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យើ�ើងធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការ

រីីកចម្រេី�ី�ន

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

យើ�ើងរីីកចម្រើ��ើនជាមួួ យគ្នាា

ផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ង
នៃ�របាយការណ៍៍
២១២

អំំ ពីី ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

២១៤ អំំពីីធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក
២១៦ ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២២០ សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ�� ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២២១ សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
២២៤ រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �
២២៦ សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២២៨ សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល
២៣៤ សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២៣៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២៧៩

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់
២៤២ សមាសភាពរបស់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់
២៤៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់

២៥០ របាយការណ៍៍ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល
២៥២ របាយការណ៍៍សវនករឯករាជ្យយ
២៥៤ របាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �

២៧៦ ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម

២៨១ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

អំំពីី

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ី�ី
(ខេ�មបូូឌា) ម.ក
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ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

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

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម ដោ�យ
មានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ  ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�ូវបានធនាគារជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា
(ហៅ�កាត់់ថា  “ធនាគារកណ្តាា�ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មមធនាគារនៅ�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 ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�សកាលកម្មមឈ្មោះ�ះ��ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ
ស្រ�បតាម RHB Banking Group។ ធនាគារ គឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបាន
កាន់់កាប់់ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួល
ខុុសត្រូ�ូវមានកម្រិ�ិត  បានចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មម នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�
ធំំជាងគេ�គឺឺក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Banking Group ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធធ
សាជីីវកម្មមក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរួួម ចូូលជាធរមានចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៦។
ធនាគារ គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមក្រោ��មច្្បាប់់ស្តីី�ពីីសហគ្រា�ស
ពាណិិជ្ជជនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងក្រោ��មបទប្្បញ្ញញតិិនៃ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�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�ឹក្្សាភិិបាល បានអនុុម័័តឱ្្យ
ចេ�ញផ្្សាយរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ នៅ� �ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
មានសិិទ្ធិិ�កែ�ប្រែ�� និិងចេ�ញផ្្សាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះឡើ�ើងវិិញ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

អំំពីីធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក
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ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

វត�មាន្របតិបតិ�ការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយីង

េស�មរាប

�ត់ ដំបង

កំ ពង់ ចាម

ភ�ំេពញ

្រពះសី ហនុ

៣០៨
ចំ នួនបុ គ�លិក

១២

សាខា/
ការ�យាល័ យកណា
� ល
ការ�យាល័ យកណា
� ល

�ន់ទី១ �ន់អឹម �ន់ទី២ និង�ន់ទី៩
ែ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

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

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

សាខា េពទ្យេលាកសង្ឃ

សាខា សុីធីម៉លអូ ឡាព
ំ ិក

សាខា ទួលេគាក

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៦៨

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៨

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០០

ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៧០

ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៥

ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០៦

សាខា ស�ឹងមានជ័ យ

សាខា េ�៉េសទុង

សាខា បឹ ងេកងកង

សាខា ក�លថ�ល់

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២២៨
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២៣១

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨១
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨៥

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ១១៨
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៧៨៨

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៨
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៣

សាខា េស�មរាប

សាខា �ត់ដំបង

សាខា ្រពះសី ហនុ

សាខា កំពង់ ចាម

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១១
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១១
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១១
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖
(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨១១
ទូរ�រ��ខ ៖
(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨៩៩

ទី�ំង�ន់ទី១ អ�រ OHK
��ងផ��វ១១០ & ផ��វ៩៣
�ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។

ទី�ំងវ�ថីមុន�ី��ត (ផ��វ២១៧)
��ងផ��វ�ក់សំ�ម �ជ�នីភ�ំ��ញ
����សកម���។

ទី�ំងអ�រ��ខ ១២-១៤-១៦
ផ��វ�តិ��ខ ៦ ��ត��ៀម�ប
����សកម���។

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

ទី�ំងអ�រ��ខ ២៨១�
វ�ថី �����ទុង �ជ�នីភ�ំ�ញ
�
����សកម���។

ទី�ំងអ�រ��ខ ១-៣-៥-៧
វ�ថី��ខ ៣ ��ត��ត់ដំបង
����សកម���។

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

ទី�ំងអ�រ��ខ ១៦៧
ម�វ�ថី��ះន��ត�ម �ជ�នីភ�ំ�ញ
�
����សកម���។

ទី�ំងអ�រ��ខ ១២៩ ផ��វ ៧ មក�
��ត���ះសីហនុ ����សកម���។

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

ទី�ង
ំ អ�រ��ខ ៥៣០�-៥៣០ប��
ម�វ�ថម
ី ន
ុ វី ង�� (��ងវ�ថី២៧១)
�ជ�នីភ�ំ�ញ
� ����សកម���។

ទី�ំងអ�រ��ខ ៤១
ផ��វ�តិ��ខ ៧ ��ត�កំពង់�ម
����សកម���។
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ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុ�រយៈៈពេ�ល
៥ឆ្នាំំ� ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុ� ុ
ុ
្រទព្យសកម�សរ ុប

្រ�ក់ ចំេណញមុ នបង់ ពន�

(លានដុល�ារ)

(លានដុល�ារ)

៧០៩.២

៧៥៩.៣

៩៤៣.៣

៩៥៤.៨

៩៩១.២

១០.៧

១៣.៧

១៨.៩

៣.៣

១៨.៣

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

្រ�ក់ ចំេណញេ្រកាយបង់ ពន�

ឥណទាន និ ងបុ េរ្របទាន

(លានដុល�ារ)

(លានដុល�ារ)

៨.៦

១០.៩

១៥.០

២.៧

១៣.៩

៣៩២.៩

៤២៨.៦

៥០៦.២

៥៦៤.៤

៦៥៩.៥

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

្រ�ក់ បេ��ីសរ ុប

មូ លធន

(លានដុល�ារ)

(លានដុល�ារ)

៦០០.១

៦៣៧.៥

៧៧៦.២

៧៦៩.៦

៨២២.១

៩៧.០

១១២.៧

១២៧.៧

១៣០.៤

១៤៤.៤

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២០២១

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សង្ខេ�េបហិិរញ្ញញវត្ថុ�រយៈៈពេ�ល
៥ឆ្នាំំ�
ុ

២០២១

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

១៨.៣

៣.៣

១៨.៩

១៣.៧

១០.៧

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញក្រោ��យបង់់ពន្ធធ

១៣.៩

២.៧

១៥.០

១០.៩

៨.៦

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

៩៩១.២

៩៥៤.៨

៩៤៣.៣

៧៥៩.៣

៧០៩.២

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

៦៥៩.៥

៥៦៤.៤

៥០៦.២

៤២៨.៦

៣៩២.៩

ទ្រ�ព្្យអសកម្មមសរុុប

៨៤៦.៨

៨២៤.៣

៨១៥.៦

៦៤៦.៦

៦១២.២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�អតិិថិិជន

៥៧៧.០

៥៩៩.១

៦៣២.៨

៥៨៥.៦

៤៧០.១

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប

៨២២.១

៧៦៩.៦

៧៧៦.២

៦៣៧.៥

៦០០.១

ដើ�ើមទុុន

៧៥.០

៧៥.០

៧៥.០

៧៥.០

៧១.០

មូូលធន

១៤៤.៤

១៣០.៤

១២៧.៧

១១២.៧

៩៧.០

៤.៤

៤.៤

៤.៦

៥.៤

៤.០

១.៤

០.៣

១.៨

១.៥

១.៣

១០.២

២.១

១២.៥

១០.៤

៩.៥

១១៤.៣

៩៤.២

៨០.០

៧៣.២

៨៣.៦

៨០.២

៧៣.៣

៦៥.២

៦៧.២

៦៥.៥

លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិ�ិការ (លានដុុល្លាា រ)

ទិិ ន្ននន័័ យតារាងតុុល្យយការ (លានដុុល្លាា រ)

អនុុបាត (ភាគរយ)
ឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការធៀ�ៀប នឹឹងឥណទាន
និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ការបង្វិិ�លចំំណូូលលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមសុុទ្ធធ
ការបង្វិិ�លចំំណូូលលើ�ើមូូលធន
អនុុបាតឥណទានធៀ�ៀប និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�អតិិថិិជន
អនុុបាត ឥណទានធៀ�ៀបនឹឹងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
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ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

រចនាសម្ព័�ន្ធ
័ ធគ្រ�ប់់គ្រ�ង

គណៈកមា�ធិ ការ
្រគប់ ្រគង់ ហានិ ភ័យ

គណៈកមា�ធិ ការលាភការ
និ ងការែតងតាំង

គណៈកមា�ធិ ការសវនកម�

គណៈកមា�ធិ ការ
សវនកម�្រគប់ ្រគង

គណៈកម�ការអភិវឌ្ឍ
េសវាកម� និ ងផលិ ផលថ�ី

គណៈកមា�ធិ ការ
្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យ

គណៈកម�ការ្រគប់ ្រគង់
្រទព្យ និ ងបំ ណុល

នាយក្របតិ បត�ិព័ត៌មានវ�ទ�

នាយកែផ�ក
្របតិបត�ិតាម

នាយកែផ�ក
្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យ

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 និ ងេលខាធិ ការ

នាយកែផ�ក
ព័ត៌មានវ�ទ�

ធនាគារឌី ជីថល

នាយកែផ�ក
្របតិបត�ិការ

ែផ�កកម�វ�ធីព័ត៌�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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រដ��ល និ ងយុទសា
� ្រស�

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល
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របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
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រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

្រក �ម្របឹ ក�
ភិ �ល

គណៈកមា�ធិ ការ្រក �ម
្របឹ ក�ភិ�លឥណទាន
គណៈកមា�ធិ ការ្រគប់ ្រគង

គណៈកម�ធិការយុទសា
� ្រស�
បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ�

គណៈកម�ការ
ដឹ កនាំព័ត៌មានវ�ទ�

គណៈកមា�ធិ ការកម�ីឥណទាន

គណៈកម�ការវ�ន័យ

នាយក្រក �មេសវាកម�ធនាគារ
អាជី វកម�អន�រជាតិ
អគ�នាយក

នាយកែផ�កហិរ��វត�ុ រតនាគារ
និ ងយុទ�សា្រស�

រតនាគារ និ ង្រគប់ ្រគង
្រទព្យសកម� អកម�

រត��រ និង�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

នាយកែផ�កវាយតៃម�
និ ង្រត�តពិនិត្យឥណទាន

នាយកែផ�កេសវាកម�ហិរ��វត�ុបុ គ�ល

នាយកែផ�ក
្រគប់ ្រគងឥណទាន

នាយកែផ�ក
អាជី វកម�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
ជំនួយែផ�កឥណ�ន/
�បតិបត�ិែផ�កឥណ�ន
ែផ�កជំនួញេស�កម�ធ��រ

នាយកែផ�កធនធាន
មនុស្ស និ ងបណុ� ះបណា
� ល

ែផ�កសំណង និង
អត��បេ�ជន៍
បណ��ះប���ល និង
�គប់�គងេទពេ�សល��

នាយកែផ�កផ្សព�ផ�យ
និ ងទំនាក់ទំនង

ជំនួយ�រទីផ��រ
ទំ�ក់ទំនងទីផ�
� រ

នាយកែផ�ក្រគប់ ្រគង
និ ងអភិវឌ្ឍផលិ ផល

នាយកែផ�កអាជី វកម�
និ ង្រគប់ ្រគងសាខា

ែផ�ក្រត�តពិ និត្យ
ែផ�ក និង
សាខា
សម�័ន� យុទ���ស�

ែផ�កប��ួនការ
លក់ ចល័ ត

��ក់បេ��ើរ
និង�ត

ទី��ក់�រក���ល

ឥណ�ន
លំេ����ន

ស�ឹង�នជ័យ

ែផ�កផ�ល់ព័ត៌�ន
និងទទួលអតិថិជន

សុីធីម៉លអូ�ំពិក

ក��លថ�ល់
េពទ��េ�កសង��
បឹងេកងកង
េ���េសងទុង
ទួលេ�ក

�បព័ន�ធ��រ
ហិរ��វត��
ឌិជីថលកម���

េសៀម�ប
កំពង់�ម
�ពះសីហនុ

�បព័ន�ធ��រ
�មេអឡិច�ត�និច

�ត់ដំបង

www.rhbgroup.com.kh
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ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
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សេ�ចក្ដី�ីថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល

ការរាតត្្បាតជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ បានបន្តតចូូលដល់់ឆ្នាំំ��មួយទៀ�
ួ
ៀតនៃ�ការ
ចលាចលជាសកលវិិសាមញ្ញញ ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់បណ្ដា
់
ប្រ�ទេ�
ា�
ស
នៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ជំំងឺឺនេះ�ះបានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញសុុខភាព 
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងជីីវភាពរស់់នៅ�របស់់សហគមន៍៍ និិងបានបង្កកឱ្្យ
មានការប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាងធ្ងងន់
ា�
ធ្ងង
់ រដល់់ប្រ�ព័ន្ធ
័ សុ
ធ ខា
ុ ភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�ស
ជាច្រើ��ើន ហើ�ើយកម្ពុុជា
� ក៏៏មិន
ិ ត្រូ�ូវបានលើ�ើកលែ�ងដែ�រ។ ដោ�យសារ
កម្មមវិធី
ិ ចាក់
ី
ថ្នាំ
់ ំ��បង្កាារ� មហាជន រួួមជាមួួយការគាំំទ្រ�សារពើ�ើពន្ធធ និង
ិ
តម្រូ�ូវការដែ�លបានបិិទ សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ពិ
ច ភពលោ�
ិ
កបានងើ�ើបឡើ�ើងវិិញ
បន្តិិ�ចម្តតងៗឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ឆមាសទីីពីីរនៃ�ឆ្នាំំ��នេះ�ះ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ��នេះ�ះ 
បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងជាច្រើ��ើនបានរងផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ
នៅ�ក្នុុងជី
� វិី តផ្ទា
ិ
ល់
ា� ខ្លួ
់ ន
ួ� ឬការងាររបស់់ពួក
ួ គេ�។ ទោះ�ះបីីជាជួួបបញ្ហាា�
ប្រ�ឈមទាំំងនេះ�ះ  ធនាគារមានមោ�ទនភាពយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ
របៀ�ៀប ដែ�លបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងបានបន្តតគាំំទ្រ�អតិិថិិជន និិង
សហគមន៍៍របស់់យើ�ើង ក្នុង
ុ� អំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ។ ភាគច្រើ��ើននៃ�សាខា
របស់់យើ�ើងនៅ�បន្តតបើ�ើកទ្វាា�រ ពេ�ញអំំឡុុងការរាតត្្បាតជំំងឺឺ ដើ�ើម្្បីី
បម្រើ��ើអតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ើង។ បុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ើងបានបន្តតប្រឹ�ឹងប្រែ��ង
បម្រើ��ើសហគមន៍៍ ហើ�ើយពួួកគេ�សម្រ�បខ្លួួ�នបានយ៉ាា�ងល្អអទៅ�
នឹឹងបរិិយាកាសការងារលាយគ្នាា�នៅ�ផ្ទះះ� និិងនៅ�ការិិយាល័័យ។
ធនាគារមានអារម្មមណ៍៍ថា  វាមានជាការសំំខាន់់ ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹង
ស្មាា�រតីីបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ និិងឆ្លើ�ើ�យតប
ដោ�យការគាំំទ្រ�បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងជាមួួយអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ថ្មីី�ៗ
ជំំនួយសុ
ួ
ខ
ុ ភាព និិងសុខ
ុ ភាព ដែ�លរួួមមានការចែ�កឱថសជំំនួយ
ួ
វីីតាមីីនដល់់បុុគ្គគលិិក។ បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងបានបង្ហាា�ញពីីការ
កោ�តសរសើ�ើរតាមរយៈៈការស្ទទង់់មតិិផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងស្ដីី�ពីីការចូូលរួួមរបស់់
បុុគ្គលិ
គ ក
ិ  ដោ�យបានផ្តតល់់ពិន្ទុ
ិ ខ្ពពស់
ុ�
បំ
់ ផុ
ំ តដែ�
ុ លមិិនធ្លាាប់
� មា
់ ន នៅ�ក្នុុង
�
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របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល
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សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍របស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល
លទ្ធធផលរបស់់ យើ�ើ ង

នៅ�ក្នុុ� ងបរិិ កា រណ៍៍ នេះ�ះ  ធនាគារបានរាយការណ៍៍ ពីី ប្រា�ក់់ ចំំ ណេ� ញមុុ ន កាត់់ ពន្ធធ
ចំំនួួន១៨.៣ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដែ�លខ្ពពស់់ជាងប្រា�ក់់ចំំណេ�ញឆ្នាំំ�២០២០
ចំំនួន
ួ ៣.៣ លានដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ដោ�យសារការកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួន
ួ ៩.៤% នៃ�ចំំណូល
ូ
សរុុប និិងការប្រ�មូូលបានចំំណេ�ញវិិញមួួយចំំនួួនពីីការថយចុះះ�តម្ឡៃ�ៃ�ទាក់់ទងនឹឹង
ការរាតត្្បាតជំំងឺឺ ខណៈៈដែ�លចក្ខុុ�វិិស័័យបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។
កម្ចីី�ដុុល និិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
នបានកើ�ើនឡើ�ើងក្នុុងអត្រា�ដ៏
�
រឹ៏ ងមាំ
ឹ
ចំ
ំ នួ
ំ ន
ួ ១៥.៨% ដល់់ ៦៧៤.៧
លានដុុល្លារា� ។ ការប្រ�មូូលមកវិិញពីីគណនីដែ�
ី លបានថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ក៏៏បានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
ជាង៥០% ដែ�រ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ ជាមួួយទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបដែ�លបានប្រ�មូូលមកវិិញ
មានចំំនួួន៣.១ លានដុុល្លាា�រ។
ស្មាារ� តីីនៃ�សហការីី-ការិិនីរី បស់់យើ�ើង មានភាពស្វាាហា
� ប់់គួរួ ឱ្យ្ កោ�តសរសើ�ើរ ទោះ�ះបីីជា
ស្ថិិ�តក្នុង
ុ� កាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏លំបា
ំ កជាញឹឹកញាប់់ក៏ដោ�យ
៏
។ ពួួកគេ�បង្ហាាញ
� ពីីគំរូំ ល្អ
ូ  ហើ�ើយ
អ
ខ្ញុំំ�មានមោ�ទនភាពដែ�លយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្នាា�បានឆ្លលងផុុតឆ្នាំំ�២០២១ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។

