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ABOUT RHB BANKING GROUP
OVERVIEW

RHB BANKING GROUP is a multinational regional 

financial services provider that is committed to 

delivering complete solutions to customers through 

differentiated segment offerings and an ecosystem 

that supports simple, fast and seamless customer 

experiences, underpinned by a cohesive and inspired 

workforce and relationships built with stakeholders. 

Ranked among the top banks in Malaysia and with a 

significant presence in ASEAN, RHB has strong market 

leadership in Malaysia across targeted products and 

segments. With more than 14,000 employees Group-

wide, RHB’s presence also spans eight other countries 

in the ASEAN region.

Malaysia
Tel : +603 9206 8118
Email : customer.service@rhbgroup.com

CUSTOMER CONTACT CENTRE
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Employees across nine countries

More than 14,000

Total Assets

RM271.1 billion

Total Income

RM7.2 billion

OVERVIEW
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FIVE-YEAR GROUP FINANCIAL SUMMARY

2016 2017 2018  2019 2020

OPERATING RESULTS (RM’million)

Operating profit before allowances  3,200  3,448  3,670  3,799 

Profit before taxation  2,232  3,119  3,394  2,644 

Net profit attributable to equity holders of the Bank  1,682  2,482  2,033 

KEY BALANCE SHEET DATA (RM’million)

Total assets  236,679  228,713  243,166  271,150 

Gross loans, advances and financing  160,026  168,879  186,114 

Total liabilities  207,012  219,770  231,782  244,093 

Deposits from customers  203,471 

Shareholders’ equity  21,667  27,024 

Commitments and contingencies  196,190  172,226  172,941  157,480 

SHARE INFORMATION

Gross dividend per share - (sen)  12.00  31.00 17.65

Net assets per share - (RM)  6.4  6.7 

Net tangible assets per share - (RM)  4.7  4.6  5.9 

Basic earnings per share - (sen)  43.6  48.6  61.9  50.7 

Share price - (RM)  4.71  5.45 

Market capitalisation (RM’million)  18,887  21,213  23,178  21,855 

FINANCIAL RATIOS (%)

Profitability Ratios

Net return on average equity  8.6  9.1  10.3  10.3  7.7 

Net return on average assets  0.7  0.8  1.0  1.0  0.8 

Cost-to-income ratio  49.9  49.3  48.0 47.1

Asset Quality

Gross loans to deposits ratio  93.3  96.0  94.4  91.5 

Gross impaired loans ratio  2.43  2.23  2.06  1.97  1.71 

Ordinary Shares

Dividend yield  3.0  3.9  3.2 

Dividend payout ratio  28.6  30.8 34.8

GROUP FINANCIAL SUMMARY
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FIVE-YEAR GROUP FINANCIAL SUMMARY

2016 2017 2018  2019 2020

OPERATING RESULTS (RM’million)
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Net return on average assets  0.7  0.8  1.0  1.0  0.8 

Cost-to-income ratio  49.9  49.3  48.0 47.1

Asset Quality

Gross loans to deposits ratio  93.3  96.0  94.4  91.5 
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GROUP QUARTERLY PERFORMANCE

2019 2020

First 

Quarter

Second 

Quarter

Third 

Quarter

Fourth 

Quarter Total

First 

Quarter

Second 

Quarter

Third 

Quarter

Fourth 

Quarter Total

Financial Performance (RM’million)

Total income  1,724  1,769  1,730  1,833  1,729  1,558  1,830  2,068  7,186 

Net fund based income  1,206  1,261  1,259  1,238 1,240  1,532  5,268 

Non-fund based income  470  2,100  470  713  591  562  2,336 

Operating profit before 

allowances  899  930  908  933  3,670  912  732  976  1,179  3,799 

Profit before tax  829  844  866  3,394  761  519  790  574  2,644 

Net profit attributable to 

equity holders of the Bank  630  616  621  2,482  571  401  622  439  2,033 

Earnings per share (sen)  61.9  14.2  10.0  15.5  10.9  50.7 

Dividend per share (sen)  -  -  31.0  -  -  10.0 7.65* 17.65

* Proposed Final Dividend

TOTAL ASSETS 
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Our strong heritage is the 
foundation of our commitment to 
continue serving the community. 
For more than 100 years, we have 
been helping people and businesses 
grow and succeed, and will continue 
to do so with pride.

Our experience gives us an in-depth 
understanding of the needs of our 
customers and partners, inspiring 
us to constantly innovate and 
improve to serve them better. With 
your continuous support, we have 
established ourselves with a strong 
footprint throughout Malaysia, with 
a presence in eight other countries 
across the ASEAN region.

Our legacy and pursuit of 
excellence continues as we 
tirelessly cultivate and nurture the 
next generation through our words 
and actions, preparing a brighter 
future ahead.

We thank you for believing in us 
and welcome everyone to join us 
on our exciting journey of progress 
as we move forward in unison, 
to realise our greater potential 
together. Our brand promise of 
Together We Progress honours our 
past, celebrates the present and 
welcomes the future.

GROUP RETAIL BANKING GROUP BUSINESS & 
TRANSACTION BANKING

GROUP WHOLESALE 
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.

Group Business & Transaction 
Banking (“GBTB”) offers a wide 
range of business solutions 
including loans and financing, 
deposits, cash management 
solutions and 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.

Group Wholesale Banking 
comprises four core business 
segments, namely Group 
Investment Banking, Group 
Corporate Banking, Group 
Treasury and Global Markets and 
Asset Management, and provides 
comprehensive and coordinated 
services to our customers. 

Investment Banking solutions 
include advisory services, Mergers 
and Acquisitions (“M&A”) and 
capital markets fund raising, and 
corporate finance. 

Corporate Banking solutions 
centre on financial structuring and 
various types of conventional and 
Shariah-compliant financing to 
support business expansion. 

Asset Management offerings 
include the management of 
unit trust funds, investment 
management advisory, product 
development and trustee services. 

Group Wholesale Banking 
also helps its customers 
boost performance with cash 
management services, treasury 
products and solutions, trust and 
security business solutions and 
cross-border transactions. 

Finally, its forex trading platform 
and research capability enable our 
clients to make sound investment 
decisions.

WHAT WE DO

Together
We Progress

Our Businesses

RHB Banking Group is one of the largest fully integrated 

financial services groups in Malaysia. The Group’s core 

businesses are structured into six business pillars, namely 

Group Retail Banking, Group Business & Transaction Banking, 

Group Wholesale Banking, Group Shariah Business, Group 

Insurance and Group International Business, which includes RHB 

Singapore*.

* As at February 2021, Singapore operations 
has been integrated under Group 
International Business. 
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GROUP SHARIAH 
BUSINESS

GROUP INSURANCE GROUP INTERNATIONAL 
BUSINESS

RHB SINGAPORE*

RHB Islamic Bank is the Group’s 
Islamic Banking arm, providing 
Shariah-compliant banking and 
financial services through four 
business units - Retail Banking, 
Corporate & Investment 
Banking, Business & Transaction 
Banking and Islamic Treasury. 
RHB Islamic also provides 
Shariah advisory for the 
Investment Banking Group on 
investment banking and asset 
management activities. We 
are ranked as the third-largest 
Islamic bank in Malaysia by 
financing assets with a market 
share of 10.0%.

RHB Insurance provides general 
insurance for our retail and 
corporate customers. We are 
able to offer a comprehensive 
range of general insurance 
and other products for better 
protection and peace of mind. 
Customers have access to 
convenience of service and 
support from our network of 
15 nationwide branches, over 
700 Pos Malaysia branches and 
more than 2,230 authorised 
agent offices.

Group International Business 
comprises both our commercial 
banking and investment banking 
portfolios overseas. We have 
a strong presence through 
an established network of 
branches across Singapore, 
Cambodia, Thailand, Laos, 
Brunei, Indonesia and Vietnam.

We also maintain representative 
office in Myanmar to offer 
liaison and advisory services for 
Malaysian companies seeking to 
conduct business in the country.

To better serve our clients 
in Singapore, Cambodia and 
Thailand where we have 
presence in both commercial 
banking and investment 
banking, we have integrated the 
management of the businesses 
as a “one country model” 
focused on optimising synergies. 
In single business countries, i.e. 
commercial banking in Laos and 
Brunei, and investment banking 
in Indonesia and Vietnam, we 
continue to focus on growing 
profitably in targeted segments.

RHB Singapore was first 
established in 1961 and for 
more than half a century has 
been offering service excellence 
to its clients; helping individuals, 
SMEs and corporates fulfil their 
business objectives. 

Today, RHB Singapore provides 
financial services to customers 
through a network of seven 
branches around the island 
and is established as one of 
the Republic’s most trusted 
financial institutions.

As a key regional contributor to 
the Group, we continue to build 
upon its strengths in Corporate, 
Commercial and Retail 
segments, at the same time 
aiming to be the catalyst bank 
for SMEs, advising both business 
and personal financial needs.

Our core businesses are 
streamlined into seven pillars, 
namely Retail Banking, 
Commercial Banking, Corporate 
and Investment Banking, 
Treasury, as well as Capital 
Markets, Brokerage and Asset 
Management businesses.

Our Businesses

Lao PDR
•  Commercial Banking 

Services

• Established in 2014

Brunei
• Commercial Banking 

Services

• Established in 1965

Vietnam
• Representative Office

• Securities Services

• Established in 2008

Myanmar
• Representative Office

• Established in 2014

Singapore
• Corporate, Commercial, 

Capital Markets & Retail 
Banking

• Asset Management 

• Established in 1961

Indonesia
• Capital Markets 

and Securities 
Services

• Asset Management

• Established in 1990

Thailand
• Commercial 

Banking, Capital 
Markets and 
Securities Services

• Established in 1964

Cambodia
• Commercial 

Banking, Capital 
Markets and 
Securities Services

• Established in 2008

REGIONAL PRESENCE

* As at February 2021, Singapore 
operations has been integrated 
under Group International 
Business.

For more information, refer to page 08IR
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HOW WE PER ORMED: TOTAL INCOME IN 2020

“ RHB’s regional footprint extends across nine countries 

in ASEAN, offering services including retail banking, 

commercial banking, corporate and investment banking 

and capital markets services. In all the countries where 

we have a presence, RHB prioritises customer service 

excellence above all as we provide financial services to 

businesses and communities.”

Scan the QR code for the details 

on our BRANCH NETWORK  

or log on to  

We employ more than 

14,000 employees across 

364 branches 

and offices in the region

Employees
2020 
2019 - 12,638

Branches/Offices
2020 - 311
2019 - 289

MALAYSIA

Employees
2020 - 660
2019 - 718

Branches/Offices
2020 - 8
2019 - 9

SINGAPORE

Employees
2020 - 333
2019 - 349

Branches/Offices
2020
2019 - 16

INDONESIA

INDONESIA

2020:

IDR165.5 
bil

SINGAPORE

2020:

SGD139.2 
mil

2019:
SGD136.9 

mil

2019:
IDR172.7 

bil

THAILAND

2020:

THB860.3 
mil

2019:
THB766.9 

mil

OUR KEY REGIONAL PRESENCE

Employees
2020 - 201
2019 - 209

Branches/Offices
2020 - 12
2019 - 12

THAILAND

HOW WE PER ORMED: TOTAL INCOME IN 2020

Employees
2020 - 29
2019 - 27

Branches/Offices
2020 - 1
2019 - 1

BRUNEI

Representative
Office

MYAMMAR

Employees
2020 - 24
2019 - 22

Branches/Offices
2020 - 1
2019 - 2

VIETNAM

Employees
2020
2019

Branches/Offices
2020 - 13
2019 - 13

CAMBODIA

Employees
2020 - 69
2019

Branches/Offices
2020 - 3
2019 - 3

LAO PDR

MALAYSIA
2020:

RM6,439.1 
mil

CAMBODIA

2020:

USD28.4 
mil

2020 
Total Group Income

RM7,185.7 
mil

2019:
RM6,302.6 

mil

VIETNAM

2020:

VND12.1 
bil

2019:
VND11.6 

bil

BRUNEI

2020:

BND3.7 
mil

2019:
BND3.8 

mil

LAO PDR

2020:

LAK35.2 
bil 2019:

bil

2019:
USD26.7 

mil

WHERE WE OPERATE
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OUR INVESTMENT CASE

Results-oriented
Demonstrate commitment and drive 

in delivering quality work output, and 

treat all matters with urgency.

-  Deliver exceptional results

 -  Treat everything with urgency

 -  Be responsible, accountable

and reliable

B
ei

ng
 y

our t
rusted partner

D
elivering sim

ple, fast and seamless experiences

Nurturing future g
enera

ti
on

s

Providing solutions that help achieve your go
als

BRAND PROMISE

Together
We Progress

One RHB
Demonstrate willingness to 

put the organisation’s needs over 

personal achievement by fostering 

teamwork, empowerment and knowledge 

sharing.

-  Value diversity, fairness and inclusion

-  Build and maintain a collaborative 

working environment

-  Think and act in the best 

interests of RHB

Customer First
Demonstrate unwavering passion 

to engage and interact with customers 

to meet their needs, and create great 

experiences.

-  Create value for customers

-  Make our customers feel appreciated

-  Focus on solutions from the 

customers’ perspective

Our RHB Culture 

Components form 

the Group’s DNA

OUR VALUES

  ROFESSIONAL

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

P       ESPECT

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

R  NTEGRITY

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

I         YNAMIC

We are proactive, 
responsive and 
forward thinking.

D      XCELLENCE

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

E

F
IT

2
2

 IS
 A

N
C

H
O

R
E

D
 O

N
 T

H
R

E
E

 K
E

Y
 S

T
R

A
T

E
G

IC
 T

H
E

M
E

S

FUND 
OUR 

JOURNEY

INVEST 
TO 

WIN

TRANSFORM 
THE 

ORGANISATION
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To the Beat



of the Nation
This year, like no other, has been a year that truly impacted every single person within 
the community, some more than others. As the pandemic reshaped the very fabric 
of life and society as we knew it and tested our very purpose, RHB Banking Group 
responded with empathy and conviction. Being close to the pulse of the nation, we 
knew that our communities needed help, quickly. And that is exactly what we did. We 
mobilised our people across Malaysia and regionally, wherever we have a presence, to 
help those most affected by this unprecedented health and economic crisis.

We also extended assistance to our frontliners who worked tirelessly every single 
night and day to protect the rest of us, and we helped the most vulnerable members 
of society - the orphans, the disadvantaged and the less fortunate. We reached out 
to our customers, both individuals and business owners, to soften the blow on their 
disrupted livelihoods and supported our employees whose family members were 
impacted by the pandemic. It is our hope that the help we have given has made a 
difference in their lives and lightened their burden, if even for the briefest moment.





AboutRHB Bank
(Cambodia) Plc. 



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.

OVERVIEW
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FINAL DOCUMENT

CORPORATE HEAD OFFICE

Level 2 & Level 9, OHK Tower, 

Corner Street 110 & Street 93, Phnom Penh,  Cambodia.

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

Website: www.rhbgroup.com.kh 

Facebook: facebook.com/RHBCambodia

Toll Free: 1800-20-8118

TUOL KOUK BRANCH
Employees: 9 

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

PHNOM PENH MAIN OFFICE
Employees: 18

Addr: Level 1, OHK Tower, Corner
Street 110 and Street 93, Phnom Penh,  
Cambodia.
Tel: (855) 23 992 833 
 Fax: (855) 23 991 822

STUENG MEANCHEY BRANCH
Employees: 9 

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

CITY MALL OLYMPIC BRANCH
Employees: 16

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

PET LOK SONG BRANCH  
Employees: 9 

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

MAO TSE TUNG BRANCH
Employees: 10 

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

SIEM REAP BRANCH
Employees: 12 

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

BATTAMBANG BRANCH
Employees: 9

Addr: No. 1-3-5-7, Street No. 3, 
Battambang Province, Cambodia.
Tel: (855) 53 952 811  
Fax: (855) 53 952 966

PREAH SIHANOUK BRANCH
Employees: 9

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

KOMPONG CHAM BRANCH
Employees: 8

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

KBAL THNAL BRANCH
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

BOENG KENG KANG BRANCH
Employees: 8 

Addr: No. 167, Preah Norodom Blvd., 
Phnom Penh, Cambodia. 
Tel: (855) 23 989 188  
Fax: (855) 23 989 788

246
employees

13
branches/offices

OUR REGIONAL PRESENCE 
AND PERFORMANCE

OUR BRANCH NETWORK

Siem Reap

Phnom Penh

Phnom Penh

Preah Sihanouk

Kompong Cham

Battambang

Siem Reap

Preah Sihanouk

Kompong Cham
Battambang

WHERE WE OPERATE
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CORPORATE HEAD OFFICE

Level 2 & Level 9, OHK Tower, 

Corner Street 110 & Street 93, Phnom Penh,  Cambodia.

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

Website: www.rhbgroup.com.kh 

Facebook: facebook.com/RHBCambodia

Toll Free: 1800-20-8118

TUOL KOUK BRANCH
Employees: 9 

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

PHNOM PENH MAIN OFFICE
Employees: 18

Addr: Level 1, OHK Tower, Corner
Street 110 and Street 93, Phnom Penh,  
Cambodia.
Tel: (855) 23 992 833 
 Fax: (855) 23 991 822

STUENG MEANCHEY BRANCH
Employees: 9 

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

CITY MALL OLYMPIC BRANCH
Employees: 16

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

PET LOK SONG BRANCH  
Employees: 9 

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

MAO TSE TUNG BRANCH
Employees: 10 

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

SIEM REAP BRANCH
Employees: 12 

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

BATTAMBANG BRANCH
Employees: 9

Addr: No. 1-3-5-7, Street No. 3, 
Battambang Province, Cambodia.
Tel: (855) 53 952 811  
Fax: (855) 53 952 966

PREAH SIHANOUK BRANCH
Employees: 9

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

KOMPONG CHAM BRANCH
Employees: 8

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

KBAL THNAL BRANCH
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

BOENG KENG KANG BRANCH
Employees: 8 

Addr: No. 167, Preah Norodom Blvd., 
Phnom Penh, Cambodia. 
Tel: (855) 23 989 188  
Fax: (855) 23 989 788

246
employees

13
branches/offices

OUR REGIONAL PRESENCE 
AND PERFORMANCE

OUR BRANCH NETWORK

Siem Reap

Phnom Penh

Phnom Penh

Preah Sihanouk

Kompong Cham

Battambang

Siem Reap

Preah Sihanouk

Kompong Cham
Battambang

WHERE WE OPERATE
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Performancereview





TOTAL ASSETS
(USD)

21%

21%

17%

15%

14%

12%

PROFIT/(LOSS)
BEFORE TAX EXPENSE

(USD)

30%

22%

13%

17%

13%

5%

22%

20%

17%

15%

13%

13%

LOANS
AND ADVANCES

(USD)

SHAREHOLDER'S
EQUITY

(USD)

21%

20%

18%

16%

13%

12%

TOTAL DEPOSITS
(USD)

20%

20%

17%

16%

14%

13%

PROFIT/(LOSS)
AFTER TAX EXPENSE

(USD)

6%

30%

22%

17%

13%

12%

2020 2019 2018 2017 2016 2015

SUMMARY OF FIVE-YEAR FINANCIAL 
HIGHLIGHTS
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FIVE-YEAR  
FINANCIAL SUMMARY

2020 2019 2018 2017 2016

PROFITABILITY (USD)

Profit/(Loss) before tax expense                               3.3                          18.9                          13.7                          10.7                            8.4 

Profit/(Loss) after tax expense                               2.7                          15.0                          10.9                            8.6                            6.7 

FINANCIAL POSITION (USD)

Total assets                           954.8                        943.3                        759.3                        712.8                        622.9 

Loans and advances                           564.4                        506.2                        428.6                        396.1                        347.6 

Total liabilities                           824.3                        815.6                        646.6                        615.0                        538.4 

Deposits from customers                           599.1                        632.8                        585.6                        476.2                        297.3 

Total deposits                           769.6                        776.2                        637.5                        606.7                        528.6 

Paid-up capital                             75.0                          75.0                          75.0                          71.0                          67.0 

Shareholder's equity                           130.4                        127.7                        112.7                          97.8                          84.4 

FINANCIAL RATION (%)

Non-performing loans to total loans and advances                               4.4                            3.9                            4.9                            4.0                            2.5 

Net return on assets                               0.3                            1.8                            1.5                            1.3                            1.1 

Net return on equity                               2.1                          12.5                          10.4                            9.4                            7.9 

Loans/Customer Deposit Ratio                             94.2                          80.0                          73.2                          83.2                        116.9 

Loans/Deposit Ratio                             73.3                          65.2                          67.2                          65.3                          65.7 

Year Ended 31 December

PERFORMANCE REVIEW
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with us today
Grow





Deposits

Simple way 
to build 
your savings.

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

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

The banking 
products at your 
finger tips.

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

A trusted partner 
to complete your 
transactions.

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

SAVINGS 
ACCOUNT

FIXED 
DEPOSITS

CURRENT  
ACCOUNT

ESCROW 
ACCOUNT

 Grow 

your family’s finances

PRODUCTS & SERVICES
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A reliable payment 
instrument.

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

We offer competitive 
exchange rate for forex.

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

Transfer and receive 
your money with ease.

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

Transfer and receive your money withease

Remittance

TELEGRAPHIC  
MONEY TRANSFER

BANKER’S  
CHEQUE

MONEY  
EXCHANGE
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Personal 
Financing

Drive 
the car of your dreams

Get what you have 
always desired now.

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

Drive your dream 
today. 

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

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.

HOME LOAN PERSONAL LOAN CAR LOAN

PRODUCTS & SERVICES (CONTINUED)
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Business and Corporate 
Financing & Services

Let us  
help you 
attain healthy 
cashflow. 

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

We help you 
invest in  
the property 
you want.
RHB Property Loan, helps  
you own the property  
either for your own 
business use or for 
investment purposes.

Comprehensive 
range of import &  
export financing 
facilities.

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

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.

PROPERTY  
LOAN

WORKING 
CAPITAL

TRADE  
FINANCING

CORPORATE &  
EQUITY

Your business needs are ourpriority

GROW WITH US TODAY
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Deliveringsolutions





INTERNET  BANKING.
INTERNET  BANKING
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MOBILE  BANKING

www.rhbgroup.com.kh
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DELIVERING SOLUTIONS



Siem Reap

Phnom Penh

Phnom Penh Main Office

Pet Lok Song Branch  

City Mall Olympic Branch

Tuol Kouk Branch

PHNOM PENH

PROVINCIAL

IN - BRANCHES

Stueng Meanchey Branch

Mao Tse Tung Branch

Boeng Keng Kang Branch

Kbal Thnal Branch

ATM Deli Café

ATM Pochentong Restaurant

ATM H Restaurant (Veng Sreng Road)

ATM TK-Avenue

ATM One Park 

ATM Tela Mart Phnom Penh Thmey

ATM AEON Mall

ATM Himawari Hotel

ATM National  Road Number 1 

OFF - SITE ATM

ATM Tela Petrol Station Chroy Changvar

ATM AEON Mall

ATM Park Café Airport

ATM PSC

ATM Park Café St.63

ATM Park Café Sovannna

ATM PTT Tep Phan

ATM MidTown Mall

Naga 1

Naga 2 

IN - BRANCHES

ATM Luckymall 
ATM Angkor Maket

OFF - SITE ATM

Siem Reap Battambang Preah Sihanouk Kompong Cham

OFF-SITE ATM NETWORK
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DELIVERING SOLUTIONS

Siem Reap

Phnom Penh

Phnom Penh Main Office

Pet Lok Song Branch  

City Mall Olympic Branch

Tuol Kouk Branch

PHNOM PENH

PROVINCIAL

IN - BRANCHES

Stueng Meanchey Branch

Mao Tse Tung Branch

Boeng Keng Kang Branch

Kbal Thnal Branch

ATM Deli Café

ATM Pochentong Restaurant

ATM H Restaurant (Veng Sreng Road)

ATM TK-Avenue

ATM One Park 

ATM Tela Mart Phnom Penh Thmey

ATM AEON Mall

ATM Himawari Hotel

ATM National  Road Number 1 

OFF - SITE ATM

ATM Tela Petrol Station Chroy Changvar

ATM AEON Mall

ATM Park Café Airport

ATM PSC

ATM Park Café St.63

ATM Park Café Sovannna

ATM PTT Tep Phan

ATM MidTown Mall

Naga 1

Naga 2 

IN - BRANCHES

ATM Luckymall 
ATM Angkor Maket

OFF - SITE ATM

Siem Reap Battambang Preah Sihanouk Kompong Cham
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Organisationstructure



structure



Head
Compliance

Head
Risk Management

Head
Internal Audit

Head
Legal & Secretariat

Head  
Operations

Head 
Credit Evaluation

& Review 

Head
Credit Management 

Head
Business Banking

Head
HR & Training

Head
Marketing & 

Communication

Head
Branch Business

& Distribution

Head
Product Development 

& Management

Head 
Finance & Adminis-
tration and Strategy

Treasury 
and Asset Liability

Management

Head  Information
Technology

Digital Banking

Head, Retail BankingHead, Finance, Treasury & StrategyChief Technology Officer

Board of Director

Management Committee

 Chief Executive Officer / 
Executive Director

Head, Group 
International Business 

Remuneration &
Nomination Committee

Risk Management
Committee

Management
Audit Committee

New Product & 
Service Committee

Management Risk
Committee

Asset and Liability
Committee

Disciplinary Committee

Audit Committee

Credit Lending Committee

Board Credit Committee

IT Steering CommitteeIT Strategy Committee

Regulatory 
Compliance

Financial 
Crime 
Compliance

Credit Risk 

Operational Risk

IT Risk

Asset & Liability
Management Risk

Credit Audit

Branch Audit

Head Office Audit

Legal

Secretariat

Application

Infrastructure

Security

Governance 
Enterprise 
Architecture

Project
Management

Program 
Management

Digital Tech
& Engineer

Experience Design

Business Design

Banking Services 
& Support

Property
Management

Consumer  
Complaint & 
Quality Assurance

Operations Support
(Trade, Remittance, 
Forex, Swift, ATM

Card Operations
Support

eKYC operations
Support

Performance
Management 
& Strategy

Finance Operations

 Procurement 
& Services

Treasury & Asset
Liability Management

Credit Evaluation

Credit Review 

Credit Admin

Credit Supervision 
& Loan Recovery

Corporate

Commercial / SME

Credit Support / 
Credit Processing

Transaction Banking

Compensation & 
Benefit

Training & 
Talent Management

Marketing Support 

Corporate 
Communication

Segment & 
Strategic Alliance

Deposit & Card

Mortgage & Loan

Call Centre & 
Customer 
Experience

PPM

CMO

SMY

KTL

PLS

BKK

MTT

TKK

SRP

KCM

PSK

BTB

Branch 
Review

Alternate
Sales 

Channel

Cambodia
Digital 
Retail 

Banking 
(CDRB)

E-Banking

ORGANISATION CHART
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Head
Compliance

Head
Risk Management

Head
Internal Audit

Head
Legal & Secretariat

Head  
Operations

Head 
Credit Evaluation

& Review 

Head
Credit Management 

Head
Business Banking

Head
HR & Training

Head
Marketing & 

Communication

Head
Branch Business

& Distribution

Head
Product Development 

& Management

Head 
Finance & Adminis-
tration and Strategy

Treasury 
and Asset Liability

Management

Head  Information
Technology

Digital Banking

Head, Retail BankingHead, Finance, Treasury & StrategyChief Technology Officer

Board of Director

Management Committee

 Chief Executive Officer / 
Executive Director

Head, Group 
International Business 

Remuneration &
Nomination Committee

Risk Management
Committee

Management
Audit Committee

New Product & 
Service Committee

Management Risk
Committee

Asset and Liability
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Disciplinary Committee
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Credit Lending Committee

Board Credit Committee

IT Steering CommitteeIT Strategy Committee

Regulatory 
Compliance

Financial 
Crime 
Compliance

Credit Risk 

Operational Risk
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Asset & Liability
Management Risk

Credit Audit

Branch Audit

Head Office Audit

Legal

Secretariat

Application
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Governance 
Enterprise 
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Project
Management

Program 
Management

Digital Tech
& Engineer

Experience Design

Business Design

Banking Services 
& Support

Property
Management

Consumer  
Complaint & 
Quality Assurance

Operations Support
(Trade, Remittance, 
Forex, Swift, ATM

Card Operations
Support

eKYC operations
Support
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Management 
& Strategy

Finance Operations

 Procurement 
& Services

Treasury & Asset
Liability Management

Credit Evaluation

Credit Review 
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& Loan Recovery
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Credit Support / 
Credit Processing

Transaction Banking

Compensation & 
Benefit

Training & 
Talent Management

Marketing Support 

Corporate 
Communication

Segment & 
Strategic Alliance

Deposit & Card

Mortgage & Loan

Call Centre & 
Customer 
Experience
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CMO

SMY

KTL

PLS
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TKK
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Digital 
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2020 is undoubtedly an extraordinary 
year as the world battled with Covid-19. 
It caused a global upheaval, which not  
only disrupted business operations,  
but the livelihoods and health of 
communities across the world were 
devastated by the pandemic.  

Many lost their loved ones. People 
everywhere were forced to contend 
with a new norm which were filled  
with lockdowns and movement  
restrictions.  

CHAIRMAN’S STATEMENT

R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0

44

R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0



Cambodia was not spared.  The economic impact on the region 
was devastating, especially on Cambodia’s tourism and hospitality 
sectors which were the hardest hit. The slump in global demand 
has also weighed heavily on the country’s export economy and 
with the subdued consumer sentiment, the economy in 2020 
registered negative growth of -3.1 percent, the sharpest decline 
in Cambodia’s recent history.

Fortunately, the Royal Government of Cambodia’s effective 
handling of the situation has managed to contain the situation and 
avoided the situation getting out of control in the Kingdom. The 
NBC also responded by announcing various loan relief measures 
for individuals and businesses in order to support the economy.  

OUR PERFORMANCE

Despite this difficult and challenging operating environment,  
the bank was able to deliver profitability. The bank achieved a  
net profit of USD3m although this was lower than the previous 
year. The lower profit was largely due to the higher provisions 
that the bank has to make due to the economic uncertainty.  

JOURNEYING WITH OUR COMMUNITY

In a show of our commitment towards our customers during  
this difficult time and to help lessen the financial burden of  
our customers, the bank had offered flexibility in repayment 
through loan restructuring programs to help our partners  
tide through this critical period.  As at 31 Dec 2020, the total  
cases restructured were 13% of total borrowers with a value of 
USD186m or 32% of gross loan outstanding of USD583m. We 
believe that while it is important to generate profits for our 
shareholders, it is equally important to ensure that this is done 
sustainably with our valued customers.

Our top priority is to safeguard the safety and wellbeing of our 
customers and staff. To this end we have ensured that we adhere  
to all the standard operating procedures such as temperature 
screening, provision of protective equipment and hand sanitizers 
and maintain social distancing as well as getting our staff vaccinated.  
This also aids the government’s effort to stop the spread of 
Covid-19. 

As the world was caught up with the pandemic efforts and in  
helping businesses, we are mindful of the underprivileged  
amongst us.  We worked with various organizations, such as the 
Cambodian Red Cross and Association of Banks in Cambodia to 
extend financial help towards flood victims and families affected 
by the Covid-19 pandemic.  The bank also worked together with 
local organizers to spread the Hari Raya festive mood to needy 
Muslim families in the Steung Treng province by donating cash 
and food items.  In addition, we supported SMILE Cambodia  
which provided free surgical care to underprivileged children  

born with cleft lip, cleft palate and other facial deformities to give 
the children a sense of normalcy.

MOVING FORWARD

With the progress of the vaccination efforts, we believe the worst 
is behind us now.  With the world economy having rebounded  
and the return of investors optimism, we are now hopeful in this 
road to recovery whilst at the same time remaining cautious. 
We expect Cambodia to return to a positive growth trajectory  
in 2021. Besides the recovery in global demand, government 
spending and investments on infrastructure projects are  
expected to contribute to the recovery of the domestic economy. 
Private consumption is expected to improve in line with the 
improvement in household income as unemployment moderates. 
Externally, we see a recovery in exports of goods such as bicycles, 
electronics as well as agricultural products. Exports of garment 
products are expected to increase in tandem with the global 
recovery and improving demand. The recently-signed Cambodia-
China Free Trade Agreement and the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (“RCEP”) free trade deal will be key 
contributors to help in the recovery of the Kingdom in year 2021.  
According to the World Bank, the economy is expected to rebound 
in 2021 with a growth of over 4%.

The new normal has also accelerated digital adoption and  
the bank has intensified its efforts on digitalisation to bring  
greater convenience to our customers. This includes revamping 
our internet and mobile banking platforms for more seamless  
and efficient experience to our customers. Two key initiatives  
for year 2021 are the RHB REFLEX and the RHB Cambodia  
Digital Retail Banking.

OUR APPRECIATION

I would like to take this opportunity to thank the National Bank of 
Cambodia for your continued support and guidance especially 
during the present health crisis and to the business community 
who have partnered and trusted the bank all these years.  Last but 
not least, my heartfelt thanks to the driving force behind the bank, 
which is the staff without whom we would not be where we are 
today.

Together We Progress. 

Chin Yoong Kheong
Chairman

CHAIRMAN’S STATEMENT
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Over the last decade, RHB Bank 
(Cambodia) Plc. has made a  
breakthrough as one of the top  
15 banks in Cambodia, successfully 
triumphing against more than  
50 banks in the country. 

The Bank moved to our Corporate 
Building on 16 March 2020 and 
successfully changed the name  
from RHB Indochina Bank to RHB  
Bank (Cambodia) Plc. having obtained 
approval from National Bank of 
Cambodia (NBC), with effect on 12  
May 2020.  This was only possible  
with the support and confidence  
of our stakeholders.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S STATEMENT

USD 955 million

114%  
LCR ratio

12.8% 
Gross Loans 

TOTAL ASSETS 

46
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REVIEWING FINANCIAL PERFORMANCE FOR 2020

Our financial results in 2020, was undoubtedly impacted by the 
Covid-19 pandemic. The lower net profit at USD 3 Million for  
the year was mainly due to higher provisions that the bank had  
set aside due to the economic uncertainty from the impact  
of the pandemic. Total asset had increased to USD 955 million 
from the previous year, with strong solvency ratio of 16.9%  
and Liquidity Coverage Ratio of 114%, which is well above the 
regulatory requirement of 15% and 100% respectively. We also 
recorded a robust growth in loans of 12.8%. These numbers  
are confirmation of the trust that the community has placed with 
the bank and also the relentless commitment by the employees  
of the bank. Cost-to-income ratio had increased marginally to 
37.4% mainly due to expenses related to the new corporate  
building and investments in Premier Banking, new call center and 
IT systems upgrade.   

OUR PEOPLE 

Being one of the top 15 prominent banks in Cambodia and a  
well-recognized employer of choice, we continue to foster talent 
development while embedding sustainability practices in the 
management of our human capital. To ensure long-term growth 
of our business, we manage our diverse workforce by prioritizing 
talent management, employee training and education, employee 
health and safety as well as diversity and equal opportunity. 

We aspire to be a preferred employer of a highly productive and 
engaged workforce that delivers exceptional services to our 
customers. The Bank manages our talent by prioritizing talent 
development and management, which are major elements of 
succession planning and building the leadership pipeline. Our  
goal is to build a workforce that is diverse and future-proof, while 
we focus on talent attraction, retention and development.

COVID-19 PANDEMIC AND THE CHALLENGES 

The year 2020 was marked by the worldwide COVID-19 pandemic 
that had resulted in disruptions, claiming lives globally and in 
Cambodia. Furthermore, destroying millions of livelihoods which 
resulted in countries announcing lockdown, travel restrictions  
and quarantine measures that stalled the economic activities.  

Cambodia responded to the pandemic by taking unprecedented 
fiscal and monetary measures to help alleviate the impact of the 
crisis on individuals and businesses and announced various 
measures to support the economy during this period. 

NBC announced several measures to ease the financial stress, 
including loan moratorium up to 6 months and servicing monthly 
interest only. The Bank had taken measures by providing loan 
moratorium to borrowers to defer their monthly instalments  
for a specific period and some borrowers were approved to only 
service their monthly interest.   

In these challenging times, the Bank’s staff have shown strong 
resilience and the ability to adapt to changing circumstances;  
and the Bank will continue to support the staff for their good  
work. This includes being efficient while working from home and 
equipping the staff to prepare for the tomorrow and leveraging 
this opportunity to further the digitalization agenda of the Bank 
to better serve our customers.   

ELECTRONIC BANKING (E-BANKING)   
PERFORMANCE

The Bank had invested significantly in digital banking platforms  
to support our customers to embrace modern banking. This  
move has borne dividend as users of our E-banking platforms 
increased by 29% in 2020. The Covid-19 pandemic had also 
contributed to the way our customers transact with the bank and 
we have seen a shift across demographics, most notably with a 
48% increase in daily usage by E-Banking customers in 2020.  
Our customers have also embraced the new payment methods  
as the volume of digital payments had increased by 38% in 2020.   

PREMIER BANKING  

The Bank launched its first Premier Banking facilities for our valued 
customers in November 2020 and was the first bank in Cambodia 
to offer Safe Deposit Boxes to customers as part of our value 
proposition. Dedicated Relationship Managers are on-hand to 
provide wealth management solutions to anticipate and cater to 
customer needs to help them achieve their immediate and  
long-term wealth goals.  
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PREMIER BANKING (CONTINUED)

Premier Banking facilities are offered to customers who  
maintain a minimum average balance of USD50,000 and above.  
The Premier Banking customers are able to enjoy product  
and services at preferential rates and privileges such as higher 
ATM withdrawal limits up to USD5,000 per day, fee waiver for 
Inward Telegraphic Transfers and reserved carpark facilities, 
amongst a host of other privileges. 

Specially tailored campaigns will be launched from time-to-time 
to enhance our value proposition to the existing Premier Banking 
customers as well as building our portfolio in this segment. 

COMPLIANCE AND RISK CULTURE 

RHB Bank (Cambodia) Plc. prioritizes Compliance and Risk 
Management culture in Cambodia. The Bank ensures that all 
requirements are met and the internal policies and processes  
are complied with at all times. Compliance and Risk functions  
being the second line of defense, establishes the limits, rules and 
constraints under which the first line activities shall perform, 
consistent with the Bank’s risk appetite and to monitor the 
performance against these limits and constraints on a monthly 
basis. The Bank will continue to adhere strictly and to be in line 
with the latest developments and changes required in the 
regulations and policies by the regulators, ensuring that the  
Bank grows responsibly.     

JOURNEY AHEAD 

The impact of the Covid-19 pandemic on individuals and businesses 
remain significant and various measures will continue to be taken 
by the Bank to alleviate the financial stress and support our 
customers affected by the pandemic. However, time is required 
before we can see the economic activities resuming at normal 
levels. The banking sector will undoubtedly remain strong and 
resilient to weather this unprecedented challenging environment. 
The government is confident and projected the Cambodian 
economy to grow by 4% in 2021, led by a robust recovery in 
manufacturing and supported by fiscal stimulus by the government. 

The Bank will be launching a financial literacy website in 2021 in 
support of NBC’s agenda to increase financial literacy and inclusion 
among the general public.  This financial literacy website will contain 
written articles and guides around financial topics, educational 
videos on the basics of finance and tips on how to manage and  
grow wealth in one’s financial journey. 

The Bank will continue to invest in digital platforms to meet  
the evolving needs of the customers and to deliver delightful 
services; as well as to maintain high quality asset growth in our 
business. Credit discipline will be prerogative in our drive to  
deliver sustainable growth even as we navigate the challenging 
operating terrains. 

The Bank will continue to employ and retain the best staff and 
invest in training and developing the talents for a rewarding  
career in the Bank. 
 
Lastly, on behalf of RHB Bank (Cambodia) Plc., I would like to 
express our utmost gratitude for the consistent support to  
all our valued customers, partners, and dedicated staff. Our  
heartfelt appreciation also goes to NBC for the constant support  
and advice provided to the bank. 

“Together We Progress”

Wong Kee Poh
Chief Executive Officer
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Board of 

directors



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 Chairman of Risk Management and Board 
Credit Committee, a Member of the Audit Committee and 
Remuneration & Nomination Committee.

Mr. Chin was appointed as an Independent Non-Executive Director 
of RHB Investment Bank on 1 August 2016. Subsequently, on 30 
September 2016, he was appointed as the Senior Independent 
Non-Executive Director. He also serves as the Chairman of RHB 
Investment Bank’s Board Risk Committee.

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.

Mr. Chin’s other directorships includes RHB Asset Management 
Sdn Bhd, RHB Islamic International Asset Management Berhad, 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited, RHB  
Securities Vietnam Company Limited, RHB Bank Lao Sole Co., Ltd, 
RHB Securities (Cambodia) Plc and Ayer Holdings Berhad,  
a company listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange.

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

Dato’ Adissadikin was appointed as the Managing Director/  
Chief Executive Officer (“MD/ CEO”) of RHB Islamic Bank on 1 
August 2016. Dato’ Adissadikin’s responsibilities include 
leading, managing and growing the Islamic Banking and Shariah 
Business within the Group.

Dato’ Adissadikin has more than 20 years of experience in financial 
services industry having held senior positions in Bank Islam 
Malaysia and AlKhair International Islamic Bank Berhad. Prior to  
joining RHB, he was the Managing Director and Chief Operating 
Officer at Export-Import Bank Malaysia Berhad.

He holds an MBA (Finance), University of Malaya and a Bachelor’s 
Degree in Business (Banking and Finance), Monash University, 
Australia. Amongst his other qualifications are Diploma in 
Investment Analysis, University Teknologi MARA (“UiTM”), 
Malaysia and an Advanced Management Program (“AMP”), Harvard 
Business School, Boston, USA. He is also a Chartered Banker,  
Asian Institute of Chartered Bankers, (“AICB”), Chartered Banker, 
Chartered Banker Institute, UK and Chartered Professional in 
Islamic Finance, Chartered Institute of Islamic Finance Professionals, 
Malaysia.

Dato’ Adissadikin’s other directorships include RHB Bank 
Lao Sole Co., Ltd and RHB Securities (Cambodia) Plc.  
Dato’ Adissadikin holds external memberships in the Board 
of Industry Advisors, Faculty of Business and Accountancy, 
University of Malaya, Board of Islamic Banking and Finance Institute 
Malaysia (“IBFIM”) and is the President and Council Member, 
Association of Islamic Banking Institutions Malaysia (“AIBIM”). 

DATO’ ADISSADIKIN ALI 
Non-Independent Non-Executive Director &  
Shareholder’s representative
Malaysian
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SYED AHMAD TAUFIK ALBAR 
Non-Independent Non-Executive Director

Malaysian

Mr Syed Ahmad Taufik Albar (“Mr Syed”) was appointed as the 
Non-Independent Non-Executive Director of RHB Bank (Cambodia) 
Plc. (RHBBCP) on 12 May 2021. 

Mr Syed also serves as a Member of Audit Committee, Remuneration 
& Nomination Committee, Risk Management Committee and Board 
Credit Committee.

He was appointed as Head, Group International Business on 2 
February 2021.In his new role, Mr Syed’s main responsibility is to 
oversee the growth and performance of the Group’s international 
businesses which covers commercial, investment banking and 
asset management, synergising the functions and resources across 
the Group and within the countries that RHB is present. Mr Syed 
will also oversee the non-Retail Loan Recovery business with a 
focus of boosting recovery efforts.

Prior to this appointment, he was the Group Chief Financial Officer 
since 1 December 2016.

Mr Syed has more than 20 years of experience as an accountant 
and a finance professional with domestic and international 
exposures in Oil & Gas, mobile telecommunications and 
infrastructure, as well as property development and construction. 
He started his career in finance with Shell and worked in various 
Shell offices in Malaysia, Australia and the Netherlands. Prior to 
joining RHB, he was the Group Chief Financial Officer of UEM 
Group Berhad and Chief Financial Officer of Smart Axiata 
(Cambodia) before that.

Mr Syed holds a Master of Economics and a Bachelor of Accounting 
degrees from International Islamic University Malaysia. He is a 
fellow of Chartered Institute of Management Accountant (CIMA) 
and a member of Malaysian Institute of Accountants (MIA).

Mr Syed’s other directorships include RHB (Philippines) Inc, RHB 
Kawal Sdn Bhd, RHB Trustees Berhad, Malaysian Trustees Berhad, 
RHB Investment Ltd and Banfora Pte Ltd.

PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR
(CONTINUED)
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PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR

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.

Ms Samvutheary also serves as a Chairman of Audit Committee 
and Remuneration & Nomination Committee and a Member of 
Risk Management Committee and Board Credit Committee.

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

As a corporate and litigation attorney, Ms Samvutheary represents 
clients in hundreds of complex cases both for private and public 
entities. She had successfully represented various banks in recovery 
of large US dollar loans, and was appointed as a senior lawyer to 
various commercial banks. In addition, she had represented the 
largest Cambodian entertainment company for its Initial Public 
Offering (IPO) valued at USD 369 million for its listing on the Hong 
Kong Stock Exchange and became the first Cambodian company 
to issue offshore bonds raising USD 300 million.

Ms Samvutheary’s other directorships include RHB Bank  
Lao Sole Co., Ltd and RHB Securities (Cambodia) Plc.
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Mr. Wong Kee Poh was appointed as Chief Executive Officer 
(CEO) with effect from 1 September 2020; and Non-Independent 
Executive Director of RHB Bank (Cambodia) Plc. on 28 October 
2020.

He has a wealth of experience backed by more than 34 years of 
leadership role in the banking industry. He has held senior 
management positions to spearhead growth in Business Banking 
as well as Retail & Consumer Banking in well-established financial 
institutions in Malaysia. 

His working experience encompasses a wide spectrum of banking 
exposure at branches, Head Office and Regional levels; covering 
corporate, commercial and consumer banking, trade finance, 
product development, credit management, sales & marketing as 
well as regional business development. 

Prior to his appointment, Mr. Wong was seconded to RHB Bank 
Thailand as Acting Country Head in October 2014 before being 
appointed as the Chief Executive Officer from May 2015 to  
August 2020. He was Deputy Country Head for RHB Bank 
(Cambodia) Plc. from January 2013 up to his secondment to  
RHB Bank Thailand in October 2014. 

He chairs the key management committees within the Bank 
including Management Committee, Assets & Liabilities Committee, 
Management Audit Committee and Credit Lending Committee. 
He holds a bachelor’s degree in Economics from University Malaya 
and Masters in Business Administration from Canada; and was 
recipient of the Chairman’s Award for graduating summa cum 
laude. He has also attended the INSEAD Senior Leadership 
Development Program in 2014.

Mr. Wong’s other directorship include RHB Securities (Cambodia) 
Plc.

WONG KEE POH
Chief Executive Officer/ Non-Independent  
Executive Director

PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR
(CONTINUED)
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PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR

BOARD OF 
DIRECTORS

BOARD 
COMMITTEE

BOARD OF DIRECTORS &  
BOARD COMMITTEE

Mr. Chin Yoong Kheong
Independent Non-Executive Director, 
Chairman

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar
Non-Independent, Non-Executive 
Director-Member

Dato’ Adissadikin Bin Ali
Non-Independent Non-Executive Director 
and shareholder Representative-Member

Ms. Mao Samvutheary
Independent, Non-Executive 
Director-Member

Mr. Wong Kee Poh
Non-Independent Executive 
Director-Member

Ms. Mao Samvutheary 
Chairman

Mr. Chin Yoong Kheong 
Member

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar 
Member

Ms. Mao Samvutheary 
Chairman

Mr. Chin Yoong Kheong 
Member

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar 
Member

Mr. Chin Yoong Kheong 
Chairman

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar 
Member

Ms. Mao Samvutheary 
Member

Mr. Chin Yoong Kheong 
Chairman

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar 
Member

Ms. Mao Samvutheary 
Member

Audit Committee

Remuneration and Nomination Committee

Risk Management Committee

Board Credit Committee

BOARD OF DIRECTORS & BOARD COMMITTEE
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team
Management



Management



PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM

Wong Kee Poh is the Chief Executive Officer (CEO) of RHB 
Bank (Cambodia) Plc., having been appointed with effect 
from 1 September 2020. He has a wealth of experience 
backed by more than 34 years of leadership role in the 
banking industry. He has held senior management positions 
to spearhead growth in Business Banking as well as Retail & 
Consumer Banking in well-established financial institutions 
in Malaysia. 

His working experience encompasses a wide spectrum of banking 
exposure at branches, Head Office and Regional levels; covering 
corporate, commercial and consumer banking, trade finance, 
product development, credit management, sales & marketing  
as well as regional business development. 

Prior to his appointment, Kee Poh was seconded to RHB Bank 
Thailand as Acting Country Head in October 2014 before being 
appointed as the Chief Executive Officer from May 2015 to August 
2020. He was Deputy Country Head for RHB Bank (Cambodia) 
Plc. from January 2013 up to his secondment to RHB Bank Thailand 
in October 2014. 

He chairs the key management committees within the Bank 
including Management Committee, Assets  & Liabilities Committee, 
Management Audit Committee and Credit Lending Committee. 
He holds a bachelor’s degree in Economics from University Malaya 
and Masters in Business Administration from Canada; and was 
recipient of the Chairman’s Award for graduating summa cum 
laude. He has also attended the INSEAD Senior Leadership 
Development Program in 2014. 

As the Country Head, Kee Poh also sits as Independent Non- 
Executive Director on the board of RHB Securities (Cambodia) Plc. 

WONG KEE POH
Country Head/Chief Executive Officer
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YONG CHING SAN
Head, Credit Management

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 the banking  
and financial sector with wide exposure in areas of Credit 
Management. Mr. Yong’s local knowledge having worked 
more than 11 years in Cambodia adds credence to his ability  
to add value to the role undertaken.

He also possesses vast experience and skills in providing plans 
and strategy for RHB Bank (Cambodia) PLC Credit Management 
and at the same time ensuring the governance and compliance 
of SLA process are being adhered to at all times.

A highlight in his banking career was his participation in the 
International Monetary Fund Audit Supervision field work in 
Cambodia in 2010.  

He attended the INSEAD Senior Leadership Programme in  
Malaysia and possesses an Executive Master in Business 
Management.

LEONG MOON FEI
Head, Retail Banking

Mr. Leong Moon Fei was appointed as Head, Retail Banking at 
RHB Bank (Cambodia) Plc. in 2020. He joined RHB Banking 
Group since October 2010. He has more than 18 years of 
experience in the banking and financial sector with leading  
Foreign and Local banks in Malaysia.

He has vast exposure and experience in Retail Banking  
Strategy, Segment Management, Products Management, Sales 
Management, and Channel Management (Digital Banking channel 
and Branches Sale Distribution channel).

He graduated from the Chartered Institute of Marketing (CIM) 
from the United Kingdom in 2002. He was also a Chartered 
Marketer of CIM and attended INSEAD Senior Leadership 
Development Programme in 2018.

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM
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LIM CHIN WAN
Chief Technology Officer

Mr. Lim Chin Wan currently serves as Chief Technology Officer 
of RHB Bank Cambodia.

Prior to joining RHB Bank Cambodia, He served as CTO in  
two large locally owned Cambodian banks. He started his  
banking career in 2000 where he lead a team of e-Banking 
specialist to launched Malaysia’s first Corporate Internet  
Banking.

He constantly challenges his team on many of the key issues 
in digital banking, in order to stimulate ‘out-of-the-box’ thinking 
to help his team generate new visions, strategies, products,  
and services.

He holds a Bachelor of Science degree in Computer Science  
from Campbell University and has been on various speaker  
panel in banking conferences around the region.

CAVIN YEAP KHOO HONG
Head, Finance, Treasury & Strategy

Mr. Cavin was appointed as the Head of Finance, Treasury & 
Strategy on 1 December 2020. Cavin leads the various finance 
functions in the Bank, including budgeting, reporting, capital 
and balance sheet management, taxation and procurement.  
Cavin has more than 20 years of diverse experience in  
corporate accounting and management consulting which  
include service in a foreign banking group and a multinational 
consulting company.

Prior to joining RHB Bank (Cambodia) Plc, he was the Head of 
Business Planning & Analytics, Group Retail Banking and also 
the Acting Head for Customer Strategy, Group Retail Banking.

He joined RHB Group from a foreign bank in Malaysia where  
he served in various roles including Head of Retail Bank 
Finance and Head of Finance of e2 Power Sdn Bhd, which is 
a subsidiary of the foreign bank Group. He started his career 
with Ernst & Young, United Kingdom.

He graduated with 1st Class Honours Degree in Economics  
from the University of Manchester, United Kingdom. He is  
a Fellow of the Institute of the Chartered Accountants in  
England & Wales (ICAEW).

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM
(CONTINUED)
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MOHAMMAD ROSYIED BIN AB RAHMAN
Head, Risk Management

Mr. Rosyied Rahman currently serves as Head of Risk Management 
for RHB Bank (Cambodia) Plc. & RHB Securities Plc.

He was previously with Group Operational Risk Management, 
RHB Bank Berhad (Head office) in Malaysia and has more than 
a decade of banking experience with both local and foreign 
banks throughout his career.

He is a certified Professional Banker by Asian Institute of 
Chartered Banker, an ACCA holder as well as a graduate in 
Bachelor (Hon) Applied Accounting from Oxford Brookes 
University.

His vision on risk management is to elevate the level of risk  
culture and awareness embedded within the organization, 
ensuring that together we progress responsibly.

SOK LENG
Head, Business Banking

Mr. Sok Leng 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 banking goals, 
objectives and operation policies.

Prior to that, he’s had experience at frontline Sales including 
as Relationship Manager and Head of Business with two 
foreign banks based in Cambodia for more than 13 years. He 
graduated with a Bachelor of Business Administration (BBA) 
majoring in Business Management in 2005 and obtained a Master 
in Business Administration (MBA) majoring in Finance and 
Banking at Build Bright University in 2010. He completed a 
Credit Skills Assessment (CSA) - Certified OMEGA from Global 
best credit and lending practice in 2014.

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM
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TANG SIEW HON
Head, Credit Evaluation & Review

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 mainly in 
commercial & retail banking having served at both branch  
and head office levels in Branch Credit Operations & Credit 
Management.

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

CHHIM SARETH
Head, Operations

Mr. Sareth initially joined RHB Bank (Cambodia) Plc. in July 
2009 as Head of Internal Audit. He was appointed the position  
as Head of Operations since July 2019. He has 12 years of 
working experience 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 with a Bachelor of Finance & Accounting degree 
in 2003 and completed a Master of Commerce in Finance from 
the International Institute of Cambodia in 2006.

He is accredited with Fundamental Level of ACCA in 2009. And 
also achieved his Certified Internal Auditor (CIA) Certification 
from Institute of Internal Audit, United Kingdom in 2019 and  
is a member of Cambodia Institute of Internal Audit.

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM
(CONTINUED)
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NORZARINA BINTI AHMAD
Head, Human Resource & Training

Ms. Norzarina currently serves as Head, Human Resource of 
RHB Bank (Cambodia) Plc. .

She was previously with Group Human Resource, RHB Bank 
Berhad (Head Office) in Malaysia, holding a few positions  
with group HR in Attract & Join, HR Business Partner and Squad 
Lead, Employee Experience & Chapter Lead and Communication.
Before stepping up her career in Banking, she was a Senior 
Engineer at Toyota Malaysia and an Engineering Consultant.

She constantly challenges Human Resource practices and  
norms by introducing ‘out of the box’ initiatives to enhance 
employee experience that covers end-to-end employee  
journey, as well as productivity. She is also a fan of ‘Kaizen’ 
(continuous improvement) in driving efficiency within the  
Human Resource department that she heads.

She holds a Bachelors Degree in Mechatronics Engineering  
from International Islamic University Malaysia.

AN MARY
Head, Legal & Secretariat

Ms. Mary was appointed as Head, Legal and Secretariat in 
2018. Her job scope includes providing legal advice and 
solutions; and acting as Company Secretary in coordinating  
corporate affairs of the Bank. She ensures the Bank’s compliance 
with local regulatory and corporate governance, policies, and 
requirements. Before joining RHB Bank (Cambodia) Plc. Ms. Mary  
has 6 years’ experience with other financial Institutions.

She was previously a Manager performing Legal Compliance 
and Corporate Secretarial functions in the private sector and 
Associate at Extraordinary Chamber in Court of Cambodia 
(ECCC) in Co-Civil Party Section.

She graduated with English Base Bachelor of Law program at 
Royal University of Law and Economics and participated in the 
summer exchange program to Saga University in Japan in 2016. 
She is currently pursuing a Master of Internal Business Law 
program from the Royal University of Law and Economics, 
Cambodia.

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM
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MEN NARITH 
Head, Internal Audit

Mr. Narith joined RHB Bank (Cambodia) Plc in August 2019 
as the Head of Internal Audit. He has more than 15 years’ 
prior experience in the auditing field with a leading bank in 
Cambodia and one of the big four international accounting 
firm (KPMG Cambodia). He has a wide range of exposure and 
experience in auditing for various industries, particularly in the 
financial sector.

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 achieved his Certified Management 
Accountants Certification from Institute of Certified Management 
Accountants, Australia and Professional Banker Certification 
from Asian Institute of Chartered Bankers in 2018.

TAING LIDY
Head, Compliance

Mr. Taing Lidy joined RHB Bank (Cambodia) Plc in January 2019 
as the Head of Compliance. He has more than 17 years of banking 
experience covering credit operation, internal audit, risk 
management and compliance with local and foreign banks. He 
has vast banking experience especially in financial crime and 
regulation compliance. 

He obtained a bachelor’s degree in Accounting from National 
Institute of Management in 2003.  He furthered his studies at 
the  International Compliance Training (ICT) in 2013 and obtained 
an ICA International Advanced Certificate in AML and later 
moved on to complete the Regulatory Compliance Certification 
from Institute of Banking and Finance in 2019.

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM
(CONTINUED)
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MANAGEMENT COMMITTEE

MANAGEMENT COMMITTEE

Mr. Wong Kee Poh 
Chairman

Mr. Chhim Sareth 
Member

Mr. Men Narith 
Member

Mr. Taing Lidy 
Member

Mr. Mohammad Rosyied  
bin Ab Rahman 
Member

Management Audit Committee

Mr. Wong Kee Poh 
Chairman

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong  
Member

Mr. Leong Moon Fei 
Member

Mr. Sok Leng 
Member

Mr. Mohammad Rosyied  
bin Ab Rahman 
Member

Assets and Liabilities Committee

Mr. Wong Kee Poh 
Chairman

Mr. Yong Ching San 
Member

Mr. Tang Siew Hon 
Member

Mr. Sok Leng 
Member

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong  
Member

Credit Lending Committee

Mr. Wong Kee Poh 
Chairman

Mr. Leong Moon Fei 
Member

Mr. Yong Ching San 
Member

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong  
Member

Mr. Sok Leng 
Member

Mr. Chhim Sareth 
Member

Mr. Tang Siew Hon 
Member

Ms. Norzarina Binti Ahmad 
Member

Mr. Lim Chin Wan 
Member

Management Committee

Mr. Wong Kee Poh 
Country Head/Chief Executive 
Officer

Mr. Leong Moon Fei 
Head, Retail Banking

Mr. Yong Ching San 
Head, Credit Management

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong 
Head, Finance, Treasury & Strategy

Mr. Lim Chin Wan 
Chief Technology Officer

Mr. Sok Leng 
Head, Business Banking

Mr. Mohammad Rosyied Bin 
Ab Rahman 
Head, Risk Management

Mr. Chhim Sareth 
Head, Operations

Mr. Tang Siew Hon 
Head, Credit Evaluation & Review

Ms. Norzarina Binti Ahmad 
Head, Human Resource & Training

Ms. An Mary 
Head, Legal & Secretariat

Mr. Taing Lidy 
Head, Compliance

Mr. Men Narith  
Head, Internal Audit

Management Team
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Our accomplishment review



Our accomplishment 



As for the overall performance, Business Banking was one of  
the core contributor to the overall RHB Bank (Cambodia) Plc. 
business performance in 2020. The Business Banking’s portfolio 
for loans and deposits stood at 60% and 75% respectively of the 
total Bank’s portfolio. 

We created initiatives for loans and deposits growth, such as  
loan refinancing campaign “A Better Financial Choice”, deposit 
campaign under “Current Account Advantage” and “RHB Healthy 
Fixed Deposit”. The loan refinancing and current account  
advantage campaigns were on track whilst the Fixed Deposit 
campaign had exceeded the budget by 157%.

We are in the midst of upgrading the 
bank’s digital banking platform to 
serve our corporate and business 
customers well especially during the  
Covid-19 pandemic.  We started the 
RHB Reflex’s project which is an 
all-in-one Corporate Internet Banking 
system that allows the customers to 
manage their financial transactions 
at their homes or office without 
stepping into any of the bank 
branches. We expect to launch the 
RHB Reflex by mid-2021. 

KEY BENEFITS

Always 
business-ready

for you

Bank anytime and 
anywhere with 

Secure Plus

Speed up workflow and 
improve cash flow with 

custom roles

Expedite your business 
payment processes via 

bulk payment

Stay on top of things with 
RHB Reflex Mobile AppINFORMATION MANAGEMENT

Account balance inquiry
Account statement inquiry
Transaction history inquiry
Real-time payment status inquiry

PAYABLE MANAGEMENT 
Own account transfer
3rd party transfer
FAST payment
Local transfer
Overseas telegraphic transfer
Payroll

KEY FUNCTIONS

The year 2020 was a challenging year due to the spread 
of Covid-19 pandemic.  The bank offered customers 
help to ease their financial stress, mainly moratorium 
up to 6 months, reducing the monthly loan principal 
repayment amount, restructuring and rescheduling of 
loan accounts and lowering interest rates during this 
period. Despite the challenges and setback throughout 
the year, there were countless efforts by Business 
Banking to continue supporting customers and providing 
them with new or additional loans to those eligible to 
sustain their business activities during this period.
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OVERALL PERFORMANCE

Despite the Covid-19 pandemic, the underlying business momentum 
remained very solid. Gross retail loans grew by 31%, retail deposits 
grew by 56% and pre-tax profit grew by 16% in 2020. The “Easy 
Loan, Easy Home” housing loan campaign achieved 147% against 
the campaign target and “ Win a Luxury Watch” for Premier Banking 
CASA campaign achieved 313%, which are both above the campaign 
targets.

NAVIGATING COVID-19 AND CHALLENGES 
PRESENTED

During the pandemic, our top priority was putting customer and 
employee safety at the forefront with strict SOPs in place at all 
our physical touchpoints, including temporarily closing branches 
in high-risk areas, shortening opening hours and limiting the number 
of customers allowed into branches at any one time. 

The Bank offered comprehensive debt advisory and payment 
assistance programs to ensure the advice we provided were 
consistent and structured. In addition, industries that were most 
severely impacted were identified and maximum assistance was 
offered to customers within these industries.

COMING SOON

Cambodia Digital Retail Banking
•  To target untapped segments including students and young 

professional.

Banca partnership  a leading insurance provider
• To provide the complete suite of product to our retail customers.

OUTLOOK AND PROSPECTS

The retail banking sector is constantly adapting to radically 
changing consumer behavior that is increasingly prioritizing  
digital-first banking. Our response is therefore to reimagine 
customer journeys which will provide seamless, convenient and 
digitally connected services.

This will not only require changing how we approach banking but 
also the refinement of how we distribute our products and services.

Who We Are

Retail Banking provides conventional consumer banking 
solutions, positioning ourselves as the preferred banking 
partner for our retail customers.

We provide a broad spectrum of products and services 
ranging from Wealth Management, Mortgages, Deposits, 
Safe Deposit Box, Internet Banking and Mobile Banking. 
Retail Banking has launched 5 strategic campaigns for 
year 2020 to attract retail customers. Retail Banking 
differentiates itself in the marketplace by leveraging 
the “Customer First” way of working to deliver superior 
products and services to customers. The “Customer 
First” working culture has helped us produce customer 
centric financial solutions, a component of the business 
that has overtaken traditional ways of banking, across 
most of our retail channels.

We remained resilient in the face of the pandemic by 
leveraging our digital solutions as well as personalized 
and innovative services to help support our customers, 
especially those who were impacted financially during 
the pandemic.

RETAIL BANKING

Retail Banking had launched our first Premier Banking 
Lounge, Safe Deposit Box and Customer Contact Centre 
in RHB Cambodia. The above initiatives have improved 
our retail customer’s experience. R
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99.5% 

AVERAGE SYSTEM 
UPTIME FOR THE YEAR 2020

An Eventful Year

The year 2020 was an eventful one where RHB Bank (Cambodia) Plc., with the support from the Group, expanded our IT 
footprint. The Bank introduced numerous digitization projects with an upgrade of our data center and the launching of the 
Cambodia Digital Retail Bank project.

In 2020, we upgraded our AML system, ensuring AML and combating the financing of terrorism (CFT) measures are adequately 
implemented.

When the COVID-19 pandemic hit Cambodia, RHB Bank (Cambodia) Plc. enhanced our VPN infrastructure to enable  
our workforce to work from home whenever necessary. One-Time-Password was implemented to further secure our  
VPN infrastructure. This implementation enabled the Bank to activate its Business Continuity Plan within 24 hours during  
a crisis.

The IT Department is proud to maintain the industry standard of 99.5% average system uptime for the year 2020. This had 
enabled the Bank to better serve its customers, especially via its electronic channels such as ATM, Internet Banking and 
Mobile Banking. These channels are extremely critical during the COVID-19 pandemic and remained available 24/7 to our 
customers during this challenging times.
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DATA CENTRE RELOCATION

The IT Department had been working hard in 2020 to be able to 

get to where we are today and be ready to move forward with  

this exciting new data center. Our new data center is equipped 

with next-gen state-of-the-art Vertiv SmartRow and SmartCabinet 

modules. This latest innovation provides industry-leading  

efficiency and energy savings, significantly reducing the total cost 

of ownership (TCO) and allowing a quick return on investment 

(ROI).

The SmartRow modules are designed to support RHB Bank 

(Cambodia) Plc. digitization roadmap, from core-banking to  

middle-ware and digital banking. With its fault-tolerant design 

and small footprint, the SmartRow modules ensure maximum 

efficiency and availability, addressing our evolving requirements 

in our digital space. 

CORE-BANKING UPGRADE

RHB Bank (Cambodia) Plc. will embark on our core-banking system 

upgrade in 2021.  We understand that the core-banking system is 

the heart of all IT systems in the Bank, which is why we will upgrade 

to the next generation core-banking that brings sustainable 

innovation through targeted, modular business solutions that 

synergize with the Banks existing technologies.

The upgrade will be a year-long project which will enrich our IT 

ecosystem with multiplatform tools. With this upgrade, RHB Bank 

(Cambodia) Plc. will be able to extend customer 360° visualization 

and analysis to include both product and peer relationships. We 

will also be able to implement personal driven services to generate 

value for our customers.
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In addition to improving our service quality, we are constantly 
taking measures to ensure customers’ inquiries or requests are 
resolved immediately. Our Contact Center will continue to monitor, 
provide support, and handle all customers’ requests from all fronts, 
including the hotline, live chat, social media platform, and the 
frontline staff.  We have since updated our Complaint Management 
Manual to ensure our Consumer Complaint Unit receive, resolve, 
and respond to customers’ complaints immediately. This unit is 
crucial in the bank because their duty is to ensure transparency 
and urgency in the Bank’s handling of customers’ complaints.

Customer satisfaction and convenience are our top priority. As such, we want our customers to have the best services, be 
it a branch visit, Self-Service Banking, Automated Teller Machine (ATM), Cash/Cheque Deposit Machines which allow our 
customers to perform transactions over the counters, cash deposits, withdrawals and cheque deposits after banking hours. 
The Bank has a total of 40 ATMs (in-branch and off-site ATMs) to serve customers and additional ATMs are in the pipeline 
to be installed in the near future.

To ensure customers have a great experience at our branches, we always value and uphold our standards such as consistency, 
respect and integrity in delivering our services to delight our customers in the competitive market.  We are always mindful 
of customers wellbeing and safety when they are in the Bank’s premise and ensure they are served efficiently within our 
Average Waiting Time of 5 minutes.  

OPERATIONS

As part of our international operations strategy, we continuously 
work to increase our international partnership and presence. In 
2020, we established USD account with KEB Hana Bank, Korea 
and AUD account with National Australia Bank Limited, Melbourne 
to provide additional channels for our customers to remit or receive 
funds from abroad. We witnessed a significant growth in the  
number of international transactions where Inward Telegraphic 
Transfers increased by 23% while the Outward Telegraphic 
Transfers increased by 223% as compared to 2019. On Trade 
Finance, we are continuously strengthening our positions to  
provide customers with more secure and reliable solutions. 
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The Bank will remain focused to reach out to the business 
community in particular, the small and medium enterprises to grow 
their business beyond the shores of Cambodia by leveraging on 
our international reach and partnerships. 

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. In 
2020, Operations Department had initiated certain initiatives 
such as Branch Operations Control Framework to ensure that 
appropriate controls are in place to manage risks inherent to  
branch operations.

The year 2020 was a challenging year due to the Covid-19 pandemic 
which had impacted Cambodia and many other countries 
economically and socially and drastically changing the way we live, 
work, travel, interact and behave. The Bank responded well by 
activating BCP pandemic strategy and implementing precautionary 
measures to ensure compliance with the regulatory requirements.  
Some of the measures implemented by the Bank / staff include:  

• Practicing good personal hygiene and following the health 
advisory.

• Social distancing & avoiding crowded places.

• Personal Protection Equipment (PPE) such as surgical masks, 
hand sanitizer and installing the intelligent thermal for 
temperature screening for all branches and Head Office.

• Arranging for frequent cleaning and disinfection at common 
areas.

• Splitting teams to work from home, alternate site and in-office.

We stand united to stop the spread  
of Covid-19 and strongly encourage our Bank staff  
and customers to always take temperature checks  
before entering premises, wearing of face mask,  

sanitize hands with alcohol gel and practice  
social distancing at all times.
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DIRECTOR’S REPORT

THE BANK

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’s name has been 
changed 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 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 2020 are set out in the statement of profit or loss and 
other comprehensive income on page 117. 

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 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: 

(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.

Other than disclosed in Note 32.d, 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.

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.

The Board of Directors (the Directors) hereby submits their report and the audited financial statements 

of RHB Bank (Cambodia) Plc. (the Bank) for the year ended 31 December 2020.
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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.

THE BOARD OF DIRECTORS 

The members of the Directors holding office during the year and 
as at the date of this report are:

Mr. Chin Yoong Kheong
Chairman  
(Independent Non-Executive Director)

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

Ms. Mao Samvutheary
Member  
(Independent Non-Executive Director)

Mr. Wong Kee Poh
Member (Non-Independent Executive Director) -  
Appointed on 28 October 2020

Dato’ Adissadikin bin Ali
Member (Non-Independent Non-Executive Director and 
Shareholder’s representative)

Mr. Chulapong Yukate
Member (Independent Non-Executive Director) -  
Resigned on 31 January 2020

Mr. Thoo Kim Seng
Member (Independent Non-Executive Director) -  
Resigned on 29 June 2020

 
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 2020 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)  adopt appropriate accounting policies which are supported  
by reasonable and prudent judgments and estimates and  
then apply them consistently;

ii)  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;

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

iv)  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

v)  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

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 2020 and the financial 
performance and cash flows of the Bank for the year then ended 
in accordance with the CIFRS, were approved by the Board of 
Directors.

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

          
   
Mr. Chin Yoong Kheong    
Chairman      

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
31 March 2021
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

TO THE SHAREHOLDERS  
OF RHB BANK (CAMBODIA) PLC.

OUR OPINION

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of RHB Bank (Cambodia) Plc.  
(the Bank) as at 31 December 2020, and its financial performance 
and its cash flows for the year then ended in accordance with 
Cambodian International Financial Reporting Standards (CIFRS).

WHAT WE HAVE AUDITED

The Bank’s financial statements comprise:

• the statement of financial position as at 31 December 2020;
•  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 significant 

accounting policies and other explanatory information. 

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 Code of Ethics for Professional Accountants  
(including International Independence Standards) issued by the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA 
Code) and the ethical requirements of the Kampuchea Institute 
of Certified Public Accountants and Auditors’ Code of Ethics for 
Certified Public Accountants and Auditors (KICPAA Code) that 
are relevant to our audit of the financial statements in Cambodia. 
We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance 
with the IESBA Code and the ethical requirements of the  
KICPAA Code.

OTHER INFORMATION

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.

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

In connection with our audit of the financial statements, our 
responsibility is to read the other information identified above 
and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or our 
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be 
materially misstated. 

If, based on the work we have performed on the other information 
obtained prior to the date of this auditor’s report, we conclude 
that there is a material misstatement of this other information, we 
are required to report that fact. We have nothing to report in this 
regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE 
CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and fair presen- 
tation 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 appro- 
priate 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 under- 
lying 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
31 March 2021
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INTRODUCTION

Pursuant to the provision of Article 25 of the Prakas B-7-010-172 
Prokor on Internal Control of Bank and Financial Institutions issued 
on 28 September 2010 and Letter B-7-015-161 SCN issued on 3 
March 2015, Cambodian banking institutions shall establish an 
annual report on the organisation and effectiveness of the internal 
control system.

The statement below has been prepared in accordance with the 
guidelines as set out in the “Prakas on the Internal Control of Bank 
and Financial Institutions: Guideline for Completing the Annual 
Report on the Organisation and Effectiveness of the Internal 
Control”.

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 been delegated with 
primary oversight responsibilities on the Bank’s risk management 

and internal control system. The Board remains responsible  
for the governance of risk and for all the actions of the Board 
Committees with regard to the execution of the delegated oversight 
responsibilities. 

The Board has also obtained assurance from the Executive Director 
and the Head of Finance, Treasury & Strategy that the Bank’s risk 
management and internal control system is operating adequately 
and effectively.

Management Responsibility

The Management is responsible for the overall implementation 
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:

• Identifying and evaluating the risks relevant to the Bank’s 
business and achievement of its business objectives and 
strategies;

• Formulating relevant policies and procedures to manage risks 
and the conduct of business;

• Designing and implementing the risk management framework 
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
• Reporting in a timely manner to the Board on any changes to 

the risks and the remedial actions taken.

Accordingly, the Management has provided assurance to the Board 
that the Bank’s risk management and internal control system is 
operating adequately and effectively with the necessary processes 
having been implemented.

INTERNAL CONTROL REPORT
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INTERNAL CONTROL REPORT

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

The Board, through the relevant Board and Senior Management 
Committees as well as Risk Management function, establishes 
the risk appetite and risk principles for the Bank. The RMC is the 
principle Board Committee that provides oversight over the risk 
management activities for the Bank to ensure that the Bank’s risk 
management process is in place and functional. The RMC assists 
the Board to review the Bank’s overall risk management philosophy, 
frameworks, policies and models. 

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.

RISK MANAGEMENT PROCESS

RISK 
IDENTIFICATION

RISK 
MEASUREMENT

RISK
CONTROL

RISK DOCUMENTATION

RISK INFRASTRUCTURE

RISK CULTURE

RISK
MONITORING

RISK ANALYTICS 
AND REPORTING

RISK GOVERNANCE AND OVERSIGHT

RISK APPETITE
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INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM  
(CONTINUED)

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, credit risk, market and liquidity risk, operational risk, 
technology and cyber risk.

Risk Management Processes

The risk management processes within the Bank seek to identify, 
evaluate, measure, monitor and control risk so that risk exposures 
are adequately managed and the expected returns adequately 
compensate for the risks taken.

• Identification: 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, where necessary. 

• Measurement: Risks are measured, assessed and aggregated 
using comprehensive qualitative and quantitative risk 
measurement methodologies, and the process also serves as 
an important tool as it provides an assessment of capital 
adequacy and solvency.

• Controlling and Monitoring: Controls, triggers and limits are 
used to manage risk exposures and to facilitate early 
identification of potential problem on a timely basis.  

• Analytics and Reporting: Risk analysis and reports prepared at 
the entity level as well as business 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 decision-making 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 across the Bank.

In terms of risk infrastructure, the Bank has organised its resources 
and talents into dedicated risk management functions, and invested 

into the technology, including data management, to support the 
Bank’s risk management activities.

Risk Culture

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.

The Bank has implemented the Business Risk & Compliance Officer 
(“BRCO”) programme that aims to cultivate proactive risk and 
compliance management and to establish a robust risk culture. 

Risk Assessment

The Bank has an established and 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.

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:
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INTERNAL CONTROL REPORT

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM  
(CONTINUED)

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 on the Bank’s financials and/ or 
non-financially. Significant efforts will be taken to manage and 
mitigate these risks events.

Risk and Control Self-Assessment

To further support and promote accountability and ownership of 
risk management, a Risk and Control Self-Assessment (“RCSA”) 
guideline 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.

	INTERNAL CONTROL SYSTEM

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:

CONTROL ENVIRONMENT AND CONTROL ACTIVITIES

Organisation Structure

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 in ensuring that the Bank’s business and operations 
operate smoothly as well as depicting the span of control in ensuring 
effective supervision of day-to-day business conduct and 
accountability.

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.

Authority Limits

The Board has approved the Bank Approving Authority Matrix 
(“AAM”) which defines the approving authority with its approving 
limits for the various levels of Management in the Bank. Accordingly, 
the Management is empowered to discharge their responsibilities 
and be accountable for their decisions and actions. The Bank AAM 
is reviewed periodically and updated in line with changes in the 
organisation structure, business environment or operational needs.

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 covering people, process and 
technology. IT Security policies, standards, guidelines and 
procedures are well established and supported by proper 
organisational structures with competent resources. Defence in 
depth strategy is used where multiple layers of IT Security controls 
are enforced throughout the IT infrastructure and system.  But 
equally important to the technology and process controls is the 
continuous programme to raise the level of security awareness of 
staff of all levels.

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 
established risk appetite, go through a challenged session with 
Management prior to deliberation 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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INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM  
(CONTINUED)

For sustainable growth, the Bank places emphasis on human capital 
development, talent management and succession planning. To 
enhance employee competencies, structured and technical training 
as well as management and leadership workshops are provided to 
them 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 across 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 entity 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. This 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 non-compliance 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.

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.

INFORMATION AND COMMUNICATION

Performance Review

Regular and comprehensive information is provided by Management 
to monitor its 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 Management Committee (“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 the 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.

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 and  
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INTERNAL CONTROL REPORT

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM  
(CONTINUED)

Board Credit 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 Chief Executive Officer/Executive Director 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.

The MAC comprising senior level representatives from different 
function is chaired by Chief Executive Officer/Executive Director 
of the Bank. The MAC meet monthly or as determined by the 
Chairman and the minutes of the meeting together with the relevant 
audit reports are subsequently tabled to the AC for information, 
deliberation and direction for further action where required.

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 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. Review 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.

 
Authority

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

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

2. Sign off on the Annual Internal Report and/or any reports 
as required by regulators and applicable laws.

3. Direct communication channels with the external and 
internal auditors.
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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 investiga- 
tive 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. 

Duties and Responsibilities

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

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

1. Internal Audit Function: 

i. To oversee the functions of the Internal Audit Department 
and ensure compliance with the relevant legal and 
regulatory requirements including fair and transparent 
and timely reporting of the Bank’s financial statements.

ii. To ensure that the internal audit department is distinct 
and has the appropriate status within the overall 
organizational structure for the internal auditors to 
effectively accomplish their audit objectives.

iii. To review the effectiveness of internal controls and risk 
management processes, including the scope of the internal 
audit program and the appropriateness of the risk 
assessment methodology employed to determine the 
frequency and scope of audits.

iv. Review the adequacy of the scope, functions, competency 
and resources of the internal audit function and that it has 
the necessary authority to carry out its work.

v. To review and approve the internal audit plan and to review 
the results of the internal audit program or investigation 
undertaken and whether appropriate action is taken by 
Management on the recommendations of the internal 
auditors.

vi. To review the adequacy of the scope, functions, competency 
and resources of the internal audit function, Internal Audit 
Charter and that it has the necessary authority to carry 
out its work.

vii. To ensure that the reporting relationships of the internal 
audit staff do not impede the exercise of independent 
judgment by the internal auditors. In particular, the reports 
of internal auditors should not be subject to the clearance 
of the Chief Executive Officer/Executive Director or any 
executive directors.

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. 

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: 

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

5. Related Party Transactions: 

  To review any related party transaction and conflict of interest’s 
situation that may arise within the Bank and RHB banking 
Group, including any transaction, procedure or course of 
conduct that raises questions of management integrity. 
Members are expected to avoid any situation that may give 
rise to a conflict with the Bank’s interest.

6. Other Matters: 

i. To perform any other function as authorized by the Board.

ii. To ensure independent review of risk management and 
capital management processes relating to the Internal 
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for their 
integrity, objectivity and consistent application, is 
conducted.

iii. To review inspection and examination reports issued by 
any regulatory authority and to ensure prompt and 
appropriate actions are taken in respect of any findings.

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. 

R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0

www.rhbgroup.com.kh

87RHB BANK (CAMBODIA) PLC.



INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM  
(CONTINUED)

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

iii. If a member retires or resigns from member of committee 
for the reason of ceases to be a member of the Committee 
with the result that the number of member reduce below 
three (3), The Board may appoint a new member of the 
Committee as soon as able to find for qualified successor. 

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. 

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 

1. 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.

2. The quorum of the meetings shall be at least 50% of the 
total members (including Chairman), whichever is higher.

3. 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.

4. The Committee is also allowed to carry out the resolution 
by way of circulation.

5. 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. 

6. Heads of the respective divisions and relevant management 
personnel (and others if deemed necessary) may be invited 
to attend the Committee meetings. 

7. 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 com- 
munication 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 partici- 
pating 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. 

8. Resolutions, proposals and matters tabled for approvals at 
any meeting of the Committee shall be decided by a simple 
majority of the members present. 

9. The Chairman shall nominate any person as Secretary and 
minutes of meetings shall be taken.

10. 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.

11. 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 four (4) AC meetings were held. The AC comprises the following members and the details of attendance  
of each member at the AC meetings held during the year are as follows:

Composition of AC Number of Meetings Attended

Mao Samvutheary
Chairman/Independent Non-Executive Director
Redesignated as Chairperson of the AC on 30 January 2020

4/4

Abdul Aziz Peru Mohamed
Member/Independent Non-Executive Director
Appointed as Member of the AC on 20 December 2016

4/4

Chin Yoong Kheong
Member/Independent Non-Executive Director
Appointed as Member of the AC on 22 July 2019

4/4

Chulapong Yukate
Chairman/Independent Non-Executive Director
Resigned as Chairman and Member of the AC on 30 January 2020

-

The AC meetings were also attended by the Chief Executive Officer/
Executive Director, being the Chairman of the MAC 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 2020

The work carried out by the AC in the discharge of its duties and 
responsibilities during the financial year are summarised as follows:

Financial Reporting

 a)  Reviewed the annual audit financial statements of the Bank 
to ensure that the financial reporting and disclosure 
requirements are in compliance with accounting standards. 
The review process encompassed the following:

•  Reviewed changes in accounting policy and adoption of 
new or update accounting standards, and its impact to 
the financial statements.

•  Reviewed the financial statements and sought 
explanations from the Senior Management including 
the Head of Finance, Treasury & Strategy on any 
significant changes between the current and 
corresponding period to assess their reasonableness.

 b)  Discussed with the external auditors the following matters 
identified during the statutory audit for the financial year 
ended 31 December 2019:

•  Significant audit and accounting matters including credit 
and impairment assessment;

•  Other required communication; and Summary of audit 
adjustment.
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Internal Audit

a)  Reviewed and approved the annual internal audit plan for 
the financial year 2021 on 11 November 2020 to ensure 
adequacy of scope, coverage and resources for the identified 
auditable areas.

b) 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.

c) Appraised the performance of the Head of Internal Audit 
and approved the performance rewards for the Head of 
Internal Audit for FY 2019 in accordance with the 
distribution matrix approved by the Board.

d) Deliberated and approved the FY2020 Key Performance 
Indicator for Head of Internal Audit taking into consideration 
the relevant and importance of the key performance 
indicators set for the year.

e) Reviewed and deliberated on the minute of MAC meetings, 
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.

f) Reviewed the inspection and examination report issued by 
the regulatory authority and the Management’s response 
as well the remediate actions taken by the Management in 
respect of the reported findings to ensure that all matters 
highlighted in this report had been adequately and promptly 
addressed by Management.

g) 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.

External Audit
a) Reviewed the 2020 audit plan of the external auditors at 

the AC meeting held on 11 November 2020 covering the 
audit strategy, risk assessment and areas of audit emphasis 
for the year.

b) 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.  

c) Met with the external auditors on 12 February 2020 without 
the presence of Management and Executive Director to 
enable the external auditors to discuss matters with the AC 
privately. 

d) Reviewed the external auditors’ performance and 
independence before recommending them to the Board for 
reappointment as external auditors for the Bank.

Related Party Transactions

a) 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.  

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. The Bank frameworks, policies, 
procedures and manuals regarding permanent control function 
have been established and regularly reviewed by the Bank.

PERIODIC CONTROL (INTERNAL AUDIT)
 
The Bank has an in-house internal audit Department (“IA”), which 
is guided by its Internal Audit Charter approved by the Board and 
the Institute of Internal Auditors’ latest International Professional 
Practices Framework. 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 Chief  
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Executive Officer/Executive Director. 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 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.

Internal Audit Resources

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

As at 31 December 2020, 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 2020 
amounted to USD168,162.

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 
2020, 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, and 
external programmes provided by the Institute of Banking & 
Finance.

Internal Audit Quality Assurance Review

To ensure effectiveness of the internal audit function, the Group 
Internal Audit (“GIA”) has developed and maintained a quality 
assurance and improvement programme that covers all aspects 
of the internal audit activities within the Group. The quality 
assurance programme assesses the effectiveness of processes 
within the internal audit function and identifies opportunities for 
improvement through both internal and external assessments.

The internal assessment is performed according to the approved 
annual Quality Assurance Review (“QAR”) plan by a QAR team 
within GIA. The Head of QAR function reports directly to the Group 
CIA to maintain its independence of the internal audit activities 
within GIA.

In addition to the internal assessment, external quality assessment 
is conducted every three years by qualified professionals. The 
appointment of independent reviewer is subject to the Group’s 
established procurement process and endorsed by the BAC. The 
external quality assessment covered a broad scope that includes 
conformance with the Definition of Internal Auditing, the Standards 
and the Code of Ethics, and the internal audit charter, audit plan, 
policies and procedures in line with the requirements of the 
International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing of the IIA, regulatory guidelines and industry best practices. 
The results of review by the independent reviewer are documented 
in a report which is tabled to the AC.

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.
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b. Conducted audits as per the approved audit plan and 
provided independent assessment and objective assurance 
over the adequacy and effectiveness of risk management, 
internal controls and governance of the units audited. 

c. Audited key areas during the financial year which included 
the Branches, Marketing & Communication, Finance, 
Treasury & Strategy, Legal & Secretarial, Product 
Development & Management, Operations 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 quarterly basis.

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.

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

i. Prepared the Annual Internal Control Report for inclusion 
in the Annual Report and submitting to the National Bank 
of Cambodia for the year 2019.

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.

• Outsourcing arrangement is defined as an arrangement in 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.

• 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.

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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.

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

a. The Bank must enter into relevant legally binding and time-
bound 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, sub-contracting, issue 
escalation and dispute resolution. 
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INTERNAL CONTROL REPORT

OUTSOURCED ACTIVITIES AND SERVICES  
(CONTINUED)

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. 

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

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. 

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.

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.

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

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

• Act as the reference point for the AML/CFT measure the Bank 
has established, including employee training and reporting of 
suspicious transactions.

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

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

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

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

• Report to the committee upon identifying an event of 
non-compliance / issues of breaches.
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INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)

COMPLIANCE (CONTINUED)

• 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.

In 2020, the organization chart of compliance department has been revised and approved by BOD as follow:

Board of Directors

CEO

Head of Compliance

Risk Management Committee

Regulatory Compliance Financial Crime Compliance

Group 
Compliance

RHB Bank (Cambodia) Plc.

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 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. 

Activities of Compliance Functions

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

COMPLIANCE (CONTINUED)

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 went live on 20 
September 2020.

2. Compliance with Laws and Regulations

The scope of the compliance function is one of general 
compliance standards and requirements that govern the 
overall working of the Bank. All applicable laws, 
regulations, internal policies and procedures governing 
respective operations of the Bank must be listed down 
in order to have a clearer understanding of these 
legislation, regulations, guidelines and policies.

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

New Activities and Products

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

The procedures related to new activities, products and services 
shall be governed by its term of reference while the conducts of 

such activities, products and services shall be governed by Code 
of Conducts and Ethics, Compliance Policy and AML/CFT Policies.

Prior to the launch of new activities, products and services, approval 
from the BOD and the National Bank of Cambodia shall be obtained.

Conflicts of Interests

As the Bank committed to maintaining the highest standards 
of ethical and professional conduct, the Code of Conduct and 
Ethic is established to provide the policies and guidelines for 
the Employees to help their understanding on the expected 
business practice, professional and personal conducts in their 
day-to-day activities.

In order to ensure full awareness of conflict of interest, series of 
training were provided to all new and existing staff. Memorandums, 
circulars and alerts through emails were cascaded to all staff. In 
addition, Whistle Blowing Policy and Anti-Bribery and Corruption 
Policy were established to allow all staff to communicate directly 
to management for any abnormal events.

Reputational Risk

Reputational risk is defined as the risk that negative publicity 
regarding the conduct of the Bank and its business practices or 
associations, whether true or not, will adversely affect its revenues, 
operations or customer base, or require costly litigation or other 
defensive measures. 

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 Chief Executive Officer/Executive 
Director 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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INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)

ACCOUNTING AND INFORMATION SYSTEMS 

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 2020.

Appropriate accounting policies have been applied consistently in 
preparing the financial statements, supported by reasonable and 
prudent judgment and estimates. The directors have overall 
responsibility for taking such steps as are reasonably open to them 
to safeguard the assets of the Bank and have ensured that the 
Bank’s financial reporting presents a balanced and comprehensive 
assessment of its financial position and prospects.

The financial statements are audited annually by an International 
Professional Accounting Firm which endorsed by Audit Committee 
and approved by the Board of Directors.

For fit and proper controlling, Finance and Accounting guideline 
has been set up and updated if any. The guideline also spells out 
the key procedures i.e. finance and accounting process and overview 
of general ledger to comply with NBC’s Chart of Account.

The financial and accounting procedures include bookkeeping, 
reconciliation of key accounts, suspense accounts, fixed assets 
physical verification and payment authorisation. The roles and 
responsibility of accounting staff have also been incorporated. In 
addition, level of authorisation on all type of expenditures such as 
capital expenditure, recurring expenditure and non-recurring 
expenditure is covered in Approving Authority Matrix for Finance 
and Strategy Department.

RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND 
PROCESS

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 Bank (Cambodia) Plc’s operating environment. 

	 Risk Management Committee

During the financial year ended 31 December 2020 (“year”), a total of four (4) 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 Number of Meetings Attended

Abdul Aziz Peru Mohamed
Chairman/Independent Non-Executive Director
Appointed as Chairman of the RMC on 20 December 2016

4/4

Mao Samvutheary
Member/Independent Non-Executive Director
Appointed as Member of the RMC on 6 May 2019

4/4

Chin Yoong Kheong
Member/Independent Non-Executive Director
Appointed as Member of the RMC on 22 July 2019

4/4
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INTERNAL CONTROL REPORT

RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS (CONTINUED)

Board Of Directors

REPORTING LINE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Commitee

Regional Risk Management

Risk Management Department

Chief Executive Officer (CEO)

• 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.

• 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.
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INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)

RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS (CONTINUED)

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 13 May 2020 Board of Directors

8 Incident Management & Loss Data Collection Guideline 19 June 2019 Board of Directors

9 Guideline on 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

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 MEASURING SYSTEM AND  
CONTROLS

During the year, Internal Audit has conducted the audit of the 
following:

1. Operational Controls of 7 Branches which mainly covered:

• Branch operations which include cash, deposits, remittances, 
Automatic Teller Machine, and trade finance. This include 
the level of Branch compliance with the Anti-Money 
Laundering and Countering Financing of Terrorism 
requirement and FATCA/CRS requirement;

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

• General branch management; and

• Branch premise upkeep and physical securities.
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INTERNAL CONTROL REPORT

RISK AND RESULT MEASURING SYSTEM AND  
CONTROLS (CONTINUED)

2. Marketing & Communication

3. Finance, Treasury & Strategy

4. Legal & Secretariat

5. Product Development & Management

6. IT Operations and Management

List of significant audit findings pertaining to the following Risks:

Regulatory Compliance Risk

i.  Lapses in compliance with Anti-Money Laundering and Counter 
Financing of Terrorism requirements:

• 6 monthly review was not performed on High Risk customers

• Incorrect Know Your Customer (“KYC”) score was assigned 
to customers

Operational Risk

ii. Lapses noted in filing and storage arrangement:

• Information deemed Confidential were stored in a shared 
folder which was accessible to all RHB Cambodia staff

• Draft minutes, agreement and other documents were not 
kept in locked cabinet

iii. Lapses in handling of cheque book collection:

• Non-adherence to 3rd party cheque book collection 
procedure

• No evidence of dual checking was performed for Cheque 
Book collection in Cheque Book Register

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.
 
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.

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.

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 including 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 2020, the Bank has conducted Business Continuity Plan Testing 
on 20 November 2020, 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 30th April 2020 
and 27th Jun 2020. These exercises were to gauge the readiness 
and resolving any gaps of the Bank in facing any possible crisis.

2020 was proven to be a challenging year for us in RHB Bank 
Cambodia Plc due to COVID-19 pandemic outbreak. We have 
taken proactive and precautionary measures since March 2020 
to mitigate and manage the outbreak and risk of infection while 
ensuring continuous provision of essential services.  The Bank has 
activated its Business Continuity Plan (“BCP”) pandemic strategy 
for all business functions across the Bank which includes split 
operations and Work-From- Home arrangements, utilisation of 
digital platform for any meetings and provided constant advisory 
and updates on the COVID-19 Standard Operating Procedures 
for all RHB staff.
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The regulatory environment for financial institutions is increasingly complex and 
always changing. New laws and regulations continue to evolve which consequently 
increases regulator’s expectations. Any failure to ensure compliance may result in 
significant financial losses, heavy penalties and reputational consequences.

As a prudent financial services provider, RHB Bank (Cambodia) Plc. (“the Bank”) 
is committed to upholding good governance principles and regulatory requirements. 
These principles are further outlined in the Bank’s Compliance Management 
Framework and Policy which serve as an important guide for the Bank to enable 
incorporation of compliance best practices throughout the Bank’s business.

The Bank’s compliance function, which acts as a second line of defense, operates 
on a bank-wide basis with an appointed Compliance Officer overseeing the 
compliance risk management of the Bank which extends to all departments and 
branches.

• Development of alternative learning platforms to cater for the new normal 
where compliance trainings and culture programs were delivered virtually 
via online platform.

• Issuance of compliance bulletins and regulatory alerts on key compliance 
issues and development throughout the year. 

• Incorporation of Compliance Culture component into staff Key Performance 
Indicator (KPI) to emphasis that Compliance is everyone’s responsibility.

• Strengthening of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing 
of Terrorism (CFT) monitoring process through implementation of automated 
AML transaction monitoring and  risk assessment.

• Conducted desktop compliance reviews at identified high risk branches to 
identify and address any gaps in the operation process and ensure adherence 
to the regulatory requirements and internal policies and procedures. 

Key initiatives by Compliance for 2020 in its effort to remain  
vigilant amidst the COVID-19 pandemic:

COMPLIANCE
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of events 2020
Calendar



40 families receive assistance from RHB Bank (Cambodia) Plc.
20 May 2020

CALENDAR OF EVENTS 2020
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CALENDAR OF EVENTS 2020

In the midst of the coronavirus pandemic, 
RHB Bank (Cambodia) Plc. a subsidiary of 
RHB Group is delighted to hold a charity 
event to assist fellow Cambodians who are 
undergoing financial difficulties spurred 
by the health crisis. 

The textile and garment industry has 
come out as the hardest-hit sector in the 
Kingdom, with thousands of its workers 
bearing the brunt. RHB Bank (Cambodia) 
Plc. has extended aid to 40 families, many 
of whom are garment workers.
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Training Course: Technical Fire Drill Training 
23 June 2020

Objective:

  Giving employees an opportunity to practice emergency procedures 
in a simulated but safe environment.

  Determining if employees understand and can carry out emergency 
duties.

  Evaluating effectiveness of evacuation procedures and determining 
necessary changes or adjustments to procedures to improve 
performance.

 Complying with requirements of the local fire code.
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CALENDAR OF EVENTS 2020

RHB Foundation – Ibadah Qurban for Hari Raya Aidil Adha 2020
(at Stoeung Treng in Kratie Province)

Hari Raya Haji or Eid al-Adha or the Great Day of Sacrifice is a Muslim festival that falls on the 10th day Zulhijjah 
(the 12th Month in the Islamic calendar).

The event was conducted at a selected mosque at Stoeung Treng in Kratie Province on 1 August 2020.

RHB Bank (Cambodia) Plc. contributed three (3) cattles to distribute the meat to eligible families within the areas. 
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Workshop “Customer Service and Care”
27 September 2020 (Batch 1) - 04 October 2020 (Batch 2)

The one-day workshop was conducted with the objective to 
enhance delivery of customer service and care as follows:

1.  To improve communication with customers and build 
customer-focused teams

2.  To understand customer service techniques needed to identify 
ways to deliver additional value

3.  To build high performance teams through workplace learning 
with appropriate behaviors 
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CALENDAR OF EVENTS 2020

RHB Bank extends helping hand to flood victims
23 October 2020

RHB Bank (Cambodia) Plc. has 
come to the aid of flood victims by 
making a contribution to the 
Cambodian Red Cross to be 
distributed to victims of Cambodia’s 
worst floods in recent years.

The aid comprised 10 tons of rice, 
30 cases of canned sardines (3,000 
cans), 50 boxes of instant noodles 
(9,000 packs), 120 bottles of fish 
sauce and 120 bottles of soy sauce.
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Cambodia Mountain Bike Series 2020
14 November 2020

The final round of the Cambodia Mountain  
Bike Series 2020 was held on National Road No. 
2 – Prekleap on November 14, 2020.

There were 255 racers and the competition 
comprised five categories – for children under 
the age of 15, women, men, amateurs, and 
professionals.

The event was organized by the National Olympic 
Committee of Cambodia and Cambodia Cycling 
Federation and co-sponsored by RHB Bank 
(Cambodia) Plc. 
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CALENDAR OF EVENTS 2020

RHB Cambodia launches first Premier Banking Centre
27 November 2020

RHB Bank Cambodia Plc. has launched 
its first RHB Premier Banking Centre 
in Phnom Penh, offering customers an 
exciting suite of RHB Premier service 
offerings and value propositions.

RHB Premier Banking services are 
exclusively designed to reward affluent 
customers with special privileges 
offering an added touch of prestige and 
sophistication in serving their financial 
needs.
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Phnom Penh,   Cambodia.

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

Toll Free: 1800-20-8118

facebook.com/RHBCambodia/
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2020 2019

Notes US$  KHR'000 US$ KHR'000

ASSETS

Cash on hand 4 8,769,975 35,474,549 8,408,802 34,265,868

Deposits and placements with the central bank 5 183,956,924 744,105,758 209,531,506 853,840,887

Deposits and placements with other banks 6 83,802,399 338,980,704 123,370,567 502,735,061

Financial assets at fair value through other 

comprehensive income 7 25,000 101,125 25,000 101,875

Loans and advances at amortised cost 8 564,375,625 2,282,899,403 506,226,986 2,062,874,968

Statutory deposits with the central bank 9 87,770,662 355,032,328 87,041,350 354,693,501

Property and equipment 10 3,038,646 12,291,323 2,417,081 9,849,605

Right-of-use assets 11 13,932,784 56,358,111 1,303,982 5,313,727

Intangible assets 12 3,868,109 15,646,501 1,378,903 5,619,030

Deferred tax assets 13 1,282,072 5,185,981 - -

Other assets 14 3,935,903 15,920,728 3,591,763 14,636,434

TOTAL ASSETS 954,758,099 3,861,996,511 943,295,940 3,843,930,956

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks and financial institutions 15 170,530,774 689,796,981 143,392,362 584,323,875

Deposits from customers 16 599,105,848 2,423,383,155 632,769,658 2,578,536,356

Borrowings 17 34,252,438 138,551,112 27,611,158 112,515,469

Lease liabilities 11 14,689,970 59,420,929 1,832,375 7,466,928

Deferred tax liabilities 13 - - 528,539 2,153,796

Current income tax liabilities 18 2,040,554 8,254,041 2,893,753 11,792,043

Employee benefits 177,333 717,312 119,962 488,845

Other liabilities 19 3,550,866 14,363,253 6,479,254 26,402,960

TOTAL LIABILITIES 824,347,783 3,334,486,783 815,627,061 3,323,680,272

EQUITY

Share capital 20 75,000,000 303,375,000 75,000,000 305,625,000

Retained earnings 40,876,586 165,264,653 39,746,544 160,657,470

Regulatory reserves 4,533,730 18,338,938 12,922,335 52,278,958

Non-distributable reserves 10,000,000 40,450,000 - -

Other reserves - 81,137 - 1,689,256

TOTAL EQUITY 130,410,316 527,509,728 127,668,879 520,250,684

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 954,758,099 3,861,996,511 943,295,940 3,843,930,956

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020
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2020 2019

Notes US$  KHR'000 US$ KHR'000

Interest income 21 46,524,964 189,682,278 41,188,233 166,894,720

Interest expense 21 (21,648,585) (88,261,281) (15,963,399) (64,683,693)

Net interest income 21 24,876,379 101,420,997 25,224,834 102,211,027

Fee and commission income 22 2,313,003 9,430,113 2,424,700 9,824,884

Fee and commission expense 22 (9,416) (38,389) (9,008) (36,500)

Net fee and commission income 22 2,303,587 9,391,724 2,415,692 9,788,384

Other operating income 23 93,170 379,854 87,437 354,295

Other gains/(losses) - net 24 312,471 1,273,944 (134,499) (544,990)

Total operating income/(loss) 405,641 1,653,798 (47,062) (190,695)

Credit impairment (losses)/written back 25 (14,007,120) (57,107,028) 726,224 2,942,660 

Net other operating (loss)/income (13,601,479) (55,453,230) 679,162 2,751,965 

Personnel expenses 26 (4,455,257) (18,164,083) (4,545,565) (18,418,629)

Depreciation and amortisation charges 27 (2,550,824) (10,399,709) (1,673,496) (6,781,006)

Other operating expenses 28 (3,319,746) (13,534,604) (3,243,329) (13,141,969)

Profit before income tax 3,252,660 13,261,095 18,857,298 76,409,772

Income tax expenses 29 (511,223) (2,084,255) (3,868,097) (15,673,529)

Profit for the year 2,741,437 11,176,840 14,989,201 60,736,243

Other comprehensive income:

Items that will not be reclassified to  

profit or loss

Currency translation differences - (1,608,119) - 2,492,496

Other comprehensive income for the year,  

net of tax - (1,608,119) - 2,492,496

Total comprehensive income for the year 2,741,437 9,568,721 14,989,201 63,228,739

Profit attributable to:

Owners of the Bank 2,741,437 11,176,840 14,989,201 60,736,243

Total comprehensive income attributable to:

Owners of the Bank 2,741,437 9,568,721 14,989,201 63,228,739 

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
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Attributable to owner of the Bank

Share capital Retained earnings Regulatory reserves
Non-distributable 

reserves
Other reserves Total

US$ KHR'000 US$ KHR'000 US$ KHR'000 US$ KHR'000 US$ KHR'000 US$ KHR'000

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 

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 

Transactions 
with owners in 
their capacity 
as owners:
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 

Balance at 
31 December 
2019 75,000,000 305,625,000 39,746,544 160,657,470 12,922,335 52,278,958 -   -   -   1,689,256 127,668,879 520,250,684 

Balance at 1 
January 2020 75,000,000 305,625,000 39,746,544 160,657,470 12,922,335 52,278,958 -   -   -   1,689,256 127,668,879 520,250,684 

Profit for the 
year - - 2,741,437 11,176,840 - - - - - - 2,741,437 11,176,840
Other 
comprehensive 
income - - - - - - - - - (1,608,119) - (1,608,119)
Total 
comprehensive 
income for the 
year - - 2,741,437 11,176,840 - - - - - (1,608,119) 2,741,437 9,568,721

Transactions 
with owners in 
their capacity 
as owners:
Transfer 
to non-
distributable 
reserves - - (10,000,000) (40,770,000) - - 10,000,000 40,770,000 - - - -
Transfer from 
regulatory 
reserves - - 8,388,605 34,200,343 (8,388,605) (34,200,343) - - - - - -
Currency 
translation 
differences - (2,250,000) - - - 260,323 - (320,000) - - - (2,309,677)
Total 
transactions 
with owners - (2,250,000) (1,611,395) (6,569,657) (8,388,605) (33,940,020) 10,000,000 40,450,000 - - - (2,309,677)

Balance at 
31 December 
2020 75,000,000 303,375,000 40,876,586 165,264,653 4,533,730 18,338,938 10,000,000 40,450,000 - 81,137 130,410,316 527,509,728

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC.

2020 2019

Notes US$  KHR'000 US$  KHR'000

Cash flows from operating activities

Cash (used in)/generated from operations 31 (91,593,344) (373,431,499) 51,705,824 209,511,999

Interest received 47,693,029 194,444,479 39,723,753 160,960,647

Interest paid (19,230,670) (78,403,442) (16,316,788) (66,115,625)

Income tax paid 18 (3,175,033) (12,944,610) (1,834,680) (7,434,123)

Cash (used in)/generated from operating 

activities (66,306,018) (270,335,072) 73,278,109 296,922,898

Cash flows from investing activities

Deposits and placements with the central bank - 

maturity later than three months (10,105,573) (41,200,421) (22,785,613) (92,327,304)

Deposits and placements with other banks - 

maturity later than three months (7,056,373) (28,768,833) (266,447) (1,079,643)

Purchases of property and equipment 10 (1,513,762) (6,171,608) (1,109,837) (4,497,060)

Purchases of intangible assets 12 (2,967,940) (12,100,291) (310,595) (1,258,531)

Proceeds from disposals of property and 

equipment 30,252 123,337 130,576 529,094

Cash generated from/(used in) investing 

activities (21,613,396) (88,117,816) (24,341,916) (98,633,444)

Cash flows from financing activities

Proceeds from borrowings 17 68,961,681 281,156,773 29,546,040 119,720,554

Repayments of borrowings 17 (62,793,572) (256,009,393) (2,057,815) (8,338,266)

Principal element of lease payments 11 (984,919) (4,015,515) (615,089) (2,492,341)

Cash generated from financing activities 5,183,190 21,131,865 26,873,136 108,889,947

Net (decrease)/increase in cash and cash 

equivalents (82,736,224) (337,321,023) 75,809,329 307,179,401

Cash and cash equivalents at beginning of year 276,218,035 1,125,588,492 200,408,706 805,242,180

Currency translation differences - (5,633,543) - 13,166,911

Cash and cash equivalents at end of year 30 193,481,811 782,633,926 276,218,035 1,125,588,492

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.

STATEMENT OF CASH FLOWS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
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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’s name has been changed 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 31 March 2021. 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

  The financial statements are prepared in accordance with CIFRS which are based on all standards published by the IASB 

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, except for financial asset of equity 

instrument that measured at fair value.

  The Bank discloses the amount for each asset and liability that expected to be recovered or settled no more than 12-month 

after the reporting period as current, and more than 12-month after the reporting period as non-current.

  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.

  An English version of the financial statements have been prepared from the statutory financial statements that are in  

the Khmer language. In the event of a conflict or a difference in interpretation between the two languages, the Khmer 

language statutory financial statements shall prevail.

2.2 NEW STANDARDS AND INTERPRETATION

 a) New and amended standards adopted by the Bank

  The Bank has applied the following standards and amendments for the first time for their annual reporting period  

commencing 1 January 2020:

 y Definition of Material – amendments to CIAS 1 and CIAS 8

 y Revised Conceptual Framework for Financial Reporting

  The amendments listed above did not have any impact on the amounts recognised in prior periods and are not expected 

to significantly affect the current and future periods. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020



R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0

121

www.rhbgroup.com.kh

RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.2	 NEW	STANDARDS	AND	INTERPRETATION	(CONTINUED)

 b) New 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 

2020 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.

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 functional currency is the US$ because of the significant influence of  

the US$ on its operations.  The financial statements are presented in United States dollars (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 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 currencies other than US$ 

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, the financial statements shall be expressed in Khmer Riel (KHR).  

The statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of cash flows are translated into 

KHR using the average exchange rates for the year/period. Assets and liabilities for each statement of financial position  

presented and shareholders’ capital are translated at the closing rates as at the reporting date. Resulting exchange  

differences 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 4,077 (2019: US$ 1 to Riel 4,052) and the closing rate was US$1 to Riel 

4,045 (2019: US$ 1 to Riel 4,075).

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.  
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.5	 FINANCIAL	ASSETS

 a) Classification

 The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:

 y  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

 y 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.

  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:

 y  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:

 y The asset is held within a business model with the objective of collecting the contractual cash flows, and

 y  The contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on  

the principal outstanding.

 b) Recognition and derecognition

  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. 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. 
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.5	 FINANCIAL	ASSETS	(CONTINUED)

 c) Measurement (continued)

 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 into one of the following two measurement 

categories:

 i.  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. 

 ii.  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.

  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.

 e)  Impairment 

  The Bank assesses on a forward-looking basis ECL associated with its debt instrument assets carried at amortised 

cost, FVOCI, the exposure arising from credit commitments (including overdraft and undisbursed portion of loans and 

advances), and financial guarantee contracts. The Bank recognises a loss allowance for such losses at each reporting 

date. The measurement of ECL reflects:

 y An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;

 y The time value of money; and

 y  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 ECL for the following categories:

 y Debt instruments measured at amortised cost; and

 y Credit commitments and financial guarantee contract
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.5	 FINANCIAL	ASSETS	(CONTINUED)

 f) Modification of loans and advances

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

 (i) Stage 1: 12-months ECL

   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.

 (ii) 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.

 (iii) 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.

   The Bank sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans to customers. When this  

happens, the Bank assesses whether or not the new terms are substantially different to the original terms. The Bank does  

this by considering, among others, the following factors:

 y  If 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.

 y  Whether any substantial new terms are introduced, such as a profit share/equity-based return that substantially  

affects the risk profile of the loan.

 y Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty.

 y Significant change in the interest rate.

 y Change in the currency the loan is denominated in.

 y  Insertion of collateral, other security or credit enhancements that significantly affect the credit risk associated 

with the loan.

   If the terms are substantially different, the Bank derecognises the original financial asset and recognises a “new” 

asset at fair value and recalculate a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently 

considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of 

determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Bank also assesses whether the 

new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances 

where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences 

in the carrying amount are also recognised in profit or loss as a gain or loss on derecognition.

   If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and 

the Bank recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises  

a modification gain or loss in profit or loss. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the 

modified cash flows at the original effective interest rate (or credit-adjusted effective interest rate for purchased or 

originated credit-impaired financial assets).
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. 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, lease 

liabilities, 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, 

lease liabilities 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 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.  

  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 ECL 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.

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

  For credit commitments and financial contracts, the ECL 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 ECL on the undrawn commitment component from those on the loan component, the ECL on the undrawn commitment 

are recognised together with the loss allowance for the loan. To the extent that the combined ECL exceed the gross carrying 

amount of the loan, the ECL are recognised as a provision.

2.8	 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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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

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 Shorter of lease period and its economic lives of 10 years

 Office equipment  5

 Furniture, fixtures and fittings 5

 Computer equipment 3 - 5

 Motor vehicles 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	

  Intangible asset that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually for impairment, 

or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Other non-financial 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. An 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.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.11	 IMPAIRMENT	OF	NON-FINANCIAL	ASSETS	(CONTINUED)

  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.

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.

 a) 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.

 b) Right-of-use assets

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

 y the amount the initial measurement of lease liability

 y any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received, and
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.12	 LEASES	(CONTINUED)

 y any initial direct cost and

 y 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.

 Subsequently the right-of-use asset is measured at cost less depreciation and any accumulated impairment losses.

 c) 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. 

  Payments associated with 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 without a purchase option.

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. Management periodically evaluates positions taken in 

tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation and considers whether it 

is probable that a taxation authority will accept an uncertain tax treatment. The Bank measures its tax balances either based 

on the most likely amount or the expected value, depending on which method provides a better prediction of the resolution 

of the uncertainty.

  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 and are expected to apply when the related 

deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

  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. 
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.14	 PROVISION	(CONTINUED)

  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	 RESERVES

 a) Regulatory reserve

  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.

 b) Non-distributive reserve

  The non-distributable reserve is maintained following the approval on 25 March 2020 from the central bank on the 

request to transfer from retained earnings in accordance with the central bank’s Prakas No. B7-018-068 Prokor dated 

22 February 2018 on the determination of capital buffer of banks and financial institutions. Any movement requires 

approval from the Board of Directors and the central bank.

2.16	 EMPLOYEE	BENEFITS

 a) 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.

 b) 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:

 y  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).

 y  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 042/19 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.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.16	 EMPLOYEE	BENEFITS	(CONTINUED)

  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 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.

  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.

2.17	 INTEREST	INCOME	AND	EXPENSE
  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:

 y  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.

 y  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).

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:

  

a) 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).
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

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

 y Determining criteria for significant increase in credit risk

 y Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL

 y  Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and  

the associated ECL

 y Establishing groups of similar financial assets for the purposes of measuring ECL

 y  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

 Detailed information about the judgements and estimates made by the Bank in the above areas is set out in note 34.1.c.

b) 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. 

c) 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).

d) Uncertain tax position and tax-related contingency

  The Bank considers that the allowance for loan losses in its annual tax returns is tax deductible under Law on Taxation and Prakas 

on allowance for provision for loan losses to banks and financial institutions. The Bank has calculated current tax expense on 

this basis. 

  The Bank is of the opinion that additional tax liability exposures including penalty and interest that resulted from the tax  

re-assessment on the deductibility of allowance for loan losses and withholding tax on services from leasehold improvement 

purchases, is not probable that the Bank will have to pay the additional tax (Note 32.d). 

4. CASH ON HAND

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current:

US Dollars  7,515,169  30,398,859 7,021,005 28,610,595

Khmer Riel  1,254,806  5,075,690 1,387,797 5,655,273

 8,769,975  35,474,549 8,408,802 34,265,868
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

5. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH THE CENTRAL BANK

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current:

Current accounts 109,384,282 442,459,421 134,925,404 549,821,021

Settlement accounts 5,915,833 23,929,544 5,022,216 20,465,530

Negotiable certificate of deposits (*) 68,656,809 277,716,793 69,583,886 283,554,336

183,956,924 744,105,758 209,531,506 853,840,887

(*) Negotiable certificate of deposits

The Bank has pledged negotiable certificate of deposits (NCD) amounting to US$7,809,394 (2019: US$3,981,595) with the 

central Bank as collateral for settlement clearing facility. Another NCD amounting to US$34,490,000 (2019:US$28,530,000) with  

the central Bank is pledged as collateral for Liquidity Providing Collateralised Operation (LPCO) (Note 17). As at 31 December 

2020, 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:

2020 2019

Current accounts Nil Nil

Settlement accounts Nil Nil

Negotiable certificate of deposits 0.70% to 1.60% 0.65% to 0.83%

6. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a) By residency status

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Deposits and placements with local banks 69,798,171 282,333,602 53,653,344 218,637,377

Deposits and placements with overseas banks 15,563,357 62,953,779 72,055,856 293,627,613

85,361,528 345,287,381 125,709,200 512,264,990

Less: allowance for expected credit loss (Note 

34.1.e) (1,559,129) (6,306,677) (2,338,633) (9,529,929)

Total - current 83,802,399 338,980,704 123,370,567 502,735,061
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

6. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (CONTINUED)

b)  By account types

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Deposits and placements with local banks:

Current accounts  11,181,738  45,230,131 1,016,737 4,143,203

Fixed deposits  58,616,432 237,103,467 52,636,607 214,494,174

Deposits and placements with overseas banks:

Current accounts  15,563,358  62,953,783 72,055,856 293,627,613

85,361,528 345,287,381 125,709,200 512,264,990

Less: allowance for expected credit loss (Note 

34.1.e)  (1,559,129)  (6,306,677) (2,338,633) (9,529,929)

Total - current  83,802,399 338,980,704 123,370,567 502,735,061

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

2020 2019

Current accounts Nil Nil

Fixed deposits 1% to 3.8% 2.2% to 4%

7. FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Non-current

Unlisted securities

Investment in Credit Bureau Cambodia  25,000  101,125 25,000 101,875

  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 2020 was US$25,000.  

 Dividend received during the year was US$28,952 (2019: US$25,575). Please refer to Note 23. 

