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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.

Our Cover Rationale

BUILDING TRUST,

& CREATING VALUE
DELIVERING CONVENIENCE 
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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.

USD58.5
billion

Total Assets

•	 Malaysia •	 singapore

•	 Hong	 Kong

•	 indonesia •	 THailand

•	 lao	pdr •	 Brunei •	 VieTnaM•	 CaMBodia

•	 MyanMar

USD1.7
billion

Total Income

14,425
countries

Employees across

10

WHO WE ARE

WHERE WE OPERATE

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.
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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

INTEGRITy

We are honest, ethical and 
we uphold a high standard 

of governance.

DyNAMIC

We are proactive, responsive and 
forward thinking.

ExCEllENCE

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

RESPECT

We are courteous, humble and 
we show empathy to everyone 

through our actions and 
interactions.

PROFESSIONAl

Values

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

we do.

Annual Report 2018
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Singapore

Hong Kong

Myanmar Lao PDR

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Cambodia
Thailand

Brunei

Our regional presence 
and performance

14,425

365
employees

branches/offices

WHERE WE OPERATE

MALAYSIA

12,719 eMployees

303 BRANCHES/OFFICES

SINGAPORE

SGD145.5 mil
ToTal	 inCoMe

703 eMployees

9 BRANCHES/OFFICES

RM6,056.0 mil
ToTal	 inCoMe
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Singapore

Hong Kong

Myanmar Lao PDR

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Cambodia
Thailand

Brunei

INDONESIA

IDR234.2 bil
ToTal	 inCoMe

364 eMployees

16 BRANCHES/OFFICES

THAILAND

THB821.0 mil
ToTal	 inCoMe

227 eMployees

14 BRANCHES/OFFICES

CAMBODIA

USD24.0 mil
ToTal	 inCoMe

225 eMployees

13 BRANCHES/OFFICES

RHBIBl = 12

LAO PDR

lAK36.1 bil
ToTal	 inCoMe

64 eMployees

3 BRANCHES/OFFICES

HONG KONG

HKD49.7 mil
ToTal	 inCoMe

87 eMployees

4 BRANCHES/OFFICES

BRUNEI

BND3.7 mil
ToTal	 inCoMe

26 eMployees

1 BRANCH/OFFICE

VIETNAM

MYANMAR

Representative Office

1 eMployee

Representative Office

Annual Report 2018
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We	Create	 sustainable	 Value
We are committed to helping our customers, 
communities and our people grow

WHy RHB?

HOW WE
DISTRIBUTE

30%

15%

13%

38%

4%

Our people

Cash dividend paid 
to shareholders

N1 : Excluding deferred tax
N2 : Depreciation & Amortisation

N2 

Retained profit

The economyN1

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

Via direct taxes paid 
to the Government

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

Via proposed final dividend of
13.0 sen per share, dividend
pay-out of 35.7% for FY2018

page.
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RHB INDOCHINA BANK

Kampong Cham

Siem Reap

Battambang

Preah Sihanouk

Phnom Penh

PHNOM PENH MAIN OFFICE

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

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

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

Email: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

CITY MALL OLYMPIC BRANCH

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

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

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

Email: kh.citymall@rhbgroup.com

STOEUNG MEANCHEY BRANCH

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

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

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

Email: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

KBAL THNAL BRANCH

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

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

Tel: (855) 23 993 598 
Fax: (855) 23 993 593

Email: kh.kbalthnal@rhbgroup.com

PET LOK SONG BRANCH

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

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

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

Email: kh.petloksong@rhbgroup.com

TOUL KORK BRANCH

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. 18C, Kim IL Sung 
(St. 289), Phnom Penh, Cambodia. 

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

Email: kh.toulkork@rhbgroup.com

 

MAO TSE TUNG BRANCH

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

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

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

Email: kh.maotsetung@rhbgroup.com

BOEUNG KENG KANG BRANCH

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

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

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

Email: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

KAMPONG CHAM BRANCH

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. 41, National 
Road No. 7, Kampong Cham Province, 
Cambodia.

Tel: (855) 42 942 811 
Fax: (855) 42 942 899

Email: kh.kampongcham@rhbgroup.com

BATTAMBANG BRANCH

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

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

Tel: (855) 53 952 811 
Fax: (855) 53 952 966

Email: kh.battambang@rhbgroup.com

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

Tel: (855) 63 969 811 
Fax: (855) 63 969 816

Email: kh.siemreap@rhbgroup.com

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

SIEM REAP BRANCH PREAH SIHANOUK BRANCH

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. 129, Street 7 
Makara, Preah Sihanouk Province, Cambodia.

Tel: (855) 34 934 811
Fax: (855) 34 934 816

Email: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

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

Our regional presence 
and performance

225

13
employees

branches/offices

WHERE WE OPERATE

rHB	 indoCHina	 BanK

11
page.
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Kampong Cham

Siem Reap

Battambang

Preah Sihanouk

Phnom Penh

PHNOM PENH MAIN OFFICE

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

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

Tel: (855) 23 992 833 
Fax: (855) 23 991 822
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CITY MALL OLYMPIC BRANCH

RHB Indochina Bank City Mall Olympic 
branch is led by Mr. Keang Chanveasna 
together with his team of 17 staff.
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Floor, City Mall Olympic, Monireth Street, 
Phnom Penh, Cambodia.
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Fax: (855) 23 993 565
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STOEUNG MEANCHEY BRANCH

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

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

Tel: (855) 23 969 228 
Fax: (855) 23 969 231
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KBAL THNAL BRANCH

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

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

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

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

Tel: (855) 23 969 368 
Fax: (855) 23 969 370
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TOUL KORK BRANCH

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. 18C, Kim IL Sung 
(St. 289), Phnom Penh, Cambodia. 

Tel: (855) 23 989 600 
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MAO TSE TUNG BRANCH

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

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

Tel: (855) 23 989 881 
Fax: (855) 23 989 885
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BOEUNG KENG KANG BRANCH

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

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

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

Email: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

KAMPONG CHAM BRANCH

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. 41, National 
Road No. 7, Kampong Cham Province, 
Cambodia.

Tel: (855) 42 942 811 
Fax: (855) 42 942 899

Email: kh.kampongcham@rhbgroup.com

BATTAMBANG BRANCH

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

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

Tel: (855) 53 952 811 
Fax: (855) 53 952 966

Email: kh.battambang@rhbgroup.com

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

Tel: (855) 63 969 811 
Fax: (855) 63 969 816

Email: kh.siemreap@rhbgroup.com

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

SIEM REAP BRANCH PREAH SIHANOUK BRANCH

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. 129, Street 7 
Makara, Preah Sihanouk Province, Cambodia.

Tel: (855) 34 934 811
Fax: (855) 34 934 816

Email: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

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
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Summary of Five-Year Financial Highlights
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Five-Year Financial Summary

Year Ended 31 December

2018 2017 2016 2015 2014

PROFITABILITY (USD)
Profit/(Loss) before tax expense  6,442,044  10,744,609  8,425,018  8,008,106  7,018,575 
Profit/(Loss) after tax expense  4,863,137  8,585,609  6,697,407  5,870,823  5,454,706 

FINANCIAL POSITION (USD)
Total assets  750,410,262  709,239,327  622,894,516  563,943,753  349,086,028 
Loans and advances  418,530,200  392,920,585  347,575,673  338,622,585  213,613,796 
Total liabilities  644,514,847  612,207,049  538,447,847  486,194,491  292,207,589 
Deposits from customers  580,058,895  470,147,629  297,271,520  216,199,505  138,791,735 
Total deposits  631,801,962  600,071,456  528,639,004  478,738,832  286,201,796 
Paid-up capital  75,000,000  71,000,000  67,000,000  67,000,000  52,000,000 
Shareholder’s equity  105,895,415  97,032,278  84,446,669  77,749,262  56,878,439 

FINANCIAL RATIO (%)
Non-performing loans to total loans and advances  4.88 4.02 2.47 0.87 0.49
Net return on assets  0.65  1.21  1.08  1.29  1.85 
Net return on equity  4.59 8.85 7.93 7.55 9.59
Loans/Customer Deposit Ratio  72.15 83.66 116.92 156.88 155.79
Loans/Deposit Ratio  66.24 65.55 65.75 70.85 75.55

Performance Review
Annual Report 2018
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Grow
with us today





PRODUCTS & SERVICES

SAVINGS ACCOUNT

Deposits

Remittance

FIXED DEPOSITS

CURRENT ACCOUNT

ESCROW ACCOUNT

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.

Simple way to build your savings.

RHB Fixed Deposits Account, with many value 
added features, is an effective investment 
product.

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.

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.

We offer competitive exchange rate for Forex.

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

A reliable payment instrument.

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

making payment.

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.

TELEGRAPHIC 
MONEY TRANSFER

BANKER’S CHEQUE

MONEY EXCHANGE

page.

19

RHB INDOCHINA BANK



Personal Financing

Business And Corporate Financing & Services

We help you own your dream home.

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

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.

Drive your dream today.

RHB Car Loan, with flexible options, can put you 
in the driving seat you have always wanted.

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.

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.

We help you invest in the property you want.

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

for investment purposes.

Your business needs are our priority.

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

you can count on us.

HOME LOAN

PERSONAL LOAN

CAR LOAN

PROPERTY LOAN

WORKING CAPITAL

TRADE FINANCING

CORPORATE & EQUITY

Grow with us today
Annual Report 2018
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Delivering
Solutions



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

CREDIT REMITTANCE

FOREIGN TELEGRAPHIC TRANSFER

FAST PAYMENT

E-FIXED DEPOSIT (PLACEMENT & WITHDRAWAL) 

MOBILE RELOAD

BILL PAYMENT FACEBOOK
E-MAIL
PHONE NUMBER

RHB PAY ANYONE

TOP UP E-WALLET

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

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)

IN PHNOM PENH CITY

IN PROVICE
CHEQUE MANAGEMENT

RHB Pay AnyoneTM

Download RHB Now KH App 

Scan and Download Now

Get 2 FREE

Terms & Conditions apply https://www.rhbgroup.com/cambodia RHB Cambodia

MOVIE TICKETSAVENGERS ENDGAME  

INTERNET & MOBILE BANKING
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https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/

CREDIT REMITTANCE

FOREIGN TELEGRAPHIC TRANSFER

FAST PAYMENT

E-FIXED DEPOSIT (PLACEMENT & WITHDRAWAL) 

MOBILE RELOAD

BILL PAYMENT FACEBOOK
E-MAIL
PHONE NUMBER

RHB PAY ANYONE

TOP UP E-WALLET

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

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)

IN PHNOM PENH CITY

IN PROVICE
CHEQUE MANAGEMENT

RHB Pay AnyoneTM

Download RHB Now KH App 

Scan and Download Now

Get 2 FREE

Terms & Conditions apply https://www.rhbgroup.com/cambodia RHB Cambodia

MOVIE TICKETSAVENGERS ENDGAME  OFF-SITE 
ATM NETWORK

Delivering Solutions
Annual Report 2018
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Organisation
Structure



ORGANISATION CHART
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Management
Committee

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Head
Credit

Management

Head
Business
Banking

Head
Consumer

Service

Head
Branch Business
& Distribution

Head
Marketing &

Communication

Board Credit
Committee

Credit Lending
Committee

Credit
Evaluation

Credit
Review

Credit Admin

Credit
Supervision

Loan
Recovery

Corporate

Commercial /
SME

Retail / 
Consumer

Mobile Credit

Trade Finance

Digital Banking

Premier Banking /
Safe Deposit Box

Wealth
Management

Card Services

Head
Credit

Evaluation &
Review

 

  Marketing
Support

Corporate
Communication

Phnom Penh Main

City Mall Olympic

Stoeung Meanchey

Kbal Thnal

Pet Lok Song

Toul Kork

Mao Tse Tung

Boeung Kang Keng

Kampong Cham

Battambong

Siem Reap

Preah Sihanouk

Organisation Structure
Annual Report 2018
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CHAIRMAN’S 
STATEMENT

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.

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.
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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
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).

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

Chairman’s Statement
Annual Report 2018
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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. 
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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-to-
Deposit 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. 

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

Chief Executive Officer’s Statement
Annual Report 2018
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BOARDS OF DIRECTORS



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

1   2   3   4   5   6



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.

Profiles of the Board of Director
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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.

Profiles of the Board of Directors
Annual Report 2018
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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.

Profiles of the Board of Directors (Continued)
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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.

Profiles of the Board of Directors
Annual Report 2018
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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.

Profiles of the Board of Directors (Continued)
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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.

Profiles of the Board of Directors
Annual Report 2018
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MANAGEMENT TEAM

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

1 2 3 4 5 16 7 8 9 10 11 12





Profiles of the Management Team

THOO KIM SENG
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

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. 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

CHEONG KIM SOON, SIMON
HEAD OF OPERATION & TECHNOLOGY

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. Simon graduated with an Ontario Secondary School Honors 
Graduation Diploma in 1981 and went on to attend York 
University in Ontario, Canada.
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YONG CHING SAN
HEAD OF CREDIT MANAGEMENT

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.

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

CHUA THIAM YEW
HEAD OF FINANCE, TREASURY & STRATEGY

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 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.

Profiles of Management Team
Annual Report 2018
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ALDRIAN RIZAL ZAHARI
HEAD OF MARKETING & COMMUNICATION

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.

Profiles of the Management Team (Continued)

CHHIM SARETH
HEAD OF INTERNAL AUDIT

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

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. 

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. 

TANG SIEW HON
HEAD OF CREDIT EVALUATION & REVIEW

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. 

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.

Profiles of Management Team
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Profiles of the Management Team (Continued)

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 
University, Malaysia with full scholarship from Lee Foundation.

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.
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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.

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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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

1. Mr. Chulapong Yukate Chairman

2. Mr. Ong Seng Pheow Member

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed Member

Board of Directors & Board Committee

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

7. Mr. Meung Samnang MemberCREDIT LENDING COMMITTEE

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

AUDIT COMMITTEE

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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Calendar of Events 2018

06 January 2018

Business
Plan 
Off-Site
Meeting

03 March 2018

Collaboration with

Business
Aspirant
(JCI)

06 April 2018

RHB  Sangkran 2018
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07 May 2018

Phnom
Penh
Criterium
Race

19 May 2018

Hari Raya
Sedekah
to the
Poor

06 June 2018

Follow-up Visit Pre-school 2018

Calendars of event 2018
Annual Report 2018
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Calendar of Events 2018

       

13 October 2018 19 October 2018

RHB
Community
Weekend
2018

Cambodia
Property
Expo III
Exhibition

15 July 2018

RHB  Family Day 2018
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10 October 2018

MTB
Mountain
Series
2018

26 October 2018 27 October 2018 27-28 October 2018 28 October 2018

10th Year
Anniversary&
Appreciation
Dinner

Staff 
Annual
Dinner
2018

National
Careerand
Productivity
Fair 2018

Staff
Team
Building
2018

Calendars of event 2018
Annual Report 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. 

Company of the 
Year Award (Listed 
Financial Institution 

Category)

Best Community 
Programme 

Award (Bronze) 

Excellence in 
CSR Strategy 

(Silver)

CSR Malaysia 
Awards 2018

HR Excellence 
Awards 2018

RHB Touch Hearts won several awards for the impact of its 
corporate responsibility initiatives:

To date:

115 
community projects organised

Reached out to 20,700 underprivileged and 
underserved members of the community across ASEAN 
region

RM1.263 mil raised by RHBians through 
various fundraising activities

Global CSR 
Awards 2018
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10th Anniversary
Appreciation Dinner
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Highlight of event 2018
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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
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. 

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”).

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

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

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.
 

ASSETS
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.

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.

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES
At the date of this report, there is:

(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.
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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:

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;

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

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.

_____________________________    
Dato’ Khairussaleh Ramli 
Chairman 

Date:  15 February 2019 

Director’s Report
Annual Report 2018
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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
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.

What we have audited

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.

OTHER INFORMATION
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.

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

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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 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. 

For PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

_____________________________    
By Lang Hy
Partner 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Date: 15 March 2019 

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:

•	 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. 

•	 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. 

•	 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. 

Independent Auditor’s Report
Annual Report 2018
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Internal Control Report

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”.

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. 

•	 	 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.

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.

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.
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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. 

•	 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.

•	 Control	 Environment	 and	Control	Activities

Organisation Structure
The Bank has a clear organisational structure with well-
defined 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 Report
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Internal Control Report (Continued)

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 

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 Attendance at 
Meetings

Chulapong Yukate
(Chairman / Independent 
Non-Executive Director)

4/4 (100%)

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

3/4 (75%)

Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(Member / Independent 
Non-Executive Director)

4/4 (100%)
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Note:

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

•	 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.

TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE
 
Objective

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)

Authority

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

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; 

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 

11) Investigate any activity within its terms of reference. 

Duties and Responsibilities

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

The following are the duties and responsibilities of the Audit 
Committee: 

1. Internal Audit function: 

i) 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; 

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; 

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; 

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. 

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 

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

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

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. 

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 Non-
Audit Fees payable to the external auditors to ensure non-
audit 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. 
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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. 

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.

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; 

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. 

2. Chairman

i) The Chairman of the AC shall be appointed by the Board, 
among committee member who is an independent non-
executive 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.

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 

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; 

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; 

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)

3. Tenure of AC members (continued)

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. 

PERMANENT CONTROL

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. 

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

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.

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.

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

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.
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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.

The specific responsibilities of CO are:-

- 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;

- 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 non-
compliance / 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.
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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. 

Compliance Function and Structure (Continued)
In 2018, the organization chart of compliance department has been revised and approved by BOD as follow:

Risk Management Committee

Board of Directors

CEOGroup Compliance

Regulatory Compliance AMF/CFT Compliance

Head of Compliance
(Compliance Officer)
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Activities of Compliance Functions

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

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 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.

New Activities and Products

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.

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

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.

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 Attendance at 
Meetings

Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(Chairman/ Independent Non-Executive 
Director)

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:

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. 

Risk Governance and Oversight

Risk Appetite 

Risk D ocumentation

Risk I nfrastructure

Risk Culture

Risk M anagement P rocess

Risk Risk
Measurement

Risk
Control

Risk
Analytics

and Reporting

Risk
Monitoring
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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

Principle 3

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	risk-
attuned 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.

Risk and Control Environment

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.

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 risk-
adjusted 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.

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. 

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 IN THE BANKING BOOK

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.

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 

ensure that interest rate risk/rate of return risk exposures are 
maintained within defined risk tolerances.

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.

LIQUIDITY RISK

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 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.

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

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 non-
compliance 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

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.

Risk Management Policies and Procedures
No. Document Remark
1 Credit Policy  The localised Credit Policy and guideline has been approved by the 

Bank’s Board of Directors on 29 January 2019.2 Credit Guidelines 

3 Loan Impairment Policy

4 Loan Impairment Guideline

5 Enhanced Account Management Guideline

6 Credit Risk Management Framework 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. 

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 
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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.

Internal Control Report (Continued)
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2018 2017

Note US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

ASSETS
Cash on hand 9,190,062 36,925,669 7,257,167 29,297,183
Balances with the Central Bank 4 223,095,281 896,396,839 232,939,178 940,375,462
Balances and placements with other banks and financial institutions 5 90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509
Loans and advances to customers 6 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402
Other assets 7 4,145,692 16,657,390 3,208,715 12,953,582
Deferred tax assets 21(a) 1,121,261 4,505,227 773,896 3,124,218
Intangible assets 8 1,557,782 6,259,168 666,880 2,692,195
Property and equipment 9 2,026,794 8,143,658 2,826,508 11,410,613

TOTAL ASSETS 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 10 51,743,067 207,903,643 129,923,827 524,502,490
Deposits from customers 11 580,058,895 2,330,676,640 470,147,629 1,897,985,978
Provision for off balance sheet commitments 24(a) 393,202 1,579,886 275,770 1,113,283
Current income tax liabilities 21(b) 1,408,590 5,659,715 1,930,164 7,792,072
Other liabilities 12 10,911,093 43,840,771 9,929,659 40,086,033

TOTAL LIABILITIES 644,514,847 2,589,660,655 612,207,049 2,471,479,856

EQUITY
Share capital 13 75,000,000 301,350,000 71,000,000 286,627,000
Retained earnings 30,895,415 124,137,777 26,032,278 105,092,308

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

Balance Sheet
As At 31 December 2018

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.
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2018 2017

Note US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Interest income 14 36,336,369 145,999,531 34,916,894 140,959,501
Interest expense 15 (16,740,478) (67,263,241) (16,578,101) (66,925,794)

Net interest income 19,595,891 78,736,290 18,338,793 74,033,707

Fee and commission income 16 3,716,314 14,932,150 3,350,546 13,526,154
Fee and commission expense (9,303) (37,379) (8,511) (34,359)

Net fee and commission income 3,707,011 14,894,771 3,342,035 13,491,795

Other operating income 197,033 791,679 248,503 1,003,207

Total operating income 23,499,935 94,422,740 21,929,331 88,528,709
Personnel expenses 17 (3,847,928) (15,460,975) (3,684,445) (14,874,105)
Depreciation and amortisation charges 18 (988,770) (3,972,878) (1,014,306) (4,094,753)
Administrative and operating expenses 19 (3,726,164) (14,971,727) (3,013,355) (12,164,915)

Profit before provision 14,937,073 60,017,160 14,217,225 57,394,936
Provision for impairment losses on loans, advances and financing 20 (8,495,029) (34,133,027) (3,472,616) (14,018,949)

Profit before income tax 6,442,044 25,884,133 10,744,609 43,375,987
Income tax expense 21(c) (1,578,907) (6,344,048) (2,159,000) (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

Income Statement  
For The Year Ended 31 December 2018

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 67,000,000 17,446,669 84,446,669
Additional paid up capital 4,000,000 - 4,000,000
Profit for the year - 8,585,609 8,585,609

Balance as at 31 December 2017 71,000,000 26,032,278 97,032,278

In KHR’ 000 equivalent 286,627,000 105,092,308 391,719,308

Balance as at 01 January 2018 71,000,000 26,032,278 97,032,278
Additional paid up capital 4,000,000 - 4,000,000
Profit for the year - 4,863,137 4,863,137 

Balance as at 31 December 2018 75,000,000 30,895,415 105,895,415 

In KHR’ 000 equivalent 301,350,000 124,137,777 425,487,777 

Statement of Changes in Equity
For The Year Ended 31 December 2018

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.

Financial Report 2018

page.

90

Statement of Changes in Equity



2018 2017

Note US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Cash flows from operating activities
Cash generated from operations 22 (17,463,413) (70,167,989) 17,956,576 72,490,699
Interest received 36,042,405 144,818,383 34,919,040 140,968,164
Interest paid (17,647,870) (70,909,142) (14,364,233) (57,988,409)
Income tax paid 21(b) (2,447,846) (9,835,445) (1,975,240) (7,974,044)

Net cash (used in)/generated from operating activities (1,516,724) (6,094,193) 36,536,143 147,496,410

Cash flows from investing activities
Capital guarantee with the Central Bank (400,000) (1,607,200) (400,000) (1,614,800)
Purchases of intangible assets 8 (617,117) (2,479,576) (489,616) (1,976,580)
Purchases of property and equipment 9 (496,965) (1,996,805) (771,304) (3,113,754)
Proceeds from disposals of property and equipment - - 8,009 32,333

Net cash used in investing activities (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

Net increase in cash and cash equivalents 969,194 3,894,226 38,883,232 156,971,609

Cash and cash equivalents at beginning of the year 204,329,163 824,876,832 165,445,931 667,905,223

Currency translation differences - (3,882,260) - -

Cash and cash equivalents at end of the year 23 205,298,357 824,888,798 204,329,163 824,876,832

 

Cash Flow Statement
For The Year Ended 31 December 2018

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.
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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.
 

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

Notes to the Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2018
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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 Number of days past due Provision

Short term 
General provision:
  Normal Less than 15 days 1%
Specific provision:
  Special mention 15 days – 30 days 3%
  Substandard 31 days – 60 days 20%
  Doubtful 61 days – 90 days 50%
  Loss 91 days or more 100%
Long term
General provision:
  Normal Less than 30 days 1%
Specific provision:
  Special mention 30 days – 89 days 3%
  Substandard 90 days – 179 days 20%
  Doubtful 180 days – 359 days 50%
  Loss 360 days or more 100%

Notes to the Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2018
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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  Shorter of its economic life and contractual lease term 
Office equipment 5
Furniture, fixtures and fittings 5
Computer equipment 3 – 5
Motor vehicles 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.

Notes to the Financial Statements
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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.

Notes to the Financial Statements
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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.
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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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Current accounts 95,597,285 384,109,891 121,611,232 490,944,544
Clearing accounts 2,328,574 9,356,210 1,450,644 5,856,250
Reserve requirement (a) 72,397,894 290,894,738 64,413,580 260,037,622
Statutory deposit (b) 7,500,000 30,135,000 7,100,000 28,662,700
Negotiable certificate of deposits (c) 45,271,528 181,901,000 38,363,722 154,874,346

223,095,281 896,396,839 232,939,178 940,375,462

(a) 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 2017

Statutory deposit 0.46%   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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Current accounts (non-interest bearing) 24,659,788 99,083,028 4,646,398 18,757,509
Term deposits (*) 67,000,000 269,206,000 64,000,000 258,368,000

Less: Provision (916,598) (3,682,891) - -

90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509

 

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

2018 2017

Term deposits 1.00% - 4.20% 2.30% - 5.20%

6. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

(a) By type

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Term loans 313,528,804 1,259,758,734 288,921,832 1,166,377,435
Housing loans 51,949,581 208,733,416 42,202,474 170,371,387
Overdrafts 69,079,423 277,561,122 70,495,543 284,590,507
Staff housing loans 3,970,210 15,952,304 3,824,279 15,438,614
Trust receipts 999,965 4,017,859 999,585 4,035,325
Staff vehicle loans 172,851 694,515 182,808 737,996
Vehicle loans - - 3,699 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

At beginning of the year 13,709,635 55,345,795 10,512,789 42,440,129
Provision for the year 7,460,999 29,978,294 3,196,846 12,905,666
Currency translation differences - (260,483) - -

At end of the year 21,170,634 85,063,606 13,709,635 55,345,795

 

(c) By maturity

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Not later than 1 year  71,757,336  288,320,976 72,005,454 290,686,017
Later than 1 year but not later than 5 years  83,002,017  333,502,104 66,154,573 267,066,011
Later than 5 years but not later than 10 years  227,552,994  914,307,930 224,523,098 906,399,747
Later than 10 years  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

(d) By performance

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Normal loans
   Secured 413,161,348 1,660,082,294 387,446,382 1,564,121,044
   Unsecured 18,295 73,510 18,502 74,693
Special mention loans
   Secured 5,052,617 20,301,415 2,820,371 11,385,838
Substandard loans
   Secured 3,426,716 13,768,545 7,348,706 29,666,724
Doubtful loans
   Secured 3,679,878 14,785,750 1,431,250 5,777,956
Loss loans
   Secured 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

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

RHB INDOCHINA BANK

page.

101



6. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (CONTINUED)

(e) By exposure

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Large exposure 45,978,789 184,742,776 48,879,176 197,325,233
Non-large exposure 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

 

(f) By related parties

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Related parties (Note 25(c))  420,903  1,691,188  -  - 
Non related parties  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

(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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Gross interest receivable 13,931,968 55,978,647 7,493,584 30,251,599
Less: interest in suspense (11,766,937) (47,279,553) (5,622,517) (22,698,101)

Net interest receivable 2,165,031 8,699,094 1,871,067 7,553,498
Claim receivable 911,484 3,662,343 394,324 1,591,886
Deposits 398,926 1,602,885 392,276 1,583,618
Prepayments 402,009 1,615,272 205,404 829,216
Supplies 107,029 430,043 105,584 426,243
Due from related parties (Note 25 (b)) 68,554 275,450 64,017 258,437
Others 92,659 372,303 176,043 710,684

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$

Cost
As at 01 January 2018 1,735,110 - 1,735,110
Additions 617,117 - 617,117
Reclassification from property and equipment - 548,099 548,099
Transfer 548,099 (548,099) -

As at 31 December 2018 2,900,326 - 2,900,326
Accumulated amortisation
As at 01 January 2018 1,068,230 - 1,068,230
Amortisation charge 274,314 - 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

Additions 489,616 - 489,616

As at 31 December 2017 1,735,110 - 1,735,110
Accumulated amortisation
As at 01 January 2017 950,186 - 950,186
Amortisation charge 118,044 - 118,044
As at 31 December 2017 1,068,230 - 1,068,230
Net book value 666,880 - 666,880

In KHR’ 000 equivalent 2,692,195 - 2,692,195
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9. PROPERTY AND EQUIPMENT

Details of property and equipment are as follows:

Leasehold
improvements

US$

Office
equipment

US$

Furniture, 
fixtures

and fittings
US$

Computer 
equipment

US$

Motor
vehicles

US$

Work in 
progress 

US$
Total

US$

Cost
As at 01 January 2018 3,417,291 2,349,830 523,772 1,323,509 596,221 548,099 8,758,722
Additions - 121,588 - 41,248 142,500 191,629 496,965
Written off (151,480) - - - - - (151,480)
Reclassification to intangible assets - - - - - (548,099) (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 2,159,432 1,810,320 347,458 1,219,685 395,319 - 5,932,214
Depreciation charge 332,459 201,001 19,120 85,011 76,865 - 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

Net book value 891,276 460,097 157,194 60,061 266,537 191,629 2,026,794

In KHR’ 000 equivalent 3,581,147 1,848,670 631,605 241,325 1,070,946 769,965 8,143,658

Leasehold
improvements

US$

Office
equipment

US$

Furniture, 
fixtures

and fittings
US$

Computer 
equipment

US$

Motor
vehicles

US$

Work in 
progress 

US$
Total

US$

Cost
As at 01 January 2017 3,373,667 2,238,015 520,992 1,313,873 548,060 - 7,994,607
Additions 45,283 111,815 2,780 9,636 53,691 548,099 771,304
Disposals (1,659) - - - (5,530) - (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 1,816,989 1,588,275 277,614 1,055,231 301,481 - 5,039,590
Depreciation charge 342,443 222,045 69,844 164,454 97,476 - 896,262

Disposals - - - - (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
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10. DEPOSITS FROM BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Current accounts  14,666,003  58,928,000 9,679,448 39,075,932
Savings accounts  777,064  3,122,243 1,244,379 5,023,558
Term deposits  36,300,000  145,853,400 119,000,000 480,403,000

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%

Term deposits 1.00% - 4.75% 1.30% - 2.75%

11. DEPOSITS FROM CUSTOMERS
2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Current accounts 247,400,388 994,054,759 180,370,858 728,157,154
Savings accounts 59,629,892 239,592,906 48,863,094 197,260,310
Term deposits 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

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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Interest payable  5,688,322  22,855,678 6,595,714 26,626,897
Cheques for collection  2,328,574  9,356,210 1,450,644 5,856,250
Accrued bonuses  901,855  3,623,653 891,000 3,596,967
Account payable  598,137  2,403,314 257,701 1,040,339
Withholding tax payable  133,162  535,045 112,028 452,257
Accrued seniority expenses  119,962  482,007 - -
Salary tax payable  19,970  80,239 18,464 74,539
Others (*)  1,121,111  4,504,625 604,108 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 2017

Shares (‘000) US$ KHR’ 000 Shares (‘000) US$ KHR’ 000

Opening balance 71,000 71,000,000 286,627,000 67,000 67,000,000 270,479,000
Capital contribution 4,000 4,000,000 16,072,000 4,000 4,000,000 16,148,000
Currency translation differences - - (1,349,000) - - -

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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Interest income from:
  Loans and advances to customers 34,096,484 136,999,673 32,529,668 131,322,270
  Balances with the Central Bank 508,507 2,043,181 309,000 1,247,433
  Balances and placements with other banks and financial 

institutions 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Interest expense on:
   Term deposits  13,321,855  53,527,213 14,529,779 58,656,718
   Savings accounts  464,039  1,864,509 483,844 1,953,278
   Current accounts  2,954,584  11,871,519 1,564,478 6,315,798

16,740,478 67,263,241 16,578,101 66,925,794

16. FEE AND COMMISSION INCOME
2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Loan processing fees  1,116,923  4,487,797  1,423,954  5,748,502 
Commission fee  1,015,556  4,080,504  338,914  1,368,196 
Early loan redemption fees  781,761  3,141,116  979,966  3,956,123 
Loan commitment fees  247,746  995,443  220,869  891,648 
Others  554,328  2,227,290  386,843  1,561,685 

3,716,314  14,932,150  3,350,546  13,526,154 

17. PERSONNEL EXPENSES 
2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Salaries and wages  2,803,321  11,263,744 2,599,060 10,492,406
Bonuses and incentives  481,018  1,932,730 647,060 2,612,181
Seniority expenses  119,962  482,007 - -
Other short-term benefits  443,627  1,782,494 438,325 1,769,518

 3,847,928 15,460,975 3,684,445 14,874,105

18. DEPRECIATION AND AMORTISATION CHARGES 
2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Depreciation (Note 9)  714,456  2,870,684  896,262  3,618,209 
Amortisation (Note 8)  274,314  1,102,194  118,044  476,544 

988,770 3,972,878  1,014,306 4,094,753 
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19. ADMINISTRATIVE AND OPERATING EXPENSES
2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Office rental 693,245 2,785,458 646,308 2,609,145
Repairs and maintenance 497,040 1,997,107 365,656 1,476,153
Publication, marketing and promotion 404,881 1,626,812 278,478 1,124,216
Bank charges 284,133 1,141,646 65,747 265,421
Security 259,031 1,040,787 252,563 1,019,597
License fees 256,020 1,028,688 269,018 1,086,026
Utilities 213,337 857,188 216,500 874,011
Patent and other taxes 174,032 699,261 168,908 681,882
Insurance 162,706 653,753 153,295 618,852
Telecommunication 113,207 454,866 95,661 386,183
Stationeries and printing 103,140 414,417 82,654 333,674
Motor vehicle and running costs 95,454 383,534 100,491 405,682
Business development 94,899 381,304 92,142 371,977
Professional and other related costs 52,466 210,808 48,465 195,653
Board of Directors’ fees 42,521 170,849 56,362 227,533
Supplies 23,730 95,347 21,877 88,317
Materials for banking activities 7,186 28,873 6,564 26,499
Other expenses (*) 249,136 1,001,029 92,666 374,094

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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Provision for loan losses (Note 6(b)) 7,460,999 29,978,294 3,196,846 12,905,666
Provision for balances and placements with other banks and 

financial institutions (Note 5) 916,598 3,682,891 - -
Provision for off balance sheet commitments (Note 24(a)) 117,432 471,842 275,770 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 US$ KHR’ 000

Deferred tax assets 1,121,261 4,505,227 794,476 3,207,299
Deferred tax liabilities - - (20,580) (83,081)

Deferred tax assets - net 1,121,261 4,505,227 773,896 3,124,218

  The movement of net deferred tax assets is as follow:

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Balance at beginning of the year 773,896 3,124,218 637,890 2,575,162
Charge to the  income statement 347,365 1,395,712 136,006 549,056
Currency translation differences - (14,703) - -

Balance at end of the year 1,121,261 4,505,227 773,896 3,124,218

  
  Deferred tax assets:

Provision for 
financial 
facilities

US$

Accelerated 
depreciation 

and 
amortisation

US$
Total

US$

At 01 January 2017 716,595 - 716,595
Charged to the income statement 77,881 - 77,881

At 31 December 2017 794,476 - 794,476

In KHR’ 000 equivalent 3,207,299 - 3,207,299

At 01 January 2018 794,476 - 794,476
Charged to the income statement 324,158 2,627 326,785

At 31 December 2018 1,118,634 2,627 1,121,261

In KHR’ 000 equivalent 4,494,671 10,556 4,505,227
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21. TAXATION (CONTINUED)

(a) Deferred tax assets (countinued)

  Deferred tax liabilities:

Accelerated 
depreciation 

and
amortisation

At 01 January 2017 (78,705)
Charged to the income statement 58,125

At 31 December 2017 (20,580)

In KHR’ 000 equivalent (83,081)
At 01 January 2018 (20,580)
Charged to the income statement 20,580

At 31 December 2018 -

In KHR’ 000 equivalent -

 (b) Current income tax liabilities
  

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Balance at beginning of the year 1,930,164 7,792,072 1,610,398 6,501,177
Charged during the year 1,810,664 7,275,247 2,278,188 9,197,045
Adjustments for current tax of prior year 115,608 464,513 16,818 67,894
Income tax paid (2,447,846) (9,835,445) (1,975,240) (7,974,044)
Currency translation differences - (36,672) - -

Balance at end of the year 1,408,590 5,659,715 1,930,164 7,792,072

 (c) Income tax expense
  

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Current tax:
Current tax for the year 1,810,664 7,275,247 2,278,188 9,197,045
Adjustments for current tax of prior year 115,608 464,513 16,818 67,894
Deferred income tax (347,365) (1,395,712) (136,006) (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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Profit before income tax 6,442,044 25,884,133 10,744,609 43,375,987
Tax calculated at 20% 1,288,409 5,176,827 2,148,922 8,675,198
Tax effects in respect of:
Expenses not deductible for tax purposes 234,494 942,197 43,406 175,230
Income not subject to tax (59,604) (239,489) (50,146) (202,439)
Adjustments for current tax of prior year 115,608 464,513 16,818 67,894

Income tax expense 1,578,907 6,344,048      2,159,000 8,715,883

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

22. CASH GENERATED FROM OPERATIONS
2018 2017

Note US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Profit before income tax 6,442,044 25,884,133 10,744,609 43,375,987
Adjustments for:
Depreciation and amortisation    18 988,770 3,972,878 1,014,306 4,094,753
Provision for impairment loss on loans, advances, and 

financings 20 8,495,029 34,133,027 3,472,616 14,018,949
Loss on asset disposal of property and equipment 34,124 137,110 - -
Gain on disposals of property and equipment - - (4,458) (17,997)
Net interest income (19,595,891) (78,736,290) (18,338,793) (74,033,707)

Operating loss before changes in working capital (3,635,924) (14,609,142) (3,111,720) (12,562,015)
Change in working capital:
Balances with the Central Bank (17,733,194) (71,251,973) (10,060,000) (40,612,220)

Balances and placements with other banks and financial 
institutions 4,000,000 16,072,000 9,000,000 36,333,000

Loans and advances to customers (33,070,614) (132,877,727) (48,541,758) (195,963,077)
Other assets (643,013) (2,583,625) (279,744) (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 109,911,266 441,623,467 172,876,109 697,900,852

Other liabilities 1,888,826 7,589,304 (482,654) (1,948,473)

Cash (used in)/ generated from operations (17,463,413) (70,167,989) 17,956,576 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Cash on hand 9,190,062 36,925,669 7,257,167 29,297,183
Balances with the Central Bank: 
Current accounts 95,597,285 384,109,891 121,611,232 490,944,544
Clearing accounts 2,328,574 9,356,210 1,450,644 5,856,250
Negotiable certificate of  deposits 
  (with maturity of three months or less) 35,522,648 142,730,000 38,363,722 154,874,346
Balances and placements with other banks and financial institutions:
Current accounts 24,659,788 99,083,028 4,646,398 18,757,509
Term deposits (with maturity of three months or less) 38,000,000 152,684,000 31,000,000 125,147,000

205,298,357 824,888,798 204,329,163 824,876,832

24. 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Unused portion of overdraft 28,089,159 112,862,241 25,537,115 103,093,333
Term loans 12,267,496 49,290,799 - -
Other guarantees 6,381,002 25,638,866 7,035,667 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 275,770 1,113,283 - -
Provision for the year 117,432 471,842 275,770 1,113,283
Currency translation differences - (5,239) - -

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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Not later than one year  568,622  2,284,723 103,288 416,974
Later than one year but not later than five years  1,151,525  4,626,827 600,483 2,424,150
Later than five years  161,871  650,398 1,448,818 5,848,878

1,882,018  7,561,948 2,152,589 8,690,002

25. 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 RHB Bank Berhad
Related parties All entities under the same ultimate parent 

company
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)

Key management personnel
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25. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)

(b) Due from related parties

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Due from related parties 95,748 384,715  31,943  128,954 
Due from parent company 116,812 469,351  32,074  129,483 

212,560 278,535  64,017  258,437 

(c) Loan to related parties

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Loan to key management personnel  419,474  1,685,446  -  - 
Interest receivables  1,429  5,742 - -

 420,903  1,691,188  -  - 

Interest income  6,044  24,285 - -

(d) Due to related parties

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Due to parent company
  - Term deposits - - 28,000,000 113,036,000
  - Current accounts 697,018 2,800,617 615,264 2,483,821
  - Interest payable - - 178,323 719,890

697,018 2,800,617 28,793,587 116,239,711

  - Interest expense 64,844 260,543 2,284,179 9,221,231

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Due to a related parties
  - Current accounts  1,225,851  4,925,469 46,133 186,239
  - Term deposits  7,693,415  30,912,141 28,713,599 115,916,799
  - Interest payable  339,733  1,365,047 399,989 1,614,756

9,258,999  37,202,657 29,159,721 117,717,794

  - Interest expenses 455,296 1,829,379  740,710  2,990,246 
  - Referral expenses 1,817 7,300  12,496  50,446 

457,113 1,836,679  753,206  3,040,692 

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

RHB INDOCHINA BANK

page.

115



25. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)

(e) Key management personnel compensation

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Salaries and short-term benefits 1,785,325  7,173,436  1,781,123  7,190,394 

(f) Directors’ remuneration

2018 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Directors’ fees 42,521 170,849 56,362 227,533

26. 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Financial assets
Cash on hand 9,190,062 36,925,669 7,257,167 29,297,183
Balances with the Central Bank (*) 143,197,387 575,367,101 161,425,598 651,675,140
Balances and placements with other banks and financial institutions 90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509
Loans and advances to customers 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402
Other assets 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

Financial liabilities
Deposits from banks and other financial institutions 51,743,067 207,903,643 129,923,827 524,502,490
Deposits from customers 580,058,895 2,330,676,640 470,147,629 1,897,985,978
Other liabilities 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

Net financial assets 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 any single beneficiary which exceeds 
10% of the Bank’s net worth. The Bank is required, under the conditions of Prakas No. B7-06-226 of the Central 
Bank, to maintain at all times a maximum ratio of 20% between the Bank’s overall credit exposure to any single 
beneficiary and the Bank’s net worth. The aggregate of large credit exposure must not exceed 300% of the Bank’s 
net worth.

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.
.  

  (c) 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

On-balance sheet assets
Balances and placements with other banks and 

financial institutions 90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509
Loans and advances to customers 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402
Other assets 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
Off-balance sheet items
Commitments 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:

•	 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.

  (e) 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Loans and advances:
Neither past due nor impaired 385,095,894 1,547,315,302 379,173,340 1,530,722,774
Past due but not impaired 28,852,994 115,931,330 7,152,655 28,875,268
Individually impaired 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. 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Normal  24,193,895  97,211,070  3,666,077  14,799,953 
Special mention  5,052,617  20,301,414  3,571,189  14,416,890 

 29,246,512  117,512,484  7,237,266 29,216,843 

Less: Specific provision (393,518) (1,581,154) (84,611) (341,575)

 28,852,994  115,931,330  7,152,655  28,875,268 

 
iii. 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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Substandard   3,426,716  13,768,545 7,348,706 29,666,724
Doubtful  3,679,878  14,785,750 1,431,250 5,777,956
Loss  14,361,980  57,706,436 7,565,009 30,539,942

 21,468,574  86,260,731 16,344,965 65,984,622

Less: Specific provision (16,887,262) (67,853,019) (9,750,375) (39,362,262)

 4,581,312  18,407,712 6,594,590 26,622,360

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

Financial Report 2018

page.

120

Notes to the Financial Statements



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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

In Cambodia:
Commercial banks 71,164,904  285,940,584 64,984,250 262,341,417
Outside Cambodia:
Commercial banks  20,494,884  82,348,444 3,662,148 14,784,092

 91,659,788  368,289,028    68,646,398  277,125,509 

Less: Provision (916,598) (3,682,891) - -

 90,743,190  364,606,137 68,646,398 277,125,509

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:

Cambodia
US$

Other
countries

US$
Total

US$

As at 31 December 2018
Balances and placements with other banks and financial 

institutions 71,164,904 19,578,286 90,743,190 
Loans and advances to customers 418,530,200 -   418,530,200 
Other assets 3,535,164 - 3,535,164 

493,230,268 19,578,286 512,808,554 

In KHR’ 000 equivalent 1,981,799,217 78,665,553 2,060,464,770 

As at 31 December 2017
Balances and placements with other banks and financial 

institutions 64,984,250 3,662,148 68,646,398 
Loans and advances to customers 392,920,585 -   392,920,585 
Other assets 2,682,667 - 2,682,667 

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

In KHR’ 000 equivalent 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 

Balances and 
placements 
with other 
banks and 

financial 
institutions

Loan and 
advances to 

customers
Other
assets Total

US$ US$ US$ US$ KHR’ 000

As at 31 December 2018
Financial institution 90,743,190 25,690,833  895,144 117,329,167  471,428,592 
Hotels and restaurants - 52,385,079  154,739 52,539,818  211,104,989 
Retail - 51,864,437  185,572 52,050,009  209,136,934 
Wholesale - 56,299,254  243,619 56,542,873  227,189,264 
Manufacturing - 73,954,503  1,169,427 75,123,930  301,847,953 
Agriculture, forestry and fishing - 4,407,857  3,590 4,411,447  17,725,194 
Mortgage, owner-occupied 

housing - 36,242,332  138,809 36,381,141  146,179,425 
Rental and operational leasing 

activities, excluded real 
estate leasing and rentals - 24,619,454  51,535 24,670,989  99,128,035 

Transport and storage - 15,608,026  37,396  15,645,422  62,863,306 
Utilities - 31,515,305  83,207 31,598,512  126,962,821 
Real estate activities - 26,351,652  502,032 26,853,684  107,898,102 
Construction - 4,364,890  14,450 4,379,340  17,596,188 
Other non-financial services - 11,367,409  20,450 11,387,859  45,756,417 
Information media and 

telecommunications - 844,634  2,007 846,641  3,401,804 
Others - 3,014,535  33,187 3,047,722  12,245,746 

90,743,190  418,530,200  3,535,164  512,808,554 2,060,464,770 
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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) 

Balances and 
placements 
with other 
banks and 

financial 
institutions

Loan and 
advances to 

customers
Other
assets Total

US$ US$ US$ US$ KHR’ 000

As at 31 December 2017
Financial institution 68,646,398 9,197,711 668,903 78,513,012 316,957,030
Hotels and restaurants - 48,769,469 206,194 48,975,663 197,714,752
Retail - 55,079,061 165,451 55,244,512 223,022,095
Wholesale - 64,559,448 193,577 64,753,025 261,407,962
Manufacturing - 23,811,159 456,380 24,267,539 97,968,055
Agriculture, forestry and fishing - 26,446,966 68,761 26,515,727 107,043,990
Mortgage, owner-occupied 

housing - 42,680,046 152,699 42,832,745 172,915,792
Rental and operational leasing 

activities, excluded real 
estate leasing and rentals - 33,837,850 91,744 33,929,594 136,973,771

Transport and storage - 3,864,149 11,781 3,875,930 15,647,129
Utilities - 4,739,299 6,724 4,746,023 19,159,695
Real estate activities - 24,628,444 469,996 25,098,440 101,322,402
Construction - 31,904,921 87,549 31,992,470 129,153,601
Other non-financial services - 20,397,439 73,166 20,470,605 82,639,832
Information media and 

telecommunications - 1,131,856 2,742 1,134,598 4,580,372
Others - 1,872,767 27,000 1,899,767 7,669,359

68,646,398 392,920,585 2,682,667 464,249,650 1,874,175,837
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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)

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$

As at 31 December 2018
Financial assets
Cash on hand - - - - - 9,190,062 9,190,062
Balances with the Central Bank 122,425,859 20,771,528 - - - - 143,197,387
Balances and placements with other 

banks and financial institutions 47,183,190 23,760,000 19,800,000 - - - 90,743,190
Loans and advances to customers 10,610,011 17,429,423 39,302,300 78,088,955 273,099,511 - 418,530,200
Other assets 375,485 - - - - 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

Financial liabilities
Deposits from banks and other 

financial institutions (13,100,000) (12,200,000) (11,000,000) - - (15,443,067) (51,743,067)
Deposits from customers (25,415,050) (93,070,017)(153,709,863) (833,685) - (307,030,280)(580,058,895)

Other liabilities (6,078,615) - - - - (3,657,530) (9,736,145)

(44,593,665)(105,270,017)(164,709,863) (833,685) - (326,130,877)(641,538,107)

Total interest rate repricing gap

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
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

 26.2 Market risk (continued)

  (c) Interest rate risk (continued)

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$

As at 31 December 2017
Financial assets
Cash on hand - - - - - 7,257,167 7,257,167
Balances with the Central Bank 161,425,598 - - - - - 161,425,598
Balances and placements with 

other banks and financial 
institutions 30,646,398 22,000,000 16,000,000 - - - 68,646,398

Loans and advances to customers 11,009,823 14,272,363 41,915,601 64,685,327 261,037,471 - 392,920,585
Other assets 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

Financial liabilities
Deposits from banks and other 

financial institutions (62,000,000) (28,000,000) (29,000,000) - - (10,923,827) (129,923,827)
Deposits from customers (22,833,887) (36,178,655) (180,688,945) (1,212,191) - (229,233,951) (470,147,629)

Other liabilities (973,197) - - - - (3,203,453) (4,176,650)

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

Total interest rate repricing gap

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
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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)

Up to
1 month

US$

1 to 3
months

US$

3 to 12
months

US$

1 to 5
years

US$

Over
5 years

US$
Total

US$

As at 31 December 2018
Financial liabilities
Deposits from banks and other financial 

institutions   (28,556,393) (12,231,317)  (11,109,522) - -   (51,897,232)
Deposits from customers (332,570,967) (93,650,667) (158,142,048)    (435,938) - (584,799,620)
Other liabilities    (4,047,823) - - - -    (4,047,823)

(365,175,183) (105,881,984) (169,251,570) (435,938) - (640,744,675)

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 (73,071,427) (28,134,467) (29,068,851) - - (130,274,745)
Deposits from customers (253,032,387) (37,845,491) (183,550,895) (1,223,070) - (475,651,843)
Other liabilities (4,176,650) - - - - (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 2017

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Tier 1 capital
Share capital 75,000,000 301,350,000 71,000,000 286,627,000
Retained earnings  24,825,415  99,748,517 26,032,278 105,092,308
Less: Intangible assets (1,557,782) (6,259,168) (666,880) (2,692,195)
Less: Loan to related parties (420,903) (1,691,188) - -

 97,846,730  393,148,161 96,365,398 389,027,113

Tier 2 complementary capital
Add: General provision  5,441,593  21,864,321 3,874,649 15,641,957
Less: Equity participations in banking and financial 

institutions (25,000) (100,450) (25,000) (100,925)

 103,263,323  414,912,032 100,215,047 404,568,145

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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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018

កំពង់ចាម

��ងុ��ះសីហនុ

�ត់ដំបង

េសៀមរាប

ភ��ំ�ញ

ទីសា្នេក់ការកណ្ាេល
េីស្ាក់ការកណា្ត េ បតរូវបានដរឹកនានំលោ� 

លោក ហួត អាង រមួជាមួ�្រពុ្រ្គេិក 26នាក់។

263 វថីិបេរះអង្គឌួង (វថីិ110) រាជធានីភ្នំលេញ 

ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  992 833
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 991 822

អីពុផម៉េ: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

សាខា សីុធីម៉លអូឡាំពិក
ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា សីពុធីម៉េ

អលូឡានំេិក បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក ល្រៀង ច័ន្ទ 

វាសនា រមួជាមួ�្រពុ្រ្គេ 17នាក់។

េីតានំងឡលូតិ៍លេខ អា្ីរអឺសីពុរ ៉លូ ជាន់ផ្្ទ េ់ដីផសារសីពុធីម៉េ

វថីិមពុន្លីរត៉ រាជធានីភ្នំលេញ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  993   568  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 993 565

អីពុផម៉េ: kh.citymall@rhbgroup.com

សាខ ា ស្ទងឹមានជ័យ
ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា ស្ទរឹងមានជ័� 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� កញ្្ញ  ជរឹម សសីណពុ ន រមួជា 

មួ�្រពុ្រ្គេ 12នាក់។

េីតានំងវថីិមពុន្លីរត៉ (ផ្លូវ 217)  ផកងផ្លូវចាក់សនំរាម 

រាជធានីភ្នំលេញ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  969 228  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 969 231

អីពុផម៉េ: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

សាខា កេបាលថ្នល់

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា កបាេថេ់្ 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក ញរឹម ្រលូរ ីរមួជាមួ�

្រពុ្រ្គេិក 12នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  530អា - 530្ី៊រ មហាវថីិមពុនីវង្ស 

(ផកងវថីិ 271)  រាជធានីភ្នំលេញ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  993 598  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 993 593

អីពុផម៉េ: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

សាខា ពេទេយលោកសងេឃ

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា លេេ្យលោកសង្ឈ 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក លេៀង សពុធារលូ ៉រមួជាមួ�

្រពុ្រ្គេិក 11នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  1 - 3 វថីិ 271  រាជធានីភ្នំលេញ 

ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  969  368  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 969 370

អីពុផម៉េ: kh.petloksong@rhbgroup.com

សាខា ទួលគោក

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា កបាេថេ់្ 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក ហួត សពុរវឌ្ឍនៈ 

រមួជាមួ�្រពុ្រ្គេិក 12នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  18សីពុ ្ីរមអពុេីស៊ពុង (វថីិ 289)  

រាជធានីភ្នំលេញ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  989 600  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 989 606

អីពុផម៉េ: kh.toulkork@rhbgroup.com

សាខា ម�៉េមសទុង

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា ល៉ល៉សេពុង 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� អក្នាង ឃរឹម សពុធារ ីរមួជាមួ�

្រពុ្រ្គេិក 11នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  281អា វថីិ ល៉ល៉សេពុង  

រាជធានីភ្នំលេញ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  989  881  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 989 885

អីពុផម៉េ: kh.maotsetung@rhbgroup.com

សាខា បឹងកេងកង

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា ្ររឹងលកងកង 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� កញ្្ញ  លផង ចន្ធលូ រមួជាមួ�

្រពុ្រ្គេិក 12នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  167 មហាវថីិបេរះនលរាត្តម  

រាជធានីភ្នំលេញ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  23  989  188  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  23 989 788

អីពុផម៉េ: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

សាខា កំពង់ាម

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា កនំេង់ចាម 

បតរូវបានដរឹ កនានំ លោ� លោក ល�៉ន ឆៃវ៉ាត 

រមួជាមួ�្រពុ្រ្គេិក 9នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  41 ផ្លូវជាតិលេខ 7 លខត្តកនំេង់ចាម 

ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  42 942 811  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  42 942 899

អីពុផម៉េ: kh.kampongcham@rhbgroup.com

សាខា សៀមរាប
ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា លសៀមរា្រ 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក លេបជ ភិរពុណ រមួជាមួ�

្រពុ្រ្គេិក 11នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  12-14-16 ផ្លូវជាតិលេខ 6 

លខត្តលសៀមរា្រ ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  63  969  811 
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  63 969 816

អីពុផម៉េ: kh.siemreap@rhbgroup.com

សាខា បាត់ដំបង
ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា បាត់ដនំ្រង 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក អាន សពុខ  រមួជាមួ�

្រពុ្រ្គេិក 10នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  1-3-5-7 វថីិលេខ 3 លខត្តបាត់ដនំ្រង 

ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  34 934 811  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  34 934 816

អីពុផម៉េ: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

សាខា ពពរះសីហនុ

ធនាគារ អ លអច ្ី៊រ ឥណ្តលូ ឆៃណា សាខា បេរះសីហនពុ 

បតរូវបានដរឹកនានំលោ� លោក ឈរឹម ចាន់ភិរម្យ 

រមួជាមួ�្រពុ្រ្គេិក 10នាក់។

េីតានំងអគារលេខ  129 ផ្លូវ 7 មករា លខត្តបេរះសីហនពុ 

ប្រលេសកម្ពុជា។

េលូរស័េ្ទលេខ  ៈ (855)  34 934 811  
េលូរសារលេខ   ៈ (855)  34 934 816

អីពុផម៉េ: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

េនំេ័រ
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 ���ក់ប��ើសរុប (���ក់ដុ���រ)

 ���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន� (���ក់ដុ���រ)

��ព��សកម�សរុប (���ក់ដុ���រ)

 ���ក់ប��ើសរុបអតិថិជន (���ក់ដុ���រ)

ឥណ�ន និងបុ�����ន (���ក់ដុ���រ)

 ���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� (���ក់ដុ���រ)

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នេំ ផនែេកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
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ធនាគារ អ អអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា
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 ���ក់ប��ើសរុប (���ក់ដុ���រ)

 ���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន� (���ក់ដុ���រ)

��ព��សកម�សរុប (���ក់ដុ���រ)

 ���ក់ប��ើសរុបអតិថិជន (���ក់ដុ���រ)

ឥណ�ន និងបុ�����ន (���ក់ដុ���រ)

 ���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� (���ក់ដុ���រ)

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នេំ

បណ្តា ច់ឆ្នា  ំកាលបរចិចឆេទត រ្ឹមថ្ងៃទី31  ខែធនានូ

2018 2017 2016 2015 2014

លទ្្ធ លបបតិបតិ្ការ (បរាក់ដុល្េរ)
តរាក់ចំចេញមុនបង់ពន្ធ  6,442,044  10,744,609  8,425,018  8,008,106  7,018,575 

តរាក់ចំចេញចតកាយបង់ពន្ធ  4,863,137  8,585,609  6,697,407  5,870,823  5,454,706 

ទិននែន័យតារាងតុលេយការ (បរាក់ដុល្េរ)
តទព្យសកម្មសរបុ  750,410,262  709,239,327  622,894,516  563,943,753  349,086,028 

ឥេទាន និងបុចរតបទាន  418,530,200  392,920,585  347,575,673  338,622,585  213,613,796 

តទព្យអកម្មសរបុ  644,514,847  612,207,049  538,447,847  486,194,491  292,207,589 

តរាក់បច ញ្ើអ្ិ្ិជន  580,058,895  470,147,629  297,271,520  216,199,505  138,791,735 

តរាក់បច ញ្ើសរបុ  631,801,962  600,071,456  528,639,004  478,738,832  286,201,796 

ច�ើមទុន  75,000,000  71,000,000  67,000,000  67,000,000  52,000,000 

មនូលនិធិម្ចា ស់តករុមហុ៊ន  105,895,415  97,032,278  84,446,669  77,749,262  56,878,439 

អនុរាត (ភាគរយ)
ឥេទានមិន�ំចេើ រការចធៀប នរឹងឥេទាន និងបុចរតបទាន  4.88 4.02 2.47 0.87 0.49

ការបង្ិលចំេនូ លចលើតទព្យសកម្មសុទ្ធ  0.65  1.21  1.08  1.29  1.85 

ការបង្ិលចំេនូ លចលើមនូលនិធិម្ចា ស់ហុ៊ន  4.59 8.85 7.93 7.55 9.59

អនុរា្ឥេទានចធៀប នរឹងតរាក់អ្ិ្ិជន  72.15 83.66 116.92 156.88 155.79

អនុរា្ឥេទានចធៀប នរឹងតរាក់បច ញ្ើ  66.24 65.55 65.75 70.85 75.55
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រចនាសម្ពន័្ធគេប់គេង



រចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេង

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

កេុមបេឹកេសាភិរាល

គណៈកម្មេធិការ
គេប់គេងហានិភ័យ

គណៈកម្មេធិការ
សវនកម្ម

បេធានកេុមយុទ្ធាសេ្
អន្រជាតិ

អគ្គនាយក

នាយកផនែេក
គេប់គេងបេតិបត្ិតាម

គណៈកម្មេធិការ
លភការ និង
ការតេងតាំង

នាយកផនែេក
គេប់គេងហានិភ័យ

នាយកផនែេក
គេប់គេងសវនករផ្ទេកនែថុង

នាយកផនែេក
គេប់គេង

ចេបាប់ និងលេខាធិការ 

នាយកផនែេក
គេប់គេងធនធាន

មនុសេស និង
បណ្តុះណ្តេលអធិការកិចចានិយ័្កម្ម

និងត រ្ួ្ពិនិ្្យ

ខ្នាកតាមដាន
ការតបឆំ្ង
នរឹងការសម្អា ្តរាក់

ហានិភ័យ
ឥេទាន

ហានិភ័យ
តប្ិប្តាិការ

ការត្រប់ត្រង
តទព្យសម្ប្តាិ
និង បំេុល

សវនកម្ម
ឥេទាន

សវនកម្ម
សាខា

សវនកម្ម
ការយិាល័យកណ្តា ល

ចបាប់

ចលខាធិការ
 

 

 

 

  បចចចាកវទិយា
ព្៌ម្ន

ជំនួយការ
តប្ិប្តាិការ
ធនាគារ

ម្៉ា សុីន
�កតរាក់
ចអធីអរឹម

ត្រប់ត្រង និង
ខ្រកសា

ការធានា
្ុរេភាព
របស់អ្ិ្ិជន

សំេង និង
អ្្ថតបចយាជន៍

ការត្រប់ត្រង
ចទពចកាសល្យ

ការបេតាុ ុះបណ្តា ល

 

 

  ហិរ ញ្វ្្ថុ
្រេចនយ្យ

 

 

ររាយការេ៍
ត្រប់ត្រង
ហិរ ញ្វ្្ថុ
បទប ញ្្តាិ

រ្នាគារ និង
យុទ្ធសាសសតា

វភិា្រ និង
ររាយការេ៍

រ�្ឋរាល និង
លទ្ធកម្ម

នាយកផនែេក
គេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ

រតនាគារ
និងយុទ្ធាសេ្

នាយកផនែេក
គេប់គេង

បេតិបត្ិ និង
បច្ចេកវិទេយាពត៌មន
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នាយកផនែេក
គេប់គេងវាយតម្លេ

ឥណទាន និង 
តេួតពិនិតេយ
ឡើងវិញ

នាយកផនែេក
គេប់គេងឥណទាន

នាយកផនែេក
គេប់គេងសេវា

ធនាគារ

នាយកផនែេក
គេប់គេងសេវាកម្ម

អតិថិជន

នាយកផនែេក
គេប់គេងាខា
និងចេកចាយ

នាយកផនែេក
គេប់គេង

ទំនាក់ទំនងទី្េសារ

គណៈកម្មេធិការ
ឥណទាន

កេុមបេឹកេសាឥណទាន

គណៈគេប់គេង

រ�្ឋរាល
ឥេទាន

 

 

 

 

  វាយ្ថមលៃ
ឥេទាន

ឥេទាន
ត្រួ្ពិនិ្្យ
ច�ើងវញិ

ត្រប់ត្រង
ឥេទាន

សាតា របំេុល

អាជីវកម្ម
ខានា ្ធំ

អាជីវកម្ម
ខានា ្មធ្យម

លក់រាយ /
ខានា ្ ន្ូច

 

 

ឥេទាន
ចល័្

ហិរ ញ្ប្បទាន
ពាេិជ្ជកម្ម

តបព័ន្ធធនាគារ
ចអ�ិចត្រូនិច

ទីសានា ក់ការកណ្តា ល

ចសវាធនាគារ
តពីចមៀរ /
តបអប់បច ញ្ើ
ម្នសុវ្្ថិភាព

ការត្រប់ត្រង
តទព្យសម្ប្តាិ

ចសវាកម្ម
កា្

ជំនួយការ
ទី្សារ

ទំនាក់ទំនង
ទី្សារ

សុីធីម៉ាលអនូឡាពិំក

ស្រឹងម្នជ័យ

កបាល្នាល់

ចពទ្យចោកសង្ឃ

ទួលចគាក

ច៉៉ាចសទុង

បរឹងចកងកង

កំពង់ចាម

រា្់�ំបង

ចសៀមរាប

តពុះសីហនុ
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ររាយការណ៍
បេធានកេុមបេឹកេសាភិរាល

សូមគោរពជូនភាគទុនិកទាំងអស់ជាទីគោរព!

