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2019 Key Highlights

Business Highlights
RHB’S

RHB PARTNERS APP

INNOVATIVE

ST

HOMEOWNERS
ECOSYSTEM

RHB MYHOME APP

Mortgage Referral
App in the industry

ST

- Collaboration with
property developers,
real estate
agents and online
service providers/
aggregators, for
mortgage referrals

CONTINUES TO
GROW

RHB CONTINUES TO POSITIVELY
IMPACT SME BUSINESSES

100,000

Innovation
of its kind
in ASEAN
- Delivers
convenience
when applying for
a home loan
- Provides instant
approval in
principle

Putra Brand Awards:
Silver in 2019

Producing a
more engaged
workforce
and a 15%
improvement in
productivity

under the SJPP
guarantee scheme
for SMEs

- an all-in-one platform
designed to transform
the post-purchase
journey

More than

RHB’s
SME
Ecosystem
covers point of
sales, payroll,
accounting and
cash management

Website of its kind
in the industry

LEADING TO BRAND
RECOGNITION

2,000 Employees
Working the Agile Way

THE TOP
LENDER

ST

ALL POSSIBLE BECAUSE OF
A BETTER WAY OF WORKING

More than
businesses positively powered by our
SME Ecosystem, generating loan
demand of RM5 billion in 2019
Recognised as

RHB MYHOME WEBSITE

Bronze in 2018

in 2019 compared to 130 in 2018

Leading to:
- Net Promoter
Score (“NPS”) of 9
in Malaysia
- Employee
Engagement
Survey score of
90% (higher than
the Malaysian
Financial Services
Industry Average)

As a result, increased our

BRAND VALUE by 45% in
2019 to US$956 million on the

back of increased customer awareness
and preference for RHB

FINANCIAL HIGHLIGHTS
Total Assets

Pre-Tax Profit

Total Income

USD62,014

USD813

USD1,709

Cost-To-Income Ratio

Shareholders’ Equity

Net Profit

million

48.9%

million

USD6,205
million

million

USD602
million
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RHB is committed to making banking
simple, fast and seamless.
Customers are at the heart of everything
we do – we continue to empower them
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About

RHB BANKING GROUP

Overview

Overview
GROUP RETAIL BANKING
Group Retail Banking (“GRB”) provides conventional and Shariah-compliant
consumer banking solutions.
Our retail products and services include Wealth Management,
Bancassurance, Mortgages, Auto Financing, ASB Financing, Personal
Financing, Credit Cards, payments and deposits, which are offered through
our branches and our digital platforms.
Our Asset Management pillar manages a full set of investment services
and offerings including management of unit trust funds, investment
management advisory, private mandates, product development and
trustee services.

GROUP BUSINESS AND
TRANSACTION BANKING
Group Business & Transaction Banking (“GBTB”) offers a wide range
of business solutions ranging from loans and financing, deposits, cash
management solutions, trade finance and services including supply chain
financing solutions, FX, remittance and interbank business, among others.
Group Business Banking provides financing solutions to Small and
Medium Enterprises (“SMEs”) and family-owned enterprises, while Group
Transaction Banking caters to trade and cash management solutions for
SMEs and large corporates.

RHB Banking Group is one of the
the largest fully integrated financial
services groups in Malaysia.
The Group’s core businesses are
structured into business pillars,
namely Group Retail Banking, Group
Business & Transaction Banking,
Wholesale Banking, RHB Singapore,
Group Shariah Business, Group
International Business and Group
Insurance.
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WHOLESALE BANKING
Wholesale Banking is based on three principal elements, namely Group
Investment Banking, Group Corporate Banking and Group Treasury
and Global Markets which was set up to provide more comprehensive
and coordinated services to our customers.
Essentially, it provides financial consultancy services and solutions
for ASEAN corporations. Its solutions for business growth include
M&A advisory, target/customer search, financial structuring and
financing. Customer performance optimisation services include cash
management, trust and security, business solutions and cross-border
transactions. Finally, its trading platform and research analyses enable
clients to make sound investment choices.

Annual Report 2019

Scan the
QR code for
more details
on our core
businesses

GROUP SHARIAH BUSINESS
RHB Islamic Bank is the Group’s Islamic Banking arm, providing Shariah-compliant banking and financial services
through four business units which are Retail Banking, Corporate & Investment Banking, Business & Transaction
Banking and Islamic Treasury. It continues to be the preferred financial institution for SMEs by meeting everchanging demands and adding value throughout the SME supply chain with our innovative financial supply chain
products.

REGIONAL PRESENCE
Singapore
• Commercial Banking,
Capital Markets and
Securities Services
• Asset Management
• Established in 1961
Indonesia
• Capital Markets and
Securities Services
• Asset Management
• Established in 1990

GROUP INSURANCE
RHB Insurance, a subsidiary of RHB Bank Berhad, provides general insurance for retail, SME, commercial
and corporate customers. It is the 12th-largest insurer in Malaysia with 3.9% market share and ranks among
the Top 10 insurers for Fire.

Thailand
• Commercial Banking,
Capital Markets and
Securities Services
• Established in 1964
Cambodia
• Commercial Banking,
Capital Markets and
Securities Services
• Established in 2008
Lao PDR

RHB SINGAPORE
RHB Singapore has been in operation for over five decades and has demonstrated excellence in the financial
sector. As a key regional contributor to the Group, it continues to build upon its strengths in the mid-cap segment,
aiming to be the catalyst bank for SMEs, advising on both business and personal financial needs. RHB Singapore’s
core businesses are streamlined into seven pillars, namely Retail Banking, Commercial Banking, Corporate and
Investment Banking, Treasury, Capital Markets, Brokerage and Asset Management.

• Commercial Banking
Services
• Established in 2014
Brunei
• Commercial Banking
Services
• Established in 1965
Vietnam
• Representative Office
• Capital Markets and
Securities Services
• Established in 2008
Myanmar

INTERNATIONAL BUSINESS
RHB’s International Business comprises our overseas commercial banking portfolio. We have a strong network
of branches across Cambodia, Thailand, Lao PDR and Brunei offering products ranging from loans, deposits, trade
finance and remittance for customers of all segments. We also maintain representative offices in Vietnam and
Myanmar that offer liaison and advisory services for Malaysian companies seeking to conduct business in these
countries.

• Representative Office
• Established in 2014
Hong Kong*
• Capital Markets and
Securities Services
• Established in 2004

* We will exit our Hong Kong business,
effective Q2 2020
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Where We Operate

Overview

Where We Operate

KEY REGIONAL
PRESENCE

14,345

employees

348

branches/
offices
Myanmar
Hong Kong

Thailand

Lao PDR
Cambodia
Vietnam

Malaysia
Indonesia

Scan the QR
code for the
details on our

BRANCH
NETWORK

8

Singapore

Brunei
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OUR REGIONAL PRESENCE AND PERFORMANCE

MALAYSIA
SINGAPORE

Employees

Employees

Total Income

2019 12,638

2019

2019 718

RM6,302.6 mil

2018 703

2018 12,719

Branches/ Offices

Total Income
2019
SGD156.8 mil

Branches/ Offices

2019 289

2018

2018 303

RM6,056.0 mil

2019 9

2018

2018 9

SGD145.5 mil

LAO PDR
INDONESIA

2019 349

Total
Income

2018 364

2019

Employees

Branches/ Offices

IDR172.7 bil

CAMBODIA

THAILAND

2019 209

Total
Income

2018 227

2019

Employees

Branches/ Offices

THB766.9 mil

2019 246

Total
Income

2018 234

2019

Employees

Branches/ Offices

USD26.7 mil

Employees
2019 65

Total
Income

2018 64

2019

Branches/ Offices

LAK39.6 bil

2019 16

2018

2019 12

2018

2019 13

2018

2019 3

2018

2018 16

IDR234.2 bil

2018 14

THB821.0 mil

2018 13

USD24.0 mil

2018 3

LAK36.1 bil

BRUNEI

VIETNAM
Employees
2019 27
2018 26

Branches/ Offices

Total
Income
2019
BND3.8 mil

Employees
2019 22
2018 1

Branches/ Offices

Total
Income
2019
VND11.6 bil

HONG KONG

MYANMAR

Employees
2019 61

Representative
Office

2018 87

Branches/ Offices

Total
Income
2019
HKD28.2 mil

2019 1

2018

2019 2

2018

2019 2

2018

2018 1

BND3.7 mil

2018 1

VND5.9 bil

2018 4

HKD49.7 mil

* As of 31 December 2018, Vietnam
Securities Corporation is an associate of
Investment Banking Group (49%).

* We will exit our Hong Kong business,
effective Q2 2020.
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Group Chief Financial Officer’s Review

Group Chief Financial Officer’s Review
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC.

About

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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Overview

14

Annual Report 2019

RHB BANK (CAMBODIA) PLC. (“the Bank”),
Established on 9 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 3 October 2008.
On 31 January 2020, the Bank changed its name to RHB Bank (Cambodia) Plc. 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 a commercial bank and operates under the Cambodian Law on Commercial
Enterprises and the regulations of the National Bank of Cambodia (“the Central Bank”).
The registered office of the Bank is currently located at Building of 1st, M, 2nd and 9th
Floor, Street 110 corner street 93, Phum 3, Sangkat Srah Chak, Khan Doun Penh,
Phnom Penh, Cambodia.
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Overview

Where We Operate

Where We Operate

Siem Reap
Battambang

Kompong Cham

246
employees
13
branches/ofﬁces

Phnom Penh

Preah Sihanouk

Our regional presence
and performance
Corporate Head Office
Level 2 & Level 9, OHK Tower, Corner Street 110 &
Street 93, Phnom Penh, Cambodia.

16

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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OUR BRANCH NETWORK

Kompong Cham

KAMPONG CHAM BRANCH
Phnom Penh

SONN SEIHA
Employees: 10
Addr: No. 41, National Road No. 7,
Kampong Cham Province,
Tel: (855) 42 942 811 Fax: (855) 42 942 899

Battambang

BATTAMBANG BRANCH
LAY CHANRONG
Employees: 8
Addr: No. 1-3-5-7, Street No. 3, Battambang
Province, Cambodia.
Tel: (855) 53 952 811 Fax: (855) 53 952 966

PHNOM PENH MAIN OFFICE

PET LOK SONG BRANCH

CHEM SREYNONN

Employees: 20

TIENG SOTHEARO
Employees: 11

Addr: Level 1, OHK Tower, Corner Street 110 and
Street 93, Phnom Penh, Cambodia.

Addr: No. 1-3, Street 271, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 969 368 Fax: (855) 23 969 370

Siem Reap

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

CITY MALL OLYMPIC BRANCH

TUOL KOUK BRANCH

SIEM REAP BRANCH

MOK SOCHEAT
Employees: 17

SIN SOTHEA
Employees: 12

PICH PHIRUN
Employees: 12

Addr: Lot A3E0, Ground Floor, City Mall Olympic,
Monireth Street,Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 993 568 Fax: (855) 23 993 565

Addr: No. 18C, Kim IL Sung (St. 289),
Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 989 600 Fax: (855) 23 989 606

Addr: No. 12-14-16, National Road No. 6, Siem Reap
Province, Cambodia.
Tel: (855) 63 969 811 Fax: (855) 63 969 816

STUENG MEANCHEY BRANCH

MAO TSE TUNG BRANCH

MEY SANSOKRITH
Employees: 10

HANG MONYCHEAT
Employees: 10

Addr: Monireth Street (St. 217) Corner of
Chaksomram Road, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 969 228 Fax: (855) 23 969 231

Addr: No. 281A, Mao Tse Tung Blvd.,
Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 989 881 Fax: (855) 23 989 885

KBAL THNAL BRANCH

BOENG KENG KANG BRANCH

PREAH SIHANOUK BRANCH

KHUT BUNCHHEAN
Employees: 9

PHENG KIMCHANTHOU
Employees: 9

CHHOEM CHANPHIROM
Employees: 9

Addr: No. 530A - 530B, Monivong Blvd. (Junction of
Street 271), Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 993 598 Fax: (855) 23 993 593

Addr: No. 167, Preah Norodom Blvd.,
Phnom Penh, Cambodia.

Addr: No. 129, Street 7 Makara, Preah Sihanouk
Province, Cambodia.
Tel: (855) 34 934 811 Fax: (855) 34 934 816

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

Preah Sihanouk
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Performance

review.

Performance review

Summary of Five-Year Financial Highlights
TOTAL
ASSETS
(USD)

PROFIT/LOSS
BEFORE TAX
(USD)

PROFIT/LOSS
AFTER TAX
(USD)

LOANS AND
ADVANCES
(USD)

TOTAL
DEPOSITS
(USD)

SHAREHOLDERS'
EQUITY (USD)
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2015

563,943,753

2016

622,894,516

2017

709,239,327

2018

750,410,262

2019

943,295,940

2015

8,008,106

2016

8,425,018

2017

10,744,610

2018

6,442,044

2019

18,857,298

2015

5,870,823

2016

6,697,407

2017

8,585,610

2018

4,863,137

2019

14,989,201

2015

338,622,585

2016

347,575,673

2017

392,920,585

2018

418,530,200

2019

506,226,986

2015

478,738,832

2016

528,639,004

2017

600,071,456

2018

631,801,962

2019

776,162,020

2015

77,749,262

2016

84,446,669

2017

97,032,278

2018

105,895,415

2019

127,668,879
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Five-Year Financial Summary
Year Ended 31 December

2019

2018

2017

2016

2015

Profit/(Loss) before tax expense

18,857,298

6,442,044

10,744,610

8,425,018

8,008,106

Profit/(Loss) after tax expense

14,989,201

4,863,137

8,585,610

6,697,407

5,870,823

Total assets

943,295,940

750,410,262

709,239,327

622,894,516

563,943,753

Loans and advances

506,226,986

418,530,200

392,920,585

347,575,673

338,622,585

Total liabilities

815,627,061

644,514,847

612,207,049

538,447,847

486,194,491

Deposits from customers

632,769,658

580,058,895

470,147,629

297,271,520

216,199,505

Total deposits

776,162,020

631,801,962

600,071,456

528,639,004

478,738,832

Paid-up capital

75,000,000

75,000,000

71,000,000

67,000,000

67,000,000

127,668,879

105,895,415

97,032,278

84,446,669

77,749,262

Non-performing loans to total loans and advances

3.88

4.88

4.02

2.47

0.87

Net return on assets

1.59

0.65

1.21

1.08

1.29

Net return on equity

11.74

4.59

8.85

7.93

7.55

Loans/Customer Deposit Ratio

80.00

72.15

83.66

116.92

156.88

Loans/Deposit Ratio

65.22

66.24

65.55

65.75

70.85

PROFITABILITY (USD)

FINANCIAL POSITION (USD)

Shareholder's equity
FINANCIAL RATIO (%)
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Grow
with us today.

Grow with us today

Products & Services

Products & Services
DEPOSTITS

24

SAVINGS
ACCOUNT

We help you grow your family’s finances .

FIXED
DEPOSITS

Simple way to build your savings.

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.

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

CURRENT
ACCOUNT

The banking products at your finger tips.

ESCROW
ACCOUNT

A trusted partner to complete your transactions.

RHB Current Account is a powerful cash management
tool as it can save you trips to the bank to pay those
bills and expenses.

RHB Escrow Account will assure your interest
is protected with us when you are conducting a
major deal.

Grow

your family’s
finances.

Annual Report 2019

REMITTANCE

TELEGRAPHIC
MONEY TRANSFER

Transfer and receive your money with ease.

BANKER’S
CHEQUE

A reliable payment instrument.

MONEY
EXCHANGE

We offer competitive exchange rate for forex.

RHB Remittance helps you move your money around
the world with speed and efficiency, including services
through Western Union.

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

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

Transfer and receive
your money with

ease.
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Grow with us today

Products & Services

Products & Services (continued)
PERSONAL FINANCING

HOME LOAN

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.

PERSONAL
LOAN

Get what you have always desired now.

CAR LOAN

Drive your dream today.

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.

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

Drive

the car
of your dreams.
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BUSINESS AND CORPORATE FINANCING & SERVICES

PROPERTY
LOAN

We help you invest in the property you want.

WORKING
CAPITAL

Let us help you attain healthy cashflow.

TRADE
FINANCING

Comprehensive range of import &
export financing facilities.

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

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

RHB Trade Financing facilities help you in your import
and export needs; take the burden and worry of
non-delivery of goods away from you.

CORPORATE
& EQUITY

Your business needs are our priority.

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.
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Delivering

solutions.

Delivering solutions

Internet & Mobile

banking.
Credit Remittance

Foreign Telegraphic Transfer
Fast Payment
Cheque Management
E-ﬁxed Deposit (Placement & Withdrawal)
Mobile Reload
Bill Payment
Top Up E-wallet
RHB Pay Anyone
Facebook
E-mail
Phone Number

Download RHB Now on

For More
Information
https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/
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off-site ATM

network.

IN PHNOM PENH CITY

12.

Park Café St.63

13.

Park Café Sovannna

14.

PTT Tep Phan

15.

MidTown Mall

16.

Naga 1

1.

Deli Café

2.

Pochentong Restaurant

3.

H Restaurant (Veng Sreng Road)

4.

TK-Avenue

5.

Park Café Airport

17.
18.

Naga 2 (Moved from MTT Branch)
Tela Petrol Station Chroy Changvar

6.

Tela Mart Phnom Penh Thmey

19.

One Park

7.

AEON Mall Phnom Penh

8.

Himawari Hotel

9.

IIC University

10.

AEON Mall Sen Sok City

11.

PSC

IN SIEM REAP PROVINCE
20.

Luckymall

21.

Angkor Maket
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Organisation

structure.

Organisation
structure

Organisation Chart

Risk Management Committee

Audit Committee

Remuneration & Nomination Committee

Head
Taing Lidy

Head
Sourn Sophanika

Head
Men Narith

Head
An Mary

Head
Chhim Sareth

Head
Chua Thiam Yew

Head
Tuy Chenda

Compliance

Risk Management

Internal Audit

Legal & Secretarial

Operations
& Technology

Finance, Treasury
& Strategy

HR & Training

23 January 2019
(Formerly Compliance &
Risk Management)

13 June 2019
(Formerly Compliance &
Risk Management)

5 August 2019

Regulatory &
Review Inspection

Credit Risk

Credit Audit

Legal

IT

Financial Accounting

Operational Risk

Branch Audit

Secretarial

Banking Support

Management/
Regulatory Report

Talent Management

Asset & Liability
Management

Head Ofﬁce Audit

Treasury & Strategy

Training

Department
has been separated
wef 1 July 2019

AML Monitoring
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10 June 2019

Compensation
& Beneﬁt

ATM & Network
Premises/
Maintenance

Analytics & Reporting

Consumer Quality
Assurance

Administration &
Procurement

Annual Report 2019

Board of Director

Board Credit Committee

Head Group
Wholesale Banking

Credit Lending Committee

Management Committee

MD & CEO
Thoo Kim Seng

Head
Tang Siew Hon

Head
Yong Ching San

Head
Sok Leng

Head
Tey Jing Ying

Head
(Vacant)

Head
Aldrian Rizal Bin

Credit Evaluation
& Review

Credit Management

Business Bankingt

Consumer Service

Branch Business
& Distribution

Marketing &
Communication

Branch Review

Marketing Support

Credit Evaluation

Credit Admin

Corporate

Digital Banking

Credit Review

Credit Supervision

Commercial/SME

Premier Banking/SDB

PPM
CMO

Loan Recovery

Retail/Consumer

Wealth Management
(Future)

Mobile Credit
Trade Finance

Corporate
Communication

SMY
KTL

Card Services
(Future)

PLS
KCM
SRP
BTB
PSK
TKK
MTT
BKK
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Chairman’s statement

Chairman’s Statement

Dear Valued Shareholders,

It has indeed been a memorable year for RHB Bank
Cambodia as we navigated through a complex and
highly competitive business environment. On behalf
of the Board of Directors, I present to you RHB Bank
Cambodia’s Annual Report for the financial year
ending 31 December 2019 that provides an overview
of our performance and efforts in delivering sustainable
value to our shareholders.

Net Profit

USD 15 million

I am pleased to announce that for the financial year ended 31 December 2019,
RHB Bank Cambodia reported a net profit of USD15 million. Our solvency
ratio continues to grow at 19.89%, which is 4.89% higher than the regulatory
requirement within the Kingdom of Cambodia.

19.89%

4.89%

ECONOMIC REVIEW
Over the last two decades, Cambodia, as one of ASEAN’s emerging economies, has progressed significantly to achieve lower middle-income
status in 2015 and aspires to become an upper middle-income economy by 2030. Driven primarily by garment exports and tourism,
Cambodia’s economy has gained good traction having sustained an average growth rate of 8% between 1998 and 2018, making it one
of the fastest growing economies in the world.
In 2019, Cambodia’s gross domestic product (GDP) stood at an impressive 7.1% not with standing market volatility and global
economic challenges. In the next two years, Cambodia is projected to exhibit strong economic growth despite the impact of the
COVID-19 pandemic and a weakening external environment. A key driver of growth for Cambodia is the enhancement of the quality of
human capital, including technical and vocational skills, in order to cater to the rising demand of the private sector.
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OUR PERFORMANCE

MOVING FORWARD

RHB Bank Cambodia has remained resilient against a demanding,
competitive and challenging economic backdrop. As a Group,
RHB is now into the second year of the FIT22 strategy and through
this we have yielded encouraging results and strengthened our
presence in Cambodia.

In our efforts to sustain our growth trajectory, RHB Bank Cambodia
is committed to playing an active role in further developing and
strengthening the Kingdom’s banking industry. We will remain
focused on building our capabilities and will leverage on our
strong local network towards delivering greater value to our
customers and other stakeholders. As our presence grows in
Cambodia, we will continue to drive the importance of governance, compliance and prudent risk management.

I am pleased to announce that for the financial year ended 31
December 2019, RHB Bank Cambodia reported a net profit of
USD15 million. Our solvency ratio continues to grow at 19.89%,
which is 4.89% higher than the regulatory requirement within
the Kingdom of Cambodia. These numbers are testament to
our determination, as well as our confidence in the Kingdom’s
potential for economic growth and in contributing towards
the growth and progress of Cambodia’s banking industry.
In line with our aspirations to be among the top 10 Banks in the
Kingdom by 2022, with a PBT of USD25 million, we aim to grow
our assets and build a strong brand amidst the competition.
To-date, as a result of continuous efforts to drive asset growth,
RHB Bank Cambodia ranks 13th in terms of total assets. This is
an improvement from 14th place in 2018, and demonstrates
a growth of 24% - higher than the industry average of 21%.
RHB Banking Group’s estimated total regional assets currently
stand at USD63 billion, which enables RHB Bank Cambodia
to leverage upon a solid foundation to continually improve our
footing in Cambodia and to ensure sustainable growth of our
business in the Kingdom. As we cater to the growing demands
of the market and consumers, we are committed to delivering
ever higher levels of customer service as well as introducing
versatile and innovative products and services.

ACKNOWLEDGEMENT
I would like to express my sincere appreciation to all our
shareholders and stakeholders for their support and confidence
in RHB Bank Cambodia. I also thank all our business partners
and customers for their unwavering loyalty and trust in RHB
especially throughout these challenging times.
We continue to deeply appreciate the invaluable advice,
guidance and support of the Government of the Kingdom of
Cambodia, and all regulatory and supervisory bodies for their
counsel and support.
In closing, I take this opportunity to thank my fellow members
of the Board for your leadership, guidance and valuable insights
and extend my sincere gratitude to the Management and
employees of RHB Bank Cambodia – thank you for your dedication
and commitment to our sustainable success.

DIGITAL JOURNEY
RHB Banking Group continues to strengthen our digital footprint
across the region in pace with the banking industry and in
keeping up with the general appetite for increased technological
transformation. With this increasing demand for digital banking
services, RHB Bank Cambodia has introduced internet and
mobile banking platforms for the convenience of customers. At
the same time, we continue to build our digital capabilities in
line with RHB Banking Group’s strategic digital aspirations,
through AGILE@Scale. In doing so, we are confident of building
a stronger digital retail bank by introducing RHB REFLEX and the
RHB Cambodia Digital Retail Banking Programme later this year.

Chin Yoong Kheong
Chairman
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Over the last decade, RHB Bank
(Cambodia) Plc. has made a breakthrough
into one of the top 15 banks in Cambodia,
successfully triumphing against more
than 40 banks in the country. These
accomplishments are only possible with the
confidence our stakeholders have upon us.

total asset

USD943.3 million

19.9%

8.1%

RHB Bank (Cambodia) Plc. has reported a
tremendous record in customer deposit in 2019.
The 8.1% growth in customer deposit is the
result of USD27.3 million in CASA growth
which contributed in reducing the Bank’s Loan
to Deposit Ratio from 73.6% to 78.4% in 2019.

8.1% growth in
customer deposit is
the result of

USD27.3 million

2019 PERFORMANCE
In 2019, RHB Bank (Cambodia) Plc. has accumulated and reported total asset of USD943.3 million with strong solvency ratio of
19.9% and Liquidity Coverage Ratio of 108.0%, which is well above the regulatory requirement of 15.0% and 90.0%.
The bank has reported a tremendous record in customer deposit in 2019. The 8.1% growth in customer deposit is the result of USD27.3
million in CASA growth which contributed in reducing the Bank’s Loan to Deposit Ratio from 73.6% to 78.4% in 2019.
These changes set a strong foundation, allowing us to expand our loans portfolio in the future. Furthermore, the Bank net loan book
increased by an estimate of 18.1% in 2019.
In term of profitability, total income grew by 6.2% in 2019 with a reported Cost-to-income Ratio of 33.4%. As an outcome, overall the
Bank did better than 2018, except for lack of involvement from a few industry sectors and stricter loan provisioning requirements.
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OUR PEOPLE

JOURNEY AHEAD

As one of the top 15 bank in Cambodia, and a prominent employer
of choice, we believe in promoting education and skills within the
workforce through extensive training and talent development
programmes This aids us in establishing a high performance
culture in our workforce, allowing our people to grow their
competencies and skills, and career development and rewards,
which are key initiatives. RHB Bank (Cambodia) Plc. takes pride
in continual support of our talented and top performing
employees throughout Cambodia in the near future.

Our prominent success results in the possibilities of expansion,
but despite that, there are challenges that include tight
competition, margin compression and pressure on asset quality
that RHB Bank (Cambodia) Plc. is constantly pursuing. With the
expected GDP growth of 6.6% in 2020 and taking the current
world events into account, RHB Bank (Cambodia) Plc. expects
minor changes regarding the economic environment in Cambodia.

COMPLIANCE CULTURE
We remain adamant in prioritizing compliance and a robust risk
management culture. RHB Bank (Cambodia) Plc. ensures that all
requirements are met and all internal policies and processes are
complied with at all times. The group will continue to follow and
be in line with the latest adjustment of the required regulations
and policies.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
As our Group continues to grow, we emphasize on corporate
social responsibility, which demands our support the most.
Up to this day, RHB Bank (Cambodia) Plc. has built numerous
facilities, such as 3 preschools across Kandal Province here in
Cambodia, awarding more than 150 children with the
opportunity to pursue early childhood education, a real chance
to mobilize their poverty situations.
We are closely monitoring the progress and providing
necessities to ensure proper supervision of the preschools. The
Bank anticipates welcoming opportunities to contribute to
society in the near future as we continue to uphold the spirit of
community service passed on by RHB Touch Hearts.

RHB Bank (Cambodia) Plc. future effort will be keen on holistic,
innovative and segment driven digital, that allows it to reach a
greater amount of common digital users, as well as those who are
starting from within different communities in the country. We will
continue to provide seamless digital experiences that are both
secure and convenient to all our users, in hope to increase the
number of digital platform users.
We will continue to set great expectations, with efforts and
enthusiasm, for our serve in providing service to our loyal
customers by concentrating on product development and
upgrading customer journey. With our strong fundamentals,
I am proud to say that I am confident that we will continue to
nourish our growth rate and deliver more as opportunities
emerge.
In conclusion, on behalf of RHB Bank (Cambodia) Plc., I would
like to express our utmost gratitude for all the consistent
support from all our valued customers, partners, devoted staff
and last but not least, the National Bank of Cambodia for the
critical advice provided to us thus far.

“Together We Progress”.

Thoo King Seng
Chief Executive Officer
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CHIN YOONG KHEONG
Independent Non-Executive Chairman
Malaysian

Chin Yoong Kheong (“Mr. Chin”) was appointed as Independent
Non-Executive Chairman of RHB Bank (Cambodia) Plc. (RHBBCP)
on 22 July 2019.
Mr. Chin also serves as a Member of the Audit Committee, Risk
Management Committee and Remuneration & Nomination
Committee and Board Credit Committee.
Mr. Chin was appointed as an Independent Non-Executive
Director of RHB Bank on 1st August 2014 before resigning
from the Bank to join RHB Investment Bank on 1 August 2016.
Subsequently, on 30 September 2016, he was appointed as the
Senior Independent Non-Executive Director of RHB Investment
Bank. He is currently the Chairman of the Board Risk Committee
of both RHB Bank Berhad and RHB Investment Bank Berhad
which was recently established on 23 September 2019.
He is also a Director of RHB Asset Management Sdn Bhd and
RHB Islamic International Asset Management Berhad,
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Regionally, Mr Chin was appointed as an Independent NonExecutive Chairman of RHB Bank Lao Limited, RHB Securities
(Cambodia) Plc, RHB Securities (Thailand) Pcl and RHB Securities
Vietnam Company Limited.
Mr. Chin holds a Bachelor of Arts with Honours in Economics
from the University of Leeds and a Fellow of the Institute of
Chartered Accountants in England and Wales. He is also a member
of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants and
Malaysian Institute of Accountants. Mr. Chin has retired as a
partner of KPMG, one of the leading accounting firms on
31 December 2013, after having served the firm for more than 34
years in the United Kingdom, Vietnam and Malaysia. Mr. Chin’s
vast experience covers business solutions in areas such as
strategy, human resources, performance improvement to the
public and infrastructure sector, consumer and industrial markets,
and financial services industry. Throughout his long career with
KPMG, Mr. Chin’s experience was in the audit function before
specializing in taxation for 14 years. He was responsible for setting
up the KPMG practice in Vietnam and subsequently headed
KPMG’s consulting practice for more than 7 years.
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DATO’ ADISSADIKIN ALI
Non-Independent Non-Executive Director &
Shareholder’s representative
Malaysian

Dato’ Adissadikin Ali (“Dato’ Adissadikin”) was appointed as
the Non-Independent Non-Executive Director of RHB Bank
(Cambodia) Plc. (RHBBCP) on 1 November 2019.

industry. After four years with Danaharta, Dato’ Adissadikin
joined Bank Muamalat Malaysia Berhad as Special Assistant to the
Chief Executive Officer.

Dato’ Adissadikin was appointed as the Managing Director/
Chief Executive Officer (“MD/ CEO”) of RHB Islamic Bank on 1
August 2016. In addition to his existing portfolio, Dato’ Adissadikin
was also appointed as the Head of Group International Business
on 15 November 2018 to oversee the international portfolio
comprising of Cambodia, Thailand, Laos, Brunei and the
representative office in Vietnam and Myanmar.

Thereon, Dato’ Adissadikin accumulated experience in formulating and executing corporate strategic plan, business process
re-engineering as well as bank-wide transformation programme.
Dato’ Adissadikin was involved in the turn-around of Bank Islam
Malaysia Berhad.

He started his career with the Renong Group of Companies
in various positions within the Group. In 1999, he joined
Pengurusan Danaharta Nasional Berhad, the National Asset
Management arm which was established as a pre-emptive
measure to avert the deterioration of Malaysia’s banking

He was appointed the President/ Chief Executive Officer of
Export-Import Bank of Malaysia (EXIM) in October 2010 and
served until June 2015. Prior to joining RHB Banking Group
in August 2016, he was the Chief Executive Officer at Alkhair
International Islamic Bank Berhad, the first foreign Islamic
Bank in Malaysia.
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ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
Independent Non-Executive Director
Malaysian

Encik Aziz Peru attended various training programmes at the
Harvard Business School and Pacific Bankers Rim programmes
in the United States of America.

positions in the banking industry with almost 30 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.

Encik Aziz Peru 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

Encik Aziz Peru’s other directorships in public companies
include RHB Insurance Berhad, RHB Islamic International Asset
Management Berhad and As-Salihin Trustee Berhad.

Abdul Aziz Peru Mohamed (“Encik Aziz Peru”) was appointed as
the Independent Non-Executive Director of RHB Bank (Cambodia)
Plc. (RHBBCP).
Encik Aziz Peru also serves as a Chairman of Risk Management
Committee and Board Credit Committee and a Member of the
Audit Committee and Remuneration & Nomination Committee.
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CHULAPONG YUKATE
Independent Non-Executive Director
Thailand

Mr Chulapong Yukate (“Mr. Chulapong”) had appointed as the
Independent Non-Executive Director of RHB Bank (Cambodia)
Plc. (RHBBCP).
Mr. Chulapong also serves as a Chairman of Audit Committee and
Remuneration & Nomination Committee and a Member of the
Risk Management Committee and Board of Credit Committee.
On 1 September 2013, Mr. Chulaphong joined ZICOLaw
(Thailand) Limited as Chairman and is also the Senior Advisor of
the ZICOLaw network. Chulapong brings extensive knowledge

to the firm as he has been in the private practice for 30 years,
with major areas of practice including M & A, Projects, Insurance
and International Arbitration. Chulapong 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. Chulapong was also a Founding and Managing
Partner of DLA Piper’s Bangkok office, where it started with 2
lawyers in 2003 and 3 years later, they had successfully built up
the office to have 25 lawyers.
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SAMVUTHEARY MAO
Independent Non-Executive Director
Cambodian

Samvutheary Mao (“Ms. Samvutheary”) was appointed as
Independent Non-Executive Director of RHB Bank (Cambodia)
Plc. (RHBBCP) on 6 May 2019.

Master of Law, she is regarded as the eminent attorney in
Cambodia with exceptional knowledge and experience to
effectively resolve client issues.

Ms. Samvutheary also serves as a Member of the Audit Committee,
Risk Management Committee and Remuneration & Nomination
Committee.

As a corporate and litigation attorney, Ms. Samvutheary represents clients in hundreds of complex cases both private and
public entities. As a result of the successfully represented bank in
millions of US dollar loan recovery, she has been assigned as a
senior lawyer to various commercial banks. In addition, she has
assisted the largest Cambodian entertainment company for
Initial Public Offering (IPO) price of USD 369 million to be
listed in Hong Kong Stock Exchange and also to become the
first Cambodian company to issue offshore bonds raising
USD 300 million.

Ms. Samvutheary is the Founding Partner and Managing Director
of HML. She specializes in banking, commercial transaction,
land transaction, employment, telecommunication, hotel and
resort, mediation, litigation and good networking with all
sectors involved including government officers. More than 20
years of experience with a Ph.D. Degree in Political Science,
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THOO KIM SENG
Non-Independent Executive Director
Malaysian

Mr. Thoo Kim Seng (“Mr. Thoo”) Joined RHB Bank (Cambodia) Plc.
(RHBBCP) in January 2019 as Chief Executive Officer.
Mr. Thoo also serves as a Chairman of Management Committee,
Credit Lending Committee, Management Audit Committee and
Assets & Liability Committee.
Mr. Thoo has vast experience and knowledge in the financial
services industry with a total of 31 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).
Mr. Thoo is accredited with Certified Credit Professional (CCP)
from Asia Institute of Chartered Bankers (formerly known as
Institute Bank-Bank Malaysia) in year 2004.
Mr. Thoo is also certified facilitator on Credit Skill assessment by
OMEGA Performance, USA and a certified Professional Executive
Coach Manager by Cambridge.
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THOO KIM SENG
Chief Executive Officer

Mr. Thoo Joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in January 2019 as
Chief Executive Officer. He has vast experience and knowledge in
the financial services industry with a total of 31 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.
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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
Association of Managers.
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YONG CHING SAN

CHUA THIAM YEW

Head, Credit Management

Head, Finance, Treasury & Strategy

Mr. Yong joined RHB Bank (Cambodia) Plc. since November
2010 and is currently the Head of Credit Management. He has
a total of 34 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.

Mr. Chua joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in May 2014 as the
Head of Finance & Strategy. He has more than 18 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 Greenwich University, USA with a Masters
of Business Administration in 2002.

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.

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

CHHIM SARETH

Head, Marketing & Communications

Head, Operations

Mr. Rizal joined RHB Bank (Cambodia) Plc. on secondment
from RHB Bank Berhad in July 2014. He has 24 years of working
experience in banking and insurance industries. He has gained
exposure and experience in Audit, Sales & Marketing, Bancassurance and International Banking Operations. Mr. Rizal
graduated from University of Northumbria at Newcastle in
United Kingdom with a Bachelor of Accounting in 1996.

Mr. Sareth joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in July 2009 as
Head of Internal Audit. He is currently holding a position as
Head of Operations from July 2019. He has 12 years of working
experiences in banking and 4 years as an external auditor
with KPMG Cambodia. He has vast exposure and experience in
compliance, audit and operations. He graduated from National
Institute of Management a Bachelor of Finance & Accounting
in 2003 and then completed a Master of commerce in Finance
from International Institute of Cambodia in 2006. He accredited
Fundamental Level of ACCA in 2009. He is currently pursuing
a Certified Internal Auditor (CIA) and a member of Cambodia
Institute of Internal Audit.
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SOK LENG

TANG SIEW HON

Head, Business Banking

Head, Credit Evaluation & Review

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

Mr. Tang joined RHB Bank (Cambodia) Plc. since January 2011
and is currently the Head of Credit Evaluation & Review. He has
a total of 12 years of experience in banking. He has a wide range
of exposure and experience in commercial & retail banking
having served at both branch and head office levels in Branch
Credit Operations & Credit Management.

Prior to that, he experienced to serve as the front line Sales,
Relationship Manager and Head of Business with two international banks based in Cambodia for more than 13 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 practice in 2014.

He graduated from University Teknologi Malaysia with a
Bachelor of Science in 2008. He also achieved his Certified
Credit Professional accreditation from Asian Institute of
Chartered Bankers (AICB) in 2012.
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TEY JING YING, JY

ALAGESAN HANIPPUYA

Head, Consumer Services

Head, information technology

With more than 14 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.

Mr. Alagesan joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in June 2018 as
the Head of Information Technology. He has more than 12 years
of working experience in IT across the banking, telecommunications & logistics industries. To date, he had worked across
many IT Projects that stretches across ASEAN, APAC, ANZ and
EUROPE Region.

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.

He graduated from University Malaysia Terengganu with a
Bachelor’s Degree in Information Technology majoring Software
Engineering in 2006 and then completed his Master’s Degree in
Applied Statistics from University Malaya in 2010.
He had acquired Project Management Professional, PMP®
certification from Project Management Institute in 2013. He
has vast experience in managing IT Projects encompassing,
Software Development, Infrastructure Build, Server Virtualization,
Data Center Relocation & Migrations.
He is ITIL certified and had spearheaded IT Transition &
Transformation Projects & IT Shared Services Department in a
MNC prior to joining RHB Bank Berhad in 2016 to lead a team of
IT Professional in managing Regional and Technology projects
for RHB.
At present, he oversees the IT Department Operations of RHB
Indochina Bank Limited, RHB Bank (Laos) Ltd. and RHB Indochina
Securities.
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TUY CHENDA

TAING LIDY

Head, Human Resource & Training

Head, Compliance

With more than 12 years working experience in Human
Resource Management for both local and international business
environment, Mr. Tuy Chenda has joined RHB Bank (Cambodia)
Plc. as Head, Human Resource and Training in June 2019.

Mr. Lidy has more than 17 years of experience covering credit
operation, internal audit, risk management and compliance in
financial institutions.

Prior to his graduation of a bachelor degree in English for Business
Communication at Institute of Foreign Languages (IFL), Mr. Chenda
was awarded his bachelor degree of Human Resource Management
at Maharishi Vedic University.

Obtained Regulatory Compliance Certification from IBF in
2019 and ICA International Advanced Certificate in AML from
International Compliance Training (ICT).
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MEN NARITH

SOURN SOPHANIKA

Head, Internal Audit

Head, Risk Management

Mr. Narith joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in August 2019 as
Head of Internal Audit. He has more than 14 years of working
experiences in banking and accounting and auditing profession
(KPMG Cambodia). He has a wide range of exposure and
experience in the audit field for various industries, particularly
bank & financial institution, construction, telecommunication
and insurance.

Mr. Sourn Sophanika, holder of a Master’s degree in Financial
Management from the Royal University of Law and Economics in
2013.

He graduated from Royal University of Phnom Penh with a
Bachelor of Science in Mathematics in 1999 and then completed
the Fundamental Level of the ACCA in 2009. He is accredited
with Credit Skills Accreditation from Omega Performance
Corporation in 2014. He also holds a Certificate of Certified
Management Accountants from Institute of Certified Management Accountants, Australia and a Certificate of Professional
Banker from Asian Institute of Chartered Bankers in year 2018.
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He joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in June 2019. Prior to that
he was a Head of Risk Management of a large foreign bank in
Cambodia with a total of 12 years of working experience, of
which 10 years of experience were in risk management field.
He possesses good analysis skills especially liquidity risk,
market risk and also have wide range of exposure to operational
risk and credit risk.

Annual Report 2019

AN MARY
Head, 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 Bank (Cambodia) Plc. Ms. Mary
has 6 years of experiences in 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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RISK MANAGEMENT COMMITTEE

BOARD OF DIRECTORS
NO
01

02

03

04

05

Name & Position
CHIN YOONG KHEONG
Chairman (Independent Non-Executive Director)

EN ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
Member (Independent Non-Executive Director)

MAO SAMVUTHEARY
Member (Independent Non-Executive Director)

CHULAPONG YUKATE
Member (Independent Non-Executive Director)

NO

01

02

03

04

Member (Non Independent Non-Executive Director
& Shareholder’s representative)

AUDIT COMMITTEE
NO

01

02

03

04
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ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
Chairman
CHULAPONG YUKATE
Member

MAO SAMVUTHEARY
Member

CHIN YOONG KHEONG
Member

THOO KIM SENG
Member (Non Independent Executive Director)

REMUNERATION & NOMINATION
COMMITTEE

DATO’ ADISSADIKIN BIN ALI
06

Name & Position

Name & Position

NO

01

02

Name & Position
CHULAPONG YUKATE
Chairman

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
Member

CHULAPONG YUKATE
Chairman

03

MAO SAMVUTHEARY
Member

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
Member

MAO SAMVUTHEARY
Member

CHIN YOONG KHEONG
Member

04

CHIN YOONG KHEONG
Member
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Management Committee
ASSETS & LIABILITIES
MANAGEMENT COMMITTEE

MANAGEMENT COMMITTEE
NO

Name & Position

NO

01

THOO KIM SENG
Chairman

01

02

03

04

05

06

07

08

09

YONG CHING SAN
Member

CHUA THIAM YEW
Member

01

02

03

04

03

TEY JING YING
Member

04

THOO KIM SENG
Chairman

CHUA THIAM YEW
Alternate Chairman

SOURN SOPHANIKA
Member

SOK LENG
Member

SOK LENG
Member

05

TEY JING YING
Member

CHHIM SARETH
Member

MANAGEMENT AUDIT COMMITTEE

TANG SIEW HON
Member

NO

TUY CHENDA
Member

01

ALDRIAN RIZAL
Member

CREDIT LENDING COMMITTEE
NO

02

Name & Position

02

03

Name & Position
THOO KIM SENG

04

Name & Position
THOO KIM SENG
Chairman

CHHIM SARETH
Alternate Chairman

MEN NARITH
Member

TAING LIDY
Member

Chairman

YONG CHING SAN

05

SOURN SOPHANIKA
Member

Member

TANG SIEW HON
Member

SOK LENG
Member
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PARTNERSHIP AGREEMENT SIGNING CEREMONY BETWEEN PI PAY AND RHB INDOCHINA BANK
7 March 2019

SANGKRAN
10 April 2019
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IMPACT UP
20 May 2019

BOARD DIRECTOR MEETING
14 June 2019
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Calendar of Events 2019 (continued)
MID YEAR BUSINESS REVIEW
24 July 2019

RHB FAMILY DAY
18 August 2019
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INVESTOR INSIGHTS PHNOM PENH, CAMBODIAN
5 September 2019

RHB TOUCH HEART 2019
12 October 2019

63

Calendar of
Events 2019

Calendar of Events 2019 (continued)
THE 6TH THASUR SOKHA HALF MARATHON
26 & 27 October 2019

NATIONAL CAREER AND PRODUCTIVITY FAIR
2 & 3 November 2019
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TEAM BUILDING
30 November 2019

STAFF ANNUAL DINNER
30 November 2019
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Annual
Staff Party
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Director’s Report
The Board of Directors ( “ the Directors ” ) here by submits their report
and the audited financial statements of RHB Bank (Cambodia) Plc.
( “ the Bank ” ) for the year ended 31 December 2019.
THE BANK
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. On 31 January 2020, the Bank has
changed name to RHB Bank (Cambodia) Plc. 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 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.

RESULTS OF OPERATION AND DIVIDEND
The results of financial performance for the year ended 31
December 2019 are set out in the statement of profit or loss and
other comprehensive income on page 103.

making of allowance for impairment losses, and satisfied
themselves that all known bad loans and advances had been written
off and that adequate loss allowance has been made for bad and
doubtful loans and advances.
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 written off for bad loans and advances or the
amount of the allowance for impairment losses in the financial
statements of the Bank inadequate to any material extent.

ASSETS
Before the financial statements of the Bank were prepared, the
Directors took reasonable steps to ensure that any assets which
were unlikely to be realised in the ordinary course of business, at
their value 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:

There were no dividends declared or paid during the year.

SHARE CAPITAL
There were no changes in the share capital of the Bank during
the year.

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 loans and advances or
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(a) 	no charge on the assets of the Bank which has arisen since the
end of the financial year which secures the liabilities of any
other person, or
(b) 	no contingent liability in respect of the Bank that has arisen
since the end of the financial year other than in the ordinary
course of 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 financial year which, in the
opinion of the Directors, will or may substantially affect the ability
of the Bank to meet its obligations as and when they fall due.
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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.

ITEMS OF UNUSUAL NATURE
The financial performance of the Bank for the financial year was
not, in the opinion of the Directors, substantially affected by any
item, transaction or event of a material and unusual nature. There
has not arisen in the interval between the end of the financial year
and the date of this report any item, transaction or event
of a material and unusual nature likely, in the opinion of the
Directors, to affect substantially the financial performance of the
Bank for the current financial year in which this report is made.

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
The Directors are responsible for ascertaining that the financial
statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Bank as at 31 December 2019 and of its financial
performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with the Cambodian International Financial Reporting
Standards (“CIFRS”).
In preparing these financial statements, the Directors are required
to:
i.

ii.

iii.

THE BOARD OF DIRECTORS

iv.

Mr. Chin Yoong Kheong
Chairman (Independent Non-Executive Director)
Appointed on 22 July 2019

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

Ms. Mao Samvutheary
Member (Independent Non-Executive Director)
Appointed on 6 May 2019

Mr. Chulapong Yukate

v.

	adopt appropriate accounting policies which are supported
by reasonable and prudent judgments and estimates and then
apply them consistently;
	comply with the disclosure requirements of CIFRS or, if there
have been any departures in the interest of fair presentation,
these have been appropriately disclosed, explained and
quantified in the financial statements;
	maintain adequate accounting records and an effective system
of internal controls;
	prepare the financial statements on the going concern basis
unless it is inappropriate to assume that the Bank will continue
operations in the foreseeable future; and
	effectively control and direct the Bank in all material decisions
affecting its operations and performance and ascertain that
such have been properly reflected in the financial
statements.

The Directors confirm that the Bank has complied with the above
requirements in preparing the financial statements.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Member (Independent Non-Executive Director)

Mr. Thoo Kim Seng,
Member (Non Independent Executive Director)
Appointed on 22 July 2019

Dato’ Adissadikin bin Ali
Member (Independent Non-Executive Director & Shareholder’s
representative) - Appointed on 1 November 2019

Dato’ Khairussaleh Ramli
Chairman (Non-executive director) - Resigned on 22 July 2019

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 2019 and the financial
performance and cash flows of the Bank for the year then ended
in accordance with the Cambodian International Financial
Reporting Standards, were approved by the Board of Directors.
Signed in accordance with a resolution of the Board of
Directors.

Mr. Ong Seng Pheow
Member (Non-executive director) - Resigned on 22 July 2019

Mr. Lim Loong Seng
Member (Executive director) - Resigned on 22 July 2019

Ms. Gan Pai Li
Member (Non-executive director) - Resigned on 1 November 2019

_______________________
Chin Yoong Kheong					
Chairman						
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
15 May 2020
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Independent Auditor’s Report
To the shareholders of RHB Bank (Cambodia) Plc.

The Board of Directors ( “ the Directors ” ) here by submits their report
and the audited financial statements of RHB Bank (Cambodia) Plc.
( “ the Bank ” ) for the year ended 31 December 2019.
OUR OPINION

OTHER INFORMATION

In our opinion, the financial statements of RHB Bank (Cambodia)
Plc. (“the Bank”) present fairly, in all material respects, the financial
position of the Bank as at 31 December 2019, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with Cambodian International Financial Reporting
Standards (“CIFRS”).

Management is responsible for the other information. The
other information obtained at the date of this auditor’s report
are the directors’ report and the supplementary financial
information and other disclosures required by the National
Bank of Cambodia but do not include the financial statements
and our auditor’s report thereon.

WHAT WE HAVE AUDITED

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

The Bank’s financial statements comprise:
• the statement of financial position as at 31 December 2019;
• the statement of profit or loss and other comprehensive income
for the year then ended;
• the statement of changes in equity for the year then ended;
• the statement of cash flows 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 Accountants 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.
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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
CIFRS, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible
for assessing the Bank’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing
the Bank’s financial reporting process.
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AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF
THE FINANCIAL STATEMENTS
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with CISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise
professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
• 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. 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 Kuy Lim
Partner
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
15 May 2020
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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”.
Board Responsibility
The Board is committed to its overall responsibility in establishing
a sound risk management and internal control system in the
Bank. The Board’s responsibility includes reviewing the adequacy
and effectiveness of the risk management and internal control
system in safeguarding shareholders’ interest and the Bank’s
assets. While total elimination of risks is not possible, the system
has been designed to manage the Bank’s risk appetite within
the established risk tolerance set by the Board and Management
to support the achievement of the Bank’s business objectives.
The system can therefore only provide reasonable and not
absolute assurance against the occurrence of any material
misstatement, loss or fraud.
In acknowledging that having a sound risk management
and internal control system is imperative, the Board has
established a governance structure that ensure effective
oversight of risks and internal controls in the Bank at all levels.
To this end, the Board is assisted by the Risk Management
Committee (“RMC”) and Audit Committee (“AC”) which have
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been delegated with primary oversight responsibilities on
the 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
remedial actions as required, and to provide assurance to the
Board that the necessary processes have been implemented.
In this regard, the Board has also obtained assurance from the
Managing Director and Head of Finance and Strategy that the
Bank’s risk management and internal control system is operating
adequately and effectively.
Management Responsibility
The Management is overall responsible for implementing
the Bank’s policies and processes to identify, evaluate, measure,
monitor and report on risks as well as the effectiveness of the
internal control systems, taking appropriate and timely remedial
actions as required. Its roles include:
• I dentifying and evaluating the risks relevant to the Bank’s
business and achievement of its business objectives and
strategies;
 ormulating relevant policies and procedures to manage
• F
risks and the conduct of business;
 esigning and implementing the risk management frame• D
work and internal control system, and monitoring its
effectiveness;
• Implementing policies approved by the Board;
• Implementing remedial actions to address compliance
deficiencies as directed by the Board; and
• R
 eporting in a timely manner to the Board on any changes to
the risks and the remedial actions taken.
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ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
• Risk Management Framework
The Bank has in place a risk management framework approved by the Board for identifying, measuring, monitoring and reporting of
significant risks faced by the Bank in the achievement of the Bank’s business objectives and strategies. The Bank’s risk management
framework ensures that there is an effective on-going process to identify, evaluate and manage risk across the Bank and is represented
in the following diagram:

RISK GOVERNANCE AND OVERSIGHT
RISK APPETITE
RISK MANAGEMENT PROCESS

RISK
IDENTIFICATION

RISK
MEASUREMENT

RISK
CONTROL

RISK
MONITORING

RISK ANALYTICS
AND REPORTING

RISK DOCUMENTATION
RISK INFRASTRUCTURE
RISK CULTURE

Risk Governance and Oversight
The Board, through the RMC, provides oversight over the risk
management activities for the Bank to ensure that the Bank’s risk
management processes is in place and functioning.
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 Risk Management function which monitors and
evaluates the effectiveness of the Bank’s risk management
system on an on-going basis.
Amongst the other committees set up in the Bank to manage
specific areas of risk are the Asset and Liability Committee
(“ALCO”), Credit Lending Committee (“CLC”) and Management
Committee (“Manco”) with their scope of responsibility as
defined in their respective terms of references.
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Internal Control Report (continued)
ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
(CONTINUED)
Risk Appetite
Risk appetite for the Bank is defined as the amount and the type
of risks that the Bank is willing to accept in pursuit of its strategic
and business objectives. Risk tolerance on the other hand, is the
acceptable level of variation relative to the achievement of the
Bank’s strategic and business objectives. It is measured in the same
units as the related objectives. It translates risk appetite into
operational metrics, and it can be defined at any level of the Bank.
The Board, through the relevant Boards and Senior Management
Committees as well as the Risk Management function, establishes
the risk appetite and risk tolerance for the Bank.
The defined risk appetite and risk tolerance are periodically
reviewed by the Management and the Board in line with the
Bank’s business strategies and operating environment. Such
review includes identifying and setting new risk appetite
metrics for the Bank wide or removal of risk appetite metrics
that are no longer applicable as well as updates on the risk
appetite thresholds to be in line with the Bank’s business
strategy and risk posture.
The main business and operations inherent risks that were
considered in the risk appetite review include regulatory
compliance risk, capital requirement, credit risk, market and
liquidity risk, operational and technology risk.
Risk Management Processes

• Risk 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.
• Risk Controlling: This is to ensure risk exposures are managed
within the Bank’s risk appetite and serves to formulate or
analyse existing implemented controls/risk mitigation plan to
minimise or eliminate the impact and/or likelihood of risks.
• Risk Monitoring: An effective monitoring process ensures
that the Bank is aware of the condition of its exposures vis-à-vis
its’ approved appetite and to facilitate early identification of
potential problem on a timely basis by using continuous and
on-going monitoring of risk exposures and risk control/
mitigation measures.
• Analytics and Reporting: Risk analysis and reports prepared
at the RHB Indochina Bank wide range level are regularly
escalated to the senior management, relevant committees
and Boards to ensure that the risks identified remain within
the established appetite and to support an informed decisionmaking process.
Risk Documentation and Infrastructure
The Bank recognises that effective implementation of the risk
management system and process must be supported by a robust
set of risk documentation and infrastructure. Towards this end,
the Bank has established frameworks, policies and other
relevant control documents to ensure clearly defined practices
and processes are implemented consistently and effectively
communicated across the Bank.

The risk management processes within the Bank had been
established consist of 5 broad processes i.e. risk identification,
risk measurement, risk controlling, risk monitoring and risk
analytics & reporting, so that risk exposures are adequately
managed and the expected returns adequately compensate
the risks.

In terms of risk infrastructure, the Bank has organised its resources
and talents into dedicated risk management functions, and
invested in technology, including data management, to support
the Bank’s risk management activities.

• Risk Identification: The effective risk management process
starts with a robust process of identifying risks that may arise
from both existing and new products, business activities and
the day-to-day operations across the Bank. The identification
and analysis of the existing and potential risks is a continuing
process, in order to facilitate and ensure that the risks can be
managed and controlled within the risk appetite of the Bank.

Risk management is integral to all aspects of the Bank’s business
and operations and is the responsibility of all employees across
the Bank. In line with regulatory requirements and industry
best practices, the Bank subscribes to the principle that “Risk
and Compliance is Everyone’s Responsibility” and hence, risk
management is a core responsibility of the respective businesses
and operating units. This has been articulated and documented
in the risk management framework of the Bank.
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Risk Assessment

Risk and Control Self-Assessment

The Bank has an established a comprehensive process for risk
identification at every stage of the risk taking activities, namely
transactional, product and even at the entities level. Risks are also
identified through Operational Risk Loss Event reporting and
Portfolio thematic analysis. As part of the Bank’s periodic material
risk assessment, the Bank reviews the types and components
of material risks, determines its quantum of materiality and
refinement of processes taking into consideration the feedback
received, including the independent reviews.

To further support and promote accountability and ownership of
risk management, a Risk and Control Self-Assessment (“RCSA”)
has been implemented in the 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 and operations, as well as to assess the
effectiveness thereof to ensure that the risks identified are
adequately managed and mitigated. On completion of the RCSA
exercise, all business and functional units within the Bank are
required to submit their respective results to Risk Management
Department for review subsequently the RCSA results submit to
Group Operational Risk Management for further action where
necessary.

Material risk assessment is measured from the dimension of
occurrence probability and severity impact. In addition, risk
assessment also considers amongst others, the effectiveness of
controls in place, and the impact to financial and non-financial
indicators such as reputational risk. These are translated into a
heat map matrix to derive the materiality of the risk as shown in
the table below:

Medium

High

Very High

The Bank’s system of internal control is designed to manage and
reduce risks that will hinder the Bank from achieving its goals and
objectives. It encompasses the policies, procedures, processes,
organisational structures and other control aspects that are
implemented for assuring the achievement of the Bank’s objectives
in operational effectiveness and efficiency, reliable financial
reporting and compliance with laws, regulations and internal
policies.
The key processes established by the Board that provide effective
governance and oversight of internal control systems include:

Low

Occurrence Probability

• Internal Control System

Very Low

Control Environment and Control Activities
Organisation Structure
Very Low

Low

Medium

High

Very High

Severity Impact

The use of the above matrix is a simple mechanism to increase
visibility of risks and assist in decision making. The Bank considers
residual risks which fall within the Red zones are ‘Material’,
which may have severe impact to the Bank’s financials and/ or
reputation. Significant efforts will be taken to manage and
mitigate these risks events.

The Bank has a formal organisational structure with clearly
defined lines of accountability and responsibility, authority
limits and reporting. The organisational structure provides the
basic 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.
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Internal Control Report (continued)
ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
(CONTINUED)
Control Environment and Control Activities (Continued)
Policies and Procedures
Policies, procedures and processes governing the Bank’s
businesses and operations are documented and communicated
bank-wide as well as made available to employees 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 review
and approval process 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.
Information Technology (“IT”) Security
The Bank regards IT security as a very high priority to ensure the
confidentiality, integrity and availability of the Bank’s information
assets and IT infrastructure.
IT security in the Bank is achieved through the implementation of
a risk based control approach which includes documented policies,
standards, procedures and guidelines as well as organisational
structures and, software and hardware controls.
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, are deliberated at the Board
where the Bank budget is presented.
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 sound
judgement that employees apply to their work. Hence, the Bank
has in place policies and procedures that govern recruitment,
appointment, performance management and rewards as well as
matters relating to discipline, termination and dismissal.
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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 workshops 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 Employment Contract
upon joining the Bank.
Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism
Policy
The Bank Anti-Money Laundering and Counter Financing of
Terrorism (“AML/CFT”) Policy is drawn up in accordance with
Cambodia’s Law on Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism. It sets out the high level standards towards
building a stronger and robust AML/CFT compliance regime
within the Bank, facilitates consistency in managing the AML/CFT
compliance risk within the Bank, and sets out the Bank’s policy
statements in respect of the general principles and key measures
to which the Bank adheres to.
Pursuant to the Bank AML/CFT Policy, the entities and/or
employees within the Bank are required to adopt Risk Based
Approach (“RBA”) to customer acceptance and implement the
AML/CFT Compliance Programme framework which includes
customer due diligence (“CDD”) requirements, monitoring
of customer activities/transactions, reporting of suspicious
transactions, record keeping, AML/CFT training, protection of
customer information, and enforcement actions for noncompliance to the requirements.
The Bank AML/CFT Policy also outlines the roles and responsibilities as well as establishes clear accountability of the Board of
Directors, Senior Management and all employees within the Bank.
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The Board has an oversight responsibility for establishing the
AML/CFT policies/procedures and minimum standards while the
Senior Management is accountable for the implementation and
management of AML/CFT compliance programmes in accordance
with the policies and procedures as approved by the Board.
Fraud Risk Management Policy
The fraud management policy was established to provide a clear
process for detection and prevention of fraud, reporting any
fraud that detected. The Board and Senior Management of the
Bank demonstrates a strong commitment to foster a sound and
sustainable fraud management culture with high standards of
governance, integrity, transparency and accountability.
Fraud risk management awareness is effectively communicated
among all staff to encourage ethical behaviour. The Bank has zero
tolerance for Internal Fraud. Therefore, staff at all levels have the
responsibility to maintain high standards of ethics and integrity.
Fraud incidences are reported in a timely manner in the Incident
Management and Loss Data Collection system. Failure to report
fraud incidents completely, accurately and timely, irrespective
whether a financial loss has incurred, may result in regulatory
breach and the employee could be subjected to disciplinary
action. A summary of fraud incident cases will be highlighted to
Manco on monthly basis and subsequently for notation at Risk
Management Committee on quarterly basis.
All fraud incidents are investigated comprehensively to provide
independent assessment of the suspected fraudulent activity
(ies) and sustainable recommendation to the management for
its decision on the appropriate course of action. All fraud cases
investigated by Internal Audit will be tabled to Audit Committee.
Staff who is involved in fraudulent activities will be subject
to disciplinary proceedings, including dismissal. In addition, the
fraudulent activities must be reported to relevant authorities
(i.e. Cambodian police) and be investigated to the full extent to
facilitate any criminal proceedings according to the law
requirement.

Information and Communication
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 Manco 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.
The heads of core businesses and functions in the Bank present
their respective management reports to the Manco at its
monthly meeting, covering areas such as financial performance,
key activity results and new business proposal or process for
information of and deliberation by the Manco.
Whistleblowing Policy
A Whistleblowing Policy (“WBP”) was established by the Bank
with last updated in October 2019. The WBP provides proper
mechanism and sets a minimum standard to be adhered by the
Bank in dealing with disclosure of questionable actions or wrong
doings by personnel within the Bank.
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 according to the level of severity. 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 the
decision makers to undertake informed decision making and be
kept up to date on situations as well as manage risks effectively.
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ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
(CONTINUED)
Monitoring
Board Committees
The Board has in place, Board Committees that are set up to
support the Board in its oversight function. The Board Committees
include the RMC, AC 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 Manco comprises key management personnel of the Bank
and is chaired by the Managing Director/Chief Executive Officer
of the Bank. The Manco provides the leadership and direction in
the implementation of strategies and policies approved by the
Board and meets monthly to discuss and deliberate strategic
matters that impact the Bank’s operations.
Management Audit Committee
Management Audit Committee (“MAC”) is established to
ensure timely rectification of any audit findings and the underlying
causes highlighted by the internal and external auditors, and
regulators. The status of rectification of all audit findings and
the mitigation actions taken by Management to adequately
address the underlying causes are closely monitored by the MAC
at every meeting.
Compliance
Compliance is the collective responsibility of the Board, Senior
Management and every employee of the Bank. The compliance
function forms an integral part of the Bank’s risk management and
internal control framework. In view that a strong compliance
culture reflects a corporate culture of high integrity and ethics,
everyone is expected to promote self-regulation and be
accountable for their own activities while maintaining ethical
principles and behaviour.
In addition to day-to-day monitoring, Bank Compliance’s
commitment towards instilling a strong compliance culture
across the Bank is demonstrated through the establishment of
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a robust compliance monitoring framework which includes,
amongst others, implementation of comprehensive compliance
policies, periodic compliance risk assessment/reviews, regular
engagement sessions with business and functional units and
conduct of continuous training/awareness programmes across
the Bank to ensure that all employees are well informed of the
latest regulatory requirements.
Further, the Boards and Senior Management are also apprised
of the Bank’s state of compliance through the submission of the
Bank Compliance report on a periodic basis.

• 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.
Term 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. R
	 eview the quality of the audits conducted by internal and
external auditors.
3. Provide
	
a line of communication between Board and
external auditors.
4. Reinforce
	
the 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.
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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Authority

Duties and Responsibilities

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

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

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

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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TERM OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE
(CONTINUED)
1. Internal Audit function: (Continued)
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.
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.
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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.
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.

Annual Report 2019

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.
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:

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.
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
1. Membership
i.	The committee members shall be appointed by the
Board from amongst the Directors of the Bank.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
v.	Collectively, the AC shall have a wide range of necessary
skills to undertake its duties and responsibilities and
are expected to be familiar with the areas included in
the scope of internal audit, including the area of risk
management.
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TERM OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE
(CONTINUED)
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.
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 who is appointed as 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.
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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 or at 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.
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.
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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.

Composition and Attendance of Meetings
During the year, a total of three (3) AC meetings were held. The AC comprises the following members who are all independent directors
and the details of attendance of each member at the AC meetings held during the year are as follows:

Composition of AC

Attendance at Meetings

1. Chulapong Yukate (Chairman/ Independent Non-Executive Director)

3/3 (100%)

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

2/2 (100%)

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

3/3 (100%)

4. Mao Samvutheary (Member/ Independent Non-Executive Director)^

1/2 (50%)

5. Chin Yoong Kheong (Member/ Independent Non-Executive Director)#

1/1 (100%)

Notes:
*		
^
#

Resigned as Independent Non-Executive Director on 22 July 2019
Appointed as Independent Non-Executive Director on 6 May 2019
Appointed as Independent Non-Executive Director on 22 July 2019
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TERM OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE
(CONTINUED)
The AC meetings were also attended by the Managing Director/
Chief Executive Officer, being the Chairman of the MAC of RHB
Indochina Bank Limited and the Head of Internal Audit while the
attendance of other Senior Management is by invitation,
depending on the matters deliberated by the AC.
Key matters deliberated at the AC meetings together with the
AC’s recommendations and decisions are summarised and
presented to the Board by the Chairperson or representative of
the AC. This allows the Board to be timely apprised of significant
matters deliberated by the AC and for the Board to provide
direction, if necessary. Extracts of the minutes of the AC meetings
held were provided to the Board for their information.

Summary of AC Activities in 2019
The work carried out by the AC in the discharge of its duties
and responsibilities during the financial year are summarised as
follows:
• Reviewed and approved the annual internal audit plan to
ensure adequacy of scope, coverage and resources for the
identified auditable areas.
• Reviewed
	
the staffing requirements of Internal Audit
including the skillsets and core competencies of the internal
auditors to ensure effective discharge of IA’s duties and
responsibilities.
• Appraised the performance of the Head of Internal Audit and
approved the performance rewards for the Head of Internal
Audit for FY 2018 in accordance with the distribution matrix
approved by the Board.
• Deliberated and approved the FY2019 Key Performance
Indicator for Head of Internal Audit taking into consideration
the relevant and importance of the key performance
indicators set for the year.
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• Reviewed and deliberated on the internal audit reports,
audit recommendations and Management’s responses to
these recommendations as well as the timely mitigation
actions taken by Management to improve the system of internal
controls and its processes on the areas highlighted.
• Reviewed and deliberated on the investigation report
tabled to the AC and provided directions, where necessary, to
address and improve the internal control weaknesses
highlighted.
• Reviewed and noted on the tracking of the rectification of
internal audit findings to ensure that the findings are resolved
effectively and in a timely manner.
• Reviewed the 2019 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 audit
together with their recommendations and Management’s
response to their findings, and provided AC’s views and
directions on the areas of concern where necessary.
• Met with the external auditors on 15 February 2019 to enable
the external auditors to discuss on matters with the AC
privately.
• 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 the annual audit financial statements of the Bank
to ensure that the financial reporting and disclosure
requirements are in compliance with accounting standards,
with special focus place on the changes in accounting policy,
as well as significant and unusual events or transactions.
• Reviewed related party transactions as disclosed in the
financial statements and the adequacy of Bank’s procedures
in identifying, monitoring, reporting and reviewing related
party transactions.
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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 have 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, 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

19 June 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

AML/CFT Policy

18 October 2019

Board of Director

Whistle Blower Policy

18 October 2019

Board of Director

Anti-Bribery and Corruption Policy

28 January 2019

Board of Director

AML/CFT Procedure

18 October 2019

Board of Director

Sanctions Policy

18 October 2019

Board of Director
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PERIODIC CONTROL (INTERNAL AUDIT)

Internal Audit Resources

The Bank has an in-house internal audit Department (“IA”),
which is guided by the Internal Audit Charter approved by the
Board and the International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing. IA’s main responsibility is to
provide an independent assessment on the adequacy and
effectiveness of the Bank’s risk management, internal control
and governance processes implemented by the Management.
The Head of Internal Audit reports functionally to the AC and
administratively to the Managing Director/ Chief Executive
Officer. To further preserve the independence of the IA, the
Head of Internal Audit appointment and performance appraisal,
as well as the Internal Audit scope of work and resources, are
approval by the AC.

The Head of Internal Audit, in consultation with the AC and the
Managing Director, decides on the appropriate resources required
for the IA taking into consideration the size and complexity of
operations of the Bank.

The internal audit universe covers all key activities of the
Bank, including that of its branches, departments and all functions
within the Bank. IA adopts a risk-based approach in determining
the auditable units and frequency of audits in line with the Bank’s
key risks, strategies and areas of focus, which are identified based
on IA’s risk assessment methodology.
The areas to be audited are documented in the internal audit
plan that is developed based on a risk-based approach and is
approved by the AC annually. Audit reports which include
detailed audit findings, IA’s comments and recommendations,
and Management’s response are tabled to MAC regularly and AC
on a quarterly basis.
The established MAC is tasked to ensure that issues raised by
IA, external auditor and regulators are addressed within an
appropriate and agreed timeline. Confirmation to this effect
must be provided by Management to IA for verification before
the issues concerned can be closed at the MAC.
Internal Audit Charter
The Internal Audit Charter (“Audit Charter”) defines the purpose,
authority and responsibility of the internal audit function and is
approved by the Board. The approved Audit Charter is published
in the Bank’s internal shared drive, which can be viewed by all
employees of the Bank.
The Audit Charter is reviewed by the Head of Internal Audit
every two years or as and when necessary to assess whether
the IA’s purpose, authority and responsibility, as defined in the
Audit Charter, continue to be adequate and relevant to enable
the audit function to accomplish its objectives.
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As at 31 December 2019, IA has 7 internal auditors with relevant
academic/professional qualifications and experience to carry out
the activities of the internal audit function. The costs incurred for
maintaining the internal audit function for the financial year 2019
amounted to USD118,254.
Professional Proficiency
The Head of Internal Audit ensures that the internal auditors are
suitably qualified and provided with the necessary trainings
and continuous professional development for the purpose of
enhancing their audit and relevant technical skills to perform
their duties and responsibilities.
Based on each staff’s Individual Development Plan for the year
2019, the internal auditors attended the relevant technical as
well as leadership and management programmes offered by
RHB Academy, the Group’s Learning and Development Centre,
e-learning and external programmes.
Summary of IA’s Activities
The main activities undertaken by IA during the financial year are
summarised as follows:
a.	Prepared the annual risk-based audit plan for Bank which
includes the audit objectives and scope, and manpower
requirements for each planned auditable unit.
b.	Conducted audits as per the approved audit plan as well as
ad-hoc reviews and investigations requested by Management
or regulators during the year.
c.	Audited key areas during the financial year which included the
Branches, Compliance, Credit Management, Risk Management
and IT Operations and Management.
d.	Monitored and followed up through the MAC on the timely
rectification of any reported audit findings and the underlying
causes highlighted by the internal auditors. The status of any
outstanding audit findings is summarised and reported to the
AC on a regular basis.
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e.	Reviewed new or updated policies, procedures and processes
as requested by Management to provide feedback on the
adequacy of internal controls to address the relevant risks.
f.	Participated in system or product development activities to
provide recommendations upfront on the relevant control
features to be considered by Management.
g.	Attended Management meetings as permanent invitee on a
consultative and advisory capacity to provide independent
feedback where necessary on internal control related matters.

As per outsourcing policy, the governance principles for
outsourcing are as follow:
Principle 1 – The Bank must retain the ultimate responsibility
for sourcing activities.
a.	The Board and Senior Management are accountable for the
effective management of risks arising from outsourcing
activities.

h.	Organised MAC meetings, preparing meeting materials as
well as preparing minutes of meetings for submission to AC.

b.	Respective Owner in the Bank is ultimately responsible for
the outsourced activity and procurement of service engagement.
This includes ensuring compliance with all relevant regulatory
and internal requirements in relation to sourcing.

i.	Prepared the Annual Internal Control Report for inclusion in
the Annual Report and submitting to the National Bank of
Cambodia for the year 2018.

c.	Owner must present business case or justification to adequately
support the need for proposing sourcing arrangement.

OUTSOURCED ACTIVITIES AND SERVICES
Outsourcing 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
activities are defined as below.

d.	Appropriate accountability delegation in the Bank should be
established to manage sourcing, including development of
policy to govern outsourcing activities.
Principle 2 – Sourcing activities must undergo adequate
assessment.

 utsourcing arrangement is defined as an arrangement in
• O
which Service Provider (“SP”) performs an activity on behalf of
the Bank (i.e. Bank’s operations, process, function, etc.) on a
continuing basis at predetermined fee, where the activity is
normally or could be undertaken by the Bank.

a.	Owner must perform adequate assessment on sourcing
activities, amongst others, feasibility or benefit, potential
vulnerabilities, risk assessment, materiality assessment,
compliance with relevant internal policy or guidelines (e.g.
Bank’s IT Security Policy) and SP due diligence.

• The
	
activity that is being carried out by SP may involve
transmission of the Bank’s proprietary or customer information,
process, and/or the Bank’s internal process, methodology or
technology being communicated to the SP.

b.	Due diligence SP for selection process must be in a methodical,
transparent and fair manner, including consideration of any
sub-contracting by SP.
c.	The scope and depth of assessment may vary depending on
the nature of sourcing arrangement (e.g. its significance and
complexity) and regulatory requirements.
d.	Necessary assessment must be conducted in timely manner i.e.
prior to appointment as part of the selection process and prior
to renewal of existing SP as part of consideration process,
where the information on the assessment performed is to be
included in the proposal paper.
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OUTSOURCED ACTIVITIES AND SERVICES
(CONTINUED)

Principle 5 – Ongoing monitoring and management of Service
Provider must be in place.

Principle 3 – Sourcing arrangement with Service Provider must
be governed by contract.

a.	Owner must be the first-line in monitoring and managing
of SP under their purview to ensure fulfilment of agreed
service levels (i.e. performance monitoring), which includes
taking necessary actions for dispute resolution and incident
or issue management.

a.	The Bank must enter into relevant legally binding and timebound contract with the SP e.g. service level agreement (SLA),
contract of service, letter of award, etc.
b.	The contract must obtain legal advice and be adequately
reviewed by relevant parties to ensure it is comprehensive,
compliance with related internal guidelines, safeguarding
the Bank’s interest and flexible enough to accommodate
changes. It must clearly document pertinent matters (may
vary between outsourcing and procurement of service),
amongst others the service levels, rights, responsibilities,
information confidentiality, fees, operational arrangement,
business continuity, termination, rights to audit, subcontracting, issue escalation and dispute resolution.
c.	Owner must ensure that contract is to be executed prior to
commencement of service upon the all required approvals
have been obtained.
Principle 4 – Contingency arrangement must be developed to
ensure business continuity.
a.	Contingent arrangement must be in place to manage disruption
arising from possible failure at SP in delivering their service to
the Bank, which must be included in the proposal submitted
for approval escalation.
b.	Owner must review and ensure SP’s obligation has put in
place the necessary measures to ensure continuation of their
services in the event of any disruption, including to conduct
business continuity plan testing.
c.	Contingent plan includes ensuring necessary plan being
developed to manage sudden termination of SP and/or exit
management.
d.	Owner also must ensure its business continuity plan
incorporated the outsourcing activities related process.
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b.	Post-implementation review must be conducted to assess
the implementation while periodic due diligence on SP is
performed to assess appointed SP continuous suitability, for
renewal of contract or other purposes.
c.	Escalation process must be in place on the matters noted
arising from performance monitoring, dispute, incident and/
or issue.
Principle 6 – Adequate measure must be imposed to preserve
information confidentiality of the Bank.
a.	Owner must ensure disclosure of information (the Bank’s
propriety information, and customer’s information) to SP is
meant for utilisation to perform the outsourced activity and
limited on a need-to-know basis.
b.	Owner must ensure that the SP has adequately considered
the technical, personnel and organisational perspective
measures to preserve information confidentiality (even
after the outsourcing arrangement has ceased) and comply
with regulatory requirements.
c.	Necessary measures to control, monitor and/or review SP
must be imposed by Owner e.g. periodic site visit, process
of record destruction by SP, segregation of information
of different parties managed by the SP, returning of
information, etc.
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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.
Monthly Compliance Report and Status of Outstanding Issue from
regulator/external auditor are presented to the Management
and 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.

-	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.

-	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.
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COMPLIANCE (CONTINUED)
Compliance Function and Structure (Continued)
In 2019, the organization chart of compliance department has been revised and approved by BOD as follow:

Board of Directors

Risk Management Committee
Group Compliance

CEO

Head of Compliance
(Compliance Officer)

Regulatory Compliance

Resource Provided
There are four (4) staffs 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 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
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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.
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Activities of Compliance Functions

New Activities and Products

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

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

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

• Monitoring High Net Worth Individual;
• Risk profile customer;
• Name screening.
The 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 September 2020. 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.

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.

Compliance Department performs periodic compliance review
and monitoring on NBC’s regulations based on developed and
updated regulations checklist to ensure the Bank always operates
the business in compliance with key and applicable requirements
of regulations.
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COMPLIANCE (CONTINUED)

ACCOUNTING AND INFORMATION SYSTEMS

Reputational Risk

The Bank’s financial statements have been prepared in accordance
with Cambodian International Reporting Standards (CIFRS) 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 2019.

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.
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 for incidences 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.
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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.
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RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS
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 operating environment.

• Risk Management Committee
During the financial year ended 31 December 2019 (“year”), a total of three (3) Risk Management Committee (“RMC”) meetings
were held.
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 RMC
1. Abdul Aziz Peru Mohamed
Appointed on 20/12/2016
(Chairman/ Independent Non-Executive Director)

Attendance at Meetings

3/3 (100%)

2. Ong

Seng Pheow

Appointed on 20/12/2016 and Resigned on 22/7/2019
(Member/ Independent Non-Executive Director)

2/2 (100%)

3. C
 hulapong Yukate

Appointed on 30/12/2015 and resigned on 26/11/2019
(Member/ Independent Non-Executive Director)

3/3 (100%)

4. M
 ao Samvutheary

Appointed on 6/5/2019
(Member/ Independent Non-Executive Director)

1/2 (50%)

5. C
 hin Yoong Kheong

Appointed on 22/7/2019
(Member/ Independent Non-Executive Director)

1/1 (100%)
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RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS (CONTINUED)
Reporting Line of the Risk Management Committee

Board Of Directors

Risk Management Commitee

Regional Risk Management

Chief Executive Ofﬁcer (CEO)

Risk Management Department

• Risk Management Committee reports to the Board and is
principally responsible for the administration and supervision
of risk management activities of the Bank are within the risk
policies and risk appetite of the Bank.
• Risk Management Department reports to Risk Management
Committee: The reporting line from Risk Management Department direct to Risk Management Committee of the Bank.
• Risk Management Department reports to Regional Risk
Management (Group Risk Management): The matrix reporting
line to the Regional Risk Management is for advisory and
consultative in nature, to ensure that the risk management
activities of the Bank are aligned to the Group Risk Management
Framework and the Group’s Risk strategies and appetite.
• Risk Management Department reports to CEO only on
administrative matters.
• Risk Management Department provides support and advice
to department heads or managers as regards risk and internal
control processes, procedures and policies.

Role of the Risk Management Committee
• Reports to the Board and is principally responsible for the
administration and supervision of risk management activities
of the Bank are within the risk policies and risk appetite of
the Bank.
• To review and recommend overall risk management strategies,
frameworks, new policies or change to policies, and the Bank’s
risk appetite/ tolerance for the Board’s approval.
• To review and access adequacy of risk management policies
and frameworks in identifying, measuring, monitoring and
controlling risk and the extent to which these are operating
effectively.
• To provide oversight and governance to ensure risk management framework, infrastructure, organization, resources
and systems are in place and functioning adequately
commensurate with the nature, scale, business complexity
and risk appetite of the Bank.
• To review periodic reports from Risk Management Department on risk exposure, risk portfolio composition and risk
management activities.
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• To provide oversight and ensure 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.
• To oversee senior management’s activities in managing
credit, market, liquidity, operational, legal and other risk and
to ensure that the risk management process of the Bank is in
place and functioning.
• To promote the management of the Bank’s risks in accordance
with the enterprise risk management framework.

• To deliberate and make recommendations to the Board in
respect of risk management matters.
Disclosure Rules for Risk Management Committee’s Minutes
Minutes of each the RMC meeting shall be kept and distributed
to all members of the RMC. The minutes of the RMC meeting
shall be presented at the Board Meeting and the Chairman/
Acting Chairman (in the absence of Chairman) of the RMC shall
report on material issues, which have been deliberated at the
RMC meeting to the Board.

Risk Management Policies and Procedures

No.

List of Risk Management Policies and Procedures

Approval Date

Approval Authorities

1

Credit Policy

29 January 2019

Board of Directors

2

Credit Guidelines

29 January 2019

Board of Directors

3

Loan Impairment Policy

29 January 2019

Board of Directors

4

Loan Impairment Guideline

29 January 2019

Board of Directors

5

Enhanced Account Management Guideline

19 June 2019

Board of Directors

6

Credit Concentration Risk Guideline

19 June 2019

Board of Directors

7

Liquidity Risk Methodology Guideline

19 June 2019

Board of Directors

8

Incident Management & Loss Data Collection Guideline

19 June 2019

Board of Directors

9

Guideline on new product new product and services lifecycle

19 June 2019

Board of Directors

10

Enterprise Risk Management Framework and Policy

19 June 2019

Board of Directors

11

Policy on Related Party Transactions.

19 June 2019

Board of Directors

12

Liquidity Incident Management Plan

19 June 2019

Board of Directors

13

Code of Ethics and Conduct for Employee

19 June 2019

Board of Directors

97

Internal Control
Report

Internal Control Report (continued)
RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND
PROCESS (CONTINUED)

List of significant audit findings pertaining to the following Risks:
Regulatory Compliance Risk

Authorities, delegations and limits
Delegation of authority including authorisation limits at various
levels of Management in the Bank are documented and designed
to ensure accountability and responsibility.
The Bank had formalized the general escalation process in the
event of alert or breach any Risk Appetite (RA) and Management
Action Trigger (MAT) limits. The breach in RA limits will be escalate
up to Board Risk Committee i.e. Risk Management Committee
or Audit Committee and Board of Directors. Moreover, the
specific escalation process also documented in various policies/
guideline/procedures/frameworks.

RISK AND RESULT MEASSURING SYSTEM AND
CONTROLS
During the year, Internal Audit has conducted the audit of the
following:
1. Operational Controls of 5 Branches which mainly covered:

•

AML Enterprise Wide Risk Assessment not tabled to Senior
Management and Board for deliberation.

•

Compliance with AML/CFT requirement on monthly review
and Enhanced Due Diligence Needs Improvement.

Operational Risk
•

Weaknesses in managing security items (i.e. no surprise
stock check, movement of security items inventories were
not updated in the register).

•

Lapses noted in the cash management (i.e. exceeded intra-day
cash limit, strong-room attendance register not consistently
updated).

DOCUMENTATION SYSTEM
All policies, procedures and processes are widely circulated to
employee throughout the Bank. These policies, procedures and
processes are reviewed and approved by authorised parties.

 ranch operations which include cash, deposits, remit• B
tances, Automatic Teller Machine, and trade finance. This
include the level of Branch compliance with the Anti-Money
Laundering and Countering Financing of Terrorism
requirement;

Regulations and relevant information materials concerning
the implementation of business, operations and organization are
clearly documented and made available to all employee. Those
documents are kept in both hard copied and scanned file.

• C
 redit 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;

Training and refreshment on the policies, procedures and processes are provided to new and existing employees via the induction
program, face-to-face training and e-learning organised by
human resources department. Additionally, a regular workshop
or briefing also conducted by departments to refresh employee’s
understanding related to their day-to-day operations.

• General branch management; and
• Branch premise upkeep and physical securities.
2.	Credit Management including Credit Administration, Credit
Supervision and Recovery
3. Risk Management
4 Compliance
5. IT Operations and Management

98

Annual Report 2019

CONTINGENCY PLANNING AND TESTING
The Bank is guided by its relevant policies and procedures to
ensure the continuity of business operations even in the event of
disruption, disaster or crisis. The following is the list of policy and
procedure addressing such situations:
1. Liquidity Incident Management Plan
2. Business Continuity Plan Manual
3. Information Technology Security

Business Continuity Management
The Bank recognises and is fully committed to the need to
provide uninterrupted 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. Hence, the Bank is aware of the
importance of a sound Business Continuity Management (“BCM”)
Framework and Programme to build organisational resilience
and an effective response and recovery mechanism to safeguard
the interest of key stakeholders, reputation and brand. The
Bank’s BCM Programme is based on good business continuity
practices, regulatory guidelines and international standards.

The Bank implements a sound BCM Programme to ensure the
critical business functions are recovered in a timely manner in
the event of any disruption. Reviews, assessments, updates
and testing of the BCM plans are conducted regularly to ensure
adequacy, effectiveness and readiness of the business recoveries.
Simulation exercises and drills are conducted to familiarise and
equip staff with the skills and processes required to ensure that
in the event of any disruption, critical business processes can
continue or be recovered in a timely manner.
In 2019, the Bank has conducted Business Continuity Plan
Testing, with the objective to enhance the abilities of our frontline personnel and customer service agents in responding and
managing crisis including communicating confidently and
effectively with stakeholders during crisis. The Bank has also
successfully conducted DRP simulation on its critical systems
(hardware, systems, application and network) on 8 June 2019 and
2 November 2019. These exercises were to gauge the readiness
and resolving any gaps of the Bank in facing any possible crisis.
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Section 1: Statutory Financial Statements

Statements of Financial Position
as at 31 December 2019

As at 31 December 2019
Notes

31 December 2018

1 January 2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

US$

KHR'000

ASSETS
Cash on hand

5

8,408,802

34,265,868

9,190,062

36,925,669

7,257,167

29,297,183

Deposits and placements with the
central bank

6

209,531,506

853,840,887

143,255,610

575,601,041

161,516,748

652,043,113

Deposits and placements with
other banks

7

123,370,567

502,735,061

90,628,409

364,144,947

67,923,617

274,207,642

Financial assets at fair value through
other comprehensive income

8

25,000

101,875

25,000

100,450

25,000

100,925

Loans and advances at amortised cost

9

428,582,370 1,722,043,963

396,121,820

1,599,143,788

Statutory deposits with the
central bank

10

87,041,350

354,693,501

79,897,894

321,029,738

71,513,580

288,700,322

Property and equipment

11

2,417,081

9,849,605

2,026,794

8,143,658

2,278,409

9,197,937

Right-of-use assets

12

1,303,982

5,313,727

1,801,230

7,237,342

2,287,423

9,234,327

Intangible assets

13

1,378,903

5,619,030

1,557,782

6,259,168

1,214,979

4,904,871

Deferred tax assets

14

-

-

19,715

79,215

899,659

3,631,923

Other assets

15

3,591,763

14,636,434

2,330,854

9,365,371

1,741,457

7,030,261

TOTAL ASSETS

506,226,986 2,062,874,968

943,295,940 3,843,930,956

759,315,720 3,050,930,562

712,779,859 2,877,492,292

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Deposits from banks and financial
institutions

16

143,392,362

Deposits from customers

17

632,769,658 2,578,536,356

584,323,875

51,903,417

208,547,929

130,491,828

526,795,510

585,586,867 2,352,888,033

476,175,342

1,922,319,855

Borrowings

18

27,611,158

112,515,469

-

-

-

-

Lease liabilities

12

1,832,375

7,466,928

2,447,464

9,833,910

2,951,075

11,913,490

Deferred tax liabilities

14

528,539

2,153,796

-

-

-

-

Current income tax liabilities

19

2,893,753

11,792,043

1,408,590

5,659,715

1,930,164

7,792,072

119,962

488,845

119,962

482,007

-

-

6,479,254

26,402,960

5,169,742

20,772,023

3,467,296

13,997,473

Employee benefits
Other liabilities

20

TOTAL LIABILITIES

815,627,061 3,323,680,272

646,636,042 2,598,183,617

615,015,705 2,482,818,400

EQUITY
75,000,000

305,625,000

75,000,000

301,350,000

71,000,000

286,627,000

Retained earnings

39,746,544

160,657,470

28,886,992

116,654,565

24,164,707

97,552,924

Regulatory reserves

12,922,335

52,278,958

8,792,686

35,545,620

2,599,447

10,493,968

Share capital

21

-

1,689,256

-

(803,240)

-

-

TOTAL EQUITY

127,668,879

520,250,684

112,679,678

452,746,945

97,764,154

394,673,892

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

943,295,940 3,843,930,956

Other reserves

759,315,720 3,050,930,562

The accompanying notes on page 106 to 165 form an integral part of these financial statements.
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Statement of Profit or Loss and other
Comprehensive Income
for the year ended 31 December 2019
For the year ended
31 December 2019
Notes

US$

For the year ended
31 December 2018
KHR'000

US$

KHR'000

Interest income

22

41,188,233

166,894,720

38,690,230

156,501,981

Interest expense

22

(15,963,399)

(64,683,693)

(16,851,473)

(68,164,209)

Net interest income

22

25,224,834

102,211,027

21,838,757

88,337,772

Fee and commission income

23

2,424,700

9,824,884

2,470,211

9,992,003

Fee and commission expense

23

(9,008)

(36,500)

(9,303)

(37,631)

Net fee and commission income

23

2,415,692

9,788,384

2,460,908

9,954,372

Other operating income

24

87,437

354,295

3,922

15,864

Other (losses)/gains - net

25

(134,499)

(544,990)

145,424

588,240

Total operating (loss)/income
Credit impairment losses

(47,062)
26

Net other operating income/(loss)
27

Depreciation and amortisation charges

28

Other operating expenses

29

Profit before income tax

Profit for the year

2,942,660

679,162

Personnel expenses

Income tax expense

726,224

(4,545,565)

2,751,965

149,346

(2,301,790)

604,104

(9,310,740)

(2,152,444)

(8,706,636)

(18,418,629)

(3,886,647)

(1,673,496)

(6,781,006)

(1,502,718)

(6,078,495)

(3,243,329)

(13,141,969)

(3,036,116)

(12,281,089)

18,857,298
30

(190,695)

(3,868,097)

76,409,772
(15,673,529)

14,989,201

60,736,243

(15,721,487)

13,721,740
(2,806,216)

55,504,437
(11,351,144)

10,915,524

44,153,293

Other comprehensive income:
Items that will not be reclassified to profit or loss
Currency translation differences
Other comprehensive income for the year, net of tax
Total comprehensive income for the year

-

2,492,496

-

(803,240)

-

2,492,496

-

(803,240)

14,989,201

63,228,739

10,915,524

43,350,053

14,989,201

60,736,243

10,915,524

44,153,293

14,989,201

63,228,739

10,915,524

43,350,053

Profit attributable to:
Owners of the Bank
Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Bank

The accompanying notes on page 106 to 165 form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Equity
for the year ended 31 December 2019

ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE BANK
Share capital
US$

Regulatory reserves

Retained earnings

US$

KHR'000

US$

KHR'000

Balance at 1 January 2018 as
previously reported
71,000,000 286,627,000

26,032,278 105,092,308

-

-

-

-

Effects on application of the
new accounting policy for
first-time adopter (Note 4)

-

(1,867,571)

(7,539,384)

2,599,447

10,493,968

-

-

71,000,000 286,627,000

24,164,707

97,552,924

2,599,447

10,493,968

-

-

97,764,154 394,673,892

Restated balance at
1 January 2018

US$

Total

KHR'000

-

KHR'000

Other reserves

US$

KHR'000

97,032,278 391,719,308

731,876

2,954,584

Profit for the year

-

-

10,915,524

44,153,293

-

-

-

-

10,915,524

44,153,293

Other comprehensive income

-

-

-

-

-

-

-

(803,240)

-

(803,240)

Total comprehensive income
for the year

-

-

10,915,524

44,153,293

-

-

-

(803,240)

10,915,524

43,350,053

4,000,000

16,180,000

-

-

-

-

-

-

4,000,000

16,180,000

Transfer to regulatory
reserves

-

-

(6,193,239) (25,051,652)

6,193,239

25,051,652

-

-

-

-

Currency translation
differences

-

(1,457,000)

-

-

-

-

-

-

(1,457,000)

4,000,000

14,723,000

(6,193,239) (25,051,652)

6,193,239

25,051,652

-

-

4,000,000

14,723,000

Balance at 31 December
2018

75,000,000 301,350,000

28,886,992 116,654,565

8,792,686

35,545,620

-

(803,240) 112,679,678 452,746,945

Restated balance at
1 January 2019

75,000,000 301,350,000

28,886,992 116,654,565

8,792,686

35,545,620

-

(803,240) 112,679,678 452,746,945

Transactions with owners in
their capacity as owners:
Issue of share capital

-

Total transactions with
owners

Profit for the year

-

-

14,989,201

60,736,243

-

-

-

-

14,989,201

60,736,243

Other comprehensive income

-

-

-

-

-

-

-

2,492,496

-

2,492,496

Total comprehensive income
for the year

-

-

14,989,201

60,736,243

-

-

-

2,492,496

14,989,201

63,228,739

Transfer to regulatory
reserves

-

-

(4,129,649) (16,733,338)

4,129,649

16,733,338

-

-

-

-

Currency translation
differences

-

4,275,000

-

-

-

-

-

-

4,275,000

Total transactions with
owners

-

4,275,000

(4,129,649) (16,733,338)

4,129,649

16,733,338

-

-

-

4,275,000

75,000,000 305,625,000

39,746,544 160,657,470

12,922,335

52,278,958

-

Transactions with owners in
their capacity as owners:

Balance
at 31 December 2019

-

The accompanying notes on page 106 to 165 form an integral part of these financial statements.
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Statement of Cash Flows
for the year ended 31 December 2019

For the year ended
31 December 2019
Notes

US$

For the year ended
31 December 2018

KHR'000

US$

KHR'000

51,705,824

209,511,999

(12,372,890)

(50,048,341)

39,723,753

160,960,647

37,397,297

151,272,066

(16,316,788)

(66,115,625)

(17,758,865)

(71,834,609)

(1,834,680)

(7,434,123)

(2,447,846)

(9,901,537)

73,278,109

296,922,898

4,817,696

19,487,579

-

-

(400,000)

(1,618,000)

(22,785,613)

(92,327,304)

(9,765,623)

(39,501,945)

(266,447)

(1,079,643)

(961,735)

(3,890,218)

Cash flows from operating activities
Cash generated from/(used in) operations

32

Interest received
Interest paid
Income tax paid

19

Cash generated from operating activities

Cash flows from investing activities
Capital guarantee deposits
Deposits and placements with the central bank - maturity
more than three months
Deposits and placements with other banks - maturity more
than three months
Purchases of property and equipment

11

(1,109,837)

(4,497,060)

(496,965)

(2,010,223)

Purchases of intangible assets

13

(310,595)

(1,258,531)

(617,117)

(2,496,238)

130,576

529,094

34,653

140,171

(24,341,916)

(98,633,444)

(12,206,787)

(49,376,453)

Proceeds from disposals of property and equipment
Cash used in investing activities

Cash flows from financing activities
Proceeds from issues of share capital

21

-

-

4,000,000

16,180,000

Proceeds from borrowings

18

29,546,040

119,720,554

-

-

Repayments of borrowings

18

(2,057,815)

(8,338,266)

-

-

Principal element of lease payments

12

(615,089)

(2,492,341)

(531,366)

(2,149,375)

Cash generated from financing activities

26,873,136

108,889,947

3,468,634

14,030,625

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

75,809,329

307,179,401

(3,920,457)

(15,858,249)

200,408,706

805,242,180

204,329,163

824,876,832

-

13,166,911

-

(3,776,403)

Cash and cash equivalents at beginning of year
Currency translation differences
Cash and cash equivalents at end of year

31

276,218,035

1,125,588,492

200,408,706

805,242,180

The accompanying notes on page 106 to 165 form an integral part of these financial statements.
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Section 1: Statutory Financial Statements

Notes to the Financial Statements
for the year ended 31 December 2019
1.

GENERAL
RHB BANK (Cambodia) Plc. (“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. On 31 January 2020, the Bank changed its name to RHB Bank (Cambodia) Plc. 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 office of the Bank is currently located at Building of 1st, M, 2nd and 9th Floor, Street 110 corner street 93, Phum 3, Sangkat
Srah Chak, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 15 May 2015. The Board of Directors has the power to
amend and reissue the financial statements.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below. These policies have been
consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.
2.1

Basis of preparation

		On 28 August 2009, the National Accounting Council of the Ministry of Economy and Finance announced the adoption of Cambodian
International Financial Reporting Standards (“CIFRS”) which are based on all standards published by International Accounting
Standard Board (“IASB”) including other interpretations and amendments to each standard that might arise in certain circumstances,
by adding the word “Cambodian”. Publicly accountable entities shall prepare their financial statements in accordance with CIFRS for
accounting periods beginning on or after 1 January 2012. The National Accounting Council of the Ministry of Economy and Finance
through Circular No. 086MoEF. NAC dated 30 July 2012 approves Banking and financial institutions to delay adoption of CIFRS until
the periods beginning on or after 1 January 2016.
		Circular 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 further delay adoption of CIFRS until periods beginning on or after 1 January 2019.
		The financial statements are prepared in accordance with Cambodian International Financial Reporting Standards (CIFRS) which are
based on all standards published by the International Accounting Standard Board including other interpretations and amendments
that may occur in any circumstances to each standard.
		The financial statements have been prepared under the historical cost convention.
		The preparation of financial statements in conformity with CIFRS requires the use of certain critical accounting estimates. It also
requires management to exercise its judgement in the process of applying the accounting policies. 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.
		The financial statements for the year ended 31 December 2019 are the first set of financial statements prepared in accordance with
CIFRS. As a first-time adopter of CIFRS, the Bank prepares the explanation of transition from the guidelines issued by the National
Bank of Cambodia and Cambodian Accounting Standards (“CAS”) to CIFRS in Note 4.
2.2

New and amended accounting standards and interpretations not yet adopted by the Bank

		Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for 31 December 2019 reporting
period and have not been early adopted by the Bank. These standards are not expected to have a material impact on the entity in the
current or future reporting periods and on foreseeable future transactions.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.3

		

Foreign currency translation
a)

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 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.
		

b)

Transactions and balances

				Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates
of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the
translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in
profit or loss.
				Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings are presented in the statement of profit or loss, within interest
expense. All other foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss on a net basis.
		

c)

Presentation in Khmer Riel

				In compliance with the Law on Accounting and Auditing, a translation of the financial statements from US$ to Khmer Riel
is required. The statements of profit or loss and other comprehensive income and cash flows are translated into Khmer
Riel using the average rates for the years. Assets and liabilities for each statement of financial position presented and
shareholders’ capital are translated at the closing rates as of the reporting dates. Resulting exchange difference arising
from the translation of shareholders’ capital is recognised directly in equity; all other resulting exchange differences are
recognised in the other comprehensive income.
				The Bank has used the official rate of exchange published by the National Bank of Cambodia. As at the reporting date, the
yearly average rate was US$ 1 to Riel 4,052 (2018: US$ 1 to Riel 4,045) and the closing rate was US$1 to Riel 4,075 (2018:
US$ 1 to Riel 4,018).
				For the purpose of presentation per CIFRS 1, as at 1 January 2018, the average rate was US$ 1 to Riel 4,045 and the closing
rate was US$ 1 to Riel 4,037.
2.4

Cash and cash equivalents

		For the purpose of presentation in the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprises cash on hand, unrestricted
deposits and placements with the central bank, deposits and placements with other banks, and other short-term highly liquid
investments with original maturities of three months or less where the Bank has full ability to withdraw for general purpose whenever
needed and subject to an insignificant risk of changes in value.
2.5
		

Financial assets
a)

Classification

				The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:
			
■	those to be measured at amortised cost are cash on hand, deposits and placements with the central bank and other banks, loans
and advances at amortised cost, other assets, and
			
■
those to be measured subsequently at fair value through other comprehensive income (OCI).
		 	The classification depends on the Bank’s model for managing financial assets and the contractual terms of the financial assets cash flows.
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Section 1: Statutory Financial Statements

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5	Financial assets (continued)

		For assets measured at fair value, gains or losses will either be recorded in profit or loss or OCI. For investment in equity instruments
that are held for trading, this will depend on whether the Bank has made an irrevocable election at the time of initial recognition to
account for the equity investment at fair value through other comprehensive income (FVOCI).
		

(i)

				

		

Financial assets at fair value through OCI comprise of:
■	Equity securities which are not held for trading, and for which the Bank have made an irrevocable election at initial
recognition to recognise changes in fair value through other comprehensive income rather than profit or loss.

(ii)	The Bank classifies their financial assets at amortised cost only if both of the following criteria are met:

				
				

■ The asset is held within a business model with the objective of collecting the contractual cash flows, and
■	The contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the
principal outstanding.

		

Recognition and derecognition

b)

				Financial assets are recognised when the Bank becomes a party to the contractual provision of the instruments. Regular way
purchases and sales of financial assets are recognised on trade date, being the date on which the Bank commits to purchase or
sell the assets.
				Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been
transferred and the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of ownership. A gain or loss on derecognition of
a financial asset measured at amortised cost is recognised in profit or loss when the financial asset is derecognised.
		

c)

Measurement

				At initial recognition, the Bank measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value
through profit or loss (FVPL), transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction
costs of financial assets carried at FVPL are expensed in profit or loss. Immediately after initial recognition, an expected credit
loss allowance (ECL) is recognised for financial assets measured at amortised cost, which results in an accounting loss being
recognised in profit or loss when an asset is newly originated.
				Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are
solely payment of principal and interest.
				

Debt instruments

				Subsequent measurement of debt instruments depends on the Bank’s business model for managing the assets and the cash flow
characteristics of the assets. The Bank classifies its debt instruments as financial assets measured at amortised cost.
				Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows are solely payments of
principal and interest (SPPI), are measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected
credit loss allowance recongised. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective
interest rate method.
				For loans to employees with interest rate below market rate, such loans are initially recognised at the present value of the
future cash payments discounted at a market rate of interest for similar loans. Differences between the amount of cash paid
and the present value of the future cash received are accounted as employee remuneration. Those amounts are recognised as
deferred and amortised to employee benefit expense to profit or loss over loan period.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.5
		

Financial assets (continued)
c) Measurement (continued)

				

Equity instruments

				The Bank subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Bank’s management has elected to present fair
value gains or losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit
or loss allowing the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or
loss as other income when the Bank’s right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment
losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.
		

d)

Reclassification of financial assets

				

The Bank reclassifies financial assets when and only when their business model for managing those assets changes.