  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 2020.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

8. LOANS AND ADVANCES AT AMORTISED COST

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Commercial loans:

Term loans 320,602,429 1,296,836,825 278,322,588 1,134,164,546

Housing loan 4,909,458 19,858,758 1,773,298 7,226,189

Overdrafts 59,896,223 242,280,222 62,760,538 255,749,192

385,408,110 1,558,975,805 342,856,424 1,397,139,927

Consumer loans:

Term loans 86,845,311 351,289,283 87,906,144 358,217,537

Housing loans 92,088,101 372,496,369 66,489,989 270,946,705

Overdrafts 13,486,594 54,553,273 15,338,765 62,505,467

Staff housing loans 4,260,223 17,232,602 3,542,426 14,435,386

Staff vehicle loans 422,656 1,709,644 284,362 1,158,776

Other staff loans 15,316 61,954 - -

197,118,201 797,343,125 173,561,686 707,263,871

Total gross loans 582,526,311 2,356,318,930 516,418,110 2,104,403,798

Less: Allowance for expected credit loss (Note 

34.1.f.i) (18,150,686) (73,419,527) (10,191,124) (41,528,830)

Total net loans 564,375,625 2,282,899,403 506,226,986 2,062,874,968

a) Allowance for expected credit loss

 Allowance for expected credit loss using three-stage approach are as follows:

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

12-month ECL (Stage 1) 1,496,758 6,054,386 696,655 2,838,869

Lifetime ECL-not credit impaired (Stage 2) 14,265,222 57,702,823 36,057 146,932

Lifetime ECL-credit impaired   (Stage 3) 2,388,706 9,662,318 9,458,412 38,543,029

18,150,686 73,419,527 10,191,124 41,528,830
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

8. LOANS AND ADVANCES AT AMORTISED COST (CONTINUED)

b) Analysis by loan classification

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Performing

Gross amount 465,242,057 1,881,904,121 481,452,317 1,961,918,192 

Exposure at default 496,425,912 2,008,042,814 507,906,606 2,069,719,419 

Allowance for expected credit loss 1,496,758 6,054,386 696,655 2,838,869 

Under-performing

Gross amount 91,512,741 370,169,037 11,456,218 46,684,088 

Exposure at default 93,401,175 377,807,753 11,166,482 45,503,414 

Allowance for expected credit loss 14,265,222 57,702,823 36,057 146,932 

Non-performing

Gross amount 25,771,513 104,245,772 23,509,575 95,801,518 

Exposure at default 25,823,258 104,455,079 41,090,780 167,444,929 

Allowance for expected credit loss 2,388,706 9,662,318 9,458,412 38,543,029 

Total

Gross amount 582,526,311 2,356,318,930 516,418,110 2,104,403,798 

Exposure at default 615,650,345 2,490,305,646 560,163,868 2,282,667,762 

Allowance for expected credit loss 18,150,686 73,419,527 10,191,124 41,528,830 

c) Analysis by exposure

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Large exposure 25,632,068 103,681,715 72,141,552 293,976,824 

Non-large exposure 556,894,243 2,252,637,215 444,276,558 1,810,426,974 

Total gross loans 582,526,311 2,356,318,930 516,418,110 2,104,403,798 

  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.

d) Analysis by relationship

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Related parties 633,782 2,563,648 159,559 650,203

Non-related parties 581,892,529 2,353,755,282 516,258,551 2,103,753,595

Total gross loans 582,526,311 2,356,318,930 516,418,110 2,104,403,798



R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0

136

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

8. LOANS AND ADVANCES AT AMORTISED COST (CONTINUED)

e) Analysis by residency

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Residents 582,356,543 2,355,632,218 509,537,715 2,076,366,188 

Non-residents 169,768 686,712 6,880,395 28,037,610 

Total gross loans 582,526,311 2,356,318,930 516,418,110 2,104,403,798 

f) Interest rates

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

2020 2019

Commercial loans 6.50% - 24% 6.88% - 24%

Consumer loans 4% - 24% 4% - 24%

9. STATUTORY DEPOSITS WITH THE CENTRAL BANK

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current

Reserve requirement (i) 80,270,662 324,694,828 79,541,350 324,131,001 

Non-current

Capital guarantee deposits (ii) 7,500,000 30,337,500 7,500,000 30,562,500 

87,770,662 355,032,328 87,041,350 354,693,501 

 (i) Reserve requirement 

   The reserve requirement represents the minimum reserve which is calculated at 7% of customers’ deposits and 

borrowings in Khmer Riel and other currencies (2019: 8% in Khmer Riel and 12.5% in other currencies). The reserve 

requirement on customers’ deposits and borrowings bear no interest.

 (ii) Capital guarantee deposits

   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

2020 2019

Reserve requirement Nil Nil

Capital guarantee deposits 0.48% 0.48%



R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0

137

www.rhbgroup.com.kh

RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

10. PROPERTY AND EQUIPMENT

Leasehold

improvements

Office

equipment

Furniture, 

fixtures

and fittings

Computer 

equipment

Motor

vehicles

Work in 

progress Total

Non-current US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

As at 1 January 2019

Cost 3,265,811 2,471,418 523,772 1,364,757 738,721 191,629 8,556,108

Accumulated depreciation (2,374,535) (2,011,321) (366,578) (1,304,696) (472,184) - (6,529,314)

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

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

For the year ended 31 

December 2019

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

Additions - 110,403 - 37,044 437,500 524,890 1,109,837

Disposals (26,773) - - - (6,003) - (32,776)

Depreciation charge (267,980) (208,135) (63,995) (47,207) (99,457) - (686,774)

Closing net book value 596,523 362,365 93,199 49,898 598,577 716,519 2,417,081

As at 31 December 2019

Cost 2,675,587 2,581,821 523,772 1,401,801 902,120 716,519 8,801,620

Accumulated depreciation (2,079,064) (2,219,456) (430,573) (1,351,903) (303,543) - (6,384,539)

Net book value 596,523 362,365 93,199 49,898 598,577 716,519 2,417,081

In KHR'000 equivalents 2,430,831 1,476,638 379,786 203,334 2,439,201 2,919,815 9,849,605

For the year ended 31 

December 2020

Opening net book value 596,523 362,365 93,199 49,898 598,577 716,519 2,417,081 

Additions 375,066 278,752 208,376 383,019 41,500 227,049 1,513,762 

Transfers 289,332 - - 437,691 - (727,023) - 

Disposals - (12,114) (15,968) - (5,735) - (33,817)

Depreciation charge (234,137) (207,192) (68,337) (200,425) (148,289) - (858,380)

Closing net book value 1,026,784 421,811 217,270 670,183 486,053 216,545 3,038,646 

As at 31 December 2020

Cost 3,339,985 2,654,904 645,608 2,214,984 905,120 216,545 9,977,146 

Accumulated depreciation (2,313,201) (2,233,093) (428,338) (1,544,801) (419,067) - (6,938,500)

Net book value 1,026,784 421,811 217,270 670,183 486,053 216,545 3,038,646 

In KHR'000 equivalents 4,153,341 1,706,225 878,857 2,710,890 1,966,084 875,926 12,291,323 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

11. 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 from two to fifteen years. The leases have varying terms, escalation clauses and renewal rights. On renewal,  

the terms of the leases are renegotiated.

a) Amounts recognised in the statement of financial position

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Right-of-use assets – non-current:

Buildings 13,932,784 56,358,111 1,303,982 5,313,727

Lease liabilities:

Current 1,538,159 6,221,853 285,215 1,162,251

Non-current 13,151,811 53,199,076 1,547,160 6,304,677

14,689,970 59,420,929 1,832,375 7,466,928

 Additions to the right-of-use assets during the year were US$ 13,036,246 (2019: nil).

b) Amounts recognised in the statement of profit or loss

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

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Depreciation charge of right-of-use assets  

(Note 27) 1,213,710 4,948,296 497,248 2,014,849

Interest expense on lease liabilities (Note 21) 539,146 2,198,098 88,006 356,600

Expense relating to short-term leases (included 

in other operating expenses) (Note 28) 153,285 624,943 85,067 344,691

1,906,141 7,771,337 670,321 2,716,140

 Total cash outflow for lease for 2020 was US$ 1,677,350 (2019: US$ 788,162).
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

12. INTANGIBLE ASSETS

Computer 

software

Software in 

progress Total

Non-current US$ US$ US$

As at 1 January 2019

Cost 2,900,326 - 2,900,326

Accumulated amortisation (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 1,557,782 - 1,557,782

Additions 310,595 - 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

Accumulated amortisation (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

For the year ended 31 December 2020

Opening net book value 1,378,903 - 1,378,903

Additions 1,123,285 1,844,655 2,967,940

Amortisation charge (478,734) - (478,734)

Closing net book value 2,023,454 1,844,655 3,868,109

As at 31 December 2020

Cost 4,334,206 1,844,655 6,178,861

Accumulated amortisation (2,310,752) - (2,310,752)

Net book value 2,023,454 1,844,655 3,868,109

In KHR'000 equivalents 8,184,871 7,461,630 15,646,501
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

13. DEFERRED TAX

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Non-current

Deferred tax assets 4,068,629 16,457,603 1,001,385 4,080,644

Deferred tax liabilities (2,786,557) (11,271,622) (1,529,924) (6,234,440)

Net deferred tax assets/(liabilities) 1,282,072 5,185,981 (528,539) (2,153,796)

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

i. Deferred tax assets:

Lease 

liabilities

Impairment 

losses

Accelerated 

depreciation

Employee 

benefits

Unamortised 

loan fees Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

As at 1 January 2019 489,493 - 26,885 23,992 479,494 1,019,864

(Charged)/credited to profit 

or loss (123,018) - 86,204 - 18,335 (18,479)

 

As at 31 December 2019 366,475 - 113,089 23,992 497,829 1,001,385

In KHR'000 equivalent 1,493,386 - 460,838 97,767 2,028,653 4,080,644

As at 1 January 2020 366,475 - 113,089 23,992 497,829 1,001,385

(Charged)/credited to profit 

or loss 2,571,519 480,079 (21,092) - 36,738 3,067,244

 

As at 31 December 2020 2,937,994 480,079 91,997 23,992 534,567 4,068,629

In KHR'000 equivalent 11,884,186 1,941,920 372,128 97,048 2,162,321 16,457,603
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

13. DEFERRED TAX (CONTINUED)

ii. Deferred tax liabilities

Right-of-use 

assets

Impairment 

losses Total

US$ US$ US$

As at 1 January 2019 (360,246) (639,903) (1,000,149)

Credited/(charged) to profit or loss 99,450 (629,225) (529,775)

 

As at 31 December 2019 (260,796) (1,269,128) (1,529,924)

In KHR'000 equivalent (1,062,744) (5,171,696) (6,234,440)

As at 1 January 2020 (260,796) (1,269,128) (1,529,924)

Credited/(charged) to profit or loss (2,525,761) 1,269,128 (1,256,633)

 

As at 31 December 2020 (2,786,557) - (2,786,557)

In KHR'000 equivalent (11,271,622) - (11,271,622)

14. OTHER ASSETS

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Advanced employee benefits 1,520,692 6,151,199 1,320,905 5,382,687

Legal fees receivables 1,292,796 5,229,360 1,090,659 4,444,435

Deposits 642,976 2,600,838 634,836 2,586,957

Supplies 188,990 764,464 135,499 552,158

Prepayments 179,716 726,952 597,683 2,435,558

Due from related parties (Note 33.c) 51,893 209,907 137,365 559,763

Others 227,022 918,304 67,096 273,417

4,104,085 16,601,024 3,984,043 16,234,975

Less: allowance for expected credit loss (Note 34.1.e) (168,182) (680,296) (392,280) (1,598,541)

3,935,903 15,920,728 3,591,763 14,636,434

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current 1,669,768 6,754,212 1,762,657 7,182,827

Non-current 2,266,135 9,166,516 1,829,106 7,453,607

3,935,903 15,920,728 3,591,763 14,636,434
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

15. DEPOSITS FROM BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current

Fixed deposits 149,837,194 606,091,450 101,314,342 412,855,943

Current accounts 18,268,291 73,895,237 41,582,637 169,449,246

Savings deposits 2,425,289 9,810,294 495,383 2,018,686

170,530,774 689,796,981 143,392,362 584,323,875

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

2020 2019

Current accounts 0%-2.78% 0% - 2.80%

Savings deposits 0.50% 0.50%

Fixed deposits 0.89%-2.40% 2% - 5.50%

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Fixed deposits 375,886,847 1,520,462,296 298,434,938 1,216,122,372

Current accounts 156,853,697 634,473,204 269,698,172 1,099,020,051

Savings deposits 66,365,304 268,447,655 64,636,548 263,393,933

599,105,848 2,423,383,155 632,769,658 2,578,536,356

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current 585,455,339 2,368,166,846 624,690,285 2,545,612,911

Non-current 13,650,509 55,216,309 8,079,373 32,923,445

599,105,848 2,423,383,155 632,769,658 2,578,536,356

Annual interest rates for deposits from customers are as follows:

2020 2019

Current accounts 0%-2.38% 0% - 2.10%

Savings deposits 0.50%-1.25% 0.50% - 1.30%

Fixed deposits 1.50%-6.68% 1.50% - 10%
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

17. BORROWINGS

Borrowings from the central Bank in the form of Liquidity-Providing Collateralised Operation (LPCO) are in KHR and have term 

between 6-12 months, which the Bank used NCD in US$ as the collateral (Note 5). The annual interest rates are ranging from 2.70% 

to 4.50% (2019: 2.80% to 3%).

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

LPCO with the central bank - current:

Principal amount 33,856,642 136,950,117 27,484,688 112,000,104 

Interest payables 395,796 1,600,995 126,470 515,365 

34,252,438 138,551,112 27,611,158 112,515,469 

Changes in liabilities arising from financing activities – borrowings

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

At 1 January 27,611,158 112,515,469 - -

Additions 68,961,681 281,156,773 29,546,040 119,720,554

Repayments (62,793,572) (256,009,393) (2,057,815) (8,338,266)

Interest charge during the year 

   (Note 21) 1,222,616 4,984,605 156,278 633,238

Interest payments (998,319) (4,070,147) (26,323) (106,661)

Exchange differences 248,874 1,014,659 (7,022) (28,453)

Currency translation differences - (1,040,854) - 635,057

At 31 December 34,252,438 138,551,112 27,611,158 112,515,469

18. CURRENT INCOME TAX LIABILITIES

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

At 1 January 2,893,753 11,792,043 1,408,590 5,659,715

Current income tax (Note 29) 2,529,277 10,311,861 3,319,843 13,452,004

Income tax paid (3,175,033) (12,944,610) (1,834,680) (7,476,323)

Over-estimated of current tax of prior year (207,443) (845,745) - -

Currency translation differences - (59,508) - 156,647

At 31 December 2,040,554 8,254,041 2,893,753 11,792,043
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

19. OTHER LIABILITIES

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Cheques for collection 1,860,105 7,524,125 4,112,935 16,760,210

Accrued bonuses 414,031 1,674,755 1,250,242 5,094,736

Allowances on expected credit loss on credit 

commitment and financial guarantee contracts (Note 

34.1.f.ii) 377,926 1,528,711 39,487 160,910

Other taxes payables 269,474 1,090,022 158,892 647,485

Accrued expenses 136,173 550,820 702,504 2,862,704

Others 493,157 1,994,820 215,194 876,915

3,550,866 14,363,253 6,479,254 26,402,960

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current 3,439,655 13,910,068 6,368,073 25,949,897

Non-current 111,211 453,185 111,181 453,063

3,550,866 14,363,253 6,479,254 26,402,960

20. SHARE CAPITAL

The total authorised numbers of shares of the Bank as at 31 December 2020 was 75,000,000 shares (2019: 75,000,000 shares) 

with a par value of US$1 per share (2019: US$1 per share). All authorised shares are issued and fully paid up by RHB Bank Berhad.

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

At 1 January 75,000,000 305,625,000 75,000,000 301,350,000 

Currency translation differences - (2,250,000) -   4,275,000 

At 31 December 75,000,000 303,375,000 75,000,000 305,625,000 
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

21. NET INTEREST INCOME

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Interest income from financial assets at amortised 

cost:

Loans and advances 44,524,656 181,527,023 38,735,052 156,954,431

Deposits and placements with other banks 1,610,273 6,565,083 1,940,549 7,863,104

Deposits and placements with the central bank 390,035 1,590,172 512,632 2,077,185

46,524,964 189,682,278 41,188,233 166,894,720

Interest expense on financial liabilities at amortised 

cost:

Deposits from customers 17,501,956 71,355,475 14,554,945 58,976,638

Deposits from banks and financial institutions

2,384,867 9,723,103 1,164,170 4,717,217

Borrowings (Note 17) 1,222,616 4,984,605 156,278 633,238

Lease liabilities (Note 11) 539,146 2,198,098 88,006 356,600

21,648,585 88,261,281 15,963,399 64,683,693

Net interest income 24,876,379 101,420,997 25,224,834 102,211,027

Including in the interest income from loans and advances at amortised cost, interest income accrued on credit-impaired loans are 

US$1,615,771 (2019: US$3,531,481).

22. NET FEE AND COMMISSION INCOME

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Fee and commission income:

Fees from remittances 1,016,017 4,142,301 938,106 3,801,206

Early loan settlement charges 436,108 1,778,012 646,563 2,619,873

Overdraft commitment fees 284,686 1,160,665 277,371 1,123,907

Fees from trade finances 139,453 568,550 172,037 697,094

Others 436,739 1,780,585 390,623 1,582,804

2,313,003 9,430,113 2,424,700 9,824,884

Fee and commission expense 9,416 38,389 9,008 36,500

Net fee and commission income 2,303,587 9,391,724 2,415,692 9,788,384
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

23. OTHER OPERATING INCOME

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Dividend income 28,952 118,037 25,575 103,630

Other income 64,218 261,817 61,862 250,665

93,170 379,854 87,437 354,295

24. OTHER GAINS/(LOSSES) - NET

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Gains/(losses) on foreign exchange 316,036 1,288,479 (232,299) (941,276)

(Losses)/gains on disposal of assets (3,565) (14,535) 97,800 396,286

312,471 1,273,944 (134,499) (544,990)

25. CREDIT IMPAIRMENT LOSSES

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Credit impairment charge/(written-back):

Loans and advances at amortised cost 14,672,283 59,818,898 (1,328,895) (5,384,683)

Credit commitments and financial guarantees
338,439 1,379,816 (27,446) (111,211)

Deposits and placements with other banks (779,504) (3,178,038) 624,595 2,530,859

Other financial assets at amortised costs (224,098) (913,648) 5,522 22,375

14,007,120 57,107,028 (726,224) (2,942,660)

26. PERSONNEL EXPENSES

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Salaries and wages 3,738,734 15,242,819 3,204,303 12,983,836

Bonuses and incentive expenses 237,806 969,535 709,885 2,876,454

Seniority payments 158,705 647,040 170,126 689,351

Other employee benefits 320,012 1,304,689 461,251 1,868,988

4,455,257 18,164,083 4,545,565 18,418,629
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

27. DEPRECIATION AND AMORTISATION CHARGE

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Depreciation charge of right-of-use assets (Note 11) 1,213,710 4,948,296 497,248 2,014,849

Depreciation charge of property and equipment (Note 10) 858,380 3,499,615 686,774 2,782,808

Amortisation charge of intangible assets (Note 12) 478,734 1,951,798 489,474 1,983,349

2,550,824 10,399,709 1,673,496 6,781,006

28. OTHER OPERATING EXPENSES

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Repair and maintenance expenses 775,639 3,162,280 658,752 2,669,263

Security expenses 314,276 1,281,303 293,089 1,187,597

License fees 272,323 1,110,261 279,743 1,133,519

Bank charges 237,259 967,305 230,801 935,206

Utilities 234,235 954,976 209,941 850,681

Insurance expense 195,707 797,897 169,722 687,714

Rental expenses 153,285 624,943 85,067 344,691

Communication 123,682 504,252 117,521 476,195

Legal and professional fees 123,290 502,653 123,373 499,907

Advertising and public relations 115,775 472,015 436,212 1,767,531

Expenses for motor vehicles 110,801 451,736 116,866 473,541

Stationery and supplies 72,732 296,528 51,176 207,365

Printing and forms 61,815 252,020 34,998 141,812

Travel, accommodation, and foods 51,196 208,726 106,617 432,012

Board of directors’ fee (Note 33.e) 30,057 122,542 38,412 155,645

Others 447,674 1,825,167 291,039 1,179,290

3,319,746 13,534,604 3,243,329 13,141,969

29. INCOME TAX EXPENSE

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Current income tax 2,529,277 10,311,861 3,319,843 13,452,004 

Over-estimated of current tax of prior year (207,443) (845,745) - -

2,321,834 9,466,116 3,319,843 13,452,004

 

Deferred income tax (1,810,611) (7,381,861) 548,254 2,221,525 

511,223 2,084,255 3,868,097 15,673,529
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

29. INCOME TAX EXPENSE (CONTINUED)

i) Reconciliation between income tax expenses and accounting profit

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Profit before income tax 3,252,660 13,261,095 18,857,298 76,409,772

Tax calculated at 20% 650,532 2,652,219 3,771,460 15,281,956

Tax effect of expenses not deductible for tax purposes 68,134 277,781 96,637 391,573

Over-estimated of current tax of prior year (207,443) (845,745) - -

Income tax expense 511,223 2,084,255 3,868,097 15,673,529

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

ii) 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.

30. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Cash on hand (Note 4) 8,769,975 35,474,549 8,408,802 34,265,868

Deposits and placements with the central bank 

(Note 5):

Current accounts 109,384,282 442,459,421 134,925,404 549,821,021

Settlement accounts 5,915,833 23,929,544 5,022,216 20,465,530

Negotiable certificate of deposits (maturity of three 

months or less) 26,000,000 105,170,000 37,032,650 150,908,049

Deposits and placements with other banks (Note 6):

Current accounts 26,745,096 108,183,914 73,072,593 297,770,816

Term deposits (maturity of three months or less) 16,666,625 67,416,498 17,756,370 72,357,208

193,481,811 782,633,926 276,218,035 1,125,588,492
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31. CASH FLOW INFORMATION

a) Cash (used in)/generated from operations

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Profit before income tax 3,252,660 13,261,095 18,857,298 76,409,772

Adjustments for:

Depreciation and amortisation charges (Note 27)
2,550,824 10,399,709 1,673,496 6,781,006

Credit impairment losses (Note 25) 14,007,120 57,107,028 (726,224) (2,942,660)

Losses/(gain) on disposals of property and equipment 

(Note 24) 3,565 14,535 (97,800) (396,286)

Exchange loss on borrowings and interest payments 

(Note 17) 248,874 1,014,659 7,022 28,453

Net interest income (Note 21) (24,876,379) (101,420,997) (25,224,834) (102,211,027)

 

Changes in working capital:

Reserve requirement deposits (725,919) (2,959,572) (7,143,456) (28,945,284)

Loans and advances at amortised cost (74,005,575) (301,720,729) (74,834,353) (303,228,798)

Other assets (120,042) (489,411) (1,266,431) (5,131,578)

Deposits from banks and financial institutions
27,101,123 110,491,278 91,200,912 369,546,095

Deposits from customers (35,820,140) (146,038,711) 47,950,682 194,296,163

Employee benefit 57,371 228,467 - -

Other liabilities (3,266,826) (13,318,850) 1,309,512 5,306,143

Cash (used in)/generated from operations (91,593,344) (373,431,499) 51,705,824 209,511,999

b) Non-cash financing activities

 Non-cash financing activities disclosed in other note is acquisition of right-of-use assets (Note 11)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

32. 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:

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Credit commitments:

Unused portion of overdrafts 22,669,612 91,698,581 27,248,950 111,039,471

Undisbursed portion of term loans 7,556,339 30,565,391 10,817,774 44,082,429

Financial guarantee contracts:

Letter of credits 15,000,000 60,675,000 - -

Bank guarantees 3,624,230 14,660,010 4,422,329 18,020,991

Total exposure 48,850,181 197,598,982 42,489,053 173,142,891

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Credit commitments and financial guarantee 

contracts 48,850,181 197,598,982 42,489,053 173,142,891

Allowance for expected credit loss (377,926) (1,528,711) (39,487) (160,910)

Net exposure 48,472,255 196,070,271 42,449,566 172,981,981

b) Capital commitments

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Property and equipment 67,951 274,862 334,426 1,362,786

Intangible asset 281,173 1,137,345 - -

349,124 1,412,207 334,426 1,362,786

c) Lease commitments

  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 2.12.c) and Note 11 for further information. The lease commitments of short-term leases are within one year 

only and the balance is immaterial.

d) Contingent liabilities – tax reassessment

  On 12 May 2020, the General Department of Taxation (GDT) issued the results of a comprehensive tax reassessment of the 

Bank for the period from 1 January 2016 to 31 December 2018, which required the Bank to pay additional tax liability including 

penalty and interest, of KHR 21,792,729,248 (equivalent to US$ 5,387,572). The additional tax liability mainly related to the 

deductibility of allowances for loan losses in the Bank’s annual corporate income tax. The Bank submitted an objection letter on 

5 June 2020 requesting the GDT to re-assess these results.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

32. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (CONTINUED)

d) Contingent liabilities – tax reassessment (continued)

  Subsequently, on 18 February 2021, the GDT issued the results of a comprehensive tax re-assessment of the Bank for 1 January 

2015 to 31 December 2015, which required the Bank to pay additional tax liability including penalty and interest of KHR 

5,699,868,862 (equivalent to US$ 1,409,115). The additional tax liability also related to the deductibility of allowances for loan 

losses in the Bank’s annual corporate income tax and withholding tax on services from leasehold improvement purchases. The 

Bank submitted an objection letter on 17 March 2021 requesting the GDT to re-assess these results.

  As of 31 December 2020, there has been no response from the GDT to the objection letter. The Bank has not paid the additional 

taxes or recognised the exposure of that tax re-assessment as liabilities because the Bank is in the position that it is not probable 

that it will have to pay the taxes.

33. 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

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Loans to key management personnel - net 631,070 2,552,678 159,328 649,262 

Interest income 25,351 103,356 11,505 46,618 

  Loans and advances to key management personnel are net of allowance for expected credit loss of US$ 2,711(2019: US$ 231), 

unsecured, and having interest rate of 4% per annum (2019: 4% per annum). 

c) Amounts due from related parties

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Related companies 42,774 173,021 122,664 499,856

Immediate parent company 9,119 36,886 14,701 59,907

51,893 209,907 137,365 559,763

Amount due from related parties are unsecured and are receivable in cash.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

33. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)

d)  Deposits from related parties

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Immediate parent company 50,855,517 205,710,566 51,189,738 208,598,182

Related companies 10,047,352 40,641,539 385,726 1,571,834

Directors and key management 242,140 979,456 682,440 2,780,943

61,145,009 247,331,561 52,257,904 212,950,959

Interest expenses 958,929 3,909,554 75,966 307,814

 Annual interest rates during the year are as follows:

2020 2019

Immediate parent company 0% - 1% 0% - 3%

Related companies 0% - 5.25% 0% - 4.30%

Directors and key management 0.00% - 4.75% 0.50% - 6.50%

e)  Key management compensation

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Directors’ fees 30,057 122,542 38,412 155,645

Key management:

Short term benefits 1,315,663 5,363,958 1,923,722 7,794,922

Other long-term benefits 68,189 278,007 68,948 279,377

1,413,909 5,764,507 2,031,082 8,229,944

f)  Other transactions with related parties

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Referral expenses to related company - - 3,310 13,412

34. 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.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Generally, the objectives of the Bank’s risk management activities are to:

 y identify the various risk exposures and capital requirements;

 y  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

 y create shareholders’ value through sound risk management framework.

The Bank holds the following financial assets and financial liabilities:

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Financial assets 

Financial assets at amortised costs:

Cash on hand 8,769,975 35,474,549 8,408,802 34,265,868

Deposits and placements with the central bank 183,956,924 744,105,758 209,531,506 853,840,887

Deposits and placements with other banks
83,802,399 338,980,704 123,370,567 502,735,061

Loans and advances at amortised cost 564,375,625 2,282,899,403 506,226,986 2,062,874,968

Other financial assets 1,951,163 7,892,454 1,537,676 6,266,030

842,856,086 3,409,352,868 849,075,537 3,459,982,814

Financial assets at fair value through other 

comprehensive income 25,000 101,125 25,000 101,875

Total financial assets 842,881,086 3,409,453,993 849,100,537 3,460,084,689

Financial liabilities 

Financial liabilities at amortised cost:

Deposits from banks and financial institutions 170,530,774 689,796,981 143,392,362 584,323,875

Deposits from customers 599,105,848 2,423,383,155 632,769,658 2,578,536,356

Borrowings 34,252,438 138,551,112 27,611,158 112,515,469

Lease liabilities 14,689,970 59,420,929 1,832,375 7,466,928

Other financial liabilities 2,867,361 11,598,476 5,070,120 20,660,739

Total financial liabilities 821,446,391 3,322,750,653 810,675,673 3,303,503,367

34.1	 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.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK(CONTINUED)

 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 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 34.1.c).

 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:

 y Mortgages over residential properties (land, building and other properties);

 y Cash in the form of term deposits, if any;

 y Commercial buildings and lands

 c) 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. 

 y  Stage 1 includes financial instruments that neither have a significant increase in credit risk since initial recognition  

nor credit-impaired as at reporting date. For these assets, 12-month expected credit loss allowance are recognised.

 y  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.

 y  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.

 y  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).
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 c) Impairment (expected credit loss) policies (continued)

  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 one of the 

criteria are met as follows:

 Quantitative criteria

 y Customer has more than 30 days past due on its contractual payments as at reporting date

 y There is a habitual delinquency. This is based on the monitoring of customer’s repayment behaviors as follow:

   1) There are 3 incidents of more than 30 days past due based on contractual payment over the past 6 months; or

   2) There is 1 incident of more than 60 days past due based on contractual payment over the past 6 months.

 Qualitative criteria

 y Internal credit rating

 y Significant increase in credit risk on other financial instruments for the same customer.

 y  Actual or expected significant adverse change in business, financial or economic conditions that are expected to cause  

a significant change to the customer’s ability to meet its obligations.

 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:

 y  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.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 c) Impairment (expected credit loss) policies (continued)

 iii. Measuring (ECL - inputs, assumptions and estimation techniques)

 y  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.

 y  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.

 y  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.

   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 12-month PD model is to estimate the yearly default likelihood of the portfolio that can be used to generate 

lifetime PD curves to cover the assumed lifetime of each account within the portfolio.

   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.

 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.

 y  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.

 y  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. 
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 c) Impairment (expected credit loss) policies (continued)

 iii. Measuring (ECL - inputs, assumptions and estimation techniques) (continued)

 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. As at 31 December 

2019 and 31 December 2020, 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.

 Macroeconomic variable assumptions

   The weightings assigned to each economic scenario as at 31 December 2019 and 31 December 2020 are as follows:

2020 2019

All portfolios weightings

Base 50% 50%

Best 15% 25%

Worst 35% 25%

100% 100%
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 c) Impairment (expected credit loss) policies (continued)

 iv. Forward-looking information incorporated into the ECL models (continued)

 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 2019 and 31 December 2020 that would result from 

reasonably possible changes in these parameters from the actual assumptions used in the Bank’s economic variable 

assumptions:

Increase/(decrease) in ECL

Changes US$ US$

2020

Inflation +/- 6 basis point 352,000 (367,000)

Unemployment rate (*) +/- 10 basis point 249,000 (258,000)

601,000 (625,000)

In KHR'000 equivalent 2,450,277 (2,528,125)

2019

Inflation +/- 50 basis point 54,351 (48,908)

In KHR'000 equivalent 221,480 (197,442)

  (*) The sensitivity for unemployment rate was immaterial in 2019 as the variable was stable.

 v. 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.

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

 vi. 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.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 c) Impairment (expected credit loss) policies (continued)

 vii. Modification of loans

   The Bank sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for 

distressed loans, with a view to maximising recovery.

   Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment 

forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of 

management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. 

Restructuring is most commonly applied to term loans.

   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 (Note 2.5.f). 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, excluding borrowers under 

moratorium repayment during the year due to Covid-19 pandemic.

 viii. Off-balance sheet exposures

   Off-balance sheet exposures are exposures such as trade finances facilities and undrawn portion of credit facillities.  

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 

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:
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

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

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Credit risk exposure related to on-balance 

sheet assets:

Deposits and placements with other banks 85,361,528 345,287,381 125,709,200 512,264,990

Loans and advances at amortised cost 582,526,311 2,356,318,930 516,418,110 2,104,403,798

Other financial assets 2,119,345 8,572,750 1,929,956 7,864,571

Credit risk exposure related to off-balance 

sheet items:

Credit related commitments 30,225,951 122,263,972 38,066,724 155,121,900

Financial guarantee contracts 18,624,230 75,335,010 4,422,329 18,020,991

Total gross credit exposure 718,857,365 2,907,778,043 686,546,319 2,797,676,250

Loss allowance (ECL) (20,255,923) (81,935,209) (12,961,524) (52,818,210)

Total net credit exposure 698,601,442 2,825,842,834 673,584,795 2,744,858,040

  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, 81% for the Bank (2019: 75%) 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:

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

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

 y  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.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 e) Credit quality of financial assets (continued)

 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:

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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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 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:

2020 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month ECL

Lifetime ECL 

not credit-

Impaired

Lifetime ECL 

credit-

Impaired Total 12-month ECL

Lifetime ECL 

not credit-

Impaired

Lifetime ECL 

credit-

Impaired Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Deposits and 

placements with other 

banks

Investment grade 34,174,922 - - 34,174,922 95,764,753 - - 95,764,753

Non-investment grade 51,186,606 - - 51,186,606 29,944,447 - - 29,944,447

Gross carrying amount 85,361,528 - - 85,361,528 125,709,200 - - 125,709,200

Loss allowance (ECL) (1,559,129) - - (1,559,129) (2,338,633) - - (2,338,633)

Net carrying amount 83,802,399 - - 83,802,399 123,370,567 - - 123,370,567

In KHR'000 equivalent 338,980,704 - - 338,980,704 502,735,061 - - 502,735,061

Loans and advances at 

amortised cost

Standard monitoring 465,225,541 91,512,744 - 556,738,285 481,452,317 11,456,218 - 492,908,535

Special monitoring - - - - - - - -

Default - - 25,788,026 25,788,026 - - 23,509,575 23,509,575

Gross carrying amount 465,225,541 91,512,744 25,788,026 582,526,311 481,452,317 11,456,218 23,509,575 516,418,110

Loss allowance (ECL) (1,496,758) (14,265,222) (2,388,706) (18,150,686) (696,655) (36,057) (9,458,412) (10,191,124)

Net carrying amount 463,728,783 77,247,522 23,399,320 564,375,625 480,755,662 11,420,161 14,051,163 506,226,986

In KHR'000 equivalent 1,875,782,927 312,466,226 94,650,250 2,282,899,403 1,959,079,323 46,537,156 57,258,489 2,062,874,968
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 e) Credit quality of financial assets (continued)

2020 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month 

ECL

Lifetime ECL 

not credit-

Impaired

Lifetime ECL 

credit-

Impaired Total

12-month 

ECL

Lifetime ECL 

not credit-

Impaired

Lifetime ECL 

credit-

Impaired Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Other financial assets at 

amortised costs

No rating 2,119,345 - - 2,119,345 1,929,956 - - 1,929,956

Gross carrying amount 2,119,345 - - 2,119,345 1,929,956 - - 1,929,956

Loss allowance (ECL) (168,182) - - (168,182) (392,280) - - (392,280)

Net carrying amount 1,951,163 - - 1,951,163 1,537,676 - - 1,537,676

In KHR'000 equivalent 7,892,454 - - 7,892,454 6,219,899 - - 6,219,899

Credit commitments 

and financial guarantee 

contracts

Standard monitoring 47,214,137 1,636,044 - 48,850,181 42,399,863 89,190 - 42,489,053

Gross carrying amount 47,214,137 1,636,044 - 48,850,181 42,399,863 89,190 - 42,489,053

Loss allowance (ECL) (112,212) (265,714) - (377,926) (39,358) (129) - (39,487)

Net carrying amount 47,101,925 1,370,330 - 48,472,255 42,360,505 89,061 - 42,449,566

In KHR'000 equivalent 190,527,287 5,542,984 - 196,070,271 172,619,058 362,923 - 172,981,981
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 f) Loss allowance

 i. Expected credit loss reconciliation – loans and advances

2020 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month ECL

Lifetime ECL 

not Credit-

Impaired

Lifetime ECL 

Credit-

Impaired Total 12-month ECL

Lifetime ECL 

not Credit-

Impaired

Lifetime ECL 

Credit-

Impaired Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Expected credit losses

Loss allowance as at 1 January 696,655 36,057 9,458,412 10,191,124 941,979 707,367 9,870,673 11,520,019

Changes due to exposure:

    Transfer to stage 1 - - - - 106,427 (106,427) - -

    Transfer to stage 2 138,641 (138,641) - - - - - -

    Transfer to stage 3 27,743 - (27,743) - (919) (22,206) 23,125 -

Net remeasurement of loss 
allowance (*) 375,023 14,216,901 (149,399) 14,442,525 (443,526) (538,553) 342,185 (639,894)

New financial assets originated or 
purchased 500,106 150,905 - 651,011 251,888 898 - 252,786

Write-offs - - (6,712,722) (6,712,722) - - - -

Financial assets derecognised 
during the period other than 
write off (241,410) - (179,842) (421,252) (159,194) (5,022) (777,571) (941,787)

Loss allowance as at 31 December 1,496,758 14,265,222 2,388,706 18,150,686 696,655 36,057 9,458,412 10,191,124

In KHR'000 equivalent 6,054,386 57,702,823 9,662,318 73,419,527 2,838,869 146,932 38,543,029 41,528,830

Gross carrying amount

Gross carrying amount as at 1 
January 481,452,317 11,456,218 23,509,575 516,418,110 397,626,666 18,944,268 23,531,455 440,102,389

Changes due to financial 
instruments recognised:

    Transfer to stage 1 - - - - 2,994,606 (2,994,606) - -

    Transfer to stage 2 (96,668,518) 96,668,518 - - - - - -

    Transfer to stage 3 (9,184,404) - 9,184,404 - (388,403) (473,768) 862,171 -

Net remeasurement of loss 
allowance 99,187,393 (18,132,789) (425,878) 80,628,726 (26,264,375) (3,189,242) 1,402,586 (28,051,031)

New financial assets originated or 
purchased 146,415,714 1,012,510 - 147,428,224 170,660,971 253,699 - 170,914,670

Changes in interest accrual 222,771 508,284 1,615,771 2,346,826 - - - -

Write-off - - (6,712,722) (6,712,722) - - - -

Financial assets derecognised 
during the period other than 
write off (156,183,216) - (1,399,637) (157,582,853) (63,177,148) (1,084,133) (2,286,637) (66,547,918)

Gross carrying amount as at 31 
December 465,242,057 91,512,741 25,771,513 582,526,311 481,452,317 11,456,218 23,509,575 516,418,110

In KHR'000 equivalent 1,881,904,121 370,169,037 104,245,772 2,356,318,930 1,961,918,192 46,684,088 95,801,518 2,104,403,798

 (*) 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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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 f) Loss allowance (continued)

  ii.  Expected credit loss reconciliation – credit commitments and financial guarantee contracts

2020 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month 

ECL

Lifetime 

ECL 

not Credit-

Impaired

Lifetime 

ECL 

Credit-

Impaired Total

12-month 

ECL

Lifetime 

ECL 

not Credit-

Impaired

Lifetime 

ECL 

Credit-

Impaired Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Expected credit losses

Loss allowance as at 1 

January
160,384 526 - 160,910

66,869 64 - 66,933

Changes due to 

exposure:

    Transfer to stage 2 (265,714) 265,714 - - - - - -

Net remeasurement of 

loss allowance
185,586 (70,638) - 114,948

(14,088) 129 - (13,959)

New exposure 38,364 70,112 - 108,476 3,337 - - 3,337

Exposure derecognised 

or expired (6,408) - - (6,408) (16,760) (64) - (16,824)

Loss allowance as at 31 

December
112,212 265,714 - 377,926

39,358 129 - 39,487

In KHR'000 equivalent 453,898 1,074,813 - 1,528,711 160,384 526 - 160,910

Exposure

Exposure amount as at 

1 January
42,399,863 89,190 - 42,489,053

46,710,837 26,821 - 46,737,658

Changes due to 

financial instruments 

recognised:

    Transfer to stage 2 (1,636,044) 1,636,044 - - - - - -

Net remeasurement of 

loss allowance
(1,123,053) (520,877) - (1,643,930)

(4,089,518) 89,190 - (4,000,328)

New exposure 11,972,699 431,688 - 12,404,387 7,129,098 - - 7,129,098

Exposure derecognised 

or expired (4,399,329) - - (4,399,329) (7,350,554) (26,821) - (7,377,375)

Gross carrying amount 

as at 31 December
47,214,136 1,636,045 - 48,850,181

42,399,863 89,190 - 42,489,053

In KHR'000 equivalent 190,981,180 6,617,802 - 197,598,982 172,779,442 363,449 - 173,142,891
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 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 2020. For this table, the Bank has allocated exposure to countries based on  

the country of domicile of its counterparties.

Cambodia USA Others Total

US$ US$ US$ US$

31 December 2020

Deposits and placements with other banks 68,523,307 12,380,377 2,898,715 83,802,399

Loans and advances at amortised cost 564,205,857 - 169,768 564,375,625

Other financial assets 1,951,163 - - 1,951,163

Credit commitments 29,867,103 - - 29,867,103

Financial guarantee contracts 18,605,152 - - 18,605,152

Total credit exposure 683,152,582 12,380,377 3,068,483 698,601,442

In KHR'000 equivalent 2,763,352,194 50,078,625 12,412,015 2,825,842,834

31 December 2019

Deposits and placements with other banks 52,662,155 70,708,412 - 123,370,567

Loans and advances at amortised cost 499,346,591 - 6,880,395 506,226,986

Other financial assets 1,537,676 - - 1,537,676

Credit commitments 38,027,237 - - 38,027,237

Financial guarantee contracts 4,422,329 - - 4,422,329

Total credit exposure 595,995,988 70,708,412 6,880,395 673,584,795

In KHR'000 equivalent 2,428,683,651 288,136,779 28,037,610 2,744,858,040
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 g)  Concentration of financial assets with credit risk exposure (continued)

 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 

advances

Other 

financial 

assets

Credit 

commitments

Financial 

guarantee 

contracts Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

31 December 2020

Financial institutions 83,802,399 19,600,559 - 1,161,471 - 104,564,429

Hotels and restaurants - 71,527,203 - 1,898,380 - 73,425,583

Retail - 70,958,105 - 5,412,443 - 76,370,548

Wholesale - 25,772,972 - 4,168,107 - 29,941,079

Manufacturing - 13,413,950 - 172,332 - 13,586,282

Agriculture, forestry and fishing - 12,469,569 - 1,041,970 - 13,511,539

Mortgage, owner-occupied 

housing - 99,118,094 - 1,439,027 59,806 100,616,927

Rental and operational leasing 

activities, excluded real estate, 

leasing and rental - 40,612,205 - 42,378 - 40,654,583

Transport and storage - 3,204,501 - 419,581 - 3,624,082

Utilities - 3,328,606 - 325,502 14,993,518 18,647,626

Real estate activities - 34,362,095 - 2,033,596 184,699 36,580,390

Construction - 37,330,694 - 2,031,088 3,345,770 42,707,552

Other non-financial services - 24,356,914 - 3,185,193 - 27,542,107

Information media and 

telecommunications - 4,494,815 - 186,277 - 4,681,092

Others - 103,825,343 1,951,163 6,349,758 21,359 112,147,623

Total credit exposure 83,802,399 564,375,625 1,951,163 29,867,103 18,605,152 698,601,442

In KHR'000 equivalent 338,980,704 2,282,899,403 7,892,454 120,812,433 75,257,840 2,825,842,834
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.1	 CREDIT	RISK	(CONTINUED)

 g)  Concentration of financial assets with credit risk exposure (continued)

 ii.  Industry sector (continue)

Deposits and 

placements with 

other banks

Loans and 

advances

Other 

financial 

assets

Credit 

commitments

Financial 

guarantee 

contracts Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

31 December 2019

Financial institutions 123,370,567 23,368,973 - 370,674 - 147,110,214

Hotels and restaurants - 64,414,611 - 1,805,157 - 66,219,768

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

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

 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 2020 and 31 

December 2019.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.2	 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.

 

 a) 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.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.2	 MARKET	RISK	(CONTINUED)

 a) Foreign exchange risk (continued)

In US$ equivalent

US$ KHR AUD Total

As at 31 December 2020

Financial assets 

Cash on hand 7,515,169 1,254,806 - 8,769,975

Deposits and placements with the central bank 165,659,753 18,297,171 - 183,956,924

Deposits and placements with other banks 80,359,615 3,404,545 38,239 83,802,399

Financial assets at fair value through other comprehensive 

income 25,000 - - 25,000

Loans and advances at amortised cost 485,525,049 78,850,576 - 564,375,625

Other financial assets 1,951,163 - - 1,951,163

Total financial assets 741,035,749 101,807,098 38,239 842,881,086

Financial liabilities 

Deposits from banks and financial institutions 160,275,512 10,255,262 - 170,530,774

Deposits from customers 594,004,731 5,101,117 - 599,105,848

Borrowings - 34,252,438 - 34,252,438

Lease liabilities 14,689,970 - - 14,689,970

Other financial liabilities 2,867,361 - - 2,867,361

Total financial liabilities 771,837,574 49,608,817 - 821,446,391

Net position (30,801,825) 52,198,281 38,239 21,434,695

In KHR'000 equivalent (124,593,382) 211,142,047 154,677 86,703,342

Off-balance sheet

Credit commitments 27,807,946 2,059,157 - 29,867,103

Financial guarantee contracts 18,605,152 - - 18,605,152

46,413,098 2,059,157 - 48,472,255

In KHR'000 equivalent 187,740,981 8,329,290 - 196,070,271



R
H

B
 B

a
n

k
 (

C
a

m
b

o
d

ia
) 

P
lc

. -
 A

n
n

u
a

l R
e

p
o

rt
 2

0
2

0

171

www.rhbgroup.com.kh

RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.2	 MARKET	RISK	(CONTINUED)

 a) Foreign exchange risk (continued)

In US$ equivalent

US$ KHR Total

As at 31 December 2019

Financial assets

Cash on hand 7,021,005 1,387,797 8,408,802

Deposits and placements with the central bank 187,992,700 21,538,806 209,531,506

Deposits and placements with other banks 123,112,877 257,690 123,370,567

Financial assets at fair value through other comprehensive income
25,000 - 25,000

Loans and advances at amortised cost 440,725,795 65,501,191 506,226,986

Other financial assets 1,537,676 - 1,537,676

Total financial assets 760,415,053 88,685,484 849,100,537

Financial liabilities 

Deposits from banks and financial institutions 114,309,257 29,083,105 143,392,362

Deposits from customers 625,095,153 7,674,505 632,769,658

Borrowings - 27,611,158 27,611,158

Lease liabilities 1,832,375 - 1,832,375

Other financial liabilities 5,070,088 32 5,070,120

Total financial liabilities 746,306,873 64,368,800 810,675,673

Net position 14,108,180 24,316,684 38,424,864

In KHR'000 equivalent 57,490,834 99,090,487 156,581,321

Off-balance sheet

Credit commitments 37,880,271 146,966 38,027,237

Financial guarantee contracts 4,384,963 37,366 4,422,329

42,265,234 184,332 42,449,566

In KHR'000 equivalent 172,230,829 751,152 172,981,981

 Sensitivity analysis

  As shown in the table above, the group is primarily exposed to changes in US$/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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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.2	 MARKET	RISK	(CONTINUED)

 a) Foreign exchange risk (continued) 

Impact on post tax profit

Impact on other component of 

equity

US$ KHR’000 US$ KHR’000

2020

US$/KHR exchange rate- increase by 2% 818,797 3,312,034 - -

US$/KHR exchange rate- decrease by 2% (852,217) (3,447,218) - -

2019

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) - -

 b) 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.

 c) 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.

 Sensitivity analysis

  Profit or loss is sensitive to higher/lower interest income from financial instruments as a result of changes in interest 

rates.

Impact on post tax profit

Impact on other component of 

equity

US$ KHR'000 US$ KHR'000

2020

Interest rate increase by 50 basis point (1,067,594) (4,318,418) - -

Interest rate decrease by 50 basis point 1,650,542 6,676,444 - -

2019

Interest rate increase by 50 basis point (892,159) (3,635,548) - -

Interest rate decrease by 50 basis point 787,975 3,211,000 - -
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.2	 MARKET	RISK	(CONTINUED)

 c) Interest rate risk (continued)

Up to 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$

As at 31 December 2020

Financial assets

Cash on hand - - - - - 8,769,975 8,769,975

Deposits and placements 
with the central bank 11,520,000 23,420,000 25,870,000 - - 123,146,924 183,956,924

Deposits and placements 
with other banks 5,000,000 29,954,625 23,000,000 - - 25,847,774 83,802,399

Financial assets at fair 
value through other 
comprehensive income

- - - - - 25,000 25,000

Loan and advances at 
amortised cost 39,863,685 29,832,155 77,232,461 233,513,758 183,933,566 - 564,375,625

Other financial assets - - - - - 1,951,163 1,951,163

Total financial assets 56,383,685 83,206,780 126,102,461 233,513,758 183,933,566 159,740,836 842,881,086

Financial liabilities

Deposits from banks and 
financial institutions 61,864,083 73,261,010 35,405,681 - - 170,530,774

Deposits from customers 260,940,624 56,353,153 268,161,562 13,650,509 - - 599,105,848

Borrowings 1,506,213 6,809,388 25,936,837 - - - 34,252,438

Lease liabilities 1,199,686 205,554 924,991 4,660,581 7,699,158 - 14,689,970

Other financial liabilities - - - - - 2,867,361 2,867,361

Total financial liabilities 325,510,606 136,629,105 330,429,071 18,311,090 7,699,158 2,867,361 821,446,391

Total interest repricing 
gap (269,126,921) (53,422,325) (204,326,610) 215,202,668 176,234,408 156,873,475 21,434,695

In KHR'000 equivalent (1,088,618,395) (216,093,305) (826,501,137) 870,494,792 712,868,180 634,553,207 86,703,342

Off-balance sheet

Credit commitments 22,337,410 4,378,768 3,150,925 - - - 29,867,103

Financial guarantee 
contracts 18,542,925 62,227 - - - - 18,605,152

Total off-balance sheet 
interest repricing gap 40,880,335 4,440,995 3,150,925 - - - 48,472,255

In KHR'000 equivalent 165,360,955 17,963,825 12,745,491 - - - 196,070,271
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.2	 MARKET	RISK	(CONTINUED)

 c) Interest rate risk (continued)

Up to 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$

As at 31 December 2019

Financial assets

Cash on hand - - - - - 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

Loan and advances at amortised cost 5,779,294 21,888,012 47,002,001 95,690,414 335,867,265 - 506,226,986

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

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 

Borrowing 3,977,763 2,976,861 20,656,534 - - - 27,611,158 

Lease liabilities 60,151 120,303 413,088 1,089,517 149,316 - 1,832,375 

Other financial liabilities -   -   -   -   -   5,070,120 5,070,120 

Total financial liabilities 118,926,799 147,491,097 218,588,636 9,168,896 149,316 316,350,929 810,675,673 

Total interest repricing gap (11,356,817) (76,632,212) (130,410,480) 86,521,518 335,717,949 (165,415,094) 38,424,864 

In KHR'000 equivalent (46,279,029) (312,276,264) (531,422,706) 352,575,186 1,368,050,642 (674,066,508) 156,581,321 

Off-balance sheet

Credit commitments 13,765,068 13,114,258 11,112,475 35,436 - - 38,027,237 

Financial guarantee contracts 2,567 37,366 2,323,146 2,059,250 - - 4,422,329 

Total off-balance sheet interest 
repricing gap

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 8,535,844 -   -   172,981,981 

34.3	 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.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.3	 LIQUIDITY	RISK	(CONTINUED)

 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 2020

Financial assets

Cash on hand 8,769,975 - - - - 8,769,975

Deposits and placements with the central bank 126,822,635 23,441,604 25,909,615 - - 176,173,854

Deposits and placements with other banks 30,296,583 30,509,493 23,524,170 - - 84,330,246

Financial assets at fair value through other 
comprehensive income

- - - - 25,000 25,000

Loans and advances at amortised cost 40,418,716 34,563,508 97,005,827 325,651,324 300,876,618 798,515,993

Other financial assets 1,951,163 - - - - 1,951,163

Total financial assets by remaining contractual 
maturities

208,259,072 88,514,605 146,439,612 325,651,324 300,901,618 1,069,766,231

Financial liabilities

Deposits from banks and financial institutions 61,899,771 73,410,045 35,832,712 - - 171,142,528

Deposits from customers 261,132,319 56,977,756 275,802,774 14,835,544 - 608,748,393

Borrowings 1,509,200 6,842,315 26,335,998 - - 34,687,513

Lease liabilities 1,228,061 254,990 1,147,454 5,831,522 9,983,153 18,445,180

Other financial liabilities 2,867,361 - - - - 2,867,361

Total financial liabilities by remaining contractual 
maturities

328,636,712 137,485,106 339,118,938 20,667,066 9,983,153 835,890,975

Net liquidity (gap)/surplus (120,377,640) (48,970,501) (192,679,326) 304,984,258 290,918,465 233,875,256

In KHR'000 equivalent (486,927,554) (198,085,677) (779,387,874) 1,233,661,324 1,176,765,191 946,025,410

Off-balance sheet

Credit commitments 30,244,842 20,773 34,872 181 - 30,300,668

Financial guarantee contracts 18,624,230 - - - - 18,624,230

Liquidity- off-balance sheet 48,869,072 20,773 34,872 181 - 48,924,898

In KHR'000 equivalent 197,675,396 84,027 141,057 732 - 197,901,212
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.3	 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$

As at 31 December 2019

Financial assets

Cash on hand 8,408,802 - - - - 8,408,802

Deposits and placements with 

the central bank 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

Loans and advances at 

amortised cost 29,156,482 41,223,628 93,953,870 311,283,359 209,494,834 685,112,173

Other financial assets 447,017 - 1,090,659 - - 1,537,676

Total financial assets by 

remaining contractual 

maturities 278,780,594 90,310,091 136,702,076 321,115,528 209,519,834 1,036,428,123

Financial liabilities

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 

Borrowings 3,982,753 2,987,155 20,991,346 -   -   27,961,254 

Lease liabilities 63,399 126,797 440,820 1,210,130 168,245 2,009,391 

Other financial liabilities 5,070,120 - - - - 5,070,120 

Total financial liabilities 

by remaining contractual 

maturities

482,575,813 98,550,208 223,933,011 9,691,192 168,245 814,918,469 

Net liquidity (gap)/surplus (203,795,219) (8,240,117) (87,230,935) 311,424,336 209,351,589 221,509,654 

In KHR'000 equivalent (830,465,517) (33,578,477) (355,466,060) 1,269,054,169 853,107,725 902,651,840 

Off-balance sheet

Credit commitments 38,089,431 27,505 36,998 396 -   38,154,330 

Financial guarantee contracts 4,422,329 -   -   -   -   4,422,329 

Liquidity- off-balance sheet 42,511,760 27,505 36,998 396 -   42,576,659 

In KHR'000 equivalent 173,235,422 112,083 150,767 1,614 - 173,499,886 
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.4		 FAIR	VALUE	OF	FINANCIAL	ASSETS	AND	LIABILITIES

  Financial instruments comprise of financial assets and financial liabilities. Fair value is the price that would be received to sell  

an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.  

The information presented herein represents the estimates of fair values as at the statements of financial position date.

 a) Financial instruments measured at fair value 

 i) Determination of fair value and fair value hierarchy

   The following table presents the Bank’s financial assets measured and recognised at fair value at 31 December 

2020 and 31 December 2019 on a recurring basis:

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ US$ US$ US$

As at 31 December 2020

Financial assets

Financial assets at fair value through other 

comprehensive income 

Equity securities - - 25,000 25,000

Total financial assets - - 25,000 25,000

In KHR'000 equivalent - - 101,125 101,125

As at 31 December 2019

Financial assets

Financial assets at fair value through other 

comprehensive income 

Equity securities - - 25,000 25,000

Total financial assets - - 25,000 25,000

In KHR'000 equivalent - - 101,875 101,875

  The Bank measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs 

used in making the measurements:

  Level 1: The fair value of financial instruments traded in active markets (such as publicly traded derivatives and 

equity securities) is based on quoted market prices at the end of the reporting period. The quoted market price used 

for financial assets held by the Bank is the current bid price. These instruments are included in level 1.

  Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, over-the-counter  

derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and  

rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are 

observable, the instrument is included in level 2.

  Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included  

in level 3. This is the case for unlisted equity securities.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.4	 FAIR	VALUE	OF	FINANCIAL	ASSETS	AND	LIABILITIES	(CONTINUED)

 a) Financial instruments measured at fair value (continued)

 ii) Valuation techniques

   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 non-current loan and advances to customers might approximate to their carrying value 

as reporting date. 

 iii.  Deposits from banks, financial institutions and 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.
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

34.5	 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:

 y To comply with the capital requirement set by the central bank;

 y  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

 y 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. 

 The table below summarises the composition of regulatory capital:

2020 2019

US$ KHR'000 US$ KHR'000

Tier 1 capital

Share capital 75,000,000 303,375,000 75,000,000 305,625,000

Retained earnings 24,123,340 97,578,912 37,918,501 153,208,470 

Non-distributable reserve 10,000,000 40,450,000 - -

Less: Intangible assets (3,868,109) (15,646,501) (1,378,903) (5,619,030)

Less: Loans to related parties (633,782) (2,563,648) (159,559) (650,203)

104,621,449 423,193,763 111,380,039 452,564,237 

Tier 2 complementary capital

General provision 6,685,528 27,042,961 9,137,100 37,233,683

Total Capital Tier I + Tier II 111,306,977 450,236,724 120,517,139 489,797,920 





WWW.RHBGROUP.COM.KH

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� 
(អេ�ម�ូឌាា) ម.កា

ទាំំងអស់់គ្នាា�
រីីកចម្រេី�ី�ន





ែផ�កខាងក��ង
ៃនរ�ាយការណ៍

រ�ាយការណ៍ហិរ��វត��

អំពី ធនាគារ អ េអច ប៊� (េខមបូឌា) ម.ក

១៨៦ អំពីធ��រ អ េអច ប�� (េខមបូ�) ម.ក

១៨៨ ព័ត៌�នទូេ�អំពីធ��រ

ែផ�កសំខាន់ហិរ��វត��
១៩២ សេង�បហិរ��វត��រយៈេពល ៥���ំ
 ែផ�កសំ�ន់ហិរ��វត��

១៩៣ សេង�បហិរ��វត��រយៈេពល ៥���ំ

រចនាសម�័ន��គប់�គង
១៩៦ រច�សម�័ន��គប់�គង

១៩៨ រ�យ�រណ៍�ប�ន�កុម�បឹក��ភិ�ល

២០០ រ�យ�រណ៍េ�កអគ��យក

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល
២០៦ ស�ស�ព�កុម�បឹក��ភិ�ល 

២១១ �ប�ន�កុម�បឹក��ភិ�ល

ថ�ាក់ដឹកនាំជាន់ខ�ស់
២១៤ ស�ស�ពរបស់���ក់ដឹក�ំ�ន់ខ�ស់

២២១ គណៈក���ធិ�រ�កុម�បឹក��ភិ�ល

២២២ រ�យ�រណ៍�កុម�បឹក��ភិ�ល

២២៤ រ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ��

២២៦ រ�យ�រណ៍�ត�តពិនិត��ៃផ�ក��ង�ប�ំ���ំ

២៥០ ែផ�ក�បតិបត�ិ�ម

២៥៥ រ�យ�រណ៍���ន�ព
 ហិរ��វត��២០២០

ផ្នែ�ែកខាងកែ�ងនៃ�របាយការណ៍៍





អំពី�
ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  
(អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក



អំពី�ធនាគារ អ អេអច បី៊ី� (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា (អេហិៅកាាត្ថុ់ថាា “ធនាាគាារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០០៨ និ�បានចុះះ�បញ្ជីីីជាមួួយត្រូកសួួ�ពាណិិជ្ជីកមួម  
ង្កើដាយមានវិញ្ញាា�បនបត្រូ�ចុះះ�បញ្ជីីីង្កើ�� ០០០០១៨១២ និ�ត្រូ�ូវបានធនាគារជា�ិ 
ថ្ងៃន កមួុ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “ធនាគារកណ្តាា��”) ផ្តត�់អាជាា�ប័ណិណត្រូបកបអាជ្ជីវកមួម 
ធនាគារង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ��ះលា ឆ្នាំំ��២០០៨។ 

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០២០ធនាគារបានបូ�រនាមួករណ៍ិរបស់ួ�ួ�នង្កើ�ជា ធនាគារ 
អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក។ ធនាគារគឺឺជាត្រូកះមួហ៊ុុះនបះត្រូ�សួមួ័័នធ ខែ��ត្រូ�ូវបាន 
កាន់កាប់ទាំ��ត្រូសួះ�ង្កើដាយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាត្រូកះមួហ៊ុុះន 
សាធារណិៈទីទួី��ះសួត្រូ�ូវមានកត្រូមិួ� បានចុះះ�បញីី្ជីពាណិិជី្ជកមួម ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី  
ង្កើហ៊ុ�យត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួធ�ជា�ង្កើគឺគឺឺត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB Banking Group ង្កើដាយ 
អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួរចុះនាសួមួ័័នធសាជ្ជីវកមួមត្រូកះមួហ៊ុុះនរួមួ ចុះូ�ជាធរមានចាប់ពីី 
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មួិ�ះនា ឆ្នាំំ��២០១៦។

ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជី និ�ង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួមង្កើត្រូកាមួចុះ�បាប់សួតីពីី 
សួហ៊ុត្រូគាសួពាណិិជ្ជីថ្ងៃនកមួុ�ជា និ�ង្កើត្រូកាមួបទីប�បញ្ជីញ�ិថ្ងៃនធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា។

ការិយា�័យចុះះ�បញីី្ជីរបស់ួធនាគារមានទីីតា��បចុុះ�ប�បននសិិួ�ង្កើ�អគារ ជាន់ទីី១ ជាន់  
M ជាន់ទីី២ និ�ជាន់ទីី៩ ផួ្ត�វង្កើ��១១០ខែក�ផួ្ត�វង្កើ�� ៩៣ ភូូមិួ ៣ សួង្កាា��់ ត្រូសួ�ចុះក  
�ណិឌ �ូនង្កើពីញ រាជ្ជធានីភូន�ង្កើពីញ ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមួុ�ជា។ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
បានអនះមួ័�ឱ្�យង្កើចុះញផ្ត�សាយរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសួភា 
ឆ្នាំំ��២០២០។ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មានសួិទីធិខែកខែត្រូប និ�ង្កើចុះញផ្ត�សាយរបាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន�ង្កើ���វិញ។

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

186



www.rhbgroup.com.kh

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 187អំ�ពីីធនាាគាារ អំ អេអំចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា



FINAL DOCUMENT
សាខា ទួលេគាក
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១៨សុី គីមអ��លស៊ុង 
(វ�ថី  ២៨៩) �ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០០
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០៦

ទីសា� ក់ការកណា� ល
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១៨ �ក់

ទី�ំង�ន់ទី១ អ�រ OHK ��ងផ��វ១១០ &   ផ��វ៩៣
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២

សាខា ស�ឹងមានជ័យ
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងវ�ថីមុន�ី���ត (ផ��វ២១៧)  ��ងផ��វ�ក់សំ�ម
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២២៨ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២៣១

សាខា សីុធីម៉លអូឡាពិំក
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១៦ �ក់

ទី�ំង��ត���ខ �បីអឺសុីរ�ូ �ន់���ល់ដីផ��រសុីធីម៉ល 
វ�ថីមុន�ី���ត �ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៥

សាខា េពទ្យេលាកសង្ឃ
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ១-៣ វ�ថី២៧១  �ជ�នីភ�ំ��ញ 
����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៧០

សាខា េ�៉េសទុង
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១០ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ២៨១� វ�ថី �����ទុង 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨១
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨៥

សាខា េស�មរាប
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១២ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១២-១៤-១៦ ផ��វ�តិ��ខ ៦ 
��ត��ៀម�ប ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១១
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១៦

សាខា �ត់ដំបង
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១-៣-៥-៧ វ�ថី��ខ  ៣
��ត��ត់ដំបង ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

សាខា ្រពះសីហនុ
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១២៩ ផ��វ  ៧ មក� ��ត���ះសីហនុ 
����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥)  ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

សាខា កំពង់ចាម
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៨ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ៤១ ផ��វ�តិ��ខ ៧
��ត�កំពង់�ម ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨៩៩

សាខា ក�លថ�ល់
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ៥៣០� -៥៣០ប�� ម�វ�ថីមុនីវង�� 
(��ងវ�ថី២៧១) �ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣   ៩៩៣ ៥៩៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៣

សាខា បឹងេកងកង
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៨ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១៦៧ ម�វ�ថី��ះន��ត�ម 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ១១៨ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៧៨៨

២៤៦
ចំនួនបុគ�លិក

១៣
សាខា/ការ�យាល័យកណ�ាល

វត�មាន្របតិបត�ិការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយីង

បណា� ញសាខាទូទាងំរាជធានី-េខត� ្រក �ង

េសៀមរាប

កំពង់ចាម

�ាត់ដំបង

េសៀមរាប �ពះសីហនុ

កំពង់ចាម�ាត់ដំបង

ការ�យាល័យកណា� ល
�ន់ទី២   & �ន់ទី៩ អ�រ OHK 
ែកងផ��វ១១០ & ផ��វ៩៣ �ជ�នីភ�ំេពញ �បេទសកម���
ទូរស័ព�េលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រេលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២
េវប�យ  ៖  www.rhbgroup.com.kh

េហ�សប៊ុក ៖ facebook.com/RHBCambodia

Toll Free: ១៨០០-២០-៨១១៨

ភ�ំេពញ

�ពះសីហនុ

ភ�ំេពញ

ព័ីត៌៌មា�ទូូអេ�អំពី�ធនាគារ
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សាខា ទួលេគាក
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១៨សុី គីមអ��លស៊ុង 
(វ�ថី  ២៨៩) �ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០០
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០៦

ទីសា� ក់ការកណា� ល
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១៨ �ក់

ទី�ំង�ន់ទី១ អ�រ OHK ��ងផ��វ១១០ &   ផ��វ៩៣
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២

សាខា ស�ឹងមានជ័យ
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងវ�ថីមុន�ី���ត (ផ��វ២១៧)  ��ងផ��វ�ក់សំ�ម
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២២៨ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២៣១

សាខា សីុធីម៉លអូឡាពិំក
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១៦ �ក់

ទី�ំង��ត���ខ �បីអឺសុីរ�ូ �ន់���ល់ដីផ��រសុីធីម៉ល 
វ�ថីមុន�ី���ត �ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៥

សាខា េពទ្យេលាកសង្ឃ
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ១-៣ វ�ថី២៧១  �ជ�នីភ�ំ��ញ 
����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៧០

សាខា េ�៉េសទុង
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១០ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ២៨១� វ�ថី �����ទុង 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨១
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨៥

សាខា េស�មរាប
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១២ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១២-១៤-១៦ ផ��វ�តិ��ខ ៦ 
��ត��ៀម�ប ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១១
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១៦

សាខា �ត់ដំបង
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១-៣-៥-៧ វ�ថី��ខ  ៣
��ត��ត់ដំបង ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

សាខា ្រពះសីហនុ
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១២៩ ផ��វ  ៧ មក� ��ត���ះសីហនុ 
����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥)  ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

សាខា កំពង់ចាម
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៨ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ៤១ ផ��វ�តិ��ខ ៧
��ត�កំពង់�ម ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨៩៩

សាខា ក�លថ�ល់
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ៥៣០� -៥៣០ប�� ម�វ�ថីមុនីវង�� 
(��ងវ�ថី២៧១) �ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣   ៩៩៣ ៥៩៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៣

សាខា បឹងេកងកង
ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៨ �ក់

ទី�ំងអ�រ��ខ ១៦៧ ម�វ�ថី��ះន��ត�ម 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ១១៨ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៧៨៨

២៤៦
ចំនួនបុគ�លិក

១៣
សាខា/ការ�យាល័យកណ�ាល

វត�មាន្របតិបត�ិការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយីង

បណា� ញសាខាទូទាងំរាជធានី-េខត� ្រក �ង

េសៀមរាប

កំពង់ចាម

�ាត់ដំបង

េសៀមរាប �ពះសីហនុ

កំពង់ចាម�ាត់ដំបង

ការ�យាល័យកណា� ល
�ន់ទី២   & �ន់ទី៩ អ�រ OHK 
ែកងផ��វ១១០ & ផ��វ៩៣ �ជ�នីភ�ំេពញ �បេទសកម���
ទូរស័ព�េលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រេលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២
េវប�យ  ៖  www.rhbgroup.com.kh

េហ�សប៊ុក ៖ facebook.com/RHBCambodia

Toll Free: ១៨០០-២០-៨១១៨

ភ�ំេពញ

�ពះសីហនុ

ភ�ំេពញ

www.rhbgroup.com.kh
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ហិិរីញ្ញញវត្ថុុ�
ផ្នែ�ែកសំំខា�់



ហិិរីញ្ញញវត្ថុុ�
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២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥

�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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១៧%

១៣%

១២%

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥

�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)

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

លទ្ធធផលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារ (ប្របាាកា់ដុុលាា)

ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញមួះនប�់ពីនធ ៣.៣ ១៨.៩ ១៣.៧ ១០.៧ ៨.៤ 

ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញង្កើត្រូកាយប�់ពីនធ ២.៧ ១៥.០ ១០.៩ ៨.៦ ៦.៧ 

ទ្ធិនាំនា័យត្ថុារាងត្ថុុលយកាារ (ប្របាាកា់ដុុលាា)

ត្រូទីពី�យសួកមួមសួរះប ៩៥៤.៨ ៩៤៣.៣ ៧៥៩.៣ ៧១២.៨ ៦២២.៩ 

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន ៥៦៤.៤ ៥០៦.២ ៤២៨.៦ ៣៩៦.១ ៣៤៧.៦ 

ត្រូទីពី�យអសួកមួមសួរះប ៨២៤.៣ ៨១៥.៦ ៦៤៦.៦ ៦១៥.០ ៥៣៨.៤ 

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�អ�ិ�ិជ្ជន ៥៩៩.១ ៦៣២.៨ ៥៨៥.៦ ៤៧៦.២ ២៩៧.៣ 

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�សួរះប ៧៦៩.៦ ៧៧៦.២ ៦៣៧.៥ ៦០៦.៧ ៥២៨.៦ 

ង្កើ��មួទីះន ៧៥.០ ៧៥.០ ៧៥.០ ៧១.០ ៦៧.០ 

មួូ�និធិមាា�សួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន ១៣០.៤ ១២៧.៧ ១១២.៧ ៩៧.៨ ៨៤.៤ 

អនាុបាាត្ថុ (ភាាគារយ)

ឥណិទាំនមួិន��ង្កើណិ�រការង្កើធៀប នឹ�ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន ៤.៤ ៣.៩ ៤.៩ ៤.០ ២.៥ 

ការប�ើិ�ចុះ�ណិូ�ង្កើ��ត្រូទីពី�យសួកមួមសួះទីធ ០.៣ ១.៨ ១.៥ ១.៣ ១.១ 

ការប�ើិ�ចុះ�ណិូ�ង្កើ��មួូ�និធិមាា�សួ់ហ៊ុុះន ២.១ ១២.៥ ១០.៤ ៩.៤ ៧.៩ 

អនះបា�ឥណិទាំនង្កើធៀប នឹ�ត្រូបាក់អ�ិ�ិជ្ជន ៩៤.២ ៨០.០ ៧៣.២ ៨៣.២ ១១៦.៩ 

អនះបា� ឥណិទាំន/ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� ៧៣.៣ ៦៥.២ ៦៧.២ ៦៥.៣ ៦៥.៧ 

បណ្តាា�ចុះ់ឆ្នាំំ�� កា�បរិចុះឆទីត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�

www.rhbgroup.com.kh
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��ប់់��ង
រចនាសំម័័�ធ



��ប់់��ង



រចនាសំម័័�ធគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

នាយកែផ�ក
�បតិបត�ិតាម

នាយកែផ�ក
�គប់�គងហានិភ័យ

នាយកែផ�ក
សវនកម�ៃផ�ក��ង

នាយកែផ�ក
 ច�ាប់  និងេលខាធិការ

នាយកែផ�ក
�បតិបត�ិការ

នាយកែផ�កវាយតៃម�
និង�តួតពិនិត�ឥណទាន

នាយកែផ�ក
�គប់�គងឥណទាន

នាយកែផ�ក
អាជីវកម�ធនគារ

នាយកែផ�កធនធាន
មនុស�  និងបណ��ះបណ�ាល

នាយកែផ�កផ�ព�ផ�ាយ  
និងទំនាក់ទំនង

នាយកែផ�ក អាជីវកម�
និង�គប់�គងសាខា

នាយកែផ�ក�គប់�គង
និងអភិវឌ�ផលិផល

នាយកែផ�ក
ហិរ��វត��  និងរដ��ាល

រតនាគារ  និង�គប់�គង
�ទព�សកម�  អកម�

នាយកែផ�ក
ព៌តមានវ�ទ�ា

ធនាគារឌីជីថល

នាយកែផ�កេសវាកម�ហិរ��វត��បុគ�លនាយកែផ�កហិរ��វត�� រតនាគា រ និងយុទ�សា�ស�

គណៈកម�ការអភិវឌ�
េសវាកម� និងផលិផលថ�ី

គណៈកម�ាធិការ
�គប់�គងហានិភ័យ

គណៈកម�ការ�គប់�គង់
�ទព� និងបំណ�ល

ដំេណើរការ
ឬ�ទ�ទង់ឥណទាន

 គណៈកម�ាធិការវ�ន័យគណៈកម�ការ
បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ�ា

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

អធិ�រកិច�និយ័តកម�
និង �ត�តពិនិត��

ែផ�ក�ម�ន�រ�ប�ំង
និង�រស���ត់��ក់

�និភ័យឥណ�ន

�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ

�និភ័យព៌ត�នវ�ទ��

�និភ័យ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម�  និងបំណ�ល

សវនកម�ឥណ�ន

សវនកម���

សវនកម�
�រ��ល័យក���ល

ច��ប់

េល�ធិ�រ

ែផ�កកម�វ�ធីព័ត�នវ�ទ��

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��

ែផ�កសុវត��ព
ព័ត�នវ�ទ��

ែផ�ក���បត��កម�
សហ��សអភិ�លកិច�

ែផ�ក�គប់�គងគំេ�ង

ែផ�ក�គប់�គងកម�វ�ធី

ែផ�កបេច�កវ�ទ�� & 
វ�ស�កម�  Digital

ែផ�ក�ររច�
បទពិេ�ធន៍

ែផ�ក�ររច�បទ
�ជីវកម�

ែផ�ក�ទ�ទង់  
និងេស�កម�ធ��រ  

ែផ�ក�គប់�គង
�ទព��សម��តិ�

ែផ�កព�ងឹងគុណ�ព
េស�កម�និងបណ�ឹង
របស់អតិថិជន

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�រ
(Trade, Remittance, Fores,SWIT)

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�ត

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ eKYC

ែផ�ក�គប់�គង់
សមិទ�ផល និង
យុទ�ិ��ស�

ែផ�ក�បតិបត�ិហិរ��វត��

ែផ�កទូ�ត់េស�កម�

រត��រ  និង�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

�យតៃម�ឥណ�ន

�ត�តពិនិត��ឥណ�ន
េឡើងវ�ញ

រដ��លឥណ�ន

�រ�គប់�គងឥណ�ន 
និង���របំណ�ល

�ជីវកម����តធំ

�ជីវកម����តមធ��ម

ជំនួយែផ�កឥណ�ន/
�បតិបត�ិែផ�កឥណ�ន

ែផ�កជំនួញេស�កម�ធ��រ

ែផ�កសំណង និង
អត��បេ�ជន៍

បណ��ះប���ល និង
 �គប់�គងេទពេ�សល��

ជំនួយ�រទីផ��រ

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

ែផ�ក និង 
សម�័ន� យុទ��ស�្

��ក់បេ��ើរ 
និង�ត

ឥណ�ន
លំេ����ន

ែផ�កផ�ល់ព័ត�ន
និងទទួលអតិថិជន

ែផ�ក�តួតពិនិត�
សាខា

ែផ�កប���នការ
លក់ចល័ត

�បព័ន�ធ��រ
ហិរ��វត��

ឌិជីថលកម���

�បព័ន�ធ��រ
�មេអឡិច�ត�និច

ទី���ក់�រក���ល

សុីធីម៉លអូ�ំពិក

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

េពទ��េ�កសង��

បឹងេកងកង

េ���េសងទុង

ទួលេ�ក

េសៀម�ប

កំពង់�ម

�ពះសីហនុ

�ត់ដំបង

នាយក ែផ�ក�គប់�គង
ហិរ��វត�� និងយុទ�សា�ស�

គណៈកម�ាធិការ�គប់�គង

អគ�នាយក

នាយកសម�័ន�
េសវាកម�ធនាគារខ�ាតធំ

គណៈ កម�ាធិការលាភការ
និងការែតងតាំង

គណៈកម�ារធិការ
�គប់�គង់ហានិភ័យ

គណៈកម�ាធិការ
សវនកម��គប់�គង

គណៈ កម�ាធិការសវនកម�

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល
គណៈកម�ាធិការឥណទាន
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នាយកែផ�ក
�បតិបត�ិតាម

នាយកែផ�ក
�គប់�គងហានិភ័យ

នាយកែផ�ក
សវនកម�ៃផ�ក��ង

នាយកែផ�ក
 ច�ាប់  និងេលខាធិការ

នាយកែផ�ក
�បតិបត�ិការ

នាយកែផ�កវាយតៃម�
និង�តួតពិនិត�ឥណទាន

នាយកែផ�ក
�គប់�គងឥណទាន

នាយកែផ�ក
អាជីវកម�ធនគារ

នាយកែផ�កធនធាន
មនុស�  និងបណ��ះបណ�ាល

នាយកែផ�កផ�ព�ផ�ាយ  
និងទំនាក់ទំនង

នាយកែផ�ក អាជីវកម�
និង�គប់�គងសាខា

នាយកែផ�ក�គប់�គង
និងអភិវឌ�ផលិផល

នាយកែផ�ក
ហិរ��វត��  និងរដ��ាល

រតនាគារ  និង�គប់�គង
�ទព�សកម�  អកម�

នាយកែផ�ក
ព៌តមានវ�ទ�ា ធនាគារឌីជីថល

នាយកែផ�កេសវាកម�ហិរ��វត��បុគ�លនាយកែផ�កហិរ��វត�� រតនាគា រ និងយុទ�សា�ស�

គណៈកម�ការអភិវឌ�
េសវាកម� និងផលិផលថ�ី

គណៈកម�ាធិការ
�គប់�គងហានិភ័យ

គណៈកម�ការ�គប់�គង់
�ទព� និងបំណ�ល

ដំេណើរការ
ឬ�ទ�ទង់ឥណទាន

 គណៈកម�ាធិការវ�ន័យគណៈកម�ការ
បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ�ា

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

អធិ�រកិច�និយ័តកម�
និង �ត�តពិនិត��

ែផ�ក�ម�ន�រ�ប�ំង
និង�រស���ត់��ក់

�និភ័យឥណ�ន

�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ

�និភ័យព៌ត�នវ�ទ��

�និភ័យ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម�  និងបំណ�ល

សវនកម�ឥណ�ន

សវនកម���

សវនកម�
�រ��ល័យក���ល

ច��ប់

េល�ធិ�រ

ែផ�កកម�វ�ធីព័ត�នវ�ទ��

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��

ែផ�កសុវត��ព
ព័ត�នវ�ទ��

ែផ�ក���បត��កម�
សហ��សអភិ�លកិច�

ែផ�ក�គប់�គងគំេ�ង

ែផ�ក�គប់�គងកម�វ�ធី

ែផ�កបេច�កវ�ទ�� & 
វ�ស�កម�  Digital

ែផ�ក�ររច�
បទពិេ�ធន៍

ែផ�ក�ររច�បទ
�ជីវកម�

ែផ�ក�ទ�ទង់  
និងេស�កម�ធ��រ  

ែផ�ក�គប់�គង
�ទព��សម��តិ�

ែផ�កព�ងឹងគុណ�ព
េស�កម�និងបណ�ឹង
របស់អតិថិជន

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�រ
(Trade, Remittance, Fores,SWIT)

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�ត

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ eKYC

ែផ�ក�គប់�គង់
សមិទ�ផល និង
យុទ�ិ��ស�

ែផ�ក�បតិបត�ិហិរ��វត��

ែផ�កទូ�ត់េស�កម�

រត��រ  និង�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

�យតៃម�ឥណ�ន

�ត�តពិនិត��ឥណ�ន
េឡើងវ�ញ

រដ��លឥណ�ន

�រ�គប់�គងឥណ�ន 
និង���របំណ�ល

�ជីវកម����តធំ

�ជីវកម����តមធ��ម

ជំនួយែផ�កឥណ�ន/
�បតិបត�ិែផ�កឥណ�ន

ែផ�កជំនួញេស�កម�ធ��រ

ែផ�កសំណង និង
អត��បេ�ជន៍

បណ��ះប���ល និង
 �គប់�គងេទពេ�សល��

ជំនួយ�រទីផ��រ

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

ែផ�ក និង 
សម�័ន� យុទ��ស�្

��ក់បេ��ើរ 
និង�ត

ឥណ�ន
លំេ����ន

ែផ�កផ�ល់ព័ត�ន
និងទទួលអតិថិជន

ែផ�ក�តួតពិនិត�
សាខា

ែផ�កប���នការ
លក់ចល័ត

�បព័ន�ធ��រ
ហិរ��វត��

ឌិជីថលកម���

�បព័ន�ធ��រ
�មេអឡិច�ត�និច

ទី���ក់�រក���ល

សុីធីម៉លអូ�ំពិក

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

េពទ��េ�កសង��

បឹងេកងកង

េ���េសងទុង

ទួលេ�ក

េសៀម�ប

កំពង់�ម

�ពះសីហនុ

�ត់ដំបង

នាយក ែផ�ក�គប់�គង
ហិរ��វត�� និងយុទ�សា�ស�

គណៈកម�ាធិការ�គប់�គង

អគ�នាយក

នាយកសម�័ន�
េសវាកម�ធនាគារខ�ាតធំ

គណៈ កម�ាធិការលាភការ
និងការែតងតាំង

គណៈកម�ារធិការ
�គប់�គង់ហានិភ័យ

គណៈកម�ាធិការ
សវនកម��គប់�គង

គណៈ កម�ាធិការសវនកម�

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល
គណៈកម�ាធិការឥណទាន

www.rhbgroup.com.kh
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ឆ្នាំំ�� ២០២០ ជាឆ្នាំំ���៏អាត្រូកក់មួួយខែ��ពីិភូពីង្កើលាក 
ទាំ��មួូ�ត្រូបយះទីធត្រូបឆ្នាំ��ជ្ជ��ឺកូវី� ១៩។ ជ្ជ��ឺង្កើន�បាន 
ប�ើអសួិិរភាពីទីូទាំ��ពីិភូពីង្កើលាក ខែ��មួិនត្រូ�ឹមួខែ� 
បង្កាា�ក់ត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួមបុះង្កើណ្តាះ��ង្កើទី បុះខែនតរបរ 
ចុះិញ្ជីឹឹមួជ្ជីវិ� និ�សួះ�ភាពីរបសួ់សួហ៊ុគឺមួន៍ង្កើ�ជ្ជះ�វិញ 
ពីិភូពីង្កើលាកក៏រ�អនតរាយង្កើដាយសារជ្ជ��ឺរា���បា� 
ង្កើន�ផ្ត�ខែ�រ។

មួនះសួ�សជាង្កើត្រូចុះ�នបានបា�់ប�់បះគឺគ�ជាទីីត្រូសួឡាញ់។ 
មួនះសួ�សង្កើ�ត្រូគឺប់ទីីកខែនែ�ត្រូ�ូវបានប�ំ�ឱ្�យរសួ់ង្កើ�តាមួ 
គឺនែ��មី ខែ��ង្កើពារង្កើពីញង្កើដាយការបិទី�ទប់ និ� 
ការរឹ���បិ�ការង្កើ��រង្កើហ៊ុ�រ។

របាយការណ៍៍គ្រប៊ីធា�គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល
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ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជាក៏រ�ផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើដាយសារជ្ជ��ឺង្កើន�ផ្ត�ខែ�រ។ ជ្ជ��ឺង្កើន�ប�ើផ្ត� 
បុ�ពា�់យាា��ធៃន់ធៃរង្កើ��ង្កើសួ�ឋកិចុះឹកូ����បន់ ជាពីិង្កើសួសួវិសួ័យង្កើទីសួចុះរណិ៍ និ� 
ប�ិសួណ្តាា�រកិចឹុះរបសួក់មុួ�ជារ�ផ្ត�បុ�ពា�ខ់្លាំំ���ជា�ង្កើគឺ។ ការត្រូសួះ�ចុះះ�ថ្ងៃន�ត្រូមូួវការ 
សួក�បានដាក់សួមាា�ធយាា��ខ្លាំំ���ង្កើ��ង្កើសួ�ឋកិចុះឹនា�ង្កើចុះញរបសួ់កមួុ�ជា ង្កើហ៊ុ�យបូករួមួ
នឹ�ការ�យចុះះ�ទី�នះកចុះិ�តរបសួ់អនកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ង្កើសួ�ឋកិចុះឹកមួុ�ជាង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២០ 
មានអត្រូតាក�ង្កើណិ�នអវិជ្ជីមាន -៣.១% ខែ��ជាការត្រូសួះ�ចុះះ�ខ្លាំំ���ប�ផ្តះ�កូ��ទី�ពី័រ 
ត្រូបវ�តិសាត្រូសួត�មីៗប�ផ្តះ�របសួ់កមួុ�ជា។

សួ�ណ្តា��អខែ��រាជ្ជរដាា�ភូិបា�កមួុ�ជា បានអនះវ�តវិធានការង្កើដា�ត្រូសាយត្រូបកប 
ង្កើដាយត្រូបសិួទីធភាពី និ�អាចុះត្រូគឺប់ត្រូគឺ�វិប�តងិ្កើន� និ�បង្កើញុ្ជី�សួមិួនឱ្�យសាា�នភាពីរីករា�
ដា�ធ�។ ង្កើត្រូ�ពីីង្កើន� ធនគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជាបានត្រូបកាសួពីីវិធានការង្កើផ្ត�ស�ៗសួត្រូមាប់
ការសួត្រូមួួ�កមួឹីសួត្រូមាប់បះគឺគ� និ�អាជ្ជីវកមួម ង្កើ��មួ�បីជ្ជួយត្រូទីត្រូទី�់ង្កើសួ�ឋកិចុះឹ។

កាារអនាុវត្ថុិកាារងាររ�ស់់អេយើង
ង្កើទាំ�បីជាសួិិ�កូ��បរិយាកាសួ�៏��បាក និ�ត្រូបឈមួយាា��ណ្តាកតី ក៏ធនាគារ RHB 
ង្កើ�ខែ�អាចុះទីទីួ�បានត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញ។ ធនាគារទីទីួ�បានត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញសួះទីធ  
៣ លាន�ះលាំ�រ ង្កើទាំ�ជាកត្រូមួិ�ង្កើន�ទាំបជា�កត្រូមួិ�កា�ពីីឆ្នាំំ��មួះនកតី។ ការ�យចុះះ� 
ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញង្កើន�បណ្តាា��មួកពីីការផ្តត�់ជ្ជូនកត្រូមួិ��័សួ់ខែ��ធនាគារត្រូ�ូវអនះវ�ត 
ង្កើដាយសារភាពីមួិនត្រូបាក�ត្រូបជាខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹ។

កាាររួមស់ុ�ទ្ធុកាខជាាមួយស់ហិគាមនា៍រ�ស់់អេយើង
ខែផ្តអកតាមួការង្កើបតជាា�ចុះិ�តរបសួ់ង្កើយ��ចុះ�ង្កើពា�អ�ិ�ិជ្ជន កូ��អ�ឡុ��ង្កើពី��៏��បាកង្កើន� 
និ�ង្កើ��មួ�បីជ្ជួយសួត្រូមា�បនុ�កហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ធនាគារ RHB បានផ្តត�់ 
ភាពីប�់ខែបនកូ��ការទីូទាំ�់សួ� តាមួរយៈកមួមវិធីង្កើរៀបចុះ�កមួឹីង្កើ���វិញង្កើ��មួ�បីជ្ជួយ 
��់ថ្ងៃ�គឺូរបសួ់ង្កើយ��កូ��ត្រូគា�៏��បាកង្កើន�។ គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០ 
ករណីិសួរះបខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���វិញគឺឺ ១៣% ថ្ងៃនអនក�ឹីសួរះប ង្កើសួម�នឹ� ១៨៦ 
លាន�ះលាំ�រ ឬ ៣២% ថ្ងៃនកមួឹី�ះ�ខែ��មួិនទាំន់សួ�ចុះ�នួន ៥៨៣ លាន�ះលាំ�រ។ 
ង្កើយ��ង្កើជ្ជឿថា ទីនទឹមួនឹ�ភាពីចា�បាចុះ់កូ��ការបង្កើ�ើ��ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញសួត្រូមាប់មាា�សួ ់
ភាគឺហុ៊ុះនរបស់ួង្កើយ�� ង្កើយ��ត្រូ�ូវធានាវឌ្�ឍនភាពីត្រូបកបង្កើដាយនិរនតរភាពីជាមួួយអ�ិ�ិជ្ជន 
�៏មាន�ថ្ងៃមួែរបសួ់ង្កើយ��។

អាទិីភាពីចុះមួ�ប�របស់ួង្កើយ��គឺឺការធានាការពារសួះវ�ិិភាពី និ�សួះ�ះមា�ភាពីអ�ិ�ិជ្ជន 
និ�បះគឺគ�ិករបសួ់ង្កើយ��។ កូ��ន័យង្កើន� ង្កើយ��បានធានាថា ង្កើយ��អនះង្កើលាមួតាមួ 
នី�ិវិធីត្រូប�ិប�តសិួត�់ដារទាំ��អស់ួ �ូចុះជា ការពិីនិ��យសីួ�ះណិហភាពី ការផ្តត�់បរិកាា�រការពារ 
និ�ខែជ្ជ�លា�សួមាា��ថ្ងៃ� ក៏�ូចុះជាការរក�សាគឺមាំ��សួ�គមួ និ�ការចាក់វ៉ាា�ក់សា�� 
បះគឺគ�ិករបស់ួង្កើយ��។ ចុះ�ណុិចុះង្កើន�បានរួមួចុះ�ខែណិកជួ្ជយ��់កិចឹុះ�ិ���ត្រូបឹ�ខែត្រូប�របស់ួ 
រដាា�ភូិបា�កូ��ការបញ្ជី�ឈប់ការឆ្លែ�រា�ដា�ជ្ជ��ឺកូវី� ១៩។

�ណិៈខែ��ពីិភូពីង្កើលាកក�ពីះ��ិ���ត្រូបយះទីធត្រូបឆ្នាំ��ជ្ជ��ឺរា���បា�ង្កើន� និ�ជ្ជួយ��់ 
អាជ្ជីវកមួម ង្កើយ��ខែ��គឺិ�គឺូរពីីត្រូបជាជ្ជនខែ��ជ្ជួបការ��បាក។ ធនាគារបានង្កើធើ�ការ 
ជាមួួយសាា�ប័នង្កើផ្ត�ស�ៗ�ូចុះជា កាកបាទីត្រូកហ៊ុមួកមួុ�ជា និ�សួមាគឺមួធនាគារង្កើ� 
កមួុ�ជា កូ��ការផ្តត�់ជ្ជ�នួយហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ���់ជ្ជនរ�ង្កើត្រូគា�ង្កើដាយទីឹកជ្ជ�នន់ និ�ត្រូគឺួសារ 
ខែ��រ�ផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើដាយជ្ជ��ឺកូវី�-១៩។ ធនាគារក៏បានង្កើធើ�ការជាមួួយអនក 
ង្កើរៀបចុះ�ពីិធីកូ��ត្រូសួះក ង្កើ��មួ�បីចុះូ�រួមួកូ��ការត្រូបារពីធពីិធីបះណិ�យហារីយាា�យាា� ��់ត្រូគឺួសារ
មួូសួែីមួត្រូកីត្រូកជ្ជួបការ��បាក ង្កើ�កូ��ង្កើ��តសួទឹ�ខែត្រូ�� ង្កើដាយការបរិចាា�គឺសាចុះ់ត្រូបាក់ 
និ�ង្កើសួ����អាហារង្កើផ្ត�ស�ៗ។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើទីៀ� ធនាគារបានគា�ត្រូទីអ�គការ សាា�យ�៍ 
ង្កើ�មួបូឌា ខែ��បានផ្តត�់ការវ�កា�់ង្កើដាយឥ�គឺិ�ថ្ងៃ�ែ��់កះមារត្រូកីត្រូក ខែ��មាន 
បញ្ញាហ�ខែឆ្លបមា�់ ខែឆ្លបត្រូកអូមួមា�់ និ��ូចុះត្រូទី�់ត្រូទាំយមួះ�ពីីក�ង្កើណិ�� ង្កើ��មួ�បីជួ្ជយឱ្�យកះមារ 
ទាំ��ង្កើនា�មានភាពីត្រូបត្រូក�ីង្កើ���វិញ។

កាារអេឆ្នាំះ��អេទ្ធៅមុ�
ង្កើត្រូកាមួវឌ្�ឍនភាពីថ្ងៃនការកិចុះឹ�ិ���ត្រូបឹ�ខែត្រូប�ចាក់វ៉ាា�ក់សា��បង្កាា�រ ង្កើយ��ង្កើជ្ជឿថា ង្កើយ�� 
បានឆ្លែ�ផ្តះ�ត្រូពីឹ�តិការណិ៍�៏អាត្រូកក់ប�ផ្តះ�ង្កើន�។ �ណិៈខែ��ង្កើសួ�ឋកិចុះឹពីិភូពីង្កើលាក 
ក�ពីះ�ង្កើ��បង្កើ���វិញ និ�ការវិ�ត្រូ��ប់មួកវិញនូវគឺ�និ�សួះទិី�ឋនិិយមួរបស់ួវិនិង្កើយាគិឺន 
ង្កើយ��សួ��ឃឹឹមួថា ង្កើសួ�ឋកិចុះឹនឹ�ត្រូ�ូវបានសាា�រង្កើ���វិញ បុះខែនតង្កើយ��ង្កើ�ខែ�មានភាពី 
ត្រូបះ�ត្រូបយ័�ន។ ង្កើយ��រំពីឹ�ថា កមួុ�ជានឹ�វិ�ត្រូ��ប់ង្កើ�រកគឺនែ�ក�ង្កើណិ�នវិជ្ជីមានង្កើ� 
ឆំ្នាំ�� ២០២១។ ង្កើត្រូ�ពីីការង្កើ��បង្កើ���វិញថ្ងៃន�ត្រូមូួវការសួក� ចុះ�ណ្តាយ និ�ការវិនិង្កើយាគឺ 
របស់ួរដាា�ភិូបា�ង្កើ��គឺង្កើត្រូមា�ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួម័័ួនធ ត្រូ�ូវបានរំពឹី�ថានឹ�រួមួចុះ�ខែណិក��់ 
ការសាា�រង្កើសួ�ឋកិចុះឹកូ��ត្រូសួះក។ ការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់របសួ់វិសួ័យឯកជ្ជនត្រូ�ូវបានរំពីឹ�ថានឹ� 
មានភាពីត្រូបង្កើសួ�រង្កើ��� ទីនទឹមួនឹ�ភាពី�អត្រូបង្កើសួ�រថ្ងៃនត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ត្រូគឺួសារ ង្កើដាយសារ 
និកមួមភាពី�យចុះះ�។ ង្កើ�ង្កើត្រូ�ត្រូបង្កើទីសួ ង្កើយ��ង្កើមួ��ង្កើ��ញការសាា�រង្កើ���វិញថ្ងៃនការ 
នា�ង្កើចុះញទី�និញ �ូចុះជា ក�់ សួមាា�រៈង្កើអ�ិចុះត្រូ�ូនិក និ�ផ្ត�ិ�ផ្ត�កសួិកមួម។ ការ 
នា�ង្កើចុះញផ្ត�ិ�ផ្ត�កា�់ង្កើ�រ ត្រូ�ូវបានរំពីឹ�ថានឹ�ង្កើក�នង្កើ���ង្កើ�ពីីង្កើត្រូកាយការសាា�រ 
ង្កើ���វិញជាសួក� និ�ការង្កើក�នង្កើ���ថ្ងៃន�ត្រូមួូវការ។ តាមួរយៈកិចុះឹត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ� 
ពាណិិជ្ជីកមួមង្កើសួរីរវ៉ា� កមួុ�ជា-ចុះិន ខែ��ត្រូ�ូវបានចុះះ�ហ៊ុ�ិង្កើ�ខ្លាំនាង្កើពី��មីៗង្កើន� 
និ�ភាពីជាថ្ងៃ�គឺូង្កើសួ�ឋកិចុះឹត្រូគឺប់ត្រូជ្ជះ�ង្កើត្រូជាយកូ����បន់ (RCEP) កិចុះឹត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ� 
ពាណិិជ្ជីកមួមង្កើសួរីនឹ�កាំ�យជាកតាា�រួមួចុះ�ខែណិកយាា��សួ�ខ្លាំន់ខែ��ជ្ជួយត្រូទីត្រូទី�់ការ 
សាា�រង្កើ���វិញកូ��ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមួុ�ជាង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២១។ ង្កើយា�តាមួធនាគារ 
ពីិភូពីង្កើលាក ង្កើសួ�ឋកិចុះឹកមួុ�ជាត្រូ�ូវបានរំពីឹ�ថានឹ�ង្កើ��បង្កើ���វិញង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២១  
ង្កើដាយមានក�ង្កើណិ�នជា� ៤%។

ង្កើត្រូ�ពីីង្កើន� ការរសួ់ង្កើ�តាមួខែបបគឺនែ��មីបានពីង្កើនួ�នការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើសួវ៉ាឌ្ីជ្ជី�� 
ង្កើហ៊ុ�យធនាគារ RHB បានពីត្រូ�ីកកិចុះឹ�ិ���ត្រូបឹ�ខែត្រូប�របសួ់�ួ�នកូ��ការង្កើធើ�ឌ្ីជ្ជី�� 
ភាវូបនីយកមួម ង្កើ��មួ�បីផ្តត�់ភាពីង្កាយត្រូសួួ�កាន់ខែ�ខ្លាំំ�����់អ�ិ�ិជ្ជនរបសួ់ង្កើយ��។ 
ចុះ�ណុិចុះង្កើន�រួមួមានការផំ្លា�ស់ួបូ�រង្កើវទិីកាតាមួត្រូបព័ីនធអះនីធឺណិិ� និ�ង្កើសួវ៉ាធនាគារចុះ�័� 
របស់ួង្កើយ��ខែ��ផ្តត�់បទីពិីង្កើសាធន៍កាន់ខែ�រ�ូន និ�មានត្រូបសិួទីធផ្ត���់អ�ិ�ិជ្ជន 
របសួ់ង្កើយ��។ គឺ�និ�ផ្តូ�ចុះង្កើផ្តត�មួសួ�ខ្លាំន់ៗ ២ សួត្រូមាប់ឆ្នាំំ�� ២០២១ រួមួមាន RHB  

REFLEX និ� RHB Cambodia Retail Banking។

អេស់ចាំកាិ�ថ្លែថាាងអ�ណ៍រគាុណ៍
�ំ��សួូមួង្កើឆ្លួ��ឱ្កាសួង្កើន�ខែ�ែ�អ�ណិរគឺះណិចុះ�ង្កើពា�ធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជាខែ��ង្កើ� 
ខែ�ផ្តត�់ការគា�ត្រូទី និ�ការខែណិនា� ជាពីិង្កើសួសួកូ��អ�ឡុ��វិប�តិសួះ�ភាពីបចុះុ�ប�បនន និ� 
សួហ៊ុគឺមួន៍ជ្ជ�នួញខែ��បានសួហ៊ុការ និ�ង្កើជ្ជឿទីះកចុះិ�តង្កើ��ធនាគារ RHB កូ�� 
រយៈង្កើពី�បុះនាា�នឆ្នាំំ��កនែ�មួកង្កើន�។ ជាចុះះ�បញ្ជីឹប់ �ំ��សួូមួអរគឺះណិយាា��ង្កើសាា��សួម័ត្រូគឺ 
ចុះ�ង្កើពា�ចុះ�កររបសួ់ធនាគារ RHB។ ង្កើនា�គឺឺបះគឺគ�ិករបសួ់ង្កើយ��ខែ��ជ្ជួយឱ្�យង្កើយ�� 
អាចុះសួង្កើត្រូមួចុះបានវឌ្�ឍនភាពីរហ៊ុូ�មួក��់សួពីើថ្ងៃ�ៃង្កើន�។

“អេយើងរីកាចាំអេប្រមើនាជាាមួយគាំា”

ឈិិនា យូង �ឹង 
គ្រប៊ីធា�គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

www.rhbgroup.com.kh
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 199របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ធានាប្រកាុមប្រ�ឹកាាាភិិបាាល



កូ��រយៈង្កើពី�មួួយទីសួវ��សរ៍ចុះះ�ង្កើត្រូកាយង្កើន� ធនាគារ
អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក សួង្កើត្រូមួចុះបានវឌ្�ឍនភាពី 
�៏ត្រូ�ចុះ�ត្រូ�ចុះ�់កូ��ការកាំ�យ�ួ�នង្កើ�ជាធនាគារឈាន 
មួះ�ង្កើគឺមួួយ កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួធនាគារឈានមួះ�ង្កើគឺទាំ��១៥  
ង្កើ�កមួុ�ជា ង្កើដាយបានយកឈន�ង្កើ��ធនាគារជា� 
៥០ ង្កើ�ទីូទាំ��ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា។

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� មួីនា ឆ្នាំំ�� ២០២០ ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី�  
(ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក បានផ្លាំ�សួ់ទីីតា��ង្កើ�អគារសាជ្ជីវកមួម 
របសួ់ង្កើយ�� និ�បានបូ�រង្កើឈាា��ពីីធនាគារ ធនាគារ អ ង្កើអ បី�  
ឥណិូ�ថ្ងៃឆ្លណ្តាង្កើ�ជាធនគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក  
និ�បានទីទីួ�ការអនះមួ័�ពីីធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា  
(NBC) ខែ��ចុះូ�ជាធរមានង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�ឧសួភា  
ឆ្នាំំ�� ២០២០។ សួមួិទីធផ្ត�ង្កើន�ង្កើក��ង្កើចុះញពីីការគា�ត្រូទី និ� 
ទី�នះកចុះិ�តពីីសួ�ណ្តាក់មាា�សួ់ភាគឺហ៊ុុះនរបសួ់ង្កើយ��។

របាយការណ៍៍អេ�កអ�គនាយក

៩៥៥ លានាដុុលាារ

១១៤%  
អ��បាត៌ LCR

១២.៨% 
កមី�

ប្របាាកា់ចាំ�អេណ៍ញស់ុទ្ធធ
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កាារពិិនាិត្ថុយអេ�ើងវិញអេលើដុ�អេណ៍ើរកាារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ស់ប្រមា�់ឆ្នាំំា� ២០២០

�ទីធផ្ត�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ង្កើយ��ង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២០ រ�ផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើដាយសារជ្ជ��ឺ 
រា���បា�កូវ�ី ១៩។ ការ�យចុះះ�ថ្ងៃនត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញសួះទីធមួកត្រូ�ឹមួ ៣ លាន�ះលំា�រង្កើ� 
ឆ្នាំំ�� ២០២០ បណ្តាា��មួកពីីការផ្តត�់ជ្ជូនកត្រូមួិ��័សួ់ខែ��ធនាគារបានក�ណិ�់ទីះក 
ង្កើដាយសារភាពីមួិនត្រូបាក�ត្រូបជាខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹ ង្កើ�ចុះ�ង្កើពា�មួះ�ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃន 
ជ្ជ��ឺកូវី� ១៩។ ត្រូទីពី�យសួកមួមសួរះប ត្រូ�ូវបានង្កើក�នង្កើ�����់ ៩៥៥ លាន�ះលំា�ពីីឆំ្នាំ��មួះន 
ង្កើដាយមានអនះបា�ង្កើសាធនភាពីរឹ�មា�ចុះ�នួន ១៦.៩% និ�អនះបា�វិសា�ភាពី 
សួនទនីយភាពីចុះ�នួន ១១៤% ខែ��ង្កើ��សួពីីអត្រូតាកា�ពីើកិចុះឹចុះ�នួន ១៥% សួត្រូមាប់ 
អនះបា�ង្កើសាធនភាពី និ� ១០០% សួត្រូមាប់អនះបា�វិសា�ភាពីសួនទនីយភាពី។ 
ង្កើយ��ក៏�ូចុះគាំ�ខែ�រ បានក�់ត្រូតាក�ង្កើណិ�នត្រូបាក់កមួឹី ១២,៨% ។ ង្កើ��ទាំ��ង្កើន� គឺឺជា
ការបញ្ញាា�ក់ពីីការង្កើជ្ជឿទីះកចុះិ�តខែ��សួហ៊ុគឺមួន៍បានដាក់ធនាគារនិ�ការង្កើបតជាា�ចុះិ�ត 
ឥ�ឈប់ឈររបសួ់និង្កើយាជ្ជិកថ្ងៃនធនាគារ។ អនះបា�ចុះ�ណ្តាយ-ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� ង្កើក�ន 
បនតចិុះចុះ�នួន ៣៧.៤% ង្កើដាយសារចុះ�ណ្តាយខែ��ពាក់ព័ីនធនឹ�អគារសាជី្ជវកមួម�ម ីនិ� 
ការវិនិង្កើយាគឺង្កើ��ង្កើសួវ៉ាធនាគារកត្រូមិួ� Premier (Premier Banking) មួជ្ជ�ឈមួណិឌ� 
បង្កើត្រូមួ�ង្កើសួវ៉ាអ�ិ�ិជ្ជន�មី និ�ការង្កើធើ�ទី�ង្កើន�បកមួមត្រូបពី័នធពី័�៌មានវិទី�យា។

ធនាធានាមនាុស់សរ�ស់់អេយើង

កូ��នាមួជាធនាគារឈានមួះ�ង្កើគឺមួួយ កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួធនាគារធ�ៗ ទាំ�� ១៥ ង្កើ�កមុួ�ជា 
និ�ជាត្រូគឺឹ�សាា�នមានង្កើករ៍�ង្កើឈាា���អខែ��ត្រូសួូបទាំញនិង្កើយាជ្ជិ� ង្កើយ��បនតពីត្រូ�ឹ�ការ 
អភូិវឌ្�ឍង្កើទីពីង្កើកាសួ��យ ទីនទឹមួនឹ�ការប�ើប់ការអនះវ�តនិរនតរភាពីកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
មួូ�ធនមួនះសួ�សរបសួ់ង្កើយ��។ ង្កើ��មួ�បីធានាក�ង្កើណិ�នអាជ្ជីវកមួមយូរអខែ�ើ� ង្កើយ��បាន 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�កមាំ���ពី�កមួមចុះត្រូមួះ�របសួ់ង្កើយ�� ង្កើដាយង្កើផ្លាា��អាទីិភាពីង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ង្កើទីពីង្កើកាសួ��យ ការបណូិ��បណ្តាា�� និ�ការអប់រំនិង្កើយាជ្ជិ� សួះ�ភាពី និ�សួះវ�ិិភាពី 
និង្កើយាជ្ជិ� ក៏�ូចុះជានានាភាពី និ�ឱ្កាសួង្កើសួម�ភាពី។

ង្កើយ��មានង្កើគា�ប�ណិ�ខែត្រូបកាំ�យង្កើ�ជាត្រូគឺឹ�សាា�ន�៏គឺួរឱ្�យទាំក់ទាំញ ខែ��ផ្តត�់ 
កមាំ���ពី�កមួមមានផ្ត�ិ�ភាពី�័សួ់ និ�ចុះូ�រួមួយាា��សាា�ហាប់ ខែ��ផ្តត�់ង្កើសួវ៉ា 
�អផ្លាា�ចុះ់ង្កើគឺ��់អ�ិ�ិជ្ជនរបសួ់ង្កើយ��។ ត្រូកះមួរបសួ់ង្កើយ��ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើទីពីង្កើកាសួ��យ 
និង្កើយាជ្ជិ� តាមួរយៈការង្កើផ្លាា��អាទីិភាពីង្កើ��ការអភូិវឌ្�ឍ និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើទីពីង្កើកាសួ��យ  
ខែ��ជាធា�ះផ្ត�ស�សួ�ខ្លាំន់ៗថ្ងៃនការង្កើរៀបចុះ�ខែផ្តនការបនតង្កើវន និ�ការកសា�បណ្តាា�ញ 
ភាពីជាអនក�ឹកនា�។ ង្កើយ��មានង្កើគា�ង្កើ�កសា�កមាំ���ពី�កមួមខែ��មាន�កំណិៈ 
ចុះត្រូមួះ� និ�ង្កើត្រូ�ៀមួ�ួ�នបាន�អនាង្កើពី�អនាគឺ� ទីនទឹមួនឹ�ការង្កើផ្លាា��ង្កើ��ការទាំក់ទាំញ  
ការរក�សាទីះក និ�ការអភូិវឌ្�ឍនិង្កើយាជ្ជិ�ខែ��មានង្កើទីពីង្កើកាសួ��យ។

ជា�ងឺរាត្ថុត្ថុាាត្ថុកាូវីដុ ១៩ នាិង�ញ្ញាាប្រ�ឈិម

ឆំ្នាំ�� ២០២០ ជាឆំ្នាំ��ខែ��ពិីភូពីង្កើលាករ�ផ្ត�បុ�ពា�់ធៃន់ធៃរង្កើដាយសារជ្ជ��ឺកូវី� ១៩ 
និ�នា�ង្កើ�រកការបង្កាា�ក់សួកមួមភាពីអាជ្ជីវកមួម និ�ង្កើធើ�ឱ្�យមួនះសួ�សជាង្កើត្រូចុះ�នសាំ�ប ់
បា�់ប�់ជ្ជីវិ�ង្កើ�ទីូទាំ��ពីិភូពីង្កើលាក ក៏�ូចុះជាង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា។ ជ្ជ��ឺកូវី� ១៩  
បានប�ផ្លាំ�ញរបរចុះិញ្ជីឹឹមួជ្ជីវិ�របសួ់ត្រូបជាជ្ជនរាប់សួិបលានខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យបណ្តាា�ត្រូបង្កើទីសួ 
នានាត្រូបកាសួពីីការបិទី�ទប់ ការរឹ���បិ�ការង្កើធើ���ង្កើណិ�រ និ�វិធានការចុះតាា��ីសួ័ក  
ជាង្កើហ៊ុ�ះនា�ង្កើ�រកការបង្កាា�ក់សួកមួមភាពីង្កើសួ�ឋកិចុះឹ។ កមួុ�ជាបានង្កើឆ្លែ�យ�បង្កើ�នឹ�ជ្ជ�� ឺ
រា���បា�ង្កើន�តាមួរយៈការអនះវ�តវិធានការសារង្កើពី�ពីនធ និ�វិធានការរូបិយវ�ុ�ខែ�� 
មួិនធាំ�ប់មាន ង្កើ��មួ�បីជ្ជួយសួត្រូមា�ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃនវិប�តិង្កើន�ង្កើ��បះគឺគ�ទាំ��ឡាយ 
និ�បានត្រូបកាសួវិធានការង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ��មួ�បីត្រូទីត្រូទី�់ង្កើសួ�ឋកិចុះឹង្កើ�អ�ឡុ��ង្កើពី�ង្កើន�។

ធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជាបានត្រូបកាសួដាក់ង្កើចុះញវិធានការជាង្កើត្រូចុះ�នង្កើ��មួ�បីកា�់បនិយ 
វិប�តិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រួមួទាំ��ការផ្លាា�កការសួ�ប�ណុិ�រហ៊ុូ���់ ៦ ខែ� និ�ការអនះវ�តខែ� 
ការប�់ការត្រូបាក់ត្រូបចា�ខែ�។ ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក បានចា�់វិធានការ  
តាមួរយៈការអនះញ្ញាា��ឱ្�យផ្លាា�កការសួ�ប�ណុិ�សួត្រូមាប់ ៩៦ គឺណិនី ខែ��អ�ិ�ិជ្ជន 
មិួនបានសួ�បណ្តាា�ក់ត្រូបចា�ខែ� និ� ៨៣ គឺណិនីង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�ខែ��ត្រូ�ូវប�់ខែ�ការត្រូបាក់ 
ត្រូបចា�ខែ�។

កូ��អ�ឡុ��ង្កើពី��៏��បាកង្កើន� បះគឺគ�ិករបសួ់ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក 
ង្កើ�ខែ�មានភាពីធន់ និ�សួមួ�ិភាពីបន�សា�ង្កើ�នឹ�ការខែត្រូបត្រូបួ�កា�ៈង្កើទីសួៈ ង្កើហ៊ុ�យ 
ធនាគារង្កើ�ខែ�បនតគា�ត្រូទី��់បះគឺគ�ិកខែ��ប�ង្កើពីញការង្ការបាន�អ �ូចុះជា បះគឺគ�ិក 
ង្កើធើ�ការង្កើ�ផ្តទ�ខែ��មានត្រូបសួិទីធផ្ត� និ�ការប�ពាក់ប�បុនបះគឺគ�ិកឱ្�យង្កើត្រូ�ៀមួ�ួ�ន 
សួត្រូមាប់អនាគឺ� និ�ការទាំញត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ពីីឱ្កាសួង្កើន�ង្កើ��មួ�បីពីត្រូ�ឹ�រង្កើបៀបវ៉ារៈ 
ឌ្ីជ្ជី��ភាវូបនីយកមួមរបសួ់ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកាន់ខែ�ត្រូបង្កើសួ�រ��់អ�ិ�ិជ្ជន 
របសួ់ង្កើយ��។

ដុ�អេណ៍ើរកាារនៃនាអេស់វាធនាាគាារត្ថុាមប្រ�ពិ័នាធអេអ�ិចាំប្រត្ថុូនាិកា 
(E-BANKING)

ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក បានវិនិង្កើយាគឺយាា��ង្កើត្រូចុះ�នង្កើ��ង្កើសួវ៉ាធនាគារ 
ឌ្ីជ្ជី�� ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទី��់អ�ិ�ិជ្ជនរបសួ់ង្កើយ��ង្កើឆ្នាំា��ង្កើ�រកង្កើសួវ៉ាធនាគារឌ្ីជ្ជី��។  
ង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២០ ជ្ជ��ឺរា���បា�កូវី� ១៩ បានបង្កើ�ើ�នអនកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើសួវ៉ាង្កើន�ចុះ�នួន 
២៩%។ ជ្ជ��ឺកូវី� ១៩ បានផំ្លា�ស់ួបូ�ររង្កើបៀបខែ��អ�ិ�ិជ្ជនរបស់ួង្កើយ��ង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តកិារ 
ជាមួួយធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក ង្កើហ៊ុ�យង្កើយ��បានង្កើមួ��ង្កើ��ញការ 
ផ្លាំ�សួ់បូ�រខែផ្តនកត្រូបជាសាត្រូសួត ជាពីិង្កើសួសួការង្កើក�នង្កើ���ថ្ងៃនការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃ 
ចុះ�នួន ៤៨% ង្កើដាយអ�ិ�ិជ្ជន E-banking ង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២០។ ង្កើត្រូ�ពីីង្កើន� អ�ិ�ិជ្ជន 
របស់ួង្កើយ��បានអនះវ�តមួង្កើធ�យាបាយទូីទាំ�់ខែបប�ម ីង្កើហ៊ុ�យទី�ហ៊ុ�ថ្ងៃនការទូីទាំ�់តាមួត្រូបព័ីនធ 
ឌ្ីជ្ជី��ង្កើក�នចុះ�នួន ៣៨% ង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២០។

អេស់វាធនាាគាារកាប្រមិត្ថុ PREMIER

ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក បានអនះវ�តង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួមួ័័នធង្កើសួវ៉ាធនាគារ 
កត្រូមួិ� Premier ��បូ�ង្កើគឺសួត្រូមាប់អ�ិ�ិជ្ជន�៏មាន�ថ្ងៃមួែរបសួ់ង្កើយ��ង្កើ�ខែ� វិចុះឆិកា  
ឆំ្នាំ�� ២០២០និ�ជាធនាគារ��បូ�ង្កើគឺង្កើ�កមុួ�ជាខែ��ផ្តត�់ត្រូបអប់ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�សួះវ�ិិភាពី 
��់អ�ិ�ិជ្ជនរបស់ួង្កើយ��។ ត្រូបធានត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ខែផ្តនកទី�នាក់ទី�ន�របស់ួង្កើយ��ង្កើ�ចា�ផ្តត�់ 
��ង្កើណ្តា�ត្រូសាយង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ ង្កើ��មួ�បីបាា�ន់សាា�ន និ�យ�់ពីី�ត្រូមូួវការ 
អ�ិ�ិជ្ជន និ�ជ្ជួយសួង្កើត្រូមួចុះង្កើគា�ង្កើ�ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិរយៈង្កើពី��ែី និ�រយៈង្កើពី�ខែវ� 
របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន។

ង្កើ�ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក ង្កើយ��ផ្តត�់ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួមួ័័នធង្កើសួវ៉ា 
ធនាគារកត្រូមួិ� Premier ��់អ�ិ�ិជ្ជនខែ��មានសួមួ�ះ��យអប�បបរមាចាប់ពីី  
៥០,០០០ �ះលំា�រង្កើ���ង្កើ�។ បះពីើសួទិីធមួិួយចុះ�នួនថ្ងៃនង្កើសួវ៉ាធនាគារកត្រូមិួ� Premier  
ង្កើន�មានការផ្តត�់ជ្ជូនកាន់ខែ�ង្កើត្រូចុះ�ន ង្កើដាយក�ណិ�់ទី�ហ៊ុ�ទីឹកត្រូបាក់ខែ��អាចុះ�កតាមួ 
មាា�សួះីន ATM បានរហ៊ុូ���់ ៥,០០០ �ះលាំ�រកូ��មួួយថ្ងៃ�ៃ និ�ការមួិនគឺិ�កថ្ងៃត្រូមួ 
ង្កើសួវ៉ាសួត្រូមាប់ Inward Telegraphic។