ឆ្នា 2ំ018 ្ឺរជាឆ្នា មួំយខ�លធនាគារ អ ចអច បី៊ ឥេតានូ ថៃណ្ ក៏�នូចជាវស័ិយធនាគារត្រូវតបឈមមុែនរឹងឧបស្រ្គជាចតចើន
ចដាយចស�្ឋកិចចាចៅកនាងុ្ំបន់ម្នការធាលៃ ក់ចុុះ  ខ�លចនុះក៏រានជុះឥទ្ធពិល�ល់ចស�្ឋកិចចារបស់តបចទសកម្ជុា្ងខ�រ។ 
ចទាុះបីជាម្នបញ្ហា តបឈម ការតបកួ្តបខជង និងការអភិវឌ្ឍចតចើនពីខាងចតរៅក៏�នូចជាសកលចោក �នូចជា BREXIT  
ភាពតាន រ្ឹងចលើពាេិជ្ជកម្មរវាងសហរ�្ឋអាចមរកិនិងតបចទសចិន ការធាលៃ ក់ចុុះជាសកល និង្រចតម្ង�កចចញននូវការ
្តាល់ EBA  ចដាយសហ្រមអឺរ ៉ាបុពីតបចទសកម្ុជា ក៏តបចទសកម្ុជាចៅរកសារានកំចេើ ន្លិ្ជា្ិកនាុងសសរុកសរបុ
ចំនួន 7.0%។    កំចេើ នចនុះ្ឺរទទួលរានជាចម្បងពីការវនិិចយា្ររបស់វនិិចយា្ិរនជនជា្ិចិនចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា 
រមួ្្និំងការចកើនច�ើងយា៉ាងខាលៃ ងំចៅកនាងុទី្សារអចលនតទព្យ។

ទំព័រ
147

ធនាគារ អ អអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា



លទ្ធ្លការងារនិងការរីកចមេើន
ទន្រឹមនរឹងចនុះ ែ្ុរំាទសនូមបង្ហា ញពីររាយការេ៍វឌ្ឍនភាពរបស់ធនាគារសតម្ប់
ការយិបរចិចឆេទប ច្ា ប់ត រ្ឹមថ្ ងៃទី 31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ018។ ធនាគាររានក្់តតាតរាក់ចំចេញ
សុទ្ធចំនួន 4,9ោន�ុោលៃ រអាចមរកិចៅកនាុងឆ្នា 2ំ018។ អនុរា្សាធនភាពរបស់
ធនាគារម្នចំនួន 20,4% ខ�លចនុះ្ឺរែស់្ជាងកតមិ្កំេ្់ចដាយបទប ញ្្តាិ
ចំនួន 36% ខ�លចនុះរានបង្ហា ញពីការចជឿជាក់របស់ធនាគារចៅចលើកំចេើ ន
ចស�្ឋកិចចារបស់តបចទសកម្ុជា រមួជាមួយនរឹងកំចេើ នចលើវស័ិយឧសសាហកម្ម
ធនាគាររបស់តបចទសកម្ុជា្ងខ�រ។

ជាមួយនរឹងតទព្យសកម្មរបស់ត្ររុបទំាងអស់ចំនួនតបម្េ 60ពាន់ោន
�ុោលៃ រអាចមរកិ ធនាគារចជឿជាក់ថាធនាគារម្នត្ររឹឹៈយា៉ា ងរ រឹងម្៉ាំ កនាុងការរួម
ចំខេក�ល់ការរកីចចតមើនរបស់តបចទសកម្ុជានាចពលអនា្រ្។

ធនាគារចបតាជ្ា្តាល់ននូវចសវាកម្មខ�លតបកបចដាយសតាង់ដារែស់្ច�ើម្ីបបំចពញននូវ
្តមរូវការរបស់ទី្សារខ�លកំពុងខ្ម្នការវវិឌ្ឍយា៉ាងខាលៃ ងំ។ ត្ររុបរានកំេ្់
ទិសចៅខ្នការយុទ្ធសាសសតា FIT22 ច�ើម្បីជួយឱ្យត្ររុបទំាងមួលសចតមចរាន 
ននូវបំេងតរាថានា របស់ែលៃួនកនាុងនាមជាតករុម្តាល់ចសវាកម្មហិរ ញ្វ្្ថុពហុជា្ិ
ឈានមុែច្រចៅកនាុង្ំបន់អាសីុអច្រនាយ៍។

ការវិវឌេឍផនែេកឌីជីថល
សសបតាម្រចតម្ងកម្មវធីិផ្លៃ ស់បតានូរឌីជី្លរបស់ RHB BANKING GROUP 
សតម្ប់ការរកីចចតមើននិងការពតងីកតប្ិប្តាិការតបចំា្ំបន់កនាុងឆ្នា ំ2018 
ធនាគាររានវនិិចយា្រតបម្េជាង 1ោន�ុោលៃ រសហរ�្ឋអាចមរកិកនាុងការ
្តាល់ននូវចសវាកម្មធនាគារ�ល់ទីកខនលៃងរបស់អ្ិ្ិជនតាមរយឹៈតបព័ន្ធបចចចាកវទិយា។ 
កនាងុរយឹៈចពលជាងមួយឆ្នា មំកចនុះ អ្ិ្ិជនរបស់ចយើងចតចើនជាង40% សានចនូល
ចៅចតបើតរាស់តបព័ន្ធធនាគារតាមរយឹៈអិុនធឺចេ្និងទនូរស័ព្ចល័្របស់
ចយើង ចហើយចនុះក៏បង្ហា ញខ�លថា្តមរូវការឌីជី្ល្ឺរការម្នចកើនច�ើងជា
លំដាប់ចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា។

ចដាយចមើលច�ើញពីការចកើនច�ើងននូវ្តមរូវការឌីជី្លរបស់អ្ិ្ិជន ធនាគារ 
រានចាប់ច្ តាើមសិកសាអភិវឌ្ឍតបព័ន្ធច�ើម្បី្ តាល់ននូវភាពកាន់ខ្ ម្នភាពតបចសើរច�ើង 
ង្យសសរួលនិងរហ័ស�ល់អ្ិ្ិជនខ�លនិយមចតបើតរាស់តបព័ន្ធឌីជី្ល។ 
ត្ររុបរបស់ចយើងរាន ចាប់ច្តាើម Agile @ Scale កនាុងការបចងកើនការតបកួ្តបខជង
របស់ចយើង  ចហើយធនាគារក៏ពរានបចងកើ្ ្ំរនិ្្តាចួច្តាើមឌីជី្លច�ើម្បី្ តាល់ចអាយ
អ្ិ្ិជនននូវ្លិ្្លនិងចសវាកម្មហិរ ញ្វ្្ថុចពញចលញនិងចពារចពញ
ចដាយការថចនាតបឌិ្ចដាយតគាន់ខ្ចតបើតរាស់ននូវចុងតម្មថ�របស់ពួកច្រ។

ការបេកាន់ខា្ជេប់អភិរាលកិច្ចល្អ
ត្ររុបរបស់ធនាគារយកចិ្តាទុកដាក់យា៉ា ងសំខាន់ចៅចលើ អភិរាលកិចចាការ
តប្ិប្តាិតាម និង ការត្រប់ត្រងហានិភ័យចដាយភាពតបរុងតបយ័្នាបំ្ុ្ 
ចដាយបនតាតបកាន់ខា្ជ ប់និងចលើកកម្ស់ចអាយម្នអភិរាលកិចចាតករុមហុ៊ន
ខ�លតបកបចដាយសតាង់ដារែស់្  ែេឹៈចពលខ�លធនាគារកំពុងបនតាការរកីចចតមើន
ចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា។

ធនាគារក៏�នូចជាត្ររុបទំាងមួល តបកាន់ខា្ជ ប់ននូវវប្បធម៌ថនចសវាកម្មនិងតប្ិប្តាកិារ
លអាឥ្ចខាចា ុះច�ើម្ីបជំរុញការចពញចិ្តារបស់អ្ិ្ិជននិងតបសិទ្ធភាពតប្ិប្តាិ
ការ។ ទន្រឹមនរឹងចនុះ ធនាគារនរឹងបនតាចផ្តា ្ការយកចិ្តាទុកដាក់ចលើការពតងរឹង
វប្បធម៌ថនការតប្ិប្តាិតាមនិងការត្រប់ត្រងហានិភ័យរបស់ចយើង។

ការវិនិយោគលើធនធានមនុសេស
ធនាគារ អ ចអច បី៊ ចជឿជាក់ថាធនធានមនុស្របស់ចយើង្ឺរជាតទព្យសម្ប្តាិ
�៏សំខាន់ �នូចចនាុះចហើយធនគារ អ ចអច បី៊ ចផ្តា ្ការយកចិ្តាទុកដាក់ជាពិចសស
ចៅចលើការបេតាុ ុះបណ្តា លនិងការអវវិឌ្ឍចទពចកាសល្យ�ល់ពួកគា្់ ចដាយ
្្ព្្សាយពីវប្បធម៌កនាុងការអនុវ្តាការង្រចអាយម្នតបសិទ្ធិភាពែ្ស់។ 

កនាុងឆ្នា ំ2018 ធនាគារចយើងរានវនិិចយា្រចៅចលើការកសាងសម្្ថភាពនិង
ជំនាញចៅ�ល់បុ្រ្គលិករបស់ធនាគារ តាមរយឹៈការបេតាុ ុះបណ្តា លច្្ងៗ
តបម្េជាង6,000ចម្៉ា ង ខ�លការបេតាុ ុះបបណ្តា លទំាងចនាុះរមួម្នទំាង 
ការអភិវឌ្ឍជំនាញបចចចាកចទសនិងជំនាញទន់។ តកបែ័េ្ឌ វឌ្ឍនភាពថ្្កនាុង 
របស់ធនាគារ ជតមរុញចអាយម្នវប្បធម៌ការអនុវ្តាការង្រខ�លត្រូវរាន 
បំចពញចដាយឱកាសកនាុងការអភិវឌ្ឍ ចហើយវប្បធម៌ចនុះរានទាក់ទាញននូវ 
និស្ិ្ខ�លចទើបខ្ប ច្ា ប់ការសិកសាចអាយមកចធ្ើការជាមួយធនាគារចតចើន
ជាង 20នាក់ចៅកនាុងឆ្នា ំ2018។

ទំព័រ
148

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018



ររាយការណ៍បេធានកេុមបេឹកេសាភិរាល (ត)

អនាគតបេកបដោយចីរភាព
ចៅកនាុងឆ្នា ំ2018  ត្ររុបរានអនុវ្តាតកបែ័េ្ឌ ចីរភាពនិងរានបចងកើ្ចអាយម្ន
ននូវតករុមការង្រត្រប់ត្រងចីរភាព ច�ើម្បីចអាយសសបចៅតាមការតំាងចិ្តារបស់
ត្ររុបចៅកាន់ចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍តបកបចដាយចីរភាពរបស់អងកការសហ
តបជាជា្ិ (UNSDG)។

ជាការគំាតទ�ល់ៃន្ុះរបស់ត្ររុបកនាុងការអនុវ្តាអនា្រ្តបកបចដាយចីរភាព
ចៅចលើវស័ិយហិរ ញ្ វ្្ថុ  ធនាគារចយើងរានបនតាកសាងននូវទំនួលែុសត្រូវ
សង្គមរបស់ធនាគារចៅកនាងុតបចទសកម្ជុា។ ធនាគារចជឿជាក់ថាការតបរឹងខតបងរបស់
ធនាគារកនាុងការជតមរុញចអាយម្នការអប់រសំតម្ប់កុម្រ ន្ូចៗច�ើរ្ួយា៉ា ង
សំខាន់កនាុងការកសាងអនា្រ្របស់ចក្មងៗ ជំនាន់ចតកាយនិងចនូលរមួកនាុងការ
កសាងជា្ិ។ តាមរយឹៈកម្មវធីិ RHB Touch Hearts របស់ត្ររុប ចៅកនាងុឆ្នា ទីំ3ចនុះ 
ធនាគាររានកសាងសាោមច្តាយ្យចំនួន01ែនាង ច�ើម្បីបំចពញ្តមរូវការអប់រ ំ
របស់កុម្រខ�លគា្ម នលទ្ធភាពចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា ខ�លចនុះក៏ជាកតាតា មួយ
ខ�លរួមចំខេកកនាុងការកសាងអនាក�រឹកនំានាចពលអនា្រ្ខ�លចពារចពញ
ចដាយការអប់រនិំងចំចេុះ�រឹង។ ចលើសពីចនុះចៅចទៀ្ ធនាគារ អ ចអច បី៊ 
ក៏រានខចករខំលកននូវមហានូបអាហារ តរាក់កាសនិងសម្ភា រឹៈចំារាច់មួយចំនួនខ�ល
ម្នជីវភាពតកីតកចៅតាម្ំបន់ដាច់សសយាលកនាុងរ�នូវបុេ្យច្្ងៗ ចហើយ
ខ្មទំាងបរចិាចា ក�ល់កាករាទតកហមកម្ុជា។

ទិសដៅនាពេលអនាគត
សតម្ប់ឆ្នា ំ2019 ត្ររុបនរឹងបនតាយកចិ្តាទុកដាក់កនាុងការចាប់យកឱកាសអាជីវ
កម្មនិងឱកាសកនាុងការរកីចចតមើនចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា ចហើយចយើងនរឹងបនតា
ចលើក្ចមកើងចអាយម្នចំេនូ លពីកថតមចសវាកម្ម។ តាមរយឹៈការដាក់ទុនចៅ
ចលើជំនាញថ្្កនាុង បណ្តា ញកនាុងសសរុកនិង្ំបន់�៏រ រឹងមំ្ និង្ំររនូ�៏លអាតបចសើរ 
ធនាគារ អ ចអច បី៊ ចបតាជ្ា្តាល់ជនូនននូវ្លិ្្លនិងចសវាកម្មខ�លតបចសើរស
តម្ប់អ្ិ្ិជនខ�លម្នសសាប់និងអ្ិ្ិជនសកាតា នុពលរបស់ធនគារ។

សេចក្ីថ្លេងអំណរគុណ
តាងនាមចអាយតករុមតបរឹកសាភិរាល ែ្ុំរាទសនូមសខមតាងននូវអំេរអរ្ុរេចយើង 
តជាលចតរៅចំចពាុះអ្ិ្ិជន ក៏�នូចជាថ�្រនូរបស់ចយើងចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា
ខ�លខ្ងខ្គំាតទចយើងជាចរៀងរហនូ្មក។

ែ្ុំរាទក៏សនូមអរ្ុរេជាពិចសស�ល់្រេឹៈត្រប់ត្រងនិងបុ្រ្គលិកត្រប់ជាន់
ថានា ក់របស់ធនាគារ ខ�លរានតបរឹងអស់កម្លៃ ំងកាយចិ្តានិងយកចិ្តាទុកដាក់
ែ្ស់ចៅចលើការអនុវ្តាការង្រអស់រយឹៈចពលជាង10ឆ្នា ំមកចនុះ។

ែ្ុំសង្ឃរឹមថាអនាកទំាងអស់គានា ចៅខ្បនតាគំាតទ�ល់តប្ិប្តាិការរបស់ធនាគារ
ចៅឆ្នា ំខាងមុែៗចទៀ្ ចហើយចយើងនរឹងបនតាការរកីចចតមើនទំាងអស់គានា ។

_____________________________    
Dato’ Khairussaleh Ramli
តបធានត្ររុបតបរឹកសាភិរាល
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ររាយការណ៍
លោកអគ្គនាយក

ការកាលៃ យែលៃនួជាធនាគារមួយ កនាងុចំចណ្មធនាគារលំដាប់កំពនូលទំាង15ចៅកនាងុតបចទសកម្ជុាចៅកនាងុរយឹៈចពល10ឆ្នា ំ 
ែេឹៈខ�លម្នការតបកួ្តបខជង�៏ខាលៃ ំងកាលៃ  ពីសំណ្ក់ធនាគារតបម្េជា 40ធនាគារ ្ឺរមិនអាចចៅរចួចនាុះចទ
តបសិនចបើគា្ម នការគំាតទពីអនាកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់។ ចៅកនាុងឆ្នា ំ 2018 ធនាគារ អ ចអច បី៊ ឥេតានូ ថៃណ្ ម្នតទព្យសកម្ម
សរបុ 750ោន�ុោលៃ រអាចមរកិ ចដាយម្នអនុរា្សាធនភាពចំនួន 20,4% និងអនុរា្សននី្យភាពចំនួន 121,9% 
ខ�លលទ្្ធ លចនុះ ្ឺរចលើសពីកតមិ្កំេ្់ចដាយបទប ញ្្ តា ិ(អនុរា្សាធនភាព 15% និងអនុរា្សននី្យភាព 80%)។
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ររាយការណ៍លោកអគ្គនាយក (ត)

លទ្ធ្លការងារបបចាំឆ្នេំ 2018
តរាក់បច ញ្ើអ្ិ្ិជនក៏ម្នការចកើនច�ើង្ួររចអាយក្់សម្្គ ល់្ងខ�រចៅកនាុ
ងឆ្នា 2ំ018។ តរាក់បច ញ្ើអ្ិ្ិជនម្នការចកើនច�ើងចំនួន 23,4% ខ�លភា្រ 
ចតចើនរានមក ពីកំចេើ នតរាក់បច ញ្ើសន្ំនិងតរាក់បច ញ្ើចរនតាចំនួន 78ោន 
�ុោលៃ រអាចមរកិ។ ការចកើនច�ើងចនុះ រានចធ្ើចអាយ ្លចធៀបរវាងឥេទាននិង 
តរាក់បច្ ញើរបស់ធនាគារ ម្នការ្យចុុះចំនួន 11,4% ចដាយ្លចធៀបរវាង 
ឥេទាននិងតរាក់បច្ ញើម្នកតមិ ត្ រ្ឹម 72,2% ចៅកនាងុឆ្នា 2ំ018 ខ�លចនុះជាសញ្ញ  
�៏លអាមួយ ច�ើម្បចីអាយធនាគារ អាចចធ្ើការបចងកើនការ្តាល់ឥេទានជនូន�ល់ 
អ្ិ្ិជនរានកាន់ខ្ចតចើន។ ជារមួ ឥេទានរបស់ធនាគារម្នការចកើនច�ើង 
ចំនួន 6,5% ចៅកនាុងឆ្នា ំ2018។

តរាក់ចំេនូ លរបស់ធនាគារម្នការចកើនច�ើងចំនួន 7,2% ចៅកនាុងឆ្នា ំ2018 
ចដាយ្លចធៀបរវាងចំណ្យនិងចំេនូ លម្នចំនួន 36,4%។ ធនាគាររានទទួល 
លទ្្ធ លយា៉ាងលអាចៅ�ំចេើ រការតប្ិប្តាិការតបចំាឆ្នា ំ2018 ចលើកខលងខ្ការ
ចកើនច�ើងននូវសំវធិានធនចលើអីុមខភរមិន ខ�លបណ្តា មកពីវស័ិយឧសសាហកម្ម 
មួយចំនួននិង្តមរូវការសំវធិានធន រ្ឹងរ រឹងចៅចលើឥេទាន។

បុគ្គលិករបស់យើង
កនាុ ងនាមជាធនាគារមួយកនាុ ងចំ ចណ្មធនាគារលំដាប់កំពនូ លទំាង15 
ចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា និងជាសា្ថ ប័ន�៏ចលចចធាលៃ មួយ ធនាគារនរឹងបនតាពតងរឹង 
ធនធានបុ្រ្គលិករបស់ធនាគារតាមរយឹៈការបេតាុ ុះបណ្តា លចៅកនាុងថានា ក់ចរៀន 
និង  កម្មវធីិអភិវឌ្ឍចទពចកាសល្យខ�លអនុញ្ញ ច្អាយបុ្រ្គលិកលអៗា របស់ធនាគារ
ទទួលរានការរកីចចតមើនជាមួយធនាគារ។ ការអភិវឌ្ឍអាជីព និងការចលើក
ទរឹកចិ្តា ្ឺរជាការ្តាួចច្តាើមចម្បងកនាុងរយឹៈចពល10ឆ្នា កំនលៃងចៅចនុះ ចហើយនរឹងបនតា
ចៅទសវ្្ចតកាយៗចទៀ្ ច�ើម្ប ី បេតាុ ុះបណ្តា លននូវបុ្រ្គលិកខ�លចពារចពញ
ចដាយចទព្យចកាសល្យនិងលទ្្ធ លការង្រែស់្ចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា។

វបេបធម៌នេការបេតិបតិ្តាម
ធនាគារនរឹងបនតាយកចិ្តាទុកដាក់ជាចម្បងចៅការតប្ិប្តាិតាមនិងបចងកើ្ននូវ 
វប្បធម៌ថនការតប្ិប្តាតិាមនិងការត្រប់ត្រងហានិភ័យ�៏រ រឹងមំ្។ ធនាគារចផ្តា ្សំខាន់
ចលើការចធ្ើចអាយតរាក�ថារាល់្តមរូវការទំាងអស់ត្រូវរានអនុចោមតាម 
ចហើយរាល់ចគាលនចយារាយនិងនី្ិវធីិថ្្កនាុងរបស់ធនាគារទំាងអស់ត្រូវ
រានអនុវ ត្ាយា៉ា ងខា្ជ ប់ែ្ជួនត្រប់ចពលចវោ។ 

ទំនួលខុសតេូវសង្គមរបស់ធនាគារ
ែេឹៈខ�លអាជីវកម្មរបស់ធនាគារម្នការចកើនច�ើង ធនាគារចៅខ្បនតាការយក
ចិ្តាទុកដាក់ចៅចលើការជួយសង្គម។ រហន្ូ មក�ល់ចពលបចចាបុ្បននា ធនាគារ អ ចអច បី៊ 
រានសាងសង់សាោមច្តាយ្យចំនួន 03ែនាង ចៅកនាុងចែ្តាកណ្តា ល ចដាយរាន 
្តាល់ឱកាស�ល់កុម្រចំនួន 150នាក់ អាចចាប់ច្តាើមការសិកសាកតមិ្�ំបនូង 
របស់ពួកច្ររាន។ ការ្្្គ ់្ ្គង់�ល់សាោទំាងចនុះនរឹងត្រូវរានបនត្ា តាល់ជនូននិង
ត្រួ្ពិនិ្្យយា៉ា ងយកចិ្តាទុកដាក់ ច�ើម្បីជតមរុញចអាយសាោទំាងចនុះអាច
បនតាតប្ិប្តាិការ រានយា៉ាងរលនូន។ ធនាគារក៏នរឹងបនតាការជួយ�ល់សង្គមចៅ
ចពលអនា្រ្ចដាយតបកាន់ខា្ជ ប់ននូវសា្ម រ្ី RHB Touch Heart ខ�លត្រូវរាន
ចតបើតរាស់ចៅកនាុងតបចទសចំនួន10ចៅអាសីុអាច្រនាយ៍ និងហុងកុង។
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ដំណើរឆ្ពេះទៅមុខ
ម្នបញ្ហា តបឈមជាចតចើនរមួម្ន�នូចជាការតបកួ្តបខជង�៏ខាលៃ ំងកាលៃ  ការចកើន
ច�ើងថនការចំណ្យ និងសម្្ធចៅចលើ្ុរេភាពតទព្យសកម្មខ�លធនាគារ
ត្រូវចធ្ើការឃ្លៃ ំចមើលជាតបចំា។ ចដាយខ�កជាមួយនរឹងអតតាកំចេើ ន្លិ្
្លកនាុងសសរុកសរបុ (GDP) ខ�លត្រូវរពំរឹងថានរឹងចកើនច�ើង 7% កនាុងឆ្នា ំ2019 
ជាមួយនរឹងបរយិាកាសចស�្ឋកិចចា�៏អំចណ្យ្លចៅកនាុងតបចទសកម្ុជា 
ធនាគារ រពំរឹងថាធនាគារនរឹងទទួលរានការរកីចចតមើនទន្រឹមនរឹងការរកីចចតមើន
របស់តបចទស។

ធនាគារនរឹងបនតាយកចិ្តាទុកដាក់ចៅចលើការថចនាតបឌិ្ចលើវស័ិយឌីជី្លច�ើម្បី
្តាល់ជនូនននូវចសវាកម្មកាន់ខ្តបចសើរ�ល់អ្ិ្ិជនខ�លនិយមចតបើតរាស់ 
ចសវាឌីជី្លនិង អនាកចតបើតរាស់ខ�លមិនអាចមកចតបើតរាស់ចសវាកម្មផ្្ល់
ចៅធនាគារ។ ធនាគារកំពុងសិកសាកនាុងការបចងកើ្បខន្ថមននូវកម្មវធីិឌីជី្ល
សតម្ប់អនាកចតបើតរាស់ ចដាយ្តាល់ជនូនពួកគា្់ននូវបទពិចសាធន៍ឌីជី្ល�៏លអា
ខ�លតបកបចដាយសុវ្្ថិភាពនិងភាពង្យសសរួល។

ធនាគារក៏រានកំេ្់ការរពំរឹងទុកសតម្ប់ធនាគារកនាុងការបចតមើជនូនអ្ិ្ិជន 
�៏ម្ន្ថមលៃរបស់ចយើងចដាយចផ្តា ្ការយកចិ្តាទុកដាក់ចៅចលើការអភិវឌ្ឍ
្លិ្្លនិងជតមរុញ�ំចេើ ររបស់ពួកគា្់ជាមួយធនាគារ។ ជាមួយនរឹង
ត្ររឹុះ�៏រ រឹងមំ្របស់ធនាគារ ែ្ុមំ្នទំនុកចិ្តាថាធនាគារចយើងនរឹងបនតារកីចចតមើនតបកប
ចដាយនិរនតាភាព�នូចខ�លធនាគារធាលៃ ប់ទទួលរានកនាងុរយឹៈជាង10ឆ្នា កំនលៃងមកចនុះ 
ឬកាន់ខ្តបចសើរជាងចនុះចៅចទៀ្។

ែ្ុំសនូមប ច្ា ប់ននូវររាយការេ៍របស់ែ្ុំត រ្ឹមខ្ប៉ាុនចនុះ ចហើយែ្ុំសនូមសខមតាងននូវ
អំេរអរ្ុរេយា៉ា ងតជាលចតរៅ�ល់ការគំាតទយា៉ា ងចពញទំហរឹងពីសំណ្ក់
អ្ិ្ិជន ថ�្រនូបុ្រ្គលិកត្រប់ជាន់ថានា ក់ ក៏�នូចជាធនាគារជា្ិថនកម្ុជាសតម្ប់
ការខេនំានិងការ្តាល់អនុសាសន៍�៏ម្ន្ថមលៃកនលៃងមក។ 

“ចយើងរកីចចតមើនទំាងអស់គានា ”

_____________________________    
Thoo Kim Seng
ចោកអ្រ្គនាយក
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



ពីខាងឆ្វេងដៃ ឆៅស្តា ដំៃៈ
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

1   2   3   4   5   6



សមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

េលោក DATO’ KHAIRUSSALEH RAMLI
ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល
អាយុ 51ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ា ឆេសីុ

គុណវុឌ្រឍិ

្ររញិ្ញា ្របតប្រ្់រប្រងពាណិជ្ជ្ម្មពីស្្លវទិ្យាល័យ Washington 

University, St. Louis

្ម្មវធីិប្រ្់រប្រងជាន់ខ្ពស់ពីស្្លវទិ្យាល័យ Harvard University, 

Harvard Business School

Fellow Chartered Banker, Asian Institute of Chartered Bankers

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ឆោ្ Dato’ Khairussaleh មន្រទ្ពិឆស្ធន៍ឆបរើនជាង 22ឆ្នា ំ ឆៅ្នាុង 
វស័ិយទី្ផ្សារហិរញញាវត្ុ និង ឆសវាហិរញញាវត្ុ ដៃលឆោ្បានកាន់តំដណង
ជាន់ខ្ពស់ជាឆបរើន ឆៅ្នាុងស្្្័រនហិរញញាវត្ុដៃលល្ីឆ ្្ម ោះឆៅ្នាុងតំ្រន់ជា
ឆបរើន។ ឆោ្ ្៏ជាសមជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាដនសម្រមធនាគារឆៅ ម៉ា ឆេសីុ 
និង Asian Institute of Chartered Bankers។

រំឆណោះៃរឹងៃ៏ឆបរៅបជោះ និង្រទ្ពិឆស្ធន៍យ៉ាងទូ្លំទូ្ោយ បានឆធវេើឲ្យឆោ្ 
ទ្ទួ្លបានពានរង្វេ ន់ Best CFO in Malaysia Award ្នាុងឆ្នា ំ 2010 និង 
2011 ពី Finance Asia និង Best CFO in Malaysia Award ្នាុងឆ្នា ំ 2012 ពី 
Alpha Southeast Asia។
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េលោក ONG SENG PHEOW
សមជិ្ឯ្រាជ្យ និងមិនប្រតិ្រតតាិ
អាយុ 70ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ា ឆេសីុ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

្រណៈ្ម្មការសវន្ម្ម (សមជិ្)

្រណៈ្ម្មការប្រ្់រប្រងហានិភ័យ (សមជិ្)

្រណៈ្ម្មការផ្តាល់តដមលៃការ និងឆបជើសតំាង (សមជិ្)

គុណវុឌ្រឍិ

សមជិ្វទិ្យាស្្ន Malaysian Institute of Certified Public Accountants

សមជិ្វទិ្យាស្្ន Malaysian Institute of Accountants

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ឆោ្ Ong Seng Pheow មន្រទ្ពិឆស្ធន៍ឆបរើនជាង 35ឆ្នា ំ ឆៅ្នាុងវស័ិយ 
្រណឆនយ្យ និង សវន្ម្ម។ ឆោ្ ធាលៃ ្់រជាដៃ្ូរររ្រស់ប្រុមហុ៊ន Ernst 
& Young ចា្់រពីឆ្នា ំ 1984 ៃល់ឆ្នា ំ 2003។ តួនាទី្រុងឆបកាយរ្រស់ឆោ្ 
ឆៅប្រុមហុ៊ន Ernst & Young ្ឺរជានាយ្ប្រចំាប្រឆទ្សដផ្នា្ឆសវាធានា 
្ុរណភាព និង ប្ររឹ្សាឆយ្រល់។ ឆោ្្៏មនតួនាទី្ឆៅ្នាុង្រណៈ្ម្ម  
ធិការ និងប្រុមការង្ររ្រស់ MICPA ផ្ងដៃរ។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (ត)

េលោក ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
សមជិ្ឯ្រាជ្យ និងមិនប្រតិ្រតតាិ
អាយុ 70ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ា ឆេសីុ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការ�កុម្របឹក្រសាភិបាល

្រណៈ្ម្មការប្រ្់រប្រងហានិភ័យ (ប្រធាន)

្រណៈ្ម្មការសវន្ម្ម (សមជិ្)

្រណៈ្ម្មការផ្តាល់តដមលៃការ និងឆបជើសតំាង (សមជិ្)

ធនាគារ RHB Banking Group

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាលដន RHB Islamic Bank Berhad (ប្រធាន)

ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល ដន RHB Insurance Berhad

្រណៈ្ម្មការវនិិឆយ្រដន RHB Insurance Berhad

្រណៈ្ម្មការវនិិឆយ្រដន RHB Asset Management Sdn Bhd

្រណៈ្ម្មការវនិិឆយ្រដន Islamic Internal Asset Management

Berhad

គុណវុឌ្រឍិ

ស្្លវទិ្យាល័យ Harvard University, Harvard Business School

្ម្មវធីិ Pacific Bankers Rim ឆៅសហរៃ្ឋអាឆមរ ិ្

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

្ររ្្ុរ្ននា ឆោ្ Encik Aziz Peru ជាប្រធាននាយ្ប្រតិ្រតតា/ិអភិបាល ដន 
As-Salihin Trustee Berhad ជាប្រុមហុ៊នធនបាល្ិរ្ ដៃលមនឯ្ឆទ្សខាង
ឆរៀ្ររំចាត់ដរងមរត្ស្សនិ្អីុស្លៃ ម។ ឆោ្ធាលៃ ្់រកាន់មុខតំដណង ជាឆបរើន 
ឆៅ្នាុង្រណៈប្រ្់រប្រងជាន់ខ្ពស់្នាុងវស័ិយធនាគារ ជាមួយនរឹង ឆជា្រជ័យ   
្នាុងអាជីពរយៈឆពល 31ឆ្នា ំ  ប្រ្់រប្រង្រណ្តា ញស្ខា  និង ឆសវាធនាគារ
អតិថិជនជារ្ូរវនតា្ុរ្រ្គល។ ឆោ្ បានរំណ្យឆពលជាឆបរើនឆ្នា ំ ឆធវេើការឲ្យ
ធនាគារ Malayan Banking Berhad ដៃលតួនាទី្រុងឆបកាយរ្រស់ឆោ្ជាមួយ
ធនាគារឆនោះ្ឺរ នាយ្ប្រ្់រប្រងទូ្ឆៅ ឆសវា ធនាគារអតិថិជន។

ឆោ្្៏ធាលៃ ្់រ្រឆបមើការង្រជា នាយ្ប្រ្់រប្រងទូ្ឆៅជាន់ខ្ពស់   ឆៅធនាគារ
AmBank Berhad ពីឆ្នា ំ 2002 ៃល់ ឆ្នា ំ 2005។ ្ នាុងអំេុងឆពល ឆធវេើការឆៅ្នាុង 
វស័ិយធនាគារ ឆោ្ បតរូវបានដតងតំាងជាប្រធាន្រណៈ្ម្ម ធិការ របា្់រដន
សម្រមធនាគារឆៅម៉ាឆេសីុ និង កាន់មុខតំដណងសំខាន់ៗមួយ រំនួនឆទ្ៀត
រមួមន សមជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល រ្រស់ Mayban Property Trust និង 
Mayban Trustees Bhd។
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 េលោក CHULAPONG YUKATE
សមជិ្ឯ្រាជ្យ និងមិនប្រតិ្រតតាិ
អាយុ 62ឆ្នា ំ ជនជាតិដថ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការ�កុម្របឹក្រសាភិបាល

្រណៈ្ម្មការសវន្ម្ម (ប្រធាន)

្រណៈ្ម្មការផ្តាល់តដមលៃការ និងឆបជើសតំាង (ប្រធាន)

្រណៈ្ម្មការប្រ្់រប្រងហានិភ័យ (សមជិ្)

គុណវុឌ្រឍិ

អនុ្រណិ្តនីតិស្សសតាពីស្្លវទិ្យាល័យ Washington University 

សហរៃ្ឋអាឆមរ ិ្  (ឆបកាមអាហារ្ូរ្រណ៍ Deacons)

វញិ្ញា ្រន្របត្រញ្្់រការសិ្សាដផ្នា្របា្់រពាណិជ្ជ្ម្មអនតារជាតិពីស្្ល 

វទិ្យាល័យ Tokyo University ប្រឆទ្សជ្រ៉ាុន (ឆបកាមអាហារ្ូរ្រណ៍ 

រ្រស់ប្សួងឧសសាហ្ម្ម និងពាណិជ្ជ្ម្មអនតារជាតិជ្រ៉ាុន)

្ររញិ្ញា ្របតនីតិស្សសតាពីស្្លវទិ្យាល័យ Chulalongkorn University 

ប្រឆទ្សដថ

ប្រុមប្ររឹ្សាឆមធាវរី្រស់ប្រឆទ្សដថ

ប្រុមប្ររឹ្សារបា្់ររ្រស់រៃ្ឋ Victoria ប្រឆទ្សអូស្ស្តា លី 

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ឆោ្ Chulapong Yukate បាននំាម្នូវរំឆណោះៃរឹងយ៉ាងទូ្លំទូ្ោយៃល់
ប្រុមហុ៊ន ZICO Law Limited ឆោយឆោ្មន្រទ្ពិឆស្ធន៍ប្រដហល 
31ឆ្នា ំ  ្នាុងវស័ិយសំខាន់ៗៃូរជា ការទិ្ញល្់ភា្រហុ៊ន & ការរោំយ
ប្រុមហុ៊ន្រញូ្លគានា  ្រឆបមងនានា ឆសវាធានារា៉ា្់ររង និងមជ្ឈតតាការអនតារជាតិ។ 
ឆោ្្ឺរជាដៃ្ូរ និងទី្ប្ររឹ្សាឆៅ្នាងុ ប្រុមហុ៊នឆមធាវអីនតារជាតិនំាមុខ Deacons
្នាុងប្រឆទ្សដថ និង អូស្ស្តា លី Colin Ng & Partners ្ នាុងប្រឆទ្សសិង្ហ្ុររ ីនិង 
Baker & McKenzie ្នាុងប្រឆទ្សដថ។ ឆោ្បានរូលរមួជាមួយប្រុមហុ៊ន 
Dhipaya Insurance Public Company Limited ្ នាុងទី្ប្រុងបាង្្ជា Group 
General Counsel រហូតៃល់ដខ្្្កោ ឆ្នា ំ 2013។ 

ឆោ្្៏ជាស្្្រនិ្ និងនាយ្ប្រ្់រប្រង រ្រស់ប្រុមហុ៊នឆមធាវ ីDLA Piper 
មនការយិល័យឆៅទី្ប្រុងបាង្្ ដៃលចា្់រឆផ្តាើមជាមួយឆមធាវ ី2រ្ូរ ្នាុង 
ឆ្នា ំ2003 ឆហើយ្ីរឆ្នា ំឆបកាយម្ ប្រុមហុ៊នឆមធាវឆីនោះទ្ទួ្លបានឆជា្រជ័យ
ឆោយពបងី្ការយិល័យ និងមនឆមធាវរំីនួន 25 នា្់។

ទំព័រ
158

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018



សមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (ត)

 េោក្រសី GAN PAI LI
សមជិ្មិនឯ្រាជ្យ និងមិនប្រតិ្រតតាិ
អាយុ 46ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ា ឆេសីុ

គុណវុឌ្រឍិ

  ស្លអនុ្រណិ្ត្នាុងការប្រ្់រប្រងពាណិជ្្ជ ម្ម (MBA),   

   ស្ោពាណិជ្្ជ ម្ម Manchester

  ្ររញិ្ញា ្របតដនការអ្់ររ,ំ TESL, ស្្លវទិ្យាល័យម៉ាឡាយ៉ា

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ឆោ្ស្សី  Gan Pai Li មន្រទ្ពិឆស្ធន៏ជាង 21ឆ្នា ំ្នាុងវស័ិយឧសសាហ៏្ម្ម 
ហិរញញាវត្ុ។ ឆោ្ស្សីបានចា្់រឆផ្តាើមអាជីពរ្រស់ខលៃួន្នាុងដផ្ន្ា  Retail Banking. 
្រនាទា ្់រម្ឆោ្ស្សីបានឆធវេើការផ្លៃ ស់្រតារូជាឆបរើនឆៅ្នាងុដផ្ន្ា  Corporate Banking, 
Capital Market, Investment Banking, Group Strategy, Private Equity 
and Wholesales Banking. ឆោ្ស្សីបានប្រលូ្ជាមួយនិងរួមរំដន្ជា
ឆបរើនៃូរជា M&A Integration, ពាណិជ្ជ្ម្មការពបងី្សកាតា នុពលឆៅ
្នាុងតំ្រន់អាស៊្ន, និងការផ្តាួរឆផ្តាើមស្មហរណ្ម្មពាណិជ្ជ្ម្មជាឆបរើន
ឆទ្ៀតឆៅ្នាុងសម្ពន្័ CIMB។ 

មុនឆពលឆោ្ស្សីបានរូល្ំរឆរ ើការង្រឆៅ្នាងុសម្ពន្ធ័នាគា RHB, ឆោ្ស្សី
មនតួនាទី្ជា អ្រ្គនាយ្ជាន់ខ្ពស់ ន្ាុង Group Wholesales Bank, 
ស្ិត្នាុងការយិល័យអ្រ្គនាយ្ និងមនតួនាទី្ជា ប្រធានដផ្នា្ប្រ្់រប្រង់ 
ពាណិជ្ជ្ម្ម ្ នាុងស្្្រន CIMB Investment Bank Berhad ឆោយបតរួតពិនិត្យ
ឆលើលទ្្ផ្លពាណិជ្ជ្ម្ម និងការអនុឆោមតាម្រទ្្រ្ញ្ញា តិ រ្រស់  Group
Wholesale Banking ឆៅ្នាុងតំ្រន់។
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សមជិ្ប្រតិ្រតតាិ 
អាយុ 63ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ា ឆេសីុ

គុណវុឌ្រឍិ

អនុ្រណិ្តប្រ្់រប្រងពាណិជ្្ជ ម្មអនតារជាតិពីស្្លវទិ្យាល័យ 

University of Sunderland (រប្ភពអង់ឆ្រលៃស)

្ររញិ្ញា ្របត Science in Agribusiness & Diploma in Agriculture 

ពីស្្លវទិ្យាល័យ Putra Malaysia University

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ឆោ្ Lim Loong Seng មន្រទ្ពិឆស្ធន៍ឆបរើនជាង 40ឆ្នា ំ ដៃល 36ឆ្នា ំ 
ឆៅ្នាុងឧសសាហ្ម្ម ឆសវាហិរញញាវត្ុ និងប្រដហល 11ឆ្នា ំ ្ នាុងប្រឆទ្ស្ម្ពុជា។
ឆោ្បានចា្់រឆផ្តាើមអាជីព្នាុងវស័ិយធនាគារជាមួយ  សម្ព័នឆ្សវាហិរញញាវត្ុនំា     
មុខមួយរ្រស់ម៉ា ឆេសីុ។ ឆោ្មន្រទ្ពិឆស្ធន៍យ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ 
ទា្់ទ្ងនរឹង ឆសវាធនាគារស្ជីវ្ម្ម ឆសវាធនាគាររូ្រវនតា្ុរ្រ្គល និងឆសវា
ធនាគារប្រុមហុ៊ន ឆោយកាន់តំដណងជាន់ខ្ពស់ប្រ្់រប្រងដផ្ន្ា ប្រតិ្រតតាកិារ ឥណទាន 
ហានិភ័យ និង ដផ្នា្ល្់ & ទី្ផ្សារ។ ឆោ្ទ្ទួ្លខុសបតរូវ្នាុងការចា្់រឆផ្តាើម 
ប្រតិ្រតតាិការរ្រស់ធនាគារ RHB ឆៅ ្ម្ពុជាទំាងធនាគារ និងមូល្របតឆៅ
្នាុងឆ្នា ំ 2008 និង 2010 ។

ឆោ្ទ្ទួ្លបានឆមោយមស SEARCA និង Harvard Business Alumni 
Club Malaysia Gold Medal ឆៅឆពលដៃលឆោ្បាន្រញ្្់រការសិ្សាថ្នា ្់ 
្ររញិ្ញា ្របតដផ្នា្ Agribusiness ្នាុងឆ្នា ំ1986។ 

ឆោ្្៏ជាសមជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាលដនប្រុមហុ៊ន RHB Indochina 
Securities Co., Ltd. និង ធនាគារ RHB Bank (Laos) Ltd.។ ឆោ្្៏
ទ្ទួ្លឆមើលការខុសបតរូវឆលើ ការយិល័យតំណ្ងរ្រស់ធនាគារ RHB ឆៅ 
ប្រឆទ្សឆវៀតណ្ម និង ប្រឆទ្សមីយ៉ា ន់ម៉ា ផ្ងដៃរ។ 

* រំណំ្: ឆោ្លរឹមលុងឆសងោដលងពីតំដណងជានាយ្ប្រ្់រប្រងឆៅ
ដថងៃទី្ 4 ដខម្រាឆ្នា  ំ2019 ។

 េលោក LIM LOONG SENG
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ពីខាងឆ្វេងដៃ ឆៅស្តា ដំៃៈ

1) មឹុង សំណាង     2) ផាង តិកហ័រ      3) ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន   4) តា ជីង យីុង    5)  ឆ័រ ធៀមយ៉ូវ      6) ធូ គីម សាង      

7) យ៉ុង ជីងសាន     8) តាំង សៀវហ៊ុន       9) អាល់ឌៀន រីហាសាល់      10) ឈឹម សារ៉ាត    11) សុខ ឡាង      12) អាន មា៉ារី

1 2 3 4 5 16 7 8 9 10 11 12



ពីខាងឆ្វេងដៃ ឆៅស្តា ដំៃៈ

1) មឹុង សំណាង     2) ផាង តិកហ័រ      3) ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន   4) តា ជីង យីុង    5)  ឆ័រ ធៀមយ៉ូវ      6) ធូ គីម សាង      

7) យ៉ុង ជីងសាន     8) តាំង សៀវហ៊ុន       9) អាល់ឌៀន រីហាសាល់      10) ឈឹម សារ៉ាត    11) សុខ ឡាង      12) អាន មា៉ារី



សមាសភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់

ធូ គីម សសង 
អគ្គនាយក

ឆោក ធូ បានចូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ ឆអច បី៊ ឥណតាូ ដ្ណា លីមីធីត 
ឆៅខែមករា ឆ្នា ំ 2019 កនានុងឋានៈជាអគ្គនាយករបស់ធនាគារ។ គាត់មាន
ចំឆណះៃឹងយ៉ា ងទូលំទូោយនិងបទពិឆស្ធន៍ ឆៅកនានុងវស័ិយឆសវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្នុ សរនុបជាង 30ឆ្នា  ំខៃលបទពិឆស្ធន៏ទំាងឆនាះរមួមានទំាងកនានុងខ្នាក
អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ខ្នាកលក់និងទី្សារ ពពមទំាងខ ន្ាកឥណទាន។ ឆោកបាន
ចូលរមួជាមួយពករុមសម្័ន្ធធនាគារ RHB ឆៅខែមិថនុនា ឆ្នា ំ 2005 និងបាន
កាន់តួនាទីនិងមនុែតំខណងជាឆពចើនកនានុងខ្នាកអាជីវកម្មធនាគាររបស់ពគរុប។ 
ឆោក ធូ ទទួលបានការសិកសាៃល់ថ្នា ក់អននុបណិ្តខ្ នាកពគប់ពគងពាណិជ្ជកម្ម 
(ទី្សារ) ។ 

ឆោកពតរូវបានទទួលស្្គ ល់ជាអនាកជំនាញខ្នាកឥណទាន (Certified Credit
Professional)  ពី Asia Institute of Chartered Bankers (អតីត វទិយាស្្ន 
ធនាគារ - ធនាគារ មា៉ាឆេសនុ)ី កនានុងឆ្នា  ំ2004 ។ ឆោកក៏ពតរូវបានទទួលស្្គ ល់្ង
ខៃរជាអនាកសពមបសពមរួលឆលើជំនាញវាយតដមលៃ ឥណទានពី OMEGA
Performance របស់សហរៃ្ឋអាឆមរកិនិងអនាកពគប់ពគងជំនាញកនានុងការបណតានុ ះ
បណាតា លការពបតិបតតា ិពីសមាគមអនាកពគប់ពគងឆែមពបី៊ៃ។

ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន 
នាយកខ្នាកពបតិបតតាិ និងបឆចចេកវទិយាពត៌មាន

ឆោក ស្យម៉ាន បានចូលបំឆរកីារ ជាមួយធនាគារ អ ឆអ ច បី៊ ឥណតាូ ដ្ណា 
ឆៅ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា  ំ2008 ជានាយកខ ន្ាកពបតិបតិតាការ និងបឆចចេកវទិយាពត៌មាន 
រហូតៃល់ឆពលបចចេនុប្បននា។

ឆោកបានបំឆរកីារឆអាយស្្ប័នហិរញ្ញវត្នុកំពូលមួយចំនួន របស់ពបឆទស 
មា៉ាឆេសនុអីស់រយៈឆពលជាង 30ឆ្នា ំ  ខៃលឆធវេី ឆអាយឆោកឆកីនឆេីង 
ឋានៈនិងមានបទពិឆស្ធន៍ ធំទូោយឆៅកនានុង ខ្នាកពបតិបតិតាការធនាគារ។ 
ឆោកបានៃឹកនំាពាណិជ្ជកម្មនិងគំនិត្តាួចឆ្តាើមខកលម្អ ៃំឆណីរការ
បឆចចេកឆទសធនាគារក៏ៃូចជាការស្ស្វពជាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍។ 

គាត់ធ្លៃ ប់ជានាយកខ្នាកអននុវតតាគំឆរាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ៃំឆណីរការពាណិជ្ជកម្ម 
និងនិតិវធីិ។ ឆោក ស្យម៉ាន បានបពាចេ ប់ការសិកសាពីសញ្្ញ ប័ពតកិតិយសតា 
ឆ្នា ំ1981 ឆហីយបានឆៅបនតាការសិកសាឆៅកនានុងស្កលវឡិាល័យ York 
ពបឆទស កាណាដា។
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យ៉ុង ជីងសាន
នាយកខ្នាកឥណទាន

ឆោក យនុ៉ាង បានចូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ ឆអ ច បី៊ ឥណតាូ ដ្ណា 
ឆៅខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ 2010 ឆហីយបចចេនុប្បននា ឆោកជានាយកខ្នាកឥណទាន។ 
គាត់មានបទ ពិឆស្ធន៍កនានុងវស័ិយធនាគារ រយៈឆពល 33ឆ្នា ំ និង 3ឆ្នា ំ 
ឆៅកនានុងស្្ប័នរៃ្ឋ និងជាអនាក្តាល់ឆយបល់ ខ្នាកបណតានុ ះបណាតា លមួយ។

ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍ែ្ស់កនានុងធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មបានបំឆរកីារទំាងស្ខា
និងការយិល័យ កណាតា លកនានុងខ្ នាកឥណទានពបតិបតិតាការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ជីវកម្ម 
និងបណតានុ ះបណាតា ល។ ឆោកបានបពាចេ ប់ការសិកសាពីស្កលវទិយាល័យ Greenwich
សហរៃ្ឋអាឆមរកិ ជាមួយនឹងបរញិ្្ញ ប័ពត ពគប់ពគងពាណិជ្ជកម្មឆៅ ឆ្នា  ំ2007។ 
ឆោកក៏បានសឆពមចខ្នការខ្នាកហរញិ្ញវត្នុវញិ្្ញ បនបពតពីសមាគមឆរៀបចំ 
ខ្នការហិរញ្ញវត្នុរបស់ពបឆទសមា៉ា ឆេសនុីកនានុង ឆ្នា ំ2006។

ឆ័រ សធៀមយ៉ូវ
នាយកខ្នាកពគប់ពគងហិរញ្ញវត្នុ រតនាគារ និងយនុទ្ធស្សសតា

ឆោក ្័រ បានចូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ ឆអ ច បី៊ ឥណតាូ ដ្ណា ឆៅខែ 
ឧសភា  ឆ្នា ំ 2014 ឆហីយបចចេនុប្បននា ឆោកជានាយកខ្នាកហិរញ្ញវត្នុ រតនាគារ 
និងយនុទ្ធស្សសតា។ 

ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍ឆពចើនជាង 17ឆ្នា  ំឆលីខ្ នាកហិរញ្ញវត្នុ ឆហើយឆោកមាន 
បទពិឆស្ធន៍ឆលីខ្នាកសវនកម្ម ចាត់ខចងឆៃីមទនុន ពគប់ពគងហរញិ្ញវត្នុ 
បាយការណ៍ ហរញិ្ញវត្នុ ពន្ធ និងយនុទ្ធស្សសតាអាជីវកម្ម។ 

ឆោកបានបពាចេ ប់ការសិកសាពី Association of Charted Certified
Accountants (ACCA) ពីចពកភពអង់ឆគលៃស ឆហើយឆោកក៏បានបញចេ ប់
អននុបណិ្តពគប់ពគង អាជីវកម្មពីស្កល វទិយាល័យ Melbourne ពបឆទស
អូសស្តា លី។
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សមាសភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់ (ត)

អាល់ាឌៀន រីហាសាល
នាយកខ្នាកទំនាក់ទំនងនិងទី្សារ

ឆោក រហីសាល់ បានផ្លៃ ស់ពី RHB Bank Berhad កនានុងខែកក្កដា ឆ្នា ំ2014។ 
ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍ 23ឆ្នា ំ កនានុងវស័ិយធនាគារ និងឧសសាហកម្ម 
ធ្នារា៉ា ប់រង។
 
ឆោក ក៏មានបទពិឆស្ធន៍ខ្នាកសវនកម្មខ្នាកលក់ និងទី្សារ និង
ពបតិបតិតាការធនាគារ អនតារជាតិ្ងខៃរ។ ឆោកបានទទួលសញ្្ញ បពត 
គណនីកនានុងឆ្នា 1ំ996 ឆៅចពកភពអង់ឆគលៃស មហាវទិយាយល័យ Northumbria ។

ឈឹម សាសរ៉ត
នាយកខ្នាកសវនកម្មដ្ទៃកនានុង

ឆោក ស្ឆរ ៉ាត គឺជាពបធ្នខ្នាកសវនកម្មដ្ទៃកនានុង។ ឆោកបានចូលបឆពមី
ការងារ ឆៅកនានុងខែកក្កដា ឆ្នា ំ2009។ ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍ការងារ 
16ឆ្នា ំ ឆហីយកនានុង ឆនាះបទពិឆស្ធន៍2ឆ្នា ំ ជាពគរូបឆពងៀនខ្នាកគណឆនយ្យ 
និងជាសវនករយៈឆពល 4ឆ្នា ំ។ 

ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍កនានុងការពបតិបតតាិតាមនិង និងទីពបឹកសាសវនកម្ម 
ឆលី វស័ិយ ជាឆពចើនៃូចជា ធនាគារស្្ប័នមីពករូហិរញ្ញវត្នុការធ្នារា៉ាប់រង
ឆរាង ចពកកាត់ឆៃរ ឆភាជនីយដា្ឋ ន និងពករុមហនុ៊ន្តាល់ឆសវាកម្មអំេនុងឆពល
ឆធវេើការឆៅ KPMG ពបឆទសកម្នុជា ។

ឆោក បានសញ្្ញ បពតអននុណិ្តខ្នាកពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវតវត្នុពីវទិយា
ស្្នអនតារជាតិ ដនពបឆទសកម្នុជា (IIC) ឆៅកនានុងឆ្នា ំ 2006។ ឆោកក៏ទទួល 
បានវញិ្្ញ បនបពត អនាកបឆចចេក ឆទសគណឆនយ្យ (CAT) ឆៅកនានុងឆ្នា ំ 2008 
ឆហីយបចចេនុប្បននា កំពនុងបនតាសិកសា Association of Charted Certified
Accountants (ACCA) ពីចពកភពអង់ឆគលៃស។
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សុខ សេង
នាយកខ្នាកឆសវាធនាគារ

ឆោកសនុែឆេងបានចូលរមួជាមួយធនាគារកនានុងតួនាទីជាពបធ្នខ្នាកធនុរកិចចេ 
ធនុរកិចចេចាប់តំាងពីខែកញ្្ញ ឆ្នា ំ 2018 ។ ឆោកទទួលែនុសពតរូវកនានុងការ
បឆង្កើតនិងអននុវតតាការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មយនុទ្ធស្សសតាទី្សារ និងខ្នការ
សកម្មភាពឆៃើម្បីឆ្លៃើយតបឆៅនឹងឆគាលបំណងអាជីវកម្មឆគាលបំណង
និងឆគាលនឆយបាយពបតិបតតាិការរបស់ធនាគារ។

កនលៃងមកឆោកធ្លៃ ប់មានបទពិឆស្ធន៍កនានុងការបឆពមើការងារជាពបធ្ន
ខ្នាកលក់ពបធ្នទំនាក់ទំនងនិងពបធ្នខ្នាកធនុរកិចចេជាមួយធនាគារ
អនតារជាតិពីរខៃលមានមូលដា្ឋ នឆៅពបឆទសកម្នុជាអស់រយៈឆពលជាង 
12 ឆ្នា ំ។ ឆោកបានបញចេ ប់ថ្នា ក់បរញិ្្ញ បពតខ ន្ាកពគប់ពគងធនុរកិចចេកនានុងឆ្នា ំ 
2005 និងបនាទៃ ប់មកទទួលបានអននុបណិ្តខ្នាកហិរញ្ញវត្នុនិងធនាគារឆៅ
ស្កលវទិយាល័យឆបៀលពបាយកនានុងឆ្នា ំ 2010 ។ ឆោកបានបញចេ ប់ការ
វាយតំដលជំនាញឥណទាន (CSA) - វញិ្្ញ បនប័ពត OMEGA ដនការអននុវតតាន៍
ឥណទាននិងការ្តាល់ពបាក់កមចេីល្អបំ ន្ុតឆៅឆ្នា ំ 2014 ។ ។

