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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 Groupwide, RHB’s presence also spans eight other countries
in the ASEAN region.

CUSTOMER CONTACT CENTRE
Malaysia
Tel : +603 9206 8118
Email : customer.service@rhbgroup.com
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OVERVIEW

Total Assets

RM271.1 billion
Total Income

RM7.2 billion
Employees across nine countries

More than

14,000
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GROUP FINANCIAL SUMMARY
FIVE-YEAR GROUP FINANCIAL SUMMARY
2016

2017

2018

2019

2020

3,200

3,448

3,670

3,799

3,119

3,394

2,644

2,482

2,033

OPERATING RESULTS (RM’million)
Operating proﬁt before allowances
Profit before taxation

2,232

Net proﬁt attributable to equity holders of the Bank

1,682

KEY BALANCE SHEET DATA (RM’million)
228,713

243,166

271,150

Gross loans, advances and financing

160,026

168,879

186,114

Total liabilities

207,012

219,770

Total assets

236,679

231,782

203,471

Deposits from customers
Shareholders’ equity
Commitments and contingencies

244,093

27,024

21,667
196,190

172,226

157,480

172,941

SHARE INFORMATION
Gross dividend per share - (sen)

12.00

Net assets per share - (RM)
Net tangible assets per share - (RM)

4.7

4.6

Basic earnings per share - (sen)

43.6

48.6

Share price - (RM)

4.71

Market capitalisation (RM’million)

31.00

17.65

6.4

6.7
5.9

61.9

50.7
5.45

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

49.9

49.3

48.0

47.1

Cost-to-income ratio
Asset Quality
Gross loans to deposits ratio

93.3

96.0

94.4

Gross impaired loans ratio

2.43

2.23

2.06

3.0

3.9

91.5
1.97

1.71

Ordinary Shares
Dividend yield
Dividend payout ratio

8

28.6

30.8

3.2
34.8
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2020

2016

2018

2020

2016

2017

2018

2019

1,243

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

708

602

481
2016

2020

NET DIVIDENDS

822

21,667

186,114

168,879

2,644
2019

SHAREHOLDERS’ EQUITY

203,471

DEPOSITS FROM CUSTOMERS

2017

160,026

3,394

3,119
2,232

2019

27,024

2018

GROSS LOANS, ADVANCES
AND FINANCING

PROFIT BEFORE TAX

271,150

228,713
2017

243,166

236,679

TOTAL ASSETS

2016
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GROUP FINANCIAL SUMMARY

2016

2017

2018

2019

2020

GROUP QUARTERLY PERFORMANCE
2020
First Second
Third
Fourth
Total Quarter Quarter Quarter Quarter

Total

Financial Performance (RM’million)
Total income

1,724

Net fund based income

1,206

1,769

1,730

470
899

Profit before tax
Net profit attributable to
equity holders of the Bank

1,830

2,068

7,186

1,259

1,238

1,240

1,532

5,268

2,100

470

713

591

562

2,336

908

933

3,670

912

732

976

1,179

3,799

829

844

866

3,394

761

519

790

574

2,644

630

616

621

2,482

571

401

622

439

2,033

61.9

14.2

10.0

15.5

10.9

50.7

31.0

-

-

10.0

7.65*

17.65

930

Earnings per share (sen)
Dividend per share (sen)

1,558

1,261

Non-fund based income
Operating proﬁt before
allowances

1,729

1,833

-

-

* Proposed Final Dividend

www.rhbgroup.com.kh
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2019
First Second
Third
Fourth
Quarter Quarter Quarter Quarter
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Together
We Progress

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*.

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.

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

GROUP BUSINESS &
TRANSACTION 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
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.

ABOUT RHB BANKING GROUP

Singapore
• Corporate, Commercial,
Capital Markets & Retail
Banking
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WHAT WE DO

REGIONAL PRESENCE

Lao PDR
• Commercial Banking
Services
• Established in 2014

• Asset Management
• Established in 1961

Indonesia

Brunei

• Capital Markets
and Securities
Services

• Commercial Banking
Services
• Established in 1965

• Asset Management
• Established in 1990

Vietnam

Thailand

• Representative Office

• Commercial
Banking, Capital
Markets and
Securities Services

• Securities Services
• Established in 2008

• Established in 1964

Cambodia
• Commercial
Banking, Capital
Markets and
Securities Services
• Established in 2008

Myanmar
• Representative Office
• Established in 2014
IR

For more information, refer to page 08

Our Businesses

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%.

GROUP INSURANCE

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
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*

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.

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

www.rhbgroup.com.kh
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GROUP SHARIAH
BUSINESS

RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

WHERE WE OPERATE

OUR KEY REGIONAL PRESENCE
“ RHB’s regional footprint extends across nine countries
in ASEAN, offering services including retail banking,

MALAYSIA

commercial banking, corporate and investment banking

Employees
2020
2019 - 12,638

and capital markets services. In all the countries where
we have a presence, RHB prioritises customer service

Branches/Offices
2020 - 311
2019 - 289

excellence above all as we provide financial services to
businesses and communities.”

SINGAPORE
SINGAPORE

Employees
2020 - 660
2019 - 718

We employ more than

14,000 employees across
364 branches

2020:

SGD139.2
mil

Branches/Offices
2020 - 8
2019 - 9

2019:
SGD136.9
mil

INDONESIA

2020:

and offices in the region
INDONESIA

IDR165.5
bil

2019:
IDR172.7
bil

Employees
2020 - 333
2019 - 349
Branches/Offices
2020
2019 - 16

THAILAND

2020:

THB860.3
mil

Scan the QR code for the details
on our BRANCH NETWORK

2019:
THB766.9
mil

or log on to

THAILAND

Employees
2020 - 201
2019 - 209
Branches/Offices
2020 - 12
2019 - 12

12
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WHERE WE OPERATE

CAMBODIA

Employees
2020
2019

LAO PDR

Employees
2020 - 69
2019

Branches/Offices
2020 - 13
2019 - 13

Branches/Offices
2020 - 3
2019 - 3

LAK35.2
bil

2020:
2020:

USD28.4
mil

RM6,439.1
mil

LAO PDR

2020:

CAMBODIA

MALAYSIA

02
0

2019:
USD26.7
mil

BRUNEI
2019:

Employees
2020 - 29
2019 - 27

bil

2019:
RM6,302.6
mil

Branches/Offices
2020 - 1
2019 - 1

BRUNEI

2020:

BND3.7
mil

2019:
BND3.8
mil

VIETNAM

Employees
2020 - 24
2019 - 22
Branches/Offices
2020 - 1
2019 - 2

VIETNAM

2020:

2020
Total Group Income

VND12.1
bil

2019:
VND11.6
bil

RM7,185.7
mil
MYAMMAR

Representative
Office

www.rhbgroup.com.kh
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OUR INVESTMENT CASE

One RHB
Demonstrate willingness to
put the organisation’s needs over
personal achievement by fostering
teamwork, empowerment and knowledge
sharing.

Results-oriented
Demonstrate commitment and drive
in delivering quality work output, and
treat all matters with urgency.

- Value diversity, fairness and inclusion
- Build and maintain a collaborative
working environment
- Think and act in the best
interests of RHB

- Deliver exceptional results
- Treat everything with urgency
- Be responsible, accountable
and reliable
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- Create value for customers
- Make our customers feel appreciated
- Focus on solutions from the
customers’ perspective
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BRAND PROMISE

Our RHB Culture
Components form
the Group’s DNA
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FIT22 IS ANCHORED ON THREE KEY STRATEGIC THEMES

tr

Customer First
Demonstrate unwavering passion
to engage and interact with customers
to meet their needs, and create great
experiences.

FUND
OUR
JOURNEY

INVEST
TO
WIN

TRANSFORM
THE
ORGANISATION

ces

OUR VALUES

P

ROFESSIONAL

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

ESPECT

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

I

NTEGRITY

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

D

YNAMIC

We are proactive,
responsive and
forward thinking.

E

XCELLENCE

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

15
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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.

About

RHB Bank
(Cambodia) Plc.
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OVERVIEW

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.

20
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WHERE WE OPERATE

Siem Reap
Battambang

OUR REGIONAL PRESENCE
FINAL DOCUMENT
AND PERFORMANCE

Kompong Cham

246
employees
13
branches/ofﬁces
Phnom Penh

Preah Sihanouk

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
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WHERE WE OPERATE

PHNOM PENH MAIN OFFICE

PET LOK SONG BRANCH

CITY MALL OLYMPIC BRANCH

Employees: 18

Employees: 9

Employees: 16

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

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

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

TUOL KOUK BRANCH

STUENG MEANCHEY BRANCH

Employees: 9

Employees: 9

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

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

Phnom Penh
MAO TSE TUNG BRANCH

BOENG KENG KANG BRANCH

KBAL THNAL BRANCH

Employees: 10

Employees: 8

Employees: 9

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

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

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

Siem Reap

Battambang

SIEM REAP BRANCH

PREAH SIHANOUK BRANCH

Employees: 12

Employees: 9

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

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

Preah Sihanouk

BATTAMBANG BRANCH

KOMPONG CHAM BRANCH

Employees: 9

Employees: 8

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

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

Kompong Cham

www.rhbgroup.com.kh

RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

OUR BRANCH NETWORK
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SUMMARY OF FIVE-YEAR FINANCIAL
HIGHLIGHTS
2020

2019

2018

2017

2016

5%

13%

12%

2015

21%
13%

14%

PROFIT/(LOSS)
BEFORE TAX EXPENSE

TOTAL ASSETS
(USD)

30%

(USD)

21%
15%

17%
22%

17%

6%

12%

13%
22%

13%

30%

13%

PROFIT/(LOSS)
AFTER TAX EXPENSE

LOANS
AND ADVANCES

(USD)

(USD)

15%

17%

20%

22%

17%

13%

12%
20%

21%

13%

14%

SHAREHOLDER'S
EQUITY

TOTAL DEPOSITS
(USD)

(USD)

20%

17%

26

20%

16%

16%

18%

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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PERFORMANCE REVIEW

FIVE-YEAR
FINANCIAL SUMMARY
Year Ended 31 December
2020

2019

2018

2017

2016

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

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

130.4

127.7

112.7

97.8

84.4

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

PROFITABILITY (USD)

FINANCIAL POSITION (USD)

Shareholder's equity

www.rhbgroup.com.kh
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FINANCIAL RATION (%)

Grow
with us today
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PRODUCTS & SERVICES

Grow

your family’s finances

Deposits
SAVINGS
ACCOUNT

30

FIXED
DEPOSITS

CURRENT
ACCOUNT

ESCROW
ACCOUNT

We help you
grow your family’s
finances.

Simple way
to build
your savings.

The banking
products at your
finger tips.

A trusted partner
to complete your
transactions.

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

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

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

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

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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GROW WITH US TODAY

Transfer and receive your money with

ease
TELEGRAPHIC
MONEY TRANSFER

BANKER’S
CHEQUE

MONEY
EXCHANGE

Transfer and receive
your money with ease.

A reliable payment
instrument.

We offer competitive
exchange rate for forex.

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

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

RHB Money Exchange buy or
sell foreign currencies with the
best rate in town.
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PRODUCTS & SERVICES (CONTINUED)

Drive

the car of your dreams

Personal
Financing
HOME LOAN
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PERSONAL LOAN

CAR LOAN

We help you own your
dream home.

Get what you have
always desired now.

Drive your dream
today.

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

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

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

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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GROW WITH US TODAY

Your business needs are our

priority

PROPERTY
LOAN
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.

WORKING
CAPITAL

TRADE
FINANCING

CORPORATE &
EQUITY

Let us
help you
attain healthy
cashflow.

Comprehensive
range of import &
export financing
facilities.

Your
business needs
are
our priority.

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

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

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

Delivering

solutions
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INTERNET

INTERNET BANKING

BANKING.
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DELIVERING SOLUTIONS
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MOBILE BANKING
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OFF-SITE ATM NETWORK

Phnom Penh
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RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
OFF-SITE ATM NETWORK
DELIVERING SOLUTIONS

PHNOM PENH

IN - BRANCHES
Phnom Penh Main Ofﬁce

Stueng Meanchey Branch

Pet Lok Song Branch

Mao Tse Tung Branch

City Mall Olympic Branch

Boeng Keng Kang Branch

Tuol Kouk Branch

Kbal Thnal Branch

OFF - SITE ATM
ATM Deli Café

ATM Tela Petrol Station Chroy Changvar

ATM Pochentong Restaurant

ATM AEON Mall

ATM H Restaurant (Veng Sreng Road)

ATM Park Café Airport

ATM TK-Avenue

ATM PSC

ATM One Park

ATM Park Café St.63

ATM Tela Mart Phnom Penh Thmey

ATM Park Café Sovannna

ATM AEON Mall

ATM PTT Tep Phan

ATM Himawari Hotel

ATM MidTown Mall

ATM National Road Number 1

Naga 1
Naga 2

IN - BRANCHES

Siem Reap

Battambang

Preah Sihanouk

Kompong Cham

OFF - SITE ATM

Siem Reap
ATM Luckymall
ATM Angkor Maket
www.rhbgroup.com.kh
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ORGANISATION CHART

Risk Management
Committee

Remuneration &
Nomination Committee

Audit Committee

Management
Audit Committee

New Product &
Service Committee

Management Risk
Committee

Asset and Liability
Committee

Chief Technology Ofﬁcer

Head
Compliance

Regulatory
Compliance
Financial
Crime
Compliance

Head
Risk Management

Head
Internal Audit

Head
Legal & Secretariat

Head Information
Technology

Credit Risk

Credit Audit

Legal

Application

Operational Risk

Branch Audit

Secretariat

Infrastructure

IT Risk

Head Ofﬁce Audit

Asset & Liability
Management Risk

Security
Governance
Enterprise
Architecture
Project
Management

Digital Banking

Head
Operations

Program
Management

Banking Services
& Support

Digital Tech
& Engineer

Property
Management

Experience Design

Consumer
Complaint &
Quality Assurance

Business Design

Operations Support
(Trade, Remittance,
Forex, Swift, ATM
Card Operations
Support
eKYC operations
Support
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Head
Finance & Administration and Strategy

Performance
Management
& Strategy
Finance Operations
Procurement
& Services
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ORGANISATION CHART

Board of Director

Board Credit Committee
Management Committee

IT Strategy Committee

IT Steering Committee

Disciplinary Committee

Credit Lending Committee

Head, Group
International Business

Chief Executive Ofﬁcer /
Executive Director

Treasury
and Asset Liability
Management

Treasury & Asset
Liability Management

Head
Credit Evaluation
& Review

Head, Retail Banking

Head
Credit Management

Head
Business Banking

Credit Evaluation

Credit Admin

Corporate

Credit Review

Credit Supervision
& Loan Recovery

Commercial / SME
Credit Support /
Credit Processing
Transaction Banking

Head
HR & Training

Compensation &
Beneﬁt
Training &
Talent Management

Head
Marketing &
Communication

Head
Product Development
& Management

Marketing Support

Segment &
Strategic Alliance

Corporate
Communication

Deposit & Card
Mortgage & Loan
Call Centre &
Customer
Experience

Head
Branch Business
& Distribution

Branch
Review
PPM

Alternate
Sales
Channel

CMO
SMY
KTL

MTT

Cambodia
Digital
Retail
Banking
(CDRB)

TKK

E-Banking

PLS
BKK

SRP
KCM
PSK
BTB
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CHAIRMAN’S STATEMENT

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.
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CHAIRMAN’S STATEMENT

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.

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 CambodiaChina 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

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.

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.

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

Together We Progress.

Chin Yoong Kheong
Chairman
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S STATEMENT

TOTAL ASSETS

USD 955 million

114%
LCR ratio

12.8%
Gross Loans

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.
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S STATEMENT

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.
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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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PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR

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
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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.
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PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR

DATO’ ADISSADIKIN ALI
Non-Independent Non-Executive Director &
Shareholder’s representative
Malaysian

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”).
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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.
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(CONTINUED)

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.
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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.

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTOR

SAMVUTHEARY MAO
Independent Non-Executive Director
Cambodian

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

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.
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BOARD OF DIRECTORS &
BOARD COMMITTEE

BOARD OF
DIRECTORS

BOARD
COMMITTEE

Audit Committee

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

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

Ms. Mao Samvutheary
Chairman

Mr. Chin Yoong Kheong
Member

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar
Member
Remuneration and Nomination Committee

Ms. Mao Samvutheary
Dato’ Adissadikin Bin Ali
Non-Independent Non-Executive Director
and shareholder Representative-Member

Chairman

Mr. Chin Yoong Kheong
Member

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

Member
Risk Management Committee

Mr. Chin Yoong Kheong
Chairman

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

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar
Member

Ms. Mao Samvutheary
Member
Board Credit Committee

Mr. Chin Yoong Kheong
Chairman

Mr. Tuan Syed Ahmad Taufik Albar
Member

Ms. Mao Samvutheary
Member
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PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM

WONG KEE POH
Country Head/Chief Executive Officer

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 NonExecutive Director on the board of RHB Securities (Cambodia) Plc.
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LEONG MOON FEI

YONG CHING SAN

Head, Retail Banking

Head, Credit Management

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.

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.
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CAVIN YEAP KHOO HONG

LIM CHIN WAN

Head, Finance, Treasury & Strategy

Chief Technology Officer

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.

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

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 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 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).
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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 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.
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SOK LENG

MOHAMMAD ROSYIED BIN AB RAHMAN

Head, Business Banking

Head, Risk Management

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.

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.
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CHHIM SARETH

TANG SIEW HON

Head, Operations

Head, Credit Evaluation & Review

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.
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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.

65

PROFILES OF THE MANAGEMENT TEAM

NORZARINA BINTI AHMAD

AN MARY

Head, Human Resource & Training

Head, Legal & Secretariat

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.

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.
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TAING LIDY

MEN NARITH

Head, Compliance

Head, Internal Audit

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.
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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.
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MANAGEMENT COMMITTEE
Management Committee

Mr. Wong Kee Poh

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong

Mr. Tang Siew Hon

Chairman

Member

Member

Mr. Leong Moon Fei

Mr. Sok Leng

Ms. Norzarina Binti Ahmad

Member

Member

Member

Mr. Yong Ching San

Mr. Chhim Sareth

Mr. Lim Chin Wan

Member

Member

Member

Assets and Liabilities Committee

Management Audit Committee

Credit Lending Committee

Mr. Wong Kee Poh

Mr. Wong Kee Poh

Mr. Wong Kee Poh

Chairman

Chairman

Chairman

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong

Mr. Chhim Sareth

Mr. Yong Ching San

Member

Member

Member

Mr. Leong Moon Fei

Mr. Men Narith

Mr. Tang Siew Hon

Member

Member

Member

Mr. Sok Leng

Mr. Taing Lidy

Mr. Sok Leng

Member

Member

Member

Mr. Mohammad Rosyied
bin Ab Rahman

Mr. Mohammad Rosyied
bin Ab Rahman

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong

Member

Member

Member

Mr. Wong Kee Poh

Mr. Lim Chin Wan

Mr. Tang Siew Hon

Country Head/Chief Executive
Officer

Chief Technology Officer

Head, Credit Evaluation & Review

Mr. Sok Leng

Ms. Norzarina Binti Ahmad

Mr. Leong Moon Fei

Head, Business Banking

Head, Human Resource & Training

Head, Retail Banking

Ms. An Mary

Mr. Yong Ching San

Mr. Mohammad Rosyied Bin
Ab Rahman

Head, Credit Management

Head, Risk Management

Mr. Taing Lidy

Mr. Cavin Yeap Khoo Hong

Mr. Chhim Sareth

Head, Compliance

Head, Finance, Treasury & Strategy

Head, Operations

Mr. Men Narith

Head, Legal & Secretariat

Head, Internal Audit
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BUSINESS BANKING

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.

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.
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KEY BENEFITS
Always
business-ready
for you

Bank anytime and
anywhere with
Secure Plus

KEY FUNCTIONS
INFORMATION 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

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 App
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OUR ACCOMPLISHMENT REVIEW

RETAIL BANKING

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.

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.

OVERALL PERFORMANCE
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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.

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

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.
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INFORMATION TECHNOLOGY

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.

99.5%

AVERAGE SYSTEM

UPTIME FOR THE YEAR 2020
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DATA CENTRE RELOCATION

CORE-BANKING UPGRADE

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).

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.
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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.

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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OPERATIONS

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.

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.
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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 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.

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

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.

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

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

RESULTS OF OPERATION AND DIVIDEND

At the date of this report, there is:

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.

(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

There were no dividends declared or paid during the year.

(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.

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.
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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.

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.
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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)

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.

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

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

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

Chairman						

Mr. Chin Yoong Kheong				

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.
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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 presentation of the financial statements in accordance with CIFRS, and
for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible
for assessing the Bank’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing
the Bank’s financial reporting process.

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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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.

required to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a
going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content
of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.

For PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

By Kuy Lim
Partner

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

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
31 March 2021
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• 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
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INTERNAL CONTROL REPORT
INTRODUCTION
Pursuant to the provision of Article 25 of the Prakas B-7-010-172
Prokor on Internal Control of Bank and Financial Institutions issued
on 28 September 2010 and Letter B-7-015-161 SCN issued on 3
March 2015, Cambodian banking institutions shall establish an
annual report on the organisation and effectiveness of the internal
control system.
The statement below has been prepared in accordance with the
guidelines as set out in the “Prakas on the Internal Control of Bank
and Financial Institutions: Guideline for Completing the Annual
Report on the Organisation and Effectiveness of the Internal
Control”.
Board Responsibility
The Board is committed to its overall responsibility in establishing
a sound risk management and internal control system in the Bank.
The Board’s responsibility includes reviewing the adequacy and
effectiveness of the risk management and internal control
system in safeguarding shareholders’ interest and the Bank’s
assets. While total elimination of risks is not possible, the system
has been designed to manage the Bank’s risk appetite within the
established risk tolerance set by the Board and Management to
support the achievement of the Bank’s business objectives. The
system can therefore only provide reasonable and not
absolute assurance against the occurrence of any material
misstatement, loss or fraud.
In acknowledging that having a sound risk management and
internal control system is imperative, the Board has established
a governance structure that ensure effective oversight of risks
and internal controls in the Bank at all levels. To this end, the
Board is assisted by the Risk Management Committee (“RMC”)
and Audit Committee (“AC”) which have been delegated with
primary oversight responsibilities on the Bank’s risk management
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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.

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
 RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
The Bank has in place a risk management framework approved by the Board for identifying, measuring, monitoring and reporting of
significant risks faced by the Bank in the achievement of the Bank’s business objectives and strategies. The Bank’s risk management
framework ensures that there is an effective on-going process to identify, evaluate and manage risk across the Bank and is represented
in the following diagram:

RISK GOVERNANCE AND OVERSIGHT
RISK APPETITE
RISK MANAGEMENT PROCESS

RISK
IDENTIFICATION

RISK
MEASUREMENT

RISK
CONTROL

RISK
MONITORING

RISK ANALYTICS
AND REPORTING

RISK DOCUMENTATION
RISK INFRASTRUCTURE

Risk Governance and Oversight

Risk Appetite

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 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.
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ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
(CONTINUED)

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

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.

Risk Culture

• 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 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:

Very High

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.

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

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.

High

Risk Documentation and Infrastructure

Medium

Risk Management Processes

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.

Low

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 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.

Very Low
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Very Low

Low

Medium
Severity Impact

High

Very High
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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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management of AML/CFT compliance programmes in accordance
with the policies and procedures as approved by the Board.

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.

INFORMATION AND COMMUNICATION

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.
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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.

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.

MONITORING

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

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

Board Committees
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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.

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.

Management Committee
Term of Reference of the Audit Committee

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.

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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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.
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4. Be accorded the resources including full and unrestricted
access to any information which are required to perform
its duties.

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.

5. Form or establish the management / sub-committee(s) if
deemed necessary and fit.
6. Obtain independent professional or other advice and to
invite outsiders with relevant experience and expertise
to attend meetings, if it considers this necessary.
7. Invite the internal/external auditors, the Managing Director/
Group Managing Director, any other directors or members
of the Management and employees of the Group to be in
attendance during meetings to assist in its deliberations.
8. Delegate any of its responsibilities to any person or
committee(s) that is deemed fit. (i.e. Delegate investigative duties to independent external firms to maintain
independence for investigations that involve Board
members).
9. Approve the audit plan and budget plan (training and
mission) for the Internal Audit Department;
10. Convene meetings with the external auditors, the internal
auditors or both, excluding the attendance of other directors
and employees of the Bank, and with other external parties,
whenever deemed necessary.

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.

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.
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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.

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.

iii.

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.
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.
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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.
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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.

v.

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.
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.
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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 communication technology by which all persons participating
in the meeting are able to hear and be heard by all other
participants without the need for a member to be in the
physical presence in the meeting. The member participating in any such meeting shall be counted in the quorum
for such meeting. All resolutions agreed by the member in
such meeting shall be deemed to be as effective as a
resolution passed at a meeting in person of the members
duly convened and held.
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.

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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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

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:
 eviewed changes in accounting policy and adoption of
• R
new or update accounting standards, and its impact to
the financial statements.
• R
 eviewed 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:
• S
 ignificant audit and accounting matters including credit
and impairment assessment;
• O
 ther required communication; and Summary of audit
adjustment.
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of Internal Audit while the attendance of other Senior Management
is by invitation, depending on the matters deliberated by the AC.

-

RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

INTERNAL CONTROL REPORT (CONTINUED)
ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
(CONTINUED)
Internal Audit
Related Party Transactions
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.

90

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

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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Professional Proficiency

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 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.

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.

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.

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.

Internal Audit Quality Assurance Review

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.

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.

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.

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

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.

i.

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.

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.
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As per outsourcing policy, the governance principles for outsourcing
are as follow:

Principle 3 – Sourcing arrangement with Service Provider must
be governed by contract.
a. The Bank must enter into relevant legally binding and timebound contract with the SP e.g. service level agreement (SLA),
contract of service, letter of award, etc.
b. The contract must obtain legal advice and be adequately
reviewed by relevant parties to ensure it is comprehensive,
compliance with related internal guidelines, safeguarding
the Bank’s interest and flexible enough to accommodate
changes. It must clearly document pertinent matters (may
vary between outsourcing and procurement of service), amongst
others the service levels, rights, responsibilities, information
confidentiality, fees, operational arrangement, business
continuity, termination, rights to audit, sub-contracting, issue
escalation and dispute resolution.

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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COMPLIANCE
Compliance Function and Structure

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.

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:

d. Owner also must ensure its business continuity plan
incorporated the outsourcing activities related process.

• 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.

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

• Review all banking policies, manual, procedures & process.
Report to management and propose improvement to ensure
compliance.

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.

• 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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• 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:

RHB Bank (Cambodia) Plc.

Group
Compliance

Board of Directors

Risk Management Committee
CEO

Head of Compliance

Regulatory Compliance

Resource Provided
There are four (4) staffs recently responsible for compliance
functions. Taking into consideration the growth of operation and
the need of support line of business, the BOD approved the
expansion plan of human resources, yet the Bank has faced some
challenges on finding a good resource since there are limited
numbers of experienced people in the industry on the function.
On the job training and coaching has been used as methodology
to enhance knowledge of compliance staff. Besides this, compliance
staff has been trained internally and externally according to their
needs.
The Branch Manager are nominated as Branch Compliance Officer
to take care of the compliance tasks at their respective branch
such as conducting KYC/CDD and reporting suspicious 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
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Financial Crime Compliance

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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Compliance with AML/CFT
 he monitoring and reporting system of compliance
T
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.

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

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

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
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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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RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS (CONTINUED)

REPORTING LINE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Board Of Directors

Risk Management Commitee
Chief Executive Ofﬁcer (CEO)

Regional Risk Management

• 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 access adequacy of risk management policies
and frameworks in identifying, measuring, monitoring and
controlling risk and the extent to which these are operating
effectively.

• Risk Management Department reports to Risk Management
Committee: The reporting line from Risk Management
Department direct to Risk Management Committee of the
Bank.

• 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.

• 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.

• 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.

• Risk Management Department provides support and advice
to department heads or managers as regards risk and internal
control processes, procedures and policies.

• 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.

Role of the Risk Management Committee

• To promote the management of the Bank’s risks in accordance
with the enterprise risk management framework.

• 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 deliberate and make recommendations to the Board in
respect of risk management matters.

• 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.
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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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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.
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 apses in compliance with Anti-Money Laundering and Counter
L
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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COMPLIANCE

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.

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

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

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.
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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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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.
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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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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.
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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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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.
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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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AS AT 31 DECEMBER 2020

2020
Notes

2019

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

954,758,099

3,861,996,511

943,295,940

3,843,930,956

TOTAL ASSETS
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

177,333

717,312

119,962

488,845

3,550,866

14,363,253

6,479,254

26,402,960

824,347,783

3,334,486,783

815,627,061

3,323,680,272

75,000,000

303,375,000

75,000,000

305,625,000

40,876,586

165,264,653

39,746,544

160,657,470

4,533,730

18,338,938

12,922,335

52,278,958

10,000,000

40,450,000

-

-

-

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

Employee benefits
Other liabilities

19

TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Retained earnings
Regulatory reserves
Non-distributable reserves
Other reserves

20

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
2020
Notes

2019

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)

405,641

1,653,798

(47,062)

(190,695)

(14,007,120)

(57,107,028)

726,224

2,942,660

(13,601,479)

(55,453,230)

679,162

2,751,965

Total operating income/(loss)
Credit impairment (losses)/written back

25

Net other operating (loss)/income
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)

3,252,660

13,261,095

18,857,298

76,409,772

(511,223)

(2,084,255)

(3,868,097)

(15,673,529)

2,741,437

11,176,840

14,989,201

60,736,243

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

2,741,437

11,176,840

14,989,201

60,736,243

9,568,721

14,989,201

63,228,739

Profit before income tax
Income tax expenses
Profit for the year

29

Other comprehensive income:

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

2,741,437

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.
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Items that will not be reclassified to
profit or loss

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
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FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

Share capital
US$
Balance at 1
January 2019
Profit for the
year
Other
comprehensive
income
Total
comprehensive
income for the
year
Transactions
with owners in
their capacity
as owners:
Transfer to
regulatory
reserves
Currency
translation
differences
Total
transactions
with owners

KHR'000

Attributable to owner of the Bank
Non-distributable
Retained earnings
Regulatory reserves
Other reserves
reserves
US$
KHR'000
US$
KHR'000
US$ KHR'000 US$ KHR'000

75,000,000 301,350,000 28,886,992 116,654,565 8,792,686 35,545,620

-

-

-

KHR'000

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

-

- 14,989,201

60,736,243

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2,492,496

-

2,492,496

-

- 14,989,201

60,736,243

-

-

-

-

- 2,492,496 14,989,201

63,228,739

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,275,000

-

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

Balance at
31 December
2020

-

-

60,736,243

4,275,000

Transactions
with owners in
their capacity
as owners:
Transfer
to nondistributable
reserves
Transfer from
regulatory
reserves
Currency
translation
differences
Total
transactions
with owners

-

- 14,989,201

-

Profit for the
year
Other
comprehensive
income
Total
comprehensive
income for the
year

-

-

2,741,437

11,176,840

-

-

-

-

-

-

2,741,437

11,176,840

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1,608,119)

-

(1,608,119)

-

-

2,741,437

11,176,840

-

-

-

-

- (1,608,119)

2,741,437

9,568,721

-

- (10,000,000) (40,770,000)

-

- 10,000,000 40,770,000

-

-

8,388,605

-

(2,250,000)

-

-

(2,250,000) (1,611,395)

34,200,343 (8,388,605) (34,200,343)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(320,000)

-

-

-

(2,309,677)

(6,569,657) (8,388,605) (33,940,020) 10,000,000 40,450,000

-

-

-

(2,309,677)

75,000,000 303,375,000 40,876,586 165,264,653 4,533,730 18,338,938 10,000,000 40,450,000

-

-

-

260,323

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

81,137 130,410,316 527,509,728
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STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

2020
Notes

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

(91,593,344)

(373,431,499)

51,705,824

209,511,999

47,693,029

194,444,479

39,723,753

160,960,647

(19,230,670)

(78,403,442)

(16,316,788)

(66,115,625)

(3,175,033)

(12,944,610)

(1,834,680)

(7,434,123)

(66,306,018)

(270,335,072)

73,278,109

296,922,898

(10,105,573)

(41,200,421)

(22,785,613)

(92,327,304)

(7,056,373)

(28,768,833)

(266,447)

(1,079,643)

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

31

Interest received
Interest paid
Income tax paid

18

Cash (used in)/generated from operating
activities

Cash flows from investing activities
Deposits and placements with the central bank maturity later than three months
Deposits and placements with other banks maturity later than three months
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)

30,252

123,337

130,576

529,094

(21,613,396)

(88,117,816)

(24,341,916)

(98,633,444)

Proceeds from disposals of property and
equipment

Cash generated from/(used in) investing
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

-

(5,633,543)

-

13,166,911

193,481,811

782,633,926

276,218,035

1,125,588,492

Currency translation differences

Cash and cash equivalents at end of year

30

The accompanying notes on pages 120 to 179 form an integral part of these financial statements.
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FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

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.
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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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(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 t hose 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 E
 quity 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 T
 he 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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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 R
 easonable 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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(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 I f the borrower is in financial difficulty, whether the modification merely reduces the contractual cash flows to
amounts the borrower is expected to be able to pay.
y W
 hether 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 I nsertion 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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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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(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:
			
Leasehold improvement
Office equipment
Furniture, fixtures and fittings
Computer equipment
Motor vehicles

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

	Depreciation on construction work-in-progress commences when the assets are ready for their intended use. The assets’
useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.
	An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater
than its estimated recoverable amount.
	Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds within the carrying amount and are recognised
in profit or loss.
2.10

INTANGIBLE ASSETS

	Intangible assets, which comprise acquired computer software license and related costs, are stated at cost less accumulated
amortisation and impairment loss. Acquired computer software licenses are capitalised on the basis of costs incurred to
acquire the specific software license and bring them into use. These costs are amortised over their estimated useful lives of
five years using the straight-line method.
Costs associated with maintaining computer software are recognised as expenses when incurred.
2.11

IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS

	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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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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(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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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 A
 nnual 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 P
 ast 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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(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 P
 urchased 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 F
 inancial 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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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 E
 stablishing 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 F
 or 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.

4.

CASH ON HAND
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

Current:
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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).
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5.

DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH THE CENTRAL BANK
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

109,384,282

442,459,421

134,925,404

549,821,021

5,915,833

23,929,544

5,022,216

20,465,530

68,656,809

277,716,793

69,583,886

283,554,336

183,956,924

744,105,758

209,531,506

853,840,887

Current:
Current accounts
Settlement accounts
Negotiable certificate of deposits (*)

(*) Negotiable certificate of deposits
The Bank has pledged negotiable certificate of deposits (NCD) amounting to US$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

0.70% to 1.60%

0.65% to 0.83%

Negotiable certificate of deposits
6.

DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
a)

By residency status
2020

132

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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DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (CONTINUED)
b) By account types
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

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

Deposits and placements with local banks:

Deposits and placements with overseas banks:
Current accounts

Annual interest rates of deposits and placements with other banks are as follows:
2020
Nil

Nil

1% to 3.8%

2.2% to 4%

Current accounts
Fixed deposits
7.

2019

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

25,000

101,125

25,000

101,875

Non-current
Investment in Credit Bureau Cambodia

	The Bank designated investment in Credit Bureau Cambodia (CBC) to be measured at fair value through other comprehensive
income as they are not held for trading and the Bank has irrevocably elected at initial recognition to recognise as the financial
assets at FVOCI. These are the strategic investments and the Bank considers this classification to be more relevant.
The fair value of the investment at 31 December 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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8.

LOANS AND ADVANCES AT AMORTISED COST
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

320,602,429

1,296,836,825

278,322,588

1,134,164,546

4,909,458

19,858,758

1,773,298

7,226,189

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

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

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

Commercial loans:
Term loans
Housing loan
Overdrafts

Consumer loans:

Staff housing loans

a)

Allowance for expected credit loss
Allowance for expected credit loss using three-stage approach are as follows:
2020

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

134

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

1,496,758

6,054,386

696,655

2,838,869

14,265,222

57,702,823

36,057

146,932

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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LOANS AND ADVANCES AT AMORTISED COST (CONTINUED)
b) Analysis by loan classification
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

1,496,758

6,054,386

696,655

2,838,869

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

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

2,388,706

9,662,318

9,458,412

38,543,029

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

18,150,686

73,419,527

10,191,124

41,528,830

Performing

Allowance for expected credit loss
Under-performing

Non-performing

Allowance for expected credit loss
Total

Allowance for expected credit loss
Analysis by exposure

2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

	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

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

Related parties
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8.

LOANS AND ADVANCES AT AMORTISED COST (CONTINUED)
e)

Analysis by residency
2020

Residents

US$

KHR'000

US$

KHR'000

582,356,543

2,355,632,218

509,537,715

2,076,366,188

169,768

686,712

6,880,395

28,037,610

582,526,311

2,356,318,930

516,418,110

2,104,403,798

Non-residents
Total gross loans
f)

2019

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

Commercial loans
Consumer loans
9.

2020

2019

6.50% - 24%

6.88% - 24%

4% - 24%

4% - 24%

STATUTORY DEPOSITS WITH THE CENTRAL BANK
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

80,270,662

324,694,828

79,541,350

324,131,001

7,500,000

30,337,500

7,500,000

30,562,500

87,770,662

355,032,328

87,041,350

354,693,501

Current
Reserve requirement (i)
Non-current
Capital guarantee deposits (ii)

(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

Reserve requirement
Capital guarantee deposits

136

2020

2019

Nil

Nil

0.48%

0.48%
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PROPERTY AND EQUIPMENT

Leasehold
improvements

Office
equipment

Furniture,
fixtures
and fittings

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

3,265,811

2,471,418

523,772

1,364,757

738,721

191,629

8,556,108

(2,374,535)

(2,011,321)

(366,578)

(1,304,696)

(472,184)

-

(6,529,314)

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

3,581,147

1,848,670

631,605

241,325

1,070,946

769,965

8,143,658

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

Additions

-

110,403

-

37,044

437,500

524,890

1,109,837

Disposals

(26,773)

-

-

-

(6,003)

-

(32,776)

(267,980)

(208,135)

(63,995)

(47,207)

(99,457)

-

(686,774)

596,523

362,365

93,199

49,898

598,577

716,519

2,417,081

2,675,587

2,581,821

523,772

1,401,801

902,120

716,519

8,801,620

(2,079,064)

(2,219,456)

(430,573)

(1,351,903)

(303,543)

-

(6,384,539)

596,523

362,365

93,199

49,898

598,577

716,519

2,417,081

2,430,831

1,476,638

379,786

203,334

2,439,201

2,919,815

9,849,605

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

3,339,985

2,654,904

645,608

2,214,984

905,120

216,545

9,977,146

(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

Non-current

Computer
equipment

Motor
vehicles

Work in
progress

Total

As at 1 January 2019
Cost
Accumulated depreciation
Net book value
In KHR'000 equivalents
For the year ended 31
December 2019
Opening net book value

Depreciation charge
Closing net book value
As at 31 December 2019
Cost
Accumulated depreciation
Net book value
In KHR'000 equivalents

As at 31 December 2020
Cost
Accumulated depreciation
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(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

13,932,784

56,358,111

1,303,982

5,313,727

1,538,159

6,221,853

285,215

1,162,251

13,151,811

53,199,076

1,547,160

6,304,677

14,689,970

59,420,929

1,832,375

7,466,928

Right-of-use assets – non-current:
Buildings
Lease liabilities:
Current
Non-current

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

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

Depreciation charge of right-of-use assets
(Note 27)

Total cash outflow for lease for 2020 was US$ 1,677,350 (2019: US$ 788,162).
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INTANGIBLE ASSETS
Computer
software

Software in
progress

Total

US$

US$

US$

2,900,326

-

2,900,326

(1,342,544)

-

(1,342,544)

Net book value

1,557,782

-

1,557,782

In KHR'000 equivalents

6,259,168

-

6,259,168

1,557,782

-

1,557,782

310,595

-

310,595

Amortisation charge

(489,474)

-

(489,474)

Closing net book value

1,378,903

-

1,378,903

3,210,921

-

3,210,921

(1,832,018)

-

(1,832,018)

Net book value

1,378,903

-

1,378,903

In KHR'000 equivalents

5,619,030

-

5,619,030

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

Non-current
As at 1 January 2019
Cost
Accumulated amortisation

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

As at 31 December 2019
Cost
Accumulated amortisation

As at 31 December 2020
Cost

4,334,206

1,844,655

6,178,861

(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

Accumulated amortisation
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13.

DEFERRED TAX
2020
US$

KHR'000

US$

KHR'000

4,068,629

16,457,603

1,001,385

4,080,644

(2,786,557)

(11,271,622)

(1,529,924)

(6,234,440)

1,282,072

5,185,981

(528,539)

(2,153,796)

Non-current
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Net deferred tax assets/(liabilities)

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$

489,493

-

26,885

23,992

479,494

1,019,864

(123,018)

-

86,204

-

18,335

(18,479)

366,475

-

113,089

23,992

497,829

1,001,385

1,493,386

-

460,838

97,767

2,028,653

4,080,644

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

11,884,186

1,941,920

372,128

97,048

2,162,321

16,457,603

As at 1 January 2019
(Charged)/credited to profit
or loss
As at 31 December 2019

In KHR'000 equivalent
As at 1 January 2020

In KHR'000 equivalent
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DEFERRED TAX (CONTINUED)
ii. Deferred tax liabilities
Right-of-use
assets

Impairment
losses

Total

US$

US$

US$

(360,246)

(639,903)

(1,000,149)

99,450

(629,225)

(529,775)

(260,796)

(1,269,128)

(1,529,924)

(1,062,744)

(5,171,696)

(6,234,440)

(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)

(11,271,622)

-

(11,271,622)

As at 1 January 2019
Credited/(charged) to profit or loss
As at 31 December 2019

In KHR'000 equivalent
As at 1 January 2020

In KHR'000 equivalent
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

51,893

209,907

137,365

559,763

227,022

918,304

67,096

273,417

4,104,085

16,601,024

3,984,043

16,234,975

(168,182)

(680,296)

(392,280)

(1,598,541)

3,935,903

15,920,728

3,591,763

14,636,434

Due from related parties (Note 33.c)
Others

Less: allowance for expected credit loss (Note 34.1.e)

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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15.

DEPOSITS FROM BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

2020

2019

0%-2.78%

0% - 2.80%

0.50%

0.50%

0.89%-2.40%

2% - 5.50%

Current
Fixed deposits

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

Current accounts
Savings deposits
Fixed deposits
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

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

Savings deposits

2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

585,455,339

2,368,166,846

624,690,285

2,545,612,911

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

2020

2019

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%

Current
Non-current

Annual interest rates for deposits from customers are as follows:

Current accounts
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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

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

LPCO with the central bank - current:

Changes in liabilities arising from financing activities – borrowings
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

(62,793,572)

(256,009,393)

(2,057,815)

(8,338,266)

Repayments
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)

248,874

1,014,659

(7,022)

(28,453)

-

(1,040,854)

-

635,057

34,252,438

138,551,112

27,611,158

112,515,469

Exchange differences
Currency translation differences
At 31 December
18.

CURRENT INCOME TAX LIABILITIES
2020

At 1 January
Current income tax (Note 29)
Income tax paid
Over-estimated of current tax of prior year
Currency translation differences
At 31 December

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

2,893,753

11,792,043

1,408,590

5,659,715

2,529,277

10,311,861

3,319,843

13,452,004

(3,175,033)

(12,944,610)

(1,834,680)

(7,476,323)

(207,443)

(845,745)

-

-

-

(59,508)

-

156,647

2,040,554

8,254,041

2,893,753

11,792,043
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19.

OTHER LIABILITIES
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

Cheques for collection

2020

Current
Non-current

20.

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

3,439,655

13,910,068

6,368,073

25,949,897

111,211

453,185

111,181

453,063

3,550,866

14,363,253

6,479,254

26,402,960

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

At 1 January
Currency translation differences
At 31 December
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2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

75,000,000

305,625,000

75,000,000

301,350,000

-

(2,250,000)

-

4,275,000

75,000,000

303,375,000

75,000,000

305,625,000
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NET INTEREST INCOME
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

44,524,656

181,527,023

38,735,052

156,954,431

1,610,273

6,565,083

1,940,549

7,863,104

390,035

1,590,172

512,632

2,077,185

46,524,964

189,682,278

41,188,233

166,894,720

17,501,956

71,355,475

14,554,945

58,976,638

2,384,867

9,723,103

1,164,170

4,717,217

1,222,616

4,984,605

156,278

633,238

539,146

2,198,098

88,006

356,600

21,648,585

88,261,281

15,963,399

64,683,693

24,876,379

101,420,997

25,224,834

102,211,027

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

Interest expense on financial liabilities at amortised
cost:
Deposits from customers
Deposits from banks and financial institutions
Borrowings (Note 17)
Lease liabilities (Note 11)

Net interest income

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).
NET FEE AND COMMISSION INCOME
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

Fee and commission income:
Fees from remittances

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

9,416

38,389

9,008

36,500

2,303,587

9,391,724

2,415,692

9,788,384

Fee and commission expense

Net fee and commission income
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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

14,672,283

59,818,898

(1,328,895)

(5,384,683)

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)

Credit impairment charge/(written-back):
Loans and advances at amortised cost
Credit commitments and financial guarantees

26.

PERSONNEL EXPENSES
2020
US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

Salaries and wages
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DEPRECIATION AND AMORTISATION CHARGE
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

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

Depreciation charge of right-of-use assets (Note 11)

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

447,674

1,825,167

291,039

1,179,290

3,319,746

13,534,604

3,243,329

13,141,969

Others

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

(1,810,611)

(7,381,861)

548,254

2,221,525

511,223

2,084,255

3,868,097

15,673,529

Deferred income tax
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29.

INCOME TAX EXPENSE (CONTINUED)
i)

Reconciliation between income tax expenses and accounting profit
2020

Profit before income tax
Tax calculated at 20%
Tax effect of expenses not deductible for tax purposes
Over-estimated of current tax of prior year
Income tax expense

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

3,252,660

13,261,095

18,857,298

76,409,772

650,532

2,652,219

3,771,460

15,281,956

68,134

277,781

96,637

391,573

(207,443)

(845,745)

-

-

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

8,769,975

35,474,549

8,408,802

34,265,868

109,384,282

442,459,421

134,925,404

549,821,021

5,915,833

23,929,544

5,022,216

20,465,530

26,000,000

105,170,000

37,032,650

150,908,049

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

Cash on hand (Note 4)
Deposits and placements with the central bank
(Note 5):
Current accounts
Settlement accounts
Negotiable certificate of deposits (maturity of three
months or less)
Deposits and placements with other banks (Note 6):
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CASH FLOW INFORMATION
a)

Cash (used in)/generated from operations
2020

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

3,252,660

13,261,095

18,857,298

76,409,772

2,550,824

10,399,709

1,673,496

6,781,006

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

(24,876,379)

(101,420,997)

(25,224,834)

(102,211,027)

(725,919)

(2,959,572)

(7,143,456)

(28,945,284)

(74,005,575)

(301,720,729)

(74,834,353)

(303,228,798)

(120,042)

(489,411)

(1,266,431)

(5,131,578)

27,101,123

110,491,278

91,200,912

369,546,095

(35,820,140)

(146,038,711)

47,950,682

194,296,163

57,371

228,467

-

-

(3,266,826)

(13,318,850)

1,309,512

5,306,143

(91,593,344)

(373,431,499)

51,705,824

209,511,999

Profit before income tax
Adjustments for:
Depreciation and amortisation charges (Note 27)
Credit impairment losses (Note 25)

Net interest income (Note 21)
Changes in working capital:
Reserve requirement deposits
Loans and advances at amortised cost
Other assets
Deposits from banks and financial institutions
Deposits from customers
Employee benefit
Other liabilities
Cash (used in)/generated from operations

RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

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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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

22,669,612

91,698,581

27,248,950

111,039,471

7,556,339

30,565,391

10,817,774

44,082,429

Letter of credits

15,000,000

60,675,000

-

-

Bank guarantees

3,624,230

14,660,010

4,422,329

18,020,991

48,850,181

197,598,982

42,489,053

173,142,891

US$

KHR'000

US$

KHR'000

48,850,181

197,598,982

42,489,053

173,142,891

(377,926)

(1,528,711)

(39,487)

(160,910)

48,472,255

196,070,271

42,449,566

172,981,981

Credit commitments:
Unused portion of overdrafts
Undisbursed portion of term loans
Financial guarantee contracts:

Total exposure

2020

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

2019

b) Capital commitments
2020

Property and equipment
Intangible asset

c)

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

67,951

274,862

334,426

1,362,786

281,173

1,137,345

-

-

349,124

1,412,207

334,426

1,362,786

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.

150

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.

32.

151

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

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

Loans to key management personnel - net
Interest income

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

631,070

2,552,678

159,328

649,262

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

Related companies
Immediate parent company

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

42,774

173,021

122,664

499,856

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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(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

242,140

979,456

682,440

2,780,943

61,145,009

247,331,561

52,257,904

212,950,959

958,929

3,909,554

75,966

307,814

Directors and key management

Interest expenses
Annual interest rates during the year are as follows:

Immediate parent company
Related companies
Directors and key management

2020

2019

0% - 1%

0% - 3%

0% - 5.25%

0% - 4.30%

0.00% - 4.75%

0.50% - 6.50%

e) Key management compensation
2020

Directors’ fees

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

30,057

122,542

38,412

155,645

1,315,663

5,363,958

1,923,722

7,794,922

68,189

278,007

68,948

279,377

1,413,909

5,764,507

2,031,082

8,229,944

Key management:
Short term benefits
Other long-term benefits

f) Other transactions with related parties
2020

Referral expenses to related company
34.

2019

US$

KHR'000

US$

KHR'000

-

-

3,310

13,412

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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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 e
 nsure 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
US$

2019
KHR'000

US$

KHR'000

Financial assets
Financial assets at amortised costs:
Cash on hand
Deposits and placements with the central bank
Deposits and placements with other banks
Loans and advances at amortised cost

8,769,975

35,474,549

8,408,802

34,265,868

183,956,924

744,105,758

209,531,506

853,840,887

83,802,399

338,980,704

123,370,567

502,735,061

564,375,625

2,282,899,403

506,226,986

2,062,874,968

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

25,000

101,125

25,000

101,875

842,881,086

3,409,453,993

849,100,537

3,460,084,689

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

Other financial assets

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

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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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 S
 tage 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 S
 tage 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 S
 tage 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 P
 urchased 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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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 A
 ctual 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 T
 he 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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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 T
 he 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 R
 estructuring 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 W
 hen 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 F
 or 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 F
 or 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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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.

		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

Base

50%

50%

Best

15%

25%

Worst

35%

25%

100%

100%

All portfolios weightings
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		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.
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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$

+/- 6 basis point

352,000

(367,000)

+/- 10 basis point

249,000

(258,000)

601,000

(625,000)

2,450,277

(2,528,125)

54,351

(48,908)

221,480

(197,442)

2020
Inflation
Unemployment rate (*)

In KHR'000 equivalent
2019
Inflation

+/- 50 basis point

In KHR'000 equivalent
		
v.

(*) The sensitivity for unemployment rate was immaterial in 2019 as the variable was stable.
Grouping of exposure for ECL measured on collective basis

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

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

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

85,361,528

345,287,381

125,709,200

512,264,990

582,526,311

2,356,318,930

516,418,110

2,104,403,798

2,119,345

8,572,750

1,929,956

7,864,571

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

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

Credit risk exposure related to off-balance
sheet items:

	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 D
 eposits 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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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:
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.

RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

Credit Quality

www.rhbgroup.com.kh

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

(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
Stage 1

2019

Stage 2

Stage 3

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Lifetime ECL
not credit-

Lifetime ECL

Lifetime ECL

Lifetime ECL

credit-

not credit-

12-month ECL

Impaired

Impaired

Total

credit-

12-month ECL

Impaired

Impaired

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Investment grade

34,174,922

-

Non-investment grade

51,186,606

-

-

34,174,922

95,764,753

-

-

95,764,753

-

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

338,980,704

-

-

338,980,704

502,735,061

-

-

502,735,061

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

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

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

Deposits and
placements with other
banks

In KHR'000 equivalent

Loans and advances at
amortised cost
Standard monitoring

Gross carrying amount

In KHR'000 equivalent
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
34.1

CREDIT RISK (CONTINUED)
e)

Credit quality of financial assets (continued)
2020
Stage 1

2019

Stage 2

Stage 3

Lifetime ECL

Lifetime ECL

12-month

not credit-

credit-

ECL

Impaired

Impaired

US$

US$

No rating

2,119,345

Gross carrying amount

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Lifetime ECL

Lifetime ECL

12-month

not credit-

credit-

Total

ECL

Impaired

Impaired

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

-

-

2,119,345

1,929,956

-

-

1,929,956

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

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

190,527,287

5,542,984

-

196,070,271

172,619,058

362,923

-

172,981,981

Other financial assets at
amortised costs

Credit commitments
and financial guarantee

In KHR'000 equivalent
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(CONTINUED)
34.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
34.1 CREDIT RISK (CONTINUED)
f)

Loss allowance
i.

Expected credit loss reconciliation – loans and advances
2020
Stage 1

Stage 2

2019
Stage 3

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Lifetime ECL Lifetime ECL

Lifetime ECL Lifetime ECL

not Credit-

Credit-

Impaired

Impaired

Total

US$

US$

US$

941,979

707,367

9,870,673

11,520,019

not Credit-

Credit-

12-month ECL

Impaired

Impaired

US$

US$

US$

US$

US$

696,655

36,057

9,458,412

10,191,124

Total 12-month ECL

Expected credit losses
Loss allowance as at 1 January

Changes due to exposure:
Transfer to stage 1

-

-

-

-

106,427

(106,427)

-

-

Transfer to stage 2

138,641

(138,641)

-

-

-

-

-

-

Transfer to stage 3

(919)

(22,206)

23,125

-

(443,526)

(538,553)

342,185

(639,894)

27,743

-

(27,743)

-

Net remeasurement of loss
allowance (*)

375,023

14,216,901

(149,399)

14,442,525

New financial assets originated or
purchased

500,106

150,905

-

651,011

251,888

898

-

252,786

-

-

(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

481,452,317

11,456,218

23,509,575

516,418,110

397,626,666

18,944,268

23,531,455

440,102,389

Write-offs

Gross carrying amount
Gross carrying amount as at 1
January

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

-

99,187,393 (18,132,789)

(425,878)

80,628,726

(26,264,375)

(3,189,242)

1,402,586

(28,051,031)
170,914,670

Net remeasurement of loss
allowance
New financial assets originated or
purchased
Changes in interest accrual
Write-off
Financial assets derecognised
during the period other than
write off
Gross carrying amount as at 31
December

In KHR'000 equivalent

146,415,714

1,012,510

-

147,428,224

170,660,971

253,699

-

222,771

508,284

1,615,771

2,346,826

-

-

-

-

-

-

(6,712,722)

(6,712,722)

-

-

-

-

(156,183,216)

-

(1,399,637)

(157,582,853)

(63,177,148)

(1,084,133)

(2,286,637)

(66,547,918)

465,242,057

91,512,741

25,771,513

582,526,311

481,452,317

11,456,218

23,509,575

516,418,110

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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CREDIT RISK (CONTINUED)
f)

		

Loss allowance (continued)
ii.

Expected credit loss reconciliation – credit commitments and financial guarantee contracts
2020
Stage 2
Stage 3
Lifetime
Lifetime
ECL
ECL
Credit12-month not CreditImpaired Impaired
ECL
US$
US$
US$
Stage 1

Expected credit losses
Loss allowance as at 1
January

Stage 1

Total
US$

160,384

526

-

160,910

(265,714)

265,714

-

-

185,586

(70,638)

-

114,948

38,364

70,112

-

(6,408)

-

Loss allowance as at 31
December

112,212

In KHR'000 equivalent

12-month
ECL
US$

2019
Stage 2
Stage 3
Lifetime
Lifetime
ECL
ECL
Creditnot CreditImpaired Impaired
US$
US$

Total
US$

66,869

64

-

66,933

-

-

-

-

108,476

(14,088)
3,337

129
-

-

(13,959)
3,337

-

(6,408)

(16,760)

(64)

-

(16,824)

265,714

-

377,926

39,358

129

-

39,487

453,898

1,074,813

-

1,528,711

160,384

526

-

160,910

42,399,863

89,190

-

42,489,053

46,710,837

26,821

-

46,737,658

(1,636,044)

1,636,044

-

-

-

-

-

-

(1,123,053)

(520,877)

-

(1,643,930)

11,972,699

431,688

-

12,404,387

(4,089,518)
7,129,098

89,190
-

-

(4,000,328)
7,129,098

(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

Changes due to
exposure:
Transfer to stage 2
Net remeasurement of
loss allowance
New exposure
Exposure derecognised
or expired

Exposure
Exposure amount as at
1 January

Changes due to
financial instruments
recognised:
Transfer to stage 2
Net remeasurement of
loss allowance
New exposure
Exposure derecognised
or expired

- 173,142,891
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(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$

68,523,307

12,380,377

2,898,715

83,802,399

564,205,857

-

169,768

564,375,625

1,951,163

-

-

1,951,163

Credit commitments

29,867,103

-

-

29,867,103

Financial guarantee contracts

18,605,152

-

-

18,605,152

683,152,582

12,380,377

3,068,483

698,601,442

2,763,352,194

50,078,625

12,412,015

2,825,842,834

52,662,155

70,708,412

-

123,370,567

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

4,422,329

-

-

4,422,329

595,995,988

70,708,412

6,880,395

673,584,795

2,428,683,651

288,136,779

28,037,610

2,744,858,040

31 December 2020
Deposits and placements with other banks
Loans and advances at amortised cost
Other financial assets

Total credit exposure

In KHR'000 equivalent
31 December 2019
Deposits and placements with other banks
Loans and advances at amortised cost

Financial guarantee contracts
Total credit exposure

In KHR'000 equivalent

166

RHB BANK (CAMBODIA) PLC.

34.

167

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

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$

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

83,802,399

564,375,625

1,951,163

29,867,103

18,605,152

698,601,442

338,980,704

2,282,899,403

7,892,454

120,812,433

75,257,840

2,825,842,834

Financial institutions

Total credit exposure

In KHR'000 equivalent

www.rhbgroup.com.kh

RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

31 December 2020

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
RHB Bank (Cambodia) Plc. - Annual Report 2020

(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$

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

31 December 2019
Financial institutions

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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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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(CONTINUED)
34.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
34.2

MARKET RISK (CONTINUED)
a)

Foreign exchange risk (continued)
In US$ equivalent
US$

KHR

AUD

Total

7,515,169

1,254,806

-

8,769,975

165,659,753

18,297,171

-

183,956,924

80,359,615

3,404,545

38,239

83,802,399

25,000

-

-

25,000

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

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

-

34,252,438

-

34,252,438

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

(124,593,382)

211,142,047

154,677

86,703,342

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

187,740,981

8,329,290

-

196,070,271

As at 31 December 2020
Financial assets
Cash on hand
Deposits and placements with the central bank
Deposits and placements with other banks
Financial assets at fair value through other comprehensive
income
Loans and advances at amortised cost

Financial liabilities

Borrowings
Lease liabilities

In KHR'000 equivalent
Off-balance sheet

In KHR'000 equivalent
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
34.2

MARKET RISK (CONTINUED)
a)

Foreign exchange risk (continued)
In US$ equivalent
US$

KHR

Total

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

25,000

-

25,000

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

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

-

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

37,880,271

146,966

38,027,237

4,384,963

37,366

4,422,329

42,265,234

184,332

42,449,566

172,230,829

751,152

172,981,981

As at 31 December 2019
Financial assets
Cash on hand

Financial assets at fair value through other comprehensive income
Loans and advances at amortised cost

Borrowings

Off-balance sheet
Credit commitments
Financial guarantee contracts

In KHR'000 equivalent
Sensitivity analysis

	As shown in the table above, the group is primarily exposed to changes in 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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(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

US$/KHR exchange rate- increase by 2%

818,797

3,312,034

-

-

US$/KHR exchange rate- decrease by 2%

(852,217)

(3,447,218)

-

-

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)

-

-

2020

2019

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

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

-

-

Interest rate increase by 50 basis point

(892,159)

(3,635,548)

-

-

Interest rate decrease by 50 basis point

787,975

3,211,000

-

-

2020

2019
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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$

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

25,000

25,000

39,863,685

29,832,155

77,232,461

233,513,758

183,933,566

-

564,375,625

As at 31 December 2020
Financial assets
Cash on hand

Financial assets at fair
value through other
comprehensive income
Loan and advances at
amortised cost
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

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

-

-

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

(269,126,921)

(53,422,325)

(204,326,610)

215,202,668

176,234,408

156,873,475

21,434,695

(1,088,618,395)

(216,093,305)

(826,501,137)

870,494,792

712,868,180

634,553,207

86,703,342

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

Total interest repricing
gap

In KHR'000 equivalent

13,650,509

Off-balance sheet
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(CONTINUED)
34.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
34.2

MARKET RISK (CONTINUED)
c)

Interest rate risk (continued)
Total

Over 5 years

Non-interest
bearing

US$

US$

US$

-

-

8,408,802

8,408,802

21,441,902

-

-

139,947,620

209,531,506

21,898,485

19,734,253

-

-

1,016,737

123,370,567

-

-

-

-

-

25,000

25,000

5,779,294

21,888,012

47,002,001

95,690,414

335,867,265

-

506,226,986

Up to 1
month

1 to 3 months

3 to 12
months

US$

1 to 5 years

US$

US$

US$

-

-

-

Deposits and placements with the
central bank

21,069,596

27,072,388

Deposits and placements with other
banks

80,721,092

Financial assets at fair value through
other comprehensive income
Loan and advances at amortised cost

As at 31 December 2019
Financial assets
Cash on hand

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

Deposits from banks and financial
institutions

16,611,591

75,178,591

10,019,543

-

-

41,582,637

143,392,362

Deposits from customers

98,277,294

69,215,342

187,499,471

8,079,379

-

269,698,172

632,769,658

3,977,763

2,976,861

20,656,534

-

-

-

27,611,158

Financial liabilities

Borrowing

60,151

120,303

413,088

1,089,517

149,316

-

1,832,375

Other financial liabilities

Lease 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

13,765,068

13,114,258

11,112,475

35,436

-

-

38,027,237

2,567

37,366

2,323,146

2,059,250

-

-

4,422,329

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

Off-balance sheet
Credit commitments
Financial guarantee contracts

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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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
US$

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

1 to 5 years
US$

Over 5 years
US$

Total
US$

As at 31 December 2020
Financial assets
Cash on hand
Deposits and placements with the central bank

8,769,975

-

-

-

-

8,769,975

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

40,418,716

34,563,508

97,005,827

325,651,324

300,876,618

798,515,993

1,951,163

-

-

-

-

1,951,163

208,259,072

88,514,605

146,439,612

325,651,324

300,901,618

1,069,766,231

Loans and advances at amortised cost
Other financial assets
Total financial assets by remaining contractual
maturities

Deposits from banks and financial institutions

61,899,771

73,410,045

35,832,712

-

-

171,142,528

261,132,319

56,977,756

275,802,774

14,835,544

-

608,748,393

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

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

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

197,675,396

84,027

141,057

732

-

197,901,212

Deposits from customers
Borrowings

Total financial liabilities by remaining contractual
maturities

Off-balance sheet

In KHR'000 equivalent
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(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$

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

278,780,594

90,310,091

136,702,076

321,115,528

209,519,834

1,036,428,123

Deposits from banks and
financial institutions

108,525,715

25,353,850

10,252,673

-

-

144,132,238

Deposits from customers

364,933,826

70,082,406

192,248,172

8,481,062

-

635,745,466

3,982,753

2,987,155

20,991,346

-

-

27,961,254

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

38,089,431

27,505

36,998

396

-

38,154,330

4,422,329

-

-

-

-

4,422,329

42,511,760

27,505

36,998

396

-

42,576,659

173,235,422

112,083

150,767

1,614

-

173,499,886

As at 31 December 2019
Financial assets
Cash on hand

Total financial assets by
remaining contractual
maturities
Financial liabilities

Borrowings
Lease liabilities

Off-balance sheet
Credit commitments
Financial guarantee contracts
Liquidity- off-balance sheet

In KHR'000 equivalent
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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$

Equity securities

-

-

25,000

25,000

Total financial assets

-

-

25,000

25,000

In KHR'000 equivalent

-

-

101,125

101,125

Equity securities

-

-

25,000

25,000

Total financial assets

-

-

25,000

25,000

In KHR'000 equivalent

-

-

101,875

101,875

As at 31 December 2020
Financial assets
Financial assets at fair value through other
comprehensive income

As at 31 December 2019
Financial assets

	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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(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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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

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 T
 o 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

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)

(633,782)

(2,563,648)

(159,559)

(650,203)

104,621,449

423,193,763

111,380,039

452,564,237

6,685,528

27,042,961

9,137,100

37,233,683

111,306,977

450,236,724

120,517,139

489,797,920

Tier 1 capital

Less: Loans to related parties

General provision
Total Capital Tier I + Tier II
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Tier 2 complementary capital
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រីីកចម្រេី�ី�ន

ទាំំងអស់់គ្នាា�

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងនៃ�របាយការណ៍៍

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���ំ

ែផ�កខាងក��ង
ៃនរ�ាយការណ៍

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
រ�ាយការណ៍ហិរ��វត��
២៥៥

រ�យ�រណ៍��ន�ព
ហិរ��វត��២០២០

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

អំំពីី

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ី�ី
(ខេ�មបូូឌា) ម.ក

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

អំំពីីធនាគារ អ អេ�ច ប៊ី�ី (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក (ហៅ�ៅកាាត់់ថាា “ធនាាគាារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម
ដោ�យមានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�ូវបានធនាគារជាតិិ
នៃ� កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តាា�ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មម
ធនាគារនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០៨។
នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២០ធនាគារបានប្តូូរ� នាមករណ៍៍របស់់ខ្លួន
�ួ ទៅ�ជា ធនាគារ
អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។ ធនាគារគឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបាន
កាន់់ កា ប់់ ទាំ ំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ � ន
សាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�វូ មានកម្រិ�ិត បានចុះះ�បញ្ជីីពា
� ណិិជ្ជក
ជ ម្មម នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាាឡេ� �ស៊ីី�
ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�គឺឺក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Banking Group ដោ�យ
អនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធធសាជីីវកម្មមក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរួួម ចូូលជាធរមានចាប់់ពីី
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។
ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមក្រោ��មច្្បាប់់ស្តីី�ពីី
សហគ្រា�សពាណិិជ្ជជនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងក្រោ��មបទប្្បញ្ញញតិិនៃ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។
ការិិយាល័័យចុះះ�បញ្ជីីរ� បស់់ធនាគារមានទីីតាំំងបច្ចុុប្្
� បន្ននស្ថិ�តនៅ
ិ �អគារ ជាន់់ទី១
ី ជាន់់
M ជាន់់ទី២
ី និិងជាន់់ទី៩
ី ផ្លូូ�វលេ�ខ១១០កែ�ងផ្លូូ�វលេ�ខ ៩៣ ភូូមិិ ៣ សង្កាាត់
� ់ ស្រះ�ះចក
ខណ្ឌឌ ដូូនពេ�ញ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
បានអនុុម័័តឱ្្យចេ�ញផ្្សាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា
ឆ្នាំំ�២០២០។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានសិិទ្ធិិ�កែ�ប្រែ�� និិងចេ�ញផ្្សាយរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះឡើ�ើងវិិញ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

េសៀមរាប
�ាត់ដំបង

វត�មាន្របតិបតិ�ការ
និងការអន
ុវត�ន៍របស
់ េយីង
FINAL
DOCUMENT

កំពង់ចាម

២៤៦
ចំនួនបុគ�លិក

១៣

សាខា/ការ�យាល័យកណ�ាល
ភ�ំេពញ

ការ�យាល័ យកណា
� ល
�ន់ទី២ & �ន់ទី៩ អ�រOHK
ែ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
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ព័័ត៌៌មាានទូូទៅ�ៅអំំពីីធនាាគាារ

បណា
� ញសាខាទូទាង
�
ំ រាជធានី-េខត� ្រកង
ទីសា�ក់ការកណា
� ល

សាខា េពទ្យេលាកសង្ឃ

សាខា សុីធីម៉លអូ ឡាព
ំ ិក

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

ទី�ំងអ�រ��ខ១-៣ វ�ថី២៧១ �ជ�នីភ�ំ��ញ
����សកម���។

ទី�ំង��ត���ខ �បីអឺសុីរ�ូ �ន់��ល់ដីផ��រសុីធីម៉ល
វ�ថីមុន�ី��ត �ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៦៨

ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៨

ទូរ�រ��ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៧០

ទូរ�រ��ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៥

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១៨ �ក់

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១៦ �ក់

សាខា ទួលេគាក

សាខា ស�ឹងមានជ័ យ

ទី�ំងអ�រ��ខ ១៨សុី គីមអ��លស៊ុង
(វ�ថី ២៨៩) �ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។

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

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០០

ភ�ំេពញ

សាខា េ�៉េសទុង

សាខា បឹ ងេកងកង

សាខា ក�លថ�ល់

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

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

ទី�ង
ំ អ�រ��ខ ៥៣០�-៥៣០ប�� ម�វ�ថម
ី ន
ុ វី ង��
(��ងវ�ថី២៧១) �ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។
ទូរស័ព���ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៨
ទូរ�រ��ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៣

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១០ �ក់

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៨ �ក់

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

សាខា េស�មរាប

សាខា ្រពះសី ហនុ

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

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

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ១២ �ក់

េសៀមរាប

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

�ពះសីហនុ

សាខា �ត់ដំបង

សាខា កំពង់ ចាម

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

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

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៩ �ក់

�ាត់ដំបង

ចំនួនបុគ�លិក ៖ ៨ �ក់

កំពង់ចាម

www.rhbgroup.com.kh
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ទូរ�រ��ខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០៦

ផ្នែ�ែកសំំខាន់់

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុ�រយៈៈពេ�ល
៥ឆ្នាំំ� ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ
ុ
២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

១៣%

១២%

២០១៥

៥%

២១%
១៤%

១៣%

�ទព�សកម�
សរុប
(��ាក់ដុល�ារ)

��ាក់ចំេណញ
មុនបង់ពន�
(��ាក់ដុល�ារ)

២១%

១៥%

៣០%

១៧%
២២%

១៧%

១២%

៦%

១៣%
២២%

១៣%

៣០%

��ាក់ចំេណញ
េ�កោយបង់ពន�

១៣%

(��ាក់ដុល�ារ)

ឥណទាន និង
បុេរ�បទាន
(��ាក់ដុល�ារ)

២០%

១៥%

១៧%
២២%

១៧%

១២%

១៣%

២០%

២១%
១៣%

១៤%

��ាក់បេ��ើសរុប
(��ាក់ដុល�ារ)

២០%

��ាក់បេ��ើ
សរុបអតិថិជន
(��ាក់ដុល�ារ)

២០%

១៦%

១៦%
១៧%
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១៨%
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ផ្នែ�ែកសំំខាាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុ�រយៈៈពេ�ល
៥ឆ្នាំំ�
ុ
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បណ្តាា�ច់់ឆ្នាំំ� កាលបរិិច្ឆឆទត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

៣.៣

១៨.៩

១៣.៧

១០.៧

៨.៤

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញក្រោ��យបង់់ពន្ធធ

២.៧

១៥.០

១០.៩

៨.៦

៦.៧

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

៩៥៤.៨

៩៤៣.៣

៧៥៩.៣

៧១២.៨

៦២២.៩

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

៥៦៤.៤

៥០៦.២

៤២៨.៦

៣៩៦.១

៣៤៧.៦

ទ្រ�ព្្យអសកម្មមសរុុប

៨២៤.៣

៨១៥.៦

៦៤៦.៦

៦១៥.០

៥៣៨.៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�អតិិថិិជន

៥៩៩.១

៦៣២.៨

៥៨៥.៦

៤៧៦.២

២៩៧.៣

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប

៧៦៩.៦

៧៧៦.២

៦៣៧.៥

៦០៦.៧

៥២៨.៦

៧៥.០

៧៥.០

៧៥.០

៧១.០

៦៧.០

១៣០.៤

១២៧.៧

១១២.៧

៩៧.៨

៨៤.៤

ឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការធៀ�ៀប នឹឹងឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