កមួមវិធីផ្តត�់ជូ្ជនពីិង្កើសួសួៗ នឹ�ត្រូ�ូវត្រូបារពីធង្កើធើ�ង្កើ���ជាត្រូបចា� ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�ននូវគឺះណិ�ថ្ងៃមួែ 
របស់ួង្កើយ��ចុះ�ង្កើពា�អ�ិ�ិជ្ជនធនាគារ Premier ខែ��មានត្រូសាប់ ក៏�ូចុះជាការកសា� 
នូវសួមួិទីធិផ្ត��អៗរបសួ់ង្កើយ��ង្កើ�កូ��ខែផ្តនកផ្ត�ខែ�រង្កើន�។

www.rhbgroup.com.kh

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 201របាាយកាារណ៍៍អេលោកាអំគាគនាាយកា



វ�ាធម៌អនាុអេល�មភាាពិ នាិងកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ

ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក ង្កើផ្លាា��អាទិីភាពីង្កើ��វប�បធម៌ួអនះង្កើលាមួភាពី និ� 
ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យង្កើ�កមួុ�ជា។ ធនាគារធានាថា រា�់�កំ�ណិឌ�ត្រូមួូវត្រូ�ូវ 
បានប�ង្កើពីញ ង្កើហ៊ុ�យង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ���ង្កើណិ�រការថ្ងៃផ្តទកូ��ត្រូ�ូវបានអនះង្កើលាមួតាមួ 
ត្រូគឺប់ង្កើពី�ង្កើវលា។ មួះ�ង្ការអនះង្កើលាមួភាពី និ�ហានិភូ័យខែ��ជាខែ��សបនាា��់ការពារ 
ទីីពីីរ ក�ណិ�់ពីីត្រូពី�ខែ�នក�ណិ�់ វិធាន និ�កត្រូមិួ� ខែ��ជាមូួ�ដាា�នសួត្រូមាប់ការអនះវ�ត 
សួកមួមភាពីជ្ជួរមួះ� សួះីសួង្កាា�ក់គាំ�នឹ�កត្រូមួិ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ និ�ពីិនិ��យតាមួ
ដានការអនះវ�តការង្ការង្កើធៀបនឹ�ខែ�នក�ណិ�់ និ�កត្រូមួិ�ទាំ��ង្កើន�ជាង្កើរៀ�រា�់ខែ�។ 
ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក នឹ�បនតអនះវ�តយាា���ឹ�រះឹ� និ�អនះង្កើលាមួ 
តាមួការវិវ�ត និ�ការផ្លាំ�សួ់បូ�រចុះះ�ង្កើត្រូកាយ ខែ��ជា�កំ�ណិឌ�ត្រូមួូវកូ��បទីប�បញ្ជីញ�ត ិ 
និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយ ខែ��ក�ណិ�់ង្កើដាយនិយ័�ករ ង្កើ��មួ�បីធានាថា ធនាគារ  
អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក នឹ�រីកចុះង្កើត្រូមួ�នត្រូបកបង្កើដាយភាពីទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវ។

ដុ�អេណ៍ើរអេឆ្នាំះ��អេទ្ធៅមុ�

ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃនជ្ជ��ឺកូវី�-១៩ ង្កើ�ង្កើ��បះគឺគ� និ�អាជ្ជីវកមួម ង្កើ�ខែ�មានទី�ហ៊ុ�ធ�គឺួរឱ្�យ
ក�់សួមាា��់ង្កើ�ង្កើ��យ ង្កើហ៊ុ�យវិធានការង្កើផ្ត�ស�ៗនឹ�ត្រូ�ូវបនតអនះវ�តង្កើដាយធនាគារ 
ង្កើ��មួ�បីកា�់បនិយភាពីតាន�ឹ�ខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ផ្តដ�់ការគា�ត្រូទី��់អ�ិ�ិជ្ជនរបសួ់
ង្កើយ�� ខែ��រ�ផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើដាយជ្ជ��ឺរា���បា�ង្កើន�។ ង្កើទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏ង្កើដាយ 
ង្កើយ��ត្រូ�ូវការង្កើពី�ង្កើវលា មួះនង្កើពី�ង្កើយ��អាចុះង្កើមួ��ង្កើ��ញសួកមួមភាពីង្កើសួ�ឋកិចុះឹ 
��ង្កើណិ�រការជាធមួមតាង្កើ���វិញ។

វិសួ័យធនាគារនឹ�ង្កើ�ខែ�រឹ�មា��ខែ�រង្កើដាយគាា�នការសួ��ស័យ និ�បន�សាុ���ួ�ន ពីះ�ពារ 
នឹ�កតាា�ត្រូបឈមួង្កើផ្ត�ស�ៗកូ��បរិយាកាសួខែ��មួិនធាំ�ប់មានពីីមួះនមួកង្កើន�។ 
រដាា�ភិូបា�មានទី�នះកចិុះ�ត និ�បានពី�យាករណ៍ិថា ង្កើសួ�ឋកិចឹុះកមុួ�ជានឹ�ង្កើក�នចុះ�នួន ៤%  
ង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២១ ខែ��នា�មួះ�ង្កើដាយការង្កើ��បង្កើ���ថ្ងៃនវិសួ័យឧសួ�សាហ៊ុកមួមផ្ត�ិ� និ� 
ត្រូទីត្រូទី�់ង្កើដាយង្កើត្រូគឺឿ�ជ្ជ�រះញសារង្កើពី�ពីនធជាបនតបនាា�ប់ពីីសួ�ណ្តាក់រដាា�ភូិបា�។

ធនាគារនឹ�ង្កើប�ក��ង្កើណិ�រការង្កើគឺហ៊ុទី�ពី័រអកំរកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើ�ឆ្នាំំ�� ២០២១ ជាការ 
គា�ត្រូទី��់រង្កើបៀបវ៉ារៈរបស់ួធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមុួ�ជា កូ��ការបង្កើ�ើ�នអកំរកមួម និ�បរិយាប័នន 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួសាធារណិជ្ជនទីូង្កើ�។ ង្កើគឺហ៊ុទី�ពី័រអកំរកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន� 
នឹ�មានអ�ិបទីសួរង្កើសួរ និ�ឯកសារខែណិនា� ជ្ជះ�វិញត្រូបធានបទីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� វីង្កើ�អូ 
អប់រំអ�ពីីមួូ�ដាា�នត្រូគឺឹ�ថ្ងៃនហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ង្កើយាប�់គឺនែឹ�អ�ពីីរង្កើបៀបត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ� 
បង្កើ�ើ�នត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ កូ����ង្កើណិ�រហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់មួនះសួ�សមាំ�ក់ៗ។

ធនាគារនឹ�បនតវិនិង្កើយាគឺង្កើ��ទីត្រូមួ�់ឌ្ីជ្ជី�� ង្កើ��មួ�បីប�ង្កើពីញ�ត្រូមួូវការ�មីៗរបសួ់ 
អ�ិ�ិជ្ជន និ�ផ្តត�់នូវង្កើសួវ៉ាខែ��មានភាពីរីករាយ ក៏�ូចុះជាង្កើ��មួ�បីរក�សាក�ង្កើណិ�ន 
ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើអាយបាន�័សួ់ ង្កើ�កូ��អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ។ វិន័យខែផ្តនកឥណិទាំន 
នឹ�ជាបះពីើសួិទីធិ ង្កើ�កូ��កមាំ���ជ្ជត្រូមួះញរបសួ់ង្កើយ�� ង្កើ��មួ�បីសួង្កើត្រូមួចុះបានក�ង្កើណិ�ន 
ត្រូបកបង្កើដាយចុះីរភាពី សួូមួ�បីខែ�កូ���ណិៈខែ��ង្កើយ��ក�ពីះ��ត្រូមួ�់ផ្តួ�វត្រូប�ិប�តិការកូ�� 
កា�ៈង្កើទីសួៈ�៏��បាក។

ធនាគារនឹ�បនតផ្តត�់ការង្ការ និ�រក�សាបះគឺគ�ិកខែ���អប�ផ្តះ�ឱ្�យង្កើ�បង្កើត្រូមួ�ការង្ការ 
និ�វិនិង្កើយាគឺង្កើ��ការបណិូ��បណ្តាា�� និ�អភូិវឌ្�ឍអនកមានង្កើទីពីង្កើកាសួ��យសួត្រូមាប់ 
អាជ្ជីពីខែ��មាន�ទីធផ្ត��អង្កើ�កូ��ធនាគារ។

ជាចុះះ�ង្កើត្រូកាយ កូ��នាមួធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក �ំ��សូួមួខែ�ែ�អ�ណិរគឺះណិ 
យាា��ត្រូជា�ង្កើត្រូ�ចុះ�ង្កើពា�ការគា�ត្រូទីឥ�ខែត្រូបត្រូបួ� ��់អ�ិ�ិជ្ជន�៏មាន�ថ្ងៃមួែ ថ្ងៃ�គឺូ និ� 
បះគឺគ�ិកខែ��មានការ��ប�់ត្រូគឺប់រូប។ ង្កើយ���ំ��សួូមួង្កើកា�សួរង្កើសួ�រអសួ់ពីី�ួ�ចុះិ�ត 
ចុះ�ង្កើពា�ធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា ខែ��បានផ្តដ�់ការគា�ត្រូទីជាង្កើទីៀ�ទាំ�់ និ���បូនាា�ន 
��់ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក។

“អេយើងរីកាចាំអេប្រមើនាជាាមួយគាំា”
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 203របាាយកាារណ៍៍អេលោកាអំគាគនាាយកា





�កុី�ប់ឹក�សាភិិបាល



ង្កើលាក ឈិន យូ� �ឹ� (“ង្កើលាក ឈិន”) ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាត្រូបធានត្រូកះមួត្រូបឹក�សា 
ភិូបា�ឯករាជ្ជ�យ មិួនត្រូប�ិប�ត ិថ្ងៃនធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (RHBBCP) 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០១៩ ។

ង្កើលាក ឈិន ក៏មាន�ួនាទីីជាត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ� 
ឥណិទាំនកត្រូមួិ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�ជាសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម និ� 
គឺណិៈកមាា�ធិការលាភូការ និ�ង្កើត្រូជ្ជ�សួតា��។

ង្កើលាក ឈិន ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាសួមាជ្ជិកឯករាជ្ជ�យថ្ងៃនត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ថ្ងៃន 
ធនាគារ RHB Investment Bank ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សួីហា ឆ្នាំំ��២០១៦។ បនាា�ប់ 
មួក ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�កញ្ញាា� ឆំ្នាំ��២០១៦ ង្កើលាកត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជា អភិូបា�ឯករាជ្ជ�យ 
មួិនត្រូប�ិប�តិជាន់�័សួ់ថ្ងៃនត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។ ង្កើលាកក៏មាន�ួនាទីីជាត្រូបធាន 
គឺណិៈកមាា�ធិការហានិភូ័យកត្រូមួិ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�របសួ់ធនាគារ RHB  

Investment Bank ផ្ត�ខែ�រ។

ង្កើលាក ឈិន មានបរិញ្ញាា�បត្រូ�(កិ�តិយសួ) ខែផ្តនកវិទី�យាសាត្រូសួតង្កើសួ�ឋកិចុះឹពីីសាក� 
វិទី�យា�័យ�ី�សួ៍ (University of Leeds) និ�ជាសួមាជ្ជិកថ្ងៃនវិទី�យាសាា�ន 
គឺណិង្កើនយ�យករជ្ជ�នាញង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួអ�់ង្កើគឺែសួ និ�ង្កើវ�សួ៍។ ង្កើលាកក៏ជាសួមាជ្ជិកថ្ងៃន 
វិទី�យាសាា�នគឺណិង្កើនយ�យករជ្ជ�នាញសាធារណិៈ និ�វិទី�យាសាា�នគឺណិង្កើនយ�យករត្រូបង្កើទីសួ 
មាា�ង្កើ�សួះីផ្ត�ខែ�រ។ ង្កើលាក ឈិន បានចុះូ�និវ�តន៍ពីីការង្ការជាថ្ងៃ�គឺូរបសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន 
KPMG ខែ��ជាត្រូកះមួហ៊ុុះនមួួយ កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួត្រូកះមួហ៊ុុះនគឺណិង្កើនយ�យនា�មួះ�ង្កើគឺជា 
ង្កើត្រូចុះ�ន ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៣ ង្កើត្រូកាយពីីង្កើលាកបានបង្កើត្រូមួ�ការង្ការង្កើ�កូ�� 
ត្រូកះមួហុ៊ុះនង្កើន� អស់ួរយៈង្កើពី�ជា�៣៤ ឆំ្នាំ�� ង្កើ�ចុះត្រូកភូពីអ�់ង្កើគឺែសួ ត្រូបង្កើទីសួង្កើវៀ�ណ្តាមួ 

និ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី។ ង្កើលាក ឈិន មានបទីពីិង្កើសាធន៍យាា��ទីូ��ទីូលាយ 
កូ��វិសួ័យធះរកិចុះឹ �ូចុះជាខែផ្តនកយះទីធសាត្រូសួត ខែផ្តនកធនធានមួនះសួ�ស ខែផ្តនកការអភូិវឌ្�ឍ 
ត្រូបសិួទីធភាពីការង្ការសួត្រូមាប់វិស័ួយសាធារណិៈ និ�ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួម័័ួនធ ទីីផ្ត�សារអ�ិ�ិជ្ជន  
និ�ឧសួ�សាហ៊ុកមួម និ�ឧសួ�សាហ៊ុកមួមង្កើសួវ៉ាហ៊ុរិញ្ជីញវ�ុ�។ ង្កើពីញអាជី្ជពីការង្ការ�៏យរូអខែ�ើ� 
របសួ់ង្កើលាកជាមួួយត្រូកះមួហ៊ុុះន KPMG ង្កើលាក ឈិន មានបទីពីិង្កើសាធន៍ខែផ្តនកមួះ�ង្ការ 
សួវនកមួម មួះនង្កើពី�ទីទីួ�បានជ្ជ�នាញខែផ្តនកពីនធដារអសួ់រយៈង្កើពី�១៤ ឆ្នាំំ��។ ង្កើលាក 

ឈិន ធាំ�ប់ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការបង្កើ�ើ��ការអនះវ�តរបសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន KPMG 

ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួង្កើវៀ�ណ្តាមួ និ�ង្កើត្រូកាយមួកបានប�ង្កើពីញ�ួនាទីីជាត្រូបធានខែផ្តនកអនះវ�ត 
ការត្រូបឹក�សាង្កើយាប�់របសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន KPMG អសួ់រយៈង្កើពី�៧ ឆ្នាំំ��។

ង្កើលាក ឈិន ធាំ�ប់កាន់��ខែណិ�ជាត្រូបធាន/សួមាជិ្ជកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ថ្ងៃនត្រូកះមួហ៊ុុះន
ង្កើផ្ត�ស�ៗជាង្កើត្រូចុះ�ន រួមួមាន ត្រូកះមួហ៊ុុះនអង្កើអចុះបី�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូទីពី�យសួកមួម (RHB Asset 

Management Sdn Bhd) ត្រូកះមួហ៊ុុះនអង្កើអចុះបី�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូទីពី�យសួកមួមឥសាំ�មួ 
អនតរជា�ិ (RHB Islamic International Asset Management Berhad) 
ត្រូកះមួហ៊ុុះនមួូ�ប័ត្រូ� អង្កើអចុះបី� (ត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃ�) សាធារណិៈចុះ�កា�់ (RHB Securities 

(Thailand) Public Company Limited) ត្រូកះមួហុ៊ុះនមូួ�ប័ត្រូ� អង្កើអចុះបី�ង្កើវៀ�ណ្តាមួ 
សាធារណិៈចុះ�កា�់ (RHB Securities Vietnam Company Limited) 
ធនាគារអង្កើអចុះបី�ឡាវចុះ�កា�់ (RHB Bank Lao Sole Co., Ltd) ត្រូកះមួហ៊ុុះន អ ង្កើអចុះ 
បី� សួះី��យួ�រឹធី (ង្កើ�មួបូឌា)) មួ.ក (RHB Securities (Cambodia) Plc.) និ� 
ត្រូកះមួហ៊ុុះន Ayer Holdings Berhad ជាត្រូកះមួហ៊ុុះនខែ��មានសួនែឹកហ៊ុុះន�ក់ 
ទីិញង្កើ�ផ្ត�សារហ៊ុុះនកួឡាឡា�ពីួរ (Kuala Lumpur Stock Exchange)។

សំមាសំភាពីគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង 
គ្រប៊ីធា�គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល, អភិិបាលឯករាជ្យយ មិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ជ្យ�ជាតិ៌មាា អេ�សំ��
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ង្កើលាក អាឌ្ិសួ�សាឌ្ិគឺីន អា�ី (“ង្កើលាក អាឌ្ិសួ�សាឌ្ិគឺីន”) ត្រូ�ូវបានខែ��តា�� 
ជាអភូិបា�មួិនឯករាជ្ជ�យ មួិនត្រូប�ិប�តិថ្ងៃនធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក  
(RHBBCP) ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�វិចុះឆិកា ឆ្នាំំ��២០១៩។ 

ង្កើលាក អាឌិ្សួ�សាឌិ្គីឺន ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជានាយកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�/នាយកត្រូប�ិប�ត ិ(“MD/ 

CEO”) ថ្ងៃនធនាគារ RHB Islamic Bank ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សួីហា ឆ្នាំំ��២០១៦។  
ង្កើលាក អាឌ្ិសួ�សាឌ្ិគឺីន ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការ�ឹកនា� ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�អភូិវឌ្�ឍង្កើសួវ៉ា 
ធនាគារ Islamic Banking និ� Shariah Business ង្កើ�កូ�� RHB Banking 

Group។

ង្កើលាក អាឌ្ិសួ�សាឌ្ិគឺីន មានបទីពីិង្កើសាធន៍ជា�២០ឆ្នាំំ�� កូ��ឧសួ�សាហ៊ុកមួមង្កើសួវ៉ា 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើដាយបានកាន់��ខែណិ�ជាន់�័សួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារ RHB Islamic  

Bank និ�ធនាគារ AlKhair International Islamic Bank Berhad ។ 
មួះនង្កើពី�ចុះូ�បង្កើត្រូមួ�ការង្កើ�ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� គា�់បានកាន់��ខែណិ�ជានាយក 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ត្រូបធានខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិការ ង្កើ�ធនាគារ Export-Import Bank  

Malaysia Berhad ។

គា�់មានបរិញ្ញាា�បត្រូ�ជាន់�័សួ់ខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ធះរកិចុះឹ (ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�) ពីីសាក� 
វិទី�យា�័យមាា�ង្កើ�សួះី និ�បរិញ្ញាា�បត្រូ�ធះរកិចុះឹ (ធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�) ពីីសាក� 
វិទី�យា�័យមួុូណ្តាសួ៍ថ្ងៃនត្រូបង្កើទីសួអូត្រូសាា��ី។ បខែនិមួពីីង្កើន� គា�់ក៏មានគឺះណិវះឌ្�ឍ ិ
ង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ��ូចុះជាសួញ្ញាា�បត្រូ�ឌ្ីបួ�មួខែផ្តនកវិភាគឺការវិនិង្កើយាគឺ ពីីសាក�វិទី�យា�័យ 
Teknologi MARA-“UiTM” ថ្ងៃនត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី និ�កមួមវិធីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�កត្រូមួិ� 
�័សួ់ (“AMP”) ពីីសាលាធះរកិចុះឹហាង្កើវី� ង្កើ�ទីីត្រូកះ�បូសួូ�នថ្ងៃនសួហ៊ុរ�ឋអាង្កើមួរិក។ 
គា�់ក៏ជាធនាគារិកជ្ជ�នាញថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នធនាគារិកជ្ជ�នាញង្កើ�អាសួះី (“AICB”) 
ធនាគារិកជ្ជ�នាញថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នធនាគារិកជ្ជ�នាញថ្ងៃនចុះត្រូកភូពីអ�់ង្កើគឺែសួ និ�ជាអនក 
ត្រូបកបវិជាា�ជ្ជីវៈជ្ជ�នាញខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ឥសាំ�មួ ថ្ងៃនវិទី�យាសាា�ន Islamic Finance 

Professionals ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី។ 

ង្កើលាក អាឌ្ិសួ�សាឌ្ិគឺីន ក៏ធាំ�ប់កាន់��ខែណិ�ជានាយកត្រូប�ិប�តិថ្ងៃនធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី�  
ត្រូបចា�ត្រូបង្កើទីសួឡាវ (RHB Bank Lao Sole Co., Ltd) និ�ត្រូកះមួហ៊ុុះន អ ង្កើអចុះ បី� 
សួះី��យួ�រឹធី (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (RHB Securities (Cambodia) Plc.) ផ្ត�ខែ�រ។ 
ង្កើលាក អាឌិ្សួ�សាឌិ្គីឺន ជាសួមាជិ្ជកខ្លាំ�ង្កើត្រូ� ង្កើ�កូ��ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាទីីត្រូបឹក�សាឧសួ�សាហ៊ុកមួម 
ធនាគារ មួហាវិទី�យា�័យធះរកិចុះឹ និ�គឺណិង្កើនយ�យ ថ្ងៃនសាក�វិទី�យា�័យមាា�ង្កើ�សួះ ី 
ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ឥសាំ�មួ (“IBFIM”) ថ្ងៃន 
ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី និ�ជាត្រូបធាន និ�សួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាថ្ងៃនសួមាគឺមួត្រូគឺឹ�សាា�ន 
ធនាគារឥសាំ�មួ ថ្ងៃនត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី (“AIBIM”)។

អេ�ក អាឌិិសំាឌិិ��� អាល�
អភិិបាលមិ�ឯករាជ្យយ មិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ �ិងជាតំ៌ណាងភា�ទូ��ិក
ជ្យ�ជាតិ៌មាា អេ�សំ��

www.rhbgroup.com.kh
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ង្កើលាក សួះី� អាហ៊ុ៍មាា�� ទីួហ៊ុើីក អា�់បារ៍ (“ង្កើលាក សួះី�”) ត្រូ�ូវបានខែ��តា�� 
ជាអភូិបា�មួិនឯករាជ្ជ�យ មួិនត្រូប�ិប�តិ ថ្ងៃនធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក 
(RHBBCP) ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសួភា ឆ្នាំំ��២០២១។ 

ង្កើលាក សួះី� មាន�ួនាទីីជាសួមាជ្ជិកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម គឺណិៈកមាា�ធិការ 
លាភូការ និ�ង្កើត្រូជ្ជ�សួតា�� គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ឥណិទាំនកត្រូមួិ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

ង្កើលាកត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាត្រូបធាន Group International Business ង្កើ� 
ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កះមួៈៈ ឆ្នាំំ��២០២១។ កូ���ួនាទីី�មីង្កើន� ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវជាចុះមួ�ប�របសួ់ 
ង្កើលាក សួះី� គឺឺត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��ការរីកចុះង្កើត្រូមួ�ន និ�ការអនះវ�តការង្ការរបសួ់ Group 

International Business ខែ��ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ពាណិិជ្ជីកមួម ង្កើសួវ៉ា 
ធនាគារវិនិង្កើយាគឺ និ� ត្រូទីពី�យសួកមួម ង្កើដាយង្កើធើ�ឱ្�យមានកិចុះឹសួហ៊ុការរវ៉ា�មួះ�ង្ការ 
និ�ធនធាន ង្កើ�ទូីទាំ��ត្រូគឺះប និ�កូ��បណ្តាា�ត្រូបង្កើទីសួខែ�� RHB Group មានវ�តមាន។ 
ង្កើលាកសួះី� ក៏នឹ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��អាជ្ជីវកមួមត្រូបមួូ�មួកវិញនូវត្រូបាក់កមួឹីមួិនខែមួន 
�ក់រាយផ្ត�ខែ�រ ង្កើដាយង្កើផ្លាា��ង្កើ��ការពីត្រូ�ឹ�កិចុះឹត្រូបឹ�ខែត្រូប�កូ��ការត្រូបមួូ�មួកវិញ។

មួះនង្កើពី�ខែ��តា��ឱ្�យកាន់��ខែណិ�ង្កើន� ង្កើលាកមាន��ខែណិ�ជាត្រូបធានខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�
របសួ់ត្រូគឺះប ចាប់តា��ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៦។

ង្កើលាក សួះី� មានបទីពីិង្កើសាធជា� ២០ឆ្នាំំ�� ង្កើ��ជ្ជ�នាញជ្ជគឺណិង្កើនយ�យករ និ�ជា 
អនកត្រូបកបវិជាា�ជ្ជីវៈហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ជាមួួយមួជ្ជ�ឈដាា�នជា�ិ និ�អនតរជា�ិ កូ��វិសួ័យង្កើត្រូប�  
និ�ឧសួម័ន ទីូរគឺមួនាគឺមួន៍ចុះ�័� និ�ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួមួ័័នធ ក៏�ូចុះជាការអភូិវឌ្�ឍ 
អចុះ�នត្រូទីពី�យ និ�សួ�ណិ�់។ ង្កើលាកបានចាប់ង្កើផ្តត�មួអាជ្ជីពីកូ��វិសួ័យហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
ជាមួួយត្រូកះមួហ៊ុុះន Shell ង្កើហ៊ុ�យបានង្កើធើ�ការង្កើ�ការិយា�័យង្កើផ្ត�ស�ៗរបសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន 
Shell ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី អូត្រូសាា��ី និ�ហ៊ុូ��់។ មួះនង្កើពី�ចុះូ�បង្កើត្រូមួ�ការង្ការ 
ជាមួួយ RHB Group ង្កើលាកគឺឺជាត្រូបធានខែផ្តនកហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ថ្ងៃនត្រូកះមួហុ៊ុះន UEM Group 

Berhad និ�ជាត្រូបធានខែផ្តនកហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន Smart Axiata (កមួុ�ជា)។

ង្កើលាក សួះី� ទីទីួ�បានបរិញ្ញាា�បត្រូ�ជាន់�័សួ់ខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹ និ�បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនក 
គឺណិង្កើនយ�យ ពីីសាក�វិទី�យា�័យអី�សាំ�មួអនតរជា�ិមាា�ង្កើ�សួះី។ ង្កើលាក សួះី� គឺឺជា 
សួមាជិ្ជកថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នគឺណិង្កើនយ�យករជ្ជ�នាញខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� (CIMA) និ�ជាសួមាជិ្ជក 
ថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នគឺណិង្កើនយ�យករមាា�ង្កើ�សួះី (MIA)។

ង្កើលាក សួះី� ធាំ�ប់កាន់��ខែណិ�ជាត្រូបធានត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB (Philippines), 
ត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB Kawal Sdn Bhd, ត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB Trustees Berhad,  

ត្រូកះមួហ៊ុុះន Malaysian Trustees Berhad, ត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB Investment Ltd 

និ�ត្រូកះមួហ៊ុុះន Banfora Pte Ltd។

អេ�ក សំ��ថ អាហ៍ិមាា ត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
អភិិបាលមិ�ឯករាជ្យយ មិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ជ្យ�ជាតិ៌មាា អេ�សំ��

សំមាសំភាពីគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល (ត៌)
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អេ�កគ្រសំ� អេ�ា  សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
អភិិបាលឯករាជ្យយ មិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ជ្យ�ជាតិ៌ផ្នែ�ែរ

ង្កើលាកត្រូសីួ ង្កើ�ា� សួ�វះទាំា�រី (“ង្កើលាកត្រូសីួ សួ�វះទាំា�រី”) ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាអភិូបា�ឯករាជ្ជ�យ 
មួិនត្រូប�ិប�តិ ថ្ងៃនធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (RHBBCP) ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ 
ខែ�ឧសួភា ឆ្នាំំ��២០១៩។ 

ង្កើលាកត្រូសួី សួ�វះទាំា�រី ក៏ជាត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម និ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
លាភូការ និ�ង្កើត្រូជ្ជ�សួតា�� ង្កើហ៊ុ�យក៏ជាសួមាជិ្ជកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ 
និ�គឺណិៈកមាា�ធិការឥណិទាំនកត្រូមួិ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ផ្ត�ខែ�រ។

ង្កើលាកត្រូសួី សួ�វះទាំា�រី គឺឺជាថ្ងៃ�គឺូសាា�បនិក និ�ជានាយិកាត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ថ្ងៃនត្រូកះមួហ៊ុុះន 
ង្កើអចុះអឹមួអិ� (HML)។ ង្កើលាកត្រូសីួមានជ្ជ�នាញខែផ្តនកធនាគារ ត្រូប�ិប�តកិារពាណិិជី្ជកមួម 
ត្រូប�ិប�តិការ�ីធែី ការង្ការ/កមួមភាពី ទីូរគឺមួនាគឺមួន៍ សួណ្តាា�គារ និ�រមួណិីយដាា�ន 
សួត្រូមួះ�សួត្រូមួួ� បណិតឹ�វិវ៉ាទី និ�មានបណ្តាា�ញការង្ការ�អជាមួួយត្រូគឺប់វិសួ័យខែ�� 
ពាក់ពី័នធ រួមួទាំ��មួន្ត្រីនូីរដាា�ភូិបា�ផ្ត�។ ង្កើដាយមានបទីពីិង្កើសាធន៍ជា�២០ឆ្នាំំ��  
រួមួជាមួួយសួញ្ញាា�បត្រូ�បណិឌ�ិខែផ្តនកវិទី�យាសាត្រូសួត នង្កើយាបាយ និ�បរិញ្ញាា�បត្រូ�ជាន់�័ស់ួ 
ខែផ្តនកនី�ិសាត្រូសួត ង្កើលាកត្រូសួីត្រូ�ូវបានង្កើគឺទីទីួ�សាា��់ជាង្កើមួធាវីខែ����បីង្កើឈាា�� 
ង្កើ�កមុួ�ជា ខែ��ត្រូបកបត្រូពីមួង្កើដាយចុះ�ង្កើណិ��ឹ� និ�បទីពិីង្កើសាធន៍�៏ត្រូបង្កើសួ�រថ្ងៃ�ែថាំ� កូ�� 
ការង្កើដា�ត្រូសាយបញ្ញាហ�សួត្រូមាប់កូនកដីត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី�័សួ់។

កូ��នាមួជាង្កើមួធាវីត្រូកះមួហ៊ុុះន និ�បណិតឹវិវ៉ាទី ង្កើលាកត្រូសួី សួ�វះទាំា�រី បានង្កើធើ�ជា��ណ្តា� 
កូនកដីកូ��សួ�ណិុ�ង្កើរឿ�ខែ��សួុ�គឺសាា�ញរាប់រយករណិី ទាំ��សួត្រូមាប់សាា�ប័នឯកជ្ជន 
និ�សាធារណិៈ។ ង្កើលាកត្រូសីួ បាន��ណ្តា�ឱ្�យធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ត្រូបកបង្កើដាយង្កើជាគឺជ័្ជយ 
កូ��ការត្រូបមួូ�បានវិញនូវត្រូបាក់កមួឹីជាត្រូបាក់�ះលាំ�រយាា��ង្កើត្រូចុះ�ន ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបាន 
ខែ��តា��ជាង្កើមួធាវីជាន់�័សួ់របសួ់ធនាគារពាណិិជ្ជីង្កើផ្ត�ស�ៗ។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើទីៀ� 
ង្កើលាកត្រូសួីបាន��ណ្តា�ឱ្�យត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើសួវ៉ាកមួ�សានតធ�ជា�ង្កើគឺង្កើ�កមួុ�ជាសួត្រូមាប់ការ 
ដាក់សួ�ង្កើណិ��ក់��បូ�ជាសាធារណិៈ (IPO) ខែ��មាន�ថ្ងៃមួែ ៣៦៩ លាន�ះលាំ�រ 
អាង្កើមួរិក សួត្រូមាប់ការចុះះ�បញ្ជីីីរបសួ់�ួ�នង្កើ�ផ្ត�សារភាគឺហ៊ុុះនហ៊ុះ�កះ� ង្កើហ៊ុ�យបានកាំ�យ
ជាត្រូកះមួហ៊ុុះនកមួុ�ជា��បូ� ខែ��បានង្កើចុះញសួញ្ញាា�ប័ណិណង្កើ�ង្កើត្រូ�ត្រូបង្កើទីសួ ង្កើដាយបាន 
បង្កើ�ើ�នត្រូបាក់ចុះ�នួន ៣០០លាន�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក។ 

ង្កើលាកត្រូសួី សួ�វះទាំា�រី ក៏ជាសួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ថ្ងៃនធនាគារ RHB Bank  

Lao Sole Co., Ltd និ�ត្រូកះមួហ៊ុុះន អ ង្កើអចុះ បី� សួះី��យួ�រឹធី (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (RHB 

Securities (Cambodia) Plc) ផ្ត�ខែ�រ។

www.rhbgroup.com.kh
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ង្កើលាក វ��ស  គីឺ បុ ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជានាយកត្រូប�ិប�ត ិចាប់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា�ឆំ្នាំ�� 
២០២០និ�ជាសួមាជិ្ជកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�ថ្ងៃនធនាគារអង្កើអចុះបី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ��ះលា ឆំ្នាំ��២០២០។ 

ង្កើលាកមានបទីពិីង្កើសាធន៍យាា��ទូី��ទូីលាយ ង្កើដាយបានប�ង្កើពីញ�ួនាទីីជាអនក�ឹកនា�  
កូ��វិស័ួយធនាគារអស់ួរយៈជា� ៣៤ ឆំ្នាំ��មួកង្កើហ៊ុ�យ។ ង្កើលាកបានកាន់�ួនាទីីជាអនក 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័ស់ួ កូ��ការ�ឹកនា�ក�ង្កើណិ�នកូ��ធនាគារអាជី្ជវកមួម និ�ធនាគារ�ក់ 
រាយ និ�អ�ិ�ិជ្ជន ង្កើ�កូ��ត្រូគឹឺ�សាា�នហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ខែ����បីង្កើឈាា��នានា ង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួ 
មាា�ង្កើ�សួះ។ី

បទីពិីង្កើសាធន៍ការង្ការរបស់ួង្កើលាក មានវសិា�ភាពីយាា��ទូី��ទូីលាយកូ��វស័ិួយ 
ធនាគារង្កើ�តាមួសាខ្លាំ ការិយា�័យកណ្តាា�� និ�ថាំ�ក់��បន់ ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ�� 
ធនាគារសាជ្ជីវកមួម ពាណិិជ្ជីកមួមនិ�អ�ិ�ិជ្ជន ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ពាណិិជ្ជីកមួម ការអភូិវឌ្�ឍ 
ផ្ត�ិ�ផ្ត�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឥណិទាំន ការ�ក់ និ�ទីីផ្ត�សារ ក៏�ូចុះជាការអភិូវឌ្�ឍន៍អាជី្ជវកមួម 
ថំា�ក់��បន់។

មួះនង្កើពី�ការខែ��តា�� ង្កើលាក វ��ស  ត្រូ�ូវបានបញ្ជីូ�នង្កើ�បង្កើត្រូមួ�ការជាត្រូបធានសួតីទីី 
ថ្ងៃនធនាគារអង្កើអចុះបី�ត្រូបចា�ត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃ� ង្កើ�កូ��ខែ��ះលា ឆំ្នាំ��២០១៤ មួះនង្កើពី�ង្កើលាក 
ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជានាយកត្រូប�ិប�ត ិចាប់ពីីខែ�ឧសួភា ឆំ្នាំ��២០១៥ ��់ខែ�សីួហា  
ឆំ្នាំ��២០២០។ ង្កើលាកធំា�ប់ជាអនះត្រូបធានត្រូបចា�ត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃនធនាគារអង្កើអចុះបី� (ង្កើ�មួបូឌា) 
ភីូអិ�សួះ ីចាប់ពីីខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០១៣ រហូ៊ុ���់ង្កើពី�ង្កើលាកត្រូ�ូវង្កើ�កាន់��ខែណិ� 
ជាត្រូបធានសួដទីីីថ្ងៃនធនាគារអង្កើអចុះបី� ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃ� ង្កើ�ខែ��ះលា ឆំ្នាំ��២០១៤។

ង្កើលាកជាសួមាជ្ជិកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួ�ខ្លាំន់ៗ �ូចុះជា គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូទីពីសួកមួម និ�ប�ណិុ� គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ� 
គឺណិៈកមាា�ធិការផ្តត�់កមួឹីឥណិទាំន។ ង្កើលាកបានបញ្ជីឹប់អនះបណិឌិ�ខែផ្តនករ�ឋបា� 
ពាណិិជ្ជីកមួមពីីត្រូបង្កើទីសួកាណ្តាដា និ�ជាមាា�សួ់ពានរង្កាា�ន់ត្រូបធានត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�
ង្កើដាយបានបញ្ជីឹប់ summa cum laude។ ង្កើលាកក៏បានចុះូ�រួមួកមួមវិធីអភូិវឌ្�ឍន ៍
ភាពីជាអនក�ឹកនា�ជាន់�័សួ់របសួ់ INSEAD កូ��ឆ្នាំំ��២០១៤ ផ្ត�ខែ�រ។

ង្កើលាក វ��ស ក៏ជាសួមាជិ្ជកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�របស់ួ អ ង្កើអចុះ បី� សួះ�ី�យួ�រធីឹ (ង្កើ�មួបូឌា) 
មួ.ក ផ្ត�ខែ�រ។

អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
អ�គនាយក/អភិិបាលឯករាជ្យយ គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ 
ជ្យ�ជាតិ៌មាា អេ�សំ��

សំមាសំភាពីគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល (ត៌)
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គាណ៍ៈកាមាាធិកាារស់វនាកាមា

ប្រ�ធានាប្រកាុម 
ប្រ�ឹកាសាភាិបាាល

 គាណ៍ៈកាមាាធិកាារ 
ប្រគា�់ប្រគាង

គ្រប៊ីធា�គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

អេ�ក ទួូ� សំ��ថ អាហ៍ិមាា ត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
សំមាជិ្យក�ណ៍ៈកមាែ ធិការ

អេ�ក អាឌិិសំាឌិិ��� អាល�
សំមាជិ្យក�ណ៍ៈកមាែ ធិការ

អេ�កគ្រសំ� អេ�ា  សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
សំមាជិ្យក�ណ៍ៈកមាែ ធិការ

អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
សំមាជិ្យក�ណ៍ៈកមាែ ធិការ

អេ�កគ្រសំ� អេ�ា  សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
សំមាជិ្យក�ណ៍ៈកមាែ ធិការ
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គាណ៍ៈកាមាាធិកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ

គាណ៍ៈកាមាាធិកាារឥណ៍ទ្ធានា

ប្រ�ធានាប្រកាុមប្រ�ឹកាាាភិិបាាល

www.rhbgroup.com.kh
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ថ្នាា�ក់ដឹឹកនាំំជាន់ខ្ពពស់់



ថ្នាា�ក់ដឹឹកនាំំជាន់ខ្ពពស់់



សំមាសំភាពីរប៊ីស់ំថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំា�់�័ស់ំ

ង្កើលាក វ��ស គឺី បុ ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជានាយកត្រូប�ិប�តិ (CEO) ថ្ងៃនធនាគារ  
អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភីូអិ�សួះ ីជាផួ្ត�វការចាប់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា� ឆំ្នាំ��២០២០។ 
ង្កើលាក គីឺ ផូ្ត មានបទីពិីង្កើសាធការង្ការជាង្កើត្រូចុះ�នជា�៣៤ឆំ្នាំ�� ង្កើ�កូ��ឧសួ�សាហ៊ុកមួម 
ធនាគារ ង្កើដាយង្កើលាកបានកាន់មួះ���ខែណិ�ជាថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ��ឹកនា�ជាន់ 
�័សួ់ រួមួមាន��ខែណិ�ជាត្រូបធានង្កើសួវ៉ាធនាគារធះរៈកិចុះឹ និ�ជាត្រូបធានង្កើសួវ៉ា 
ធនាគារកិចុះឹខែផ្តនក�ក់រាយនិ�អ�ិ�ិជ្ជន ង្កើ�កូ��សាា�ប័នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ����បីៗ 
ខែ��មានការទីទីួ�សាា��់ង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី។

បទីពីិង្កើសាធន៍ការង្ការ�៏ង្កើត្រូចុះ�នរបសួ់ង្កើលាកង្កើ�កូ��វិសួ័យធនាគារ រួមួមានង្កើសួវ៉ាធនាគារ 
ធះរៈកិចឹុះ និ�អ�ិ�ិជ្ជន ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ពាណិិជី្ជកមួម ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សាខ្លាំ ការអភិូវឌ្�ឍន៍ផ្ត�ិ�ផ្ត� 
ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឥណិទាំន ការ�ក់ និ�ទីីផ្ត�សារ ក៏�ូចុះជាការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�អាជ្ជីវកមួមកូ����បន់។

មួះនង្កើពី�ទីទីួ�បានការខែ��តា��ង្កើន� ង្កើលាក គឺី ផ្តូ ត្រូ�ូវបានចា�់តា��ង្កើ�បង្កើត្រូមួ�ការជា 
ត្រូបធានសួតីទីី ថ្ងៃនធនាគារ RHB Bank ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃ� ង្កើ�កូ�� ខែ��ះលា ឆ្នាំំ��២០១៤ 
មួះនង្កើពី�ង្កើលាកត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជានាយកត្រូប�ិប�តិចាប់ពីីខែ�ឧសួភា ឆ្នាំំ��២០១៥  
��់ខែ�សួីហា ឆ្នាំំ��២០២០។ ង្កើលាក គឺឺជាអនះត្រូបធានត្រូបចា�ត្រូបង្កើទីសួសួត្រូមាប់ធនាគារ  
អ ង្កើអចុះ បី� (កមួុ�ជា) ភូីអិ�សួះី ចាប់ពីីខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០១៣ រហ៊ុូ���់ង្កើពី�ខែ�� 
ង្កើលាកត្រូ�ូវបានចា�់តា��ង្កើ�បង្កើត្រូមួ�ការង្កើ�ធនាគារ RHB ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃ�កូ �� 
ខែ��ះលា ឆ្នាំំ��២០១៤។

ង្កើលាកជាសួមាជ្ជិកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួ�ខ្លាំន់ៗ �ូចុះជា គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូទីពីសួកមួម និ�ប�ណិុ� គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ� 
គឺណិៈកមាា�ធិការផ្តត�់កមួឹីឥណិទាំន។ ង្កើលាកបានបញ្ជីឹប់អនះបណិឌិ�ខែផ្តនករ�ឋបា� 
ពាណិិជ្ជីកមួមពីីត្រូបង្កើទីសួកាណ្តាដា និ�ជាមាា�សួ់ពានរង្កាា�ន់ត្រូបធានត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
ង្កើដាយបានបញ្ជីឹប់ summa cum laude។ ង្កើលាកក៏បានចុះូ�រួមួកមួមវិធីអភូិវឌ្�ឍន៍ភាពីជា
អនក�ឹកនា�ជាន់�័សួ់របសួ់ INSEAD កូ��ឆ្នាំំ��២០១៤ ផ្ត�ខែ�រ។ 

កូ��នាមួជានាយកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូបចា�ត្រូបង្កើទីសួ ង្កើលាក វ��ស ក៏ជាសួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
របសួ់ អ ង្កើអចុះ បី� សួះី��យួ�រឹធី (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក ផ្ត�ខែ�រ។

អេ�ក វងស �� ប៊ីា
នាយកគ្រប៊ីចាំគំ្រប៊ីអេទូសំ/នាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
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អេ�ក យា�ង ជ្យ�ងសា�
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងឥណ៍ទ្ធា�

ង្កើលាក យុះ� បានបង្កើត្រូមួ�ការង្កើ�កូ��ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា)ភូីអិ�សួះី 
ចាប់តា��ខែ�វិចុះឆិកា ឆ្នាំំ��២០១០ង្កើហ៊ុ�យបចុះុ�ប�បននង្កើន� ង្កើលាកមានមួះ���ខែណិ�ជា 
ត្រូបធានខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឥណិទាំន។ 

ង្កើលាកមានបទីពីិង្កើសាធសួរះប ៣៤ ឆ្នាំំ�� កូ��វិសួ័យធនាគារ និ�វិសួ័យហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
ង្កើដាយអនះវ�តជាក់ខែសួដ�យាា��ទីូ��ទីូលាយង្កើ�កូ��ខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឥណិទាំន។ 
ចុះ�ង្កើណិ��ឹ�កូ��ត្រូសួះករបស់ួង្កើលាក យុះ� ខែ��បានង្កើធើ�ការជា� ១១ ឆំ្នាំ�� ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួ 
កមួុ�ជា ផ្តដ�់ទី�នះកចុះិ�តបខែនិមួ ង្កើ��សួមួ�ិភាពីរបសួ់ង្កើលាក កូ��ការបខែនិមួ�ថ្ងៃមួែង្កើ�� 
�ួនាទីីខែ��បានអនះវ�ត។

ង្កើលាកក៏មានបទីពីិង្កើសាធ និ�ជ្ជ�នាញយាា��ទីូ��ទីូលាយ កូ��ការង្កើរៀបចុះ�ខែផ្តនការ 
និ�យះទីធសាត្រូសួតសួត្រូមាប់ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឥណិទាំនរបស់ួធនាគារ អង្កើអចុះបី� (ង្កើ�មួបូឌា) 
មួ.ក ង្កើដាយធានាថា អភូិបា�កិចុះឹ និ�ការអនះង្កើលាមួ ថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការ SLA ត្រូ�ូវ 
បានត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់ត្រូគឺប់ង្កើពី�ង្កើវលា។

ចុះ�ណិុចុះខែ��ង្កើ�ចុះង្កើធាំ�មួួយង្កើ�កូ��អាជ្ជីពីធនាគាររបសួ់ង្កើលាក គឺឺការចុះូ�រួមួកូ�� 
ការង្ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យសួវនកមួមមួូ�និធិរូបិយវ�ុ�អនតរជា�ិ ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា កូ�� 
ឆំ្នាំ��២០១០។ ង្កើលាកបានចូុះ�រួមួកមួមវិធីភាពីជាអនក�ឹកនា�ជាន់�័ស់ួ INSEAD ង្កើ� 
ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី និ�ទីទីួ�បានបរិញ្ញាា�បត្រូ�ជាន់�័សួ់ខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ធះរកិចុះឹ។

អេ�ក �ងឹ មូ� ហិី�
គ្រប៊ីធា�អេសំវាធនាគារផ្នែ�ែកលក់រាយ

ង្កើលាក �ឹ� មួូន ហ៊ុើី ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាត្រូបធានង្កើសួវ៉ាធនាគារខែផ្តនក�ក់រាយ 
ង្កើ�ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (កមួុ�ជា) ភូីអិ�សួះី (RHBBCP ឬ ធនាគារ) កូ�� 
ឆ្នាំំ��២០២០។ គា�់បានចុះូ�រួមួជាមួួយ RHB GROUP តា��ពីីខែ��ះលា 
ឆ្នាំំ��២០២០។ គា�់មានបទីពីិង្កើសាធន៍ង្កើត្រូចុះ�នជា� ១៨ ឆ្នាំំ��កូ��វិសួ័យធនាគារ 
និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ជាមួួយធនាគារបរង្កើទីសួ និ�ធនាគារកូ��ត្រូសួះកឈានមួះ�ង្កើគឺ ង្កើ� 
ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី។

គា�់មានបទីពីិង្កើសាធន៍ជាង្កើត្រូចុះ�នង្កើ��ខែផ្តនកយះទីធសាត្រូសួត�ក់រាយ ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ខែផ្តនក 
ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ផ្ត�ិ�ផ្ត� ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការ�ក់ និ�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�បណ្តាា�ញ (បណ្តាា�ញ 
ធនាគារឌ្ីជ្ជី�� និ�បណ្តាា�ញខែចុះកចាយការ�ក់តាមួសាខ្លាំ) ។

ង្កើលាកបានបញ្ជីឹប់ការសួិក�សាពីីវ ិទី�យាសាា�ន Chartered Institute of  

Marketing  (CIM) ពីីចុះត្រូកភូពីអ�់ង្កើគឺែសួកូ��ឆ្នាំំ��២០០២ ។ ង្កើលាកក៏ជា  
Chartered Marketer ថ្ងៃនវិទី�យាសាា�ន CIM  មួួយរូបផ្ត�ខែ�រ ង្កើហ៊ុ�យង្កើលាក 
បានចុះូ�រួមួកូ��កមួមវិធិអភូិវឌ្�ឍន៍ភាពីជាអនក�ឹកនា�ជាន់�អសួ់របសួ់ INSEAD 
ង្កើ�កូ��ឆ្នាំំ��២០១៨។

www.rhbgroup.com.kh

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 215សំមាសំភិាពីរ�សំ់ថ្នាំាកា់ដឹឹកានាា�ជាានា់�័សំ់



អេ�ក លឹម ឈិិ� វាា�
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកប៊ីអេចីកវទិូា

ង្កើលាក �ឹមួ ឈិន វ៉ាា�ន បចុះុ�ប�បននមាន�ួនាទីីជាត្រូបធានខែផ្តនកបង្កើចុះឹកវិទី�យាថ្ងៃនធនាគារ 
អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភូីអិ�សួះី។

មួះនង្កើពី�ចូុះ�រួមួជាមួួយធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភីូអិ�សួះ ីង្កើលាក ឈិនវ៉ាា�ន 
បានបង្កើត្រូមួ�ការង្ការជា ត្រូបធានខែផ្តនកបង្កើចុះឹកវិទី�យា ង្កើ�ធនាគារវឌ្�ឍនៈ និ�ធនាគារ 
កាណ្តាឌ្ីយាា� ខែ��ជាធនាគារកូ��ត្រូសួះកកាន់កាប់ង្កើដាយជ្ជនជា�ិខែ�មរ។ ង្កើលាក 
បានចាប់ង្កើផ្តត�មួអាជ្ជីពីការង្ការកូ��វិសួ័យធនាគារង្កើ�ឆ្នាំំ��២០០០ខែ��ង្កើលាកបាន 
�ឹកនា�ជ្ជ�នាញធនាគារង្កើអ�ិចុះត្រូ�ូនិក មួួយត្រូកះមួកូ��ការង្កើប�ក��ង្កើណិ�រការធនាគារ 
អី�នង្កើធ�ណិិ�សាជ្ជីវកមួម��បូ�ប�អសួ់ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី។

ង្កើលាក ឈិនវ៉ាា �ន ខែ��ខែ�ជ្ជត្រូមួះញត្រូកះមួការង្ការរបសួ់ង្កើលាក ឱ្�យង្កើធើ �ការង្កើ�� 
បញ្ញាហ�សួ�ខ្លាំន់ៗជាង្កើត្រូចុះ�នកូ��ខែផ្តនកធនាគារឌ្ីជ្ជី�� ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�ន “ការគឺិ�ឱ្�យបាន 
ទូី��ទូីលាយ” ង្កើ��មួ�បីជួ្ជយត្រូកះមួរបស់ួង្កើលាកង្កើអាយបង្កើ�ើ��នូវទីសួ�សនវិស័ួយ យះទីធសាត្រូសួត 
ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ង្កើសួវ៉ា�មីៗ។

ង្កើលាកបានបញ្ជីឹប់ថាំ�ក់បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកវិទី�យាសាត្រូសួតកះ�ពី�យួ�ទី័រ ពីីសាក�វិទី�យា�័យ 
ង្កើ�មួខែបុ� (Campbell University) និ�បានង្កើធើ�ជាវ៉ាគឺមិនង្កើ�កូ��សួននិសួីទី 
សួដីពីីកិចុះឹការធនាគារង្កើ�កូ����បន់។

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� រត៌នាគារ �ិងយ�ទូធសាគ្រសំិ

ង្កើលាកខ្លាំវីន ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាត្រូបធានហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រ�នាគារ និ�យះទីធសាត្រូសួត 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០។ ង្កើលាក �វីន �ឹកនា�មួះ�ង្ការហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ� 
កូ��ធនាគារ រួមួមានការង្កើរៀបចុះ��វិកា ការរាយការណិ៍ ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មួូ�ធន និ� 
តារា��ះ��យការ ពីនធដារ និ��ទីធកមួម។ ខ្លាំវីន មានបទីពិីង្កើសាធន៍ចុះត្រូមួះ�ជា� ២០ឆំ្នាំ��  
ង្កើ��ខែផ្តនកត្រូបឹក�សាង្កើយាប�់ខែផ្តនកគឺណិង្កើនយ�យ និ�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សាជ្ជីវកមួម ខែ�� 
រួមួមានង្កើសួវ៉ាង្កើ�កូ��ត្រូកះមួធនាគារកិចុះឹង្កើត្រូ�ត្រូបង្កើទីសួ និ�ត្រូកះមួហ៊ុុះនត្រូបឹក�សាង្កើយាប�់ 
អនតរជា�ិ។

មួះនង្កើពី�ចូុះ�រួមួជាមួួយធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (កមុួ�ជា) ភីូអិ�សួះ ីង្កើលាកគឺឺជាត្រូបធាន 
ខែផ្តនកខែផ្តនការ និ�វិភាគឺអាជី្ជវកមួម,ង្កើសួវ៉ាធនាគារ�ក់រាយរបស់ួត្រូគឺះប និ�ជាត្រូបធាន 
សួតីទីីសួត្រូមាប់ខែផ្តនកយះទីធសាត្រូសួតអ�ិ�ិជ្ជន, ង្កើសួវ៉ាធនាគារ�ក់រាយរបសួ់ត្រូគឺះប។

ង្កើលាកបានចុះូ�បង្កើត្រូមួ�ការង្ការង្កើ� RHB GROUP បនាា�ប់ពីីធនាគារ OCBC 

ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី ខែ��ង្កើ�ទីីង្កើនា�ង្កើលាកបានបង្កើត្រូមួ�ការង្ការកូ���ួនាទីីជាង្កើត្រូចុះ�ន 
រួមួមានត្រូបធានខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ធនាគារ�ក់រាយ និ�ជាត្រូបធានខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ថ្ងៃន 
ត្រូកះមួហ៊ុុះន e២ Power Sdn Bhd ខែ��ជាបះត្រូ�សួមួ័័នធរបសួ់ OCBC Group។ 
ង្កើលាកបានចាប់ង្កើផ្តត�មួអាជី្ជពីការង្ការជាមួួយErnst & Young ង្កើ�ចុះត្រូកភូពីអ�់ង្កើគឺែសួ។

ង្កើលាក ខ្លាំវីន បានបញឹ្ជីប់ការសិួក�សាង្កើដាយទីទួី�បានសួញ្ញាា�ប័ត្រូ�កិ�តយិសួថំា�ក់ទីី១ 
ខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹពីីសាក�វិទី�យា�័យ Manchester ថ្ងៃនចុះត្រូកភូពីអ�់ង្កើគឺែសួ។ 
គា�់ជាសួមាជ្ជិកថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នគឺណិង្កើនយ�យករជ្ជ�នាញ ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួអ�់ង្កើគឺែសួ និ� 
ខែវ� (ICAEW) ។

សំមាសំភាពីរប៊ីស់ំថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំា�់�័ស់ំ (ត៌)
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អេ�ក មហាមាា ត់៌ រ ាស់ំអេយាត៌ បី៊ី�� អាប់៊ី រាាហ៍ិមាា �់
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកប៊ីអេចីកវទិូា

បចុុះ�ប�បននង្កើន� ង្កើលាក រ៉ស់ួង្កើយុ� បី�ន អាប់ រាា�ហ៍៊ុមាា�ន់ បង្កើត្រូមួ�ការជាត្រូបធានខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភ័ូយ ង្កើ�កូ��ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភីូអិ�សួះនិី�ត្រូកះមួហុ៊ុះន អ ង្កើអ បី�  
(សួះី��យួ�រីធី) ភូីអិ�សួះី។ 

ង្កើលាក ធាំ�ប់បង្កើត្រូមួ�ការជាសួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូប�ិប�តិការខែផ្តនកហានិភូ័យ ង្កើ�ធនាគារ 
RHB Bank Berhad  (ការិយា�័យកណ្តាា��) ង្កើ�ទីីត្រូកះ�កូឡាឡា��ពីួ 
ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី និ�មានបទីពីិង្កើសាធខែផ្តនកធនាគារ ទាំ��ង្កើ�ធនាគារកូ��ត្រូសួះក  
និ�ធនាគារបរង្កើទីសួ។ 

ង្កើលាក ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាអនកជ្ជ�នាញវិជាា�ជ្ជីវៈខែផ្តនកធនាគារ វិទី�យាសាា�ន 
Chartered Banker អាសួះី, ជាអនកជ្ជ�នាញខែផ្តនក ACCA ត្រូពីមួទាំ��បានបញ្ជីឹប់ 
បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកគឺណិង្កើនយ�យ ង្កើ�សាក�វិទី�យា�័យ Oxford Brookes ។

ចុះកុ�វិស័ួយរបស់ួង្កើលាក ង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ គឺឺបង្កើ�ើ�នកត្រូមិួ� វប�បធម៌ួហានិភ័ូយ  
និ�ការយ�់�ឹ� ង្កើ�កូ��សាា�ប័ន ង្កើដាយធានាថា ង្កើយ��រួមួគាំ�បង្កើ�ើ�ននូវវឌ្�ឍនភាពី 
ត្រូបកបង្កើដាយការទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវ។

អេ�ក សំ�� អេ�ង
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកកិចីការធនាគារអាជ្យ�វកមែ

ង្កើលាក សួះ� ង្កើ��បានចុះូ�រួមួបង្កើត្រូមួ�ការង្ការង្កើ�ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� កូ����ខែណិ� 
ជាត្រូបធានកិចឹុះការធនាគារអាជី្ជវកមួម ចាប់តា��ពីីខែ�កញ្ញាា� ឆំ្នាំ��២០១៨។ គា�់ទីទួី� 
�ះសួត្រូ�ូវកូ��ការង្កើរៀបចុះ� និ�អនះវ�តការអភូិវឌ្�ឍអាជ្ជីវកមួម យះទីធសាត្រូសួតទីីផ្ត�សារ និ� 
ខែផ្តនការសួកមួមភាពី ង្កើ��មួ�បីង្កើឆ្លែ�យ�បង្កើ�នឹ�ង្កើគា�ង្កើ� ង្កើគា�ប�ណិ� និ� 
ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ។

មួះនង្កើពី�ចុះូ�រួមួជាមួួយធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� ង្កើលាកមានបទីពីិង្កើសាធន៍កូ��ខែផ្តនក 
�ក់ជ្ជួរមួះ� ត្រូបធានខែផ្តនកទី�នាក់ទី�ន� និ�ត្រូបធានខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួមជាមួួយធនាគារ 
បរង្កើទីសួចុះ�នួនពីីរ ង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា អសួ់រយៈង្កើពី�ជា� ១៣ ឆ្នាំំ��។ ង្កើលាក 
បានបញ្ជីឹប់ការសួិក�សាថាំ�ក់បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនករ�ឋបា�អាជ្ជីវកមួមង្កើ�ឆ្នាំំ��២០០៥ 
កូ��ជ្ជ�នាញត្រូគឺប់ត្រូគឺ�អាជ្ជីវកមួម និ�ទីទីួ�បានអនះបណិឌិ�ខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ធះរកិចុះ ឹ
(MBA) ង្កើ��ជ្ជ�នាញហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ធនាគារង្កើ�សាក�វិទី�យា�័យង្កើបៀ�ត្រូបាយ 
កូ��ឆ្នាំំ��២០១០។ ង្កើលាកបានបញ្ជីឹប់វគឺគវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែជ្ជ�នាញឥណិទាំន (CSA) -  

Certified OMEGA ពីី Global ង្កើ��ការរអនះវ�តឥណ្តាទាំន និ�កមួឹីខែ���អ 
ប�ផ្តះ� កូ��ឆ្នាំំ��២០១៤។ 

www.rhbgroup.com.kh
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អេ�ក តាំងំ អេសំៀវហីិ��
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកវាយត៌នៃមៃ �ិងពិី�ិត៌យអេម�លឥណ៍ទ្ធា�

ង្កើលាក តា�� បានបង្កើត្រូមួ�ការ ង្កើ�កូ��ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ចាប់តា��� 
ពីីខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០១៤ និ�បចុះុ�ប�បននង្កើន� ង្កើលាក ជាត្រូបធានខែផ្តនកវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ និ� 
ពីិនិ��យង្កើមួ��ឥណិទាំន។ ង្កើលាកមានបទីពីិង្កើសាធកូ��វិសួ័យធនាគាររយៈង្កើពី� 
១៣ឆំ្នាំ�� ជាពិីង្កើសួសួង្កើ�កូ��ខែផ្តនកធនាគារពាណិិជី្ជកមួម និ�ខែផ្តនក�ក់រាយ ង្កើដាយបាន 
បង្កើត្រូមួ�ការ ទាំ��ង្កើ�សាខ្លាំ ទាំ��ង្កើ�ការិយា�័យកណ្តាា�� ង្កើ�កូ��ខែផ្តនកត្រូប�ិប�តកិារ 
ឥណិទាំនសាខ្លាំ និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឥណិទាំន។

ង្កើលាក បានបញ្ជីឹប់បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកវិទី�យាសាត្រូសួត ង្កើ�សាក�វិទី�យា�័យបង្កើចុះឹកវិទី�យា
មាា�ង្កើ�សួះី កូ��ឆ្នាំំ��២០០៨។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើទីៀ� ង្កើលាកក៏បានទីទីួ�សួញ្ញាា�បត្រូ� 
វិជាា�ជ្ជីវៈឥណិទាំន ពីីវិទី�យាសាា�ន Chartered Bankers អាសួះី (AICB) ង្កើ� 
កូ��ឆ្លន��២០១២។

អេ�ក ឈឹិម សាអេរ ាត៌
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ

ង្កើលាក សាង្កើរ៉� បានបង្កើត្រូមួ�ការ ង្កើ�កូ��ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភូីអិ�សួះី 
ង្កើ�ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០០៩ ជាត្រូបធានខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��។ បចុះុ�ប�បននង្កើន� ង្កើលាក 
មាន�ួនាទីីជាត្រូបធានខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិការ ចាប់តា��ពីីខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០១៩។ ង្កើលាក 
មានបទីពីិង្កើសាធការង្ការកូ��វិសួ័យធនាគារអសួ់រយៈង្កើពី�ជា�១២ឆ្នាំំ�� និ� 
មានបទីពីិង្កើសាធជាសួវនករឯករាជ្ជ�យ រយៈង្កើពី�៤ឆ្នាំំ�� ជាមួួយត្រូកះមួហ៊ុុះន KPMG 

កមួុ�ជា។ 

ជាក់ខែសួត� ង្កើលាកមានបទីពីិង្កើសាធ ជាង្កើត្រូចុះ�ន ង្កើ�កូ��ខែផ្តនកអនះវ�តតាមួ, សួវនកមួម, 
និ�ត្រូប�ិប�តកិារ។ ង្កើលាកបានបញឹ្ជីប់ថំា�ក់បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� និ�គឺណិង្កើនយ�យ 
ង្កើ�វិទី�យាសាា�នជា�ិត្រូគឺប់ត្រូគឺ� កូ��ឆ្នាំំ��២០០៣ និ�បានបញ្ជីឹប់ថាំ�ក់អនះបណិឌិ�ខែផ្តនក
ពាណិិជ្ជីកមួមខ្លាំ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ�វិទី�យាសាា�នអនតរជា�ិកមួុ�ជា កូ��ឆ្នាំំ��២០០៦។ 

ង្កើលាកទីទីួ�បាននូវសួញ្ញាា�បត្រូ�កត្រូមួិ�មួូ�ដាា�នត្រូគឺឹ�ថ្ងៃនACCA កូ��ឆ្នាំំ��២០០៩។ 
បចុះុ�ប�បននង្កើន� ង្កើលាកក�ពីះ�បនតសួិក�សាខែផ្តនកជ្ជ�នាញសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� (CIA) និ�ជា 
សួមាជ្ជិកថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��កមួុ�ជាផ្ត�ខែ�រ។

សំមាសំភាពីរប៊ីស់ំថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំា�់�័ស់ំ (ត៌)
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អេ�កគ្រសំ� ណ័៍រហិារណីា បី៊ី��ទូ� អាហ៍ិមាា ត់៌
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកធ�ធា�ម��សំស �ិងការប៊ីណិ៍� �ប៊ីណិាល

បចុះុ�ប�បននង្កើន� ង្កើលាកត្រូសួី ហ៊ុ�សាហ៊ុ�សា បានបង្កើត្រូមួ�ការជាត្រូបធានខែផ្តនកធនធានមួនះសួ�ស 
ថ្ងៃនធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភូីអិ�សួះី។

ង្កើលាកត្រូសួី ធាំ�ប់បង្កើត្រូមួ�ការជាមួន្ត្រីនូីខែផ្តនកត្រូកះមួធនធានមួនះសួ�ស ង្កើ�កូ��ធនាគារ RHB 

Bank Berhad (ការិយា�័យកណ្តាា��) ង្កើ�ទីីត្រូកះ�កូឡាឡា�ពួី ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី  
ង្កើដាយមាន�ួនាទីីមួួយចុះ�នួន�ូចុះជា ខែផ្តនក Attract & Join,  ខែផ្តនកថ្ងៃ�គឺូអាជ្ជីវកមួម
ខែផ្តនកធនធានមួនះសួ�ស និ�ខែផ្តនកត្រូបធានបណិូ��បណ្តាា�� Squad Lead, ខែផ្តនក  
Employee Experience & ខែផ្តនក Chapter Lead និ�ការត្រូបាត្រូស័ួយទាំក់ទី�។ 
មួះនង្កើពី�ឈានង្កើជ្ជ��ចុះូ�ត្រូបឡុ�កង្កើ�កូ��វិសួ័យធនាគារ ង្កើលាកត្រូសួី ជាវិសួើករជាន់ 
�័សួ់ ង្កើ�កូ��ត្រូកះមួហ៊ុុះន TOYOTA ង្កើ�មាា�ង្កើ�សួះី និ�ជាអនកត្រូបឹក�សាង្កើយាប�់ខែផ្តនក 
វិសួើកមួម។ ង្កើលាកត្រូសីួ ហ៊ុ�សាហ៊ុ�សា ខែ��ត្រូបឈមួនឹ�ត្រូប�ិប�ត ិនិ�បទីដាា�នធនធានមួនះសួ�ស  
ង្កើដាយខែណិនា��បង្កាហ�ញអ�ពីីគឺ�និ�ផ្តូ�ចុះង្កើផ្តត�មួថ្ងៃចុះនត្រូបឌ្ិ� “ការគឺិ�ឱ្�យបានទីូ��ទីូលាយ” 

ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�នបទីពីិង្កើសាធខែផ្តនកនិង្កើយាជ្ជិ� ខែ��ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��ការង្កើធើ���ង្កើណិ�ររបសួ់ 
និង្កើយាជ្ជិ���់ចុះះ�បញ្ជីឹប់ ត្រូពីមួទាំ��ផ្ត�ិ�ភាពី។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើទីៀ� ង្កើលាកត្រូសួ ី
ក៏ជាអនកគា�ត្រូទី “ចុះ�ណិុចុះខែក��អ (Kaizen)” (ការង្កើ��កកមួ័សួ់បនត)។ ង្កើលាកត្រូសួី
មានបរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកវិសួើកមួមង្កើត្រូគឺឿ�យនត ពីីសាក�វិទី�យា�័យឥសាំ�មួអនតរជា�ិ 
ង្កើ�មាា�ង្កើ�សួះី។ 

កញ្ញាញ  អា� មាា រ ី
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកចាប់៊ី �ិងអេលខាធិការ

កញ្ញាា� មាា�រី ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាត្រូបធានខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ�ង្កើ�ខ្លាំធិការ កូ��ឆំ្នាំ��២០១៨។ 
ទី�ហ៊ុ�ការង្ការរបសួ់កញ្ញាា� គឺឺការផ្តត�់ជ្ជូនង្កើយាប�់ខែផ្តនកចុះ�បាប់និ���ង្កើណ្តា�ត្រូសាយ 
ង្កើដាយង្កើ��រ�ួនាទីីជាង្កើ�ខ្លាំធិការរបសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះន ង្កើ��ការសួត្រូមួបសួត្រូមួួ�កិចុះឹការ 
សាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ។ កញ្ញាា� ត្រូ�ូវធានាង្កើ��ការអនះង្កើលាមួតាមួរបសួ់ធនាគារ 
ង្កើ�នឹ�ចុះ�បាប់និ�បទីបញ្ជីញ�តកូិ��ត្រូសួះក និ�អភិូបា�កិចឹុះសាជី្ជវកមួម, ង្កើគា�នង្កើយាបាយ,  
និ��កំ�ណិឌ�ត្រូមួូវ ត្រូ�ូវបានអនះវ�តឲ្�យបានសួមួត្រូសួប។ មួះនង្កើពី�ចុះូ�បង្កើត្រូមួ�ការ 
ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) ភីូអិ�សួះ,ី កញ្ញាា� មាា�រី មានបទីពិីង្កើសាធន៍រយៈង្កើពី� 
៦ឆ្នាំំ�� ង្កើ�កូ��ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�នានា។ ជាក់ខែសួត� កញញាបានទីទីួ�ការអប់រំ 
និ�បទីពីិង្កើសាធខែផ្តនកចុះ�បាប់ជាង្កើត្រូចុះ�ន។ កញ្ញាា�ជាត្រូបធានអនះវ�តខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ� 
ង្កើ�ខ្លាំធិការសាជ្ជីវកមួម ជាមួួយវិសួ័យឯកជ្ជន និ�ជាជ្ជ�នួយការខែផ្តនកចុះ�បាប់ 
សួហ៊ុង្កើ��មួបណិតឹ�រ�ឋប�បង្កើវណីិ ង្កើ�អ�គជ្ជ�នះ�ជ្ជត្រូមួ�វិសាមួញ្ជីញ ង្កើ�កូ���ះលាការកមួុ�ជា 
(ECCC)។ 

កញ្ញាា� មាា�រី បានបញ្ជីឹប់ថាំ�ក់បរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកចុះ�បាប់ជាកមួមវិធីជាភាសាអ�់ង្កើគឺែសួ 
ង្កើ�សាក�វិទី�យា�័យភូូមិួនទនី�ិសាត្រូសួត និ�វិទី�យាសាត្រូសួតង្កើសួ�ឋកិចឹុះ និ� បានទីទួី� 
នូវកមួមវិធីកមួមសិួក�សារ�ូវង្កើ�ា� ង្កើ�សាក�វិទី�យា�័យសាកា ង្កើ�ជ្ជបុះន កូ��ឆំ្នាំ��២០១៦។ 
បចុះុ�ប�បននង្កើន� កញ្ញាា�ក�ពីះ�បនតសួិក�សាថាំ�ក់អនះបណិឌិ�ខែផ្តនកចុះ�បាប់អាជ្ជីវកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ពីី 
សាក�វិទី�យា�័យភូូមួិនទនី�ិសាត្រូសួត និ�វិទី�យាសាត្រូសួតង្កើសួ�ឋកិចុះឹ ង្កើ�កមួុ�ជា។ 
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អេ�ក ផ្នែមា� ណារទិូធ
គ្រប៊ីធា�សំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

ង្កើលាក ណ្តារិទីធ បានចូុះ�បង្កើត្រូមួ�ការង្ការជាមួួយធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី�  (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក  
ង្កើ�ខែ�សួីហា ឆ្នាំំ� �២០១៩ ខែ��មាន�ួនាទីីជាត្រូបធានសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ ��។  
ង្កើលាកមានបទីពីិង្កើសាធន៍ការង្ការជា�១៥ឆ្នាំំ�� កូ��វិសួ័យសួវនកមួមជាមួួយនិ� 
ធនាគារខែ��ឈានមួះ�ង្កើគឺមួួយង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា និ�ជាមួួយត្រូកះមួហ៊ុុះន  

KPMG Cambodia ខែ��ជាត្រូកះមួហ៊ុុះនគឺណិង្កើនយ�យអនតរជា�ិធ�មួួយកូ�� 
ចុះ�ង្កើណ្តាមួត្រូកះមួហុ៊ុះនធ�ៗ ទាំ��បួន។ ង្កើលាកមានបទីពិីង្កើសាធន៍ជាង្កើត្រូចុះ�ន ង្កើ�កូ��វិស័ួយ 
សួវនកមួមសួត្រូមាប់ឧសួ�សាហ៊ុកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ ជាពិីង្កើសួសួសួត្រូមាប់ត្រូគឹឺ�សាា�ន ធនាគារនិ� 
ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�។

ង្កើលាកបានបញឹ្ជីប់ការសិួក�សាង្កើ�សាក�វិទី�យា�័យភូូមិួនទភូន�ង្កើពីញ ង្កើដាយទីទួី�បាន 
បរិញ្ញាា�បត្រូ�វិទី�យាសាត្រូសួតខែផ្តនកគឺណិិ�វិទី�យា ង្កើ�ឆ្នាំំ��១៩៩៩ បនាា�ប់មួកង្កើលាកបាន 
បញឹ្ជីប់ការសិួក�សាជាមួួយ ACCA កត្រូមិួ�មូួ�ដាា�ន កូ��ឆំ្នាំ��២០០៩។ ង្កើលាកត្រូ�ូវបាន 
ទីទីួ�សាា��់នូវជ្ជ�នាញឥណិទាំនជាផ្តួ�វការ (Credit Skill Accreditation)  
ពីី Omega Performance Corporation កូ��ឆ្នាំំ��២០១៤។ ង្កើលាកក៏ទីទីួ�
បានវិញ្ញាា�បនបត្រូ�គឺណិង្កើនយ�យករខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� (Certified Management  

Accountants) ពីី Institute of Certified Management Accountants 
ត្រូបង្កើទីសួអូត្រូសាា��ី និ�វិញ្ញាា�បនបត្រូ�ខែផ្តនកវិជាា�ជ្ជីវៈធនាគារ (Professional  

Banker) ពីី Asian Institute of Chartered Bankers កូ��ឆ្នាំំ��២០១៨។

អេ�ក តាំងំ ល�ឌិ�
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

ង្កើលាក តា�� �ីឌ្ី បានចុះូ�រួមួជាមួួយធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក កូ�� 
ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០១៩ ជាត្រូបធានខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិតាមួ។ ង្កើលាកមានបទីពីិង្កើសាធន៍ 
ជា� ១៧ ឆ្នាំំ�� ទាំក់ទី�នឹ�វិសួ័យធនាគារ រួមួមានត្រូប�ិប�តិការឥណិទាំន  
សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�ការត្រូប�ិប�តិតាមួង្កើ�កូ��ធនាគារកូ��
ត្រូសួះក និ�ធនាគារបរង្កើទីសួ។ ង្កើលាកមានបទីពិីង្កើសាធខ្លាំ�ធនាគារយាា��ទូី��ទូីលាយ 
កូ��វិសួ័យធនាគារ ជាពីិង្កើសួសួខែផ្តនកឧត្រូកិ�ឋកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ការអនះង្កើលាមួតាមួ 
និយ�កមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

ង្កើលាកទីទីួ�បានបរិញ្ញាា�បត្រូ�ខែផ្តនកគឺណិង្កើនយ�យ ពីីវិទី�យាសាា�នជា�ិត្រូគឺប់ត្រូគឺ� កូ�� 
ឆ្នាំំ��២០០៣។ ង្កើលាកបានបនតការសួិក�សាង្កើ�មួជ្ជ�ឈមួណិឌ�បណិូ��បណ្តាា��ការ 
អនះង្កើលាមួតាមួអនតរជា�ិ (ICT) កូ��ឆ្នាំំ��២០១៣ និ�ទីទីួ�បានវិញ្ញាា�បនប័ត្រូ� 
ជាន់�័សួ់កត្រូមួិ�អនតរជា�ិ(ICA)ខែផ្តនក AML ង្កើហ៊ុ�យង្កើត្រូកាយមួក បានបញ្ជីឹប់ការ 
សួិក�សា និ�ទីទីួ�បានសួញ្ញាា�បត្រូ�ត្រូប�ិប�តិតាមួនិយ�កមួម ពីីវិទី�យាសាា�នធនាគារ 
និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� កូ��ឆ្នាំំ��២០១៩។

សំមាសំភាពីរប៊ីស់ំថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំា�់�័ស់ំ (ត៌)
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អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
គ្រប៊ីធា�

អេ�ក ឈឹិម សាអេរ ាត៌
សំមាជិ្យក

អេ�ក ផ្នែមា� ណារទិូធិ
សំមាជិ្យក

អេ�ក តាំងំ ល�ឌិ�
សំមាជិ្យក

អេ�ក មហាមាា ត់៌ រ ាស់ំអេយាត៌ 
បី៊ី�� អាប់៊ី រាាហ៍ិមាា �់
សំមាជិ្យក

គាណ៍ៈកាមាកាារប្រគា�់ប្រគាងស់វនាកាមា

អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
គ្រប៊ីធា�

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
សំមាជិ្យក

អេ�ក �ងឹ មូ� ហិី�
សំមាជិ្យក

អេ�ក សំ�� អេ�ង
សំមាជិ្យក

អេ�ក មហាមាា ត់៌ រ ាស់ំអេយាត៌ 
បី៊ី�� អាប់៊ី រាាហ៍ិមាា �់
សំមាជិ្យក

គាណ៍ៈកាមាកាារប្រទ្ធពិយ នាិង��ណ៍ុល

អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
គ្រប៊ីធា�

អេ�ក យា�ង ជ្យ�ងសា�
សំមាជិ្យក

អេ�ក តាំងំ អេសំៀវហីិ��
សំមាជិ្យក

អេ�ក សំ�� អេ�ង 
សំមាជិ្យក

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
សំមាជិ្យក

គាណ៍ៈកាមាកាារឥណ៍ទ្ធានា

អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
គ្រប៊ីធា�

អេ�ក �ងឹ មូ� ហិី�
សំមាជិ្យក

អេ�ក យា�ង ជ្យ�ងសា�
សំមាជិ្យក

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
សំមាជិ្យក

អេ�ក សំ�� អេ�ង
សំមាជិ្យក

អេ�ក ឈឹិម សាអេរ ាត៌
សំមាជិ្យក

អេ�ក តាំងំ អេសំៀវហីិ��
សំមាជិ្យក

អេ�កគ្រសំ� ណ័៍រហិារណីា បី៊ី��ទូ� អាហ៍ិមាា ត់៌
សំមាជិ្យក

អេ�ក លឹម ឈិិ� វាា�
សំមាជិ្យក

គាណ៍ៈកាមាកាារប្រគា�់ប្រគាង

អេ�ក វងស �� ប៊ីា 
នាយកគ្រប៊ីចាំគំ្រប៊ីត៌អេទូសំ/នាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌

អេ�ក �ងឹ មូ� ហិី�
គ្រប៊ីធា�អេសំវាធនាគារផ្នែ�ែកលក់រាយ

អេ�ក យា�ង ជ្យ�ងសា� 
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងឥណ៍ទ្ធា�

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� រត៌នាគារ �ិងយ�ទូធសាគ្រសំិ

អេ�ក លឹម ឈិិ� វាា�
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកប៊ីអេចីកវទិូា

អេ�ក សំ�� អេ�ង
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកកិចីការធនាគារអាជ្យ�វកមែ

អេ�ក មហាមាា ត់៌ រ ាស់ំអេយាត៌ 
បី៊ី�� អាប់៊ី រាាហ៍ិមាា �់
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកប៊ីអេចីកវទិូា

អេ�ក ឈឹិម សាអេរ ាត៌
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ

អេ�ក តាំងំ អេសំៀវហីិ��
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកវាយត៌នៃមៃ �ិងពិី�ិត៌យអេម�លឥណ៍ទ្ធា�

អេ�កគ្រសំ� ណ័៍រហិារណីា បី៊ី��ទូ� អាហ៍ិមាា ត់៌
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកធ�ធា�ម��សំស 
�ិងការប៊ីណិ៍� �ប៊ីណិាល

កញ្ញាញ  អា� មាា រ ី
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកចាប់៊ី �ិងអេលខាធិការ

អេ�ក តាំងំ ល�ឌិ�
គ្រប៊ីធា�ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

អេ�ក ផ្នែមា� ណារទិូធ
គ្រប៊ីធា�សំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

គាណ៍ៈប្រគា�់ប្រគាងជាានា់�ះស់់នៃនាធានាាគាារ អ អេអចាំ �ី�

�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

អ�ពិ�ធនាាគាារ

ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (ង្កើ�កា�់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០០៨ និ�បានចុះះ�បញ្ជីីីជាមួួយត្រូកសួួ�ពាណិិជ្ជីកមួម  
ង្កើដាយមានវិញ្ញាា�បនបត្រូ�ចុះះ�បញ្ជីីីង្កើ�� ០០០០១៨១២ និ�ត្រូ�ូវបានធនាគារជា�ិ 
ថ្ងៃនកមុួ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “ធនាគារកណ្តាា��” ផ្តត�់អាជាា�ប័ណិណត្រូបកបអាជី្ជវកមួមធនាគារ 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ��ះលា  ឆ្នាំំ��២០០៨។ ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មួករាឆ្នាំំ��២០២០ធនាគារ 
បានបូ�រនាមួករណ៍ិរបស់ួ�ួ�នង្កើ�ជា ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា)  មួ.ក។ ធនាគារ 
គឺឺជាបះត្រូ�សួមួ័័នធ ខែ��ត្រូ�ូវបានកាន់កាប់ទាំ��ត្រូសួះ�ង្កើដាយធនាគារ RHB Bank 

Berhad ជាត្រូកះមួហុ៊ុះន សាធារណិៈទីទួី��ះសួត្រូ�ូវមានកត្រូមិួ� បានចុះះ�បញីី្ជីពាណិិជី្ជកមួម 
ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី ង្កើហ៊ុ�យត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួធ�ជា�ង្កើគឺគឺឺត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB Banking 

Group ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួរចុះនាសួម័័ួនធសាជី្ជវកមួមត្រូកះមួហុ៊ុះនរមួួ ចូុះ�ជាធរមាន 
ចាប់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មួិ�ះនា ឆ្នាំំ��២០១៦។

ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជី និ�ង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួមង្កើត្រូកាមួចុះ�បាប់សួតីពីី 
សួហ៊ុត្រូគាសួពាណិិជ្ជីថ្ងៃនកមួុ�ជា និ�ង្កើត្រូកាមួបទីប�បញ្ជីញ�ិរបសួ់ធនាគារកណ្តាា��។

ស់កាមាភាាពិចាំមាង

ធនាគារង្កើធើ�សួកមួមភាពីចុះមួ�ប�កូ��ការផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាធនាគារពាណិិជ្ជីជាង្កើត្រូចុះ�នត្រូបង្កើភូទី 
ង្កើ�កូ��ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមួុ�ជា។

លទ្ធធផលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារ នាិងភាាគាលាភា

�ទីធផ្ត�ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�សួត្រូមាប់��ណ្តាច់ុះឆំ្នាំ��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆំ្នាំ��២០២០ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញកូ�� 
របាយការណ៍ិចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� និ��ទីធផ្ត��មួអ�ិង្កើផ្ត�ស�ៗ ង្កើ�ង្កើ��ទី�ព័ីរទីី ២៥៧។

កូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� មួិនមានការត្រូបកាសួ ឬការប�់ភាគឺលាភូង្កើទី។

អេដុើមទ្ធុនា

កូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� ង្កើ��មួទីះនរបសួ់ធនាគារមួិនមានការខែត្រូបត្រូបួ�ង្កើទី។

ឥណ៍ទ្ធានា នាិង�ុអេរប្រ�ទ្ធានាអាប្រកាកា់ នាិងឥណ៍ទ្ធានាស់ងស័យ

មួះនង្កើពី�ង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បានចា� ់
វិធានការខែ��មានមួូ�ដាា�នសួមួរមួ�យពាក់ពី័នធង្កើ�នឹ�ការជ្ជត្រូមួ�ឥណិទាំន និ� 
បះង្កើរត្រូបទាំនអាត្រូកក់ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី និ�ការង្កើធ�ើសួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ខែ�� 
បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ង្កើហ៊ុ�យបានយ�់ត្រូសួបថារា�់ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន 
អាត្រូកក់ទាំ��អសួ់ខែ��បាន�ឹ� ត្រូ�ូវបានជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី និ�បានក�់ត្រូតាសួ�វិធាន
ធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនអាត្រូកក់ និ�សួ��ស័យ ង្កើពីញង្កើ�ញ។

គឺិ�ត្រូ�ឹមួកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណិ៍ង្កើន� និ�ខែផ្តអកង្កើ��កត្រូមួិ�ថ្ងៃនការយ�់�ឹ� 
ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មួិន�ឹ�ពីីកា�ៈង្កើទីសួៈណ្តាមួួយ ខែ��នា�ឱ្�យចុះ�នួនឥណិទាំន និ� 
បះង្កើរត្រូបទាំនអាត្រូកក់ខែ��បានជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី ឬចុះ�នួនសួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការ 
ខ្លាំ�ប�់ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែកូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ 
ធនាគារមាន�ថ្ងៃមួែមួិនត្រូគឺប់ត្រូគាន់ជាសារវនតង្កើនា�ង្កើទី។

ប្រទ្ធពិយស់កាមា

មួះនង្កើពី�ង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បាន 
ចា�់វិធានការខែ��មានមួូ�ដាា�ន សួមួរមួ�យង្កើ��មួ�បីបញ្ញាា�ក់ថាបណ្តាា�ត្រូទីពី�យសួកមួម 
ទាំ��ឡាយ ខែ��មួិនទី�ន�ជាមួិនអាចុះប�ើិ�មួកវិញង្កើ�កូ��ត្រូប�ិប�ដិការអាជ្ជីវកមួម   
ធមួមតា តាមួ�ថ្ងៃមួែកូ��បញ្ជីីីគឺណិង្កើនយ�យរបសួ់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាបនិយឱ្�យង្កើសួម� 
នឹ��ថ្ងៃមួែខែ��រំពីឹ�ថានឹ�អាចុះ�ក់បានង្កើ�ង្កើ��ទីីផ្ត�សារជាក់ខែសួដ�។ 

គឺិ�ត្រូ�ឹមួកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណិ៍ង្កើន� និ�ខែផ្តអកង្កើ��កត្រូមួិ�ថ្ងៃនការយ�់�ឹ� 
ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មួិនបាន�ឹ�ពីីកា�ៈង្កើទីសួៈណ្តាមួួយ ខែ��បណ្តាា��ង្កើអាយ 
�ថ្ងៃមួែថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ មួិនត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវជា 
សារវនតង្កើនា�ង្កើទី។

��ណ៍ុលយថាាអេហិត្ថុុ នាិង��ណ៍ុលអេផសងៗ

គឺិ�ត្រូ�ឹមួកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណិ៍ង្កើន� មួិនមាន ៖

ក.  បនុ�កណ្តាមួួយង្កើ��ត្រូទីពី�យសួកមួមរបស់ួធនាគារ  ខែ��បានង្កើក��ង្កើ���ង្កើដាយសារ 
ការដាក់បញ្ញាា��សួត្រូមាប់ការធានាប�ណុិ�របស់ួបះគឺគ�ណ្តាមំា�ក់ង្កើ��យ ចាប់តា�� 
ពីី��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ��ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួក ឬ

�.  ប�ណិុ�យថាង្កើហ៊ុ�ះណ្តាមួួយរបសួ់ធនាគារ ខែ��បានង្កើក��ង្កើ���ចាប់តា��ពី ី
��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ��ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួក ង្កើត្រូ�ពីីប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ�កូ����ង្កើណិ�រការអាជ្ជីវកមួម 
ធនាគារធមួមតាង្កើនា�ង្កើទី។

ង្កើត្រូ�ពីីអើីខែ��បានលា�ត្រូ�ដា�ង្កើ�កូ��ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣២ (�) តាមួង្កើយាប�់ 
របសួ់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� មួិនមានប�ណិុ�យថាង្កើហ៊ុ�ះ ឬប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗរបសួ ់
ធនាគារខែ��ត្រូ�ូវបានទាំមួទាំរឱ្�យសួ� ឬអាចុះនឹ�ត្រូ�ូវបានទាំមួទាំរឱ្�យសួ� កូ�� 
រយៈង្កើពី�១២ខែ�បនាា�ប់ពីី��ណ្តាច់ុះឆំ្នាំ��ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��នឹ� ឬអាចុះនឹ�មានផ្ត�បុ�ពា�់ 
ជាសារវនដ��់�ទីធភាពីរបសួ់ធនាគារកូ��ការប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹរបសួ់�ួ�នង្កើ�ថ្ងៃ�ៃ 
��់ង្កើពី�ក�ណិ�់សួ�ង្កើនា�ង្កើទី។

កាារថ្លែប្រ�ប្រ�ួលកាាលៈអេទ្ធស់ៈ

គឺិ�ត្រូ�ឹមួកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណិ៍ង្កើន� ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មួិនបាន�ឹ� 
ពីីកា�ៈង្កើទីសួៈណ្តាមួួយខែ��មួិនបាន ខែវកខែញកង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ង្កើន� ឬ 
របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ ខែ��អាចុះបណ្តាា��ឱ្�យចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ�� 
បានបង្កាហ�ញកូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� មានភាពីមួិនត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើនា�ង្កើទី។ 

គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាលរប៊ីស់ំ ធនាគារ អ អេអច បី៊ី� (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក (អេ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារ”) សូំមដាក់ជូ្យ�របាយការណ៍៍រប៊ីស់ំ�ៃួ�  
�ិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបា�អេធី�សំវ�កមែរចួរប៊ីស់ំធនាគារ សំគ្រមាប់៊ីដំឹណាច់ឆ្នាំែ នំៃថៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២០។ 

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

222



ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារមិនាប្រ�ប្រកាត្ថុ�

តាមួង្កើយាប�់របសួ់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� �ទីធផ្ត�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារសួត្រូមាប ់
��ណ្តាច់ុះឆំ្នាំ��ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន� មិួនមានរ�នូវផ្ត�បុ�ពា�់ជាសារវនដពីីគឺណិនី  ត្រូប�ិប�ដកិារ 
ឬត្រូពឹី�ដកិារណ៍ិណ្តាមួួយខែ��មាន�កំណិៈជាសារវនត  និ�មិួនត្រូបត្រូក�ីង្កើនា�ង្កើទី។ តាមួ 
ង្កើយាប�់របស់ួត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� ង្កើ�ចុះង្កើនំា��ង្កើពី�រវ៉ា���ណ្តាច់ុះឆំ្នាំ��ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� មួកទី�់ 
នឹ�កា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃន របាយការណិ៍ង្កើន� មួិនមានគឺណិនី ត្រូប�ិប�ដិការ ឬត្រូពីឹ�ដិការណិ៍ 
ណ្តាមួួយខែ��មាន�កំណិៈជាសារវនត និ�មិួនត្រូបត្រូក�ី ខែ��ទី�ន�ជាមានផ្ត�បុ�ពា�់ 
ជាសារវនដ��់�ទីធផ្ត�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ សួត្រូមាប់ឆ្នាំំ� �ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ�� 
របាយការណិ៍ង្កើន�ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើនា�ង្កើទី។

ប្រកាុមប្រ�ឹកាសាភាិបាាល

សួមាជិ្ជកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�របស់ួធនាគារខែ��ង្កើ�បង្កើត្រូមួ�ការកូ��អ�ឡុ��ឆំ្នាំ�� រហូ៊ុ���់ 
កា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណិ៍ង្កើន�មានរាយនាមួ�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

អេ�ក Chin Yoong Kheong

គ្រប៊ីធា�គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

En Abdul Aziz Peru Mohamed

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

អែកគ្រសំ� អេ�ា  សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

អេ�ក Wong Kee Poh

អភិិបាល (អភិិបាលមិ�ឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)  
បា�ផ្នែត៌ងតាំងំអេ�នៃថៃ ទូ�២៨ ផ្នែ�ត៌�� ឆ្នាំែ ២ំ០២០

Dato’ Adissadikin bin Ali

អភិិបាល (អភិិបាលមិ�ឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ �ិងជាអែ កតំ៌ណាងរប៊ីស់ំភា�ទូ��ិក)

អេ�ក Chulapong Yukate

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌) -  
បា��ឈិប់៊ីអេ�នៃថៃ ទូ�៣១ ផ្នែ�មករា ឆ្នាំែ ២ំ០២០

អេ�ក Thoo Kim Seng

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ �ិងមិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌) -  
បា��ឈិប់៊ីអេ�នៃថៃ ទូ�២៩ ផ្នែ�មិថ�នា ឆ្នាំែ ២ំ០២០

កាារទ្ធទ្ធួល�ុស់ប្រត្ថុូវរ�ស់់ប្រកាុមប្រ�ឹកាសាភាិបាាលអេលើ 
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�ទីទួី��ះសួត្រូ�ូវកូ��ការបញ្ញាា�ក់ថារបាយការណ៍ិហ៊ុរិញ្ជីញវ�ុ�  បង្កាហ�ញ
ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនូវត្រូគឺប់ទីិ�ឋភាពីជាសារវនដទាំ��អសួ់ថ្ងៃនសាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ 
គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ត្រូពីមួទាំ���ទីធផ្ត�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ� ��ហ៊ុូរ 
សាចុះ់ត្រូបាក់សួត្រូមាប់��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ�� ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួសួត�់ដាររបាយការណិ ៍
ទាំក់ទី�នឹ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�អនតរជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “CIFRS”)។ 

កូ��ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ទាំ��ង្កើន� �ត្រូមួូវឱ្�យត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ៖

១.  អនះវ�ដង្កើគា�ការណិ៍គឺណិង្កើនយ�យសួមួត្រូសួប ខែ��គា�ត្រូទីង្កើដាយការវិនិចុះឆ័យ 
និ�ការបាា�ន់ត្រូបមាណិសួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� និ�ត្រូបកបង្កើដាយការត្រូបះ�ត្រូបយ័�ន ត្រូពីមួទាំ�� 
អនះវ�ដតាមួង្កើគា�ការណិ៍ទាំ��ង្កើន�ជាត្រូបចា�។

២.  អនះវ�ដតាមួ�ត្រូមួូវការកូ��ការលា�ត្រូ�ដា�ពី័�៌មានរបសួ់ CIFRS ង្កើហ៊ុ�យ 
ត្រូបសួិនង្កើប�មានការត្រូបាសួចាកណ្តាមួួយកូ��ការបង្កាហ�ញឱ្�យមានភាពីត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ 
ការត្រូបាសួចាកទាំ��ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញ ពីន�យ�់ និ�ក�ណិ�់ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ 
ឱ្�យបានត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

៣.  រក�សាទីះកក�ណិ�់ត្រូតាគឺណិង្កើនយ�យឱ្�យបានត្រូគឺប់ត្រូគាន់ និ�ត្រូបព័ីនធត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��
ត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី។

៤.  ង្កើរៀបចុះ�របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ��មូួ�ដាាននិរនដរភាពីថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការ 
អាជ្ជីវកមួម ង្កើ��កខែ��ខែ�មានករណិីសួនម�សួមួរមួ�យថាធនាគារនឹ�មួិនអាចុះ 
បនដកិចុះឹត្រូប�ិប�ដិការអាជ្ជីវកមួមង្កើ�ង្កើពី�អនាគឺ��៏�ែី និ�

៥.  ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និ��ឹកនា�ធនាគារឱ្�យមានត្រូបសួិទីធភាពី តាមួរយៈការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តជា
សារវនតទាំ��អស់ួខែ��ជ្ជ�ឥទីធពិី���់ត្រូប�ិប�ដកិារ និ��ទីធផ្ត�របស់ួធនាគារ 
ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវធានាថាផ្ត�បុ�ពា�់ទាំ��ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានឆ្លួ��បញ្ញាា���ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ�កូ��
របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។  

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�អ�អា�ថា ធនាគារបានអនះវ�ដតាមួ�ត្រូមួូវការខ្លាំ�ង្កើ��កូ��ការ 
ង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ 

កាារអនាុម័ត្ថុរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បានភាា�ប់មួកជាមួួយ ត្រូពីមួទាំ��ក�ណិ�់សួមាា��់ទាំ��ឡាយ 
បានបង្កាហ�ញត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនូវត្រូគឺប់ទីិ�ឋភាពីជាសារវនតទាំ��អសួ់ថ្ងៃនសាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
របសួ់ធនាគារ គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០និ��ទីធផ្ត�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូពីមួទាំ�� 
��ហូ៊ុរសាច់ុះត្រូបាក់របស់ួធនាគារសួត្រូមាប់��ណ្តាច់ុះឆំ្នាំ�� ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួ CIFRS 
ត្រូ�ូវបានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលេ�យលេ�ងលេ�តាមលេ�ចុះក្តីី��លេ�មចុះរប�់�ក្តីះម�បឹក្តី្សាភិិបា�។

      

អេ�ក Chin Yoong Kheong  
គ្រប៊ីធា�គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

រាជ្ជធានីភូន�ង្កើពីញ ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមួុ�ជា 
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មួីនា ឆ្នាំំ��២០២១

www.rhbgroup.com.kh

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 223របាាយកាារណ៍៍ប្រកាុមប្រ�ឹកាាាភិិបាាល



របាយការណ៍៍សំវ�ករឯករាជ្យយ

ជូូនភាគទុះនិក្តីធនាគារ អ លេអចុះ បី� (លេ�មបូឌា) ម.ក្តី

មត្ថុិអេយ��ល់រ�ស់់អេយើង�ំ��

តាមួមួ�ិង្កើយាប�់របសួ់ង្កើយ���ំ�� របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�បានបង្កាហ�ញត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនូវ 
ត្រូគឺប់ទីិ�ឋភាពីជាសារវនតទាំ��អសួ់ ថ្ងៃនសាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី�  
(ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (ង្កើ�កា�់ថា “ធនាគារ”) គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� 
ឆ្នាំំ��២០២០និ��ទីធផ្ត�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូពីមួទាំ����ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់សួត្រូមាប់��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ�� 
ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួសួត�់ដាររបាយការណិ៍ទាំក់ទី�នឹ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�អនតរជា�ិថ្ងៃន 
កមួុ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “CIFRS”)។ 

របាាយកាារណ៍៍ថ្លែដុលអេយើង�ំ��បាានាអេធើើស់វនាកាមា

របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ រួមួមាន៖

 របាយការណិ៍សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០

 របាយការណ៍ិចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� និ��ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ សួត្រូមាប់��ណ្តាច់ុះឆ្នាំំ��

 របាយការណិ៍បខែត្រូមួបត្រូមួួ�មួូ�ធន សួត្រូមាប់��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ��

 របាយការណិ៍��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់សួត្រូមាប់��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ�� និ�

  ក�ណិ�់សួមាា��់របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រួមួទាំ��ង្កើគា�ការណិ៍គឺណិង្កើនយ�យ 
សួ�ខ្លាំន់ៗ និ�ពី័�៌មានពីន�យ�់ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�។

មូលដុាានានៃនាមត្ថុិអេយ��ល់រ�ស់់អេយើង�ំ��

ង្កើយ���ំ��បានង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួ សួត�់ដារអនតរជា�ិសួតីពីីសួវនកមួម 
ថ្ងៃនកមួុ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “សួត�់ដារ សួវនកមួម”)។ ការទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់ង្កើយ���ំ�� 
ខែ��អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួសួត�់ដារទាំ��ង្កើនា� ត្រូ�ូវបានពីណិ៌នាបខែនិមួង្កើទីៀ�ង្កើ�កូ�� 
កថា�ណិឌការទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់សួវនករកូ��ការង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើ��របាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ�កូ��របាយការណិ៍សួវនកររបសួ់ង្កើយ���ំ��។

ង្កើយ���ំ��ង្កើជ្ជឿជាក់ថាភូ័សួូ�តា�សួវនកមួមខែ��ង្កើយ���ំ��បានទីទីួ� មានភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ 
និ�សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ជាមួូ�ដាា�នសួត្រូមាប់ការបង្កើញ្ជីឹញមួ�ិង្កើយាប�់របសួ ់
ង្កើយ���ំ��។

ឯការាជាយ

ង្កើយ���ំ��មានឯករាជ្ជ�យពីីធនាគារ ខែ��អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួត្រូកមួសួី�ធមួ៌អនតរជា�ិ 
សួត្រូមាប់គឺណិង្កើនយ�យករវិជាា�ជ្ជីវៈ (រួមួទាំ��សួត�់ដារឯករាជ្ជ�យអនតរជា�ិ) ខែ��ង្កើចុះញ 
ផ្ត�សាយង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាសួត�់ដារត្រូកមួសួី�ធមួ៌អនតរជា�ិ សួត្រូមាប់គឺណិង្កើនយ�យករ  
(ង្កើ�កា�់ថា “ត្រូកមួសួី�ធមួ៌អនតរជា�ិ”) និ�អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួត្រូកមួសួី�ធមួ៌ 
របស់ួវិទី�យាសាា�នគឺណិង្កើនយ�យករជ្ជ�នាញ និ�សួវនករកមុួ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “ត្រូកមួសីួ�ធម៌ួ 
វគឺសួក”) ខែ��ពាក់ពី័នធនឹ�ការង្កើធើ�សួវនកមួមរបសួ់ង្កើយ���ំ�� ចុះ�ង្កើពា�របាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា។ ង្កើយ���ំ��បានប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹកូ��ការទីទីួ� 
�ះសួត្រូ�ូវខែផ្តនកត្រូកមួសីួ�ធម៌ួ ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�ខែ��ក�ណិ�់ង្កើដាយត្រូកមួសីួ�ធម៌ួអនតរជា�ិ 
និ�ត្រូកមួសួី�ធមួ៌ វគឺសួក។

ពិ័ត្ថុ៌មានាអេផសងៗ

គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវចុះ�ង្កើពា�ពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗ។ ពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗខែ�� 
ង្កើយ���ំ��បានទីទួី�នាកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណ៍ិសួវនករង្កើន� រួមួមាន របាយការណ៍ិ 
ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� និ�ព័ី�៌មានហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�បខែនិមួ និ�ការលា�ត្រូ�ដា�ព័ី�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ង្កើ�តាមួ�ត្រូមួូវការរបសួ់ធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា បុះខែនតមួិនរួមួបញ្ជីុ��នូវរបាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�របាយការណិ៍សួវនកររបសួ់ង្កើយ���ំ��ង្កើទី។

មួ�ិង្កើយាប�់របសួ់ង្កើយ���ំ��ចុះ�ង្កើពា�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ពីះ�បានត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ� 
ង្កើ��ពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើនា�ង្កើទី ង្កើហ៊ុ�យង្កើយ���ំ��មួិនង្កើធើ�ការធានាអ�អា�ចុះ�ង្កើពា�ពី័�៌មាន 
ទាំ��ង្កើនា�ង្កើទី។

ទាំក់ទី�នឹ�ការង្កើធើ�សួវនកមួមរបស់ួង្កើយ���ំ��ង្កើ�ង្កើ��របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើយ���ំ��ទីទួី� 
�ះសួត្រូ�ូវកូ��ការអានពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��បានង្កើរៀបរាប់ខ្លាំ�ង្កើ�� ង្កើ��មួ�បីពិីចារណ្តាថា 
ង្កើ��ពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗទាំ��ង្កើនា�មានភាពីផ្តុ�យគាំ�ជាសារវនតពីីរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�  
ឬផ្តុ�យពីីការយ�់�ឹ�របសួ់ង្កើយ���ំ��ខែផ្តអកង្កើ���ទីធផ្ត�ថ្ងៃនការង្កើធើ�សួវនកមួម  ឬមានការ
រាយការណិ៍ពីីក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ជាសារវនតខែ��បានង្កើក��ង្កើ���ឬង្កើទី។ 

ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ការង្ការខែ��ង្កើយ���ំ��បានប�ង្កើពីញង្កើ�ង្កើ��ពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��ង្កើយ���ំ��
បានទីទីួ�មួះនកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនរបាយការណិ៍សួវនករង្កើន� ត្រូបសួិនង្កើប�ង្កើយ���ំ� � 
សួននិដាា�នថាមានក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ជាសារវនតខែ��ង្កើក��ង្កើចុះញពីីពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗទាំ��ង្កើន� 
ង្កើយ���ំ��ត្រូ�ូវរាយការណ៍ិពីីអ�គង្កើហ៊ុ�ះថ្ងៃនក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ទាំ��ង្កើនា�។ ង្កើយ���ំ��មួិនមានអើីត្រូ�ូវ 
រាយការណិ៍ចុះ�ង្កើពា�បញ្ញាហ�ង្កើន�ង្កើទី។

កាារទ្ធទ្ធួល�ុស់ប្រត្ថុូវរ�ស់់គាណ៍ៈប្រគា�់ប្រគាង នាិងអំកាថ្លែដុលទ្ធទ្ធួល�នាុ�កា
អេលើអភាិបាាលកាិចាំចចាំ�អេពិ��របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវកូ��ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�បង្កាហ�ញ 
របាយការណ៍ិទាំ��ង្កើនា�ឱ្�យបានត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួ CIFRS និ�ទីទួី� 
�ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� ខែ��គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ក�ណិ�់ថាមានភាពីចា�បាចុះ់ 
កូ��ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ឱ្�យង្កើចុះៀសួផ្តះ�ពីីការរាយការណិ៍�ះសួជាសារវនត 
ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការខែកែ�បនែ� ឬក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ។

កូ��ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវកូ��ការវ៉ាយ 
�ថ្ងៃមួែអ�ពីី�ទីធភាពីរបសួ់ធនាគារកូ��ការបនតនិរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម ការលា�ត្រូ�ដា� 
ពី៌�័មានខែ��ពាក់ពី័នធ ក៏�ូចុះជាបញ្ញាហ�ង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��ទាំក់ទីិនង្កើ�នឹ�និរនតរភាពី 
អាជ្ជីវកមួមង្កើដាយង្កើត្រូប�មួូ�ដាា�នគឺណិង្កើនយ�យសួត្រូមាប់និរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម ង្កើ��កខែ�� 
ខែ�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មានគឺង្កើត្រូមា�បិទីអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ ឬបញ្ជី�ឈប់ ត្រូប�ិប�ិតការ 
ឬង្កើដាយមួិនមានជ្ជង្កើត្រូមួ�សួណ្តាង្កើផ្ត�ស�ត្រូបកបង្កើដាយភាពីត្រូបាក�ត្រូបជាណ្តាមួួយ។

អនកខែ��ទីទួី�បនុ�កង្កើ��អភិូបា�កិចឹុះ ទីទួី��ះសួត្រូ�ូវកូ��ការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យ��ង្កើណិ�រការ 
ថ្ងៃនការរាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ។
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កាារទ្ធទ្ធួល�ុស់ប្រត្ថុូវរ�ស់់ស់វនាការ 
កាំ�ងកាារអេធើើស់វនាកាមាអេលើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ង្កើគា�ប�ណិ�របសួ់ង្កើយ���ំ�� គឺឺខែសួើ�រកអ�ណិ�អ�ណ្តា�ខែ��សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� ថា 
របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ទាំ��មូួ�ពីះ�មានការរាយការណ៍ិ�ះសួជាសារវនតខែ��បណ្តាា�� 
មួកពីីការខែកែ�បនែ� ឬក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ និ�ង្កើចុះញរបាយការណ៍ិសួវនករខែ��មាន 
មួ�ិង្កើយាប�់របសួ់ង្កើយ���ំ��។ អ�ណិ�អ�ណ្តា�ខែ��សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�គឺឺជាការអ�អា� 
កូ��កត្រូមួិ��័សួ់ បុះខែនតវ៉ាមួិនខែមួនជាការធានាថាសួវនកមួមខែ��បានង្កើធើ�ង្កើ��� ង្កើដាយ 
អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួសួត�់ដារសួវនកមួម ខែ��ខែ�រកង្កើ��ញជានិចុះឹនូវការរាយការណិ៍ 
�ះសួជាសារវនតខែ��បានង្កើក��ង្កើ���ង្កើនា�ង្កើទី។ ការរាយការណិ៍�ះសួអាចុះង្កើក��ង្កើ��� 
ពីីការខែកែ�បនែ� ឬក�ហ៊ុះសួឆ្លគ� ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាមាន�កំណិៈជាសារវនត  
ត្រូបសិួនង្កើប�ការរាយការណ៍ិ�ះសួនីមួួយៗ ឬការរាយការណ៍ិ�ះសួសួរះប អាចុះត្រូ�ូវបានរំពឹី� 
ថាវ៉ាជ្ជ�ឥទីធិពី�ង្កើ��មួូ�ដាា�នថ្ងៃនការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹរបសួ់ អនកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ 
របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ទាំ��ង្កើន�។

ខែផ្តនកមួួយថ្ងៃនការង្កើធើ�សួវនកមួមខែ��អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួសួត�់ដារសួវនកមួម�ត្រូមូួវឱ្�យង្កើយ��
�ំ��ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ការវិនិចុះឆ័យត្រូបកបង្កើដាយវិជាា�ជ្ជីវៈ និ�រក�សាការសួ��ស័យត្រូសួបតាមួវិជាា�ជ្ជីវៈ 
កូ��ង្កើពី�ប�ង្កើពីញការង្ការសួវនកមួមរបសួ់ង្កើយ���ំ��។ ង្កើយ���ំ��៖

	  ក�ណិ�់ និ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យថ្ងៃនភាពី�ះសួជាសារវនតថ្ងៃនរបាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��អាចុះបណ្តាា��មួកពីីការខែកែ�បនែ� ឬក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ង្កើដាយ 
តាក់ខែ��នី�ិវិធីសួវនកមួម  និ�ង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើ��មួ�បីង្កើឆ្លែ�យ�បង្កើ�នឹ�ហានិភូ័យ 
ទាំ��ង្កើនា� និ�ខែសួើ�រកភូ័សួូ�តា�សួវនកមួមត្រូគឺប់ត្រូគាន់និ�សួមួត្រូសួប ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ� 
ជាមូួ�ដាា�នសួត្រូមាប់ការបង្កើញឹ្ជីញមួ�ិង្កើយាប�់របស់ួង្កើយ���ំ��។ ហានិភ័ូយខែ�� 
បណ្តាា��មួកពីីការរកមួិនង្កើ��ញក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ជាសារវនតពីីការខែកែ�បនែ� វ៉ាមាន 
ទី�ហ៊ុ�ធ�ជា�ហានិភូ័យខែ��បណ្តាា��មួកពីីក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�អង្កើចុះ�នា ង្កើដាយសារ 
ការខែកែ�បនែ�រួមួមាន ការសួមួគឺ�និ� ការខែកែ�បនែ�ឯកសារ ការ�ះបប�បា�់ង្កើដាយ 
ង្កើចុះ�នា ការបង្កាហ�ញ�ះសួ ឬការរំ��ត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��។

	 	ខែសួើ�យ�់អ�ពីីត្រូបព័ីនធត្រូ��ួពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��ខែ��ពាក់ពី័នធង្កើ�នឹ�សួវនកមួម ង្កើ��មួ�បី
តាក់ខែ��នី�ិវិធីសួវនកមួមខែ��សួមួត្រូសួបង្កើ�តាមួកា�ៈង្កើទីសួៈ បុះខែនតមួិន 
បង្កើញ្ជីឹញមួ�ិង្កើយាប�់របសួ់ង្កើយ���ំ�� ង្កើ�ង្កើ��ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ 
ថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ធនាគារង្កើទី។

	 	វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែអ�ពីីភាពីសួមួត្រូសួបថ្ងៃនង្កើគា�ការណិ៍គឺណិង្កើនយ�យខែ��បានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ 
ភាពីសួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�ថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�ន គឺណិង្កើនយ�យ និ�ការលា�ត្រូ�ដា�ពាក់ព័ីនធ 
ខែ��គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�បានង្កើធើ�ង្កើ���។

	 	សួននិដាា�នង្កើ��ភាពីសួមួត្រូសួប ថ្ងៃនការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់មួូ�ដាា�នគឺណិង្កើនយ�យនិរនតរភាពី
អាជី្ជវកមួមរបស់ួគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�អាត្រូស័ួយង្កើ�ង្កើ��ភ័ូសូួ�តា�សួវនកមួមខែ��ង្កើយ�� 
�ំ��ទីទួី�បាន ថាង្កើ��វ៉ាមានភាពីមិួនចុះ�បាស់ួលាស់ួជាសារវនតខែ��បានង្កើក��ង្កើ��� 
កត្រូមិួ�ណ្តា ពាក់ព័ីនធង្កើ�នឹ�ត្រូពឹី�តកិារណ៍ិ ឬ�កំ�ណិឌនានា ខែ��អាចុះបណ្តាា�� 
ឱ្�យមានការសួ��ស័យជា�ះ�ក�ភូួនង្កើ�ង្កើ���ទីធភាពីរបសួ់ធនាគារ កូ��ការបនត 
និរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�នខែ�រឬង្កើទី។ ត្រូបសួិនង្កើប�ង្កើយ���ំ��សួននិដាា�នថាវ៉ាមាន 

ភាពីមួិនចុះ�បាសួ់លាសួ់ជាសារវនតបានង្កើក��ង្កើ��� ង្កើនា�ង្កើយ���ំ��ត្រូ�ូវង្កើធើ�ការបង្កាហ�ញ 
ង្កើ�កូ��របាយការណិ៍សួវនករ ង្កើ��មួ�ប ីទាំញចុះ�ណ្តាប់អារមួមណិ៍អនកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ ់
របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ចុះ�ង្កើពា�ការលា�ត្រូ�ដា�ពី័�៌មាន ង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ � ឬត្រូបសួិនង្កើប�ការលា�ត្រូ�ដា�ង្កើនា�ង្កើ�មួិនទាំន់ត្រូគឺប់ត្រូគាន់ង្កើទីៀ� 
ង្កើយ���ំ� �ត្រូ�ូវង្កើធើ�ការខែកខែត្រូបមួ�ិង្កើយាប�់របសួ់ង្កើយ���ំ� �។ ង្កើសួចុះកតីសួននិដាានសួរះប 
របសួ់ង្កើយ���ំ� � អាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��ភូ័សួូ�តា�សួវនកមួមខែ��ង្កើយ���ំ� �ទីទីួ�បាន 
រហ៊ុូ���់ថ្ងៃ�ៃចុះះ�ហ៊ុ�ិង្កើ�ខ្លាំង្កើ��របាយការណិ៍សួវនករង្កើន�។ ង្កើទាំ�ជាយាា��ណ្តា 
ក៏ង្កើដាយ ត្រូពីឹ�តិការណិ៍ ឬ�កំ�ណិឌនានាកូ��ង្កើពី�អនាគឺ�អាចុះបណ្តាា��ឱ្�យ 
ធនាគារឈប់បនតនិរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម។

	 	វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែការបង្កាហ�ញទីូង្កើ� រចុះនាសួមួ័័នធ និ��ែឹមួសារកូ��របាយការណិ ៍
ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� រួមួទាំ��ការលា�ត្រូ�ដា�ព័ី�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗ និ�ក�ណិ�់ថារបាយការណ៍ិ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�បានបង្កាហ�ញពីីត្រូប�ិប�តិការ និ�ត្រូពីឹ�តិការណិ៍ជាក់ខែសួត� ខែ��អាចុះង្កើធើ�
ឱ្�យមានការបង្កាហ�ញត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ។

ង្កើយ���ំ��បានរាយការណ៍ិជ្ជូនអនកខែ��ទីទីួ�បនុ�កអភូិបា�កិចុះឹនូវបញ្ញាហ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ�ូចុះ
ជា ទី�ហ៊ុ�ការង្ការតាមួខែផ្តនការ និ�ង្កើពី�ង្កើវលាសួវនកមួម ត្រូពីមួទាំ��បញ្ញាហ�សួវនកមួមសួ�ខ្លាំន់ៗ 
រួមួទាំ��រាយការណិ៍ពីីភាពី�ើ�ខ្លាំ�ជាសារវនតកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ថ្ងៃផ្តទកូ�� ខែ��ង្កើយ���ំ�� 
បានរកង្កើ��ញកូ��ការង្កើធើ�សួវនកមួមរបសួ់ង្កើយ���ំ��។
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អេស់ចាំកាិ�អេផិើម

អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួត្រូបការ២៥ ថ្ងៃនត្រូបកាសួ ធ-៧-០១០-១៧២ ត្រូប.ក សួតីពីីការ 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ត្រូគឺឹ�សាា�នធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� 
ឆ្នាំំ��២០១០និ��ិ�ិ�ង្កើ�� ធ-៧-០១៥-១៦១សួជ្ជណិ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�មួីនា 
ឆ្នាំំ� �២០១៥ �ត្រូមួូវឲ្�យត្រូគឺឹ�សាា�នធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជាង្កើធើ� 
ការង្កើរៀបចុះ�នូវរបាយការណិ៍ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��សួតីពីីរចុះនាសួមួ័័នធ និ�ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនត្រូបពី័នធ 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��។

របាយការណ៍ិខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���ង្កើ�តាមួង្កើសួចុះកតខីែណិនា� ខែ��បានខែចុះ� 
កូ��ត្រូបកាសួសួតីពីី ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ត្រូគឺឹ�សាា�នធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�៖ 
ង្កើសួចុះកតីខែណិនា�សួត្រូមាប់ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��សួតីពីីរចុះនាសួមួ័័នធ និ� 
ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ត្រូគឺឹ�សាា�នធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

ទំូ�ួល��សំគ្រត៌វូរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ង្កើបតជាា�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវជារួមួង្កើ�ង្កើ��ការបង្កើ�ើ��ត្រូបពី័នធត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យ និ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ���៏ត្រូបង្កើសួ�រមួួយង្កើ�កូ��ធនាគារ។ ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវ 
របស់ួគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�រួមួមានការពិីនិ��យង្កើ���វិញនូវភាពីសួមួត្រូសួប 
និ�ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�ត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� កូ��ការ 
ការពារផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍របសួ់មាា�សួ់ភាគឺហ៊ុុះន និ�ត្រូទីពី�យសួកមួមរបសួ់ធនាគារ។ 
�ណិៈង្កើពី�ខែ��ការ�ះបប�បា�់ហានិភ័ូយទាំ��ត្រូសួះ�មិួនអាចុះង្កើធើ�ង្កើ�រួចុះ ត្រូបព័ីនធង្កើន�ត្រូ�ូវ 
បានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�រីសួអាប់ខែភូថាយ (Risk Appetite) របសួ់ធនាគារ
កូ��កត្រូមួិ�អនះង្កើត្រូគា�ថ្ងៃនហានិភូ័យ ខែ��បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ� 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទី��់ការសួង្កើត្រូមួចុះង្កើគា�ង្កើ�អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ។ 
�ូង្កើចុះន�ត្រូបពី័នធង្កើន�អាចុះត្រូ�ឹមួខែ�ផ្តត�់អ�ណិ�អ�ណ្តា�សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�ខែ�បុះង្កើណ្តាះ�� បុះខែនត 
ពីះ�អាចុះធានាបានទាំ��ត្រូសួះ�ចុះ�ង្កើពា�ក�ហ៊ុះសួឆ្លគ�ជាសារវនត ការបា�់ប�់ ឬការខែកែ�បនែ� 
ង្កើ��យ។