តាំង សៀវហ៊ុន 
នាយកខ្នាកពគប់ពគងវាយតដមលៃឥណទាន និងពតរួតពិនិត្យឆេើងវញិ

ឆោកតំាង បានចូលរមួជាមួយធនាគារ RHB Indochina Bank Limited 
ចាប់តំាងពីខែមករាឆ្នា ំ 2011 ឆហើយបចចេនុប្បននាឆោកជាពបធ្នខ្នាកវាយ
តដមលៃនិងពតរួតពិនិត្យឥណទាន។ គាត់មានបទពិឆស្ធន៍សរនុបចំនួន 11 ឆ្នា ំ
ឆៅកនានុងវស័ិយធនាគារ។ ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍យ៉ាងទូលំទូោយឆៅ 
កនានុងវស័ិយធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារលក់រាយខៃលបានបឆពមើការងារ 
ឆៅការយិល័យកណាតា លឆៅកនានុងខ្នាក Credit Operations & Credit 
Management ។ គាត់បានបញចេ ប់ការសិកសាពីស្កលវទិយាល័យ Teknologi 
កនានុ ងពបឆទសមា៉ា ឆេសនុីជាមួយនិងបរ ិញ្្ញ បពតខ្នាកវ ិទយាស្សសតា កនានុង
ឆ្នា ំ 2008 ។ គាត់ក៏បានទទួលសញ្្ញ ប័ពតជំនាញទទួលស្្គ ល់គនុណភាព 
អប់រពីំវទិយាស្្ន Asian Chartered Bankers (AICB) ឆៅឆ្នា ំ 2012 
្ងខៃរ។
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សមាសភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់ (ត)

អាន មា៉ារី
នាយកខ្នាកចបាប់ និងឆលខាធិការ 

កញ្្ញ  មា៉ា រ ីពតរូវបានខតងតំាងជាពបធ្នខ្នាកចបាប់ និងឆលខាធិការឆៅ
កនានុងឆ្នា ំ 2018 ។ កញ្្ញ  បានចូលរួមឆៅកនានុងកិចចេការធនាគារតាមរយៈការ
្តាល់នូវការពបឹកសាឆយបល់ ៃំឆណាះស្ស្យខ្ នាកចបាប់ និងតួនាទីជាឆលខាធិការ
របស់ពករុមហ៊នុន កនានុងកិចចេសពមបសពមរួលអភិបាលកិចចេស្ជីវកម្មរបស់ធនាគារ 
ឆៃើម្បីធ្នានូវការពបតិបតតាិរបស់ធនាគារ ឆដាយអននុឆោមតាមនិយ័តកម្ម
ចបាប់អភិបាលកិចចេស្ជីវកម្ម  ឆគាលនឆយបាយ និងការទាមទារឆ្សេងៗ។

មនុនចូលបឆពមើការងារឆៅធនាគារ អ ឆអច បី៊ ឥណូ្ដ្ណា កញ្្ញ  មា៉ា រ ីមាន
បទពិឆស្ធន៍ការងារអស់រយៈឆពល 5 ឆ្នា  ំកនានុងវស័ិយហិរញ្ញវត្នុ កញ្្ញ  បានទទួល
បទពិឆស្ធន៍យ៉ាងទូលំទូោយឆៅកនានុងវស័ិយចបាប់កនានុងតួនាទីជាពបធ្ន
ពបតិបតតាតិាម និងជាឆលខាធិការពករុមហ៊នុន ជាមួយពគឹស្្នហិរញ្ញវត្នុឯកជន
មួយចំនួន និងជាសហការ ីខ្នាកឆៃើមបណតាឹ ងរប្បឆវណី ឆៅអង្គជំននុំជពមះ
វសិ្មញ្ញតនុោការកម្នុជា (អវតក) ្ ងខៃរ។ 

កញ្្ញ  មា៉ារ ីបានបញចេ ប់ការសិកសាថ្នា ក់បរញិ្្ញ បពត ខ្ នាកចបាប់ ឆៅសកលវទិយាល័យ
ភូមិនទៃនីតិស្សសតា និងវទិយាស្សសតាឆសៃ្ឋកិចចេ និងទទួលបានកម្មវធីិផ្លៃ ស់បតារូកម្ម
សិកសារៃូវឆ្ តា  ឆៅស្កលវទិយាល័យ Saga ឆៅពបឆទសជប៉ានុនកនានុងឆ្នា  ំ2016 ។ 
កញ្្ញ  កំពនុងបនតាការសិកសាថ្នា ក់អននុបណិ្តខ្នាកចបាប់ពាណិជ្ជកម្មអនតារជាតិ ពី
ស្កលវទិយាល័យភូមិនទៃនីតិស្សសតា និងវទិយាស្សសតាឆសៃ្ឋកិចចេ  ។

តា ជីង យុីង
នាយកខ្នាកឆសវាកម្មអតិថិជន

ជាមួយនិងបទពិឆស្ធជាង 13 ឆ្នា ំ អនាកនាង ជីងយនុីង បានបឆង្កើតអាជីព 
របស់គាត់ឆៅកនានុងឆសវាកម្ម Telco និងឆសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ។ JY បានចាប់
ឆ្តាើមអាជីពជាវសិវេករកម្មវធីិឆៅកនានុង Extol Corporation ឆហើយឆពកាយមកបាន
ផ្លៃ ស់បតារូឆៅកាន់ពករុមហ៊នុន Maxis Communications ដនពបឆទសមា៉ាឆេសនុឆីលែ 
1 Telco ខៃលឆោកស្សីបានទទួលនូវបទពិឆស្ធន៍ការងារខ្ នាកពបតិបតតាកិារ 
អតិថិជននិងការពគប់ពគងយនុទ្ធនាការ។ ឆោកស្សីបានចូលរមួជាមួយ RHB 
Banking Group ឆៅឆ្នា  ំ 2013 ឆហើយបានផ្លៃ ស់បតារូជាបនតាបនាទៃ ប់ឆៅកនានុងតំខណងជា
អនាកៃឹកនំាឆៅកនានុងឆសវាកម្មអតិថិជនខៃលឆផ្តា តឆលើយនុទ្ធស្សសតាទិញយក
ការពគប់ពគងតដមលៃនិងទី្សារ។ ឆៅឆ្នា  ំ 2015 JY ពតរូវបានខតងតំាងជាពបធ្
ននាយកទី្សារពទព្យសម្បតតា ិ ខៃលមានភារកិចចេឆលើកកមស់្ធនាគារ RHB 
ឱ្យឆៅជាអនាកមានពទព្យសម្បតតាិខៃលឆលចឆធ្លៃ និងមានភាពឆលចឆធ្លៃ ។ 
ឆពកាមការពគប់ពគងរបស់គាត់ បានទទួលឆជាគជ័យពី RHB Premier កនានុងឆ្នា ំ 
2016 តាមរយៈគំនិត្តាចួឆ ត្ាើមទី្សារយនុទ្ធស្សសតាជាឆពចើនជាមួយដៃគូៃ៏ឆជឿ
ជាក់មួយចំនួនខៃលជាលទ្ធ្លបានពពងីកមូលដា្ឋ នអតិថិជនជាន់ែ្ស់ 
របស់ែលៃនួ។ បចចេនុប្បននាឆនះធនាគារ RHB គឺជាជឆពមើសៃ៏ឆពញនិយមបំ ន្ុតកនានុងវស័ិយ 
ធនាគារឆៅពបឆទសមា៉ាឆេសនុ។ី    មនុនឆពលចូលរមួជាមួយ RHB Banking Group 
JY ជាមួយ Citibank Berhad និងបានឆធវេើការជាមួយអនាកៃឹកនំា អាជីវកម្ម 
លក់រាយកនានុងការៃឹកនំាការពគប់ពគងអតិថិជន។ នាងបានឈនាះពានរងាវេ ន់ការ 
អននុវត្ដន៍ល្អបំ ន្ុតពបចំាតំបន់អាសនុបីា៉ាសនុហីវេកិសពមាប់សិទ្ធមិា៉ាឆេសនុ ីកនានុងឆ្នា  ំ2011 
តាមរយៈកម្មវធីិអតិថិជនជាបនតាបនាទៃ ប់។ JY បានបញចេ ប់ការ សិកសាខ្នាក
បរញិ្្ញ បពតវសិវេកម្ម (Hons ) ដនសកលវទិយាល័យ Multimedia ពបឆទសមា៉ាឆេសនុី
ជាមួយនឹងអាហារបូករណ៍ឆពញនិយមពីមូលនិធិលី។ទំព័រ
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សេង សតកហ៊
នាយកខ្នាកធនធ្នមននុសសេ និងបណតានុ ះបណាតា ល 

ឆោក ឆតកហ៊គឺជាពបធ្នខ្នាកធនធ្នមននុសសេ និងបណតានុ ះបណាតា ល។ 
ឆោកបានបពាចេ ប់ការសិកសាពីសកលវទិយាល័យជាតិពគប់ពគង (NUM) 
ខ្ នាកពគប់ពគង។ ឆោកបានចូលបឆពមើការឱ្យធនាគារ អ ឆអច បី៊ ឥណតាូ ដ្ ណា 
ឆៅខែ ឧសភា ឆ្នា 2ំ017។  មនុនឆនះឆទៀត ឆោកបានបឆពមើការ ឲ្យពករុមហ៊នុន
(ឆែមបូឌា) ខអ៊តវា៉ានស៏ែម្ូនី ឆែសិន (ឃ្ូយបី៊) តំាងពីខែឆមស្ ឆ្នា ំ2011 
កនានុងមនុែងារជាពបធ្នខ្នាកធនធ្នមននុសសេ ឆហើយឆោកក៏ធ្លៃ ប់ជាអនាក
សពមបសពមរួលធនធ្នមននុសសេ ដនពករុមហ៊នុន ឆឈហវេ រ ៉ានុន (ឆែមបូឌា) 
លីមីធីត (កាល់តិច) ពីឆ្នា ំ2008មក។ ឆោកមានបទពិឆស្ធន៍ឆលើការ 
ពគប់ពគងធនធ្នមននុសសេ ៃូចជាការងារឆពជើសឆរ ើសបនុគ្គលិក ពបតិបតិតាការ 
ធនធ្នមននុសសេ ពបាក់សំណង និងអត្ពបឆយជន៍រៃ្ឋបាលកិចចេ ឆគាល 
នឆយបាយ និងនីតិវធីិខ្នាកធនធ្នមននុសសេ ការពគប់ពគងឆលើការវាយ 
តដមលៃការអននុវតតាការងារ ការចូលរមួពីសំណាក់បនុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងរវាង
ឧសសាហកម្មនិងបនុគ្គលិក។

មឹុង សំណាង
នាយកខ្នាកពបតិបតតាិតាម និងពគប់ពគងហានិភ័យ
(បានោខលងពីតំណាងដថងៃទី12 ខែសីហា ឆ្នា ំ2018)

ឆោក សំណាង មានតួនាទីជាពបធ្នខ្នាកពបតិបតតាិតាម និងពគប់ពគង 
ហានិភ័យ តំាងពីខែមករា ឆ្នា 2ំ010។ គាត់មានបទពិឆស្ធន៍ 15ឆ្នា  ំជាទីពបឹកសា 
និង សវនករ។ គាត់ធ្លៃ ប់ជាពបតិបតតាិ និងសវនករ ឆៅកនានុងពករុមហ៊នុន 
សវនកម្មអនតារជាតិ K P M G  C a m b o d i a  និងជាទីពបឹកសាឆៅកនានុង 
នាយកដា្ឋ នសវនកម្មដ្ទៃកនានុងដន ពកសួងឆសៃ្ឋកិចចេ និងហិរញ្ញវត្នុ និងជាកដនលៃង 
ចនុងឆពកាយកនានុងអាជីពជាទីពបឹកសា។ 

គាត់បានបញចេ ប់ថ្នា ក់ បរញិ្ញបពត ខ្នាកពគប់ពគងពាណិជក្ជម្ម ពីស្កល 
វទិយាល័យ ឆវទមហាឬសសីេ ឆៅឆ្នា 2ំ004។ មិនខតបនុ៉ាឆណាណ ះគាត់បានទទួល 
បរញិ្ញបពត បឆចចេកឆទសគណឆនយ្យ ពីចពកភពអង់ឆគលៃសឆៅ ឆ្នា 2ំ007 ឆហើយ 
បចចេនុប្បននា កំពនុងបនតាការសិកសាខ ន្ាកពគប់ពគងហានិភ័យហរញិ្ញវត្នុពី Grobal 
Association of Risk Professional។
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ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
1. Dato’ Khairussaleh Ramli ប្រធានគណៈកម្មា ធិការបគ្់របគង 

2. Mr. Ong Seng Pheow សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

3. Abdul Aziz Peru Mohamed សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

4. Mr. Chulapong Yukate សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

5. Ms. Gan Pai Li សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

6. Mr. Lim Loong Seng សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

គណៈកម្ម្រធិការសវនកម្ម
1. Mr. Chulapong Yukate ប្រធានគណៈកម្មា ធិការបគ្់របគង 

2. Mr. Ong Seng Pheow សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

គណៈកម្ម្រធិការគគប់្រគងហានិភ័យ
1. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed ប្រធានគណៈកម្មា ធិការបគ្់របគង

2. Mr. Chulapong Yukate សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

3. Mr. Ong Seng Pheow សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

គណៈកម្ម្រធិការលាភការនិងការត្រងតាំង
1. Mr. Chulapong Yukate ប្រធានគណៈកម្មា ធិការបគ្់របគង

2. Mr. Ong Seng Pheow សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ
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គណៈកម្ម្រធិការក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

គណៈកម្ម្រធិការគគប់្រគង

1. Mr. Lim Loong Seng ប្រធានគណៈកម្មា ធិការបគ្់របគង 

2. Mr. Cheong Kim Soon សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

3. Mr. Chua Thiam Yew សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

4. Mr. Yong Ching San សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

5. Mr. Tang Siew Hon សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

6. Mr. Sok Leng សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

7. Mr. Pheng Tekhor សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

8. Ms. Tey Jing Ying សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

គណៈកម្ម្រធិការឥណទាន
1. Ms. Gan Pai Li ប្រធានគណៈកម្មា ធិការបគ្់របគង 

2. Mr. Lim Loong Seng សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

3. Mr. Cheong Kim Soon សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

4. Mr. Yong Ching San សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ

5. Mr. Sok Leng សម្ជិកគណៈកម្មា ធិការ
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របាយការណ៍ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

បករុមប្ររឹកសាភិបាលម្នសសចក្តីរ តីករាយសូមដាក់្រង្ហា ញរបាយការណ៍រ្រស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់

ធនាគារ អ សអច ្៊រតី ឥណូ្ឆៃណា (សៅកាត់ថា “ធនាគារ”) សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018។

អំពីធនាគារ
ធនាគារបានចថុះ្រញ្តីពាណិជក្មមា សៅឆ្ងៃទតី09 ខខកក្កដា ឆ្នា ំ2008 គឺជាបករុមហ៊ថុន 
្រថុបតសម្ព័ន្ធ ខដលបតរូវបានកាន់កា្់រទំាងសសរុងសដាយធនាគារ RHB Bank Berhad
ជាបករុមហ៊ថុនសាធារណៈទទលួលខថុសបតរូវម្ន កបមិត បានចថុះ្រញ្តីពាណិជ្កមមា 
សៅប្រសទសម្៉ា សេសថុតី។

ធនាគារ គឺជាធនាគារពាណិជ ្និងសធវើប្រតិ្រត្កិារសបកាមចបា្់រស្តីពតី សហបគាស 
ពាណិជ្ឆនកម្ថុជា និងសបកាម្រទ្រ្បញ្ញតិឆនធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា (សៅកាត់ថា
 “ធនាគារកណ្ាល”)។

សកម្មភាពចម្របង
ធនាគារសធវើសកមមាភាពចម្បងកនាថុងការផល់្សសវាធនាគារពាណិជជ្ាសបចើនប្រសភទ 
សៅកនាថុងបពះរាជាណាចបកកម្ថុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំ បតរូវបាន្រង្ហា ញសៅកនាថុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល សៅសលើទំពព័រទតី202។

ដើមទុន
កនាថុងអំេថុងឆ្នា ំ ធនាគារបាន្រសង្កើនសដើមទថុនរ្រស់ខ្លួនពតី 71.000.000 ដថុល្្រ
អាសមរកិ ដល់ 75.000.000       ដថុល្្រអាសមរកិ សដាយសចញផសាយភាគហ៊ថុន្មាតីចំនលួន 
4.000.000 ខដលម្នតឆម្ចារកិ 1ដថុល្្រអាសមរកិកនាថុងមលួយភាគហ៊ថុន។ 

សំវិធានធន
កនាថុងអំេថុងឆ្នា ំសនះមិនម្ន្រខបម្របមរួលជាសារវន្កនាថុងគណនតីសំវធិានធន
សបរៅពតីអវតីខដលបានល្តបតដាងកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះសទ។

ហា្វ្រសីុលីធីហិរញ្ញវត្ថុអាក្រក់និងឥណទានសង្រស័យ
មថុនសពលសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បករុមប្ររឹកសាភិបាលបាន
ចាត់វធិានការខដលម្នមូលដាឋា នសមសស្រ ពាក់ពព័ន្ធសៅនរឹងការជបមះហ្វ
សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុអាបកក់សចញពតី្រញ្តី ឬការសធើវសំវធិានធនហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុ 
សហើយបករុមប្ររឹកសាភិបាលសជឿជាក់ថា រាល់ហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុអាបកក់ទំាង
អស់ខដលបានដរឹងបតរូវបានជបមះសចញពតី្រញ្តី និងបានកត់បរាសំវធិានធនយ៉ាង
សពញសលញ សបម្្់រហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុអាបកក់ និងសង្ព័យ។

គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍សនះ និងខផអែករាមការយល់ដរឹង ដ៏សថុបករឹត 
បករុមប្ររឹកសាភិបាលពថុបំានដរឹងពតីសហតថុការណ៍ណាមលួយខដលនំាឱ្យចំនលួនឆនសំវធិានធន
សបម្្់រសំវធិានធនហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុអាបកក់ និងសង្ព័យកនាថុងរបាយការ
ណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ម្នតឆម្មិនបគ្់របគាន់ជាសារវន្សនាះសទ។

គទព្រយសកម្ម
មថុនសពលសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បករុមប្ររឹកសាភិបាលបាន
ចាត់វធិានការខដលម្នមូលដាឋា នសមសស្រសដើម្បតី្រញ្្ក់ថា្រណាដា បទព្យ 
សកមមាទំាងឡាយ ខដលទំនងជាមិនអាច្រងវិលមកវញិ សៅកនាថុងប្រតិ្រតដាិការ
អាជតីវកមមា ធមមារាសៅរាមតឆម្សៅកនាថុង្រញ្តីគណសនយ្យរ្រស់ធនាគារ បតរូវបាន
កត់បរា្រន្យឱ្យសៅសសមាើនរឹងតឆម្ខដលគិតថានរឹងអាចទទលួលសាគា ល់បានជាក់     
ខសដាង។ 

គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍សនះ និងខផអែករាមការយល់ដរឹង ដ៏សថុបករឹត
បករុមប្ររឹកសាភិបាលពថុំបានដរឹងពតី សហតថុការណ៍ណាមលួយ ខដលអាច្រណាដា លឱ្យ
តឆម្បទព្យសកមមាកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ និងធនាគារពថុំ 
បតរឹមបតរូវជាសារវនដាសទ។

បំណុលយថាភាពនិងបំណុលផ្រស្រងៗ
គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍សនះ មិនម្ន ៖

ក. ្រន្ថុកណាមលួយសលើបទព្យសកមមារ្រស់ធនាគារ ខដលបានសកើតសេើង 

សដាយសារការដាក់វា្រញ្ចា  ំសបម្្់រការធានា្ំរណថុ លរ្រស់្រថុគគាល 

ណាម្នា ក់សេើយ ចា្់ររំាងពតីដំណាច់ឆ្នា ំមក និង

ខ. ្ំរណថុ លយថាភាពណាមលួយរ្រស់ធនាគារខដលបានសកើតសេើង

ចា្់ររំាងពតីដំណាច់ឆ្នា ំមក សបរៅពតី្ំរណថុ លសផ្ងៗ សៅកនាថុងដំសណើ រ 
ការអាជតីវកមមាធមមារារ្រស់ធនាគារសនាះសទ។

រាមសយ្រល់រ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល ពថុមំ្ន្ំរណថុ លយថាភាព ឬ្ំរណថុ ល សផ្ងៗ 
រ្រស់ធនាគារ បានក្ាយជាការ្រង្ំ ឱ្យសង ឬអាចនរឹងបតរូវទាមទារ ឱ្យសង 
កនាថុងរយៈសពល12ខខ ្រន្ា្់រពតីដំណាច់ឆ្នា ខំដលនរឹង ឬអាចនរឹងម្នផល្រ៉ាះពាល់ 
ជាសារវនដាដល់លទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ កនាថុងការ្ំរសពញកាតពវកិចចារ្រស់ ខ្លួនសៅ
ឆ្ងៃដល់សពលកំណត់សងសនាះសទ។

ការប្រ្រប្រលួកាលៈទ្រសៈ 
គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍សនះ បករុមប្ររឹកសាភិបាលមិនបានដរឹងពតី
កាលៈសទសៈណាមលួយខដលមិនបានខវកខញកសៅកនាថុងរបាយការណ៍សនះ 
ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ខដលអាច្រណាដា លឱ្យចំនលួនទរឹកបបាក់ 
ខដលបាន្រង្ហា ញកនាថុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្នភាពមិនបតរឹមបតរូវជាសារ 
វនដាសនាះសទ។

ទំព័រ
171

ធនាគារ អ អអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា



ប្រតិបត្ដកិារមិនប្រក្រតី
រាមសយ្រល់រ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល លទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ
សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំសនះ មិនបានទទលួលរងនូវផល្រ៉ាះពាល់ជាសារវនដាពតីខ្ង់
គណនតី ប្រតិ្រតដាិការ ឬបពរឹតដាិការណ៍មិនប្របកតតីណាមលួយសេើយ។ រាមសយ្រល់
រ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល សៅចសន្ាះសពលរវាងដំណាច់ឆ្នា ំសនះ រហូតមកទល់
នរឹងកាល្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍សនះ មិនម្នខ្ង់គណនតី ប្រតិ្រតដាិការ ឬ
បពរឹតដាិការណ៍ខថុសប្របកតតីណាមលួយខដលអាចជះឥទ្ធិពល ជាសារវនដាដល់
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ កនាថុងឆ្នា ំខដលរបាយ ការណ៍សនះបតរូវបានសធវើ
សេើងសនាះសទ។

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល
សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាភិបាល ខដលសៅ្រសបមើការកនាថុងអំេថុងឆ្នា ំ រហូតដល់កាល 
្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍សនះម្នរាយនាមដូចខាងសបកាម ៖

Dato’ Khairussaleh Ramli
ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល 

Ong Seng Pheow សម្ជិកឯករជ្យ និងមិនប្រតិ្រត្ិ

Abdul Aziz Peru Mohamed សម្ជិកឯករជ្យ និងមិនប្រតិ្រត្ិ

Chulapong Yukate សម្ជិកឯករជ្យ និងមិនប្រតិ្រត្ិ

Gan Pai Li សម្ជិកមិនឯករជ្យ និងមិនប្រតិ្រត្ិ
(បានខតងរំាងសៅឆ្ងៃ 06 ខខកថុមៈ្ 
 ឆ្នា 2ំ018) 

Lim Loong Seng សម្ជិកប្រតិ្រត្ិ

Christopher Loh Meng Heng សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាភិបាល 
(នាយកមិនប្រតិ្រត្ិ) 
(បានល្ខលងពតីតំខណងសៅឆ្ងៃ 06 
ខខកថុម្ៈ ឆ្នា 2ំ018) 

ការទទួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បករុមប្ររឹកសាភិបាលទទលួលខថុសបតរូវកនាថុងការ្រញ្្ក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
បតរូវបានសរៀ្រចំសេើង និងបាន្រង្ហា ញបតរឹមបតរូវនូវបគ្់រទិដឋាភាពជាសារវនដាទំាងអស់
ឆនស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារគិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31  ខខធនាូ  ឆ្នា ំ2018 បពមទំាង    
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់ធនាគារសបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំ។ 
កនាថុងការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងសនះ បករុមប្ររឹកសាភិបាលបតរូវ ៖

1. អនថុវតដាសគាលការណ៍គណសនយ្យសមសស្រ ខដលគំាបទសដាយការវនិិច្ឆព័យ 

 និងការបា៉ាន់ប្រម្ណយ៉ាងសមសហតថុផល និងប្រក្រសដាយការប្ររុងប្រយព័តនា 

 បពមទំាងអនថុវតដារាមសគាលការណ៍ទំាងសនះឱ្យម្នសងគាតភាព។

2. អនថុវតដារាមតបមរូវការកនាថុងការល្តបតដាងពព័ត៌ម្ន សដាយអនថុសល្មសៅរាម

 សង់្ដារគណសនយ្យកម្ថុជា និងរាមសគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារជាតិ 

 ឆនកម្ថុជាសហើយប្រសិនស្រើម្នការបបាសចាកណាមលួយកនាថុងការ្រង្ហា ញឱ្យម្ន 

 ភាពបតរឹមបតរូវបករុមប្ររឹកសាភិបាលប្រតិ្រត្ិបតរូវបបាកដថា ការបបាសចាក
 ទំាងសនាះបតរូវបាន្រង្ហា ញ ពន្យល់ និងកំណត់្ររមិ្ណឱ្យបានបតរឹមបតរូវ

សៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

3. រកសាទថុកកំណត់បរាគណសនយ្យឱ្យបានបគ្់របគាន់ និងប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យ
 ឆផ្កនាថុងប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាព។

4. សរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដាយខផអែកសលើមូលដាឋា ននិរនដាភាពឆនដំសណើ រការ
 អាជតីវកមមា សលើកខលងខតម្នករណតី សនមាតយ៉ាងសមសស្រថាធនាគារ នរឹង

មិនអាច្រនដាកិចចាប្រតិ្រតដាកិារអាជតីវកមមាសៅសពលអនាគតដ៏ខ្តី និង

5. បគ្់របគង  និងដរឹកនំាធនាគារឱ្យម្នប្រសិទ្ធភាព រាមរយៈការសសបមច
 ចិត្ជាសារវន្ទំាងអស់ខដលជះឥទ្ធិពលដល់    ប្រតិ្រតដាិការ និងលទ្ធផល
 រ្រស់ធនាគារ សហើយបតរូវធានាថាផល្រ៉ាះពាល់ទំាងសនាះ បតរូវបានៃ្ថុះ្រញ្ចា ងំ
 យ៉ាងបតរឹមបតរូវសៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  

បករុមប្ររឹកសាភិបាលអះអាងថា ធនាគារបានអនថុវតដារាមតបមរូវការខាងសលើកនាថុង 
ការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បករុមប្ររឹកសាភិបាលសូមធានាអះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  បពមទំាង
កំណត់សម្គា ល់ទំាងឡាយខដលភ្ា្់រមកជាមលួយ បាន្រង្ហា ញយ៉ា ងបតរឹមបតរូវ
នូវបគ្់រទិដឋាភាពជាសារវន្ទំាងអស់ឆនស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ  រ្រស់ធនាគារ
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនា ូឆ្នា 2ំ018 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ   បពមទំាងលំហូរសាច់បបាក់
រ្រស់ធនាគារសបម្្់រដំណាច់ឆ្នា  ំ  សដាយអនថុសល្មសៅរាមសង់្ដារគណសនយ្យ 
កម្ថុជា និងសគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារជាតិ ឆនកម្ថុជា។

ចថុះហតស្លខាសដាយសយងសៅរាមសសចក្តីសសបមចរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល។

_____________________________    
Dato’ Khairussaleh Ramli 
ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាល   
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ
ជូនភាគទុនិកធនាគារអអ្រចបី៊ឥណ្តឆូ្រណា

រាមមតិសយ្រល់សយើងខ្ថុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ អ សអច ្៊រតី ឥណូ្ឆៃណា (សៅកាត់ថា “ធនាគារ”) 
្រង្ហា ញបតរឹមបតរូវនូវបគ្់រទិដឋាភាពជាសារវន្ទំាងអស់អំពតីស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ 
ឆ្នា ំ2018 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ  បពមទំាងលំហូរសាច់បបាក់សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំ សដាយអនថុសល្មសៅរាមស្ង់ដារ 
គណសនយ្យកម្ថុជា និងសគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារជាតិ ឆន កម្ថុជា។

របាយការណ៍ដ្រលយើងខ្ញថុបំានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ រលួមម្ន៖

• រារាងតថុល្យការគិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018

• របាយការណ៍លទ្ធផលសបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំ 

• របាយការណ៍្រខបម្របមរួលមូលធនសបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំ

• របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំ និង

• កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រលួមទំាងសសចក្តីសសង្្រ

 សគាលការណ៍គណសនយ្យសំខាន់ៗ

មូលដ្ឋ្រនន្រមតិយោបល់របស់យើងខ្ញថុំ
សយើងខ្ថុំបានសធវើសវនកមមាសដាយអនថុសល្មសៅរាមសង់្ដារអនរ្ជាតិស្តីពតីសវន
កមមាឆនកម្ថុជា (សៅកាត់ថា“សង់្ដារ សវនកមមា”)។ ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់សយើ
ងខ្ថុំខដលអនថុសល្មសៅរាមសង់្ដារទំាងសនាះ បតរូវបានពណ៌នា្រខនម្សទៀត 
សៅកនាថុងកថាខណ្ឌ “ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់សវនករកនាថុងការសធវើសវនកមមាសលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” សៅកនាថុងរបាយការណ៍សវនកមមារ្រស់សយើងខ្ថុំ។

សយើងខ្ថុសំជឿជាក់ថាភស្ថុរាងសវនកមមាខដលសយើងខ្ថុបំានទទលួល ម្នភាពបគ្់របគាន់ 
និងសមសហតថុផល សដើម្បតីសធវើជាមូលដាឋា នសបម្្់រការ្រសញចា ញមតិសយ្រល់រ្រស់ 
សយើងខ្ថុំ។

ឯករាជ្រយ
សយើងខ្ថុំម្នឯករាជ្យពតីធនាគារ  ខដលអនថុសល្មសៅរាមបកមសតីលធម៌
សបម្្់រគណសនយ្យករវជ្ិាជតីវៈ ខដលសចញផសាយសដាយបករុមប្ររឹកសាសង់្ដារ
បកមសតីលធម៌អនរ្ជាតិ (សៅកាត់ថា “បកមសតីលធម៌អនរ្ជាតិ”) និងអនថុសល្ម
សៅរាមបកម សតីលធម៌រ្រស់វទិយាស្ានគណសនយ្យករជំនាញ និងសវនករ
កម្ថុជា (សៅកាត់ថា “វគសក”)។ សយើងខ្ថុំបាន្ំរសពញកាតពវកិចចា កនាថុងការទទលួល
ខថុសបតរូវខផនាកបកមសតីលធម៌សផ្ងៗសទៀត  ខដលកំណត់សដាយបកមសតីលធម៌
អន្រជាតិ និង “វគសក”។

ព័ត៌មនផ្រស្រងៗ
គណៈបគ្់របគងទទលួលខថុសបតរូវចំសពាះពព័ត៌ម្នសផ្ងៗ។ ពព័ត៌ម្នសផ្ងៗ ខដល
សយើងខ្ថុំទទលួលបាននាកាល្ររសិច្ឆទរបាយការណ៍សនះរលួមម្នរបាយការណ៍ 
រ្រស់ប្ររឹកសាភិបាល និង ឧ្រសម្ព័ន្ធកំណត់សម្គា ល់ចំសពាះការ អនថុវត្រាម
ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា ្រ៉ាថុខន្ពព័ត៌ម្នទំាងអស់សនះ មិនខមនជា
ខផនាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនកររ្រស់សយើងខ្ថុំសទ។

មតិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំចំសពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពថុំបានបគ្រដណ្្់រ
សៅសលើពព័ត៌ម្នសផ្ងៗសនាះសទ សហើយសយើងខ្ថុំមិនសធវើការធានាអះអាងចំសពាះ
ពព័ត៌ម្នទំាងសនាះសទ។

ទាក់ទងនរឹងការសធវើសវនកមមារ្រស់សយើងខ្ថុសំៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សយើងខ្ថុំ
ទទលួលខថុសបតរូវកនាថុងការអានពព័ត៌ម្នសផ្ងៗខដលបានសរៀ្ររា្់រខាងសលើ សដើម្បតី
ពិចារណាថាសតើពព័ ត៌ម្នសផ្ងៗទំាងសនាះម្នភាពផ្ថុយគានា ជាសារវន្ពតី 
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឬផ្ថុយពតីការយល់ដរឹងរ្រស់សយើងខ្ថុខំផអែកសលើលទ្ធផលឆន
ការសធវើសវនកមមា  ឬម្នការរាយការណ៍ពតី កំហថុសៃគាងជាសារវនខ្ដលបានសកើត 
សេើងឬសទ។

ប្រសិនស្រើខផអែកសៅសលើការង្រខដលសយើងខ្ថុបំាន្ំរសពញសលើពព័ត៌ម្នសផ្ង  ៗខដល 
បានទទលួលមថុនកាល្ររសិច្ឆទរបាយការណ៍សវនករសនះសយើងខ្ថុំសននាិដាឋា នថា 
ម្នកំហថុសៃគាងជាសារវនខ្ដល សកើតសចញពតីពព័ត៌ម្នសផ្ងៗទំាងសនះ សយើង
ខ្ថុំបតរូវរាយការណ៍ពតីអងគាសហតថុឆនកំហថុសៃគាងទំាងសនាះ។ សយើងខ្ថុំមិនម្នអវតីបតរូវ 
រាយការណ៍ចំសពាះ្រញ្ហា សនះសទ។

ការទទួលខុសត្រវូរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងអ្នកដ្រលទទួលបន្ទថុកលើអភិបាលកិច្ច

ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈបគ្់របគងទទលួលខថុសបតរូវកនាថុងការសរៀ្រចំ និង្រង្ហា ញរបាយការណ៍សនាះ
ឱ្យបានបតរឹមបតរូវ សដាយអនថុសល្មសៅរាមសង់្ដារគណសនយ្យកម្ថុជា  និង
សគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា និងទទលួលខថុសបតរូវសលើកា
របតរួតពិនិត្យឆផក្នាថុង ខដលគណៈបគ្់របគងកំណត់ថាម្នភាពចំាបាច់កនាថុងការ
សរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យសចៀសផថុតពតីការរាយការណ៍ខថុសជាសារវន្ 
ខដល្រសណ្ាលមកពតីការខកង្្រន្ំ ឬកំហថុសៃគាងសផ្ងៗ។

កនាថុងការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈបគ្់របគងទទលួលខថុសបតរូវកនាថុង 
ការវាយតឆម្អំពតីលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារកនាថុងការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវកមមា 
ការល្តបតដាងព៌តព័ម្នខដលពាក់ពព័ន្ធ ក៏ដូចជា្រញ្ហា សផ្ងៗខដលទាក់ទិន 
សៅនរឹងនិរនរ្ភាព អាជតីវកមមា សដាយសប្រើមូលដាឋា នគណសនយ្យសបម្្់រនិរនរ្ភាព
អាជតីវកមមា សលើកខលងខតគណៈបគ្់របគងសបគាងនរឹង្ិរទអាជតីវកមមា រ្រស់ធនាគារ 
ឬ្រញ្ឈ្់រប្រតិ្រតិក្ារ សដាយមិនម្នជសបមើសណាសផ្ងប្រក្រសដាយភាពបបាកដ 
ប្រជាណាមលួយ។

អនាកខដលទទលួល្រន្ថុកសលើអភិបាលកិចចា បតរូវម្នការទទលួលខថុសបតរូវកនាថុងការបតរួត 
ពិនិត្យដំសណើ រការឆនការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ។
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ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករក្នថុងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគាល្ំរណងរ្រស់សយើងខ្ថុំ គឺខសវងរកអំណះអំណាងខដលសមសហតថុផល 
ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូលពថុំម្នការរាយការណ៍ខថុសជាសារវន្ 
ខដល្រណ្ាលមកពតីការខក្ង្រន្ំ ឬកំហថុសៃគាងសផ្ងៗ និងសចញរបាយ
ការណ៍សវនកមមាខដលម្នមតិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំ។ ការអះអាងខដ
លសមសហតថុផលគឺជាការអះអាងកនាថុងកបមិតខ្ស់ ្រ៉ាថុខន្វាមិនខមនជាកា
រធានាថាសវនកមមាខដលបានសធវើ សេើងសដាយអនថុសល្មសៅរាមស្ង់ដារ
សវនកមមា ខតងខតរកស�ើញជានិចចានូវការរាយការណ៍ខថុសជាសារវន្ខដល
បានសកើតសេើងសនាះសទ។ ការរាយការណ៍ខថុសអាចសកើតសេើងពតីការខក្ង
្រន្ំ ឬកំហថុសៃគាង សហើយវាបតរូវបានចាត់ទថុកថាម្នលក្ណៈជាសារវន្ 
ប្រសិនស្រើការរាយការណ៍ខថុសនតីមលួយៗ ឬការរាយការណ៍ខថុសសរថុ្រ អាច
បតរូវបានរពំរឹងថាវាជះឥទ្ធិពលសលើមូលដាឋា នឆនការសសបមចចិត្ខផនាកសសដឋាកិចចា 
រ្រស់អនាកសប្រើបបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងសនះ។

ខផនាកមលួយឆនការសធវើសវនកមមាខដលអនថុសល្មសៅរាមសង់្ដារសវនកមមា តបមរូវ
ឱ្យសយើងខ្ថុំសប្រើបបាស់ការវនិិច្ឆព័យប្រក្រសដាយវជ្ិាជតីវៈ និងរកសាការវនិិច្ឆព័យ
ខដលម្នជំនាញវជ្ិាជតីវៈកនាថុងសពល្ំរសពញការង្រសវនកមមារ្រស់សយើងខ្ថុំ 
សហើយសយើងខ្ថុំ៖

• កំណត់ និងវាយតឆម្ហ្និភព័យឆនភាពខថុសជាសារវន្ឆនរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ខដលអាច្រណ្ាលមកពតីការខក្ង្រន្ំ ឬកំហថុសៃគាងផ្ងៗ 

សដាយរាក់ខតងនតីតិវធិតីសវនកមមា និងសធវើសវនកមមាសដើម្បតីសៃ្ើយត្រសៅនរឹង

ហ្និភព័យទំាងសនាះ និងខសវងរកភស្ថុរាងសវនកមមាបគ្់របគាន់និង

 សមសស្រ សដើម្បតីសធវើជាមូលដាឋា នសបម្្់រការ្រសញចា ញមតិសយ្រល់

 រ្រស់សយើងខ្ថុំ។ ហ្និភព័យខដល្រណ្ាលមកពតីការរកមិនស�ើញកំហថុស 

ជាសារវន្ពតីការខក្ង្រន្ំ វាម្នទំហំធំជាង     ហ្និភព័យខដល្រណ្ាល 

មកពតីកំហថុសៃគាងអសចតនា។ ការខក្ង្រន្ំរលួមម្ន ការសមគំនិត 

ការខក្ង្រនំ្ឯកសារ ការលថុ្រ្ំរបាត់សដាយសចតនា ការ្រង្ហា ញខថុស ឬការ 

 រលំងនូវប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង។

• ខសវងយល់អំពតីប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងខដលពាក់ពព័ន្ធសៅនរឹងសវនកមមា 

សដើម្បតីរាក់ខតងនតីតិវធិតីសវនកមមាខដលសមសស្រសៅរាមកាលៈសទសៈ 

 ្រ៉ាថុខន្មិន្រសញចា ញមតិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំ សៅសលើប្រសិទ្ធភាពឆនប្រពព័ន្ធ

បតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់ធនាគារសទ។

• វាយតឆម្អំពតីភាពសមសស្រឆនសគាលការណ៍គណសនយ្យខដល

បានសប្រើបបាស់ ភាពសមសហតថុផលឆនការបា៉ា ន់សាមា នគណសនយ្យ 

និងការល្តបតដាងពាក់ពព័ន្ធ ខដលគណៈបគ្់របគងបានសធវើសេើង។

• សននាិដាឋា នសលើភាពសមសស្រ ឆនការសប្រើបបាស់មូលដាឋា នគណសនយ្យនិរន្រ

ភាពអាជតីវកមមារ្រស់គណៈបគ្់របគងអាសសព័យ សៅសលើភស្ថុរាងសវនកមមា

ខដលសយើងខ្ថុំទទលួលបាន ថាសតើវាម្នភាពមិនចបាស់ល្ស់ជាសារវន្

 ខដលបានសកើតសេើងកបមិតណាពាក់ពព័ន្ធសៅនរឹងបពរឹត្កិារណ៍ លក្ខណ្ឌ នានា 

 អាច្រណ្ាលឱ្យម្នការសង្ព័យជាដថុកំំភលួនសៅ សលើ លទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ

 កនាថុងការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវកមមារ្រស់ខ្លួនខដរឬសទ។ ប្រសិនស្រើសយើងខ្ថុំស

ននាិដាឋា នថាវាម្ន  ភាពមិនចបាស់ល្ស់ជាសារវន្បានសកើតសេើង សនាះ

សយើងខ្ថុំបតរូវសធវើការ្រង្ហា ញសៅកនាថុងរបាយការណ៍សវនកមមា សដើម្បតីទាញចំ

ណា្់រអារមមាណ៍អនាកសប្រើបបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំសពាះ           

 ការល្តបតដាងពព័ត៌ម្នសៅកនាថុង    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិន

 ស្រើការល្តបតដាងសនាះសៅមិនទាន់បគ្់របគាន់សទៀត សយើងខ្ថុបំតរូវសធវើការខកខប្រ

 មតិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំ។ សសចក្តីសននាិដាឋា នសរថុ្ររ្រស់

សយើងខ្ថុំ អាសសព័យសៅសលើភស្ថុរាងសវនកមមាខដលសយើងខ្ថុំ
ទទលួលបាន រហូតដល់ឆ្ងៃចថុះហត្សលខាសលើរបាយការណ៍
សវនកមមាសនះ។ សទាះជាយ៉ា ងណាក៏សដាយ បពរឹត្ិការណ៍ 
ឬលក្ខណ្ឌ នានាកនាថុងសពលអនាគត អាច្រណ្ាលឱ្យធនាគារឈ្់រ

 ្រន្និរន្រភាពអាជតីវកមមា។

• វាយតឆម្ការ្រង្ហា ញទូសៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្រឹមសារកនាថុងរបាយការណ៍ហិ

រញ្ញវត្ថុ រា្់រទំាងការល្តបតដាងពព័ត៌ម្នសផ្ងៗ និងកំណត់ថារបាយកា

រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ្រង្ហា ញពតីប្រតិ្រត្ិការ និងបពរឹត្ិការណ៍ជាក់ខសង្ ខដលអា
ចសធវើឱ្យម្នការ្រង្ហា ញបតរឹមបតរូវ។

សយើងខ្ថុំបានរាយការណ៍ជូនអនាកខដលទទលួល្រន្ថុកអភិបាលកិចចានូវ្រញ្ហា សផ្ងៗ
ដូចជា ទំហំការង្រ និងសពលសវល្សវនកមមា បពមទំាង្រញ្ហា សវនកមមា
សំខាន់ៗ រលួមទំាងរាយការណ៍ពតីភាពខវះខាតជាសារវន្កនាថុងការបគ្់របគងឆផ្
កនាថុង ខដលសយើងខ្ថុំបានរកស�ើញកនាថុងការសធវើសវនកមមារ្រស់សយើងខ្ថុំ។

ជ. បករុមហ៊ថុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

_____________________________    
ឡាង ហថុតី
Partner 
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របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ

ស្រចក្តីផ្តើម
អនថុសល្មសៅរាមប្រការ២៥ ឆនប្រកាស ធ-7-010-172 ប្រ.ក ស្តីពតីការ
បតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់ បគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ចថុះឆ្ងៃទតី 28 ខខ 
កញ្្ញ  ឆ្នា ំ 2010 និងលិខិតសលខ ធ-7-015-161 សជណ ចថុះឆ្ងៃទតី 03 ខខ 
មតីនា ឆ្នា ំ 2015 តបមរូវឲ្យបគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុសៅប្រសទសកម្ថុជា
ម្នការសរៀ្រចំនូវរបាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំស្តីពតីរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាព
ឆនប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង។

របាយការណ៍ខាងសបកាមបតរូវបានសរៀ្រចំសេើងសៅរាមសសចក្តីខណនំា ខដល 
បានខចងកនាថុងប្រកាសស្តីពតីការបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់បគរឹះស្ានធនាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ៖ សសចក្តីខណនំាសបម្្់រការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំស្តីពតីរ
ចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាពឆនការបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់បគរឹះស្ានធនាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

រចនាសម្ព័នន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុង

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
បករុមប្ររឹកសាភិបាលបានទទលួលសាគា ល់នូវទំនលួលខថុសបតរូវជារលួមសៅសលើការ្រសង្កើត
ប្រពព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យនិងការបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងដតីប្រសសើរមលួយសបម្្់រ
វាយតឆមប្្រសិទ្ធភាពរ្រស់ខ្លួន។ ប្រពព័ន្ធសនះ បតរូវបាន្រសង្កើតសេើងសដើម្បតីបគ្់របគង
ហ្និភព័យ សដាយសយងសៅរាមកបមិតហ្និភព័យខដលធនាគារអាចទទលួល
យកបាន និងកបមិតហ្និភព័យខដលអាចបទំាបទបានខដលអនថុមព័តសដាយបករុម 
ប្ររឹកសាភិបាល សជៀសជាងការលថុ្រសចាលហ្និភព័យទំាងសសរុង កនាថុងការសសបមច
ឲ្យបាននូវសគាលសៅអាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ។ ដូសចនាះប្រពព័ន្ធសនះអាចបតរឹម
ខតផ្ល់អំណះអំណាងសមសហតថុផល្រ៉ាថុសណាណ ះ ្រ៉ាថុខន្ពថុំអាចធានាបានទំាង
សសរុងចំសពាះកំហថុសៃគាងជាសារវ ព័ន្ ការបាត់្រង់ ឬការៃសបាកសេើយ។

បករុមប្ររឹកសាភិបាលបតរូវបានជលួយសបជាមខបជងសដាយគណៈកមមាការបគ្់របគង 
និងគណកមមាការសវនកមមា ខដលបតរូវបានចាត់រំាងឲ្យទទលួលខថុសបតរូវសលើ
ការបតរួតពិនិត្យ្រឋម និងប្រពព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យ និងបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង
រ្រស់ធនាគារ។

គណៈបគ្់របគងក៏ម្នតលួនាទតីកនាថុងការជលួយបករុមប្ររឹកសាភិបាលសដើម្បតីអនថុវតស្គាល
នសយបាយ និងដំសណើ រការនានារ្រស់ធនាគារសលើការកំណត់ ការវាយតឆម្  
ការបគ្់របគង និងការរាយការណ៍ពតី  ហ្និភព័យ បពមទំាងប្រសិទ្ធភាពឆនប្រពព័ន្ធ
បតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង រាមរយៈការចាត់វធិានការខកតបមរូវឲ្យបានសមសស្រ និង
ទាន់សពលសវល្ ក៏ដូចជាផ្ល់ការធានាអះអាងសៅបករុមប្ររឹកសាភិបាលថារាល់ 
ដំសណើ រការទំាងសនាះបតរូវបានអនថុវត្។ ជាមលួយគានា សនះខដរ បករុមប្ររឹកសាភិបាល
បានទទលួលការធានាអះអាងពតីនាយកបគ្់របគង និងប្រធានបគ្់របគងហ្និភព័យថា 
ប្រពព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យនិងការបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងបតរូវបានអនថុវតប្គ្់របគាន់ 
និងម្នប្រសិទ្ធភាព សៅបគ្់រខផនាកសំខាន់ៗទំាងអស់ រាមរយៈប្រពព័ន្ធបគ្់របគង
ហ្និភព័យ និងការបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់ធនាគារ។

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
បករុមប្ររឹកសាភិបាល បានចាត់រំាងការទទលួលខថុសបតរូវជាក់ល្ក់សៅកាន់ 
គណៈកមមាការបករុមប្ររឹកសាភិបាលខដលបតរូវបាន្រសង្កើតសេើងកនាថុងធនាគារ 
ម្នដូចជា គណៈកមមាការបគ្់របគងហ្និភព័យ គណៈកមមាការសវនកមមា 
គណៈកមមាការសបជើសរំាងនិងវាយតឆម្។
 
គណៈបករុមប្ររឹកសាភិបាលបតរូវបានទទលួលភារកិចចាជាក់ល្ក់កនាថុងការពិនិត្យ
សមើល និងពិចារណាសៅសលើបគ្់រ្រញ្ហា ទំាងអស់សៅកនាថុងបពំខដនឆនទំនលួលខថុសបតរូវ 
ខដលម្នខចងនិងម្នសំអិតសំអាងយ៉ា ងចបាស់ល្ស់។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
គណៈកមមាការបគ្់របគងម្នសម្សភាពសម្ជិកជាគណៈបគ្់របគងសំខាន់ៗ
រ្រស់ធនាគារ សហើយ ម្នអគគានាយកបគ្់របគង/ប្រធានប្រចំាប្រសទសជាប្រធាន។ 
គណៈកមមាការបគ្់របគងបានផ្ល់ឱកាសដល់គណៈបគ្់របគងជាន់ខ្ស់
រ្រស់ធនាគារ ពិភាកសាសលើ្រញ្ហា យថុទ្ធសាសសខ្ដល្រ៉ាះពាល់ដល់ចក្ថុវ ិ
សព័យ ទិសសៅយថុទ្ធសាសស ្ ការរលួ្ររលួមអាជតីវកមមា និងតឆម្ឆនសករ ្ស៍ ម្ា ះ ក៏
ដូចជាខផនទតី្រង្ហា ញផ្ូវជាយថុទ្ធសាសសរ្្រស់ធនាគារ។ គណៈកមមាការបគ
្់របគងជលួ្រប្រជថុំជាសរៀងរាល់ខខ សហើយកំណត់សហតថុអងគាប្រជថុំបតរូវបានសលើក
សេើងដល់បករុមប្ររឹកសាពាណិជ្កមមាអន្រជាតិរ្រស់ហហគារុ្រ (Group Interna-
tional Business Council)  និងបករុមប្ររឹកសាភិបាលរ្រស់ធនាគារឲ្យបាន
បជា្រជាពព័ត៌ម្ន។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការបគ្់របគងហ្និភព័យគឺម្នសារៈសំខាន់ណាស់សបម្្់របគ្់រខផនាករ្រស់ធនាគារ 
និងជាទំនលួលខថុសបតរូវរ្រស់្រថុគគាលិកបគ្់ររ្ូរផងខដរ។ ធនាគារបានដាក់សចញ
ជាសសសចនូវសគាលការណ៏ជាក់ល្ក់កនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យ ខដលបតរូវបាន
អនថុមព័តសដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាលសដើម្បតីកំណត់ វាយតឆម្ បគ្់របគង និងរាយ
ការណ៏នូវហ្និភព័យចម្បងៗខដលបតរូវបានជូ្រប្រទះសដាយធនាគារខដលអាច   
សធវើឲ្យ្រ៉ាះពាល់សៅដល់ការសសបមចសគាលសៅអាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ។

រចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារគឺសដើម្បតីសធវើឲ្យបបាកដថា ម្នដំ
សណើ រការជា្រន្្រន្ា្់រដ៍ម្នប្រសិទ្ធភាពមលួយសបម្្់របគ្់របគងហ្និភព័យ
កនាថុងធនាគារទំាងមូល។ ដំសណើ រការសនះគឺបតរូវបានបតរូតពិនិត្យយ៉ា ងសទៀង
ទាត់សដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល រាមរយៈគណៈកមមាការបគ្់របគងហ្និភព័យ 
ខដលសធវើការបតរូតពិនិត្យ្រខន្មសទៀតសៅសលើសកមមាភាពបគ្់របគងហ្និភព័យ
ដល់ធនាគារ សដើម្បតីធានាឲ្យបានថា ដំសណើ រការកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យ 
រ្រស់ធនាគារម្នលក្ណៈលអែប្រសសើរ និងម្នប្រសិទ្ធភាព។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ(ត)
រាមរយៈមថុខង្រ្រស់គណៈកមមាការបគ្់របគងហ្និភព័យ បករុមប្ររឹកសាភិបាលបាន
្រសងើ្កតនូវកបមិតហ្និភព័យខដលអាចទទលួលយកបាន  និងកបមិតហ្និភព័យខដល
អាចបទំាបទបានសបម្្់រធនាគារ និងស្ា្រព័នពាក់ពព័ន្ធ។ កបមិតហ្និភព័យខដលអាច 
ទទលួលយកបាន និងកបមិតហ្និភព័យខដលអាចបទំាបទបានបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ
យ៉ាងសទៀងទាត់សដាយគណៈបគ្់របគង និងបករុមប្ររឹកសាភិបាលសដើម្បតីឲ្យសស្រ
សៅនរឹងយថុទ្ធសាសសព្ាណិជ្កមមា  និងសស្ររាមយថុទ្ធសាសសអ្ាជតីវកមមារ្រស់
ធនាគារ។   ជាសរៀងរាល់បតតីម្ស របាយការណ៍ពតីការបគ្់របគងហ្និភព័យ
រ្រស់ធនាគារសដាយរលួមម្នរង្វ ស់រង្វ ល់ហ្និភព័យ និងរារាងកបមិត ហ្និភព័យ
ខដលអាចបទំាបទបាន បតរូវបានសលើក្រង្ហា ញសៅបករុមប្ររឹកសាភិបាលសបម្្់រផដា
ល់ជាពព័ត៌ម្ន  ការពិភាកសា និងការសធវើសសចក្តីសសបមច ប្រសិនស្រើចំាបាច់។

គណៈកមមាការបគ្់របគងហ្និភព័យ ក៍បានជលួយបករុមប្ររឹកសាភិបាលកនាថុងការបតរួត
ពិនិត្យសេើងវញិសៅសលើទស្នៈ     រចនាសម្ព័ន្ធ   សគាលនសយបាយ និងខ្រ្រ
ខផនគំរឆូនការបគ្់របគងហ្និភព័យទូសៅរ្រស់ធនាគារ។  កនាថុងការ្ំរសពញតលួនាទតី
និងការទំទលួលខថុសបតរូវ គណៈកមមាការបគ្់របគងហ្និភព័យបតរូវបានជលួយសបជាមខបជង
សដាយខផនាកបគ្់របគងហ្និភព័យខដលសធវើការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតឆម្ប្រសិទ្ធ
ភាពឆនប្រពព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យជា្រន្្រន្ា្់រ។  

ខផនាកបគ្់របគងហ្និភព័យផ្ល់ឲ្យនូវឯករាជ្យភាពឆនការបតរួតពិនិត្យ សៅសលើ
សកមមាភាពពាណិជក្មមា និងការអនថុវតនូ្វរចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់
ធនាគារសដើម្បតីខ្រកសានិងការពារបទព្យ សម្បត្រិ្រស់ធនាគារសដាយទ្់រសា្ក ត់និង
កាត់្រន្យនូវការខាត្រង់ខផនាកហិរញ្ញវត្ថុ និងការបាត់្រង់សករ ្ិ៍ស ម្ា ះរ្រស់ 
ធនាគារផងខដរ។ តលួនាទតីរ្រស់ខផនាកបគ្់របគងហ្និភព័យ រលួមម្នការអនថុវត្
សគាលនសយបាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ ការបតរូតពិនិត្យ
និងការវាស់ខវងហ្និភព័យប្រចំាឆ្ងៃ ការផ្ល់ឲ្យនូវការវភិាគហ្និភព័យឲ្យបាន
ទាន់សពលសវល្ជូនគណៈបគ្់របគងធានាឲ្យបាននូវការសគារពសៅរាម្រទ្រញ្្ញ ត្ិ
ខដលតបមរូវឲ្យរាយការណ៏ពតីហ្និភព័យ ការបតរួតពិនិត្យសលើការវាយតំឆលហ្
និភព័យឥណទានរ្រស់ធនាគារ និងវភិាគសលើកាអនថុវតន៍្រចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគង 
ហ្និភព័យរ្រស់សហបគាសខដលម្នលក្ណៈទូលំទូល្យ និងសហដាឋា រ
ចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យដ៏រ រឹងមំ្។

សដាយសគារពសៅរាម្រទ្រញ្ញតិ្សផ្ងៗ និងការអនថុវត្ន៍គំរូកនាថុងវសិព័យសនះ
ធនាគារប្រកាន់ខ្ា្់ររាមសគាលការណ៍ឆនការចាត់ទថុកការបគ្់របគងហ្និភព័យ
ជាការទទលួលខថុសបតរូវសនាលូរ្រស់ខផនាកអាជតីវកមមា និងខផនាកប្រតិ្រត្ិការនតីមលួយៗ។ 
ជំហរសនះបតរូវបាន្រញ្្ក់យ៉ាងចបាស់ និងចងបកងទថុកជាឯកសារសៅកនាថុងរចនា
សម្ព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ។

សដើម្បតីគំាបទនិងសលើកកម្ស់គណសនយ្យភាព និងកមមាសិទ្ធិភាពឆនការបគ្់របគង
ហ្និភព័យ រចនាសម្ព័ន្ធសវព័យរង្វ យតឆមស្លើការបតរួតពិនិត្យនិងហ្និភព័យមលួយ
បតរូវបានអនថុវតស្ៅបគ្់រខផនាកប្រតិ្រត្ិការសំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារ ខដលជាខផនាក
មលួយឆនដំសណើ រការបគ្់របគងហ្និភព័យ។ ខផនាកទំាងសនះបតរូវបានតបមរូវឲ្យកំណត់ 

និងកត់បរាទថុកជាឯកសារនូវការបតរួតពិនិត្យ និងដំសណើ រការឆនការបគ្់របគង
ហ្និភព័យ ខដលសកើតម្នសេើងពតីសកមមាភាពអាជតីវកមមានានា ក៏ដូចជាវាយតឆម្
ប្រសិទ្ធភាពឆនការបគ្់របគងហ្និភព័យ សដើម្បតីធានាឲ្យបបាកដថាហ្និភព័យខដល 
បានកំណត់បតរូវបានបគ្់របគង និងកាត់្រន្យយ៉ាងបតរឹមបតរូវ។

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុង
ប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផក្នាថុងរ្រស់ធនាគារខដលរលួមម្ន សគាលនសយបាយ នតីតិវធិតី 
ដំសណើ រការរចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគង ភារកិចចា និងខផនាកបតរួតពិនិត្យសផ្ងៗសទៀត
បតរូវបានអនថុវត្សដើម្បតីធានាឲ្យបាននូវការសសបមចសគាលសៅរ្រស់ធនាគារ
ប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ខដលអាចសជឿទថុកចិតប្ាន និងការអនថុសល្មរាមចបា្់រ ្រទ្រ្បញ្ញត្ិ និងសគាល
នសយបាយសផ្ងៗសទៀត។ 

សកម្មភាពនិងបរិយាកាសត្រួតពិនិត្រយ

• រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ធនាគារម្នរចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងចបាស់ល្ស់      សដាយម្នការកំណត់យ៉ាង
ជាក់ល្ក់នូវគណសនយ្យភាព និងភាពទំនលួលខថុសបតរូវនិង្រណ្ាញឆនការ 
រាយការណ៏។ រចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងរ្រស់ធនាគារផល់្ឲ្យសយើងនូវសគាលការណ៍
ជាមូលដាឋា ន សបម្្់រជាជំនលួយដល់ប្រតិ្រតិក្ាររ្រស់ធនាគារសដើម្បតីដំសណើ រការឲ្យបាន
រលូននិងបតរឹមបតរូវ ក៏ដូចជាចងអែថុល្រង្ហា ញពតីរយៈសពលឆនការបតរួតពិនិត្យសដើម្បតី
ធានាឲ្យបាននូវការបគ្់របគងយ៉ាងម្នប្រសិទ្ធភាពសលើប្រតិ្រត្ិការប្រចំាឆ្ងៃ។

• គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីផ្ទ្រក្នថុង
សគាលនសយបាយ នតីតិវធិតី និងដំសណើ រការឆនអភិបាលកិចចាអាជតីវកមមា និងប្រតិ្រត្កិារ
រ្រស់ធនាគារ បតរូវចងបកងទថុកជាឯកសារ និងផ្ពវផសាយកនាថុង ធនាគារទំាងមូល
សហើយរាល់្រថុគគាលិកទំាងអស់អាចសមើលបានរាមរយៈឯកសារខដលបានរកសា
ទថុកកនាថុងកថុំព្ូយទព័ររ្រស់ធនាគារ។ សគាលនសយបាយ នតីតិវធិតី និងដំសណើ រការ
ទំាងសនះ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ និងសធវើ្រចចាថុ្រ្បននាកមមាសៅរាមខផនាកអាជតីវកមមា 
និងប្រតិ្រតិក្ារ រាមរយៈដំសណើ រការបតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាប្រពព័ន្ធ សដើម្បតី្រត់ខ្រន
សៅរាមការផ្្ស់្រ្ូររ្រស់ចបា្់រ និង្រទ្រញ្ញត្ិនានា ក៏ដូចជាការផ្្ស់្រ្ូរឆន
្ររ្ិរទអាជតីវកមមានិងប្រតិ្រតិ្ការ។ ជាងសនះសៅសទៀត ការបតរួតពិនិត្យសេើង
វញិនូវសគាលនសយបាយ នតីតិវធិតី និងដំសណើ រការ បតរូវបានសធវើផងខដរកនាថុងការ
សធវើឲ្យបបាកដថាម្នការបតរួតពិនិត្យបតរឹមបតរូវកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យ 
ខដលសកើតម្នកនាថុងអាជតីវកមមា និងប្រតិ្រត្ិការ។

• កម្រិតន្រសិទ្ធិអំណាច
ការសផ្រសិទ្ធិអំណាច រលួមម្នកបមិតឆនអំណាចសៅបគ្់រជាន់ថានា ក់រ្រស់គណៈ
បគ្់របគងកនាថុងធនាគារ បតរូវបានកត់បរាទថុក និងសរៀ្រចំសេើងសដើម្បតីធានានូវ 
គណសនយ្យភាព និងការទទលួលខថុសបតរូវ។
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• ដំណើរការន្រគម្រ្រងថវិកា
ដំសណើ រការដ៏រ រឹងមំ្កនាថុងការខ្រងខចកគសបម្ង្វកិាបតរូវបានសរៀ្រចំសេើង សដាយ
តបមរូវឲ្យខផនាកប្រតិ្រតិក្ារសំខាន់ៗសៅកនាថុងធនាគារសធវើការសរៀ្រចំគសបម្ង ្វកិា
និងខផនការអាជតីវកមមាប្រចំាឆ្នា ំសដើម្បតីសសនាើសថុំការអនថុមព័តពតីបករុមប្ររឹកសាភិបាល។ 
គសបម្ង្វកិា និងខផនការអាជតីវកមមារ្រស់ធនាគាររលួមទំាងគំនិតផដាលួចសផដាើមជា 
យថុទ្ធសាសសខ្ផអែកសៅរាម កបមិតហ្និភ៏យខដលអាចទទលួលយកបាន បតរូវបាន
សលើកយកសៅពិភាកសាយ៉ាងលអែតិលអែន់សៅកនាថុងកិចចាប្រជថុបំករុមប្ររឹកសាភិបាល ជាសពល
ខដលខផនការសរៀ្រចំ្វកិារ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្រង្ហា ញ។

• ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើលទ្ធផល
ពព័ត៌ម្នយ៉ាងសទៀងទាត់ និងលមអែតិបតរូវបានផល់្ឲ្យសដាយគណៈបគ្់របគងកនាថុងការ
រាមដានសលើលទ្ធផលជាក់ខសង្ សដាយសធៀ្រនរឹងខផនការយថុទ្ធសាសសអ្ាជតីវកមមា 
និងការខ្រងខចកហិរញ្ញវត្ថុប្រចំាឆ្នា  ំខដលបានអនថុមព័តសដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល។ 
ពព័ត៌ម្នទំាងសនះរលួមម្នសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិ្រត្ិការសំខាន់ៗទំាងឡាយ 
បពមទំាងការផ្លួចសផ្ើមយថុទ្ធសាសសសំ្ខាន់ៗ ខដលបានអនថុវតស្ដាយធនាគារសៅ
កនាថុងការយិ្ររសិច្ឆទ។

គណៈកម្មា ការបគ្់របគង និងបករុមប្ររឹកសាភិបាលទទលួល និងបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ
នូវរបាយការណ៏លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុជាសរៀងរាល់ខខ និងបតតីម្សសដើម្បតីសធៀ្រនរឹង
សគាលសៅខដលកំណត់ទថុកជាមថុន និងមូលសហតថុឆនភាពខថុសៃគាងមលួយចំនលួនសដើម្បតី
សធវើការវាស់ខវង ខដលអាចសសបមចឲ្យបានដល់សគាលសៅខដលបានកំណត់ទថុក។

• ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស
ធនាគារបានទទលួលសាគា ល់ថាគន្រឹះសំខាន់ ខដលគលួ្រផ្នំរឹងប្រពព័ន្ធសគាលនសយបាយ
សផ្ងៗគឺធនធានមនថុស  ្សហើយប្រពព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យ និងការបតរួតពិនិត្យឆផក្នាថុង 
គឺពរឹងខផអែកសលើការទទលួលខថុសបតរូវ សថុចរតិភាព និងការវនិិច្ឆព័យរ្រស់្រថុគគាលិកខដ
លអនថុវត្កនាថុងការង្រ។ ដូសចនាះសហើយធនាគារម្នសគាលនសយបាយ និងនតីតិវធិតី
ខដលបគ្់របគងសលើការសបជើសសរ ើស ការខតងរំាង ការអនថុវតក្ារង្រ ការបគ្់របគង 
ការត្រសនាង និងការផល់្រង្វ ន់ ក៏ដូចជាសគាលនសយបាយ និងនតីតិវធិតីខដល
ខណនំាពតីការសគារពវនិព័យ ការ្រញ្ឈ្់រការង្រ និងការ្រសណ្ញសចញ។ 

សដើម្បតីឲ្យម្នការលូតល្ស់ប្រក្រសដាយចតីរភាព ធនាគារសង្កត់ធងៃន់សៅសលើការ
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនថុស្ការបគ្់របគងសទពសកាសល្យ និងការសរៀ្រចំខផនការ
្រនស្វន។ សដើម្បតី្រសង្កើនសមត្ភាព្រថុគគាលិក ការ្រង្ហា ត់្រសបងៀនសលើខផនាក្រសចចាកសទស
ជាលក្ណៈប្រពព័ន្ធ បពមទំាងជំនាញសលើភាពជាអនាកដរឹកនំានិងបគ្់របគងបតរូវបាន 
ផល់្សៅ្រថុគគាលិកសៅរាមសសចក្តីបតរូវការរ្រស់ពលួកសគសៅអំេថុងសពលវាយតឆម្
លទ្ធផលការង្រ ប្រចំាឆ្នា ។ំ ចំសពាះការបគ្់របគងអនាកម្នសទព្យសកាសល្យ គំនិត
ផដាលួចសផដាើមដូចជាកមមាវធិតីអភិវឌ្ឍភាពជាអនាកដរឹកនំា ខផនការសបម្្់រអភិវឌ្ឍន៏ខ្លួន 
និងការខណនំាក៏បតរូវបានអនថុតន៏្ផងខដរ សដើម្បតីសធវើឲ្យអនាកខដលម្នសទព្យសកាល
សល្យ ខដលបានកំណត់ម្នការលូតល្ស់សៅកនាថុងធនាគារ សដើម្បតីជលួយជំរថុញ
ឲ្យម្នអនាក្រន្សវណខដលសព័កដាសម និងម្នសកាដា នថុពលខ្ស់សបម្្់រកាន់
តំខណងដរឹកនំាសផ្ងៗសៅឆ ង្ៃអនាគត។

• ក្រមសីលធម៌
បកមសតីលធម៌រ្រស់ធនាគារកំណត់នូវលកណ្ៈសង់្ដារ សលើការអនថុវតខ្ដលម្ន
ភាពលអែប្រសសើរ និងម្នបកមសតីលធម៌បពមទំាងម្នសគាល្ំរណងសបម្្់រការ
ខ្រកសាការសជឿជាក់សលើសថុវត្ភិាពនិងសថុចរតិភាពឆនការអនថុវតន៍្អាជតីវកមមារ្រស់
ធនាគារ។ បគ្់រ្រថុគគាលិកទំាងអស់រ្រស់ធនាគារតបមរូវឲ្យយល់ដរឹង និងប្រតិ្រត្រិាម
បកមសតីលធម៌។ ្រថុគគាលិកខដលចូល្មាតីបតរូវបានទទលួលការខណនំា ពតីបកមសតីលធម៌
និងតបមរូវឲ្យចថុះហតស្លខាសលើទបមង់ស្តីពតីការសគារពរាម្រទ្រញ្ញត្ិសផ្ងៗសៅ
សពលខដលក្ាយជា្រថុគគាលិកធនាគារ។

ធនាគារក៏បាន្រសង្កើតឲ្យម្ននូវសគាលការណ៏ខណនំាស្តីពតីកាផ្ល់ររង្វ ន់ និង
្រដិសណាឋា រកិចចាផងខដរសដើម្បតីសលើកកមស់្សថុចរតិភាពនិងតម្្ភាពសបម្្់រការ 
ផល់្ឲ្យ  និងការទទលួលនូវរង្វ ន់។ សគាលការណ៏ខណនំាភ្ា្់រមកជាមលួយមលួយ
សទៀតបតរូវបានសរៀ្រចំសេើងសបម្្់រជាជំនលួយដល់ធនាគារ និង្រថុគគាលិកសដើម្បតី
ឲ្យយល់អំពតីកាតពវកិចចារ្រស់ភាគតីនតីមលួយៗកនាថុងការសលើកកម្ស់សថុចរតិភាពកនាថុង
ការផល់្រង្វ ន់។

សមជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម វត្តមនក្នថុងការចូលរួមប្រជុំ

Chulapong Yukate
(ប្រធានគណៈកមមាការ/អភិបាលឯករាជ្យ 

និងជាអភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិ)

4/4 (100%)

Ong Seng Pheow
(សម្ជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជា

អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិ)

3/4 (75%)

Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(សម្ជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជា

អភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិ)

4/4 (100%)

កំនត់ចំណាំៈ
សកមមាភាពចំ្រងអនថុវត្សដាយគណៈកម្មា ធិការសវនកមមា កនាថុងឆ្នា ំបតរូវបាន
សសង្្រដូចតសៅ

• បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចំាបតតីម្សខដលមិន 
 បតរូវបានសធវើសវនកមមា និង របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុប្រចំាឆ្នា ំ ខដលបានសធវើ
 សវនកមមារលួចរាល់រ្រស់ធនាគារ អ សអច ្៊រតី  ឥណូ្ឆៃណា លតីមតីធតីត 

មថុនសពលអនថុមព័ត សដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល។

• បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសលើខផនការសវនកមមារ្រស់សវនករខាងសបរៅ 
យថុទ្ធសាសសឆ្នការសធវើ សវនកមមា ការ្្រឹងខ្្ងហ្និភព័យ និងខដនកំណត់
ឆនការសធវើសវនកមមាសំរា្់រការយិ្ររសិច្ឆទប្រចំាឆ្នា ំ។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)

ទំព័រ
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សកម្មភាពនិងបរិយាកាសត្រួតពិនិត្រយ(ត)

កំនត់ចំណាំៈ(ត)

• បតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាមលួយសវនករខាងសបរៅ អំពតីលទ្ធផលពតីការសធវើសវនកមមា
 ប្រចំាឆ្នា ំ និងរបាយការណ៍គណៈកមមាការ សវនកមមា រលួមទំាងការសៃ្ើយត្រ

រ្រស់គណៈបគ្់របគងសៅនរឹង គំសហើញ និងអនថុសាសន៍សលើកសេើងសដាយ 
សវនករខាងសបរៅ។

• បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសៅសលើសសវាកមមានានា សបរៅពតីសសវាសវនកមមាខដល 
ផ្ល់សដាយសវនករខាងសបរៅ និងការពិចារណាសលើឆ្្ឈនាលួលសសវាកមមា 

 ខដលពាក់ពព័ន្ធ សដើម្បតីឲ្យបបាកដថាឆ្ឈ្នាលួល សសវាកមមាខដលបានកំណត់ស្តិ 
 កនាថុងសគាល នសយបាយរ្រស់ធនាគារ។

• វាយតឆម្ការ្ំរសពញការង្ររ្រស់សវនករខាងសបរៅ សហើយផល់្អនថុសាសន៍
 សំខាន់ៗជូនបករុមប្ររឹកសាភិបាលសដើម្បតីពិចារណាកនាថុងការខតងរំាងសវនករ 
 ខាងសបរៅ និងឆ្្ឈនាលួលសសវាសវនកមមា។

• បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ និងអនថុមព័តសលើខផនការប្រចំាឆ្នា រំ្រស់សវនកមមាឆផក្នាថុង 
 សដើម្បតីធានាសលើភាព បគ្់របគាន់ឆនខដនកំណត់និងវសិាលភាពកនាថុងការសធវើ

សវនកមមាបពមទំាងតបមរូវកាសវនករឆផ្កនាថុង។

• បតរួតពិនិត្យសលើរបាយការណ៍សវនកមមាឆផ្កនាថុង អនថុសាសន៍រ្រស់សវនករឆផក្នាថុង 
 និងការ សៃ្ើយត្ររ្រស់គណៈបគ្់របគង ក៏ដូចជាសកមមាភាពនានា ខដលបតរូវអនថុវត្
 សដើម្បតីខកលំអប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង និងនតីតិវធិតីបពមទំាងស្ានភាពឆន

ការ្រញចា ្់រខផនការប្រចំាឆ្នា ំរ្រស់សវនកមមាឆផ្កនាថុង

• បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសលើប្រតិ្រតិ្ការរ្រស់ភាគតីពាក់ពព័ន្ធ ខដលបានសធវើសេើង
 កនាថុងធនាគារ។

• ដាក់ជូននូវរបាយការណ៍ប្រជថុគំណៈកមមាការសវនកមមា ដល់បករុមប្ររឹកសាភិបាល
 សដើម្បតីឲ្យបានបជា្រ និងសំរា្់រការខណនំា ្រខន្មពតីបករុមប្ររឹកសាភិបាលកនាថុង

ករណតី ចំាបាច់។

ក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

គោលបំនង
1) ផ្ល់ការបតរួតពិនិត្យឯករាជ្យដល់ធនាគារសៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
 និងប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង និងការធានា ការបតរួតពិនិត្យ និងតថុល្យភាព 

សបម្្់រអងគាភាពសៅកនាថុងធនាគារ

2) បតរួតពិនិត្យគថុណភាពឆនការសធវើសវនកមមាសដាយសវនករឆផក្នាថុង និងខាងសបរៅ

3) ផល់្្រណ្ាញទំនាក់ទំនងរវាង បករុមប្ររឹកសាភិបាល និងសវនករខាងសបរៅ

4) ជលួយកនាថុងការផល់្សអាយម្នឯករាជ្យភាព សំរា្់រសវនករខាងសបរៅ និងជលួយ 
 ធានាថាមិនម្នការរាងំសះ្កនាថុងដំសនើរការសវនកមមា

5) ផល់្ចំណា្់រអារមមា្រខនម្សៅសលើតលួនាទតីសវនកមមាឆផក្នាថុង សដាយ្រសង្កើនភាព
 ឥតសលអែៀង និង ឯករាជ្យភាពសំរា្់រសវនករឆផក្នាថុង និងផល់្ សវទិការសបម្្់រ 
 ពិភាកសា ខដលម្នកនាថុងចំសនាមនិតិវធិតីសផ្ងៗសទៀតខដលអាចជលួយសអាយម្ន 
 ឯករាជ្យភាព ពតីគណះបគ្់របគង។

6) គណៈកមមាការគលួរខតបតរូវបានជលួយសដាយអនាកបគ្់របគង ខដរជាអនាកទទលួលខថុសបតរូវ
 សំរា្់រការ្រសង្កើត និងខ្រកសាការ បតរួតពិនិត្យ នតីតិវធិតី ដំសនើរការផល់្ដំ្ូរនាមា ន 

និងការខណនំា។

7) គណកមមាការបតរូវបានជលួយបជមខបជងសដាយអនាកបគ្់របគង ខដលទទលួលខថុស
បតរូវសំរា្់រការផ្ពវផសាយ និងរកសាទថុក ការបតរួតពិនិត្យ និតិវធិតីដំសណើ រការ 
និងការផល់្អនថុសាសន៍។

ស្រចក្តីអនុម័ត
គណៈកមមាការសវនកមមា សៅកនាថុងបក្រខណ្ឌ  ម្នសិទ្ធិអំណាចសដើម្បតី

1) សស៊ើ្រអសង្កតរាល់្រញ្ហា កនាថុង បក្រខណ្ឌ  សដើម្បតីទទលួលធនធានខដរបតរួវការ និងម្ន
 សិទិ្ធសពញសលញ និងមិនម្នការ ហ្មបបាម សៅសលើពត៌ម្នពាក់ពព័ន្ធ។ 

វាបតរូវបានអនថុញ្្ញ តសដើម្បតីខសវងរកពត៌ម្នសផ្ងៗ វាបតរូវការពតី្រថុគគាលិក 
 សផ្ងៗសទៀតឆនធនាគារ និង្រថុគគាលិកទំាងអស់សហការសដាយផ្្ល់ជាមលួយ
 នរឹងសំសណើ រសផ្ងៗខដរបានសធវើសដាយ គណៈកមមាការសវនកមមា។

2) ចថុះហតស្លខាសៅសលើរបាយការណ៍ឆផក្នាថុងប្រចំាឆ្នា  ំនិង ឫរបាយការណ៍សផ្ងៗ
 សទៀតខដរសសនាើរសដាយនិយព័តករ និងចបា្់រខដរពាក់ពព័ន្ធ។ 

3) ប្រពព័ន្ធកនាថុងការទំនាក់ទំនងសដាយផ្្ល់ជាមលួយនរឹងសវនករខាងសបរៅ 
និងខាងកនាថុង

4) ម្នធនធានសពញសលញ និងមិនម្នការហ្មបបាម កនាថុងការទទលួលយក
នូវពព័ត៌ម្នជាចំាបាច់ សដើម្បតី្ំរសពញ ភារកិចចា រ្រស់ខ្លួន។

5) ម្នការអនថុមព័តកនាថុងការ្រសង្កើតគណៈកមមាការបគ្់របគង/អនថុគណៈកមមាការ
 កនាថុងករណតី ចំាបាច់ 

(6) ទទលួលវជ្ិាជតីវៈ ឫការខណនំាឯករាជ្យសផ្ងៗ និងសដើម្បតី
 អនាកខាងសបរៅ ជាមលួយនរឹង្រទពិសសាធន៍ពាក់ពព័ន្ធ និងអនាកជំនាញសដើម្បតីចូល
 រលួមការប្រជថុំ ប្រសិនស្រើវាចំបាច់

7) អសញ្ើញសវនករឆផ្កនាថុង ឫខាងសបរៅ នាយកបគ្់របគង ឫ បគរុ្រអនាកបគ្់របគង 
អនាកបគ្់របគងដឆទសទៀត ឫសម្ជិកឆនអនាកបគ្់របគង និង្រថុគគាលិកកនាថុងបគរុ្រ 
សដើម្បតីចូលរលួមប្រជថុំសដើម្បតីជលួយកនាថុងការពិភាកសា។
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8) ខចលរខំលកការទទលួលខថុសបតរូវសផ្ងៗសៅកាន់្រថុគគាល ឫ គណៈកមមាការ
 ខដរពាក់ពព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ ខចកចំខលក កិចចាការសស៊ើ្រអសង្កតសៅកាន់
 បករុមហ៊ថុនឯករាជ្យខាងសបរៅសដើម្បតីរកសាឯករាជ្យសំរា្់រការសស៊ើ្រអសង្កត

ខដល ពាក់ពព័ន្ធ សៅនរឹងសម្ជិកបករុមប្ររឹកសាភិបាល)

9) អនថុញ្្ញ តខផនការសវនកមមា និងខផនការ្វកិារ (ការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាល និង
 ស្រសកកមមា) សបម្្់រនាយកដាឋា ន សវនកមមាឆផ្កនាថុង។

10)ម្នសិទិ្ធសកាះប្រជថុំជាមលួយសវនករខាងសបរៅ សវនករឆផ្កនាថុង រទំឺាងពតីរ 
 សដាយមិនរា្់រ្រញចាូ ល នូវវត្ម្ន បករុមប្ររឹកសាភិបាលសផ្ងៗនិង្រថុគគាលិក 
 រ្រស់ធនាគារ និងខផនាកពាក់ពព័ន្ធ ខាងសបរៅសផ្ងៗកនាថុងករណតី ចំាបាច់។

11) សស៊ើ្រអសង្កតសកមមាភាពសផ្ងៗខដរម្នខចងសៅកនាថុងបក្រខណ្ឌព័ ។ 

ភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវ
គណៈកមមាការសវនកមមា គឺបតរូវទទលួលខថុសបតរូវសដាយផ្្ល់សៅកាន់បករុមប្ររឹកសា
ភិបាល និងបករុមប្ររឹកសាភិបាលនរឹង្រន្ទំនលួល ខថុសបតរូវសំរា្់រ្រញ្ហា សផ្ងៗខដរ
ពាក់ពព័ន្ធនរឹងធនាគារ។

ខាងក្រ្រមគឺជាភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

1)មុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នថុង
ក) បតរួតពិនិត្យសៅសលើមថុខង្ររ្រស់នាយកដាឋា នសវនកមមាឆផក្នាថុង និងសធវើឲ្យបបាកដ
 សលើការសគារព រាមចបា្់រ និង្រទ្រញ្ញត្ិខដលពាក់ពព័ន្ធខដលសចញសដាយ
 អាជ្ាធរ រលួមញចាូ លទំាង ភាពសសមាើភាព និងតម្្ភាព និងទាន់សពលសវល្ កនាថុង

ការរាយការណ៍ខនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ 

ខ) សធវើសអាយបបាកដថានាយកដា្ឌ នសវនកមមាឆផ្កនាថុងម្នស្ានភាពខថុសគានា  និង
សមសស្រសៅកនាថុងរចនាសម្ព័ន្ធអងគាភាពទំាង មូលសវនករឆផក្នាថុងការ្ំរសពញ
សវនកមមាឆផក្នាថុងសដាយម្នប្រសិទ្ធភាព

គ) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសលើប្រសិទ្ធិភាពឆនការបតរួតពិនិត្យឆផក្នាថុងនិងដំសនើរការ 
 បគ្់របគងហ្និភព័យ រលួម្រញចាូ លទំាងវសិាល ភាពឆននតីតិវធិតីសវនកមមាឆផ្កនាថុង 
 និងនតីតិវធិតីវាយតឆមហ្្និភព័យសមសស្រសដើម្បតីកំនត់ចំនលួន និងវសិាលភាព
 ឆនសវនកមមា។

�) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ សលើភាពបគ្់របគាន់ឆនខដនកំណត់ឆនការសធវើសវនកមមាឆផក្នាថុង 
 សមត្ភាព និងចំនលួន្រថុគគាលិក រ្រស់នាយកដាឋា នសវនកមមាឆផ្កនាថុង និងសិទិ្ធ
 កនាថុងការសពញការង្ររ្រស់ នាយកដាឋា នសវនកមមាឆផ្កនាថុង។

ង) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ និង អនថុញ្្ញ តខផនការសវនកមមាឆផក្នាថុង និងសដើម្បតីបតរួត
ពិនិត្យលទ្ធផលឆននតីតិវធិតីសវនកមមាឆផ្កនាថុង ឫ ការសស៊ើ្រអសង្កតខដរបតរូវបានសធវើ 
និងថាសតើសកមមាភាពសមសស្របតរូវអនថុវត្សដាយអនាកបគ្់របគងសៅសលើ 
អនថុសាសន៍ រ្រស់សវនករឆផ្កនាថុង។

ច) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ សលើភាពបគ្់របគាន់ឆនខដនកំណត់ឆនការសធវើសវនកមមាឆផក្នាថុង
 សមតភ្ាព និងចំនលួន្រថុគគាលិក រ្រស់នាយកដាឋា នសវនកមមាឆផក្នាថុង និងសិទិ្ធកនាថុងការ
 សពញការង្ររ្រស់ នាយកដាឋា នសវនកមមា ឆផក្នាថុង។

ៃ) ធានាថាទំនាក់ទំនងរបាយការណ៍រ្រស់្រថុគគាលិកសវនកមមាឆផក្នាថុងមិន្រ៉ាះពាល់
 ដល់ឯករាជ្យភាព កនាថុងការវនិិច្ឆព័យរ្រស់ សវនករឆផក្នាថុង។ ជាពិសសស របាយការណ៍
 សវនករឆផក្នាថុងមិនគលួរបតរូវបានជបមះសដាយ នាយកបគ្់របគង ឫ នាយកប្រតិ្រត្ិ 
 ឫអភិបាលប្រតិ្រត្ិ

ជ) ធានាថារាល់គំសហើញខដរសលើកសេើង និងអនថុសាសន៍បតរូវបានបតរួតពិនិត្យ
សេើងវញិ និងសដាះសសាយសដាយម្ន ប្រសិទ្ធិភាព និងទាន់សពលសវល្។

ឈ)   អនថុវតក្ារបតរួតពិនិត្យសទៀងទាត់ ខដលឯករាជ្យពតីការបតរួតពិនិត្យជាអចិឆហនយ៍្
 សលើមូលដាឋា នសទៀងទាត់ និងរាយការណ៍ សលើគំសហើញខដររកស�ើញទំាងអស់ 
 សៅកាន់ ប្រធានគណៈកមមាការសវនកមមា។

ញ) ធានាថានាយកដាឋា នសវនកមមាម្ន្រថុគគាលិកបគ្់របគាន់ និងទទលួលបានការ 
្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសដើម្បតីអនថុវតក្ារង្រ សវនកមមា។  គលួរខតម្នកមមាវធិតី្រនអ្្់ររ ំ 

 និង្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសដើម្បតីសអាយសវនករឆផក្នាថុង សដើម្បតីរកសានូវទំសនារអាជតីវកមមា

ដ) វាយតឆមក្ារ្ំរសពញការង្ររ្រស់ប្រធានសវនករឆផក្នាថុង និងសដើម្បតីបតរួតពិនិត្យ
 សេើងវញិសលើការវាយតឆម ្សម្ជិក ្រថុគគាលិកជាន់ខស់្ឆនមថុខង្រសវនកមមា 
 ឆផក្នាថុង។ ប្រធានសវនកមមាឆផក្នាថុងគលួររាយការណ៍សដាយផ្្ល់សៅកាន់ ប្រធាន
  គណៈកមមាការសវនកមមា។

្) អនថុមព័តរាល់ការណាត់ជលួ្រ កំនត់ការសលើកទរឹកចិត ្ វាយតឆមក្ារ្ំរសពញការង្រ 
 ការសផ្រ ឫ្រញចា ្់រប្រធានសវនកមមាឆផ្កនាថុង និងសម្ជិកជាន់ខ្ស់ឆនមថុខង្រ
 ឆនសវនកមមាឆផក្នាថុង និងបតរួតពិនិត្យសេើងវញិរាល់ការល្ឈ្់ររ្រស់ប្រធាន 
 សវនកមមាឆផ្កនាថុង និង សម្ជិក្រថុគគាលិកសវនកមមាឆផ្កនាថុង និងផ្ល់ឳកាស 
 សអាយ្រថុគគាលិកល្ ឈ្់របានផ្ល់សហតថុផលឆនការល្ឈ្់រប្រសិនស្រើ
 ចំាបាច់។

ឌ) ធានាថារាល់ការផ្្ស់្រ្ូរពាក់ពព័ន្ធនរឹងមថុខតំខណងឆនប្រធាសវនកមមាឆផក្នាថុង
គឺបតរូវទំនាក់ទំនងជាមលួយនរឹងធនាគារជាតិ ឆនកម្ថុជា។

2)តួនាទីសវនកម្មខាងក្រ្រ
1) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសៅសលើសសវាកមមានានា សបរៅពតីសសវាសវនកមមាខដលផល់្
 សដាយសវនករ ខាងសបរៅ និង ឆ្ឈ្នាលួលសសវាកមមាកនាថុងការផល់្អនថុសាសន៍

សៅកាន់បករុមប្ររឹកសាភិបាលសដើម្បតីសធវើការអនថុមព័ត។

2) ផល់្អនថុសាសន៍ដល់បករុមប្ររឹកសាភិបាលសលើការណាត់ជលួ្រ និងការណាត់ជលួ្រ
 សារសេើងវញិប្រចំាឆ្នា  ំឆនសវនករ ខាងសបរៅ និងការវាយតឆមស្លើឆ្ ឈ្នាលួលសវនកមមា
 និងការពិចារណាអំពតីឯករាជ្យភាព និងសគាលសៅឆនសវនករ ខាងសបរៅ និង

ប្រសិទ្ធិភាពឆនឆ្ស្ដើមឆនសវនកមមា ក៏ដូចជាការដកសចញនូវសវនករ។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)

ទំព័រ
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ខាងក្រ្រមគឺជាភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម(ត)

2)តួនាទីសវនកម្មខាងក្រ្រ(ត)
3) វាយតឆមស្លើសគាលសៅសកមមាភាព ខដលបានអនថុវត ្និងឯករាជ្យភាពរ្រស់
 សវនករ ខាងសបរៅ (ឧទាហរណ៍ រាមរយៈការបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ និងការ្ ្រឹងខ្ ង្
 ទំនាក់ទំនងរវាងសវនករខាងសបរៅជាមលួយធនាគារ រអឺងគាភាពដឆទសទៀត)។

4) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាមលួយនរឹងសវនករខាងសបរៅថាសតើ្រថុគគាលិករ្រស់ធនាគារ
 បានផ្ល់នូវជំនលួយការសមសស្រកនាថុងការ ្ំរសពញភារកិចចារ្រស់ពលួកសគ។

5) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាមលួយសវនករខាងសបរៅ ធមមាជាតិ និងវសិាលភាពឆន
ខផនការសវនកមមារ្រស់ពលួកសគ (រលួម្រញចាូ លទំាងការផ្្ស់្រ្ូរសផ្ងៗសៅសលើ

 វសិាលភាពឆនខផនការសវនកមមា) ការវាយតឆម្រ្រស់ពលួកសគសៅសលើប្រពព័ន្ធបតរួត 
 ពិនិត្យឆផក្នាថុង និងលិខិតបគ្់របគង និងពិភាកសាពតី្រញ្ហា សផ្ងៗខដរសវនកមមា
 ខាងសបរៅចង់សលើកសេើងកនាថុងសពលអវតម្្នអនាក បគ្់របគង ស្រើចំាបាច់។

6) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិយ៉ាងសទៀងទាត់សៅសលើ្រញ្ហា ខដលបានសលើកសេើង និង
 សធវើឲ្យបបាកដថារាល់គំសហើញបតរូវបាន បគ្់របគង និងខកតបមរូវសដាយសមសស្រ 
 ទាន់សពលសវល្។

7) ពិភាកសា និងបតរួតពិនិត្យសេើងវញិជាមលួយនរឹងសវនករខាងសបរៅរាល់ការសសនាើរ
 សថុពំតីការល្ឈ្់ររ្រស់ពលួកសគជា សវនករ។

8) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសៅសលើសសវាកមមានានា សបរៅពតីសសវាសវនកមមាខដលផល់្
 សដាយសវនករ ខាងសបរៅ និង ឆ្្ឈនាលួលសសវាកមមាកនាថុងការផល់្អនថុសាសន៍សៅ
 កាន់បករុមប្ររឹកសាភិបាលសដើម្បតីសធវើការអនថុមព័ត សអាយសមសស្រសៅនរឹងសគាលការណ៍
 និង្រទ្រញ្ញត្ិខដរ ពាក់ពព័ន្ធសៅកនាថុងប្រសទសកម្ថុជាសៅឆ្្ឈនាលួលមិនខមន
 សវនកមមា payable សៅកាន់សវនករខាងសបរៅសដើម្បតីឲ្យបបាកដថាការផគាត់ផគាង់
 សសវាកមមានានា សបរៅពតីសសវាសវនកមមាមិន្រ៉ាះពាល់ដល់ ឯករាជ្យភាពរ្រស់
 សវនករខាងសបរៅ។

9) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ សលើការសបម្រសបមរួល ្ ្រឹងខ្ង្សវនកមមា ខដរសលើសពតី
 មលួយបករុមហ៊ថុនខដលសវនករ ខាងសបរៅ បានពាក់ពព័ន្ធ។ 

10) ជលួ្រជាមលួយនរឹងសវនករខាងសបរៅសដាយមិនម្នវត្ម្នអនាកបគ្់របគង 
 ឫសម្ជិកបករុមប្ររឹកសាភិបាលប្រតិ្រត្ិដ៏ឆទសទៀត និង្រន្ា្់រពតីការសសនាើសថុំ
 រ្រស់សវនករខាងសបរៅ ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភិបាលសវនកមមាគលួរខតសកាះប្រជថុសំដើម្បតី
 ពិចារណា រាល់្រញ្ហា ខដរសវនករខាងសបរៅគលួរខតយកចិត្ទថុកដាក់សដាយ
 បករុមប្ររឹកសាភិបាលខដលពាក់ពព័ន្ធ ឫម្ចា ស់ភាគហ៊ថុន។

3)របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ នូវលទ្ធផលពាក់កណ្ាលឆ្នា  ំ និងរបាយការណ៍ហិរ
ញ្ញវត្ថុសារសពើពន្ធរ្រស់ធនាគារសំរា្់រ ការផល់្អនថុសាសន៍សៅកាន់បករុម្្រ
រ រឹកសាភិបាលសដើម្បតីអនថុមព័ត សផ្្តចំ្រងសៅសលើ

ក) ការផ្្ស់្រ្រូសៅកនាថុង ឫការអនថុវតក្ារផ្្ស់្រ្រូចំ្រងឆនសគាលការណ៍គណសនយ្យ

ខ) ការសលើកសេើងនូវ្រញ្ហា ខដលម្នលកណ្ៈជាសារវ ព័ន ្រលួម្រញចាូ លទំាង្រញ្ហា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការវនិិច្ឆព័យសដាយ អនាកបគ្់របគងខដរម្នលកណ្ៈ
ជាសារវន្ព័ បពរឹត្ិការណ៍ ប្រតិ្រត្ិការ ខដលខថុសប្របកតតីសហើយម្នលកណ្ៈ

 ជាសារវ ព័ន ្និងរស្រៀ្រខដរ្រញ្ហា ទំាងសនាះបតរូវបានសដាះសសាយ។

គ) វធិតីសាសសគ្ណសនយ្យខដរពាក់ពព័ន្ធបតរូវបានសប្រើបបាស់សដើម្បតីសរៀ្រចំគណនតី 
្រថុគគាល និងរលួម្រញចាូ លគានា  (ប្រសិនស្រើចំាបាច់)

�) សគារពរាមសង់្ដារគណសនយ្យ និង្រទ្រញ្ញត្ិសផ្ងៗ។

4)ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុង
ក) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិសលើប្រសិទ្ធិភាពឆនការបតរួតពិនិត្យឆផក្នាថុងនិងដំសនើរការ 
 បគ្់របគងហ្និភព័យ រលួម្រញចាូ លទំាងវសិាល ភាពឆននតីតិវធិតីសវនកមមាឆផក្នាថុង និង 
 នតីតិវធិតីវាយតឆមហ្្និភព័យសមសស្រសដើម្បតីកំនត់ចំនលួន និងវសិាលភាពឆន 

សវនកមមា។

ខ) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ និងសលើកសេើងនូវ្រញ្ហា ប្រឈមនានាសៅកាន់អនាកបគ្់របគង 
 សលើភាពសជឿជាក់ និងរ រឹងមំ្ឆន សគាលការណ៍បគ្់របគងហ្និភព័យ រចនាសម្ព័ន្ធ 
 និងការរាយការណ៍ពត៌ម្នហ្និភព័យសដើម្បតីធានាថា វាគាមា នគំល្តជាសារវ ព័ន្ 
 ឫភាពទន់សខសាយសេើយ។

5)ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ
ការពិនិត្យសេើងវញិនូវប្រតិ្រត្ិការជាមលួយសម្ព័ន្ធញាតិ និងទំនាស់ផល
ប្រសយជន៍ខដលនរឹង អាចសកើតសេើងសៅកនាថុង ធនាគារ និង បករុមធនាគារ អ 
សអច ្៊រតី រលួម្រញចាូ លទំាងប្រតិ្រត្ិការសផ្ងៗ នតីតិវធិតី របឺកមសតីលធម៌ សហើយ
សចាទសំនលួរទាក់ទងនរឹងភាពសសាមា ះបតង់រ្រស់គណៈបគ្់របគង។ សម្ជិក
បតរូវបានរពំរឹងសដើម្បតីសជៀសវាងស្ាន ភាពនានាខដល្រ៉ាះពាល់ដល់ទំនាស់
ផលប្រសយជន៍។

5)បញ្ហ្រផ្រស្រងៗ
ក) សដើម្បតីអនថុវតត្លួនាទតីសផ្ងខដរបានអនថុមព័តសដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល។

ខ) ធានាថាការពិនិត្យសេើងវញិសដាយឯករាជ្យសៅការបគ្់របគងហ្និភព័យ និង
 ដំសនើរការបគ្់របគងមូលធនខដរពាក់ពព័ន្ធនរឹង ដំសណើ ការវាយតំឆលមូលធន
 ឆផ្កនាថុងបគ្់របគាន់ (ICAAP) សំរា្់រភាពសសាមា ះបតង់ ភាពឥតសលអែៀង និងវធិតី
 សមសស្រ បតរូវបានអនថុវត។្
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គ) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិ នូវរបាយការណ៍បតរួតពិនិត្យ និងអធិការកិចចាសចញសដាយ
 អាជ្ាធរ និងសដើម្បតីធានាថាសកមមាភាព នានាបតរូវបានសដាះសសាយសមសស្រ 

និងបតរឹមបតរូវសៅសលើគំសហើញខដរពាក់ពព័ន្ធ និង

�) បតរួតពិនិត្យសេើងវញិនូវកំណត់បរាការប្រជថុ ំនិងសពញចិតខ្ដរ្រញ្ហា សកើតសេើង
 បតរូវបានសដាះសសាយសដាយអនាក បគ្់របគង។

សមសធាតុន្រគណៈកម្មការសវនកម្ម

1)សមជិក
ក) សម្ជិករ្រស់គណៈកមមាការសវនកមមា បតរូវខតខតងរំាងសដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល 
 កនាថុងចំសណាមបករុមប្ររឹកសាភិបាល រ្រស់ធនាគារ។

ខ) សម្ជិករ្រស់គណៈកមមាការសវនកមមា បតរូវម្នសម្ជិកយ៉ាងតិច្ំរផថុត ្រតី 
 (3) នាក់ និងយ៉ា ងសហ្ចណាស់ (2) នាក់គលួរខតជាឯករាជ្យជាមលួយនរឹង
 ្រទពិសសាធន៍ខផនាកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណសនយ្យ និងនាយកឯករាជ្យម្នា ក់
 ជាមលួយនរឹង ប្រវត្ិរ្ូរ ខផនាកចបា្់រ និងធនាគារ។

គ) ប្រសិនស្រើសម្ជិកម្នា ក់ចូលនិវត ្ឫល្ឈ្់រ ពតីសម្ជិកគណៈកមមាការសំរា្់រ
 សហតថុផលល្ឈ្់រពតីសម្ជិក គណៈកមមាការជាមលួយនរឹងលទ្ធផលខដល

សធវើសអាយចំនលួនសម្ជិកកាត់្រនយ្សបកាម (3) នាក់។ បករុមប្ររឹកសាភិបាល 
បតរូវខតងរំាងសម្ជិកម្នា ក់ឆនគណៈកមមាការសអាយឆ្្់ររាមខដរអាចរកបា
នអនាកខដរម្នលកណ្ៈសម្បតិ្បគ្់របគាន់។

�) មិនម្នសម្ជិកគណៈកមមាការសវនកមមា បតរូវខតងរំាងជាតលួនាទតីប្រតិ្រត្ិ
 សៅកនាថុងធនាគារសេើយ ឫម្នទំនាក់ទំនងកនាថុង ការផ្ល់គំនិតដល់បករុម
 ប្ររឹកសាភិបាល នរឹង្រ៉ាះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពឆនការវនិិច្ឆព័យកនាថុងការអនថុវតន៍្ 
 តលួនាទតីឆនគណៈកមមាការសវនកមមា។ ្រខនម្សលើសនះសៅសទៀតសម្ជិកឆនគណៈ 
 កមមាការសវនកមមា មិនគលួរទទលួលខថុសបតរូវសដាយផ្្ល់សំរា្់រឫខផនាកឆនគណៈ 
 កមមាការខដរពាក់ពព័ន្ធ តលួនាទតីអនាកបគ្់របគងសៅកនាថុងធនាគារ និង

ង) សរថុ្រមក គណៈកមមាការសវនកមមាគលួរម្នជំនាញទូលំទូល្យចំបាច់សដើម្បតី
 អនថុវត្ភារកិចចា និងទំនលួលខថុសបតរូវ និង បតរូវបានរពំរឹងទថុកជំនាញពាក់ពព័ន្ធ 
 រលួម្រញចាូ លទំាងវសិាលភាពឆនសវនកមមាឆផ្កនាថុង និងជំនាញកនាថុងការបគ្់របគង 

ហ្និភព័យ។

2)ប្រធានគណៈកម្មការ
ក) ប្រធានគណៈកមមាការសវនកមមា គលួរបតរូវបានខតងរំាងសដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល 
 កនាថុងសម្ជិកគណៈកម្មា ការខដរជា នាយកមិនប្រតិ្រត្ិឯករាជ្យ។

ខ) ការប្រជថុំគណៈកម្មា ការគលួរខតដរឹកនំាសដាយប្រធានគណៈកមមាការ និង

គ) កនាថុងករណតី អវតម្្នប្រធានគណៈកមមាការ អនថុប្រធានគណៈកមមាការគលួរបតរូវ
 បានខតងរំាងសដាយសម្ជិក ជាអនាកសធវើ្រទ ្រង្ហា ញ។ កនាថុងករណតី ចំនលួនឆន
 ការសបាះសឆ្នា តសសមាើគានា  ប្រធានគណៈកមមាការ ឫអនថុប្រធានគណៈកមមាការ 
 (កនាថុងករណតី  អវតម្្នប្រធានគណៈកមមាការ) បតរូវអនថុវតគ្ណនា សំសលងសឆ្នា ត
 សៅកនាថុងសពលសធវើការពិចារណា។ 

3)សិទ្ធិជាសមជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម
 នាយកបតរូវបានខតងរំាងជាសម្ជិកគណៈកមមាការសវនកមមា បតរូវរកសាតលួនាទតី 
 សំរា្់ររយៈសពលសលើសពតី (2) ឆ្នា  ំ្រន្ា្់រពតីការសសបមចចិតរ្្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល
 អាច្រនស្បម្្់ររយៈកាល្រខនម្។ បករុមប្ររឹកសាភិបាលខតងរំា  ឫខតងរំាង
 សម្ជិកគណៈកមមាការសេើងវញិ ពតីបគាមលួយ សៅបគាមលួយ រាមសមសស្រ។ 

ប្រជុំកំណត់ត្រ្រនិងល្រខាធិការដ្ឋ្រន
ក) គណៈកមមាការនរឹងបតរូវប្រជថុំប្រចំាបតតីម្ស រសឺៅកនាថុងករណតី ចំាបាច់ សហើយ
 កិចចាប្រជថុំមិនបតរូវ តិចជាង ្រលួន(4) ដង កនាថុង1ឆ្នា ។ំ

ខ) កូរ ៉ាថុមឆនកិចចាប្រជថុំបតរូវម្នយ៉ាងសហ្ចណាស់ 50% ឆនសម្ជិកទំាងអស់ 
(រា្់រ្រញចាូ លទំាង ប្រធានគណៈកមមាការ) រ ឺសបចើនជាងសនះ។

គ) ការកំនត់ចំនំាឆនការប្រជថុំ គលួរបតរូវសរៀ្រចំមថុនសពលប្រជថុំ។ ការកំនត់ចំនំាបតរូវ
 រលួម្រញចាូ លលំអិតឆនទតីរំាង ឆ្ងៃនិងសពល សវល្ឆនការប្រជថុំ។ រស្រៀ្រវារៈ និង
 ឯកសារអមសំរា្់រការប្រជថុំគលួរបតរូវសផ្ើរសដាយសពញសលញសៅកាន់សម្ជិក 

គណៈកមមាការសអាយទាន់សពលសវល្ មថុនឆ្ងៃប្រជថុំឆនគណៈកមមាការ។

�) សសចក្តីសសបមចអាចសធវើសេើងសដាយមតិភាគសបចើន (50% ្ូរក 1) ឆនសម្ជិក 
 ខដរអាច្រង្ហា ញសដាយផ្្ល់ម្ត់ និងមិនផ្្ល់ម្ត់

ង) នាយកខផនាកនតីមលួយ  ៗគណៈបគ្់របគងខដលពាក់ពព័ន្ធបតរូវបានអសញ្ើញឲ្យចូលរលួម
 កិចចាប្រជថុំ ជាមលួយគណៈកមមាការសនះ (រខឺផនាកសផ្ងសទៀតកនាថុងករណតី ចំាបាច់)។

ច) គណៈកមមាការអាចពនយាសពលប្រជថុ ំសៅបគ្់រទតីកខនង្កនាថុងបពះរាជាណាចបកកម្ថុជា 
 ឫប្រសទសសផ្ងសទៀត។  គណៈកមមាការអាចសកាះប្រជថុជំាធមមារាវញិសៅ ករណតី ចំាបាច់
 រាមរយៈការសនន្ាសដាយសប្រើបបាស់្រសចចាកវទិយាសហើយអាច ឲ្យអនាក ចូលរលួម
 ប្រជថុស្ំា្់រលឺបាន។ សម្ជិកចូលរលួមកនាថុងអងគាប្រជថុនំរឹងបតរូវរា្់រជាកូរ ៉ាថុម។  រាល់
 សសចក្តីសសបមច ខដលយល់បពម សដាយសម្ជិកសៅកនាថុង អងគាប្រជថុបំ្រសភទសនះ
 នរឹងបតរូវម្នសថុពលភាពដូចគានា នរឹង សសចក្តីសសបមច កនាថុងអងគាប្រជថុធំមមារាខដរ។

ៃ) សសចក្តីសសបមច សំសណើ រ និង្រញ្ហា សផ្ងៗ បតរូវដាក់ជូនៃង្ការយល់បពម
សៅសរៀងរាល់សពល ប្រជថុំគណៈកមមាការ សហើយការអនថុមព័តបតរូវយករាមមតិ
ភាគសបចើនឆនវតម្្ន សម្ជិកទំាងអស់។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)

ទំព័រ
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ប្រជុំកំណត់ត្រ្រនិងល្រខាធិការដ្ឋ្រន(ត)
ជ) ប្រធានគណៈកមមាការ នរឹងបតរូវខតងរំាងនរណាម្នា ក់ជាសលខា និងកត់បរា
 នូវកិចចាប្រជថុំខដល បានប្របពរឹតស្ៅ។

ឈ) កំណត់បរាការប្រជថុំ  គលួរខតបតរូវបានកត់បរា ដកសចញ និងដាក់កនាថុងការ
 សរសសរសដាយសលខាធិការ និងដាក់្រន្សទៀតនូវ សម្ជិកដូចម្នសៅកនាថុង
 រស្រៀ្រវារៈកនាថុងការប្រជថុ្ំរន្ា្់រមកសទៀតសំរា្់រការអនថុមព័ត និងចថុះហតស្លខា។ 
 កំណត់បរាការ ប្រជថុគំលួរកត់បរាពតីដំសនើរការឆនការប្រជថុរំលួមជាមលួយនរឹងពត៌ម្នឆន 
 ការខណនំា និងសផ្្តសលើសម្ជិក និងឫ អនាកខដល ចូលរលួមកនាថុងអំេថុងសពល
 ពិភាកសា និងការពិចារណា និង

ដ) កំណត់បរា កនាថុងការប្រជថុគំណៈកមមាការសវនកមមានតីមលួយៗគលួរបតរូវរកសាទថុក និង
 ខចកចាយដល់សម្ជិកទំាងអស់រ្រស់ គណៈកមមាការសវនកមមា។ កំណត់
 បរាការប្រជថុ ំគណៈកមមាការសវនកមមាគលួរសធវើការ្រង្ហា ញសៅកនាថុងការប្រជថុ ំបករុមប្ររឹកសា
 ភិបាល និងប្រធានគណៈកមមាការសវនកមមា គលួររាយការណ៏សលើ្រញ្ហា ខដរបតរូវបាន
 ពិភាកសាសៅកនាថុងការប្រជថុំគណៈកមមាការសៅកាន់បករុមប្ររឹកសាភិបាល។

ភាពសម្ង្រត់ន្រពត៌មន
សម្ជិកទំាងអស់ឆនគណៈកមមាការសវនកមមា និងអនាកខដរបានសគអសញ្ើញបតរូវរកសា
ពត៌ម្នខដរបាន្រង្ហា ញសៅកនាថុង និងសបរៅការប្រជថុគំណៈកមមាការជាឯកសារ និង
សម្ងៃ ត់ខ្ស់។ ឯកសារបតរូវបានផ្ល់សអាយអនាកចូលរលួមប្រជថុំ គណៈកមមាការ ជា
ឯកសារ រ ឺចបា្់រចម្ង សអាយបានមថុនសពលប្រជថុំ។ 

វិសោធនកម្មបំរ្របំរួលនិងការក្រប្រ្រ
ក) គណៈកម្មា ការសវនកមមាគលួរសធវើការបតរួតពិនិត្យសេើងវញិនូវបក្រខណ្ឌ ជាសទៀងទាត់ 
 (សរៀងរាល់1ឆ្នា )ំ សដើម្បតីធានាសលើ ភាពខ្ា្់រខ្លួន រាម្រទ្រញ្ញត្ ិនិង ការប្រកាស
 សអាយសប្រើ្រទ្រញ្ញត្។ិ រាល់ការផ្្ស់្រ្រូសៅសលើឯកសារបតរូវម្នការ អនថុញ្្ញ តពតី
 បករុមប្ររឹកសាភិបាល។

ខ) កនាថុងករណតី បក្រខណ្ឌ មិនសស្រគានា សៅនរឹង្រញ្ញត្ិខដរពាក់ពព័ន្ធ prevail លក្និក្ៈ
 រ្រស់បករុមហ៊ថុន (អត្្រទ) អត្្រទគលួរ prevail (សៅកាន់វសិាលភាពឆនអត្្រទ
 ខដរមិនសស្រគានា ជាមលួយនរឹង្រញ្ញត្ិប្រសិនស្រើមលួយឫសលើស ពតីការផល់្សអាយ
 ឆន បក្រខណ្ឌ ក្ាយជាមិនម្នសថុពលភាព វានរឹងពាក់ពព័ន្ធដល់សថុពលភាពឆន
 ការផ្ល់សអាយ សផ្ងសទៀត។ បករុមប្ររឹកសា ភិបាលគលួរជំនលួសនូវការផ្ល់

សអាយម្នសថុពលភាព និងផល្រ៉ាះពាល់ខដល្រង្ហា ញសៅកនាថុង ម្តិការ 
និងសគាល្ំរនង ឆនបក្រខណ្ឌ  គឺជាវសិាលភាពចំ្រងខដរអាចប្រហ្ក់ 
ប្រខហលនរឹង ការផ្ល់សអាយមិន ម្នសថុពលភាព និង

គ) បក្រខណ្ឌ គណកមមាការគលួរ្រ៉ាះពាល់្រន្ា្់រពតីម្នការអនថុមព័តសដាយបករុម
ប្ររឹកសាភិបាល និង ឫ ្រន្ា្់រពតីម្នការអនថុមព័ត សដាយអាជ្ាធរពាក់ពព័ន្ធ 
ប្រសិនស្រើបតរូវការ ឫ្រ៉ាះពាល់ដល់បក្រខណ្ឌ គណកមមាការមថុន។

ការត្រួតពិនិត្រយអចិន្ត្រ្រយ៍
នាយកដាឋា នខដលប្រឈមនរឹងហ្និភព័យបតរូវទទលួលខថុសបតរូវសលើការបគ្់របគង
ហ្និភព័យខដលអាច្រណ្ាមកពតីសកមមាភាពអាជតីវកមមារ្រស់ខ្លួនជាប្រចំា។ ការបគ្់របគង
ហ្និភព័យម្នតលួនាទតីបតរួតពិនិត្យសលើហ្និភព័យសំខាន់ៗ សដើម្បតីសធវើសអាយបបាកដ
ថាសគាលនសយបាយហ្និភព័យសនាលូបតរូវបានអនថុវតប្ានបតរឹមបតរូវ និងបតរួតពិនិត្យ
សលើការអនថុវត្សគាលនសយបាយហ្និភព័យសផ្ងៗបពមទំាងសសចក្តីសសបមច
រ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល។ 

មថុខង្រប្រតិ្រត្រិាមបតរូវទទលួលខថុសបតរូវសលើការវាយតឆមនិ្ងបតរួតពិនិត្យហ្និភព័យ
ប្រតិ្រត្រិាម ្រសង្កើតនិងបតរួតពិនិត្យសគាលនសយបាយ សគាលការណ៍ខណនំា វធិតីសាសស ្
មសធយាបាយ និងទបមង់ហ្និភព័យប្រតិ្រត្រិាមសៅរាមចបា្់រនិង្រទ្រញ្ញត្ ិសដើម្បតី
្រញ្្ក់ថាសគាលនសយបាយ សគាលការណ៍ខណនំា វធិតីសាសស ្មសធយាបាយ និង
ទបមង់ទំាងសនះសៅខតបតរឹមបតរូវនិងម្ន្រចចាថុ្រ្បននាភាព រាមដានការប្រតិ្រត្រិាម 
រ្រស់ធនាគារ សហើយរាយការណ៍រាល់្រញ្ហា និងកងវល់ខដលបានរកស�ើញសៅកាន់ 
ថានា ក់បគ្់របគង/បករុមប្ររឹកសាភិបាល និងរកសានូវការបតរួតពិនិត្យនិងការរាយការណ៍
សៅសលើការអនថុសល្មរាមចបា្់រ ្រទ្រញ្ញត្ ិ សគាលការណ៍និងសង់្ដារសផ្ងៗ 
សដាយឯករាជ្យភាព។

មថុខង្របតរួតពិនិត្យអចិឆហនយ៍្ បតរូវរាយការណ៍សដាយផ្្ល់សៅកាន់គណៈកមមាការ 
បគ្់របគងហ្និភព័យ ខដលគណៈកមមាការសនះម្នតលួនាទតីនិងទំនលួលខថុសបតរូវកនាថុង
ការបតរួតពិនិត្យសដើម្បតីធានាថាសកមមាភាពអាជតីវកមមានិងប្រតិ្រត្ិការណ៍រ្រស់
ធនាគារ សដាយរលួម្រញចាូ លទំាងសកមមាភាពនិងផលិតផល្មាតៗី  សស្ររាមកបមិត
ហ្និភព័យខដលអាចទទលួលយកបាន សគាលសៅយថុទ្ធសាសសស្បម្្់ររយះសពល
ខ្តីនិង រយះសពលខវងខដលបានកំណត់សដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល។

សបម្្់រដំសណើ រការនិងការពបងតីកអាជតីវកមមារ្រស់ខ្លួន ធនាគារស្រជ្្ាសលើកស្លួយនិង
អនវតរ្ាមសគាលការណ៍អភិបាលកិចចាលអែ តបមរូវការ្រទ្រញ្ញត្ ិនិងការអនថុវតល្អៗែ
ជាអនរ្ជាតិ។ ជាមគគាថុសទស្ដ៏សំខាន់សបម្្់រធនាគារសដើម្បតី្ំរសពញរាមតបមរូវការខដល
កាន់ខតសបចើនសេើងៗកនាថុងការអនថុវតក្ារប្រតិ្រត្រិាមខដលលអែ្ំរផថុតសៅកនាថុងប្រតិ្រត្កិារ
អាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ សៅកនាថុងឆ្នា  ំ 2018 ធនាគារបានសធវើការខកសបមរួលនិង 
្រសង្កើតនូវ បក្រខព័ណ្ឌ  សគាលនសយបាយ នតីតិវធិតីនិងដំសណើ រប្រតិ្រត្កិារមលួយចំនលួន
ទាក់ទងនរឹងមថុខង្របគ្់របគងអចិឆហន្យ៍។

ការត្រួតពិនិត្រយប្រាំគ្រ្រ(សវនកម្មផ្ទ្រក្នថុង)
ធនាគារម្ននាយកដាឋា នសវនមកមមាឆផក្នាថុងផ្្ល់ខ្លួន (“សវនកមមាឆផក្នាថុង) ខដលបតរូវបាន
ខណនំាសដាយធមមានថុញ្ញសវនកមមា និង រាយការណ៍សៅកាន់គណៈកមមាការសវនកមមា។ 
តលួនាទតីចំ្រងរ្រស់សវនកមមាឆផក្នាថុងគឺជលួយដល់បករុមប្ររឹកសាភិបាលនិង គណៈកមមាការ
សវនកមមា កនាថុងការទទលួល្រន្ថុកសៅសលើកាតពវកិចចា និងការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់
ពលួកគាត់ រាមរយៈការសមើល សដាយឯករាជ្យ ការរាយការណ៍និងការផល់្នូវការ
ធានាប្រក្រសដាយឯករាជ្យភាព និងឥតលសមអែៀង កនាថុងការ្រង្ហា ញពតី   ភាពបគ្់របគាន់ឆន
ការសរៀ្រចំ និងដំសនើរការសអាយម្នប្រសិទ្ធភាពឆនការបគ្់របគងបក្រខព័ណ្ឌ
ហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ ការបតរួតពិនិត្យ និងដំសណើ រការអភិបាលកិចចាខដល
បានអនថុវត្កនាថុងធនាគារទំាងមូល។
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ការត្រួតពិនិត្រយប្រាំគ្រ្រ(សវនកម្មផ្ទ្រក្នថុង)(ត)
ប្រធានសវនកមមាឆផ្កនាថុងម្នតលួនាទតីរាយការណ៍ផ្្ល់សៅកាន់ គណៈកមមាការ
សវនកមមា និងរាយការណ៍សដាយប្រសយល (administratively) សៅកាន់ 
នាយយកបគ្់របគង សដើម្បតី្រញ្្ក់ពតីភាពឯករាជ្យរ្រស់សវនកមមាសៅកាន់ថានា ក់ 
បគ្់របគង។ សំរា្់រប្រវត្ិរ្ូរសសង្្ររ្រស់ប្រធានសវនកមមាឆផ្កនាថុងសថុំសមើល សៅ
ឧ្រសព័ម្ន្ធ II។

ខផនការសវនកមមាឆផ្កនាថុងបតរូវបានសធវើសេើងសដាយខផអែករាមវធិតីសាសសស្បជើសសរ ើស
ហ្និភព័យជាសគាលនិងបតរូវបានអនថុមព័តសដាយ គណៈកមមាការសវនកមមាជាសរៀង
រាល់ឆ្នា ។ំ  របាយការណ៍សវនកមមាខដលបានរលួមម្នលទ្ធផល សំខាន់ៗ បតរូវបាន
ផល់្អនថុសាសន៍សដើម្បតីសធវើការខកលំអរ សហើយការសៃ្ើយត្ររ្រស់គណៈបគ្់របគង
ចំសពាះអនថុសាសន៏ទំាងសនាះ បតរូវបានសលើកយកសៅសធវើជាប្រធាន្រទកនាថុងការប្រជថុំ 
គណៈកមមាការសវនកមមាសរៀងរាល់បតតីម្សផងខដរ។