សហគមន៍៍ របស់់ យើ�ើ ង

ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាក់់លើ�ើតួនា
ួ ទីីរបស់់ធនាគារ ដូូចជា ធនាគារអាអេ�ចប៊ីី ក្នុ
� ង
ុ� ការគាំំទ្រ�លើ�ើបរិយា
ិ
ប័័ន្ននគ្រ�ប់់ទម្រ�ង់។
់ ធនាគារនេះ�ះជួួយសម្រួ�ួលដល់់កំណើ�ើ
ំ នសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ប្រ�
ច កបដោ�យសមធម៌៌
ការថែ�ទាំំជនងាយរងគ្រោះ��ះ និិងជនបាត់់បង់់ឱកាស និិងកាត់់បន្ថថយវិិសមភាព។
នៅ�ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១ យើ�ើងបានប្រ�កាសបើ�ើកដំំណើ�ើរការ “ទៅ�តាមរលក
ដោ�យអាអេ�ចប៊ីី� (goWave by RHB)” ដែ�លជាវ៉ិិ�បសៃ�បង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បង្កើ�ើ� តឡើ�ើងដោ�យធនាគារអាអេ�ចប៊ីី�  ដើ�ើម្្ បីី គាំំ ទ្រ�ដល់់ រ បៀ�ៀបវារៈ�របស់់ ធ នាគារ
ជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
វាជាវេេទិិកាមាតិិកាដែ�លមានគោ�លបំំណងបង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់
យុុវជនកម្ពុុ�ជា តាមរយៈៈអត្ថថបទខ្លីី�ៗដែ�លមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ឈុុតវីីដេ�អូូ និិងឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានពាសពេ�ញលំំហឌីីជីីថល រួួមទាំំងគេ�ហទំំព័័រផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ក៏៏ដូូចជា
វេេទិិកាបណ្ដាា�ញផ្្សព្វវផ្្សាយសង្គគម (ហ្វេ�េសប៊ុុ�ក អុិិ�នស្តតដាក្រា�ម និិងយូូធូូប)។
រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ ទំំព័័រហ្វេ�េសប៊ុុ�ក goWave បានទាក់់ទាញយុុវជនជាង 
២០០.០០០ នាក់់ ចូល
ូ មើ�ើលទំំព័រ័ ហ្វេ�េសប៊ុុក
� goWave របស់់ខ្លួន
ួ�  ដើ�ើម្្បីីភ្ជាប់
ា� ជា
់ មួួយ
កម្មមវិធី
ិ ឆាតបត់
ី
់ (កម្មមវិធី
ិ ជម្រុ�
ី
ញ
ុ ការសន្ទទនា) ក្នុុងគោ�
�
លបំំណងស្វែ�ែងយល់បន្ថែ�ែ
់
មអំំពីី
ខ្លឹឹ�មសារចំំ ណេះ�ះ ដឹឹ ង ផ្នែ�ែ ក ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� រ បស់់ យើ�ើងនៅ�ក្នុុ� ងវេេទិិ កា អូូ ស អារម្មម ណ៍៍ ឱ្្ យ
សប្្បាយរីីករាយ។
យើ�ើងក៏៏បានទទួួលស្គាា�ល់់ជាយូូរមកហើ�ើយដែ�រថា ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ គឺឺជា
បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដ៏៏ធំំបំំផុុតមួួយនៃ�ជមនាន់់យើ�ើងនេះ�ះ ដោ�យសារវាមានផលប៉ះះ�ពាល់់
រាលដាលទៅ�លើ�ើបរិិស្ថាា�នរូូបវ័័ន្តត និិងសុុខភាពមនុុស្្ស ក៏៏ដូូចជាសក្តាា�នុុពលរបស់់វា
ក្នុុ�ងការរារាំំងកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ធនាគារអនុុវត្តតវិិធីីសាស្រ្ត�តរួួម នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទៅ�រក
និិរន្តតរភាព និិងផ្តោ�ោតលើ�ើ
�
ការកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់អវិជ្ជ
ិ មា
ជ ន និិងហានិិភ័យ ខណៈ
័
ៈ
កំំណត់់ឱកាស ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តឥទ្ធិិ�ពលវិិជ្ជជមានដែ�លអាចវាស់់វែែងបាន លើ�ើសង្គគម និិង
បរិិស្ថាា�ន។ វាក៏៏ជំំរុុញយ៉ាា�ងសកម្មម ESG ក្នុុ�ងការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី� ដែ�លដឹឹកនាំំដោ�យ
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនិិរន្តតរភាពរបស់់ក្រុ�ុមអាអេ�ចប៊ីី�។
នៅ�ឆ្នាំំ�២០២១ ស្រ�បតាមចក្ខុុ�វិិស័័យចីីរភាពរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការកសាងអនាគត
ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព ធនាគារបានចុះះ�កិិច្ចព្រ�
ច មព្រៀ��ៀងហិិរញ្ញញប្្បទានបៃ�តង ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់
ហិិរញ្ញញប្្បទានដល់់ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍រោ�ងចក្រ�ថាមពលពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្្យថ្មីី� ២០មេ�ហ្កាា�វ៉ាា�ត់់
ដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុន
� បច្ចេ�េកវិិទ្្យាថាមពលអគ្គិិ�សនីីមានមូូលដ្ឋាាន
� នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាាឡេ� �ស៊ីី� នៅ�
ស្រុ�ុកស្វាា�យទាប ក្នុុ�ងខេ�ត្តតស្វាា�យរៀ�ៀងនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ មូូលដ្ឋាា�ននេះ�ះ ដែ�លបាន

ទទួួលហិិរញ្ញញប្្បទានពីីធនាគារ បានអភិិវឌ្្ឍន៍៍ និិងដាក់់ឱ្្យដំំណើ�ើរការរោ�ងចក្រ�នោះ�ះ
ដោ�យជោ�គជ័័យនៅ�ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២២។
ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានផលប៉ះះ�ពាល់់កាន់់តែ�ច្រើ��ើនលើ�ើរបៀ�ៀបវារៈ�  ESG របស់់
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ធនាគារអាអេ�ចប៊ីី� ក៏៏បានចូូលរួួមជាសមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការបរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�សមាគម
ធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា (ABC) ផងដែ�រ។

ចក្ខុុ�វិិស័័ យ

ការងើ�ើបឡើ�ើងវិិញជាសកល ហាក់់ដូច
ូ ជាកំំពុងចាប់
ុ
ប្រ�ព្រឹ�
់
ត្តតទៅ
ឹ �ជាបនញដើ�ើរៗ ហើ�ើយ
ចក្ខុុ�វិិស័័យម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកំំពុុងមានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យការពង្រី�ីក
ការចាក់់វ៉ាា�ក់់សាំំងប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័យនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ 
យើ�ើងមិិនទាន់់ចេ�ញផុុតពីីការលំំបាកទាំំងស្រុ�ុងនៅ�ឡើ�ើយទេ� ដោ�យសារយើ�ើងបន្តត
ឃើ�ើញមានមេ�រោ�គកូូវីីដ-១៩ បំំប្លែ�ែងថ្មីី� កំំពុុងលេ�ចឡើ�ើង។ ការរំំពឹឹងទុុកជារួួមនៅ�តែ�
មានបញ្ហាា�ប្រ�ឈម ខណៈៈដែ�លមេ�រោ�គកូូរ៉ូូ�ណានៅ�តែ�បន្តតមានផលប៉ះះ�ពាល់់ធំំដុំំ�ដល់់
ប្រ�ជាជន ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន អាជីីវកម្មម និិងសហគមន៍៍នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងពិិភពលោ�ក។
ទោះ�ះបីីជាចក្ខុុវិ� ស័
ិ យ
័ សម្រា�ប់់ពិភពលោ�
ិ
កនៅ�តែ�មិិនច្្បាស់់លាស់់ ជាពិិសេ�សទាក់់ទង
នឹឹងមេ�រោ�គបំំប្លែ�ែងថ្មីី�ក៏៏ដោ�យ ខ្ញុំំ�មានទំំនុុកចិិត្តតថាប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជានឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញការ
ងើ�ើបឡើ�ើងវិិញតាមរយៈៈការត្រ�ឡប់់ដូច
ូ ដើ�ើមវិិញនៃ�វិិស័យទេ�
័
សចរណ៍៍ និង
ិ ការនាំំចេ�ញ
ដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង។ ពាណិិជ្ជជកម្មមរបស់់កម្ពុុ�ជា ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដោ�យការ
ផ្តតល់់សច្ចាា�ប័័នលើ�ើ  RCEP (ភាពជាដៃ�គូូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចថ្នាា�ក់់តំំបន់់គ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យ)
កិិច្ចព្រ�
ច មព្រៀ��ៀងពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមសេ�រីក
ី ម្ពុុជា
� -ចិិន និិងកិច្ច
ិ ព្រ�
ច មព្រៀ��ៀងពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមសេ�រីក
ី ម្ពុុជា
� កូូរ៉េេ� ដែ�លនឹឹងផ្តតល់់ច្រ�កចូូលទីីផ្្សារដែ�លមានការអនុុគ្រោះ��ះ និិងការផ្ទេ�េរបច្ចេ�េកវិិទ្្យា
ផលិិតកម្មមសម្រា�ប់់សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ។
ច មានការរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ ថា នេះ�ះនឹឹងទាក់ទា
់ ញលំំហូរូ វិិនិយោ�គ
ិ
ផ្ទាាល់
� ពី
់ ប
ី រទេ�ស ដើ�ើម្្បីីជំរុំ ញ
ុ វិិស័យ និ
័
ង
ិ ការវិិនិយោ�គ
ិ
ខាងក្រៅ��។ ការឯកភាពគ្នាា�ជារួួម
គឺឺថា សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងប្រ�ហែ�ល៥.៥% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២២ ដោ�យរំំពឹឹងថា នឹឹង
មានការងើ�ើបឡើ�ើងវិិញ នៅ�ក្នុុងវិ
� ស័
ិ យទេ�
័
សចរណ៍៍ និង
ិ ការនាំំចេ�ញផលិិតផលមិិនមែ�ន
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ មានគ្រឿ��ឿងបន្លាា�ស់់អគ្គិិ�សនីី និិងកង់់ជាដើ�ើម។
នៅ�ពេ�លសរសេ�រសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ័័នេះ�ះ សង្គ្រា�ម
ា� នៅ�អ៊ុុ�យក្រែ��ន ពេ�លនេះ�ះ កំំពុងជះះ
ុ
ស្រ�មោ�លយ៉ាា�ងវែែង បិិទបាំំងចក្ខុុ�វិិស័័យសម្រា�ប់់កំំណើ�ើន ហើ�ើយធនាគារ អាអេ�ចប៊ីី�
ត្រូ�ូវតែ�ប្រុ�ុងស្មាា�រតីី និិងរហ័័សរហួួន។

ការសរសើ�ើររបស់់ យើ�ើ ង

ឆ្លៀ�ៀ�តឱកាសនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូម
ូ ថ្លែ�ង
ែ អំំណរគុុណដល់ធ
់ នាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
�  ដែ�លបានផ្ដដល់់
ការគាំំទ្រ� និិងណែ�នាំំជាបន្តត។ ជាចុុងក្រោ��យសមិិទ្ធិិ�ផលទាំំងនេះ�ះមិិនអាចកើ�ើតឡើ�ើង
បានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត និិងការលះះបង់់ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ពីីបុុគ្គគលិិករបស់់
យើ�ើង ដែ�លបានប្រឹ�ឹងប្រែ��ងពុះះ�ពារការលំំបាក ក្នុុង
� ការគាំំទ្រ�អតិថិ
ិ ជ
ិ ន និិងសហគមន៍៍
របស់់យើ�ើង។ ក្នុុ�ងនាមក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ខ្ញុំំ��សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា�ងជ្រា�លជ្រៅ��
ចំំពោះ�ះបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូូបរបស់់ធនាគារអាអេ�ចប៊ីី� កម្ពុុ�ជា។

យើ�ើងរីីកចម្រើ�ើ�នជាមួួយគ្នាា�

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

សេ�ចក្ដី�ីថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ�របស់់អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិ

ប្រា�ក់់ ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ

៩៩១ លានដុុល្លាា រ

ប្រា�ក់់ ចំំណេ�ញមុុនកាត់់ ពន្ធធ

១៣.៩ លានដុុល្លាា រ

១៦%
កម្ចីី�

ពេ�លយើ�ើងក្រ�ឡេ�កមើ�ើលក្រោ��យទៅ�ឆ្នាំំ២
� ០២១ ខ្ញុំំ�គិ
� តថា ពួ
ិ
ក
ួ យើ�ើង
ជាច្រើ��ើនមិិននឹឹកស្មាា�នដល់់អំំពីីចំំនួួននៃ�ការខូូចខាត ដែ�លជំំងឺឺ
រាតត្្បាតកូូវីដ
ី -១៩ បានបង្កកឡើ�ើងចំំពោះ�ះសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ  និ
ច ងជី
ិ វិី ត
ិ របស់់
ប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� ។ ខណៈៈវាជារយៈៈពេ�លដ៏៏លំបា
ំ កក្រៃ��លែ�ងសម្រា�ប់់
មនុុស្្សជាច្រើ��ើន អនាគតនឹឹងមានភាពភ្លឺឺ�ស្វាាង
� ជាងនេះ�ះ ដោ�យសារ
យើ�ើងបានសម្រ�បខ្លួួ�នជាមួួយគន្លលងនៃ�ការរស់់នៅ�ថ្មីី�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
យើ�ើងបានរៀ�ៀនសូូត្រ�អ្វីី�មួួយបានពីីបទពិិសោ�ធន៍៍នេះ�ះ នោះ�ះគឺឺជា
ភាពធន់់ និិងការសម្រ�បខ្លួួ�ន ដែ�លសហការីី និិងអតិិថិិជនរបស់់
យើ�ើងបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរាតត្្បាតជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩នេះ�ះ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំរ� បស់់ អគ្គនា
គ យកប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ការពិិ និិត្យយលើ�ើលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ២
� ០២១

សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារបានសម្រេ��ចលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏រឹឹងមាំំ ទោះ�ះបីីជា
បរិិយាកាសប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រមានការប្រ�ឈមខ្លាំំ��ងក៏ដោ�យ
៏
។ យើ�ើងសម្រេ��ចបានចំំណេ�ញ
លើ�ើទ្រ�ព្្យដើ�ើម (ROE) ចំំនួួន១០.២% ខណៈៈទ្រ�នាប់់មូូលធនរបស់់យើ�ើងនៅ�តែ�
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដំំណោ�យផលចំំនួួន១៨.៣% ដដែ�ល។
ចំំណេ�ញសុុទ្ធបា
ធ នកើ�ើនឡើ�ើង៥ ដងពីីឆ្នាំំ��មុន
ុ  ដល់់១៣.៩ លានដុុល្លារា� ។ ការកើ�ើនឡើ�ើង
នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញត្រូ�ូវបានសន្មមតថាជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ចំំណូូលខ្ពពស់់ដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង
បាន៩.៤% ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ដល់៣
់ ០.២ លានដុុល្លារា�  ក្នុុង
� ឆ្នាំំសា
� រពើ�ើពន្ធធ២០២១។ កំំណើ�ើន
នេះ�ះភាគច្រើ��ើនត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ដោ�យកំណើ�ើ
ំ នចំំណូល
ូ ចំំនួន
ួ ១២.៥% ផ្អែ�ក
ែ លើ�ើមូូលនិិធិិ
សុុទ្ធធ ខណៈៈខ្ទទង់់ចំំណេ�ញពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ (NIM) បានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងប្រ�ហែ�ល១០

របស់់យើ�ើង ដោ�យអត្រា�រក្្សាអ្ននកមានស្នាា�ដៃ�ល្អ ក៏
អ មា
៏ នកម្រិ�ិតខ្ពពស់ផងដែ�
់
រ បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
ជាមួួយឆ្នាំំ�មុ
� ន
ុ ៗ។ ជាសក្ខីី�ភាពនៃ�ភាពជោ�គជ័័យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុង
� ការលើ�ើក
កម្ពពស់់ការចូូលរួួមរបស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ការយកចិិត្តតទុក
ុ ដាក់់ និងបរិ
ិ យា
ិ កាសការងារ ក៏៏ដូច
ូ ជា
ការជម្រុ�ុញវប្្បធម៌៌ការងារជាក្រុ�ុមដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ� ធនាគារបានទទួួលពានរង្វាា�ន់់ពីី
HR Asia 2021 ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នល្អអបំំផុុតសម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិកនៅ�អាស៊ីី�។

ជំំហានបន្ទាា�ប់់សម្រា�ប់់ធនាគារគឺឺ៖ កសាងភាពធន់់នៃ�បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងសម្រា�ប់់
អនាគត ដោ�យការពង្រឹ�ឹងភាពអង់់អាចដល់់ពួួកគេ�លើ�ើជំំនាញឌីីជីីថល ខណៈៈបន្តត
បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិតនៃ�ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ដោ�យធ្វើ�ើ�ឱ្្យប្រា�កដថា បុុគ្គគលិិកមាន
សុុវត្ថិិ�ភាព សុុខភាពល្អអ និិងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�សម្្បូូរបែ�ប។

ពិិន្ទុុ� បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយឆ្នាំំ��មុុន។ ការពង្រី�ីកលើ�ើខ្ទទង់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ គឺឺជាលទ្ធធផនៃ�

អនុុវត្តតតាមការសន្យាា

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាា�ងសកម្មមថ្លៃ�ៃដើ�ើមមូូលនិិធិិរបស់់យើ�ើង និិងការរីីកចម្រើ��ើនលើ�ើការ

នៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងត្រ�ឡប់់ទៅ�ធម្មមតាវិិញ ការចាំំបាច់់ជាគន្លឹះះ��គឺឺ ត្រូ�ូវពន្លឿ�ឿ�នគំំនិិត

គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់យើ�ើង ឈានទៅ�រកការវិិនិិយោ�គដែ�លមានផលចំំណេ�ញ

ផ្តួួ�ចផ្តើ�ម
ើ� ឌីីជីថ
ី លរបស់់យើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានអ្វីី�មួួយ ជំងឺ
ំ រា
ឺ តត្្បាតនេះ�ះបានគូូសបញ្ជាាក់
� ់

កាន់់តែ�ច្រើ��ើនផងដែ�រ។ សមិិទ្ធិិ�ផលនេះ�ះ សម្រេ��ចបាន ដោ�យមិិនធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

ពីីភាពចាំំបាច់់បំំផុុត នៃ�ការប្រ�កាន់់យកទាំំងស្រុ�ុងនូូវឌីីជីីថលនីីយកម្មម ដើ�ើម្្បីីជួួយ

ការគាំំ ទ្រ� ដែ� លយើ�ើងផ្តតល់់ ជូូ ន អតិិ ថិិ ជ នរបស់់ ខ្លួួ� ន  ពេ�លដែ�លយើ�ើងបន្តតធានា

គាំំទ្រ�ដល់់របៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ការថ្មីី� និិងការផ្្សារភ្ជាា�ប់់ជាមួួយអតិិថិិជន។ ដោ�យបន្តតជាមួួយ

ផ្តតល់់មូូលនិិធិិដែ�លងាយរកបាន ជាមួួយសមាភាពការគ្រ�បដណ្តតប់់សន្ទទនីីយភាព 

ផែ�នទីីបង្ហាញ
ា� ផ្លូូ�វយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រព័័ត៌មា
៌ នបច្ចេ�េកវិិទ្្យារបស់់ធនាគារ ធនាគារបានបើ�ើកឱ្យ្

ដែ�លអំំ ណោ�យផ លរបស់់ យើ�ើងចំំ នួួ ន ១១១% ដែ�លលើ�ើសពីី កា រតម្រូ�ូ វ ផ្នែ�ែ ក

ដំំណើ�ើរការផលិិតផលផ្តោ�ោ�តលើ�ើអតិិថិិជនមួួយចំំនួួន ដូូចជា goWave ដោ�យ RHB

និិយតកម្មម១០០% ។

និិង  RHB Reflex ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ ដែ�លជាផលិិតផលជ័័យលាភីីទាំំងពីីររបស់់
ធនាគារ។

ចំំណូល
ូ ផ្អែ�ក
ែ លើ�ើមូូលនិិធិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ក
ធ ម្រិ�ិតខ្ពពស់ ក៏
់ ត្រូ�
៏ វូ បានជំំរុញ
ុ ដោ�យកំំណើ�ើនប្រា�ក់់កម្ចីី�ដ៏៏
រឹឹងមាំំចំំនួួន១៥.៨% ដែ�លត្រូ�ូវបានជំំរុុញដោ�យសិិទ្ធិិ�ផ្តាា�ច់់មុុខជាធនាគារលក់់រាយ

ពានរង្វាា�ន់់ដោ�យ  International Finance គឺឺជាការទទួួលស្គាា�ល់់ការផ្តតល់់សេ�វា

របស់់យើ�ើង និិងការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�សាជីីវកម្មមដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង

ឌីីជីីថលឈានមុុខគេ�របស់់អេ�អេ�ចប៊ីី� ដែ�លបានប្រ�កាសបើ�ើកដំំណើ�ើរការនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� �

ចំំនួួន១៦% និិង ២១% ដោ�យឡែ�កៗគ្នាា�ផងដែ�រ។
ផលធៀ�ៀបចំំណាយ-ចំំណូូលបានកើ�ើនឡើ�ើងតិិចតួួចដល់់៤៣% ហើ�ើយកំំណើ�ើននេះ�ះ
ភាគច្រើ��ើនគឺឺ ជា លទ្ធធ ផ លនៃ�ការវិិ និិ យោ�គ របស់់ យើ�ើងលើ�ើ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ ប្រ�ព័័ ន្ធធ
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន និិងសេ�វាធនាគារលក់់រាយឌីីជីីថល់់កម្ពុុ�ជា (Cambodia
Digital Retail Banking-CDRB) នៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងបន្តតកសាងពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាព 