៤.៤

៣.៩

៤.៩

៤.០

២.៥

ការបង្វិិ�លចំំណូូលលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមសុុទ្ធធ

០.៣

១.៨

១.៥

១.៣

១.១

ការបង្វិិ�លចំំណូូលលើ�ើមូូលនិិធិិម្ចាា�ស់់ហ៊ុុ�ន

២.១

១២.៥

១០.៤

៩.៤

៧.៩

៩៤.២

៨០.០

៧៣.២

៨៣.២

១១៦.៩

៧៣.៣

៦៥.២

៦៧.២

៦៥.៣

៦៥.៧

លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ (ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�)

ទិិន្ននន័័យតាារាាងតុុល្យយកាារ (ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�)

ដើ�ើមទុុន
មូូលនិិធិិម្ចាា�ស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

អនុុបាតឥណទានធៀ�ៀប នឹឹងប្រា�ក់់អតិិថិិជន
អនុុបាត ឥណទាន/ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
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អនុុបាាត (ភាាគរយ)

រចនាសម្ព័�ន្ធ
័ ធ

គ្រ�ប់់គ្រ�ង
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រចនាសម្ព័�ន្ធ
័ ធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

គណៈកម�ារធិការ
�គប់�គង់ហានិភ័យ

គណៈកម�ាធិការលាភការ
និងការែតងតាំង

គណៈកម�ាធិការសវនកម�

គណៈកម�ាធិការ
សវនកម��គប់�គង

គណៈកម�ការអភិវឌ�
េសវាកម� និងផលិផលថ�ី

គណៈកម�ាធិការ
�គប់�គងហានិភ័យ

គណៈកម�ការ�គប់�គង់
�ទព� និងបំណ�ល

នាយកែផ�កហិរ��វត�� រតនាគារ និងយុទ�សា�ស�

នាយកែផ�ក
�បតិបត�ិតាម

នាយកែផ�ក
�គប់�គងហានិភ័យ

នាយកែផ�ក
សវនកម�ៃផ�ក�ង

អធិ�រកិច�និយ័តកម�
និង�ត�តពិនិត��

�និភ័យឥណ�ន

សវនកម�ឥណ�ន

ច��ប់

�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ

សវនកម���

េល�ធិ�រ

�និភ័យព៌ត�នវ�ទ��

សវនកម�
�រ��ល័យក���ល

ែផ�ក�ម�ន�រ�ប�ំង
និង�រស���ត់��ក់

�និភ័យ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

នាយកែផ�ក
ច�ាប់ និងេលខាធិការ

នាយកែផ�ក
ព៌តមានវ�ទ�ា

ធនាគារឌីជីថល

នាយកែផ�ក
�បតិបត�ិការ

ែផ�កកម�វ�ធីព័ត�នវ�ទ��

ែផ�ក�គប់�គងកម�វ�ធី

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��

ែផ�កបេច�កវ�ទ�� &
វ�ស�កម� Digital

ែផ�ក�ទ�ទង់
និងេស�កម�ធ��រ

ែផ�កសុវត��ព
ព័ត�នវ�ទ��

ែផ�ក�ររច�
បទពិេ�ធន៍

ែផ�ក��ប
� ត��កម�
សហ��សអភិ�លកិច�

ែផ�ក�ររច�បទ
�ជីវកម�

ែផ�ក�គប់�គងគំេ�ង

ែផ�ក�គប់�គង
�ទព��សម��តិ�
ែផ�កព�ងឹងគុណ�ព
េស�កម�និងបណ�ឹង
របស់អតិថិជន

ែផ�ក�គប់�គង់
សមិទ�ផល និង
យុទ�ិ��ស�
ែផ�ក�បតិបត�ិហិរ��វត��
ែផ�កទូ�ត់េស�កម�

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�រ
(Trade, Remittance, Fores,SWIT)
ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�ត
ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ eKYC
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នាយកែផ�ក
ហិរ��វត�� និងរដ��ាល
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រចនាាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល
គណៈកម�ាធិការឥណទាន
គណៈកម�ាធិការ�គប់�គង

គណៈកម�ការ
បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ�ា

គណៈកម�ាធិការវ�ន័យ

ដំេណើរការ
ឬ�ទ�ទង់ឥណទាន

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

នាយកសម�័ន�
េសវាកម�ធនាគារខ�ាតធំ

អគ�នាយក

នាយក ែផ�ក�គប់�គង
ហិរ��វត�� និងយុទ�សា�ស�

រត��រ និង�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

នាយកែផ�កវាយតៃម�
និង�តួតពិនិត�ឥណទាន

នាយកែផ�ក
�គប់�គងឥណទាន

នាយកែផ�ក
អាជីវកម�ធនគារ

�យតៃម�ឥណ�ន

រដ��លឥណ�ន

�ជីវកម���តធំ

�ត�តពិនិត�� ឥណ�ន
េឡើងវ�ញ

�រ�គប់�គងឥណ�ន
និង���របំណ�ល

�ជីវកម���តមធ��ម

នាយកែផ�កធនធាន
មនុស� និងបណ��ះបណ�ាល

ជំនួយែផ�កឥណ�ន/
�បតិបត�ិែផ�កឥណ�ន
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

រតនាគារ និង�គប់�គង
�ទព�សកម� អកម�

នាយកែផ�កេសវាកម�ហិរ��វត��បុគ�ល

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ធានក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល

ឆ្នាំំ� ២០២០ ជាឆ្នាំំ�ដ៏៏អាក្រ�ក់់មួួយដែ�លពិិភពលោ�ក
ទាំំងមូូលប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩។ ជំំងឺឺនេះ�ះបាន
បង្កកអស្ថិិ�រភាពទូូទាំំងពិិភពលោ�ក ដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមតែ�
បង្អាា�ក់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែរបរ
ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត និិងសុុខភាពរបស់់សហគមន៍៍នៅ�ជុំំ�វិិញ
ពិិភពលោ�កក៏៏រងអន្តតរាយដោ�យសារជំំងឺឺរាតត្្បាត
នេះ�ះផងដែ�រ។
មនុុស្្សជាច្រើ��ើនបានបាត់់បង់់បុុគ្គគលជាទីីស្រ�ឡាញ់់។
មនុុស្្សនៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឱ្្យរស់់នៅ�តាម
គន្លលងថ្មីី� ដែ�លពោ�រពេ�ញដោ�យការបិិទខ្ទទប់់ និិង
ការរឹឹតត្្បិិតការដើ�ើរហើ�ើរ។

198

199

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាក៏៏រងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារជំំងឺឺនេះ�ះផងដែ�រ។ ជំំងឺឺនេះ�ះបង្កកផល
ប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរលើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ងតំំបន់់ ជាពិិសេ�សវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ និិង
បដិិសណ្ឋា�រា កិិច្ចចរបស់់កម្ពុុជា
� រងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំង
�ំ ជាងគេ�។ ការស្រុ�ុតចុះះ�នៃ�តម្រូ�ូវការ
សកលបានដាក់់សម្ពាា�ធយ៉ាា�ងខ្លាំំ�ងលើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាំំចេ�ញរបស់់កម្ពុុ�ជា ហើ�ើយបូូករួួម
នឹឹងការថយចុះះ�ទំំនុុកចិិត្តតរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជានៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០
មានអត្រា�កំំណើ�ើនអវិិជ្ជជមាន -៣.១% ដែ�លជាការស្រុ�ុតចុះះ�ខ្លាំំ�ងបំំផុុតក្នុុ�ងទំំព័័រ
ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តថ្មីី�ៗបំំផុុតរបស់់កម្ពុុ�ជា។
សំំណាងល្អអដែ�លរាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា បានអនុុវត្តតវិិធានការដោះ�ះស្រា�យប្រ�កប
ដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិប
ិ ត្តិិ�នេះ�ះ និិងបញ្ចៀ�ៀ�សមិិនឱ្្យស្ថាាន
� ភាពរីីករាល

កាារឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ
ក្រោ��មវឌ្្ឍនភាពនៃ�ការកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងចាក់់វ៉ាា�ក់់សាំំងបង្កាា�រ យើ�ើងជឿ�ឿថា យើ�ើង
បានឆ្លលងផុុតព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ដ៏៏អាក្រ�ក់់បំំផុុតនេះ�ះ។ ខណៈៈដែ�លសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិភពលោ�ក
កំំពុុងងើ�ប
ើ ឡើ�ើងវិិញ និិងការវិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញនូូវគំំនិិតសុុទិដ្ឋិិ�និ
ិ យ
ិ មរបស់់វិនិ
ិ យោ�គិ
ិ
ន
ិ
យើ�ើងសង្្ឃឹឹមថា សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនឹឹងត្រូ�ូវបានស្តាា�រឡើ�ើងវិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងនៅ�តែ�មានភាព
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន។ យើ�ើងរំំពឹឹងថា កម្ពុុ�ជានឹឹងវិិលត្រ�ឡប់់ទៅ�រកគន្លលងកំំណើ�ើនវិិជ្ជជមាននៅ�
ឆ្នាំំ� ២០២១។ ក្រៅ��ពីីការងើ�ប
ើ ឡើ�ើងវិិញនៃ�តម្រូ�ូវការសកល ចំំណាយ និិងការវិិនិយោ�គ
ិ
របស់់រដ្ឋាា�ភិបា
ិ លលើ�ើគម្រោ��ងហេ�ដ្ឋាារ� ចនាសម្ព័័�ន្ធធ ត្រូ�វូ បានរំំពឹង
ឹ ថានឹឹងរួមចំំណែ�
ួ
កដល់់
ការស្តាា�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់របស់់វិិស័័យឯកជនត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹង

ដាលធំំ។ ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ ធនគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានប្រ�កាសពីីវិិធានការផ្សេ�េ�ងៗសម្រា�ប់់

មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ទន្ទឹឹ�មនឹឹងភាពល្អអប្រ�សើ�ើរនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលគ្រួ�ួសារ ដោ�យសារ

ការសម្រួ�ួលកម្ចីី�សម្រា�ប់់បុុគ្គគល និិងអាជីីវកម្មម ដើ�ើម្្បីីជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

និិកម្មមភាពថយចុះះ�។ នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស យើ�ើងមើ�ើលឃើ�ើញការស្តាា�រឡើ�ើងវិិញនៃ�ការ

កាារអនុុវត្តតកាារងាាររបស់់យើ�ើង
ទោះ�ះបីីជាស្ថិិ�តក្នុុ�ងបរិិយាកាសដ៏៏លំំបាក និិងប្រ�ឈមយ៉ាា�ងណាក្តីី� ក៏៏ធនាគារ RHB
នៅ�តែ�អាចទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ។ ធនាគារទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ
៣ លានដុុល្លាា�រ ទោះ�ះជាកម្រិ�ិតនេះ�ះទាបជាងកម្រិ�ិតកាលពីីឆ្នាំំ�មុុនក្តីី�។ ការថយចុះះ�
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនេះ�ះបណ្តាា�លមកពីីការផ្តតល់់ជូូនកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ដែ�លធនាគារត្រូ�ូវអនុុវត្តត

នាំំចេ�ញទំំនិិញ ដូូចជា កង់់ សម្ភាា�រៈ�អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក និិងផលិិតផលកសិិកម្មម។ ការ
នាំំចេ�ញផលិិតផលកាត់់ដេ�រ ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ពីីក្រោ��យការស្តាា�រ
ឡើ�ើងវិិញជាសកល និិងការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�តម្រូ�ូវការ។ តាមរយៈៈកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
ពាណិិជ្ជជកម្មមសេ�រីីរវាង កម្ពុុ�ជា-ចិិន ដែ�លត្រូ�ូវបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខានាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ
និិងភាពជាដៃ�គូូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យក្នុុ�ងតំំបន់់ (RCEP) កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
ពាណិិជ្ជជកម្មមសេ�រីីនឹឹងក្លាា�យជាកត្តាា�រួួមចំំណែ�កយ៉ាា�ងសំំខាន់់ដែ�លជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់ការ

ដោ�យសារភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

ស្តាា�រឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជានៅ�ឆ្នាំំ� ២០២១។ យោ�ងតាមធនាគារ

កាាររួួមសុុខទុុក្ខខជាាមួួយសហគមន៍៍របស់់យើ�ើង

ដោ�យមានកំំណើ�ើនជាង ៤%។

ផ្អែ�ែកតាមការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតរបស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះអតិិថិិជន ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ

ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ ការរស់់នៅ�តាមបែ�បគន្លលងថ្មីី�បានពន្លឿ�ឿ�នការប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាឌីីជីីថល

និិងដើ�ើម្្បីីជួួយសម្រា�លបន្ទុុ�កហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់អតិិថិិជន ធនាគារ RHB បានផ្តតល់់
ភាពបត់់បែ�នក្នុុ�ងការទូូទាត់់សង តាមរយៈៈកម្មមវិិធីីរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្្បីីជួួយ
ដល់់ដៃ�គូូរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងគ្រា�ដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២០
ករណីីសរុុបដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញគឺឺ ១៣% នៃ�អ្ននកខ្ចីី�សរុុប ស្មើ�ើ�នឹឹង ១៨៦
លានដុុល្លាា�រ ឬ ៣២% នៃ�កម្ចីី�ដុុលដែ�លមិិនទាន់់សងចំំនួួន ៥៨៣ លានដុុល្លាា�រ។
យើ�ើងជឿ�ឿថា ទន្ទឹឹ�មនឹឹងភាពចាំំបាច់់ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសម្រា�ប់់ម្ចាា�ស់់
ភាគហ៊ុុន
� របស់់យើ�ើង យើ�ើងត្រូ�វូ ធានាវឌ្្ឍនភាពប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពជាមួួយអតិិថិជ
ិ ន

ពិិភពលោ�ក សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងងើ�ើបឡើ�ើងវិិញនៅ�ឆ្នាំំ� ២០២១

ហើ�ើយធនាគារ RHB បានពង្រី�ីកកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឌីីជីីថល
ភាវូូបនីីយកម្មម ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ភាពងាយស្រួ�ួលកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងដល់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង។
ចំំណុុចនេះ�ះរួម
ួ មានការផ្លាាស់
� ប្តូ
់ រ�ូ វេេទិិកាតាមប្រ�ព័័ន្ធអុីី�
ធ នធឺឺណិត
ិ និិងសេ�វាធនាគារចល័័ត
របស់់យើ�ើងដែ�លផ្តតល់ប
់ ទពិិសោ�ធន៍៍កាន់់តែ�រលូូន និិងមានប្រ�សិិទ្ធផលដល់
ធ
អ
់ តិិថិជ
ិ ន
របស់់យើ�ើង។ គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មសំំខាន់់ៗ ២ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ រួួមមាន RHB
REFLEX និិង RHB Cambodia Retail Banking។

ដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់យើ�ើង។

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ

អាទិិភាពចម្្បងរបស់់យើ�ើងគឺឺការធានាការពារសុុវត្ថិិភា
� ព និិងសុុខុុមាលភាពអតិិថិជ
ិ ន

ខ្ញុំំ�សូូមឆ្លៀ�ៀ�តឱកាសនេះ�ះថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាដែ�លនៅ�

និិងបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ យើ�ើងបានធានាថា យើ�ើងអនុុលោ�មតាម

តែ�ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ� និិងការណែ�នាំំ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងអំំឡុុងវិិបត្តិិ�សុុខភាពបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិង

នីីតិវិិ ធី
ិ ប្រ�តិ
ី ប
ិ ត្តិិ�ស្តតង់ដា
់ រទាំំងអស់់ ដូូចជា ការពិិនិត្្
ិ យសីីតុុណ្ហភា
ហ ព ការផ្តតល់ប
់ រិិក្ខារ�ា ការពារ

សហគមន៍៍ជំំនួួញដែ�លបានសហការ និិងជឿ�ឿទុុកចិិត្តតលើ�ើធនាគារ RHB ក្នុុ�ង

និិងជែ�លលាងសម្អាា�តដៃ� ក៏៏ដូូចជាការរក្្សាគម្លាា�តសង្គគម និិងការចាក់់វ៉ាា�ក់់សាំំង

រយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ។ ជាចុុងបញ្ចចប់់ ខ្ញុំំ�សូូមអរគុុណយ៉ាា�ងស្មោះ�ះ��ស្ម័័�គ្រ�

បុុគ្គគលិក
ិ របស់់យើ�ើង។ ចំំណុុចនេះ�ះបានរួួមចំំណែ�កជួួយដល់់កិច្ចចខិ
ិ តខំំប្រឹ�
ិ
ងប្រែ��ង
ឹ
របស់់

ចំំពោះ�ះចលកររបស់់ធនាគារ RHB។ នោះ�ះគឺឺបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងដែ�លជួួយឱ្្យយើ�ើង

រដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុុ�ងការបញ្្ឈប់់ការឆ្លលងរាលដាលជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩។

អាចសម្រេ��ចបានវឌ្្ឍនភាពរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។

ខណៈៈដែ�លពិិភពលោ�កកំំពុុងខិិតខំំប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺរាតត្្បាតនេះ�ះ និិងជួួយដល់់
អាជីីវកម្មម យើ�ើងតែ�ងគិិតគូូរពីីប្រ�ជាជនដែ�លជួួបការលំំបាក។ ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ការ

“យើ�ើងរីីកចម្រើ��ើនជាាមួួយគ្នាា�”

ជាមួួយស្ថាា�ប័័នផ្សេ�េ�ងៗដូូចជា កាកបាទក្រ�ហមកម្ពុុ�ជា និិងសមាគមធនាគារនៅ�
កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការផ្តតល់់ជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះដោ�យទឹឹកជំំនន់់ និិងគ្រួ�ួសារ
ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩។ ធនាគារក៏៏បានធ្វើ�ើ�ការជាមួួយអ្ននក
រៀ�ៀបចំំពិិធីីក្នុុ�ងស្រុ�ុក ដើ�ើម្្បីីចូូលរួួមក្នុុ�ងការប្រា�រព្ធធពិិធីីបុុណ្្យហារីីយ៉ាា�យ៉ាា� ដល់់គ្រួ�ួសារ
មូូស្លីី�មក្រី�ីក្រ�ជួួបការលំំបាក នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ��ង ដោ�យការបរិិច្ចាា�គសាច់់ប្រា�ក់់
និិងស្បៀ�ៀ��ងអាហារផ្សេ�េ�ងៗ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ធនាគារបានគាំំទ្រ�អង្គគការ ស្មាា�យល៍៍
ខេ�មបូូឌា ដែ�លបានផ្តតល់់ការវះ�កាត់់ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃដល់់កុុមារក្រី�ីក្រ� ដែ�លមាន
បញ្ហាា�ឆែ�បមាត់់ ឆែ�បក្រ�អូូមមាត់់ និិងខូចទ្រ�ង់
ូ
ទ្រា�
់ យមុុខពីីកំំណើ�ើត ដើ�ើម្្បីីជួយ
ួ ឱ្្យកុុមារ

ឈិិន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ទាំំងនោះ�ះមានភាពប្រ�ក្រ�តីីឡើ�ើងវិិញ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍លោ�កអគ្គគនាយក

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ

៩៥៥ លាានដុុល្លាា�រ

១១៤%
អនុុបាត LCR

១២.៨%
កម្ចីី�

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយទសវត្្សរ៍៍ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ធនាគារ
អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក សម្រេ��ចបានវឌ្្ឍនភាព
ដ៏៏ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ក្នុុ�ងការក្លាា�យខ្លួួ�នទៅ�ជាធនាគារឈាន
មុុខគេ�មួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារឈានមុុខគេ�ទាំំង១៥
នៅ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យបានយកឈ្នះះ�លើ�ើធនាគារជាង
៥០ នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២០ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�
(ខេ�មបូូឌា) ម.ក បានផ្លាា�ស់់ទីីតាំំងទៅ�អគារសាជីីវកម្មម
របស់់យើ�ើង និិងបានប្តូូ�រឈ្មោះ�ះ��ពីីធនាគារ ធនាគារ អ អេ� ប៊ីី�
ឥណ្តូូ�ឆៃ�ណាទៅ�ជាធនគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក
និិងបានទទួួលការអនុុម័័តពីីធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
(NBC) ដែ�លចូូលជាធរមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�ឧសភា
ឆ្នាំំ� ២០២០។ សមិិទ្ធធផលនេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីីការគាំំទ្រ� និិង
ទំំនុុកចិិត្តតពីីសំំណាក់់ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់យើ�ើង។

200

201

របាាយកាារណ៍៍លោ�ោកអគ្គគនាាយក

កាារពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញលើ�ើដំំណើ�ើរកាារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ�� ២០២០

ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានប្រ�កាសដាក់់ចេ�ញវិិធានការជាច្រើ��ើនដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយ

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់យើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០ រងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារជំំងឺឺ

ការបង់់ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំខែ�។ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក បានចាត់់វិធា
ិ នការ

រាតត្្បាតកូូវីដ
ី ១៩។ ការថយចុះះ�នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធមកត្រឹ�ម
ឹ ៣ លានដុុល្លាា�រនៅ�
ឆ្នាំំ� ២០២០ បណ្តាា�លមកពីីការផ្តតល់់ជូូនកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ដែ�លធនាគារបានកំំណត់់ទុុក
ដោ�យសារភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�
ជំំងឺឺកូវីូ ដ
ី ១៩។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ត្រូ�វូ បានកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ៩៥៥ លានដុុល្លាា�ពីឆ្នាំ
ី មុុ
�ំ ន

វិិបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមទាំំងការផ្អាា�កការសងបំំណុុលរហូូតដល់់ ៦ ខែ� និិងការអនុុវត្តតតែ�
តាមរយៈៈការអនុុញ្ញាាត
� ឱ្្យផ្អាាក
� ការសងបំំណុុលសម្រា�ប់់ ៩៦ គណនីី ដែ�លអតិិថិជ
ិ ន
មិិនបានសងបណ្តាាក់
� ប្រ�ចាំំ
់
ខែ� និិង ៨៣ គណនីីផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�វូ បង់់តែ�ការប្រា�ក់់
ប្រ�ចាំំខែ�។

ដោ�យមានអនុុបាតសោ�ធនភាពរឹឹងមាំំចំំនួួន ១៦.៩% និិងអនុុបាតវិិសាលភាព

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ បុុគ្គគលិិករបស់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

សន្ទទនីីយភាពចំំនួួន ១១៤% ដែ�លលើ�ើសពីីអត្រា�កាតព្វវកិិច្ចចចំំនួួន ១៥% សម្រា�ប់់

នៅ�តែ�មានភាពធន់់ និិងសមត្ថថភាពបន្្សាំំទៅ�នឹឹងការប្រែ��ប្រួ�ួលកាលៈៈទេ�សៈៈ ហើ�ើយ

អនុុបាតសោ�ធនភាព និិង ១០០% សម្រា�ប់់អនុុបាតវិិសាលភាពសន្ទទនីីយភាព។

ធនាគារនៅ�តែ�បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់បុុគ្គគលិិកដែ�លបំំពេ�ញការងារបានល្អអ ដូូចជា បុុគ្គគលិិក

យើ�ើងក៏៏ដូូចគ្នាា�ដែ�រ បានកត់់ត្រា�កំំណើ�ើនប្រា�ក់់កម្ចីី� ១២,៨% ។ លេ�ខទាំំងនេះ�ះ គឺឺជា

ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ�ដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធធផល និិងការបំំពាក់់បំំប៉៉នបុុគ្គគលិិកឱ្្យត្រៀ��ៀមខ្លួួ�ន

ការបញ្ជាា�ក់់ពីីការជឿ�ឿទុុកចិិត្តតដែ�លសហគមន៍៍បានដាក់់ធនាគារនិិងការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត

សម្រា�ប់់អនាគត និិងការទាញប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីឱកាសនេះ�ះដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងរបៀ�ៀបវារៈ�

ឥតឈប់់ឈររបស់់និិយោ�ជិិកនៃ�ធនាគារ។ អនុុបាតចំំណាយ-ប្រា�ក់់ចំំណូូល កើ�ើន

ឌីីជីីថលភាវូូបនីីយកម្មមរបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់សេ�វាកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរដល់់អតិិថិិជន

បន្តិិ�ចចំំនួួន ៣៧.៤% ដោ�យសារចំំណាយដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ អគារសាជីីវកម្មមថ្មីី� និិង

របស់់យើ�ើង។

ការវិិនិយោ�គលើ
ិ
�ើសេ�វាធនាគារកម្រិ�ិត Premier (Premier Banking) មជ្្ឈមណ្ឌឌល
បម្រើ��ើសេ�វាអតិិថិិជនថ្មីី� និិងការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា។

ធនធាានមនុុស្សសរបស់់យើ�ើង

ដំំណើ�ើរកាារនៃ�សេ�វាាធនាាគាារតាាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក
(E-BANKING)
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក បានវិិនិិយោ�គយ៉ាា�ងច្រើ��ើនលើ�ើសេ�វាធនាគារ

ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារឈានមុុខគេ�មួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារធំំៗទាំំង ១៥ នៅ�កម្ពុុជា
�

ឌីីជីីថល ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រកសេ�វាធនាគារឌីីជីីថល។

និិងជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ល្អអដែ�លស្រូ�ូបទាញនិិយោ�ជិិត យើ�ើងបន្តតពង្រឹ�ឹងការ

នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០ ជំំងឺឺរាតត្្បាតកូូវីីដ ១៩ បានបង្កើ�ើ�នអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វានេះ�ះចំំនួួន

អភិិវឌ្្ឍទេ�ពកោ�សល្្យ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការបង្កកប់់ការអនុុវត្តតនិិរន្តតរភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

២៩%។ ជំំងឺឺកូវីូ ដ
ី ១៩ បានផ្លា�ស់
ា ប្តូ
់ រ�ូ របៀ�ៀបដែ�លអតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ើងធ្វើ�ប្រ�តិ
�ើ
ប
ិ ត្តិិ�ការ

មូូលធនមនុុស្្សរបស់់យើ�ើង។ ដើ�ើម្្បីីធានាកំំណើ�ើនអាជីីវកម្មមយូូរអង្វែ�ែង យើ�ើងបាន

ជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ហើ�ើយយើ�ើងបានមើ�ើលឃើ�ើញការ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្លាំំ�ងពលកម្មមចម្រុះ�ះ�របស់់យើ�ើង ដោ�យផ្តោ�ោ�តអាទិិភាពលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រផ្នែ�ែកប្រ�ជាសាស្រ្ត�ត ជាពិិសេ�សការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ

ទេ�ពកោ�សល្្យ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងការអប់់រំំនិិយោ�ជិិត សុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាព

ចំំនួួន ៤៨% ដោ�យអតិិថិិជន E-banking នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០។ ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ អតិិថិិជន

និិយោ�ជិិត ក៏៏ដូូចជានានាភាព និិងឱកាសស្មើ�ើ�ភាព។

របស់់យើ�ើងបានអនុុវត្តតមធ្យោ�ោ�បាយទូូទាត់បែ�
់ បថ្មីី� ហើ�ើយទំំហំំនៃ�ការទូូទាត់តា
់ មប្រ�ព័័ន្ធធ

យើ�ើងមានគោ�លបំំណងប្រែ��ក្លាា�យទៅ�ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នដ៏៏គួួរឱ្្យទាក់់ទាញ ដែ�លផ្តតល់់
កម្លាំំ�ងពលកម្មមមានផលិិតភាពខ្ពពស់់ និិងចូូលរួួមយ៉ាា�ងស្វាា�ហាប់់ ដែ�លផ្តតល់់សេ�វា
ល្អអផ្តាា�ច់់គេ�ដល់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង។ ក្រុ�ុមរបស់់យើ�ើងគ្រ�ប់់គ្រ�ងទេ�ពកោ�សល្្យ
និិយោ�ជិិត តាមរយៈៈការផ្តោ�ោ�តអាទិិភាពលើ�ើការអភិិវឌ្្ឍ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងទេ�ពកោ�សល្្យ
ដែ�លជាធាតុុផ្្សំំសំំខាន់់ៗនៃ�ការរៀ�ៀបចំំផែ�នការបន្តតវេេន និិងការកសាងបណ្តាា�ញ
ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ។ យើ�ើងមានគោ�លដៅ�កសាងកម្លាំំ�ងពលកម្មមដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
ចម្រុះ�ះ� និិងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នបានល្អអនាពេ�លអនាគត ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការផ្តោ�ោ�តលើ�ើការទាក់់ទាញ
ការរក្្សាទុុក និិងការអភិិវឌ្្ឍនិិយោ�ជិិតដែ�លមានទេ�ពកោ�សល្្យ។

ជំំងឺឺរាាតត្បាា�តកូូវីីដ ១៩ និិងបញ្ហាា�ប្រ�ឈម

ឌីីជីីថលកើ�ើនចំំនួួន ៣៨% នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០។

សេ�វាាធនាាគាារកម្រិ�ិត PREMIER
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក បានអនុុវត្តតហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធសេ�វាធនាគារ
កម្រិ�ិត Premier ដំំបូូងគេ�សម្រា�ប់់អតិិថិិជនដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់យើ�ើងនៅ�ខែ� វិិច្ឆិិ�កា
ឆ្នាំំ� ២០២០និិងជាធនាគារដំំបូូងគេ�នៅ�កម្ពុុជា
� ដែ�លផ្តតល់ប្រ�
់ អប់់ប្រា�ក់ប
់ ញ្ញើ�ើ�សុុវត្ថិិភា
� ព
ដល់់អតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ើង។ ប្រ�ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្នែ�ែកទំំនាក់់ទំំនងរបស់់យើ�ើងនៅ�ចាំំផ្តតល់់
ដំំណោះ�ះស្រា�យលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� ដើ�ើម្្បីីប៉ា�ន់
ា ់ស្មាា�ន និិងយល់់ពីីតម្រូ�ូវការ
អតិិថិិជន និិងជួួយសម្រេ��ចគោ�លដៅ�ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងរយៈៈពេ�លវែែង
របស់់អតិិថិិជន។

ឆ្នាំំ� ២០២០ ជាឆ្នាំំដែ� �លពិិភពលោ�ករងផលប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រដោ�យសារជំំងឺឺកូវីូ ដ
ី ១៩

នៅ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក យើ�ើងផ្តតល់់ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធសេ�វា

និិងនាំំទៅ�រកការបង្អាា�ក់់សកម្មមភាពអាជីីវកម្មម និិងធ្វើ�ើ�ឱ្្យមនុុស្្សជាច្រើ��ើនស្លាា�ប់់

ធនាគារកម្រិ�ិត Premier ដល់់អតិិថិិជនដែ�លមានសមតុុល្្យអប្្បបរមាចាប់់ពីី

បាត់់បង់់ជីីវិិតនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក ក៏៏ដូូចជានៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ ជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩

៥០,០០០ ដុុល្លាា�រឡើ�ើងទៅ�។ បុុព្វវសិិទ្ធិិ�មួួយចំំនួួននៃ�សេ�វាធនាគារកម្រិ�ិត Premier

បានបំំផ្លាា�ញរបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតរបស់់ប្រ�ជាជនរាប់់សិិបលានដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យបណ្តាា�ប្រ�ទេ�ស

នេះ�ះមានការផ្តតល់់ជូូនកាន់់តែ�ច្រើ��ើន ដោ�យកំំណត់់ទំំហំំទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអាចដកតាម

នានាប្រ�កាសពីីការបិិទខ្ទទប់់ ការរឹឹតត្្បិិតការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ និិងវិិធានការចត្តាា�ឡីីស័័ក

ម៉ាា�ស៊ីី�ន ATM បានរហូូតដល់់ ៥,០០០ ដុុល្លាា�រក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ និិងការមិិនគិិតកម្រៃ��

ជាហេ�តុុនាំំទៅ�រកការបង្អាា�ក់់សកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ កម្ពុុ�ជាបានឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងជំំងឺឺ

សេ�វាសម្រា�ប់់ Inward Telegraphic។

រាតត្្បាតនេះ�ះតាមរយៈៈការអនុុវត្តតវិិធានការសារពើ�ើពន្ធធ និិងវិិធានការរូូបិិយវត្ថុុ�ដែ�ល
មិិនធ្លាា�ប់់មាន ដើ�ើម្្បីីជួួយសម្រា�លផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វិិបត្តិិ�នេះ�ះលើ�ើបុុគ្គគលទាំំងឡាយ
និិងបានប្រ�កាសវិិធានការផ្សេ�េ�ងៗដើ�ើម្្បីីទ្រ�ទ្រ�ង់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៅ�អំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ។

កម្មមវិិធីីផ្តតល់់ជូូនពិិសេ�សៗ នឹឹងត្រូ�ូវប្រា�រព្ធធធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�ននូូវគុុណតម្លៃ�ៃ
របស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះអតិិថិជ
ិ នធនាគារ Premier ដែ�លមានស្រា�ប់់ ក៏៏ដូច
ូ ជាការកសាង
នូូវសមិិទ្ធិិ�ផលល្អអៗរបស់់យើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកផងដែ�រនេះ�ះ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ធនាគារនឹឹងបើ�ើកដំំណើ�ើរការគេ�ហទំំព័័រអក្ខខរកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២១ ជាការ

វប្បបធម៌៌អនុុលោ�ោមភាាព និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

គាំំទ្រ�ដល់់របៀ�ៀបវារៈ�របស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ក្នុុ�ងការបង្កើ�ន
�ើ អក្ខខរកម្មម និិងបរិិយាប័័ន្នន

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ផ្តោ�ោ�តអាទិិភាពលើ�វើ ប្្បធម៌៌អនុុលោ�មភាព និិង

នឹឹងមានអត្ថថបទសរសេ�រ និិងឯកសារណែ�នាំំ ជុំំ�វិិញប្រ�ធានបទហិិរញ្ញញវត្ថុុ� វីីដេ�អូូ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ធនាគារធានាថា រាល់់លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវត្រូ�ូវ
បានបំំពេ�ញ ហើ�ើយគោ�លនយោ�បាយ និិងដំំណើ�ើរការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវបានអនុុលោ�មតាម
គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។ មុុខងារអនុុលោ�មភាព និិងហានិិភ័័យដែ�លជាខ្សែ�ែ�បន្ទាា�ត់់ការពារ
ទីីពីរី កំំណត់់ពីព្រំ�ំដែ
ី �នកំំណត់់ វិិធាន និិងកម្រិ�ិត ដែ�លជាមូូលដ្ឋាន
�ា សម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត
សកម្មមភាពជួួរមុុខ ស៊ីី�សង្វាា�ក់់គ្នាា�នឹឹងកម្រិ�ិតហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ និិងពិិនិិត្្យតាម
ដានការអនុុវត្តតការងារធៀ�ៀបនឹឹងដែ�នកំំណត់់ និិងកម្រិ�ិតទាំំងនេះ�ះជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�។
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក នឹឹងបន្តតអនុុវត្តតយ៉ាា�ងតឹឹងរ៉ឹឹ�ង និិងអនុុលោ�ម
តាមការវិិវត្តត និិងការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រចុុងក្រោ��យ ដែ�លជាលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវក្នុុ�ងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�
និិងគោ�លនយោ�បាយ ដែ�លកំំណត់់ដោ�យនិិយ័័តករ ដើ�ើម្្បីីធានាថា ធនាគារ
អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក នឹឹងរីីកចម្រើ��ើនប្រ�កបដោ�យភាពទទួួលខុុសត្រូ�ូវ។

ដំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ
ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ទៅ�លើ�ើបុុគ្គគល និិងអាជីីវកម្មម នៅ�តែ�មានទំំហំំធំំគួួរឱ្្យ
កត់់សម្គាា�ល់់នៅ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវិិធានការផ្សេ�េ�ងៗនឹឹងត្រូ�ូវបន្តតអនុុវត្តតដោ�យធនាគារ
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយភាពតានតឹឹងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងផ្ដដល់់ការគាំំទ្រ�ដល់់អតិិថិិជនរបស់់
យើ�ើង ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យជំំងឺឺរាតត្្បាតនេះ�ះ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ
យើ�ើងត្រូ�ូវការពេ�លវេេលា មុុនពេ�លយើ�ើងអាចមើ�ើលឃើ�ើញសកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ដំំណើ�ើរការជាធម្មមតាឡើ�ើងវិិញ។
វិិស័័យធនាគារនឹឹងនៅ�តែ�រឹឹងមាំំដដែ�រដោ�យគ្មាា�នការសង្្ស័័យ និិងបន្្ស៊ាំំ��ខ្លួួ�ន ពុះះ�ពារ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មសាធារណជនទូូទៅ�។ គេ�ហទំំព័័រអក្ខខរកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ
អប់់រំំអំំពីីមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងយោ�បល់់គន្លឹះះ��អំំពីីរបៀ�ៀបគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង
បង្កើ�ើ�នទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់មនុុស្្សម្នាា�ក់់ៗ។
ធនាគារនឹឹ ងបន្តត វិ ិ និិ យោ�គលើ �ើទម្រ�ង់់ ឌីី ជីី ថល ដើ�ើម្្បីី បំំពេ�ញតម្រូ�ូ វ ការថ្មីី�ៗរបស់់
អតិិថិិជន និិងផ្តតល់់នូូវសេ�វាដែ�លមានភាពរីីករាយ ក៏៏ដូូចជាដើ�ើម្្បីីរក្្សាកំំណើ�ើន
ទ្រ�ព្្យសកម្មមអោ�យបានខ្ពពស់់ នៅ�ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ វិិន័័យផ្នែ�ែកឥណទាន
នឹឹងជាបុុព្វវសិិទ្ធិិ� នៅ�ក្នុុ�ងកម្លាំំ� ងជម្រុ�ុញរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ចបានកំំណើ�ើន
ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព សូូម្្បីីតែ�ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លយើ�ើងកំំពុុងតម្រ�ង់់ផ្លូូ�វប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ង
កាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏លំំបាក។
ធនាគារនឹឹងបន្តតផ្តតល់់ការងារ និិងរក្្សាបុុគ្គគលិិកដែ�លល្អអបំំផុុតឱ្្យនៅ�បម្រើ��ើការងារ
និិងវិិនិិយោ�គលើ�ើការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងអភិិវឌ្្ឍអ្ននកមានទេ�ពកោ�សល្្យសម្រា�ប់់
អាជីីពដែ�លមានលទ្ធធផលល្អអនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។
ជាចុុងក្រោ��យ ក្នុុ�ងនាមធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ខ្ញុំំសូ
� មថ្លែ
ូ �ែងអំំណរគុុណ
យ៉ាា�ងជ្រា�លជ្រៅ��ចំំពោះ�ះការគាំំទ្រ�ឥតប្រែ��ប្រួ�ួល ដល់់អតិិថិិជនដ៏៏មានតម្លៃ�ៃ ដៃ�គូូ និិង
បុុគ្គគលិិកដែ�លមានការលះះបង់់គ្រ�ប់់រូូប។ យើ�ើងខ្ញុំំ�សូូមកោ�តសរសើ�ើរអស់់ពីីដួួងចិិត្តត
ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដែ�លបានផ្ដដល់់ការគាំំទ្រ�ជាទៀ�ៀងទាត់់ និិងដំំបូូន្មាា�ន
ដល់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។
“យើ�ើងរីីកចម្រើ��ើនជាាមួួយគ្នាា�”

នឹឹ ង កត្តាា � ប្រ� ឈមផ្សេ�េ�ងៗក្នុុ� ង បរិិ យា កាសដែ�លមិិ ន ធ្លាា� ប់ ់ មា នពីី មុុ នមកនេះ�ះ។
រដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លមានទំំនុុកចិិត្តត និិងបានព្្យាករណ៍៍ថា សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ កម្ពុុជា
� នឹឹងកើ�ើនចំំនួួន ៤%
នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២១ ដែ�លនាំំមុុខដោ�យការងើ�ើបឡើ�ើងនៃ�វិិស័័យឧស្្សាហកម្មមផលិិត និិង
ទ្រ�ទ្រ�ង់់ដោ�យគ្រឿ��ឿងជំំរុុញសារពើ�ើពន្ធធជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ពីីសំំណាក់់រដ្ឋាា�ភិិបាល។

វង្សស គីី ប៉៉

អគ្គគនាយក
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ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សមាសភាពក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល, អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�ស៊ីី�

លោ�ក ឈិិន យូូង ខឹឹង (“លោ�ក ឈិិន”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

និិងប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។ លោ�ក ឈិិន មានបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយ

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

ក្នុុ�ងវិិស័័យធុុរកិិច្ចច ដូូចជាផ្នែ�ែកយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ ផ្នែ�ែកធនធានមនុុស្្ស ផ្នែ�ែកការអភិិវឌ្្ឍ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩ ។

ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារសម្រា�ប់់វិស័
ិ យ
័ សាធារណៈៈ និិងហេ�ដ្ឋារ�ា ចនាសម្ព័័�ន្ធធ ទីីផ្្សារអតិិថិជ
ិ ន

លោ�ក ឈិិន ក៏៏មានតួួនាទីីជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិង
ឥណទានកម្រិ�ិតក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម និិង
គណៈៈកម្មាា�ធិិការលាភការ និិងជ្រើ��ើសតាំំង។
លោ�ក ឈិិន ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកឯករាជ្្យនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នៃ�
ធនាគារ RHB Investment Bank នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៦។ បន្ទាា�ប់់
មក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ០ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ២
� ០១៦ លោ�កត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជា អភិិបាលឯករាជ្្យ
មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�ជាន់់ខ្ពពស់់នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ លោ�កក៏៏មានតួួនាទីីជាប្រ�ធាន
គណៈៈកម្មាា � ធិ ិ កា រហានិិ ភ័ ័ យ កម្រិ�ិ តក្រុ�ុមប្រឹ� ឹ ក្្ សាភិិ បា លរបស់់ ធ នាគារ RHB
Investment Bank ផងដែ�រ។
លោ�ក ឈិិន មានបរិិញ្ញាា�បត្រ�(កិិត្តិិ�យស) ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីីសាកល
វិិទ្្យាល័័យលីីតស៍៍ (University of Leeds) និិងជាសមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�ន
គណនេ�យ្្យករជំំនាញនៅ�ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េស និិងវេេលស៍៍។ លោ�កក៏៏ជាសមាជិិកនៃ�
វិិទ្្យាស្ថាា�នគណនេ�យ្្យករជំំនាញសាធារណៈៈ និិងវិិទ្្យាស្ថាា�នគណនេ�យ្្យករប្រ�ទេ�ស
ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ផងដែ�រ។ លោ�ក ឈិិន បានចូូលនិិវត្តតន៍៍ពីីការងារជាដៃ�គូូរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
KPMG ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មក្រុ�ុមហ៊ុុ�នគណនេ�យ្្យនាំំមុុខគេ�ជា
ច្រើ��ើន នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៣ ក្រោ��យពីីលោ�កបានបម្រើ��ើការងារនៅ�ក្នុុ�ង
ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� នេះ�ះ អស់់រយៈៈពេ�លជាង៣៤ ឆ្នាំំ� នៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម
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និិងឧស្្សាហកម្មម និិងឧស្្សាហកម្មមសេ�វាហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ។
� ពេ�ញអាជីីពការងារដ៏៏យូរូ អង្វែ�ែង
របស់់លោ�កជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG លោ�ក ឈិិន មានបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្នែ�ែកមុុខងារ
សវនកម្មម មុុនពេ�លទទួួលបានជំំនាញផ្នែ�ែកពន្ធធដារអស់់រយៈៈពេ�ល១៤ ឆ្នាំំ�។ លោ�ក
ឈិិន ធ្លាា� ប់់ទទួួលខុុសត្រូ�ូវ លើ�ើកា របង្កើ�ើ�តការអនុុវត្តតរ បស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG
នៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម និិងក្រោ��យមកបានបំំពេ�ញតួួនាទីីជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកអនុុវត្តត
ការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG អស់់រយៈៈពេ�ល៧ ឆ្នាំំ�។
លោ�ក ឈិិន ធ្លាា�ប់់កាន់់តំំណែ�ងជាប្រ�ធាន/សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើន រួួមមាន ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអអេ�ចប៊ីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម (RHB Asset
Management Sdn Bhd) ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអអេ�ចប៊ីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមឥស្លាា�ម
អន្តតរជាតិិ (RHB Islamic International Asset Management Berhad)
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលប័័ត្រ� អអេ�ចប៊ីី� (ប្រ�ទេ�សថៃ�) សាធារណៈៈចំំកាត់់ (RHB Securities
(Thailand) Public Company Limited) ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� មូូលប័ត្រ័ � អអេ�ចប៊ីីវៀ�
� ៀតណាម
សាធារណៈៈចំំកាត់់ (RHB Securities Vietnam Company Limited)
ធនាគារអអេ�ចប៊ីី�ឡាវចំំកាត់់ (RHB Bank Lao Sole Co., Ltd) ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន អ អេ�ច
ប៊ីី� ស៊ីី�ឃ្្យួួរឹឹធីី (ខេ�មបូូឌា)) ម.ក (RHB Securities (Cambodia) Plc.) និិង
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Ayer Holdings Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លមានសន្លឹឹ�កហ៊ុុ�នលក់់
ទិិញនៅ�ផ្្សារហ៊ុុ�នកួួឡាឡាំំពួួរ (Kuala Lumpur Stock Exchange)។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
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សមាាសភាាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

លោ�ក អាឌិិ ស្សាាឌិិ គីីន អាលីី

អភិិបាលមិិ នឯករាជ្យយ មិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ និិ ងជាតំំណាងភាគទុុនិិ ក
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�ស៊ីី�

លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីីន អាលីី (“លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីីន”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង

គាត់់មានបរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងធុុរកិិច្ចច (ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�) ពីីសាកល

ជាអភិិបាលមិិនឯករាជ្្យ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

វិិទ្្យាល័័យម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងបរិិញ្ញាា�បត្រ�ធុុរកិិច្ចច (ធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�) ពីីសាកល

លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីន
ី ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជានាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង/នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� (“MD/
CEO”) នៃ�ធនាគារ RHB Islamic Bank នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៦។
លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីីន ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការដឹឹកនាំំ គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិវឌ្្ឍសេ�វា
ធនាគារ Islamic Banking និិង Shariah Business នៅ�ក្នុុ�ង RHB Banking
Group។
លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីីន មានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង២០ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មមសេ�វា
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�យបានកាន់់តំំណែ�ងជាន់់ខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ RHB Islamic
Bank និិងធនាគារ AlKhair International Islamic Bank Berhad ។
មុុនពេ�លចូូលបម្រើ��ើការនៅ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� គាត់់បានកាន់់តំំណែ�ងជានាយក
គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ នៅ�ធនាគារ Export-Import Bank
Malaysia Berhad ។

វិិទ្្យាល័័យម៉ូូ�ណាស៍៍នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ា�លីី។ បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ គាត់់ក៏៏មានគុុណវុុឌ្្ឍិិ
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដូូចជាសញ្ញាា�បត្រ�ឌីីប្លូូ�មផ្នែ�ែកវិិភាគការវិិនិិយោ�គ ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ
Teknologi MARA-“UiTM” នៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងកម្មមវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិត
ខ្ពពស់់ (“AMP”) ពីីសាលាធុុរកិិច្ចចហាវើើ�ត នៅ�ទីីក្រុ�ុងបូូស្តុុ�ននៃ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។
គាត់់ក៏៏ជាធនាគារិិកជំំនាញនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារិិកជំំនាញនៅ�អាស៊ីី� (“AICB”)
ធនាគារិិកជំំនាញនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារិិកជំំនាញនៃ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងជាអ្ននក
ប្រ�កបវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ជំំនាញផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឥស្លាា�ម នៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�ន Islamic Finance
Professionals នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។
លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីីន ក៏៏ធ្លាា�ប់់កាន់់តំំណែ�ងជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�
ប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សឡាវ (RHB Bank Lao Sole Co., Ltd) និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន អ អេ�ច ប៊ីី�
ស៊ីី�ឃ្្យួួរឹឹធីី (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHB Securities (Cambodia) Plc.) ផងដែ�រ។
លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីន
ី ជាសមាជិិកខាងក្រៅ�� នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាទីីប្រឹ�ក្្
ឹ សាឧស្្សាហកម្មម
ធនាគារ មហាវិិទ្្យាល័័យធុុរកិិច្ចច និិងគណនេ�យ្្យ នៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឥស្លាា�ម (“IBFIM”) នៃ�
ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងជាប្រ�ធាន និិងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សានៃ�សមាគមគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ធនាគារឥស្លាា�ម នៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� (“AIBIM”)។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

(RHBBCP) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សមាសភាពក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល (ត)

លោ�ក ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍
អភិិបាលមិិ នឯករាជ្យយ មិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�ស៊ីី�

លោ�ក ស៊ីី�ថ អាហ៍៍ម៉ាា�ត ទួួហ្វីី�ក អាល់់បារ៍៍ (“លោ�ក ស៊ីី�ថ”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង

លោ�ក ស៊ីី�ថ មានបទពិិសោ�ធជាង ២០ឆ្នាំំ� លើ�ើជំំនាញជគណនេ�យ្្យករ និិងជា

ជាអភិិបាលមិិនឯករាជ្្យ មិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

អ្ននកប្រ�កបវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ជាមួួយមជ្្ឈដ្ឋាា�នជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ ក្នុុ�ងវិិស័័យប្រេ��ង

(RHBBCP) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១។
លោ�ក ស៊ីី�ថ មានតួួនាទីីជាសមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
លាភការ និិងជ្រើ��ើសតាំំង គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ឥណទានកម្រិ�ិតក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធាន Group International Business នៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១។ ក្នុុ�ងតួួនាទីីថ្មីី�នេះ�ះ ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវជាចម្្បងរបស់់
លោ�ក ស៊ីី�ថ គឺឺត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើការរីីកចម្រើ��ើន និិងការអនុុវត្តតការងាររបស់់ Group
International Business ដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម សេ�វា
ធនាគារវិិនិិយោ�គ និិង ទ្រ�ព្្យសកម្មម ដោ�យធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានកិិច្ចចសហការរវាងមុុខងារ
និិងធនធាន នៅ�ទូូទាំំងគ្រុ�ុប និិងក្នុុង
� បណ្តាាប្រ�ទេ�សដែ
�
�ល RHB Group មានវត្តតមាន។

ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Shell ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�ការនៅ�ការិិយាល័័យផ្សេ�េ�ងៗរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
Shell នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� អូូស្ត្រា�ា�លីី និិងហូូឡង់់។ មុុនពេ�លចូូលបម្រើ��ើការងារ
ជាមួួយ RHB Group លោ�កគឺឺជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុនៃ�ក្រុ�ុម
�
ហ៊ុុន
� UEM Group
Berhad និិងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Smart Axiata (កម្ពុុ�ជា)។
លោ�ក ស៊ីី�ថ ទទួួលបានបរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងបរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែក
គណនេ�យ្្យ ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យអ៊ីី�ស្លាា�មអន្តតរជាតិិម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។ លោ�ក ស៊ីី�ថ គឺឺជា
សមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាាន
� គណនេ�យ្្យករជំំនាញផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង (CIMA) និិងជាសមាជិិក
នៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នគណនេ�យ្្យករម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� (MIA)។

លោ�កស៊ីី�ថ ក៏៏នឹឹងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើអាជីីវកម្មមប្រ�មូូលមកវិិញនូូវប្រា�ក់់កម្ចីី�មិិនមែ�ន

លោ�ក ស៊ីី�ថ ធ្លាា�ប់់កាន់់តំំណែ�ងជាប្រ�ធានក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB (Philippines),

លក់់រាយផងដែ�រ ដោ�យផ្តោ�ោ�តលើ�ើការពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ងក្នុុ�ងការប្រ�មូូលមកវិិញ។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Kawal Sdn Bhd, ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Trustees Berhad,

មុុនពេ�លតែ�ងតាំំងឱ្្យកាន់់តំំណែ�ងនេះ�ះ លោ�កមានតំំណែ�ងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់គ្រុ�ុប ចាប់់តាំំងពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៦។
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និិងឧស្ម័័�ន ទូូរគមនាគមន៍៍ចល័័ត និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាការអភិិវឌ្្ឍ
អចលនទ្រ�ព្្យ និិងសំំណង់់។ លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពក្នុុ�ងវិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Malaysian Trustees Berhad, ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Investment Ltd
និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Banfora Pte Ltd។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
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សមាាសភាាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី

អភិិបាលឯករាជ្យយ មិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ជនជាតិិខ្មែ�រែ

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ��ៅ សំំវុុទ្ធាារី� ី (“លោ�កស្រី�ី សំំវុុទ្ធាារី� ”ី ) ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជាអភិិបាលឯករាជ្្យ

ក្នុុ�ងនាមជាមេ�ធាវីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិងបណ្ដឹឹ�វិិវាទ លោ�កស្រី�ី សំំវុុទ្ធាា�រីី បានធ្វើ�ើ�ជាតំំណាង

មិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHBBCP) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦

កូូនក្ដីី�ក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងដែ�លស្មុុ�គស្មាា�ញរាប់់រយករណីី ទាំំងសម្រា�ប់់ស្ថាា�ប័័នឯកជន

ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៩។

និិងសាធារណៈៈ។ លោ�កស្រី�ី បានតំំណាងឱ្យ្ ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័យ

លាភការ និិងជ្រើ��ើសតាំំង ហើ�ើយក៏៏ជាសមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័
និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទានកម្រិ�ិតក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលផងដែ�រ។
លោ�កស្រី�ី សំំវុុទ្ធាា�រីី គឺឺជាដៃ�គូូស្ថាា�បនិិក និិងជានាយិិកាគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
អេ�ចអឹឹមអិល
ិ (HML)។ លោ�កស្រី�ីមានជំំនាញផ្នែ�ែកធនាគារ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដីីធ្លីី� ការងារ/កម្មមភាព ទូូរគមនាគមន៍៍ សណ្ឋាា�គារ និិងរមណីីយដ្ឋាា�ន
សម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួល បណ្ដឹឹ�ងវិិវាទ និិងមានបណ្ដាា�ញការងារល្អអជាមួួយគ្រ�ប់់វិិស័័យដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធ រួួមទាំំងមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាលផង។ ដោ�យមានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង២០ឆ្នាំំ�
រួួមជាមួួយសញ្ញាាប
� ត្រ�បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រ នយោ�បាយ និិងបរិិញ្ញាប
�ា ត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់
ផ្នែ�ែកនីីតិិសាស្ត្រ�រ លោ�កស្រី�ីត្រូ�ូវបានគេ�ទទួួលស្គាា�ល់់ជាមេ�ធាវីីដែ�លល្្បីីឈ្មោះ�ះ��

ក្នុុ�ងការប្រ�មូូលបានវិិញនូូវប្រា�ក់់កម្ចីី�ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រយ៉ាា�ងច្រើ��ើន ហើ�ើយត្រូ�ូវបាន
តែ�ងតាំំងជាមេ�ធាវីីជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារពាណិិជ្ជជផ្សេ�េ�ងៗ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត
លោ�កស្រី�ីបានតំំណាងឱ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសេ�វាកម្្សាន្តតធំំជាងគេ�នៅ�កម្ពុុ�ជាសម្រា�ប់់ការ
ដាក់់សំំណើ�ើលក់់ដំំបូូងជាសាធារណៈៈ (IPO) ដែ�លមានតម្លៃ�ៃ ៣៦៩ លានដុុល្លាា�រ
អាមេ�រិិក សម្រា�ប់់ការចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ផ្្សារភាគហ៊ុុ�នហុុងកុុង ហើ�ើយបានក្លាា�យ
ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកម្ពុុ�ជាដំំបូូង ដែ�លបានចេ�ញសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ដោ�យបាន
បង្កើ�ើ�នប្រា�ក់់ចំំនួួន ៣០០លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។
លោ�កស្រី�ី សំំវុុទ្ធាា�រីី ក៏៏ជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ RHB Bank
Lao Sole Co., Ltd និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន អ អេ�ច ប៊ីី� ស៊ីី�ឃ្្យួួរឹឹធីី (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHB
Securities (Cambodia) Plc) ផងដែ�រ។

នៅ�កម្ពុុជា
� ដែ�លប្រ�កបព្រ�មដោ�យចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ដ៏៏ប្រ�សើ�ើរថ្លៃ�ៃថ្លាា� ក្នុុ�ង
ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�សម្រា�ប់់កូូនក្ដីី�ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

លោ�កស្រី�ី សំំវុុទ្ធាា�រីី ក៏៏ជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការ

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សមាសភាពក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល (ត)

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

អគ្គគនាយក/អភិិបាលឯករាជ្យយ ប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�ស៊ីី�

លោ�ក វង្្ស គីី ប៉៉ ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ចាប់់ពីថ្ងៃី �ទី
ៃ ១
ី ខែ�កញ្ញាាឆ្នាំ
� �ំ

មុុនពេ�លការតែ�ងតាំំង លោ�ក វង្្ស ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�បម្រើ��ើការជាប្រ�ធានស្តីី�ទីី

២០២០និិងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

នៃ�ធនាគារអអេ�ចប៊ីីប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សថៃ
�
� នៅ�ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០១៤ មុុនពេ�លលោ�ក

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៨ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
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ប្រ�ធានស្តីី�ទីី នៃ�ធនាគារ RHB Bank នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� នៅ�ក្នុុ�ង ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៤
មុុនពេ�លលោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ចាប់់ពីីខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០១៥
ដល់់ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២០។ លោ�ក គឺឺជាអនុុប្រ�ធានប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សសម្រា�ប់់ធនាគារ
អ អេ�ច ប៊ីី� (កម្ពុុ�ជា) ភីីអិិលស៊ីី� ចាប់់ពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៣ រហូូតដល់់ពេ�លដែ�ល
លោ�កត្រូ�ូ វ បានចាត់់ តាំំងទៅ �បម្រើ��ើការនៅ�ធនាគារ RHB នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ�ក្នុុ� ង
ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៤។
លោ�កជាសមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសំំខាន់់ៗ ដូូចជា គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាា�ធិិការទ្រ�ពសកម្មម និិងបំំណុុល គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង
គណៈៈកម្មាា�ធិិការផ្តតល់់កម្ចីី�ឥណទាន។ លោ�កបានបញ្ចចប់់អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាល
ពាណិិជ្ជជកម្មមពីីប្រ�ទេ�សកាណាដា និិងជាម្ចាា�ស់់ពានរង្វាា�ន់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ដោ�យបានបញ្ចចប់់ summa cum laude។ លោ�កក៏៏បានចូូលរួួមកម្មមវិិធីីអភិិវឌ្្ឍន៍៍ភាពជា
អ្ននកដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ INSEAD ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤ ផងដែ�រ។
ក្នុុ�ងនាមជានាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�ស លោ�ក វង្្ស ក៏៏ជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
របស់់ អ អេ�ច ប៊ីី� ស៊ីី�ឃ្្យូូរឹឹធីី (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ផងដែ�រ។
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លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�

ប្រ�ធានសេ�វាធនាគារផ្នែ�ែកលក់់រាយ

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីីងសាន

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងឥណទាន

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី� ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានសេ�វាធនាគារផ្នែ�ែកលក់់រាយ

លោ�ក យ៉ុុ�ង បានបម្រើ��ើការនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា)ភីីអិិលស៊ីី�

នៅ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (កម្ពុុ�ជា) ភីីអិិលស៊ីី� (RHBBCP ឬ ធនាគារ) ក្នុុ�ង

ចាប់់តាំំងខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១០ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�កមានមុុខតំំណែ�ងជា

ឆ្នាំំ� ២០២០។ គាត់់បានចូូលរួួមជាមួួយ RHB GROUP តាំំងពីីខែ�តុុលា

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន។

ឆ្នាំំ�២០២០។ គាត់់មានបទពិិសោ�ធន៍៍ច្រើ��ើនជាង ១៨ ឆ្នាំំ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ
និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ជាមួួយធនាគារបរទេ�ស និិងធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកឈានមុុខគេ� នៅ�
ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។

លោ�កមានបទពិិសោ�ធសរុុប ៣៤ ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ និិងវិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដោ�យអនុុវត្តតជាក់់ស្ដែ�ែងយ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន។
ចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុងស្រុ�ុ
�
ករបស់់លោ�ក យ៉ុុ�ង ដែ�លបានធ្វើ�ើកា
� រជាង ១១ ឆ្នាំំ� នៅ�ប្រ�ទេ�ស

គាត់់មានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាច្រើ��ើនលើ�ើផ្នែ�ែកយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រលក់់រាយ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្នែ�ែក

កម្ពុុ�ជា ផ្ដដល់់ទំំនុុកចិិត្តតបន្ថែ�ែម លើ�ើសមត្ថថភាពរបស់់លោ�ក ក្នុុ�ងការបន្ថែ�ែមតម្លៃ�ៃលើ�ើ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលិតផល
ិ
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការលក់់ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបណ្ដាាញ
� (បណ្តាាញ
�

តួួនាទីីដែ�លបានអនុុវត្តត។
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លោ�កក៏៏មានបទពិិសោ�ធ និិងជំំនាញយ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយ ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំផែ�នការ

លោ�កបានបញ្ចចប់់ កា រសិិ ក្្ សាពីី វិ ិ ទ្្ យាស្ថាា � ន Chartered Institute of

និិងយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទានរបស់់ធនាគារ អអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា)

Marketing (CIM) ពីីចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០២ ។ លោ�កក៏៏ជា

ម.ក ដោ�យធានាថា អភិិបាលកិិច្ចច និិងការអនុុលោ�ម នៃ�ដំំណើ�ើរការ SLA ត្រូ�ូវ

Chartered Marketer នៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�ន CIM មួួយរូូបផងដែ�រ ហើ�ើយលោ�ក

បានប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។

បានចូូលរួួមក្នុុ�ងកម្មមវិិធិិអភិិវឌ្្ឍន៍៍ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំជាន់់ខ្អអស់់របស់់ INSEAD
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៨។

ចំំណុុចដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងអាជីីពធនាគាររបស់់លោ�ក គឺឺការចូូលរួួមក្នុុ�ង
ការងារត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសវនកម្មមមូូលនិិធិិរូូបិិយវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ២
� ០១០។ លោ�កបានចូូលរួម
ួ កម្មមវិធី
ិ ភា
ី ពជាអ្ននកដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់ INSEAD នៅ�
ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងទទួួលបានបរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចច។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សមាសភាពរបស់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ខ្ពពស់់ (ត)

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិ ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្យាា

លោ�កខាវីីន ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត

លោ�ក លឹឹម ឈិិន វ៉ាា�ន បច្ចុុ�ប្្បន្ននមានតួួនាទីីជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្្យានៃ�ធនាគារ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។ លោ�ក ខវីីន ដឹឹកនាំំមុុខងារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗនៅ�

អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�។

ក្នុុ�ងធនាគារ រួួមមានការរៀ�ៀបចំំថវិិកា ការរាយការណ៍៍ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលធន និិង
តារាងតុុល្្យការ ពន្ធធដារ និិងលទ្ធក
ធ ម្មម។ ខាវីីន មានបទពិិសោ�ធន៍៍ចម្រុះ��ះ ជាង ២០ឆ្នាំំ�
លើ�ើផ្នែ�ែកប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាជីីវកម្មម ដែ�ល
រួួមមានសេ�វានៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមធនាគារកិិច្ចចក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់
អន្តតរជាតិិ។
មុុនពេ�លចូូលរួម
ួ ជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (កម្ពុុជា
� ) ភីីអិលស៊ីី�
ិ
លោ�កគឺឺជាប្រ�ធាន
ផ្នែ�ែកផែ�នការ និិងវិភា
ិ គអាជីីវកម្មម,សេ�វាធនាគារលក់់រាយរបស់់គ្រុ�ុប និិងជាប្រ�ធាន
ស្តីី�ទីីសម្រា�ប់់ផ្នែ�ែកយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តអតិិថិិជន, សេ�វាធនាគារលក់់រាយរបស់់គ្រុ�ុប។

មុុនពេ�លចូូលរួម
ួ ជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិលស៊ីី�
ិ
លោ�ក ឈិិនវ៉ាាន
�
បានបម្រើ��ើការងារជា ប្រ�ធានផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្្យា នៅ�ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ និិងធនាគារ
កាណាឌីីយ៉ាា� ដែ�លជាធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកកាន់់កាប់់ដោ�យជនជាតិិខ្មែ�ែរ។ លោ�ក
បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពការងារក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារនៅ�ឆ្នាំំ�២០០០ដែ�លលោ�កបាន
ដឹឹកនាំំជំំនាញធនាគារអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក មួួយក្រុ�ុមក្នុុ�ងការបើ�ើកដំំណើ�ើរការធនាគារ
អ៊ីី�នធើ�ើណិិតសាជីីវកម្មមដំំបូូងបង្អអស់់នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។
លោ�ក ឈិិ ន វ៉ាា � ន តែ�ងតែ�ជម្រុ�ុញក្រុ�ុមការងាររបស់់ លោ� ក ឱ្ ្ យ ធ្វើ�ើ � កា រលើ� ើ
បញ្ហាា�សំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើនក្នុុ�ងផ្នែ�ែកធនាគារឌីីជីីថល ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�ន “ការគិិតឱ្្យបាន

លោ�កបានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ� RHB GROUP បន្ទាា�ប់់ពីីធនាគារ OCBC

ទូូលំំទូលា
ូ យ” ដើ�ើម្្បីីជួយ
ួ ក្រុ�ុមរបស់់លោ�កអោ�យបង្កើ�តនូ
�ើ វូ ទស្្សនវិិស័យ
័ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ដែ�លនៅ�ទីីនោះ�ះលោ�កបានបម្រើ��ើការងារក្នុុ�ងតួួនាទីីជាច្រើ��ើន

ផលិិតផល និិងសេ�វាថ្មីី�ៗ។

រួួមមានប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធនាគារលក់់រាយ និិងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន e២ Power Sdn Bhd ដែ�លជាបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធរបស់់ OCBC Group។
លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ើម
� អាជីីពការងារជាមួួយErnst & Young នៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស។
លោ�ក ខាវីីន បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាដោ�យទទួួលបានសញ្ញាាប័
� ត្រ័ �កិិត្តិិ�យសថ្នាា�ក់ទី
់ ១
ី
ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ Manchester នៃ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស។
គាត់់ជាសមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នគណនេ�យ្្យករជំំនាញ នៅ�ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េស និិង
វែែល (ICAEW) ។
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លោ�ក លឹឹ ម ឈិិ ន វ៉ាាន

លោ�កបានបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្រ្ត�តកុំំ�ព្្យូូទ័័រ ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ
ខេ�មប៊ែ�ែល (Campbell University) និិងបានធ្វើ�ើ�ជាវាគ្មិិ�ននៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទ
ស្ដីី�ពីីកិិច្ចចការធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់។
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សមាាសភាាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកកិិច្ចចការធនាគារអាជីីវកម្មម

លោ�ក មហាម៉ាាត់់ រ៉៉ស់់យ៉េ�េត ប៊ីី� ន អាប់់ រ៉ាាហ៍ម៉ា
៍ ា ន់់
ប្រ�ធានផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្យាា

លោ�ក សុុខ ឡេ�ងបានចូូលរួួមបម្រើ��ើការងារនៅ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ក្នុុ�ងតំំណែ�ង

បច្ចុុប្្
� បន្នននេះ�ះ លោ�ក រ៉៉ស់យ៉េ�េត
់
ប៊ីីន
� អាប់់ រ៉ាាហ៍
� ម៉ា
៍ ន់
�ា ់ បម្រើ��ើការជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ជាប្រ�ធានកិិច្ចចការធនាគារអាជីីវកម្មម ចាប់់តាំំងពីីខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ២
� ០១៨។ គាត់់ទទួល
ួ

ហានិិភ័យ
័ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិលស៊ីី�និ
ិ
ងក្រុ�ុម
ិ
ហ៊ុុន
� អ អេ� ប៊ីី�

ខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្តតការអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មម យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តទីីផ្្សារ និិង

(ស៊ីី�ឃ្្យូូរីីធីី) ភីីអិិលស៊ីី�។

ផែ�នការសកម្មមភាព ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងគោ�លដៅ� គោ�លបំំណង និិង
គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។

លោ�ក ធ្លាា�ប់់បម្រើ��ើការជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្នែ�ែកហានិិភ័័យ នៅ�ធនាគារ
RHB Bank Berhad (ការិិយាល័័យកណ្តាា�ល) នៅ�ទីីក្រុ�ុងកូូឡាឡាំំងពួួ

មុុនពេ�លចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក

ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងមានបទពិិសោ�ធផ្នែ�ែកធនាគារ ទាំំងនៅ�ធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុក

លក់់ជួួរមុុខ ប្រ�ធានផ្នែ�ែកទំំនាក់់ទំំនង និិងប្រ�ធានផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមជាមួួយធនាគារ

និិងធនាគារបរទេ�ស។

បរទេ�សចំំនួួនពីីរ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា អស់់រយៈៈពេ�លជាង ១៣ ឆ្នាំំ�។ លោ�ក
បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាលអាជីីវកម្មមនៅ�ឆ្នាំំ� ២០០៥
ក្នុុ�ងជំំនាញគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីីវកម្មម និិងទទួួលបានអនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចច
(MBA) លើ�ើជំំនាញហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងធនាគារនៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យបៀ�ៀលប្រា�យ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១០។ លោ�កបានបញ្ចចប់់វគ្គគវាយតម្លៃ�ៃជំំនាញឥណទាន (CSA) Certified OMEGA ពីី Global លើ�ើការរអនុុវត្តតឥណាទាន និិងកម្ចីី�ដែ�លល្អអ
បំំផុុត ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤។

លោ�ក ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាអ្ននកជំំនាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ផ្នែ�ែកធនាគារ វិិទ្្យាស្ថាា�ន
Chartered Banker អាស៊ីី�, ជាអ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែក ACCA ព្រ�មទាំំងបានបញ្ចចប់់
បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Oxford Brookes ។
ចក្ខុុវិ� ស័
ិ យ
័ របស់់លោ�ក លើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ គឺឺបង្កើ�ន
�ើ កម្រិ�ិត វប្្បធម៌៌ហានិិភ័យ
័
និិងការយល់់ដឹឹង នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�ប័័ន ដោ�យធានាថា យើ�ើងរួួមគ្នាា�បង្កើ�ើ�ននូូវវឌ្្ឍនភាព
ប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សមាសភាពរបស់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ខ្ពពស់់ (ត)

លោ�ក ឈឹឹ ម សារ៉េ�េត
ប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�ិការ

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកវាយតម្លៃ�ៃ និិ ងពិិនិិត្យយមើ�ើលឥណទាន

លោ�ក សារ៉េេ�ត បានបម្រើ��ើការ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�

លោ�ក តាំំង បានបម្រើ��ើការ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ចាប់់តំាា�ង

នៅ�ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៩ ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�ក

ពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៤ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�ក ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកវាយតម្លៃ�ៃ និិង

មានតួួនាទីីជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ចាប់់តាំំងពីីខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩។ លោ�ក

ពិិនិិត្្យមើ�ើលឥណទាន។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគាររយៈៈពេ�ល

មានបទពិិសោ�ធការងារក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារអស់់រយៈៈពេ�លជាង១២ឆ្នាំំ� និិង