សៅចថុង្រញចា ្់រឆនការសធវើសវនកមមា សវនករឆផក្នាថុង បានរាមដានយ៉ាងសវតិសាវ ញនូវ
វឌ្ឍនៈភាព ឆនការអនថុវត្ន៍អនថុសាសន៍ សដើម្បតីធានាថារាល់ហ្និភព័យធំៗ 
និងការបតរួតពិនិត្យ ខដលបតរូវសផ្្ត យ៉ា ងយកចិត្ទថុកដាក់ បតរូវបានអនថុវត្ 
សដាយ គណៈបគ្់របគង។ រាល់របាយការណ៍សវនកមមាឆផ្កនាថុងស្តីពតីលទ្ធផល 
ការង្រ ខដលបានសធវើសវនកមមារលួច រលួមជាមលួយអនថុសាសន៍ និងវឌ្ឍនៈភាពឆន
ការអនថុវតន៍្ បតរូវបានរាយការណ៍ជូន គណៈបគ្់របគង និងគណៈកមមាការសវនកមមា។

សវនកមមាឆផក្នាថុងបានសហការជាមលួយសវនករខាងសបរៅ សដើម្បតីសដាះសសាយរាល់្រញ្ហា
សលើការបតរួតពិនិត្យ ខដលបានសលើកសេើងសដាយសវនករខាងសបរៅសដើម្បតីសធវើឲ្យ 
បបាកដថារាល់្រញ្ហា ខដល បានរាយការណ៍បតរូវ បានអនថុវតស្ដាយគណៈបគ្់របគង។

ចំណាយសំរា្់រនាយកដាឋា នសវនកមមាឆផ្កនាថុង កនាថុងឆ្នា ំ2018 ម្នចំនលួន 120.000
ដថុល្្រអាសមរកិ។ សំរា្់រចំនលួន និង គថុណវថុឌ្ឍិរ្រស់្រថុគគាលិកសវនកមមាឆផ្កនាថុង 
សូមសមើលសៅឧ្រសព័ម្ន្ធ IV។

ស្រវាកម្មផ្តល់តតិយភាគី
សគាលនសយបាយសនះ បតរូវបានកំនត់សេើងសអាយសមសស្ររាមយថុទ្ធសាសសឆ្នការ
បគ្់របគង និងការកាត់្រនយ្ហនិភព័យ ខដលសកើតសចញពតីសកមមាភាពផល់្សសវាកមមា
សៅកនាថុងធនាគារទំាងមូល សស្ររាមសៅរាមសង់្ដារ សគាលការណ៍ខណនំា
ពាក់ពព័ន្ធសផ្ងៗ។

សកមមាភាពរ្រស់តតិយភាគតីអាចចា្់រសផ្ើមសធវើការសផ្រពតីធនាគារសៅកាន់អនាក
ផ្ល់តតតីយភាគតី រក៏ឺសផ្រ្រន្សកមមាភាព រ្រស់តតិយ ភាគតីសៅកាន់តតតីយភាគតី 
សផ្ងសទៀត (ទទលួលកិចចាសនយា្រន្)។

ចរតិលក្សណាះឆនសកមមាភាពរ្រស់តតិយភាគតីសៅកាន់ អនាកផ្ល់តតតីយភាគតី
រលួមម្ន៖

• ធនាគារគឺខផអែកសលើសសវាកមមាជាមូលដាឋា នខដលកំពថុង្រនស្កើតម្ន្រ៉ាថុខនមិ្នបាន
 រលួម្រញចាូ លសសវាកមមាខដលពាក់ពព័ន្ធ សៅនរឹង ផលិតផលខដលបាន្រញចា វ្់រ និង

• តតិយភាគតីគឺម្នសារៈសំខាន់នូវការផល់្សសវាកមមាហិរញ្ញវត្ថុសដាយ ធនាគារ
 និង/រ ឺ ជាសសវកមមាខដលបានផល់្សៅកាន់ ទតីផសារសដាយអនាកផល់្តតិយភាគតី 

កនាថុងនាមជាធនាគារ។

ការផល់្សសវាកមមាខាងសបរៅ រលួម្រញចាូ លការសរៀ្រចំមូលដាឋា នជាក់ល្ក់ រ្រស់អនាក
ផ្ល់សសវាកមមាតតិយភាគតី សៅខាងកនាថុង បគិះស្ាន រ ឺមូលដាឋា នសៅប្រសទសមលួយ
ចំនលួន (onshore) រ ឺសៅសបរៅប្រសទស (Offshore)។ ការផ្ល់សសវាកមមាតតិយភាគតី 
ខដលម្នមូលដាឋា នសៅសបរៅប្រសទស (Offshore) មិនរលួម្រញចាូ ល ការសរៀ្រចំមូលដាឋា ន
ជាក់ល្ក់ ឆនសសវាកមមាតតិយភាគតី សៅខាងកនាថុងបគិះស្ាន រ ឺមូលដាឋា នសៅប្រសទស
មលួយចំនលួន ្រ៉ាថុខន្អនាកផ្ល់សសវកមមាតតិយភាគតីខដលមិនខមនជាខផនាកមលួយម្ន 
សៅខាងកនាថុងបគិះស្ាន រ ឺមូលដាឋា នសៅប្រសទសមលួយចំនលួន។

ផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាម

មុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិតាម
នាយកដាឋា នប្រតិ្រត្ិរាម ទទលួលខថុសបតរូវបតរួតពិនិត្យសលើមថុខង្រប្រតិ្រត្ិរាម
រ្រស់ធនាគារ។នាយកដាឋា នប្រតិ្រត្រិាមបគ្់របគងសដាយប្រធានខផនាកប្រតិ្រត្រិាម
ខដលបតរូវខតម្នការទទលួល សាគា ល់ពតីធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា ជាមហន្តីប្រតិ្រត្ិ
រាមរ្រស់ធនាគារ សហើយគាត់បតរូវរាយការណ៍សដាយផ្្ល់សៅកាន់គណៈ 
កម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ/បករុមប្ររឹកសាភិបាល និងរាយការណ៍ជាលក្ណៈ
រដឋាបាលសៅកាន់មថុខង្រប្រតិ្រត្ិរាមប្រចំាតំ្រន់រ្រស់បគរុ្រ និងអគគានាយក
សៅសលើ្រញ្ហា ខដលទាក់ទងនរឹងការប្រតិ្រត្ិរាម សដាយមិនបតរូវម្នការពាក់
ពព័ន្ធនរឹងការសសបមចរ្រស់អាជតីវកមមាសេើយ។ សូមសយងសៅសលើឧ្រសម្ព័ន្ធ II 
សបម្្់រប្រវត្ិរ្ូររ្រស់ប្រធាននាយកដាឋា នប្រតិ្រត្ិរាម។

មហន្តីប្រតិ្រត្ិរាមបតរូវរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ/
បករុមប្ររឹកសាភិបាល នូវបាយការណ៍ការប្រតិ្រត្ិរាមប្រចំាខខ និងស្ានភាព
ឆន្រញ្ហា ខដលសលើកសេើងសដាយនិយព័តករ សវករ សហើយមិនទាន់បាន្រញចា ្់រ 
ជាសរៀងរាល់ខខនិងជាសរៀងរាល់បតតីម្ស។ ចំខណកឯ របាយការណ៍ស្តីពតីស្ាន
ភាពការប្រតិ្រត្ិរាម បតរូវសផ្ើជូនមហន្តីប្រតិ្រត្ិរាមរ្រស់បគរុ្រ និងអគគានាយក 
ជាប្រចំាខខ។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)
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ផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាម(ត)

មុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិតាម(ត)
ទំនលួលខថុសបតរូវសំខាន់ៗរ្រស់មហន្តីប្រតិ្រត្ិរាមរលួមម្នៈ

- ្រសង្កើត បតរួតពិនិត្យ និងអនថុវតយ្ថុទ្ធសាសសនិ្ងខផនការសកមមាភាពការប្រតិ្រត្ិ
 ខដលបគ្រដណ្្់រដល់សគាលនសយបាយ នតីតិវធិតី ដំសណើ រការ សគាលការណ៍
 ខណនំា និងសកមមាភាពប្រតិ្រត្កិាររ្រស់ធនាគារ សដើម្បតីជំរថុញសអាយម្នការ
 រ តីកចសបមើនសៅសលើអាជតីវកមមា។

- បតរួតពិនិត្យសេើងវញិរាល់ សគាលនសយបាយ នតីតិវធិតី និងដំសណើ រការ។ រាយ 
 ការណ៍សៅគណៈបគ្់របគង សហើយសលើកសេើងនូវការខកលមអែ ខដលចំាបាច់សដើម្បតី
 ធានាសអាយបាននូវកា រប្រតិ្រត្ិរាម។

- ធានាថាធនាគារអនថុសល្មរាមចបា្់រ ្រទ្រញ្ញតិ្ ការខណនំា និងសគាលការណ៍
 ខណនំា ខដលទាក់ទងខដលកំណត់សដាយអាជ្ាធរម្នសមត្កិចចាសគាល

ការណ៍និងនតីតិវធិតីឆផ្កនាថុងរ្រស់ ធនាគារ។

- សធវើការទំនាក់ទំនងជាមលួយនិយព័តករ (ដូចជា ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា អងគាភាព
 សស៊ើ្រការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ...) សដើម្បតីធានាសអាយបាននូវទំនាក់ទំនងលអែ និង

សរៀ្រចំរបាយការណ៍ជូន្រញ្ញត្ិកររាមការចំាបាច់។

- សដើរតលួជាអនាកទំនាក់ទំនងពាក់ពព័ន្ធនរឹងការវាស់ខវងការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់ 
 និង   ហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមាខដលធនាគារបាន្រសង្កើតសេើង សដាយរលួមម្ន
 ការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាល ្រថុគគាលិក និងការរាយការណ៍ពតីប្រតិ្រត្ិការខដលម្ន
 ការសង្ព័យ។

- សធវើការវាយតឆម្សៅសលើហ្និភព័យការប្រតិ្រត្ិរាម និងការសម្អែ តបបាក់
 ជាប្រចំា សដើម្បតីវាយតឆមព្តីស្ានភាព្រចចាថុ្រ្បននា និងកំណត់ពតីករ្ាខដលតបមរូវ
 សអាយម្នការខកលមអែសអាយប្រសសើរសេើង សដើម្បតីសអាយការអនថុវត្ការ
 បគ្់របគងការប្រតិ្រត្ិរាមក៏ដូចជាការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់ និង
 ហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមាសស្រសៅរាមសគាលការណ៍ខណនំារ្រស់និយព័តករ 
 និងការអនថុវត្ដ៏លអែសៅកនាថុងវសិព័យធនាគារ។

- កំណត់ពតីហ្និភព័យការប្រតិ្រត្ិរាមនិងការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និង
ហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមាសៅសលើផលិតផលនិងសសវាកមមា្មាតីៗ ក៏ដូចជាការ

 ខប្រប្ររួលសៅសលើផលិតផលនិងសសវាកមមាខដលម្នសសា្់រ។

- សធវើការពិនិត្យដល់កខន្ងសៅសលើការប្រតិ្រតិ្រាម ្រសង្កើតកមមាវធិតីរាមដាន 
និងធានាថានតីតិវធិតីរ្រស់ធនាគារបតរូវបានអនថុវត្សយើងខ្ា្់រខ្លួន។

- កំណត់ពតីសហតថុការណ៍ឆនការមិនអនថុសល្មរាឬ្រញ្ហា រសំល្ភ្ំរពានសផ្ងៗ 
 សហើយផ្ល់នូវអនថុសាសន៏សបម្្់រសកមមាភាពខដលបតរូវសធវើសេើងសដើម្បតី
 ខកលមអែនូវ្រញ្ហា ទំាងសនាះ សអាយបានប្រសសើរសេើងប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធិ

ភាពនិងអាចយកសៅអនថុវត្បានជាក់ខសង្។

- រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មា សៅសពលខដលសហតថុការណ៍ឆនការមិនអនថុសល្ម
 រាម ឬ ្រញ្ហា រសំល្ភ្ំរពានណាមលួយបតរូវបានរកស�ើញ។

- ប្រមូលសរៀ្រចំឯកសារនិងពព័ត៌ម្នខដលចំាបាច់សបម្្់រសធវើការសៃ្ើយត្រ
សៅនរឹងសំណលួ ររ្រស់និយព័តករ។

- សធវើការខណនំានិង្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលដល់្រថុគគាលិក្មាតីសលើការប្រតិ្រត្រិាម តបមរូវ
 ការ្រទ្រញ្ញត្ ិនិងសគាលនសយបាយនិងនតីតិវធិតីឆផក្នាថុងរ្រស់ធនាគារ សហើយធានា
 ថាពលួកគាត់ អនថុវត្បានខ្ា្់រខ្លួន។

- រាមដានសលើលទ្ធផលឆនការសធវើសវនកមមានិងសធវើការសស៊ើ្រអសង្កតសៅ 
សពលចំាបាច់។

- ផ្ល់របាយការណ៍ប្រចំាខខជូនគណៈបគ្់របគង គណៈកមមាការ និងបករុម 
 ប្ររឹកសាភិបាលពតី្រទ្រញ្ញតិ្សផ្ងៗ។
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ផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាម(ត)

មុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិតាម(ត)
សៅកនាថុងឆ្នា  ំ 2018 រចនាសម្ព័ន្ធរ្រស់នាយកដាឋា នប្រតិ្រត្រិាមបតរូវបានខកសបមរួលសេើងវញិ និងទទលួលបានការអនថុតមព័តពតីបករុមប្ររឹកសាភិបាល។ រចនាសម្ព័ន្ធរ្រស់នាយក 
ដាឋា នប្រតិ្រត្ិរាមម្នដូចតសៅៈ

ធនធានមនុស្រស
ម្ន្រថុគគាលិក 04នាក់ កំពថុង្ំរសរ ើការសៅកនាថុងមថុខង្រប្រតិ្រតិរ្ាម។ អាសសព័យសដាយម្នការសេើងនូវប្រតិ្រត្កិារក៏ដូចជាតបមរូវការកនាថុងការគំាបទដល់អងគាភាពអាជតីវកមមា 
បករុមប្ររឹកសាភិបាលបាន អនថុមព័តយល់បពមសអាយនាយកដាឋា នប្រតិ្រត្រិាម្រសង្កើតចំនលួន្រថុគគាលិក ក៏្រ៉ាថុខនធ្នាគារបានជលួ្រ ផលលំបាកមលួយចំនលួនកនាថុងការខសវងរកធនធានខដល
លអៗែ  សដាយសារខតចំនលួន្រថុគគាលខដលម្ន្រទពិសសាធន៍សៅកនាថុងមថុខង្រឆនវសិព័យសនះសៅម្នកបមិតសៅសេើយ។

ការ្រង្ហា ត់្រសបងៀន និងការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលកនាថុងសពលការង្របតរូវបានសប្រើបបាស់ជាមសធយាបាយ មលួយកនាថុងការ្រសង្កើននូវចំណះដរឹងដល់្រថុគគាលិកខផនាកប្រតិ្រត្រិាម។ ្រខនម្ពតីសនះ 
្រថុគគាលិកខផនាកប្រតិ្រត្រិាមក៏បានទទលួលការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសផ្ងៗសៅពតីខាងកនាថុង និងសបរៅស្ា្រព័នសៅរាម តបមរូវការរ្រស់ពូកសគ។

នាយកសាខា និង/ឫនាយកសាខាស្តីទតី បតរូវបានចាត់រំាងជាមហន្តីប្រតិ្រត្រិាមប្រចំាសាខា សដាយទទលួលខថុសបតរូវសលើកិចចាការប្រតិ្រត្រិាមសៅរាមសាខារ្រស់សគសរៀងៗខ្លួន 
ខដលកិចចាការទំាងសនាះរលួមម្ន ការសធវើការសាគា ល់អតិ្ិជន (KYC/CDD) និងរាយការណ៍ប្រតិ្រត្កិារសង្ព័យ សៅកាន់មហន្តីប្រតិ្រត្រិាមរ្រស់ធនាគារ។ មហន្តីប្រតិ្រត្រិាមរ្រស់
ធនាគារបតរូវសធវើការសិកសានិងវាយតឆមជ្ា្រន្ាន់ថាសតើការសង្ព័យសនាះម្នមូលសហតថុបគ្់របគាន់សហើយឫសៅ សហើយបតរូវ្រញូ្នរ្រស់ការប្រតិ្រត្កិារសង្ព័យ (STR) សៅកាន់
អងគាភាពសស៊ើ្រការហិរញ្ញវត្ថុកនាថុងរយៈសពល 24សម្៉ាង។  មហន្តីប្រតិ្រត្រិាមរ្រស់ធនាគារបតរូវសធវើការបតរួតពិនិត្យសដាយឯករាជ្យនិងធានាថាពព័ត៌ម្នបតរូវបានរកសាការសម្ងៃ ត់។

ជាការសបម្រសបមរួលដល់សកមមាភាពប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមា និងសដើម្បតី្រសង្កើនការចូលរលួមសហការពតីអតិ្ិជនរ្រស់សយើង កនាថុងឆ្នា សំនះ នាយកដាឋា ន
ប្រតិ្រតិ្រាមបានផ្ល់នូវការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលនិងការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសេើងវញិសៅសលើការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមា និងវ តីស្ល្រ្វូ តីងសៅកាន់្រថុគគាលិក
ទំាងអស់ សដើម្បតីធានាសអាយបានថា្រថុគគាលិកទំាងអស់ម្នចំសណះដរឹងបគា្់របគាន់កនាថុងការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមា សហើយអាចសធវើការទំនាក់ទំនងជា
មលួយអតិ្ិជនបានកាន់ខតប្រសសើរសេើង។ ្រថុគគាលិក្មាតៗី ទំាងអស់បតរូវៃង្កាត់ ការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសៅសលើការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមារាមប្រពព័ន្ធ
សអេិចបតរូនិច (e-learning) សហើយបតរួវខតប្រលងសអាយជា្់រកនាថុងរយៈសពលមលួយខខ្រន្ា្់រពតីពលួកគាត់ចា្់រសផ្ើមចូល្រសបមើការង្រសអាយធនាគារ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រធនាគារអអ្រចប៊ី

អគ្គនាយក

ប្រធានផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាម
(មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម)

នាយកដ្ឋ្រនប្រតិបតិ្តតាមគ្រុប

ផ្ន្រកអធិការកិច្ចនិយ័តកម្មនិងការត្រួតពិនិត្រយ ផ្ន្រកតាមដនការប្រឆំងនិងការសម្អ្រតប្រ្រក់

គណៈកម្មការការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)

ទំព័រ
185

ធនាគារ អ អអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា



សកម្មភាពរបស់មុខងារប្រតិបត្តិ
នាយកដាឋា នប្រតិ្រត្ិរាម ម្នទំនលួលខថុសបតរូវចម្បងកនាថុងការធានាសអាយបាន
នូវការប្រតិ្រត្រិាម ្រទ្រញ្ញត្និិងការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទាន 
សភរវកមមាដូចតសៅៈ

1. ការប្រតិ្រតិ្រាមការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមា
 ប្រពព័ន្ធរាមដាននិងរាយការណ៍ការការបគ្់របគងការប្រតិ្រត្រិាម រលួមម្ន 

ការបតរួតពិនិត្យ ការប្រតិ្រត្ ិ ប្រសិទ្ធភិាពនិងការយល់ដរឹង បតរូវបាន្រសង្កើត
សេើងនិងអនថុវតស្ៅកនាថុងធនាគារ សដើម្បតី្រញ្្ក់ពតីជំហររ្រស់ធនាគារសៅនរឹង
ការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមា។ ្រញ្តីសផៀ្ងផ្្ត់បតរូ
វបានសប្រើជាសម្សភាគសំខាន់កនាថុងការពិនិត្យ សហើយសនះ្រសង្កើតបានជាវធិតី
សាសសស្ង់្ដាររលួមសបម្្់រការអនថុវត្។ ការបតរួតពិនិត្យ បគ្រដណ្្់រសលើៈ

- ការរាមដានសៅសលើ្រថុគគាលខដលម្នមូលនិធិផ្្ល់សថុទ្ធខស់្
- ហ្និភព័យសៅរាមប្រសភទអតិ្ិជន
- ការពិនិត្យសៅសលើស ម្ា ះ។

ការវាយតឆម្និងការពិនិត្យសេើងវញិសៅសលើនតីតិវធិតីកនាថុងការសាគា ល់អតិ្ិជន 
(KYC/CDD) ប្រចំាឆ្នា ំ បតរួវបានសធវើសេើងសៅកាន់ធនាគារសផ្ងៗខដលម្ន
ទំនាក់ទំនងជាមលួយធនាគារ សដើម្បតីធានា សអាយបានថាធនាគារនរឹងមិនម្នការ 
ប្រឈមសៅនរឹងការគបម្មកំខហងពតីការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវ
កមមារាមរយៈគណនតី Correspondent។

សដើម្បតីពបងរឹងនិងជបមរុញការរាមដានសៅសលើការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និង 
ហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមាសអាយកាន់ខតម្នភាពប្រសសើរសេើង ធនាគារបាន ទទលួលយក
ប្រពព័ន្ធការប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់ខដលបាន្រសង្កើតសេើងសដាយ បករុមសមព័្ន្ធ
ធនាគារ អ សអច ្៊រតី សហើយប្រពព័ន្ធសនះកំពថុងបតរូវបានសធវើការអភិវឌ្ឍ សអាយកាន់ខត
ប្រសសើរសេើង សដាយសយើងសបគាងនរឹងដាក់ដំសណើ រការប្រពព័ន្ធជំនាន់្មាតីសនះសៅ 
កនាថុងខខសមសា ឆ្នា 2ំ019។ ្រខនម្ពតីសនះ ធនាគារក៏បានសប្រើបបាស់នូវប្រពព័ន្ធ World 
Check On-Line Premium Plus រ្រស់ Thomson Reuter សបម្្់រការបតរួតពិនិត្យ 
សៅសលើស ម្ា ះអតិ្ិជន។

2. ការប្រតិ្រតិ្រាម្រទ្រញ្ញត្ិ
 វសិាលភាពឆនមថុខង្រប្រតិ្រត្រិាមគឺជាខផនាកមលួយឆនសង់្ដារនិងតបមរូវការប្រតិ្រត្ិ
 រាមជាទូសៅខដលបគ្់របគងសលើការង្រទំាងមូលរ្រស់ធនាគារ។ ចបា្់រនិង
 ្រទ្រញ្ញតិ្ទំាងអស់ខដលម្នជាធរម្ន សគាលការណ៍និងនតីតិវធិតីឆផក្នាថុងខដល
 បគ្រដណ្្់រសៅសលើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារបតរូវបានកត់បរាទថុកសដើម្បតី
 ធានាសអាយបាននូវការយល់ដរឹងចបាស់ល្ស់សៅសលើចបា្់រ ្រទ្រញ្ញត្ ិសគាល
 ការណ៍ខណនំា និងសគាលនសយបាយទំាងសនាះ។

 នាយកដាឋា នប្រតិ្រត្ិរាមសធវើការបតរួតពិនិត្យនិងរាមដានជាប្រចំាសៅសលើ 
 ្រទ្រញ្ញត្រិ្រស់ធនាគារ ជាតិឆនកម្ថុជា សដាយ្រសង្កើតនូវ្រញ្តីកត់បរារាល់្រទ្រញ្ញត្ិ
 ខដលបតរូវបានដាក់សអាយអនថុវត ្ សដើម្បតី ធានាថាធនាគារប្រតិ្រត្អិាជតីវកមមា 

រ្រស់ខ្លួនសដាយអនថុសល្មរាមតបមរូវការឆន្រទ្រញ្ញត្ិសផ្ងៗបានយ៉ា ង 
ខ្ា្់រខ្លួន។

សកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មីៗ
ការកំណត់ពតីហ្នព័យការសម្អែ តបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមាខដលពាក់ពព័ន្ធនរឹង
សកមមាភាព ផលិតផលនិងសសវាកមមា ម្ាតីៗសដាយរលួម្រញចាូ លទំាងការសប្រើបបាស់ 
្រសចចាកវទិយានិងដំសណើ រការ្មាតៗី  បតរូវបានសធវើសេើងសដើម្បតីធានាថាហ្និភព័យបតរូវបាន
ទ្់រសា្ក ត់ និងអាចបគ្់របគងបាន។ នាយកដាឋា នប្រតិ្រត្រិាម គឺជាខផនាកមលួយឆន
មថុខង្របតរួតពិនិត្យកនាថុងការផល់្នូវសយ្រល់និងអនថុសាសន៍សៅសលើសកមមាភាព 
ផលិតផល និងសសវាកមម្ា មាតៗី ។

នតីតិវធិតីពាក់ពព័ន្ធនរឹងសកមមាភាព ផលិតផល និងសសវាកមម្ា មាតៗី  បតរូវបានបគ្់របគងសដាយ
លកខ្ណ្ឌ មថុខង្ររ្រស់សកមមាភាព ផលិតផល និងសសវាកមមាសដាយផ្្ល់ សដាយខេក
ការអនថុវត្សកមមាភាព ផលិតផល និងសសវាកមមា បតរូវបានបគ្់របគងសដាយ 
បកមសតីលធម៌និងវនិព័យ សគាលនសយបាយប្រតិ្រត្រិាម និងសគាលនសយបាយ
ប្រឆំ្ងការសម្អែ តបបាក់និងហិរញ្ញ្រ្បទានសភរវកមមា។

សកមមាភាព ផលិតផល និងសសវាកមម្ា មាតៗី  បតរូវខតទទលួលបានការអនថុមព័តយល់បពម 
ពតីបករុមប្ររឹកសាភិបាលនិងធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា មថុននរឹងបតរូវបានដាក់សអាយសប្រើ្្រ
រាស់។

ទំនាស់ផលប្រយោជន៏
សដាយធនាគារយកចិតទ្ថុកដាក់កនាថុងការរកសាសអាយបាននូវសង់្ដារដ៏ប្រសសើរ្ំរផថុត 
សៅសតីលធម៌និងវជ្ិាជតីវៈ បកមសតីលធម៌និងវនិព័យបតរូវបាន្រសង្កើតសេើងសដើម្បតីផល់្
សអាយ្រថុគគាលិកនូវសគាលនសយបាយ និងសសចក្តីខណនំាខដលអាចជលួយសអាយ 
ពលួកគាត់ខសវងយល់កាន់ខតចបាស់ពតីការអនថុវតអ្ាជតីវកមមា 

សតីលធម៌វជ្ិាជតីវៈនិងសតីលធម៌ផ្្ល់ខ្លួនសៅកនាថុងសកមមាភាពប្រចំាឆ្ងៃ រ្រស់
ពលួកគាត់។

សដើម្បតីសអាយបបាកដថា ្រថុគគាលិកទំាងអស់ម្នចំសណះដរឹងបគ្់របគាន់ទាក់ទងនរឹង 
ទំនាស់ផលប្រសយជន៏ ការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលជាសបចើនបតរូវបានផ្ល់សអាយ 
្រថុគគាលិកទំាង្រថុគគាលិក្មាតីនិង្រថុគគាលិកខដលម្នសសា្់រ។ ការផល់្ ពព័ត៌ម្ន សារាចរ 
និងការជូនដំណរឹ ងរាមរយៈអថុតីខម៉ាល បតរូវបានសផ្ើសអាយ្រថុគគាលិកទំាងអស់។ 

្រខនម្ពតីសនះ ធនាគារក៏បាន្រសង្កើតនូវសគាលនសយបាយវ តីស្ល្រ្វូ តីង និងសគាល
នសយបាយប្រឆំ្ងការសូកបា៉ាន់និងអំសពើពថុករលលួយខដលអនថុញ្្ញ តសអាយ្រថុគគាលិក 
ទំាងអស់អាចសធវើការទំនាក់ទំនងផ្្ល់សៅកាន់គណៈបគ្់របគងសៅសពល ខដល
ពលួកគាត់សសង្កតស�ើញ ម្នភាពមិនប្របកតតីសផ្ងៗបានសកើតសេើង។

ទំព័រ
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ហានិភ័យក្ររិ៍្តឈ្ម្រះ
ហ្និភព័យសករ ្ិ៍ស ម្ា ះ បតរូវបានកំណត់ថាជាហ្និភព័យខដលម្នការផ្ពវផសាយ 
ជាសាធារណៈអំពតីភាពអវជិម្្នទាក់ទងនរឹងការប្របពរឹតរ្្រស់ធនាគារនិងការ 
អនថុវតអ្ាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារឬអនាកពាក់ពព័ន្ធសផ្ងៗ មិនថាពិតឬមិនពិត ខដល
នរឹងជះឥទ្ធពិលអវជិម្្នដល់បបាក់ចំណូល ប្រតិ្រតិក្ារ ឬ អតិ្ិជន ឬ ទាមទារ
ឱ្យម្នការដាក់កំហិត ឬ វធិានការសផ្ងៗសទៀតខដលអាច្រ៉ាះពាល់សៅដល់តឆម្
ភាគហ៊ថុន។

ហ្និភព័យសករ ្ិ៍ស ម្ា ះសៅកនាថុងធនាគារបតរូវបានបគ្់របគងរាមរយៈបកមសតីលធម៌ 
ការអនថុវតអ្ភិបាលកិចចា និងការអនថុវត្ការបគ្់របគងហ្និភព័យ សគាលនសយបាយ 
នតីតិវធិតី និង ការ្រណ្ថុ ះ  ្រណ្ាល។ ធនាគារបាន្រសង្កើតនិងអនថុវតស្គាលនសយ
បាយបគ្់របគងហ្និភព័យសករ ្ិ៍ស ម្ា ះ។ ធាតថុសំខាន់ៗសបម្្់រការបគ្់របគងហ្
និភព័យសករ ្ិ៍ស ម្ា ះរលួមម្ន:

• អនថុវតដាអភិបាលកិចចាសាជតីវកមមាលអែ និងវ្រ្បធម៌សថុចរតិភាព សដើម្បតីសលើកកមស់្
 ការអនថុវត ្និងសមិទ្ធផិលឆនយថុទ្ធសាសសស្ាជតីវកមមានិងសគាលសៅអាជតីវកមមា។

• បគ្់របគងហ្និភព័យសករ ្ិ៍ស ម្ា ះសអាយស្តិកនាថុងកបមិតទា្រ្ំរផថុត សដាយសប្រើ
បបាស់វធិតីសាសសរ្ាយការណ៍ពតីកបមិតមិនអាចសលើកខលង (zero tolerance 
level reporting approach) សលើឧ្រ្បត្សិហតថុខដល្រ៉ាះពាល់ដល់សករ ្ិ៍ស ម្ា ះ

 រ្រស់ធនាគារ។

• ទទលួលយកការអនថុវតក្ារបគ្់របគងហ្និភព័យខដលលអែ សដាយរលួម្រញចាូ លការ
 អនថុវត្ឆនការកសាង “សដើមទថុនសករ ្ិ៍ស្ មា ះ” និងទំនថុកចិតព្តីភាគតីពាក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗ។

• រកសាបាននូវយន្ការសមសស្រកនាថុងការរាមដាន និងផ្ល់ពព័ត៌ម្នពតីការ
 រសំល្ភ្ំរពាន និងការមិនអាចអនថុសល្មរាមសគាលនសយបាយ / សគាល

ការណ៍ខណនំាឆផ្កនាថុងនិង្រទ្រ្បញ្ញត្ិខដលអាចសធវើសអាយសករ ្ិ៍ស ម្ា ះរ្រស់ 
ធនាគារស្តិកនាថុងហ្និភព័យ។

• ខ្រកសា្រណ្ាញទំនាក់ទំនងសមសស្រកនាថុងការសដាះសសាយជាមលួយនរឹងអនាក
ពាក់ពព័ន្ធទំាងខាងកនាថុង និង ខាងសបរៅ។

វាគឺជាការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់នាយកប្រតិ្រត្ិរ្រស់ធនាគារសដើម្បតីសលើក
កម្ស់ការយល់ដរឹងនិងអនថុវត្សគាលនសយបាយនិងនតីតិវធិតីរ្រស់ធនាគារ
ទាក់ទងនរឹងហ្និភព័យសករ ្ិ៍ស ម្ា ះសៅកនាថុងរាល់ការទាក់ទងជាមលួយអតិ្ិជន 
វនិិសយគិនសក្ានថុពល និងនិយព័តករ។

ប្រព័ន្ធគណន្រយ្រយនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មន
របារយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានសរៀ្រចំសេើងសយងរាម សង់្ដារ
គណសនយ្យកម្ថុជា និង សសចក្តីខណនំាពតី ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា សលើការសរៀ្រចំ 
និង ការ្រង្ហា ញ អំពតីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបាន
សរៀ្រចំសេើង ខផអែកសលើមូលដាឋា នកងវល់ជាប្រចំា និងបតរូវផល់្ការបតរួតពិនិត្យដ៏
ជាក់ល្ក់និងបតរឹមបតរូវ សលើស្ានភាពអាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី 31 
ខខធនា ូ2018។

សគាលនសយបាយគណសនយ្យដ៏បតរឹមបតរូវបានអនថុវតឲ្្យសស្រគានា កនាថុងការសរៀ្រចំ
របារយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សដាយម្នការគំាបទនូវ ការវនិិច្ឆព័យ និងការបា៉ានប្រម្ណ
សដាយភាពប្ររុងប្រយព័តនានិងសមសហតថុផល។ អភិបាលទំាងអស់បតរូវទទលួល
ខថុសបតរូវទំាងសសរុង សៅកនាថុងដំណាក់ការលសនះសដើម្បតីការពារនូវបទព្យសកមមារ្រស់
ធនាគារ និងធានាថារបារយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ្រង្ហា ញ ពតីសមតថុល្យភាព
និងការវាយតឆមស្្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងពយាករន៍ាឆ្ងៃអនាគត ប្រក្រសដាយភាព
បតរឹមបតរូវ និងងសកបាះកបាយ។

របារយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខដលបតរូវបានសធវើសវនកមមាជាប្រចំាសដាយ បករុមហ៊ថុនអនរ្ជាតិ
ជំនាញខផនាកគនសណយ្យ (International Professional Accounting Firm) ខដលបតរូវ
បានយល់បពមសដាយគណៈកមមាការសវនកមមា និងបានអនថុមព័តសដាយបករុមប្ររឹកសា 
ភិបាល។

សស្ររាមការបតរួតពិនិត្យបតរឹមបតរូវ សសចក្តីខណនំាពតីគនសណយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបាន
សរៀ្រចំ និងខកតបមរូវប្រសិនស្រើចំាបាច់។ សសចក្តីខណនំាក៏បានពន្យល់យ៉ាងចបាស់
អំពតីសារៈសំខាន់ឆននិត្វិធិតី ឧទាហរណ៍ ដំសណើ រការគនសណយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
សមើលសៅសលើសសៀវសៅគនសណយ្យសដើម្បតីសៃ្ើយត្រសៅនរឹង ្រ្ង់គណនតីរ្រស់
ធនាគារជាតិ។

និត្ិវធិតីគនសណយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ រលួម្រញចាូ លទំាង ការកត់បរា ការសផ្ៀងផ្្ត់ឆន
គណនតីសំខាន់ៗ គណនតី្រសណ្ាះអាសននា ការបតរួត ពិនិត្យសលើបទព្យអកមមា និងការ
អនថុញ្្ញ តស្លើការទូទាត់។ តលួនាទតីនិងការទទលួលខថុសរ្រស់្រថុគគាលិកគនសណយ្យបតរូវ
បាន្ូរក ្រញចាូ ល។ ្រខនម្សលើសនះសទៀត កំរតិឆនការអនថុញ្្ញ តស្លើការចំណាយបគ្់រ
ប្រសភទ ម្នដូចជា ចំណាយមូលធន ចំណាយខដល សកើតសេើងញរឹកញយ និង
ចំណាយខដលមិនសូវសកើតសេើងញរឹកញយ គឺបតរូវបានបគ្់របគងសដាយរារាង
សិទ្ធអនថុមព័ត (Approving Authority Matrix) រ្រស់នាយកដាឋា ន យថុទ្ធសសាស ្និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)
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គោលនយោបាយនិតិវិធីនិងដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ស្រចក្ដីផ្ដើម
ការបគ្់របគងហ្និភព័យខដលម្នប្រសិទ្ធភាព គឺជាមូលដាឋា នបគរឹះសដើម្បត្ី នសៅរកការរ តីកចំសរ ើន និងការប្រកលួតប្រខជងខដលម្នលកណ្ៈចតីរភាព គឺជាខផនាកសនាលូឆនការបគ្់របគង
ហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ អ សអច ្៊រតី ឥណ្ឌូ ឆៃណា លតីមតីធតីត (ធនាគារ)។

គណៈកម្ម្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការប្រជថុគំណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ បានសរៀ្រចំសេើងម្នចំនលួន 4 សលើក កនាថុងការយិ្ររសិច្ឆទ 31 ធនា ូ2018 ។ ប្រវត្រិ្ូរសសង្្ររ្រស់ប្រធានគណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ 
បតរូវបានភ្ា្់រជាមលួយឧ្រសម្ព័ន្ធ VII ។

សម្ជិកគណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ និងការចូលរលួមប្រជថុកំនាថុងការយិ្ររសិច្ឆទ ម្នដូចខាងសបកាម៖

សមជិករបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ វត្តមនក្នថុងការចូលរួមប្រជុំ

Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(ប្រធានគណៈកមមាការ/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិ) 4/4 (100%)

Ong Seng Pheow
(សម្ជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិ)

3/4 (75%)

Chulapong Yukate
(សម្ជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិ្រត្ិ)

4/4 (100%)

បក្រខព័ណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារម្នដូចខាងសបកាម៖

• ្រង្ហា ញអំពតី ទិដឋាភាពរលួមឆនហ្និភព័យ និង ការបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ កនាថុងសគាល្ំរណង កាត់្រនយ្ការខាត្រង់ និងការការពារការខាត្រង់ខដលអាចសកើត
ម្នសេើងខដល្រណាដា លមកពតី ការការបតរួតពិនិត្យ និងការបគ្់របគងប្រក្រខដលមិនម្នប្រសិទ្ធភាព ។ 

• ចងបកងអំពតី យថុទ្ធសាសសឆ្នការបគ្់របគងហ្និភព័យ សដើម្បតីក្ាយជាសហបគាសខដលម្នតឆម ្។ ទំាងសនះបតរូវបាន្រសង្កើតសេើងរាមរយៈការកសាងសមតភ្ាព និង
សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យ សដើម្បតីសសបមចសអាយបាននូវលទ្ធផលខស់្្ំរផថុត ។
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ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានបងា្ហ្រញៅក្នថុងដ្រាក្រ្រមខាងក្រ្រម

ខផនាកខាងសបកាមពណ៌នាអំពតីការបគ្់របគងហ្និភព័យ មលួយចំនលួន៖

គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ធនាគារបតរូវបាន ខណនំាសដាយបក្រខណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យកនាថុងការបគ្់របគង និងអនថុវតស្កមមាភាពបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ខ្លួន។ បក្រខណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យរលួមម្ន 
សគាលការណ៍បគរឹះបបំាខដលជំរថុញទស្នៈវសិព័យឆនការបគ្់របគងហ្និភព័យសៅកនាថុងធនាគារ ។

គោលការណ៍ទី1
ការបគ្់របគងហ្និភព័យពតីបករុមប្ររឹកសាភិបាលរ្រស់ធនាគារ

ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាលគឺសដើម្បតីបបាកដថាដំសណើ រការបគ្់របគងហ្និភព័យ ម្នប្រសិទ្ធភាព  និង បតរូវបានយល់ចបាស់អំពតីហ្និភព័យសៅទូទំាងធនាគារ។ 
ធនាគារម្នបក្រខណ្ឌ រចនាសម្ព័ន្ធកនាថុងការគំាបទសៅដល់ការទទលួលខថុសបតរូវបតរួតពិនិត្យរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល។

អភិបាលកិច្ចនិងការត្រួតពិនិត្រយ

ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ឯកសារហានិភ័យ

ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធហានិភ័យ

ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ(Risk Culture)

ការកំណត់ហានិភ័យ

កំរិតហានិភ័យដ្រលអាចទទួយយកបាន(Risk Appetite)

ការវាស់វ្រងហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការតាមដនហានិភ័យ ការវិភាគនិងរាយការណ៍

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)
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អភិបាលកិច្ចនិងការរៀបចំ
បករុមប្ររឹកសាភិបាលរាមរយៈគណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ (RMC) គណៈកម្មា ការបគ្់របគង (MANCO) និងសៅកនាថុងការពិភាកសាជាមលួយនាយកដាឋា នបគ្់របគង
ហ្និភព័យ បាន្រសង្កើតសគាលការណ៍ហ្និភព័យនិងកបមិតហ្និភព័យខដលអាចទទលួលយកបានរ្រស់ធនាគារ។ គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យគឺជាគណៈកម្មា ការ
បករុមប្ររឹកសាភិបាលខដលផល់្ការបតរួតពិនិត្យសលើសកមមាភាពបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ សដើម្បតីធានាថាបានថាដំសណើ រការបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ ធនាគារ ម្ន
ដំសណើ រការ ។  គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ ជលួយសៅដល់បករុមប្ររឹកសាភិបាលកនាថុងការពិនិត្យសមើលការបគ្់របគងហ្និភព័យ បក្រខណ្ឌ ការបគ្់របគងហ្និភព័យនិង
សគាលនសយបាយបគ្់របគងហ្និភព័យទូសៅរ្រស់ធនាគារ។

ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ(Risk Culture)

គោលការណ៍ទី2

ការយល់ច្របាស់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការទទលួលខថុសបតរូវសលើហ្និភព័យ គឺម្នសារៈសំខាន់ណាស់ សបម្្់រការបគ្់របគងហ្និភព័យប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាព។ វាជាការជំរថុញឱ្យម្នការយល់ដរឹងអំពតីហ្និភព័យ
សៅកនាថុងធនាគារ។ ធនាគារប្រកាន់ខ្ា្់រនូវសគាលការណ៍ “ហ្និភព័យនិងការប្រតិ្រត្ិរាមគឺជាការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់អនាកបគ្់រគានា ” ។ 

ខផនាកអាជតីវកមមា និងខផនាកមថុខង្រកនាថុងធនាគារម្នការទទលួលខថុសបតរូវរលួមគានា កនាថុងការកំណត់ ការបគ្់របគងនិងរាយការណ៍ពតីហ្និភព័យ។ ការបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ខផនាក
អាជតីវកមមានតីមលួយៗខដលកំណត់បាននូវហ្និភព័យជាក់ល្ក់រ្រស់ខ្លួន ខដលគំាបទសដាយខផនាកមថុខង្រនតីមលួយៗ និងខផនាកបគ្់របគងហ្និភព័យ។ វធិតីសាសសស្នះបតរូវបាន
ខផអែកសលើ ‘ខខ្្រន្ាត់ការពារទំាង3’ ដូចខដលបាន្រង្ហា ញខាងសបកាម:

 

• ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគងហនិភយ័្របចៃំថ� 

និង ករ្របតិបត�ិតម ។ 
ែខ្សបនា� តក់រពរទ1ី 

ែផ�កអជីវកម�/ មុខងរ 

• ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យករបេង�ើតអភបិាល

កិច�និងករផ�ល់ករគា្ំរទដល់អង�ភាពអជីវកម� / មុខ

ងរស�ីពីហនិភយ័និងករ្របតិបត�ិតម។ 
• matters 

ែខ្សបនា� តក់រពរទ2ី 

  នាយកដ� ន្រគប្់រគងហនិភយ័ និង ្របតិបត�ិតម 

• ផ�ល់ករធានាេដយឯករជ្យដល់្រក�ម្របឹក្សោ 

ភបិាល្របសិទ�ភាពៃនមុខងរ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង 

្របតិបត�ិតម ។ 
 

ែខ្សបនា� តក់រពរទ3ី 

 នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

ទំព័រ
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បរិយាកាសហានិភ័យនិងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ

គោលការណ៍ទី3

អង្គភាពដ្រលផ្ត្រតទៅលើហានិភ័យ
សលើសពតីការទទលួលខថុសបតរូវសលើហ្និភព័យ ការយល់ដរឹងខដលសផ្្តសលើហ្និភព័យ
បតរូវបានសលើកកម្ស់សៅទូទំាងធនាគាររាមរយៈការរ រឹត្រន្រឹងការបគ្់របគង
ហ្និភព័យ។

មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
មថុខង្របគ្់របគងហ្និភព័យសៅកនាថុងធនាគារគឺជាមថុខង្រឯករាជ្យ ពតីមថុខង្រ
អាជតីវកមមា  សដើម្បតីធានាបានថាភាពចំាបាច់ឆនតថុល្យភាពឆនហ្និភព័យ និង ការ
សសបមចចិត្អាជតីវកមមាមិនបតរូវបានរងសម្្ធ កនាថុងការ្រសង្កើតចំណូល។មថុខង្រ
បគ្់របគងហ្និភព័យគឺទទលួលខថុសបតរូវសលើការសរៀ្រចំសគាលនសយបាយខដល
ទាក់ទងនរឹងហ្និភព័យ របាយការណ៍បគ្់របគងហ្និភព័យ និងរបាយការណ៍
ខដលពាក់ពព័ន្ធសៅកាន់គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ និង បករុមប្ររឹកសាភិបាល។

មថុខង្របគ្់របគងហ្និភព័យសៅកនាថុងធនាគាររាយការណ៍សៅកាន់អគគានាយក ។ 
តលួនាទតី និង ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់ការបគ្់របគងហ្និភព័យរលួមម្ន:

• ជលួយសបម្រសបមរួលដល់ការកំណត់ទិសសៅយថុទ្ធសាសស ្និង សគាលនសយបាយ
 ទូសៅសលើការបគ្់របគងនិងការបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ

• ការធានាការអនថុវត្លអែ្ំរផថុតកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យបតរូវបានប្រកាន់ខ្ា្់រ
 សៅទូទំាងធនាគារ 

• ការជលួយសបម្រសបមរួលកនាថុងការ្រណដាថុ ះ្រណាដា ល ការយល់ដរឹងអំពតីហ្និភព័យ 
 សអាយម្នតថុល្យភាពសៅកនាថុងធនាគារ

• ប្ររឹកសាដល់គណៈបគ្់របគងជាន់ខស់្ គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ និង
 បករុមប្ររឹកសាភិបាលអំពតីហ្និភព័យ និងផល្រ៉ាះពាល់ខដលអាចសកើតម្នសៅ

សលើធនាគារកនាថុងការសសបមចសគាលសៅនិងយថុទ្ធសាសសរ្្រស់ខ្លួន

• ការរាយការណ៍ពតីហ្និភព័យសៅគណៈបគ្់របគងជាន់ខស់្ គណៈកម្មា ការ 
បគ្់របគងហ្និភព័យ និងបករុមប្ររឹកសាភិបាល

នាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យផល់្ការបតរួតពិនិត្យសដាយឯករាជ្យសលើសកមមាភាព
អាជតីវកមមា និងអនថុវត្បក្រខព័ណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យសដើម្បតីការពារបទព្យសកមមា
រ្រស់ធនាគារ និងទ្់រសា្ក ត់ការខាត្រង់ខផនាកហិរញ្ញវត្ថុ និង សករ ្ិ៍ស្ មា ះរ្រស់ធនាគារ។

ខផនាកសំខាន់ៗ ខដលនាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យទទលួលខថុសបតរូវ រលួមម្នការ 
ការអនថុវត្សគាលនសយបាយ និងបក្រខណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យ ការវាស់ខវង
ហ្និភព័យ ពតីមលួយឆ្ងៃសៅមលួយឆ្ងៃ ការរាមដាន និងការផដាល់ជូននូវការវភិាគ 
ហ្និភព័យដល់គណៈបគ្់របគងសអាយទាន់សពលសវល្ និង ការធានាសអាយបាន
សលើការប្រតិ្រត្ិរាមឆនការរាយការណ៍ហ្និភព័យ ។

ហានិភ័យនិងការគ្រប់គ្រង (Risk and Control Environment)
ប្រធានខផនាកអាជតីវកមមានិង ប្រធានខផនាកមថុខង្រនតីមលួយៗម្នទំនលួលខថុសបតរូវចំសពាះការ
បគ្់របគងហ្និភព័យកនាថុងអាជតីវកមមា និង មថុខង្ររ្រស់ពលួកសគ។ ខផនាកអាជតីវកមមា និង
ខផនាកមថុខង្រ ម្នការខ្រងខចកភារកិចចាចបាស់ល្ស់សដើម្បតីធានាបានថាអាជតីវកមមា
ដំសណើ រការយ៉ា ងម្នប្រសិទ្ធភាព។ ទំនលួលខថុសបតរូវបតរូវបានសផ្រសៅកាន់អនាក
ខដលម្នសមតកិ្ចចាខដលសមសស្រសដើម្បតីឱ្យពលួកសគអាចប្រតិ្រត្ិសដើម្បតីសំសរច
សអាយបាននូវ យថុទ្ធសាសសអ្ាជតីវកមមាសដាយមិនម្នការ្រ៉ាះពាល់ដល់ដំសណើ រ
ការបគ្់របគងហ្និភព័យ។ 

ការទទលួលខថុសបតរូវចម្បងកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យ អាសសព័យសលើអនាកបគ្់របគង 
អាជតីវកមមាខដលម្នសមត្ភាពបគ្់របគាន់សដើម្បតីធានាបានថាការបគ្់របគង
ហ្និភព័យនិងការបតរួតពិនិត្យបតរូវបានសផ្ដា តសៅសលើវធិតីសាសសខ្ដលអាជតីវកមមា
បតរូវបានសធវើសេើងជា្រន្្រន្ា្់រ។ សកមមាភាព និងដំសណើ រការអាជតីវកមមា បតរូវបាន
បតរួតពិនិត្យជា្រន្្រន្ា្់រ សលើហ្និភព័យសំខាន់ៗ និងការអនថុវតនូ្វនតីតិវធិតីកនាថុងការ
បគ្់របគងសដើម្បតីធានាសអាយបានការប្រតិ្រត្ ិស្តិកនាថុងសគាលនសយបាយ និងកំរតិ
ខដលបានសរៀ្រចំសេើង។

ដំសណើ រការបគ្់របគងហ្និភព័យសៅកនាថុងធនាគារខសវងរកការកំណត់ ការវាស់ខវង
ការរាមដាន និង ការបគ្់របគងហ្និភព័យសដើម្បតីធានាថាហ្និភព័យខដលបតរូវបាន 
បគ្់របគងបគ្់របគាន់ សហើយការរពំរឹងទថុកនរឹងទទលួលបានសំណងមកវញិសមសស្រ
រាមហ្និភព័យខដលទទលួលយក។

• ការកំណត់: ការកំណត់និងការវភិាគអំពតីហ្និភព័យខដលម្នសសា្់រនិង
 ហ្និភព័យខដលអាចប្រឈម គឺជាដំសណើ រការ្រន្្រន្ា្់រ សដើម្បតីសបម្រសបមរួល 
 និងធានាបានថាហ្និភព័យអាចបតរូវបានបគ្់របគងនិងបតរួតពិនិត្យកនាថុងកំរតិ

ឆនហ្និភព័យខដលកំណត់សដាយធនាគារ។

• ការវាស់ខវង: ហ្និភព័យបតរូវបានវាស់ខវង វាយតឆម្ សដាយសប្រើវធិតីសាសស្
 វាស់ខវងហ្និភព័យ រាមប្រសភទលកណ្ៈឆនហ្និភព័យ និង ្ររមិ្ណ សហើយ
 ដំសណើ រការសនះក៏ម្នតលួនាទតីជាឧ្រករណ៍ដ៏ម្នសារៈសំខាន់សបពាះវាផល់្

នូវការវាយតឆមឆ្នភាពបគ្់របគាន់ឆនសដើមទថុន ។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)

ទំព័រ
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ហានិភ័យនិងការគ្រប់គ្រង (Risk and Control Environment) (ត)
• ការបគ្់របគង និងបតរួតពិនិត្យ: ការបតរួតពិនិត្យ ការរលំរឹក និង វសិាលភាព

បតរូវបានសប្រើបបាស់សដើម្បតីបគ្់របគងហ្និភព័យ សដើម្បតីជលួយសបមរួលដល់ការ 
កំណត់អតស្ញ្្ញ ណដំ្ូរងឆន្រញ្ហា  សអាយទាន់សពលសវល្។

• ការវភិាគនិងរបាយការណ៍: ការវភិាគអំពតីហ្និភព័យនិងរបាយការណ៍បតរូវ
បានសរៀ្រចំជាប្រចំាសំរា្់រថានា ក់បគ្់របគងជាន់ខស់្ និងបករុមប្ររឹកសាភិបាល
សដើម្បតីធានាថាហ្និភព័យសៅខតស្ិតកនាថុងការកំនត់ខដលបាន្រសង្កើតសេើង 
និង សដើម្បតីគំាបទដល់ដំសណើ រការកនាថុងការសសបមចចិត។្

ធនាគារទទលួលសាគា ល់ថាការអនថុវតប្្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាពឆនប្រពព័ន្ធបគ្់របគង
ហ្និភព័យ និងដំសណើ រការបគ្់របគងហ្និភព័យបតរូវបានគំាបទសដាយឯកសារ និង
សហដាឋា រចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងរ រឹងមំ្។ ធនាគារបាន្រសង្កើតបក្រខណ្ឌ  សគាលនសយបាយ 
និង ឯកសារបតរួតពិនិត្យខដលពាក់ពព័ន្ធសផ្ងសទៀត សដើម្បតីធានាសអាយបាននូវការអ
នថុវតច្បាស់ល្ស់ និងដំសណើ រការទំាងអស់បតរូវបានអនថុវតយ្៉ាងជា្់រល្្់រសៅទូ
ទំាងធនាគារ។

កំរិតហានិភ័យ (RISK APPETITE)

គោលការណ៍ទី4

ការធ្វើអោយមនភាពស្របគា្ន្រន្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម
បក្រខណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យគឺបានសធវើសអាយសមសស្ររវាងយថុទ្ធសាសសប្គ្់របគង 
ហ្និភព័យសៅនរឹង យថុទ្ធសាសសអ្ាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ ។ សនះបតរូវបាន្រញចាូ លរាម
រយៈការកំណត់ហ្និភព័យ និង ខផនការអាជតីវកមមាប្រចំាឆ្នា  ំនិងខផនការហិរញ្ញវត្ថុ 
ខដលបតរូវបានសបម្រសបមរួលសដាយការរលួម្រញចាូ លការវាស់ខវងហ្និភព័យសៅកនាថុង
ការបគ្់របគងសដើមទថុន។ 

កំរតិហ្និភព័យ ព៌ណនាពតីប្រសភទ និងកំរតិហ្និភព័យខដលធនាគារអាចទទលួល 
យកបានកនាថុងការសធវើអាជតីវកមមា។ កំរតិហ្និភព័យគឺជាសម្សភាគគន្រឹះកនាថុងការ 
បគ្់របគងហ្និភព័យខដលកំណត់សដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល និងបតរូវបានរាយ
ការណ៍រាមរយៈការវាស់ខវងសផ្ងៗខដលអាចសអាយធនាគារបគ្់របគងសដើម
ទថុន និងការរពំរឹងទថុករ្រសភាគហថុនិក។

គោលការណ៍ទី5

ការធ្វើអោយមនភាពស្របគា្ន្រន្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម
(Optimization of Risk-Adjusted Returns)
សគាល្ំរណងមលួយឆនការបគ្់របគងសដើមទថុន គឺសដើម្បតីៃ្ថុះ្រញ្ចា ងំពតីការសងបតល្់រ
មកវញិពតីការវនិិសយគខដលធនាគារបានប្រឈមនរឹងហ្និភព័យកនាថុងការសធវើ
អាជតីវកមមា។ យថុទ្ធសាសសរ្យៈសពលមធ្យម និង រយៈសពលខវង និងសគាលការ
ណ៍ឆនការបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារគឺបានរលួម្រញចាូ លសៅនរឹង ការបគ្់រ
បគងសដើមទថុនសៅកនាថុងធនាគារ។ 

ហានិភ័យឥណទាន (Credit Risk)
ហ្និភព័យឥណទានសកើតសេើងសដាយសារលទ្ធភាពរ្រស់អតិ្ិជនឬឆដគូរ្រស់ខ្លួន
មិន្ំរសពញកាតពវកិចចាហិរញ្ញវត្ថុរាមកិចចាសនយា។ វាសកើតសចញជាចម្បងពតីការផល់្
បបាក់កមចាតី សដាយផ្្ល់រ្រស់ធនាគារ ហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជក្មមា និង មូលនិធិ 
សកមមាភាពវនិិសយគ ។

ការបគ្់របគងហ្និភព័យឥណទានបតរូវបានសធវើសេើងកនាថុងលកណ្ៈរលួមមលួយ។ ការ
វភិាគឥណទានបតរូវបានកំណត់កនាថុងសគាលនសយបាយឥណទាន ខដលអនថុវត្
សដាយធនាគារ បតរូវបាន្រសង្កើតសេើងសបម្្់រការធានាគថុណភាពបទព្យសកមមា
ខដលសស្ររាមកំរតិហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ។ សគាលនសយបាយឥណទាន
បតរូវបានសធវើ្រចចាថុ្រ្បននាភាពជា្រន្្រន្ា្់រ រលួម្រញចាូ លទំាងការបតរួតពិនិត្យសដាយ
ឯករាជ្យសៅសលើការសសនាើសថុខំចាតីឥណទាន ការផដាល់សិទ្ធអនថុមព័តឥណទាននតីមលួយៗ
បគ្់រជាន់ថានា ក់រហូតដល់ សៅគណៈកម្មា ការឥណទាន។
 
មថុខង្រសំខាន់ៗរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាលគឺ ្រញ្្ក់ សវតូ(vetoing) ឬដាក់
លក្ខណ្ឌ រ រឹត្រន្រឹង្រខន្ម សលើឥណទានរ្រស់ធនាគារខដលបតរូវបានអនថុមព័ត
សដាយគណៈកម្មា ការឥណទាន (“CLC”) និង និងបតរួតពិនិត្យសលើឥណទាន
សអមខភរ (Impair) និងឥណទានខដលម្នហ្និភព័យខ្ស់ ក៏ដូចជាការ្រញ្្ក់ 
សវតូ ឬដាក់លកខ្ណ្ឌ ្រខនម្សទៀតសៅសលើឥណទានសអមខភរ (Impaired Lending) 
ខដលបានផដាល់អនថុសាសន៍សដាយខផនាក សាដា រឥណទាន ចំសពាះឥណទានខដល
សលើស ពតីសមតកិ្ចចារ្រស់គណៈកម្មា កាឥណទាន។  សស្ររាមការអនថុវតល្អែ្ំរផថុត 
ការដាក់ពាក្យសសនាើសថុំ ឥណទានគឺបតរូវបានវាយតឆម្ឯករាជ្យសដាយអនាកវាយ
 តំឆលឥណទានខដលម្ន្រទពិសសាធន៍សៅកនាថុងធនាគារ  មថុននរឹងដាក់សសនាើសៅ
គណៈកម្មា ការពាក់ពព័ន្ធសដើម្បតីសថុំការអនថុមព័ត។ សបម្្់រការបតរួតពិនិត្យបតរឹមបតរូវ 
ការយល់បពមរលួមគានា អនថុមព័តគឺបតរូវបានទាមទារសអាយម្នសបម្្់រការផ្ល់
បបាក់កមចាតី ទំាងអស់រវាងខផនាកអាជតីវកមមា និងអនាកបតរួតពិនិត្យឥណទានឯករាជ្យ។ 
បបាក់កមចាតីខដលហលួសពតីសិទ្ធឆនការផល់្បបាក់កមចាតី នរឹង បតរូវបានសសនាើសៅដល់គណៈ
កមមាការពាក់ពព័ន្ធសដើម្បតីអនថុមព័ត។ 