ង្កើ�កូ��ការទីទួី�សាា��់ថាមានការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ និ�ត្រូបព័ីនធត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� 
�៏ត្រូបង្កើសួ�រមួួយមានភាពីចា�បាចុះ់ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បានបង្កើ�ើ��រចុះនាសួមួ័័នធអភូិបា� 
កិចុះឹខែ��ធានានូវការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនហានិភូ័យ និ�ការ 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើ�ត្រូគឺប់កត្រូមួិ�កូ��ធនាគារ។ ង្កើ��មួ�បីសួ�ង្កើរចុះបាននូវង្កើគា�ប�ណិ� 
ង្កើន� ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�មានការជួ្ជយត្រូជ្ជះមួខែត្រូជ្ជ�ពីីគឺណិៈកមាា�ធិកាត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ  
និ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម ខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើផ្តទរភារកិចុះឹទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការ 

ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យបឋមួង្កើ��ត្រូបពី័នធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�ត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ 
ធនាគារ។ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ង្កើ�ខែ�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវចុះ�ង្កើពា�អភូិបា�កិចុះឹហានិភូ័យ  
និ�រា�់សួកមួមភាពីរបស់ួគឺណិៈកមាាធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� ទាំក់ទី�នឹ�ការអនះវ�តន៍ 
ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យខែ��បានង្កើធើ�ត្រូប�ិភូូកមួម។ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បាន
ទីទួី�ការធានាអ�អា�ពីីនាយកត្រូប�ិប�ត ិនិ�នាយកនាយកដាា�នហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� រ�នាគារ 
និ�យះទីធសាត្រូសួតថា ត្រូបព័ីនធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ និ�ការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��មាន��ង្កើណិ�រ 
ការត្រូគឺប់ត្រូគាន់និ�មានត្រូបសួិទីធភាពី។

ទំូ�ួល��សំគ្រត៌វូរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មានទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវកូ��ការអនះវ�តជារួមួនូវង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
និ���ង្កើណិ�រការរបសួ់ធនាគារ កូ��ការក�ណិ�់វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ វ៉ាសួ់ខែវ� ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ� 
រាយការណ៍ិអ�ពីីហានិភ័ូយត្រូពីមួទាំ��ត្រូបសិួទីធភាពីថ្ងៃនត្រូបព័ីនធត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� តាមួរយៈ
ចុះ�ណ្តា�់វិធានការខែក�ត្រូមួូវឲ្�យបានសួមួត្រូសួប និ�ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា។ មួះ�ង្ការរបសួ ់
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�រួមួមាន៖

  ក�ណិ�់និ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ��ហានិភូ័យខែ��ពាក់ពី័នធនឹ�អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធានាគារ 
និ�សួមួិទីធិផ្ត�ថ្ងៃនង្កើគា�ង្កើ� និ�យះទីធសាត្រូសួតអាជ្ជីវកមួម

  បង្កើ�ើ��ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�នី�ិវិធីខែ��ពាក់ពី័នធ ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ 
និ�ត្រូកមួសួី�ធមួ៌របសួ់អាជ្ជីវកមួម

  រចុះនា និ�អនះវ�តត្រូកប�័ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�ត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� 
ជាមួួយនឹ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូបសួិទីធភាពីរបសួ់វ៉ា

  អនះវ�តង្កើគា�នង្កើយាបាយខែ��អនះម័ួ�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

  អនះវ�តចុះ�ណ្តា�់វិធានការ ង្កើ��មួ�បីង្កើដា�ត្រូសាយក�ើ�ខ្លាំ�ថ្ងៃនការត្រូប�ិប�តតិាមួ �ូចុះខែ�� 
បានខែណិនា�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

  រាយការណិ៍ឲ្�យបានទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលាង្កើ�កាន់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� អ�ពីីការផ្លាំ�សួ់បូ�រ 
ណ្តាមួួយថ្ងៃន ហានិភូ័យ និ�ចុះ�ណ្តា�់វិធានការខែក�ត្រូមួូវខែ��បានអនះវ�ត។

�ូង្កើចាំ��ង្កើហ៊ុ�យគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�បានផ្តត�់ការធានា��់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ថា ត្រូបពី័នធ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ធនាគារក�ពីះ���ង្កើណិ�រយាា�� 
ង្កើពីញង្កើ�ញ និ�មានត្រូបសិួទីធភិាពី ជាមួួយនឹ� ��ង្កើណិ�រការចា�បាច់ុះខែ��ត្រូ�ូវបានអនះវ�ត។

របាយការណ៍៍គ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យនៃ�ៃកែ�ងគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំែ ំ
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រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង

 គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ គ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហា�ិភ័ិយ

ធនាគារបានបង្កើ�ើ��ត្រូកប�័ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ខែ��បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�សួត្រូមាប់ ក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ វ៉ាសួ់ខែវ� ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�រាយការណិ៍អ�ពី ី
ហានិភូ័យសួ�ខ្លាំន់ៗ ខែ��ត្រូបឈមួង្កើដាយធនាគារ កូ��ការសួ�ង្កើរចុះង្កើគា�ង្កើ�អាជ្ជីវកមួម និ�យះទីធសាត្រូសួត។ ត្រូកប�័ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ គឺឺង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យមាននូវ 
��ង្កើណិ�រការ�៏មានត្រូបសួិទីធភាពី និ�សួិិរភាពី កូ��ការក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារទាំ��មួូ� �ូចុះខែ��បានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��តារា� 
ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�៖   

អភិិបាលកិចី �ិងការគ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យហា�ិភ័ិយ

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� តាមួរយៈគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� និ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ខែ��ពាក់ពី័នធ ក៏�ូចុះជាមួះ�ង្ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ បានបង្កើ�ើ�� 
នូវរីសួអាប់ខែភូថាយ និ�ង្កើគា�ការណ៍ិហានិភ័ូយសួត្រូមាប់ធនាគារ។ គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យគឺឺជាគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ចុះ�ប� ខែ��ផ្តត�់ការ 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��រា�់សួកមួមភាពីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីធានាថា 
��ង្កើណិ�រការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ បានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ឲ្�យង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ និ� 
មាន��ង្កើណិ�រការ។ គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យជ្ជួយ��់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
កូ��ការពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវទីសួ�សនៈវិសួ័យកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ត្រូកប�័ណិឌ 
ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�មួុូខែ��នានា ជារួមួរបសួ់ធនាគារ។ 

រសីំអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយ

រីសួអាប់ខែភូថាយ សួត្រូមាប់ធនាគារត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ជាចុះ�នួន និ�ត្រូបង្កើភូទីថ្ងៃនហានិភ័ូយ 
ខែ��ធនាគារមានឆ្លនទៈកូ��ការទីទីួ�យក ង្កើដាយត្រូសួបតាមួង្កើគា�ង្កើ�យះទីធសាត្រូសួត 
និ�អាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�ន។  មួុ�យា�វិញង្កើទីៀ� កត្រូមួិ�អនះង្កើត្រូគា�ថ្ងៃនហានិភូ័យ គឺឺជាកត្រូមួិ�
ខែ��ធនាគារអាចុះទីទួី�យកបានង្កើ�ង្កើពី�មានប�ខែរប�រួ� ខែ��ទាំក់ទី�ង្កើ�នឹ�ការ 
សួង្កើត្រូមួចុះបាននូវង្កើគា�ង្កើ�យះទីធសាត្រូសួត និ�អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាត្រូ�ូវបាន
វ៉ាសួ់ជាឯកតា�ូចុះគាំ�ង្កើ�នឹ�ង្កើគា�ង្កើ�ខែ��ជាប់ទាំក់ទី�។ រីសួអាប់ខែភូថាយ 
បានខែត្រូបង្កើ�ជារង្កាា�សួ់ត្រូប�ិប�តិការ ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាអាចុះត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើ�កត្រូមួិ�ណ្តាមួួយ
ថ្ងៃនធនាគារ។

ការកណំត់
ហានិភយ័

ការវាស់ែវង
ហានិភយ័

ឯកសារហានិភយ័

េហដា� រចនាសម�័ន�ហានិភយ័

វប្បធម៌ហានិភយ័

អភ�ិលកចិ� និងការ្រត �តពនិិត្យហានិភយ័

 រ �សអាប់ែភថាយ (RISK APPETITE)

ដំេណីរការក�ងុការ្រគប់្រគងហានិភយ័

ការ្រគប់្រគង
ហានិភយ័

ការតាមដាន
ហានិភយ័

ការវ �ភាគ និង
រាយការណ៍

www.rhbgroup.com.kh
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 227របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)

រីសួអាប់ខែភូថាយ និ�កត្រូមួិ�អនះង្កើត្រូគា�ថ្ងៃនហានិភូ័យខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើហ៊ុ�យង្កើធើ�
ការពីិនិ��យង្កើ���វិញជាង្កើទីៀ�ទាំ�់ ង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
ង្កើ��មួ�បីឲ្�យត្រូសួបតាមួយះទីធសាត្រូសួត និ�បរិយាកាសួត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ។ ការ 
ពិីនិ��យង្កើ���វិញង្កើន�រួមួមានការក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ និ�ក�ណិ�់រង្កាា�ស់ួរីសួអាប់ខែភូថាយ 
�មីសួត្រូមាប់ធនាគារ ឬការ�កង្កើចុះញនូវរង្កាា�សួ់រីសួអាប់ខែភូថាយ ខែ��ខែ��មាន 
សួះពី�ភាពី ក៏�ូចុះជាការង្កើធើ�បចុុះ�ប�បននភាពីង្កើ��កត្រូមិួ�ក�ណិ�់រីសួអាប់ខែភូថាយឲ្�យត្រូសួប
ង្កើ�នឹ�យះទីធសាត្រូសួតអាជ្ជីវកមួម និ�ឥរិយាប�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ។

ហានិភូ័យអាជ្ជីវកមួម និ�ត្រូប�ិប�តិការសួ�ខ្លាំន់ៗខែ��ត្រូ�ូវយកមួកពីិចារណ្តា ង្កើ� 
ង្កើពី�ង្កើធើ�ការពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវរីសួអាប់ខែភូថាយ រួមួមានហានិភូ័យអនះង្កើលាមួតាមួ 
បទីប�បញ្ជីញ�តិ ហានិភូ័យឥណិទាំន ហានិភូ័យទីីផ្ត�សារនិ�សួនទនីយភាពី ហានិភូ័យ 
ត្រូប�ិប�តិការ និ�ហានិភូ័យបង្កើចុះឹកវិទី�យា និ�អះីនធឺណិិ�។

ដំឹអេណ៍� រការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហា�ិភ័ិយ

��ង្កើណិ�រការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយង្កើ�កូ��ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ 
វ៉ាសួ់សួទ�់ តាមួដាន និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ �ូង្កើចុះន�ទី�ហ៊ុ�ហានិភូ័យត្រូ�ូវខែ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ឲ្�យត្រូគឺប់ត្រូជ្ជះ�ង្កើត្រូជាយ ង្កើហ៊ុ�យត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញរំពីឹ�ទីះកអាចុះទីូទាំ�់បានង្កើធៀបនឹ� 
ហានិភូ័យ។

  ការក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ៖ ការក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ និ�ការវិភាគឺហានិភូ័យ 
ខែ��មានត្រូសាប់ និ�ហានិភ័ូយសួកាា�នះពី� គឺឺជា��ង្កើណិ�រខែ��ក�ពីះ�បនត ង្កើ��មួ�បីជួ្ជយ 
សួត្រូមួួ� និ�ធានាថាហានិភូ័យអាចុះត្រូគឺប់ត្រូគឺ�បានត្រូសួបតាមួរីសួអាប់ខែភូថាយ 
របសួ់ធនាគារ។

  ការវ៉ាសួ់សួទ�់៖ ហានិភូ័យត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ� វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ និ�រួមួបញ្ជីុ��គាំ� ង្កើដាយ
ង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួវិធីសាត្រូសួតយាា���អ�ិ�អន់ង្កើ��មួ�បីវ៉ាស់ួខែវ�ហានិភ័ូយតាមួខែបបគឺះណិភាពី 
និ�បរិមាណិ ង្កើហ៊ុ�យ��ង្កើណិ�រការង្កើន�ក៏ង្កើ��រ�ួជាឧបករណិ៍សួ�ខ្លាំន់មួួយផ្ត�ខែ�រ 
ង្កើត្រូពា�វ៉ាផ្តត�់នូវការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែពីីភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ថ្ងៃនង្កើ��មួទីះន និ�សាធនភាពី។

  ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�តាមួដាន៖ ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ការដាសួ់ង្កើ�ឿន និ�ការកត្រូមួិ�ត្រូ�ូវ 
បានង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃនហានិភ័ូយ និ�ង្កើ��មួ�បីជួ្ជយសួត្រូមួួ�
��់ការក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិ បញ្ញាហ�ខែ��មានសួកាា�នះពី�ឱ្�យបានទាំន់ង្កើពី� 
ង្កើវលា។

  ការវិភាគឺ និ�រាយការណិ៍៖ ការវិភាគឺ និ�របាយការណិ៍ ខែ��បានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ� 
កត្រូមួិ�អ�គភាពី ក៏�ូចុះជាកត្រូមួិ�អាជ្ជីវកមួម ត្រូ�ូវបានរាយការណិ៍ជាត្រូបចា�ង្កើ���់
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� គឺណិៈកមាា�ធិការ និ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ខែ��ពាក់ពី័នធ ង្កើ��មួ�បី 
ធានាថាហានិភូ័យខែ��បានក�ណិ�់រួចុះ ង្កើ�ខែ�សួិិ�កូ��អាប់ខែភូថាយខែ��បាន 
បង្កើ�ើ��ង្កើ��� និ�ង្កើ��មួ�បីជ្ជួយគា�ត្រូទី��់��ង្កើណិ�រការកូ��ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តត្រូបកប 
ង្កើដាយពី័�៌មានត្រូគឺប់ត្រូគាន់។

ឯកសារ �ិងអេហិដាា រចនាសំម័័�ធហា�ិភ័ិយ

ធនាគារទីទួី�សាា��់ថា ការអនះវ�តត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសិួទីធភាពីថ្ងៃនត្រូបព័ីនធ និ���ង្កើណិ�រការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ត្រូ�ូវខែ�មានការគា�ត្រូទីង្កើដាយឯកសារ និ�ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួមួ័័នធ 
ហានិភូ័យ�៏រឹ�មា�មួួយ។ ង្កើ��មួ�បីង្កើឆ្លែ�យ�បង្កើ�នឹ�ចុះ�នះចុះទាំ��ង្កើន� ធនាគារបានបង្កើ�ើ�� 
ត្រូកប�័ណិឌ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�ឯកសារការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យខែ��ពាក់ពី័នធ�ថ្ងៃទីង្កើទីៀ� 
ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបានថាការអនះវ�ត និ���ង្កើណិ�រការខែ��បាន ក�ណិ�់ចុះ�បាសួ់លាសួ់ 
ត្រូ�ូវបានយកមួកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់យាា��ជាប់លាប់ង្កើ�កូ��ធនាគារទាំ��មួូ�។

ទាំក់ទី�ង្កើ�នឹ�ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួមួ័័នធហានិភូ័យ ធនាគារបានង្កើរៀបចុះ� ធនធាន និ� 
បះគឺគ�ិកខែ��មានង្កើទីពីង្កើកាសួ��យរបសួ់�ួ�ន ង្កើ���់មួះ�ង្ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ 
ង្កើហ៊ុ�យបានវិនិង្កើយាគឺង្កើ��បង្កើចុះឹកវិទី�យា រួមួមានទាំ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ទីិននន័យ ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទី 
��់សួកមួមភាពីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ។

វប៊ីបធម៌ហា�ិភ័ិយ

ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យគឺឺមានសារៈសួ�ខ្លាំន់ចុះ�ង្កើពា�ត្រូគឺប់ខែផ្តនកទាំ��អសួ់ថ្ងៃនអាជ្ជីវកមួម 
និ�ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាជាទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់និង្កើយាជ្ជិកទាំ��អសួ់ 
របសួ់ធនាគារទាំ��មួូ�។ ត្រូសួបតាមួ�ត្រូមួូវការបទីប�បញ្ជីញ�តិ និ�ការអនះវ�តខែ���អ 
ប�ផ្តះ�កូ��វិសួ័យធនាគារ ធនាគារបានអនះវ�តង្កើគា�ការណិ៍ខែ��ថា “ហានិភូ័យ 
និ�ការត្រូប�ិប�តិតាមួ គឺឺជាទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់បះគឺគ�ិកត្រូគឺប់រូប” ង្កើហ៊ុ�ះ�ូង្កើចុះន�ការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យគឺឺជាទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវសួូ��មួួយរបសួ់ខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួម និ�ខែផ្តនក 
ត្រូប�ិប�តិការង្កើរៀ�ៗ�ួ�ន។ វ៉ាត្រូ�ូវបានបញ្ញាា�ក់ និ�ក�់ត្រូតាង្កើ�កូ��ត្រូកប�័ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ�
ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ។

ធនាគារបានអនះវ�តកមួមវិធីមួន្ត្រីនូីហានិភូ័យអាជ្ជីវកមួមនិ�ត្រូប�ិប�តិតាមួ ខែ��មាន 
ង្កើគា�ប�ណិ� ង្កើ��មួ�បីបណិូ��នូវការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យនិ�ការត្រូប�ិប�តិតាមួជាមួះន 
និ�ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ��វប�បធមួ៌ហានិភូ័យ�៏រឹ�មា�មួួយ។ 

ការវាយត៌នៃមៃហា�ិភ័ិយ

ធនាគារមាន��ង្កើណិ�រការមួួយខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� និ�មានភាពី�អ�ិ�អន់ សួត្រូមាប់
ង្កើធើ�ការក�ណិ�់អ�តសួញ្ញាា�ណិហានិភូ័យ ង្កើ�ត្រូគឺប់��ណ្តាក់កា�ថ្ងៃនសួកមួមភាពីខែ�� 
អាចុះបណ្តាា��ឱ្�យមានហានិភូ័យ �ូចុះជាង្កើ��ត្រូប�ិប�តិការ ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ង្កើ�ង្កើ�� 
កត្រូមួិ�អ�គភាពីផ្ត�ខែ�រ។ ហានិភូ័យនានាក៏ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់តាមួរយៈរបាយការណិ៍ 
ត្រូពីឹ�តិការណិ៍ការបា�់ប�់ថ្ងៃនហានិភូ័យត្រូប�ិប�តិការ និ�ការវិភាគឺតាមួសួ�ពាធ 
ហានិភូ័យ។ ខែផ្តនកមួួយថ្ងៃនការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យជាសារវនតង្កើ�តាមួកា�ក�ណិ�់ 
ធនាគារត្រូ�ូវពិីនិ��យង្កើ���វិញអ�ពីីត្រូបង្កើភូទី និ�ធា�ះផ្ត�ស�ថ្ងៃនហានិភ័ូយជាសារវនតទាំ��ង្កើនា� 
ង្កើហ៊ុ�យក�ណិ�់បរិមាណិ ថ្ងៃនសារៈសួ�ខ្លាំន់ ង្កើហ៊ុ�យង្កើធើ�ការខែក�មួអ��ង្កើណិ�រការរបសួ់�ួ�ន 
ង្កើដាយយកមួ�ិខែ��ទីទីួ�បាន រួមួទាំ��ការពីិនិ��យង្កើដាយឯករាជ្ជ�យមួកពីិចារណ្តា។
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រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)

ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យជាសារវនត ត្រូ�ូវវ៉ាសួ់ពីីទី�ហ៊ុ�ថ្ងៃនត្រូបូបាបី��ីង្កើ�ថ្ងៃនការង្កើក��ង្កើ��� 
និ�ភាពីធៃន់ធៃរថ្ងៃនផ្ត�បុ�ពា�់។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើទីៀ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យក៏ត្រូ�ូវ 
ពីិចារណ្តា កតាា��ថ្ងៃទីង្កើទីៀ��ូចុះជាត្រូបសួិទីធភាពីកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ផ្ត�បុ�ពា� ់
ចុះ�ង្កើពា�សួូចុះនាករហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�មួិនខែមួនហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ឧទាំហ៊ុរណិ៍�ូចុះជាហានិភូ័យ 
ង្កើករ៍�ង្កើឈាា��។ ទាំ��អសួង់្កើន�ត្រូ�ូវបានបកខែត្រូបង្កើ�កូ��មាា�ត្រូទីីសួខែផ្តនទីីក�ង្កើ� (heat map 

matrix) ង្កើ��មួ�បីដាក់បញ្ជីុ��ភាពីជាសារវនតថ្ងៃនហានិភូ័យ�ូចុះខែ��បានបង្កាហ�ញកូ�� 
តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖
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ការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់មាា�ត្រូទីីសួខ្លាំ�ង្កើ�� គឺឺជាយនតការសាមួញ្ជីញមួួយង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�ននូវការង្កើមួ��
ង្កើ��ញនូវហានិភូ័យ និ�ជ្ជួយកូ��ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�ត។ ធនាគារចា�់ទីះកថាហានិភូ័យ 
កូ����បន់ត្រូកហ៊ុមួគឺឺជា “ហានិភូ័យជាសារវនត” ខែ��អាចុះមានផ្ត�បុ�ពា�់យាា�� 
ធៃន់ធៃរ��់ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ឬមួិនខែមួនហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ។ កិចុះឹ�ិ���ត្រូបឹ�ខែត្រូប� 
យាា��ខ្លាំំ���ត្រូ�ូវបានអនះវ�ត ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និ�កា�់បនិយត្រូពីឹ�តិការណិ៍ហានិភូ័យ 
ទាំ��ង្កើន�។

ការវាយត៌នៃមៃ�ៃួ�ឯងអេល�ហា�ិភ័ិយ �ិងការគ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យ

ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទី និ�ង្កើ��កកមួ័សួ់គឺណិង្កើនយ�យភាពី និ�ភាពីជាមាា�សួ់ថ្ងៃនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�ថ្ងៃនការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ�ួ�នឯ�ង្កើ��ហានិភូ័យ និ�ការ 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យមួួយ ត្រូ�ូវបានយកមួកអនះវ�តង្កើ�កូ��ខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួម និ�ខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិការ 
ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ�កូ��ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ។ 
ខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួម និ�ខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិការទាំ��ង្កើន� �ត្រូមួូវឲ្�យក�ណិ�់និ�ចុះ�ត្រូក�ឯកសារ 
វិធានការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ���ង្កើណិ�រការ សួត្រូមាប់ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យខែ��ង្កើក�� 
មានង្កើ���ពីីសួកមួមភាពី និ�ត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ពីួកង្កើគឺ ក៏�ូចុះជាវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែពីី 
ត្រូបសិួទីធភាពីរបស់ួវ៉ាង្កើ��មួ�បីធានាថាហានិភ័ូយខែ��បានក�ណិ�់ង្កើនា� ត្រូ�ូវបានត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
បាន�អត្រូបង្កើសួ�រ និ�កា�់បនិយផ្ត�ខែ�រ។ ង្កើ�ង្កើពី�បញ្ជីប់ឹការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ��ហានិភ័ូយ 
និ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ត្រូគឺប់ខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួមនិ�ខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិការ ង្កើ�កូ��ធនាគារ�ត្រូមួូវ 
ឲ្�យបញ្ជីូ�ន�ទីធផ្ត�ង្កើរៀ�ៗ�ួ�នង្កើ�នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ង្កើ��មួ�បីពីិនិ��យ 
ង្កើ���វិញ ។

 គ្រប៊ីព័ី�ធគ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យនៃ�ៃកែ�ង

ត្រូបព័ីនធត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�កា�់បនិយហានិភ័ូយ 
ខែ��រារា��ធនាគារកូ��ការសួង្កើត្រូមួចុះបាននូវង្កើគា�ង្កើ� និ�ង្កើគា�ប�ណិ�របសួ់�ួ�ន។  
ត្រូបព័ីនធត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របស់ួធនាគាររួមួមាន ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី ��ង្កើណិ�រការ 
រចុះនាសួមួ័័នធត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ខែផ្តនកត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�ខែ��ត្រូ�ូវបានអនះវ�ត ង្កើ��មួ�បី 
ធានាឲ្�យបាននូវការសួង្កើត្រូមួចុះង្កើគា�ប�ណិ�របសួ់ធនាគារត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី 
និ�ត្រូបសួិទីធផ្ត�ត្រូប�ិប�តិការ រួមួទាំ��របាយការណិ៏ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��អាចុះង្កើជ្ជឿទីះកចុះិ�ត
បាន និ�អនះង្កើលាមួតាមួចុះ�បាប់ បទីប�បញ្ជីញ�ត ិនិ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�។ 

��ង្កើណិ�រការសួ�ខ្លាំន់ៗខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ង្កើ��មួ�បីផ្តត�់នូវ 
ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�អភូិបា�កិចុះឹត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��រួមួមាន៖

ប៊ីរសុិា�គ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យ �ិងសំកមែភាពីគ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យ
រចនាសំម័័�ធគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

ធនាគារមានរចុះនាសួម័័ួនធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាផួ្ត�វការ ត្រូបកបង្កើដាយគឺណិង្កើនយ�យភាពី និ�ទី�នួ� 
�ះសួត្រូ�ូវយាា��ជាក់លាក់នូវកត្រូមួិ�សួិទីធិអ�ណ្តាចុះ និ�បណ្តាា�ញថ្ងៃនការរាយការណិ៍។ 
រចុះនាសួមួ័័នធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�របសួ់ធនាគារផ្តត�់នូវត្រូកប�័ណិឌជាមួូ�ដាា�នកូ��ការធានាថា 
អាជី្ជវកមួម និ�ត្រូប�ិប�តកិារ ��ង្កើណិ�រការបានរ�ូន ក៏�ូចុះជាចុះ�ុ��បង្កាហ�ញពីីវិសា�ភាពី 
ថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�យាា��មានត្រូបសួិទីធភាពីង្កើ�� 
ត្រូប�ិប�តិការ និ�គឺណិង្កើនយ�យភាពីអាជ្ជីកមួមត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃ។

អេគាល�អេយាបាយ �ិង��តិ៌វធិ�

ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ���ង្កើណិ�រការ ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��អាជ្ជីវកមួម និ�ត្រូប�ិប�តិការ 
របស់ួធនាគារ ត្រូ�ូវបានចុះ�ត្រូក�ទីះកជាឯកសារ និ�ផ្ត�សពីើផ្ត�សាយកូ��ធនាគារទាំ��មូួ�  
ង្កើហ៊ុ�យរា�់បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់ក៏អាចុះរកង្កើមួ��បានតាមួរយៈឯកសារខែ��បានរក�សា 
ទីះកង្កើ�កូ��ត្រូបពី័នធកះ�ពី�យួ�ទី័ររបសួ់ធនាគារ ខែ��មានភាពីង្កាយត្រូសួួ�កូ��ការង្កើយា� 
និ�អនះង្កើលាមួតាមួ។ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ���ង្កើណិ�រការទាំ��ង្កើន�ត្រូ�ូវបាន 
ពីិនិ��យ និ�ង្កើធើ�បចុះុ�ប�បននភាពីង្កើ���វិញង្កើដាយខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួម និ�ត្រូប�ិប�ិតការ តាមួរយៈ 
��ង្កើណិ�រការពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�អនះមួ័�ជាត្រូបពី័នធ ង្កើ��មួ�បីប�់ខែបនង្កើ�តាមួការផ្លាំ�សួ់បូ�រ
ថ្ងៃនចុះ�បាប់ និ�បទីប�បញ្ជីញ�តនិានា ក៏�ូចុះជាការផំ្លា�ស់ួបូ�រថ្ងៃនបរិបទីអាជី្ជវកមួម និ�ត្រូប�ិប�ិតការ។ 

ផ្នែដឹ�កំណ៍ត់៌សិំទូធិអំណាច

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បានអនះមួ័�ង្កើ��មាា�ត្រូទីីសួសួិទីធិអ�ណ្តាចុះអនះមួ័�កូ��ធនាគារ ខែ��
ក�ណិ�់សួិទីធិអ�ណ្តាចុះអនះមួ័�ជាមួួយនឹ�ខែ�នក�ណិ�់សួិទីធិអ�ណ្តាចុះ ង្កើ�តាមួ��ដាប់ 
ជាន់ថំា�ក់ថ្ងៃនគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ�កូ��ធនាគារ។ �ូង្កើចំា��ង្កើហ៊ុ�យគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូ�ូវបាន 
ផ្តត�់សួិទីធិអ�ណ្តាចុះឲ្�យអនះវ�តទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់�ួ�ន និ�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវចុះ�ង្កើពា�ការ 
សួង្កើត្រូមួចុះចិុះ�ត និ�សួកមួមភាពីរបស់ួពួីកង្កើគឺ។ មាា�ត្រូទីីសួសិួទីធអិ�ណ្តាចុះអនះម័ួ�កូ��ធនាគារ 
ត្រូ�ូវបានពីិនិ��យង្កើ���វិញជាត្រូបចា� និ�ង្កើធើ�បចុះុ�ប�បននភាពីឲ្�យត្រូសួបង្កើ�តាមួការផ្លាំ�សួ់បូ�រ 
ថ្ងៃនរចុះនាសួមួ័័នធអ�គភាពី បរិយាកាសួអាជ្ជីវកមួម ឬ�ត្រូមួូវការត្រូប�ិប�តិការ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)

សំ�ិិសំ��ព័ីត៌៌មា�វទិូា

ធនាគារចា�់ទីះកសួនតសិួះ�ព័ី�៌មានវិទី�យាជាអាទិីភាពី�័ស់ួមួួយង្កើ��មួ�បីធានាការសួមាា��់ 
សួះចុះរិ�ភាពី និ� ភាពីអាចុះរកបានថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមពី័�៌មាន និ�ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួមួ័័នធ 
ពី័�៌មានវិទី�យារបសួ់ធនាគារ។

សួនតិសួះ�ពី័�៌មានវិទី�យាង្កើ�កូ��ធនាគារ សួង្កើត្រូមួចុះបានតាមួរយៈការអនះវ�តនូវវិធ ី
សាត្រូសួតត្រូ�ួ�ពីិនិ��យខែផ្តអកង្កើ��ហានិភូ័យខែ��ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��មួនះសួ�ស ��ង្កើណិ�រការ និ� 
បង្កើចុះឹកវិទី�យា។ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�និ�នី�ិវិធីសួនតិសួះ� 
ពី័�៌មានវិទី�យា ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� និ�គា�ត្រូទីង្កើដាយរចុះនាសួមួ័័នធចា�់ខែចុះ�យាា�� 
ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ជាមួួយនឹ�ធនធានខែ��មានសួមួ�ិភាពី។ ការការពារតាមួយះទីធសាត្រូសួត 
សួះីជ្ជង្កើត្រូ�ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ត្រូបពី័នធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ពី័�៌មានវិទី�យាជាង្កើត្រូចុះ�ន 
ត្រូសួទាំប់ ត្រូ�ូវបានអនះវ�តង្កើ�កូ��ង្កើហ៊ុដាា�រចុះនាសួម័័ួនធ និ�ត្រូបព័ីនធព័ី�៌មានវិទី�យាទាំ��មូួ�។ 
បុះខែនតអើីខែ��មានសារៈសួ�ខ្លាំន់�ូចុះគាំ�ង្កើ�នឹ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ����ង្កើណិ�រការ និ� 
បង្កើចឹុះកវិទី�យា គឺឺជាកមួមវិធីជាបនតបនាា�ប់ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�នកត្រូមិួ�ថ្ងៃនការយ�់�ឹ�អ�ពីីសួះវ�ិិភាពី 
របសួ់បះគឺគ�ិកត្រូគឺប់ជាន់ថាំ�ក់។

ដំឹអេណ៍� រការអេរៀប៊ីចំ�អេគ្រមាងថវកិា

��ង្កើណិ�រការង្កើរៀបចុះ�គឺង្កើត្រូមា��វិកា�៏រឹ�មា�មួួយត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ��� ង្កើដាយ�ត្រូមួូវឲ្�យខែផ្តនក 
ត្រូប�ិប�ិតការសួ�ខ្លាំន់ៗង្កើ�កូ��ធនាគារង្កើធើ�ការង្កើរៀបចុះ�គឺង្កើត្រូមា��វិកា និ�ខែផ្តនការអាជី្ជវកមួម 
ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��ង្កើ��មួ�បីង្កើសួន�សួះ�ការអនះមួ័�ពីីត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។ គឺង្កើត្រូមា��វិកា និ�ខែផ្តនការ 
អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគាររួមួទាំ��គឺ�និ�ផ្តួ�ចុះង្កើផ្តដ�មួជាយះទីធសាត្រូសួតខែ��ខែផ្តអកង្កើ�តាមួ 
រសីួអាប់ខែភូថាយខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ត្រូ�ូវឆ្លែ�កា�់កិចឹុះត្រូបជ្ជះ�ខែវកខែញកជាមួួយគឺណិៈ
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� មួះននឹ�ដាក់ចុះូ�ង្កើ�ពីិភាក�សាង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ខែ��ជា
ង្កើពី�ខែ��គឺង្កើត្រូមា��វិការបសួ់ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញ។

ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងធ�ធា�ម��សំស

ធនាគារបានទីទីួ�សាា��់ថាធមួមនះញ្ជីញមួួយថ្ងៃនត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��គឺឺធនធាន 
មួនះសួ�ស ង្កើហ៊ុ�យត្រូបពី័នធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ និ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� គឺឺពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�� 
ការទីទួី��ះសួត្រូ�ូវ សួះចុះរិ�ភាពី និ�ការវិនិចុះឆ័យត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវរបសួ់បះគឺគ�ិកកូ��ការអនះវ�ត 
ការង្ការ។ �ូង្កើចុះន�ង្កើហ៊ុ�យធនាគារមានង្កើគានង្កើយាបាយនិ�នី�ិវិធីសួត្រូមាប់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ង្កើ��ការង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួ ការខែ��តា�� ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ��ទីធផ្ត�ការង្ការ និ�ការផ្តត�់រង្កាា�ន់ 
ក៏�ូចុះជាង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�នី�ិវិធីសួត្រូមាប់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�វិន័យ ការបញ្ជី�ឈប់ការង្ការ  
និ�ការបង្កើណិតញង្កើចុះញ។ 

ង្កើ��មួ�បីឲ្�យមានការ�ូ�លាសួ់ត្រូបកបង្កើដាយនិរនតរភាពី ធនាគារសួ�ើ�់ធៃន់ង្កើ�ង្កើ��ការ 
អភិូវឌ្�ឍន៍ធនធានមួនះសួ�ស ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើទីពីង្កើកាសួ��យ និ�ការង្កើរៀបចុះ�ខែផ្តនការបនតង្កើវន។ 
ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�នសួមួ�ិភាពីបះគឺគ�ិកការបង្កាហ��់បង្កើត្រូ�ៀនង្កើ��ខែផ្តនកបង្កើចុះឹកង្កើទីសួជា�កំណិៈ
ត្រូបពី័នធ ត្រូពីមួទាំ��សួិកាា�សាលាសួតីពីីភាពីជាអនក�ឹកនា�និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ត្រូ�ូវបានផ្តត�់ង្កើ�
ឲ្�យពីួកង្កើគឺង្កើ�តាមួង្កើសួចុះកតីត្រូ�ូវការរបសួ់ពីួកង្កើគឺខែ��បានក�ណិ�់រួចុះង្កើ�អ�ឡុ��ង្កើពី� 
វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ�ទីធផ្ត�ការង្ការត្រូបចា�ឆ្នាំំ��។ ចុះ�ង្កើពា�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�អនកមានង្កើទីពី�យង្កើកាសួ��យ 
គឺ�និ�ផ្តួ�ចុះង្កើផ្តដ�មួ�ូចុះជាកមួមវិធីអភូិវឌ្�ឍភាពីជាអនក�ឹកនា� ខែផ្តនការសួត្រូមាប់អភូិវឌ្�ឍន៍ 

�ួ�ន និ�ការខែណិនា�ក៏ត្រូ�ូវបានអនះ�តន៏ផ្ត�ខែ�រ ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ឲ្�យអនកមានង្កើទីពី�យង្កើកាសួ��យ 
ទាំ��ង្កើនា�មានការ�ូ�លាសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីជ្ជួយជ្ជ�រះញឲ្�យមានអនកបនតង្កើវណិ
ខែ��សួកតិសួមួ និ�មានសួកាា�នះពី��័សួ់សួត្រូមាប់កាន់��ខែណិ��ឹកនា�ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ� 
ថ្ងៃ�ៃអនាគឺ�។

គ្រកមសំ�លធម៌

ត្រូកមួសួី�ធមួ៌របសួ់ធនាគារក�ណិ�់នូវ�កំណិៈសួត�់ដារង្កើ��ការអនះវ�តខែ��មាន 
ភាពី�អត្រូបង្កើសួ�រ និ�ត្រូបកបង្កើដាយត្រូកមួសួី�ធមួ៌ ក៏�ូចុះជាង្កើគា�ប�ណិ�ង្កើ��មួ�បីរក�សា 
ទី�នះកចុះិ�តង្កើ��សួនតិសួះ� និ�សួះចុះរិ�ភាពីថ្ងៃនការអនះវ�តន៍អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ។ 
ត្រូគឺប់បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់របសួ់ធនាគារ�ត្រូមួូវឲ្�យមានការយ�់�ឹ�និ�ត្រូប�ិប�តិតាមួ 
ត្រូកមួសួី�ធមួ៌។ បះគឺគ�ិកខែ��ចុះូ��មីត្រូ�ូវបានទីទីួ�ការខែណិនា� អ�ពីីត្រូកមួសួី�ធមួ៌ 
និ��ត្រូមូួវឲ្�យចុះះ�ហ៊ុ�ិង្កើ�ខ្លាំង្កើ��កិចឹុះសួន�យាការង្ការង្កើ�ង្កើពី�ចូុះ�ង្កើធើ�ការង្កើ�កូ��ធនាគារ។

អេគាល�អេយាបាយគ្រប៊ីឆ្នាំងំការសំមាា ត៌គ្របាក់ �ិងហិិរញ្ញញប៊ីបទ្ធា�អេភិរវកមែ  

ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមរបស់ួធនាគារ 
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ត្រូសួបតាមួចុះ�បាប់ត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន 
ង្កើភូរវកមួមថ្ងៃនត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមួុ�ជា។ ង្កើគា�នង្កើយាបាយង្កើន�ក�ណិ�់នូវ�កំណិៈ 
សួត�់ដាកត្រូមួិ��័សួ់ ង្កើ�ង្កើ��ការបង្កើ�ើ��របបត្រូប�ិប�តិតាមួខែ��ខ្លាំំ��� និ�រឹ�មា�មួួយ 
ង្កើ�កូ��ធនាគារកូ��ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម ង្កើហ៊ុ�យ 
ជួ្ជយសួត្រូមួួ�នូវភាពីជាប់លាប់កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយថ្ងៃនការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��
ត្រូបាក់ និ�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមង្កើ�កូ��ធនាគារទាំ��មូួ� និ�ក�ណិ�់ង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ធនាគារ ង្កើដាយង្កើយា�ង្កើ�តាមួង្កើគា�ការណិ៍ទីូង្កើ� និ�វិធានការណិ៍សួ�ខ្លាំន់ៗខែ��
ធនាគារបានត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់។

អនះង្កើលាមួតាមួង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន 
ង្កើភូរវកមួមរបសួ់ធនាគារអ�គភាពី និ�និង្កើយាជ្ជិកទាំ��អសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារ ត្រូ�ូវង្កើត្រូប�វិធី
សាត្រូសួតខែផ្តអកង្កើ��ហានិភូ័យកូ��ការទីទីួ�យកអ�ិ�ិជ្ជន និ�អនះវ�តតាមួត្រូកប�័ណិឌ 
កមួមវិធីត្រូប�ិប�តិតាមួត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម។ ទាំ��ង្កើន� 
រួមួមាន�ត្រូមួូវការយកចុះិ�តទីះកដាក់សាា��់អ�ិ�ិជ្ជន ការតាមួដានសួកមួមភាពី ឬ 
ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ការរាយការណ៏ិង្កើ�ង្កើ��ត្រូប�ិប�តិការខែ��គឺួរឲ្�យសួ��ស័យ 
ការរក�សាទីះកឯកសារក�់ត្រូតា ការបណិូ��បណ្តាា��ត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ� 
ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម ការការពារពី័�៌មានអ�ិ�ិជ្ជន និ�ការពីិន័យង្កើ��ករណិីមួិន 
ត្រូប�ិប�តិតាមួ�ត្រូមួូវការ។

ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមរបស់ួធនាគារ 
ក៏មានខែចុះ�ផ្ត�ខែ�រអ�ពីី�ួនាទីីនិ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវ ក៏�ូចុះជាបង្កើ�ើ��គឺណិង្កើនយ�យភាពី 
យាា��ចុះ�បាសួ់លាសួ់របសួ់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ និ�បះគឺគ�ិក
ទាំ��អសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារ។

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មានទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ង្កើ��ការបង្កើ�ើ��ង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
នី�ិវិធី និ�បទីដាា�នអប�បបរិមាត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម  
ចុះ�ខែណិកគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់មានទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវកូ��ការអនះវ�ត និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
កមួមវិធីត្រូប�ិប�តិតាមួត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមង្កើដាយ 
អនះង្កើលាមួតាមួង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�នី�ិវិធីខែ��អនះម័ួ�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�។
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រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)

ព័ីត៌៌មា� �ិងទំូនាក់ទំូ�ង
ការពិី�ិត៌យអេ��ងវញិអេល�លទូធ�លការងារ

ពី័�៌មានយាា��ង្កើទីៀ�ទាំ�់ និ��មួអិ�ត្រូ�ូវបានផ្តត�់ឲ្�យង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� កូ�� 
ការតាមួដានង្កើ���ទីធផ្ត�ការង្ការជាក់ខែសួត� ង្កើដាយង្កើធៀបនឹ�ខែផ្តនការយះទីធសាត្រូសួត 
អាជ្ជីវកមួម និ�គឺង្កើត្រូមា��វិការត្រូបចា�ឆ្នាំំ��ខែ��បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។  
ពី័�៌មានទាំ��ង្កើន�រួមួមានសួូចុះនាករហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ត្រូប�ិប�ិតការសួ�ខ្លាំន់ៗទាំ��ឡាយ 
ត្រូពីមួទាំ��ការផ្តូ�ចុះង្កើផ្តត�មួយះទីធសាត្រូសួតសួ�ខ្លាំន់ៗ ខែ��ធនាគារបានអនះវ�តង្កើ�កូ�� 
ការិយបរិង្កើចុះឆទី។

គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� និ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ទីទួី�និ�ពិីនិ��យ 
ង្កើ���វិញនូវរបាយការណ៏ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ជាត្រូបចា�ខែ� និ�ត្រូបចា�ត្រូ�ីមាសួ ង្កើធៀបសួមួិទីធផ្ត�
នឹ�ង្កើគា�ង្កើ�ខែ��បានអនះម័ួ�រួចុះ និ�មូួ�ង្កើហ៊ុ�ះថ្ងៃនគឺមំា��គំា�ឆ្នាំា�យណ្តាមួួយ ក៏�ូចុះជា 
វិធានការណិ៍ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�ខែ��ក�ពីះ�អនះវ�តង្កើ��មួ�បីសួង្កើត្រូមួចុះបាននូវង្កើគា�ង្កើ�។ 

នាយកខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួម និ�ត្រូប�ិប�តិការសួ�ខ្លាំន់ៗង្កើ�កូ��ធនាគារង្កើធើ�បទីបង្កាហ�ញអ�ពី ី
របាយកាណ៏ិថំា�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើរៀ�ៗ�ួ�នកូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូបចា�ខែ� 
ខែ��ង្កើផ្លាា��ង្កើ�ង្កើ��សួមិួទីធផ្ត� ហ៊ុរិញ្ជីញវ�ុ� �ទីធផ្ត�សួកមួមភាពីសួ�ខ្លាំន់ៗ និ�សួ�ង្កើណិ�រ 
ឬ��ង្កើណិ�រការអាជ្ជីវកមួម�មីៗ ង្កើ��មួ�បីឲ្�យគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូជាបជាពី័�៌មាន 
និ�ង្កើធើ�កិចុះឹពីិភាក�សា។

អេគាល�អេយាបាយវសិំសលប៊ីៃា ូវងី (whistleblowing)

ង្កើគា�នង្កើយាបាយវិសួ�ស�បុួ�វី�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើដាយធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យបានង្កើធើ� 
បចុះុ�ប�បននភាពីកូ��ខែ��ះលា ឆ្នាំំ��២០១៩។ ង្កើគា�នង្កើយាបាយង្កើន�ផ្តត�់នូវយនតការ 
ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ និ�ក�ណិ�់បទីដាា�នអប�បបរិមាខែ��ត្រូ�ូវត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់ង្កើដាយធនាគារ កូ�� 
ការង្កើដា�ត្រូសាយង្កើ��ការលា�ត្រូ�ដា� ពីីសួកមួមភាពីគឺួរឲ្�យសួ��ស័យ ឬការត្រូបត្រូពីឹ�ត�ះសួ 
របសួ់បះគឺគ�ិកង្កើ�កូ��ធនាគារ។

ការរាយការណ៍៍ពី�ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងឧប៊ីបតិិ៌អេហិត៌�

ង្កើ��មួ�បីប�ង្កើពីញបខែនិមួង្កើ��ត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ធនាគារ ត្រូបពី័នធរាយការណិ៍ 
ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តងិ្កើហ៊ុ�ះខែ���មួអ�ិមួួយត្រូ�ូវបានអនះវ�ត ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបានថាមាន
ការរាយការណិ៍ និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះបានត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ង្កើដាយង្កើយា�ង្កើ�តាមួកត្រូមួិ�
ថ្ងៃនភាពីធៃន់ធៃរ។ ត្រូបពី័នធរាយការណិ៍ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះ ក៏ធានាឲ្�យបានថាត្រូគឺប់
ឧប�ប�តងិ្កើហ៊ុ�ះណ្តាខែ��មានហានិភ័ូយ និ�ការខ្លាំ�ប�់ជាសារវនត ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍ិ 
ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលាង្កើ�កាន់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័ស់ួ និ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� ជាមួួយនឹ� 
វិធានការណិ៍ចា�បាចុះ់ ង្កើ��មួ�បីកា�់បនិយហានិភូ័យខែ��មានសួកាា�នះពី�។ ទាំ��ង្កើន� 
អាចុះឲ្�យអនកសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�ត ង្កើធើ�ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តត្រូបកបង្កើដាយពី័�៌មានត្រូគឺប់ត្រូគាន់ និ� 
យ�់�ឹ�ពីីសាា�នភាពីទាំន់ង្កើហ៊ុ�ះការណិ៍ ត្រូពីមួទាំ��ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យត្រូបកបង្កើដាយ 
ត្រូបសួិទីធភាពី។

ការតាំមដា�
�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មានគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ���  
ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទីត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�កូ��ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យរបសួ់�ួ�ន។ គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួ 
ត្រូបឹក�សាភិូបា�រួមួមាន  គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម 
គឺណិៈកមាា�ធិការង្កើត្រូជ្ជ�សួតា��និ�សួ�ណិ� និ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
ឥណិទាំន។ គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានត្រូបគឺ�់ភារកិចុះឹ 
ជាក់លាក់កូ��ការពីិនិ��យង្កើមួ��ង្កើ���វិញ និ�ពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��ត្រូគឺប់បញ្ញាហ�ទាំ��អសួ់  
ង្កើ�កូ��វិសា�ភាពីថ្ងៃនទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវខែ��មានខែចុះ�កូ��ត្រូកមួត្រូប�ិប�តិង្កើរៀ�ៗ�ួ�ន។

�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មានសួមាសួភាពីពីីបះគឺគ�ិកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួ�ខ្លាំន់ៗរបសួ់ 
ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យមាននាយកត្រូប�ិប�ត ិឬអភិូបា�ត្រូប�ិប�តជិាត្រូបធាន។ គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ផ្តត�់នូវការ�ឹកនា� និ�ទិីសួង្កើ�កូ��ការអនះវ�តយះទីធសាត្រូសួតនិ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយ  
ខែ��បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�និ�ជ្ជួបត្រូបជ្ជះ�ត្រូបចា�ខែ�ង្កើ��មួ�បីពីិភាក�សា និ� 
ខែវកខែញកង្កើ��បញ្ញាហ�យះទីធសាត្រូសួតខែ��បុ�ពា�់��់ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ។

�ណ៍ៈកមាែ ធិការសំវ�កមែថ្នាែ ក់គ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវ
ការខែក�ត្រូមួូវយាា��ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា ង្កើ��គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួវនកមួម និ�បះពីើង្កើហ៊ុ�ះមួូ�ដាា�ន 
ខែ��បានង្កើ��កង្កើ���ង្កើដាយសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� សួវនករឯករាជ្ជ�យ និ�និយ័�ករ។ សាា�នភាពី 
ថ្ងៃនការខែក�ត្រូមួូវរា�់គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួវនកមួម និ�វិធានការណិ៍ខែ��បានង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើដាយ 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��មួ�បីង្កើដា�ត្រូសាយង្កើ��បះពីើង្កើហ៊ុ�ះមួូ�ដាា�ន ត្រូ�ូវបានតាមួដានយាា�� 
�ិ���់កូ��រា�់អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។

គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មានសួមាសួភាពីអនក��ណ្តា�ជាន់�័សួ់ពី ី
ខែផ្តនកង្កើផ្ត�ស�ៗ ង្កើហ៊ុ�យមាននាយកត្រូប�ិប�ត ិឬអភិូបា�ត្រូប�ិប�តថិ្ងៃនធនាគារជាត្រូបធាន។ 
គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជ្ជួបត្រូបជ្ជះ�ជាង្កើរៀ�រា�់ខែ� ឬតាមួការក�ណិ� ់
របសួ់ត្រូបធាន ង្កើហ៊ុ�យក�ណិ�់ត្រូតាថ្ងៃនកិចុះឹត្រូបជ្ជះ�ត្រូពីមួទាំ��របាយការណិ៍សួវនកមួមខែ�� 
ពាក់ពី័នធ ត្រូ�ូវបានដាក់បញ្ជីុ��ជាបនតបនាា�ប់កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម 
សួត្រូមាប់ជាពី័�៌មាន ពីិភាក�សាខែវកខែញក និ�ផ្តត�់ទីិសួង្កើ�សួ�រាប់ង្កើធើ�សួកមួមភាពីបនត 
ង្កើទីៀ�ត្រូបសួិនង្កើប�ចា�បាចុះ់។

ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

ការត្រូប�ិប�តិតាមួ គឺឺជាទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរួមួរបសួ់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ជាន់�័សួ់ និ�បះគឺគ�ិកត្រូគឺប់រូបរបសួ់ធនាគារ។ មួះ�ង្ការត្រូប�ិប�តិតាមួជាខែផ្តនក� ៏
សួ�ខ្លាំន់មួួយថ្ងៃនត្រូកប�័ណិឌការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ហានិភូ័យ និ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��។ កូ�� 
ទីសួ�សនៈមួួយខែ��ថាវប�បធមួ៌ត្រូប�ិប�តិតាមួ�៏រឹ�មា�មួួយនឹ�ឆ្លួ��បញ្ញាា���អ�ពីីវប�បធមួ៌ 
ជារួមួថ្ងៃនសួះចឹុះរិ�ភាពី និ�ត្រូកមួសីួ�ធម៌ួ�័ស់ួ ង្កើហ៊ុ�យរំពឹី�ថាបះគឺគ�ិកត្រូគឺប់រូបនឹ�ជ្ជ�រះញ
ការង្កើគារពីបទីប�បញ្ជីញ�តិង្កើដាយ�ួ�នឯ� និ�មានទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��រា�់សួកមួមភាពី 
របស់ួ�ួ�នង្កើហ៊ុ�យត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់នូវង្កើគា�ការណ៍ិ និ�អាកប�បកិរិយាត្រូបកបង្កើដាយសីួ�ធម៌ួ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ) 

បខែនិមួង្កើ��ការតាមួដានត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃ ការង្កើបតជាា�របសួ់ធនាគារង្កើ��ការដាក់បញ្ជីុ��វប�បធមួ៌ 
ត្រូប�ិប�តិតាមួ�៏រឹ�មា�មួួយ ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញតាមួរយៈការបង្កើ�ើ��ត្រូកប�័ណិឌតាមួដាន 
ការត្រូប�ិប�តិតាមួ ខែ��រួមួមានការអនះវ�តង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូប�ិប�តិតាមួយាា�� 
ទីូ��ទីូលាយ ការពីិនិ��យង្កើ���វិញ ឬការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យង្កើ��ការត្រូប�ិប�តិតាមួ 
ត្រូបចា�ត្រូគា ជ្ជ�នួបត្រូបជ្ជះ�ជាត្រូបចា�រវ៉ា�ខែផ្តនកអាជី្ជវកមួមនិ�ខែផ្តនកត្រូប�ិប�ិតការនានា និ�ការ 
ង្កើរៀបចុះ�កមួមវិធីបណិូ��បណ្តាា��និ�យ�់�ឹ�ជាបនតបនាា�ប់ ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបានថា 
បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារ បានយ�់�ឹ�យាា��ចុះ�បាសួ់លាសួ់អ�ពីី�ត្រូមួូវការ 
ថ្ងៃនបទីប�បញ្ជីញ�តិ�មីៗ។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ 
បានត្រូជាបជាពី័�៌មាននូវសាា�នភាពីត្រូប�ិប�តិតាមួរបសួ់ធនាគារ តាមួរយៈការត្រូបគឺ�់ 
ជ្ជូនរបាយការណិ៏ត្រូប�ិប�តិតាមួរបសួ់ធនាគារត្រូបចា�ត្រូគា។

 �ណ៍ៈកមាែ ធិការសំវ�កមែ

គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�កាន់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
ង្កើហ៊ុ�យត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�នឹ�បនតទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��រា�់បញ្ញាហ�ពាក់ពី័នធង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ� 
កូ��ធនាគារ។ 

គ្រកមគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌រប៊ីស់ំ�ណ៍ៈកមាែ ធិការសំវ�កមែ

លេគា�បំណង

 ១)  ផ្តត�់ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើដាយឯករាជ្ជ�យង្កើ�ង្កើ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ� 
ត្រូបពី័នធត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើហ៊ុ�យធានាង្កើ��ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ��ះ��យភាពី 
សួត្រូមាប់អ�គភាពីង្កើ�កូ��ធនាគារ។

 ២)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវគឺះណិភាពីថ្ងៃនការង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើដាយសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� 
និ�ឯករាជ្ជ�យ។

 ៣) ផ្តត�់បណ្តាា�ញទី�នាក់ទី�ន�រវ៉ា� ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� និ�សួវនករឯករាជ្ជ�យ។

 ៤)  ជ្ជួយកូ��ការផ្តត�់ឲ្�យមានឯករាជ្ជ�យភាពីថ្ងៃនសួវនករឯករាជ្ជ�យ និ�ធានាថា 
មួិនមានការរា��សួទ�កូ����ង្កើណិ�រការសួវនកមួម។

 ៥)  ផ្តត�់ចុះ�ណ្តាប់អារមួមណ៍ិបខែនិមួង្កើ�ង្កើ��មួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើដាយបង្កើ�ើ�ន
នូវភាពីមួិន�ង្កើមួុ��និ�ឯករាជ្ជ�យភាពីសួត្រូមាប់សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ផ្តត� ់
ង្កើវទីិការសួត្រូមាប់ការពីិភាក�សា ខែ��កូ��ង្កើនា�មានឯករាជ្ជ�យភាពីពីីគឺណិៈ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។

 ៦)  ង្កើ��កកមួ័សួ់ការយ�់ង្កើ��ញ��់ភាគីឺពាក់ពី័នធ (រួមួបញ្ជីុ��ទាំ�� មាា�សួ ់
ភាគឺហ៊ុុះន និយ័�ករ មាា�សួ់ប�ណិុ� និ�និង្កើយាជ្ជិក) ង្កើ��ភាពីង្កើជ្ជឿជាក់ និ�
ភាពីមិួន�ង្កើមុួ��ថ្ងៃនរបាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើដាយធានាឲ្�យបានថាព័ី�៌មាន 
ផ្តត�់ជ្ជូនង្កើ�សាធារណិៈ គឺឺចុះ�បាសួ់លាសួ់ ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ និ�ង្កើជ្ជឿទីះកចុះិ�តបាន។

 ៧)  គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូ�ូវបានជ្ជួយត្រូជ្ជះមួខែត្រូជ្ជ�ង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ខែ��ជា 
អនកទីទួី��ះសួត្រូ�ូវសួត្រូមាប់ការបង្កើ�ើ��និ�ខែ�រក�សាង្កើ��ការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យ និ�ិវិធី 
ង្កើសួចុះកតីខែណិនា�ង្កើ����ង្កើណិ�រការ និ� អនះសាសួន៍។

�ិទុិិអំណាចុះ

គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម មានសួិទីធិអ�ណ្តាចុះតាមួត្រូកមួត្រូប�ិប�តិរបសួ់�ួ�នកូ��ការ៖

 ១)  ទីទីួ�បាននូវធនធានខែ���ួ�នត្រូ�ូវការ កូ��ការង្កើសួះ�បអង្កើ�ើ�រា�់បញ្ញាហ� 
ង្កើ�តាមួត្រូកមួត្រូប�ិប�តិរបសួ់�ួ�ន និ�មានសួិទីិធង្កើពីញង្កើ�ញ ង្កើដាយមួិនមាន
ការហាមួត្រូបាមួង្កើ��ការទាំញយកព័ី�៌មានខែ��ពាក់ព័ីនធ។ គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ត្រូ�ូវបានអនះញ្ញាា��ផ្ត�ខែ�រកូ��ការខែសួើ�រកពី័�៌មានង្កើផ្ត�ស�ៗខែ���ួ�នត្រូ�ូវ 
ការ ពីីបះគឺគ�ិកណ្តាមួួយរបសួ់ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យបះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់ត្រូ�ូវ 
ខែ�សួហ៊ុការជាមួួយនឹ�សួ�ង្កើណិ�រង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��បានង្កើ��កង្កើ���ង្កើដាយ 
គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។

 ២)  ចុះះ�ហ៊ុ�ិង្កើ�ខ្លាំង្កើ�ង្កើ��របាយការណិ៍ថ្ងៃផ្តទកូ��ត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� និ�ឬរបាយការណិ៍ 
ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�ខែ��ង្កើសួន�រង្កើដាយនិយ័�ករ និ�ង្កើ�តាមួចុះ�បាប់ខែ��ពាក់ព័ីនធ។ 

 ៣)  មានបណ្តាា�ញទី�នាក់ទី�ន�ង្កើដាយផ្លាា��់ជាមួួយនឹ�សួវនករឯករាជ្ជ�យ 
និ�សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��។

 ៤)  មានធនធានត្រូគឺប់ត្រូគាន់ រួមួបញុ្ជី��ទាំ��ការទីទួី�បានព័ី�៌មានង្កើពីញង្កើ�ញ 
និ�គាា�នការរឹ���បិ� ខែ��ចា�បាចុះ់ង្កើ��មួ�បីប�ង្កើពីញភារកិចុះឹរបសួ់�ួ�ន។

 ៥)  បង្កើ�ើ��គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ឬអនះគឺណិៈកមាា�ធិការកូ��ករណិីខែ��ចា�បាចុះ់ 
និ�សួមួត្រូសួប។

 ៦)  ទីទីួ�អនះសាសួន៍ឯករាជ្ជ�យត្រូបកបង្កើដាយវិជាា�ជ្ជីវៈ ឬអនះសាសួន៍ង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ង្កើទីៀ� និ�អង្កើញ្ជីី�ញអនកខែ��មានបទីពីិង្កើសាធន៍ និ�ជ្ជ�នាញពាក់ពី័នធង្កើ��មួ�ប ី
ចុះូ�រួមួអ�គត្រូបជ្ជះ� ត្រូបសួិនង្កើប�ចា�បាចុះ់។

 ៧)  អង្កើញ្ជីី�ញសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� ឬឯករាជ្ជ�យ នាយកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ឬនាយកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
សួមួ័័នធ អភូិបា� ឬសួមាជ្ជិកថ្ងៃនគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ��ថ្ងៃទីង្កើទីៀ� និ�បះគឺគ�ិក 
កូ��សួមួ័័នធឲ្�យចុះូ�រួមួត្រូបជ្ជះ�ង្កើ��មួ�បីជ្ជួយកូ��ការពីិភាក�សាខែវកខែញកត្រូបសួិនង្កើប� 
ចា�បាចុះ់។

 ៨)  ខែចុះករំខែ�កការទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ�កាន់បះគឺគ� ឫគឺណិៈកមាា�ធិការ
ណ្តាមួួយត្រូបសួិនង្កើប�គឺិ�ថាសួមួត្រូសួប (ឧទាំហ៊ុរណិ៍ ខែចុះករំខែ�ក�ួនាទីី 
ង្កើសួះ�បអង្កើ�ើ�ង្កើ�ឲ្�យត្រូកះមួហ៊ុុះនឯករាជ្ជ�យង្កើ��មួ�បីរក�សាឯករាជ្ជ�យភាពីកូ��ការ 
ង្កើសួះ�បអង្កើ�ើ� ខែ��ពាក់ពី័នធង្កើ�នឹ�សួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�)។

 ៩)  អនះមួ័�ខែផ្តនការសួវនកមួម និ�គឺង្កើត្រូមា��វិការ (ការបណិូ��បណ្តាា�� និ� 
ង្កើបសួកកមួម) សួត្រូមាប់នាយកដាា�នសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��។

 ១០)  មានសួិទីិធង្កើកា�ត្រូបជ្ជះ�ជាមួួយសួវនករឯករាជ្ជ�យ សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� ឬទាំ��ពីីរ 
ង្កើដាយគាា�នវ�តមានរបសួ់អភូិបា� និ�បះគឺគ�ិកធនាគារ�ថ្ងៃទីង្កើទីៀ� និ� 
ជាមួួយនឹ�ភាគឺីខ្លាំ�ង្កើត្រូ�ង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�កូ��ករណិីខែ��ចា�បាចុះ់។

 ១១) ង្កើសួះ�បអង្កើ�ើ�សួកមួមភាពីង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��មានខែចុះ�ង្កើ�កូ��ត្រូកមួត្រូប�ិប�តិ។

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

232



រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ) 

ត្ថួនាទុ� និងទុំនួ��ះ��ត្ថូវ័

គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើដាយផ្លាា��់ ង្កើ�កាន់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
ង្កើហ៊ុ�យត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�នឹ�បនតទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវសួត្រូមាប់បញ្ញាហ�ង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��ពាក់ព័ីនធ 
នឹ�ធនាគារ។

ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�គឺឺជា�ួនាទីី និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម៖

១) ម��ងារសំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

 ក)  ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ�ង្កើ��មួះ�ង្ការរបសួ់នាយកដាា�នសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ធានា 
ឲ្�យបានង្កើ��ការង្កើគារពីតាមួចុះ�បាប់ និ�បទីប�បញ្ជីញ�តិខែ��ពាក់ពី័នធ រួមួញ្ជីុ�� 
ទាំ��ការរាយការណិ៍ត្រូបកបង្កើដាយភាពីត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ មាន�មាំ�ភាពី និ�ទាំន់ 
ង្កើពី�ង្កើវលាថ្ងៃនរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ។ 

 �)  ធានាថានាយកដាឌ�នសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��មានភាពី�ះសួខែបែក និ�មានឋានៈ 
មួួយសួមួត្រូសួបង្កើ�កូ��រចុះនាសួមួ័័នធអ�គភាពីទាំ��មួូ� ង្កើ��មួ�បីឲ្�យសួវនករ 
ថ្ងៃផ្តទកូ��អាចុះប�ង្កើពីញង្កើគា�ង្កើ�សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់�ួ�នត្រូបកបង្កើដាយ 
ត្រូបសួិទីធភាពី។

 គឺ)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ត្រូបសួទិីធភាពីថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� និ���ង្កើណិ�រការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរួមួបញ្ជីុ��ទាំ��វិសា�ភាពីថ្ងៃនកមួមវិធីសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��  
និ�ភាពីសួមួត្រូសួបថ្ងៃនវិធីសាត្រូសួតវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យ ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់ភាពី 
ញឹកញាប់ និ�វិសា�ភាពីថ្ងៃនសួវនកមួម។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ថ្ងៃនវិសា�ភាពី មួះ�ង្ការ សួមួ�ិភាពី  
និ�ធនធានរបសួ់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ថាង្កើ��មួះ�ង្ការង្កើន�មានសួិទីធិអ�ណ្តាចុះ 
ខែ��ចា�បាចុះ់សួត្រូមាប់ប�ង្កើពីញការង្ការរបសួ់�ួ�ន ឬង្កើទី។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�អនះមួ័�ខែផ្តនការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ពីិនិ��យង្កើ�� 
�ទីធផ្ត�ថ្ងៃនកមួមវិធីសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ឫការង្កើសួះ�បអង្កើ�ើ�ខែ��បានង្កើធើ�ង្កើ���  
ថាង្កើ��សួកមួមភាពីសួមួត្រូសួបត្រូ�ូវបានអនះវ�តង្កើដាយអនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ�តាមួ 
អនះសាសួន៍របសួ់សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��ខែ�រ ឬង្កើទី។

 ចុះ)  ពិីនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ថ្ងៃនវិសា�ភាពី មួះ�ង្ការ សួមួ�ិភាពី និ� 
ធនធានថ្ងៃនមួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� �កំនតកិៈសួវនកមួម ថាង្កើ��មួះ�ង្ការង្កើន�មាន 
សួិទីធិអ�ណ្តាចុះខែ��ចា�បាចុះ់សួត្រូមាប់ប�ង្កើពីញការង្ការរបសួ់�ួ�នខែ�រ ឬង្កើទី។

 ឆ្ល)  ធានាថាទី�នាក់ទី�ន�ង្កើ��ការរាយការណិ៍របសួ់បះគឺគ�ិកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� 
មួិនបុ�ពា�់��់ឯករាជ្ជ�យភាពី កូ��ការវិនិចុះឆ័យរបសួ់សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��។ 
ជាពីិង្កើសួសួរបាយការណិ៏សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��មួិនត្រូ�ូវដាក់ង្កើ�ជ្ជត្រូមួ�ង្កើដាយ 
នាយកត្រូប�ិប�តិ ឫអភូិបា�ត្រូប�ិប�តិណ្តាមួួយង្កើ��យ។

 ជ្ជ)  ធានាថារា�់គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញ និ�អនះសាសួន៍ខែ��ង្កើ��កង្កើ��� ត្រូ�ូវបានពីិនិ��យ 
ង្កើ���វិញ និ�ង្កើដា�ត្រូសាយត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសិួទីធភាពី និ�ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា។

 ឈ)  អនះវ�តការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យតាមួកា�ក�ណិ�់ ខែ��ឯករាជ្ជ�យពីីការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ 
ជាអចិុះថ្ងៃន្ត្រីនូយ៍ ង្កើហ៊ុ�យរាយការណ៍ិពីីគឺ�ង្កើហ៊ុ�ញង្កើ�កាន់ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ 
សួវនកមួម។

 ញ)  ធានាថានាយកដាា�នសួវនកមួមមានបះគឺគ�ិកត្រូគឺប់ត្រូគាន់ និ�ទីទីួ�បាន 
ការបណិូ��បណ្តាា��ខែ��ចា�បាចុះ់ង្កើ��មួ�បីអនះវ�តការង្ការសួវនកមួម។ គឺួរខែ� 
មានកមួមវិធីអប់រំ និ�បណិូ��បណ្តាា��ជាបនតបនាា�ប់ង្កើ��មួ�បីឲ្�យសួវនករ 
ថ្ងៃផ្តទកូ��តាមួឲ្�យទាំន់នូវទី�ង្កើនារអាជី្ជវកមួម និ�ការអភិូវឌ្�ឍន៍�មីៗ  ទាំ��កូ��កត្រូមិួ� 
វិទី�យាសាា�ន និ�ឧសួ�សាហ៊ុកមួម ក៏�ូចុះជាង្កើ��កកម័ួស់ួជ្ជ�នាញបង្កើចឹុះកង្កើទីសួខែ�� 
ត្រូ�ូវការង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទីមួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី។

 �)  វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ�ទីធផ្ត�ប�ង្កើពីញការង្ការរបសួ់នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�
ពិីនិ��យង្កើ��ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែរបស់ួបះគឺគ�ិកជាន់�័ស់ួថ្ងៃនសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��។ នាយក 
ខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ �� ត្រូ�ូវរាយការណិ៍ង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�កាន់ត្រូបធាន 
គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។

 �)  អនះមួ័�រា�់ការខែ��តា�� ក�ណិ�់ការង្កើ��កទីឹកចុះិ�ត វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ�ទីធផ្ត� 
ប�ង្កើពីញការង្ការ ការង្កើផ្តទរ ឫបញ្ជី�ឈប់នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�សួមាជិ្ជក 
ជាន់�័សួ់ថ្ងៃនសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ពីិនិ��យង្កើ���វិញរា�់ការលាឈប់របសួ់
នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�បះគឺគ�ិកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើហ៊ុ�យផ្តត�់ 
ឱ្កាសួឲ្�យបះគឺគ�ិកលាឈប់បានផ្តត�់ង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�ថ្ងៃនការលាឈប់ ត្រូបសិួនង្កើប� 
ចា�បាចុះ់។

 ឌ្)  ធានាថារា�់ការផំ្លា�ស់ួបូ�រពាក់ព័ីនធនឹ�មួះ���ខែណិ�ថ្ងៃននាយកខែផ្តនកសួវនកមួម 
ថ្ងៃផ្តទកូ�� ត្រូ�ូវបានជ្ជូន��ណិឹ�ង្កើ�កាន់ធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា។

២) ម��ងារសំវ�កមែឯករាជ្យយ

 ក)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ�ង្កើ��ង្កើសួវ៉ាកមួមមួិនខែមួនជាង្កើសួវ៉ាកមួមសួវនកមួម ខែ�� 
បានផ្តត�់ង្កើដាយសួវនករឯករាជ្ជ�យ ត្រូពីមួទាំ��ថ្ងៃ�ែឈូ��ង្កើសួវ៉ាកមួម កូ��ការ 
ផ្តត�់អនះសាសួន៍ង្កើ�កាន់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ការអនះមួ័�។

 �)  ផ្តត�់អនះសាសួន៍��់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា�ង្កើ��ការខែ��តា�� និ�ការខែ��តា�� 
សារង្កើ���វិញត្រូបចា�ឆ្នាំំ��ថ្ងៃនសួវនករឯករាជ្ជ�យ និ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ��ថ្ងៃ�ែឈូ�� 
សួវនកមួម ង្កើដាយពីិចារណ្តាអ�ពីីឯករាជ្ជ�យភាពី និ�ភាពីមួិន�ង្កើមួុ��ថ្ងៃន 
សួវនករឯករាជ្ជ�យ ត្រូពីមួទាំ��ត្រូបសួិទីធភាពីចុះ�ណ្តាយង្កើ�� សួវនកមួម ក៏�ូចុះជា 
ការផ្លាំ�សួ់បូ�រសួវនករ។ 

 គឺ)  វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ��ភាពីមួិន�ង្កើមួុ�� �ទីធផ្ត�ការង្ការ និ�ឯករាជ្ជ�យភាពីរបសួ់ 
សួវនករឯករាជ្ជ�យ (ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ តាមួរយៈការពិីនិ��យង្កើ���វិញ និ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ 
ង្កើ��ទី�នាក់ទី�ន�នានារវ៉ា�សួវនករឯករាជ្ជ�យជាមួួយធនាគារ ឬអ�គភាពី 
ណ្តាង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�)។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញជាមួួយនឹ�សួវនករឯករាជ្ជ�យ ថាង្កើ��បះគឺគ�ិករបសួ់ធនាគារ
បានផ្តត�់នូវជ្ជ�នួយសួមួត្រូសួបកូ��ការប�ង្កើពីញភារកិចុះឹរបសួ់ពីួកង្កើគឺ។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញជាមួួយសួវនករឯករាជ្ជ�យនូវមួូ�ដាា�ន និ�វិសា�ភាពី 
ថ្ងៃនខែផ្តនការសួវនកមួមរបសួ់ពីួកង្កើគឺ (រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ការផ្លាំ�សួ់បូ�រង្កើផ្ត�ស�ៗ  
ង្កើ�ង្កើ��វិសា�ភាពីថ្ងៃនខែផ្តនការសួវនកមួម) ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ�ង្កើ��ត្រូបពី័នធ 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� និ��ិ�ិ�ផ្តត�់អនះសាសួន៍របសួ់ពីួកង្កើគឺ និ�ពីិភាក�សា 
ពីីបញ្ញាហ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��សួវនកមួមឯករាជ្ជ�យចុះ�់ង្កើ��កង្កើ���ង្កើដាយគាា�នវ�តមាន
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ត្រូបសួិនង្កើប�ចា�បាចុះ់។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 233របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)

 ចុះ)  ពិីនិ��យង្កើ���វិញយាា��ង្កើទីៀ�ទាំ�់ង្កើ�ង្កើ��គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួវនកមួម និ�ធានាឲ្�យបាន 
ថារា�់គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញត្រូ�ូវបានត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ខែក�ត្រូមួូវឱ្�យបានត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ និ� 
ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា។

 ឆ្ល)  ពីិភាក�សា និ�ពីិនិ��យង្កើ���វិញជាមួួយនឹ�សួវនករឯករាជ្ជ�យរា�់ការង្កើសួន�រសួះ�
ពីីការលាឈប់របសួ់ពីួកង្កើគឺជាសួវនករ។

 ជ្ជ)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ�ង្កើ��ង្កើសួវ៉ាកមួមមួិនខែមួនជាង្កើសួវ៉ាកមួមសួវនកមួម ខែ�� 
ផ្តត�់ង្កើដាយសួវនករឯករាជ្ជ�យ និ�ថ្ងៃ�ែឈូ��ង្កើសួវ៉ាកមួម សួត្រូមាប់ការផ្តត�់ 
អនះសាសួន៍ ង្កើ�កាន់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ការអនះមួ័�ឲ្�យសួមួត្រូសួប
ង្កើ�នឹ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�បទីប�បញ្ជីញ�តិខែ��ពាក់ពី័នធង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួ 
កមួុ�ជា ង្កើ��ថ្ងៃ�ែឈូ��មួិនខែមួនសួវនកមួមខែ��ត្រូ�ូវប�់ង្កើ�ឲ្�យសួវនករ 
ឯករាជ្ជ�យ ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យត្រូបាក�ថា ការផ្តគ�់ផ្តគ�់ង្កើសួវ៉ាកមួមមួិនខែមួនជា 
ង្កើសួវ៉ាកមួមសួវនកមួម មួិនបុ�ពា�់��់ការវិនិចុះឆ័យង្កើដាយឯករាជ្ជ�យរបសួ់ 
សួវនករ។

 ឈ)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ការសួត្រូមួបសួត្រូមួួ�ថ្ងៃននី�ិវីធីសួវនកមួម ង្កើ�ង្កើពី� 
ខែ��មានត្រូកះមួហ៊ុុះនសួវនករឯករាជ្ជ�យង្កើ��សួពីីមួួយ។ 

 ញ)  ជ្ជួបជាមួួយនឹ�សួវនករឯករាជ្ជ�យង្កើដាយមួិនមានវ�តមានគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ឫសួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ត្រូប�ិប�តិ�៏ថ្ងៃទីង្កើទីៀ� តាមួការង្កើសួន�សួះ�របសួ ់
សួវនករឯករាជ្ជ�យ ត្រូបធានត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�សួវនកមួម គឺួរខែ�ង្កើកា�ត្រូបជ្ជះ� 
ង្កើ��មួ�បីពីិចារណ្តាង្កើ��បញ្ញាហ�ខែ��សួវនករឯករាជ្ជ�យគឺិ�ថាគឺួរខែ�បានយក 
ចុះិ�តទីះកដាក់ ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ឫមាា�សួ់ភាគឺហ៊ុុះន។ 

៣) របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�

   ពិីនិ��យង្កើ���វិញនូវ�ទីធផ្ត�ពាក់កណ្តាា��ឆំ្នាំ�� និ�របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� 
សារង្កើពី�ពីនធរបសួ់ធនាគារសួត្រូមាប់ការផ្តត�់អនះសាសួន៍ង្កើ�កាន់ត្រូកះមួ 
ត្រូបឹក�សាភូិបា� ង្កើ��មួ�បីអនះមួ័�ង្កើដាយង្កើផ្លាា��ជាចុះ�ប�ង្កើ�ង្កើ��៖

 ក)  ការផ្លាំ�សួ់បូ�រ ឫការអនះវ�តថ្ងៃនការផ្លាំ�សួ់បូ�រចុះ�ប�ៗថ្ងៃនង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
គឺណិង្កើនយ�យ។

 �)  បញ្ញាហ�សួ�ខ្លាំន់ៗខែ��បានង្កើ��កង្កើ��� រួមួបញុ្ជី��ទាំ��បញ្ញាហ�ង្កើ��របាយការណ៍ិ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ការវិនិចុះឆ័យសួ�ខ្លាំន់ៗង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ត្រូពីឹ�តិការណិ៍ឬ 
ត្រូប�ិប�តិការខែ��មួិនត្រូបត្រូក�ី ង្កើហ៊ុ�យមាន�កំណិៈជាសារវនត និ�រង្កើបៀប
ខែ��បញ្ញាហ�ទាំ��ង្កើន�ត្រូ�ូវបានង្កើដា�ត្រូសាយ។

 គឺ)  វិធីសាត្រូសួតគឺណិង្កើនយ�យនានាខែ��បានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ កូ��ការង្កើរៀបចុះ�គឺណិន ី
ជាបះគឺគ� និ�រួមួបញ្ជីុ��គាំ� (ត្រូបសួិនង្កើប�មាន)។

 �) អនះង្កើលាមួតាមួសួត�់ដារគឺណិង្កើនយ�យ និ�បទីប�បញ្ជីញ�តិង្កើផ្ត�ស�ៗ។

៤) ការគ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យនៃ�ៃកែ�ង

 ក)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការ ង្កើគា�នង្កើយាបាយថ្ងៃនការ 
ត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��និ�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ រមួួបញ្ជីុ��ទាំ��វសិា�ភាពី
ថ្ងៃនកមួមវិធីសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�នី�ិវិធីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យសួមួត្រូសួប 
ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់ភាពីញឹកញាប់ និ�វិសា�ភាពីថ្ងៃនសួវនកមួម។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញជាត្រូបចា� និ�ង្កើ��កង្កើ���នូវបញ្ញាហ�ត្រូបឈមួនានាង្កើ�កាន់ 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើ��ភាពីង្កើជ្ជឿជាក់ និ�ភាពីរឹ�មា�ថ្ងៃនង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ត្រូកប�័ណិឌ និ�ការរាយការណិ៍ពី័�៌មានហានិភូ័យ 
ង្កើ��មួ�បីធានាថា វ៉ាគាា�គឺ�លា� ឬភាពីទីន់ង្កើ��សាយជាសារវនតង្កើ��យ។ 

៥) គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការជាមួយសំម័័�ធញាតិ៌

   ពិីនិ��យង្កើ���វញិនូវត្រូប�ិប�តកិារជាមួួយសួម័័ួនធញា�ិ និ�សាា�នភាពីទី�នាស់ួ 
ផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ ខែ��អាចុះង្កើក��ង្កើ���ង្កើ�កូ��ធនាគារ និ�សួមួ័័នធធនាគារ  
អ ង្កើអចុះ បី� រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ត្រូប�ិប�តិការ នី�ិវិធី ឬត្រូកមួសួី�ធមួ៌ណ្តាខែ�� 
ង្កើចាទីជាសួ�នួរ ទាំក់ទី�នឹ�ភាពីង្កើសាា��ត្រូ��់របស់ួគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។ សួមាជិ្ជក 
ទាំ��ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានរំពីឹ�ថានឹ�ង្កើជ្ជៀសួវ៉ា�រាា��់សាា�នភាពីទាំ��ឡាយណ្តា 
ខែ��អាចុះបុ�ពា�់��់ទី�នាសួ់ផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍របសួ់ធនាគារ។

៦) ប៊ីញ្ញាា អេ�សងៗ

 ក) អនះវ�តមួះ�ង្ការង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ��ូចុះបានផ្តត�់សួិទីធិង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

 �)  ធានាង្កើ��ការពិីនិ��យង្កើដាយឯករាជ្ជ�យថ្ងៃនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ និ���ង្កើណិ�រការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មួូ�ធន ខែ��ពាក់ពី័នធនឹ���ង្កើណិ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ 
ថ្ងៃនមូួ�ធន ង្កើដាយសួះចុះរិ�ភាពី មិួន�ង្កើមុួ�� និ�ការអនះវ�តយាា��ជាប់លាប់ 
របសួ់ពីួកង្កើគឺ។

 គឺ)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវរបាយការណិ៍ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�អធិការកិចុះឹង្កើចុះញង្កើដាយ 
និយ័�ករ និ�ធានាថា វិធានការសួមួត្រូសួមួ និ�ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលាត្រូ�ូវបាន
អនះវ�តង្កើ��រាា��់គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញណ្តាមួួយ។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវក�ណិ�់ត្រូតាអ�គត្រូបជ្ជះ� ថាង្កើ����ង្កើណ្តា�ត្រូសាយរបសួ់ 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ចុះ�ង្កើពា�បញ្ញាហ�ខែ��ង្កើក��មានង្កើ���មានភាពីសួមួត្រូសួប គួឺរឲ្�យ 
ង្កើពីញចុះិ�តខែ�រ ឬង្កើទី។

របាយការណ៍

កូ���ណិៈង្កើពី�ខែ��គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមរាយការណិ៍ជ្ជូនត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
របាយការណិ៍សួវនកមួម ក៏ត្រូ�ូវបានង្កើ��កង្កើ���ង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួ
ត្រូបឹក�សាភូិបា�សួវនកមួមសួមួ័័នធផ្ត�ខែ�រ ខែ��ជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ង្កើប�សួិន 
ជាចា��បាចុះ់។
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រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ) 

�មា�ភាពនៃនគណៈក្តីមាា្ធិការ�វ័នក្តីមម

១) សំមាជិ្យក

 ក)  សួមាជ្ជិករបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម នឹ�ត្រូ�ូវខែ��តា��ង្កើ���ង្កើដាយ 
ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួអភូិបា�នានារបសួ់ធនាគារ។

 �)  សួមាជ្ជិករបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម ត្រូ�ូវមានសួមាជ្ជិកយាា���ិចុះ 
ប�ផ្តះ�បី (៣) នាក់ និ�យាា��ង្កើហាចុះណ្តាស់ួពីីរ (២) នាក់ (រួមួបញុ្ជី��ទាំ�� 
ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ) គួឺរខែ�ជាអភិូបា�ឯករាជ្ជ�យខែ��មានបទីពិីង្កើសាធន៍ 
ខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�គឺណិង្កើនយ�យ និ�អភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមាំ�ក់ង្កើទីៀ�មាន 
សាវតាខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ�ធនាគារ។

 គឺ)  ត្រូបសិួនង្កើប�សួមាជិ្ជកមំា�ក់ចូុះ�និវ�ត ឫលាឈប់ពីីសួមាជិ្ជកគឺណិៈកមាា�ធិការ 
ខែ��ង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�ង្កើន�ង្កើធើ�ឲ្�យចុះ�នួនសួមាជ្ជិកកា�់បនិយមួកង្កើត្រូកាមួបី (៣) 
នាក់ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ត្រូ�ូវខែ��តា��សួមាជ្ជិក�មីមាំ�ក់ថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការ 
ឲ្�យបានឆ្នាំប់ តាមួខែ��អាចុះរកបានង្កើធើ�ជាអនកបនត��ខែណិ�ត្រូបកបង្កើដាយ 
�កំណិៈសួមួ�ប�តិត្រូគឺប់ត្រូគាន់។

 �)  មួិនមានសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមណ្តា ត្រូ�ូវបានខែ��តា��នូវ 
មួះ�ង្ការត្រូប�ិប�តិង្កើ�កូ��ធនាគារង្កើ��យ ង្កើប�មិួន�ូង្កើចុះន�ង្កើទីវ៉ាង្កើធើ�ឲ្�យមានទី�នាក់ 
ទី�ន�ខែ��ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�យ�់ថានឹ�បុ�ពា�់��់ឯករាជ្ជ�យភាពី 
ថ្ងៃនការវិនិចុះឆ័យ កូ��ការអនះវ�តមួះ�ង្ការជាគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។ 
ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើ�ង្កើទីៀ� សួមាជ្ជិកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម មួិនគឺួរ 
ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើដាយផ្លាា��់ ឬជាខែផ្តនកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការខែ��បាន 
ពាក់ពី័នធណ្តាមួួយសួត្រូមាប់មួះ�ង្ការគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ�កូ��ធនាគារ។

 �)  សួរះបមួកគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមគឺួរមានជ្ជ�នាញយាា��ទីូ��ទីូលាយ 
ខែ��ចុះ�បាចុះ់ ង្កើ��មួ�បីអនះវ�តកា�ពីើកិចុះឹ និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់�ួ�ន 
ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបានរំពីឹ�ទីះកថាមានជ្ជ�នាញង្កើ��ខែផ្តនកនានា �ូចុះមានង្កើ�កូ�� 
វិសា�ភាពីថ្ងៃនសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ជ្ជ�នាញកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ។

២) គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាែ ធិការ

 ក)  ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សា 
ភូិបា� កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការខែ��ជាអភូិបា� 
ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�តិ។

 �) អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូ�ូវ�ឹកនា�ង្កើដាយត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ។

 គឺ)  កូ��ករណិីអវ�តមានត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ ត្រូបធានសួតីទីីគឺួរត្រូ�ូវបាន 
ខែ��តា��ង្កើ���ង្កើដាយសួមាជិ្ជកខែ��មានវ�តមាន។ កូ��ករណីិចុះ�នួនថ្ងៃនការ 
ង្កើបា�ង្កើឆំ្នាំ��ង្កើសួម�គំា� ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ ឫត្រូបធានសួតទីីីគឺណិៈកមាា�ធិការ 
(កូ��ករណិីត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការអវ�តមាន) ត្រូ�ូវង្កើធើ�ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�ត 
កូ��ការរាប់សួង្កើមួែ�ង្កើឆ្នាំំ�� កូ��អ�ឡុ��ង្កើពី�ពីិភាក�សាខែវកខែញក។ 

៣) រយៈអេពីលសំមាជិ្យកភាពីនៃ��ណ៍ៈកមាែ ធិការសំវ�កមែ

   អភូិបា�ខែ��ត្រូ�ូវបានខែ��តា��ជាសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម 
ត្រូ�ូវរក�សាមួះ�ង្ការរហ៊ុូ���់ពីីរ (២) ឆ្នាំំ�� និ�អាចុះបនតរយៈង្កើពី�បខែនិមួ 
តាមួការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តរបសួ់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
អាចុះខែ��តា�� ឬខែ��តា��សួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ���វិញ ពីីត្រូគាមួួយ 
ង្កើ�ត្រូគាមួួយ ត្រូបសួិនង្កើប�សួមួត្រូសួប។ 

អងគ�បជូះំ ក្តីំណត្ថ់�តា និង លេ�ខាធិការ

 ក)  គឺណិៈកមាា�ធិការនឹ�ត្រូ�ូវត្រូបជ្ជះ�ត្រូបចា�ត្រូ�ីមាសួ ឬង្កើពី�ណ្តាខែ��ចា�បាចុះ់ 
បុះខែនតង្កើ�កូ��ង្កើហ៊ុ�ះការណ៍ិណ្តាក៏ង្កើដាយ អ�គត្រូបជ្ជះ�មិួនត្រូ�ូវ�ិចុះជា�បួន (៤) 
�� កូ��១ឆ្នាំំ�� ។

 �)  កូរ៉ះមួថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�ត្រូ�ូវមានយាា��ង្កើហាចុះណ្តាសួ់ ៥០% ថ្ងៃនចុះ�នួនសួមាជ្ជិក 
ទាំ��អសួ់ (រាប់បញ្ជីុ��ទាំ�� ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ) ឬមួួយណ្តា 
ខែ��ង្កើត្រូចុះ�នជា�។

 គឺ)  ការជ្ជូន��ណិឹ�ថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�ន ត្រូ�ូវង្កើរៀបចុះ�មួះនង្កើពី�ត្រូបជ្ជះ�។ ការជ្ជូន��ណិឹ� 
ត្រូ�ូវមាន�មួអិ�ពីីទីីតា�� ថ្ងៃ�ៃ និ�ង្កើពី�ង្កើវលាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�។ រង្កើបៀបវ៉ារៈ 
និ�ឯកសារសួត្រូមាប់អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺួរត្រូ�ូវបានង្កើផ្តើ�រ ង្កើដាយង្កើពីញង្កើ�ញង្កើ�កាន់
សួមាជិ្ជកថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការទាំ��អស់ួ ឲ្�យបានទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា មួះនថ្ងៃ�ៃត្រូបជ្ជះ� 
ថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការ។

 �)  គឺណិៈកមាា�ធិការក៏ត្រូ�ូវបានអនះញ្ញាា��ឲ្�យអនះវ�តង្កើសួចុះកតីសួង្កើត្រូមួចុះ ង្កើដាយ 
ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់សួរាចុះរណិ៍ផ្ត�ខែ�រ។

 �)  ង្កើសួចុះកតីសួង្កើត្រូមួចុះអាចុះង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើដាយមួ�ិភាគឺង្កើត្រូចុះ�ន (៥០% បូក ១) ថ្ងៃន
សួមាជ្ជិកទាំ��អសួ់ខែ��អាចុះង្កើធើ�ង្កើដាយផ្លាា��់មា�់ និ�មួិនផ្លាា��់មា�់។ 
ង្កើសួចុះកតីសួង្កើត្រូមួចុះពីិង្កើសួសួអាចុះង្កើធើ�ង្កើ���តាមួរយៈសារង្កើអ�ិចុះត្រូ�ូនិចុះ ឬកូ�� 
អ�គត្រូបជ្ជះ�។

 ចុះ)  នាយកខែផ្តនកនីមួួយៗ និ�បះគឺគ�ិកថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ខែ��ពាក់ពី័នធ (ឬខែផ្តនក 
ង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ� កូ��ករណិីចា�បាចុះ់) អាចុះត្រូ�ូវបានអង្កើញ្ជីី�ញឲ្�យចុះូ�រួមួកូ�� 
អ�គត្រូបជ្ជះ�ជាមួួយគឺណិៈកមាា�ធិការ។

 ឆ្ល)  គឺណិៈកមាា�ធិការអាចុះង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើ�ទីីកខែនែ�ណ្តាមួួយកូ��ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូក
កមួុ�ជា ឫត្រូបង្កើទីសួណ្តាមួួយង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�។ គឺណិៈកមាា�ធិការអាចុះចា�់ខែចុះ� 
អ�គត្រូបជ្ជះ�របសួ់�ួ�នតាមួវិធីង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ���ួ�នយ�់ថាសួមួត្រូសួប អាចុះតាមួ 
រយៈបង្កើចុះឹកវិទី�យាទី�នាក់ទី�ន�ណ្តាមួួយ ខែ��អនកចុះូ�រួមួកូ��អ�គត្រូបជ្ជះ� 
ទាំ��អសួ់អាចុះសាា�ប់គាំ��ឺ ង្កើដាយមួិនចា�បាចុះ់ឲ្�យសួមាជ្ជិកមានវ�តមាន 
ជារា�កាយង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�ង្កើនា�ង្កើ��យ។ សួមាជ្ជិកចុះូ�រួមួកូ��អ�គត្រូបជ្ជះ� 
នឹ�ត្រូ�ូវរាប់ជាកូរ៉ះមួសួត្រូមាប់កិចឹុះត្រូបជ្ជះ�។ រា�់ង្កើសួចុះកតសីួង្កើត្រូមួចុះខែ��យ�់ត្រូពីមួ 
ង្កើដាយសួមាជ្ជិកង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� នឹ�មានសួះពី�ភាពី�ូចុះគាំ� 
នឹ�ង្កើសួចុះកតីសួង្កើត្រូមួចុះកូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�ធមួមតាខែ�រ។

 ជ្ជ)  ង្កើសួចុះកតីសួង្កើត្រូមួចុះ សួ�ង្កើណិ�រ និ�បញ្ញាហ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��បានដាក់ជ្ជូនសួត្រូមាប ់
ការអនះមួ័�ង្កើ�អ�គត្រូបជ្ជះ�ណ្តាមួួយរបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការ គឺួរត្រូ�ូវបាន 
សួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តង្កើដាយង្កើយា�តាមួមួ�ិភាគឺង្កើត្រូចុះ�នថ្ងៃនសួមាជ្ជិកទាំ��អសួ់ខែ��
មានវ�តមាន។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 235របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

សំមាសំភាពីនៃ��ណ៍ៈកមាែ ធិការសំវ�កមែ �ិងវតិ៌មា�កែ�ងការចូលរមួគ្រប៊ីជ្យ�ំ

កូ��អ�ទី����ការិយបរិង្កើចុះឆទីង្កើន� ការជ្ជួបត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម ត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើទី�ប��ចុះ�នួនបួន(៤) ��។ សួមាជ្ជិករបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវកមួមមានសួមាសួភាពី 
�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ ង្កើហ៊ុ�យពី័�៌មាន�មួអិ�អ�ពីីវ�តមានរបសួ់សួមាជ្ជិកនីមួួយៗ កូ��ការចុះូ�រួមួអ�គត្រូបជ្ជះ�កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីមាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

ស់មាស់ភាាពិនៃនាគាណ៍ៈកាមាាធិកាារស់វនាកាមា ចាំ�នាួនានៃនាអងគប្រ�ជាុ�ថ្លែដុលបាានាចាំូលរួម

អេ�កគ្រសំ� អេ�ា  សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�ត ិ
ខែ��តា��ង្កើ���វិញជាត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០២០

៤/៤

Abdul Aziz Peru Mohamed

សួមាជ្ជិក ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�ត ិ
ខែ��តា��ជាសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៦

៤/៤

Chin Yoong Kheong

សួមាជ្ជិក ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�ត ិ
ខែ��តា��ជាសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០១៩

៤/៤

Chulapong Yukate

ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�ត ិ
បានលាឈប់ពីីគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០២០

-

អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម បានចុះូ�រួមួង្កើដាយពីីនាយកត្រូប�ិប�តិ ឬអភូិបា�ត្រូប�ិប�តិខែ��ង្កើ��រ�ួជាត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�នាយក 
ខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��។ ចុះ�ខែណិកឯការចុះូ�រួមួពីីគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ� គឺឺង្កើធើ�ង្កើ�តាមួការអង្កើញ្ជីី�ញង្កើដាយអាត្រូសួ័យង្កើ��បញ្ញាហ�ខែ��ង្កើ��កយកមួកពីិភាក�សា 
ង្កើដាយគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។

បញ្ញាហ�សួ�ខ្លាំន់ៗខែ��បានពីិភាក�សាកូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម ជាមួួយនឹ�អនះសាសួន៍ និ�ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តរបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការ ត្រូ�ូវបានសួ�ំបនិ�ង្កើធើ� 
បទីបង្កាហ�ញជ្ជូនង្កើ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ង្កើដាយត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ ឬអនក��ណ្តា�ថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។ ការង្កើធើ�ខែបបង្កើន�នឹ�អាចុះជ្ជួយឲ្�យត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
បានត្រូជ្ជួ�ត្រូជាបអ�ពីីបញ្ញាហ�សួ�ខ្លាំន់ៗ ខែ��បានពីិភាក�សាកូ��គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមបានទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា និ�សួត្រូមាប់ឲ្�យត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ង្កើធើ�ការ�ត្រូមួ�់ទីិសួ ត្រូបសួិនង្កើប� 
ចា�បាចុះ់។ សួត្រូមួ�់ង្កើសួចុះកតីង្កើចុះញពីីក�ណិ�់ត្រូតាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមត្រូ�ូវបានផ្តត�់ជ្ជូនត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ទីះកជាពី័�៌មាន។

រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)

 ឈ)  ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ នឹ�ត្រូ�ូវខែ��តា��នរណ្តាមាំ�ក់ជាង្កើ�ខ្លាំធិការ 
និ�ក�់ត្រូតាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�។

 ញ)  ក�ណិ�់ត្រូតាអ�គត្រូបជ្ជះ� ត្រូ�ូវក�់ត្រូតា �កត្រូសួ�់ និ�សួរង្កើសួរជាលាយលាក់ 
អក�សរង្កើដាយង្កើ�ខ្លាំធិការ និ�ង្កើ��កង្កើ���កូ��រង្កើបៀបវ៉ារៈថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�បនាា�ប់
សួត្រូមាប់ការអនះមួ័� និ�ចុះះ�ហ៊ុ�ិង្កើ�ខ្លាំ។ ក�ណិ�់ត្រូតាអ�គត្រូបជ្ជះ� ត្រូ�ូវចុះះ� 
ហ៊ុ�ិង្កើ�ខ្លាំង្កើដាយត្រូបធាន ឬត្រូបធានសួតទីីី (ត្រូបសិួនង្កើប�ត្រូបធានអវ�តមាន)។ 
ក�ណិ�់ត្រូតាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺួរក�់ត្រូតាពីី��ង្កើណិ�រការទាំ��មួូ�ថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ� 
រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ពី័�៌មានថ្ងៃនការសួ�ណិូមួពីរ ការផ្តត�់អនះសាសួន៍ និ�ការ 
ត្រូពីួយបារមួៈណ្តាមួួយរបសួ់សួមាជិ្ជក និ�ឬអនកខែ��បានអង្កើញ្ជីី�ញចូុះ�រួមួ
កូ��អ�ឡុ��ង្កើពី�ពីិភាក�សា និ�ខែវកខែញក។

 �)  ក�ណិ�់ត្រូតាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមនីមួួយៗ ត្រូ�ូវរក�សាទីះក  
និ�ខែចុះកជ្ជូន��់សួមាជ្ជិក ទាំ��អសួ់របសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។ 
ក�ណិ�់ត្រូតាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញង្កើ� 
កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� ង្កើហ៊ុ�យត្រូបធាន ឬត្រូបធានសួតទីីី (ត្រូបសួនិង្កើប� 
ត្រូបធានអវ�តមាន) ថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម គឺួររាយការណិ៍ង្កើ�� 
បញ្ញាហ�សួ�ខ្លាំន់ៗខែ��បានពីិភាក�សាង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ� 
កាន់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

ភាព�មាា្ត្ថ់នៃនព័ត្ថ៌មាន

សួមាជិ្ជកទាំ��អស់ួថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម និ�អនកខែ��បានអង្កើញី្ជី�ញឲ្�យចូុះ�រួមួ 
ត្រូ�ូវចា�់ទីះកពី័�៌មានខែ��បានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��និ�ង្កើត្រូ�អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ជាឯកសារឯកជ្ជន និ�សួមាា��់។ ឯកសារត្រូបជ្ជះ�ត្រូ�ូវផ្តត�់ឲ្�យអនកចូុះ�រួមួអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈ
កមាា�ធិការ ជាចុះ�បាប់ង្កើបា�ពីះមួ័ ឬសួូហ៊ុើកូពីីឲ្�យបានមួះនង្កើពី�ត្រូបជ្ជះ�។ 
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រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ) 

អេសំចកិ�សំអេងេប៊ីពី�សំកមែភាពីរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈកមាែ ធិការសំវ�កមែអេ�ឆ្នាំែ  ំ២០២០

កិចឹុះការង្ការខែ��បានអនះវ�តង្កើដាយគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម កូ��ការប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចឹុះ 
និ�ការទីទីួ� �ះសួត្រូ�ូវរបសួ់�ួ�ន កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីត្រូ�ូវបានសួង្កើ�ំប�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

របាយការណ៍ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

 ក)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��បានង្កើធើ�សួវនកមួមត្រូបចា� 
ឆ្នាំំ��របសួ់ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីធានាថា របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ក�ណិ�់ 
បង្កាហ�ញង្កើផ្ត�ស�ៗ បានអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួសួត�់ដារគឺណិង្កើនយ�យ។ ��ង្កើណិ�រការ 
ថ្ងៃនពីិនិ��យង្កើ���វិញមាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

	 	   ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ការផ្លាំ�សួ់បូ�រង្កើគា�នង្កើយាបាយគឺណិង្កើនយ�យ និ� 
ការដាក់ឲ្�យង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ថ្ងៃនសួត�់ដារគឺណិង្កើនយ�យ�មី ឬសួត�់ដារខែ��បាន
ង្កើធើ�បចុះុ�ប�បននភាពី និ�ផ្ត�បុ�ពា�់របសួ់វ៉ាចុះ�ង្កើពា�របាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

	 	   ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�សួះ�ការពីន�យ�់ពី ី
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ក៏�ូចុះជាពីីនាយកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រ�នាគារ និ� 
យះទីធសាត្រូសួត ង្កើ��ការផ្លាំ�សួ់បូ�រសួ�ខ្លាំន់ៗរវ៉ា�អ�ឡុ��ង្កើពី�បចុះុ�ប�បនន និ� 
អ�ឡុ��ង្កើពី�ផ្តូ�ផ្តគ� ង្កើ��មួ�បីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែភាពីសួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�របសួ់វ៉ា។

 �)  ពីភិាក�សាជាមួួយសួវនករឯករាជ្ជ�យង្កើ��បញ្ញាហ�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួខែ��បានរកង្កើ��ញ 
កូ��អ�ឡុ��ង្កើពី�ង្កើធើ�សួវនកមួមតាមួចុះ�បាប់សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីនាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ 
ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩៖

	 	   បញ្ញាហ�សួវនកមួម និ�គឺណិង្កើនយ�យសួ�ខ្លាំន់ៗរួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ឥណិទាំន 
និ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែឱ្នភាពី។

	 	   បញ្ញាហ�ខែ��ចា�បាចុះ់ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ� និ�ង្កើសួចុះកតីសួង្កើ�ំបថ្ងៃនការខែក�ត្រូមួូវ 
សួវនកមួម។

�វ័នក្តីមមនៃ�ៃក្តីុ�ង

 ក)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�អនះមួ័�ង្កើ��ខែផ្តនការត្រូបចា�ឆ្នាំំ��របសួ់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� 
សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីឆ្នាំំ��២០២១ ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចុះឆិកា ឆ្នាំំ��២០២០ 
ង្កើ��មួ�បីធានាង្កើ��ភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ថ្ងៃនវិសា�ភាពី ខែ�នក�ណិ�់ និ�ធនធាន 
កូ��ការង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើ�ង្កើ��ខែផ្តនកនានា�ូចុះខែ��បានក�ណិ�់រួចុះ។

 �)  ពិីនិ��យង្កើ���វិញង្កើ�ង្កើ���ត្រូមូួវការបះគឺគ�ិកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� កូ��ង្កើនា�រួមួមាន 
ជ្ជ�នាញ និ�សួមួ�ិភាពីសួូ��របសួ់សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវ 
ត្រូបសួទិីធភាពីកូ��ការប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹ និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់សួវនកមួម
ថ្ងៃផ្តទកូ��។

 គឺ)  ង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ�ង្កើ��ការប�ង្កើពីញការង្ការរបសួ់នាយកខែផ្តនកសួវនកមួម 
ថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ង្កើធើ�ការអនះម័ួ�ង្កើ��ការផ្តត�រ់ង្កាា�ន់ង្កើ��កទឹីកចិុះ�ត��ន់ាយកខែផ្តនក
សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទី២០១៩ ង្កើដាយង្កើយា�ង្កើ�តាមួ 
មាា�ត្រូទីីសួខែ��បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

 �)  ពីិភាក�សា និ�អនះមួ័�ង្កើ�ង្កើ��សួូចុះនាករ�ទីធផ្ត�ការង្ការសួ�ខ្លាំន់ៗ របសួ់ 
នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទី២០២០ង្កើដាយបាន 
ពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��ភាពីពាក់ពី័នធ និ�ភាពីចា�បាចុះ់ថ្ងៃនសួូចុះនាករ�ទីធផ្ត� 
ការង្ការសួ�ខ្លាំន់ៗ ខែ��បានក�ណិ�់។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�ពីិភាក�សាង្កើ��ក�ណិ�់ត្រូតាអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
សួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� របាយការណិ៍សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� អនះសាសួន ៍
របសួ់សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ការង្កើឆ្លែ�យ�បរបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ក៏�ូចុះជា 
សួកមួមភាពីនានាខែ��បានអនះវ�តង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ការ 
ខែក��អត្រូបព័ីនធត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� និ���ង្កើណិ�រការរបស់ួ�ួ�ន ង្កើ��ខែផ្តនកខែ��បាន 
ង្កើ��កង្កើ���។

 ចុះ)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��របាយការណិ៍ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យខែ��ង្កើចុះញង្កើដាយអាជាា�ធ 
របទីប�បញ្ជីញ�ត ិនិ�ការង្កើឆ្លែ�យ�បរបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ក៏�ូចុះជាសួកមួមភាពី 
ខែក�ត្រូមួូវខែ��បានអនះវ�តង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ពាក់ពី័នធនឹ�គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញ 
ខែ��បានរាយការណិ៍ ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបានថារា�់បញ្ញាហ�ទាំ��អសួ់ខែ�� 
បានង្កើ��កង្កើ���ង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ង្កើន� ត្រូ�ូវបានង្កើដា�ត្រូសាយង្កើដាយ 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�យាា��ត្រូគឺប់ត្រូគាន់ និ�ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា។ 

 ឆ្ល)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�ង្កើធើ�ការក�់សួមាា��់ង្កើ��ការតាមួដានចុះ�ង្កើពា�ការ 
ខែក�ត្រូមួូវថ្ងៃនគឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើ��មួ�បីធានាថារា�់គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញទាំ��អសួ់ 
ត្រូ�ូវបានង្កើដា�ត្រូសាយង្កើដាយមានត្រូបសួិទីធភាពី និ�ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា។

�វ័នក្តីមមឯក្តីរាជូ្យ

 ក)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ខែផ្តនការសួវនកមួមឆ្នាំំ��២០២០របសួ់សួវនករឯករាជ្ជ�យ 
ង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមខែ��បានត្រូបត្រូពីឹ�តង្កើ�ង្កើ� 
ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចុះឆិកា ឆ្នាំំ��២០២០ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��យះទីធសាត្រូសួតថ្ងៃនការង្កើធើ� 
សួវនកមួម ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ��ហានិភូ័យ និ�ខែផ្តនកខែ��សួវនកមួមនឹ�សួ�ើ�់
ធៃន់ង្កើ�កូ��ឆ្នាំំ��។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញជាមួួយសួវនករឯករាជ្ជ�យ ង្កើ���ទីធផ្ត�ថ្ងៃនសួវនកមួម រួមួ 
ជាមួួយនឹ�ការផ្តត�់ អនះសាសួន៍ និ�ការង្កើឆ្លែ�យ�បរបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�
ង្កើ�នឹ�គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញ ក៏�ូចុះជាង្កើ��ការផ្តត�់នូវទីសួ�សនៈ វិសួ័យ និ�ទីិសួង្កើ� 
ចុះ�ង្កើពា�ខែផ្តនកខែ��មានការត្រូពីួយបារមួៈ ត្រូបសួិនង្កើប�ចា�បាចុះ់។

 គឺ)  បានជ្ជួបពីិភាក�សាជាមួួយសួវនករឯករាជ្ជ�យង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កមួៈៈ ឆ្នាំំ��២០២
០ង្កើដាយមួិនមានវ�តមានគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ឫអភូិបា�ត្រូប�ិប�តិ ង្កើ��មួ�បីអាចុះ 
ឲ្�យសួវនករឯករាជ្ជ�យង្កើធើ �ការពីិភាក�សាង្កើ�ង្កើ��បញ្ញាហ�មួួយចុះ�នួនជាមួួយ 
គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមជាឯកជ្ជន។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ការប�ង្កើពីញការង្ការ និ�ឯករាជ្ជ�យភាពីរបសួ់សួវនករ 
ឯករាជ្ជ�យ មួះនង្កើពី�ខែណិនា�ពួីកង្កើគឺជូ្ជនង្កើ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� ង្កើធើ�ការខែ��តា�� 
ង្កើ���វិញជាសួវនករឯករាជ្ជ�យសួត្រូមាប់ធនាគារ។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 237របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

រចាំនាាស់មះ័នាធនៃនាប្រ�ពិ័នាធប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយនៃផុកាំ�ង (ត្ថុ)
�បត្ថិបត្ថីិការ�ម័័និញ្ញាា្ត្ថិ

 ក)  ពីិនិ��យង្កើ��ត្រូប�ិប�តិការជាមួួយសួមួ័័នធញ្ញាា��ិ �ូចុះខែ��បានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��
របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ភាពីសួមួត្រូសួបថ្ងៃននិ�ិវិធីរបសួ់ធនាគារង្កើ� 
កូ��ការក�ណិ�់ តាមួដាន រាយការណ៍ិ និ�ពិីនិ��យង្កើ���វិញង្កើ��ត្រូប�ិប�តកិារ 
ជាមួួយសួមួ័័នធញ្ញាា��ិ។

កាារប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយអចាំិនៃ�នាិយ៍

នាយកដាា�នខែ��ត្រូបឈមួនឹ�ហានិភ័ូយ ត្រូ�ូវទីទួី��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ 
ខែ��អាចុះបណ្តាា��មួកពីីសួកមួមភាពីអាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�នជាត្រូបចា�។ ខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យមាន�ួនាទីីត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��ហានិភូ័យសួ�ខ្លាំន់ៗ ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ង្កើអាយត្រូបាក�ថា
ង្កើគា�នង្កើយាបាយហានិភូ័យសួូ��ត្រូ�ូវបានអនះវ�តបានត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ និ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��
ការអនះវ�តង្កើគា�នង្កើយាបាយហានិភូ័យង្កើផ្ត�ស�ៗ ត្រូពីមួទាំ��ង្កើសួចុះកតីសួង្កើត្រូមួចុះរបសួ់ត្រូកះមួ
ត្រូបឹក�សាភូិបា�។ 

មួះ�ង្ការត្រូប�ិប�តិតាមួ ត្រូ�ូវទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើ��ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ និ�ពីិនិ��យង្កើ���វិញ 
នូវហានិភូ័យត្រូប�ិប�តិតាមួ បង្កើ�ើ��និ�ពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា� វិធីសាត្រូសួត មួង្កើធ�យាបាយ និ�ទីត្រូមួ�់ហានិភូ័យត្រូប�ិប�តិតាមួ 
ង្កើ�តាមួចុះ�បាប់និ�បទីប�បញ្ជីញ�ត ិង្កើ��មួ�បីបញ្ញាា�ក់ថាង្កើគា�នង្កើយាបាយ ង្កើគា�ការណ៍ិខែណិនា�  
វិធីសាត្រូសួត មួង្កើធ�យាបាយ និ�ទីត្រូមួ�់ទាំ��ង្កើន�ង្កើ�ខែ�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ និ�មានបចុះុ�ប�បននភាពី  
តាមួដានការត្រូប�ិប�តិតាមួរបសួ់ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យរាយការណិ៍រា�់គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញង្កើ�កាន់ 
ថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ឬត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�រក�សានូវការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�ការរាយការណិ៍ 
ង្កើ�ង្កើ��ការអនះង្កើលាមួតាមួចុះ�បាប់ ក���នចុះ�បាប់ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�សួត�់ដារង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ង្កើដាយឯករាជ្ជ�យភាពី។

មួះ�ង្ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យអចុះិថ្ងៃន្ត្រីនូយ៍ត្រូ�ូវរាយការណិ៍ង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�កាន់គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ខែ��គឺណិៈកមាា�ធិការង្កើន�មាន�ួនាទីី និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវកូ�� 
ការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យ ង្កើ��មួ�បីធានាថាសួកមួមភាពីអាជី្ជវកមួមនិ�ត្រូប�ិប�តកិារណ៍ិរបស់ួធនាគារ 
ង្កើដាយរួមួបញ្ជីុ��ទាំ��សួកមួមភាពី និ�ផ្ត�ិ�ផ្ត��មីៗ ត្រូសួបតាមួរីសួអាប់ខែភូថាយ 
(Risk Appetite) ង្កើគា�ង្កើ�យះទីធសាត្រូសួតសួត្រូមាប់រយៈង្កើពី��ែី និ�រយៈង្កើពី�ខែវ� 
ខែ��បានក�ណិ�់ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

សួត្រូមាប់��ង្កើណិ�រការនិ�ការពីត្រូ�ីកអាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�ន ធនាគារង្កើបតជាា�ង្កើ��កសួុ�យ និ�
អនះវ�តតាមួង្កើគា�ការណិ៍អភូិបា�កិចុះឹ�អ �ត្រូមួូវការបទីប�បញ្ជីញ�តិ និ�ការអនះវ�ត 
អនតរជា�ិ�អប�ផ្តះ�។ ជាមួគឺូ�ង្កើទីទសួ�៏សួ�ខ្លាំន់សួត្រូមាប់ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីប�ង្កើពីញតាមួ�ត្រូមួូវ 
ការខែ��កាន់ខែ�ង្កើត្រូចុះ�នង្កើ���ៗ កូ��ការអនះវ�តការត្រូប�ិប�តិតាមួខែ���អប�ផ្តះ�ង្កើ�កូ�� 
ត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ។ ត្រូកប�័ណិឌ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ� 
ង្កើសួចុះកតីខែណិនា�ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារទាំក់ទី�នឹ�មួះ�ង្ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�អចុះិថ្ងៃន្ត្រីនូយ៍ 
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�� និ�ង្កើធើ�ការពីិនិ��យង្កើ���វិញជាង្កើទីៀ�ទាំ�់ង្កើដាយធនាគារ។

ការគ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យគ្រប៊ីចាំគំ្រគា (សំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង)

ធនាគារមាននាយកដាា�នសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់�ួ�ន ង្កើគារពីតាមួ�កំនតិកៈសួវនកមួម 
ថ្ងៃផ្តទកូ�� ខែ��បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�ត្រូកប�័ណិឌការអនះវ�តវិជាា�ជ្ជីវៈ
អនតរជា�ិចុះះ�ង្កើត្រូកាយថ្ងៃនវិទី�យាសាា�នសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��។ �ួនាទីីចុះ�ប�របសួ់សួវនកមួម 
ថ្ងៃផ្តទកូ��គឺឺ ផ្តត�់ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើដាយឯករាជ្ជ�យង្កើ�ង្កើ��ភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់និ�ត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃន 
ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ ��ង្កើណិ�រការថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ថ្ងៃផ្តទកូ�� និ� 
អភូិបា�កិចុះឹខែ��បានអនះវ�តង្កើដាយគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។ នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��  
រាយការណិ៍ង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�កាន់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម និ�រាយការណិ៍តាមួ 
ខែបបបទីរ�ឋបា�ជ្ជូនង្កើ�នាយកត្រូប�ិប�តិ ឬអភូិបា�ត្រូប�ិប�តិ។ ង្កើ��មួ�បីការពារបខែនិមួ 
ង្កើ��ឯករាជ្ជ�យភាពីរបសួ់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ការខែ��តា�� និ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ���ទីធផ្ត�
ការង្ការរបសួ់នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ក៏�ូចុះជាវិសា�ភាពីការង្ការ និ�ធនធាន 
របសួ់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ត្រូ�ូវបានអនះមួ័�ង្កើដាយគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។ 

ចុះត្រូកវ៉ា�សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� (internal audit universe) ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��សួកមួមភាពី 
គឺនែិ�សួ�ខ្លាំន់ៗរបសួ់ធនាគាររួមួមាន សាខ្លាំ នាយកដាា�ន ត្រូពីមួទាំ��មួះ�ង្ការទាំ��អសួ ់
ខែ��មានង្កើ�កូ��ធនាគារ។ សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួវិធីសាត្រូសួតខែផ្តអកង្កើ��ហានិភ័ូយ 
កូ��ការក�ណិ�់នូវខែផ្តនកខែ��ត្រូ�ូវង្កើធើ�សួវនកមួម និ�ភាពីញឹកញយថ្ងៃនសួវនកមួម 
ឲ្�យត្រូសួបង្កើ�តាមួហានិភូ័យសួ�ខ្លាំន់ៗ យះទីធសាត្រូសួត និ�ខែផ្តនកថ្ងៃនការង្កើផ្លាា��អារមួមណិ៍ 
របស់ួធនាគារ ខែ��បានក�ណិ�់ង្កើដាយខែផ្តអកតាមួវីធីសាត្រូសួតវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភ័ូយរបស់ួ
សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��។

ខែផ្តនកខែ��នឹ�ត្រូ�ូវង្កើធើ�សួវនកមួមត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាង្កើ�កូ��ខែផ្តនការសួវនកមួម ខែ��បាន 
ង្កើធើ�ង្កើ���តាមួវិធីសាត្រូសួតខែផ្តអកង្កើ��ហានិភូ័យ ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបានអនះមួ័�ជាង្កើរៀ�រា�់ឆ្នាំំ�� 
ង្កើដាយគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។ របាយការណិ៍សួវនកមួមខែ��រួមួមាន គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញ 
សួវនកមួម�មួអិ� អនះសាសួន៍ និ�ការខែណិនា�របសួ់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ការង្កើឆ្លែ�យ�ប
របសួ់ថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ត្រូ�ូវបានដាក់ជ្ជូនង្កើ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ជាត្រូបចា� និ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមតាមួត្រូ�ីមាសួ។

គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ត្រូ�ូវបានត្រូបគឺ�់ 
ភារកិចុះឹង្កើ��មួ�ប ីធានាថារា�់បញ្ញាហ�ខែ��បានង្កើ��កង្កើ���ង្កើដាយសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ �� 
សួវនករឯករាជ្ជ�យ និ�និយ័�ករ ត្រូ�ូវបានង្កើឆ្លែ�យ�បយាា��សួមួត្រូសួប តាមួង្កើពី�ង្កើវលា 
ខែ��បានត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�។ ការបញ្ញាា�ក់ង្កើ��ត្រូបសួិទីធភាពីង្កើន�ត្រូ�ូវខែ�ផ្តត�់ង្កើដាយ 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ�កាន់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� សួត្រូមាប់ង្កើធើ�ការង្កើផ្តុ��ផ្លាា��់មួះនង្កើពី�ខែ�� 
បញ្ញាហ�ទាំ��ង្កើនា� អាចុះត្រូ�ូវបានបិទីបញ្ជីឹប់ង្កើ�កូ��អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម 
ថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។

លកេ�ិិកៈសំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

�កំនតិកៈសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ក�ណិ�់នូវង្កើគា�ប�ណិ� សួិទីធិអ�ណ្តាចុះ និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវ 
ថ្ងៃនមួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។ �កំនតិកៈ
សួវនកមួមខែ��បានអនះមួ័�រួចុះ ត្រូ�ូវបានផ្ត�សពីើផ្ត�សាយកូ��ត្រូបពី័នធកះ�ពី�យួ�ទី័រថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ ់
ធនាគារ ខែ��បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារអាចុះចុះូ�ង្កើមួ��បាន។ 

�កំនតិកៈសួវនកមួមត្រូ�ូវបានពីិនិ��យង្កើ���វិញង្កើដាយនាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� 
ង្កើរៀ�រា�់២ឆ្នាំំ��មួត� ឬង្កើ�ង្កើពី�ណ្តាខែ��ចា�បាចុះ់ ង្កើ��មួ�បីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថាង្កើ��ង្កើគា�ប�ណិ� 
សួិទីធិអ�ណ្តាចុះ និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ខែ��បានក�ណិ�់កូ�� 
�កំនតិកៈង្កើ�ខែ�ត្រូគឺប់ត្រូគាន់និ�ពាក់ពី័នធ ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ឲ្�យមួះ�ង្ការសួវនកមួមសួង្កើត្រូមួចុះបាននូវ 
ង្កើគា�ប�ណិ�របសួ់�ួ�ន។
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កាារប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយអចាំិនៃ�នាិយ៍ (ត្ថុ)

ធ�ធា�សំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើធើ�ការពីិភាក�សាជាមួួយគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម 
និ�នាយកត្រូប�ិប�តិ ឬអភូិបា�ត្រូប�ិប�តិ កូ��ការសួង្កើត្រូមួចុះចិុះ�តង្កើ��ធនធានខែ���ួ�ន 
ត្រូ�ូវការឲ្�យបានសួមួត្រូសួបសួត្រូមាប់សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើដាយពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��ទី�ហ៊ុ� និ� 
ភាពីសួុ�គឺសាា�ញថ្ងៃនត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ។

គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��មានសួវនករត្រូបា�ពីីរ (៧) នាក់ 
ខែ��មានគឺះណិវះឌ្�ឍិការសួិក�សា ឬវិជាា�ជ្ជីវៈ និ�បទីពីិង្កើសាធន៍ពាក់ពី័នធង្កើ��មួ�បីអនះវ�តមួះ� 
ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��។ ការចុះ�ណ្តាយខែ��បានង្កើក��ង្កើ���សួត្រូមាប់រក�សាឲ្�យមាន 
មួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីឆ្នាំំ��២០២០ មានចុះ�នួន ១៦៨.១៦២  
�ះលាំ�អាង្កើមួរិក។ 

ជំ្យនាញវជិាា ជ្យ�វៈ

នាយកខែផ្តនកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ធានាថាសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��មាន�កំណិៈសួមួ�ប�តតិ្រូគឺប់ត្រូគាន់ 
និ�បានផ្តត�់នូវការបណិូ��បណ្តាា��ខែ��ចា�បាចុះ់ និ�ង្កើធើ�ការអភូិវឌ្�ឍន៍វិជាា�ជ្ជីវៈជា 
បនតបនាា�ប់ កូ��ង្កើគា�ប�ណិ�បង្កើ�ើ�នជ្ជ�នាញ និ�បង្កើចុះឹកង្កើទីសួសួវនកមួមង្កើ��មួ�បីប�ង្កើពីញ 
ភារកិចុះឹ និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់ពីួកង្កើគឺ។

ខែផ្តអកង្កើ��ខែផ្តនការអភូិវឌ្�ឍន៍របសួ់បះគឺគ�ិកមាំ�ក់ៗសួត្រូមាប់ឆ្នាំំ��២០២០សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ�� 
បានចុះូ�រួមួកមួមវិធីបង្កើចុះឹកង្កើទីសួខែ��ពាក់ពី័នធ ក៏�ូចុះជាកមួមវិធីភាពីជាអនក�ឹកនា� 
និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ខែ��ផ្តត�់ង្កើដាយ អ ង្កើអចុះ បី� អាខ្លាំខែ�មួី (RHB Academy) ខែ�� 
ជាមួជ្ជ�ឈមួណិឌ�សិួក�សានិ�អភិូវឌ្�ឍន៍របស់ួសួម័័ួនធ និ�កមួមវិធីសិួក�សាពីីខ្លាំ�ង្កើត្រូ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ង្កើទីៀ�ខែ��បានផ្តត�់ង្កើដាយវិទី�យាសាា�នធនាគារ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

ការពិី�ិត៌យអេល�ការធានា��ណ៍ភាពីសំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

ង្កើ��មួ�បីធានាបាននូវត្រូបសួិទីធភាពីថ្ងៃនមួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��សួមួ័័នធ 
បានបង្កើ�ើ�� និ�រក�សាកមួមវិធីធានានិ�ខែក�មួអគឺះណិភាពី ខែ��ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��ត្រូគឺប់ 
ទីិ�ឋភាពីថ្ងៃនសួកមួមភាពីសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើ�កូ��សួមួ័័នធ។ កមួមវិធីធានាគឺះណិភាពី 
វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែត្រូបសិួទីធភាពីថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការង្កើ�កូ��មួះ�ង្ការសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�ក�ណិ�់ឱ្កាសួ 
សួ�រាប់ខែក�មួអតាមួរយៈការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែពីីខ្លាំ�កូ��និ�ខ្លាំ�ង្កើត្រូ�។

ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថ្ងៃផ្តទកូ�� ត្រូ�ូវង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើដាយត្រូកះមួពីិនិ��យង្កើ��ការធានាគឺះណិភាពីង្កើ�កូ�� 
សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��សួមួ័័នធ ង្កើដាយង្កើយា�ង្កើ�តាមួខែផ្តនការពីិនិ��យង្កើ��ការធានាគឺះណិភាពី
ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��ខែ��បានអនះមួ័�រួចុះ។ នាយករបសួ់មួះ�ង្ការពីិនិ��យង្កើ��ការធានាគឺះណិភាពី 
រាយការណ៍ិង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�នាយកសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��សួម័័ួនធ ង្កើ��មួ�បីរក�សាឯករាជ្ជ�យភាពីថ្ងៃន
សួកមួមភាពីសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើ�កូ��សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ��សួមួ័័នធ។

បខែនិមួង្កើ��ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថ្ងៃផ្តទកូ�� ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែគឺះណិភាពីឯករាជ្ជ�យត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ��� 
ង្កើរៀ�រា�់បីឆ្នាំំ� �មួត�ង្កើដាយអនកជ្ជ�នាញខែ��មានសួមួ�ិភាពី។ ការខែ��តា��អនក 
ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យឯករាជ្ជ�យគឺឺសួិិ�ង្កើ�ង្កើត្រូកាមួ��ង្កើណិ�រការ�ទីធកមួមខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� 
ង្កើដាយសួមួ័័នធ ង្កើហ៊ុ�យបានអនះមួ័�ង្កើដាយគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមសួមួ័័នធ។ ការ 
វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែគឺះណិភាពីឯករាជ្ជ�យត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��វិសា�ភាពីទីូ��ទីូលាយខែ��រួមួមាន
ការអនះង្កើលាមួតាមួនិយមួន័យថ្ងៃនសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� បទីដាា�ននិ�ត្រូកមួសួី�ធមួ៌ និ� 
�កំនតិកៈសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ខែផ្តនការសួវនកមួម ង្កើគា�នង្កើយាបាយនិ�នី�ិវិធីត្រូសួប 

តាមួ�ត្រូមូួវការថ្ងៃនសួត�់ដារអនតរជា�ិសួត្រូមាប់វិជាា�ជី្ជវៈថ្ងៃនសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើសួចុះកតខីែណិនា� 
បទីប�បញ្ជីញ�តិ និ�ការអនះវ�តកូ��ឧសួ�សាហ៊ុកមួមខែ���អប�ផ្តះ�។ �ទីធផ្ត�ថ្ងៃនការពីិនិ��យ
ង្កើ���វិញង្កើដាយអនកត្រូ�ួ�ពីិនិ��យឯករាជ្ជ�យត្រូ�ូវបានចុះ�ត្រូក�ជាឯកសារង្កើ�កូ�� 
របាយការណិ៍ខែ��បានដាក់ជ្ជូនង្កើ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។

អេសំចកិ�សំអេងេប៊ីនៃ�សំកមែភាពីសំវ�កមែនៃ�ៃកែ�ង

ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�ជាង្កើសួចុះកតីសួង្កើ�ំបថ្ងៃនសួកមួមភាពីសួ�ខ្លាំន់ៗ ខែ��បានអនះវ�តង្កើដាយ 
សួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើ�កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទី៖

 ក)  ង្កើរៀបចុះ�ខែផ្តនការសួវនកមួមខែ��ខែផ្តអកង្កើ��ហានិភូ័យត្រូបចា�ឆ្នាំំ� �សួត្រូមាប់ 
ធនាគារ ខែ��រួមួបញ្ជីុ��ទាំ�� ង្កើគា�ប�ណិ�និ�វិសា�ភាពីសួវនកមួម 
និ��ត្រូមួូវការកមាំ���ពី�កមួម សួត្រូមាប់ខែផ្តនការសួវនកមួមនីមួួយៗខែ�� 
បានង្កើត្រូគា�ទីះក។

 �)  អនះវ�តភារកិចុះឹសួវនកមួមង្កើ�តាមួខែផ្តនការសួវនកមួមខែ��បានអនះមួ័� និ� 
បានផ្តត�់នូវការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ និ�ការធានាង្កើ��ភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ និ�ត្រូបសិួទីធភាពី 
ថ្ងៃនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�អភូិបា�កិចុះឹរបសួ់
អ�គភាពីខែ��បានង្កើធើ�សួវនកមួម។

 គឺ)  ង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើ��ខែផ្តនកសួ�ខ្លាំន់ៗង្កើ�កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីរួមួមាន សាខ្លាំ 
នាយកដាា�នទីីផ្ត�សារនិ�ទី�នាក់ទី�ន� នាយកដាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រ�នាគារ 
និ�យះទីធសាត្រូសួត នាយកដាា�នខែផ្តនកចុះ�បាប់និ�ង្កើ�ខ្លាំធិការ នាយកដាា�ន 
អភូិវឌ្�ឍន៍និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ផ្ត�ិ�ផ្ត�  នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិការ រួមួទាំ�� 
ត្រូប�ិប�តិការនិ�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ពី័�៌មានវិទី�យា។

 �)  ង្កើធើ�ការតាមួដាននិ�ង្កើត្រូក�នរំ�ឹក តាមួរយៈអ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
សួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ ��ថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើ�ង្កើ��ការខែក�ត្រូមួូវឲ្�យបានទាំន់ 
ង្កើពី�ង្កើវលាចុះ�ង្កើពា�គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួវនកមួម ខែ��បានរាយការណិ៍ណ្តាមួួយ និ� 
បះពីើង្កើហ៊ុ�ះមូួ�ដាា�នមួួយចុះ�នួនខែ��បានង្កើ��កង្កើ���ង្កើដាយសួវនករថ្ងៃផ្តទកូ��។ 
សាា�នភាពីថ្ងៃនគឺ�ង្កើហ៊ុ�ញខែ��មួិនទាំន់ង្កើដា�ត្រូសាយរួចុះ ត្រូ�ូវបានសួង្កើ�ំប និ� 
រាយការណិ៍ង្កើ�កាន់គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមង្កើរៀ�រា�់ត្រូ�ីមាសួ។

 �)  ពីិនិ��យង្កើ��ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ���ង្កើណិ�រការ�មីៗ ឬខែ��បាន 
ង្កើធើ�បចុះុ�ប�បននភាពីរួចុះ ង្កើ�តាមួសួ�ង្កើណិ�ររបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� កូ��ការផ្តត� ់
ជាមួ�ិង្កើយាប�់ង្កើ�ង្កើ��ភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ�� ង្កើ��មួ�ប ី
កា�់បនិយហានិភូ័យខែ��ពាក់ពី័នធ។

 ចុះ)  បានចុះូ�រួមួសួកមួមភាពីង្កើផ្ត�ស�ៗកូ��ការអភូិវឌ្�ឍន៍ត្រូបពី័នធនិ�ផ្ត�ិ�ផ្ត� 
ង្កើ��មួ�បីផ្តត�់អនះសាសួន៍ជាមួះន ង្កើ��ទិី�ឌភាពីថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យខែ��ពាក់ព័ីនធ 
ង្កើ�ថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ការពីិចារណ្តា។

 ឆ្ល)  ចូុះ�រួមួអ�គត្រូបជ្ជះ�ថំា�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� កូ��នាមួជាអនកអង្កើញី្ជី�ញឲ្�យចូុះ�រួមួអចិុះថ្ងៃន្ត្រីនូយ៍ 
កូ��មួះ�ង្ការពិីង្កើត្រូគា�និ�ត្រូបឹក�សា ង្កើ��មួ�បីផ្តត�់មួ�ិង្កើយាប�់ឯករាជ្ជ�យពាក់ព័ីនធង្កើ�� 
ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��ង្កើប�ចា�បាចុះ់។

 ជ្ជ)  ង្កើរៀបចុះ�អ�គត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួមថាំ�ក់ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើរៀបចុះ�ឯកសារ 
សួត្រូមាប់អ�គត្រូបជ្ជះ� ក៏�ូចុះជាក�ណិ�់ត្រូតាថ្ងៃនអ�គត្រូបជ្ជះ� សួត្រូមាប់ដាក់ជ្ជូន 
គឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 239របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

កាារប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយអចាំិនៃ�នាិយ៍ (ត្ថុ)

 ឈ)  ង្កើធើ�ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� សួត្រូមាប់ដាក់បញ្ជីុ��កូ�� 
របាយការណិ៍ត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� និ�ង្កើផ្តើ�ជ្ជួនធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជាសួត្រូមាប់ឆ្នាំំ�� 
២០១៩។

ស់កាមាភាាពិ នាិងអេស់វាកាមាផិល់អេដុ�យត្ថុត្ថុិយភាាគា�

ង្កើគា�នង្កើយាបាយ��ិយភាគឺីង្កើន� ដាក់ង្កើចុះញនូវវិធីសាត្រូសួតជាប់លាប់មួួយសួត្រូមាប់ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�កា�់បនិយហានិភូ័យខែ��ង្កើក��ង្កើចុះញពីីសួកមួមភាពីផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម 
ង្កើដាយ��ិយភាគឺីង្កើ�កូ��ធនាគារទាំ��មួូ� ត្រូសួបង្កើ�តាមួសួត�់ដារបញ្ជីញ�តិខែ�� 
ពាក់ពី័នធង្កើផ្ត�ស�ៗ។ សួកមួមភាពីរបសួ់��ិយភាគឺីត្រូ�ូវបានក�ណិ�់�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

	   ការង្កើរៀបចុះ���ិយភាគីឺត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ថា ជាការង្កើរៀបចុះ�ខែ��អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម 
ង្កើធើ�សួកមួមភាពីជ្ជ�នួសួឲ្�យធនាគារ (�ូចុះជា ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ 
��ង្កើណិ�រការ និ�មួះ�ង្ការ -�-) ជាបនតបនាា�ប់តាមួថ្ងៃ�ែឈូ��ខែ��បានក�ណិ�់ 
មួះន ខែ��សួកមួមភាពីទាំ��ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���ជាធមួមតា ឬអាចុះង្កើធើ�ង្កើ��� 
បានង្កើដាយធនាគារ។

	   សួកមួមភាពីខែ��ង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើដាយអនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម អាចុះពាក់ព័ីនធង្កើ�នឹ�ការ
ង្កើផ្តទរកមួមសិួទីធឬិព័ី�៌មាន អ�ិ�ិជ្ជនរបស់ួធនាគារ ��ង្កើណិ�រការ និ�ឬ��ង្កើណិ�រការ 
ថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ធនាគារ នី�ិវិធី ឬបង្កើចុះឹកវិទី�យាខែ��ត្រូ�ូវបានទី�នាក់ទីន�ង្កើ� 
អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម។

ង្កើយា�តាមួង្កើគា�នង្កើយាបាយ��ិយភាគឺី ង្កើគា�ការណិ៍អភូិបា�កិចុះឹសួត្រូមាប ់
��ិយភាគឺីមាន�ូចុះ�ង្កើ�៖

លេគា�ការណ៍ទុ�១៖ ធនាគារត្រូ�ូវខែ�រក�សាទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវ�័សួ់ប�ផ្តះ�ចុះ�ង្កើពា�សួកមួមភាពី
របសួ់��ិយភាគឺី។

 ក)  ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� និ�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័ស់ួជាអនកទីទួី��ះសួត្រូ�ូវង្កើ�
ង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសិួទីធភាពី ចុះ�ង្កើពា�ហានិភ័ូយខែ��ង្កើក��ង្កើ��� 
ពីីសួកមួមភាពីរបសួ់��ិយភាគឺី។

 �)  មាា�ស់ួង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើរៀ�ៗ�ួ�នង្កើ�កូ��ធនាគារជាអនកទីទួី��ះសួត្រូ�ូវ�័ស់ួប�ផ្តះ� 
សួត្រូមាប់សួកមួមភាពីរបស់ួ��ិយភាគីឺ និ��ទីធកមួមថ្ងៃនការត្រូបាត្រូស័ួយទាំក់ទី� 
ង្កើសួវ៉ាកមួម។ ការទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវង្កើន�រួមួបញ្ជីុ��នូវការធានាឲ្�យបាននូវការ 
ត្រូប�ិប�តិតាមួបទីប�បញ្ជីញ�តិ និ��ត្រូមួូវការថ្ងៃផ្តទកូ��ខែ��ពាក់ពី័នធនឹ�ការផ្តត�់
ង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើដាយ��ិយភាគឺី។

 គឺ)  មាា�សួ់ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវបង្កាហ�ញនូវករណិីអាជ្ជីវកមួម ឬយះ�តិកមួម ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទីឲ្�យ 
បានង្កើពីញង្កើ�ញនូវ�ត្រូមូួវការកូ��ការង្កើសួន�សួះ�ការង្កើរៀបចុះ�ង្កើសួវ៉ាកមួមផ្តត�់ង្កើដាយ
��ិយភាគឺី។

 �)  ការត្រូបគឺ�់ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវឲ្�យបានសួមួត្រូសួបង្កើ�កូ��ធនាគារ គឺួរខែ�បង្កើ�ើ�� 
ង្កើ���ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ការផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើដាយ��ិយភាគឺី រួមួបញ្ជីុ��ការ 
អភិូវឌ្�ឍន៍ង្កើគា�នង្កើយាបាយង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួកមួមភាពីរបស់ួ��ិយភាគីឺ។

លេគា�ការណ៍ទុ�២៖ សួកមួមភាពីរបសួ់��ិយភាគឺីត្រូ�ូវទីទីួ�បានការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែឲ្�យ 
បានត្រូគឺប់ត្រូគាន់។

 ក)  មាា�ស់ួង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែឲ្�យបានត្រូគឺប់ត្រូគាន់ ង្កើ�ង្កើ��សួកមួមភាពី 
ផ្តត�់ង្កើដាយ��ិយភាគឺី រួមួមាន�ទីធភាពី ឬអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ ភាពីង្កាយ 
រ�ង្កើត្រូគា�ខែ��មានសួកាា�នះពី� ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ ហានិភ័ូយ ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ� 
ង្កើ��សារវនតភាពី ការត្រូប�ិប�តតិាមួការខែណិនា� ឬង្កើគា�នង្កើយាបាយថ្ងៃផ្តទកូ�� 
ពាក់ព័ីនធង្កើផ្ត�ស�ៗ (�ូចុះជា ង្កើគា�នង្កើយាបាយសួនតសិួះ�ព័ី�៌មានវិទី�យារបស់ួ 
ធនាគារ) និ�ការយកចិុះ�តទីះកដាក់សាា��់អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម។

 �)  ការយកចិុះ�តទីះកដាក់សាា��់អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម សួត្រូមាប់��ង្កើណិ�រការង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួ 
ត្រូ�ូវខែ�សិិួ�ង្កើត្រូកាមួទីត្រូមួ�់ត្រូបកបង្កើដាយនី�ិវិធី �មំា�ភាពី និ�ភាពីយះ�តធិម៌ួ  
រូមួបញ្ជីុ��ការពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��កិចុះឹសួន�យាបនតណ្តាមួួយរបសួ់អនកផ្តត�់ 
ង្កើសួវ៉ាកមួម។

 គឺ)  វិសា�ភាពី និ�ភាពីសួះីជ្ជង្កើត្រូ�ថ្ងៃនការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែអាចុះ�ះសួគាំ�ង្កើ�តាមួ 
�កំណិៈថ្ងៃនការង្កើរៀបចុះ� ង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើដាយ��ិយភាគីឺ (ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ�ូចុះជា 
សារៈសួ�ខ្លាំន់ និ�ភាពីសុួ�គឺសាា�ញរបស់ួវ៉ា) និ�បទីប�បញ្ជីញ�តងិ្កើផ្ត�ស�ៗ។

 �)  កាវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែចា�បាច់ុះត្រូ�ូវង្កើធើ�ង្កើ���ឲ្�យទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា �ូចុះជាមួះនង្កើពី�ណ្តា�់ជួ្ជប 
ខែ��ជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួ និ�មួះនង្កើពី�បនតសារជា�មី 
សួត្រូមាប់អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមខែ��មានត្រូសាប់ ខែ��ជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការ 
ថ្ងៃនការពីិចារណ្តា ង្កើហ៊ុ�យពី័�៌មានសួត្រូមាប់ង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែត្រូ�ូវបានដាក់ 
បញ្ជីុ��កូ���ិ�ិ�ង្កើសួន�សួះ�។

លេគា�ការណ៍ទុ�៣៖ ការង្កើរៀបចុះ�ង្កើសួវ៉ាកមួមផ្តត�់ង្កើដាយ��ិយភាគីឺជាមួួយអនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម 
ត្រូ�ូវខែ�ង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើដាយកិចុះឹសួន�យា។

 ក)  ធនាគារត្រូ�ូវមានកិចុះឹសួន�យាចុះ�ត្រូក�ត្រូសួបចុះ�បាប់ និ�មានក�ណិ� ់
ង្កើ�រង្កើវលា ជាមួួយអនកផ្តត�់ ង្កើសួវ៉ាកមួម �ូចុះជាកិចឹុះត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�កត្រូមិួ�ង្កើសួវ៉ាកមួម 
កិចឹុះសួន�យាង្កើសួវ៉ាកមួម �ិ�ិ�ថ្ងៃនការផ្តត�់កិចឹុះសួន�យា -�-។

 �)  កិចុះឹសួន�យាត្រូ�ូវទីទីួ�បានការត្រូពីឹក�សាខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើដាយ 
ភាគឺីពាក់ពី័នធឲ្�យបានត្រូគឺប់ត្រូគាន់ ង្កើ��មួ�បីឲ្�យត្រូបាក�ថាកិចុះឹសួន�យាមានភាពី 
�អ�ិ�អ�់ ត្រូប�ិប�តតិាមួង្កើគា�ការណ៍ិខែណិនា�ថ្ងៃផ្តទកូ��ខែ��ពាក់ព័ីនធ ការពារ 
នូវផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍របសួ់ធនាគារ និ�ប�់ខែបនង្កើ�តាមួការផ្លាំ�សួ់បូ�រ។ 
កិចឹុះសួន�យាត្រូ�ូវចុះ�ត្រូក�ឲ្�យចុះ�បាស់ួលាស់ួនូវបញ្ញាហ�ខែ��ពាក់ព័ីនធ (អាចុះ�ះសួគំា� 
រវ៉ា�ការផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើដាយ��ិយភាគីឺ និ��ទីធកមួមថ្ងៃនង្កើសួវ៉ាកមួម) រួមួមាន 
កត្រូមិួ�ថ្ងៃនង្កើសួវ៉ាកមួម សិួទីធ ិការទីទួី��ះសួត្រូ�ូវ ការរក�សាព័ី�៌មានង្កើដាយសួមាា��់  
ថ្ងៃ�ែឈូ�� ការង្កើរៀបចុះ�ត្រូប�ិប�តកិារ និរនតរភាពីអាជី្ជវកមួម ការបញឹ្ជីប់កិចឹុះសួន�យា  
សួិទីធិកូ��ការង្កើធើ�សួវនកមួម កិចុះឹសួន�យាបនត ការរាយការណិ៍ពីីបញ្ញាហ� និ� 
��ង្កើណ្តា�ត្រូសាយ។

 គឺ)  មាា�ស់ួង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវធានាថា កិចឹុះសួន�យាត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���មួះនង្កើពី�ចាប់ង្កើផ្តត�មួ
ថ្ងៃនង្កើសួវ៉ាកមួម បនាា�ប់ពីីទីទួី�បាននូវការអនះម័ួ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ។
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ស់កាមាភាាពិ នាិងអេស់វាកាមាផិល់អេដុ�យត្ថុត្ថុិយភាាគា� (ត្ថុ)

លេគា�ការណ៍ទុ�៤៖ ការង្កើរៀបចុះ�យថាភាពីត្រូ�ូវខែ�បង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីធានានូវនិរនតរភាពី
អាជ្ជីវកមួម។

 ក)  ការង្កើរៀបចុះ�យថាភាពីត្រូ�ូវបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការរំខ្លាំនខែ��ង្កើក�� 
មួកពីីការបរាជ័្ជយខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើ���របស់ួអនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម កូ��ការ 
ផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមសួត្រូមាប់ធនាគារខែ��ត្រូ�ូវបញ្ជីុ��កូ��សួ�ង្កើណិ�រសួត្រូមាប់ការ 
អនះមួ័�។

 �)  មាា�សួ់ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�ធានាថាកា�ពីើកិចុះឹរបសួ់អនកផ្តត�់ 
ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវបានដាក់ង្កើចុះញនូវវិធានការចា�បាច់ុះ ង្កើ��មួ�បីធានានូវការបនតថ្ងៃនការ 
ផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមរបសួ់ពីួកង្កើគឺកូ��អ�ឡុ��ង្កើពី�មានការរំខ្លាំន រួមួបញ្ជីុ��ទាំ�� 
ការង្កើធើ�ង្កើ�សួតង្កើ�ង្កើ��ខែផ្តនការនិរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម។

 គឺ)  ខែផ្តនការយថាភាពី រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ការធានាថា ខែផ្តនការចា�បាចុះ់ខែ��ត្រូ�ូវ 
បានអភូិវឌ្�ឍង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការបញ្ជី�ឈប់អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមភាំ�មួៗ និ�ឬការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ�ង្កើ��ការបញ្ជីឹប់ង្កើសួវ៉ាកមួម។

 �)  មាា�ស់ួង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវធានាផ្ត�ខែ�រថា ខែផ្តនការនិរនតរភាពីអាជី្ជវកមួមរបស់ួ�ួ�ន 
ត្រូ�ូវបានដាក់បញុ្ជី��កូ����ង្កើណិ�រការពាក់ព័ីនធនឹ�សួកមួមភាពីរបស់ួ��ិយភាគីឺ។

លេគា�ការណ៍ទុ�៥៖ ការតាមួដាន និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាបនតបនាា�ប់ង្កើ�ង្កើ��អនកផ្តត�់ 
ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវខែ�មានជាចា�បាចុះ់។

 ក)  មាា�សួ់ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវខែ�ជាអនកតាមួដាន និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជ្ជួរទីី១ ង្កើ��អនកផ្តត�់ 
ង្កើសួវ៉ាកមួម ង្កើត្រូកាមួការង្កើមួ���ះសួត្រូ�ូវរបសួ់ពីួកង្កើគឺ ង្កើ��មួ�បីធានានូវការអនះវ�ត
ង្កើ�តាមួកត្រូមិួ�ង្កើសួវ៉ាកមួមខែ��ត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�រួចុះ (ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ៖ ការតាមួដាន 
ង្កើ��ការប�ង្កើពីញការង្ការ) ខែ��រួមួបញ្ជីុ��សួកមួមភាពីចា�បាចុះ់សួត្រូមាប់ 
��ង្កើណ្តា�ត្រូសាយវិវ៉ាទី និ�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះ ឬបញ្ញាហ�។

 �)  ការពីិនិ��យង្កើ���វិញបនាា�ប់ពីីបានអនះវ�តន៍ ត្រូ�ូវខែ�ង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើ��មួ�បីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ 
ការអនះវ�តន៍កូ���ណិៈង្កើពី�ខែ��ការយកចុះិ�តទីះកដាក់សាា��់អនកផ្តត� ់
ង្កើសួវ៉ាកមួមតាមួកា�ក�ណិ�់ ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែអនកផ្តត� ់
ង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើ�ង្កើ��ភាពីសួកដសិួមួជាបនតបនាា�ប់ សួត្រូមាប់ការបនតកិចឹុះសួន�យា ឬ 
កូ��ង្កើគា�ប�ណិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�។

 គឺ)  ��ង្កើណិ�រការរាយការណ៍ិ ត្រូ�ូវខែ�មានជាចា�បាច់ុះ ង្កើ�ង្កើ��បញ្ញាហ�ខែ��ង្កើក��មាន 
ង្កើ���ពីីការតាមួដាន ការប�ង្កើពីញការង្ការ ជ្ជង្កើមំា�� ឧប�ប�តងិ្កើហ៊ុ�ះ និ�ឬបញ្ញាហ�។

លេគា�ការណទ៍ុ�៦៖ វិធានការត្រូគឺប់ត្រូគាន់ត្រូ�ូវខែ�បង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីខែ�រក�សាភាពីសួមាា��់
ថ្ងៃនពី័�៌មាន របសួ់ធនាគារ។

 ក)  មាា�សួ់ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវត្រូបាក�ថាការបង្កាហ�ញព័ី�៌មាន (ពី័�៌មានខែ��ជាកមួម
សួិទីធិរបសួ់ធនាគារ និ�ពី័�៌មានអ�ិ�ិជ្ជន) ង្កើ�កាន់អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម គឺឺ
សួត្រូមាប់ខែ�កូ��ការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�សួកមួមភាពីផ្តត�់ង្កើដាយ��ិយភាគឺ ី
និ�សួិិ�កូ��កត្រូមួិ�ខែ��ចា�បាចុះ់ត្រូ�ូវ�ឹ�ខែ�បុះង្កើណ្តាះ��។

 �)  មាា�សួ់ង្កើសួវ៉ាកមួមត្រូ�ូវធានាថា អនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមបានពីិចារណ្តាត្រូគឺប់ត្រូគាន ់
នូវបង្កើចុះឹកង្កើទីសួ បះគឺគ�ិក និ�វិធានការសួមួត្រូសួបសួត្រូមាប់ត្រូគឺឹ�សាា�ន ង្កើ��មួ�បី 
ការពារការសួមាា��់ថ្ងៃនពី័�៌មាន (ង្កើទាំ�បីបនាា�ប់ពីីការង្កើរៀបចុះ�ង្កើសួវ៉ាកមួមផ្តត�់ 
ង្កើដាយ��ិយភាគឺីត្រូ�ូវបានបញ្ជីឹប់ក៏ង្កើដាយ) និ�ត្រូប�ិប�តិតាមួ�ត្រូមួូវការថ្ងៃន
បទីប�បញ្ជីញ�តិ។

 គឺ)  វិធានការចា�បាចុះ់សួត្រូមាប់ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ តាមួដាន និ�ឬពីិនិ��យអនកផ្តត� ់
ង្កើសួវ៉ាកមួមង្កើ���វិញ ត្រូ�ូវខែ�បង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើដាយមាា�សួ់ង្កើសួវ៉ាកមួម ឧទាំហ៊ុរណិ៍
�ូចុះជាការចុះះ�ពីិនិ��យង្កើ�ទីីកខែនែ�ផ្លាា��់តាមួកា�ក�ណិ�់ ��ង្កើណិ�រការថ្ងៃន 
ការប�ផំ្លា�ញក�ណិ�់ត្រូតាង្កើដាយអនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម ការខែប�ខែចុះកព័ី�៌មានង្កើដាយ 
ភាគឺីង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើដាយអនកផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួម និ�ការង្កើផ្តើ�ពី័�៌មាន 
ត្រូ��ប់មួកវិញជាង្កើ��មួ-�-។

ថ្លែផំកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម
ម��ងារ �ិងរចនាសំម័័�ធគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួ ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ង្កើ��មួះ�ង្ការត្រូប�ិប�តិតាមួរបសួ់
ធនាគារ។ នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួ ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើដាយត្រូបធានខែផ្តនកត្រូប�ិប�តិតាមួ 
ខែ��ត្រូ�ូវខែ�មានការទីទួី� សាា��់ពីីធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមុួ�ជា ជាមួន្ត្រីនីូត្រូប�ិប�តតិាមួរបស់ួ 
ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យគា�់ត្រូ�ូវរាយការណ៍ិង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�កាន់គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�
ហានិភ័ូយ ឬត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� និ�រាយការណ៍ិជា�កំណិៈរ�ឋបា�ង្កើ�កាន់មួះ�ង្ការ 
ត្រូប�ិប�តតិាមួត្រូបចា���បន់របស់ួសួម័័ួនធ និ�នាយកត្រូប�ិប�ត ិង្កើ�ង្កើ��បញ្ញាហ�ខែ��ទាំក់ទី� 
នឹ�ការត្រូប�ិប�តិតាមួ ង្កើដាយមួិនត្រូ�ូវមានការពាក់ពី័នធនឹ�ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តរបសួ់ 
អាជ្ជីវកមួមង្កើ��យ។ 

មួន្ត្រីនូីត្រូប�ិប�តិតាមួត្រូ�ូវរាយការណិ៍ជ្ជូនគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យ ឬត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� នូវរបាយការណិ៍ការត្រូប�ិប�តិតាមួត្រូបចា�ខែ� និ� 
សាា�នភាពីថ្ងៃនបញ្ញាហ�ខែ��ង្កើ��កង្កើ���ង្កើហ៊ុ�យមិួនទាំន់បានបញឹ្ជីប់របស់ួនិយ័�ករ ឬសួវករ 
ឯករាជ្ជ�យ ជាង្កើរៀ�រា�់ខែ�និ�ជាង្កើរៀ�រា�់ត្រូ�ីមាសួ។ ចុះ�ខែណិកឯរបាយការណិ៍សួតីពីី 
សាា�នភាពីការត្រូប�ិប�តតិាមួ ត្រូ�ូវបានង្កើផ្តើ�ជូ្ជនមួន្ត្រីនីូត្រូប�ិប�តតិាមួរបស់ួ សួម័័ួនធ និ�នាយក 
ត្រូប�ិប�តិជាត្រូបចា�ខែ�។

ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវសួ�ខ្លាំន់ៗរបសួ់មួន្ត្រីនូីត្រូប�ិប�តិតាមួរួមួមាន៖

  បង្កើ�ើ�� ពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�អនះវ�តយះទីធសាត្រូសួត និ�ខែផ្តនការសួកមួមភាពី ង្កើ��មួ�បី 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជារួមួង្កើ��ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី ង្កើសួចុះកតីខែណិនា� ង្កើគា�ការណិ៍ 
ខែណិនា� និ�សួកមួមភាពីត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ ត្រូពីមួទាំ��ជ្ជ�រះញង្កើ�ង្កើ��ការ 
រីកចុះង្កើត្រូមួ�នរបសួ់អាជ្ជីវកមួម។

	  ពិីនិ��យង្កើ���វិញរា�់ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ ង្កើសួចុះកតខីែណិនា� នី�ិវធីិ និ���ង្កើណិ�រការ។ 
រាយការណ៍ិង្កើ�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើហ៊ុ�យង្កើ��កង្កើ���នូវការខែក�មួអ ខែ��ចា�បាចុះ់
ង្កើ��មួ�បីធានាង្កើអាយបាននូវការត្រូប�ិប�តិតាមួ។

	  ធានាថាធនាគារអនះង្កើលាមួតាមួចុះ�បាប់ បទីប�បញ្ជីញ�ត ិការខែណិនា� និ�ង្កើគា�ការណ៍ិ 
ខែណិនា�ខែ��ពាក់ពី័នធ ខែ��បានក�ណិ�់ង្កើដាយអាជាា�ធរមានសួមួ�ិកិចុះឹ រួមួទាំ�� 
ង្កើគា�ការណិ៍ និ�នី�ិវិធីថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ធនាគារ។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 241របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

ថ្លែផំកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម (ត្ថុ)
	  ង្កើធើ�ការទី�នាក់ទី�ន�ជាមួួយនិយ័�ករ (�ូចុះជាធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា អ�គភាពី 

ង្កើសួះ�បការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�កមួុ�ជា) ង្កើ��មួ�បីធានាង្កើអាយបាននូវទី�នាក់ទី�ន��អ និ� 
ង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ជ្ជូននិយ័�ករតាមួការចា�បាចុះ់។

	  ង្កើ��រ�ួជាអនកទី�នាក់ទី�ន�ពាក់ពី័នធនឹ�ការវ៉ាសួ់ខែវ�ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ 
និ� ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមខែ��ធនាគារបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើដាយរួមួមានការ 
បណូិ��បណ្តាា�� បះគឺគ�ិក និ�ការរាយការណ៍ិពីីត្រូប�ិប�តកិារខែ��គួឺរឲ្�យសួ��ស័យ។

	  ង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ ង្កើ�ង្កើ��ហានិភូ័យការត្រូប�ិប�តិតាមួ និ�ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា�� 
ត្រូបាក់ជាត្រូបចា� ង្កើ��មួ�បីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែពីីសាា�នភាពីបចុះុ�ប�បនន និ�ក�ណិ�់ពីីកតាា�ខែ�� 
�ត្រូមួូវង្កើអាយមានការខែក�មួអង្កើអាយត្រូបង្កើសួ�រង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីង្កើអាយការអនះវ�តការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការត្រូប�ិប�តតិាមួ ក៏�ូចុះជាការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំន 
ង្កើភូរវកមួមត្រូសួបង្កើ�តាមួង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�របសួ់និយ័�ករ និ�ការអនះវ�ត�៏�អ 
ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ�កូ��វិសួ័យធនាគារ។

	  ក�ណិ�់ពីីហានិភូ័យការត្រូប�ិប�តិតាមួ និ�ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ� 
ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមង្កើ�ង្កើ��ផ្ត�ិ�ផ្ត�និ�ង្កើសួវ៉ាកមួម�មីៗ  ក៏�ូចុះជាការខែត្រូបត្រូបួ�
ង្កើ�ង្កើ��ផ្ត�ិ�ផ្ត�និ�ង្កើសួវ៉ាកមួមខែ��មានត្រូសាប់។

	   ង្កើធើ�ការពីិនិ��យ��់កខែនែ�ង្កើ�ង្កើ��ការត្រូប�ិប�ិតតាមួ បង្កើ�ើ��កមួមវិធីតាមួដាន និ� 
ធានាថានី�ិវិធីរបសួ់ធនាគារត្រូ�ូវបានអនះវ�តយាា��ខ្លាំា�ប់�ូ�ន។

	  ក�ណិ�់ពីីង្កើហ៊ុ�ះការណិ៍ថ្ងៃនការមួិនអនះង្កើលាមួតាមួ ឬបញ្ញាហ�រំង្កើលាភូប�ពានង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ង្កើហ៊ុ�យផ្តត�់នូវអនះសាសួន៏សួត្រូមាប់សួកមួមភាពីខែ��ត្រូ�ូវង្កើធើ�ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីខែក�មួអ 
នូវបញ្ញាហ�ទាំ��ង្កើនា�ង្កើអាយបានត្រូបង្កើសួ�រង្កើ���ត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី និ�អាចុះ 
យកង្កើ�អនះវ�តបានជាក់ខែសួត�។

	  រាយការណ៍ិជូ្ជនគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ង្កើហ៊ុ�ះការណ៍ិថ្ងៃនការមិួនអនះង្កើលាមួ 
តាមួ ឬ បញ្ញាហ�រំង្កើលាភូប�ពានណ្តាមួួយត្រូ�ូវបានរកង្កើ��ញ។

	  ត្រូបមួូ�ង្កើរៀបចុះ�ឯកសារ និ�ពី័�៌មានខែ��ចា�បាចុះ់សួត្រូមាប់ង្កើធើ�ការង្កើឆ្លែ�យ�បង្កើ� 
នឹ�សួ�ណិួររបសួ់និយ័�ករ។

	  ង្កើធើ�ការខែណិនា� និ�បណូិ��បណ្តាា����់បះគឺគ�ិក�មងី្កើ��ការត្រូប�ិប�តតិាមួ �ត្រូមូួវការ 
បទីប�បញ្ជីញ�តិ និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�នី�ិវិធីថ្ងៃផ្តទកូ��របសួ់ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យធានា
ថាពីួកគា�់អនះវ�តបានខ្លាំា�ប់�ូ�ន។

	  តាមួដានង្កើ��គឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួវនកមួម និ�ង្កើធើ�ការង្កើសួះ�បអង្កើ�ើ�ង្កើ�ង្កើពី�ចា�បាចុះ់។

	  ផ្តត�់របាយការណ៍ិត្រូបចា�ខែ�ជូ្ជនត្រូកះមួគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� គឺណិៈកមាា�ធិការ និ�ត្រូកះមួ
ត្រូបឹក�សាភូិបា�ពីីបទីប�បញ្ជីញ�ិតង្កើផ្ត�ស�ៗ។

ង្កើ�កូ��ឆ្នាំំ�� ២០២០រចុះនាសួមួ័័នធរបសួ់នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួត្រូ�ូវបានខែកសួត្រូមួួ�ង្កើ���វិញ និ�ទីទីួ�បានការអនះមួ័�ពីីត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។ រចុះនាសួមួ័័នធរបសួ់ 
នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួមាន�ូចុះ�ង្កើ�៖
 

នាាយកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិ

នាាយកា នាាយកាដឹាានាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម

គាណ៍ៈកាមាាធិកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភិ័យ

ផ្នែ�ំកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម�ទូ�ញ្ញញត្ថុិិ ផ្នែ�ំកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម�ទូឧប្រកាិដឹាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាាយកាដឹាានា 
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម 
រ�សំ់សំម័័នាធ

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា ប្រកាុមប្រ�ឹកាាាភិិបាាល
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ថ្លែផំកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម (ត្ថុ) 

ធ�ធា�ម��សំសផ្នែដឹលបា��ិល់ជូ្យ�

មានបះគឺគ�ិកបួន (៤) នាក់ ក�ពីះ�ប�ង្កើរីការង្កើ�កូ��មួះ�ង្ការត្រូប�ិប�ិតតាមួ។ អាត្រូសួ័យ
ង្កើដាយមានការង្កើក�នង្កើ���ថ្ងៃនត្រូប�ិប�តកិារ ក៏�ូចុះជា�ត្រូមូួវការកូ��ការគា�ត្រូទី��់អ�គភាពី 
អាជ្ជីវកមួម ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បាន អនះមួ័�យ�់ត្រូពីមួង្កើអាយនាយកដាា�នត្រូប�ិប�ត ិ
តាមួបង្កើ�ើ�នចុះ�នួនបះគឺគ�ិក ក៏បុះខែនតធនាគារបានជ្ជួបផ្ត���បាកមួួយចុះ�នួន កូ��ការ 
ខែសួើ�រកធនធានខែ���អៗ ង្កើដាយសារខែ�ចុះ�នួនបះគឺគ�ខែ��មានបទីពីិង្កើសាធន៍ង្កើ�
កូ��មួះ�ង្ការថ្ងៃនវិសួ័យង្កើន�ង្កើ�មានកត្រូមួិ�ង្កើ�ង្កើ��យ។ ការបង្កាហ��់បង្កើត្រូ�ៀន និ�ការ 
បណូិ��បណ្តាា��កូ��ង្កើពី�ការង្ការត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួជាមួង្កើធ�យាបាយមួួយ កូ��ការបង្កើ�ើ�ន 
នូវចុះ�ណិ��ឹ���់បះគឺគ�ិកខែផ្តនកត្រូប�ិប�តតិាមួ។ បខែនិមួពីីង្កើន�បះគឺគ�ិកខែផ្តនកត្រូប�ិប�តតិាមួ 
ក៏បានទីទីួ�ការបណិូ��បណ្តាា��ង្កើផ្ត�ស�ៗខ្លាំ�កូ�� និ�ង្កើត្រូ�សាា�ប័នង្កើ�តាមួ�ត្រូមួូវការ
របសួ់ពីួកង្កើគឺ។

នាយកសាខ្លាំ ត្រូ�ូវបានចា�់តា��ជាមួន្ត្រីនូីត្រូប�ិប�តិតាមួត្រូបចា�សាខ្លាំ ង្កើដាយទីទីួ� 
�ះសួត្រូ�ូវង្កើ��កិចុះឹការត្រូប�ិប�តិតាមួង្កើ�តាមួសាខ្លាំរបសួ់ង្កើគឺង្កើរៀ�ៗ�ួ�ន ខែ��កិចុះឹការ 
ទាំ��ង្កើនា�រួមួមាន ការយកចុះិ�តទីះកដាក់សាា��់អ�ិ�ិជ្ជន និ�រាយការណិ៍ត្រូប�ិប�តិការ 
សួ��ស័យ ង្កើ�កាន់មួន្ត្រីនីូត្រូប�ិប�តតិាមួរបស់ួធនាគារ។ មួន្ត្រីនីូត្រូប�ិប�តតិាមួរបស់ួធនាគារ 
ត្រូ�ូវង្កើធើ�ការសួិក�សា និ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែជាបនាា�ន់ថាង្កើ��ការសួ��ស័យង្កើនា�មានមួូ�ង្កើហ៊ុ�ះ 
ត្រូគឺប់ត្រូគាន់ង្កើហ៊ុ�យឫង្កើ� ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបញ្ជីូ�នរបាយការណ៍ិត្រូប�ិប�តិការសួ��ស័យង្កើ�កាន់
អ�គភាពីង្កើសួះ�បការហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�កមួុ�ជាកូ��ក�ឡុ��ង្កើពី�២៤ង្កើមាា��។ មួន្ត្រីនូីត្រូប�ិប�តិតាមួ 
របស់ួធនាគារត្រូ�ូវង្កើធើ�ការពិីនិ��យង្កើ���វិញង្កើដាយឯករាជ្ជ�យ និ�ធានាថាព័ី�៌មានត្រូ�ូវបាន 
រក�សាការសួមាា��់។

ជាការសួត្រូមួបសួត្រូមួួ���់សួកមួមភាពីត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន 
ង្កើភូរវកមួម និ�ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�នការចុះូ�រួមួសួហ៊ុការពីីអ�ិ�ិជ្ជនរបសួ់ង្កើយ�� កូ��ឆ្នាំំ��ង្កើន� 
នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួបានផ្តត�់នូវការបណិូ��បណ្តាា�� និ�ការបណិូ��បណ្តាា�� 
ង្កើ���វិញ ង្កើ�ង្កើ��ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម និ� 
វីសួ�ស�បុួ�វី�ង្កើ�កាន់បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់ ង្កើ��មួ�បីធានាង្កើអាយបានថាបះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់
មានចុះ�ង្កើណិ��ឹ�ត្រូគាប់ត្រូគាន់កូ��ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម 
ង្កើហ៊ុ�យអាចុះង្កើធើ�ការទី�នាក់ទី�ន�ជាមួួយអ�ិ�ិជ្ជនបានកាន់ខែ�ត្រូបង្កើសួ�រង្កើ���។ បះគឺគ�ិក
�មីៗទាំ��អសួ់ត្រូ�ូវឆ្លែ�កា�់ការបណិូ��បណ្តាា��ង្កើ�ង្កើ��ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ 
និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមតាមួត្រូបពី័នធង្កើអ�ិចុះត្រូ�ូនិចុះ ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវខែ�ត្រូប��ង្កើអាយជាប់
កូ��រយៈង្កើពី�មួួយខែ�បនាា�ប់ពីីពីួកគា�់ចាប់ង្កើផ្តត�មួចុះូ�បង្កើត្រូមួ�ការង្ការង្កើអាយធនាគារ។

សំកមែភាពីនៃ�ម��ងារគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួ មានទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវចុះមួ�ប�កូ��ការធានាង្កើអាយបាននូវ 
ការត្រូប�ិប�តិតាមួបទីប�បញ្ជីញ�តិ និ�ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន 
ង្កើភូរវកមួម�ូចុះ�ង្កើ�៖

១)   ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំមការគ្រប៊ីឆ្នាំងំការសំមាា ត៌គ្របាក់ �ិងហិិរញ្ញញប៊ីបទ្ធា�អេភិរវកមែ

  ត្រូបពី័នធតាមួដាន និ�រាយការណិ៍ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការត្រូប�ិប�តិតាមួ រួមួមាន 
ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ ការត្រូប�ិប�តិ ត្រូបសួិទីធភាពីនិ�ការយ�់�ឹ� ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���
និ�អនះវ�តង្កើ�កូ��ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីបញ្ញាា�ក់ពីីជ្ជ�ហ៊ុររបសួ់ធនាគារង្កើ�នឹ�ការ 
ត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម។ បញ្ជីីីង្កើផ្តុ��ផ្លាា��់ត្រូ�ូវបាន 

ង្កើត្រូប�ជាសួមាសួភាគឺសួ�ខ្លាំន់កូ��ការពីិនិ��យង្កើ���វិញ ង្កើហ៊ុ�យង្កើន�បង្កើ�ើ��បានជា 
វិធីសាត្រូសួតសួត�់ដាររួមួសួត្រូមាប់ការអនះវ�ត។ ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��៖

	 	ការតាមួដានង្កើ�ង្កើ��បះគឺគ�ខែ��មានមួូ�និធិផ្លាា��់សួះទីធ�័សួ់

	 	ហានិភូ័យង្កើ�តាមួត្រូបង្កើភូទីអ�ិ�ិជ្ជន

	 	ការពីិនិ��យង្កើ�ង្កើ��ង្កើឈាា��

  ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែការយកចិុះ�តទីះកដាក់សាា��់អ�ិ�ិជ្ជន និ�ការពិីនិ��យង្កើ���វិញត្រូបចា�ឆំ្នាំ�� 
ង្កើ�ង្កើ��ទី�នាក់ទី�ន�ធនាគារជាមួួយធនាគារទី�នាក់ទី�ន� និ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ� 
ត្រូ�ួវបានង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើ��មួ�បីធានា ង្កើអាយបានថាធនាគារនឹ�មួិនមានការត្រូបឈមួង្កើ�
នឹ� ការគឺត្រូមាមួក�ខែហ៊ុ�ពីីការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមតាមួរយៈ 
គឺណិនីទី�នាក់ទី�ន�។

  ង្កើ��មួ�បីពីត្រូ�ឹ� និ�ជ្ជត្រូមួះញការតាមួដានង្កើ�ង្កើ��ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ� 
ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួមង្កើអាយកាន់ខែ�មានភាពីត្រូបង្កើសួ�រង្កើ��� ធនាគារបានអនះវ�ត 
ត្រូបពី័នធការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើដាយត្រូកះមួសួមួ័័នធ 
ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� ង្កើហ៊ុ�យត្រូបពី័នធង្កើន�ត្រូ�ូវបានដាក់ឲ្�យ��ង្កើណិ�រការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ខែ�
កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០។

២)  ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំមចាប់៊ី �ិងប៊ីទូប៊ីបញ្ញញតិិ៌

  វិសា�ភាពីថ្ងៃនមួះ�ង្ការត្រូប�ិប�តិតាមួ គឺឺជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃនសួត�់ដារ និ��ត្រូមួូវការ 
ត្រូប�ិប�តិតាមួទីូង្កើ�ខែ��ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��ការង្ការទាំ��មួូ�របសួ់ធនាគារ។ ចុះ�បាប់  
បទីប�បញ្ជីញ�តិ ង្កើគា�ការណិ៍ និ�នី�ិវិធីថ្ងៃផ្តទកូ��ទាំ��អសួ់ខែ��មានជាធរមាន  
ខែ��ក�ពីះ�ត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ�ង្កើ��ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ ត្រូ�ូវខែ�ក�់ត្រូតាទីះក  
ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវការយ�់�ឹ�ចុះ�បាសួ់លាសួ់ង្កើ�ង្កើ��ចុះ�បាប់ បទីប�បញ្ជីញ�ត ិ
ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា� និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយទាំ��ង្កើនា�។

  នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួង្កើធើ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�តាមួដានជាត្រូបចា�ង្កើ�ង្កើ�� 
បទីប�បញ្ជីញ�តិរបសួ់ធនាគារ ជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា ង្កើដាយបង្កើ�ើ��នូវបញ្ជីីីក�់ត្រូតារា� ់
បទីប�បញ្ជីញ�តិខែ��ត្រូ�ូវបានដាក់ង្កើអាយអនះវ�ត ង្កើ��មួ�បីធានាថាធនាគារត្រូប�ិប�ត ិ
អាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�ន ង្កើដាយអនះង្កើលាមួតាមួ�ត្រូមួូវការថ្ងៃនបទីប�បញ្ជីញ�តិង្កើផ្ត�ស�ៗបាន 
យាា��ខ្លាំា�ប់�ូ�ន។

សំកមែភាពី �ិង�លិត៌�លថែ�ៗ

ការក�ណិ�់ពីីហាន័យការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម ខែ��ពាក់ពី័នធ 
នឹ�សួកមួមភាពី ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ង្កើសួវ៉ាកមួម�មីៗ ង្កើដាយរួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ការដាក់ឲ្�យ 
ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់បង្កើចុះឹកវិទី�យានិ���ង្កើណិ�រការ�មីៗត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើ��មួ�បីធានាថាហានិភូ័យ 
ត្រូ�ូវបានទីប់សាា��់និ�អាចុះត្រូគឺប់ត្រូគឺ�បាន។ នាយកដាា�នត្រូប�ិប�តិតាមួ គឺឺជាខែផ្តនកមួួយ
ថ្ងៃនមួះ�ង្ការពិីនិ��យង្កើ���វិញកូ��ការផ្តត�់នូវង្កើយាប�់និ�អនះសាសួន៍ង្កើ�ង្កើ��សួកមួមភាពី 
ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ង្កើសួវ៉ាកមួម�មីៗ។

នី�ិវិធីពាក់ពី័នធនឹ�សួកមួមភាពី ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ង្កើសួវ៉ាកមួម�មីៗ ត្រូ�ូវបានត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ង្កើដាយត្រូកមួត្រូប�ិប�តិរបសួ់�ួ�ន ង្កើដាយខែ�កការអនះវ�តសួកមួមភាពី ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ� 
ង្កើសួវ៉ាកមួម ត្រូ�ូវបានត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើដាយ ត្រូកមួសួី�ធមួ៌និ�វិន័យ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ត្រូប�ិប�តិតាមួ និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន 
ង្កើភូរវកមួម។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 243របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

ថ្លែផំកាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិត្ថុាម (ត្ថុ)

មួះនង្កើពី�នឹ�ដាក់ង្កើអាយអនះវ�តនូវសួកមួមភាពី ផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ង្កើសួវ៉ាកមួម�មីៗ ការ 
អនះមួ័�ត្រូ�ូវខែ�ទីទីួ�បានពីីត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�ធនាគារជា�ិថ្ងៃនកមួុ�ជា។

ទំូនាស់ំ�លគ្រប៊ីអេយាជ្យ�៏

ង្កើដាយធនាគារយកចិុះ�តទីះកដាក់កូ��ការរក�សាង្កើអាយបាននូវ សួត�់ដារ�៏ត្រូបង្កើសួ�រប�ផ្តះ�ង្កើ� 
សួី�ធមួ៌ និ�វិជាា�ជ្ជីវៈ ត្រូកមួសួី�ធមួ៌និ�វិន័យត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ង្កើ��មួ�បីផ្តត�់ 
ង្កើអាយបះគឺគ�ិកនូវង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�ង្កើសួចុះកតីខែណិនា� ខែ��អាចុះជ្ជួយង្កើអាយ 
ពីួកគា�់ខែសួើ�យ�់កាន់ខែ�ចុះ�បាសួ់ពីី ការអនះវ�តអាជ្ជីវកមួម សួី�ធមួ៌វិជាា�ជ្ជីវៈ និ� 
សួី�ធមួ៌ផ្លាា��់�ួ�នង្កើ�កូ��សួកមួមភាពីត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃរបសួ់ពីួកគា�់។

ង្កើ��មួ�បីង្កើអាយត្រូបាក�ថា បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់មានចុះ�ង្កើណិ��ឹ�ត្រូគឺប់ត្រូគាន់ទាំក់ទី�នឹ�  
ទី�នាសួ់ផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ការបណិូ��បណ្តាា��ជាង្កើត្រូចុះ�នត្រូ�ូវបានផ្តត�់ង្កើអាយបះគឺគ�ិក 
ទាំ��អសួ់រួមួទាំ��បះគឺគ�ិក�មីនិ�បះគឺគ�ិកខែ��មានត្រូសាប់។ ការផ្តត�់ពី័�៌មាន 
សារាចុះរ និ�ការជ្ជូន��ណិឹ�តាមួរយៈអះីខែមួុ� ត្រូ�ូវបានង្កើផ្តើ�ង្កើអាយបះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់។ 
បខែនិមួពីីង្កើន� ធនាគារក៏បានបង្កើ�ើ��នូវង្កើគា�នង្កើយាបាយវីសួ�ស�បុួ �វ ី� និ� 
ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូបឆ្នាំ��ការសួូកបាា�ន់ និ�អ�ង្កើពី�ពីះករ�ួយខែ��អនះញ្ញាា��ឲ្�យ 
បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់អាចុះង្កើធើ�ការទី�នាក់ទី�ន�ផ្លាា��់ង្កើ�កាន់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើ�ង្កើពី� 
ខែ��ពីួកគា�់សួង្កើ�ើ�ង្កើ��ញថាមានភាពីមួិនត្រូបត្រូក�ីង្កើផ្ត�ស�ៗបានង្កើក��ង្កើ���។

ហា�ិភ័ិយអេករតអិេ�ែ �

ហានិភូ័យង្កើករ៍�ង្កើឈាា�� ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ថាជាហានិភូ័យខែ��មានការផ្ត�សពីើផ្ត�សាយជា
សាធារណិៈ អ�ពីីភាពីអវិជ្ជីមានទាំក់ទី�នឹ�ការត្រូបត្រូពីឹ�តរបសួ់ធនាគារ និ�ការអនះវ�ត
អាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ ឬអនកពាក់ពី័នធង្កើផ្ត�ស�ៗ មួិនថាពីិ�ឬមួិនពីិ� ខែ��នឹ�ជ្ជ� 
ឥទីធិពី�អវិជ្ជីមាន��់ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� ត្រូប�ិប�ិតការ ឬអ�ិ�ិជ្ជន ឬ�ត្រូមួូវឲ្�យមានការ 
បតឹ�បត�់ខែ��នា�ឲ្�យខ្លាំ�ប�់ ឬវិធានការការពារង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�។

ហានិភូ័យង្កើករ៍�ង្កើឈាា��ង្កើ�កូ��ធនាគារ ត្រូ�ូវបានត្រូគឺប់ត្រូគឺ�តាមួរយៈត្រូកមួសួី�ធមួ៌ 
ការអនះវ�តអភូិបា�កិចុះឹ និ�ការអនះវ�តការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
នី�ិវិធី និ�ការបណិូ��បណ្តាា��។ ធនាគារបានបង្កើ�ើ��និ�អនះវ�តង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យង្កើករ៍ �ង្កើឈាា��មួួយ។ ធា�ះសួ�ខ្លាំន់ៗសួត្រូមាប់ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យង្កើករ៍�ង្កើឈាា��រួមួមាន៖

	  អនះវ�ដអភូិបា�កិចុះឹសាជ្ជីវកមួម�អ និ�វប�បធមួ៌សួះចុះរិ�ភាពីង្កើ��មួ�បីង្កើ��កកមួ័សួ់ការ
អនះវ�ត និ�សួមួិទីធិផ្ត�ថ្ងៃនយះទីធសាត្រូសួតសាជ្ជីវកមួម និ�ង្កើគា�ង្កើ�អាជ្ជីវកមួម។

	  ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយង្កើករ៍�ង្កើឈាា��ង្កើអាយសួិិ�កូ�� កត្រូមួិ�ហានិភូ័យទីទីួ�យកបាន
ទាំបខ្លាំំ���មួួយ ង្កើដាយមួិនង្កើ��កខែ��ចុះ�ង្កើពា�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះខែ��បុ�ពា�់�� ់
ង្កើករ៍�ង្កើឈាា��របសួ់ធនាគារ។

	  ទីទីួ�យកការអនះវ�តការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យខែ���អ ង្កើដាយរួមួបញ្ជីុ�� 
ការអនះវ�តថ្ងៃនការកសា� “ង្កើ��មួទីះនង្កើករ៍�ង្កើឈាា��” និ�ទី�នះកចុះិ�តពីីភាគឺីពាក់ពី័នធ 
សួ�ខ្លាំន់ៗ។

	  រក�សាបាននូវយនតការសួមួត្រូសួបកូ��ការតាមួដាន និ�ផ្តត�់ពី័�៌មានពីីចុះង្កើនាំ�� 
ត្រូបង្កើហា� ឬការរំង្កើលាភូប�ពានជាសួរវនត កូ��ការអនះង្កើលាមួតាមួង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ង្កើគា�ការណ៍ិខែណិនា�ថ្ងៃផ្តទកូ�� និ�បទីប�បញ្ជីញ�តិខែ��អាចុះង្កើធើ�ង្កើអាយង្កើករ៍�ង្កើឈាា��របសួ់
ធនាគារសួិិ�កូ��ហានិភូ័យ។

	  ខែ�រក�សាបណ្តាា�ញទី�នាក់ទី�ន�សួមួត្រូសួប កូ��ការង្កើដា�ត្រូសាយជាមួួយនឹ�ភាគឺី 
ពាក់ពី័នធទាំ��ខ្លាំ�កូ�� និ�ខ្លាំ�ង្កើត្រូ�។

វ៉ាគឺឺជាការទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់នាយកត្រូប�ិប�តិ ឬអភូិបា�ត្រូប�ិប�តិរបសួ់ធនាគារ 
កូ��ការង្កើ��កកមួ័សួ់ការយ�់�ឹ� និ�ការអនះវ�តង្កើគា�នង្កើយាបាយនិ�នី�ិវិធីរបសួ់
ធនាគារទាំក់ទី�នឹ�ហានិភូ័យង្កើករ៍�ង្កើឈាា��ង្កើ�កូ��រា�់ការទាំក់ទី�ជាមួួយអ�ិ�ិជ្ជន 
វិនិង្កើយាគឺិនសួកាា�នះពី� និ�និយ័�ករ។

ប្រ�ពិ័នាធគាណ៍អេនាយយ នាិងពិ័ត្ថុ៌មានា

របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ��� ង្កើដាយអនះង្កើលាមួតាមួ 
សួត�់ដាររបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�អនតរជា�ិង្កើ�កមួុ�ជា (CIFRS) ង្កើ��ការង្កើរៀបចុះ� និ� 
បង្កាហ�ញអ�ពីីរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ��� 
ខែផ្តអកង្កើ��មូួ�ដាា�ននិរនតរភាពី និ�ផ្តត�់ទីសួ�សនៈពិី�និ�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ��សាា�នភាពីអាជី្ជវកមួម 
របសួ់ធនាគារនាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០។

ង្កើគា�នង្កើយាបាយគឺណិង្កើនយ�យ�៏សួមួត្រូសួបត្រូ�ូវបានយកមួកអនះវ�តង្កើដាយជាប់លាប់ 
កូ��ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��មានការគា�ត្រូទីង្កើដាយការវិនិចុះឆ័យ និ� 
ការបាា�នត្រូបមាណិត្រូបកបង្កើដាយភាពីត្រូបះ�ត្រូបយ័�ន និ�សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�។ អភូិបា� 
ទាំ��អសួ់មានទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវជារួមួចុះ�ង្កើពា�ការចា�់វិធានការណិ៍ ង្កើ��មួ�បីការពារនូវ 
ត្រូទីពី�យសួកមួមរបស់ួធនាគារ និ�ធានាថារបាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�របស់ួធនាគារបង្កាហ�ញ
អ�ពីីការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែត្រូបកបង្កើដាយសួមួ�ះ��យភាពី និ�ភាពី�អនិ�អន់អ�ពីីសាា�នភាពី និ� 
ទីិ�ឋភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ។

របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�សួវនកមួមជាង្កើរៀ�រា�់ឆំ្នាំ�� ង្កើដាយត្រូកះមួហុ៊ុះនអនតរជា�ិ 
ជ្ជ�នាញខែផ្តនកគឺណិង្កើនយ�យមួួយ ខែ��ត្រូ�ូវបានយ�់ត្រូពីមួង្កើដាយគឺណិៈកមាា�ធិការ 
សួវនកមួម និ�បានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�។

សួត្រូមាប់ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យខែ��សួមួរមួ�យនិ�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ង្កើសួចុះកតីខែណិនា�ពីីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
និ�គឺណិង្កើនយ�យ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� និ�ង្កើធើ�បចុះុ�ប�បននភាពីត្រូបសួិនង្កើប�ចា�បាចុះ់។ 
ង្កើសួចុះកតខីែណិនា�ក៏បានពីន�យ�់យាា��ចុះ�បាស់ួលាស់ួអ�ពីីនី�ិវិធីសួ�ខ្លាំន់ៗ ឧទាំហ៊ុរណ៍ិ �ូចុះជា  
��ង្កើណិ�រគឺណិង្កើនយ�យនិ�ការហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ទីិ�ឋភាពីទីូង្កើ�ថ្ងៃនង្កើសួៀវង្កើ�គឺណិង្កើនយ�យ 
ង្កើ��មួ�បីអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួតារា�គឺណិនីរបសួ់ធនាគារជា�ិ។

នី�ិវិធីគឺណិង្កើនយ�យនិ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រួមួមានការក�់ត្រូតា ការង្កើផ្តុ��ផ្លាា��់ថ្ងៃនគឺណិនី 
សួ�ខ្លាំន់ៗ គឺណិនី បង្កើណ្តាា��អាសួនន ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��អចុះ�នត្រូទីពី�យ និ�ការផ្តត� ់
សួិទីធិង្កើ��ការទីូទាំ�់។ �ួនាទីីនិ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវរបសួ់បះគឺគ�ិកគឺណិង្កើនយ�យក៏ត្រូ�ូវ 
បានដាក់បញ្ជីុ��។ បខែនិមួង្កើ��ង្កើន�ង្កើទីៀ� កត្រូមួិ�ថ្ងៃនការផ្តត�់សួិទីធិង្កើ��ការចុះ�ណ្តាយ 
ត្រូគឺប់ត្រូបង្កើភូទី �ូចុះជាចុះ�ណ្តាយមូួ�ធន ចុះ�ណ្តាយខែ��ង្កើក��ង្កើ����ខែ��ៗ និ�ចុះ�ណ្តាយ 
ខែ��ង្កើក��ង្កើ���មួិន�ខែ��ៗ គឺឺសួិិ�ង្កើត្រូកាមួតារា�សួិទីធិអ�ណ្តាចុះកូ��ការអនះមួ័�របសួ់
នាយកដាា�នយះទីធសាត្រូសួត និ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

អេគា�លនាអេយ�បាាយ នា�ត្ថុិវិធ� នាិងដុ�អេណ៍ើរកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ

ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី គឺឺជាមួូ�ដាា�នត្រូគឺឹ�កូ��ការជ្ជ�រះញ 
ការ�ូ�លាសួ់ត្រូបកបង្កើដាយចុះីរភាពី និ��ថ្ងៃមួែភាគឺហ៊ុុះន �ណិៈង្កើពី�ខែ��រក�សាបាន 
នូវអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ត្រូបកួ�ត្រូបខែជ្ជ�។ �ូង្កើចុះន�វ៉ាគឺឺជាខែផ្តនកសួ�ខ្លាំន់មួួយ កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យយាា��សួកមួមថ្ងៃនបរិបទីត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា)  
មួ.ក។

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

244



អេគា�លនាអេយ�បាាយ នា�ត្ថុិវិធ� នាិងដុ�អេណ៍ើរកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ (ត្ថុ)

 �ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហា�ិភ័ិយ

កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីបញ្ជីឹប់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ការត្រូបជ្ជះ�របសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���សួរះបចុះ�នួនបួន (៤) ��។ 

គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យមានសួមាជ្ជិក�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ ង្កើហ៊ុ�យពី័�៌មាន��អិ�ថ្ងៃនការចុះូ�រួមួកិចុះឹត្រូបជ្ជះ�របសួ់សួមាជ្ជិកនីមួួយៗ ង្កើ�កូ��កិចុះឹត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យខែ��បានង្កើធើ�ង្កើ���កូ��ឆ្នាំំ��មាន�ូចុះ�ង្កើ�៖

ស់មាស់ភាាពិនៃនាគាណ៍ៈកាមាាធិកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ ចាំ�នាួនានៃនាអងគប្រ�ជាុ�ថ្លែដុលបាានាចាំូលរួម

Abdul Aziz Peru Mohamed

ត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការ ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�តិ
ខែ��តា��ជាត្រូបធានគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៦

៤/៤

អេ�កគ្រសំ� អេ�ា  សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
សួមាជ្ជិក ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�តិ
ខែ��តា��ជាសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសួភា ឆ្នាំំ��២០១៩ 

៤/៤

Chin Yoong Kheong

សួមាជ្ជិក ឬអភូិបា�ឯករាជ្ជ�យមួិនត្រូប�ិប�តិ
ខែ��តា��ជាសួមាជ្ជិកគឺណិៈកមាា�ធិការង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០១៩

៤/៤

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

បន�ាត់រាយការណ៍របស់គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ

គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ

�កុម�គប់�គងហានិភ័យតាមតំបន់

នាយកដ�ាន�គប់�គងហានិភ័យ

នាយក�បតិបត�ិ

www.rhbgroup.com.kh
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 245របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

អេគា�លនាអេយ�បាាយ នា�ត្ថុិវិធ� នាិងដុ�អេណ៍ើរកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ (ត្ថុ)

	  គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរាយការណិ៍ជ្ជូនត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
និ�ទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវចុះមួ�ប� ចុះ�ង្កើពា�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យសួកមួមភាពី 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ ឲ្�យត្រូសួបតាមួង្កើគា�នង្កើយាបាយហានិភូ័យ 
និ�រីសួអាប់ខែភូថាយ របសួ់ធនាគារ។ នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ 
រាយការណិ៍ង្កើ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ៖ បនាា��់រាយការណិ៍គឺឺពីី 
នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យង្កើដាយផ្លាា��់ង្កើ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ។

	  នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយរាយការណ៍ិង្កើ� នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ 
ត្រូបចា���បន់ (នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យសួមួ័័នធ)៖ មាា�ត្រូទីីសួបនាា�� ់
រាយការណិ៍ង្កើ�នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យត្រូបចា���បន់ គឺឺង្កើ��មួ�បីទីទីួ�បាន
ការផ្តត�់ត្រូបឹក�សានិ�ពិីង្កើត្រូគា�ង្កើយាប�់ ង្កើ��មួ�បីធានាថាសួកមួមភាពីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ 
របស់ួធនាគារ បានសួមួត្រូសួបង្កើ�តាមួត្រូកប�័ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយសួម័័ួនធ និ�
យះទីធសាត្រូសួតហានិភូ័យនិ�អាប់ខែភូថាយរបសួ់សួមួ័័នធ។

	   នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរាយការណិ៍ង្កើ�នាយកត្រូប�ិប�តិចុះ�ង្កើពា�បញ្ញាហ� 
រ�ឋបា�ខែ�បុះង្កើណ្តាះ��។

	  នាយកដាា�នត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យផ្តត�់ការគា�ត្រូទី និ���បូនាា�ន��់ត្រូបធាន 
នាយកដាា�ន ឬអនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ទាំក់ទី�ង្កើ�នឹ�ហានិភូ័យ និ���ង្កើណិ�រការ នី�ិវិធី  
និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យថ្ងៃផ្តទកូ��។

តួ៌នាទូ�រប៊ីស់ំ�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហា�ិភ័ិយ

	  រាយការណិ៍ង្កើ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�មានទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវចុះមួ�ប�ចុះ�ង្កើពា�ការ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យសួកមួមភាពីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ 
ឲ្�យត្រូសួបតាមួង្កើគា�នង្កើយាបាយហានិភ័ូយ និ�រីសួអាប់ខែភូថាយរបស់ួធនាគារ។

	  ង្កើធើ�ការពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�ផ្តត�់អនះសាសួន៍ចុះ�ង្កើពា�យះទីធសាត្រូសួតត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យ ត្រូកប�័ណិឌង្កើគា�នង្កើយាបាយ�មី ឬការផ្លាំ�សួ់បូ�រង្កើគា�នង្កើយាបាយ  
និ�រីសួអាប់ខែភូថាយ ឬកត្រូមួិ�អនះង្កើត្រូគា�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារង្កើ��មួ�បីឲ្�យត្រូកះមួ 
ត្រូបឹក�សាភូិបា�អនះមួ័�។

	  ង្កើធើ�ការពីិនិ��យង្កើ���វិញ និ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែអ�ពីីភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ថ្ងៃនង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
និ�ត្រូកប�័ណិឌថ្ងៃនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យកូ��ការក�ណិ�់ វ៉ាសួ់ខែវ� តាមួដាន និ�
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យខែ��នា�ឲ្�យត្រូប�ិប�តិការទាំ��ង្កើន�មានត្រូបសួិទីធភាពី។

	  ង្កើធើ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�អភូិបា�កិចុះឹង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវត្រូកប�័ណិឌ ង្កើហ៊ុដាា� 
រចុះនាសួម័័ួនធ ធនធាន និ�ត្រូបព័ីនធត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� និ���ង្កើណិ�រ 
ការបានសួមួត្រូសួបង្កើ�នឹ��កំណិៈ វិសា�ភាពី ភាពីសួុ�គឺសាា�ញអាជ្ជីវកមួម 
និ�រីសួអាប់ខែភូថាយ របសួ់ធនាគារ។

	  ង្កើធើ�ការពីិនិ��យង្កើ���វិញនូវរបាយការណិ៍តាមួកា�ក�ណិ�់ ពីីនាយកដាា�ន 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យសួតីពីីទី�ហ៊ុ�ហានិភូ័យ សួមាសួភាពីរបសួ់សួមាា�ធហានិភូ័យ 
និ�សួកមួមភាពីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ។

	   ង្កើធើ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�ធានានូវសួកមួមភាពីអាជ្ជីវកមួម និ�ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ 
ធនាគារ រួមួទាំ��សួកមួមភាពីនិ�ផ្ត�ិ�ផ្ត��មីៗ  ខែ��បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ត្រូសួបតាមួ 
រីសួអាប់ខែភូថាយ និ�ង្កើគា�ង្កើ�យះទីធសាត្រូសួតរយៈង្កើពី��ែីនិ�ខែវ�។

	  ង្កើធើ�ការពីិនិ��យរា�់សួកមួមភាពីរបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
ហានិភូ័យឥណិទាំន ហានិភូ័យទីីផ្ត�សារ ហានិភូ័យសួនទនីយភាពី ហានិភូ័យ 
ត្រូប�ិប�តិការ ហានិភូ័យខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ�ហានិភូ័យង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ� និ�ង្កើ��មួ�បីធានា 
ថា��ង្កើណិ�រការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ បានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� និ�មាន 
��ង្កើណិ�រការ។

	  ង្កើធើ�ការង្កើ��កកម័ួស់ួការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយរបស់ួធនាគារ ឲ្�យត្រូសួបតាមួត្រូកប�័ណិឌ 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យសួហ៊ុត្រូគាសួ។

	  ង្កើធើ�ការពីិភាក�សា និ�ផ្តត�់អនះសាសួន៍��់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ទាំក់ទី�នឹ�បញ្ញាហ� 
ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ។

វធិា�សំគ្រមាប់៊ីប៊ីងាា ញពី�កំណ៍ត់៌អេហិត៌�គ្រប៊ីជ្យ�ំ�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហា�ិភ័ិយ

ក�ណិ�់ង្កើហ៊ុ�ះត្រូបជ្ជះ�នីមួួយៗរបសួ់គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ត្រូ�ូវរក�សាទីះក 
និ�ខែចុះកចាយ��់សួមាជ្ជិកទាំ��អសួ់ថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ។ 
ក�ណិ�់ង្កើហ៊ុ�ះថ្ងៃនកិចឹុះត្រូបជ្ជះ�គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយង្កើន� នឹ�ត្រូ�ូវបង្កាហ�ញង្កើ�
កូ��កិចឹុះត្រូបជ្ជះ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភិូបា� ង្កើហ៊ុ�យត្រូបធាន ឬត្រូបធានសួតទីីី (កូ��ករណីិអវ�ដមានថ្ងៃន 
ត្រូបធាន) ថ្ងៃនគឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ ត្រូ�ូវរាយការណ៍ិអ�ពីីបញ្ញាហ�សួ�ខ្លាំន់ៗ 
ខែ��បានពីិភាក�សាង្កើ�ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ។
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អេគា�លនាអេយ�បាាយ នា�ត្ថុិវិធ� នាិងដុ�អេណ៍ើរកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ (ត្ថុ)

 អេគាល�អេយាបាយ �ិង��តិ៌វធិ�គ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហា�ិភ័ិយ

ល.រ �ញ្ញី�អេគា�លនាអេយ�បាាយ នាិងនា�ត្ថុិវិធ�ប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យ កាាល�រិអេចាំេទ្ធកាារអនាុម័ត្ថុ អនាុម័ត្ថុអេដុ�យ
១ ង្កើគា�នង្កើយាបាយឥណិទាំន ២៩ មួករា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

២ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�ឥណិទាំន ២៩ មួករា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៣ ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូបាក់កមួឹីអន់�យ ២៩ មួករា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៤ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�សួតីពីីត្រូបាក់កមួឹីអន់�យ ២៩ មួករា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៥ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�សួតីពីីការង្កើ��កកមួ័សួ់ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�គឺណិនី ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៦ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�សួតីពីីហានិភូ័យឥណិទាំនត្រូបមួូ�ផ្តូ�� ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៧ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�វិធីសាត្រូសួតហានិភូ័យសួនទនីយភាពី ១៣ ឧសួភា ២០២០ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៨ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�អ�ពីីការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះ 
និ�ការត្រូបមួូ�ទីិននន័យបា�់ប�់

១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

៩ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�សួតីពីីអាយះកា�ផ្ត�ិ�ផ្ត�  និ�ង្កើសួវ៉ាកមួម�មី ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

១០ ត្រូកប�ណិ័ឌ និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យសួហ៊ុត្រូគាសួ ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

១១ ង្កើគា�នង្កើយាបាយសួតីពីីត្រូប�ិប�តិការរបសួ់សួមួ័័នធញា�ិ ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

១២ ខែផ្តនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះសួនទនីយភាពី ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

១៣ ត្រូកមួសួី�ធមួ៌ និ�អាកប�បកិរិយាសួត្រូមាប់និង្កើយាជ្ជិក ១៩ មួិ�ះនា ២០១៩ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�

សិំទូធិអំណាច ការអេធី�គ្រប៊ីតិ៌ភូិកមែ  �ិងផ្នែដឹ�កំណ៍ត់៌

ការង្កើធើ�ត្រូប�ិភូូកមួមសួិទីធិអ�ណ្តាចុះ រួមួទាំ��កត្រូមួិ�ថ្ងៃនការក�ណិ�់សួិទីធិអ�ណ្តាចុះង្កើ�កត្រូមួិ� 
ង្កើផ្ត�ស�ៗថ្ងៃនគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ង្កើ�កូ��ធនាគារត្រូ�ូវបានចុះ�ត្រូក�ជាឯកសារ និ�ង្កើរៀបចុះ�ង្កើ��� 
ង្កើ��មួ�បីធានាគឺណិង្កើនយ�យភាពី និ�ទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវ។

ធនាគារបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ជាផ្តួ�វការនូវ��ង្កើណិ�រការរាយការណិ៍ជាទីូង្កើ�មួួយ កូ�� 
ករណីិមានសួញ្ញាា�ថ្ងៃនការត្រូបះ�ត្រូបយ័�នឬង្កើ�ម�សួរីសួអាប់ខែភូថាយ និ�កត្រូមិួ�ដាស់ួង្កើ�ឿន
សួកមួមភាពីគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។ ការង្កើ�ម�សួកត្រូមួិ�ក�ណិ�់រីសួអាប់ខែភូថាយ នឹ�ត្រូ�ូវ 
រាយការណិ៍ង្កើ���់គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ហានិភូ័យ ង្កើពា�គឺឺ 
គឺណិៈកមាា�ធិការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យ ឬគឺណិៈកមាា�ធិការសួវនកមួម និ�ត្រូកះមួ 
ត្រូបឹក�សាភូិបា�។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើ�ង្កើទីៀ���ង្កើណិ�រការកូ��រាយការណិ៍ជាក់លាក់ក៏ 
មានចុះ�ត្រូក�ជាឯកសារ ង្កើ�កូ��ង្កើគា�នង្កើយាបាយ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា� នី�ិវិធី   
ឬត្រូកប�័ណិឌង្កើផ្ត�ស�ៗផ្ត�ខែ�រ។

ប្រ�ពិ័នាធវាស់់ថ្លែវងហិានាិភា័យនាិងលទ្ធធផល នាិងកាារប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយ

នាយកដាា�នសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ ��បានង្កើធើ�សួវនកមួមង្កើ��ខែផ្តនកមួួយចុះ�នួនង្កើ�កូ��ឆ្នាំំ� � 
�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

១) ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូប�ិប�តិការរបសួ់សាខ្លាំចុះ�នួន៧ ខែ��ង្កើផ្លាា��ង្កើ�ង្កើ��:

	   ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់សាខ្លាំរួមួមាន ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សាចុះ់ត្រូបាក់ ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�រ 
អ�ិ�ិជ្ជន ការង្កើផ្តទរត្រូបាក់ មាា�សួះីនង្កើអធីអឹមួ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនពាណិិជ្ជីកមួម។ 
ត្រូប�ិប�តិការង្កើន�រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��កត្រូមួិ�ថ្ងៃនការត្រូប�ិប�តិតាមួ�ត្រូមួូវការថ្ងៃនការ 
ត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម និ��ត្រូមួូវការចុះ�បាប ់
អនះង្កើលាមួភាពីពីនធគឺណិនីបរង្កើទីសួ (FATCA) ឬសួត�់ដាររបាយការណ៍ិទូីង្កើ� 
(CRS)។

	   ត្រូប�ិប�តិការឥណិទាំនរួមួមាន មួះ�ង្ការតាមួដាន�កំ�ណិឌបនាា�ប់ពីីទីមាំ�ក់
�ះយ  ការបនតឬពិីនិ��យង្កើទី�ប��វិញថ្ងៃនពាក�យង្កើសួន�រសួះ�ឥណិទាំន ង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ធានារាា�ប់រ�អគឺគីភូ័យ និ�ការង្កើត្រូក�នរំ�ឹកអ�ិជ្ជនអ�ពីីការប�់ត្រូបាក់ង្កើត្រូកាយ 
ថ្ងៃ�ៃក�ណិ�់ ត្រូពីមួទាំ��ថ្ងៃ�ែង្កើសួវ៉ាកមួឹី��់អ�ិ�ិជ្ជន។

	   ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ទូីង្កើ�ង្កើ�កូ��សាខ្លាំ

	   ការខែ�រក�សា និ�សួះវ�ិិភាពីសាខ្លាំ
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 247របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំ ំ(�)

ប្រ�ពិ័នាធវាស់់ថ្លែវងហិានាិភា័យនាិងលទ្ធធផល នាិងកាារប្រត្ថុួត្ថុពិិនាិត្ថុយ (ត្ថុ)

២) នាយកដាា�នទីីផ្ត�សារ និ�ទី�នាក់ទី�ន� 

៣) នាយកដាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� រ�នាគារ និ�យះទីធសាត្រូសួត

៤) នាយកដាា�នខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ�ង្កើ�ខ្លាំធិការ

៦) នាយកដាា�នអភូិវឌ្�ឍន៍ និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ផ្ត�ិ�ផ្ត�  

៧) ត្រូប�ិប�តិការ និ�ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ពី័�៌មានវិទី�យា

បញីី្ជីថ្ងៃនគឺ�ង្កើហ៊ុ�ញសួ�ខ្លាំន់ៗខែ��រកង្កើ��ញង្កើដាយនាយកដាា�នសួវនកមួមថ្ងៃផ្តទកូ�� ពាក់ព័ីនធ 
នឹ�ហានិភូ័យ មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

ហា�ិភ័ិយគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំមប៊ីទូប៊ីបញ្ញញតិិ៌

១)  ចុះង្កើនំា��ត្រូបង្កើហា�កូ��ការអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួ�ត្រូមូួវការការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ 
និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម៖

	   ការពីិនិ��យង្កើ���វិញត្រូបចា� ៦ខែ�មួត�មួិនត្រូ�ូវបានអនះវ�តង្កើ��អ�ិ�ិជ្ជនខែ�� 
មានហានិភូ័យ�័សួ់

	   ការដាក់ពីិនុ�មួិនត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ��ការយកចុះិ�តទីះកដាក់សាា��់អ�ិ�ិជ្ជន 

ហា�ិភ័ិយគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ 

១) ចុះង្កើនាំ��ត្រូបង្កើហា�ង្កើ�កូ��ការង្កើរៀបចុះ� និ�ការផ្តុ�កឯកសារ៖

	   ព័ី�៌មានខែ��ចា�់ទីះកថាជាការសួមាា��់ ត្រូ�ូវបានរក�សាទីះកង្កើ�កូ����ឯកសារ 
ខែ��បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់របសួ់ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) អាចុះចុះូ� 
ង្កើ�យកបាន

	   ង្កើសួចុះកតីត្រូពា�ថ្ងៃនក�ណិ�់ត្រូតាត្រូបជ្ជះ� កិចុះឹសួន�យា និ�ឯកសារង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ� មួិន
ត្រូ�ូវបានរក�សាទីះកង្កើ�កូ��ទីូខែ��បានចាក់ង្កើសារង្កើ��យ

២) ចុះង្កើនាំ��ត្រូបង្កើហា�កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការមួកទីទួី�យកង្កើសួៀវង្កើ�មូួ�ប�បទាំនប័ត្រូ�៖ 

	   ការមួិនត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់នូវនី�ិវិធីការមួកទីទីួ�យកង្កើសួៀវង្កើ�មួូ�ប�បទាំនប័ត្រូ�
ង្កើដាយភាគឺីទីីបី

	   មិួនមានភូសួួ�តា�ថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពិីនិ��យង្កើទីើ��ង្កើ�កូ��បញីី្ជីង្កើសួៀវង្កើ�មូួ�ប�បទាំនប័ត្រូ�  
ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���សួត្រូមាប់ការមួកទីទីួ�យកង្កើសួៀវង្កើ�មួូ�ប�បទាំនប័ត្រូ�

ប្រ�ពិ័នាធអេរៀ�ចាំ�ឯកាស់ារ

ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ���ង្កើណិ�រការទាំ��អសួ់ គឺឺត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ការផ្ត�សពីើផ្ត�សាយ 
យាា��ទីូ��ទីូលាយ��់បះគឺគ�ិកង្កើ�កូ��ធនាគារ។ ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ� 
��ង្កើណិ�រការទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានពីិនិ��យ និ�អនះមួ័�ង្កើដាយភាគឺីខែ��បានផ្តត�់សួិទីធិ 
អ�ណ្តាចុះ។

បទីប�បញ្ជីញ�តិនិ�ឯកសារពី័�៌មានពាក់ពី័នធនឹ�ការអនះវ�តអាជ្ជីវកមួម ត្រូប�ិប�តិការ និ� 
អ�គភាពី ត្រូ�ូវបានចុះ�ត្រូក�ជាឯកសារយាា��ចុះ�បាសួ់លាសួ់ ង្កើហ៊ុ�យអាចុះរកបានង្កើដាយ 
បះគឺគ�ិកទាំ��អសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារ។ ឯកសារទាំ��អសួ់ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានរក�សាទីះកទាំ�� 
ចុះ�បាប់ង្កើ��មួ និ�ចុះ�បាប់ចុះមួែ�។

ការបណិូ��បណ្តាា�� និ�រំ�ឹកង្កើ���វិញង្កើ��ង្កើគា�នង្កើយាបាយ នី�ិវិធី និ���ង្កើណិ�ការ 
ត្រូ�ូវបានផ្តត�់ង្កើ�ឲ្�យទាំ��បះគឺគ�ិកចាសួ់និ��មី តាមួរយៈកមួមវិធីខែណិនា� ការបណិូ�� 
បណ្តាា��ង្កើដាយផ្លាា�� ់និ�ការង្កើរៀនតាមួង្កើអទី�បចិុះត្រូ�ូនិចុះខែ��បានង្កើរៀបចុះ�ង្កើដាយនាយក
ដាា�នធនធានមួនះសួ�ស។ ង្កើ��សួពីីង្កើន�ង្កើ�ង្កើទីៀ� សួកិាា�សាលា ឬបទីសួង្កើ�ំប ក៏ត្រូ�ូវបាន
ង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���ជាង្កើទីៀ�ទាំ�់ង្កើដាយនាយកដាា�នង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើ��មួ�បីរំ�ឹកការយ�់�ឹ�ទាំក់ទី�
នឹ�ត្រូប�ិប�តិការត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃ��់និង្កើយាជ្ជិក។

ថ្លែផនាកាារយថាាភាាពិ នាិងកាារស់ាកាលាង

ធនាគារត្រូ�ូវបាន�ឹកនា�ង្កើដាយ  ង្កើគា�នង្កើយាបាយ និ�នី�ិវិធីពាក់ពី័នធរបសួ់�ួ�ន 
ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវនិរនតរភាពីថ្ងៃនត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួម ង្កើប�ង្កើទាំ�បីសួិិ�ង្កើ�កូ�� 
សាា�នការណ៍ិមានការរំខ្លាំន មានង្កើត្រូគា�មួហ៊ុនតរាយ និ�មានវិប�តក៏ិង្កើដាយ។ ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ 
ង្កើន�គឺឺជាង្កើគា�ការណិ៍ និ�នី�ិវិធីង្កើ��មួ�បីង្កើដា�ត្រូសាយសាា�នភាពីខ្លាំ�ង្កើ��៖

១) ខែផ្តនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ឧប�ប�តិង្កើហ៊ុ�ះសួនទនីយភាពី

២) ង្កើសួៀវង្កើ�ខែណិនា�ខែផ្តនការនិរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម

៣) ង្កើគា�ការណិ៍សួនតិសួះ�ពី័�៌មានបង្កើចុះឹកវិទី�យា

កាារប្រគា�់ប្រគាងនាិរនាិរភាាពិអាជា�វកាមា

ធនាគារទីទីូ�សាា��់ និ�ង្កើបតជាា�ចុះិ�តយាា��ង្កើពីញទី�ហ៊ុឹ�ង្កើ�នឹ��ត្រូមួូវការកូ��ការផ្តត�់
ង្កើសួវ៉ាកមួមសួ�ខ្លាំន់ៗខែ��គាា�នភាពីរអាក់រអួ�ជ្ជូនអ�ិ�ិជ្ជន ធានាសួះវ�ិិភាពីជ្ជូន 
��់បះគឺគ�ិក ត្រូពីមួទាំ��ការពារត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តរិបស់ួ�ួ�នខែ��រួមួមាន ទិីននន័យនិ�ការពារ 
ផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍អនកពាក់ពី័នធសួ�ខ្លាំន់ៗរបសួ់�ួ�ន ខែ��រួមួគាំ�ធានានូវ�ទីធភាពី 
ង្កើជាគឺជ្ជ័យរបសួ់អ�គភាពី។ �ូង្កើចុះន�ង្កើហ៊ុ�យ ធនាគារ�ឹ�ចុះ�បាសួ់នូវសារៈសួ�ខ្លាំន់ថ្ងៃន 
កមួមវិធី និ�ត្រូកប�័ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម�៏�អមួួយ ង្កើ��មួ�បីកសា�ភាពី 
រឹ�មា�របសួ់អ�គភាពី និ�ការង្កើឆ្លែ�យ�បត្រូបកបង្កើដាយត្រូបសួិទីធភាពី ត្រូពីមួទាំ��យនតការ 
សាា�រង្កើទី�ប��វិញសួត្រូមាប់ការពារផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៏អនកពាក់ពី័នធសួ�ខ្លាំន់ៗ ង្កើករ៍�ង្កើឈាា�� 
និ�យីង្កើហា។ កមួមវិធីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ គឺឺពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�� 
ការអនះវ�តនិរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម�អៗ ង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�ង្កើដាយបទីប�បញ្ជីញ�តិ និ� 
សួត�់ដារអនតរជា�ិ។

ធនាគារអនះវ�តកមួមវិធីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម�៏�អមួួយ ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបានថា 
មួះ�ង្ការអាជ្ជីវកមួមសួ�ខ្លាំន់ៗមានភាពីត្រូបង្កើសួ�រង្កើទី�ប��វិញទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា ង្កើប�ង្កើទាំ�បីជា 
មានសាា�នការណិ៍រំខ្លាំនខែបបណ្តាក៏ង្កើដាយ។ ការពីិនិ��យង្កើទី�ប��វិញ ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ 
ការង្កើធើ�បចុុះ�ប�បននភាពី និ�ការសាក��ប�ង្កើ�ង្កើ��ខែផ្តនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និរនតរភាពីអាជី្ជវកមួម 
ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើទី�ប��ជាត្រូបចា�ង្កើ��មួ�បីធានាឲ្�យបាននូវភាពីត្រូគឺប់ត្រូគាន់ ត្រូបសួិទីធភាពី និ�ភាពី
ង្កើត្រូ�ៀមួ�ួ�នរួចុះជាង្កើត្រូសួចុះថ្ងៃនការសាា�រអាជ្ជីវកមួមង្កើទី�ប��វិញ។ ��ហា�់សួមួយះទីធត្រូ�ូវបាន 
ង្កើធើ�ង្កើទី�ប��ង្កើ��មួ�បីបន�សា�និ�ផ្តត�់ឲ្�យបះគឺគ�ិកនូវជ្ជ�នាញ និ���ង្កើណិ�រការចា�បាចុះ់ង្កើ��មួ�ប ី
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កាារប្រគា�់ប្រគាងនាិរនាិរភាាពិអាជា�វកាមា (ត្ថុ)

ធានាថា��ង្កើណិ�រការអាជ្ជីវកមួមសួ�ខ្លាំន់ៗអាចុះបនតង្កើ�មួះ�បាន ឬសាា�របានង្កើទី�ប��វិញ 
ទាំន់ង្កើពី�ង្កើវលា ង្កើប�ង្កើទាំ�បីសិិួ�ង្កើ�កូ��សាា�នការណ៍ិមានការរំខ្លាំនខែបបណ្តាក៏ង្កើដាយ។

ង្កើ�កូ��ឆ្នាំំ� �២០២០ធនាគារបានង្កើធើ�ការសាក��ប�ង្កើ�ង្កើ��ខែផ្តនការនិរនតរភាពី 
អាជី្ជវកមួមង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ខែ�វិចុះឆកិា ឆំ្នាំ��២០២០កូ��ង្កើគា�ប�ណិ�ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�នសួមួ�ិភាពី 
��់បះគឺគ�ិកជ្ជួរមួះ� និ�ភាំ�ក់ង្ការង្កើសួវ៉ាកមួមអ�ិ�ិជ្ជនកូ��ការង្កើឆ្លែ�យ�បនិ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
វិប�ិត រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ការត្រូបាត្រូសួ័យទាំក់ទី�យាា��មានទី�នះកចុះិ�ត និ�ត្រូបសួិទីធភាពី  
ជាមួួយនឹ�អនកជាប់ពាក់ព័ីនធនានាកូ��ក�ទី����ង្កើពី�ខែ��មានវិប�ត។ិ ធនាគារក៏ទីទួី� 
បានង្កើជាគឺជ្ជ័យផ្ត�ខែ�រ កូ��ការង្កើធើ���ហា�់សួមួអ�ពីីការត្រូបមួូ�ទីិននន័យមួកវិញ កូ�� 
ករណីិមានង្កើត្រូគា�មួហ៊ុនតរាយង្កើ��ត្រូបព័ីនធសួ�ខ្លាំន់ៗរបស់ួ�ួ�នផ្ត�ខែ�រ (ឧបករណ៍ិកះ�ពី�យួ�ទ័ីរ 
ត្រូបពី័នធ កមួមវិធី និ�បណ្តាា�ញ) ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�ង្កើមួសា ឆ្នាំំ��២០២០និ�ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ 
ខែ�មិួ�ះនា ឆំ្នាំ��២០២០។ ការង្កើធើ���ហា�់សួមួទាំ��ង្កើន�មានង្កើគា�ប�ណិ�បណូិ��ឲ្�យមាន 
ការង្កើត្រូ�ៀមួ�ួ�នរួចុះជាង្កើត្រូសួចុះ និ�ង្កើដា�ត្រូសាយរា�់ចុះង្កើនាំ��ត្រូបង្កើហា�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ង្កើ�ង្កើពី� 
ត្រូបឈមួមួះ�នឹ�វិប�តិខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើ���ណ្តាមួួយ។

ឆ្នាំំ��២០២០គឺឺជាឆ្នាំំ���៏��បាកមួួយសួត្រូមាប់ពីួកង្កើយ��ង្កើ�កូ��ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� 
(ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក ង្កើដាយសារខែ�ការរីករា�ដា�ថ្ងៃនជ្ជ��ឺរា���បា�កូវី�~១៩។ 
ង្កើយ��បានចា�់វិធានការយាា��សួកមួម និ�បង្កាា�រទីះកជាមួះនតា��ពីីខែ�មីួនា ឆ្នាំំ��២០២០
ង្កើ��មួ�បីកា�់បនិយនិ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការរីករា�ដា�និ�ហានិភ័ូយ ថ្ងៃនការឆ្លែ� ជាមួួយនឹ�
ការធានាឲ្�យបាននូវការផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាកមួមសួ�ខ្លាំន់ៗជាបនតបនាា�ប់។ ធនាគារបានដាក់ឱ្�យ
��ង្កើណិ�រការនូវយះទីធសាត្រូសួតខែផ្តនការបនតអាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�នង្កើពី�មានជ្ជ��ឺរា���បា� 
សួត្រូមាប់មួះ�ង្ការអាជ្ជីវកមួមទាំ��អសួ់ង្កើ�កូ��ធនាគារទាំ��មួូ� ខែ��រួមួមានការង្កើធើ� 
ត្រូប�ិប�តកិារប�ខែបកគំា� និ�ការង្កើរៀបចុះ�ឲ្�យង្កើធើ�ការង្ការង្កើ�ផ្តទ� ការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួង្កើវទិីកាឌី្ជី្ជ�� 
សួត្រូមាប់ការត្រូបជ្ជះ� ង្កើហ៊ុ�យផ្តត�់ការត្រូបឹក�សានិ�ង្កើធើ�បចុះុ�ប�បននភាពីជាបនតបនាា�ប់ ង្កើ�ង្កើ�� 
នី�ិវិធីត្រូប�ិប�តិការសួត�់ដារកូវី�~១៩ សួត្រូមាប់បះគឺគ�ិក អ ង្កើអចុះ បី�ទាំ��អសួ់។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា 249របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា�



ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

បទីបញ្ជីញ�តិសួត្រូមាប់ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� កាន់ខែ�មានភាពីសួុ�គឺសាា�ញខ្លាំំ���ង្កើ���ៗ ង្កើហ៊ុ�យខែ��ខែ�ត្រូ�ូវបាន 
ង្កើធើ�វិង្កើសាធនកមួមជាង្កើរឿយៗ។ ចុះ�បាប់ និ�បទីបញ្ជីញ�តិ�មីៗ ត្រូ�ូវបានក�ពីះ�បនតបង្កើ�ើ��ជា��ដាប់ ខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យការ
រំពីឹ�ទីះករបសួ់និយ�ករក៏កាន់ខែ�មានការង្កើក�នង្កើ���។ រា�់ការបរាជ្ជ័យណ្តាមួួយកូ��ការធានាឲ្�យ 
បាននូវការត្រូប�ិប�តិតាមួអាចុះបណ្តាា��ឱ្�យមានការខ្លាំ�ប�់ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�គឺួរឱ្�យក�់សួមាា��់ ការពីិន័យ 
យាា��ធៃន់ធៃរត្រូពីមួទាំ��អាចុះបុ�ពា�់��់ង្កើករ៍�ង្កើឈាា��ផ្ត�ខែ�រ។ 

កូ��នាមួជាអនកផ្តដ�់ង្កើសួវ៉ាកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូបកបង្កើដាយទី�នះកចុះិ�ត ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (កមួុ�ជា) មួ.ក 
ង្កើបដជាា�នឹ�ត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់នូវង្កើគា�ការណិ៍អភូិបា�កិចុះឹនិ��ត្រូមួូវការបទីបញ្ជីញ�តិឲ្�យបាន�អត្រូបង្កើសួ�រ។ 
ង្កើគា�ការណ៍ិទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានខែចុះ�យាា��ចុះ�បាស់ួលាស់ួង្កើ�កូ��ត្រូកប�ណិឌត្រូគឺប់ត្រូគឺ� និ�ង្កើគា�នង្កើយាបាយ 
ការត្រូប�ិប�តិតាមួរបសួ់ធនាគារ ខែ��ជាការខែណិនា�យាា��សួ�ខ្លាំន់ ង្កើ��មួ�បីឲ្�យធនាគារអាចុះរួមួបញ្ជីុ��នូវការ
អនះវ�តការត្រូប�ិប�តិតាមួ�៏�អប�ផ្តះ�ង្កើ�កូ��រា�់សួកមួមភាពីធះរៈកិចុះឹរបសួ់ធនាគារ។

មួះ�ង្ការត្រូប�ិប�តតិាមួរបស់ួធនាគារ ង្កើ��រ�ួជាខែ��សការពារកូ��បនាា��់ទីី២ ង្កើដាយត្រូប�ិប�តមិួះ�ង្ការង្កើ��មូួ�ដាា�ន 
ធនាគារទាំ��មួូ� ខែ��មានមួន្ត្រីនូីត្រូប�ិប�តិតាមួមាំ�ក់ត្រូ�ូវបានចា�់តា�� ង្កើ��មួ�បីត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�
ហានិភ័ូយថ្ងៃនការត្រូប�ិប�តតិាមួរបស់ួធនាគារ ង្កើដាយត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ�ង្កើ��នាយកដាា�ន និ� សាខ្លាំទាំ��អស់ួ។ 

	 	ការអភិូវឌ្�ឍង្កើ��ទីត្រូមួ�់សិួក�សា ង្កើ��មួ�បីប�ង្កើពីញនូវ�ត្រូមូួវការង្កើ�ង្កើ��ការបណូិ��បណ្តាា��និ�កមួមវិធីវប�បធម៌ួ
អ�ពីីការត្រូប�ិប�តិតាមួ ខែ��នឹ�ត្រូ�ូវបានផ្តដ�់ជ្ជូនតាមួរយៈទីត្រូមួ�់អនឡាញ។

	 	ការង្កើចុះញនូវត្រូពីឹ�តិបត្រូ�ង្កើ��ការត្រូប�ិប�តិតាមួ និ�ការផ្ត�សពីើផ្ត�សាយបទីបញ្ជីញ�តិ ង្កើ��បញ្ញាហ�និ�ការអភូិវឌ្�ឍ
សួ�ខ្លាំន់ៗពាក់ពី័នធនិ�ការត្រូប�ិប�តិតាមួជាត្រូបចា�។

	 	ការរួមួបញ្ជីុ��នូវវប�បធមួ៌ថ្ងៃនការត្រូប�ិប�តិតាមួ ង្កើ�កូ��តារា�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែសួមួិទីធិផ្ត�ការង្ការ (KPI) 

របសួ់បះគឺគ�ិក ង្កើ��មួ�បីបញ្ញាា�ក់ថាការត្រូប�ិប�តិតាមួ ជាទី�នួ��ះសួត្រូ�ូវសួត្រូមាប់បះគឺគ�ត្រូគឺប់រូប។

	 	ការពីត្រូ�ឹ�នូវ��ង្កើណិ�រការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់ និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនង្កើភូរវកមួម 
តាមួរយៈការអនះវ�តថ្ងៃនការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូប�ិប�តិការង្កើដាយសួើ័យត្រូបវ�តិ និ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យ 
ការត្រូបឆ្នាំ��ការសួមាា��ត្រូបាក់។

	 	ការង្កើធើ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ���វិញពីីចុះមាា�យ (desktop review) ង្កើ�ង្កើ��ការត្រូប�ិប�តិតាមួរបសួ់ 
សាខ្លាំខែ��មានហានិភូ័យ�័សួ់ ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់និ�បង្កាហ�ញចុះង្កើនាំ��ត្រូបង្កើហា�ណ្តាមួួយង្កើ�កូ����ង្កើណិ�រ
ការត្រូប�ិប�តិការ និ�ធានានូវការត្រូបកាន់ខ្លាំា�ប់នូវការអនះវ�តតាមួ�ត្រូមួូវការបទីបញ្ជីញ�តិ ក៏�ូចុះជា 
ង្កើគា�នង្កើយាបាយនិ�នី�ិវិធីថ្ងៃផ្តទកូ��។

�ំ�ិត៌�ួួចអេ�ួ�មសំំខា�់ៗរប៊ីស់ំផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំមសំគ្រមាប់៊ីឆ្នាំែ  ំ២០២០ អេដឹ�មប�រកា�ូវប៊ីគ្រមងុគ្រប៊ីយ័ត៌ែអេអាយបា�ខាា ប់៊ី�ាួ�កែ�ងប៊ីរបិ៊ីទូនៃ�ការរកីរាលដាល
 នៃ�ជំ្យងឺកូវតី៌ ១៩ រមួមា�៖
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា
ជាន់ទីី២ និ� ជាន់ទីី៩  អគារ OHK ខែក�ផ្តួ�វ១១០ & ផ្តួ�វ៩៣ រាជ្ជធានីភូន�ង្កើពីញ  ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា។

ទីូរសួ័ពីទង្កើ�� ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣  ទីូរសារង្កើ�� ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២
Toll Free: ១៨០០-២០-៨១១៨

facebook.com/RHBCambodia/
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� 
(អេ�ម�ូឌាា) ម.កា

ទាំំងអស់់គ្នាា�
រីីកចម្រេី�ី�ន

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០





២៥៦ របាយការណិ៍សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�

២៥៧  របាយការណិ៍ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� 
និ��ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ

២៥៨ របាយការណិ៍បខែត្រូមួបត្រូមួួ�មួូ�ធន

២៥៩ របាយការណិ៍��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ 

២៦០  ក�ណិ�់សួមាា��់របាយការណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២០

www.rhbgroup.com.kh

គាិត្ថុប្រត្ថុឹមថ្ងៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធំ� ឆ្នាំំា�២០២០

ថ្លែផំកា�ាងកាំ�ង 
នៃនារបាាយកាារណ៍៍
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របាយការណ៍៍សុា�ភាពីហិិរញ្ញញវត៌ុ�
�ិត៌គ្រតឹ៌មនៃថៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២០

កា�ណ៍ត្ថុ់ 
ស់មគាល់

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

�ទុព្យ�ក្តីមម

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ៤ ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៣៥.៤៧៤.៥៤៩ ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ៥ ១៨៣.៩៥៦.៩២៤ ៧៤៤.១០៥.៧៥៨ ២០៩.៥៣១.៥០៦ ៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៦ ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ��
�ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៧ ២៥.០០០ ១០១.១២៥ ២៥.០០០ ១០១.៨៧៥

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនតាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ៨ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

ត្រូបាក់�មួើ�់តាមួចុះ�បាប់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ៩ ៨៧.៧៧០.៦៦២ ៣៥៥.០៣២.៣២៨ ៨៧.០៤១.៣៥០ ៣៥៤.៦៩៣.៥០១

ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ ១០ ៣.០៣៨.៦៤៦ ១២.២៩១.៣២៣ ២.៤១៧.០៨១ ៩.៨៤៩.៦០៥

ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ១១ ១៣.៩៣២.៧៨៤ ៥៦.៣៥៨.១១១ ១.៣០៣.៩៨២ ៥.៣១៣.៧២៧

ត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបី ១២ ៣.៨៦៨.១០៩ ១៥.៦៤៦.៥០១ ១.៣៧៨.៩០៣ ៥.៦១៩.០៣០

ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួម ១៣ ១.២៨២.០៧២ ៥.១៨៥.៩៨១ - -

ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ ១៤ ៣.៩៣៥.៩០៣ ១៥.៩២០.៧២៨ ៣.៥៩១.៧៦៣ ១៤.៦៣៦.៤៣៤

�ទុព្យ�ក្តីមម�រះប ៩៥៤.៧៥៨.០៩៩ ៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១ ៩៤៣.២៩៥.៩៤០ ៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦

បំណុ� និងមូ�ធន

ប�ណិុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ  និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៥ ១៧០.៥៣០.៧៧៤ ៦៨៩.៧៩៦.៩៨១ ១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ១៦ ៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

ត្រូបាក់កមួឹី ១៧ ៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២ ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ១១ ១៤.៦៨៩.៩៧០ ៥៩.៤២០.៩២៩ ១.៨៣២.៣៧៥ ៧.៤៦៦.៩២៨

ប�ណិុ�ពីនធពីន�យារ ១៣ - - ៥២៨.៥៣៩ ២.១៥៣.៧៩៦

ប�ណិុ�ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�កូ��ឆ្នាំំ�� ១៨ ២.០៤០.៥៥៤ ៨.២៥៤.០៤១ ២.៨៩៣.៧៥៣ ១១.៧៩២.០៤៣

អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិក ១៧៧.៣៣៣ ៧១៧.៣១២ ១១៩.៩៦២ ៤៨៨.៨៤៥

ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១៩ ៣.៥៥០.៨៦៦ ១៤.៣៦៣.២៥៣ ៦.៤៧៩.២៥៤ ២៦.៤០២.៩៦០

បំណុ��រះប ៨២៤.៣៤៧.៧៨៣ ៣.៣៣៤.៤៨៦.៧៨៣ ៨១៥.៦២៧.០៦១ ៣.៣២៣.៦៨០.២៧២

មូ�ធន

ង្កើ��មួទីះន ២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញរក�សាទីះក ៤០.៨៧៦.៥៨៦ ១៦៥.២៦៤.៦៥៣ ៣៩.៧៤៦.៥៤៤ ១៦០.៦៥៧.៤៧០

ទីះនបត្រូមួះ�តាមួចុះ�បាប់ ៤.៥៣៣.៧៣០ ១៨.៣៣៨.៩៣៨ ១២.៩២២.៣៣៥ ៥២.២៧៨.៩៥៨

ទីះនបត្រូមួះ�មួិនសួត្រូមាប់ខែប�ខែចុះក ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ - -

ទីះនបត្រូមួះ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - ៨១.១៣៧ - ១.៦៨៩.២៥៦

មូ�ធន�រះប ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨ ១២៧.៦៦៨.៨៧៩ ៥២០.២៥០.៦៨៤

បំណុ� និងមូ�ធន�រះប ៩៥៤.៧៥៨.០៩៩ ៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១ ៩៤៣.២៩៥.៩៤០ ៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦

ក�ណិ�់សួមាា��់ខែ��ភាា�ប់មួកជាមួួយ ពីីទី�ពី័រទីី ២៦០��់ទី�ពី័រទីី  ៣២០គឺឺជាខែផ្តនកថ្ងៃនរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន�។
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បាា
យ

កាា
រណ៍
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០

របាយការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌ �ិងលទូធ�លលមាិត៌អេ�សងៗ
សំគ្រមាប់៊ីដំឹណាច់ឆ្នាំែ នំៃថៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២០

កា�ណ៍ត្ថុ់ 
ស់មគាល់

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ ២១ ៤៦.៥២៤.៩៦៤ ១៨៩.៦៨២.២៧៨ ៤១.១៨៨.២៣៣ ១៦៦.៨៩៤.៧២០

ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ ២១ (២១.៦៤៨.៥៨៥) (៨៨.២៦១.២៨១) (១៥.៩៦៣.៣៩៩) (៦៤.៦៨៣.៦៩៣)

ចុះំណូ�ការ�បាក្តី់�ះទុិ ២១ ២៤.៨៧៦.៣៧៩ ១០១.៤២០.៩៩៧ ២៥.២២៤.៨៣៤ ១០២.២១១.០២៧

ចុះ�ណិូ�កថ្ងៃត្រូមួង្កើជ្ជ��សា ២២ ២.៣១៣.០០៣ ៩.៤៣០.១១៣ ២.៤២៤.៧០០ ៩.៨២៤.៨៨៤

ចុះ�ណ្តាយកថ្ងៃត្រូមួង្កើជ្ជ��សា ២២ (៩.៤១៦) (៣៨.៣៨៩) (៩.០០៨) (៣៦.៥០០)

ចុះំណូ�ក្តីនៃ�មលេជូើងសា�ះទុិ ២២ ២.៣០៣.៥៨៧ ៩.៣៩១.៧២៤ ២.៤១៥.៦៩២ ៩.៧៨៨.៣៨៤

ចុះ�ណិូ�ត្រូប�ិប�តិការង្កើផ្ត�ស�ៗ ២៣ ៩៣.១៧០ ៣៧៩.៨៥៤ ៨៧.៤៣៧ ៣៥៤.២៩៥

ចុះ�ង្កើណិញ/(ខ្លាំ�) ង្កើផ្ត�ស�ៗ - សួះទីធ ២៤ ៣១២.៤៧១ ១.២៧៣.៩៤៤ (១៣៤.៤៩៩) (៥៤៤.៩៩០)

ចុះំលេណញ/(ខាត្ថ)�បត្ថិបត្ថីិការ�រះប ៤០៥.៦៤១ ១.៦៥៣.៧៩៨ (៤៧.០៦២) (១៩០.៦៩៥)

(ខ្លាំ�ពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន)/ការក�់ត្រូតាការ�យចុះះ�
�ថ្ងៃមួែឥណិទាំនត្រូ��ប់មួកវិញ ២៥ (១៤.០០៧.១២០) (៥៧.១០៧.០២៨) ៧២៦.២២៤ ២.៩៤២.៦៦០

ចុះំលេណញ/(ខាត្ថ)�បត្ថិបត្ថីិការលេ�្�ងៗ�ះទុិ (១៣.៦០១.៤៧៩) (៥៥.៤៥៣.២៣០) ៦៧៩.១៦២ ២.៧៥១.៩៦៥

ចុះ�ណ្តាយបះគឺគ�ិក ២៦ (៤.៤៥៥.២៥៧) (១៨.១៦៤.០៨៣) (៤.៥៤៥.៥៦៥) (១៨.៤១៨.៦២៩)

រំ�សួ់ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ និ�រំ�សួ់ត្រូទីពី�យ សួកមួម អរូបី ២៧ (២.៥៥០.៨២៤) (១០.៣៩៩.៧០៩) (១.៦៧៣.៤៩៦) (៦.៧៨១.០០៦)

ចុះ�ណ្តាយត្រូប�ិប�តិការង្កើផ្ត�ស�ៗ ២៨ (៣.៣១៩.៧៤៦) (១៣.៥៣៤.៦០៤) (៣.២៤៣.៣២៩) (១៣.១៤១.៩៦៩)

ចុះំលេណញមះនពនិលេ�ើ�បាក្តី់ចុះំណូ� ៣.២៥២.៦៦០ ១៣.២៦១.០៩៥ ១៨.៨៥៧.២៩៨ ៧៦.៤០៩.៧៧២

ចុះ�ណ្តាយពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� ២៩ (៥១១.២២៣) (២.០៨៤.២៥៥) (៣.៨៦៨.០៩៧) (១៥.៦៧៣.៥២៩)

ចុះំលេណញក្តីុ�ងឆ្នាំំ្ំ ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣

�ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ៖

�ទ�់ខែ��មួិនត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ង្កើ���វិញកូ�� ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�

�ង្កើមួុ��ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណ - (១.៦០៨.១១៩) - ២.៤៩២.៤៩៦

�ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗកូ��ឆ្នាំំ�� កា�់ក�ជាមួួយពីនធ - (១.៦០៨.១១៩) - ២.៤៩២.៤៩៦