		

Impairment

e)

				The Bank assesses on a forward-looking basis the expected credit losses (“ECL”) associated with its debt instrument assets
carried at amortised cost and FVOCI and with the exposure arising from credit commitments (including overdraft and revolving
facilities) and financial guarantee contracts. The Bank recognises a loss allowance for such losses at each reporting date. The
measurement of ECL reflects:
				
				
				

■ An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
■ The time value of money; and
■	Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past
events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

				

The Bank applies a three-stage approach to measuring expected credit losses (ECLs) for the following categories:

				
				

■
■

				

The three-stage approach is based on the change in credit risk since initial recognition:

				

(a) Stage 1: 12-months ECL

Debt instruments measured at amortised cost; and
Credit commitments (including undrawn overdraft and revolving facilities) and financial guarantee contract

					Stage 1 includes financial assets which have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or which
have low credit risk at reporting date. 12-months ECL is recognised and interest income is calculated on the gross carrying
amount of the financial assets.
				

(b) Stage 2: Lifetime ECL – not credit impaired

					Stage 2 includes financial assets which have had a significant increase in credit risk since initial recognition (unless they
have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. Lifetime ECL is recognised and
interest income is calculated on the gross carrying amount of the financial assets.
				

(c) Stage 3: Lifetime ECL – credit impaired

					Stage 3 includes financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting date. Lifetime ECL is recognised
and interest income is calculated on the net carrying amount of the financial assets.
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Section 1: Statutory Financial Statements

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.6

Financial liabilities

		Financial liabilities are recognised when the Bank becomes a party to the contractual provision of the instruments. Financial liabilities
of the Bank include deposits from banks and financial institutions, deposits from customers, borrowings and other financial liabilities.
		Financial liabilities are initially recognised at fair value less transaction costs for all financial liabilities not carried at fair value through
profit or loss.
		Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss are measured at amortised cost. The financial liabilities
measured at amortised cost are deposits from banks and financial institutions, deposits from customers, borrowings and other
liabilities.
		Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.
2.7

Credit commitments and financial guarantee contracts

		Credit commitments (including undrawn overdraft and revolving facilities) provided by the Bank are measured as the amount of the
loss allowance. The Bank has not provided any commitment to provide loans at a below-market interest rate, or that can be settled
net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
		For credit commitments (including undrawn overdraft and revolving facilities), the expected credit losses are recognised as provisions
(presented with other liabilities). However, for contracts that include both a loan and an undrawn commitment and that the Bank
cannot separately identify the expected credit losses on the undrawn commitment component from those on the loan component,
the expected credit losses on the undrawn commitment are recognised together with the loss allowance for the loan. To the extent
that the combined expected credit losses exceed the gross carrying amount of the loan, the expected credit losses are recognised as
a provision.
		Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss
it incurs because a specified debtor fails to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such
financial guarantees are given to banks, financial institutions and other bodies on behalf of customers to secure loans, overdrafts
and other banking facilities.
		Financial guarantees are initially recognised in the financial statements at fair value on the date the guarantee was given. The
guarantees are agreed on arm’s length terms and the value of the premium agreed corresponds to the value of the guarantee
obligation. No receivable for the future premiums is recognised. Financial guarantee contracts are subsequently measured at the
higher of the amount determined in accordance with the expected credit loss model under CIFRS 9 ‘Financial Instrumentsʼ and the
amount initially recognised less cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of CIFRS 15 ‘Revenue
from Contracts with Customersʼ, where appropriate.
		These estimates are determined based on experience of similar transactions and history of past losses, supplemented by the
judgement of management. The fee income earned is recognised on a straight-line basis over the life of the guarantee.
		
2.8

Any increase in the liability relating to guarantees is reported in profit or loss within operating expenses.
Offsetting financial instruments

		Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally
enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the
liability simultaneously.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.9

Property and equipment

		Property and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable
to the acquisition of the items.
		Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is possible
that 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 financial period in which they are incurred.
		Construction work-in-progress is not depreciated. Depreciation on other property and equipment are depreciated using the
straight-line method to allocate their cost to their residual value over their estimated useful lives, as follows:
			
Years
Leasehold improvement
Office equipment
Furniture, fixtures and fittings
Computer equipment
Motor vehicles

Shorter of lease period and its economic lives of 10 years
5
5
3-5
5

		Depreciation on construction work-in-progress commences when the assets are ready for their intended use. The assets’ useful lives
are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.
		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 within the carrying amount and are recognised in profit or loss.

2.10 Intangible assets
		Intangible assets, which comprise acquired computer software license and related costs, are stated at cost less accumulated
amortisation and impairment loss. Acquired computer software licenses are capitalised on the basis of costs incurred to acquire the
specific software license and bring them into use. These costs are amortised over their estimated useful lives of five years using the
straight-line method.
		

Costs associated with maintaining computer software are recognised as expenses when incurred.

2.11 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 of disposal and its value in use. For
the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows
which are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets (cash-generating units). Non-financial assets
other than goodwill that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at the end of each reporting
period.
		Any impairment loss is charged to profit or loss in the period in which it arises. Reversal of impairment losses is recognised in profit
or loss to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of
depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.12 Leases

		

The Bank as a lessee

		At inception of contract, the Bank assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the
contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.
		Contracts may contain both lease and non-lease components. The Bank allocates the consideration in the contract to the lease and
non-lease components based on their relative stand-alone prices.
		Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different term and conditions. The lease agreements
do not impose any covenants other than the security interests in the lease assets that are held by the lessor. Leased assets may not
be used as security for borrowing purposes.
		Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use.
		Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis.
		

i)

Lease liabilities

				Lease liabilities include the net present value of the lease payments from fixed payments (including in-substance fixed payments),
less any lease incentives receivable.
				Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.
				The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If that rate cannot be readily determined, which
is generally the case for leases in the Bank, the lessee’s incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual
lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar
economic environment with similar terms, security and conditions.
				To determine the incremental borrowing rate, the Bank where possible, uses recent third-party financing received by the
individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.
				Lease payments are allocated between principal and interest expense. The interest expense was charged to profit or loss over
the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.
		

ii)

Right-of-use assets

				

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

				
				
				
				

■
■
■
■

the amount the initial measurement of lease liability
any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received, and
any initial direct cost and 				
restoration cost, if any

				Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset’s useful life and the lease term on a straight-line
basis. If the Bank is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying
asset’s useful life.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.12 Leases (continued)

		

iii)

Recognition exemptions

				Payments associated with all leases of short-term leases are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss.
Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.
				As first-time adopter of CIFRS, the Bank applied optional exemption on leases. Please refer to Note 4 for note on transition
to CIFRS.
2.13 Income tax
		The income tax expenses is the tax payable on the current’s period taxable income, based on the applicable income tax rate, adjusted
by changes in deferred tax assets and liabilities attributable to temporary differences and to unused tax losses.
		The current income tax charge is calculated on the basis of the tax law enacted or substantively enacted at the reporting date in the
country where the Bank operates and generates taxable income.
		Deferred tax is provided in full, using the liability method, providing for temporary differences between the tax bases of assets and
liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred tax is determined using tax rates based on laws that have
been enacted or substantively enacted by the reporting date.
		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.
		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.
		Current and deferred tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive
income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.
2.14 Provision
		Provisions are recognised when the Bank has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that
an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been 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. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one
item included in the same class of obligations may be small.
		Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax
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 passage of time is recognised as an interest expense.
2.15	Regulatory reserves
		Banks and financial institutions are required to compute regulatory provisions, according to Prakas No. B7-017-344 dated
1 December 2017 and Circular No. B7-018-001 dated 16 February 2018 on credit risk classification and provisions on impairment.
If the accumulated regulatory provision is higher than the accumulated impairment based on CIFRS 9, the ‘topping up’ will be
recorded as regulatory reserves presented under equity. The reserve is subsequently reversed (up to zero) should the accumulated
regulatory provision equal or be lower than accumulated impairment based on CIFRS 9. The regulatory reserve is set aside as a
buffer, is non-distributable, is not allowed to be included in the net worth calculation.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.16 Employee benefits
i)

		
ii)

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.
Other long term employment benefits - seniority payments

		In June 2018, the Cambodian government amended the Labour Law introducing the seniority pay scheme. Subsequently on 21
September 2018, Prakas No. 443 K.B/Br.K.Kh.L, was issued providing guidelines on the implementation of the law. In accordance
with the law/Prakas, each entity is required to pay each employee with unspecified duration employment contract the following
seniority scheme:
			
■	Annual service - effective January 2019, 15 days of their average monthly salary and benefits each year payable every six month
on 30 June and 31 December (7.5 days each payment).
			
■	Past years of seniority service - employees are entitled to 15 days of their salary per year of service since the commencement
of employment up to 31 December 2018 and still continue working with the Bank. The past seniority payment depends on each
staff past services and shall not exceed six months of average gross salaries. On 22 March 2019, the Ministry of Labour and
Vocational Training issued guideline number 042/29 K.B/S.N.N.Kh.L, to delay the payment of the past years of seniority service
which will be payable three days each in June and in December starting December 2021.
		The annual service pay is considered as short term employee benefits. These are accrued in the year in which the associated services
are rendered by the employees of the Bank.
		The past years of seniority service is classified as long term employee benefits. Past seniority liability is recognised at the present
value of defined obligations at the reporting period using the projected unit 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 obligation 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 estimated future payments by references to the high quality corporate bond of the currency that the
liability is denominated.
2.17 Interest income and expense
		Interest income and expense from financial instruments at amortised cost are recognised within “interest income” and “interest
expense” respectively in the statement of profit or loss using the effective interest method.
		The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating
the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated
future cash payments or receipts throughout the expected life of the financial instruments or, when appropriate, a shorter period to
the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank takes into
account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to
the instrument and are an integral part of the effective interest rate, but not future credit losses.
		

Interest income is calculated by applying effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset except for:

			
■	Purchased or originated credit-impaired financial assets (‘POCI), for which the original credit-adjusted effective interest rate is
applied to the amortised cost of the financial assets.
			
■	Financial assets that are not ‘POCI’ but have subsequently become credit-impaired (or ‘stage 3’), for which interest revenue is
calculated by applying the effective interest rate to their amortised cost (i.e. net of the expected credit loss provision).
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.18	
Fee and commission income

		Fees and commissions are recognised as income when all conditions precedent are fulfilled (performance obligations are satisfied
and control is transferred over time or point in time).
		Commitment fees for loans, advances and financing that are likely to be drawn down are deferred (together with related direct costs)
and income which forms an integral part of the effective interest rate of a financial instrument is recognised as an adjustment to the
effective interest rate on the financial instrument.
3.

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGEMENTS

The Bank makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, rarely equal the
related actual results. To enhance the information content of the estimates, certain key variables that are anticipated to have material
impact to the Bank’s results and financial position are tested for sensitivity to changes in the underlying parameters. The estimates and
assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next
financial year are outlined below:
		
i)
Expected credit loss allowance on financial assets at amortised cost
		The expected credit loss allowance for financial assets measured at amortised cost requires the use of complex models and significant
assumptions about future economic conditions and credit behavior (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting
losses).
		

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

			
■	Determining criteria for significant increase in credit risk
			
■	Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL
			
■	Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the
associated ECL
			
■	Establishing groups of similar financial assets for the purposes of measuring ECL
			
■	For individual assessment management makes judgement on the future in respect of the estimation of amount and timing of
cash flows from the net realisable value of the underlying collateral value
ii)

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.
iii)

Lease terms

		In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an
extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in
the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).
4.

TRANSITION TO CIFRS
The Bank’s financial statements for the year ended 31 December 2019 are the first financial statements prepared in accordance with
CIFRS.
Up to 31 December 2018, the Bank prepared its financial statements in accordance with the guidelines issued by the National Bank of
Cambodia (“NBC”) and Cambodian Accounting Standards (“CAS”). In transition to CIFRS, the Bank has prepared and presented financial
statements below in accordance with CIFRS:
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4.

Section 1: Statutory Financial Statements

TRANSITION TO CIFRS (continued)
1.

Statement of financial position as at 31 December 2018

2.

Opening statement of financial position as at 1 January 2018

3.

Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2018

4.

Statement of changes in equity for the year ended 31 December 2018

This note provides reconciliation of equity as at 31 December 2018 and at 1 January 2018, reconciliation of total comprehensive income
for the year ended 31 December 2018 and reconciliation of statement of cash flows for the year ended 31 December 2018.
As a first-time adopter of CIFRS, the Bank applied applicable mandatory exceptions and optional exemptions to the retrospective
application below:
Mandatory exceptions applicable to the Bank are:
■	The estimates as at 31 December 2018 and 1 January 2018 in accordance with CIFRS that are consistent with those made for the same
date in accordance with the guidelines issued by the NBC and CAS, unless there is objective evidence that those estimates were in error.
■	Derecognition of financial assets and financial liabilities: The Bank applied derecognition requirements in CIFRS 9 prospectively for
transactions occurring on or after the date of transition to CIFRS (1 January 2018).
■	Classification and measurement of financial assets: the financial assets of the Bank as at 1 January 2018 are assessed against the
classification tests of business models and SPPI based on the facts and circumstances on 1 January 2018.
■	Impairment of financial assets: the Bank applied the impairment requirements of CIFRS 9 retrospectively by using reasonable and
supportable information that is available without undue cost or effort to determine the credit risk at the date that financial instruments
were initially recognised and compared that to the credit risk at the date of transition to CIFRS (1 January 2018).
Optional exemptions elected by the Bank are:
■	Leases: The Bank assessed whether a contract contains a lease on the basis of facts and circumstances existing at 1 January 2018. On a
lease-by-lease basis, the Bank:
-	Used a single discount rate for a portfolio of leases with similar characteristics by considering the similar remaining terms, similar class
of underlying assets and similar lease liabilities.
-

Applied short-term exemption to those leases with the remaining terms of 12 months or less at 1 January 2018;

-

Excluded the initial direct costs such as legal fees from the basis of the calculation of the right-of-use assets as at 1 January 2018; and

■	Used actual information happened after 1 January 2018 to support assessment of the lease term where the extension or termination
option involved judgement at 1 January 2018.
■	Fair value measurement of financial assets or financial liabilities at initial recognition: The Bank applied “day 1” gain or loss recognition
requirement of CIFRS 9 prospectively to transactions entered into on or after 1 January 2018.
■	As first-time adopter of CIFRS, the cumulative translation differences are deemed to be zero at 1 January 2018 (date of transition to CIFRS).
4.1

Reconciliation of equity
As at 31 December 2018
US$

Equity as reported under CAS and guidelines issued by the central bank
Effect of transition to CIFRS
Equity as reported under CIFRS
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KHR’000

As at 1 January 2018
US$

KHR’000

105,895,415

425,487,777

97,032,278

391,719,308

6,784,263

27,259,168

731,876

2,954,584

112,679,678

452,746,945

97,764,154

394,673,892
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4.

TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.1

Reconciliation of equity (continued)

i)

Reconciliation of equity as at 31 December 2018
CAS and NBC’s guidelines
As at 31 December 2018
Notes

US$

Effect of transition to CIFRS
As at 31 December 2018

KHR'000

US$

CIFRS
As at 31 December 2018

KHR'000

US$

KHR'000

ASSETS
Cash on hand

9,190,062

36,925,669

-

-

9,190,062

36,925,669

Deposits and placements with the central bank

a

223,095,281

896,396,839

(79,839,671)

(320,795,798)

143,255,610

575,601,041

Deposits and placements with other banks

b

90,743,190

364,606,137

(114,781)

(461,190)

90,628,409

364,144,947

Financial assets at fair value through other
comprehensive income

c

-

-

25,000

100,450

25,000

100,450

Loans and advances at amortised cost

d

418,530,200

1,681,654,344

10,052,170

40,389,619

428,582,370

1,722,043,963

Statutory deposits with the central bank

a

-

-

79,897,894

321,029,738

79,897,894

321,029,738

Property and equipment

2,026,794

8,143,658

-

-

2,026,794

8,143,658

f

-

-

1,801,230

7,237,342

1,801,230

7,237,342

1,557,782

6,259,168

-

-

1,557,782

6,259,168

Deferred tax assets

l

1,121,261

4,505,227

(1,101,546)

(4,426,012)

19,715

79,215

Other assets

g

4,145,692

16,657,390

(1,814,838)

(7,292,019)

2,330,854

9,365,371

750,410,262

3,015,148,432

8,905,458

35,782,130

759,315,720

3,050,930,562

Right-of-use assets
Intangible assets

TOTAL ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Deposits from banks and financial institutions

h

51,743,067

207,903,643

160,350

644,286

51,903,417

208,547,929

Deposits from customers

h

580,058,895

2,330,676,640

5,527,972

22,211,393

585,586,867

2,352,888,033

Provision for off balance sheet commitments

i

393,202

1,579,886

(393,202)

(1,579,886)

-

-

Lease liabilities

f

-

-

2,447,464

9,833,910

2,447,464

9,833,910

1,408,590

5,659,715

-

-

1,408,590

5,659,715

-

-

119,962

482,007

119,962

482,007

Current income tax liabilities
Employee benefits

j

Other liabilities

k

TOTAL LIABILITIES

10,911,093

43,840,771

(5,741,351)

(23,068,748)

5,169,742

20,772,023

644,514,847

2,589,660,655

2,121,195

8,522,962

646,636,042

2,598,183,617

75,000,000

301,350,000

-

-

75,000,000

301,350,000

124,137,777

(2,008,423)

(7,483,212)

28,886,992

116,654,565

8,792,686

35,545,620

EQUITY
Share capital
Retained earnings

m

30,895,415

Regulatory reserves

n

-

-

8,792,686

35,545,620

-

-

-

(803,240)

Other reserve

(803,240)

TOTAL EQUITY

105,895,415

425,487,777

6,784,263

27,259,168

112,679,678

452,746,945

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

750,410,262

3,015,148,432

8,905,458

35,782,130

759,315,720

3,050,930,562
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4.

Section 1: Statutory Financial Statements

TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.1

Reconciliation of equity (continued)

i)

Reconciliation of equity as at 31 December 2018 (continued)
CAS and NBC’s guidelines
As at 1 January 2018
Notes

US$

Effect of transition to CIFRS
As at 1 January 2018

KHR'000

US$

CIFRS
As at 1 January 2018

KHR'000

US$

KHR'000

ASSETS
Cash on hand

7,257,167

29,297,183

-

-

7,257,167

29,297,183

Deposits and placements with the central bank

a

232,939,178

940,375,462

(71,422,430)

(288,332,349)

161,516,748

652,043,113

Deposits and placements with other banks

b

68,646,398

277,125,509

(722,781)

(2,917,867)

67,923,617

274,207,642

Financial assets at fair value through other
comprehensive income

c

-

-

25,000

100,925

25,000

100,925

Loans and advances at amortised cost

d

392,920,585

1,586,220,402

3,201,235

12,923,386

396,121,820

1,599,143,788

Statutory deposits with the central bank

a

-

-

71,513,580

288,700,322

71,513,580

288,700,322

Property and equipment

e

2,826,508

11,410,613

(548,099)

(2,212,676)

2,278,409

9,197,937

-

2,287,423

9,234,327

2,287,423

9,234,327

Right-of-use assets

f

-

Intangible assets

e

666,880

2,692,195

548,099

2,212,676

1,214,979

4,904,871

Deferred tax assets

l

773,896

3,124,218

125,763

507,705

899,659

3,631,923

Other assets

g

3,208,715

12,953,582

(1,467,258)

(5,923,321)

1,741,457

7,030,261

709,239,327

2,863,199,164

3,540,532

14,293,128

712,779,859

2,877,492,292

TOTAL ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Deposits from banks and financial institutions

h

129,923,827

524,502,490

568,001

2,293,020

130,491,828

526,795,510

Deposits from customers

h

470,147,629

1,897,985,978

6,027,713

24,333,877

476,175,342

1,922,319,855

Provision for off balance sheet commitments

i

275,770

1,113,283

(275,770)

(1,113,283)

-

-

Lease liabilities

f

-

-

2,951,075

11,913,490

2,951,075

11,913,490

1,930,164

7,792,072

-

-

1,930,164

7,792,072

9,929,659

40,086,033

(6,462,363)

(26,088,560)

3,467,296

13,997,473

612,207,049

2,471,479,856

2,808,656

11,338,544

615,015,705

2,482,818,400

-

71,000,000

286,627,000

Current income tax liabilities
Other liabilities

k

TOTAL LIABILITIES

EQUITY
Share capital

71,000,000

286,627,000

-

Retained earnings

m

26,032,278

105,092,308

(1,867,571)

(7,539,384)

24,164,707

97,552,924

Regulatory reserves

n

-

-

2,599,447

10,493,968

2,599,447

10,493,968

97,032,278

391,719,308

731,876

2,954,584

97,764,154

394,673,892

709,239,327

2,863,199,164

3,540,532

14,293,128

712,779,859

2,877,492,292

TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
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4.

TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.1

Reconciliation of equity (continued)

ii)

Notes to the reconciliation of equity as at 31 December 2018 and 1 January 2018

(a)	The capital guarantee and reserve requirement deposits do not meet financial assets definition under CIFRS 9, thus they are
reclassified and presented separately as “statutory deposits with the central bank”. Accrued interest receivables amounting to
US$58,223 as at 31 December 2018 and US$$91,150 as at 1 January 2018 were reclassified from other assets to deposits and
placements with the Central Bank for recognition at amortised cost.
(b)	Allowance based on the expected credit loss (ECL) model of CIFRS 9 as at 31 December 2018 was higher than impairment loss
recognised based on CAS and NBC’s guidelines of US$797,440. Accrued interest receivables amounting to US$682,659 as at 31
December 2018 was reclassified from other assets to deposits and placements with the Central Bank for recognition at amortised
cost.
		The adjustment as at 1 January 2018 represented impairment loss based on ECL model of CIFRS 9, but was not recognised based
on CAS and NBC’s guidelines as at 1 January 2018 of US$1,283,688. Accrued interest receivables amounting to US$560,907 as at 1
January 2018 was reclassified from other assets to deposits and placements with the Central Bank for recognition at amortised cost.
(c)	Investment in Credit Bureau Cambodia (“CBC”) was previously recognised at cost under CAS and NBC’s guidelines. Upon transition
to CIFRS, the investment meets the criteria of financial assets - equity instruments. At the transition date, the Bank has elected
to irrevocably designate non-trading equity investments at FVOCI. The presentation has changed from investment under “other
assets” to “financial assets at fair value through other comprehensive income” to enhance the understandability of the financial
statements. There is no gain/loss recognised in other comprehensive income due to fair value approximate the carrying amount.
(d)

The reclassification and adjustments to loans and advances at amortised costs are as follows:
As at 31 December 2018

Allowance for expected credit loss for loans and advances (i)
Unamortised loan processing fees (ii)

As at 1 January 2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

9,650,616

38,776,175

3,896,908

15,731,818

(2,397,469)

(9,633,030)

(2,301,960)

(9,293,013)

Reclassification of interest receivables (iii)

1,424,149

5,722,231

1,219,010

4,921,143

Unwinding of discount (iv)

2,114,858

8,497,499

960,641

3,878,108

Loans and advances to employees (v)

(739,984)

(2,973,256)

(573,364)

(2,314,670)

10,052,170

40,389,619

3,201,235

12,923,386

		

(i)	Under CAS and NBC’s guidelines, loans and advances to customers are recognised and measured at cost less regulatory
provision. Loans and advances to customers passed the BM and SPPI tests, are measured at amortised cost using effective
interest method under CIFRS 9. Financial assets measured at amortised cost are subject to impairment loss based on ECL model,
but was recognised based on CAS and NBC’s guidelines. These resulted in a decrease in impairment loss of US$9,650,616 and
US$3,896,908 as at 31 December 2018 and 1 January 2018.

		

(ii)	Under CIFRS 9, loan processing fees and costs that are directly attributable and integral to the transaction of the loans, should
be capitalised as part of the loan balance, and amortised over the expected life of the loan on an effective interest rate basis (as
part of interest income) which resulted a recognition of unamortised loan fees.

		

(iii)	Accrued interest receivable is the amount of loan interest that has already been earned but has not yet been paid by the
customers. Accrued interest receivables are part of the outstanding loan and advances under amortised cost. The amount of
accrued interest receivables were reclassified from other assets to loan and advances of US$1,424,149 and US$1,219,010 as
at 31 December 2018 and as at 1 January 2018 respectively.
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Section 1: Statutory Financial Statements

TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.1

Reconciliation of equity (continued)

ii)

Notes to the reconciliation of equity as at 31 December 2018 and 1 January 2018 (continued)

(d)

The reclassification and adjustments to loans and advances at amortised costs are as follows: (continued)

		

(iv)	Interest income from non-performing loans previously not qualified as interest income, have been reversed to interest income
and unwinding of discount is recognised on the amortised cost (after deducting the ECL allowance) of US$2,114,858 and
US$960,641 as at 31 December 2018 and 1 January 2018 respectively.

		

(v)	At initial recognition, loans and advances measure at its fair value plus, transaction costs that are directly attributable to the
acquisition of the financial asset. Loans and advances provided to employees are not at market interest rate, and they are
not recorded at fair value. The Bank measured the loans and advances to employees at present value of future cash inflows
discounted at a market rate of interest for a similar loan and the differences are accounted for as deferred employee benefits
which resulted in reclassification from “loans and advances” to “other assets”.

(e)

Reclassification of work of progress of intangible assets from property and equipment.

(f)	On adoption of CIFRS 16, the Bank measured lease liabilities at the present value of lease payments discounted using its incremental
borrowing rate. The right-of-use assets were recognised at the amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any
prepaid relating to the leases recognised in the statement of financial position immediately before 1 January 2018.
		Interest expenses on lease liabilities and depreciation charges on right-of-use assets are recognised in profit of loss for the year
ended 31 December 2018.
		Previous rental expenses under operating lease was derecognised from the profit or loss which resulted in a decrease in retained
earnings of US$642,361 for the year ended 31 December 2018.
(g)

The reclassifications in other assets are as follows:
As at 31 December 2018

Reclassification of interest receivables to loans
and advances (Note 4.1 ii d iii)

As at 1 January 2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

(1,424,149)

(5,722,231)

(1,219,010)

(4,921,143)

Reclassification of interest receivables to deposits and placements with
the central bank (Note 4.1 ii a)

(58,223)

(233,940)

(91,150)

(367,973)

Reclassification of interest receivables to deposits and placements with
other banks (Note 4.1 ii b)

(682,659)

(2,742,924)

(560,907)

(2,264,382)

(25,000)

(100,450)

(25,000)

(100,925)

(386,758)

(1,553,994)

(156,193)

(630,551)

768,432

3,087,560

590,200

2,382,637

(6,481)

(26,040)

(5,198)

(20,984)

(1,814,838)

(7,292,019)

(1,467,258)

(5,923,321)

Reclassification to financial assets at fair value through
other comprehensive income (Note 4.1 ii c)
Allowance for expected credit loss for other financial
assets at amortised cost (i)
Loans and advances to employees (Note 4.1 ii d v)
Deferred lease expense (ii)

		

(i)	Allowance for expected credit loss was recognised for legal fees receivables from non-performing loans but was not recognised
under CAS and NBC’s guidelines.

		

(ii)	Refundable deposits on leases are not recorded at fair value. The Bank measured the refundable deposits at present value
of future cash inflows discounted at a market rate of interest for similar transactions and the differences are accounted for
as deferred lease expenses. Deferred lease expenses are to be amortised to profit or loss over lease period which resulted
adjustments to profit or loss from other assets.
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TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.1

Reconciliation of equity (continued)

ii)

Notes to the reconciliation of equity as at 31 December 2018 and 1 January 2018 (continued)

(h)	Accrued interest payables of deposits from banks and financial institutions and deposits from customers previously presented
in “other liabilities” were reclassified to “deposits from banks and financial institutions and deposits from customers at
amortised cost”.
(i)

Reclassification of provision for off balance sheet commitments to other liabilities.

(j)	Reclassification of seniority payment from “other liabilities” to present separately as “employee benefits” as at 31 December 2018
as it is required to present separately for employee benefits.
(k)

The reclassification and adjustments in other liabilities as follows:

			
As at 31 December 2018

As at 1 January 2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Reclassification of interest payables of deposits from banks and
financial institution (Note 4.1 ii h)

(160,350)

(644,286)

(568,001)

(2,293,020)

Reclassification of interest payables of deposits from customers
(Note 4.1 ii h)

(5,527,972)

(22,211,391)

(6,027,713)

(24,333,877)

393,202

1,579,886

275,770

1,113,283

Allowance for expected credit loss for off balance sheet
commitments (i)

(326,269)

(1,310,950)

(142,419)

(574,946)

Reclassification of employee benefits
(Note 4.1 ii (j))

(119,962)

(482,007)

-

-

(5,741,351)

(23,068,748)

(6,462,363)

(26,088,560)

Reclassification of provision for off balance sheet
commitment to other liabilities (i)

		
			

(i)	Allowance on expected credit loss for off balance sheet commitments (credit commitments and financial guarantee
contracts) are reclassified from other liabilities of US$393,202 and US$275,770 as at 31 December 2018 and 1 January
2018 and allowances based on ECL model lower than amount recognised based on CAS and NBC’s guidelines of US$326,269
and U$142,419 as at 31 December 2018 and 1 January 2018 which resulted an increase in retained earnings.

		

The above changes are required to a (decrease)/increase in deferred tax assets as follows:

(l)

As at 31 December 2018
US$

Leases
Credit impairment loss
Unamortised loan processing fees
Employee benefits

KHR’000

As at 1 January 2018
US$

KHR’000

129,247

519,314

132,730

535,831

(1,734,279)

(6,968,333)

(467,359)

(1,886,728)

479,494

1,926,607

460,392

1,858,602

23,992

96,400

-

-

(1,101,546)

(4,426,012)

125,763

507,705
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TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.1

Reconciliation of equity (continued)

ii)

Notes to the reconciliation of equity as at 31 December 2018 and 1 January 2018 (continued)

(m)

The adjustments to retained earnings are as follows:
As at 31 December 2018

As at 1 January 2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

b

(797,440)

(3,204,114)

(1,283,688)

(5,182,248)

Allowance for expected credit loss for loans and advances

d (i)

9,650,616

38,776,175

3,896,908

15,731,818

Allowance for expected credit loss for other
financial assets at amortised cost

g (i)

(386,758)

(1,553,994)

(156,193)

(630,551)

Allowance for expected credit loss for off balance
sheet commitments

k (i)

326,269

1,310,950

142,419

574,946

Unamortised loan processing fees

d (ii)

(2,397,469)

(9,633,030)

(2,301,960)

(9,293,013)

Unwinding of interest income

d (iv)

2,114,858

8,497,499

960,641

3,878,108

Loans and advances to employees

d (v)

28,448

114,304

16,836

67,967

Deferred refundable deposits

g (ii)

(6,481)

(26,040)

(5,198)

(20,984)

Notes
Allowance for expected credit loss for deposits
and placements with other banks

Leases

f

(646,234)

(2,596,570)

(663,652)

(2,679,164)

Tax effect of the above

l

(1,101,546)

(4,426,012)

125,763

507,705

6,784,263

27,259,168

731,876

2,954,584

(8,792,686)

(35,545,620)

(2,599,447)

(10,493,968)

-

803,240

-

-

(2,008,423)

(7,483,212)

(1,867,571)

(7,539,384)

Total adjustments to retained earnings
Transfer from retained earnings to regulatory reserves
Other reserves
Total effect of transition to CIFRS

n

		
(n)	As in Note 2.15, the accumulated regulatory provision based on CAS and NBC’s guidelines is higher than the accumulated impairment
based on CIFRS 9, the ‘topping up’ are transferred from retained earnings to regulatory reserves presented under equity.
4.2

Reconciliation of total comprehensive income
For the year ended
31 December 2018
US$

KHR’000

Total comprehensive income as reported under CAS and guidelines issued by the central bank

4,863,137

19,671,388

Effect of transition to CIFRS

6,052,387

24,481,905

10,915,524

44,153,293

Total comprehensive income as reported under CIFRS
i)

Presentation currency

		In accordance with NBC Prakas No. B7-07-164, dated 13 December 2007, the financial statements were translated to Khmer riel
(KHR) using one rate which is the closing rate (US$1 to KHR4,018) as at 31 December 2018. Following CIAS 21, the statement of
profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2018 has been retranslated into Khmer Riel using
the average rate for the year which was US$1 to KHR 4,045. For practical reasons, the Bank did not show reconciliation of each item
of income and expenses in the statement of profit or loss for the year ended 31 December 2018. The impact of the retranslation from
closing rate to average rate is not material and is reported as other comprehensive income and other reserves.
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4.

TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.2

Reconciliation of total comprehensive income (continued)

ii)

Reconciliation of total comprehensive income for the year ended 31 December 2018
Effect of transition to CIFRS
For the year ended 31
December 2018

CAS and NBC’s guidelines
For the year ended 31
December 2018
Notes

CIFRS
For the year ended 31
December 2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

US$

KHR'000

Interest income

a

36,336,369

146,980,613

2,353,861

9,521,368

38,690,230

156,501,981

Interest expense

b

(16,740,478)

(67,715,234)

(110,995)

(448,975)

(16,851,473)

(68,164,209)

19,595,891

79,265,379

2,242,866

9,072,393

21,838,757

88,337,772

3,716,314

15,032,490

(1,246,103)

(5,040,487)

2,470,211

9,992,003

(9,303)

(37,631)

-

-

(9,303)

(37,631)

3,707,011

14,994,859

(1,246,103)

(5,040,487)

2,460,908

9,954,372

Net interest income
Fee and commission income

a

Fee and commission expense
Net fee and commission income
Other operating income

c

197,033

796,998

(193,111)

(781,134)

3,922

15,864

Other gains – net

c

-

-

145,424

588,240

145,424

588,240

197,033

796,998

(47,687)

(192,894)

149,346

604,104

(8,495,029)

(34,362,392)

6,193,239

25,051,652

(2,301,790)

(9,310,740)

(8,297,996)

(33,565,394)

6,145,552

24,858,758

(2,152,444)

(8,706,636)

Total other operating income
Credit impairment losses

d

Net other operating loss
Personnel expenses

e

(3,847,928)

(15,564,869)

(38,719)

(156,618)

(3,886,647)

(15,721,487)

Depreciation and amortisation charges

f

(988,770)

(3,999,575)

(513,948)

(2,078,920)

(1,502,718)

(6,078,495)

Other operating expenses

g

(3,726,164)

(15,072,333)

690,048

2,791,244

(3,036,116)

(12,281,089)

6,442,044

26,058,067

7,279,696

29,446,370

13,721,740

55,504,437

(1,578,907)

(6,386,679)

(1,227,309)

(4,964,465)

(2,806,216)

(11,351,144)

4,863,137

19,671,388

6,052,387

24,481,905

10,915,524

44,153,293

Currency translation differences

-

-

-

(803,240)

-

(803,240)

Other comprehensive income for
the year, net of tax

-

-

-

(803,240)

-

(803,240)

4,863,137

19,671,388

6,052,387

23,678,665

10,915,524

43,350,053

4,863,137

19,671,388

6,052,387

24,481,905

10,915,524

44,153,293

4,863,137

19,671,388

6,052,387

23,678,665

10,915,524

43,350,053

Profit before income tax
Income tax expenses
Net profit for the year

h

Other comprehensive income:
Items that will not reclassified to profit
or loss

Total comprehensive income for the year

Profit attributable to:
Owners of the Bank
Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Bank
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4.

Section 1: Statutory Financial Statements

TRANSITION TO CIFRS (continued)
4.2

Reconciliation of total comprehensive income (continued)

iii)

Notes to the reconciliation of total comprehensive income for the year ended 31 December 2018

(a)	Interest income recognised at effective interest rate instead of contractual rate resulted in reclassification of fees and commission
incomes related to loan processing fees to interest income of U$1,246,103. However, the amount of unamortised loan processing
fee of US$95,510 did not meet the interest income recognition yet and was reclassified to loan and advances.
		Interest income from non-performing loans previously not recognised as interest income, have been recognised based on net
carrying amount in profit or loss at the transition date. This increase in interest income of US$1,154,217.
		
(b)

Unwinding interest income of loan and advances to employees of US$50,332 and refundable deposits of US$1,283.
Interest expenses on lease liabilities (Note 4.1 (ii)(f)) of US$110,995.

(c)	Reclassification from “other operating income” to “other gains/(losses) – net” as they were related to gain on foreign exchange
currencies and disposal of property and equipment of US$145,424.
(d)

The decrease in impairment loss are as follows:
For the year ended
31 December 2018
US$

Impairment loss on deposits and placements with other banks

KHR’000

486,248

1,966,873

Impairment loss on loans and advances

5,753,708

23,273,749

Impairment loss on other financial assets at amortised cost

(230,567)

(932,643)

183,850

743,673

6,193,239

25,051,652

Impairment loss on off balance sheet commitments

(e)

Amortisation of deferred employee benefits on loans and advances to employees to employee benefits expense of US$38,719.

(f)

Depreciation charges on right-of-use assets (Note 4.1 (ii)(f)) of US$513,948.

(g)

Adjustment of rental expenses paid on property leases of US$642,361 (Note 4.1 (ii)(f)).

		

Other operating expenses are reclassified to other operating income of US$47,687.

(h)

Refer to Note 4.1 (ii)(l) lead to a decrease in deferred tax assets of US$1,227,309.

4.3

Reconciliation of statement of the cash flows for the year ended 31 December 2018

		Under CAS and NBC’s guidelines, a lease is classified as a finance lease or an operating lease. Cash flows arising from operating lease
payments are classified as operating activities. Under CIFRS, a lessee generally applies a single recognition and measurement
approach for all leases and recognises lease liabilities. Therefore, cash outflows from operating activities increased by US$642,361
and cash outflows from finance activities decreased by the same amount for the year ended 31 December 2018. The interest paid
also increased by US$110,995 resulting from recognition of lease liability.
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5.

CASH ON HAND
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

US Dollars

7,021,005

28,610,595

8,502,849

34,164,447

Khmer Riel

1,387,797

5,655,273

687,213

2,761,222

8,408,802

34,265,868

9,190,062

36,925,669

Current

6.

DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH THE CENTRAL BANK
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

134,925,404

549,821,021

86,193,879

346,327,006

5,022,216

20,465,530

11,731,980

47,139,095

69,583,886

283,554,336

45,329,751

182,134,940

209,531,506

853,840,887

143,255,610

575,601,041

Current
Current accounts
Settlement accounts
Negotiable certificate of deposits

Negotiable certificate of deposits
The Bank has pledged negotiable certificate of deposits (NCD) amounting to US$3,981,595 (31 December 2018: US$9,748,880) with
the central bank as collateral for settlement clearing facility. Another NCD amounting to US$28,530,000 with the central bank is
pledged as collateral for Liquidity Providing Collateralised Operation (LPCO) (Note 18). As at 31 December 2019, the Bank had yet utilised
the overdraft on settlement clearing facility.
Annual interest rate of deposits and placements with the central bank is as follows:
2019

2018

Current accounts

Nil

Nil

Settlement accounts

Nil

Nil

0.65% to 0.83%

0.70%-1.00%

Negotiable certificate of deposits
7.

DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
(a)

By residency status
2019

2018

US$

KHR’000

Deposits and placements with local banks

53,653,344

Deposits and placements with overseas banks

72,055,856

Less: allowance for expected credit loss (Note 35.1 (e))

US$

KHR’000

218,637,377

71,847,563

288,683,508

293,627,613

20,494,884

82,348,444

125,709,200

512,264,990

92,342,447

371,031,952

(2,338,633)

(9,529,929)

(1,714,038)

(6,887,005)

123,370,567

502,735,061

90,628,409

364,144,947
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7.

Section 1: Statutory Financial Statements

DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)
(b)

By account types
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

1,016,737

4,143,203

4,164,904

16,734,584

52,636,607

214,494,174

67,682,659

271,948,924

72,055,856

293,627,613

20,494,884

82,348,444

125,709,200
(2,338,633)

512,264,990
(9,529,929)

92,342,447
(1,714,038)

371,031,952
(6,887,005)

123,370,567

502,735,061

90,628,409

364,144,947

Deposits and placements with local banks
Current accounts
Fixed deposits
Deposits and placements with overseas banks
Current accounts
Less: allowance for expected credit loss (Note 35.1 (e))

(c)

By maturity
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Current

71,706,136

292,202,504

24,198,650

97,230,176

Non-current

51,664,431

210,532,557

66,429,759

266,914,771

123,370,567

502,735,061

90,628,409

364,144,947

Annual interest rates of deposits and placements with other banks are as follows:

Current accounts
Fixed deposits

8.

2019

2018

Nil

Nil

2.20% to 4%

1% to 4.20%

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

25,000

101,875

25,000

100,450

Non-current
Unlisted securities
Investment in Credit Bureau Cambodia

The Bank designated investment in Credit Bureau Cambodia (“CBC”) to be measured at fair value through other comprehensive income
as they are not held for trading and the Bank has irrevocably elected at initial recognition to recognise as the financial assets at FVOCI.
These are the strategic investments and the Bank considers this classification to be more relevant.
The fair value of the investment at 31 December 2019 was US$25,000.
Dividend during the year was US$25,575 (2018: US$3,922).
There is no gain/loss recognised in other comprehensive income due to fair value approximate the carrying amount. There is no loss
allowance for this FVOCI at 31 December 2019.
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9.

LOANS AND ADVANCES
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

278,322,588

1,134,164,546

213,865,977

859,313,496

1,773,298

7,226,189

508,880

2,044,680

62,760,538

255,749,192

50,082,065

201,229,737

-

-

1,015,144

4,078,849

342,856,424

1,397,139,927

265,472,066

1,066,666,762

Term loans

87,906,144

358,217,537

99,997,708

401,790,791

Housing loans

66,489,989

270,946,705

51,283,352

206,056,508

Overdrafts

15,338,765

62,505,467

19,940,748

80,121,925

3,542,426

14,435,386

3,235,523

13,000,331

284,362

1,158,776

172,992

695,082

173,561,686

707,263,871

174,630,323

701,664,637

Total gross loans

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

Less: Allowance for expected credit loss (Note 35.1 (f) (i)

(10,191,124)

(41,528,830)

(11,520,019)

(46,287,436)

Total net loans

506,226,986

2,062,874,968

428,582,370

1,722,043,963

At amortised cost
Commercial loans:
Term loans
Housing loan
Overdrafts
Trust receipts

Consumer loans:

Staff housing loans
Staff vehicle loans

(a)
		

Allowance for expected credit loss
Movements for allowance for expected credit loss are as follows:
2019

12-month ECL (Stage 1)
Lifetime ECL-not credit impaired (Stage 2)
Lifetime ECL-credit impaired (Stage 3)

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

696,655

2,838,869

941,979

3,784,872

36,057

146,932

707,367

2,842,201

9,458,412

38,543,029

9,870,673

39,660,363

10,191,124

41,528,830

11,520,019

46,287,436
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9.

Section 1: Statutory Financial Statements

LOANS AND ADVANCES (continued)
(b)

Analysis by industry
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Financial institutions
Hotels and restaurants
Retail
Wholesale
Manufacturing
Agriculture, forestry and fishing
Mortgage, owner-occupied housing
Rental and operational leasing activities, excluding real
estate leasing and rental
Transport and storage
Utilities
Real estate activities
Construction
Other non-financial services
Information media and telecommunications
Others

23,402,486
64,740,663
63,989,131
31,911,332
14,382,637
25,115,060
65,361,614

95,365,130
263,818,202
260,755,709
130,038,678
58,609,246
102,343,870
266,348,577

11,362,099
57,102,967
59,290,991
28,184,636
10,440,143
29,338,359
51,984,979

45,652,914
229,439,721
238,231,202
113,245,867
41,948,495
117,881,526
208,875,646

39,530,276
3,568,961
3,388,379
39,741,753
30,595,644
18,814,401
684,929
91,190,844

161,085,875
14,543,516
13,807,644
161,947,643
124,677,249
76,668,684
2,791,086
371,602,689

37,911,534
4,927,691
4,383,572
28,491,192
26,515,326
24,679,323
851,081
64,638,496

152,328,544
19,799,462
17,613,192
114,477,609
106,538,580
99,161,520
3,419,644
259,717,477

Total gross loans

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

(c)

Analysis by loan classification
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Gross amount

481,452,317

1,961,918,192

397,626,666

1,597,663,944

Exposure at default

507,906,606

2,069,719,419

423,375,504

1,701,122,775

696,655

2,838,869

941,979

3,784,872

Gross amount

11,456,218

46,684,088

18,944,268

76,118,069

Exposure at default

11,166,482

45,503,414

17,465,218

70,175,246

36,057

146,932

707,367

2,842,201

Gross amount

23,509,575

95,801,518

23,531,455

94,549,386

Exposure at default

41,090,780

167,444,929

32,009,326

128,613,472

9,458,412

38,543,029

9,870,673

39,660,363

Gross amount

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

Exposure at default

560,163,868

2,282,667,762

472,850,048

1,899,911,493

10,191,124

41,528,830

11,520,019

46,287,436

Performing

Allowance for expected credit loss
Under-performing

Allowance for expected credit loss
Non-performing

Allowance for expected credit loss
Total

Allowance for expected credit loss
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9.

LOANS AND ADVANCES (continued)
(d)

Analysis by maturity
2019

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

Not later than 1 year

74,783,861

Later than 1 year and no later than 3 years

31,578,171

304,744,234

67,817,814

272,491,977

128,681,047

19,805,840

79,579,865

Later than 3 years and no later than 5 years

70,093,180

285,629,709

67,913,747

272,877,435

Later than 5 years

339,962,898

1,385,348,808

284,564,988

1,143,382,122

Total gross loans

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

(e)

Analysis by exposure
2019

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

72,141,552

293,976,824

45,796,651

184,010,944

Non-large exposure

444,276,558

1,810,426,974

394,305,738

1,584,320,455

Total gross loans

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

Large exposure

Large exposure is defined by the central bank as overall credit exposure to any individual beneficiary which exceeds 10% of the Bank’s net worth.
(f)

Analysis by relationship
2019

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

159,559

650,203

420,903

1,691,188

Non-related parties

516,258,551

2,103,753,595

439,681,486

1,766,640,211

Total gross loans

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

Related parties

(g)

Analysis by residency
2019

Residents
Non-residents
Total gross loans
(h)

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

509,537,715

2,076,366,188

434,318,560

1,745,091,974

6,880,395

28,037,610

5,783,829

23,239,425

516,418,110

2,104,403,798

440,102,389

1,768,331,399

Interest rates

These loans and advances to customers earn annual interest rates as below:

Commercial loans
Consumer loans

2019

2018

6.88% - 24%

7.25% - 24%

4% - 24%

4% - 24%
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STATUTORY DEPOSITS WITH THE CENTRAL BANK
2019

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

79,541,350

324,131,001

72,397,894

290,894,738

7,500,000

30,562,500

7,500,000

30,135,000

87,041,350

354,693,501

79,897,894

321,029,738

Current
Reserve requirement
Non-current
Capital guarantee deposits

(i)

Reserve requirement

		The reserve requirement represents the minimum reserve which is calculated at 8% and 12.50% of customers’ deposits and borrowings
in Khmer Riel (KHR) and other currencies respectively. The reserve requirement on customers’ deposits and borrowings bear no interest.
(ii)

Capital guarantee

		Pursuant to Prakas No. B7-01-136 on Bank’s Capital Guarantee dated 15 October 2001 issued by the central bank, banks are required
to maintain 10% of its paid-up 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.
(iii)

Interest rate

Reserve requirement
Capital guarantee
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0.77% - 1.04%

0.48%

0.46%
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11.

PROPERTY AND EQUIPMENT

Leasehold
improvements

Office
equipment

Furniture,
fixtures
and fittings

Computer
equipment

Motor
vehicles

Work in
progress

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

3,417,291

2,349,830

523,772

1,323,509

596,221

-

8,210,623

(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

-

2,278,409

In KHR'000 equivalents

5,077,977

2,178,002

711,780

419,137

811,041

-

9,197,937

1,257,859

539,510

176,314

103,824

200,902

-

2,278,409

-

121,588

-

41,248

142,500

191,629

496,965

(34,124)

-

-

-

-

-

(34,124)

(332,459)

(201,001)

(19,120)

(85,011)

(76,865)

-

(714,456)

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

3,265,811

2,471,418

523,772

1,364,757

738,721

191,629

8,556,108

(2,374,535)

(2,011,321)

(366,578)

(1,304,696)

(472,184)

-

(6,529,314)

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

3,581,147

1,848,670

631,605

241,325

1,070,946

769,965

8,143,658

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

-

110,403

-

37,044

437,500

524,890

1,109,837

(26,773)

-

-

-

(6,003)

-

(32,776)

(267,980)

(208,135)

(63,995)

(47,207)

(99,457)

-

(686,774)

596,523

362,365

93,199

49,898

598,577

716,519

2,417,081

2,675,587

2,581,821

523,772

1,401,800

902,120

716,519

8,801,619

(2,079,064)

(2,219,456)

(430,573)

(1,351,902)

(303,543)

-

(6,384,538)

596,523

362,365

93,199

49,898

598,577

716,519

2,417,081

2,430,831

1,476,638

379,786

203,334

2,439,201

2,919,815

9,849,605

As at 1 January 2018
Cost
Accumulated depreciation

For the year ended
31 December 2018
Opening net book value
Additions
Disposal
Depreciation charge
Closing net book value
As at 31 December 2018
Cost
Accumulated depreciation
Net book value

In KHR'000 equivalents
For the year ended
31 December 2019
Opening net book value
Additions
Disposal
Depreciation charge
Closing net book value
As at 31 December 2019
Cost
Accumulated depreciation
Net book value
In KHR'000 equivalents
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LEASES
This note provides information for leases where the Bank is a lessee.
The Bank leases various buildings for its head office and branch operations and equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods
of 2 to 10 years. The leases have varying terms, escalation clauses and renewal rights. On renewal, the terms of the leases are renegotiated.
From 1 January 2018 (date of transition to CIFRS), the Bank has recognised right-of-use assets for these leases, except for short-term leases. Please
see Note 4 for explanation of Transition to CIFRS.
(i)

Amounts recognised in the statement of financial position
2019

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

Buildings

1,303,982

5,313,727

1,801,230

7,237,342

Lease liabilities
Current
Non-current

285,215
1,547,160

1,162,251
6,304,677

9,873
2,437,591

39,670
9,794,240

1,832,375

7,466,928

2,447,464

9,833,910

US$

KHR'000

US$

KHR'000

497,248

2,014,849

513,948

2,078,920

Buildings

88,006

356,600

110,995

448,975

Expense relating to short-term leases
(included in other operating expenses) (Note 29)

85,067

344,691

50,885

205,830

Right-of-use assets (Non-current)

Additions to the right-of-use assets during the year were nil (2018: US$27,755).
(ii)

Amounts recognised in the statement of profit or loss

The statement of profit or loss shows the following amounts relating to leases:
2019

2018

Depreciation charge of right-of-use assets (Note 28)
Buildings
Interest expense on lease liabilities (Note 22)

Total cash outflow for lease for 2019 was US$703,095 (2018: US$642,361).
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INTANGIBLE ASSETS
Computer software

Total

US$

US$

2,283,209

2,283,209

(1,068,230)

(1,068,230)

Net book value

1,214,979

1,214,979

In KHR'000 equivalents

4,904,871

4,904,871

For the year ended 31 December 2018
Opening net book value

1,214,979

1,214,979

617,117

617,117

Amortisation charge

(274,314)

(274,314)

Closing net book value

1,557,782

1,557,782

As at 1 January 2018
Cost
Accumulated amortisation

Additions

As at 31 December 2018
Cost

2,900,326

2,900,326

(1,342,544)

(1,342,544)

Net book value

1,557,782

1,557,782

In KHR'000 equivalents

6,259,168

6,259,168

For the year ended 31 December 2019
Opening net book value
Additions

1,557,782
310,595

1,557,782
310,595

Amortisation charge

(489,474)

(489,474)

Closing net book value

1,378,903

1,378,903

As at 31 December 2019
Cost

3,210,921

3,210,921

(1,832,018)

(1,832,018)

Net book value

1,378,903

1,378,903

In KHR'000 equivalents

5,619,030

5,619,030

Accumulated amortisation

Accumulated amortisation
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DEFERRED TAX (LIABILITIES)/ASSETS
2019

2018

US$

KHR'000

US$

KHR'000

Deferred tax assets

1,001,385

4,080,644

1,019,864

4,097,814

Deferred tax liabilities

(1,529,924)

(6,234,440)

(1,000,149)

(4,018,599)

(528,539)

(2,153,796)

19,715

79,215

Net deferred tax (liabilities)/assets – non-current

The movement of net deferred tax (liabilities)/assets during the year as follows:
2019

As at 1 January
(Charged)/credited to profit or loss (Note 30)

US$

KHR'000

US$

KHR'000

19,715
(548,254)

79,215
(2,221,525)

899,659
(879,944)

3,614,830
(3,559,373)

-

(11,486)

-

23,758

(528,539)

(2,153,796)

19,715

79,215

Currency translation differences
As at 31 December

2018

Deferred tax assets:
Lease
liabilities
US$

Impairment
losses
US$

Accelerated
depreciation
US$

Employee
benefits
US$

Unamortised
loan fees
US$

Total
US$

590,215

327,117

-

-

460,392

1,377,724

(100,722)

(327,117)

26,885

23,992

19,102

(357,860)

489,493

-

26,885

23,992

479,494

1,019,864

In KHR'000 equivalent

1,966,783

-

108,024

96,400

1,926,607

4,097,814

As at 1 January 2019

489,493

-

26,885

23,992

479,494

1,019,864

(123,018)

-

86,204

-

18,335

(18,479)

366,475

-

113,089

23,992

497,829

1,001,385

1,493,386

-

460,838

97,767

2,028,653

4,080,644

As at 1 January 2018
(Charged)/credited to profit or loss
As at 31 December 2018

(Charged)/credited to profit or loss
As at 31 December 2019
In KHR'000 equivalent
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DEFERRED TAX (LIABILITIES)/ASSETS (continued)
Deferred tax liabilities

Right-of-use assets

Accelerated
depreciation

Impairment losses

Total

US$

US$

US$

US$

(457,485)

(20,580)

-

(478,065)

97,239

20,580

(639,903)

(522,084)

(360,246)

-

(639,903)

(1,000,149)

In KHR'000 equivalent

(1,447,469)

-

(2,571,130)

(4,018,599)

As at 1 January 2019

(360,246)

-

(639,903)

(1,000,149)

99,450

-

(629,225)

(529,775)

(260,796)

-

(1,269,128)

(1,529,924)

(1,062,744)

-

(5,171,696)

(6,234,440)

As at 1 January 2018
Credited/(charged) to profit or loss
As at 31 December 2018

Credited/(charged) to profit or loss
As at 31 December 2019
In KHR'000 equivalent

15.

OTHER ASSETS
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Advanced employee benefits

1,320,905

5,382,687

768,432

3,087,560

Legal fees receivables

1,090,659

4,444,435

959,953

3,857,091

Prepayments

597,683

2,435,558

266,801

1,072,006

Deposits

634,836

2,586,957

392,445

1,576,844

Supplies

135,499

552,158

107,029

430,043

Due from related parties (Note 34 (c))

137,365

559,763

212,560

854,066

Others

Less: Allowance for expected credit loss (Note 35.1 (e))

67,096

273,417

10,392

41,755

3,984,043

16,234,975

2,717,612

10,919,365

(392,280)

(1,598,541)

(386,758)

(1,553,994)

3,591,763

14,636,434

2,330,854

9,365,371

2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Current

1,762,657

7,182,827

1,278,846

5,138,403

Non-current

1,829,106

7,453,607

1,052,008

4,226,968

3,591,763

14,636,434

2,330,854

9,365,371

135

Financial
Report 2019

16.

Section 1: Statutory Financial Statements

DEPOSITS FROM BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
2019

Current accounts
Savings deposits
Fixed deposits

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

41,582,637

169,449,246

14,666,003

58,928,000

495,383

2,018,686

777,064

3,122,243

101,314,342

412,855,943

36,460,350

146,497,687

143,392,362

584,323,875

51,903,417

208,547,930

US$

KHR’000

US$

KHR’000

143,392,362

584,323,875

51,903,417

208,547,930

-

-

-

-

143,392,362

584,323,875

51,903,417

208,547,930

2019

Current
Non-current

2018

Annual interest rates for deposits from banks and financial institutions are as follows:

Current accounts
Savings deposits
Fixed deposits

17.

2019

2018

0% - 2.80%

0% - 2.28%

0.50%

0.50%

2% - 5.50%

1% - 4.75%

DEPOSITS FROM CUSTOMERS
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Current accounts

269,698,172

1,099,020,051

247,400,388

994,054,759

Savings deposits

64,636,548

263,393,933

59,629,892

239,592,906

298,434,938

1,216,122,372

278,556,587

1,119,240,367

632,769,658

2,578,536,356

585,586,867

2,352,888,032

Fixed deposits

2019

Current
Non-current
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2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

624,690,285

2,545,612,911

583,620,727

1,233,647,665

8,079,373

32,923,445

1,966,140

1,119,240,367

632,769,658

2,578,536,356

585,586,867

2,352,888,032
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DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)
Annual interest rates for deposits from customers are as follows:

Current accounts
Savings deposits
Fixed deposits
18.

2019

2018

0% - 2.10%

0% - 1.43%

0.50% - 1.30%

0.50% - 1.25%

1.50% - 10%

1.50% - 6.50%

BORROWINGS
2019

Current
LPCO with the central bank

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

27,611,158

112,515,469

-

-

Borrowings from the central bank in the form of Liquidity-Providing Collateralised Operation (LPCO) in which the Bank used NCD as the
collateral (Note 6). The annual interest rates are ranging from 2.80% to 3%.
2019

Principal amount
Interest payables

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

27,484,688
126,470
27,611,158

112,000,104
515,365
112,515,469

-

-

Changes in liabilities arising from financing activities – borrowings
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

-

-

-

-

Additions

29,546,040

119,720,554

-

-

Repayments

(2,057,815)

(8,338,266)

-

-

(3,537)

(14,332)

-

632,148

-

-

27,484,688

112,000,104

-

-

-

-

-

-

Charge during the year (Note 22)

156,278

633,238

-

-

Interest payments

(26,323)

(106,661)

-

-

(3,485)

(14,121)

-

2,909

-

-

126,470

515,365

-

-

Principal amount
At 1 January

Exchange differences
Currency translation differences
At 31 December
Interest payables
At 1 January

Exchange differences
Currency translation differences
At 31 December
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CURRENT INCOME TAX LIABILITIES
2019

At 1 January
Charged to profit or loss (Note 30)
Income tax paid
Currency translation differences

20.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

1,408,590
3,319,843
(1,834,680)
2,893,753

5,659,715
13,452,004
(7,476,321)
156,645
11,792,043

1,930,164
1,926,272
(2,447,846)
1,408,590

7,792,072
7,791,771
(9,835,445)
(88,683)
5,659,715

OTHER LIABILITIES
2019

Accrued bonuses
Cheques for collection
Allowances on expected credit loss on credit
commitment and financial guarantee contracts
(Note 35.1 (f)(ii))
Accrued expenses
Other taxes payables
Others

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

1,250,242
4,112,935

5,094,736
16,760,210

1,021,817
2,328,574

4,105,661
9,356,210

39,487
702,504
158,892
215,194
6,479,254

160,910
2,862,704
647,485
876,915
26,402,960

66,933
632,558
153,132
966,728
5,169,742

268,937
2,541,618
615,284
3,884,313
20,772,023

2019

Current
Non-current

21.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

6,368,073
111,181
6,479,254

25,949,897
453,063
26,402,960

5,169,742
5,169,742

20,772,023
20,772,023

SHARE CAPITAL
The total authorised numbers of shares of the Bank as at 31 December 2019 was 75,000,000 shares (2018: 75,000,000 shares) with a par
value of US$1 per share (2018: US$1 per share). All authorised shares are issued and fully paid up by RHB Bank Berhad.
2019
US$

KHR’000

US$

KHR’000

75,000,000

301,350,000

71,000,000

286,627,000

Additions

-

-

4,000,000

16,180,000

Currency translation differences

-

4,275,000

-

(1,457,000)

75,000,000

305,625,000

75,000,000

301,350,000

At 1 January

At 31 December
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NET INTEREST INCOME
2019

Interest income from financial assets at amortised cost
Loans and advances
Deposits and placements with other banks
Deposits and placements with the central bank

Interest expense on financial liabilities at amortised cost:
Deposits from banks and financial institutions
Deposits from customers
Borrowings (Note 18)
Lease liabilities (Note 12 (ii))

Net interest income

23.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

38,735,052
1,940,549
512,632

156,954,431
7,863,104
2,077,185

36,450,345
1,731,378
508,507

147,441,646
7,003,424
2,056,911

41,188,233

166,894,720

38,690,230

156,501,981

1,164,170
14,554,945
156,278
88,006

4,717,217
58,976,638
633,238
356,600

1,194,380
15,546,098
110,995

4,831,267
62,883,967
448,975

15,963,399

64,683,693

16,851,473

68,164,209

25,224,834

102,211,027

21,838,757

88,337,772

NET FEE AND COMMISSION INCOME
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Fees from remittances

938,106

3,801,206

913,993

3,697,102

Early loan settlement charges

646,563

2,619,873

781,761

3,162,222

Overdraft commitment fees

277,371

1,123,907

247,746

1,002,133

Fees from trade finances

172,037

697,094

96,867

391,827

Others

390,623

1,582,804

429,844

1,738,719

2,424,700

9,824,884

2,470,211

9,992,003

9,008

36,500

9,303

37,631

2,415,692

9,788,384

2,460,908

9,954,372

Fee and commission income:

Fee and commission expense
Net fee and commission income

24.

OTHER OPERATING INCOME
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Dividend income

25,575

103,630

3,922

15,864

Other income

61,862

250,665

-

-

87,437

354,295

3,922

15,864
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OTHER (LOSSES)/GAINS - NET
2019

(Losses)/gains on foreign exchange
Gains on disposal of assets

26.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

(232,299)
97,800

(941,276)
396,286

144,895
529

586,100
2,140

(134,499)

(544,990)

145,424

588,240

CREDIT IMPAIRMENT LOSSES
2019

Expected Credit Loss (ECL):
Loans and advances
Credit commitment and financial guarantee
Deposits and placements with other banks
Other financial assets at amortised costs

27.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

(1,328,895)
(27,446)
624,595
5,522

(5,384,683)
(111,211)
2,530,859
22,375

1,707,293
(66,419)
430,350
230,566

6,906,000
(268,665)
1,740,766
932,639

(726,224)

(2,942,660)

2,301,790

9,310,740

PERSONNEL EXPENSES
2019

Salaries and wages
Bonuses and incentive expenses
Seniority payments
Other employee benefits

28.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

3,204,303
709,885
170,126
461,251

12,983,836
2,876,454
689,351
1,868,988

2,842,040
600,980
443,627

11,496,052
2,430,964
1,794,471

4,545,565

18,418,629

3,886,647

15,721,487

DEPRECIATION AND AMORTISATION CHARGE
2019

Depreciation charge of property and equipment (Note 11)
Depreciation charge of right-of-use assets (Note 12)
Amortisation charge of intangible assets (Note 13)
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2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

686,774
497,248
489,474

2,782,808
2,014,849
1,983,349

714,456
513,948
274,314

2,889,975
2,078,920
1,109,600

1,673,496

6,781,006

1,502,718

6,078,495
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OTHER OPERATING EXPENSES
2019

Repairs and maintenance
Advertising and public relations
Security expenses
License fees
Bank charges
Utilities
Insurance expense
Legal and professional fees
Communication
Expenses for motor vehicles
Travel, accommodation and foods
Rental expenses
Stationery and supplies
Board of directors’ fee (Note 34 (e))
Printing and forms
Others

30.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

658,752
436,212
293,089
279,743
230,801
209,941
169,722
123,373
117,521
116,866
106,617
85,067
51,176
38,412
34,998
291,039

2,669,263
1,767,531
1,187,597
1,133,519
935,206
850,681
687,714
499,907
476,195
473,541
432,012
344,691
207,365
155,645
141,812
1,179,290

497,040
404,881
259,031
256,020
284,133
213,337
162,706
52,466
113,207
95,454
92,929
50,885
69,825
42,521
33,315
408,366

2,010,527
1,637,744
1,047,780
1,035,601
1,149,318
862,948
658,146
212,225
457,922
386,111
375,898
205,830
282,442
171,997
134,759
1,651,841

3,243,329

13,141,969

3,036,116

12,281,089

INCOME TAX EXPENSE
(a)

Income tax expense
2019

Current income tax
Deferred income tax

(b)

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

3,319,843
548,254

13,452,004
2,221,525

1,926,272
879,944

7,791,771
3,559,373

3,868,097

15,673,529

2,806,216

11,351,144

Reconciliation between income tax expenses and accounting profit
2019

Profit before income tax
Tax calculated at 20%
Tax effect of reconciling items:
Expenses not deductible for tax purposes
Income not subject to tax
Income tax expense

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

18,857,298

76,409,772

13,721,740

55,504,437

3,771,460

15,281,956

2,744,348

11,100,888

96,637
3,868,097

391,573
15,673,529

121,472
(59,604)
2,806,216

491,354
(241,098)
11,351,144

Under the Cambodian tax regulations, the Bank is subject to 20% Income Tax.
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INCOME TAX EXPENSE (continued)
(c)

Other matter

		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.
31.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
2019
US$
Cash on hand (Note 5)
Deposits and placements with the central bank:
Current accounts (Note 6)
Settlement accounts (Note 6)
Negotiable certificate of deposits (maturity of three months or
less)
Deposits and placements with other banks:
Current accounts
Term deposits (maturity of three months or less)

32.

2018
US$

KHR’000

8,408,802

34,265,868

9,190,062

36,925,669

134,925,404
5,022,216

549,821,021
20,465,530

86,193,879
11,731,980

346,327,006
47,139,095

37,032,650

150,908,049

35,564,128

142,896,666

73,072,593
17,756,370

297,770,816
72,357,208

24,659,788
33,068,869

99,083,028
132,870,716

276,218,035

1,125,588,492

200,408,706

805,242,180

CASH FLOW INFORMATION
(a)

Cash generated from/(used in) operations
2019
US$

142

KHR’000

KHR’000

2018
US$

KHR’000

Profit before income tax
Adjustments for:
Depreciation and amortisation charges (Note 28)
Credit impairment losses (Note 26)
Gain on disposals of property and equipment (Note 25)
Provision for employee benefits
Exchange loss on borrowings and interest payments
Net interest income (Note 22)

18,857,298

76,409,772

13,721,740

55,504,437

1,673,496
(726,224)
(97,800)
7,022
(25,224,834)

6,781,006
(2,942,660)
(396,286)
28,453
(102,211,027)

1,502,718
2,301,790
(529)
119,962
(21,838,757)

6,078,495
9,310,740
(2,140)
485,246
(88,337,772)

Changes in working capital:
Reserve requirement deposits
Loans and advances
Other assets
Deposits from banks and financial institutions
Deposits from customers
Other liabilities
Cash generated from/(used in) operations

(7,143,456)
(74,834,353)
(1,266,431)
91,200,912
47,950,682
1,309,512
51,705,824

(28,945,284)
(303,228,798)
(5,131,578)
369,546,095
194,296,163
5,306,143
209,511,999

(7,984,314)
(32,808,489)
(819,963)
(78,180,760)
109,911,266
1,702,446
(12,372,890)

(32,296,550)
(132,710,338)
(3,316,750)
(316,241,174)
444,591,071
6,886,394
(50,048,341)
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CASH FLOW INFORMATION (continued)
(b)

		
33.

Non-cash financing activities
Non-cash financing activities disclosed in other note is acquisition of right-of-use assets (Note 12).

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
a)

Credit commitments and financial guarantee contracts

		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:
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Unused portion of overdraft

27,248,950

111,039,471

28,089,160

112,862,245

Undisbursed portion of term loan

10,817,774

44,082,429

12,267,496

49,290,799

4,422,329

18,020,991

5,984,811

24,046,971

-

-

396,191

1,591,895

42,489,053

173,142,891

46,737,658

187,791,910

Credit commitments:

Financial guarantee contracts:
Bank guarantees
Other guarantees
Total exposure

2019

Credit commitments and financial guarantee contracts
Allowance for expected credit loss
Net exposure
b)

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

42,489,053

173,142,891

46,737,658

187,791,910

(39,487)

(160,910)

(66,933)

(268,937)

42,449,566

172,981,981

46,670,725

187,522,973

Operating lease commitments

		From 1 January 2018, the date of transition to CIFRS, the Bank recognised right-of-use assets and lease liabilities for lease contracts
where the Bank is a lessee, except for short term leases, see Note 4 and Note 12 for further information. The lease commitments of
short-term leases are insignificant.
c)

Capital commitments
2019

New head office leasehold improvement

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

334,426

1,362,786

1,565,524

6,290,275
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RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
The Bank entered into a number of transactions with related parties in the normal course of business. The volumes of related party
transactions, outstanding balance at the year end and relating expenses and income for the year are as follows:
(a)

		

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

Relationship

Related party

Ultimate parent company

RHB Banking Group

Immediate parent company

RHB Bank Berhad

Related company

Entity under the same ultimate parent company

Key management personnel

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

(b)

Loans and advances to key management personnel
2019

Loans to key management personnel
Interest receivables
Interest income

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

159,439
120
159,559
11,505

649,714
489
650,203
46,618

419,474
1,429
420,903
6,044

1,685,446
5,742
1,691,188
24,448

Loans and advances to key management personnel are unsecured and having interest rate of 4% per annum (2018: 4% per annum).
(c)

Amounts due from related parties
2019

Related companies
Immediate parent company

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

122,664
14,701
137,365

499,856
59,907
559,763

95,748
116,812
212,560

384,715
469,351
854,066

Amount due from related parties are unsecured and are receivable in cash.
(d)

Deposits from related parties
2019

Immediate parent company
Related companies
Directors and key management
Interest expenses

144

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

51,189,738
385,726
682,440
52,257,904
75,966

208,598,182
1,571,834
2,780,943
212,950,959
307,814

697,018
9,253,737
327,744
10,278,499
524,306

2,800,618
37,181,515
1,316,875
41,299,008
2,120,818
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RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)
(d)

Deposits from related parties (continued)

Annual interest rates during the year are as follows:

Immediate parent company
Related companies
Directors and key management
(e)

2019

2018

0% - 3%

0%

0% - 4.30%

0% - 4.80%

0.50% - 6.50%

0% - 5.30%

Key management compensation
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

38,412

155,645

42,521

171,997

1,923,722

7,794,922

1,785,325

7,221,640

68,948

279,377

-

-

2,031,082

8,229,944

1,827,846

7,393,637

Directors’ fees
Key management:
Short term benefits
Other long-term benefits

(f)

Other transactions with related parties
2019

Referral expenses to related company

35.

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

3,310

13,412

1,817

7,350

FINANCIAL RISK MANAGEMENT
The Bank embraces risk management as an integral part of the Bank’s business, operations and decision-making process. In ensuring that
the Bank achieves optimum returns whilst operating within a sound business environment, the risk management teams are involved at
the early stage of the risk-taking process by providing independent inputs, including relevant valuations, credit evaluations, new product
assessments and quantification of capital requirements. These inputs enable the business units to assess the risk-vs-reward of their
propositions, thus enabling risk to be priced appropriately in relation to the return.
Generally, the objectives of the Bank’s risk management activities are to:
■	
identify the various risk exposures and capital requirements;
■	
ensure risk-taking activities are consistent with risk policies and the aggregated risk position are within the risk appetite as approved by
the Board; and
■ create shareholders’ value through sound risk management framework.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
The Bank holds the following financial assets and financial liabilities:
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

8,408,802

34,265,868

9,190,062

36,925,669

Deposits and placements with the central bank

209,531,506

853,840,887

143,255,610

575,601,041

Deposits and placements with other banks

123,370,567

502,735,061

90,628,409

364,144,947

Loans and advances

506,226,986

2,062,874,968

428,582,370

1,722,043,963

Financial assets
Financial assets at amortised costs
Cash on hand

Other financial assets

Financial assets at fair value through other comprehensive
income
Total financial assets

1,537,676

6,266,030

1,188,592

4,775,763

849,075,537

3,459,982,814

672,845,043

2,703,491,383

25,000

101,875

25,000

100,450

849,100,537

3,460,084,689

672,870,043

2,703,591,833

Financial liabilities
Financial liabilities at amortised cost
Deposits from banks and financial institutions

143,392,362

584,323,875

51,903,417

208,547,930

Deposits from customers

632,769,658

2,578,536,356

585,586,867

2,352,888,032

27,611,158

112,515,469

-

-

Lease liabilities

1,832,375

7,466,928

2,447,464

9,833,910

Other financial liabilities

5,070,120

20,660,739

3,994,793

16,051,078

Total financial liabilities

810,675,673

Borrowings

3,303,503,367

643,932,541

2,587,320,950

35.1 Credit risk
		Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Bank’s customers or market counterparties fail to fulfil their
contractual obligations to the Bank. Credit risk arises from deposits and placements with the central bank and other banks, loans
and advances, other financial assets, and credit commitments and financial guarantee contract. Credit exposure arises principally in
lending activities.
(a)
		

Credit risk measurement
Credit risk is managed on a group basis.

		For loans and advances and credit commitments, the estimation of credit exposure for risk management purposes requires the use
of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of
credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of default occurring, of the associated loss ratios and
of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default
(EAD) and Loss Given Default (LGD) for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under CIFRS 9.
		Deposits and placements with the central bank and other banks are considered to be low credit risk. The credit ratings of these assets
are monitored for credit deterioration. Measurement for impairment is limited to 12-month expected credit loss. Other financial
assets at amortised cost are monitored for its credit rating deterioration, and the measurement of impairment follows three-stage
approach in Note 35.1 (c).
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(b)

Risk limit control and mitigation policies

		The Bank operates and provides loans and advances to individuals or enterprises within the Kingdom of Cambodia. The Bank
manages limits and controls the concentration of credit risk whenever it is identified.
		The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional of these is the taking of security
in the form of collaterals for loans and advances to customers, which is common practice. The Bank implements guidelines on the
acceptability of specific classes of collaterals or credit risk mitigation. The principal collateral types to secure for loans and advances
to customers are:
		 ■
		 ■
		 ■
(c)

Mortgages over residential properties (land, building and other properties);
Cash in the form of term deposits, if any;
Commercial buildings and lands

Impairment (expected credit loss) policies

		The measurement of expected credit loss allowance under the CIFRS9’s three-stage approach is to recognise lifetime expected
credit loss allowance for financial instrument for which there has been a significant increase in credit risk since initial origination or
is credit-impaired as at the reporting date. The financial instrument which has not undergone any significant deterioration in credit
risk shall be recognised with 12-month expected credit loss allowance.
		

Under the three-stage approach, the financial instrument is allocated into three stages based on the relative movement in the
credit risk.

		 ■	
Stage 1 includes financial instruments that neither have a significant increase in credit risk since initial recognition nor creditimpaired as at reporting date. For these assets, 12-month expected credit loss allowance are recognised.
		 ■	
Stage 2 includes financial instruments that have had a significant increase in credit risk since initial recognition but do not have
objective evidence of impairment. For these assets, lifetime expected credit loss allowance are recognised.
		 ■	
Stage 3 includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. For these assets,
lifetime expected credit loss allowance are recognised.
		 ■	
Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition.
Their expected credit loss allowance is always measured on a lifetime basis (Stage 3).
		The key judgements and assumptions adopted by the Bank in addressing the requirements of the standard on the measurement of
allowances are:
(i)

Significant increase in credit risk (‘SICR’)

		The assessment of SICR shall be a multifactor and holistic analysis and based on a mixture of quantitative and/or qualitative
information. To determine whether the risk of default of a loan/financing has increased significantly since initial recognition, the
current risk of default at the reporting date is compared with the risk of default at initial recognition. A borrower is considered
to have credit risk increased significantly since initial recognition if the exposure is more than 30 days past due on its contractual
payments.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)

		

(c)

Impairment (expected credit loss) policies (continued)

(ii)

Definition of default and credit impaired

		

The Bank defines a financial instrument as in default which is also credit-impaired when it meets one of the following criteria:

		 ■	
The principal or interest or both of the loan is past due for more than 90 days. In the case of revolving facilities (e.g. overdraft),
the facility shall be classified as impaired where the outstanding amount has remained in excess of the approved limit for a
period of 90 days or more consecutive days. For the purpose of ascertaining the period in arrears:
		

(1)	Repayment on each of the instalment amount must be made in full. A partial repayment made on an instalment amount shall be
deemed to be in arrears.

		

(2) 	Where a moratorium on loan repayment is granted in relation to the rescheduling and restructuring, the determination of
period in arrears shall exclude the moratorium period granted. The moratorium shall be for a period of not more than 6 months
from the date of the obligor’s/counterparty’s application for the moratorium.

		

(3) 	Where repayments are scheduled on interval of 90 days or longer, the loan is classified as impaired as soon as a default occurs,
unless it does not exhibit any weakness that would render it classified according to the credit risk grading policy.

		 ■	
The loan is forced impaired due to various reasons, such as bankruptcy, significant financial difficulty, etc. In the event where a
loan is not in default or past due but force impaired, the loan shall be classified as impaired upon approval by Credit Committee.
		 ■	
Restructuring and rescheduling of a loan facility involves any modification made to the original repayment terms and conditions
of the loan facility following an increase in the credit risk of a obligor/counterparty.
		 ■	
When an obligor/counterparty has multiple loans with the Bank and cross default obligation applies, an assessment of provision
is required under which default of one debt obligation triggers default on another debt obligation (cross default). Where there
is no right to set off clause is available, assessment of provision needs to be performed on individual loan level instead of
consolidated obligor/counterparty level.
		 ■
(iii)

Write-off/charged-off accounts.

Measuring (ECL - inputs, assumptions and estimation techniques)

		The ECL is measured on either a 12-month or lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred
since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. The ECL is assessed and measured on collective basis.
		For collective assessment, the ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for collective
segment. The three components are multiplied together to calculate an ECL for each future year, which is then discounted back
to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an
approximation thereof.
		For individual assessment, the ECL allowance is determined by comparing the outstanding exposure with the present value of cash
flow which is expected to be received from the borrowers.
		 Probability of Default
		
The PD represents the likelihood of a borrower will be unable to meet its financial obligation either over the next 12 months
(12-month PD) or over the remaining lifetime (Lifetime PD) of the obligation.
		The lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12-month PD. The maturity profile looks at how defaults
develop on a portfolio from the point of initial recognition through the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical
observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio. This is supported by historical analysis.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(c)
Impairment (expected credit loss) policies (continued)
(iii) Measuring (ECL - inputs, assumptions and estimation techniques) (continued)

		 Exposure at Default
		

EAD is the total amount that the Bank is exposed to at the time the borrower defaults.

		

The 12-month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

		 ■	
For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a
12-month or remaining maturity.
		 ■	
For revolving products the exposure at default is predicted by taking credit limit time with utilisation at default where credit
limit is maximum amount a customer can borrow and utilisation at default is the proportion of the credit limit that is used by the
customer at the point of default.
		 Loss Given Default
		LGD represents the Bank’s expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD varies by type of counterparty, type and
seniority of claim and availability of collateral or other credit support. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at
the time of default. LGD is the percentage of loss expected to be made if the default occurs over the remaining expected lifetime of
the loan.
		The assumptions underlying the ECL calculation are monitored and reviewed periodically. There have been no significant changes in
estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.
(iv)

Forward-looking information incorporated into the ECL models

		The calculation of ECL incorporate forward-looking information. The Bank has performed historical analysis and identified the key
economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.
		These economic variables and their associated impact on the PD vary by financial instrument. Expert judgement has also been
applied in this process. The historical and forecasts of these economic variables (the “base economic scenario”) are sourced from
external research house. The impact of these economic variables on the PD has been determined by performing statistical regression
analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates, while LGD is based on the bank’s
assessment of haircut of collaterals and EAD is based on the expected payment profiles.
		In addition to the based economic scenario, the Bank considers other possible scenarios along with scenario weightings. The number
of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number
of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. At 1 January 2018, 31 December 2018, and 31 December
2019, the Bank concluded that three scenarios appropriately captured non-linearities. The scenario weightings are determined by
a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen
scenario is representative of.
		As with any economic forecasts, the projects and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and
therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Bank considers these forecasts to represent its
best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Bank’s different portfolios
to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(c)
Impairment (expected credit loss) policies (continued)
(iv) Forward-looking information incorporated into the ECL models (continued)

		 Macroeconomic variable assumptions
		

The weightings assigned to each economic scenario as at 1 January 2018, 31 December 2018, and 31 December 2019 are as follows:
All portfolios weightings
Base

50%

Best

25%

Worst

25%
100%

		 Sensitivity analysis
		The most significant assumptions affecting the ECL allowance is inflation, given the significant impact on obligors’ ability to meet
contractual repayments, business performance, and collateral valuation.
		Set out below are the changes to the ECL as at 31 December 2018 and 31 December 2019 that would result from reasonably possible
changes in these parameters from the actual assumptions used in the Bank’s economic variable assumptions:

Inflation

(v)

2019

2018

ECL

ECL

Changes

US$

KHR’000

US$

KHR’000

+/-0.5%

54,351

221,480

(48,908)

(196,512)

Grouping of exposure for ECL measured on collective basis

		For expected credit loss provisions modelled on a collective basis, a grouping of exposures is performed on the basis of shared risk
characteristics, such that risk exposures within a group are homogeneous.
		In performing this grouping, there must be sufficient information for the group to be statistically credible. Where sufficient
information is not available internally, the Bank has considered benchmarking internal/external supplementary data to use for
modelling purposes.
		
(vi)

The appropriateness of groupings is monitored and reviewed on a periodic basis by the Credit Risk.
Write off policy

		Write-off is usually taken when relevant recovery actions have been exhausted or further recovery is not economically feasible or
justifiable. When a loan or debt instrument is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment.
Such loans are either written off in full or partially after taking into consideration the realisable value of collateral (if any) and when
in the judgement of the management, there is no prospect of recovery. All write-offs must be approved by the Board or its delegated
authorities.
(vii)

Modification of loans

		The Bank sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans to customers. When this happens, the
Bank assess whether or not the new terms are substantially different to the original terms. The Bank do this by considering, among
others, the following factors:
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(c)
Impairment (expected credit loss) policies (continued)
(vii) Modification of loans (continued)

		 ■

I f the borrower is in financial difficulty, whether the modification merely reduces the contractual cash flows to amounts the
borrower is expected to be able to pay.

		 ■	
Whether any substantial new terms are introduced, such as a profit share/equity-based return that substantially affects the risk
profile of the loan.
		 ■	
Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty.
		 ■	
Significant change in the interest rate.
		 ■	
Change in the currency the loan is denominated in.
		 ■

Insertion of collateral, other security or credit enhancements that significant affect the credit risk associated with the loan.

		The risk of default of such loans after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original
terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original loans.
The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The Bank may determine that the credit risk has significantly
improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL). This is
only the case for assets which have performed in accordance with the new terms for six consecutive months or more.
(viii) Off-Balance Sheet Exposures
		Off-Balance Sheet exposures are exposures such as trade facilities and undrawn commitments. The Bank applied Credit Conversion
Factor (CCF) to estimate the EAD of off-balance sheet item. EAD is estimated at 100% of the off-balance sheet exposure using the
CCF.
(d)

Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements

		The maximum exposure to credit risk for financial assets recognised in the statements of financial position is their carrying amounts.
For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Group and the Bank would have to
pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the
full amount of the undrawn credit facilities granted to customers. The table below shows the maximum exposure to credit risk for the
Bank on financial instruments subject to impairment:
2019
US$

KHR’000

2018
US$

KHR’000

Credit risk exposure related to on-balance sheet assets:
Deposits and placements with other banks
Loans and advances
Other financial assets

125,709,200
516,418,110
1,929,956

512,264,990
2,104,403,798
7,864,571

92,342,447
440,102,389
1,575,350

371,031,952
1,768,331,399
6,329,757

Credit risk exposure related to off-balance sheet items:
Credit related commitments
Financial guarantee contracts

38,066,724
4,422,329

155,121,900
18,020,991

40,356,656
6,381,002

162,153,044
25,638,866

Total gross credit exposure

686,546,319

2,797,676,250

580,757,844

2,333,485,018

Loss allowance (ECL)
Total net credit exposure

(12,961,524)
(52,818,210)
673,584,795 2,744,858,040

(13,687,748)
567,070,096

(54,997,372)
2,278,487,646

		The above table represents a worst-case scenario of credit risk exposure to the Bank, since collateral held and/or other credit
enhancement attached were not taken into account. For on-balance sheet assets, the exposures set out above are based on net
carrying amounts. As shown above, 75% for the Bank (2018: 76%) of total maximum exposure is derived from loans and advances.
Management is confident of its ability to continue to control and sustain minimal exposure on credit risk resulting from the Bank’s
loans and advances due to the following:
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(d)
Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

		 ■

Almost all loans and advances are collateralised and loan to collateral value range from 60% to 70%.

		 ■

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

		 ■	
Deposits and placements with other banks are were held with local banks and management has done proper risk assessment
and believe there will be no material loss from these local banks.
(e)

Credit quality of financial assets

		The Bank assess credit quality of loans, advances and financing using internal rating techniques tailored to the various categories of
products and counterparties. These techniques have been developed internally and combine statistical analysis with credit officers’
judgement.
		

Credit quality description is summarised as follows:
Credit Quality

Description

Standard monitoring

Obligors in this category exhibit strong capacity to meet financial commitment.
The Bank monitors obligors in this category by delinquency status. Obligors that are less
than 30 days past due on its contractual payments for both short-term and long-term facilities
are in standard monitoring.

Special monitoring

Obligors in this category have a fairly acceptable capacity to meet financial commitments.
The Bank monitors obligors in this category by delinquency status. Obligors that are 30 days
past due on its contractual payments are included in special monitoring.

Default/Credit impaired

Obligors are assessed to be impaired.

		The credit quality of financial instruments other than loans, advances and financing are determined based on the ratings of
counterparties as defined equivalent ratings of other internationals rating agencies as defined below:
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Credit Quality

Description

Sovereign

Refer to financial asset issued by central bank/government or guarantee by
central bank/government.

Investment grade

Refers to the credit quality of the financial asset that the issuer is able to meet payment
obligation and exposure bondholder to low credit risk of default.

Non-investment grade

Refers to low credit quality of the financial asset that is highly expose to default risk.

Un-graded

Refers to financial asset which are currently not assigned with ratings due to
unavailability of ratings models.

Credit impaired

Refers to the asset that is being impaired.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(e)
Credit quality of financial assets (continued)

		

The following table shows an analysis of the credit exposure by stages, together with the ECL allowance provision:
2019

2018

12-month ECL

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

US$

US$

US$

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

Total

US$

US$

US$

US$

Total 12-month ECL
US$

Deposits and placements
with other banks
Investment grade

95,764,753

-

-

95,764,753

57,235,766

-

-

57,235,766

Non-investment grade

29,944,447

-

-

29,944,447

35,106,681

-

-

35,106,681

No rating

-

-

-

-

-

-

-

-

125,709,200

-

-

125,709,200

92,342,447

-

-

92,342,447

Loss allowance (ECL)

(2,338,633)

-

-

(2,338,633)

(1,714,038)

-

-

(1,714,038)

Net carrying amount

123,370,567

-

-

123,370,567

90,628,409

-

-

90,628,409

In KHR’000 equivalent

502,735,061

-

-

502,735,061

364,144,947

-

-

364,144,947

411,407,464

Gross carrying amount

Loans and advances at
amortised cost
Standard monitoring

481,452,317

11,456,218

-

492,908,535

397,626,666

13,780,798

-

Special monitoring

-

-

-

-

-

5,163,470

-

5,163,470

Default

-

-

23,509,575

23,509,575

-

-

23,531,455

23,531,455
440,102,389

Gross carrying amount

481,452,317

11,456,218

23,509,575

516,418,110

397,626,666

18,944,268

23,531,455

Loss allowance (ECL)

(696,655)

(36,057)

(9,458,412)

(10,191,124)

(941,979)

(707,367)

(9,870,673)

(11,520,019)

Net carrying amount

480,755,662

11,420,161

14,051,163

506,226,986

396,684,687

18,236,901

13,660,782

428,582,370

1,959,079,323

46,537,156

57,258,489 2,062,874,968 1,593,879,072

73,275,868

54,889,023 1,722,043,963

12-month ECL

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

US$

US$

US$

US$

In KHR’000 equivalent

2019

2018
Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

Total

US$

US$

US$

US$

Total 12-month ECL

Other financial assets at
amortised costs
Standard monitoring

1,090,659

-

-

1,090,659

959,953

-

-

959,953

Special monitoring

-

-

-

-

-

-

-

-

Default

-

-

-

-

-

-

-

-

Gross carrying amount

1,090,659

-

-

1,090,659

959,953

-

-

959,953

Loss allowance (ECL)

(392,280)

-

-

(392,280)

(386,758)

-

-

(386,758)

Net carrying amount

698,379

-

-

698,379

573,195

-

-

573,195

In KHR’000 equivalent

2,845,894

-

-

2,845,894

2,303,098

-

-

2,303,098

Credit commitments and
financial guarantee
contracts
42,399,863

89,190

-

42,489,053

46,710,837

26,821

-

46,737,658

Special monitoring

Standard monitoring

-

-

-

-

-

-

-

-

Default

-

-

-

-

-

-

-

-

42,399,863

89,190

-

42,489,053

46,710,837

26,821

-

46,737,658

Gross carrying amount
Loss allowance (ECL)

(39,358)

(129)

-

(39,487)

(66,869)

(64)

-

(66,933)

Net carrying amount

42,360,505

89,061

-

42,449,566

46,643,968

26,757

-

46,670,725

172,619,058

362,923

-

172,981,981

187,415,463

107,510

-

187,522,973

In KHR’000 equivalent
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Section 1: Statutory Financial Statements

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(f)

Loss allowance

(i)

Expected credit loss reconciliation – loans and advances
2019

2018

Stage 1

Stage 2

Stage 3

12-month ECL

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Total 12-month ECL

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

941,979

707,367

9,870,673

11,520,019

1,825,894

488,856

7,497,976

9,812,726

-

-

-

(707)

-

-

Expected Credit Losses
Loss allowance as at 1 January
Changes due to exposure:
Transfer to stage 1

106,427

(106,427)

-

-

707

Transfer to stage 2

-

-

-

-

(100,474)

100,474

-

-

Transfer to stage 3

(919)

(22,206)

23,125

-

(11,932)

(158,468)

170,400

-

(443,526)

(538,553)

342,185

(639,894)

(786,868)

606,893

3,947,169

3,767,194

New financial assets originated
or purchased

251,888

898

-

252,786

263,944

-

49,837

313,781

Financial assets derecognised
during the period other than
write off

(159,194)

(5,022)

(777,571)

(941,787)

(249,292)

(329,681)

(1,794,709)

(2,373,682)

696,655

36,057

9,458,412

10,191,124

941,979

707,367

9,870,673

11,520,019

2,838,869

146,932

38,543,029

41,528,830

3,784,872

2,842,201

39,660,363

46,287,436

397,626,666

18,944,268

23,531,455

440,102,389

386,402,402

3,604,483

16,501,028

406,507,913

-

-

-

Transfer to stage 1

2,994,606

(2,994,606)

-

-

4,634

(4,634)

-

-

Transfer to stage 2

-

-

-

-

(21,630,697)

21,630,697

-

-

Transfer to stage 3

(388,403)

(473,768)

862,171

-

(2,672,725)

(1,439,790)

4,112,515

-

Net remeasurement of loss
allowance

(26,264,375)

(3,189,242)

1,402,586

(28,051,031)

(27,007,712)

(2,686,430)

874,708

(28,819,434)

New financial assets originated
or purchased

170,660,971

253,699

-

170,914,670

113,931,091

-

3,315,504

117,246,595

Financial assets derecognised
during the period other than
write off

(63,177,148)

(1,084,133)

(2,286,637)

(66,547,918)

(51,400,327)

(2,160,058)

(1,272,300)

(54,832,685)

Gross carrying amount as at 31
December

481,452,317

11,456,218

23,509,575

516,418,110

397,626,666

18,944,268

23,531,455

440,102,389

1,961,918,192

46,684,088

95,801,518 2,104,403,798 1,597,663,944

76,118,069

94,549,386 1,768,331,399

Net remeasurement of loss
allowance (*)

Loss allowance as at 31
December
In KHR’000 equivalent
Gross carrying amount
Gross carrying amount as at 1
January
Changes due to financial
instruments recognised:

In KHR’000 equivalent

(*) Impact of the measurement of ECL due to changes in EAD and PD during the year arising from regular refreshing of inputs to models.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(f)
Loss allowance (continued)
(ii)

Expected credit loss reconciliation – credit commitments and financial guarantee contracts
2019

2018

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 1

Stage 2

Stage 3

12-month ECL

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

Total 12-month ECL

Lifetime ECL
not CreditImpaired

Lifetime ECL
CreditImpaired

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

66,869

64

-

66,933

118,796

14,555

-

133,351

Transfer to stage 1

-

-

-

-

14,555

(14,555)

-

-

Transfer to stage 2

-

-

-

-

(182)

182

-

-

Transfer to stage 3

-

-

-

-

-

-

-

-

(14,088)

129

-

(13,959)

(47,308)

(118)

-

(47,426)

3,337

-

-

3,337

5,839

-

-

5,839

Exposure derecognised
or expired

(16,760)

(64)

-

(16,824)

(24,831)

-

-

(24,831)

Loss allowance as at 31
December

39,358

129

-

39,487

66,869

64

-

66,933

In KHR’000 equivalent

160,384

526

-

160,910

268,680

257

-

268,937

46,710,837

26,821

-

46,737,658

31,682,971

95,366

34,778

31,813,115

Transfer to stage 1

-

-

-

-

95,366

(95,366)

-

-

Transfer to stage 2

-

-

-

-

(38,849)

38,849

-

-

Transfer to stage 3

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,089,518)

89,190

-

(4,000,328)

1,353,565

(12,028)

-

1,341,537

7,129,098

-

-

7,129,098

19,265,868

-

-

19,265,868

Exposure derecognised or
expired

(7,350,554)

(26,821)

-

(7,377,375)

(5,648,084)

-

(34,778)

(5,682,862)

Gross carrying amount as at 31
December

42,399,863

89,190

-

42,489,053

46,710,837

26,821

-

46,737,658

172,779,442

363,449

-

173,142,891

187,684,143

107,767

-

187,791,910

Expected Credit Losses
Loss allowance as at 1 January

Changes due to exposure:

Net remeasurement of loss
allowance
New exposure

Gross carrying amount
Gross carrying amount as at 1
January
Changes due to financial
instruments recognised:

Net remeasurement of loss
allowance
New exposure

In KHR’000 equivalent
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Section 1: Statutory Financial Statements

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(g)

Concentration of financial assets with credit risk exposure

(i)

Geographical sector

		The following table breaks down the Bank’s main credit exposure at their carrying amount, as categorised by geographical region
as at 31 December 2019. For this table, the Bank has allocated exposure to countries based on the country of domicile of its
counterparties.
Cambodia

USA

Total

US$

US$

US$

52,662,155

70,708,412

123,370,567

506,226,986

-

506,226,986

1,537,676

-

1,537,676

38,027,237

-

38,027,237

4,422,329

-

4,422,329

602,876,383

70,708,412

673,584,795

2,456,721,261

288,136,779

2,744,858,040

70,516,779

20,111,630

90,628,409

428,582,370

-

428,582,370

Other financial assets

1,188,592

-

1,188,592

Credit commitments

40,289,723

-

40,289,723

6,381,002

-

6,381,002

546,958,466

20,111,630

567,070,096

2,197,679,116

80,808,530

2,278,487,646

31 December 2019
Deposits and placements with other banks
Loans and advances
Other financial assets
Credit commitments
Financial guarantee contracts
Total credit exposure
In KHR’000 equivalents
31 December 2018
Deposits and placements with other banks
Loans and advances

Financial guarantee contracts
Total credit exposure
In KHR’000 equivalents
(ii)

Industry sector

		The following table breaks down the Bank’s main credit exposure at their gross carrying amounts less impairment if any, as categorised
by the industry sectors of its counterparties.
Deposits and
placements
with other
banks

Loans and Other financial
advances
assets

Credit
commitments

Financial
guarantee
contracts

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

123,370,567

23,368,973

-

370,674

-

147,110,214

-

64,414,611

-

1,805,157

-

66,219,768

31 December 2019
Financial institutions
Hotels and restaurants

156

Retail

-

62,290,940

-

4,919,830

-

67,210,770

Wholesale

-

31,866,514

-

4,249,065

-

36,115,579

Manufacturing

-

14,207,234

-

9,491

-

14,216,725

Agriculture, forestry and fishing

-

24,177,512

-

1,620,006

-

25,797,518

Mortgage, owner-occupied
housing

-

64,987,754

-

2,097,670

-

67,085,424
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(g)
Concentration of financial assets with credit risk exposure (continued)
(ii)
Industry sector (continued)
Deposits and
placements
with other
banks

Loans and Other financial
advances
assets

Credit
commitments

Financial
guarantee
contracts

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Rental and operational leasing
activities, excluded real estate,
leasing and rental

-

39,176,188

-

420,906

-

39,597,094

Transport and storage

-

3,563,878

-

971,988

37,366

4,573,232

Utilities

-

3,383,471

-

335,008

-

3,718,479

Real estate activities

-

39,683,127

-

4,820,668

1,065,832

45,569,627

Construction

-

30,547,522

-

3,541,373

3,252,931

37,341,826

Other non-financial services

-

18,787,749

-

3,088,579

-

21,876,328

Information media and
telecommunications

-

683,937

-

186,406

-

870,343

Others

-

85,087,576

1,537,676

9,590,416

66,200

96,281,868

Total credit exposure

123,370,567

506,226,986

1,537,676

38,027,237

4,422,329

673,584,795

In KHR’000 equivalent

502,735,061 2,062,874,968

6,266,030

154,960,991

Loans and Other financial
advances
assets

Credit
commitments

Financial
guarantee
contracts

Total

Deposits and
placements
with other
banks

18,020,990 2,744,858,040

US$

US$

US$

US$

US$

US$

90,628,409

11,335,172

-

2,561,180

-

104,524,761

31 December 2018
Financial institutions
Hotels and restaurants

-

56,779,786

-

2,261,594

-

59,041,380

Retail

-

56,788,097

-

3,396,405

232,421

60,416,923

Wholesale

-

28,119,422

-

3,113,245

396,191

31,628,858

Manufacturing

-

10,370,804

-

2,231,570

-

12,602,374

Agriculture, forestry and fishing

-

27,626,727

-

612,314

-

28,239,041

Mortgage, owner-occupied housing

-

51,565,966

-

321,318

-

51,887,284

Rental and operational leasing
activities, excluded real estate,
leasing and rental

-

37,414,006

-

662,168

-

38,076,174

Transport and storage

-

4,916,156

-

628,037

87,896

5,632,089

Utilities

-

4,373,444

-

116,984

-

4,490,428

Real estate activities

-

28,421,401

-

6,581,206

2,066,800

37,069,407

Construction

-

26,450,837

-

1,121,817

1,169,604

28,742,258

Other non-financial services

-

24,274,764

-

3,350,766

-

27,625,530

Information media and
telecommunications

-

849,048

-

22,493

-

871,541

Others

-

59,296,740

1,188,592

13,308,626

2,428,090

76,222,048

90,628,409

428,582,370

1,188,592

40,289,723

6,381,002

567,070,096

364,144,947

1,722,043,963

4,775,763

161,884,107

25,638,866

2,278,487,646

Total credit exposure
In KHR’000 equivalent
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Section 1: Statutory Financial Statements

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.1 Credit risk (continued)
(h)

		

Repossessed collateral
Repossessed collaterals are sold as soon as practicable. The Bank does not utilise the repossessed collaterals for its business use.

		The Bank did not obtain assets by taking possession of collateral held as security as at 31 December 2019 and 31 December 2018.
35.2 Market risk
		The Bank takes on exposure to market risk, which is the risk that the fair value or future cash flow 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.
		The Bank do not use derivative financial instruments such as foreign exchange contract and interest rate swaps to hedge its risk
exposure.
(i)

Foreign exchange risk

		Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and recognised assets and liabilities denominated in a currency
that is not the Bank’s functional currency.
		The Bank operates in Cambodia and transacts in many currencies, and is exposed to various currency risks, primarily with respect to
Khmer Riel.
		The management monitors their foreign exchange risk against functional currencies. However, the Bank does not hedge its foreign
exchange risk exposure arising from future commercial transactions and recognised assets and liabilities using forward contracts.
		The Bank’s policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits and within existing regulatory guidelines.
		The table below summarises the Bank’s exposure to foreign currency exchange rate risk. Included in the table are and Bank’s financial
instruments at their carrying amounts by currency in US$ equivalent.
In US$ equivalent

158

US$

KHR

Total

As at 31 December 2019
Financial assets
Cash on hand
Deposits and placements with the central bank
Deposits and placements with other banks
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Loans and advances
Other financial assets
Total financial assets

7,021,005
187,992,700
123,112,877
25,000
440,725,795
1,537,676
760,415,053

1,387,797
21,538,806
257,690
65,501,191
88,685,484

8,408,802
209,531,506
123,370,567
25,000
506,226,986
1,537,676
849,100,537

Financial liabilities
Deposits from banks and financial institutions
Deposits from customers
Borrowings
Lease liabilities
Other financial liabilities
Total financial liabilities
Net position
In KHR’000 equivalent

114,309,257
625,095,153
1,832,375
5,070,088
746,306,873
14,108,180
57,490,834

29,083,105
7,674,505
27,611,158
32
64,368,800
24,316,684
99,090,487

143,392,362
632,769,658
27,611,158
1,832,375
5,070,120
810,675,673
38,424,864
156,581,321
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.2 Market risk (continued)
(i)
Foreign exchange risk (continued)
In US$ equivalent
US$

KHR

Total

37,880,271

146,966

38,027,237

4,384,963

37,366

4,422,329

42,265,234

184,332

42,449,566

172,230,829

751,153

172,981,982

Off-balance sheet
Credit commitments
Financial guarantee contracts

In KHR’000 equivalent

In US$ equivalent
US$

KHR

Total

8,502,849

687,213

9,190,062

134,182,964

9,072,646

143,255,610

90,421,106

207,303

90,628,409

25,000

-

25,000

415,308,993

13,273,377

428,582,370

Other financial assets

1,188,592

-

1,188,592

Total financial assets

649,629,504

23,240,539

672,870,043

44,367,253

7,536,164

51,903,417

579,289,716

6,297,151

585,586,867

-

-

-

Lease liabilities

2,447,464

-

2,447,464

Other financial liabilities

3,994,612

181

3,994,793

Total financial liabilities

630,099,045

13,833,496

643,932,541

Net position

19,530,459

9,407,043

28,937,502

In KHR’000 equivalent

78,473,384

37,797,499

116,270,883

40,232,530

57,193

40,289,723

6,343,106

37,896

6,381,002

46,575,636

95,089

46,670,725

187,140,905

382,068

187,522,973

As at 31 December 2018
Financial assets
Cash on hand
Deposits and placements with the central bank
Deposits and placements with other banks
comprehensive income
Loans and advances

Financial liabilities
Deposits from banks and financial institutions
Deposits from customers
Borrowings

Off-balance sheet
Credit commitments
Financial guarantee contracts
In KHR’000 equivalent

Sensitivity analysis
As shown in the table above, the group is primarily exposed to changes in USD/KHR exchange rates. The sensitivity of profit or loss to
changes in the exchange rates arises mainly from US-dollar denominated financial instruments.
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Section 1: Statutory Financial Statements

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.2 Market risk (continued)
(i)
Foreign exchange risk (continued)
Impact on other
component of equity

Impact on post tax profit
US$

KHR’000

US$

KHR’000

US$/KHR exchange rate- increase by 5%

926,350

3,774,876

-

-

US$/KHR exchange rate- decrease by 5%

(1,023,860)

(4,172,230)

-

-

US$/KHR exchange rate- increase by 5%

358,364

1,439,907

-

-

US$/KHR exchange rate- decrease by 5%

(396,086)

(1,591,474)

-

-

2019

2018

(ii)

Price risk

		The Bank is not exposed to a securities price risk because it does not have any investment held and classified on the statement of
financial position at fair value.
(iii)

Interest rate risk

		Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market
interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in
market interest rates. Interest margins may increase as a result of changes but may reduce losses in the event that unexpected
movements arise. The management of the Bank at this stage does not have a policy to set limits on the level of mismatch of interest
rate repricing that may be undertaken; however, the management regularly monitors the mismatch.
		The table below summarises the Bank’s exposure to interest rate risks. It includes the Bank’s financial instruments at carrying
amounts, categorised by the earlier of contractual repricing or maturity dates.