១៣ឆ្នាំំ� ជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកធនាគារពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម និិងផ្នែ�ែកលក់់រាយ ដោ�យបាន

មានបទពិិសោ�ធជាសវនករឯករាជ្្យ រយៈៈពេ�ល៤ឆ្នាំំ� ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG

បម្រើ��ើការ ទាំំងនៅ�សាខា ទាំំងនៅ�ការិិយាល័័យកណ្តាា�ល នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

កម្ពុុ�ជា។

ឥណទានសាខា និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន។

ជាក់់ស្តែ�ែង លោ�កមានបទពិិសោ�ធ ជាច្រើ��ើន នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកអនុុវត្តតតាម, សវនកម្មម,

លោ�ក បានបញ្ចចប់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្រ្ត�ត នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យបច្ចេ�េកវិិទ្្យា

និិងប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការ។ លោ�កបានបញ្ចចប់់ថ្នាាក់
� ប
់ រិិញ្ញាប
�ា ត្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងគណនេ�យ្្យ

ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៨។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត លោ�កក៏៏បានទទួួលសញ្ញាា�បត្រ�

នៅ�វិិទ្្យាស្ថាា�នជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៣ និិងបានបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែក

វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ឥណទាន ពីីវិិទ្្យាស្ថាា�ន Chartered Bankers អាស៊ីី� (AICB) នៅ�

ពាណិិជ្ជជកម្មមខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�វិិទ្្យាស្ថាា�នអន្តតរជាតិិកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៦។

ក្នុុ�ងឆ្នំាា��២០១២។

លោ�កទទួួលបាននូូវសញ្ញាា�បត្រ�កម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�ACCA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៩។
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�កកំំពុុងបន្តតសិិក្្សាផ្នែ�ែកជំំនាញសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (CIA) និិងជា
សមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងកម្ពុុ�ជាផងដែ�រ។
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លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

219

សមាាសភាាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់

លោ�កស្រី�ី ណ័័រហ្សាារីីណា ប៊ីី� នទីី អាហ៍៍ម៉ាាត់់

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកធនធានមនុុស្សស និិ ងការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល

កញ្ញាា អាន ម៉ាារីី

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិ ងលេ�ខាធិិ ការ

បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�កស្រី�ី ហ្្សាហ្្សា បានបម្រើ��ើការជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកធនធានមនុុស្្ស

កញ្ញាា� ម៉ាារី� ី ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងលេ�ខាធិិការ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០១៨។

នៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�។

ទំំហំំការងាររបស់់កញ្ញាា� គឺឺការផ្តតល់់ជូូនយោ�បល់់ផ្នែ�ែកច្្បាប់់និិងដំំណោះ�ះស្រា�យ

លោ�កស្រី�ី ធ្លាា�ប់់បម្រើ��ើការជាមន្ត្រី�ី�ផ្នែ�ែកក្រុ�ុមធនធានមនុុស្្ស នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ RHB
Bank Berhad (ការិិយាល័័យកណ្តាាល
� ) នៅ�ទីីក្រុ�ុងកូឡា
ូ ឡាំំពួួ ប្រ�ទេ�សម៉ាាឡេ� �ស៊ីី�
ដោ�យមានតួួនាទីីមួួយចំំនួួនដូូចជា ផ្នែ�ែក Attract & Join, ផ្នែ�ែកដៃ�គូូអាជីីវកម្មម
ផ្នែ�ែកធនធានមនុុស្្ស និិងផ្នែ�ែកប្រ�ធានបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល Squad Lead, ផ្នែ�ែក
Employee Experience & ផ្នែ�ែក Chapter Lead និិងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង។
មុុនពេ�លឈានជើ�ើងចូូលប្រ�ឡូូកនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ លោ�កស្រី�ី ជាវិិស្វវករជាន់់
ខ្ពពស់់ នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន TOYOTA នៅ�ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងជាអ្ននកប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ផ្នែ�ែក
វិិស្វវកម្មម។ លោ�កស្រី�ី ហ្្សាហ្្សា តែ�ងប្រ�ឈមនឹឹងប្រ�តិប
ិ ត្តិិ� និិងបទដ្ឋាាន
� ធនធានមនុុស្្ស
ដោ�យណែ�នំាា�បង្ហាា�ញអំំពីីគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត “ការគិិតឱ្្យបានទូូលំំទូូលាយ”
ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នបទពិិសោ�ធផ្នែ�ែកនិិយោ�ជិិត ដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើររបស់់

ដោ�យដើ�ើរតួួនាទីីជាលេ�ខាធិិការរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន លើ�ើការសម្រ�បសម្រួ�ួលកិិច្ចចការ
សាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ កញ្ញាា� ត្រូ�ូវធានាលើ�ើការអនុុលោ�មតាមរបស់់ធនាគារ
ទៅ�នឹឹងច្្បាប់់និង
ិ បទបញ្ញញត្តិិ�ក្នុុងស្រុ�ុ
�
ក និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម, គោ�លនយោ�បាយ,
និិងលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតឲ្្យបានសមស្រ�ប។ មុុនពេ�លចូូលបម្រើ��ើការ
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិលស៊ីី�
ិ
, កញ្ញាា� ម៉ាារី� ី មានបទពិិសោ�ធន៍៍រយៈៈពេ�ល
៦ឆ្នាំំ� នៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នានា។ ជាក់់ស្តែ�ែង កញញាបានទទួួលការអប់់រំំ
និិងបទពិិសោ�ធផ្នែ�ែកច្្បាប់់ជាច្រើ��ើន។ កញ្ញាា�ជាប្រ�ធានអនុុវត្តតផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិង
លេ�ខាធិិការសាជីីវកម្មម ជាមួួយវិិស័័យឯកជន និិងជាជំំនួួយការផ្នែ�ែកច្្បាប់់
សហដើ�ើមបណ្តឹឹ�ងរដ្ឋឋប្្បវេេណីី នៅ�អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះវិិសាមញ្ញញ នៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការកម្ពុុ�ជា
(ECCC)។

និិយោ�ជិិតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់ ព្រ�មទាំំងផលិិតភាព។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត លោ�កស្រី�ី

កញ្ញាា� ម៉ាា�រីី បានបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកច្្បាប់់ជាកម្មមវិិធីីជាភាសាអង់់គ្លេ�េស

ក៏៏ជាអ្ននកគាំំទ្រ� “ចំំណុុចកែ�លំំអ (Kaizen)” (ការលើ�ើកកម្ពពស់់បន្តត)។ លោ�កស្រី�ី

នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យភូូមិន្ទ
ិ នី
ទ តិ
ី សា
ិ ស្រ្ត�ត និិងវិទ្្
ិ យាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ និិង បានទទួួល

មានបរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកវិិស្វវកម្មមគ្រឿ��ឿងយន្តត ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យឥស្លាា�មអន្តតរជាតិិ

នូូវកម្មមវិធី
ិ ក
ី ម្មមសិក្្
ិ សារដូូវក្តៅ��ៅ នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យសាកា នៅ�ជប៉ុុន
� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០១៦។

នៅ�ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។

បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ កញ្ញាា�កំំពុុងបន្តតសិិក្្សាថ្នាា�ក់់អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកច្្បាប់់អាជីីវកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងពីី
សាកលវិិទ្្យាល័័យភូូមិិន្ទទនីីតិិសាស្រ្ត�ត និិងវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នៅ�កម្ពុុ�ជា។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សមាសភាពរបស់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ខ្ពពស់់ (ត)

លោ�ក តាំំង លីីឌីី

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

លោ�ក ម៉ែ�ែន ណារិិទ្ធធ
ប្រ�ធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

លោ�ក តាំំង លីីឌីី បានចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ក្នុុ�ង

លោ�ក ណារិិទ្ធធ បានចូូលបម្រើ��ើការងារជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩ ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍

នៅ�ខែ�សីី ហា ឆ្នាំំ � ២ ០១៩ ដែ�លមានតួួ នា ទីី ជា ប្រ�ធានសវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ � ង ។

ជាង ១៧ ឆ្នាំំ� ទាក់់ទងនឹឹងវិិស័័យធនាគារ រួួមមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការឥណទាន

លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ការងារជាង១៥ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងវិិស័័យសវនកម្មមជាមួួយនិិង

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារក្នុុ�ង

ធនាគារដែ�លឈានមុុខគេ�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

ស្រុ�ុក និិងធនាគារបរទេ�ស។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធខាងធនាគារយ៉ាាងទូ
� លំំទូ
ូ លា
ូ យ

KPMG Cambodia ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ � ន គណនេ�យ្្យអន្តត រ ជាតិិ ធំំ មួួ យ ក្នុុ� ង

ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ ជាពិិសេ�សផ្នែ�ែកឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការអនុុលោ�មតាម

ចំំណោ�មក្រុ�ុមហ៊ុុន
� ធំំៗទាំំងបួួន។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាច្រើ��ើន នៅ�ក្នុុ�ងវិស័
ិ យ
័

និិយតកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

សវនកម្មមសម្រា�ប់ឧ
់ ស្្សាហកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ ជាពិិសេ�សសម្រា�ប់គ្រឹះ�ះ
់ �ស្ថាាន
� ធនាគារនិិង

លោ�កទទួួលបានបរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ ពីីវិិទ្្យាស្ថាា�នជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ង

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ។
�

ឆ្នាំំ�២០០៣។ លោ�កបានបន្តតការសិិក្្សានៅ�មជ្្ឈមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��បណ្តាា�លការ

លោ�កបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សានៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យភូូមិន្ទ
ិ ភ្នំំ
ទ ពេ�
� ញ ដោ�យទទួួលបាន

អនុុលោ�មតាមអន្តតរជាតិិ (ICT) ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៣ និិងទទួួលបានវិិញ្ញាា�បនប័័ត្រ�

បរិិញ្ញាា�បត្រ�វិិទ្្យាសាស្ត្រ�រផ្នែ�ែកគណិិតវិិទ្្យា នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩៩ បន្ទាា�ប់់មកលោ�កបាន

ជាន់់ខ្ពពស់់កម្រិ�ិតអន្តតរជាតិិ(ICA)ផ្នែ�ែក AML ហើ�ើយក្រោ��យមក បានបញ្ចចប់់ការ

បញ្ចចប់់ការសិិក្្សាជាមួួយ ACCA កម្រិ�ិតមូលដ្ឋា
ូ
ន
�ា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០០៩។ លោ�កត្រូ�វូ បាន

សិិក្្សា និិងទទួួលបានសញ្ញាា�បត្រ�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនិិយតកម្មម ពីីវិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារ

ទទួួលស្គាា�ល់់នូូវជំំនាញឥណទានជាផ្លូូ�វការ (Credit Skill Accreditation)

និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩។

ពីី Omega Performance Corporation ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤។ លោ�កក៏៏ទទួួល
បានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�គណនេ�យ្្យករផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង (Certified Management
Accountants) ពីី Institute of Certified Management Accountants
ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ា�លីី និិងវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ផ្នែ�ែកវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ធនាគារ (Professional
Banker) ពីី Asian Institute of Chartered Bankers ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៨។
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គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

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

គណៈៈកម្មាាធិិការក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល
គណៈៈកម្មមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

លោ�កស្រី�ី ណ័័រហ្សាារីីណា ប៊ីី� នទីី អាហ៍៍ម៉ាាត់់

ប្រ�ធាន

សមាជិិ ក
សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

លោ�ក ឈឹឹ ម សារ៉េ�េត

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីីងសាន

សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

គណៈៈកម្មមកាារទ្រ�ព្យយ និិងបំំណុុល

សមាជិិ ក
សមាជិិ ក

លោ�ក លឹឹ ម ឈិិ ន វ៉ាាន
សមាជិិ ក

គណៈៈកម្មមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងសវនកម្មម

គណៈៈកម្មមកាារឥណទាាន

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

លោ�ក ឈឹឹ ម សារ៉េ�េត

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីីងសាន

ប្រ�ធាន

ប្រ�ធាន

សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

លោ�ក ម៉ែ�ែន ណារិិទ្ធិិ�

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�

សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

លោ�ក តាំំង លីីឌីី

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

លោ�ក មហាម៉ាាត់់ រ៉៉ស់់ យ៉េ�េត
ប៊ីី� ន អាប់់ រ៉ាាហ៍៍ម៉ាាន់់

លោ�ក មហាម៉ាាត់់ រ៉៉ស់់ យ៉េ�េត
ប៊ីី� ន អាប់់ រ៉ាាហ៍៍ម៉ាាន់់

សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

ប្រ�ធាន

សមាជិិ ក

លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន
សមាជិិ ក

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង
សមាជិិ ក

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង
សមាជិិ ក

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក លឹឹ ម ឈិិ ន វ៉ាាន

លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

លោ�កស្រី�ី ណ័័រហ្សាារីីណា ប៊ីី� នទីី អាហ៍៍ម៉ាាត់់

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីីងសាន

លោ�ក មហាម៉ាាត់់ រ៉៉ស់់ យ៉េ�េត
ប៊ីី� ន អាប់់ រ៉ាាហ៍៍ម៉ាាន់់

កញ្ញាា អាន ម៉ាារីី

នាយកប្រ�ចាំំប្រ�តទេ�ស/នាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ប្រ�ធានសេ�វាធនាគារផ្នែ�ែកលក់់រាយ
ប្រ�ធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងឥណទាន

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិ ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាាន់់ខ្ពពស់់នៃ�ធាានាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាលរបស់់ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) សូូមដាក់់ជូូនរបាយការណ៍៍របស់់ ខ្លួួ�ន
និិ ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ� សវនកម្មមរួ ួចរបស់់ ធនាគារ សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។

អំំពីីធនាាគាារ

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិចេ្ឆ�ឆទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ែកលើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹឹង

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�វូ បានបង្កើ�តឡើ
�ើ �ើង

បុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ដែ�លបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី� ឬចំំនួួនសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម
ដោ�យមានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�ូវបានធនាគារជាតិិ
នៃ�កម្ពុុជា
� (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តាាល
� ” ផ្តតល់អា
់ ជ្ញាាប័
� ណ្ណ
័ ប្រ�
ណ កបអាជីីវកម្មមធនាគារ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០៨។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករាឆ្នាំំ�២០២០ធនាគារ
បានប្តូូរ� នាមករណ៍៍របស់់ខ្លួន
�ួ ទៅ�ជា ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។ ធនាគារ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមិិនដឹឹងពីីកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយ ដែ�លនាំំឱ្្យចំំនួួនឥណទាន និិង
ខាតបង់់ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់
ធនាគារមានតមៃ្ល�លមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ជាសារវន្តតនោះ�ះទេ�។

ទ្រ�ព្យយសកម្មម

គឺឺជាបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank

មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបាន
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� ណិិជ្ជក
ជ ម្មម

ចាត់់វិិធានការដែ�លមានមូូលដ្ឋាា�ន សមរម្្យដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ថាបណ្ដាា�ទ្រ�ព្្យសកម្មម

នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�គឺឺក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Banking

ទាំំងឡាយ ដែ�លមិិនទំំនងជាមិិនអាចបង្វិិ�លមកវិិញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្ដិិ�ការអាជីីវកម្មម

Group ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធសា
ធ ជីីវកម្មមក្រុ�ុមហ៊ុុន
� រួួម ចូូលជាធរមាន

ធម្មមតា តាមតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�គណនេ�យ្្យរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បន្ថថយឱ្្យស្មើ�ើ�

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។

នឹឹងតម្លៃ�ៃដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹងអាចលក់់បាននៅ�លើ�ើទីីផ្្សារជាក់់ស្ដែ�ែង។

ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមក្រោ��មច្្បាប់់ស្តីី�ពីី

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ែកលើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹឹង

សហគ្រា�សពាណិិជ្ជជនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងក្រោ��មបទប្្បញ្ញញតិិរបស់់ធនាគារកណ្តាា�ល។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមិិនបានដឹឹងពីីកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយ ដែ�លបណ្តាា�លអោ�យ

សកម្មមភាាពចម្បបង
ធនាគារធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពចម្្បងក្នុុ�ងការផ្តតល់់សេ�វាធនាគារពាណិិជ្ជជជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ
នៅ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។

លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងភាាគលាាភ
លទ្ធធផលហិរិ ញ្ញញវត្ថុុសម្រា�ប់
�
ដំំណាច់
់
ឆ្នាំ
់ ថ្ងៃ�ំ �ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២០ត្រូ�វូ បានបង្ហាា�ញក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ង
ធ
ៗ នៅ�លើ�ើទំំព័័រទីី ២៥៧។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� មិិនមានការប្រ�កាស ឬការបង់់ភាគលាភទេ�។

ដើ�ើមទុុន

តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជា
សារវន្តតនោះ�ះទេ�។

បំំណុុលយថាាហេ�តុុ និិងបំំណុុលផ្សេ�េងៗ
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ មិិនមាន ៖
ក.	បន្ទុុក
� ណាមួួយលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ធនាគារ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារ
ការដាក់់បញ្ចាំំ�សម្រា�ប់
�
កា
់ រធានាបំំណុុលរបស់់បុុគ្គលណាម្នាា
គ
ក់
� ឡើ់ �ើយ ចាប់់តាំំង
ពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មក ឬ
ខ.	បំំណុុលយថាហេ�តុុណាមួួយរបស់់ធនាគារ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងចាប់់តាំំងពីី
ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មក ក្រៅ��ពីីបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មម
ធនាគារធម្មមតានោះ�ះទេ�។
ក្រៅ��ពីីអ្វីី�ដែ�លបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣២ (ឃ) តាមយោ�បល់់

ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� ដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាគារមិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ួលទេ�។

របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល មិិនមានបំំណុុលយថាហេ�តុុ ឬបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗរបស់់

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានអាាក្រ�ក់់ និិងឥណទាានសង្ស័័�យ

រយៈៈពេ�ល១២ខែ�បន្ទាាប់
� ពី
់ ដំំណាច់
ី
ឆ្នាំ
់ ហិ
�ំ រិ ញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លនឹឹង ឬអាចនឹឹងមានផលប៉ះះ�ពាល់់

មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានចាត់់

ដល់់ពេ�លកំំណត់់សងនោះ�ះទេ�។

វិិធានការដែ�លមានមូូលដ្ឋាា�នសមរម្្យពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងការជម្រះ�ះឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ចេ�ញពីីបញ្ជីី� និិងការធើ្វ�វ�សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ដែ�ល
បណ្តាាលម
�
កពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ហើ�ើយបានយល់់ស្រ�បថារាល់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
អាក្រ�ក់់ទាំំងអស់់ដែ�លបានដឹឹង ត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី� និិងបានកត់់ត្រា�សំំវិិធាន
ធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ និិងសង្្ស័យ
័ ពេ�ញលេ�ញ។

ធនាគារដែ�លត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្្យសង ឬអាចនឹឹងត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្្យសង ក្នុុ�ង
ជាសារវន្ដដដល់់លទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ថ្ងៃ�ៃ

កាារប្រែ��ប្រួ�ួលកាាលៈៈទេ�សៈៈ
គិិ តត្រឹ �ឹ ម កាលបរិិ ច្ឆេ�េទនៃ� របាយការណ៍៍ នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លមិិ ន បានដឹឹ ង
ពីីកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយដែ�លមិិនបាន វែែកញែ�កនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ឬ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ដែ�លអាចបណ្ដាា�លឱ្្យចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល
បានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មានភាពមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ�។
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របាាយកាារណ៍៍ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល

ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារមិិនប្រ�ក្រ�តីី

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឱ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ៖

តាមយោ�បល់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារសម្រា�ប់់

១.	អនុុវត្ដដគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្្យសមស្រ�ប ដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យការវិិនិិច្ឆ័័�យ

ដំំណាច់់ឆ្នាំហិ
�ំ រិ ញ្ញញវត្ថុុនេះ�ះ
�
មិិនមានរងនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដពីគណនី
ី
ី ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ

និិងការប៉ាាន់
� ប្រ�
់ មាណសមហេ�តុុផល និិងប្រ�កបដោ�យការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ព្រ�មទាំំង

ឬព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងមិន
ិ ប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ�។ តាម

អនុុវត្ដដតាមគោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះជាប្រ�ចាំំ។

យោ�បល់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល នៅ�ចន្លោះ�ះ��ពេ�លរវាងដំំណាច់់ឆ្នាំហិ
�ំ រិ ញ្ញញវត្ថុុ� មកទល់់
នឹឹងកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ� របាយការណ៍៍នេះ�ះ មិិនមានគណនីី ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ ឬព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍
ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងមិន
ិ ប្រ�ក្រ�តីី ដែ�លទំំនងជាមានផលប៉ះះ�ពាល់់
ជាសារវន្ដដ ដល់ ់ លទ្ធ ធ ផលហិ ិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � រ បស់់ ធ នាគារ សម្រា�ប់់ ឆ្នាំ ំ � ហិ ិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � ដែ �ល
របាយការណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនោះ�ះទេ�។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាល
សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារដែ�លនៅ�បម្រើ��ើការក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� រហូូតដល់់
កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះមានរាយនាមដូូចខាងក្រោ��ម៖

២.	អនុុវត្ដដតាមតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មានរបស់់ CIFRS ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើមានការប្រា�សចាកណាមួួយក្នុុ�ងការបង្ហាា�ញឱ្្យមានភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ការប្រា�សចាកទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ ពន្្យល់់ និិងកំំណត់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់
ឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
៣.	រក្្សាទុុកកំំណត់់ត្រា�គណនេ�យ្្យឱ្្យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងប្រ�ព័ន្ធ
័ ត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។
៤.	រៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដោ�
� យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដា្ឋឋននិិរន្ដដរភាពនៃ�ដំំណើ�ើរការ
អាជីីវកម្មម លើ�ើកលែ�ងតែ�មានករណីីសន្មមតសមរម្្យថាធនាគារនឹឹងមិិនអាច
បន្ដដកិិច្ចចប្រ�តិិបត្ដិិ�ការអាជីីវកម្មមនៅ�ពេ�លអនាគតដ៏៏ខ្លីី� និិង
៥.	គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងដឹឹកនាំំធនាគារឱ្្យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព តាមរយៈៈការសម្រេ��ចចិិត្តតជា

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ និិងមិិនប្រ�តិបត្តិ
ិ )�ិ

សារវន្តតទាំំងអស់់ដែ�លជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ប្រ�តិប
ិ ត្ដិិ�ការ និិងលទ្ធផល
ធ
របស់់ធនាគារ

En Abdul Aziz Peru Mohamed

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ និិងមិិនប្រ�តិបត្តិ
ិ )�ិ

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ)

លោ�ក Wong Kee Poh

ហើ�ើយត្រូ�ូវធានាថាផលប៉ះះ�ពាល់់ទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ង

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអះះអាងថា ធនាគារបានអនុុវត្ដដតាមតម្រូ�ូវការខាងលើ�ើក្នុុ�ងការ
រៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

កាារអនុុម័័តរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អភិិបាល (អភិិបាលមិិនឯករាជ និិងមិិនប្រ�តិបត្តិ
ិ )�ិ
បានតែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៨ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២០

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �លបានភ្ជាាប់
� ម
់ កជាមួួយ ព្រ�មទាំំងកំំណត់់សម្គាល់
�ា ទាំ
់ ំងឡាយ

Dato’ Adissadikin bin Ali

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់រ់ បស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ដំំណាច់ឆ្នាំ
់ �ំ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម CIFRS

អភិិបាល (អភិិបាលមិិនឯករាជ និិងមិិនប្រ�តិបត្តិ
ិ �ិ និិងជាអ្នន កតំំណាងរបស់់ភាគទុុនិិក)

បានបង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពជាសារវន្តតទាំំងអស់់នៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់ធនាគារ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព្រ�មទាំំង
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

លោ�ក Chulapong Yukate

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ និិងមិិនប្រ�តិបត្តិ
ិ )�ិ បានលាឈប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃ ទីី៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដោ�យយោ�ងទៅ�តាមសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

លោ�ក Thoo Kim Seng

អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ និិងមិិនប្រ�តិបត្តិ
ិ )�ិ បានលាឈប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៩ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០

កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា�ភិិបាាលលើ�ើ
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

						

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទទួួលខុុសត្រូ�វូ ក្នុុ�ងការបញ្ជាា�ក់ថា
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ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពជាសារវន្ដដទាំំងអស់់នៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២០ព្រ�មទាំំងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង លំំហូូរ
សាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍
ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CIFRS”)។

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

លោ�ក Chin Yoong Kheong

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍សវនករឯករាជ្យយ
ជូូនភាគទុុនិិកធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗ

មតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗ។ ព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗដែ�ល

តាមមតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បានបង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងព័ត៌
័ មា
៌ នហិិរញ្ញញវត្ថុុប
� ន្ថែ�ែម និិងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗ

គ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពជាសារវន្តតទាំំងអស់់ នៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�
(ខេ�មបូូ ឌា ) ម.ក (ហៅ�កាត់់ ថា “ធនាគារ”) គិិ តត្រឹ �ឹ ម ថ្ងៃ�ៃ ទី ី ៣ ១ ខែ�ធ្នូូ �
ឆ្នាំំ�២០២០និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព្រ�មទាំំងលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�
ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�
កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CIFRS”)។

ទៅ�តាមតម្រូ�ូវការរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនរួួមបញ្ចូូ�លនូូវរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងរបាយការណ៍៍សវនកររបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ទេ�។
មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ពុំំ�បានគ្រ�បដណ្តតប់់ទៅ�
លើ�ើព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗនោះ�ះទេ� ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំ�មិិនធ្វើ�ើ�ការធានាអះះអាងចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មាន
ទាំំងនោះ�ះទេ�។

របាាយកាារណ៍៍ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�បាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម

ទាក់់ទងនឹង
ឹ ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំទៅ�ំ �លើ�រើ បាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� យើ�ើងខ្ញុំំទទួ
� ល
ួ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ រួួមមាន៖

តើ�ើព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗទាំំងនោះ�ះមានភាពផ្ទុុ�យគ្នាា�ជាសារវន្តតពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការអានព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ ដើ�ើម្្បីីពិិចារណាថា
ឬផ្ទុុ�យពីីការយល់់ដឹឹងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�ផ្អែ�ែកលើ�ើលទ្ធធផលនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ឬមានការ



របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០



របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�



របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�

ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការងារដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�បានបំំពេ�ញទៅ�លើ�ើព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�



របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� និិង

បានទទួួលមុុនកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងខ្ញុំំ�

	កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមទាំំងគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្្យ

សំំខាន់់ៗ និិងព័័ត៌៌មានពន្្យល់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�មតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�
យើ�ើងខ្ញុំំ�បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម ស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីសវនកម្មម
នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ស្តតង់់ដារ សវនកម្មម”)។ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�
ដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានពណ៌៌នាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ង
កថាខណ្ឌឌការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សវនកររបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។
យើ�ើងខ្ញុំំ�ជឿ�ឿជាក់់ថាភ័័ស្តុុ�តាងសវនកម្មមដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�បានទទួួល មានភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
និិងសមហេ�តុុផល ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ជាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ប់់ការបញ្ចេ�េញមតិិយោ�បល់់របស់់
យើ�ើងខ្ញុំំ�។

រាយការណ៍៍ពីីកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងឬទេ�។

សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាមានកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗទាំំងនេះ�ះ
យើ�ើងខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ពីីអង្គគហេ�តុុនៃ�កំំហុុសឆ្គគងទាំំងនោះ�ះ។ យើ�ើងខ្ញុំំ�មិិនមានអ្វីី�ត្រូ�ូវ
រាយការណ៍៍ចំំពោះ�ះបញ្ហាា�នេះ�ះទេ�។

កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអ្ននកដែ�លទទួួលបន្ទុុ�ក
លើ�ើអភិិបាាលកិិច្ចចចំំពោះ�ះ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបង្ហាា�ញ
របាយការណ៍៍ទាំំងនោះ�ះឱ្្យបានត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�វូ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម CIFRS និិងទទួល
ួ
ខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងកំំណត់់ថាមានភាពចាំំបាច់់
ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឱ្្យចៀ�ៀសផុុតពីីការរាយការណ៍៍ខុុសជាសារវន្តត
ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគងផ្សេ�េ�ងៗ។
ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការវាយ
តម្លៃ�ៃអំំពីីលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ការលាតត្រ�ដាង

ឯករាាជ្យយ

ព៌៌ត័័មានដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាបញ្ហាា�ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លទាក់់ទិិនទៅ�នឹឹងនិិរន្តតរភាព

យើ�ើងខ្ញុំំ�មានឯករាជ្្យពីីធនាគារ ដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ

តែ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមានគម្រោ��ងបិិទអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ឬបញ្្ឈប់់ ប្រ�តិិបតិ្តត�ការ

សម្រា�ប់់គណនេ�យ្្យករវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� (រួួមទាំំងស្តតង់់ដារឯករាជ្្យអន្តតរជាតិិ) ដែ�លចេ�ញ

ឬដោ�យមិិនមានជម្រើ��ើសណាផ្សេ�េ�ងប្រ�កបដោ�យភាពប្រា�កដប្រ�ជាណាមួួយ។

ផ្្សាយដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាស្តតង់់ដារក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ សម្រា�ប់់គណនេ�យ្្យករ
(ហៅ�កាត់់ថា “ក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ”) និិងអនុុលោ�មទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌
របស់់វិទ្្
ិ យាស្ថាាន
� គណនេ�យ្្យករជំំនាញ និិងសវនករកម្ពុុជា
� (ហៅ�កាត់់ថា “ក្រ�មសីីលធម៌៌
វគសក”) ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ� ចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ យើ�ើងខ្ញុំំ�បានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការទទួួល
ខុុសត្រូ�វូ ផ្នែ�ែកក្រ�មសីីលធម៌៌ ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លកំំណត់់ដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ
និិងក្រ�មសីីលធម៌៌ វគសក។
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យើ�ើងខ្ញុំំបា
� នទទួួលនាកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ រួួមមាន របាយការណ៍៍

អាជីីវកម្មមដោ�យប្រើ��ើមូូលដ្ឋាា�នគណនេ�យ្្យសម្រា�ប់់និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម លើ�ើកលែ�ង

អ្ននកដែ�លទទួួលបន្ទុុក
� លើ�ើអភិិបាលកិិច្ចច ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ក្នុុ�ងការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យដំំណើ�ើរការ
នៃ�ការរាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

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

កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករ
ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ជាសារវន្តតបានកើ�ើតឡើ�ើង នោះ�ះយើ�ើងខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការបង្ហាា�ញ

គោ�លបំំណងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ� គឺឺស្វែ�ែងរកអំំណះះអំំណាងដែ�លសមហេ�តុុផល ថា

ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � ឬប្រ�សិិ ន បើ�ើការលាតត្រ�ដាងនោះ�ះនៅ�មិិ ន ទាន់់ គ្រ�ប់ ់ គ្រា�ន់ ់ ទៀ� ៀត

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុទាំ
� ំងមូូលពុំំមា
� នការរាយការណ៍៍ខុុសជាសារវន្តតដែ�លបណ្តាាល
�
មកពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគងផ្សេ�េ�ងៗ និិងចេ�ញរបាយការណ៍៍សវនករដែ�លមាន
មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ អំំណះះអំំណាងដែ�លសមហេ�តុុផលគឺឺជាការអះះអាង
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមិិនមែ�នជាការធានាថាសវនកម្មមដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�យ
អនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារសវនកម្មម តែ�ងតែ�រកឃើ�ើញជានិិច្ចចនូូវការរាយការណ៍៍
ខុុសជាសារវន្តតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះទេ�។ ការរាយការណ៍៍ខុុសអាចកើ�ើតឡើ�ើង
ពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគង ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត
ប្រ�សិិនបើ�ើការរាយការណ៍៍ខុុសនីមួ
ី យ
ួ ៗ ឬការរាយការណ៍៍ខុុសសរុុប អាចត្រូ�វូ បានរំំពឹង
ឹ
ថាវាជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ។
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មមដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់ដា
់ រសវនកម្មមតម្រូ�វូ ឱ្យ្ យើ�ើង
ខ្ញុំំ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ការវិិនិិច្ឆ័័�យប្រ�កបដោ�យវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងរក្្សាការសង្្ស័័យស្រ�បតាមវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�
ក្នុុ�ងពេ�លបំំពេ�ញការងារសវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ យើ�ើងខ្ញុំំ�៖


កំំណត់់ និិងវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យនៃ�ភាពខុុសជាសារវន្តតនៃ�របាយការណ៍៍

នៅ�ក្នុុ� ង របាយការណ៍៍ ស វនករ ដើ�ើម្្បីី ទា ញចំំណាប់់ អា រម្មម ណ៍ ៍ អ្ន ន ក ប្រើ��ើប្រា�ស់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ចំំពោះ�ះការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មាន នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍
យើ�ើងខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ��មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ� ។ សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដា្ឋឋនសរុុប
របស់់ យើ�ើងខ្ញុំ ំ � អាស្រ័�័ យ ទៅ�លើ�ើភ័័ ស្តុុ � តា ងសវនកម្មម ដែ �លយើ�ើងខ្ញុំំ � ទទួ ួ ល បាន
រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើរបាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណា
ក៏៏ ដោ� យ ព្រឹ�ឹ ត្តិិ� ការណ៍៍ ឬលក្ខខខណ្ឌឌ នា នាក្នុុ� ងពេ�ល អនាគតអាចបណ្តាា � ល ឱ្ ្ យ
ធនាគារឈប់់បន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម។



វាយតម្លៃ�ៃការបង្ហាា�ញទូូទៅ� រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងខ្លឹឹ�មសារក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមទាំំងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗ និិងកំំណត់ថា
់ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បានបង្ហាា�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�
ឱ្្យមានការបង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
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ិ យឡើ�ើងវិិញនូូវភាពសមស្រ�ប
និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក្នុុ�ងការ
ការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ធនាគារ។
ខណៈៈពេ�លដែ�លការលុុបបំំបាត់់ហានិិភ័យ
័ ទាំំងស្រុ�ុងមិិនអាចធ្វើ�ើទៅ� �រួួច ប្រ�ព័័ន្ធនេះ�ះ
ធ ត្រូ�វូ
បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងរីីសអាប់់ភែ�ថាយ (Risk Appetite) របស់់ធនាគារ
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិភ័័យ ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិង
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់ការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។
ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះអាចត្រឹ�ឹមតែ�ផ្តតល់់អំំណះះអំំណាងសមហេ�តុុផលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ពុំំ�អាចធានាបានទាំំងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តត ការបាត់់បង់់ ឬការក្លែ�ែងបន្លំំ�
ឡើ�ើយ។
នៅ�ក្នុុ�ងការទទួួលស្គាល់
�ា ថា
់ មានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ និិងប្រ�ព័ន្ធ
័ ត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ដ៏៏ប្រ�សើ�ើរមួួយមានភាពចាំំបាច់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានបង្កើ�ើ�តរចនាសម្ព័័�ន្ធធអភិិបាល

និិងដំំណើ�ើរការរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការកំំណត់់វាយតម្លៃ�ៃ វាស់់វែែង ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិង
រាយការណ៍៍អំំពីីហានិិភ័យ
័ ព្រ�មទាំំងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង តាមរយៈៈ
ចំំណាត់់វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវឲ្្យបានសមស្រ�ប និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។ មុុខងាររបស់់
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងរួួមមាន៖
	កំំណត់់និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអាជីីវកម្មមរបស់់ធានាគារ

និិងសមិិទ្ធិិ�ផលនៃ�គោ�លដៅ� និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអាជីីវកម្មម
	បង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិិធីីដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

និិងក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់អាជីីវកម្មម
	រចនា និិងអនុុវត្តតក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ជាមួួយនឹឹងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់វា
	អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយដែ�លអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
	អនុុវត្តតចំំណាត់វិ់ ធា
ិ នការ ដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យកង្វះះ�ខាតនៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដូូចដែ�ល

បានណែ�នាំំដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
	រាយការណ៍៍ឲ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលាទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល អំំពីីការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

ណាមួួយនៃ� ហានិិភ័័យ និិងចំំណាត់់វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវដែ�លបានអនុុវត្តត។

កិិច្ចចដែ�លធានានូូវការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ហានិិភ័័យ និិងការ

ដូូច្នោះ�ះ��ហើ�ើយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានផ្តតល់់ការធានាដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលថា ប្រ�ព័័ន្ធធ

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិតក្នុុ�ងធនាគារ។ ដើ�ើម្្បីីសំំរេេចបាននូូវគោ�លបំំណង

គ្រ�ប់់ គ្រ�ង ហានិិ ភ័ ័ យ និិ ងត្រួ �ួ តពិ ិ និ ិ ត្្ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ� ង របស់់ ធ នាគារកំំពុុងដំំណើ�ើរយ៉ាា � ង

នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានការជួួយជ្រុ�ុមជ្រែ��ងពីីគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័

ពេ�ញលេ�ញ និិងមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព ជាមួួយនឹឹង ដំំណើ�ើរការចាំំបាច់់ដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុវត្តត។

និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរភារកិិច្ចចទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការ
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
	ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ
ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសម្រា�ប់់ កំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ វាស់់វែែង ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងរាយការណ៍៍អំំពីី
ហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ ដែ�លប្រ�ឈមដោ�យធនាគារ ក្នុុ�ងការសំំរេេចគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យមាននូូវ
ដំំណើ�ើរការដ៏៏មានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងស្ថិិ�រភាព ក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ វាយតម្លៃ�ៃ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារទាំំងមូូល ដូូចដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងតារាង
ខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖

អភិ�លកិច � និងការ្រត�តពិនិត្យហានិភយ
័
រ�សអាប់ែភថាយ (RISK APPETITE)
ដំេណីរការក�ងការ្រគប់
្រគងហានិភយ
័
ុ

ការកំណត់
ហានិភយ
័

ការវាស់ែវង
ហានិភយ
័

ការ្រគប់្រគង
ហានិភយ
័

ការតាមដាន
ហានិភយ
័

ការវ�ភាគ និង
រាយការណ៍

ឯកសារហានិភយ
័

វប្បធម៌ហានិភយ
័

អភិិបាលកិិច្ចច និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយហានិិ ភ័័យ

រីីសអាប់់ ភែ�ថាយ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល តាមរយៈៈគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ

រីីសអាប់់ភែ�ថាយ សម្រា�ប់់ធនាគារត្រូ�វូ បានកំំណត់់ជាចំំនួួន និិងប្រ�ភេ�ទនៃ�ហានិិភ័យ
័

គ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ បានបង្កើ�ើ�ត

ដែ�លធនាគារមានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការទទួួលយក ដោ�យស្រ�បតាមគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

នូូវរីីសអាប់់ភែ�ថាយ និិងគោ�លការណ៍៍ហានិិភ័យ
័ សម្រា�ប់់ធនាគារ។ គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ

និិងអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន។ ម៉្្�យាងវិិញទៀ�ៀត កម្រិ�ិតអនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិភ័័យ គឺឺជាកម្រិ�ិត
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	ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងតាមដាន៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ការដាស់់តឿ�ឿន និិងការកម្រិ�ិតត្រូ�ូវ

បានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់គ្រ�ងផលប៉ះះ
់
�ពាល់់នៃ�ហានិិភ័យ
័ និិងដើ�ើម្្បីីជួយ
ួ សម្រួ�ួល
ដល់់ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ បញ្ហាា�ដែ�លមានសក្តាា�នុុពលឱ្្យបានទាន់់ពេ�ល
វេេលា។
	ការវិិភាគ និិងរាយការណ៍៍៖ ការវិិភាគ និិងរបាយការណ៍៍ ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំនៅ�

កម្រិ�ិតអង្គគភាព ក៏៏ដូូចជាកម្រិ�ិតអាជីីវកម្មម ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ជាប្រ�ចាំំទៅ�ដល់់
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាា�ធិិការ និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្្បីី
ធានាថាហានិិភ័័យដែ�លបានកំំណត់់រួួច នៅ�តែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងអាប់់ភែ�ថាយដែ�លបាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងដើ�ើម្្បីីជួួយគាំំទ្រ�ដល់់ដំំណើ�ើរការក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តតប្រ�កប
ដោ�យព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

228

ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធហានិិភ័័យ ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំ ធនធាន និិង

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវស្នូូ�លមួួយរបស់់ផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងផ្នែ�ែក
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ វាត្រូ�ូវបានបញ្ជាា�ក់់ និិងកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។
ធនាគារបានអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីមន្រ្តី�ី�ហានិិភ័័យអាជីីវកម្មមនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដែ�លមាន
គោ�លបំំណង ដើ�ើម្្បីីបណ្តុះះ��នូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនិិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាមុុន
និិងដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តវប្្បធម៌៌ហានិិភ័័យដ៏៏រឹឹងមាំំមួួយ។

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យ
ធនាគារមានដំំណើ�ើរការមួួយដែ�លបានបង្កើ�តឡើ
�ើ �ើង និិងមានភាពល្អិិ�តល្អអន់់ សម្រា�ប់់
ធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណហានិិភ័័យ នៅ�គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលនៃ�សកម្មមភាពដែ�ល
អាចបណ្តាា�លឱ្្យមានហានិិភ័័យ ដូូចជាលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ផលិិតផល និិងនៅ�លើ�ើ
កម្រិ�ិតអង្គគភាពផងដែ�រ។ ហានិិភ័័យនានាក៏៏ត្រូ�ូវបានកំំណត់់តាមរយៈៈរបាយការណ៍៍
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ការបាត់់បង់់នៃ�ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការវិិភាគតាមសំំពាធ
ហានិិភ័័យ។ ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យជាសារវន្តតទៅ�តាមកាលកំំណត់់
ធនាគារត្រូ�វូ ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញអំំពីីប្រ�ភេ�ទ និិងធាតុុផ្្សំំនៃ�ហានិិភ័យ
័ ជាសារវន្តតទាំំងនោះ�ះ
ហើ�ើយកំំណត់់បរិិមាណ នៃ�សារៈ�សំំខាន់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការកែ�លម្អអដំំណើ�ើរការរបស់់ខ្លួួ�ន
ដោ�យយកមតិិដែ�លទទួួលបាន រួួមទាំំងការពិិនិិត្្យដោ�យឯករាជ្្យមកពិិចារណា។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

	ប្រ�ព័័ ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យជាសារវន្តត ត្រូ�ូវវាស់់ពីីទំំហំំនៃ�ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�នៃ�ការកើ�ើតឡើ�ើង

ប្រ�ព័័ន្ធត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�វូ បានបង្កើ�តឡើ
�ើ �ើងដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់គ្រ�ង
់
និិងកាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័

និិងភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យក៏៏ត្រូ�ូវ

ដែ�លរារាំំងធនាគារក្នុុ�ងការសម្រេ��ចបាននូូវគោ�លដៅ� និិងគោ�លបំំណងរបស់់ខ្លួួ�ន។

ពិិចារណា កត្តាា�ដទៃ�ទៀ�ៀតដូូចជាប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងផលប៉ះះ�ពាល់់

ប្រ�ព័័ន្ធត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគាររួួមមាន គោ�លនយោ�បាយ នីីតិវិិ ធី
ិ ី ដំំណើ�ើរការ

ចំំពោះ�ះសូូចនាករហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឧទាហរណ៍៍ដូូចជាហានិិភ័័យ

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងផ្នែ�ែកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ដើ�ើម្្បីី

កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ�ះ
�
��។ ទាំំងអស់់នេះ�ះត្រូ�វូ បានបកប្រែ��ទៅ�ក្នុុ�ងម៉ា�ទ្រី�
ា សផែ�
ី
នទីីកំំដៅ� (heat map

ធានាឲ្្យបាននូូវការសម្រេ��ចគោ�លបំំណងរបស់់ធនាគារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព

matrix) ដើ�ើម្្បីីដាក់់បញ្ចូូ�លភាពជាសារវន្តតនៃ�ហានិិភ័័យដូូចដែ�លបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ង

និិងប្រ�សិិទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការ រួួមទាំំងរបាយការណ៏៏ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តត

តារាងខាងក្រោ��ម៖

បាន និិងអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងគោ�លនយោ�បាយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
ដំំណើ�ើរការសំំខាន់់ៗដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់នូូវ

Very High

ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរួួមមាន៖

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

Medium

ធនាគារមានរចនាសម្ព័័�ន្ធគ្រ�ប់
ធ
គ្រ�ង
់
ជាផ្លូូ�វការ ប្រ�កបដោ�យគណនេ�យ្្យភាព និិងទំំនួល
ួ
ខុុសត្រូ�ូវយ៉ាា�ងជាក់់លាក់់នូូវកម្រិ�ិតសិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងបណ្តាា�ញនៃ�ការរាយការណ៍៍។
រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារផ្តតល់់នូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌជាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងការធានាថា

Low

Occurrence Probability

High

បរិិស្ថាានត្រួ�តពិ
ួ ិនិិត្យយ និិ ងសកម្មមភាពត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

អាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការ ដំំណើ�ើរការបានរលូូន ក៏៏ដូច
ូ ជាចង្អុុល
� បង្ហាា�ញពីីវិសា
ិ លភាព

Very Low

នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាា�ងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពលើ�ើ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងគណនេ�យ្្យភាពអាជីីកម្មមប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។
Very Low

Low

Medium

High

Very High

Severity Impact

ិ
គោ�លនយោ�បាយ និិ ងនីីតិិវិធីី

ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ម៉ាា�ទ្រី�ីសខាងលើ�ើ គឺឺជាយន្តតការសាមញ្ញញមួួយដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�ននូូវការមើ�ើល

របស់់ធនាគារ ត្រូ�វូ បានចងក្រ�ងទុុកជាឯកសារ និិងផ្្សព្វវផ្្សាយក្នុុ�ងធនាគារទាំំងមូូល

ឃើ�ើញនូូវហានិិភ័័យ និិងជួួយក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តត។ ធនាគារចាត់់ទុុកថាហានិិភ័័យ

ហើ�ើយរាល់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ក៏៏អាចរកមើ�ើលបានតាមរយៈៈឯកសារដែ�លបានរក្្សា

ក្នុុ�ងតំំបន់់ក្រ�ហមគឺឺជា “ហានិិភ័័យជាសារវន្តត” ដែ�លអាចមានផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា�ង

ទុុកនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធកុំំ�ព្្យូូទ័័ររបស់់ធនាគារ ដែ�លមានភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការយោ�ង

ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងឬមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។ កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង

និិងអនុុលោ�មតាម។ គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបាន

យ៉ាា�ងខ្លាំំ�ងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងកាត់់បន្ថថយព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ហានិិភ័័យ

ពិិនិិត្្យ និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពឡើ�ើងវិិញដោ�យផែ្ន�នកអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបតិ្តត�ការ តាមរយៈៈ

ទាំំងនេះ�ះ។

ដំំណើ�ើរការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងអនុុម័័តជាប្រ�ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្្បីីបត់់បែ�នទៅ�តាមការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
នៃ�ច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានា ក៏៏ដូច
ូ ជាការផ្លាស់
�ា ប្តូ
់ រ�ូ នៃ�បរិិបទអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិប
ិ តិ្តត�ការ។

ការវាយតម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯងលើ�ើហានិិ ភ័័យ និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ� និិងលើ�ើកកម្ពពស់់គណនេ�យ្្យភាព និិងភាពជាម្ចាា�ស់់នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ដែ�នកំំណត់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច

ហានិិភ័័យ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯងលើ�ើហានិិភ័័យ និិងការ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានអនុុម័័តលើ�ើម៉ាា�ទ្រី�ីសសិិទ្ធិិ�អំំណាចអនុុម័័តក្នុុ�ងធនាគារ ដែ�ល

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យមួួយ ត្រូ�ូវបានយកមកអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

កំំណត់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចអនុុម័័តជាមួួយនឹឹងដែ�នកំំណត់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច ទៅ�តាមលំំដាប់់

ផ្សេ�េ�ងៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ហើ�ើយវាជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

ជាន់់ថ្នាាក់
� នៃ�គណៈ
់
ៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ ដូូច្នោះ�ះ�� ហើ�ើយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�វូ បាន

ផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឲ្្យកំំណត់់និិងចងក្រ�ងឯកសារ

ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចឲ្្យអនុុវត្តតទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន និិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការ

វិិធានការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងដំំណើ�ើរការ សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លកើ�ើត

សម្រេ��ចចិិត្តត និិងសកម្មមភាពរបស់់ពួក
ួ គេ�។ ម៉ាាទ្រី�
� សសិ
ី
ទ្ធិិ�អំំណាច
ិ
អនុុម័័តក្នុុង
� ធនាគារ

មានឡើ�ើងពីីសកម្មមភាព និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ពួួកគេ� ក៏៏ដូូចជាវាយតម្លៃ�ៃពីី

ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ចាំំ និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពឲ្្យស្រ�បទៅ�តាមការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពរបស់់វាដើ�ើម្្បីីធានាថាហានិិភ័យ
័ ដែ�លបានកំំណត់់នោះ�ះ ត្រូ�វូ បានគ្រ�ប់់គ្រ�ង

នៃ�រចនាសម្ព័័�ន្ធធអង្គគភាព បរិិយាកាសអាជីីវកម្មម ឬតម្រូ�ូវការប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

បានល្អអប្រ�សើ�ើរ និិងកាត់់បន្ថថយផងដែ�រ។ នៅ�ពេ�លបញ្ចចប់់ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័យ
័
និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ គ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមនិិងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារតម្រូ�ូវ
ឲ្្យបញ្ជូូ�នលទ្ធធផលរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នទៅ�នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដើ�ើម្្បីីពិិនិិត្្យ
ឡើ�ើងវិិញ ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការ គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

ខ្លួួ�ន និិងការណែ�នាំំក៏៏ត្រូ�ូវបានអនុុត្តតន៏៏ផងដែ�រ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យអ្ននកមានទេ�ព្្យកោ�សល្្យ

សន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានវិិទ្យាា

ដែ�លសក្តិិ�សម និិងមានសក្ដាា�នុុពលខ្ពពស់់សម្រា�ប់់កាន់់តំំណែ�ងដឹឹកនាំំផ្សេ�េ�ងៗទៅ�

ធនាគារចាត់់ទុុកសន្តិិ�សុុខព័័ត៌មា
៌ នវិិទ្្យាជាអាទិិភាពខ្ពពស់់មួយ
ួ ដើ�ើម្្បីីធានាការសម្ងាា�ត់់
សុុចរិិតភាព និិង ភាពអាចរកបាននៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមព័័ត៌៌មាន និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ទាំំងនោះ�ះមានការលូូតលាស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ដើ�ើម្្បីីជួួយជំំរុុញឲ្្យមានអ្ននកបន្តតវេេណ
ថ្ងៃ�ៃអនាគត។

ព័័ត៌៌មានវិិទ្្យារបស់់ធនាគារ។

ក្រ�មសីីលធម៌៌

សន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានវិិទ្្យានៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ សម្រេ��ចបានតាមរយៈៈការអនុុវត្តតនូូវវិិធីី

ក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់ធនាគារកំំណត់់នូូវលក្ខខណៈៈស្តតង់់ដារលើ�ើការអនុុវត្តតដែ�លមាន

សាស្រ្ត�តត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័័យដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើមនុុស្្ស ដំំណើ�ើរការ និិង

ភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ និិងប្រ�កបដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌ ក៏៏ដូូចជាគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីរក្្សា

បច្ចេ�េកវិិ ទ្្ យា។ គោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ ណែ�នាំំនិ ិ ងនី ី តិ ិ វិ ិ ធី ី សន្តិិ�សុុខ

ទំំនុុកចិិត្តតលើ�ើសន្តិិ�សុុខ និិងសុុចរិិតភាពនៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។

ព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងគាំំទ្រ�ដោ�យរចនាសម្ព័័�ន្ធធចាត់់ចែ�ងយ៉ាា�ង

គ្រ�ប់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់របស់់ធនាគារតម្រូ�ូវឲ្្យមានការយល់់ដឹឹងនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ជាមួួយនឹឹងធនធានដែ�លមានសមត្ថថភាព។ ការការពារតាមយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ក្រ�មសីីលធម៌៌។ បុុគ្គគលិិកដែ�លចូូលថ្មីី�ត្រូ�ូវបានទទួួលការណែ�នាំំ អំំពីីក្រ�មសីីលធម៌៌

ស៊ីី�ជម្រៅ��ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានវិិទ្្យាជាច្រើ��ើន

និិងតម្រូ�វូ ឲ្យ្ ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចចសន្្យាការងារនៅ�ពេ�លចូូលធ្វើ�កា
�ើ រនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

ស្រ�ទាប់់ ត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងហេ�ដ្ឋារ�ា ចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងប្រ�ព័ន្ធ
័ ព័
ធ ត៌
័ មា
៌ នវិិទ្្យាទាំំងមូូល។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លមានសារៈ�សំំខាន់់ដូូចគ្នាា�ទៅ�នឹឹងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើដំំណើ�ើរការ និិង
បច្ចេ�េកវិិទ្្យា គឺឺជាកម្មមវិធី
ិ ជា
ី បន្តតបន្ទាាប់
� ដើ់ �ើម្្បីីបង្កើ�ន
�ើ កម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹងអំំ
ឹ ពីីសុុវត្ថិិភា
� ព
របស់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាា�ក់់។

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
់ និិងហិរិ ញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមរបស់់ធនាគារ

ដំំ ណើ�ើ រការរៀ�ៀបចំំ គម្រោ��ងថវិិកា

ភេ�រវកម្មមនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះកំំណត់់នូូវលក្ខខណៈៈ

ដំំណើ�ើរការរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងថវិិកាដ៏៏រឹឹងមាំំមួួយត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�យតម្រូ�ូវឲ្្យផ្នែ�ែក

នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារក្នុុ�ងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម ហើ�ើយ

ប្រ�តិិបតិ្តត�ការសំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារធ្វើ�ើកា
� ររៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងថវិិកា និិងផែ�នការអាជីីវកម្មម

ជួួយសម្រួ�ួលនូូវភាពជាប់់លាប់់ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៃ�ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�ត

ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ គម្រោ��ងថវិិកា និិងផែ�នការ

ប្រា�ក់់ និិងហិរិ ញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារទាំំងមូូល និិងកំំណត់គោ�ល
់
នយោ�បាយ

អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគាររួួមទាំំងគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លផ្អែ�ែកទៅ�តាម

ធនាគារ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ទូូទៅ� និិងវិិធានការណ៍៍សំំខាន់់ៗដែ�ល

រីីសអាប់់ភែ�ថាយដែ�លបានបង្កើ�តឡើ
�ើ �ើង ត្រូ�វូ ឆ្លលងកាត់់កិច្ចចប្រ�ជុំំ
ិ
វែែ
� កញែ�កជាមួួយគណៈៈ

ធនាគារបានប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់។

គ្រ�ប់់គ្រ�ង មុុននឹឹងដាក់់ចូូលទៅ�ពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដែ�លជា
ពេ�លដែ�លគម្រោ��ងថវិិការបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ។

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស
ធនាគារបានទទួួលស្គាា�ល់់ថាធម្មមនុុញ្ញញមួួយនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគឺឺធនធាន
មនុុស្្ស ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង គឺឺពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ សុុចរិិតភាព និិងការវិិនិិច្ឆ័័�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់បុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងការអនុុវត្តត
ការងារ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយធនាគារមានគោ�នយោ�បាយនិិងនីីតិិវិិធីីសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
លើ�ើការជ្រើ��ើសរើើ�ស ការតែ�ងតាំំង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលទ្ធធផលការងារ និិងការផ្តតល់់រង្វាា�ន់់
ក៏៏ដូូចជាគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិិធីីសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិន័័យ ការបញ្្ឈប់់ការងារ
និិងការបណ្តេ�េញចេ�ញ។
ដើ�ើម្្បីីឲ្្យមានការលូូតលាស់់ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព ធនាគារសង្កកត់់ធ្ងងន់់ទៅ�លើ�ើការ
អភិិវឌ្្ឍន៍៍ធនធានមនុុស្្ស ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទេ�ពកោ�សល្្យ និិងការរៀ�ៀបចំំផែ�នការបន្តតវេេន។
ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពបុុគ្គគលិិកការបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀនលើ�ើផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�សជាលក្ខខណៈៈ
ប្រ�ព័័ន្ធធ ព្រ�មទាំំងសិិក្ខាា�សាលាស្តីី�ពីីភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំនិិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ទៅ�
ឲ្្យពួួកគេ�ទៅ�តាមសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លបានកំំណត់់រួួចនៅ�អំំឡុុងពេ�ល
វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។ ចំំពោះ�ះការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្ននកមានទេ�ព្្យកោ�សល្្យ
គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មដូូចជាកម្មមវិិធីីអភិិវឌ្្ឍភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ ផែ�នការសម្រា�ប់់អភិិវឌ្្ឍន៍៍
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គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ងហិិរញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងស្រ�បតាមច្្បាប់់ប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ស្តតង់់ដាកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ទៅ�លើ�ើការបង្កើ�ើ�តរបបប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដែ�លខ្លាំំ�ង និិងរឹឹងមាំំមួួយ

អនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ភេ�រវកម្មមរបស់់ធនាគារអង្គគភាព និិងនិិយោ�ជិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ត្រូ�ូវប្រើ��ើវិិធីី
សាស្ត្រ�រផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័័យក្នុុ�ងការទទួួលយកអតិិថិិជន និិងអនុុវត្តតតាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
កម្មមវិិធីីប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម។ ទាំំងនេះ�ះ
រួួមមានតម្រូ�ូវការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជន ការតាមដានសកម្មមភាព ឬ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់អតិិថិិជន ការរាយការណ៏៏ទៅ�លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លគួួរឲ្្យសង្្ស័័យ
ការរក្្សាទុុកឯកសារកត់់ត្រា� ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិង
ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម ការការពារព័័ត៌៌មានអតិិថិិជន និិងការពិិន័័យលើ�ើករណីីមិិន
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការ។
គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
់ និិងហិរិ ញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមរបស់់ធនាគារ
ក៏៏មានចែ�ងផងដែ�រអំំពីីតួួនាទីីនិិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ ក៏៏ដូូចជាបង្កើ�ើ�តគណនេ�យ្្យភាព
យ៉ាា�ងច្្បាស់់លាស់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ និិងបុុគ្គគលិិក
ទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ លើ�ើការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ
នីីតិិវិិធីី និិងបទដ្ឋាា�នអប្្បបរិិមាប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម
ចំំណែ�កគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កម្មមវិិធីីប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមដោ�យ
អនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយ និិងនីតិ
ី វិិ ធី
ិ ដែី �លអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
ព័័ត៌៌មាន និិ ងទំំនាក់់ទំំនង

ការពិិនិិត្យយឡើ�ង
ើ វិិញលើ�ើលទ្ធធផលការងារ
ព័័ត៌៌មានយ៉ាា�ងទៀ�ៀងទាត់់ និិងលម្អិិ�តត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្្យដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ង
ការតាមដានលើ�ើលទ្ធធផលការងារជាក់់ស្តែ�ែង ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត
អាជីីវកម្មម និិងគម្រោ��ងថវិិការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ព័័ត៌៌មានទាំំងនេះ�ះរួួមមានសូូចនាករហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងប្រ�តិិបតិ្តត�ការសំំខាន់់ៗទាំំងឡាយ
ព្រ�មទាំំងការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសំំខាន់់ៗ ដែ�លធនាគារបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ង
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ។
គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទទួួលនិងពិ
ិ និ
ិ ត្្
ិ យ
ឡើ�ើងវិិញនូូវរបាយការណ៏៏ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាប្រ�ចាំំខែ� និិងប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ធៀ�ៀបសមិិទ្ធធផល
នឹឹងគោ�លដៅ�ដែ�លបានអនុុម័័តរួច
ួ និិងមូលហេ�តុុនៃ�គម្លាា
ូ
តគ្នាា
�
ឆ្ងា
� យ
�ា ណាមួួយ ក៏៏ដូច
ូ ជា

ការតាមដាន

គណៈៈកម្មាាធិិ ការក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបស់់ខ្លួួ�ន។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរួួមមាន គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម
គណៈៈកម្មាា�ធិិការជ្រើ��ើសតាំំងនិិងសំំណង និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ឥណទាន។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ភារកិិច្ចច
ជាក់់លាក់់ក្នុុ�ងការពិិនិិត្្យមើ�ើលឡើ�ើងវិិញ និិងពិិចារណាទៅ�លើ�ើគ្រ�ប់់បញ្ហាា�ទាំំងអស់់
នៅ�ក្នុុ�ងវិិសាលភាពនៃ�ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។

គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមានសមាសភាពពីីបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗរបស់់

វិិធានការណ៍៍ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លកំំពុុងអនុុវត្តតដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ចបាននូូវគោ�លដៅ�។

ធនាគារ ហើ�ើយមាននាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�ជាប្រ�ធាន។ គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ

នាយកផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការសំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញអំំពីី

ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនិិងជួួបប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំខែ�ដើ�ើម្្បីីពិិភាក្្សា និិង

របាយកាណ៏៏ថ្នាាក់
� គ្រ�ប់
់
គ្រ�ងរៀ�
់
ៀងៗខ្លួួន
� ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំគណៈ
�
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ចាំំខែ�
ដែ�លផ្តោ�ោ�តទៅ�លើ�ើសមិិទ្ធផល
ធ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លទ្ធធផលសកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ និិងសំំណើ�ើរ
ឬដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មមថ្មីី�ៗ ដើ�ើម្្បីីឲ្្យគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជ្រា�បជាព័័ត៌៌មាន
និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចពិិភាក្្សា។

គ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្តតល់នូ
់ វូ ការដឹឹកនាំំ និិងទិសដៅ
ិ �ក្នុុង
� ការអនុុវត្តតយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តនិងគោ�ល
ិ
នយោ�បាយ
វែែកញែ�កលើ�ើបញ្ហាា�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។

គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់ គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវ

គោ�លនយោ�បាយវិិស្សសលប្ល៉ូូ��វីីង (whistleblowing)

ការកែ�តម្រូ�ូវយ៉ាា�ងទាន់់ពេ�លវេេលា លើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងបុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា�ន

គោ�លនយោ�បាយវិិស្្សលប៉្លូូ��វីីងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យធនាគារ ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�

នៃ�ការកែ�តម្រូ�ូវរាល់់គំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងវិិធានការណ៍៍ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យ

បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៩។ គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះផ្តតល់់នូូវយន្តតការ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងកំំណត់់បទដ្ឋាា�នអប្្បបរិិមាដែ�លត្រូ�ូវប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់ដោ�យធនាគារ ក្នុុ�ង
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សម្រា�ប់់អង្គគភាពនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។
២)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវគុុណភាពនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
និិងឯករាជ្្យ។
៣) ផ្តតល់ប
់ ណ្តាាញ
� ទំំនាក់់ទំំនងរវាង ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងសវនករឯករាជ្្យ។
៤)	ជួួយក្នុុ�ងការផ្តតល់់ឲ្្យមានឯករាជ្្យភាពនៃ�សវនករឯករាជ្្យ និិងធានាថា
មិិនមានការរាំំងស្ទះះ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការសវនកម្មម។
៥)	ផ្តតល់ចំំណាប់
់
អា
់ រម្មមណ៍ប
៍ ន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ដោ�យបង្កើ�ន
�ើ
នូូវភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ងនិិងឯករាជ្្យភាពសម្រា�ប់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងផ្តតល់់
វេេទិិការសម្រា�ប់់ការពិិភាក្្សា ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមានឯករាជ្្យភាពពីីគណៈៈ
គ្រ�ប់់គ្រ�ង។

ទៅ�តាមក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�ន និិងមានសិិទិ្ធធ�ពេ�ញលេ�ញ ដោ�យមិិនមាន
ការហាមប្រា�មលើ�កា
ើ រទាញយកព័័ត៌មា
៌ នដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ។
ធ គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ
ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តផងដែ�រក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗដែ�លខ្លួួ�នត្រូ�ូវ
ការ ពីីបុុគ្គគលិិកណាមួួយរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ត្រូ�ូវ
តែ�សហការជាមួួយនឹឹងសំំណើ�ើរផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យ
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
២)	ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� និិងឬរបាយការណ៍៍
ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លស្នើ�ើ�រដោ�យនិិយ័ត
័ ករ និិងទៅ�តាមច្្បាប់់ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ។
ធ
៣)	មានបណ្តាា � ញ ទំំនាក់់ ទំំ នងដោ�យផ្ទាា � ល់ ់ ជា មួួ យ នឹឹ ងស វនករឯករាជ្្យ
និិងសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។
៤)	មានធនធានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការទទួួលបានព័័ត៌មា
៌ នពេ�ញលេ�ញ
និិងគ្មាា�នការរឹឹតត្្បិិត ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញភារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។
៥)	បង្កើ�ើ�តគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬអនុុគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្នុុ�ងករណីីដែ�លចាំំបាច់់
និិងសមស្រ�ប។
៦)	ទទួួលអនុុសាសន៍៍ឯករាជ្្យប្រ�កបដោ�យវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ឬអនុុសាសន៍៍ផ្សេ�េ�ងៗ
ទៀ�ៀត និិងអញ្ជើ�ើ�ញអ្ននកដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងជំំនាញពាក់់ព័័ន្ធធដើ�ើម្្បីី
ចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ� ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។
៧)	អញ្ជើ�ើ�ញសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឬឯករាជ្្យ នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង
សម្ព័័�ន្ធធ អភិិបាល ឬសមាជិិកនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដទៃ�ទៀ�ៀត និិងបុុគ្គគលិិក
ក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធឲ្្យចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�ដើ�ើម្្បីីជួួយក្នុុ�ងការពិិភាក្្សាវែែកញែ�កប្រ�សិិនបើ�ើ
ចាំំបាច់់។
៨)	ចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្សេ�េ�ងៗទៅ�កាន់់បុុគ្គគល ឫគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ណាមួួយប្រ�សិិនបើ�ើគិិតថាសមស្រ�ប (ឧទាហរណ៍៍ ចែ�ករំំលែ�កតួួនាទីី
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទៅ�ឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯករាជ្្យដើ�ើម្្បីីរក្្សាឯករាជ្្យភាពក្នុុ�ងការ
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល)។
៩)	អនុុម័័តផែ�នការសវនកម្មម និិងគម្រោ��ងថវិិការ (ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិង
បេ�សកកម្មម) សម្រា�ប់់នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

៦)	លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ឃើ�ើញដល់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ (រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង ម្ចាា�ស់់

១០)	មានសិិទិ្ធធ�កោះ�ះប្រ�ជុំំ�ជាមួួយសវនករឯករាជ្្យ សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឬទាំំងពីីរ

ភាគហ៊ុុ�ន និិយ័័តករ ម្ចាា�ស់់បំំណុុល និិងនិិយោ�ជិិក) លើ�ើភាពជឿ�ឿជាក់់ និិង

ដោ�យគ្មាា�នវត្តតមានរបស់់អភិិបាល និិងបុុគ្គគលិិកធនាគារដទៃ�ទៀ�ៀត និិង

ភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�យធានាឲ្្យបានថាព័័ត៌មា
៌ ន

ជាមួួយនឹឹងភាគីីខាងក្រៅ��ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតក្នុុ�ងករណីីដែ�លចាំំបាច់់។

ផ្តតល់់ជូូនទៅ�សាធារណៈៈ គឺឺច្្បាស់់លាស់់ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាន។
៧)	គណៈៈកម្មាា�ធិិការត្រូ�ូវបានជួួយជ្រុ�ុមជ្រែ��ងដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លជា
អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ សម្រា�ប់់ការបង្កើ�តនិ
�ើ ងថែ
ិ �រក្្សាលើ�ើការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ និិតិវិិ ធី
ិ ី
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំលើ�ើដំំណើ�ើរការ និិង អនុុសាសន៍៍។
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១)	ទទួួលបាននូូវធនធានដែ�លខ្លួួ�នត្រូ�ូវការ ក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរាល់់បញ្ហាា�

១១)	ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតសកម្មមភាពផ្សេ�េ�ងៗដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
តួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាា�ល់់ ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ហើ�ើយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនឹឹងបន្តតទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់បញ្ហាា�ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងធនាគារ។
ខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជាតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម៖

១)	មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក)	ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យទៅ�លើ�ើមុុខងាររបស់់នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងធានា
ឲ្្យបានលើ�ើការគោ�រពតាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ រួួមញ្ចូូ�ល
ទាំំងការរាយការណ៍៍ប្រ�កបដោ�យភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ មានតម្លាា�ភាព និិងទាន់់
ពេ�លវេេលានៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។
	ខ)	ធានាថានាយកដ្ឌាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមានភាពខុុសប្លែ�ែក និិងមានឋានៈៈ
មួួយសមស្រ�បនៅ�ក្នុុ�ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធអង្គគភាពទាំំងមូូល ដើ�ើម្្បីីឲ្្យសវនករ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងអាចបំំពេ�ញគោ�លដៅ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ខ្លួួ�នប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិទ្ធធភាព។

ញ)	ធានាថានាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមមានបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងទទួួលបាន
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតការងារសវនកម្មម។ គួួរតែ�
មានកម្មមវិិធីីអប់់រំំ និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ដើ�ើម្្បីីឲ្្យសវនករ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងតាមឲ្យ្ ទាន់់នូវូ ទំំនោ�រអាជីីវកម្មម និិងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ថ្មីី�ៗ ទាំំងក្នុុ�ងកម្រិ�ិត
វិិទ្្យាស្ថាាន
� និិងឧស្្សាហកម្មម ក៏៏ដូច
ូ ជាលើ�ើកកម្ពពស់់ជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សដែ�ល
ត្រូ�ូវការដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។
	ដ)	វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលបំំពេ�ញការងាររបស់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
ពិិនិត្្
ិ យលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ជាន់់ខ្ពពស់នៃ�ស
់
វនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ។ នាយក
ផ្នែ�ែកសវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ � ង ត្រូ�ូ វ រាយការណ៍៍ ដោ� យផ្ទាា � ល់ ់ ទៅ �កាន់់ ប្រ� ធាន
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
	ថ)	អនុុម័័តរាល់់ការតែ�ងតាំំង កំំណត់់ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផល
បំំពេ�ញការងារ ការផ្ទេ�េរ ឫបញ្្ឈប់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� និិងសមាជិិក
ជាន់់ខ្ពពស់់នៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញរាល់់ការលាឈប់់របស់់
នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងបុុគ្គគលិិកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងហើ�ើយផ្តតល់់
ឱកាសឲ្យ្ បុុគ្គគលិក
ិ លាឈប់់បានផ្តតល់ហេ�តុុផលនៃ�
់
ការលាឈប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ចាំំបាច់់។
	ឌ)	ធានាថារាល់់ការផ្លាាស់
� ប្តូ
់ រ�ូ ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ងមុុខតំំណែ�ងនៃ�
ឹ
នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវបានជូូនដំំណឹឹងទៅ�កាន់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