�ទុិ���មិិត្ថលេ�្�ងៗ�រះបក្តីុ�ងឆ្នាំំ្ំ ២.៧៤១.៤៣៧ ៩.៥៦៨.៧២១ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩

ចុះំលេណញរប�់៖

មាា�សួ់ធនាគារ ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣

�ទុិ���មិិត្ថ�រះបរប�់៖

មាា�សួ់ធនាគារ ២.៧៤១.៤៣៧ ៩.៥៦៨.៧២១ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩ 

ក�ណិ�់សួមាា��់ខែ��ភាា�ប់មួកជាមួួយ ពីីទី�ពី័រទីី ២៦០��់ទី�ពី័រទីី  ៣២០គឺឺជាខែផ្តនកថ្ងៃនរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន�។
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របាយការណ៍៍ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួមូលធ�
សំគ្រមាប់៊ីដំឹណាច់ឆ្នាំែ នំៃថៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២០

ថ្លែដុលជាារ�ស់់មចាស់់ធនាាគាារ

អេដុើមទ្ធុនា ប្របាាកា់ចាំ�អេណ៍ញរកាសាទ្ធុកា ទ្ធុនា�ប្រមុងត្ថុាមចាំាា�់ ទ្ធុនា�ប្រមុងមិនាស់ប្រមា�់ថ្លែ�ងថ្លែចាំកា ទ្ធុនា�ប្រមុងអេផសងៗ ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារ 
អាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

សួមួ�ះ��យង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ 
ខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០១៩ 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 

ចុះ�ង្កើណិញកូ��ឆំ្នាំ�� - - ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ -   -   -   -   -   -   ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ 

�ទីធផ្ត��មួអ�ិង្កើផ្ត�ស�ៗ - - -   -   -   -   -   -   -   ២.៤៩២.៤៩៦ -   ២.៤៩២.៤៩៦ 

�ទីធផ្ត��មួអ�ិ 
សួរះបកូ��ឆំ្នាំ�� - - ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ -   -   -   -   -   ២.៤៩២.៤៩៦ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩ 

ត្រូប�ិប�តកិារជាមួួយ 
ភាគឺទីះននិកកូ��នាមួ 
ជាភាគឺទីះនិក

ការង្កើផ្តទរង្កើ�ទីះន 
បត្រូមួះ�តាមួចុះ�បាប់ - - (៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨) ៤.១២៩.៦៤៩ ១៦.៧៣៣.៣៣៨ -   -   -   -   -   -   

�ង្កើមុួ��ពីីការ 
បូ�ររូបិយប័ណិណ - ៤.២៧៥.០០០ -   -   -   -   -   -   -   -   -   ៤.២៧៥.០០០

ត្រូប�ិប�តកិារសួរះប 
ជាមួួយភាគឺទីះនិក - ៤.២៧៥.០០០ (៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨) ៤.១២៩.៦៤៩ ១៦.៧៣៣.៣៣៨ -   -   -   -   -   ៤.២៧៥.០០០

សួមួ�ះ��យង្កើ� 
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� 
ឆំ្នាំ��២០១៩ 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 

សួមួ�ះ��យង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ 
ខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០២០ 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 

ចុះ�ង្កើណិញកូ��ឆំ្នាំ�� - - ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០ - - - - - - ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០

�ទីធផ្ត��មួអ�ិង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - - - - - - (១.៦០៨.១១៩) - (១.៦០៨.១១៩)

�ទីធផ្ត��មួអ�ិសួរះប 
កូ��ឆំ្នាំ�� - - ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០ - - - - - (១.៦០៨.១១៩) ២.៧៤១.៤៣៧ ៩.៥៦៨.៧២១

ត្រូប�ិប�តកិារជាមួួយ 
ភាគឺទីះននិកកូ��នាមួ 
ជាភាគឺទីះនិក

ការង្កើផ្តទរង្កើ�ទីះនបត្រូមួះ� 
មិួនសួត្រូមាប់ខែប�ខែចុះក - - (១០.០០០.០០០) (៤០.៧៧០.០០០) - - ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០ - - - -

ការង្កើផ្តទរង្កើ�ទីះនបត្រូមួះ� 
តាមួចុះ�បាប់ - - ៨.៣៨៨.៦០៥ ៣៤.២០០.៣៤៣ (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៤.២០០.៣៤៣) - - - - - -

�ង្កើមួុ��ពីីការ 
បូ�ររូបិយប័ណិណ

- (២.២៥០.០០០) - - - ២៦០.៣២៣ - (៣២០.០០០) - - - (២.៣០៩.៦៧៧)

ត្រូប�ិប�តកិារសួរះប 
ជាមួួយភាគឺទីះនិក - (២.២៥០.០០០) (១.៦១១.៣៩៥) (៦.៥៦៩.៦៥៧) (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៣.៩៤០.០២០) ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ - - - (២.៣០៩.៦៧៧)

សួមួ�ះ��យង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី 
៣១ ខែ�ធូ� ឆំ្នាំ��២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៤០.៨៧៦.៥៨៦ ១៦៥.២៦៤.៦៥៣ ៤.៥៣៣.៧៣០ ១៨.៣៣៨.៩៣៨ ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ - ៨១.១៣៧ ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨

ក�ណិ�់សួមាា��់ខែ��ភាា�ប់មួកជាមួួយ ពីីទី�ពី័រទីី ២៦០��់ទី�ពី័រទីី  ៣២០គឺឺជាខែផ្តនកថ្ងៃនរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន�
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របាយការណ៍៍លំហូិរសាច់គ្របាក់
សំគ្រមាប់៊ីដំឹណាច់ឆ្នាំែ នំៃថៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២០

កា�ណ៍ត្ថុ់ 
ស់មគាល់

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

�ំហូរសាចុះ់�បាក្តី់ព��ក្តីមមភាព�បត្ថិបត្ថីិការ

សាចុះ់ត្រូបាក់(បានង្កើត្រូប�កូ��)/ង្កើចុះញពីីត្រូប�ិប�តិការ ៣១ (៩១.៥៩៣.៣៤៤) (៣៧៣.៤៣១.៤៩៩) ៥១.៧០៥.៨២៤ ២០៩.៥១១.៩៩៩

ការត្រូបាក់បានទីទីួ� ៤៧.៦៩៣.០២៩ ១៩៤.៤៤៤.៤៧៩ ៣៩.៧២៣.៧៥៣ ១៦០.៩៦០.៦៤៧

ការត្រូបាក់បានប�់ (១៩.២៣០.៦៧០) (៧៨.៤០៣.៤៤២) (១៦.៣១៦.៧៨៨) (៦៦.១១៥.៦២៥)

ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�បានប�់ ១៨ (៣.១៧៥.០៣៣) (១២.៩៤៤.៦១០) (១.៨៣៤.៦៨០) (៧.៤៣៤.១២៣)

សាចុះ់�បាក្តី់(បានលេ�បើក្តីុ�ង)/លេចុះញព��ក្តីមមភាព�បត្ថិបត្ថីិការ (៦៦.៣០៦.០១៨) (២៧០.៣៣៥.០៧២) ៧៣.២៧៨.១០៩ ២៩៦.៩២២.៨៩៨

�ំហូរសាចុះ់�បាក្តី់ព��ក្តីមមភាពវ័ិនិលេ�គ

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ កណ្តាា�� - 
កា�ក�ណិ�់ង្កើ��សួ៣ខែ� (១០.១០៥.៥៧៣) (៤១.២០០.៤២១) (២២.៧៨៥.៦១៣) (៩២.៣២៧.៣០៤)

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ ង្កើផ្ត�ស�ៗ -     
កា�ក�ណិ�់ង្កើ��សួ៣ខែ� (៧.០៥៦.៣៧៣) (២៨.៧៦៨.៨៣៣) (២៦៦.៤៤៧) (១.០៧៩.៦៤៣)

ការទីិញត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ ១០ (១.៥១៣.៧៦២) (៦.១៧១.៦០៨) (១.១០៩.៨៣៧) (៤.៤៩៧.០៦០)

ការទីិញត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបី ១២ (២.៩៦៧.៩៤០) (១២.១០០.២៩១) (៣១០.៥៩៥) (១.២៥៨.៥៣១)

សាចុះ់ត្រូបាក់បានពីីការ�ក់ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ� បរិកាា�រ ៣០.២៥២ ១២៣.៣៣៧ ១៣០.៥៧៦ ៥២៩.០៩៤

សាចុះ់�បាក្តី់លេចុះញព�/(បានលេ�បើក្តីុ�ង)�ក្តីមមភាពវ័ិនិលេ�គ (២១.៦១៣.៣៩៦) (៨៨.១១៧.៨១៦) (២៤.៣៤១.៩១៦) (៩៨.៦៣៣.៤៤៤)

�ំហូរសាចុះ់�បាក្តី់ព��ក្តីមមភាពហិរញ្ញញប្បទាន

សាចុះ់ត្រូបាក់បានពីីត្រូបាក់កមួឹី ១៧ ៦៨.៩៦១.៦៨១ ២៨១.១៥៦.៧៧៣ ២៩.៥៤៦.០៤០ ១១៩.៧២០.៥៥៤

ការទីូទាំ�់សួ�ត្រូបាក់កមួឹី ១៧ (៦២.៧៩៣.៥៧២) (២៥៦.០០៩.៣៩៣) (២.០៥៧.៨១៥) (៨.៣៣៨.២៦៦)

ត្រូបាក់ង្កើ��មួថ្ងៃនការទីូទាំ�់ភូ�ិសួន�យា ១១ (៩៨៤.៩១៩) (៤.០១៥.៥១៥) (៦១៥.០៨៩) (២.៤៩២.៣៤១)

សាចុះ់�បាក្តី់បានព��ក្តីមមភាពហិរញ្ញញប្បទាន ៥.១៨៣.១៩០ ២១.១៣១.៨៦៥ ២៦.៨៧៣.១៣៦ ១០៨.៨៨៩.៩៤៧

(ត្ថំហយ)/ក្តីំលេណើនសាចុះ់�បាក្តី់ និង សាចុះ់�បាក្តី់�មមូ��ះទុិ (៨២.៧៣៦.២២៤) (៣៣៧.៣២១.០២៣) ៧៥.៨០៩.៣២៩ ៣០៧.១៧៩.៤០១

សាចុះ់ត្រូបាក់ និ�សាចុះ់ត្រូបាក់សួមួមួូ�ង្កើ��មួឆ្នាំំ�� ២៧៦.២១៨.០៣៥ ១.១២៥.៥៨៨.៤៩២ ២០០.៤០៨.៧០៦ ៨០៥.២៤២.១៨០

�ង្កើមួុ��ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណ - (៥.៦៣៣.៥៤៣) - ១៣.១៦៦.៩១១

សាចុះ់�បាក្តី់ និងសាចុះ់�បាក្តី់�មមូ�ដំំណាចុះ់ឆ្នាំំ្ំ ៣០ ១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦ ២៧៦.២១៨.០៣៥ ១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

ក�ណិ�់សួមាា��់ខែ��ភាា�ប់មួកជាមួួយ ពីីទី�ពី័រទីី ២៦០��់ទី�ពី័រទីី  ៣២០គឺឺជាខែផ្តនកថ្ងៃនរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន�។
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០ ១. ពិ័ត្ថុ៌មានាទ្ធូអេទ្ធៅ

  ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក (ង្កើ�កា�់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ��២០០៨ និ�បានចុះះ�បញ្ជីីីជាមួួយត្រូកសួួ�ពាណិិជ្ជីកមួម 
ង្កើដាយមានវិញ្ញាា�បនបត្រូ�ចុះះ�បញ្ជីីីង្កើ�� ០០០០១៨១២ និ�ត្រូ�ូវបានធនាគារជា�ិ ថ្ងៃន កមួុ�ជា (ង្កើ�កា�់ថា “ធនាគារកណ្តាា��”) ផ្តត�់អាជាា�ប័ណិណត្រូបកបអាជី្ជវកមួមធនាគារ 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ��ះលា  ឆ្នាំំ��២០០៨។ ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០២០ធនាគារបានបូ�រនាមួករណិ៍របសួ់�ួ�នង្កើ�ជា ធនាគារ អ ង្កើអចុះ បី� (ង្កើ�មួបូឌា) មួ.ក។ ធនាគារ 
គឺឺជាត្រូកះមួហ៊ុុះនបះត្រូ�សួមួ័័នធ ខែ��ត្រូ�ូវបានកាន់កាប់ទាំ��ត្រូសួះ�ង្កើដាយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាត្រូកះមួហ៊ុុះនសាធារណិៈទីទីួ��ះសួត្រូ�ូវមានកត្រូមួិ� បានចុះះ�បញ្ជីី ី
ពាណិិជ្ជីកមួមង្កើ�ត្រូបង្កើទីសួមាា�ង្កើ�សួះី ង្កើហ៊ុ�យត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួធ�ជា�ង្កើគឺគឺឺត្រូកះមួហ៊ុុះន RHB Banking Group ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួរចុះនាសួមួ័័នធសាជ្ជីវកមួមត្រូកះមួហ៊ុុះនរួមួ 
ចុះូ�ជាធរមានចាប់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មួិ�ះនា ឆ្នាំំ��២០១៦។

  សួកមួមភាពីអាជ្ជីវកមួមចុះមួ�ប�របសួ់ធនាគារ គឺឺការផ្តត�់ង្កើសួវ៉ាខែផ្តនកធនាគារពាណិិជ្ជីង្កើត្រូចុះ�នត្រូបង្កើភូទីង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា។

  ការិយា�័យចុះះ�បញ្ជីីីរបសួ់ធនាគារមានទីីតា��បចុះុ�ប�បននសួិិ�ង្កើ�អគារ ជាន់ទីី១ ជាន់ M ជាន់ទីី២ និ�ជាន់ទីី៩ ផ្តួ�វង្កើ��១១០ខែក�ផ្តួ�វង្កើ�� ៩៣ ភូូមួិ ៣ សួង្កាា��់ ត្រូសួ�ចុះក 
�ណិឌ �ូនង្កើពីញ រាជ្ជធានីភូន�ង្កើពីញ ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមួុ�ជា ។

  ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�បានអនះមួ័�ឱ្�យង្កើចុះញផ្ត�សាយរបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មួីនា ឆ្នាំំ��២០២១។ ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�មានសួិទីធិខែកខែត្រូប និ�ង្កើចុះញផ្ត�សាយ 
របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន�ង្កើ���វិញ។

២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ

  ង្កើគា�ការណិ៍គឺណិង្កើនយ�យសួ�ខ្លាំន់ៗខែ��បានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់កូ��ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណ៍ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើន� ត្រូ�ូវបាន បង្កាហ�ញ ខ្លាំ� ង្កើត្រូកាមួ។  ង្កើគា�ការណិ៍ទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានអនះវ�តយាា�� 
មានសួ�គ�ិភាពី ត្រូគឺប់ឆ្នាំំ��ខែ��បានបង្កាហ�ញ ទាំ��អសួ់  ង្កើ��កខែ�� ខែ� មាន ការបញ្ញាា�ក់ង្កើផ្ត�ស�ពីីង្កើន�។

 ២.១ មូលដឹាានាថ្ងៃនាកាារអេរៀ�ចាំ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួ CIFRS ខែ��ខែផ្តអកទាំ��ត្រូសួះ�ង្កើ�តាមួសួត�់ដារទាំ��អសួ់ខែ��បានង្កើចុះញផ្ត�សាយង្កើដាយ  
IASB រួមួទាំ��ប�ណិកត្រូសាយ និ�វិង្កើសាធនកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��អាចុះង្កើក��មានកូ��កា�ៈង្កើទីសួៈណ្តាមួួយចុះ�ង្កើពា�សួត�់ដារនីមួួយៗ។

  របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�តាមួវិធីសាត្រូសួតថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ង្កើ��កខែ��ខែ�ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប។

   ធនាគារលា�ត្រូ�ដា�ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ�នីមួួយៗ ខែ��បានរំពីឹ�ថានឹ�ត្រូបមួូ�មួកវិញ ឬត្រូ�ូវទីូទាំ�់កូ��រយៈង្កើពី�មួិនង្កើ��សួ១២ខែ� 
បនាា�ប់ពីីការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ ជារយៈង្កើពី��ែី ង្កើហ៊ុ�យង្កើ��សួពីី១២ខែ� បនាា�ប់ពីីការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ ជារយៈង្កើពី�ខែវ�។

   ការង្កើរៀបចុះ�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូសួបង្កើ�តាមួ CIFRS �ត្រូមួូវឱ្�យង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ការបាា�ន់សាា�នគឺណិង្កើនយ�យជាក់លាក់សួ�ខ្លាំន់ៗ។ ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាក៏�ត្រូមួូវឱ្�យ 
គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើធើ�ការវិនិចុះឆយ័របស់ួ�ួ�ន ង្កើ�កូ����ង្កើណិ�រការថ្ងៃនការអនះវ�តង្កើគា�ការណ៍ិ គឺណិង្កើនយ�យង្កើន�ផ្ត�ខែ�រ។ ខែផ្តនកខែ��ទាំក់ទី�នឹ�ការវិនិចុះឆយ័ ឬភាពីសុួ�គឺសាា�ញកូ�� 
កត្រូមួិ��័សួ់ ឬខែផ្តនកខែ��ការសួនម� និ�ការបាា�ន់សាា�នមាន�កំណិៈជាសារវនដចុះ�ង្កើពា�របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូ�ូវបានលា�ត្រូ�ដា�ង្កើ�កូ��ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣ ។

   របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ជាភាសាអ�់ង្កើគឺែសួ ត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���ង្កើចុះញពីី របាយការណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ជាភាសាខែ�មរ។ កូ��ករណីិមិួនមានសួ�គ�ិភាពី ឬមានភាពី�ះសួគំា�កូ�� 
ការបកត្រូសាយរវ៉ា�ភាសាទាំ��ពីីរ ង្កើនា�ត្រូ�ូវយករបាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ជាភាសាខែ�មរជាង្កើគា�។

 ២.២ សំិង់ដឹារគាណ៍អេនាយយថ្នាាី នាិង��ណ៍កាប្រសំាយ 

  កា) សំិង់ដឹារគាណ៍អេនាយយថ្នាាី នាិងវិអេសំោធនាកាមា ផ្នែដឹលធនាាគាារបាានាអំនាុវតិ្ថុ

    ធនាគារបានអនះវ�តសួត�់ដារ និ�វិង្កើសាធនកមួម�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួជាង្កើ��ក��បូ� សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� ចាប់ង្កើផ្តត�មួង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា  
ឆ្នាំំ��២០២០៖

    និយមួន័យថ្ងៃនពាក�យ “សារវនត” – វិង្កើសាធនកមួម CIAS ១ និ� CIAS ៨ 

    ការខែកខែត្រូបត្រូកប�ណិឌង្កើគា�គឺ�និ� សួត្រូមាប់របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�

    វិង្កើសាធនកមួមខ្លាំ�ង្កើ��ង្កើន� មួិនមានផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើ�ង្កើ��ចុះ�នួនខែ��បានទីទីួ�សាា��់កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីមួះនៗង្កើទី ង្កើហ៊ុ�យធនាគារមួិនរំពីឹ�ថាវ៉ាមាន 
ផ្ត�បុ�ពា�់ជាសារវនតចុះ�ង្កើពា�ការិយបរិង្កើចុះឆទីបចុះុ�ប�បនន និ�ការិយបរិង្កើចុះឆទីអនាគឺ�ង្កើទី។

កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�
សំគ្រមាប់៊ីដំឹណាច់ឆ្នាំែ នំៃថៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២០
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២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.២ សំិង់ដឹារគាណ៍អេនាយយថ្នាាី នាិង��ណ៍កាប្រសំាយ (ត្ថុ)

  �) សំិង់ដឹារគាណ៍អេនាយយថ្នាាី នាិង��ណ៍កាប្រសំាយផ្នែដឹលធនាាគាារមិនាទូានា់បាានាអំនាុវត្ថុិ

    ធនាគារមួិនបានអនះវ�តមួះនកា�ក�ណិ�់នូវសួត�់ដារគឺណិង្កើនយ�យ�មី និ�ប�ណិកត្រូសាយខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើចុះញផ្ត�សាយរួចុះ បុះខែនតមួិនទាំន់ចា�បាចុះ់ត្រូ�ូវអនះវ�ត 
សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ង្កើទី។ ធនាគារមួិនរំពីឹ�ថាសួត�់ដារទាំ��ង្កើន�មានផ្ត�បុ�ពា�់ជាសារវនតង្កើ��មួូ�ធនរបសួ់ 
ធនាគារ សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ង្កើន� និ�ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍នាង្កើពី�អនាគឺ� និ�ចុះ�ង្កើពា�ត្រូប�ិប�តិការនាង្កើពី�អនាគឺ�ខ្លាំ�មួះ�ង្កើន�ង្កើទី។

 ២.៣ កាារ�ូ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ

  (ឃ) រូ�ិយ�័ណ៍ណអេគាោល នាិងរូ�ិយ�័ណ៍ណសំប្រមា�់�ងាាញ

    គឺណិនីទាំ��អសួ់ខែ��មានង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់�ថ្ងៃមួែង្កើដាយង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់រូបិយប័ណិណថ្ងៃនបរិយាកាសួង្កើសួ�ឋកិចុះឹចុះមួ�ប� 
ខែ��ធនាគារង្កើធើ�ត្រូប�ិប�ដិការ (ង្កើ�កា�់ថា “រូបិយប័ណិណង្កើគា�”)។ រូបិយប័ណិណង្កើគា�គឺឺត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក ង្កើដាយសារវ៉ាមានឥទីធិពី�ជាសារវនតង្កើ�� 
ត្រូប�ិប�តិការរបសួ់ធនាគារ។ របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញជាត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិកខែ��ជារូបិយប័ណិណង្កើគា� និ�រូបិយប័ណិណសួត្រូមាប់បង្កាហ�ញ 
របសួ់ធនាគារ។

   (�) ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុូិកាារ នាិងសំមត្ថុុលយ

    ត្រូប�ិប�ដិការជារូបិយប័ណិណបរង្កើទីសួ ត្រូ�ូវបានបួ�រង្កើ�ជារូបិយប័ណិណង្កើគា� ង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាបួ�រត្រូបាក់នាកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនត្រូប�ិប�ដិការង្កើនា�។ ចុះ�ង្កើណិញនិ� 
ខ្លាំ�ពីីត្រូប�ិប�ដិការទាំ��ង្កើន� និ�ពីីការបួ�រត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ�រូបិយវ�ុ�ជារូបិយប័ណិណង្កើផ្ត�ស�ង្កើត្រូ�ពីីត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�កូ�� 
ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។

    ចុះ�ង្កើណិញ និ�ខ្លាំ�ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណខែ��ពាក់ព័ីនធនឹ�ត្រូបាក់កមីឹួ ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��របាយការណ៍ិចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� កូ���ទ�់ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់។ ចុះ�ង្កើណិញ 
និ�ខ្លាំ�ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�ទាំ��អសួ់ ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� តាមួមួូ�ដាា�នចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់សួះទីធ។

  (គា) កាារ�ងាាញជាាប្របាាកា់អេរៀល

    អនះង្កើលាមួតាមួចុះ�បាប់សួតីពីីគឺណិង្កើនយ�យ និ�សួវនកមួម របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបង្កាហ�ញជាត្រូបាក់ង្កើរៀ�។ របាយការណិ៍ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� និ��ទីធផ្ត� 
�មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ និ�របាយការណិ៍��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានបូ�រង្កើ�ជាត្រូបាក់ង្កើរៀ� ង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់មួធ�យមួត្រូបចា�ឆ្នាំំ��/ការិយបរិង្កើចុះឆទី។ ត្រូទីពី�យសួកមួម  
និ�ប�ណិុ�ខែ��បានបង្កាហ�ញកូ��របាយការណិ៍សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�នីមួួយៗ និ�មួូ�ធនរបសួ់ភាគឺទីះនិក ត្រូ�ូវបានបូ�រង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់ថ្ងៃ�ៃ 
បិទីបញ្ជីីី នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ �ង្កើមួុ��ពីីការបូ�រមួូ�ធនភាគឺទីះនិកត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ផ្លាា��់កូ��មូួ�ធនង្កើហ៊ុ�យរា�់�ង្កើមួុ��ពីីការបូ�រង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ង្កើទីៀ�ទាំ��អសួ់ ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ។

    ធនាគារបានង្កើត្រូប�អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់ផ្តួ�វការខែ��ផ្ត�សពីើផ្ត�សាយង្កើដាយធនាគារកណ្តាា��។ គឺិ�ត្រូ�ឹមួកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ អត្រូតាមួធ�យមួសួត្រូមាប់ឆ្នាំំ��ង្កើន� 
គឺឺ ១�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក ង្កើសួម�នឹ� ៤.០៧៧ ង្កើរៀ� (២០១៩ ៖ ១�ះលាំ�រអាង្កើមួរិកង្កើសួម�នឹ� ៤.០៥២ ង្កើរៀ�) ង្កើហ៊ុ�យអត្រូតាបិទីបញ្ជីីីគឺឺ ១�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក  
ង្កើសួម�នឹ� ៤.០៤៥ង្កើរៀ� (២០១៩ ៖ ១�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក ង្កើសួម�នឹ� ៤.០៧៥ង្កើរៀ�)។

 ២.៤ សំាចាំ់ប្របាាកា់ នាិងសំាចាំ់ប្របាាកា់សំមមូល

   កូ��ការបង្កាហ�ញរបាយការណិ៍��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ សាចុះ់ត្រូបាក់ និ�សាចុះ់ត្រូបាក់សួមួមួូ�រួមួមាន សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់មួិនជាប់កត្រូមួិ� 
ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ និ�ការ វិនិង្កើយាគឺសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ�រយៈង្កើពី��ែីខែ��មានរយៈង្កើពី� 
ក�ណិ�់បីខែ� ឬ�ិចុះជា�បីខែ� ខែ��ធនាគារអាចុះមាន �ទីធភាពីង្កើពីញង្កើ�ញកូ��ការ�កសាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ង្កើគា�ប�ណិ�ង្កើ�ង្កើពី�ចា�បាចុះ់ និ�មានហានិភូ័យ 
បខែត្រូមួបត្រូមួួ��ថ្ងៃមួែ�ិចុះ�ួចុះ។ 
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០ ២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.៥  ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

  (កា)  ចាំ�ណ៍ាត្ថុ់ថ្នាំាកា់ 

   ធនាគារខែប�ខែចុះកត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់�ួ�ន ង្កើ�តាមួចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ថ្ងៃនការវ៉ាសួ់ខែវ��ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

     ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ រួមួមាន សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា��  
និ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ និ�

     ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បានវ៉ាសួ់ខែវ�នាង្កើពី�បនាា�ប់តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ (OCI)

    ការង្កើធើ�ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ង្កើន�គឺឺអាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួគឺ�រូអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ��កំ�ណិឌកូ��កិចុះឹសួន�យាថ្ងៃន 
��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

    ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប ចុះ�ង្កើណិញឬខ្លាំ�នឹ�ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ឬកូ�� OCI ។ ចុះ�ង្កើពា�ការ 
វិង្កើយាគឺកូ��ឧបករណិ៍មួូ�ធនខែ��ត្រូ�ូវបានកាន់កាប់សួត្រូមាប់ការជ្ជួញ�ូរ ការក�់ត្រូតាគឺឺអាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��ជ្ជង្កើត្រូមួ�សួរបសួ់ធនាគារនាង្កើពី�ទីទីួ�សាា��់ 
ង្កើ��ក��បូ� ថាង្កើ��ធនាគារបានទីទីួ�សាា��់ការវិនិង្កើយាគឺមួូ�ធនតាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ���ទីធផ្ត��មួអិ� (FVOCI) ឬង្កើទី។

   (i) ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ�កាំ�ង OCI រួមមានា៖

      មួូ�បត្រូ�កមួមសួិទីធិខែ��មួិនត្រូ�ូវបានកាន់កាប់សួត្រូមាប់ការជ្ជួញ�ូរ ង្កើហ៊ុ�យខែ��ធនាគារបានង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួនាង្កើពី�ទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក 
��បូ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ជាជា�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។

   (ii)  ធនាាគាារបាានាអេធើ�ចាំ�ណ៍ាត់្ថុថំ្នាាក់ាប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ំ�ៃ�នាត្ថុាមថ្ងៃថ្នាៃអេដឹ�មដឹការំលស់ំផ្នែត្ថុកំា�ងការណី៍ផ្នែដឹលប្រសំ�ត្ថុាមលកាខណ៍ៈវិនិាច័័ាំយដូឹចាំ�ាង
អេប្រកាោម�ុុអេណ៍ណោ� ៖

      ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��ត្រូ�ូវបានកាន់កាប់កូ��គឺ�រូអាជ្ជីវកមួម ខែ��មានង្កើគា�ប�ណិ�ង្កើ��មួ�បីត្រូបមួូ���ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យា និ�

      �កំ�ណិឌកូ��កិចុះឹសួន�យាខែ��នា�ឱ្�យមានកា�បរិង្កើចុះឆទីជាក់លាក់នានា ចុះ�ង្កើពា���ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ ខែ��ជាការទីូទាំ�់ត្រូបាក់ង្កើ��មួ និ� 
ការត្រូបាក់ទាំ��ត្រូសួះ� ង្កើ�ង្កើ��ចុះ�នួនត្រូបាក់ង្កើ��មួខែ��ង្កើ�មួិនទាំន់ទីូទាំ�់។

  (�) កាារទូទូួលសំគាល់ នាិងកាារឈ�់ទូទូួលសំគាល់

    ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ធនាគារកាំ�យជាភាគឺីមួួយកូ��កិចុះឹសួន�យាថ្ងៃនឧបករណិ៍ណ្តាមួួយ។ ការទីិញនិ�ការ�ក់ 
ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�តាមួមួង្កើធ�យាបាយធមួមតា ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់នាកា�បរិង្កើចុះឆទីជ្ជួញ�ូរ ជាកា�បរិង្កើចុះឆទីខែ��ធនាគារង្កើធើ�ការទីិញ ឬ�ក់ត្រូទីពី�យ 
សួកមួម។ 

    ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ �ត្រូ�ូវបានង្កើគឺឈប់ទីទីួ�សាា��់ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��សួិទីធ ិកូ ��ការទីទីួ���ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ពីីត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើនា�បានហ៊ុួសួ 
កា�ក�ណិ�់ ឬត្រូ�ូវបានង្កើផ្តទរ ង្កើហ៊ុ�យធនាគារបានង្កើផ្តទរនូវរា�់ហានិភូ័យជាសារវនត និ�ផ្ត�កមួមសួិទីធិទាំ��� អសួ់។ ចុះ�ង្កើណិញឬខ្លាំ�ពីីការឈប់ទីទីួ� 
សាា��់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ត្រូទីពី�យសួកមួម 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានង្កើគឺឈប់ទីទីួ�សាា��់។ 

  (គា)  កាារវាសំ់ផ្នែវង

    នាង្កើពី�ទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� ធនាគារវ៉ាសួ់ខែវ�ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប បូកបខែនិមួជាមួួយនឹ�ចុះ�ណ្តាយត្រូប�ិប�តិការង្កើផ្ត�ស�ៗ 
ខែ��បានចុះ�ណ្តាយផ្លាា��់កូ��ការទីិញត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� កូ��ករណិីខែ��ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួិនត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ�� 
ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� (FVPL)។ បនាា�ប់ពីីការទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�ភាំ�មួ សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក (ECL) ត្រូ�ូវបានទីទីួ� 
សាា��់សួត្រូមាប់ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យមានការខ្លាំ�តាមួគឺណិង្កើនយ�យមួួយ ខែ��ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ�� 
ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ង្កើ�ង្កើពី�ត្រូទីពី�យសួកមួមមួួយត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ����មី។

    ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានង្កើ�រីង្កើវទីីវ ត្រូ�ូវបានង្កើគឺគឺិ�ង្កើ�ង្កើ��ចុះ�នួនរបសួ់វ៉ាទាំ��ត្រូសួះ�ង្កើ�ង្កើពី�ង្កើធើ�ការក�ណិ�់��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់របសួ់វ៉ាសួត្រូមាប់ការ 
ទីូទាំ�់ត្រូបាក់ង្កើ��មួ និ�ការត្រូបាក់ទាំ��ត្រូសួះ�។
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២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.៥  ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
  (គា)  កាារវាសំ់ផ្នែវង (ត្ថុ)

   ឧ�ការណ៍៍��ណ៍ុល

    ការវ៉ាសួ់ខែវ�ឧបករណិ៍ប�ណិុ�គឺឺអាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��គឺ�រូអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ធនាគារ កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូទីពី�យសួកមួម និ� �កំណិៈថ្ងៃន��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់របសួ ់
ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើនា�។ ធនាគារង្កើធើ�ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ឧបករណិ៍ប�ណិុ�របសួ់�ួ�ន ង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើភូទីថ្ងៃនការវ៉ាសួ់ខែវ�ណ្តាមួួយ កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួការវ៉ាសួ់ខែវ�ទាំ�� 
ពីីរត្រូបង្កើភូទី �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

   (i)  ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់៖ ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��ត្រូ�ូវបានកាន់កាប់សួត្រូមាប់ការត្រូបមួូ���ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យា ខែ����ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កើនា� 
គឺឺជាការទីូទាំ�់ត្រូបាក់ង្កើ��មួ និ�ការត្រូបាក់ទាំ��ត្រូសួះ� (SPPI) ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់។ �ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមទាំ��ង្កើន� 
ត្រូ�ូវបានខែក�ត្រូមួូវង្កើ�តាមួសួ�វិធានធនការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះកខែ��បានទីទីួ�សាា��់។ ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ពីីត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
ទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានដាក់បញ្ជីុ��ង្កើ�កូ��ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ ង្កើដាយង្កើត្រូប�វិធីសាត្រូសួតអត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី។

   (ii)  ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំនផ្តត�់ឱ្�យបះគឺគ�ិកខែ��មានអត្រូតាការត្រូបាក់ទាំបជា�អត្រូតាទីីផ្ត�សារ ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�តាមួ�ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បនន  
ថ្ងៃនការទីូទាំ�់សាចុះ់ត្រូបាក់នាង្កើពី�អនាគឺ� និ�ង្កើធើ�អប�បហារតាមួអត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើ��ទីីផ្ត�សារថ្ងៃនឥណិទាំនត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�គាំ�។ ចុះ�នួន�ង្កើមួុ�� 
រវ៉ា�សាចុះ់ត្រូបាក់បានប�់ និ��ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននថ្ងៃនសាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ង្កើពី�អនាគឺ�បានទីទីួ� ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាលាភូការរបសួ់បះគឺគ�ិក។  
ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ទាំ��ង្កើនា� ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ពីន�យារ និ�ត្រូ�ូវបាន�ករំ�សួ់កូ��ចុះ�ណ្តាយអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិក កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� 
អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួ�ិរង្កើវលាថ្ងៃនឥណិទាំនង្កើនា�។

   ឧ�ការណ៍៍មូលធនា

    ធនាគារវ៉ាសួ់ខែវ�ឧបករណិ៍មួូ�ធនទាំ��អសួ់ង្កើ�ង្កើពី�បនាា�ប់មួក តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប។ ត្រូបសួិនង្កើប�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ធនាគារង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួបង្កាហ�ញ 
ចុះ�ង្កើណិញឬខ្លាំ�ថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបចុះ�ង្កើពា�ការវិនិង្កើយាគឺមួូ�ធន កូ��OCI ង្កើនា�មួិនមានការចា�់ថាំ�ក់ង្កើ���វិញនាង្កើពី�បនាា�ប់មួកចុះ�ង្កើពា�ចុះ�ង្កើណិញ 
ឬខ្លាំ�ថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�ង្កើទី ង្កើដាយមានការអនះញ្ញាា��ឱ្�យឈប់ទីទីួ�សាា��់ការវិនិង្កើយាគឺង្កើនា�។ ភាគឺលាភូបានពីីការវិនិង្កើយាគឺ 
ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� ត្រូ�ូវបានបនតទីទីួ�សាា��់កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ជាចុះ�ណិូ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ធនាគារមានសួិទីធិទីទីួ�ការទីូទាំ�់ង្កើនា�។ ការខ្លាំ� 
ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ (និ�ការក�់ត្រូតាការខ្លាំ�ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែត្រូ��ប់ង្កើ�វិញ) ចុះ�ង្កើពា�ការវិនិង្កើយាគឺមួូ�ធន 
ខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ FVOCI មួិនត្រូ�ូវបានរាយការណិ៍ដាចុះ់ង្កើដាយខែ�កពីីការខែត្រូបត្រូបួ��ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបង្កើទី។

  (ឃ)  កាារអេធើ�ចាំ�ណ៍ាត្ថុ់ថ្នាំាកា់ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អេ��ងវិញ

    ធនាគារង្កើធើ�ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើ���វិញ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��គឺ�រូអាជ្ជីវកមួមសួត្រូមាប់ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូទីពី�យសួកមួមរបសួ់�ួ�ន មានការខែត្រូបត្រូបួ�។

  (ង)  កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ 

    ធនាគារវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ ECL តាមួមួូ�ដាា�នរំពីឹ�ង្កើមួ��ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃអនាគឺ� ខែ��ទាំក់ទី�ជាមួួយនឹ�ឧបករណិ៍ប�ណិុ�របសួ់�ួ�នខែ��វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ 
�ករំ�សួ់ និ�តាមួ FVOCI ជាហានិភូ័យខែ��ង្កើក��ពីីកិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន (រួមួទាំ�� ឥណិទាំនវិបារូបន៍ និ�ចុះ�ខែណិកឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន 
ខែ��មួិនទាំន់បាន�ក) និ�កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ ធនាគារទីទីួ�សាា��់សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ចុះ�ង្កើពា�ការខ្លាំ�ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� 
នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ ការវ៉ាសួ់ខែវ� ECL ឆ្លួ��បញ្ញាា���ពីី ៖

     ចុះ�នួន�ង្កើមួុ�� និ�ចុះ�នួនខែ��បាន�ែឹ�ត្រូបូបាប ខែ��ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ���ទីធភាពីខែ��អាចុះង្កើក��ង្កើ���មួួយចុះ�នួន

     ង្កើពី�ង្កើវលាថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែទីឹកត្រូបាក់ និ�

     ពី័�៌មានខែ��មានភាពីសួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� និ�មានការគា�ត្រូទី ខែ��អាចុះរកបានង្កើដាយមួិនចា�បាចុះ់មានការចុះ�ណ្តាយ និ�ការ��ត្រូបឹ�ខែត្រូប�ង្កើ��សួ�ប់ 
នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ អ�ពីីត្រូពីឹ�តិការណិ៍នាង្កើពី�បចុះុ�ប�បនន និ�ការពី�យាករអ�ពីី�កំ�ណិឌនាង្កើពី�អនាគឺ�

   ធនាគារបានអនះវ�តវិធីសាត្រូសួតបី��ណ្តាក់កា� ចុះ�ង្កើពា�ការវ៉ាសួ់ខែវ� ECL សួត្រូមាប់ត្រូបង្កើភូទី�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

     ឧបករណិ៍ប�ណិុ�ខែ��វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ និ�

     កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន និ�កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�
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០ ២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.៥  ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
  (ង)  កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (ត្ថុ)

    អនះវ�តវិធីសាត្រូសួតបី��ណ្តាក់កា�ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ហានិភូ័យឥណិទាំន ចាប់តា��ពីីការទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�៖

   (i) ដឹ�ណ៍ាកា់កាាលទូី ១ ៖ ECL ១២ផ្នែ�
     ��ណ្តាក់កា�ទីី១រួមួបញ្ជីុ��នូវត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ � ខែ��មួិនមានក�ង្កើណិ�នហានិភូ័យឥណិទាំនគឺួរឱ្�យក�់សួមាា��់ចាប់តា��ពីីការ 

ទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� ឬមានហានិភូ័យឥណិទាំនកត្រូមួិ�ទាំប នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ ECL ១២ខែ� ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ ង្កើហ៊ុ�យ 
ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួចុះ�នួន�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

   (ii) ដឹ�ណ៍ាកា់កាាលទូី ២ ៖ ECL អេពីញមួយអំាយុកាាល – មិនាមានាកាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃឥណ៍ទូានា
     ��ណ្តាក់កា�ទីី ២ រួមួមាន ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានក�ង្កើណិ�នហានិភូ័យឥណិទាំនជាសារវនត ចាប់តា��ពីីការទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក 

��បូ� (ង្កើ��កខែ��ខែ�វ៉ាមានហានិភូ័យឥណិទាំនទាំបនាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍) បុះខែនតមួិនមានភូ័សួូ�តា�ជាក់ខែសួត�បង្កាហ�ញពីីការ�យចុះះ� 
�ថ្ងៃមួែ។ ECL ង្កើពីញមួួយអាយះកា�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ ង្កើហ៊ុ�យចុះ�ណូិ�ការត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួចុះ�នួន�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួម
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

   (iii) ដឹ�ណ៍ាកា់កាាលទូី ៣ ៖ ECL អេពីញមួយអំាយុកាាល – មានាកាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃឥណ៍ទូានា
     ��ណ្តាក់កា�ទីី ៣ រួមួមាន ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានភូ័សួូ�តា�ជាក់ខែសួត�បង្កាហ�ញពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ 

ECL ង្កើពីញមួួយអាយះកា�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ ង្កើហ៊ុ�យចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួចុះ�នួន�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួម 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

  (ចាំ)  កាារផ្នែកាផ្នែប្រ�ឥណ៍ទូានា នាិង�ុអេរប្រ�ទូានា

    ជ្ជួនកា�ធនាគារបានចុះរចាង្កើ���វិញ ឬបានខែកខែត្រូប��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យាថ្ងៃនឥណិទាំនអ�ិ�ិជ្ជនង្កើ���វិញ។ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��មានង្កើហ៊ុ�ះការណិ ៍
ង្កើន�ង្កើក��ង្កើ��� ធនាគារវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថាង្កើ���ែឹមួសារថ្ងៃន�កំ�ណិឌ�មីមានភាពី�ះសួគាំ�ជា សារវនតពីី�កំ�ណិឌ��បូ�ឬង្កើទី។ ធនាគារង្កើធើ�ខែបបង្កើន�ង្កើដាយគឺិ� 
ពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��កតាា�ង្កើផ្ត�ស�ៗ កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួកតាា�ជាង្កើត្រូចុះ�ន �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

     ត្រូបសួិនង្កើប�អនក�ឹីត្រូបាក់មានផ្ត�វិបាកខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើហ៊ុ�យការខែកខែត្រូបពីិ�ជាអាចុះជ្ជួយកា�់បនិយ��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ កូ��កិចុះឹសួន�យា ឱ្�យង្កើ�ត្រូ�ឹមួចុះ�នួន 
ខែ��អនក�ឹីត្រូបាក់រំពីឹ�ថាមាន�ទីធភាពីប�់ត្រូបាក់

     ថាង្កើ��មាន�កំ�ណិឌ�មីសួ�ខ្លាំន់ៗត្រូ�ូវបានខែណិនា� �ូចុះជាការខែប�ខែចុះកត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញ/ផ្ត�ចុះ�ង្កើណិញខែ��ខែផ្តអកង្កើ��មួូ�ធន ខែ��មានផ្ត�បុ�ពា�់ 
ជាសារវនតង្កើ��ទីិននន័យហានិភូ័យរបសួ់ឥណិទាំនង្កើនា�

     ការពីន�យារង្កើពី�ឥណិទាំនជាក់លាក់ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��អនក�ឹីត្រូបាក់មួិនមានផ្ត�វិបាកខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�
     ការខែត្រូបត្រូបួ�អត្រូតាការត្រូបាក់ជាក់លាក់
     ការផ្លាំ�សួ់បូ�រត្រូបង្កើភូទីរូបិយប័ណិណរបសួ់ឥណិទាំន

     ការដាក់បញ្ជីុ��ត្រូទីពី�យបញ្ញាា�� ការធានាង្កើផ្ត�ស�ៗ ឬការពីត្រូ�ីកទី�ហ៊ុ�ឥណិទាំន ខែ��មានផ្ត�ប�ពា�់ជាសារវនតង្កើ�� ហានិភូ័យថ្ងៃនឥណិទាំនង្កើនា�

    ត្រូបសួិនង្កើប��កំ�ណិឌមានភាពី�ះសួគាំ�ជាសារវនត ធនាគារឈប់ទីទីួ�សាា��់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើ��មួ និ�ទីទីួ�សាា��់ត្រូទីពី�យសួកមួម “�មី” តាមួ�ថ្ងៃមួែ 
សួមួត្រូសួប និ�គឺណិនាអត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី�មីសួត្រូមាប់ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើ���វិញ។ បនាា�ប់មួក កា�បរិង្កើចុះឆទីឈប់ទីទីួ�សាា��់ត្រូ�ូវបាន 
ចា�់ទីះកជាកា�បរិង្កើចុះឆទីទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� សួត្រូមាប់ការគឺណិនារកការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ រួមួទាំ��ការក�ណិ�់រកថាង្កើ��មានក�ង្កើណិ�នហានិភូ័យ 
ឥណិទាំនជាសារវនតបានង្កើក��ង្កើ���ឬង្កើទី។ ង្កើទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏ង្កើដាយ ធនាគារក៏វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែផ្ត�ខែ�រថាង្កើ��ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ��មីខែ��បានទីទីួ� 
សាា��់ ត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន នាង្កើពី�ទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�ឬង្កើទី ជាពីិង្កើសួសួកូ��កា�ៈង្កើទីសួៈខែ��ការចុះរចាត្រូ�ូវ 
ង្កើសួន�ង្កើ���ង្កើដាយកូនប�ណិុ� ខែ��មួិនមាន�ទីធភាពីទីូទាំ�់សួ�ត្រូបាក់ង្កើ�តាមួ�កំ�ណិឌខែ��បានត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�រួចុះង្កើហ៊ុ�យ។ �ង្កើមួុ��ថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែង្កើយា� 
ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ជា “ចុះ�ង្កើណិញឬខ្លាំ� ពីីការឈប់ទីទីួ�សាា��់”។

    ត្រូបសួិនង្កើប��កំ�ណិឌមួិន�ះសួគាំ�ជាសារវនត ង្កើនា�ការចុះរចា ឬការខែកខែត្រូបមួិនបណ្តាា��ឱ្�យមានការឈប់ទីទីួ�សាា��់ង្កើទី ង្កើហ៊ុ�យធនាគារគឺណិនា�ថ្ងៃមួែ 
ង្កើយា��ះ�ង្កើ���វិញ អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួ��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បានខែកខែត្រូប និ�ទីទីួ�សាា��់ចុះ�ង្កើណិញឬខ្លាំ�ពីីការខែកខែត្រូប 
ង្កើន� ង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។ �ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�ត្រូ�ូវបានគឺណិនាង្កើ���វិញ ង្កើដាយង្កើធើ�អប�បហារ��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ខែ��បានខែកខែត្រូប តាមួអត្រូតាការត្រូបាក ់
មានត្រូបសួិទីធភាពី��បូ� (ឬ អត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពីខែ��បានខែក�ត្រូមួូវឥណិទាំន សួត្រូមាប់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ 
ឥណិទាំនខែ��បានទីិញ ឬបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���។
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២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.៦ ��ណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ធនាគារកាំ�យជាភាគឺីមួួយ ង្កើ�កូ��កិចុះឹសួន�យាថ្ងៃនឧបករណិ៍ណ្តាមួួយ។ ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ 
រួមួមាន ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ត្រូបាក់កមួឹី ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា និ�ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ។

   ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប �កចុះ�ណ្តាយត្រូប�ិប�តិការ ចុះ�ង្កើពា�ប�ណិុ�ត្រូប�ិប�តិការទាំ��អសួ់ខែ��មួិនវ៉ាសួ់ខែវ� 
តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។

   ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មួិនត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់។ ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូ�ូវ 
បានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ មាន�ូចុះជា ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ត្រូបាក់កមួឹី ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា 
និ�ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ។

   ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានង្កើគឺឈប់ទីទីួ�សាា��់ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��វ៉ាត្រូ�ូវបានប�ើិ�អសួ់ ឬង្កើប�មួិន�ូង្កើចាំ��ង្កើទីវ៉ាត្រូ�ូវបានត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�ឱ្�យបញ្ជី�ឈប់ការសួ�ត្រូបាក់ 
�ង្កើ�ង្កើទីៀ�។

 ២.៧ កាិចាំចសំនាយា�ិល់ឥណ៍ទូានា នាិងកាិចាំចសំនាយាធានាាផ្នែ�ំកាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំនខែ��ធនាគារបានផ្តត�់ ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួចុះ�នួនសួ�វិធានធនបា�់ប�់។ ធនាគារមួិនបានផ្តត�់កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន 
ណ្តាមួួយ ខែ��មានអត្រូតាការត្រូបាក់ទាំបជា�អត្រូតាទីីផ្ត�សារង្កើទី ឬកិចុះឹសួន�យាខែ��អាចុះត្រូ�ូវបានទីូទាំ�់ជាសាចុះ់ត្រូបាក់សួះទីធ ឬតាមួរយៈការផ្តត�់ ឬការង្កើចុះញ 
ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�ង្កើទី។

   កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�គឺឺជាកិចុះឹសួន�យាទាំ��ឡាយណ្តាខែ���ត្រូមួូវឱ្�យអនកង្កើចុះញផ្ត�សាយការធានា ង្កើធើ�ការទីូទាំ�់ជាក់លាក់មួួយង្កើ��មួ�បីផ្តត�់សួ�ណិ� 
ង្កើ�អនកកាន់កាប់ ចុះ�ង្កើពា�ការខ្លាំ�ប�់ខែ��ង្កើក��មានង្កើ��� ង្កើដាយសារកូនប�ណិុ�ណ្តាមួួយមួិនបានសួ�ប�ណិុ�ង្កើ�ង្កើពី���់ថ្ងៃ�ៃក�ណិ�់ ង្កើដាយអនះង្កើលាមួ 
ង្កើ�តាមួ�កំ�ណិឌថ្ងៃនឧបករណិ៍ប�ណិុ�ង្កើនា�។ ការធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� គឺឺត្រូ�ូវបានផ្តត�់ឱ្�យធនាគារ ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�អ�គភាពីង្កើផ្ត�ស�ៗ  
ជ្ជ�នួសួត្រូគឺឹ�សាា�នទាំ��ង្កើន� ង្កើ��មួ�បីធានាង្កើ��ឥណិទាំន ឥណិទាំនវិបារូបន៍ និ�ហាា�សួះី�ីធីធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ។

   ការធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�កូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប នាកា�បរិង្កើចុះឆទីផ្តត�់ការធានាង្កើនា�។ ការធានា 
ត្រូ�ូវបានត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�តាមួ�កំ�ណិឌសួម័ត្រូគឺចុះិ�តង្កើសួម�ភាពីគាំ� ង្កើហ៊ុ�យ�ថ្ងៃមួែបះពីើលាភូខែ��បានត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�មានចុះ�នួនត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែថ្ងៃនកា�ពីើកិចុះឹ 
កូ��ការធានា។ បះពីើលាភូខែ��ត្រូ�ូវទីទីួ�នាង្កើពី�អនាគឺ� មួិនត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើទី។ បនាា�ប់មួកកិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ 
ចុះ�នួនណ្តាមួួយខែ���័សួ់ជា�ង្កើគឺរវ៉ា�ចុះ�នួនខែ��ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�តាមួគឺ�រូ ECL ង្កើត្រូកាមួ CIFRS ៩ សួតីពីី “ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�” និ�ចុះ�នួន 
ខែ��ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ��កនឹ�ចុះ�នួនត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ប�គរ ខែ��ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�តាមួង្កើគា�ការណិ៍របសួ់ CIFRS ១៥  
សួតីពីី “ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ពីីកិចុះឹសួន�យាជាមួួយអ�ិ�ិជ្ជន” ង្កើ�តាមួការសួមួត្រូសួប។ 

   ការបាា�ន់សាា�នត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�តាមួបទីពីិង្កើសាធន៍ថ្ងៃនត្រូប�ិប�តិការត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�គាំ� និ�ត្រូបវ�តិថ្ងៃនការខ្លាំ�ប�់កូ��ត្រូគាកនែ�មួក និ�បូក 
បខែនិមួជាមួួយនឹ�ការវិនិចុះឆ័យរបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�។ ចុះ�ណិូ�កថ្ងៃត្រូមួង្កើសាយហ៊ុុះយខែ��រកបាន ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់តាមួមួូ�ដាា�នង្កើ�រ អាត្រូសួ័យង្កើ� 
តាមួអាយះកា�ថ្ងៃនការធានាង្កើនា�។

  ក�ង្កើណិ�នប�ណិុ�ខែ��ពាក់ពី័នធនឹ�ការធានា ត្រូ�ូវបានរាយការណិ៍ង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� កូ���ទ�់ចុះ�ណ្តាយត្រូប�ិប�តិការ។

   ចុះ�ង្កើពា�កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន និ�កិចុះឹសួន�យាហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ECL ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាសួ�វិធានធន (ខែ��ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញកូ��ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ)។ 
ង្កើទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏ង្កើដាយ ចុះ�ង្កើពា�កិចុះឹសួន�យាខែ��រួមួបញ្ជីុ��ទាំ��ឥណិទាំន និ�កិចុះឹសួន�យាខែ��មួិនទាំន់�កត្រូបាក់ ង្កើហ៊ុ�យខែ��ធនាគារមួិនអាចុះក�ណិ�់ ECL 
ដាចុះ់ង្កើដាយខែ�ក ចុះ�ង្កើពា�កិចុះឹសួន�យាឥណិទាំនខែ��មួិនទាំន់�កត្រូបាក់ពីីសួមាសួធា�ះឥណិទាំនទាំ��ង្កើនា� ECL ថ្ងៃនកិចុះឹសួន�យាខែ��មួិនទាំន់�កត្រូបាក់ ត្រូ�ូវបាន 
ទីទីួ�សាា��់រួមួគាំ�កូ��សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំន។ កូ��ករណិីខែ�� ECL រួមួបញ្ជីុ��គាំ� ង្កើ��សួពីី�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របសួ់ឥណិទាំន ង្កើនា�  
ECL ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាសួ�វិធានធន។

 ២.៨ កាារកាាត្ថុ់កាងឧ�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានកា�់ក� ង្កើហ៊ុ�យចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់សួះទីធបនាា�ប់ពីីកា�់ក�ត្រូ�ូវបានរាយការណិ៍ង្កើ�កូ��របាយការណិ៍សាា�នភាពី 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ធនាគារមានសួិទីធិតាមួផ្តួ�វចុះ�បាប់កូ��ការកា�់ក�ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ��បានទីទីួ�សាា��់ ង្កើហ៊ុ�យធនាគារមានប�ណិ�នឹ�ទីូទាំ�់តាមួ 
មួូ�ដាា�នចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់សួះទីធ ឬមានប�ណិ�ទីទីួ�សាា��់ត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ទីូទាំ�់ប�ណិុ�កូ��ង្កើពី���ណ្តា�គាំ�។
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០ ២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.៩ ប្រទូពីយសំមបត្ថុិិ នាិង�រិកាខារ

   ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�ដិ និ�បរិកាា�រត្រូ�ូវបានរាយការណិ៍តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់ប�គរ។ ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួរួមួមានចុះ�ណ្តាយផ្លាា��់ង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��បានចុះ�ណ្តាយកូ��ការទីិញ 
ត្រូទីពី�យង្កើនា�។

   ចុះ�ណ្តាយបនតបនាា�ប់ង្កើផ្ត�ស�ៗត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាបញ្ជីុ��ង្កើ�កូ���ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យង្កើនា� ឬត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាត្រូទីពី�យដាចុះ់ង្កើដាយខែ�កតាមួការសួមួត្រូសួប 
ខែ�ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��មានភាពីត្រូបាក�ថាផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ង្កើសួ�ឋកិចុះឹនាង្កើពី�អនាគឺ�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យង្កើនា�នឹ�ហ៊ុូរចុះូ�មួកកូ��ធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យថ្ងៃ�ែង្កើ��មួថ្ងៃនត្រូទីពី�យង្កើនា� 
អាចុះត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�គឺួរឱ្�យង្កើជ្ជឿជាក់បានខែ�បុះង្កើណ្តាះ�។ រា�់ចុះ�ណ្តាយង្កើ��ការជ្ជួសួជ្ជះ� និ�ការខែ�ទាំ�ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ�ទាំ��អសួ់ ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាជាបនុ�កង្កើ�កូ�� 
របាយការណិ៍�ទីធផ្ត� កូ�� ការិយបរិង្កើចុះឆទីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូប�ិប�តិការង្កើនា�ង្កើក��ង្កើ���។

   សួ�ណិ�់ក�ពីះ�សា�សួ�់មួិនត្រូ�ូវបាន�ករំ�សួ់ង្កើទី។ ការ�ករំ�សួ់ង្កើ��ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិនិ�បរិកាា�រ ត្រូ�ូវបានគឺណិនាង្កើដាយង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់វិធីសាត្រូសួតរំ�សួ់ង្កើ�រង្កើ��មួ�បី 
ខែប�ខែចុះកថ្ងៃ�ែង្កើ��មួង្កើ�នឹ��ថ្ងៃមួែសួ�ណិ�់របសួ់វ៉ា  អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួអាយះកា�ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់បាា�ន់សាា�នថ្ងៃនត្រូទីពី�យង្កើនា� �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

រយៈង្កើពី�រំ�សួ់គឺិ�ជាឆ្នាំំ��

ការខែក�មួអង្កើ��ត្រូទីពី�យជ្ជួ� រយៈង្កើពី�ណ្តាមួួយខែ���ែីជា� រវ៉ា��ិរង្កើវលាថ្ងៃនកិចុះឹសួន�យាជ្ជួ� និ�អាយះ  កា� ង្កើសួ�ឋកិចុះឹ របសួ់វ៉ា ចុះ�នួន ១០ឆ្នាំំ��

បរិកាា�រការិយា�័យ ៥

ង្កើត្រូគឺឿ�សួង្កាហ�រិ មួ និ�បរិកាា�រប�ពាក់ ៥

បរិកាា�រកះ�ពី�យួ�ទី័រ ៣ - ៥

យានយនត ៥

   ការ�ករំ�សួ់ង្កើ��សួ�ណិ�់ក�ពីះ�សា�សួ�់ ចាប់ង្កើផ្តត�មួង្កើ���ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ត្រូទីពី�យសួកមួមមានភាពីរួចុះរា�់សួត្រូមាប់ការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់។ អាយះកា�ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់របសួ់ត្រូទីពី�យ 
សួកមួមត្រូ�ូវបានត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�ខែក�ត្រូមួូវតាមួការសួមួត្រូសួប នា��ណ្តាចុះ់កា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។

   ត្រូបសិួនង្កើប��ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមណ្តាមួួយ ង្កើ��សួពីី�ថ្ងៃមួែខែ��អាចុះត្រូសួ�់មួកវិញបាន វ៉ាត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាបនិយភំា�មួឱ្�យង្កើ�ត្រូ�ឹមួ�ថ្ងៃមួែបាា�ន់សាា�នខែ��អាចុះត្រូសួ�់មួក 
វិញបាន។

   ចុះ�ង្កើណិញ និ�ខ្លាំ�ពីីការ�ក់ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�ដិ និ�បរិកាា�រ ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើធើ�ការង្កើត្រូបៀបង្កើធៀបសាចុះ់ត្រូបាក់បានពីីការ�ក់ និ��ថ្ងៃមួែង្កើយា� ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបានទីទីួ� 
សាា��់ង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។

 ២.១០ ប្រទូពីយសំកាមាអំរូ�ី

   ត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបីខែ��រួមួមានអាជាា�ប័ណិណកមួមវិធីកះ�ពី�យួ�ទ័ីរខែ��បានទិីញ  និ�ចុះ�ណ្តាយពាក់ព័ីនធង្កើផ្ត�ស�ៗ ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍ិតាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់ប�គរ និ�ការខ្លាំ� 
ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ។ អាជាា�ប័ណិណកមួមវិធីកះ�ពី�យួ�ទី័រខែ��បានទីិញ ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�មួូ�ធនកមួមតាមួមួូ�ដាា�នថ្ងៃ�ែង្កើ��មួខែ��បានង្កើក��ង្កើ��� កូ��ការ 
ទីិញកមួមវិធីជាក់លាក់ង្កើនា�មួកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់។ ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួត្រូ�ូវបានង្កើធើ�រំ�សួ់តាមួវិធីសាត្រូសួតរំ�សួ់ង្កើ�រ  ង្កើ��អាយះកា�ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់បាា�ន់សាា�នរបសួ់វ៉ាកូ��រយៈង្កើពី�៥ឆ្នាំំ��។

  ចុះ�ណ្តាយនានាពាក់ពី័នធនឹ�ការខែ�រក�សាកមួមវិធីកះ�ពី�យួ�ទី័រ  ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាជាចុះ�ណ្តាយង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ត្រូប�ិប�តិការង្កើនា�បានង្កើក��ង្កើ���។

 ២.១១ កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមាមិនាផ្នែមនាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   ត្រូទីពី�យសួកមួមរូបីទាំ��ឡាយណ្តាខែ��មានអាយះកា�ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់មួិនក�ណិ�់ មួិនត្រូ�ូវបាន�ករំ�សួ់ង្កើទី និ�ត្រូ�ូវបានត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូបចា�ឆ្នាំំ��រកការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែរបសួ ់
វ៉ា ឬញឹកញាប់ជា�ង្កើន� ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��មានត្រូពីឹ�ិតការណិ៍ ឬការផ្លាំ�សួ់បូ�រកា�ៈង្កើទីសួៈណ្តាមួួយចុះ�ុ��បង្កាហ�ញថាវ៉ាអាចុះមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ។ ត្រូទីពី�យសួកមួមមួិនខែមួន 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��ត្រូ�ូវ�ករំ�សួ់ ត្រូ�ូវបានត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ និ�ត្រូ�ូវបានត្រូ�ួ�ពីិនិ��យរកការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��មានត្រូពីឹ�ិតការណ៍ិ ឬការផ្លាំ�សួ់បូ�រកា�ៈង្កើទីសួៈ 
ណ្តាមួួយចុះ�ុ��បង្កាហ�ញថា �ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ានឹ�មួិនអាចុះត្រូសួ�់មួកវិញបាន។ ការខ្លាំ�ប�់បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់តាមួចុះ�នួន 
�ង្កើមួុ��រវ៉ា��ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យង្កើនា� ង្កើធៀបជាមួួយ�ថ្ងៃមួែខែ��អាចុះត្រូសួ�់មួកវិញបាន។ �ថ្ងៃមួែខែ��អាចុះត្រូសួ�់មួកវិញបានគឺឺជា�ថ្ងៃមួែមួួយណ្តាខែ���័សួ់ជា�ង្កើគឺ 
រវ៉ា��ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបថ្ងៃនត្រូទីពី�យង្កើនា� �កចុះ�ណ្តាយកូ��ការ�ក់ចុះញ និ��ថ្ងៃមួែង្កើ�ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់។ កូ��ការបាា�ន់សាា�នរកការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ត្រូទីពី�យសួកមួមត្រូ�ូវបានដាក់ជាត្រូកះមួ 
�ូចុះៗប�ផ្តះ� ខែ��ង្កើគឺអាចុះក�ណិ�់��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់របសួ់វ៉ាដាចុះ់ង្កើដាយខែ�កពីីគាំ�� ខែ��វ៉ាមានឯករាជ្ជ�យទាំ��ត្រូសួះ�ពីី��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ចុះូ�របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួម 
ឬត្រូកះមួត្រូទីពី�យសួកមួម�ថ្ងៃទី (ត្រូកះមួបង្កើ�ើ��សាចុះ់ត្រូបាក់)។ ត្រូទីពី�យសួកមួមមួិនខែមួនហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ត្រូ�ូវបានត្រូ�ួ�ពីិនិ��យរកង្កើមួ���ទីធភាពីកូ��ការក�់ត្រូតា
ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែត្រូ��ប់ង្កើ�វិញ ង្កើ�ង្កើរៀ�រា�់��ណ្តាចុះ់ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍នីមួួយៗ។
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២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.១១ កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមាមិនាផ្នែមនាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

   ការខ្លាំ�ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាជាបនុ�កកូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីខែ��ត្រូប�ិប�តកិារង្កើនា�បានង្កើក��ង្កើ���។ ការក�់ត្រូតាត្រូ��ប់ 
មួកវិញថ្ងៃនការខ្លាំ�ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�ង្កើ�តាមួចុះ�នួន�ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើនា� ខែ��មួិនង្កើ��សួ 
�ថ្ងៃមួែង្កើយា�ខែ��បានក�ណិ�់ កា�់ក�ជាមួួយនឹ�រំ�សួ់ ត្រូបសួិនង្កើប�មួិនបានទីទីួ�សាា��់ការខ្លាំ�ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ។

 ២.១២  ភិត្ថុិសំនាយា 

  ធនាាគាារជាាភិាគាីអំំកាជាួល

   ង្កើ�ង្កើពី�ចាប់ង្កើផ្តត�មួកិចុះឹសួន�យា ធនាគារវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថាង្កើ��កិចុះឹសួន�យាង្កើនា� ឬ�ែឹមួសាររបសួ់វ៉ាជាភូ�ិសួន�យាខែ�រឬង្កើទី។ កិចុះឹសួន�យាមួួយ ឬ �ែឹមួសារថ្ងៃនកិចុះឹសួន�យាមួួយ 
ត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាជាភូ�ិសួន�យាត្រូបសួិនង្កើប�កិចុះឹសួន�យាង្កើនា�ផ្តត�់សួិទីធិកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ កូ��រយៈង្កើពី�ណ្តាមួួយ 
ជា�ូ�រនឹ�ការប�់ត្រូបាក់។

   កិចឹុះសួន�យាអាចុះមានទាំ��ធា�ះភូ�ិសួន�យា និ�ធា�ះមិួនខែមួនភូ�ិសួន�យា។ ធនាគារបានខែប�ខែចុះកសាច់ុះត្រូបាក់កូ��កិចឹុះសួន�យា ជាធា�ះភូ�ិសួន�យា និ�ធា�ះមិួនខែមួនភូ�ិសួន�យា 
អាត្រូសួ័យថ្ងៃ�ែឈូ��ខែ��ពាក់ពី័នធរបសួ់វ៉ា។

   �កំ�ណិឌកូ��ភូ�ិសួន�យាត្រូ�ូវបានចុះរចាង្កើ���វញិតាមួមូួ�ដាា�នដាច់ុះង្កើដាយខែ�ក និ�មាន�កំ�ណិឌ�ះសួៗពីីគាំ�។ កិចឹុះត្រូពីមួង្កើត្រូពីៀ�ភូ�ិសួន�យាមិួនបានបណ្តាា��ឱ្�យមាន 
កិចុះឹសួន�យាណ្តាមួួយ ង្កើត្រូ�ពីីអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ខែ��បានធានា ង្កើ�កូ��ត្រូទីពី�យសួកមួមភូ�ិសួន�យាខែ��ត្រូ�ូវបានកាន់កាប់ង្កើដាយភាគឺីមាា�សួ់ជ្ជួ�ង្កើនា�ង្កើទី។ ត្រូទីពី�យសួកមួម 
ខែ��ត្រូ�ូវបានជ្ជួ� អាចុះនឹ�មួិនត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ជាត្រូទីពី�យធានាកូ��ការ�ឹីត្រូបាក់ង្កើទី។

   ភូ�ិសួន�យាត្រូ�ូវបានទីទួី�សាា��់ជាត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសិួទីធងិ្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួ និ�ជាប�ណុិ�ពាក់ព័ីនធ នាកា�បរិង្កើចុះឆទីខែ��ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��បានជួ្ជ� មានភាពីរួចុះរា�់ 
សួត្រូមាប់ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់។

  ត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ�ខែ��ង្កើក��ពីីភូ�ិសួន�យា ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�តាមួមួូ�ដាា�ន�ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បនន។

  (កា) ��ណ៍ុលភិត្ថុិសំនាយា 

    ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យារួមួបញ្ជីុ��នូវ�ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននសួះទីធថ្ងៃនការទីូទាំ�់ភូ�ិសួន�យាង្កើ�រ (រួមួទាំ�� ការប�់ត្រូបាក់ង្កើ�រង្កើផ្ត�ស�ៗ)�កនឹ�ការង្កើ��កទីឹកចុះិ�តង្កើផ្ត�ស�ៗ 
សួត្រូមាប់ការជ្ជួ�ខែ��ត្រូ�ូវទីទីួ�បាន។

    ការទីូទាំ�់ភូ�ិសួន�យាខែ��ត្រូ�ូវង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើត្រូកាមួជ្ជង្កើត្រូមួ�សួខែ��អាចុះពីន�យាររយៈង្កើពី�បាន ត្រូបកបង្កើដាយភាពីសួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� ត្រូ�ូវបានរួមួបញ្ជីុ��ង្កើ�កូ��ការ 
វ៉ាសួ់ខែវ�ប�ណិុ�។

    ការទីូទាំ�់ភូ�ិសួន�យាត្រូ�ូវបានង្កើធើ�អប�បហារ ង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាជាក់ខែសួត�កូ��ភូ�ិសួន�យា។ ត្រូបសួិនង្កើប�អត្រូតាការត្រូបាក់មួិនអាចុះក�ណិ�់បានង្កើដាយភាពីង្កាយ 
ត្រូសួួ�ង្កើនា� ខែ��ជាទីូង្កើ�ចុះ�ង្កើពា�ករណិីភូ�ិសួន�យាង្កើ�កូ��ធនាគារ ភាគឺីអនកជ្ជួ�ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់អត្រូតាក�ង្កើណិ�នត្រូបាក់កមួឹីង្កើនា� ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាគឺឺជាអត្រូតាខែ��
ភាគឺីអនកជ្ជួ�នីមួួយៗត្រូ�ូវចុះ�ណ្តាយ ង្កើ��មួ�បីទីទីួ�បានត្រូបាក់កមួឹី ខែ��មានភាពីចា�បាចុះ់ ង្កើ��មួ�បីទីទីួ�បានត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ� 
ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ង្កើ�កូ��បរិយាកាសួង្កើសួ�ឋកិចុះឹត្រូសួង្កើ�ៀ�គាំ� ជាមួួយនឹ��កំ�ណិឌ និ�ការធានាត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�គាំ�។ 

    ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់អត្រូតាក�ង្កើណិ�នត្រូបាក់កមីឹួ ធនាគារអាចុះង្កើធើ�ង្កើ�បានង្កើដាយង្កើត្រូប�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំនភាគីឺទីីបីខែ��ទីទួី�បានពីីភាគីឺអនកជួ្ជ�នីមួួយៗ គឺឺជាចុះ�ណុិចុះចាប់ង្កើផ្តត�មួ 
ង្កើហ៊ុ�យខែក�ត្រូមួូវង្កើ��ការផ្លាំ�សួ់បូ�រ�កំ�ណិឌហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន ចាប់តា��ពីីហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនភាគឺីទីីបីទីទីួ�បាន។

    ការទូីទាំ�់ភូ�ិសួន�យាត្រូ�ូវបានខែប�ខែចុះករវ៉ា�ត្រូបាក់ង្កើ��មួ និ�ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់។ ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាជាបនុ�កកូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� កូ��រយៈង្កើពី� 
ថ្ងៃនភូ�ិសួន�យាង្កើនា� ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ��អត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើ�រតាមួកា�ក�ណិ�់មួួយ ង្កើ��ចុះ�នួនសួមួ�ះ��យប�ណិុ�ខែ��ង្កើ�សួ�់ កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីនីមួួយៗ។

   (�) ប្រទូពីយសំកាមាផ្នែដឹលមានាសំិទូធិអេប្រ��ប្របាាសំ់

   ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ខែ��រួមួមាន៖
     ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ថ្ងៃនប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យាខែ��បានវ៉ាសួ់ខែវ�ង្កើ��ក��បូ�
     ការទីូទាំ�់ភូ�ិសួន�យាណ្តាមួួយខែ��បានង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើ�កា�បរិង្កើចុះឆទីចាប់ង្កើផ្តត�មួ ឬមួះនកា�បរិង្កើចុះឆទីចាប់ង្កើផ្តត�មួ �កការង្កើ��កទីឹកចុះិ�តង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��ទីទីួ� 
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០ ២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.១២  ភិត្ថុិសំនាយា (ត្ថុ)
   (�) ប្រទូពីយសំកាមាផ្នែដឹលមានាសំិទូធិអេប្រ��ប្របាាសំ់ (ត្ថុ)

     ចុះ�ណ្តាយផ្លាា��់ង្កើ��ក��បូ� និ�

     ចុះ�ណ្តាយសួត្រូមាប់ការជ្ជួសួជ្ជះសួង្កើ���វិញ ត្រូបសួិនង្កើប�មាន

    ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសិួទីធងិ្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួ ជាទូីង្កើ�ត្រូ�ូវបាន�ករំ�ស់ួតាមួមូួ�ដាា�នរំ�ស់ួង្កើ�រ ង្កើ��រយៈង្កើពី�ណ្តាមួួយខែ���ែជីា�ង្កើគឺរវ៉ា� អាយះកា�ង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួ 
របស់ួត្រូទីពី�យសួកមួម និ�រយៈង្កើពី�ជួ្ជ�។ ត្រូបសិួនង្កើប�ធនាគារមានប�ណិ�ជាក់លាក់�៏សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�កូ��ការទិីញ ង្កើនា�ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសិួទីធងិ្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួ
ង្កើនា�ត្រូ�ូវបាន�ករំ�សួ់ ង្កើ��អាយះកា�ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់មួូ�ដាា�នរបសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើនា�។

    បនាា�ប់មួកង្កើទីៀ� ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ និ�ការខ្លាំ�ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការ�យះចុះ��ថ្ងៃមួែប�គរ 
ត្រូបសួិនង្កើប�មាន។

  (គា)  កាារទូូទូាត្ថុ់ភិត្ថុិសំនាយាអេប្រកាោមកាារអេល�កាផ្នែលងអេ�ាងៗ

    ការទីូទាំ�់នានាខែ��ពាក់ពី័នធនឹ�ភូ�ិសួន�យាខែ��មានរយៈង្កើពី��ែី ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់តាមួមួូ�ដាា�នង្កើ�រ ជាចុះ�ណ្តាយង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។ 
ភូ�ិសួន�យារយៈង្កើពី��ែី គឺឺជាភូ�ិសួន�យាទាំ��ឡាយណ្តាខែ��មានរយៈង្កើពី�ជ្ជួ�១២ខែ� ឬ�ិចុះជា�១២ខែ�។

    ការទូីទាំ�់ភូ�ិសួន�យារយៈង្កើពី��ែ ីត្រូ�ូវបានទីទួី�សាា��់តាមួមូួ�ដាា�នង្កើ�រ ជាចុះ�ណ្តាយកូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�។ ភូ�ិសួន�យារយៈង្កើពី��ែ ីគឺឺជាភូ�ិសួន�យាទាំ��ឡាយ 
ណ្តាខែ��មានរយៈង្កើពី�ជ្ជួ�១២ខែ� ឬ�ិចុះជា�១២ខែ� ង្កើដាយមួិនមានជ្ជង្កើត្រូមួ�សួកូ��ការទីិញ។ 

 ២.១៣  ពីនាធអេល�ប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូល

   ចុះ�ណ្តាយពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណូិ�គឺឺជាចុះ�នួនត្រូបាក់ពីនធត្រូ�ូវប�់ ង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណូិ�ជាប់ពីនធកូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីបចុុះ�ប�បនន ខែផ្តអកង្កើ�តាមួអត្រូតាពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណូិ�ខែ��ចូុះ� 
ធរមាន និ�ង្កើធើ�និយ័�កមួមង្កើ�តាមួបខែត្រូមួបត្រូមួួ�ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ�ពីនធពីន�យារ ខែ��បណ្តាា��ឱ្�យមាន�ង្កើមួុ��បង្កើណ្តាា��អាសួនន និ�ការខ្លាំ�ពីនធខែ�� 
មួិនបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់។

   ចុះ�ណ្តាយពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណូិ�កូ��ត្រូគាត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួមូួ�ដាា�នចុះ�បាប់ពីនធ ខែ��បានអនះម័ួ�រួចុះជាសាា�ពីរ ឬត្រូ�ូវបានអនះម័ួ�រួចុះមួួយខែផ្តនកធ� នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ 
ង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួខែ��ធនាគារង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តិការអាជ្ជីវកមួម និ�បង្កើ�ើ��ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញជាប់ពីនធ។ គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ�តាមួការិយបរិង្កើចុះឆទី អ�ពីីសាា�នភាពីខែ�� 
បានង្កើក��ង្កើ���កូ���ិ�ិ�ត្រូបកាសួពីនធ ខែ��ទាំក់ទីិនង្កើ�នឹ�សាា�នភាពីខែ��ត្រូ�ូវអនះវ�តបទីប�បញ្ជីញ�តិពីនធ និ�ប�ណិកត្រូសាយរបសួ់វ៉ា និ�បានពីិចារណ្តាថាង្កើ��អាជាា�ធរ 
ពីនធដារនឹ�ទីទីួ�យកការក�់ត្រូតាពីនធខែ��មួិនមានភាពីចុះ�បាសួ់លាសួ់ឬង្កើទី។ ធនាគារវ៉ាសួ់ខែវ�សួមួ�ះ��យពីនធរបសួ់�ួ�ន ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ចុះ�នួនខែ��ត្រូបាក�ថាត្រូ�ូវ
ប�់ ឬ�ថ្ងៃមួែរំពីឹ�ទីះក អាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��វិធីសាត្រូសួតខែ��ផ្តត�់នូវការពី�យាករ�អជា�មួះន អ�ពីី��ង្កើណ្តា�ត្រូសាយចុះ�ង្កើពា�ភាពីមួិនចុះ�បាសួ់លាសួ់។ 

   ពីនធពីន�យារត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាសួ�វិធានធនង្កើពីញង្កើ�ញ ង្កើដាយង្កើត្រូប�វិធីសាត្រូសួតប�ណុិ� ង្កើ��ចុះ�នួន�ង្កើមួុ��បង្កើណ្តាា��អាសួននរវ៉ា�មួូ�ដាា�នពីនធថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ� 
និ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ាង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ ពីនធពីន�យារត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាពីនធតាមួចុះ�បាប់ពីនធ ខែ��ត្រូ�ូវបានអនះមួ័�រួចុះជាសាា�ពីរ ឬត្រូ�ូវ 
បានអនះមួ័�រួចុះមួួយខែផ្តនកធ� នាកា�បរិង្កើចុះឆទី រាយការណិ៍ និ�រំពីឹ�ថាត្រូ�ូវអនះវ�តង្កើ�ង្កើពី�ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួមពាក់ពី័នធត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ ឬ ប�ណិុ�ពីនធង្កើ�� 
ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ពីន�យារត្រូ�ូវបានទីូទាំ�់។

   ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួមត្រូ�ូវបានទីទួី�សាា��់ �ះ�ត្រូតាខែ�មានភាពីត្រូបាក�ថានឹ�មានត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញជាប់ពីនធនាង្កើពី�អនាគឺ�សួត្រូមាប់យក�ង្កើមួុ��បង្កើណ្តាា��អាសួនន 
មួកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់។ ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួមត្រូ�ូវបានត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ�ង្កើរៀ�រា�់កា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍នីមួួយៗ ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបានកា�់បនិយង្កើ�តាមួចុះ�នួន ខែ��ទី�ន�ជា 
មួិនមានត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញជាប់ពីនធត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់។

   ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួមត្រូ�ូវបានកា�់ក�ជាមួួយនឹ�ប�ណិុ�ពីនធពីន�យារ ត្រូបសួិនង្កើប�មានសួិទីិធតាមួផ្តួ�វចុះ�បាប់ង្កើ��មួ�បីកា�់ក�ប�ណិុ�ពីនធកូ��ឆ្នាំំ��ជាមួួយនឹ�ពីនធត្រូទីពី�យ 
សួកមួមកូ��ឆ្នាំំ�� ង្កើហ៊ុ�យត្រូបសួិនង្កើប�វ៉ាទាំក់ទី�នឹ�ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ខែ��ក�ណិ�់ង្កើដាយអាជាា�ធរពីនធដារខែ�មួួយ ង្កើ�ង្កើ��អ�គភាពីជាប់ពីនធខែ�មួួយ។

   ពីនធកូ��ឆ្នាំំ�� និ�ពីនធពីន�យារត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�កូ��ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ង្កើ��កខែ��ខែ�វ៉ាពាក់ពី័នធជាមួួយនឹ��ទ�់ ង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��បានទីទីួ�សាា��់ផ្លាា��់កូ�� 
�ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ឬកូ��មួូ�ធន។ កូ��ករណិីង្កើន� ពីនធត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ឬត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ផ្លាា��់កូ��មួូ�ធនខែ�រ។
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២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.១៤ សំ�វិធានាធនា

   សួ�វិធានធនត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ធនាគារមានកា�ពីើកិចុះឹតាមួផ្តួ�វចុះ�បាប់ ឬកា�ពីើកិចុះឹត្រូបង្កើយា�ខែ��ជា�ទីធផ្ត�ថ្ងៃនត្រូពីឹ�ដិការណិ៍ពីីអ�ី�កា� 
ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាទី�ន�ជាអាចុះ�ត្រូមួូវឱ្�យមានការចុះ�ណ្តាយធនធានង្កើ��មួ�បីទីូទាំ�់កា�ពីើកិចុះឹង្កើនា�ង្កើហ៊ុ�យចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានបាា�ន់សាា�នគឺួរឱ្�យង្កើជ្ជឿជាក់បាន។

   ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��មានកា�ពីើកិចុះឹត្រូសួង្កើ�ៀ�គាំ�ង្កើត្រូចុះ�ន កត្រូមួិ�ថ្ងៃន��ហ៊ុូរង្កើចុះញង្កើ��មួ�បីទីូទាំ�់កា�ពីើកិចុះឹង្កើនា� ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយគឺិ�ង្កើ�ង្កើ��ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ថ្ងៃនកា�ពីើកិចុះ ឹ
ទាំ��មួូ�។ សួ�វិធានធនត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ ង្កើទាំ�បីជាកត្រូមួិ�ថ្ងៃន��ហ៊ុូរង្កើចុះញង្កើ��មួ�បីទីូទាំ�់កា�ពីើកិចុះឹង្កើនា�មានចុះ�នួន�ូចុះក៏ង្កើដាយ។

   សួ�វិធានធនត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួ�ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននថ្ងៃនចុះ�ណ្តាយខែ��ត្រូ�ូវទីូទាំ�់កា�ពីើកិចុះឹង្កើនា� ង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាមួះនប�់ពីនធ ង្កើ��មួ�បីឆ្លួ��បញ្ញាា���ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែទីីផ្ត�សារ 
បចុុះ�ប�បននថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែសាច់ុះត្រូបាក់គិឺ�តាមួង្កើពី�ង្កើវលា  និ�ហានិភ័ូយជាក់លាក់ង្កើផ្ត�ស�ៗថ្ងៃនកា�ពីើកិចឹុះង្កើនា�។ ការង្កើក�នង្កើ���ថ្ងៃនសួ�វិធានធនង្កើដាយសារង្កើពី�ង្កើវលាខែ��បាន 
កនែ�ផ្តះ� ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់។

 ២.១៥ ទូុនា�ប្រមុង

  (កា) ទូុនា�ប្រមុងត្ថុាមចាំបា�់

    ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបាន�ត្រូមួូវឱ្�យគឺណិនាសួ�វិធានធនតាមួចុះ�បាប់ អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួត្រូបកាសួង្កើ��ធ៧-០១៧-៣៤៤ត្រូប.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ 
ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៧ និ�សារាចុះរខែណិនា�ង្កើ�� ធ៧-០១៨-០០១ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កះមួៈៈ ឆ្នាំំ��២០១៨ សួតីពីី “ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ហានិភូ័យឥណិទាំន 
និ�សួ�វិធានធនង្កើ��អី�មួខែភូរមួិន”។ ត្រូបសួិនង្កើប�សួ�វិធានធនតាមួចុះ�បាប់ប�គរ មានចុះ�នួន�័សួ់ជា�ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែប�គរខែផ្តអកតាមួ CIFRS 9 ង្កើនា� ‘ការប�ង្កើពីញ 
បខែនិមួ - topping up’ នឹ�ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាជាទីះនបត្រូមួះ�តាមួចុះ�បាប់ និ�ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��មួូ�ធន។ បនាា�ប់មួក ទីះនបត្រូមួះ�ត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតា 
ត្រូ��ប់ង្កើ�វិញ (រហ៊ុូ���់សួូន�យ) ត្រូបសួិនង្កើប�សួ�វិធានធនតាមួចុះ�បាប់ប�គរ មានចុះ�នួនង្កើសួម�គាំ� ឬ ទាំបជា�ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែប�គរខែ��ខែផ្តអកតាមួ 
CIFRS 9 ។ ទីះនបត្រូមួះ�តាមួចុះ�បាប់ត្រូ�ូវបាន�មួើ�់ទីះកមួួយខែ�ក ជាត្រូទីនាប់ទីះន ង្កើហ៊ុ�យមួិនអាចុះខែប�ខែចុះកបាន និ�មួិនត្រូ�ូវបានអនះញ្ញាា��ឱ្�យរួមួបញ្ជីុ�� 
ង្កើ�កូ��ការគឺណិនាមួូ�និធិផ្លាា��់សួះទីធង្កើទី។

  (�) ទូុនា�ប្រមុងមិនាសំប្រមា�់ផ្នែ�ងផ្នែចាំកា

    ទីះនបត្រូមួះ�មួិនសួត្រូមាប់ខែប�ខែចុះកត្រូ�ូវបានរក�សាទីះក ង្កើយា�ង្កើ�តាមួការអនះមួ័�របសួ់ធនាគារកណ្តាា�� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�មួីនា ឆ្នាំំ��២០២០សួតីពីីការង្កើសួន�ឱ្�យ 
ធនាគារង្កើផ្តទរត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញរក�សាទីះក ង្កើដាយអនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួត្រូបកាសួរបសួ់ធនាគារកណ្តាា�� ង្កើ�� ធ៧-០១៨-០៦៨ ត្រូប.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កះមួៈៈ 
ឆ្នាំំ��២០១៨ សួតីពីីការក�ណិ�់ត្រូទីនាប់ង្កើ��មួទីះនរបសួ់ធនាគារ និ� ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ណ្តាមួួយ�ត្រូមួូវឱ្�យមានការអនះមួ័�ពីីត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
និ�ធនាគារកណ្តាា��។

 ២.១៦ អំត្ថុុប្រ�អេយោជានា៍�ុគាគលិកា

  (កា) អំត្ថុុប្រ�អេយោជានា៍�ុគាគលិការយៈអេពីល�ៃី

   អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិករយៈង្កើពី��ែីត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាប�គរ កូ��ឆ្នាំំ��ខែ��បះគឺគ�ិកបានបង្កើត្រូមួ�ការង្ការឱ្�យធនាគារ។

  (�) អំត្ថុុប្រ�អេយោជានា៍�ុគាគលិការយៈអេពីលផ្នែវងអេ�ាងៗ - កាារទូូទូាត្ថុ់ប្របាាកា់��ណ៍ាចាំ់អំត្ថុីត្ថុភិាពីកាារងារ

    ង្កើ�ខែ�មួិ�ះនា ឆ្នាំំ��២០១៨ រាជ្ជរដាា�ភូិបា�កមួុ�ជាបានង្កើធើ�វិង្កើសាធនកមួមង្កើ��ចុះ�បាប់សួតីពីីការង្ការ ខែ��ខែណិនា�ពីីគឺង្កើត្រូមា�ការទីូទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពី 
ការង្ការ។ បនាា�ប់មួកង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៨ ត្រូបកាសួង្កើ�� ៤៤៣ ក.ប/ត្រូប.ក.�.� ត្រូ�ូវបានង្កើចុះញផ្ត�សាយ ង្កើដាយបានផ្តត�់នូវង្កើគា�ការណិ៍
ខែណិនា�សួតពីីីការអនះវ�តចុះ�បាប់ង្កើន�។ អនះង្កើលាមួង្កើ�តាមួចុះ�បាប់/ត្រូបកាសួ �ត្រូមូួវឱ្�យអ�គភាពីនីមួួយៗទូីទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាច់ុះអ�ី�ភាពីការង្ការឱ្�យនិង្កើយាជិ្ជ� ខែ��មាន 
កិចុះឹសួន�យាការង្ការមួិនមានរយៈង្កើពី�ក�ណិ�់ �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

     ត្រូបាក់ប�ណ្តាច់ុះការង្ការត្រូបចា�ឆំ្នាំ�� - ចូុះ�ជាធរមានកូ��ខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០១៩ - ង្កើសួម�នឹ� ១៥ ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនត្រូបាក់ង្កើបៀវ��សរ៍ត្រូបចា�ខែ�របស់ួបះគឺគ�ិក និ�អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍ 
កូ��ឆ្នាំំ��នីមួួយៗគឺិ�ជាមួធ�យមួ ខែ��ត្រូ�ូវទីូទាំ�់ង្កើរៀ�រា�់ ៦ ខែ�មួត� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មួិ�ះនា និ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� (៧.៥ ថ្ងៃ�ៃ កូ��ការទីូទាំ�់មួត�ៗ)។
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០ ២. អេស់ចាំកាិ�ស់អេងខ�អេគា�លកាារណ៍៍គាណ៍អេនាយយស់��ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.១៦ អំត្ថុុប្រ�អេយោជានា៍�ុគាគលិកា (ត្ថុ)

  (�) អំត្ថុុប្រ�អេយោជានា៍�ុគាគលិការយៈអេពីលផ្នែវងអេ�ាងៗ - កាារទូូទូាត្ថុ់ប្របាាកា់��ណ៍ាចាំ់អំត្ថុីត្ថុភិាពីកាារងារ (ត្ថុ)

     ការង្កើប�ករំឭកត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ - និង្កើយាជ្ជិ�មានសួិទីធិទីទីួ�បានការង្កើប�ករំឭកត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ ង្កើសួម�នឹ�១៥ថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនត្រូបាក់ 
ង្កើបៀវ��សរ៍របសួ់ពីួកង្កើគឺកូ��មួួយឆ្នាំំ�� គឺិ�ចាប់តា��ពីីថ្ងៃ�ៃចុះូ�បង្កើត្រូមួ�ការង្ការរហ៊ុូ���់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៨ ង្កើហ៊ុ�យង្កើ�ខែ�បនតការង្ការជាមួួយធនាគារ។ 
ការង្កើប�ករំឭកត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួចុះ�នួនឆ្នាំំ��អ�ី�ភាពីការង្ការរបសួ់បះគឺគ�ិកមាំ�ក់ៗ ង្កើហ៊ុ�យមួិនត្រូ�ូវង្កើ��សួពីី៦ខែ�ថ្ងៃនត្រូបាក់
ង្កើបៀវ��សរ៍�ះ�មួធ�យមួង្កើទី។ ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មួីនា ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រូកសួួ�ការង្ការ និ�បណិូ��បណ្តាា��វិជាា�ជ្ជីវៈ បានង្កើចុះញង្កើសួចុះកតីខែណិនា�ង្កើ�� ០៤២/១៩ 
ក.ប/សួ.ណិ.ន.�.� ង្កើ��មួ�បីពីន�យារង្កើពី�ការង្កើប�ករំឭកត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ ខែ��នឹ�ត្រូ�ូវទីូទាំ�់ឱ្�យចុះ�នួនបីថ្ងៃ�ៃ កូ��ខែ�មួិ�ះនា និ�ខែ�ធូ� 
ចាប់ង្កើផ្តត�មួង្កើ�ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២១។

    ការទូីទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាច់ុះការង្ការត្រូបចា�ឆំ្នាំ�� ត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាជាអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិករយៈង្កើពី��ែ ីង្កើហ៊ុ�យវ៉ាត្រូ�ូវបានក�់ត្រូតាប�គរកូ��ឆំ្នាំ��ខែ��បះគឺគ�ិកបាន 
បង្កើត្រូមួ�ការង្ការឱ្�យធនាគារ។

    ការង្កើប�ករំឭកត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ ត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ជាអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិករយៈង្កើពី�ខែវ�។ ប�ណិុ�ត្រូបាក់រំឭកអ�ី�ភាពីការង្ការ ត្រូ�ូវបាន 
ទីទីួ�សាា��់តាមួ�ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននថ្ងៃនកា�ពីើកិចុះឹខែ��បានក�ណិ�់ នាការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ការបាា�ន់សាា�នឱ្�យបានកាន់ខែ��អនូវ�ថ្ងៃមួែចុះះ�ង្កើត្រូកាយ
ខែ��ធនាគារត្រូ�ូវប�់ឱ្�យបះគឺគ�ិក ជា�ូ�រនឹ�ការបង្កើត្រូមួ�ការង្ការឱ្�យធនាគារកូ��ង្កើពី�បចុះុ�ប�បនន និ�កូ��ឆ្នាំំ��កនែ�មួក។ �ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននថ្ងៃនការង្កើប�ករំឭកត្រូបាក់ 
ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើធើ�អប�បហារង្កើ��ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ត្រូ�ូវទីូទាំ�់នាង្កើពី�អនាគឺ�បាា�ន់សាា�ន ង្កើដាយង្កើយា�ង្កើ�តាមួសួញ្ញាា�ប័ណិណ 
សាជ្ជីវកមួមខែ��មានគឺះណិភាពី�័សួ់ថ្ងៃនរូបិយប័ណិណរបសួ់ប�ណិុ�ង្កើនា�។

 ២.១៧ ចាំ�ណ៍ូល នាិងចាំ�ណ៍ាយកាារប្របាាកា់

   ចុះ�ណូិ�និ�ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ពីីឧបករណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��វ៉ាស់ួខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករ�ំស់ួ ត្រូ�ូវបានទីទួី�សាា��់កូ�� “ ចុះ�ណូិ�ការត្រូបាក់” និ� “ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់” 
កូ��របាយការណិ៍ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ង្កើដាយង្កើត្រូប�វិធីសាត្រូសួតការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី។

   វិធីសាត្រូសួតការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី គឺឺជាវិធីសាត្រូសួតកូ��ការគឺណិនាថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួួយឬប�ណុិ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួួយ និ�ជាវិធីសាត្រូសួតកូ�� 
ការខែប�ខែចុះកចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ ឬចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ ង្កើ��រយៈង្កើពី�ខែ��ពាក់ពី័នធ។ អត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពីគឺឺជាអត្រូតា ខែ��ង្កើធើ�អប�បហារជាក់ខែសួត�ចុះ�ង្កើពា�
ការទីូទាំ�់សាចុះ់ត្រូបាក់នាង្កើពី�អនាគឺ�បាា�ន់សាា�ន ឬបង្កាា�ន់ថ្ងៃ�ទីទីួ�ត្រូបាក់ កូ��រយៈង្កើពី�ថ្ងៃនអាយះកា�បាា�ន់សាា�នរបសួ់ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ឬកូ��រយៈង្កើពី� 
ណ្តាមួួយខែ���ែីជា�ង្កើ�តាមួការសួមួត្រូសួប ចុះ�ង្កើពា��ថ្ងៃមួែង្កើយា�សួះទីធរបសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ឬប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ ង្កើ�ង្កើពី�គឺណិនាអត្រូតាការត្រូបាក់មាន 
ត្រូបសួិទីធភាពី ធនាគារបានក�់ត្រូតារា�់�កំ�ណិឌកូ��កិចុះឹសួន�យាទាំ��អសួ់ថ្ងៃនឧបករណិ៍  ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�បានរួមួបញ្ជីុ��នូវកថ្ងៃត្រូមួ ឬក�ង្កើណិ�នចុះ�ណ្តាយនានា ខែ�� 
បានចុះ�ណ្តាយង្កើដាយផ្លាា��់ចុះ�ង្កើពា�ឧបករណិ៍មួួយ ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃនអត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី បុះខែនតមួិនខែមួនជាការខ្លាំ�ឥណិទាំននាង្កើពី�អនាគឺ�ង្កើទី។

  ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានគឺណិនាង្កើដាយអនះវ�តអត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី ចុះ�ង្កើពា��ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើ��កខែ��ខែ�ចុះ�ង្កើពា�៖

     ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែខែ��បានទីិញ ឬបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� (Purchased or originated credit-impaired  

financial assets - POCI) ខែ��អត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពីសួត្រូមាប់ខែក�ត្រូមួូវឥណិទាំនង្កើ��ក��បូ� ត្រូ�ូវបានអនះវ�តចុះ�ង្កើពា�ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ក 
រំ�សួ់របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

     ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មួិនខែមួនជា POCI បុះខែនតបានកាំ�យជាឥណិទាំនខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែមួួយខែផ្តនកធ� (ឬ ‘��ណ្តាក់កា�ទីី ៣’)  
ខែ��ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានគឺណិនាង្កើដាយង្កើត្រូប�អត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី ចុះ�ង្កើពា�ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់របសួ់វ៉ា (ឧ. កា�់ក�ជាមួួយនឹ� 
សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក)។

 ២.១៨ ចាំ�ណ៍ូលកាថ្ងៃប្រមអេជា�ងសំា 

   ចុះ�ណិូ�កថ្ងៃត្រូមួង្កើជ្ជ��សាត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ជាចុះ�ណិូ� ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��វ៉ាបានប�ង្កើពីញតាមួគឺ�រូ�កំ�ណិឌទាំ��អសួ់ (កា�ពីើកិចុះឹថ្ងៃន��ង្កើណិ�រការត្រូ�ូវបានទីទីួ�យក 
ង្កើហ៊ុ�យការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូ�ូវបានង្កើផ្តទរកូ��ង្កើពី�ង្កើវលាណ្តាមួួយ ឬ ចុះ�ណិុចុះថ្ងៃនង្កើពី�ង្កើវលាណ្តាមួួយ)។

   កថ្ងៃត្រូមួកូ����ង្កើណិ�រការផ្តត�ឥ់ណិទាំន បះង្កើរត្រូបទាំន និ�ហ៊ុរិញ្ជីញប�បទាំន ខែ��ទី�ន�ជាអាចុះត្រូ�ូវបានផ្តត�ឱ់្�យ ត្រូ�ូវបានពីន�យារ (ជាមួួយនឹ�ចុះ�ណ្តាយផ្លាា��ព់ាក់ព័ីនធ) ង្កើហ៊ុ�យ 
ចុះ�ណិូ�ខែ��ជាខែផ្តនកថ្ងៃនអត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពីរបសួ់ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួួយត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើដាយង្កើធើ�និយ័�កមួមង្កើ�ង្កើ��អត្រូតាការត្រូបាក់មាន 
ត្រូបសួិទីធភាពីរបសួ់ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើនា�។
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៣. កាារបា៉ានា់ស់ាានាគាណ៍អេនាយយជាាកា់លាកា់ កាារស់នាាត្ថុ នាិងកាារវិនាិចាំេ័យ

  ធនាគារង្កើធើ�ការបាា�ន់សាា�ន និ�ការសួនម�ង្កើដាយគឺិ�ង្កើ�ង្កើ��អនាគឺ�កា�។ តាមួនិយមួន័យ �ទីធផ្ត�ថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�នគឺណិង្កើនយ�យកត្រូមួង្កើសួម�គាំ�ជាមួួយនឹ��ទីធផ្ត�ជាក់ខែសួត�
ណ្តាស់ួ។ ង្កើ��មួ�បីង្កើធើ�ឱ្�យមា�ិកាព័ី�៌មានថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�នកាន់ខែ�មានភាពី�អត្រូបង្កើសួ�រង្កើ��� ធា�ះអង្កើ�រជាក់លាក់សួ�ខ្លាំន់ៗខែ��ជាធា�ះង្កើធើ�ឱ្�យមានការបុ�ពា�់ជាសារវនតចុះ�ង្កើពា��ទីធផ្ត� 
និ�សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ�សួតរកភាពីង្កាយខែត្រូបត្រូបួ�របសួ់វ៉ាចុះ�ង្កើពា�បខែត្រូមួបត្រូមួួ�បាា�រាា�ខែមួុត្រូ�មួូ�ដាា�ន។ ការបាា�ន់សាា�ន និ�ការសួនម�ចុះ�ង្កើពា��ថ្ងៃមួែង្កើយា� 
របសួ់ត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ� កូ��ឆ្នាំំ��ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�បនាា�ប់ ត្រូ�ូវបានក�់សួមាា��់�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

 (កា) សំ�វិធានាធនាកាារ�ាត្ថុឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា ចាំ�អេពីោ�ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្នែដឹលវាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមថ្ងៃថ្នាៃអេដឹ�មដឹការំលសំ់

   សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពឹី�ទីះក ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��វ៉ាស់ួខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�ស់ួ  �ត្រូមូួវឱ្�យង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួគឺ�រូសុួ�គឺសាា�ញ និ�ការសួនម�ជាក់លាក់ 
ចុះ�ង្កើពា��កំ�ណិឌង្កើសួ�ឋកិចុះឹនាង្កើពី�អនាគឺ� និ��កំណិៈរបសួ់ឥណិទាំន (ឧ. �ទីធភាពីខែ��អ�ិ�ិជ្ជនអាចុះមួិនសួ�ត្រូបាក់ និ�បណ្តាា��ឱ្�យមានការខ្លាំ�ប�់)។

  ការវិនិចុះឆ័យជាក់លាក់មួួយចុះ�នួន ក៏ត្រូ�ូវបាន�ត្រូមួូវង្កើ�កូ��ការអនះវ�ត�ត្រូមួូវការគឺណិង្កើនយ�យសួត្រូមាប់ការវ៉ាសួ់ខែវ� ECL ផ្ត�ខែ�រ �ូចុះជា៖ 

   ការក�ណិ�់�កំណិៈវិនិចុះឆ័យចុះ�ង្កើពា�ក�ង្កើណិ�នហានិភូ័យឥណិទាំនជាក់លាក់

   ង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួគឺ�រូ និ�ការសួនម�សួមួត្រូសួប សួត្រូមាប់ការវ៉ាសួ់ខែវ� ECL

   ការបង្កើ�ើ��ចុះ�នួនង្កើសួណ្តារីយុូ និ�ការ�ែឹ�ពាក់ពី័នធ សួត្រូមាប់ង្កើពី�អនាគឺ� ចុះ�ង្កើពា�ត្រូបង្កើភូទីថ្ងៃនផ្ត�ិ�ផ្ត�/ទីីផ្ត�សារនីមួួយៗ និ� ECL ខែ��ពាក់ពី័នធ

   ការបង្កើ�ើ��ត្រូកះមួត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មាន�កំណិៈត្រូសួង្កើ�ៀ�គាំ� កូ��ង្កើគា�ប�ណិ�ង្កើ��មួ�បីវ៉ាសួ់ខែវ� ECL

    ចុះ�ង្កើពា�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែជា�កំណិៈបះគឺគ� គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើធើ�ការវិនិចុះឆ័យង្កើ�ង្កើ��អនាគឺ� ទាំក់ទីិននឹ�ការបាា�ន់សាា�នចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ និ�ង្កើពី�ង្កើវលាថ្ងៃន��ហ៊ុូរ 
សាចុះ់ត្រូបាក់ពីី�ថ្ងៃមួែខែ��អាចុះទីទីួ�សាា��់បានសួះទីធ ថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែវ�ុ�បញ្ញាា��ជាមួូ�ដាា�ន។

  ពី័�៌មាន�មួអិ�អ�ពីីការវិនិចុះឆ័យ និ�ការបាា�ន់សាា�ន ខែ��ធនាគារបានង្កើធើ�កូ��ចុះ�ណិុចុះខ្លាំ�ង្កើ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានបង្កាហ�ញង្កើ�កូ��ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.គឺ។ 

 (�)  អំត្ថុុប្រ�អេយោជានា៍�ុគាគលិការយៈអេពីលផ្នែវងអេ�ាងៗ - កាារទូូទូាត្ថុ់ប្របាាកា់��ណ៍ាចាំ់អំត្ថុីត្ថុភិាពីកាារងារ

   �ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននថ្ងៃនកា�ពីើកិចុះឹការការទីូទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ អាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��កតាា�មួួយចុះ�នួនខែ��ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយមួូ�ដាា�នមួួយ ខែ�� 
ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ការសួនម�មួួយចុះ�នួន។ ការសួនម�ខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់កូ��ការក�ណិ�់ចុះ�ណ្តាយចុះះ�ង្កើត្រូកាយសួត្រូមាប់ការទីូទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ រួមួមាន 
អត្រូតាបខែត្រូមួបត្រូមួួ�បះគឺគ�ិក និ�អត្រូតាអប�បហារ។ បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ណ្តាមួួយកូ��ការសួនម�ទាំ��ង្កើន� នឹ�ង្កើធើ�ឱ្�យមានផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើ���ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់កា�ពីើកិចុះឹការ 
ទីូទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ។

 (គា) លកាខ�ណ៍ឌភិត្ថុិសំនាយា

   កូ��ការក�ណិ�់�កំ�ណិឌភូ�ិសួន�យា គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��ភាពីជាក់ខែសួត� និ��កំ�ណិឌទាំ��អសួ់ ខែ��បង្កើ�ើ��ឱ្�យមានការង្កើ��កទីឹកចុះិ�តខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹ 
ង្កើ��មួ�បីអនះវ�តជ្ជង្កើត្រូមួ�សួកូ��ការបនតការជួ្ជ� ឬជ្ជង្កើត្រូមួ�សួមិួនបនតការជួ្ជ�។ ជ្ជង្កើត្រូមួ�សួកូ��ការបនតការជួ្ជ� (ឬ រយៈង្កើពី�បនាា�ប់ពីីជ្ជង្កើត្រូមួ�សួបញ្ជី�ឈប់ការជួ្ជ�) ត្រូ�ូវបានរួមួបញុ្ជី�� 
ង្កើ�កូ���កំ�ណិឌភូ�ិសួន�យា ត្រូបសួិនង្កើប�ភូ�ិសួន�យាង្កើនា�មានភាពីជាក់លាក់សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� សួត្រូមាប់ការបនតការជ្ជួ� (ឬ មួិនបញ្ជី�ឈប់ខែ�បុះង្កើណ្តាះ��)។

 (ឃ) សំុានាភិាពីពីនាធមិនាចាំបាសំ់លាសំ់ នាិង ពីនាធយថ្នាាអេហិត្ថុុ

   ធនាគារចា�់ទីះកថាចុះ�ណ្តាយសួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ឥណិទាំនខ្លាំ�ប�់ កូ���ិ�ិ�ត្រូបកាសួពីនធត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� គឺឺជាចុះ�ណ្តាយពីនធខែ��អាចុះកា�់ក�បាន ង្កើដាយអនះង្កើលាមួ
តាមួចុះ�បាប់សួដីពីីសារង្កើពី�ពីនធ និ�ត្រូបកាសួសួដីពីីការអនះញ្ញាា��ចុះ�ណ្តាយសួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ឥណិទាំនខ្លាំ�ប�់ចុះ�ង្កើពា�ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ ធនាគារបាន 
គឺណិនាចុះ�ណ្តាយពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�តាមួវិធីសាត្រូសួតង្កើន�។ 

   ធនាគារមានមួ�ិថាការត្រូបឈមួមួះ�នឹ�ការប�់ប�ណុិ�ពីនធបខែនិមួង្កើន� បូករួមួនឹ�ត្រូបាក់ពិីន័យ និ�ការត្រូបាក់ ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការក�ណិ�់ពីនធង្កើ���វិញ ង្កើ��ចុះ�ណ្តាយ 
សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ឥណិទាំនខ្លាំ�ប�់ និ�ពីនធកា�់ទីះកពីីង្កើសួវ៉ាង្កើ��ការខែក�មួអត្រូទីពី�យជ្ជួ� ង្កើដាយសារមានមួិនមានភាពីចុះ�បាសួ់លាសួ់ថាធនាគារនឹ�ត្រូ�ូវប�់ពីនធ 
ង្កើន�ង្កើទី (សួមាា��់ ៣២ (�))។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៤. ស់ាចាំ់ប្របាាកា់កាំ�ងនៃដុ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រយៈង្កើពី��ែី៖

ត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក  ៧.៥១៥.១៦៩  ៣០.៣៩៨.៨៥៩ ៧.០២១.០០៥ ២៨.៦១០.៥៩៥

ត្រូបាក់ង្កើរៀ�  ១.២៥៤.៨០៦  ៥.០៧៥.៦៩០ ១.៣៨៧.៧៩៧ ៥.៦៥៥.២៧៣

 ៨.៧៦៩.៩៧៥  ៣៥.៤៧៤.៥៤៩ ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨

៥. ប្របាាកា់�អេញ្ញញើ នាិងកាារដុាកា់ប្របាាកា់អេនាៅធនាាគាារកាណ៍ាាល

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រយៈង្កើពី��ែី

គឺណិនីចុះរនត ១០៩.៣៨៤.២៨២ ៤៤២.៤៥៩.៤២១ ១៣៤.៩២៥.៤០៤ ៥៤៩.៨២១.០២១

គឺណិនីទីូទាំ�់ ៥.៩១៥.៨៣៣ ២៣.៩២៩.៥៤៤ ៥.០២២.២១៦ ២០.៤៦៥. ៥៣០

មួូ�បត្រូ�អាចុះជ្ជួញ�ូរបាន (*) ៦៨.៦៥៦.៨០៩ ២៧៧.៧១៦.៧៩៣ ៦៩.៥៨៣.៨៨៦ ២៨៣.៥៥៤.៣៣៦

១៨៣.៩៥៦.៩២៤ ៧៤៤.១០៥.៧៥៨ ២០៩.៥៣១.៥០៦ ៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

 (*) មួូ�បត្រូ�អាចុះជ្ជួញ�ូរបាន

  ធនាគារបានដាក់មួូ�បត្រូ�អាចុះជ្ជួញ�ូរបាន (NCD) ចុះ�នួន ៧.៨០៩.៣៩៤ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក (២០១៩ ៖ ៣.៩៨១.៥៩៥ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក) ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា��សួត្រូមាប់
ជាត្រូទីពី�យបញ្ញាា��ង្កើ��ហាា�សួះី�ីធីគឺណិនីទីូទាំ�់។ មួូ�បត្រូ�អាចុះជ្ជួញ�ូរបានមួួយង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ចុះ�នួន ៣៤.៤៩០.០០០�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក (២០១៩ ៖ 
២៨.៥៣០.០០០�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក) ត្រូ�ូវបានដាក់បញ្ញាា��សួត្រូមាប់ត្រូប�ិប�តិការផ្តត�់សួនទនីយភាពីង្កើដាយមានការធានា (LPCO) (ក�ណិ�់សួមាា��់ ១៧)។ គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ 
ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ធនាគារមួិនទាំន់ង្កើត្រូប�ឥណិទាំនវិបារូបន៍ចុះ�ង្កើពា�ហាា�សួះី�ីធីគឺណិនីទីូទាំ�់ង្កើន�ង្កើ�ង្កើ��យង្កើទី។

 អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��ថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

គឺណិនីចុះរនត �ូន្យ សួូន�យ

គឺណិនីទីូទាំ�់ �ូន្យ សួូន�យ

មួូ�បត្រូ�អាចុះជ្ជួញ�ូរបាន ០,៧០% លេ� ១,៦០% ០,៦៥% ង្កើ� ០,៨៣%

៦. ប្របាាកា់�អេញ្ញញើ នាិងកាារដុាកា់ប្របាាកា់អេនាៅធនាាគាារអេផសងៗ
 (កា) វិភិាគាត្ថុាមសំុានាភិាពីនាិវាសំនាដឹាានា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ កូ��ត្រូបង្កើទីសួ ៦៩.៧៩៨.១៧១ ២៨២.៣៣៣.៦០២ ៥៣.៦៥៣.៣៤៤ ២១៨.៦៣៧.៣៧៧

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ ង្កើត្រូ� ត្រូបង្កើទីសួ ១៥.៥៦៣.៣៥៧ ៦២.៩៥៣.៧៧៩ ៧២.០៥៥.៨៥៦ ២៩៣.៦២៧.៦១៣

៨៥.៣៦១.៥២៨ ៣៤៥.២៨៧.៣៨១ ១២៥.៧០៩.២០០ ៥១២.២៦៤.៩៩០

�ក៖ សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.�) (១.៥៥៩.១២៩) (៦.៣០៦.៦៧៧) (២.៣៣៨.៦៣៣) (៩.៥២៩.៩២៩)

សួរះប - រយៈង្កើពី��ែី ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៦. ប្របាាកា់�អេញ្ញញើ នាិងកាារដុាកា់ប្របាាកា់អេនាៅធនាាគាារអេផសងៗ (ត្ថុ)
 (�) វិភិាគាត្ថុាមប្រ�អេភិទូគាណ៍នាី

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល
ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ កូ��ត្រូបង្កើទីសួ៖

គឺណិនីចុះរនត  ១១.១៨១.៧៣៨  ៤៥.២៣០.១៣១ ១.០១៦.៧៣៧ ៤.១៤៣.២០៣

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់  ៥៨.៦១៦.៤៣២ ២៣៧.១០៣.៤៦៧ ៥២.៦៣៦.៦០៧ ២១៤.៤៩៤.១៧៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ ង្កើត្រូ� ត្រូបង្កើទីសួ៖

គឺណិនីចុះរនត  ១៥.៥៦៣.៣៥៨  ៦២.៩៥៣.៧៨៣ ៧២.០៥៥.៨៥៦ ២៩៣.៦២៧.៦១៣

៨៥.៣៦១.៥២៨ ៣៤៥.២៨៧.៣៨១ ១២៥.៧០៩.២០០ ៥១២.២៦៤.៩៩០

�ក៖ សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.�)  (១.៥៥៩.១២៩)  (៦.៣០៦.៦៧៧) (២.៣៣៨.៦៣៣) (៩.៥២៩.៩២៩)

សួរះប - រយៈង្កើពី��ែី  ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១

 អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��ថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

គឺណិនីចុះរនត �ូន្យ សួូន�យ
ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ ១% លេ� ៣,៨% ២,២% ង្កើ� ៤%

៧. ប្រទ្ធពិយស់កាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់ថ្លែវងត្ថុាមត្ថុនៃមាស់មប្រស់� កាំ�ងលទ្ធធផលលមិិត្ថុអេផសងៗ 

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល
រយៈង្កើពី�ខែវ�
មួូ�បត្រូ�ខែ��មួិនបានចុះះ�បញ្ជីីី
ការវិនិង្កើយាគឺកូ��ការិយា�័យឥណិទាំន ថ្ងៃន កមួុ�ជា  ២៥.០០០  ១០១.១២៥ ២៥.០០០ ១០១.៨៧៥

  ធនាគារមានការវិនិង្កើយាគឺង្កើ�កូ��ការិយា�័យឥណិទាំនកមួុ�ជា (CBC) ខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ង្កើដាយសារវ៉ាមួិនត្រូ�ូវ 
បានកាន់កាប់សួត្រូមាប់ការជ្ជួញ�ូរង្កើទី ង្កើហ៊ុ�យធនាគារបានង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួយកការទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� ជាការទីទីួ�សាា��់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�តាមួ FVOCI ។ ង្កើន�គឺឺជា 
វិធីសាត្រូសួតកូ��ការវិនិង្កើយាគឺ ង្កើហ៊ុ�យធនាគារយ�់ង្កើ��ញថាការង្កើធ�ើចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ខែបបង្កើន� គឺឺមានភាពីសួមួត្រូសួប។

  គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបថ្ងៃនការវិនិង្កើយាគឺង្កើន� មានចុះ�នួន ២៥.០០០�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក។

 ភាគឺលាភូបានទីទីួ�កូ��អ�ឡុ��ឆំ្នាំ��មានចុះ�នួន ២៨.៩៥២�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក (២០១៩ ៖ ២៥.៥៧៥�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក)។ សួូមួង្កើយា�ង្កើ�ក�ណិ�់សួមាា��់ ២៣។ 

  មួិនមានការទីទីួ�សាា��់ចុះ�ង្កើណិញ/ខ្លាំ� ង្កើ�កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទី ង្កើដាយសារ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបរបសួ់វ៉ា មានចុះ�នួនត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�។ ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� 
ឆ្នាំំ��២០២០មួិនមានសួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ ចុះ�ង្កើពា� FVOCI ង្កើន�ង្កើទី ។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៨. ឥណ៍ទ្ធានា នាិង�ុអេរប្រ�ទ្ធានាវាស់់ថ្លែវងត្ថុាមនៃថាាអេដុើមដុការំលស់់

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ឥណិទាំនពាណិិជ្ជី៖

ឥណិទាំនមានកា�ក�ណិ�់ ៣២០.៦០២.៤២៩ ១.២៩៦.៨៣៦.៨២៥ ២៧៨.៣២២.៥៨៨ ១.១៣៤.១៦៤.៥៤៦

ឥណិទាំនទីិញង្កើគឺហ៊ុដាា�ន ៤.៩០៩.៤៥៨ ១៩.៨៥៨.៧៥៨ ១.៧៧៣.២៩៨ ៧.២២៦.១៨៩

ឥណិទាំនវិបារូបន៍ ៥៩.៨៩៦.២២៣ ២៤២.២៨០.២២២ ៦២.៧៦០.៥៣៨ ២៥៥.៧៤៩.១៩២

៣៨៥.៤០៨.១១០ ១.៥៥៨.៩៧៥.៨០៥ ៣៤២.៨៥៦.៤២៤ ១.៣៩៧.១៣៩.៩២៧

ឥណិទាំនអនកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់៖

ឥណិទាំនមានកា�ក�ណិ�់ ៨៦.៨៤៥.៣១១ ៣៥១.២៨៩.២៨៣ ៨៧.៩០៦.១៤៤ ៣៥៨.២១៧.៥៣៧

ឥណិទាំនទីិញង្កើគឺហ៊ុដាា�ន ៩២.០៨៨.១០១ ៣៧២.៤៩៦.៣៦៩ ៦៦.៤៨៩.៩៨៩ ២៧០.៩៤៦.៧០៥

ឥណិទាំនវិបារូបន៍ ១៣.៤៨៦.៥៩៤ ៥៤.៥៥៣.២៧៣ ១៥.៣៣៨.៧៦៥ ៦២.៥០៥.៤៦៧

ឥណិទាំនទីិញង្កើគឺហ៊ុដាា�នរបសួ់បះគឺគ�ិក ៤.២៦០.២២៣ ១៧.២៣២.៦០២ ៣.៥៤២.៤២៦ ១៤.៤៣៥.៣៨៦

ឥណិទាំនទីិញយានយនតរបសួ់បះគឺគ�ិក ៤២២.៦៥៦ ១.៧០៩.៦៤៤ ២៨៤.៣៦២ ១.១៥៨.៧៧៦

ឥណិទាំនបះគឺគ�ិកង្កើផ្ត�ស�ៗ ១៥.៣១៦ ៦១.៩៥៤ - -

១៩៧.១១៨.២០១ ៧៩៧.៣៤៣.១២៥ ១៧៣.៥៦១.៦៨៦ ៧០៧.២៦៣.៨៧១

ឥណិទាំន�ះ�សួរះប ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

�ក៖ សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពឹី� ទីះក (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.ចុះ.i) (១៨.១៥០.៦៨៦) (៧៣.៤១៩.៥២៧) (១០.១៩១.១២៤) (៤១.៥២៨.៨៣០)