ដើ�ើម្្បីីកែ�លម្អអបទពិិសោ�ធន៍៍របស់់អតិិថិិជន និិងអភិិវឌ្្ឍផលិិតផល និិងសេ�វាលំំដាប់់
ពិិភពលោ�កសម្រា�ប់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង។
តួួលេ�ខទាំំងនេះ�ះ គឺឺជាការបញ្ជាា�ក់់ពីីទំំនុុកចិិត្តតរបស់់សហគមន៍៍លើ�ើធនាគារ និិងការ
ប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតឥតងាករេេរបស់់បុុគ្គគលិិកធនាគារ ក្នុុ�ងការបន្តតអនុុវត្តតផលិិតផល និិងសេ�វា
ដោ�យក្ដីី�រីីករាយ សម្រា�ប់់អតិិថិិជនគោ�លដៅ�របស់់យើ�ើង។

មនុុស្សសរបស់់ យើ�ើ ង

២០២១។ “RHB Reflex” គឺឺជាដំំណោះ�ះស្រា�យធនាគារចម្រុះ�ះ� ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�
នូូវសមត្ថថភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងការទូូទាត់់ ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យ
អតិិថិជ
ិ នប្រើ��ើសេ�វា២៤/៧ គ្រ�ប់់ទីក
ី ន្លែ�ែង តាមរយៈៈកម្មមវិធី
ិ សេ�
ី វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិត 
ិ
និិងធនាគារចល័័ត។ “goWave by RHB” គឺឺជាគេ�ហទំំព័រ័ ចំំណេះ�ះដឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុដែ�
� ល
មានព័័ត៌៌មានអំំពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដើ�ើម្្បីីជួួយប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ កម្មមវិិធីី goWave ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើប អាម៉ាា�ហ្្សូូន វ៉ិិ�ប ស៊ើ�ើ�
វីីស៊ិិ�ស (Amazon Web Services=AWS) អនុុញ្ញាា�តឱ្្យធនាគារធ្វើ�ើ�ពង្រី�ីកតាម
ខ្សែ�ែ�បណ្ដោ�ោ�យ និិងខ្សែ�ែ�ទទឹឹង។
នៅ�ឆ្នាំំ�២០២២ យើ�ើងនឹឹងលោ�តផ្លោះ�ះ��ទៅ�រកបទពិិសោ�ធន៍៍រួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា� និិងមាន
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព សម្រា�ប់់អតិថិ
ិ ជ
ិ នរបស់់យើ�ើង ខណៈៈដែ�លយើ�ើងរំំកិល
ិ ធនាគារលក់់រាយ
ឌីីជីីថលរបស់់អាអេ�ចប៊ីី� ខេ�មបូូឌា ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�បរិិវត្តតកម្មមធនាគារអុីី�នធឺឺណិិត និិង
ធនាគារចល័័តរបស់់យើ�ើង។ ដូូច្នេះ�ះ� សូូមតាមដាននេះ�ះ។

ក្នុុ�ងនាមជានិិយោ�ជកជាជម្រើ��ើស ដែ�លមានការទទួួលស្គាា�ល់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ យើ�ើងបន្តត

ខ្ញុំំ��ក៏៏មានសេ�ចក្តីី�សោ�មនស្្សរីីករាយផងដែ�រ ក្នុុ�ងការចែ�កជម្រា�បជូូនថា គេ�ហទំំព័័រ

វិិនិិយោ�គលើ�ើបុុគ្គគលិិក ដើ�ើម្្បីីជួួយពួួកគេ�ឱ្្យទទួួលបានជោ�គជ័័យ។ យើ�ើងផ្តោ�ោ�តលើ�ើ

របស់់អាអេ�ចប៊ីី� ត្រូ�ូវបានផ្ដដល់់ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ជាធនាគារមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារ

ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ទេ�ពកោ�សល្្យ ខណៈៈបង្កកប់់នូូវការអនុុវត្តតចីីររភាព ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

កំំពូល
ូ ទាំំងបួន
ួ  នៃ�ឧស្្សាហកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
�  ដោ�យអាម៉ាា�ហ្្សូូន អា

ធនធានមនុុស្្សរបស់់យើ�ើង។

ឡេ�កសា (Amazon Alexa) ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០២១ កើ�ើនឡើ�ើងពីីចំណាត់
ំ
ម
់ ធ្្យមកាលពីីមុន
ុ ។

កិិ ច្ចច ប្រឹ�ឹ ងប្រែ��ង ទាំំ ងនេះ�ះ បានកាត់់ បន្ថថយអត្រា�បុុ គ្គគ លិិ ក ចេ�ញ យ៉ាា� ងច្រើ��ើ នគួួ រ ឱ្្ យ

សធនាគារក៏៏បានអនុុវត្តតគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មបរិិវត្តិិ�កម្មមសាខានៅ�ឆ្នាំំ�២០២១ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យ

កត់់សម្គាាល់
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់
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ុ ភាព និិងសុខុ
ុ មា
ុ លភាពនៃ�បុុគ្គលិ
គ ក
ិ
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំរ� បស់់ អគ្គនា
គ យកប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែង។ សមិិទ្ធិិ�ផលដ៏៏គួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់មួួយ ដែ�លសម្រេ��ចបានពីីគំំនិិត
ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះ គឺឺការប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៃ�ពេ�លវេេលារង់់ចាំំជាមធ្្យម ដោ�យអតិិថិិជន
ចំំនួួន៩៨% ទទួួលបានការបម្រើ��ើសេ�វាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៥ នាទីីសម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
នៅ�ហ្នឹឹ�ងបញ្ជាា�នៅ�តាមសាខារបស់់យើ�ើង។

ការកោ�តសរសើ�ើរ
ឆ្នាំំ២
� ០២១ គឺឺជាសក្ខីី�ភាពនៃ�ការរំំខានគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់ចំ
់ ពោះ�ះដំ
ំ
ណើ�ើ
ំ រការអាជីីវកម្មម
ដោ�យសារការរាតត្្បាតជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ និិងកត្តាាខា
� ងក្រៅ��ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ធនាគារ
អាអេ�ចប៊ីី� សម្រេ��ចបានលទ្ធធ ផ លហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� ជា កញ្ចច ប់់ ដែ� លលើ�ើកទឹឹ ក ចិិ ត្តតដោ�យ

អនុុលោ�មភាព និិ ងវប្បបធម៌៌ ហានិិ ភ័័ យ

ឥតងាករេេ។ សមិិទ្ធិិ�ផលនេះ�ះអាចសម្រេ��ចទៅ�បាន ដោ�យសារមានការលះះបង់់ដោ�យ

ការធានាបាននូូវអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមដ៏៏រឹឹងមាំំ និិងការអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ និិង

ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណក្រុ�ុមការងារដ៏៏អស្ចាា�រ្្យរបស់់យើ�ើង ដែ�លបានបញ្ចេ�េញស្នាា�ដៃ�ល្អអ ក្នុុ�ង

បទប្្បញ្ញញ ត្តិិ� នឹឹ ងនៅ�តែ�ជារបៀ�ៀបវារៈ�អាទិិ ភា ពរបស់់ យើ�ើង ។ យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ លើ�ើ
សារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការធានាអនុុលោ�មភាព ហើ�ើយយើ�ើងនឹឹងបង្កើ�ើ�នកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ង ក្នុុ�ង
ការអប់់រំំបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តការយល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ច្រើ��ើន អំំពីីការវិិវត្តតន៍៍ថ្មីី�
ៗអំំពីីការតម្រូ�ូវនិិយតកម្មម បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងនិិន្នាា�ការមិិនអនុុលោ�មថ្មីី�ៗ នៅ�ក្នុុ�ង
ឧស្្សាហកម្មម និិងបង្កកប់់ការអនុុលោ�មជាវប្្បធម៌៌ការងារដ៏៏សំំខាន់់។ វប្្បធម៌៌ល្អអនេះ�ះ
នឹឹងជួួយកសាងធនាគារ ដែ�លរឹឹងមាំំ ធន់់ និិងមានវិិន័័យ ដើ�ើម្្បីីឱ្្យម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន
របស់់យើ�ើងអាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីទំំនុុកចិិត្តតរបស់់អតិិថិិជន និិងកំំណើ�ើន
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ំ ន់់សម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម និងប្រ�តិ
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� កាន់់ខ្ជាប់
ា� នូ
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ដំំ ណើ�ើ រទៅ�មុុខ
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ធានាសហគ្រិ�ិនស្ត្រី�ី� ក៏៏ឱ្យ្ ប្រ�ផ្នូូ�លល្អអនៅ�ក្នុុងកិ
� ច្ច
ិ ប្រឹ�
ច ងប្រែ��ង
ឹ
ងើ�ើបឡើ�ើងវិិញដែ�រ។
ទោះ�ះបីីជាយើ�ើងមានសង្្ឃឹឹមសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២២ ជាឆ្នាំំ�នៃ�
� ការងើ�ើបឡើ�ើងវិិញក៏៏ដោ�យ 
ហានិិភ័័យនជាបញ្ហាា�ដ៏៏សំំខាន់់ គឺឺផលប៉ះះ�ពាល់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យភាព
តានតឹឹ ង ផ្នែ�ែ ក ភូូ មិិ សា ស្ត្រ�រនយោ�បាយនៅ�ក្នុុ� ងតំំ បន់់ ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៃ�ពិិ ភពលោ� ក។
ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ  អាអេ�ចប៊ីី�ប្តេ�េជ្ញាា�គាំំទ្រ�ដល់់ការងើ�ើបឡើ�ើងវិិញនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
កម្ពុុជា
�  ដោ�យធានាថា អាចមានការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញវត្ថុុស
� ម្រា�ប់់អតិថិ
ិ ជ
ិ នរបស់់យើ�ើង 
ដើ�ើម្្បីីជួួយពង្រឹ�ឹងគោ�លជំំហរហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ពួួកគេ� ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់។
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ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
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សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំរ� បស់់ អគ្គនា
គ យកប្រ�តិិបត្តិ�ិ
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល, អភិិបាលឯករាជ 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

អភិិបាលឯករាជ 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�ដ្ឋារា� ចនាសម្ព័័�ន្ធ ទី
ធ ផ្្
ី សារអតិិថិជ
ិ 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�ងតាំំងជាអភិិបាលឯករាជមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� នៃ�ក្រុ�ម
ុ ប្រី�ីក្្សាភិិបាល
នៃ�ធនាគារ RHB Investment Bank នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៦។
បន្ទាា�ប់់មក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០១៦ លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា អភិិបាល
ឯករាជមិិ ន ប្រ�តិិ បត្តិិ� ជា ន់់ ខ្ពពស់់ នៃ�ក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា ល។ លោ�កក៏៏ មា នតួួ នា ទីី ជា
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការហានិិភ័័យកម្រិ�ិតក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារ 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 និង
ិ ឧស្្សាហកម្មមសេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ។
�  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�ូវលើ�ើការបង្កើ�ើ�តការអនុុវត្តតរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG នៅ�
ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម និិងក្រោ��យមកបានបំំពេ�ញតួួនាទីីជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកអនុុវត្តតការ
ប្រឹ�ឹ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
� មូូលប័័ត្រ� អអេ�ចប៊ីីវៀ�
� ៀតណាម
សាធារណៈៈចំំកាត់់ (RHB Securities Vietnam Company Limited) ធនាគារ
អអេ�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)។
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ៃ ងប្រ
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ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សមាសភាពក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

លោ�ក អាឌិិ ស្សាាឌិិ គីីន អាលីី

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

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

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

អភិិបាលមិិនឯករាជ និិងជាតំំណាងភាគទុុនិិក នៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា)

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

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

វិិទ្្យាល័័យម៉ូូ�ណាស៍៍នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ា�លីី។ បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ  គាត់់ក៏៏មានគុុណវុុឌ្្ឍិិ

លោ�ក អាឌិិស្្សាឌិិគីន
ី  ត្រូ�ូវបានតែ�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� ក្នុ
� ុ�ងឧស្្សាហកម្មមសេ�វា
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�យបានកាន់់តំំណែ�ងជាន់់ខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ RHB Islamic
Bank និិងធនាគារ AlKhair International Islamic Bank Berhad ។ មុុន
ពេ�លចូូលបម្រើ��ើការនៅ�ធនាគារ អ  អេ�ច ប៊ីី� គាត់់បានកាន់់តំំណែ�ងជានាយក
គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ នៅ�ធនាគារ Export-Import Bank
Malaysia Berhad ។

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�
ឃ្្យួួរឹធី
ឹ ី (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (RHB Securities (Cambodia) Plc.) ផងដែ�រ។ លោ�ក
អាឌិិស្្សាឌិិគីន
ី ជាសមាជិិកខាងក្រៅ�� នៅ�ក្នុុងក្រុ�
� ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាទីីប្រឹ�ក្្
ឹ សានៃ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឥស្លាា�ម
(“IBFIM”) នៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាាឡេ� �ស៊ីី� និិងជាប្រ�ធាន និិងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សានៃ�សមាគម
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារឥស្លាា�ម នៃ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� (“AIBIM”)។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

លោ�ក ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍
អភិិបាលមិិ នឯករាជ 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�ើជំ
�
ំនាញជគណនេ�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។

និិងឧស្ម័័�ន ទូូរគមនាគមន៍៍ចល័័ត និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ ក៏៏ដូូចជាការអភិិវឌ្្ឍ

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 និិង
ធនធាន នៅ�ទូូទាំំងគ្រុ�ុប និិងក្នុុ�ងបណ្តាា�ប្រ�ទេ�សដែ�ល RHB Group មានវត្តតមាន។

អចលនទ្រ�ព្្យ និិងសំំណង់់។ លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពក្នុុ�ងវិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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�ក
ែ ហិិរញ្ញញវត្ថុុនៃ�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 គឺឺ
ជាសមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នគណនេ�យ្្យករជំំនាញផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង  (CIMA) និិងជា
សមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាា�នគណនេ�យ្្យករម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� (MIA)។

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

លោ�ក ស៊ីី�ថ ធ្លាា�ប់់កាន់់តំំណែ�ងជាប្រ�ធាននៃ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សឡាវ

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

(RHB Bank Lao Sole Co., Ltd) ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន អ អេ�ច ប៊ីី� (ហ្វីី�លីីភីីន)  (RHB

មុុនពេ�លតែ�ងតាំំងឱ្្យកាន់់តំំណែ�ងនេះ�ះ លោ�កមានតំំណែ�ងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់គ្រុ�ុប ចាប់់តាំំងពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៦។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

(Philippines), ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� មូូលប័័ត្រ� អ អេ�ច ប៊ីី វៀ�
� ៀតណាម សាធារណៈៈចំំកាត់់ (RHB
Securities Vietnam Company Limited), ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន RHB Investment
Ltdនិិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Banfora Pte Ltd។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សមាសភាពក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី
សមាជិិ កក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល
ជនជាតិិខ្មែ�រែ

ម៉ៅ�ៅ� សំំវុុទ្ធាា�រីី (“អ្ននកស្រី�ី សំំវុុទ្ធាា�រីី”) ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។ អ្ននកស្រី�ី សំំវុុទ្ធាា�រីី ក៏៏ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាភ្នាា�ក់់ងារ

នៃ�ធនាគារអាអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី� (RHBBCP) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា

ពាណិិជ្ជស
ជ ញ្ញាាស្រ�បច្្
�
បាប់់ពីក្រ�សួ
ី
ង
ួ ពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម និងបេ�ក្ខខជ
ិ
នសមាជិិកភាពនៃ�និិយតករ

ឆ្នាំំ�២០១៩។

មូូលបត្រ�កម្ពុុជា
� (SERC)ដែ�រ។ អ្ននកស្រី�ី សំវុំ ទ្ធា
ុ ា�រី ធ្វើ�
ី ជា
ើ� តំំណាងការពារកូូនក្ដីី�នៅ�ក្នុុង
�

អ្ននកស្រី�ី សំវុំ ទ្ធា
ុ រីា�  ក៏
ី មា
៏ នតួួនាទីីជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម និងគណៈ
ិ
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ
ប្រា�ក់់បំំណាច់់ និិងជ្រើ��ើសតាំំងតំំណាង និិងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទានផងដែ�រ។
អ្ននកស្រី�ី សំវុំ ទ្ធា
ុ រីា�  គឺ
ី ជា
ឺ ដៃ�គូូស្ថាបនិ
ា� ក
ិ  និិងជានាយិិកាគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ក្រុ�ុមមេ�ធាវីី អេ�ច.អឹឹម.
អិិល & ខន់់សាល់់ថិិន។ អ្ននកស្រី�ីមានជំំនាញផ្នែ�ែកធនាគារ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាណិិជ្ជជកម្មម
ប្រ�តិិបត្តិកា
�ិ រដីីធ្លីី� ការងារ ទូូរគមនាគមន៍៍ សណ្ឋាាគា
� រ និិងរមណីីយដ្ឋាន
�ា ការសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួល
បណ្ដឹឹ�ងវិិវាទ និិងបណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងល្អអជាមួួយគ្រ�ប់់វិិស័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ រួួមទាំំង
មន្ត្រី�ី�រដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លផង។ ដោ�យមានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង២០ ឆ្នាំំ�� សញ្ញាាបត្រ�បណ្ឌិិ�ត
�
ផ្នែ�ក
ែ

សំំណុំំ�រឿ�ឿងស្មុុ�គស្មាា�ញរាប់់រយករណីី ទាំំងសម្រា�ប់់អង្គគភាពឯកជន និិងអង្គគភាព
សាធារណៈៈ។ អ្ននកស្រី�ីបានធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងការពារធនាគារផ្សេ�េ�ងៗប្រ�កបដោ�យ
ជោ�គជ័័យ ក្នុុ�ងការប្រ�មូូលបានវិិញនូូវកម្ចីី�ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកដោ�យជោ�គជ័័យ 
ហើ�ើយត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាមេ�ធាវីីជាន់់ខ្ពពស់ស
់ ម្រា�ប់់ធនាគារពាណិិជផ្សេ�េ�ងៗ។ លើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននកស្រី�ីបានធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងការពារក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកម្្សាន្តតកម្ពុុ�ជាសម្រា�ប់់
ការបោះ�ះផ្្សាយលក់់មូូលបត្រ�ជាសាធារណៈៈដំំបូូង  (IPO) ដែ�លគិិតជាទឹឹកប្រា�ក់់
មានតម្លៃ�ៃ៣៦៩ លានដុុល្លាា�រសម្រា�ប់់ការចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�លើ�ើផ្្សារហ៊ុុ�នហុុងកុុង និិង
ក្លាា�យជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នខ្មែ�ែរមុុនដំំបូូង ដែ�លបានបោះ�ះផ្្សាយមូូលបត្រ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សដែ�ល
ប្រ�មូូលបានប្រា�ក់់ចំំនួួន៣០០ លានដុុល្លាា�រ។

វិិទ្្យាសាស្ត្រ�រនយោ�បាយ និិងបរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកនីីតិិសាស្ត្រ�រ អ្ននកស្រី�ីត្រូ�ូវ

ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ អ្ននកស្រី�ី សំវុំ ទ្ធា
ុ រីា� ី មានតំំណែ�ងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ដូូចជា

បានចាត់់ទុុកថាជាមេ�ធាវីីដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ�នៅ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យមានចំំណេះ�ះដឹឹង និិង

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន អាអេ�ចប៊ីី� ឡាវ ចំំកាត់់ (RHB Lao Sole Co., Ltd) និិងមូូលប័័ត្រ�អាអេ�ច

បទពិិសោ�ធន៍៍វិិសេ�សវិិសាល ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ជាមេ�ធាវីីសាជីីវកម្មម និិងបណ្ដឹឹ�ងវិិវាទ

ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអ៊ិិ�លស៊ីី� (RHB Securities (Cambodia) Plc)។

www.rhbgroup.com.kh
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

អភិិបាលមិិ នឯករាជ មិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ
ជនជាតិិម៉ាាឡេ�ស៊ីី�

លោ�ក វង្្ស គីី ប៉៉ ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�  (CEO) ដែ�ល

មុុនពេ�លចូូលកាន់់តំំណែ�ងនេះ�ះ លោ�ក វង្្ស ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានស្ដីី�ពីីរបស់់

មានប្រ�សិិទ្ធធភាពចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០២០ និិងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៤ មុុនពេ�លតែ�ងតាំំង

ភិិបាលនៃ�ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� (ខមេ�បូូឌា) ភីីអិល
ិ ស៊ីី� នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៨ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២០។

ជាអគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ចាប់់ពីីខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៥ ដល់់ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២០។