1
month

1 to 3 months 3 to 12 months

1 to 5
years

Over 5
years

Non-interest
bearing

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

-

-

-

-

-

8,408,802

8,408,802

Deposits and placements with the
central bank

21,069,596

27,072,388

21,441,902

-

-

139,947,620

209,531,506

Deposits and placements with other
banks

80,721,092

21,898,485

19,734,253

-

-

1,016,737

123,370,567

Financial assets at fair value through
other comprehensive income

-

-

-

-

-

25,000

25,000

5,779,294

21,888,012

47,002,001

95,690,414

335,867,265

Other financial assets

-

-

-

-

-

1,537,676

1,537,676

Total financial assets

107,569,982

70,858,885

88,178,156

95,690,414

335,867,265

150,935,835

849,100,537

As at 31 December 2019
Financial assets
Cash on hand

Loan and advances
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35.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.2 Market risk (continued)
(i)
Foreign exchange risk (continued)
(iii) Interest rate risk (continued)
1
month
US$

1 to 3 months 3 to 12 months
US$

US$

1 to 5
years

Over 5
years

Non-interest
bearing

Total

US$

US$

US$

US$

Financial liabilities
Deposits from banks and financial
institutions

16,611,591

75,178,591

10,019,543

-

-

41,582,637

143,392,362

Deposits from customers

98,277,294

69,215,342

187,499,471

8,079,379

-

269,698,172

632,769,658

3,977,763

2,976,861

20,656,534

-

-

-

27,611,158

Lease liabilities

-

-

144,323

647,349

1,040,703

-

1,832,375

Other financial liabilities

-

-

-

-

-

5,070,120

5,070,120

Total financial liabilities

118,866,648

147,370,794

218,319,871

8,726,728

1,040,703

316,350,929

810,675,673

Total interest repricing gap

(11,296,666)

(76,511,909)

(130,141,715)

86,963,686

334,826,562

(165,415,094)

38,424,864

In KHR’000 equivalent

(46,033,914)

(311,786,029)

(530,327,488)

354,377,021 1,364,418,240

(674,066,508)

156,581,322

Borrowing

1
month 1 to 3 months 3 to 12 months
US$

US$

US$

1 to 5
years

Over 5
years

Non-interest
bearing

Total

US$

US$

US$

US$

As at 31 December 2018
Financial assets
Cash on hand

-

-

-

-

-

9,190,062

9,190,062

Deposits and placements with the
Central bank

25,310,561

20,019,190

-

-

-

97,925,859

143,255,610

Deposits and placements with other
banks

42,880,318

23,848,714

19,734,473

-

-

4,164,904

90,628,409

Financial assets at fair value through
other comprehensive income

-

-

-

-

-

25,000

25,000

10,583,854

16,959,220

39,917,431

82,662,226

278,459,639

-

428,582,370

Other financial assets

-

-

-

-

-

1,188,592

1,188,592

Total financial assets

78,774,733

60,827,124

59,651,904

82,662,226

278,459,639

112,494,417

672,870,043

Deposits from banks and financial
institutions

13,948,929

12,235,922

11,052,563

-

-

14,666,003

51,903,417

Deposits from customers

85,804,514

94,872,706

157,100,886

408,373

-

247,400,388

585,586,867

Lease liabilities

-

5,960

-

769,057

1,672,447

-

2,447,464

Other financial liabilities

-

-

-

-

-

3,994,793

3,994,793

Total financial liabilities

99,753,443

107,114,588

168,153,449

1,177,430

1,672,447

266,061,184

643,932,541

(46,287,464) (108,501,545)

81,484,796

276,787,192 (153,566,767)

28,937,502

327,405,910 1,112,130,938 (617,031,270)

116,270,883

Loan and advances

Financial liabilities

Total interest repricing gap

(20,978,710)

In KHR’000 equivalent

(84,292,457) (185,983,030) (435,959,208)
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Section 1: Statutory Financial Statements

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.3 Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its payment obligations associated with its financial liabilities when they fall due
and to replace funds when they are withdrawn. The consequence of this may be the failure to meet obligations to repay depositors and
fulfil commitments to lend.
(a)

Liquidity risk management process

		The Bank’s management monitors its liquidity and manages the concentration and profile of debt maturities. Monitoring and
reporting take the form of the daily cash position and project for the next day, week and month respectively, as these are key periods
for liquidity management. The management monitors the movement of the main depositors and projection of their withdrawals.
(b)

Funding approach

		The Bank’s main sources of liquidities arise from shareholder’s paid-up capital, borrowing and customers’ deposits. The sources of
liquidity are regularly reviewed daily through management’s review of maturity of term deposits and key depositors.
(c)

Non-derivative cash flows

		The table below presents the cash flows payable by the Bank under non-derivative financial liabilities based on remaining contractual
maturities at the reporting date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows, whereas the Bank
manages the inherent liquidity risk based on expected undiscounted cash flows.

Up to 1 month

1 to 3 months

3 to 12 months

1 to 5 years

Over 5 years

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

As at 31 December 2019
Financial assets
Cash on hand

8,408,802

-

-

-

-

8,408,802

168,122,567

27,105,323

21,535,564

-

-

216,763,454

Deposits and placements with other
banks

72,645,726

21,981,140

20,121,983

9,832,169

-

124,581,018

Financial assets at fair value through
other comprehensive income

-

-

-

-

25,000

25,000

29,156,482

41,223,628

93,953,870

311,283,359

209,494,834

685,112,173

447,017

-

1,090,659

-

-

1,537,676

278,780,594

90,310,091

136,702,076

321,115,528

209,519,834

1,036,428,123

Deposits from banks and financial
institutions

108,525,715

25,353,850

10,252,673

-

-

144,132,238

Deposits from customers

364,933,826

70,082,406

192,248,172

8,481,062

-

635,745,466

3,982,753

2,987,155

20,991,346

-

-

27,961,254

-

-

144,323

647,349

1,040,703

1,832,375

5,070,120

-

-

-

-

5,070,120

482,512,414

98,423,411

223,636,514

9,128,411

1,040,703

814,741,453

Net liquidity (gap)/surplus

(203,731,820)

(8,113,320)

(86,934,438)

311,987,117

208,479,131

221,686,670

In KHR’000 equivalent

(830,207,167)

(33,061,779)

(354,257,835)

1,271,347,502

849,552,459

903,373,180

Deposits and placements with the
central bank

Loans and advances
Other financial assets
Total financial assets by remaining
contractual maturities
Financial liabilities

Borrowings
Lease liabilities
Other financial liabilities
Total financial liabilities by remaining
contractual maturities
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.3 Liquidity risk (continued)
(c)
Non-derivative cash flows (continued)
Up to 1 month

1 to 3 months

3 to 12 months

1 to 5 years

Over 5 years

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Off-balance sheet
Credit commitments

13,765,068

13,114,258

11,112,475

35,436

-

38,027,237

2,567

37,366

2,323,146

2,059,250

-

4,422,329

Liquidity- off-balance sheet

13,767,635

13,151,624

13,435,621

2,094,686

-

42,449,566

In KHR’000 equivalent

56,103,113

53,592,868

54,750,156

8,535,845

-

172,981,982

Financial guarantee contracts

Up to 1 month 1 to 3 months 3 to 12 months
US$

US$

US$

1 to 5 years

Over 5 years

Total

US$

US$

US$

As at 31 December 2018
Financial assets
Cash on hand

9,190,062

-

-

-

-

9,190,062

129,819,298

20,045,222

-

-

-

149,864,520

Deposits and placements with other banks

47,808,112

23,938,841

20,122,040

-

-

91,868,993

Financial assets at fair value through other
comprehensive income

-

-

-

-

25,000

25,000

29,413,793

34,424,520

80,673,634

294,994,886

159,184,751

598,691,584

Deposits and placements with the central bank

Loans and advances
Other financial assets
Total financial assets by remaining
contractual maturities

228,639
216,459,904

959,953
78,408,583

101,755,627

1,188,592
294,994,886

159,209,751

850,828,751

Financial liabilities
Deposits from banks and financial institutions
Deposits from customers
Lease liabilities
Other financial liabilities
Total financial liabilities by remaining
contractual maturities
Net liquidity (gap)/surplus
In KHR’000 equivalent

28,628,257

12,267,239

11,162,085

-

-

52,057,581

332,814,828

96,008,201

160,642,425

438,054

-

589,903,508

-

5,960

-

769,057

1,672,447

2,447,464

3,994,793

-

-

-

-

3,994,793

365,437,878

108,281,400

171,804,510

1,207,111

1,672,447

648,403,346

(148,977,974)

(29,872,817)

(70,048,883)

293,787,775

157,537,304

202,425,405

(598,593,500) (120,028,979) (281,456,412) 1,180,439,280

632,984,887

813,345,276

Off-balance sheet
Credit commitments

16,544,305

7,405,606

16,335,449

4,363

-

40,289,723

2,618,868

26,883

3,130,041

605,210

-

6,381,002

Liquidity- off-balance sheet

19,163,173

7,432,489

19,465,490

609,573

-

46,670,725

In KHR’000 equivalent

76,997,629

29,863,741

78,212,339

2,449,264

-

187,522,973

Financial guarantee contracts
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Section 1: Statutory Financial Statements

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.4 Fair value of financial assets and liabilities

		

(a)

Financial instruments measured at fair value

			The Bank’s financial asset at FVOCI is investment in unlisted equity securities where the fair values have been determined
based on present values and the discount rate used were adjusted for counterparty or own credit risk.
		

(b)

Financial instruments not measured at fair value

		

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.

Deposits and placements with the central bank and other banks

			The carrying amounts of deposits and placements with the central bank and other banks approximate their fair values, since
these accounts consist mostly of current, savings and short-term deposits.
		

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 noncurrent loan and advances to customers might approximate to their carrying value as reporting date.
		

iii.

Deposits from banks, financial institutions, customers

			The fair value of deposits from banks, financial institutions and customers with maturities of less than one year approximate
their carrying amount due to the relatively short maturity of these instruments. The fair value of deposits from banks, financial
institutions, and customers with remaining maturities of more than one year are expected to approximate their carrying amount
due to the Bank offered similar interest rate of the instrument with similar maturities and terms.
			The estimated fair value of deposits with no stated maturities, which includes non-interest bearing deposits, deposits payable
on demand is the amount payable at the reporting date.
		

iv.

Other financial assets and other financial liabilities

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

v.

			

Borrowings
Borrowings are not quoted in active market and their fair value approximates their carrying amount due to its short term.

35.5 Capital management
		The Bank’s objectives when managing capital, which is a broader concept than the ‘equity’ on the face of statement of financial
position, are:
		 ■	
To comply with the capital requirement set by the central bank;
		 ■	
To safeguard the Bank’s ability to continue as a going concern so that it can continue to provide returns for shareholders 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 minimum capital requirement, ii) maintain the Bank’s net worth at least
equal to minimum capital and iii) comply with solvency, liquidity and other prudential ratios.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
35.5 Capital management (continued)
The table below summarises the composition of regulatory capital:
2019

2018

US$

KHR’000

US$

KHR’000

Share capital

75,000,000

305,625,000

75,000,000

301,350,000

Retained earnings

37,918,501

153,208,470

28,886,992

116,654,565

Less: Intangible assets

(1,378,903)

(5,619,030)

(1,557,782)

(6,259,168)

(159,559)

(650,203)

(420,903)

(1,691,188)

111,380,039

452,564,237

101,908,307

410,054,209

9,137,100

37,233,683

6,358,194

25,547,223

(25,000)

(101,875)

(25,000)

(100,450)

9,112,100

37,131,808

6,333,194

25,446,773

120,492,139

489,696,045

108,241,501

435,500,982

Tier 1 capital

Less: Loans to related parties

Tier 2 complementary capital
General provision
Less: Equity participation in banking or financial institutions

Total Capital Tier I + Tier II

36.

EVENTS OCCURING AFTER THE REPORTING PERIOD
The novel coronavirus (COVID-19) declared as pandemic has spread into Cambodia since late January 2020. Since then, the country is
facing sustained risk of further national spread causing disruption to business and economic activity. The Bank considers this pandemic to
be a non-adjusting post balance sheet event. As the situation is fluid and rapidly evolving, management does not consider it practicable to
provide a quantitative estimate of the potential impact of this pandemic on the Bank. The impact of this pandemic on the macroeconomic
forecasts will be incorporated into the Bank’s CIFRS9 estimates of expected credit loss provisions in 2020.

165

www.rhbgroup.com

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
Level 2 & Level 9, OHK Tower, Corner Street 110 & Street 93
Phnom Penh, Cambodia.
Tel : (855) 23 992 833 Fax : (855) 23 991 822
facebook.com/RHBCambodia/

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក

with AGILE@SCALE
របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ងនៃ�របាាយកាារណ៍៍
ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក

១៨៤

អំំពីី ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
១៧២ ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

១៧៤ ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

១៨៦

ផ្នែ�ែកសំំខាាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

របាាយកាារណ៍៍លោ�ោកអគ្គគនាាយក

១៧៨ សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�រយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ�
ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

១៧៩ សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�រយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ�

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
១៩០

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សមាសសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់

១៨២ រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

១៩៨

សមាសសភាពរបស់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់

២០៦ - ២០៧
ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល និិង
គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

២០៨

របាាយកាារណ៍៍ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

២១០

របាាយកាារណ៍៍សវនករឯករាាជ្យយ

២៣៨ របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�២០១៩

២១២

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��	

អំំពីីធនាគារពត៌៌មានទូូទៅ�

4

Group Chief Financial Officer’s Review

អំំពីីធនាគារពត៌៌មានទូូទៅ�

Annual Report
របាយការណ
៍ ប្រចាំឆ្នា2019
ំ ២០១៩

អំំពីី

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី�
(ខេ�មបូូឌាា) ម.ក

5

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ព័័ត៌៌មាានទូូទៅ�ៅអំំពីីធនាាគាារ

172

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”)
ត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម

ដោ�យមានវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�ូវបានធនាគារជាតិិ នៃ� កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា

“ធនាគារកណ្តា
ា ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាាប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មមធនាគារនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០៨។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានប្តូូ�រនាមករណ៍៍របស់់ខ្លួ�នទៅ�ជា
ួ
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា)

ម.ក។ ធនាគារគឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank Berhad

ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវមានកម្រិ�ិត បានចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មម នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�គឺឺក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Banking Group ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធធសាជីីវកម្មម

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរួួម ចូូលជាធរមានចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។

ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងធ្វើ��ប្រ�តិ
ើ
ិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមក្រោ��មច្បាាប់់ស្តីី�ពីីសហគ្រា�សពាណិិជ្ជជនៃ�កម្ពុុ�ជា

និិងក្រោ��មបទប្បបញ្ញញ តិិនៃ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តា
ា ល”)។

ការិ ិយាល័័យចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាគារមានទីីតាំំងបច្ចុុ�ប្បបន្ននស្ថិិ�តនៅ�អគារ ជាន់់ទីី១ ជាន់់ M ជាន់់ទីី២

និិងជាន់់ទីី៩ ផ្លូូ�វលេ�ខ១១០ កែ�ងផ្លូូ�វលេ�ខ ៩៣ ភូូមិិ ៣ សង្កាាត់់ ស្រះ�ះចក ខណ្ឌឌ ដូូនពេ�ញ រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបានអនុុម័័តឱ្យយចេ�ញផ្សាាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២០។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលមានសិិទ្ធិិ�កែ�ប្រែ�ែ និិងចេ�ញផ្សាាយរបាយការណ៍៍

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះឡើ�ើងវិ ិញ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ព័័ត៌៌មាានទូូទៅ�ៅអំំពីីធនាាគាារ

េសៀមរាប
�ាត់ដំបង

២៤៦

កំពង់ចាម

ចំនួនបុគ�លិក

១៣

សាខា/ការ�យាល័យកណ�ាល

ភ�ំេពញ
�ពះសីហនុ

វត�មាន�បតិបត�ការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយើង
ការ�យាល័យកណ�ាល
ជាន់ទី2 & ជាន់ទី9 អគរOHK
ែកងផ�ូវ110 & ផ�ូវ93 រជធានីភំេ� ពញ ្របេទសកម�ុជា
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ទូរស័ព�េលខ ៖ (855) 23 992 833
ទូរសារេលខ ៖ (855) 23 991 822
អុីែម៉ល
េវបសាយ
េហ�សប៊ុក

៖ kh.phnompenhmain@rhbgroup.com
៖ www.rhbgroup.com
៖ facebook.com/RHBCambodia

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

បណ្តាា�ញសាាខាាទូូទាំំ�ងរាាជធាានីី-ខេ�ត្តត ក្រុ�ុង
កំពង់ចាម

សាាខាា កំំពង់់ចាាម
SONN SEIHA
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១០ នាាក់់

ភ�ំេពញ

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 41 ផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ 7 ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាម
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 42 942 811
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 42 942 899

�ាត់ដំបង
សាាខាា បាាត់់ដំំបង
LAY CHANRONG
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ៨ នាាក់់
ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 1-3-5-7 វិ ិថីីលេ�ខ3 ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 34 934 811
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 34 934 816

ទីីស្នាា�ក់់កាារកណ្តាា�ល

សាាខាា ពេ�ទ្យយលោ�ោកសង្ឃឃ

CHEM SREYNONN
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ២០ នាាក់់

TIENG SOTHEARO
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១១ នាាក់់

ទីីតាំំងជាន់់ទីី1 អគារ OHK កែ�ងផ្លូូ�វ110 & ផ្លូូ�វ93
រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 992 833
ទូូរសារលេ�ខ៖ (855) 23 991 822

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 1 - 3 វិ ិថីី271 រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 969 368
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 969 370

សាាខាា ស៊ីី�ធីីម៉៉លអូូឡាំំ�ពិិក

សាាខាា ទួួលគោ�ោក

សាាខាា សៀ�ៀមរាាប

MOK SOCHEAT
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១៧ នាាក់់

SIN SOTHEA
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១២ នាាក់់

PICH PHIRUN
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១២ នាាក់់

ទីីតាំំងឡូូតិ៍៍លេ�ខ អាបីីអឺឺស៊ីី�រ៉ូូ� ជាន់់ផ្ទាាល់់ដីីផ្សាារស៊ីី�ធីីម៉៉ល
វិ ិថីីមុុន្នីី�រ៉េេ�ត រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 993 568
ទូូរសារលេ�ខ៖ (855) 23 993 565

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 18ស៊ីី� គីីមអ៊ីី�លស៊ុុ�ង (វិ ិថីី 289)
រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 989 600
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 989 606

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 12-14-16 ផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ 6
ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 63 969 811
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 63 969 816

សាាខាា ស្ទឹឹ�ងមាានជ័័យ

សាាខាា ម៉ៅ�ៅ�សេ�ទុុង

MEY SANSOKRITH
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១០ នាាក់់

HANG MONYCHEAT
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ១០ នាាក់់

ទីីតាំំងវិ ិថីីមុុន្នីី�រ៉េេ�ត (ផ្លូូ�វ217) កែ�ងផ្លូូ�វចាក់់សំំរាម
រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 969 228
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 969 231

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 281អា វិ ិថីី ម៉ៅ�ៅសេ�ទុុង
រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 989 881
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 989 885

សាាខាា ក្បាា�លថ្ននល់់

សាាខាា បឹឹងកេ�ងកង

សាាខាា ព្រះ�ះសីីហនុុ

KHUT BUNCHHEAN
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ៩ នាាក់់

PHENG KIMCHANTHOU
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ៩ នាាក់់

CHHOEM CHANPHIROM
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិក ៖ ៩ នាាក់់

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 530អា - 530ប៊ីី� មហាវិ ិថីីមុុនីីវង្សស
(កែ�ងវិ ិថីី271) រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 993 598
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 993 593

ទិិតាំំងអគារលេ�ខ 167 មហាវិ ិថីីព្រះ�ះនរោ�ត្តតម
រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 989 118
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 989 788

ទីីតាំំងអគារលេ�ខ 129 ផ្លូូ�វ 7 មករា ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 34 934 811
ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 34 934 816

េសៀមរាប

�ពះសីហនុ
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ផ្នែ�ែកសំំខាាន់់

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ�� ផ្នែ�ែកសំំខាាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
�ទព�សកម�
សរុប
(��ាក់ដុល�ារ)

��ាក់ចំេណញ
មុនបង់ពន�
(��ាក់ដុល�ារ)

��ាក់ចំេណញ
េ�កោយបង់ពន�
(��ាក់ដុល�ារ)

ឥណទាន និង
បុេរ�បទាន
(��ាក់ដុល�ារ)

��ាក់បេ��ើសរុប
(��ាក់ដុល�ារ)

��ាក់បេ��ើ
សរុបអតិថិជន
(��ាក់ដុល�ារ)
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2015

563,943,753

2016

622,894,516

2017

709,239,327

2018

750,410,262

2019

943,295,940

2015

8,008,106

2016

8,425,018

2017

10,744,610

2018

6,442,044

2019

18,857,298

2015

5,870,823

2016

6,697,407

2017

8,585,610

2018

4,863,137

2019

14,989,201

2015

338,622,585

2016

347,575,673

2017

392,920,585

2018

418,530,200

2019

506,226,986

2015

478,738,832

2016

528,639,004

2017

600,071,456

2018

631,801,962

2019

776,162,020

2015

77,749,262

2016

84,446,669

2017

97,032,278

2018

105,895,415

2019

127,668,879

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ��
បណ្តា
ា ច់់ឆ្នាំំ� កាលបរិ ិច្ឆឆទត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី31 ខែ�ធ្នូូ�

2019

2018

2017

2016

2015

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

18,857,298

6,442,044

10,744,610

8,425,018

8,008,106

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញក្រោ��យបង់់ពន្ធធ

14,989,201

4,863,137

8,585,610

6,697,407

5,870,823

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប

943,295,940

750,410,262

709,239,327

622,894,516

563,943,753

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

506,226,986

418,530,200

392,920,585

347,575,673

338,622,585

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមសរុុប

815,627,061

644,514,847

612,207,049

538,447,847

486,194,491

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�អតិិថិិជន

632,769,658

580,058,895

470,147,629

297,271,520

216,199,505

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប

776,162,020

631,801,962

600,071,456

528,639,004

478,738,832

75,000,000

75,000,000

71,000,000

67,000,000

67,000,000

127,668,879

105,895,415

97,032,278

84,446,669

77,749,262

ឥណទានមិិនដំំណើ�ើ រការធៀ�ៀប នឹឹងឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

3.88

4.88

4.02

2.47

0.87

ការបង្វិិ�លចំំណូូលលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមសុុទ្ធធ

1.59

0.65

1.21

1.08

1.29

ការបង្វិិ�លចំំណូូលលើ�ើមូូលនិិធិិម្ចាាស់់ហ៊ុុ�ន

11.74

4.59

8.85

7.93

7.55

អនុុបាតឥណទានធៀ�ៀប នឹឹងប្រា�ក់់អតិិថិិជន

80.00

72.15

83.66

116.92

156.88

អនុុបាតឥណទានធៀ�ៀប នឹឹងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

65.22

66.24

65.55

65.75

70.85

លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ (ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�)

ទិិន្ននន័័យតាារាាងតុុល្យយកាារ (ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�)

ដើ�ើមទុុន
មូូលនិិធិិម្ចាាស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

អនុុបាាត (ភាាគរយ)

179

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធ

គ្រ�ប់់គ្រ�ង

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ

គណៈកម�ាធិការសវនកម�

គណៈកម�ាធិការលាភការ និងការែតងតាំង

នាយក
េលោក តាំង លីឌី

នាយក
េលោក សួន សូផានីកា

នាយក
េលោក ែម៉ន ណារ�ទ�

នាយក
ក��ា អាន ម៉ារ�

នាយក
េលោក ឈឹម សាេរ�ត

នាយក
េលោក ឆរ័ េធៀមយ៉ូវ

នាយក
េលោក ទុយ ចិន�ា

ែផ�ក�គប់�គង�បតិបត�ិតាម

ែផ�ក�គប់�គងហានិភ័យ

ែផ�ក�គប់�គងសវនករៃផ�ក�ង

ែផ�ក�គប់�គងច�ាប់
និងេលខាធិការ

ែផ�ក�គប់�គង�បតិបត�ិ
និងបេច�កវ�ទ�ាព័ត៌មាន

ែផ�ក�គប់�គងហិរ��វត��
និងយុទ�សា�ស�

ែផ�ក�គប់�គងធនធានមនុស�
និងបណ��ះបណ�ាល

២៣ មករ ២០១៩
(ការអនុេលមតាមច្បោប់
និង្រគប់្រគងហានិភ័យ)

១៣ មិថុនា ២០១៩
(ការអនុេលមតាមច្បោប់
និង្រគប់្រគងហានិភ័យ)

៥ សីហា ២០១៩

អធិការកិច�និយ័តកម�
និង្រត�តពិនិត្យ

ហានិភ័យឥណទន

សវនកម�ឥណទន

ច្បោប់

បេច�កវ ិទ្យោពត៌មន

ហិរ�� វត�ុគណេនយ្យ

ហានិភ័យ្របតិបត�ិការ

សវនកម�សាខ

េលខធិការ

ជំនួយការ្របតិបត�ិធនាគរ

ការ្រគប់្រគង្រទព្យ
សម្បត�ិ និងបំណុល

សវនកម�
ការ ិយល័យកណ
� ល

របយការណ៍្រគប់្រគង
ហិរ�� វត�ុបទប�� តិ�

ែផ�កតាមដាន
ការ្របឆាំង និង
ការសម�ត្របក់

នាយកដា�ន្រត�វបនបំែបក
១ កក�ដា ២០១៩

ម៉ សុីនដក្របក់េអធីអុឹម
្រគប់្រគង និងែថរក្សោ
ការធានាគុណភាព
របស់អតិថិជន

182

១០ មិថុនា ២០១៩

រតនាគរ និងយុទ�សា�ស�
វ ិភាគ និងរបយការណ៍
រដ�បល និងលទ�កម�

សំណង និង
អត�្របេយជន៍
ការ្រគប់្រគង
េទពេកាសល្យ
ការបណុ� ះបណ
� ល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

�កុម�បឹក�ាឥណទាន

នាយកសម�័ន�
េសវាកម�ធនាគារខ�ាតធំ

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

គណៈ�គប់�គង

អគ�នាយក
េលោក ធូ គីម េសង

នាយក
េលោក តាំង េសៀវហ៊ុន
ែផ�ក�គប់�គងវាយតៃម�ឥណទាន
និង�តួតពិនិត�េឡើងវ�ញ

នាយក
េលោក យ៉ុង ជីងសាន
ែផ�ក�គប់�គងឥណទាន

នាយក
េលោក សុខ េឡង

នាយក
េលោក�សី េត ជីង យុីង

នាយក
(ទំេនរ)

នាយក
អាល់�ឌាន រ�ស�ាល ប៊�ន

ែផ�ក�គប់�គងេសវាធនាគារ

ែផ�ក�គប់�គង
សវាកម�អតិថិជន

ែផ�ក�គប់�គងសាខា
និងែចកចាយ

ែផ�ក�គប់�គង
ទំនាក់ទំនងទីផ�ារ

វាយតៃម�ឥណទន

រដ�បលឥណទន

អាជីវកម�ខ�តធំ

្របព័ន�ធនាគរេអឡិច្រត�និច

ឥណទន
្រត�តពិនិត្យេឡើងវ ិញ

្រគប់្រគងឥណទន

អាជីវកម�ខ�តមធ្យម

េសវាធនាគរ្រពីេមៀរ/
្របអប់បេ��ើមនសុវត�ិភាព

ទីសា�ក់ការកណ
� ល

ការ្រគប់្រគង
្រទព្យសម្បត�ិ (អនាគត)

ស�ឹងមនជ័យ

សា�របំណុល

លក់រយ/តូច
ឥណទនចល័ត
ហិរ�� ប្បទនពណិជ�កម�

េសវាកម�កាត (អនាគត)

សាខ

ជំនួយការទីផ្សោរ
ទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ

សុីធីម៉លអូឡាំពិក

ក្បោលថ�ល់
េពទ្យេលកសង្ឃ
កំពង់ចម
េសៀមរប
បត់ដំបង
្រពះសីហនុ
ទួលេគក
េម៉េសទុង
បឹងេកងកង
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របាយការណ៍៍
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

ម្ចាា�ស់់ភាាគហ៊ុុ�នដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃជាាទីីរាាប់់អាាន!

ឆ្នាំំ��២០១៩ គឺឺជាាឆ្នាំំ��ដែ�លគួួរឱ្យយចងចាំំ� មិិនអាាចបំំភ្លេ�េចបាាន សម្រា�ាប់់ធនាាគាារ
អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជាា ដោ�ោយយើ�ើងបាានឆ្លលងកាាត់់បរិយា
ិ ាកាាសពាាណិិជ្ជក
ជ ម្មមដ៏៏ស្មុុគស្មា
�
�ា ញ
និិងដែ�លមាានកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្លាំំ��ង។ ក្នុុ�ងនាាមសមាាជិិកជិិកាាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
ខ្ញុំំ��សូូមបង្ហាា�ញរបាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��របស់់ធនាាគាារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជាា
សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបាានបញ្ចចប់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ដែ�ល
បង្ហាា�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពទូូទៅ�ៅអំំពីីកាារអនុុវត្តតកាារងាារ និិងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់យើ�ើង
ក្នុុ�ងកាារផ្ដដល់់នូូវតម្លៃ�ៃជាានិិរន្តតរ៍៍ ដល់់ម្ចាា�ស់់ភាាគហ៊ុុ�ន។

ខ្ញុំំ��មានសេ�ចក្តីី�រី ីករាយ សូូមប្រ�កាសថាសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លបានបញ្ចចប់់នៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� បានរាយការណ៍៍អំំពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ

ចំំនួួន១៥ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។ អនុុបាតសាធនភាព របស់់យើ�ើង បន្តតរី ីកចម្រើ�ើ�ន

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធចំំនួួន

១៥

១៩,៨៩%

៤,៨៩%

នៅ�កម្រិ�ិត ១៩,៨៩% ដែ�លខ្ពពស់់ជាងការតម្រូ�ូវនិិយតកម្មម នៅ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។

លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

កាារពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីី រទសវត្សសរ៍ ៍កន្លលងទៅ�នេះ�ះ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លជាសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកំំពុុងផុុ សឡើ�ើងមួួ យ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�លកំំ ពុុងងើ�ើបឡើ�ើងផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់
អាស៊ាា ន បានរី ីកចម្រើ�ើ�នយ៉ាា ងធំំដុំំ�គួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់ ដោ�យសម្រេ�េចបានឋានៈៈជាប្រ�ទេ�សដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូលមធ្យយមកម្រិ�ិតទាប ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៥ និិងប្រា�ថ្នាាចង់់

ិ ័យទេ�សចរណ៍៍
ក្លាាយជាសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដែ�លមានប្រា�ក់់ ចំំណូូលមធ្យយមកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់ ត្រឹ�ឹ មឆ្នាំំ�២០៣០។ ដោ�យមានការជម្រុ�ុញពីី ការនាំំចេ�ញសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាក់់ និិ ងវិស័

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា មានវឌ្ឍឍនភាពល្អអ ដោ�យរក្សាាបានអត្រា�កំំណើ�ើ នជាមធ្យយម ៨% ពីីឆ្នាំំ�១៩៩៨ ដល់់ឆ្នាំំ�២០១៨ ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ទេ�សនេះ�ះ ក្លាាយជា
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមួួយ ដែ�លរី ីកចម្រើ�ើ�នលឿ�ឿនបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។

នៅក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១៩ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរប
ុ (GDP) របស់កម្ពុជា ស្ថិតនៅកម្រិត៧,១% ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ទោះបីជាមានការប្រឈមពីបម្រែបម្រួល
ទីផ្សារ និងបញ្
ហា ប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិចសា
្ច កលក៏ដោយ។ ពីរឆ្នា ខា
ំ ងមុខ មានការប៉ា ន់ស្មា នថា កម្ពុជានឹងបង្ហាញពីកំណ�ើ នសេដ្ឋកិច្ចដ៏រ ឹងមាំ ទោះបីជាមាន

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត កូវ ីដ១៩ និងបរ ិយាកាសសេដ្ឋកិចខា
្ច ងក្រៅ ដែលកំពុងចុះខ្សោយក៏ដោយ។ កម្លា ងជម្រុ
ំ
ញដ៏សខា
ំ ន់នៃកំណ�ើ នសម្រាប់កម្ពុជា
គឺការពង្រឹងគុណភាពមូលធនមនុស្ស រាប់បញ្ចូ លទាំងជំនាញបច្ចេកទេស និងជំនាញវ ិជ្ជាជីវៈ ដ�ើម្បីបម្រើតម្រូវការនៃវ ិស័យឯកជន ដែលកំពុងក�ើនឡ�ើង។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ការអនុវត្តការងាររបស់យ�ើង
ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� នៅ�តែ�មានសមត្ថថភាពធន់់នឹឹងរនាំំងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�លកំំពុុង

កើ�ើនឡើ�ើង មានការប្រ�កួួ តប្រ�ជែ�ង និិ ងបង្កករការលំំបាក។ ក្នុុ�ងនាមជាក្រុ�ុម
មួួ យ ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� បច្ចុុ�ប្បបន្នន កំំ ពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ទីី ពីីរ នៃ�ការអនុុវត្តត
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ FIT22 ហើ�ើយតាមរយៈៈយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រនេះ�ះ យើ�ើងបានទទួួលលទ្ធធផល
គួួរជាទីីពេ�ញចិិត្តត និិងបានពង្រឹ�ឹងវត្តតមានរបស់់យើ�ើងនៅ�កម្ពុុ�ជា។

ខ្ញុំំ��មានសេ�ចក្តីី�រី ីករាយ សូូមប្រ�កាសថា សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លបានបញ្ចចប់់
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� បានរាយការណ៍៍អំំពីីប្រា�ក់់
ចំំ ណេ�ញសុុទ្ធធចំំនួួន១៥ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។ អនុុបាតសាធនភាព របស់់

យើ�ើង បន្តតរី ីកចម្រើ�ើ�ននៅ�កម្រិ�ិត១៩,៨៩% ដែ�លខ្ពពស់់ជាងការតម្រូ�ូវនិិយតកម្មម

នៅ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ តួួលេ�ខទាំំងនេះ�ះ ជាសក្ខីី�ភាពបង្ហាា ញពីីការ
តាំំងចិិត្តត ក៏៏ដូូចជាទំំនុុកចិិត្តតរបស់់យើ�ើង លើ�ើស័័ក្ដាានុុពលសម្រា�ប់់កំំណើ�ើ នសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
របស់់ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា និិងការរួួមចំំណែ�ករបស់់យើ�ើង ចំំពោះ�ះកំំណើ�ើ ន

និិងវឌ្ឍឍនភាពនៃ�ឧស្សាាហកម្មមធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា។

ស្រ�បតាមសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ថ្នាា ចង់់ ក្លាាយជាធនាគារលំំ ដាប់់ ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�ម
ធនាគារកំំ ពូូលៗទាំំង១០ នៅ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ត្រឹ�ឹ មឆ្នាំំ�២០២២
ដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនកាត់់ពន្ធធ ចំំនួួន២៥ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក យើ�ើង
មានទិិ សដៅ�បង្កើ�ើ�នទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់យើ�ើង និិ ងកសាងយិិហោ�ដែ�លរឹងមាំ
ឹ
ំ
ក្នុុ�ងចំំណោ�មការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ រហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ដោ�យសារការប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
ជាបន្តត ក្នុុ�ងការជម្រុ�ុញកំំណើ�ើតទ្រ�ព្យយសកម្មម ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា ទទួួល

បានចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទីី១៣ សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប។ នេះ�ះគឺឺជាការរី ីកចម្រើ�ើ�ន

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រឌីី ជីីថលរបស់់ ក្រុ�ុមធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� តាមរយៈៈ AGILE@

Scale។ ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមានទំំ នុុ កចិិ ត្តតលើ�ើ ការកសាងធនាគារលក់់ រាយ

ិ ី RHB REFLEX និិ ង
ឌីី ជីីថលកាន់់ តែ�រឹងមាំ
ឹ
ំ តាមរយៈៈការដឹឹ ក់់ចេ�ញកម្មមវិធី

កម្មមវិ ិធីីធនាគារលក់់រាយឌីីជីីថល អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា នៅ�ចុុងឆ្នាំំ�នេះ�ះ។

សំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ
ក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�រក្សាាមាគ៌ាាកំំណើ�ើ នរបស់់យើ�ើង ឱ្យយបានគង់់វង្សស
ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា ប្ដេ�េជ្ញាាចិិត្តតបំំពេ�ញតួួនាទីីដ៏៏សកម្មម ក្នុុ�ងការបន្តតអភិិវឌ្ឍឍ
និិ ងពង្រឹ�ឹ ងឧស្សាាហកម្មមធនាគាររបស់់ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�នេះ�ះ។ យើ�ើងនៅ�តែ�

រក្សាាចំំ ណុុ ចផ្ដោ�ោតលើ�ើការកសាងសមត្ថថភាព និិ ងពង្រី�ី កបណ្ដា
ា ញមូូ លដ្ឋាា ន
ឱ្យយបានរឹងមាំ
ឹ
ំ ឈានទៅ�ផ្ដដល់់ តម្លៃ�ៃកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រ ដល់់ អតិិថិិជន និិ ងអ្ននក

ពាក់់ព័័ន្ធដទៃ�ទៀ�
ធ
ៀតរបស់់យើ�ើង។ ខណៈៈដែ�លវត្តតមានរបស់់យើ�ើងរី ីកចម្រើ�ើ�ននៅ�
កម្ពុុ�ជា យើ�ើងនឹឹងបន្តតជម្រុ�ុញការងារអភិិបាលកិិច្ចច ការប្រ�តិិបត្តិិ� និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យយ៉ាាងហ្មមត់់ចត់់។

កាារទទួួលស្គាា�ល់់
ខ្ញុំំ��សូូមសម្ដែ�ែងការកោ�តសរសើ�ើរដោ�យស្មោះ�ះ � ចំំពោះ�ះម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន និិងអ្ននក
ពាក់់ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់រូប
ូ ដែ�លបានផ្ដដល់់ការគាំំទ្រ� និិងទំំនុុកចិិត្តតលើ�ើធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី�

កម្ពុុ�ជា។ ខ្ញុំំ��ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ដៃ�គូូពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម និិងអតិិថិិជនទាំំងអស់់
ផងដែ�រ ចំំ ពោះ�ះភក្ដីី� ភាព និិ ងជំំនឿ�ឿលើ�ើធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� ជាពិិ សេ�ស ក្នុុ�ង
គ្រា�លំំបាកទាំំងនេះ�ះ។

ពីីចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទីី១៤ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៨ និិងបង្ហាា ញពីីកំំណើ�ើ ន ២៤% ដែ�លខ្ពពស់់
ជាងកំំណើ�ើ នជាមធ្យយម ២១% នៃ�ឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះ។

យើ�ើងនៅ�តែ�បន្តតអរគុុណយ៉ាា ងជ្រា�លជ្រៅ��ចំំ ពោះ�ះរាជរដ្ឋាា ភិិ បាលនៃ�ព្រះ�ះរាជា

បច្ចុុ�ប្បបន្នន ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុបរបស់់ក្រុ�ុមធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� ថ្នាាក់់តំំបន់់ ត្រូ�ូវបាន
ប៉ាា ន់់ស្មាា នថា មានតម្លៃ�ៃប្រ�មាណ៦៣ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ដែ�លបង្កករលក្ខខណៈៈ

អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា។

របស់់យើ�ើងប្រ�កបដោ�យចីីរភាពនៅ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�នេះ�ះ។ ដោ�យយើ�ើង

ការណែ�នាំំ ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបញ្ញាាញាណ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃថ្លាា និិងសូូមសម្ដែ�ែង

កើ�ើនឡើ�ើង យើ�ើងប្ដេ�េជ្ញាាចិិត្តតផ្ដដល់់សេ�វា ដែ�លមានកម្រិ�ិតកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ដល់់អតិិថិិជន

ទាំំងអស់់នៃ�ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា។ សូូមអរគុុណចំំ ពោះ�ះការលះះបង់់
និិងការផ្ដេ�េជ្ញាាចិិត្តតរបស់់លោ�ក លោ�កស្រី�ី កញ្ញាា ចំំពោះ�ះភាពជោ�គជ័័យជានិិរន្តតរ៍ ៍

ណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ព្រ�មទាំំងស្ថាាប័័ននិិយតកម្មម និិងស្ថាាប័័នត្រួ�ួតពិិនិិត្យយទាំំងអស់់
ដែ�លបានផ្ដដល់់យោ�បល់់ ការណែ�នាំំ និិងការគាំំទ្រ� ដ៏៏មានតម្លៃ�ៃ ដល់់ធនាគារ

ឱ្យយធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា អាចបង្កើ�ើ�តមូូលដ្ឋាា នគ្រឹះ�ះ�រឹ ឹងមាំំ ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ង
ជំំ ហររបស់់យើ�ើង នៅ�កម្ពុុ�ជា ជាបន្តត និិ ងធានាបាននូូ វកំំ ណើ�ើ ននៃ�អាជីី វកម្មម

ជាទីី បញ្ចចប់់ ខ្ញុំំ�សូូ
ី រិនី
ិ ី របស់់ខ្ញុំំ�� ជា
� មឆ្លៀ�ៀ�តឱកាសនេះ�ះ អរគុុណសហការីកា
សមាជិិ កជិិ កា នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល ដែ�លបានផ្ដដល់់នូូវភាពជាអ្ននកដឹឹ កនាំំ

បម្រើ�ើ� សេ�វា ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញតម្រូ�ូវការរបស់់ទីីផ្សាារ និិ ងអតិិថិិជន ដែ�លកំំ ពុុង

ការដឹឹងគុុណយ៉ាាងជ្រា�លជ្រៅ�� ដល់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិិក/និិយោ�ជិិត

និិងដាក់់ចេ�ញនូូវផលិិតផល និិងសេ�វាពហុុបំំណង និិងនវានុុវត្តតន៍៍។

ដំំណើ�ើរឌីីជីីថល

របស់់យើ�ើង។

ក្រុ�ុមធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� បន្តតពង្រឹ�ឹ ងលំំហឌីីជីីថលរបស់់ យើ�ើងទូូ ទាំំងតំំបន់់

ស្រ�បតាមល្បឿ�ឿ�ននៃ�ឧស្សាាហកម្មមធនាគារ និិ ងឱ្យយស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការទូូ ទៅ�

សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្ដូូ�របច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង។ ជាមួួយតម្រូ�វូ ការដែ�ល
កើ�ើនឡើ�ើងនេះ�ះ សម្រា�ប់់ សេ�វាធនាគារឌីី ជីីថល ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� កម្ពុុ�ជា
បានដាក់់ចេ�ញឱ្យយដំំណើ�ើ រការកម្មមវិ ិធីីធនាគារអ៊ិិ�នធើ�ើណិិត និិងធនាគារចល័័ត

សម្រា�ប់់ភាពងាយស្រួ�ួលរបស់់អតិិថិិជន។ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាានេះ�ះ យើ�ើង
បន្តតកសាងសមត្ថថភាពឌីី ជីី ថ លរបស់់ ខ្លួ�ួ ន ឱ្យយស្រ�បតាមបំំ ណងប្រា� ថ្នាា ជា

លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

185

របាយការណ៍៍
លោ�កអគ្គគនាយក

របាាយកាារណ៍៍លោ�ោកអគ្គគនាាយក

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយទសវត្សសរ៍៍ចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ធនាាគាារ RHB
សម្រេ��ចបាានសមិិទ្ធិិ�ផលដ៏៏សំំខាាន់់ ជាាធនាាគាារកំំពូូលមួួយ
ចំំណោ�ោមធនាាគាារកំំពូូលៗទាំំ�ង ១៥ នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ដោ�ោយ
បាានទទួួលជ័័យជម្នះះ�លើ�ើធនាាគាារជាាង ៤០ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។
សមិិទ្ធិិ�ផលទាំំ�ងនេះ�ះ អាាចកើ�ើតឡើ�ើងបាាន ដោ�ោយសាារតែ�
ទំំនុុកចិិត្តត ដែ�លភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធរបស់់យើ�ើង ផ្ដដល់់ឱ្យយយើ�ើង។

ធនាគារ បានរាយការណ៍៍ពីីកំំណត់់ត្រា�ដ៏៏ធំំធេ�ង នៃ�ប្រា�ក់់

បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ។ កំំណើ�ើ ន ៨,១%

នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន គឺឺជាលទ្ធធផលនៃ�ប្រា�ក់់ចំំនួួន

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�សរុុប

៩៤៣,៣

២៧,៣ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ក្នុុ�ងកំំណើ�ើ ន CASA ដែ�ល

១៩,៩%

៨,១%

លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

បានរួួមចំំណែ�ក ដល់់ការកាត់់បន្ថថយប្រា�ក់់កម្ចីី� អនុុបាតកម្ចីី�
បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារពីី ៧៣,៦% ដល់់ ៧៨,៤%

នៅ�ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២០១៩ ។

៨,១% នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
គឺឺជាលទ្ធធផលនៃ�ប្រា�ក់់ចំំនួួន

២៧,៣

លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

កាារអនុុវត្តតកាារងាារឆ្នាំំ��២០១៩
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ធនគារ RHB ឥណ្ឌូូ�ចិិន មានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�សរុុប ដែ�លបានបង្គគរ និិងរាយការណ៍៍ ចំំនួួន ៩៤៣,៣ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ជាមួួយអនុុបាតសាធនភាពដ៏៏រឹ ឹងមាំំ
ចំំនួួន ១៩,៩% និិងអត្រា�សាច់់ប្រា�ក់់ទំំនេ�រចំំនួួន ១០៨,០% ដែ�លលើ�ើសយ៉ាា ងច្រើ�ើ�នពីីតម្រូ�ូវការនិិយតកម្មម ចំំនួួន ១៥,០% និិង ៩០,០% ។
ធនាគារ បានរាយការណ៍៍ពីីកំំណត់់ត្រា�ដ៏៏ធំំធេ�ង នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ។ កំំណើ�ើ ន ៨,១% នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន គឺឺជាលទ្ធធផលនៃ�ប្រា�ក់់ចំំនួួន
២៧,៣ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ក្នុុ�ងកំំណើ�ើ ន CASA ដែ�លបានរួួមចំំណែ�ក ដល់់ការកាត់់បន្ថថយប្រា�ក់់កម្ចីី� អនុុបាតកម្ចីី�បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារពីី ៧៣,៦% ដល់់ ៧៨,៤%

នៅ�ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២០១៩ ។

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រទាំំងនេះ�ះ បានបង្កើ��តគ្រឹះ
ើ �ះ�ដ៏៏រឹ ឹងមាំំ ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយយើ�ើង ពង្រី�ីកផលប័័ត្រ�កម្ចីី�របស់់យើ�ើងនៅ�ពេ�លអនាគត។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត សៀ�ៀវភៅ�ប្រា�ក់់កម្ចីី�សុុទ្ធធ

របស់់ធនាគារ បានកើ�ើនឡើ�ើងប្រ�មាណ១៨,១% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ។

ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់ចំំនេ�ញ ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុប បានកើ�ើនឡើ�ើង ៦,២% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ជាមួួយអនុុបាតចំំណាយចំំណូូល ដែ�លបានរបាយការណ៍៍ ចំំនួួន៣៣,៤% ។ ជាលទ្ធធផល
ធនាគារ ជារួួម អនុុវត្តតបានល្អអជាងឆ្នាំំ�២០១៨ លើ�ើកលែ�ងតែ�ការខ្វះះ�ខាតការចូូលរួួមពីីវិ ិស័័យឧស្សាាហកម្មមមួួយចំំនួួន និិងការតម្រូ�ូវតឹឹងរឹ ឹងសម្រា�ប់់ការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�។

186

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

មនុុស្សសរបស់់យើ�ើង

ដំំណើ�ើរទៅ�ៅមុុខ

ក្នុុ� ងនាមជាធនាគារកំំ ពូូ ល មួួ យ ក្នុុ� ងចំំ ណោ�ម ធនាគារកំំ ពូូ ល ៗទាំំ ង ១៥
នៅ�កម្ពុុ�ជា និិ ងជានិិ យោ�ជកជាជម្រើ�ើ� ស ដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ លើ�ើ

ភាពជោ�គជ័័ យដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ របស់់យើ�ើង នាំំមកនូូ វលទ្ធធភាពនៃ�ការពង្រី�ី ក

សកម្មមភាព ប៉ុុ� ន្តែ�ែទោះ�ះបីីជាយ៉ាា ងនេះ�ះក្ដីី� យើ�ើងជួួ បបញ្ហាាប្រ�ឈមមួួ យចំំនួួន

ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់រំ ំ និិងជំំនាញ នៅ�ក្នុុ�ងកម្លាំំ�ងការងារ តាមរយៈៈកម្មមវិ ិធីី
បណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល និិងរអភិិវឌ្ឍឍទេ�ពកោ�សល្លលយ៉ាា ងទូូលំំទូូលាយ។ ការងារនេះ�ះ

ដែ�លរួួមមានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដ៏៏ស្វិិ�តស្វាា ញ ការត្បិិ�តត្បៀ�ៀ�តកម្រិ�ិតចំំណេ�ញ

អនុុញ្ញាាតឱ្យយបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង អភិិ វឌ្ឍឍសមត្ថថភាព និិ ងជំំនាញរបស់់ខ្លួ�ួន

៦,៦% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ និិ ងដោ�យពិិចារណាលើ�ើព្រឹ�ឹ ត្តិិ� ការណ៍៍ពិិ ភពលោ�ក
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ធនាគារយើ�ើង រំ ំពឹឹងថា នឹឹងមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតិិចតួួចបំំផុុត ទាក់់ទងនឹឹង
បរិ ិស្ថាា នសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៅ�កម្ពុុ�ជា ។

ជួួយឱ្យយយើ�ើងបង្កើ��ត
ើ វប្បបធម៌៌អនុុវត្តតការងារកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងកម្លាំំ�ងការងារ ដែ�ល
ព្រ�មទាំំងការអភិិវឌ្ឍឍអាជីីព និិងរង្វាាន់់ ដែ�លជាគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ��មដ៏
ើ ៏សំំខាន់់។ ធនាគារ

RHB មានមោ�ទនភាព ដែ�លបានផ្ដដល់់ការគាំំទ្រ�ជាបន្តត ដល់់ស់់និិយោ�ជិិត/
បុុគ្គគលិិក ដែ�លមានទេ�ពកោ�សល្លល និិងស្នាាដៃ�ឆ្នើ��ើម ទូូទាំំងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ង
អនាគតកាលដ៏៏ខ្លីី�។

វប្បបធម៌៌នៃ�កាារប្រ�តិិបត្តិិ�
យើ�ើងនៅ�តែ�ប្ដេ�េជ្ញាា ចិិ ត្តតលើ�ើ ការផ្ដដល់់ អា ទិិ ភា ពវប្បបធម៌៌ នៃ� ការប្រ�តិិ ប ត្តិិ� និិ ង
វប្បបធម៌៌គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដ៏៏រឹ ឹងមាំំ ដោ�យឥតងាករេេ។ ធនាគារយើ�ើង ធានាថា
រាល់់ការតម្រូ�ូវការទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានបំំ ពេ�ញ ហើ�ើយរាល់់គោ�លនយោ�បាយ

និិងដំំណើ�ើ រការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវបានប្រ�តិិបត្តិិ�តាមគ្រ�ប់់ពេ�លជានិិច្ចច។ ក្រុ�ុមធនាគារ
យើ�ើង នឹឹ ងបន្តតប្រ�តិិ បត្តិិ� និិ ងអនុុលោ�មតាមការកែ�សម្រួ�ួលថ្មីី�ៗ នៃ�បទបញ្ជាា
និិងគោ�លនយោ�បាយដែ�លចាំំបាច់់ ។

ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសង្គគមរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ខណៈៈដែ�លក្រុ�ុមរបស់់យើ�ើង បន្តតរី ីកចម្រើ�ើ�ន យើ�ើងសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ

និិងសម្ពាា ធលើ�ើគុុណភាពទ្រ�ព្យយសកម្មម ដែ�លធនាគារកំំពុុងតាមដានជាបន្តត។

ដោ�យមានការរំពឹ
ំ ឹ ងទុុ កថា កំំ ណើ�ើ នផលិិតផលក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុុប មានចំំ នួួន

កិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនាពេ�លអនាគតរបស់់ធនាគារ នឹឹងផ្តោ�ោតលើ�ើឌីីជីីថលបរិ ិយាប័័ន្នន

នវានុុវត្តតន៍៍ និិ ងជំំ រុុ ញដោ�យចំំ ណែ� កទីី ផ្សា ារ ដែ�លអនុុញ្ញាាត ឱ្យយធនាគារ
ទៅ�ដល់់អ្ននកប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ឌីីជីីថលទូូ ទៅ� យ៉ាា ងទូូ លំំទូូលាយ ក៏៏ ដូូចជាអ្ននកដែ�ល
កំំពុុងចាប់់ផ្តើ��ម
ើ នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ផ្សេ�េងៗគ្នាា នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនេះ�ះ។ យើ�ើងនឹឹង
បន្តតផ្តតល់់ បទពិិ សោ�ធន៍៍ ឌីីជីីថលមិិ នរអាក់់ រអួួ ល ដែ�លមានទាំំ ងសុុ វត្ថិិ�ភាព

និិងភាពងាយស្រួ�ួល សម្រា�ប់់អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់គ្រ�ប់់រូប
ូ ដោ�យសង្ឃឹឹ�មថា នឹឹងបង្កើ��ន
ើ
ចំំនួួនអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កម្មមចិិធីីឌីីជីីថលនេះ�ះកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត ។

យើ�ើងនឹឹ ងបន្តតកំំ ណត់់ការរំ ំពឹឹ ងទុុ កជាច្រើ�ើ� ន ជាមួួ យកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង និិ ងសាទរ
ភាព សម្រា�ប់់ការផ្តតល់់សេ�វា ដល់់អតិិថិិជនដែ�លមានភក្ដីី�ភាព របស់់យើ�ើង តាម

រយៈៈការផ្តោ�ោតលើ�ើការអភិិវឌ្ឍឍផលិិតផល និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ដំំណើ�ើ ររបស់់អតិិថិិជន។
ជាមួួយនឹឹងគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹ ឹងមាំំរបស់់យើ�ើង ខ្ញុំំ��មានមោ�ទនភាព ដែ�លត្រូ�ូវនិិយាយថា
ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថា យើ�ើងនឹឹងបន្តតជម្រុ�ុញអត្រា�កំំណើ�ើ នរបស់់យើ�ើង និិងផ្តតល់់លទ្ធធផល

សង្គគមរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដែ�លទាមទារឱ្យយ គាំំទ្រ�ច្រើ�ើ�នបំំ ផុុត។ រហូូតមកដល់់

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត នៅ�ពេ�លដែ�លឱកាសហុុចឱ្យយ។

មត្តេ�េយ្យយចំំនួួន ៣ ខ្ននង នៅ�ទូូទាំំងខេ�ត្តតកណ្តា
ា ល នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លផ្តតល់់
ឱកាសដល់់កុុ មារជាង ១៥០ នាក់់ ទទួួ លបានការអប់់ រំ ំកុុមារតូូ ច ដែ�លជា

ជាទីីបញ្ចចប់់ ក្នុុ�ងនាម ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ខ្ញុំំ�សូូ
� មថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ

ពេ�លនេះ�ះ ធនាគារ RHB បានសាងសង់់ អគារជាច្រើ�ើ� ន ដូូ ចជាសាលា

ឱកាសពិិត ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យស្ថាា នភាពក្រី�ីក្រ�របស់់ពួួកគេ�។

យើ�ើងកំំ ពុុង តាមដានយ៉ាា ងដិិ តដល់់ លើ�ើ វឌ្ឍឍនភាព និិ ងផ្តតល់់ ស ម្ភាា រៈ�ភាព

ចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសាលាមត្តេ�េយ្យយទាំំងនេះ�ះ បានត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវ។

ធនាគារ រំ ំពឹឹងថា នឹឹងទទួួលបានឱកាសស្វាាគមន៍៍ ឱ្យយរួួមចំំណែ�កជួួយសង្គគម

យ៉ាា ងជ្រា�លជ្រៅ�� ចំំពោះ�ះអតិិថិិជន ដៃ�គូូ បុុគ្គគលិិកដ៏៏ស្មោះ�ះ �ស្ម័័�គ្រ� ដែ�លតែ�ងតែ�គាំំទ្រ�

ជាបន្តត និិងជាចុុងក្រោ��យ ខ្ញុំំ�សូូ
� មថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
ដែ�លកន្លលងមក តែ�ងតែ�ផ្ដដល់់ដំំបូូន្មាា នសំំខាន់់ៗ ដល់់យើ�ើង ។

" យើ�ើងរីីកចម្រើ��ើនជាាមួួយគ្នាា� " ។

ក្នុុ�ងពេ�លអនាគតដ៏៏ ខ្លីី� ខាងមុុខ នៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងបន្តតលើ�ើកកម្ពពស់់ស្មាា រតីី
ិ ី RHB Touch
នៃ�សេ�វាសហគមន៍៍ ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្ដដល់់ បន្តតដោ�យ កម្មមវិធី
Hearts ។

លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង
អគ្គគនាយក
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ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

សមាសសភាព
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

សមាាសភាាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

CHIN YOONG KHEONG
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ជនជាតិិម៉ាាឡេ�សុីី�

លោ�ក Chin Yoong Kheong (“លោ�ក Chin”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធាន
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ�ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក
(RHBBCP) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩។

លោ�ក Chin ក៏៏ជាសមាជិិកគណៈៈកម្មមការសវនកម្មម គណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ហានិិភ័័យ គណៈៈកម្មមការតែ�ងតាំំង និិងផ្តតល់់តម្លៃ�ៃការនៃ�គណៈៈកម្មមការឥណទាន
ផងដែ�រ។

លោ�ក Chin ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ�ធនាគារ
អ.អេ�ច.ប៊ីី� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៤ មុុនពេ�លលោ�ក លាលែ�ងពីី

ធនាគារនេះ�ះ មកចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ RHB Investment Bank នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១

Securities (Cambodia) Plc. ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលបត្រ� RHB Securities (Thailand) Plc.
និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលបត្រ� RHB Securities Vietnam Company Limited។

លោ�ក Chin មានបរិ ិញ្ញាាបត្រ�ស្ដដង់់ដារខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យ

លីីតស៍៍ (University of Leeds) និិងជាសមាជិិកនៃ�វិ ិទ្យាាស្ថាា នគណនេ�យ្យយករ

វិ ិជ្ជាាជីី វៈ�នៅ�ប្រ�ទេ�សអង់់ គ្លេ�េស និិ ងវែែលស៍៍។ លោ�ក Chin ក៏៏ ជាសមាជិិ កនៃ�

វិ ិទ្យាាស្ថាា នគណនេ�យ្យយករជំំនាញសាធារណៈៈ និិងវិ ិទ្យាាស្ថាា នគណនេ�យ្យយករនៃ�

ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� ផងដែ�រ។ លោ�ក Chin បានចូូលនិិវត្តតជាដៃ�គូូនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
KPMG ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នគណនេ�យ្យយនាំំមុុខគេ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៣
បន្ទាាប់់ ពីីបានបម្រើ�ើ� ការងារឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ� ននេះ�ះអស់់ រយៈៈពេ�លជាង ៣៤ ឆ្នាំំ�
នៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�ស
េ វៀ�ៀតណាម និិងម៉ាាឡេ�ស៊ីី�។ លោ�ក Chin មានបទពិិសោ�ធន៍៍

ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៦។ ជាបន្តតបន្ទាាប់់ក្រោ��យមក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣០ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៦

យ៉ាា ងទូូលំទូ
ំ ូលាយផ្នែ�ក
ែ ដំំណោះ�ះស្រា�យធុុរកិិច្វវ ដូូចជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ ធនធានមនុុស្សស

Investment Bank។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន លោ�ក គឺឺជាប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�គណៈៈ

អ្ននកប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ និិ ងទីីផ្សាារឧស្សាាហកម្មម និិ ងឧស្សាាហកម្មមសេ�វាហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាលជាន់់ខ្ពពស់់ឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ� RHB
កម្មមការហានិិ ភ័័យទាំំង RHB Bank Berhad និិ ង RHB Investment Bank
ដែ�លទើ�ើបតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៩។

លោ�កក៏៏មានតំំណែ�ងជាអភិិបាលនៃ� RHB Asset Management Sdn Bhd និិង
RHB Islam Internation Asset Management Berhad។

នៅ�ថ្នាាក់់តំំបន់់ លោ�ក Chin ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលឯករាជ្យយ
មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធានាគារ RHB Bank Lao Limited ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលបត្រ� RHB
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ការកែ�លម្អអការអនុុវត្តតការងារសម្រា�ប់់វិ ិស័័យសាធារណៈៈ និិងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ជាមួួយបំំពេ�ញអាជីីពការងារជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�ជាមួួយក្រុ�មហ៊ុុ
ុ
�ន KPMG លោ�ក Chin

មានបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្នែ�ក
ែ មុុខងារសវនកម្មម មុុនពេ�លទទួួលបានជំំនាញឯកទេ�ស
ផ្នែ�ែកពន្ធធ ដា ររយៈៈពេ�ល១៤ ឆ្នាំំ�។ លោ�ក Chin គឺឺ ជា អ្ននកទទួួ ល ខុុសត្រូ�ូ វ

ចំំ ពោះ�ះការបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG នៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម និិ ងក្រោ��យមក
បានធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកដឹឹ កនាំំ ក្រុ�ុមហ៊ុុ� នពិិ គ្រោះ��ះយោ�បល់់ KPMG អស់់ រយៈៈពេ�ល
ជាង០៧ ឆ្នាំំ�។

Annual Report
របាយការណ
៍ ប្រចាំឆ្នា2019
ំ ២០១៩

DOTO’ ADISSADIKIN ALI
អភិិបាលមិិនឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
និិងជាតំំណាងម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�សុីី�

លោ�ក Dato’ Adissadikin Ali (“Dato’ Adissadikin”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាល

មិិនឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ�ធានាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHBBCP)

ចាប់់តាំំងពីីពេ�លនោះ�ះមក លោ�ក Dato’ Adissadikin បានទទួួលបទពិិសោ�ធន៍៍

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩។

កាន់់ តែ�ច្រើ�ើ� ន ក្នុុ� ងការរៀ�ៀបចំំ និិ ងអនុុ វត្តតផែ�នការយុុទ្ធធ សា ស្ត្រ�រក្រុ�ុ មហ៊ុុ� ន
ការរៀ�ៀបចំំកែ�សម្រួ�ួលដំំណើ�ើ រការធុុរកិិច្ចច និិងកម្មមវិ ិធីីផ្លាាស់់ប្ដូូ�រទូូទាំំងធនាគារ។

លោ�ក Dato’ Adissadikin ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ង/នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

(Bank Islam Malaysia Berhad)។

(“MD/ CEO”) នៃ�ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� ឥស្លាាម នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៦។
បន្ថែ�ែមលើ�ើតំំណែ�ងបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដាតុុ អាឌិិស្សាាឌិិគីី ក៏៏ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធាន
ក្រុ�ុមធុុរកិិច្ចចអន្តតរជាតិិនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៨ ដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើ

ផលបត្រ�អន្តតរជាតិិ ដែ�លរួួមមានប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ថៃ� ឡាវ ប្រ៊ុ�ុ� យណេ� និិ ង
ការិ ិយាល័័យតំំណាងនៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម និិងមីីយ៉ាាន់់ម៉ាា។

លោ�ក Dato’ Adissadikin បានចាប់់ផ្ដើ��ម
ើ អាជីីពការងាររបស់់ខ្លួ�ន
ួ ជាមួួយក្រុ�មនៃ�
ុ

ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� (Renong Group of Companies) ក្នុុ�ងតំំណែ�ងផ្សេ�េងៗ នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមនេះ�ះ។

Dato’ Adissadikin បានចូូលរួួម ក្នុុ�ងការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រពីីខាតមកចំំណេ�ញនៅ�ធនាគារ

លោ�ក Dato’ Adissadikin ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធាន នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធនាគារ
Export-Import Bank of Malaysia (EXIM) ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១០
និិងបានកាន់់តំំណែ�ងនេះ�ះរហូូតដល់់ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៥។ មុុនពេ�លចូូលរួួម

ជាមួួយ (RHB Banking Group) ក្នុុ�ងខែ�សីីហា ឆ្នាំំ២
� ០១៦ លោ�ក Dato’ Adissadikin
គឺឺ ជានាយកប្រ�តិិ បត្តិិ�នៃ�ធនាគារ Alkmair Islamic Bank Berhad ដែ�លជា
ធនគារឥស្លាាមក្រៅ��ប្រ�ទេ�សដំំបូូងនៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩៩ Dato’ Adissadikin បានចូូលរួួមជាមួួយក្រុ�មហ៊ុុ
ុ
�ន (Pengurusan
Danaharta Nasional Berhad) ជាផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ជាតិិ ដែ�លត្រូ�ូវបាន
បង្កើ��ើតឡើ�ើងជាវិ ិធានការជ្រើ�ើ�សរើើ �សជាមុុន ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ភាពធ្លាាក់់ដុុនដាប

នៃ�ឧស្សាាហកម្មមធនគារនៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�។ ក្រោ��យពីីធ្វើ��កា
ើ រជាមួួយក្រុ�មហ៊ុុ
ុ
�ន
Danahata បានបួួនឆ្នាំំ� លោ�ក Dato’ Adissadikin បានចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ
Muamalat Malaysia Berhad ជាជំំនួួយពិិសេ�សសម្រា�ប់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�។
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សមាសសភាព
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

សមាាសភាាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល (ត)

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�សុីី�

លោ�ក Abdul Aziz Peru Mohamed (“Encik Aziz Peru”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា

អភិិ បាលឯករាជ្យយ មិិ នប្រ�តិិ បត្តិិ� នៃ� ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

នៅ�ធនាគារ (Malayan Banking Berhad) ក្នុុ�ងតំំ ណែ�ងចុុងក្រោ��យជាអ្ននក
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទូូ ទៅ� នៅ�ផ្នែ�ែកបម្រើ�ើ� អតិិថិិជន។ លោ�កក៏៏ ធ្លាាប់់ធ្វើ��ើជាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

(RHBBCP)។

ទូូទៅ�ជាន់់ខ្ពពស់់នៅ�ធនគារ (AmBank Berhad) ចាប់់ពីីឆ្នាំំ�២០០២ ដល់់ឆ្នាំំ�២០០៥

លោ�ក Encik Aziz Peru ក៏៏ មានតំំ ណែ�ងជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

លោ�ក Encik Aziz Peru ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការនៃ�សមាគម

ហានិិ ភ័័យ និិ ងគណៈៈកម្មមការឥណទាន និិ ងជាសមាជិិ កនៃ�គណៈៈកម្មមការ
សវនកម្មម និិងគណៈៈកម្មមការតែ�ងតាំំង និិង ផ្តតល់់តម្លៃ�ៃការផងដែ�រ។

ផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�នៃ�ការបម្រើ�ើ�ការងារនៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារ

ធនាគារនៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� និិងកាន់់តំំណែ�ងសំំខាន់់មួួយចំំនួួនទៀ�ៀត រាប់់ទាំំង
តំំ ណែ�ងជាសមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលនៃ� (Mayban Property Trust) និិ ង
Mayban Trustee Bhd.

លោ�ក Encik Aziz Peru បានចូូ លរួួមវគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លផ្សេ�េងៗជាច្រើ�ើ� ន

ិ ី ធ នាគារិ ក
នៅ�សាលាធុុរកិិ ច្ចច Havard និិ ង កម្មម វិ ធី
ិ សម្រា�ប់់ ប ណ្ដា
ា ប្រ�ទេ�ស

នៅ�ជាយមហាសមុុទ្រ�ប៉ាា ស៊ីី�ភិិក នៃ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។

បច្ចុុ�ប្បបន្នន លោ�ក Encik Aziz Peru គឺឺ ជាអគ្គគនាយ/អភិិ បាល As-Salihin
Trustee Berhad ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបរធនបាល ជំំនាញផ្នែ�ែករៀ�ៀបចំំផែ�នការ

អចលនទ្រ�ព្យយឥស្លាាម។ លោ�ក Encik Aziz Peru បានកាន់់តំំណែ�ងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ជាន់់ខ្ពពស់់ជាច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមធនគារ ដោ�យមានប្រ�វត្តិិ�អាជីីពការងារ
ជិិត៣០ ឆ្នាំំ� ប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័យ ចាប់់ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបណ្ដា
ា ញសាខា និិង

ធនគារកិិ ច្ចចលក់់ រាយ។ លោ�កបានចំំ ណាយពេ�លជាច្រើ�ើ� នឆ្នាំំ�បម្រើ�ើ� ការងារ
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តំំ ណែ�ង ជានាយកផ្សេ�េងទៀ�ៀត របស់់ លោ� ក Encik Aziz Peru នៅ�ក្នុុ� ង
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈ រួួមមាន ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា ប់់រង RHB Insurance Berhad

ក្រុ�ុមហ៊ុុ� ន (RHB Islamic International Asset Management Berhad)
និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន (As-Salihin Trustee Berhad)។

Annual Report
របាយការណ
៍ ប្រចាំឆ្នា2019
ំ ២០១៩

CHULAPONG YUKATE
អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ជនជាតិិថៃ�

លោ�ក Chulapong Yukate (“លោ�ក Chulapong”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា

លក្ខខខន្តិិ�កៈៈក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន គម្រោ��ង ការធានារ៉ាា ប់់ រង និិ ងមជ្ឈឈត្តតការអន្តតរជាតិិ ។

(RHBBCP)។

នៅ�ក្នុុ�ងការិ ិយាល័័យមេ�ធាវី ីអន្តតរជាតិិល្បីី�ៗ ដូូចជា ការិ ិយាល័័យច្បាាប់់ ឌីីឃឹឹន
(International law firms of Deacons) នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� និិ ង អូូ ស្ត្រា�ាលីី

អភិិ បាលឯករាជ្យយ មិិ នប្រ�តិិ បត្តិិ� នៃ� ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

លោ�ក Chulapong ក៏៏ ជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការសវនកម្មម និិ ងគណៈៈកម្មមការ

តែ�ងតាំំ ង និិ ងផ្តតល់់ តម្លៃ�ៃ ការ និិ ង ជាសមាជិិ ក នៃ�គណៈៈកម្មម កា រគ្រ�ប់់ គ្រ �ង
ហានិិភ័័យ និិងជាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�គណៈៈកម្មមការឥណទាន ផងដែ�រ។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៣ លោ�ក Chulapong បានចូូលរួួមបម្រើ�ើ�ការ

ជាប្រ�ធានក្រុ�ុ មហ៊ុុ� ន ZICOLaw (Thailand) Limited និិ ង ជាទីី ប្រឹ�ឹ ក្សា ា
ជាន់់ខ្ពពស់់ នៃ�បណ្ដា
ា ញក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ZICOLaw។ លោ�ក Chulapong នាំំយកនូូវ
ចំំណេះ�ះដឹឹងយ៉ាាងទួួលំំទូូលាយ មកជូូនក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននេះ�ះ ដោ�យសារលោ�កមាន

បទពិិសោ�ធន៍៍ ៣០ ឆ្នាំំ� ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯកជន លើ�ើវិ ិស័័យសំំខាន់់ៗ ដូូចជា

លោ�ក Chulapong

ី ទីី ប្រឹ�ឹក្សាាច្បាាប់់
គឺឺ ជាដៃ�គូូ /សហភាតា និិ ងជាមេ�ធាវីឬ

(Colin Ng & Partners) នៅ�សិិ ង្ហហបុុរី ី និិ ង

(Baker & McKenzie)

នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ�ផងដែ�រ។ ក្រោ��យមក លោ�ក Chulapong បានចូូលរួួមជាមួួយ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ� នធានារ៉ាា ប់់ រង (Dhipaya Insurance Public Company Limited)
ី ឹ ក្សាាទូូ ទៅ�សម្រា�ប់់ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននេះ�ះរហូូតដល់់
នៅ�ទីី ក្រុ�ុងបាងកក ជាមេ�ធាវីប្រឹ�
ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣។ លោ�ក Chulapong ក៏៏ជាដៃ�គូូស្ថាា បនិិក និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង

នៃ�ការិ ិយាល័័យក្រុ�មហ៊ុុ
ុ
�ន DLA Piper នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ បាងកក ជាទីីដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននេះ�ះ
បានចាប់់ផ្ដើ��មដំ
ើ ំបូូងជាមួួយ មេ�ធាវី ី០២ នាក់់ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៣ និិងបីីឆ្នាំំ�ក្រោ��យមក

ពួួកគេ�បានកសាងពង្រឹ�ឹងការិ ិយាល័័យប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័យ រហូូតដល់់មាន
មេ�ធាវី ី២៥ នាក់់។
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សមាសសភាព
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

សមាាសភាាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល (ត)

កញ្ញាា� ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី
អភិិបាលឯករាជ្យយ ប្រ�តិិបត្តិិ�
ជនជាតិិខ្មែ�ែរ

កញ្ញាា ម៉ៅ�ៅ សំំវុុទ្ធាារី ី (“កញ្ញាា សំំវុុទ្ធាារី ី”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាលឯករាជ្យយ
មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHBBCP) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៦

ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៩។

ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកច្បាាប់់ កញ្ញាា សំំវុុទ្ធាារី ី ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជាមេ�ធាវី ី ដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ

នៅ�កម្ពុុ�ជា មានចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រៅ��ជ្រះ�ះ និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ទូូលំំទូូលាយ ក្នុុ�ងការ
ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាជូូនអតិិថិិជន ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងគណៈៈកម្មមការតែ�ងតាំំង និិងផ្តតល់់តម្លៃ�ៃការផងដែ�រ។

ក្នុុ�ងនាមជាមេ�ធាវី ីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិងមេ�ធាវី ីការពារក្តីី� កញ្ញាា សំំវុុទ្ធាារី ី តំំណាងកូូនក្ដីី�
ក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី�ដែ�លស្មុុ�គស្មាា ញរាប់់ រយករណីី ទាំំងក្នុុ�ងស្ថាាប័័ នសាធារណៈៈ និិ ង

កញ្ញាា សំំ វុុទ្ធាារី ី គឺឺ ជាដៃ�គូូ ស្ថាា បនិិ ក និិ ងនាយិិ កា គ្រ�ប់់ គ្រ �ងនៃ�ក្រុ�ុមមេ�ធាវី ី

ជោ�គជ័័យ ក្នុុ�ងការទាមទារបានមកវិ ិញនូូវប្រា�ក់់កម្ចីី�រាប់់លានដុុល្លាា រ កញ្ញាាត្រូ�វូ បាន

កញ្ញាា សំំ វុុទ្ធាារី ី ក៏៏ ជាសមាជិិ កនៃ�គណៈៈកម្មមការសវនកម្មម គណៈៈកម្មមការ

ស្ថាាប័័នឯកជន។ ដោ�យសារកញ្ញាាតំំណាងឱ្យយធនាគារជាកូូនក្ដីី� ក្រ�បកដោ�យ

អេ�ច អឹឹ ម អិិ ល (Founding Partner and Managing Director of HML)។

តែ�ងតាំំងជាមេ�ធាវី ីជាន់់ខ្ពពស់់សម្រា�ប់់ធនាគារពាណិិជ្ជជផ្សេ�េងៗ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត

ការងារ ទូូ រគមនាគមន៍៍ សណ្ឋាា គារ និិ ងរមណីីយដ្ឋាា ន ការសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួល

សម្រា�ប់់សំំណើ�ើ រលក់់លើ�ើកដំំបូូងជាសាធារណៈៈ (Initial Public OfferingIPO)

កញ្ញាា មានជំំ នាញផ្នែ�ែកធនាគារ ប្រ�តិិ បត្តិិ�ការពាណិិជ្ជជកម្មម ប្រ�តិិ បត្តិិ�ការដីី ធ្លីី�

បណ្ដឹឹ�ងវិ ិវាទ និិងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងល្អអ ជាមួួយគ្រ�ប់់វិ ិស័័យ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

រាប់់បញ្ចូូ� លទាំំងមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា ភិិបាលផង។ ដោ�យមានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង២០ ឆ្នាំំ�

រួួមជាមួួ យសញ្ញាាបត្រ�បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រនយោ�បាយ និិ ងបរិ ិញ្ញាាបត្រ�
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កញ្ញាា បានជួួ យ ឱ្យយក្រុ�ុ មហ៊ុុ� ន សេ�វាកំំ សា ន្តតដែ�លធំំ ជា ងគេ�បំំ ផុុតនៅ �កម្ពុុ� ជា
ក្នុុ�ងទឹឹកប្រា�ក់់តម្លៃ�ៃ៣៦៩ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក បានចុះះ�បញ្ជីី�ក្នុុ�ងផ្សាារហ៊ុុ�នហុុងកុុង
(Hong Kong Stock Exchange) និិងក្លាាយជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកម្ពុុ�ជាដំំបូូង ដែ�លបាន
ចេ�ញសញ្ញាាបណ្ណណ រួច
ួ ពន្ធធ ដោ�យកៀ�ៀរគរប្រា�ក់់បាន ៣០០ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។

Annual Report
របាយការណ
៍ ប្រចាំឆ្នា2019
ំ ២០១៩

THOO KIM SENG
អភិិបាលមិិនឯករាជ្យយ និិងអគ្គគនាយក
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�សុីី�

លោ�ក Thoo Kim Seng (“លោ�ក Thoo”) បានចូូលបម្រើ�ើ�ការងារជាអគ្គគនាយកនៃ�

ធនាគារ អ.អេ�ច.ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHBBCP) នៅ�ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩។
លោ�ក Thoo ក៏៏ជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មមការផ្តតល់់ឥណទាន

លោ�ក Thoo ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់់ដោ�យមានវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�បញ្ជាាក់់ជាអ្ននកជំំនាញ
អាជីីពផ្នែ�ក
ែ ឥណទាន (CCP) ពីីវិ ិទ្យាាស្ថាា ន Asia Institute of Chartered Bankers
(កាលពីីមុុនហៅ�ថា Institute Bank - Malaysia) ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៤។

គណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសវនកម្មម និិងគណៈៈកម្មមការទ្រ�ព្យយ និិងបំំណុុ ល ផងដែ�រ។

លោ�ក Thoo ក៏៏ ជាត្រូ�ូវបានទទួួ លស្គាាល់់ ដែ�លមានការបញ្ជាាក់់ លើ�ើជំំនាញ

លោ�ក Thoo មានបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាាងទូូលំំទូូលាយ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រៅ��ជ្រះ�ះ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រូ�ូបង្វឹឹ�កជំំនាញ ដែ�លមានការបញ្ជាាក់់

ក្នុុ�ងវិ ិស័័យសេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ជាមួួយបទពិិសោ�ធន៍៍សរុុប ៣១ ឆ្នាំំ� រួួមផ្សំំ� និិង
សមត្ថថភាពផ្សេ�េងៗ រួួមមានការអភិិវឌ្ឍឍអាជីីវកម្មម ការលក់់ ការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារ និិង

ឥណទាន ក្រោ��មការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន OMEGA Performance នៅ�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដោ�យសាកលវិ ិទ្យាាល័័យ Cambridge ផងដែ�រ។

ការផ្ដដល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�។ លោ�ក Thoo បានចូូលរួួមជាមួួយ RHB Banking Group

ក្នុុ�ងខែ�មិិ ថុុ នា ឆ្នាំំ�២០០៥ និិ ងបានកាន់់ តំំណែ�ងផ្សេ�េងៗផ្នែ�ែកធនាគារកិិ ច្ចច
អាជីីវកម្មម តាំំងពីីពេ�លនោះ�ះមក។

លោ�ក Thoo មានបរិ ិញ្ញាាបត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង់់ពាណិិជ្ជជកម្មម (ទីីផ្សាារ)។

195

សមាាសភាាពរបស់់

ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់

សមាសសភាពរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់

លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង
អគ្គគនាយក

លោ�ក Thoo Kim Seng បានចូូលរួួមជាមួួយ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្តូូ�ឆៃ�ណា លីីមីីធីីត នៅ�ខែ�មករា ឆ្នាំំ� ២០១៩ ក្នុុ�ងឋានៈៈជាអគ្គគនាយករបស់់ធនាគារ។ គាត់់មាន

ចំំណេះ�ះដឹឹងយ៉ាាងទូូលំំទូូលាយនិិងបទពិិសោ�ធន៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យសេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� សរុុបជាង ៣០ឆ្នាំំ� ដែ�លបទពិិសោ�ធន៏៏ទាំំងនោះ�ះរួម
ួ មានទាំំងក្នុុ�ងផ្នែ�ែកអភិិវឌ្ឍឍ
អាជីីវកម្មម ផ្នែ�ែកលក់់ និិងទីីផ្សាារ ព្រ�មទាំំងផ្នែ�ែកឥណទាន។ លោ�កបានចូូលរួួមជាមួួយក្រុ�ុមសម្ព័័�ន្ធធធនាគារ RHB នៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ� ២០០៥ និិងបានកាន់់តួួនាទីីនិិង
មុុខតំំណែ�ងជាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមធនាគាររបស់់គ្រុ�ុប។

លោ�ក Thoo Kim Seng ទទួួលបានការសិិក្សាាដល់់ថ្នាាក់់អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម (ទីីផ្សាារ)។ លោ�កត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់់ជាអ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកឥណទាន

(Certified Credit Professional) ពីី Asia Institute of Chartered Bankers (អតីីត វិ ិទ្យាាស្ថាា នធនាគារ - ធនាគារ ម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�) ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០៤។ លោ�កក៏៏ត្រូ�ូវបានទទួួល

ស្គាាល់់ផងដែ�រជាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលលើ�ើជំំនាញវាយតម្លៃ�ៃ ឥណទានពីី OMEGA Performance របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំនាញក្នុុ�ងការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល
ការប្រ�តិិបត្តិិ� ពីីសមាគមអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងខេ�មប្រ៊ី�ី�ដ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

លោ�ោក យ៉ុុ�ង ជីីងសាាន

លោ�ោក ឆរ័័ ធៀ�ៀមយ៉ូូ�វ

នាយកផែ្នកឥណទាន

នាយកផែ្ន�នកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងយុុទ្ធធសា្រ�ស្តត

លោ�ក យ៉ុុ�ង បានចូូលរួួមជាមួួយ ធនាគារ អ អេ� ច ប៊ីី� ឥណ្តូូ�ឆៃ�ណា នៅ�ខែ�វិ ិចិ្ឆឆ�កា

លោ�ក ឈ័័ រ បានចូូលរួួមជាមួួយ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្តូូ�ឆៃ�ណា នៅ�ខែ�ឧសភា

រដ្ឋឋបាល និិងជាអ្ននកផ្តតល់់យោ�បល់់ផ្នែ�ែកបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លមួួយរូប
ូ ។ លោ�កមាន

ឈានមុុខគេ�នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� និិងសាជីីវកម្មមពហុុជាតិិសាសន៍៍ជាច្រើ�ើ�ន។

ឆ្នាំំ�២០១០ ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្ននលោ�កជានាយកផ្នែ�ែកឥណទាន។ លោ�កមាន
បទពិិ សោ�ធន៍៍ ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគាររយៈៈពេ�ល ៣៤ ឆ្នាំំ� និិ ង ២ឆ្នាំំ�នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
ិ ័ យ ធនាគារពាណិិ ជ្ជជ ក ម្មម ដោ�យ បានបម្រើ�ើ� កា រ
បទពិិ សោ� ធន៍៍ ខ្ពពស់់ ក្នុុ� ងវិ ស័

ទាំំងក្នុុ�ងសាខា និិ ងការិយា
ិ ល័័យកណ្តា
ា លក្នុុ�ងផ្នែ�ែកឥណទាន ប្រ�តិិ បតិ្តត�ការ
អភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ សាជីី វកម្មមនិិងបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល។ លោ�កបានបពា្ចចប់់ ការសិិក្សាាពីី

ិ ាល័័យ Greenwich សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
សាកលវិទ្យា
ិ ជាមួួ យនឹឹងបរិញ្ញា
ិ ា បត្រ�

អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម នៅ�ឆ្នាំំ�២០០២។ លោ�កក៏៏ទទួួលបាន
វិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ជំំនាញផ្នែ�ក
ែ ផែ�នការហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ពីីសមាគមរៀ�ៀបចំំផែ�នការហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
របស់់ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០៦ ផងដែ�រ។

ឆ្នាំំ�២០១៤ ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្ននលោ�កជានាយកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ។
លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង ១៨ឆ្នាំំ� លើ�ើផែ្ន�នកហិិរញវត្ថុុ�ជាមួួយនឹឹងធនាគារ
ិ
លោ�កមានបទពិិ សោ�ធន៍៍ លើ�ើផ្នែ�ែកសវនកម្មម ការរៀ�ៀបចំំ គម្រោ��ងថវិកា
ការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ការរាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ពន្ធធ និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តអាជីីវកម្មម។
លោ�កបានបពា្ចចប់់ការសិិក្សាាពីីសមាគមគណនេ�យ្យយករជំំនាញ Association

of Charted Accountants (ACCA) ពីី ចក្រ�ភពអង់់ គេ្ល�លសនៅ�ឆ្នាំំ�២០០៦។
ិ ាល័័ យ
លោ�កក៏៏ បា នបញ្ចចប់់ អនុុ បណ្ឌិិ�តគ្រ�ប់់ គ្រ �ងអាជីី វ កម្មម ពីី ស កលវិ ទ្យា

Melbourne ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីីផងដែ�រ។
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សមាសសភាពរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ (ត)

លោ�ោក អាាល់់ឌៀ�ៀន រីីហ្សាា�ល

លោ�ោក ឈឹឹម សាារ៉េេ�ត

លោ�ក រី ីហ្សាាល់់ បានចូូលបម្រើ�ើ�ការឱ្យយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្ដូូ�ឆៃ�ណា តាមរយៈៈ

លោ�ក សារ៉េេ�ត បានចូូលបម្រើ�ើ�ការងារអោ�យធនាគារ អ អេ�ចប៊ីី� នៅ�ក្នុុ�ង ខែ�កក្កកដា

RHB Bank Berhad ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៤។ លោ�កមានបទពិិ សោ�ធន៍៍
ិ ័ យធនាគារ និិ ងឧស្សាាហកម្មមធានារ៉ាា ប់់ រង។ លោ�កក៏៏ មាន
២៤ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងវិស័

គឺឺជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ចាប់់តាំំងពីីខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩។ លោ�កមាន

នាយកផ្នែ�ែកទំំនាក់់ទំំនង និិងទីីផ្សាារ

ការផ្លាាស់់ប្ដូូ� របទពិិ សោ�ធន៍៍ ការងារឆ្លលងប្រ�ទេ�ស (Secondment) ពីី ធនាគារ

បទពិិ សោ�ធន៍៍ ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកសវនកម្មម ផ្នែ�ែកលក់់ និិងទីីផ្សាារ ធានារ៉ាា ប់់ រងធនាគារ
និិ ងប្រ�តិិបតិ្តត�ការធនាគារអន្តតរជាតិិ ផងដែ�រ។ លោ�កបានទទួួ លបរិញ្ញា
ិ ា បត្រ�

គណនេ�យ្យយក្នុុ�ងឆ្នាំំ១
� ៩៩៦ ពីី សកលវិ ិទ្យាាល័័យ Northumbria ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�ស
េ ។

នាយកផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ឆ្នាំំ�២០០៩ ដែ�លមានមុុខងារជាប្រ�ធាន ផ្នែ�ក
ែ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននលោ�ក
បទពិិសោ�ធន៍៍ការងារ ១២ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារ និិង៤ឆ្នាំំ� ជាសវនករឯករាជ្យយ

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ លោ�កទទួួលសញ្ញាាបត្រ� បរិ ិញ្ញញ បត្រ�
ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្យយ និិ ងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៣ បញ្ចចប់់ ថ្នាាក់់អនុុ បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែក

ពាណិិជ្ជជ ក្នុុ�ងវិ ិស័័យហរិ ិញ្ញញ វត្ថុុ�ពីីវិ ិឡាស្ថាា ន IIC ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៦។ លោ�កក៏៏ បាន
បញ្ចចប់់វិ ិញ្ញាាប័័ណ្ណណបត្រ�បចេ្ច�ចកទេ�សគណនេ�យ្យយ (ACCA) ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៩។

បច្ចុុ�ប្បបន្ននលោ�កកំំ ពុុងបន្តតការសិិក្សាារ Certified of Internal Auditor (CIA)
ហើ�ើយក៏៏ជាសមាជិិក Cambodia Institute of Internal Audit (CIIA)។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

លោ�ោក សុុខ ឡេ�ង

លោ�ោក តាំំ�ង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

លោ�កសុុខ ឡេ�ង បានចូូ លរមួួ ជាមួួ យធនាគារក្នុុ�ង តួួ នាទីី ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែក

លោ�កតាំំ ង បានចូូ ល រួួមជាមួួ យ ធនាគារ RHB Bank (Cambodia) Plc.