	គ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងដំំណើ�ើរការ
និិងភាពសមស្រ�បនៃ�វិិធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ភាព
ញឹឹកញាប់់ និិងវិិសាលភាពនៃ�សវនកម្មម។
	ឃ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�វិិសាលភាព មុុខងារ សមត្ថថភាព
និិងធនធានរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ថាតើ�ើមុុខងារនេះ�ះមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច
ដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បំំពេ�ញការងាររបស់់ខ្លួួ�ន ឬទេ�។
	ង)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងអនុុម័័តផែ�នការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្្យលើ�ើ
លទ្ធធផលនៃ�កម្មមវិិធីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឫការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ថាតើ�ើសកម្មមភាពសមស្រ�បត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតដោ�យអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�តាម
អនុុសាសន៍៍របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�រ ឬទេ�។
	ច)	ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ភា
ើ ពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់នៃ�វិ
់ សា
ិ លភាព មុុខងារ សមត្ថថភាព និិង
ធនធាននៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មម ថាតើ�ើមុុខងារនេះ�ះមាន
សិិទ្ធិិ�អំំណាចដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បំំពេ�ញការងាររបស់់ខ្លួួ�នដែ�រ ឬទេ�។
	ឆ)	ធានាថាទំំនាក់់ទំំនងលើ�ើការរាយការណ៍៍របស់់បុុគ្គគលិិកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ឯករាជ្្យភាព ក្នុុ�ងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។
ជាពិិសេ�សរបាយការណ៏៏សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមិិនត្រូ�ូវដាក់់ទៅ�ជម្រះ�ះដោ�យ
នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឫអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�ណាមួួយឡើ�ើយ។
	ជ)	ធានាថារាល់់គំំហើ�ើញ និិងអនុុសាសន៍៍ដែ�លលើ�ើកឡើ�ើង ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្្យ
ឡើ�ើងវិិញ និិងដោះ�ះស្រា�យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងទាន់ពេ�លវេេ
់
លា។
ឈ)	អនុុវត្តតការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមកាលកំំណត់់ ដែ�លឯករាជ្្យពីីការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ជាអចិិន្រ្តៃ��ៃយ៍៍ ហើ�ើយរាយការណ៍៍ពីគំំហើ�ើ
ី
ញទៅ�កាន់់ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ

២)	មុុខងារសវនកម្មមឯករាជ្យយ
ក)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញទៅ�លើ�ើសេ�វាកម្មមមិិនមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម ដែ�ល
បានផ្តតល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ ព្រ�មទាំំងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាកម្មម ក្នុុ�ងការ
ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការអនុុម័័ត។
	ខ)	ផ្តតល់អ
់ នុុសាសន៍៍ដល់ក្រុ�ុមប្រឹ�
់
ក្្
ឹ សាភិិបាលលើ�កា
ើ រតែ�ងតាំំង និិងការតែ�ងតាំំង
សារឡើ�ើងវិិញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�សវនករឯករាជ្្យ និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល
សវនកម្មម ដោ�យពិិចារណាអំំពីីឯករាជ្្យភាព និិងភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�
សវនករឯករាជ្្យ ព្រ�មទាំំងប្រ�សិិទ្ធធភាពចំំណាយលើ�ើ សវនកម្មម ក៏៏ដូូចជា
ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសវនករ។
	គ)	វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ង លទ្ធធផលការងារ និិងឯករាជ្្យភាពរបស់់
សវនករឯករាជ្្យ (ឧទាហរណ៍៍ តាមរយៈៈការពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញ និិងវាយតម្លៃ�ៃ
លើ�ើទំំនាក់់ទំំនងនានារវាងសវនករឯករាជ្្យជាមួួយធនាគារ ឬអង្គគភាព
ណាផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត)។
	ឃ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្្យ ថាតើ�ើបុុគ្គគលិិករបស់់ធនាគារ
បានផ្តតល់់នូូវជំំនួួយសមស្រ�បក្នុុ�ងការបំំពេ�ញភារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�។
	ង)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយសវនករឯករាជ្្យនូូវមូូលដ្ឋាា�ន និិងវិិសាលភាព
នៃ�ផែ�នការសវនកម្មមរបស់់ពួួកគេ� (រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រផ្សេ�េ�ងៗ
ទៅ�លើ�ើវិិសាលភាពនៃ�ផែ�នការសវនកម្មម) ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងលិិខិិតផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍របស់់ពួួកគេ� និិងពិិភាក្្សា
ពីីបញ្ហាា�ផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លសវនកម្មមឯករាជ្្យចង់់លើ�ើកឡើ�ើងដោ�យគ្មាា�នវត្តតមាន
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

៤)

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

	ច)	ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញយ៉ាាងទៀ�
�
ៀងទាត់់ទៅ�លើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងធានាឲ្្យបាន

ក)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ដំំណើ�ើរការ គោ�លនយោ�បាយនៃ�ការ

ថារាល់់គំំហើ�ើញត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកែ�តម្រូ�ូវឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិង

ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនិិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងវិិសាលភាព

ទាន់់ពេ�លវេេលា។

នៃ�កម្មមវិិធីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងនីីតិិវិិធីីវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យសមស្រ�ប

	ឆ)	ពិិភាក្្សា និិងពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្្យរាល់់ការស្នើ�ើ�រសុំំ�
ពីីការលាឈប់់របស់់ពួួកគេ�ជាសវនករ។
	ជ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញទៅ�លើ�ើសេ�វាកម្មមមិិនមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម ដែ�ល
ផ្តតល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ និិងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាកម្មម សម្រា�ប់់ការផ្តតល់់
អនុុសាសន៍៍ ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការអនុុម័័តឲ្្យសមស្រ�ប
ទៅ�នឹឹងគោ�លនយោ�បាយ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ភាពញឹឹកញាប់់ និិងវិិសាលភាពនៃ�សវនកម្មម។
	ខ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ចាំំ និិងលើ�ើកឡើ�ើងនូូវបញ្ហាា�ប្រ�ឈមនានាទៅ�កាន់់
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង លើ�ើភាពជឿ�ឿជាក់់ និិងភាពរឹឹងមាំំនៃ�គោ�លនយោ�បាយ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិងការរាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មានហានិិភ័័យ
ដើ�ើម្្បីីធានាថា វាគ្មាា�គំំលាត ឬភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យជាសារវន្តតឡើ�ើយ។

កម្ពុុ�ជា លើ�ើថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លមិិនមែ�នសវនកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបង់់ទៅ�ឲ្្យសវនករ

៥)	ប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ឯករាជ្្យ ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យប្រា�កដថា ការផ្គគត់់ផ្គគង់់សេ�វាកម្មមមិិនមែ�នជា

		ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញនូូវប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយសម្ព័័�ន្ធញា
ធ តិិ និិងស្ថាន
�ា ភាពទំំនាស់់

សេ�វាកម្មមសវនកម្មម មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការវិិនិិច្ឆ័័�យដោ�យឯករាជ្្យរបស់់

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ និិងសម្ព័័�ន្ធធធនាគារ

សវនករ។

អ អេ�ច ប៊ីី� រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ នីីតិិវិិធីី ឬក្រ�មសីីលធម៌៌ណាដែ�ល

ឈ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើការសម្រ�បសម្រួ�ួលនៃ�នីីតិិវីីធីីសវនកម្មម នៅ�ពេ�ល
ដែ�លមានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសវនករឯករាជ្្យលើ�ើសពីីមួួយ។

ចោ�ទជាសំំនួួរ ទាក់់ទងនឹង
ឹ ភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ សមាជិិក
ទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងជៀ�ៀសវាងរ៉ាា�ល់់ស្ថាា�នភាពទាំំងឡាយណា
ដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារ។

ញ)	ជួួបជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្្យដោ�យមិិនមានវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ឫសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�ដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀត តាមការស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់
សវនករឯករាជ្្យ ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសវនកម្មម គួួរតែ�កោះ�ះប្រ�ជុំំ�
ដើ�ើម្្បីីពិិចារណាលើ�ើបញ្ហាា�ដែ�លសវនករឯករាជ្្យគិិតថាគួួរតែ�បានយក
ចិិត្តតទុុកដាក់់ ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ឫម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន។

៣)

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

		ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញនូូវលទ្ធធផលពាក់់កណ្តាាល
� ឆ្នាំំ� និិងរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
សារពើ�ើពន្ធធរបស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ទៅ �កាន់់ក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីអនុុម័័តដោ�យផ្តោ�ោ�តជាចំំបងទៅ�លើ�ើ៖
ក)	ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ ឫការអនុុវត្តតនៃ�ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រចំំបងៗនៃ�គោ�លនយោ�បាយ
គណនេ�យ្្យ។
	ខ)	បញ្ហាា�សំំខាន់ៗ
់ ដែ�លបានលើ�ក
ើ ឡើ�ើង រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងបញ្ហាា�លើ�រើ បាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការវិិនិិច្ឆ័័�យសំំខាន់់ៗដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ឬ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លមិិនប្រ�ក្រ�តីី ហើ�ើយមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងរបៀ�ៀប
ដែ�លបញ្ហាា�ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យ។
	គ)	វិិធីីសាស្រ្ត�តគណនេ�យ្្យនានាដែ�លបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំគណនីី
ជាបុុគ្គគល និិងរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា� (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន)។
	ឃ) អនុុលោ�មតាមស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗ។
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៦)	បញ្ហាាផ្សេ�េងៗ
ក) អនុុវត្តតមុុខងារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដូូចបានផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
	ខ)	ធានាលើ�កា
ើ រពិិនិត្្
ិ យដោ�យឯករាជ្្យនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ និិងដំំណើ�ើរការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលធន ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងដំំណើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
នៃ�មូូលធន ដោ�យសុុចរិិតភាព មិិនលម្អៀ�ៀ�ង និិងការអនុុវត្តតយ៉ាង
�ា ជាប់់លាប់់
របស់់ពួួកគេ�។
	គ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអធិិការកិិច្ចចចេ�ញដោ�យ
និិយ័័តករ និិងធានាថា វិិធានការសមស្រ�ម និិងទាន់់ពេ�លវេេលាត្រូ�ូវបាន
អនុុវត្តតលើ�ើរ៉ាា�ល់់គំំហើ�ើញណាមួួយ។
	ឃ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវកំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ� ថាតើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យរបស់់
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំពោះ�ះបញ្ហាា�ដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើងមានភាពសមស្រ�ប គួួរឲ្យ្
ពេ�ញចិិត្តតដែ�រ ឬទេ�។
របាយការណ៍៍
ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមរាយការណ៍៍ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
របាយការណ៍៍សវនកម្មម ក៏៏ត្រូ�ូវបានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសវនកម្មមសម្ព័័�ន្ធធផងដែ�រ ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ បើ�ើសិិន
ជាចំាា�បាច់់។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

៣)

សមាសភាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម

		អភិិបាលដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម

១)	សមាជិិ ក
ក)	សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម នឹឹងត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងឡើ�ើងដោ�យ
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ក្នុុ�ងចំំណោ�មអភិិបាលនានារបស់់ធនាគារ។
	ខ)	សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវមានសមាជិិកយ៉ាា�ងតិិច
បំំផុុតបីី (៣) នាក់់ និិងយ៉ាងហោ�ចណាស់
�ា
ពី
់ រី (២) នាក់់ (រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ) គួួរតែ�ជាអភិិបាលឯករាជ្្យដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងគណនេ�យ្្យ និិងអភិិបាលឯករាជ្្យម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមាន
សាវតាផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងធនាគារ។
	គ)	ប្រ�សិិនបើ�ើសមាជិិកម្នាា�ក់ចូ
់ លនិ
ូ
វិ ត្តត ឫលាឈប់់ពីស
ី មាជិិកគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ
ដែ�លហេ�តុុផលនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្្យចំំនួួនសមាជិិកកាត់់បន្ថថយមកក្រោ��មបីី (៣)
នាក់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងសមាជិិកថ្មីី�ម្នាា�ក់់នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ឲ្្យបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចរកបានធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកបន្តតដំំណែ�ងប្រ�កបដោ�យ
លក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។
	ឃ)	មិិនមានសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមណា ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងនូូវ
មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារឡើ�ើយ បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ�វាធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានទំំនាក់់
ទំំនងដែ�លក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលយល់់ថានឹឹងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ឯករាជ្្យភាព
នៃ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតមុុខងារជាគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម មិិនគួួរ
ទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាា�ល់់ ឬជាផ្នែ�ែកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការដែ�លបាន
ពាក់់ព័័ន្ធធណាមួួយសម្រា�ប់់មុុខងារគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។
	ង)	សរុុបមកគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមគួួរមានជំំនាញយ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយ
ដែ�លចំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតកាតព្វវកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន
ហើ�ើយត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងទុុកថាមានជំំនាញលើ�ើផ្នែ�ែកនានា ដូូចមាននៅ�ក្នុុ�ង
វិិសាលភាពនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងជំំនាញក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

រយៈៈពេ�លសមាជិិ កភាពនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម
ត្រូ�ូវរក្្សាមុុខងាររហូូតដល់់ពីីរ (២) ឆ្នាំំ� និិងអាចបន្តតរយៈៈពេ�លបន្ថែ�ែម
តាមការសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
អាចតែ�ងតាំំង ឬតែ�ងតាំំងសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការឡើ�ើងវិិញ ពីីគ្រា�មួួយ
ទៅ�គ្រា�មួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើសមស្រ�ប។

អង្គគប្រ�ជុំំ� កំំណត់់ត្រា� និិង លេ�ខាធិិការ
ក)	គណៈៈកម្មាា�ធិិការនឹឹងត្រូ�ូវប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ឬពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ក្នុុ�ងហេ�តុុការណ៍៍ណាក៏ដោ�
៏ យ អង្គគប្រ�ជុំំមិ
� ន
ិ ត្រូ�វូ តិិចជាងបួួន (៤)
ដង ក្នុុ�ង១ឆ្នាំំ� ។
	ខ)	កូូរ៉ុុ�មនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ត្រូ�ូវមានយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ ៥០% នៃ�ចំំនួួនសមាជិិក
ទាំំងអស់់ (រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំង ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ) ឬមួួយណា
ដែ�លច្រើ��ើនជាង។
	គ)	ការជូូនដំំណឹឹងនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ន ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំមុុនពេ�លប្រ�ជុំំ�។ ការជូូនដំំណឹឹង
ត្រូ�ូវមានលម្អិិ�តពីីទីីតាំំង ថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លវេេលានៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។ របៀ�ៀបវារៈ�
និិងឯកសារសម្រា�ប់់អង្គគប្រ�ជុំំ�គួួរត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�រ ដោ�យពេ�ញលេ�ញទៅ�កាន់់
សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រទាំំងអស់់ ឲ្យ្ បានទាន់់ពេ�លវេេលា មុុនថ្ងៃ�ប្រ�ជុំំ
ៃ
�
នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ។
	ឃ)	គណៈៈកម្មាា�ធិិការក៏៏ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យអនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច ដោ�យ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់សរាចរណ៍៍ផងដែ�រ។
	ង)	សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យមតិិភាគច្រើ��ើន (៥០% បូូក ១) នៃ�
សមាជិិកទាំំងអស់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ដោ�យផ្ទាា�ល់់មាត់់ និិងមិិនផ្ទាា�ល់់មាត់់។
សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចពិិសេ�សអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមរយៈៈសារអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច ឬក្នុុ�ង
អង្គគប្រ�ជុំំ�។
	ច)	នាយកផ្នែ�ែកនីីមួួយៗ និិងបុុគ្គគលិិកថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ (ឬផ្នែ�ែក
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់) អាចត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួួមក្នុុ�ង

២)	ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការ
ក)	ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិ បា ល ក្នុុ� ងចំំណោ�មស មាជិិ ក គណៈៈកម្មាា � ធិ ិ កា រដែ�លជាអភិិ បា ល
ឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�។
	ខ) អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការត្រូ�ូវដឹឹកនាំំដោ�យប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ។
	គ)	ក្នុុ�ងករណីីអវត្តតមានប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ប្រ�ធានស្តីី�ទីីគួួរត្រូ�ូវបាន
តែ�ងតាំំងឡើ�ើងដោ�យសមាជិិកដែ�លមានវត្តតមាន។ ក្នុុ�ងករណីីចំំនួន
ួ នៃ�ការ
បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តស្មើ�ើគ្នាា
� � ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ ឫប្រ�ធានស្តីី�ទីីគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ
(ក្នុុ�ងករណីីប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការអវត្តតមាន) ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តត
ក្នុុ�ងការរាប់់សម្លេ�េងឆ្នោ�ោ�ត ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពិិភាក្្សាវែែកញែ�ក។

អង្គគប្រ�ជុំំ�ជាមួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការ។
	ឆ)	គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រអាចធ្វើ�ើឡើ� �ើងនៅ�ទីីកន្លែ�ែងណាមួួយក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�
កម្ពុុ�ជា ឫប្រ�ទេ�សណាមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការអាចចាត់់ចែ�ង
អង្គគប្រ�ជុំំ�របស់់ខ្លួួ�នតាមវិិធីីផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លខ្លួួ�នយល់់ថាសមស្រ�ប អាចតាម
រយៈៈបច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនាក់់ទំំនងណាមួួយ ដែ�លអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�
ទាំំងអស់់អាចស្តាា�ប់់គ្នាា�លឺឺ ដោ�យមិិនចាំំបាច់់ឲ្្យសមាជិិកមានវត្តតមាន
ជារាងកាយនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�នោះ�ះឡើ�ើយ។ សមាជិិកចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�
នឹឹងត្រូ�វូ រាប់់ជាកូូរ៉ុុ�មសម្រា�ប់កិ
់ ច្ចចប្រ�ជុំំ
ិ
។
� រាល់់សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចដែ�លយល់់ព្រ�ម
ដោ�យសមាជិិកនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នឹឹងមានសុុពលភាពដូូចគ្នាា�
នឹឹងសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ធម្មមតាដែ�រ។
	ជ)	សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច សំំណើ�ើរ និិងបញ្ហាា�ផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លបានដាក់់ជូូនសម្រា�ប់់
ការអនុុម័័តនៅ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ណាមួួយរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ គួួរត្រូ�ូវបាន
សម្រេ��ចចិិត្តតដោ�យយោ�ងតាមមតិិភាគច្រើ��ើននៃ�សមាជិិកទាំំងអស់់ដែ�ល
មានវត្តតមាន។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
ឈ)	ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ នឹឹងត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងនរណាម្នាា�ក់់ជាលេ�ខាធិិការ
និិងកត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។
ញ)	កំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ� ត្រូ�ូវកត់់ត្រា� ដកស្រ�ង់់ និិងសរសេ�រជាលាយលាក់់
អក្្សរដោ�យលេ�ខាធិិការ និិងលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងរបៀ�ៀបវារៈ�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�បន្ទាា�ប់់
សម្រា�ប់់ការអនុុម័័ត និិងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា។ កំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ� ត្រូ�ូវចុះះ�
ហត្ថថលេ�ខាដោ�យប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី (ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ធានអវត្តតមាន)។

	ដ)	កំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវរក្្សាទុុក
និិងចែ�កជូូនដល់់សមាជិិក ទាំំងអស់់របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
កំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�
ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំក្រុ�ុមប្រឹ�
�
ក្្
ឹ សាភិិបាល ហើ�ើយប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី (ប្រ�សិិនបើ�ើ
ប្រ�ធានអវត្តតមាន) នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម គួួររាយការណ៍៍លើ�ើ
បញ្ហាា�សំំខាន់់ៗដែ�លបានពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការទៅ�
កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

កំំណត់់ ត្រា�នៃ� អង្គគ ប្រ�ជុំំ � គួ ួ រ កត់់ ត្រា� ពីី ដំំណើ�ើ រការទាំំងមូូ លនៃ� អង្គគ ប្រ�ជុំំ �

ភាពសម្ងាា�ត់់នៃ�ព័័ត៌៌មាន

រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងព័័ត៌៌មាននៃ�ការសំំណូូមពរ ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ និិងការ

សមាជិិកទាំំងអស់់នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រសវនកម្មម និិងអ្នក
ន ដែ�លបានអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួម
ួ

ព្រួ�ួយបារម្ភភណាមួួយរបស់់សមាជិិក និិងឬអ្ននកដែ�លបានអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួម
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពិិភាក្្សា និិងវែែកញែ�ក។

ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកព័័ត៌៌មានដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ជាឯកសារឯកជន និិងសម្ងា�ត់
ា ។
់ ឯកសារប្រ�ជុំំ�ត្រូ�វូ ផ្តតល់ឲ្
់ ្យអ្ននកចូូលរួម
ួ អង្គគប្រ�ជុំំគណៈ
�
ៈ
កម្មាា�ធិិការ ជាច្្បាប់់បោះ�ះពុុម្ពព ឬសូូហ្វវកូូពីីឲ្្យបានមុុនពេ�លប្រ�ជុំំ�។

សមាសភាពនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម និិ ងវត្តតមានក្នុុ�ងការចូូលរួ ួមប្រ�ជុំំ�
ក្នុុ�ងអំំទ្្បុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះ ការជួួបប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំទ្បើ�ើ��ងចំំនួួនបួួន(៤) ដង។ សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវកម្មមមានសមាសភាព
ដូូចខាងក្រោ��ម ហើ�ើយព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីវត្តតមានរបស់់សមាជិិកនីីមួួយៗ ក្នុុ�ងការចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទមានដូូចខាងក្រោ��ម៖

សមាាសភាាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារសវនកម្មម

ចំំនួួននៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ដែ�លបាានចូូលរួួម

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

៤/៤

តែ�ងតាំំងឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០
Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

៤/៤

តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៦
Chin Yoong Kheong

សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

៤/៤

តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩
Chulapong Yukate

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

-

បានលាឈប់់ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០
អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម បានចូូលរួួមដោ�យពីីនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�លដើ�ើរតួួជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងនាយក
ផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ចំំណែ�កឯការចូូលរួួមពីីគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត គឺឺធ្វើ�ើ�ទៅ�តាមការអញ្ជើ�ើ�ញដោ�យអាស្រ័�័យលើ�ើបញ្ហាា�ដែ�លលើ�ើកយកមកពិិភាក្្សា
ដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
បញ្ហាា�សំំខាន់់ៗដែ�លបានពិិភាក្្សាក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ជាមួួយនឹឹងអនុុសាសន៍៍ និិងការសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ ត្រូ�ូវបានសង្ខខបនិិងធ្វើ�ើ�
បទបង្ហាា�ញជូូនទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដោ�យប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអ្ននកតំំណាងនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនឹឹងអាចជួួយឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
បានជ្រួ�ួតជ្រា�បអំំពីីបញ្ហាា�សំំខាន់់ៗ ដែ�លបានពិិភាក្្សាក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមបានទាន់់ពេ�លវេេលា និិងសម្រា�ប់់ឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលធ្វើ�ើ�ការតម្រ�ង់់ទិិស ប្រ�សិិនបើ�ើ
ចាំំបាច់់។ សម្រ�ង់់សេ�ចក្តីី�ចេ�ញពីីកំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទុុកជាព័័ត៌៌មាន។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបពីីសកម្មមភាពរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមនៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០
កិិច្ចចការងារដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច
និិងការទទួួល ខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម៖
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ក)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមប្រ�ចាំំ
ឆ្នាំំ�របស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីធានាថា របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងកំំណត់់
បង្ហាា�ញផ្សេ�េ�ងៗ បានអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់ដា
់ រគណនេ�យ្្យ។ ដំំណើ�ើរការ
នៃ�ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យ និិង

ការដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់នៃ�ស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យថ្មីី� ឬស្តតង់់ដារដែ�លបាន
ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាព និិងផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់វាចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងសុំំ�ការពន្្យល់់ពីី

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ក៏៏ដូូចជាពីីនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិង
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ លើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសំំខាន់់ៗរវាងអំំឡុុងពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិង
អំំឡុុងពេ�លផ្គូូ�ផ្គគង ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃភាពសមហេ�តុុផលរបស់់វា។
	ខ)	ពិិភាក្្សាជាមួួយសវនករឯករាជ្្យលើ�ើបញ្ហាា�ខាងក្រោ��មដែ�លបានរកឃើ�ើញ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើស
� វនកម្មមតាមច្្បាប់់សម្រា�ប់កា
់ រិិយបរិិច្ឆេ�េទនាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩៖
	បញ្ហាា�សវនកម្មម និិងគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងឥណទាន

និិងការវាយតម្លៃ�ៃឱនភាព។
	បញ្ហាា�ដែ�លចាំំបាច់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត និិងសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�ការកែ�តម្រូ�ូវ

សវនកម្មម។

	ឃ)	ពិិភាក្្សា និិងអនុុម័័តទៅ�លើ�ើសូូចនាករលទ្ធធផលការងារសំំខាន់់ៗ របស់់
នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ២០២០ដោ�យបាន
ពិិចារណាទៅ�លើ�ើភាពពាក់់ព័័ន្ធធ និិងភាពចាំំបាច់់នៃ�សូូចនាករលទ្ធធផល
ការងារសំំខាន់់ៗ ដែ�លបានកំំណត់់។
	ង)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងពិិភាក្្សាលើ�ើកំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
សវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង របាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង អនុុសាសន៍៍
របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក៏៏ដូូចជា
សកម្មមភាពនានាដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការ
កែ�លំំអប្រ�ព័័ន្ធត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងដំំណើ�ើរការរបស់់ខ្លួន
�ួ លើ�ើផ្នែ�ែកដែ�លបាន
លើ�ើកឡើ�ើង។
	ច)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យដែ�លចេ�ញដោ�យអាជ្ញាា�ធ
របទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក៏៏ដូូចជាសកម្មមភាព
កែ�តម្រូ�ូវដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគំំហើ�ើញ
ដែ�លបានរាយការណ៍៍ ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបានថារាល់់បញ្ហាា�ទាំំងអស់់ដែ�ល
បានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យ
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាា�ងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។
	ឆ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងធ្វើ�ើ�ការកត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើការតាមដានចំំពោះ�ះការ
កែ�តម្រូ�ូវនៃ�គំំហើ�ើញសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្្បីីធានាថារាល់់គំំហើ�ើញទាំំងអស់់
ត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។
សវនកម្មមឯករាជ្្យ
ក)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើផែ�នការសវនកម្មមឆ្នាំំ�២០២០របស់់សវនករឯករាជ្្យ
នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�នៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០គ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តនៃ�ការធ្វើ�ើ�
សវនកម្មម ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័័យ និិងផ្នែ�ែកដែ�លសវនកម្មមនឹឹងសង្កកត់់
ធ្ងងន់់នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�។
	ខ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយសវនករឯករាជ្្យ លើ�ើលទ្ធធផលនៃ�សវនកម្មម រួួម
ជាមួួយនឹឹងការផ្តតល់់ អនុុសាសន៍៍ និិងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងអនុុម័័តលើ�ើផែ�នការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ទៅ�នឹឹងគំំហើ�ើញ ក៏៏ដូូចជាលើ�ើការផ្តតល់់នូូវទស្្សនៈៈ វិិស័័យ និិងទិិសដៅ�
ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទឆ្នាំំ�២០២១ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០

	គ)	បានជួួបពិិភាក្្សាជាមួួយសវនករឯករាជ្្យនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២

ដើ�ើម្្បីីធានាលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�វិិសាលភាព ដែ�នកំំណត់់ និិងធនធាន

០ដោ�យមិិនមានវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឫអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� ដើ�ើម្្បីីអាច

ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមទៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកនានាដូូចដែ�លបានកំំណត់់រួួច។

ឲ្ ្ យ សវនករឯករាជ្្យធ្វើ�ើ � កា រពិិ ភា ក្្សាទៅ�លើ�ើ ប ញ្ហាា� មួ ួ យ ចំំនួួ ន ជាមួួ យ

	ខ)	ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញទៅ�លើ�ើតម្រូ�ូវការបុុគ្គគលិក
ិ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ក្នុុ�ងនោះ�ះរួម
ួ មាន

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមជាឯកជន។

ជំំនាញ និិងសមត្ថថភាពស្នូូ�លរបស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវ

	ឃ)	ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើការបំំពេ�ញការងារ និិងឯករាជ្្យភាពរបស់់សវនករ

ប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនកម្មម

ឯករាជ្្យ មុុនពេ�លណែ�នាំំពួួកគេ�ជូូនទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ធ្វើ�ើកា
� រតែ�ងតាំំង

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

ឡើ�ើងវិិញជាសវនករឯករាជ្្យសម្រា�ប់់ធនាគារ។

	គ)	ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើការបំំពេ�ញការងាររបស់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងធ្វើ�កា
�ើ រអនុុម័័តលើ�ើការផ្តតល់រ់ ង្វាា�ន់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់នា
់ យកផ្នែ�ែក
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ២០១៩ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម
ម៉ាា�ទ្រី�ីសដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំគ្រា� (សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង)

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាា�តិិ

ធនាគារមាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន គោ�រពតាមលក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មម

ក)	ពិិនិិត្្យលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាា�តិិ ដូូចដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងភាពសមស្រ�បនៃ�និិតិិវិិធីីរបស់់ធនាគារនៅ�
ក្នុុ�ងការកំំណត់់ តាមដាន រាយការណ៍៍ និិងពិនិ
ិ ត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាា�តិិ។

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការអនុុវត្តតវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�
អន្តតរជាតិិចុុងក្រោ��យនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ តួួនាទីីចំំបងរបស់់សវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគឺឺ ផ្តតល់់ការវាយតម្លៃ�ៃដោ�យឯករាជ្្យទៅ�លើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ ដំំណើ�ើរការនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
អភិិបាលកិិច្ចចដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍

រាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម និិងរាយការណ៍៍តាម

នាយកដ្ឋាាន
� ដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័យ
័ ត្រូ�វូ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�កា
ើ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័

លើ�ើឯករាជ្្យភាពរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការតែ�ងតាំំង និិងការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលទ្ធធផល

ដែ�លអាចបណ្តាា�លមកពីីសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នជាប្រ�ចាំំ។ ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ការងាររបស់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក៏៏ដូូចជាវិិសាលភាពការងារ និិងធនធាន

ហានិិភ័័យមានតួួនាទីីត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�អោ�យប្រា�កដថា

របស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។

គោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យស្នូូ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើ
ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗ ព្រ�មទាំំងសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់ក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

បែ�បបទរដ្ឋឋបាលជូូនទៅ�នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�។ ដើ�ើម្្បីីការពារបន្ថែ�ែម

ចក្រ�វាឡសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� (internal audit universe) គ្រ�បដណ្តតប់លើ់ �ើសកម្មមភាព
គន្លិះះ��សំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគាររួួមមាន សាខា នាយកដ្ឋាា�ន ព្រ�មទាំំងមុុខងារទាំំងអស់់
ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុងប្រើ��ើប្រា�ស់
�
វិ់ ធី
ិ សា
ី ស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ហា
ើ និិភ័យ
័

មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ត្រូ�ូវទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃ និិងពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ

ក្នុុ�ងការកំំណត់់នូូវផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�សវនកម្មម និិងភាពញឹឹកញយនៃ�សវនកម្មម

នូូ វ ហានិិ ភ័ ័ យ ប្រ�តិិ ប ត្តិិ�តាម បង្កើ�ើ � តនិ ិ ងពិ ិ និ ិ ត្្ យឡើ�ើងវិិ ញ នូូ វ គោ�លនយោ�បាយ

ឲ្្យស្រ�បទៅ�តាមហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងផ្នែ�ែកនៃ�ការផ្តោ�ោ�តអារម្មមណ៍៍

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ វិិធីីសាស្ត្រ�រ មធ្យោ�ោ�បាយ និិងទម្រ�ង់់ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

របស់់ធនាគារ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកតាមវីីធីសា
ី ស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័យ
័ របស់់

ទៅ�តាមច្្បាប់់និង
ិ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាាក់
� ថា
់ គោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

វិិធីីសាស្ត្រ�រ មធ្យោ�ោ�បាយ និិងទម្រ�ង់់ទាំំងនេះ�ះនៅ�តែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមានបច្ចុុ�ប្្បន្ននភាព
តាមដានការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយរាយការណ៍៍រាល់់គំំហើ�ើញទៅ�កាន់់
ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងរក្្សានូូវការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងការរាយការណ៍៍
ទៅ�លើ�ើការអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ ក្្បួួនច្្បាប់់ គោ�លនយោ�បាយ និិងស្តតង់់ដារផ្សេ�េ�ងៗ
ដោ�យឯករាជ្្យភាព។
មុុខងារត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លគណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ង
ការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ ដើ�ើម្្បីីធានាថាសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមនិងប្រ�តិ
ិ
ប
ិ ត្តិិ�ការណ៍៍របស់់ធនាគារ
ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�ៗ ស្រ�បតាមរីីសអាប់់ភែ�ថាយ
(Risk Appetite) គោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងរយៈៈពេ�លវែែង
ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ផ្នែ�ែកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�សវនកម្មមត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការសវនកម្មម ដែ�លបាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមវិិធីីសាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័័យ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានអនុុម័័តជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�
ដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។ របាយការណ៍៍សវនកម្មមដែ�លរួួមមាន គំំហើ�ើញ
សវនកម្មមលម្អិិ�ត អនុុសាសន៍៍ និិងការណែ�នាំំរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងការឆ្លើ�ើ�យតប
របស់់ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង ត្រូ�ូវបានដាក់់ជូូនទៅ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
ជាប្រ�ចាំំ និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមតាមត្រី�ីមាស។
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់
ភារកិិ ច្ចចដើ �ើម្្បីី ធា នាថារាល់់ ប ញ្ហាា� ដែ �លបានលើ�ើ ក ឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ� ង
សវនករឯករាជ្្យ និិងនិិយ័័តករ ត្រូ�ូវបានឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាា�ងសមស្រ�ប តាមពេ�លវេេលា
ដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀង។ ការបញ្ជាា � ក់ ់ លើ �ើប្រ�សិិ ទ្ធ ធ ភា ពនេះ�ះត្រូ�ូ វ តែ�ផ្តត ល់ ់ ដោ� យ
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�កាន់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មុុនពេ�លដែ�ល

សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរការនិិងការពង្រី�ីកអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន ធនាគារប្តេ�េជ្ញាា�លើ�ើកស្ទួួ�យ និិង

បញ្ហាា�ទាំំងនោះ�ះ អាចត្រូ�ូវបានបិិទបញ្ចចប់់នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម

អនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចចល្អអ តម្រូ�ូវការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការអនុុវត្តត

ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង។

អន្តតរជាតិិល្អអបំំផុុត។ ជាមគ្គុុ�ទ្ទេ�េសដ៏៏សំំខាន់់សម្រា�ប់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវ
ការដែ�លកាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើងៗ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដែ�លល្អអបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិង
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារទាក់់ទងនឹឹងមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអចិិន្រ្តៃ��ៃយ៍៍
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត និិងធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាទៀ�ៀងទាត់់ដោ�យធនាគារ។

លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង កំំណត់់នូូវគោ�លបំំណង សិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ
នៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ហើ�ើយត្រូ�ូវអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈ
សវនកម្មមដែ�លបានអនុុម័័តរួួច ត្រូ�ូវបានផ្្សព្វវផ្្សាយក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធកុំំ�ព្្យូូទ័័រផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់
ធនាគារ ដែ�លបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារអាចចូូលមើ�ើលបាន។
លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមត្រូ�ូវបានពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យនាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
រៀ�ៀងរាល់់២ឆ្នាំំ�ម្តតង ឬនៅ�ពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើគោ�លបំំណង
សិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លបានកំំណត់់ក្នុុ�ង
លក្ខខន្តិិ�កៈៈនៅ�តែ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់និិងពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យមុុខងារសវនកម្មមសម្រេ��ចបាននូូវ
គោ�លបំំណងរបស់់ខ្លួួ�ន។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ (ត)

តាមតម្រូ�ូវការនៃ�ស្តតង់ដា
់ រអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់វិ់ ជ្ជា
ិ ជី
�ា វៈ�នៃ�ស
ី
វនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ

ធនធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ឡើ�ើងវិិ ញ ដោ�យអ្នន ក ត្រួ�ួ តពិ ិ និ ិ ត្្ យឯករាជ្្យត្រូ�ូ វ បានចងក្រ�ងជាឯកសារនៅ�ក្នុុ� ង

នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សាជាមួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម
និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តតលើ�ើធនធានដែ�លខ្លួួ�ន
ត្រូ�ូវការឲ្្យបានសមស្រ�បសម្រា�ប់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដោ�យពិិចារណាទៅ�លើ�ើទំំហំំ និិង
ភាពស្មុុ�គស្មាា�ញនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមានសវនករប្រាំ�ំពីីរ (៧) នាក់់
ដែ�លមានគុុណវុុឌ្្ឍិិការសិិក្្សា ឬវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតមុុខ
ងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ការចំំណាយដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងសម្រា�ប់់រក្្សាឲ្្យមាន
មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទឆ្នាំំ�២០២០ មានចំំនួួន ១៦៨.១៦២
ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក។

ជំំ នាញវិិជ្ជាាជីីវៈៈ
នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ធានាថាសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមានលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
និិងបានផ្តតល់់នូូវការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លដែ�លចាំំបាច់់ និិងធ្វើ�ើ�ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ជា
បន្តតបន្ទាា�ប់់ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងបង្កើ�ើ�នជំំនាញ និិងបច្ចេ�េកទេ�សសវនកម្មមដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញ
ភារកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�។
ផ្អែ�ែកលើ�ើផែ�នការអភិិវឌ្្ឍន៍៍របស់់បុុគ្គគលិិកម្នាា�ក់់ៗសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២០សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
បានចូូលរួួមកម្មមវិិធីីបច្ចេ�េកទេ�សដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាកម្មមវិិធីីភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ
និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លផ្តតល់់ដោ�យ អ អេ�ច ប៊ីី� អាខាដែ�មីី (RHB Academy) ដែ�ល
ជាមជ្្ឈមណ្ឌឌលសិក្្
ិ សានិិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍របស់់សម្ព័�ន្ធ
័ ធ និិងកម្មមវិធី
ិ សិ
ី ក្្
ិ សាពីីខាងក្រៅ��ផ្សេ�េ�ងៗ
ទៀ�ៀតដែ�លបានផ្តតល់់ដោ�យវិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការអនុុវត្តតក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មមដែ�លល្អអបំំផុុត។ លទ្ធធផលនៃ�ការពិិនិិត្្យ
របាយការណ៍៍ដែ�លបានដាក់់ជូូនទៅ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�សកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ខាងក្រោ��មនេះ�ះជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�សកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ ដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យ
សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ៖
ក)	រៀ�ៀបចំំផែ�នការសវនកម្មម ដែ �លផ្អែ�ែកលើ�ើ ហា និិ ភ័ ័ យ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � សម្រា�ប់ ់
ធនាគារ ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំង គោ�លបំំណងនិិងវិិសាលភាពសវនកម្មម
និិងតម្រូ�ូវការកម្លាំំ�ងពលកម្មម សម្រា�ប់់ផែ�នការសវនកម្មមនីីមួួយៗដែ�ល
បានគ្រោ��ងទុុក។
	ខ)	អនុុវត្តតភារកិិច្ចចសវនកម្មមទៅ�តាមផែ�នការសវនកម្មមដែ�លបានអនុុម័័ត និិង
បានផ្តតល់នូ
់ វូ ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងការធានាលើ�ភា
ើ ពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ព
នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងអភិិបាលកិិច្ចចរបស់់
អង្គគភាពដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម។
	គ)	ធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើផ្នែ�ែកសំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទរួួមមាន សាខា
នាយកដ្ឋាា�នទីីផ្្សារនិិងទំំនាក់់ទំំនង នាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ
និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ នាយកដ្ឋាា�នផ្នែ�ែកច្្បាប់់និិងលេ�ខាធិិការ នាយកដ្ឋាា�ន
អភិិវឌ្្ឍន៍៍និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលិិតផល នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការ រួួមទាំំង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនិិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា។
	ឃ)	ធ្វើ�ើ�ការតាមដាននិិងក្រើ��ើនរំំលឹឹក តាមរយៈៈអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា� ធិិការ
សវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ � ងថ្នាា � ក់ ់ គ្រ�ប់ ់ គ្រ�ង ទៅ�លើ� ើ កា រកែ�តម្រូ�ូ វ ឲ្្ យ បានទាន់់

ការពិិនិិត្យយលើ�ើការធានាគុុណភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ពេ�លវេេលាចំំពោះ�ះគំំហើ�ើញសវនកម្មម ដែ�លបានរាយការណ៍៍ណាមួួយ និិង

ដើ�ើម្្បីីធានាបាននូូវប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ

ស្ថាា�នភាពនៃ�គំំហើ�ើញដែ�លមិិនទាន់់ដោះ�ះស្រា�យរួួច ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េប និិង

បានបង្កើ�ើ�ត និិងរក្្សាកម្មមវិិធីីធានានិិងកែ�លម្អអគុុណភាព ដែ�លគ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើគ្រ�ប់់

រាយការណ៍៍ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។

ទិិដ្ឋឋភាពនៃ�សកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៅ�ក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ។ កម្មមវិិធីីធានាគុុណភាព
វាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ដំំណើ�ើរការនៅ�ក្នុុ�ងមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� និិងកំំណត់ឱ
់ កាស
សំំរាប់់កែ�លម្អអតាមរយៈៈការវាយតម្លៃ�ៃពីីខាងក្នុុ�ងនិិងខាងក្រៅ��។
ការវាយតម្លៃ�ៃផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមពិិនិិត្្យលើ�ើការធានាគុុណភាពនៅ�ក្នុុ�ង
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមផែ�នការពិិនិិត្្យលើ�ើការធានាគុុណភាព
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ដែ�លបានអនុុម័័តរួួច។ នាយករបស់់មុុខងារពិិនិិត្្យលើ�ើការធានាគុុណភាព
រាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាាល់
� ទៅ់ �នាយកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុងសម្ព័
�
�ន្ធ
័ ធ ដើ�ើម្្បីីរក្្សាឯករាជ្្យភាពនៃ�
សកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៅ�ក្នុុ�ងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ។
បន្ថែ�ែមលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពឯករាជ្្យត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
រៀ�ៀងរាល់់បីីឆ្នាំំ� ម្តតងដោ�យអ្ននកជំំនាញដែ�លមានសមត្ថថភាព។ ការតែ�ងតាំំងអ្ននក
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឯករាជ្្យគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មដំំណើ�ើរការលទ្ធធកម្មមដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ដោ�យសម្ព័័�ន្ធធ ហើ�ើយបានអនុុម័័តដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមសម្ព័័�ន្ធធ។ ការ
វាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពឯករាជ្្យគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើវិិសាលភាពទូូលំំទូូលាយដែ�លរួួមមាន
ការអនុុលោ�មតាមនិិយមន័័យនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង បទដ្ឋាា�ននិិងក្រ�មសីីលធម៌៌ និិង
លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ផែ�នការសវនកម្មម គោ�លនយោ�បាយនិិងនីីតិិវិិធីីស្រ�ប

បុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាន
�ា មួួយចំំនួួនដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

	ង)	ពិិនិិត្្យលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការថ្មីី�ៗ ឬដែ�លបាន
ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពរួួច ទៅ�តាមសំំណើ�ើររបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុ�ងការផ្តតល់់
ជាមតិិយោ�បល់់ទៅ�លើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្្បីី
កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
	ច)	បានចូូលរួួមសកម្មមភាពផ្សេ�េ�ងៗក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធនិិងផលិិតផល
ដើ�ើម្្បីីផ្តល់
ត អ
់ នុុសាសន៍៍ជាមុុន លើ�ើទិិដ្ឌភា
ឌ ពនៃ�ការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
ទៅ�ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការពិិចារណា។
	ឆ)	ចូូលរួម
ួ អង្គគប្រ�ជុំំថ្នាា
� ក់
� គ្រ�ប់
់ គ្រ�ង
់
ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួម
ួ អចិិន្រ្តៃ��ៃយ៍៍
ក្នុុ�ងមុុខងារពិិគ្រោះ��ះនិងប្រឹ�
ិ
ក្្
ឹ សា ដើ�ើម្្បីីផ្តល់
ត មតិ
់ យោ�
ិ
បល់់ឯករាជ្្យពាក់់ព័ន្ធ
័ លើធ �ើ
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបើ�ើចាំំបាច់់។
	ជ)	រៀ�ៀបចំំអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង រៀ�ៀបចំំឯកសារ
សម្រា�ប់់អង្គគប្រ�ជុំំ� ក៏៏ដូូចជាកំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ� សម្រា�ប់់ដាក់់ជូូន
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ (ត)
ឈ)	ធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់ដាក់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� និិងផ្ញើ�ើ�ជួួនធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�
២០១៩។

បានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។
ក)	ម្ចាាស់
� សេ�វា
់
កម្មមត្រូ�វូ ធ្វើ�ើកា
� រវាយតម្លៃ�ៃឲ្្យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាព
ផ្តតល់់ដោ�យតតិិយភាគីី រួួមមានលទ្ធធភាព ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ភាពងាយ
រងគ្រោះ��ះដែ�លមានសក្តាានុុពល
�
ការវាយតម្លៃ�ៃ ហានិិភ័យ
័ ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�

សកម្មមភាាព និិងសេ�វាាកម្មមផ្តតល់់ដោ�ោយតតិិយភាាគីី

លើ�ើសារវន្តតភាព ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមការណែ�នាំំ ឬគោ�លនយោ�បាយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

គោ�លនយោ�បាយតតិិយភាគីីនេះ�ះ ដាក់់ចេ�ញនូូវវិិធីីសាស្ត្រ�រជាប់់លាប់់មួួយសម្រា�ប់់

ធនាគារ) និិងការយកចិិត្តទុុ
ត កដាក់់ស្គាល់
�ា អ្ន
់ ក
ន ផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មម។

គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីសកម្មមភាពផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
ដោ�យតតិិយភាគីីនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារទាំំងមូូល ស្រ�បទៅ�តាមស្តតង់់ដារបញ្ញញត្តិិ�ដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ។ សកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីីត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖
	ការរៀ�ៀបចំំតតិិយភាគីីត្រូ�វូ បានកំំណត់់ថា ជាការរៀ�ៀបចំំដែ�លអ្ននកផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មម

ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជំំនួួសឲ្្យធនាគារ (ដូូចជា ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ
ដំំណើ�ើរការ និិងមុុខងារ -ល-) ជាបន្តតបន្ទាាប់
� តា
់ មថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លបានកំំណត់់
មុុន ដែ�លសកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាធម្មមតា ឬអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
បានដោ�យធនាគារ។
	សកម្មមភាពដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម អាចពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងការ

ផ្ទេ�េរកម្មមសិទ្ធិិ�
ិ ឬព័័ត៌មា
៌ ន អតិិថិជ
ិ នរបស់់ធនាគារ ដំំណើ�ើរការ និិងឬដំំណើ�ើរការ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ នីីតិិវិិធីី ឬបច្ចេ�េកវិិទ្្យាដែ�លត្រូ�ូវបានទំំនាក់់ទនងទៅ�
អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម។
យោ�ងតាមគោ�លនយោ�បាយតតិិយភាគីី គោ�លការណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចចសម្រា�ប់់
តតិិយភាគីីមានដូូចតទៅ�៖
គោ�លការណ៍៍ទីី១៖ ធនាគារត្រូ�ូវតែ�រក្្សាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវខ្ពពស់់បំំផុុតចំំពោះ�ះសកម្មមភាព
របស់់តតិិយភាគីី។
ក)	ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់ជា
់ អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ ទៅ�
លើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ចំំពោះ�ះហានិិភ័យ
័ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង
ពីីសកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីី។
	ខ)	ម្ចាាស់
� សេ�វា
់
កម្មមរៀ�ៀងៗខ្លួួន
� នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ ខ្ពពស់់បំំផុុត
សម្រា�ប់់សកម្មមភាពរបស់់តតិយ
ិ ភាគីី និិងលទ្ធក
ធ ម្មមនៃ�ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង
សេ�វាកម្មម។ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លនូូវការធានាឲ្្យបាននូូវការ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងតម្រូ�ូវការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី។
	គ)	ម្ចាា�ស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវបង្ហាា�ញនូូវករណីីអាជីីវកម្មម ឬយុុត្តិិ�កម្មម ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ឲ្្យ
បានពេ�ញលេ�ញនូូវតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំកា
� ររៀ�ៀបចំំសេ�វាកម្មមផ្តល់
ត ដោ�
់ យ
តតិិយភាគីី។
	ឃ)	ការប្រ�គល់់ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវឲ្្យបានសមស្រ�បនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ គួួរតែ�បង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី រួួមបញ្ចូូ�លការ
អភិិវឌ្ឍ្ ន៍៍គោ�លនយោ�បាយដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់គ្រ�ងស
់
កម្មមភាពរបស់់តតិយ
ិ ភាគីី។
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គោ�លការណ៍៍ទីី២៖ សកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីីត្រូ�ូវទទួួលបានការវាយតម្លៃ�ៃឲ្្យ

ពាក់់ព័ន្ធ
័ ផ្សេ�េ�ង
ធ
ៗ (ដូូចជា គោ�លនយោ�បាយសន្តិិ�សុុខព័័ត៌មា
៌ នវិិទ្្យារបស់់

	ខ)	ការយកចិិត្តទុុ
ត កដាក់់ស្គាល់
�ា អ្ន
់ ក
ន ផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មម សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរការជ្រើ��ើសរើើ�ស
ត្រូ�វូ តែ�ស្ថិិ�តក្រោ��មទម្រ�ង់ប្រ�
់ កបដោ�យនីីតិវិិ ធី
ិ ី តម្លាា�ភាព និិងភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌
រូូមបញ្ចូូ�លការពិិចារណាទៅ�លើ�ើកិិច្ចចសន្្យាបន្តតណាមួួយរបស់់អ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មម។
	គ)	វិិសាលភាព និិងភាពស៊ីី�ជម្រៅ��នៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃអាចខុុសគ្នាា�ទៅ�តាម
លក្ខខណៈៈនៃ�ការរៀ�ៀបចំំ សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយភាគីី (ឧទាហរណ៍៍ដូច
ូ ជា
សារៈ�សំំខាន់់ និិងភាពស្មុុគស្មា
�
ញ
�ា របស់់វា) និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗ។
	ឃ)	កាវាយតម្លៃ�ៃចាំំបាច់់ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើឡើ� �ើងឲ្យ្ ទាន់់ពេ�លវេេលា ដូូចជាមុុនពេ�លណាត់់ជួប
ួ
ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ដំំណើ�ើរការជ្រើ��ើសរើើ�ស និិងមុុនពេ�លបន្តតសារជាថ្មីី�
សម្រា�ប់់អ្នក
ន ផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់ ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ដំំណើ�ើរការ
នៃ�ការពិិចារណា ហើ�ើយព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានដាក់់
បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងលិិខិិតស្នើ�ើ�សុំំ�។
គោ�លការណ៍៍ទីី៣៖ ការរៀ�ៀបចំំសេ�វាកម្មមផ្តល់
ត ដោ�
់ យតតិិយភាគីីជាមួួយអ្ននកផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មម
ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យកិិច្ចចសន្្យា។
ក)	ធនាគារត្រូ�ូ វ មានកិិ ច្ចចសន្្ យាចងក្រ�ងស្រ�បច្្បាប់់ និិ ង មានកំំណត់់
ថេ�រវេេលា ជាមួួយអ្ននកផ្តតល់់ សេ�វាកម្មម ដូូចជាកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងកម្រិ�ិតសេ�វាកម្មម
កិិច្ចចសន្្យាសេ�វាកម្មម លិិខិតនៃ�
ិ
ការផ្តតល់កិ
់ ច្ចចសន្្
ិ
យា -ល-។
	ខ)	កិិច្ចចសន្្យាត្រូ�ូវទទួួលបានការព្រឹ�ឹក្្សាផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យដោ�យ
ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធឲ្្យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្្បីីឲ្្យប្រា�កដថាកិិច្ចចសន្្យាមានភាព
ល្អិិ�តល្អអត់់ ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំផ្ទៃ�ៃក្នុុងដែ
� �លពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ ការពារ
នូូវផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារ និិងបត់់បែ�នទៅ�តាមការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ។
កិិច្ចចសន្្យាត្រូ�វូ ចងក្រ�ងឲ្្យច្្បាស់់លាស់់នូវូ បញ្ហាា�ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ (អាចខុុសគ្នាា�
រវាងការផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មមដោ�យតតិិយភាគីី និិងលទ្ធក
ធ ម្មមនៃ�សេ�វាកម្មម) រួួមមាន
កម្រិ�ិតនៃ�សេ�វាកម្មម សិិទ្ធិិ� ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ការរក្្សាព័័ត៌មា
៌ នដោ�យសម្ងាាត់
� ់
ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល ការរៀ�ៀបចំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ការបញ្ចចប់់កិច្ចចសន្្
ិ
យា
សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម កិិច្ចចសន្្យាបន្តត ការរាយការណ៍៍ពីីបញ្ហាា� និិង
ដំំណោះ�ះស្រា�យ។
	គ)	ម្ចាាស់
� សេ�វា
់
កម្មមត្រូ�វូ ធានាថា កិិច្ចចសន្្យាត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើឡើ� �ើងមុុនពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើម
�
នៃ�សេ�វាកម្មម បន្ទាាប់
� ពី
់ ទទួ
ី ល
ួ បាននូូវការអនុុម័័តផ្សេ�េ�ងៗ។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

សកម្មមភាាព និិងសេ�វាាកម្មមផ្តតល់់ដោ�ោយតតិិយភាាគីី (ត)

	ខ)	ម្ចាា�ស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវធានាថា អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមបានពិិចារណាគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
នូូវបច្ចេ�េកទេ�ស បុុគ្គគលិិក និិងវិិធានការសមស្រ�បសម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន ដើ�ើម្្បីី

គោ�លការណ៍៍ទីី៤៖ ការរៀ�ៀបចំំយថាភាពត្រូ�វូ តែ�បង្កើ�តឡើ
�ើ �ើង ដើ�ើម្្បីីធានានូូវនិិរន្តតរភាព

ការពារការសម្ងាា�ត់់នៃ�ព័័ត៌៌មាន (ទោះ�ះបីីបន្ទាា�ប់់ពីីការរៀ�ៀបចំំសេ�វាកម្មមផ្តតល់់

អាជីីវកម្មម។

ដោ�យតតិិយភាគីីត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់ក៏៏ដោ�យ) និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការនៃ�
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�។

ក)	ការរៀ�ៀបចំំយថាភាពត្រូ�វូ បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងការរំំខានដែ�លកើ�ើត
មកពីីការបរាជ័័យដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងរបស់់អ្នក
ន ផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មម ក្នុុ�ងការ
ផ្តតល់់សេ�វាកម្មមសម្រា�ប់់ធនាគារដែ�លត្រូ�ូវបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងសំំណើ�ើរសម្រា�ប់់ការ

	គ)	វិិធានការចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ តាមដាន និិងឬពិិនិិត្្យអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមឡើ�ើងវិិញ ត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យម្ចាា�ស់់សេ�វាកម្មម ឧទាហរណ៍៍

អនុុម័័ត។

ដូូចជាការចុះះ�ពិិនិិត្្យនៅ�ទីីកន្លែ�ែងផ្ទាា�ល់់តាមកាលកំំណត់់ ដំំណើ�ើរការនៃ�
ការបំំផ្លាញ
�ា កំំណត់់ត្រា�ដោ�យអ្ននកផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មម ការបែ�ងចែ�កព័័ត៌មា
៌ នដោ�យ

	ខ)	ម្ចាា�ស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងធានាថាកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់អ្ននកផ្តតល់់

ភាគីីផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម និិងការផ្ញើ�ើ�ព័័ត៌៌មាន

សេ�វាកម្មមត្រូ�វូ បានដាក់់ចេ�ញនូូវវិិធានការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីធានានូូវការបន្តតនៃ�ការ

ត្រ�លប់់មកវិិញជាដើ�ើម-ល-។

ផ្តតល់់សេ�វាកម្មមរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានការរំំខាន រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង
ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតទៅ�លើ�ើផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម។
	គ)	ផែ�នការយថាភាព រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការធានាថា ផែ�នការចាំំបាច់់ដែ�លត្រូ�ូវ
បានអភិិវឌ្្ឍដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងការបញ្្ឈប់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមភ្លាា�មៗ និិងឬការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�លើ�ើការបញ្ចចប់់សេ�វាកម្មម។
	ឃ)	ម្ចាាស់
� សេ�វា
់
កម្មមត្រូ�វូ ធានាផងដែ�រថា ផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួន
�ួ
ត្រូ�វូ បានដាក់់បញ្ចូូ�លក្នុុងដំំណើ�ើ
�
រការពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ងស
ឹ កម្មមភាពរបស់់តតិយ
ិ ភាគីី។
គោ�លការណ៍៍ទីី៥៖ ការតាមដាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ទៅ�លើ�ើអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវតែ�មានជាចាំំបាច់់។
ក)	ម្ចាា�ស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវតែ�ជាអ្ននកតាមដាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងជួួរទីី១ លើ�ើអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មម ក្រោ��មការមើ�ើលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្្បីីធានានូូវការអនុុវត្តត
ទៅ�តាមកម្រិ�ិតសេ�វាកម្មមដែ�លព្រ�មព្រៀ��ៀងរួួច (ឧទាហរណ៍៍៖ ការតាមដាន
លើ�ើការបំំពេ�ញការងារ) ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លសកម្មមភាពចាំំបាច់់សម្រា�ប់់
ដំំណោះ�ះស្រា�យវិិវាទ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុ ឬបញ្ហាា�។
	ខ)	ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញបន្ទាា�ប់់ពីីបានអនុុវត្តតន៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃ
ការអនុុវត្តតន៍៍ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមតាមកាលកំំណត់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមទៅ�លើ�ើភាពសក្ដិិ�សមជាបន្តតបន្ទាាប់
� ់ សម្រា�ប់់ការបន្តតកិច្ចចសន្្
ិ
យា ឬ
ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម

មុុខងារ និិ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ លើ�ើមុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់
ធនាគារ។ នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
ដែ�លត្រូ�វូ តែ�មានការទទួួល ស្គាាល់
� ពី
់ ធ
ី នាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ជាមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�តាមរបស់់
ធនាគារ ហើ�ើយគាត់់ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័យ
័ ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងរាយការណ៍៍ជាលក្ខខណៈៈរដ្ឋឋបាលទៅ�កាន់់មុុខងារ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំតំំបន់់របស់់សម្ព័�ន្ធ
័ ធ និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ទៅ�លើ�ប
ើ ញ្ហាា�ដែ�លទាក់់ទង
នឹឹងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដោ�យមិិនត្រូ�ូវមានការពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់
អាជីីវកម្មមឡើ�ើយ។
មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ជូូនគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នូូវរបាយការណ៍៍ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំខែ� និិង
ស្ថាាន
� ភាពនៃ�បញ្ហាា�ដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងហើ�ើយមិិនទាន់់បានបញ្ចចប់់របស់់និយ័
ិ ត
័ ករ ឬសវករ
ឯករាជ្្យ ជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�និិងជារៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។ ចំំណែ�កឯរបាយការណ៍៍ស្តីី�ពីី
ស្ថាាន
� ភាពការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ត្រូ�វូ បានផ្ញើ�ើជូ
� ន
ូ មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ សម្ព័័�ន្ធធ និិងនាយក
ប្រ�តិិបត្តិិ�ជាប្រ�ចាំំខែ�។
ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសំំខាន់់ៗរបស់់មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរួួមមាន៖
	បង្កើ�ើ�ត ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងផែ�នការសកម្មមភាព ដើ�ើម្្បីី

គ្រ�ប់់គ្រ�ងជារួួមលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ គោ�លការណ៍៍

	គ)	ដំំណើ�ើរការរាយការណ៍៍ ត្រូ�វូ តែ�មានជាចាំំបាច់់ ទៅ�លើ�ប
ើ ញ្ហាា�ដែ�លកើ�ើតមាន

ណែ�នាំំ និិងសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ព្រ�មទាំំងជំំរុុញទៅ�លើ�ើការ

ឡើ�ើងពីីការតាមដាន ការបំំពេ�ញការងារ ជម្លោះ�ះ�� ឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុ និិងឬបញ្ហាា�។
គោ�លការណ៍៍ទីី៦៖ វិិធានការគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ត្រូ់ �វូ តែ�បង្កើ�តឡើ
�ើ �ើង ដើ�ើម្្បីីថែ�រក្្សាភាពសម្ងាាត់
� ់

រីីកចម្រើ��ើនរបស់់អាជីីវកម្មម។


រាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយលើ�ើកឡើ�ើងនូូវការកែ�លម្អអ ដែ�លចាំំបាច់់

នៃ�ព័័ត៌៌មាន របស់់ធនាគារ។
ក)	ម្ចាា�ស់់សេ�វាកម្មមត្រូ�វូ ប្រា�កដថាការបង្ហាា�ញព័័ត៌មា
៌ ន (ព័័ត៌៌មានដែ�លជាកម្មម
សិិទ្ធិិ�របស់់ធនាគារ និិងព័័ត៌៌មានអតិិថិិជន) ទៅ�កាន់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម គឺឺ
សម្រា�ប់់តែ�ក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពផ្តតល់់ដោ�យតតិិយភាគីី
និិងស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�លចាំំបាច់់ត្រូ�ូវដឹឹងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញរាល់់ គោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ នីីតិវិិ ធី
ិ ី និិងដំំណើ�ើរការ។
ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបាននូូវការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។



ធានាថាធនាគារអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� ការណែ�នាំំ និិងគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអាជ្ញាា�ធរមានសមត្ថថកិិច្ចច រួួមទាំំង
គោ�លការណ៍៍ និិងនីីតិិវិិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

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

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម (ត)




ធានាថានីីតិិវិិធីីរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។

ធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនិិយ័័តករ (ដូូចជាធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា អង្គគភាព
ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កម្ពុុ�ជា) ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបាននូូវទំំនាក់់ទំំនងល្អអ និិង



នូូវបញ្ហាា�ទាំំងនោះ�ះអោ�យបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងអាច

ដើ�ើរតួួជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការវាស់់វែែងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់

យកទៅ�អនុុវត្តតបានជាក់់ស្តែ�ែង។

និិង ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមដែ�លធនាគារបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យរួួមមានការ
បណ្តុះះ��បណ្តាាល
� បុុគ្គគលិក
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៌ នត្រូ�វូ បាន
រក្្សាការសម្ងាា�ត់់។

	ការវាយតម្លៃ�ៃការយកចិិត្តទុុ
ត កដាក់់ស្គាល់
�ា អ
់ តិិថិជ
ិ ន និិងការពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
ទៅ�លើ�ើទំំនាក់់ទំំនងធនាគារជាមួួយធនាគារទំំនាក់់ទំំនង និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
ត្រួ�ួវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានា អោ�យបានថាធនាគារនឹឹងមិិនមានការប្រ�ឈមទៅ�
នឹឹង ការគម្រា�មកំំហែ�ងពីីការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមតាមរយៈៈ
គណនីីទំំនាក់់ទំំនង។
	ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹង និិងជម្រុ�ុញការតាមដានទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិង
ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមអោ�យកាន់់តែ�មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ធនាគារបានអនុុវត្តត
ប្រ�ព័័ន្ធធការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមសម័្ពព�ន្ធធ
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ខែ�
កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០២០។

២)	ការប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ
	វិិសាលភាពនៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ស្តតង់់ដារ និិងតម្រូ�ូវការ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមទូូទៅ�ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើការងារទាំំងមូូលរបស់់ធនាគារ។ ច្្បាប់់
បទប្្បញ្ញញត្តិិ� គោ�លការណ៍៍ និិងនីីតិិវិិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទាំំងអស់់ដែ�លមានជាធរមាន
ដែ�លកំំពុុងគ្រ�បដណ្តតប់់ទៅ�លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវតែ�កត់់ត្រា�ទុុក

ជាការសម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់សកម្មមភាពប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន

ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវការយល់់ដឹឹងច្្បាស់់លាស់់ទៅ�លើ�ើច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�

ភេ�រវកម្មម និិងដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នការចូូលរួួមសហការពីីអតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នេះ�ះ

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងគោ�លនយោ�បាយទាំំងនោះ�ះ។

នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបានផ្តតល់់នូូវការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល
ឡើ�ើងវិិញ ទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម និិង
វីីស្្សលប៉្លូូ��វីីងទៅ�កាន់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបានថាបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់
មានចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រា�ប់គ្រា�ន់
់
ក្នុុ
់ ង
� ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
់ និិងហិរិ ញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម
ហើ�ើយអាចធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអតិិថិិជនបានកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ បុុគ្គគលិិក
ថ្មីី�ៗទាំំងអស់់ត្រូ�ូវឆ្លលងកាត់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់
និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ឡងអោ�យជាប់់
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយខែ�បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគាត់់ចាប់់ផ្តើ�ើ�មចូូលបម្រើ��ើការងារអោ�យធនាគារ។

សកម្មមភាពនៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចម្្បងក្នុុ�ងការធានាអោ�យបាននូូវ
ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ភេ�រវកម្មមដូូចតទៅ�៖

១)	ការប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ងហិិរញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម
	ប្រ�ព័័ន្ធធតាមដាន និិងរាយការណ៍៍ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម រួួមមាន
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ការប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�សិិទ្ធធភាពនិិងការយល់់ដឹឹង ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
និិងអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ពីីជំំហររបស់់ធនាគារទៅ�នឹឹងការ
ប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម។ បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ត្រូ�ូវបាន

	នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងតាមដានជាប្រ�ចាំំទៅ�លើ�ើ
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�របស់់ធនាគារ ជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យបង្កើ�ើ�តនូូវបញ្ជីី�កត់់ត្រា�រាល់់
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់អោ�យអនុុវត្តត ដើ�ើម្្បីីធានាថាធនាគារប្រ�តិិបត្តិិ�
អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យអនុុលោ�មតាមតម្រូ�ូវការនៃ�បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗបាន
យ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។

សកម្មមភាព និិ ងផលិិ តផលថ្មីី�ៗ
ការកំំណត់់ពីីហាន័័យការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការដាក់់ឲ្្យ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិិទ្្យានិិងដំំណើ�ើរការថ្មីី�ៗត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានាថាហានិិភ័័យ
ត្រូ�ូវបានទប់់ស្កាា�ត់់និិងអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន។ នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយ
នៃ�មុុខងារពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងការផ្តតល់នូ
់ វូ យោ�បល់់និង
ិ អនុុសាសន៍៍ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាព
ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ។
នីីតិិវិិធីីពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ដោ�យក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យឡែ�កការអនុុវត្តតសកម្មមភាព ផលិិតផល និិង
សេ�វាកម្មម ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យ ក្រ�មសីីលធម៌៌និិងវិិន័័យ គោ�លនយោ�បាយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ភេ�រវកម្មម។
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របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម (ត)
មុុនពេ�លនឹឹងដាក់់អោ�យអនុុវត្តតនូូវសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ការ
អនុុម័័តត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបានពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។



ថែ�រក្្សាបណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងសមស្រ�ប ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យជាមួួយនឹឹងភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងខាងក្នុុ�ង និិងខាងក្រៅ��។

វាគឺឺជាការទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ
ក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹង និិងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយនិិងនីីតិិវិិធីីរបស់់

ទំំនាស់់ ផលប្រ�យោ�ជន៏៏
ដោ�យធនាគារយកចិិត្តទុុ
ត កដាក់់ក្នុុង
� ការរក្្សាអោ�យបាននូូវ ស្តតង់ដា
់ រដ៏៏ប្រ�សើ�ើរបំំផុុតទៅ�
សីីលធម៌៌ និិងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ក្រ�មសីីលធម៌៌និិងវិិន័័យត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់
អោ�យបុុគ្គគលិិកនូូវគោ�លនយោ�បាយ និិងសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ ដែ�លអាចជួួយអោ�យ

ធនាគារទាក់់ទងនឹឹងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��នៅ�ក្នុុ�ងរាល់់ការទាក់់ទងជាមួួយអតិិថិិជន
វិិនិិយោ�គិិនសក្តាា�នុុពល និិងនិិយ័័តករ។

ប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយ និិងព័័ត៌៌មាាន

ពួួកគាត់់ស្វែ�ែងយល់់កាន់់តែ�ច្្បាស់់ពីី ការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មម សីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិង

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដោ�យអនុុលោ�មតាម

សីីលធម៌៌ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាពប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគាត់់។

ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៅ�កម្ពុុ�ជា (CIFRS) លើ�ើការរៀ�ៀបចំំ និិង

ដើ�ើម្្បីីអោ�យប្រា�កដថា បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់មានចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទាក់់ទងនឹឹង
ទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវបានផ្តតល់់អោ�យបុុគ្គគលិិក
ទាំំងអស់់រួួមទាំំងបុុគ្គគលិិកថ្មីី�និិងបុុគ្គគលិិកដែ�លមានស្រា�ប់់។ ការផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន

បង្ហាា�ញអំំពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាន
�ា និិរន្តតរភាព និិងផ្តតល់ទស្្
់
សនៈៈពិិតនិងត្រឹ
ិ �ឹមត្រូ�វូ លើ�ើស្ថាាន
� ភាពអាជីីវកម្មម
របស់់ធនាគារនាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។

សារាចរ និិងការជូូនដំំណឹឹងតាមរយៈៈអុីី�ម៉ែ�ែល ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�អោ�យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់។

គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យដ៏៏សមស្រ�បត្រូ�ូវបានយកមកអនុុវត្តតដោ�យជាប់់លាប់់

បន្ថែ�ែមពីី នេះ�ះ ធនាគារក៏៏ បា នបង្កើ�ើ � តនូ ូ វ គោ�លនយោ�បាយវីី ស្្ សលប៉្លូូ�� វី ី ង និិ ង

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លមានការគាំំទ្រ�ដោ�យការវិិនិិច្ឆ័័�យ និិង

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យ

ការប៉ាា�នប្រ�មាណប្រ�កបដោ�យភាពប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងសមហេ�តុុផល។ អភិិបាល

បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់អាចធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ពេ�ល

ទាំំងអស់់មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវជារួួមចំំពោះ�ះការចាត់់វិិធានការណ៍៍ ដើ�ើម្្បីីការពារនូូវ

ដែ�លពួួកគាត់់សង្កេ�េតឃើ�ើញថាមានភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីផ្សេ�េ�ងៗបានកើ�ើតឡើ�ើង។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ធនាគារ និិងធានាថារបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារបង្ហាា�ញ
អំំពីីការវាយតម្លៃ�ៃប្រ�កបដោ�យសមតុុល្្យភាព និិងភាពល្អិិ�នល្អអន់់អំំពីីស្ថាា�នភាព និិង

ហានិិ ភ័័យកេ�រិ៍្តត �ឈ្មោះ�ះ�

ទិិដ្ឋឋភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជាហានិិភ័័យដែ�លមានការផ្្សព្វវផ្្សាយជា

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ� �វូ បានធ្វើ�ើស
� វនកម្មមជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំ�ំ ដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុន
� អន្តតរជាតិិ

សាធារណៈៈ អំំពីីភាពអវិិជ្ជជមានទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ធនាគារ និិងការអនុុវត្តត
អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ឬអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ មិិនថាពិិតឬមិិនពិិត ដែ�លនឹឹងជះះ

សវនកម្មម និិងបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ឥទ្ធិិ�ពលអវិិជ្ជជមានដល់់ប្រា�ក់់ចំំណូូល ប្រ�តិិបតិ្តត�ការ ឬអតិិថិិជន ឬតម្រូ�ូវឲ្្យមានការ