គាត់់មានបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាា�ងច្រើ��ើន ដោ�យបានបំំពេ�ញតួួនាទីីជាអ្ននកដឹឹកនាំំជាង៣៥
ឆ្នាំំ��នៅ�ក្នុុង
� ឧស្្សាហកម្មមធនាគារ។ គាត់់បានកាន់់មុខតំ
ុ ណែ�ង
ំ
ជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់
ក្នុុ�ងការជម្រុ�ុញកំំណើ�ើនក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារធុុរកិិច្ចច ក៏៏ដូូចជាវិិស័័យធនាគារលក់់រាយ 
និិងអតិិថិិជន នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ល្្បីីៗ នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។
បទពិិ សោ� ធន៍៍ កា រងាររបស់់ គា ត់់  រួួ ម មានស្នាា� ដៃ� ការងារវិិ ស័័ យ ធនាគារយ៉ាា� ង
ទូូលំំទូូលាយ នៅ�តាមសាខា ការិិយាល័័យកណ្តាា�ល និិងថ្នាា�ក់់តំំបន់់ គ្រ�បដណ្តតប់់
ធនាគារសាជីីវកម្មម ធនាគារពាណិិជ និិងធនាគារអតិិថិិជន ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពាណិិជ្ជជកម្មម
ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ផលិតផ
ិ ល ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន ការលក់់ និង
ិ ការធ្វើ�ើទី
� ផ្្
ី សារ ព្រ�មទាំំង
ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ធុុរកិិច្ចចក្នុុ�ងតំំបន់់។

លោ�ក វង្្ស ជាអនុុប្រ�ធានប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សរបស់់ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិល
ិ ស៊ីី� 
ចាប់់ពីខែី �មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៣ រហូូតដល់ពេ�
់ លលោ�កផ្លាាស់
� ទៅ់ �ធ្វើ�ើជា
� ប្រ�ធានស្ដីី�ទីធ
ី នាគារ
អអេ�ចប៊ីី� នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៤។
លោ�កធ្វើ�ើ�ជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ រួួមមាន
គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រទ្រ�ព្្យសកម្មម និងបំ
ិ ណុុ
ំ ល គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ
សវនកម្មមការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�ឥណទាន។ គាត់់បាន
បញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យម៉ាា�ឡាយ៉ាា� និិងបរិិញ្ញាា�បត្រ�
ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាណិិជ្ជជកម្មមពីីប្រ�ទេ�សកាណាដា និិងជានិិស្្សិិតឆ្នើ�ើ�មដែ�ល
ទទួួលបាននិិទ្ទេ�េសល្អអបំំផុុតនៅ�ពេ�លបញ្ចចប់់ការសិិក្្សា។ គាត់់ក៏៏បានចូូលរួួមកម្មមវិិធីី
អភិិវឌ្្ឍន៍៍ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់ INSEAD ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤ ផងដែ�រ។
លោ�ក វង្្ស កាន់់តំំណែ�ងគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតជាប្រ�ធានទីីផ្្សារមូូលបត្រ�អអេ�ចប៊ីី�
(ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល
លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

(អភិិបាលឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�)ិ

លោ�ក ទួួន ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

(អភិិបាលមិិ នឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�)ិ

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

គណៈៈកម្មាាធិិការក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល
គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

លោ�ក ទួួន ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

គណៈៈកម្មាាធិិ ការលាភការ និិ ងការតែ�ងតាំំង

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី

(អភិិបាលឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�)ិ

លោ�ក ទួួន ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍

សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

លោ�ក អាឌិិ ស្សាាឌិិ គីីន អាលីី
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

(អភិិបាលមិិ នឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�)ិ

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

(អភិិបាលមិិ នឯករាជ និិ ងប្រ�តិិបត្តិ�)ិ

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

លោ�ក ទួួន ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

គណៈៈកម្មាាធិិ ការឥណទាន

លោ�ក ឈិិ ន យូូង ខឹឹង

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

លោ�ក ទួួន ស៊ីី� ថ អាហ៍៍ម៉ាាត ទួួហ្វី�ក
ី អាល់់ បារ៍៍
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារី ី
សមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ
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ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពរបស់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ខ្ពពស់់

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

នាយកប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�ស/អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិ

លោ�ក វង្្ស គីី ប៉៉ ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�  (CEO) ដែ�ល

មុុនពេ�លចូូលកាន់់តំំណែ�ងនេះ�ះ លោ�ក វង្្ស ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានស្ដីី�ពីី

មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពចាប់់ពីថ្ងៃី �ទី
ៃ ១
ី  ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ២
� ០២០ និិងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

របស់់ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៤ មុុនពេ�ល

ភិិបាលនៃ�ធនាគារអអេ�ចប៊ីី� (ខមេ�បូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុុលា

តែ�ងតាំំងជាអគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ចាប់់ពីីខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៥ ដល់់ខែ�សីីហា

ឆ្នាំំ�២០២០។

ឆ្នាំំ�២០២០ ។ លោ�កវង្្ស ជាអនុុប្រ�ធានប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សរបស់់ធនាគារអអេ�ចប៊ីី�

គាត់់មានបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាា�ងច្រើ��ើន ដោ�យបានបំំពេ�ញតួួនាទីីជាអ្ននកដឹឹកនាំំ
ជាង៣៥ ឆ្នាំំ��នៅ�ក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មមធនាគារ។ គាត់់បានកាន់់មុុខតំំណែ�ងជា
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់ ក្នុ
់ ង
ុ� ការជម្រុ�ុញកំំណើ�ើនក្នុុងវិ
� ស័
ិ យ
័ ធនាគារធុុរកិិច្ច ក៏
ច ដូ
៏ ច
ូ ជា

(ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី� ចាប់់ពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៣ រហូូតដល់់ពេ�លលោ�ក
ផ្លាា�ស់់ទៅ�ធ្វើ�ើ�ជាប្រ�ធានស្ដីី�ទីីធនាគារអអេ�ចប៊ីី� នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� ក្នុុ�ងខែ�តុុលា
ឆ្នាំំ�២០១៤។

វិិស័យ
័ ធនាគារលក់់រាយ និិងអតិថិ
ិ ជ
ិ ន នៅ�ក្នុុងស្ថា
�
ប័
ា� ន
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុល្្
� បីីៗ នៅ�ប្រ�ទេ�ស

លោ�កធ្វើ�ើជា
� ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ នៅ�ក្នុុង
� ធនាគារ រួួមមាន

ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។

គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រគ្រ� ប់់ គ្រ� ង គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រទ្រ�ព្្យសកម្មម  និិ ងបំំ ណុុ ល

បទពិិសោ�ធន៍៍ការងាររបស់់គាត់់ រួួមមានស្នាា�ដៃ�ការងារវិិស័័យធនាគារយ៉ាា�ង
ទូូលំទូ
ំ លា
ូ យ នៅ�តាមសាខា ការិិយាល័័យកណ្តាាល
�  និិងថ្នាាក់
� តំ
់ បន់
ំ ់ គ្រ�បដណ្តតប់់
ធនាគារសាជីីវកម្មម ធនាគារពាណិិជ និង
ិ ធនាគារអតិិថិជ
ិ ន ហិិរញ្ញញវត្ថុុពា
� ណិិជ្ជក
ជ ម្មម
ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ផលិិតផល ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន ការលក់់ និិងការធ្វើ�ើ�ទីីផ្្សារ
ព្រ�មទាំំងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ធុុរកិិច្ចចក្នុុ�ងតំំបន់់។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�
ឥណទាន។ គាត់់បានបញ្ចចប់ថ្នា
់ ក់
ា� បរិ
់ ញ្ញា
ិ បត្រ�
ា�
ផ្នែ�ក
ែ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ពី
ច សា
ី កលវិិទ្្យាល័័យ
ម៉ាាឡា
� យ៉ាា និ
� ងបរិ
ិ ញ្ញា
ិ បត្រ�
ា� ជាន់់ខ្ពពស់ផ្នែ់ �ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ងពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមពីប្រ�ទេ�
ី
សកាណាដា
និិងជានិិស្្សិតឆ្នើ�ើ
ិ
ម
� ដែ�លទទួួលបាននិិទ្ទេ�េសល្អអបំផុ
ំ តនៅ
ុ �ពេ�លបញ្ចចប់កា
់ រសិិក្្សា។
គាត់់ក៏៏បានចូូលរួួមកម្មមវិិធីីអភិិវឌ្្ឍន៍៍ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់ INSEAD ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០១៤ ផងដែ�រ។
លោ�ក វង្្ស កាន់់តំំណែ�ងគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតជាប្រ�ធានទីីផ្្សារមូូលបត្រ�អអេ�ច
ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សមាសភាពរបស់់ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីីងសាន

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�  ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានសេ�វាកម្មមធនាគារផ្នែ�ែក

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

លក់់រាយនៅ�ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (កម្ពុុ�ជា) ភីី អិិល ស៊ីី� ក្នុុ�ងខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�� 

ភីីអិល
ិ ស៊ីី� ចាប់់តាំងខែ
ំ �វិិច្ឆិកា
ិ� ឆ្នាំំ២
� ០១០ហើ�ើយបច្ចុុប្្បន្នននេះ�ះ លោ�
�
កមានមុុខ

២០២០។ លោ�កបានចូូលរួួមជាមួួយ  RHB Banking Group តាំំងពីី

តំំណែ�ងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន។

ប្រ�ធានសេ�វាធនាគារផ្នែ�ក
ែ លក់់រាយ

ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ��  ២០១០។ លោ�ក មូូន ចូូលរួួមដឹឹកនាំំមុុខងារអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ង
ៗនៅ�ក្នុុង
� ធនាគារ រួួមមាន ផ្នែ�ក
ែ អភិិវឌ្្ឍន៍៍ផលិតផ
ិ ល និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ផ្នែ�ក
ែ
អាជីីវកម្មម និិងការចែ�កចាយតាមសាខា ផ្នែ�ែកទីីផ្្សារ និិងទំំនាក់់ទំំនង ផ្នែ�ែក
ធនាគារតាមបែ�បអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិក
ិ  និិងសេ�វាកម្មមឆ្លើ�ើយតបអតិ
�
ថិ
ិ ជ
ិ នតាមទូូរសព្ទទ
ជាដើ�ើម។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង ២០ ឆ្នាំំ��នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ
និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាមួួយធនាគារបរទេ�ស និិងធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកឈានមុុខគេ�
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។
គាត់់មានចំំណេះ�ះដឹឹង និងបទពិ
ិ
សោ�
ិ ធន៍៍យ៉ាង
�ា ទូូលំទូ
ំ លា
ូ យនៅ�ក្នុុងយុ
� ទ្ធ
ុ សា
ធ ស្រ្ត�ត
សេ�វាកម្មមធនាគារលក់់រាយ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្នែ�ែក (រួួមទាំំងសេ�វាកម្មមធនាគារ
ផ្នែ�ក
ែ Premier Banking) ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលិិតផល ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការលក់់
និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបណ្តាាញ
� (បណ្ដាាញ
� ធនាគារឌីីជីថ
ី ល អាជីីវកម្មមតាមសាខា
និិងបណ្តាា�ញចែ�កចាយ)។
គាត់់បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីវិិទ្្យាស្ថាា�ន Chartered Institute of Marketing (CIM) នៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�ស
េ ក្នុុង
� ឆ្នាំំ� � ២០០២។ គាត់់ក៏ជា
៏ Chartered
Marketer របស់់ CIM មួួយរូបផងដែ�
ូ
រ ហើ�ើយលោ�កក៏៏បានចូូលរួួមកម្មមវិិធីី

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់ គ្រ�ងឥណទាន

លោ�កមានបទពិិសោ�ធសរុុប  ៣៥ ឆ្នាំំ�� ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ និិងវិិស័័យ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ ដោ�យអនុ
�
វុ ត្តតជាក់់ស្ដែ�ែងយ៉ាា�ងទូូលំទូ
ំ លា
ូ យនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ង
ឥណទាន។ ចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់លោ�ក យ៉ុុ�ង ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការជាង 
១២ ឆ្នាំំ�� នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ផ្ដដល់់ទំំនុុកចិិត្តតបន្ថែ�ែម លើ�ើសមត្ថថភាពរបស់់
លោ�ក ក្នុុ�ងការបន្ថែ�ែមតម្លៃ�ៃលើ�ើតួួនាទីីដែ�លបានអនុុវត្តត។
លោ�កក៏៏មានបទពិិសោ�ធ និិងជំំនាញយ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយ ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ
ផែ�នការ និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទានរបស់់ធនាគារ
អអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក ដោ�យធានាថា អភិិបាលកិិច្ច និ
ច ង
ិ ការអនុុលោ�ម
នៃ�ដំំណើ�ើរការ SLA ត្រូ�ូវបានប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។
ចំំណុុចដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ�មួយនៅ
ួ �ក្នុុង
� អាជីីពធនាគាររបស់់លោ�ក គឺឺការចូូលរួួម
ក្នុុ�ងការងារត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសវនកម្មមមូូលនិិធិិរូូបិិយវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៅ�ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១០។ លោ�កបានចូូលរួួមកម្មមវិិធីីភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ
ជាន់់ខ្ពពស់់ INSEAD នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងទទួួលបានបរិិញ្ញាា�បត្រ�
ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចច។

អភិិវឌ្្ឍន៍៍ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់ (INSEAD Senior Leadership
Development Program) នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ២០១៨។

www.rhbgroup.com.kh
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពរបស់់ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

ី យាប ឃូូ ហុុង
លោ�ក ខាវីន

ា
លោ�ក លឹឹ ម ឈិិ ន វ៉ាន

លោ�កខាវីីន ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិងយុទ្ធ
ុ សា
ធ ស្រ្ត�ត

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

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី  ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២០។ លោ�ក ខាវីីន ដឹឹកនាំំមុខងា
ុ
រហិិរញ្ញញវត្ថុុផ្សេ� �េ�ងៗ

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

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ និិ ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ រួួមមានការរៀ�ៀបចំំថវិិកា ការរាយការណ៍៍ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
មូូលធន និិងតារាងតុុល្្យការ ពន្ធធដារ និិងលទ្ធធកម្មម។ ខាវីីន មានបទពិិសោ�ធន៍៍
ចម្រុះ�ះ�ជាង  ២១ឆ្នាំំ� លើ�ើ
�
ផ្នែ�ែកប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ និិងការ
គ្រ�ប់់ គ្រ� ងសាជីី វ កម្មម  ដែ�លរួួ ម មានសេ�វានៅ�ក្នុុ� ងក្រុ�ុម ធនាគារកិិ ច្ចច ក្រៅ��
ប្រ�ទេ�ស និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់អន្តតរជាតិិ។
មុុនពេ�លចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (កម្ពុុ�ជា) ភីីអិិលស៊ីី� លោ�ក
គឺឺជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកផែ�នការ និិងវិិភាគអាជីីវកម្មម, សេ�វាធនាគារលក់់រាយ
របស់់គ្រុ�ុប និិងជាប្រ�ធានស្តីី�ទីីសម្រា�ប់់ផ្នែ�ែកយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តអតិិថិិជន, សេ�វា
ធនាគារលក់់រាយរបស់់គ្រុ�ុប។
លោ�កបានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ� RHB GROUP បន្ទាា�ប់់ពីីធនាគារនៅ�
ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ដែ�លនៅ�ទីីនោះ�ះលោ�កបានបម្រើ��ើការងារក្នុុ�ងតួួនាទីី
ជាច្រើ��ើន រួួមមានប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធនាគារលក់់រាយ និិងជាប្រ�ធាន
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន e2 Power Sdn Bhd ដែ�លជាបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ
របស់់ OCBC Group។ លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ម
ើ� អាជីីពការងារជាមួួយ Ernst
& Young នៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស។
លោ�ក ខាវីីន បានបញ្ចចប់កា
់ រសិិក្្សាដោ�យទទួួលបានសញ្ញាាប័
� ត្រ�កិ
័
ត្តិ
ិ ិ�យស
ថ្នាា�ក់់ទីី១ ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ  Manchester នៃ�ចក្រ�ភព
អង់់គ្លេ�ស
េ ។ គាត់់ជាសមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាាន
� គណនេ�យ្្យករជំំនាញ នៅ�ប្រ�ទេ�ស
អង់់គ្លេ�េស និិងវែែល (ICAEW) ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា

មុុនពេ�លចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិល
ិ ស៊ីី� លោ�ក
ឈិិនវ៉ាាន
� បានបម្រើ��ើការងារជា ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ បច្ចេ�េកវិិទ្្យា ដែ�លជាធនាគារក្នុុង
�
ស្រុ�ុកកាន់់កាប់់ដោ�យជនជាតិិខ្មែ�រែ ។ លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ម
ើ� អាជីីពការងារក្នុុង
�
វិិស័័យធនាគារនៅ�ឆ្នាំំ�២០០០ ដែ�លលោ�កបានដឹឹកនាំំជំំនាញធនាគារ
អេ�ឡិិ ច ត្រូ�ូ និិ ក  មួួ យក្រុ�ុ ម ក្នុុ� ង ការបើ�ើកដំំ ណើ�ើ រការធនាគារអុីី�នធើ�ើណិិ ត
សាជីីវកម្មមដំំបូូងបង្អអស់់នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។
លោ�ក ឈិិនវ៉ាា�ន តែ�ងតែ�ជម្រុ�ុញក្រុ�ុមការងាររបស់់លោ�ក ឱ្្យធ្វើ�ើ�ការលើ�ើ
បញ្ហាា�សំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើនក្នុុ�ងផ្នែ�ែកធនាគារឌីីជីីថល ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�ន “ការគិិតឱ្្យ
បានទូូលំទូ
ំ លា
ូ យ” ដើ�ើម្្បីីជួយក្រុ�
ួ
ម
ុ របស់់លោ�កអោ�យបង្កើ�ើតនូ
� វូ ទស្្សនវិិស័យ 
័
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ ផលិិតផល និិងសេ�វាថ្មីី�ៗ។
លោ�កបានបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្រ្ត�តកុំំ�ព្្យូូទ័័រ ពីីសាកល
វិិទ្្យាល័័យខេ�មប៊ែ�ែល (Campbell University) និិងបានធ្វើ�ើ�ជាវាគ្មិិ�ន
នៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទស្ដីី�ពីីកិិច្ចចការធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សមាសភាពរបស់់ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

លោ�ក មហាម៉ាាត់់ រ៉៉ស់់យ៉េ�េត ប៊ីី� ន អាប់់ រ៉ាាហ៍ម៉ាាន់
៍
់

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

លោ�ក រ៉៉ស់់យ៉េ�េត  ប៊ីី�ន អាប់់ រ៉ាា�ហ៍៍ម៉ាា�ន់់ ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានផ្នែ�ែក

តំំ ណែ�ង ជាប្រ�ធានកិិ ច្ចច កា រធនាគារអាជីី វ កម្មម  ចាប់់ តាំំ ង ពីី ខែ�កញ្ញាា�

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យក្នុុ�ងឆ្នាំំ��  ២០២០ ហើ�ើយលោ�កមានភារកិិច្ចចគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ឆ្នាំំ�២០១៨។ គាត់់ទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្តតការអភិិវឌ្្ឍ

ទាំំងធនាគារ RHB (Cambodia) Plc និិង RHB Securities Plc. ។

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ កិិច្ចចការធនាគារអាជីី វកម្មម

អាជីីវកម្មម យុទ្ធ
ុ សា
ធ ស្រ្ត�តទីីផ្្សារ និិងផែ�នការសកម្មមភាព ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើយតបទៅ
�
�នឹឹង
គោ�លដៅ� គោ�លបំំណង និិងគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម
របស់់ធនាគារ។

ប្រ�ធានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ

កាលពីីមុន
ុ គាត់់ក៏ជា
៏ ផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�ក្រុ�ម
ុ ប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ ប្រ�
័
ចាំំ
ធនាគារ RHB Bank Berhad (ការិិយាល័័យកណ្តាា�ល) ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ម៉ាាឡេ� �ស៊ីី�។ លោ�កក៏៏មានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាងមួួយទសវត្្សរ៍៍ពេ�ញមួួយអាជីីព

មុុនពេ�លចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ក្នុុ�ង

របស់់គាត់់នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ ជាមួួយធនាគារម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�និិងធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ លក់់ជួរួ មុុខ ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ទំំនាក់់ទំន
ំ ង និិងប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ អាជីីវកម្មមជាមួួយ