ឥណិទាំនសួះទីធសួរះប ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

 (កា) សំ�វិធានាធនាកាារ�ាត្ថុឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា

  បខែត្រូមួបត្រូមួួ�សួ�វិធានសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក ង្កើដាយង្កើត្រូប�វិធីសាត្រូសួតបី��ណ្តាក់កា� មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ECL ១២ខែ� (��ណ្តាក់កា�ទីី ១) ១.៤៩៦.៧៥៨ ៦.០៥៤.៣៨៦ ៦៩៦.៦៥៥ ២.៨៣៨.៨៦៩

ECL ង្កើពីញមួួយអាយះកា�-មួិន�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ឥណិទាំន  
(��ណ្តាក់កា�ទីី ២) ១៤.២៦៥.២២២ ៥៧.៧០២.៨២៣ ៣៦.០៥៧ ១៤៦.៩៣២

ECL ង្កើពីញមួួយអាយះកា�-�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ឥណិទាំន  
(��ណ្តាក់កា�ទីី ៣) ២.៣៨៨.៧០៦ ៩.៦៦២.៣១៨ ៩.៤៥៨.៤១២ ៣៨.៥៤៣.០២៩

១៨.១៥០.៦៨៦ ៧៣.៤១៩.៥២៧ ១០.១៩១.១២៤ ៤១.៥២៨.៨៣០
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៨. ឥណ៍ទ្ធានា នាិង�ុអេរប្រ�ទ្ធានាវាស់់ថ្លែវងត្ថុាមនៃថាាអេដុើមដុការំលស់់ (ត្ថុ)

  (�) វិភិាគាត្ថុាមចាំ�ណ៍ាត្ថុ់ថ្នាំាកា់ឥណ៍ទូានា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ឥណិទាំន��ង្កើណិ�រការ

ចុះ�នួន�ះ� ៤៦៥.២៤២.០៥៧ ១.៨៨១.៩០៤.១២១ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១.៩៦១.៩១៨.១៩២ 

ចុះ�នួនខែ��មានហានិភូ័យមួិនសួ� ៤៩៦.៤២៥.៩១២ ២.០០៨.០៤២.៨១៤ ៥០៧.៩០៦.៦០៦ ២.០៦៩.៧១៩.៤១៩ 

សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក ១.៤៩៦.៧៥៨ ៦.០៥៤.៣៨៦ ៦៩៦.៦៥៥ ២.៨៣៨.៨៦៩ 

ឥណិទាំនង្កើត្រូកាមួ��ង្កើណិ�រការ

ចុះ�នួន�ះ� ៩១.៥១២.៧៤១ ៣៧០.១៦៩.០៣៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ៤៦.៦៨៤.០៨៨ 

ចុះ�នួនខែ��មានហានិភូ័យមួិនសួ� ៩៣.៤០១.១៧៥ ៣៧៧.៨០៧.៧៥៣ ១១.១៦៦.៤៨២ ៤៥.៥០៣.៤១៤ 

សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក ១៤.២៦៥.២២២ ៥៧.៧០២.៨២៣ ៣៦.០៥៧ ១៤៦.៩៣២ 

ឥណិទាំនមួិន��ង្កើណិ�រការ

ចុះ�នួន�ះ� ២៥.៧៧១.៥១៣ ១០៤.២៤៥.៧៧២ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៩៥.៨០១.៥១៨ 

ចុះ�នួនខែ��មានហានិភូ័យមួិនសួ� ២៥.៨២៣.២៥៨ ១០៤.៤៥៥.០៧៩ ៤១.០៩០.៧៨០ ១៦៧.៤៤៤.៩២៩ 

សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក ២.៣៨៨.៧០៦ ៩.៦៦២.៣១៨ ៩.៤៥៨.៤១២ ៣៨.៥៤៣.០២៩ 

សួរះប

ចុះ�នួន�ះ� ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ 

ចុះ�នួនខែ��មានហានិភូ័យមួិនសួ� ៦១៥.៦៥០.៣៤៥ ២.៤៩០.៣០៥.៦៤៦ ៥៦០.១៦៣.៨៦៨ ២.២៨២.៦៦៧.៧៦២ 

សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក ១៨.១៥០.៦៨៦ ៧៣.៤១៩.៥២៧ ១០.១៩១.១២៤ ៤១.៥២៨.៨៣០

 (គា) វិភិាគាត្ថុាមហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ហានិភូ័យធ� ២៥.៦៣២.០៦៨ ១០៣.៦៨១.៧១៥ ៧២.១៤១.៥៥២ ២៩៣.៩៧៦.៨២៤ 

ហានិភូ័យធមួមតា ៥៥៦.៨៩៤.២៤៣ ២.២៥២.៦៣៧.២១៥ ៤៤៤.២៧៦.៥៥៨ ១.៨១០.៤២៦.៩៧៤ 

ឥណិទាំន�ះ�សួរះប ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ 

   ហានិភូ័យធ�ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់និយមួន័យង្កើដាយធនាគារកណ្តាា��ថាជាហានិភូ័យឥណិទាំនទីូង្កើ� ចុះ�ង្កើពា�អនក ទីទីួ� ជាឯក�តជ្ជនណ្តាមួួយ ខែ��ង្កើ��សួពីី ១០% 
ថ្ងៃនមួូ�និធិផ្លាា��់សួះទីធរបសួ់ធនាគារ។

 (ឃ) វិភិាគាត្ថុាមទូ�នាាកា់ទូ�នាង

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ភាគឺីពាក់ពី័នធ ៦៣៣.៧៨២ ២.៥៦៣.៦៤៨ ១៥៩.៥៥៩ ៦៥០.២០៣

ភាគឺីមួិនពាក់ពី័នធ ៥៨១.៨៩២.៥២៩ ២.៣៥៣.៧៥៥.២៨២ ៥១៦.២៥៨.៥៥១ ២.១០៣.៧៥៣.៥៩៥

ឥណិទាំន�ះ�សួរះប ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៨. ឥណ៍ទ្ធានា នាិង�ុអេរប្រ�ទ្ធានាវាស់់ថ្លែវងត្ថុាមនៃថាាអេដុើមដុការំលស់់ (ត្ថុ)

 (ង) វិភិាគាត្ថុាមនាិវាសំនាដឹាានា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

និវ៉ាសួដាា�ន ៥៨២.៣៥៦.៥៤៣ ២.៣៥៥.៦៣២.២១៨ ៥០៩.៥៣៧.៧១៥ ២.០៧៦.៣៦៦.១៨៨ 

អនិវ៉ាសួដាា�ន ១៦៩.៧៦៨ ៦៨៦.៧១២ ៦.៨៨០.៣៩៥ ២៨.០៣៧.៦១០

ឥណិទាំន�ះ�សួរះប ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ 

 (ចាំ) អំប្រត្ថុាកាារប្របាាកា់

  ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនអ�ិ�ិជ្ជនទាំ��ង្កើន� មានអត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

ឥណិទាំនពាណិិជ្ជីកមួម ៦,៥០% - ២៤% ៦,៨៨% - ២៤%

ឥណិទាំនអ�ិ�ិជ្ជន ៤% - ២៤% ៤% - ២៤%

៩. ប្របាាកា់ត្ថុមកល់ត្ថុាមចាំាា�់អេនាៅធនាាគាារកាណ៍ាាល

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រយៈង្កើពី��ែី

ទីះនបត្រូមួះ�កា�ពីើកិចុះឹ (i) ៨០.២៧០.៦៦២ ៣២៤.៦៩៤.៨២៨ ៧៩.៥៤១.៣៥០ ៣២៤.១៣១.០០១ 

រយៈង្កើពី�ខែវ�

ត្រូបាក់�មួើ�់ធានាង្កើ��ង្កើ��មួទីះន (ii) ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៦២.៥០០

៨៧.៧៧០.៦៦២ ៣៥៥.០៣២.៣២៨ ៨៧.០៤១.៣៥០ ៣៥៤.៦៩៣.៥០១ 

  (i) ទូុនា�ប្រមុងកាាត្ថុពីើកាិចាំច
    ទីះនបត្រូមួះ�កា�ពីើកិចុះឹគឺឺជាទីះនបត្រូមួះ�អប�បបរមាខែ��ត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួអត្រូតា ៧% ថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន និ�ត្រូបាក់កមួឹីជាត្រូបាក់ង្កើរៀ� 

និ�ជារូបិយប័ណិណង្កើផ្ត�ស�ៗ (២០១៩ ៖ ៨% ជាត្រូបាក់ង្កើរៀ� និ� ១២,៥% ជារូបិយប័ណិណង្កើផ្ត�ស�ៗ)។ ទីះនបត្រូមួះ�កា�ពីើកិចុះឹង្កើ��ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន 
និ�ត្រូបាក់កមួឹី មួិនមានការត្រូបាក់ង្កើទី។

  (ii) ប្របាាកា់ត្ថុមកល់ធានាាអេល�អេដឹ�មទូុនា
    ង្កើយា�តាមួត្រូបកាសួង្កើ�� ធ៧-០១-១៣៦ត្រូប.ក. ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ��ះលា ឆំ្នាំ��២០០១ ង្កើចុះញង្កើដាយធនាគារកណ្តាា�� សួតពីីី “ត្រូបាក់�មួើ�់ធានាង្កើ��ង្កើ��មួទីះន”  

�ត្រូមូួវឱ្�យធនាគារ�មួើ�់ត្រូបាក់ចុះ�នួន ១០% ថ្ងៃនង្កើ��មួទីះនបានប�់របស់ួធនាគារ ជាត្រូបាក់�មួើ�់ធានាង្កើ��ង្កើ��មួទីះនង្កើ�ធនាគារកណ្តាា��។ ត្រូបាក់�មួើ�់ង្កើន�មិួន 
សួត្រូមាប់ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់កូ��ត្រូប�ិប�តិការត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃរបសួ់ធនាគារង្កើទី ង្កើហ៊ុ�យនឹ�ត្រូ�ូវប�ើិ�ជ្ជូនធនាគារវិញ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ធនាគារសួម័ត្រូគឺចុះិ�តបញ្ជីឹប់ត្រូប�ិប�តិការ 
អាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�នង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួកមួុ�ជា។

  (iii) អំប្រត្ថុាកាារប្របាាកា់
២០២០ ២០១៩

ទីះនបត្រូមួះ�កា�ពីើកិចុះឹ គាា�ន គាា�ន

ត្រូបាក់�មួើ�់ធានាង្កើ��ង្កើ��មួទីះន ០,៤៨% ០,៤៨%
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

១០. ប្រទ្ធពិយស់មាត្ថុិិ នាិង�រិកាខារ

កាារថ្លែកាលមិ
ប្រទ្ធពិយជាួល

�រិកាខារ
កាារិយាល័យ

អេប្រគាឿងស់ងាារិម
នាិង�រិកាខារ��ពិាកា់ �រិកាខារកាុ�ពិយ�ទ្ធ័រ យានាយនាិ

កាារងារ កា�ពិុង
ដុ�អេណ៍ើរកាារ ស់រុ�

រយៈអេពិលថ្លែវង ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

លេ�នៃ�ៃទុ�០១ ខែ�មក្តីរា ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ៣.២៦៥.៨១១ ២.៤៧១.៤១៨ ៥២៣.៧៧២ ១.៣៦៤.៧៥៧ ៧៣៨.៧២១ ១៩១.៦២៩ ៨.៥៥៦.១០៨

រំ�សួ់ប�គរ (២.៣៧៤.៥៣៥) (២.០១១.៣២១) (៣៦៦.៥៧៨) (១.៣០៤.៦៩៦) (៤៧២.១៨៤) - (៦.៥២៩.៣១៤)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធ ៨៩១.២៧៦ ៤៦០.០៩៧ ១៥៧.១៩៤ ៦០.០៦១ ២៦៦.៥៣៧ ១៩១.៦២៩ ២.០២៦.៧៩៤

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៣.៥៨១.១៤៧ ១.៨៤៨.៦៧០ ៦៣១.៦០៥ ២៤១.៣២៥ ១.០៧០.៩៤៦ ៧៦៩.៩៦៥ ៨.១៤៣.៦៥៨

��មាប់ដំំណាចុះ់ឆ្នំាាំ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធង្កើ��មួត្រូគា ៨៩១.២៧៦ ៤៦០.០៩៧ ១៥៧.១៩៤ ៦០.០៦១ ២៦៦.៥៣៧ ១៩១.៦២៩ ២.០២៦.៧៩៤

បខែនិមួ - ១១០.៤០៣ - ៣៧.០៤៤ ៤៣៧.៥០០ ៥២៤.៨៩០ ១.១០៩.៨៣៧

�ក់ង្កើចុះញ (២៦.៧៧៣) - - - (៦.០០៣) - (៣២.៧៧៦)

រំ�សួ់ (២៦៧.៩៨០) (២០៨.១៣៥) (៦៣.៩៩៥) (៤៧.២០៧) (៩៩.៤៥៧) - (៦៨៦.៧៧៤)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធចុះះ�ត្រូគា ៥៩៦.៥២៣ ៣៦២.៣៦៥ ៩៣.១៩៩ ៤៩.៨៩៨ ៥៩៨.៥៧៧ ៧១៦.៥១៩ ២.៤១៧.០៨១

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ២.៦៧៥.៥៨៧ ២.៥៨១.៨២១ ៥២៣.៧៧២ ១.៤០១.៨០១ ៩០២.១២០ ៧១៦.៥១៩ ៨.៨០១.៦២០

រំ�សួ់ប�គរ (២.០៧៩.០៦៤) (២.២១៩.៤៥៦) (៤៣០.៥៧៣) (១.៣៥១.៩០៣) (៣០៣.៥៤៣) - (៦.៣៨៤.៥៣៩)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធ ៥៩៦.៥២៣ ៣៦២.៣៦៥ ៩៣.១៩៩ ៤៩.៨៩៨ ៥៩៨.៥៧៧ ៧១៦.៥១៩ ២.៤១៧.០៨១

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ២.៤៣០.៨៣១ ១.៤៧៦.៦៣៨ ៣៧៩.៧៨៦ ២០៣.៣៣៤ ២.៤៣៩.២០១ ២.៩១៩.៨១៥ ៩.៨៤៩.៦០៥

��មាប់ដំំណាចុះ់ឆ្នំាាំ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធង្កើ��មួត្រូគា ៥៩៦.៥២៣ ៣៦២.៣៦៥ ៩៣.១៩៩ ៤៩.៨៩៨ ៥៩៨.៥៧៧ ៧១៦.៥១៩ ២.៤១៧.០៨១ 

បខែនិមួ ៣៧៥.០៦៦ ២៧៨.៧៥២ ២០៨.៣៧៦ ៣៨៣.០១៩ ៤១.៥០០ ២២៧.០៤៩ ១.៥១៣.៧៦២ 

�ក់ង្កើចុះញ ២៨៩.៣៣២ - - ៤៣៧.៦៩១ - (៧២៧.០២៣) - 

រំ�សួ់ - (១២.១១៤) (១៥.៩៦៨) - (៥.៧៣៥) - (៣៣.៨១៧)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធចុះះ�ត្រូគា (២៣៤.១៣៧) (២០៧.១៩២) (៦៨.៣៣៧) (២០០.៤២៥) (១៤៨.២៨៩) - (៨៥៨.៣៨០)

១.០២៦.៧៨៤ ៤២១.៨១១ ២១៧.២៧០ ៦៧០.១៨៣ ៤៨៦.០៥៣ ២១៦.៥៤៥ ៣.០៣៨.៦៤៦ 

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ

រំ�សួ់ប�គរ ៣.៣៣៩.៩៨៥ ២.៦៥៤.៩០៤ ៦៤៥.៦០៨ ២.២១៤.៩៨៤ ៩០៥.១២០ ២១៦.៥៤៥ ៩.៩៧៧.១៤៦ 

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធ (២.៣១៣.២០១) (២.២៣៣.០៩៣) (៤២៨.៣៣៨) (១.៥៤៤.៨០១) (៤១៩.០៦៧) - (៦.៩៣៨.៥០០)

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១.០២៦.៧៨៤ ៤២១.៨១១ ២១៧.២៧០ ៦៧០.១៨៣ ៤៨៦.០៥៣ ២១៦.៥៤៥ ៣.០៣៨.៦៤៦ 

៤.១៥៣.៣៤១ ១.៧០៦.២២៥ ៨៧៨.៨៥៧ ២.៧១០.៨៩០ ១.៩៦៦.០៨៤ ៨៧៥.៩២៦ ១២.២៩១.៣២៣ 
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ១១. ភាត្ថុិស់នាយា

 ក�ណិ�់សួមាា��់ង្កើន�ផ្តត�់នូវពី័�៌មានអ�ពីីភូ�ិសួន�យា ខែ��ធនាគារជាភាគឺីអនកជ្ជួ�។

  ធនាគារជ្ជួ�អគារមួួយចុះ�នួនសួត្រូមាប់ង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តិការជាការិយា�័យកណ្តាា�� ការិយា�័យសាខ្លាំ និ�បរិកាា�រ។ ជាទីូង្កើ� កិចុះឹសួន�យាជ្ជួ�ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���សួត្រូមាប់រយៈង្កើពី� 
ក�ណិ�់ចាប់ពីី២ឆ្នាំំ��រហ៊ុូ���់១៥ឆ្នាំំ��។ ភូ�ិសួន�យាទាំ��ង្កើន�មានរយៈង្កើពី�ជ្ជួ� ខែ��បញ្ញាា�ក់ពីីការង្កើ���ថ្ងៃ�ែ និ�សួិទីធិបនតកិចុះឹសួន�យា�ះសួៗគាំ�។ ចុះ�ង្កើពា�ការបនតកិចុះឹសួន�យាជា�ម ី  
�កំ�ណិឌថ្ងៃន ភូ�ិសួន�យាទាំ��ង្កើន�ត្រូ�ូវបានចុះរចាង្កើ���វិញ។

 (កា) ចាំ�នាួនាទូឹកាប្របាាកា់ផ្នែដឹលបាានាទូទូួលសំគាល់អេនាៅកាំ�ងរបាាយកាារណ៍៍សំុានាភិាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ (រយៈង្កើពី�ខែវ�)៖

អគារ ១៣.៩៣២.៧៨៤ ៥៦.៣៥៨.១១១ ១.៣០៣.៩៨២ ៥.៣១៣.៧២៧

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា៖

រយៈង្កើពី��ែី ១.៥៣៨.១៥៩ ៦.២២១.៨៥៣ ២៨៥.២១៥ ១.១៦២.២៥១

រយៈង្កើពី�ខែវ� ១៣.១៥១.៨១១ ៥៣.១៩៩.០៧៦ ១.៥៤៧.១៦០ ៦.៣០៤.៦៧៧

១៤.៦៨៩.៩៧០ ៥៩.៤២០.៩២៩ ១.៨៣២.៣៧៥ ៧.៤៦៦.៩២៨

  កូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� ការបខែនិមួត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ មានចុះ�នួន ១៣.០៣៦.២៤៦ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក (២០១៩ ៖ សួូន�យ)។

 (�) ចាំ�នាួនាទូឹកាប្របាាកា់ផ្នែដឹលបាានាទូទូួលសំគាល់អេនាៅកាំ�ងរបាាយកាារណ៍៍ចាំ�អេណ៍ញ-�ាត្ថុ

  របាយការណិ៍ចុះ�ណិញ-ខ្លាំ� បង្កាហ�ញនូវចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ��ពាក់ពី័នធនឹ�ភូ�ិសួន�យា �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ ៖

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រំ�សួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ (ក�ណិ�់សួមាា��់ ២៧) ១.២១៣.៧១០ ៤.៩៤៨.២៩៦ ៤៩៧.២៤៨ ២.០១៤.៨៤៩

ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ង្កើ��ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា (ក�ណិ�់សួមាា��់ ២១) ៥៣៩.១៤៦ ២.១៩៨.០៩៨ ៨៨.០០៦ ៣៥៦.៦០០

ចុះ�ណ្តាយពាក់ពី័នធនឹ�ភូ�ិសួន�យារយៈង្កើពី� �ែី  
(រួមួបញ្ជីុ��កូ��ចុះ�ណ្តាយ ត្រូប�ិប�តិការ ង្កើផ្ត�ស�ៗ) (ក�ណិ�់សួមាា��់ ២៨) ១៥៣.២៨៥ ៦២៤.៩៤៣ ៨៥.០៦៧ ៣៤៤.៦៩១

១.៩០៦.១៤១ ៧.៧៧១.៣៣៧ ៦៧០.៣២១ ២.៧១៦.១៤០

  ��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កើចុះញសួរះបសួត្រូមាប់ភូ�ិសួន�យាឆ្នាំំ��២០២០មានចុះ�នួន ១.៦៧៧.៣៥០�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក (២០១៩៖ ៧៨៨.១៦២ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក)។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

១២. ប្រទ្ធពិយស់កាមាអរូ��

កាមាវិធ�កាុ�ពិយ�ទ្ធ័រ កាមាវិធ�កា�ពិុង ដុ�អេណ៍ើរកាារ ស់រុ�

រយៈអេពិលថ្លែវង ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០១៩

ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ២.៩០០.៣២៦ - ២.៩០០.៣២៦

រំ�សួ់ប�គរ (១.៣៤២.៥៤៤) - (១.៣៤២.៥៤៤)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធ ១.៥៥៧.៧៨២ - ១.៥៥៧.៧៨២

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៦.២៥៩.១៦៨ - ៦.២៥៩.១៦៨

សួត្រូមាប់��ណ្តាចុះ់ឆ្លន��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធង្កើ��មួត្រូគា ១.៥៥៧.៧៨២ - ១.៥៥៧.៧៨២

បខែនិមួ ៣១០.៥៩៥ - ៣១០.៥៩៥

រំ�សួ់ (៤៨៩.៤៧៤) - (៤៨៩.៤៧៤)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធចុះះ�ត្រូគា ១.៣៧៨.៩០៣ - ១.៣៧៨.៩០៣

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ៣.២១០.៩២១ - ៣.២១០.៩២១

រំ�សួ់ប�គរ (១.៨៣២.០១៨) - (១.៨៣២.០១៨)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធ ១.៣៧៨.៩០៣ - ១.៣៧៨.៩០៣

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៥.៦១៩.០៣០ - ៥.៦១៩.០៣០

សួត្រូមាប់��ណ្តាចុះ់ឆ្លន��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធង្កើ��មួត្រូគា ១.៣៧៨.៩០៣ - ១.៣៧៨.៩០៣

បខែនិមួ ១.១២៣.២៨៥ ១.៨៤៤.៦៥៥ ២.៩៦៧.៩៤០

រំ�សួ់ (៤៧៨.៧៣៤) - (៤៧៨.៧៣៤)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធចុះះ�ត្រូគា ២.០២៣.៤៥៤ ១.៨៤៤.៦៥៥ ៣.៨៦៨.១០៩

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ ៤.៣៣៤.២០៦ ១.៨៤៤.៦៥៥ ៦.១៧៨.៨៦១

រំ�សួ់ប�គរ (២.៣១០.៧៥២) - (២.៣១០.៧៥២)

�ថ្ងៃមួែចុះះ�បញ្ជីីីសួះទីធ ២.០២៣.៤៥៤ ១.៨៤៤.៦៥៥ ៣.៨៦៨.១០៩

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៨.១៨៤.៨៧១ ៧.៤៦១.៦៣០ ១៥.៦៤៦.៥០១
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ១៣.  (��ណ៍ុល)ពិនាធពិនាយារ/ពិនាធពិនាយារប្រទ្ធពិយស់កាមា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រយៈង្កើពី�ខែវ�

ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួម ៤.០៦៨.៦២៩ ១៦.៤៥៧.៦០៣ ១.០០១.៣៨៥ ៤.០៨០.៦៤៤

ប�ណិុ�ពីនធពីន�យារ (២.៧៨៦.៥៥៧) (១១.២៧១.៦២២) (១.៥២៩.៩២៤) (៦.២៣៤.៤៤០)

ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួម/(ប�ណិុ�)សួះទីធ ១.២៨២.០៧២ ៥.១៨៥.៩៨១ (៥២៨.៥៣៩) (២.១៥៣.៧៩៦)

 
 បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ពីនធពីន�យារត្រូទីពី�យសួកមួម/(ប�ណិុ�)សួះទីធ កូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

  (i) ពីនាធពីនាយារប្រទូពីយសំកាមា

��ណ៍ុល
ភាត្ថុិស់នាយា

�ាត្ថុពិ�កាារ
ថាយចាំុ�ត្ថុនៃមា រំលស់់ពិអេនាា�នា

អត្ថុុប្រ�អេយ�ជានា៍
�ុគាគលិកា

កានៃប្រមឥណ៍ទ្ធានា
មិនាទ្ធានា់រំលស់់ ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០១៩ ៤៨៩.៤៩៣ - ២៦.៨៨៥ ២៣.៩៩២ ៤៧៩.៤៩៤ ១.០១៩.៨៦៤

ក�់ត្រូតាជា(បនុ�ក)/ឥណិទាំនកូ��ចុះ�ង្កើណិញ -ខ្លាំ� (១២៣.០១៨) - ៨៦.២០៤ - ១៨.៣៣៥ (១៨.៤៧៩)

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ៣៦៦.៤៧៥ - ១១៣.០៨៩ ២៣.៩៩២ ៤៩៧.៨២៩ ១.០០១.៣៨៥

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១.៤៩៣.៣៨៦ - ៤៦០.៨៣៨ ៩៧.៧៦៧ ២.០២៨.៦៥៣ ៤.០៨០.៦៤៤

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០២០ ៣៦៦.៤៧៥ - ១១៣.០៨៩ ២៣.៩៩២ ៤៩៧.៨២៩ ១.០០១.៣៨៥

ក�់ត្រូតាជា(បនុ�ក)/ឥណិទាំនកូ��ចុះ�ង្កើណិញ -ខ្លាំ� ២.៥៧១.៥១៩ ៤៨០.០៧៩ (២១.០៩២) - ៣៦.៧៣៨ ៣.០៦៧.២៤៤

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ២.៩៣៧.៩៩៤ ៤៨០.០៧៩ ៩១.៩៩៧ ២៣.៩៩២ ៥៣៤.៥៦៧ ៤.០៦៨.៦២៩

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១១.៨៨៤.១៨៦ ១.៩៤១.៩២០ ៣៧២.១២៨ ៩៧.០៤៨ ២.១៦២.៣២១ ១៦.៤៥៧.៦០៣

  (ii) ��ណ៍ុលពីនាធពីនាយារ

ប្រទ្ធពិយស់កាមា ថ្លែដុលមានាស់ិទ្ធធិ អេប្រ�ើប្របាាស់់ �ាត្ថុពិ�កាារ ថាយចាំុ�ត្ថុនៃមា ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០១៩ (៣៦០.២៤៦) (៦៣៩.៩០៣) (១.០០០.១៤៩)

ក�់ត្រូតាជាឥណិទាំន/(បនុ�ក)កូ��ចុះ�ង្កើណិញ -ខ្លាំ� ៩៩.៤៥០ (៦២៩.២២៥) (៥២៩.៧៧៥)

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ (២៦០.៧៩៦) (១.២៦៩.១២៨) (១.៥២៩.៩២៤)

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� (១.០៦២.៧៤៤) (៥.១៧១.៦៩៦) (៦.២៣៤.៤៤០)

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ឆ្នាំំ��២០២០ (២៦០.៧៩៦) (១.២៦៩.១២៨) (១.៥២៩.៩២៤)

ក�់ត្រូតាជាឥណិទាំន/(បនុ�ក)កូ��ចុះ�ង្កើណិញ -ខ្លាំ� (២.៥២៥.៧៦១) ១.២៦៩.១២៨ (១.២៥៦.៦៣៣)

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ (២.៧៨៦.៥៥៧) - (២.៧៨៦.៥៥៧)

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� (១១.២៧១.៦២២) - (១១.២៧១.៦២២)
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

១៤. ប្រទ្ធពិយស់កាមាអេផសងៗ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

បះង្កើរត្រូបទាំនអ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិក ១.៥២០.៦៩២ ៦.១៥១.១៩៩ ១.៣២០.៩០៥ ៥.៣៨២.៦៨៧

កថ្ងៃត្រូមួខែផ្តនកចុះ�បាប់ខែ��ត្រូ�ូវទីទីួ� ១.២៩២.៧៩៦ ៥.២២៩.៣៦០ ១.០៩០.៦៥៩ ៤.៤៤៤.៤៣៥

ត្រូបាក់កក់ ៦៤២.៩៧៦ ២.៦០០.៨៣៨ ៦៣៤.៨៣៦ ២.៥៨៦.៩៥៧

សួមាា�រផ្តគ�់ផ្តគ�់ ១៨៨.៩៩០ ៧៦៤.៤៦៤ ១៣៥.៤៩៩ ៥៥២.១៥៨

ចុះ�ណ្តាយប�់មួះន ១៧៩.៧១៦ ៧២៦.៩៥២ ៥៩៧.៦៨៣ ២.៤៣៥.៥៥៨

ទីឹកត្រូបាក់ភាគឺីពាក់ពី័នធជ្ជ�ពាក់ 
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៣.គឺ) ៥១.៨៩៣ ២០៩.៩០៧ ១៣៧.៣៦៥ ៥៥៩.៧៦៣

ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២២៧.០២២ ៩១៨.៣០៤ ៦៧.០៩៦ ២៧៣.៤១៧

៤.១០៤.០៨៥ ១៦.៦០១.០២៤ ៣.៩៨៤.០៤៣ ១៦.២៣៤.៩៧៥

�ក៖ សួ�វិធានធនការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ� ទីះក (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.�) (១៦៨.១៨២) (៦៨០.២៩៦) (៣៩២.២៨០) (១.៥៩៨.៥៤១)

៣.៩៣៥.៩០៣ ១៥.៩២០.៧២៨ ៣.៥៩១.៧៦៣ ១៤.៦៣៦.៤៣៤

រយៈង្កើពី��ែី ១.៦៦៩.៧៦៨ ៦.៧៥៤.២១២ ១.៧៦២.៦៥៧ ៧.១៨២.៨២៧

រយៈង្កើពី�ខែវ� ២.២៦៦.១៣៥ ៩.១៦៦.៥១៦ ១.៨២៩.១០៦ ៧.៤៥៣.៦០៧

៣.៩៣៥.៩០៣ ១៥.៩២០.៧២៨ ៣.៥៩១.៧៦៣ ១៤.៦៣៦.៤៣៤

១៥. ប្របាាកា់�អេញ្ញញើរ�ស់់ធនាាគាារ និាងប្រគាឹ�ស់ុានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រយៈង្កើពី��ែី

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ ១៤៩.៨៣៧.១៩៤ ៦០៦.០៩១.៤៥០ ១០១.៣១៤.៣៤២ ៤១២.៨៥៥.៩៤៣

គឺណិនីចុះរនត ១៨.២៦៨.២៩១ ៧៣.៨៩៥.២៣៧ ៤១.៥៨២.៦៣៧ ១៦៩.៤៤៩.២៤៦

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�សួន�ស� ២.៤២៥.២៨៩ ៩.៨១០.២៩៤ ៤៩៥.៣៨៣ ២.០១៨.៦៨៦

១៧០.៥៣០.៧៧៤ ៦៨៩.៧៩៦.៩៨១ ១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

  អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��សួត្រូមាប់ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

គឺណិនីចុះរនត ០%-២,៧៨% ០% - ២,៨០%

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�សួន�ស� ០,៥០% ០,៥០%

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ ០,៨៩%-២,៤០% ២% - ៥,៥០%
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ១៦. ប្របាាកា់�អេញ្ញញើរ�ស់់អត្ថុិថាិជានា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ ៣៧៥.៨៨៦.៨៤៧ ១.៥២០.៤៦២.២៩៦ ២៩៨.៤៣៤.៩៣៨ ១.២១៦.១២២.៣៧២

គឺណិនីចុះរនត ១៥៦.៨៥៣.៦៩៧ ៦៣៤.៤៧៣.២០៤ ២៦៩.៦៩៨.១៧២ ១.០៩៩.០២០.០៥១

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�សួន�ស� ៦៦.៣៦៥.៣០៤ ២៦៨.៤៤៧.៦៥៥ ៦៤.៦៣៦.៥៤៨ ២៦៣.៣៩៣.៩៣៣

៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

រយៈង្កើពី��ែី ៥៨៥.៤៥៥.៣៣៩ ២.៣៦៨.១៦៦.៨៤៦ ៦២៤.៦៩០.២៨៥ ២.៥៤៥.៦១២.៩១១

រយៈង្កើពី�ខែវ� ១៣.៦៥០.៥០៩ ៥៥.២១៦.៣០៩ ៨.០៧៩.៣៧៣ ៣២.៩២៣.៤៤៥

៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

 អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��សួត្រូមាប់ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

គឺណិនីចុះរនត ០% - ២,៣៨% ០% - ២,១០%

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�សួន�ស� ០,៥០% - ១,២៥% ០,៥០% - ១,៣០%

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ ១,៥០% - ៦,៦៨% ១,៥០% - ១០%

១៧.  ប្របាាកា់កាមច�

  ត្រូបាក់កមីឹួពីី ធនាគារកណ្តាា�� គឺឺជាត្រូបាក់កមីឹួកូ��ទីត្រូមួ�់ជាត្រូប�ិប�តកិារផ្តត�់សួនទនីយភាពី ង្កើដាយមានការធានា (LPCO) គឺឺជាត្រូបាក់កមីឹួជាត្រូបាក់ង្កើរៀ� ខែ��មានរយៈង្កើពី�កូ��ចុះង្កើនំា��ពីី 
៦ខែ� ង្កើ� ១២ខែ� ខែ��ធនាគារបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ NCD ជាត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិកជាត្រូទីពី�យបញ្ញាា�� (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៥)។ អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្លន��សួិិ�កូ��ចុះង្កើនាំ��ពីី ២,៧០% ង្កើ� 
៤,៥០% (២០១៩ ៖ ២,៨០% ង្កើ� ៣%)។

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

LPCO ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� - រយៈង្កើពី��ែី៖

ចុះ�នួនត្រូបាក់ង្កើ��មួ ៣៣.៨៥៦.៦៤២ ១៣៦.៩៥០.១១៧ ២៧.៤៨៤.៦៨៨ ១១២.០០០.១០៤ 

ការត្រូបាក់ត្រូ�ូវប�់ ៣៩៥.៧៩៦ ១.៦០០.៩៩៥ ១២៦.៤៧០ ៥១៥.៣៦៥ 

៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២ ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩ 

 បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ប�ណិុ�ខែ��ង្កើក��មួកពីីសួកមួមភាពីហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន – ត្រូបាក់កមួឹី

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩ - -

ការបខែនិមួ ៦៨.៩៦១.៦៨១ ២៨១.១៥៦.៧៧៣ ២៩.៥៤៦.០៤០ ១១៩.៧២០.៥៥៤

ការទីូទាំ�់សួ� (៦២.៧៩៣.៥៧២) (២៥៦.០០៩.៣៩៣) (២.០៥៧.៨១៥) (៨.៣៣៨.២៦៦)

ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់កូ��ឆ្នាំំ��(ក�ណិ�់សួមាា��់២១) ១.២២២.៦១៦ ៤.៩៨៤.៦០៥ ១៥៦.២៧៨ ៦៣៣.២៣៨

ការទីូទាំ�់ការត្រូបាក់ (៩៩៨.៣១៩) (៤.០៧០.១៤៧) (២៦.៣២៣) (១០៦.៦៦១)

�ង្កើមួុ��ពីីការង្កើផ្លាា��បូ�រ ២៤៨.៨៧៤ ១.០១៤.៦៥៩ (៧.០២២) (២៨.៤៥៣)

�ង្កើមួុ��ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណ - (១.០៤០.៨៥៤) - ៦៣៥.០៥៧

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២ ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

១៨.  ��ណ៍ុលពិនាធអេលើប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូលកាំ�ងឆ្នាំំា�

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ២.៨៩៣.៧៥៣ ១១.៧៩២.០៤៣ ១.៤០៨.៥៩០ ៥.៦៥៩.៧១៥

ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�កូ��ឆ្នាំំ�� 
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ២៩) ២.៥២៩.២៧៧ ១០.៣១១.៨៦១ ៣.៣១៩.៨៤៣ ១៣.៤៥២.០០៤

ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�បានប�់ (៣.១៧៥.០៣៣) (១២.៩៤៤.៦១០) (១.៨៣៤.៦៨០) (៧.៤៧៦.៣២៣)

ការបាា�ន់សាា�នង្កើ��សួថ្ងៃនពីនធកូ��ឆ្នាំំ��របសួ់ឆ្នាំំ��មួះន (២០៧.៤៤៣) (៨៤៥.៧៤៥) - -

�ង្កើមួុ��ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណ - (៥៩.៥០៨) - ១៥៦.៦៤៧

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ២.០៤០.៥៥៤ ៨.២៥៤.០៤១ ២.៨៩៣.៧៥៣ ១១.៧៩២.០៤៣

១៩. ��ណ៍ុលអេផសងៗ
២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

មួូ�ប�បទាំនបត្រូ�សួត្រូមាប់ត្រូបមួូ�ត្រូបាក់ ១.៨៦០.១០៥ ៧.៥២៤.១២៥ ៤.១១២.៩៣៥ ១៦.៧៦០.២១០

ប�គរត្រូបាក់រង្កាា�ន់ ៤១៤.០៣១ ១.៦៧៤.៧៥៥ ១.២៥០.២៤២ ៥.០៩៤.៧៣៦

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក  ង្កើ��កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ 
ឥណិទាំន និ�កិចុះឹសួន�យា ធានាខែផ្តនក ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.ចុះ.ii) ៣៧៧.៩២៦ ១.៥២៨.៧១១ ៣៩.៤៨៧ ១៦០.៩១០

ពីនធត្រូ�ូវប�់ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២៦៩.៤៧៤ ១.០៩០.០២២ ១៥៨.៨៩២ ៦៤៧.៤៨៥

ប�គរចុះ�ណ្តាយង្កើផ្ត�ស�ៗ ១៣៦.១៧៣ ៥៥០.៨២០ ៧០២.៥០៤ ២.៨៦២.៧០៤

ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៤៩៣.១៥៧ ១.៩៩៤.៨២០ ២១៥.១៩៤ ៨៧៦.៩១៥

៣.៥៥០.៨៦៦ ១៤.៣៦៣.២៥៣ ៦.៤៧៩.២៥៤ ២៦.៤០២.៩៦០

រយៈង្កើពី��ែី ៣.៤៣៩.៦៥៥ ១៣.៩១០.០៦៨ ៦.៣៦៨.០៧៣ ២៥.៩៤៩.៨៩៧

រយៈង្កើពី�ខែវ� ១១១.២១១ ៤៥៣.១៨៥ ១១១.១៨១ ៤៥៣.០៦៣

៣.៥៥០.៨៦៦ ១៤.៣៦៣.២៥៣ ៦.៤៧៩.២៥៤ ២៦.៤០២.៩៦០

២០. អេដុើមទ្ធុនា

  គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ង្កើ��មួទីះនចុះះ�បញ្ជីីីសួរះបរបសួ់ធនាគារមានចុះ�នួន ៧៥.០០០.០០០ភាគឺហ៊ុុះន(២០១៩ ៖ ៧៥.០០០.០០០ភាគឺហ៊ុុះន) ខែ��មាន�ថ្ងៃមួែ 
ចារិក១�ះលាំ�រអាង្កើមួរិកកូ��មួួយភាគឺហ៊ុុះន (២០១៩៖ ១�ះលាំ�រអាង្កើមួរិកកូ��មួួយភាគឺហ៊ុុះន)។ ភាគឺហ៊ុុះនខែ��បានអនះមួ័�ទាំ��អសួ់ ត្រូ�ូវបានង្កើចុះញផ្ត�សាយ និ�បានប�់ត្រូបាក់ 
រួចុះរា�់ទាំ��ត្រូសួះ�។

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០

�ង្កើមួុ��ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណ - (២.២៥០.០០០) -   ៤.២៧៥.០០០

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ២១. ចាំ�ណ៍ូលកាារប្របាាកា់ស់ុទ្ធធ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ពីីត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់៖

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន ៤៤.៥២៤.៦៥៦ ១៨១.៥២៧.០២៣ ៣៨.៧៣៥.០៥២ ១៥៦.៩៥៤.៤៣១

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� ធនាគារ ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៦១០.២៧៣ ៦.៥៦៥.០៨៣ ១.៩៤០.៥៤៩ ៧.៨៦៣.១០៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� ធនាគារ កណ្តាា�� ៣៩០.០៣៥ ១.៥៩០.១៧២ ៥១២.៦៣២ ២.០៧៧.១៨៥

៤៦.៥២៤.៩៦៤ ១៨៩.៦៨២.២៧៨ ៤១.១៨៨.២៣៣ ១៦៦.៨៩៤.៧២០

ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ង្កើ��ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់៖

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ១៧.៥០១.៩៥៦ ៧១.៣៥៥.៤៧៥ ១៤.៥៥៤.៩៤៥ ៥៨.៩៧៦.៦៣៨

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�ន ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ២.៣៨៤.៨៦៧ ៩.៧២៣.១០៣ ១.១៦៤.១៧០ ៤.៧១៧.២១៧

ត្រូបាក់កមួឹី (ក�ណិ�់សួមាា��់ ១៧) ១.២២២.៦១៦ ៤.៩៨៤.៦០៥ ១៥៦.២៧៨ ៦៣៣.២៣៨

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា (ក�ណិ�់សួមាា��់១១) ៥៣៩.១៤៦ ២.១៩៨.០៩៨ ៨៨.០០៦ ៣៥៦.៦០០

២១.៦៤៨.៥៨៥ ៨៨.២៦១.២៨១ ១៥.៩៦៣.៣៩៩ ៦៤.៦៨៣.៦៩៣

ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់សួះទីធ ២៤.៨៧៦.៣៧៩ ១០១.៤២០.៩៩៧ ២៥.២២៤.៨៣៤ ១០២.២១១.០២៧

 
  រួមួបញ្ជីុ��ង្កើ�កូ��ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ពីីឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ មានចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ប�គរង្កើ��ឥណិទាំនខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ចុះ�នួន 

១.៦១៥.៧៧១ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក  (២០១៩ ៖ ៣.៥៣១.៤៨១ �ះលាំ�រអាមួរិក)។

២២. ចាំ�ណ៍ូលកានៃប្រមអេជាើងស់ាស់ុទ្ធធ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណិូ�កថ្ងៃត្រូមួង្កើជ្ជ��សា៖

កថ្ងៃត្រូមួពីីង្កើសួវ៉ាង្កើផ្តទរត្រូបាក់ ១.០១៦.០១៧ ៤.១៤២.៣០១ ៩៣៨.១០៦ ៣.៨០១.២០៦

កថ្ងៃត្រូមួពីីការសួ�ឥណិទាំនមួះនកា�ក�ណិ�់ ៤៣៦.១០៨ ១.៧៧៨.០១២ ៦៤៦.៥៦៣ ២.៦១៩.៨៧៣

កថ្ងៃត្រូមួពីីឥណិទាំនវិបារូបន៍មួិនបានង្កើត្រូប� ២៨៤.៦៨៦ ១.១៦០.៦៦៥ ២៧៧.៣៧១ ១.១២៣.៩០៧

កថ្ងៃត្រូមួង្កើសួវ៉ាឥណិទាំនពាណិិជ្ជីកមួម ១៣៩.៤៥៣ ៥៦៨.៥៥០ ១៧២.០៣៧ ៦៩៧.០៩៤

កថ្ងៃត្រូមួង្កើផ្ត�ស�ៗ ៤៣៦.៧៣៩ ១.៧៨០.៥៨៥ ៣៩០.៦២៣ ១.៥៨២.៨០៤

២.៣១៣.០០៣ ៩.៤៣០.១១៣ ២.៤២៤.៧០០ ៩.៨២៤.៨៨៤

ចុះ�ណ្តាយកថ្ងៃត្រូមួង្កើជ្ជ��សា ៩.៤១៦ ៣៨.៣៨៩ ៩.០០៨ ៣៦.៥០០

ចុះ�ណិូ�កថ្ងៃត្រូមួង្កើជ្ជ��សាសួះទីធ ២.៣០៣.៥៨៧ ៩.៣៩១.៧២៤ ២.៤១៥.៦៩២ ៩.៧៨៨.៣៨៤
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

២៣. ចាំ�ណ៍ូលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារអេផសងៗ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណិូ�ភាគឺលាភូ ២៨.៩៥២ ១១៨.០៣៧ ២៥.៥៧៥ ១០៣.៦៣០

ចុះ�ណិូ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៦៤.២១៨ ២៦១.៨១៧ ៦១.៨៦២ ២៥០.៦៦៥

៩៣.១៧០ ៣៧៩.៨៥៤ ៨៧.៤៣៧ ៣៥៤.២៩៥

២៤. ចាំ�អេណ៍ញ/(�ាត្ថុ)អេផសងៗ - សុ់ទ្ធធ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ង្កើណិញ/(ខ្លាំ�)ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណ ៣១៦.០៣៦ ១.២៨៨.៤៧៩ (២៣២.២៩៩) (៩៤១.២៧៦)

(ខ្លាំ�)/ចុះ�ង្កើណិញពីីការ�ក់ត្រូទីពី�យសួកមួម (៣.៥៦៥) (១៤.៥៣៥) ៩៧.៨០០ ៣៩៦.២៨៦

៣១២.៤៧១ ១.២៧៣.៩៤៤ (១៣៤.៤៩៩) (៥៤៤.៩៩០)

២៥. �ាត្ថុ�ណ៍ាាលមកាពិ�កាារថាយចាំុ�ត្ថុនៃមាឥណ៍ទ្ធានា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណ្តាយការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន/(ក�់ត្រូតា  ត្រូ��ប់មួកវិញ)៖

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ១៤.៦៧២.២៨៣ ៥៩.៨១៨.៨៩៨ (១.៣២៨.៨៩៥) (៥.៣៨៤.៦៨៣)

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន និ�ការធានា ខែផ្តនក ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៣៣៨.៤៣៩ ១.៣៧៩.៨១៦ (២៧.៤៤៦) (១១១.២១១)

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ ង្កើផ្ត�ស�ៗ (៧៧៩.៥០៤) (៣.១៧៨.០៣៨) ៦២៤.៥៩៥ ២.៥៣០.៨៥៩

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ (២២៤.០៩៨) (៩១៣.៦៤៨) ៥.៥២២ ២២.៣៧៥

១៤.០០៧.១២០ ៥៧.១០៧.០២៨ (៧២៦.២២៤) (២.៩៤២.៦៦០)

២៦. ចាំ�ណ៍ាយ�ុគាគលិកា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូបាក់ង្កើបៀវ��សរ៍ និ�ត្រូបាក់ង្កើមាា�� ៣.៧៣៨.៧៣៤ ១៥.២៤២.៨១៩ ៣.២០៤.៣០៣ ១២.៩៨៣.៨៣៦

ត្រូបាក់រង្កាា�ន់ និ�ចុះ�ណ្តាយត្រូបាក់ង្កើ��កទីឹកចុះិ�ត ២៣៧.៨០៦ ៩៦៩.៥៣៥ ៧០៩.៨៨៥ ២.៨៧៦.៤៥៤

ការទីូទាំ�់ត្រូបាក់ប�ណ្តាចុះ់អ�ី�ភាពីការង្ការ ១៥៨.៧០៥ ៦៤៧.០៤០ ១៧០.១២៦ ៦៨៩.៣៥១

អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិកង្កើផ្ត�ស�ៗ ៣២០.០១២ ១.៣០៤.៦៨៩ ៤៦១.២៥១ ១.៨៦៨.៩៨៨

៤.៤៥៥.២៥៧ ១៨.១៦៤.០៨៣ ៤.៥៤៥.៥៦៥ ១៨.៤១៨.៦២៩
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ២៧. រំលស់់ប្រទ្ធពិយស់មាត្ថុិិ នាិង�រិកាខារ នាិងរំលស់់ប្រទ្ធពិយស់កាមាអរូ��

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

រំ�សួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ (ក�ណិ�់សួមាា��់ ១១) ១.២១៣.៧១០ ៤.៩៤៨.២៩៦ ៤៩៧.២៤៨ ២.០១៤.៨៤៩

រំ�សួ់ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ 
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ១០) ៨៥៨.៣៨០ ៣.៤៩៩.៦១៥ ៦៨៦.៧៧៤ ២.៧៨២.៨០៨

រំ�សួ់ត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបី (ក�ណិ�់សួមាា��់ ១២) ៤៧៨.៧៣៤ ១.៩៥១.៧៩៨ ៤៨៩.៤៧៤ ១.៩៨៣.៣៤៩

២.៥៥០.៨២៤ ១០.៣៩៩.៧០៩ ១.៦៧៣.៤៩៦ ៦.៧៨១.០០៦

២៨. ចាំ�ណ៍ាយប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារអេផសងៗ
២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណ្តាយជ្ជួសួជ្ជះ� និ�ខែ�ទាំ� ៧៧៥.៦៣៩ ៣.១៦២.២៨០ ៦៥៨.៧៥២ ២.៦៦៩.២៦៣

ចុះ�ណ្តាយសួនិតសួះ� ៣១៤.២៧៦ ១.២៨១.៣០៣ ២៩៣.០៨៩ ១.១៨៧.៥៩៧

កថ្ងៃត្រូមួអាជាា�ប័ណិណ ២៧២.៣២៣ ១.១១០.២៦១ ២៧៩.៧៤៣ ១.១៣៣.៥១៩

ង្កើសួវ៉ាធនាគារ ២៣៧.២៥៩ ៩៦៧.៣០៥ ២៣០.៨០១ ៩៣៥.២០៦

ទីឹកង្កើភូែ�� ២៣៤.២៣៥ ៩៥៤.៩៧៦ ២០៩.៩៤១ ៨៥០.៦៨១

ចុះ�ណ្តាយធានារាា�ប់រ� ១៩៥.៧០៧ ៧៩៧.៨៩៧ ១៦៩.៧២២ ៦៨៧.៧១៤

ចុះ�ណ្តាយការជ្ជួ� ១៥៣.២៨៥ ៦២៤.៩៤៣ ៨៥.០៦៧ ៣៤៤.៦៩១

ចុះ�ណ្តាយទី�នាក់ទី�ន� ១២៣.៦៨២ ៥០៤.២៥២ ១១៧.៥២១ ៤៧៦.១៩៥

កថ្ងៃត្រូមួង្កើសួវ៉ាខែផ្តនកចុះ�បាប់ និ�ង្កើសួវ៉ាវិជាា�ជ្ជីវៈ ១២៣.២៩០ ៥០២.៦៥៣ ១២៣.៣៧៣ ៤៩៩.៩០៧

ផ្ត�សាយពាណិិជ្ជីកមួម និ�ទី�នាក់ទី�ន� សាធារណិៈ ១១៥.៧៧៥ ៤៧២.០១៥ ៤៣៦.២១២ ១.៧៦៧.៥៣១

ចុះ�ណ្តាយ��ង្កើណិ�រការយានយនត ១១០.៨០១ ៤៥១.៧៣៦ ១១៦.៨៦៦ ៤៧៣.៥៤១

សួមាា�រផ្តគ�់ផ្តគ�់ការិយា�័យ ៧២.៧៣២ ២៩៦.៥២៨ ៥១.១៧៦ ២០៧.៣៦៥

ការង្កើបា�ពីះមួ័ និ�ទីត្រូមួ�់ខែបបបទីង្កើផ្ត�ស�ៗ ៦១.៨១៥ ២៥២.០២០ ៣៤.៩៩៨ ១៤១.៨១២

ការង្កើធើ���ង្កើណិ�រ ការសាំ�ក់ង្កើ� និ�អាហារ ៥១.១៩៦ ២០៨.៧២៦ ១០៦.៦១៧ ៤៣២.០១២

កថ្ងៃត្រូមួរបសួ់ត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� 
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៣.�) ៣០.០៥៧ ១២២.៥៤២ ៣៨.៤១២ ១៥៥.៦៤៥

ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៤៤៧.៦៧៤ ១.៨២៥.១៦៧ ២៩១.០៣៩ ១.១៧៩.២៩០

៣.៣១៩.៧៤៦ ១៣.៥៣៤.៦០៤ ៣.២៤៣.៣២៩ ១៣.១៤១.៩៦៩

២៩. ចាំ�ណ៍ាយពិនាធអេលើប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូល
២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�កូ��ឆ្នាំំ�� ២.៥២៩.២៧៧ ១០.៣១១.៨៦១ ៣.៣១៩.៨៤៣ ១៣.៤៥២.០០៤ 

ការបាា�ន់សាា�នង្កើ��សួថ្ងៃនពីនធកូ��ឆ្នាំំ�� របសួ់ឆ្នាំំ��មួះន (២០៧.៤៤៣) (៨៤៥.៧៤៥) - -

២.៣២១.៨៣៤ ៩.៤៦៦.១១៦ ៣.៣១៩.៨៤៣ ១៣.៤៥២.០០៤

ពីនធពីន�យារង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� (១.៨១០.៦១១) (៧.៣៨១.៨៦១) ៥៤៨.២៥៤ ២.២២១.៥២៥ 

៥១១.២២៣ ២.០៨៤.២៥៥ ៣.៨៦៨.០៩៧ ១៥.៦៧៣.៥២៩
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

២៩. ចាំ�ណ៍ាយពិនាធអេលើប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូល (ត្ថុ)

  (i) កាារអេ�ៀ�ង�ៀាត្ថុ់រវាងចាំ�ណ៍យពីនាធអេល�ប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូល នាិងចាំ�អេណ៍ញត្ថុាមគាណ៍អេនាយយ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ង្កើណិញមួះនពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� ៣.២៥២.៦៦០ ១៣.២៦១.០៩៥ ១៨.៨៥៧.២៩៨ ៧៦.៤០៩.៧៧២

ពីនធគឺណិនាតាមួអត្រូតា ២០% ៦៥០.៥៣២ ២.៦៥២.២១៩ ៣.៧៧១.៤៦០ ១៥.២៨១.៩៥៦

ផ្ត�បុ�ពា�់ពីនធថ្ងៃនចុះ�ណ្តាយខែ��មួិនត្រូ�ូវកា�់ក�តាមួចុះ�បាប់ពីនធ ៦៨.១៣៤ ២៧៧.៧៨១ ៩៦.៦៣៧ ៣៩១.៥៧៣

ការបាា�ន់សាា�នង្កើ��សួថ្ងៃនពីនធកូ��ឆ្នាំំ�� របសួ់ឆ្នាំំ��មួះន (២០៧.៤៤៣) (៨៤៥.៧៤៥) - -

ចុះ�ណ្តាយពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� ៥១១.២២៣ ២.០៨៤.២៥៥ ៣.៨៦៨.០៩៧ ១៥.៦៧៣.៥២៩

   ង្កើយា�តាមួចុះ�បាប់សួតីពីីសារង្កើពី�ពីនធថ្ងៃនកមួុ�ជា ធនាគារត្រូ�ូវប�់ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណូិ�តាមួអត្រូតា ២០%។

    (ii) �ញ្ញាាអេ�ាងៗ

    ពីនធ ត្រូ�ូវបានគឺណិនាតាមួមូួ�ដាា�នប�ណិកត្រូសាយបចុុះ�ប�បននង្កើ��បទីប�បញ្ជីញ�តពិីនធដារ ខែ��បានចូុះ�ជាធរមាននាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ។ គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ�តាមួការិយបរិង្កើចុះឆទី អ�ពីីសាា�នភាពីខែ��បានង្កើក��ង្កើ���កូ���ិ�ិ�ត្រូបកាសួពីនធ ខែ��ទាំក់ទិីនង្កើ�នឹ�បទីប�បញ្ជីញ�តពិីនធ និ�ប�ណិកត្រូសាយរបស់ួវ៉ា 
ខែ��ង្កើ�ជាធរមាន។ ធនាគារក�់ត្រូតា សួ�វិធានធនតាមួការសួមួត្រូសួប ង្កើ�តាមួមួូ�ដាា�នថ្ងៃនចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ��រំពីឹ�ថាត្រូ�ូវប�់ជ្ជូនអាជាា�ធរពីនធដារ។

    ង្កើទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏ង្កើដាយ បទីប�បញ្ជីញ�តិទាំ��អសួ់ង្កើន�មានការផ្លាំ�សួ់បូ�រពីីមួួយត្រូគាង្កើ�មួួយត្រូគា  ង្កើហ៊ុ�យការក�ណិ�់ចុះះ�ង្កើត្រូកាយប�ផ្តះ�ង្កើ��ចុះ�នួនប�ណុិ�ពីនធនឹ�
ង្កើធើ�ង្កើ��� បនាា�ប់ពីីមានការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើដាយអាជាា�ធរពីនធដារ។ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ���ទីធផ្ត�ពីនធចុះះ�ង្កើត្រូកាយ�ះសួគាំ�ពីីចុះ�នួនខែ��បានទីទីួ�សាា��់ពីី��បូ�ង្កើនា� 
ភាពី�ង្កើមួុ��ង្កើន�នឹ�ង្កើធើ�ឱ្�យបុ�ពា�់��់សួមួ�ះ��យប�ណិុ�ពីនធកូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីខែ��ការក�ណិ�់ពីនធត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���។

៣០. ស់ាចាំ់ប្របាាកា់ នាិងស់ាចាំ់ប្របាាកា់ស់មមូល

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៤)  ៨.៧៦៩.៩៧៥  ៣៥.៤៧៤.៥៤៩ ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៥)៖

គឺណិនីចុះរនត ១០៩.៣៨៤.២៨២ ៤៤២.៤៥៩.៤២១ ១៣៤.៩២៥.៤០៤ ៥៤៩.៨២១.០២១

គឺណិនីទីូទាំ�់ ៥.៩១៥.៨៣៣ ២៣.៩២៩.៥៤៤ ៥.០២២.២១៦ ២០.៤៦៥.៥៣០

មួូ�បត្រូ�អាចុះជ្ជួញ�ូរបាន (កា�ក�ណិ�់   បីខែ� ឬ �ិចុះជា�) ២៦.០០០.០០០ ១០៥.១៧០.០០០ ៣៧.០៣២.៦៥០ ១៥០.៩០៨.០៤៩

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ ង្កើផ្ត�ស�ៗ (ក�ណិ�់សួមាា��់ ៦) ៖

គឺណិនីចុះរនត ២៦.៧៤៥.០៩៦ ១០៨.១៨៣.៩១៤ ៧៣.០៧២.៥៩៣ ២៩៧.៧៧០.៨១៦

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ (កា�ក�ណិ�់បីខែ� ឬ �ិចុះជា�) ១៦.៦៦៦.៦២៥ ៦៧.៤១៦.៤៩៨ ១៧.៧៥៦.៣៧០ ៧២.៣៥៧.២០៨

១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦ ២៧៦.២១៨.០៣៥ ១.១២៥.៥៨៨.៤៩២
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣១. ពិ័ត្ថុ៌មានាល�ហិូរស់ាចាំ់ប្របាាកា់

 (កា)  សំាចាំ់ប្របាាកា់(បាានាអេប្រ��កាំ�ង)/អេចាំញពីីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ង្កើណិញមួះនពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ� ៣.២៥២.៦៦០ ១៣.២៦១.០៩៥ ១៨.៨៥៧.២៩៨ ៧៦.៤០៩.៧៧២

និយ័�កមួម៖

រំ�សួ់ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ  និ� រំ�សួ់ ត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបី (ក�ណិ�់សួមាា��់ 
២៧) ២.៥៥០.៨២៤ ១០.៣៩៩.៧០៩ ១.៦៧៣.៤៩៦ ៦.៧៨១.០០៦

ខ្លាំ�ពីីការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន 
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ២៥) ១៤.០០៧.១២០ ៥៧.១០៧.០២៨ (៧២៦.២២៤) (២.៩៤២.៦៦០)

ខ្លាំ�/(ចុះ�ង្កើណិញ)ពីីការ�ក់ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ  (ក�ណិ�់សួមាា��់ ២៤) ៣.៥៦៥ ១៤.៥៣៥ (៩៧.៨០០) (៣៩៦.២៨៦)

ខ្លាំ�ពីីការបូ�ររូបិយប័ណិណត្រូបាក់កមួឹី និ� ការ ទីូទាំ�់ការត្រូបាក់  
(ក�ណិ�់សួមាា��់ ១៧) ២៤៨.៨៧៤ ១.០១៤.៦៥៩ ៧.០២២ ២៨.៤៥៣

ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់សួះទីធ (ក�ណិ�់សួមាា��់ ២១) (២៤.៨៧៦.៣៧៩) (១០១.៤២០.៩៩៧) (២៥.២២៤.៨៣៤) (១០២.២១១.០២៧)

បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ង្កើ��មួទីះនប�ើិ�៖

ទីះនបត្រូមួះ�កា�ពីើកិចុះឹ (៧២៥.៩១៩) (២.៩៥៩.៥៧២) (៧.១៤៣.៤៥៦) (២៨.៩៤៥.២៨៤)

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់ (៧៤.០០៥.៥៧៥) (៣០១.៧២០.៧២៩) (៧៤.៨៣៤.៣៥៣) (៣០៣.២២៨.៧៩៨)

ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ (១២០.០៤២) (៤៨៩.៤១១) (១.២៦៦.៤៣១) (៥.១៣១.៥៧៨)

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�ន ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ២៧.១០១.១២៣ ១១០.៤៩១.២៧៨ ៩១.២០០.៩១២ ៣៦៩.៥៤៦.០៩៥

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន (៣៥.៨២០.១៤០) (១៤៦.០៣៨.៧១១) ៤៧.៩៥០.៦៨២ ១៩៤.២៩៦.១៦៣

អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍បះគឺគ�ិក ៥៧.៣៧១ ២២៨.៤៦៧ - -

ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ (៣.២៦៦.៨២៦) (១៣.៣១៨.៨៥០) ១.៣០៩.៥១២ ៥.៣០៦.១៤៣

សាចុះ់ត្រូបាក់(បានង្កើត្រូប�កូ��)/ង្កើចុះញពីីត្រូប�ិប�តិការ (៩១.៥៩៣.៣៤៤) (៣៧៣.៤៣១.៤៩៩) ៥១.៧០៥.៨២៤ ២០៩.៥១១.៩៩៩

 (�)  សំកាមាភិាពីហិិរញ្ញញ�បទូានាផ្នែដឹលមិនាផ្នែមនាជាាសំាចាំ់ប្របាាកា់

   សួកមួមភាពីហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនខែ��មួិនខែមួនជាសាចុះ់ត្រូបាក់ ត្រូ�ូវបានលា�ត្រូ�ដា�ង្កើ�កូ��ក�ណិ�់សួមាា��ស់ួតីពីីការទិីញ ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ (ក�ណិ�់ 
សួមាា��់ ១១)។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣២. ��ណ៍ុលយថាាអេហិត្ថុុ នាិងកាិចាំចស់នាយាអេផសងៗ

 (កា) កាិចាំចសំនាយា�ិល់ឥណ៍ទូានា និាងកាិចាំចសំនាយាធានាាផ្នែ�ំកាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   ធនាគារមានចុះ�នួនទឹីកត្រូបាក់កូ��កិចឹុះសួន�យា ថ្ងៃនឧបករណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើត្រូ�តារា��ះ��យការរបស់ួ�ួ�ន ខែ��ត្រូ�ូវផ្តត�់ឥណិទាំនជូ្ជនអ�ិ�ិជ្ជន ការធានា និ�ហាា�សួះ�ីីធីង្កើផ្ត�ស�ៗ 
�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន៖

ឥណិទាំនវិបារូបន៍ខែ��មួិនបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ២២.៦៦៩.៦១២ ៩១.៦៩៨.៥៨១ ២៧.២៤៨.៩៥០ ១១១.០៣៩.៤៧១

ឥណិទាំនមានកា�ក�ណិ�់ខែ��មួិនបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ៧.៥៥៦.៣៣៩ ៣០.៥៦៥.៣៩១ ១០.៨១៧.៧៧៤ ៤៤.០៨២.៤២៩

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�៖

�ិ�ិ�ឥណិទាំន ១៥.០០០.០០០ ៦០.៦៧៥.០០០ - -

�ិ�ិ�ធានារបសួ់ធនាគារ ៣.៦២៤.២៣០ ១៤.៦៦០.០១០ ៤.៤២២.៣២៩ ១៨.០២០.៩៩១

ហានិភូ័យសួរះប ៤៨.៨៥០.១៨១ ១៩៧.៥៩៨.៩៨២ ៤២.៤៨៩.០៥៣ ១៧៣.១៤២.៨៩១

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន  និ� កិចុះឹសួន�យា ធានា ខែផ្តន កហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៤៨.៨៥០.១៨១ ១៩៧.៥៩៨.៩៨២ ៤២.៤៨៩.០៥៣ ១៧៣.១៤២.៨៩១

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក (៣៧៧.៩២៦) (១.៥២៨.៧១១) (៣៩.៤៨៧) (១៦០.៩១០)

ហានិភូ័យសួះទីធ ៤៨.៤៧២.២៥៥ ១៩៦.០៧០.២៧១ ៤២.៤៤៩.៥៦៦ ១៧២.៩៨១.៩៨១

  (�) កាិចាំចសំនាយាទូាកា់ទូងនាឹងកាារទិូញប្រទូពីយសំកាមា

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិ និ�បរិកាា�រ ៦៧.៩៥១ ២៧៤.៨៦២ ៣៣៤.៤២៦ ១.៣៦២.៧៨៦

ត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបី ២៨១.១៧៣ ១.១៣៧.៣៤៥ - -

៣៤៩.១២៤ ១.៤១២.២០៧ ៣៣៤.៤២៦ ១.៣៦២.៧៨៦

 (គា) កាិចាំចសំនាយាភិត្ថុិសំនាយា

   ធនាគារបានទីទីួ�សាា��់ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានសួិទីធិង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ និ�ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យាចុះ�ង្កើពា�កិចុះឹសួន�យាភូ�ិសួន�យាខែ��ធនាគារជាភាគឺីអនកជ្ជួ� ង្កើ��កខែ��ខែ� 
ភូ�ិសួន�យាទាំ��ឡាយណ្តាខែ��មានរយៈង្កើពី��ែី សួូមួង្កើមួ��ក�ណិ�់សួមាា��់ ២.១២.c និ�ក�ណិ�់សួមាា��់ ១១ សួត្រូមាប់ពី័�៌មានបខែនិមួ។ កិចុះឹសួន�យាភូ�ិសួន�យា 
ខែ��មានរយៈង្កើពី��ែី មួិនមានចុះ�នួនជាសារវនតង្កើទី។

 (ឃ) កាារកា�ណ៍ត្ថុ់ពីនាធអេ��ងវិញ 

   ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសួភា ឆ្នាំំ��២០២០អគឺគនាយកដាា�នពីនធដារ (GDT) បានង្កើចុះញ�ទីធផ្ត�ថ្ងៃនការក�ណិ�់ពីនធង្កើពីញង្កើ�ញង្កើ���វិញ សួត្រូមាប់ធនាគារ 
សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០១៦ ��់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆំ្នាំ��២០១៨ ខែ���ត្រូមូួវឱ្�យធនាគារប�់ប�ណុិ�ពីនធបខែនិមួ រួមួទាំ��ត្រូបាក់ពិីន័យ និ�ការត្រូបាក់ 
ចុះ�នួន ២១.៧៩២.៧២៩.២៤៨ ង្កើរៀ� (ង្កើសួម�នឹ� ៥.៣៨៧.៥៧២ �ះលំា�រអាង្កើមួរិក)។ ប�ណុិ�ពីនធបខែនិមួង្កើន�ភាគឺង្កើត្រូចុះ�នពាក់ព័ីនធនឹ�ការកា�់ក�ចុះ�ណ្តាយសួ�វិធាន 
សួត្រូមាប់ឥណិទាំនបា�់ប�់ង្កើ�កូ��ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��របសួ់ធនាគារ។ ធនាគារបានដាក់�ិ�ិ�ជ្ជ�ទាំសួ់�វ៉ាា� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ ខែ�មួិ�ះនា ឆ្នាំំ��២០២០  
ង្កើដាយបានង្កើសួន�សួះ�ឱ្�យ GDT ង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ���វិញ។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣២. ��ណ៍ុលយថាាអេហិត្ថុុ នាិងកាិចាំចស់នាយាអេផសងៗ (ត្ថុ)

 (ឃ) កាារកា�ណ៍ត្ថុ់ពីនាធអេ��ងវិញ (ត្ថុ)

   បនាា�ប់មួក ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កះមួៈៈ ឆ្នាំំ��២០២១ GDT បានង្កើចុះញ�ទីធផ្ត�ថ្ងៃនការក�ណិ�់ពីនធង្កើពីញង្កើ�ញង្កើ���វិញ សួត្រូមាប់ធនាគារ សួត្រូមាប់ការិយបរិង្កើចុះឆទីពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ 
ខែ�មួករា ឆំ្នាំ��២០១៥ ��់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆំ្នាំ��២០១៥ ខែ���ត្រូមូួវឱ្�យធនាគារប�់ប�ណុិ�ពីនធបខែនិមួ រួមួទាំ��ត្រូបាក់ពិីន័យ និ�ការត្រូបាក់ចុះ�នួន ៥.៦៩៩.៨៦៨.៨៦២
 ង្កើរៀ� (ង្កើសួម�នឹ� ១.៤០៩.១១៥ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក)។ ប�ណិុ�ពីនធបខែនិមួង្កើន�ភាគឺង្កើត្រូចុះ�នពាក់ពី័នធនឹ�ការកា�់ក�ចុះ�ណ្តាយសួ�វិធានសួត្រូមាប់ឥណិទាំនបា�់ប�់ង្កើ� 
កូ��ពីនធង្កើ��ត្រូបាក់ចុះ�ណិូ�ត្រូបចា�ឆ្នាំំ��របសួ់ធនាគារ និ�ពីនធកា�់ទីះកពីីង្កើសួវ៉ាង្កើ��ការខែក�មួអត្រូទីពី�យជ្ជួ�។ ធនាគារបានដាក់�ិ�ិ�ជ្ជ�ទាំសួ់�វ៉ាា� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មួីនា 
ឆ្នាំំ��២០២១  ង្កើដាយបានង្កើសួន�សួះ�ឱ្�យ GDT ង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ���វិញ។

   គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០មួិនមានការង្កើឆ្លែ�យ�បពីី GDT ចុះ�ង្កើពា��ិ�ិ�ជ្ជ�ទាំសួ់�វ៉ាា�ង្កើន�ង្កើទី។ ធនាគារមួិនបានប�់ពីនធ ឬទីទីួ�សាា��់ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃន 
ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែពីនធង្កើ���វិញង្កើន�ជាប�ណិុ�ង្កើទី ង្កើដាយសារមួិនមានភាពីចុះ�បាសួ់លាសួ់ថាធនាគារត្រូ�ូវប�់ពីនធង្កើន�ង្កើទី។

 

៣៣. ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារ នាិងស់មត្ថុុលយភាាគា�ពិាកា់ពិ័នាធ

  កូ����ង្កើណិ�រការអាជី្ជវកមួមធមួមតា ធនាគារមានត្រូប�ិប�តិការមួួយចុះ�នួនជាមួួយភាគឺីពាក់ពី័នធ។ ទី�ហ៊ុ�ត្រូប�ិប�តិការភាគឺីពាក់ពី័នធ សួមួ�ះ��យនា��ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ��ខែ��ង្កើ�មួិនទាំន់ទីូទាំ�់ 
និ�ចុះ�ណ្តាយ-ចុះ�ណិូ�ពាក់ពី័នធកូ��ឆ្នាំំ�� មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

 (កា) ភិាគាីពីាកា់ពី័នាធ នាិងទូ�នាាកា់ទូ�នាង

  ទី�នាក់ទី�ន� និ�ភាគឺីពាក់ពី័នធរបស់ួធនាគារ មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

ទ្ធ�នាាកា់ទ្ធ�នាង ភាាគា�ពិាកា់ពិ័នាធ

ត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួធ�ជា�ង្កើគឺ RHB Banking Group

ត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួផ្លាា��់ RHB Bank Berhad

ត្រូកះមួហ៊ុុះនពាក់ពី័នធ ត្រូកះមួហ៊ុុះននានាខែ��សួិិ�ង្កើ�ង្កើត្រូកាមួត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួធ�ជា�ង្កើគឺខែ�មួួយ

បះគឺគ�ិកគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួ�ខ្លាំន់ៗ សួមាជ្ជិកត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា�ទាំ��អសួ់របសួ់ធនាគារ ខែ��មានសួិទីធិង្កើធើ�ការសួង្កើត្រូមួចុះចុះិ�តសួ�ខ្លាំន់ៗ ពាក់ពី័នធង្កើ�នឹ�ង្កើគា�ង្កើ�យះទីធសាត្រូសួតរបសួ់ 
ធនាគារ និ�បះគឺគ�ិកគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ជាន់�័សួ់ (រួមួទាំ��សួមាជ្ជិកត្រូគឺួសារជ្ជិ�សួនិទីធរបសួ់ពីួកង្កើគឺផ្ត�ខែ�រ)។

 (�)  ឥណ៍ទូានា នាិង�ុអេរប្រ�ទូានា�ិល់ឱ្យយ�ុគាគលិកាគាណ៍ៈប្រគា�់ប្រគាងសំ��ាន់ាៗ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ឥណិទាំនផ្តត�់ឱ្�យបះគឺគ�ិកគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� សួ�ខ្លាំន់ៗ ៦៣១.០៧០ ២.៥៥២.៦៧៨ ១៥៩.៣២៨ ៦៤៩.២៦២

ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ ២៥.២៥១ ១០៣.៣៥៦ ១១.៥០៥ ៤៦.៦១៨

  ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនផ្តត�់ឱ្�យបះគឺគ�ិកគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួ�ខ្លាំន់ៗ មិួនមានការធានាង្កើទី និ�មានអត្រូតាការត្រូបាក់ ៤% កូ��មួួយឆំ្នាំ�� (២០១៩ ៖ ៤% កូ��មួួយឆំ្នាំ��)។

 (គា)  ទូឹកាប្របាាកា់ភិាគាីពីាកា់ពី័នាធជា�ពីាកា់

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូកះមួហ៊ុុះនពាក់ពី័នធ ៤២.៧៧៤ ១៧៣.០២១ ១២២.៦៦៤ ៤៩៩.៨៥៦

ត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួផ្លាា��់ ៩.១១៩ ៣៦.៨៨៦ ១៤.៧០១ ៥៩.៩០៧

៥១.៨៩៣ ២០៩.៩០៧ ១៣៧.៣៦៥ ៥៥៩.៧៦៣

  ទីឹកត្រូបាក់ភាគឺីពាក់ពី័នធជ្ជ�ពាក់ មួិនមានការធានាង្កើទី និ�ត្រូ�ូវទីទីួ�ជាសាចុះ់ត្រូបាក់។ 

290



www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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៣៣. ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារ នាិងស់មត្ថុុលយភាាគា�ពិាកា់ពិ័នាធ (ត្ថុ)

 (ឃ)  ប្របាាកា់�អេញ្ញញ�រ�សំ់ភិាគាីពីាក់ាពី័នាធ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួផ្លាា��់ ៥០.៨៥៥.៥១៧ ២០៥.៧១០.៥៦៦ ៥១.១៨៩.៧៣៨ ២០៨.៥៩៨.១៨២

ត្រូកះមួហ៊ុុះនពាក់ពី័នធ ១០.០៤៧.៣៥២ ៤០.៦៤១.៥៣៩ ៣៨៥.៧២៦ ១.៥៧១.៨៣៤

អភូិបា� និ�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួ�ខ្លាំន់ៗ ២៤២.១៤០ ៩៧៩.៤៥៦ ៦៨២.៤៤០ ២.៧៨០.៩៤៣

៦១.១៤៥.០០៩ ២៤៧.៣៣១.៥៦១ ៥២.២៥៧.៩០៤ ២១២.៩៥០.៩៥៩

ចុះ�ណ្តាយការត្រូបាក់ ៩៥៨.៩២៩ ៣.៩០៩.៥៥៤ ៧៥.៩៦៦ ៣០៧.៨១៤

  អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបចា�ឆ្នាំំ�� កូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

ត្រូកះមួហ៊ុុះនង្កើមួផ្លាា��់ ០% - ១% ០% - ៣%

ត្រូកះមួហ៊ុុះនពាក់ពី័នធ ០% - ៥,២៥% ០% - ៤,៣០%

អភូិបា� និ�គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួ�ខ្លាំន់ៗ ០,០០% - ៤,៧៥% ០,៥០% - ៦,៥០%

 (ង)  កាារទូូទូាត្ថុ់ជាូនាគាណ៍ៈប្រគា�់ប្រគាងសំ��ានា់ៗ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

កថ្ងៃត្រូមួរបសួ់អភូិបា� ៣០.០៥៧ ១២២.៥៤២ ៣៨.៤១២ ១៥៥.៦៤៥

គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សួ�ខ្លាំន់ៗ៖

អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍រយៈង្កើពី��ែី ១.៣១៥.៦៦៣ ៥.៣៦៣.៩៥៨ ១.៩២៣.៧២២ ៧.៧៩៤.៩២២

អ�ិត្រូបង្កើយាជ្ជន៍រយៈង្កើពី�ខែវ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៦៨.១៨៩ ២៧៨.០០៧ ៦៨.៩៤៨ ២៧៩.៣៧៧

១.៤១៣.៩០៩ ៥.៧៦៤.៥០៧ ២.០៣១.០៨២ ៨.២២៩.៩៤៤

 (ចាំ)  ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិិកាារអេ�ាងៗជាាមួយភិាគាីពីាកា់ពី័នាធ

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ចុះ�ណ្តាយង្កើសួវ៉ាខែណិនា�អ�ិ�ិជ្ជន ប�់ឱ្�យភាគឺីពាក់ពី័នធ - - ៣.៣១០ ១៣.៤១២
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

  ធនាគារបានរួមួបញ្ជីុ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យជាខែផ្តនកមួួយថ្ងៃនអាជ្ជីវកមួម ត្រូប�ិប�តិការ និ���ង្កើណិ�រថ្ងៃនការសួត្រូមួចុះចុះិ�តរបសួ់ធនាគារ។ កូ��ការង្កើធើ�ឱ្�យត្រូបាក�ថាធនាគារសួង្កើត្រូមួចុះ 
បាននូវផ្ត�ចុះ�ង្កើណិញ�័សួ់ប�ផ្តះ� ទីនទឹមួនឹ�ង្កើពី�ង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តិការកូ��បរិយាកាសួអាជ្ជីវកមួម�អ ត្រូកះមួការង្ការខែផ្តនកត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យបានចុះូ�រួមួតា��ពីី��ណ្តាក់កា���បូ�កូ�� 
��ង្កើណិ�រការទីទីួ�យកហានិភូ័យ ង្កើដាយផ្តត�់នូវការចុះូ�រួមួឯករាជ្ជ�យ រួមួមានរបាយការណិ៍វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែពាក់ពី័នធ ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែឥណិទាំន ការវ៉ាយ �ថ្ងៃមួែង្កើ��ផ្ត�ិ�ផ្ត��មី និ� 
ក�ណិ�់បរិមាណិ�ត្រូមួូវការង្កើ��មួទីះន។ ការចុះូ�រួមួទាំ��ង្កើន�ជួ្ជយជ្ជត្រូមួះញឱ្�យខែផ្តនកអាជ្ជីវកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើធើ�ការ វ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យង្កើធៀបនឹ�ផ្ត�ចុះ�ង្កើណិញ កូ��ខែផ្តនការអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ 
ពីួកង្កើគឺ �ូចុះង្កើន�ង្កើធើ�ឱ្�យហានិភូ័យត្រូ�ូវបានក�ណិ�់�ថ្ងៃមួែ សួមួត្រូសួប ពាក់ពី័នធនឹ�ផ្ត�ចុះ�ង្កើណិញ។

 ជាទីូង្កើ� ង្កើគា�ង្កើ�ថ្ងៃនសួកមួមភាពីកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់ធនាគារ គឺឺង្កើ��មួ�បី៖

  ក�ណិ�់ពីីហានិភូ័យង្កើផ្ត�ស�ៗ និ��ត្រូមួូវការង្កើ��មួទីះន

   ធានាថាសួកមួមភាពីទីទីួ�យកហានិភូ័យ មានភាពីសួះីសួង្កាា�ក់គាំ�ជាមួួយនឹ�ង្កើគា�ការណិ៍ហានិភូ័យ ង្កើហ៊ុ�យសាា�នភាពីថ្ងៃនបណិូ��ហានិភូ័យ គឺឺសួិិ�កូ��កត្រូមួិ�ហានិភូ័យ 
ខែ��ត្រូ�ូវបានអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� និ�

  បង្កើ�ើ���ថ្ងៃមួែរបសួ់ភាគឺទីះនិក តាមួរយៈត្រូកប�ណិឌថ្ងៃនការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ�៏�អ

 ធនាគារកាន់កាប់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖ 

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៣៥.៤៧៤.៥៤៩ ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� ធនាគារ កណ្តាា�� ១៨៣.៩៥៦.៩២៤ ៧៤៤.១០៥.៧៥៨ ២០៩.៥៣១.៥០៦ ៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ ថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ ៧.៨៩២.៤៥៤ ១.៥៣៧.៦៧៦ ៦.២៦៦.០៣០

៨៤២.៨៥៦.០៨៦ ៣.៤០៩.៣៥២.៨៦៨ ៨៤៩.០៧៥.៥៣៧ ៣.៤៥៩.៩៨២.៨១៤

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែ សួមួត្រូសួប កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២៥.០០០ ១០១.១២៥ ២៥.០០០ ១០១.៨៧៥

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�សួរះប ៨៤២.៨៨១.០៨៦ ៣.៤០៩.៤៥៣.៩៩៣ ៨៤៩.១០០.៥៣៧ ៣.៤៦០.០៨៤.៦៨៩

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់៖

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�ន ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៧០.៥៣០.៧៧៤ ៦៨៩.៧៩៦.៩៨១ ១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

ត្រូបាក់កមួឹី ៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២ ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ១៤.៦៨៩.៩៧០ ៥៩.៤២០.៩២៩ ១.៨៣២.៣៧៥ ៧.៤៦៦.៩២៨

ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២.៨៦៧.៣៦១ ១១.៥៩៨.៤៧៦ ៥.០៧០.១២០ ២០.៦៦០.៧៣៩

ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�សួរះប ៨២១.៤៤៦.៣៩១ ៣.៣២២.៧៥០.៦៥៣ ៨១០.៦៧៥.៦៧៣ ៣.៣០៣.៥០៣.៣៦៧
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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�ឆ្នាំំា
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា

   ហានិភូ័យឥណិទាំនគឺឺជាហានិភូ័យខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យមានការខ្លាំ�ប�់ខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ត្រូបសួិនង្កើប�អ�ិ�ិជ្ជនរបសួ់ធនាគារ ឬភាគឺីថ្ងៃ�គឺូកូ��ទីីផ្ត�សារ �កខ្លាំនមួិនបានប�ង្កើពីញ 
កា�ពីើកិចឹុះសួ�ត្រូបាក់ង្កើ�តាមួកិចឹុះសួន�យាឱ្�យធនាគារ។ ហានិភ័ូយឥណិទាំនង្កើក��មួកពីីការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� និ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន 
ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន និ�កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ ហានិភូ័យឥណិទាំនភាគឺង្កើត្រូចុះ�នង្កើក��មួកពីីសួកមួមភាពីផ្តត�់ត្រូបាក់កមួឹី។

  (កា) កាារវាសំ់ផ្នែវងហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា

   ហានិភូ័យឥណិទាំនត្រូ�ូវបានត្រូគឺប់ត្រូគឺ�តាមួមួូ�ដាា�នជាត្រូកះមួ។

    ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន និ�កិចឹុះសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ការបាា�ន់សាា�នហានិភ័ូយឥណិទាំនកូ��ង្កើគា�ង្កើ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភ័ូយ �ត្រូមូួវឱ្�យង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួគឺ�រូ  
ង្កើដាយសារហានិភ័ូយមានភាពី�ះសួខែបែកគំា�ង្កើ�តាមួបខែត្រូមួបត្រូមួួ��កំ�ណិឌង្កើ��ទីីផ្ត�សារ ��ហូ៊ុរសាច់ុះត្រូបាក់រំពឹី�ទីះក និ�ង្កើពី�ង្កើវលាខែ��កនែ�ផ្តះ�។ ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ 
ហានិភូ័យឥណិទាំនថ្ងៃនផ្ត�បត្រូ�ត្រូទីពី�យសួកមួមមួួយ �ត្រូមួូវឱ្�យមានការបាា�ន់សាា�នបខែនិមួង្កើទីៀ� �ូចុះជា �ទីធភាពីថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់ថ្ងៃនអនះបា�ការខ្លាំ�ប�់ 
ពាក់ពី័នធ និ�ការមួិនសួ�ត្រូបាក់ង្កើ�វិញង្កើ�មួករវ៉ា�ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូ។ ធនាគារវ៉ាសួ់ខែវ�ហានិភូ័យឥណិទាំនង្កើដាយង្កើត្រូប� ត្រូបូបាបថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់ (PD) 
ចុះ�នួនខែ��មានហានិភូ័យមួិនសួ� (EAD) និ�ការខ្លាំ�ប�់ង្កើ�ង្កើពី�មួិនមានការសួ�ត្រូបាក់ (LGD) កូ��ការវ៉ាសួ់ខែវ� ECL ង្កើត្រូកាមួ CIFRS 9 ។

    ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� និ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាមានហានិភ័ូយឥណិទាំន�ិចុះ�ួចុះ។ ចុះ�ណ្តា�់ថំា�ក់ឥណិទាំនថ្ងៃន 
ត្រូទីពី�យសួកមួមទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានតាមួដានង្កើ��មួ�បីខែសួើ�រកការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែថ្ងៃនឥណិទាំន។ ការវ៉ាស់ួខែវ�ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ត្រូ�ឹមួ ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំន 
រំពីឹ�ទីះក១២ខែ�។ ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ត្រូ�ូវបានតាមួដានង្កើ��មួ�បីខែសួើ�រកពីីការ�យចុះះ�ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក ់
ឥណិទាំនរបសួ់វ៉ា ង្កើហ៊ុ�យការវ៉ាសួ់ខែវ�ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែគឺឺអនះវ�តតាមួវិធីសាត្រូសួតបី��ណ្តាក់កា� �ូចុះបានពីណិ៌នាកូ��ក�ណិ�់សួមាា��់ ៣៤.១.គឺ។

  (�) កាារប្រគា�់ប្រគាងកាប្រមិត្ថុហិានាិភ័ិយ នាិងអេគាោលកាារណ៍៍�នាុយហិានាិភិ័យ

    ធនាគារង្កើធើ�ត្រូប�ិប�ដកិារ និ�ផ្តដ�់ឥណិទាំននិ�បះង្កើរត្រូបទាំនជូ្ជនអ�ិ�ិជ្ជនជាឯក�ដជ្ជន ឬ សួហ៊ុត្រូគាសួនានាកូ��ត្រូពី�រាជាណ្តាចុះត្រូកកមុួ�ជា។ ធនាគារត្រូគឺប់ត្រូគឺ� 
កត្រូមួិ�ហានិភូ័យ និ�ង្កើផ្លាា��ការយកចុះិ�តទីះកដាក់ង្កើ��ហានិភូ័យឥណិទាំន ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ហានិភូ័យត្រូ�ូវបានរកង្កើ��ញ។ 

    ធនាគារបានង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួង្កើគា�ការណ៍ិនិ�ការអនះវ�តជាង្កើត្រូចុះ�ន ង្កើ��មួ�បីកា�់បនិយហានិភ័ូយឥណិទាំន។ ង្កើគា�ការណ៍ិខែ��មានត្រូបសិួទីធភាពីប�ផ្តះ�កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួ 
ង្កើគា�ការណ៍ិទាំ��អស់ួង្កើន� គឺឺការធានាង្កើដាយដាក់វ�ុ�បញ្ញាា��ង្កើ��ឥណិទាំននិ�បះង្កើរត្រូបទាំនអ�ិ�ិជ្ជន ខែ��ជាការអនះវ�តទូីង្កើ�។ ធនាគារអនះវ�តង្កើគា�ការណ៍ិ 
ខែណិនា�សួតពីីីការទីទួី�យកនូវចុះ�ណ្តា�់ថំា�ក់ជាក់លាក់ថ្ងៃនវ�ុ�បញ្ញាា�� ឬការកា�់បនិយហានិភ័ូយឥណិទាំន។ ត្រូបង្កើភូទីថ្ងៃនវ�ុ�បញ្ញាា��សួ�ខ្លាំន់ៗង្កើ��មួ�បីធានាឥណ្តាន  
និ�បះង្កើរត្រូបទាំនអ�ិ�ិជ្ជន មាន�ូចុះជា៖

   	វ�ុ�បញ្ញាា��ជាត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិកូ���កំណិៈជា��ង្កើ�ដាា�ន (មាន�ីធែី អគារ និ�ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិង្កើផ្ត�ស�ៗ)

   	សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ទីត្រូមួ�់ជាត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ ត្រូបសួិនង្កើប�មាន

   	អគារពាណិិជ្ជីកមួម និ��ីធែី

  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា)

    ការវ៉ាសួ់ខែវ�សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក ង្កើត្រូកាមួវិធីសាត្រូសួតបី��ណ្តាក់កា�របសួ់ CIFRS 9 គឺឺង្កើ��មួ�បីទីទីួ�សាា��់សួ�វិធានធន 
សួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំនរំពឹី�ទីះកង្កើពីញមួួយអាយះកា� ចុះ�ង្កើពា�ឧបករណ៍ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានក�ង្កើណិ�នហានិភ័ូយឥណិទាំនជាសារវនតចាប់តា��ពីីការ 
ទីទួី�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� ឬឧបករណ៍ិហ៊ុរិញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ។ ឧបករណ៍ិហ៊ុរិញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មិួនទាំន់មាន 
ការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែគឺួរឱ្�យក�់សួមាា��់ កូ��ហានិភូ័យឥណិទាំន នឹ�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ��សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក១២ខែ�។

    ង្កើត្រូកាមួវិធីសាត្រូសួតបី��ណ្តាក់កា� ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ត្រូ�ូវបានខែប�ខែចុះកជាបី��ណ្តាក់កា� អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួបខែត្រូមួបត្រូមួួ�ខែ��ពាក់ពី័នធ ង្កើ�កូ�� 
ហានិភូ័យឥណិទាំន។ 

   		��ណ្តាក់កា�ទីី១ រួមួមានឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មួិនមានក�ង្កើណិ�នហានិភូ័យឥណិទាំនជាសារវនត ចាប់តា��ពីីការទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� និ�មួិន
មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំននាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ។ ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ��សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់
ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក១២ខែ�។
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ម�
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) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា) (ត្ថុ)

   		��ណ្តាក់កា�ទីី២ រួមួមានឧបករណ៍ិហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានក�ង្កើណិ�នហានិភ័ូយឥណិទាំនជាសារវនត ចាប់តា��ពីីការទីទួី�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� បុះខែនតមិួនមាន 
ភ័ូសូួ�តា�ជាក់ខែសួត�បង្កាហ�ញថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ។ ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានទីទួី�សាា��់កូ��សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំន 
រំពីឹ�ទីះកង្កើពីញមួួយអាយះកា�។

   		��ណ្តាក់កា�ទីី៣ រួមួមានឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានភូ័សួូ�តា�ជាក់ខែសួត�បង្កាហ�ញថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ ចុះ�ង្កើពា� 
ត្រូទីពី�យសួកមួមទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់កូ��សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះកង្កើពីញមួួយអាយះកា�។

   		ការទីិញត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន ឬ ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំនពីី��បូ� គឺឺជាត្រូទីពី�យ 
សួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ទាំ��ឡាយណ្តាខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំនចាប់តា��ពីីការក�់ត្រូតាង្កើ��ក��បូ�។ សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំន 
រំពីឹ�ទីះក ខែ��ខែ�ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួមួូ�ដាា�នង្កើពីញមួួយអាយះកា� (��ណ្តាក់កា�ទីី ៣)។

   ការវិនិចុះឆ័យនិ�ការសួនម�សួ�ខ្លាំន់ៗ ខែ��ធនាគារបានអនះវ�តង្កើ�តាមួ�ត្រូមួូវការនានារបសួ់សួត�់ដារ កូ��ការវ៉ាសួ់ខែវ�សួ�វិធានធន មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

   (i) កា�អេណ៍�នាហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានាជាាសំារវនាិ - significant increase in credit risk (SICR)

     ការបាា�ន់សាា�ន SICR គឺឺជាការវិភាគឺពីហ៊ុះកតាា� និ�ការវិភាគឺជារួមួ អាត្រូស័ួយង្កើ�ង្កើ��ការរួមួបញុ្ជី��គំា�រវ៉ា�ព័ី�៌មានខែផ្តនកបរិមាណិ និ�/ឬ គឺះណិភាពី។ 
ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់ថាង្កើ��ហានិភូ័យថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំន/ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំនបានង្កើក�នង្កើ���គឺួរឱ្�យក�់សួមាា��់ឬង្កើទីចាប់តា��ពីីការទីទីួ� 
សាា��់ង្កើ��ក��បូ�មួក ង្កើគឺយកហានិភូ័យថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់នាង្កើពី�បចុះុ�ប�បននង្កើត្រូបៀបង្កើធៀបជាមួួយនឹ�ហានិភូ័យថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់នាង្កើពី� 
ទីទួី�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�។ អនក�ីឹត្រូបាក់មំា�ក់ត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាមានក�ង្កើណិ�នហានិភ័ូយឥណិទាំនជាសារវនត ចាប់តា��ពីីការទីទួី�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�  
ត្រូបសួិនង្កើប�ត្រូសួបតាមួ�កំណិៈវិនិចុះឆ័យណ្តាមួួយ កូ��ចុះ�ង្កើណ្តាមួ�កំណិៈវិនិចុះឆ័យ�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

    �កំណិៈវិនិចុះឆ័យខែផ្តនកបរិមាណិ

	 	 	  អ�ិ�ិជ្ជនបានហ៊ុួសួកា�ក�ណិ�់សួ�ត្រូបាក់ ង្កើ�តាមួការសួ�ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យា ង្កើ��សួពីី ៣០ថ្ងៃ�ៃនាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ 

	 	 	  មានការសួ�ត្រូបាក់យឺ�យាា�វង្កើក��ង្កើ����ខែ��ៗ ខែ��ខែផ្តអកង្កើ�តាមួការតាមួដានង្កើ��ការទីូទាំ�់សួ�ត្រូបាក់របសួ់ អ�ិ�ិជ្ជន �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖
    ១.  មានករណីិថ្ងៃនការសួ�ត្រូបាក់ហួ៊ុសួកា�ក�ណិ�់សួ�៣០ថ្ងៃ�ៃ ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�តាមួការទូីទាំ�់ត្រូបាក់កូ��កិចឹុះសួន�យា ចុះ�នួនបី�� កូ��រយៈង្កើពី� 

៦ខែ� ឬ
    ២.  មានករណិីថ្ងៃនការសួ�ត្រូបាក់ហ៊ុួសួកា�ក�ណិ�់សួ�៦០ថ្ងៃ�ៃ ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�តាមួការទីូទាំ�់ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យា ចុះ�នួនមួួយ��កូ�� 

រយៈង្កើពី�៦ខែ�

    �កំណិៈវិនិចុះឆ័យខែផ្តនកគឺះណិភាពី

	 	 	 	  ការង្កើធើ�ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ឥណិទាំនថ្ងៃផ្តទកូ��

	 	 	 	  ក�ង្កើណិ�នហានិភូ័យឥណិទាំនជាសារវនត ង្កើ��ឧបករណ៍ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ របសួ់អ�ិ�ិជ្ជនខែ�មួួយ

	 	 	 	   មានភាពីជាក់ខែសួដ� ឬបានរំពឹី�ទីះកថាមានផ្ត�បុ�ពា�់អាត្រូកក់ជាសារវនត កូ��អាជី្ជវកមួម ហិ៊ុរញ្ជីញវ�ុ� ឬសាា�នភាពីង្កើសួ�ឋកិចឹុះ ខែ��ប�ើឱ្�យមានការផំ្លា�ស់ួ 
បួ�រសួមួ�ិភាពីទីូទាំ�់កា�ពីើកិចុះឹរបសួ់អ�ិ�ិជ្ជនជាសារវនត។

   (ii) នាិយមនា័យថ្ងៃនាកាារមិនាសំងប្របាាកា់ នាិងកាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃឥណ៍ទូានា

     ធនាគារក�ណិ�់ថាឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួួយសួិិ�កូ��ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់មួិនសួ�ត្រូបាក់ និ� មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ឧបករណិ៍ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើនា�ត្រូសួបង្កើ�តាមួ�កំណិៈវិនិចុះឆ័យណ្តាមួួយ �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

	 	 	 	   ត្រូបាក់ង្កើ��មួ ឬការត្រូបាក់ ឬទាំ��ត្រូបាក់ង្កើ��មួ និ�ការត្រូបាក់ថ្ងៃនឥណិទាំន ហ៊ុួសួក�ណិ�់សួ�ង្កើ��សួពីី៩០ថ្ងៃ�ៃ។ កូ��ករណិីហាា�សួះី�ីធីខែ��អាចុះ 
ង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើ���វិញ (ឧ. ឥណិទាំនវិបារូបន៍) ហាា�សួះី�ីធីត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ�� 
ង្កើ�មួិនទាំន់ទីូទាំ�់ ង្កើ�សួ�់ង្កើ��សួពីីកត្រូមួិ�ខែ��បានអនះមួ័� កូ��រយៈង្កើពី�៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬង្កើ��សួកូ��ថ្ងៃ�ៃបនតបនាា�ប់។ ង្កើ��មួ�បីបញ្ញាា�ក់ពីីរយៈង្កើពី�
ថ្ងៃនប�ណិុ�ខែ��ង្កើ�ជ្ជ�ពាក់ មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា) (ត្ថុ)
   (ii) នាិយមនា័យថ្ងៃនាកាារមិនាសំងប្របាាកា់ នាិងកាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)

    ១.  ការទីូទាំ�់សួ�តាមួត្រូគានីមួួយៗ ត្រូ�ូវង្កើធើ�ង្កើ���ឱ្�យត្រូគឺប់ចុះ�នួន។ ការទីូទាំ�់សួ�ខែ�មួួយចុះ�ខែណិកថ្ងៃនការសួ�តាមួត្រូគាត្រូ�ូវចា�់ទីះកជាការ 
សួ�យឺ�។

    ២.  ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ការប�់សួ�ឥណិទាំនត្រូ�ូវបានផ្លាា�កឬពីន�យារអាត្រូស័ួយង្កើ�តាមួការចុះរចា និ�ការង្កើរៀបចុះ�ឥណិទាំនង្កើ���វិញ ង្កើនា�ការក�ណិ�់ 
រយៈង្កើពី�ថ្ងៃនប�ណុិ�ខែ��ង្កើ�ជ្ជ�ពាក់ នឹ�ត្រូ�ូវបាន�កង្កើចុះញពីីរយៈង្កើពី�ថ្ងៃនការផ្លាា�កឬពីន�យារង្កើនា�។ ការផ្លាា�ក ឬពីន�យារមួិនត្រូ�ូវង្កើ��សួពី ី
រយៈង្កើពី�៦ខែ�ង្កើទី គឺិ�ចាប់ពីីកា�បរិង្កើចុះឆទីថ្ងៃនពាក�យង្កើសួន�សួះ�ផ្លាា�កឬពីន�យាររបសួ់អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹ/ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូ។

    ៣.  ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ការប�់សួ�ត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���វិញ កូ��ចុះង្កើនាំ��ង្កើពី�៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬយូរជា�ង្កើន� ង្កើនា�ឥណិទាំនត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ថា 
មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ការមិួនសួ�ត្រូបាក់បានង្កើក��ង្កើ��� �ះ�ត្រូតាខែ�វ៉ាមិួនមានបង្កាហ�ញពីីចុះ�ណុិចុះង្កើ��សាយណ្តាមួួយ ខែ��អាចុះ 
បណ្តាា��ឱ្�យវ៉ាត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួង្កើគា�ការណិ៍ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ហានិភូ័យឥណិទាំន។

	 	 	 	   ឥណិទាំនត្រូ�ូវបានដាក់ង្កើដាយប�ំ�កូ��ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត�ជាង្កើត្រូចុះ�ន�ូចុះជា ការក�ស័យធន ផ្ត�វិបាកខែផ្តនក 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ជាសារវនតជាង្កើ��មួ។ កូ��ត្រូពីឹ�តិការណិ៍ខែ��ឥណិទាំនមួិនសួិិ�កូ��ការមួិនសួ�ត្រូបាក់ ឬមួិនហ៊ុួសួក�ណិ�់សួ� បុះខែនតត្រូ�ូវបានដាក ់
ង្កើដាយប�ំ�កូ��ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ឥណិទាំនង្កើនា�ត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួការអនះមួ័�របសួ់ 
គឺណិៈកមាា�ធិការឥណិទាំន។

	 	 	 	   ការង្កើរៀបចុះ� និ�ការក�ណិ�់កា�វិភាគឺហាា�សួះី�ីធីឥណិទាំនមួួយង្កើ���វិញ ពាក់ពី័នធនឹ�ការខែកខែត្រូបរយៈង្កើពី� និ��កំ�ណិឌប�់ត្រូបាក់ង្កើ��ក 
��បូ�ថ្ងៃនហាា�សួះី�ីធីឥណិទាំន អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួក�ង្កើណិ�នថ្ងៃនហានិភូ័យឥណិទាំនរបសួ់អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹ/ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូ។ 

	 	 	 	   កូ��ករណិីខែ��អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹ/ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូមានឥណិទាំនង្កើត្រូចុះ�នជាមួួយធនាគារ ង្កើហ៊ុ�យមានការអនះវ�តកា�ពីើកិចុះឹការសួ�ត្រូបាក់គាំ� 
ង្កើ�វិញង្កើ�មួក (cross default) ង្កើនា��ត្រូមួូវឱ្�យមានការបាា�ន់សាា�នសួ�វិធានធន ង្កើត្រូកាមួការមួិនសួ�ត្រូបាក់ថ្ងៃនកា�ពីើកិចុះឹប�ណិុ�មួួយ 
ខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យមានការមួិនសួ�ត្រូបាក់ថ្ងៃនកា�ពីើកិចុះឹប�ណិុ�មួួយង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ� (ការមួិនសួ�ត្រូបាក់ឆ្លែ�គាំ�)។ កូ��ករណិីមួិនមានឃ្លាំ�ខែ��ខែចុះ� 
ពីីសួិទីធិង្កើ��មួ�បីទាំមួទាំរការទីូទាំ�់សួ� ង្កើនា�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែសួ�វិធានធនចា�បាចុះ់ត្រូ�ូវង្កើធើ�ង្កើ���ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំនកូ��កត្រូមួិ�ឯក�តជ្ជនជ្ជ�នួសួឱ្�យ 
កត្រូមួិ�អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹ/ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូជារួមួ។

   (iii) កាារវាសំ់ផ្នែវង (ECL - លទូធ�ល វិធីសំាប្រសំិកាំ�ងកាារសំនាាត្ថុ នាិងកាារបាុានា់សំាានា)

     ECL ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួមួូ�ដាា�ន ១២ខែ� ឬតាមួមូួ�ដាា�នង្កើពីញមួួយអាយះកា�អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួក�ង្កើណិ�ន ហានិភូ័យឥណិទាំនជាសារវនត 
ខែ��បានង្កើក��ង្កើ��� ចាប់តា��ពីីការទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� ឬត្រូបសួិនង្កើប�ត្រូទីពី�យសួកមួមមួួយត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន។ 
ECL ត្រូ�ូវបានវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ និ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួមួូ�ដាា�នត្រូបមួូ�ផ្តូ��។

     ចុះ�ង្កើពា�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែជាត្រូកះមួ ECL ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើធើ�ការបាា�ន់សាា�ន PD, LGD និ� EAD សួត្រូមាប់ខែ�បនាា�ប់កូ��អនាគឺ� និ�សួត្រូមាប់ខែផ្តនក 
រួមួ។ ធា�ះទាំ��បីង្កើន�ត្រូ�ូវបានគឺះណិបញ្ជីុ��គាំ�ង្កើ��មួ�បីគឺណិនារក ECL សួត្រូមាប់ឆ្នាំំ��នីមួួយៗកូ��ង្កើពី�អនាគឺ� ខែ��បនាា�ប់មួកវ៉ាត្រូ�ូវបានង្កើធើ� 
អប�បហារត្រូ��ប់ង្កើ�វិញនាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ និ�ត្រូ�ូវបានបូកបញុ្ជី��គំា�វិញ។ អត្រូតាអប�បហារខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�កូ��ការគឺណិនា ECL គឺឺជា
អត្រូតាការត្រូបាក់មានត្រូបសួិទីធភាពី��បូ� ឬអត្រូតាខែ��ត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�។

     ចុះ�ង្កើពា�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ�កំណិៈបះគឺគ� សួ�វិធានធន ECL ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើធើ�ការង្កើត្រូបៀបង្កើធៀបសួមួ�ះ��យខែ��មួិនទាំន់ទីូទាំ�់ ជាមួួយនឹ� 
�ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បននថ្ងៃន��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ខែ��រំពីឹ�ថាត្រូ�ូវទីទីួ�បានពីីអនក�ឹីត្រូបាក់។

    ត្រូបូបាបថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់ (Probability of Default)

     PD គឺឺជា�ទីធភាពីខែ��អ�ិ�ិជ្ជនមាំ�ក់មួិនសួ�ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើពា�កា�ពីើកិចុះឹហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់�ួ�ន កូ��រយៈង្កើពី�១២ខែ�បនាា�ប់ (PD១២ខែ�) ឬកូ�� 
រយៈង្កើពី�ង្កើពីញមួួយអាយះកា�ខែ��ង្កើ�សួ�់ (PD ង្កើពីញមួួយអាយះកា�) របសួ់កា�ពីើកិចុះឹង្កើនា�។

     គឺ�រូ PD ១២ ខែ� គឺឺត្រូ�ូវបាា�ន់សាា�នត្រូបចា�ឆ្នាំំ��អ�ពីីត្រូបូបាបថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់ របសួ់ portfolio ខែ��អាចុះត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើ��មួ�បីបង្កើ�ើ�� 
ខែ��សង្កើកា� PD ង្កើពីញមួួយអាយះកា� ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប�ណិតប់ង្កើ��អាយះកា�សួនម�ថ្ងៃនគឺណិនីនីមួួយៗង្កើ�កូ�� portfolio ង្កើនា�។
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០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា) (ត្ថុ)
   (iii) កាារវាសំ់ផ្នែវង (ECL - លទូធ�ល វិធីសំាប្រសំិកាំ�ងកាារសំនាាត្ថុ នាិងកាារបាុានា់សំាានា) (ត្ថុ)

     PD ង្កើពីញមួួយអាយះកា� ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ង្កើដាយអនះវ�តទីត្រូមួ�់កា�ផ្តះ�ក�ណិ�់ រហូ៊ុ���់ PD ១២ ខែ�នាង្កើពី�បចុុះ�ប�បនន។ ទិីននន័យផ្តះ�ក�ណិ�់ 
ពីិនិ��យង្កើមួ��ង្កើ�ង្កើ��រង្កើបៀបខែ��ការមួិនសួ�ត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានចាប់ង្កើផ្តត�មួបង្កើ�ើ��ង្កើ���ចុះ�ង្កើពា� portfolio មួួយ ចាប់ពីីចុះ�ណិុចុះទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ�  
និ�ង្កើពីញមួួយអាយះកា�ថ្ងៃនឥណិទាំនង្កើនា�។ ទីិននន័យផ្តះ�ក�ណិ�់អាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��ទីិននន័យខែ��ត្រូ�ូវបានអង្កើ�ើ�រួចុះកូ��ត្រូគាកនែ�មួក និ�ត្រូ�ូវ 
បានសួនម�ថាមានភាពី�ូចុះគាំ�ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមទាំ��អសួ់ខែ��សួិិ�ង្កើ�កូ��ទីត្រូមួ�់ង្កើនា� ង្កើហ៊ុ�យវ៉ាត្រូ�ូវបានគា�ត្រូទីង្កើដាយការវិភាគឺខែ��បានង្កើធើ� 
កូ��ត្រូគាកនែ�មួក។

    ចុះ�នួនខែ��មានហានិភូ័យមួិនសួ� (Exposure at Default)

    EAD គឺឺជាចុះ�នួនទឹីកត្រូបាក់សួរះបខែ��ធនាគារមានហានិភូ័យ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��អនក�ឹីត្រូបាក់មួិនសួ�ត្រូបាក់ខែ��ង្កើ�ជ្ជ�ពាក់។

     EAD ១២ខែ� ឬ ង្កើពីញមួួយអាយះកា� ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួទិីននន័យការប�់ត្រូបាក់រំពឹី�ទីះក ខែ��មានភាពី�ះសួគាំ�អាត្រូសួយ័ង្កើ�តាមួ 
ត្រូបង្កើភូទីផ្ត�ិ�ផ្ត�។

	 	 	 	   ចុះ�ង្កើពា�ផ្ត�ិ�ផ្ត�ខែ��ត្រូ�ូវ�ករំ�សួ់ និ�ឥណិទាំនខែ��ត្រូ�ូវសួ�ត្រូបាក់ទាំ��ត្រូសួះ� គឺឺអាត្រូសួ័យង្កើ�ង្កើ��ការសួ�ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យាខែ�� 
អនក�ឹីត្រូបាក់ង្កើ�ជ្ជ�ពាក់ កូ��រយៈង្កើពី�១២ខែ� ឬ រយៈង្កើពី�ផ្តះ�ក�ណិ�់ខែ��ង្កើ�សួ�់។

	 	 	 	    ចុះ�ង្កើពា�ផ្ត�ិ�ផ្ត�ហាា�សួះី�ីធីខែ��អាចុះង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើ���វិញ ហានិភូ័យថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់ត្រូ�ូវបានពី�យាករ ង្កើដាយយកកត្រូមួិ�ក�ណិ�់របសួ់ 
ឥណិទាំន គឺះណិជាមួួយនឹ�ការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់នាង្កើពី�មួិនសួ�ត្រូបាក់ ខែ��កត្រូមួិ�ក�ណិ�់របសួ់ឥណិទាំនគឺឺជាចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់អ�ិបរមាខែ�� 
អនក�ឹីត្រូបាក់មាំ�ក់អាចុះ�ឹីបាន ង្កើហ៊ុ�យការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់នាង្កើពី�មួិនសួ�ត្រូបាក់ គឺឺជាសួមួមាត្រូ�ថ្ងៃនកត្រូមួិ�ក�ណិ�់របសួ់ឥណិទាំន ខែ��ត្រូ�ូវ 
បានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ង្កើដាយអ�ិ�ិជ្ជននាចុះ�ណិុចុះង្កើពី�មួិនសួ�ត្រូបាក់។

    ការខ្លាំ�ប�់ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��មួិនមានការសួ�ត្រូបាក់ (Loss Given Default)

     LGD គឺឺជាការរំពីឹ�ទីះករបសួ់ធនាគារអ�ពីីក�ង្កើណិ�នថ្ងៃនការខ្លាំ�ប�់ចុះ�ង្កើពា�ហានិភូ័យថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់។ LGD មានភាពី�ះសួខែបែកគាំ� 
អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួត្រូបង្កើភូទីភាគឺីថ្ងៃ�គឺូ ត្រូបង្កើភូទី និ�អ�ី�ភាពីថ្ងៃនសួ�ណិ� និ�ត្រូទីពី�យបញ្ញាា��ខែ��មាន ឬការគា�ត្រូទីឥណិទាំនង្កើផ្ត�ស�ៗ។ LGD ត្រូ�ូវបាន 
បង្កាហ�ញង្កើដាយភាគឺរយថ្ងៃនការខ្លាំ�ប�់កូ��មួួយឯកតាហានិភូ័យ នាចុះ�ណិុចុះង្កើពី�មួិនសួ�ត្រូបាក់ (EAD)។ LGD ត្រូ�ូវបានគឺណិនាទាំ��ចុះ�ង្កើពា� 
រយៈង្កើពី�១២ខែ� និ�រយៈង្កើពី�ង្កើពីញមួួយអាយះកា�។ LGD គឺឺជាភាគឺរយថ្ងៃនការខ្លាំ�ប�់ខែ��រំពីឹ�ថាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ត្រូបសួិនង្កើប� 
មានការមួិនសួ�ត្រូបាក់ង្កើក��ង្កើ��� ង្កើ��រយៈង្កើពី�ង្កើពីញមួួយអាយះកា�រំពីឹ�ទីះកខែ��ង្កើ�សួ�់របសួ់ឥណិទាំន។

     ការសួនម�ខែ��ជាមួូ�ដាា�នសួត្រូមាប់ការគឺណិនា ECL ត្រូ�ូវបានតាមួដាន និ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យជាបនតបនាា�ប់។ មួិនមានការខែត្រូបត្រូបួ�ជាសារវនត 
ណ្តាមួួយចុះ�ង្កើពា�វិធីសាត្រូសួតថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�ន ឬការសួនម�ជាក់លាក់ណ្តាមួួយត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���កូ��ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍ង្កើន�ង្កើទី។

   (iv) ពី័ត្ថុ៌មានានាាអេពីលអំនាាគាត្ថុផ្នែដឹលប្រត្ថុូវបាានា�ញ្ញច�លអេទូៅកាំ�ងគា�រូ ECL 

     ការគឺណិនា ECL ត្រូ�ូវបានបញ្ជីុ��នូវពី័�៌មាននាង្កើពី�អនាគឺ�។ ធនាគារបានអនះវ�តការវិភាគឺកូ��ត្រូគាមួះន និ�បានក�់សួមាា��់នូវធា�ះអង្កើ�រ 
ខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹសួ�ខ្លាំន់ៗខែ��មានផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើ��ហានិភូ័យឥណិទាំន និ�ការខ្លាំ�ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក សួត្រូមាប់ portfolio នីមួួយៗ។

     ធា�ះអង្កើ�រខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹសួ�ខ្លាំន់ៗ និ�ផ្ត�បុ�ពា�់ពាក់ពី័នធរបសួ់វ៉ាចុះ�ង្កើពា� PD មានភាពី�ះសួខែបែកគាំ�ង្កើ�តាមួឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ 
ការវិនិចុះឆយ័របស់ួអនកឯកង្កើទីសួ ក៏ត្រូ�ូវបានអនះវ�តង្កើ�កូ����ង្កើណិ�រការង្កើន�ផ្ត�ខែ�រ។ ការពី�យាករកូ��ត្រូគាកនែ�មួកចុះ�ង្កើពា�ធា�ះអង្កើ�រខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចឹុះទាំ��ង្កើន� 
(“ង្កើសួណ្តារីយុូង្កើសួ�ឋកិចុះឹមួូ�ដាា�ន”) ត្រូ�ូវបាន�កត្រូសួ�់ត្រូបភូពីមួកពីីការត្រូសាវត្រូជាវខ្លាំ�ង្កើត្រូ�។ ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃនធា�ះអង្កើ�រខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចុះឹទាំ��ង្កើន� 
ចុះ�ង្កើពា� PD ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយការអនះវ�តការវិភាគឺសួិិ�ិត្រូ��ប់�យង្កើត្រូកាយ ង្កើ��មួ�បីខែសួើ�យ�់អ�ពីីបខែត្រូមួបត្រូមួួ�ថ្ងៃនផ្ត�បុ�ពា�់ង្កើ�កូ�� 
ធា�ះអង្កើ�រទាំ��ង្កើន�ខែ��ធំា�ប់មានត្រូបវ�តថិ្ងៃនអត្រូតាមិួនសួ�ត្រូបាក់ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ�� LGD ខែផ្តអកង្កើ��ការក�ណិ�់របស់ួធនាគារថ្ងៃនការកា�់បនិយវ�ុ�បញ្ញាា��  
និ� EAD គឺឺខែផ្តអកង្កើ��ទីត្រូមួ�់ការទីូទាំ�់រំពីឹ�ទីះក។ 
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា) (ត្ថុ)
   (iv) ពី័ត្ថុ៌មានានាាអេពីលអំនាាគាត្ថុផ្នែដឹលប្រត្ថុូវបាានា�ញ្ញច�លអេទូៅកាំ�ងគា�រូ ECL (ត្ថុ)