សម្រា�ប់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យដែ�លសមរម្្យនិិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្តឹឹ�ងប្តតល់់ដែ�លនាំំឲ្្យខាតបង់់ ឬវិិធានការការពារផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមរយៈៈក្រ�មសីីលធម៌៌
ការអនុុវត្តតអភិិបាលកិិច្ចច និិងការអនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ គោ�លនយោ�បាយ

និិងគណនេ�យ្្យ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំក៏៏បានពន្្យល់់យ៉ាងច្្
�ា បាស់់លាស់់អំំពីីនីតិ
ី វិិ ធី
ិ សំំខាន់
ី
ៗ
់ ឧទាហរណ៍៍ ដូូចជា
ដំំណើ�ើរគណនេ�យ្្យនិិងការហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�សៀ�ៀវភៅ�គណនេ�យ្្យ

នីីតិិវិិធីី និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល។ ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តនិិងអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ

ដើ�ើម្្បីីអនុុលោ�មទៅ�តាមតារាងគណនីីរបស់់ធនាគារជាតិិ។

គ្រ�ប់់ គ្រ�ង ហានិិ ភ័ ័ យ កេ�រ្តិ៍៍ � ឈ្មោះ�ះ � � មួួ យ ។ ធាតុុសំំខាន់់ ៗ សម្រា�ប់់ កា រគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

នីីតិិវិិធីីគណនេ�យ្្យនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមមានការកត់់ត្រា� ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់នៃ�គណនីី

ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��រួួមមាន៖
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អនុុវត្តត និិងសមិិទ្ធិិ�ផលនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសាជីីវកម្មម និិងគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម។
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នាយកដ្ឋាា�នយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ទទួួ ល យកការអនុុវត្តត កា រគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ហានិិ ភ័ ័ យ ដែ�លល្អអ ដោ�យរួួ ម បញ្ចូូ� ល
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ការអនុុវត្តតនៃ�ការកសាង “ដើ�ើមទុុនកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��” និិងទំំនុុកចិិត្តតពីីភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
រក្្សាបាននូូវយន្តតការសមស្រ�បក្នុុ�ងការតាមដាន និិងផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានពីីចន្លោះ�ះ��
ប្រ�ហោ�ង ឬការរំំលោ�ភបំំពានជាសរវន្តត ក្នុុ�ងការអនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អោ�យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់
ធនាគារស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យ។
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នូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ ដូូច្នេះ�ះ�វាគឺឺជាផ្នែ�ែកសំំខាន់់មួួយ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យស្តីី�ពីីទំំហំំហានិិភ័័យ សមាសភាពរបស់់សម្ពាា�ធហានិិភ័័យ

ប្រ�ចាំំតំំបន់់ (នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសម្ព័័�ន្ធធ)៖ ម៉ាា�ទ្រី�ីសបន្ទាា�ត់់

និិងសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

ការផ្តតល់ប្រឹ�
់ ក្្
ឹ សានិិងពិគ្រោះ��ះយោ�
ិ
បល់់ ដើ�ើម្្បីីធានាថាសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័



រីីសអាប់់ភែ�ថាយ និិងគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររយៈៈពេ�លខ្លីី�និិងវែែង។

យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តហានិិភ័័យនិិងអាប់់ភែ�ថាយរបស់់សម្ព័័�ន្ធធ។
នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរាយការណ៍៍ទៅ�នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ចំំពោះ�ះបញ្ហាា�



ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ហានិិភ័័យផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត និិងដើ�ើម្្បីីធានា

នាយកដ្ឋាា� នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យផ្តតល់់ការគាំំទ្រ� និិងដំំបូូន្មាា� នដល់់ប្រ�ធាន

ថាដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងមាន

នាយកដ្ឋាា�ន ឬអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងហានិិភ័័យ និិងដំំណើ�ើរការ នីីតិិវិិធីី

ដំំណើ�ើរការ។

និិងគោ�លនយោ�បាយនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

តួួនាទីីរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ
រាយការណ៍៍ទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងមានទទួួលខុុសត្រូ�ូវចម្្បងចំំពោះ�ះការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ
ឲ្្យស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័យ
័ និិងរីស
ី អាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ។


ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យរាល់់សកម្មមភាពរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ ហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព ហានិិភ័័យ

រដ្ឋឋបាលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។



ធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងធានានូូវសកម្មមភាពអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់
ធនាគារ រួួមទាំំងសកម្មមភាពនិិងផលិតផលថ្មីី�
ិ
ៗ ដែ�លបានបង្កើ�តឡើ
�ើ �ើង ស្រ�បតាម

របស់់ធនាគារ បានសមស្រ�បទៅ�តាមក្រ�បខ័័ណ្ឌគ្រ�ប់
ឌ
គ្រ�ង
់
ហានិិភ័យ
័ សម្ព័័�ន្ធធ និិង



ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវរបាយការណ៍៍តាមកាលកំំណត់់ ពីីនាយកដ្ឋាា�ន

នាយកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ រាយការណ៍៍ទៅ� នាយកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័
រាយការណ៍៍ទៅ�នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់ គឺឺដើ�ើម្្បីីទទួួលបាន



ធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ហេ�ដ្ឋាា�

និិ ងរី ី ស អាប់់ ភែ� ថាយ របស់់ ធ នាគារ។ នាយកដ្ឋាា � ន គ្រ�ប់់ គ្រ�ង ហានិិ ភ័ ័ យ

ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។


ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងវាយតម្លៃ�ៃអំំពីីភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�គោ�លនយោ�បាយ

ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ចំំពោះ�ះយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគោ�លនយោ�បាយថ្មីី� ឬការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយ
និិងរីីសអាប់់ភែ�ថាយ ឬកម្រិ�ិតអនុុគ្រោះ��ះហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារដើ�ើម្្បីីឲ្្យក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអនុុម័័ត។



ធ្វើ�ើកា
� រលើ�ើកកម្ពពស់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ របស់់ធនាគារ ឲ្្យស្រ�បតាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�ស។



ធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សា និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាក់់ទងនឹឹងបញ្ហាា�
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

វិិធានសម្រា�ប់់ បង្ហាាញពីីកំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ
កំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�នីីមួួយៗរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវរក្្សាទុុក
និិងចែ�កចាយដល់់សមាជិិកទាំំងអស់់នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។
កំំណត់់ហេ�តុុនៃ�កិច្ចចប្រ�ជុំំ
ិ
គណៈ
�
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ នេះ�ះ នឹឹងត្រូ�វូ បង្ហាា�ញនៅ�
ក្នុុ�ងកិច្ចចប្រ�ជុំំ
ិ
ក្រុ�ុមប្រឹ�
�
ក្្
ឹ សាភិិបាល ហើ�ើយប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី (ក្នុុ�ងករណីីអវត្ដដមាននៃ�
ប្រ�ធាន) នៃ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ ត្រូ�វូ រាយការណ៍៍អំំពីីបញ្ហាា�សំំខាន់ៗ
់
ដែ�លបានពិិភាក្្សាទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

គោ�ោលនយោ�ោបាាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ (ត)
ិ គ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ
	គោ�លនយោ�បាយ និិ ងនីីតិិវិធីី

ល.រ

បញ្ជីី�គោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិងនីីតិិវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ

កាាលបរិិច្ឆេ�េទកាារអនុុម័័ត

អនុុម័័តដោ�ោយ

១

គោ�លនយោ�បាយឥណទាន

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំឥណទាន

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៣

គោ�លនយោ�បាយប្រា�ក់់កម្ចីី�អន់់ថយ

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៤

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីប្រា�ក់់កម្ចីី�អន់់ថយ

២៩ មករា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៥

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការលើ�ើកកម្ពពស់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគណនីី

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៦

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីហានិិភ័័យឥណទានប្រ�មូូលផ្តុំំ�

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៧

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំវិិធីីសាស្រ្ត�តហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព

១៣ ឧសភា ២០២០

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៨

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំអំំពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៩

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីអាយុុកាលផលិិតផលនិិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

១០

ក្រ�បខណ័្ឌឌ� និិងគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�ស

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

១១

គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

១២

ផែ�នការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុសន្ទទនីីយភាព

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

១៣

ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងអាកប្្បកិិរិិយាសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិក

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

សិិ ទ្ធិិ�អំំណាច ការធ្វើ�ើ� ប្រ�តិិភូូកម្មម និិ ងដែ�នកំំណត់់

ប្រ�ព័័ន្ធធវាាស់់វែែងហាានិិភ័័យនិិងលទ្ធធផល និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ការធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិភូូកម្មមសិិទ្ធិិ�អំំណាច រួួមទាំំងកម្រិ�ិតនៃ�ការកំំណត់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចនៅ�កម្រិ�ិត

នាយកដ្ឋាា � ន សវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ � ង បានធ្វើ�ើ � ស វនកម្មម លើ �ើផ្នែ�ែកមួួ យ ចំំនួួ ន នៅ�ក្នុុ� ង ឆ្នាំំ �

ផ្សេ�េ�ងៗនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារត្រូ�វូ បានចងក្រ�ងជាឯកសារ និិងរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង

ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ដើ�ើម្្បីីធានាគណនេ�យ្្យភាព និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ។
ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាផ្លូូ�វការនូូវដំំណើ�ើរការរាយការណ៍៍ជាទូូទៅ�មួួយ ក្នុុ�ង
ករណីីមានសញ្ញាានៃ�
� ការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នឬ
ន ល្មើ�សរី
�ើ ស
ី អាប់់ភែ�ថាយ និិងកម្រិ�ិតដាស់់តឿ�ឿន
សកម្មមភាពគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ ការល្មើ�ើ�សកម្រិ�ិតកំំណត់់រីីសអាប់់ភែ�ថាយ នឹឹងត្រូ�ូវ
រាយការណ៍៍ ទៅ �ដល់់ គណៈ ៈកម្មាា � ធិ ិ កា រក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លហានិិ ភ័ ័ យ ពោ�លគឺឺ
គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ឬគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម និិងក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀតដំំណើ�ើរការក្នុុ�ងរាយការណ៍៍ជាក់់លាក់់ក៏៏
មានចងក្រ�ងជាឯកសារ នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ នីីតិិវិិធីី
ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌផ្សេ�េ�ងៗផងដែ�រ។

១) ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់សាខាចំំនួួន៧ ដែ�លផ្តោ�ោ�តទៅ�លើ�ើ:
	ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់សាខារួួមមាន ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�រ

អតិិថិិជន ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នអេ�ធីីអឹឹម និិងហិិរញ្ញញប្្បទានពាណិិជ្ជជកម្មម។
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងកម្រិ�ិតនៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមតម្រូ�ូវការនៃ�ការ
ប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម និិងតម្រូ�ូវការច្្បាប់់
អនុុលោ�មភាពពន្ធធគណនីប
ី រទេ�ស (FATCA) ឬស្តតង់ដា
់ ររបាយការណ៍៍ទូទៅូ �
(CRS)។
	ប្រ�តិិបត្តិិ�ការឥណទានរួួមមាន មុុខងារតាមដានលក្ខខខណ្ឌឌបន្ទាា�ប់់ពីីទម្លាា�ក់់

លុុយ ការបន្តតឬពិិនិត្្
ិ យទ្បើ�ើ��ងវិញ
ិ នៃ�ពាក្្យស្នើ�ើ�រសុំំ�ឥណទាន គោ�លនយោ�បាយ
ធានារ៉ាា�ប់់រងអគ្គីី�ភ័័យ និិងការក្រើ��ើនរំំលឹឹកអតិិជនអំំពីីការបង់់ប្រា�ក់់ក្រោ��យ
ថ្ងៃ�ៃកំំណត់់ ព្រ�មទាំំងថ្លៃ�ៃសេ�វាកម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជន។
	ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទូូទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងសាខា
	ការថែ�រក្្សា និិងសុុវត្ថិិ�ភាពសាខា

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

និិងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យបាត់់បង់់

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� (ត)
ប្រ�ព័័ន្ធធវាាស់់វែែងហាានិិភ័័យនិិងលទ្ធធផល និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ (ត)

បទប្្បញ្ញញត្តិិ�និិងឯកសារព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មម ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិង

២) នាយកដ្ឋាា�នទីីផ្្សារ និិងទំំនាក់់ទំំនង

បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ ឯកសារទាំំងអស់់នោះ�ះត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុកទាំំង

៣) នាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ច្្បាប់់ដើ�ើម និិងច្្បាប់់ចម្លលង។

៤) នាយកដ្ឋាា�នផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងលេ�ខាធិិការ

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើការ

៦) នាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលិិតផល

បណ្តាា�លដោ�យផ្ទាា�ល់់ និិងការរៀ�ៀនតាមអេ�ទ្្បិិចត្រូ�និ
ូ ចដែ
ិ �លបានរៀ�ៀបចំំដោ�យនាយក

៧)	ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា
បញ្ជីី�នៃ�គំំហើ�ើញសំំខាន់់ៗដែ�លរកឃើ�ើញដោ�យនាយកដ្ឋាាន
� សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
នឹឹងហានិិភ័័យ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ហានិិ ភ័័យប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ
១)	ចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងក្នុុ�ងការអនុុលោ�មទៅ�តាមតម្រូ�ូវការការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់
និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម៖
	ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញប្រ�ចាំំ ៦ខែ�ម្តតងមិិនត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតលើ�ើអតិិថិិជនដែ�ល

មានហានិិភ័័យខ្ពពស់់
	ការដាក់់ពិិន្ទុុ�មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវលើ�ើការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជន

ហានិិ ភ័័យប្រ�តិិបត្តិ�ិការ
១)	ចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងនៅ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងការផ្ទុុ�កឯកសារ៖

ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ទៅ�ឲ្្យទាំំងបុុគ្គគលិិកចាស់់និិងថ្មីី� តាមរយៈៈកម្មមវិិធីីណែ�នាំំ ការបណ្តុះះ��
ដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត សិិក្ខា�សា
ា លា ឬបទសង្ខេ�េប ក៏៏ត្រូ�វូ បាន
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងជាទៀ�ៀងទាត់់ដោ�យនាយកដ្ឋាាន
� ផ្សេ�េ�ងៗដើ�ើម្្បីីរំលឹ
ំ ក
ឹ ការយល់់ដឹងទាក់
ឹ
ទង
់
នឹឹងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃដល់់និិយោ�ជិិក។

ផែ�នកាារយថាាភាាព និិងកាារសាាកល្បបង
ធនាគារត្រូ�ូវបានដឹឹកនាំំដោ�យ គោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិិធីីពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់ខ្លួួ�ន
ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវនិិរន្តតរភាពនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម បើ�ើទោះ�ះបីីស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង
ស្ថាាន
� ការណ៍៍មានការរំំខាន មានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និិងមានវិិបត្តិិ�ក៏៏ដោ�យ។ ខាងក្រោ��ម
នេះ�ះគឺឺជាគោ�លការណ៍៍ និិងនីីតិិវិិធីីដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យស្ថាា�នភាពខាងលើ�ើ៖
១) ផែ�នការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុសន្ទទនីីយភាព
២) សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម
៣) គោ�លការណ៍៍សន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានបច្ចេ�េកវិិទ្្យា

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មម

	ព័័ត៌មា
៌ នដែ�លចាត់់ទុុកថាជាការសម្ងាាត់
� ់ ត្រូ�វូ បានរក្្សាទុុកនៅ�ក្នុុ�ងថតឯកសារ

ធនាគារទទូូលស្គាា�ល់់ និិងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតយ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹងទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការផ្តតល់់

ដែ�លបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់របស់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) អាចចូូល

សេ�វាកម្មមសំំខាន់់ៗដែ�លគ្មាា�នភាពរអាក់់រអួួលជូូនអតិិថិិជន ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពជូូន

ទៅ�យកបាន

ដល់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ព្រ�មទាំំងការពារទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�របស់់ខ្លួន
�ួ ដែ�លរួួមមាន ទិិន្នន័
ន យ
័ និិងការពារ

	សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងនៃ�កំំណត់់ត្រា�ប្រ�ជុំំ� កិិច្ចចសន្្យា និិងឯកសារផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត មិិន

ត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុកនៅ�ក្នុុ�ងទូូដែ�លបានចាក់់សោ�រឡើ�ើយ
២)	ចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការមកទទួួលយកសៀ�ៀវភៅ�មូូលប្្បទានប័័ត្រ�៖
	ការមិិនប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវនីីតិិវិិធីីការមកទទួួលយកសៀ�ៀវភៅ�មូូលប្្បទានប័័ត្រ�

ដោ�យភាគីីទីីបីី
	មិិនមានភស្ដុុ�តាងនៃ�ការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យទ្វេ�េដងនៅ�ក្នុុង
� បញ្ជីី�សៀ�ៀវភៅ�មូូលប្្បទានប័័ត្រ�

ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ប់់ការមកទទួួលយកសៀ�ៀវភៅ�មូូលប្្បទានប័័ត្រ�

ប្រ�ព័័ន្ធធរៀ�ៀបចំំឯកសាារ
គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការទាំំងអស់់ គឺឺត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ការផ្្សព្វវផ្្សាយ
យ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយដល់់បុុគ្គគលិិកនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិង
ដំំណើ�ើរការទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តដោ�យភាគីីដែ�លបានផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�
អំំណាច។
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អង្គគភាព ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារយ៉ាា�ងច្្បាស់់លាស់់ ហើ�ើយអាចរកបានដោ�យ

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ៗរបស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លរួួមគ្នាា�ធានានូូវលទ្ធធភាព
ជោ�គជ័័យរបស់់អង្គគភាព។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ធនាគារដឹឹងច្្បាស់់នូូវសារៈ�សំំខាន់់នៃ�
កម្មមវិិធីី និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមដ៏៏ល្អអមួួយ ដើ�ើម្្បីីកសាងភាព
រឹឹងមាំំរបស់់អង្គគភាព និិងការឆ្លើ�ើ�យតបប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព ព្រ�មទាំំងយន្តតការ
ស្តាា�រទ្បើ�ើ��ងវិិញសម្រា�ប់់ការពារផលប្រ�យោ�ជន៏៏អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ៗ កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��
និិងយីីហោ�។ កម្មមវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ គឺឺពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
ការអនុុវត្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមល្អអៗ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដោ�យបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិង
ស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ។
ធនាគារអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមដ៏៏ល្អអមួួយ ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបានថា
មុុខងារអាជីីវកម្មមសំំខាន់់ៗមានភាពប្រ�សើ�ើរទ្បើ�ើ��ងវិិញទាន់់ពេ�លវេេលា បើ�ើទោះ�ះបីីជា
មានស្ថាា�នការណ៍៍រំំខានបែ�បណាក៏៏ដោ�យ។ ការពិិនិិត្្យទ្បើ�ើ��ងវិិញ ការវាយតម្លៃ�ៃ
ការធ្វើ�ើប
� ច្ចុុប្្
� បន្ននភាព និិងការសាកល្្បងទៅ�លើ�ើផែ�នការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិរិ ន្តតរភាពអាជីីវកម្មម
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ��ងជាប្រ�ចាំំដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងភាព
ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាស្រេ��ចនៃ�ការស្តាា�រអាជីីវកម្មមទ្បើ�ើ��ងវិិញ។ លំំហាត់់សមយុុទ្ធធត្រូ�ូវបាន
ធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ��ងដើ�ើម្្បីីបន្្សាំំនិិងផ្តតល់់ឲ្្យបុុគ្គគលិិកនូូវជំំនាញ និិងដំំណើ�ើរការចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីី

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មម (ត)
ធានាថាដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មមសំំខាន់់ៗអាចបន្តតទៅ�មុុខបាន ឬស្តាា�របានទ្បើ�ើ��ងវិិញ
ទាន់់ពេ�លវេេលា បើ�ើទោះ�ះបីីស្ថិ�តនៅ
ិ �ក្នុុ�ងស្ថាន
�ា ការណ៍៍មានការរំំខានបែ�បណាក៏៏ដោ�យ។
នៅ�ក្នុុ� ង ឆ្នាំំ � ២ ០២០ធនាគារបានធ្វើ�ើ � កា រសាកល្្បងទៅ�លើ�ើផែ�នការនិិ រ ន្តត រ ភាព
អាជីីវកម្មមនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ០ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ២
� ០២០ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ន
�ើ សមត្ថថភាព
ដល់់បុុគ្គគលិិកជួួរមុុខ និិងភ្នាា�ក់់ងារសេ�វាកម្មមអតិិថិិជនក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបនិិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
វិិបតិ្តត� រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងយ៉ាា�ងមានទំំនុុកចិិត្តត និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព
ជាមួួយនឹឹងអ្នក
ន ជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ នា
ធ នាក្នុុ�ងកំំទ្្បុុងពេ�លដែ�លមានវិិបត្តិិ�។ ធនាគារក៏៏ទទួល
ួ
បានជោ�គជ័័យផងដែ�រ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�លំំហាត់់សមអំំពីីការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យមកវិិញ ក្នុុ�ង
ករណីីមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធសំំខាន់
ធ
ៗ
់ របស់់ខ្លួន
�ួ ផងដែ�រ (ឧបករណ៍៍កុំំព្្យូូទ័
�
រ័
ប្រ�ព័័ន្ធធ កម្មមវិិធីី និិងបណ្តាា�ញ) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២០និិងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៧
ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ការធ្វើ�ើលំំ
� ហាត់់សមទាំំងនេះ�ះមានគោ�លបំំណងបណ្តុះះ��ឲ្្យមាន
ការត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាស្រេ��ច និិងដោះ�ះស្រា�យរាល់់ចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងផ្សេ�េ�ងៗ នៅ�ពេ�ល
ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងវិិបត្តិិ�ដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងណាមួួយ។
ឆ្នាំំ�២០២០គឺឺជាឆ្នាំំ�ដ៏៏លំំបាកមួួយសម្រា�ប់់ពួួកយើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�
(ខេ�មបូូឌា) ម.ក ដោ�យសារតែ�ការរីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺរាតត្្បាតកូូវីីដ~១៩។
យើ�ើងបានចាត់់វិិធានការយ៉ាា�ងសកម្មម និិងបង្កាា�រទុុកជាមុុនតាំំងពីីខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយនិិងគ្រ�ប់គ្រ�ង
់
ការរីីករាលដាលនិិងហានិិភ័យ
័ នៃ�ការឆ្លលង ជាមួួយនឹឹង
ការធានាឲ្្យបាននូូវការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមសំំខាន់់ៗជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ធនាគារបានដាក់់ឱ្្យ
ដំំណើ�ើរការនូូវយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តផែ�នការបន្តតអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នពេ�លមានជំំងឺឺរាតត្្បាត
សម្រា�ប់់មុុខងារអាជីីវកម្មមទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារទាំំងមូូល ដែ�លរួួមមានការធ្វើ�ើ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការបំំបែ�កគ្នាា� និិងការរៀ�ៀបចំំឲ្្យធ្វើ�ើកា
� រងារនៅ�ផ្ទះះ� ការប្រើ��ើប្រា�ស់់វេេទិកា
ិ ឌីីជីថល
ី
សម្រា�ប់់ការប្រ�ជុំំ� ហើ�ើយផ្តតល់់ការប្រឹ�ឹក្្សានិិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ទៅ�លើ�ើ

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

នីីតិិវិិធីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការស្តតង់់ដារកូូវីីដ~១៩ សម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិក អ អេ�ច ប៊ីី�ទាំំងអស់់។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

បទបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� កាន់់តែ�មានភាពស្មុុ�គស្មាា�ញខ្លាំំ�ងឡើ�ើងៗ ហើ�ើយតែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបាន
ធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមជារឿ�ឿយៗ។ ច្្បាប់់ និិងបទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�ៗ ត្រូ�ូវបានកំំពុុងបន្តតបង្កើ�ើ�តជាលំំដាប់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យការ
រំំពឹឹងទុុករបស់់និិយតករក៏៏កាន់់តែ�មានការកើ�ើនឡើ�ើង។ រាល់់ការបរាជ័័យណាមួួយក្នុុ�ងការធានាឲ្្យ
បាននូូវការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមអាចបណ្ដាា�លឱ្្យមានការខាតបង់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ការពិិន័័យ
យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរព្រ�មទាំំងអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កេ�រ្ដិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ផងដែ�រ។
ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លប្រ�កបដោ�យទំំនុុកចិិត្តត ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (កម្ពុុ�ជា) ម.ក
ប្ដេ�េជ្ញាា � នឹ ឹ ងប្រ� កាន់់ ខ្ជា ា � ប់ ់ នូ ូ វ គោ�លការណ៍៍ អ ភិិ បា លកិិ ច្ចចនិ ិ ងតម្រូ� ូ វ ការបទបញ្ញញ ត្តិិ� ឲ្្ យ បានល្អអ ប្រ�សើ�ើ រ។
គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានចែ�ងយ៉ាាងច្្
� បាស់់លាស់់នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌគ្រ�ប់គ្រ�ង
់
និិងគោ�លនយោ�បាយ
ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ ដែ�លជាការណែ�នាំំយ៉ាា�ងសំំខាន់់ ដើ�ើម្្បីីឲ្្យធនាគារអាចរួួមបញ្ចូូ�លនូូវការ
អនុុវត្តតការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដ៏៏ល្អអបំំផុុតទៅ�ក្នុុ�ងរាល់់សកម្មមភាពធុុរៈ�កិិច្ចចរបស់់ធនាគារ។
មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ ដើ�រើ តួួជាខ្សែ�ែ�ការពារក្នុុ�ងបន្ទាាត់
� ទី
់ ២
ី ដោ�យប្រ�តិិបត្តិិ�មុុខងារលើ�ើមូូលដ្ឋាន
�ា
ធនាគារទាំំងមូូល ដែ�លមានមន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំង ដើ�ើម្្បីីត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័យ
័ នៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ ដោ�យគ្រ�បដណ្ដដប់់ទៅ�លើ�នា
ើ យកដ្ឋាាន
� និិង សាខាទាំំងអស់់។

គំំនិិតផ្ដួ�ួចផ្ដើ�� ើមសំំ ខាន់់ ៗរបស់់ ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ� ២០២០
ដើ�ើម្បីី�រក្សាានូូវបម្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននអោ�យបានខ្ជាាប់់ ខ្ជួួ�នក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�ការរីីករាលដាល
ី ១៩ រួ ួមមាន៖
នៃ�ជំំ ងឺឺកូូវីត


កា
 រអភិិវឌ្្ឍលើ�ើទម្រ�ង់់សិក្្
ិ សា ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញនូូវតម្រូ�ូវការទៅ�លើ�កា
ើ របណ្ដុះះ��បណ្ដាាលនិ
�
ង
ិ កម្មមវិធី
ិ វី ប្្បធម៌៌
អំំពីីការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបានផ្ដដល់់ជូូនតាមរយៈៈទម្រ�ង់់អនឡាញ។



កា
 រចេ�ញនូូវព្រឹ�ឹត្តិិ�បត្រ�លើ�ើការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងការផ្្សព្វវផ្្សាយបទបញ្ញញត្តិិ� លើ�ើបញ្ហាា�និិងការអភិិវឌ្្ឍ
សំំខាន់់ៗពាក់់ព័័ន្ធធនិិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាប្រ�ចាំំ។




ការរួួមបញ្ចូូ�លនូូវវប្្បធម៌៌នៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ទៅ�ក្នុុ�ងតារាងវាយតម្លៃ�ៃសមិិទ្ធិិ�ផលការងារ (KPI)

របស់់បុុគ្គគលិិក ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ថាការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូូប។



ការពង្រឹ�ឹងនូូវដំំណើ�ើរការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម

តាមរយៈៈការអនុុវត្តតនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�តិិបត្តិិ�ការដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� និិងការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ
ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់។



ការធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញពីីចម្ងាា�យ (desktop review) ទៅ�លើ�ើការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់

សាខាដែ�លមានហានិិភ័័យខ្ពពស់់ ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់និិងបង្ហាា�ញចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរ
ការប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងធានានូូវការប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវការអនុុវត្តតតាមតម្រូ�ូវការបទបញ្ញញត្តិិ� ក៏៏ដូូចជា
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របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២០
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៥៦

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២៥៧	របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត
និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

២៥៨

របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន

២៥៩

របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់

២៦០	កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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ផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ង
នៃ�របាាយកាារណ៍៍
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គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០
កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ទ្រ�ព្្យសកម្មម
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

៤

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

៥

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៧៤៤.១០៥.៧៥៨

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៦

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង
លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

៧

២៥.០០០

១០១.១២៥

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

៨

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

៥០៦.២២៦.៩៨៦

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

៩

៨៧.៧៧០.៦៦២

៣៥៥.០៣២.៣២៨

៨៧.០៤១.៣៥០

៣៥៤.៦៩៣.៥០១

ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ

១០

៣.០៣៨.៦៤៦

១២.២៩១.៣២៣

២.៤១៧.០៨១

៩.៨៤៩.៦០៥

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់

១១

១៣.៩៣២.៧៨៤

៥៦.៣៥៨.១១១

១.៣០៣.៩៨២

៥.៣១៣.៧២៧

ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

១២

៣.៨៦៨.១០៩

១៥.៦៤៦.៥០១

១.៣៧៨.៩០៣

៥.៦១៩.០៣០

ពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មម

១៣

១.២៨២.០៧២

៥.១៨៥.៩៨១

-

-

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

១៤

៣.៩៣៥.៩០៣

១៥.៩២០.៧២៨

៣.៥៩១.៧៦៣

១៤.៦៣៦.៤៣៤

៩៥៤.៧៥៨.០៩៩

៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១

៩៤៣.២៩៥.៩៤០

៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

បំំណុុល និិងមូូលធន
បំំណុុល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៥

១៧០.៥៣០.៧៧៤

៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

១៤៣.៣៩២.៣៦២

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

១៦

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៧

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

បំំណុុលភតិិសន្្យា

១១

១៤.៦៨៩.៩៧០

៥៩.៤២០.៩២៩

១.៨៣២.៣៧៥

៧.៤៦៦.៩២៨

បំំណុុលពន្ធធពន្្យារ

១៣

-

-

៥២៨.៥៣៩

២.១៥៣.៧៩៦

បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

១៨

២.០៤០.៥៥៤

៨.២៥៤.០៤១

២.៨៩៣.៧៥៣

១១.៧៩២.០៤៣

១៧៧.៣៣៣

៧១៧.៣១២

១១៩.៩៦២

៤៨៨.៨៤៥

៣.៥៥០.៨៦៦

១៤.៣៦៣.២៥៣

៦.៤៧៩.២៥៤

២៦.៤០២.៩៦០

៨២៤.៣៤៧.៧៨៣

៣.៣៣៤.៤៨៦.៧៨៣

៨១៥.៦២៧.០៦១

៣.៣២៣.៦៨០.២៧២

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក

៤០.៨៧៦.៥៨៦

១៦៥.២៦៤.៦៥៣

៣៩.៧៤៦.៥៤៤

១៦០.៦៥៧.៤៧០

ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្្បាប់់

៤.៥៣៣.៧៣០

១៨.៣៣៨.៩៣៨

១២.៩២២.៣៣៥

៥២.២៧៨.៩៥៨

ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ប់់បែ�ងចែ�ក

១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-

-

-

៨១.១៣៧

-

១.៦៨៩.២៥៦

១៣០.៤១០.៣១៦

៥២៧.៥០៩.៧២៨

១២៧.៦៦៨.៨៧៩

៥២០.២៥០.៦៨៤

៩៥៤.៧៥៨.០៩៩

៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១

៩៤៣.២៩៥.៩៤០

៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

១៩

បំំណុុលសរុុប

មូូលធន
ដើ�ើមទុុន

ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េ�ងៗ
មូូលធនសរុុប

បំំណុុល និិងមូូលធនសរុុប

២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៦០ដល់់ទំំព័័រទីី ៣២០គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។
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២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

២១

៤៦.៥២៤.៩៦៤

១៨៩.៦៨២.២៧៨

៤១.១៨៨.២៣៣

១៦៦.៨៩៤.៧២០

ចំំណាយការប្រា�ក់់

២១

(២១.៦៤៨.៥៨៥)

(៨៨.២៦១.២៨១)

(១៥.៩៦៣.៣៩៩)

(៦៤.៦៨៣.៦៩៣)

ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

២១

២៤.៨៧៦.៣៧៩

១០១.៤២០.៩៩៧

២៥.២២៤.៨៣៤

១០២.២១១.០២៧

ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសា

២២

២.៣១៣.០០៣

៩.៤៣០.១១៣

២.៤២៤.៧០០

៩.៨២៤.៨៨៤

ចំំណាយកម្រៃ��ជើ�ើងសា

២២

(៩.៤១៦)

(៣៨.៣៨៩)

(៩.០០៨)

(៣៦.៥០០)

ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាសុុទ្ធធ

២២

២.៣០៣.៥៨៧

៩.៣៩១.៧២៤

២.៤១៥.៦៩២

៩.៧៨៨.៣៨៤

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

២៣

៩៣.១៧០

៣៧៩.៨៥៤

៨៧.៤៣៧

៣៥៤.២៩៥

ចំំណេ�ញ/(ខាត) ផ្សេ�េ�ងៗ - សុុទ្ធធ

២៤

៣១២.៤៧១

១.២៧៣.៩៤៤

(១៣៤.៤៩៩)

(៥៤៤.៩៩០)

៤០៥.៦៤១

១.៦៥៣.៧៩៨

(៤៧.០៦២)

(១៩០.៦៩៥)

(១៤.០០៧.១២០)

(៥៧.១០៧.០២៨)

៧២៦.២២៤

២.៩៤២.៦៦០

(១៣.៦០១.៤៧៩)

(៥៥.៤៥៣.២៣០)

៦៧៩.១៦២

២.៧៥១.៩៦៥

ចំំណេ�ញ/(ខាត)ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប

(ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន)/ការកត់់ត្រា�ការថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃឥណទានត្រ�ឡប់់មកវិិញ

២៥

ចំំណេ�ញ/(ខាត)ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗសុុទ្ធធ

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

២៦

(៤.៤៥៥.២៥៧)

(១៨.១៦៤.០៨៣)

(៤.៥៤៥.៥៦៥)

(១៨.៤១៨.៦២៩)

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ និិងរំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

២៧

(២.៥៥០.៨២៤)

(១០.៣៩៩.៧០៩)

(១.៦៧៣.៤៩៦)

(៦.៧៨១.០០៦)

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

២៨

(៣.៣១៩.៧៤៦)

(១៣.៥៣៤.៦០៤)

(៣.២៤៣.៣២៩)

(១៣.១៤១.៩៦៩)

៣.២៥២.៦៦០

១៣.២៦១.០៩៥

១៨.៨៥៧.២៩៨

៧៦.៤០៩.៧៧២

(៥១១.២២៣)

(២.០៨៤.២៥៥)

(៣.៨៦៨.០៩៧)

(១៥.៦៧៣.៥២៩)

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

(១.៦០៨.១១៩)

-

២.៤៩២.៤៩៦

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗក្នុុ�ងឆ្នាំំ� កាត់់កងជាមួួយពន្ធធ

-

(១.៦០៨.១១៩)

-

២.៤៩២.៤៩៦

២.៧៤១.៤៣៧

៩.៥៦៨.៧២១

១៤.៩៨៩.២០១

៦៣.២២៨.៧៣៩

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

១៤.៩៨៩.២០១

៦០.៧៣៦.២៤៣

២.៧៤១.៤៣៧

៩.៥៦៨.៧២១

១៤.៩៨៩.២០១

៦៣.២២៨.៧៣៩

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

២៩

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ៖
ខ្ទទង់់ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

ចំំណេ�ញរបស់់៖
ម្ចាា�ស់់ធនាគារ

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបរបស់់៖
ម្ចាា�ស់់ធនាគារ

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៦០ដល់់ទំំព័័រទីី ៣២០គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ល
ួ មូូលធន
ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

ដែ�លជាារបស់់ម្ចាា�ស់់ធនាាគាារ
ដើ�ើមទុុន

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញរក្សាា�ទុុក

ទុុនបម្រុ�ុងតាាមច្បាា�ប់់

ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ាប់់បែ�ងចែ�ក

ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រ
អាាមេ�រិិក

សមតុុល្្យនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៩
៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ២៨.៨៨៦.៩៩២ ១១៦.៦៥៤.៥៦៥

៨.៧៩២.៦៨៦

៣៥.៥៤៥.៦២០

-

-

-

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

សរុុប

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(៨០៣.២៤០) ១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

ចំំណេ�ញក្នុុង
� ឆ្នាំំ�

-

- ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣

-

-

-

-

-

-

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

-

-

-

-

២.៤៩២.៤៩៦

លទ្ធធផលលម្អិិ�ត
សរុុបក្នុុង
� ឆ្នាំំ�

-

- ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣

-

-

-

-

-

២.៤៩២.៤៩៦

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុន
បម្រុ�ុងតាមច្្បាប់់

-

- (៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨)

៤.១២៩.៦៤៩ ១៦.៧៣៣.៣៣៨

-

-

-

-

-

-

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការ
ប្តូូរ� រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ

-

៤.២៧៥.០០០

-

-

-

-

-

-

៤.២៧៥.០០០

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប
ជាមួួយភាគទុុនិិក

-

៤.២៧៥.០០០ (៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨)

៤.១២៩.៦៤៩ ១៦.៧៣៣.៣៣៨

-

-

-

-

-

៤.២៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០ ៣៩.៧៤៦.៥៤៤ ១៦០.៦៥៧.៤៧០

១២៧.៦៦៨.៨៧៩

៥២០.២៥០.៦៨៤

-

១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣
-

២.៤៩២.៤៩៦

១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយ
ភាគទុុននិិកក្នុុង
� នាម
ជាភាគទុុនិិក

សមតុុល្្យនៅ�
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ២
� ០១៩

-

-

-

១២.៩២២.៣៣៥

៥២.២៧៨.៩៥៨

-

-

-

១.៦៨៩.២៥៦

១៦០.៦៥៧.៤៧០
សមតុុល្្យនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២០
៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៣៩.៧៤៦.៥៤៤
១២.៩២២.៣៣៥

៥២.២៧៨.៩៥៨

-

-

-

១.៦៨៩.២៥៦ ១២៧.៦៦៨.៨៧៩ ៥២០.២៥០.៦៨៤

ចំំណេ�ញក្នុុង
� ឆ្នាំំ�

-

-

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

-

-

-

-

-

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

-

-

-

-

- (១.៦០៨.១១៩)

-

លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុប
ក្នុុង
� ឆ្នាំំ�

-

-

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

-

-

-

-

- (១.៦០៨.១១៩)

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុង
មិិនសម្រា�ប់់បែ�ងចែ�ក

-

- (១០.០០០.០០០) (៤០.៧៧០.០០០)

-

-

១០.០០០.០០០

៤០.៧៧០.០០០

-

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុង
តាមច្្បាប់់

-

-

៨.៣៨៨.៦០៥ ៣៤.២០០.៣៤៣ (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៤.២០០.៣៤៣)

-

-

២៦០.៣២៣

-

- (២.២៥០.០០០) (១.៦១១.៣៩៥) (៦.៥៦៩.៦៥៧) (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៣.៩៤០.០២០)

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

- (១.៦០៨.១១៩)
២.៧៤១.៤៣៧

៩.៥៦៨.៧២១

-

-

-

-

-

-

-

(៣២០.០០០)

-

-

- (២.៣០៩.៦៧៧)

១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-

-

- (២.៣០៩.៦៧៧)

១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយ
ភាគទុុននិិកក្នុុង
� នាម
ជាភាគទុុនិិក

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការ
ប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប
ជាមួួយភាគទុុនិិក

សមតុុល្្យនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី
៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២០

- (២.២៥០.០០០)

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

-

៤០.៨៧៦.៥៨៦

-

១៦៥.២៦៤.៦៥៣

-

៤.៥៣៣.៧៣០ ១៨.៣៣៨.៩៣៨

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៦០ដល់់ទំំព័័រទីី ៣២០គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ

258

៨១.១៣៧ ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨

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

របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់

259

សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(៩១.៥៩៣.៣៤៤)

(៣៧៣.៤៣១.៤៩៩)

៥១.៧០៥.៨២៤

២០៩.៥១១.៩៩៩

៤៧.៦៩៣.០២៩

១៩៤.៤៤៤.៤៧៩

៣៩.៧២៣.៧៥៣

១៦០.៩៦០.៦៤៧

(១៩.២៣០.៦៧០)

(៧៨.៤០៣.៤៤២)

(១៦.៣១៦.៧៨៨)

(៦៦.១១៥.៦២៥)

(៣.១៧៥.០៣៣)

(១២.៩៤៤.៦១០)

(១.៨៣៤.៦៨០)

(៧.៤៣៤.១២៣)

(៦៦.៣០៦.០១៨)

(២៧០.៣៣៥.០៧២)

៧៣.២៧៨.១០៩

២៩៦.៩២២.៨៩៨

(១០.១០៥.៥៧៣)

(៤១.២០០.៤២១)

(២២.៧៨៥.៦១៣)

(៩២.៣២៧.៣០៤)

(៧.០៥៦.៣៧៣)

(២៨.៧៦៨.៨៣៣)

(២៦៦.៤៤៧)

(១.០៧៩.៦៤៣)

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
សាច់់ប្រា�ក់់(បានប្រើ��ើក្នុុ�ង)/ចេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

៣១

ការប្រា�ក់់បានទទួួល
ការប្រា�ក់់បានបង់់
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលបានបង់់

១៨

សាច់់ប្រា�ក់់(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)/ចេ�ញពីីសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល កាលកំំណត់់លើ�ើស៣ខែ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ កាលកំំណត់់លើ�ើស៣ខែ�
ការទិិញទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ

១០

(១.៥១៣.៧៦២)

(៦.១៧១.៦០៨)

(១.១០៩.៨៣៧)

(៤.៤៩៧.០៦០)

ការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

១២

(២.៩៦៧.៩៤០)

(១២.១០០.២៩១)

(៣១០.៥៩៥)

(១.២៥៨.៥៣១)

៣០.២៥២

១២៣.៣៣៧

១៣០.៥៧៦

៥២៩.០៩៤

(២១.៦១៣.៣៩៦)

(៨៨.១១៧.៨១៦)

(២៤.៣៤១.៩១៦)

(៩៨.៦៣៣.៤៤៤)

សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
សាច់់ប្រា�ក់់ចេ�ញពីី/(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)សកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ

សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៧

៦៨.៩៦១.៦៨១

២៨១.១៥៦.៧៧៣

២៩.៥៤៦.០៤០

១១៩.៧២០.៥៥៤

ការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៧

(៦២.៧៩៣.៥៧២)

(២៥៦.០០៩.៣៩៣)

(២.០៥៧.៨១៥)

(៨.៣៣៨.២៦៦)

ប្រា�ក់់ដើ�ើមនៃ�ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យា

១១

(៩៨៤.៩១៩)

(៤.០១៥.៥១៥)

(៦១៥.០៨៩)

(២.៤៩២.៣៤១)

៥.១៨៣.១៩០

២១.១៣១.៨៦៥

២៦.៨៧៣.១៣៦

១០៨.៨៨៩.៩៤៧

(៨២.៧៣៦.២២៤)

(៣៣៧.៣២១.០២៣)

៧៥.៨០៩.៣២៩

៣០៧.១៧៩.៤០១

២៧៦.២១៨.០៣៥

១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

២០០.៤០៨.៧០៦

៨០៥.២៤២.១៨០

-

(៥.៦៣៣.៥៤៣)

-

១៣.១៦៦.៩១១

១៩៣.៤៨១.៨១១

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

២៧៦.២១៨.០៣៥

១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន

(តំំហយ)/កំំណើ�ើនសាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលសុុទ្ធធ
សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលដើ�ើមឆ្នាំំ�
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលដំំណាច់់ឆ្នាំំ��

៣០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៦០ដល់់ទំំព័័រទីី ៣២០គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ
ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

១.	ព័័ត៌៌មាានទូូទៅ�ៅ
	ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម
ដោ�យមានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�ូវបានធនាគារជាតិិ នៃ� កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារកណ្តាា�ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មមធនាគារ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០៨។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០ធនាគារបានប្តូូ�រនាមករណ៍៍របស់់ខ្លួួ�នទៅ�ជា ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។ ធនាគារ
គឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវមានកម្រិ�ិត បានចុះះ�បញ្ជីី�
ពាណិិជ្ជជកម្មមនៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�គឺឺក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Banking Group ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធធសាជីីវកម្មមក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរួួម
ចូូលជាធរមានចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។
	សកម្មមភាពអាជីីវកម្មមចម្្បងរបស់់ធនាគារ គឺឺការផ្តតល់់សេ�វាផ្នែ�ែកធនាគារពាណិិជ្ជជច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
	ការិិយាល័័យចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាគារមានទីីតាំំងបច្ចុុ�ប្្បន្ននស្ថិិ�តនៅ�អគារ ជាន់់ទីី១ ជាន់់ M ជាន់់ទីី២ និិងជាន់់ទីី៩ ផ្លូូ�វលេ�ខ១១០កែ�ងផ្លូូ�វលេ�ខ ៩៣ ភូូមិិ ៣ សង្កាា�ត់់ ស្រះ�ះចក
ខណ្ឌឌ ដូូនពេ�ញ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ។
	ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានអនុុម័័តឱ្្យចេ�ញផ្្សាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២១។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានសិិទ្ធិិ�កែ�ប្រែ�� និិងចេ�ញផ្្សាយ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះឡើ�ើងវិិញ។

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ
	គោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗដែ�លបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ ខាងក្រោ��ម។ គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាា�ង
មានសង្គគតិិភាពគ្រ�ប់់ឆ្នាំំ�ដែ�លបានបង្ហាា�ញទាំំងអស់់ លើ�ើកលែ�ងតែ�មានការបញ្ជាា�ក់់ផ្សេ�េ�ងពីីនេះ�ះ។

២.១	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
		របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម CIFRS ដែ�លផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុងទៅ�តាមស្តតង់់ដារទាំំងអស់់ដែ�លបានចេ�ញផ្្សាយដោ�យ
IASB រួួមទាំំងបំំណកស្រា�យ និិងវិិសោ�ធនកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លអាចកើ�ើតមានក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយចំំពោះ�ះស្តតង់់ដារនីីមួួយៗ។
		

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំតាមវិិធីីសាស្រ្ត�តថ្លៃ�ៃដើ�ើម លើ�ើកលែ�ងតែ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។

		ធនាគារលាតត្រ�ដាងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលនីីមួួយៗ ដែ�លបានរំំពឹឹងថានឹឹងប្រ�មូូលមកវិិញ ឬត្រូ�ូវទូូទាត់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមិិនលើ�ើស១២ខែ�
បន្ទាា�ប់់ពីីការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ជារយៈៈពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយលើ�ើសពីី១២ខែ� បន្ទាា�ប់់ពីីការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ជារយៈៈពេ�លវែែង។
		ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លស្រ�បទៅ�តាម CIFRS តម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្្យជាក់់លាក់់សំំខាន់់ៗ។ ហើ�ើយវាក៏៏តម្រូ�ូវឱ្្យ
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�កា
�ើ រវិិនិច្ឆ័័�
ិ យរបស់់ខ្លួន
�ួ នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនៃ�ការអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ គណនេ�យ្្យនេះ�ះផងដែ�រ។ ផ្នែ�ែកដែ�លទាក់់ទងនឹង
ឹ ការវិិនិច្ឆ័័�
ិ យ ឬភាពស្មុុគស្មា
�
ញ
�ា ក្នុុ�ង
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ឬផ្នែ�ែកដែ�លការសន្មមត និិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្ដដចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣ ។
		របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុជា
� ភាសាអង់់គ្លេ�េស ត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងចេ�ញពីី របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុជា
� ភាសាខ្មែ�រែ ។ ក្នុុ�ងករណីីមិន
ិ មានសង្គគតិភា
ិ ព ឬមានភាពខុុសគ្នាា�ក្នុុង
�
ការបកស្រា�យរវាងភាសាទាំំងពីីរ នោះ�ះត្រូ�ូវយករបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាភាសាខ្មែ�ែរជាគោ�ល។

២.២	ស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិងបំំណកស្រា�ាយ
		ក)	ស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិងវិិសោ�ោធនកម្មម ដែ�លធនាាគាារបាានអនុុវត្តត
			ធនាគារបានអនុុវត្តតស្តតង់់ដារ និិងវិិសោ�ធនកម្មមដូូចខាងក្រោ��មជាលើ�ើកដំំបូូង សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
ឆ្នាំំ�២០២០៖
				និិយមន័័យនៃ�ពាក្្យ “សារវន្តត” – វិិសោ�ធនកម្មម CIAS ១ និិង CIAS ៨
			

ការកែ�ប្រែ��ក្រ�បខណ្ឌឌគោ�លគំំនិិត សម្រា�ប់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

			វិិសោ�ធនកម្មមខាងលើ�ើនេះ�ះ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើចំំនួួនដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទមុុនៗទេ� ហើ�ើយធនាគារមិិនរំំពឹឹងថាវាមាន
ផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតចំំពោះ�ះការិិយបរិិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងការិិយបរិិច្ឆេ�េទអនាគតទេ�។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.២	ស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិងបំំណកស្រា�ាយ (ត)
		ខ)	ស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិងបំំណកស្រា�ាយដែ�លធនាាគាារមិិនទាាន់់បាានអនុុវត្តត
			ធនាគារមិិនបានអនុុវត្តតមុុនកាលកំំណត់់នូូវស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យថ្មីី� និិងបំំណកស្រា�យដែ�លត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្្សាយរួួច ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាន់់ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវអនុុវត្តត
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ទេ�។ ធនាគារមិិនរំំពឹឹងថាស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតលើ�ើមូូលធនរបស់់
ធនាគារ សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នាពេ�លអនាគត និិងចំំពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការនាពេ�លអនាគតខាងមុុខនេះ�ះទេ�។

២.៣
		

កាារប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
(ឃ)	រូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ោល និិងរូូបិិយប័័ណ្ណណសម្រា�ាប់់បង្ហាា�ញ

			គណនីីទាំំងអស់់ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានវាស់់តម្លៃ�ៃដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់រូូបិិយប័័ណ្ណណនៃ�បរិិយាកាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចចម្្បង
ដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ (ហៅ�កាត់់ថា “រូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល”)។ រូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�លគឺឺប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដោ�យសារវាមានឥទ្ធិិ�ពលជាសារវន្តតលើ�ើ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកដែ�លជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល និិងរូូបិិយប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់បង្ហាា�ញ
របស់់ធនាគារ។

		

(ខ)

ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារ និិងសមតុុល្យយ

			ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការជារូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានប្ដូូ�រទៅ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់នាកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការនោះ�ះ។ ចំំណេ�ញនិិង
ខាតពីីប្រ�តិិបត្ដិិ�ការទាំំងនេះ�ះ និិងពីីការប្ដូូ�រទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលរូូបិិយវត្ថុុ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងក្រៅ��ពីីប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ង
ចំំណេ�ញ-ខាត។
			ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការប្តូូរ� រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណដែណ �លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ងប្រា�ក់
ឹ
ក
់ ម្ចីី� ត្រូ�វូ បានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងខ្ទង់
ទ ចំំណា
់
យការប្រា�ក់់។ ចំំណេ�ញ
និិងខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត តាមមូូលដ្ឋាា�នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធ។

		

(គ)

កាារបង្ហាា�ញជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀល

			អនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ស្តីី�ពីីគណនេ�យ្្យ និិងសវនកម្មម របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបង្ហាា�ញជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល។ របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផល
លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ និិងរបាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់មធ្្យមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�/ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ។ ទ្រ�ព្្យសកម្មម
បិិទបញ្ជីី� នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រមូូលធនភាគទុុនិិកត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងមូូលធនហើ�ើយរាល់់លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រផ្សេ�េ�ងៗ
ទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ។
			ធនាគារបានប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ផ្លូូ�វការដែ�លផ្្សព្វវផ្្សាយដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល។ គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ អត្រា�មធ្្យមសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� នេះ�ះ
គឺឺ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៧៧ រៀ�ៀល (២០១៩ ៖ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៥២ រៀ�ៀល) ហើ�ើយអត្រា�បិិទបញ្ជីី�គឺឺ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៤៥រៀ�ៀល (២០១៩ ៖ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៧៥រៀ�ៀល)។

២.៤	សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល
		ក្នុុ�ងការបង្ហាា�ញរបាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលរួួមមាន សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់មិិនជាប់់កម្រិ�ិត
នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ និិងការ វិិនិិយោ�គសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលរយៈៈពេ�លខ្លីី�ដែ�លមានរយៈៈពេ�ល
កំំណត់់បីីខែ� ឬតិិចជាងបីីខែ� ដែ�លធនាគារអាចមាន លទ្ធធភាពពេ�ញលេ�ញក្នុុ�ងការដកសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់ និិងមានហានិិភ័័យ
បម្រែ��បម្រួ�ួលតម្លៃ�ៃតិិចតួួច។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

និិងបំំណុុលដែ�លបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នីីមួួយៗ និិងមូូលធនរបស់់ភាគទុុនិិក ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ថ្ងៃ�ៃ

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
		

(ក) 	ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់

			

ធនាគារបែ�ងចែ�កទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន ទៅ�តាមចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នៃ�ការវាស់់វែែងដូូចខាងក្រោ��ម៖

				ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ រួួមមាន សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល
និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ និិង
				ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងនាពេ�លបន្ទាា�ប់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ (OCI)
			ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�តាមគំំរូូអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យានៃ�
លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
			ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ចំំណេ�ញឬខាតនឹឹងត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ឬក្នុុ�ង OCI ។ ចំំពោះ�ះការ
វិិយោ�គក្នុុ�ងឧបករណ៍៍មូូលធនដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ការកត់់ត្រា�គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើជម្រើ��ើសរបស់់ធនាគារនាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់
លើ�ើកដំំបូូង ថាតើ�ើធនាគារបានទទួួលស្គាា�ល់់ការវិិនិិយោ�គមូូលធនតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�ត (FVOCI) ឬទេ�។

			(i)	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង OCI រួួមមាាន៖
					មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ហើ�ើយដែ�លធនាគារបានជ្រើ��ើសរើើ�សនាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើក
ដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ជាជាងក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

		

(ii)	ធនាាគាារបាានធ្វើ�ើចំំណា
�
ាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ខ្លួួនតា
� ាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់តែ�ក្នុុង
� ករណីីដែ�លស្រ�បតាាមលក្ខខណៈៈវិិនិច្ឆ័
ិ យ
�័ ដូូចខាាង

ក្រោ��ោមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ៖
					ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ក្នុុ�ងគំំរូូអាជីីវកម្មម ដែ�លមានគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីប្រ�មូូលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា និិង
					លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាដែ�លនាំំឱ្្យមានកាលបរិិច្ឆេ�េទជាក់់លាក់់នានា ចំំពោះ�ះលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ ដែ�លជាការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិង
ការប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង ទៅ�លើ�ើចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើមដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់។

		

(ខ)

កាារទទួួលស្គាា�ល់់ និិងកាារឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់

			ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារក្លាា�យជាភាគីីមួួយក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យានៃ�ឧបករណ៍៍ណាមួួយ។ ការទិិញនិិងការលក់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តាមមធ្យោ�ោ�បាយធម្មមតា ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នាកាលបរិិច្ឆេ�េទជួួញដូូរ ជាកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ការទិិញ ឬលក់់ទ្រ�ព្្យ
សកម្មម។
			ទ្រ�ព្្យសកម្មម ហិ ិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � ត្រូ �ូ វ បានគេ�ឈប់់ ទទួ ួ លស្គា ា � ល់ ់ នៅ�ពេ�លដែ�លសិិ ទ្ធិិ�ក្នុុ � ង ការទទួួ លលំំហូ ូ រ សាច់់ ប្រា�ក់ ់ ពី ី ទ្រ�ព្្ យសកម្មម នោះ�ះ បានហួួ ស
កាលកំំណត់់ ឬត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរ ហើ�ើយធនាគារបានផ្ទេ�េរនូូវរាល់់ហានិិភ័័យជាសារវន្តត និិងផលកម្មមសិិទ្ធិិ�ទំាា�ង អស់់។ ចំំណេ�ញឬខាតពីីការឈប់់ទទួួល
ស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត នៅ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់។

		

(គ)

កាារវាាស់់វែែង

			នាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ធនាគារវាស់់វែែងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប បូូកបន្ថែ�ែមជាមួួយនឹឹងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ
ដែ�លបានចំំណាយផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្នុុ�ងករណីីដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិនត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង
ចំំណេ�ញ-ខាត (FVPL)។ បន្ទាា�ប់់ពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងភ្លាា�ម សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានរំំពឹឹងទុុក (ECL) ត្រូ�ូវបានទទួួល
ស្គាា�ល់់សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការខាតតាមគណនេ�យ្្យមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ង
ចំំណេ�ញ-ខាត នៅ�ពេ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមមួួយត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងថ្មីី�។
			ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានដេ�រីីវេេទីីវ ត្រូ�ូវបានគេ�គិិតទៅ�លើ�ើចំំនួួនរបស់់វាទាំំងស្រុ�ុងនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់វាសម្រា�ប់់ការ
ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង។
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
		

(គ)

កាារវាាស់់វែែង (ត)

			ឧបករណ៍៍បំំណុុល
			ការវាស់់វែែងឧបករណ៍៍បំំណុុលគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើគំំរូូអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង លក្ខខណៈៈនៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ។ ធនាគារធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឧបករណ៍៍បំំណុុលរបស់់ខ្លួួ�ន ទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនៃ�ការវាស់់វែែងណាមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មការវាស់់វែែងទាំំង
ពីីរប្រ�ភេ�ទ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
			

(i)	ថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់៖ ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការប្រ�មូូលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា ដែ�លលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នោះ�ះ
គឺឺជាការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង (SPPI) ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់។ តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានកែ�តម្រូ�ូវទៅ�តាមសំំវិិធានធនការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុកដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់។ ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងចំំណូូលការប្រា�ក់់ ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

			

(ii)	ចំំពោះ�ះឥណទានផ្តតល់់ឱ្្យបុុគ្គគលិិកដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ទាបជាងអត្រា�ទីីផ្្សារ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន
នៃ�ការទូូទាត់់សាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគត និិងធ្វើ�ើ�អប្្បហារតាមអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្្សារនៃ�ឥណទានប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�។ ចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ង
រវាងសាច់់ប្រា�ក់់បានបង់់ និិងតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងពេ�លអនាគតបានទទួួល ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាលាភការរបស់់បុុគ្គគលិិក។
ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ពន្្យារ និិងត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ក្នុុ�ងចំំណាយអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
អាស្រ័�័យទៅ�តាមថិិរវេេលានៃ�ឥណទាននោះ�ះ។

			ឧបករណ៍៍មូូលធន
			ធនាគារវាស់់វែែងឧបករណ៍៍មូូលធនទាំំងអស់់នៅ�ពេ�លបន្ទាា�ប់់មក តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។ ប្រ�សិិនបើ�ើគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនាគារជ្រើ��ើសរើើ�សបង្ហាា�ញ
ចំំណេ�ញឬខាតនៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បចំំពោះ�ះការវិិនិិយោ�គមូូលធន ក្នុុ�ងOCI នោះ�ះមិិនមានការចាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញនាពេ�លបន្ទាា�ប់់មកចំំពោះ�ះចំំណេ�ញ
ឬខាតនៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បទៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតទេ� ដោ�យមានការអនុុញ្ញាា�តឱ្្យឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ការវិិនិិយោ�គនោះ�ះ។ ភាគលាភបានពីីការវិិនិិយោ�គ
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបន្តតទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ជាចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលការទូូទាត់់នោះ�ះ។ ការខាត
ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (និិងការកត់់ត្រា�ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញ) ចំំពោះ�ះការវិិនិិយោ�គមូូលធន
ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាម FVOCI មិិនត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ�។

(ឃ)

កាារធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឡើ�ើងវិិញ

			ធនាគារធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឡើ�ើងវិិញ នៅ�ពេ�លដែ�លគំំរូូអាជីីវកម្មមសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន មានការប្រែ��ប្រួ�ួល។

		

(ង)

កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

			ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃ ECL តាមមូូលដ្ឋាា�នរំំពឹឹងមើ�ើលទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគត ដែ�លទាក់់ទងជាមួួយនឹឹងឧបករណ៍៍បំំណុុលរបស់់ខ្លួួ�នដែ�លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម
ដករំំលស់់ និិងតាម FVOCI ជាហានិិភ័័យដែ�លកើ�ើតពីីកិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន (រួួមទាំំង ឥណទានវិិបារូូបន៍៍ និិងចំំណែ�កឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ដែ�លមិិនទាន់់បានដក) និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ធនាគារទទួួលស្គាា�ល់់សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ចំំពោះ�ះការខាតប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ការវាស់់វែែង ECL ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីី ៖
				ចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ង និិងចំំនួួនដែ�លបានថ្លឹឹ�ងប្រូ�ូបាប ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងមួួយចំំនួួន
				ពេ�លវេេលានៃ�តម្លៃ�ៃទឹឹកប្រា�ក់់ និិង
				ព័័ត៌៌មានដែ�លមានភាពសមហេ�តុុផល និិងមានការគាំំទ្រ� ដែ�លអាចរកបានដោ�យមិិនចាំំបាច់់មានការចំំណាយ និិងការខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងលើ�ើសលប់់
នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ អំំពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងការព្្យាករអំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌនាពេ�លអនាគត
			

ធនាគារបានអនុុវត្តតវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល ចំំពោះ�ះការវាស់់វែែង ECL សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទដូូចខាងក្រោ��ម៖

				ឧបករណ៍៍បំំណុុលដែ�លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ និិង
				កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

		

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
		
(ង)
កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ត)
			

អនុុវត្តតវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាលផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើបម្រែ��បម្រួ�ួលហានិិភ័័យឥណទាន ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង៖

			(i)	ដំំណាាក់់កាាលទីី ១ ៖ ECL ១២ខែ�
				ដំំណាក់់ កា លទីី ១ រួួ ម បញ្ចូូ� លនូ ូ វ ទ្រ�ព្្យសកម្មម ហិ ិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � ដែ�លមិិ ន មានកំំណើ�ើនហានិិ ភ័ ័ យ ឥណទានគួួ រ ឱ្ ្ យ កត់់ សម្គា ា � ល់ ់ ចា ប់់ តាំំង ពីី កា រ
ទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ឬមានហានិិភ័័យឥណទានកម្រិ�ិតទាប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ECL ១២ខែ� ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយ
ចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

			(ii)	ដំំណាាក់់កាាលទីី ២ ៖ ECL ពេ�ញមួួយអាាយុុកាាល – មិិនមាានកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
				ដំំណាក់់កាលទីី ២ រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើក
ដំំបូូង (លើ�ើកលែ�ងតែ�វាមានហានិិភ័័យឥណទានទាបនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍) ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញពីីការថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃ។ ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាលត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

			(iii)	ដំំណាាក់់កាាលទីី ៣ ៖ ECL ពេ�ញមួួយអាាយុុកាាល – មាានកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
				ដំំណាក់់កាលទីី ៣ រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាលត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

		

(ច)

កាារកែ�ប្រែ��ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន

			ជួួនកាលធនាគារបានចរចាឡើ�ើងវិិញ ឬបានកែ�ប្រែ��លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យានៃ�ឥណទានអតិិថិិជនឡើ�ើងវិិញ។ នៅ�ពេ�លដែ�លមានហេ�តុុការណ៍៍
នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើខ្លឹឹ�មសារនៃ�លក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី�មានភាពខុុសគ្នាា�ជា សារវន្តតពីីលក្ខខខណ្ឌឌដំំបូូងឬទេ�។ ធនាគារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះដោ�យគិិត
ពិិចារណាទៅ�លើ�ើកត្តាា�ផ្សេ�េ�ងៗ ក្នុុ�ងចំំណោ�មកត្តាា�ជាច្រើ��ើន ដូូចខាងក្រោ��ម៖
				ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មានផលវិិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ហើ�ើយការកែ�ប្រែ��ពិិតជាអាចជួួយកាត់់បន្ថថយលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា ឱ្្យនៅ�ត្រឹ�ឹមចំំនួួន
ដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់រំំពឹឹងថាមានលទ្ធធភាពបង់់ប្រា�ក់់
				ថាតើ�ើមានលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី�សំំខាន់់ៗត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ ដូូចជាការបែ�ងចែ�កប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ/ផលចំំណេ�ញដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលធន ដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់
ជាសារវន្តតលើ�ើទិិន្ននន័័យហានិិភ័័យរបស់់ឥណទាននោះ�ះ
				ការពន្្យារពេ�លឥណទានជាក់់លាក់់ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មិិនមានផលវិិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
				ការប្រែ��ប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់ជាក់់លាក់់
				ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រប្រ�ភេ�ទរូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់ឥណទាន
				ការដាក់់បញ្ចូូ�លទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� ការធានាផ្សេ�េ�ងៗ ឬការពង្រី�ីកទំំហំំឥណទាន ដែ�លមានផលបះះពាល់់ជាសារវន្តតលើ�ើ ហានិិភ័័យនៃ�ឥណទាននោះ�ះ
			ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌមានភាពខុុសគ្នាា�ជាសារវន្តត ធនាគារឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដើ�ើម និិងទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម “ថ្មីី�” តាមតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�ប និិងគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពថ្មីី�សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមឡើ�ើងវិិញ។ បន្ទាា�ប់់មក កាលបរិិច្ឆេ�េទឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ត្រូ�ូវបាន
ចាត់់ទុុកជាកាលបរិិច្ឆេ�េទទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង សម្រា�ប់់ការគណនារកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ រួួមទាំំងការកំំណត់់រកថាតើ�ើមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យ
ឥណទានជាសារវន្តតបានកើ�ើតឡើ�ើងឬទេ�។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ ធនាគារក៏៏វាយតម្លៃ�ៃផងដែ�រថាតើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ដែ�លបានទទួួល
ស្គាា�ល់់ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងឬទេ� ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លការចរចាត្រូ�ូវ
ស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យកូូនបំំណុុល ដែ�លមិិនមានលទ្ធធភាពទូូទាត់់សងប្រា�ក់់ទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀងរួួចហើ�ើយ។ លម្អៀ�ៀ�ងនៃ�តម្លៃ�ៃយោ�ង
ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ជា “ចំំណេ�ញឬខាត ពីីការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់”។
			ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌមិិនខុុសគ្នាា�ជាសារវន្តត នោះ�ះការចរចា ឬការកែ�ប្រែ��មិិនបណ្តាា�លឱ្្យមានការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទេ� ហើ�ើយធនាគារគណនាតម្លៃ�ៃ
យោ�ងដុុលឡើ�ើងវិិញ អាស្រ័�័យទៅ�តាមលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានកែ�ប្រែ�� និិងទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណេ�ញឬខាតពីីការកែ�ប្រែ��
នេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។ តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលត្រូ�ូវបានគណនាឡើ�ើងវិិញ ដោ�យធ្វើ�ើ�អប្្បហារលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ដែ�លបានកែ�ប្រែ�� តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់
មានប្រ�សិិទ្ធធភាពដំំបូូង (ឬ អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូវឥណទាន សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទានដែ�លបានទិិញ ឬបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។
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២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៦	បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
		បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារក្លាា�យជាភាគីីមួួយ នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យានៃ�ឧបករណ៍៍ណាមួួយ។ បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ
រួួមមាន ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់កម្ចីី� បំំណុុលភតិិសន្្យា និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ។
		បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដកចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ចំំពោះ�ះបំំណុុលប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងអស់់ដែ�លមិិនវាស់់វែែង
តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។
		បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់។ បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវ
បានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ មានដូូចជា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់កម្ចីី� បំំណុុលភតិិសន្្យា
និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ។
		បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ នៅ�ពេ�លដែ�លវាត្រូ�ូវបានបង្វិិ�លអស់់ ឬបើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ�� ទេ�វាត្រូ�ូវបានព្រ�មព្រៀ��ៀងឱ្្យបញ្្ឈប់់ការសងប្រា�ក់់
តទៅ�ទៀ�ៀត។

២.៧	កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិងកិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
		កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទានដែ�លធនាគារបានផ្តតល់់ ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមចំំនួួនសំំវិិធានធនបាត់់បង់់។ ធនាគារមិិនបានផ្តតល់់កិិច្ចចសន្្ យាផ្តតល់់ឥណទាន
ណាមួួយ ដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ទាបជាងអត្រា�ទីីផ្្សារទេ� ឬកិិច្ចចសន្្យាដែ�លអាចត្រូ�ូវបានទូូទាត់់ជាសាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ឬតាមរយៈៈការផ្តតល់់ ឬការចេ�ញ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតទេ�។
		កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គឺឺជាកិិច្ចចសន្្យាទាំំងឡាយណាដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យអ្ននកចេ�ញផ្្សាយការធានា ធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ជាក់់លាក់់មួួយដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់សំំណង
ទៅ�អ្ននកកាន់់កាប់់ ចំំពោះ�ះការខាតបង់់ដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើង ដោ�យសារកូូនបំំណុុលណាមួួយមិិនបានសងបំំណុុលនៅ�ពេ�លដល់់ថ្ងៃ�ៃកំំណត់់ ដោ�យអនុុលោ�ម
ទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ឧបករណ៍៍បំំណុុលនោះ�ះ។ ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឱ្្យធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអង្គគភាពផ្សេ�េ�ងៗ
ជំំនួួសគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្្បីីធានាលើ�ើឥណទាន ឥណទានវិិបារូូបន៍៍ និិងហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ។
		ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទផ្តតល់់ការធានានោះ�ះ។ ការធានា
ត្រូ�ូវបានព្រ�មព្រៀ��ៀងតាមលក្ខខខណ្ឌឌស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតស្មើ�ើ�ភាពគ្នាា� ហើ�ើយតម្លៃ�ៃបុុព្វវលាភដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀងមានចំំនួួនប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃនៃ�កាតព្វវកិិច្ចច
ក្នុុ�ងការធានា។ បុុព្វវលាភដែ�លត្រូ�ូវទទួួលនាពេ�លអនាគត មិិនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ទេ�។ បន្ទាា�ប់់មកកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាម
ចំំនួួនណាមួួយដែ�លខ្ពពស់់ជាងគេ�រវាងចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមគំំរូូ ECL ក្រោ��ម CIFRS ៩ ស្តីី�ពីី “ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�” និិងចំំនួួន
ស្តីី�ពីី “ប្រា�ក់់ចំំណូូលពីីកិិច្ចចសន្្យាជាមួួយអតិិថិិជន” ទៅ�តាមការសមស្រ�ប។
		ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមបទពិិសោ�ធន៍៍នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា� និិងប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការខាតបង់់ក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក និិងបូូក
បន្ថែ�ែមជាមួួយនឹឹងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ ចំំណូូលកម្រៃ��សោ�យហ៊ុុ�យដែ�លរកបាន ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមមូូលដ្ឋាា�នថេ�រ អាស្រ័�័យទៅ�
តាមអាយុុកាលនៃ�ការធានានោះ�ះ។
		កំំណើ�ើនបំំណុុលដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធានា ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងខ្ទទង់់ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។
		ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ECL ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាសំំវិិធានធន (ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ)។
ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ ហើ�ើយដែ�លធនាគារមិិនអាចកំំណត់់ ECL
ដាច់់ដោ�យឡែ�ក ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាឥណទានដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ពីីសមាសធាតុុឥណទានទាំំងនោះ�ះ ECL នៃ�កិិច្ចចសន្្យាដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់រួួមគ្នាា�ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល ECL រួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា� លើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ឥណទាន នោះ�ះ
ECL ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាសំំវិិធានធន។