ការវភិាគសៅសលើហ្និភព័យផល្រ៉ាះពាល់ទំហំធំខដល្រណាដា លមកពតីអតិ្ិជន
ម្នា ក់ៗ និងអតិ្ិជនជាបករុមគឺបតរូវបានសធវើសេើងយ៉ាងសទៀងទាត់។ខផនាកអាជតីវកមមាគឺ
បតរូវសធវើ្រចចាថុ្រ្បននាភាពសលើគណនតីអតិ្ិជននតីមលួយៗ រាមដាន និងបគ្់របគង
ផល្រ៉ាះពាល់ទំាងសនះ។ សលើសពតីសនះសៅសទៀតហ្និភព័យប្រសទស និងហ្និភព័យ
រាមវសិព័យបតរូវបានកំណត់យ៉ា ងជាក់ល្ក់បតរូវរលួម្រញចាូ លផងខដរសៅកនាថុង
បក្រខណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យឥណទានសដើម្បតីជលួយសធវើសអាយកាន់ខតប្រសសើរ
ឆនការបតរួតពិនិត្យ និងបគ្់របគងហ្និភព័យឥណទានប្រមូលផដាថុំ។

ការបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ និង ការសអាយចំណាត់ថានា ក់ឥណទានបតរូវបានសធវើ
សេើង យ៉ាងសហ្ចណាស់មលួយឆ្នា ំម្ង។ ឥណទានអាចបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ
សេើងវញិជាញរឹកញា្់រកនាថុងកាលៈសទសៈសមសស្រណាមលួយ។ កាលៈសទសៈ
ខ្រ្រសនះអាចសកើតសេើងប្រសិនស្រើធនាគារសជឿជាក់ថាម្នហ្និភព័យខ្ស់
សៅកនាថុងវសិ្ព័យណាមលួយពិសសសឬអនាកខចាតី្រង្ហា ញសញ្្ញ បពម្នដំ្ូរងដូចជា
ឆនការ្រង់យឺតយ៉ា វសៅអនាកផគាត់ផគាង់ ឬ ស្ា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុដឆទសទៀតឬកំពថុង  
ប្រឈមនរឹងលំហូរសាច់បបាក់ឬការលំបាកសផ្ងសទៀត។ ទំព័រ
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ហានិភ័យឥណទាន (Credit Risk) (ត)
សគាល្ំរណងមលួយឆនការបគ្់របគងសដើមទថុន គឺសដើម្បតីៃ្ថុះ្រញ្ចា ងំពតីការសងបតល្់រ
មកវញិពតីការវនិិសយគខដលធនាគារបានប្រឈមនរឹងហ្និភព័យកនាថុងការសធវើ
អាជតីវកមមា។ យថុទ្ធសាសសរ្យៈសពលមធ្យម និង រយៈសពលខវង និងសគាលការ
ណ៍ឆនការបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារគឺបានរលួម្រញចាូ លសៅនរឹង ការបគ្់រ
បគងសដើមទថុនសៅកនាថុងធនាគារ។ 

ការរាយការណ៍ហ្និភព័យជាប្រចំាបតរូវរាយការណ៍សៅ គណៈកម្មា ការបគ្់របគង
(“MANCO”) គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ និងបករុមប្ររឹកសាភិបាល។
របាយការណ៍ទំាងសនះរលួមម្នហ្និភព័យឥណទានសផ្ងៗដូចជា គថុណភាព
ឥណទាន ឥណទានធ្ាក់ចំណាត់ថានា ក់ (Credit Migration) ការខាត្រង់ខដល
រពំរឹងទថុក និងហ្និភព័យប្រមូលផដាថុខំដល្រណាដា លមកពតីទំហំអាជតីវកមមា។ ការរាយការណ៍
ខ្រ្រសនះអនថុញ្្ញ តឱ្យអនាកបគ្់របគងជាន់ខ្ស់កំណត់និនានា ការឥណទានអវជិម្្ន
ចាត់វធិានការខកតបមរូវភ្ាម  ៗនិងធានានូវការសសបមចចិតខ្ដលសមសស្រសៅនរឹង
ទំហំហ្និភព័យ។ នាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់      ធនាគារក៏បានសធវើសសសស្
សតស្(Stress Test) សលើឥណទានសដើម្បតីវាយតំឆលភាពង្យរងសបគាះឆន
សំសពៀតឥណទាន ចំសពាះសហតថុការណ៍ហ្និភព័យឥណទាននានា។

ហានិភ័យទីផ្រសារ (Market Risk)
ហ្និភព័យទតីផសារគឺជាហ្និភព័យខដល្រណាដា លសអាយម្នការបាត់្រង់រាម
រយៈការ្ំរខរ្ំររលួលតំឆល ទតីផសារ អបរាការបបាក់ និង អបរា្រដាូរបបាក់។ គណៈ
បគ្់របគងបានសដើរតលួយ៉ាងសំខាន់កនាថុងការបតរួតពិនិត្យសលើការបគ្់របគងហ្និភព័យ
ទតីផសារ និងជលួយគំាបទដល់គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យកនាថុងការបគ្់របគង
ហ្និភព័យទតីផសារទំាងមូល។ ការប្រជថុំគណៈបគ្់របគងសធវើសេើងយ៉ាងសទៀងទាត់ 
និងសវទិការនានាខដលពាក់ពព័ន្ធនរឹងការសរៀ្រយថុទ្ធសាសស ្និងការសំសរចចិតក្នាថុង
ការបគ្់របគងហ្និភព័យទតីផសារ ខដលរា្់រ្រញចាូ លទំាងការអភិវឌ្ឍន៍យថុទ្ធសាសស្
បគ្់របគងហ្និភព័យទតីផសាររ្រស់ធនាគារ រចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យទតីផសារ 
និងសគាលនសយបាយ ក៏ដូចជា្រសចចាកសទសកនាថុងការវាស់ខវងហ្និភព័យបតរូវបាន
ដាក់សអាយសប្រើបបាស់។

ហ្និភព័យអបរាការបបាក់កនាថុង្រញ្តីការធនាគារ (Interest Rate Risk In 
Banking Book) ហ្និភព័យអបរាការបបាក់កនាថុង្រញ្តីការធនាគារ សំសៅសៅសលើ
ឱកាសឆនការខាត្រង់បបាក់ចំសណញ និងតំឆលសសដឋាកិចចាឆន សដើមទថុនរ្រស់
ធនាគារ សដាយសារខតភាពអវជិម្្នឆន្ំរខរ្ំររលួលឆនអបរាការបបាក់។ ហ្និភព័យ
ខដល្រណាដា លមកពតីភាពខថុសគានា  រវាងបទព្យសកមមា និងបទព្យអសកមមា សៅកនាថុង
សពលសវល្ណាមលួយ រា្់រ្រញចាូ លទំាងកនាថុងរារាងតថុល្យការ និងសបរៅរារាង
តថុល្យការ។ 

Earning At Risk (EAR) និង Economic Value of Equity (EVE) បតរូវបានសប្រើកនាថុង
ការវាយតឆម្ហ្និភព័យអបរាការបបាក់ និង អបរាខដលនរឹងទទលួលបានបតល្់រ
មកវញិសៅកនាថុង ្រញ្តីការធនាគារ។ EAR និងEVE បតរូវបានគណនាខផអែកសៅ
សលើទបមង់គម្្តឆនតឆម្ បទព្យសកមមា និងបទព្យអកមមាបតរូវបានខ្រងខចកសៅ
រាមអាយថុកាលខដលសៅសល់សធៀ្រសៅនរឹងឥណប្រតិទានឬកាល្ររសិច្ឆទ 

្រន្ា្់រខដលម្នការខប្រប្ររួលឆ្្។ ជាទូសៅ អាយថុកាលកំណត់ឆនផលិតផល 
ការកំណត់តឆមស្េើងវញិនរឹងបតរូវបានៃ្ថុះ្រញ្ចា ងំពតី ទបមង់គម្្ត។ការវាស់ខវង 
ឆន EaR និង EVE បតរូវបានសធវើសេើងជាសរៀងរាល់ខខ។ 

គណៈបគ្់របគង (MANCO) គំាបទដល់ គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ (RMC) 
កនាថុងការ្រសង្កើតសគាលនសយបាយយថុទ្ធសាសសនិ្ងខដនកំណត់សបម្្់រការ
បគ្់របគងហ្និភព័យឆនរារាងតថុល្យការ។ នាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យនិង 
នាយកដាឋា នហិរញ្ញវត្ថុនិងយថុទ្ធសាសសគំ្ាបទដល់ គណៈបគ្់របគង (MANCO) 
សៅកនាថុងការបតរួតពិនិត្យប្រចំាខខនិងការរាយការណ៍អំពតីហ្និភព័យអបរាការ
បបាក់ / អបរាឆនទបមង់ហ្និភព័យបតេ្់រមកវញិឆន្រញ្តីការធនាគារ ។ សគាលសៅ
ចម្បងកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យរារាងតថុល្យការគឺសដើម្បតីបគ្់របគងបបាក់
ចំសណញពតីការបបាក់ និងតឆម្សសដឋាកិចចាឆនសដើមទថុន (EVE) ក៏ដូចជាសដើម្បតី
ធានាថាអបរាការបបាក់ហ្និភព័យ / អបរាឆនហ្និភព័យបតេ្់រមកវញិបតរូវ
បានរកសាកនាថុងកំរតិ ហ្និភព័យខដលបានកំណត់ទថុក។ 

សដើម្បតីទទលួលបានសមតថុល្យរវាងបបាក់ចំសណញពតីសកមមាភាពធនាគារ និងកាត់្រនយ្
ហ្និភព័យកនាថុងការរកបបាក់ចំណូលនិងសដើមទថុនពតីការខប្រប្ររួលអបរាការបបាក់ / 
អបរាសគាលអបរាហ្និភព័យអបរាការបបាក់ / អបរាឆនការទទលួលបតេ្់រមកវញិ 
បតរូវបានបគ្់របគងសដាយការកំនត់ Management Action Trigger (“MAT”) 
ជាមលួយនរឹងនតីតិវធិតីឆនការរាយការណ៍។

ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល (Liquidity Risk)
ហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួលបតរូវបានកំណត់ថាជាហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ
ខដលមិនអាចរកសាបទព្យសកមមាទូទាត់សអាយបានបគ្់របគាន់សដើម្បតី្ំរសពញរាម
តបមរូវការ និងកាតពវកិចចាហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខ្លួនខដលបានមកដល់ និងចំណាយ
សដាយសមសស្រកនាថុងការសធវើប្រតិ្រត្ិការណ៍ ។ ហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យក៏ 
សកើតសេើងពតីភាពអសមតភ្ាពកនាថុងការបគ្់របគងការ្យចថុះខដលមិនបានសបគាង 
ទថុកឬការផ្្ស់្រ្ូរប្រភព្វកិា។

គណៈបគ្់របគង (MANCO) គំាបទដល់ គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ (RMC) 
សដាយសដើរតលួយ៉ាងសំខាន់សៅកនាថុងការបគ្់របគងហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួល
គឺទទលួលខថុសបតរូវសបម្្់រការ្រសង្កើតយថុទ្ធសាសសខ្ដលជលួយកនាថុងការបគ្់របគង
និងកាត់្រនយ្ហ្និភព័យខដល្រណាដា លមកពតី ហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួល។

គណៈបគ្់របគង (MANCO) បតរូវបានគំាបទសដាយការនាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យ 
និងនាយកដាឋា នហិរញ្ញ វត្ថុ និងយថុទ្ធសាសសក្នាថុ ងការបគ្់របគងហ្និភព័ យ
សាច់បបាក់ង្យសសរួល។ នាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យនិង នាយកដាឋា ន 
ហិរញ្ញវត្ថុនិងយថុទ្ធសាសសរ្ាមដាន ហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួល និង
របាយការណ៍សៅ ថានា ក់បគ្់របគង(MANCO) សរៀងរាល់ខខ។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)

ទំព័រ
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ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល (Liquidity Risk) (ត)
ដំសណើ រការបគ្់របគងហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួលគឺពាក់ពព័ន្ធកនាថុងការ្រសង្កើត
សគាលនសយបាយបគ្់របគងសាច់បបាក់ង្យសសរួលនិង ខដនកំណត់ ការរាមដាន
យ៉ាងសទៀងទាត់នូវកបមិតហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួល ការសធវើសសសស្សតស 
(Stress Testing) ជាសទៀងទាត់ និងការ្រសង្កើតខផនការយថាភាព។ ដំសនើរការទំាង 
សនះបតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិ សដើម្បតីធានាបាននូវភាពសមសស្រសៅនរឹងលកខ្ណ្ឌ  
ទតីផសារ។

ការកំណត់ និង កបមិតបតរូវបាន ខផអែកសលើកបមិតហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ និង បតរូវបាន
វាស់ខវងសដាយវធិតីសាសស ្ ដូចជាតបមរូវការបក្រខណ្ឌ សននាតីយភាព។ ធនាគាររកសា
បាននូវសមតថុល្យអតិសរកសាច់បបាក់បគ្់របគាន់សដើម្បតី្ំរសពញរាមតបមរូវការរ្រស់
ខ្លួនសហើយវាស្តិសៅសលើលក្ខណ្ឌ តបមរូវ។ ការការពារសាច់បបាក់ង្យសសរួលបតរូវ 
បាន្រសង្កើនសដាយការអនថុវតន៍្រ្រស់ធនាគារកនាថុងការរកសាបាននូវ្ររមិ្ណសមសស្រ
ឆនបទព្យសកមមា ្រខនម្សទៀតសដើម្បតីប្រឈម នរឹងហ្និភព័យនិងភាពរានតរឹងឆនប្រពព័ន្ធ
ទតីផសារធងៃន់ធងៃរបពមទំាងការអនថុវតស្គាលនសយបាយនិងការអនថុវតរ្្រស់ធនាគារ
ទាក់ទងនរឹងខផនការយថាភាព និង ប្រតិ្រតិ្ការផល់្មូលនិធិ។

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហ្និភព័យប្រតិ្រតដាគឺិហ្និភព័យឆនការបាត់្រង់ខដល្រណ្ាលមកពតីភាពមិនបគ្់របគាន់ 
ឬ ្ររាជព័យកនាថុងដំសណើ រការឆផ្កនាថុង មនថុស  ្ប្រពព័ន្ធ និង / ឬបពរឹត្កិារណ៍ខាងសបរៅខដល
រលួម្រញចាូ លផងខដរនូវហ្និភព័យខផនាកព៌តម្នវទិយា និងហ្និភព័យខផនាកចបា្់រ្រ៉ាថុខនមិ្ន
រា្់រ្រញចាូ លហ្និភព័យយថុទ្ធសាសស ្និងហ្និភព័យសករ ិ៍ស្្ មា ះ។
 
ការការពារ្រឋមរ្រស់ធនាគារខដល្រង្្ក រនរឹងហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារគឺការ្រសង្កើត
ប្រពព័ន្ធបតរួតិនិត្យឆផ្កនាថុង សដាយខផអែកសលើសគាលការណ៍បតរួតពិនិត្យ សដាយម្នអនាកសធវើ 
និងម្នអនាកបតរួតពិនិត្យ ការខ្រងខចកមថុខង្រភារកិចចាការពិនិត្យសផៀ្ងផ្្ត់សដាយ
ឯករាជ្យ ដំសណើ រការសផៀ្ងផ្្ត់ ការបតរួតពិនិត្យ និង ដំសណើ រការឆនការអនថុញ្្ញ ត។ ការ
បតរួតពិនិត្យទំាងសនះបតរូវបានចងបកងជាឯកសាររាមរយៈសគាលនសយបាយនិង 
នតីតិវធិតីអាជតីវកមមា និង ប្រតិ្រត្កិារ។ ខផនាកអាជតីវកមមា និង ខផនាកគំាបទនតីមលួយៗ រ្រស់
ធនាគារ បតរូវយល់ដរឹងអំពតីកបមិតហ្និភព័យខដលមិនទាន់ម្នវធិតីសាសសក្ារពារ
សៅសលើ ផលិតផល សកមមាភាព ដំសណើ រការ និងប្រពព័ន្ធ។ ទំាងសនះបតរូវបានគំាបទ
សដាយខផនាកបគ្់របគងហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារ ខផនាកប្រតិ្រត្រិាម និងសវនកមមាឆផក្នាថុង។

នាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារម្នមថុខង្រទទលួលខថុសបតរូវកនាថុងការ
សបម្្់រការសរៀ្រចំ សគាលនសយបាយហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារ បក្រខព័ណ្ឌ    វធិតីសាសស ្
និងសបម្្់រការផ្ល់ការខណនំាពព័ត៌ម្នដល់ខផនាកអាជតីវកមមាសលើ ហ្និភព័យ
ប្រតិ្រត្ិការ។ មថុខង្ររ្រស់វាក៏រលួម្រញចាូ លទំាងការយល់ដរឹងទូលំទូល្យ និងការ
យល់ដរឹងពតីហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារ សៅបគ្់រកំរតិសៅកនាថុងធនាគារ។វាក៏ធានាផង
ខដរថាហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារពតីផលិតផល ដំសណើ រការនិងប្រពព័ន្្ធ មាតីបតរូវបានបគ្់របគង
យ៉ាងបគ្់របគាន់និងកាត់្រនយ្។ ខផនាកអាជតីវកមមានតីមលួយៗទទលួលខថុសបតរូវជាចម្បង
កនាថុងការបគ្់របគង់ហ្និភព័យប្រតិ្រតិ្ការជាសរៀងរាល់ឆ ង្ៃ។ ឧ្រករណ៍បតរួតពិនិត្យ
មលួយចំនលួនបតរូវបានសប្រើបបាស់ម្នដូចជា ហ្និភព័យ និងការបគ្់របគងការវាយ
ហ្និភព័យតឆម្សដាយខ្លួនឯង (RCSA) ការបតរួតពិនិត្យគន្រឹះ សូចនាករហ្និភព័យ
សំខាន់  ៗនិង ការបគ្់របគងការឆចដន្យ និងការបាត់្រង់។

បក្រខព័ណ្ឌ បគ្់របគងហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារខដលបតរូវបានអនថុមព័តសដាយធនាគារ
រលួមម្នសកមមាភាពនិងធាតថុជាសបចើនខដលបតរូវបានចាត់ថានា ក់យ៉ាងទូលំទូល្យ
ដូចខាងសបកាម:

• ការវភិាគ និង ការសលើកកម្ស់ - ធនាគារបានអនថុវតដាប្រពព័ន្ធបគ្់របគង
 ហ្និភព័យប្រតិ្រតដាិការ Basel II សដើម្បតីគំាបទដល់ដំសណើ រការការង្រនិង
 សមតភ្ាពវភិាគរ្រស់ខ្លួន។

• ការអ្់ររ ំនិង ការយល់ដរឹង - សស្ររាមសគាលការណ៍និងតបមរូវសអាយ
 ខផនាកអាជតីវកមមាខដលស្ិតសៅកនាថុងការយិលព័យប្រតិ្រត្ការ និងខផនាកគំាបទ
 រ្រស់ធនាគារ ការចូលរលួមផ្្ល់រ្រស់ពលួកសគ កនាថុងការសធវើការជាមលួយអតិ្ិជន
 និងកនាថុងប្រតិ្រត្ិការអាជតីវកមមា ខដលទទលួលខថុសបតរូវកនាថុងការបគ្់របគង
 ហ្និភព័យប្រតិ្រត្ិការ និងជាអនាកសដើរតលួសំខាន់កនាថុងការការពារហ្និភព័យ
 ដំណាក់កាលដំ្ូរង។

• បតរួតពិនិត្យនិងអនរ្ាគមន៏ - វាជាតលួនាទតីខដលនាយកដាឋា នបគ្់របគងហ្និភព័យ
 បតរូវបគ្់របគងយ៉ាងសកមមាសលើ ប្រតិ្រត្កិារទំាងឡាយណាខដលមិនប្រតិ្រត្ិ
 រាមចបា្់រនិងឧ្រ្បត្ិសហតថុនានាបពមទំាងចាត់ខចងវធិានការស្ារសេើងវញិ
 រលួមទំាងវធិានការ្រនឆ្នអាជតីវកមមាកនាថុងករណតី ខដល្រង្កឱ្យម្នការរខំានដល់

សកមមាភាពអាជតីវកមមា។

ឧ្រករណ៍និង្រសចចាកសទសបតរូវបានសប្រើសដើម្បតីកាត់្រនយ្ហ្និភព័យដល់កបមិតខដល
អាចទទលួលយកបាន សហើយម្នសគាល្ំរណងសដើម្បតីកាត់្រនយ្លទ្ធភាពខដល
អាចសកើតសេើងឆនហ្និភព័យ និងផល្រ៉ាះពាល់សលើអាជតីវកមមាប្រសិនស្រើវាសកើតសេើង។ 
ឧ្រករណ៍បតរួតពិនិត្យនិង្រសចចាកសទសរលួមម្នការបគ្់របគងខផនបគ្់របគងនិរនភ្ាព
អាជតីវកមមា តតិយភាគតី និង ការធានារា៉ា្់ររង។

របាយការណ៍ហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារបតរូវបានសរៀ្រចំសេើងសំរា្់រ គណៈបគ្់របគង
ជាន់ខស់្ គណៈកម្មា ការបគ្់របគងហ្និភព័យ និងបករុមប្ររឹកសាភិបាល។ របាយការណ៍
ទំាងសនះរលួមម្នទិដឋាភាពហ្និភព័យប្រតិ្រត្កិារសផ្ងៗដូចជាការរាយការណ៍ពតី
ការបាត់្រង់ប្រតិ្រត្ិការនិង ការមិនប្រតិ្រត្ិរាមចបា្់រ។ ការរាយការណ៍ខ្រ្រ
សនះអនថុញ្្ញ តឱ្យអនាកបគ្់របគងជាន់ខ្ស់កំណត់ពតីកំហថុសៃគាងខដលមិនប្របកតតី
បតរូវខកតបមរូវភ្ាមៗ និងធានានូវខផនការសសបមចចិតក្ាត់្រនយ្ហ្និភព័យសអាយ
បានសមសស្រ។

សគាលសៅបគ្់របគងមូលធនរ្រស់ធនាគារបតរូវបានក្ាយសៅជាសគាលសៅមូល
ធនខដលសស្រជាមលួយតបមរូវការសដើម្បតីគំាបទកំសណើ នអាជតីវកមមាសស្ររាមខផន
ការយថុទ្ធសាសស ្និងកំរតិហ្និភព័យខដលអាចទទលួលយកបាន។
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ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ(ត)
រាមរយៈដំសណើ រការវាយតឆមភ្ាពបគ្់របគាន់សដើមទថុន (“ICAAP”) ធនាគារក៏បាន
ចូលរលួមផងខដរជាមលួយបគរុ្រសដើម្បតីវាយតឆមក្ារសដើមទថុនខដលអាចផគាត់ផគាង់និងតបមរូវ 
ការសដើមទថុនខដលបតរូវបានកំណត់ដូចខាងសបកាម:

• ប្រសភទហ្និភព័យសំខាន់  ៗខដលសដើមទថុនបតរូវបានចាត់ទថុកថាជាវធិតីកាត់្រនយ្
 ហ្និភព័យខដលសមរម្យ្ំរផថុត។

• សគាលសៅសដើមទថុន និង

• ការសប្រើបបាស់គសបម្ងខផនការ្រតីឆ្នា សំៅមថុខ។

សលើសពតីសនះសទៀតការសធវើសសសស្សតស ្ សលើសដើមទថុនបតរូវបានសធវើសេើងផងខដរសដើម្បតី
វាយតឆមភ្ាពខប្រប្ររួលសដើម្បតីជាគន្រឹះសំខាន់ៗកនាថុងការសនមាត់សៅកនាថុងខផនការសដើម
ទថុនសៅនរឹងសសសស្សសណារតីយ៉ា ូ ខដលអាចសកើតសេើងនិងសដើម្បតីវាយតឆមព្តីរស្រៀ្រ
ខដលធនាគារអាច្រនរ្កសាសដើមទថុន បបាក់ចំសណញ និង សាច់បបាក់បគ្់របគាន់
សៅសបកាមសសណារតីយ៉ាទំូាងសនាះ។

បក្រខព័ណ្ឌ បគ្់របគងសដើមទថុនខណនំាពតីការ្រសង្កើតយថុទ្ធសាសសស្ដើមទថុនសបម្្់រ 
ធនាគារក៏ដូចជា្រង្ហា ញអំពតីសមតភ្ាពវភិាគខាងកនាថុងខដលបតរូវការ និង មថុខង្រ
ខដលគំាបទដល់បក្រខព័ណ្ឌ ឆនការបគ្់របគងសដើមទថុន សៅកនាថុងធនាគារ។

សដាយម្នការគំាបទសដាយសមតភ្ាពរាមដាន និង រាយការណ៍ បករុមប្ររឹកសាភិបាល 
និងថានា ក់ដរឹកនំាបតរូវបានជូនដំណរឹ ងនិង សធវើ្រចចាថុ្រ្បននាភាពអំពតីការសប្រើបបាស់សដើមទថុន 
និង ្រខបម្របមរួលឆនសដើមទថុនរ្រស់ធនាគារខដលបតរូវបាន្រសង្កើតសេើងសដាយ
ប្រពព័ន្ធនិងដំសណើ រការពព័ត៌ម្នវទិយារ្រស់ធនាគារ។

សមត្កិច្ចការផ្ទ្ររសិទ្ធិនិងកំរិត
ការសផរ្សិទ្ធ រលួមម្នកំរតិសមតកិ្ចចា សៅបគ្់រជាន់ថានា ក់ឆនគណៈបគ្់របគង រ្រស់
ធនាគារបតរូវបានចងបកង ជាឯកសារ និងសរៀ្រចំសដើម្បតីធានាសអាយបាននូវការទទលួល
ខថុសបតរូវ។

ប្រព័ន្ធរក្រសាទុកឯកសារ
ជាទូសៅរស្រៀ្រខ្រងខចកសគាលនសយបាយ និងនិតិវធិតីរ្រស់ធនាគារ សៅកាន់
្រថុគគាលិកទំាងអស់ បតរូវបានសធវើសេើង និងខ្រងខចករាមសផ្ើសៅកាន់បគ្់រនាយកដា្ធ ន 
និងសាខារាមរយះនាយកដា្ធ នខផនាកប្រតិ្រត្។ិ

ការ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាល និងរលំរឹកសេើងវញិ សលើសគាលនសយបាយ និងនិតិវធិតីរ្រស់
ធនាគារ បតរូវបាន្រញចាូ ល និងសធវើសេើងរាមកមមាវធិតីខណនំា្រថុគគាលិក សហើយសលើស
ពតីសនាះ ក៏ម្នដូចជា សិក្ាសាល្ និងការសខង្្ររាមសាខាជាប្រចំាផងខដរ។

សុវត្ិភាពព័ត៌មនវិទ្រា
សគាល្ំរណងរ្រស់សថុវត្ិភាពពព័ត៌ម្នវទិយា គឺសដើម្បតីការពារដល់កមមាវធិតី ទិននានព័យ 
ពព័ត៌ម្នខដលបានរកសាទថុក បពមទំាងការពារប្រពព័ន្ធកថុពំ្ូយទព័រ កថុឲំ្យម្នការចូលសៅ
យក ឬការ្រញចាូ លពព័ត៌ម្ន និងសប្រើបបាស់សដាយគាមា នការអនថុញ្្ញ ត ការបាត់្រង់ 
ឬការ្ំរផ្ចិ្ំរផ្្ញក៏ដូចជាការពារភាពសជឿទថុកចិតប្ាន និងភាពអាចសប្រើបបាស់
បានជា្រន្្រន្ា្់រឆនប្រពព័ន្ធសនះ។

្ររក្ិារកថុពំ្ូយទព័រ និងពព័ត៌ម្នកនាថុងទបមង់សផ្ងៗបតរូវបានផដាល់ឲ្យ្រថុគគាលិកធនាគារនិង
ភាគតីទតី្រតីខដលពាក់ពព័ន្ធសដើម្បតីជលួយសបមរួលដល់ការ្ំរសពញភារកិចចារ្រស់ពលួកសគ។ 
បទព្យសម្បត្ទំិាងសនះ សដាយអាសសព័យសៅរាមតឆម ្និងកបមិតប្រឈមហ្និភព័យ
រ្រស់វា គឺបតរូវម្នការបតរួតពិនិត្យសដើម្បតីការពារកថុឲំ្យម្នការបាត់្រង់ជាយថាសហតថុ 
ឬសដាយសចតរា ឬការចូលសៅសប្រើបបាស់ ខកសបមរួល ចាត់ខចង និងខចករខំលក
សដាយគាមា នអនថុញ្្ញ ត។

សថុវត្ភិាពពព័ត៌ម្នវទិយាការពារពព័ត៌ម្នពតីការគំរាមកំខហងជាសបចើន ក៏ដូចជាការរកសា
ការសម្ងៃ ត់     សចចាៈភាព និងភាពខដលអាចសប្រើបបាស់បានរ្រស់ពព័ត៌ម្ន។ សថុវត្ភិាព
ពព័ត៌ម្នវទិយារ្រស់ធនាគារអាចសំសរចសៅបាន រាមរយៈការអនថុវត្ឆនប្រពព័ន្ធ
បតរួតពិនិត្យ ខដលរលួមម្នដូចជា សគាលនសយបាយ សង់្ដារ នតីតិវធិតី  សគាលការណ៍
ខណនំា រចនាសម្ព័ន្ធរ្រស់អងគាភាព និងកមមាវធិតីបតរួតពិនិត្យ Software។

គោលនយោបាយរាយការណ៍ដោយសម្ង្រត ់(Whistle Blower Policy)
ធនាគារបានសរៀ្រចំសេើងនូវដំសណើ រការឆនការរាយការណ៍ពតី្រថុគគាលណាខដលបតរូវ 
បានរកស�ើញថាបាន្ំរពាន ឬសវៀរចាកពតីដំសណើ រការ និងការបតរួតពិនិត្យរ្រស់
ធនាគារ។ ្រថុគគាលិកទំាងអស់បតរូវបាន   ផល់្ឱកាសឲ្យសធវើការរាយការណ៍ រាមរយៈ
យន្ការរាយការណ៍ជាសម្ងៃ ត់សដាយម្នការអះអាងថាការរាយការណ៍សនះ
បតរូវរកសាទថុកជាការសម្ងៃ ត់ សហើយអតស្ញ្្ញ ណរ្រស់អនាករាយការណ៍បតរូវបាន 
ការពារ។

រចនាសម្ព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងឧប្របត្តិហ្រតុ
សដើម្បតី្ំរសពញ្រខនម្សលើប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផក្នាថុង ប្រពព័ន្ធរាយការណ៍ឧ្រ្បត្សិហតថុ
ខដលម្នលកណ្ៈទូលំទូល្យមលួយបតរូវបានអនថុវត ្សដើម្បតីធានាឲ្យបបាកដថា
ម្នការរាយការណ៍  និងបគ្់របគងឧ្រ្បត្ិសហតថុបានបតរឹមបតរូវ។ ប្រពព័ន្ធបគ្់របគង
ឧ្រ្បត្សិហតថុក៏ធានាឲ្យបានថាបគ្់រឧ្រ្បត្សិហតថុណាខដល្រង្កឲ្យម្នជាហ្និភព័យ
និងការខាត្រង់ជាសារវ ព័ន ្បតរូវបានរាយការណ៍យ៉ាងឆ្្់ររហព័សសៅដល់គណៈ
បគ្់របគងជាន់ខ្ស់ និងបករុមប្ររឹកសាភិបាលជាមលួយនរឹងវធិានការចំាបាច់ខដល
បានអនថុវតស្ដើម្បតីកាត់្រនយ្ហ្និភព័យចម្បងៗខដលនរឹងអាចសកើតម្នសេើង។ 
ទំាងសនះអាចឲ្យអនាកម្នសធវើសសចកដាតីសសបមចចិតស្ធវើការសសបមចចិតប្ានបតរឹមបតរូវ 
និងយល់ដរឹងពតីស្ានភាព្មាតៗី  បពមទំាងបគ្់របគងហ្និភព័យសដាយម្នប្រសិទ្ធភាព។

របាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នថុងប្រាំឆ្ន្រំ(ត)
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ផ្រនការយកថាភាពនិងការសាកល្របង
ខផនការប្រមូលទិននានព័យមកវញិកនាថុងករណតី សបគាះមហនរ្ាយ និងខផនការ្រននិ្រនរ្ភាពអាជតីវកមមា

ធនាគារទទលួលសាគា ល់ និងខិតខំប្ររឹងខប្រងឲ្យអស់ពតីសមតភ្ាព សដើម្បតីផល់្ជូននូវសសវាខដលចំាបាច់សៅអតិ្ិជនឲ្យបានជានិរននិ្ងធានាឲ្យបាននូវសថុវត្ិភាពសបម្្់រ
្រថុគគាលិកខ្ទំាបទព្យសម្បត្ិ និងទិននានព័យ និងការពារឲ្យបានរ រឹងមំ្នូវផលប្រសយជន៏រ្រស់្រថុគគាលពាក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗខដលធានាឲ្យបាននូវភាពសជាគជព័យរ្រស់អងគាភាព។ 
កមមាវធិតីការបគ្់របគងការ្រន្អាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារគឺខផអែកសលើប្រតិ្រត្ិឆនការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវកមមាដ៏លអែ និងសគាលការណ៏អនថុវត្សស្រសៅរាម្រទដាឋា នខដលទទលួល
សាគា ល់ជាលក្ណៈអន្រជាតិ។

ធនាគារកំពថុង្រន្បគ្់របគងកមមាវធិតី្រននិ្រនរ្ភាពអាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ ខដលរលួម្រញចាូ លនូវការបគ្់របគងវ្ិរត្ិឲ្យម្នប្រសិទ្ធភាពសដើម្បតីទ្់រទល់សៅនរឹងវ្ិរត្ិជាក់ខសង្។ 
ខផនការកនាថុងការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវកមមានិងខផនការប្រមូលទិននានព័យមកវញិពតីសបគាះមហន្រាយ គឺស្ិតសៅសបកាមការសធវើសតសស្ាកល្បង និងការហវរឹកហ្ត់ជាប្រចំា 
សដើម្បតីធានាដល់ប្រសិទ្ធផល ភាពខដលអាចសជឿទថុកចិត្បាន និងភាពដំសណើ រការរ្រស់វា។ ការសាកល្បង និងហវរឹកហ្ត់ឲ្យដូចភាពជាក់ខសង្បតរូវបានសធវើសេើងសដើម្បតី 
ឲ្យ្រថុគគាលិកម្នភាពសំ៊ា និងក៏ដូចជាសធវើឲ្យ្រថុគគាលិកម្នជំនាញ និងវធិតីសាសសខ្ដលតបមរូវឲ្យម្នសបម្្់រការកំណត់ វាយតឆម្ ទ្់រទល់ និងសដាះសសាយសហតថុការណ៍
ធងៃន់ធងៃរណាមលួយបាន។
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កំណត់
សម្្រល់

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

គទព្រយសកម្ម

សាច់បបាក់កនាថុងឆដ 9,190,062 36,925,669 7,257,167 29,297,183

សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល 4 223,095,281 896,396,839 232,939,178 940,375,462

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ

និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 5 90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 6 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402

បទព្យសកមមាសផ្ងៗ 7 4,145,692 16,657,390 3,208,715 12,953,582

ពន្ធពនយារបទព្យសកមមា 21(a) 1,121,261 4,505,227 773,896 3,124,218

បទព្យសកមមាអរ្ូរតី 8 1,557,782 6,259,168 666,880 2,692,195

បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ 9 2,026,794 8,143,658 2,826,508 11,410,613

គទព្រយសកម្មសរុប 750,410,262 3,015,148,432 709,239,327 2,863,199,164

បំណុលនិងមូលធន

បំណុល
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 10 51,743,067 207,903,643 129,923,827 524,502,490

បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន 11 580,058,895 2,330,676,640 470,147,629 1,897,985,978

សំវធិានធនកិចចាសនយាសបរៅរារាងតថុល្យការ 24(a) 393,202 1,579,886 275,770 1,113,283

្ំរណថុ លពន្ធសលើបបាក់ចំសណញកនាថុងបគា 21(b) 1,408,590 5,659,715 1,930,164 7,792,072

្ំរណថុ លសផ្ងៗ 12 10,911,093 43,840,771 9,929,659 40,086,033

បំណុលសរុប 644,514,847 2,589,660,655 612,207,049 2,471,479,856

មូលធន
សដើមទថុន 13 75,000,000 301,350,000 71,000,000 286,627,000

ចំសណញរកសាទថុក 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

បំណុលនិងមូលធនសរុប 750,410,262 3,015,148,432 709,239,327 2,863,199,164

តារាងតុល្រយការ
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018

កំណត់សម្គា ល់ខដលភ្ា្់រមកជាមលួយ ពតីទំពព័រទតី 205 ដល់ទំពព័រទតី 245 គឺជាខផនាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះ។ 



ទំព័រ
202

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018

កំណត់
សម្្រល់

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ចំណូលការបបាក់ 14 36,336,369 145,999,531 34,916,894 140,959,501

ចំណាយការបបាក់ 15 (16,740,478) (67,263,241) (16,578,101) (66,925,794)

ចំណូលការគបាក់សុទ្ធ 19,595,891 78,736,290 18,338,793 74,033,707

ចំណូលឆ្្ឈនាលួល និងកឆបមសជើងសា 16 3,716,314 14,932,150 3,350,546 13,526,154

ចំណាយឆ្្ឈនាលួល និងកឆបមសជើងសា (9,303) (37,379) (8,511) (34,359)

ចំណូលថថលៃឈ្ននួលនិងកថគមមជើងសាសុទ្ធ 3,707,011 14,894,771 3,342,035 13,491,795

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការសផ្ងៗ 197,033 791,679 248,503 1,003,207

ចំណូលគបតិបត្តិការសរុប 23,499,935 94,422,740 21,929,331 88,528,709

ចំណាយ្រថុគគាលិក 17 (3,847,928) (15,460,975) (3,684,445) (14,874,105)

ចំណាយរលំស់បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ និងរលំស់បទព្យសកមមាអរ្ូរតី 18 (988,770) (3,972,878) (1,014,306) (4,094,753)

ចំណាយទូសៅ និងចំណាយប្រតិ្រត្ិការ 19 (3,726,164) (14,971,727) (3,013,355) (12,164,915)

ចំមណញមុនកាត់កងសំវិធានធន 14,937,073 60,017,160 14,217,225 57,394,936

សំវធិានធនសបម្្់រការ្យចថុះតឆម្ឆនការខាតឥណទាន 

្រថុសរប្រទាន និងហិរញ្ញ្រ្បទាន 20 (8,495,029) (34,133,027) (3,472,616) (14,018,949)

ចំមណញមុនបង់ពន្ធមលើគបាក់ចំមណញ 6,442,044 25,884,133 10,744,609 43,375,987

ចំណាយពន្ធសលើបបាក់ចំសណញ 21(c) (1,578,907) (6,344,048) (2,159,000) (8,715,883)

ចំមណញក្នថុងឆ្ន្រំសុទ្ធ 4,863,137 19,540,085 8,585,609 34,660,104

បបងបចកមៅឱ្រយ៖  

បករុមហ៊ថុនសមរ្រស់ធនាគារ 4,863,137 19,540,085 8,585,609 34,660,104

របាយការណ៍លទ្ធផល
សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018

កំណត់សម្គា ល់ខដលភ្ា្់រមកជាមលួយ ពតីទំពព័រទតី 205 ដល់ទំពព័រទតី 245 គឺជាខផនាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះ។ 
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បបងបចកមៅឱ្រយគកុមហ៊ុនមមរបស់ធនាគារ

មដើមទុន
ដុលា្្ររអាមមរិក

ចំមណញរក្រសាទុក
ដុលា្្ររអាមមរិក

សរុប
ដុលា្្ររអាមមរិក

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 67,000,000 17,446,669 84,446,669

ការ្រខន្មសដើមទថុន 4,000,000 - 4,000,000

ចំសណញកនាថុងឆ្នា ំ - 8,585,609 8,585,609

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 71,000,000 26,032,278 97,032,278

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

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 71,000,000 26,032,278 97,032,278

ការ្រខន្មសដើមទថុន 4,000,000 - 4,000,000

ចំសណញកនាថុងឆ្នា ំ - 4,863,137 4,863,137 

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 75,000,000 30,895,415 105,895,415 

សមមូលនរឹងពាន់សរៀល  301,350,000 124,137,777 425,487,777 

របាយការណ៍បបគមបគមួលមូលធន
សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018

កំណត់សម្គា ល់ខដលភ្ា្់រមកជាមលួយ ពតីទំពព័រទតី 205 ដល់ទំពព័រទតី 245 គឺជាខផនាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះ។ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018

កំណត់
សម្្រល់

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

លំហូរសាច់គបាក់ពីសកម្មភាពគបតិបត្តិការ
សាច់បបាក់បានពតីប្រតិ្រត្ិការ 22 (17,463,413) (70,167,989) 17,956,576 72,490,699
ការបបាក់បានទទលួល 36,042,405 144,818,383 34,919,040 140,968,164
ការបបាក់បាន្រង់ (17,647,870) (70,909,142) (14,364,233) (57,988,409)
ពន្ធសលើបបាក់ចំសណញបាន្រង់ 21(b) (2,447,846) (9,835,445) (1,975,240) (7,974,044)

សាច់បបាក់សថុទ្ធ(បានសប្រើកនាថុង)/បានមកពតីសកមមាភាពប្រតិ្រត្ិការ (1,516,724) (6,094,193) 36,536,143 147,496,410

លំហូរសាច់គបាក់ពីសកម្មភាពវិនិមយាគ
បបាក់តម្កល់ធានាសដើមទថុនសៅធនាគារកណ្ាល (400,000) (1,607,200) (400,000) (1,614,800)
ការទិញបទព្យសកមមាអរ្ូរតី 8 (617,117) (2,479,576) (489,616) (1,976,580)
ការទិញបទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ 9 (496,965) (1,996,805) (771,304) (3,113,754)
សាច់បបាក់បានមកពតីការលក់បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ - - 8,009 32,333

សាច់បបាក់សថុទ្ធបានពតីសកមមាភាពវនិិសយគ (1,514,082) (6,083,581) (1,652,911) (6,672,801)

លំហូរសាច់គបាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន
សាច់បបាក់បានពតីការ្រខន្មសដើមទថុន 4,000,000 16,072,000 4,000,000 16,148,000

សាច់បបាក់សថុទ្ធបានពតីសកមមាភាពហិរញ្ញ្រ្បទាន 4,000,000 16,072,000 4,000,000 16,148,000

កំមណើនក្នថុងសាច់គបាក់និងសាច់គបាក់សមមូលសុទ្ធ 969,194 3,894,226 38,883,232 156,971,609

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

លសមអែៀងពតីការ្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ - (3,882,260) - -

សាច់គបាក់និងសាច់គបាក់សមមូលចុងឆ្ន្រំ 23 205,298,357 824,888,798 204,329,163 824,876,832

 

របាយការណ៍លំហូរសាច់គបាក់
សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018

កំណត់សម្គា ល់ខដលភ្ា្់រមកជាមលួយ ពតីទំពព័រទតី 205 ដល់ទំពព័រទតី 245 គឺជាខផនាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះ។ 

Cash Flow Statement
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កំណត់សម្្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018

1. ព័ត៌មនទូមៅ

  ធនាគារ អ សអច ្៊រតី ឥណូ្ឆៃណា (សៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បាន្រសង្កើតសេើងសៅឆ្ងៃទតី09 ខខកក្កដា ឆ្នា ំ2008 សដាយបានចថុះ្រញ្តីសៅបកសលួងពាណិជ្ក
មមា សលខ00001812 សហើយធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា (សៅកាត់ថា “NBC” ឬ “ធនាគារកណ្ាល”) បានផ្ល់ជូនអាជ្ា្រព័ណណសដើម្បតីសធវើប្រតិ្រត្ិការធនាគារសៅ 
ឆ្ងៃទតី03 ខខតថុល្ ឆ្នា ំ2008។ ធនាគារគឺជាបករុមហ៊ថុន្រថុបតសម្ព័ន្ធខដលបតរូវបានកាន់កា្់រទំាងសសរុងសដាយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាបករុមហ៊ថុន  
ទទលួលខថុសបតរូវម្នកបមិត បានចថុះ្រញ្តីពាណិជ្កមមាសៅប្រសទសម្៉ា សេសថុតី និងបករុមហ៊ថុនសមធំចថុងសបកាយរ្រស់បករុមហ៊ថុន RHB Banking Group សស្រសៅរាម 
រចនាសម្ព័ន្ធរ្រស់បករុមហ៊ថុនរលួម ខដលម្នប្រសិទ្ធភាពចា្់រពតីឆ្ងៃទតី13 ខខមិ ថ្ុនា ឆ្នា ំ2016។

 ធនាគារសធវើសកមមាភាពចម្បងកនាថុងការផ្ល់សសវាធនាគារពាណិជ្ជាសបចើនប្រសភទ សៅបពះរាជណាចបកកម្ថុជា។ 

  ការយិលព័យចថុះ្រញ្តីរ្រស់ធនាគារម្នទតីរំាងស្ិតសៅ អគារសលខ 263 វ ិ្ តីបពះអងគាឌលួង រាជធានតីភនាំសពញ បពះរាជាណាចបកកម្ថុជា។ ធនាគារម្នសាខា 
ទំាងអស់ចំនលួន12សាខាសៅរាជធានតីភនាំសពញ និង្រណ្ាសខត្នានា។ សាខាសៅរាជធានតីភនាំសពញម្នទតីរំាងស្ិតសៅអគារការយិលព័យកណ្ាល អគារសថុតីធតីម៉ាល 
អូឡាំពិក ស្រឹងម្នជព័យ កបាល្នាល់ សពទ្យសល្កសង្ឃ ទលួលសគាក ស៉៉ាសសទថុង និង្ររឹងសកងកង សហើយសាខាសៅរាម្រណ្ាសខត្ម្នដូចជា សខត្បាត់ដំ្រង 
សខត្កំពង់ចាម សខត្សសៀមរា្រ និងសខត្បពះសតីហនថុ។

 បករុមប្ររឹកសាភិបាលបានអនថុមព័តឱ្យសចញផសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះ សៅឆ្ងៃទតី15 ខខកថុម្ៈ ឆ្នា ំ2019។

2. មសចក្តីសមងខេបអំពីមគាលការណ៍គណមនយ្រយសំខាន់ៗ

  សគាលការណ៍គណសនយ្យសំខាន់ៗខដលបានសប្រើបបាស់កនាថុងការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនះ បតរូវបាន្រង្ហា ញខាងសបកាម។ សគាលការណ៍គណសនយ្យ
 

ទំាងសនះ បតរូវបានអនថុវត្យ៉ាងម្នសងគាតភាពបគ្់រឆ្នា ំទំាងអស់ខដលបាន្រង្ហា ញ សលើកខលងខតម្ន្រញ្្ក់សផ្ងពតីសនះ។

 2.1 មូលដ្ឋ្រនថនការមរៀបចំ

   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានសរៀ្រចំរាមវធិតីសាសសឆ្្ស្ដើម សហើយប្រសិនស្រើចំណថុ ចណាមលួយខដលមិនបាន្រង្ហា ញរាមវធិតីសាសស ្
ឆ្្សដើម វានរឹងម្នការល្តបតដាង្រខន្មសទៀត និងបានសរៀ្រចំសដាយអនថុសល្មសៅរាមសដាង់ដារគណសនយ្យកម្ថុជា (សៅកាត់ថា “CAS”) និង 
សគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា។ កនាថុងការអនថុវត ្CAS ធនាគារក៏បានសប្រើការល្តបតដាងពព័ត៌ម្ន សៅរាមសដាង់ដាររបាយការណ៍

 
ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុឆនកម្ថុជា (សៅកាត់ថា “CFRS”) គឺ CFRS7 សដាតីពតី “ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”។ 

   សគាលការណ៍គណសនយ្យខដលបានសប្រើបបាស់ អាចម្នភាពខថុសគានា ពតីសគាលការណ៍គណសនយ្យខដលបតរូវបានសគទទលួលសាគា ល់ និងសប្រើបបាស់ 

ជាទូសៅសៅរាម្រណាដា ប្រសទស និងយថុរាដា ធិការសផ្ងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខដលបានភ្ា្់រមកជាមលួយសនះ មិនម្ន្ំរណង ្រង្ហា ញអំពតី 
ស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បបាក់ សដាយអនថុសល្មសៅរាមយថុរាដា ធិការណាសផ្ងសបរៅពតីបពះរាជាណាចបកកម្ថុជាសនាះសទ។ 

 ដូចសនះ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងសនះ សបម្្់រ្រង្ហា ញចំសពាះខតអនាកខដលបានបជា្រអំពតីសគាលការណ៍គណសនយ្យ នតីតិវធិតី និងការអនថុវតដាសៅ 
កនាថុងបពះរាជាណាចបកកម្ថុជាខត្រ៉ាថុសណាណ ះ។ 

 

   ការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខដលសស្រសៅរាម CAS និងសគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា តបមរូវឱ្យសប្រើបបាស់ការបា៉ា ន់សាមា ន 
 

និងការសនមាត់ ខដលម្នផល្រ៉ាះពាល់ដល់ចំនលួនបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ ល និងការល្តបតដាងបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លយថាភាពខដលបាន 

រាយការណ៍ គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង្រ៉ាះពាល់ដល់ចំនលួនឆនចំណូល និងចំណាយខដលបានរាយការណ៍សៅកនាថុងឆ្នា ំ
 

សពលឆនការសធវើរបាយការណ៍សនះ។ ស្រើសទាះជាការបា៉ាន់សាមា នទំាងសនះខផអែកសៅសលើការយល់ដរឹងដ៏សថុបករឹត្ំរផថុតរ្រស់គណៈបគ្់របគងសៅសលើបពរឹតដាកិារណ៍  

និងសកមមាភាពសផ្ងៗនាសពល្រចចាថុ្រ្បននាក៏សដាយ ក៏លទ្ធផលជាក់ល្ក់ចថុងសបកាយអាចខថុសពតីការបា៉ា ន់សាមា នទំាងសនះ។ ខផនាកខដលទាក់ទងនរឹងការ 
វនិិច្ឆព័យ ឬភាពសមាថុគសាមា ញកនាថុងកបមិតខស់្ ឬខផនាកខដលការសនមាត និងការបា៉ា ន់សាមា នម្នលកណ្ៈជាសារវនដា ចំសពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកនាថុងបគា 

 បតរូវបានល្តបតដាងសៅកនាថុងកំណត់សម្គា ល់៣ ឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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 2.2 គកបខ័ណ្ឌស្តង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

សៅឆ្ងៃទតី28 ខខសតីហ្ ឆ្នា ំ2009 បករុមប្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យឆនបកសលួងសសដឋាកិចចានិងហិរញ្ញវត្ថុ (សៅកាត់ថា “បករុមប្ររឹកសា ជាតិគណសនយ្យ”) 
បានប្រកាសដាក់ឱ្យសប្រើសង់្ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិឆនកម្ថុជា (សៅកាត់ថា “CIFRS”) ខដលខផអែកទំាងសសរុងសៅរាម

 
សង់្ដារទំាងអស់ ខដលសចញផសាយសដាយបករុមប្ររឹកសាសង់្ដារគណសនយ្យអន្រជាតិ (សៅកាត់ថា “IASB”) រលួមទំាង្ំរណកសសាយ និងវសិសាធនកមមា 
ពាក់ពព័ន្ធសផ្ងៗ។ អងគាភាពខដលម្នការទទលួលខថុសបតរូវជាសាធារណៈ បតរូវសរៀ្រចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខ្លួនឱ្យសស្រសៅរាម CIFRS 

 
សបម្្់រការយិ្ររសិច្ឆទគណសនយ្យខដលចា្់រសផើ្មសៅឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2012 ឬ្រន្ា្់រពតីសនះ។ 

 សយងរាមសារាចរខណនំាសលខ 058 សហវ-កជគ ចថុះឆ្ងៃទតី24 ខខមតីនា ឆ្នា ំ2016 បករុមប្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យបានអនថុមព័តឱ្យធនាគារ និង 
បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ ពនយារសពលអនថុវត្ CIFRS រហូតដល់ការយិ្ររសិច្ឆទ ខដលចា្់រសផ្ើមសៅឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2019 ឬ្រន្ា្់រពតីសនះ។  

សយងរាមសារាចរខណនំាសលខ 004 សហវ-កជគ ចថុះឆ្ងៃទតី3 ខខមករា ឆ្នា ំ2019 រ្រស់បករុមប្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យ សលើការដាក់ឱ្យសប្រើបបាស់ 
CIFRS សបម្្់រធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុចា្់រពតីឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2019។ សារាចរខណនំាបានពន្យល់ពតីនិយមនព័យ សហបគាស 
ទទលួលខថុសបតរូវសាធារណៈ និងសហបគាសមិនទទលួលខថុសបតរូវសាធារណៈ។ សហបគាសទទលួលខថុសបតរូវសាធារណៈ តបមរូវឱ្យសប្រើបបាស់ CIFRS 
និង និងសហបគាសមិនទទលួលខថុសបតរូវសាធារណៈ តបមរូវឱ្យសប្រើបបាស់ CIFRS ឬ CIFRS សបម្្់រសហបគាសធថុនតូច និងមធ្យម (សៅកាត់ថា 
CIFRS for SMEs). 