បរទេ�សផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតផងដែ�រ។

ធនាគារបរទេ�សចំំនួួនពីីរ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា អស់់រយៈៈពេ�លជាង 
១៤ ឆ្នាំំ�។ លោ�កបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាល
អាជីីវកម្មមនៅ�ឆ្នាំំ�២០០៥ ក្នុុ�ងជំំនាញគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីីវកម្មម និិងទទួួលបាន
អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចច (MBA) លើ�ើជំំនាញហិិរញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ ធនាគារ
នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យបៀ�ៀលប្រា�យក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០១០។ លោ�កបានបញ្ចចប់វ់ គ្គគ
វាយតម្លៃ�ៃជំំនាញឥណទាន (CSA) - Certified OMEGA ពីី Global
លើ�ើការរអនុុវត្តតឥណាទាន និិងកម្ចីី�ដែ�លល្អអបំំផុុត ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤។

លោ�កត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� ជា
់ អ្ននកជំំនាញវិិជ្ជាជី
ា� វៈ�
ី ផ្នែ�ក
ែ ធនាគារ ពីីវិទ្្
ិ យាស្ថាាន
�
Asian Institute of Chartered Banker និិងដែ�លជាអ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែក
ACCA ព្រ�មទាំំ ង បានបញ្ចច ប់់ បរិិ ញ្ញាា� បត្រ� ផ្នែ�ែ ក គណនេ�យ្្យពីី សា កល

វិិទ្្យាល័័យ Oxford Brookes ផងដែ�រ។
ចក្ខុុ�វិិស័័យរបស់់លោ�កលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺដើ�ើម្្បីីបង្កកប់់នូូវកម្រិ�ិត
វប្្បធម៌៌គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ និ
័
ង
ិ ការយល់់ដឹង
ឹ ឲ្យ្ កាន់់តែ�ខ្ពពស់នៅ់ �ក្នុុងស្ថា
�
ប័
ា� ន
័
ដោ�យធានាបានថាយើ�ើងរួួមគ្នាា�បង្កើ�ើ�ននូូវវឌ្្ឍនភាព ប្រ�កបដោ�យទំំនួួល
ខុុសត្រូ�ូវ។

www.rhbgroup.com.kh
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពរបស់់ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

លោ�ក ឈឹឹ ម សារ៉េ�េត

លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

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

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

ភីីអិិលស៊ីី� នៅ�ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៩ ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

ចាប់់តំាា�ងពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៤ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�ក ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែក

បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�កមានតួួនាទីីជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ចាប់់តាំំងពីី

វាយតម្លៃ�ៃ និិងពិិនិិត្្យមើ�ើលឥណទាន។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធក្នុុ�ងវិិស័័យ

ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩។ លោ�ក មានបទពិិសោ�ធការងារក្នុុ�ងវិិស័័យ

ធនាគាររយៈៈពេ�ល ១៤ឆ្នាំំ��  ជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកធនាគារពាណិិជ្ជជកម្មម

ធនាគារអស់់រយៈៈពេ�លជាង១៣ឆ្នាំំ�� និិងមានបទពិិសោ�ធជាសវនករ

និិងផ្នែ�ក
ែ លក់់រាយ ដោ�យបានបម្រើ��ើការ ទាំំងនៅ�សាខា ទាំំងនៅ�ការិិយាល័័យ

ឯករាជ្្យ រយៈៈពេ�ល៤ឆ្នាំំ�� ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG កម្ពុុ�ជា។

កណ្តាាល
�  នៅ�ក្នុុង
� ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រឥណទានសាខា និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន។

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

លោ�ក បានបញ្ចចប់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្រ្ត�ត នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ

សវនកម្មម, និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ លោ�កបានបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែក

បច្ចេ�េកវិិទ្្យាម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៨។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត លោ�កក៏៏បាន

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ និ
� ងគណនេ�យ្្
ិ
យ នៅ�វិិទ្្យាស្ថាាន
� ជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០០៣ និិង

ទទួួលសញ្ញាា�បត្រ�វិជ្ជា
ិ ា�ជីវៈ�
ី ឥណទាន ពីីវិទ្្
ិ យាស្ថាា�ន Chartered Bankers

បានបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកពាណិិជ្ជជកម្មមខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�វិិទ្្យាស្ថាា�ន

អាស៊ីី� (AICB) នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នំាា��២០១២ វិិញ្ញាា�បនប័័ត្រ�ឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម

អន្តតរជាតិិកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៦។

ដោ�យ Moody's Analytics ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៨។

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�កា
ិ រ

លោ�កទទួួ ល បាននូូ វ សញ្ញាា� បត្រ� កម្រិ�ិ តមូូ ល ដ្ឋាា� ន គ្រឹះ�ះ� នៃ�ACCA ក្នុុ� ង
ឆ្នាំំ�២០០៩។ បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�កកំំពុុងបន្តតសិិក្្សាផ្នែ�ែកជំំនាញសវនករ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� (CIA) និិងជាសមាជិិកនៃ�វិិទ្្យាស្ថាាន
� សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� កម្ពុុជា
� ផងដែ�រ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ វាយតម្លៃ�ៃ និិ ងពិិនិិត្យយមើ�ើលឥណទាន

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

សមាសភាពរបស់់ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

លោ�កស្រី�ី ណ័័រហ្សាារីីណា ប៊ីី� នទីី អាហ៍៍ម៉ាាត់់

អ្ននកនាង សយ សុុខលីីណា

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

លោ�កស្រី�ី សុុខលីីណា  មានជំំនាញផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងអនុុលោ�មភាពយ៉ាា�ង

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

ទូូលំំទូូលាយ ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អស់់រយៈៈពេ�លជាង៨ ឆ្នាំំ�។

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ធនធានមនុុស្សស និិ ងការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល

លោ�កស្រី�ី ធ្លាប់
ា� បម្រើ��ើ
់
ការជាមន្ត្រី�ី�ផ្នែ�ក
ែ ក្រុ�ុមធនធានមនុុស្្ស នៅ�ក្នុុង
� ធនាគារ
RHB Bank Berhad (ការិិយាល័័យកណ្តាា�ល) នៅ�ទីីក្រុ�ុងកូូឡាឡាំំពួួ
ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�  ដោ�យមានតួួនាទីីមួួយចំំនួួនដូូចជា ផ្នែ�ែក Attract &
Join, ផ្នែ�ែកដៃ�គូូអាជីីវកម្មមផ្នែ�ែកធនធានមនុុស្្ស និិងផ្នែ�ែកប្រ�ធានបណ្តុះះ��
បណ្តាា�ល Squad Lead, ផ្នែ�ែក Employee Experience & ផ្នែ�ែក
Chapter Lead និិងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង។ មុុនពេ�លឈានជើ�ើងចូូល
ប្រ�ឡូូកនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ លោ�កស្រី�ី ជាវិិស្វវករជាន់់ខ្ពពស់់ នៅ�ក្នុុ�ង
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន TOYOTA នៅ�ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� និិងជាអ្ននកប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ផ្នែ�ែក
វិិស្វវកម្មម។
លោ�កស្រី�ី ហ្្សាហ្្សា តែ�ងប្រ�ឈមនឹឹងប្រ�តិិបត្តិិ� និិងបទដ្ឋាា�នធនធាន
មនុុស្្ស ដោ�យណែ�នំាា�បង្ហាា�ញអំំពីីគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត “ការគិិតឱ្្យបាន

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ សេ�វាសាជីី វកម្មម

លោ�កស្រី�ីបានចូូលរួួមជាមួួយធនាគារអាអេ�ចប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី� 
ចាប់់តាំង
ំ ពីីខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ ហើ�ើយបច្ចុុប្្បន្នន
� ជាប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ សេ�វាសាជីីវកម្មម។
វិិសាលភាពការងាររបស់់គាត់់ រួួមមានការផ្តតល់់យោ�បល់់ផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិង
ដំំណោះ�ះស្រា�យ និិងលេ�ខាធិិការក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក្នុុ�ងការសម្រ�បសម្រួ�ួលកិិច្ចចការ
សាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ គាត់់ធានាថា ធនាគារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនីីយតកម្មម
និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម គោ�លនយោ�បាយ និិងការតម្រូ�ូវការនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�ស។ មុុនពេ�លចូូលកាន់់តំណែ�ងនេះ�ះ លោ�
ំ
កស្រី�ីមានភាពស្ទាាត់
� ជំ
់ នា
ំ ញ
ផ្នែ�ែកអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នចម្រុះ�ះ�ជាតិិ និិងស្ថាា�ប័័ន
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ លោ�កស្រី�ីមានចំំណេះ�ះធ្វើ�ើ� និិងការយល់់ដឹឹងច្្បាស់់
អំំពីច្្
ី បាប់់ និងនិ
ិ យត
ិ
កម្មមស្ដីពី
ី� ធ
ី នាគារ និិងក្រ�បខ័ណ្ឌ
័ ច្្
ឌ បាប់់។ លោ�កស្រី�ីមាន
បរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកនីីតិិសាស្ត្រ�រ និិងបរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង
ធនាគារ ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យន័័រតុុន។

ទូូលំំទូូលាយ” ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នបទពិិសោ�ធផ្នែ�ែកនិិយោ�ជិិត ដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់
លើ�ើការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើររបស់់និិយោ�ជិិតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់ ព្រ�មទាំំងផលិិតភាព។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត លោ�កស្រី�ីក៏៏ជាអ្ននកគាំំទ្រ�  “ចំំណុុចកែ�លំំអ  (Kaizen)”
(ការលើ�ើកកម្ពពស់់បន្តត)។
លោ�កស្រី�ីមានបរិិញ្ញាា�បត្រ�ផ្នែ�ែកវិិស្វវកម្មមគ្រឿ��ឿងយន្តត ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ
ឥស្លាា�មអន្តតរជាតិិ នៅ�ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

សមាសភាពរបស់់ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

លោ�ក តាំំង លីីឌីី

លោ�ក ម៉ែ�ែន ណារិិទ្ធធ

លោ�ក តាំំង លីីឌីី បានចូូលរួួមជាមួួយធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា)

លោ�ក ណារិិទ្ធធ បានចូូលបម្រើ��ើការងារជាមួួយធនាគារ អ  អេ�ច ប៊ីី�

ម.ក ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៩ ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។ លោ�ក

(ខេ�មបូូឌា) ម.ក នៅ�ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លមានតួួនាទីីជាប្រ�ធាន

មានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាង ១៨ ឆ្នាំំ�� ទាក់ទងនឹ
់
ងវិ
ឹ ស័
ិ យ
័ ធនាគារ រួួមមានប្រ�តិិបត្តិិ�

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ។ លោ�កមានបទពិិសោ�ធន៍៍ការងារជាង១៥ឆ្នាំំ�� ក្នុងវិ
ុ� ស័
ិ យ
័

ការឥណទាន សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�

សវនកម្មមជាមួួយនឹង
ឹ ធនាគារដែ�លឈានមុុខគេ�មួួយនៅ�ក្នុុងប្រ�ទេ�
�
សកម្ពុុជា
�

តាមនៅ�ក្នុុ� ង ធនាគារក្នុុ� ងស្រុ�ុ ក  និិ ង ធនាគារបរទេ�ស។ លោ�កមាន

និិងជាមួួយក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុន
� KPMG Cambodia ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុន
� គណនេ�យ្្យ

បទពិិសោ�ធខាងធនាគារយ៉ាាង
� ទូូលំទូ
ំ លា
ូ យក្នុុងវិ
� ស័
ិ យ
័ ធនាគារ ជាពិិសេ�ស

អន្តតរជាតិិ ធំំ មួួ យក្នុុ� ងចំំ ណោ� មក្រុ�ុ ម ហ៊ុុ� ន ធំំ ៗ ទាំំ ងបួួ ន ។ លោ�កមាន

ផ្នែ�ែកឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការអនុុលោ�មតាមនិិយតកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

បទពិិសោ�ធន៍៍ជាច្រើ��ើន នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យសវនកម្មមសម្រា�ប់់ឧស្្សាហកម្មម

ប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

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

ប្រ�ធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ផ្សេ�េ�ងៗ ជាពិិសេ�សសម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន ធនាគារនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០០៣។ លោ�កបានបន្តតការសិិក្្សានៅ�មជ្្ឈមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��បណ្តាាល
�

លោ�កបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សានៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យភូូមិិន្ទទភ្នំំ�ពេ�ញ ដោ�យ

ការអនុុលោ�មតាមអន្តតរជាតិិ (ICT) ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៣ និិងទទួួលបាន

ទទួួ ល បានបរិិ ញ្ញាា� បត្រ�វិិ ទ្្ យាសាស្ត្រ�រផ្នែ�ែ ក គណិិ តវិិ ទ្្ យា នៅ�ឆ្នាំំ� ១ ៩៩៩

វិិញ្ញាប
ា� នប័័ត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់ក
់ ម្រិ�ិតអន្តតរជាតិិ(ICA)ផ្នែ�ក
ែ AML ហើ�ើយក្រោ��យមក

បន្ទាា�ប់់មកលោ�កបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាជាមួួយ ACCA កម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាា�ន

បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សា និិងទទួួលបានសញ្ញាា�បត្រ�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនិិយតកម្មម

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៩។ លោ�កត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នូូវជំំនាញឥណទានជា

ពីីវិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩។

ផ្លូូ�វការ (Credit Skill Accreditation) ពីី Omega Performance
Corporation ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៤។ លោ�កក៏៏ទទួួលបានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�
គណនេ�យ្្យករផ្នែ�ែ ក គ្រ�ប់់ គ្រ�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។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

គណៈៈកម្មាាធិិការថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ខ្ពពស់់

គណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

គណៈៈកម្មមការទ្រ�ព្យយ និិ ងបំំ ណុុ ល

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីី ងសាន

លោ�ក យ៉ុុ�ង ជីីងសាន

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន

លោ�ក លឹឹ ម ឈិិ ន វ៉ាាន

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង

លោ�ក ញឹឹ ម បុុរីី

ប្រ�ធាន

សមាជិិ ក
សមាជិិ ក
សមាជិិ ក
សមាជិិ ក
សមាជិិ ក

លោ�ក ឈឹឹ ម សារ៉េ� េត

ប្រ�ធាន

សមាជិិ ក
សមាជិិ ក
សមាជិិ ក
សមាជិិ ក
សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

លោ�ក តាំំង សៀ�ៀវហ៊ុុ�ន
សមាជិិ ក

លោ�កស្រី�ី ណ័័រហ្សាារីីណា ប៊ីី�នទីី អាហ៍៍ម៉ាាត់់
សមាជិិ ក

គណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសវនកម្មម
លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

គណៈៈកម្មមការឥណទាន
លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉

ប្រ�ធាន

ប្រ�ធាន

លោ�ក ឈឹឹ ម សារ៉េ� េត

លោ�ក ខាវីីន យាប ឃូូ ហុុង

សមាជិិ ក

លោ�ក ម៉ែ�ែ ន ណារិិទ្ធិ�ិ
សមាជិិ ក

លោ�ក តាំំង លីី ឌីី
សមាជិិ ក

លោ�ក មហាម៉ាាត់់ រ៉៉ស់់ យ៉េ�េត ប៊ីី� ន អាប់់ រ៉ាហ៍
ា ៍ម៉ាាន់់
សមាជិិ ក

សមាជិិ ក

លោ�ក ឡឹឹង មូូន ហ្វីី�
សមាជិិ ក

លោ�ក សុុខ ឡេ�ង
សមាជិិ ក

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

www.rhbgroup.com.kh
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ក្រុ�មប្រឹ�
ុ ឹ ក្សាាភិិបាល
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាលរបស់់ ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) សូូមដាក់់ជូូនរបាយការណ៍៍របស់់ ខ្លួួ�ន និិ ង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ� សវនកម្មមរួ ួចរបស់់ ធនាគារ សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។

សកម្មមភាពចម្បបង

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

ធនាគារធ្វើ�ើស
� កម្មមភាពចម្្បងក្នុុង
� ការផ្តតល់់សេ�វាធនាគារពាណិិជ្ជជា
ជ ច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ នៅ�ក្នុុង
�

ជាសារវន្តតនោះ�ះទេ�។

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។

លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិ�ិការ និិ ងភាគលាភ
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ
ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ចំណេ�
ំ ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ នៅ�លើ�ើទំំព័រ័ ទីី ២៨៣។

តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

បំំ ណុុ លយថាហេ�តុុ និិ ងបំំ ណុុ លផ្សេ�េងៗ
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ មិិនមាន ៖
ក.

ការដាក់់បញ្ចាំំស
� ម្រា�ប់់ការធានាបំំណុុលរបស់់បុគ្គ
ុ ល
គ ណាម្នាា�ក់ឡើ់ �ើយ ចាប់់តាំង
ំ

ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�� មិិនមានការប្រ�កាស ឬការបង់់ភាគលាភទេ�។

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

បន្ទុុក
� ណាមួួយលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ធនាគារ  ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារ
ពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មក ឬ

ខ.

បំំណុុលយថាហេ�តុុណាមួួយរបស់់ធនាគារ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងចាប់់តាំំងពីី
ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មក ក្រៅ��ពីីបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មម
ធនាគារធម្មមតានោះ�ះទេ�។

ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ និិ ងឥណទានសង្ស័័�យ

ក្រៅ��ពីីអ្វីី�ដែ�លបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣២ (ឃ) តាមយោ�បល់់

មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបាន

ដែ�លត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្យ្ សង ឬអាចនឹឹងត្រូ�វូ បានទាមទារឱ្យ្ សង ក្នុុង
� រយៈៈពេ�ល១២ខែ�

ចាត់់វិធា
ិ នការដែ�លមានមូូលដ្ឋាាន
� សមរម្្យ ពាក់់ព័ន្ធ
័ ទៅធ �នឹឹងការជម្រះ�ះឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ចេ�ញពីីបញ្ជីី� និិងការធើ្វ�វ�សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ដែ�ល
បណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ហើ�ើយបានយល់់ស្រ�បថារាល់់ឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ទាំងអស់
ំ
ដែ�
់ លបានដឹឹង ត្រូ�វូ បានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី� និង
ិ បានកត់់ត្រា�
សំំ វិិ ធា នធនសម្រា�ប់់ កា រខាតឥណទាន និិ ងបុុ រេេប្រ�ទា នអាក្រ�ក់់  និិ ង សង្្ស័័ យ   
ពេ�ញលេ�ញ។
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិចេ្ឆ�ឆទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ែកលើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹឹង 
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមិិនដឹឹងពីីកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយ ដែ�លនាំំឱ្្យចំំនួួនឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានអាក្រ�ក់់ដែ�លបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី� ឬចំំនួន
ួ សំំវិធា
ិ នធនសម្រា�ប់់ការខាត
ដែ�លបណ្តាា� ល មកពីី កា រថយចុះះ�តម្លៃ�ៃក្នុុ� ង របាយការណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� រ បស់់ ធ នាគារ

របស់់ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល មិិនមានបំំណុុលយថាហេ�តុុ ឬបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗរបស់់ធនាគារ
បន្ទាា�ប់ពី
់ ីដំំណាច់ឆ្នាំ
់ ហិ
ំ� រិ ញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លនឹឹង ឬអាចនឹឹងមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដដល់់
លទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ថ្ងៃ�ៃដល់់ពេ�លកំំណត់់
សងនោះ�ះទេ�។

ការប្រែ��ប្រួ�ួលកាលៈៈទេ�សៈៈ
គិិ តត្រឹ�ឹ ម កាលបរិិ ច្ឆេ�េទនៃ� របាយការណ៍៍ នេះ�ះ ក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លមិិ ន បានដឹឹ ង ពីី
កាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយដែ�លមិិនបានវែែកញែ�កនៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍នេះ�ះ ឬរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ដែ�លអាចបណ្ដាា�លឱ្្យចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មានភាពមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ�។

មានតមៃ្ល�លមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ជា សារវន្តតនោះ�ះទេ�។

ប្រ�តិិបត្ដិិ� ការមិិ នប្រ�ក្រ�តីី

ទ្រ�ព្យយសកម្មម

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

មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបាន

ការ ឬព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត  និិងមិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ�។

ចាត់់វិិធានការដែ�លមានមូូលដ្ឋាា�ន សមរម្្យដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ថាបណ្ដាា�ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ទាំំងឡាយ ដែ�លមិិនទំំនងជាមិិនអាចបង្វិិ�លមកវិិញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្ដិិ�ការអាជីីវកម្មម
ធម្មមតា តាមតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�គណនេ�យ្្យរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បន្ថថយឱ្្យ
ស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹងអាចលក់់បាននៅ�លើ�ើទីីផ្្សារជាក់់ស្ដែ�ែង។
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ែកលើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹឹង 

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ មិិនមានរងនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដពីីគណនីី  ប្រ�តិិបត្ដិិ�
តាមយោ�បល់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៅ�ចន្លោះ�ះ��ពេ�លរវាងដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
មកទល់់នឹឹងកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�  របាយការណ៍៍នេះ�ះ មិិនមានគណនីី ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ ឬ
ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងមិិនប្រ�ក្រ�តីី ដែ�លទំំនងជា
មានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដដល់់លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនោះ�ះទេ�។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល
សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារដែ�លនៅ�បម្រើ��ើការក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�� រហូូតដល់់កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះមានរាយនាមដូូចខាងក្រោ��ម៖

លោ�ក Chin Yoong Kheong

ប្រ�ធានក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល (អភិិ បាលឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ)

Dato’ Adissadikin bin Ali

អភិិ បាល (អភិិ បាលមិិ នឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ និិ ងជាអ្ននកតំំ ណាងរបស់់ ភាគទុុនិិ ក)

អ្ននកស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារីី

អភិិ បាល (អភិិ បាលឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ)

លោ�ក Wong Kee Poh

អភិិ បាល (អភិិ បាលមិិ នឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ)

លោ�ក Syed Ahmad Taufik Albar

អភិិ បាល (អភិិ បាលមិិ នឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ)
បានតែ�ងតាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ២
� ០២១

En Abdul Aziz Peru Mohamed

អភិិ បាល (អភិិ បាលឯករាជ និិ ងមិិ នប្រ�តិិបត្តិ�ិ)
បានលាឈប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ២
� ០២១

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាលលើ�ើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអះះអាងថា ធនាគារបានអនុុវត្ដដតាមតម្រូ�ូវការខាងលើ�ើក្នុុង
� ការរៀ�ៀបចំំ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុង
� ការបញ្ជាា�ក់ថា
់ របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ  បង្ហា
�
ញ
ា�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវគ្រ�ប់់ទិដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ពជាសារវន្ដដទាំំងអស់នៃ�ស្ថា
់
ន
ា� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ គិិត

ការអនុុម័័តរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ព្រ�មទាំំងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លបានភ្ជាាប់
� ម
់ កជាមួួយ ព្រ�មទាំំងកំណត់
ំ
ស
់ ម្គាាល់
� ទាំ
់ ង
ំ ឡាយ

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ��ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹង

បានបង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពជាសារវន្តតទាំំងអស់់នៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “CIFRS”)។

របស់់ធនាគារ គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ ព្រ�
� មទាំំង

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឱ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ៖
១.