២.៨

កាារកាាត់់កងឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

		ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកាត់់កង ហើ�ើយចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធបន្ទាា�ប់់ពីីកាត់់កងត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�តាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ក្នុុ�ងការកាត់់កងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយធនាគារមានបំំណងនឹឹងទូូទាត់់តាម
មូូលដ្ឋាា�នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ឬមានបំំណងទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទូូទាត់់បំំណុុលក្នុុ�ងពេ�លដំំណាលគ្នាា�។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងដកនឹឹងចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូលបង្គគរ ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍របស់់ CIFRS ១៥

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.៩	ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
		ទ្រ�ព្្យសម្្បត្ដិិ� និិងបរិិក្ខាា�រត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំំលស់់បង្គគរ។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមរួួមមានចំំណាយផ្ទាា�ល់់ផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លបានចំំណាយក្នុុ�ងការទិិញ
ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ។
		ចំំណាយបន្តតបន្ទាា�ប់់ផ្សេ�េ�ងៗត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ឬត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាទ្រ�ព្្យដាច់់ដោ�យឡែ�កតាមការសមស្រ�ប
តែ�នៅ�ពេ�លដែ�លមានភាពប្រា�កដថាផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាពេ�លអនាគតនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះនឹឹងហូូរចូូលមកក្នុុ�ងធនាគារ ហើ�ើយថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ
អាចត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងគួួរឱ្្យជឿ�ឿជាក់់បានតែ�ប៉ុុ�ណោ្ណះ�ះ�។ រាល់់ចំំណាយលើ�ើការជួួសជុុល និិងការថែ�ទាំំផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កនៅ�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍លទ្ធធផល ក្នុុ�ង ការិិយបរិិច្ឆេ�េទហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង។
		សំំណង់់កំំពុុងសាងសង់់មិិនត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ទេ�។ ការដករំំលស់់លើ�ើទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�និិងបរិិក្ខាា�រ ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់វិិធីីសាស្រ្ត�តរំំលស់់ថេ�រដើ�ើម្្បីី
បែ�ងចែ�កថ្លៃ�ៃដើ�ើមទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃសំំណល់់របស់់វា អាស្រ័�័យទៅ�តាមអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
រយៈៈពេ�លរំំលស់់គិិតជាឆ្នាំំ�
ការកែ�លម្អអលើ�ើទ្រ�ព្្យជួួល

រយៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាង រវាងថិិរវេេលានៃ�កិិច្ចចសន្្យាជួួល និិងអាយុុកាលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់វាចំំនួួន ១០ឆ្នាំំ�

បរិិក្ខាា�រការិិយាល័័យ

៥

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រិិម និិងបរិិក្ខាា�របំំពាក់់

៥

បរិិក្ខាា�រកុំំ�ព្្យូូទ័័រ

៣-៥

យានយន្តត

៥

		ការដករំំលស់់លើ�ើសំំណង់់កំំពុុងសាងសង់់ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមមានភាពរួួចរាល់់សម្រា�ប់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់។ អាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់របស់់ទ្រ�ព្្យ
សកម្មមត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងកែ�តម្រូ�ូវតាមការសមស្រ�ប នាដំំណាច់់កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
		ប្រ�សិិនបើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមណាមួួយ លើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិិញបាន វាត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�បន្ថថយភ្លាា�មឱ្្យនៅ�ត្រឹ�មតម្លៃ�ៃប៉ា
ឹ
ន់
�ា ស្មា
់ ន
�ា ដែ�លអាចស្រ�ង់់មក
វិិញបាន។
		ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្ដិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសាច់់ប្រា�ក់់បានពីីការលក់់ និិងតម្លៃ�ៃយោ�ង ហើ�ើយត្រូ�ូវបានទទួួល
ស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

២.១០	ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូូបីី
		ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីីដែ�លរួួមមានអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណកម្មមវិិធីីកុំំ�ព្្យូូទ័័រដែ�លបានទិិញ និិងចំំណាយពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំំលស់់បង្គគរ និិងការខាត
ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណកម្មមវិិធីីកុំំ�ព្្យូូទ័័រដែ�លបានទិិញ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�មូូលធនកម្មមតាមមូូលដ្ឋាា�នថ្លៃ�ៃដើ�ើមដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ក្នុុ�ងការ
ទិិញកម្មមវិិធីីជាក់់លាក់់នោះ�ះមកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�រំំលស់់តាមវិិធីីសាស្រ្ត�តរំំលស់់ថេ�រ លើ�ើអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរបស់់វាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ�។
		ចំំណាយនានាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការថែ�រក្្សាកម្មមវិិធីីកុំំ�ព្្យូូទ័័រ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណាយនៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។

២.១១

កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

		ទ្រ�ព្្យសកម្មមរូូបីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់មិិនកំំណត់់ មិិនត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ទេ� និិងត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�រកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃរបស់់
វា ឬញឹឹកញាប់់ជាងនេះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�លមានព្រឹ�ឹតិ្តត�ការណ៍៍ ឬការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយចង្អុុ�លបង្ហាា�ញថាវាអាចមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនមែ�ន
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លត្រូ�ូវដករំំលស់់ ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លមានព្រឹ�ឹតិ្តត�ការណ៍៍ ឬការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាលៈៈទេ�សៈៈ
ណាមួួយចង្អុុ�លបង្ហាា�ញថា តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វានឹឹងមិិនអាចស្រ�ង់់មកវិិញបាន។ ការខាតបង់់បណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមចំំនួួន
លម្អៀ�ៀ�ងរវាងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ធៀ�ៀបជាមួួយតម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិិញបាន។ តម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិិញបានគឺឺជាតម្លៃ�ៃមួួយណាដែ�លខ្ពពស់់ជាងគេ�
រវាងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ដកចំំណាយក្នុុ�ងការលក់់ចញ និិងតម្លៃ�ៃនៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ក្នុុ�ងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានដាក់់ជាក្រុ�ុម
តូូចៗបំំផុុត ដែ�លគេ�អាចកំំណត់់លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់វាដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នា្្� ដែ�លវាមានឯករាជ្្យទាំំងស្រុ�ុងពីីលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចូូលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ឬក្រុ�ុមទ្រ�ព្្យសកម្មមដទៃ� (ក្រុ�ុមបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់)។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរកមើ�ើលលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការកត់់ត្រា�
ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញ នៅ�រៀ�ៀងរាល់់ដំំណាច់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១១ កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
		ការខាតដែ�លបណ្តាាលម
�
កពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុក
� ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។ ការកត់់ត្រា�ត្រ�លប់់
មកវិិញនៃ�ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតទៅ�តាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ ដែ�លមិិនលើ�ើស
តម្លៃ�ៃយោ�ងដែ�លបានកំំណត់់ កាត់់កងជាមួួយនឹឹងរំំលស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនបានទទួួលស្គាា�ល់់ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។

២.១២ 	ភតិិសន្យាា�
		 ធនាាគាារជាាភាាគីីអ្ននកជួួល
		នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចសន្្យា ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើកិិច្ចចសន្្យានោះ�ះ ឬខ្លឹឹ�មសាររបស់់វាជាភតិិសន្្យាដែ�រឬទេ�។ កិិច្ចចសន្្យាមួួយ ឬ ខ្លឹឹ�មសារនៃ�កិិច្ចចសន្្យាមួួយ
ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាភតិិសន្្យាប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចសន្្យានោះ�ះផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លណាមួួយ
ជាថ្នូូ�រនឹឹងការបង់់ប្រា�ក់់។
		កិិច្ចចសន្្យាអាចមានទាំំងធាតុុភតិិសន្្យា និិងធាតុុមិិនមែ�នភតិិសន្្យា។ ធនាគារបានបែ�ងចែ�កសាច់់ប្រា�ក់ក្នុុ
់ ងកិ
� ច្ចចសន្្
ិ
យា ជាធាតុុភតិិសន្្យា និិងធាតុុមិិនមែ�នភតិិសន្្យា
អាស្រ័�័យថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់វា។
		លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងភតិិសន្្យាត្រូ�វូ បានចរចាឡើ�ើងវិិញតាមមូូលដ្ឋា�ន
ា ដាច់់ដោ�យឡែ�ក និិងមានលក្ខខខណ្ឌឌខុុសៗពីីគ្នាា�។ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងភតិិសន្្យាមិិនបានបណ្តាា�លឱ្្យមាន
កិិច្ចចសន្្យាណាមួួយ ក្រៅ��ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានធានា នៅ�ក្នុុ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមភតិិសន្្យាដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ដោ�យភាគីីម្ចាា�ស់់ជួួលនោះ�ះទេ�។ ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ដែ�លត្រូ�ូវបានជួួល អាចនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាទ្រ�ព្្យធានាក្នុុ�ងការខ្ចីី�ប្រា�ក់់ទេ�។
		ភតិិសន្្យាត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងជាបំំណុុលពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លបានជួួល មានភាពរួួចរាល់់
សម្រា�ប់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់។
		ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលដែ�លកើ�ើតពីីភតិិសន្្យា ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមមូូលដ្ឋាា�នតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន។

		

(ក)	បំំណុុលភតិិសន្យាា�

			បំំណុុលភតិិសន្្យារួួមបញ្ចូូ�លនូូវតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្ននសុុទ្ធធនៃ�ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាថេ�រ (រួួមទាំំង ការបង់់ប្រា�ក់់ថេ�រផ្សេ�េ�ងៗ)ដកនឹឹងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗ
សម្រា�ប់់ការជួួលដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាន។

វាស់់វែែងបំំណុុល។
			ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អប្្បហារ ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ជាក់់ស្តែ�ែងក្នុុ�ងភតិិសន្្យា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មិិនអាចកំំណត់់បានដោ�យភាពងាយ
ស្រួ�ួលនោះ�ះ ដែ�លជាទូូទៅ�ចំំពោះ�ះករណីីភតិិសន្្យានៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ភាគីីអ្ននកជួួលត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់អត្រា�កំំណើ�ើនប្រា�ក់់កម្ចីី�នោះ�ះ ហើ�ើយវាគឺឺជាអត្រា�ដែ�ល
ភាគីីអ្ននកជួួលនីីមួួយៗត្រូ�ូវចំំណាយ ដើ�ើម្្បីីទទួួលបានប្រា�ក់់កម្ចីី� ដែ�លមានភាពចាំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីទទួួលបានទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិយាកាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ជាមួួយនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌ និិងការធានាប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�។
			ដើ�ើម្្បីីកំំណត់អ
់ ត្រា�កំំណើ�ើនប្រា�ក់់កម្ចីី� ធនាគារអាចធ្វើ�ើទៅ� �បានដោ�យប្រើ��ើហិិរញ្ញញប្្បទានភាគីីទីបី
ី ដែី �លទទួួលបានពីីភាគីីអ្នក
ន ជួួលនីមួ
ី យ
ួ ៗ គឺឺជាចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើម
�
ហើ�ើយកែ�តម្រូ�ូវលើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រលក្ខខខណ្ឌឌហិិរញ្ញញប្្បទាន ចាប់់តាំំងពីីហិិរញ្ញញប្្បទានភាគីីទីីបីីទទួួលបាន។
			ការទូូទាត់ភតិ
់ សន្្
ិ
យាត្រូ�វូ បានបែ�ងចែ�ករវាងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងចំំណាយការប្រា�ក់់។ ចំំណាយការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុក
� ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
នៃ�ភតិិសន្្យានោះ�ះ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រតាមកាលកំំណត់់មួួយ លើ�ើចំំនួួនសមតុុល្្យបំំណុុលដែ�លនៅ�សល់់ ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនីីមួួយៗ។

		

(ខ)	ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់

			ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដែ�លរួួមមាន៖
				ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�បំំណុុលភតិិសន្្យាដែ�លបានវាស់់វែែងលើ�ើកដំំបូូង
				ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាណាមួួយដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ឬមុុនកាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ដកការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗដែ�លទទួួល
បានពីីការជួួល

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

			ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្រោ��មជម្រើ��ើសដែ�លអាចពន្្យាររយៈៈពេ�លបាន ប្រ�កបដោ�យភាពសមហេ�តុុផល ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងការ

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១២ 	ភតិិសន្យាា� (ត)
		

(ខ)	ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់ (ត)

				ចំំណាយផ្ទាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង និិង
				ចំំណាយសម្រា�ប់់ការជួួសជុុសឡើ�ើងវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន
			ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាទូូទៅ�ត្រូ�វូ បានដករំំលស់តា
់ មមូូលដ្ឋាន
�ា រំំលស់ថេ់ �រ លើ�រើ យៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាងគេ�រវាង អាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់
របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងរយៈៈពេ�លជួួល។ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានបំំណងជាក់់លាក់់ដ៏សមហេ�តុុផលក្នុុ
៏
ង
� ការទិិញ នោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់
នោះ�ះត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ លើ�ើអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់មូូលដ្ឋាា�នរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ។
			បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ និិងការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយុុចះះតម្លៃ�ៃបង្គគរ
ប្រ�សិិនបើ�ើមាន។

		

(គ)

កាារទូូទាាត់់ភតិិសន្យាា�ក្រោ��ោមកាារលើ�ើកលែ�ងផ្សេ�េងៗ

			ការទូូទាត់់នានាដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមមូូលដ្ឋាា�នថេ�រ ជាចំំណាយនៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។
ភតិិសន្្យារយៈៈពេ�លខ្លីី� គឺឺជាភតិិសន្្យាទាំំងឡាយណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លជួួល១២ខែ� ឬតិិចជាង១២ខែ�។
			ការទូូទាត់ភតិ
់ សន្្
ិ
យារយៈៈពេ�លខ្លីី� ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា តា
់ មមូូលដ្ឋាន
�ា ថេ�រ ជាចំំណាយក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។ ភតិិសន្្យារយៈៈពេ�លខ្លីី� គឺឺជាភតិិសន្្យាទាំំងឡាយ
ណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លជួួល១២ខែ� ឬតិិចជាង១២ខែ� ដោ�យមិិនមានជម្រើ��ើសក្នុុ�ងការទិិញ។

២.១៣ 	ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
		ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលគឺឺជាចំំនួួនប្រា�ក់់ពន្ធធត្រូ�ូវបង់់ លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលជាប់់ពន្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្្បន្នន ផ្អែ�ែកទៅ�តាមអត្រា�ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លចូូល
ធរមាន និិងធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមទៅ�តាមបម្រែ��បម្រួ�ួលពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលពន្ធធពន្្យារ ដែ�លបណ្តាា�លឱ្្យមានលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន និិងការខាតពន្ធធដែ�ល
មិិនបានប្រើ��ើប្រា�ស់់។
		ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូលក្នុុ
ូ ងគ្រា�
�
ត្រូ�វូ បានគណនាតាមមូូលដ្ឋាន
�ា ច្្បាប់់ពន្ធធ ដែ�លបានអនុុម័័តរួច
ួ ជាស្ថាាព
� រ ឬត្រូ�វូ បានអនុុម័័តរួច
ួ មួួយផ្នែ�ែកធំំ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម និិងបង្កើ�ើ�តប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធ។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងវាយតម្លៃ�ៃទៅ�តាមការិិយបរិិច្ឆេ�េទ អំំពីីស្ថាា�នភាពដែ�ល
បានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងលិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធ ដែ�លទាក់់ទិិនទៅ�នឹឹងស្ថាា�នភាពដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធធ និិងបំំណកស្រា�យរបស់់វា និិងបានពិិចារណាថាតើ�ើអាជ្ញាា�ធរ
ពន្ធធដារនឹឹងទទួួលយកការកត់់ត្រា�ពន្ធធដែ�លមិិនមានភាពច្្បាស់់លាស់់ឬទេ�។ ធនាគារវាស់់វែែងសមតុុល្្យពន្ធធរបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើចំំនួួនដែ�លប្រា�កដថាត្រូ�ូវ
បង់់ ឬតម្លៃ�ៃរំំពឹឹងទុុក អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើវិិធីីសាស្រ្ត�តដែ�លផ្តតល់់នូូវការព្្យាករល្អអជាងមុុន អំំពីីដំំណោះ�ះស្រា�យចំំពោះ�ះភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់។
		ពន្ធធពន្្យារត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�សំំវិិធានធនពេ�ញលេ�ញ ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តបំំណុុល លើ�ើចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្ននរវាងមូូលដ្ឋាា�នពន្ធធនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុល
និិងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វានៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ពន្ធធពន្្យារត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ពន្ធធតាមច្្បាប់់ពន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តរួួចជាស្ថាា�ពរ ឬត្រូ�ូវ
បានអនុុម័័តរួួចមួួយផ្នែ�ែកធំំ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទ រាយការណ៍៍ និិងរំំពឹឹងថាត្រូ�ូវអនុុវត្តតនៅ�ពេ�លពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មមពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ឬ បំំណុុលពន្ធធលើ�ើ
ប្រា�ក់់ចំំណូូលពន្្យារត្រូ�ូវបានទូូទាត់់។
		ពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ លុះះ�ត្រា�តែ�មានភាពប្រា�កដថានឹឹងមានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធនាពេ�លអនាគតសម្រា�ប់់យកលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន
មកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនៅ�រៀ�ៀងរាល់់កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយទៅ�តាមចំំនួួន ដែ�លទំំនងជា
មិិនមានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់។
		ពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានកាត់់កងជាមួួយនឹឹងបំំណុុលពន្ធធពន្្យារ ប្រ�សិិនបើ�ើមានសិិទិ្ធធ�តាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ដើ�ើម្្បីីកាត់់កងបំំណុុលពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ជាមួួយនឹឹងពន្ធធទ្រ�ព្្យ
សកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើវាទាក់់ទងនឹឹងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លកំំណត់់ដោ�យអាជ្ញាា�ធរពន្ធធដារតែ�មួួយ ទៅ�លើ�ើអង្គគភាពជាប់់ពន្ធធតែ�មួួយ។
		ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ� និិងពន្ធធពន្្យារត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត លើ�ើកលែ�ងតែ�វាពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយនឹឹងខ្ទទង់់ ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ង
លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ឬក្នុុ�ងមូូលធន។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ពន្ធធត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ឬត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងមូូលធនដែ�រ។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១៤ សំំវិិធាានធន
		សំំវិិធានធនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានកាតព្វវកិិច្ចចតាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ ឬកាតព្វវកិិច្ចចប្រ�យោ�លដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍ពីីអតីីតកាល
ហើ�ើយវាទំំនងជាអាចតម្រូ�ូវឱ្្យមានការចំំណាយធនធានដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះហើ�ើយចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគួួរឱ្្យជឿ�ឿជាក់់បាន។
		នៅ�ពេ�លដែ�លមានកាតព្វវកិិច្ចចស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ច្រើ��ើន កម្រិ�ិតនៃ�លំំហូូរចេ�ញដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នៃ�កាតព្វវកិិច្ចច
ទាំំងមូូល។ សំំវិិធានធនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ទោះ�ះបីីជាកម្រិ�ិតនៃ�លំំហូូរចេ�ញដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះមានចំំនួួនតូូចក៏៏ដោ�យ។
		សំំវិិធានធនត្រូ�ូវបានគណនាតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�ចំំណាយដែ�លត្រូ�ូវទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�មុុនបង់់ពន្ធធ ដើ�ើម្្បីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងការវាយតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារ
បច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�តម្លៃ�ៃសាច់់ប្រា�ក់់គិិតតាមពេ�លវេេលា និិងហានិិភ័័យជាក់់លាក់់ផ្សេ�េ�ងៗនៃ�កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�សំំវិិធានធនដោ�យសារពេ�លវេេលាដែ�លបាន
កន្លលងផុុត ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាចំំណាយការប្រា�ក់់។

២.១៥	ទុុនបម្រុ�ុង
		

(ក)	ទុុនបម្រុ�ុងតាាមច្បាា�ប់់

			ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្្យគណនាសំំវិិធានធនតាមច្្បាប់់ អនុុលោ�មទៅ�តាមប្រ�កាសលេ�ខធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ�.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០១៧ និិងសារាចរណែ�នាំំលេ�ខ ធ៧-០១៨-០០១ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ� ២០១៨ ស្តីី�ពីី “ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ហានិិភ័័យឥណទាន
និិងសំំវិិធានធនលើ�ើអ៊ិិ�មភែ�រមិិន”។ ប្រ�សិិនបើ�ើសំំវិិធានធនតាមច្្បាប់់បង្គគរ មានចំំនួួនខ្ពពស់់ជាងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃបង្គគរផ្អែ�ែកតាម CIFRS 9 នោះ�ះ ‘ការបំំពេ�ញ
បន្ថែ�ែម - topping up’ នឹឹងត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាទុុនបម្រុ�ុងតាមច្្បាប់់ និិងត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងមូូលធន។ បន្ទាា�ប់់មក ទុុនបម្រុ�ុងត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�
ត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញ (រហូូតដល់់សូូន្្យ) ប្រ�សិិនបើ�ើសំំវិិធានធនតាមច្្បាប់់បង្គគរ មានចំំនួួនស្មើ�ើ�គ្នាា� ឬ ទាបជាងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃបង្គគរដែ�លផ្អែ�ែកតាម

CIFRS 9 ។ ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្្បាប់់ត្រូ�ូវបានតម្កកល់់ទុុកមួួយឡែ�ក ជាទ្រ�នាប់់ទុុន ហើ�ើយមិិនអាចបែ�ងចែ�កបាន និិងមិិនត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យរួួមបញ្ចូូ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងការគណនាមូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធទេ�។

		

(ខ)	ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ាប់់បែ�ងចែ�ក

			ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ប់់បែ�ងចែ�កត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុក យោ�ងទៅ�តាមការអនុុម័័តរបស់់ធនាគារកណ្តាា�ល នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ស្តីី�ពីីការស្នើ�ើ�ឱ្្យ
ធនាគារផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមប្រ�កាសរបស់់ធនាគារកណ្តាា�ល លេ�ខ ធ៧-០១៨-០៦៨ ប្រ�.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កុុម្ភៈៈ�
ឆ្នាំំ�២០១៨ ស្តីី�ពីីការកំំណត់់ទ្រ�នាប់់ដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាគារ និិង គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ បម្រែ��បម្រួ�ួលណាមួួយតម្រូ�ូវឱ្្យមានការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២.១៦	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិក
		

(ក)	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី�

			

		

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី�ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បង្គគរ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ដែ�លបុុគ្គគលិិកបានបម្រើ��ើការងារឱ្្យធនាគារ។

(ខ)	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េងៗ - កាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់បំំណាាច់់អតីីតភាាពកាារងាារ

			នៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៨ រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមលើ�ើច្្បាប់់ស្តីី�ពីីការងារ ដែ�លណែ�នាំំពីីគម្រោ��ងការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាព
ការងារ។ បន្ទាា�ប់់មកនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០១៨ ប្រ�កាសលេ�ខ ៤៤៣ ក.ប/ប្រ�.ក.ខ.ល ត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្្សាយ ដោ�យបានផ្តតល់់នូូវគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការអនុុវត្តតច្្បាប់់នេះ�ះ។ អនុុលោ�មទៅ�តាមច្្បាប់់/ប្រ�កាស តម្រូ�ូវឱ្្យអង្គគភាពនីីមួយ
ួ ៗទូូទាត់ប្រា�ក់
់
បំំណាច់
់
អ
់ តីីតភាពការងារឱ្្យនិិយោ�ជិត
ិ ដែ�លមាន
កិិច្ចចសន្្យាការងារមិិនមានរយៈៈពេ�លកំំណត់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
				ប្រា�ក់់បំំណាច់កា
់ រងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� - ចូូលជាធរមានក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៩ - ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ ១៥ ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ប្រ�ចាំំខែ�របស់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នីីមួួយៗគិិតជាមធ្្យម ដែ�លត្រូ�ូវទូូទាត់់រៀ�ៀងរាល់់ ៦ ខែ�ម្តតង នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មិិថុុនា និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� (៧.៥ ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងការទូូទាត់់ម្តតងៗ)។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

និិងធនាគារកណ្តាា�ល។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២.	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ (ត)
២.១៦	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិក (ត)
		

(ខ)	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េងៗ - កាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់បំំណាាច់់អតីីតភាាពកាារងាារ (ត)

				ការបើ�ើករំំឭកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ - និិយោ�ជិិតមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការបើ�ើករំំឭកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ស្មើ�ើ�នឹឹង១៥ថ្ងៃ�ៃនៃ�ប្រា�ក់់
បៀ�ៀវត្្សរ៍៍របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� គិិតចាប់់តាំំងពីីថ្ងៃ�ៃចូូលបម្រើ��ើការងាររហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ហើ�ើយនៅ�តែ�បន្តតការងារជាមួួយធនាគារ។
ការបើ�ើករំំឭកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ អាស្រ័�័យទៅ�តាមចំំនួួនឆ្នាំំ�អតីីតភាពការងាររបស់់បុុគ្គគលិិកម្នាា�ក់់ៗ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីី៦ខែ�នៃ�ប្រា�ក់់
បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ដុុលមធ្្យមទេ�។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០១៩ ក្រ�សួួងការងារ និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា�លវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំលេ�ខ ០៤២/១៩
ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ដើ�ើម្្បីីពន្្យារពេ�លការបើ�ើករំំឭកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទូូទាត់់ឱ្្យចំំនួួនបីីថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា និិងខែ�ធ្នូូ�
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។
			ការទូូទាត់ប្រា�ក់
់
បំំណាច់
់
កា
់ រងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គលិ
គ ក
ិ រយៈៈពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយវាត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�បង្គគរក្នុុ�ងឆ្នាំំដែ� �លបុុគ្គគលិក
ិ បាន
បម្រើ��ើការងារឱ្្យធនាគារ។
			ការបើ�ើករំំឭកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែង។ បំំណុុលប្រា�ក់់រំំឭកអតីីតភាពការងារ ត្រូ�ូវបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់តាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លបានកំំណត់់ នាការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នឱ្្យបានកាន់់តែ�ល្អអនូូវតម្លៃ�ៃចុុងក្រោ��យ
ដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ឱ្្យបុុគ្គគលិិក ជាថ្នូូ�រនឹឹងការបម្រើ��ើការងារឱ្្យធនាគារក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�កន្លលងមក។ តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�ការបើ�ើករំំឭកប្រា�ក់់
បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�អប្្បហារលើ�ើចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទូូទាត់់នាពេ�លអនាគតប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណ
សាជីីវកម្មមដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់់នៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់បំំណុុលនោះ�ះ។

២.១៧	ចំំណូូល និិងចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់
		ចំំណូូលនិងចំំណា
ិ
យការប្រា�ក់់ពីឧ
ី បករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គា�ាល់ក្នុុ
់ ង
� “ ចំំណូូលការប្រា�ក់់” និិង “ចំំណាយការប្រា�ក់់”
ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព។
		វិិធីីសាស្រ្ត�តការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព គឺឺជាវិិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការគណនាថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយ និិងជាវិិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ង
ការបែ�ងចែ�កចំំណូូលការប្រា�ក់់ ឬចំំណាយការប្រា�ក់់ លើ�ើរយៈៈពេ�លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពគឺឺជាអត្រា� ដែ�លធ្វើ�ើ�អប្្បហារជាក់់ស្តែ�ែងចំំពោះ�ះ
ការទូូទាត់់សាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគតប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ឬបង្កាា�ន់់ដៃ�ទទួួលប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�អាយុុកាលប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាងទៅ�តាមការសមស្រ�ប ចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ នៅ�ពេ�លគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់មាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាព ធនាគារបានកត់់ត្រា�រាល់់លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាទាំំងអស់់នៃ�ឧបករណ៍៍ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបានរួួមបញ្ចូូ�លនូូវកម្រៃ�� ឬកំំណើ�ើនចំំណាយនានា ដែ�ល
បានចំំណាយដោ�យផ្ទាា�ល់់ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍មួួយ ហើ�ើយវាជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាការខាតឥណទាននាពេ�លអនាគតទេ�។
		ចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យអនុុវត្តតអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព ចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ចំំពោះ�ះ៖
				ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃដែ�លបានទិិញ ឬបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង (Purchased or originated credit-impaired
financial assets - POCI) ដែ�លអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពសម្រា�ប់់កែ�តម្រូ�ូវឥណទានលើ�ើកដំំបូូង ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះថ្លៃ�ៃដើ�ើមដក
រំំលស់់របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
				ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមែ�នជា POCI ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានក្លាា�យជាឥណទានដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃមួួយផ្នែ�ែកធំំ (ឬ ‘ដំំណាក់់កាលទីី ៣’)
ដែ�លចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព ចំំពោះ�ះថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់របស់់វា (ឧ. កាត់់កងជាមួួយនឹឹង
សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក)។

២.១៨	ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាា
		ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាចំំណូូល នៅ�ពេ�លដែ�លវាបានបំំពេ�ញតាមគំំរូូលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ (កាតព្វវកិិច្ចចនៃ�ដំំណើ�ើរការត្រូ�ូវបានទទួួលយក
ហើ�ើយការគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរក្នុុ�ងពេ�លវេេលាណាមួួយ ឬ ចំំណុុចនៃ�ពេ�លវេេលាណាមួួយ)។
		កម្រៃ��ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការផ្តតល់ឥ
់ ណទាន បុុរេេប្រ�ទាន និិងហិរិ ញ្ញញប្្បទាន ដែ�លទំំនងជាអាចត្រូ�វូ បានផ្តតល់ឱ្
់ ្យ ត្រូ�វូ បានពន្្យារ (ជាមួួយនឹឹងចំំណាយផ្ទាា�ល់ពា
់ ក់់ព័ន្ធ
័ )
ធ ហើ�ើយ
ចំំណូូលដែ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមទៅ�លើ�ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នោះ�ះ។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្យយជាាក់់លាាក់់ កាារសន្មមត និិងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យ

	ធនាគារធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការសន្មមតដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើអនាគតកាល។ តាមនិិយមន័័យ លទ្ធធផលនៃ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្្យកម្រ�ស្មើ�ើ�គ្នាា�ជាមួួយនឹឹងលទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែង
ណាស់់។ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ឱ្
�ើ យ្ មាតិិកាព័័ត៌មា
៌ ននៃ�ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា កាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ធាតុុអថេ�រជាក់់លាក់់សំំខាន់ៗ
់ ដែ�លជាធាតុុធ្វើ�ើឱ្
� ្យមានការប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតចំំពោះ�ះលទ្ធផល
ធ
និិងស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរកភាពងាយប្រែ��ប្រួ�ួលរបស់់វាចំំពោះ�ះបម្រែ��បម្រួ�ួលប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�មូូលដ្ឋាា�ន។ ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការសន្មមតចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ង
របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុល ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បន្ទាា�ប់់ ត្រូ�ូវបានកត់់សម្គាា�ល់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(ក)

សំំវិិធាានធនកាារខាាតឥណទាានរំំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លវាាស់់វែែងតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

		សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹងទុុ
ឹ ក ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �លវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ តម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់គំំរូស្មុ
ូ គស្មា
�ុ
ញ
�ា និិងការសន្មមតជាក់់លាក់់
ចំំពោះ�ះលក្ខខខណ្ឌឌសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាពេ�លអនាគត និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ឥណទាន (ឧ. លទ្ធធភាពដែ�លអតិិថិិជនអាចមិិនសងប្រា�ក់់ និិងបណ្តាា�លឱ្្យមានការខាតបង់់)។
		

ការវិិនិិច្ឆ័័�យជាក់់លាក់់មួួយចំំនួួន ក៏៏ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតតម្រូ�ូវការគណនេ�យ្្យសម្រា�ប់់ការវាស់់វែែង ECL ផងដែ�រ ដូូចជា៖

		 

ការកំំណត់់លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះ�ះកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាក់់លាក់់

		 	ជ្រើ��ើសរើើ�សគំំរូូ និិងការសន្មមតសមស្រ�ប សម្រា�ប់់ការវាស់់វែែង ECL
		 

ការបង្កើ�ើ�តចំំនួួនសេ�ណារីីយ៉ូូ� និិងការថ្លឹឹ�ងពាក់់ព័័ន្ធធ សម្រា�ប់់ពេ�លអនាគត ចំំពោះ�ះប្រ�ភេ�ទនៃ�ផលិិតផល/ទីីផ្្សារនីីមួួយៗ និិង ECL ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

		 

ការបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីវាស់់វែែង ECL

		 	ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យទៅ�លើ�ើអនាគត ទាក់់ទិិននឹឹងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ និិងពេ�លវេេលានៃ�លំំហូូរ
សាច់់ប្រា�ក់់ពីីតម្លៃ�ៃដែ�លអាចទទួួលស្គាា�ល់់បានសុុទ្ធធ នៃ�តម្លៃ�ៃវត្ថុុ�បញ្ចាំំ��ជាមូូលដ្ឋាា�ន។
		ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីការវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ដែ�លធនាគារបានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងចំំណុុចខាងលើ�ើនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.គ។

(ខ) 	អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េងៗ - កាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់បំំណាាច់់អតីីតភាាពកាារងាារ
		តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�កាតព្វវកិិច្ចចការការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើកត្តាា�មួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យមូូលដ្ឋាា�នមួួយ ដែ�ល
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ការសន្មមតមួួយចំំនួួន។ ការសន្មមតដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការកំំណត់់ចំំណាយចុុងក្រោ��យសម្រា�ប់់ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ រួួមមាន
អត្រា�បម្រែ��បម្រួ�ួលបុុគ្គគលិិក និិងអត្រា�អប្្បហារ។ បម្រែ��បម្រួ�ួលណាមួួយក្នុុ�ងការសន្មមតទាំំងនេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់កាតព្វវកិិច្ចចការ
ទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ។

(គ)

លក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្យាា�

ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតជម្រើ��ើសក្នុុង
� ការបន្តតការជួួល ឬជម្រើ��ើសមិិនបន្តតការជួួល។ ជម្រើ��ើសក្នុុ�ងការបន្តតការជួួល (ឬ រយៈៈពេ�លបន្ទាា�ប់ពី
់ ជម្រើ��ើស
ី
បញ្្ឈប់់ការជួួល) ត្រូ�វូ បានរួួមបញ្ចូូ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្្យា ប្រ�សិិនបើ�ើភតិិសន្្យានោះ�ះមានភាពជាក់់លាក់់សមហេ�តុុផល សម្រា�ប់់ការបន្តតការជួួល (ឬ មិិនបញ្្ឈប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��)។

(ឃ)	ស្ថាា�នភាាពពន្ធធមិិនច្បាា�ស់់លាាស់់ និិង ពន្ធធយថាាហេ�តុុ
		ធនាគារចាត់់ទុុកថាចំំណាយសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ឥណទានខាតបង់់ ក្នុុ�ងលិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� គឺឺជាចំំណាយពន្ធធដែ�លអាចកាត់់កងបាន ដោ�យអនុុលោ�ម
តាមច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីសារពើ�ើពន្ធធ និិងប្រ�កាសស្ដីី�ពីីការអនុុញ្ញាា�តចំំណាយសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ឥណទានខាតបង់់ចំំពោះ�ះធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ធនាគារបាន
គណនាចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលតាមវិិធីីសាស្រ្ត�តនេះ�ះ។
		ធនាគារមានមតិិថាការប្រ�ឈមមុុខនឹឹងការបង់់បំំណុលពន្ធ
ុ
ប
ធ ន្ថែ�ែមនេះ�ះ បូូករួួមនឹងប្រា�ក់
ឹ
ពិ
់ ន័
ិ យ
័ និិងការប្រា�ក់់ ដែ�លបណ្តាាលម
�
កពីីការកំំណត់់ពន្ធឡើធ �ើងវិិញ លើ�ើចំំណាយ
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ឥណទានខាតបង់់ និិងពន្ធធកាត់់ទុុកពីីសេ�វាលើ�ើការកែ�លម្អអទ្រ�ព្្យជួួល ដោ�យសារមានមិិនមានភាពច្្បាស់់លាស់់ថាធនាគារនឹឹងត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធ
នេះ�ះទេ� (សម្គាា�ល់់ ៣២ (ឃ))។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

		ក្នុុ�ងការកំំណត់់លក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្្យា គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិចារណាទៅ�លើ�ើភាពជាក់់ស្តែ�ែង និិងលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៤.	សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

៧.៥១៥.១៦៩

៣០.៣៩៨.៨៥៩

៧.០២១.០០៥

២៨.៦១០.៥៩៥

ប្រា�ក់់រៀ�ៀល

១.២៥៤.៨០៦

៥.០៧៥.៦៩០

១.៣៨៧.៧៩៧

៥.៦៥៥.២៧៣

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

រយៈៈពេ�លខ្លីី�៖

៥.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារកណ្តាា�ល
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១០៩.៣៨៤.២៨២

៤៤២.៤៥៩.៤២១

១៣៤.៩២៥.៤០៤

៥៤៩.៨២១.០២១

៥.៩១៥.៨៣៣

២៣.៩២៩.៥៤៤

៥.០២២.២១៦

២០.៤៦៥.៥៣០

៦៨.៦៥៦.៨០៩

២៧៧.៧១៦.៧៩៣

៦៩.៥៨៣.៨៨៦

២៨៣.៥៥៤.៣៣៦

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៧៤៤.១០៥.៧៥៨

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
គណនីីចរន្តត
គណនីីទូូទាត់់
មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (*)

(*) មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន
	ធនាគារបានដាក់់មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (NCD) ចំំនួួន ៧.៨០៩.៣៩៤ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០១៩ ៖ ៣.៩៨១.៥៩៥ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក) នៅ�ធនាគារកណ្តាា�លសម្រា�ប់់
ជាទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��លើ�ើហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីគណនីីទូូទាត់់។ មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបានមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល ចំំនួួន ៣៤.៤៩០.០០០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០១៩ ៖
២៨.៥៣០.០០០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក) ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចាំំ��សម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្តតល់់សន្ទទនីីយភាពដោ�យមានការធានា (LPCO) (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១៧)។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ធនាគារមិិនទាន់់ប្រើ��ើឥណទានវិិបារូូបន៍៍ចំំពោះ�ះហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីគណនីីទូូទាត់់នេះ�ះនៅ�ឡើ�ើយទេ�។
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

គណនីីចរន្តត

សូូន្្យ

សូូន្្យ

គណនីីទូូទាត់់

សូូន្្យ

សូូន្្យ

០,៧០% ទៅ� ១,៦០%

០,៦៥% ទៅ� ០,៨៣%

មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន

៦.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
(ក)	វិិភាាគតាាមស្ថាា�នភាាពនិិវាាសនដ្ឋាា�ន
២០២០

272

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

៦៩.៧៩៨.១៧១

២៨២.៣៣៣.៦០២

៥៣.៦៥៣.៣៤៤

២១៨.៦៣៧.៣៧៧

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

១៥.៥៦៣.៣៥៧

៦២.៩៥៣.៧៧៩

៧២.០៥៥.៨៥៦

២៩៣.៦២៧.៦១៣

៨៥.៣៦១.៥២៨

៣៤៥.២៨៧.៣៨១

១២៥.៧០៩.២០០

៥១២.២៦៤.៩៩០

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ង)

(១.៥៥៩.១២៩)

(៦.៣០៦.៦៧៧)

(២.៣៣៨.៦៣៣)

(៩.៥២៩.៩២៩)

សរុុប - រយៈៈពេ�លខ្លីី�

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

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

273

កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៦.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ (ត)
(ខ)	វិិភាាគតាាមប្រ�ភេ�ទគណនីី
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

គណនីីចរន្តត

១១.១៨១.៧៣៨

៤៥.២៣០.១៣១

១.០១៦.៧៣៧

៤.១៤៣.២០៣

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

៥៨.៦១៦.៤៣២

២៣៧.១០៣.៤៦៧

៥២.៦៣៦.៦០៧

២១៤.៤៩៤.១៧៤

គណនីីចរន្តត

១៥.៥៦៣.៣៥៨

៦២.៩៥៣.៧៨៣

៧២.០៥៥.៨៥៦

២៩៣.៦២៧.៦១៣

៨៥.៣៦១.៥២៨

៣៤៥.២៨៧.៣៨១

១២៥.៧០៩.២០០

៥១២.២៦៤.៩៩០

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ង)

(១.៥៥៩.១២៩)

(៦.៣០៦.៦៧៧)

(២.៣៣៨.៦៣៣)

(៩.៥២៩.៩២៩)

សរុុប - រយៈៈពេ�លខ្លីី�

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស៖

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស៖

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

២០១៩
សូូន្្យ

សូូន្្យ

១% ទៅ� ៣,៨%

២,២% ទៅ� ៤%

៧.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៥.០០០

១០១.១២៥

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

រយៈៈពេ�លវែែង
មូូលបត្រ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី�
ការវិិនិិយោ�គក្នុុ�ងការិិយាល័័យឥណទាននៃ�កម្ពុុ�ជា

	ធនាគារមានការវិិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ងការិិយាល័័យឥណទានកម្ពុុ�ជា (CBC) ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ដោ�យសារវាមិិនត្រូ�ូវ
វិិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការវិិនិិយោ�គ ហើ�ើយធនាគារយល់់ឃើ�ើញថាការធើ្វ�វ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់បែ�បនេះ�ះ គឺឺមានភាពសមស្រ�ប។
	គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ការវិិនិិយោ�គនេះ�ះ មានចំំនួួន ២៥.០០០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។
ភាគលាភបានទទួួលក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�មានចំំនួួន ២៨.៩៥២ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០១៩ ៖ ២៥.៥៧៥ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។ សូូមយោ�ងទៅ�កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៣។
	មិិនមានការទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណេ�ញ/ខាត នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗទេ� ដោ�យសារតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា មានចំំនួួនប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ង។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០២០មិិនមានសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ ចំំពោះ�ះ FVOCI នេះ�ះទេ� ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

បានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរទេ� ហើ�ើយធនាគារបានជ្រើ��ើសរើើ�សយកការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ជាការទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តាម FVOCI ។ នេះ�ះគឺឺជា

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៨.

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានវាាស់់វែែងតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣២០.៦០២.៤២៩

១.២៩៦.៨៣៦.៨២៥

២៧៨.៣២២.៥៨៨

១.១៣៤.១៦៤.៥៤៦

៤.៩០៩.៤៥៨

១៩.៨៥៨.៧៥៨

១.៧៧៣.២៩៨

៧.២២៦.១៨៩

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

ឥណទានមានកាលកំំណត់់

៨៦.៨៤៥.៣១១

៣៥១.២៨៩.២៨៣

៨៧.៩០៦.១៤៤

៣៥៨.២១៧.៥៣៧

ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា�ន

៩២.០៨៨.១០១

៣៧២.៤៩៦.៣៦៩

៦៦.៤៨៩.៩៨៩

២៧០.៩៤៦.៧០៥

ឥណទានវិិបារូូបន៍៍

១៣.៤៨៦.៥៩៤

៥៤.៥៥៣.២៧៣

១៥.៣៣៨.៧៦៥

៦២.៥០៥.៤៦៧

ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា�នរបស់់បុុគ្គគលិិក

៤.២៦០.២២៣

១៧.២៣២.៦០២

៣.៥៤២.៤២៦

១៤.៤៣៥.៣៨៦

ឥណទានទិិញយានយន្តតរបស់់បុុគ្គគលិិក

៤២២.៦៥៦

១.៧០៩.៦៤៤

២៨៤.៣៦២

១.១៥៨.៧៧៦

១៥.៣១៦

៦១.៩៥៤

-

-

១៩៧.១១៨.២០១

៧៩៧.៣៤៣.១២៥

១៧៣.៥៦១.៦៨៦

៧០៧.២៦៣.៨៧១

ឥណទានដុុលសរុុប

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹងទុុ
ឹ ក (កំំណត់់សម្គាល់
�ា ់ ៣៤.១.ច.i)

(១៨.១៥០.៦៨៦)

(៧៣.៤១៩.៥២៧)

(១០.១៩១.១២៤)

(៤១.៥២៨.៨៣០)

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

៥០៦.២២៦.៩៨៦

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

ឥណទានពាណិិជ្ជជ៖
ឥណទានមានកាលកំំណត់់
ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា�ន
ឥណទានវិិបារូូបន៍៍

ឥណទានអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់៖

ឥណទានបុុគ្គគលិិកផ្សេ�េ�ងៗ

(ក)
		

សំំវិិធាានធនកាារខាាតឥណទាានរំំពឹឹងទុុក
បម្រែ��បម្រួ�ួលសំំវិិធានសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

ECL ១២ខែ� (ដំំណាក់់កាលទីី ១)
ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល-មិិនថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
(ដំំណាក់់កាលទីី ២)
ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល-ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
(ដំំណាក់់កាលទីី ៣)
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២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.៤៩៦.៧៥៨

៦.០៥៤.៣៨៦

៦៩៦.៦៥៥

២.៨៣៨.៨៦៩

១៤.២៦៥.២២២

៥៧.៧០២.៨២៣

៣៦.០៥៧

១៤៦.៩៣២

២.៣៨៨.៧០៦

៩.៦៦២.៣១៨

៩.៤៥៨.៤១២

៣៨.៥៤៣.០២៩

១៨.១៥០.៦៨៦

៧៣.៤១៩.៥២៧

១០.១៩១.១២៤

៤១.៥២៨.៨៣០

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

៨.
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានវាាស់់វែែងតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ (ត)
(ខ)	វិិភាាគតាាមចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាាន
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំនួួនដុុល

៤៦៥.២៤២.០៥៧

១.៨៨១.៩០៤.១២១

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១.៩៦១.៩១៨.១៩២

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៤៩៦.៤២៥.៩១២

២.០០៨.០៤២.៨១៤

៥០៧.៩០៦.៦០៦

២.០៦៩.៧១៩.៤១៩

១.៤៩៦.៧៥៨

៦.០៥៤.៣៨៦

៦៩៦.៦៥៥

២.៨៣៨.៨៦៩

ចំំនួួនដុុល

៩១.៥១២.៧៤១

៣៧០.១៦៩.០៣៧

១១.៤៥៦.២១៨

៤៦.៦៨៤.០៨៨

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៩៣.៤០១.១៧៥

៣៧៧.៨០៧.៧៥៣

១១.១៦៦.៤៨២

៤៥.៥០៣.៤១៤

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

១៤.២៦៥.២២២

៥៧.៧០២.៨២៣

៣៦.០៥៧

១៤៦.៩៣២

ចំំនួួនដុុល

២៥.៧៧១.៥១៣

១០៤.២៤៥.៧៧២

២៣.៥០៩.៥៧៥

៩៥.៨០១.៥១៨

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

២៥.៨២៣.២៥៨

១០៤.៤៥៥.០៧៩

៤១.០៩០.៧៨០

១៦៧.៤៤៤.៩២៩

២.៣៨៨.៧០៦

៩.៦៦២.៣១៨

៩.៤៥៨.៤១២

៣៨.៥៤៣.០២៩

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

៦១៥.៦៥០.៣៤៥

២.៤៩០.៣០៥.៦៤៦

៥៦០.១៦៣.៨៦៨

២.២៨២.៦៦៧.៧៦២

១៨.១៥០.៦៨៦

៧៣.៤១៩.៥២៧

១០.១៩១.១២៤

៤១.៥២៨.៨៣០

ឥណទានដំំណើ�ើរការ

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក
ឥណទានក្រោ��មដំំណើ�ើរការ

ឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក
សរុុប
ចំំនួួនដុុល
ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង
សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

(គ)	វិិភាាគតាាមហាានិិភ័័យឥណទាាន
២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៥.៦៣២.០៦៨

១០៣.៦៨១.៧១៥

៧២.១៤១.៥៥២

២៩៣.៩៧៦.៨២៤

ហានិិភ័័យធម្មមតា

៥៥៦.៨៩៤.២៤៣

២.២៥២.៦៣៧.២១៥

៤៤៤.២៧៦.៥៥៨

១.៨១០.៤២៦.៩៧៤

ឥណទានដុុលសរុុប

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

ហានិិភ័័យធំំ

		ហានិិភ័័យធំំត្រូ�ូវបានកំំណត់់និិយមន័័យដោ�យធនាគារកណ្តាា�លថាជាហានិិភ័័យឥណទានទូូទៅ� ចំំពោះ�ះអ្ននកទទួួលជាឯកត្តតជនណាមួួយ ដែ�លលើ�ើសពីី ១០%
នៃ�មូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធរបស់់ធនាគារ។

(ឃ)	វិិភាាគតាាមទំំនាាក់់ទំំនង
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៦៣៣.៧៨២

២.៥៦៣.៦៤៨

១៥៩.៥៥៩

៦៥០.២០៣

ភាគីីមិិនពាក់់ព័័ន្ធធ

៥៨១.៨៩២.៥២៩

២.៣៥៣.៧៥៥.២៨២

៥១៦.២៥៨.៥៥១

២.១០៣.៧៥៣.៥៩៥

ឥណទានដុុលសរុុប

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

២០២០

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៨.

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានវាាស់់វែែងតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ (ត)
(ង)	វិិភាាគតាាមនិិវាាសនដ្ឋាា�ន
២០២០

និិវាសដ្ឋាា�ន
អនិិវាសដ្ឋាា�ន
ឥណទានដុុលសរុុប

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៥៨២.៣៥៦.៥៤៣

២.៣៥៥.៦៣២.២១៨

៥០៩.៥៣៧.៧១៥

២.០៧៦.៣៦៦.១៨៨

១៦៩.៧៦៨

៦៨៦.៧១២

៦.៨៨០.៣៩៥

២៨.០៣៧.៦១០

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

(ច)	អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់
		

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជនទាំំងនេះ�ះ មានអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម
ឥណទានអតិិថិិជន

២០២០

២០១៩

៦,៥០% - ២៤%

៦,៨៨% - ២៤%

៤% - ២៤%

៤% - ២៤%

៩.	ប្រា�ាក់់តម្កកល់់តាាមច្បាា�ប់់នៅ�ៅធនាាគាារកណ្តាា�ល
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨០.២៧០.៦៦២

៣២៤.៦៩៤.៨២៨

៧៩.៥៤១.៣៥០

៣២៤.១៣១.០០១

៧.៥០០.០០០

៣០.៣៣៧.៥០០

៧.៥០០.០០០

៣០.៥៦២.៥០០

៨៧.៧៧០.៦៦២

៣៥៥.០៣២.៣២៨

៨៧.០៤១.៣៥០

៣៥៤.៦៩៣.៥០១

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច (i)
រយៈៈពេ�លវែែង
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន (ii)

		 (i)	ទុុនបម្រុ�ុងកាាតព្វវកិិច្ចច
			ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចគឺឺជាទុុនបម្រុ�ុងអប្្បបរមាដែ�លត្រូ�ូវបានគណនាតាមអត្រា� ៧% នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន និិងប្រា�ក់់កម្ចីី�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល
និិងជារូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ (២០១៩ ៖ ៨% ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិង ១២,៥% ជារូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ)។ ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
និិងប្រា�ក់់កម្ចីី� មិិនមានការប្រា�ក់់ទេ�។

		 (ii)	ប្រា�ាក់់តម្កកល់់ធាានាាលើ�ើដើ�ើមទុុន
			យោ�ងតាមប្រ�កាសលេ�ខ ធ៧-០១-១៣៦ប្រ�.ក. ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០០១ ចេ�ញដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល ស្តីី�ពីី “ប្រា�ក់់តម្កកល់ធា
់ នាលើ�ើដើ�ើមទុុន”
តម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារតម្កកល់់ប្រា�ក់ចំំនួ
់ ន
ួ ១០% នៃ�ដើ�ើមទុុនបានបង់់របស់់ធនាគារ ជាប្រា�ក់់តម្កកល់ធា
់ នាលើ�ើដើ�ើមទុុននៅ�ធនាគារកណ្តាាល
� ។ ប្រា�ក់់តម្កកល់នេះ�ះមិ
់
ន
ិ
សម្រា�ប់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារទេ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបង្វិិ�លជូូនធនាគារវិិញ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតបញ្ចចប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

		 (iii)	អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់

ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន
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២០២០

២០១៩

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

០,៤៨%

០,៤៨%
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១០.	ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ

រយៈៈពេ�លវែែង

កាារកែ�លម្អអ
ទ្រ�ព្យយជួួល

បរិិក្ខាា�រ
កាារិិយាាល័័យ

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រិិម
និិងបរិិក្ខាា�របំំពាាក់់

បរិិក្ខាា�រកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

យាានយន្តត

កាារងាារកំំពុុង
ដំំណើ�ើរកាារ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៣.២៦៥.៨១១

២.៤៧១.៤១៨

៥២៣.៧៧២

១.៣៦៤.៧៥៧

៧៣៨.៧២១

១៩១.៦២៩

៨.៥៥៦.១០៨

(៣៦៦.៥៧៨) (១.៣០៤.៦៩៦)

(៤៧២.១៨៤)

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០១៩
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

(២.៣៧៤.៥៣៥) (២.០១១.៣២១)

- (៦.៥២៩.៣១៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

៨៩១.២៧៦

៤៦០.០៩៧

១៥៧.១៩៤

៦០.០៦១
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២.០២៦.៧៩៤
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៣.៥៨១.១៤៧

១.៨៤៨.៦៧០

៦៣១.៦០៥

២៤១.៣២៥

១.០៧០.៩៤៦

៧៦៩.៩៦៥

៨.១៤៣.៦៥៨

៨៩១.២៧៦

៤៦០.០៩៧

១៥៧.១៩៤

៦០.០៦១

២៦៦.៥៣៧

១៩១.៦២៩

២.០២៦.៧៩៤

-

១១០.៤០៣

-

៣៧.០៤៤

៤៣៧.៥០០

៥២៤.៨៩០

១.១០៩.៨៣៧

(២៦.៧៧៣)

-

-

-

(៦.០០៣)

-

(៣២.៧៧៦)

(២៦៧.៩៨០)

(២០៨.១៣៥)

(៦៣.៩៩៥)

(៤៧.២០៧)

(៩៩.៤៥៧)

-

(៦៨៦.៧៧៤)

៥៩៦.៥២៣

៣៦២.៣៦៥

៩៣.១៩៩

៤៩.៨៩៨

៥៩៨.៥៧៧

៧១៦.៥១៩

២.៤១៧.០៨១

២.៦៧៥.៥៨៧

២.៥៨១.៨២១

៥២៣.៧៧២

១.៤០១.៨០១

៩០២.១២០

៧១៦.៥១៩

៨.៨០១.៦២០

(៤៣០.៥៧៣) (១.៣៥១.៩០៣)

(៣០៣.៥៤៣)

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០១៩
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�
បន្ថែ�ែម
លក់់ចេ�ញ
រំំលស់់
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

(២.០៧៩.០៦៤) (២.២១៩.៤៥៦)

- (៦.៣៨៤.៥៣៩)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

៥៩៦.៥២៣

៣៦២.៣៦៥

៩៣.១៩៩

៤៩.៨៩៨

៥៩៨.៥៧៧

៧១៦.៥១៩

២.៤១៧.០៨១
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២.៤៣០.៨៣១

១.៤៧៦.៦៣៨

៣៧៩.៧៨៦

២០៣.៣៣៤

២.៤៣៩.២០១

២.៩១៩.៨១៥

៩.៨៤៩.៦០៥

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�

៥៩៦.៥២៣

៣៦២.៣៦៥

៩៣.១៩៩

៤៩.៨៩៨

៥៩៨.៥៧៧

៧១៦.៥១៩

២.៤១៧.០៨១

បន្ថែ�ែម

៣៧៥.០៦៦

២៧៨.៧៥២

២០៨.៣៧៦

៣៨៣.០១៩

៤១.៥០០

២២៧.០៤៩

១.៥១៣.៧៦២

លក់់ចេ�ញ

២៨៩.៣៣២

-

-

៤៣៧.៦៩១

-

(៧២៧.០២៣)

-

-

(១២.១១៤)

(១៥.៩៦៨)

-

(៥.៧៣៥)

-

(៣៣.៨១៧)

(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

រំំលស់់
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

៣.៣៣៩.៩៨៥

២.៦៥៤.៩០៤

៦៤៥.៦០៨

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

(២.៣១៣.២០១) (២.២៣៣.០៩៣) (៤២៨.៣៣៨)

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

១.០២៦.៧៨៤

៤២១.៨១១

៤.១៥៣.៣៤១

១.៧០៦.២២៥

២.២១៤.៩៨៤

៩០៥.១២០

២១៦.៥៤៥

៩.៩៧៧.១៤៦

(១.៥៤៤.៨០១) (៤១៩.០៦៧)

-

(៦.៩៣៨.៥០០)

២១៧.២៧០

៦៧០.១៨៣

៤៨៦.០៥៣

២១៦.៥៤៥

៣.០៣៨.៦៤៦

៨៧៨.៨៥៧

២.៧១០.៨៩០

១.៩៦៦.០៨៤

៨៧៥.៩២៦

១២.២៩១.៣២៣
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កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
១១.	ភតិិសន្យាា�
	កំំណត់់សម្គាា�ល់់នេះ�ះផ្តតល់់នូូវព័័ត៌៌មានអំំពីីភតិិសន្្យា ដែ�លធនាគារជាភាគីីអ្ននកជួួល។
	ធនាគារជួួលអគារមួួយចំំនួួនសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាការិិយាល័័យកណ្តាា�ល ការិិយាល័័យសាខា និិងបរិិក្ខាា�រ។ ជាទូូទៅ� កិិច្ចចសន្្យាជួួលត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល
កំំណត់់ចាប់់ពីី២ឆ្នាំំ�រហូូតដល់់១៥ឆ្នាំំ�។ ភតិិសន្្យាទាំំងនេះ�ះមានរយៈៈពេ�លជួួល ដែ�លបញ្ជាា�ក់់ពីីការឡើ�ើងថ្លៃ�ៃ និិងសិិទ្ធិិ�បន្តតកិិច្ចចសន្្យាខុុសៗគ្នាា�។ ចំំពោះ�ះការបន្តតកិិច្ចចសន្្យាជាថ្មីី�
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ� ភតិិសន្្យាទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានចរចាឡើ�ើងវិិញ។

(ក)	ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៣.៩៣២.៧៨៤

៥៦.៣៥៨.១១១

១.៣០៣.៩៨២

៥.៣១៣.៧២៧

១.៥៣៨.១៥៩

៦.២២១.៨៥៣

២៨៥.២១៥

១.១៦២.២៥១

១៣.១៥១.៨១១

៥៣.១៩៩.០៧៦

១.៥៤៧.១៦០

៦.៣០៤.៦៧៧

១៤.៦៨៩.៩៧០

៥៩.៤២០.៩២៩

១.៨៣២.៣៧៥

៧.៤៦៦.៩២៨

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ (រយៈៈពេ�លវែែង)៖
អគារ

បំំណុុលភតិិសន្្យា៖
រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

		ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� ការបន្ថែ�ែមទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ មានចំំនួួន ១៣.០៣៦.២៤៦ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០១៩ ៖ សូូន្្យ)។

(ខ)	ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាាត
		

របាយការណ៍៍ចំំណញ-ខាត បង្ហាា�ញនូូវចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យា ដូូចខាងក្រោ��ម ៖
២០២០

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៧)
ចំំណាយការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុលភតិិសន្្យា (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២១)
ចំំណាយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យារយៈៈពេ�លខ្លីី�
(រួួមបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ) (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៨)
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២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.២១៣.៧១០

៤.៩៤៨.២៩៦

៤៩៧.២៤៨

២.០១៤.៨៤៩

៥៣៩.១៤៦

២.១៩៨.០៩៨

៨៨.០០៦

៣៥៦.៦០០

១៥៣.២៨៥

៦២៤.៩៤៣

៨៥.០៦៧

៣៤៤.៦៩១

១.៩០៦.១៤១

៧.៧៧១.៣៣៧

៦៧០.៣២១

២.៧១៦.១៤០

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចេ�ញសរុុបសម្រា�ប់់ភតិិសន្្យាឆ្នាំំ�២០២០មានចំំនួួន ១.៦៧៧.៣៥០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០១៩៖ ៧៨៨.១៦២ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១២.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូូបីី
កម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

កម្មមវិិធីីកំំពុុងដំំណើ�ើរកាារ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

២.៩០០.៣២៦

-

២.៩០០.៣២៦

(១.៣៤២.៥៤៤)

-

(១.៣៤២.៥៤៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.៥៥៧.៧៨២

-

១.៥៥៧.៧៨២

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៦.២៥៩.១៦៨

-

៦.២៥៩.១៦៨

១.៥៥៧.៧៨២

-

១.៥៥៧.៧៨២

បន្ថែ�ែម

៣១០.៥៩៥

-

៣១០.៥៩៥

រំំលស់់

(៤៨៩.៤៧៤)

-

(៤៨៩.៤៧៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

១.៣៧៨.៩០៣

-

១.៣៧៨.៩០៣

៣.២១០.៩២១

-

៣.២១០.៩២១

(១.៨៣២.០១៨)

-

(១.៨៣២.០១៨)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.៣៧៨.៩០៣

-

១.៣៧៨.៩០៣

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥.៦១៩.០៣០

-

៥.៦១៩.០៣០

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�

១.៣៧៨.៩០៣

-

១.៣៧៨.៩០៣

បន្ថែ�ែម

១.១២៣.២៨៥

១.៨៤៤.៦៥៥

២.៩៦៧.៩៤០

រំំលស់់

(៤៧៨.៧៣៤)

-

(៤៧៨.៧៣៤)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

២.០២៣.៤៥៤

១.៨៤៤.៦៥៥

៣.៨៦៨.១០៩

៤.៣៣៤.២០៦

១.៨៤៤.៦៥៥

៦.១៧៨.៨៦១

(២.៣១០.៧៥២)

-

(២.៣១០.៧៥២)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

២.០២៣.៤៥៤

១.៨៤៤.៦៥៥

៣.៨៦៨.១០៩

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៨.១៨៤.៨៧១

៧.៤៦១.៦៣០

១៥.៦៤៦.៥០១

រយៈៈពេ�លវែែង

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

www.rhbgroup.com.kh
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
១៣. (បំំណុុល)ពន្ធធពន្យាា�រ/ពន្ធធពន្យាា�រទ្រ�ព្យយសកម្មម
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៤.០៦៨.៦២៩

១៦.៤៥៧.៦០៣

១.០០១.៣៨៥

៤.០៨០.៦៤៤

(២.៧៨៦.៥៥៧)

(១១.២៧១.៦២២)

(១.៥២៩.៩២៤)

(៦.២៣៤.៤៤០)

១.២៨២.០៧២

៥.១៨៥.៩៨១

(៥២៨.៥៣៩)

(២.១៥៣.៧៩៦)

រយៈៈពេ�លវែែង
ពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មម
បំំណុុលពន្ធធពន្្យារ
ពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មម/(បំំណុុល)សុុទ្ធធ

បម្រែ��បម្រួ�ួលពន្ធធពន្្យារទ្រ�ព្្យសកម្មម/(បំំណុុល)សុុទ្ធធ ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

		 (i)	ពន្ធធពន្យាា�រទ្រ�ព្យយសកម្មម
បំំណុុល
ភតិិសន្យាា�

ខាាតពីីកាារ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

រំំលស់់ពន្លឿ�ឿ�ន

អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍
បុុគ្គគលិិក

កម្រៃ��ឥណទាាន
មិិនទាាន់់រំំលស់់

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៤៨៩.៤៩៣

-

២៦.៨៨៥

២៣.៩៩២

៤៧៩.៤៩៤

១.០១៩.៨៦៤

(១២៣.០១៨)

-

៨៦.២០៤

-

១៨.៣៣៥

(១៨.៤៧៩)

៣៦៦.៤៧៥

-

១១៣.០៨៩

២៣.៩៩២

៤៩៧.៨២៩

១.០០១.៣៨៥

១.៤៩៣.៣៨៦

-

៤៦០.៨៣៨

៩៧.៧៦៧

២.០២៨.៦៥៣

៤.០៨០.៦៤៤

៣៦៦.៤៧៥

-

១១៣.០៨៩

២៣.៩៩២

៤៩៧.៨២៩

១.០០១.៣៨៥

កត់់ត្រា�ជា(បន្ទុុ�ក)/ឥណទានក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

២.៥៧១.៥១៩

៤៨០.០៧៩

(២១.០៩២)

-

៣៦.៧៣៨

៣.០៦៧.២៤៤

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

២.៩៣៧.៩៩៤

៤៨០.០៧៩

៩១.៩៩៧

២៣.៩៩២

៥៣៤.៥៦៧

៤.០៦៨.៦២៩

១១.៨៨៤.១៨៦

១.៩៤១.៩២០

៣៧២.១២៨

៩៧.០៤៨

២.១៦២.៣២១

១៦.៤៥៧.៦០៣

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩
កត់់ត្រា�ជា(បន្ទុុ�ក)/ឥណទានក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

		 (ii)	បំំណុុលពន្ធធពន្យាា�រ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់

ខាាតពីីកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

(៣៦០.២៤៦)

(៦៣៩.៩០៣)

(១.០០០.១៤៩)

៩៩.៤៥០

(៦២៩.២២៥)

(៥២៩.៧៧៥)

(២៦០.៧៩៦)

(១.២៦៩.១២៨)

(១.៥២៩.៩២៤)

(១.០៦២.៧៤៤)

(៥.១៧១.៦៩៦)

(៦.២៣៤.៤៤០)

(២៦០.៧៩៦)

(១.២៦៩.១២៨)

(១.៥២៩.៩២៤)

កត់់ត្រា�ជាឥណទាន/(បន្ទុុ�ក)ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

(២.៥២៥.៧៦១)

១.២៦៩.១២៨

(១.២៥៦.៦៣៣)

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

(២.៧៨៦.៥៥៧)

-

(២.៧៨៦.៥៥៧)

(១១.២៧១.៦២២)

-

(១១.២៧១.៦២២)

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩
កត់់ត្រា�ជាឥណទាន/(បន្ទុុ�ក)ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៤.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

បុុរេេប្រ�ទានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក

១.៥២០.៦៩២

៦.១៥១.១៩៩

១.៣២០.៩០៥

៥.៣៨២.៦៨៧

កម្រៃ��ផ្នែ�ែកច្្បាប់់ដែ�លត្រូ�ូវទទួួល

១.២៩២.៧៩៦

៥.២២៩.៣៦០

១.០៩០.៦៥៩

៤.៤៤៤.៤៣៥

ប្រា�ក់់កក់់

៦៤២.៩៧៦

២.៦០០.៨៣៨

៦៣៤.៨៣៦

២.៥៨៦.៩៥៧

សម្ភាា�រផ្គគត់់ផ្គគង់់

១៨៨.៩៩០

៧៦៤.៤៦៤

១៣៥.៤៩៩

៥៥២.១៥៨

១៧៩.៧១៦

៧២៦.៩៥២

៥៩៧.៦៨៣

២.៤៣៥.៥៥៨

៥១.៨៩៣

២០៩.៩០៧

១៣៧.៣៦៥

៥៥៩.៧៦៣

២២៧.០២២

៩១៨.៣០៤

៦៧.០៩៦

២៧៣.៤១៧

៤.១០៤.០៨៥

១៦.៦០១.០២៤

៣.៩៨៤.០៤៣

១៦.២៣៤.៩៧៥

(១៦៨.១៨២)

(៦៨០.២៩៦)

(៣៩២.២៨០)

(១.៥៩៨.៥៤១)

៣.៩៣៥.៩០៣

១៥.៩២០.៧២៨

៣.៥៩១.៧៦៣

១៤.៦៣៦.៤៣៤

រយៈៈពេ�លខ្លីី�

១.៦៦៩.៧៦៨

៦.៧៥៤.២១២

១.៧៦២.៦៥៧

៧.១៨២.៨២៧

រយៈៈពេ�លវែែង

២.២៦៦.១៣៥

៩.១៦៦.៥១៦

១.៨២៩.១០៦

៧.៤៥៣.៦០៧

៣.៩៣៥.៩០៣

១៥.៩២០.៧២៨

៣.៥៩១.៧៦៣

១៤.៦៣៦.៤៣៤

ចំំណាយបង់់មុុន
ទឹឹកប្រា�ក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធជំំពាក់់
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៣.គ)
ផ្សេ�េ�ងៗ

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ង)

១៥.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាាគាារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៤៩.៨៣៧.១៩៤

៦០៦.០៩១.៤៥០

១០១.៣១៤.៣៤២

៤១២.៨៥៥.៩៤៣

១៨.២៦៨.២៩១

៧៣.៨៩៥.២៣៧

៤១.៥៨២.៦៣៧

១៦៩.៤៤៩.២៤៦

២.៤២៥.២៨៩

៩.៨១០.២៩៤

៤៩៥.៣៨៣

២.០១៨.៦៨៦

១៧០.៥៣០.៧៧៤

៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

១៤៣.៣៩២.៣៦២

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

២០២០

២០១៩

០%-២,៧៨%

០% - ២,៨០%

០,៥០%

០,៥០%

០,៨៩%-២,៤០%

២% - ៥,៥០%
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រយៈៈពេ�លខ្លីី�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
១៦.	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

៣៧៥.៨៨៦.៨៤៧

១.៥២០.៤៦២.២៩៦

២៩៨.៤៣៤.៩៣៨

១.២១៦.១២២.៣៧២

គណនីីចរន្តត

១៥៦.៨៥៣.៦៩៧

៦៣៤.៤៧៣.២០៤

២៦៩.៦៩៨.១៧២

១.០៩៩.០២០.០៥១

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

៥៨៥.៤៥៥.៣៣៩

២.៣៦៨.១៦៦.៨៤៦

៦២៤.៦៩០.២៨៥

២.៥៤៥.៦១២.៩១១

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

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០
គណនីីចរន្តត

២០១៩

០% - ២,៣៨%

០% - ២,១០%

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ

០,៥០% - ១,២៥%

០,៥០% - ១,៣០%

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

១,៥០% - ៦,៦៨%

១,៥០% - ១០%

១៧. 	ប្រា�ាក់់កម្ចីី�
	ប្រា�ក់់កម្ចីី�ពីធនាគារកណ្តាា
ី
ល
� គឺឺជាប្រា�ក់់កម្ចីី�ក្នុុងទម្រ�ង់
�
ជា
់ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្តតល់សន្ទ
់ នី
ទ យ
ី ភាព ដោ�យមានការធានា (LPCO) គឺឺជាប្រា�ក់់កម្ចីី�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដែ�លមានរយៈៈពេ�លក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�� ពីី
៦ខែ� ទៅ� ១២ខែ� ដែ�លធនាគារបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ NCD ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកជាទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)។ អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នំាា��ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពីី ២,៧០% ទៅ�
៤,៥០% (២០១៩ ៖ ២,៨០% ទៅ� ៣%)។
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើម

៣៣.៨៥៦.៦៤២

១៣៦.៩៥០.១១៧

២៧.៤៨៤.៦៨៨

១១២.០០០.១០៤

ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់

៣៩៥.៧៩៦

១.៦០០.៩៩៥

១២៦.៤៧០

៥១៥.៣៦៥

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

LPCO នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល - រយៈៈពេ�លខ្លីី�៖

បម្រែ��បម្រួ�ួលបំំណុុលដែ�លកើ�ើតមកពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន – ប្រា�ក់់កម្ចីី�
២០២០

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
ការបន្ថែ�ែម
ការទូូទាត់់សង

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

-

-

៦៨.៩៦១.៦៨១

២៨១.១៥៦.៧៧៣

២៩.៥៤៦.០៤០

១១៩.៧២០.៥៥៤

(៦២.៧៩៣.៥៧២)