នាយកផ្នែ�ែកសេ�វាធនាគារ

ធុុរកិិច្ចចចាប់់តាំំងពីីខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៨។ លោ�កទទួួលខុុសត្រូ�ូវបង្កើ��ត
ើ និិងអនុុវត្តត

ការអភិិវឌ្ឍឍអាជីីវកម្មមយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តទីីផ្សាារ និិងផែ�នការសកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតប

ទៅ�នឹឹងគោ�លបំំណងអាជីីវកម្មមគោ�លបំំណង និិងគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

នាយកផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងវាយតម្លៃ�ៃឥណទាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ

ចាប់់ តាំំងពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១១ ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្ននលោ�កជាប្រ�ធានគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
វាយតម្លៃ�ៃឥណទាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ។ គាត់់មានបទពិិសោ�ធន៍៍សរុុប

ចំំនួួន ១២ឆ្នាំំ� នៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារ។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាាងទូូលំទូ
ំ ូលាយ

ជាប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ លក់់ប្រ�ធានទំំនាក់់ទំំនង និិងប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ធុុរកិិច្ចចជាមួួយធនាគារ

ិ ័យធនាគារពាណិិជ្ជជ និិ ងធនាគារទូូ ទៅ�ដែ�លបានបម្រើ�ើ� ការងារ
នៅ�ក្នុុ�ងវិស័
នៅ�ការិ យា
ិ
ល័័ យ កណ្តា
ា លនៅ�ក្នុុ� ងផ្នែ�ែ ក Credit Operations & Credit

បន្ទាាប់់មកទទួួលបានអនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ធនាគារ នៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�ជាមួួយនិិងបរិ ិញ្ញាាបត្រ�ផ្នែ�ក
ែ វិ ិទ្យាាសាស្រ្ត�ត ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៨ ។
គាត់់ក៏៏បានទទួួលសញ្ញាាប័័ត្រ�ជំំនាញទទួួលស្គាាល់់គុុណភាពអប់់រំ ំពីីវិ ិទ្យាាស្ថាា ន

របស់់ធនាគារ។ កន្លលងមកលោ�កធ្លាាប់់មានបទពិិសោ�ធន៍៍ក្នុុ�ងការបម្រើ�ើ�ការងារ

អន្តតរជាតិិពីីរដែ�លមានមូូលដ្ឋាា ននៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាអស់់រយៈៈពេ�លជាង ១៣ឆ្នាំំ�។
លោ�កបានបញ្ចចប់់ ថ្នាាក់់បរិញ្ញា
ិ ា បត្រ�ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងធុុរកិិ ច្ចចក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៥ និិ ង
បៀ�ៀលប្រា�យក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១០។ លោ�កបានបញ្ចចប់់ការវាយតំំលៃ� ជំំនាញឥណទាន
(CSA) - បរិ ិញ្ញញ បត្រ� OMEGA នៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍ ឥណទាននិិ ងការផ្តតល់់ប្រា�ក់់

Management។ គាត់់បានបញ្ចចប់់ការសិិក្សាាពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យ Teknologi

Asian Chartered Bankers (AICB) នៅ�ឆ្នាំំ�២០១២ ផងដែ�រ។

កម្ចីី�ល្អអបំំផុុតនៅ�ឆ្នាំំ�២០១៤។
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សមាសសភាពរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ (ត)

លោ�ោកស្រី�ី តេ� ជីីង យ៉ីី�ង, JY

លោ�ោក អាាឡាាហ្គាា�សាាន ហាានិិពូូយ៉ាា�

ជាមួួយនឹឹងបទពិិសោ�ធជាង ១៤ឆ្នាំំ� លោ�កស្រី�ី ជីីងយ៉ីី�ង បានបង្កើ��ត
ើ អាជីីពរបស់់

លោ�ក Alagesan បានចូូ លរួួមជាមួួ យ RHB Indochina Bank Limited

នាយកផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន

នាយកផ្នែ�ែកព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាា

ជាវិ ិស្វវករកម្មមវិ ិធីីនៅ�ក្នុុ�ង Extol Corporation ហើ�ើយក្រោ��យមកបានផ្លាាស់់ប្តូូ�រ

ិ ា។ គាត់់ មាន
នៅ�ខែ�មិិ ថុុ នាឆ្នាំំ�២០១៨ ក្នុុ�ងនាមជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកព័័ ត៌៌មានវិទ្យា
បទពិិ សោ�ធន៍៍ ការងារជាង ១២ឆ្នាំំ�នៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យព័័ ត៌៌មានវិ ិទ្យាានៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យ

Telco ដែ�លលោ�កស្រី�ីបានទទួួ លនូូ វបទពិិ សោ�ធន៍៍ ការងារផ្នែ�ែកប្រ�តិិ បត្តិិ�ការ

ធ្វើ�ើ�ការនៅ�លើ�ើគម្រោ��ង IT ជាច្រើ�ើ�នដែ�លបានពង្រី�ីកនៅ�ទូូទាំំងតំំបន់់អាស៊ាា ន

គាត់់នៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មម Telco និិងសេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ JY បានចាប់់ផ្តើ��ម
ើ អាជីីព

ទៅ�កាន់់ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Maxis Communications នៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�លេ�ខ១

អតិិថិិជននិិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងយុុទ្ធធនាការ។ លោ�កស្រី�ីបានចូូលរួួមជាមួួយ RHB
Banking Group នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៣ ហើ�ើយបានផ្លាាស់់ប្តូូ� រជាបន្តតបន្ទាាប់់ ទៅ�ក្នុុ�ង

ធនាគារទូូ រគមនាគមន៍៍ និិ ងដឹឹ កជញ្ជូូ� ន។ រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះគាត់់ បាន
APAC ធនាគារ ANZ និិងអឺឺរ៉ុុប
� ។

តំំ ណែ�ងជាអ្ននកដឹឹ កនាំំនៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មមអតិិថិិជនដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត

គាត់់បានបញ្ចចប់់ការសិិក្សាានៅ�សកលវិ ិទ្យាាល័័យម៉ាាឡេ�ស៊ីី� Terengganu ជាមួួយ

ជាប្រ�ធាននាយកទីីផ្សាារទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ដែ�លមានភារកិិច្ចចលើ�ើកកម្ពពស់់ធនាគារ

នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៦ បន្ទាាប់់ មកលោ�កបានបញ្ចចប់់ បរិញ្ញា
ិ ា បត្រ�ជាន់់ ខ្ពពស់់ ផ្នែ�ែក
គណិិតវិ ិទ្យាាពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យម៉ាាឡាយ៉ាា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១០។

ទិិញយកការគ្រ�ប់់គ្រ�ងតម្លៃ�ៃ និិងទីីផ្សាារ។ នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៥ JY ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង

RHB ឱ្យយទៅ�ជាអ្ននកមានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ និិងមានភាពលេ�ចធ្លោ�ោ ។
ក្រោ��មការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់គាត់់ បានទទួួ លជោ�គជ័័ យពីី RHB Premier ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០១៦ តាមរយៈៈគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ��ើមទីីផ្សាារយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រជាច្រើ�ើ�នជាមួួយដៃ�គូូដ៏៏
ជឿ�ឿជាក់់មួួយចំំនួួនដែ�លជាលទ្ធធផលបានពង្រី�ីកមូូលដ្ឋាា នអតិិថិិជនជាន់់ខ្ពពស់់

របស់់ខ្លួ�ួន។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះធនាគារ RHB គឺឺជាជម្រើ�ើ�សដ៏៏ពេ�ញនិិយមបំំផុុតក្នុុ�ង
វិ ិស័័យធនាគារនៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�។

ិ ាជំំ នា ញផ្នែ�ែ ក វិ ស្វវ
ិ កម្មម សូូ ហ្វវវែែ រ
និិ ង សញ្ញាាប័័ ត្រ� បរិ ញ្ញា
ិ ា បត្រ�ផ្នែ�ែ ក ព័័ ត៌៌ មា នវិ ទ្យា

គាត់់ទទួួលបានវិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ� PMP® ពីីគម្រោ��ងគ្រ�ប់់គ្រ�ងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៣ ។
គាត់់មានបទពិិសោ�ធន៏៏យ៉ាាងច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគម្រោ��ង IT រួួមមាន: ការ

ិ ី , ការកសាងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ, Virtualization Server,
អភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ កម្មមវិធី
ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមជ្ឈឈមណ្ឌឌលទិិន្ននន័័យនិិងការធ្វើ�ើ�អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍។

មុុនពេ�លចូូ លរួួមជាមួួ យ RHB Banking Group លោ�កស្រី�ី JY ជាមួួ យ

ិ ា បនបត្រ� ITIL ហើ�ើយបានដឹឹ ក នាំំ គម្រោ��ងសេ� វាកម្មម
គាត់់ ទទួួ ល បានវិ ញ្ញា

ការដឹឹកនាំំការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអតិិថិិជន។ នាងបានឈ្នះះ�ពានរង្វាាន់់ការអនុុវត្ដដន៍៍ល្អបំ
អ ំផុុត

ក្នុុ�ង MNC មុុនពេ�លចូូ លរួួមជាមួួ យធនាគារ RHB Bank Berhad ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០១៦ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំក្រុ�ុមការងារបច្ចេ�េកវិ ិជ្ជាា ព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាាក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

Citibank Berhad និិ ងបានធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យអ្ននកដឹឹ កនាំំអាជីី វកម្មមលក់់ រាយក្នុុ�ង

ប្រ�ចាំំតំំបន់់ អាស៊ីី�ប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិិ�កសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិិ�ម៉ាាឡេ�ស៊ីី�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១១ តាមរយៈៈ
ិ ី អតិិថិិជនជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។ លោ�កស្រី�ី JY បានបញ្ចចប់់ ការសិិក្សាាផ្នែ�ែក
កម្មមវិធី

ិ កម្មម (Hons។ ) នៃ�សកលវិទ្យា
ិ ាល័័យ Multimedia ប្រ�ទេ�ស
បរិញ្ញា
ិ ា បត្រ�វិស្វវ

ម៉ាា ឡេ�ស៊ីី�ជាមួួយនឹឹងអាហារូូបករណ៍៍ពេ�ញនិិយមពីីមូូលនិិធិិ Lee។

ិ ានិិ ងនាយកដ្ឋាា នសេ�វាកម្មមព័័ត៌៌មានវិទ្យា
ិ ានៅ�
ផ្លាាស់់ប្តូូ� រ និិ ងកែ�ច្នៃ�ៃព័័ ត៌៌មានវិទ្យា

គម្រោ��ងតំំបន់់និិងបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាសម្រា�ប់់ RHB ។

បច្ចុុ�ប្បបន្ននលោ�កបានមើ�ើលការខុុសត្រូ�ូវ និិងជានាយកផ្នែ�ក
ែ ព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាានៃ�ធនាគារ
RHB Indochina Bank, RHB Bank Laos (ឡាវ) និិ ង RHB Indochina
Securities ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

លោ�ោក ទុុយ ចិិន្តាា�

លោ�ោក តាំំ�ង លីីឌីី

ជាមួួ យបទពិិ សោ�ធជាង ១២ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងវិ ិស័័យគ្រ�ប់់ គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស ទាំំង
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិ ងអន្តតរជាតិិ លោ�ក ទុុយ ចិិ ន្តាា បានចូូ លរួួមជាមួួ យ

លោ�ក តាំំង លីីឌីី មានបទពិិសោ�ធន៏៏ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារជាង១៧ឆ្នាំំ� ទៅ�លើ�ើ

និិងបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៩ ។

ពីីវិ ិទ្យាាស្ថាា នធនាគារនិិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�ឆាំំង

នាយកផ្នែ�ែកធនធានមនុុស្សស និិងបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល

ធនាគារ អអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ជានាយកផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស

មុុនពេ�លបានបញ្ចចប់់ ការសិិ ក្សាាថ្នាាក់់បរិញ្ញា
ិ ា បត្រ� ភាសាអង់់ គ្លេ�េស ជំំ នាញ

ិ ាស្ថាា នភាសាបរទេ�ស(IFL), លោ�ក ចិិ ន្តាា
ទំំ នាក់់ ទំំនងពាណិិជ្ជជកម្មម នៅ�វិទ្យា

នាយកផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការឥណទាន សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងផ្នែ�ក
ែ
ប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម។ លោ�កបានទទួួ លវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ផ្នែ�ែកប្រ�តិិ បត្តិិ�តាមបទបញ្ញញ ត្តិិ�

ការសម្អាាតប្រា�ក់់ ជាន់់ ខ្ពពស់់ របស់់ សមាគមន៍៍ ប្រ�តិិបត្តិិ�អន្តតរជាតិិ (ICA) ពីី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លការប្រ�តិិបត្តិិ�អន្តតរជាតិិ (ICT)។

បានបញ្ចចប់់អាហារូូបករណ៏៏ថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញញ បត្រ�ជំំនាញ គ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស
នៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ វេេទមហាឬស្សីី� ។
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សមាសសភាពរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ (ត)

លោ�ោក ម៉ែ�ែន ណាារិិទ្ធធ

លោ�ោក សួួន សូូផាានីីកាា

លោ�កណារិ ិទ្ធធ បានចូូលបម្រើ�ើ�ការងារជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្ឌូូ�ឆៃ�ណា

លោ�ក សួួន សូូផានីីកា បានទទួួលសញ្ញាាប័័ត្រ�អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែក ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

គាត់់ មានបទពិិ សោ�ធន៍៍ ការងារជាង ១៤ឆ្នាំំ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារ និិ ង វិ ិជ្ជាាជីី វៈ�
គណនេ�យ្យយ និិ ងសវនកម្មម (KPMG Cambodia)។ គាត់់ មានបទពិិ សោ�ធន៍៍

ឆ្នាំំ� ២០១៣ ។

នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

លីីមីីធីីត នៅ�ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លមានតួួនាទីីជាប្រ�ធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

ជាច្រើ�ើ�ន នៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យសវនកម្មម សម្រា�ប់់ឧស្សាាហកម្មមផ្សេ�េងៗ ជាពិិសេ�សសម្រា�ប់់
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�និិងធនាគារ សំំណង់់ ទូូរគមនាគមន៍៍ និិងធានារ៉ាា ប់់រង។

គាត់់បានបញ្ចចប់់ការសិិក្សាានៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យភូូមិិន្ទភ្នំ
ទ �ពេ�
ំ ញ ដោ�យទទួួលបាន

សញ្ញាាបត្រ�បរិ ិញ្ញាាបត្រ�វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រផ្នែ�ក
ែ គណិិតវិ ិទ្យាា នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩៩ បន្ទាាប់់មក

គាត់់បានបញ្ចចប់់ការសិិក្សាាជាមួួយ ACCA កម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាា ន ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៩។
គាត់់ ត្រូ�ូ វ បានទទួួ ល ស្គាា ល់់ នូូ វ ជំំ នា ញឥណទានជាផ្លូូ�វការ (Credit Skill
Accreditation) ពីី Omega Performance Corporation ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤។
ិ ា បនបត្រ�គណនេ�យ្យយករផ្នែ�ែ ក គ្រ�ប់់ គ្រ �ង (Certified
គាត់់ ក៏៏ ទទួួ ល បានវិ ញ្ញា
ិ ាស្ថាា ន Certified Management
Management Accountants) ពីី វិ ទ្យា
ិ ា បនបត្រ�ផ្នែ�ែកវិជ្ជាាជី
ិ
Accountants ពីី ប្រ�ទេ�សអូូ ស្រ្តា�ាលីី និិ ងវិញ្ញា
ី វៈ�ធនាគារ

(Professional Banker) ពីី Asian Institute of Chartered Bankers ក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ�២០១៨។
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នាយកផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យភូូមិិន្ទទនីីតិិសាស្ត្រ�រនិិងវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៅ�

លោ�កបានចូូ លបម្រើ�ើ� ការងារ នៅ�ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� ឥណ្ឌូូ�ឆៃ�ណា លីីមីីធីីត
នៅ�ខែ�មិិថុុនាឆ្នាំំ� ២០១៩ ហើ�ើយមុុនពេ�លចូូលបម្រើ�ើ�ការងារ គាត់់ធ្លាាប់់ជានាយក

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ របស់់ ធនាគារបរទេ�សដ៏៏ ធំំមួួយនៅ�កម្ពុុ�ជាដែ�លមាន

បទពិិ សោ�ធន៍៍ ការងារសរុុប ១២ ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងនោះ�ះបទពិិ សោ�ធន៍៍ នៃ�ជំំ នាញ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ សរុុប ១០ ឆ្នាំំ�។ គាត់់មានជំំនាញក្នុុ�ងការវិ ិភាគ ជាពិិសេ�ស

គឺឺហានភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយរងគ្រោះ��ះ ហានិិភ័័យទីីផ្សាារ ហើ�ើយក៏៏មានចំំណេះ�ះដឹឹង
យ៉ាា ងទូូ លំំទូូលាយទៅ�នឹឹ ងហានិិ ភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិ ងហានិិ ភ័័យឥណទាន
ផងដែ�រ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

កញ្ញាា� អាាន ម៉ាា�រីី

នាយកផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងលេ�ខាធិិការ

កញ្ញាា ម៉ាា រី ី ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិ ងលេ�ខាធិិ ការនៅ�ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ� ២០១៨ ។ កញ្ញាា បានចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចការធនាគារតាមរយៈៈការផ្តតល់់នូូវ
ការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ ដំំណោះ�ះស្រា�យផ្នែ�ក
ែ ច្បាាប់់ និិងតួួនាទីីជាលេ�ខាធិិការរបស់់

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ក្នុុ�ងកិិច្ចចសម្រ�បសម្រួ�ួលអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្បីី�
ធានានូូ វការប្រ�តិិ បត្តិិ�របស់់ ធនាគារ ដោ�យអនុុលោ�មតាមនិិ យ័័តកម្មមច្បាាប់់
អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម គោ�លនយោ�បាយ និិងការទាមទារផ្សេ�េងៗ។

មុុនចូូ លបម្រើ�ើ� ការងារនៅ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្ឌូូ�ឆៃ�ណា កញ្ញាា ម៉ាា រី ី
មានបទពិិ សោ�ធន៍៍ ការងារអស់់រយៈៈពេ�ល ៥ ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងវិ ិស័័យហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� កញ្ញាា
បានទទួួលបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាាងទូូលំំទូូលាយនៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យច្បាាប់់ក្នុុ�ងតួួនាទីីជា
ប្រ�ធានប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងជាលេ�ខាធិិការក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ជាមួួយគ្រឹ�ឹស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ឯកជនមួួយចំំនួួន និិងជាសហការី ី ផ្នែ�ក
ែ ដើ�ើមបណ្តឹឹ�ងរប្បបវេេណីី នៅ�អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
វិ ិសាមញ្ញញ តុុលាការកម្ពុុ�ជា (អវតក) ផងដែ�រ។

កញ្ញាា ម៉ាា រី ី បានបញ្ចចប់់ការសិិក្សាាថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ� ផ្នែ�ក
ែ ច្បាាប់់ នៅ�សកលវិ ិទ្យាាល័័យ
ភូូមិិន្ទទនីីតិិសាស្ត្រ�រ និិងវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងទទួួលបានកម្មមវិ ិធីីផ្លាាស់់ប្តូូ�រកម្មម

សិិក្សាារដូូវក្តៅ�ៅ នៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ Saga នៅ�ប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�នក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៦។
កញ្ញាា កំំ ពុុងបន្តតការសិិក្សាាថ្នាាក់់អនុុ បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ
ពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យភូូមិិន្ទទនីីតិិសាស្ត្រ�រ និិងវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។
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ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិង
គណៈៈកម្មាាធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ
ល.រ
០១
០២
០៣
០៤
០៥
០៦

ល.រ
០១
០២
០៣
០៤
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ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង
លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ
សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ�
សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

ល.រ
០១
០២
០៣
០៤

លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង

ដាាតុុ អាាឌិិស្សាា�ឌិិគីីន អាាលីី
សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

ល.រ

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម

០១

លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ�

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ�

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារលាាភកាារ
និិងកាារតែ�ងតាំំ�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង

០២
០៣
០៤

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង
លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ�

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ល.រ
០១
០២
០៣
០៤
០៥
០៦
០៧
០៨
០៩

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង
លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក យ៉ុុ�ង ជីីងសាាន

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ឆរ័័ ធៀ�ៀមយ៉ូូ�វ

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

អ្ននកស្រី�ី តេ� ជីីង យ៉ីី�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

០១
០២
០៣
០៤

ល.រ
០១
០២
០៣
០៤

លោ�ោក សុុខ ឡេ�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ឈឹឹម សាារ៉េេ�ត

០៥

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង
លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក ឆរ័័ ធៀ�ៀមយ៉ូូ�វ

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក សួួន សូូផាានីីកាា

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក សុុខ ឡេ�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

អ្ននកស្រី�ី តេ� ជីីង យ៉ីី�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មមគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក តាំំ�ង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ទុុយ ចិិន្តាា�

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

ល.រ
០១

លោ�ោក អាាល់់ឌៀ�ៀន រីីហ្សាា�ល

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារឥណទាាន
ល.រ

គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ ារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយ និិងបំំណុុល

០២
០៣

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង
លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង

០៤

លោ�ោក យ៉ុុ�ង ជីីងសាាន

០៥

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

ឈ្មោះ�ះ�� និិងមុុខតំំណែ�ង
លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ោក ឈឹឹម សាារ៉េេ�ត

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក ម៉ែ�ែន ណាារិិទ្ធធ

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក តាំំ�ង លីីឌីី

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក សួួន សូូផាានីីកាា

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក តាំំ�ង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ

លោ�ោក សុុខ ឡេ�ង

សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការ
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របាយការណ៍៍
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាាយកាារណ៍៍ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាលរបស់់ ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក (ហៅ�ៅកាាត់់ថាា "ធនាាគាារ") សូូមដាាក់់ជូូន
របាាយកាារណ៍៍របស់់ខ្លួួ�ន និិងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរបស់់ធនាាគាារ សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩។
អំំពីីធនាាគាារ
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្តូូ�ឆៃ�ណា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើង

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម

ដោ�យមានវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�វូ បានធនាគារជាតិិ នៃ�

កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តា
ា ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាាប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មមធនាគារ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០៨។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារ

បានប្តូូ�រនាមករណ៍៍របស់់ខ្លួ�ួនទៅ�ជា ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក។
ធនាគារគឺឺ ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់ កាប់់ ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យ

ធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវមាន

ិ នធន
និិ ងបុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ ដែ�លបានជម្រះ�ះចេ�ញពីី បញ្ជីី� ឬ ចំំ នួួនសំំ វិធា

សម្រា�ប់់ការខាតបង់់ដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារមានតមៃ្ល�លមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ជាសារវន្តតនោះ�ះទេ�។

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបាន
ចាត់់វិ ិធានការដែ�លមានមូូលដ្ឋាា នសមរម្យយដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ថាបណ្ដា
ា ទ្រ�ព្យយសកម្មម

ទាំំងឡាយ ដែ�លទំំនងជាមិិនអាចបង្វិិ�លមកវិ ិញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្ដិិ�ការអាជីីវកម្មម

កម្រិ�ិត បានចុះះ�បញ្ជីីពា
� ណិិជ្ជជកម្មម នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុន
� មេ�ធំំជាងគេ�

ធម្មមតា តាមតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�គណនេ�យ្យយរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�បន្ថថយ
ឱ្យយស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃដែ�លរំ ំពឹឹងថានឹឹងអាចលក់់បាននៅ�លើ�ើទីីផ្សាារជាក់់ស្ដែ�ែង។

សាជីីវកម្មមក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរួួម ចូូលជាធរមានចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ក
ែ លើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹឹង

គឺឺ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Banking Group ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងធ្វើ��ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមក្រោ��មច្បាាប់់ស្តីី�ពីី
សហគ្រា�សពាណិិជ្ជជនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងក្រោ��មបទប្បបញ្ញញ តិិនៃ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
(ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តា
ា ល”)។

លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងភាាគលាាភ
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ត្រូ�ូវបាន
បង្ហាា ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ នៅ�លើ�ើ
ទំំព័័រទីី ២៤១។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� មិិនមានការប្រ�កាស ឬការបង់់ភាគលាភទេ�។

ដើ�ើមទុុន
ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� ដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាគារមិិនមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលទេ�។

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានអាាក្រ�ក់់ និិងឥណទាានសង្ស័័�យ
មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល

បានចាត់់ វិ ិធានការដែ�លមានមូូ លដ្ឋាា ន សមរម្យយ ពាក់់ ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងការជម្រះ�ះ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ចេ�ញពីីបញ្ជីី� និិងការធើ្វ�វ�សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលពុំំ�បានដឹឹងពីី កាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយ ដែ�លបណ្តា
ា លអោ�យ

តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ជា
សារវន្តតនោះ�ះទេ�។

បំំណុុលយថាាហេ�តុុ និិងបំំណុុលផ្សេ�េងៗ
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ មិិនមាន ៖
ក. បន្ទុុ�កណាមួួយលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់ធនាគារ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារ
ការដាក់់ ប ញ្ចាំំ�សម្រា�ប់់ កា រធានាបំំ ណុុ លរបស់់ បុុគ្គគ លណាម្នាាក់់ ឡើ �ើយ
ចាប់់តាំំងពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មក ឬ

ខ.បំំណុុ លយថាហេ�តុុណាមួួយរបស់់ធនាគារ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងចាប់់តាំំងពីី

ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មក ក្រៅ��ពីីបំំណុុ លផ្សេ�េងៗនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រការអាជីីវកម្មម
ធនាគារធម្មមតានោះ�ះទេ�។

តាមយោ�បល់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ពុំំ�មានបំំណុុ លយថាហេ�តុុ ឬបំំណុុ ល

ផ្សេ�េងៗរបស់់ធនាគារដែ�លត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្យយសង ឬអាចនឹឹងត្រូ�វូ បានទាមទារ
ឱ្យយសងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ�បន្ទាាប់់ពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លនឹឹង ឬ អាចនឹឹង
មានផលប៉ះះ�ពាល់់ ជាសារវន្ដដដល់់ លទ្ធធភាពរបស់់ ធនាគារ ក្នុុ�ងការបំំ ពេ�ញ
កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួ�ននៅ�ថ្ងៃ
ួ
�ៃដល់់ពេ�លកំំណត់់សងនោះ�ះទេ�។

ការខាតបង់់ ដែ�លបណ្តា
ា លមកពីី ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ហើ�ើយបានយល់់ ស្រ�ប

កាារប្រែ��ប្រួ�ួលកាាលៈៈទេ�សៈៈ

ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី� និិងបានកត់់ត្រា�សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន

គិិ តត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលមិិ នបានដឹឹ ង

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិចេ្ឆ�ឆទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ក
ែ លើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹឹង

ដែ�លបានបង្ហាា ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� មានភាពមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ�។

ថារាល់់ឥណទាន និិ ងបុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ ទាំំងអស់់ដែ�លបានដឹឹ ង ត្រូ�ូវបាន

និិងបុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ និិងសង្ស័័�យ ពេ�ញលេ�ញ។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលពុំំ�បានដឹឹងពីីកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយ ដែ�លនាំំឱ្យយចំំនួួនឥណទាន
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ពីីកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយដែ�លមិិនបាន វែែកញែ�កនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ឬ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ដែ�លអាចបណ្ដា
ា លឱ្យយចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារមិិនប្រ�ក្រ�តីី
តាមយោ�បល់់របស់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារសម្រា�ប់់

កាារទទួួ ល ខុុ សត្រូ� ូ វ របស់់ ក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្សា ា�ភិិ បា ាលលើ�ើ រ បាាយកាារណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដំំ ណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះ មិិ នមានរងនូូ វផលប៉ះះ�ពាល់់ ជាសារវន្ដដពីី គណនីី

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលទទួួ លខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការបញ្ជាាក់់ ថារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ធម្មមតានោះ�ះទេ�។ តាមយោ�បល់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល នៅ�ចន្លោះ�ះ �ពេ�ល

ធនាគារ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ព្រ�មទាំំងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលំហូ
ំ រូ

ប្រ�តិិ បត្ដិិ�ការ ឬព្រឹ�ឹ ត្ដិិ� ការណ៍៍ណាមួួ យដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិ ងមិិន
រវាងដំំ ណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� មកទល់់ នឹឹងកាលបរិច្ឆេ�េទនៃ�
ិ
របាយការណ៍៍នេះ�ះ

បង្ហាា ញត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ នូូវគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋភា
ឋ ពជាសារវន្ដដទាំំងអស់់នៃ�ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់

សាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍

មិិ នមានគណនីី ប្រ�តិិ បត្ដិិ�ការ ឬព្រឹ�ឹ ត្ដិិ� ការណ៍៍ណាមួួ យដែ�លមានលក្ខខណៈៈ

ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CIFRS”)។

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនោះ�ះទេ�។

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឱ្យយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ៖
១.អនុុវត្ដដគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសមស្រ�ប ដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ និិង

ជាសារវន្តត និិ ងមិិនធម្មមតា ដែ�លទំំ នងជាមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដដល់់

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
សមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលរបស់់ធនាគារដែ�លនៅ�បម្រើ�ើ� ការក្នុុ�ងអំំ ឡុុងឆ្នាំំ�
រហូូតដល់់កាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះមានរាយនាមដូូចខាងក្រោ��ម៖

លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យយ និិងមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

បានតែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩

លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ

ការប៉ាា ន់់ប្រ�មាណសមហេ�តុុផល និិងប្រ�កបដោ�យការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ព្រ�មទាំំង
អនុុវត្ដដតាមគោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះជាប្រ�ចាំំ។

២.អនុុវត្ដដតាមតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មានរបស់់ CIFRS ហើ�ើយ

ប្រ�សិិ ន បើ�ើមានការប្រា�សចាកណាមួួ យក្នុុ� ងការបង្ហាា ញឱ្យយមានភាព

ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ការប្រា�សចាកទាំំងនោះ�ះត្រូ�វូ បានបង្ហាា ញ ពន្យយល់់ និិងកំំណត់់ចំំនួួន

ទឹឹកប្រា�ក់់ឱ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។
៣. រក្សាាទុុកកំំណត់់ត្រា�គណនេ�យ្យយឱ្យយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។

៤.រៀ�ៀបចំំ រ បាយការណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� ដោ�យផ្អែ�ែ ក លើ�ើមូូ ល ដា្ឋឋ ននិិ រ ន្ដដរភាពនៃ�
ដំំណើ�ើ រការអាជីីវកម្មម លើ�ើកលែ�ងតែ�មានករណីីសន្មមតសមរម្យយថាធនាគារ

នឹឹងមិិនអាចបន្ដដកិិច្ចចប្រ�តិិបត្ដិិ�ការអាជីីវកម្មមនៅ�ពេ�លអនាគតដ៏៏ខ្លីី� និិង

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

៥. គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងដឹឹកនាំំធនាគារឱ្យយមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព តាមរយៈៈការសម្រេ�េចចិិត្តត

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

ធនាគារ ហើ�ើយត្រូ�ូវធានាថាផលប៉ះះ�ពាល់់ទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី

បានតែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៩

លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ�
អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

លោ�ោក ធូូ គីីម សេ�ង
អភិិបាល (អភិិបាលមិិនឯករាជ្យយ ប្រ�តិិបត្តិិ�)

បានតែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩

ដាាតុុ អាាឌិិស្សាា�ឌិិគីីន អាាលីី

ជាសារវន្តតទាំំងអស់់ដែ�លជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ និិងលទ្ធធផលរបស់់
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលអះះអាងថា ធនាគារបានអនុុវត្ដដតាមតម្រូ�ូវការខាងលើ�ើក្នុុ�ង
ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

កាារអនុុម័័តរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លបានភ្ជាាប់់មកជាមួួយ ព្រ�មទាំំងកំំណត់់សម្គាាល់់

ទាំំងឡាយបានបង្ហាា ញត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ នូូវគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋភា
ឋ ពជាសារវន្តតទាំំងអស់់នៃ�ស្ថាា នភាព

អភិិបាល (អភិិបាលមិិនឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ� និិងជាអ្ននកតំំណាងរបស់់

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

Dato’ Khairussaleh Ramli

ទៅ�តាមស្តតង់់ ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ ទងនឹឹងហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

ភាគទុុនិិក) - បានតែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)
បានលាឈប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩

ព្រ�មទាំំងលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ដោ�យអនុុលោ�ម

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដោ�យយោ�ងទៅ�តាមសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល។

លោ�ោក Ong Seng Pheow
អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

បានលាឈប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩

លោ�ោក Lim Loong Seng
អភិិបាល (អភិិបាលមិិនឯករាជ្យយ ប្រ�តិិបត្តិិ�)

បានលាឈប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩

លោ�ោកស្រី�ី Gan Pai Li
អភិិបាល (អភិិបាលមិិនឯករាជ្យយ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

បានលាឈប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩

_______________________
លោ�ក Chin Yoong Kheong
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២០
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របាយការណ៍៍សវនករឯករាជ្យយ

របាាយកាារណ៍៍សវនករឯករាាជ្យយ

ជូូនភាាគទុុនិិកធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាលរបស់់ ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក (ហៅ�ៅកាាត់់ថាា "ធនាាគាារ") សូូមដាាក់់ជូូន
របាាយកាារណ៍៍របស់់ខ្លួួ�ន និិងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរបស់់ធនាាគាារ សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩។
មតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�

ព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗ

តាមមតិិយោ�បល់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងៗ។ ព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងៗ ដែ�ល

(ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា“ធនាគារ”) បង្ហាា ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពជា
សារវន្តតទាំំងអស់់ពីីស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

យើ�ើងខ្ញុំំ�ទទួួ
លបាន គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ រួួមមាន
�
របាយការណ៍៍ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�បន្ថែ�ែមទៅ�តាមតម្រូ�ូវការ

ឆ្នាំំ� ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ ទងនឹឹងហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងរបាយការណ៍៍សវនករ របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ទេ�។
�

ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ព្រ�មទាំំងលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណាច់់
អន្តតរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CIFRS”)។

របាាយកាារណ៍៍ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�បាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ រួួមមាន៖
•
•
•
•
•

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ថុ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា ំ២០១៩

របាយការណ៍ចំ ណេញ-ខាតនិ ងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗសម្រាប់ ដំណាច់ ឆ្នា ំ

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំ

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ំ និង

កំ ណត់សម្គា ល់ របាយការណ៍ហិ រញ្ញវត្ថុរួមទាំងសេចក្តីសង្ខេបគោលការណ៍
គណនេ�យ្យយសំំខាន់់ៗ។

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�មតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�
យើ�ើងខ្ញុំំ�� បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ ដារអន្តតរជាតិិ ស្តីី�ពីី
សវនកម្មម នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ស្តតង់់ដារសវនកម្មម”)។ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់
ដារទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានពណ៌៌នាបន្ថែ�ែម
�
ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ “ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�” នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។
យើ�ើងខ្ញុំំ�ជឿ�ឿជាក់់
ថាភ័័ស្តុុតាងសវនកម្មម
ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ��បានទទួួលមានភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
�
�
និិងសមហេ�តុុផល ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាមូូលដ្ឋាា នសម្រា�ប់់ការបញ្ចេ�េ ញមតិិយោ�បល់់របស់់
យើ�ើងខ្ញុំំ��។

ឯករាាជ្យយ
យើ�ើងខ្ញុំំ��មានឯករាជ្យយពីីធនាគារ ដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌សម្រា�ប់់
គណនេ�យ្យយករវិ ិជ្ជាាជីីវៈ� ដែ�លចេ�ញផ្សាាយដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាស្តតង់់ដារក្រ�មសីីលធម៌៌

អន្តតរជាតិិ (ហៅ�កាត់់ថា “ក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ”) និិងអនុុលោ�មទៅ�តាមក្រ�ម

របស់់ធនាគារជាតិិ នៃ�កម្ពុុជា
៌ នទាំំងនេះ�ះមិន
ិ មែ�នជាផ្នែ�ក
ែ នៃ�របាយការណ៍៍
� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព័័ត៌មា

មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ចំំ
� ពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ពុំំ�បានគ្រ�បដណ្តតប់់

ទៅ�លើ�ើព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងៗនោះ�ះទេ� ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំ�មិិ
� នធ្វើ�ើ�ការធានាអះះអាងចំំពោះ�ះ
ព័័ត៌៌មានទាំំងនោះ�ះទេ�។
ទាក់់ទងនឹឹងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��ទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� យើ�ើង
ខ្ញុំំ�ទទួួ
លខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការអានព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងៗដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ ដើ�ើម្បីី�
�
ពិិ ចា រណាថាតើ�ើព័័ ត៌៌ មា នផ្សេ�េងៗទាំំ ងនោះ�ះ មានភាពផ្ទុុ� យគ្នាា ជាសារវន្តតពីី

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ឬផ្ទុុ�យពីីការយល់់ដឹឹងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ផ្អែ� �ែកលើ�ើលទ្ធធផល
នៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ឬមានការរាយការណ៍៍ពីីកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតដែ�លបាន
កើ�ើតឡើ�ើងឬទេ�។

ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការងារដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�� បានបំំ ពេ�ញ ទៅ�លើ�ើព័័ ត៌៌មានផ្សេ�េងៗដែ�ល
យើ�ើងខ្ញុំំ��បានទទួួលមុុនកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើ
យើ�ើងខ្ញុំំ��សន្និិ�ដ្ឋាា នថាមានកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងៗ

ទាំំងនេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ�ត្រូ�ូ
� វរាយការណ៍៍ពីីអង្គគហេ�តុុនៃ�កំំហុុសឆ្គគងទាំំងនោះ�ះ។ យើ�ើងខ្ញុំំ��
មិិនមានអ្វីី�ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ចំំពោះ�ះបញ្ហាានេះ�ះទេ�។

កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអ្ននកដែ�លទទួួលបន្ទុុ�ក
លើ�ើអភិិបាាលកិិច្ចចរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងបង្ហាា ញ

របាយការណ៍៍ទាំំងនោះ�ះឱ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម CIFRS និិង

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការ ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងកំំណត់់ថាមានភាព
ចាំំបាច់់ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឱ្យយចៀ�ៀសផុុតពីីការរាយការណ៍៍ខុុស
ជាសារវន្តត ដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគងផ្សេ�េងៗ។

សីីលធម៌៌របស់់វិ ិទ្យាាស្ថាា នគណនេ�យ្យយករជំំនាញ និិងសវនករកម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា

ក្នុុ� ងការរៀ�ៀបចំំ រ បាយការណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� ថ្នាាក់់ គ្រ �ប់់ គ្រ �ងទទួួ ល ខុុសត្រូ�ូ វ ក្នុុ� ង
ការវាយតម្លៃ�ៃអំំពីីលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ការ

ផ្នែ�ក
ែ ក្រ�មសីីលធម៌៌ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដែ�លកំំណត់់ដោ�យ “ក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ”

នឹឹ ងនិិរន្តតរភាពអាជីី វកម្មម ដោ�យប្រើ�ើ� មូូលដ្ឋាា នគណនេ�យ្យយសម្រា�ប់់ និិរន្តតរភាព

“ក្រ�មសីីលធម៌៌ វគសក”)។ យើ�ើងខ្ញុំំ��បានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
និិង“ក្រ�មសីីលធម៌៌ វគសក”។

លាតត្រ�ដាងព៌៌ត័័មានដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាបញ្ហាាផ្សេ�េងៗដែ�លទាក់់ទិិនទៅ�
អាជីីវកម្មម លើ�ើកលែ�ងតែ�ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោ��ងនឹឹងបិិទអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ
ឬបញ្ឈឈប់់ប្រ�តិិបតិ្តត�ការ ដោ�យមិិនមានជម្រើ�ើ�សប្រ�កបដោ�យភាពប្រា�កដប្រ�ជា
ណាមួួយ។

210

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

អ្ននកដែ�លទទួួលបន្ទុុ�កអភិិបាលកិិច្ចច ត្រូ�ូវមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ថាមានភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់ជាសារវន្តតបានកើ�ើតឡើ�ើង នោះ�ះយើ�ើងខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�

កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករ ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើ
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ឬប្រ�សិិនបើ�ើការលាតត្រ�ដាងនោះ�ះនៅ�មិិ នទាន់់

ដំំណើ�ើ រការនៃ�ការរាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

ការបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយ ការណ៍៍សវនកម្មម ដើ�ើម្បីី�ទាញចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍អ្ននក
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ចំំពោះ�ះការលាតត្រ�ដាង ព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ង

គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ទៀ�ៀត យើ�ើងខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ�ែមតិិ យោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។
សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដា្ឋឋនសរុុបរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើភ័័ស្តុុ�តាងសវនកម្មម

គោ�លបំំណងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��គឺឺស្វែ�ែងរកអំំណះះអំំណាងដែ�លសមហេ�តុុផល ថា

ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ��ទទួួ លបាន រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃចុះះ �ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើរបាយការណ៍៍
សវនកម្មមនេះ�ះ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ ឬលក្ខខខណ្ឌឌនានា

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ទាំំងមូូលពុំំ�មានការរាយការណ៍៍ខុុសជាសារវន្តតដែ�ល
បណ្តា
ា លមកពីី ការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំ ហុុសឆ្គគងផ្សេ�េងៗ និិ ងចេ�ញរបាយការណ៍៍

ក្នុុ�ងពេ�លអនាគត អាចបណ្តា
ា លឱ្យយធនាគារឈប់់បន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម។

សវនកម្មមដែ�លមានមតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។ ការអះះអាងដែ�លសមហេ�តុុផល
គឺឺជាការអះះអាងក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមិិនមែ�នជាការធានាថាសវនកម្មមដែ�ល

បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ ដារសវនកម្មម តែ�ងតែ�រកឃើ�ើញ
ជានិិច្ចចនូូវការរាយការណ៍៍ខុុសជាសារវន្តតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះទេ�។ ការ

រាយការណ៍៍ខុុសអាចកើ�ើតឡើ�ើងពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគង ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបាន

ចាត់់ទុុកថាមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត ប្រ�សិិនបើ�ើការរាយការណ៍៍ខុុសនីីមួួយៗ
ឬការរាយការណ៍៍ខុុសសរុុប អាចត្រូ�ូវបានរំ ំពឹឹងថាជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើមូូលដ្ឋាា ននៃ�ការ

សម្រេ�េចចិិត្តតផ្នែ�ក
ែ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ។
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារសវនកម្មម តម្រូ�ូវ

ឱ្យយយើ�ើងខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ និិងរក្សាាការងឿ�ឿងឆ្ងងល់់ប្រ�កបដោ�យវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�
ក្នុុ�ងពេ�លបំំពេ�ញការងារសវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំ��៖

•

វាយតម្លៃ�ៃការបង្ហាា ញទូូ ទៅ� រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិ ងខ្លឹឹ�មសារក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍
ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� រាប់់ ទាំំ ង ការលាតត្រ�ដាងព័័ ត៌៌ មា នផ្សេ�េងៗ និិ ងកំំ ណត់់ ថា

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�បង្ហាា ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ជាក់់ស្តែ�ែង
ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការបង្ហាា ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

យើ�ើងខ្ញុំំ��បានរាយការណ៍៍ជូូនអ្ននកដែ�លទទួួលបន្ទុុ�កអភិិបាលកិិច្ចចនូូវបញ្ហាាផ្សេ�េងៗ
ដូូចជា ទំំហំំការងារ និិងពេ�លវេេលាសវនកម្មម ព្រ�មទាំំងបញ្ហាា សវនកម្មមសំំខាន់់ៗ
រួួមទាំំ ង រាយការណ៍៍ពីី ភាពខ្វះះ�ខាតជាសារវន្តតនៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ��បានរកឃើ�ើញក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។

•កំំ ណត់់ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យនៃ�ភាពខុុសជាសារវន្តតនៃ�របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លអាចបណ្តា
ា លមកពីី ការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំ ហុុសឆ្គគងផ្សេ�េងៗ

ដោ�យតាក់់តែ�ងនីីតិិវិ ិធីីសវនកម្មម និិងធ្វើ��ើសវនកម្មមដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង

ជ. ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ហានិិភ័័យ ទាំំងនោះ�ះ និិងស្វែ�ែងរកភ័័ស្តុុតាងសវនកម្មម
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងសមស្រ�ប
�
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាមូូ លដ្ឋាា នសម្រា�ប់់ ការបញ្ចេ�េ ញមតិិ យោ�បល់់ របស់់ យើ�ើងខ្ញុំំ�� ។
ហានិិ ភ័័យដែ�លបណ្តា
ា លមកពីី ការរកមិិ នឃើ�ើញកំំ ហុុសជាសារវន្តតពីី ការ
ក្លែ�ែងបន្លំំ� វាមានទំំ ហំំធំំជាងហានិិ ភ័័យដែ�លបណ្តា
ា លមកពីី កំំហុុ សឆ្គគង

អចេ�តនា។ ការក្លែ�ែងបន្លំំ�រួួមមាន ការសមគំំនិិត ការក្លែ�ែងបន្លំំ�ឯកសារ ការ
លុុបបំំបាត់់ដោ�យចេ�តនា ការបង្ហាា ញខុុស ឬការរំ ំលងប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

•ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីប្រ�ព័័ ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងសវនកម្មម
ដើ�ើម្បីី�តាក់់តែ�ងនីីតិិវិ ិធីីសវនកម្មមដែ�លសមស្រ�បទៅ�តាមកាលៈៈទេ�សៈៈ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

មិិ ន បញ្ចេ�េ ញមតិិ យោ� បល់់ រ បស់់ យើ�ើងខ្ញុំំ�� ទៅ �លើ�ើប្រ�សិិ ទ្ធធ ភា ពនៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធធ

គុុយ លីីម
Partner
រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារទេ�។
•

វាយតម្លៃ�ៃអំំពីភា
ី ពសមស្រ�បនៃ�គោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ភាពសមហេ�តុុផលនៃ�ការប៉ាា ន់់ -ស្មាា នគណនេ�យ្យយ និិ ងការលាតត្រ�ដាង
ពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។

•

សន្និិ�ដ្ឋាា នលើ�ើភាពសមស្រ�បនៃ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ មូូលដ្ឋាា នគណនេ�យ្យយនិិរន្តតរភាព
អាជីី វកម្មមរបស់់ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់ គ្រ�ងអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើភ័័ ស្តុុ�តាងសវនកម្មមដែ�ល

យើ�ើងខ្ញុំំ�ទទួួ
លបាន ថាតើ�ើវាមានភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់ជាសារវន្តតដែ�លបាន
�
កើ�ើតឡើ�ើងកម្រិ�ិតណា ពាក់់ព័័ន្ធទៅធ �នឹឹងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ ឬលក្ខខខណ្ឌឌនានា អាច
បណ្តា
ា លឱ្យយមានការសង្ស័័�យជាដុំំ�កំំភួួនទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ង

ការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួ�នដែ�រឬទេ�។
ួ
ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងខ្ញុំំ��សន្និិ�ដ្ឋាា ន
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��
សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរភារកិិច្ចច

អនុុលោ�មទៅ�តាមប្រ�ការ២៥ នៃ�ប្រ�កាស ធ-៧-០១០-១៧២ ប្រ�.ក ស្តីី�ពីីការ

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយបឋមលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ព័័ន្ធធ

ឆ្នាំំ�២០១០ និិងលិិខិិតលេ�ខ ធ-៧-០១៥-១៦១សជណ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�មីីនា

ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតនួួវគោ�លនយោ�បាយ និិងដំំណើ�ើ រការនានារបស់់

រៀ�ៀបចំំនូូវរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្តីី�ពីីរចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួត
ធ

ព្រ�មទាំំងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ចំំណាត់់វិ ិធានការកែ�តម្រូ�ូវ

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងក៏៏មានតួួនាទីីក្នុុ�ងការជួួយក្រុ�ម
ុ

ឆ្នាំំ�២០១៥ តម្រូ�ូវឲ្យយគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាធ្វើ�ើ�ការ

ធនាគារលើ�ើការកំំណត់់ វាយតម្លៃ�ៃ ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងរាយការណ៍៍អំំពីីហានិិភ័័យ

ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

ឲ្យយបានសមស្រ�ប និិងទាន់់ពេ�លវេេលា ក៏៏ដូូចជាផ្តតល់់ការធានាអះះអាងទៅ�ក្រុ�ុម

របាយការណ៍៍ខាងក្រោ��មត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើងទៅ�តាមសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំដែ�ល

គ្នាានេះ�ះដែ�រក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបានទទួួលការធានាអះះអាងពីីនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

បានចែ�ងក្នុុ�ងប្រ�កាសស្តីី�ពីីការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នធនាគារ និិង
ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�៖ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ សម្រា�ប់់ ការរៀ�ៀបចំំ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ�ស្តីី�ពីី
រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នធនាគារ
និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលថា រាល់់ដំំណើ�ើ រការចាំំបាច់់ទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត។ ជាមួួយ
និិងនាយកនាយកដ្ឋាា នយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ថា ប្រ�ព័័ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
គណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងមានទំំ នួួលខុុសត្រូ�ូវជារួួមក្នុុ�ងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ
និិងដំំណើ�ើ រការរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការកំំណត់់ វាយតម្លៃ�ៃ វាស់់វែែង ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលប្តេ�េជ្ញាាទទួួលខុុសត្រូ�ូវជារួួមទៅ�លើ�ើការបង្កើ��តប្រ�
ើ
ព័័ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ង

និិងរាយការណ៍៍អំំពីីហានិិភ័័យព្រ�មទាំំងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ិ
ត្រូ�ូវរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលរួួមមានការពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិ ញ

មុុខងាររបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងរួួមមាន៖

ត្រួ�ួតពិិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក្នុុ�ងការការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់ម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន និិ ង
ទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់ធនាគារ។ ខណៈៈពេ�លដែ�លការលុុបបំំបាត់់ហានិិភ័័យទាំំង

•កំំណត់់និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងអាជីីវកម្មមរបស់់ធានាគារ

ហានិិភ័័យ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដ៏៏ប្រ�សើ�ើរមួួយនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ ទំំនួួលខុុស

នូូ វភាពសមស្រ�ប និិ ងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ និិ ងប្រ�ព័័ ន្ធធ

ស្រុ�ងមិ
ុ ិនអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�រួួច ប្រ�ព័័ន្ធនេះ�ះត្រូ�
ធ
វូ បានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើងដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងរី ីសអាប់់

ភែ�ថាយ (Risk Appetite) របស់់ធនាគារក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តអនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិ ភ័័យ

ដែ�លបានអនុុម័័ តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល និិ ងគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�

ដល់់ការសម្រេ�េចគោ�លដៅ�អាជីី វកម្មមរបស់់ធនាគារ។ ដូូ ច្នេះ�ះ�ប្រ�ព័័ ន្ធធនេះ�ះអាច
ត្រឹ�ឹមតែ�ផ្តតល់់អំំណះះអំំណាងសមហេ�តុុផលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ប៉ុុ�ន្តែ�ែពុំំ�អាចធានាបាន
ទាំំងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តត ការបាត់់បង់់ ឬការក្លែ�ែងបន្លំំ�ឡើ�ើយ។

នៅ�ក្នុុ�ងការទទួួលស្គាាល់់ថាមានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដ៏៏ប្រ�សើ�ើរមួួយមានភាពចាំំបាច់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបានបង្កើ��ត
ើ រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
អភិិបាលកិិច្ចចដែ�លធានានូូវការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ហានិិភ័័យ

និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិតក្នុុ�ងធនាគារ។ ដើ�ើម្បីី�សំំរេេចបាននូូវ
គោ�លបំំណងនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលមានការជ្រុ�ុមជ្រែ�ែងពីីគណៈៈកម្មាាធិិការ
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តាមរយៈៈចំំណាត់់វិ ិធានការកែ�តម្រូ�ូវឲ្យយបានសមស្រ�ប និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។

និិងសមិិទ្ធិិ�ផលនៃ�គោ�លដៅ�និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអាជីីវកម្មម

•

បង្កើ��តគោ�
ើ
លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិ ិធីីដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

•

រចនា និិងអនុុវត្តតក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

និិងក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់អាជីីវកម្មម

ជាមួួយនឹឹងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់វា

•អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយដែ�លអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល
•អនុុវត្តតចំំណាត់់វិ ិធានការ ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យកង្វះះ�ខាតនៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
ដូូចដែ�លបានណែ�នាំំដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

•

រាយការណ៍៍ឲ្យយទាន់់ពេ�លវេេលាទៅ�កាន់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល អំំពីីការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ
ណាមួួយនៃ�ហានិិភ័័យ និិងចំំណាត់់វិ ិធានការកែ�តម្រូ�ូវដែ�លបានអនុុវត្តត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
•

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

ធនាគារបានបង្កើ��ើតក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលសម្រា�ប់់ កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ វាស់់វែែង ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងរាយការណ៍៍

អំំពីីហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ ដែ�លប្រ�ឈមដោ�យធនាគារ ក្នុុ�ងការសំំរេេចគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម និិងយុុទ្ធសា
ធ
ស្រ្ត�ត។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធានា
ឲ្យយមានដំំណើ�ើ រការដ៏៏មានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងស្ថិិ�រភាពក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ វាយតម្លៃ�ៃ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារទាំំងមូូល ដូូចដែ�លបានបង្ហាា ញនៅ�

ក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖

អភិ�លកិច � និងការ្រត�តពិនិត្យហានិភយ
័
រ�សអាប់ែភថាយ (RISK APPETITE)
ដំេណីរការក�ងការ្រគប់
្រគងហានិភយ
័
ុ

ការកំណត់
ហានិភយ
័

ការវាស់ែវង
ហានិភយ
័

ការ្រគប់្រគង
ហានិភយ
័

ការតាមដាន
ហានិភយ
័

ការវ�ភាគ និង
រាយការណ៍

ឯកសារហានិភយ
័
េហដា�រចនាសម�័នហា
� និភយ
័
វប្បធម៌ហានិភយ
័

អភិិបាាលកិិច្ចច និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយហាានិិភ័័យ
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលផ្តតល់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើរាល់់សកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

របស់់ធនាគារតាមរយៈៈគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ ដើ�ើម្បីី�ធានាថា
ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ របស់់ធនាគារបានបង្កើ��ត
ើ និិងមានដំំណើ�ើ រការ។

មុុខងារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ ក្នុុ�ងការតាមដាន និិ ងវាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�
ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារនៅ�លើ�ើដំំណើ�ើ រការដែ�លកំំពុុងបន្តត។
ក្នុុ�ងចំំណោ�មគណៈៈកម្មាាធិិការដទៃ�ទៀ�ៀត ដែ�លបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើងដោ�យធនាគារ
និិងដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យតាមចំំនុុចជាក់់លាក់់ គឺឺរួម
ួ មានគណៈៈកម្មាាធិិការ

គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបានជួួយកុ្រ�រមបឹ្រ�រក្សាាភិិបាល ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ ល គណៈៈកម្មាាធិិការផ្តតល់់ឥណទាន និិងគណៈៈ

និិងម៉ូូ�ដែ�លនានារបស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញភារកិិច្ចច និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

នីីមួួយៗត្រូ�ូវបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់គណៈៈកម្មាាធិិការរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។

ឡើ�ើងវិ ិញនូូវទស្សសនៈៈវិ ិស័័យក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរួម
ួ គោ�លនយោ�បាយ
ជាទូូទៅ�របស់់ខ្លួ�ួន គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ដោ�យ

កម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លវិ ិសាលភាពនៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការ
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

•

រីីសអាាប់់ភែ�ថាាយ (Risk Appetite)

នៃ�ដើ�ើមទុុន និិងសាធនភាព។
•

ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងការសម្រេ�េចបាននូូវគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងអាជីីវកម្មមរបស់់

ហានិិភ័័យដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើង។
•

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល តាមរយៈៈគណៈៈកម្មាាធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងគណៈៈ
បានបង្កើ�ើ�តនូូវរីស
ី អាប់់ ភែ�ថាយ និិ ងកម្រិ�ិ តអនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិ ភ័័យសម្រា�ប់់

ធនាគារ។ ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនេះ�ះរួួមមានការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងកំំណត់់
រង្វាាស់់ រី ស
ី អាប់់ ភែ�ថាយថ្មីី� សម្រា�ប់់ ធ នាគារ ឬការដកចេ�ញនូូ វ រង្វាាស់់ រី ស
ី
អាប់់ភែ�ថាយ ដែ�ល លែ�ងមានសុុពលភាព ក៏៏ដូូចជាការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពលើ�ើ

កម្រិ�ិ តកំំណត់់រីស
ី អាប់់ ភែ�ថាយឲ្យយស្រ�បទៅ�នឹឹ ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអាជីី វកម្មម និិ ង
ឥរិ ិយាបថហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។

ហានិិ ភ័័យអាជីី វកម្មម និិ ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការសំំខាន់់ ៗដែ�លត្រូ�ូវយកមកពិិ ចារណា

នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូវរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ រួួមមានហានិិភ័័យអនុុលោ�ម
តាមបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� ហានិិភ័័យតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យ

ទីីផ្សាារនិិងសន្ទទនីីយភាព ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការនិិងបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា។

ដំំណើ�ើរកាារក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

គឺឺដើ�ើម្បីី�ធានាថាធនាគារបានដឹឹងអំំពីីស្ថាា នភាពនៃ�ទំំហំំហានិិភ័័យរបស់់ខ្លួ�ន
ួ

ដោ�យប្រើ�ើ�ការតាមដានជាបន្តតបន្ទាាប់់ និិង បន្តតការតាមដានលើ�ើទំំហំហា
ំ និិភ័័យ

ធនាគារ។

ភិិ បាល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយស្រ�បតាមយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិ ងបរិ ិយាកាសប្រ�តិិ បត្តិិ�ការរបស់់

កាារតាាមដាានហាានិិភ័័យ៖ ដំំណើ�ើ រការតាមដានប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព
ដែ�លផ្ទុុ�យពីី អាប់់ភែ�ថាយដែ�លបានអនុុម័័ត និិងដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការ
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណបញ្ហាា ដែ�លមានសក្តាានុុពលឲ្យយបានទាន់់ពេ�លវេេលា

កម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាទៀ�ៀងទាត់់ ដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាា

ដោ�យស្រ�បតាម រី ីសអាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ើត

ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�កាត់់ បន្ថថយ ឬលុុបបំំ បាត់់ ផលប៉ះះ�ពាល់់ និិ ងឬលទ្ធធភាព នៃ�

ទាក់់ទង។ រី ីសអាប់់ភែ�ថាយ បានប្រែ�ែទៅ�ជារង្វាាស់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការហើ�ើយវាអាច

រីស
ី អាប់់ ភែ�ថាយ និិ ងកម្រិ�ិ តអនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិ ភ័័យដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ៖ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាទំំហំំហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ិ គសកម្មមភាពដែ�លបានអនុុវត្តត ឬផែ�នការកាត់់ បន្ថថយហានិិ ភ័័យ
ឬវិភា

ធនាគារ ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានវាស់់ជាឯកតាដូូ ចគ្នាា ទៅ�នឹឹ ងគោ�លដៅ�ដែ�លជាប់់
ត្រូ�ូវបានកំំណត់់នៅ�កម្រិ�ិតណាមួួយនៃ�ធនាគារ។

ិ ី សា ស្រ្ត�តយ៉ាា ងល្អិិ�តល្អអន់់ ដើ�ើម្បីី� វាស់់ វែែង
ដោ�យប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ វិ ធី

ឧបករណ៍៍សំំខាន់់មួួយផងដែ�រ ព្រោះ��ះវាផ្តតល់់នូូវការវាយតម្លៃ�ៃពីីភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

ហានិិភ័័យ ដែ�លធនាគារមានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការទទួួលយក ដោ�យស្រ�បតាមគោ�លដៅ�
គឺឺជាកម្រិ�ិតដែ�លធនាគារអាចទទួួលយកបាននៅ�ពេ�លមានបំំរែែបំំរួល
ួ
ដែ�ល

បញ្ចួួ� លគ្នាា

ហានិិភ័័យតាមបែ�បគុុណភាព និិងបរិ ិមាណ ហើ�ើយដំំណើ�ើ រការនេះ�ះក៏៏ដើ�ើរតួួជា

រីស
ី អាប់់ ភែ�ថាយ សម្រា�ប់់ ធនាគារត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់ជាចំំ នួួននិិ ងប្រ�ភេ�ទនៃ�
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួ�ន។
ួ
ម៉្យាា�ងវិ ិញទៀ�ៀត កម្រិ�ិតអនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិភ័័យ

កាារវាាស់់ស្ទទង់់ហាានិិភ័័យ៖ ហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង វាយតម្លៃ�ៃ និិងរួម
ួ

និិងវិ ិធានការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ឬកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ។
•

កាារវិិភាាគ និិងរាាយកាារណ៍៍៖ ការវិ ិភាគ និិងរបាយការណ៍៍ ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំនៅ�

កម្រិ�ិតធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្ឌូូ�ឆៃ�ណា ទាំំងមូូល ហើ�ើយត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍
ជាប្រ�ចាំំ ទៅ�ដល់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាាធិិការ និិងក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល

ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាហានិិភ័័យដែ�លបានកំំណត់់រួច
ួ នៅ�តែ�ស្ថិិ�ត
ក្នុុ�ងអាប់់ភែ�ថាយដែ�លបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើង និិងដើ�ើម្បីី�ជួួយគាំំទ្រ�ដល់់ដំំណើ�ើ រការ
ក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តតប្រ�កបដោ�យព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

ឯកសាារ និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ព័័�ន្ធធហាានិិភ័័យ
ធនាគារទទួួ លស្គាាល់់ថា ការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធធ និិ ង
ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវតែ�មានការគាំំទ្រ�ដោ�យឯកសារ និិងហេ�ដ្ឋាា

រចនាសម្ព័័�ន្ធធហានិិ ភ័័យដ៏៏រឹ ឹងមាំំមួួយ។ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ��ើយតបទៅ�នឹឹ ងចំំនុុ ចទាំំងនេះ�ះ
ធនាគារបានបង្កើ��ើតក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ គោ�លនយោ�បាយ និិងឯកសារការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធដទៃ�ទៀ�
ធ
ៀត ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបានថាការអនុុវត្តត និិងដំំណើ�ើ រការដែ�ល

បានកំំណត់់ច្បាាស់់លាស់់ ត្រូ�ូវបានយកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់យ៉ាាងជាប់់លាប់់ និិងមាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ទាំំងមូូល។

ដំំ ណើ�ើ រការក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
មាន ៥ ដំំណើ�ើ រការធំំៗ ដូូចជាការកំំណត់់ហានិិភ័័យ ការវាស់់ស្ទង់
ទ ់ហានិិភ័័យ ការ

ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធហា
ធ និិភ័័យ ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំ ធនធាន និិង

ហានិិភ័័យ។ ដូូច្នេះ�ះ�ទំំហំំហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងឲ្យយបានគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យ

គាំំទ្រ�ដល់់សកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។

ិ គនិិ ងរាយការណ៍៍
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ ការតាមដានហានិិ ភ័័យ និិ ងការវិភា

ហើ�ើយប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរំ ំពឹឹងទុុកទូូទាត់់ឲ្យយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យ។
•

កាារកំំណត់ហា
់ ានិិភ័័យ៖ ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យប្រ�
័
កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព

បុុគ្គគលិិកដែ�លមានទេ�ពកោ�សល្យយរបស់់ខ្លួ�ន
ួ ទៅ�ក្នុុ�ងមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ហើ�ើយបានវិ ិនិិយោ�គលើ�ើបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា រួួមមានទាំំងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័័យ ដើ�ើម្បីី�

វប្បបធម៌៌ហាានិិភ័័យ

ចាប់់ផ្តើ��មពី
ើ ីដំំណើ�ើ រការដ៏៏រឹ ឹងមាំំ ក្នុុ�ងការកំំណត់់ហានិិភ័័យដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើង

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ចំំពោះ�ះគ្រ�ប់់ផ្នែ�ក
ែ ទាំំងអស់នៃ�
់ អាជីីវកម្មម

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារទាំំងមូូល។ ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ

ទាំំងអស់់របស់់ធនាគារទាំំងមូូល។ ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការបទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិងការអនុុវត្តត

គឺឺ ជាដំំ ណើ�ើ រដែ�លកំំ ពុុងបន្តត ដើ�ើម្បីី�ជួួ យសម្រួ�ួល និិ ងធានាថាហានិិ ភ័័យ

“ហានិិភ័័យ និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គឺឺជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូប
ូ ”

ពីីផលិិតផលដែ�លមានស្រា�ប់់ និិងផលិិតផលថ្មីី� ពីីសកម្មមភាពអាជីីវកម្មម និិង

និិ ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ ធនាគារ ហើ�ើយវាជាទំំ នួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់និិយោ�ជិិក

ិ គហានិិ ភ័័យ ដែ�លមានស្រា�ប់់ និិ ងហានិិ ភ័័យសក្តាានុុពល
និិ ងការវិភា

ដែ�លល្អអបំំផុុតក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារ ធនាគារបានអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ដែ�លថា

អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានស្រ�បតាមរី ីសអាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ។

ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវស្នូូ�លមួួយរបស់់ផ្នែ�ែក

214

អាជីីវកម្មម និិងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ វាត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់ និិងកត់់ត្រា�នៅ�
ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

កាារវាាយតម្លៃ�ៃហាានិិភ័័យ

កាារវាាយតម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯងលើ�ើហាានិិភ័័យ និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តនូូវដំំ ណើ�ើ រការដ៏៏ ល្អិិ�តល្អអន់់មួួយ សម្រា�ប់់ ធ្វើ��ើការកំំ ណត់់

ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ� និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់គណនេ�យ្យយភាព និិ ងភាពជាម្ចាាស់់នៃ�ការគ្រ�ប់់

អត្តតសញ្ញាាណ ហានិិ ភ័័ យនៅ �គ្រ�ប់់ ដំំ ណាក់់ កា លនៃ�សកម្មម ភា ពទទួួ ល យក

ហានិិភ័័យ ដូូចជាប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ផលិិតផល និិងនៅ�តាមកម្រិ�ិតអង្គគភាពផងដែ�រ។

គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ ការវាយតម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯងលើ�ើហានិិ ភ័័យ និិ ងការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ ត្រូ�ូវ
បានយកមកអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ� ងផ្នែ�ែ ក អាជីី វ កម្មម និិ ង ផ្នែ�ែ ក ប្រ�តិិ ប ត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ

ការបាត់់បង់់ចំំពោះ�ះហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការវិ ិភាគតាមសំំពាធហានិិភ័័យ។

នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ហើ�ើយវាជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ។
ផ្នែ�ែកអាជីី វកម្មម និិ ងផ្នែ�ែកប្រ�តិិ បត្តិិ�ការទាំំងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឲ្យយកំំ ណត់់និិងចងក្រ�ង

ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញអំំពីីប្រ�ភេ�ទ និិងធាតុុផ្សំំ�នៃ�ហានិិភ័័យជាសារវន្តតទាំំងនោះ�ះ

ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីសកម្មមភាព និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ពួួកគេ� ក៏៏ដូូចជា

ហានិិ ភ័័យនានាក៏៏ ត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់តាមរយៈៈ របាយការណ៍៍អំំ ពីីព្រឹ�ឹត្តិិ� ការណ៍៍

ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យជាសារវន្តតទៅ�តាមកាលកំំណត់់ ធនាគារ
ហើ�ើយកំំណត់់បរិ ិមាណ នៃ�សារៈ�សំំខាន់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការកែ�លម្អអដំំណើ�ើ រការរបស់់

ខ្លួួ�នដោ�យយកមតិិ ដែ�លទទួួ លបាន រួួមទាំំ ងការពិិ និិត្យយដោ�យឯករាជ្យយមក
ពិិចារណា។
ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យជាសារវន្តត ត្រូ�ូវបានវាស់់ពីីទំំហំំ នៃ�ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�នៃ�ការ

កើ�ើតឡើ�ើង និិងភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតការវាយតម្លៃ�ៃ

ហានិិភ័័យក៏៏ត្រូ�វូ ពិិចារណា កត្តាាដទៃ�ទៀ�ៀតដូូចជាប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
និិងផលប៉ះះ�ពាល់់ចំំពោះ�ះសូូចនាករហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងមិិនមែ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ឧទាហរណ៍៍

ដូូចជាហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �។ ទាំំងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបានបកប្រែ�ែទៅ�ក្នុុ�ងម៉ាា ទ្រី�ីស
ផែ�នទីីកំំដៅ� (heat map matrix) ដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ចូូ� លភាពជាសារវន្តតនៃ�ហានិិភ័័យ
ដូូចដែ�លបានបង្ហាា ញក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��ម៖

ឯកសារវិ ិធានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងដំំណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
វាយតម្លៃ�ៃពីីប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់វាដើ�ើម្បីី�ធានាថាហានិិភ័័យដែ�លបានកំំណត់់ត្រូ�ូវ

បានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងបានល្អអប្រ�សើ�ើរ និិ ងកាត់់ បន្ថថយផងដែ�រ។ នៅ�ពេ�លបញ្ចចប់់ ការ
វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិ ភ័័យ និិ ងការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ គ្រ�ប់់ ផ្នែ�ែកអាជីី វកម្មមនិិងផ្នែ�ែក

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារតម្រូ�ូវឲ្យយបញ្ជូូ� នលទ្ធធផលរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នទៅ�នាយកដ្ឋាា ន
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ ដើ�ើម្បីី�ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាបន្តតបន្ទាាប់់ បន្ទាាប់់ មកលទ្ធធផល
វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិ ភ័័យ និិ ងការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នទៅ�នាយកដ្ឋាា ន
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការសម្ព័័�ន្ធធ សម្រា�ប់់សកម្មមភាពបន្តតនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។
•

ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាត់់បន្ថថយ

ហានិិ ភ័័យដែ�លនឹឹ ងរារាំំងធនាគារក្នុុ�ងការសម្រេ�េចបាននួួ វគោ�លដៅ� និិ ង

គោ�លបំំ ណងរបស់់ ខ្លួ�ួន។ ប្រ�ព័័ ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ ធនាគាររួួមមាន
គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី ដំំណើ�ើ រការ រចនាសម្ព័័�ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ង និិងផ្នែ�ក
ែ ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
Very High

ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូវការសម្រេ�េចគោ�លបំំណង

របស់់ធនាគារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការ រួួមទាំំង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាន និិងការអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់

Medium

ដំំណើ�ើ រការសំំខាន់់ៗដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់នូូវប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងអភិិបាលកិិច្ចចប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
រួួមមាន៖

Low

Occurrence Probability

High

បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� និិងគោ�លនយោ�បាយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

Very Low

បរិិស្ថាា�នត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងសកម្មមភាាពត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង
Very Low

Low

Medium

High

Very High

Severity Impact

ធនាគារមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជាផ្លូូ�វការ ប្រ�កបដោ�យការកំំ ណត់់យ៉ាាង
ជាក់់ លាក់់ នូូវគណនេ�យ្យយភាពនិិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ កម្រិ�ិ តសិិទ្ធិិ� អំំ ណាច និិ ង

បណ្តា
ា ញនៃ�ការរាយការណ៍៍។ រចនាសម្ព័័�ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារផ្តតល់់ឲ្យយយើ�ើង
ការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ម៉ាាទ្រី�ី សខាងលើ�ើ គឺឺ ជាយន្តតការសាមញ្ញញ មួួយដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នការ
មើ�ើលឃើ�ើញ អំំពីីហានិិភ័័យ និិងជួួយក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តត។ ធនាគារចាត់់ទុុកថា

ហានិិភ័័យ ក្នុុ�ងតំំបន់់ក្រ�ហមគឺឺជា “ហានិិភ័័យជាសារវន្តត” ដែ�លអាចមានផល
ប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងឬមិិនមែ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

នូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌជាមូូលដ្ឋាា ន សម្រា�ប់់ជាជំំនួួយដល់់ប្រ�តិិបតិ្តត�ការរបស់់ធនាគារដើ�ើម្បីី�
ដំំណើ�ើ រការឲ្យយបានរលូូននិិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ក៏៏ដូូចជាចង្អុុ�លបង្ហាា ញពីីវិ ិសាលភាពនៃ�
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាា ងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពលើ�ើ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងគណនេ�យ្យយភាពអាជីីកម្មម ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។

កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាាងខ្លាំំ�ងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងកាត់់បន្ថថយ
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ហានិិភ័័យទាំំងនេះ�ះ។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមានការលូូតលាស់់ប្រ�កបដោ�យនិិ រន្តតរភាព ធនាគារសង្កកត់់ ធ្ងងន់់ទៅ�

បរិិស្ថាា�នត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងសកម្មមភាាពត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ (ត)

លើ�ើការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទេ�ពកោ�សល្យយ និិងការរៀ�ៀបចំំ

គោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិងនីីតិិវិិធីី

បច្ចេ�េកទេ�សជាលក្ខខណៈៈប្រ�ព័័ន្ធធ ព្រ�មទាំំងសិិក្ខាា សាលាស្តីី�ពីីភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ

ិ ី និិ ងដំំណើ�ើ រការនៃ�អភិិ បាលកិិ ច្ចចអាជីី វកម្មម និិ ង
គោ�លនយោ�បាយ នីី តិិវិធី
ប្រ�តិិ បត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងទុុកជាឯកសារ និិ ងផ្សសព្វវផ្សាាយ
ក្នុុ�ងធនាគារទាំំងមូូល ហើ�ើយរាល់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់អាចមើ�ើលបានតាមរយៈៈ
ឯកសារដែ�លបានរក្សាាទុុកក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធកុំំ�ព្យូូ�ទ័័ររបស់់ធនាគារ សម្រា�ប់់ជាភាព

ងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការយោ�ង និិងអនុុលោ�មតាម។ គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី និិង
ដំំណើ�ើ រការទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងធ្វើ��ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពដោ�យផែ្ន�នក
អាជីីវកម្មមនិិងប្រ�តិិបតិ្តត�ការ តាមរយៈៈដំំណើ�ើ រការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងអនុុម័័តជា
ប្រ�ព័័ ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�បត់់ បែ�នទៅ�តាមការផ្លាាស់់ប្តូូ� រនៃ�ច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� នានា ក៏៏

ដូូ ចជាការផ្លាាស់់ប្តូូ� រនៃ�បរិ ិបទអាជីី វកម្មមនិិងប្រ�តិិបតិ្តត�ការ។ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត
ការពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូ វគោ�លនយោ�បាយ នីី តិិវិ ិធីី និិ ងដំំណើ�ើ រការ ត្រូ�ូវបាន

ធ្វើ�ើ�ផងដែ�រក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រា�កដថាមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ដែ�លកើ�ើតមានក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

សន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មាានវិិទ្យាា�
សម្ងាាត់់ សុុចរិ ិតភាព និិងភាពអាចរកបាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមព័័ត៌៌មាន និិងហេ�ដ្ឋាា រចនា
សម្ព័័�ន្ធធព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាារបស់់ធនាគារ។

ិ ានៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ សម្រេ�េចបានតាមរយៈៈការអនុុវត្តត
សន្តិិ�សុុខព័័ ត៌៌មានវិទ្យា

ដែ�លរួួ ម មានឯកសារ

គោ�លនយោ�បាយ បទដ្ឋាា ន នីីតិិវិ ិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំព្រ�មទាំំងរចនា
សម្ព័័�ន្ធធ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសម្ភាារៈ� និិងកម្មមវិ ិធីីកុំំ�ព្យួួ�ទ័័រ។

ដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំគម្រោ��ោងថវិិកាា
ដំំណើ�ើ រការរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងថវិ ិកាដ៏៏រឹ ឹងមាំំមួួយត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�យតម្រូ�ូវឲ្យយ

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិ បតិ្តត�ការសំំខាន់់ ៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបចំំ គម្រោ��ងថវិ ិកា និិ ង

ផែ�នការអាជីី វ កម្មម ប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ�ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ� សុំំ� ការអនុុម័័ តពីី ក្រុ�ុ មប្រឹ�ឹ ក្សា ាភិិ បា ល។

គម្រោ��ងថវិ ិកា និិ ងផែ�នការអាជីី វកម្មមរបស់់ធនាគាររួួមទាំំងគំំនិិតផ្ដួួ� ចផ្ដើ��ើមជា
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លផ្អែ�ក
ែ ទៅ�តាមរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ ត្រូ�ូវបានលើ�ើកយកទៅ�ពិិភាក្សាា

យ៉ាា ងល្អិិ�តល្អអន់់នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល ដែ�លជាពេ�លផែ�នការ
រៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងថវិ ិការបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្ហាា ញ។

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធាានមនុុស្សស
ធនាគារបានទទួួលស្គាាល់់ថាធម្មមនុុញ្ញញមួួយនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង គឺឺធនធាន
មនុុស្សស ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង គឺឺពឹឹងផ្អែ�ែក

លើ�ើការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ សុុចរិ ិតភាព និិងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់បុុគ្គគលិិកក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតការងារ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយធនាគារមានគោ�នយោ�បាយនិិងនីីតិិវិ ិធីីសម្រា�ប់់

គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើការជ្រើ�ើ�សរើើ �ស ការតែ�ងតាំំង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលទ្ធធផលការងារ និិង
ការផ្តតល់់រង្វាាន់់ ក៏៏ដូូចជាគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិ ិធីីសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងវិ ិន័័យ
ការបញ្ឈឈប់់ការងារ និិងការបណ្តេ�េ ញចេ�ញ។
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និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ទៅ�ឲ្យយបុុគ្គគលិិកទៅ�តាមសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការរបស់់ពួួកគេ�
ដែ�លបានកំំ ណត់់រួួចនៅ�អំំ ឡុុងពេ�លវាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលការងារប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ�។

ិ ី
ចំំ ពោះ�ះ ការគ្រ�ប់់ គ្រ �ងអ្ននកមានទេ�ព្យយកោ�សល្យយគំំ និិ តផ្ដួួ� ចផ្ដើ��ើ មដូូ ច ជាកម្មម វិ ធី

អភិិវឌ្ឍឍភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ ផែ�នការសម្រា�ប់់អភិិវឌ្ឍឍន៏៏ខ្លួ�ន
ួ និិងការណែ�នាំំក៏៏ត្រូ�ូវ

បានអនុុត្តតន៏៏ ផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមានទេ�ព្យយកោ�សល្យយដែ�លបានកំំ ណត់់
មានការលូូតលាស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ដើ�ើម្បីី�ជួួយជំំរុុញឲ្យយមានអ្ននកបន្តតវេេណដែ�ល

សក្តិិ�សម និិ ងមានសក្ដាានុុពលខ្ពពស់់សម្រា�ប់់ កាន់់ តំំណែ�ងដឹឹ កនាំំផ្សេ�េងៗទៅ�
ថ្ងៃ�ៃអនាគត។

ក្រ�មសីីលធម៌៌
ក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់ធនាគារកំំណត់់នូូវលក្ខខណៈៈស្តតង់់ដារលើ�ើការអនុុវត្តតដែ�ល
មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ និិងប្រ�កបដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌ ព្រ�មទាំំងមានគោ�លបំំណង
រក្សាាទំំ នុុ កចិិ ត្តតលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងសុុចរិ ិតភាពនៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍ អាជីី វកម្មមរបស់់

ធនាគារ។ គ្រ�ប់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់របស់់ធនាគារតម្រូ�ូវឲ្យយមានការយល់់ដឹឹង និិង

ធនាគារចាត់់ទុុកសន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាាជាអាទិិភាពខ្ពពស់់មួួយដើ�ើម្បីី�ធានាការ

ិ ី សា ស្រ្ត�តត្រួ�ួតពិិ និិ ត្យ យអាស្រ័�័ យ តាមហានិិ ភ័័ យ
វិ ធី

ផែ�នការបន្តតវេេន។ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ន
ើ សមត្ថថភាពបុុគ្គគលិិកការបង្ហាាត់់បង្រៀ��ៀនលើ�ើផ្នែ�ក
ែ

ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌។ បុុគ្គគលិិកដែ�លចូូលថ្មីី�ត្រូ�ូវបានទទួួលការណែ�នាំំ

អំំពីីក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងតម្រូ�ូវឲ្យយចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចចសន្យាាការងារនៅ�ពេ�ល
ចាប់់ផ្តើ��មចូ
ើ ូលធ្វើ�ើ�ការ នៅ�ក្នុុ�ង ធនាគារ។

គោ�ោលនយោ�ោបាាយប្រ�ឆាំំ�ងកាារសម្អាា�តប្រា�ាក់់ និិងហិិរញ្ញញប្បបទាានភេ�រវកម្មម
គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមរបស់់

ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងស្រ�បតាមច្បាាប់់ ប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ង
ហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ

កំំ ណត់់នូូវលក្ខខណៈៈស្តតង់់ ដាកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់ ទៅ�លើ�ើការបង្កើ�ើ�តរបបប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម
ដែ�លខ្លាំំ�ង និិ ងរឹងមាំ
ឹ
ំ មួួយនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារក្នុុ�ងការប្រ�ឆាំំ ងការសម្អាាតប្រា�ក់់

និិ ងហិិ រញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម ហើ�ើយជួួ យសម្រួ�ួលនូូ វភាពជាប់់ លាប់់ ក្នុុ�ងការ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៃ�ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម

នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ និិងកំំណត់់គោ�លនយោ�បាយធនាគារ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម
គោ�លការណ៍៍ទូូទៅ� និិងវិ ិធានការណ៍៍សំំខាន់់ៗដែ�លធនាគារបានប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់។
អនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទាន

ភេ�រវកម្មមរបស់់ធនាគារអង្គគភាព និិងនិិយោ�ជិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ត្រូ�ូវ
ប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័័យក្នុុ�ងការទទួួលយកអតិិថិិជន និិងអនុុវត្តតតាម
ិ ី ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ងហិិ រញ្ញញ ប្បបទាន
ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌកម្មមវិធី
ភេ�រវកម្មម មានដូូចជាតម្រូ�ូវការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាាល់់អតិិថិិជន ការតាមដាន

សកម្មមភាព ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់អតិិថិិជន ការរាយការណ៍៍ទៅ�លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ដែ�លគួួរឲ្យយសង្ស័័�យ ការរក្សាាទុុកឯកសារកត់់ត្រា� ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លប្រ�ឆាំំង
ការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម ការការពារព័័ត៌៌មានអតិិថិិជន និិង
ការពិិន័័យលើ�ើករណីីមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការ។

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមរបស់់

ធនាគារ ក៏៏មានចែ�ងអំំពីីតួួនាទីីនិិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ ក៏៏ដូូចជាបង្កើ��តគណនេ�យ្យ
ើ
យភាព

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

យ៉ាា ងច្បាាស់់ លាស់់ របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជាន់់ ខ្ពពស់់ និិ ង

ព័័ត៌៌មាាន និិងទំំនាាក់់ទំំនង

បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

កាារពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញលើ�ើលទ្ធធផលកាារងាារ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ាភិិបាលមានទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិត្យ
ិ យ ក្នុុងការបង្កើ
�តគោ�
�ើ
លនយោ�បាយ
�

ព័័ ត៌៌មានយ៉ាា ងទៀ�ៀងទាត់់ និិ ងលម្អិិ�តត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្យយដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

នីីតិិវិ ិធីី និិងបទដ្ឋាា នអប្បបបរិ ិមា ប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម

ចំំណែ�កគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កម្មមវិ ិធីីប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម ដោ�យ

ក្នុុ�ងការតាមដានលើ�ើលទ្ធធផលការងារជាក់់ ស្តែ�ែង ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹ ងផែ�នការ
ិ រប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ដែ�លបានអនុុម័័ តដោ�យ
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តអាជីី វកម្មម និិ ងគម្រោ��ងថវិកា

ក្រុ�ុ មប្រឹ�ឹ ក្សា ាភិិ បា ល។ ព័័ ត៌៌ មា នទាំំ ងនេះ�ះរួួម មានសូូ ច នាករហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� និិ ង

អនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិ ិធីីដែ�លអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា

ប្រ�តិិបតិ្តត�ការសំំខាន់់ៗទាំំងឡាយ ព្រ�មទាំំងការផ្តួួ�ចផ្តើ��ើមយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសំំខាន់់ៗ

ភិិបាល។

ដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យ ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ។

គោ�ោលនយោ�ោបាាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យកាារក្លែ�ែងបន្លំំ�

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួល និិងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការក្លែ�ែងបន្លំំ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់នូូវ

នឹឹងគោ�លដៅ�ដែ�លបានអនុុម័័តរួច
ួ និិងមូូលហេ�តុុនៃ�គម្លាាតដែ�លធំំធេ�ងណាមួួយ

ដំំណើ�ើ រការច្បាាស់់លាស់់មួួយសម្រា�ប់់រកអោ�យឃើ�ើញ និិងការពារការក្លែ�ែងបន្លំំ�

ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការរាយការណ៍៍អំំ ពីីការបន្លំំ�ណាមួួ យដែ�លបានរកឃើ�ើញ។ ក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារ បង្ហាា ញនូូវការប្តេ�េជ្ញាា
ចិិត្តតខ្ពពស់់ក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់វប្បបធម៌៌នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការក្លែ�ែងបន្លំំ�ប្រ�កបដោ�យ

និិ រន្តតរភាពជាមួួ យនឹឹងស្តតង់់ដារខ្ពពស់់នៃ�អភិិ បាលកិិ ច្ចច សុុចរិត
ិ ភាព តម្លាា ភាព
និិងគណនេ�យ្យយភាព។

ការយល់់ដឹឹងអំំពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៃ�ការបន្លំំ� ត្រូ�ូវបានប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង
យ៉ាា ងមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងចំំណោ�មបុុគ្គគលិក
ិ ទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតបុុគ្គគលិក
ិ

នូូវរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ជាប្រ�ចាំំខែ� និិងប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ដើ�ើម្បីី�ធៀ�ៀបសមិិទ្ធផ
ធ ល
ិ នការណ៍៍ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លកំំ ពុុងអនុុ វត្តតដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាននូូ វ
ក៏៏ ដូូចជាវិធា
គោ�លដៅ�។

នាយកផ្នែ�ក
ែ អាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការសំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា ញ
អំំពីីរបាយកាណ៍៍ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ប្រ�ចាំំខែ� ដែ�លផ្តោ�ោតទៅ�លើ�ើសមិិទ្ធផ
ធ ល ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� លទ្ធធផលសកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ
និិ ងសំំណើ�ើ រ ឬដំំ ណើ�ើ រការអាជីី វកម្មមថ្មីី�ៗ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ជ្រា�បជាព័័ត៌៌មាន និិងធ្វើ��កិ
ើ ិច្ចចពិិភាក្សាា។

ឲ្យយមានក្រ�មសីីលធម៌៌ល្អ។
អ ធនាគារពុំំ�មានការអត់់ឱន ចំំពោះ�ះការក្លែ�ែងបន្លំំ�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

គោ�ោលនយោ�ោបាាយវិិស្សសលប្ល៉ូូ��វីីង (whistleblowing)

សីីលធម៌៌ និិងសុុចរិ ិតភាពខ្ពពស់់។

ិ សលប៉្លូូ��វីងត្រូ�
ី
គោ�លនយោ�បាយវិស្ស
ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យធនាគារ ដោ�យ

ករណីីក្លែ�ែងបន្លំំ� ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ឲ្យយបានទាន់់ពេ�លវេេលាទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ង

យន្តតការត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងកំំណត់់បទដ្ឋាា នអប្បបបរិ ិមាដែ�លត្រូ�ូវប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់ដោ�យ

ដូូច្នេះ�ះ�បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់លំំដាប់់ថ្នាាក់់ ត្រូ�ូវមានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរក្សាាស្តតង់់ដារ

ឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ និិងប្រ�ព័័ន្ធកា
ធ រប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យនៃ�ការបាត់់បង់់។ ការខកខានមិិនបាន

រាយការណ៍៍អំំ ពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ�ទាំំងស្រុ�ុងឲ្យយបានត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវ និិ ងទាន់់ពេ�លវេេលា

ទោះ�ះបីីជាមិិនមានការបាត់់បង់់ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�បានកើ�ើតឡើ�ើងក៏៏ដោ�យ និិងអាចបណ្តា
ា ល
ឲ្យយមានការរំ ំលោ�ភបំំ ពានបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� ហើ�ើយនិិ យោ�ជិិកអាចប្រ�ឈមមុុខនឹឹ ង
នីី តិិវិ ិធីី វិ ិន័័ យ។ របាយការណ៍៍សង្ខេ�េបនៃ�ករណីីឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុក្លែ�ែងបន្លំំ� នឹឹ ងត្រូ�ូវ

រាយការណ៍៍ដល់់គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជារៀ�ៀងរាល់់ខែ� ហើ�ើយបន្តតទៅ�
គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ជ្រា�បជាពត៌៌មានជារៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។

គ្រ�ប់់ករណីីក្លែ�ែងបន្លំំ�ទាំំងអស់់ត្រូ�វូ បានស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតយ៉ាា ងម៉៉ត់់ចត់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់នូូវការ
វាយតម្លៃ�ៃឯករាជ្យយនៃ�សកម្មមភាពបន្លំំ�ដែ�លបានជាប់់សង្ស័័�យ និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍

ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពទៅ�ដល់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសម្រា�ប់់ធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើស

កម្មមភាពសមស្រ�បណាមួួ យ។ រាល់់ករណីីក្លែ�ែងបន្លំំ�ដែ�លស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដោ�យ
នាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនឹឹងត្រូ�វូ បញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។
បុុគ្គគលិិកដែ�លចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពក្លែ�ែងបន្លំំ�នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�ឈមនឹឹងនីីតិិវិ ិធីីវិ ិន័័យ

បានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៩។ គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះផ្តតល់់នូូវ

ធនាគារ ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យលើ�ើការលាតត្រ�ដាង ពីីសកម្មមភាពគួួរឲ្យយសង្ស័័�យ
ឬការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសរបស់់បុុគ្គគលិិកនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

កាាររាាយកាារណ៍៍ពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ
ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបន្ថែ�ែមលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ ប្រ�ព័័ន្ធរា
ធ យការណ៍៍
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុដែ�លលម្អិិ�តមួួយត្រូ�វូ បានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបានថា

មានការរាយការណ៍៍ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម

កម្រិ�ិតនៃ�ភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ ប្រ�ព័័ន្ធរា
ធ យការណ៍៍ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ ក៏៏ធានាឲ្យយ
បានថាគ្រ�ប់់ឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុណាដែ�លមានហានិិភ័័យ និិងការខាតបង់់ជាសារវន្តត
ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍យ៉ាា ងទាន់់ពេ�លវេេលា ទៅ�កាន់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់

ិ នការណ៍៍ចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�កាត់់ បន្ថថយ
និិ ងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល ជាមួួ យនឹឹងវិធា

ហានិិ ភ័័យដែ�លមានសក្តាានុុពល។ទាំំងនេះ�ះអាចឲ្យយអ្ននកសម្រេ�េចចិិ ត្តត ធ្វើ�ើ�ការ
សម្រេ�េចចិិ ត្តតប្រ�កបដោ�យព័័ ត៌៌មានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់បាន និិ ងយល់់ដឹឹងពីីស្ថាា នភាព
ទាន់់ហេ�តុុការណ៍៍ ព្រ�មទាំំងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។

រួួមទាំំងការបញ្ឈឈប់់តួួនាទីី លើ�ើសពីីនេះ�ះសកម្មមភាពក្លែ�ែងបន្លំំ� ត្រូ�ូវតែ�រាយការណ៍៍

ទៅ�អាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ (ឧទាហរណ៍៍នគរបាលកម្ពុុ�ជា) និិងត្រូ�ូវស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតឲ្យយ
បានគ្រ�ប់់ ជ្រុ�ុងជ្រោ��យដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលដល់់នីីតិិវិ ិធីី ព្រ�ហ្មទណ្ឌ
ម
ឌ ណាមួួ យ ដោ�យ
ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការនៃ�ច្បាាប់់។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

តាមយ៉ាា ងទូូលំំទូូលាយ ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ ឬការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យលើ�ើការ

កាារតាាមដាាន

ប្រ�តិិ ប ត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំ គ្រា� ជំំ នួួ ប ប្រ�ជុំំ�ជាប្រ�ចាំំ រ វាងផ្នែ�ែ ក អាជីី វ កម្មម និិ ង ផ្នែ�ែ ក

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបានថាបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ បានយល់់ដឹឹងយ៉ាាង

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលមានគណៈៈកម្មាាធិិ ការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលដែ�លត្រូ�ូវបាន

បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលដល់់ការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយរបស់់ខ្លួ�ួន។
គណៈៈកម្មាាធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល រួួមមាន គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម និិងគណៈៈកម្មាាធិិការជ្រើ�ើ�សតាំំង និិងសំំណង។ គណៈៈ

កម្មាាធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ភារកិិច្ចចជាក់់លាក់់ក្នុុ�ង

ការពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើងវិ ិញ និិងពិិចារណាទៅ�លើ�ើគ្រ�ប់់បញ្ហាា ទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ង
វិ ិសាលភាពនៃ�ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមានសមាសភាព ជាបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗរបស់់

ធនាគារ ហើ�ើយមាននាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ជាប្រ�ធាន។ គណៈៈ

កម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្តតល់់នូូវការដឹឹកនាំំ និិងទិិសដៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត
និិងគោ�លនយោ�បាយ ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាលនិិងជួួបប្រ�ជុំំ�

ប្រ�ចាំំខែ�ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាា និិងវែែកញែ�កលើ�ើបញ្ហាាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើង ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាន

នូូវការកែ�តម្រូ�ូវយ៉ាា ងទាន់់ពេ�លវេេលា លើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងបុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា ន
ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សវនករឯករាជ្យយ និិងនិិយ័័តករ។

ស្ថាា នភាពនៃ�ការកែ�តម្រូ�ូវរាល់់គំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងវិ ិធានការណ៍៍ដែ�លបានធ្វើ�ើ�
ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យលើ�ើបុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា ន ត្រូ�ូវបាន
តាមដានយ៉ាា ងដិិតដល់ក្នុុ
់ ងរាល់់
អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង។
�

កាារប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម
ការប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម គឺឺ ជាទំំ នួួលខុុសត្រូ�ូវរួួមរបស់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល គណៈៈ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ និិងបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូប
ូ របស់់ធនាគារ។ មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
ជាផ្នែ�ក
ែ ដ៏៏សំំខាន់់មួួយនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហានិិភ័័យ និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ក្នុុ�ងទស្សសនៈៈមួួ យដែ�លថាវប្បបធម៌៌ ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដ៏៏ រឹ ឹងមាំំមួួយនឹឹងឆ្លុះះ��
បញ្ចាំំ�ងអំំ ពីីវប្បបធម៌៌ ជារួួមនៃ�សុុច្ចចរិ ិតភាព និិ ងក្រ�មសីីលធម៌៌ ខ្ពពស់់ ហើ�ើយរំ ំពឹឹ ង
ថាបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូប
ូ នឹឹងជំំរុុញការគោ�រពបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ដោ�យខ្លួ�នឯង
ួ
និិងមានទំំនួួល
ខុុសត្រូ�ូវលើ�ើរាល់់ សកម្មមភាពរបស់់ ខ្លួ�ួនហើ�ើយប្រ�កាន់់ ខ្ជាាប់់នូូវគោ�លការណ៍៍
និិងអាកប្បបកិិរិ ិយាប្រ�កបដោ�យសីីលធម៌៌។

បន្ថែ�ែមលើ�ើការតាមដានប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ការប្តេ�េជ្ញាារបស់់ធនាគារលើ�ើការដាក់់បញ្ចូូ� ល

វប្បបធម៌៌ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដ៏៏រឹ ឹងមាំំមួួយ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា ញតាមរយៈៈការបង្កើ��តក្រ�
ើ
បខ័័ណ្ឌឌ
តាមដានការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដែ�លរួួមមានការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�
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ប្រ�តិិបតិ្តត�ការនានានិិងការរៀ�ៀបចំំកម្មមវិ ិធីីបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លនិិងយល់ដឹ
់ ឹងជាបន្តតបន្ទាាប់់

ច្បាាស់់លាស់់អំំពីីតម្រូ�វូ ការនៃ�បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ថ្មីី�ៗ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល
និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ បានជ្រា�បជាព័័ត៌៌មាននូូវស្ថាា នភាពប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
របស់់ ធនាគារ តាមរយៈៈការប្រ�គល់់ ជូូនរបាយការណ៍៍ប្រ�តិិ បត្តិិ�តាមរបស់់
ធនាគារប្រ�ចាំំគ្រា�។

•	គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម
គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ភិិបាល ហើ�ើយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនឹឹងបន្តតទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើរាល់់បញ្ហាាផ្សេ�េងៗ
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម
គោ�ោលបំំណង
១)ផ្តតល់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យឯករាជ្យយទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

និិ ងប្រ�ព័័ ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ហើ�ើយធានាលើ�ើការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ និិ ង
តុុល្យយភាពសម្រា�ប់់អង្គគភាពនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

២)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូវគុុណភាពនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃ
ក្នុុ�ង និិងឯករាជ្យយ។

៣)ផ្តតល់់បណ្តា
ា ញទំំ នាក់់ ទំំនងរវាង ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល និិ ងសវនករ
ឯករាជ្យយ។

៤)ជួួយក្នុុ�ងការផ្តតល់់ឲ្យយមានឯករាជ្យយភាពនៃ�សវនករឯករាជ្យយ និិងជួួយ
ធានាថាមិិនមានការរាំំងស្ទះះ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រការសវនកម្មម។

៥)ផ្តតល់់ចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍បន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដោ�យ
បង្កើ��ើននូូវភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ង និិងឯករាជ្យយភាពសម្រា�ប់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

និិងផ្តតល់់វេេទិិការសម្រា�ប់់ការពិិភាក្សាា ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមានឯករាជ្យយភាព
ពីីគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

៦)លើ�ើកកម្ពពស់់ ការយល់់ ឃើ�ើ ញដល់់ ភាគីី ពាក់់ ព័័ ន្ធធ (រួួមបញ្ចូូ� លទាំំ ង

ម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន និិ យ័័តករ ម្ចាាស់់បំំណុុ ល និិ ងនិិយោ�ជិិក) លើ�ើភាព
ជឿ�ឿជាក់់ និិ ងភាពមិិ នលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដោ�យ
ធានាឲ្យយបានថាព័័ត៌៌មានផ្តតល់់ឲ្យយទៅ�សាធារណៈៈ ពិិតជាច្បាាស់់លាស់់
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាន។

៧)គណៈៈកម្មាាធិិការត្រូ�ូវបានជួួយជ្រុ�មជ្រែ�ែងដោ�យគណៈ
ុ
ៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�ល
ជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការបង្កើ��ើតនិិងថែ�រក្សាា ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

និិតិិវិ ិធីី ការណែ�នាំំលើ�ើដំំណើ�ើ រការ និិងការផ្តតល់់ អនុុសាសន៍៍។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

សិិទ្ធិិ�អំំណាាច

តួួនាាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ

គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិ បត្តិិ�របស់់ខ្លួ�ួនមានសិិទ្ធិិ� អំំ ណាច
ក្នុុ�ងការ៖

គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាាល់់ ទៅ�កាន់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល

១)ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរាល់់បញ្ហាានៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួ�ន
ួ ដោ�យទទួួលនូូវ
ធនធានដែ�លខ្លួួ�នត្រួ�ួវការនិិងមានសិិទិ្ធធ�ពេ�ញលេ�ញ ដោ�យមិិនមាន
ការហាមប្រា�មលើ�ើការទាញយកព័័ ត៌៌មានដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ។គណៈៈ
កម្មាាធិិការត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឲ្យយស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងៗ ដែ�លខ្លួួ�ន
ត្រូ�ូវការពីីបុុគ្គគលិិកណាមួួយរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់
ត្រូ�ូវតែ�សហការជាមួួយនឹឹងសំំណើ�ើ រផ្សេ�េងៗ ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យ
គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។

ហើ�ើយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលនឹឹ ងបន្តតទំំ នួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ បញ្ហាាផ្សេ�េងៗដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធនាគារ។

ខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជាតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម៖

១) មុុខងាារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក)ត្រួ�ួតពិិ និិត្យយទៅ�លើ�ើមុុខងាររបស់់នាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិ ង

ធានាឲ្យយបានលើ�ើការគោ�រពតាមច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

រួួមញ្ចូូ� លទាំំងការរាយការណ៍៍ប្រ�កបដោ�យភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ មានតម្លាា ភាព

២)ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� និិង ឬរបាយការណ៍៍

និិងទាន់់ពេ�លវេេលានៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លស្នើ�ើ�រដោ�យនិិយ័័តករ និិងតាមច្បាាប់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធ។
ធ

៣)

មានបណ្តា
ា ញទំំនាក់់ទំំនងដោ�យផ្ទាាល់់ជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្យយ

និិងសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

៤)

មានធនធានពេ�ញលេ�ញ ព្រ�មទាំំងមិន
ិ មានការហាមប្រា�ម ក្នុុងការទាញ
�

៥)

បង្កើ��តគណៈ
ើ
ៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការក្នុុ�ងករណីីដែ�លចាំំបាច់់

យកនូូវព័័ត៌៌មានណាដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួ�ន។
ួ

ខ)ធ្វើ�ើ� ឲ្យ យប្រា�កដថានាយកដ្ឌាា នសវនកម្មម ផ្ទៃ �ៃក្នុុ� ងមានភាពខុុសប្លែ�ែក
និិងមានឋានៈៈមួួយសមស្រ�ប នៅ�ក្នុុ�ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធអង្គគភាពទាំំងមូូល
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងអាចបំំពេ�ញគោ�លដៅ�សវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់
ខ្លួួ�នដោ�យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

ិ
គ)ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិញ
លើ�ើប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិ ង
ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរួម
ួ បញ្ចូូ� លទាំំងវិ ិសាលភាពនៃ�កម្មមវិ ិធីី

និិងសមស្រ�ប។

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិ ងភាពសមស្រ�បនៃ�នីី តិិវិ ិធីី វាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យ
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ភាពញឹឹកញាប់់ និិងវិ ិសាលភាពនៃ�សវនកម្មម។

៦)ទទួួលអនុុសាសន៍៍បែ�បវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�ដោ�យឯករាជ្យយ ឬអនុុសាសន៍៍ផ្សេ�េងៗ
ទៀ�ៀត និិងអញ្ជើ�ើ �ញអ្ននកដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងជំំនាញពាក់់ព័័ន្ធធ

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ� ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

ឃ)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�វិ ិសាលភាព មុុខងារ សមត្ថថភាព

និិងធនធានរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ថាតើ�ើមុុខងារនេះ�ះមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច
ដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បំំពេ�ញការងាររបស់់ខ្លួ�នឬទេ�។
ួ

៧)អញ្ជើ�ើ � ញសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឬឯករាជ្យយ នាយកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬនាយក
គ្រ�ប់់គ្រ�ងសម្ព័័�ន្ធធ អភិិបាលឬសមាជិិកនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដទៃ�ទៀ�ៀត

និិ ងបុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធឲ្យយចូូ លរួួមប្រ�ជុំំ�ដើ�ើម្បីី�ជួួយក្នុុ�ងការពិិ ភាក្សាា

ង)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងអនុុម័័តផែ�នការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្យយលើ�ើ

លទ្ធធផលនៃ�កម្មមវិ ិធីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឬការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លបានធ្វើ�ើ�

វែែកញែ�កប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

ឡើ�ើង ថាតើ�ើសកម្មមភាពសមស្រ�បត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតដោ�យអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទៅ�តាមអនុុសាសន៍៍របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�រ ឬទេ�។

៨)ចែ�ករំ ំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្សេ�េងៗទៅ�កាន់់បុុគ្គគល ឬគណៈៈកម្មាាធិិការ
ណាមួួយប្រ�សិិនបើ�ើគិិតថាសមស្រ�ប (ឧទាហរណ៍៍ ចែ�ករំ ំលែ�កតួួនាទីី
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទៅ�ឲ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯករាជ្យយដើ�ើម្បីី�រក្សាាឯករាជ្យយភាពសម្រា�ប់់

ច)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�វិ ិសាលភាព មុុខងារ សមត្ថថភាព
និិ ងធនធាននៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មម ថាតើ�ើ

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធទៅធ �នឹឹងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល)។
៩)អនុុម័័តផែ�នការសវនកម្មម និិងគម្រោ��ងថវិ ិការ (ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល
និិងបេ�សកកម្មម) សម្រា�ប់់នាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។
១០) មានសិិទិ្ធធ�កោះ�ះប្រ�ជុំំ�ជាមួួយសវនករឯករាជ្យយ សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឬទាំំងពីីរ
ដោ�យមិិនរាប់់បញ្ចូូ� លនូូវវត្តតមានរបស់់អភិិបាល និិងបុុគ្គគលិិកធនាគារ
ដទៃ�ទៀ�ៀត ជាមួួយនឹឹងភាគីីខាងក្រៅ��ផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់។

១១)ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតសកម្មមភាពផ្សេ�េងៗដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�។

មុុខងារនេះ�ះមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បំំពេ�ញការងារ
របស់់ខ្លួ�នដែ�រ
ួ
ឬទេ�។
ឆ)

ធានាថាទំំ នាក់់ ទំំនងលើ�ើការរាយការណ៍៍របស់់ បុុគ្គគលិិកសវនកម្មម

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ឯករាជ្យយភាព ក្នុុ�ងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យរបស់់សវនករ

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ជាពិិ សេ�សរបាយការណ៍៍សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមិិ នគួួ រត្រូ�ូវបាន
ជម្រះ�ះដោ�យនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
ណាមួួយឡើ�ើយ។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

គ)

វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ង លទ្ធធផលការងារ និិងឯករាជ្យយភាពរបស់់

១) មុុខងាារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

សវនករឯករាជ្យយ (ឧទាហរណ៍៍ តាមរយៈៈការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិង

ជ)

ឬអង្គគភាពណាផ្សេ�េងទៀ�ៀត)។

ធានាថារាល់់ គំំហើ�ើ ញនិិ ងអនុុ សាសន៍៍ ដែ�លលើ�ើកឡើ�ើង ត្រូ�ូវបាន

ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងដោះ�ះស្រា�យដោ�យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងទាន់់
ពេ�លវេេលា។

ឈ)អនុុវត្តតការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយតាមកាលកំំ ណត់់ ដែ�លឯករាជ្យយពីី ការត្រួ�ួត

ពិិនិិត្យយជាអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ហើ�ើយរាយការណ៍៍ពីីគំំហើ�ើញទៅ�កាន់់ប្រ�ធាន
គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។

ញ) ធានាថានាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមមានបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងទទួួល

របស់់ពួួកគេ�។

ង)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាមួួយសវនករឯករាជ្យយនូូវមូូលដ្ឋាា ន និិងវិ ិសាលភាព
នៃ�ផែ�នការសវនកម្មម រ បស់់ ពួួ ក គេ� (រួួម បញ្ចូូ� លទាំំ ង ការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រ

ផ្សេ�េងៗ ទៅ�លើ�ើវិ ិសាលភាពនៃ�ផែ�នការសវនកម្មម)ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�

ទាំំងក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តវិ ិទ្យាាស្ថាា ន និិ ងឧស្សាាហកម្មម ក៏៏ ដូូចជាលើ�ើកកម្ពពស់់

ច)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញយ៉ាា ងទៀ�ៀងទាត់់ទៅ�លើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងធានា

ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។

វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលបំំ ពេ�ញការងាររបស់់ នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃ

ក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើបុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់របស់់
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ នាយកផ្នែ�ក
ែ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ដោ�យ
ផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។

ថ)អនុុម័័តរាល់់ការតែ�ងតាំំង កំំណត់់ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផល

បំំពេ�ញការងារ ការផ្ទេ�េរ ឬបញ្ឈឈប់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
សមាជិិកជាន់់ខ្ពពស់់នៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញរាល់់ការ
លាឈប់់របស់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងបុុគ្គគលិិកសវនកម្មម

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងហើ�ើយផ្តតល់់ឪកាសឲ្យយបុុគ្គគលិិកលាឈប់់ បានផ្តតល់់ហេ�តុុផល
នៃ�ការលាឈប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។
ធានាថារាល់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ� រពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងមុុខតំំណែ�ងនៃ�នាយកផ្នែ�ែក

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវបានជូូនដំំណឹឹងទៅ�កាន់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

២) មុុខងាារសវនកម្មមឯករាាជ្យយ
ក)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញទៅ�លើ�ើសេ�វាកម្មមដែ�លមិិនមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម
ដែ�លបានផ្តតល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្យយ ព្រ�មទាំំងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាកម្មម

ក្នុុ�ងការផ្តតល់់ អនុុ សាសន៍៍ ទៅ�កាន់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការ
អនុុម័័ត។
ខ)ផ្តតល់់អនុុ សាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលលើ�ើការតែ�ងតាំំង និិងការ

តែ�ងតាំំងសារឡើ�ើងវិ ិញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�សវនករឯករាជ្យយ និិងវាយតម្លៃ�ៃ

លើ�ើថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសវនកម្មម ដោ�យពិិចារណាអំំពីីឯករាជ្យយភាព និិងភាព
មិិនលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�សវនករឯករាជ្យយ ព្រ�មទាំំងប្រ�សិិទ្ធធភាពចំំណាយលើ�ើ

សវនកម្មម ក៏៏ដូូចជាការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសវនករ។
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ធនាគារបានផ្តតល់់ នូូវជំំ នួួយការសមស្រ�បក្នុុ�ងការបំំ ពេ�ញភារកិិ ច្ចច

លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�ួតពិ
ធ
ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងលិិខិិតផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍របស់់ពួួកគេ�

ជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សដែ�លត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ឌ)

ឃ)ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាមួួ យនឹឹងសវនករឯករាជ្យយ ថាតើ�ើបុុគ្គគលិិករបស់់

បានការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតការងារសវនកម្មម។
ិ ី អប់់រំ ំ និិ ងបណ្តុះះ� �បណ្តា
គួួ រតែ�មានកម្មមវិធី
ា លជាបន្តតបន្ទាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង តាមឲ្យយទាន់់នូូវទំំនោ�រអាជីីវកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ថ្មីី�ៗ

ដ)

វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើទំំនាក់់ទំំនងនានារវាងសវនករឯករាជ្យយជាមួួយធនាគារ

និិងពិិភាក្សាាពីីបញ្ហាាផ្សេ�េងៗ ដែ�លសវនកម្មមឯករាជ្យយចង់់លើ�ើកឡើ�ើង
ដោ�យគ្មាា នវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

ឲ្យយបានថារាល់់គំំហើ�ើញត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកែ�តម្រូ�វូ ដោ�យសមស្រ�ប
និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។

ឆ)ពិិភាក្សាា និិងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្យយរាល់់ការ
ស្នើ�ើ�រសុំំ�ពីីការលាឈប់់របស់់ពួួកគេ�ជាសវនករ។

ជ)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញទៅ�លើ�ើសេ�វាកម្មមដែ�លមិិនមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម
ដែ�លផ្តតល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្យយ និិងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាកម្មម សម្រា�ប់់

ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ ទៅ�កាន់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការអនុុម័័ត

ឲ្យយសមស្រ�បទៅ�នឹឹង គោ�លនយោ�បាយ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា លើ�ើថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លមិិនមែ�នសវនកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបង់់
ទៅ�ឲ្យយសវនករឯករាជ្យយ ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយប្រា�កដថា ការផ្គគត់់ផ្គគង់់សេ�វាកម្មម
ដែ�លមិិ នមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម មិិ នប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការវិ ិនិិ ច្ឆ័័�យ
ដោ�យឯករាជ្យយរបស់់សវនករ។

ឈ)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ លើ�ើការសម្រ�បសម្រួ�ួលនៃ�នីីតិិវី ីធីីសវនកម្មម នៅ�ពេ�ល
ដែ�លមានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសវនករឯករាជ្យយ លើ�ើសពីីមួួយ។

ញ)ជួួបជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្យយដោ�យមិិនមានវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ឬសមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលប្រ�តិិ បត្តិិ�ដ៏៏ ទៃ�ទៀ�ៀត តាមការស្នើ�ើ�សុំំ�

របស់់សវនករឯករាជ្យយ ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលសវនកម្មម គួួរតែ�
កោះ�ះប្រ�ជុំំ�ដើ�ើម្បីី�ពិិចារណាលើ�ើបញ្ហាាដែ�លសវនករឯករាជ្យយគិិតថាគួួរ

តែ�បានយកចិិត្តតទុុកដាក់់ ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ឬម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣) របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គ)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ នូូវរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងអធិិការកិិច្ចចចេ�ញ

ដោ�យនិិយ័័តករ និិងធានាថាវិ ិធានការសមស្រ�ម និិងទាន់់ពេ�លវេេលា

ិ នូូ វលទ្ធធផលពាក់់ កណ្តា
ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិញ
ា លឆ្នាំំ� និិ ងរបាយការណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�

ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតលើ�ើរ៉ាា ល់់គំំហើ�ើញណាមួួយ។

សារពើ�ើពន្ធធរបស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ទៅ�កាន់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល
ដើ�ើម្បីី�អនុុម័័តដោ�យផ្តោ�ោតជាចំំបងទៅ�លើ�ើ៖
ក)
ខ)

ឃ)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូវកំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ� ថាតើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យរបស់់

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំពោះ�ះបញ្ហាាដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើងមានភាពសមស្រ�ប

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ឬការអនុុវត្តតនូូវការផ្លាាស់់ប្តូូ�រចំំបងៗនៃ�គោ�លនយោ�បាយ