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

លំំហូរូ សាច់់ប្រា�ក់រ់ បស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ដំណាច់
ំ
ឆ្នាំ
់ � ដោ�យអនុ
ំ�
លោ�
ុ
មទៅ�តាម CIFRS
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

អនុុវត្ដដគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្្យសមស្រ�ប ដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យការវិិនិិច្ឆ័័�យ និិង
ការប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណសមហេ�តុុផល និិងប្រ�កបដោ�យការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ព្រ�មទាំំង
អនុុវត្ដដតាមគោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះជាប្រ�ចាំំ។

២.

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

អនុុវត្ដដតាមតម្រូ�ូវការក្នុុង
� ការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌មា
៌ នរបស់់ CIFRS ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
មានការប្រា�សចាកណាមួួយក្នុង
ុ� ការបង្ហាាញ
� ឱ្្យមានភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ការប្រា�សចាក
ទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ ពន្្យល់់ និិងកំំណត់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

៣. រក្្សាទុុកកំំណត់ត្រា�គណនេ�យ្្
់
យឱ្្យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ និ
់ ងប្រ�ព័
ិ
ន្ធ
័ ត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង
�
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។
៤.

រៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដោ�យផ្អែ
�
�ែកលើ�ើមូូលដា្ឋឋននិិរន្ដដរភាពនៃ�ដំំណើ�ើរការ
អាជីីវកម្មម លើ�ើកលែ�ងតែ�មានករណីីសន្មមតសមរម្្យថាធនាគារនឹឹងមិន
ិ អាចបន្ដដ
កិិច្ចចប្រ�តិិបត្ដិិ�ការអាជីីវកម្មមនៅ�ពេ�លអនាគតដ៏៏ខ្លីី� និិង

៥.

						
លោ�ក Chin Yoong Kheong
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងដឹឹកនាំំធនាគារឱ្្យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព តាមរយៈៈការសម្រេ��ចចិិត្តតជា
សារវន្តតទាំំងអស់ដែ�
់ លជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ប្រ�តិបត្ដិិ�
ិ ការ និិងលទ្ធធផលរបស់់ធនាគារ

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

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

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២២

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។  
www.rhbgroup.com.kh

251

252

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

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

មតិិ យោ�បល់់ របស់់ យើ�ើ ងខ្ញុំំ��

ព័័ត៌៌ មានផ្សេ�េងៗ

តាមមតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បានបង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនូូវគ្រ�ប់់

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗ។ ព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗដែ�ល

ទិិដ្ឋឋភាពជាសារវន្តតទាំំងអស់់ នៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�ម

យើ�ើងខ្ញុំំបា
� នទទួួលនាកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ រួួមមាន របាយការណ៍៍

បូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា  “ធនាគារ”) គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ និិង

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បន្ថែ�ែម និិងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ង

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ ព្រ�
� មទាំំងលំហូ
ំ រូ សាច់់ប្រា�ក់ស
់ ម្រា�ប់់ដំណាច់
ំ
ឆ្នាំ
់ � ដោ�យអនុ
ំ�
លោ�
ុ
ម

ៗ ទៅ�តាមតម្រូ�ូវការរបស់់ធនាគារជាតិិ នៃ� កម្ពុុជា
�  ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនរួួមបញ្ចូូ�លនូូវរបាយការណ៍៍

ទៅ�តាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងរបាយការណ៍៍សវនកររបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��ទេ�។

ថា “CIFRS”)។

របាយការណ៍៍ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ រួួមមាន៖

មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ពុំំ�បានគ្រ�បដណ្តតប់់ទៅ�
លើ�ើព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗនោះ�ះទេ� ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំ��មិិនធ្វើ�ើ�ការធានាអះះអាងចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មាន
ទាំំងនោះ�ះទេ�។
ទាក់់ទងនឹឹងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��ទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� យើ�ើងខ្ញុំំ�

x

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុង
� ការអានព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ ដើ�ើម្្បីីពិចា
ិ រណា

x

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

ថាតើ�ើព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗទាំំងនោះ�ះមានភាពផ្ទុុយគ្នាា
�
ជា
� សារវន្តតពីីរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

x

របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�

x

របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�� និិង

x

កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមទាំំងគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្្យ

ឬផ្ទុុ�យពីីការយល់់ដឹឹងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��ផ្អែ�ែកលើ�ើលទ្ធធផលនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ឬមានការ
រាយការណ៍៍ពីីកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងឬទេ�។
ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការងារដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�បានបំំពេ�ញទៅ�លើ�ើព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�

សំំខាន់់ៗ និិងព័័ត៌៌មានពន្្យល់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។

បានទទួួលមុុនកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនករនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងខ្ញុំំស
� ន្និិ�ដ្ឋាាន
�

មូូ លដ្ឋាាននៃ�មតិិ យោ�បល់់ របស់់ យើ�ើ ងខ្ញុំំ��

រាយការណ៍៍ពីីអង្គគហេ�តុុនៃ�កំំហុុសឆ្គគងទាំំងនោះ�ះ។ យើ�ើងខ្ញុំំ��មិិនមានអ្វីី�ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍

ថាមានកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗទាំំងនេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
ចំំពោះ�ះបញ្ហាា�នេះ�ះទេ�។

យើ�ើងខ្ញុំំ�បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម ស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីសវនកម្មម
នៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា  “ស្តតង់់ដារសវនកម្មម”)។ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�
ដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានពណ៌៌នាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ង
កថាខណ្ឌឌ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើរបាយការណ៍៍

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិ បាល និិ ងអ្ននកដែ�ល
ទទួួលបន្ទុុ�កលើ�ើអភិិ បាលកិិ ច្ចចចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សវនកររបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបង្ហាា�ញ

យើ�ើងខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាក់់ថាភ័័ស្តុុ�តាងសវនកម្មមដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�បានទទួួល មានភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលកំំណត់់ថាមាន

និិងសមហេ�តុុផល ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ជាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ប់់ការបញ្ចេ�េញមតិិយោ�បល់់របស់់
យើ�ើងខ្ញុំំ�។

របាយការណ៍៍ទាំំងនោះ�ះឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម CIFRS និិង
ភាពចាំំបាច់់ក្នុុ�ង  ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឱ្្យចៀ�ៀសផុុតពីីការរាយការណ៍៍
ខុុសជាសារវន្តត ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគងផ្សេ�េ�ងៗ។

ឯករាជ្យយ

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការ

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

ព៌៌ត័មា
័ នដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័  ក៏
ធ ដូ
៏ ច
ូ ជាបញ្ហាាផ្សេ� �េ�ងៗដែ�លទាក់់ទិន
ិ ទៅ�នឹឹងនិរិ ន្តតរភាពអាជីីវកម្មម

សម្រា�ប់់គណនេ�យ្្យករវិិជ្ជាជី
ា� វៈ� 
ី (រួួមទាំំងស្តតង់ដា
់ រឯករាជ្្យអន្តតរជាតិិ) ដែ�លចេ�ញផ្្សាយ
ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាស្តតង់់ដារក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ សម្រា�ប់់គណនេ�យ្្យករ (ហៅ�កាត់់
ថា “ក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ”) និិងអនុលោ�
ុ
មទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់វិទ្្
ិ យាស្ថាាន
�
គណនេ�យ្្យករជំំនាញ និិងសវនករកម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា “ក្រ�មសីីលធម៌៌ វគសក”)
ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� ចំពោះ�ះ
ំ
របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ នៅ� �ក្នុុង
�
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ យើ�ើងខ្ញុំំ�បានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្នែ�ែកក្រ�ម
សីីលធម៌៌ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លកំំណត់ដោ�យក្រ�
់
មសីីលធម៌៌អន្តតរជាតិិ និងក្រ�
ិ
មសីីលធម៌៌
វគសក។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

វាយតម្លៃ�ៃអំំពីល
ី ទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុង
� ការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ការលាតត្រ�ដាង
ដោ�យប្រើ��ើមូូលដ្ឋាា�នគណនេ�យ្្យសម្រា�ប់់និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម លើ�ើកលែ�ងតែ�ក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានគម្រោ��ងបិិទអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ឬបញ្្ឈប់់ ប្រ�តិិបតិ្តត�ការ ឬ
ដោ�យមិិនមានជម្រើ��ើសណាផ្សេ�េ�ងប្រ�កបដោ�យភាពប្រា�កដប្រ�ជាណាមួួយ។
អ្ននកដែ�លទទួួលបន្ទុុក
� លើ�ើអភិិបាលកិិច្ច ទទួ
ច ល
ួ ខុុសត្រូ�ូវក្នុុង
� ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យដំំណើ�ើរការ
នៃ�ការរាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍សវនករឯករាជ្យយ
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ សវនករ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

បង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សវនករ ដើ�ើម្្បីីទាញចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍អ្ននកប្រើ��ើ

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

ទៀ�ៀត យើ�ើងខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ��មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដា្ឋឋន

ប្រា�ស់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ចំំពោះ�ះការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មាន នៅ�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ឬប្រ�សិិនបើ�ើការលាតត្រ�ដាងនោះ�ះនៅ�មិិនទាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុទាំ
� ងមូ
ំ ល
ូ ពុំំ�មានការរាយការណ៍៍ខុស
ុ ជាសារវន្តតដែ�លបណ្តាាល
�

សរុុបរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��  អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើភ័័ស្តុុ�តាងសវនកម្មមដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ��ទទួួល

មកពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ�  ឬកំំហុុសឆ្គគងផ្សេ�េ�ងៗ និិងចេ�ញរបាយការណ៍៍សវនករដែ�លមាន

បាន

មតិិយោ�បល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ អំំណះះអំំណាងដែ�លសមហេ�តុុផលគឺឺជាការអះះអាង
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមិិនមែ�នជាការធានាថាសវនកម្មមដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�យ

អាចបណ្តាា�លឱ្្យធនាគារឈប់់បន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម។

អនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារសវនកម្មម តែ�ងតែ�រកឃើ�ើញជានិិច្ចនូ
ច វូ ការរាយការណ៍៍ខុស
ុ
ជាសារវន្តតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះទេ�។ ការរាយការណ៍៍ខុុសអាចកើ�ើតឡើ�ើងពីីការ
ក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុស
ុ ឆ្គគង ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានចាត់់ទុក
ុ ថាមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត ប្រ�សិិនបើ�ើ
ការរាយការណ៍៍ខុុសនីីមួួយៗ ឬការរាយការណ៍៍ខុុសសរុុប  អាចត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថាវា
ជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ។
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដែ�លអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារសវនកម្មមតម្រូ�ូវឱ្្យ
យើ�ើងខ្ញុំំ��ប្រើ��ើប្រា�ស់់ការវិិនិិច្ឆ័័�យប្រ�កបដោ�យវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងរក្្សាការសង្្ស័័យស្រ�បតាម
វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ក្នុុ�ងពេ�លបំំពេ�ញការងារសវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ យើ�ើងខ្ញុំំ�៖
x

រហូូ តដល់់ ថ្ងៃ�ៃ ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើរបាយការណ៍៍ ស វនករនេះ�ះ។

ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ ឬលក្ខខខណ្ឌឌនានាក្នុុ�ងពេ�លអនាគត 

x

វាយតម្លៃ�ៃការបង្ហាាញ
� ទូូទៅ� រចនាសម្ព័័�ន្ធ និ
ធ ងខ្លឹឹ�
ិ មសារក្នុុង
� របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
រួួមទាំំងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗ និិងកំណត់
ំ
ថា
់ របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
បានបង្ហាាញ
� ពីីប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រ និិងព្រឹ�ត្តិ
ឹ កា
ិ� រណ៍៍ជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លអាចធ្វើ�ើឱ្
� យ្ មានការ
បង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
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x

សន្និិ�ដ្ឋាា�នលើ�ើភាពសមស្រ�ប នៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់មូូលដ្ឋាា�នគណនេ�យ្្យនិិរន្តតរភាព
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ធនាគារ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៅ�តែ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះអភិិបាលកិិច្ចចហានិិភ័័យ 
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របស់់គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល រួួមមានការពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញនូូវភាពសមស្រ�ប 

ដំំណើ�ើរការរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការកំំណត់់ វាយតម្លៃ�ៃ  វាស់់វែែង ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិង

និិងប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ និ
័
ងប្រ�ព័
ិ
ន្ធ
័ ត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង ក្នុ
� ង
ុ� ការការពារ

រាយការណ៍៍អំពី
ំ ហា
ី និិភ័យព្រ�
័
មទាំំងប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� តាមរយៈៈ

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ធនាគារ។ ខណៈៈពេ�ល

ចំំណាត់់វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវឲ្្យបានសមស្រ�ប និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។ មុុខងាររបស់់

ដែ�លការលុុបបំបា
ំ ត់់ហានិិភ័យ
័ ទាំំងស្រុ�ងមិ
ុ ន
ិ អាចធ្វើ�ើទៅ� �រួួច ប្រ�ព័័ន្ធនេះ�ះត្រូ�
ធ
វូ បានបង្កើ�ើត
�

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងរួួមមាន៖

ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងរីីសអាប់់ភែ�ថាយ (Risk Appetite) របស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត
អនុុគ្រោះ��ះនៃ�ហានិិភ័យដែ�
័
លបានអនុុម័តដោ�យក្រុ�
័
ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង 

x

សំំរេេចបាននូូវគោ�លដៅ� និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអាជីីវកម្មមរបស់់ធានាគារ។

ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់ការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះ 
អាចត្រឹ�ឹមតែ�ផ្តតល់់អំំណះះអំំណាងសមហេ�តុុផលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពុំំ�អាចធានាបាន

x

ដ៏៏ប្រ�សើ�ើរមួួយមានភាពចាំំបាច់់ ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានបង្កើ�ើត
� រចនាសម្ព័័�ន្ធអ
ធ ភិិបាលកិិច្ចច
ដែ�លធានានូូវការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ហានិិភ័យ និ
័
ង
ិ ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិតថ្នាា�ក់់របស់់ធនាគារ។ ដើ�ើម្្បីីសំំរេេចបាននូូវគោ�លបំំណងនេះ�ះ 
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លមានការជួួយជ្រុ�ម
ុ ជ្រែ��ងពីីគណៈៈ  កម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ 
័

រចនា និិងអនុុវត្តតតាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងរីីសអាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ ជាមួួយនឹឹងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ

ទាំំងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តត ការបាត់់បង់់ ឬការក្លែ�ែងបន្លំំ�ឡើ�ើយ។
នៅ�ក្នុុង
� ការទទួួលស្គាាល់
� ថា
់ មានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ និ
័
ងប្រ�ព័
ិ
ន្ធ
័ ត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង
�

កំំណត់់ និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអាជីីវកម្មម និិងការ

ទៅ�លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់វា។
x

រាយការណ៍៍ឲ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលា ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអំំពីីការផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រណាមួួយនៃ�  ហានិិភ័័យ  ឬហានិិភ័័យដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន និិងចំំណាត់់
វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវសមស្រ�បដែ�លបានអនុុវត្តត។

ដូូច្នោះ�ះ��ហើ�ើយ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានផ្តតល់់ការធានាដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលថា ប្រ�ព័័ន្ធធ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ និ
័
ងត្រួ�
ិ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� របស់់ធនាគារ កំំពុងដំ
ុ ណើ�ើ
ំ រយ៉ាាងពេ�
� ញលេ�ញ
និិងមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព ជាមួួយនឹឹង ដំំណើ�ើរការចាំំបាច់់នានាត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង


ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ

ធនាគារបានបង្កើ�ើតក្រ�បខ័
�
ណ្ឌ
័ គ្រឌ �ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ ដែ�
័
លបានអនុុម័តដោ�យក្រុ�
័
ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសម្រា�ប់់ កំណត់
ំ
អត្តត
់ សញ្ញាាណ 
� វាស់់វែែង ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ និិងរាយការណ៍៍អំពី
ំ ហា
ី និិភ័យ
័
សំំខាន់់ៗ ដែ�លប្រ�ឈមដោ�យធនាគារ ក្នុុ�ងការសំំរេេចគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តរបស់់ខ្លួួ�ន។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យមាននូូវ
ដំំណើ�ើរការដ៏៏មានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងស្ថិិ�រភាពក្នុុ�ងការកំំណត់់ វាយតម្លៃ�ៃ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារទាំំងមូូល ដូូចដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖

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

ការកំណត់
ហានិភយ
័

ការវាស់ែវង
ហានិភយ
័

ការ្រគប់្រគង
ហានិភយ
័

ការតាមដាន
ហានិភយ
័

ការវ�ភាគ និង
រាយការណ៍

ឯកសារហានិភយ
័
េហដា�រចនាសម�័នហា
� និភយ
័
វប្បធម៌ហានិភយ
័

អភិិ បាលកិិ ច្ចច និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយហានិិ ភ័័ យ
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលជាថ្នាា�ក់់កំំពូូលនៃ�រចនាសម្ព័័�ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចចហានិិភ័័យ និិងជា

ទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ចាំំថ្ងៃ�លើ�ើបញ្ហា
ៃ
ដើ�ើ
ា� មទុុន និិងហានិិភ័យ
័

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវចុុងក្រោ��យទៅ�លើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ  អាប់់ភែ�ថាយ 

សហគ្រា�ស ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ឲ្យ្ នាយកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ រួ
័ ម
ួ ទាំំងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ក្រ�បខ័័ណ្ឌ និ
ឌ ង
ិ ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យលើ�ើរាល់់សកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ របស់់ធនាគារ។