     បខែនិមួពីីង្កើ��ង្កើសួណ្តារយីុូខែ��ពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ង្កើសួ�ឋកិចុះឹ ធនាគារពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ���ទីធភាពីថ្ងៃនង្កើសួណ្តារយីុូង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទីៀ� ជាមួួយនឹ�ការការ�ែឹ� 
ង្កើសួណ្តារីយុូ។ ចុះ�នួនថ្ងៃនង្កើសួណ្តារីយុូង្កើផ្ត�ស�ៗខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ការវិភាគឺត្រូបង្កើភូទីផ្ត�ិ�ផ្ត�ចុះមួ�ប� 
នីមួួយៗ ង្កើ��មួ�បីធានាថាមួិនមាន non-linearities។ ចុះ�នួនង្កើសួណ្តារីយុូ និ� �ទីធផ្ត�សួនម�របសួ់វ៉ា ត្រូ�ូវបានវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែង្កើ�ង្កើរៀ�រា�់ 
កា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍នីមួួយៗ។ គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ និ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ធនាគារបានសួននិដាា�នថាមាន 
ង្កើសួណ្តារីយុូចុះ�នួនបីខែ��ចាប់បាន non-linearities យាា��សួមួត្រូសួប។ ការ�ែឹ�ង្កើសួណ្តារីយុូត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយការផ្តូ��បញ្ជីុ��គាំ�ថ្ងៃនការវិភាគឺ 
សួិិ�ិ និ�ការវិនិចុះឆ័យរបសួ់អនកជ្ជ�នាញខ្លាំ�ខែផ្តនកឥណិទាំន ង្កើដាយគឺិ�ង្កើ�ង្កើ���ទីធភាពីខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើ���មួួយចុះ�នួនខែ��មានង្កើសួណ្តារីយុ ូ
នីមួួយៗជា��ណ្តា�។

     ជាមួួយនឹ�ការពី�យាករខែផ្តនកង្កើសួ�ឋកិចឹុះ ការង្កើធើ�គឺង្កើត្រូមា� និ��ទីធភាពីខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើ���នានា គឺឺត្រូបឈមួនឹ�ភាពីមិួនចុះ�បាសួល់ាសួព់ាក់ព័ីនធកូ�� 
កត្រូមួិ��័សួ់ �ូចុះង្កើន� �ទីធផ្ត�ជាក់ខែសួត�អាចុះមានភាពី�ះសួគាំ�ជាសារវនតពីីការង្កើធើ�គឺង្កើត្រូមា�ទាំ��ង្កើន�។ ធនាគារពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��ការពី�យាករ 
ទាំ��ង្កើន� ង្កើ��មួ�បីបង្កាហ�ញពីីការបាា�ន់សាា�ន�អប�ផ្តះ�ង្កើ�ង្កើ���ទីធភាពីខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើ��� និ�បានង្កើធើ�ការវិភាគឺង្កើ�ង្កើ�� non-linearities  
និ�ភាពីមួិនសួះីង្កើមួត្រូទីីគាំ�ថ្ងៃន portfolios �ះសួៗគាំ�របសួ់ធនាគារ ង្កើ��មួ�បីក�ណិ�់ថាង្កើសួណ្តារីយុូខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូជ្ជ�សួង្កើរីសួ គឺឺជា��ណ្តា��៏សួមួត្រូសួប
ចុះ�ង្កើពា�ង្កើសួណ្តារីយុូនានាខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើ���។

    ការសួនម�ធា�ះអង្កើ�រមាា�ត្រូកូង្កើសួ�ឋកិចុះឹ

     ការ�ែឹ�ខែ��ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ចុះ�ង្កើពា�ង្កើសួណ្តារីយុូង្កើសួ�ឋកិចុះឹនីមួួយៗ គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ និ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០មាន�ូចុះ 
ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

២០២០ ២០១៩

ការ�ឹឹង�ំលេពៀត្ថទាំងអ�់

មួូ�ដាា�ន ៥០% ៥០%

�អប�ផ្តះ� ១៥% ២៥%

អាត្រូកក់ប�ផ្តះ� ៣៥% ២៥%

១០០% ១០០%

    ការវិភាគឺភាពីខែត្រូបត្រូបួ� Sensitivity analysis

     ការសួនម�ខែ��មានភាពីជាសារវនតប�ផ្តះ�ខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យបុ�ពា�់��់សួ�វិធានអ�ិផ្តរណ្តាធន ECL គឺឺអ�ិផ្តរណ្តា ខែ��វ៉ាង្កើធើ�ឱ្�យមានផ្ត�បុ�ពា�់ជា 
សារវនតង្កើ���ទីធភាពី របស់ួអនកជាប់កា�ពីើកិចឹុះ កូ��ការប�ង្កើពីញការសួ�ត្រូបាក់ង្កើ�តាមួកិចឹុះសួន�យា ក៏�ូចុះជា ��ង្កើណិ�រការអាជី្ជវកមួម និ��ថ្ងៃមួែថ្ងៃនវ�ុ�បញ្ញាា��
របសួ់ពីួកង្កើគឺ។ 
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០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា) (ត្ថុ)
   (iv) ពី័ត្ថុ៌មានានាាអេពីលអំនាាគាត្ថុផ្នែដឹលប្រត្ថុូវបាានា�ញ្ញច�លអេទូៅកាំ�ងគា�រូ ECL (ត្ថុ)

     បខែត្រូមួបត្រូមួួ� ECL គឺិ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ និ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ខែ��អាចុះង្កើក��មានង្កើដាយសារការខែត្រូបត្រូបួ�បាា�រាា�ខែមួុត្រូ��៏ 
សួមួង្កើហ៊ុ�ះផ្ត� �ះសួពីីការសួនម�ជាក់ខែសួត� ខែ��ត្រូ�ូវបានង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់កូ��ការសួនម�ធា�ះអង្កើ�រង្កើសួ�ឋកិចុះឹរបសួ់ធនាគារ មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

កា�អេណ៍ើនា/(ត្ថុ�ហិយ) ECL

�ថ្លែប្រម�ប្រមួល ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

២០២០

អ�ិផ្តរណ្តា +/- ៦ អត្រូតាង្កើគា�មួូ�ដាា�ន ៣៥២.០០០ (៣៦៧.០០០)

អត្រូតាគាា�នការង្ការង្កើធើ� (*) +/- ១០អត្រូតាង្កើគា�មួូ�ដាា�ន ២៤៩.០០០ (២៥៨.០០០)

៦០១.០០០ (៦២៥.០០០)

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ២.៤៥០.២៧៧ (២.៥២៨.១២៥)

២០១៩

អ�ិផ្តរណ្តា +/- ៥០អត្រូតាង្កើគា�មួូ�ដាា�ន ៥៤.៣៥១ (៤៨.៩០៨)

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ២២១.៤៨០ (១៩៧.៤៤២)

   (*) ភាពីខែត្រូបត្រូបួ�ថ្ងៃនអត្រូតាគាា�នការង្ការង្កើធើ� មួិនមានចុះ�នួនជាសារវនតង្កើទីកូ��ឆំ្នាំ��២០១៩ ង្កើដាយសារអង្កើ�រង្កើន�មានសួិិរភាពី។

   (v) កាារដឹាកា់ហិានាិភិ័យជាាប្រកាុម ចាំ�អេពីោ� ECL ផ្នែដឹលប្រត្ថុូវបាានាវាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមមូលដឹាានាប្រ�មូល�ិ��

     ចុះ�ង្កើពា�សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ឥណិទាំនរំពីឹ�ទីះក ខែ��យកគឺ�រូតាមួមួូ�ដាា�នត្រូបមួូ�ផ្តូ�� ការត្រូបមួូ�ផ្តូ��ហានិភូ័យត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ��� 
តាមួមួូ�ដាា�នថ្ងៃន�កំណិៈហានិភូ័យជារួមួ ក៏ង្កើធើ�ខែបបង្កើន�ហានិភូ័យខែ��សួិិ�ង្កើ�កូ��ត្រូកះមួខែ�មួួយគឺឺមានភាពី�ូចុះគាំ�។

     កូ��ការដាក់ជាត្រូកះមួ �ត្រូមួូវឱ្�យមានពី័�៌មានត្រូគឺប់ត្រូគាន់សួត្រូមាប់ត្រូកះមួ ង្កើ��មួ�បីអាចុះត្រូបមួូ�សួិិ�ិបាន។ ត្រូបសួិនង្កើប�មួិនមានពី័�៌មានថ្ងៃផ្តទកូ��ត្រូគឺប់ត្រូគាន់ង្កើទី 
ង្កើនា�ធនាគារបានពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ��ទីិននន័យង្កើគា�ខ្លាំ�កូ��/ខ្លាំ�ង្កើត្រូ�បខែនិមួ ង្កើ��មួ�បីង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់សួត្រូមាប់ការង្កើធើ�គឺ�រូ។

    ភាពីសួមួត្រូសួបកូ��ការដាក់ជាត្រូកះមួ ត្រូ�ូវបានតាមួដាន និ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យ តាមួមូួ�ដាា�នត្រូបចា�ការិយបរិង្កើចុះឆទី ង្កើដាយខែផ្តនកហានិភូ័យឥណិទាំន។

   (vi) អេគាោលកាារណ៍៍ជាប្រម�អេចាំញពីី�ញ្ញីី

     ជាទីូង្កើ� ការជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីីត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��សួកមួមភាពីនានាកូ��ការត្រូបមួូ�ត្រូបាក់ ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���ត្រូគឺប់មួង្កើធ�យាបាយរួចុះង្កើហ៊ុ�យ 
ឬង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ការត្រូបមូួ�ត្រូបាក់បខែនិមួង្កើទីៀ�មិួនអាចុះង្កើធើ�ង្កើ�បាន ឬមិួនអាចុះទីទួី�យកបានង្កើដាយភាពីសួមួត្រូសួប។ ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ឥណិទាំន ឬ 
ឧបករណ៍ិប�ណុិ�ត្រូ�ូវបានចា�់ទីះកថាមិួនអាចុះត្រូបមូួ�បាន វ៉ាត្រូ�ូវបានជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញីី្ជីកូ��គឺណិនីសួ�វិធានធន ឬគឺណិនី�យចុះះ��ថ្ងៃមួែខែ��ពាក់ព័ីនធ។ 
ឥណិទាំនង្កើនា�ត្រូ�ូវបានជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីីទាំ��ត្រូសួះ� ឬត្រូ�ូវបានជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីីមួួយខែផ្តនក បនាា�ប់ពីីគឺិ�ពីិចារណ្តាង្កើ�ង្កើ���ថ្ងៃមួែខែ��អាចុះ�ក ់
បានជាក់ខែសួត�របសួ់ត្រូទីពី�យបញ្ញាា�� (ត្រូបសួិនង្កើប�មាន) និ�ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ការវិនិចុះឆ័យរបសួ់គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�យ�់ង្កើ��ញថា មួិនមាន�ទីធភាពីកូ��ការ
ត្រូបមួូ�ត្រូបាក់មួកវិញង្កើទី។  ឥណិទាំនខែ��ត្រូ�ូវជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីីទាំ��អសួ់ ត្រូ�ូវខែ�មានការអនះមួ័�ង្កើដាយត្រូកះមួត្រូបឹក�សាភូិបា� ឬអាជាា�ធរ 
ខែ��បានទីទីួ�សួិទីធិ។
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (គា)  អេគាោលកាារណ៍៍កាារថ្នាយចាំុ�ត្ថុថ្ងៃមៃ (កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា) (ត្ថុ)

   (vii) កាារផ្នែកាផ្នែប្រ�ឥណ៍ទូានាអេ��ងវិញ

     ជ្ជួនកា�ធនាគារខែកខែត្រូប�កំ�ណិឌឥណិទាំនខែ��បានផ្តត�់ឱ្�យអ�ិ�ិជ្ជនង្កើ���វិញ ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការចុះរចាខែផ្តនកពាណិិជី្ជកមួម ឬ ឥណិទាំន 
ខែ��មានផ្ត���បាកកូ��ការប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹសួ�ត្រូបាក់ កូ��ទីសួ�សនវិសួ័យមួួយគឺឺត្រូបមួូ�ត្រូបាក់មួកវិញឱ្�យបានជាអ�ិបរមា។

     សួកមួមភាពីកូ��ការង្កើរៀបចុះ�ឥណិទាំនង្កើ���វិញមាន�ូចុះជា ការង្កើរៀបចុះ�ការពីន�យារង្កើពី�សួ�ត្រូបាក់ ការផ្លាា�កការសួ�ត្រូបាក់ និ� ការង្កើ��កខែ��ការសួ�ត្រូបាក់ 
ជាង្កើ��មួ។ ង្កើគា�ការណិ៍ និ�ការអនះវ�តនានាកូ��ការង្កើរៀបចុះ�ឥណិទាំនង្កើ���វិញ គឺឺពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��សួូចុះនាករ ឬ�កំណិៈវិនិចុះឆ័យ ខែ��ង្កើ�កូ��ការ 
វិនិចុះឆយ័របស់ួគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ� ចុះ�ុ��បង្កាហ�ញថាការទូីទាំ�់សួ�ត្រូបាក់ ទី�ន�ជាអាចុះង្កើ�បនតង្កើ�មួះ�ង្កើទីៀ�បាន។ ង្កើគា�ការណ៍ិទាំ��ង្កើន�ត្រូ�ូវបានរក�សាទីះក 
ង្កើត្រូកាមួការពីិនិ��យង្កើមួ��ង្កើ���វិញជាបនតបនាា�ប់។ ការង្កើរៀបចុះ�ង្កើ���វិញត្រូ�ូវបានអនះវ�តជាទីូង្កើ�ប�ផ្តះ�ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំនមានកា�ក�ណិ�់។

     បនាា�ប់ពីីបានង្កើធើ�ការខែកខែត្រូបរួចុះង្កើហ៊ុ�យ ហានិភ័ូយថ្ងៃនការមិួនសួ�ត្រូបាក់ពាក់ព័ីនធនឹ�ឥណិទាំនទាំ��ង្កើន� ត្រូ�ូវបានវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែនាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណ៍ិ 
និ�ត្រូ�ូវបានង្កើបៀបង្កើធៀបជាមួួយនឹ�ហានិភូ័យង្កើត្រូកាមួ�កំ�ណិឌង្កើ��មួង្កើ�ង្កើពី�ទីទីួ�សាា��់ង្កើ��ក��បូ� ង្កើ�ង្កើពី�ខែ��ការខែកខែត្រូបមួិនមានភាពីជា 
សារវនត ង្កើហ៊ុ�យមួិនបណ្តាា��ឱ្�យមានការឈប់ទីទីួ�សាា��់ឥណិទាំន��បូ� (ក�ណិ�់សួមាា��់ ២.៥.ចុះ)។ ធនាគារតាមួដាន��ង្កើណិ�រការត្រូទីពី�យ 
សួកមួមខែ��បានខែកខែត្រូបជាបនតបនាា�ប់។ ធនាគារអាចុះក�ណិ�់ថាហានិភូ័យឥណិទាំន ត្រូ�ូវបានខែក�មួអគឺួរឱ្�យក�់សួមាា��់បនាា�ប់ពីីការង្កើរៀបចុះ� 
ង្កើ���វិញរួចុះ �ូចុះង្កើន�ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើនា�ត្រូ�ូវបាន�កង្កើចុះញពីី��ណ្តាក់កា�ទីី៣ ឬ��ណ្តាក់កា�ទីី២ (ECL ង្កើពីញមួួយអាយះកា�) មួក��ណ្តាក់កា�ទីី១ 
(ECL ១២ខែ�) វិញ។ ករណិីង្កើន�គឺឺសួត្រូមាប់ខែ�ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មាន��ង្កើណិ�រការ�អត្រូសួបង្កើ�តាមួ�កំ�ណិឌ�មី កូ��រយៈង្កើពី�៦ខែ�បនតបនាា�ប់  
ឬង្កើ��សួពីីង្កើន� ង្កើដាយមួិនរួមួបញ្ជីុ��អនក�ឹីត្រូបាក់ ខែ��ទីទីួ�បានការពី�យួ�រការសួ�ត្រូបាក់បង្កើណ្តាា��អាសួននកូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� ង្កើដាយសារផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃន 
ជ្ជមួៃឺ Covid-19។

   (viii) ហិានាិភិ័យអេប្រកាៅត្ថុារាងត្ថុុលយកាារ

     ហានិភូ័យង្កើត្រូ�តារា��ះ��យការមាន�ូចុះជា ហាា�សួះី�ីធីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ពាណិិជ្ជីកមួម និ�ចុះ�ខែណិកហាា�សួះី�ីធីឥណិទាំនខែ��មួិនទាំន់បាន�កត្រូបាក់។  
ធនាគារបានង្កើត្រូប� Credit Conversion Factor (CCF) ង្កើ��មួ�បីបាា�ន់សាា�ន EAD ថ្ងៃន�ទ�់ង្កើត្រូ�តារា��ះ��យការ។ EAD ត្រូ�ូវបានបាា�ន់សាា�ន 
ចុះ�នួន ១០០% ថ្ងៃនហានិភូ័យ�ទ�់ង្កើត្រូ�តារា��ះ��យការ ង្កើដាយង្កើត្រូប� CCF។ 

  (ឃ) ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានាអំត្ថុិ�រមាមុនាអេពីលរឹ�អំូសំវតុ្ថុ��ញ្ញចា� ឬមុនាអេពីលពីប្រងីកាឥណ៍ទូានាអេ�ាងៗ

    ហានិភូ័យឥណិទាំនអ�ិបរមា ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់ង្កើ�កូ��របាយការណិ៍ ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� គឺឺង្កើសួម�នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា។ 
ចុះ�ង្កើពា�ប�ណិុ�យថាង្កើហ៊ុ�ះ ហានិភូ័យឥណិទាំនអ�ិបរមាគឺឺង្កើសួម�នឹ�ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់អ�ិបរមាខែ��ធនាគារត្រូ�ូវប�់ ត្រូបសួិនង្កើប�កា�ពីើកិចុះឹថ្ងៃនឧបករណិ៍ខែ�� 
បានង្កើចុះញផ្ត�សាយត្រូ�ូវបានង្កើគឺង្កើសួន�ឱ្�យប�់។ ចុះ�ង្កើពា�កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ហានិភូ័យឥណិទាំនអ�ិបរមា គឺឺជាចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ទាំ��ត្រូសួះ�ថ្ងៃនហាា�សួះី�ីធី 
ឥណិទាំនបានផ្តត�់ឱ្�យ អ�ិ�ិជ្ជន ខែ��មិួនទាំន់បាន�ក។ តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន� បង្កាហ�ញពីីហានិភ័ូយឥណិទាំនអ�ិបរមាចុះ�ង្កើពា�ធនាគារ ចុះ�ង្កើពា�ឧបករណ៍ិ 
ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��អាចុះមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ៖
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ឃ) ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានាអំត្ថុិ�រមាមុនាអេពីលរឹ�អំូសំវតុ្ថុ��ញ្ញចា� ឬមុនាអេពីលពីប្រងីកាឥណ៍ទូានាអេ�ាងៗ (ត្ថុ)

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

ហានិភិ័យឥណទានពាក្តី់ព័និនឹង �ទុព្យ�ក្តីមមក្តីុ�ងតារាងត្ថះ�្យការ

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារ ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៨៥.៣៦១.៥២៨ ៣៤៥.២៨៧.៣៨១ ១២៥.៧០៩.២០០ ៥១២.២៦៤.៩៩០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ  �ករំ�សួ់ ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២.១១៩.៣៤៥ ៨.៥៧២.៧៥០ ១.៩២៩.៩៥៦ ៧.៨៦៤.៥៧១

ហានិភិ័យឥណទានពាក្តី់ព័និនឹង �ៃង់លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាពាក់ពី័នធនឹ�ឥណិទាំន ៣០.២២៥.៩៥១ ១២២.២៦៣.៩៧២ ៣៨.០៦៦.៧២៤ ១៥៥.១២១.៩០០

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៨.៦២៤.២៣០ ៧៥.៣៣៥.០១០ ៤.៤២២.៣២៩ ១៨.០២០.៩៩១

ហានិភូ័យឥណិទាំន�ះ�សួរះប ៧១៨.៨៥៧.៣៦៥ ២.៩០៧.៧៧៨.០៤៣ ៦៨៦.៥៤៦.៣១៩ ២.៧៩៧.៦៧៦.២៥០

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការខ្លាំ�ប�់ (ECL) (២០.២៥៥.៩២៣) (៨១.៩៣៥.២០៩) (១២.៩៦១.៥២៤) (៥២.៨១៨.២១០)

ហានិភូ័យឥណិទាំនសួះទីធសួរះប ៦៩៨.៦០១.៤៤២ ២.៨២៥.៨៤២.៨៣៤ ៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

    តារា�ខ្លាំ�ង្កើ��ង្កើន�បង្កាហ�ញពីីង្កើសួណ្តារីយុូខែ��អាត្រូកក់ប�ផ្តះ�ថ្ងៃនហានិភូ័យឥណិទាំនរបសួ់ធនាគារ ង្កើដាយមួិនបានគឺិ���់ត្រូទីពី�យបញ្ញាា��ខែ��បានកាន់កាប់  
និ�/ឬ ការពីត្រូ�ីកឥណិទាំនង្កើផ្ត�ស�ៗង្កើទី។    ចុះ�ង្កើពា�ត្រូទីពី�យសួកមួមកូ��តារា��ះ��យការ      ហានិភ័ូយខ្លាំ�ង្កើ��គឺឺខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ���ថ្ងៃមួែង្កើយា�សួះទីធ។ �ូចុះបានបង្កាហ�ញខ្លាំ�ង្កើ�� 
៨១% (២០១៩ ៖ ៧៥%) ថ្ងៃនហានិភូ័យឥណិទាំនអ�ិបរមាសួរះប ង្កើក��មួកពីីឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន។ គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើជ្ជឿជាក់ង្កើ���ទីធភាពីរបសួ ់
�ួ�នកូ��ការបនត ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�និ�រក�សាហានិភូ័យឥណិទាំនខែ��ង្កើក��មួកពីីឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនរបសួ់ធនាគារឱ្�យសួិិ�កូ��កត្រូមួិ�អប�បបរមា 
តាមួវិធី�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

	 	 	   ង្កើសួទ�រខែ�ត្រូគឺប់ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនទាំ��អសួ់ ត្រូ�ូវបានធានាង្កើដាយត្រូទីពី�យបញ្ញាា�� ង្កើហ៊ុ�យត្រូទីពី�យបញ្ញាា��មាន�ថ្ងៃមួែកូ��ចុះង្កើនាំ��ពីី ៦០% ង្កើ� ៧០% 
ថ្ងៃនឥណិទាំន។

	 	 	  ធនាគារមាននី�ិវិធីវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែឥណិទាំនសួមួត្រូសួប មួះនង្កើពី�ផ្តត�់ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនជ្ជូនអ�ិ�ិជ្ជន។

	 	 	   ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ត្រូ�ូវបានង្កើផ្តើ�ង្កើ�ធនាគារកូ��ត្រូសួះក  ង្កើហ៊ុ�យគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�បានង្កើធើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែហានិភូ័យសួមួត្រូសួប 
ង្កើហ៊ុ�យង្កើជ្ជឿជាក់ថាធនាគារមួិនមានការខ្លាំ�ប�់ជាសារវនតពីីធនាគារកូ��ត្រូសួះកទាំ��ង្កើន�ង្កើទី។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)

  (ង) គាុណ៍ភិាពីឥណ៍ទូានាថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

    ធនាគារវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែគឺះណិភាពីឥណិទាំន ថ្ងៃនឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន និ�ហិ៊ុរញ្ជីញប�បទាំន ង្កើដាយង្កើត្រូប�វិធីសាត្រូសួតវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែចុះ�ណ្តា�់ថ្ងៃផ្តទកូ�� ខែ��ត្រូ�ូវបានតាក់ខែ�� 
ង្កើ���យាា��សួមួត្រូសួបជាមួួយនឹ�ត្រូបង្កើភូទីផ្ត�ិ�ផ្ត� និ�ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូង្កើផ្ត�ស�ៗគាំ�។ វិធីសាត្រូសួតទាំ��ង្កើន�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���ថ្ងៃផ្តទកូ��ធនាគារ និ�បានគឺួបផ្ត�ស� 
ជាមួួយនឹ�ការវិភាគឺសួិិ�ិ រួមួជាមួួយនឹ�ការវិនិចុះឆ័យរបសួ់បះគឺគ�ិកខែផ្តនកឥណិទាំន។

   ការពីណិ៌នាពីីគឺះណិភាពីឥណិទាំន ត្រូ�ូវបានសួង្កើ�ំប�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

គាុណ៍ភាាពិឥណ៍ទ្ធានា ពិណ៍៌នាា

ការតាមួដានសួត�់ដារ អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹកូ��ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� បង្កាហ�ញពីីសួមួ�ិភាពីរឹ�មា�កូ��ការប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹសួ�ត្រូបាក់។ 

ធនាគារតាមួដានអនកជាប់ប�ណិុ�កូ��ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� ង្កើ�តាមួសាា�នភាពីថ្ងៃនការសួ�ត្រូបាក់យឺ�យាា�វ។ អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹខែ��សួ�ត្រូបាក ់
ហ៊ុួសួកា�ក�ណិ�់សួ��ិចុះជា� ៣០ថ្ងៃ�ៃ កូ��កិចុះឹសួន�យាសួ�ត្រូបាក់ ទាំ��ចុះ�ង្កើពា�ហាា�សួះី�ីធីរយៈង្កើពី��ែី និ�ហាា�សួះី�ីធីរយៈង្កើពី�ខែវ�  
គឺឺសួិិ�ង្កើ�កូ��ការតាមួដានសួត�់ដារ។

ការតាមួដានពីិង្កើសួសួ អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹកូ��ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� មានសួមួ�ិភាពីមួធ�យមួកូ��ការប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹសួ�ត្រូបាក់។

ធនាគារតាមួដានអនកជាប់ប�ណិុ�កូ��ត្រូបង្កើភូទីង្កើន� ង្កើ�តាមួសាា�នភាពីថ្ងៃនការសួ�ត្រូបាក់យឺ�យាា�វ។ អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹខែ��សួ�ត្រូបាក ់
ហ៊ុួសួកា�ក�ណិ�់សួ�៣០ថ្ងៃ�ៃជា�កូ��កិចុះឹសួន�យាសួ�ត្រូបាក់ ត្រូ�ូវបានរួមួបញ្ជីុ��ង្កើ�កូ��ការតាមួដានពីិង្កើសួសួ។

ការមិួនសួ�ត្រូបាក់/ការ �យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ឥណិទាំន អនកជាប់កា�ពីើកិចុះឹត្រូ�ូវបានវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថាមានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ។

    គឺះណិភាពីឥណិទាំនថ្ងៃនឧបករណ៍ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើត្រូ�ពីីឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន និ�ហ៊ុិរញ្ជីញប�បទាំន ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់របសួ់ភាគឺី 
ថ្ងៃ�គឺូ ខែ��ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ថាមាន�ថ្ងៃមួែង្កើសួម�នឹ�អត្រូតារបសួ់ភាំ�ក់ង្ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់អនតរជា�ិង្កើផ្ត�ស�ៗ �ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖ 

គាុណ៍ភាាពិឥណ៍ទ្ធានា ពិណ៍៌នាា

អធិបង្កើ�យ�យ សួ�ង្កើ���់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��ង្កើចុះញង្កើដាយធនាគារកណ្តាា��/រ�ឋបា� ឬត្រូ�ូវ បានធានាង្កើដាយ ធនាគារកណ្តាា��/រ�ឋបា�។

ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់វិនិង្កើយាគឺ សួ�ង្កើ���់គឺះណិភាពីឥណិទាំនថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��អនកង្កើចុះញផ្ត�សាយមាន �ទីធភាពី ប�ង្កើពីញ កា�ពីើកិចុះឹសួ�ប�ណិុ� 
ង្កើហ៊ុ�យអនកកាន់កាប់សួញ្ញាា� ប័ណិណមាន ហានិភូ័យ ឥណិទាំនទាំប  ចុះ�ង្កើពា�ការមួិន សួ�ត្រូបាក់។

មួិនមានចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់វិនិង្កើយាគឺ សួ�ង្កើ���់គឺះណិភាពីឥណិទាំនកត្រូមួិ�ទាំបថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��មានការ ត្រូបឈមួ �័សួ់នឹ�ហានិភូ័យថ្ងៃនការមួិនសួ�ត្រូបាក់។

មួិនមានចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ សួ�ង្កើ���់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បចុះុ�ប�បននង្កើន�មួិនមានចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ង្កើទី អាត្រូសួ័យ ង្កើដាយ មួិនមានគឺ�រូ ចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់។

�យចុះះ��ថ្ងៃមួែឥណិទាំន សួ�ង្កើ���់ត្រូទីពី�យសួកមួមខែ��មានការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ង) គាុណ៍ភិាពីឥណ៍ទូានាថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

   តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�បង្កាហ�ញពីីការវិភាគឺហានិភូ័យឥណិទាំន តាមួ��ណ្តាក់កា� រួមួជាមួួយនឹ�សួ�វិធានធន ECL៖

២០២០ ២០១៩

ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាក់ាកាាលទ្ធ�៣ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាក់ាកាាលទ្ធ�៣

ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា

ថាយ ចាំុ�ត្ថុនៃមា 
ឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល- 
ថាយចាំុ� ត្ថុនៃមា 

ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ� ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា 

 ថាយ ចាំុ�ត្ថុនៃមា 
ឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល- 
ថាយចាំុ� ត្ថុនៃមា 

ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

�បាក្តី់បលេញ្ញញើ និងការ�ក្តី់ 
�បាក្តី់លេ� ធនាគារ លេ�្�ងៗ

មានចុះ�ណ្តា�់ថំា�ក់វិនិង្កើយាគឺ ៣៤.១៧៤.៩២២ - - ៣៤.១៧៤.៩២២ ៩៥.៧៦៤.៧៥៣ - - ៩៥.៧៦៤.៧៥៣

មួិនមានចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក ់
វិនិង្កើយាគឺ ៥១.១៨៦.៦០៦ - - ៥១.១៨៦.៦០៦ ២៩.៩៤៤.៤៤៧ - - ២៩.៩៤៤.៤៤៧

�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ� ៨៥.៣៦១.៥២៨ - - ៨៥.៣៦១.៥២៨ ១២៥.៧០៩.២០០ - - ១២៥.៧០៩.២០០

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ 
ការខ្លាំ�ប�់ (ECL) (១.៥៥៩.១២៩) - - (១.៥៥៩.១២៩) (២.៣៣៨.៦៣៣) - - (២.៣៣៨.៦៣៣)

�ថ្ងៃមួែង្កើយា�សួះទីធ ៨៣.៨០២.៣៩៩ - - ៨៣.៨០២.៣៩៩ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ - - ១២៣.៣៧០.៥៦៧

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ - - ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ៥០២.៧៣៥.០៦១ - - ៥០២.៧៣៥.០៦១

ឥណទាន និងបះលេរ 
�បទាន វា�់ ខែវ័ង តាម
នៃ�ឹលេដំើម ដំក្តីរំ��់

ការតាមួដានសួត�់ដារ ៤៦៥.២២៥.៥៤១ ៩១.៥១២.៧៤៤ - ៥៥៦.៧៣៨.២៨៥ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ - ៤៩២.៩០៨.៥៣៥

ការតាមួដានពីិង្កើសួសួ - - - - - - - -

ការមួិនសួ�ត្រូបាក់ - -
២៥.៧៨៨.០២៦

២៥.៧៨៨.០២៦ - - ២៣.៥០៩.៥៧៥ ២៣.៥០៩.៥៧៥

�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ� ៤៦៥.២២៥.៥៤១ ៩១.៥១២.៧៤៤
២៥.៧៨៨.០២៦

៥៨២.៥២៦.៣១១ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៥១៦.៤១៨.១១០

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ 
ការខ្លាំ�ប�់ (ECL) (១.៤៩៦.៧៥៨) (១៤.២៦៥.២២២) (២.៣៨៨.៧០៦) (១៨.១៥០.៦៨៦) (៦៩៦.៦៥៥) (៣៦.០៥៧) (៩.៤៥៨.៤១២) (១០.១៩១.១២៤)

�ថ្ងៃមួែង្កើយា�សួះទីធ ៤៦៣.៧២៨.៧៨៣ ៧៧.២៤៧.៥២២ ២៣.៣៩៩.៣២០ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ៤៨០.៧៥៥.៦៦២ ១១.៤២០.១៦១ ១៤.០៥១.១៦៣ ៥០៦.២២៦.៩៨៦

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១.៨៧៥.៧៨២.៩២៧ ៣១២.៤៦៦.២២៦ ៩៤.៦៥០.២៥០ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣ ១.៩៥៩.០៧៩.៣២៣ ៤៦.៥៣៧.១៥៦ ៥៧.២៥៨.៤៨៩ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ង) គាុណ៍ភិាពីឥណ៍ទូានាថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

២០២០ ២០១៩

ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�៣ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�៣

ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា

ថាយ ចាំុ�ត្ថុនៃមា 
ឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល- 
ថាយចាំុ� ត្ថុនៃមា 

ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ� ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា 

 ថាយ ចាំុ�ត្ថុនៃមា 
ឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល- 
ថាយចាំុ� ត្ថុនៃមា 

ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ� 
វា�់ខែវ័ងតាម នៃ�ឹលេដំើម 
ដំក្តីរំ��់

មួិនមានចុះ�ណ្តា�់ថាំ�ក់ ២.១១៩.៣៤៥ - - ២.១១៩.៣៤៥ ១.៩២៩.៩៥៦ - - ១.៩២៩.៩៥៦

�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ� ២.១១៩.៣៤៥ - - ២.១១៩.៣៤៥ ១.៩២៩.៩៥៦ - - ១.៩២៩.៩៥៦

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការ 
ខ្លាំ�ប�់ (ECL) (១៦៨.១៨២) - - (១៦៨.១៨២) (៣៩២.២៨០) - - (៣៩២.២៨០)

�ថ្ងៃមួែង្កើយា�សួះទីធ ១.៩៥១.១៦៣ - - ១.៩៥១.១៦៣ ១.៥៣៧.៦៧៦ - - ១.៥៣៧.៦៧៦

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៧.៨៩២.៤៥៤ - - ៧.៨៩២.៤៥៤ ៦.២១៩.៨៩៩ - - ៦.២១៩.៨៩៩

ក្តីិចុះច�ន្យា�ី�់ឥណទាន 
និង ក្តីិចុះច�ន្យា
ធានាខែ�ាក្តីហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ការតាមួដានសួត�់ដារ ៤៧.២១៤.១៣៧ ១.៦៣៦.០៤៤ - ៤៨.៨៥០.១៨១ ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣

�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ� ៤៧.២១៤.១៣៧ ១.៦៣៦.០៤៤ - ៤៨.៨៥០.១៨១ ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការ 
ខ្លាំ�ប�់ (ECL) (១១២.២១២) (២៦៥.៧១៤) - (៣៧៧.៩២៦) (៣៩.៣៥៨) (១២៩) - (៣៩.៤៨៧)

�ថ្ងៃមួែង្កើយា�សួះទីធ ៤៧.១០១.៩២៥ ១.៣៧០.៣៣០ - ៤៨.៤៧២.២៥៥ ៤២.៣៦០.៥០៥ ៨៩.០៦១ - ៤២.៤៤៩.៥៦៦

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១៩០.៥២៧.២៨៧ ៥.៥៤២.៩៨៤ - ១៩៦.០៧០.២៧១ ១៧២.៦១៩.០៥៨ ៣៦២.៩២៣ - ១៧២.៩៨១.៩៨១
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ចាំ) សំ�វិធានាធនាបាាត្ថុ់�ង់
   (i) កាារអេ�ៀ�ង�ៀាត្ថុ់កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទុូកា – ឥណ៍ទូានា នាិង�ុអេរប្រ�ទូានា

២០២០ ២០១៩
ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�៣ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�៣

ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា ថាយ

ចាំុ�ត្ថុនៃមាឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-ថាយចាំុ� 

ត្ថុនៃមា ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ� ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា ថាយ 

ចាំុ�ត្ថុនៃមាឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-ថាយ 

ចាំុ� ត្ថុនៃមា ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ�
ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

ការខាត្ថបង់ឥណទានរំពឹងទុះក្តី
សួ�វិធានធនបា�់ប� ់

ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ៦៩៦.៦៥៥ ៣៦.០៥៧ ៩.៤៥៨.៤១២ ១០.១៩១.១២៤ ៩៤១.៩៧៩ ៧០៧.៣៦៧ ៩.៨៧០.៦៧៣ ១១.៥២០.០១៩

បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ង្កើដាយសារ 

ហានិភូ័យ ៖
ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី១ - - - - ១០៦.៤២៧ (១០៦.៤២៧) - -
ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី២ ១៣៨.៦៤១ (១៣៨.៦៤១) - - - - - -
ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី៣ ២៧.៧៤៣ - (២៧.៧៤៣) - (៩១៩) (២២.២០៦) ២៣.១២៥ -
ការវ៉ាសួ់ខែវ�សួ�វិធានធន 

បា�់ប�់ង្កើ���វិញសួះទីធ (*) ៣៧៥.០២៣ ១៤.២១៦.៩០១ (១៤៩.៣៩៩) ១៤.៤៤២.៥២៥ (៤៤៣.៥២៦) (៥៣៨.៥៥៣) ៣៤២.១៨៥ (៦៣៩.៨៩៤)
ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ��មី 

ខែ��ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ���  

ឬ បានទីិញ ៥០០.១០៦ ១៥០.៩០៥ - ៦៥១.០១១ ២៥១.៨៨៨ ៨៩៨ - ២៥២.៧៨៦
ជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី - - (៦.៧១២.៧២២) (៦.៧១២.៧២២) - - - -
ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ�� 

ត្រូ�ូវបានឈប់ទីទីួ�សាា��់  

កូ�� អ�ឡុ��ការិយបរិង្កើចុះឆទី 

ង្កើត្រូ�ពីីជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី (២៤១.៤១០) - (១៧៩.៨៤២) (៤២១.២៥២) (១៥៩.១៩៤) (៥.០២២) (៧៧៧.៥៧១) (៩៤១.៧៨៧)
សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការ 

ខ្លាំ�ប�់ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ១.៤៩៦.៧៥៨ ១៤.២៦៥.២២២ ២.៣៨៨.៧០៦ ១៨.១៥០.៦៨៦ ៦៩៦.៦៥៥ ៣៦.០៥៧ ៩.៤៥៨.៤១២ ១០.១៩១.១២៤
គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៦.០៥៤.៣៨៦ ៥៧.៧០២.៨២៣ ៩.៦៦២.៣១៨ ៧៣.៤១៩.៥២៧ ២.៨៣៨.៨៦៩ ១៤៦.៩៣២ ៣៨.៥៤៣.០២៩ ៤១.៥២៨.៨៣០

ត្ថនៃមឹលេ�ងដំះ�
�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�ង្កើ� 

ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៥១៦.៤១៨.១១០ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦ ១៨.៩៤៤.២៦៨ ២៣.៥៣១.៤៥៥ ៤៤០.១០២.៣៨៩

បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ង្កើដាយសារ 

ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��បាន

ទីទីួ�សាា��់៖
ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី១ - - - - ២.៩៩៤.៦០៦ (២.៩៩៤.៦០៦) - -
ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី២ (៩៦.៦៦៨.៥១៨) ៩៦.៦៦៨.៥១៨ - - - - - -
ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី៣ (៩.១៨៤.៤០៤) - ៩.១៨៤.៤០៤ - (៣៨៨.៤០៣) (៤៧៣.៧៦៨) ៨៦២.១៧១ -
ការវ៉ាសួ់ខែវ�សួ�វិធានធន 

បា�់ប�់ង្កើ���វិញសួះទីធ ៩៩.១៨៧.៣៩៣ (១៨.១៣២.៧៨៩) (៤២៥.៨៧៨) ៨០.៦២៨.៧២៦ (២៦.២៦៤.៣៧៥) (៣.១៨៩.២៤២) ១.៤០២.៥៨៦ (២៨.០៥១.០៣១)
ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ��មី 

ខែ��ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ឬ

បានទីិញ ១៤៦.៤១៥.៧១៤ ១.០១២.៥១០ - ១៤៧.៤២៨.២២៤ ១៧០.៦៦០.៩៧១ ២៥៣.៦៩៩ - ១៧០.៩១៤.៦៧០
ការខែត្រូបត្រូបួ�ប�គរការត្រូបាក់ ២២២.៧៧១ ៥០៨.២៨៤ ១.៦១៥.៧៧១ ២.៣៤៦.៨២៦ - - - -
ជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី - - (៦.៧១២.៧២២) (៦.៧១២.៧២២) - - - -
ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូ�ូ

វបានឈប់ទីទីួ�សាា��់ កូ��

អ�ឡុ��ការិយបរិង្កើចុះឆទី 

ង្កើត្រូ�ពីីជ្ជត្រូមួ�ង្កើចុះញពីីបញ្ជីីី (១៥៦.១៨៣.២១៦) - (១.៣៩៩.៦៣៧) (១៥៧.៥៨២.៨៥៣) (៦៣.១៧៧.១៤៨) (១.០៨៤.១៣៣) (២.២៨៦.៦៣៧) (៦៦.៥៤៧.៩១៨)
�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ� ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ 

ខែ�ធូ� ៤៦៥.២៤២.០៥៧ ៩១.៥១២.៧៤១ ២៥.៧៧១.៥១៣ ៥៨២.៥២៦.៣១១ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៥១៦.៤១៨.១១០
គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១.៨៨១.៩០៤.១២១ ៣៧០.១៦៩.០៣៧ ១០៤.២៤៥.៧៧២ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០ ១.៩៦១.៩១៨.១៩២ ៤៦.៦៨៤.០៨៨ ៩៥.៨០១.៥១៨ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

(*) ផ្ត�បុ�ពា�់ថ្ងៃនការវ៉ាសួ់ខែវ� ECL ង្កើដាយសារការខែត្រូបត្រូបួ� EAD និ� PD កូ��អ�ឡុ��ឆ្នាំំ�� គឺឺង្កើក��ង្កើ���ពីីការដាក់បញ្ជីុ��ពី�៌មាន�មីៗង្កើ�កូ��គឺ�រូជាត្រូបចា�។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ចាំ) សំ�វិធានាធនាបាាត្ថុ់�ង់ (ត្ថុ)
   (ii) កាារអេ�ៀ�ង�ៀាត្ថុ់កាារ�ាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទូានារំពីឹងទូុកា – កាិចាំចសំនាយា�ិល់ឥណ៍ទូានា នាិងកាិចាំចសំនាយាធានាាផ្នែ�ំកាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 

២០២០ ២០១៩
ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�៣ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�១ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�២ ដុ�ណ៍ាកា់កាាលទ្ធ�៣

ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា ថាយ

ចាំុ�ត្ថុនៃមាឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-ថាយចាំុ� 

ត្ថុនៃមា ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ� ECL ១២ថ្លែ�

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-មិនា ថាយ 

ចាំុ�ត្ថុនៃមាឥណ៍ទ្ធានា

ECL អេពិញមួយ 
អាយុកាាល-ថាយ 

ចាំុ� ត្ថុនៃមា ឥណ៍ទ្ធានា ស់រុ�
ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

ការខាត្ថបង់ឥណទាន 
រំពឹងទុះក្តី

សួ�វិធានធនបា�់ប� ់
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ១៦០.៣៨៤ ៥២៦ - ១៦០.៩១០ ៦៦.៨៦៩ ៦៤ - ៦៦.៩៣៣

បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ង្កើដាយសារ 
ហានិភូ័យ ៖

ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី២ (២៦៥.៧១៤) ២៦៥.៧១៤ - - - - - -

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ��មីខែ��
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ��ង្កើ��� ឬ
បានទីិញ ១៨៥.៥៨៦ (៧០.៦៣៨) - ១១៤.៩៤៨ (១៤.០៨៨) ១២៩ - (១៣.៩៥៩)

ហានិភូ័យ�មី ៣៨.៣៦៤ ៧០.១១២ - ១០៨.៤៧៦ ៣.៣៣៧ - - ៣.៣៣៧

ហានិភូ័យខែ��ត្រូ�ូវបាន 
ឈប់ទីទីួ�សាា��់ 
ឬហ៊ុួសួកា�ក�ណិ�់ (៦.៤០៨) - - (៦.៤០៨) (១៦.៧៦០) (៦៤) - (១៦.៨២៤)

សួ�វិធានធនសួត្រូមាប់ការ 
ខ្លាំ�ប�់ ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ១១២.២១២ ២៦៥.៧១៤ - ៣៧៧.៩២៦ ៣៩.៣៥៨ ១២៩ - ៣៩.៤៨៧

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៤៥៣.៨៩៨ ១.០៧៤.៨១៣ - ១.៥២៨.៧១១ ១៦០.៣៨៤ ៥២៦ - ១៦០.៩១០

ចុះំនួន ហានិភិ័យ

�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�ង្កើ� 
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មួករា ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣ ៤៦.៧១០.៨៣៧ ២៦.៨២១ - ៤៦.៧៣៧.៦៥៨

បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ង្កើដាយសារ 
ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ�� 
បានទីទីួ�សាា��់ ៖

ង្កើផ្តទរង្កើ���ណ្តាក់កា�ទីី២ (១.៦៣៦.០៤៤) ១.៦៣៦.០៤៤ - - - - - -

ការវ៉ាសួ់ខែវ�សួ�វិធានធន 
បា�់ប�់ង្កើ���វិញសួះទីធ (១.១២៣.០៥៣) (៥២០.៨៧៧) - (១.៦៤៣.៩៣០) (៤.០៨៩.៥១៨) ៨៩.១៩០ - (៤.០០០.៣២៨)

ហានិភូ័យ�មី ១១.៩៧២.៦៩៩ ៤៣១.៦៨៨ - ១២.៤០៤.៣៨៧ ៧.១២៩.០៩៨ - - ៧.១២៩.០៩៨

និភូ័យខែ��ត្រូ�ូវបានឈប ់
ទីទីួ�សាា��់ ឬហ៊ុួសួ 
កា�ក�ណិ�់ (៤.៣៩៩.៣២៩) - - (៤.៣៩៩.៣២៩) (៧.៣៥០.៥៥៤) (២៦.៨២១) - (៧.៣៧៧.៣៧៥)

�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ� 
ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ៤៧.២១៤.១៣៦ ១.៦៣៦.០៤៥ - ៤៨.៨៥០.១៨១ ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១៩០.៩៨១.១៨០ ៦.៦១៧.៨០២ - ១៩៧.៥៩៨.៩៨២ ១៧២.៧៧៩.៤៤២ ៣៦៣.៤៤៩ - ១៧៣.១៤២.៨៩១
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
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០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)

  (ឆ្នាំ) �ណ៍ំ��ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� អេធៀ�នាឹងហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា

   (i)  វិភិាគាត្ថុាមត្ថុ��នា់ភិូមិសំាប្រសំិ

     តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�  �មួអ�ិអ�ពីីហានិភ័ូយឥណិទាំនសួ�ខ្លាំន់ៗរបស់ួធនាគារ តាមួ�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របស់ួវ៉ា ង្កើដាយចា�់ថំា�ក់តាមួ��បន់ភូូមិួសាត្រូសួ�
� គិឺ�ត្រូ�ឹមួថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆំ្នាំ��២០២០។ កូ��តារា�ង្កើន� ធនាគារបានខែប�ខែចុះកហានិភ័ូយង្កើ�តាមួត្រូបង្កើទីសួនីមួួយៗ ង្កើដាយខែផ្តអកតាមួត្រូបង្កើទីសួថ្ងៃនភាគីឺ 
ថ្ងៃ�គឺូរបសួ់�ួ�ន។

ប្រ�អេទ្ធស់កាមះ�ជាា ស់ហិរដុាអាអេមរិកា អេផសងៗ ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

៣១ ធុ� ២០២០

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៦៨.៥២៣.៣០៧ ១២.៣៨០.៣៧៧ ២.៨៩៨.៧១៥ ៨៣.៨០២.៣៩៩

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់ ៥៦៤.២០៥.៨៥៧ - ១៦៩.៧៦៨ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ - - ១.៩៥១.១៦៣

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ២៩.៨៦៧.១០៣ - - ២៩.៨៦៧.១០៣

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៨.៦០៥.១៥២ - - ១៨.៦០៥.១៥២

ហានិភូ័យឥណិទាំនសួរះប ៦៨៣.១៥២.៥៨២ ១២.៣៨០.៣៧៧ ៣.០៦៨.៤៨៣ ៦៩៨.៦០១.៤៤២

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ២.៧៦៣.៣៥២.១៩៤ ៥០.០៧៨.៦២៥ ១២.៤១២.០១៥ ២.៨២៥.៨៤២.៨៣៤

៣១ ធុ� ២០១៩

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ �ករំ�សួ់ ៥២.៦៦២.១៥៥ ៧០.៧០៨.៤១២ - ១២៣.៣៧០.៥៦៧

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំន ៤៩៩.៣៤៦.៥៩១ - ៦.៨៨០.៣៩៥ ៥០៦.២២៦.៩៨៦

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៥៣៧.៦៧៦ - - ១.៥៣៧.៦៧៦

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ៣៨.០២៧.២៣៧ - - ៣៨.០២៧.២៣៧

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៤.៤២២.៣២៩ - - ៤.៤២២.៣២៩

ហានិភូ័យឥណិទាំនសួរះប ៥៩៥.៩៩៥.៩៨៨ ៧០.៧០៨.៤១២ ៦.៨៨០.៣៩៥ ៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ២.៤២៨.៦៨៣.៦៥១ ២៨៨.១៣៦.៧៧៩ ២៨.០៣៧.៦១០ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ឆ្នាំ) �ណ៍ំ��ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� អេធៀ�នាឹងហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)

   (ii)  វិភិាគាត្ថុាមប្រ�អេភិទូអំាជាីវកាមា

     តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន� �មួអិ�អ�ពីីហានិភូ័យឥណិទាំនសួ�ខ្លាំន់ៗរបសួ់ធនាគារ តាមួ�ថ្ងៃមួែង្កើយា��ះ�របសួ់វ៉ា �កការ�យចុះះ��ថ្ងៃមួែ ត្រូបសួិនង្កើប�មាន 
ង្កើដាយចា�់ថាំ�ក់តាមួត្រូបង្កើភូទីអាជ្ជីវកមួមរបសួ់ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូ។

ប្របាាកា់�អេញ្ញញើ នាិងកាារ ដុាកា់
ប្របាាកា់ អេនាៅធនាាគាារអេផសងៗ

ឥណ៍ទ្ធានា នាិង
�ុអេរប្រ�ទ្ធានា

ប្រទ្ធពិយស់កាមា
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អេផសងៗ

កាិចាំចស់នាយា
ផិល់ ឥណ៍ទ្ធានា

កាិចាំចស់នាយាធានាា
 ថ្លែផំកា ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

៣១ ធុ� ២០២០

ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៨៣.៨០២.៣៩៩ ១៩.៦០០.៥៥៩ - ១.១៦១.៤៧១ - ១០៤.៥៦៤.៤២៩

សួណ្តាា�គារ និ�ង្កើភាជ្ជនីយដាា�ន - ៧១.៥២៧.២០៣ - ១.៨៩៨.៣៨០ - ៧៣.៤២៥.៥៨៣

�ក់រាយ - ៧០.៩៥៨.១០៥ - ៥.៤១២.៤៤៣ - ៧៦.៣៧០.៥៤៨

�ក់�ះ� - ២៥.៧៧២.៩៧២ - ៤.១៦៨.១០៧ - ២៩.៩៤១.០៧៩

ផ្ត�ិ�កមួម - ១៣.៤១៣.៩៥០ - ១៧២.៣៣២ - ១៣.៥៨៦.២៨២

កសួិកមួម ថ្ងៃត្រូពីង្កើឈ� និ�ង្កើនសាទី - ១២.៤៦៩.៥៦៩ - ១.០៤១.៩៧០ - ១៣.៥១១.៥៣៩

អចុះ�នត្រូទីពី�យ និ�ង្កើគឺហ៊ុដាា�ន ផ្លាា��់�ួ�ន - ៩៩.១១៨.០៩៤ - ១.៤៣៩.០២៧ ៥៩.៨០៦ ១០០.៦១៦.៩២៧

ការជ្ជួ� និ�សួកមួមភាពី ភូ�ិសួន�យា 
ត្រូប�ិប�តិ ង្កើដាយ មួិនរួមួបញ្ជីុ�� 
អចុះ�នត្រូទីពី�យ និ� ង្កើគឺហ៊ុដាា�ន ផ្លាា��់�ួ�ន - ៤០.៦១២.២០៥ - ៤២.៣៧៨ - ៤០.៦៥៤.៥៨៣

ការ�ឹកជ្ជញ្ជីូ�ន និ�ឃ្លាំ���ទី�និញ - ៣.២០៤.៥០១ - ៤១៩.៥៨១ - ៣.៦២៤.០៨២

ទីឹកង្កើភូែ�� - ៣.៣២៨.៦០៦ - ៣២៥.៥០២ ១៤.៩៩៣.៥១៨ ១៨.៦៤៧.៦២៦

សួកមួមភាពីអចុះ�នត្រូទីពី�យ - ៣៤.៣៦២.០៩៥ - ២.០៣៣.៥៩៦ ១៨៤.៦៩៩ ៣៦.៥៨០.៣៩០

សួ�ណិ�់ - ៣៧.៣៣០.៦៩៤ - ២.០៣១.០៨៨ ៣.៣៤៥.៧៧០ ៤២.៧០៧.៥៥២

ង្កើសួវ៉ាមួិនខែមួនហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - ២៤.៣៥៦.៩១៤ - ៣.១៨៥.១៩៣ - ២៧.៥៤២.១០៧

ពី័�៌មាន និ�ទី�នាក់ទី�ន� - ៤.៤៩៤.៨១៥ - ១៨៦.២៧៧ - ៤.៦៨១.០៩២

ង្កើផ្ត�ស�ៗ - ១០៣.៨២៥.៣៤៣ ១.៩៥១.១៦៣ ៦.៣៤៩.៧៥៨ ២១.៣៥៩ ១១២.១៤៧.៦២៣

ឥណិទាំនសួះទីធសួរះប ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ១.៩៥១.១៦៣ ២៩.៨៦៧.១០៣ ១៨.៦០៥.១៥២ ៦៩៨.៦០១.៤៤២

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣ ៧.៨៩២.៤៥៤ ១២០.៨១២.៤៣៣ ៧៥.២៥៧.៨៤០ ២.៨២៥.៨៤២.៨៣៤
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.១ ហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
  (ឆ្នាំ) �ណ៍ំ��ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� អេធៀ�នាឹងហិានាិភិ័យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
   (ii)  វិភិាគាត្ថុាមប្រ�អេភិទូអំាជាីវកាមា (ត្ថុ)

ប្របាាកា់�អេញ្ញញើ នាិងកាារ ដុាកា់
ប្របាាកា់ អេនាៅធនាាគាារអេផសងៗ

ឥណ៍ទ្ធានា នាិង
�ុអេរប្រ�ទ្ធានា

ប្រទ្ធពិយស់កាមា
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អេផសងៗ

កាិចាំចស់នាយា
ផិល់ ឥណ៍ទ្ធានា

កាិចាំចស់នាយាធានាា
 ថ្លែផំកា ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

៣១ ធុ� ២០១៩

ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ២៣.៣៦៨.៩៧៣ - ៣៧០.៦៧៤ - ១៤៧.១១០.២១៤

សួណ្តាា�គារ និ�ង្កើភាជ្ជនីយដាា�ន - ៦៤.៤១៤.៦១១ - ១.៨០៥.១៥៧ - ៦៦.២១៩.៧៦៨

�ក់រាយ - ៦២.២៩០.៩៤០ - ៤.៩១៩.៨៣០ - ៦៧.២១០.៧៧០

�ក់�ះ� - ៣១.៨៦៦.៥១៤ - ៤.២៤៩.០៦៥ - ៣៦.១១៥.៥៧៩

ផ្ត�ិ�កមួម - ១៤.២០៧.២៣៤ - ៩.៤៩១ - ១៤.២១៦.៧២៥

កសួិកមួម ថ្ងៃត្រូពីង្កើឈ� និ�ង្កើនសាទី - ២៤.១៧៧.៥១២ - ១.៦២០.០០៦ - ២៥.៧៩៧.៥១៨

អចុះ�នត្រូទីពី�យ និ�ង្កើគឺហ៊ុដាា�ន
ផ្លាា��់�ួ�ន - ៦៤.៩៨៧.៧៥៤ - ២.០៩៧.៦៧០ - ៦៧.០៨៥.៤២៤

ការជ្ជួ� និ�សួកមួមភាពី
ភូ�ិសួន�យាត្រូប�ិប�តិ ង្កើដាយ មួិន
រួមួបញ្ជីុ��អចុះ�នត្រូទីពី�យ និ�
ង្កើគឺហ៊ុដាា�ន ផ្លាា��់�ួ�ន - ៣៩.១៧៦.១៨៨ - ៤២០.៩០៦ - ៣៩.៥៩៧.០៩៤

ការ�ឹកជ្ជញ្ជីូ�ន និ�ឃ្លាំ���ទី�និញ - ៣.៥៦៣.៨៧៨ - ៩៧១.៩៨៨ ៣៧.៣៦៦ ៤.៥៧៣.២៣២

ទីឹកង្កើភូែ�� - ៣.៣៨៣.៤៧១ - ៣៣៥.០០៨ - ៣.៧១៨.៤៧៩

សួកមួមភាពីអចុះ�នត្រូទីពី�យ - ៣៩.៦៨៣.១២៧ - ៤.៨២០.៦៦៨ ១.០៦៥.៨៣២ ៤៥.៥៦៩.៦២៧

សួ�ណិ�់ - ៣០.៥៤៧.៥២២ - ៣.៥៤១.៣៧៣ ៣.២៥២.៩៣១ ៣៧.៣៤១.៨២៦

ង្កើសួវ៉ាមួិនខែមួនហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - ១៨.៧៨៧.៧៤៩ - ៣.០៨៨.៥៧៩ - ២១.៨៧៦.៣២៨

ពី័�៌មាន និ�ទី�នាក់ទី�ន� - ៦៨៣.៩៣៧ - ១៨៦.៤០៦ - ៨៧០.៣៤៣

ង្កើផ្ត�ស�ៗ - ៨៥.០៨៧.៥៧៦ ១.៥៣៧.៦៧៦ ៩.៥៩០.៤១៦ ៦៦.២០០ ៩៦.២៨១.៨៦៨

ឥណិទាំនសួះទីធសួរះប ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ១.៥៣៧.៦៧៦ ៣៨.០២៧.២៣៧ ៤.៤២២.៣២៩ ៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៥០២.៧៣៥.០៦១ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ៦.២៦៦.០៣០ ១៥៤.៩៦០.៩៩១ ១៨.០២០.៩៩០ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

  (ជា) កាាររឹ�អំូសំប្រទូពីយ�ញ្ញចា�

    ត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តខិែ��បានរឹបអូសួត្រូ�ូវ�ក់ង្កើចុះញឱ្�យបានឆ្នាំប់ តាមួខែ��អាចុះង្កើធើ�បាន។ ធនាគារមិួនង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ួត្រូទីពី�យបញ្ញាា��ខែ��បានរឹបអូសួ សួត្រូមាប់ត្រូប�ិប�តកិារ 
អាជ្ជីវកមួមរបសួ់�ួ�នង្កើទី។

    កូ��អ�ឡុ����ណ្តាចុះ់ឆ្នាំំ��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០និ� ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ធនាគារមួិនបានរឹបអូសួត្រូទីពី�យសួមួ�ប�តិខែ��បានដាក់ជាវ�ុ�បញ្ញាា�� 
ង្កើនា�ង្កើទី។
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.២ ហិានាិភិ័យទូី�ាារ

   ធនាគារត្រូបឈមួមួះ�នឹ�ហានិភូ័យទីីផ្ត�សារ ជាហានិភូ័យខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យមានការខែត្រូបត្រូបួ��ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប ឬ��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់នាង្កើពី�អនាគឺ�ថ្ងៃនឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�  
ង្កើដាយសារការផ្លាំ�សួ់បូ�រ�ថ្ងៃមួែទីីផ្ត�សារ។ ហានិភូ័យទីីផ្ត�សារង្កើក��ង្កើ���ង្កើដាយសាា�នភាពីង្កើប�កចុះ�ហ៊ុថ្ងៃនអត្រូតាការត្រូបាក់ រូបិយប័ណិណ និ�ផ្ត�ិ�ផ្ត�មូួ�ធន ខែ��ទាំ��អសួ់
ង្កើន�ត្រូបឈមួមួះ�នឹ�បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ទីីផ្ត�សារជាក់លាក់និ�ទូីង្កើ� ត្រូពីមួទាំ��បខែត្រូមួបត្រូមួួ�អត្រូតាទីីផ្ត�សារ ឬ�ថ្ងៃមួែទីីផ្ត�សារ �ូចុះជាអត្រូតាការត្រូបាក់ គឺមំា��ឥណិទាំន អត្រូតាបូ�ររូបិយប័ណិណ 
និ��ថ្ងៃមួែមួូ�ធនជាង្កើ��មួ។

   ធនាគារមួិនង្កើត្រូប�ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�និសួ�សនទ �ូចុះជាកិចុះឹសួន�យាបូ�ររូបិយប័ណិណ និ�ការង្កើផ្លាា��បូ�រអត្រូតាការត្រូបាក់ ង្កើ��មួ�បីត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យរបសួ់�ួ�នង្កើនា�ង្កើទី។

  (កា) ហិានាិភិ័យកាារ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ

    ហានិភូ័យការបូ�ររូបិយប័ណិណង្កើក��ពីីត្រូប�ិប�តិការពាណិិជ្ជីកមួមកូ��ង្កើពី�អនាគឺ� ត្រូទីពី�យសួកមួម និ�ប�ណិុ�ខែ��បានទីទីួ�សាា��់ជារូបិយប័ណិណមួួយ ខែ�� 
មួិនខែមួនជារូបិយប័ណិណង្កើគា�របសួ់ធនាគារ។

    ធនាគារង្កើធើ�ត្រូប�ិប�តកិារអាជី្ជវកមួមង្កើ�កូ��ត្រូបង្កើទីសួកមុួ�ជា ង្កើដាយង្កើត្រូប�រូបិយវ�ុ�ង្កើត្រូចុះ�នត្រូបង្កើភូខែទី�បណ្តាា��ឱ្�យមានហានិភ័ូយរូបិយប័ណិណង្កើផ្ត�ស�ៗ ខែ��ភាគឺង្កើត្រូចុះ�ន 
គឺឺទាំក់ទី�នឹ�ត្រូបាក់ង្កើរៀ�។ 

    គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�តាមួដានហានិភូ័យការបូ�ររូបិយប័ណិណ ង្កើដាយង្កើធៀបនឹ�រូបិយប័ណិណង្កើគា� បុះខែនតធនាគារមួិនត្រូ�ូវបាន�ត្រូមួូវឱ្�យការពារហានិភូ័យការ 
បូ�ររូបិយប័ណិណ ខែ��ង្កើក��ពីីត្រូប�ិប�តិការពាណិិជ្ជីកមួមកូ��ង្កើពី�អនាគឺ� ត្រូទីពី�យសួកមួមនិ�ប�ណិុ�ខែ��បានទីទីួ�សាា��់ង្កើដាយង្កើត្រូប�កិចុះឹសួន�យានាង្កើពី� 
អនាគឺ�ង្កើទី។

    ង្កើគា�ការណិ៍របសួ់ធនាគារគឺឺរក�សាហានិភូ័យការបូ�ររូបិយប័ណិណ ឱ្�យសួិិ�កូ��កត្រូមួិ�ខែ��អាចុះទីទីួ�យកបាន និ�សួិិ�ង្កើត្រូកាមួង្កើគា�ការណិ៍ខែណិនា�ខែ�� 
មានត្រូសាប់។

    តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�សួង្កើ�ំបអ�ពីីហានិភូ័យការបូ�ររូបិយប័ណិណរបសួ់ធនាគារ។ កូ��តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន� គឺឺជាឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារតាមួ 
�ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា ង្កើដាយវិភាគឺតាមួរូបិយប័ណិណ និ�មាន�ថ្ងៃមួែសួមួមួូ�នឹ�ត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ
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) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.២ ហិានាិភិ័យទូី�ាារ (ត្ថុ)
  (កា) ហិានាិភិ័យកាារ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ (ត្ថុ)

ជាាប្របាាកា់ដុុលាារអាអេមរិកា

ប្របាាកា់
ដុុលាារអាអេមរិកា ប្របាាកា់អេរៀល

ប្របាាកា់
ដុុលាារ អូប្រស់ិាល� ស់រុ�

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ៧.៥១៥.១៦៩ ១.២៥៤.៨០៦ - ៨.៧៦៩.៩៧៥

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ១៦៥.៦៥៩.៧៥៣ ១៨.២៩៧.១៧១ - ១៨៣.៩៥៦.៩២៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៨០.៣៥៩.៦១៥ ៣.៤០៤.៥៤៥ ៣៨.២៣៩ ៨៣.៨០២.៣៩៩

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ��  �ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២៥.០០០ - - ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ៤៨៥.៥២៥.០៤៩ ៧៨.៨៥០.៥៧៦ - ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ - - ១.៩៥១.១៦៣

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ៧៤១.០៣៥.៧៤៩ ១០១.៨០៧.០៩៨ ៣៨.២៣៩ ៨៤២.៨៨១.០៨៦

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៦០.២៧៥.៥១២ ១០.២៥៥.២៦២ - ១៧០.៥៣០.៧៧៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ៥៩៤.០០៤.៧៣១ ៥.១០១.១១៧ - ៥៩៩.១០៥.៨៤៨

ត្រូបាក់កមួឹី - ៣៤.២៥២.៤៣៨ - ៣៤.២៥២.៤៣៨

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ១៤.៦៨៩.៩៧០ - - ១៤.៦៨៩.៩៧០

ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២.៨៦៧.៣៦១ - - ២.៨៦៧.៣៦១

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ៧៧១.៨៣៧.៥៧៤ ៤៩.៦០៨.៨១៧ - ៨២១.៤៤៦.៣៩១

សាា្នភាព�ះទុិ (៣០.៨០១.៨២៥) ៥២.១៩៨.២៨១ ៣៨.២៣៩ ២១.៤៣៤.៦៩៥

គិត្ថជាពាន់លេរៀ� (១២៤.៥៩៣.៣៨២) ២១១.១៤២.០៤៧ ១៥៤.៦៧៧ ៨៦.៧០៣.៣៤២

លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ២៧.៨០៧.៩៤៦ ២.០៥៩.១៥៧ - ២៩.៨៦៧.១០៣

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៨.៦០៥.១៥២ - - ១៨.៦០៥.១៥២

៤៦.៤១៣.០៩៨ ២.០៥៩.១៥៧ - ៤៨.៤៧២.២៥៥

គិត្ថជាពាន់លេរៀ� ១៨៧.៧៤០.៩៨១ ៨.៣២៩.២៩០ - ១៩៦.០៧០.២៧១
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា
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បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.២ ហិានាិភិ័យទូី�ាារ (ត្ថុ)
  (កា) ហិានាិភិ័យកាារ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ (ត្ថុ)

ជាាប្របាាកា់ដុុលាារអាអេមរិកា

ប្របាាកា់ដុុលាារអាអេមរិកា ប្របាាកា់អេរៀល ស់រុ�

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ៧.០២១.០០៥ ១.៣៨៧.៧៩៧ ៨.៤០៨.៨០២

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ១៨៧.៩៩២.៧០០ ២១.៥៣៨.៨០៦ ២០៩.៥៣១.៥០៦

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ១២៣.១១២.៨៧៧ ២៥៧.៦៩០ ១២៣.៣៧០.៥៦៧

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបកូ��  �ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២៥.០០០ - ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ៤៤០.៧២៥.៧៩៥ ៦៥.៥០១.១៩១ ៥០៦.២២៦.៩៨៦

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៥៣៧.៦៧៦ - ១.៥៣៧.៦៧៦

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ៧៦០.៤១៥.០៥៣ ៨៨.៦៨៥.៤៨៤ ៨៤៩.១០០.៥៣៧

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១១៤.៣០៩.២៥៧ ២៩.០៨៣.១០៥ ១៤៣.៣៩២.៣៦២

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ៦២៥.០៩៥.១៥៣ ៧.៦៧៤.៥០៥ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

ត្រូបាក់កមួឹី - ២៧.៦១១.១៥៨ ២៧.៦១១.១៥៨

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ១.៨៣២.៣៧៥ - ១.៨៣២.៣៧៥

ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៥.០៧០.០៨៨ ៣២ ៥.០៧០.១២០

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ៧៤៦.៣០៦.៨៧៣ ៦៤.៣៦៨.៨០០ ៨១០.៦៧៥.៦៧៣

សាា្នភាព�ះទុិ ១៤.១០៨.១៨០ ២៤.៣១៦.៦៨៤ ៣៨.៤២៤.៨៦៤

គិត្ថជាពាន់លេរៀ� ៥៧.៤៩០.៨៣៤ ៩៩.០៩០.៤៨៧ ១៥៦.៥៨១.៣២១

លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ៣៧.៨៨០.២៧១ ១៤៦.៩៦៦ ៣៨.០២៧.២៣៧

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៤.៣៨៤.៩៦៣ ៣៧.៣៦៦ ៤.៤២២.៣២៩

៤២.២៦៥.២៣៤ ១៨៤.៣៣២ ៤២.៤៤៩.៥៦៦

គិត្ថជាពាន់លេរៀ� ១៧២.២៣០.៨២៩ ៧៥១.១៥២ ១៧២.៩៨១.៩៨១

    កាារវិភិាគា�ល�ុ�ពីាល់ពីីកាារផ្នែប្រ�ប្រ�ួល (sensitivity analysis)

      �ូចុះបានបង្កាហ�ញកូ��តារា�ខ្លាំ�ង្កើ�� ធនាគារមានហានិភូ័យជាចុះមួ�ប�បណ្តាា��មួកពីីបខែត្រូមួបត្រូមួួ�អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់ �ះលាំ�រអាង្កើមួរិក/ត្រូបាក់ង្កើរៀ�។ 
ភាពីខែត្រូបត្រូបួ�ថ្ងៃនចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ� ចុះ�ង្កើពា�បខែត្រូមួបត្រូមួួ�អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់ ភាគឺង្កើត្រូចុះ�នង្កើក��មួកពីីឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ជាត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក។ 
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.២ ហិានាិភិ័យទូី�ាារ (ត្ថុ)
  (កា) ហិានាិភិ័យកាារ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ (ត្ថុ)

ផល�៉�ពិាល់អេលើប្របាាកា់ ចាំ�អេណ៍ញ អេប្រកា�យ�ង់ពិនាធ ផល�៉�ពិាល់អេលើធាត្ថុុមូលធនាអេផសងៗ

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

២០២០

អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក/ត្រូបាក់ង្កើរៀ� ង្កើក�នង្កើ���២% ៨១៨.៧៩៧ ៣.៣១២.០៣៤ - -

អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក/ត្រូបាក់ង្កើរៀ��យចុះះ� ២% (៨៥២.២១៧) (៣.៤៤៧.២១៨) - -

២០១៩

អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក/ត្រូបាក់ង្កើរៀ� ង្កើក�នង្កើ���៥% ៩២៦.៣៥០ ៣.៧៧៤.៨៧៦ - -

អត្រូតាបូ�រត្រូបាក់�ះលាំ�រអាង្កើមួរិក/ត្រូបាក់ង្កើរៀ��យចុះះ� ៥% (១.០២៣.៨៦០) (៤.១៧២.២៣០) - -

  (�) ហិានាិភិ័យត្ថុថ្ងៃមៃ

  ធនាគារមួិនត្រូបឈមួមួះ�នឹ�ហានិភូ័យ�ថ្ងៃមួែមួូ�បត្រូ�ង្កើទី ង្កើដាយសារធនាគារមួិនមានការវិនិង្កើយាគឺ ឬ រក�សាទីះកការ វិនិង្កើយាគឺ ខែ��ត្រូ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ង្កើ� 
កូ��របាយការណិ៍សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបង្កើទី។

  (គា) ហិានាិភិ័យអំប្រត្ថុាកាារប្របាាកា់

  ហានិភូ័យអត្រូតាការត្រូបាក់ថ្ងៃន��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ គឺឺជាហានិភូ័យខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យមានការខែត្រូបត្រូបួ���ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់នាង្កើពី�អនាគឺ�ថ្ងៃនឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
ង្កើដាយសារការខែត្រូបត្រូបួ�អត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើ��ទីីផ្ត�សារ។ ហានិភូ័យអត្រូតាការត្រូបាក់ថ្ងៃន�ថ្ងៃមួែ សួមួត្រូសួប គឺឺជាហានិភូ័យខែ��ង្កើធើ�ឱ្�យមានការខែត្រូបត្រូបួ��ថ្ងៃមួែថ្ងៃន 
ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ង្កើដាយសារការខែត្រូបត្រូបួ�អត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើ��ទីីផ្ត�សារ។ កត្រូមួិ�ថ្ងៃនការត្រូបាក់អាចុះង្កើក�នង្កើ���ង្កើដាយសារ�ទីធផ្ត�ថ្ងៃនការខែត្រូបត្រូបួ� បុះខែនតអាចុះ
កា�់បនិយការខ្លាំ�ប�់ង្កើ�កូ��ករណិីខែ��បខែត្រូមួបត្រូមួួ�ឥ�រំពីឹ�ទីះកង្កើក���ី�។ ង្កើ���ណ្តាក់កា�ង្កើន� គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�មួិនមានង្កើគា�ការណិ៍ង្កើ��មួ�ប ី
ក�ណិ�់កត្រូមួិ�ថ្ងៃនភាពីមួិនសួះីគាំ�ថ្ងៃនអត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើទី បុះខែនតគឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើធើ�ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យយាា��ង្កើទីៀ�ទាំ�់ង្កើ�ង្កើ��ភាពីមួិនសួះីគាំ�ង្កើន�។

  តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន� សួង្កើ�ំបពីីហានិភូ័យអត្រូតាការត្រូបាក់របសួ់ធនាគារ។ ង្កើ�កូ��តារា�ង្កើន� ក៏រួមួបញ្ជីុ��នូវឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារតាមួ�ថ្ងៃមួែ
ង្កើយា� ង្កើដាយបានចា�់ថាំ�ក់តាមួ�ថ្ងៃមួែកូ��កិចុះឹសួន�យាង្កើ��មួត្រូគា ឬតាមួកា�បរិង្កើចុះឆទីផ្តះ�ក�ណិ�់សួ� ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ��មួូ�ដាា�នមួួយណ្តាខែ��ង្កើក��ង្កើ���មួះន។

   កាារវិភិាគាភិាពីផ្នែប្រ�ប្រ�ួល

  ចុះ�ង្កើណិញ-ខ្លាំ�មានភាពីខែត្រូបត្រូបួ�ង្កើ�តាមួ ចុះ�ណិូ�ការត្រូបាក់ខែ���័សួ់ជា�/ទាំបជា�ថ្ងៃនឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ខែ��បណ្តាា��មួកពីីការខែត្រូបត្រូបួ� 
អត្រូតាការត្រូបាក់។

ផល�៉�ពិាល់អេលើប្របាាកា់ ចាំ�អេណ៍ញ អេប្រកា�យ�ង់ពិនាធ ផល�៉�ពិាល់អេលើធាត្ថុុមូលធនាអេផសងៗ

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

២០២០

អត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើក�នង្កើ���១០០អត្រូតាង្កើគា� (១.០៦៧.៥៩៤) (៤.៣១៨.៤១៨) - -

អត្រូតាការត្រូបាក់�យចុះះ�១០០អត្រូតាង្កើគា� ១.៦៥០.៥៤២ ៦.៦៧៦.៤៤៤ - -

២០១៩

អត្រូតាការត្រូបាក់ង្កើក�នង្កើ���១០០អត្រូតាង្កើគា� (៨៩២.១៥៩) (៣.៦៣៥.៥៤៨) - -

អត្រូតាការត្រូបាក់�យចុះះ�១០០អត្រូតាង្កើគា� ៧៨៧.៩៧៥ ៣.២១១.០០០ - -
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.២ ហិានាិភិ័យទូី�ាារ (ត្ថុ)
  (គា) ហិានាិភិ័យអំប្រត្ថុាកាារប្របាាកា់ (ត្ថុ)

១ថ្លែ� ១ថ្លែ� អេទ្ធៅ ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� អេទ្ធៅ ១២ថ្លែ� ១ឆ្នាំំា� អេទ្ធៅ ៥ឆ្នាំំា� អេលើស់៥ឆ្នាំំា� មិនាមានាកាារប្របាាកា់ ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� - - - - - ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៨.៧៦៩.៩៧៥

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ 
ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ១១.៥២០.០០០ ២៣.៤២០.០០០ ២៥.៨៧០.០០០ - - ១២៣.១៤៦.៩២៤ ១៨៣.៩៥៦.៩២៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ 
ង្កើ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៥.០០០.០០០ ២៩.៩៥៤.៦២៥ ២៣.០០០.០០០ - - ២៥.៨៤៧.៧៧៤ ៨៣.៨០២.៣៩៩

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ� 
តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប 
កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ� 
តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ៣៩.៨៦៣.៦៨៥ ២៩.៨៣២.១៥៥ ៧៧.២៣២.៤៦១ ២៣៣.៥១៣.៧៥៨ ១៨៣.៩៣៣.៥៦៦ - ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - - ១.៩៥១.១៦៣ ១.៩៥១.១៦៣

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ៥៦.៣៨៣.៦៨៥ ៨៣.២០៦.៧៨០ ១២៦.១០២.៤៦១ ២៣៣.៥១៣.៧៥៨ ១៨៣.៩៣៣.៥៦៦ ១៥៩.៧៤០.៨៣៦ ៨៤២.៨៨១.០៨៦

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ 
និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៦១.៨៦៤.០៨៣ ៧៣.២៦១.០១០ ៣៥.៤០៥.៦៨១ - - ១៧០.៥៣០.៧៧៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ២៦០.៩៤០.៦២៤ ៥៦.៣៥៣.១៥៣ ២៦៨.១៦១.៥៦២ ១៣.៦៥០.៥០៩ - - ៥៩៩.១០៥.៨៤៨

ត្រូបាក់កមួឹី ១.៥០៦.២១៣ ៦.៨០៩.៣៨៨ ២៥.៩៣៦.៨៣៧ - - - ៣៤.២៥២.៤៣៨

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ១.១៩៩.៦៨៦ ២០៥.៥៥៤ ៩២៤.៩៩១ ៤.៦៦០.៥៨១ ៧.៦៩៩.១៥៨ - ១៤.៦៨៩.៩៧០

ប�គរ និ�ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - - ២.៨៦៧.៣៦១ ២.៨៦៧.៣៦១

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ៣២៥.៥១០.៦០៦ ១៣៦.៦២៩.១០៥ ៣៣០.៤២៩.០៧១ ១៨.៣១១.០៩០ ៧.៦៩៩.១៥៨ ២.៨៦៧.៣៦១ ៨២១.៤៤៦.៣៩១

គំលាត្ថត្ថនៃមឹអ�តាការ�បាក្តី់�រះប (២៦៩.១២៦.៩២១) (៥៣.៤២២.៣២៥) (២០៤.៣២៦.៦១០) ២១៥.២០២.៦៦៨ ១៧៦.២៣៤.៤០៨ ១៥៦.៨៧៣.៤៧៥ ២១.៤៣៤.៦៩៥

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� (១.០៨៨.៦១៨.៣៩៥) (២១៦.០៩៣.៣០៥) (៨២៦.៥០១.១៣៧) ៨៧០.៤៩៤.៧៩២ ៧១២.៨៦៨.១៨០ ៦៣៤.៥៥៣.២០៧ ៨៦.៧០៣.៣៤២

លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ២២.៣៣៧.៤១០ ៤.៣៧៨.៧៦៨ ៣.១៥០.៩២៥ - - - ២៩.៨៦៧.១០៣

កិចុះឹសួន�យាធានារាា�ប់រ�ខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៨.៥៤២.៩២៥ ៦២.២២៧ - - - - ១៨.៦០៥.១៥២

គំលាត្ថត្ថនៃមឹអ�តាការ�បាក្តី់�រះប 
នៃន�ៃង់លេ��តារាងត្ថះ�្យការ ៤០.៨៨០.៣៣៥ ៤.៤៤០.៩៩៥ ៣.១៥០.៩២៥ - - - ៤៨.៤៧២.២៥៥

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១៦៥.៣៦០.៩៥៥ ១៧.៩៦៣.៨២៥ ១២.៧៤៥.៤៩១ - - - ១៩៦.០៧០.២៧១
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.២ ហិានាិភិ័យទូី�ាារ (ត្ថុ)
  (គា) ហិានាិភិ័យអំប្រត្ថុាកាារប្របាាកា់ (ត្ថុ)

១ថ្លែ� ១ថ្លែ� អេទ្ធៅ ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� អេទ្ធៅ ១២ថ្លែ� ១ឆ្នាំំា� អេទ្ធៅ ៥ឆ្នាំំា� អេលើស់៥ឆ្នាំំា� មិនាមានាកាារប្របាាកា់ ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� - - - - - ៨.៤០៨.៨០២ ៨.៤០៨.៨០២

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ 
ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� ២១.០៦៩.៥៩៦ ២៧.០៧២.៣៨៨ ២១.៤៤១.៩០២ - - ១៣៩.៩៤៧.៦២០ ២០៩.៥៣១.៥០៦

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� 
ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៨០.៧២១.០៩២ ២១.៨៩៨.៤៨៥ ១៩.៧៣៤.២៥៣ - - ១.០១៦.៧៣៧

១២៣.៣៧០.៥៦៧

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តា
មួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប 
កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ
�តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ៥.៧៧៩.២៩៤ ២១.៨៨៨.០១២ ៤៧.០០២.០០១ ៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥ - ៥០៦.២២៦.៩៨៦

ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - - ១.៥៣៧.៦៧៦ ១.៥៣៧.៦៧៦

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ១០៧.៥៦៩.៩៨២ ៧០.៨៥៨.៨៨៥ ៨៨.១៧៨.១៥៦ ៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥ ១៥០.៩៣៥.៨៣៥ ៨៤៩.១០០.៥៣៧

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ 
និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៦.៦១១.៥៩១ ៧៥.១៧៨.៥៩១ ១០.០១៩.៥៤៣ - - ៤១.៥៨២.៦៣៧ ១៤៣.៣៩២.៣៦២ 

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ៩៨.២៧៧.២៩៤ ៦៩.២១៥.៣៤២ ១៨៧.៤៩៩.៤៧១ ៨.០៧៩.៣៧៩ - ២៦៩.៦៩៨.១៧២ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ 

ត្រូបាក់កមួឹី ៣.៩៧៧.៧៦៣ ២.៩៧៦.៨៦១ ២០.៦៥៦.៥៣៤ - - - ២៧.៦១១.១៥៨ 

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ៦០.១៥១ ១២០.៣០៣ ៤១៣.០៨៨ ១.០៨៩.៥១៧ ១៤៩.៣១៦ - ១.៨៣២.៣៧៥ 

ប�គរ និ�ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ -   -   -   -   -   ៥.០៧០.១២០ ៥.០៧០.១២០

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប ១១៨.៩២៦.៧៩៩ ១៤៧.៤៩១.០៩៧ ២១៨.៥៨៨.៦៣៦ ៩.១៦៨.៨៩៦ ១៤៩.៣១៦ ៣១៦.៣៥០.៩២៩ ៨១០.៦៧៥.៦៧៣ 

គំលាត្ថត្ថនៃមឹអ�តាការ�បាក្តី់�រះប (១១.៣៥៦.៨១៧) (៧៦.៦៣២.២១២) (១៣០.៤១០.៤៨០) ៨៦.៥២១.៥១៨ ៣៣៥.៧១៧.៩៤៩ (១៦៥.៤១៥.០៩៤) ៣៨.៤២៤.៨៦៤ 

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� (៤៦.២៧៩.០២៩) (៣១២.២៧៦.២៦៤) (៥៣១.៤២២.៧០៦) ៣៥២.៥៧៥.១៨៦ ១.៣៦៨.០៥០.៦៤២ (៦៧៤.០៦៦.៥០៨) ១៥៦.៥៨១.៣២១ 

លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ១៣.៧៦៥.០៦៨ ១៣.១១៤.២៥៨ ១១.១១២.៤៧៥ ៣៥.៤៣៦ - - ៣៨.០២៧.២៣៧ 

កិចុះឹសួន�យាធានារាា�ប់រ�ខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញ
វ�ុ� ២.៥៦៧ ៣៧.៣៦៦ ២.៣២៣.១៤៦ ២.០៥៩.២៥០ - - ៤.៤២២.៣២៩ 

គំលាត្ថត្ថនៃមឹអ�តាការ�បាក្តី់�រះ
បនៃន�ៃង់លេ��តារាងត្ថះ�្យការ ១៣.៧៦៧.៦៣៥ ១៣.១៥១.៦២៤ ១៣.៤៣៥.៦២១ ២.០៩៤.៦៨៦ -   -   ៤២.៤៤៩.៥៦៦ 

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ៥៦.១០៣.១១៣ ៥៣.៥៩២.៨៦៨ ៥៤.៧៥០.១៥៦ ៨.៥៣៥.៨៤៤ -   -   ១៧២.៩៨១.៩៨១ 
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.៣ ហិានាិភិ័យសំាចាំ់ប្របាាកា់ងាយប្រសំួល

   ហានិភូ័យសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ� គឺឺជាហានិភូ័យខែ��ធនាគារមួិនមាន�ទីធភាពីប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹសួ�ត្រូបាក់ តាមួកា�ក�ណិ�់សួ�ចុះ�ង្កើពា�ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� 
របសួ់�ួ�ន ក៏�ូចុះជាមួិនមាន�ទីធភាពីប�ង្កើពីញមួូ�និធិវិញបានង្កើ�ង្កើពី�ខែ��បាន�កមួកង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់រួចុះង្កើហ៊ុ�យ។ ផ្ត�វិបាកង្កើន� អាចុះបណ្តាា��ឱ្�យធនាគារ 
មួិនអាចុះប�ង្កើពីញកា�ពីើកិចុះឹសួ�ត្រូបាក់ង្កើ�អនកង្កើផ្តើ�ត្រូបាក់ និ�ក�ើ�សាចុះ់ត្រូបាក់ង្កើ��មួ�បីឱ្�យអ�ិ�ិជ្ជន�ឹី។

  (កា) ដឹ�អេណ៍�រកាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភ័ិយសំាចាំ់ប្របាាកា់ងាយប្រសួំល

    គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�តាមួដានសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ� និ�ត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ការត្រូបមួូ�ផូ្ត�� និ�ទីិននន័យប�ណិុ�ខែ��មានកា�ក�ណិ�់។ ការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យនិ�ការង្កើធើ� 
របាយការណិ៍ ត្រូ�ូវបានង្កើធើ�ង្កើ���កូ��ទីត្រូមួ�់ជាការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��សាា�នភាពីសាចុះ់ត្រូបាក់ត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃ ង្កើហ៊ុ�យនិ�ង្កើរៀបចុះ�គឺង្កើត្រូមា�សួត្រូមាប់ថ្ងៃ�ៃបនាា�ប់ ត្រូបចា�សួបាា�ហ៊ុ៍ 
និ�ត្រូបចា�ខែ�ជា��ដាប់ ង្កើដាយសារវ៉ាជារយៈង្កើពី�គឺនែឹ�កូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�សាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ�។ គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�តាមួដានអ�ពីីបខែត្រូមួបត្រូមួួ�ថ្ងៃនអនកង្កើផ្តើ� 
ត្រូបាក់សួ�ខ្លាំន់ៗ និ�គឺង្កើត្រូមា�ថ្ងៃនការ�កសាចុះ់ត្រូបាក់របសួ់ពីួកង្កើគឺ។

  (�) ដឹ�អេណ៍�រកាាររកាប្រ�ភិពីទូុនា

    ត្រូបភូពីសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ�ចុះមួ�ប�របសួ់ធនាគារបានមួកពីីង្កើ��មួទីះនបានប�់របសួ់ភាគឺទីះនិក ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ និ�ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ 
អ�ិ�ិជ្ជន។ គឺណិៈត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ត្រូ�ួ�ពីិនិ��យត្រូបភូពីសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ�ត្រូបចា�ថ្ងៃ�ៃយាា��ង្កើទីៀ�ទាំ�់ តាមួរយៈការត្រូ�ួ�ពីិនិ��យង្កើ��កា�ក�ណិ�់ថ្ងៃនត្រូបាក ់
បង្កើញ្ជីញ�មានកា�ក�ណិ�់ និ�អនកង្កើផ្តើ�ត្រូបាក់សួ�ខ្លាំន់ៗ។

  (គា) ល�ហិូរសំាចាំ់ប្របាាកា់មិនានាិសំានាៀ (Non-derivative cash flow)

    តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�  បង្កាហ�ញពីី��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់ត្រូ�ូវប�់ ង្កើត្រូកាមួប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�មួិននិសួ�សនទ (non-derivative financial liabilities) ង្កើដាយ 
ខែផ្តអកតាមួកា�ក�ណិ�់ង្កើ��កិចុះឹសួន�យាខែ��ង្កើ�សួ�់ នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ ចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ��បានលា�ត្រូ�ដា�ង្កើ�កូ��តារា�ង្កើន� គឺឺជា��ហ៊ុូរ
សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��កិចុះឹសួន�យាខែ��មួិនង្កើធើ�អប�បហារ ង្កើដាយខែ�កធនាគារត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ហានិភូ័យសាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ�ខែ��ភាា�ប់ជាមួួយ ង្កើដាយខែផ្តអកតាមួ 
��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់រំពីឹ�ទីះកខែ��មួិនង្កើធើ�អប�បហារ។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.៣ ហិានាិភិ័យសំាចាំ់ប្របាាកា់ងាយប្រសំួល (ត្ថុ)
  (គា)  ល�ហិូរសំាចាំ់ប្របាាកា់មិនានាិសំានាៀ (Non-derivative cash flow) (ត្ថុ)

១ថ្លែ� ១ថ្លែ� អេទ្ធៅ ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� អេទ្ធៅ ១២ថ្លែ� ១ឆ្នាំំា� អេទ្ធៅ ៥ឆ្នាំំា� អេលើស់៥ឆ្នាំំា� ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ៨.៧៦៩.៩៧៥ - - - - ៨.៧៦៩.៩៧៥

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� 
ធនាគារកណ្តាា��

១២៦.៨២២.៦៣៥ ២៣.៤៤១.៦០៤ ២៥.៩០៩.៦១៥ - - ១៧៦.១៧៣.៨៥៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� 
ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ

៣០.២៩៦.៥៨៣ ៣០.៥០៩.៤៩៣ ២៣.៥២៤.១៧០ - - ៨៤.៣៣០.២៤៦

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ
�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប 
កូ���ទីធផ្ត��មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ

- - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ�
តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់

៤០.៤១៨.៧១៦ ៣៤.៥៦៣.៥០៨ ៩៧.០០៥.៨២៧ ៣២៥.៦៥១.៣២៤ ៣០០.៨៧៦.៦១៨ ៧៩៨.៥១៥.៩៩៣

ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ - - - - ១.៩៥១.១៦៣

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប 
តាមកា��ះត្ថក្តីំណត្ថ់លេ� 
��់ក្តីុ�ងក្តីិចុះច�ន្យា

២០៨.២៥៩.០៧២ ៨៨.៥១៤.៦០៥ ១៤៦.៤៣៩.៦១២ ៣២៥.៦៥១.៣២៤ ៣០០.៩០១.៦១៨ ១.០៦៩.៧៦៦.២៣១

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ 
និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�

៦១.៨៩៩.៧៧១ ៧៣.៤១០.០៤៥ ៣៥.៨៣២.៧១២ - - ១៧១.១៤២.៥២៨

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ២៦១.១៣២.៣១៩ ៥៦.៩៧៧.៧៥៦ ២៧៥.៨០២.៧៧៤ ១៤.៨៣៥.៥៤៤ - ៦០៨.៧៤៨.៣៩៣

ត្រូបាក់កមួឹី ១.៥០៩.២០០ ៦.៨៤២.៣១៥ ២៦.៣៣៥.៩៩៨ - - ៣៤.៦៨៧.៥១៣

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ១.២២៨.០៦១ ២៥៤.៩៩០ ១.១៤៧.៤៥៤ ៥.៨៣១.៥២២ ៩.៩៨៣.១៥៣ ១៨.៤៤៥.១៨០

ប�គរ និ�ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ២.៨៦៧.៣៦១ - - - - ២.៨៦៧.៣៦១

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប តាមកា�
�ះត្ថក្តីំណត្ថ់លេ���់ក្តីុ�ងក្តីិចុះច�ន្យា

៣២៨.៦៣៦.៧១២ ១៣៧.៤៨៥.១០៦ ៣៣៩.១១៨.៩៣៨ ២០.៦៦៧.០៦៦ ៩.៩៨៣.១៥៣ ៨៣៥.៨៩០.៩៧៥

(�ះ�)/លេ�ើ� 
សាចុះ់�បាក្តី់ងាយ��ួ��ះទុិ (១២០.៣៧៧.៦៤០) (៤៨.៩៧០.៥០១) (១៩២.៦៧៩.៣២៦) ៣០៤.៩៨៤.២៥៨ ២៩០.៩១៨.៤៦៥ ២៣៣.៨៧៥.២៥៦

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� (៤៨៦.៩២៧.៥៥៤) (១៩៨.០៨៥.៦៧៧) (៧៧៩.៣៨៧.៨៧៤) ១.២៣៣.៦៦១.៣២៤ ១.១៧៦.៧៦៥.១៩១ ៩៤៦.០២៥.៤១០

លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ៣០.២៤៤.៨៤២ ២០.៧៧៣ ៣៤.៨៧២ ១៨១ - ៣០.៣០០.៦៦៨

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១៨.៦២៤.២៣០ - - - - ១៨.៦២៤.២៣០

សាចុះ់�បាក្តី់ងាយ��ួ�លេ��តារា
ងត្ថះ�្យការ ៤៨.៨៦៩.០៧២ ២០.៧៧៣ ៣៤.៨៧២ ១៨១ - ៤៨.៩២៤.៨៩៨

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១៩៧.៦៧៥.៣៩៦ ៨៤.០២៧ ១៤១.០៥៧ ៧៣២ - ១៩៧.៩០១.២១២
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ធនាាគាារ អ អេអចាំ �ី� (អេ�ម�ូឌាា) ម.កា កា�ណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនា
ាគា

ារ 
អ 

អេអ
ចាំ 

�ី� 
(អេ�

ម�
ូឌាា

) ម
.កា

  -
  រ

បាា
យ

កាា
រណ៍

៍ហិ
ិរញ្ញ

ញវត្ថុ
ុ�ប្រ�

ចាំា
�ឆ្នាំំា

� ២
០២

០

៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.៣ ហិានាិភិ័យសំាចាំ់ប្របាាកា់ងាយប្រសំួល (ត្ថុ)
  (គា)  ល�ហិូរសំាចាំ់ប្របាាកា់មិនានាិសំានាៀ (Non-derivative cash flow) (ត្ថុ)

១ថ្លែ� ១ថ្លែ� អេទ្ធៅ ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� អេទ្ធៅ ១២ថ្លែ� ១ឆ្នាំំា� អេទ្ធៅ ៥ឆ្នាំំា� អេលើស់៥ឆ្នាំំា� ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកា

លេ�នៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

សាចុះ់ត្រូបាក់កូ��ថ្ងៃ� ៨.៤០៨.៨០២ - - - - ៨.៤០៨.៨០២

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� 
ធនាគារកណ្តាា�� ១៦៨.១២២.៥៦៧ ២៧.១០៥.៣២៣ ២១.៥៣៥.៥៦៤ - - ២១៦.៧៦៣.៤៥៤

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ� 
ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ ៧២.៦៤៥.៧២៦ ២១.៩៨១.១៤០ ២០.១២១.៩៨៣ ៩.៨៣២.១៦៩ - ១២៤.៥៨១.០១៨

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ� 
តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប កូ���ទីធផ្ត� 
�មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�បះង្កើរត្រូបទាំនវ៉ាសួ់ខែវ� 
តាមួថ្ងៃ�ែង្កើ��មួ�ករំ�សួ់ ២៩.១៥៦.៤៨២ ៤១.២២៣.៦២៨ ៩៣.៩៥៣.៨៧០ ៣១១.២៨៣.៣៥៩ ២០៩.៤៩៤.៨៣៤ ៦៨៥.១១២.១៧៣

ត្រូទីពី�យសួកមួមង្កើផ្ត�ស�ៗ ៤៤៧.០១៧ - ១.០៩០.៦៥៩ - - ១.៥៣៧.៦៧៦

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប តាម 
កា��ះត្ថកំ្តីណត់្ថលេ���់កុ្តី�ងកិ្តីចុះច�ន្យា ២៧៨.៧៨០.៥៩៤ ៩០.៣១០.០៩១ ១៣៦.៧០២.០៧៦ ៣២១.១១៥.៥២៨ ២០៩.៥១៩.៨៣៤ ១.០៣៦.៤២៨.១២៣

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ 
និ�ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ១០៨.៥២៥.៧១៥ ២៥.៣៥៣.៨៥០ ១០.២៥២.៦៧៣ -   -   ១៤៤.១៣២.២៣៨ 

ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់អ�ិ�ិជ្ជន ៣៦៤.៩៣៣.៨២៦ ៧០.០៨២.៤០៦ ១៩២.២៤៨.១៧២ ៨.៤៨១.០៦២ -   ៦៣៥.៧៤៥.៤៦៦ 

ត្រូបាក់កមួឹី ៣.៩៨២.៧៥៣ ២.៩៨៧.១៥៥ ២០.៩៩១.៣៤៦ -   -   ២៧.៩៦១.២៥៤ 

ប�ណិុ�ភូ�ិសួន�យា ៦៣.៣៩៩ ១២៦.៧៩៧ ៤៤០.៨២០ ១.២១០.១៣០ ១៦៨.២៤៥ ២.០០៩.៣៩១ 

ប�គរ និ�ប�ណិុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ៥.០៧០.១២០ - - - - ៥.០៧០.១២០

បំណុ�ហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប តាមកា��ះត្ថ
ក្តីំណត្ថ់លេ���់ក្តីុ�ងក្តីិចុះច�ន្យា ៤៨២.៥៧៥.៨១៣ ៩៨.៥៥០.២០៨ ២២៣.៩៣៣.០១១ ៩.៦៩១.១៩២ ១៦៨.២៤៥ ៨១៤.៩១៨.៤៦៩ 

(�ះ�)/លេ�ើ� 
សាចុះ់�បាក្តី់ងាយ��ួ��ះទុិ (២០៣.៧៩៥.២១៩) (៨.២៤០.១១៧) (៨៧.២៣០.៩៣៥) ៣១១.៤២៤.៣៣៦ ២០៩.៣៥១.៥៨៩ ២២១.៥០៩.៦៥៤ 

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� (៨៣០.៤៦៥.៥១៧) (៣៣.៥៧៨.៤៧៧) (៣៥៥.៤៦៦.០៦០) ១.២៦៩.០៥៤.១៦៩ ៨៥៣.១០៧.៧២៥ ៩០២.៦៥១.៨៤០

លេ��តារាងត្ថះ�្យការ

កិចុះឹសួន�យាផ្តត�់ឥណិទាំន ៣៨.០៨៩.៤៣១ ២៧.៥០៥ ៣៦.៩៩៨ ៣៩៦ -   ៣៨.១៥៤.៣៣០

កិចុះឹសួន�យាធានាខែផ្តនកហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� ៤.៤២២.៣២៩ -   -   -   -   ៤.៤២២.៣២៩ 

សាចុះ់�បាក្តី់ងាយ��ួ�លេ��តារា 
ងត្ថះ�្យការ ៤២.៥១១.៧៦០ ២៧.៥០៥ ៣៦.៩៩៨ ៣៩៦ -   ៤២.៥៧៦.៦៥៩ 

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� ១៧៣.២៣៥.៤២២ ១១២.០៨៣ ១៥០.៧៦៧ ១.៦១៤ - ១៧៣.៤៩៩.៨៨៦ 
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
ធនា

ាគា
ារ 

អ 
អេអ

ចាំ 
�ី� 

(អេ�
ម�

ូឌាា
) ម

.កា
  -

  រ
បាា

យ
កាា

រណ៍
៍ហិ

ិរញ្ញ
ញវត្ថុ

ុ�ប្រ�
ចាំា

�ឆ្នាំំា
� ២

០២
០ ៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៤.៤ ត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ�ថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមា នាិង��ណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�រួមួមាន ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបគឺឺជា�ថ្ងៃមួែខែ��អាចុះទីទីួ�បានកូ��ការ�ក់ត្រូទីពី�យសួកមួម ឬ 
បានប�់កូ��ការង្កើផ្តទរប�ណិុ� កូ��ត្រូប�ិប�តិការតាមួ��ដាប់��ង្កើដាយមួួយ រវ៉ា�អនកចុះូ�រួមួកូ��ទីីផ្ត�សារ នាកា�បរិង្កើចុះឆទីវ៉ាសួ់ខែវ�។ ពី័�៌មានបានបង្កាហ�ញង្កើ�ទីីង្កើន� 
គឺឺជាការបាា�ន់សាា�ន�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរបាយការណិ៍សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។

  (កា) ឧ�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ� 

   i) កាារកា�ណ៍ត្ថុ់ត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ� និាងឋាានាានាុប្រកាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ�

     តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន�បង្កាហ�ញពីីត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ ខែ��ត្រូ�ូវបានវ៉ាសួ់ខែវ� និ�ត្រូ�ូវបានទីទីួ�សាា��់តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប ង្កើ�ថ្ងៃ�ៃ 
ទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០និ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ តាមួមួូ�ដាា�នខែ��បានង្កើក��ង្កើ���៖

កាប្រមិត្ថុ ១ កាប្រមិត្ថុ ២ កាប្រមិត្ថុ ៣ ស់រុ�

ដុុលាារអាអេមរិកាដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកាដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកាដុុលាារអាអេមរិកា ដុុលាារអាអេមរិកាដុុលាារអាអេមរិកា

គិត្ថ�ត្ថឹមនៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប កូ���ទីធផ្ត� 
�មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ

មួូ�បត្រូ�កមួមសួិទីធិ - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� - - ១០១.១២៥ ១០១.១២៥

គិត្ថ�ត្ថឹមនៃ�ៃទុ�៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ�

ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�វ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប កូ���ទីធផ្ត� 
�មួអិ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ

មួូ�បត្រូ�កមួមសួិទីធិ - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

�ទុព្យ�ក្តីមមហិរញ្ញញវ័ត្ថុ��រះប - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

គឺិ�ជាពាន់ង្កើរៀ� - - ១០១.៨៧៥ ១០១.៨៧៥

     ធនាគារវ៉ាសួ់ខែវ��ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប ង្កើដាយង្កើត្រូប�ឋានានះត្រូកមួ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ ខែ��ឆ្លួ��បញ្ញាា���ពីីសារសួ�ខ្លាំន់ថ្ងៃនធា�ះចុះូ� ខែ�� 
បានង្កើត្រូប�កូ��ការវ៉ាសួ់ខែវ�៖

     កាប្រមិត្ថុ ១ ៖ �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបរបសួ់ឧបករណ៍ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ត្រូ�ូវបានជ្ជួញ�ូរង្កើ�កូ��ទីីផ្ត�សារសួកមួម (�ូចុះជា ង្កើ�រីង្កើវខែ��បានជ្ជួញ�ូរជាសាធារណិៈ 
និ�មួូ�បត្រូ�កមួមសួិទីធិ) គឺឺអាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួ�ថ្ងៃមួែខែ��បានដាក់�ក់ង្កើ��ទីីផ្ត�សារ នា��ណ្តាចុះ់ការិយបរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ �ថ្ងៃមួែដាក់�ក់ង្កើ�� 
ទីីផ្ត�សារខែ��បានង្កើត្រូប�សួត្រូមាប់ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��ធនាគារបានកាន់កាប់ គឺឺជា�ថ្ងៃមួែទីិញបចុះុ�ប�បនន។ ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ទាំ��ង្កើន� 
ត្រូ�ូវបានបញ្ជីុ��ង្កើ�កូ��កត្រូមួិ� ១ ។

     កាប្រមិត្ថុ ២ ៖ �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបរបសួ់ឧបករណិ៍ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ខែ��មួិនត្រូ�ូវបានជ្ជួញ�ូរង្កើ�កូ��ទីីផ្ត�សារសួកមួម (ឧទាំហ៊ុរណិ៍�ូចុះជា ង្កើ�រីង្កើវ over-the-

counter) ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយង្កើត្រូប�វិធីសាត្រូសួតវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែ ខែ��បង្កើ�ើ�នការង្កើត្រូប�ត្រូបាសួ់ទីិននន័យង្កើ��ទីីផ្ត�សារខែ��អាចុះអង្កើ�ើ�បាន និ�បនិយការ 
ពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ការបាា�ន់សាា�នចុះ�ង្កើពា�អ�គភាពីជាក់លាក់។ ត្រូបសួិនង្កើប�ទីិននន័យជាក់លាក់ទាំ��អសួ់ខែ���ត្រូមួូវសួត្រូមាប់ឧបករណិ៍មួួយអាចុះអង្កើ�ើ�
បាន ឧបករណិ៍ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានបញ្ជីុ��ង្កើ�កូ��កត្រូមួិ� ២ ។
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.៤ ត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ�ថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមា នាិង��ណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
  (កា) ឧ�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ� (ត្ថុ)
   i) កាារកា�ណ៍ត្ថុ់ត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ� និាងឋាានាានាុប្រកាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ� (ត្ថុ)

     កាប្រមិត្ថុ ៣ ៖ ត្រូបសួិនង្កើប�ទីិននន័យជាក់លាក់មួួយឬង្កើត្រូចុះ�ន មួិនពីឹ�ខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ��ទីិននន័យទីីផ្ត�សារខែ��អាចុះអង្កើ�ើ�បាន ឧបករណិ៍ង្កើនា�ត្រូ�ូវបានបញ្ជីុ��
ង្កើ�កូ��កត្រូមួិ� ៣ ។ វ៉ាគឺឺជាករណិីសួត្រូមាប់មួូ�បត្រូ�កមួមសួិទីធិខែ��មួិនបានចុះះ�បញ្ជីីី។

   ii) វិធីសំាប្រសំិសំប្រមា�់កាារកា�ណ៍ត្ថុ់ត្ថុថ្ងៃមៃ

     ត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ត្រូកះមួហ៊ុុះនវ៉ាសួ់ខែវ�តាមួ FVOCI គឺឺជាការវនិិង្កើយាគឺកូ��មូួ�បត្រូ�កមួមសួិទីធិខែ��មួិនបានចុះះ�បញ្ជីីី ខែ���ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួប
ត្រូ�ូវបានក�ណិ�់ង្កើដាយខែផ្តអកង្កើ�ង្កើ���ថ្ងៃមួែបចុះុ�ប�បនន ង្កើហ៊ុ�យអត្រូតាអប�បហារខែ��បានង្កើត្រូប� ត្រូ�ូវបានខែកសួត្រូមួួ�អាត្រូសួ័យង្កើ�តាមួហានិភូ័យឥណិទាំន 
របសួ់ភាគឺីថ្ងៃ�គឺូ ឬហានិភូ័យឥណិទាំនរបសួ់ធនាគារផ្លាា��់។

  (�) ឧ�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិនាវាស់ំផ្នែវងត្ថុាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ�

    គឺិ�ត្រូ�ឹមួកា�បរិង្កើចុះឆទីតារា��ះ��យការ �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបថ្ងៃនឧបករណ៍ិហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�របសួ់ធនាគារ មាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា។

   ការបាា�ន់សាា�ន�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបខែផ្តអកង្កើ�តាមួវិធីសាត្រូសួត និ�ការសួនម��ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

   (i) ប្របាាកា់�អេញ្ញញ� នាិងកាារដឹាកា់ប្របាាកា់អេនាៅធនាាគាារកាណ៍ំាល នាិងធនាាគាារអេ�ាងៗ

     �ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ� និ�ការដាក់ត្រូបាក់ង្កើ�ធនាគារកណ្តាា�� និ�ធនាគារង្កើផ្ត�ស�ៗ មាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបរបសួ់វ៉ា 
ង្កើដាយសារគឺណិនីទាំ��ង្កើន�ភាគឺង្កើត្រូចុះ�នគឺឺជាគឺណិនីចុះរនត គឺណិនីសួន�ស� និ�ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�រយៈង្កើពី��ែី។

    (ii) ឥណ៍ទូានា នាិង �ុអេរប្រ�ទូានាអំត្ថុិថ្នាិជានា

     ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំនខែ��មានអត្រូតាង្កើ�រ ខែ��មានកា�ក�ណិ�់ង្កើ�សួ��់ិចុះជា�១ឆ្នាំំ�� ជាទូីង្កើ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា គឺឺជា�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបបាា�ន់សាា�ន 
របសួ់វ៉ា។

     ចុះ�ង្កើពា�ឥណិទាំនខែ��មានអត្រូតាង្កើ�រ និ�មានកា�ក�ណិ�់ង្កើ�សួ�់១ឆ្នាំំ�� ឬង្កើ��សួពីី១ឆ្នាំំ�� �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបត្រូ�ូវបានបាា�ន់សាា�នង្កើដាយង្កើធើ� 
អប�បហារ��ហ៊ុូរសាចុះ់ត្រូបាក់បាា�ន់សាា�ននាង្កើពី�អនាគឺ� និ�ង្កើត្រូប�អត្រូតាការត្រូបាក់របសួ់ឥណិទាំននាង្កើពី�បចុះុ�ប�បនន ង្កើដាយសារអត្រូតាការត្រូបាក់តាមួ 
ទីីផ្ត�សាររបសួ់ឥណិទាំន មានហានិភូ័យឥណិទាំន និ�កា�ក�ណិ�់ត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�គាំ� ង្កើហ៊ុ�យត្រូ�ូវបានវ៉ាយ�ថ្ងៃមួែថាមានភាពី�ះសួគាំ��ិចុះ�ួចុះ 
ជាមួួយនឹ�អត្រូតាការត្រូបាក់របសួ់ឥណិទាំនតាមួកិចុះឹសួន�យា។ ជា�ទីធផ្ត� �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបថ្ងៃនឥណិទាំន និ� បះង្កើរត្រូបទាំនអ�ិ�ិជ្ជនរយៈង្កើពី�ខែវ� 
អាចុះមាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។

   (iii) ប្របាាកា់�អេញ្ញញ�រ�សំ់ធនាាគាារ ប្រគាឹ�សំុានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នាិងអំត្ថុិថ្នាិជានា

     �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ�អ�ិ�ិជ្ជន ខែ��មានកា�ក�ណិ�់�ិចុះជា� ១ ឆ្នាំំ�� មាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�
នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា ង្កើដាយសារត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�ទាំ��ង្កើន�មានរយៈង្កើពី��ែី។ �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�របសួ់ធនាគារ ត្រូគឺឹ�សាា�នហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ� 
អ�ិ�ិជ្ជន ខែ��មានកា�ក�ណិ�់ង្កើ��សួពីី១ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបានង្កើគឺរំពីឹ�ថាមាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា ង្កើដាយសារធនាគារបាន 
ផ្តត�់អត្រូតាការត្រូបាក់ត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�គាំ� ង្កើ�នឹ�ឧបករណិ៍ខែ��មានកា�ក�ណិ�់ និ��កំ�ណិឌឥណិទាំនត្រូសួង្កើ�ៀ�គាំ�ខែ�រ។

     �ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបបាា�ន់សាា�នថ្ងៃនត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�ខែ��មួិនមានកា�ក�ណិ�់ រាប់ទាំ��ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�ខែ��គាា�នការត្រូបាក់ ត្រូបាក់បង្កើញ្ជីញ�ខែ��អាចុះ�កបានតាមួ 
�ត្រូមួូវការ គឺឺជាចុះ�នួនទីឹកត្រូបាក់ខែ��ត្រូ�ូវសួ�នាកា�បរិង្កើចុះឆទីរាយការណិ៍។ 

   (iv) ប្រទូពីយសំកាមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នាិង ��ណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អេ�ាងៗ

     �ថ្ងៃមួែង្កើយា�ថ្ងៃនត្រូទីពី�យសួកមួមហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ� និ� ប�ណិុ�ហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�ង្កើផ្ត�ស�ៗ ត្រូ�ូវបានសួនម�ថាមាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបរបសួ់វ៉ា 
ង្កើដាយសារគឺណិនីទាំ��ង្កើន�មួិនមាន�ថ្ងៃមួែខែត្រូបត្រូបួ�ជាសារវនតង្កើ�តាមួអត្រូតាទីីផ្ត�សារង្កើទី។
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កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (ត៌)
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៣៤. កាារប្រគា�់ប្រគាងហិានាិភា័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៤.៤ ត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ�ថ្ងៃនាប្រទូពីយសំកាមា នាិង��ណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
  (កា) ឧ�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមត្ថុថ្ងៃមៃសំមប្រសំ� (ត្ថុ)

   (v) ប្របាាកា់កាមចី

     ត្រូបាក់កមួឹីមួិនត្រូ�ូវបានដាក់�ក់ង្កើ��ទីីផ្ត�សារសួកមួមង្កើទី ង្កើហ៊ុ�យ�ថ្ងៃមួែសួមួត្រូសួបរបសួ់វ៉ា មាន�ថ្ងៃមួែត្រូបហាក់ត្រូបខែហ៊ុ�នឹ��ថ្ងៃមួែង្កើយា�របសួ់វ៉ា 
ង្កើដាយសារវ៉ាមានរយៈង្កើពី��ែី។

 ៣៤.៥ កាារប្រគា�់ប្រគាងអេដឹ�មទូុនា

   ង្កើគា�ង្កើ�របសួ់ធនាគារកូ��ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��មួទីះន មានន័យទីូ��ទីូលាយជា� “មួូ�ធន” ខែ��បានបង្កាហ�ញង្កើ�ង្កើ��របាយការណិ៍សាា�នភាពីហ៊ុិរញ្ជីញវ�ុ�។ 
ការត្រូគឺប់ត្រូគឺ�ង្កើ��មួទីះន មាន�ូចុះខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួ៖

	 	  អនះង្កើលាមួតាមួ�ត្រូមួូវការង្កើ��មួទីះនខែ��ក�ណិ�់ង្កើដាយធនាគារកណ្តាា��

	 	   ការពារ�ទីធភាពីរបសួ់ធនាគារកូ��ការបនតនិរនតរភាពីអាជ្ជីវកមួម ង្កើ��មួ�បីឱ្�យធនាគារអាចុះបនតផ្តត�់ផ្ត�ត្រូបង្កើយាជ្ជន៍��់ភាគឺទីះនិក និ���់ភាគឺីង្កើផ្ត�ស�ៗខែ�� 
ពាក់ពី័នធនឹ�ធនាគារ និ�

	 	  រក�សាមួូ�ដាា�នង្កើ��មួទីះនរឹ�មា�ង្កើ��មួ�បីគា�ត្រូទី��់ការអភូិវឌ្�ឍអាជ្ជីវកមួម

   ធនាគារកណ្តាា���ត្រូមូួវឱ្�យធនាគារពាណិិជី្ជទាំ��អសួ់ត្រូ�ូវ៖ (i) រក�សាង្កើ��មួទីះនអប�បបរមា (ii) រក�សាមួូ�និធិផ្លាា��់សួះទីធរបសួ់ធនាគារយាា��ង្កើហាចុះណ្តាសួ់ឱ្�យង្កើសួម�នឹ� 
ង្កើ��មួទីះនអប�បបរមា និ� (iii) អនះង្កើលាមួតាមួអនះបា�សាធនភាពី អនះបា�សាចុះ់ត្រូបាក់ង្កាយត្រូសួួ� និ�អនះបា�សួ�ខ្លាំន់ៗង្កើផ្ត�ស�ង្កើទីៀ�។

  តារា�ខ្លាំ�ង្កើត្រូកាមួង្កើន� សួង្កើ�ំបអ�ពីីសួមាសួធា�ះង្កើ��មួទីះនតាមួចុះ�បាប់៖

២០២០ ២០១៩

ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល ដុុលាារអាអេមរិកា ពិានា់អេរៀល

លេដំើមទុះនថ្នាំ្ក្តី់ទុ�១

ង្កើ��មួទីះន ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

ត្រូបាក់ចុះ�ង្កើណិញរក�សាទីះក ២៤.១២៣.៣៤០ ៩៧.៥៧៨.៩១២ ៣៧.៩១៨.៥០១ ១៥៣.២០៨.៤៧០

ទីះនបត្រូមួះ�មួិនសួត្រូមាប់ខែប�ខែចុះក ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ - -

�ក៖ ត្រូទីពី�យសួកមួមអរូបី (៣.៨៦៨.១០៩) (១៥.៦៤៦.៥០១) (១.៣៧៨.៩០៣) (៥.៦១៩.០៣០)

�ក៖ ឥណិទាំនផ្តត�់ឱ្�យភាគឺីពាក់ពី័នធ (៦៣៣.៧៨២) (២.៥៦៣.៦៤៨) (១៥៩.៥៥៩) (៦៥០.២០៣)

១០៤.៦២១.៤៤៩ ៤២៣.១៩៣.៧៦៣ ១១១.៣៨០.០៣៩ ៤៥២.៥៦៤.២៣៧ 

លេដំើមទុះនថ្នាំ្ក្តី់ទុ�២-លេដំើមទុះនបខែនថម 

សួ�វិធានធនទីូង្កើ� ៦.៦៨៥.៥២៨ ២៧.០៤២.៩៦១ ៩.១៣៧.១០០ ៣៧.២៣៣.៦៨៣

�រះប លេដំើមទុះនថ្នាំ្ក្តី់ទុ�១ + លេដំើមទុះនថ្នាំ្ក្តី់ទុ�២ ១១១.៣០៦.៩៧៧ ៤៥០.២៣៦.៧២៤ ១២០.៥១៧.១៣៩ ៤៨៩.៧៩៧.៩២០
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w  w  w  .  r  h  b  g  r  o  u  p  .  c  o  m  .  k  h

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.

Level 2 & 9, OHK Tower, Corner  Street 110 and Street 93 

Phnom Penh,   Cambodia.

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

Toll Free: 1800-20-8118

facebook.com/RHBCambodia/