គួួរឲ្យយពេ�ញចិិត្តតដែ�រ ឬទេ�។

គណនេ�យ្យយ។

ការលើ�ើកឡើ�ើងនូូ វបញ្ហាាដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត រួួមបញ្ចូូ� ល

ទាំំងបញ្ហាាលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យសំំខាន់់ ៗដោ�យ

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លមិិនប្រ�ក្រ�តីី ហើ�ើយ

មានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិ ងរបៀ�ៀបដែ�លបញ្ហាា ទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបាន
ដោះ�ះស្រា�យ។

ិ ី សាស្រ្ត�តគណនេ�យ្យយនានាដែ�លបានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ
គ)វិធី
គណនីីជាបុុគ្គគល និិងរួម
ួ បញ្ចូូ� លគ្នាា (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន)។
ឃ)អនុុលោ�មតាមស្តតង់់ដារគណនេ�យ្យយ និិងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ផ្សេ�េងៗ។

៤) កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

របាាយកាារណ៍៍
ក្នុុ� ងខណៈៈពេ�លដែ�លគណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម រា យការណ៍៍ ជូូ នក្រុ�ុ ម
ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល របាយការណ៍៍សវនកម្មម ក៏៏ត្រូ�ូវបានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�

គណៈៈកម្មាាធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលសវនកម្មមសម្ព័័�ន្ធផងដែ�
ធ
រ ដែ�លជាផ្នែ�ក
ែ មួួយ
នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ បើ�ើសិិនជាចំាាបាច់់។

សមាាសភាាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម
១) សមាាជិិក
ក)

សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម នឹឹងត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងដោ�យ

ខ)

សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវមានសមាជិិកយ៉ាា ង

ក)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ដំំណើ�ើ រការ គោ�លនយោ�បាយ
នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនិិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ រួួមបញ្ចូូ� លទាំំង
វិ ិសាលភាពនៃ�កម្មមវិ ិធីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងនីីតិិវិ ិធីីវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ

សមស្រ�ប ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ភាពញឹឹកញាប់់ និិងវិ ិសាលភាពនៃ�សវនកម្មម។

ទាំំងប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការ) គួួរតែ�ជាអភិិបាលឯករាជ្យយដែ�លមាន

ម្នាាក់់ទៀ�ៀតមានសាវតាផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងធនាគារ។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើភាពជឿ�ឿជាក់់ និិងភាពរឹ ឹងមាំំនៃ�គោ�លនយោ�បាយ
ហានិិភ័័យដើ�ើម្បីី�ធានាថា វាគ្មាាគំំលាត ឬភាពទន់់ខ្សោ�ោយជាសារវន្តត

តិិចបំំផុុតបីី (៣) នាក់់ និិងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ពីីរ (២) នាក់់ (រួួមបញ្ចូូ� ល

បទពិិសោ�ធន៍៍ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងគណនេ�យ្យយ និិងអភិិបាលឯករាជ្យយ

ខ)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាប្រ�ចាំំ និិងលើ�ើកឡើ�ើងនូូវបញ្ហាាប្រ�ឈមនានា ទៅ�កាន់់

និិ ងក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ និិ ងការរាយការណ៍៍ព័័ ត៌៌មាន

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ក្នុុ�ងចំំណោ�មអភិិបាលនានារបស់់ធនាគារ។

គ)ប្រ�សិិ នបើ�ើសមាជិិ កម្នាាក់់ ចូូលនិិ វត្តត ឬលាឈប់់ ពីីសមាជិិ កគណៈៈ

កម្មាាធិិការ ដែ�លហេ�តុុផលនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយចំំនួួនសមាជិិកកាត់់បន្ថថយមក

ឡើ�ើយ។

ក្រោ��មបីី (៣) នាក់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងសមាជិិកថ្មីី�ម្នាាក់់

			

នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការឲ្យយបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចរកបានជាអ្ននកបន្តត

៥) ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ

ដំំណែ�ងដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

ិ នូូ វប្រ�តិិ បត្តិិ�ការជាមួួ យសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ និិ ងស្ថាា នភាពទំំ នាស់់
ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិញ

ឃ)មិិនមានសមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមណា ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង

ិ ី ឬក្រ�មសីីលធម៌៌ ណា ដែ�ល
អ អេ�ច ប៊ីី� រួួមបញ្ចូូ� លទាំំងប្រ�តិិបត្តិិ�ការនីី តិិវិធី

មានទំំនាក់់ទំំនងដែ�លក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលយល់់ថានឹឹងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លនឹឹងអាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ និិងសម្ព័័�ន្ធធធនាគារ

នូូ វមុុខងារប្រ�តិិ បត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារឡើ�ើយ បើ�ើមិិ នដូូ ច្នេះ�ះ�ទេ�វាធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

ឯករាជ្យយភាពនៃ�ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតមុុខងារជាគណៈៈកម្មាាធិិការ

ចោ�ទជាសំំនួួរទាក់់ទងនឹឹងភាពស្មោះ�ះ �ត្រ�ង់់របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ សមាជិិក

សវនកម្មម។ លើ�ើសពីី នេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត សមាជិិ កនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការ

នានាត្រូ�ូវបានរំ ំពឹឹងថានឹឹងជៀ�ៀសវាងរ៉ាា ល់់ស្ថាា នភាពនានា ដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់

សវនកម្មម មិិ នគួួ រទទួួ លខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាាល់់ ឬជាផ្នែ�ែកនៃ�គណៈៈ

ដល់់ទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារ។

កម្មាាធិិការដែ�លបានពាក់់ព័័ន្ធធណាមួួយ សម្រា�ប់់មុុខងារគណៈៈគ្រ�ប់់
គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

៦) បញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗ
ក)អនុុវត្តតមុុខងារផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចបានផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ដោ�យក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល។
ខ)

ធានាលើ�ើការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញដោ�យឯករាជ្យយនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

និិងដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលធន ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងដំំណើ�ើ ការវាយ
តម្លៃ�ៃភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�មូូលធនដោ�យសុុចរិ ិតភាព មិិនលម្អៀ�ៀ�ង និិង

ង)

សរុុបមកគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមគួួរមានជំំនាញយ៉ាា ងទូូលំំទូូលាយ

ដែ�លចំំ បាច់់ ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកាតព្វវកិិ ច្ចច និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួ�ួន
ហើ�ើយត្រូ�ូវបានរំ ំពឹឹងទុុកថាមានជំំនាញដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ រួួមបញ្ចូូ� លទាំំង
វិ ិសាលភាពនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
ំ ញក្នុុងការគ្រ
�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ ។
� និិងជំនា
�

ការអនុុវត្តតយ៉ាា ងជាប់់លាប់់របស់់ពួួកគេ�។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
២) ប្រ�ធាានគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
ក)ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មសមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការដែ�លជា
អភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�។

ខ)អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការគួួរតែ�ដឹឹកនាំំដោ�យប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការ។

ច)

នាយកផ្នែ�ែកនីី មួួយៗ និិ ងបុុគ្គគលិិកថ្នាាក់់គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ (ឬ

ផ្នែ�ក
ែ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់) អាចត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ �ញឲ្យយចូូលរួួម
អង្គគប្រ�ជុំំ�ជាមួួយគណៈៈកម្មាាធិិការនេះ�ះ។

ឆ)គណៈៈកម្មាាធិិ ការអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ទីី កន្លែ�ែងណាមួួ យក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជា
ណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ឬប្រ�ទេ�សណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ គណៈៈកម្មាាធិិការ
អាចចាត់់ចែ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ� របស់់ខ្លួ�ួនតាមវិ ិធីីផ្សេ�េងៗ ដែ�លខ្លួួ�នយល់់ថា
សមស្រ�ប អាចតាមរយៈៈបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាទំំនាក់់ទំំនងណាមួួយ ដែ�លអ្ននក

គ)ក្នុុ�ងករណីីអវត្តតមានប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការ ប្រ�ធានស្តីី�ទីី គួួរត្រូ�ូវ
បានតែ�ងតាំំងឡើ�ើងដោ�យសមាជិិកដែ�លមានវត្តតមាន។ ក្នុុ�ងករណីី

ចូូ លរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ទាំំ ងអស់់អាចស្តាាប់់ លឺឺ ដោ�យមិិ នចាំំ បាច់់ ឲ្យយ

ស្តីី�ទីីគណៈៈកម្មាាធិិការ (ក្នុុ�ងករណីីប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការអវត្តតមាន)

សម្រេ�េចដែ�លយល់់ព្រ�មដោ�យសមាជិិកនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ

ចំំ នួួននៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតស្មើ�ើ�គ្នាា ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការ ឬប្រ�ធាន

ចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�នឹឹងត្រូ�វូ រាប់់ជាកូូរ៉ុុម
� សម្រា�ប់់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�។ រាល់់សេ�ចក្តីី�

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិ ត្តតក្នុុ�ងការរាប់់ សម្លេ�េងឆ្នោ�ោត ក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�ល
ពិិភាក្សាាវែែកញែ�ក។

នឹឹងមានសុុពលភាពដូូចគ្នាានឹឹងសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ធម្មមតាដែ�រ។

៣) រយៈៈពេ�លសមាាជិិកភាាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម
អភិិ បា លដែ�លត្រូ�ូ វ បានតែ�ងតាំំ ង ជាសមាជិិ ក គណៈៈកម្មាាធិិ កា រសវនកម្មម

ត្រូ�ូវរក្សាាមុុខងាររហូូ តដល់់ពីីរ (២) ឆ្នាំំ� និិ ងអាចបន្តតរយៈៈពេ�លបន្ថែ�ែមតាម

ការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលអាចតែ�ងតាំំង
ិ
ឬតែ�ងតាំំ ង សមាជិិ ក គណៈៈកម្មាាធិិ កា រឡើ�ើងវិ ញ
ពីី គ្រា�មួួ យ ទៅ�គ្រា�មួួ យ
ប្រ�សិិនបើ�ើសមស្រ�ប។

អង្គគប្រ�ជុំំ� កំំណត់់ត្រា�ា និិង លេ�ខាាធិិកាារ
ក)គណៈៈកម្មាាធិិការនឹឹងត្រូ�វូ ប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ឬពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ក្នុុ�ងហេ�តុុការណ៍៍ណាក៏៏ដោ�យ អង្គគប្រ�ជុំំ�មិិនត្រូ�ូវតិិចជាងបួួន
(៤) ដង ក្នុុ�ង១ឆ្នាំំ� ។

ខ)កូូ រ៉ុុ�មនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ត្រូ�ូ វ មានយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ ៥០% នៃ�ចំំ នួួ ន
សមាជិិ កទាំំងអស់់ (រាប់់ បញ្ចូូ� លទាំំង ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការ) ឬ
មួួយណាដែ�លច្រើ�ើ�នជាង។
គ)

ការជូូ នដំំ ណឹឹងនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ� គួួ រត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំ មុុ នពេ�លប្រ�ជុំំ�។ ការជូូ ន

ដំំណឹឹងត្រូ�ូវរួួមបញ្ចូូ� លលម្អិិ�តនៃ�ទីីតាំំង ថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លវេេលានៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។

របៀ�ៀបវារៈ�និិងឯកសារអមសម្រា�ប់់អង្គគប្រ�ជុំំ�គួួរត្រូ�ូវបានផ្ញើ��ើរ ដោ�យ

ពេ�ញលេ�ញទៅ�កាន់់សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការ ឲ្យយទាន់់ពេ�លវេេលា
មុុនថ្ងៃ�ៃប្រ�ជុំំ�នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការ។

ឃ) គណៈៈកម្មាាធិិការក៏៏ត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតឲ្យយអនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចដោ�យ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សរាចរណ៍៍។

ង)សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យមតិិភាគច្រើ�ើ�ន (៥០% បូូក ១) នៃ�

សមាជិិកទាំំងអស់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ដោ�យផ្ទាាល់់មាត់់ និិងមិិនផ្ទាាល់់មាត់់។
សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចពិិសេ�សអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមរយៈៈសារអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច
ឬក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�។
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សមាជិិកចូូលប្រ�ជុំំ�ដោ�យមានវត្តតមានរាងកាយនោះ�ះឡើ�ើយ។ សមាជិិក

ជ)សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េច សំំណើ�ើ រ និិងបញ្ហាាផ្សេ�េងៗ ដែ�លបានដាក់់ជូូនសម្រា�ប់់

ការអនុុម័័តនៅ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ណាមួួយរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការ គួួរត្រូ�ូវបាន
សម្រេ�េចចិិត្តតដោ�យយោ�ងតាមមតិិ ភាគច្រើ�ើ� ននៃ�សមាជិិ កទាំំងអស់់
ដែ�លមានវត្តតមាន។

ឈ)ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការ នឹឹងត្រូ�វូ តែ�ងតាំំងនរណាម្នាាក់់ជាលេ�ខាធិិការ
និិងកត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។

ញ)កំំ ណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ� ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា� ដកស្រ�ង់់ និិ ងសរសេ�រជា
លាយលាក់់អក្សសរដោ�យលេ�ខាធិិការ និិងលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងរបៀ�ៀបវារៈ�

នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�បន្ទាាប់់សម្រា�ប់់ការអនុុម័័ត និិងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា។ កំំណត់់ត្រា�
អង្គគប្រ�ជុំំ� ត្រូ�ូវចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដោ�យប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី (ប្រ�សិិនបើ�ើ

ប្រ�ធានអវត្តតមាន)។ កំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គួួរកត់់ត្រា�ពីីដំំណើ�ើ រការ
ទាំំ ងមូូលនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ� រួួមបញ្ចូូ� លទាំំ ងព័័ ត៌៌មាននៃ�ការសំំ ណូូមពរ

ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ និិងការព្រួ�ួយបារម្ភភណាមួួយនៃ�សមាជិិក និិងឬ

អ្ននកដែ�លបានអញ្ជើ�ើ �ញចូូលរួួមក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពិិភាក្សាា និិងវែែកញែ�ក។
ដ)កំំណត់់ត្រា�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវរក្សាា

ទុុក និិ ងចែ�កជូូ នដល់់សមាជិិ ក ទាំំងអស់់របស់់គណៈៈកម្មាាធិិ ការ
សវនកម្មម។ កំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបាន

បង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ហើ�ើយប្រ�ធាន ឬប្រ�ធាន
ស្តីី�ទីី (ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ធានអវត្តតមាន) នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម គួួរ
រាយការណ៍៍លើ�ើបញ្ហាាសំំខាន់់ ៗដែ�លបានពិិ ភាក្សាានៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�
គណៈៈកម្មាាធិិការ ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ភាាពសម្ងាា�ត់់នៃ�ព័័ត៌៌មាាន
សមាជិិកទាំំងអស់់នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម និិងអ្ននកដែ�លបានអញ្ជើ�ើ �ញឲ្យយចូូលរួួម ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកព័័ត៌៌មានដែ�លបានបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការ
ជាឯកសារឯកជន និិងសម្ងាាត់់។ ឯកសារប្រ�ជុំំ�ត្រូ�ូវផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននកចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការ ជាច្បាាប់់បោះ�ះពុុម្ពព ឬសូូហ្វវកូូពីី ឲ្យយបានមុុនពេ�លប្រ�ជុំំ�។

សមាាសភាាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម និិងវត្តតមាានក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�
ក្នុុ�ងអំំទ្បុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទនេះ�ះ ការជួួបប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំទ្បើ�ើងចំ
� ំនួួនបីី (៣) ដង។ សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការសវកម្មមមានសមាសភាព
ដូូចខាងក្រោ��ម ដែ�លសុុទ្ធធតែ�ជាអភិិបាលឯករាជ្យយ ហើ�ើយព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីវត្តតមានរបស់់សមាជិិកនីីមួួយៗក្នុុ�ងការចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទមានដូូចខាងក្រោ��ម៖

សមាាសភាាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម

វត្តតមាានក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�

១. លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ� (ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

៣/៣ (១០០%)

២.	លោ�ោក អ៊ុុ�ង សេ�ង ភាាវ (សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)*

២/២ (១០០%)

៣. លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ (សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

៣/៣ (១០០%)

៤.	អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី (សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)^
៥.	លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង (សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)#

១/២ (៥០%)
១/១ (១០០%)

កំំណត់់ចំំណាំំ�៖
* បានលាឈប់់ ពីីតំំណែ�ងអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩
^ ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង ជាអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៩
#

ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង ជាអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

•ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនិិងពិិភាក្សាាលើ�ើរបាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង អនុុសាសន៍៍

របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិ ងការឆ្លើ��ើយតបរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ក៏៏ ដូូចជា

អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមក៏៏បានចូូ លរួួមដោ�យ នាយកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សកម្មមភាពនានាដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការ

ឬនាយកប្រ�តិិ បត្តិិ� ដែ�លដើ�ើរតួួ ជាប្រ�ធាននៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមថ្នាាក់់

កែ�លំំអប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងដំំណើ�ើ រការរបស់់ខ្លួ�ួន លើ�ើផ្នែ�ែកដែ�ល
បានលើ�ើកឡើ�ើង។

គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងនាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ចំំណែ�កឯការចូូលរួួមនៃ�គណៈៈ
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងជាន់់ ខ្ពពស់់ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត គឺឺ ទៅ�តាមការអញ្ជើ�ើ �ញ អស្រ័�័យលើ�ើបញ្ហាា
ដែ�លលើ�ើកយកមកពិិភាក្សាាដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។

ិ
•ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិញ
និិ ងពិិភាក្សាាលើ�ើរបាយការណ៍៍ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លបាន
លើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម និិងផ្តតល់់ទិិសដៅ�ក្នុុ�ង
ការដោះ�ះស្រា�យ និិងធ្វើ��ើឲ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងដល់់ចំំនុុច ខ្វះះ�ខាតនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួត

បញ្ហាាសំំ ខា ន់់ ៗ ដែ�លបានពិិ ភា ក្សាាក្នុុ� ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ កា រសវនកម្មម
ជាមួួយនឹឹងអនុុសាសន៍៍ និិងការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការ ត្រូ�ូវបាន

សង្ខខប និិ ងធ្វើ��ើបទបង្ហាា ញជូូ នទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលដោ�យប្រ�ធានគណៈៈ

ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដូូចដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើង។

•ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងធ្វើ��កា
ើ រកត់់សម្គាាល់់លើ�ើការតាមដាន់់ចំំពោះ�ះការកែ�តម្រូ�ូវ
នៃ�គំំហើ�ើញសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្បីី�ធានាថារាល់់គំំហើ�ើញទាំំងអស់់ត្រូ�ូវបាន

កម្មាាធិិការ ឬតំំណាងនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនឹឹងអាច

ដោះ�ះស្រា�យដោ�យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។

ជួួយឲ្យយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបានជ្រួ�ួតជ្រា�បអំំពីីបញ្ហាាសំំខាន់់ៗ ដែ�លបានពិិភាក្សាា

ក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមបានទាន់់ពេ�លវេេលា និិងសម្រា�ប់់ឲ្យយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ភិិបាលធ្វើ�ើ�ការតម្រ�ង់់ទិិស ប្រ�សិិនបើ�ើចំំបាច់់។ សម្រ�ង់់សេ�ចក្តីី�ចេ�ញពីីកំំណត់់ត្រា�

•ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើផែ�នការសវនកម្មមឆ្នាំំ�២០១៩ របស់់សវនករឯករាជ្យយ
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័័យ និិងផ្នែ�ក
ែ ដែ�ល

នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល
ទុុកជាព័័ត៌៌មាន។

សវនកម្មមនឹឹងសង្កកត់់ធ្ងងន់់នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�។

•ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិ ិញជាមួួ យសវនករឯករាជ្យយ លើ�ើលទ្ធធផលនៃ�សវនកម្មម រួួម

ជាមួួយនឹឹងការផ្តតល់់ អនុុសាសន៍៍ និិងការឆ្លើ��ើយតបរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបអំំពីីសកម្មមភាាពរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម

ិ ័យ និិ ងទិិសដៅ�
ទៅ�នឹឹ ងគំំហើ�ើញ ក៏៏ ដូូចជាលើ�ើការផ្តតល់់នូូវទស្សសនៈៈ វិស័

ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��២០១៩
កិិច្ចចការងារដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញ
កាតព្វវកិិច្ចច និិងការទទួួល ខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួ�ន
ួ ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទត្រូ�ូវបានសង្ខេ�ប
េ

ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។
•

ដូូចខាងក្រោ��ម៖

•ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងអនុុម័័តលើ�ើផែ�នការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្បីី�
ធានាលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�វិ ិសាលភាព ដែ�នកំំណត់់ និិងធនធានក្នុុ�ងការ

ធ្វើ�ើ�សវនកម្មមទៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកដែ�លបានកំំណត់់រួច
ួ ។

•ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញទៅ�លើ�ើតម្រូ�ូវការបុុគ្គគលិិកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក្នុុ�ងនោះ�ះរួួមមាន
ជំំនាញ និិងសមត្ថថភាពស្នូូ�លរបស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូវ
ប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�សកម្មមភាព
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

•ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើការបំំ ពេ�ញការងាររបស់់ នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងធ្វើ��ើការអនុុម័័តក្នុុ�ងការផ្តតល់់រង្វាាន់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់នាយកផ្នែ�ែក

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ ការិយ
ិ បរិច្ឆេ�េទ
ិ
២០១៨ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម
ម៉ាា ទ្រី�ីសដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

•ពិិភាក្សាា និិងអនុុម័័តទៅ�លើ�ើសូូចនាករលទ្ធធផលការងារសំំខាន់់ៗ របស់់

នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្រា�ប់់ ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ២០១៩ ដោ�យបាន
ពិិ ចារណាទៅ�លើ�ើភាពពាក់់ ព័័ន្ធធ និិ ងភាពចាំំបាច់់ នៃ�សូូចនាករលទ្ធធផល
ការងារសំំខាន់់ៗ ដែ�លបានកំំណត់់។
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បានជួួបពិិភាក្សាាជាមួួយសវនករឯករាជ្យយនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ដើ�ើម្បីី�អាចឲ្យយសវនករឯករាជ្យយធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្សាាទៅ�លើ�ើបញ្ហាាមួួយចំំនួួន ជាមួួយ
គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមដោ�យភាពជាឯកជន។

•

វាយតម្លៃ�ៃការបំំពេ�ញការងាររបស់់សវនករឯករាជ្យយ ហើ�ើយផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍

សំំខាន់់ៗជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ពិិចារណាក្នុុ�ងការតែ�ងតាំំងសវនករ
ឯករាជ្យយ និិងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាសវនកម្មម។

ិ នូូ វ របាយការណ៍៍ សវនកម្មម ហិិ រ ញ្ញញ វត្ថុុ� ប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ� រ បស់់
•ពិិ និិ ត្យ យឡើ�ើងវិ ញ

ធនាគារ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាការរាយការណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ� និិ ងកំំណត់់បង្ហាា ញ

ផ្សេ�េងៗ បានអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារគណនេ�យ្យយ ជាពិិសេ�សគឺឺផ្តោ�ោត

លើ�ើការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយ ក៏៏ ដូូចជាព្រឹ�ឹ ត្តិិ� ការណ៍៍ និិ ង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការមិិនប្រ�ក្រ�តីី និិងគួួរឲ្យយកត់់សម្គាាល់់។

•ពិិ និិត្យយលើ�ើប្រ�តិិ បត្តិិ�ការជាមួួ យសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាាតិិ ដែ�លបានបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងភាពសមស្រ�បនៃ�និិតិិវិ ិធីីរបស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ង
ការកំំណត់់ តាមដាន រាយការណ៍៍ និិងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាាតិិ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍
នាយកដ្ឋាា នដែ�លប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យ ត្រូ�ូវទទួួ លខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យដែ�លអាចបណ្តា
ា លមកពីី សកម្មមភាពអាជីី វកម្មមរបស់់ខ្លួ�ួនជាប្រ�ចាំំ។ ផ្នែ�ែក
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យមានតួួនាទីីត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�អោ�យប្រា�កដថាគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យស្នូូ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិង
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យផ្សេ�េងៗ ព្រ�មទាំំងសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

ិ នូូ វហានិិ ភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាម បង្កើ�ើ�ត និិ ងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ិ នូូ វគោ�លនយោ�បាយ
មុុខងារប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម ត្រូ�ូវទទួួ លខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃ និិ ងពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ មធ្យោ�ោបាយ និិងទម្រ�ង់់ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាមទៅ�តាមច្បាាប់់និិងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ថាគោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ

ិ ី សាស្ត្រ�រ មធ្យោ�ោបាយ និិ ងទម្រ�ង់់ទាំំងនេះ�ះនៅ�តែ�ត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវនិិ ងមានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព តាមដានការប្រ�តិិ បត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយរាយការណ៍៍រាល់់គំំហើ�ើញ
វិធី

ទៅ�កាន់់ ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល និិ ងរក្សាានូូ វការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ និិ ងការរាយការណ៍៍ទៅ�លើ�ើការអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ ក្បួួ�នច្បាាប់់ គោ�លនយោ�បាយ
និិងស្តតង់់ដារផ្សេ�េងៗដោ�យឯករាជ្យយភាព។

មុុខងារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ត្រូ�វូ រាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លគណៈៈកម្មាាធិិការនេះ�ះមានតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ង

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការណ៍៍របស់់ធនាគារ ដោ�យរួួមបញ្ចូូ� លទាំំងសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�ៗ ស្រ�បតាមរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ
(Risk Appetite) គោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងរយៈៈពេ�លវែែងដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

សម្រា�ប់់ ដំំណើ�ើ រការនិិ ងការពង្រី�ី កអាជីី វកម្មមរបស់់ ខ្លួ�ួន ធនាគារប្តេ�េជ្ញាាលើ�ើកស្ទួួ�យនិិ ងអនុុ វត្តតតាមគោ�លការណ៍៍អភិិ បាលកិិ ច្ចចល្អអ តម្រូ�ូវការបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� និិ ងការ

អនុុវត្តតអន្តតរជាតិិល្អបំ
អ ំផុុត។ ជាមគ្គុុ�ទ្ទេ�េសដ៏៏សំំខាន់់សម្រា�ប់់ធនាគារ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការដែ�លកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដែ�លល្អអ
បំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៨ ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួលនិិងបង្កើ��តនូ
ើ ូវ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី និិងសេ�ចក្តីី�

ណែ�នាំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការមួួយចំំនួួនទាក់់ទងនឹឹងមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ឈ្មោះ�ះ��ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ គោ�ោលនយោ�ោបាាយ នីីតិិវិិធីី ឬ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�

កាាលបរិិច្ឆេ�េទកាារអនុុម័័ត

អនុុម័័តដោ�ោយ

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនិិងគោ�លនយោ�បាយក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�ស

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

២៨ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

២៨ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការការប្រ�ឆាំំងការលាងសម្អាាតប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម

២៨ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយការប្រ�ឆាំំងការលាងសម្អាាតប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម

១៨ តុុលា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយវី ីស្សសលប៉្លូូ��វី ីង

១៨ តុុលា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងនឹឹងការសូូកប៉ាា ន់់ និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយ

២៨ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

នីីតិិវិ ិធីីការប្រ�ឆាំំងការលាងសម្អាាតប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម

១៨ តុុលា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយទណ្ឌឌកម្មម

១៨ តុុលា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំ�គ្រា�ា (សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង)

លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមត្រូ�វូ បានពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញដោ�យនាយកផ្នែ�ក
ែ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ធនាគារមាននាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ ខ្លួ�ួន គោ�រពតាមលក្ខខន្តិិ�កៈៈ

រៀ�ៀងរាល់់២ឆ្នាំំ�ម្តតង ឬនៅ�ពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃថា តើ�ើគោ�លបំំណង

ិ
បទដ្ឋាា នអន្តតរជាតិិ សម្រា�ប់់ ការអនុុវត្តតវិជ្ជាាជី
ី វៈ�នៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ តួួ នាទីី

លក្ខខន្តិិ�កៈៈ នៅ�តែ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់និិងពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមុុខងារសវនកម្មមសម្រេ�េច

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លបានអនុុម័័ តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល រួួមជាមួួ យនឹឹង

សិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លបានកំំណត់់ក្នុុ�ង

ចំំ បងរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគឺឺ ផ្តតល់់ការវាយតម្លៃ�ៃដោ�យឯករាជ្យយទៅ�លើ�ើភាព

បាននូូវគោ�លបំំណងរបស់់ខ្លួ�ន។
ួ

នៃ�ការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិ ងអភិិ បាលកិិ ច្ចចដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈ
គ្រ�ប់់ គ្រ�ង។ នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់

ធនធាានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�។ ដើ�ើម្បីី�ការពារបន្ថែ�ែមលើ�ើឯករាជ្យយភាពរបស់់សវនកម្មម

សមស្រ�បសម្រា�ប់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដោ�យពិិចារណាលើ�ើទំំហំំ និិងភាពស្មុុ�គស្មាា ញ

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ ដំំណើ�ើ រការ

គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម និិងរាយការណ៍៍តាមបែ�បបទរដ្ឋឋបាលជូូនទៅ�នាយក

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការតែ�ងតាំំង និិងការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលទ្ធធផលការងាររបស់់នាយកផ្នែ�ែក

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក៏៏ដូូចជាវិ ិសាលភាពការងារ និិងធនធានរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម។

ចក្រ�វាឡសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (internal audit universe) ក្តោ�ោ បទៅ�លើ�ើសកម្មមភាព

គន្លិះះ��សំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារដែ�លរួួមបញ្ចូូ� លទាំំង សាខា នាយកដ្ឋាា ន ព្រ�មទាំំង
មុុខងារទាំំ ងអស់់ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់

នាយកផ្នែ�ក
ែ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្សាាជាមួួយគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម
និិងនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើធនធានដែ�លខ្លួួ�នត្រូ�ូវការ ឲ្យយបាន
នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមានសវនករប្រាំ�ំពីីរ (៧) នាក់់

ដែ�លមានគុុណវុុឌ្ឍិិ�ការសិិក្សាា ឬវិ ិជ្ជាាជីីវៈ� និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ពាក់់ព័័ន្ធដើ�ើម្បីី�អនុុ
ធ
វត្តត

មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ការចំំណាយដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងសម្រា�ប់់រក្សាាមុុខងារ
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទមានចំំនួួន ១១៨.២៥៤ ដុុល្លាា អាមេ�រិ ិក។

វិ ិធីី សាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិ ភ័័យ ដើ�ើម្បីី�កំំ ណត់់ផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�សវនកម្មម និិ ង

ជំំនាាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈៈ

និិងផ្នែ�ែកនៃ�ការផ្តោ�ោតលើ�ើរបស់់ធនាគារ ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ

នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ធានាថាសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ិ
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងបានផ្តតល់់ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លចាំំបាច់់ និិ ងអភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ វិជ្ជាាជី
ី វៈ�

ភាពញឹឹកញយនៃ�សវនកម្មម ឲ្យយស្រ�បទៅ�តាមហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត
វី ីធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ របស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

ផ្នែ�ក
ែ ដែ�លនឹឹងត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�សវនកម្មមត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការសវនកម្មម ដែ�ល
បានធ្វើ�ើឡើ� �ើងតាមវិ ិធីីសាស្រ្ត�តផ្អែ�ក
ែ លើ�ើហានិិភ័យ
័ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានអនុុម័័តជារៀ�ៀងរាល់់

ឆ្នាំំ�ដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម។ របាយការណ៍៍សវនកម្មមដែ�លរួួមមាន

គំំហើ�ើញសវនកម្មមលម្អិិ�ត អនុុសាសន៍៍ និិងការណែ�នាំំរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
ការឆ្លើ�យត
�ើ
បរបស់់ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង ត្រូ�ូវបានលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ
ការ
�

សវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងជាប្រ�ចាំំ និិងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមប្រ�ចាំំ

ជាបន្តតបន្ទាាប់់ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងបង្កើ��ន
ើ ជំំនាញ និិងបច្ចេ�េកទេ�សសវនកម្មម ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញភារកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�។

ផ្អែ�ក
ែ លើ�ើផែ�នការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់បុុគ្គគលិិកម្នាាក់់ៗសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០១៩ សវនករផ្ទៃ�ៃ

ក្នុុ�ងបានចូូលរួួមកម្មមវិ ិធីីបច្ចេ�េកទេ�សដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាកម្មមវិ ិធីីភាពជាអ្ននក
ដឹឹកនាំំ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លផ្តតល់់ឲ្យយដោ�យ អ អេ�ច ប៊ីី� អាខាដែ�មីី (RHB Academy)
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសិិក្សាា និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់សម្ព័័�ន្ធធ ការរៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័ន្ធអេ�ឡិ
ធ
ច
ិ ត្រូ�ូនិច
ិ

ត្រី�ីមាស។

និិងកម្មមវិ ិធីីសិិក្សាាខាងក្រៅ��អង្គគភាពផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើង ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�សកម្មមភាាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ភារកិិ ច្ចចដើ�ើម្បីី�ធានាថារាល់់បញ្ហាាដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

សវនករឯករាជ្យយ និិងនិិយ័័តករ ត្រូ�ូវបានឆ្លើ��ើយតបយ៉ាា ងសមស្រ�ប តាមពេ�ល
វេេលាដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀង។ ការបញ្ជាាក់់ពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នេះ�ះត្រូ�វូ តែ�ផ្តតល់់ដោ�យ

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�ឲ្យយសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ធ្វើ��កា
ើ រផ្ទៀ��ៀ ងផ្ទាាត់់មុុនពេ�លដែ�ល

បញ្ហាា ទាំំ ងនោះ�ះ អាចត្រូ�ូវបានបិិ ទបញ្ចចប់់ នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការ
សវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង។

លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងកំំណត់់ពីីគោ�លបំំណង សិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ
នៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ហើ�ើយត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមដែ�លបានអនុុម័័តរួច
ួ ត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធកុំំ�ព្យូូ�ទ័
ធ
័រ

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ ដែ�លអាចចូូ លមើ�ើលបានដោ�យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ក្នុុ�ង
ធនាគារ។

226

ខាងក្រោ��មនេះ�ះជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�ប
េ នៃ�សកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ ដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យ
សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៅ�ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ៖

ក)រៀ�ៀបចំំ ផែ �នការសវនកម្មម ដែ� លផ្អែ�ែ ក លើ�ើហានិិ ភ័័ យប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ� ស ម្រា�ប់់

ធនាគារ ដែ�លរួួមបញ្ចូូ� លទាំំង គោ�លបំំ ណងនិិងវិ ិសាលភាពសវនកម្មម

និិងតម្រូ�វូ ការកម្លាំំ�ងពលកម្មម សម្រា�ប់់ផែ�នការសវនកម្មមនីីមួួយៗដែ�លបាន
គ្រោ��ងទុុក។

ខ)អនុុវត្តតភារកិិច្ចចសវនកម្មមទៅ�តាមផែ�នការសវនកម្មមដែ�លបានអនុុម័័ត ក៏៏ដូូចជា

ការអនុុវត្តតភារកិិច្ចច បន្ថែ�ែម និិងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លបានស្នើ�ើ�រដោ�យថ្នាាក់់
គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនិិយ័័តករនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�។

គ)ធ្វើ�ើស
� វនកម្មមលើ�ើផ្នែ�ក
ែ សំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុងការិ
ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរួួមមាន សាខា នាយកដ្ឋាា ន
�

ប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ងឥណទាន នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ រួួមទាំំងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាា។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ឃ)ធ្វើ�ើ�ការតាមដាន និិងក្រើ�ើ�នរំ ំលឹឹក តាមរយៈៈអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម

គោ�ោលកាារណ៍៍ទី១
ី ៖ ធនាាគាារត្រូ�ូវតែ�រក្សាា�ទំំនួួលខុសត្រូ�
ុ
វខ្ព
ូ ស់
ព បំំ
់ ផុុតចំំពោះ�ះ�សកម្មមភាាព

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅ�លើ�ើការកែ�តម្រូ�ូវឲ្យយទាន់់ពេ�លវេេលាចំំពោះ�ះគំំហើ�ើញ

របស់់តតិិយភាាគីី។

ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ស្ថាា នភាពនៃ�រាល់់គំំហើ�ើញ

ក)ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវទៅ�

សវនកម្មម ដែ�លបានរាយការណ៍៍ណាមួួយ និិងបុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា នមួួយចំំនួួន
ដែ�លមិិនទាន់់ដោះ�ះស្រា�យរួច
ួ ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េប និិងរាយការណ៍៍ទៅ�កាន់់

លើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ចំំពោះ�ះហានិិភ័័យដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង

ង)ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូវគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី ដំំណើ�ើ រការថ្មីី� ឬដែ�លបាន

ខ)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងធនាគារជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវខ្ពពស់់បំំផុុត

មតិិយោ�បល់់ទៅ�លើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្បីី�កាត់់

សេ�វាកម្មម។ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ� លនូូវការធានាឲ្យយបាននូូវការ

គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមជាប្រ�ចាំំ។

ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពរួួច ទៅ�តាមសំំណើ�ើ ររបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ងការផ្តតល់់ជា
បន្ថថយហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។

ច) បានចូូលរួួមសកម្មមភាពផ្សេ�េងៗ ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធ និិងផលិិតផល ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ជាមុុន លើ�ើទិិដ្ឌភា
ឌ ពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ទៅ�ថ្នាាក់់
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការពិិចារណា។

ឆ)ចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកអញ្ជើ�ើ �ញឲ្យយចូូលរួួមអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍
ក្នុុ�ងមុុខងារពិិគ្រោះ��ះនិិងប្រឹ�ឹក្សាា ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់មតិិយោ�បល់់ឯករាជ្យយពាក់់ព័័ន្ធលើ�ើ
ធ
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នៅ�ពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់។

ជ)រៀ�ៀបចំំអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង រៀ�ៀបចំំឯកសារ
សម្រា�ប់់អង្គគប្រ�ជុំំ� ក៏៏ដូូចជាកំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ� សម្រា�ប់់ដាក់់ជូូនគណៈៈ

កម្មាាធិិការសវនកម្មម។

ឈ)ធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់ដាក់់បញ្ចូូ� លក្នុុ�ង

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� និិងផ្ញើ�ើ�ជួួនធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០១៨។

ពីីសកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីី។

សម្រា�ប់់ សកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីី និិងលទ្ធធកម្មមនៃ�ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� និិងតម្រូ�ូវការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី។

គ)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវបង្ហាា ញនូូវករណីីអាជីីវកម្មម ឬយុុត្តិិ�កម្មម ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ឲ្យយ

បានពេ�ញលេ�ញនូូវតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ�ការរៀ�ៀបចំំសេ�វាកម្មមផ្តតល់់ដោ�យ
តតិិយភាគីី។

ឃ) ការប្រ�គល់់ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវឲ្យយបានសមស្រ�បនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ គួួរតែ�បង្កើ��ត
ើ

ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ង ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី រួួមបញ្ចូូ� លការ
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍គោ�លនយោ�បាយដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីី។

គោ�ោលកាារណ៍៍ទី២
ី ៖ សកម្មមភាាពរបស់់តតិយ
ិ ភាាគីីត្រូ�វទទួ
ូ
ល
ួ បាានកាារវាាយតម្លៃ�ៃឲ្យយ
បាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។
ក)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃឲ្យយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាពផ្តតល់់

សកម្មមភាាព និិងសេ�វាាកម្មមផ្តតល់់ដោ�ោយតតិិយភាាគីី

ដោ�យតតិិយភាគីី រួួមមានលទ្ធធភាព ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ភាពងាយរងគ្រោះ��ះដែ�ល

គោ�លនយោ�បាយតតិិយភាគីីនេះ�ះ ដាក់់ចេ�ញនូូវវិ ិធីីសាស្ត្រ�រជាប់់លាប់់មួយ
ួ សម្រា�ប់់

ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមការណែ�នាំំ ឬគោ�លនយោ�បាយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងៗ
(ដូូចជា គោ�លនយោ�បាយសន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាារបស់់ធនាគារ) និិងការ

គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីសកម្មមភាពផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
ដោ�យតតិិយភាគីីនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារទាំំងមូូល ស្រ�បទៅ�តាមស្តតង់់ដារបញ្ញញ ត្តិិ�ដែ�ល

ពាក់់ព័័ន្ធផ្សេធ �េងៗ។ សកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីីត្រូ�វូ បានកំំណត់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖
•

ការរៀ�ៀបចំំ តតិិយភាគីី ត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់ថា ជាការរៀ�ៀបចំំ ដែ�លអ្ននកផ្តតល់់

សេ�វាកម្មម ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជំំនួួសឲ្យយធនាគារ (ដូូចជា ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ

ដំំ ណើ�ើ រការ និិ ងមុុខងារ -ល-) ជាបន្តតបន្ទាាប់់ តាមថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លបាន
កំំណត់់មុុន ដែ�លសកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាធម្មមតា ឬអាច
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបានដោ�យធនាគារ។
•

សកម្មមភាពដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម អាចពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹង

ការផ្ទេ�េរកម្មមសិិទ្ធិិ� ឬព័័ ត៌៌មាន អតិិ ថិិជនរបស់់ធនាគារ ដំំ ណើ�ើ រការ និិ ងឬ
ិ ី ឬបច្ចេ�េកវិទ្យា
ិ ាដែ�លត្រូ�ូវបាន
ដំំ ណើ�ើ រការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ ធនាគារ នីី តិិវិធី
ទំំនាក់់ទនងទៅ�អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម។

យោ�ងតាមគោ�លនយោ�បាយតតិិយភាគីី គោ�លការណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចចសម្រា�ប់់
តតិិយភាគីីមានដូូចតទៅ�៖

មានសក្តាានុុពល ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើសារវន្តតភាព

យកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាាល់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម។

ខ) ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាាល់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើ រការជ្រើ�ើ�សរើើ �ស
ត្រូ�ូវតែ�ស្ថិិ�តក្រោ��មទម្រ�ង់់ប្រ�កបដោ�យនីីតិិវិ ិធីី តម្លាា ភាព និិងភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌

រូូមបញ្ចូូ� លការពិិ ចារណាទៅ�លើ�ើកិិ ច្ចចសន្យាាបន្តតណាមួួ យរបស់់ អ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មម។

គ)វិ ិសាលភាព និិងភាពស៊ីី�ជម្រៅ��នៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃ អាចខុុសគ្នាា ទៅ�តាមលក្ខខណៈៈ
នៃ�ការរៀ�ៀបចំំ សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី (ឧទាហរណ៍៍ដូូចជាសារៈ�សំំខាន់់
និិងភាពស្មុុ�គស្មាា ញរបស់់វា) និិងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ផ្សេ�េងៗ។

ឃ) កាវាយតម្លៃ�ៃចាំំបាច់់ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងឲ្យយទាន់់ពេ�លវេេលា ដូូចជាមុុនពេ�លណាត់់ជួួប
ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�ដំំណើ�ើ រការជ្រើ�ើ� សរើើ �ស និិ ងមុុ នពេ�លបន្តតសារជាថ្មីី�

សម្រា�ប់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់ ដែ�លជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�ដំំណើ�ើ រការ
នៃ�ការពិិ ចារណា ហើ�ើយព័័ ត៌៌មានសម្រា�ប់់ ធ្វើ��ើការវាយតម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានដាក់់
បញ្ចូូ� លក្នុុ�ងលិិខិិតស្នើ�ើ�សុំំ�។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
សកម្មមភាាព និិងសេ�វាាកម្មមផ្តតល់់ដោ�ោយតតិិយភាាគីី (ត)
គោ�ោលកាារណ៍៍ទីី៣៖ កាាររៀ�ៀបចំំសេ�វាាកម្មមផ្តតល់់ដោ�ោយតតិិយភាាគីីជាាមួួយអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាាកម្មម ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយកិិច្ចចសន្យាា�។
ក) ធនាគារត្រូ�ូវមានកិិច្ចចសន្យាាចងក្រ�ងស្រ�បច្បាាប់់ និិងមានកំំណត់់ថេ�រវេេលា

គោ�ោលកាារណ៍៍ទីី៥៖ កាារតាាមដាាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ទៅ�ៅលើ�ើអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាាកម្មមត្រូ�ូវតែ�មាានជាាចាំំ�បាាច់់។
ក)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវតែ�ជាអ្ននកតាមដាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងជួួរទីី១ លើ�ើអ្ននកផ្តតល់់

សេ�វាកម្មម ក្រោ��មការមើ�ើលខុុសត្រូ�ូ វ របស់់ ពួួ ក គេ� ដើ�ើម្បីី�ធានានូូ វ ការ

អនុុវត្តតទៅ�តាមកម្រិ�ិ តសេ� វាកម្មម ដែ� លព្រ�មព្រៀ��ៀងរួួ ច (ឧទាហរណ៍៍ ៖

ជាមួួយអ្ននកផ្តតល់់ សេ�វាកម្មម ដូូចជាកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងកម្រិ�ិតសេ�វាកម្មម កិិច្ចចសន្យាា

ការតាមដានលើ�ើការបំំពេ�ញការងារ) ដែ�លរួួមបញ្ចូូ� លសកម្មមភាពចាំំបាច់់

ខ)កិិច្ចចសន្យាាត្រូ�ូវទទួួលបានការព្រឹ�ឹក្សាាផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យភាគីី

ខ) ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញបន្ទាាប់់ពីីបានអនុុវត្តតន៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃ

សេ�វាកម្មម លិិខិិតនៃ�ការផ្តតល់់កិិច្ចចសន្យាា -ល-។

ពាក់់ព័័ន្ធឲ្យ
ធ យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយប្រា�កដថាកិិច្ចចសន្យាាមានភាពល្អិិ�តល្អអត់់

ប្រ�តិិ ប ត្តិិ�តាមគោ�លការណ៍៍ ណែ�នាំំ ផ្ទៃ �ៃក្នុុ� ងដែ�លពាក់់ ព័័ ន្ធធ ការពារនូូ វ

សម្រា�ប់់ដំំណោះ�ះស្រា�យវិ ិវាទ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ ឬបញ្ហាា ។

ការអនុុវត្តតន៍៍ ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លការយកចិិ ត្តតទុុ កដាក់់ ស្គាាល់់អ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមតាមកាលកំំ ណត់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃអ្ននកផ្តតល់់

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារ និិងបត់់បែ�នទៅ�តាមការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ។ កិិច្ចចសន្យាា

សេ�វាកម្មមទៅ�លើ�ើភាពសក្ដិិ�សមជាបន្តតបន្ទាាប់់ សម្រា�ប់់ ការបន្តតកិិច្ចចសន្យាា

ផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី និិងលទ្ធធកម្មមនៃ�សេ�វាកម្មម) រួួមមានកម្រិ�ិតនៃ�

គ)ដំំណើ�ើ រការរាយការណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�មានជាចាំំបាច់់ ទៅ�លើ�ើបញ្ហាាដែ�លកើ�ើតមាន

ត្រូ�ូវចងក្រ�ងឲ្យយច្បាាស់់លាស់់នូូវបញ្ហាាដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ (អាចខុុសគ្នាា រវាងការ

សេ�វាកម្មម សិិទ្ធិិ� ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ ការរក្សាាព័័ត៌៌មានដោ�យសម្ងាាត់់ ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល
ការរៀ�ៀបចំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ការបញ្ចចប់់កិិច្ចចសន្យាា សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ង

ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម កិិច្ចចសន្យាាបន្តត ការរាយការណ៍៍ពីីបញ្ហាានិិងដំំណោះ�ះស្រា�យ។
គ)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�វូ ធានាថា កិិច្ចចសន្យាាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងមុុនពេ�លចាប់់ផ្តើ��ម
ើ
នៃ�សេ�វាកម្មម បន្ទាាប់់ពីីទទួួលបាននូូវការអនុុម័័តផ្សេ�េងៗ។

គោ�ោលកាារណ៍៍ទី៤
ី ៖ កាាររៀ�ៀបចំំយថាាភាាពត្រូ�ូវតែ�បង្កើ��តឡើ�
ើ
ង
ើ ដើ�ើម្បីី�ធាានាានូូវនិរិ ន្តតរភាាព
អាាជីីវកម្មម។
ក) ការរៀ�ៀបចំំយថាភាពត្រូ�ូវបង្កើ��ើតឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការរំ ំខានដែ�លកើ�ើត
មកពីីការបរាជ័័យដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងរបស់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម ក្នុុ�ង
ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមសម្រា�ប់់ធនាគារ ដែ�លត្រូ�ូវបញ្ចូូ� លក្នុុ�ងសំំណើ�ើ រសម្រា�ប់់

ការអនុុម័័ត។

ខ)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងធានាថាកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់អ្ននកផ្តតល់់

សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវបានដាក់់ចេ�ញនូូវវិ ិធានការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ធានានូូវការបន្តតនៃ�

ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�លមានការរំ ំខាន រួួមបញ្ចូូ� ល
ទាំំងការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតទៅ�លើ�ើផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម។

គ)ផែ�នការយថាភាព រួួមបញ្ចូូ� លទាំំងការធានាថា ផែ�នការចាំំបាច់់ដែ�លត្រូ�ូវ
បានអភិិវឌ្ឍឍដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការបញ្ឈឈប់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមភ្លាាមៗ និិងឬការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�លើ�ើការបញ្ចចប់់សេ�វាកម្មម។

ឃ)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវធានាផងដែ�រថា ផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួ�ន
ួ
ត្រូ�ូវបានដាក់់ បញ្ចូូ� លក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ រការពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងសកម្មមភាពរបស់់តតិិយ
ភាគីី។

228

ឬក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

ឡើ�ើងពីីការតាមដាន ការបំំពេ�ញការងារ ជម្លោះ�ះ � ឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ និិងឬបញ្ហាា ។

គោ�ោលកាារណ៍៍ទីី៦៖ វិិធាានកាារគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ថែ�រក្សាា�ភាាព
សម្ងាា�ត់់នៃ�ព័័ត៌៌មាាន របស់់ធនាាគាារ។
ក)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�វូ ប្រា�កដថាការបង្ហាា ញព័័ត៌៌មាន (ព័័ត៌៌មានដែ�លជាកម្មមសិិទ្ធិិ�
របស់់ធនាគារ និិងព័័ត៌៌មានអតិិថិិជន) ទៅ�កាន់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម គឺឺសម្រា�ប់់

តែ�ក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើសកម្មមភាពផ្តតល់់ដោ�យតតិិយភាគីី និិងស្ថិិ�ត
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�លចាំំបាច់់ត្រូ�ូវដឹឹងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ខ)ម្ចាាស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវធានាថា អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមបានពិិ ចារណាគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
នូូវបច្ចេ�េកទេ�ស បុុគ្គគលិិក និិងវិ ិធានការសមស្រ�បសម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដើ�ើម្បីី�

ការពារការសម្ងាាត់់នៃ�ព័័ត៌៌មាន (ទោះ�ះបីីបន្ទាាប់់ពីីការរៀ�ៀបចំំសេ�វាកម្មមផ្តតល់់
ដោ�យតតិិយភាគីីត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់ក៏៏ដោ�យ) និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការនៃ�
បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�។

គ)វិ ិធានការចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ តាមដាន និិងឬពិិនិិត្យយអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
ឡើ�ើងវិ ិញ ត្រូ�ូវតែ�បង្កើ��តឡើ
ើ �ើងដោ�យម្ចាាស់់សេ�វាកម្មម ឧទាហរណ៍៍ដូូចជាការ

ចុះះ�ពិិនិិត្យយនៅ�ទីីកន្លែ�ែងផ្ទាាល់់តាមកាលកំំណត់់ ដំំណើ�ើ រការនៃ�ការបំំផ្លាា ញ
កំំណត់់ត្រា�ដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម ការបែ�ងចែ�កព័័ត៌៌មានដោ�យភាគីីផ្សេ�េងៗ
ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម និិងការផ្ញើ��ើរព័័ត៌៌មានត្រ�លប់់មក
វិ ិញជាដើ�ើម-ល-។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម

•ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃ ទៅ�លើ�ើហានិិភ័័យការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងការប្រ�ឆាំំងការ

សម្អាាតប្រា�ក់់ជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃពីីស្ថាា នភាពបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងកំំណត់់ពីី
កត្តាាដែ�លតម្រូ�ូវអោ�យមានការកែ�លម្អអអោ�យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�អោ�យការ

មុុខងាារ និិងរចនាាសម្ព័័�ន្ធធប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម
នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ លើ�ើមុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

អនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ក៏៏ដូូចជាការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់

របស់់ធនាគារ។ នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិិ�

និិ ង ហិិ រ ញ្ញញ ប្ប បទានភេ�រវកម្មម ស្រ� បទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ ណែ�នាំំ រ បស់់

តាម ដែ�លត្រូ�ូវតែ�មានការទទួួល ស្គាាល់់ពីីធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ជាមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�

តាមរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយគាត់់ ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់ គណៈៈ
កម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងរាយការណ៍៍ជាលក្ខខណៈៈ

និិយ័័តករ និិងការអនុុវត្តតដ៏៏ល្អផ្សេអ �េងៗនៅ�ក្នុុ�ងវិ ិស័័យធនាគារ។

•កំំណត់់ពីីហានិិភ័័យការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិង

ហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមទៅ�លើ�ើផលិិតផលនិិងសេ�វាកម្មមថ្មីី� ៗ ក៏៏ដូូចជាការ

រដ្ឋឋបាលទៅ�កាន់់មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំតំំបន់់របស់់សម្ព័័�ន្ធធ និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

ទៅ�លើ�ើបញ្ហាាដែ�លទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដោ�យមិិនត្រូ�ូវមានការពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹ ងការសម្រេ�េចចិិ ត្តតរបស់់ អាជីី វកម្មមឡើ�ើយ។ សូូមយោ�ងទៅ�លើ�ើឧបសម្ព័័�ន្ធធ

ទីី V និិង VI សម្រា�ប់់ប្រ�វត្តិិ�រូូបនិិងការពិិពណ៌៌នាការងាររបស់់ប្រ�ធាននាយក
ដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។

ប្រែ�ែប្រួ�ួលទៅ�លើ�ើផលិិតផលនិិងសេ�វាកម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់។

•ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយដល់់កន្លែ�ែងទៅ�លើ�ើការប្រ�តិិបតិ្តត�តាម បង្កើ��ើតកម្មមវិ ិធីីតាមដាន
និិងធានាថានីីតិិវិ ិធីីរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាា ងខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�ន។

•កំំ ណត់់ពីីហេ�តុុ ការណ៍៍នៃ�ការមិិ នអនុុលោ�មតាម ឬបញ្ហាារំ ំលោ�ភបំំ ពាន

ផ្សេ�េងៗ ហើ�ើយផ្តតល់់នូូវអនុុសាសន៏៏សម្រា�ប់់សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ជូូ នគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ

ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអនូូវបញ្ហាា ទាំំ ងនោះ�ះអោ�យបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងប្រ�កបដោ�យ

ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល នូូវរបាយការណ៍៍ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំខែ� និិងស្ថាា នភាព
នៃ�បញ្ហាាដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងហើ�ើយមិិនទាន់់បានបញ្ចចប់់របស់់និិយ័័តករ ឬសវករ

ប្រ�សិិទ្ធធភាពនិិងអាចយកទៅ�អនុុវត្តតបានជាក់់ស្តែ�ែង។

ឯករាជ្យយ ជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�និិងជារៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។ ចំំណែ�កឯរបាយការណ៍៍ស្តីី�ពីី

•

និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ជាប្រ�ចាំំខែ�។

•ប្រ�មូូលរៀ�ៀបចំំឯកសារ និិងព័័ត៌៌មានដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ធ្វើ��ើការឆ្លើ��ើយតប

ស្ថាា នភាពការប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម ត្រូ�ូវបានផ្ញើ��ើជូូនមន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិ បត្តិិ�តាមរបស់់សម្ព័័�ន្ធធ

ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសំំខាន់់ៗរបស់់មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរួួមមាន៖
•

បង្កើ��ត
ើ ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងផែ�នការសកម្មមភាព ដើ�ើម្បីី�

ការរី ីកចម្រើ�ើ�នរបស់់អាជីីវកម្មម។

ិ រាល់់ គោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ នីី តិិវិធី
ិ ី និិ ង
•ពិិ និិត្យយឡើ�ើងវិញ

ដំំណើ�ើ រការ។ រាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយលើ�ើកឡើ�ើងនូូវការ

អនុុលោ�មតាម ឬ បញ្ហាារំ ំលោ�ភបំំពានណាមួួយត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។

ទៅ�នឹឹងសំំណួួររបស់់និិយ័័តករ។

•ធ្វើ�ើ�ការណែ�នាំំ និិ ងបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លដល់់បុុគ្គគលិិកថ្មីី�លើ�ើការប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម

តម្រូ�ូវការបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� និិងគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិ ិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងជារួួមលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ គោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំ និិងសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ព្រ�មទាំំងជំំរុុញទៅ�លើ�ើ

រាយការណ៍៍ជូូនគណៈៈកម្មាាធិិការនៅ�ពេ�លដែ�លហេ�តុុការណ៍៍នៃ�ការមិិន

ហើ�ើយធានាថាពួួកគាត់់អនុុវត្តតបានខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�ន។
•

តាមដានលើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងធ្វើ��ើការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។

•ផ្តតល់់របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំខែ�ជូូនក្រុ�ុមគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាាធិិការ និិង
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលពីីបទប្បបញ្ញញ តិ្តត�ផ្សេ�េងៗ។

កែ�លម្អអ ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�ធានាអោ�យបាននូូវការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។
•

ធានាថាធនាគារអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� ការណែ�នាំំ និិ ង

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអាជ្ញាាធរមាន
សមត្ថថកិិច្ចច រួួមទាំំងគោ�លការណ៍៍ និិងនីីតិិវិ ិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ។

•ធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនិិយ័័តករ (ដូូចជាធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា អង្គគភាព

ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�កម្ពុុ�ជា) ដើ�ើម្បីី�ធានាអោ�យបាននូូ វទំំ នាក់់ ទំំនងល្អអ
និិងរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ជូូននិិយ័័តករតាមការចាំំបាច់់។

•ដើ�ើរតួួ ជាអ្ននកទំំ នាក់់ទំំនងពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងការវាស់់វែែងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាត

ប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមដែ�លធនាគារបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យ
រួួមមានការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល បុុគ្គគលិិក និិងការរាយការណ៍៍ពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ដែ�លគួួរឲ្យយសង្ស័័�យ។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម (ត)
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ រចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលឡើ�ើងវិ ិញ និិងទទួួលបានការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។ រចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់
នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមមានដូូចតទៅ�៖

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាលនៃ� ធនាាគាារអអេ�ចប៊ីី�

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ គ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ
នាាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម របស់់គ្រុ�ុប

អគ្គគនាាយក

ប្រ�ធាានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបតិ្តត�តាាម
(មន្ក្រី�ី�ប្រ�តិិបតិ្តត�តាាម)

ផ្នែ�ែកអធិិកាារកិិច្ចច និិយ័័តកម្មម និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ធនធាានមនុុស្សសដែ�លបាានផ្តតល់់ជូូន
មានបុុគ្គគលិិកបួួន (៤) នាក់់ កំំពុុងបំំរើើ �ការនៅ�ក្នុុ�ងមុុខងារប្រ�តិិបតិ្តត�តាម។ អាស្រ័�័យ

ផ្នែ�ែកតាាមដាាន កាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារសម្អាា�តប្រា�ាក់់

ធនាគារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការសិិក្សាា និិងវាយតម្លៃ�ៃជាបន្ទាាន់់ថាតើ�ើការសង្ស័័�យនោះ�ះមាន
មូូលហេ�តុុគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ហើ�ើយឫនៅ� ហើ�ើយត្រូ�ូវបញ្ជូូ� នរបាយការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ដោ�យមានការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ក៏៏ដូូចជាតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ដល់់

សង្ស័័�យ ទៅ�កាន់់អង្គគភាពស៊ើ�ើ�បការហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�ល ២៤ម៉ោ�ោង។

ប្រ�តិិ បត្តិិ�តាមបង្កើ�ើ�នចំំ នួួនបុុគ្គគលិិក ក៏៏ ប៉ុុ� ន្តែ�ែធនាគារបានជួួ បផលលំំបាកមួួ យ

ធានាថាព័័ត៌៌មានត្រូ�ូវបានរក្សាាការសម្ងាាត់់។

បទពិិ សោ�ធន៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងមុុខងារនៃ�វិ ិស័័យនេះ�ះនៅ�មានកម្រិ�ិ តនៅ�ឡើ�ើយ។ ការ

ជាការសម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់សកម្មមភាពប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្បបទាន

មធ្យោ�ោបាយមួួយ ក្នុុ�ងការបង្កើ��ន
ើ នូូវចំំណះះដឹឹងដល់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។

នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបានផ្តតល់់នូវូ ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល និិងការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល

អង្គគភាពអាជីីវកម្មម ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបាន អនុុម័័តយល់់ព្រ�មអោ�យនាយកដ្ឋាា ន
ចំំនួួន ក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកធនធានដែ�លល្អអៗ ដោ�យសារតែ�ចំំនួួនបុុគ្គគលដែ�លមាន

បង្ហាាត់់បង្រៀ��ៀន និិងការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លក្នុុ�ងពេ�លការងារត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជា

បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមក៏៏បានទទួួលការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លផ្សេ�េងៗ
ខាងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ស្ថាាប័័នទៅ�តាមតម្រូ�ូវការរបស់់ពូូកគេ�។

មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញដោ�យឯករាជ្យយ និិង

ភេ�រវកម្មម និិងដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ន
ើ ការចូូលរួួមសហការពីីអតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នេះ�ះ

ិ
ឡើ�ើងវិញ
ទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម
និិងវី ីស្សសលប៉្លូូ��វី ីងទៅ�កាន់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាអោ�យបានថាបុុគ្គគលិិក

ទាំំងអស់់មានចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងគ្រា�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ង

នាយកសាខា ត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំងជាមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំសាខា ដោ�យទទួួល

ហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម ហើ�ើយអាចធ្វើ�ើ�ការទំំ នាក់់ ទំំនងជាមួួ យអតិិថិិជនបាន

ទាំំងនោះ�ះរួម
ួ មាន ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាាល់់អតិថិ
ិ ជ
ិ ន និិងរាយការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមតាមប្រ�ព័័ ន្ធធ

ខុុសត្រូ�ូវលើ�ើកិិច្ចចការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនៅ�តាមសាខារបស់់គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ដែ�លកិិច្ចចការ

កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ បុុគ្គគលិិកថ្មីី�ៗទាំំងអស់់ត្រូ�ូវឆ្លលងកាត់់ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល

សង្ស័័�យ ទៅ�កាន់់មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ។ មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់

អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច ហើ�ើយត្រួ�ួវតែ�ប្រ�ឡងអោ�យជាប់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយខែ�បន្ទាាប់់ពីី
ពួួកគាត់់ចាប់់ផ្តើ��មចូ
ើ ូលបម្រើ�ើ�ការងារអោ�យធនាគារ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

សកម្មមភាាពនៃ�មុុខងាារប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម

នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមធ្វើ�ើកា
� រត្រួ�ួតពិិនិត្យ
ិ យ និិងតាមដានជាប្រ�ចាំំទៅ�លើ�ើបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចម្បបងក្នុុ�ងការធានាអោ�យបាននូូវ

របស់់ធនាគារ ជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យបង្កើ��តនូ
ើ ូវបញ្ជីី�កត់់ត្រា�រាល់់បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ដែ�ល

ភេ�រវកម្មមដូូចតទៅ�៖

ដោ�យអនុុលោ�មតាមតម្រូ�ូវការនៃ�បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ផ្សេ�េងៗបានយ៉ាា ងខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�ន។

១) កាារប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមកាារប្រ�ឆាំំ�ងកាារសម្អាា�តប្រា�ាក់់ និិងហិិរញ្ញញប្បបទាានភេ�រវកម្មម

សកម្មមភាាព និិងផលិិតផលថ្មីី�ៗ

ប្រ�ព័័ ន្ធធតាមដាននិិ ងរាយការណ៍៍ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការប្រ�តិិ បត្តិិ�តាម រួួមមាន ការ

ការកំំណត់់ពីីហាន័័យការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� និិងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទាន

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ការប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនិិងការយល់់ដឹឹង ត្រូ�ូវបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើងនិិង

អនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ពីីជំំហររបស់់ធនាគារទៅ�នឹឹងការប្រ�ឆាំំង
ការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម។ បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ជា

សមាសភាគសំំខាន់់ក្នុុ�ងការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ ហើ�ើយនេះ�ះបង្កើ��ត
ើ បានជាវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត
ស្តតង់់ដាររួួមសម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត។ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើ៖
•

ការតាមដានទៅល�ើបុគ្គលដែលមានមូលនិធិផ្ទា ល់សុទ្ធខ្ពស់

•

ហានិភ័យទៅតាមប្រភេទអតិថិជន

•

ការពិនិត្យទៅល�ើឈ្មោះ។

ការវាយតម្លៃ�ៃការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាាល់់អតិិថិិជន និិងការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញប្រ�ចាំំ

ឆ្នាំំ� ទៅ�លើ�ើទំំនាក់់ទំំនងធនាគារជាមួួយធនាគារទំំនាក់់ទំំនង និិងធនាគារផ្សេ�េង

ទៀ�ៀត ត្រួ�ួវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធានា អោ�យបានថាធនាគារនឹឹងមិិនមានការប្រ�ឈម
ទៅ�នឹឹង ការគម្រា�មកំំហែ�ងពីីការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមតាម

រយៈៈគណនីីទំំនាក់់ទំំនង។

ត្រូ�ូវបានដាក់់អោ�យអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី� ធានាថាធនាគារប្រ�តិិបត្តិិ�អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួ�ន
ួ

នឹឹងសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ដោ�យរួួមបញ្ចូូ� លទាំំងការដាក់់

ឲ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា និិងដំំណើ�ើ រការថ្មីី�ៗត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ធានាថា
ហានិិភ័័យត្រូ�វូ បានទប់់ស្កាាត់់ និិងអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន។ នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
គឺឺជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�មុុខងារពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញក្នុុ�ងការផ្តតល់់នូូវយោ�បល់់ និិងអនុុសាសន៍៍
ទៅ�លើ�ើ សកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ។

នីីតិិវិ ិធីីពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ដោ�យក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួ�ន
ួ ដោ�យឡែ�កការអនុុវត្តតសកម្មមភាព ផលិិតផល និិង
សេ�វាកម្មម ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យ ក្រ�មសីីលធម៌៌និិងវិ ិន័័យ គោ�លនយោ�បាយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទាន
ភេ�រវកម្មម។

មុុនពេ�លនឹឹងដាក់់អោ�យអនុុវត្តតនូូវសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ការ
អនុុម័័តត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបានពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

ទំំនាាស់់ផលប្រ�យោ�ោជន៏៏

ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹង និិងជម្រុ�ុញការតាមដានទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិង

ដោ�យធនាគារយកចិិត្តតទុុកដាក់់ក្នុុ�ងការរក្សាាអោ�យបាននូូវ ស្តតង់់ដារដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ

ប្រ�ព័័ ន្ធធការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមសម័្ពព�ន្ធធ

ផ្តតល់់អោ�យបុុគ្គគលិិកនូូវគោ�លនយោ�បាយ និិងសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ ដែ�លអាចជួួយ

ហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មមអោ�យកាន់់តែ�មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ធនាគារបានអនុុវត្តត
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះកំំពុុងត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ការអភិិវឌ្ឍឍអោ�យកាន់់

តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង នឹឹងគ្រោ��ងដាក់់ឲ្យយដំំណើ�ើ រការនៅ�ក្នុុ�ង ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០។
បន្ថែ�ែមពីី នេះ�ះ ធនាគារក៏៏ បានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់នូូវប្រ�ព័័ ន្ធធ World Check On-Line

បំំផុុតទៅ�សីីលធម៌៌ និិងវិ ិជ្ជាាជីីវៈ� ក្រ�មសីីលធម៌៌និិងវិ ិន័័យត្រូ�វូ បានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើង ដើ�ើម្បីី�
អោ�យពួួកគាត់់ស្វែ�ែងយល់់កាន់់តែ�ច្បាាស់់ពីី ការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មម សីីលធម៌៌វិ ិជ្ជាាជីីវៈ�
និិងសីីលធម៌៌ផ្ទាាល់់ខ្លួ�ននៅ�ក្នុុ
ួ
�ងសកម្មមភាពប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគាត់់។

Premium Plus ដែ�លផ្គគត់់ផ្គគង់់ដោ�យ Thomson Reuter សម្រា�ប់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ដើ�ើម្បីី�អោ�យប្រា�កដថា បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់មានចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទាក់់ទង

២) កាារប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមច្បាា�ប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ព័័ត៌៌មាន សារាចរ និិងការជូូនដំំណឹឹងតាមរយៈៈអ៊ីី�ម៉ែ�ែលត្រូ�ូវបានផ្ញើ��អោ�យបុុគ្គគលិ
ើ
ិក

ទៅ�លើ�ើឈ្មោះ�ះ �អតិិថិិជន។

វិ ិសាលភាពនៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ស្តតង់់ដារ និិងតម្រូ�ូវការ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមទូូទៅ�ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើការងារទាំំងមូូលរបស់់ធនាគារ។ ច្បាាប់់

ិ ី ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទាំំងអស់់ដែ�លមានជាធរមាន
បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� គោ�លការណ៍៍ និិ ងនីីតិិវិធី

ដែ�លកំំពុុងគ្រ�បដណ្តតប់់ទៅ�លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវតែ�កត់់ត្រា�ទុុក
ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូ វការយល់់ ដឹឹងច្បាាស់់ លាស់់ ទៅ�លើ�ើច្បាាប់់ បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�

នឹឹងទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៏៏ ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានផ្តតល់់អោ�យ
បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់រួម
ួ ទាំំងបុុគ្គគលិិកថ្មីី� និិងបុុគ្គគលិិកដែ�លមានស្រា�ប់់។ ការផ្តតល់់
ទាំំងអស់់។ បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ ធនាគារក៏៏បានបង្កើ��តនូ
ើ ូវគោ�លនយោ�បាយវី ីស្សសលប៉្លូូ��វី ីង

និិងគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា ន់់ និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយដែ�លអនុុញ្ញាាត
ឲ្យយបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់អាចធ្វើ�ើ�ការទំំ នាក់់ ទំំនងផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់ គណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

នៅ�ពេ�លដែ�លពួួ កគាត់់ សង្កេ�េតឃើ�ើញថាមានភាពមិិ នប្រ�ក្រ�តីី ផ្សេ�េងៗបាន
កើ�ើតឡើ�ើង។

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងគោ�លនយោ�បាយទាំំងនោះ�ះ។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម (ត)
ហាានិិភ័័យកេ�រិ៍្តត�ឈ្មោះ�ះ��
ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ � ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជាហានិិភ័័យដែ�លមានការផ្សសព្វវផ្សាាយ
ជាសាធារណៈៈអំំពីីភាពអវិ ិជ្ជមា
ជ នទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ធនាគារ និិងការ

ប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយ និិងព័័ត៌៌មាាន
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដោ�យអនុុលោ�ម
តាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៅ�កម្ពុុ�ជា (CIFRS) លើ�ើការរៀ�ៀបចំំ

និិ ងបង្ហាា ញអំំ ពីីរបាយការណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�។ របាយការណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាន
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងផ្អែ�ក
ែ លើ�ើមូូលដ្ឋាា ននិិរន្តតរភាព និិងផ្តតល់់ទស្សសនៈៈពិិតនិិងត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ លើ�ើ

អនុុវត្តតអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ឬអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធផ្សេធ �េងៗ មិិនថាពិិតឬមិិនពិិត ដែ�ល

ស្ថាា នភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩។

ឲ្យយមានការប្តឹឹ�ងប្តតល់់ដែ�លនាំំឲ្យយខាតបង់់ ឬវិ ិធានការការពារផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្យយដ៏៏ សមស្រ�បត្រូ�ូវបានយកមកអនុុវត្តតដោ�យ

ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមរយៈៈក្រ�មសីីលធម៌៌
ការអនុុវត្តតអភិិបាលកិិច្ចច និិងការអនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ គោ�លនយោ�បាយ

វិ ិនិិច្ឆ័័�យ និិងការប៉ាា នប្រ�មាណប្រ�កបដោ�យភាពប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងសមហេ�តុុផល។

នឹឹងជះះឥទ្ធិិ�ពលអវិ ិជ្ជជមានដល់់ប្រា�ក់់ចំំណូូល ប្រ�តិិបតិ្តត�ការ ឬអតិិថិិជន ឬតម្រូ�ូវ

ជាប់់លាប់់ ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លមានការគាំំទ្រ�ដោ�យ ការ

អភិិបាលទាំំងអស់់មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវជារួួមចំំពោះ�ះការចាត់់វិ ិធានការណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�

នីីតិិវិ ិធីី និិងការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល។ ធនាគារបានបង្កើ��តនិ
ើ ិងអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ

ការពារនូូ វទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់ ធនាគារ និិ ងធានាថារបាយការណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�

ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �រួួមមាន៖

ល្អិិ�នល្អអន់់អំំពីីស្ថាា នភាព និិងទិិដ្ឋឋភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

គ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �មួួ យ។ ធាតុុសំំខាន់់ ៗសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
•អនុុវត្ដដអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមល្អអ និិងវប្បបធម៌៌សុុចរិ ិតភាពដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់

ការអនុុវត្តត និិងសមិិទ្ធិិ�ផលនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសាជីីវកម្មម និិងគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម។

•

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �អោ�យស្ថិិ�តក្នុុ�ង កម្រិ�ិតហានិិភ័័យទទួួលយក
បានទាបខ្លាំំ�ងមួួយ ដោ�យមិិនលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុដែ�លប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �របស់់ធនាគារ។

•ទទួួលយកការអនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លល្អអ ដោ�យរួួមបញ្ចូូ� ល
ការអនុុវត្តតនៃ�ការកសាង “ដើ�ើមទុុនកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �” និិងទំំនុុកចិិត្តតពីីភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
សំំខាន់់ៗ។
•

រក្សាាបាននូូ វ យន្តតការសមស្រ�បក្នុុ� ងការតាមដាន និិ ងផ្តតល់់ ព័័ ត៌៌ មា នពីី

ចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ង ឬការរំលោ�ភបំ
ំ
ំ ពានជាសរវន្តត ក្នុុ�ងការអនុុលោ�មតាម
គោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនិិងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ដែ�លអាច

ធ្វើ�ើ�អោ�យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �របស់់ធនាគារស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យ។

របស់់ធនាគារបង្ហាា ញអំំពីីការវាយតម្លៃ�ៃប្រ�កបដោ�យសមតុុល្យយភាព និិងភាព

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�ដោ�យ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
អន្តតរជាតិិជំំនាញផ្នែ�ែកគណនេ�យ្យយមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានយល់់ព្រ�មដោ�យគណៈៈ
កម្មាាធិិការសវនកម្មម និិងបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។

សម្រា�ប់់ ការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយដ៏៏ សមរម្យយ និិ ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំពីីហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
និិងគណនេ�យ្យយ ត្រូ�ូវបានបង្កើ��តឡើ
ើ �ើង និិងធ្វើ��ប
ើ ច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំក៏៏បានពន្យយល់់យ៉ាាងច្បាាស់់អំំពីី នីី តិិវិ ិធីី សំំខាន់់ ៗ ឧទាហរណ៍៍

ដូូចជា ដំំណើ�ើ រគណនេ�យ្យយ និិងការហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�សៀ�ៀវភៅ�
គណនេ�យ្យយ ដើ�ើម្បីី�អនុុលោ�មទៅ�តាមតារាងគណនីីរបស់់ធនាគារជាតិិ។

នីីតិិវិ ិធីីគណនេ�យ្យយ និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� រួួមមានការកត់់ត្រា� ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់នៃ�គណនីី

សំំខាន់់ៗ គណនីី បណ្តោះ�ះ �អាសន្នន ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយ និិងការផ្តតល់់

សិិទ្ធិិ�លើ�ើការទូូទាត់់។ តួួនាទីីនិិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់បុុគ្គគលិិកគណនេ�យ្យយក៏៏ត្រូ�វូ

•ថែ�រក្សាាបណ្តា
ា ញទំំនាក់់ទំំនងសមស្រ�ប ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យជាមួួយនឹឹង
ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងខាងក្នុុ�ង និិងខាងក្រៅ��។

បានដាក់់បញ្ចូូ� ល។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត កម្រិ�ិតនៃ�ការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�លើ�ើការចំំណាយ

វាគឺឺជាការទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ

ការអនុុម័័ ត (Approving Authority Matrix) របស់់នាយកដ្ឋាា នយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹង និិងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិ ិធីី

របស់់ធនាគារទាក់់ទងនឹឹងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ �នៅ�ក្នុុ�ងរាល់់ការទាក់់ទងជាមួួយ
អតិិថិិជន វិ ិនិិយោ�គិិនសក្តាានុុពល និិងនិិយ័័តករ។
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គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ដូូចជាចំំណាយមូូលធន ចំំណាយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដដែ�លៗ និិង

ចំំណាយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងមិិនដដែ�លៗ គឺឺស្ថិិ�តក្រោ��មតារាងសិិទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ង
និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

គោ�ោលនយោ�ោបាាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ
ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព គឺឺ ជាមូូ លដ្ឋាា នគ្រឹះ�ះ�ក្នុុ�ងការជំំ រុុញកំំ ណើ�ើ នប្រ�កបដោ�យចីី រភាព និិ ងតម្លៃ�ៃភាគហ៊ុុ�ន ខណៈៈពេ�លដែ�លរក្សាាបាន
នូូ វអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ ដូូ ច្នេះ�ះ�វាគឺឺ ជាផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ មួួយ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យយ៉ាាងសកម្មមនៃ�បរិស្ថាា
ិ នប្រ�តិិ បត្តិិ�ការរបស់់ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�
ឥណ្ឌូូ�ឆៃ�ណា។
•

គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ការប្រ�ជុំំ�របស់់គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង សរុុបចំំនួួនបីី (៣) ដង។
គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរួម
ួ មានសមាជិិកដូូចខាងក្រោ��ម ហើ�ើយព័័ត៌៌មានលំំអិិតនៃ�ការចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� របស់់សមាជិិកនីីមួួយៗ នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

សមាាសភាាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

វត្តតមាានក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�

១. លោ�ោក អាាប់់ឌុុល អាាស៊ីី�ស ប៉េ�េរូូ ម៉ូូ�ហាាមេ�ដ
តែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២០/១២/២០១៦

(ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

៣/៣ (១០០%)

២. លោ�ោក អ៊ុុ�ង សេ�ង ភាាវ
តែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២០/១២/២០១៦ និិងលាលែ�ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២២/៧/២០១៩
(សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

២/២ (១០០%)

៣. លោ�ោក ជុុឡាាផុុង យូូកាាតេ�
តែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០/១២/២០១៥ និិងលាលែ�ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦/១១/២០១៩
(សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

៣/៣ (១០០%)

៤. អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី
តែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៦/៥/២០១៩

(សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

១/២ (៥០%)

៥.	លោ�ោក ឈិិន យូូង ខឹឹង
តែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២២/៧/២០១៩

(សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្យយមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�)

១/១ (១០០%)
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
គោ�ោលនយោ�ោបាាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ (ត)
បន្ទាា�ត់់រាាយកាារណ៍៍របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល
គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ
នាយក�បតិបត�ិ

�កុម�គប់�គងហានិភ័យតាមតំបន់

នាយកដ�ាន�គប់�គងហានិភ័យ

•គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរាយការណ៍៍ជូូនកុ្រ�រមបឹ្រ�រក្សាាភិិបាល

និិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវចម្បបង ចំំពោះ�ះការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាព

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ ឲ្យយស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យ

និិ ងរី ីសអាប់់ ភែ�ថាយ របស់់ធនាគារ។ នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ
រាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ៖ បន្ទាាត់់រាយការណ៍៍គឺឺ

ពីីនាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។
•

នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យរាយការណ៍៍ទៅ� នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ហានិិភ័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់ (នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសម្ព័័�ន្ធធ)៖ ម៉ាា ទ្រី�ីស

បន្ទាាត់់រាយការណ៍៍ទៅ�នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបានការផ្តតល់់ប្រឹ�ឹក្សាានិិងពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាសកម្មមភាព

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ របស់់ធនាគារ បានសមស្រ�បទៅ�តាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យសម្ព័័�ន្ធធ និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តហានិិភ័័យ និិងអាប់់ភែ�ថាយសម្ព័័�ន្ធធ។
•
•

នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យរាយការណ៍៍ទៅ�នាយកប្រ�តិិ បត្តិិ�ចំំ ពោះ�ះ

បញ្ហាា រដ្ឋឋបាលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។

នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិភ័័យផ្តតល់់ការគាំំទ្រ� និិងដំំបូូន្មាា នដល់់ប្រ�ធាន

នាយកដ្ឋាា ន ឬអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង រាល់់ហានិិភ័័យ ដំំណើ�ើ រការ និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នីីតិិវិ ិធីី និិងគោ�លនយោ�បាយ។

តួួនាាទីីរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ
•

រាយការណ៍៍ទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិងមានទទួួលខុុសត្រូ�ូវចម្បបងចំំពោះ�ះ
ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិ ងការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយសកម្មមភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យរបស់់

ធនាគារ ឲ្យយស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យ និិងរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ

(Risk Appetite) របស់់ធនាគារ។

•ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ចំំពោះ�ះយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគោ�លនយោ�បាយថ្មីី� ឬការផ្លាាស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយ
និិងរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ ឬកម្រិ�ិតអនុុគ្រោះ��ះហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលអនុុម័័ត។

•ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងវាយតម្លៃ�ៃអំំពីីភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�គោ�លនយោ�បាយ
និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យក្នុុ�ងការកំំណត់់ វាស់់វែែង តាមដាន

និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លនាំំឲ្យយប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងនេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព។
•ធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ និិ ងអភិិ បាលកិិ ច្ចច ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូ វក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌ

ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ ធនធាន និិ ងប្រ�ព័័ ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យបានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើង និិងដំំណើ�ើ រការបានសមស្រ�បទៅ�នឹឹងលក្ខខណៈៈ វិ ិសាលភាព ភាព
ស្មុុ�គស្មាា ញអាជីីវកម្មម និិងរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ របស់់ធនាគារ។

•ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូវរបាយការណ៍៍តាមកាលកំំណត់់ ពីីនាយកដ្ឋាា ន

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យស្តីី�ពីីទំំហំហា
ំ និិភ័័យ សមាសភាពរបស់់សំពា
ំ ធហានិិភ័័យ
និិងសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

•ធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងធានានូូវសកម្មមភាពអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់

ធនាគារ រួួមទាំំងសកម្មមភាពនិិ ងផលិិតផលថ្មីី�ៗ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

ស្រ�បតាមរី ីសអាប់់ភែ�ថាយ និិងគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងវែែង។
•ធ្វើ�ើ�ការពិិ និិត្យយរាល់់ សកម្មមភាពរបស់់ គណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជាន់់ ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យទីីផ្សាារ ហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព

ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ហានិិភ័័យផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងហានិិភ័័យផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
និិងដើ�ើម្បីី�ធានាថាដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ បានបង្កើ��ត
ើ
ឡើ�ើង និិងមានដំំណើ�ើ រការ។

•ធ្វើ�ើ�ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យរបស់់ធនាគារ ឲ្យយស្រ�បតាម
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�ស។

•ធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្សាា និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលទាក់់ទងនឹឹង
បញ្ហាា គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

វិិធាានសម្រា�ាប់់បង្ហាា�ញពីីកំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ
កំំ ណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�នីីមួួយៗរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ ត្រូ�ូវ

រក្សាាទុុក និិងចែ�កចាយដល់់សមាជិិកទាំំងអស់់នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ។ កំំណត់់ហេ�តុុនៃ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនេះ�ះ

នឹឹ ងត្រូ�ូវបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល ហើ�ើយប្រ�ធាន ឬប្រ�ធាន
ស្តីី�ទីី (ក្នុុ�ងករណីីអវត្ដដមាននៃ�ប្រ�ធាន) នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍អំំពីីបញ្ហាាសំំខាន់់ៗដែ�លបានពិិភាក្សាាទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល ។

គោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិងនីីតិិវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ
បញ្ជីី�គោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិងនីីតិិវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

កាាលបរិិច្ឆេ�េទកាារអនុុម័័ត

អនុុម័័តដោ�ោយ

១

គោ�លនយោ�បាយឥណទាន

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

២

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំឥណទាន

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៣

គោ�លនយោ�បាយប្រា�ក់់កម្ចីី�អន់់ថយ

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៤

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីប្រា�ក់់កម្ចីី�អន់់ថយ

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៥

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការលើ�ើកកម្ពពស់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគណនីី

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៦

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីហានិិភ័័យឥណទានប្រ�មូូលផ្តុំំ��

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៧

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំវិ ិធីីសាស្រ្ត�តហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៨

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំអំំពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

៩

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីអាយុុកាលផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

១០

ក្រ�បខណ័្ឌឌ� និិងគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�ស

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

១១

គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

១២

ផែ�នការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុសន្ទទនីីយភាព

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

១៣

ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងអាកប្បបកិិរិ ិយាសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិក

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

ល.រ

និិងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យបាត់់បង់់
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃកនុងប្រចាំ
្
ឆ្នាំ

របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� (ត)
គោ�ោលនយោ�ោបាាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហាានិិភ័័យ (ត)

បញ្ជីី�នៃ�គំំ ហើ�ើញសំំខាន់់ ៗដែ�លរកឃើ�ើញដោ�យនាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

សិិទ្ធិិ�អំំណាាច កាារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិភូូកម្មម និិងដែ�នកំំណត់់

ហាានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ការធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិភូូកម្មមសិិទ្ធិិ�អំំណាច រួួមទាំំងកម្រិ�ិតនៃ�ការកំំណត់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចនៅ�

•

កម្រិ�ិតផ្សេ�េងៗនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារ

ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងហានិិភ័័យ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

•

ក្នុុ�ងករណីីមានសញ្ញាានៃ�ការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ឬល្មើ�ើ� សរីស
ី អាប់់ ភែ�ថាយ (Risk
Appetite) និិ ងកម្រិ�ិ តដាស់់តឿ�ឿនសកម្មមភាពគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ង។ ការល្មើ�ើ�ស

កម្រិ�ិតកំំណត់់រី ីសអាប់់ភែ�ថាយ នឹឹងត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ទៅ�ដល់់គណៈៈកម្មាាធិិការ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលហានិិ ភ័័យ ពោ�លគឺឺ គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ

ឬគណៈៈកម្មាាធិិការសវនកម្មម និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត

នាយកដ្ឋាា នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើផ្នែ�ែកមួួ យចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
ដូូចខាងក្រោ��ម៖

១)ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់សាខាចំំនួួន៥ ដែ�លផ្តោ�ោតទៅ�លើ�ើ:
•ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់សាខារួួមមាន ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�រ

អតិិថិិជន ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ ម៉ាា ស៊ីី�នអេ�ធីីអឹឹម និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ពាណិិជ្ជជកម្មម។
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ� លទាំំងកម្រិ�ិតនៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការនៃ�
ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទានភេ�រវកម្មម។

•ប្រ�តិិ បត្តិិ�ការឥណទានរួួមមាន មុុខងារតាមដានលក្ខខខណ្ឌឌបន្ទាាប់់ ពីី
ទម្លាាក់់លុុយ ការពិិនិិត្យយទ្បើ�ើ�ងវិ ិញ ឬការធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ�ងវិ ិញនៃ�ពាក្យយស្នើ�ើ�រសុំំ�

ឥណទាន គោ�លនយោ�បាយធានារ៉ាា ប់់រងអគ្គីី�ភ័័យ និិងការក្រើ�ើ�នរំ ំលឹឹក
អតិិ ជនអំំ ពីីការបង់់ ប្រា�ក់់ក្រោ��យថ្ងៃ�ៃកំំណត់់ ព្រ�មទាំំងថ្លៃ�ៃដំំ ណើ�ើ រការ
កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជន។
•

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាខាទូូទៅ� និិង

•

ការថែ�រក្សាា និិងសន្តិិ�សុុខសាខា។

២) នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់ គ្រ�ងឥណទាន ដែ�លរួួមមានរដ្ឋឋបាលឥណទាន ការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឥណទាន និិងការប្រ�មូូលឥណទានមកវិ ិញ

៣) នាយកដ្ឋាា នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
៤) នាយកដ្ឋាា នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
៥) ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាា
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ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការនៃ�ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទាន

ភេ�វរកម្មម លើ�ើការពិិនិិត្យយទ្បើ�ើ�ងវិ ិញប្រ�ចាំំខែ� និិងការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាាល់់

អតិិថិិជនបន្ថែ�ែម ត្រូ�ូវការកែ�លម្អអបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ហាានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
•

ដំំ ណើ�ើ រការក្នុុ�ងរាយការណ៍៍ជាក់់ លាក់់ ក៏៏មានចងក្រ�ងជាឯកសារ នៅ�ក្នុុ�ង
គោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ នីីតិិវិ ិធីី ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌផ្សេ�េងៗ ផងដែ�រ។

ប្រ�ព័័ន្ធធវាាស់់វែែងហាានិិភ័័យនិិងលទ្ធធផល និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ប្រា�ក់់ មិិនបានបញ្ជូូ� នទៅ�កាន់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ភិិបាលសម្រា�ប់់ពិិភាក្សាាវែែកញែ�ក។

និិងរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធានាគណនេ�យ្យយភាព និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ។

ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាផ្លូូ�វការនូូ វដំំ ណើ�ើ រការរាយការណ៍៍ជាទូូ ទៅ�មួួ យ

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យទូូទាំំងសហគ្រា�សទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាត

ភាពទន់់ ខ្សោ�ោយក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសម្ភាារៈ�សុុវត្ថិិ�ភាពសំំខាន់់ ៗ (security
items) (ឧទាហរណ៍៍៖ គ្មាា នការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយស្តុុ�កដោ�យគ្មាា នការជូូនដំំណឹឹង

ជាមុុន បម្រែ�ែបម្រួ�ួលសម្ភាារៈ�សុុវត្ថិិ�ភាពសំំខាន់់ៗ មិិនត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព
នៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�)។
•

ចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ងក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ (ឧទាហរណ៍៍៖ លើ�ើសចំំនួួន
កំំ ណត់់សាច់់ ប្រា�ក់់នៅ�ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃ បញ្ជីី�អ្ននកចូូ លបន្ទទប់់រឹ ឹងមាំំ (strong room)
មិិនត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាប្រ�ចាំំ)។

ប្រ�ព័័ន្ធធរៀ�ៀបចំំឯកសាារ
គោ�លនយោ�បាយ នីី តិិវិ ិធីី និិ ងដំំណើ�ើ រការទាំំងអស់់ គឺឺ ត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយ
យ៉ាា ងទូូលំំទូូលាយដល់់បុុគ្គគលិិកនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី

និិងដំំណើ�ើ រការទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងអនុុម័័តដោ�យភាគីីដែ�ល
បានផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច។

បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�និិងឯកសារព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មម ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

និិ ងអង្គគភាព ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារយ៉ាា ងច្បាាស់់លាស់់ ហើ�ើយអាចរក

បានដោ�យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ ឯកសារទាំំងអស់់នោះ�ះត្រូ�វូ បាន
រក្សាាទុុកទាំំងច្បាាប់់ដើ�ើម និិងច្បាាប់់ចម្លលង។

ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា ល និិងរំ ំលឹឹកឡើ�ើងវិ ិញ លើ�ើគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិ ិធីី និិង
ដំំណើ�ើ ការ ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ទៅ�ឲ្យយទាំំងបុុគ្គគលិិកទាំំងចាស់់និិងថ្មីី� តាមរយៈៈកម្មមវិ ិធីី

ណែ�នាំំ ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លផ្ទាាល់់ និិងការរៀ�ៀនបែ�បអេ�ទ្បិិ�ចត្រូ�ូនិិច ដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំដោ�យនាយកដ្ឋាា នធនធានមនុុស្សស។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត សិិក្ខាា សាលា
ឬបទសង្ខេ�ប
េ ជាទៀ�ៀងទាត់់មួួយ ក៏៏ត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យនាយកដ្ឋាា នផ្សេ�េងៗ
ដើ�ើម្បីី�រំ ំលឹឹកការយល់់ដឹឹងទាក់់ទងនឹឹងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃដល់់និិយោ�ជិិក។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ផែ�នកាារយថាាភាាព និិងកាារសាាកល្បបង

ិ ី គ្រ�ប់់ គ្រ�ងនិិ រន្តតរភាពដ៏៏ ល្អអមួួយ ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបានថា
ធនាគារអនុុវត្តតកម្មមវិធី

ធនាគារត្រូ�ូវបានដឹឹកនាំំដោ�យ គោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិ ិធីីពាក់់ព័័ន្ធរធ បស់់ខ្លួ�ន
ួ

មុុខងារអាជីីវកម្មមសំំខាន់់ៗមានភាពប្រ�សើ�ើរទ្បើ�ើ�ងវិ ិញទាន់់ពេ�លវេេលា បើ�ើទោះ�ះបីី

ស្ថាា នការណ៍៍មានការរំ ំខាន មានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និិ ងមានវិ ិបត្តិិ�ក៏៏ ដោ�យ។

ការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព និិ ងការសាកល្បបងទៅ�លើ�ើផែ�នការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនិិ រន្តតរភាព

ស្ថាា នភាពខាងលើ�ើ៖

ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងភាពត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាស្រេ��ចនៃ�ការស្តាារអាជីីវកម្មមទ្បើ�ើ�ងវិ ិញ។

ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូវនិិរន្តតរភាពនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម បើ�ើទោះ�ះបីីស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង
ិ ី ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យ
ខាងក្រោ��មនេះ�ះរៀ�ៀបរាប់់ ពីីបញ្ជីី�គោ�លការណ៍៍ និិ ងនីីតិិវិធី
១)ផែ�នការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុសន្ទទនីីយភាព
២)សៀ�ៀវភៅ�ណៃ�នាំំនៃ�ផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម
៣)គោ�លការណ៍៍សន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មម
ធនាគារទទូូ លស្គាាល់់ និិ ងប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតយ៉ាាងពេ�ញទំំ ហឹឹងទៅ�នឹឹ ង តម្រូ�ូវការក្នុុ�ង
ការផ្តតល់់ សេ�វាកម្មមសំំខាន់់ ៗដែ�លគ្មាា នភាពរអាក់់ រអួួ លជូូ នអតិិ ថិិជន ធានា

សុុវត្ថិិ�ភាពជូូ នដល់់បុុគ្គគលិិក ព្រ�មទាំំងការពារទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�និិ ងទិិន្ននន័័យ និិ ង

ជាមានស្ថាា នការណ៍៍រំ ំខានបែ�បណាក៏៏ដោ�យ។ការពិិនិិត្យយទ្បើ�ើ�ងវិ ិញ ការវាយតម្លៃ�ៃ

អាជីី វកម្មម ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ�ងជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើម្បីី�ធានាឲ្យយបាននូូ វភាពគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់
លំំហាត់់សមយុុទ្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ�ងដើ�ើម្បីី�បន្សាំំ� និិងផ្តតល់់ឲ្យយបុុគ្គគលិិកនូូវជំំនាញ

និិងដំំណើ�ើ រការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាដំំណើ�ើ រការអាជីីវកម្មម សំំខាន់់ៗអាចបន្តត

ទៅ�មុុខបាន ឬស្តាារទ្បើ�ើ�ងវិ ិញទាន់់ពេ�លវេេលា បើ�ើទោះ�ះបីីជាមានស្ថាា នការណ៍៍
រំ ំខានបែ�បណាក៏៏ដោ�យ។

នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ការសាកល្បបងទៅ�លើ�ើផែ�នការនិិរន្តតរភាព
អាជីីវកម្មម ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ើនសមត្ថថភាពដល់់បុុគ្គគលិិកជួួរមុុខ និិង

ភ្នាាក់់ ងារសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន ក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបនិិ ងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងវិ ិបតិ្តត� រួួមបញ្ចូូ� ល
ទាំំងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងយ៉ាាងមានទំំនុុកចិិត្តត និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព ជាមួួយនឹឹង
អ្ននកជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធនា
ធ នាក្នុុ�ងកំំទ្បុុ�ងពេ�លដែ�លមានវិ ិបត្តិិ�។ ធនាគារក៏៏ទទួួលបាន

លទ្ធធភាពជោ�គជ័័ យរបស់់ អង្គគភាព។ ដូូ ច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ធនាគារដឹឹ ងច្បាាស់់ នូូវ

ិ
ជោ�គជ័័ យផងដែ�រ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�លំំហាត់់ សមអំំ ពីីការប្រ�មូូ លទិិ ន្ននន័័យមកវិញ
ក្នុុ�ងករណីីមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធសំ
ធ ំខាន់់ៗរបស់់ខ្លួ�នផងដែ�រ
ួ
(ឧបករណ៍៍

មួួ យ ដើ�ើម្បីី�កសាងភាពរឹ ឹងមាំំរបស់់អង្គគភាព និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបប្រ�កបដោ�យ

ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩។ ការធ្វើ�ើ�លំំហាត់់សមទាំំងនេះ�ះមានគោ�លបំំណង

ការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍ អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗរបស់់ខ្លួ�ួន ដែ�លរួួមគ្នាា ធានានូូ វ

ិ ី និិ ងក្រ� បខ័័ ណ្ឌឌ គ្រ�ប់់ គ្រ �ងនិិ រ ន្តតរភាពអាជីី វ កម្មម ដ៏៏ ល្អអ
សារៈ�សំំ ខា ន់់ នៃ� កម្មម វិ ធី

ប្រ�សិិទ្ធធភាព ព្រ�មទាំំងយន្តតការស្តាារទ្បើ�ើ�ងវិ ិញ សម្រា�ប់់ការពារផលប្រ�យោ�ជន៏៏

អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗ កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ � និិ ងយីីហោ�។ កម្មមវិ ិធីី គ្រ�ប់់ គ្រ�ងនិិ រន្តតរភាព
អាជីី វកម្មមរបស់់ធនាគារ គឺឺ ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើការអនុុវត្តតនិិ រន្តតរភាពអាជីី វកម្មមល្អអៗ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ� និិងស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ។

កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ ប្រ�ព័័ន្ធធ កម្មមវិ ិធីី និិងបណ្តា
ា ញ) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងនៅ�

បណ្តុះះ� �ឲ្យយមានការត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាស្រេ��ច និិ ងដោះ�ះស្រា�យចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ង
ិ ត្តិិ�ដែ�លអាចកើ�ើតមាន
ផ្សេ�េងៗរបស់់ ធ នាគារនៅ�ពេ�លប្រ�ឈមមុុខនឹឹ ងវិ ប
ឡើ�ើងណាមួួយ។
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របាាយកាារណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

របាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

២៤០

របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

២៤១

របាយការណ៍៍បម្រែ�ែបម្រួ�ួលមូូលធន

២៤២

របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់

២៤៣

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

២៤៤

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៥

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

៩.១៩០.០៦២

៣៦.៩២៥.៦៦៩

៧.២៥៧.១៦៧

២៩.២៩៧.១៨៣

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

៦

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

១៤៣.២៥៥.៦១០

៥៧៥.៦០១.០៤១

១៦១.៥១៦.៧៤៨

៦៥២.០៤៣.១១៣

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

៧

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

៩០.៦២៨.៤០៩

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

៦៧.៩២៣.៦១៧

២៧៤.២០៧.៦៤២

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែង
តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង
លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

៨

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

១០០.៤៥០

២៥.០០០

១០០.៩២៥

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានតាម
ថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

៩

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

៣៩៦.១២១.៨២០ ១.៥៩៩.១៤៣.៧៨៨

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្បាាប់់នៅ�
ធនាគារកណ្តា
ា ល

១០

៨៧.០៤១.៣៥០

៣៥៤.៦៩៣.៥០១

៧៩.៨៩៧.៨៩៤

៣២១.០២៩.៧៣៨

៧១.៥១៣.៥៨០

២៨៨.៧០០.៣២២

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ

១១

២.៤១៧.០៨១

៩.៨៤៩.៦០៥

២.០២៦.៧៩៤

៨.១៤៣.៦៥៨

២.២៧៨.៤០៩

៩.១៩៧.៩៣៧

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

១២

១.៣០៣.៩៨២

៥.៣១៣.៧២៧

១.៨០១.២៣០

៧.២៣៧.៣៤២

២.២៨៧.៤២៣

៩.២៣៤.៣២៧

ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

១៣

១.៣៧៨.៩០៣

៥.៦១៩.០៣០

១.៥៥៧.៧៨២

៦.២៥៩.១៦៨

១.២១៤.៩៧៩

៤.៩០៤.៨៧១

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម

១៤

-

-

១៩.៧១៥

៧៩.២១៥

៨៩៩.៦៥៩

៣.៦៣១.៩២៣

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

១៥

៣.៥៩១.៧៦៣

១៤.៦៣៦.៤៣៤

២.៣៣០.៨៥៤

៩.៣៦៥.៣៧១

១.៧៤១.៤៥៧

៧.០៣០.២៦១

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប

៩៤៣.២៩៥.៩៤០ ៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦

៧៥៩.៣១៥.៧២០ ៣.០៥០.៩៣០.៥៦២

៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២

បំំណុុល និិងមូូលធន
បំំណុុល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

១៦

១៤៣.៣៩២.៣៦២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

១៧

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៨

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

-

-

-

-

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

១២

១.៨៣២.៣៧៥

៧.៤៦៦.៩២៨

២.៤៤៧.៤៦៤

៩.៨៣៣.៩១០

២.៩៥១.០៧៥

១១.៩១៣.៤៩០

បំំណុុ លពន្ធធពន្យាារ

១៤

៥២៨.៥៣៩

២.១៥៣.៧៩៦

-

-

-

-

បំំណុុ លពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់
ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