ធនាគារ គឺជាសហបគាសទទលួលខថុសបតរូវសាធារណៈ ដូសចនាះធនាគារតបមរូវឱ្យអនថុវត្ CIFRS ចា្់រពតីឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2019 តសៅ។

CAS សង់្ដារគណសនយ្យខដលកំពថុងអនថុវត្្រចចាថុ្រ្បននា ម្នភាពខថុសខ្រ្កពតី CIFRS រាមខផនាកជាសបចើន។ ដូសចនាះការដាក់ឱ្យអនថុវត្ CIFRS នរឹងម្ន
ផល្រ៉ាះពាល់មលួយចំនលួនសៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ។ ធនាគារកំពថុងបតរួតពិនិត្យអំពតីផល្រ៉ាះពាល់ឆនការអនថុវត្ CIFRS។

 2.3 ការប្ដដូររូបិយប័ណ្ណ

  (ក) រូបិយប័ណ្ណមគាលនិងរូបិយប័ណ្ណសគមប់បងា្ហ្រញ

គណនតីទំាងអស់ខដលម្នសៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានវាស់តឆម្សដាយសប្រើបបាស់រ្ិូរយ្រព័ណណឆន្ររយិកាស 
សសដឋាកិចចាចម្បង ខដលធនាគារសធវើប្រតិ្រតដាិការ (សៅកាត់ថា “រ្ិូរយ្រព័ណណសគាល”)។ បបាក់ដថុល្្រអាសមរកិ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវ 
បាន្រង្ហា ញជាបបាក់ ដថុល្្រអាសមរកិខដលជារ្ិូរយ្រព័ណណសគាល និងរ្ិូរយ្រព័ណណសបម្្់រ្រង្ហា ញរ្រស់ធនាគារ។

  (ខ) គបតិបត្ដិការនិងសមតុល្រយ

ប្រតិ្រតដាិការជារ្ិូរយ្រព័ណណសផ្ងៗសបរៅពតីបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិ បតរូវបានកត់បរា្រដាូរសៅជាបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិ រាមអបរា្រដាូរបបាក់នា
 

កាល្ររសិច្ឆទឆនប្រតិ្រតដាិការសនាះ។ ចំសណញ និងខាតពតីការ្រដាូររ្ិូរយ្រព័ណណ ខដល្រណាដា លមកពតីការទូទាត់រាម ប្រតិ្រតដាិការ ខ្រ្រសនះ  
និងពតីការ្រដាូរបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លរូ្ិរយវត្ថុនានាខដលកំណត់ជារូ្ិរយ្រព័ណណសផ្ងៗសបរៅពតីបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិរាមអបរា 

 
្រដាូរនាដំណាច់ឆ្នា ំ បតរូវបានកត់បរាសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 

  (គ) ការបងា្ហ្រញជាគបាក់មរៀល

អនថុសល្មរាមប្រកាសសលខ ធ7-07-164ប្រ.ក. ចថុះឆ្ងៃទតី13 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2007 រ្រស់ធនាគារកណ្ាល តបមរូវឱ្យកត់បរា្រ្ូរសៅជា
 

បបាក់សរៀលចំសពាះរារាងតថុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍្រខបម្របមរួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរ សាច់បបាក់ និង
កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សបម្្់រដំណាច់ឆ្នា ំឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 សដាយសប្រើអបរា្រ្ូរបបាក់ផ្ូវការ ខដលបានសចញ

 ផសាយសដាយធនាគារកណ្ាលនាកាល្ររសិច្ឆទរាយការណ៍ ខដល1ដថុល្្រអាសមរកិសសមាើនរឹង 4.018សរៀល (31 ធនាូ 2017 ៖ 1ដថុល្្រ 
អាសមរកិសសមាើនរឹង 4.037 សរៀល)។ តលួសលខខដលបតរូវបាន្រ្ូរសនះ មិនបតរូវបានសធវើសវនកមមាសទ សហើយមិនគលួរ្រកសសាយថាតលួសលខសនះ ជា 
តលួសលខសបម្្់រ្រង្ហា ញដូចតលួសលខជាបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិសនាះសទ ឬយល់ថាជាតលួសលខបតរូវបាន្ូ្ររ ឬអាច្រ្ូរសៅជាបបាក់សរៀលរាម

 
អបរា្រ្ូរបបាក់ខាងសលើ ឬអបរា្រ្ូរបបាក់សផ្ងសទៀតសទ។



2. មសចក្តីសមងខេបអំពីមគាលការណ៍គណមនយ្រយសំខាន់ៗ(ត)

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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2. មសចក្តីសមងខេបអំពីមគាលការណ៍គណមនយ្រយសំខាន់ៗ(ត)

 2.4 សាច់គបាក់និងសាច់គបាក់សមមូល

សដើម្បតីសរៀ្រចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់ គណនតីសាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលរលួមម្ន សមតថុល្យខដលម្នកាលកំណត់សដើមតិចជាង 
្រតីខខគិតចា្់រពតីឆ្ងៃទទលួលបានសាច់បបាក់ កនាថុងសនាះរលួមម្នសាច់បបាក់កនាថុងឆដ សមតថុល្យខដលមិនម្នកបមិតសៅធនាគារកណ្ាល និងសមតថុល្យ

 
សៅធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ។

 2.5 ឥណទាននិងបុមរគបទានអតិថិជន

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជនទំាងអស់ បតរូវបានរាយការណ៍កនាថុងរារាងតថុល្យការរាមចំនលួនទរឹកបបាក់សដើមខដលសៅសល់ ដកចំនលួនខដល 
បានជបមះសចញពតី្រញ្តី និងសំវធិានធនឥណទានបាត់្រង់។ 

ឥណទានបតរូវបានជបមះសចញពតី្រញ្តីសៅសពលខដលមិនម្នភាពជាក់ខសង្ អំពតីលទ្ធភាពកនាថុងការប្រមូលបបាក់មកវញិ។ ឥណទាន និង្រថុសរប្រទាន 
ខដលប្រមូលបានមកវញិ ្រន្ា្់រពតីបានជបមះសចញពតី្រញ្តីរលួច ឬបានកត់បរាសំវធិានធនរលួច បតរូវបានកត់បរាសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

 2.6 សំវិធានធនហា្វ្រសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារបានអនថុវត្ការសធវើចំណាត់ថានា ក់សំវធិានធនហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុ ខដលតបមរូវសដាយប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្ាលបានសចញប្រកាសសលខ 
ធ7-017-344ប្រ.ក ចថុះឆ្ងៃទតី01 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 និងសារាចរខណនំាសលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចថុះឆ្ងៃទតី16 ខខកថុម្ៈ ឆ្នា ំ2018 ស្តីពតី  
“ចំណាត់ថានា ក់ហ្និភព័យឥណទាន និងសំវធិានធនសលើអថុតីមខភរមិន សបម្្់រធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ”។ ឥណទាន និង ្រថុសរប្រទាន ផលិតផល 
ហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ និងកិចចាសនយាហិរញ្ញវត្ថុសបរៅរារាងតថុល្យការ បតរូវបានខ្រងខចកជាបបំាថានា ក់ សហើយបតរូវកត់បរា សំវធិានធនអ្រ្ប្ររម្អាសសព័យសៅ

 
រាមចំណាត់ថានា ក់រ្រស់វា សដាយមិនគិតដល់បទព្យសកមមាខដលបតរូវបានដាក់ជាវត្ថុ្រញ្ចា ំ (សលើកខលងខតសាច់បបាក់) លថុះបរាខតម្នពត៌ម្នសផ្ង 
សទៀតខដលចងអែថុល្រង្ហា ញពតីស្ានភាពអាបកក់ជាងសនះ។

សំវធិានធនឥណទាន និង ្រថុសរប្រទាន បតរូវបាន្រង្ហា ញសដាយការកាត់្រន្យចំនលួនទរឹកបបាក់ពតីឥណទាន និង្រថុសរប្រទាន។

សំវធិានធនសមតថុល្យ និង ការដាក់បបាក់កនាថុងធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ បតរូវបាន្រង្ហា ញសដាយការកាត់្រនយ្ចំនលួនសមតថុល្យ និងការ
 

ដាក់បបាក់កនាថុងធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ។

រារាងខាងសបកាមសនះ្រង្ហា ញពតីចំណាត់ថានា ក់ឥណទាន និងតបមរូវការសំវធិានធនអ្រ្ប្ររម្៖

ចំណាត់ថា្ន្រក់ហា្វ្រសុីលីធី ចំនួនថថងៃផុតកំណត់ អគតាសំវិធានធន

រយៈមពលខលៃី
សំវធិានធនទូសៅ៖
   ឥណទានធមមារា តិចជាង15ឆ្ងៃ 1%
សំវធិានធនជាក់ល្ក់៖
   ឥណទានឃំ្្សមើល 15ឆ្ងៃ  - 30ឆ្ងៃ 3%
   ឥណទានសបកាមសង់្ដារ 31ឆ្ងៃ  - 60ឆ្ងៃ 20%
   ឥណទានសង្ព័យ 61ឆ្ងៃ - 90ឆ្ងៃ 50%
   ឥណទានបាត់្រង់ សលើសពតី91ឆ្ងៃសេើងសៅ 100%

រយៈមពលបវង
សំវធិានធនទូសៅ៖
   ឥណទានធមមារា តិចជាង30ឆ្ងៃ 1%
សំវធិានធនជាក់ល្ក់៖
   ឥណទានឃំ្្សមើល 30ឆ្ងៃ - 89ឆ្ងៃ 3%
   ឥណទានសបកាមសង់្ដារ 90ឆ្ងៃ - 179ឆ្ងៃ 20%
   ឥណទានសង្ព័យ 180ឆ្ងៃ  - 359ឆ្ងៃ 50%
   ឥណទានបាត់្រង់ សលើសពតី៣60ឆ្ងៃសេើងសៅ 100%

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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2. មសចក្តីសមងខេបអំពីមគាលការណ៍គណមនយ្រយសំខាន់ៗ(ត)

 2.7 កិច្ចសន្រាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានមផ្រសងៗ

សៅកនាថុងដំសណើ រការអាជតីវកមមាធមមារា ធនាគារចថុះកិចចាសនយាខដលពាក់ពព័ន្ធនរឹងឥណទានសផ្ងៗ រលួមម្នកិចចាសនយាឥណទាន លិខិតឥណទាន និង 
លិខិតធានាធនាគារសផ្ងៗ។ សគាលការណ៍គណសនយ្យ និងសំវធិានធនអ្រ្ប្ររម្ បតរូវបានអនថុវតស្ៅរាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្ាលសលខ  

ធ7-017-344 ប្រ.ក និងសារាចរខណនំាសលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ កនាថុងកំណត់សម្គា ល់ 2.6 ខាងសលើ សៅសពលខដលម្នការ្យចថុះ។ 

 2.8 គទព្រយសកម្មអរូបី

បទព្យសកមមាអរ្ូរតីខដលរលួមម្នអាជ្ា្រព័ណណកមមាវធិតីកថុំព្ូយទព័រខដលបានទិញ និងចំណាយពាក់ពព័ន្ធសផ្ងៗ បតរូវបានរាយការណ៍រាមឆ្្សដើម ដករលំស់ 
្រងគារ និងការខាតខដល្រណាដា លមកពតីការ្យចថុះតឆម្។

អាជ្ា្រព័ណណកមមាវធិតីកថុំព្ូយទព័រខដលបានទិញ បតរូវបានសធវើមូលធនកមមារាមមូលដាឋា នឆ្្សដើមខដលបានសកើតសេើងកនាថុងការទិញកមមាវធិតីជាក់ល្ក់សនាះ 
មកសប្រើបបាស់។ ឆ្្សដើមបតរូវបានសធវើរលំស់រាមមូលដាឋា នរលំស់ស្រ កនាថុងរយៈសពល5ឆ្នា ំ។ ចំណាយនានាពាក់ពព័ន្ធនរឹងការខ្រកសាកមមាវធិតីកថុំព្ូយទព័រ 

 
បតរូវបានកត់បរាជាចំណាយសៅសពលខដលប្រតិ្រតិ្ការសនាះបានសកើតសេើង។

 2.9 គទព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្្ររ

បទព្យសម្បតដាិ និង្ររក្ិារបតរូវបានកត់បរារាមឆ្្សដើម ដករលំស់្រងគារ និងការខាតខដល្រណ្ាលមកពតីការ្យចថុះតឆម្។ ឆ្្សដើមរលួមម្នការ 

ចំណាយផ្្ល់នានាកនាថុងការសធវើលទ្ធកមមាបទព្យសកមមាទំាងសនាះ។

ចំណាយ្រន្្រន្ា្់រសផ្ងៗបតរូវបានកត់បរា្រញចាូ លសៅកនាថុងតឆម្សយងឆនបទព្យសនាះ ឬបតរូវបានកត់បរាជាបទព្យរាមការសមសស្រ ខតសៅសពល
 

ខដលម្នភាពបបាកដប្រជាថាផលប្រសយជន៍សសដឋាកិចចានាសពលអនាគតឆនបទព្យសនាះ នរឹងហូរចូលមកកនាថុងធនាគារ សហើយឆ្្សដើមឆនបទព្យសនាះ

អាចបតរូវបានវាស់ខវងគលួរឱ្យសជឿជាក់បានខត្រ៉ាថុសណាណ ះ។ រាល់ចំណាយសលើការជលួសជថុល និងការខ្ទំាសផ្ងៗសទៀតទំាងអស់ បតរូវបានកត់បរាជា 

្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល កនាថុងឆ្នា ំខដលប្រតិ្រត្ិការសនាះសកើតសេើង។

ការសធើវរលំស់សលើបទព្យសម្បត្ិនិង្ររក្ិារបតរូវបានកត់បរាជា្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល រាមមូលដាឋា នរលំស់ស្រ សលើអាយថុកាល
 

សប្រើបបាស់បា៉ា ន់សាមា នឆនបទព្យសកមមានតីមលួយៗ។ អាយថុកាលសប្រើបបាស់បា៉ា ន់សាមា នឆនបទព្យសកមមានតីមលួយៗម្នដូចខាងសបកាម ៖

អាយុកាលមគបើគបាស់

ការខកលមអែសលើបទព្យជលួល រយៈសពលណាមលួយខដលខ្តីជាងសគ រវាងរយៈសពលជលួល និងអាយថុកាលខផនាកសសដឋាកិចចារ្រស់វា

្ររក្ិារការយិលព័យ 5ឆ្នា ំ

សបគឿងសង្ហា រមិ និង្ររក្ិារ្ំរពាក់ 5ឆ្នា ំ

្ររក្ិារកថុំព្ូយទព័រ 3ឆ្នា ំ សៅ 5ឆ្នា ំ

យនយនដា 5ឆ្នា ំ

តឆមស្យងឆនបទព្យសកមមាណាមលួយ ខដលសលើសពតីតឆម្ខដលអាចសសង់មកវញិបានរ្រស់វា បតរូវបានកត់បរា្រន្យភ្ាមឱ្យសៅបតរឹមតឆម្បា៉ា ន់សាមា ន 

ខដលអាចសសង់មកវញិបាន។

ចំសណញ និងខាតពតីការលក់ជបមះបទព្យសម្បតដាិ និង្ររក្ិារ បតរូវបានកំណត់សដាយសធវើការសប្រៀ្រសធៀ្រសាច់បបាក់បានពតីការលក់ និងតឆម្សយង 

សហើយបតរូវបានកត់បរាសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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2. មសចក្តីសមងខេបអំពីមគាលការណ៍គណមនយ្រយសំខាន់ៗ(ត)

 2.10 ការថយចុះតថមលៃថនគទព្រយសកម្មមិនបមនហិរញ្ញវត្ថុ

បទព្យសកមមាទំាងឡាយណាខដលម្នអាយថុកាលសប្រើបបាស់មិនកំណត់ មិនបតរូវបានសធើវរលំស់សទ និងបតរូវបានបតរួតពិនិត្យប្រចំាឆ្នា ំរកការ 
្យចថុះតឆម្រ្រស់វា។ ្រណ្ាបទព្យសកមមាខដលបតរូវសធវើរលំស់ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យរកការ្យចថុះតឆម្រ្រស់វា សៅសពលខដលម្ន 
បពរឹតិ្ការណ៍ ឬការផ្្ស់្រ្ូរកាលៈសទសៈណាមលួយចងអែថុល្រង្ហា ញថាតឆម្សយងរ្រស់វា នរឹងមិនអាចសសង់មកវញិបាន។ ការខាត្រង់

 
្រណ្ាលមកពតីការ្យចថុះតឆម្ បតរូវបានសគកត់រាបរាមចំនលួនលសមអែៀងរវាងតឆម្សយងឆនបទព្យសនាះ សធៀ្រជាមលួយតឆម្ខដលអាចសសង់ 
មកវញិបាន។ តឆម្ខដលអាចសសង់មកវញិបាន គឺជាតឆម្មលួយណាខដលខ្ស់ជាងសគរវាងតឆម្សមសស្រឆនបទព្យសនាះ ដកចំណាយកនាថុងការលក់ 
និងតឆម្សៅសប្រើបបាស់។ 

ការខាតខដល្រណ្ាលមកពតីការ្យចថុះតឆម្ បតរូវបានកត់បរាជា្រន្ថុកកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផលកនាថុងឆ្នា ំខដលប្រតិ្រត្ិការសនាះបាន
 សកើតសេើង។ ការកត់បរាបតល្់រមកវញិឆនការខាតខដល្រណ្ាលមកពតីការ្យចថុះតឆម្ បតរូវបានកត់បរាកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 

សៅរាមទំហំតឆម្សយងឆនបទព្យសកមមាសនាះ ខដលមិនសលើសតឆម្សយងខដលបានកំណត់ កាត់កងនរឹងរលំស់ ប្រសិនស្រើមិនបានកត់បរា 
ការខាតខដល្រណ្ាលមកពតីការ្យចថុះតឆម្។ 

 2.11 ចំណូលនិងចំណាយការគបាក់

ចំណូលការបបាក់បានមកពតីឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល និងសមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ 
និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ បតរូវបានកត់បរារាមមូលដាឋា ន្រងគារ សលើកខលងខតម្នការសង្ព័យគលួរឱ្យបារម្ចំសពាះការប្រមូលបបាក់មកវញិ  
ខដលកនាថុងករណតី សនះការបបាក់បតរូវបានព្យលួរសិន រហូតដល់សពលទទលួលបានសាច់បបាក់ជាក់ខសង្។ សគាលការណ៍ស្តីពតីការព្យលួរការបបាក់សនះ គឺ

 អនថុសល្មសៅរាមសគាលការណ៍ខណនំារ្រស់ធនាគារកណ្ាលស្តីពតីការព្យលួរការបបាក់សលើបបាក់កមចាតីមិនដំសណើ រការ និងសំវធិានធនឥណទានបាត់្រង់។ 

ចំណាយការបបាក់សលើបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារនិងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ និងបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន បតរូវបានកត់បរារាមមូលដាឋា ន្រងគារ។

 2.12 ចំណូលកថគមនិងមជើងសា

ចំណូលកឆបម និងសជើងសា បតរូវបានកត់បរារាមមូលដាឋា ន្រងគារ សៅសពលខដលបាន្ំរសពញសសវាជូនអតិ្ិជន។ កឆបមសលើការផ្ល់ឥណទានបតរូវ
បានកត់បរាជាចំណូល សៅសពលខដលផ្ល់ឥណទានឱ្យអតិ្ិជនខចាតី។

 2.13 ភតិសន្រាគបតិបត្ដិ

ភតិសនយាខដលភាគតីម្ចា ស់បទព្យសៅម្នហ្និភព័យជាក់ល្ក់ និងផលកមមាសិទ្ធិសលើបទព្យសនះ បតរូវបានចាត់ថានា ក់ជាភតិសនយាប្រតិ្រតដាិ។ ការទូទាត់
ភតិសនយាប្រតិ្រតដាិបតរូវបានកត់បរាជា្រន្ថុកកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផលរាមមូលដាឋា នស្រសលើរយៈសពលឆនភតិសនយា។ 

 2.14 សំវិធានធន

សំវធិានធនបតរូវបានកត់បរាសៅសពលខដលធនាគារ ម្នកាតពវកិចចារាមផ្ូវចបា្់រ ឬកាតពវកិចចាប្រសយល ខដលជាលទ្ធផលឆនបពរឹតដាិការណ៍ពតីអតតីតកាល 
សហើយវាទំនងជាអាចតបមរូវឱ្យម្នការចំណាយធនធានសដើម្បតីទូទាត់កាតពវកិចចាសនាះសហើយចំនលួនទរឹកបបាក់បតរូវបានបា៉ា ន់សាមា នគលួរឱ្យសជឿជាក់បាន។ 

សៅសពលខដលម្នកាតពវកិចចាសសសដៀងគានា សបចើន កបមិតឆនលំហូរសចញសដើម្បតីទូទាត់កាតពវកិចចាសនាះ បតរូវបានកំណត់សដាយគិតសៅសលើចំណាត់ថានា ក់ 
ឆនកាតពវកិចចាសនាះទំាងមូល។ 

សំវធិានធនបតរូវបានវាស់ខវងសេើងវញិរាមតឆម្្រចចាថុ្រ្បននា ឆនចំណាយខដលរពំរឹងថាបតរូវទូទាត់កាតពវកិចចាសនាះ សដាយសប្រើអបរាមថុន្រង់ពន្ធ សដើម្បតី 
ៃ្ថុះ្រញ្ចា ំងការវាយតឆម្ទតីផសារ្រចចាថុ្រ្បននាឆនតឆម្សាច់បបាក់គិតរាមសពលសវល្ និងហ្និភព័យជាក់ល្ក់សផ្ងៗឆនកាតពវកិចចាសនាះ។ ការសកើនសេើង
ឆនសំវធិានធនសដាយសារសពលសវល្ខដលបានកន្ងផថុត បតរូវបានកត់បរាជាចំណាយការបបាក់។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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2. មសចក្តីសមងខេបអំពីមគាលការណ៍គណមនយ្រយសំខាន់ៗ(ត)

 2.15 អត្គបមយាជន៍បុគ្គលិក

(ក) អត្គបមយាជន៍បុគ្គលិករយៈមពលខលៃី

អត្ប្រសយជន៍្រថុគគាលិករយៈសពលខ្តីបតរូវបានកត់បរា្រងគារកនាថុងឆ្នា ំ ខដល្រថុគគាលិកបាន្ំរសពញការង្រជូនធនាគារ។

(ខ) អត្គបមយាជន៍បុគ្គលិករយៈមពលបវងមផ្រសងៗ-ការទូទាត់គបាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

ការសធវើវសិសាធនកមមាស្តីពតីចបា្់រការង្រ ចថុះសៅឆ្ងៃទតី24 ខខមិ ថ្ុនា ឆ្នា ំ2018 និងប្រកាសសលខ 44៣ ក.្រ/ប្រ.ក ចថុះសៅឆ្ងៃទតី21 ខខកញ្្ញ   
ឆ្នា ំ2018 ស្តីពតីការទូទាត់បបាក់្ំរណាច់អតតីតភាពការង្រចា្់រពតីឆ ង្ៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2019 សហើយការទូទាត់បបាក់្ំរណាច់បតរូវ 
សធវើជាសរៀងរាល់6ខខម្ង សៅឆ្ងៃទតី30 ខខមិ ថ្ុនា និងសៅឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ សបម្្់រកិចចាសនយាការង្រខដលម្នស្រសវល្មិនកំណត់ 
(សៅកាត់ថា”UDC”)។ អត្ប្រសយជន៍សនះ តបមរូវឱ្យធនាគារសធវើការទូទាត់អតតីតភាពការង្ររ្រស់្រថុគគាលិករហូតដល់ឆ ង្ៃទតី31 ខខធនាូ 
ឆ្នា ំ2018 សបម្្់រ្រថុគគាលិកខដលបាន្រសបមើការង្រឱ្យធនាគារមថុនឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 សហើយសៅខត្រន្្រសបមើការង្រឱ្យធនាគារ។  
ការទូទាត់បបាក់្ំរណាច់អតតីតភាពការង្រដល់្រថុគគាលិក គឺអាសសព័យសលើអតតីតភាពការង្ររ្រស់្រថុគគាលិក សហើយមិនបតរូវសលើសពតី6 
ខខមធ្យមភាគឆនបបាក់ស្រៀវត្រស៍គាលរ្រស់្រថុគគាលិកសេើយ។

្ំរណថុ លអតតីតភាពការង្រ បតរូវបានកត់បរារាមតឆម្្រចចាថុ្រ្បននាឆនកាតពវកិចចាខដលបានកំណត់សៅកនាថុងការយិ្ររសិច្ឆទ រាយការណ៍សដាយ
 

សប្រើបបាស់វធិតីសាសស ្ឥណទានជាឯករា សដើម្បតីសធវើការបា៉ា ន់សាមា ននូវឆ្្ចំណាយចថុងសបកាយ្ំរផថុតសបម្្់រធនាគារ ចំសពាះការ្រសបមើ 
ការង្ររ្រស់និសយជិកកនាថុងសពល្រចចាថុ្រ្បននា និងសពលកនង្មក។  កាតពវកិចចាសនះ សកើតសេើងសៅសពលខដល្រថុគគាលិក្រសបមើការង្រ ខដលធនាគារ

 
រពំរឹងទថុកថានរឹង្រង់កនាថុងអំេថុងការយិ្ររសិច្ឆទរាយការណ៍នាសពលអនាគត។ តឆម្្រចចាថុ្រ្បននាឆនការទូទាត់បបាក់្ំរណាច់អតតីតភាពការង្រ 

 បតរូវបានកំណត់សដាយអ្រ្បហ្ឆនចំណាយបតរូវ្រង់បា៉ា ន់សាមា ននាសពលអនាគត។

 2.16 ពន្ធពន្រារមលើគបាក់ចំមណញនិងពន្ធមលើគបាក់ចំមណញក្នថុងឆ្ន្រំ

ពន្ធសលើបបាក់ចំសណញកនាថុងឆ្នា ំបតរូវបានគណនារាមមូលដាឋា នចបា្់រសារសពើពន្ធខដលបានអនថុមព័តរលួចជាស្ាពរ ឬបានអនថុមព័តរលួចមលួយខផនាកធំ គិតបតរឹម
កាល្ររសិច្ឆទរបាយការណ៍សៅកនាថុងប្រសទសកម្ថុជា ខដលជាកខន្ងខដលធនាគារ ប្រតិ្រត្ិការ និង្រសង្កើតចំណូលជា្់រពន្ធ។

ពន្ធពនយារបតរូវបានគណនាសដាយសប្រើវធិតីសាសស្ំ្រណថុ ល សលើលសមអែៀង្រសណ្ាះអាសននាឆនតឆម្សយងរ្រស់បទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លសៅកនាថុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សធៀ្រនរឹងចំនលួនខដលសប្រើបបាស់សបម្្់រការគណនាពន្ធ។ ពន្ធពនយារបតរូវបានវាស់ខវងរាមអបរាខដលរពំរឹងថា និងបតរូវអនថុវត្
សលើលសមអែៀង្រសណ្ាះអាសននា សៅសពលខដលកត់បរាបតល្់រចូលមកវញិសដាយខផអែករាមពន្ធខដលបានអនថុមព័តរលួចជាស្ាពរ ឬបានអនថុមព័តរលួចមលួយខផនាកធំ 
គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទរបាយការណ៍។ ពន្ធពនយារបទព្យសកមមាបតរូវបានសគកាត់កងជាមលួយនរឹងពន្ធពនយារ្ំរណថុ ល ប្រសិនស្រើធនាគារម្នសិទ្ធិរាមផ្ូវ
ចបា្់រសដើម្បតីទូទាត់្ំរណថុ លពន្ធ និងពន្ធបទព្យសកមមាកនាថុងឆ្នា ំ សហើយប្រសិនស្រើវាទាក់ទងនរឹងពន្ធសលើបបាក់ចំសណញខដលកំណត់សដាយអាជ្ាធរពន្ធដារ 
ខតមលួយសៅសលើអងគាភាពជា្់រពន្ធខតមលួយ។ ពន្ធពនយារបទព្យសកមមាបតរូវបានកាត់កងជាមលួយនរឹង្ំរណថុ លពន្ធពនយារ ប្រសិនស្រើម្នសិទ្ធិរាមផ្ូវចបា្់រ 
សដើម្បតីកាត់កង្ំរណថុ លពន្ធកនាថុងឆ្នា ំ ជាមលួយនរឹងពន្ធបទព្យសកមមាកនាថុងឆ្នា ំ សហើយប្រសិនស្រើវាទាក់ទងនរឹងពន្ធសលើបបាក់ចំសណញ ខដលកំណត់សដាយ

 
អាជ្ាធរ ពន្ធដារខតមលួយ សៅសលើអងគាភាពជា្់រពន្ធខតមលួយ។

ពន្ធពនយារបទព្យសកមមាបតរូវបានកត់បរា លថុះបរាខតម្នភាពបបាកដថាធនាគារនរឹងម្នបបាក់ចំសណញជា្់រពន្ធនាសពលអនាគត សបម្្់រយក 
លសមអែៀង្រសណ្ាះអាសននាមកសប្រើបបាស់។ ពន្ធពនយារបទព្យសកមមាបតរូវបានបតរួតពិនិត្យសៅសរៀងរាល់ការ្ិររសិច្ឆទរបាយការណ៍នតីមលួយៗ សហើយបតរូវ 
បានកត់បរា្រន្យរហូតដល់កបមិតមលួយខដលមិនម្នភាពបបាកដថា នរឹងម្នអត្ប្រសយជន៍ពន្ធ ពាក់ពព័ន្ធនរឹងបតរូវសកើតសេើង។

 2.17 គបតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

ភាគតីបតរូវបានចាត់ទថុកជាភាគតីពាក់ពព័ន្ធ  ប្រសិនស្រើភាគតីណាមលួយម្នសមត្ភាពកនាថុងការបគ្់របគងភាគតីមលួយសទៀត ឬម្នឥទ្ធិពលជាសារវន្សៅសលើ
ភាគតីសផ្ងសទៀតកនាថុងការសធវើការសសបមចចិត្ខផនាកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិ្រត្ិការ។

អនថុសល្មរាមចបា្់រស្តីពតីធនាគារនិងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ  ភាគតីពាក់ពព័ន្ធបតរូវបានកំណត់ជាភាគតីខដលកាន់កា្់រសដាយផ្្ល់ ឬសដាយ 
ប្រសយលយ៉ាងសហ្ចណាស់ ១០% ឆនសដើមទថុន ឬសិទ្ធិសបាះសឆ្នា ត និងរលួម្រញចាូ លទំាង្រថុគគាលទំាងឡាយណាខដលបានចូលរលួមកនាថុងរដឋាបាល ទិសសៅ 
ការបគ្់របគង ឬប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់ធនាគារ។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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3. ការបា៉្រន់សា្ម្រននិងការវិនិច័្យគណមនយ្រយសំខាន់ៗ

ការបា៉ា ន់សាមា ន ការសនមាត និងការវនិិច្ឆព័យ បតរូវបានវាយតឆម្ជា្រនដា្រន្ា្់រខផអែកសៅរាម្រទពិសសាធន៍កនាថុងបគាមថុន និង ករាដា  សផ្ងៗសទៀត រលួមម្នការរពំរឹងទថុក 
ឆនបពរឹតដាិការណ៍នាសពលអនាគតខដលសគសជឿជាក់ថាម្នភាពសមសហតថុផលសៅរាមកាលៈសទសៈ សផ្ងៗ។ ធនាគារសធវើការបា៉ា ន់សាមា ន ការសនមាត  
និងការវនិិច្ឆព័យ សដាយគិតសៅសលើអនាគតកាល។ រាមនិយមនព័យលទ្ធផលឆនការ បា៉ា ន់សាមា នគណសនយ្យ កបមសសមាើគានា នរឹងលទ្ធផលជាក់ខសដាងណាស់។  
ការបា៉ា ន់សាមា ន ការសនមាត និងការវនិិច្ឆព័យ ខដលម្នហ្និភព័យជា សារវនដា្រណាដា លឱ្យម្ននិយព័តកមមាធំដថុំសៅសលើតឆម្សយងឆនបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លកនាថុង 
ឆ្នា ំ្រន្ា្់រ បតរូវបានពិភាកសាដូចខាងសបកាម៖ 

(ក) ការខាតបង់មលើការថយចុះតថមលៃថនហា្វ្រសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារអនថុវត្រាមការសធវើចំណាត់ថានា ក់ហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុ ខដលតបមរូវសដាយប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្ាលសលខ ធ7-017-344 ប្រ.ក.  
ចថុះឆ ង្ៃទតី01 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 និងសារាចរខណនំាសលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចថុះឆ្ងៃទតី16 ខខកថុម្ៈ ឆ្នា ំ2018 ស្តីពតី “ចំណាត់ថានា ក់ 
ហ្និភព័យឥណទាន និងសំវធិានធនសលើអថុតីមខភរមិន សបម្្់រធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ”។ ឥណទាន និង្រថុសរប្រទាន ផលិតផល 
ហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ និងកិចចាសនយាហិរញ្ញវត្ថុសបរៅរារាងតថុល្យការ បតរូវបានខ្រងខចកជាបបំាថានា ក់ សហើយបតរូវកត់បរាសំវធិានធនអ្រ្ប្ររម្អាសសព័យ

 
សៅរាមចំណាត់ថានា ក់រ្រស់វា សដាយមិនគិតដល់បទព្យសកមមាខដលបតរូវបានដាក់ជាវត្ថុ្រញ្ចា  ំ(សលើកខលងខតសាច់បបាក់)។ បករុមប្ររឹកសាភិបាលសជឿជាក់ថា 
អាយថុកាលឥណទាន (រាមឆ្ងៃកំណត់) គឺជា មូលដាឋា នសដើម្បតីកំណត់ចំណាត់ថានា ក់ឥណទាន គឺសមសស្រសដើម្បតីកំណត់ឱនភាពឆនការខាត្រង់សលើ
ការ្យចថុះតឆម្ហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុ ដូចបានអនថុវត្រាមប្រកាសសនះ។

(ខ) ពន្ធ

ពន្ធបតរូវបានគណនារាមមូលដាឋា ន្ំរណកសសាយ្រចចាថុ្រ្បននាឆន្រទ្រ្បញ្ញតដាិពន្ធដារ ខដលបានអនថុមព័តរលួចជាស្ាពរ ឬបតរូវបានអនថុមព័តរលួចមលួយ 
ខផនាកធំ នាកាល្ររសិច្ឆទរាយការណ៍។ គណៈបគ្់របគងសធវើការវាយតឆម្ជាប្រចំា អំពតីស្ានភាពខដលសកើតសេើងកនាថុងលិខិតប្រកាសពន្ធ ទាក់ទិន 
សៅនរឹង្រទ្រ្បញ្ញត្ិពន្ធ និង្ំរណកសសាយរ្រស់វាខដលសៅជាធរម្ន។ សំវធិានធនបតរូវបានកត់បរារាមការសមសស្រ សៅរាមមូលដាឋា ន 
ឆនចំនលួនទរឹកបបាក់ខដលរពំរឹងថាបតរូវ្រង់ជូនអាជ្ាធរពន្ធដារ។

្រ៉ាថុខនដា្រទ្រ្បញ្ញតដាិទំាងអស់សនះម្នការផ្្ស់្រដាូរពតីមលួយបគាសៅមលួយបគា សហើយការសសបមចជាចថុងសបកាយសលើ្ំរណថុ លពន្ធ នរឹងសធវើសេើង្រន្ា្់រពតី 
អធិការកិចចារ្រស់អាជ្ាធរពន្ធដារ។ សៅសពលខដលលទ្ធផលពន្ធចថុងសបកាយ ម្នភាពខថុសគានា ពតីចំនលួនបបាក់ពន្ធខដលបានកត់បរាដំ្ូរង លសមអែៀង 
សនះនរឹងសធវើឱ្យ្រ៉ាះពាល់សលើ្ំរណថុ លពន្ធ និងសមតថុល្យរ្រស់វា សៅកនាថុងការយិ្ររសិច្ឆទខដលការកំណត់ពន្ធបតរូវបានសធវើសេើង។

គ) អត្គបមយាជន៍បុគ្គលិករយៈមពលបវងមផ្រសងៗ-ការទូទាត់គបាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

តឆម្្រចចាថុ្រ្បននាឆនការទូទាត់បបាក់្ំរណាច់អតតីតភាពការង្រ អាសសព័យសៅសលើករ្ាមលួយចំនលួន ខដលបតរូវបានកំណត់រាមមូលដាឋា នមលួយខដលសប្រើការសនមាត 
មលួយចំនលួន។ ការសនមាតខដលបតរូវបានអនថុវតក្នាថុងការកំណត់តឆមច្ថុងសបកាយឆនបបាក់្ំរណាច់អតតីតភាពការង្រ រលួមទំាងអបរាសចញចូលរ្រស់្រថុគគាលិក 
និងអបរាអ្រ្បហ្រ។ ការផ្្ស់្រ្ូរណាមលួយឆនការសនមាតទំាងសនះ នរឹងសធវើឱ្យ្រ៉ាះពាល់ដល់តឆម្សយងឆនកាតពវកិចចាការទូទាត់បបាក់្ំរណាច់ 
អតតីតភាពការង្រ។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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4. សមតុល្រយមៅធនាគារកណា្្រល
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

គណនតីចរន្ 95,597,285 384,109,891 121,611,232 490,944,544

គណនតីផ្ត់ទាត់ 2,328,574 9,356,210 1,450,644 5,856,250

ទថុន្របមរុងកាតពវកិចចា (ក) 72,397,894 290,894,738 64,413,580 260,037,622

បបាក់តម្កល់ធានាសលើសដើមទថុន (ខ) 7,500,000 30,135,000 7,100,000 28,662,700

មូល្របតអាចជលួញដូរបាន (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

 (ក) ទុនបគមុងកាតព្វកិច្ច

ទថុន្របមរុងកាតពវកិចចាគឺជាទថុន្របមរុងអ្រ្ប្ររម្ ខដលបតរូវបានគណនារាមអបរា8% (2017 ៖ 8%) ឆនបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជនជាបបាក់សរៀល  

និង12,50% (2017 ៖ 12,50%) ឆនបបាក់្រសញ្ញើ និងកមចាតីរ្រស់អតិ្ិជនជារ្ិូរយ្រព័ណណសផ្ងៗ។ ្រខន្មទថុន្របមរុងកាតពវកិចចា 4,50% (2017 ៖  

4,50%) ឆនបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជនជារ្ិូរយ្រព័ណណសផ្ងៗសបរៅពតីបបាក់សរៀល ទទលួលបានការបបាក់ សហើយទថុន្របមរុងកាតពវកិចចា8%សទៀត និង 

ទថុន្របមរុងកាតពវកិចចាជាបបាក់សរៀល និងរ្ិូរ្រព័ណណសផ្ងៗ ពថុំម្នការបបាក់សទ។

 (ខ) គបាក់តម្កល់ធានាមលើមដើមទុន

សយងរាមប្រកាសសលខ ធ7-01-136ប្រ.ក. ចថុះឆ្ងៃទតី15 ខខតថុល្ ឆ្នា ំ2001 សចញសដាយធនាគារកណ្ាល ស្តីពតីបបាក់តម្កល់ធានាសលើសដើមទថុន 

តបមរូវឱ្យធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ តម្កល់បបាក់ចំនលួន 10% ឆនសដើមទថុនចថុះ្រញ្តីសៅធនាគារកណ្ាល។ បបាក់តម្កល់សនះនរឹងបតរូវ្រងវិលជូន

ធនាគារវញិ សៅសពលធនាគារសមាព័បគចិត្្រញចា ្់រប្រតិ្រតិ្ការអាជតីវកមមារ្រស់ខ្លួនសៅកនាថុងប្រសទសកម្ថុជា សហើយបបាក់តម្កល់សនះមិនសបម្្់រសប្រើកនាថុង
 ប្រតិ្រត្ិការប្រចំាឆ្ងៃរ្រស់ធនាគារសទ។

 (គ) មូលបគតអាចជួញដូរបាន(NCDs)

មូលប្រតសនះ អាចជលួញដូរបាន រវាងធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ។ NCDs ជាបបាក់សរៀល និងបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិម្នកាលកំណត់ពតី  
បបំាពតីរឆ្ងៃសៅមលួយឆ្នា ំ។ មូលប្រតអាចជលួញដូរបាន អាចបតរូវបានសប្រើសបម្្់រកិចចាសនយាទិញយកវញិ និងអាចដាក់ជាបទព្យ្រញ្ចា ំសៅកនាថុងទតីផសារ 
អន្រធនាគារ សហើយអាចជបមះពតីហ្វ សថុតីលតីធតីសៅធនាគារកណ្ាល។

មូល្របតអាចជលួញដូរបានរ្រស់ធនាគារខដលម្នចំនលួនទរឹកបបាក់ 9.748.880 ដថុល្្រអាសមរកិ (ឆ្នា ំ2017៖13.409.515 ដថុល្្រអាសមរកិ) 

បតរូវបានដាក់ជាបទព្យ្រញ្ចា ំ សបម្្់រសម្បទានវបិារ្ូរន៍រ្រស់ខ្លួន ខដលអាចជបមះពតីហ្វ សថុតីលតីធតី សៅធនាគារកណ្ាល។ គិតបតរឹមឆ្ងៃ ទតី31 ខខធនាូ 

ឆ្នា ំ2018 ធនាគារមិនទាន់បានសប្រើបបាស់សម្បទានវបិារ្ូរន៍សៅសេើយ។ NCDs ម្នកាលកំណត់រយៈសពលមលួយឆ្នា ំ។

 (ឃ) អគតាការគបាក់

គណនតីចរន្ និងគណនតីផ្ត់ទាត់ គឺជាគណនតីខដលមិនម្នការបបាក់។ បបាក់តម្កល់ធានាសលើសដើមទថុន ទថុន្របមរុងកាតពវកិចចា និងមូល 

្របតអាចជលួញដូរបាន បានអបរាការបបាក់ប្រចំាឆ្នា ំដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

បបាក់តម្កល់ធានាសលើសដើមទថុន 0.46%   0.32%

ទថុន្របមរុងកាតពវកិចចា ( អបរាការបបាក់ 1/3) 0.77% - 1.04% 0.38% - 0.61%

មូល្របតខដលអាចជលួញដូរបាន 0.70% - 1.00% 0.85% - 1.50%

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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5. សមតុល្រយនិងការដក់គបាក់មៅធនាគារនិងគគឹះសា្្រនហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
គណនតីចរន្ (គណនតីមិនម្នការបបាក់) 24,659,788 99,083,028 4,646,398 18,757,509

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ (*) 67,000,000 269,206,000 64,000,000 258,368,000

91,659,788 368,289,028 68,646,398 277,125,509

ដក៖ សំវធិានធន (916,598) (3,682,891) - -

90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509

 

 (*) រាល់គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ទំាងអស់ ម្នកាលកំណត់រយៈសពលមលួយឆ្នា ំ និងទទលួលបានការបបាក់ ដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ 1.00% - 4.20% 2.30% - 5.20%

6. ឥណទាននិងបុមរគបទានអតិថិជន

(ក) វិភាគតាមគបមភទឥណទាននិងបុមរគបទាន

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ឥណទានម្នកាលកំណត់ 313,528,804 1,259,758,734 288,921,832 1,166,377,435

ឥណទានទិញផ្ះ 51,949,581 208,733,416 42,202,474 170,371,387

ឥណទានវបិារ្ូរន៍ 69,079,423 277,561,122 70,495,543 284,590,507

ឥណទានទិញផ្ះរ្រស់្រថុគគាលិក 3,970,210 15,952,304 3,824,279 15,438,614

សក្តី្របតឥណទានជំសនឿទថុកចិត្ 999,965 4,017,859 999,585 4,035,325

ឥណទានទិញយនយន្រ្រស់្រថុគគាលិក 172,851 694,515 182,808 737,996

ឥណទានទិញយនយន្ - - 3,699 14,933

ឥណទាននិង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជនដថុល 439,700,834 1,766,717,950 406,630,220 1,641,566,197

សំវធិានធនឥណទានបាត់្រង់៖

   សំវធិានធនជាក់ល្ក់ (17,038,841) (68,462,063) (9,834,986) (39,703,838)

   សំវធិានធនទូសៅ (4,131,793) (16,601,543) (3,874,649) (15,641,957)

(21,170,634) (85,063,606) (13,709,635) (55,345,795)

ឥណទាននិងបុមរគបទានអតិថិជនសុទ្ធ 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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6. ឥណទាននិងបុមរគបទានអតិថិជន(ត)

(ខ) សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
សំវធិានធនសដើមឆ្នា ំ 13,709,635 55,345,795 10,512,789 42,440,129

សំវធិានធនកនាថុងឆ្នា ំ 7,460,999 29,978,294 3,196,846 12,905,666

លសមអែៀងពតីការ្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ - (260,483) - -

សំវិធានធនចុងឆ្ន្រំ 21,170,634 85,063,606 13,709,635 55,345,795

 

(គ) វិភាគតាមកាលផុតកំណត់

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

មិនតិចជាង1ឆ្នា ំ  71,757,336  288,320,976 72,005,454 290,686,017

សលើសពតី1ឆ្នា ំ មិនតិចជាង5ឆ្នា ំ  83,002,017  333,502,104 66,154,573 267,066,011

សលើសពតី5ឆ្នា ំ មិនតិចជាង10ឆ្នា ំ  227,552,994  914,307,930 224,523,098 906,399,747

សលើសពតី10ឆ្នា ំ  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

(ឃ) វិភាគតាមដំមណើរការឥណទាន

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ឥណទានធមមារា

   ម្នការធានា 413,161,348 1,660,082,294 387,446,382 1,564,121,044

   មិនម្នការធានា 18,295 73,510 18,502 74,693

ឥណទានឃំ្្សមើល

   ម្នការធានា 5,052,617 20,301,415 2,820,371 11,385,838

ឥណទានសបកាមសង់្ដារ

   ម្នការធានា 3,426,716 13,768,545 7,348,706 29,666,724

ឥណទានសង្ព័យ

   ម្នការធានា 3,679,878 14,785,750 1,431,250 5,777,956

ឥណទានខាត្រង់

   ម្នការធានា 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

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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6. ឥណទាននិងបុមរគបទានអតិថិជន(ត)

(ង) វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ហ្និភព័យធំ 45,978,789 184,742,776 48,879,176 197,325,233

ហ្និភព័យតូច 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

 

(ច) វិភាគតាមភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ភាគតីពាក់ពព័ន្ធ (កំណត់សម្គា ល់25 (គ))  420,903  1,691,188  -  - 

ភាគតីមិនពាក់ពព័ន្ធ  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

(ច) អគតាការគបាក់

  ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន ទទលួលបានអបរាការបបាក់ប្រចំាឆ្នា ំ ដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ឥណទានម្នកាលកំណត់ 8.00% - 12.00%  8.00% - 13.00%

ឥណទានវបិារ្ូរន៍ 7.00% - 12.00%  7.00% - 13.00%

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018



ទំព័រ
216

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018

7. គទព្រយសកម្មមផ្រសងៗ
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ការបបាក់ដថុលបតរូវទទលួល 13,931,968 55,978,647 7,493,584 30,251,599

ដក៖ ការបបាក់បតរូវព្យលួរ (11,766,937) (47,279,553) (5,622,517) (22,698,101)

ការបបាក់សថុទ្ធបតរូវទទលួល 2,165,031 8,699,094 1,871,067 7,553,498

បបាក់សំណងបតរូវទទលួល 911,484 3,662,343 394,324 1,591,886

បបាក់កក់ 398,926 1,602,885 392,276 1,583,618

ការ្រង់មថុន 402,009 1,615,272 205,404 829,216

ការផគាត់ផគាង់សផ្ងៗ 107,029 430,043 105,584 426,243

បករុមហ៊ថុនពាក់ពព័ន្ធជំពាក់ [កំណត់សម្គា ល់ 25 (គ)] 68,554 275,450 64,017 258,437

សផ្ងៗ 92,659 372,303 176,043 710,684

4,145,692 16,657,390 3,208,715 12,953,582

រាល់បទព្យសកមមាសផ្ងៗទំាងអស់ បតរូវបានរពំរឹងថានរឹងអាចយកបតេ្់រមកវញិកនាថុងរយៈសពលមលួយឆ្នា ំ ពតីកាល្ររសិច្ឆទរារាងតថុល្យការ សលើកខលងខត 
បបាក់្រសញ្ញើខដលសងវញិចំនលួន 353.632 ដថុល្្រអាសមរកិ (2017៖ 380.321 ដថុល្្រអាសមរកិ) ទាក់ទងនរឹងការជលួលការយិលព័យ និងទូរម្៉ា សថុតីនដក 

បបាក់សដាយសវព័យប្រវត្ិ (ATM)។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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8. គទព្រយសកម្មអរូបី

ពព័ត៌ម្នលមអែិតអំពតីបទព្យសកមមាអរ្ូរតី ខដលរលួមម្នអាជ្ា្រព័ណណកមមាវធិតីកថុំព្ូយទព័រ ម្នដូចខាងសបកាម៖ 

កម្មវិធីកុំព្រយនួទ័រ
ដុលា្្ររអាមមរិក

ការងារកំពុង
ដំមណើរកា

ដុលា្្ររអាមមរិក
សរុប

ដុលា្្ររអាមមរិក

ថថលៃមដើម
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 1,735,110 - 1,735,110
្រខន្ម 617,117 - 617,117
ចាត់ថានា ក់សេើងវញិឆនបទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ - 548,099 548,099
សផ្រ 548,099 (548,099) -

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 2,900,326 - 2,900,326

រំលស់បង្គរ
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 1,068,230 - 1,068,230
រលំស់ 274,314 - 274,314

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 1,342,544 - 1,342,544

តថមលៃចុះបញ្ីសុទ្ធ 1,557,782 - 1,557,782

សមមូលនរឹងពាន់សរៀល 6,259,168 - 6,259,168

ថថលៃមដើម
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 1,245,494 - 1,245,494

្រខន្ម 489,616 - 489,616

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 1,735,110 - 1,735,110

រំលស់បង្គរ
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 950,186 - 950,186
រលំស់ 118,044 - 118,044
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 1,068,230 - 1,068,230

តថមលៃចុះបញ្ីសុទ្ធ 666,880 - 666,880
សមមូលនរឹងពាន់សរៀល 2,692,195 - 2,692,195

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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9. គទព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្្ររ

ពព័ត៌ម្នលមអែិតអំពតីបទព្យសម្បត្ិនិង្ររក្ិារ ម្នដូចខាងសបកាម៖

ការបកលម្អ
គទព្រយជួល

ដុលា្្ររអាមមរិក

បរិកា្្ររ
ការិយាល័យ

ដុល្ា្ររអាមមរិក

សងា្ហ្ររិមនិង
បរិកា្្ររបំពាក់

ដុល្ា្ររអាមមរិក

បរិកា្្ររ
កុំព្រយដូទ័រ

ដុល្ា្ររអាមមរិក
យានយន្ត

ដុល្ា្ររអាមមរិក

ការងារកំពុង
ដំមណើរការ

ដុល្ា្ររអាមមរិក
សរុប

ដុល្ា្ររអាមមរិក

ថថលៃមដើម
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 3,417,291 2,349,830 523,772 1,323,509 596,221 548,099 8,758,722

ការទិញ្រខន្ម - 121,588 - 41,248 142,500 191,629 496,965

ជបមះពតី្រញ្តី (151,480) - - - - - (151,480)

ចាត់ថានា ក់សេើងវញិសៅបទព្យសកមមាអរ្ូរតី - - - - - (548,099) (548,099)

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 3,265,811 2,471,418 523,772 1,364,757 738,721 191,629 8,556,108

រំលស់បង្គរ
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 2,159,432 1,810,320 347,458 1,219,685 395,319 - 5,932,214

រលំស់ 332,459 201,001 19,120 85,011 76,865 - 714,456

ជបមះពតី្រញ្តី (117,356) - - - - - (117,356)

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 2,374,535 2,011,321 366,578 1,304,696 472,184 - 6,529,314

តថមលៃចុះបញ្ីសុទ្ធ 891,276 460,097 157,194 60,061 266,537 191,629 2,026,794

សមមូលនរឹងពាន់សរៀល 3,581,147 1,848,670 631,605 241,325 1,070,946 769,965 8,143,658

ការបកលម្អ
គទព្រយជួល

ដុលា្្ររអាមមរិក

បរិកា្្ររ
ការិយាល័យ

ដុល្ា្ររអាមមរិក

សងា្ហ្ររិមនិង
បរិកា្្ររបំពាក់

ដុល្ា្ររអាមមរិក

បរិកា្្ររ
កុំព្រយដូទ័រ

ដុល្ា្ររអាមមរិក
យានយន្ត

ដុល្ា្ររអាមមរិក

ការងារកំពុង
ដំមណើរការ

ដុល្ា្ររអាមមរិក
សរុប

ដុលា្្ររអាមមរិក

ថថលៃមដើម
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 3,373,667 2,238,015 520,992 1,313,873 548,060 - 7,994,607

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

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

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 3,417,291 2,349,830 523,772 1,323,509 596,221 548,099 8,758,722

រំលស់បង្គរ
គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 1,816,989 1,588,275 277,614 1,055,231 301,481 - 5,039,590

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

ការលក់សចញ - - - - (3,638) - (3,638)

គិតបតរឹមឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 2,159,432 1,810,320 347,458 1,219,685 395,319 - 5,932,214

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

សមមូលនរឹងពាន់សរៀល 5,077,977 2,178,002 711,780 419,137 811,041 2,212,676 11,410,613

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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10. គបាក់បមញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគគឹះសា្្រនហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
គណនតីចរន្  14,666,003  58,928,000 9,679,448 39,075,932

គណនតីបបាក់សន្ំ  777,064  3,122,243 1,244,379 5,023,558

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់  36,300,000  145,853,400 119,000,000 480,403,000

51,743,067  207,903,643 129,923,827 524,502,490

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ ម្នរយៈសពលមលួយឆ្នា ំ។

គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទរារាងតថុល្យការ បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ ទទលួលបានអបរាការបបាក់ ដូចខាងសបកាម 

សដាយខផអែកសៅសលើលក្ខណ្ឌ  និងប្រសភទរ្ិូរយ្រព័ណណ។ 

2018 2017

គណនតីចរន្ 0.00% - 2.28% 2.10%

គណនតីបបាក់សន្ំ 0.50% 1.00%

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ 1.00% - 4.75% 1.30% - 2.75%

11. គបាក់បមញ្ញើរបស់អតិថិជន
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

គណនតីចរន្ 247,400,388 994,054,759 180,370,858 728,157,154

គណនតីសន្ំ 59,629,892 239,592,906 48,863,094 197,260,310

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ 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

រាល់បបាក់្រសញ្ញើទំាងអស់ ម្នអាយថុកាលមលួយឆ្នា ំសលើកខលងខតបបាក់្រសញ្ញើចំនលួន 1.966.140 ដថុល្្រអាសមរកិ (2017៖ 1.212.191 ដថុល្្រអាសមរកិ) 

ខដលម្នកាលកំណត់សលើសពតីមលួយឆ្នា ំ។

រាល់បបាក់្រសញ្ញើអតិ្ិជនទំាងអស់ ទទលួលបានអបរាការបបាក់ ដូចខាងសបកាម សដាយខផអែកសៅសលើលក្ខណ្ឌ  និងប្រសភទរ្ិូរយ្រព័ណណ។ 
 

2018 2017

គណនតីចរន្ 0.00% - 1.43% 0.00% - 2.08%

គណនតីសន្ំ 0.50% - 1.25% 1.00% - 1.25%

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ 1.50% - 6.50% 2.00% - 6.50%

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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12. បំណុលមផ្រសងៗ
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ការបបាក់បតរូវ្រង់  5,688,322  22,855,678 6,595,714 26,626,897

មូល្រ្បទាន្របតសបម្្់រផ្ត់ទាត់  2,328,574  9,356,210 1,450,644 5,856,250

បបាក់រង្វ ន់្រងគារ  901,855  3,623,653 891,000 3,596,967

គណនតីអនាកផគាត់ផគាង់  598,137  2,403,314 257,701 1,040,339

ពន្ធកាត់ទថុកបតរូវ្រង់  133,162  535,045 112,028 452,257

្រងគារចំណាយអតតីតភាពការង្រ  119,962  482,007 - -

ពន្ធសលើបបាក់ស្រៀវត្រប៍តរូវ្រង់  19,970  80,239 18,464 74,539

សផ្ងៗ (*)  1,121,111  4,504,625 604,108 2,438,784

10,911,093  43,840,771 9,929,659 40,086,033

(*) រលួម្រញចាូ លកនាថុង្ំរណថុ លសផ្ងៗ ទរឹកបបាក់ចំនលួន 1.052.052 ដថុល្្រអាសមរកិ (2017៖ 440.544ដថុល្្រអាសមរកិ) គឺជាការសផ្របបាក់ពតីសបរៅប្រសទស 
 

ខដលនរឹងបតរូវដាក់ចូលគណនតីបបាក់្រសញ្ញើអតិ្ិជនជាក់ល្ក់។

រាល់្ំរណថុ លខាងសលើទំាងអស់ បតរូវបានរពំរឹងថានរឹងបតរូវទូទាត់កនាថុងរយៈសពលមលួយឆ្នា ំ ្រន្ា្់រពតីកាល្ររសិច្ឆទរារាងតថុល្យការ។

13. មដើមទុន
2018 2017

ភាគហ៊ុន(‘000) ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ភាគហ៊ុន(‘000) ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
សមតថុល្យសដើមបគា 71,000 71,000,000 286,627,000 67,000 67,000,000 270,479,000

ការខ្រងខចកសដើមទថុន 4,000 4,000,000 16,072,000 4,000 4,000,000 16,148,000

លសមអែៀងពតីការ្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ - - (1,349,000) - - -

សមតថុល្យចថុងបគា 75,000 75,000,000 301,350,000 71,000 71,000,000 286,627,000

កនាថុងអំេថុងឆ្នា  ំភាគហ៊ថុនិកបានអនថុមព័ត និង្រខនម្សដើមទថុនម្នចំនលួន 4ល្នដថុល្្រអាសមរកិ (4ល្នភាគហ៊ថុន) ខដលម្នតឆមច្ារកិ 1ដថុល្្រអាសមរកិកនាថុងមលួយភាគហ៊ថុន។ 

ការ្រខន្មសដើមទថុនសនះ បតរូវបាន្រង់រលួចសហើយកនាថុងឆ្នា ំ។ ធនាគារកណា្ក ល បានអនថុមព័តការ្រខន្មសដើមទថុន សៅឆ្ងៃទតី19 ខខមករា ឆ្នា ំ2018។ បកសលួងពាណិជ្កមមា 

បានអនថុមព័តលក្ន្ិកៈ សៅឆ្ងៃទតី21 ខខមតីនា ឆ្នា ំ2018។ 

14. ចំណូលការគបាក់
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ចំណូលការបបាក់មកពតី៖

   ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 34,096,484 136,999,673 32,529,668 131,322,270

   សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល 508,507 2,043,181 309,000 1,247,433

   សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ និង

   បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 1,731,378 6,956,677 2,078,226 8,389,798

36,336,369 145,999,531 34,916,894 140,959,501

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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15. ចំណាយការគបាក់
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ចំណាយការបបាក់សៅសលើ៖

   គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់  13,321,855  53,527,213 14,529,779 58,656,718

   គណនតីសន្ំ  464,039  1,864,509 483,844 1,953,278

   គណនតីចរន្  2,954,584  11,871,519 1,564,478 6,315,798

16,740,478 67,263,241 16,578,101 66,925,794

16. ចំណូលថថលៃឈ្ននួលនិងកថគមមជើងសា
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
កឆបមដំសណើ រការឥណទាន  1,116,923  4,487,797  1,423,954  5,748,502 

កឆបមសជើងសា  1,015,556  4,080,504  338,914  1,368,196 

កឆបមពតីការសងឥណទានមថុនកាលកំណត់  781,761  3,141,116  979,966  3,956,123 

កឆបមផ្ល់កិចចាសនយាឥណទាន  247,746  995,443  220,869  891,648 

សផ្ងៗ  554,328  2,227,290  386,843  1,561,685 

3,716,314  14,932,150  3,350,546  13,526,154 

17. ចំណាយបុគ្គលិក
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
បបាក់ស្រៀវត្រ ៍និងបបាក់ឈនាលួល  2,803,321  11,263,744 2,599,060 10,492,406

បបាក់រង្វ ន់ និងបបាក់សលើកទរឹកចិត្  481,018  1,932,730 647,060 2,612,181

ចំណាយអតតីតភាពការង្រ  119,962  482,007 - -

អត្ប្រសយជន៍រយៈសពលខ្តីសផ្ងៗ  443,627  1,782,494 438,325 1,769,518

 3,847,928 15,460,975 3,684,445 14,874,105

18. ចំណាយរំលស់គទព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្្ររនិងរំលស់គទព្រយសកម្មអរូបី
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
រលំស់បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ (កំណត់សម្គា ល់9)  714,456  2,870,684  896,262  3,618,209 

រលំស់បទព្យសកមមាអរ្ូរតី (កំណត់សម្គា ល់8)  274,314  1,102,194  118,044  476,544 

988,770 3,972,878  1,014,306 4,094,753 

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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19. ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយគបតិបត្តិការ
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ការជលួលការយិលព័យ 693,245 2,785,458 646,308 2,609,145

ការជលួសជថុល និងការខ្ទំា 497,040 1,997,107 365,656 1,476,153

ការសបាះពថុម្ ទតីផសារ និងការផ្ពវផសាយ 404,881 1,626,812 278,478 1,124,216

កឆបមសសវាធនាគារ 284,133 1,141,646 65,747 265,421

សន្ិសថុខ 259,031 1,040,787 252,563 1,019,597

កឆបមអាជ្ា្រព័ណណ 256,020 1,028,688 269,018 1,086,026

ទរឹក-សភ្ើង 213,337 857,188 216,500 874,011

បា៉ា តង់ និងពន្ធអាករសផ្ងៗ 174,032 699,261 168,908 681,882

ធានារា៉ា្់ររង 162,706 653,753 153,295 618,852

ចំណាយទំនាក់ទំនង 113,207 454,866 95,661 386,183

សម្្រការយិលព័យ និងការសបាះពថុម្សផ្ងៗ 103,140 414,417 82,654 333,674

យនយន្ និងចំណាយដំសណើ រការយនយន្ 95,454 383,534 100,491 405,682

ការអភិវឌ្ឍអាជតីវកមមា 94,899 381,304 92,142 371,977

កឆបមវជ្ិាជតីវៈ និងចំណាយពាក់ពព័ន្ធសផ្ងៗ 52,466 210,808 48,465 195,653

កឆបមរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល 42,521 170,849 56,362 227,533

ការផគាត់ផគាង់សផ្ងៗ 23,730 95,347 21,877 88,317

សម្្រសបម្្់រសកមមាភាពធនាគារ 7,186 28,873 6,564 26,499

ចំណាយសផ្ងៗ (*) 249,136 1,001,029 92,666 374,094

3,726,164 14,971,727 3,013,355 12,164,915

(*) សៅកនាថុងឆ្នា ំ2018 ចំនលួនខាងសលើម្នរលួម្រញចាូ លចំណាយសលើការពិនព័យ ខដលបាន្រង់ជូន្រញ្ញត្ិករម្នចំនលួនទរឹកបបាក់ 124.409 ដថុល្្រអាសមរកិ (500.000.000 

សរៀល)។ 

20. សំវិធានធនខាតមលើការថយចុះតថមលៃថនឥណទានបុមរគបទាននិងហិរញ្ញប្របទាន

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

សំវធិានធនសបម្្់រការខាតឥណទាន (កំណត់សម្គា ល់6(ខ)) 7,460,999 29,978,294 3,196,846 12,905,666

សំវធិានធន សបម្្់រសមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ  

   និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ (កំណត់សម្គា ល់5) 916,598 3,682,891 - -

សំវធិានធនជបមះពតីកិចចាសនយារារាងសមតថុល្យ (កំណត់សម្គា ល់24(ក)) 117,432 471,842 275,770 1,113,283

8,495,029 34,133,027 3,472,616 14,018,949

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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21. ពន្ធ

(ក) ពន្ធពន្រារគទព្រយសកម្ម

  ពន្ធពនយារបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លពន្ធពនយារបតរូវបានវភិាគដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ពន្ធពនយារបទព្យសកមមា 1,121,261 4,505,227 794,476 3,207,299

្ំរណថុ លពន្ធពនយារ - - (20,580) (83,081)

ពន្ធពន្រារគទព្រយសកម្ម-សុទ្ធ 1,121,261 4,505,227 773,896 3,124,218

  ្រខបម្របមរួលពន្ធពនយារបទព្យសកមមាសថុទ្ធ ម្នដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
សមតថុល្យសដើមឆ្នា ំ 773,896 3,124,218 637,890 2,575,162

្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 347,365 1,395,712 136,006 549,056

លសមអែៀងពតីការ្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ - (14,703) - -

សមតុល្រយចុងឆ្ន្រំ 1,121,261 4,505,227 773,896 3,124,218

  ពន្ធពន្រារគទព្រយសកម្ម៖

សំវិធានធន
ហា្វ្រសុីលីធី
ហិរញ្ញវត្ថុ

ដុលា្្ររអាមមរិក

រំលស់ពមនលៃឿន
គទព្រយសកម្មរូបី

និងអរូបី
ដុលា្្ររអាមមរិក

សរុប
ដុលា្្ររអាមមរិក

នាឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 716,595 - 716,595
្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 77,881 - 77,881

នាឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 794,476 - 794,476

សមមូលជាពាន់សរៀល 3,207,299 - 3,207,299

នាឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 794,476 - 794,476
្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 324,158 2,627 326,785

នាឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 1,118,634 2,627 1,121,261

សមមូលជាពាន់មរៀល 4,494,671 10,556 4,505,227

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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21. ពន្ធ(ត)

(ក) ពន្ធពន្រារគទព្រយសកម្ម(ត)

  បំណុលពន្ធពន្រារ៖

រំលស់ពមនលៃឿនគទព្រយ
សកម្មរូបីនិងអរូបី

ដុលា្្ររអាមមរិក
នាឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2017 (78,705)
្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 58,125

នាឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2017 (20,580)

សមមូលជាពាន់សរៀល (83,081)
នាឆ្ងៃទតី01 ខខមករា ឆ្នា ំ2018 (20,580)

្រន្ថុកសៅកនាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 20,580

នាឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 -

សមមូលជាពាន់មរៀល -

(ខ) បំណុលពន្ធមលើគបាក់ចំមណញក្នថុងគគា
  

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
សមតថុល្យសដើមឆ្នា ំ 1,930,164 7,792,072 1,610,398 6,501,177

្រន្ថុកកនាថុងឆ្នា ំ 1,810,664 7,275,247 2,278,188 9,197,045

និយព័តកមមាពន្ធឆ្នា ំមថុន 115,608 464,513 16,818 67,894

ពន្ធសលើបបាក់ចំសណញបាន្រង់ (2,447,846) (9,835,445) (1,975,240) (7,974,044)