(២៥៦.០០៩.៣៩៣)

(២.០៥៧.៨១៥)

(៨.៣៣៨.២៦៦)

ចំំណាយការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�(កំំណត់់សម្គាា�ល់់២១)

១.២២២.៦១៦

៤.៩៨៤.៦០៥

១៥៦.២៧៨

៦៣៣.២៣៨

ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់

(៩៩៨.៣១៩)

(៤.០៧០.១៤៧)

(២៦.៣២៣)

(១០៦.៦៦១)

២៤៨.៨៧៤

១.០១៤.៦៥៩

(៧.០២២)

(២៨.៤៥៣)

-

(១.០៤០.៨៥៤)

-

៦៣៥.០៥៧

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការផ្តោះ�ះ��ប្តូូ�រ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
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២០១៩
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨. 	បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

២.៨៩៣.៧៥៣

១១.៧៩២.០៤៣

១.៤០៨.៥៩០

៥.៦៥៩.៧១៥

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៩)

២.៥២៩.២៧៧

១០.៣១១.៨៦១

៣.៣១៩.៨៤៣

១៣.៤៥២.០០៤

(៣.១៧៥.០៣៣)

(១២.៩៤៤.៦១០)

(១.៨៣៤.៦៨០)

(៧.៤៧៦.៣២៣)

(២០៧.៤៤៣)

(៨៤៥.៧៤៥)

-

-

-

(៥៩.៥០៨)

-

១៥៦.៦៤៧

២.០៤០.៥៥៤

៨.២៥៤.០៤១

២.៨៩៣.៧៥៣

១១.៧៩២.០៤៣

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលបានបង់់
ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើសនៃ�ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�របស់់ឆ្នាំំ�មុុន
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

១៩.	បំំណុុលផ្សេ�េងៗ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.៨៦០.១០៥

៧.៥២៤.១២៥

៤.១១២.៩៣៥

១៦.៧៦០.២១០

៤១៤.០៣១

១.៦៧៤.៧៥៥

១.២៥០.២៤២

៥.០៩៤.៧៣៦

៣៧៧.៩២៦

១.៥២៨.៧១១

៣៩.៤៨៧

១៦០.៩១០

២៦៩.៤៧៤

១.០៩០.០២២

១៥៨.៨៩២

៦៤៧.៤៨៥

បង្គគរចំំណាយផ្សេ�េ�ងៗ

១៣៦.១៧៣

៥៥០.៨២០

៧០២.៥០៤

២.៨៦២.៧០៤

ផ្សេ�េ�ងៗ

៤៩៣.១៥៧

១.៩៩៤.៨២០

២១៥.១៩៤

៨៧៦.៩១៥

៣.៥៥០.៨៦៦

១៤.៣៦៣.២៥៣

៦.៤៧៩.២៥៤

២៦.៤០២.៩៦០

៣.៤៣៩.៦៥៥

១៣.៩១០.០៦៨

៦.៣៦៨.០៧៣

២៥.៩៤៩.៨៩៧

១១១.២១១

៤៥៣.១៨៥

១១១.១៨១

៤៥៣.០៦៣

៣.៥៥០.៨៦៦

១៤.៣៦៣.២៥៣

៦.៤៧៩.២៥៤

២៦.៤០២.៩៦០

មូូលប្្បទានបត្រ�សម្រា�ប់់ប្រ�មូូលប្រា�ក់់
បង្គគរប្រា�ក់់រង្វាា�ន់់

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ច.ii)
ពន្ធធត្រូ�ូវបង់់ផ្សេ�េ�ងៗ

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០.	ដើ�ើមទុុន
	គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ដើ�ើមទុុនចុះះ�បញ្ជីី�សរុុបរបស់់ធនាគារមានចំំនួួន ៧៥.០០០.០០០ភាគហ៊ុុ�ន(២០១៩ ៖ ៧៥.០០០.០០០ភាគហ៊ុុ�ន) ដែ�លមានតម្លៃ�ៃ
ចារិិក១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន (២០១៩៖ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន)។ ភាគហ៊ុុ�នដែ�លបានអនុុម័័តទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្្សាយ និិងបានបង់់ប្រា�ក់់
រួួចរាល់់ទាំំងស្រុ�ុង។
២០២០

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០១.៣៥០.០០០

-

(២.២៥០.០០០)

-

៤.២៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក លើ�ើកិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់
ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២១.	ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់សុុទ្ធធ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៤៤.៥២៤.៦៥៦

១៨១.៥២៧.០២៣

៣៨.៧៣៥.០៥២

១៥៦.៩៥៤.៤៣១

១.៦១០.២៧៣

៦.៥៦៥.០៨៣

១.៩៤០.៥៤៩

៧.៨៦៣.១០៤

៣៩០.០៣៥

១.៥៩០.១៧២

៥១២.៦៣២

២.០៧៧.១៨៥

៤៦.៥២៤.៩៦៤

១៨៩.៦៨២.២៧៨

៤១.១៨៨.២៣៣

១៦៦.៨៩៤.៧២០

១៧.៥០១.៩៥៦

៧១.៣៥៥.៤៧៥

១៤.៥៥៤.៩៤៥

៥៨.៩៧៦.៦៣៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២.៣៨៤.៨៦៧

៩.៧២៣.១០៣

១.១៦៤.១៧០

៤.៧១៧.២១៧

ប្រា�ក់់កម្ចីី� (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១៧)

១.២២២.៦១៦

៤.៩៨៤.៦០៥

១៥៦.២៧៨

៦៣៣.២៣៨

៥៣៩.១៤៦

២.១៩៨.០៩៨

៨៨.០០៦

៣៥៦.៦០០

២១.៦៤៨.៥៨៥

៨៨.២៦១.២៨១

១៥.៩៦៣.៣៩៩

៦៤.៦៨៣.៦៩៣

២៤.៨៧៦.៣៧៩

១០១.៤២០.៩៩៧

២៥.២២៤.៨៣៤

១០២.២១១.០២៧

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់៖
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

ចំំណាយការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់៖
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលភតិិសន្្យា (កំំណត់់សម្គាា�ល់់១១)

ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

	រួួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ មានចំំណូូលការប្រា�ក់់បង្គគរលើ�ើឥណទានដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ចំំនួួន
១.៦១៥.៧៧១ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០១៩ ៖ ៣.៥៣១.៤៨១ ដុុល្លាា�រអាមរិិក)។

២២.	ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាាសុុទ្ធធ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.០១៦.០១៧

៤.១៤២.៣០១

៩៣៨.១០៦

៣.៨០១.២០៦

កម្រៃ��ពីីការសងឥណទានមុុនកាលកំំណត់់

៤៣៦.១០៨

១.៧៧៨.០១២

៦៤៦.៥៦៣

២.៦១៩.៨៧៣

កម្រៃ��ពីីឥណទានវិិបារូូបន៍៍មិិនបានប្រើ��ើ

២៨៤.៦៨៦

១.១៦០.៦៦៥

២៧៧.៣៧១

១.១២៣.៩០៧

កម្រៃ��សេ�វាឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម

១៣៩.៤៥៣

៥៦៨.៥៥០

១៧២.០៣៧

៦៩៧.០៩៤

កម្រៃ��ផ្សេ�េ�ងៗ

៤៣៦.៧៣៩

១.៧៨០.៥៨៥

៣៩០.៦២៣

១.៥៨២.៨០៤

២.៣១៣.០០៣

៩.៤៣០.១១៣

២.៤២៤.៧០០

៩.៨២៤.៨៨៤

៩.៤១៦

៣៨.៣៨៩

៩.០០៨

៣៦.៥០០

២.៣០៣.៥៨៧

៩.៣៩១.៧២៤

២.៤១៥.៦៩២

៩.៧៨៨.៣៨៤

ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសា៖
កម្រៃ��ពីីសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់

ចំំណាយកម្រៃ��ជើ�ើងសា
ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាសុុទ្ធធ
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២៣.	ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណូូលភាគលាភ

២៨.៩៥២

១១៨.០៣៧

២៥.៥៧៥

១០៣.៦៣០

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

៦៤.២១៨

២៦១.៨១៧

៦១.៨៦២

២៥០.៦៦៥

៩៣.១៧០

៣៧៩.៨៥៤

៨៧.៤៣៧

៣៥៤.២៩៥

២៤.	ចំំណេ�ញ/(ខាាត)ផ្សេ�េងៗ - សុុទ្ធធ
២០២០

ចំំណេ�ញ/(ខាត)ពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
(ខាត)/ចំំណេ�ញពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣១៦.០៣៦

១.២៨៨.៤៧៩

(២៣២.២៩៩)

(៩៤១.២៧៦)

(៣.៥៦៥)

(១៤.៥៣៥)

៩៧.៨០០

៣៩៦.២៨៦

៣១២.៤៧១

១.២៧៣.៩៤៤

(១៣៤.៤៩៩)

(៥៤៤.៩៩០)

២៥.	ខាាតបណ្តាា�លមកពីីកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១៤.៦៧២.២៨៣

៥៩.៨១៨.៨៩៨

(១.៣២៨.៨៩៥)

(៥.៣៨៤.៦៨៣)

៣៣៨.៤៣៩

១.៣៧៩.៨១៦

(២៧.៤៤៦)

(១១១.២១១)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

(៧៧៩.៥០៤)

(៣.១៧៨.០៣៨)

៦២៤.៥៩៥

២.៥៣០.៨៥៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

(២២៤.០៩៨)

(៩១៣.៦៤៨)

៥.៥២២

២២.៣៧៥

១៤.០០៧.១២០

៥៧.១០៧.០២៨

(៧២៦.២២៤)

(២.៩៤២.៦៦០)

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២៦.	ចំំណាាយបុុគ្គគលិិក
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣.៧៣៨.៧៣៤

១៥.២៤២.៨១៩

៣.២០៤.៣០៣

១២.៩៨៣.៨៣៦

ប្រា�ក់់រង្វាា�ន់់ និិងចំំណាយប្រា�ក់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

២៣៧.៨០៦

៩៦៩.៥៣៥

៧០៩.៨៨៥

២.៨៧៦.៤៥៤

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ

១៥៨.៧០៥

៦៤៧.០៤០

១៧០.១២៦

៦៨៩.៣៥១

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េ�ងៗ

៣២០.០១២

១.៣០៤.៦៨៩

៤៦១.២៥១

១.៨៦៨.៩៨៨

៤.៤៥៥.២៥៧

១៨.១៦៤.០៨៣

៤.៥៤៥.៥៦៥

១៨.៤១៨.៦២៩

ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ និិងប្រា�ក់់ម៉ោ�ោ�ង

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ចំំណាយការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន/(កត់់ត្រា�ត្រ�ឡប់់មកវិិញ)៖

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
២៧.	រំំលស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ និិងរំំលស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូូបីី
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

១.២១៣.៧១០

៤.៩៤៨.២៩៦

៤៩៧.២៤៨

២.០១៤.៨៤៩

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១០)

៨៥៨.៣៨០

៣.៤៩៩.៦១៥

៦៨៦.៧៧៤

២.៧៨២.៨០៨

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១២)

៤៧៨.៧៣៤

១.៩៥១.៧៩៨

៤៨៩.៤៧៤

១.៩៨៣.៣៤៩

២.៥៥០.៨២៤

១០.៣៩៩.៧០៩

១.៦៧៣.៤៩៦

៦.៧៨១.០០៦

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១១)

២៨.	ចំំណាាយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណាយជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំ

៧៧៥.៦៣៩

៣.១៦២.២៨០

៦៥៨.៧៥២

២.៦៦៩.២៦៣

ចំំណាយសនិ្តត�សុុខ

៣១៤.២៧៦

១.២៨១.៣០៣

២៩៣.០៨៩

១.១៨៧.៥៩៧

កម្រៃ��អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ

២៧២.៣២៣

១.១១០.២៦១

២៧៩.៧៤៣

១.១៣៣.៥១៩

សេ�វាធនាគារ

២៣៧.២៥៩

៩៦៧.៣០៥

២៣០.៨០១

៩៣៥.២០៦

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

២៣៤.២៣៥

៩៥៤.៩៧៦

២០៩.៩៤១

៨៥០.៦៨១

ចំំណាយធានារ៉ាា�ប់់រង

១៩៥.៧០៧

៧៩៧.៨៩៧

១៦៩.៧២២

៦៨៧.៧១៤

ចំំណាយការជួួល

១៥៣.២៨៥

៦២៤.៩៤៣

៨៥.០៦៧

៣៤៤.៦៩១

ចំំណាយទំំនាក់់ទំំនង

១២៣.៦៨២

៥០៤.២៥២

១១៧.៥២១

៤៧៦.១៩៥

កម្រៃ��សេ�វាផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងសេ�វាវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

១២៣.២៩០

៥០២.៦៥៣

១២៣.៣៧៣

៤៩៩.៩០៧

ផ្្សាយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

១១៥.៧៧៥

៤៧២.០១៥

៤៣៦.២១២

១.៧៦៧.៥៣១

ចំំណាយដំំណើ�ើរការយានយន្តត

១១០.៨០១

៤៥១.៧៣៦

១១៦.៨៦៦

៤៧៣.៥៤១

សម្ភាា�រផ្គគត់់ផ្គគង់់ការិិយាល័័យ

៧២.៧៣២

២៩៦.៥២៨

៥១.១៧៦

២០៧.៣៦៥

ការបោះ�ះពុុម្ពព និិងទម្រ�ង់់បែ�បបទផ្សេ�េ�ងៗ

៦១.៨១៥

២៥២.០២០

៣៤.៩៩៨

១៤១.៨១២

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ការស្នាា�ក់់នៅ� និិងអាហារ

៥១.១៩៦

២០៨.៧២៦

១០៦.៦១៧

៤៣២.០១២

កម្រៃ��របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៣.ង)

៣០.០៥៧

១២២.៥៤២

៣៨.៤១២

១៥៥.៦៤៥

៤៤៧.៦៧៤

១.៨២៥.១៦៧

២៩១.០៣៩

១.១៧៩.២៩០

៣.៣១៩.៧៤៦

១៣.៥៣៤.៦០៤

៣.២៤៣.៣២៩

១៣.១៤១.៩៦៩

ផ្សេ�េ�ងៗ

២៩.	ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
២០២០
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

២.៥២៩.២៧៧

១០.៣១១.៨៦១

៣.៣១៩.៨៤៣

១៣.៤៥២.០០៤

ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើសនៃ�ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ� របស់់ឆ្នាំំ�មុុន

(២០៧.៤៤៣)

(៨៤៥.៧៤៥)

-

-

២.៣២១.៨៣៤

៩.៤៦៦.១១៦

៣.៣១៩.៨៤៣

១៣.៤៥២.០០៤

(១.៨១០.៦១១)

(៧.៣៨១.៨៦១)

៥៤៨.២៥៤

២.២២១.៥២៥

៥១១.២២៣

២.០៨៤.២៥៥

៣.៨៦៨.០៩៧

១៥.៦៧៣.៥២៩

ពន្ធធពន្្យារលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

286

២០១៩

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

២៩.	ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល (ត)
		 (i)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់រវាាងចំំណយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល និិងចំំណេ�ញតាាមគណនេ�យ្យយ
២០២០

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

ពន្ធធគណនាតាមអត្រា� ២០%
ផលប៉ះះ�ពាល់់ពន្ធធនៃ�ចំំណាយដែ�លមិិនត្រូ�ូវកាត់់កងតាមច្្បាប់់ពន្ធធ
ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើសនៃ�ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ� របស់់ឆ្នាំំ�មុុន
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣.២៥២.៦៦០

១៣.២៦១.០៩៥

១៨.៨៥៧.២៩៨

៧៦.៤០៩.៧៧២

៦៥០.៥៣២

២.៦៥២.២១៩

៣.៧៧១.៤៦០

១៥.២៨១.៩៥៦

៦៨.១៣៤

២៧៧.៧៨១

៩៦.៦៣៧

៣៩១.៥៧៣

(២០៧.៤៤៣)

(៨៤៥.៧៤៥)

-

-

៥១១.២២៣

២.០៨៤.២៥៥

៣.៨៦៨.០៩៧

១៥.៦៧៣.៥២៩

			យោ�ងតាមច្្បាប់់ស្តីី�ពីីសារពើ�ើពន្ធធនៃ�កម្ពុុ�ជា ធនាគារត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលតាមអត្រា� ២០%។

			
(ii)	បញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗ
			ពន្ធធ ត្រូ�វូ បានគណនាតាមមូូលដ្ឋាន
�ា បំំណកស្រា�យបច្ចុុប្្
� បន្ននលើ�ើបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធដា
ធ រ ដែ�លបានចូូលជាធរមាននាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
វាយតម្លៃ�ៃទៅ�តាមការិិយបរិិច្ឆេ�េទ អំំពីីស្ថាន
�ា ភាពដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងលិខិ
ិ តប្រ�
ិ
កាសពន្ធធ ដែ�លទាក់់ទិន
ិ ទៅ�នឹឹងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធធ និិងបំំណកស្រា�យរបស់់វា
ដែ�លនៅ�ជាធរមាន។ ធនាគារកត់់ត្រា� សំំវិិធានធនតាមការសមស្រ�ប ទៅ�តាមមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លរំំពឹឹងថាត្រូ�ូវបង់់ជូូនអាជ្ញាា�ធរពន្ធធដារ។
			ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទាំំងអស់់នេះ�ះមានការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រពីីមួួយគ្រា�ទៅ�មួួយគ្រា� ហើ�ើយការកំំណត់់ចុុងក្រោ��យបំំផុុតលើ�ើចំំនួួនបំំណុុលពន្ធធនឹឹង
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង បន្ទាា�ប់់ពីីមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យដោ�យអាជ្ញាា�ធរពន្ធធដារ។ នៅ�ពេ�លដែ�លលទ្ធធផលពន្ធធចុុងក្រោ��យខុុសគ្នាា�ពីីចំំនួួនដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ពីីដំំបូូងនោះ�ះ
ភាពលម្អៀ�ៀ�ងនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សមតុុល្្យបំំណុុលពន្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លការកំំណត់់ពន្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។

៣០.	សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល
២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

១០៩.៣៨៤.២៨២

៤៤២.៤៥៩.៤២១

១៣៤.៩២៥.៤០៤

៥៤៩.៨២១.០២១

គណនីីទូូទាត់់

៥.៩១៥.៨៣៣

២៣.៩២៩.៥៤៤

៥.០២២.២១៦

២០.៤៦៥.៥៣០

មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (កាលកំំណត់់ បីីខែ� ឬតិិចជាង)

២៦.០០០.០០០

១០៥.១៧០.០០០

៣៧.០៣២.៦៥០

១៥០.៩០៨.០៤៩

គណនីីចរន្តត

២៦.៧៤៥.០៩៦

១០៨.១៨៣.៩១៤

៧៣.០៧២.៥៩៣

២៩៧.៧៧០.៨១៦

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ (កាលកំំណត់់បីីខែ� ឬ តិិចជាង)

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

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៤)
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)៖
គណនីីចរន្តត

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៦) ៖

www.rhbgroup.com.kh
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២០២០

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣១.	ព័័ត៌៌មាានលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់
(ក) 	សាាច់់ប្រា�ាក់់(បាានប្រើ��ើក្នុុ�ង)/ចេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣.២៥២.៦៦០

១៣.២៦១.០៩៥

១៨.៨៥៧.២៩៨

៧៦.៤០៩.៧៧២

២.៥៥០.៨២៤

១០.៣៩៩.៧០៩

១.៦៧៣.៤៩៦

៦.៧៨១.០០៦

១៤.០០៧.១២០

៥៧.១០៧.០២៨

(៧២៦.២២៤)

(២.៩៤២.៦៦០)

៣.៥៦៥

១៤.៥៣៥

(៩៧.៨០០)

(៣៩៦.២៨៦)

២៤៨.៨៧៤

១.០១៤.៦៥៩

៧.០២២

២៨.៤៥៣

(២៤.៨៧៦.៣៧៩)

(១០១.៤២០.៩៩៧)

(២៥.២២៤.៨៣៤)

(១០២.២១១.០២៧)

(៧២៥.៩១៩)

(២.៩៥៩.៥៧២)

(៧.១៤៣.៤៥៦)

(២៨.៩៤៥.២៨៤)

(៧៤.០០៥.៥៧៥)

(៣០១.៧២០.៧២៩)

(៧៤.៨៣៤.៣៥៣)

(៣០៣.២២៨.៧៩៨)

(១២០.០៤២)

(៤៨៩.៤១១)

(១.២៦៦.៤៣១)

(៥.១៣១.៥៧៨)

២៧.១០១.១២៣

១១០.៤៩១.២៧៨

៩១.២០០.៩១២

៣៦៩.៥៤៦.០៩៥

(៣៥.៨២០.១៤០)

(១៤៦.០៣៨.៧១១)

៤៧.៩៥០.៦៨២

១៩៤.២៩៦.១៦៣

៥៧.៣៧១

២២៨.៤៦៧

-

-

(៣.២៦៦.៨២៦)

(១៣.៣១៨.៨៥០)

១.៣០៩.៥១២

៥.៣០៦.១៤៣

(៩១.៥៩៣.៣៤៤)

(៣៧៣.៤៣១.៤៩៩)

៥១.៧០៥.៨២៤

២០៩.៥១១.៩៩៩

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
និិយ័័តកម្មម៖
រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ និិងរំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី (កំំណត់់សម្គាា�ល់់
២៧)
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៥)
ខាត/(ចំំណេ�ញ)ពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៤)
ខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណប្រា�ក់់កម្ចីី� និិងការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១៧)
ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២១)

បម្រែ��បម្រួ�ួលដើ�ើមទុុនបង្វិិ�ល៖
ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
សាច់់ប្រា�ក់់(បានប្រើ��ើក្នុុ�ង)/ចេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(ខ) 	សកម្មមភាាពហិិរញ្ញញប្បបទាានដែ�លមិិនមែ�នជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់
		សកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទានដែ�លមិិនមែ�នជាសាច់់ប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់ស្តីី�
់ ពីីការទិិញ ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ (កំំណត់់
សម្គាា�ល់់ ១១)។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣២.	បំំណុុលយថាាហេ�តុុ និិងកិិច្ចចសន្យាា�ផ្សេ�េងៗ
(ក)	កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិងកិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
		ធនាគារមានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ក្នុុងកិ
� ច្ចចសន្្
ិ
យា នៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុក្រៅ�
� �តារាងតុុល្្យការរបស់់ខ្លួន
�ួ ដែ�លត្រូ�វូ ផ្តតល់ឥ
់ ណទានជូូនអតិិថិជ
ិ ន ការធានា និិងហ្វាស៊ីី�លី
�ា
ធី
ី ផ្សេ�េ�ង
ី
ៗ
ដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

២២.៦៦៩.៦១២

៩១.៦៩៨.៥៨១

២៧.២៤៨.៩៥០

១១១.០៣៩.៤៧១

៧.៥៥៦.៣៣៩

៣០.៥៦៥.៣៩១

១០.៨១៧.៧៧៤

៤៤.០៨២.៤២៩

លិិខិិតឥណទាន

១៥.០០០.០០០

៦០.៦៧៥.០០០

-

-

លិិខិិតធានារបស់់ធនាគារ

៣.៦២៤.២៣០

១៤.៦៦០.០១០

៤.៤២២.៣២៩

១៨.០២០.៩៩១

ហានិិភ័័យសរុុប

៤៨.៨៥០.១៨១

១៩៧.៥៩៨.៩៨២

៤២.៤៨៩.០៥៣

១៧៣.១៤២.៨៩១

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិង កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤៨.៨៥០.១៨១

១៩៧.៥៩៨.៩៨២

៤២.៤៨៩.០៥៣

១៧៣.១៤២.៨៩១

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

(៣៧៧.៩២៦)

(១.៥២៨.៧១១)

(៣៩.៤៨៧)

(១៦០.៩១០)

៤៨.៤៧២.២៥៥

១៩៦.០៧០.២៧១

៤២.៤៤៩.៥៦៦

១៧២.៩៨១.៩៨១

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន៖
ឥណទានវិិបារូូបន៍៍ដែ�លមិិនបានប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឥណទានមានកាលកំំណត់់ដែ�លមិិនបានប្រើ��ើប្រា�ស់់
កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�៖

ហានិិភ័័យសុុទ្ធធ

(ខ)	កិិច្ចចសន្យាា�ទាាក់់ទងនឹឹងកាារទិិញទ្រ�ព្យយសកម្មម

ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៦៧.៩៥១

២៧៤.៨៦២

៣៣៤.៤២៦

១.៣៦២.៧៨៦

២៨១.១៧៣

១.១៣៧.៣៤៥

-

-

៣៤៩.១២៤

១.៤១២.២០៧

៣៣៤.៤២៦

១.៣៦២.៧៨៦

(គ)	កិិច្ចចសន្យាា�ភតិិសន្យាា�
		ធនាគារបានទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងបំំណុុលភតិិសន្្យាចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាភតិិសន្្យាដែ�លធនាគារជាភាគីីអ្ននកជួួល លើ�ើកលែ�ងតែ�
ភតិិសន្្យាទាំំងឡាយណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� សូូមមើ�ើលកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២.១២.c និិងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១១ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។ កិិច្ចចសន្្យាភតិិសន្្យា
ដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� មិិនមានចំំនួួនជាសារវន្តតទេ�។

(ឃ)

កាារកំំណត់់ពន្ធធឡើ�ើងវិិញ

		នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០២០អគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ (GDT) បានចេ�ញលទ្ធធផលនៃ�ការកំំណត់់ពន្ធធពេ�ញលេ�ញឡើ�ើងវិិញ សម្រា�ប់់ធនាគារ
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៦ ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៨ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារបង់់បំំណុលពន្ធ
ុ
ប
ធ ន្ថែ�ែម រួួមទាំំងប្រា�ក់់ពិន័
ិ យ
័ និិងការប្រា�ក់់
ចំំនួួន ២១.៧៩២.៧២៩.២៤៨ រៀ�ៀល (ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ ៥.៣៨៧.៥៧២ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។ បំំណុុលពន្ធប
ធ ន្ថែ�ែមនេះ�ះភាគច្រើ��ើនពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការកាត់់កងចំំណាយសំំវិិធាន
សម្រា�ប់់ឥណទានបាត់់បង់់នៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ធនាគារ។ ធនាគារបានដាក់់លិិខិិតជំំទាស់់តវ៉ាា� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០
ដោ�យបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្្យ GDT ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

២០២០

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣២.	បំំណុុលយថាាហេ�តុុ និិងកិិច្ចចសន្យាា�ផ្សេ�េងៗ (ត)
(ឃ)

កាារកំំណត់់ពន្ធធឡើ�ើងវិិញ (ត)

		បន្ទាា�ប់់មក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១ GDT បានចេ�ញលទ្ធធផលនៃ�ការកំំណត់់ពន្ធធពេ�ញលេ�ញឡើ�ើងវិិញ សម្រា�ប់់ធនាគារ សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៥ ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៥ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារបង់់បំំណុលពន្ធ
ុ
ប
ធ ន្ថែ�ែម រួួមទាំំងប្រា�ក់់ពិន័
ិ យ
័ និិងការប្រា�ក់់ចំំនួន
ួ ៥.៦៩៩.៨៦៨.៨៦២
រៀ�ៀល (ស្មើ�ើ�នឹឹង ១.៤០៩.១១៥ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។ បំំណុុលពន្ធធបន្ថែ�ែមនេះ�ះភាគច្រើ��ើនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកាត់់កងចំំណាយសំំវិិធានសម្រា�ប់់ឥណទានបាត់់បង់់នៅ�
ក្នុុ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ធនាគារ និិងពន្ធធកាត់់ទុុកពីីសេ�វាលើ�ើការកែ�លម្អអទ្រ�ព្្យជួួល។ ធនាគារបានដាក់់លិិខិិតជំំទាស់់តវ៉ាា� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មីីនា
ឆ្នាំំ�២០២១ ដោ�យបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្្យ GDT ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ។
		គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០មិិនមានការឆ្លើ�ើ�យតបពីី GDT ចំំពោះ�ះលិិខិិតជំំទាស់់តវ៉ាា�នេះ�ះទេ�។ ធនាគារមិិនបានបង់់ពន្ធធ ឬទទួួលស្គាា�ល់់ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�
ការវាយតម្លៃ�ៃពន្ធធឡើ�ើងវិិញនេះ�ះជាបំំណុុលទេ� ដោ�យសារមិិនមានភាពច្្បាស់់លាស់់ថាធនាគារត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធនេះ�ះទេ�។

៣៣. ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងសមតុុល្យយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ
	ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មមធម្មមតា ធនាគារមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការមួួយចំំនួួនជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។ ទំំហំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ សមតុុល្្យនាដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់
និិងចំំណាយ-ចំំណូូលពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

(ក)	ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ និិងទំំនាាក់់ទំំនង
		ទំំនាក់់ទំំនង និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់ធនាគារ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
ទំំនាាក់់ទំំនង

ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�

RHB Banking Group

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

RHB Bank Berhad

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននានាដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំជាងគេ�តែ�មួួយ

បុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាំំងអស់់របស់់ធនាគារ ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតសំំខាន់់ៗ ពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តរបស់់
ធនាគារ និិងបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ (រួួមទាំំងសមាជិិកគ្រួ�ួសារជិិតស្និិ�ទ្ធធរបស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ)។

(ខ)

ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាានផ្តតល់់ឱ្យយបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាាន់់ៗ
២០២០

ឥណទានផ្តតល់់ឱ្្យបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

		

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៦៣១.០៧០

២.៥៥២.៦៧៨

១៥៩.៣២៨

៦៤៩.២៦២

២៥.២៥១

១០៣.៣៥៦

១១.៥០៥

៤៦.៦១៨

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្តតល់ឱ្
់ យ្ បុុគ្គគលិក
ិ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់ៗ
់ មិិនមានការធានាទេ� និិងមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ ៤% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� (២០១៩ ៖ ៤% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ)
� ។

(គ) 	ទឹឹកប្រា�ាក់់ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធជំំពាាក់់
២០២០
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

៤២.៧៧៤

១៧៣.០២១

១២២.៦៦៤

៤៩៩.៨៥៦

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

៩.១១៩

៣៦.៨៨៦

១៤.៧០១

៥៩.៩០៧

៥១.៨៩៣

២០៩.៩០៧

១៣៧.៣៦៥

៥៥៩.៧៦៣

		ទឹឹកប្រា�ក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធជំំពាក់់ មិិនមានការធានាទេ� និិងត្រូ�ូវទទួួលជាសាច់់ប្រា�ក់់។
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២០១៩
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៣. ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងសមតុុល្យយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ (ត)
(ឃ) 	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

៥០.៨៥៥.៥១៧

២០៥.៧១០.៥៦៦

៥១.១៨៩.៧៣៨

២០៨.៥៩៨.១៨២

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

១០.០៤៧.៣៥២

៤០.៦៤១.៥៣៩

៣៨៥.៧២៦

១.៥៧១.៨៣៤

២៤២.១៤០

៩៧៩.៤៥៦

៦៨២.៤៤០

២.៧៨០.៩៤៣

៦១.១៤៥.០០៩

២៤៧.៣៣១.៥៦១

៥២.២៥៧.៩០៤

២១២.៩៥០.៩៥៩

៩៥៨.៩២៩

៣.៩០៩.៥៥៤

៧៥.៩៦៦

៣០៧.៨១៤

អភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

ចំំណាយការប្រា�ក់់

		

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

០% - ១%

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

០% - ៥,២៥%

អភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

(ង)

០,០០% - ៤,៧៥%

០% - ៣%
០% - ៤,៣០%
០,៥០% - ៦,៥០%

កាារទូូទាាត់់ជូូនគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាាន់់ៗ
២០២០

កម្រៃ��របស់់អភិិបាល

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៣០.០៥៧

១២២.៥៤២

៣៨.៤១២

១៥៥.៦៤៥

១.៣១៥.៦៦៣

៥.៣៦៣.៩៥៨

១.៩២៣.៧២២

៧.៧៩៤.៩២២

៦៨.១៨៩

២៧៨.០០៧

៦៨.៩៤៨

២៧៩.៣៧៧

១.៤១៣.៩០៩

៥.៧៦៤.៥០៧

២.០៣១.០៨២

៨.២២៩.៩៤៤

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រយៈៈពេ�លខ្លីី�
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េ�ងៗ

(ច)

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗជាាមួួយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ
២០២០

ចំំណាយសេ�វាណែ�នាំំអតិិថិិជន បង់់ឱ្្យភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

-

-

៣.៣១០

១៣.៤១២

www.rhbgroup.com.kh
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គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ៖

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
	ធនាគារបានរួួមបញ្ចូូ�លការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អាជីីវកម្មម ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងដំំណើ�ើរនៃ�ការសម្រ�ចចិិត្តតរបស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឱ្្យប្រា�កដថាធនាគារសម្រេ��ច
បាននូូវផលចំំណេ�ញខ្ពពស់់បំំផុុត ទន្ទឹឹ�មនឹឹងពេ�លធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងបរិិយាកាសអាជីីវកម្មមល្អអ ក្រុ�ុមការងារផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបានចូូលរួួមតាំំងពីីដំំណាក់់កាលដំំបូូងក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរការទទួួលយកហានិិភ័័យ ដោ�យផ្តតល់់នូូវការចូូលរួួមឯករាជ្្យ រួួមមានរបាយការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃពាក់់ព័័ន្ធធ ការវាយតម្លៃ�ៃឥណទាន ការវាយ តម្លៃ�ៃលើ�ើផលិិតផលថ្មីី� និិង
កំំណត់់បរិិមាណតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន។ ការចូូលរួួមទាំំងនេះ�ះជួួយជម្រុ�ុញឱ្្យផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងៗធ្វើ�ើ�ការ វាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យធៀ�ៀបនឹឹងផលចំំណេ�ញ ក្នុុ�ងផែ�នការអាជីីវកម្មមរបស់់
ពួួកគេ� ដូូចនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្្យហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានកំំណត់់តម្លៃ�ៃ សមស្រ�ប ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងផលចំំណេ�ញ។
ជាទូូទៅ� គោ�លដៅ�នៃ�សកម្មមភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្្បីី៖
	កំំណត់់ពីីហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗ និិងតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន
	ធានាថាសកម្មមភាពទទួួលយកហានិិភ័័យ មានភាពស៊ីី�សង្វាា�ក់់គ្នាា�ជាមួួយនឹឹងគោ�លការណ៍៍ហានិិភ័័យ ហើ�ើយស្ថាា�នភាពនៃ�បណ្តុំំ��ហានិិភ័័យ គឺឺស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតហានិិភ័័យ

ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិង


បង្កើ�ើ�តតម្លៃ�ៃរបស់់ភាគទុុនិិក តាមរយៈៈក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដ៏៏ល្អអ

ធនាគារកាន់់កាប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

៨.៤០៨.៨០២

៣៤.២៦៥.៨៦៨

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៧៤៤.១០៥.៧៥៨

២០៩.៥៣១.៥០៦

៨៥៣.៨៤០.៨៨៧

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០២.៧៣៥.០៦១

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

៥០៦.២២៦.៩៨៦

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

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

២៥.០០០

១០១.១២៥

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

៨៤២.៨៨១.០៨៦

៣.៤០៩.៤៥៣.៩៩៣

៨៤៩.១០០.៥៣៧

៣.៤៦០.០៨៤.៦៨៩

១៧០.៥៣០.៧៧៤

៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

១៤៣.៣៩២.៣៦២

៥៨៤.៣២៣.៨៧៥

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

១៤.៦៨៩.៩៧០

៥៩.៤២០.៩២៩

១.៨៣២.៣៧៥

៧.៤៦៦.៩២៨

២.៨៦៧.៣៦១

១១.៥៩៨.៤៧៦

៥.០៧០.១២០

២០.៦៦០.៧៣៩

៨២១.៤៤៦.៣៩១

៣.៣២២.៧៥០.៦៥៣

៨១០.៦៧៥.៦៧៣

៣.៣០៣.៥០៣.៣៦៧

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់៖
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

បំំណុុលភតិិសន្្យា
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន
		ហានិិភ័័យឥណទានគឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការខាតបង់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រ�សិិនបើ�ើអតិិថិិជនរបស់់ធនាគារ ឬភាគីីដៃ�គូូក្នុុ�ងទីីផ្្សារ ខកខានមិិនបានបំំពេ�ញ
កាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់ទៅ់ �តាមកិិច្ចចសន្្យាឱ្្យធនាគារ។ ហានិិភ័យ
័ ឥណទានកើ�ើតមកពីីការដាក់់ប្រា�ក់នៅ់ �ធនាគារកណ្តាាល
� និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ហានិិភ័័យឥណទានភាគច្រើ��ើនកើ�ើតមកពីីសកម្មមភាពផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�។

		

(ក)

			

កាារវាាស់់វែែងហាានិិភ័័យឥណទាាន
ហានិិភ័័យឥណទានត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមមូូលដ្ឋាា�នជាក្រុ�ុម។

			ចំំពោះ�ះឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងកិច្ចចសន្្
ិ
យាផ្តតល់ឥ
់ ណទាន ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា ហានិិភ័យ
័ ឥណទានក្នុុ�ងគោ�លដៅ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ តម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់គំំរូូ
ដោ�យសារហានិិភ័យ
័ មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ទៅ�តាមបម្រែ��បម្រួ�ួលលក្ខខខណ្ឌលើឌ �ើទីផ្្
ី សារ លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់រំ់ ពឹ
ំ ងទុុ
ឹ ក និិងពេ�លវេេលាដែ�លកន្លលងផុុត។ ការវាយតម្លៃ�ៃ
ហានិិភ័័យឥណទាននៃ�ផលបត្រ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមមួួយ តម្រូ�ូវឱ្្យមានការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដូូចជា លទ្ធធភាពនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នៃ�អនុុបាតការខាតបង់់
ពាក់់ព័័ន្ធធ និិងការមិិនសងប្រា�ក់់ទៅ�វិិញទៅ�មករវាងភាគីីដៃ�គូូ។ ធនាគារវាស់់វែែងហានិិភ័័យឥណទានដោ�យប្រើ��ើ ប្រូ�ូបាបនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ (PD)
ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង (EAD) និិងការខាតបង់់នៅ�ពេ�លមិិនមានការសងប្រា�ក់់ (LGD) ក្នុុ�ងការវាស់់វែែង ECL ក្រោ��ម CIFRS 9 ។
			ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់នៅ់ �ធនាគារកណ្តាាល
� និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាមានហានិិភ័យ
័ ឥណទានតិិចតួច
ួ ។ ចំំណាត់់ថ្នាាក់
� ឥ
់ ណទាននៃ�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានតាមដានដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ឥណទាន។ ការវាស់់វែែងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រូ�វូ បានកំំណត់់ត្រឹ�ម
ឹ ការខាតបង់់ឥណទាន
រំំពឹឹងទុុក១២ខែ�។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ត្រូ�ូវបានតាមដានដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកពីីការថយចុះះ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់
ឥណទានរបស់់វា ហើ�ើយការវាស់់វែែងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃគឺឺអនុុវត្តតតាមវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល ដូូចបានពណ៌៌នាក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.គ។

		

(ខ)

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិតហាានិិភ័័យ និិងគោ�ោលកាារណ៍៍បន្ថថយហាានិិភ័័យ

			ធនាគារធ្វើ�ើប្រ�តិ
�
ប
ិ ត្ដិិ�ការ និិងផ្ដល់
ដ ឥ
់ ណទាននិិងបុុរេេប្រ�ទានជូូនអតិិថិជ
ិ នជាឯកត្ដដជន ឬ សហគ្រា�សនានាក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
� ។ ធនាគារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កម្រិ�ិតហានិិភ័័យ និិងផ្តោ�ោ�តការយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើហានិិភ័័យឥណទាន នៅ�ពេ�លដែ�លហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។
			ធនាគារបានប្រើ��ើប្រា�ស់់គោ�លការណ៍៍និង
ិ ការអនុុវត្តតជាច្រើ��ើន ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័ ឥណទាន។ គោ�លការណ៍៍ដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពបំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ម
គោ�លការណ៍៍ទាំំងអស់់នេះ�ះ គឺឺការធានាដោ�យដាក់់វត្ថុុប
� ញ្ចាំំ�លើ� �ឥ
ើ ណទាននិិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិជ
ិ ន ដែ�លជាការអនុុវត្តតទូទៅូ �។ ធនាគារអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការទទួួលយកនូូវចំំណាត់់ថ្នាា�ក់ជា
់ ក់់លាក់់នៃ�វត្ថុុប
� ញ្ចាំំ�� ឬការកាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័ ឥណទាន។ ប្រ�ភេ�ទនៃ�វត្ថុុប
� ញ្ចាំំ�សំំខាន់
�
ៗ
់ ដើ�ើម្្បីីធានាឥណាន
			 វត្ថុុ�បញ្ចាំំ��ជាទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន (មានដីីធ្លីី� អគារ និិងទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗ)
			 សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន
			 អគារពាណិិជ្ជជកម្មម និិងដីីធ្លីី�

		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក)

			ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុក ក្រោ��មវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាលរបស់់ CIFRS 9 គឺឺដើ�ើម្្បីីទទួួលស្គាា�ល់់សំំវិិធានធន
សម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តតចាប់់តាំំងពីីការ
ទទួួលស្គា�ល់
ា ់លើ�ើកដំំបូូង ឬឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនទាន់់មាន
ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ក្នុុ�ងហានិិភ័័យឥណទាន នឹឹងត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុក១២ខែ�។
			ក្រោ��មវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជាបីីដំំណាក់់កាល អាស្រ័�័យទៅ�តាមបម្រែ��បម្រួ�ួលដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ នៅ�ក្នុុ�ង
ហានិិភ័័យឥណទាន។
ដំំណាក់់កាលទីី១ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង និិងមិិន
			 
មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាននាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់
ឥណទានរំំពឹឹងទុុក១២ខែ�។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន មានដូូចជា៖

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)

			 
ដំំណាក់កា
់ លទីី២ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �លមានកំំណើ�ើនហានិិភ័យ
័ ឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាល់
�ា លើ់ �ក
ើ ដំំបូូង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិន
ិ មាន
ភ័័ស្តុុតា
� ងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ក្នុុ
់ ងសំំវិ
�
ធា
ិ នធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន
រំំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល។
			 
ដំំណាក់់កាលទីី៣ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំពោះ�ះ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល។
			 
ការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន ឬ ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានពីីដំំបូូង គឺឺជាទ្រ�ព្្យ
សកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងឡាយណាដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង។ សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទាន
រំំពឹឹងទុុក តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�នពេ�ញមួួយអាយុុកាល (ដំំណាក់់កាលទីី ៣)។
			

ការវិិនិិច្ឆ័័�យនិិងការសន្មមតសំំខាន់់ៗ ដែ�លធនាគារបានអនុុវត្តតទៅ�តាមតម្រូ�ូវការនានារបស់់ស្តតង់់ដារ ក្នុុ�ងការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

			(i)	កំំណើ�ើនហាានិិភ័័យឥណទាានជាាសាារវន្តត - significant increase in credit risk (SICR)
				ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា SICR គឺឺជាការវិិភាគពហុុកត្តាា� និិងការវិិភាគជារួួម អាស្រ័�័យទៅ�លើ�កា
ើ ររួួមបញ្ចូូ�លគ្នាារ� វាងព័័ត៌មា
៌ នផ្នែ�ែកបរិិមាណ និិង/ឬ គុុណភាព។
ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ថាតើ�ើហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ចំំពោះ�ះឥណទាន/ហិិរញ្ញញប្្បទានបានកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ឬទេ�ចាប់់តាំំងពីីការទទួួល
ស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងមក គេ�យកហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្ននប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នាពេ�ល
ទទួួលស្គាល់
�ា លើ់ �ើកដំំបូូង។ អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ម្នាា�ក់ត្រូ់ �វូ បានចាត់់ទុុកថាមានកំំណើ�ើនហានិិភ័យ
័ ឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គា�ាល់លើ់ �ើកដំំបូូង
ប្រ�សិិនបើ�ើស្រ�បតាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យណាមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យដូូចខាងក្រោ��ម៖
				លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យផ្នែ�ែកបរិិមាណ


អតិិថិិជនបានហួួសកាលកំំណត់់សងប្រា�ក់់ ទៅ�តាមការសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា លើ�ើសពីី ៣០ថ្ងៃ�ៃនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍



មានការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាា�វកើ�ើតឡើ�ើងដដែ�លៗ ដែ�លផ្អែ�ែកទៅ�តាមការតាមដានលើ�ើការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់របស់់ អតិិថិិជន ដូូចខាងក្រោ��ម៖

				

១.	មានករណីីនៃ�ការសងប្រា�ក់់ហួស
ួ កាលកំំណត់់សង៣០ថ្ងៃ�ៃ ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមការទូូទាត់ប្រា�ក់
់
ក្នុុ
់ ងកិ
� ច្ចចសន្្
ិ
យា ចំំនួួនបីីដង ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
៦ខែ� ឬ

				

២.	មានករណីីនៃ�ការសងប្រា�ក់់ហួួសកាលកំំណត់់សង៦០ថ្ងៃ�ៃ ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា ចំំនួួនមួួយដងក្នុុ�ង
រយៈៈពេ�ល៦ខែ�

				លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យផ្នែ�ែកគុុណភាព


ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

	កំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត លើ�ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ របស់់អតិិថិិជនតែ�មួួយ
	មានភាពជាក់់ស្ដែ�ែង ឬបានរំំពឹងទុុ
ឹ កថាមានផលប៉ះះ�ពាល់់អាក្រ�ក់់ជាសារវន្តត ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬស្ថាាន
� ភាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ដែ�លបង្កកឱ្្យមានការផ្លាាស់
� ់

ប្ដូូ�រសមត្ថថភាពទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់អតិិថិិជនជាសារវន្តត។
			(ii)	និិយមន័័យនៃ�កាារមិិនសងប្រា�ាក់់ និិងកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
				ធនាគារកំំណត់់ថាឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់មិិនសងប្រា�ក់់ និិង មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នៅ�ពេ�លដែ�លឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នោះ�ះស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យណាមួួយ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
	ប្រា�ក់់ដើ�ើម ឬការប្រា�ក់់ ឬទាំំងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់នៃ�ឥណទាន ហួួសកំំណត់់សងលើ�ើសពីី៩០ថ្ងៃ�ៃ។ ក្នុុ�ងករណីីហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាច

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិិញ (ឧ. ឥណទានវិិបារូូបន៍៍) ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល
នៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់ នៅ�សល់់លើ�ើសពីីកម្រិ�ិតដែ�លបានអនុុម័័ត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬលើ�ើសក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ពីីរយៈៈពេ�ល
នៃ�បំំណុុលដែ�លនៅ�ជំំពាក់់ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

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

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)

			(ii)	និិយមន័័យនៃ�កាារមិិនសងប្រា�ាក់់ និិងកាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន (ត)
				

១.	ការទូូទាត់់សងតាមគ្រា�នីីមួួយៗ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងឱ្្យគ្រ�ប់់ចំំនួួន។ ការទូូទាត់់សងតែ�មួួយចំំណែ�កនៃ�ការសងតាមគ្រា�ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកជាការ
សងយឺឺត។

				

២.	នៅ�ពេ�លដែ�លការបង់់សងឥណទានត្រូ�វូ បានផ្អាាក
� ឬពន្្យារអាស្រ័�័យទៅ�តាមការចរចា និិងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ នោះ�ះការកំំណត់់
រយៈៈពេ�លនៃ�បំំណុុលដែ�លនៅ�ជំំពាក់់ នឹឹងត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីរយៈៈពេ�លនៃ�ការផ្អាា�កឬពន្្យារនោះ�ះ។ ការផ្អាា�ក ឬពន្្យារមិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីី
រយៈៈពេ�ល៦ខែ�ទេ� គិិតចាប់់ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ពាក្្យស្នើ�ើ�សុំំ�ផ្អាា�កឬពន្្យាររបស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូ។

				

៣.	នៅ�ពេ�លដែ�លការបង់់សងប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពេ�ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬយូូរជាងនេះ�ះ នោះ�ះឥណទានត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថា
មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លការមិិនសងប្រា�ក់់បានកើ�ើតឡើ�ើង លុះះ�ត្រា�តែ�វាមិិនមានបង្ហាា�ញពីីចំំណុចខ្សោ
ុ �ោ�យណាមួួយ ដែ�លអាច
បណ្តាា�លឱ្្យវាត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់អាស្រ័�័យទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ហានិិភ័័យឥណទាន។

	ឥណទានត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យបង្ខំំ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាស្រ័�័យទៅ�តាមហេ�តុុផលជាច្រើ��ើនដូូចជា ការក្្ស័័យធន ផលវិិបាកផ្នែ�ែក

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាសារវន្តតជាដើ�ើម។ ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ដែ�លឥណទានមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងការមិិនសងប្រា�ក់់ ឬមិិនហួួសកំំណត់់សង ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានដាក់់
ដោ�យបង្ខំំ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ឥណទាននោះ�ះត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាស្រ័�័យទៅ�តាមការអនុុម័័តរបស់់
គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន។
	ការរៀ�ៀបចំំ និិងការកំំណត់់កាលវិិភាគហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីឥណទានមួួយឡើ�ើងវិិញ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកែ�ប្រែ��រយៈៈពេ�ល និិងលក្ខខខណ្ឌឌបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើក

ដំំបូូងនៃ�ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីឥណទាន អាស្រ័�័យទៅ�តាមកំំណើ�ើននៃ�ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូ។
	ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូមានឥណទានច្រើ��ើនជាមួួយធនាគារ ហើ�ើយមានការអនុុវត្តតកាតព្វវកិិច្ចចការសងប្រា�ក់់គ្នាា�

ទៅ�វិិញទៅ�មក (cross default) នោះ�ះតម្រូ�ូវឱ្្យមានការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នសំំវិិធានធន ក្រោ��មការមិិនសងប្រា�ក់់នៃ�កាតព្វវកិិច្ចចបំំណុុលមួួយ
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការមិិនសងប្រា�ក់់នៃ�កាតព្វវកិិច្ចចបំំណុុលមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត (ការមិិនសងប្រា�ក់់ឆ្លលងគ្នាា�)។ ក្នុុ�ងករណីីមិិនមានឃ្លាា�ដែ�លចែ�ង
ពីីសិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្្បីីទាមទារការទូូទាត់់សង នោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃសំំវិិធានធនចាំំបាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចំំពោះ�ះឥណទានក្នុុ�ងកម្រិ�ិតឯកត្តតជនជំំនួួសឱ្្យ
កម្រិ�ិតអ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូជារួួម។
			(iii)

កាារវាាស់់វែែង (ECL - លទ្ធធផល វិិធីីសាាស្រ្ត�តក្នុុ�ងកាារសន្មមត និិងកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន)

ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ឬប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមមួួយត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន។
ECL ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃ និិងវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្តុំំ�។
				ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាក្រុ�ុម ECL ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន PD, LGD និិង EAD សម្រា�ប់់ខែ�បន្ទាា�ប់់ក្នុុ�ងអនាគត និិងសម្រា�ប់់ផ្នែ�ែក
រួួម។ ធាតុុទាំំងបីីនេះ�ះត្រូ�ូវបានគុុណបញ្ចូូ�លគ្នាា�ដើ�ើម្្បីីគណនារក ECL សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�នីីមួួយៗក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ដែ�លបន្ទាា�ប់់មកវាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�
អប្្បហារត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ និិងត្រូ�វូ បានបូូកបញ្ចូូ�លគ្នាា�វិញ
ិ ។ អត្រា�អប្្បហារដែ�លត្រូ�វូ បានប្រើ��ើក្នុុ�ងការគណនា ECL គឺឺជា
អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពដំំបូូង ឬអត្រា�ដែ�លប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល។
				ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល សំំវិិធានធន ECL ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសមតុុល្្យដែ�លមិិនទាន់់ទូូទាត់់ ជាមួួយនឹឹង
តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ដែ�លរំំពឹឹងថាត្រូ�ូវទទួួលបានពីីអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់។
				ប្រូ�ូបាបនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ (Probability of Default)
				
PD គឺឺជាលទ្ធធភាពដែ�លអតិិថិិជនម្នាា�ក់់មិិនសងប្រា�ក់់ចំំពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ�បន្ទាា�ប់់ (PD១២ខែ�) ឬក្នុុ�ង
រយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាលដែ�លនៅ�សល់់ (PD ពេ�ញមួួយអាយុុកាល) របស់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ។
				គំំរូូ PD ១២ ខែ� គឺឺត្រូ�ូវប៉ាា�ន់់ស្មាា�នប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�អំំពីីប្រូ�ូបាបនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ របស់់ portfolio ដែ�លអាចត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�ត
ខ្សែ�ែ�កោ�ង PD ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ដើ�ើម្្បីីគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើអាយុុកាលសន្មមតនៃ�គណនីីនីីមួួយៗនៅ�ក្នុុ�ង portfolio នោះ�ះ។
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ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

				
ECL ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�ន ១២ខែ� ឬតាមមូូលដ្ឋាា�នពេ�ញមួួយអាយុុកាលអាស្រ័�័យទៅ�តាមកំំណើ�ើន ហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)

			(iii)

កាារវាាស់់វែែង (ECL - លទ្ធធផល វិិធីីសាាស្រ្ត�តក្នុុ�ងកាារសន្មមត និិងកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន) (ត)

				
PD ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ត្រូ�វូ បានបង្កើ�តឡើ
�ើ �ើងដោ�យអនុុវត្តតទម្រ�ង់កា
់ លផុុតកំំណត់់ រហូូតដល់់ PD ១២ ខែ�នាពេ�លបច្ចុុប្្
� បន្នន។ ទិិន្នន័
ន យ
័ ផុុតកំំណត់់
ពិិនិិត្្យមើ�ើលទៅ�លើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លការមិិនសងប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងចំំពោះ�ះ portfolio មួួយ ចាប់់ពីីចំំណុុចទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង
និិងពេ�ញមួួយអាយុុកាលនៃ�ឥណទាននោះ�ះ។ ទិិន្ននន័័យផុុតកំំណត់់អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យដែ�លត្រូ�ូវបានអង្កេ�េតរួួចក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក និិងត្រូ�ូវ
បានសន្មមតថាមានភាពដូូចគ្នាា�ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងអស់់ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់នោះ�ះ ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ដោ�យការវិិភាគដែ�លបានធ្វើ�ើ�
ក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក។
				ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង (Exposure at Default)
				EAD គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបដែ�លធនាគារមានហានិិភ័័យ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មិិនសងប្រា�ក់់ដែ�លនៅ�ជំំពាក់់។
				
EAD ១២ខែ� ឬ ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ត្រូ�ូវបានកំំណត់់អាស្រ័�័យទៅ�តាមទិិន្ននន័័យការបង់់ប្រា�ក់់រំំពឹឹងទុុក ដែ�លមានភាពខុុសគ្នាា�អាស្រ័�័យទៅ�តាម
ប្រ�ភេ�ទផលិិតផល។
	ចំំពោះ�ះផលិិតផលដែ�លត្រូ�ូវដករំំលស់់ និិងឥណទានដែ�លត្រូ�ូវសងប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាដែ�ល
អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់នៅ�ជំំពាក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ� ឬ រយៈៈពេ�លផុុតកំំណត់់ដែ�លនៅ�សល់់។
	ចំំពោះ�ះផលិិតផលហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិិញ ហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានព្្យាករ ដោ�យយកកម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់
ឥណទាន គុុណជាមួួយនឹឹងការប្រើ��ើប្រា�ស់់នាពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ ដែ�លកម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទានគឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់អតិិបរមាដែ�ល
អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ម្នាា�ក់់អាចខ្ចីី�បាន ហើ�ើយការប្រើ��ើប្រា�ស់់នាពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ គឺឺជាសមមាត្រ�នៃ�កម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទាន ដែ�លត្រូ�ូវ
បានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យអតិិថិិជននាចំំណុុចពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់។
				ការខាតបង់់នៅ�ពេ�លដែ�លមិិនមានការសងប្រា�ក់់ (Loss Given Default)
				
LGD គឺឺជាការរំំពឹឹងទុុករបស់់ធនាគារអំំពីីកំំណើ�ើននៃ�ការខាតបង់់ចំំពោះ�ះហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់។ LGD មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�
អាស្រ័�័យទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទភាគីីដៃ�គូូ ប្រ�ភេ�ទ និិងអតីីតភាពនៃ�សំំណង និិងទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ដែ�លមាន ឬការគាំំទ្រ�ឥណទានផ្សេ�េ�ងៗ។ LGD ត្រូ�ូវបាន
បង្ហាា�ញដោ�យភាគរយនៃ�ការខាតបង់់ក្នុុ�ងមួួយឯកតាហានិិភ័័យ នាចំំណុុចពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ (EAD)។ LGD ត្រូ�ូវបានគណនាទាំំងចំំពោះ�ះ
រយៈៈពេ�ល១២ខែ� និិងរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាល។ LGD គឺឺជាភាគរយនៃ�ការខាតបង់់ដែ�លរំំពឹឹងថាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ប្រ�សិិនបើ�ើ
មានការមិិនសងប្រា�ក់់កើ�ើតឡើ�ើង លើ�ើរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាលរំំពឹឹងទុុកដែ�លនៅ�សល់់របស់់ឥណទាន។
				ការសន្មមតដែ�លជាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ប់់ការគណនា ECL ត្រូ�ូវបានតាមដាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ មិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្តត
ណាមួួយចំំពោះ�ះវិិធីីសាស្រ្ត�តនៃ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ឬការសន្មមតជាក់់លាក់់ណាមួួយត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នេះ�ះទេ�។

			

(iv)	ព័័ត៌៌មាាននាាពេ�លអនាាគតដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងគំំរូូ ECL

				ការគណនា ECL ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លនូូវព័័ត៌៌មាននាពេ�លអនាគត។ ធនាគារបានអនុុវត្តតការវិិភាគក្នុុ�ងគ្រា�មុុន និិងបានកត់់សម្គាា�ល់់នូូវធាតុុអថេ�រ
ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសំំខាន់់ៗដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើហានិិភ័័យឥណទាន និិងការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក សម្រា�ប់់ portfolio នីីមួួយៗ។
				ធាតុុអថេ�រផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសំំខាន់់ៗ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់ពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់វាចំំពោះ�ះ PD មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ទៅ�តាមឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
ការវិិនិច្ឆ័័�
ិ យរបស់់អ្នក
ន ឯកទេ�ស ក៏៏ត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះផងដែ�រ។ ការព្្យាករក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមកចំំពោះ�ះធាតុុអថេ�រផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ទាំំងនេះ�ះ

(“សេ�ណារីីយ៉ូូ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមូូលដ្ឋាា�ន”) ត្រូ�ូវបានដកស្រ�ង់់ប្រ�ភពមកពីីការស្រា�វជ្រា�វខាងក្រៅ��។ ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ធាតុុអថេ�រផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំងនេះ�ះ
ចំំពោះ�ះ PD ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យការអនុុវត្តតការវិិភាគស្ថិិ�តិិត្រ�ឡប់់ថយក្រោ��យ ដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់នៅ�ក្នុុ�ង
ធាតុុអថេ�រទាំំងនេះ�ះដែ�លធ្លាា�ប់មា
់ នប្រ�វត្តិិ�នៃ�អត្រា�មិិនសងប្រា�ក់់ នៅ�ពេ�លដែ�ល LGD ផ្អែ�ែកលើ�ើការកំំណត់់របស់់ធនាគារនៃ�ការកាត់់បន្ថថយវត្ថុុប
� ញ្ចាំំ��
និិង EAD គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើទម្រ�ង់់ការទូូទាត់់រំំពឹឹងទុុក។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)

			

(iv)	ព័័ត៌៌មាាននាាពេ�លអនាាគតដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងគំំរូូ ECL (ត)

				បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើសេ�ណារីីយ៉ូូ�ដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ធនាគារពិិចារណាទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពនៃ�សេ�ណារីីយ៉ូូ�ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ជាមួួយនឹឹងការការថ្លឹឹ�ង
សេ�ណារីីយ៉ូូ�។ ចំំនួួននៃ�សេ�ណារីីយ៉ូូ�ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការវិិភាគប្រ�ភេ�ទផលិិតផលចម្្បង
នីីមួួយៗ ដើ�ើម្្បីីធានាថាមិិនមាន non-linearities។ ចំំនួួនសេ�ណារីីយ៉ូូ� និិង លទ្ធធផលសន្មមតរបស់់វា ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃនៅ�រៀ�ៀងរាល់់
កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ធនាគារបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាមាន
សេ�ណារីីយ៉ូូ�ចំំនួួនបីីដែ�លចាប់់បាន non-linearities យ៉ាា�ងសមស្រ�ប។ ការថ្លឹឹ�ងសេ�ណារីីយ៉ូូ�ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យការផ្គុំំ��បញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�ការវិិភាគ
ស្ថិិ�តិិ និិងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់អ្ននកជំំនាញខាងផ្នែ�ែកឥណទាន ដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងមួួយចំំនួួនដែ�លមានសេ�ណារីីយ៉ូូ�
នីីមួួយៗជាតំំណាង។
				ជាមួួយនឹឹងការព្្យាករផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ការធ្វើ�ើគម្រោ��ង
�
និិងលទ្ធភា
ធ ពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងនានា គឺឺប្រ�ឈមនឹឹងភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ ក្នុុ
ធ ង
�
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ដូូចនេះ�ះ លទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែងអាចមានភាពខុុសគ្នាា�ជាសារវន្តតពីីការធ្វើ�ើ�គម្រោ��ងទាំំងនេះ�ះ។ ធនាគារពិិចារណាទៅ�លើ�ើការព្្យាករ
ទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្្បីីបង្ហាា�ញពីីការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នល្អអបំំផុុតទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង និិងបានធ្វើ�ើ�ការវិិភាគទៅ�លើ�ើ non-linearities
និិងភាពមិិនស៊ីី�មេ�ទ្រី�ីគ្នាា�នៃ� portfolios ខុុសៗគ្នាា�របស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ថាសេ�ណារីីយ៉ូូ�ដែ�លត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�ស គឺឺជាតំំណាងដ៏៏សមស្រ�ប
ចំំពោះ�ះសេ�ណារីីយ៉ូូ�នានាដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង។
				ការសន្មមតធាតុុអថេ�រម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
				ការថ្លឹឹ�ងដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ចំំពោះ�ះសេ�ណារីីយ៉ូូ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនីីមួួយៗ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០មានដូូច
ខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

មូូលដ្ឋាា�ន

៥០%

៥០%

ល្អអបំំផុុត

១៥%

២៥%

អាក្រ�ក់់បំំផុុត

៣៥%

២៥%

១០០%

១០០%

				ការវិិភាគភាពប្រែ��ប្រួ�ួល Sensitivity analysis
				ការសន្មមតដែ�លមានភាពជាសារវន្តតបំំផុុតដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សំំវិិធានអតិិផរណាធន ECL គឺឺអតិិផរណា ដែ�លវាធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជា
សារវន្តតលើ�ើលទ្ធធភាព របស់់អ្នក
ន ជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញការសងប្រា�ក់់ទៅ�តាមកិិច្ចចសន្្យា ក៏៏ដូច
ូ ជា ដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មម និិងតម្លៃ�ៃនៃ�វត្ថុុប
� ញ្ចាំំ��
របស់់ពួួកគេ�។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ការថ្លឹឹ�ងសំំពៀ�ៀតទាំំងអស់់

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)

			

(iv)	ព័័ត៌៌មាាននាាពេ�លអនាាគតដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងគំំរូូ ECL (ត)

				បម្រែ��បម្រួ�ួល ECL គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ដែ�លអាចកើ�ើតមានដោ�យសារការប្រែ��ប្រួ�ួលប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�ដ៏៏
សមហេ�តុុផល ខុុសពីីការសន្មមតជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការសន្មមតធាតុុអថេ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ធនាគារ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
កំំណើ�ើន/(តំំហយ) ECL
បម្រែ��បម្រួ�ួល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

២០២០
អតិិផរណា
អត្រា�គ្មាា�នការងារធ្វើ�ើ� (*)

+/- ៦ អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

៣៥២.០០០

(៣៦៧.០០០)

+/- ១០អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

២៤៩.០០០

(២៥៨.០០០)

៦០១.០០០

(៦២៥.០០០)

២.៤៥០.២៧៧

(២.៥២៨.១២៥)

៥៤.៣៥១

(៤៨.៩០៨)

២២១.៤៨០

(១៩៧.៤៤២)

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩
អតិិផរណា

+/- ៥០អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

			

(*) ភាពប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�អត្រា�គ្មាា�នការងារធ្វើ�ើ� មិិនមានចំំនួួនជាសារវន្តតទេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ដោ�យសារអថេ�រនេះ�ះមានស្ថិិ�រភាព។

			

(v)

កាារដាាក់់ហាានិិភ័័យជាាក្រុ�ុម ចំំពោះ�ះ� ECL ដែ�លត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងតាាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្តុំំ��

				ចំំពោះ�ះសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុក ដែ�លយកគំំរូូតាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្តុំំ� ការប្រ�មូូលផ្តុំំ�ហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
តាមមូូលដ្ឋាា�ននៃ�លក្ខខណៈៈហានិិភ័័យជារួួម ក៏៏ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះហានិិភ័័យដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមតែ�មួួយគឺឺមានភាពដូូចគ្នាា�។
				ក្នុុ�ងការដាក់់ជាក្រុ�ុម តម្រូ�ូវឱ្្យមានព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ក្រុ�ុម ដើ�ើម្្បីីអាចប្រ�មូូលស្ថិិ�តិិបាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានព័័ត៌៌មានផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទេ�
នោះ�ះធនាគារបានពិិចារណាទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យគោ�លខាងក្នុុ�ង/ខាងក្រៅ��បន្ថែ�ែម ដើ�ើម្្បីីប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�គំំរូូ។
				

			

ភាពសមស្រ�បក្នុុ�ងការដាក់់ជាក្រុ�ុម ត្រូ�ូវបានតាមដាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ តាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�ចាំំការិិយបរិិច្ឆេ�េទ ដោ�យផ្នែ�ែកហានិិភ័័យឥណទាន។

(vi)	គោ�ោលកាារណ៍៍ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�

				ជាទូូទៅ� ការជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លសកម្មមភាពនានាក្នុុ�ងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងគ្រ�ប់់មធ្យោ�ោ�បាយរួួចហើ�ើយ
ឬនៅ�ពេ�លដែ�លការប្រ�មូូលប្រា�ក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតមិិនអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ឬមិិនអាចទទួួលយកបានដោ�យភាពសមស្រ�ប។ នៅ�ពេ�លដែ�លឥណទាន ឬ
ឧបករណ៍៍បំំណុល
ុ ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាមិិនអាចប្រ�មូូលបាន វាត្រូ�វូ បានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ក្នុុងគណនី
�
សំំវិ
ី ធា
ិ នធន ឬគណនីីថយចុះះ�តម្លៃ�ៃដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ។
ធ
ឥណទាននោះ�ះត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ទាំំងស្រុ�ុង ឬត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�មួួយផ្នែ�ែក បន្ទាា�ប់់ពីីគិិតពិិចារណាទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃដែ�លអាចលក់់
បានជាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន) និិងនៅ�ពេ�លដែ�លការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងយល់់ឃើ�ើញថា មិិនមានលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការ
ប្រ�មូូលប្រា�ក់់មកវិិញទេ�។ ឥណទានដែ�លត្រូ�ូវជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវតែ�មានការអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ឬអាជ្ញាា�ធរ
ដែ�លបានទទួួលសិិទ្ធិិ�។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(គ) 	គោ�ោលកាារណ៍៍កាារថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក) (ត)

			

(vii) កាារកែ�ប្រែ��ឥណទាានឡើ�ើងវិិញ

				ជួួនកាលធនាគារកែ�ប្រែ��លក្ខខខណ្ឌឌឥណទានដែ�លបានផ្តតល់់ឱ្្យអតិិថិិជនឡើ�ើងវិិញ ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការចរចាផ្នែ�ែកពាណិិជ្ជជកម្មម ឬ ឥណទាន
ដែ�លមានផលលំំបាកក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងទស្្សនវិិស័័យមួួយគឺឺប្រ�មូូលប្រា�ក់់មកវិិញឱ្្យបានជាអតិិបរមា។
				សកម្មមភាពក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញមានដូូចជា ការរៀ�ៀបចំំការពន្្យារពេ�លសងប្រា�ក់់ ការផ្អាាក
� ការសងប្រា�ក់់ និិង ការលើ�ើកលែ�ងការសងប្រា�ក់់
ជាដើ�ើម។ គោ�លការណ៍៍ និិងការអនុុវត្តតនានាក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ គឺឺពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើសូូចនាករ ឬលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងការ
វិិនិច្ឆ័័�
ិ យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ចង្អុុល
� បង្ហាា�ញថាការទូូទាត់សងប្រា�ក់
់
់ ទំំនងជាអាចនៅ�បន្តតទៅ�មុុខទៀ�ៀតបាន។ គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះត្រូ�វូ បានរក្្សាទុុក
ក្រោ��មការពិិនិិត្្យមើ�ើលឡើ�ើងវិិញជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ការរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតជាទូូទៅ�បំំផុុតចំំពោះ�ះឥណទានមានកាលកំំណត់់។
				បន្ទាា�ប់ពី
់ បា
ី នធ្វើ�ើកា
� រកែ�ប្រែ��រួួចហើ�ើយ ហានិិភ័យ
័ នៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ឥណទានទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍
និិងត្រូ�ូវបានបៀ�ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌដើ�ើមនៅ�ពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង នៅ�ពេ�លដែ�លការកែ�ប្រែ��មិិនមានភាពជា
សារវន្តត ហើ�ើយមិិនបណ្តាា�លឱ្្យមានការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ឥណទានដំំបូូង (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២.៥.ច)។ ធនាគារតាមដានដំំណើ�ើរការទ្រ�ព្្យ
សកម្មមដែ�លបានកែ�ប្រែ��ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ធនាគារអាចកំំណត់់ថាហានិិភ័័យឥណទាន ត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់បន្ទាា�ប់់ពីីការរៀ�ៀបចំំ
ឡើ�ើងវិិញរួួច ដូូចនេះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះត្រូ�វូ បានដកចេ�ញពីីដំំណាក់កា
់ លទីី៣ ឬដំំណាក់់កាលទីី២ (ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល) មកដំំណាក់់កាលទីី១
(ECL ១២ខែ�) វិិញ។ ករណីីនេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់តែ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានដំំណើ�ើរការល្អអស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៦ខែ�បន្តតបន្ទាា�ប់់
ឬលើ�ើសពីីនេះ�ះ ដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ ដែ�លទទួួលបានការព្្យួួរការសងប្រា�ក់់បណ្តោះ�ះ��អាសន្ននក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� ដោ�យសារផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�
ជម្ងឺឺ� Covid-19។

			(viii)	ហាានិិភ័័យក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ
				ហានិិភ័័យក្រៅ��តារាងតុុល្្យការមានដូូចជា ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងចំំណែ�កហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីឥណទានដែ�លមិិនទាន់់បានដកប្រា�ក់់។
ធនាគារបានប្រើ��ើ Credit Conversion Factor (CCF) ដើ�ើម្្បីីប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន EAD នៃ�ខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ។ EAD ត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន
ចំំនួួន ១០០% នៃ�ហានិិភ័័យខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ ដោ�យប្រើ��ើ CCF។

		