១៩

២.៨៩៣.៧៥៣

១១.៧៩២.០៤៣

១.៤០៨.៥៩០

៥.៦៥៩.៧១៥

១.៩៣០.១៦៤

៧.៧៩២.០៧២

១១៩.៩៦២

៤៨៨.៨៤៥

១១៩.៩៦២

៤៨២.០០៧

-

-

បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ

២០

៦.៤៧៩.២៥៤

២៦.៤០២.៩៦០

៥.១៦៩.៧៤២

២០.៧៧២.០២៣

៣.៤៦៧.២៩៦

១៣.៩៩៧.៤៧៣

៨១៥.៦២៧.០៦១

៣.៣២៣.៦៨០.២៧២

៦៤៦.៦៣៦.០៤២

២.៥៩៨.១៨៣.៦១៧

៦១៥.០១៥.៧០៥

២.៤៨២.៨១៨.៤០០

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
បំំណុុលសរុុប

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

៥១.៩០៣.៤១៧

២០៨.៥៤៧.៩២៩

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧ ២.៣៥២.៨៨៨.០៣៣

១៣០.៤៩១.៨២៨

៥២៦.៧៩៥.៥១០

៤៧៦.១៧៥.៣៤២ ១.៩២២.៣១៩.៨៥៥

មូូលធន
ដើ�ើមទុុន

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

៧១.០០០.០០០

២៨៦.៦២៧.០០០

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក

៣៩.៧៤៦.៥៤៤

១៦០.៦៥៧.៤៧០

២៨.៨៨៦.៩៩២

១១៦.៦៥៤.៥៦៥

២៤.១៦៤.៧០៧

៩៧.៥៥២.៩២៤

ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់

១២.៩២២.៣៣៥

៥២.២៧៨.៩៥៨

៨.៧៩២.៦៨៦

៣៥.៥៤៥.៦២០

២.៥៩៩.៤៤៧

១០.៤៩៣.៩៦៨

-

១.៦៨៩.២៥៦

-

(៨០៣.២៤០)

-

-

៧១២.៧៧៩.៨៥៩

២.៨៧៧.៤៩២.២៩២

ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ
មូូលធនសរុុប
បំំណុុល និិងមូូលធនសរុុប

២១

១២៧.៦៦៨.៨៧៩ ៥២០.២៥០.៦៨៤
៩៤៣.២៩៥.៩៤០

៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦

១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥
៧៥៩.៣១៥.៧២០

៣.០៥០.៩៣០.៥៦២

កំំណត់់សម្គាាល់់ដែ�លភ្ជាាប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៤៤ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣០៩ គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះ។
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៩៧.៧៦៤.១៥៤

៣៩៤.៦៧៣.៨៩២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

របាាយកាារណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

២២

៤១.១៨៨.២៣៣

១៦៦.៨៩៤.៧២០

៣៨.៦៩០.២៣០

១៥៦.៥០១.៩៨១

ចំំណាយការប្រា�ក់់

២២

(១៥.៩៦៣.៣៩៩)

(៦៤.៦៨៣.៦៩៣)

(១៦.៨៥១.៤៧៣)

(៦៨.១៦៤.២០៩)

ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់សុុទ្ធធ

២២

២៥.២២៤.៨៣៤

១០២.២១១.០២៧

២១.៨៣៨.៧៥៧

៨៨.៣៣៧.៧៧២

ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា

២៣

២.៤២៤.៧០០

៩.៨២៤.៨៨៤

២.៤៧០.២១១

៩.៩៩២.០០៣

ចំំណាយកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា

២៣

(៩.០០៨)

(៣៦.៥០០)

(៩.៣០៣)

(៣៧.៦៣១)

ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាាសុុទ្ធធ

២៣

២.៤១៥.៦៩២

៩.៧៨៨.៣៨៤

២.៤៦០.៩០៨

៩.៩៥៤.៣៧២

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ

២៤

៨៧.៤៣៧

៣៥៤.២៩៥

៣.៩២២

១៥.៨៦៤

(ខាត)/ចំំណេ�ញផ្សេ�េងៗ - សុុទ្ធធ

២៥

(១៣៤.៤៩៩)

(៥៤៤.៩៩០)

១៤៥.៤២៤

៥៨៨.២៤០

(៤៧.០៦២)

(១៩០.៦៩៥)

១៤៩.៣៤៦

៦០៤.១០៤

៧២៦.២២៤

២.៩៤២.៦៦០

(២.៣០១.៧៩០)

(៩.៣១០.៧៤០)

៦៧៩.១៦២

២.៧៥១.៩៦៥

(២.១៥២.៤៤៤)

(៨.៧០៦.៦៣៦)

(ខាាត)/ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសរុុប
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

២៦

ចំំណូូល/(ខាាត)ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗសុុទ្ធធ
ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

២៧

(៤.៥៤៥.៥៦៥)

(១៨.៤១៨.៦២៩)

(៣.៨៨៦.៦៤៧)

(១៥.៧២១.៤៨៧)

រំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ និិងរំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

២៨

(១.៦៧៣.៤៩៦)

(៦.៧៨១.០០៦)

(១.៥០២.៧១៨)

(៦.០៧៨.៤៩៥)

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ

២៩

(៣.២៤៣.៣២៩)

(១៣.១៤១.៩៦៩)

(៣.០៣៦.១១៦)

(១២.២៨១.០៨៩)

១៨.៨៥៧.២៩៨

៧៦.៤០៩.៧៧២

១៣.៧២១.៧៤០

៥៥.៥០៤.៤៣៧

(៣.៨៦៨.០៩៧)

(១៥.៦៧៣.៥២៩)

(២.៨០៦.២១៦)

(១១.៣៥១.១៤៤)

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

២.៤៩២.៤៩៦

-

(៨០៣.២៤០)

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងឆ្នាំំ� កាត់់កងជាមួួយពន្ធធ

-

២.៤៩២.៤៩៦

-

(៨០៣.២៤០)

១៤.៩៨៩.២០១

៦៣.២២៨.៧៣៩

១០.៩១៥.៥២៤

៤៣.៣៥០.០៥៣

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

១៤.៩៨៩.២០១

៦៣.២២៨.៧៣៩

១០.៩១៥.៥២៤

៤៣.៣៥០.០៥៣

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

៣០

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ៖
ខ្ទទង់់ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
ចំំណេ�ញរបស់់៖
ម្ចាាស់់ធនាគារ
លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបរបស់់៖
ម្ចាាស់់ធនាគារ

កំំណត់់សម្គាាល់់ដែ�លភ្ជាាប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៤៤ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣០៩ គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះ។
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

របាាយកាារណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ដែ�លជាារបស់់ម្ចាា�ស់់ធនាាគាារ
ដើ�ើមទុុន

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញរក្សាា�ទុុក

ទុុនបម្រុ�ុងតាាមច្បាា�ប់់

ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧១.០០០.០០០

២៨៦.៦២៧.០០០

២៦.០៣២.២៧៨

១០៥.០៩២.៣០៨

-

-

-

-

-

-

(១.៨៦៧.៥៧១)

(៧.៥៣៩.៣៨៤)

២.៥៩៩.៤៤៧

១០.៤៩៣.៩៦៨

-

-

៧១.០០០.០០០

២៨៦.៦២៧.០០០

២៤.១៦៤.៧០៧

៩៧.៥៥២.៩២៤

២.៥៩៩.៤៤៧

១០.៤៩៣.៩៦៨

-

-

៩៧.៧៦៤.១៥៤ ៣៩៤.៦៧៣.៨៩២

ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

-

-

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

-

-

-

-

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

-

-

-

-

-

-

-

(៨០៣.២៤០)

-

(៨០៣.២៤០)

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

-

-

១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣

-

-

-

(៨០៣.២៤០)

៤.០០០.០០០

១៦.១៨០.០០០

-

-

-

-

-

-

៤.០០០.០០០

១៦.១៨០.០០០

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់

-

-

(៦.១៩៣.២៣៩)

(២៥.០៥១.៦៥២)

៦.១៩៣.២៣៩

២៥.០៥១.៦៥២

-

-

-

-

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

(១.៤៥៧.០០០)

-

-

-

-

-

-

-

(១.៤៥៧.០០០)

៦.១៩៣.២៣៩ ២៥.០៥១.៦៥២

-

-

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨
ដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍ក្នុុ�ងគ្រា�ាមុុន

៩៧.០៣២.២៧៨ ៣៩១.៧១៩.៣០៨

ផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីការអនុុវត្តត

គោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយថ្មីី�

លើ�ើកដំំបូូង (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤)

៧៣១.៨៧៦

២.៩៥៤.៥៨៤

សមតុុល្យយដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍ឡើ�ើងវិិញ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

១០.៩១៥.៥២៤ ៤៣.៣៥០.០៥៣

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាមួួយភាាគទុុននិិកក្នុុ�ង
នាាមជាាភាាគទុុនិិក
ការបោះ�ះផ្សាាយភាគហ៊ុុ�ន

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសរុុបជាាមួួយភាាគទុុនិិក

៤.០០០.០០០ ១៤.៧២៣.០០០ (៦.១៩៣.២៣៩) (២៥.០៥១.៦៥២)

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

២៨.៨៨៦.៩៩២

១១៦.៦៥៤.៥៦៥

៨.៧៩២.៦៨៦

៣៥.៥៤៥.៦២០

-

(៨០៣.២៤០)

១១២.៦៧៩.៦៧៨

៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

២៨.៨៨៦.៩៩២

១១៦.៦៥៤.៥៦៥

៨.៧៩២.៦៨៦

៣៥.៥៤៥.៦២០

-

(៨០៣.២៤០)

១១២.៦៧៩.៦៧៨

៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

-

-

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

-

-

-

-

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

-

-

-

-

-

-

-

២.៤៩២.៤៩៦

-

២.៤៩២.៤៩៦

-

-

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

-

-

-

២.៤៩២.៤៩៦

១៤.៩៨៩.២០១

៦៣.២២៨.៧៣៩

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់

-

-

(៤.១២៩.៦៤៩)

(១៦.៧៣៣.៣៣៨)

៤.១២៩.៦៤៩

១៦.៧៣៣.៣៣៨

-

-

-

-

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

៤.២៧៥.០០០

-

-

-

-

-

-

-

៤.២៧៥.០០០

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសរុុបជាាមួួយភាាគទុុនិិក

-

៤.២៧៥.០០០

(៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨)

៤.១២៩.៦៤៩

១៦.៧៣៣.៣៣៨

-

-

-

៤.២៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

៣៩.៧៤៦.៥៤៤ ១៦០.៦៥៧.៤៧០

១២.៩២២.៣៣៥

៥២.២៧៨.៩៥៨

-

១.៦៨៩.២៥៦ ១២៧.៦៦៨.៨៧៩

៥២០.២៥០.៦៨៤

៤.០០០.០០០ ១៤.៧២៣.០០០

សមតុុល្យយដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍ឡើ�ើងវិិញ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៩
ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ -

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាមួួយភាាគទុុននិិក
ក្នុុ�ងនាាមជាាភាាគទុុនិិក

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

កំំណត់់សម្គាាល់់ដែ�លភ្ជាាប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៤៤ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣០៩ គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

របាាយកាារណ៍៍លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៥១.៧០៥.៨២៤

២០៩.៥១១.៩៩៩

(១២.៣៧២.៨៩០)

(៥០.០៤៨.៣៤១)

ការប្រា�ក់់បានទទួួល

៣៩.៧២៣.៧៥៣

១៦០.៩៦០.៦៤៧

៣៧.៣៩៧.២៩៧

១៥១.២៧២.០៦៦

ការប្រា�ក់់បានបង់់

(១៦.៣១៦.៧៨៨)

(៦៦.១១៥.៦២៥)

(១៧.៧៥៨.៨៦៥)

(៧១.៨៣៤.៦០៩)

(១.៨៣៤.៦៨០)

(៧.៤៣៤.១២៣)

(២.៤៤៧.៨៤៦)

(៩.៩០១.៥៣៧)

៧៣.២៧៨.១០៩

២៩៦.៩២២.៨៩៨

៤.៨១៧.៦៩៦

១៩.៤៨៧.៥៧៩

-

-

(៤០០.០០០)

(១.៦១៨.០០០)

(២២.៧៨៥.៦១៣)

(៩២.៣២៧.៣០៤)

(៩.៧៦៥.៦២៣)

(៣៩.៥០១.៩៤៥)

(២៦៦.៤៤៧)

(១.០៧៩.៦៤៣)

(៩៦១.៧៣៥)

(៣.៨៩០.២១៨)

លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីីសកម្មមភាាពប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
សាច់់ប្រា�ក់់ចេ�ញពីី/(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលបានបង់់

៣២

១៩

សាាច់់ប្រា�ាក់់ចេ�ញពីីសកម្មមភាាពប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីីសកម្មមភាាពវិិនិិយោ�ោគ
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា លកាលកំំណត់់លើ�ើស៣ខែ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ កាលកំំណត់់លើ�ើស៣ខែ�
ការទិិញទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ

១១

(១.១០៩.៨៣៧)

(៤.៤៩៧.០៦០)

(៤៩៦.៩៦៥)

(២.០១០.២២៣)

ការទិិញទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

១៣

(៣១០.៥៩៥)

(១.២៥៨.៥៣១)

(៦១៧.១១៧)

(២.៤៩៦.២៣៨)

១៣០.៥៧៦

៥២៩.០៩៤

៣៤.៦៥៣

១៤០.១៧១

(២៤.៣៤១.៩១៦)

(៩៨.៦៣៣.៤៤៤)

(១២.២០៦.៧៨៧)

(៤៩.៣៧៦.៤៥៣)

សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីការលក់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ
សាាច់់ប្រា�ាក់់បាានប្រើ��ើក្នុុ�ងសកម្មមភាាពវិិនិិយោ�ោគ
លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីីសកម្មមភាាពហិិរញ្ញញប្បបទាាន
សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីការចេ�ញផ្សាាយដើ�ើមទុុន

២១

-

-

៤.០០០.០០០

១៦.១៨០.០០០

សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៨

២៩.៥៤៦.០៤០

១១៩.៧២០.៥៥៤

-

-

ការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៨

(២.០៥៧.៨១៥)

(៨.៣៣៨.២៦៦)

-

-

ប្រា�ក់់ដើ�ើមនៃ�ការទូូទាត់់ភតិិសន្យាា

១២

(៦១៥.០៨៩)

(២.៤៩២.៣៤១)

(៥៣១.៣៦៦)

(២.១៤៩.៣៧៥)

សាាច់់ប្រា�ាក់់បាានពីីសកម្មមភាាពហិិរញ្ញញប្បបទាាន

២៦.៨៧៣.១៣៦

១០៨.៨៨៩.៩៤៧

៣.៤៦៨.៦៣៤

១៤.០៣០.៦២៥

កំំណើ�ើន/(តំំហយ)សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូលសុុទ្ធធ

៧៥.៨០៩.៣២៩

៣០៧.១៧៩.៤០១

(៣.៩២០.៤៥៧)

(១៥.៨៥៨.២៤៩)

២០០.៤០៨.៧០៦

៨០៥.២៤២.១៨០

២០៤.៣២៩.១៦៣

៨២៤.៨៧៦.៨៣២

-

១៣.១៦៦.៩១១

-

(៣.៧៧៦.៤០៣)

២៧៦.២១៨.០៣៥

១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

២០០.៤០៨.៧០៦

៨០៥.២៤២.១៨០

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលដើ�ើមឆ្នាំំ�
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូលដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��

៣១
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

១.	ព័័ត៌៌មាានទូូទៅ�ៅ
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ឥណ្តូូ�ឆៃ�ណា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម

ដោ�យមានវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�វូ បានធនាគារជាតិិ នៃ� កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តា
ា ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាាប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មម

ធនាគារនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០៨។ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានប្តូូ�រនាមករណ៍៍របស់់ខ្លួ�នទៅ�ជា
ួ
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។

ធនាគារគឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវមានកម្រិ�ិត
បានចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមនៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�គឺឺក្រុ�មហ៊ុុ
ុ
�ន RHB Banking Group ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធសា
ធ
ជីីវកម្មម
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរួួម ចូូលជាធរមានចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។

សកម្មមភាពអាជីីវកម្មមចម្បបងរបស់់ធនាគារ គឺឺការផ្តតល់់សេ�វាផ្នែ�ែកធនាគារពាណិិជ្ជជច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ការិ ិយាល័័យចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាគារមានទីីតាំំងបច្ចុុ�ប្បបន្ននស្ថិិ�តនៅ�អគារ ជាន់់ទីី១ ជាន់់ M ជាន់់ទីី២ និិងជាន់់ទីី៩ ផ្លូូ�វលេ�ខ១១០ កែ�ងផ្លូូ�វលេ�ខ ៩៣ ភូូមិិ ៣ សង្កាាត់់

ស្រះ�ះចក ខណ្ឌឌ ដូូនពេ�ញ រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលបានអនុុម័័តឱ្យយចេ�ញផ្សាាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២០។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលមានសិិទ្ធិិ�កែ�ប្រែ�ែ និិងចេ�ញផ្សាាយ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះឡើ�ើងវិ ិញ។

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ
គោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាន់់ៗដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា ញ ខាងក្រោ��ម។ គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បានអនុុវត្តតយ៉ាា ងមានសង្គគតិិភាពគ្រ�ប់់ឆ្នាំំ�ដែ�លបានដាក់់បង្ហាា ញទាំំងអស់់ លើ�ើកលែ�ងតែ�មានការបញ្ជាាក់់ផ្សេ�េងពីីនេះ�ះ។

២.១	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៨ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ២
� ០០៩ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជាតិិគណនេ�យ្យយ នៃ�ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បានប្រ�កាសដាក់់ឱ្យយប្រើ�ើ� ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹង
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៃ� កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CIFRS”) ដែ�លផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុង ទៅ�តាមស្តតង់់ដារទាំំងអស់់ ដែ�លចេ�ញផ្សាាយដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាស្តតង់់ដារ
គណនេ�យ្យយអន្តតរជាតិិ (ហៅ�កាត់់ថា “IASB”) រួួមទាំំង បំំណកស្រា�យ និិងវិ ិសោ�ធនកម្មមពាក់់ព័័ន្ធធផេ្ស�សងៗ ចំំពោះ�ះស្តតង់់ដារនីីមួួយៗដែ�លអាចកើ�ើតមាន

ឡើ�ើងក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈជាក់់លាក់់ណាមួួយ ដោ�យការបន្ថែ�ែមពាក្យយ “កម្ពុុ�ជា”។ អង្គគភាពដែ�លមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវជាសាធារណៈៈ ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ខ្លួ�ួនឱ្យយស្រ�បទៅ�តាម CIFRS សម្រា�ប់់ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទគណនេ�យ្យយដែ�លចាប់់ផើ្ត�ត�មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១២ ឬការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ

គណនេ�យ្យយបន្ទាាប់់ ពីីនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជាតិិ គណនេ�យ្យយនៃ�ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិ ងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� តាមរយៈៈសារាចរណែ�នាំំលេ�ខ ០៨៦សហវ.កជគ
ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១២ បានអនុុម័័តឱ្យយធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ពន្យាារពេ�លអនុុវត្តត CIFRS រហូូតដល់់ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លចាប់់
ផ្តើ��ើមនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៦ ឬការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទបន្ទាាប់់ពីីនេះ�ះ។

យោ�ងតាមសារាចរណែ�នាំំលេ�ខ ០៥៨ សហវ.កជគ ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៤ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០១៦ ដែ�លចេ�ញដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជាតិិគណនេ�យ្យយ នៃ�ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចច

និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� បានអនុុញ្ញាាតឱ្យយគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ពន្យាារពេ�លអនុុវត្តត CIFRS រហូូតដល់់ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទគណនេ�យ្យយដែ�លចាប់់ផើ្ត�ត�មនៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩ ឬការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទគណនេ�យ្យយបន្ទាាប់់ពីីនេះ�ះ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា (CIFRS)
ដែ�លផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុងទៅ�តាមស្តតង់់ ដារទាំំងអស់់ដែ�លបានចេ�ញផ្សាាយដោ�យ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាស្តតង់់ ដារគណនេ�យ្យយអន្តតរជាតិិ រួួមទាំំងបំំណកស្រា�យ
និិងវិ ិសោ�ធនកម្មមផ្សេ�េងៗ ដែ�លអាចកើ�ើតមានក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយចំំពោះ�ះស្តតង់់ដារនីីមួួយៗ។
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំតាមវិ ិធីីសាស្រ្ត�តថ្លៃ�ៃដើ�ើម។
ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លស្រ�បទៅ�តាម CIFRS តម្រូ�ូវឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ការប៉ាា ន់់ស្មាា នគណនេ�យ្យយជាក់់លាក់់សំំខាន់់ៗ។ ហើ�ើយវាក៏៏តម្រូ�ូវ

ឱ្យយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើ�ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យរបស់់ខ្លួ�ន
ួ នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រការនៃ�ការអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ គណនេ�យ្យយនេះ�ះផងដែ�រ។ ផ្នែ�ក
ែ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ

ឬភាពស្មុុ�គស្មាា ញក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ឬផ្នែ�ក
ែ ដែ�លការសន្មមត និិងការប៉ាា ន់់ស្មាា នមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្ដដចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាង
នៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាាល់់ ៣ ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ គឺឺជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�លើ�ើកដំំបូូងដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំដោ�យអនុុលោ�ម
ទៅ�តាម CIFRS។ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត CIFRS លើ�ើកដំំបូូង ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំការពន្យយល់់ពីីការផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិ
នៃ�កម្ពុុ�ជា និិង ស្តតង់់ដារគណនេ�យ្យយកម្ពុុ�ជា (“CAS”) មកអនុុវត្តត CIFRS នៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាាល់់ ៤ ។

២.២	ស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយថ្មីី� វិិសោ�ោធនកម្មម និិងបំំណកស្រា�ាយដែ�លធនាាគាារមិិនទាាន់់បាានអនុុវត្តត
ធនាគារមិិនបានអនុុវត្តតមុុនកាលកំំណត់់នូូវស្តតង់់ដារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិងបំំណកស្រា�យដែ�លត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្សាាយរួួច ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាន់់ចាំបា
ំ ច់់ត្រូ�វូ អនុុវត្តតសម្រា�ប់់

ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ទេ�។ ធនាគារមិិនរំ ំពឹឹងថាស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតលើ�ើមូូលធនរបស់់ធនាគារ
សម្រា�ប់់ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នាពេ�លអនាគត និិងចំំពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការនាពេ�លអនាគតខាងមុុខនេះ�ះទេ�។

២.៣		កាារប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

(ក)	រូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ោល និិងរូូបិិយប័័ណ្ណណសម្រា�ាប់់បង្ហាា�ញ
គណនីីទាំំងអស់់ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានវាស់់តម្លៃ�ៃដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់រូបិ
ូ ិយប័័ណ្ណណនៃ�បរិ ិយាកាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចចម្បបង
ដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ (ហៅ�កាត់់ថា “រូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល”)។ ប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិកឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងខ្លឹឹ�មសារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ និិងស្ថាា នភាពជា

មូូលដ្ឋាា នរបស់់ធនាគារ។ ដូូចនេះ�ះ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្ហាា ញជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិកដែ�លជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល និិងរូបិ
ូ ិយប័័ណ្ណណ
សម្រា�ប់់បង្ហាា ញរបស់់ធនាគារ។

(ខ)

ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារ និិងសមតុុល្យយ
ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការជារូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ប្ដូូ�រទៅ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល ដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការនោះ�ះ។ ចំំណេ�ញ
និិងខាតពីីប្រ�តិិបត្ដិិ�ការទាំំងនេះ�ះ និិងពីីការប្ដូូ�រទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ លរូូបិិយវត្ថុុ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�សផ្សេ�េងៗ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងប្រា�ក់់កម្ចីី� ត្រូ�ូវបានដាក់់បង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងខ្ទទង់់ចំំណាយការប្រា�ក់់។
ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានដាក់់បង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត តាមមូូលដ្ឋាា នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធ។
ធ

(គ)

កាារបង្ហាា�ញជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀល
អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ស្តីី�ពីីគណនេ�យ្យយ និិងសវនកម្មម តម្រូ�ូវឱ្យយមានការកត់់ត្រា�ប្តូូ�រចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ពីីប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក
ទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល។ របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ និិងលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�

មធ្យយមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។ ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ លដែ�លបានដាក់់បង្ហាា ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នីីមួួយៗ និិងមូូលធនរបស់់ភាគទុុនិិក ត្រូ�ូវបាន
ប្តូូ�រដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�ថ្ងៃ�បិ
ៃ ិទបញ្ជីី�នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រមូូលធនភាគទុុនិិកត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ផ្ទាាល់់ក្នុុ�ងមូូលធន ហើ�ើយរាល់់លម្អៀ�ៀ�ង
ពីីការប្តូូ�រផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ។

ធនាគារបានប្រើ�ើ�អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ផ្លូូ�វការដែ�លផ្សសព្វវផ្សាាយដោ�យធនាគារកណ្តា
ា ល។ គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ អត្រា�មធ្យយមសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�នេះ�ះ គឺឺ

១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៥២ រៀ�ៀល (២០១៨ ៖ ១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៤៥ រៀ�ៀល) ហើ�ើយអត្រា�បិិទបញ្ជីី�គឺឺ ១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង
៤.០៧៥រៀ�ៀល (២០១៨ ៖ ១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០១៨រៀ�ៀល)។

ចំំពោះ�ះការដាក់់បង្ហាា ញតាម CIFRS 1 គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ អត្រា�មធ្យយមគឺឺ ១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៤៥ រៀ�ៀល ហើ�ើយអត្រា�បិិទបញ្ជីី�
គឺឺ ១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៣៧រៀ�ៀល។
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៤	សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល
ក្នុុ�ងការដាក់់បង្ហាា ញរបាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលរួួមមាន សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់មិិន
ជាប់់កម្រិ�ិតនៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ និិងការវិ ិនិិយោ�គសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលរយៈៈពេ�លខ្លីី�ដែ�លមាន

រយៈៈពេ�លកំំណត់់បីីខែ� ឬតិិចជាងបីីខែ� ដែ�លធនាគារអាចមានលទ្ធធភាពពេ�ញលេ�ញក្នុុ�ងការដកសាច់់ប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់ និិង

មានហានិិភ័័យបម្រែ�ែបម្រួ�ួលតម្លៃ�ៃតិិចតួួច។

២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(ក) 	ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់
ធនាគារបែ�ងចែ�កទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ខ្លួ�ន
ួ ទៅ�តាមចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�ការវាស់់វែែងដូូចខាងក្រោ��ម៖

		

■	
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ រួួមមាន សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល
និិងធនាគារផ្សេ�េងៗ ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ និិង

		

■

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងនាពេ�លបន្ទាាប់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ (OCI)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់នេះ�ះគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�តាមគំំរូអា
ូ ជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងលក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាានៃ�លំំហូូរ

សាច់់ប្រា�ក់់របស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ចំំណេ�ញឬខាតនឹឹងត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ឬក្នុុ�ង OCI ។ ចំំពោះ�ះការ
វិ ិយោ�គក្នុុ�ងឧបករណ៍៍មូូលធនដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ការកត់់ត្រា�គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើជម្រើ�ើ�សរបស់់ធនាគារនាពេ�លកត់់ត្រា�លើ�ើ
កដំំបូូង ថាតើ�ើធនាគារបានកត់់ត្រា�ការវិ ិនិិយោ�គមូូលធនតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�ត (FVOCI) ឬទេ�។

(i)ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង OCI រួួមមាន៖

		

■	
ទមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ហើ�ើយដែ�លធនាគារបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សនាពេ�លកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង តាមតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ ជាជាងក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

(ii)

		
		

ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួ�នតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ
ួ
ំលស់់ តែ�ក្នុុ�ងករណីីដែ�លស្រ�បតាមលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យដូូចខាងក្រោ��ម

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ៖

■	
ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ក្នុុ�ងគំំរូអា
ូ ជីីវកម្មម ដែ�លមានគោ�លបំំណងដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា និិង

■	
លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាដែ�លនាំំឱ្យយមានកាលបរិ ិច្ឆេ�េទជាក់់លាក់់នានា ចំំពោះ�ះលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ ដែ�លជាការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ង
ុ
ទៅ�លើ�ើចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើមដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់។

(ខ)

កាារកត់់ត្រា�ា និិងកាារឈប់់កត់់ត្រា�ា

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា� នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារក្លាាយជាភាគីីមួួយក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាានៃ�ឧបករណ៍៍ណាមួួយ។ ការទិិញនិិងការលក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�តាមមធ្យោ�ោបាយធម្មមតា ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទជួួញដូូរ ជាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ការទិិញ ឬលក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម។

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់កត់់ត្រា� នៅ�ពេ�លដែ�លសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការទទួួលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្យយសកម្មមនោះ�ះបានហួួសកាលកំំណត់់ ឬត្រូ�ូវបាន
ផ្ទេ�រេ ហើ�ើយធនាគារបានផ្ទេ�រេ នូូវរាល់់ហានិិភ័័យជាសារវន្តត និិងផលកម្មមសិិទ្ធិិ�ទំាាងអស់់។ ចំំណេ�ញឬខាតពីីការឈប់់កត់់ត្រា�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវ
បានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត នៅ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់កត់់ត្រា�។

(គ)

កាារវាាស់់វែែង
នាពេ�លកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ធនាគារវាស់់វែែងទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប បូូកបន្ថែ�ែមជាមួួយនឹឹងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗដែ�លបាន
ចំំណាយផ្ទាាល់់ក្នុុ�ងការទិិញទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ក្នុុ�ងករណីីដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មិិនត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
(FVPL) ។ ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាម FVPL ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណាយក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។ បន្ទាាប់់ពីីការ
កត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូងភ្លាាម សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក (ECL) ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការខាតតាមគណនេ�យ្យយមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត នៅ�ពេ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមមួួយត្រូ�ូវបាន
បង្កើ��តឡើ
ើ �ើងថ្មីី�។
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

(គ)

កាារវាាស់់វែែង (ត)

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានដេ�រី ីវេេទីីវ ត្រូ�ូវបានគេ�គិិតទៅ�លើ�ើចំំនួួនរបស់់វាទាំំងស្រុ�ុង នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់វាសម្រា�ប់់
ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង។

		

ឧបករណ៍៍បំំណុុល
ការវាស់់វែែងឧបករណ៍៍បំំណុុ លគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើគំំរូអា
ូ ជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងលក្ខខណៈៈនៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់
ទ្រ�ព្យយសកម្មមនោះ�ះ។ ធនាគារធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឧបករណ៍៍បំំណុុ លរបស់់ខ្លួ�នជាទ្រ�ព្យយសកម្មម
ួ
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់។

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់៖ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការប្រ�មូូលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា ដែ�ល លំំហូូរ សាច់់ប្រា�ក់់នោះ�ះគឺឺជាការទូូទាត់់
ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង (SPPI) ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់។ តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានកែ�តម្រូ�ូវទៅ�តាម

សំំវិ ិធានធនការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកដែ�លបានកត់់ត្រា�។ ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះត្រូ�វូ បានដាក់់បញ្ចូូ� លនៅ�ក្នុុ�ងចំំណូូល
ការប្រា�ក់់ ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�តអត្រា�ការ ប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

ចំំពោះ�ះឥណទានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិកដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ទាបជាងអត្រា�ទីីផ្សាារ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន នៃ�ការទូូទាត់់សាច់់ប្រា�ក់់
នាពេ�លអនាគត និិងធ្វើ��អប្ប
ើ បហារតាមអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្សាារ នៃ�ឥណទានប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា ។ ចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ងរវាងសាច់់ប្រា�ក់់បានបង់់ និិងតម្លៃ�ៃ
បច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងពេ�លអនាគតបានទទួួល ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាលាភការរបស់់បុុគ្គគលិិក។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ពន្យាារ និិង
ត្រូ�ូវបានដករំ ំលស់់ក្នុុ�ងចំំណាយអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត អាស្រ័�័យទៅ�តាមថិិរវេេលានៃ�ឥណទាននោះ�ះ។

		

ឧបករណ៍៍មូូលធន
ធនាគារវាស់់វែែងឧបករណ៍៍មូូលធនទាំំងអស់់នៅ�ពេ�លបន្ទាាប់់មក តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។ ប្រ�សិិនបើ�ើគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនាគារជ្រើ�ើ�សរើើ �សបង្ហាា ញចំំណេ�ញ

ឬខាតនៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បចំំពោះ�ះការវិ ិនិិយោ�គមូូលធន ក្នុុ�ងOCI នោះ�ះមិិនមានការចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញនាពេ�លបន្ទាាប់់មក ចំំពោះ�ះចំំណេ�ញឬខាតនៃ�
តម្លៃ�ៃសមស្រ�បទៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតទេ� ដោ�យមានការអនុុញ្ញាាតឱ្យយឈប់់កត់់ត្រា�ការវិ ិនិិយោ�គនោះ�ះ។ ភាគលាភបានពីីការវិ ិនិិយោ�គប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានបន្តតកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ជាចំំណូូលផ្សេ�េងៗ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលការទូូទាត់់នោះ�ះ។ ការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (និិងការកត់់ត្រា�ការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រ�ឡប់់ទៅ�វិ ិញ) ចំំពោះ�ះការវិ ិនិិយោ�គមូូលធន ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាម
FVOCI មិិនត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីការប្រែ�ែប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ�។

(ឃ)

កាារធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឡើ�ើងវិិញ
ធនាគារធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ឡើ�ើងវិ ិញ នៅ�ពេ�លដែ�លគំំរូអា
ូ ជីីវកម្មមសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់ខ្លួ�ន
ួ មានការប្រែ�ែប្រួ�ួល។

(ង)

កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក (“ECL”) តាមមូូលដ្ឋាា នរំ ំពឹឹងមើ�ើលទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគត ដែ�លទាក់់ទងជាមួួយនឹឹងឧបករណ៍៍បំំណុុ លរបស់់

ខ្លួួ�នដែ�លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ និិងតាម FVOCI ព្រ�មទាំំងហានិិភ័័យដែ�លកើ�ើតពីីកិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន (រួួមទាំំង ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍
និិងហ្វាាស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ) និិងកិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ ធនាគារកត់់ត្រា�សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ចំំពោះ�ះការ
ខាតប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ការវាស់់វែែង ECL ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីី ៖

		

■	
ចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ង និិងចំំនួួនដែ�លបានថ្លឹឹ�ងប្រូ�ូបាប ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ��ើការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងមួួយចំំនួួន

		

■	
ពេ�លវេេលានៃ�តម្លៃ�ៃទឹឹកប្រា�ក់់ និិង

		

■	
ព័័ត៌៌មានដែ�លមានភាពសមហេ�តុុផល និិងមានការគាំំទ្រ� ដែ�លអាចរកបានដោ�យពុំំ�ចាំំបាច់់មានការចំំណាយ និិងការខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងលើ�ើសលប់់
នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ អំំពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងការព្យាាករអំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌនាពេ�លអនាគត

ធនាគារបានអនុុវត្តតវិ ិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល ចំំពោះ�ះការវាស់់វែែងការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទដូូចខាងក្រោ��ម៖

		

■	
ឧបករណ៍៍បំំណុុ លដែ�លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ និិង

		

■	
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន (រួួមទាំំង ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍ដែ�លមិិនទាន់់បានដកប្រា�ក់់ និិងហ្វាាស៊ីី�លធីីអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ) និិងកិិច្ចចសន្យាាធានា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

(ង)

កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ត)

អនុុវត្តតវិ ិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាលផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើបម្រែ�ែបម្រួ�ួលហានិិភ័័យឥណទាន ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង៖

(i)	ដំំណាាក់់កាាលទីី ១ ៖ ECL ១២ខែ�
ដំំ ណាក់់កាលទីី ១រួួមបញ្ចូូ� លនូូ វទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លមិិ នមានកំំ ណើ�ើ នហានិិ ភ័័យឥណទានគួួ រឱ្យយកត់់ សម្គាាល់់ចាប់់ តាំំងពីីការកត់់ ត្រា�លើ�ើ

កដំំ បូូង ឬមានហានិិ ភ័័យឥណទានកម្រិ�ិ តទាប នាកាលបរិច្ឆេ�េទ
ិ
រាយការណ៍៍។ ECL១២ខែ� ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា� ហើ�ើយចំំ ណូូលការប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវ
បានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

(ii)	ដំំណាាក់់កាាលទីី ២ ៖ ECL ពេ�ញមួួយអាាយុុកាាល – មិិនមាានកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
ដំំ ណាក់់កាលទីី ២ រួួមមាន ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានកំំ ណើ�ើ នហានិិ ភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់ តាំំងពីីការកត់់ ត្រា�លើ�ើកដំំ បូូង (លើ�ើ

កលែ�ងតែ�វាមានហានិិ ភ័័យឥណទានទាបនាកាលបរិច្ឆេ�េទ
ិ
រាយការណ៍៍) ប៉ុុ� ន្តែ�ែមិិនមានភ័័ ស្តុុ�តាងជាក់់ ស្តែ�ែងបង្ហាា ញពីី ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ ECL
ពេ�ញមួួយអាយុុកាលត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា� ហើ�ើយចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

(iii)	ដំំណាាក់់កាាលទីី ៣ ៖ ECL ពេ�ញមួួយអាាយុុកាាល – មាានកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
ដំំណាក់់កាលទីី ៣ រួួមមាន ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា ញពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ECL
ពេ�ញមួួយអាយុុកាលត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា� ហើ�ើយចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

២.៦	បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បំំ ណុុ លហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារក្លាាយជាភាគីី មួួយ នៅ�ក្នុុ�ងកិិ ច្ចចសន្យាានៃ�ឧបករណ៍៍ណាមួួ យ។ បំំ ណុុ លហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�
របស់់ធនាគារួួមមាន ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់កម្ចីី� និិងបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ។
បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដកចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ចំំពោះ�ះបំំណុុ លប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងអស់់ដែ�លមិិនវាស់់វែែង
តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់។ បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ មានដូូចជា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់កម្ចីី�
និិងបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ។

បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់កត់់ត្រា� នៅ�ពេ�លដែ�លវាត្រូ�ូវបានបង្វិិ�លអស់់ ឬបើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ �ទេ�វាត្រូ�ូវបានព្រ�មព្រៀ��ៀងឱ្យយបញ្ឈឈប់់ការសងប្រា�ក់់
តទៅ�ទៀ�ៀត។

២.៧	កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិងកិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន (រួួមមាន ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍ដែ�លមិិនទាន់់បានដកប្រា�ក់់ និិងហ្វាាស៊ីី�លីីធីីអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ) ដែ�លធនាគារបានផ្តតល់់

ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមចំំនួួនសំំវិ ិធានធនបាត់់បង់់។ ធនាគារមិិនបានផ្តតល់់កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទានណាមួួយ ដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ទាបជាងអត្រា�
ទីីផ្សាារទេ� ឬកិិច្ចចសន្យាាដែ�លអាចត្រូ�ូវបានទូូទាត់់ជាសាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ឬតាមរយៈៈការផ្តតល់់ ឬការចេ�ញឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�។

ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន (រួួមមាន ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍ដែ�លមិិនទាន់់បានដកប្រា�ក់់ និិងហ្វាាស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ) ការខាត

ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាសំំវិ ិធានធន (ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់បង្ហាា ញក្នុុ�ងបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ)។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាា
ដែ�លរួួមបញ្ចូូ� លទាំំងឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្យាាដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ ហើ�ើយដែ�លធនាគារមិិនអាចកំំណត់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកដាច់់ដោ�យ
ឡែ�ក ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាាឥណទានដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�រួមគ្នាាក្នុុ
ួ
�ងសំំវិ ិធានធនឥណទានបាត់់បង់់។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លការខាតឥណទាន
រំ ំពឹឹងទុុករួួមបញ្ចូូ� លគ្នាា លើ�ើសពីីចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ឥណទាន នោះ�ះការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាសំំវិ ិធានធន។
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)

២.៧	កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិងកិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
កិិ ច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�គឺឺ ជាកិិ ច្ចចសន្យាាទាំំងឡាយណាដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកចេ�ញផ្សាាយការធានា ធ្វើ�ើ�ការទូូ ទាត់់ជាក់់ លាក់់ មួួយដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់
សំំណងទៅ�អ្ននកកាន់់កាប់់ ចំំពោះ�ះការខាតបង់់ដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើង ដោ�យសារកូូនបំំណុុ លណាមួួយមិិនបានសងបំំណុុ លនៅ�ពេ�លដល់់ថ្ងៃ�ៃកំំណត់់

ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ឧបករណ៍៍បំំ ណុុ លនោះ�ះ។ ការធានាផ្នែ�ែកហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺ ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ ឱ្យយធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងអង្គគភាពផ្សេ�េងៗ ជំំនួួសគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធានាលើ�ើឥណទាន ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍ និិងហ្វាាស៊ីី�លីីធីីធនាគារផ្សេ�េងៗ។

ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូងក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទផ្តតល់់ការធានានោះ�ះ។ ការធានា

ត្រូ�ូវបានព្រ�មព្រៀ��ៀងតាមលក្ខខខណ្ឌឌស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតស្មើ�ើ�ភាពគ្នាា ហើ�ើយតម្លៃ�ៃបុុព្វវលាភដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀងមានចំំ នួួនប្រ�ហាក់់ ប្រ�ហែ�លនឹឹ ងតម្លៃ�ៃនៃ�

កាតព្វវកិិ ច្ចចក្នុុ�ងការធានា។ បុុព្វវលាភដែ�លត្រូ�ូវទទួួ លនាពេ�លអនាគត មិិ នត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�ទេ�។ បន្ទាាប់់ មកកិិ ច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវ
បានវាស់់វែែងតាមចំំ នួួនណាមួួ យដែ�លខ្ពពស់់ជាងគេ� រវាង ចំំ នួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមគំំ រូកា
ូ រខាតឥណទានរំ ំពឹឹ ងទុុ ក ក្រោ��ម
CIFRS 9 ស្តីី�ពីី “ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�” និិ ងចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�លើ�ើកដំំ បូូងដកនឹឹ ងចំំនួួនប្រា�ក់់ ចំំណូូលបង្គគរ ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�ដោ�យ
ផ្អែ�ែកទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍របស់់ CIFRS 15 ស្តីី�ពីី “ប្រា�ក់់ចំំណូូលពីីកិិច្ចចសន្យាាជាមួួយអតិិថិិជន” ទៅ�តាមការសមស្រ�ប។

ការប៉ាា ន់់ស្មាា នត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមបទពិិសោ�ធន៍៍នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា និិងប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការខាតបង់់ក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក និិង

បូូកបន្ថែ�ែមជាមួួយនឹឹងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ ចំំណូូលកម្រៃ�ៃសោ�យហ៊ុុ�យដែ�លរកបាន ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមមូូលដ្ឋាា នថេ�រ អាស្រ័�័យទៅ�តាម
អាយុុកាលនៃ�ការធានានោះ�ះ។

កំំណើ�ើ នបំំណុុ លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធានា ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងខ្ទទង់់ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

២.៨	កាារកាាត់់កងឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកាត់់កង ហើ�ើយចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធបន្ទាាប់់ពីីកាត់់កងត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍
ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�តាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ក្នុុ�ងការកាត់់កងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានកត់់ត្រា� ហើ�ើយធនាគារមានបំំណងនឹឹងទូូទាត់់
តាមមូូលដ្ឋាា នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ឬមានបំំណងកត់់ត្រា�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទូូទាត់់បំំណុុ លក្នុុ�ងពេ�លដំំណាលគ្នាា ។

២.៩	ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្ដិិ� និិ ងបរិ ិក្ខាា រត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំ ំលស់់បង្គគរ។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមរួួមមានចំំ ណាយផ្ទាាល់់ផ្សេ�េងៗ ដែ�លបានចំំ ណាយក្នុុ�ងការទិិ ញ
ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ។

ចំំណាយបន្តតបន្ទាាប់់ផ្សេ�េងៗត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ ឬត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាទ្រ�ព្យយដាច់់ដោ�យឡែ�កតាមការសមស្រ�ប តែ�
នៅ�ពេ�លដែ�លមានភាពប្រា�កដថាផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចចនាពេ�លអនាគតនៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះនឹឹងហូូរចូូលមកក្នុុ�ងធនាគារ ហើ�ើយថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ

អាចត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងគួួរឱ្យយជឿ�ឿជាក់់បានតែ�ប៉ុុ�ណោ្ណះ�ះ �។ រាល់់ចំំណាយលើ�ើការជួួសជុុល និិងការថែ�ទាំំផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�ក
នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍លទ្ធធផល ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង។

សំំណង់់កំំពុុងសាងសង់់មិិនត្រូ�ូវបានដករំ ំលស់់ទេ�។ ការដករំ ំលស់់លើ�ើទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�និិងបរិ ិក្ខាា រ ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់វិ ិធីីសាស្រ្ត�តរំ ំលស់់ថេ�រ
ដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�កថ្លៃ�ៃដើ�ើមទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃសំំណល់់របស់់វា អាស្រ័�័យទៅ�តាមអាយុុកាលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប៉ាាន់់ស្មាា ននៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

រយៈៈពេ�លរំំលស់់គិិតជាាឆ្នាំំ��
ការកែ�លម្អអលើ�ើទ្រ�ព្យយជួួល

រយៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាង រវាងថិិរវេេលានៃ�កិិច្ចចសន្យាាជួួល និិងអាយុុកាលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់វាចំំនួួន ១០ ឆ្នាំំ�

បរិ ិក្ខាា រការិ ិយាល័័យ

៥

គ្រឿ��ឿងសង្ហាារិ ិម និិងបរិ ិក្ខាា របំំពាក់់

៥

បរិ ិក្ខាា រកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

៣-៥

យានយន្តត

៥

ការដករំ ំលស់់លើ�ើសំំណង់់កំំពុុងសាងសង់់ ចាប់់ផ្តើ��មឡើ
ើ �ើងនៅ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមមានភាពរួួចរាល់់សម្រា�ប់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។ អាយុុកាលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
របស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងកែ�តម្រូ�ូវតាមការសមស្រ�ប នាដំំណាច់់កាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។

ប្រ�សិិនបើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមណាមួួយ លើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិ ិញបាន វាត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បន្ថថយភ្លាាមឱ្យយនៅ�ត្រឹ�ឹមតម្លៃ�ៃប៉ាាន់់ស្មាា ន
ដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិ ិញបាន។

ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការលក់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្ដិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ��ើការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសាច់់ប្រា�ក់់បានពីីការលក់់ និិងតម្លៃ�ៃយោ�ង ហើ�ើយ
ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១០	ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូូបីី
ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ីដែ�លរួួមមានអាជ្ញាាប័័ណ្ណណកម្មមវិ ិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រដែ�លបានទិិញ និិងចំំណាយពាក់់ព័័ន្ធផ្សេធ �េងៗ ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំ ំលស់់បង្គគរ
ិ ី កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រដែ�លបានទិិ ញ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�មូូលធនកម្មមតាមមូូ លដ្ឋាា នថ្លៃ�ៃដើ�ើម
និិ ងការខាតដែ�លបណ្ដា
ា លមកពីី ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ អាជ្ញាាប័័ ណ្ណណកម្មមវិធី

ិ ី ជាក់់ លាក់់ នោះ�ះមកប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�រំល
ិ ី សាស្រ្ត�តរំល
ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ក្នុុ�ងការទិិ ញកម្មមវិធី
ំ ស់់តាមវិធី
ំ ស់់ថេ�រ លើ�ើអាយុុកាល
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប៉ាាន់់ស្មាា នរបស់់វាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ�។
ចំំណាយនានាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការថែ�រក្សាាកម្មមវិ ិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណាយនៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។

២.១១	កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងឡាយណាដែ�លមានអាយុុកាលប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់មិិនកំំ ណត់់ មិិ នត្រូ�ូវបានដករំ ំលស់់ទេ� និិ ងត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិ និិត្យយប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�រកការថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃរបស់់វា នៅ�ពេ�លដែ�លមានព្រឹ�ឹ តិ្តត�ការណ៍៍ ឬការផ្លាាស់់ប្តូូ� រកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួ យចង្អុុ�លបង្ហាា ញថាតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា នឹឹ ងមិិនអាចស្រ�ង់់

មកវិ ិញបាន។ ការខាតបង់់បណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានកត់់តា្រ�តាមចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ងរវាងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ ធៀ�ៀបជាមួួយតម្លៃ�ៃដែ�ល
អាចស្រ�ង់់មកវិ ិញបាន។ តម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិ ិញបានគឺឺជាតម្លៃ�ៃមួួយណាដែ�លខ្ពពស់់ជាងគេ�រវាងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ ដកចំំណាយក្នុុ�ង

ការលក់់ចញ និិងតម្លៃ�ៃនៅ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។ ក្នុុ�ងការប៉ាា ន់់ស្មាា នរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ទ្រ�ព្យយសកម្មមត្រូ�ូវបានដាក់់ជាក្រុ�ុមតូូចៗបំំផុុត ដែ�លគេ�អាចកំំណត់់
លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់បស់់វាដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា ដែ�លវាមានឯករាជ្យយទាំំងស្រុ�ុងពីីលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចូូលរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬក្រុ�ុមទ្រ�ព្យយសកម្មមដទៃ�
(ក្រុ�ុមបង្កើ�ើ�តសាច់់ ប្រា�ក់់)។ ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិ និិត្យយរកមើ�ើលលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការកត់់ ត្រា�ការ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រ�ឡប់់ទៅ�វិ ិញ នៅ�រៀ�ៀងរាល់់ដំំណាច់់ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ។

ការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។

ការកត់់ត្រា�ត្រ�លប់់មកវិ ិញនៃ�ការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតទៅ�តាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្យយ
សកម្មមនោះ�ះ ដែ�លមិិនលើ�ើសតម្លៃ�ៃយោ�ងដែ�លបានកំំណត់់ កាត់់កងជាមួួយនឹឹងរំ ំលស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនបានកត់់ត្រា�ការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។

២.១២	ភតិិសន្យាា�
		

ធនាាគាារជាាភាាគីីអ្ននកជួួល

នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ��មកិ
ើ ិច្ចចសន្យាា ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើកិិច្ចចសន្យាានោះ�ះ ឬខ្លឹឹ�មសាររបស់់វាជាភតិិសន្យាាដែ�រឬទេ�។ កិិច្ចចសន្យាាមួួយ ឬ ខ្លឹឹ�មសារនៃ�កិិច្ចចសន្យាា
មួួយ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាភតិិសន្យាាប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចសន្យាានោះ�ះផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់មួួយ ក្នុុ�ង
រយៈៈពេ�លណាមួួយ ជាថ្នូូ�រនឹឹងការបង់់ប្រា�ក់់។

កិិ ច្ចចសន្យាាអាចមានទាំំ ងធាតុុភតិិ សន្យាា និិ ងធាតុុមិិ នមែ�នភតិិ សន្យាា។ ធនាគារបានបែ�ងចែ�កសាច់់ ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិ ច្ចចសន្យាា ជាធាតុុភតិិ សន្យាា
និិងធាតុុមិិនមែ�នភតិិសន្យាា អាស្រ័�័យថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់វា។

លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងភតិិសន្យាាត្រូ�ូវបានចរចាឡើ�ើងវិ ិញតាមមូូលដ្ឋាា នដាច់់ដោ�យឡែ�ក និិងមានលក្ខខខណ្ឌឌខុុសៗពីីគ្នាា ។ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងភតិិសន្យាាមិិនបាន
បណ្តា
ា លឱ្យយមានកិិច្ចចសន្យាាណាមួួយ ក្រៅ��ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានធានា នៅ�ក្នុុ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មមភតិិសន្យាាដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ដោ�យភាគីីម្ចាាស់់

ជួួលនោះ�ះទេ�។ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានជួួល អាចនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជាទ្រ�ព្យយធានាក្នុុ�ងការខ្ចីី�ប្រា�ក់់ទេ�។

ភតិិសន្យាាត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិងជាបំំណុុ លពាក់់ព័័ន្ធធ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបានជួួល មាន
ភាពរួួចរាល់់សម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។

ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ លដែ�លកើ�ើតពីីភតិិសន្យាា ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាដំំបូូងតាមមូូលដ្ឋាា នតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន។

		

(i) 	បំំណុុលភតិិសន្យាា�

បំំណុុ លភតិិសន្យាារួួមបញ្ចូូ� លនូូវតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្ននសុុទ្ធធនៃ�ការទូូទាត់់ភតិិសន្យាាថេ�រ (រួួមទាំំង ការបង់់ប្រា�ក់់ថេ�រផ្សេ�េងៗ)ដកនឹឹងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្សេ�េងៗ
សម្រា�ប់់ការជួួលដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាន។

ការទូូទាត់់ភតិិសន្យាាដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្រោ��មជម្រើ�ើ�សដែ�លអាចពន្យាាររយៈៈពេ�លបាន ប្រ�កបដោ�យភាពសមហេ�តុុផល ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ� លនៅ�ក្នុុ�ង

ការវាស់់វែែងបំំណុុ ល។
250

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១២	ភតិិសន្យាា� (ត)

		

(i) 	បំំណុុលភតិិសន្យាា� (ត)
ការទូូ ទាត់់ភតិិសន្យាាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អប្បបហារ ដោ�យប្រើ�ើ� អត្រា�ជាក់់ ស្តែ�ែងក្នុុ�ងភតិិ សន្យាា។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអត្រា�ការប្រា�ក់់ មិិនអាចកំំ ណត់់បានដោ�យ
ភាពងាយស្រួ�ួលនោះ�ះ ដែ�លជាទូូទៅ�ចំំពោះ�ះករណីីភតិិសន្យាានៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ភាគីីអ្ននកជួួលត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អត្រា�កំំណើ�ើ នប្រា�ក់់កម្ចីី�នោះ�ះ ហើ�ើយ

វាគឺឺជាអត្រា�ដែ�លភាគីីអ្ននកជួួលនីីមួួយៗត្រូ�ូវចំំណាយ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានប្រា�ក់់កម្ចីី� ដែ�លមានភាពចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានតម្លៃ�ៃ
ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ នៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិយាកាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ជាមួួយនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌ និិងការធានាប្រ�ហាក់់

ប្រ�ហែ�លគ្នាា ។

ដើ�ើម្បីី�កំំ ណត់់អត្រា�កំំណើ�ើ នប្រា�ក់់ កម្ចីី� ធនាគារអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានដោ�យប្រើ�ើ� ហិិរញ្ញញ ប្បបទានភាគីី ទីីបីីដែ�លទទួួ លបានពីី ភាគីី អ្ននកជួួ លនីី មួួយៗ គឺឺ ជា
ចំំណុុ ចចាប់់ផ្តើ��ើម ហើ�ើយកែ�តម្រូ�ូវលើ�ើការផ្លាាស់់ប្តូូ�រលក្ខខខណ្ឌឌហិិរញ្ញញ ប្បបទាន ចាប់់តាំំងពីីហិិរញ្ញញ ប្បបទានភាគីីទីីបីីទទួួលបាន។

ការទូូទាត់់ភតិិសន្យាាត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�ករវាងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងចំំណាយការប្រា�ក់់។ ចំំណាយការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
នៃ�ភតិិសន្យាានោះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ើតអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រតាមកាលកំំណត់់មួួយ លើ�ើចំំនួួនសមតុុល្យយបំំណុុ លដែ�លនៅ�សល់់ ក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទនីីមួួយៗ។

		

(ii) 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាដំំបូូងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដែ�លរួួមមាន៖

		

■

ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�បំំណុុ លភតិិសន្យាាដែ�លបានវាស់់វែែងលើ�ើកដំំបូូង

		

■

ការទូូទាត់់ភតិិសន្យាាណាមួួយដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�កាលបរិ ិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ��ើម ឬមុុនកាលបរិ ិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ��ើម ដកការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្សេ�េងៗដែ�ល

ទទួួលបានពីីការជួួល

		

■

ចំំណាយផ្ទាាល់់លើ�ើកដំំបូូង និិង

		

■

ចំំណាយសម្រា�ប់់ការជួួសជុុសឡើ�ើងវិ ិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជាទូូទៅ�ត្រូ�ូវបានដករំ ំលស់់តាមមូូលដ្ឋាា នរំ ំលស់់ថេ�រ លើ�ើរយៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាងគេ�រវាង អាយុុកាល
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់របស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងរយៈៈពេ�លជួួល។ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានបំំណងជាក់់លាក់់ដ៏៏សមហេ�តុុផលក្នុុ�ងការទិិញ នោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�ល
មានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នោះ�ះត្រូ�ូវបានដករំ ំលស់់ លើ�ើអាយុុកាលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់មូូលដ្ឋាា នរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមនោះ�ះ។

បន្ទាាប់់មកទៀ�ៀត ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ និិងការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយុុចះះតម្លៃ�ៃ
បង្គគរ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន។

		

(iii) កាារទូូទាាត់់ភតិិសន្យាា�ក្រោ��ោមកាារលើ�ើកលែ�ងផ្សេ�េងៗ
ការទូូទាត់់នានាដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្យាាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមមូូលដ្ឋាា នថេ�រនៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

ភតិិសន្យាារយៈៈពេ�លខ្លីី� គឺឺជាភតិិសន្យាាទាំំងឡាយណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លជួួល១២ខែ� ឬតិិចជាង១២ខែ�។
ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត CIFRS លើ�ើកដំំបូូង ធនាគារបានអនុុវត្តតជម្រើ�ើ�សក្នុុ�ងការលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះភតិិសន្យាា។ សូូមយោ�ងទៅ�កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤ សម្រា�ប់់
ការផ្ទេ�េរមកអនុុវត្តត CIFRS ។

២.១៣	ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលគឺឺជាចំំនួួនប្រា�ក់់ពន្ធធត្រូ�ូវបង់់ លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលជាប់់ពន្ធធក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្បបន្នន ផ្អែ�ែកទៅ�តាមអត្រា�ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់
ចំំណូូលដែ�លចូូលធរមាន និិងធ្វើ��ើនិិយ័័តកម្មមទៅ�តាមបម្រែ�ែបម្រួ�ួលពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ លពន្ធធពន្យាារ ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានលម្អៀ�ៀ�ង
បណ្តោះ�ះ �អាសន្នន និិងការខាតពន្ធធដែ�លមិិនបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងគ្រា�ត្រូ�ូវបានគណនាតាមមូូលដ្ឋាា នច្បាាប់់ពន្ធធ ដែ�លបានអនុុម័័តរួច
ួ ជាស្ថាាពរ ឬត្រូ�ូវបានអនុុម័័តរួច
ួ មួួយផ្នែ�ែកធំំ
នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម និិងបង្កើ��តប្រា�ក់
ើ
់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធ។

ិ នធនពេ�ញលេ�ញ ដោ�យប្រើ�ើ� វិធី
ិ ី សាស្រ្ត�តបំំ ណុុ ល លើ�ើចំំ នួួនលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ �អាសន្ននរវាងមូូ លដ្ឋាា នពន្ធធនៃ�
ពន្ធធពន្យាារត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�សំំវិធា
ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ ល និិងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វានៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ ពន្ធធពន្យាារត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�ពន្ធធតាមច្បាាប់់ពន្ធធ
ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តរួច
ួ ជាស្ថាាពរ ឬត្រូ�ូវបានអនុុម័័តរួច
ួ មួួយផ្នែ�ែកធំំ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទ រាយការណ៍៍។
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១៣	ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល (ត)

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មមត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា� លុះះ�ត្រា�តែ�មានភាពប្រា�កដថានឹឹ ងមានប្រា�ក់់ ចំំណេ�ញជាប់់ ពន្ធធនាពេ�លអនាគតសម្រា�ប់់ យកលម្អៀ�ៀ�ង
បណ្តោះ�ះ �អាសន្ននមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។ ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មមត្រូ�វូ បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�រៀ�ៀងរាល់់កាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយ
ទៅ�តាមចំំនួួន ដែ�លទំំនងជាមិិនមានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�។

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មមត្រូ�វូ បានកាត់់កងជាមួួយនឹឹងបំំណុុ លពន្ធធពន្យាារ ប្រ�សិិនបើ�ើមានសិិទិ្ធធ�តាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ដើ�ើម្បីី�កាត់់កងបំំណុុ លពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ជាមួួយនឹឹងពន្ធធ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើវាទាក់់ទងនឹឹងពន្ធលើ�ើប្រា�ក់
ធ
់ចំំណូូលដែ�លកំំណត់់ដោ�យអាជ្ញាាធរពន្ធធដារតែ�មួួយ ទៅ�លើ�ើអង្គគភាពជាប់់ពន្ធតែ�មួ
ធ
ួយ។
ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ� និិងពន្ធពន្យា
ធ
ារត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត លើ�ើកលែ�ងតែ�វាពាក់់ព័័ន្ធជា
ធ មួួយនឹឹងខ្ទង់
ទ ់ផ្សេ�េងៗដែ�លបានកត់់ត្រា�ផ្ទាាល់់ក្នុុ�ងលទ្ធធផល
លម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ ឬក្នុុ�ងមូូលធន។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ពន្ធធត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ ឬត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ផ្ទាាល់់ក្នុុ�ងមូូលធនដែ�រ។

២.១៤

សំំវិិធាានធន

ិ នធនត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានកាតព្វវកិិ ច្ចចតាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ ឬកាតព្វវកិិ ច្ចចប្រ�យោ�ល ដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ព្រឹ�ឹ ត្ដិិ� ការណ៍៍ពីី
សំំវិធា

អតីី តកាល ហើ�ើយវាទំំ នងជាអាចតម្រូ�ូវឱ្យយមានការចំំ ណាយធនធានដើ�ើម្បីី�ទូូ ទាត់់កាតព្វវកិិ ច្ចចនោះ�ះហើ�ើយចំំនួួនទឹឹ កប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានប៉ាា ន់់ ស្មាា នគួួ រឱ្យយ
ជឿ�ឿជាក់់បាន។

នៅ�ពេ�លដែ�លមានកាតព្វវកិិច្ចចស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាច្រើ�ើ�ន កម្រិ�ិតនៃ�លំំហូូរចេ�ញដើ�ើម្បីី�ទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�
កាតព្វវកិិច្ចចទាំំងមូូល។ សំំវិ ិធានធនត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា� ទោះ�ះបីីជាកម្រិ�ិតនៃ�លំំហូូរចេ�ញដើ�ើម្បីី�ទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះមានចំំនួួនតូូចក៏៏ដោ�យ។

សំំវិ ិធានធនត្រូ�ូវបានគណនាតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�ចំំណាយដែ�លត្រូ�ូវទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ ដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�មុុនបង់់ពន្ធធ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងការវាយតម្លៃ�ៃ

ទីីផ្សាារបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�តម្លៃ�ៃសាច់់ប្រា�ក់់គិិតតាមពេ�លវេេលា និិងហានិិភ័័យជាក់់លាក់់ផ្សេ�េងៗនៃ�កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�សំំវិ ិធានធនដោ�យសារ
ពេ�លវេេលាដែ�លបានកន្លលងផុុត ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណាយការប្រា�ក់់។

២.១៥	ទុុនបម្រុ�ុងតាាមច្បាា�ប់់
ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយគណនាសំំវិ ិធានធនតាមច្បាាប់់ អនុុលោ�មទៅ�តាមប្រ�កាសលេ�ខធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ�.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៧ និិងសារាចរណែ�នាំំលេ�ខ ធ៧-០១៨-០០១ ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ស្តីី�ពីី “ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ហានិិភ័័យឥណទាន និិងសំំវិ ិធានធន

ិ នធនតាមច្បាាប់់ បង្គគរ មានចំំ នួួនខ្ពពស់់ ជាងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃបង្គគរផ្អែ�ែកតាម CIFRS 9 នោះ�ះ ‘ការបំំ ពេ�ញ
លើ�ើអ៊ិិ�មភែ�រមិិ ន”។ ប្រ�សិិ នបើ�ើសំំ វិធា

បន្ថែ�ែម - topping up’ នឹឹ ងត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�ជាទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់ និិ ងត្រូ�ូវបានដាក់់ បង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងមូូ លធន។ បន្ទាាប់់ មក ទុុនបម្រុ�ុងត្រូ�ូវបាន
កត់់ត្រា�ត្រ�ឡប់់ទៅ�វិ ិញ (រហូូតដល់់សូូន្យយ) ប្រ�សិិនបើ�ើសំំវិ ិធានធនតាមច្បាាប់់បង្គគរ មានចំំនួួនស្មើ�ើ�គ្នាា ឬ ទាបជាងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃបង្គគរដែ�លផ្អែ�ែកតាម

CIFRS 9 ។ ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់ត្រូ�ូវបានតម្កកល់់ទុុកមួួយឡែ�ក ជាទ្រ�នាប់់ទុុន ហើ�ើយមិិនអាចបែ�ងចែ�កបាន និិងមិិនត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយរួួមបញ្ចូូ� ល

នៅ�ក្នុុ�ងការគណនាមូូលនិិធិិផ្ទាាល់់សុុទ្ធធទេ�។

២.១៦

អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិក
i)អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី�

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី�ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បង្គគរ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ដែ�លបុុគ្គគលិិកបានបម្រើ�ើ�ការងារឱ្យយធនាគារ។
ii)អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េងៗ - ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ
នៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៨ រាជរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានធ្វើ�ើ�វិ ិសោ�ធនកម្មមលើ�ើច្បាាប់់ស្តីី�ពីីការងារ ដែ�លណែ�នាំំពីីគម្រោ��ង ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាព
ការងារ។ បន្ទាាប់់មកនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៨ ប្រ�កាសលេ�ខ ៤៤៣ ក.ប/ប្រ�.ក.ខ.ល ត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្សាាយ ដោ�យបានផ្តតល់់នូូវគោ�លការណ៍៍

ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការអនុុវត្តតច្បាាប់់នេះ�ះ។ អនុុលោ�មទៅ�តាមច្បាាប់់/ប្រ�កាស តម្រូ�ូវឱ្យយអង្គគភាពនីីមួួយៗទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារឱ្យយនិិយោ�ជិិត
ដែ�លមានកិិច្ចចសន្យាាការងារមិិនមានរយៈៈពេ�លកំំណត់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

			
■	
ប្រា�ក់់បំំណាច់់ការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� - ចូូលជាធរមានក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៩ - ស្មើ�ើ�នឹឹង ១៥ ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ប្រ�ចាំំខែ�របស់់បុុគ្គគលិក
ិ និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នីីមួួយៗគិិតជាមធ្យយម ដែ�លត្រូ�ូវទូូទាត់់រៀ�ៀងរាល់់ ៦ ខែ�ម្តតង នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិិថុុនា និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� (៧.៥ ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងការទូូទាត់់ម្តតងៗ)។

			
■	
ការបើ�ើករំ ំឮកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ - និិយោ�ជិិតមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការបើ�ើករំ ំឮកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ស្មើ�ើ�នឹឹង១៥ថ្ងៃ�នៃ�
ៃ

ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� គិិតចាប់់តាំំងពីីថ្ងៃ�ៃចូូលបម្រើ�ើ�ការងាររហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ហើ�ើយនៅ�តែ�បន្តតការងារ
ជាមួួយធនាគារ។ ការបើ�ើករំ ំឮកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ អាស្រ័�័យទៅ�តាមចំំនួួនឆ្នាំំ�អតីីតភាពការងាររបស់់បុុគ្គគលិិកម្នាាក់់ៗ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវ
លើ�ើសពីី៦ខែ�នៃ�ប្រា�ក់់ បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ដុុលមធ្យយមទេ�។ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២២ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០១៩ ក្រ�សួួងការងារ និិងបណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

ណែ�នាំំលេ�ខ ០៤២/២៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ដើ�ើម្បីី�ពន្យាារពេ�លការបើ�ើករំ ំឮកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទូូទាត់់ឱ្យយចំំនួួន

បីីថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា និិងខែ�ធ្នូូ� ចាប់់ផ្តើ��មនៅ
ើ �ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១៦

អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិក (ត)

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់ការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បង្គគរក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ដែ�ល

បុុគ្គគលិិកបានបម្រើ�ើ�ការងារឱ្យយធនាគារ។

ការបើ�ើករំ ំឮកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែង។ បំំណុុ លប្រា�ក់់រំ ំឮកអតីីតភាពការងារ

ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លបានកំំណត់់ នាការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�ត projected unit credit
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការប៉ាា ន់់ស្មាា នឱ្យយបានកាន់់តែ�ល្អនូ
អ ូវតម្លៃ�ៃចុុងក្រោ��យដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិក ជាថ្នូូ�រនឹឹងការបម្រើ�ើ�ការងារឱ្យយធនាគារក្នុុ�ងពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន និិ ងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�កន្លលងមក។ តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�ការបើ�ើករំ ំឮកប្រា�ក់់ បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់ដោ�យធ្វើ��ើអប្បបហារលើ�ើចំំ នួួន
ទឹឹ កប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវទូូ ទាត់់នាពេ�លអនាគតប៉ាា ន់់ ស្មាា ន ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមសញ្ញាាប័័ណ្ណណសាជីី វកម្មមដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់់នៃ�រូបិ
ូ ិ យប័័ណ្ណណរបស់់
បំំណុុ លនោះ�ះ។

២.១៧	ចំំណូូល និិងចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់
ចំំ ណូូលនិិ ងចំំណាយការប្រា�ក់់ ពីីឧបករណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លវាស់់ វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំល
ំ ស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�ក្នុុ�ង “ចំំ ណូូលការប្រា�ក់់ ” និិ ង
“ចំំណាយការប្រា�ក់់” ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�តការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

វិ ិធីីសាស្រ្ត�តការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព គឺឺជាវិ ិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការគណនាថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មួួយឬបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មួួយ និិងជា

វិ ិធីី សាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការបែ�ងចែ�កចំំ ណូូលការប្រា�ក់់ ឬចំំ ណាយការប្រា�ក់់ លើ�ើរយៈៈពេ�លដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ។ អត្រា�ការប្រា�ក់់ មានប្រ�សិិទ្ធធភាពគឺឺ ជាអត្រា�
ដែ�លធ្វើ�ើ�អប្បបហារជាក់់ស្តែ�ែងចំំពោះ�ះការទូូទាត់់សាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគត ប៉ាា ន់់ស្មាា ន ឬបង្កាាន់់ដៃ�ទទួួលប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�អាយុុកាលប៉ាា ន់់ស្មាា ន
របស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ឬក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាងទៅ�តាមការសមស្រ�ប ចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធរធ បស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ឬបំំណុុ ល

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ នៅ�ពេ�លគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ធនាគារបានកត់់ត្រា�រាល់់លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាទាំំងអស់់នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិង
បានរួួមបញ្ចូូ� លនូូវកម្រៃ�ៃ ឬកំំណើ�ើ នចំំណាយនានា ដែ�លបានចំំណាយដោ�យផ្ទាាល់់ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍មួួយ ហើ�ើយវាជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់
មានប្រ�សិិទ្ធធភាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាការខាតឥណទាននាពេ�លអនាគតទេ�។

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានគណនាដោ�យអនុុវត្តតអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ចំំពោះ�ះ៖

		

■	
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃដែ�លបានទិិញ ឬបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង (Purchased or originated credit-impaired financial
assets - POCI) ដែ�លអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពសម្រា�ប់់កែ�តម្រូ�ូវឥណទានលើ�ើកដំំបូូង ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់របស់់

		

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។

■	
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមិិនមែ�នជា POCI ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានក្លាាយជាឥណទានដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃមួួយផ្នែ�ក
ែ ធំំ (ឬ ‘ដំំណាក់់កាលទីី ៣’) ដែ�ល
ចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព ចំំពោះ�ះថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់របស់់វា (ឧ. កាត់់កងជាមួួយនឹឹងសំំវិ ិធាន
ធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក)។

២.១៨	ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាា
ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសារត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណូូល នៅ�ពេ�លដែ�លវាបានបំំពេ�ញតាមគំំរូល
ូ ក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ (កាតព្វវកិិច្ចចនៃ�ដំំណើ�ើ រការត្រូ�ូវបានទទួួល
យក ហើ�ើយការគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរក្នុុ�ងពេ�លវេេលាណាមួួយ ឬ ចំំណុុ ចនៃ�ពេ�លវេេលាណាមួួយ)។

កម្រៃ�ៃក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រការផ្តតល់់ឥណទាន បុុរេេប្រ�ទាន និិងហិិរញ្ញញប្បបទាន ដែ�លទំំនងជាអាចត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឱ្យយ ត្រូ�ូវបានពន្យាារ (ជាមួួយនឹឹងចំំណាយផ្ទាាល់់ពាក់់ព័័ន្ធ)ធ
ហើ�ើយចំំណូូលដែ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មួួយ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ដោ�យធ្វើ��ើនិិយ័័តកម្មមទៅ�លើ�ើអត្រា�ការ

ប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នោះ�ះ។

៣.	កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្យយជាាក់់លាាក់់ កាារសន្មមត និិងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យ
ធនាគារធ្វើ�ើ�ការប៉ាា ន់់ស្មាា ន និិងការសន្មមតដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើអនាគតកាល។ តាមនិិយមន័័យ លទ្ធធផលនៃ�ការប៉ាា ន់់ស្មាា នគណនេ�យ្យយកម្រ�ស្មើ�ើ�គ្នាា ជាមួួយនឹឹង
លទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែងណាស់់។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាតិិកាព័័ត៌៌មាននៃ�ការប៉ាា ន់់ស្មាា នកាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ធាតុុអថេ�រជាក់់លាក់់សំំខាន់់ៗដែ�លជាធាតុុធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាន
ការប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតចំំពោះ�ះលទ្ធធផល និិងស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរកភាពងាយប្រែ�ែប្រួ�ួលរបស់់វាចំំពោះ�ះបម្រែ�ែបម្រួ�ួលប៉ាា រ៉ាា ម៉ែ�ែត្រ�
មូូលដ្ឋាា ន។ ការប៉ាា ន់់ស្មាា ន និិងការសន្មមតចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ ល ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�បន្ទាាប់់ ត្រូ�ូវបានកត់់សម្គាាល់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖
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៣.	កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្យយជាាក់់លាាក់់ កាារសន្មមត និិងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យ (ត)
i) 	សំំវិិធាានធនកាារខាាតឥណទាានរំំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លវាាស់់វែែងតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ តម្រូ�ូវឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់គំំរូស្មុុ
ូ �គស្មាា ញ និិង
ការសន្មមតជាក់់លាក់់ ចំំពោះ�ះលក្ខខខណ្ឌឌសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាពេ�លអនាគត និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ឥណទាន (ឧ. លទ្ធធភាពដែ�លអតិិថិិជនអាចមិិនសងប្រា�ក់់
និិងបណ្តា
ា លឱ្យយមានការខាតបង់់)។

		

ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យជាក់់លាក់់មួួយចំំនួួន ក៏៏ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតតម្រូ�ូវការគណនេ�យ្យយសម្រា�ប់់ការវាស់់វែែង ECL ផងដែ�រ ដូូចជា៖

■

		

■

		

■

		

■

		

ការកំំណត់់លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះ�ះកំំណើ�ើ នហានិិភ័័យឥណទានជាក់់លាក់់
ជ្រើ�ើ�សរើើ �សគំំរូូ និិងការសន្មមតសមស្រ�ប សម្រា�ប់់ការវាស់់វែែង ECL

ការបង្កើ��ើតចំំនួួនសេ�ណារី ីយ៉ូូ� និិងការថ្លឹឹ�ងពាក់់ព័័ន្ធធ សម្រា�ប់់ពេ�លអនាគត ចំំពោះ�ះប្រ�ភេ�ទនៃ�ផលិិតផល/ទីីផ្សាារនីីមួួយៗ និិង ECL ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

ការបង្កើ��ើតក្រុ�ុមទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្បីី�វាស់់វែែង ECL
■	
ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើ�ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យទៅ�លើ�ើអនាគត ទាក់់ទិិននឹឹងការប៉ាា ន់់ស្មាា នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ និិងពេ�លវេេលា
នៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីតម្លៃ�ៃដែ�លអាចទទួួលស្គាាល់់បានសុុទ្ធធ នៃ�តម្លៃ�ៃវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�ជាមូូលដ្ឋាា ន។

ii) 	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េងៗ - កាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់បំំណាាច់់អតីីតភាាពកាារងាារ
តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�កាតព្វវកិិច្ចចការការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើកត្តាាមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យមូូលដ្ឋាា នមួួយ
ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ការសន្មមតមួួយចំំនួួន។ ការសន្មមតដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការកំំណត់់ចំំណាយចុុងក្រោ��យសម្រា�ប់់ ការទូូ ទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់
អតីីតភាពការងារ រួួមមាន អត្រា�បម្រែ�ែបម្រួ�ួលបុុគ្គគលិិក និិងអត្រា�អប្បបហារ។ បម្រែ�ែបម្រួ�ួលណាមួួយក្នុុ�ងការសន្មមតទាំំងនេះ�ះ នឹឹងធ្វើ��ឱ្យ
ើ យមានផលប៉ះះ�ពាល់់
លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់កាតព្វវកិិច្ចចការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ។
iii) 	លក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្យាា�
ក្នុុ�ងការកំំណត់់លក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្យាា គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិចារណាទៅ�លើ�ើភាពជាក់់ស្តែ�ែង និិងលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ ដែ�លបង្កើ��ើតឱ្យយមានការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតជម្រើ�ើ�សក្នុុ�ងការបន្តតការជួួល ឬជម្រើ�ើ�សមិិនបន្តតការជួួល។ ជម្រើ�ើ�សក្នុុ�ងការបន្តតការជួួល (ឬ រយៈៈពេ�លបន្ទាាប់់ពីីជម្រើ�ើ�ស

បញ្ឈឈប់់ការជួួល) ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ� លនៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្យាា ប្រ�សិិនបើ�ើភតិិសន្យាានោះ�ះមានភាពជាក់់លាក់់សមហេ�តុុផល សម្រា�ប់់ការបន្តតការជួួល
(ឬ មិិនបញ្ឈឈប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �)។

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩ គឺឺជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំំបូូង ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងតាម CIFRS ។
រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដែ�លចេ�ញផ្សាាយដោ�យធនាគារ
ជាតិិ នៃ� កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តា
ា ល”) និិងស្តតង់់ដារគណនេ�យ្យយកម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CAS”) ។ ក្នុុ�ងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំ
និិងបានបង្ហាា ញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដូូចខាងក្រោ��ម ទៅ�តាម CIFRS ៖
2.

1.

របាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨
របាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដើ�ើមគ្រា� គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨

4.

របាយការណ៍៍បម្រែ�ែបម្រួ�ួលមូូលធន សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨

3.

របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨

កំំណត់់សម្គាាល់់នេះ�ះបង្ហាា ញពីីការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់មូូលធន គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨។

254

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត CIFRS លើ�ើកដំំ បូូង ធនាគារបានអនុុវត្តតការលើ�ើកលែ�ងសំំខាន់់ ៗ ដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន និិ ងការលើ�ើកលែ�ងដែ�លអាចជ្រើ�ើ� សរើើស
� បាន
ចំំពោះ�ះការអនុុវត្តតត្រ�ឡប់់ក្រោ��យ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

កាារលើ�ើកលែ�ងសំំខាាន់់ៗដែ�លអាាចអនុុវត្តតបាានចំំពោះ�ះ�ធនាាគាារ
■	
ការប៉ាា ន់់ស្មាា នគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិង ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ អនុុលោ�មទៅ�តាម CIFRS ដែ�លមានសង្គគតិិភាពជាមួួយនឹឹងការ

ប៉ាា ន់់ស្មាា នទាំំងឡាយណា ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ប់់កាលបរិ ិច្ឆេ�េទតែ�មួួយ ដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល
និិង CAS លុះះ�ត្រា�តែ�មានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា ញថាការប៉ាា ន់់ស្មាា នទាំំងនោះ�ះមានកំំហុុសឆ្គគង។

■	
ការឈប់់កត់់ត្រា�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�៖ ធនាគារបានអនុុវត្តតតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការឈប់់កត់់ត្រា�របស់់ CIFRS 9 ក្នុុ�ងពេ�លអនាគត

ចំំពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងឡាយណាដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�កាលបរិ ិច្ឆេ�េទប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS ឬ កាលបរិ ិច្ឆេ�េទបន្ទាាប់់ពីីនេះ�ះ (ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨)។

■	
ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ និិ ងការវាស់់វែែងទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ៖ ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ គិិ តត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០១ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ត្រូ�ូវបាន
វាយតម្លៃ�ៃធៀ�ៀបនឹឹងចំំណាត់់ថ្នាាក់់សាកល្បបង នៃ�គំំរូអា
ូ ជីីវកម្មម និិង SPPI អាស្រ័�័យទៅ�តាមអង្គគហេ�តុុ និិងកាលៈៈទេ�សៈៈ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។

■	
ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ៖ ធនាគារបានអនុុវត្តតតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃរបស់់ CIFRS 9ត្រ�ឡប់់ក្រោ��យ ដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ព័័ត៌៌មានសមហេ�តុុផល និិងព័័ត៌៌មានដែ�លមានការគាំំទ្រ� និិងដែ�លអាចរកបានដោ�យមិិនចាំំបាច់់ត្រូ�ូវមានការចំំណាយ និិងការប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងហួួសកម្រិ�ិត
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ហានិិភ័័យឥណទាននាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នោះ�ះត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង និិងបានប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យ
ឥណទាននាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨)។

កាារលើ�ើកលែ�ងដែ�លអាាចជ្រើ��ើសរើើ�សបាានដោ�ោយធនាាគាារ
■	
ភតិិសន្យាា ៖ ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃកិិច្ចចសន្យាាភតិិសន្យាាមួួយ ទៅ�តាមមូូលដ្ឋាា ននៃ�អង្គគហេ�តុុ និិងកាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លកើ�ើតមាននៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។
តាមមូូលដ្ឋាា នភតិិសន្យាានីីមួួយៗ ធនាគារ ៖

		-

បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អត្រា�អប្បបហារតែ�មួួយ សម្រា�ប់់ portfolio ភតិិសន្យាាដែ�លមានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើរយៈៈពេ�លជួួលដែ�លនៅ�
សល់់ ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមមូូលដ្ឋាា នប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា និិងបំំណុុ លភតិិសន្យាាប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា ។

		 -	
អនុុវត្តតការលើ�ើកលែ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ចំំពោះ�ះភតិិសន្យាាទាំំងឡាយណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លនៅ�សល់់១២ខែ� ឬ តិិចជាង នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨
		 -	
មិិនរួួមបញ្ចូូ� លចំំណាយផ្ទាាល់់ដំំបូូង ដូូចជាកម្រៃ�ៃសេ�វាផ្នែ�ក
ែ ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា ននៃ�ការគណនាទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ និិង

		 -	
បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង បន្ទាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការវាយតម្លៃ�ៃរយៈៈពេ�លនៃ�ភតិិសន្យាា
ក្នុុ�ងករណីីដែ�លមានជម្រើ�ើ�សក្នុុ�ងការបន្តត ឬ បញ្ឈឈប់់រយៈៈពេ�លជួួល ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។

■	
ការវាស់់វែែងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ឬ បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� នាពេ�លកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ៖ ធនាគារបានអនុុវត្តតតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការកត់់ត្រា�
ចំំណេ�ញ-ខាតនៅ� “ថ្ងៃ�ៃទីី១” របស់់ CIFRS 9 ទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគត ចំំពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ឬបន្ទាាប់់ពីីនេះ�ះ។

■	
ការអនុុវត្តត CIFRS ជាលើ�ើកដំំបូូង លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណបង្គគរ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាស្មើ�ើ�សូូន្យយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ (កាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�ការ
ផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS)។

៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន
គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

មូូលធនដែ�លបានរាយការណ៍៍ក្រោ��ម CAS និិង
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល
ផលប៉ះះ�ពាល់់ចំំពោះ�ះការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS
មូូលធនដែ�លបានរាយការណ៍៍ក្រោ��មCIFRS

គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១០៥.៨៩៥.៤១៥

៤២៥.៤៨៧.៧៧៧

៩៧.០៣២.២៧៨

៣៩១.៧១៩.៣០៨

៦.៧៨៤.២៦៣

២៧.២៥៩.១៦៨

៧៣១.៨៧៦

២.៩៥៤.៥៨៤

១១២.៦៧៩.៦៧៨

៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

៩៧.៧៦៤.១៥៤

៣៩៤.៦៧៣.៨៩២
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)
(i)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធនគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
CAS និិង គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាា
របស់់ធនាាគាារកណ្តាា�លគិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ផលប៉ះះ�ពាាល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៩.១៩០.០៦២

៣៦.៩២៥.៦៦៩

-

-

៩.១៩០.០៦២

៣៦.៩២៥.៦៦៩

a

២២៣.០៩៥.២៨១

៨៩៦.៣៩៦.៨៣៩

(៧៩.៨៣៩.៦៧១) (៣២០.៧៩៥.៧៩៨)

១៤៣.២៥៥.៦១០

៥៧៥.៦០១.០៤១

b

៩០.៧៤៣.១៩០

៣៦៤.៦០៦.១៣៧

(១១៤.៧៨១)

(៤៦១.១៩០)

៩០.៦២៨.៤០៩

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

c

-

-

២៥.០០០

១០០.៤៥០

២៥.០០០

១០០.៤៥០

៤១៨.៥៣០.២០០ ១.៦៨១.៦៥៤.៣៤៤

១០.០៥២.១៧០

៤០.៣៨៩.៦១៩

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

CIFRS គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី
៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុវាស់់
វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្្
�
របក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

ឥណទាន

និិងបុុរេេប្រ�ទានតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

d

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្បាាប់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

a

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

f

ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

-

-

៧៩.៨៩៧.៨៩៤

៣២១.០២៩.៧៣៨

៧៩.៨៩៧.៨៩៤

៣២១.០២៩.៧៣៨

២.០២៦.៧៩៤

៨.១៤៣.៦៥៨

-

-

២.០២៦.៧៩៤

៨.១៤៣.៦៥៨

-

-

១.៨០១.២៣០

៧.២៣៧.៣៤២

១.៨០១.២៣០

៧.២៣៧.៣៤២

១.៥៥៧.៧៨២

៦.២៥៩.១៦៨

-

-

១.៥៥៧.៧៨២

៦.២៥៩.១៦៨

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម

l

១.១២១.២៦១

៤.៥០៥.២២៧

(១.១០១.៥៤៦)

(៤.៤២៦.០១២)

១៩.៧១៥

៧៩.២១៥

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

g

៤.១៤៥.៦៩២

១៦.៦៥៧.៣៩០

(១.៨១៤.៨៣៨)

(៧.២៩២.០១៩)

២.៣៣០.៨៥៤

៩.៣៦៥.៣៧១

៧៥០.៤១០.២៦២

៣.០១៥.១៤៨.៤៣២

៨.៩០៥.៤៥៨

៣៥.៧៨២.១៣០

៧៥៩.៣១៥.៧២០

៣.០៥០.៩៣០.៥៦២

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប
បំំណុុល និិងមូូលធន
បំំណុុ ល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ

និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

h

៥១.៧៤៣.០៦៧

២០៧.៩០៣.៦៤៣

១៦០.៣៥០

៦៤៤.២៨៦

៥១.៩០៣.៤១៧

២០៨.៥៤៧.៩២៩

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

h

៥៨០.០៥៨.៨៩៥ ២.៣៣០.៦៧៦.៦៤០

៥.៥២៧.៩៧២

២២.២១១.៣៩៣

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

២.៣៥២.៨៨៨.០៣៣

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់កិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��
តារាងតុុល្យយការ

i

៣៩៣.២០២

១.៥៧៩.៨៨៦

(៣៩៣.២០២)

(១.៥៧៩.៨៨៦)

-

-

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

f

-

-

២.៤៤៧.៤៦៤

៩.៨៣៣.៩១០

២.៤៤៧.៤៦៤

៩.៨៣៣.៩១០

១.៤០៨.៥៩០

៥.៦៥៩.៧១៥

-

-

១.៤០៨.៥៩០

៥.៦៥៩.៧១៥

បំំណុុ លពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងគ្រា�
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក

j

-

-

១១៩.៩៦២

៤៨២.០០៧

១១៩.៩៦២

៤៨២.០០៧

បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ

k

១០.៩១១.០៩៣

៤៣.៨៤០.៧៧១

(៥.៧៤១.៣៥១)

(២៣.០៦៨.៧៤៨)

៥.១៦៩.៧៤២

២០.៧៧២.០២៣

៦៤៤.៥១៤.៨៤៧ ២.៥៨៩.៦៦០.៦៥៥

២.១២១.១៩៥

បំំណុុលសរុុប

៨.៥២២.៩៦២ ៦៤៦.៦៣៦.០៤២ ២.៥៩៨.១៨៣.៦១៧

មូូលធន
ដើ�ើមទុុន

៧៥.០០០.០០០

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក

m

ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់

n

៣០១.៣៥០.០០០

-

-

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

៣០.៨៩៥.៤១៥ ១២៤.១៣៧.៧៧៧

(២.០០៨.៤២៣)

(៧.៤៨៣.២១២)

២៨.៨៨៦.៩៩២

១១៦.៦៥៤.៥៦៥

៨.៧៩២.៦៨៦

៣៥.៥៤៥.៦២០

-

-

៨.៧៩២.៦៨៦

៣៥.៥៤៥.៦២០

-

-

-

(៨០៣.២៤០)

មូូលធនសរុុប

១០៥.៨៩៥.៤១៥

៤២៥.៤៨៧.៧៧៧

៦.៧៨៤.២៦៣

២៧.២៥៩.១៦៨

បំំណុុល និិងមូូលធនសរុុប

៧៥០.៤១០.២៦២ ៣.០១៥.១៤៨.៤៣២

៨.៩០៥.៤៥៨

៣៥.៧៨២.១៣០

ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ

256

(៨០៣.២៤០)
១១២.៦៧៩.៦៧៨

៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

៧៥៩.៣១៥.៧២០ ៣.០៥០.៩៣០.៥៦២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)

(i)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធនគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨ (ត)

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

CAS និិង គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�
របស់់ធនាាគាារកណ្តាា�លគិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ផលប៉ះះ�ពាាល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧.២៥៧.១៦៧

២៩.២៩៧.១៨៣

-

-

៧.២៥៧.១៦៧

២៩.២៩៧.១៨៣

(៧១.៤២២.៤៣០) (២៨៨.៣៣២.៣៤៩)

១៦១.៥១៦.៧៤៨

៦៥២.០៤៣.១១៣

CIFRS គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី
០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

a

២៣២.៩៣៩.១៧៨

៩៤០.៣៧៥.៤៦២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

b

៦៨.៦៤៦.៣៩៨

២៧៧.១២៥.៥០៩

(៧២២.៧៨១)

(២.៩១៧.៨៦៧)

៦៧.៩២៣.៦១៧

២៧៤.២០៧.៦៤២

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

c

-

-

២៥.០០០

១០០.៩២៥

២៥.០០០

១០០.៩២៥

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

d

៣៩២.៩២០.៥៨៥

១.៥៨៦.២២០.៤០២

៣.២០១.២៣៥

១២.៩២៣.៣៨៦

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្បាាប់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

a

-

-

៧១.៥១៣.៥៨០

២៨៨.៧០០.៣២២

៧១.៥១៣.៥៨០

២៨៨.៧០០.៣២២

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ

e

២.៨២៦.៥០៨

១១.៤១០.៦១៣

(៥៤៨.០៩៩)

(២.២១២.៦៧៦)

២.២៧៨.៤០៩

៩.១៩៧.៩៣៧

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

f

-

-

២.២៨៧.៤២៣

៩.២៣៤.៣២៧

២.២៨៧.៤២៣

៩.២៣៤.៣២៧

ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

e

៦៦៦.៨៨០

២.៦៩២.១៩៥

៥៤៨.០៩៩

២.២១២.៦៧៦

១.២១៤.៩៧៩

៤.៩០៤.៨៧១

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម

l

៧៧៣.៨៩៦

៣.១២៤.២១៨

១២៥.៧៦៣

៥០៧.៧០៥

៨៩៩.៦៥៩

៣.៦៣១.៩២៣

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

g

៣.២០៨.៧១៥

១២.៩៥៣.៥៨២

(១.៤៦៧.២៥៨)

(៥.៩២៣.៣២១)

១.៧៤១.៤៥៧

៧.០៣០.២៦១

៧០៩.២៣៩.៣២៧ ២.៨៦៣.១៩៩.១៦៤

៣.៥៤០.៥៣២

១៤.២៩៣.១២៨

៥២៤.៥០២.៤៩០

៥៦៨.០០១

២.២៩៣.០២០

៤៧០.១៤៧.៦២៩ ១.៨៩៧.៩៨៥.៩៧៨

៦.០២៧.៧១៣

២៤.៣៣៣.៨៧៧

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប

៣៩៦.១២១.៨២០ ១.៥៩៩.១៤៣.៧៨៨

៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២

បំំណុុល និិងមូូលធន
បំំណុុល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

១២៩.៩២៣.៨២៧

១៣០.៤៩១.៨២៨

៥២៦.៧៩៥.៥១០

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

h

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់កិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��
តារាងតុុល្យយការ

h

២៧៥.៧៧០

១.១១៣.២៨៣

(២៧៥.៧៧០)

(១.១១៣.២៨៣)

-

-

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

i

-

-

២.៩៥១.០៧៥

១១.៩១៣.៤៩០

២.៩៥១.០៧៥

១១.៩១៣.៤៩០

បំំណុុ លពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

f

១.៩៣០.១៦៤

៧.៧៩២.០៧២

-

-

១.៩៣០.១៦៤

៧.៧៩២.០៧២

៩.៩២៩.៦៥៩

៤០.០៨៦.០៣៣

(៦.៤៦២.៣៦៣)

(២៦.០៨៨.៥៦០)

៣.៤៦៧.២៩៦

១៣.៩៩៧.៤៧៣

៦១២.២០៧.០៤៩ ២.៤៧១.៤៧៩.៨៥៦

២.៨០៨.៦៥៦

១១.៣៣៨.៥៤៤

៦១៥.០១៥.៧០៥

២.៤៨២.៨១៨.៤០០

បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ
បំំណុុលសរុុប

k

៤៧៦.១៧៥.៣៤២ ១.៩២២.៣១៩.៨៥៥

មូូលធន
ដើ�ើមទុុន
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក
ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់
មូូលធនសរុុប
បំំណុុល និិងមូូលធនសរុុប

៧១.០០០.០០០

២៨៦.៦២៧.០០០

-

-

៧១.០០០.០០០

២៨៦.៦២៧.០០០

២៦.០៣២.២៧៨

១០៥.០៩២.៣០៨

(១.៨៦៧.៥៧១)

(៧.៥៣៩.៣៨៤)

២៤.១៦៤.៧០៧

៩៧.៥៥២.៩២៤

-

-

២.៥៩៩.៤៤៧

១០.៤៩៣.៩៦៨

២.៥៩៩.៤៤៧

១០.៤៩៣.៩៦៨

៩៧.០៣២.២៧៨

៣៩១.៧១៩.៣០៨

៧៣១.៨៧៦

២.៩៥៤.៥៨៤

៩៧.៧៦៤.១៥៤

៣៩៤.៦៧៣.៨៩២

៧០៩.២៣៩.៣២៧ ២.៨៦៣.១៩៩.១៦៤

៣.៥៤០.៥៣២

១៤.២៩៣.១២៨

៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)
(ii)	កំំណត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធនគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨ និិងថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨
(a)ប្រា�ក់់ តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន និិ ងទុុ នបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិ ច្ចច មិិ នស្រ�បជាមួួ យនឹឹងនិិយមន័័យទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ក្រោ��ម CIFRS 9 ទេ� ដូូ ចនេះ�ះវា

ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ និិងត្រូ�ូវបានដាក់់បង្ហាា ញដាច់់ដោ�យឡែ�កជា “ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្បាាប់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល”។ បង្គគរការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួល
ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥៨.២២៣ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងចំំនួួន ៩១.១៥០ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីី ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ ទៅ�ជា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល សម្រា�ប់់ការទទួួល
ស្គាាល់់តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់។

(b)សំំវិ ិធានធនផ្អែ�ែកទៅ�តាមគំំរូកា
ូ រខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក (ECL) របស់់ CIFRS 9 គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ មានចំំនួួនខ្ពពស់់ជាងការខាត
បណ្តា
ា លមកពីី ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ដែ�លបានកត់់ ត្រា�ដោ�យផ្អែ�ែកតាម CAS និិ ងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល ចំំ នួួន ៧៩៧.៤៤០
ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ក
ិ ។ បង្គគរការប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវទទួួ លដែ�លមានទឹឹ កប្រា�ក់់ ចំំនួួន ៦៨២.៦៥៩ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ក
ិ គិិ តត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨

ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីី ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ ទៅ�ជា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល សម្រា�ប់់ការទទួួលស្គាាល់់តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម
ដករំ ំលស់់។

និិ យ័័តកម្មមគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ គឺឺ ជាការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីី ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ដែ�លផ្អែ�ែកទៅ�តាមគំំ រូូ ECL របស់់ CIFRS
9 ប៉ុុ� ន្តែ�ែមិិនត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាម CAS និិ ង គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល ចំំ នួួន ១.២៨៣.៨៦៦ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។ បង្គគរការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួលដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥៦០.៩០៧ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

ឆ្នាំំ�២០១៨ ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីី ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ ទៅ�ជា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល សម្រា�ប់់ការទទួួលស្គាាល់់

តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់។
(c)

ការវិ ិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ង ការិ ិយាល័័យឥណទាននៃ�កម្ពុុ�ជា (CBC) ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងគ្រា�មុុនតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ អនុុលោ�មទៅ�តាម CAS និិង

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល។ នៅ�ពេ�លផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS ការវិ ិនិិយោ�គនេះ�ះស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យរបស់់ទ្រ�ព្យយ

សកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ស្តីី�ពីី “ឧបករណ៍៍មូូលធន”។ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ធនាគារបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សកត់់ត្រា�ការវិ ិនិិយោ�គមូូលធនមិិនមែ�នសម្រា�ប់់ការ
ជួួញដូូរ តាម FVOCI ។ ការដាក់់បង្ហាា ញត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីការវិ ិនិិយោ�គក្រោ��ម “ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ” ទៅ�ជា “ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាម

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ” ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការងាយស្រួ�ួលយល់់ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ មិិនមានការកត់់ត្រា�ចំំណេ�ញ/
ខាត នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗទេ� ដោ�យសារតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប មានចំំនួួនប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ង។
(d)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ និិងនិិយ័័តកម្មម ចំំពោះ�ះឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៩.៦៥០.៦១៦

៣៨.៧៧៦.១៧៥

៣.៨៩៦.៩០៨

១៥.៧៣១.៨១៨

(២.៣៩៧.៤៦៩)

(៩.៦៣៣.០៣០)

(២.៣០១.៩៦០)

(៩.២៩៣.០១៣)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួលឡើ�ើងវិ ិញ (iii)

១.៤២៤.១៤៩

៥.៧២២.២៣១

១.២១៩.០១០

៤.៩២១.១៤៣

ការកត់់ត្រា�បង្គគរឡើ�ើងវិ ិញនូូវតម្លៃ�ៃអប្បបហាររួួចនៃ�
ចំំណូូលការប្រា�ក់់ (iv)

២.១១៤.៨៥៨

៨.៤៩៧.៤៩៩

៩៦០.៦៤១

៣.៨៧៨.១០៨

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានបុុគ្គគលិិក (v)

(៧៣៩.៩៨៤)

(២.៩៧៣.២៥៦)

(៥៧៣.៣៦៤)

(២.៣១៤.៦៧០)

១០.០៥២.១៧០

៤០.៣៨៩.៦១៩

៣.២០១.២៣៥

១២.៩២៣.៣៨៦

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានរំ ំពឹឹងទុុក (i)
កម្រៃ�ៃដំំណើ�ើ រការឥណទានមិិនទាន់់រំ ំលស់់ (ii)
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គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)
(d)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ និិងនិិយ័័តកម្មម ចំំពោះ�ះឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖ (ត)
(i)អនុុលោ�មតាម CAS និិ ងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល ឥណទាន និិ ងបុុរេេប្រ�ទានអតិិ ថិិជន ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា� និិ ងត្រូ�ូវបាន

វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដកសំំវិ ិធានធនតាមច្បាាប់់។ ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន ត្រូ�ូវបានឆ្លលងកាត់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរបស់់ BM និិង SPPI
និិងត្រូ�វូ បានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�តអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ក្រោ��ម CIFRS 9។ ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ ត្រូ�ូវមានការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ផ្អែ�ក
ែ ទៅ�តាមគំំរូូ ECL ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�ដោ�យ
ផ្អែ�ក
ែ ទៅ�តាម CAS និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានតំំហយនៃ�ការខាតបង់់ដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយ

ចុះះ�តម្លៃ�ៃចំំនួួន ៩.៦៥០.៦១៦ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិង ៣.៨៩៦.៩០៨ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។
(ii)ផ្អែ�ក
ែ តាម CIFRS 9 កម្រៃ�ៃដំំណើ�ើ រការផ្តតល់់ឥណទាន និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមដែ�លបានចំំណាយផ្ទាាល់់ និិងជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការឥណទាន គួួរត្រូ�ូវបាន
ធ្វើ�ើ�មូូលធនកម្មមជាផ្នែ�ែករបស់់សមតុុល្យយឥណទាន និិងដករំ ំលស់់អាស្រ័�័យទៅ�តាមអាយុុកាលរំ ំពឹឹងទុុករបស់់ឥណទាននោះ�ះ តាមមូូលដ្ឋាា នអត្រា�
ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព (ជាផ្នែ�ែកនៃ�ចំំណូូលការប្រា�ក់់) ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានការកត់់ត្រា�កម្រៃ�ៃឥណទានមិិនទាន់់ដករំ ំលស់់។