ជាន់់ខ្ពពស់រ់ បស់់ធនាគារដែ�លជាអ្ននករាយការណ៍៍ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាាធិ
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ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំធនធាន និិងបុុគ្គគលិិកដែ�លមានទេ�ពកោ�សល្្យរបស់់ខ្លួួ�នទៅ�

ដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារបានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ  វាយតម្លៃ�ៃ 

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័យដើ�ើម្្
័
បីីគាំទ្រ�ដល់
ំ
ស
់ កម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ របស់់ធនាគារ។

និិងវាស់់វែែង ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ តាមដាន និិងរាយការណ៍៍ ឬវិិភាគហានិិភ័័យ ដូូច្នេះ�ះ�ទំំហំំ
ហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាា�ងគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យ ហើ�ើយប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរំំពឹឹងទុុក
អាចទូូទាត់់បានធៀ�ៀបនឹឹងហានិិភ័័យ។
x

ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ៖ ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ និិងវិិភាគហានិិភ័័យដែ�ល
មានស្រា�ប់់ និិងហានិិភ័័យសក្តាា�នុុពល គឺឺជាដំំណើ�ើរដែ�លកំំពុុងបន្តត ដើ�ើម្្បីីជួួយ
សម្រួ�ួល និិងធានាថាហានិិភ័័យទាំំងនោះ�ះអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានស្រ�បទៅ�តាមរីីស
អាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ។

x

ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងវាស់់វែែង៖ ហានិិភ័យត្រូ�
័
វូ បានវាស់់វែែង វាយតម្លៃ�ៃ និិងរួម
ួ បញ្ចូូ�ល
គ្នាា�ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់វិិធីីសាស្រ្ត�តយ៉ាា�ងល្អិិ�តល្អអន់់ដើ�ើម្្បីីវាស់់វែែងហានិិភ័័យតាមបែ�ប

x

ដល់់មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ហើ�ើយបានវិិនិិយោ�គលើ�ើបច្ចេ�េកវិិទ្្យា រួួមមានទាំំង

វប្បបធម៌៌ ហានិិ ភ័័ យ
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យគឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ចំំពោះ�ះគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់នៃ�អាជីីវកម្មម
និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយវាជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់និិយោ�ជិិកទាំំងអស់់
របស់់ធនាគារទាំំងមូល
ូ ។ ដោ�យស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និង
ិ ការអនុុវត្តតដែ�ល
ល្អអបំំផុុតក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ ធនាគារបានអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ដែ�លថា "ហានិិភ័័យ 
និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គឺឺជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូូប" ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ គឺឺជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវស្នូូ�លមួួយរបស់់ផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងផ្នែ�ែក
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ វាត្រូ�ូវបានបញ្ជាា�ក់់និិងកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ង

គុុណភាព និិងបរិិមាណ ហើ�ើយដំំណើ�ើរការនេះ�ះក៏៏ដើ�ើរតួួជាឧបករណ៍៍សំំខាន់់មួួយ

ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។

ផងដែ�រ ព្រោះ��ះវាផ្តតល់់នូវូ ការវាយតម្លៃ�ៃពីីភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់នៃ�ដើ�ើ
់
មទុុន និិងសាធនភាព។

តាមការណែ�នាំំដោ�យគោ�លការណ៍៍ខាងលើ�ើ ធនាគារបានអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីយល់់ដឹឹង 

ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ៖ ហានិិភ័យដែ�
័
លបានកំំណត់ក្នុ
់ ង
ុ� អំំឡុុងពេ�លដំំណើ�ើរការកំំណត់់

និិងវប្្បធម៌៌ហានិិភ័័យដែ�លកំំពុុងបន្តត ដែ�លរួួមមានយុុទ្ធធនាការយល់់ដឹឹង និិង

ហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវតែ�គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាត់់បន្ថថយឲ្្យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្្បីីត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ហានិិភ័យនៃ�
័
ការបាត់់បង់។
់ ទាំំងនេះ�ះក៏ធា
៏ នាថាទំំហំហា
ំ និិភ័យត្រូ�
័
វូ បានគ្រ�ប់់គ្រ�ង
នៅ�ក្នុុ�ងរីីសអាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

បណ្តុះះ��បណ្តាាល
� ទូូទាំង
ំ ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីផ្្សព្វវផ្្សាយវប្្បធម៌៌ហានិិភ័យដែ�
័
លប្រ�កបដោ�យ
សុុខមាលភាព។ វប្្បធម៌៌ហានិិភ័័យដ៏៏រឺឺងមាំំមួួយនឹឹងកាត់់បន្ថថយការប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើ
ហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមទាំំងផលប៉ះះ�ពាល់់កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់
ធនាគារ។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ម៉ាា� ទ្រី�ី ស ខាងលើ�ើ គឺឺ ជា យន្តតការសាមញ្ញញ មួួ យដើ�ើម្្ បីី បង្កើ�ើ� ន នូូ វ ការ

ធនាគារបានអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីមន្រ្តី�ី�ហានិិភ័័យអាជីីវកម្មមនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដែ�លមាន

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

មើ�ើលឃើ�ើញនូូវហានិិភ័យ និ
័
ងជួ
ិ យក្នុ
ួ
ង
ុ� ការសម្រេ��ចចិិត្តត។ ធនាគារចាត់់ទុក
ុ ថាហានិិភ័យ
័

គោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីី បណ្តុះះ��នូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាមុុន

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

និិងដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តវប្្បធម៌៌ហានិិភ័័យដ៏៏រឹឹងមាំំមួួយ។

យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តត ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងកាត់់បន្ថថយព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ហានិិភ័័យ

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័ យ



ធនាគារបានបង្កើ�ើ� តដំំ ណើ�ើ រការមួួ យដែ� លមានភាពល្អិិ�តល្អអ ន់់  ក្នុុ� ង ការកំំ ណត់់

ប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុងត្រូ�
�
វូ បានបង្កើ�ើតឡើ
� �ើងដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័

ទាំំងនេះ�ះ។

អត្តតសញ្ញាា�ណហានិិភ័័យនៅ�គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលនៃ�សកម្មមភាពដែ�លអាចបណ្តាា�លឱ្្យ
មានហានិិភ័យ ដូ
័
ច
ូ ជានៅ�កម្រិ�ិតប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រ កម្រិ�ិតផលិតផ
ិ ល និិងនៅ�កម្រិ�ិតអង្គភា
គ ព
ផងដែ�រ។ ហានិិ ភ័័ យ នានាក៏៏ ត្រូ�ូ វ បានកំំ ណត់់ អត្តត សញ្ញាា� ណផងដែ� រ តាមរយៈៈ
របាយការណ៍៍ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ការបាត់់បង់់នៃ�ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការវិិភាគតាម
សំំ ពា ធហានិិ ភ័័ យ ។ ផ្នែ�ែ ក មួួ យនៃ� ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័ យ ជាសារវន្តតទៅ�តាម
កាលកំំណត់់ ធនាគារពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញអំំពីប្រ�ភេ�ទ និ
ី
ង
ិ ធាតុុផ្្សំនៃ�
ំ ហានិិភ័យ
័ ជាសារវន្តត
ទាំំងនោះ�ះ កំំណត់់ទំំហំំនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការកែ�លម្អអដំំណើ�ើរការរបស់់ខ្លួួ�ន
ដោ�យយកមតិិដែ�លទទួួលបាន រួួមទាំំងការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យឯករាជ្្យមក

ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ដែ�លរារាំំងធនាគារក្នុុ�ងការសម្រេ��ចបាននួួវគោ�លដៅ� និិងគោ�លបំំណងរបស់់ខ្លួួ�ន។
ប្រ�ព័័ន្ធត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� របស់់ធនាគាររួួមមាន គោ�លនយោ�បាយ នីីតិវិិ ធី
ិ  ដំ
ី ណើ�ើ
ំ រការ
រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងផ្នែ�ែកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ដើ�ើម្្បីី
ធានាឲ្្យបាននូូវការសម្រេ��ចគោ�លបំំណងរបស់់ធនាគារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព 
និិងប្រ�សិិទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការ រួួមទាំំងរបាយការណ៏៏ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តត
បាន និិងអនុលោ�
ុ មតាមច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និងគោ�
ិ
លនយោ�បាយផ្ទៃ�ៃក្នុុងផ្សេ
� �េ�ងៗទៀ�ៀត។
ដំំណើ�ើរការសំំខាន់់ៗដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់នូូវ

ពិិចារណា។

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

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យជាសារវន្តត ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងដោ�យទំំហំំប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�នៃ�ការ

បរិិស្ថាា នត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងសកម្មមភាពត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

កើ�ើតឡើ�ើង និិងភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័យ
័
ក៏៏ត្រូ�វូ ពិិចារណាកត្តាាដទៃ�ទៀ�
�
ៀត ដូូចជាប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុង
� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងផលប៉ះះ�ពាល់់

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ចំំពោះ�ះសូូចនាករហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឧទាហរណ៍៍ដូូចជាហានិិភ័័យ

ធនាគារមានរចនាសម្ព័័�ន្ធគ្រធ �ប់់គ្រ�ងជាផ្លូូ�វការ ប្រ�កបដោ�យគណនេ�យ្្យភាព និិងទំនួ
ំ ល
ួ

កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ��។ ទាំំងអស់នេះ�ះត្រូ�
់
វូ បានបកប្រែ��ទៅ�ក្នុុងម៉ា
�
ទ្រី�
ា� ស
ី ផែ�នទីីកំដៅំ � (heat map

ខុុសត្រូ�ូវយ៉ាា�ងជាក់់លាក់់នូូវកម្រិ�ិតសិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងបណ្តាា�ញនៃ�ការរាយការណ៏៏។

matrix) ដើ�ើម្្បីីទាញយកសារវន្តតនៃ�ហានិិភ័័យ ដូូចដែ�លបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងតារាង

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារផ្តតល់់នូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌជាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងការធានាថា

ខាងក្រោ��ម៖

អាជីីវកម្មម និងប្រ�តិ
ិ
បត្តិ
ិ កា
ិ� រ ដំំណើ�ើរការដោ�យរលូូន ក៏៏ដូច
ូ ជាចង្អុុល
� បង្ហាាញ
� ពីីវិសា
ិ លភាព
នៃ�ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្យ្ បាននូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាាង
� មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�

Very High

ការ និិងគណនេ�យ្្យភាពអាជីីកម្មមប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលជាអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យទៅ�លើ�ើការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពរបស់់

Medium

ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីធានាថា កត្តាា�បរិិស្ថាា�ន សង្គគម និិងអភិិបាលកិិច្ចចសមស្រ�ប ត្រូ�ូវបាន
ដាក់់បញ្ជូល
ូ� ទៅ�ក្នុុងយុ
�
ទ្ធ
ុ សា
ធ ស្ត្រ�រអាជីីវកម្មម ប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រ ក៏៏ដូច
ូ ជាដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតទៅ�លើ�ើទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវខាងលើ�ើ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

Low

ភិិបាលក៏៏មានទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�ូវផងដែ�រក្នុុង
� ការធានាថា ការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព
របស់់ធនាគារ គឺឺស្រ�បទៅ�តាមទិិសដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររយៈៈពេ�លវែែងរបស់់ខ្លួួ�ន។

Very Low

Occurrence Probability

High

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�កបដោ�យនិិ រន្តតរភាព

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពរបស់់ធនាគារ បានដាក់់ចេ�ញនូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ង
Very Low

Low

Medium
Severity Impact

High

Very High

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហាា�ជាសារវន្តត ការកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់អវិិជ្ជជមាន និិងរួួមចំំណែ�ក
ទៅ�លើ�ើការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនេះ�ះរួួមមាន សសរស្តតម្ភភ
និិរន្តតរភាពចំំនួន
ួ បីី (៣) ដូូចជា ធនាគារដែ�លមានទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�ូវនិិងនិរិ ន្តតរភាព ការ
រួួមបញ្ជូូល
� នូូវការអនុុវត្តតល្អអ និង
ិ ការបង្កើ�ើន
� និិងការផ្តតល់់សិទ្ធិិ�
ិ អំំណាចដល់់សហគមន៍៍។
នៅ�ក្នុុ�ងសសរស្តតម្ភភនីីមួួយៗ ធនាគារបានកំំណត់់នូូវផ្នែ�ែកដែ�លគួួរយកចិិត្តតទុុកដាក់់
ដែ�លសារៈ�សំំខាន់់ចំំពោះ�ះអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ក៏៏ដូូចជាចំំពោះ�ះភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
នានារបស់់ខ្លួួ�ន។

www.rhbgroup.com.kh

257

258

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

តាមរីីសអាប់់ភែ�ថាយដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ត្រូ�ូវឆ្លលងកាត់់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�វែែកញែ�កជាមួួយ

ិ
គោ�លនយោ�បាយ និិ ងនីីតិិ វិធីី

ដែ�លជាពេ�លដែ�លគម្រោ��ងថវិិការបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ។

គោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ និងដំ
ិ ណើ�ើ
ំ រការ ក្នុុង
� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអាជីីវកម្មម និង
ិ

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស

ប្រ�តិិបត្តិកា
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ួ គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួន
�  ក្នុុង
� ការ
ប្រ�កាន់់ខ្ជជប់់នូូវភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងតម្លាា�ភាពអំំពីីអំំណោ�យ។

គ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាា�ក់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ក៏៏ដូូចជា តតិិយភាគីីផ្តតល់់សេ�វាបច្ចេ�េកវិិទ្្យា។

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំង
ំ ការសូូកប៉ាាន់់ និិ ងអំំ ពើ�ើពុុ ករលួួយ

ដំំ ណើ�ើ រការរៀ�ៀបចំំ គម្រោ��ងថវិិកា

ធនាគារមិិនមានការអត់់អោ�នចំំពោះ�ះការសូូកប៉ាា�ន់់ និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយ ដែ�លស្រ�ប

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

បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ។ ធនាគារប្តេ�េជ្ញាាក្នុ
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ុ� ការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មមស្រ�បទៅ�តាមច្្បាប់់ និងបទប្្ប
ិ
ញ្ញញត្តិិ�

ប្រ�តិិបតិ្តត�ការសំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងថវិិកា និិងផែ�នការ
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ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ទៅ�តាមតម្លៃ�ៃស្នូូ�លរបស់់របស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏ដូូចជាស្រ�បទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌សម្រា�ប់់
ផ្សេ�េ�ងៗ។ គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយដាក់់ចេ�ញនូូវ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំ ដើ�ើម្្
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បីីគាំទ្រ�ប្រ�តិ
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ិ កា
ិ� រនានារបស់់ធនាគារ និិងជួយដល់
ួ
បុ
់ គ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ
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របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ
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អនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
 និ
់ ង
ិ ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម
របស់់ធនាគារអង្គគភាព និិងនិយោ�ជិ
ិ
ក
ិ ទាំំងអស់នៅ់ �ក្នុុង
� ធនាគារ ត្រូ�ូវអនុុម័តវិ
័ ធី
ិ សា
ី ស្ត្រ�រ

បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៩។ គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះផ្តតល់់នូូវយន្តតការ និិង
កំំណត់់បទដ្ឋាា�នអប្្បបរិិមាដែ�លត្រូ�ូវប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់ដោ�យធនាគារក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យ
លើ�ើការលាតត្រ�ដាង ពីីសកម្មមភាពគួួរឲ្្យសង្្ស័័យ  ឬការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសរបស់់បុុគ្គគលិិក
នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។
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សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមថ្នាាក់់គ្រ�ប់់ គ្រ�ង
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីធានានូូវការ

ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិ�ិរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម
គោ�លបំំ ណង
១)

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ហើ�ើយធានាលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងតុុល្្យភាពសម្រា�ប់់

កែ�តម្រូ�ូវឲ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលា លើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងបុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា�នដែ�ល

អង្គគភាពនានានៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។

បានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� សវនករឯករាជ្្យ និិងនិយ័
ិ ត
័ ករ។ ស្ថាាន
� ភាពនៃ�
ការកែ�តម្រូ�ូវលើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងផែ�នការសកម្មមភាពដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យ

២)

សមាសភាពគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងរួួមមាន អ្ននកតំំណាងជាន់់ខ្ពពស់់
មកពីីផ្នែ�ែកផ្សេ�េ�ងៗ ហើ�ើយមាននាយកប្រ�តិិបត្តិិ�  ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធនាគារជា

៣)

ផ្តតល់់បណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងរវាងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងសវនករឯករាជ្្យ។

៤)

ជួួយក្នុុ�ងការផ្តតល់់ឲ្្យមានឯករាជ្្យភាពនៃ�សវនករឯករាជ្្យ និិងធានាថា
ពួួកគេ�មិិនមានការរាំំងស្ទះះ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការសវនកម្មម។

ប្រ�ធាន។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងជួួបប្រ�ជុំំ�ជារៀ�ៀងរាល់់ខែ� ឬតាម
ការកំំណត់រ់ បស់់ប្រ�ធាន ហើ�ើយកំំណត់ត្រា�នៃ�កិ
់
ច្ច
ិ ប្រ�ជុំំ�ព្រ�
ច
មទាំំងរបាយការណ៍៍សវនកម្មម

ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវគុុណភាពនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
ឯករាជ្្យ។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំងអស់់ ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�បុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា�ន ត្រូ�ូវបានតាមដាន
យ៉ាា�ងដិិតដល់់ ក្នុុ�ងរាល់់អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង។

ផ្តតល់់ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យដោ�យឯករាជ្្យទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ និ
� ងប្រ�ព័
ិ
ន្ធ
័ ធ

៥)

ផ្តតល់់ចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍បន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដោ�យបង្កើ�ើ�ន

ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនានា ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម

នូូវភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ងនិិងឯករាជ្្យភាពសម្រា�ប់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ងផ្តតល់
ិ
វេេទិ
់ កា
ិ រ

ជាបន្តតបន្ទាា� ប់់ ស ម្រា�ប់់ ជា ព័័ ត៌៌ មា ន ពិិ ភា ក្្សាវែែកញែ�ក និិ ងផ្តតល់់ ទិិ ស ដៅ�សំំ រា ប់់

សម្រា�ប់់ការពិិភាក្្សា ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមានឯករាជ្្យភាពពីីគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

៦)

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

ការប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម

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

ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមគឺឺជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរួួមរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ផ្តតល់់ជូូនទៅ�សាធារណៈៈគឺឺច្្បាស់់លាស់់ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាន។

ជាន់់ខ្ពពស់ និ
់ ងបុ
ិ គ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ គ្រ�ប់់រូប
ូ របស់់ធនាគារ។ មុុខងារប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម ជាផ្នែ�ក
ែ ដ៏៏សំខា
ំ ន់់
មួួយនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ក្នុុ�ងទស្្សនៈៈ

ភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ដោ�យ
�
ធានាឲ្្យបានថា ព័័ត៌មា
៌ ន

៧)

ជាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការបង្កើ�ើ�ត និិងថែ�រក្្សាការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិតិិវិិធីី

មួួយដែ�លថាវប្្បធម៌៌ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដ៏៏រឹឹងមាំំមួួយនឹឹងឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងអំំពីីវប្្បធម៌៌ជារួួមនៃ�

និិងដំំណើ�ើរការលើ�ើការណែ�នាំំ និិងអនុុសាសន៍៍។

សុុច្ចចរិិតភាព និិងក្រ�មសីីលធម៌៌ខ្ពពស់់ ហើ�ើយរំំពឹឹងថាបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូូបនឹឹងជំំរុុញការ
គោ�រពបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដោ�យខ្លួួ�នឯង និិងមានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើរាល់់សកម្មមភាពរបស់់
ខ្លួួ�ន ហើ�ើយប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវគោ�លការណ៍៍ និិងអាកប្្បកិិរិិយាប្រ�កបដោ�យសីីលធម៌៌។
បន្ថែ�ែមលើ�ើការតាមដានប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ការប្តេ�េជ្ញាា�របស់់ធនាគារលើ�ើការដាក់់បញ្ចូូ�លវប្្បធម៌៌
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដ៏៏រឹឹងមាំំមួួយ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញតាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌតាមដាន
ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដែ�លរួួមមានការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�តាមយ៉ាា�ង

សិិ ទ្ធិិ�អំំណាច
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម មានសិិទ្ធិិ�អំំណាចតាមក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការ៖
១)

ហាមប្រា�មលើ�ើការទាញយកព័័ត៌មា
៌ នដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការត្រូ�ូវ