(ឃ)	ហាានិិភ័័យឥណទាានអតិិបរមាាមុុនពេ�លរឹឹបអូូសវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�� ឬមុុនពេ�លពង្រី�ីកឥណទាានផ្សេ�េងៗ

ចំំពោះ�ះបំំណុុលយថាហេ�តុុ ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមាគឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់អតិិបរមាដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើកាតព្វវកិិច្ចចនៃ�ឧបករណ៍៍ដែ�ល
បានចេ�ញផ្្សាយត្រូ�ូវបានគេ�ស្នើ�ើ�ឱ្្យបង់់។ ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុងនៃ�ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីី
ឥណទានបានផ្តតល់ឱ្
់ យ្ អតិិថិជ
ិ ន ដែ�លមិិនទាន់់បានដក។ តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីហានិិភ័យ
័ ឥណទានអតិិបរមាចំំពោះ�ះធនាគារ ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាចមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ៖

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

			ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា។

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ឃ)	ហាានិិភ័័យឥណទាានអតិិបរមាាមុុនពេ�លរឹឹបអូូសវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�� ឬមុុនពេ�លពង្រី�ីកឥណទាានផ្សេ�េងៗ (ត)
២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨៥.៣៦១.៥២៨

៣៤៥.២៨៧.៣៨១

១២៥.៧០៩.២០០

៥១២.២៦៤.៩៩០

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥១៦.៤១៨.១១០

២.១០៤.៤០៣.៧៩៨

២.១១៩.៣៤៥

៨.៥៧២.៧៥០

១.៩២៩.៩៥៦

៧.៨៦៤.៥៧១

កិិច្ចចសន្្យាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឥណទាន

៣០.២២៥.៩៥១

១២២.២៦៣.៩៧២

៣៨.០៦៦.៧២៤

១៥៥.១២១.៩០០

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៦២៤.២៣០

៧៥.៣៣៥.០១០

៤.៤២២.៣២៩

១៨.០២០.៩៩១

ហានិិភ័័យឥណទានដុុលសរុុប

៧១៨.៨៥៧.៣៦៥

២.៩០៧.៧៧៨.០៤៣

៦៨៦.៥៤៦.៣១៩

២.៧៩៧.៦៧៦.២៥០

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ (ECL)

(២០.២៥៥.៩២៣)

(៨១.៩៣៥.២០៩)

(១២.៩៦១.៥២៤)

(៥២.៨១៨.២១០)

៦៩៨.៦០១.៤៤២

២.៨២៥.៨៤២.៨៣៤

៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

ហានិិភ័័យឥណទានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុុ�ងតារាងតុុល្្យការ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ហានិិភ័័យឥណទានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

ហានិិភ័័យឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

			តារាងខាងលើ�ើនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីសេ�ណារីីយ៉ូូ�ដែ�លអាក្រ�ក់់បំំផុុតនៃ�ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ធនាគារ ដោ�យមិិនបានគិិតដល់់ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ដែ�លបានកាន់់កាប់់
និិង/ឬ ការពង្រី�ីកឥណទានផ្សេ�េ�ងៗទេ�។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុុង
� តារាងតុុល្្យការ

ហានិិភ័យ
័ ខាងលើ�គឺ
ើ ផ្អែ�ែ
ឺ កទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ។ ដូូចបានបង្ហាា�ញខាងលើ�ើ

៨១% (២០១៩ ៖ ៧៥%) នៃ�ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមាសរុុប កើ�ើតមកពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជឿ�ឿជាក់់លើ�ើលទ្ធធភាពរបស់់
ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការបន្តត ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងរក្្សាហានិិភ័័យឥណទានដែ�លកើ�ើតមកពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានរបស់់ធនាគារឱ្្យស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអប្្បបរមា
តាមវិិធីីដូូចខាងក្រោ��ម៖
	ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានធានាដោ�យទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� ហើ�ើយទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��មានតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពីី ៦០% ទៅ� ៧០%

នៃ�ឥណទាន។


ធនាគារមាននីីតិិវិិធីីវាយតម្លៃ�ៃឥណទានសមស្រ�ប មុុនពេ�លផ្តតល់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានជូូនអតិិថិិជន។

	ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុក ហើ�ើយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យសមស្រ�ប

ហើ�ើយជឿ�ឿជាក់់ថាធនាគារមិិនមានការខាតបង់់ជាសារវន្តតពីីធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកទាំំងនេះ�ះទេ�។

300

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

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ង)	គុុណភាាពឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

			ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពឥណទាន នៃ�ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងហិរិ ញ្ញញប្្បទាន ដោ�យប្រើ��ើវិិធីសា
ី ស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃចំំណាត់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ដែ�លត្រូ�វូ បានតាក់់តែ�ង
ឡើ�ើងយ៉ាា�ងសមស្រ�បជាមួួយនឹឹងប្រ�ភេ�ទផលិិតផល និិងភាគីីដៃ�គូូផ្សេ�េ�ងៗគ្នាា�។ វិិធីីសាស្រ្ត�តទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងធនាគារ និិងបានគួួបផ្្សំំ
ជាមួួយនឹឹងការវិិភាគស្ថិិ�តិិ រួួមជាមួួយនឹឹងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកឥណទាន។
			

ការពណ៌៌នាពីីគុុណភាពឥណទាន ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម៖

គុុណភាាពឥណទាាន

ពណ៌៌នាា

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីសមត្ថថភាពរឹឹងមាំំក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់។
ធនាគារតាមដានអ្ននកជាប់់បំំណុុលក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទៅ�តាមស្ថាា�នភាពនៃ�ការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាា�វ។ អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លសងប្រា�ក់់
ហួួសកាលកំំណត់់សងតិិចជាង ៣០ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាសងប្រា�ក់់ ទាំំងចំំពោះ�ះហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លវែែង
គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងការតាមដានស្តតង់់ដារ។

ការតាមដានពិិសេ�ស

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មានសមត្ថថភាពមធ្្យមក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់។
ធនាគារតាមដានអ្ននកជាប់់បំំណុុលក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទៅ�តាមស្ថាា�នភាពនៃ�ការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាា�វ។ អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លសងប្រា�ក់់
ហួួសកាលកំំណត់់សង៣០ថ្ងៃ�ៃជាងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាសងប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងការតាមដានពិិសេ�ស។

ការមិិនសងប្រា�ក់់/ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។
			គុុណភាពឥណទាននៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្រៅ��ពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់របស់់ភាគីី

គុុណភាាពឥណទាាន

ពណ៌៌នាា

អធិិបតេ�យ្្យ

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លចេ�ញដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល/រដ្ឋឋបាល ឬត្រូ�ូវបានធានាដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល/រដ្ឋឋបាល។

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់វិិនិិយោ�គ

សំំដៅ�ដល់់គុុណភាពឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លអ្ននកចេ�ញផ្្សាយមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញ កាតព្វវកិិច្ចចសងបំំណុុល
ហើ�ើយអ្ននកកាន់់កាប់់សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណមានហានិិភ័័យឥណទានទាប ចំំពោះ�ះការមិិន សងប្រា�ក់់។

មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់វិិនិិយោ�គ

សំំដៅ�ដល់់គុុណភាពឥណទានកម្រិ�ិតទាបនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លមានការប្រ�ឈមខ្ពពស់់នឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់។

មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះមិិនមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ទេ� អាស្រ័�័យដោ�យមិិនមានគំំរូូ ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់។

ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ដៃ�គូូ ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាមានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹងអត្រា�របស់់ភ្នាា�ក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់អន្តតរជាតិិផ្សេ�េ�ងៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ង)	គុុណភាាពឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

			

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីការវិិភាគហានិិភ័័យឥណទាន តាមដំំណាក់់កាល រួួមជាមួួយនឹឹងសំំវិិធានធន ECL៖
២០២០
ដំំណាាក់់កាាលទីី១

២០១៩

ដំំណាាក់់កាាលទីី២ ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ដំំណាាក់់កាាលទីី១ ដំំណាាក់់កាាលទីី២ ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិន
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

អាាយុុកាាលថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិន
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

អាាយុុកាាលថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

សរុុប

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៣៤.១៧៤.៩២២

-

-

៣៤.១៧៤.៩២២

៩៥.៧៦៤.៧៥៣

-

-

៩៥.៧៦៤.៧៥៣

មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់
វិិនិិយោ�គ

៥១.១៨៦.៦០៦

-

-

៥១.១៨៦.៦០៦

២៩.៩៤៤.៤៤៧

-

-

២៩.៩៤៤.៤៤៧

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

៨៥.៣៦១.៥២៨

-

-

៨៥.៣៦១.៥២៨

១២៥.៧០៩.២០០

-

-

១២៥.៧០៩.២០០

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតបង់់ (ECL)

(១.៥៥៩.១២៩)

-

-

(១.៥៥៩.១២៩)

(២.៣៣៨.៦៣៣)

-

- (២.៣៣៨.៦៣៣)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

៨៣.៨០២.៣៩៩

-

-

៨៣.៨០២.៣៩៩

១២៣.៣៧០.៥៦៧

-

-

១២៣.៣៧០.៥៦៧

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

-

-

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

៥០២.៧៣៥.០៦១

-

-

៥០២.៧៣៥.០៦១

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

៤៦៥.២២៥.៥៤១

៩១.៥១២.៧៤៤

-

៥៥៦.៧៣៨.២៨៥

៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨

-

៤៩២.៩០៨.៥៣៥

ការតាមដានពិិសេ�ស

-

-

-

-

-

-

-

-

ការមិិនសងប្រា�ក់់

-

-

២៥.៧៨៨.០២៦

-

- ២៣.៥០៩.៥៧៥

២៣.៥០៩.៥៧៥

៤៦៥.២២៥.៥៤១

៩១.៥១២.៧៤៤

៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥

៥១៦.៤១៨.១១០

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់
ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
មានចំំណាត់់ថ្នាាក់
� វិ់ និ
ិ យោ�គ
ិ

ឥណទាន និិងបុុរេេ
ប្រ�ទានវាស់់វែែងតាម
ថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

២៥.៧៨៨.០២៦

២៥.៧៨៨.០២៦

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

៥៨២.៥២៦.៣១១

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតបង់់ (ECL)
តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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(១.៤៩៦.៧៥៨) (១៤.២៦៥.២២២) (២.៣៨៨.៧០៦)

(១៨.១៥០.៦៨៦)

(៦៩៦.៦៥៥)

(៣៦.០៥៧) (៩.៤៥៨.៤១២)

(១០.១៩១.១២៤)

៤៦៣.៧២៨.៧៨៣ ៧៧.២៤៧.៥២២ ២៣.៣៩៩.៣២០

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

៤៨០.៧៥៥.៦៦២

១១.៤២០.១៦១ ១៤.០៥១.១៦៣

៥០៦.២២៦.៩៨៦

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

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

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ង)	គុុណភាាពឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
២០២០
ដំំណាាក់់កាាលទីី១

២០១៩

ដំំណាាក់់កាាលទីី២ ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ដំំណាាក់់កាាលទីី១ ដំំណាាក់់កាាលទីី២ ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិន
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

អាាយុុកាាលថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ១២ខែ�

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-មិិន
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

អាាយុុកាាលថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាាន

សរុុប

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

២.១១៩.៣៤៥

-

-

២.១១៩.៣៤៥

១.៩២៩.៩៥៦

-

-

១.៩២៩.៩៥៦

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

២.១១៩.៣៤៥

-

-

២.១១៩.៣៤៥

១.៩២៩.៩៥៦

-

-

១.៩២៩.៩៥៦

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់ (ECL)

(១៦៨.១៨២)

-

-

(១៦៨.១៨២)

(៣៩២.២៨០)

-

-

(៣៩២.២៨០)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

១.៩៥១.១៦៣

-

-

១.៩៥១.១៦៣

១.៥៣៧.៦៧៦

-

-

១.៥៣៧.៦៧៦

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៧.៨៩២.៤៥៤

-

-

៧.៨៩២.៤៥៤

៦.២១៩.៨៩៩

-

-

៦.២១៩.៨៩៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម
ដករំំលស់់

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

៤៧.២១៤.១៣៧

១.៦៣៦.០៤៤

-

៤៨.៨៥០.១៨១

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

-

៤២.៤៨៩.០៥៣

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

៤៧.២១៤.១៣៧

១.៦៣៦.០៤៤

-

៤៨.៨៥០.១៨១

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

-

៤២.៤៨៩.០៥៣

(១១២.២១២)

(២៦៥.៧១៤)

-

(៣៧៧.៩២៦)

(៣៩.៣៥៨)

(១២៩)

-

(៣៩.៤៨៧)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

៤៧.១០១.៩២៥

១.៣៧០.៣៣០

-

៤៨.៤៧២.២៥៥

៤២.៣៦០.៥០៥

៨៩.០៦១

-

៤២.៤៤៩.៥៦៦

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

១៩០.៥២៧.២៨៧

៥.៥៤២.៩៨៤

- ១៩៦.០៧០.២៧១

១៧២.៦១៩.០៥៨

៣៦២.៩២៣

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់ (ECL)

- ១៧២.៩៨១.៩៨១

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន
និិងកិិច្ចចសន្្យា
ធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		 (ច)

សំំវិិធាានធនបាាត់់បង់់

			

(i)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក – ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន
២០២០

២០១៩

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ពេ�ញមួួយ

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៦៩៦.៦៥៥

៣៦.០៥៧

៩.៤៥៨.៤១២

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

អាាយុុកាាល-មិិនថយ អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
ECL ១២ខែ�
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

១០.១៩១.១២៤

៩៤១.៩៧៩

៧០៧.៣៦៧

៩.៨៧០.៦៧៣

១១.៥២០.០១៩

សរុុប

អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ECL ១២ខែ�
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹង
ឹ ទុុក
សំំវិិធានធនបាត់់បង់់
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ហានិិភ័័យ ៖
ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

-

-

-

-

១០៦.៤២៧

(១០៦.៤២៧)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

១៣៨.៦៤១

(១៣៨.៦៤១)

-

-

-

-

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

២៧.៧៤៣

-

(២៧.៧៤៣)

-

(៩១៩)

(២២.២០៦)

២៣.១២៥

-

៣៧៥.០២៣

១៤.២១៦.៩០១

(១៤៩.៣៩៩)

១៤.៤៤២.៥២៥

(៤៤៣.៥២៦)

(៥៣៨.៥៥៣)

៣៤២.១៨៥

(៦៣៩.៨៩៤)

៥០០.១០៦

១៥០.៩០៥

-

៦៥១.០១១

២៥១.៨៨៨

៨៩៨

-

២៥២.៧៨៦

-

-

(៦.៧១២.៧២២)

(៦.៧១២.៧២២)

-

-

-

-

(២៤១.៤១០)

-

(១៧៩.៨៤២)

(៤២១.២៥២)

(១៥៩.១៩៤)

(៥.០២២)

(៧៧៧.៥៧១)

(៩៤១.៧៨៧)

ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន
បាត់់បង់់ឡើ�ើងវិិញសុុទ្ធធ (*)
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�
ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ឬបានទិិញ
ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
ក្រៅ��ពីីជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

១.៤៩៦.៧៥៨

១៤.២៦៥.២២២

២.៣៨៨.៧០៦

១៨.១៥០.៦៨៦

៦៩៦.៦៥៥

៣៦.០៥៧

៩.៤៥៨.៤១២

១០.១៩១.១២៤

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៦.០៥៤.៣៨៦

៥៧.៧០២.៨២៣

៩.៦៦២.៣១៨

៧៣.៤១៩.៥២៧

២.៨៣៨.៨៦៩

១៤៦.៩៣២

៣៨.៥៤៣.០២៩

៤១.៥២៨.៨៣០

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១១.៤៥៦.២១៨

២៣.៥០៩.៥៧៥

៥១៦.៤១៨.១១០

៣៩៧.៦២៦.៦៦៦

១៨.៩៤៤.២៦៨

២៣.៥៣១.៤៥៥

៤៤០.១០២.៣៨៩

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់៖
ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

-

-

-

-

២.៩៩៤.៦០៦

(២.៩៩៤.៦០៦)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

(៩៦.៦៦៨.៥១៨)

៩៦.៦៦៨.៥១៨

-

-

-

-

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

(៩.១៨៤.៤០៤)

-

៩.១៨៤.៤០៤

-

(៣៨៨.៤០៣)

(៤៧៣.៧៦៨)

៨៦២.១៧១

-

៩៩.១៨៧.៣៩៣ (១៨.១៣២.៧៨៩)

(៤២៥.៨៧៨)

៨០.៦២៨.៧២៦ (២៦.២៦៤.៣៧៥)

(៣.១៨៩.២៤២)

ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន
បាត់់បង់់ឡើ�ើងវិិញសុុទ្ធធ

១.៤០២.៥៨៦ (២៨.០៥១.០៣១)

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�
ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ឬ
បានទិិញ
ការប្រែ��ប្រួ�ួលបង្គគរការប្រា�ក់់
ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�

១៤៦.៤១៥.៧១៤

១.០១២.៥១០

-

១៤៧.៤២៨.២២៤

១៧០.៦៦០.៩៧១

២៥៣.៦៩៩

-

២២២.៧៧១

៥០៨.២៨៤

១.៦១៥.៧៧១

២.៣៤៦.៨២៦

-

-

-

១៧០.៩១៤.៦៧០
-

-

-

(៦.៧១២.៧២២)

(៦.៧១២.៧២២)

-

-

-

-

(១៥៦.១៨៣.២១៦)

-

(១.៣៩៩.៦៣៧) (១៥៧.៥៨២.៨៥៣) (៦៣.១៧៧.១៤៨)

(១.០៨៤.១៣៣)

(២.២៨៦.៦៣៧)

(៦៦.៥៤៧.៩១៨)

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូ
វបានឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
ក្រៅ��ពីីជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១
ខែ�ធ្នូូ�
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៤៦៥.២៤២.០៥៧

៩១.៥១២.៧៤១

២៥.៧៧១.៥១៣

៥៨២.៥២៦.៣១១

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១១.៤៥៦.២១៨

២៣.៥០៩.៥៧៥

៥១៦.៤១៨.១១០

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

(*) ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការវាស់់វែែង ECL ដោ�យសារការប្រែ��ប្រួ�ួល EAD និិង PD ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ� គឺឺកើ�ើតឡើ�ើងពីីការដាក់់បញ្ចូូ�លពត៌៌មានថ្មីី�ៗទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូូជាប្រ�ចាំំ។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

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

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		 (ច)

សំំវិិធាានធនបាាត់់បង់់ (ត)

			

(ii)

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក – កិិច្ចចសន្យាា�ផ្តតល់់ឥណទាាន និិងកិិច្ចចសន្យាា�ធាានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០២០

២០១៩

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ពេ�ញមួួយ

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

ECL ពេ�ញមួួយ

ECL ពេ�ញមួួយ
អាាយុុកាាល-ថយ
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

១៦០.៣៨៤

៥២៦

-

១៦០.៩១០

៦៦.៨៦៩

៦៤

-

៦៦.៩៣៣

(២៦៥.៧១៤)

២៦៥.៧១៤

-

-

-

-

-

-

១៨៥.៥៨៦

(៧០.៦៣៨)

-

១១៤.៩៤៨

(១៤.០៨៨)

១២៩

-

(១៣.៩៥៩)

ហានិិភ័័យថ្មីី�

៣៨.៣៦៤

៧០.១១២

-

១០៨.៤៧៦

៣.៣៣៧

-

-

៣.៣៣៧

ហានិិភ័័យដែ�លត្រូ�ូវបាន
ឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់
ឬហួួសកាលកំំណត់់

(៦.៤០៨)

-

-

(៦.៤០៨)

(១៦.៧៦០)

(៦៤)

-

(១៦.៨២៤)

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការ
ខាតបង់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

១១២.២១២

២៦៥.៧១៤

-

៣៧៧.៩២៦

៣៩.៣៥៨

១២៩

-

៣៩.៤៨៧

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៤៥៣.៨៩៨

១.០៧៤.៨១៣

-

១.៥២៨.៧១១

១៦០.៣៨៤

៥២៦

-

១៦០.៩១០

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

- ៤២.៤៨៩.០៥៣ ៤៦.៧១០.៨៣៧

២៦.៨២១

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

(១.៦៣៦.០៤៤)

១.៦៣៦.០៤៤

-

-

-

ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន
បាត់់បង់់ឡើ�ើងវិិញសុុទ្ធធ

(១.១២៣.០៥៣)

(៥២០.៨៧៧)

- (១.៦៤៣.៩៣០) (៤.០៨៩.៥១៨)

៨៩.១៩០

១១.៩៧២.៦៩៩

៤៣១.៦៨៨

(៤.៣៩៩.៣២៩)

-

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

៤៧.២១៤.១៣៦

១.៦៣៦.០៤៥

-

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

១៩០.៩៨១.១៨០

៦.៦១៧.៨០២

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

អាាយុុកាាល-មិិនថយ អាាយុុកាាល-ថយចុះះ�
ECL ១២ខែ�
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន
តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

សរុុប

អាាយុុកាាល-មិិនថយ
ECL ១២ខែ�
ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាាន

ការខាតបង់់ឥណទាន
រំំពឹឹងទុុក
សំំវិិធានធនបាត់់បង់់
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ឬ
បានទិិញ

ចំំនួួន ហានិិភ័័យ
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

- ៤៦.៧៣៧.៦៥៨

បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�ល
បានទទួួលស្គាា�ល់់ ៖

ហានិិភ័័យថ្មីី�
និិភ័័យដែ�លត្រូ�ូវបានឈប់់
ទទួួលស្គាា�ល់់ ឬហួួស
កាលកំំណត់់

-

- ១២.៤០៤.៣៨៧

-

-

- (៤.០០០.៣២៨)

៧.១២៩.០៩៨

-

-

៧.១២៩.០៩៨

- (៤.៣៩៩.៣២៩) (៧.៣៥០.៥៥៤)

(២៦.៨២១)

- (៧.៣៧៧.៣៧៥)

៤៨.៨៥០.១៨១ ៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

- ៤២.៤៨៩.០៥៣

- ១៩៧.៥៩៨.៩៨២ ១៧២.៧៧៩.៤៤២

៣៦៣.៤៤៩

- ១៧៣.១៤២.៨៩១

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ហានិិភ័័យ ៖

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ឆ)	បណ្តុំំ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន

			(i) 	វិិភាាគតាាមតំំបន់់ភូូមិិសាាស្រ្ត�ត
				តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ លម្អិិ�តអំំពីីហានិិភ័យ
័ ឥណទានសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ តាមតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់វា ដោ�យចាត់់ថ្នាាក់
� តា
់ មតំំបន់់ភូមិ
ូ សា
ិ ស្រ្�្
ត គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ ធនាគារបានបែ�ងចែ�កហានិិភ័យ
័ ទៅ�តាមប្រ�ទេ�សនីីមួយ
ួ ៗ ដោ�យផ្អែ�ែកតាមប្រ�ទេ�សនៃ�ភាគីី
ដៃ�គូូរបស់់ខ្លួួ�ន។
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក

ផ្សេ�េងៗ

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៦៨.៥២៣.៣០៧

១២.៣៨០.៣៧៧

២.៨៩៨.៧១៥

៨៣.៨០២.៣៩៩

៥៦៤.២០៥.៨៥៧

-

១៦៩.៧៦៨

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

១.៩៥១.១៦៣

-

-

១.៩៥១.១៦៣

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

២៩.៨៦៧.១០៣

-

-

២៩.៨៦៧.១០៣

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៦០៥.១៥២

-

-

១៨.៦០៥.១៥២

៦៨៣.១៥២.៥៨២

១២.៣៨០.៣៧៧

៣.០៦៨.៤៨៣

៦៩៨.៦០១.៤៤២

២.៧៦៣.៣៥២.១៩៤

៥០.០៧៨.៦២៥

១២.៤១២.០១៥

២.៨២៥.៨៤២.៨៣៤

៥២.៦៦២.១៥៥

៧០.៧០៨.៤១២

-

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៤៩៩.៣៤៦.៥៩១

-

៦.៨៨០.៣៩៥

៥០៦.២២៦.៩៨៦

១.៥៣៧.៦៧៦

-

-

១.៥៣៧.៦៧៦

៣៨.០២៧.២៣៧

-

-

៣៨.០២៧.២៣៧

៤.៤២២.៣២៩

-

-

៤.៤២២.៣២៩

៥៩៥.៩៩៥.៩៨៨

៧០.៧០៨.៤១២

៦.៨៨០.៣៩៥

៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

២.៤២៨.៦៨៣.៦៥១

២៨៨.១៣៦.៧៧៩

២៨.០៣៧.៦១០

២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៣១ ធ្នូូ� ២០២០
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ហានិិភ័័យឥណទានសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន
កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ហានិិភ័័យឥណទានសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ឆ)	បណ្តុំំ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

			(ii) 	វិិភាាគតាាមប្រ�ភេ�ទអាាជីីវកម្មម
				តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ លម្អិិ�តអំំពីីហានិិភ័័យឥណទានសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ តាមតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់វា ដកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន
ដោ�យចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មមរបស់់ភាគីីដៃ�គូូ។
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់
ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឥណទាាន និិង
បុុរេេប្រ�ទាាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

កិិច្ចចសន្យាា�
ផ្តតល់់ឥណទាាន

កិិច្ចចសន្យាា�ធាានាា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៨៣.៨០២.៣៩៩

១៩.៦០០.៥៥៩

-

១.១៦១.៤៧១

-

១០៤.៥៦៤.៤២៩

សណ្ឋាា�គារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន

-

៧១.៥២៧.២០៣

-

១.៨៩៨.៣៨០

-

៧៣.៤២៥.៥៨៣

លក់់រាយ

-

៧០.៩៥៨.១០៥

-

៥.៤១២.៤៤៣

-

៧៦.៣៧០.៥៤៨

លក់់ដុំំ�

-

២៥.៧៧២.៩៧២

-

៤.១៦៨.១០៧

-

២៩.៩៤១.០៧៩

ផលិិតកម្មម

-

១៣.៤១៣.៩៥០

-

១៧២.៣៣២

-

១៣.៥៨៦.២៨២

កសិិកម្មម ព្រៃ��ឈើ�ើ និិងនេ�សាទ

-

១២.៤៦៩.៥៦៩

-

១.០៤១.៩៧០

-

១៣.៥១១.៥៣៩

អចលនទ្រ�ព្្យ និិងគេ�ហដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

-

៩៩.១១៨.០៩៤

-

១.៤៣៩.០២៧

៥៩.៨០៦

១០០.៦១៦.៩២៧

ការជួួល និិងសកម្មមភាពភតិិសន្្យា
ប្រ�តិិបត្តិិ� ដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ�ល
អចលនទ្រ�ព្្យ និិងគេ�ហដ្ឋាន
�ា ផ្ទាាល់
� ខ្លួ
់ ន
�ួ

-

៤០.៦១២.២០៥

-

៤២.៣៧៨

-

៤០.៦៥៤.៥៨៣

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងឃ្លាំំ�ងទំំនិិញ

-

៣.២០៤.៥០១

-

៤១៩.៥៨១

-

៣.៦២៤.០៨២

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

-

៣.៣២៨.៦០៦

-

៣២៥.៥០២

១៤.៩៩៣.៥១៨

១៨.៦៤៧.៦២៦

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្្យ

-

៣៤.៣៦២.០៩៥

-

២.០៣៣.៥៩៦

១៨៤.៦៩៩

៣៦.៥៨០.៣៩០

សំំណង់់

-

៣៧.៣៣០.៦៩៤

-

២.០៣១.០៨៨

៣.៣៤៥.៧៧០

៤២.៧០៧.៥៥២

សេ�វាមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

-

២៤.៣៥៦.៩១៤

-

៣.១៨៥.១៩៣

-

២៧.៥៤២.១០៧

ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង

-

៤.៤៩៤.៨១៥

-

១៨៦.២៧៧

-

៤.៦៨១.០៩២

ផ្សេ�េ�ងៗ

-

១០៣.៨២៥.៣៤៣

១.៩៥១.១៦៣

៦.៣៤៩.៧៥៨

២១.៣៥៩

១១២.១៤៧.៦២៣

៨៣.៨០២.៣៩៩

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

១.៩៥១.១៦៣

២៩.៨៦៧.១០៣

១៨.៦០៥.១៥២

៦៩៨.៦០១.៤៤២

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

៧.៨៩២.៤៥៤

១២០.៨១២.៤៣៣

៧៥.២៥៧.៨៤០

២.៨២៥.៨៤២.៨៣៤

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

៣១ ធ្នូូ� ២០២០

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១	ហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)
		

(ឆ)	បណ្តុំំ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន (ត)

			(ii) 	វិិភាាគតាាមប្រ�ភេ�ទអាាជីីវកម្មម (ត)
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់
ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឥណទាាន និិង
បុុរេេប្រ�ទាាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

កិិច្ចចសន្យាា�
ផ្តតល់់ឥណទាាន

កិិច្ចចសន្យាា�ធាានាា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

១២៣.៣៧០.៥៦៧

២៣.៣៦៨.៩៧៣

-

៣៧០.៦៧៤

-

១៤៧.១១០.២១៤

សណ្ឋាា�គារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន

-

៦៤.៤១៤.៦១១

-

១.៨០៥.១៥៧

-

៦៦.២១៩.៧៦៨

លក់់រាយ

-

៦២.២៩០.៩៤០

-

៤.៩១៩.៨៣០

-

៦៧.២១០.៧៧០

លក់់ដុំំ�

-

៣១.៨៦៦.៥១៤

-

៤.២៤៩.០៦៥

-

៣៦.១១៥.៥៧៩

ផលិិតកម្មម

-

១៤.២០៧.២៣៤

-

៩.៤៩១

-

១៤.២១៦.៧២៥

កសិិកម្មម ព្រៃ��ឈើ�ើ និិងនេ�សាទ

-

២៤.១៧៧.៥១២

-

១.៦២០.០០៦

-

២៥.៧៩៧.៥១៨

អចលនទ្រ�ព្្យ និិងគេ�ហដ្ឋាា�ន
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

-

៦៤.៩៨៧.៧៥៤

-

២.០៩៧.៦៧០

-

៦៧.០៨៥.៤២៤

ការជួួល និិងសកម្មមភាព
ភតិិសន្្យាប្រ�តិិបត្តិិ� ដោ�យមិិន
រួួមបញ្ចូូ�លអចលនទ្រ�ព្្យ និិង
គេ�ហដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

-

៣៩.១៧៦.១៨៨

-

៤២០.៩០៦

-

៣៩.៥៩៧.០៩៤

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងឃ្លាំំ�ងទំំនិិញ

-

៣.៥៦៣.៨៧៨

-

៩៧១.៩៨៨

៣៧.៣៦៦

៤.៥៧៣.២៣២

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

-

៣.៣៨៣.៤៧១

-

៣៣៥.០០៨

-

៣.៧១៨.៤៧៩

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្្យ

-

៣៩.៦៨៣.១២៧

-

៤.៨២០.៦៦៨

១.០៦៥.៨៣២

៤៥.៥៦៩.៦២៧

សំំណង់់

-

៣០.៥៤៧.៥២២

-

៣.៥៤១.៣៧៣

៣.២៥២.៩៣១

៣៧.៣៤១.៨២៦

សេ�វាមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

-

១៨.៧៨៧.៧៤៩

-

៣.០៨៨.៥៧៩

-

២១.៨៧៦.៣២៨

ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង

-

៦៨៣.៩៣៧

-

១៨៦.៤០៦

-

៨៧០.៣៤៣

ផ្សេ�េ�ងៗ

-

៨៥.០៨៧.៥៧៦

១.៥៣៧.៦៧៦

៩.៥៩០.៤១៦

៦៦.២០០

៩៦.២៨១.៨៦៨

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

១២៣.៣៧០.៥៦៧

៥០៦.២២៦.៩៨៦

១.៥៣៧.៦៧៦

៣៨.០២៧.២៣៧

៤.៤២២.៣២៩

៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥០២.៧៣៥.០៦១

២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨

៦.២៦៦.០៣០

១៥៤.៩៦០.៩៩១

១៨.០២០.៩៩០

២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

		

(ជ)

កាាររឹឹបអូូសទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ��

			ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ដែ�លបានរឹឹបអូូសត្រូ�វូ លក់់ចេ�ញឱ្្យបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើបា
� ន។ ធនាគារមិិនប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�ដែ� �លបានរឹឹបអូូស សម្រា�ប់់ប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការ
អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នទេ�។
			ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០និិង ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារមិិនបានរឹឹបអូូសទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ដែ�លបានដាក់់ជាវត្ថុុ�បញ្ចាំំ��
នោះ�ះទេ�។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ
		ធនាគារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យទីីផ្្សារ ជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ឬលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគតនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដោ�យសារការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារ។ ហានិិភ័័យទីីផ្្សារកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យស្ថាា�នភាពបើ�ើកចំំហនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ រូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងផលិិតផលមូូលធន ដែ�លទាំំងអស់់
នេះ�ះប្រ�ឈមមុុខនឹឹងបម្រែ��បម្រួ�ួលទីីផ្្សារជាក់់លាក់់និងទូ
ិ ទៅូ � ព្រ�មទាំំងបម្រែ��បម្រួ�ួលអត្រា�ទីីផ្្សារ ឬតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារ ដូូចជាអត្រា�ការប្រា�ក់់ គម្លាា�តឥណទាន អត្រា�ប្តូូរ� រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ
និិងតម្លៃ�ៃមូូលធនជាដើ�ើម។
		ធនាគារមិិនប្រើ��ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិស្្សន្ទទ ដូូចជាកិិច្ចចសន្្យាប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងការផ្តោះ�ះ��ប្តូូ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ខ្លួួ�ននោះ�ះទេ�។

		

(ក)	ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

			ហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណកើ�ើតពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ជារូូបិិយប័័ណ្ណណមួួយ ដែ�ល
មិិនមែ�នជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�លរបស់់ធនាគារ។
			ធនាគារធ្វើ�ើប្រ�តិ
�
ប
ិ ត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ដោ�យប្រើ��ើរូូបិយ
ិ វត្ថុុច្រើ��ើ
� នប្រ�ភេ�ទែ�លបណ្តាា�លឱ្្យមានហានិិភ័យ
័ រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណផ្សេ�េ�ង
ណ
ៗ ដែ�លភាគច្រើ��ើន
គឺឺទាក់់ទងនឹឹងប្រា�ក់់រៀ�ៀល។
			គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងរូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែធនាគារមិិនត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្្យការពារហានិិភ័័យការ
ប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ដែ�លកើ�ើតពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ទ្រ�ព្្យសកម្មមនិិងបំំណុុលដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យប្រើ��ើកិិច្ចចសន្្យានាពេ�ល
អនាគតទេ�។
			គោ�លការណ៍៍របស់់ធនាគារគឺឺរក្្សាហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ឱ្្យស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�លអាចទទួួលយកបាន និិងស្ថិិ�តក្រោ��មគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដែ�ល
មានស្រា�ប់់។
			តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�េបអំំពីីហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺជាឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារតាម
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កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
		

(ក)	ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ (ត)
ជាាប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ប្រា�ាក់់
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ប្រា�ាក់់រៀ�ៀល

ប្រា�ាក់់
ដុុល្លាា�រអូូស្រ្តា�ា�លីី

សរុុប

៧.៥១៥.១៦៩

១.២៥៤.៨០៦

-

៨.៧៦៩.៩៧៥

១៦៥.៦៥៩.៧៥៣

១៨.២៩៧.១៧១

-

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៨០.៣៥៩.៦១៥

៣.៤០៤.៥៤៥

៣៨.២៣៩

៨៣.៨០២.៣៩៩

២៥.០០០

-

-

២៥.០០០

៤៨៥.៥២៥.០៤៩

៧៨.៨៥០.៥៧៦

-

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

១.៩៥១.១៦៣

-

-

១.៩៥១.១៦៣

៧៤១.០៣៥.៧៤៩

១០១.៨០៧.០៩៨

៣៨.២៣៩

៨៤២.៨៨១.០៨៦

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៦០.២៧៥.៥១២

១០.២៥៥.២៦២

-

១៧០.៥៣០.៧៧៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៥៩៤.០០៤.៧៣១

៥.១០១.១១៧

-

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

-

៣៤.២៥២.៤៣៨

-

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៤.៦៨៩.៩៧០

-

-

១៤.៦៨៩.៩៧០

២.៨៦៧.៣៦១

-

-

២.៨៦៧.៣៦១

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

៧៧១.៨៣៧.៥៧៤

៤៩.៦០៨.៨១៧

-

៨២១.៤៤៦.៣៩១

ស្ថាា�នភាពសុុទ្ធធ

(៣០.៨០១.៨២៥)

៥២.១៩៨.២៨១

៣៨.២៣៩

២១.៤៣៤.៦៩៥

(១២៤.៥៩៣.៣៨២)

២១១.១៤២.០៤៧

១៥៤.៦៧៧

៨៦.៧០៣.៣៤២

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

២៧.៨០៧.៩៤៦

២.០៥៩.១៥៧

-

២៩.៨៦៧.១០៣

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៦០៥.១៥២

-

-

១៨.៦០៥.១៥២

៤៦.៤១៣.០៩៨

២.០៥៩.១៥៧

-

៤៨.៤៧២.២៥៥

១៨៧.៧៤០.៩៨១

៨.៣២៩.២៩០

-

១៩៦.០៧០.២៧១

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
		

(ក)	ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ (ត)
ជាាប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ប្រា�ាក់់រៀ�ៀល

សរុុប

៧.០២១.០០៥

១.៣៨៧.៧៩៧

៨.៤០៨.៨០២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

១៨៧.៩៩២.៧០០

២១.៥៣៨.៨០៦

២០៩.៥៣១.៥០៦

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

១២៣.១១២.៨៧៧

២៥៧.៦៩០

១២៣.៣៧០.៥៦៧

២៥.០០០

-

២៥.០០០

៤៤០.៧២៥.៧៩៥

៦៥.៥០១.១៩១

៥០៦.២២៦.៩៨៦

១.៥៣៧.៦៧៦

-

១.៥៣៧.៦៧៦

៧៦០.៤១៥.០៥៣

៨៨.៦៨៥.៤៨៤

៨៤៩.១០០.៥៣៧

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១១៤.៣០៩.២៥៧

២៩.០៨៣.១០៥

១៤៣.៣៩២.៣៦២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៦២៥.០៩៥.១៥៣

៧.៦៧៤.៥០៥

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

-

២៧.៦១១.១៥៨

២៧.៦១១.១៥៨

១.៨៣២.៣៧៥

-

១.៨៣២.៣៧៥

៥.០៧០.០៨៨

៣២

៥.០៧០.១២០

៧៤៦.៣០៦.៨៧៣

៦៤.៣៦៨.៨០០

៨១០.៦៧៥.៦៧៣

ស្ថាា�នភាពសុុទ្ធធ

១៤.១០៨.១៨០

២៤.៣១៦.៦៨៤

៣៨.៤២៤.៨៦៤

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥៧.៤៩០.៨៣៤

៩៩.០៩០.៤៨៧

១៥៦.៥៨១.៣២១

៣៧.៨៨០.២៧១

១៤៦.៩៦៦

៣៨.០២៧.២៣៧

៤.៣៨៤.៩៦៣

៣៧.៣៦៦

៤.៤២២.៣២៩

៤២.២៦៥.២៣៤

១៨៤.៣៣២

៤២.៤៤៩.៥៦៦

១៧២.២៣០.៨២៩

៧៥១.១៥២

១៧២.៩៨១.៩៨១

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន
កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

				

កាារវិិភាាគផលប៉ះះ�ពាាល់់ពីីកាារប្រែ��ប្រួ�ួល (sensitivity analysis)

					ដូូចបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងតារាងខាងលើ�ើ ធនាគារមានហានិិភ័័យជាចម្្បងបណ្តាា�លមកពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល។
ភាពប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�ចំំណេ�ញ-ខាត ចំំពោះ�ះបម្រែ��បម្រួ�ួលអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ ភាគច្រើ��ើនកើ�ើតមកពីីឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។

www.rhbgroup.com.kh
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បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
		

(ក)	ហាានិិភ័័យកាារប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ (ត)
ផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញក្រោ��ោយបង់់ពន្ធធ

ផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើធាាតុុមូូលធនផ្សេ�េងៗ

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៨១៨.៧៩៧

៣.៣១២.០៣៤

-

-

(៨៥២.២១៧)

(៣.៤៤៧.២១៨)

-

-

៩២៦.៣៥០

៣.៧៧៤.៨៧៦

-

-

(១.០២៣.៨៦០)

(៤.១៧២.២៣០)

-

-

២០២០
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល កើ�ើនឡើ�ើង២%
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀលថយចុះះ� ២%

២០១៩
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល កើ�ើនឡើ�ើង៥%
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀលថយចុះះ� ៥%

		

(ខ)	ហាានិិភ័័យតម្លៃ�ៃ

	ធនាគារមិិនប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យតម្លៃ�ៃមូូលបត្រ�ទេ� ដោ�យសារធនាគារមិិនមានការវិិនិិយោ�គ ឬ រក្្សាទុុកការ វិិនិិយោ�គ ដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់នៅ�
ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ�។

		

(គ)	ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់

	ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់នៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការប្រែ��ប្រួ�ួលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគតនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដោ�យសារការប្រែ��ប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្្សារ។ ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់នៃ�តម្លៃ�ៃ សមស្រ�ប គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃនៃ�
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�យសារការប្រែ��ប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្្សារ។ កម្រិ�ិតនៃ�ការប្រា�ក់់អាចកើ�ើនឡើ�ើងដោ�យសារលទ្ធធផលនៃ�ការប្រែ��ប្រួ�ួល ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាច
កាត់់បន្ថថយការខាតបង់់នៅ�ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបម្រែ��បម្រួ�ួលឥតរំំពឹឹងទុុកកើ�ើតឡីីង។ នៅ�ដំំណាក់់កាលនេះ�ះ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមិិនមានគោ�លការណ៍៍ដើ�ើម្្បីី
កំំណត់់កម្រិ�ិតនៃ�ភាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�នៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យយ៉ាា�ងទៀ�ៀងទាត់់ទៅ�លើ�ើភាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�នេះ�ះ។
	តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ សង្ខេ�េបពីីហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ធនាគារ។ នៅ�ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ ក៏៏រួួមបញ្ចូូ�លនូូវឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារតាមតម្លៃ�ៃ
យោ�ង ដោ�យបានចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាដើ�ើមគ្រា� ឬតាមកាលបរិិច្ឆេ�េទផុុតកំំណត់់សង ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នមួួយណាដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងមុុន។

			

កាារវិិភាាគភាាពប្រែ��ប្រួ�ួល

	ចំំណេ�ញ-ខាតមានភាពប្រែ��ប្រួ�ួលទៅ�តាម ចំំណូូលការប្រា�ក់់ដែ�លខ្ពពស់់ជាង/ទាបជាងនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការប្រែ��ប្រួ�ួល
អត្រា�ការប្រា�ក់់។
ផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញក្រោ��ោយបង់់ពន្ធធ

ផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើធាាតុុមូូលធនផ្សេ�េងៗ

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

(១.០៦៧.៥៩៤)

(៤.៣១៨.៤១៨)

-

-

១.៦៥០.៥៤២

៦.៦៧៦.៤៤៤

-

-

(៨៩២.១៥៩)

(៣.៦៣៥.៥៤៨)

-

-

៧៨៧.៩៧៥

៣.២១១.០០០

-

-

២០២០
អត្រា�ការប្រា�ក់់កើ�ើនឡើ�ើង១០០អត្រា�គោ�ល
អត្រា�ការប្រា�ក់់ថយចុះះ�១០០អត្រា�គោ�ល

២០១៩
អត្រា�ការប្រា�ក់់កើ�ើនឡើ�ើង១០០អត្រា�គោ�ល
អត្រា�ការប្រា�ក់់ថយចុះះ�១០០អត្រា�គោ�ល
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
		

(គ)	ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

មិិនមាានកាារប្រា�ាក់់

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

-

-

-

-

-

៨.៧៦៩.៩៧៥

៨.៧៦៩.៩៧៥

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

១១.៥២០.០០០

២៣.៤២០.០០០

២៥.៨៧០.០០០

-

- ១២៣.១៤៦.៩២៤ ១៨៣.៩៥៦.៩២៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៥.០០០.០០០

២៩.៩៥៤.៦២៥

២៣.០០០.០០០

-

-

២៥.៨៤៧.៧៧៤

៨៣.៨០២.៣៩៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែង
តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

៣៩.៨៦៣.៦៨៥

២៩.៨៣២.១៥៥

-

-

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

៧៧.២៣២.៤៦១ ២៣៣.៥១៣.៧៥៨ ១៨៣.៩៣៣.៥៦៦
-

-

-

- ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥
១.៩៥១.១៦៣

១.៩៥១.១៦៣

៥៦.៣៨៣.៦៨៥

៨៣.២០៦.៧៨០ ១២៦.១០២.៤៦១ ២៣៣.៥១៣.៧៥៨ ១៨៣.៩៣៣.៥៦៦ ១៥៩.៧៤០.៨៣៦ ៨៤២.៨៨១.០៨៦

៦១.៨៦៤.០៨៣

៧៣.២៦១.០១០

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

២៦០.៩៤០.៦២៤

៣៥.៤០៥.៦៨១

៥៦.៣៥៣.១៥៣ ២៦៨.១៦១.៥៦២

-

- ១៧០.៥៣០.៧៧៤

១៣.៦៥០.៥០៩

-

- ៥៩៩.១០៥.៨៤៨

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

១.៥០៦.២១៣

៦.៨០៩.៣៨៨

២៥.៩៣៦.៨៣៧

-

-

-

៣៤.២៥២.៤៣៨

បំំណុុលភតិិសន្្យា

១.១៩៩.៦៨៦

២០៥.៥៥៤

៩២៤.៩៩១

៤.៦៦០.៥៨១

៧.៦៩៩.១៥៨

-

១៤.៦៨៩.៩៧០

-

-

-

-

-

២.៨៦៧.៣៦១

២.៨៦៧.៣៦១

៣២៥.៥១០.៦០៦ ១៣៦.៦២៩.១០៥ ៣៣០.៤២៩.០៧១

១៨.៣១១.០៩០

៧.៦៩៩.១៥៨

បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

២.៨៦៧.៣៦១ ៨២១.៤៤៦.៣៩១

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ការប្រា�ក់់សរុុប

(២៦៩.១២៦.៩២១) (៥៣.៤២២.៣២៥) (២០៤.៣២៦.៦១០)

២១៥.២០២.៦៦៨ ១៧៦.២៣៤.៤០៨ ១៥៦.៨៧៣.៤៧៥

២១.៤៣៤.៦៩៥

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(១.០៨៨.៦១៨.៣៩៥) (២១៦.០៩៣.៣០៥) (៨២៦.៥០១.១៣៧)

៨៧០.៤៩៤.៧៩២ ៧១២.៨៦៨.១៨០ ៦៣៤.៥៥៣.២០៧

៨៦.៧០៣.៣៤២

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

២២.៣៣៧.៤១០

៤.៣៧៨.៧៦៨

៣.១៥០.៩២៥

-

-

-

២៩.៨៦៧.១០៣

កិិច្ចចសន្្យាធានារ៉ាា�ប់់រងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៥៤២.៩២៥

៦២.២២៧

-

-

-

-

១៨.៦០៥.១៥២

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ការប្រា�ក់់សរុុប
នៃ�ខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

៤០.៨៨០.៣៣៥

៤.៤៤០.៩៩៥

៣.១៥០.៩២៥

-

-

-

៤៨.៤៧២.២៥៥

១៦៥.៣៦០.៩៥៥

១៧.៩៦៣.៨២៥

១២.៧៤៥.៤៩១

-

-

-

១៩៦.០៧០.២៧១

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២	ហាានិិភ័័យទីីផ្សាា�រ (ត)
		

(គ)	ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

មិិនមាានកាារប្រា�ាក់់

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

-

-

-

-

-

៨.៤០៨.៨០២

៨.៤០៨.៨០២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

២១.០៦៩.៥៩៦

២៧.០៧២.៣៨៨

២១.៤៤១.៩០២

-

-

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៨០.៧២១.០៩២

២១.៨៩៨.៤៨៥

១៩.៧៣៤.២៥៣

-

-

១.០១៦.៧៣៧

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតា
មតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែ
ងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

៥.៧៧៩.២៩៤

២១.៨៨៨.០១២

៤៧.០០២.០០១

៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥

-

៥០៦.២២៦.៩៨៦

-

-

-

១.៥៣៧.៦៧៦

១.៥៣៧.៦៧៦

១០៧.៥៦៩.៩៨២

៧០.៨៥៨.៨៨៥

៨៨.១៧៨.១៥៦

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៦.៦១១.៥៩១

៧៥.១៧៨.៥៩១

១០.០១៩.៥៤៣

-

-

៤១.៥៨២.៦៣៧ ១៤៣.៣៩២.៣៦២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៩៨.២៧៧.២៩៤

៦៩.២១៥.៣៤២ ១៨៧.៤៩៩.៤៧១

៨.០៧៩.៣៧៩

-

២៦៩.៦៩៨.១៧២ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

១៣៩.៩៤៧.៦២០ ២០៩.៥៣១.៥០៦
១២៣.៣៧០.៥៦៧

-

-

៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥

១៥០.៩៣៥.៨៣៥ ៨៤៩.១០០.៥៣៧

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

៣.៩៧៧.៧៦៣

២.៩៧៦.៨៦១

២០.៦៥៦.៥៣៤

-

-

-

២៧.៦១១.១៥៨

៦០.១៥១

១២០.៣០៣

៤១៣.០៨៨

១.០៨៩.៥១៧

១៤៩.៣១៦

-

១.៨៣២.៣៧៥

-

-

-

-

-

៥.០៧០.១២០

៥.០៧០.១២០

១១៨.៩២៦.៧៩៩ ១៤៧.៤៩១.០៩៧ ២១៨.៥៨៨.៦៣៦

៩.១៦៨.៨៩៦

១៤៩.៣១៦

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ការប្រា�ក់់សរុុប (១១.៣៥៦.៨១៧) (៧៦.៦៣២.២១២) (១៣០.៤១០.៤៨០)
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(៤៦.២៧៩.០២៩) (៣១២.២៧៦.២៦៤) (៥៣១.៤២២.៧០៦)

៣១៦.៣៥០.៩២៩ ៨១០.៦៧៥.៦៧៣

៨៦.៥២១.៥១៨ ៣៣៥.៧១៧.៩៤៩ (១៦៥.៤១៥.០៩៤)

៣៨.៤២៤.៨៦៤

៣៥២.៥៧៥.១៨៦ ១.៣៦៨.០៥០.៦៤២ (៦៧៤.០៦៦.៥០៨) ១៥៦.៥៨១.៣២១

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

១៣.៧៦៥.០៦៨

១៣.១១៤.២៥៨

១១.១១២.៤៧៥

៣៥.៤៣៦

-

-

៣៨.០២៧.២៣៧

២.៥៦៧

៣៧.៣៦៦

២.៣២៣.១៤៦

២.០៥៩.២៥០

-

-

៤.៤២២.៣២៩

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ការប្រា�ក់់សរុុ
បនៃ�ខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

១៣.៧៦៧.៦៣៥

១៣.១៥១.៦២៤

១៣.៤៣៥.៦២១

២.០៩៤.៦៨៦

-

-

៤២.៤៤៩.៥៦៦

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥៦.១០៣.១១៣

៥៣.៥៩២.៨៦៨

៥៤.៧៥០.១៥៦

៨.៥៣៥.៨៤៤

-

- ១៧២.៩៨១.៩៨១

កិិច្ចចសន្្យាធានារ៉ាា�ប់់រងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ
វត្ថុុ�

314
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៣	ហាានិិភ័័យសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួល
		ហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធនាគារមិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ តាមកាលកំំណត់់សងចំំពោះ�ះបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏ដូូចជាមិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញមូូលនិិធិិវិិញបាននៅ�ពេ�លដែ�លបានដកមកប្រើ��ើប្រា�ស់់រួួចហើ�ើយ។ ផលវិិបាកនេះ�ះ អាចបណ្តាា�លឱ្្យធនាគារ
មិិនអាចបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ទៅ�អ្ននកផ្ញើ�ើ�ប្រា�ក់់ និិងកង្វះះ�សាច់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម្្បីីឱ្្យអតិិថិិជនខ្ចីី�។

		

(ក)	ដំំណើ�ើរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួល

			
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�មូូលផ្តុំំ� និិងទិិន្ននន័័យបំំណុុលដែ�លមានកាលកំំណត់់។ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងការធ្វើ�ើ�
របាយការណ៍៍ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើស្ថាា�នភាពសាច់់ប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយនិិងរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងសម្រា�ប់់ថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ ប្រ�ចាំំសប្តាា�ហ៍៍
និិងប្រ�ចាំំខែ�ជាលំំដាប់់ ដោ�យសារវាជារយៈៈពេ�លគន្លឹះះ��ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានអំំពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�អ្ននកផ្ញើ�ើ�
ប្រា�ក់់សំំខាន់់ៗ និិងគម្រោ��ងនៃ�ការដកសាច់់ប្រា�ក់់របស់់ពួួកគេ�។

		

(ខ)	ដំំណើ�ើរកាាររកប្រ�ភពទុុន

			ប្រ�ភពសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលចម្្បងរបស់់ធនាគារបានមកពីីដើ�ើមទុុនបានបង់់របស់់ភាគទុុនិិក ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់
អតិិថិិជន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ភពសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃយ៉ាា�ងទៀ�ៀងទាត់់ តាមរយៈៈការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើកាលកំំណត់់នៃ�ប្រា�ក់់
បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ និិងអ្ននកផ្ញើ�ើ�ប្រា�ក់់សំំខាន់់ៗ។

		

(គ)	លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់មិិននិិស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow)

			តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់ ក្រោ��មបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិននិិស្្សន្ទទ (non-derivative financial liabilities) ដោ�យ
ផ្អែ�ែកតាមកាលកំំណត់់លើ�ើកិិច្ចចសន្្យាដែ�លនៅ�សល់់ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ គឺឺជាលំំហូូរ
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�អប្្បហារ ដោ�យឡែ�កធនាគារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលដែ�លភ្ជាា�ប់់ជាមួួយ ដោ�យផ្អែ�ែកតាម

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់រំំពឹឹងទុុកដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�អប្្បហារ។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៣	ហាានិិភ័័យសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួល (ត)
		

(គ) 	លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់មិិននិិស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow) (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៨.៧៦៩.៩៧៥

-

-

-

-

៨.៧៦៩.៩៧៥

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារកណ្តាា�ល

១២៦.៨២២.៦៣៥

២៣.៤៤១.៦០៤

២៥.៩០៩.៦១៥

-

-

១៧៦.១៧៣.៨៥៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៣០.២៩៦.៥៨៣

៣០.៥០៩.៤៩៣

២៣.៥២៤.១៧០

-

-

៨៤.៣៣០.២៤៦

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាម
តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ក្នុុ�ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

៤០.៤១៨.៧១៦

៣៤.៥៦៣.៥០៨

៩៧.០០៥.៨២៧

៣២៥.៦៥១.៣២៤

៣០០.៨៧៦.៦១៨

៧៩៨.៥១៥.៩៩៣

១.៩៥១.១៦៣

-

-

-

-

១.៩៥១.១៦៣

២០៨.២៥៩.០៧២

៨៨.៥១៤.៦០៥

១៤៦.៤៣៩.៦១២

៣២៥.៦៥១.៣២៤

៣០០.៩០១.៦១៨

១.០៦៩.៧៦៦.២៣១

៦១.៨៩៩.៧៧១

៧៣.៤១០.០៤៥

៣៥.៨៣២.៧១២

-

-

១៧១.១៤២.៥២៨

២៦១.១៣២.៣១៩

៥៦.៩៧៧.៧៥៦

២៧៥.៨០២.៧៧៤

១៤.៨៣៥.៥៤៤

-

៦០៨.៧៤៨.៣៩៣

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

១.៥០៩.២០០

៦.៨៤២.៣១៥

២៦.៣៣៥.៩៩៨

-

-

៣៤.៦៨៧.៥១៣

បំំណុុលភតិិសន្្យា

១.២២៨.០៦១

២៥៤.៩៩០

១.១៤៧.៤៥៤

៥.៨៣១.៥២២

៩.៩៨៣.១៥៣

១៨.៤៤៥.១៨០

បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

២.៨៦៧.៣៦១

-

-

-

-

២.៨៦៧.៣៦១

៣២៨.៦៣៦.៧១២

១៣៧.៤៨៥.១០៦

៣៣៩.១១៨.៩៣៨

២០.៦៦៧.០៦៦

៩.៩៨៣.១៥៣

៨៣៥.៨៩០.៩៧៥

(១២០.៣៧៧.៦៤០)

(៤៨.៩៧០.៥០១)

(១៩២.៦៧៩.៣២៦)

៣០៤.៩៨៤.២៥៨

២៩០.៩១៨.៤៦៥

២៣៣.៨៧៥.២៥៦

(៤៨៦.៩២៧.៥៥៤)

(១៩៨.០៨៥.៦៧៧)

(៧៧៩.៣៨៧.៨៧៤) ១.២៣៣.៦៦១.៣២៤

១.១៧៦.៧៦៥.១៩១

៩៤៦.០២៥.៤១០

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

៣០.២៤៤.៨៤២

២០.៧៧៣

៣៤.៨៧២

១៨១

-

៣០.៣០០.៦៦៨

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៦២៤.២៣០

-

-

-

-

១៨.៦២៤.២៣០

សាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលក្រៅ��តារា
ងតុុល្្យការ

៤៨.៨៦៩.០៧២

២០.៧៧៣

៣៤.៨៧២

១៨១

-

៤៨.៩២៤.៨៩៨

១៩៧.៦៧៥.៣៩៦

៨៤.០២៧

១៤១.០៥៧

៧៣២

-

១៩៧.៩០១.២១២

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
តាមកាលផុុតកំំណត់់នៅ�
សល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាមកាល
ផុុតកំំណត់់នៅ�សល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

(ខ្វះះ�)/លើ�ើស
សាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលសុុទ្ធធ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៣	ហាានិិភ័័យសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួល (ត)
		

(គ) 	លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់មិិននិិស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow) (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ��

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

៨.៤០៨.៨០២

-

-

-

-

៨.៤០៨.៨០២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារកណ្តាា�ល

១៦៨.១២២.៥៦៧

២៧.១០៥.៣២៣

២១.៥៣៥.៥៦៤

-

-

២១៦.៧៦៣.៤៥៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៧២.៦៤៥.៧២៦

២១.៩៨១.១៤០

២០.១២១.៩៨៣

៩.៨៣២.១៦៩

-

១២៤.៥៨១.០១៨

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែង
តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងលទ្ធធផល
លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

២៩.១៥៦.៤៨២

៤១.២២៣.៦២៨

៩៣.៩៥៣.៨៧០

៣១១.២៨៣.៣៥៩

២០៩.៤៩៤.៨៣៤

៦៨៥.១១២.១៧៣

៤៤៧.០១៧

-

១.០៩០.៦៥៩

-

-

១.៥៣៧.៦៧៦

២៧៨.៧៨០.៥៩៤

៩០.៣១០.០៩១

១៣៦.៧០២.០៧៦

៣២១.១១៥.៥២៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១០៨.៥២៥.៧១៥

២៥.៣៥៣.៨៥០

១០.២៥២.៦៧៣

-

-

១៤៤.១៣២.២៣៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៣៦៤.៩៣៣.៨២៦

៧០.០៨២.៤០៦

១៩២.២៤៨.១៧២

៨.៤៨១.០៦២

-

៦៣៥.៧៤៥.៤៦៦

៣.៩៨២.៧៥៣

២.៩៨៧.១៥៥

២០.៩៩១.៣៤៦

-

-

២៧.៩៦១.២៥៤

៦៣.៣៩៩

១២៦.៧៩៧

៤៤០.៨២០

១.២១០.១៣០

១៦៨.២៤៥

២.០០៩.៣៩១

៥.០៧០.១២០

-

-

-

-

៥.០៧០.១២០

៤៨២.៥៧៥.៨១៣

៩៨.៥៥០.២០៨

២២៣.៩៣៣.០១១

៩.៦៩១.១៩២

១៦៨.២៤៥

៨១៤.៩១៨.៤៦៩

(ខ្វះះ�)/លើ�ើស
សាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលសុុទ្ធធ

(២០៣.៧៩៥.២១៩)

(៨.២៤០.១១៧)

(៨៧.២៣០.៩៣៥)

៣១១.៤២៤.៣៣៦

២០៩.៣៥១.៥៨៩

២២១.៥០៩.៦៥៤

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(៨៣០.៤៦៥.៥១៧)

(៣៣.៥៧៨.៤៧៧)

(៣៥៥.៤៦៦.០៦០)

១.២៦៩.០៥៤.១៦៩

៨៥៣.១០៧.៧២៥

៩០២.៦៥១.៨៤០

៣៨.០៨៩.៤៣១

២៧.៥០៥

៣៦.៩៩៨

៣៩៦

-

៣៨.១៥៤.៣៣០

៤.៤២២.៣២៩

-

-

-

-

៤.៤២២.៣២៩

៤២.៥១១.៧៦០

២៧.៥០៥

៣៦.៩៩៨

៣៩៦

-

៤២.៥៧៦.៦៥៩

១៧៣.២៣៥.៤២២

១១២.០៨៣

១៥០.៧៦៧

១.៦១៤

-

១៧៣.៤៩៩.៨៨៦

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាម
កាលផុុតកំំណត់់នៅ�សល់់ក្នុង
�ុ កិិច្ចសន្
ច
យា
្

២០៩.៥១៩.៨៣៤ ១.០៣៦.៤២៨.១២៣

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាមកាលផុុត
កំំណត់់នៅ�សល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន
កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលក្រៅ��តារា
ងតុុល្្យការ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៤	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
		ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បគឺឺជាតម្លៃ�ៃដែ�លអាចទទួួលបានក្នុុ�ងការលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬ
បានបង់់ក្នុុ�ងការផ្ទេ�េរបំំណុុល ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការតាមលំំដាប់់លំំដោ�យមួួយ រវាងអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងទីីផ្្សារ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទវាស់់វែែង។ ព័័ត៌៌មានបានបង្ហាា�ញនៅ�ទីីនេះ�ះ
គឺឺជាការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

		

(ក)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

			i)

កាារកំំណត់់តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប និិងឋាានាានុុក្រ�មតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

				តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង និិងត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នៅ�ថ្ងៃ�ៃ
ទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ តាមមូូលដ្ឋាា�នដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង៖

កម្រិ�ិត ១

កម្រិ�ិត ២

កម្រិ�ិត ៣

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

-

-

១០១.១២៥

១០១.១២៥

មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

-

-

១០១.៨៧៥

១០១.៨៧៥

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផល
លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងលទ្ធធផល
លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

				ធនាគារវាស់់វែែងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដោ�យប្រើ��ើឋានានុុក្រ�មតម្លៃ�ៃសមស្រ�បដូូចខាងក្រោ��ម ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីសារសំំខាន់់នៃ�ធាតុុចូូល ដែ�ល
បានប្រើ��ើក្នុុ�ងការវាស់់វែែង៖
				
កម្រិ�ិត ១ ៖ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានជួួញដូូរនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារសកម្មម (ដូូចជា ដេ�រីីវេេដែ�លបានជួួញដូូរជាសាធារណៈៈ
និិងមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�) គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�តាមតម្លៃ�ៃដែ�លបានដាក់់លក់់លើ�ើទីីផ្្សារ នាដំំណាច់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ តម្លៃ�ៃដាក់់លក់់លើ�ើ
ទីីផ្្សារដែ�លបានប្រើ��ើសម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លធនាគារបានកាន់់កាប់់ គឺឺជាតម្លៃ�ៃទិិញបច្ចុុ�ប្្បន្នន។ ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត ១ ។
				
កម្រិ�ិត ២ ៖ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានជួួញដូូរនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារសកម្មម (ឧទាហរណ៍៍ដូូចជា ដេ�រីីវេេ over-the-

counter) ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃ ដែ�លបង្កើ�ើ�នការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យលើ�ើទីីផ្្សារដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន និិងបន្ថថយការ
ពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នចំំពោះ�ះអង្គគភាពជាក់់លាក់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើទិិន្ននន័័យជាក់់លាក់់ទាំំងអស់់ដែ�លតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ឧបករណ៍៍មួួយអាចអង្កេ�េត
បាន ឧបករណ៍៍នោះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត ២ ។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៤	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
		

(ក)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប (ត)

			i)

កាារកំំណត់់តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប និិងឋាានាានុុក្រ�មតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប (ត)

				
កម្រិ�ិត ៣ ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើទិិន្ននន័័យជាក់់លាក់់មួួយឬច្រើ��ើន មិិនពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យទីីផ្្សារដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន ឧបករណ៍៍នោះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�ល
ទៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត ៣ ។ វាគឺឺជាករណីីសម្រា�ប់់មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី�។

			ii)	វិិធីីសាាស្រ្ត�តសម្រា�ាប់់កាារកំំណត់់តម្លៃ�ៃ
				ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នវាស់់វែែងតាម FVOCI គឺឺជាការវិិនិិយោ�គក្នុុ�ងមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី� ដែ�លតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន ហើ�ើយអត្រា�អប្្បហារដែ�លបានប្រើ��ើ ត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលអាស្រ័�័យទៅ�តាមហានិិភ័័យឥណទាន
របស់់ភាគីីដៃ�គូូ ឬហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ធនាគារផ្ទាា�ល់់។

		

(ខ)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិនវាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

			គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទតារាងតុុល្្យការ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា។
			

ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃសមស្រ�បផ្អែ�ែកទៅ�តាមវិិធីីសាស្រ្ត�ត និិងការសន្មមតដូូចខាងក្រោ��ម៖

			

(i)	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅធនាាគាារកណ្តាា�ល និិងធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

				តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា
ដោ�យសារគណនីីទាំំងនេះ�ះភាគច្រើ��ើនគឺឺជាគណនីីចរន្តត គណនីីសន្្សំំ និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�រយៈៈពេ�លខ្លីី�។
			

(ii)

ឥណទាាន និិង បុុរេេប្រ�ទាានអតិិថិិជន

				ចំំពោះ�ះឥណទានដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ ដែ�លមានកាលកំំណត់់នៅ�សល់់តិិចជាង១ឆ្នាំំ� ជាទូូទៅ�តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា គឺឺជាតម្លៃ�ៃសមស្រ�បប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន
របស់់វា។
				ចំំពោះ�ះឥណទានដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ និិងមានកាលកំំណត់់នៅ�សល់់១ឆ្នាំំ� ឬលើ�ើសពីី១ឆ្នាំំ� តម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដោ�យធ្វើ�ើ�
អប្្បហារលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននាពេ�លអនាគត និិងប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ឥណទាននាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន ដោ�យសារអត្រា�ការប្រា�ក់់តាម
ជាមួួយនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ឥណទានតាមកិិច្ចចសន្្យា។ ជាលទ្ធធផល តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជនរយៈៈពេ�លវែែង
អាចមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។

			

(iii)	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាាគាារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន

				តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន ដែ�លមានកាលកំំណត់់តិិចជាង ១ ឆ្នាំំ� មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល
នឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ទាំំងនេះ�ះមានរយៈៈពេ�លខ្លីី�។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង
អតិិថិិជន ដែ�លមានកាលកំំណត់់លើ�ើសពីី១ឆ្នាំំ� ត្រូ�ូវបានគេ�រំំពឹឹងថាមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារធនាគារបាន
ផ្តតល់់អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា� ទៅ�នឹឹងឧបករណ៍៍ដែ�លមានកាលកំំណត់់ និិងលក្ខខខណ្ឌឌឥណទានស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ដែ�រ។
				តម្លៃ�ៃសមស្រ�បប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លមិិនមានកាលកំំណត់់ រាប់់ទាំំងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លគ្មាា�នការប្រា�ក់់ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លអាចដកបានតាម
តម្រូ�ូវការ គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវសងនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។

			

(iv)	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

				តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានសន្មមតថាមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា
ដោ�យសារគណនីីទាំំងនេះ�ះមិិនមានតម្លៃ�ៃប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្តតទៅ�តាមអត្រា�ទីីផ្្សារទេ�។

www.rhbgroup.com.kh

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ទីីផ្្សាររបស់់ឥណទាន មានហានិិភ័័យឥណទាន និិងកាលកំំណត់់ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា� ហើ�ើយត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមានភាពខុុសគ្នាា�តិិចតួួច

ធនាាគាារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌាា) ម.ក - របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ (ត)
៣៤. កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៤	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
		

(ក)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប (ត)

			

(v)	ប្រា�ាក់់កម្ចីី�

				ប្រា�ក់់កម្ចីី�មិិនត្រូ�ូវបានដាក់់លក់់លើ�ើទីីផ្្ សារសកម្មមទេ� ហើ�ើយតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា
ដោ�យសារវាមានរយៈៈពេ�លខ្លីី�។

៣៤.៥ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន
		គោ�លដៅ�របស់់ធនាគារក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន មានន័័យទូូលំំទូូលាយជាង “មូូលធន” ដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖


អនុុលោ�មតាមតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុនដែ�លកំំណត់់ដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល

	ការពារលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ដើ�ើម្្បីីឱ្្យធនាគារអាចបន្តតផ្តតល់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ភាគទុុនិិក និិងដល់់ភាគីីផ្សេ�េ�ងៗដែ�ល

ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធនាគារ និិង


រក្្សាមូូលដ្ឋាា�នដើ�ើមទុុនរឹឹងមាំំដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មម

		ធនាគារកណ្តាា�លតម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារពាណិិជ្ជជទាំំងអស់់ត្រូ�ូវ៖ (i) រក្្សាដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា (ii) រក្្សាមូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់សុុទ្ធ
់
ធរបស់់ធនាគារយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ឱ្្យស្មើ�ើ�នឹឹង
ដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា និិង (iii) អនុុលោ�មតាមអនុុបាតសាធនភាព អនុុបាតសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងអនុុបាតសំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
		

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ សងេ្ខ�ខបអំំពីីសមាសធាតុុដើ�ើមទុុនតាមច្្បាប់់៖

២០២០

២០១៩

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ពាាន់់រៀ�ៀល

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

២៤.១២៣.៣៤០

៩៧.៥៧៨.៩១២

៣៧.៩១៨.៥០១

១៥៣.២០៨.៤៧០

១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-

-

(៣.៨៦៨.១០៩)

(១៥.៦៤៦.៥០១)

(១.៣៧៨.៩០៣)

(៥.៦១៩.០៣០)

(៦៣៣.៧៨២)

(២.៥៦៣.៦៤៨)

(១៥៩.៥៥៩)

(៦៥០.២០៣)

១០៤.៦២១.៤៤៩

៤២៣.១៩៣.៧៦៣

១១១.៣៨០.០៣៩

៤៥២.៥៦៤.២៣៧

៦.៦៨៥.៥២៨

២៧.០៤២.៩៦១

៩.១៣៧.១០០

៣៧.២៣៣.៦៨៣

១១១.៣០៦.៩៧៧

៤៥០.២៣៦.៧២៤

១២០.៥១៧.១៣៩

៤៨៩.៧៩៧.៩២០

ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី១
ដើ�ើមទុុន
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក
ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ប់់បែ�ងចែ�ក
ដក៖ ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី
ដក៖ ឥណទានផ្តតល់់ឱ្្យភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី២-ដើ�ើមទុុនបន្ថែ�ែម
សំំវិិធានធនទូូទៅ�

សរុុប ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី១ + ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី២
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