(iii) បង្គគរការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួលគឺឺជាចំំនួួនការប្រា�ក់់លើ�ើឥណទាន ដែ�លរកបានរួួចហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអតិិថិិជនមិិនទាន់់បានបង់់ប្រា�ក់់។ បង្គគរការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវ
ទទួួលគឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់ ក្រោ��មថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�បង្គគរការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួល
ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីី ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ ទៅ�ជា ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន ចំំនួួន ១.៤២៤.១៤៩ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០១៨ និិង ១.២១៩.០១០ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។

(iv)ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីឥណទានមិិនដំំណើ�ើ រការ ដែ�លក្នុុ�ងគ្រា�មុុនមិិនមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ជាចំំណូូលការប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ឡើ�ើង
វិ ិញជាចំំណូូលការប្រា�ក់់ ហើ�ើយការកត់់ត្រា�បង្គគរឡើ�ើងវិ ិញនូូវតម្លៃ�ៃអប្បបហាររួួចនៃ�ចំំណូូលការប្រា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

(បន្ទាាប់់ ពីីកាត់់ កងសំំវិ ិធានធន ECL) មានទឹឹ កប្រា�ក់់ ចំំនួួន ២.១១៤.៨៥៨ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិ ង ៩៦០.៦៤១
ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។

(v) នាពេ�លកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប បូូកជាមួួយនឹឹងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លបាន
ចំំ ណាយដោ�យផ្ទាាល់់ក្នុុ�ងការទិិ ញទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ ឥណទាន និិ ងបុុរេេប្រ�ទាន ដែ�លបានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិកមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ ខុុ សពីី

អត្រា�ទីីផ្សាារ ហើ�ើយវាមិិនត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារទេ�។ ធនាគារបានវាស់់វែែងឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិក តាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចូូលនាពេ�លអនាគត ដោ�យធ្វើ�ើ�អប្បបហារតាមអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្សាាររបស់់ឥណទានដែ�លមានលក្ខខណៈៈប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល

គ្នាា ហើ�ើយភាពខុុសគ្នាាត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិកពន្យាារ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីី “ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន”
ទៅ�ជា “ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ”។
(e)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ ចំំពោះ�ះ “ការងារកំំពុុងដំំណើ�ើ រការ” ពីីទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ មកទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី។

(f)ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត CIFRS 16 ធនាគារបានវាស់់វែែងបំំណុុ លភតិិសន្យាាតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�ការទូូទាត់់ភតិិសន្យាា និិងបានធ្វើ�ើ�អប្បបហារដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�
កំំណើ�ើ នប្រា�ក់់កម្ចីី�របស់់ខ្លួ�ួន។ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា� ទៅ�តាមចំំនួួនមួួយដែ�លស្មើ�ើ�គ្នាា ជាមួួយនឹឹងបំំណុុ លភតិិសន្យាា
និិងកែ�តម្រូ�ូវទៅ�តាមចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានបង់់មុុន ឬការទូូទាត់់ភតិិសន្យាាបង្គគរ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្យាានោះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ភ្លាាមៗ មុុនថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨។

ចំំ ណាយការប្រា�ក់់ លើ�ើបំំណុុ លភតិិ សន្យាា និិ ង ចំំ ណាយរំល
ំ ស់់ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិ ទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ ត្រា�ក្នុុ�ងចំំ ណេ�ញ-ខាត
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨។

ចំំណាយលើ�ើការជួួលក្នុុ�ងគ្រា�មុុនក្រោ��មភតិិសន្យាាប្រ�តិិបត្តិិ� ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់កត់់ត្រា�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ដែ�លបានបណ្តា
ា លឱ្យយមានការថយចុះះ�លើ�ើ
ចំំណេ�ញរក្សាាទុុកចំំនួួន ៦៤២.៣៦១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨។
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៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)

(ii)	កំំណត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធនគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨ និិងថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨ (ត)
(g)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួល ទៅ�ជា
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.d.iii)
ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួល ទៅ�ជា
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល (កំំណត់់សម្គាាល់់
៤.១.ii.a)

គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(១.៤២៤.១៤៩)

(៥.៧២២.២៣១)

(១.២១៩.០១០)

(៤.៩២១.១៤៣)

(៥៨.២២៣)

(២៣៣.៩៤០)

(៩១.១៥០)

(៣៦៧.៩៧៣)

(៦៨២.៦៥៩)

(២.៧៤២.៩២៤)

(៥៦០.៩០៧)

(២.២៦៤.៣៨២)

(២៥.០០០)

(១០០.៤៥០)

(២៥.០០០)

(១០០.៩២៥)

(៣៨៦.៧៥៨)

(១.៥៥៣.៩៩៤)

(១៥៦.១៩៣)

(៦៣០.៥៥១)

៧៦៨.៤៣២

៣.០៨៧.៥៦០

៥៩០.២០០

២.៣៨២.៦៣៧

(៦.៤៨១)

(២៦.០៤០)

(៥.១៩៨)

(២០.៩៨៤)

(១.៨១៤.៨៣៨)

(៧.២៩២.០១៩)

(១.៤៦៧.២៥៨)

(៥.៩២៣.៣២១)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួល

ទៅ�ជាប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.b)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.c)

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយ
សកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ (i)
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានបុុគ្គគលិិក (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.d.v)
ចំំណាយភតិិសន្យាាពន្យាារ (ii)

(i)សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�សម្រា�ប់់កម្រៃ�ៃផ្នែ�ែកច្បាាប់់ដែ�លត្រូ�ូវទទួួល ពីីឥណទានមិិនដំំណើ�ើ រការ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ផ្អែ�ែកទៅ�តាម CAS និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល។

(ii)ប្រា�ក់់កក់់ដែ�លអាចបង្វិិ�លមកវិ ិញបានលើ�ើភតិិសន្យាា មិិនត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ�។ ធនាគារ បានវាស់់វែែងប្រា�ក់់កក់់ដែ�លអាចបង្វិិ�ល

មកវិ ិញបាន តាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចូូលនាពេ�លអនាគត ដោ�យធ្វើ�ើ�អប្បបហារតាមអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្សាារ ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា ហើ�ើយចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ងត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណាយភតិិសន្យាាពន្យាារ។ ចំំណាយភតិិសន្យាាពន្យាារត្រូ�ូវបានដករំ ំលស់់ក្នុុ�ង
ចំំណេ�ញ-ខាត អាស្រ័�័យទៅ�តាមថិិរវេេលានៃ�ភតិិសន្យាា ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមាននិិយ័័តកម្មមចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

(h)

បង្គគរការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់បង្ហាា ញក្នុុ�ងគ្រា�មុុន
ក្នុុ�ង “បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ” ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញទៅ�ជា “ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន វាស់់វែែង

តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់” ។
(i)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះ សំំវិ ិធានធននៃ�កិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ ទៅ�ជា បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ។

(j)

ិ ចំំ ពោះ�ះការទូូ ទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ពីី “បំំ ណុុ លផ្សេ�េងៗ” មកដាក់់ បង្ហាា ញដាច់់ ដោ�យឡែ�កជា
ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិញ
“អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុគ្គគលិិក” គិិ តត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ដោ�យសារវាត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយបង្ហាា ញដាច់់ ដោ�យឡែ�កសម្រា�ប់់ “អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

បុុគ្គគលិិក” ។
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៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)

(ii)	កំំណត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធនគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨ និិងថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨ (ត)
(k)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ និិងនិិយ័័តកម្មមចំំពោះ�ះបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

គិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(១៦០.៣៥០)

(៦៤៤.២៨៦)

(៥៦៨.០០១)

(២.២៩៣.០២០)

(៥.៥២៧.៩៧២)

(២២.២១១.៣៩១)

(៦.០២៧.៧១៣)

(២៤.៣៣៣.៨៧៧)

៣៩៣.២០២

១.៥៧៩.៨៨៦

២៧៥.៧៧០

១.១១៣.២៨៣

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាា
ក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ (i)

(៣២៦.២៦៩)

(១.៣១០.៩៥០)

(១៤២.៤១៩)

(៥៧៤.៩៤៦)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.j)

(១១៩.៩៦២)

(៤៨២.០០៧)

-

-

(៥.៧៤១.៣៥១)

(២៣.០៦៨.៧៤៨)

(៦.៤៦២.៣៦៣)

(២៦.០៨៨.៥៦០)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់
សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.h)
ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់
សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១.ii.h)
ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះសំំវិ ិធានធននៃ�កិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��
តារាងតុុល្យយការ ទៅ�ជា បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ (i)

(i)សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ (កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែក

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�) ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីីបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ ចំំនួួន ៣៩៣.២០២ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងចំំនួួន ២៧៥.៧៧០
ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ហើ�ើយសំំវិ ិធានធនផ្អែ�ក
ែ ទៅ�តាមគំំរូូ ECL ទាបជាងចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ដោ�យផ្អែ�ក
ែ ទៅ�តាម
CAS និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល ចំំនួួន ៣២៦.២៦៩ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងចំំនួួន ១៤២.៤១៩

ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានកំំណើ�ើ នប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក។
(l)

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលខាងលើ�ើនេះ�ះតម្រូ�ូវឱ្យយមាន (តំំហយ)/កំំណើ�ើ ន ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម ដូូចខាងក្រោ��ម៖
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១២៩.២៤៧

៥១៩.៣១៤

១៣២.៧៣០

៥៣៥.៨៣១

ខាតបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

(១.៧៣៤.២៧៩)

(៦.៩៦៨.៣៣៣)

(៤៦៧.៣៥៩)

(១.៨៨៦.៧២៨)

កម្រៃ�ៃដំំណើ�ើ រការឥណទានមិិនទាន់់ដករំ ំលស់់

៤៧៩.៤៩៤

១.៩២៦.៦០៧

៤៦០.៣៩២

១.៨៥៨.៦០២

២៣.៩៩២

៩៦.៤០០

-

-

(១.១០១.៥៤៦)

(៤.៤២៦.០១២)

១២៥.៧៦៣

៥០៧.៧០៥

ភតិិសន្យាា

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក

261

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.១ 	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធន (ត)

(ii)	កំំណត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មូូលធនគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨ និិងថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨ (ត)
(m)និិយ័័តកម្មមចំំពោះ�ះប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
កំំណត់់
សម្គាា�ល់់
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

b

(៧៩៧.៤៤០)

(៣.២០៤.១១៤)

(១.២៨៣.៦៨៨)

(៥.១៨២.២៤៨)

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
ចំំពោះ�ះឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

d (i)

៩.៦៥០.៦១៦

៣៨.៧៧៦.១៧៥

៣.៨៩៦.៩០៨

១៥.៧៣១.៨១៨

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកចំំពោះ�ះ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

g (i)

(៣៨៦.៧៥៨)

(១.៥៥៣.៩៩៤)

(១៥៦.១៩៣)

(៦៣០.៥៥១)

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកចំំពោះ�ះ
កិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ

k (i)

៣២៦.២៦៩

១.៣១០.៩៥០

១៤២.៤១៩

៥៧៤.៩៤៦

កម្រៃ�ៃដំំណើ�ើ រការឥណទានមិិនទាន់់ដករំ ំលស់់

d (ii)

(២.៣៩៧.៤៦៩)

(៩.៦៣៣.០៣០)

(២.៣០១.៩៦០)

(៩.២៩៣.០១៣)

ការកត់់ត្រា�បង្គគរឡើ�ើងវិ ិញនូូវតម្លៃ�ៃអប្បបហាររួួចនៃ�
ចំំណូូលការប្រា�ក់់

d (iv)

២.១១៤.៨៥៨

៨.៤៩៧.៤៩៩

៩៦០.៦៤១

៣.៨៧៨.១០៨

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានបុុគ្គគលិិក

d (v)

២៨.៤៤៨

១១៤.៣០៤

១៦.៨៣៦

៦៧.៩៦៧

ប្រា�ក់់កក់់ដែ�លអាចបង្វិិ�លមកវិ ិញបានពន្យាារ

g (ii)

(៦.៤៨១)

(២៦.០៤០)

(៥.១៩៨)

(២០.៩៨៤)

ភតិិសន្យាា

f

(៦៤៦.២៣៤)

(២.៥៩៦.៥៧០)

(៦៦៣.៦៥២)

(២.៦៧៩.១៦៤)

ផលប៉ះះ�ពាល់់ពន្ធធចំំពោះ�ះខ្ទទង់់ខាងលើ�ើ

l

(១.១០១.៥៤៦)

(៤.៤២៦.០១២)

១២៥.៧៦៣

៥០៧.៧០៥

៦.៧៨៤.២៦៣

២៧.២៥៩.១៦៨

៧៣១.៨៧៦

២.៩៥៤.៥៨៤

(៨.៧៩២.៦៨៦)

(៣៥.៥៤៥.៦២០)

(២.៥៩៩.៤៤៧)

(១០.៤៩៣.៩៦៨)

-

៨០៣.២៤០

-

-

(២.០០៨.៤២៣)

(៧.៤៨៣.២១២)

(១.៨៦៧.៥៧១)

(៧.៥៣៩.៣៨៤)

និិយ័័តកម្មមសរុុបលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក
ការផ្ទេ�េរពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុកទៅ�ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់
ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ
ផលប៉ះះ�ពាល់់សរុុបនៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS

n

(n)ដូូចក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាាល់់ ២.១៥ សំំវិ ិធានធនតាមច្បាាប់់បង្គគរ ដែ�លផ្អែ�ក
ែ តាម CAS និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល មានចំំនួួនខ្ពពស់់ជាង
ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃបង្គគរដែ�លផ្អែ�ក
ែ តាម CIFRS 9 ដូូចនេះ�ះចំំនួួនបំំពេ�ញបន្ថែ�ែម ‘topping up’ ត្រូ�ូវបានផ្ទេ�រេ ពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក ទៅ�ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្បាាប់់
និិងត្រូ�ូវបានដាក់់បង្ហាា ញក្នុុ�ងមូូលធន។

៤.២	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបដែ�លបានរាយការណ៍៍ក្រោ��ម CAS និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល

៤.៨៦៣.១៣៧

១៩.៦៧១.៣៨៨

ផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS

៦.០៥២.៣៨៧

២៤.៤៨១.៩០៥

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបដែ�លបានរាយការណ៍៍ក្រោ��ម CIFRS

(i)

កាារបង្ហាា�ញរូូបិិយប័័ណ្ណណ

អនុុលោ�មតាមប្រ�កាសលេ�ខ ធ៧-០៧-១៦៤ ប្រ�.ក របស់់ធនាគារជាតិិ នៃ� កម្ពុុ�ជា ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ធ្នូូ�ឆ្នាំំ�២០០៧ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ត្រូ�ូវបាន
ប្តូូ�រពីីប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�នាថ្ងៃ�ៃបិិទបញ្ជីី� (១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០១៨ រៀ�ៀល) គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០១៨។ អនុុវត្តតតាម CIAS 21 របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ត្រូ�ូវបាន

ប្តូូ�រសារជាថ្មីី�ទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យប្រើ�ើ�អត្រា�មធ្យយមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ដែ�ល១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៤៥ រៀ�ៀល។ សម្រា�ប់់ហេ�តុុផលជាក់់ស្តែ�ែង ធនាគារ

មិិ នបានបង្ហាា ញការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់នៃ�ខ្ទទង់់ចំំណូូល និិ ងចំំណាយនីីមួួយៗ នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំ ណេ�ញ-ខាតសម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០១៨ទេ�។ ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការប្តូូ�រសារជាថ្មីី�ពីីអត្រា�បិិទបញ្ជីី�ទៅ�ប្រើ�ើ�អត្រា�មធ្យយម គឺឺមិិនមានជាសារវន្តតទេ� ហើ�ើយបានរាយការណ៍៍ជាលទ្ធធផល
លម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ និិងទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ ។
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៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)

៤.២	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប (ត)

(ii)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

CAS និិង គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�របស់់

ផលប៉ះះ�ពាាល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមក

ធនាាគាារកណ្តាា�លសម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្្

អនុុវត្តត CIFRS សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��

CIFRS សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��

នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៩.៥២១.៣៦៨

៣៨.៦៩០.២៣០

១៥៦.៥០១.៩៨១

(៤៤៨.៩៧៥) (១៦.៨៥១.៤៧៣)

(៦៨.១៦៤.២០៩)

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

a

៣៦.៣៣៦.៣៦៩

១៤៦.៩៨០.៦១៣

២.៣៥៣.៨៦១

ចំំណាយការប្រា�ក់់

b

(១៦.៧៤០.៤៧៨) (៦៧.៧១៥.២៣៤)

(១១០.៩៩៥)

ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់សុុទ្ធធ
ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា

a

ចំំណាយកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា
ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាាសុុទ្ធធ

១៩.៥៩៥.៨៩១

៧៩.២៦៥.៣៧៩

២.២៤២.៨៦៦

៩.០៧២.៣៩៣

២១.៨៣៨.៧៥៧ ៨៨.៣៣៧.៧៧២

៣.៧១៦.៣១៤

១៥.០៣២.៤៩០

(១.២៤៦.១០៣)

(៥.០៤០.៤៨៧)

២.៤៧០.២១១

៩.៩៩២.០០៣

(៩.៣០៣)

(៣៧.៦៣១)

-

-

(៩.៣០៣)

(៣៧.៦៣១)

៣.៧០៧.០១១

១៤.៩៩៤.៨៥៩

(១.២៤៦.១០៣)

(៥.០៤០.៤៨៧)

២.៤៦០.៩០៨

៩.៩៥៤.៣៧២

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ

c

១៩៧.០៣៣

៧៩៦.៩៩៨

(១៩៣.១១១)

(៧៨១.១៣៤)

៣.៩២២

១៥.៨៦៤

ចំំណេ�ញផ្សេ�េងៗ – សុុទ្ធធ

c

-

-

១៤៥.៤២៤

៥៨៨.២៤០

១៤៥.៤២៤

៥៨៨.២៤០

១៩៧.០៣៣

៧៩៦.៩៩៨

(៤៧.៦៨៧)

(១៩២.៨៩៤)

១៤៩.៣៤៦

៦០៤.១០៤

(៨.៤៩៥.០២៩) (៣៤.៣៦២.៣៩២)

៦.១៩៣.២៣៩

២៥.០៥១.៦៥២

(២.៣០១.៧៩០)

(៩.៣១០.៧៤០)

(៨.២៩៧.៩៩៦) (៣៣.៥៦៥.៣៩៤)

៦.១៤៥.៥៥២

២៤.៨៥៨.៧៥៨

(២.១៥២.៤៤៤)

(៨.៧០៦.៦៣៦)

ខាាតប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសរុុប

ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

d

ខាាតប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗសុុទ្ធធ

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

e

(៣.៨៤៧.៩២៨)

(១៥.៥៦៤.៨៦៩)

(៣៨.៧១៩)

(១៥៦.៦១៨)

ចំំណាយរំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
និិងបរិ ិក្ខាា រ
និិងរំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

f

(៩៨៨.៧៧០)

(៣.៩៩៩.៥៧៥)

(៥១៣.៩៤៨)

(២.០៧៨.៩២០)

(១.៥០២.៧១៨)

(៦.០៧៨.៤៩៥)

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ

g

(៣.៧២៦.១៦៤) (១៥.០៧២.៣៣៣)

៦៩០.០៤៨

២.៧៩១.២៤៤

(៣.០៣៦.១១៦)

(១២.២៨១.០៨៩)

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៣.៨៨៦.៦៤៧) (១៥.៧២១.៤៨៧)

៦.៤៤២.០៤៤

២៦.០៥៨.០៦៧

៧.២៧៩.៦៩៦

២៩.៤៤៦.៣៧០

១៣.៧២១.៧៤០

៥៥.៥០៤.៤៣៧

(១.៥៧៨.៩០៧)

(៦.៣៨៦.៦៧៩)

(១.២២៧.៣០៩)

(៤.៩៦៤.៤៦៥)

(២.៨០៦.២១៦)

(១១.៣៥១.១៤៤)

៤.៨៦៣.១៣៧

១៩.៦៧១.៣៨៨

៦.០៥២.៣៨៧

២៤.៤៨១.៩០៥

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

-

-

(៨០៣.២៤០)

-

(៨០៣.២៤០)

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
កាត់់កងជាមួួយពន្ធធ

-

-

-

(៨០៣.២៤០)

-

(៨០៣.២៤០)

៤.៨៦៣.១៣៧

១៩.៦៧១.៣៨៨

៦.០៥២.៣៨៧

២៣.៦៧៨.៦៦៥

១០.៩១៥.៥២៤

៤៣.៣៥០.០៥៣

៤.៨៦៣.១៣៧

១៩.៦៧១.៣៨៨

៦.០៥២.៣៨៧

២៤.៤៨១.៩០៥

១០.៩១៥.៥២៤

៤៤.១៥៣.២៩៣

៤.៨៦៣.១៣៧

១៩.៦៧១.៣៨៨

៦.០៥២.៣៨៧

២៣.៦៧៨.៦៦៥

១០.៩១៥.៥២៤

៤៣.៣៥០.០៥៣

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

h

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ៖
ខ្ទទង់់ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់
ឡើ�ើងវិ ិញក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
ចំំណេ�ញរបស់់៖
ម្ចាាស់់ធនាគារ
លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបរបស់់៖
ម្ចាាស់់ធនាគារ
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៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.២	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប (ត)
(iii)	កំំណត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
(a)ចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព ជំំនួួសឱ្យយអត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

ឡើ�ើងវិ ិញចំំពោះ�ះចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងកម្រៃ�ៃដំំណើ�ើ រការឥណទាន ទៅ�ជាចំំណូូលការប្រា�ក់់ចំំនួួន ១.២៤៦.១០៣ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ កម្រៃ�ៃដំំណើ�ើ រការឥណទានមិិនទាន់់ដករំ ំលស់់ចំំនួួន ៩៥.៥១០ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក មិិនទាន់់សមស្រ�បតាមលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យ

ក្នុុ�ងការកត់់ត្រា�ជាចំំណូូលការប្រា�ក់់នៅ�ឡើ�ើយទេ� ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញជាឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន។

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីឥណទានមិិនដំំណើ�ើ រការ ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណូូលការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងគ្រា�មុុន ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ង

សុុទ្ធធ ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតនាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានកំំណើ�ើ នចំំណូូលការប្រា�ក់់ចំំនួួន ១.១៥៤.២១៧ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
ការកត់់ ត្រា�បង្គគរឡើ�ើងវិ ិញនូូ វតម្លៃ�ៃអប្បបហាររួួចនៃ�ចំំ ណូូលការប្រា�ក់់ ចំំ ពោះ�ះឥណទាន និិ ងបុុរេេប្រ�ទានបុុគ្គគលិិក មានទឹឹ កប្រា�ក់់ ចំំនួួន ៥០.៣៣២

ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក និិងប្រា�ក់់កក់់ដែ�លអាចបង្វិិ�លមកវិ ិញបាន មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ១.២៨៣ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។

(b)ចំំណាយការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុ លភតិិសន្យាា (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១ (ii)(f)) មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ១១០.៩៩៥ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
(c)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញពីី “ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ” ទៅ�ជា “ចំំណេ�ញ/(ខាត)ផ្សេ�េងៗ – សុុទ្ធធ” ដោ�យសារវាពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងចំំណេ�ញពីីការ

ប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងការលក់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ១៤៥.៤២៤ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។

(d)តំំហយការខាតដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�កិិច្ចចសន្យាាក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ

(e)

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៤៨៦.២៤៨

១.៩៦៦.៨៧៣

៥.៧៥៣.៧០៨

២៣.២៧៣.៧៤៩

(២៣០.៥៦៧)

(៩៣២.៦៤៣)

១៨៣.៨៥០

៧៤៣.៦៧៣

៦.១៩៣.២៣៩

២៥.០៥១.៦៥២

ការដករំ ំលស់់លើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិកពន្យាារ ពីីឥណទាននិិងបុុរេេប្រ�ទានបុុគ្គគលិិក ទៅ�ជាចំំណាយអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន
៣៨.៧១៩ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។

(f)ចំំណាយរំ ំលស់់លើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១(ii)(f)) មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥១៣.៩៤៨ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
(g)និិយ័័តកម្មមចំំណាយជួួលដែ�លបានបង់់ចំំពោះ�ះការជួួលអចលនទ្រ�ព្យយ មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៦៤២.៣៦១ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១(ii)(f)) ។
ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ ទៅ�ជា ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៤៧.៦៨៧ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
(h)សូូមយោ�ងទៅ�កំំណត់់សម្គាាល់់ ៤.១(ii)(l) បណ្ដា
ា លឱ្យយមានតំំហយពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មមចំំនួួន ១.២២៧.៣០៩ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៤. 	កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS (ត)
៤.៣	កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់របាាយកាារណ៍៍លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នាំំ��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
អនុុលោ�មតាម CAS និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារកណ្តា
ា ល ភតិិសន្យាាមួួយត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ជាភតិិសន្យាាហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ឬជាភតិិសន្យាា
ប្រ�តិិបត្តិិ�។ លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ដែ�លកើ�ើតពីីការទូូទាត់់ភតិិសន្យាាប្រ�តិិបត្តិិ� ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ក្នុុ�ងសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ អនុុលោ�មតាម CIFRS ជា

ទូូទៅ� ភាគីីអ្ននកជួួលអនុុវត្តតនីីតិិវិ ិធីីក្នុុ�ងការកត់់ត្រា� និិងការវាស់់វែែង តែ�មួួយដង ចំំពោះ�ះភតិិសន្យាាទាំំងអស់់ និិងកត់់ត្រា�បំំណុុ លភតិិសន្យាា។ ដូូចនេះ�ះ លំំហូូរ
សាច់់ ប្រា�ក់់ចេ�ញពីី សកម្មមភាពប្រ�តិិ បត្តិិ�ការកើ�ើនឡើ�ើង ៦៤២.៣៦១ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក និិ ងលំំហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញ ប្បបទាន ថយចុះះ�
នូូវចំំនួួនដូូចគ្នាានេះ�ះដែ�រ សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨។ ការប្រា�ក់់បានបង់់ក៏៏បានកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន ១១០.៩៩៥ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិកផងដែ�រ
ដែ�លបណ្តា
ា លមកពីីការកត់់ត្រា�បំំណុុ លភតិិសន្យាា។

៥.	សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧.០២១.០០៥

២៨.៦១០.៥៩៥

៨.៥០២.៨៤៩

៣៤.១៦៤.៤៤៧

១.៣៨៧.៧៩៧

៥.៦៥៥.២៧៣

៦៨៧.២១៣

២.៧៦១.២២២

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

៩.១៩០.០៦២

៣៦.៩២៥.៦៦៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
ប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក
ប្រា�ក់់រៀ�ៀល

៦.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារកណ្តាា�ល
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៣៤.៩២៥.៤០៤

៥៤៩.៨២១.០២១

៨៦.១៩៣.៨៧៩

៣៤៦.៣២៧.០០៦

៥.០២២.២១៦

២០.៤៦៥.៥៣០

១១.៧៣១.៩៨០

៤៧.១៣៩.០៩៥

៦៩.៥៨៣.៨៨៦

២៨៣.៥៥៤.៣៣៦

៤៥.៣២៩.៧៥១

១៨២.១៣៤.៩៤០

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

១៤៣.២៥៥.៦១០

៥៧៥.៦០១.០៤១

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
គណនីីចរន្តត
គណនីីទូូទាត់់
មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន

មូូលបត្រ�អាាចជួួញដូូរបាាន
ធនាគារបានដាក់់មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (NCD) ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៣.៩៨១.៥៩៥ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក (៣១ ធ្នូូ� ២០១៨ ៖ ៩.៧៤៨.៨៨០ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក) នៅ�
ធនាគារកណ្តា
ា លសម្រា�ប់់ជាទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�លើ�ើហ្វាាស៊ីី�លីីធីីគណនីីទូូទាត់់។ មូូលw បត្រ�អាចជួួញដូូរបានមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន

២៨.៥៣០.០០០ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចាំំ�សម្រា�ប់់ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្តតល់់សន្ទទនីីយភាពដោ�យមានការធានា (LPCO) (កំំណត់់សម្គាាល់់ ១៨)។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារមិិនទាន់់ប្រើ�ើ�ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍ចំំពោះ�ះហ្វាាស៊ីី�លីីធីីគណនីីទូូទាត់់នេះ�ះនៅ�ឡើ�ើយទេ�។
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០១៩

២០១៨

គណនីីចរន្តត

សូូន្យយ

សូូន្យយ

គណនីីទូូទាត់់

សូូន្យយ

សូូន្យយ

០,៦៥% ទៅ� ០,៨៣%

០,៧០% ទៅ� ១,០០%

មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៧.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
(ក)	វិិភាាគតាាមស្ថាា�នភាាពនិិវាាសនដ្ឋាា�ន
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

៥៣.៦៥៣.៣៤៤

២១៨.៦៣៧.៣៧៧

៧១.៨៤៧.៥៦៣

២៨៨.៦៨៣.៥០៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

៧២.០៥៥.៨៥៦

២៩៣.៦២៧.៦១៣

២០.៤៩៤.៨៨៤

៨២.៣៤៨.៤៤៤

១២៥.៧០៩.២០០

៥១២.២៦៤.៩៩០

៩២.៣៤២.៤៤៧

៣៧១.០៣១.៩៥២

(២.៣៣៨.៦៣៣)

(៩.៥២៩.៩២៩)

(១.៧១៤.០៣៨)

(៦.៨៨៧.០០៥)

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

៩០.៦២៨.៤០៩

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

ដក៖ សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៥.១(ង))

(ខ)	វិិភាាគតាាមប្រ�ភេ�ទគណនីី
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.០១៦.៧៣៧

៤.១៤៣.២០៣

៤.១៦៤.៩០៤

១៦.៧៣៤.៥៨៤

៥២.៦៣៦.៦០៧

២១៤.៤៩៤.១៧៤

៦៧.៦៨២.៦៥៩

២៧១.៩៤៨.៩២៤

៧២.០៥៥.៨៥៦

២៩៣.៦២៧.៦១៣

២០.៤៩៤.៨៨៤

៨២.៣៤៨.៤៤៤

១២៥.៧០៩.២០០

៥១២.២៦៤.៩៩០

៩២.៣៤២.៤៤៧

៣៧១.០៣១.៩៥២

(២.៣៣៨.៦៣៣)

(៩.៥២៩.៩២៩)

(១.៧១៤.០៣៨)

(៦.៨៨៧.០០៥)

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

៩០.៦២៨.៤០៩

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
គណនីីចរន្តត

ដក៖ សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៥.១(ង))

(គ)	វិិភាាគតាាមកាាលកំំណត់់ឥណទាាន
២០១៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧១.៧០៦.១៣៦

២៩២.២០២.៥០៤

២៤.១៩៨.៦៥០

៩៧.២៣០.១៧៦

៥១.៦៦៤.៤៣១

២១០.៥៣២.៥៥៧

៦៦.៤២៩.៧៥៩

២៦៦.៩១៤.៧៧១

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

៩០.៦២៨.៤០៩

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០១៩
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់
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២០១៨
សូូន្យយ

សូូន្យយ

២,២០% ទៅ� ៤%

១% ទៅ� ៤,២០%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៨.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

១០០.៤៥០

រយៈៈពេ�លវែែង

មូូលបត្រ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី�
ការវិ ិនិិយោ�គក្នុុ�ងការិ ិយាល័័យឥណទាននៃ�កម្ពុុ�ជា

ធនាគារមានការវិ ិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ងការិ ិយាល័័យឥណទានកម្ពុុ�ជា (CBC) ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ ដោ�យសារ

វាមិិនត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរទេ� ហើ�ើយធនាគារបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សយកការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ជាការកត់់ត្រា�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�តាម FVOCI ។

នេះ�ះគឺឺជាវិ ិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការវិ ិនិិយោ�គ ហើ�ើយធនាគារយល់់ឃើ�ើញថាការធើ្វ�វ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បែ�បនេះ�ះ គឺឺមានភាពសមស្រ�ប។

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ការវិ ិនិិយោ�គនេះ�ះ មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ២៥.០០០ ដុុល្លាា រ អាមេ�រិ ិក។
ភាគលាភក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ២៥.៥៧៥ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក (២០១៨ ៖ ៣.៩២២ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក)។
មិិនមានការកត់់ត្រា�ចំំណេ�ញ/ខាត នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗទេ� ដោ�យសារតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា មានចំំនួួនប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ង។ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ មិិនមានសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ ចំំពោះ�ះ FVOCI នេះ�ះទេ� ។

៩. ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៧៨.៣២២.៥៨៨

១.១៣៤.១៦៤.៥៤៦

២១៣.៨៦៥.៩៧៧

៨៥៩.៣១៣.៤៩៦

១.៧៧៣.២៩៨

៧.២២៦.១៨៩

៥០៨.៨៨០

២.០៤៤.៦៨០

៦២.៧៦០.៥៣៨

២៥៥.៧៤៩.១៩២

៥០.០៨២.០៦៥

២០១.២២៩.៧៣៧

-

-

១.០១៥.១៤៤

៤.០៧៨.៨៤៩

៣៤២.៨៥៦.៤២៤

១.៣៩៧.១៣៩.៩២៧

២៦៥.៤៧២.០៦៦

១.០៦៦.៦៦៦.៧៦២

ឥណទានមានកាលកំំណត់់

៨៧.៩០៦.១៤៤

៣៥៨.២១៧.៥៣៧

៩៩.៩៩៧.៧០៨

៤០១.៧៩០.៧៩១

ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា ន

៦៦.៤៨៩.៩៨៩

២៧០.៩៤៦.៧០៥

៥១.២៨៣.៣៥២

២០៦.០៥៦.៥០៨

១៥.៣៣៨.៧៦៥

៦២.៥០៥.៤៦៧

១៩.៩៤០.៧៤៨

៨០.១២១.៩២៥

ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា នរបស់់បុុគ្គគលិិក

៣.៥៤២.៤២៦

១៤.៤៣៥.៣៨៦

៣.២៣៥.៥២៣

១៣.០០០.៣៣១

ឥណទានទិិញយានយន្តតរបស់់បុុគ្គគលិិក

២៨៤.៣៦២

១.១៥៨.៧៧៦

១៧២.៩៩២

៦៩៥.០៨២

១៧៣.៥៦១.៦៨៦

៧០៧.២៦៣.៨៧១

១៧៤.៦៣០.៣២៣

៧០១.៦៦៤.៦៣៧

ឥណទានដុុលសរុុប

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

ដក៖ សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៥.១(ច)(i))

(១០.១៩១.១២៤)

(៤១.៥២៨.៨៣០)

(១១.៥២០.០១៩)

(៤៦.២៨៧.៤៣៦)

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

៥០៦.២២៦.៩៨៦

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

៤២៨.៥៨២.៣៧០

១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់ឥណទានពាណិិជ្ជជ៖
ឥណទានមានកាលកំំណត់់
ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា ន
ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍
សក្ខីី�បត្រ�ឥណទានជំំនឿ�ឿទុុកចិិត្តត

ឥណទានអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់៖

ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៩. ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន (ត)
(ក)	សំំវិិធាានធនកាារខាាតឥណទាានរំំពឹឹងទុុក
បម្រែ�ែបម្រួ�ួលសំំវិ ិធានសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០១៩

ECL ១២ខែ� (ដំំណាក់់កាលទីី ១)
ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល-មិិនថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
(ដំំណាក់់កាលទីី ២)
ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល-ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
(ដំំណាក់់កាលទីី ៣)

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៦៩៦.៦៥៥

២.៨៣៨.៨៦៩

៩៤១.៩៧៩

៣.៧៨៤.៨៧២

៣៦.០៥៧

១៤៦.៩៣២

៧០៧.៣៦៧

២.៨៤២.២០១

៩.៤៥៨.៤១២

៣៨.៥៤៣.០២៩

៩.៨៧០.៦៧៣

៣៩.៦៦០.៣៦៣

១០.១៩១.១២៤

៤១.៥២៨.៨៣០

១១.៥២០.០១៩

៤៦.២៨៧.៤៣៦

(ខ)	វិិភាាគតាាមប្រ�ភេ�ទអាាជីីវកម្មម
២០១៩
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

២៣.៤០២.៤៨៦

៩៥.៣៦៥.១៣០

១១.៣៦២.០៩៩

៤៥.៦៥២.៩១៤

សណ្ឋាា គារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា ន

៦៤.៧៤០.៦៦៣

២៦៣.៨១៨.២០២

៥៧.១០២.៩៦៧

២២៩.៤៣៩.៧២១

លក់់រាយ

៦៣.៩៨៩.១៣១

២៦០.៧៥៥.៧០៩

៥៩.២៩០.៩៩១

២៣៨.២៣១.២០២

លក់់ដុំំ�

៣១.៩១១.៣៣២

១៣០.០៣៨.៦៧៨

២៨.១៨៤.៦៣៦

១១៣.២៤៥.៨៦៧

ផលិិតកម្មម

១៤.៣៨២.៦៣៧

៥៨.៦០៩.២៤៦

១០.៤៤០.១៤៣

៤១.៩៤៨.៤៩៥

កសិិកម្មម ព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងនេ�សាទ

២៥.១១៥.០៦០

១០២.៣៤៣.៨៧០

២៩.៣៣៨.៣៥៩

១១៧.៨៨១.៥២៦

អចលនទ្រ�ព្យយ និិងគេ�ហដ្ឋាា នផ្ទាាល់់ខ្លួ�ន
ួ

៦៥.៣៦១.៦១៤

២៦៦.៣៤៨.៥៧៧

៥១.៩៨៤.៩៧៩

២០៨.៨៧៥.៦៤៦

៣៩.៥៣០.២៧៦

១៦១.០៨៥.៨៧៥

៣៧.៩១១.៥៣៤

១៥២.៣២៨.៥៤៤

៣.៥៦៨.៩៦១

១៤.៥៤៣.៥១៦

៤.៩២៧.៦៩១

១៩.៧៩៩.៤៦២

៣.៣៨៨.៣៧៩

១៣.៨០៧.៦៤៤

៤.៣៨៣.៥៧២

១៧.៦១៣.១៩២

៣៩.៧៤១.៧៥៣

១៦១.៩៤៧.៦៤៣

២៨.៤៩១.១៩២

១១៤.៤៧៧.៦០៩

សំំណង់់

៣០.៥៩៥.៦៤៤

១២៤.៦៧៧.២៤៩

២៦.៥១៥.៣២៦

១០៦.៥៣៨.៥៨០

សេ�វាមិិនមែ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

១៨.៨១៤.៤០១

៧៦.៦៦៨.៦៨៤

២៤.៦៧៩.៣២៣

៩៩.១៦១.៥២០

៦៨៤.៩២៩

២.៧៩១.០៨៦

៨៥១.០៨១

៣.៤១៩.៦៤៤

៩១.១៩០.៨៤៤

៣៧១.៦០២.៦៨៩

៦៤.៦៣៨.៤៩៦

២៥៩.៧១៧.៤៧៧

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

ការជួួល និិងសកម្មមភាពភតិិសន្យាាប្រ�តិិបត្តិិ� ដោ�យមិិន
រួួមបញ្ចូូ� លអចលនទ្រ�ព្យយ និិងគេ�ហដ្ឋាា នផ្ទាាល់់ខ្លួ�ន
ួ
ការដឹឹកជញ្ជូូ� ន និិងឃ្លាំំ�ងទំំនិិញ
ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង
សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្យយ

ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង
ផ្សេ�េងៗ
ឥណទានដុុលសរុុប

268

២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៩. ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន (ត)
(គ)	វិិភាាគតាាមចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាាន
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំនួួនដុុល

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១.៩៦១.៩១៨.១៩២

៣៩៧.៦២៦.៦៦៦

១.៥៩៧.៦៦៣.៩៤៤

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៥០៧.៩០៦.៦០៦

២.០៦៩.៧១៩.៤១៩

៤២៣.៣៧៥.៥០៤

១.៧០១.១២២.៧៧៥

៦៩៦.៦៥៥

២.៨៣៨.៨៦៩

៩៤១.៩៧៩

៣.៧៨៤.៨៧២

ចំំនួួនដុុល

១១.៤៥៦.២១៨

៤៦.៦៨៤.០៨៨

១៨.៩៤៤.២៦៨

៧៦.១១៨.០៦៩

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

១១.១៦៦.៤៨២

៤៥.៥០៣.៤១៤

១៧.៤៦៥.២១៨

៧០.១៧៥.២៤៦

៣៦.០៥៧

១៤៦.៩៣២

៧០៧.៣៦៧

២.៨៤២.២០១

ចំំនួួនដុុល

២៣.៥០៩.៥៧៥

៩៥.៨០១.៥១៨

២៣.៥៣១.៤៥៥

៩៤.៥៤៩.៣៨៦

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៤១.០៩០.៧៨០

១៦៧.៤៤៤.៩២៩

៣២.០០៩.៣២៦

១២៨.៦១៣.៤៧២

៩.៤៥៨.៤១២

៣៨.៥៤៣.០២៩

៩.៨៧០.៦៧៣

៣៩.៦៦០.៣៦៣

ចំំនួួនដុុល

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៥៦០.១៦៣.៨៦៨

២.២៨២.៦៦៧.៧៦២

៤៧២.៨៥០.០៤៨

១.៨៩៩.៩១១.៤៩៣

១០.១៩១.១២៤

៤១.៥២៨.៨៣០

១១.៥២០.០១៩

៤៦.២៨៧.៤៣៦

ឥណទានដំំណើ�ើ រការ

សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
ឥណទានក្រោ��មដំំណើ�ើ រការ

សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
ឥណទានមិិនដំំណើ�ើ រការ

សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
សរុុប

សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក

(ឃ)	វិិភាាគតាាមកាាលកំំណត់់ឥណទាាន
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

មិិនលើ�ើស១ឆ្នាំំ�

៧៤.៧៨៣.៨៦១

៣០៤.៧៤៤.២៣៤

៦៧.៨១៧.៨១៤

២៧២.៤៩១.៩៧៧

លើ�ើស១ឆ្នាំំ� និិងមិិនលើ�ើស៣ឆ្នាំំ�

៣១.៥៧៨.១៧១

១២៨.៦៨១.០៤៧

១៩.៨០៥.៨៤០

៧៩.៥៧៩.៨៦៥

លើ�ើស៣ឆ្នាំំ� និិងមិិនលើ�ើស៥ឆ្នាំំ�

៧០.០៩៣.១៨០

២៨៥.៦២៩.៧០៩

៦៧.៩១៣.៧៤៧

២៧២.៨៧៧.៤៣៥

៣៣៩.៩៦២.៨៩៨

១.៣៨៥.៣៤៨.៨០៨

២៨៤.៥៦៤.៩៨៨

១.១៤៣.៣៨២.១២២

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ�
ឥណទានដុុលសរុុប
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របាយការណ៍៍
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៩. ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន (ត)
(ង)	វិិភាាគតាាមហាានិិភ័័យឥណទាាន
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧២.១៤១.៥៥២

២៩៣.៩៧៦.៨២៤

៤៥.៧៩៦.៦៥១

១៨៤.០១០.៩៤៤

ហានិិភ័័យធម្មមតា

៤៤៤.២៧៦.៥៥៨

១.៨១០.៤២៦.៩៧៤

៣៩៤.៣០៥.៧៣៨

១.៥៨៤.៣២០.៤៥៥

ឥណទានដុុលសរុុប

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

ហានិិភ័័យធំំ

ហានិិភ័័យធំំត្រូ�ូវបានកំំណត់់និិយមន័័យដោ�យធនាគារកណ្តា
ា លថាជាហានិិភ័័យឥណទានទូូទៅ� ចំំពោះ�ះអ្ននកទទួួលជាឯកត្តតជនណាមួួយ ដែ�លលើ�ើសពីី ១០%
នៃ�មូូលនិិធិិផ្ទាាល់់សុុទ្ធធរបស់់ធនាគារ។

(ច)	វិិភាាគតាាមទំំនាាក់់ទំំនង
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៥៩.៥៥៩

៦៥០.២០៣

៤២០.៩០៣

១.៦៩១.១៨៨

ភាគីីមិិនពាក់់ព័័ន្ធធ

៥១៦.២៥៨.៥៥១

២.១០៣.៧៥៣.៥៩៥

៤៣៩.៦៨១.៤៨៦

១.៧៦៦.៦៤០.២១១

ឥណទានដុុលសរុុប

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

(ឆ)	វិិភាាគតាាមនិិវាាសនដ្ឋាា�ន
២០១៩

និិវាសដ្ឋាា ន
អនិិវាសដ្ឋាា ន
ឥណទានដុុលសរុុប

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៥០៩.៥៣៧.៧១៥

២.០៧៦.៣៦៦.១៨៨

៤៣៤.៣១៨.៥៦០

១.៧៤៥.០៩១.៩៧៤

៦.៨៨០.៣៩៥

២៨.០៣៧.៦១០

៥.៧៨៣.៨២៩

២៣.២៣៩.៤២៥

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

(ជ)	អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជនទាំំងនេះ�ះ មានអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម
ឥណទានអតិិថិិជន
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២០១៩

២០១៨

៦,៨៨% ទៅ� ២៤%

៧,២៥% ទៅ� ២៤%

៤% ទៅ� ២៤%

៤% ទៅ� ២៤%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

១០.	ប្រា�ាក់់តម្កកល់់តាាមច្បាា�ប់់នៅ�ៅធនាាគាារកណ្តាា�ល
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧៩.៥៤១.៣៥០

៣២៤.១៣១.០០១

៧២.៣៩៧.៨៩៤

២៩០.៨៩៤.៧៣៨

៧.៥០០.០០០

៣០.៥៦២.៥០០

៧.៥០០.០០០

៣០.១៣៥.០០០

៨៧.០៤១.៣៥០

៣៥៤.៦៩៣.៥០១

៧៩.៨៩៧.៨៩៤

៣២១.០២៩.៧៣៨

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
រយៈៈពេ�លវែែង
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន

(i)	ទុុនបម្រុ�ុងកាាតព្វវកិិច្ចច
ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចគឺឺជាទុុនបម្រុ�ុងអប្បបបរមាដែ�លត្រូ�ូវបានគណនាតាមអត្រា� ៨% នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន និិងប្រា�ក់់កម្ចីី�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិង១២,៥០%
នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន និិងប្រា�ក់់កម្ចីី�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗ។ ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន និិងប្រា�ក់់កម្ចីី� ពុំំ�មានការប្រា�ក់់ទេ�។

(ii)	ប្រា�ាក់់តម្កកល់់ធាានាាលើ�ើដើ�ើមទុុន
យោ�ងតាមប្រ�កាសលេ�ខ ធ៧-០១-១៣៦ប្រ�.ក. ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០១ ចេ�ញដោ�យធនាគារកណ្តា
ា ល ស្តីី�ពីី “ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន” តម្រូ�ូវឱ្្
យធនាគារតម្កកល់់ប្រា�ក់់ចំំនួួន ១០% នៃ�ដើ�ើមទុុនបានបង់់របស់់ធនាគារ ជាប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុននៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល។ ប្រា�ក់់តម្កកល់់នេះ�ះមិិនសម្រា�ប់់

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារទេ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបង្វិិ�លជូូនធនាគារវិ ិញ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតបញ្ចចប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់
ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

(iii)	អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់

ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន

២០១៩

២០១៨

សូូន្យយ

០,៧៧% ទៅ� ១,០៤%

០,៤៨%

០,៤៦%
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១១.	ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
កាារកែ�លម្អអ
ទ្រ�ព្យយជួួល

បរិិក្ខាា�រ
កាារិិយាាល័័យ

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រិិម
និិងបរិិក្ខាា�របំំពាាក់់

បរិិក្ខាា�រកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

យាានយន្តត

កាារងាារកំំពុុង
ដំំណើ�ើរកាារ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៣.៤១៧.២៩១

២.៣៤៩.៨៣០

៥២៣.៧៧២

១.៣២៣.៥០៩

៥៩៦.២២១

-

៨.២១០.៦២៣

(៣៤៧.៤៥៨) (១.២១៩.៦៨៥)

(៣៩៥.៣១៩)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំ ំលស់់បង្គគរ

(២.១៥៩.៤៣២) (១.៨១០.៣២០)

- (៥.៩៣២.២១៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.២៥៧.៨៥៩

៥៣៩.៥១០

១៧៦.៣១៤

១០៣.៨២៤

២០០.៩០២

-

២.២៧៨.៤០៩

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥.០៧៧.៩៧៧

២.១៧៨.០០២

៧១១.៧៨០

៤១៩.១៣៧

៨១១.០៤១

-

៩.១៩៧.៩៣៧

១.២៥៧.៨៥៩

៥៣៩.៥១០

១៧៦.៣១៤

១០៣.៨២៤

២០០.៩០២

-

២.២៧៨.៤០៩

-

១២១.៥៨៨

-

៤១.២៤៨

១៤២.៥០០

១៩១.៦២៩

៤៩៦.៩៦៥

(៣៤.១២៤)

-

-

-

-

-

(៣៤.១២៤)

(៣៣២.៤៥៩)

(២០១.០០១)

(១៩.១២០)

(៨៥.០១១)

(៧៦.៨៦៥)

-

(៧១៤.៤៥៦)

៨៩១.២៧៦

៤៦០.០៩៧

១៥៧.១៩៤

៦០.០៦១

២៦៦.៥៣៧

១៩១.៦២៩

២.០២៦.៧៩៤

៣.២៦៥.៨១១

២.៤៧១.៤១៨

៥២៣.៧៧២

១.៣៦៤.៧៥៧

៧៣៨.៧២១

១៩១.៦២៩

៨.៥៥៦.១០៨

(៣៦៦.៥៧៨) (១.៣០៤.៦៩៦)

(៤៧២.១៨៤)

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�
បន្ថែ�ែម
លក់់ចេ�ញ
រំ ំលស់់
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំ ំលស់់បង្គគរ

(២.៣៧៤.៥៣៥) (២.០១១.៣២១)

- (៦.៥២៩.៣១៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

៨៩១.២៧៦

៤៦០.០៩៧

១៥៧.១៩៤

៦០.០៦១

២៦៦.៥៣៧

១៩១.៦២៩

២.០២៦.៧៩៤

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣.៥៨១.១៤៧

១.៨៤៨.៦៧០

៦៣១.៦០៥

២៤១.៣២៥

១.០៧០.៩៤៦

៧៦៩.៩៦៥

៨.១៤៣.៦៥៨

៨៩១.២៧៦

៤៦០.០៩៧

១៥៧.១៩៤

៦០.០៦១

២៦៦.៥៣៧

១៩១.៦២៩

២.០២៦.៧៩៤

-

១១០.៤០៣

-

៣៧.០៤៤

៤៣៧.៥០០

៥២៤.៨៩០

១.១០៩.៨៣៧

(២៦.៧៧៣)

-

-

-

(៦.០០៣)

-

(៣២.៧៧៦)

(២៦៧.៩៨០)

(២០៨.១៣៥)

(៦៣.៩៩៥)

(៤៧.២០៧)

(៩៩.៤៥៧)

-

(៦៨៦.៧៧៤)

៥៩៦.៥២៣

៣៦២.៣៦៥

៩៣.១៩៩

៤៩.៨៩៨

៥៩៨.៥៧៧

៧១៦.៥១៩

២.៤១៧.០៨១

២.៦៧៥.៥៨៧

២.៥៨១.៨២១

៥២៣.៧៧២

១.៤០១.៨០០

៩០២.១២០

៧១៦.៥១៩

៨.៨០១.៦១៩

(៤៣០.៥៧៣) (១.៣៥១.៩០២)

(៣០៣.៥៤៣)

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�
បន្ថែ�ែម
លក់់ចេ�ញ
រំ ំលស់់
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំ ំលស់់បង្គគរ

(២.០៧៩.០៦៤) (២.២១៩.៤៥៦)

- (៦.៣៨៤.៥៣៨)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

៥៩៦.៥២៣

៣៦២.៣៦៥

៩៣.១៩៩

៤៩.៨៩៨

៥៩៨.៥៧៧

៧១៦.៥១៩

២.៤១៧.០៨១

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

២.៤៣០.៨៣១

១.៤៧៦.៦៣៨

៣៧៩.៧៨៦

២០៣.៣៣៤

២.៤៣៩.២០១

២.៩១៩.៨១៥

៩.៨៤៩.៦០៥
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១២. ភតិិសន្យាា�
កំំណត់់សម្គាាល់់នេះ�ះផ្តតល់់នូូវព័័ត៌៌មានអំំពីីភតិិសន្យាា ដែ�លធនាគារជាភាគីីអ្ននកជួួល។
ធនាគារជួួលអគារមួួយចំំនួួនសម្រា�ប់់ធ្វើ��ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាការិ ិយាល័័យកណ្តា
ា ល ការិ ិយាល័័យសាខា និិងបរិ ិក្ខាា រ។ ជាទូូទៅ� កិិច្ចចសន្យាាជួួលត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លកំំណត់់ចាប់់ពីី២ឆ្នាំំ�រហូូតដល់់១០ឆ្នាំំ�។ ភតិិសន្យាាទាំំងនេះ�ះមានរយៈៈពេ�លជួួល ដែ�លបញ្ជាាក់់ពីីការឡើ�ើងថ្លៃ�ៃ និិងសិិទ្ធិិ�បន្តតកិិច្ចចសន្យាាខុុសៗ
គ្នាា ។ ចំំពោះ�ះការបន្តតកិិច្ចចសន្យាាជាថ្មីី� លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ភតិិសន្យាាទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានចរចាឡើ�ើងវិ ិញ។

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ (កាលបរិ ិច្ឆេ�េទផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS) ធនាគារបានកត់់ត្រា�ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំពោះ�ះភតិិសន្យាា
ទាំំងនេះ�ះ លើ�ើកលែ�ងតែ�ភតិិសន្យាាណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី�។ សូូមមើ�ើលកំំណត់់សម្គាាល់់ ៤ ស្តីី�ពីីការពន្យយល់់ចំំពោះ�ះការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS។

(i)	ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.៣០៣.៩៨២

៥.៣១៣.៧២៧

១.៨០១.២៣០

៧.២៣៧.៣៤២

២៨៥.២១៥

១.១៦២.២៥១

៩.៨៧៣

៣៩.៦៧០

១.៥៤៧.១៦០

៦.៣០៤.៦៧៧

២.៤៣៧.៥៩១

៩.៧៩៤.២៤០

១.៨៣២.៣៧៥

៧.៤៦៦.៩២៨

២.៤៤៧.៤៦៤

៩.៨៣៣.៩១០

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ (រយៈៈពេ�លវែែង)
អគារ
បំំណុុ លភតិិសន្យាា
រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

មិិនមានការបន្ថែ�ែមទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�ទេ� (២០១៨៖ ២៧.៧៥៥ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក)។

(ii)	ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាាត
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៤៩៧.២៤៨

២.០១៤.៨៤៩

៥១៣.៩៤៨

២.០៧៨.៩២០

ចំំណាយការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុ លភតិិសន្យាា
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ២២) អគារ

៨៨.០០៦

៣៥៦.៦០០

១១០.៩៩៥

៤៤៨.៩៧៥

ចំំណាយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្យាារយៈៈពេ�លខ្លីី� (រួួមបញ្ចូូ� ល
ក្នុុ�ងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងៗ) (កំំណត់់សម្គាាល់់ ២៩)

៨៥.០៦៧

៣៤៤.៦៩១

៥០.៨៨៥

២០៥.៨៣០

រំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ២៨) អគារ

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចេ�ញសរុុបសម្រា�ប់់ភតិិសន្យាាឆ្នាំំ�២០១៩ មានចំំនួួន ៧០៣.០៩៥ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក (២០១៨ ៖ ៦៤២.៣៦១ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក)។
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១៣.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូូបីី
កម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

២.២៨៣.២០៩

២.២៨៣.២០៩

(១.០៦៨.២៣០)

(១.០៦៨.២៣០)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.២១៤.៩៧៩

១.២១៤.៩៧៩

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៤.៩០៤.៨៧១

៤.៩០៤.៨៧១

១.២១៤.៩៧៩

១.២១៤.៩៧៩

បន្ថែ�ែម

៦១៧.១១៧

៦១៧.១១៧

រំ ំលស់់

(២៧៤.៣១៤)

(២៧៤.៣១៤)

១.៥៥៧.៧៨២

១.៥៥៧.៧៨២

២.៩០០.៣២៦

២.៩០០.៣២៦

(១.៣៤២.៥៤៤)

(១.៣៤២.៥៤៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.៥៥៧.៧៨២

១.៥៥៧.៧៨២

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៦.២៥៩.១៦៨

៦.២៥៩.១៦៨

១.៥៥៧.៧៨២

១.៥៥៧.៧៨២

បន្ថែ�ែម

៣១០.៥៩៥

៣១០.៥៩៥

រំ ំលស់់

(៤៨៩.៤៧៤)

(៤៨៩.៤៧៤)

១.៣៧៨.៩០៣

១.៣៧៨.៩០៣

៣.២១០.៩២១

៣.២១០.៩២១

(១.៨៣២.០១៨)

(១.៨៣២.០១៨)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.៣៧៨.៩០៣

១.៣៧៨.៩០៣

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥.៦១៩.០៣០

៥.៦១៩.០៣០

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៨
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំ ំលស់់បង្គគរ

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំ ំលស់់បង្គគរ

សម្រា�ាប់់ដំំណាាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំ ំលស់់បង្គគរ

១៤. (បំំណុុល)ពន្ធធពន្យាា�រ/ពន្ធធពន្យាា�រទ្រ�ព្យយសកម្មម
២០១៩

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម
បំំណុុ លពន្ធធពន្យាារ
(បំំណុុ ល)/ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មមសុុទ្ធធ – រយៈៈពេ�លវែែង
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២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.០០១.៣៨៥

៤.០៨០.៦៤៤

១.០១៩.៨៦៤

៤.០៩៧.៨១៤

(១.៥២៩.៩២៤)

(៦.២៣៤.៤៤០)

(១.០០០.១៤៩)

(៤.០១៨.៥៩៩)

(៥២៨.៥៣៩)

(២.១៥៣.៧៩៦)

១៩.៧១៥

៧៩.២១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

១៤. (បំំណុុល)ពន្ធធពន្យាា�រ/ពន្ធធពន្យាា�រទ្រ�ព្យយសកម្មម (ត)
បម្រែ�ែប្រួ�ួល(បំំណុុ ល)/ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មមសុុទ្ធធ ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០១៩

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�ក/(ឥណទាន) ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣០)
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៩.៧១៥

៧៩.២១៥

៨៩៩.៦៥៩

៣.៦១៤.៨៣០

(៥៤៨.២៥៤)

(២.២២១.៥២៥)

(៨៧៩.៩៤៤)

(៣.៥៥៩.៣៧៣)

-

(១១.៤៨៦)

-

២៣.៧៥៨

(៥២៨.៥៣៩)

(២.១៥៣.៧៩៦)

១៩.៧១៥

៧៩.២១៥

	ពន្ធធពន្យាា�រទ្រ�ព្យយសកម្មម

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨
កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�ក/(ឥណទាន)
ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩
កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�ក/(ឥណទាន)
ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

បំំណុុល
ភតិិសន្យាា�

ខាាតពីីកាារ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

រំំលស់់ពន្លឿ�ឿ�ន

អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍
បុុគ្គគលិិក

កម្រៃ��ឥណទាាន
មិិនទាាន់់រំំលស់់

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៥៩០.២១៥

៣២៧.១១៧

-

-

៤៦០.៣៩២

១.៣៧៧.៧២៤

(១០០.៧២២)

(៣២៧.១១៧)

២៦.៨៨៥

២៣.៩៩២

១៩.១០២

(៣៥៧.៨៦០)

៤៨៩.៤៩៣

-

២៦.៨៨៥

២៣.៩៩២

៤៧៩.៤៩៤

១.០១៩.៨៦៤

១.៩៦៦.៧៨៣

-

១០៨.០២៤

៩៦.៤០០

១.៩២៦.៦០៧

៤.០៩៧.៨១៤

៤៨៩.៤៩៣

-

២៦.៨៨៥

២៣.៩៩២

៤៧៩.៤៩៤

១.០១៩.៨៦៤

(១២៣.០១៨)

-

៨៦.២០៤

-

១៨.៣៣៥

(១៨.៤៧៩)

៣៦៦.៤៧៥

-

១១៣.០៨៩

២៣.៩៩២

៤៩៧.៨២៩

១.០០១.៣៨៥

១.៤៩៣.៣៨៦

-

៤៦០.៨៣៨

៩៧.៧៦៧

២.០២៨.៦៥៣

៤.០៨០.៦៤៤

	បំំណុុលពន្ធធពន្យាា�រ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨
កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�ក/(ឥណទាន) ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩
កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�ក/(ឥណទាន) ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

រំំលស់់ពន្លឿ�ឿ�ន

ខាាតពីីកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

(៤៥៧.៤៨៥)

(២០.៥៨០)

-

(៤៧៨.០៦៥)

៩៧.២៣៩

២០.៥៨០

(៦៣៩.៩០៣)

(៥២២.០៨៤)

(៣៦០.២៤៦)

-

(៦៣៩.៩០៣)

(១.០០០.១៤៩)

(១.៤៤៧.៤៦៩)

-

(២.៥៧១.១៣០)

(៤.០១៨.៥៩៩)

(៣៦០.២៤៦)

-

(៦៣៩.៩០៣)

(១.០០០.១៤៩)

៩៩.៤៥០

-

(៦២៩.២២៥)

(៥២៩.៧៧៥)

(២៦០.៧៩៦)

-

(១.២៦៩.១២៨)

(១.៥២៩.៩២៤)

(១.០៦២.៧៤៤)

-

(៥.១៧១.៦៩៦)

(៦.២៣៤.៤៤០)
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

១៥.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

បុុរេេប្រ�ទានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក

១.៣២០.៩០៥

៥.៣៨២.៦៨៧

៧៦៨.៤៣២

៣.០៨៧.៥៦០

កម្រៃ�ៃផ្នែ�ែកច្បាាប់់ដែ�លត្រូ�ូវទទួួល

១.០៩០.៦៥៩

៤.៤៤៤.៤៣៥

៩៥៩.៩៥៣

៣.៨៥៧.០៩១

ចំំណាយបង់់មុុន

៥៩៧.៦៨៣

២.៤៣៥.៥៥៨

២៦៦.៨០១

១.០៧២.០០៦

ប្រា�ក់់កក់់

៦៣៤.៨៣៦

២.៥៨៦.៩៥៧

៣៩២.៤៤៥

១.៥៧៦.៨៤៤

សម្ភាារផ្គគត់់ផ្គគង់់

១៣៥.៤៩៩

៥៥២.១៥៨

១០៧.០២៩

៤៣០.០៤៣

១៣៧.៣៦៥

៥៥៩.៧៦៣

២១២.៥៦០

៨៥៤.០៦៦

៦៧.០៩៦

២៧៣.៤១៧

១០.៣៩២

៤១.៧៥៥

៣.៩៨៤.០៤៣

១៦.២៣៤.៩៧៥

២.៧១៧.៦១២

១០.៩១៩.៣៦៥

(៣៩២.២៨០)

(១.៥៩៨.៥៤១)

(៣៨៦.៧៥៨)

(១.៥៥៣.៩៩៤)

៣.៥៩១.៧៦៣

១៤.៦៣៦.៤៣៤

២.៣៣០.៨៥៤

៩.៣៦៥.៣៧១

ទឹឹកប្រា�ក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធជំំពាក់់ (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៤(គ))
ផ្សេ�េងៗ

ដក៖ សំំវិ ិធានធនការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៥.១(ង))

២០១៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.៧៦២.៦៥៧

៧.១៨២.៨២៧

១.២៧៨.៨៤៦

៥.១៣៨.៤០៣

១.៨២៩.១០៦

៧.៤៥៣.៦០៧

១.០៥២.០០៨

៤.២២៦.៩៦៨

៣.៥៩១.៧៦៣

១៤.៦៣៦.៤៣៤

២.៣៣០.៨៥៤

៩.៣៦៥.៣៧១

១៦.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាាគាារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០១៩

គណនីីចរន្តត
គណនីីសន្សំំ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៤១.៥៨២.៦៣៧

១៦៩.៤៤៩.២៤៦

១៤.៦៦៦.០០៣

៥៨.៩២៨.០០០

៤៩៥.៣៨៣

២.០១៨.៦៨៦

៧៧៧.០៦៤

៣.១២២.២៤៣

១០១.៣១៤.៣៤២

៤១២.៨៥៥.៩៤៣

៣៦.៤៦០.៣៥០

១៤៦.៤៩៧.៦៨៧

១៤៣.៣៩២.៣៦២

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

២០១៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០៨.៥៤៧.៩៣០

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៤៣.៣៩២.៣៦២

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

៥១.៩០៣.៤១៧

២០៨.៥៤៧.៩៣០

-

-

-

-

១៤៣.៣៩២.៣៦២
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៥១.៩០៣.៤១៧

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

៥១.៩០៣.៤១៧

២០៨.៥៤៧.៩៣០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

១៦.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាាគាារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

គណនីីចរន្តត
គណនីីសន្សំំ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

២០១៩

២០១៨

០% - ២,៨០%

០% - ២,២៨%

០,៥០%

០,៥០%

២% - ៥,៥០%

១% - ៤,៧៥%

១៧.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
២០១៩

គណនីីចរន្តត
គណនីីសន្សំំ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៦៩.៦៩៨.១៧២

១.០៩៩.០២០.០៥១

២៤៧.៤០០.៣៨៨

៩៩៤.០៥៤.៧៥៩

៦៤.៦៣៦.៥៤៨

២៦៣.៣៩៣.៩៣៣

៥៩.៦២៩.៨៩២

២៣៩.៥៩២.៩០៦

២៩៨.៤៣៤.៩៣៨

១.២១៦.១២២.៣៧២

២៧៨.៥៥៦.៥៨៧

១.១១៩.២៤០.៣៦៧

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

២.៣៥២.៨៨៨.០៣២

២០១៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៦២៤.៦៩០.២៨៥

២.៥៤៥.៦១២.៩១១

៥៨៣.៦២០.៧២៧

១.២៣៣.៦៤៧.៦៦៥

៨.០៧៩.៣៧៣

៣២.៩២៣.៤៤៥

១.៩៦៦.១៤០

១.១១៩.២៤០.៣៦៧

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

២.៣៥២.៨៨៨.០៣២

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

គណនីីចរន្តត
គណនីីសន្សំំ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

២០១៩

២០១៨

០% - ២,១០%

០% - ១,៤៣%

០,៥០% - ១,៣០%

០,៥០% - ១,២៥%

១,៥០% - ១០%

១,៥០% - ៦,៥០%

១៨. ប្រា�ាក់់កម្ចីី�
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

-

-

រយៈៈពេ�លខ្លីី�៖
LPCO នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

ប្រា�ក់់កម្ចីី�ពីីធនាគារកណ្តា
ា ល គឺឺជាប្រា�ក់់កម្ចីី�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្តតល់់សន្ទទនីីយភាពដោ�យមានការធានា (LPCO) ដែ�លធនាគារបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ NCD
ជាទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ� (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៦)។ អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នំាា�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ �ពីី ២,៨០% ទៅ� ៣%។
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

១៨. ប្រា�ាក់់កម្ចីី� (ត)
២០១៩

ចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើម
ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៧.៤៨៤.៦៨៨

១១២.០០០.១០៤

-

-

១២៦.៤៧០

៥១៥.៣៦៥

-

-

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

-

-

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលបំំណុុ លដែ�លកើ�ើតមកពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញ ប្បបទាន – ប្រា�ក់់កម្ចីី�
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

-

-

-

-

បន្ថែ�ែម

២៩.៥៤៦.០៤០

១១៩.៧២០.៥៥៤

-

-

ការទូូទាត់់សង

(២.០៥៧.៨១៥)

(៨.៣៣៨.២៦៦)

-

-

(៣.៥៣៧)

(១៤.៣៣២)

-

៦៣២.១៤៨

-

-

ចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើម
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការផ្តោះ�ះ �ប្តូូ�រ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២៧.៤៨៤.៦៨៨

១១២.០០០.១០៤

-

-

ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

-

-

-

-

កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កក្នុុ�ងឆ្នាំំ� (កំំណត់់សម្គាាល់់ ២២)

១៥៦.២៧៨

៦៣៣.២៣៨

-

-

ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់

(២៦.៣២៣)

(១០៦.៦៦១)

-

-

(៣.៤៨៥)

(១៤.១២១)

-

២.៩០៩

-

-

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការផ្តោះ�ះ �ប្តូូ�រ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

១២៦.៤៧០

៥១៥.៣៦៥

-

-

១៩. បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
២០១៩
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.៤០៨.៥៩០

៥.៦៥៩.៧១៥

១.៩៣០.១៦៤

៧.៧៩២.០៧២

កត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣០)

៣.៣១៩.៨៤៣

១៣.៤៥២.០០៤

១.៩២៦.២៧២

៧.៧៩១.៧៧១

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលបានបង់់

(១.៨៣៤.៦៨០)

(៧.៤៧៦.៣២១)

(២.៤៤៧.៨៤៦)

(៩.៨៣៥.៤៤៥)

-

១៥៦.៦៤៥

-

(៨៨.៦៨៣)

២.៨៩៣.៧៥៣

១១.៧៩២.០៤៣

១.៤០៨.៥៩០

៥.៦៥៩.៧១៥

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
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២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

២០.	បំំណុុលផ្សេ�េងៗ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

បង្គគរប្រា�ក់់រង្វាាន់់

១.២៥០.២៤២

៥.០៩៤.៧៣៦

១.០២១.៨១៧

៤.១០៥.៦៦១

មូូលប្បបទានបត្រ�សម្រា�ប់់ផាត់់ទាត់់

៤.១១២.៩៣៥

១៦.៧៦០.២១០

២.៣២៨.៥៧៤

៩.៣៥៦.២១០

៣៩.៤៨៧

១៦០.៩១០

៦៦.៩៣៣

២៦៨.៩៣៧

បង្គគរចំំណាយផ្សេ�េងៗ

៧០២.៥០៤

២.៨៦២.៧០៤

៦៣២.៥៥៨

២.៥៤១.៦១៨

ពន្ធធត្រូ�ូវបង់់ផ្សេ�េងៗ

១៥៨.៨៩២

៦៤៧.៤៨៥

១៥៣.១៣២

៦១៥.២៨៤

ផ្សេ�េងៗ

២១៥.១៩៤

៨៧៦.៩១៥

៩៦៦.៧២៨

៣.៨៨៤.៣១៣

៦.៤៧៩.២៥៤

២៦.៤០២.៩៦០

៥.១៦៩.៧៤២

២០.៧៧២.០២៣

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកលើ�ើ
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៥.១(ច)(ii))

២០១៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៦.៣៦៨.០៧៣

២៥.៩៤៩.៨៩៧

៥.១៦៩.៧៤២

២០.៧៧២.០២៣

១១១.១៨១

៤៥៣.០៦៣

-

-

៦.៤៧៩.២៥៤

២៦.៤០២.៩៦០

៥.១៦៩.៧៤២

២០.៧៧២.០២៣

២១.	ដើ�ើមទុុន
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ដើ�ើមទុុនចុះះ�បញ្ជីី�សរុុបរបស់់ធនាគារមានចំំនួួន ៧៥.០០០.០០០ភាគហ៊ុុ�ន(២០១៨ ៖ ៧៥.០០០.០០០ ភាគហ៊ុុ�ន) ដែ�លមាន

តម្លៃ�ៃចារិ ិក១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិកក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន (២០១៨ ៖ ១ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិកក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន)។ រាល់់ភាគហ៊ុុ�នដែ�លបានអនុុម័័តទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្សាាយ
និិងបានបង់់រួច
ួ រាល់់ទាំំងស្រុ�ុង។

២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

៧១.០០០.០០០

២៨៦.៦២៧.០០០

បន្ថែ�ែម

-

-

៤.០០០.០០០

១៦.១៨០.០០០

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

៤.២៧៥.០០០

-

(១.៤៥៧.០០០)

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
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ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

២២. ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់សុុទ្ធធ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣៨.៧៣៥.០៥២

១៥៦.៩៥៤.៤៣១

៣៦.៤៥០.៣៤៥

១៤៧.៤៤១.៦៤៦

១.៩៤០.៥៤៩

៧.៨៦៣.១០៤

១.៧៣១.៣៧៨

៧.០០៣.៤២៤

៥១២.៦៣២

២.០៧៧.១៨៥

៥០៨.៥០៧

២.០៥៦.៩១១

៤១.១៨៨.២៣៣

១៦៦.៨៩៤.៧២០

៣៨.៦៩០.២៣០

១៥៦.៥០១.៩៨១

១.១៦៤.១៧០

៤.៧១៧.២១៧

១.១៩៤.៣៨០

៤.៨៣១.២៦៧

១៤.៥៥៤.៩៤៥

៥៨.៩៧៦.៦៣៨

១៥.៥៤៦.០៩៨

៦២.៨៨៣.៩៦៧

១៥៦.២៧៨

៦៣៣.២៣៨

-

-

៨៨.០០៦

៣៥៦.៦០០

១១០.៩៩៥

៤៤៨.៩៧៥

១៥.៩៦៣.៣៩៩

៦៤.៦៨៣.៦៩៣

១៦.៨៥១.៤៧៣

៦៨.១៦៤.២០៩

២៥.២២៤.៨៣៤

១០២.២១១.០២៧

២១.៨៣៨.៧៥៧

៨៨.៣៣៧.៧៧២

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់៖
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

ចំំណាយការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់៖
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

ប្រា�ក់់កម្ចីី� (កំំណត់់សម្គាាល់់ ១៨)
បំំណុុ លភតិិសន្យាា (កំំណត់់សម្គាាល់់១២(ii))

ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

២៣. ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាាសុុទ្ធធ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

កម្រៃ�ៃពីីសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់

៩៣៨.១០៦

៣.៨០១.២០៦

៩១៣.៩៩៣

៣.៦៩៧.១០២

កម្រៃ�ៃពីីការសងឥណទានមុុនកាលកំំណត់់

៦៤៦.៥៦៣

២.៦១៩.៨៧៣

៧៨១.៧៦១

៣.១៦២.២២២

កម្រៃ�ៃពីីឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍មិិនបានប្រើ�ើ�

២៧៧.៣៧១

១.១២៣.៩០៧

២៤៧.៧៤៦

១.០០២.១៣៣

កម្រៃ�ៃសេ�វាឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម

១៧២.០៣៧

៦៩៧.០៩៤

៩៦.៨៦៧

៣៩១.៨២៧

កម្រៃ�ៃផ្សេ�េងៗ

៣៩០.៦២៣

១.៥៨២.៨០៤

៤២៩.៨៤៤

១.៧៣៨.៧១៩

២.៤២៤.៧០០

៩.៨២៤.៨៨៤

២.៤៧០.២១១

៩.៩៩២.០០៣

៩.០០៨

៣៦.៥០០

៩.៣០៣

៣៧.៦៣១

២.៤១៥.៦៩២

៩.៧៨៨.៣៨៤

២.៤៦០.៩០៨

៩.៩៥៤.៣៧២

ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា៖

ចំំណាយកម្រៃ�ៃជើ�ើងសា៖
ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាសុុទ្ធធ

២៤.	ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗ
២០១៩
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២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណូូលភាគលាភ

២៥.៥៧៥

១០៣.៦៣០

៣.៩២២

១៥.៨៦៤

ចំំណូូលផ្សេ�េងៗ

៦១.៨៦២

២៥០.៦៦៥

-

-

៨៧.៤៣៧

៣៥៤.២៩៥

៣.៩២២

១៥.៨៦៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

២៥. (ខាាត)/ចំំណេ�ញផ្សេ�េងៗ - សុុទ្ធធ
២០១៩

(ខាត)/ចំំណេ�ញពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(២៣២.២៩៩)

(៩៤១.២៧៦)

១៤៤.៨៩៥

៥៨៦.១០០

៩៧.៨០០

៣៩៦.២៨៦

៥២៩

២.១៤០

(១៣៤.៤៩៩)

(៥៤៤.៩៩០)

១៤៥.៤២៤

៥៨៨.២៤០

ចំំណេ�ញពីីការលក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម

២៦.	ខាាតបណ្តាា�លមកពីីកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(១.៣២៨.៨៩៥)

(៥.៣៨៤.៦៨៣)

១.៧០៧.២៩៣

៦.៩០៦.០០០

កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន និិងការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

(២៧.៤៤៦)

(១១១.២១១)

(៦៦.៤១៩)

(២៦៨.៦៦៥)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

៦២៤.៥៩៥

២.៥៣០.៨៥៩

៤៣០.៣៥០

១.៧៤០.៧៦៦

៥.៥២២

២២.៣៧៥

២៣០.៥៦៦

៩៣២.៦៣៩

(៧២៦.២២៤)

(២.៩៤២.៦៦០)

២.៣០១.៧៩០

៩.៣១០.៧៤០

ខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក (ECL):
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុផ្សេ� �េងៗវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

២៧.	ចំំណាាយបុុគ្គគលិិក
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣.២០៤.៣០៣

១២.៩៨៣.៨៣៦

២.៨៤២.០៤០

១១.៤៩៦.០៥២

ប្រា�ក់់រង្វាាន់់ និិងចំំណាយប្រា�ក់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

៧០៩.៨៨៥

២.៨៧៦.៤៥៤

៦០០.៩៨០

២.៤៣០.៩៦៤

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ

១៧០.១២៦

៦៨៩.៣៥១

-

-

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េងៗ

៤៦១.២៥១

១.៨៦៨.៩៨៨

៤៤៣.៦២៧

១.៧៩៤.៤៧១

៤.៥៤៥.៥៦៥

១៨.៤១៨.៦២៩

៣.៨៨៦.៦៤៧

១៥.៧២១.៤៨៧

ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិងប្រា�ក់់ម៉ោ�ោង

២៨.	រំំលស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ និិងរំំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូូបីី
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

រំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ១១)

៦៨៦.៧៧៤

២.៧៨២.៨០៨

៧១៤.៤៥៦

២.៨៨៩.៩៧៥

រំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ១២)

៤៩៧.២៤៨

២.០១៤.៨៤៩

៥១៣.៩៤៨

២.០៧៨.៩២០

រំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ១៣)

៤៨៩.៤៧៤

១.៩៨៣.៣៤៩

២៧៤.៣១៤

១.១០៩.៦០០

១.៦៧៣.៤៩៦

៦.៧៨១.០០៦

១.៥០២.៧១៨

៦.០៧៨.៤៩៥
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

២៩.	ចំំណាាយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណាយជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំ

៦៥៨.៧៥២

២.៦៦៩.២៦៣

៤៩៧.០៤០

២.០១០.៥២៧

ផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

៤៣៦.២១២

១.៧៦៧.៥៣១

៤០៤.៨៨១

១.៦៣៧.៧៤៤

ចំំណាយសនិ្តត�សុុខ

២៩៣.០៨៩

១.១៨៧.៥៩៧

២៥៩.០៣១

១.០៤៧.៧៨០

២៧៩.៧៤៣

១.១៣៣.៥១៩

២៥៦.០២០

១.០៣៥.៦០១

សេ�វាធនាគារ

២៣០.៨០១

៩៣៥.២០៦

២៨៤.១៣៣

១.១៤៩.៣១៨

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

២០៩.៩៤១

៨៥០.៦៨១

២១៣.៣៣៧

៨៦២.៩៤៨

ចំំណាយធានារ៉ាា ប់់រង

១៦៩.៧២២

៦៨៧.៧១៤

១៦២.៧០៦

៦៥៨.១៤៦

១២៣.៣៧៣

៤៩៩.៩០៧

៥២.៤៦៦

២១២.២២៥

ចំំណាយទំំនាក់់ទំំនង

១១៧.៥២១

៤៧៦.១៩៥

១១៣.២០៧

៤៥៧.៩២២

ចំំណាយដំំណើ�ើ រការយានយន្តត

១១៦.៨៦៦

៤៧៣.៥៤១

៩៥.៤៥៤

៣៨៦.១១១

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ ការស្នាាក់់នៅ� និិងអាហារ

១០៦.៦១៧

៤៣២.០១២

៩២.៩២៩

៣៧៥.៨៩៨

ចំំណាយការជួួល

៨៥.០៦៧

៣៤៤.៦៩១

៥០.៨៨៥

២០៥.៨៣០

សម្ភាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ការិ ិយាល័័យ

៥១.១៧៦

២០៧.៣៦៥

៦៩.៨២៥

២៨២.៤៤២

កម្រៃ�ៃរបស់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៤(ង))

៣៨.៤១២

១៥៥.៦៤៥

៤២.៥២១

១៧១.៩៩៧

ការបោះ�ះពុុម្ពព និិងទម្រ�ង់់បែ�បបទផ្សេ�េងៗ

៣៤.៩៩៨

១៤១.៨១២

៣៣.៣១៥

១៣៤.៧៥៩

២៩១.០៣៩

១.១៧៩.២៩០

៤០៨.៣៦៦

១.៦៥១.៨៤១

៣.២៤៣.៣២៩

១៣.១៤១.៩៦៩

៣.០៣៦.១១៦

១២.២៨១.០៨៩

កម្រៃ�ៃអាជ្ញាាប័័ណ្ណណ

កម្រៃ�ៃសេ�វាផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងសេ�វាវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�

ផ្សេ�េងៗ

៣០.	ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
(ក)	ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
២០១៩

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
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២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣.៣១៩.៨៤៣

១៣.៤៥២.០០៤

១.៩២៦.២៧២

៧.៧៩១.៧៧១

៥៤៨.២៥៤

២.២២១.៥២៥

៨៧៩.៩៤៤

៣.៥៥៩.៣៧៣

៣.៨៦៨.០៩៧

១៥.៦៧៣.៥២៩

២.៨០៦.២១៦

១១.៣៥១.១៤៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣០.	ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល (ត)
(ខ)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់រវាាងចំំណយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល និិងចំំណេ�ញតាាមគណនេ�យ្យយ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៨.៨៥៧.២៩៨

៧៦.៤០៩.៧៧២

១៣.៧២១.៧៤០

៥៥.៥០៤.៤៣៧

៣.៧៧១.៤៦០

១៥.២៨១.៩៥៦

២.៧៤៤.៣៤៨

១១.១០០.៨៨៨

៩៦.៦៣៧

៣៩១.៥៧៣

១២១.៤៧២

៤៩១.៣៥៤

ចំំណូូលមិិនត្រូ�ូវកាត់់កងពន្ធធ

-

-

(៥៩.៦០៤)

(២៤១.០៩៨)

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

៣.៨៦៨.០៩៧

១៥.៦៧៣.៥២៩

២.៨០៦.២១៦

១១.៣៥១.១៤៤

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

ពន្ធធគណនាតាមអត្រា� ២០%
ផលប៉ះះ�ពាល់់ពន្ធធនៃ�ខ្ទទង់់ដែ�លបានផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់៖
ចំំណាយមិិនត្រូ�ូវកាត់់កងពន្ធធ

យោ�ងតាមច្បាាប់់ស្តីី�ពីីសារពើ�ើពន្ធធនៃ�កម្ពុុ�ជា ធនាគារត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលតាមអត្រា� ២០%។

(គ)	បញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗ
ពន្ធធ ត្រូ�ូវបានគណនាតាមមូូ លដ្ឋាា នបំំ ណកស្រា�យបច្ចុុ�ប្បបន្ននលើ�ើបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ពន្ធធដារ ដែ�លបានចូូ លជាធរមាននាកាលបរិច្ឆេ�េទ
ិ
រាយការណ៍៍។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងវាយតម្លៃ�ៃទៅ�តាមការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ អំំពីីស្ថាា នភាពដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងលិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធ ដែ�លទាក់់ទិិនទៅ�នឹឹងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ពន្ធធ
និិងបំំណកស្រា�យរបស់់វាដែ�លនៅ�ជាធរមាន។ ធនាគារកត់់ត្រា�សំំវិ ិធានធនតាមការសមស្រ�ប ទៅ�តាមមូូលដ្ឋាា ននៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លរំ ំពឹឹងថា
ត្រូ�ូវបង់់ជូូនអាជ្ញាាធរពន្ធធដារ។

ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�ទាំំងអស់់នេះ�ះមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីមួួយគ្រា�ទៅ�មួួយគ្រា� ហើ�ើយការកំំណត់់ចុុងក្រោ��យបំំផុុតលើ�ើចំំនួួនបំំណុុ ល

ពន្ធធនឹឹងធ្វើ��ើឡើ�ើង បន្ទាាប់់ពីីមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យអាជ្ញាាធរពន្ធធដារ។ នៅ�ពេ�លដែ�លលទ្ធធផលពន្ធធចុុងក្រោ��យខុុសគ្នាាពីីចំំនួួនដែ�លបានកត់់ត្រា�ពីី
ដំំបូូង នោះ�ះភាពលម្អៀ�ៀ�ងនេះ�ះនឹឹងធ្វើ��ើឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សមតុុល្យយបំំណុុ លពន្ធធក្នុុ�ងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទដែ�លការកំំណត់់ពន្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។

៣១.	សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

៩.១៩០.០៦២

៣៦.៩២៥.៦៦៩

១៣៤.៩២៥.៤០៤

៥៤៩.៨២១.០២១

៨៦.១៩៣.៨៧៩

៣៤៦.៣២៧.០០៦

៥.០២២.២១៦

២០.៤៦៥.៥៣០

១១.៧៣១.៩៨០

៤៧.១៣៩.០៩៥

៣៧.០៣២.៦៥០

១៥០.៩០៨.០៤៩

៣៥.៥៦៤.១២៨

១៤២.៨៩៦.៦៦៦

គណនីីចរន្តត

៧៣.០៧២.៥៩៣

២៩៧.៧៧០.៨១៦

២៤.៦៥៩.៧៨៨

៩៩.០៨៣.០២៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ (កាលកំំណត់់បីីខែ� ឬ
តិិចជាង)

១៧.៧៥៦.៣៧០

៧២.៣៥៧.២០៨

៣៣.០៦៨.៨៦៩

១៣២.៨៧០.៧១៦

២៧៦.២១៨.០៣៥

១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

២០០.៤០៨.៧០៦

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៥)
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល៖
គណនីីចរន្តត (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៦)
គណនីីទូូទាត់់ (កំំណត់់សម្គាាល់់ ៦)
មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (កាលកំំណត់់បីីខែ� ឬតិិចជាង)
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ៖

៨០៥.២៤២.១៨០

283

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣២. ព័័ត៌៌មាានលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់
(ក)

សាាច់់ប្រា�ាក់់ចេ�ញពីី/(បាានប្រើ��ើក្នុុ�ង)ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៨.៨៥៧.២៩៨

៧៦.៤០៩.៧៧២

១៣.៧២១.៧៤០

៥៥.៥០៤.៤៣៧

១.៦៧៣.៤៩៦

៦.៧៨១.០០៦

១.៥០២.៧១៨

៦.០៧៨.៤៩៥

(៧២៦.២២៤)

(២.៩៤២.៦៦០)

២.៣០១.៧៩០

៩.៣១០.៧៤០

(៩៧.៨០០)

(៣៩៦.២៨៦)

(៥២៩)

(២.១៤០)

-

-

១១៩.៩៦២

៤៨៥.២៤៦

៧.០២២

២៨.៤៥៣

-

-

(២៥.២២៤.៨៣៤)

(១០២.២១១.០២៧)

(២១.៨៣៨.៧៥៧)

(៨៨.៣៣៧.៧៧២)

(៧.១៤៣.៤៥៦)

(២៨.៩៤៥.២៨៤)

(៧.៩៨៤.៣១៤)

(៣២.២៩៦.៥៥០)

(៧៤.៨៣៤.៣៥៣)

(៣០៣.២២៨.៧៩៨)

(៣២.៨០៨.៤៨៩)

(១៣២.៧១០.៣៣៨)

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

(១.២៦៦.៤៣១)

(៥.១៣១.៥៧៨)

(៨១៩.៩៦៣)

(៣.៣១៦.៧៥០)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

៩១.២០០.៩១២

៣៦៩.៥៤៦.០៩៥

(៧៨.១៨០.៧៦០)

(៣១៦.២៤១.១៧៤)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៤៧.៩៥០.៦៨២

១៩៤.២៩៦.១៦៣

១០៩.៩១១.២៦៦

៤៤៤.៥៩១.០៧១

១.៣០៩.៥១២

៥.៣០៦.១៤៣

១.៧០២.៤៤៦

៦.៨៨៦.៣៩៤

៥១.៧០៥.៨២៤

២០៩.៥១១.៩៩៩

(១២.៣៧២.៨៩០)

(៥០.០៤៨.៣៤១)

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
និិយ័័តកម្មម៖
រំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ និិងរំ ំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ២៨)
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន (កំំណត់់សម្គាាល់់ ២៦)
ចំំណេ�ញពីីការលក់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិ ិក្ខាា រ
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ២៥)
សំំវិ ិធានធនអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
ខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណប្រា�ក់់កម្ចីី� និិងការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់
ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ (កំំណត់់សម្គាាល់់ ២២)
បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដើ�ើមទុុនបង្វិិ�ល៖
ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

បំំណុុ លផ្សេ�េងៗ
សាច់់ប្រា�ក់់ចេ�ញពីី/(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(ខ) 	សកម្មមភាាពហិិរញ្ញញប្បបទាានដែ�លមិិនមែ�នជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់
សកម្មមភាពហិិរញ្ញញ ប្បបទានដែ�លមិិ នមែ�នជាសាច់់ ប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំ ណត់់សម្គាាល់់ស្តីី�ពីីការទិិ ញ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
(កំំណត់់សម្គាាល់់ ១២)។
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៣៣. បំំណុុលយថាាហេ�តុុ និិងកិិច្ចចសន្យាា�ផ្សេ�េងៗ
(ក)	កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិងកិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារមានចំំ នួួ ន ទឹឹ ក ប្រា�ក់់ ក្នុុ� ងកិិ ច្ចច សន្យាា នៃ�ឧបករណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ�ក្រៅ��តារាងតុុល្យយការរបស់់ ខ្លួ�ួន ដែ�លត្រូ�ូ វ ផ្តតល់់ ឥ ណទានជូូ ន អតិិ ថិិជន ការធានា
និិងហ្វាាស៊ីី�លីីធីីផ្សេ�េងៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍ដែ�លមិិនបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

២៧.២៤៨.៩៥០

១១១.០៣៩.៤៧១

២៨.០៨៩.១៦០

១១២.៨៦២.២៤៥

ឥណទានមានកាលកំំណត់់ដែ�លមិិនបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

១០.៨១៧.៧៧៤

៤៤.០៨២.៤២៩

១២.២៦៧.៤៩៦

៤៩.២៩០.៧៩៩

៤.៤២២.៣២៩

១៨.០២០.៩៩១

៥.៩៨៤.៨១១

២៤.០៤៦.៩៧១

-

-

៣៩៦.១៩១

១.៥៩១.៨៩៥

៤២.៤៨៩.០៥៣

១៧៣.១៤២.៨៩១

៤៦.៧៣៧.៦៥៨

១៨៧.៧៩១.៩១០

កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន៖

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�៖
លិិខិិតធានារបស់់ធនាគារ
ការធានាផ្សេ�េងៗ
ហានិិភ័័យសរុុប

២០១៩

កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន និិង កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក
ហានិិភ័័យសុុទ្ធធ

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៤២.៤៨៩.០៥៣

១៧៣.១៤២.៨៩១

៤៦.៧៣៧.៦៥៨

១៨៧.៧៩១.៩១០

(៣៩.៤៨៧)

(១៦០.៩១០)

(៦៦.៩៣៣)

(២៦៨.៩៣៧)

៤២.៤៤៩.៥៦៦

១៧២.៩៨១.៩៨១

៤៦.៦៧០.៧២៥

១៨៧.៥២២.៩៧៣

(ខ)	កិិច្ចចសន្យាា�ភតិិសន្យាា�ប្រ�តិិបត្តិិ�
ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ដែ�លជាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទផ្លាាស់់ប្តូូ�រមកអនុុវត្តត CIFRS ធនាគារបានកត់់ត្រា�ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិងបំំណុុ ល
ភតិិសន្យាាចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាាភតិិសន្យាាដែ�លធនាគារជាភាគីីអ្ននកជួួល លើ�ើកលែ�ងតែ�ភតិិសន្យាាទាំំងឡាយណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� សូូមមើ�ើលកំំណត់់សម្គាាល់់
៤ និិងកំំណត់់សម្គាាល់់ ១២ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។ កិិច្ចចសន្យាាភតិិសន្យាាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� មិិនមានភាពជាសារវន្តតទេ�។

(គ)	កិិច្ចចសន្យាា�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារទិិញទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
២០១៩

ការកែ�លម្អអការិ ិយាល័័យកណ្តា
ា លថ្មីី�

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣៣៤.៤២៦

១.៣៦២.៧៨៦

១.៥៦៥.៥២៤

៦.២៩០.២៧៥
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៣៤.	ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងសមតុុល្យយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ
ក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រការអាជីីវកម្មមធម្មមតា ធនាគារមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការមួួយចំំនួួនជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។ ទំំហំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ សមតុុល្យយនាដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ដែ�លនៅ�
មិិនទាន់់ទូូទាត់់ និិងចំំណាយ-ចំំណូូលពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

(ក)	ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ និិងទំំនាាក់់ទំំនង
ទំំនាក់់ទំំនង និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់ធនាគារ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ទំំនាាក់់ទំំនង

ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�

RHB Banking Group

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាាល់់

RHB Bank Berhad

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននានាដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�តែ�មួួយ

បុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលទាំំងអស់់របស់់ធនាគារ ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តតសំំខាន់់ៗ ពាក់់ព័័ន្ធទៅធ �នឹឹង
គោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តរបស់់ធនាគារ និិងបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ (រួួមទាំំងសមាជិិកគ្រួ�សា
ួ រជិិតស្និិ�ទ្ធរធ បស់់
ពួួកគេ�ផងដែ�រ)។

(ខ)

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាាន់់ៗ
២០១៩

ឥណទានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ
ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទទួួល

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៥៩.៤៣៩

៦៤៩.៧១៤

៤១៩.៤៧៤

១.៦៨៥.៤៤៦

១២០

៤៨៩

១.៤២៩

៥.៧៤២

១៥៩.៥៥៩

៦៥០.២០៣

៤២០.៩០៣

១.៦៩១.១៨៨

១១.៥០៥

៤៦.៦១៨

៦.០៤៤

២៤.៤៤៨

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ មិិនមានការធានាទេ� និិងមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ ៤% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� (២០១៨ ៖ ៤% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�)។

(គ) 	ទឹឹកប្រា�ាក់់ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធជំំពាាក់់
២០១៩
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

១២២.៦៦៤

៤៩៩.៨៥៦

៩៥.៧៤៨

៣៨៤.៧១៥

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាាល់់

១៤.៧០១

៥៩.៩០៧

១១៦.៨១២

៤៦៩.៣៥១

១៣៧.៣៦៥

៥៥៩.៧៦៣

២១២.៥៦០

៨៥៤.០៦៦

ទឹឹកប្រា�ក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធជំំពាក់់ មិិនមានការធានាទេ� និិងត្រូ�ូវទទួួលជាសាច់់ប្រា�ក់់។
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២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៤.	ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងសមតុុល្យយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ (ត)
(ឃ) 	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាាល់់

៥១.១៨៩.៧៣៨

២០៨.៥៩៨.១៨២

៦៩៧.០១៨

២.៨០០.៦១៨

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

៣៨៥.៧២៦

១.៥៧១.៨៣៤

៩.២៥៣.៧៣៧

៣៧.១៨១.៥១៥

៦៨២.៤៤០

២.៧៨០.៩៤៣

៣២៧.៧៤៤

១.៣១៦.៨៧៥

៥២.២៥៧.៩០៤

២១២.៩៥០.៩៥៩

១០.២៧៨.៤៩៩

៤១.២៩៩.០០៨

៧៥.៩៦៦

៣០៧.៨១៤

៥២៤.៣០៦

២.១២០.៨១៨

២០១៩

២០១៨

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាាល់់

០% - ៣%

០%

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

០% - ៤,៣០%

០% - ៤,៨០%

០,៥០% - ៦,៥០%

០% - ៥,៣០%

អភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

ចំំណាយការប្រា�ក់់

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

អភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

(ង)

កាារទូូទាាត់់ជូូនគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាាន់់ៗ
២០១៩

កម្រៃ�ៃរបស់់អភិិបាល

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣៨.៤១២

១៥៥.៦៤៥

៤២.៥២១

១៧១.៩៩៧

១.៩២៣.៧២២

៧.៧៩៤.៩២២

១.៧៨៥.៣២៥

៧.២២១.៦៤០

៦៨.៩៤៨

២៧៩.៣៧៧

-

-

២.០៣១.០៨២

៨.២២៩.៩៤៤

១.៨២៧.៨៤៦

៧.៣៩៣.៦៣៧

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រយៈៈពេ�លខ្លីី�
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េងៗ

(ច)

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗជាាមួួយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ
២០១៩

ចំំណាយសេ�វាណែ�នាំំអតិិថិិជន បង់់ឱ្យយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣.៣១០

១៣.៤១២

១.៨១៧

៧.៣៥០

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារបានរួួមបញ្ចូូ� លការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�អាជីី វកម្មម ប្រ�តិិ បត្តិិ�ការ និិ ងដំំណើ�ើ រនៃ�ការសម្រ�ចចិិ ត្តតរបស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រា�កដ
ថាធនាគារសម្រេ�េចបាននូូ វផលចំំ ណេ�ញខ្ពពស់់បំំផុុត ទន្ទឹឹ�មនឹឹ ងពេ�លធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងបរិយា
ិ កាសអាជីី វកម្មមល្អអ ក្រុ�ុមការងារផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ
បានចូូ លរួួមតាំំងពីីដំំណាក់់កាលដំំ បូូងក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ រការទទួួ លយកហានិិ ភ័័យ ដោ�យផ្តតល់់នូូវការចូូ លរួួមឯករាជ្យយ រួួមមានរបាយការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃពាក់់ ព័័ន្ធធ

ការវាយតម្លៃ�ៃឥណទាន ការវាយ តម្លៃ�ៃលើ�ើផលិិតផលថ្មីី� និិងកំំណត់់បរិ ិមាណតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន។ ការចូូលរួួមទាំំងនេះ�ះជួួយជម្រុ�ញ
ុ ឱ្យយផ្នែ�ក
ែ អាជីីវកម្មមផ្សេ�េងៗធ្វើ�ើ�ការ

វាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យធៀ�ៀបនឹឹងផលចំំណេ�ញ ក្នុុ�ងផែ�នការអាជីីវកម្មមរបស់់ពួួកគេ� ដូូចនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយហានិិភ័័យត្រូ�វូ បានកំំណត់់តម្លៃ�ៃ សមស្រ�ប ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងផលចំំណេ�ញ។
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
ជាទូូទៅ� គោ�លដៅ�នៃ�សកម្មមភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្បីី�៖

■

កំ
 ំណត់់ពីីហានិិភ័័យផ្សេ�េងៗ និិងតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន

■

ធា
 នាថាសកម្មមភាពទទួួលយកហានិិភ័័យ មានភាពស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាា ជាមួួយនឹឹងគោ�លការណ៍៍ហានិិភ័័យ ហើ�ើយស្ថាា នភាពនៃ�បណ្តុំំ�� ហានិិភ័័យ គឺឺស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិត
ហានិិភ័័យដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល និិង

■

ប
 ង្កើ��តតម្លៃ�ៃ
ើ
របស់់ភាគទុុនិិក តាមរយៈៈក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដ៏៏ល្អអ

ធនាគារកាន់់កាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

៩.១៩០.០៦២

៣៦.៩២៥.៦៦៩

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

១៤៣.២៥៥.៦១០

៥៧៥.៦០១.០៤១

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

៩០.៦២៨.៤០៩

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

៥០៦.២២៦.៩៨៦

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

៤២៨.៥៨២.៣៧០

១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

១.៥៣៧.៦៧៦

៦.២៦៦.០៣០

១.១៨៨.៥៩២

៤.៧៧៥.៧៦៣

៨៤៩.០៧៥.៥៣៧

៣.៤៥៩.៩៨២.៨១៤

៦៧២.៨៤៥.០៤៣

២.៧០៣.៤៩១.៣៨៣

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

១០០.៤៥០

៨៤៩.១០០.៥៣៧

៣.៤៦០.០៨៤.៦៨៩

៦៧២.៨៧០.០៤៣

២.៧០៣.៥៩១.៨៣៣

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

១៤៣.៣៩២.៣៦២

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

៥១.៩០៣.៤១៧

២០៨.៥៤៧.៩៣០

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

២.៣៥២.៨៨៨.០៣២

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

-

-

១.៨៣២.៣៧៥

៧.៤៦៦.៩២៨

២.៤៤៧.៤៦៤

៩.៨៣៣.៩១០

៥.០៧០.១២០

២០.៦៦០.៧៣៩

៣.៩៩៤.៧៩៣

១៦.០៥១.០៧៨

៨១០.៦៧៥.៦៧៣

៣.៣០៣.៥០៣.៣៦៧

៦៤៣.៩៣២.៥៤១

២.៥៨៧.៣២០.៩៥០

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�សរុុប
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំ ំលស់់

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុ លភតិិសន្យាា
បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�សរុុប

៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន
ហានិិភ័័យឥណទានគឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការខាតបង់់ផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ប្រ�សិិនបើ�ើអតិិថិិជនរបស់់ធនាគារ ឬភាគីីដៃ�គូូក្នុុ�ងទីីផ្សាារ ខកខានមិិន

បានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ទៅ�តាមកិិច្ចចសន្យាាឱ្យយធនាគារ។ ហានិិភ័័យឥណទានកើ�ើតមកពីីការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល និិងធនាគារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ ហានិិភ័័យឥណទានភាគច្រើ�ើ�ន
កើ�ើតមកពីីសកម្មមភាពផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�។

288

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន
(ក)

កាារវាាស់់វែែងហាានិិភ័័យឥណទាាន
ហានិិភ័័យឥណទានត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមមូូលដ្ឋាា នជាក្រុ�ុម។

ចំំពោះ�ះឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងកិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន ការប៉ាា ន់់ស្មាា នហានិិភ័័យឥណទានក្នុុ�ងគោ�លដៅ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ តម្រូ�ូវឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

គំំរូូ ដោ�យសារហានិិភ័័យមានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា ទៅ�តាមបម្រែ�ែបម្រួ�ួលលក្ខខខណ្ឌឌលើ�ើទីីផ្សាារ លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់រំ ំពឹឹងទុុក និិងពេ�លវេេលាដែ�លកន្លលងផុុត។
ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យឥណទាននៃ�ផលបត្រ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមួួយ តម្រូ�ូវឱ្យយមានការប៉ាា ន់់ស្មាា នបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដូូចជា លទ្ធធភាពនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នៃ�អនុុបាត
ការខាតបង់់ពាក់់ព័័ន្ធធ និិងការមិិនសងប្រា�ក់់ទៅ�វិ ិញទៅ�មករវាងភាគីីដៃ�គូូ។ ធនាគារវាស់់វែែងហានិិភ័័យឥណទានដោ�យប្រើ�ើ� ប្រូ�ូបាបនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់