លសមអែៀងពតីការ្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ - (36,672) - -

សមតុល្រយចុងឆ្ន្រំ 1,408,590 5,659,715 1,930,164 7,792,072

 (គ) ចំណាយពន្ធមលើគបាក់ចំមណញ
  

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ពន្ធកនាថុងឆ្នា ំ៖

ចរន្ពន្ធកនាថុងឆ្នា ំ 1,810,664 7,275,247 2,278,188 9,197,045

និយព័តកមមាពន្ធឆ្នា ំមថុន 115,608 464,513 16,818 67,894

ពន្ធពនយារសលើបបាក់ចំសណញ (347,365) (1,395,712) (136,006) (549,056)

ចំណាយពន្ធមលើគបាក់ចំមណញ 1,578,907 6,344,048 2,159,000 8,715,883

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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21. ពន្ធ(ត)

(គ) ចំណាយពន្ធមលើគបាក់ចំមណញ(ត)

  ការសផ្ៀងផ្្ត់រវាងពន្ធសលើបបាក់ចំសណញ និងគណសនយ្យចំសណញ៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ចំសណញមថុន្រង់ពន្ធសលើបបាក់ចំសណញ 6,442,044 25,884,133 10,744,609 43,375,987

ពន្ធគណនារាមអបរា 20% 1,288,409 5,176,827 2,148,922 8,675,198

ផល្រ៉ាះពាល់ពន្ធ ទាក់ទិននរឹង៖

ចំណាយខដលមិនអាចកាត់កងបានរាមចបា្់រពន្ធ 234,494 942,197 43,406 175,230

បបាក់ចំណូលមិនជា្់រពន្ធ (59,604) (239,489) (50,146) (202,439)

និយព័តកមមាពន្ធឆ្នា ំមថុន 115,608 464,513 16,818 67,894

ចំណាយពន្ធមលើគបាក់ចំមណញ 1,578,907 6,344,048 2,159,000 8,715,883

  អនថុសល្មរាមចបា្់រសារសពើពន្ធកម្ថុជា ធនាគារម្នកាតពវកិចចា្រង់ពន្ធសលើបបាក់ចំសណញ 20%។

22. សាច់គបាក់បានពីគបតិបត្តិការ

កំណត់
សម្្រល់

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ចំមណញមុនបង់ពន្ធ 6,442,044 25,884,133 10,744,609 43,375,987

និយព័តកមមា៖
រលំស់បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ និងរលំស់បទព្យសកមមាអរ្ូរតី 18 988,770 3,972,878 1,014,306 4,094,753
សំវធិានធនសបម្្់រការ្យចថុះតឆម្ឆនឥណទាន ្រថុសរប្រទាន  

   និងហិរញ្ញ្រ្បទាន 20 8,495,029 34,133,027 3,472,616 14,018,949
ខាតពតីការលក់បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ 34,124 137,110 - -
ចំសណញពតីការលក់បទព្យសម្បត្ិ និង្ររក្ិារ - - (4,458) (17,997)
ចំណូលការបបាក់សថុទ្ធ (19,595,891) (78,736,290) (18,338,793) (74,033,707)

ខាតប្រតិ្រត្ិការមថុន្រខបម្របមរួលសដើមទថុន្រងវិល (3,635,924) (14,609,142) (3,111,720) (12,562,015)
្រខបម្របមរួលសដើមទថុន្រងវិល
សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល (17,733,194) (71,251,973) (10,060,000) (40,612,220)

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ  

   និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 4,000,000 16,072,000 9,000,000 36,333,000

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន (33,070,614) (132,877,727) (48,541,758) (195,963,077)
បទព្យសកមមាសផ្ងៗ (643,013) (2,583,625) (279,744) (1,129,326)
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងបគរឹះស្ាន

ហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ (78,180,760) (314,130,293) (101,443,657) (409,528,042)

បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន 109,911,266 441,623,467 172,876,109 697,900,852

្ំរណថុ លសផ្ងៗ 1,888,826 7,589,304 (482,654) (1,948,473)

សាច់គបាក់(មគបើគបាស់ក្នថុង)/បានពីគបតិបត្តិការ (17,463,413) (70,167,989) 17,956,576 72,490,699

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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23. សាច់គបាក់និងសាច់គបាក់សមមូល

 សបម្្់រសគាល្ំរណងឆនរបាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់ សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលរលួមម្ន៖

 
2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
សាច់បបាក់កនាថុងឆដ 9,190,062 36,925,669 7,257,167 29,297,183

សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល៖

គណនតីចរន្ 95,597,285 384,109,891 121,611,232 490,944,544

គណនតីផ្ត់ទាត់ 2,328,574 9,356,210 1,450,644 5,856,250

មូល្របតខដលអាចជលួញដូរបាន 

  (កាលកំណត់្រតីខខ ឬតិចជាង) 35,522,648 142,730,000 38,363,722 154,874,346

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ៖

គណនតីចរន្ 24,659,788 99,083,028 4,646,398 18,757,509

គណនតីបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ (កាលកំណត់្រតីខខ ឬតិចជាង) 38,000,000 152,684,000 31,000,000 125,147,000

205,298,357 824,888,798 204,329,163 824,876,832

24. កិច្ចសន្រានិងយថាភាព

 (ក) កិច្ចសន្រាឥណទានលិខិតធានាធនាគារនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

  ធនាគារម្នចំនលួនទរឹកបបាក់កនាថុងកិចចាសនយាឆនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសបរៅរារាងតថុល្យការរ្រស់ធនាគារ ខដលបតរូវពនយារឥណទានជូនអតិ្ិជន លិខិត
 

ធានាធនាគារ និងកញចា ្់រឥណទានសផ្ងៗដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ចំខណកឥណទានវបិារ្ូរន៍ខដលមិនបានសប្រើបបាស់ 28,089,159 112,862,241 25,537,115 103,093,333

កាលកំណត់ឥណទាន 12,267,496 49,290,799 - -

លិខិតធានាសផ្ងៗ 6,381,002 25,638,866 7,035,667 28,402,988

46,737,657 187,791,906 32,572,782 131,496,321

   សៅឆ្ងៃទតី31 ខខធនាូ ឆ្នា ំ2018 ធនាគារបានសធើវសំវធិានធន សបម្្់រកិចចាសនយាហិរញ្ញវត្ថុសបរៅរារាងតថុល្យការ ខដលបានអនថុវតរ្ាមប្រកាសរ្រស់
 

ធនាគារកណ្ាល សលខ ធ7-017-344ប្រ.ក និងសារាចរខណនំាសលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ស្តីពតី “ចំណាត់ថានា ក់ហ្និភព័យឥណទាន 

និងសំវធិានធនសលើអថុតីមខភរមិន សបម្្់រធនាគារ” ដូចខដលបានសរៀ្ររា្់រសៅកំណត់សម្គា ល់ 2.6។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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24. កិច្ចសន្រានិងយថាភាព(ត)

 (ក) កិច្ចសន្រាឥណទានលិខិតធានាធនាគារនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ(ត)

  ្រខបម្របមរួលកិចចាសនយាសបរៅរារាងតថុល្យការ៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
សដើមឆ្នា ំ 275,770 1,113,283 - -

សំវធិានធនកនាថុងឆ្នា ំ 117,432 471,842 275,770 1,113,283

លំសអៀងពតីការ្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ - (5,239) - -

ចុងឆ្ន្រំ 393,202 1,579,886 275,770 1,113,283

 (ខ) កិច្ចសន្រាភតិសន្រាគបតិបត្តិបដលមិនអាចលុបមាលបាន

  ធនាគារម្នកិចចាសនយាភតិសនយាប្រតិ្រត្ិមិនអាចលថុ្រសចាលបាន ចំសពាះការជលួលអគារការយិលព័យរ្រស់ខ្លួន។

  ចំណាយភតិសនយាអ្រ្ប្ររម្នាសពលអនាគត សបកាមកិចចាសនយាភតិសនយាប្រតិ្រត្ិខដលមិនអាចលថុ្រសចាលបានម្នដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
មិនសលើសមលួយឆ្នា ំ  568,622  2,284,723 103,288 416,974

សលើសមលួយឆ្នា ំ្រ៉ាថុខន្មិនសលើសបបំាឆ្នា ំ  1,151,525  4,626,827 600,483 2,424,150

សលើសបបំាឆ្នា ំសេើងសៅ  161,871  650,398 1,448,818 5,848,878

1,882,018  7,561,948 2,152,589 8,690,002

25. គបតិបត្តិការនិងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ

 (ក) ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនង

  ទំនាក់ទំនង និងភាគតីពាក់ពព័ន្ធរ្រស់ធនាគារ ម្នដូចខាងសបកាម៖

ទំនាក់ទំនង ភាគីពាក់ព័ន្ធ
បករុមហ៊ថុនសមធំ RHB Bank Berhad

បករុមហ៊ថុនភាគតីពាក់ពព័ន្ធ បករុមហ៊ថុនទំាងអស់ខដលស្ិតសៅសបកាម 
បករុមហ៊ថុនសមខតមលួយ

សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាភិបាលទំាងអស់រ្រស់ធនាគារ ខដលម្នសិទ្ធិសធវើការសសបមច 
ចិត្សំខាន់ៗ ពាក់ពព័ន្ធសៅនរឹងសគាលសៅយថុទ្ធសាសសរ្្រស់ធនាគារ និង្រថុគគាលិក 
គណៈបគ្់របគងជាន់ខ្ស់ (រលួមទំាងសម្ជិកបគរួសារជិតដិតរ្រស់ពលួកសគផងខដរ)។

្រថុគគាលិកគណៈបគ្់របគងសំខាន់ៗ

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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25. គបតិបត្តិការនិងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ(ត)

(ខ) ទឹកគបាក់បានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ទរឹកបបាក់បានពតីភាគតីពាក់ពព័ន្ធ 95,748 384,715  31,943  128,954 

ទរឹកបបាក់បានពតីបករុមហ៊ថុនសម 116,812 469,351  32,074  129,483 

212,560 278,535  64,017  258,437 

(គ) ឥណទានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ឥណទានសបម្្់រគណៈបគ្់របគងសំខាន់ៗ  419,474  1,685,446  -  - 

ការបបាក់ខដលបតរូវទទលួល  1,429  5,742 - -

 420,903  1,691,188  -  - 

ចំណូលការបបាក់  6,044  24,285 - -

(ឃ) ទឹកគបាក់ជំពាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

ទរឹកបបាក់ជំពាក់បករុមហ៊ថុនសម៖

  - បបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់ - - 28,000,000 113,036,000

  - គណនតីចរន្ 697,018 2,800,617 615,264 2,483,821

  - ការបបាក់បតរូវ្រង់ - - 178,323 719,890

697,018 2,800,617 28,793,587 116,239,711

  - ចំណាយការបបាក់ 64,844 260,543 2,284,179 9,221,231

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ទរឹកបបាក់ជំពាក់ភាគតីពាក់ពព័ន្ធ៖

  - គណនតីចរន្  1,225,851  4,925,469 46,133 186,239

  - បបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់  7,693,415  30,912,141 28,713,599 115,916,799

  - ការបបាក់បតរូវ្រង់  339,733  1,365,047 399,989 1,614,756

9,258,999  37,202,657 29,159,721 117,717,794

  - ចំណាយការបបាក់ 455,296 1,829,379  740,710  2,990,246 

  - ចំណាយកនាថុងការខណនំាអតិ្ិជន 1,817 7,300  12,496  50,446 

457,113 1,836,679  753,206  3,040,692 

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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25. គបតិបត្តិការនិងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ(ត)

(ង) លាភការរបស់បុគ្គលិកគណៈគគប់គគងសំខាន់ៗ

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

បបាក់ស្រៀវត្រ ៍និងអត្ប្រសយជន៍រយៈសពលខ្តី 1,785,325  7,173,436  1,781,123  7,190,394 

(ច) លាភការរបស់គកុមគបឹក្រសាភិបាល

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

កឆបមរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភិបាល 42,521 170,849 56,362 227,533

26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកមមាភាពអាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារប្រឈមនរឹងហ្និភព័យហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗមលួយចំនលួន ដូចជាហ្និភព័យឥណទាន ហ្និភព័យទតីផសារ (រលួមម្នហ្និភព័យរ្ិូរយ្រព័ណណ 

ហ្និភព័យអបរាការបបាក់ ហ្និភព័យតឆម)្ និងហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួល។ អាជតីវកមមាហិរញ្ញវត្ថុភាគសបចើនប្រឈមមថុខនរឹងហ្និភព័យ កនាថុងសនាះហ្និភព័យ

ប្រតិ្រត្ិការគឺជាផលវបិាកខដលពិបាកសជៀសរលួចណាស់កនាថុងដំសណើ រការអាជតីវកមមា។ ធនាគារមិនសប្រើបបាស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្ន្ (derivative financial 

instrument) សដើម្បតីបគ្់របគងហ្និភព័យហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខ្លួនសនាះសទ។

បទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាសិទ្ធិកិចចាសនយាសដើម្បតីទទលួលបានសាច់បបាក់ ឬបទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុមលួយសផ្ងសទៀត ពតីអងគាភាពមលួយសផ្ងសទៀត។ បទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ
 

បតរូវបានចាត់ថានា ក់ជាឥណទាន និងគណនតីបតរូវទទលួលសផ្ងៗខដលរលួម្រញចាូ លសាច់បបាក់ កនាថុងឆដសមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល សមតថុល្យសៅធនាគារ 

និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ ឥណទានអតិ្ិជន និងបទព្យសកមមា សផ្ងសទៀត។

្ំរណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកាតពវកិចចាកិចចាសនយាកនាថុងការផ្ល់សាច់បបាក់ ឬបទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុមលួយសផ្ងសទៀត ពតីអងគាភាពមលួយសផ្ងសទៀត។ ្ំរណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ 

បតរូវបានចាត់ថានា ក់ថាជា្ំរណថុ លសផ្ងៗ ខដលរលួម្រញចាូ លបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និង បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន បបាក់កមចាតី 

និង្ំរណថុ លសផ្ងៗសទៀត។ 

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

ធនាគារកាន់កា្់របទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ (ឥណទាន និងគណនតីអតិ្ិជន) និង្ំរណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ (្ំរណថុ លសផ្ងៗរាម ឆ្្សដើមរលំស់បទព្យសកមមាអរ្ូរតី) 

ដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

គទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់បបាក់កនាថុងឆដ 9,190,062 36,925,669 7,257,167 29,297,183

សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល (*) 143,197,387 575,367,101 161,425,598 651,675,140

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារនិងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402

បទព្យសកមមាសផ្ងៗ 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

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 51,743,067 207,903,643 129,923,827 524,502,490

បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន 580,058,895 2,330,676,640 470,147,629 1,897,985,978

្ំរណថុ លសផ្ងៗ 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

គទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ 23,657,896 95,057,427 28,684,309 115,798,556

 (*) មិនរា្់រ្រញចាូ លបបាក់្រសញ្ញើ្របមរុង និងបបាក់តម្កល់ធានាសលើសដើមទថុនសៅធនាគារកណ្ាល។

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន

ហ្និភព័យឥណទាន គឺជាហ្និភព័យខដល្រណ្ាលមកពតីការខាត្រង់ខផនាកហិរញ្ញវត្ថុខដលអតិ្ិជន ឬភាគតីឆដគូ ទតីផសាររ្រស់ធនាគារ សធវើឱ្យខកខាន

មិនបាន្ំរសពញកាតពវកិចចាសង្ំរណថុ លរាមកិចចាសនយាឱ្យធនាគារ។ ហ្និភព័យឥណទានភាគសបចើនសកើតសេើងពតីការផដាល់ឥណទាន និង្រថុសរប្រទាន 

និងកិចចាសនយាឥណទានខដលសកើតមកពតីសកមមាភាពឆនការផ្ល់បបាក់កមចាតី។ 

ហ្និភព័យឥណទាន គឺជាហ្និភព័យធំជាងសគខតមលួយគត់កនាថុងអាជតីវកមមាធនាគារ សហតថុសនះគណៈបគ្់របគងសរៀ្រចំហ្និភព័យឥណទានរ្រស់ខ្លួន

យ៉ាងប្ររុងប្រយព័តនា។

  (ក) ការវាស់បវងហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបាន្រសង្កើតសគាលការណ៍ហ្និភព័យឥណទានសនាូល (Core Credit Risk Policy) ខដលបតរូវបានសរៀ្រចំសេើងសដើម្បតីអភិបាលនូវរាល់

សកមមាភាពកនាថុងការធានារា៉ា្់ររងហ្និភព័យរ្រស់ធនាគារ។ ការ្រន្ឥណទានបតរូវបានអភិបាលសដាយកមមាវធិតីឥណទាន ខដលបានសរៀ្រចំ 
គសបម្ងពិសសសសបម្្់រផលិតផល ឬសំសពៀតឥណទានពិសសស រា្់រទំាងទតីផសារសគាលសៅ កាលកំណត់ និងលកខ្ណ្ឌ  ឯកសារសម្អែ ង 

និងនតីតិវធិតីសៅសបកាមផលិតផលឥណទានខដលនរឹងបតរូវវភិាគ និងផ្ល់ជូនអតិ្ិជន។

ធនាគារក៏ធានាអះអាងថាខ្លួនបានខ្រងខចកតលួនាទតីចបាស់ល្ស់ រវាងកាតពវកិចចាអនាកសលើកសំសណើ ឥណទាន (loan originators) 

អនាកវភិាគឥណទាន (evaluators) និងកបមិតការអនថុមព័តឥណទាន (approving authorities)។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)
  (ខ) ការគគប់គគងកគមិតហានិភ័យនិងមគាលការណ៍បន្យហានិភ័យ

ធនាគារបគ្់របគងកបមិតហ្និភព័យ និងសផ្្តការយកចិត្ទថុកដាក់សលើហ្និភព័យឥណទាន សៅសពលខដលហ្និភព័យបតរូវបានរកស�ើញ 

ជាពិសសសសៅសលើភាគតីឆដគូជាឯកត្ជន និងភាគតីឆដគូជាបករុម បពមទំាងសហបគាសនានា។

ធនាគារសរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធរាមកបមិតឆនហ្និភព័យឥណទាន សដាយដាក់កបមិតសលើចំនលួនទរឹកបបាក់ឆនហ្និភព័យខដលអាចទទលួលយក

បាន ទាក់ទងនរឹងអនាកខចាតីបបាក់ជាឯកតជ្ន ឬអនាកខចាតីបបាក់ជាបករុម និងរាមខផនាកអាជតីវកមមា។ ហ្និភព័យសនះបតរូវបានបតរួតពិនិត្យរាមមូលដាឋា ន 

រងវិលជថុំ សហើយនរឹងបតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិប្រចំាឆ្នា ំ ឬញរឹកញា្់រជាងសនះរាមការចំាបាច់។ ការដាក់កំណត់សលើកបមិតហ្និភព័យ 

ឥណទានរាមផលិតផល និងរាមវសិព័យអាជតីវកមមា បតរូវបានអនថុមព័តសដាយបករុមប្ររឹកសាភិបាល។

ហ្និភព័យធំបតរូវបានកំណត់និយមនព័យសដាយធនាគារកណ្ាល ថាជាហ្និភព័យឥណទានទូសៅចំសពាះអនាកទទលួលផលជាឯកត្ជន 

ខដលសលើសពតី 10% ឆនមូលនិធិផ្្ល់សថុទ្ធរ្រស់ធនាគារ។ សយងរាមលក្ខណ្ឌ ឆនប្រកាសសលខ ធ7-06-226ប្រ.ក. រ្រស់ធនាគារ 

កណ្ាល តបមរូវឱ្យធនាគាររកសាឱ្យបានបគ្់រសពលសវល្នូវអនថុបាតអតិ្ររម្ចំនលួន 20% រវាងហ្និភព័យឥណទានទូសៅរ្រស់ធនាគារ  

ខដលសចញពតីប្រតិ្រតិ្ការជាមលួយនរឹងអនាកទទលួលផលជាឯកតជ្ននតីមលួយៗ និងមូលនិធិផ្្ល់សថុទ្ធរ្រស់ធនាគារ។ ហ្និភព័យឥណទានធំសរថុ្រ 

មិនបតរូវឱ្យសលើសពតី 300% ឆនមូលនិធិផ្្ល់សថុទ្ធរ្រស់ធនាគារសទ។

ធនាគារបានសប្រើបបាស់សគាលការណ៍ និងការអនថុវត្ជាសបចើន សដើម្បតីកាត់្រន្យហ្និភព័យឥណទាន រលួមម្នការតបមរូវឱ្យអនាកខចាតីបបាក់ 

ដាក់វត្ថុ្រញ្ចា ំសលើឥណទាន និង្រថុសរប្រទានខដលធនាគារផ្ល់ឱ្យខចាតី។ 

  (គ) មគាលការណ៍សំវិធានធននិងការថយចុះតថមលៃ

ធនាគារបានអនថុវត្រាមការសធវើចំណាត់ថានា ក់ហ្វ សថុតីលតីធតីហិរញ្ញវត្ថុ និងសំវធិានធនអនថុសល្មរាមប្រកាសពាក់ពព័ន្ធដូចបាន្រញ្្ក់សៅ 
កនាថុងកំណត់សម្គា ល់2.6 ឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

  (ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្្រំឬមុនការបមង្កើនឥណទាន

រារាងខាងសបកាមសនះ ្រង្ហា ញពតីហ្និភព័យឥណទានអតិ្ររម្រ្រស់ធនាគារ សដាយមិនគិតសលើវត្ថុ្រញ្ចា ំ ឬការ្រសង្កើន ឥណទាន 
សផ្ងសទៀតសេើយ។ ចំសពាះបទព្យសកមមាកនាថុងរារាងតថុល្យការ ហ្និភព័យខដលបាន្រង្ហា ញខាងសលើខផអែកសៅសលើតឆម្សយងសថុទ្ធ។  
ចំសពាះកិចចាសនយាពាក់ពព័ន្ធនរឹងឥណទាន ហ្និភព័យឥណទានអតិ្ររម្គឺជាចំនលួនទំាងសសរុងឆនកញចា ្់រឥណទានខដលមិនអាចខកខប្របាន។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

  (ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្្រំ ឬមុនការបមង្កើនឥណទាន(ត)

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

បទព្យសកមមាកនាថុងរារាងតថុល្យការ

សមតថុល្យនិងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ  

   និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 90,743,190 364,606,137 68,646,398 277,125,509

ឥណទាននិង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 418,530,200 1,681,654,344 392,920,585 1,586,220,402

បទព្យសកមមាសផ្ងៗ 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

បទព្យសកមមាសបរៅរារាងតថុល្យការ

កិចចាសនយាសផ្ងៗ 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

ប្រសិនស្រើម្នលទ្ធភាព ធនាគារនរឹងចរចាជាមលួយភាគតីឆដគូរ្រស់ខ្លួនអំពតីវត្ថុ្រញ្ចា ំ សដើម្បតីកាត់្រន្យហ្និភព័យឥណទាន។ កនាថុងការវាយ
 

តឆម្ពតីភាពខដលអាចទទលួលយកបានឆនវត្ថុ្រញ្ចា ំ ធនាគារគិតពិចារណាសៅសលើភាពខដលអាចដាក់លក់សលើទតីផសារបានឆនវត្ថុ្រញ្ចា ំ 
 

ក៏ដូចជាភាពសពញសលញឆនទំហំ្ំរណថុ ល។ ប្រសភទឆនវត្ថុ្រញ្ចា ំសំខាន់ៗ និងការ្រសង្កើនឥណទានសផ្ងៗ ខដលធនាគារទទលួលបាន  
ចំសពាះការផ្ល់ឥណទាននិង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជនរ្រស់ខ្លួន រលួមម្នបទព្យសម្បត្ិ និងការធានាសផ្ងៗ។ បទព្យសម្បត្ិទំាងឡាយបតរូវ

បានវាយតឆម្ពតីមលួយបគាសៅមលួយបគា សដាយខផអែកសៅរាមការវាយតឆម្រ្រស់អនាកវាយតឆម្ឯករាជអាជតីព។

គណៈបគ្់របគងម្នជំសនឿថា ខ្លួនម្នលទ្ធភាព្រន្ការបគ្់របគង និងបទបទង់ហ្និភព័យឥណទានរ្រស់ធនាគារខដល ្រណ្ាលមកពតី 
ឥណទាននិង្រថុសរប្រទាន ឱ្យស្ិតកនាថុងកបមិតអ្រ្ប្ររម្រាមវធិតីដូចខាងសបកាម៖

• ប្រម្ណ 99,99% (2017 ៖ 99,99%) ឆនឥណទាននិង្រថុសរប្រទានរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានធានាសដាយវត្ថុ្រញ្ចា ំ និង

• ធនាគារម្ននតីតិវធិតីវាយតឆម្ឥណទានយ៉ាងសមសស្រ កនាថុងការផ្ល់ ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានជូនអតិ្ិជន។

  (ង) គុណភាពឥណទានថនគទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាននិងបុមរគបទាន

គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទឆនរារាងតថុល្យការ ហ្និភព័យឥណទានរ្រស់ធនាគារ ខដលសកើតពតីឥណទាននិង្រថុសរប្រទាន អតិ្ិជន 

(សដាយមិនគិតវត្ថុ្រញ្ចា ំ ឬការ្រសង្កើនឥណទានសផ្ងៗ) ម្នដូចខាង សបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ឥណទាន និង្រថុសរប្រទាន៖

មិនហលួសកាលកំណត់ និងមិន្យចថុះតឆម្ 385,095,894 1,547,315,302 379,173,340 1,530,722,774

ហលួសកាលកំណត់្រ៉ាថុខន្មិន្យចថុះតឆម្ 28,852,994 115,931,330 7,152,655 28,875,268

្យចថុះតឆម្ 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

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

  (ង) គុណភាពឥណទានថនគទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

ឥណទាននិងបុមរគបទាន(ត)

i. ឥណទាននិងបុមរគបទានបដលមិនហួសកំណត់សងនិងមិនថយចុះតថមលៃ
 

 ឥណទាននិង្រថុសរប្រទានខដលមិនហលួសកំណត់សងមិនបតរូវបានចាត់ទថុកថា្យចថុះតឆមស្នាះសទ លថុះបរាខតម្នពព័ត៌ម្នសផ្ង 

 ្រញ្្ក់ផ្ថុយពតីសនះ។

ii. ឥណទាននិងបុមរគបទានបដលហួសកំណត់សងប៉ុបន្តមិនថយចុះតថមលៃ
 

 ឥណទាន និង ្រថុសរប្រទានខដលហលួសកំណត់សងរហូតដល់បតរូវឃំ្្សមើល មិនបតរូវបានចាត់ទថុកថា ្ យចថុះតឆម ្សនាះសទ លថុះបរាខត 

 ម្នពព័ត៌ម្នសផ្ង្រញ្្ក់ផ្ថុយពតីសនះ។ ចំនលួនឥណទាននិង ្រថុសរប្រទានអតិ្ិជនដថុលខដលបតរូវបានចាត់ រាមចំណាត់ថានា ក់ឥណទាន  
 សហើយខដលបានហលួសកំណត់សង្រ៉ាថុខន្មិន្យចថុះតឆម្ ម្នដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ឥណទានធមមារា  24,193,895  97,211,070  3,666,077  14,799,953 

ឥណទានឃំ្្សមើល  5,052,617  20,301,414  3,571,189  14,416,890 

 29,246,512  117,512,484  7,237,266 29,216,843 

ដក៖ សំវធិានធនជាក់ល្ក់ (393,518) (1,581,154) (84,611) (341,575)

 28,852,994  115,931,330  7,152,655  28,875,268 

 

iii. ឥណទាននិងបុមរគបទានបដលថយចុះតថមលៃ

 អនថុសល្មរាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្ាល សលខ ធ7-017-344ប្រ.ក ចថុះឆ្ងៃទតី01 ខខធនាូ  ឆ្នា ំ2017 ស្តីពតី  
 “ចំណាត់ថានា ក់ហ្និភព័យឥណទាន និង សំវធិានធនសលើអថុតីមខភរមិន “ឥណទាន និង ្រថុសរប្រទាន” ខដលហលួសកាលកំណត់ចា្់រពតី  

 ឥណទានសបកាមសង់្ដារ បតរូវបានចាត់ទថុកថា្យចថុះតឆម្។

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល
ឥណទានសបកាមសង់្ដារ 3,426,716  13,768,545 7,348,706 29,666,724

ឥណទានសង្ព័យ  3,679,878  14,785,750 1,431,250 5,777,956

ឥណទានបាត់្រង់  14,361,980  57,706,436 7,565,009 30,539,942

 21,468,574  86,260,731 16,344,965 65,984,622

ដក៖ សំវធិានធនជាក់ល្ក់ (16,887,262) (67,853,019) (9,750,375) (39,362,262)

 4,581,312  18,407,712 6,594,590 26,622,360

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

  (ង) គុណភាពឥណទានថនគទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សមតុល្រយនិងការដក់គបាក់មៅធនាគារនិងគគឹះសា្្រនហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

ការវភិាគអំពតីសមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់រ្រស់ធនាគារ សៅរាម្រណ្ាធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទ

រារាងតថុល្យការ រាមប្រសទសឆនភាគតីឆដគូរ្រស់ខ្លួន ម្នដូចខាងសបកាម៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

កនាថុងប្រសទសកម្ថុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ 71,164,904  285,940,584 64,984,250 262,341,417
សបរៅប្រសទសកម្ថុជា៖
ធនាគារពាណិជ្  20,494,884  82,348,444 3,662,148 14,784,092

 91,659,788  368,289,028 68,646,398  277,125,509 

ដក៖ សំវធិានធន (916,598) (3,682,891) - -

 90,743,190  364,606,137 68,646,398 277,125,509

គទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

បទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗរ្រស់ធនាគារ ជាចម្បងរលួមម្ន ការបបាក់បតរូវទទលួលចំសពាះការដាក់បបាក់សៅធនាគារ និង 
បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ និងបបាក់តម្កល់ ខដលធនាគារបានដាក់តម្កល់ចំសពាះការជលួលអគារការយិលព័យ។

  (ច) ការរឹបអូសវត្ថុបញ្្រំ

ធនាគារកណ្ាលតបមរូវឱ្យបគរឹះស្ានធនាគារទំាងអស់ សធវើចំណាត់ថានា ក់បទព្យសម្បត្ិយកបាន ជា “បទព្យសម្បត្ិរ រឹ្រអូស”សៅកនាថុងរារាង

តថុល្យការ ប្រសិនស្រើម្ន និងបតរូវលក់បទព្យសម្បត្ិសនាះសចញវញិកនាថុងរយៈសពលមលួយឆ្នា ំ។ 

កនាថុងអំេថុងឆ្នា ំសនះ ធនាគារមិនបានរ រឹ្រអូសបទព្យសកមមាណាមលួយខដលបានដាក់ជាវត្ថុ្រញ្ចា ំសនាះសទ។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

  (ឆ) ការគបមូលផ្តថុំហានិភ័យឥណទានថនគទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

i. វិភាគតាមបផ្នកភូមិសាសស្ត

 សដាយវភិាគរាមទតីរំាងប្រសទសឆនភាគតីឆដគូ គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទរារាងតថុល្យការ ហ្និភព័យឥណទានរ្រស់ធនាគារ ខដលភាគសបចើន 

 សកើតសេើងសៅកនាថុងប្រសទសកម្ថុជា ម្នដូចខាងសបកាម៖ 

គបមទសកម្ពថុជា
ដុលា្្ររអាមមរិក

គបមទសមផ្រសងៗ
ដុលា្្ររអាមមរិក

សរុប
ដុលា្្ររអាមមរិក

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2018

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ និង

     បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 71,164,904 19,578,286 90,743,190 

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 418,530,200 -   418,530,200 

បទព្យសកមមាសផ្ងៗ 3,535,164 - 3,535,164 

493,230,268 19,578,286 512,808,554 

សមមូលជាពាន់សរៀល 1,981,799,217 78,665,553 2,060,464,770 

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2017

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ និង

     បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 64,984,250 3,662,148 68,646,398 

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 392,920,585 -   392,920,585 

បទព្យសកមមាសផ្ងៗ 2,682,667 - 2,682,667 

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

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

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន(ត)

  (ជ) ការគបមូលផ្តថុំហានិភ័យឥណទានថនគទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

   ii.  វិភាគតាមគបមភទអាជីវកម្ម(ត)

សមតុល្រយនិង
ការដក់គបាក់
មៅធនាគារ
និងគគឹះសា្្រន

ហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

ឥណទាន
និងបុមរគបទាន

អតិថិជន
គទព្រយសកម្ម

មផ្រសងៗ សរុប

ដុលា្្ររអាមមរិក ដុលា្្ររអាមមរិក ដុលា្្ររអាមមរិក ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2018

បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ 90,743,190 25,690,833  895,144 117,329,167  471,428,592 

សណាឋា គារ និងសភាជនតីយដាឋា ន - 52,385,079  154,739 52,539,818  211,104,989 

ជំនលួញលក់រាយ - 51,864,437  185,572 52,050,009  209,136,934 

ជំនលួញលក់ដថុំ - 56,299,254  243,619 56,542,873  227,189,264 

ផលិតកមមា - 73,954,503  1,169,427 75,123,930  301,847,953 

កសិកមមា រថុក្ាប្រម្ញ់ និងសនសាទ - 4,407,857  3,590 4,411,447  17,725,194 

ឥណទានសគហដាឋា ន - 36,242,332  138,809 36,381,141  146,179,425 

ការជលួល និងភតិសនយាប្រតិ្រត្ិ  
  សដាយមិនរលួម្រញចាូ លការជលួល 
  និងភតិសនយាអចលនបទព្យ - 24,619,454  51,535 24,670,989  99,128,035 

ការដរឹកជញូ្ន និងការស្ថុកទំនិញ - 15,608,026  37,396  15,645,422  62,863,306 

ទរឹក-សភ្ើង - 31,515,305  83,207 31,598,512  126,962,821 

សកមមាភាពអចលនបទព្យ - 26,351,652  502,032 26,853,684  107,898,102 

សំណង់ - 4,364,890  14,450 4,379,340  17,596,188 

បគរឹះស្ានមិនខមនហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ - 11,367,409  20,450 11,387,859  45,756,417 

ពព័ត៌ម្នវទិយា និងទូរគមនាគមន៍ - 844,634  2,007 846,641  3,401,804 

សផ្ងៗ - 3,014,535  33,187 3,047,722  12,245,746 

90,743,190  418,530,200  3,535,164 512,808,554 2,060,464,770 

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26.  ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.1 ហានិភ័យឥណទាន(ត)

  (ជ) ការគបមូលផ្តថុំហានិភ័យឥណទានថនគទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

   ii.  វិភាគតាមគបមភទអាជីវកម្ម(ត)

សមតុល្រយនិង
ការដក់គបាក់
មៅធនាគារ
និងគគឹះសា្្រន

ហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

ឥណទាន
និងបុមរគបទាន

អតិថិជន
គទព្រយសកម្ម

មផ្រសងៗ សរុប

ដុលា្្ររអាមមរិក ដុលា្្ររអាមមរិក ដុលា្្ររអាមមរិក ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2017

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

សណាឋា គារ និងសភាជនតីយដាឋា ន - 48,769,469 206,194 48,975,663 197,714,752

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

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

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

កសិកមមា រថុក្ាប្រម្ញ់ និងសនសាទ - 26,446,966 68,761 26,515,727 107,043,990

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

ការជលួល និងភតិសនយាប្រតិ្រត្ិ  
  សដាយមិនរលួម្រញចាូ លការជលួល 
  និងភតិសនយាអចលនបទព្យ - 33,837,850 91,744 33,929,594 136,973,771

ការដរឹកជញូ្ន និងការស្ថុកទំនិញ - 3,864,149 11,781 3,875,930 15,647,129

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

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

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

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

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

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

68,646,398 392,920,585 2,682,667 464,249,650 1,874,175,837

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.2 ហានិភ័យទីផ្រសារ

ហ្និភព័យទតីផសារ ជាហ្និភព័យខដលសធវើឱ្យម្នការខប្រប្ររួលតឆម្សមសស្រ ឬលំហូរសាច់បបាក់នាសពលអនាគតឆនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
សដាយសារការផ្្ស់្រ្ូរតឆមទ្តីផសារ។ ហ្និភព័យទតីផសារសកើតសេើងសដាយស្ានភាពស្រើកទូល្យឆនអបរាការបបាក់ រ្ិូរយ្រព័ណណ និងផលិតផលមូលធន  
ខដលទំាងអស់សនះប្រឈមមថុខនរឹង្រខបម្របមរួលទតីផសារជាក់ល្ក់និងទូសៅ បពមទំាង្រខបម្របមរួលអបរាទតីផសារ ឬតឆមទ្តីផសារ ដូចជាអបរាការបបាក់ 

គំល្តឥណទាន អបរា្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណ និងតឆម្មូលធនជាសដើម។

  

  (ក) ហានិភ័យតថមលៃ

ធនាគារបគ្់របគងហ្និភព័យឆនការខប្រប្ររួលតឆម្វនិិសយគរ្រស់ខ្លួន សដាយសធវើការបតរួតពិនិត្យសលើរបាយការណ៍ប្រតិ្រត្ិការមូលនិធិ 
ប្រចំាខខ។ 

  

  (ខ) ហានិភ័យការប្តដូររូបិយប័ណ្ណ
 

ធនាគារសធវើប្រតិ្រត្ិការជាចម្បងជាបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិ ខដលជារ្ិូរយ្រព័ណណសគាលរ្រស់ធនាគារ។ ធនាគារមិនម្នហ្និភព័យការ 

្រ្ូររ្ិូរយ្រព័ណណជាសារវន្សនាះសទ។

  (គ) ហានិភ័យអគតាការគបាក់

ហ្និភព័យអបរាការបបាក់ គឺជាហ្និភព័យខដលសធវើឱ្យម្នការខប្រប្ររួលលំហូរសាច់បបាក់នាសពលអនាគតឆនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
សដាយសារការខប្រប្ររួលអបរាការបបាក់សលើទតីផសារ។ កបមិតការបបាក់អាចសកើនសេើងឬ្យចថុះ អាសសព័យសៅរាម្រខបម្របមរួលមិនរពំរឹងទថុកឆន 

អបរាការបបាក់។ គណៈបគ្់របគងសធវើការបតរួតពិនិត្យជាប្រចំាសៅសលើភាពមិនសថុតីគានា ឆនអបរាការបបាក់។

រារាងខាងសបកាមសនះ សសង្្រពតីហ្និភព័យអបរាការបបាក់រ្រស់ធនាគារ។ បទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លរាមតឆម្សយង បតរូវបានចាត់ថានា ក់

រាមតឆម្កនាថុងកិចចាសនយាសដើមបគា ឬរាមកាលផថុតកំណត់សង។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.2 ហានិភ័យទីផ្រសារ(ត)

  (គ) ហានិភ័យអគតាការគបាក់(ត)

1បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

1-3បខ
ដុល្ា្ររអាមមរិក

3-12បខ
ដុល្ា្ររអាមមរិក

1-5ឆ្ន្រំ
ដុល្ា្ររអាមមរិក

មលើសពី5ឆ្ន្រំ
ដុលា្្ររអាមមរិក

មិនមនការគបាក់
ដុលា្្ររអាមមរិក

សរុប
ដុល្ា្ររអាមមរិក

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2018

គទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់បបាក់កនាថុងឆដ - - - - - 9,190,062 9,190,062

សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល 122,425,859 20,771,528 - - - - 143,197,387

សមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ  

   និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 47,183,190 23,760,000 19,800,000 - - - 90,743,190

ឥណទាន និង្រថុសរប្រទានអតិ្ិជន 10,610,011 17,429,423 39,302,300 78,088,955 273,099,511 - 418,530,200

បទព្យសកមមាសផ្ងៗ 375,485 - - - - 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

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និង 

   បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ (13,100,000) (12,200,000) (11,000,000) - - (15,443,067) (51,743,067)

បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន (25,415,050) (93,070,017) (153,709,863) (833,685) - (307,030,280) (580,058,895)

្ំរណថុ លសផ្ងៗ (6,078,615) - - - - (3,657,530) (9,736,145)

(44,593,665) (105,270,017) (164,709,863) (833,685) - (326,130,877) (641,538,107)

គម្្រតអគតាការគបាក់សរុប
ជាបបាក់ដថុល្្រអាសមរកិ 136,000,880 (43,309,066) (105,607,563) 77,255,270 273,099,511 (313,781,136) 23,657,896

សមមូលនរឹងពាន់សរៀល 546,451,536 (174,015,827) (424,331,188) 310,411,675 1,097,313,835 (1,260,772,604) 95,057,427

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.2 ហានិភ័យទីផ្រសារ(ត)

  (គ) ហានិភ័យអគតាការគបាក់(ត)

1បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

1-3បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

3-12បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

1-5ឆ្ន្រំ
ដុលា្្ររអាមមរិក

មលើសពី5ឆ្ន្រំ
ដុលា្្ររអាមមរិក

មិនមនការគបាក់
ដុលា្្ររអាមមរិក

សរុប
ដុលា្្ររអាមមរិក

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2017

គទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់បបាក់កនាថុងឆដ - - - - - 7,257,167 7,257,167

សមតថុល្យសៅធនាគារកណ្ាល 161,425,598 - - - - - 161,425,598

សមតថុល្យនិងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ 

   និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 30,646,398 22,000,000 16,000,000 - - - 68,646,398

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

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

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

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ  

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

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

្ំរណថុ លសផ្ងៗ (973,197) - - - - (3,203,453) (4,176,650)

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

គម្្រតអគតាការគបាក់សរុប

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

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

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.3 ហានិភ័យសាច់គបាក់ងាយគសួល

ហ្និភព័យសាច់បបាក់ង្យសសរួល គឺជាហ្និភព័យខដលធនាគារ មិនម្នលទ្ធភាព្ំរសពញកាតពវកិចចា សងបបាក់រាមកាលកំណត់សង សៅសពល

ខដលអតិ្ិជនមកដកបបាក់្រសញ្ញើតបមរូវការសាច់បបាក់រាមការចថុះកិចចាសនយាឬលំហូរសាច់បបាក់សចញសផ្ងៗ។

  

  (ក) ដំមណើរការគគប់គគងហានិភ័យសាច់គបាក់ងាយគសួល

គណៈបគ្់របគងរាមដានសាច់បបាក់ង្យសសរួលកនាថុងរារាងតថុល្យការ និងបគ្់របគងការប្រមូលផ្ថុំ និងទិននានព័យ្ំរណថុ លខដលម្នកាល
 

កំណត់ ក៏ដូចជា្រខបម្របមរួលឆនអនាកសផ្ើបបាក់សំខាន់ៗ និងគសបម្ងឆនការដកសាច់បបាក់រ្រស់ពលួកសគ។

  

  (ខ) ដំមណើរការផ្តល់គបភពទុន
 

ប្រភពទថុនចម្បងរ្រស់ធនាគារ បានមកពតីសដើមទថុនបាន្រង់រ្រស់ភាគទថុនិក បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារនិងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ 

និងបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន។ ប្រភពទថុនបតរូវបានបតរួតពិនិត្យប្រចំាឆ្ងៃយ៉ា ងសទៀងទាត់រាមរយៈការបតរួតពិនិត្យរ្រស់គណៈបគ្់របគង 

សលើកាលកំណត់ឆនបបាក់្រសញ្ញើម្នកាលកំណត់។

  (គ) លំហូរសាច់គបាក់មិននិទស្រសន្ទ(Non-derivative cash flow)

រារាងខាងសបកាមសនះ្រង្ហា ញពតីលំហូរសាច់បបាក់មិនសធវើអ្រ្បហ្រ ខដលសកើតសេើងពតីបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ និង 
កិចចាសនយាសផ្ងៗរ្រស់ធនាគារ សដាយខផអែករាមកាលកំណត់សលើកិចចាសនយាខដលសៅសល់ គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទរារាងតថុល្យការ។ 

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018



ទំព័រ
242

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2018

26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.3 ហានិភ័យសាច់គបាក់ងាយគសួល(ត)

  (គ) លំហូរសាច់គបាក់មិននិទស្រសន្ទ(Non-derivative cash flow)(ត)

1បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

1-3បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

3-12បខ
ដុលា្្ររអាមមរិក

1-5ឆ្ន្រំ
ដុលា្្ររអាមមរិក

មលើសពី5ឆ្ន្រំ
ដុលា្្ររអាមមរិក

សរុប
ដុលា្្ររអាមមរិក

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2018

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និង 

   បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ (28,556,393) (12,231,317)  (11,109,522) - -   (51,897,232)
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន (332,570,967) (93,650,667) (158,142,048)    (435,938) - (584,799,620)
្ំរណថុ លសផ្ងៗ (4,047,823) - - - -    (4,047,823)

(365,175,183) (105,881,984) (169,251,570) (435,938) - (640,744,675)

គទព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 210,379,238    78,286,112  100,857,174    285,493,642   153,404,449   828,420,615 

គម្្រតសាច់គបាក់ងាយគសួលសុទ្ធ (154,795,945)   (27,595,872)   (68,394,396)   285,057,704   153,404,449   187,675,940 

សមមូលជាពាន់សរៀល (621,970,106) (110,880,214) (274,808,683) 1,145,361,854   616,379,075   754,081,926

គិតគតឹមថថងៃទ3ី1បខធ្នដូឆ្ន្រំ2017

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និង 

   បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ (73,071,427) (28,134,467) (29,068,851) - - (130,274,745)
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន (253,032,387) (37,845,491) (183,550,895) (1,223,070) - (475,651,843)
្ំរណថុ លសផ្ងៗ (4,176,650) - - - - (4,176,650)

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

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

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

សមមូលជាពាន់សរៀល (459,705,692) (97,376,420) (536,748,491) 555,259,303 1,174,250,228 635,678,928

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.4 ហានិភ័យគបតិបត្តិការ

ហ្និភព័យប្រតិ្រត្ិការ គឺជាហ្និភព័យឆនការបាត់្រង់ខដល្រណ្ាលមកពតីភាពមិនបគ្់របគាន់ ឬ្ររាជព័យកនាថុងដំសណើ រការបគ្់របគងឆផក្នាថុង ករ្ាមនថុស្ 

ឬករ្ាប្រពព័ន្ធ ឬសហតថុការណ៍ខាងសបរៅ។ ករ្ាទំាងសនះរលួមម្ន ហ្និភព័យខាងខផនាកចបា្់រ ការអនថុសល្មរាមចបា្់រ គណសនយ្យ និងការខក្ង្រន្ំ។

ធនាគារបាន្រសង្កើតចបា្់រ និងនតីតិវធិតីសផ្ងៗ សដើម្បតីផ្ល់នូវការខណនំាដល់ខផនាកប្រតិ្រតិ្ការសំខាន់ៗ ស្តីពតីរចនាសម្ព័ន្ធបគ្់របគងហ្និភព័យ និង 

ភាពចំាបាច់ឆនមូលដាឋា នកនាថុងការបគ្់របគងប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុង សដើម្បតីកំណត់អត្សញ្្ញ ណ បា៉ា ន់សាមា នតឆម្បតរួតពិនិត្យ និងបគ្់របគង
 

ហ្និភព័យប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ខ្លួន។ សគាលការណ៍បគ្់របគងប្រពព័ន្ធឆផ្កនាថុង និងការវាស់ខវងខដលបានអនថុវត្ រលួមម្នការកំណត់សិទ្ធិសបម្្់រការចថុះ
 

ហត្សលខា ការបគ្់របគងបា៉ា រា៉ា ខម៉ាបតកនាថុងការកំណត់ប្រពព័ន្ធ នតីតិវធិតីសធវើឱ្យម្នប្រសិទ្ធភាព និងការកត់បរាឯកសារ សដើម្បតីធានានូវអនថុសល្មភាពសៅ

រាមតបមរូវការឆន្រទ្រ្បញ្ញត្ិ និងសគាលការណ៍ខណនំាសផ្ងៗ។ សគាលការណ៍និងនតីតិវធិតីសផ្ងៗបតរូវបានបតរួតពិនិត្យសេើងវញិរាមការយិ្ររសិច្ឆទ 

សដាយពិចារណាសៅសលើសគាលសៅ និងយថុទ្ធសាសសអ្ាជតីវកមមារ្រស់ធនាគារ និងតបមរូវការរ្រស់សគាលការណ៍ខណនំាសផ្ងៗ។

តលួនាទតីរ្រស់សវនកមមាឆផ្កនាថុង គឺផ្ល់នូវការវាយតឆម្ឯករាជអំពតីភាពបគ្់របគាន់ឆនសគាលការណ៍ និងនតីតិវធិតីបតរួតពិនិត្យឆផ្កនាថុងរ្រស់ធនាគារ 
 

សដើម្បតី្រន្យហ្និភព័យខដលពាក់ពព័ន្ធនរឹងសកមមាភាពប្រតិ្រត្ិការ។ ចំសពាះការរកស�ើញណាមលួយខដលសកើតពតី សវនកមមា និងការបតរួតពិនិត្យសនះ  

គណៈបគ្់របគងជាន់ខ្ស់រ្រស់ធនាគារ និងគណៈកម្មា ធិការសវនកមមារ្រស់បករុមហ៊ថុនសម នរឹង បតរួតពិនិត្យ្រខន្មសទៀតចំសពាះការរកស�ើញសនាះ។

 26.5 តថមលៃសមគសបថនគទព្រយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គិតបតរឹមកាល្ររសិច្ឆទរារាងតថុល្យការ តឆម្សមសស្រឆនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ម្នតឆម្ប្រហ្ក់ប្រខហលនរឹងតឆម្សយង។

តឆម្សមសស្រខដលបានបា៉ា ន់សាមា ន គឺខផអែកសៅសលើវធិតីសាសស ្និងការសនមាតដូចខាងសបកាម៖

  (i) សមតុល្រយនិងការដក់គបាក់មៅធនាគារនិងគគឹះសា្្រនហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

តឆម្សមសស្រឆនសមតថុល្យ និងការដាក់បបាក់សៅធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ ខដលម្នកាលកំណត់តិចជាងមលួយឆ្នា ំ  
ម្នតឆម្ប្រហ្ក់ប្រខហលនរឹងតឆម្សយងរ្រស់វា។

  (ii) ឥណទាននិងបុមរគបទានអតិថិជន

ឥណទានខដលម្នអបរាស្រ និងម្នកាលកំណត់សងសៅសល់រយៈសពលតិចជាងមលួយឆ្នា ំ តឆម្សយងរ្រស់វាជាទូសៅគឺម្នតឆម្ 

ប្រហ្ក់ប្រខហលនរឹងតឆម្សមសស្ររ្រស់វា។

ចំសពាះឥណទានខដលម្នអបរាស្រ និងម្នកាលកំណត់សៅសល់1ឆ្នា ំ ឬសលើសពតី1ឆ្នា ំ តឆម្សមសស្របតរូវបានបា៉ា ន់សាមា នសដាយសធវើ 

អ្រ្បហ្រលំហូរសាច់បបាក់បា៉ា ន់សាមា ននាសពលអនាគត និង សប្រើអបរាការបបាក់រ្រស់ឥណទាននាសពល្រចចាថុ្រ្បននា សដាយសារអបរា

ការបបាក់រាមទតីផសាររ្រស់ឥណទាន ម្នហ្និភព័យឥណទាន និងកាលកំណត់ប្រហ្ក់ប្រខហលគានា  សហើយបតរូវបានវាយតឆម្ថា

ម្នភាពខថុសគានា តិចតលួច ជាមលួយនរឹងអបរាការបបាក់រ្រស់ឥណទានរាមកិចចាសនយា។ ជាលទ្ធផល តឆម្សមសស្រឆន ឥណទាន និង 

្រថុសរប្រទានអតិ្ិជនរយៈសពលខវង អាចម្នតឆម្ប្រហ្ក់ប្រខហលនរឹងតឆម្សយងរ្រស់វា នាកាល្ររសិច្ឆទរាយការណ៍។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.5 តថមលៃសមគសបថនគទព្រយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

  (iii) គបាក់បមញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគគឹះសា្្រនហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗនិងគបាក់បមញ្ញើរបស់អតិថិជន

តឆម្សមសស្រឆនបបាក់្រសញ្ញើខដលបតរូវសងរាមតបមរូវការ (គណនតីចរន្ និងគណនតីសន្ំ) ឬបបាក់្រសញ្ញើខដលម្នកាលកំណត់សង 

សៅសល់រយៈសពលតិចជាងមលួយឆ្នា ំ បតរូវបានបា៉ា ន់សាមា នថាម្នតឆម្ប្រហ្ក់ប្រខហលនរឹងតឆម្សយងរ្រស់វា។ តឆម្សមសស្រឆន 

បបាក់្រសញ្ញើខដលម្នកាលកំណត់សងសៅសល់រយៈសពលសលើសមលួយឆ្នា ំ បតរូវបានបា៉ា ន់សាមា នសដាយខផអែករាមលំហូរសាច់បបាក់អ្រ្បហ្រ 

និងសប្រើអបរាឥណទានទតីផសារ ចំសពាះបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ និងបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជនសសសដៀងគានា ។

  (iv) គទព្រយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមផ្រសងៗ

តឆម្សយងឆនបទព្យសកមមា និង្ំរណថុ លហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ បតរូវបានសនមាតថាម្នតឆម្ប្រហ្ក់ប្រខហលនរឹងតឆម្សមសស្ររ្រស់វា  
សដាយសារគណនតីទំាងសនះមិនម្នតឆម្ខប្រប្ររួលជាសារវន្សៅរាមអបរាទតីផសារសទ។

 26.6 ការគគប់គគងមដើមទុន

វត្ថុវសិព័យរ្រស់ធនាគារកនាថុងការបគ្់របគងសដើមទថុន ខដលជា្រញ្ញត្ិទូលំទូល្យជាង “មូលធន” សៅសលើរារាងតថុល្យការគឺ៖

• អនថុសល្មរាមតបមរូវការសដើមទថុនខដលកំណត់សដាយធនាគារកណ្ាល

• ការពារលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារកនាថុងការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវកមមា សដើម្បតីឱ្យធនាគារអាច្រន្ផ្ល់ផលប្រសយជន៍ដល់ ភាគទថុនិក និង 
 ដល់ភាគតីសផ្ងៗខដលពាក់ពព័ន្ធនរឹងធនាគារ និង

• រកសាមូលដាឋា នសដើមទថុនរ រឹងមំ្សដើម្បតីគំាបទដល់ការអភិវឌ្ឍអាជតីវកមមា។

ធនាគារកណ្ាលតបមរូវឱ្យធនាគារពាណិជ្ទំាងអស់បតរូវ៖ (i) រកសាសដើមទថុនអ្រ្ប្ររម្ (ii) រកសាមូលនិធិផ្្ល់សថុទ្ធរ្រស់ធនាគារយ៉ាងសហ្ចណាស់ 

ឱ្យសសមាើនរឹងសដើមទថុនអ្រ្ប្ររម្ និង (iii) អនថុសល្មរាមអនថុបាតសាធនភាព និងអនថុបាតសាច់បបាក់ង្យសសរួល។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018
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26. ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

 26.6 ការគគប់គគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

រារាងខាងសបកាមសនះ សសង្្រអំពតីសម្សធាតថុសដើមទថុនរាមចបា្់ររ្រស់ធនាគារ ៖

2018 2017

ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល ដុលា្្ររអាមមរិក ពាន់មរៀល

មដើមទុនថា្ន្រក់ទ1ី
សដើមទថុន 75,000,000 301,350,000 71,000,000 286,627,000

ចំសណញរកសាទថុក  24,825,415  99,748,517 26,032,278 105,092,308

ដក៖ បទព្យសកមមាអរ្ូរតី (1,557,782) (6,259,168) (666,880) (2,692,195)

ដក៖ ឥណទានជំពាក់ភាគតីពាក់ពព័ន្ធ (420,903) (1,691,188) - -

 97,846,730  393,148,161 96,365,398 389,027,113

មដើមទុនថា្ន្រក់ទ2ី(មដើមទុនបំមពញបបន្ម)
្ូរក៖ សំវធិានធនទូសៅ  5,441,593  21,864,321 3,874,649 15,641,957

ដក៖ ការចូលរលួមសដើមទថុនកនាថុងធនាគារ និង 
   បគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុសផ្ងៗ (25,000) (100,450) (25,000) (100,925)

 103,263,323  414,912,032 100,215,047 404,568,145

ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជាបានសចញប្រកាសសលខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចថុះឆ្ងៃទតី22 ខខមតីនា ឆ្នា ំ2016 ស្តីពតីសដើមទថុនចថុះ្រញ្តីអ្រ្ប្ររម្្មាតីរ្រស់ 
បគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រកាសសនះតបមរូវឱ្យធនាគារពាណិជ្ខដលបតរូវបាន្រសង្កើតសេើងកនាថុងទបមង់ ជាសាខារ្រស់ធនាគារ្ររសទស 

បតរូវម្នសដើមទថុនចថុះ្រញ្តីអ្រ្ប្ររម្ យ៉ា ងសហ្ចណាស់ 300 ពាន់ល្នសរៀល (សសមាើនរឹង 75 ល្ន ដថុល្្រអាសមរកិ)។ ប្រកាសសនះ អនថុញ្្ញ តឱ្យ 

ធនាគារពាណិជ្ទំាងអស់្រសង្កើនសដើមទថុនរ្រស់ខ្លួន ឱ្យសស្ររាមតបមរូវការសដើមទថុន អ្រ្ប្ររម្្មាតីសនះ កនាថុងរយៈសពលពតីរឆ្នា ំ ចា្់រពតីឆ្ងៃចថុះ
 

ហត្សលខាឆនប្រកាសសនះ។

សៅឆ្ងៃទតី16 ខខមិ ថ្ុនា ឆ្នា ំ2016 ធនាគារកណ្ាលបានសចញផសាយសសចក្តីខណនំាស្តីពតីការអនថុវត្ប្រកាស សលខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចថុះឆ្ងៃទតី22 

ខខមតីនា ឆ្នា ំ2016 ស្តីពតីសដើមទថុនចថុះ្រញ្តីអ្រ្ប្ររម្្មាតីរ្រស់បគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ សសចក្តីខណនំាតបមរូវឱ្យធនាគារទំាងអស់ 
្រសង្កើនសដើមទថុន្រខន្មយ៉ា ងសហ្ចណាស់ 50% ឆនចំនលួនសដើមទថុនចថុះ្រញ្តីអ្រ្ប្ររម្ បតរឹមដំណាច់ ខខមតីនា ឆ្នា ំ2017 និងចំនលួនខដលសៅសល់ 

បតរឹមដំណាច់ឆ្ងៃទតី22 ខខមតីនា ឆ្នា ំ2018។

កនាថុងអំេថុងឆ្នា ំ ធនាគារបាន្រសង្កើនសដើមទថុនរ្រស់ខ្លួនពតី 71.000.000 ដថុល្្រអាសមរកិ ដល់ 75.000.000 ដថុល្្អាសមរកិ ( សសមាើនរឹង75.000.000 

ភាគហ៊ថុន) សហើយបាន្រង់រលួចរាល់ សដាយការសចញផសាយភាគហ៊ថុន្មាតីចំនលួន 4.000.000 ដថុល្្រអាសមរកិ។ ការ្រខន្មសដើមទថុនសនះបតរូវបានអនថុមព័ត 

សដាយធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា សៅឆ្ងៃទតី19 ខខមករា ឆ្នា ំ2018។ បកសលួងពាណិជ្កមមា បានអនថុមព័តលក្ន្ិកៈ សៅឆ្ងៃទតី21 ខខមតីនា ឆ្នា ំ2018។

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំថ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា ំ2018





ធនាគារអអ្រចបី៊ឥណ្តឆូ្រណា
អគារសលខ 263  វ ិ្ តីអងគាឌលួង (ផ្ូវសលខ 110)

រាជធានតីភនាំសពញ ប្រសទសកម្ថុជា
សលខទូរសព័ព ្: (855) 23 992 833 សលខទូរសារ  : (855) 23 991 822
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