(PD) ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង (EAD) និិងការខាតបង់់នៅ�ពេ�លមិិនមានការសងប្រា�ក់់ (LGD) ក្នុុ�ងការវាស់់វែែងការខាតបង់់ឥណទាន
រំ ំពឹឹងទុុក (ECL) ក្រោ��ម CIFRS 9 ។
ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ� និិ ងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល និិ ងធនាគារផ្សេ�េងៗ ត្រូ�ូវបានចាត់់ ទុុ កថាមានហានិិ ភ័័យឥណទានតិិ ចតួួ ច។ ចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់
ឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានតាមដានដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ឥណទាន។ ការវាស់់វែែងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានកំំណត់់

ត្រឹ�ឹ ម ការខាតបង់់ ឥណទានរំពឹ
ំ ឹ ងទុុ ក១២ខែ�។ ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំល
ំ ស់់ ត្រូ�ូវបានតាមដាន
ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកពីីការថយចុះះ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឥណទានរបស់់វា ហើ�ើយការវាស់់វែែងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃគឺឺអនុុវត្តតតាមវិ ិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល ដូូចបាន
ពណ៌៌នាក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាាល់់ ៣៥.១ (គ)។

(ខ)

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិតហាានិិភ័័យ និិងគោ�ោលកាារណ៍៍បន្ថថយហាានិិភ័័យ
ធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ និិងផ្ដដល់់ឥណទាននិិងបុុរេេប្រ�ទានជូូនអតិិថិិជនជាឯកត្ដដជន ឬសហគ្រា�សនានាក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ ធនាគារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិតហានិិភ័័យ និិងផ្តោ�ោតការយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើហានិិភ័័យឥណទាន នៅ�ពេ�លដែ�លហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។
ធនាគារបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់គោ�លការណ៍៍និិងការអនុុវត្តតជាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យឥណទាន។ គោ�លការណ៍៍ដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធធភាពបំំផុុតក្នុុ�ង

ចំំណោ�មគោ�លការណ៍៍ទាំំងអស់់នេះ�ះ គឺឺការធានាដោ�យដាក់់វត្ថុុ�បញ្ចាំំ�លើ�ើឥណទាននិិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន ដែ�លជាការអនុុវត្តតទូូទៅ�។ ធនាគារ

អនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការទទួួលយកនូូវចំំណាត់់ថ្នាាក់់ជាក់់លាក់់នៃ�វត្ថុុ�បញ្ចាំំ� ឬការកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យឥណទាន។ ប្រ�ភេ�ទនៃ�វត្ថុុ�បញ្ចាំំ�
សំំខាន់់ៗដើ�ើម្បីី�ធានាឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន មានដូូចជា៖

		

■

វត្ថុុ�បញ្ចាំំ�ជាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាលំំនៅ�ដ្ឋាា ន (មានដីីធ្លីី� អគារ និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ផ្សេ�េងៗ)

		

■

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន

		

■

អគារពាណិិជ្ជជកម្មម និិងដីីធ្លីី�

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក)
ការវាស់់វែែងសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ ការខាតបង់់ ឥណទានរំ ំពឹឹ ងទុុ ក ក្រោ��មវិ ិធីី សាស្រ្ត�តបីី ដំំណាក់់កាលរបស់់ CIFRS 9 គឺឺ ដើ�ើម្បីី�កត់់ ត្រា�សំំវិ ិធានធន
សម្រា�ប់់ ការខាតបង់់ ឥណទានរំពឹ
ំ ឹ ងទុុ កពេ�ញមួួ យអាយុុកាល ចំំ ពោះ�ះឧបករណ៍៍ហិិ រញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានកំំ ណើ�ើ នហានិិ ភ័័យឥណទានជាសារវន្តត

ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ឬឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
ដែ�លមិិនទាន់់មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃគួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់ ក្នុុ�ងហានិិភ័័យឥណទាន នឹឹងត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន
រំ ំពឹឹងទុុក១២ខែ�។

ក្រោ��មវិ ិធីី សាស្រ្ត�តបីី ដំំណាក់់កាល ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជាបីី ដំំណាក់់កាល អាស្រ័�័យទៅ�តាមបម្រែ�ែបម្រួ�ួលដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ នៅ�
ក្នុុ�ងហានិិភ័័យឥណទាន។

		

■

ដំំណាក់់កាលទីី១ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមិិនមានកំំណើ�ើ នហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង និិងមិិន
មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាននាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់
ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក១២ខែ�។

		

■

ដំំណាក់់កាលទីី២ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានកំំណើ�ើ នហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាន

ភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា ញថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន
រំ ំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល។

289

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
		

■

ដំ
 ំណាក់់កាលទីី៣ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា ញថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្នុុ�ងសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល។

		

■

ការទិិញទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន ឬ ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានពីីដំំបូូង គឺឺជា
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ទាំំងឡាយណាដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង។ សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់
ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា នពេ�ញមួួយអាយុុកាល (ដំំណាក់់កាលទីី ៣)។

ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យនិិងការសន្មមតសំំខាន់់ៗ ដែ�លធនាគារបានអនុុវត្តតទៅ�តាមតម្រូ�ូវការនានារបស់់ស្តតង់់ដារ ក្នុុ�ងការវាស់់វែែងសំំវិ ិធានធន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
(i)កំំណើ�ើ នហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត - significant increase in credit risk (‘SICR’)
ការប៉ាា ន់់ស្មាា ន SICR គឺឺជាការវិ ិភាគពហុុកត្តាា និិងការវិ ិភាគជារួួម អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការរួួមបញ្ចូូ� លគ្នាា រវាងព័័ត៌៌មានផ្នែ�ែកបរិ ិមាណ និិង/ឬ គុុណភាព។

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាតើ�ើហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ចំំពោះ�ះឥណទាន/ហិិរញ្ញញ ប្បបទាន បានកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់ឬទេ�ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើ

កដំំបូូងមក គេ�យកហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នាពេ�លកត់់ត្រា�លើ�ើក
ដំំបូូង។ អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ម្នាាក់់ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានកំំណើ�ើ នហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ប្រ�សិិនបើ�ើការសងប្រា�ក់់
របស់់គាត់់ហួួសកាលកំំណត់់សង៣០ថ្ងៃ�ៃ ទៅ�តាមកាលវិ ិភាគសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។

(ii)និិយមន័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ និិងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
ធនាគារកំំ ណត់់ថាឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មួួ យស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់មិិនសងប្រា�ក់់ និិ ង មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នៅ�ពេ�លដែ�លឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�នោះ�ះស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យណាមួួយ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

		

■

ប្រា�ក់

់ដើ�ើម ឬការប្រា�ក់់ ឬទាំំងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់នៃ�ឥណទាន ហួួសកំំណត់់សងលើ�ើសពីី៩០ថ្ងៃ�។
ៃ ក្នុុ�ងករណីីហ្វាាស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ឡើ�ើងវិ ិញ (ឧ. ឥណទានវិ ិបារូូបន៍៍) ហ្វាាស៊ីី�លីីធីីត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់
នៅ�សល់់លើ�ើសពីីកម្រិ�ិតដែ�លបានអនុុម័័ត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬលើ�ើសក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃបន្តតបន្ទាាប់់។ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ពីីរយៈៈពេ�លនៃ�បំំណុុ លដែ�លនៅ�
ជំំពាក់់ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
(1) ការទូូទាត់់សងតាមគ្រា�នីីមួួយៗ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងឱ្យយគ្រ�ប់់ចំំនួួន។ ការទូូទាត់់សងតែ�មួួយចំំណែ�កនៃ�ការសងតាមគ្រា�ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកជាការសងយឺឺត។
(2)នៅ�ពេ�លដែ�លការបង់់សងឥណទានត្រូ�ូវបានផ្អាា កឬពន្យាារ អាស្រ័�័យទៅ�តាមការចរចា និិងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិ ិញ នោះ�ះការកំំណត់់
រយៈៈពេ�លនៃ�បំំ ណុុ លដែ�លនៅ�ជំំ ពាក់់ នឹឹ ងត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីី រយៈៈពេ�លនៃ�ការផ្អាា កឬពន្យាារនោះ�ះ។ ការផ្អាា កឬពន្យាារមិិ នត្រូ�ូវលើ�ើសពីី
រយៈៈពេ�ល៦ខែ�ទេ� គិិតចាប់់ពីីកាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ផ្អាា កឬពន្យាាររបស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូ។

(3)នៅ�ពេ�លដែ�លការបង់់សងប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិ ិញ ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ �ពេ�ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬយូូរជាងនេះ�ះ នោះ�ះឥណទានត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ថាមាន
ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លការមិិនសងប្រា�ក់់បានកើ�ើតឡើ�ើង លុះះ�ត្រា�តែ�វាមិិនមានបង្ហាា ញពីីចំំណុុ ចខ្សោ�ោយណាមួួយ ដែ�លអាចបណ្តា
ា លឱ្យយ
វាត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់អាស្រ័�័យទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ហានិិភ័័យឥណទាន។

		

■

ឥណទានត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យបង្ខំំ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាស្រ័�័យទៅ�តាមហេ�តុុផលជាច្រើ�ើ�នដូូចជា ការក្ស័័�យធន ផលវិ ិបាកផ្នែ�ែក

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ជាសារវន្តត ជាដើ�ើម។ ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ដែ�លឥណទានមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងការមិិនសងប្រា�ក់់ ឬមិិនហួួសកំំណត់់សង ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យ
បង្ខំំ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ឥណទាននោះ�ះត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាស្រ័�័យទៅ�តាមការអនុុម័័តរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការ
ឥណទាន។

		

■

ការរៀ�ៀបចំំ និិងការកំំណត់់កាលវិ ិភាគហ្វាាស៊ីី�លីីធីីឥណទានមួួយឡើ�ើងវិ ិញ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកែ�ប្រែ�ែរយៈៈពេ�ល និិងលក្ខខខណ្ឌឌបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើកដំំបូូង

នៃ�ហ្វាាស៊ីី�លីីធីីឥណទាន អាស្រ័�័យទៅ�តាមកំំណើ�ើ ននៃ�ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូ។

		

■

ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូមានឥណទានច្រើ�ើ�នជាមួួយធនាគារ ហើ�ើយមានការអនុុវត្តតកាតព្វវកិិច្ចចការសងប្រា�ក់់គ្នាា ទៅ�វិ ិញទៅ�
មក (cross default) នោះ�ះតម្រូ�ូវឱ្យយមានការប៉ាា ន់់ស្មាា នសំំវិ ិធានធន ក្រោ��មការមិិនសងប្រា�ក់់នៃ�កាតព្វវកិិច្ចចបំំណុុ លមួួយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការមិិន

សងប្រា�ក់់នៃ�កាតព្វវកិិច្ចចបំំណុុ លមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត (ការមិិនសងប្រា�ក់់ឆ្លលងគ្នាា )។ ក្នុុ�ងករណីីមិិនមានឃ្លាាដែ�លចែ�ងពីីសិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្បីី�ទាមទារការទូូទាត់់
សង នោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃសំំវិ ិធានធន ចាំំបាច់់ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចំំពោះ�ះឥណទានក្នុុ�ងកម្រិ�ិតឯកត្តតជនជំំនួួសឱ្យយកម្រិ�ិតអ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូជារួួម។
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■

គណនីីដែ�លត្រូ�ូវជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
(iii)

ការវាស់់វែែង (ECL - លទ្ធធផលវិ ិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការសន្មមត និិងការប៉ាា ន់់ស្មាា ន)
ECL ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា ន ១២ខែ� ឬតាមមូូលដ្ឋាា នពេ�ញមួួយអាយុុកាល អាស្រ័�័យទៅ�តាមកំំណើ�ើ នហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តតដែ�លបាន
កើ�ើតឡើ�ើង ចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង ឬប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមមួួយត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន។ ECL ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃ
និិងវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា នប្រ�មូូលផ្តុំំ��។

ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាក្រុ�ុម ECL ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ��ើការប៉ាា ន់់ស្មាា ន PD, LGD និិង EAD សម្រា�ប់់ខែ�បន្ទាាប់់ក្នុុ�ងអនាគត និិងសម្រា�ប់់ផ្នែ�ែករួួម។
ធាតុុទាំំងបីីនេះ�ះត្រូ�វូ បានគុុណបញ្ចូូ� លគ្នាាដើ�ើម្បីី�គណនារក ECL សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�នីីមួួយៗក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ដែ�លបន្ទាាប់់មកវាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អប្បបហារត្រ�ឡប់់

ទៅ�វិ ិញនាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ និិងត្រូ�វូ បានបូូកបញ្ចូូ� លគ្នាាវិ ិញ។ អត្រា�អប្បបហារដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងការគណនា ECL គឺឺជាអត្រា�ការប្រា�ក់់មាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាពដំំបូូង ឬអត្រា�ដែ�លប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល។

ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល សំំវិ ិធានធន ECL ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ��ើការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសមតុុល្យយដែ�លមិិនទាន់់ទូូទាត់់ ជាមួួយនឹឹងតម្លៃ�ៃ
បច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ដែ�លរំ ំពឹឹងថាត្រូ�ូវទទួួលបានពីីអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់។

		

ប្រូ�ូបាាបនៃ�កាារមិិនសងប្រា�ាក់់ (Probability of Default)
PD គឺឺជាលទ្ធធភាពដែ�លអតិិថិិជនម្នាាក់់មិិនសងប្រា�ក់់ចំំពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ខ្លួ�ន
ួ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ�បន្ទាាប់់ (PD១២ខែ�) ឬក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ពេ�ញមួួយអាយុុកាលដែ�លនៅ�សល់់ (PD ពេ�ញមួួយអាយុុកាល) របស់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ។
PD ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើងដោ�យអនុុវត្តតទម្រ�ង់់កាលផុុតកំំណត់់ រហូូតដល់់ PD ១២ ខែ�នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ទិិន្ននន័័យផុុតកំំណត់់

ពិិនិិត្យយមើ�ើលទៅ�លើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លការមិិនសងប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានចាប់់ផ្តើ��ើមបង្កើ��ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ portfolio មួួយ ចាប់់ពីីចំំណុុ ចកត់់ត្រា�ដំំបូូង និិងពេ�ញមួួយ
អាយុុកាលនៃ�ឥណទាននោះ�ះ។ ទិិន្ននន័័យផុុតកំំណត់់អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យដែ�លត្រូ�ូវបានអង្កេ�េតរួួចក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក និិងត្រូ�ូវបានសន្មមតថាមាន
ភាពដូូចគ្នាាចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំងអស់់ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់នោះ�ះ ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ដោ�យការវិ ិភាគដែ�លបានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក។

		

ចំំនួួនដែ�លមាានហាានិិភ័័យមិិនសង (Exposure at Default)
EAD គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបដែ�លធនាគារមានហានិិភ័័យ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មិិនសងប្រា�ក់់ដែ�លនៅ�ជំំពាក់់។
EAD ១២ខែ� ឬ ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ត្រូ�ូវបានកំំណត់់អាស្រ័�័យទៅ�តាមទិិន្ននន័័យការបង់់ប្រា�ក់់រំ ំពឹឹងទុុក ដែ�លមានភាពខុុសគ្នាា អាស្រ័�័យទៅ�តាម
ប្រ�ភេ�ទផលិិតផល។

		

■

ចំំពោះ�ះផលិិតផលដែ�លត្រូ�ូវដករំ ំលស់់ និិងឥណទានដែ�លត្រូ�ូវសងប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាដែ�លអ្ននកខ្ចីី�

ប្រា�ក់់នៅ�ជំំពាក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ� ឬ រយៈៈពេ�លផុុតកំំណត់់ដែ�លនៅ�សល់់។

		

■

ចំំពោះ�ះផលិិតផលហ្វាាស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ ហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានព្យាាករ ដោ�យយកកម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទាន

គុុណជាមួួយនឹឹងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នាពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ ដែ�លកម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទានគឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់អតិិបរមាដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ម្នាាក់់
អាចខ្ចីី�បាន ហើ�ើយការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នាពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ គឺឺជាសមមាត្រ�នៃ�កម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទាន ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដោ�យអតិិថិិជន
នាចំំណុុ ចពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់។

		

កាារខាាតបង់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លមិិនមាានកាារសងប្រា�ាក់់ (Loss Given Default)
LGD គឺឺជាការរំ ំពឹឹងទុុករបស់់ធនាគារអំំ ពីីកំំណើ�ើ ននៃ�ការខាតបង់់ចំំពោះ�ះហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់។ LGD មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា អាស្រ័�័យ
ទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទភាគីីដៃ�គូូ ប្រ�ភេ�ទ និិងអតីីតភាពនៃ�សំំណង និិងទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�ដែ�លមាន ឬការគាំំទ្រ�ឥណទានផ្សេ�េងៗ។ LGD ត្រូ�ូវបានបង្ហាា ញដោ�យ
ភាគរយនៃ�ការខាតបង់់ ក្នុុ�ងមួួ យឯកតាហានិិ ភ័័យ នាចំំ ណុុ ចពេ�លមិិ នសងប្រា�ក់់ (EAD)។ LGD ត្រូ�ូវបានគណនាទាំំងចំំពោះ�ះរយៈៈពេ�ល១២ខែ�

និិងរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាល។ LGD គឺឺជាភាគរយនៃ�ការខាតបង់់ដែ�លរំ ំពឹឹងថាត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើង ប្រ�សិិនបើ�ើមានការមិិនសងប្រា�ក់់កើ�ើត
ឡើ�ើង លើ�ើរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាលរំ ំពឹឹងទុុកដែ�លនៅ�សល់់របស់់ឥណទាន។

ការសន្មមតដែ�លជាមូូលដ្ឋាា នសម្រា�ប់់ការគណនា ECL ត្រូ�ូវបានតាមដាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាបន្តតបន្ទាាប់់។ មិិនមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលជាសារវន្តតណាមួួយ

ចំំពោះ�ះវិ ិធីីសាស្រ្ត�តនៃ�ការប៉ាា ន់់ស្មាា ន ឬការសន្មមតជាក់់លាក់់ណាមួួយ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ង ការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នេះ�ះទេ�។
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
(iv)

ព័័ត៌៌មាននាពេ�លអនាគតដែ�លត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូូ ECL
ការគណនា ECL ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ� លនូូវព័័ត៌៌មាននាពេ�លអនាគត។ ធនាគារបានអនុុវត្តតការវិ ិភាគក្នុុ�ងគ្រា�មុុន និិងបានកត់់សម្គាាល់់នូូវធាតុុអថេ�រផ្នែ�ែក
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសំំខាន់់ៗដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើហានិិភ័័យឥណទាន និិងការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក សម្រា�ប់់ portfolio នីីមួួយៗ។

ធាតុុអថេ�រផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសំំខាន់់ៗ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់ពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់វាចំំពោះ�ះ PD មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា ទៅ�តាមឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។ ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ

របស់់ អ្ននកឯកទេ�ស ក៏៏ ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ រការនេះ�ះផងដែ�រ។ ការព្យាាករក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមកចំំ ពោះ�ះធាតុុអថេ�រផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំ ងនេះ�ះ
(“សេ�ណារី ីយ៉ូូ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមូូលដ្ឋាា ន”) ត្រូ�ូវបានដកស្រ�ង់់ប្រ�ភពមកពីីការស្រា�វជ្រា�វខាងក្រៅ��។ ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ធាតុុអថេ�រផ្នែ�ក
ែ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំងនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ
PD ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យការអនុុវត្តតការវិ ិភាគស្ថិិ�តិិត្រ�ឡប់់ថយក្រោ��យ ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបម្រែ�ែបម្រួ�ួលនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់នៅ�ក្នុុ�ងធាតុុអថេ�រទាំំង
នេះ�ះ ដែ�លធ្លាាប់់មានប្រ�វត្តិិ�នៃ�អត្រា�មិិនសងប្រា�ក់់ នៅ�ពេ�លដែ�ល LGD ផ្អែ�ែកលើ�ើការកំំណត់់របស់់ធនាគារនៃ�ការកាត់់បន្ថថយវត្ថុុ�បញ្ចាំំ� និិង EAD គឺឺ
ផ្អែ�ែកលើ�ើទម្រ�ង់់ការទូូទាត់់រំ ំពឹឹងទុុក។

បន្ថែ�ែមពីី លើ�ើសេ�ណារីយ៉ូូ�ដែ�
ី
លពឹឹ ងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ធនាគារពិិ ចារណាទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពនៃ�សេ�ណារីយ៉ូូ�ផ្សេ
ី �េងៗទៀ�ៀត ជាមួួ យនឹឹងការការ

ថ្លឹឹ�ងសេ�ណារី ីយ៉ូូ�។ ចំំនួួននៃ�សេ�ណារី ីយ៉ូូ�ផ្សេ�េងៗដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការវិ ិភាគប្រ�ភេ�ទផលិិតផលចម្បបង
នីីមួួយៗ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាមិិនមាន non-linearities។ ចំំនួួនសេ�ណារី ីយ៉ូូ� និិង លទ្ធធផលសន្មមតរបស់់វា ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃនៅ�រៀ�ៀងរាល់់កាលបរិ ិច្ឆេ�េទ
រាយការណ៍៍នីីមួួយៗ។ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារបានសន្និិ�ដ្ឋាា នថាមានសេ�ណារី ីយ៉ូូ�

ចំំនួួនបីីដែ�លចាប់់បាន non-linearities យ៉ាា ងសមស្រ�ប។ ការថ្លឹឹ�ងសេ�ណារី ីយ៉ូូ�ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យការផ្គុំំ��បញ្ចូូ� លគ្នាានៃ�ការវិ ិភាគស្ថិិ�តិិ និិងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យ
របស់់អ្ននកជំំនាញខាងផ្នែ�ែកឥណទាន ដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងមួួយចំំនួួនដែ�លមានសេ�ណារី ីយ៉ូូ�នីីមួួយៗជាតំំណាង។

ជាមួួយនឹឹងការព្យាាករផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ការធ្វើ�ើ�គម្រោ��ង និិងលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងនានា គឺឺប្រ�ឈមនឹឹងភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់ពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ង
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ដូូចនេះ�ះ លទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែងអាចមានភាពខុុសគ្នាា ជាសារវន្តតពីីការធ្វើ�ើ�គម្រោ��ងទាំំងនេះ�ះ។ ធនាគារពិិចារណាទៅ�លើ�ើការព្យាាករទាំំងនេះ�ះ

ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា ញពីីការប៉ាា ន់់ស្មាា នល្អអបំំផុុតទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង និិងបានធ្វើ�ើ�ការវិ ិភាគទៅ�លើ�ើ non-linearities និិងភាពមិិនស៊ីី�មេ�ទ្រី�ី

គ្នាានៃ� portfolios ខុុសៗគ្នាា របស់់ធនាគារ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាសេ�ណារី ីយ៉ូូ�ដែ�លត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ �ស គឺឺជាតំំណាងដ៏៏សមស្រ�បចំំពោះ�ះសេ�ណារី ីយ៉ូូ�នានា

ដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង។

		

កាារសន្មមតធាាតុុអថេ�រម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ការថ្លឹឹ�ងដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ចំំពោះ�ះសេ�ណារី ីយ៉ូូ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនីីមួួយៗ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៨ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិងថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០១៩ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ការវិ ិនិិច្ឆ័័�យនិិងការសន្មមតសំំខាន់់ៗ ដែ�លធនាគារបានអនុុវត្តតទៅ�តាមតម្រូ�ូវការនានារបស់់ស្តតង់់ដារ ក្នុុ�ងការវាស់់វែែងសំំវិ ិធានធន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
កាារថ្លឹឹ�ង portfolios ទាំំ�ងអស់់
មូូលដ្ឋាា ន

៥០%

ល្អអបំំផុុត

២៥%

អាក្រ�ក់់បំំផុុត

២៥%
១០០%

		

កាារវិិភាាគភាាពប្រែ��ប្រួ�ួល Sensitivity analysis
ការសន្មមតដែ�លមានភាពជាសារវន្តតបំំផុុតដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សំំវិ ិធានអតិិផរណាធន ECL គឺឺអតិិផរណា ដែ�លវាធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជា

សារវន្តតលើ�ើលទ្ធធភាព របស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញការសងប្រា�ក់់ទៅ�តាមកិិច្ចចសន្យាា ក៏៏ដូូចជា ដំំណើ�ើ រការអាជីីវកម្មម និិងតម្លៃ�ៃនៃ�វត្ថុុ�បញ្ចាំំ�
របស់់ពួួកគេ�។
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
(iv)

ព័័ត៌៌មាននាពេ�លអនាគតដែ�លត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូូ ECL (ត)
បម្រែ�ែបម្រួ�ួល ECL គិិ តត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ និិ ងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លអាចកើ�ើតមានដោ�យសារការប្រែ�ែប្រួ�ួលប៉ាា រ៉ាា ម៉ែ�ែត្រ�ដ៏៏
សមហេ�តុុផល ខុុសពីីការសន្មមតជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការសន្មមតធាតុុអថេ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ធនាគារ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

អតិិផរណា

(v)

២០១៩

២០១៨

ECL

ECL

បម្រែ��បម្រួ�ួល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

+/-០,៥%

៥៤.៣៥១

២២១.៤៨០

(៤៨.៩០៨)

(១៩៦.៥១២)

ការដាក់់ហានិិភ័័យជាក្រុ�ុម ចំំពោះ�ះ ECL ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា នប្រ�មូូលផ្តុំំ��

ចំំពោះ�ះសំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក ដែ�លយកគំំរូតា
ូ មមូូលដ្ឋាា នប្រ�មូូលផ្តុំំ�� ការប្រ�មូូលផ្តុំំ��ហានិិភ័័យត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមមូូលដ្ឋាា ន
នៃ�លក្ខខណៈៈហានិិភ័័យជារួួម ក៏៏ធ្វើ��បែ�
ើ បនេះ�ះហានិិភ័័យដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមតែ�មួួយគឺឺមានភាពដូូចគ្នាា ។

ក្នុុ�ងការដាក់់ជាក្រុ�ុម តម្រូ�ូវឱ្យយមានព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ក្រុ�ម
ុ ដើ�ើម្បីី�អាចប្រ�មូូលស្ថិិ�តិិបាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានព័័ត៌៌មានផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទេ� នោះ�ះ
ធនាគារបានពិិចារណាទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យគោ�លខាងក្នុុ�ង/ខាងក្រៅ��បន្ថែ�ែម ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�គំំរូ។
ូ
ភាពសមស្រ�បក្នុុ�ងការដាក់់ជាក្រុ�ុម ត្រូ�ូវបានតាមដាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ តាមមូូលដ្ឋាា នប្រ�ចាំំការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ ដោ�យផ្នែ�ែកហានិិភ័័យឥណទាន។
(vi)គោ�លការណ៍៍ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�
ជាទូូទៅ� ការជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លសកម្មមភាពនានាក្នុុ�ងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងគ្រ�ប់់មធ្យោ�ោបាយរួួចហើ�ើយ

ឬនៅ�ពេ�លដែ�លការប្រ�មូូលប្រា�ក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតមិិនអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ឬមិិនអាចទទួួលយកបានដោ�យភាពសមស្រ�ប។ នៅ�ពេ�លដែ�លឥណទាន ឬ
ឧបករណ៍៍បំំណុុ លត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមិិនអាចប្រ�មូូលបាន វាត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ក្នុុ�ងគណនីីសំំវិ ិធានធន ឬគណនីីថយចុះះ�តម្លៃ�ៃដែ�លពាក់់ព័័ន្ធ។
ធ
ឥណទាននោះ�ះត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ទាំំងស្រុ�ុង ឬត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�មួួយផ្នែ�ែក បន្ទាាប់់ពីីគិិតពិិចារណាទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃដែ�លអាចលក់់បាន
ជាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ� (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន) និិងនៅ�ពេ�លដែ�លការវិ ិនិិច្ឆ័័�យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងយល់់ឃើ�ើញថា មិិនមានលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការប្រ�មូូល

ប្រា�ក់់មកវិ ិញទេ�។ ឥណទានដែ�លត្រូ�ូវជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវតែ�មានការអនុុម័័តដោ�យក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ឹក្សាាភិិបាល ឬអាជ្ញាាធរដែ�លបានទទួួលសិិទ្ធិិ�។
(vii)

ការកែ�ប្រែ�ែឥណទានឡើ�ើងវិ ិញ

ជួួនកាលធនាគារបានចរចាឡើ�ើងវិ ិញ ឬបានកែ�ប្រែ�ែលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាានៃ�ឥណទានអតិិថិិជនឡើ�ើងវិ ិញ។ នៅ�ពេ�លដែ�លមានហេ�តុុការណ៍៍
នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើខ្លឹឹ�មសារនៃ�លក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី� មានភាពខុុសគ្នាា ជាសារវន្តតពីីលក្ខខខណ្ឌឌដំំបូូងឬទេ�។ ធនាគារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះដោ�យគិិត
ពិិចារណាទៅ�លើ�ើកត្តាាផ្សេ�េងៗ ក្នុុ�ងចំំណោ�មកត្តាាជាច្រើ�ើ�ន ដូូចខាងក្រោ��ម៖

		

■

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មានផលវិ ិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ហើ�ើយការកែ�ប្រែ�ែពិិតជាអាចជួួយកាត់់បន្ថថយលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា ឱ្យយនៅ�ត្រឹ�ឹម
ចំំនួួនដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់រំ ំពឹឹងថាមានលទ្ធធភាពបង់់ប្រា�ក់់

		

■

ថាតើ�ើមានលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី�សំំខាន់់ៗត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ ដូូចជាការបែ�ងចែ�កប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ/ផលចំំណេ�ញដែ�លផ្អែ�ក
ែ លើ�ើមូូលធន ដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់
ជាសារវន្តតលើ�ើទិិន្ននន័័យហានិិភ័័យរបស់់ឥណទាននោះ�ះ

ការពន្យាារពេ�លឥណទានជាក់់លាក់់ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មិិនមានផលវិ ិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

		

■

		

■

		

■

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រប្រ�ភេ�ទរូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់ឥណទាន

		

■

ការដាក់់បញ្ចូូ� លទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ� ការធានាផ្សេ�េងៗ ឬការពង្រី�ីកទំំហំំឥណទាន ដែ�លមានផលបះះពាល់់ជាសារវន្តតលើ�ើហានិិភ័័យនៃ�ឥណទាននោះ�ះ

ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់ជាក់់លាក់់
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
(vii)

ការកែ�ប្រែ�ែឥណទានឡើ�ើងវិ ិញ (ត)
បន្ទាាប់់ពីីបានធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ�ែរួួចហើ�ើយ ហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឥណទានទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃនាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍
និិ ងត្រូ�ូវបានបៀ�ៀបធៀ�ៀបជាមួួ យនឹឹងហានិិ ភ័័យក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌដើ�ើមនៅ�ពេ�លកត់់ ត្រា�ដំំបូូង នៅ�ពេ�លដែ�លការកែ�ប្រែ�ែមិិ នមានភាពជាសារវន្តត

ហើ�ើយមិិ ន បណ្តា
ា លឱ្យយមានការឈប់់ ក ត់់ ត្រា� ឥណទានដំំ បូូ ង ។ ធនាគារតាមដានដំំ ណើ�ើ រការទ្រ�ព្យយសកម្មម ដែ� លបានកែ�ប្រែ�ែជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។

ធនាគារអាចកំំណត់់ថាហានិិភ័័យឥណទាន ត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអគួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់ បន្ទាាប់់ពីីការរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិ ិញរួួច ដូូចនេះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមនោះ�ះត្រូ�ូវបាន
ដកចេ�ញពីីដំំណាក់់កាលទីី៣ ឬដំំណាក់់កាលទីី២ (ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល) មកដំំណាក់់កាលទីី១ (ECL ១២ខែ�) វិ ិញ។ ករណីីនេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់តែ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានដំំណើ�ើ រការល្អអស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៦ខែ�បន្តតបន្ទាាប់់ ឬលើ�ើសពីីនេះ�ះ។
(viii)

ហានិិភ័័យក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ
ហានិិ ភ័័យក្រៅ��តារាងតុុល្យយការមានដូូ ចជា ហ្វាាស៊ីី�លីី ធីីពាណិិជ្ជជកម្មម និិ ងកិិច្ចចសន្យាាដែ�លមិិ នទាន់់ បានដកប្រា�ក់់ ។ ធនាគារបានប្រើ�ើ� Credit

Conversion Factor (CCF) ដើ�ើម្បីី�ប៉ាា ន់់ស្មាា ន EAD នៃ�ខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ។ EAD ត្រូ�ូវបានប៉ាា ន់់ស្មាា នចំំនួួន ១០០% នៃ�ហានិិភ័័យខ្ទង់
ទ ់ក្រៅ��តារាង
តុុល្យយការ ដោ�យប្រើ�ើ� CCF។

(ឃ)

ហាានិិភ័័យឥណទាានអតិិបរមាាមុុនពេ�លរឹឹបអូូសវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�� ឬមុុនពេ�លពង្រី�ីកឥណទាានផ្សេ�េងៗ
ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា។

ចំំពោះ�ះបំំណុុ លយថាហេ�តុុ ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមាគឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់អតិិបរមា ដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើកាតព្វវកិិច្ចចនៃ�ឧបករណ៍៍
ដែ�លបានចេ�ញផ្សាាយត្រូ�ូវបានគេ�ស្នើ�ើ�ឱ្យយបង់់។ ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុងនៃ�
ហ្វាាស៊ីី�លីីធីីឥណទានបានផ្តតល់់ឱ្យយអតិិថិិជន ដែ�លមិិនទាន់់បានដក។ តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ បង្ហាា ញពីីហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមាចំំពោះ�ះធនាគារ

ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លអាចមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ៖

២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

១២៥.៧០៩.២០០

៥១២.២៦៤.៩៩០

៩២.៣៤២.៤៤៧

៣៧១.០៣១.៩៥២

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

១.៩២៩.៩៥៦

៧.៨៦៤.៥៧១

១.៥៧៥.៣៥០

៦.៣២៩.៧៥៧

៣៨.០៦៦.៧២៤

១៥៥.១២១.៩០០

៤០.៣៥៦.៦៥៦

១៦២.១៥៣.០៤៤

៤.៤២២.៣២៩

១៨.០២០.៩៩១

៦.៣៨១.០០២

២៥.៦៣៨.៨៦៦

ហានិិភ័័យឥណទានដុុលសរុុប

៦៨៦.៥៤៦.៣១៩

២.៧៩៧.៦៧៦.២៥០

៥៨០.៧៥៧.៨៤៤

២.៣៣៣.៤៨៥.០១៨

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ (ECL)

(១២.៩៦១.៥២៤)

(៥២.៨១៨.២១០)

(១៣.៦៨៧.៧៤៨)

(៥៤.៩៩៧.៣៧២)

៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៥៦៧.០៧០.០៩៦

២.២៧៨.៤៨៧.៦៤៦

ហានិិភ័័យឥណទានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ទ្រ�ព្យយសកម្មមក្នុុ�ងតារាងតុុល្យយការ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ហានិិភ័័យឥណទានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្យយការ
កិិច្ចចសន្យាាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឥណទាន
កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ហានិិភ័័យឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

តារាងខាងលើ�ើនេះ�ះបង្ហាា ញពីីសេ�ណារី ីយ៉ូូ�ដែ�លអាក្រ�ក់់បំំផុុតនៃ�ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ធនាគារ ដោ�យមិិនបានគិិតដល់់ទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�ដែ�លបាន

កាន់់ កាប់់ និិ ង/ឬ ការពង្រី�ី កឥណទានផ្សេ�េងៗទេ�។ ចំំ ពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមក្នុុ�ងតារាងតុុល្យយការហានិិ ភ័័យខាងលើ�ើគឺឺ ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ។
ដូូចបានបង្ហាា ញខាងលើ�ើ ៧៥% (២០១៨ ៖ ៧៦%) នៃ�ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមាសរុុប កើ�ើតមកពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ជឿ�ឿជាក់់លើ�ើលទ្ធធភាពរបស់់ខ្លួ�ួនក្នុុ�ងការបន្តត ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងរក្សាាហានិិភ័័យឥណទានដែ�លកើ�ើតមកពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានរបស់់ធនាគារ
ឱ្យយស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអប្បបបរមា តាមវិ ិធីីដូូចខាងក្រោ��ម៖
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
(ឃ)
		

ហាានិិភ័័យឥណទាានអតិិបរមាាមុុនពេ�លរឹឹបអូូសវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�� ឬមុុនពេ�លពង្រី�ីកឥណទាានផ្សេ�េងៗ (ត)
■

ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានធានាដោ�យទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ� ហើ�ើយទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�មានតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ �ពីី ៦០% ទៅ� ៧០%
នៃ�ឥណទាន។

		

■

ធនាគារមាននីីតិិវិ ិធីីវាយតម្លៃ�ៃឥណទានសមស្រ�ប មុុនពេ�លផ្តតល់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានជូូនអតិិថិិជន។

		

■

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ ត្រូ�ូវបានផ្ញើ��នៅើ �ធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ ហើ�ើយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យសមស្រ�ប
ហើ�ើយជឿ�ឿជាក់់ថាធនាគារមិិនមានការខាតបង់់ជាសារវន្តតពីីធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកទាំំងនេះ�ះទេ�។

(ង)	គុុណភាាពឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពឥណទាន នៃ�ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទាន ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃចំំណាត់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លត្រូ�ូវបាន

តាក់់តែ�ងឡើ�ើងយ៉ាា ងសមស្រ�បជាមួួយនឹឹងប្រ�ភេ�ទផលិិតផល និិងភាគីីដៃ�គូូផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ វិ ិធីីសាស្រ្ត�តទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងធនាគារ
និិងបានគួួបផ្សំំ�ជាមួួយនឹឹងការវិ ិភាគស្ថិិ�តិិ រួួមជាមួួយនឹឹងការវិ ិនិិច្ឆ័័�យរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកឥណទាន។

ការពណ៌៌នាពីីគុុណភាពឥណទាន ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម៖
គុុណភាាពឥណទាាន

ពណ៌៌នាា

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ បង្ហាា ញពីីសមត្ថថភាពរឹ ឹងមាំំក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់។
ធនាគារតាមដានអ្ននកជាប់់បំំណុុ លក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទៅ�តាមស្ថាា នភាពនៃ�ការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាាវ។
អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លសងប្រា�ក់់ហួួសកាលកំំណត់់សង ៣០ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាសងប្រា�ក់់ ទាំំង
ចំំពោះ�ះហ្វាាស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងហ្វាាស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លវែែង គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងការតាមដានស្តតង់់ដារ។

ការតាមដានពិិសេ�ស

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មានសមត្ថថភាពមធ្យយមក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់។ ធនាគារ
តាមដានអ្ននកជាប់់បំំណុុ លក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទៅ�តាមស្ថាា នភាពនៃ�ការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាាវ។ អ្ននកជាប់់
កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លសងប្រា�ក់់ហួួសកាលកំំណត់់សង ៣០ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាសងប្រា�ក់់ ចំំពោះ�ះហ្វាាស៊ីី�លីីធីី
រយៈៈពេ�លខ្លីី� ឬហួួសកាលកំំណត់់សងចាប់់ពីី៣១ថ្ងៃ�ៃ ដល់់៨៩ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាសងប្រា�ក់់ ចំំពោះ�ះ
ហ្វាាស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លខ្លីី�ហ្វាាស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លវែែង ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងការតាមដានពិិសេ�ស។

ការមិិនសងប្រា�ក់់/ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។

គុុណភាពឥណទាននៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ក្រៅ��ពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងហិិរញ្ញញ ប្បបទាន ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ក
ែ ទៅ�លើ�ើចំំណាត់់ថ្នាាក់់របស់់ភាគីីដៃ�គូូ
ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាមានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹងអត្រា�របស់់ភ្នាាក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃចំំណាត់់ថ្នាាក់់អន្តតរជាតិិផ្សេ�េងៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
គុុណភាាពឥណទាាន

ពណ៌៌នាា

អធិិបតេ�យ្យយ

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លចេ�ញដោ�យធនាគារកណ្តា
ា ល/រដ្ឋឋបាល ឬត្រូ�ូវបានធានាដោ�យ
ធនាគារកណ្តា
ា ល/រដ្ឋឋបាល។

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់វិ ិនិិយោ�គ

សំំដៅ�ដល់់គុុណភាពឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លអ្ននកចេ�ញផ្សាាយមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញ
កាតព្វវកិិច្ចចសងបំំណុុ ល ហើ�ើយអ្ននកកាន់់កាប់់សញ្ញាាប័័ណ្ណណមានហានិិភ័័យឥណទានទាប ចំំពោះ�ះការ
មិិនសងប្រា�ក់់។

មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់វិ ិនិិយោ�គ

សំំដៅ�ដល់់គុុណភាពឥណទានកម្រិ�ិតទាបនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដែ�លមានការប្រ�ឈមខ្ពពស់់នឹឹង
ហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់។

មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះមិិនមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទេ� អាស្រ័�័យដោ�យមិិនមាន
គំំរូូ ចំំណាត់់ថ្នាាក់់។

ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(ង)	គុុណភាាពឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះបង្ហាា ញពីីការវិ ិភាគហានិិភ័័យឥណទាន តាមដំំណាក់់កាល រួួមជាមួួយនឹឹងសំំវិ ិធានធន ECL៖
២០១៩

២០១៨

ECL
១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

សរុុប

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៩៥.៧៦៤.៧៥៣

-

-

៩៥.៧៦៤.៧៥៣

៥៧.២៣៥.៧៦៦

-

-

៥៧.២៣៥.៧៦៦

២៩.៩៤៤.៤៤៧

-

-

២៩.៩៤៤.៤៤៧

៣៥.១០៦.៦៨១

-

-

៣៥.១០៦.៦៨១

-

-

-

-

-

-

-

-

១២៥.៧០៩.២០០

-

-

១២៥.៧០៩.២០០

៩២.៣៤២.៤៤៧

-

-

៩២.៣៤២.៤៤៧

(២.៣៣៨.៦៣៣)

-

-

(២.៣៣៨.៦៣៣)

(១.៧១៤.០៣៨)

-

-

(១.៧១៤.០៣៨)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

១២៣.៣៧០.៥៦៧

-

- ១២៣.៣៧០.៥៦៧

៩០.៦២៨.៤០៩

-

-

៩០.៦២៨.៤០៩

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥០២.៧៣៥.០៦១

-

- ៥០២.៧៣៥.០៦១

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

-

-

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១១.៤៥៦.២១៨

-

៤៩២.៩០៨.៥៣៥ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦

១៣.៧៨០.៧៩៨

-

៤១១.៤០៧.៤៦៤

ការតាមដានពិិសេ�ស

-

-

-

-

-

៥.១៦៣.៤៧០

-

៥.១៦៣.៤៧០

ការមិិនសងប្រា�ក់់

-

-

២៣.៥០៩.៥៧៥

២៣.៥០៩.៥៧៥

-

-

២៣.៥៣១.៤៥៥

២៣.៥៣១.៤៥៥

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១១.៤៥៦.២១៨

២៣.៥០៩.៥៧៥

៥១៦.៤១៨.១១០ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦

១៨.៩៤៤.២៦៨

២៣.៥៣១.៤៥៥

៤៤០.១០២.៣៨៩

(៦៩៦.៦៥៥)

(៣៦.០៥៧)

(៩.៤៥៨.៤១២)

(១០.១៩១.១២៤)

(៩៤១.៩៧៩)

(៧០៧.៣៦៧)

(៩.៨៧០.៦៧៣)

(១១.៥២០.០១៩)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

៤៨០.៧៥៥.៦៦២

១១.៤២០.១៦១

១៤.០៥១.១៦៣

៥០៦.២២៦.៩៨៦

៣៩៦.៦៨៤.៦៨៧

១៨.២៣៦.៩០១

១៣.៦៦០.៧៨២ ៤២៨.៥៨២.៣៧០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

១.៩៥៩.០៧៩.៣២៣

៤៦.៥៣៧.១៥៦

៥៧.២៥៨.៤៨៩

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ១.៥៩៣.៨៧៩.០៧២

៧៣.២៧៥.៨៦៨

៥៤.៨៨៩.០២៣ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

១.០៩០.៦៥៩

-

-

១.០៩០.៦៥៩

៩៥៩.៩៥៣

-

-

៩៥៩.៩៥៣

ការតាមដានពិិសេ�ស

-

-

-

-

-

-

-

-

ការមិិនសងប្រា�ក់់

-

-

-

-

-

-

-

-

១.០៩០.៦៥៩

-

-

១.០៩០.៦៥៩

៩៥៩.៩៥៣

-

-

៩៥៩.៩៥៣

(៣៩២.២៨០)

-

-

(៣៩២.២៨០)

(៣៨៦.៧៥៨)

-

-

(៣៨៦.៧៥៨)

៦៩៨.៣៧៩

-

-

៦៩៨.៣៧៩

៥៧៣.១៩៥

-

-

៥៧៣.១៩៥

២.៨៤៥.៨៩៤

-

-

២.៨៤៥.៨៩៤

២.៣០៣.០៩៨

-

-

២.៣០៣.០៩៨

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់
នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
មានចំំណាត់់ថ្នាាក់់វិ ិនិិយោ�គ
មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់
វិ ិនិិយោ�គ

មិិនមានចំំណាត់់
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់ (ECL)

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានវាាស់់វែែង
តាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់

ការខាតបង់់ (ECL)

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែង
តាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់ (ECL)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(ង)	គុុណភាាពឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
២០១៩

២០១៨

ECL
១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

សរុុប

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

-

៤២.៤៨៩.០៥៣

៤៦.៧១០.៨៣៧

២៦.៨២១

-

៤៦.៧៣៧.៦៥៨

ការតាមដានពិិសេ�ស

-

-

-

-

-

-

-

-

ការមិិនសងប្រា�ក់់

-

-

-

-

-

-

-

-

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

-

៤២.៤៨៩.០៥៣

៤៦.៧១០.៨៣៧

២៦.៨២១

-

៤៦.៧៣៧.៦៥៨

(៣៩.៣៥៨)

(១២៩)

-

(៣៩.៤៨៧)

(៦៦.៨៦៩)

(៦៤)

-

(៦៦.៩៣៣)

៤២.៣៦០.៥០៥

៨៩.០៦១

-

៤២.៤៤៩.៥៦៦

៤៦.៦៤៣.៩៦៨

២៦.៧៥៧

-

៤៦.៦៧០.៧២៥

១៧២.៦១៩.០៥៨

៣៦២.៩២៣

-

១៧២.៩៨១.៩៨១

១៨៧.៤១៥.៤៦៣

១០៧.៥១០

កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិង
កិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់ (ECL)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

- ១៨៧.៥២២.៩៧៣

(ច)	សំំវិិធាានធនបាាត់់បង់់
(i)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក – ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
២០១៩

២០១៨

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ១២ ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

សរុុប

ECL ១២ ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៩៤១.៩៧៩

៧០៧.៣៦៧

៩.៨៧០.៦៧៣

១១.៥២០.០១៩

១.៨២៥.៨៩៤

៤៨៨.៨៥៦

៧.៤៩៧.៩៧៦

៩.៨១២.៧២៦

-

-

-

កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹង
ឹ ទុុក
សំំវិ ិធានធនបាត់់បង់់

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដោ�យសារ
ហានិិភ័័យ ៖

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

១០៦.៤២៧

(១០៦.៤២៧)

-

-

៧០៧

(៧០៧)

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

-

-

-

-

(១០០.៤៧៤)

១០០.៤៧៤

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

(៩១៩)

(២២.២០៦)

២៣.១២៥

-

(១១.៩៣២)

(១៥៨.៤៦៨)

១៧០.៤០០

-

(៤៤៣.៥២៦)

(៥៣៨.៥៥៣)

៣៤២.១៨៥

(៦៣៩.៨៩៤)

(៧៨៦.៨៦៨)

៦០៦.៨៩៣

៣.៩៤៧.១៦៩

៣.៧៦៧.១៩៤

២៥១.៨៨៨

៨៩៨

-

២៥២.៧៨៦

២៦៣.៩៤៤

-

៤៩.៨៣៧

៣១៣.៧៨១

(១៥៩.១៩៤)

(៥.០២២)

(៧៧៧.៥៧១)

(៩៤១.៧៨៧)

(២៤៩.២៩២)

(៣២៩.៦៨១)

(១.៧៩៤.៧០៩)

(២.៣៧៣.៦៨២)

៦៩៦.៦៥៥

៣៦.០៥៧

៩.៤៥៨.៤១២

១០.១៩១.១២៤

៩៤១.៩៧៩

៧០៧.៣៦៧

៩.៨៧០.៦៧៣

១១.៥២០.០១៩

២.៨៣៨.៨៦៩

១៤៦.៩៣២

៣៨.៥៤៣.០២៩

៤១.៥២៨.៨៣០

៣.៧៨៤.៨៧២

២.៨៤២.២០១

៣៩.៦៦០.៣៦៣

៤៦.២៨៧.៤៣៦

ការវាស់់វែែងសំំវិ ិធានធន

បាត់់បង់់ឡើ�ើងវិ ិញសុុទ្ធធ(*)

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ថ្មីី�

ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើត

-

ឡើ�ើង ឬបានទិិញ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានឈប់់កត់់ត្រា�

ក្នុុ�ងអំំឡុុងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ
ក្រៅ��ពីីជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�
សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការ

ខាតបង់់ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ�

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
(ច)	សំំវិិធាានធនបាាត់់បង់់ (ត)
(i)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក – ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន (ត)
២០១៩

២០១៨

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ១២ ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

សរុុប

ECL ១២ ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៣៩៧.៦២៦.៦៦៦

១៨.៩៤៤.២៦៨

២៣.៥៣១.៤៥៥ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ៣៨៦.៤០២.៤០២

៣.៦០៤.៤៨៣

-

-

-

តម្លៃ�ៃយោ�ោងដុុល
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៅ�

ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដោ�យសារ

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ៖

១៦.៥០១.០២៨ ៤០៦.៥០៧.៩១៣

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

២.៩៩៤.៦០៦

(២.៩៩៤.៦០៦)

-

-

៤.៦៣៤

(៤.៦៣៤)

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

-

-

-

- (២១.៦៣០.៦៩៧)

២១.៦៣០.៦៩៧

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

(៣៨៨.៤០៣)

(៤៧៣.៧៦៨)

៨៦២.១៧១

-

(២.៦៧២.៧២៥)

(១.៤៣៩.៧៩០)

៤.១១២.៥១៥

-

(២៦.២៦៤.៣៧៥)

(៣.១៨៩.២៤២)

១.៤០២.៥៨៦ (២៨.០៥១.០៣១) (២៧.០០៧.៧១២)

(២.៦៨៦.៤៣០)

៨៧៤.៧០៨ (២៨.៨១៩.៤៣៤)

១៧០.៦៦០.៩៧១

២៥៣.៦៩៩

- ១៧០.៩១៤.៦៧០ ១១៣.៩៣១.០៩១

-

៣.៣១៥.៥០៤ ១១៧.២៤៦.៥៩៥

ក្នុុ�ងអំំឡុុងការិ ិយបរិ ិច្ឆេ�េទ
ក្រៅ��ពីីជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី� (៦៣.១៧៧.១៤៨)

(១.០៨៤.១៣៣)

(២.២៨៦.៦៣៧)

(៦៦.៥៤៧.៩១៨) (៥១.៤០០.៣២៧)

(២.១៦០.០៥៨)

(១.២៧២.៣០០) (៥៤.៨៣២.៦៨៥)

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១១.៤៥៦.២១៨

២៣.៥០៩.៥៧៥

៥១៦.៤១៨.១១០ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦

១៨.៩៤៤.២៦៨

២៣.៥៣១.៤៥៥ ៤៤០.១០២.៣៨៩

១.៩៦១.៩១៨.១៩២

៤៦.៦៨៤.០៨៨

៩៥.៨០១.៥១៨ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ១.៥៩៧.៦៦៣.៩៤៤

៧៦.១១៨.០៦៩

៩៤.៥៤៩.៣៨៦ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

ការវាស់់វែែងសំំវិ ិធានធន

បាត់់បង់់ឡើ�ើងវិ ិញសុុទ្ធធ

-

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ថ្មីី�

ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើត
ឡើ�ើង ឬបានទិិញ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានឈប់់កត់់ត្រា�

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(*) ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការវាស់់វែែង ECL ដោ�យសារការប្រែ�ែប្រួ�ួល EAD និិង PD ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� គឺឺកើ�ើតឡើ�ើងពីីការដាក់់បញ្ចូូ� លពត៌៌មានទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូថ្មីី�
ូ ៗជាប្រ�ចាំំ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
(ច)	សំំវិិធាានធនបាាត់់បង់់ (ត)
(ii)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ការខាតបង់់ឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក – កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
២០១៩

២០១៨

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ១២ ខែ�

អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៦៦.៨៦៩

៦៤

-

-

-

-

ECL ពេ�ញមួួយ

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

សរុុប
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ECL ពេ�ញមួួយ

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ១២ ខែ�

អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៦៦.៩៣៣

១១៨.៧៩៦

១៤.៥៥៥

-

១៣៣.៣៥១

-

១៤.៥៥៥

(១៤.៥៥៥)

-

-

កាារខាាតបង់់ឥណទាាន
រំំពឹឹងទុុក
សំំវិ ិធានធនបាត់់បង់់

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដោ�យសារ
ហានិិភ័័យ ៖

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១
ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

-

-

-

-

(១៨២)

១៨២

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

-

-

-

-

-

-

-

-

(១៤.០៨៨)

១២៩

-

(១៣.៩៥៩)

(៤៧.៣០៨)

(១១៨)

-

(៤៧.៤២៦)

៣.៣៣៧

-

-

៣.៣៣៧

៥.៨៣៩

-

-

៥.៨៣៩

(១៦.៧៦០)

(៦៤)

-

(១៦.៨២៤)

(២៤.៨៣១)

-

-

(២៤.៨៣១)

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ថ្មីី�

ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ��ើតឡើ�ើង

ឬបានទិិញ
ហានិិភ័័យថ្មីី�

ហានិិភ័័យដែ�លត្រូ�ូវបាន
ឈប់់កត់់ត្រា� ឬហួួស

កាលកំំណត់់

សំំវិ ិធានធនសម្រា�ប់់ការ

ខាតបង់់ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ�

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣៩.៣៥៨

១២៩

-

៣៩.៤៨៧

៦៦.៨៦៩

៦៤

-

៦៦.៩៣៣

១៦០.៣៨៤

៥២៦

-

១៦០.៩១០

២៦៨.៦៨០

២៥៧

-

២៦៨.៩៣៧

៤៦.៧១០.៨៣៧

២៦.៨២១

-

៤៦.៧៣៧.៦៥៨

៣១.៦៨២.៩៧១

៩៥.៣៦៦

៣៤.៧៧៨

៣១.៨១៣.១១៥

តម្លៃ�ៃយោ�ោងដុុល
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដោ�យសារ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ៖

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

-

-

-

-

៩៥.៣៦៦

(៩៥.៣៦៦)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

-

-

-

-

(៣៨.៨៤៩)

៣៨.៨៤៩

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

-

-

-

-

-

-

-

-

(៤.០៨៩.៥១៨)

៨៩.១៩០

-

(៤.០០០.៣២៨)

១.៣៥៣.៥៦៥

(១២.០២៨)

-

១.៣៤១.៥៣៧

៧.១២៩.០៩៨

-

-

៧.១២៩.០៩៨

១៩.២៦៥.៨៦៨

-

-

១៩.២៦៥.៨៦៨

(៧.៣៥០.៥៥៤)

(២៦.៨២១)

- (៧.៣៧៧.៣៧៥)

(៥.៦៤៨.០៨៤)

-

(៣៤.៧៧៨)

(៥.៦៨២.៨៦២)

-

៤៦.៧៣៧.៦៥៨

ការវាស់់វែែងសំំវិ ិធានធន

បាត់់បង់់ឡើ�ើងវិ ិញសុុទ្ធធ

ហានិិភ័័យថ្មីី�
និិភ័យដែ�
័
លត្រូ�ូវបានឈប់់

កត់់ត្រា�ឬហួួសកាលកំំណត់់

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

១៧២.៧៧៩.៤៤២

៣៦៣.៤៤៩

៤៦.៧១០.៨៣៧

២៦.៨២១

- ១៧៣.១៤២.៨៩១ ១៨៧.៦៨៤.១៤៣

-

៤២.៤៨៩.០៥៣

១០៧.៧៦៧

- ១៨៧.៧៩១.៩១០

299

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(ឆ)	បណ្តុំំ��ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន
(i) វិ ិភាគតាមតំំបន់់ភូូមិិសាស្រ្ត�ត
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ លម្អិិ�តអំំពីីហានិិភ័័យឥណទានសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ តាមតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់វា ដោ�យចាត់់ថ្នាាក់់តាមតំំបន់់ភូូមិិសាស្រ្ត�ត
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩។ ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ ធនាគារបានបែ�ងចែ�កហានិិភ័័យទៅ�តាមប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗ ដោ�យផ្អែ�ែកតាមប្រ�ទេ�សនៃ�ភាគីី
ដៃ�គូូរបស់់ខ្លួ�ន។
ួ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៥២.៦៦២.១៥៥

៧០.៧០៨.៤១២

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០៦.២២៦.៩៨៦

-

៥០៦.២២៦.៩៨៦

១.៥៣៧.៦៧៦

-

១.៥៣៧.៦៧៦

៣៨.០២៧.២៣៧

-

៣៨.០២៧.២៣៧

៤.៤២២.៣២៩

-

៤.៤២២.៣២៩

៦០២.៨៧៦.៣៨៣

៧០.៧០៨.៤១២

៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

២.៤៥៦.៧២១.២៦១

២៨៨.១៣៦.៧៧៩

២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៧០.៥១៦.៧៧៩

២០.១១១.៦៣០

៩០.៦២៨.៤០៩

៤២៨.៥៨២.៣៧០

-

៤២៨.៥៨២.៣៧០

១.១៨៨.៥៩២

-

១.១៨៨.៥៩២

៤០.២៨៩.៧២៣

-

៤០.២៨៩.៧២៣

៦.៣៨១.០០២

-

៦.៣៨១.០០២

៥៤៦.៩៥៨.៤៦៦

២០.១១១.៦៣០

៥៦៧.០៧០.០៩៦

២.១៩៧.៦៧៩.១១៦

៨០.៨០៨.៥៣០

២.២៧៨.៤៨៧.៦៤៦

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
ហានិិភ័័យឥណទានសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣១ ធ្នូូ� ២០១៨
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
ហានិិភ័័យឥណទានសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(ii) វិ ិភាគតាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មម
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ លម្អិិ�តអំំពីីហានិិភ័័យឥណទានសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ តាមតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់វា ដកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន ដោ�យចាត់់ថ្នាាក់់

តាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មមរបស់់ភាគីីដៃ�គូូ។

300

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

(ឆ)	បណ្តុំំ��ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
(ii) វិ ិភាគតាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មម (ត)
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់
ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឥណទាាន
និិងបុុរេេប្រ�ទាាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់
ឥណទាាន

កិិច្ចចសន្យាា�ធាានាា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

១២៣.៣៧០.៥៦៧

២៣.៣៦៨.៩៧៣

-

៣៧០.៦៧៤

-

១៤៧.១១០.២១៤

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

សណ្ឋាា គារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា ន

-

៦៤.៤១៤.៦១១

-

១.៨០៥.១៥៧

-

៦៦.២១៩.៧៦៨

លក់់រាយ

-

៦២.២៩០.៩៤០

-

៤.៩១៩.៨៣០

-

៦៧.២១០.៧៧០

លក់់ដុំំ�

-

៣១.៨៦៦.៥១៤

-

៤.២៤៩.០៦៥

-

៣៦.១១៥.៥៧៩

ផលិិតកម្មម

-

១៤.២០៧.២៣៤

-

៩.៤៩១

-

១៤.២១៦.៧២៥

កសិិកម្មម ព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងនេ�សាទ

-

២៤.១៧៧.៥១២

-

១.៦២០.០០៦

-

២៥.៧៩៧.៥១៨

អចលនទ្រ�ព្យយ និិងគេ�ហដ្ឋាា នផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ន
�ួ
ការជួួល និិងសកម្មមភាពភតិិសន្យាា
ប្រ�តិិបត្តិិ� ដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ� ល
អចលនទ្រ�ព្យយ និិងគេ�ហដ្ឋាា នផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ន
�ួ

-

៦៤.៩៨៧.៧៥៤

-

២.០៩៧.៦៧០

-

៦៧.០៨៥.៤២៤

-

៣៩.១៧៦.១៨៨

-

៤២០.៩០៦

-

៣៩.៥៩៧.០៩៤

ការដឹឹកជញ្ជូូ� ន និិងឃ្លាំំ�ងទំំនិិញ

-

៣.៥៦៣.៨៧៨

-

៩៧១.៩៨៨

៣៧.៣៦៦

៤.៥៧៣.២៣២

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

-

៣.៣៨៣.៤៧១

-

៣៣៥.០០៨

-

៣.៧១៨.៤៧៩

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្យយ

-

៣៩.៦៨៣.១២៧

-

៤.៨២០.៦៦៨

១.០៦៥.៨៣២

៤៥.៥៦៩.៦២៧

សំំណង់់

-

៣០.៥៤៧.៥២២

-

៣.៥៤១.៣៧៣

៣.២៥២.៩៣១

៣៧.៣៤១.៨២៦

សេ�វាមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុផ្សេ� �េងៗ

-

១៨.៧៨៧.៧៤៩

-

៣.០៨៨.៥៧៩

-

២១.៨៧៦.៣២៨

ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង

-

៦៨៣.៩៣៧

-

១៨៦.៤០៦

-

៨៧០.៣៤៣

ផ្សេ�េងៗ

-

៨៥.០៨៧.៥៧៦

១.៥៣៧.៦៧៦

៩.៥៩០.៤១៦

៦៦.២០០

៩៦.២៨១.៨៦៨

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០៦.២២៦.៩៨៦

១.៥៣៧.៦៧៦

៣៨.០២៧.២៣៧

៤.៤២២.៣២៩

៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

៥០២.៧៣៥.០៦១ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

៦.២៦៦.០៣០

១៥៤.៩៦០.៩៩១

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

១៨.០២០.៩៩០ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៣១ ធ្នូូ� ២០១៨
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

៩០.៦២៨.៤០៩

១១.៣៣៥.១៧២

-

២.៥៦១.១៨០

-

១០៤.៥២៤.៧៦១

-

៥៦.៧៧៩.៧៨៦

-

២.២៦១.៥៩៤

-

៥៩.០៤១.៣៨០

លក់់រាយ

-

៥៦.៧៨៨.០៩៧

-

៣.៣៩៦.៤០៥

២៣២.៤២១

៦០.៤១៦.៩២៣

លក់់ដុំំ�

-

២៨.១១៩.៤២២

-

៣.១១៣.២៤៥

៣៩៦.១៩១

៣១.៦២៨.៨៥៨

សណ្ឋាា គារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា ន

ផលិិតកម្មម

-

១០.៣៧០.៨០៤

-

២.២៣១.៥៧០

-

១២.៦០២.៣៧៤

កសិិកម្មម ព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងនេ�សាទ

-

២៧.៦២៦.៧២៧

-

៦១២.៣១៤

-

២៨.២៣៩.០៤១

អចលនទ្រ�ព្យយ និិងគេ�ហដ្ឋាា នផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ន
�ួ

-

៥១.៥៦៥.៩៦៦

-

៣២១.៣១៨

-

៥១.៨៨៧.២៨៤

-

៣៧.៤១៤.០០៦

-

៦៦២.១៦៨

-

៣៨.០៧៦.១៧៤

ការដឹឹកជញ្ជូូ� ននិិងឃ្លាំំ�ងទំនិ
ំ ញ
ិ

-

៤.៩១៦.១៥៦

-

៦២៨.០៣៧

៨៧.៨៩៦

៥.៦៣២.០៨៩

ការជួួល និិងសកម្មមភាពភតិិសន្យាា
ប្រ�តិិបត្តិិ� ដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ� ល
អចលនទ្រ�ព្យយ និិងគេ�ហដ្ឋាា នផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ន
�ួ

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

-

៤.៣៧៣.៤៤៤

-

១១៦.៩៨៤

-

៤.៤៩០.៤២៨

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្យយ

-

២៨.៤២១.៤០១

-

៦.៥៨១.២០៦

២.០៦៦.៨០០

៣៧.០៦៩.៤០៧

សំំណង់់

-

២៦.៤៥០.៨៣៧

-

១.១២១.៨១៧

១.១៦៩.៦០៤

២៨.៧៤២.២៥៨

-

២៤.២៧៤.៧៦៤

-

៣.៣៥០.៧៦៦

-

២៧.៦២៥.៥៣០

-

៨៤៩.០៤៨

-

២២.៤៩៣

-

៨៧១.៥៤១

សេ�វាមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុផ្សេ� �េងៗ
ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង

ផ្សេ�េងៗ
ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

-

៥៩.២៩៦.៧៤០

១.១៨៨.៥៩២

១៣.៣០៨.៦២៦

២.៤២៨.០៩០

៧៦.២២២.០៤៨

៩០.៦២៨.៤០៩

៤២៨.៥៨២.៣៧០

១.១៨៨.៥៩២

៤០.២៨៩.៧២៣

៦.៣៨១.០០២

៥៦៧.០៧០.០៩៦

៣៦៤.១៤៤.៩៤៧ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

៤.៧៧៥.៧៦៣

១៦១.៨៨៤.១០៧

២៥.៦៣៨.៨៦៦ ២.២៧៨.៤៨៧.៦៤៦
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
(ជ)

កាាររឹឹបអូូសទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ��

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លបានរឹ ឹបអូូសត្រូ�ូវលក់់ចេ�ញឱ្យយបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន។ ធនាគារមិិនប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�ដែ�លបានរឹ ឹបអូូស សម្រា�ប់់
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួ�នទេ�។
ួ

ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាច់់ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩ និិង ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៨ ធនាគារមិិនបានរឹ ឹបអូូសទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លបានដាក់់ជាវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�នោះ�ះទេ�។

៣៥.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ
ធនាគារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យទីីផ្សាារ ជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ឬលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគតនៃ�ឧបករណ៍៍

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�យសារការផ្លាាស់់ប្តូូ�រតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ។ ហានិិភ័័យទីីផ្សាារកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យស្ថាា នភាពបើ�ើកចំំហនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ រូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងផលិតផ
ិ លមូូលធន
ដែ�លទាំំងអស់់នេះ�ះប្រ�ឈមមុុខនឹឹងបម្រែ�ែបម្រួ�ួលទីីផ្សាារជាក់់លាក់់និិងទូូទៅ� ព្រ�មទាំំងបម្រែ�ែបម្រួ�ួលអត្រា�ទីីផ្សាារ ឬតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ ដូូចជាអត្រា�ការប្រា�ក់់

គម្លាាតឥណទាន អត្រា�ប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងតម្លៃ�ៃមូូលធនជាដើ�ើម។

ធនាគារមិិនប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិស្សសន្ទទ ដូូចជាកិិច្ចចសន្យាាប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងការផ្តោះ�ះ �ប្តូូ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ខ្លួ�ននោះ�ះទេ�។
ួ

(ក)

ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
ហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណកើ�ើតពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុ លដែ�លបានកត់់ត្រា�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណមួួយ ដែ�ល

មិិនមែ�នជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�លរបស់់ធនាគារ។

ធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដោ�យប្រើ�ើ�រូបិ
ូ ិយវត្ថុុ�ច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ ដែ�លបណ្តា
ា លឱ្យយមានហានិិភ័័យរូបិ
ូ ិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗ ដែ�ល

ភាគច្រើ�ើ�នគឺឺទាក់់ទងនឹឹងប្រា�ក់់រៀ�ៀល។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងរូបិ
ូ ិយប័័ណ្ណណគោ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែធនាគារមិិនត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយការពារហានិិភ័័យការប្តូូ�រ

រូូបិិយប័័ណ្ណណ ដែ�លកើ�ើតពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ទ្រ�ព្យយសកម្មមនិិងបំំណុុ លដែ�លបានកត់់ត្រា�ដោ�យប្រើ�ើ�កិិច្ចចសន្យាានាពេ�លអនាគតទេ�។

គោ�លការណ៍៍របស់់ធនាគារគឺឺរក្សាាហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ឱ្យយស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�លអាចទទួួលយកបាន និិងស្ថិិ�តក្រោ��មគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
ដែ�លមានស្រា�ប់់។
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�ប
េ អំំពីីហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺជាឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារតាម

តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យវិ ិភាគតាមរូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងមានតម្លៃ�ៃសមមូូលនឹឹងប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។

302

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
(ក)

ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ (ត)
ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ជាាប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ប្រា�ាក់់រៀ�ៀល

សរុុប

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

៧.០២១.០០៥

២១.៥៣៨.៨០៦

២៥.០០០

-

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

១២៣.១១២.៨៧៧

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
ស្ថាា�នភាាពសុុទ្ធធ
គិិតជាាពាាន់់រៀ�ៀល

១.៣៨៧.៧៩៧

១៨៧.៩៩២.៧០០

៨.៤០៨.៨០២

២០៩.៥៣១.៥០៦

២៥៧.៦៩០

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៤៤០.៧២៥.៧៩៥

៦៥.៥០១.១៩១

៥០៦.២២៦.៩៨៦

៧៦០.៤១៥.០៥៣

៨៨.៦៨៥.៤៨៤

៨៤៩.១០០.៥៣៧

១១៤.៣០៩.២៥៧

២៩.០៨៣.១០៥

១៤៣.៣៩២.៣៦២

-

២៧.៦១១.១៥៨

២៧.៦១១.១៥៨

១.៥៣៧.៦៧៦

៦២៥.០៩៥.១៥៣
១.៨៣២.៣៧៥
៥.០៧០.០៨៨

-

៧.៦៧៤.៥០៥
-

៣២

២៥.០០០

១.៥៣៧.៦៧៦

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨
១.៨៣២.៣៧៥

៥.០៧០.១២០

៧៤៦.៣០៦.៨៧៣

៦៤.៣៦៨.៨០០

១៤.១០៨.១៨០

២៤.៣១៦.៦៨៤

៣៧.៨៨០.២៧១

១៤៦.៩៦៦

៣៨.០២៧.២៣៧

៤២.២៦៥.២៣៤

១៨៤.៣៣២

៤២.៤៤៩.៥៦៦

៥៧.៤៩០.៨៣៤

៩៩.០៩០.៤៨៧

៨១០.៦៧៥.៦៧៣
៣៨.៤២៤.៨៦៤

១៥៦.៥៨១.៣២១

ក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
គិិតជាាពាាន់់រៀ�ៀល

៤.៣៨៤.៩៦៣

១៧២.២៣០.៨២៩

៣៧.៣៦៦

៧៥១.១៥៣

៤.៤២២.៣២៩

១៧២.៩៨១.៩៨២

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

៨.៥០២.៨៤៩

១៣៤.១៨២.៩៦៤
៩០.៤២១.១០៦
២៥.០០០

៦៨៧.២១៣

៩.០៧២.៦៤៦
២០៧.៣០៣
-

៩.១៩០.០៦២

១៤៣.២៥៥.៦១០
៩០.៦២៨.៤០៩
២៥.០០០

៤១៥.៣០៨.៩៩៣

១៣.២៧៣.៣៧៧

៤២៨.៥៨២.៣៧០

៦៤៩.៦២៩.៥០៤

២៣.២៤០.៥៣៩

៦៧២.៨៧០.០៤៣

៤៤.៣៦៧.២៥៣

៧.៥៣៦.១៦៤

៥១.៩០៣.៤១៧

-

-

១.១៨៨.៥៩២

-

១.១៨៨.៥៩២

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

បំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

៥៧៩.២៨៩.៧១៦
២.៤៤៧.៤៦៤

៣.៩៩៤.៦១២

៦.២៩៧.១៥១

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

-

២.៤៤៧.៤៦៤

១៨១

-

៣.៩៩៤.៧៩៣

៦៣០.០៩៩.០៤៥

១៣.៨៣៣.៤៩៦

៦៤៣.៩៣២.៥៤១

ស្ថាា�នភាាពសុុទ្ធធ

១៩.៥៣០.៤៥៩

៩.៤០៧.០៤៣

២៨.៩៣៧.៥០២

គិិតជាាពាាន់់រៀ�ៀល

៧៨.៤៧៣.៣៨៤

៣៧.៧៩៧.៤៩៩

១១៦.២៧០.៨៨៣

៥៧.១៩៣

៤០.២៨៩.៧២៣

៩៥.០៨៩

៤៦.៦៧០.៧២៥

ក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
គិិតជាាពាាន់់រៀ�ៀល

៤០.២៣២.៥៣០
៦.៣៤៣.១០៦

៣៧.៨៩៦

១៨៧.១៤០.៩០៥

៣៨២.០៦៨

៤៦.៥៧៥.៦៣៦

៦.៣៨១.០០២

១៨៧.៥២២.៩៧៣
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
(ក)
		

ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ (ត)
កាារវិិភាាគផលប៉ះះ�ពាាល់់ពីីកាារប្រែ��ប្រួ�ួល (sensitivity analysis)

ដូូចបានបង្ហាា ញក្នុុ�ងតារាងខាងលើ�ើ ធនាគារមានហានិិភ័័យជាចម្បបងបណ្តា
ា លមកពីីបម្រែ�ែបម្រួ�ួលអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល។ ភាព
ប្រែ�ែប្រួ�ួលនៃ�ចំំណេ�ញ-ខាត ចំំពោះ�ះបម្រែ�ែបម្រួ�ួលអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ ភាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតមកពីីឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
ផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញក្រោ��ោយបង់់ពន្ធធ

ផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើធាាតុុមូូលធនផ្សេ�េងៗ

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៩២៦.៣៥០

៣.៧៧៤.៨៧៦

-

-

(១.០២៣.៨៦០)

(៤.១៧២.២៣០)

-

-

៣៥៨.៣៦៤

១.៤៣៩.៩០៧

-

-

(៣៩៦.០៨៦)

(១.៥៩១.៤៧៤)

-

-

២០១៩
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល កើ�ើនឡើ�ើង៥%
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀលថយចុះះ� ៥%

២០១៨
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល កើ�ើនឡើ�ើង ៥%
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀលថយចុះះ� ៥%

(ខ)

ហាានិិភ័័យតម្លៃ�ៃ
ធនាគារមិិនប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យតម្លៃ�ៃមូូលបត្រ�ទេ� ដោ�យសារធនាគារមិិនមានការវិ ិនិិយោ�គ ឬរក្សាាទុុកការវិ ិនិិយោ�គ ដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់

នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ�។

(គ)

ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់
ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់នៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគតនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ដោ�យសារការប្រែ�ែប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្សាារ។ ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់នៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃនៃ�
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ដោ�យសារការប្រែ�ែប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្សាារ។ កម្រិ�ិតនៃ�ការប្រា�ក់់ អាចកើ�ើនឡើ�ើងដោ�យសារលទ្ធធផលនៃ�ការប្រែ�ែប្រួ�ួល

ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចកាត់់បន្ថថយការខាតបង់់នៅ�ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបម្រែ�ែបម្រួ�ួលឥតរំ ំពឹឹងទុុកកើ�ើតឡីីង។ នៅ�ដំំណាក់់កាលនេះ�ះ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមិិនមានគោ�លការណ៍៍
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់កម្រិ�ិតនៃ�ភាពមិិនស៊ីី�គ្នាានៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយយ៉ាា ងទៀ�ៀងទាត់់ទៅ�លើ�ើភាពមិិនស៊ីី�គ្នាានេះ�ះ។

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ សង្ខេ�េបពីី ហានិិ ភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់ របស់់ធនាគារ។ នៅ�ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ ក៏៏ រួម
ួ បញ្ចូូ� លនូូ វឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ
តាមតម្លៃ�ៃយោ�ង ដោ�យបានចាត់់ថ្នាាក់់តាមតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាដើ�ើមគ្រា� ឬតាមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទផុុតកំំណត់់សង ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា នមួួយណាដែ�ល

កើ�ើតឡើ�ើងមុុន។
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
(គ)

ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

មិិនមាានកាារប្រា�ាក់់

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

-

-

-

-

-

៨.៤០៨.៨០២

៨.៤០៨.៨០២

២១.០៦៩.៥៩៦

២៧.០៧២.៣៨៨

២១.៤៤១.៩០២

-

-

១៣៩.៩៤៧.៦២០

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨០.៧២១.០៩២

២១.៨៩៨.៤៨៥

១៩.៧៣៤.២៥៣

-

-

-

-

-

-

-

៥.៧៧៩.២៩៤

២១.៨៨៨.០១២

៤៧.០០២.០០១

-

-

-

១០៧.៥៦៩.៩៨២

៧០.៨៥៨.៨៨៥

៨៨.១៧៨.១៥៦

១៦.៦១១.៥៩១

៧៥.១៧៨.៥៩១

១០.០១៩.៥៤៣

-

-

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៩៨.២៧៧.២៩៤

៦៩.២១៥.៣៤២

១៨៧.៤៩៩.៤៧១

៨.០៧៩.៣៧៩

-

២៦៩.៦៩៨.១៧២

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

៣.៩៧៧.៧៦៣

២.៩៧៦.៨៦១

២០.៦៥៦.៥៣៤

-

-

-

២៧.៦១១.១៥៨

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃ

សមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

១.០១៦.៧៣៧ ១២៣.៣៧០.៥៦៧
២៥.០០០

៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥
-

២៥.០០០
៥០៦.២២៦.៩៨៦

-

១.៥៣៧.៦៧៦

១.៥៣៧.៦៧៦

៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥

១៥០.៩៣៥.៨៣៥

៨៤៩.១០០.៥៣៧

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិង
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

៤១.៥៨២.៦៣៧ ១៤៣.៣៩២.៣៦២

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

-

-

១៤៤.៣២៣

៦៤៧.៣៤៩

១.០៤០.៧០៣

-

១.៨៣២.៣៧៥

បង្គគរ និិងបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ

-

-

-

-

-

៥.០៧០.១២០

៥.០៧០.១២០

១១៨.៨៦៦.៦៤៨ ១៤៧.៣៧០.៧៩៤

២១៨.៣១៩.៨៧១

៨.៧២៦.៧២៨

១.០៤០.៧០៣

៣១៦.៣៥០.៩២៩

៨១០.៦៧៥.៦៧៣

(៧៦.៥១១.៩០៩) (១៣០.១៤១.៧១៥)

៨៦.៩៦៣.៦៨៦

៣៣៤.៨២៦.៥៦២ (១៦៥.៤១៥.០៩៤)

៣៨.៤២៤.៨៦៤

(៤៦.០៣៣.៩១៤) (៣១១.៧៨៦.០២៩) (៥៣០.៣២៧.៤៨៨) ៣៥៤.៣៧៧.០២១

១.៣៦៤.៤១៨.២៤០ (៦៧៤.០៦៦.៥០៨)

១៥៦.៥៨១.៣២២

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
គំំលាាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់សរុុប
គិិតជាាពាាន់់រៀ�ៀល

(១១.២៩៦.៦៦៦)

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃ

សមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

-

-

-

-

-

៩.១៩០.០៦២

៩.១៩០.០៦២

២៥.៣១០.៥៦១

២០.០១៩.១៩០

-

-

-

៩៧.៩២៥.៨៥៩

១៤៣.២៥៥.៦១០

៤២.៨៨០.៣១៨

២៣.៨៤៨.៧១៤

-

-

៤.១៦៤.៩០៤

៩០.៦២៨.៤០៩

-

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

១០.៥៨៣.៨៥៤

១៦.៩៥៩.២២០

៣៩.៩១៧.៤៣១

៨២.៦៦២.២២៦

២៧៨.៤៥៩.៦៣៩

-

៤២៨.៥៨២.៣៧០

១.១៨៨.៥៩២

១.១៨៨.៥៩២

១៩.៧៣៤.៤៧៣

-

-

-

-

-

៧៨.៧៧៤.៧៣៣

៦០.៨២៧.១២៤

៥៩.៦៥១.៩០៤

៨២.៦៦២.២២៦

២៧៨.៤៥៩.៦៣៩

១៣.៩៤៨.៩២៩

១២.២៣៥.៩២២

១១.០៥២.៥៦៣

-

-

១៤.៦៦៦.០០៣

៥១.៩០៣.៤១៧

៨៥.៨០៤.៥១៤

៩៤.៨៧២.៧០៦

១៥៧.១០០.៨៨៦

៤០៨.៣៧៣

-

២៤៧.៤០០.៣៨៨

៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

បំំណុុ លភតិិសន្យាា

-

៥.៩៦០

-

៧៦៩.០៥៧

១.៦៧២.៤៤៧

-

២.៤៤៧.៤៦៤

បង្គគរ និិងបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ

-

-

-

-

-

៣.៩៩៤.៧៩៣

៣.៩៩៤.៧៩៣

៩៩.៧៥៣.៤៤៣

១០៧.១១៤.៥៨៨

១៦៨.១៥៣.៤៤៩

១.១៧៧.៤៣០

១.៦៧២.៤៤៧

២៦៦.០៦១.១៨៤

៦៤៣.៩៣២.៥៤១

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

១១២.៤៩៤.៤១៧ ៦៧២.៨៧០.០៤៣

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិង
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
គំំលាាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់សរុុប

(២០.៩៧៨.៧១០)

(៤៦.២៨៧.៤៦៤) (១០៨.៥០១.៥៤៥)

៨១.៤៨៤.៧៩៦ ២៧៦.៧៨៧.១៩២ (១៥៣.៥៦៦.៧៦៧)

២៨.៩៣៧.៥០២

គិិតជាាពាាន់់រៀ�ៀល

(៨៤.២៩២.៤៥៧) (១៨៥.៩៨៣.០៣០) (៤៣៥.៩៥៩.២០៨)

៣២៧.៤០៥.៩១០ ១.១១២.១៣០.៩៣៨ (៦១៧.០៣១.២៧០)

១១៦.២៧០.៨៨៣
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របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� ២០១៩

៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.៣	ហាានិិភ័័យសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួល
ហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធនាគារមិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ តាមកាលកំំណត់់សងចំំពោះ�ះបំំណុុ ល

ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ខ្លួ�ន
ួ ក៏៏ដូូចជាមិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញមូូលនិិធិិវិ ិញបាននៅ�ពេ�លដែ�លបានដកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់រួច
ួ ហើ�ើយ។ ផលវិ ិបាកនេះ�ះ អាចបណ្តា
ា ល
ឱ្យយធនាគារមិិនអាចបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ទៅ�អ្ននកផ្ញើ��ើប្រា�ក់់ និិងកង្វះះ�សាច់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអតិិថិិជនខ្ចីី�។
(ក)ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�មូូលផ្តុំំ�� និិងទិិន្ននន័័យបំំណុុ លដែ�លមានកាលកំំណត់់។ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនិិង
ការធ្វើ�ើ�របាយការណ៍៍ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើស្ថាា នភាពសាច់់ប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយនិិងរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងសម្រា�ប់់ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់

ប្រ�ចាំំសប្តាាហ៍៍ និិ ងប្រ�ចាំំខែ�ជាលំំដាប់់ ដោ�យសារវាជារយៈៈពេ�លគន្លឹះះ��ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសាច់់ ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល។ គណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងតាមដានអំំ ពីី
បម្រែ�ែបម្រួ�ួលនៃ�អ្ននកផ្ញើ��ើប្រា�ក់់សំំខាន់់ៗ និិងគម្រោ��ងនៃ�ការដកសាច់់ប្រា�ក់់របស់់ពួួកគេ�។
(ខ)ដំំណើ�ើ រការរកប្រ�ភពទុុន
ប្រ�ភពសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលចម្បបងរបស់់ធនាគារបានមកពីីដើ�ើមទុុនបានបង់់របស់់ភាគទុុនិិក ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារផ្សេ�េងៗ និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់

អតិិថិិជន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ភពសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃយ៉ាាងទៀ�ៀងទាត់់ តាមរយៈៈការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើកាលកំំណត់់នៃ�ប្រា�ក់់
បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ និិងអ្ននកផ្ញើ��ប្រា�ក់
ើ
់សំំខាន់់ៗ។

(គ)លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់មិិននិិស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow)
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ បង្ហាា ញពីីលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់ ក្រោ��មបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មិិននិិស្សសន្ទទ (non-derivative financial liabilities) ដោ�យផ្អែ�ែក
តាមកាលកំំណត់់លើ�ើកិិច្ចចសន្យាាដែ�លនៅ�សល់់ នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ គឺឺជាលំំហូូរ

សាច់់ ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិ ច្ចចសន្យាាដែ�លមិិ នធ្វើ�ើ�អប្បបហារ ដោ�យឡែ�កធនាគារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យសាច់់ ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលដែ�លភ្ជាាប់់ ជាមួួ យ ដោ�យផ្អែ�ែក
តាមលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់រំ ំពឹឹងទុុកដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�អប្បបហារ។
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៨.៤០៨.៨០២

-

-

-

-

៨.៤០៨.៨០២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

១៦៨.១២២.៥៦៧

២៧.១០៥.៣២៣

២១.៥៣៥.៥៦៤

-

-

២១៦.៧៦៣.៤៥៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

៧២.៦៤៥.៧២៦

២១.៩៨១.១៤០

២០.១២១.៩៨៣

៩.៨៣២.១៦៩

-

១២៤.៥៨១.០១៨

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

២៩.១៥៦.៤៨២

៤១.២២៣.៦២៨

៩៣.៩៥៣.៨៧០ ៣១១.២៨៣.៣៥៩

២០៩.៤៩៤.៨៣៤

៦៨៥.១១២.១៧៣

៤៤៧.០១៧

-

១.០៩០.៦៥៩

-

-

១.៥៣៧.៦៧៦

២៧៨.៧៨០.៥៩៤

៩០.៣១០.០៩១

១៣៦.៧០២.០៧៦

៣២១.១១៥.៥២៨

១០៨.៥២៥.៧១៥

២៥.៣៥៣.៨៥០

១០.២៥២.៦៧៣

-

-

១៤៤.១៣២.២៣៨

៣៦៤.៩៣៣.៨២៦

៧០.០៨២.៤០៦

១៩២.២៤៨.១៧២

៨.៤៨១.០៦២

-

៦៣៥.៧៤៥.៤៦៦

៣.៩៨២.៧៥៣

២.៩៨៧.១៥៥

២០.៩៩១.៣៤៦

-

-

២៧.៩៦១.២៥៤

-

-

១៤៤.៣២៣

៦៤៧.៣៤៩

១.០៤០.៧០៣

១.៨៣២.៣៧៥

៥.០៧០.១២០

-

-

-

-

៥.០៧០.១២០

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុវាស់់
វែែងតាមតម្លៃ�ៃ
�
សមស្រ�បក្នុុងលទ្ធធ
ផ
លលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
�
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាាម
កាាលផុុតកំំណត់់នៅ�ៅសល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា�

២០៩.៥១៩.៨៣៤ ១.០៣៦.៤២៨.១២៣

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុ លភតិិសន្យាា
បង្គគរ និិងបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

៣៥.៣	ហាានិិភ័័យសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួល (ត)

(គ)លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់មិិននិិស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow) (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៤៨២.៥១២.៤១៤

៩៨.៤២៣.៤១១

២២៣.៦៣៦.៥១៤

៩.១២៨.៤១១

១.០៤០.៧០៣

៨១៤.៧៤១.៤៥៣

(ខ្វះះ�)/លើ�ើស សាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួលសុុទ្ធធ

(២០៣.៧៣១.៨២០)

(៨.១១៣.៣២០)

(៨៦.៩៣៤.៤៣៨)

៣១១.៩៨៧.១១៧

២០៨.៤៧៩.១៣១

២២១.៦៨៦.៦៧០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(៨៣០.២០៧.១៦៧) (៣៣.០៦១.៧៧៩) (៣៥៤.២៥៧.៨៣៥) ១.២៧១.៣៤៧.៥០២

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាាម
កាាលផុុតកំំណត់់នៅ�ៅសល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា�

៨៤៩.៥៥២.៤៥៩ ៩០៣.៣៧៣.១៨០

ក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន

១៣.៧៦៥.០៦៨

១៣.១១៤.២៥៨

១១.១១២.៤៧៥

៣៥.៤៣៦

-

៣៨.០២៧.២៣៧

២.៥៦៧

៣៧.៣៦៦

២.៣២៣.១៤៦

២.០៥៩.២៥០

-

៤.៤២២.៣២៩

១៣.៧៦៧.៦៣៥

១៣.១៥១.៦២៤

១៣.៤៣៥.៦២១

២.០៩៤.៦៨៦

-

៤២.៤៤៩.៥៦៦

៥៦.១០៣.១១៣

៥៣.៥៩២.៨៦៨

៥៤.៧៥០.១៥៦

៨.៥៣៥.៨៤៥

-

១៧២.៩៨១.៩៨២

៩.១៩០.០៦២

-

-

-

-

៩.១៩០.០៦២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល

១២៩.៨១៩.២៩៨

២០.០៤៥.២២២

-

-

-

១៤៩.៨៦៤.៥២០

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ

៤៧.៨០៨.១១២

២៣.៩៣៨.៨៤១

២០.១២២.០៤០

-

-

៩១.៨៦៨.៩៩៣

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

២៩.៤១៣.៧៩៣

៣៤.៤២៤.៥២០

៨០.៦៧៣.៦៣៤

២៩៤.៩៩៤.៨៨៦

១៥៩.១៨៤.៧៥១

៥៩៨.៦៩១.៥៨៤

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
សាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួលក្រៅ��ៅ
តាារាាងតុុល្យយកាារ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុវាស់់
វែែងតាមតម្លៃ�ៃ
�
សមស្រ�ប ក្នុុងលទ្ធធ
ផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
�
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាាម
កាាលផុុតកំំណត់់នៅ�ៅសល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា�

២២៨.៦៣៩

៩៥៩.៩៥៣

១.១៨៨.៥៩២

២១៦.៤៥៩.៩០៤

៧៨.៤០៨.៥៨៣

១០១.៧៥៥.៦២៧

២៩៤.៩៩៤.៨៨៦

១៥៩.២០៩.៧៥១

៨៥០.៨២៨.៧៥១

២៨.៦២៨.២៥៧

១២.២៦៧.២៣៩

១១.១៦២.០៨៥

-

-

៥២.០៥៧.៥៨១

៣៣២.៨១៤.៨២៨

៩៦.០០៨.២០១

១៦០.៦៤២.៤២៥

៤៣៨.០៥៤

-

៥៨៩.៩០៣.៥០៨

-

៥.៩៦០

-

៧៦៩.០៥៧

១.៦៧២.៤៤៧

២.៤៤៧.៤៦៤

៣.៩៩៤.៧៩៣

-

-

-

-

៣.៩៩៤.៧៩៣

៣៦៥.៤៣៧.៨៧៨

១០៨.២៨១.៤០០

១៧១.៨០៤.៥១០

១.២០៧.១១១

១.៦៧២.៤៤៧

៦៤៨.៤០៣.៣៤៦

(១៤៨.៩៧៧.៩៧៤)

(២៩.៨៧២.៨១៧)

(៧០.០៤៨.៨៨៣) ២៩៣.៧៨៧.៧៧៥ ១៥៧.៥៣៧.៣០៤

២០២.៤២៥.៤០៥

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
បំំណុុ លភតិិសន្យាា
បង្គគរ និិងបំំណុុ លផ្សេ�េងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាាមកាាល
ផុុតកំំណត់់នៅ�ៅសល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា�
(ខ្វះះ�)/លើ�ើស សាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួលសុុទ្ធធ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(៥៩៨.៥៩៣.៥០០) (១២០.០២៨.៩៧៩) (២៨១.៤៥៦.៤១២) ១.១៨០.៤៣៩.២៨០

៦៣២.៩៨៤.៨៨៧

៨១៣.៣៤៥.២៧៦

ក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ឥណទាន

១៦.៥៤៤.៣០៥

៧.៤០៥.៦០៦

១៦.៣៣៥.៤៤៩

៤.៣៦៣

-

៤០.២៨៩.៧២៣

កិិច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
សាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួលក្រៅ��ៅ
តាារាាងតុុល្យយកាារ

២.៦១៨.៨៦៨

២៦.៨៨៣

៣.១៣០.០៤១

៦០៥.២១០

-

៦.៣៨១.០០២

១៩.១៦៣.១៧៣

៧.៤៣២.៤៨៩

១៩.៤៦៥.៤៩០

៦០៩.៥៧៣

-

៤៦.៦៧០.៧២៥

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៧៦.៩៩៧.៦២៩

២៩.៨៦៣.៧៤១

៧៨.២១២.៣៣៩

២.៤៤៩.២៦៤

- ១៨៧.៥២២.៩៧៣
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.៤	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
(ក)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�វាស់់វែែងតាម FVOCI របស់់ធនាគារ គឺឺ ការវិ ិនិិ យោ�គមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិ នបានចុះះ�បញ្ជីី� ដែ�លតម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបាន

កំំ ណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយអត្រា�អប្បបហារដែ�លបានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមចំំពោះ�ះហានិិ ភ័័យរបស់់ភាគីី ដៃ�គូូ ឬ
ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ធនាគារផ្ទាាល់់។
(ខ)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�មិិនវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិ ិច្ឆេ�េទតារាងតុុល្យយការ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា។
ការប៉ាា ន់់ស្មាា នតម្លៃ�ៃសមស្រ�បផ្អែ�ែកទៅ�តាមវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត និិងការសន្មមតដូូចខាងក្រោ��ម៖
(i)ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល និិងធនាគារផ្សេ�េងៗ
តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តា
ា ល និិងធនាគារផ្សេ�េងៗ មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា
ដោ�យសារគណនីីទាំំងនេះ�ះភាគច្រើ�ើ�នគឺឺជាគណនីីចរន្តត គណនីីសន្សំំ� និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�រយៈៈពេ�លខ្លីី�។

(ii) ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន
ចំំពោះ�ះឥណទានដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ ដែ�លមានកាលកំំណត់់នៅ�សល់់តិិចជាង១ឆ្នាំំ� ជាទូូទៅ�តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា គឺឺជាតម្លៃ�ៃសមស្រ�បប៉ាា ន់់ស្មាា ន
របស់់វា។

ចំំពោះ�ះឥណទានដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ និិងមានកាលកំំណត់់នៅ�សល់់១ឆ្នាំំ� ឬលើ�ើសពីី១ឆ្នាំំ� តម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបានប៉ាា ន់់ស្មាា នដោ�យធ្វើ�ើ�អប្បបហារ

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ប៉ាាន់់ស្មាា ននាពេ�លអនាគត និិងប្រើ�ើ�អត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ឥណទាននាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដោ�យសារអត្រា�ការប្រា�ក់់តាមទីីផ្សាារ

របស់់ឥណទាន មានហានិិភ័័យឥណទាន និិងកាលកំំណត់់ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា ហើ�ើយត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមានភាពខុុសគ្នាាតិិចតួួច ជាមួួយ
នឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ឥណទានតាមកិិច្ចចសន្យាា។ ជាលទ្ធធផល តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជនរយៈៈពេ�លវែែង អាចមាន
តម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា នាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
(iii)ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន
តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន ដែ�លមានកាលកំំណត់់តិិចជាង ១ ឆ្នាំំ� មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល
នឹឹ ងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ�ទាំំងនេះ�ះមានរយៈៈពេ�លខ្លីី�។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

និិងអតិិថិិជន ដែ�លមានកាលកំំណត់់លើ�ើសពីី១ឆ្នាំំ� ត្រូ�ូវបានគេ�រំ ំពឹឹងថាមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារធនាគារ
បានផ្តតល់់អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា ទៅ�នឹឹងឧបករណ៍៍ដែ�លមានកាលកំំណត់់ និិងលក្ខខខណ្ឌឌឥណទានស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាដែ�រ។

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បប៉ាា ន់់ស្មាា ននៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លមិិនមានកាលកំំណត់់ រាប់់ទាំំងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លគ្មាា នការប្រា�ក់់ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លអាចដកបានតាម
តម្រូ�ូវការ គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវសងនាកាលបរិ ិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។

(iv)ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងបំំណុុ លហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិង បំំណុុ លហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ ត្រូ�ូវបានសន្មមតថាមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា ដោ�យសារ
គណនីីទាំំងនេះ�ះមិិនមានតម្លៃ�ៃប្រែ�ែប្រួ�ួលជាសារវន្តតទៅ�តាមអត្រា�ទីីផ្សាារទេ�។

(v)ប្រា�ក់់កម្ចីី�
ប្រា�ក់់កម្ចីី�មិិនត្រូ�ូវបានដាក់់លក់់លើ�ើទីីផ្សាារសកម្មមទេ� ហើ�ើយតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារ
វាមានរយៈៈពេ�លខ្លីី�។
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៣៥.	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៥.៥	កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន
គោ�លដៅ�របស់់ធនាគារក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន មានន័័យទូូលំំទូូលាយជាង “មូូលធន” ដែ�លបានបង្ហាា ញនៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

		

■

អនុុលោ�មតាមតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុនដែ�លកំំណត់់ដោ�យធនាគារកណ្តា
ា ល

		

■

ការពារលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយធនាគារអាចបន្តតផ្តតល់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ភាគទុុនិិក និិងដល់់ភាគីីផ្សេ�េងៗ
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធនាគារ និិង

		

■

រក្សាាមូូលដ្ឋាា នដើ�ើមទុុនរឹ ឹងមាំំដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍអាជីីវកម្មម

ធនាគារកណ្តា
ា លតម្រូ�ូវឱ្យយធនាគារពាណិិជ្ជជទាំំងអស់់ត្រូ�ូវ៖ (i) រក្សាាដើ�ើមទុុនអប្បបបរមា (ii) រក្សាាមូូលនិិធិិផ្ទាាល់់សុុទ្ធធរបស់់ធនាគារយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់

ឱ្យយស្មើ�ើ�នឹឹងដើ�ើមទុុនអប្បបបរមា និិង (iii) អនុុលោ�មតាមអនុុបាតសាធនភាព អនុុបាតសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងអនុុបាតសំំខាន់់ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ សងេ្ខ�ខបអំំពីីសមាសធាតុុដើ�ើមទុុនតាមច្បាាប់់៖
២០១៩

២០១៨

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក

៣៧.៩១៨.៥០១

១៥៣.២០៨.៤៧០

២៨.៨៨៦.៩៩២

១១៦.៦៥៤.៥៦៥

ដក៖ ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូបី
ូ ី

(១.៣៧៨.៩០៣)

(៥.៦១៩.០៣០)

(១.៥៥៧.៧៨២)

(៦.២៥៩.១៦៨)

ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី១
ដើ�ើមទុុន

ដក៖ ឥណទានផ្តតល់់ឱ្យយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

(១៥៩.៥៥៩)

(៦៥០.២០៣)

(៤២០.៩០៣)

(១.៦៩១.១៨៨)

១១១.៣៨០.០៣៩

៤៥២.៥៦៤.២៣៧

១០១.៩០៨.៣០៧

៤១០.០៥៤.២០៩

៩.១៣៧.១០០

៣៧.២៣៣.៦៨៣

៦.៣៥៨.១៩៤

២៥.៥៤៧.២២៣

ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី២-ដើ�ើមទុុនបន្ថែ�ែម
សំំវិ ិធានធនទូូទៅ�
ដក៖ ការចូូលរួួមមូូលធនក្នុុ�ងធនាគារ ឬ
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�

សរុុប ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី១ + ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី២

(២៥.០០០)

(១០១.៨៧៥)

(២៥.០០០)

(១០០.៤៥០)

៩.១១២.១០០

៣៧.១៣១.៨០៨

៦.៣៣៣.១៩៤

២៥.៤៤៦.៧៧៣

១២០.៤៩២.១៣៩

៤៨៩.៦៩៦.០៤៥

១០៨.២៤១.៥០១

៤៣៥.៥០០.៩៨២

៣៦.	ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍កើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់ពីីកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទរាាយកាារណ៍៍
វី ីរុុស novel coronavirus (Covid-19) ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រ�កាសថាជាជំំងឺឺឆ្លលងរាតត្បាាត បានឆ្លលងរាលដាលមកដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជានៅ�ចុុងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០។

ចាប់់តាំំងពីីពេ�លនោះ�ះមក ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាកំំពុុងប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យជា បន្តតបន្ទាាប់់នៃ�ការរី ីករាលដាលថ្នាាក់់ជាតិិនៃ�វី ីរុុសនេះ�ះបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដែ�លកំំពុុង
បណ្តា
ា លឱ្យយមានការរាំំងស្ទះះ�ដល់់សកម្មមភាព អាជីីវកម្មម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ធនាគារបានចាត់់ទុុកថាជម្ងឺឺ�ឆ្លលងរាតត្បាាតនេះ�ះ គឺឺជាព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ដែ�លមិិនតម្រូ�ូវឱ្យយមាន
និិ យ័័តកម្មម ដោ�យសារវាជាព្រឹ�ឹ ត្តិិ� ការណ៍៍ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��យកាលបរិ ិច្ឆេ�េទតារាងតុុល្យយការ។ ដោ�យសារស្ថាា នភាពនេះ�ះកំំ ពុុងតែ�វិ ិវត្តតទៅ�យ៉ាា ងឆាប់់

រហ័័ស គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងយល់់ឃើ�ើញថា ធនាគារមិិនអាចប៉ាា ន់់ស្មាា នអំំពីីទំំហំំតួួលេ�ខនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងបណ្ដា
ា លមកពីីជម្ងឺឺ�ឆ្លលងរាតត្បាាតនេះ�ះ

ចំំពោះ�ះធនាគារបានទេ�។ ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជម្ងឺឺ�ឆ្លលងរាតត្បាាតនេះ�ះចំំពោះ�ះការព្យាាករ ម៉ាា ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នឹឹងត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងការប៉ាា ន់់ស្មាា នសំំវិ ិធានធនតាម
CIFRS 9 សម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំ ំពឹឹងទុុក របស់់ធនាគារក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
ជាន់់ទីី1 និិង ជាន់់ទីី9 អគារ OHK កែ�ងផ្លូូ�វ110 & ផ្លូូ�វ93 រាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៖ (855) 23 992 833 ទូូរសារលេ�ខ ៖ (855) 23 991 822
facebook.com/RHBCambodia/