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័យលើ�ើ
័
ការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្្បីីកំណត់
ំ
នូ
់ វូ ផ្នែ�ក
ែ ដែ�លមាន

បានអនុុញ្ញាា�តផងដែ�រ ក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗដែ�លខ្លួួ�នត្រូ�ូវការពីី

ហានិិភ័័យខ្ពពស់់ និិងការរៀ�ៀបចំំវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ឬយល់់ដឹឹងជាទៀ�ៀងទាត់់ ដើ�ើម្្បីី

បុុគ្គគលិិកណាមួួយរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ត្រូ�ូវតែ�សហការ

ធានាឲ្្យបានថា បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ទាំំងអស់នៅ់ �ក្នុុង
� ធនាគារបានយល់់ដឹងយ៉ា
ឹ
ា�ងច្្បាស់់លាស់់

ជាមួួយនឹឹងសំំណើ�ើរផ្សេ�េ�ងៗដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ

អំំពីីតម្រូ�ូវការ នៃ�បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការរំំពឹឹងទុុកថ្មីី�ៗ។

គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម

សវនកម្មម។
២)

ធនាគារ។

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� និិង  ឬរបាយការណ៍៍
ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតតាមតម្រូ�ូវការរបស់់និិយ័័តករ និិងទៅ�តាមច្្បាប់់នានាដែ�ល

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ហើ�ើយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនឹឹងបន្តតទទួល
ួ ខុុសត្រូ�ូវលើ�ើរាល់់បញ្ហាពា
ា� ក់់ព័ន្ធ
័ ផ្សេធ �េ�ងៗនៅ�ក្នុុង
�

ទទួួលបាននូូវធនធានដែ�លខ្លួួ�នត្រួ�ួវការ ក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរាល់់បញ្ហាា�ទៅ�
តាមក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�ន និិងមានសិិទិ្ធធ�ពេ�ញលេ�ញ ដោ�យមិិនមានការ

ទូូលំំទូូលាយ ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាញឹឹកញាប់់



គណៈៈកម្មាា�ធិិការនឹឹងមានការជួួយជ្រុ�ុមជ្រែ��ងដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�ល

ពាក់់ព័័ន្ធធ។
៣)

មានបណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងដោ�យផ្ទាា�ល់់ជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្្យ និិង
សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

៤)

មានធនធានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ រួ់ ម
ួ បញ្ចូូ�លទាំំងការទទួួលបាននូូវព័័ត៌មា
៌ នពេ�ញលេ�ញ
ដោ�យគ្មាា�នការរឹឹតត្្បិិត ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញភារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
៥)

បង្កើ�ើ�តគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬអនុុគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្នុុ�ងករណីីដែ�លចាំំបាច់់ និិង
សមស្រ�ប។

៦)

៧)

៨)

៩)

ឃ) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់នៃ�វិ
់ សា
ិ លភាព មុុខងារ សមត្ថថភាព 
និិងធនធានរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង ថាតើ�ើមុ
�
ខងា
ុ
រនេះ�ះមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច
ដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បំំពេ�ញការងាររបស់់ខ្លួួ�ន ឬទេ�។
ង) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងអនុុម័័តផែ�នការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្្យលើ�ើ

ទទួួលអនុុសាសន៍៍ឯករាជ្្យប្រ�កបដោ�យវិិជ្ជាជី
ា� វៈ� 
ី ឬអនុុសាសន៍៍ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត 

លទ្ធធផលនៃ�កម្មមវិធី
ិ ស
ី វនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� ឬការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លបានធ្វើ�ើឡើ� �ើង 

និិងអញ្ជើ�ើ�ញអ្ននកដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងជំំនាញពាក់់ព័័ន្ធធដើ�ើម្្បីីចូូលរួួម

ថាតើ�ើសកម្មមភាពសមស្រ�បត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតដោ�យអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�តាម

អង្គគប្រ�ជុំំ�ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

អនុុសាសន៍៍របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�រ ឬទេ�។

អញ្ជើ�ើ�ញសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  ឬឯករាជ្្យ នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ច) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់នៃ�វិ
់ សា
ិ លភាព មុុខងារ សមត្ថថភាព 

សម្ព័័�ន្ធធ អភិិបាល ឬសមាជិិកនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដទៃ�ទៀ�ៀត និិងបុុគ្គគលិិកក្នុុ�ង

និិងធនធាននៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មម ថាតើ�ើ

សម្ព័័�ន្ធឲ្
ធ យ្ ចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�ដើ�ើម្្បីីជួយក្នុ
ួ
ង
ុ� ការពិិភាក្្សាវែែកញែ�កប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

មុុខងារនេះ�ះមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បំំពេ�ញការងារ

ចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្សេ�េ�ងៗទៅ�កាន់់បុុគ្គគល ឬគណៈៈកម្មាា�ធិិការ

របស់់ខ្លួួ�នដែ�រ ឬទេ�។

ណាមួួយប្រ�សិិនបើ�ើគិិតថាសមស្រ�ប  (ឧទាហរណ៍៍ ចែ�ករំំលែ�កតួួនាទីី

ឆ) ធានាថាទំំនាក់់ទំន
ំ ងលើ�ើការរាយការណ៍៍របស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
�

ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទៅ�ឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯករាជ្្យ ដើ�ើម្្បីីរក្្សាឯករាជ្្យភាពក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�ប

មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ឯករាជ្្យភាពក្នុុ�ងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

អង្កេ�េត ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល)។

ជាពិិសេ�សរបាយការណ៏៏សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុងមិ
� ន
ិ ត្រូ�ូវដាក់់ទៅ�ជម្រះ�ះពីីនាយក

អនុុម័័តផែ�នការសវនកម្មម និិងគម្រោ��ងថវិិការ (ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិង
បេ�សកកម្មម) សម្រា�ប់់នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

១០) មានសិិទិ្ធធ�កោះ�ះប្រ�ជុំំ�ជាមួួយសវនករឯករាជ្្យ សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  ឬទាំំងពីីរ
ជាមួួយនឹឹងភាគីីខាងក្រៅ��ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដោ�យគ្មាា�នវត្តតមានរបស់់អភិិបាល
និិងបុុគ្គគលិិកធនាគារដទៃ�ទៀ�ៀត ក្នុុ�ងករណីីដែ�លចាំំបាច់់។
១១) ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតសកម្មមភាពផ្សេ�េ�ងៗ ដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុងក្រ�
�
មប្រ�តិិបត្តិរិ� បស់់ខ្លួន
ួ� ។

តួួនាទីី និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ហើ�ើយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនឹឹងបន្តតទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើរាល់់បញ្ហាា�ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗនៅ�

ប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�ណាមួួយឡើ�ើយ។
ជ) ធានាថារាល់់គំហើ�ើ
ំ ញ និិងអនុសា
ុ សន៍៍ដែ�លលើ�ើកឡើ�ើង ត្រូ�ូវបានពិិនិត្្
ិ យ
ឡើ�ើងវិិញ និិងដោះ�ះស្រា�យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងទាន់់ពេ�ល
វេេលា។
ឈ) អនុុវត្តតការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមកាលកំំណត់់ ដែ�លឯករាជ្្យពីីការត្រួ�ួត
ពិិនិិត្្យជាអចិិន្រ្តៃ��ៃយ៍៍ ហើ�ើយរាយការណ៍៍ពីីគំំហើ�ើញរបស់់ខ្លួួ�នទៅ�កាន់់
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
ញ) ធានាថានាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមមានបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងទទួួល
បានការបណ្តុះះ��បណ្តាាល
� ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីអនុវុ ត្តតការងារសវនកម្មម។
គួួរតែ�មានកម្មមវិិធីីអប់់រំំ និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ដើ�ើម្្បីីឲ្្យ

ក្នុុ�ងធនាគារ។

សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងតាមឲ្្យទាន់់នូូវទំំនោ�រអាជីីវកម្មម និិងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ថ្មីី�ៗ

ខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជាតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម៖

ជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សដែ�លត្រូ�ូវការដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

១)	មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក) ត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យទៅ�លើ�ើមុុខងាររបស់់នាយកដ្ឋាាន
� សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ង
ិ ធានា
ឲ្្យបានលើ�ើការគោ�រពតាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានាដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
រួួមញ្ចូូ�លទាំំងការរាយការណ៍៍ប្រ�កបដោ�យភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ មានតម្លាាភា
� ព 
និិងទាន់់ពេ�លវេេលានៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។
ខ) ធានាថានាយកដ្ឌាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� មានភាពខុុសប្លែ�ែក និិងមានឋានៈៈ
មួួយសមស្រ�បនៅ�ក្នុុង
� រចនាសម្ព័័�ន្ធអង្គ
ធ ភា
គ ពទាំំងមូល
ូ  ដើ�ើម្្បីីឲ្យ្ សវនករ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងអាចសម្រេ��ចគោ�លបំំណងសវនកម្មម របស់់ខ្លួួ�នប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិទ្ធធភាព។
គ) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ងដំ
ិ ណើ�ើ
ំ រការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងវិិសាលភាពនៃ�កម្មមវិិធីីសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងភាពសមស្រ�បនៃ�វិិធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ ដើ�ើម្្បីី

ទាំំងក្នុុ�ងកម្រិ�ិតវិិទ្្យាស្ថាា�ន និិងឧស្្សាហកម្មម ក៏៏ដូូចជាលើ�ើកកម្ពពស់់
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។
ដ) វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលបំំពេ�ញការងាររបស់់នាយកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
ពិិនិិត្្យលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់បុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់នៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។
នាយកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវរាយការណដោ�យ ផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់ប្រ�ធាន
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
ថ) អនុុម័ត
័ រាល់់ការតែ�ងតាំំង កំណត់
ំ
រ់ ង្វាាន់
� លើ�ើ
់ កទឹឹកចិិត្តត វាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផល
ការងារ ការផ្ទេ�រេ ឬបញ្្ឈប់់នាយក និិងសមាជិិកជាន់់ខ្ពពស់នៃ�
់ សវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញរាល់់ការលាឈប់់របស់់នាយកសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងបុុគ្គគលិិកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ហើ�ើយផ្តតល់់ឪកាសឲ្្យបុុគ្គគលិិក
លាឈប់់បានផ្តតល់់ហេ�តុុផលនៃ�ការលាឈប់់ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។
ឌ) ធានាថារាល់់ការផ្លាាស់
� ប្តូ
់ រូ� ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ងមុ
ឹ ខតំ
ុ ណែ�ងនៃ�
ំ
នាយកសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវជូូនដំំណឹឹងទៅ�កាន់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

កំំណត់់ភាពញឹឹកញាប់់ និិងវិសា
ិ លភាពនៃ�សវនកម្មម។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

ញ) ជួួបជាមួួយនឹង
ឹ សវនករឯករាជ្្យ ដោ�យមិិនមានវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង 
ឬសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�ដ៏ទៃ�ទៀ�
៏
ៀត ហើ�ើយតាមការស្នើ�ើ�សុំំ�
របស់់សវនករឯករាជ្្យ ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសវនកម្មម គួួរតែ�

២)	មុុខងារសវនកម្មមឯករាជ្យយ

កោះ�ះប្រ�ជុំំ�ដើ�ើម្្បីីពិចា
ិ រណាលើ�ើបញ្ហាាដែ�
� លសវនករឯករាជ្្យគិិតថាគួរួ តែ�

ក) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញទៅ�លើ�ើសេ�វាកម្មមផ្សេ�េ�ងៗមិិនមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម

បានយកចិិត្តតទុុកដាក់់ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ឬម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន។

ដែ�លបានផ្តតល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ ព្រ�មទាំំងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាកម្មម
ក្នុុ� ង ការផ្តតល់់ អនុុ សា សន៍៍ ទៅ�កាន់់ ក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លដើ�ើម្្បីី ធ្វើ�ើ� កា រ
អនុុម័័ត។
ខ) ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើការតែ�ងតាំំង និិងការ
តែ�ងតាំំងសារឡើ�ើងវិិញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��នៃ�សវនករឯករាជ្្យ និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសវនកម្មម ដោ�យពិិចារណាអំំពីីឯករាជ្្យភាព និិងភាពមិិន

៣)

ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវលទ្ធធផលពាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ�� និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នាចុុង
ការិិយបរិច្ឆេ�េទ
ិ
របស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ការផ្តតល់់អនុសា
ុ សន៍៍ទៅ�កាន់់ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ដើ�ើម្្បីីអនុុម័័ត ដោ�យផ្តោ�ោ�តជាចំំបងទៅ�លើ�ើ៖
ក) ការផ្លាាស់
� ប្តូ
់ រូ� ឬការអនុុវត្តតនៃ�ការផ្លាាស់
� ប្តូ
់ រូ� ចំំបងៗនៃ�គោ�លនយោ�បាយ

លម្អៀ�ៀ�ងនៃ�សវនករឯករាជ្្យ ព្រ�មទាំំងប្រ�សិិទ្ធធភាពចំំណាយលើ�ើ

គណនេ�យ្្យ។

សវនកម្មម ក៏៏ដូូចជាការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសវនករ។

ខ) បញ្ហាា�សំំខាន់់ៗដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើង រួួមមានបញ្ហាា�លើ�ើរបាយការណ៍៍

គ) វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ង លទ្ធធផលការងារ និិងឯករាជ្្យភាព

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការវិិនិិច្ឆ័័�យសំំខាន់់ៗដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ឬ

របស់់សវនករឯករាជ្្យ (ឧទាហរណ៍៍ តាមរយៈៈការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការមិិនប្រ�ក្រ�តីី ហើ�ើយមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងរបៀ�ៀប

និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើទំំនាក់់ទំំនងនានារវាងសវនករឯករាជ្្យ ជាមួួយ

ដែ�លបញ្ហាា�ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យ។

ធនាគារ ឬអង្គគភាពណាផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត)។

គ) វិិធីសា
ី ស្រ្ត�តគណនេ�យ្្យនានាដែ�លបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុង
ុ� ការរៀ�ៀបចំំគណនីី

ឃ) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្្យ ថាតើ�ើបុុគ្គគលិិករបស់់

ជាបុុគ្គគល និិងរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា� (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន)។

ធនាគារបានផ្តតល់់នូូវជំំនួួយសមស្រ�បក្នុុ�ងការបំំពេ�ញភារកិិច្ចចរបស់់
ពួួកគេ� ឬទេ�។
ង) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញជាមួួយសវនករឯករាជ្្យនូូវមូូលដ្ឋាាន
�  និិងវិសា
ិ លភាព
នៃ�ផែ�នការសវនកម្មមរបស់់ពួក
ួ គេ� (រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការផ្លាាស់
� ប្តូ
់ រូ� ផ្សេ�េ�ងៗ

ឃ) អនុុលោ�មតាមស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗ។

៤)

ទៅ�លើ�ើវិិសាលភាពនៃ�ផែ�នការសវនកម្មម)ការវាយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនិិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង

ពិិភាក្្សាពីីបញ្ហាផ្សេា� �េ�ងៗដែ�លសវនកម្មមឯករាជ្្យចង់់លើ�ើកឡើ�ើង ដោ�យ

វិិសាលភាពនៃ�កម្មមវិិធីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងភាពសមស្រ�បនៃ�នីីតិិវិិធីី

គ្មាា�នវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

វាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ភាពញឹឹកញាប់់ និិងវិិសាលភាពនៃ�
សវនកម្មម។

ច) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញយ៉ាា�ងទៀ�ៀងទាត់់ទៅ�លើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងធានា
ឲ្្យបានថារាល់់បញ្ហាា�ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកែ�តម្រូ�ូវយ៉ាា�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

ខ) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ចាំំ និងលើ�ើ
ិ
កឡើ�ើងនូូវបញ្ហាាប្រ�
� ឈមនានាទៅ�កាន់់

និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើភាពជឿ�ឿជាក់់ និង
ិ ភាពរឹឹងមាំនៃ�គោ�
ំ
លនយោ�បាយ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិងរបាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មានហានិិភ័័យ 

ឆ) ពិិភាក្្សា និិងពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយនឹឹងសវនករឯករាជ្្យ លើ�ើរាល់់

ដើ�ើម្្បីីធានាថាវាគ្មាាន
� ចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ង ឬភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យជាសារវន្តតនោះ�ះ

ការស្នើ�ើ�រសុំំ�លាឈប់់របស់់ពួួកគេ�ជាសវនករ។

ឡើ�ើយ។

ជ) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញទៅ�លើ�ើសេ�វាកម្មមមិន
ិ មែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម ដែ�ល
ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ ទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការអនុុម័័តឲ្្យ

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ដំំណើ�ើរការ គោ�លនយោ�បាយនៃ�

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងលិិខិិតផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយ 

ផ្តតល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ និិងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសេ�វាកម្មមសម្រា�ប់់ការ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៥)

ប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាមួួ យសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

សមស្រ�បទៅ�នឹឹងគោ�លនយោ�បាយ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

ពិិ និិ ត្្ យឡើ�ើងវិិ ញ នូូ វ ប្រ�តិិ បត្តិិ� កា រជាមួួ យ សម្ព័័�ន្ធធ ញា តិិ  និិ ងស្ថាា� ន ភាពទំំ នា ស់់

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា លើ�ើថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លមិិនមែ�នសវនកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបង់់

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ និិងសម្ព័័�ន្ធធធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�

ទៅ�ឲ្្យសវនករឯករាជ្្យ ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យប្រា�កដថា ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ សេ�
់ វាកម្មម

រួួ ម បញ្ចូូ� ល ទាំំ ងប្រ�តិិ បត្តិិ� កា រ នីី តិិ វិិ ធីី ឬ ក្រ�មសីី ល ធម៌៌ ណាដែ� លចោ�ទជាសំំ នួួ រ

មិិនមែ�នជាសេ�វាកម្មមសវនកម្មម មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការវិិនិិច្ឆ័័�យដោ�យ

ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ សមាជិិកទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវ

ឯករាជ្្យរបស់់សវនករ។

បានរំំ ពឹឹ ងថា នឹឹងជៀ�ៀសវាងរាល់់ ស្ថាា� ន ភាពទាំំ ង ឡាយណាដែ�លអាចប៉ះះ� ពាល់់

ឈ) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើការសម្រ�បសម្រួ�ួលនៃ�នីីតិិវីីធីីសវនកម្មម នៅ�ពេ�ល
ដែ�លមានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសវនករឯករាជ្្យលើ�ើសពីីមួួយ។
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ដល់់ទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារ។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម មិិនគួួរ

៦)	បញ្ហាាផ្សេ�េងៗ

បានជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ ណាមួ
ធ
យ 
ួ សម្រា�ប់់មុខងា
ុ
រគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុង
� ធនាគារ

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យផ្ទាា�ល់់ ឬជាផ្នែ�ែកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការដែ�លខ្លួួ�ន
នោះ�ះឡើ�ើយ។

ក) អនុុវត្តតមុុខងារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដូូចដែ�លបានផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

ង) សរុុបមកគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមគួរួ មានជំំនាញយ៉ាាង
� ទូូលំទូ
ំ លា
ូ យ

ភិិបាល។

ដែ�លចំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតកាតព្វវកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន

ខ) ធានាលើ�ើការពិិនិិត្្យដោ�យឯករាជ្្យនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិង

ហើ�ើយត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងទុុកថាមានជំំនាញលើ�ើផ្នែ�ែកនានា ដូូចមាននៅ�

ដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលធន ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងដំំណើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃ

ក្នុុ�ងវិិសាលភាពនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងជំំនាញក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�មូូលធន ដោ�យសុុចរិិតភាពមិិនលម្អៀ�ៀ�ង និិង

ហានិិភ័័យ។

ការអនុុវត្តតយ៉ាា�ងជាប់់លាប់់របស់់ពួួកគេ�។
គ) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអធិិការកិិច្ចចដែ�ល

២)

ចេ�ញដោ�យនិិយ័័តករ និិងធានាថាវិិធានការសមស្រ�ម និិងទាន់់

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការ
ក) ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យក្រុ�ុម

ពេ�លវេេលាត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតលើ�ើរាល់់គំំហើ�ើញណាមួួយ។

ប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា ល ក្នុុ� ងចំំ ណោ� មសមាជិិ ក គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រដែ�លជា
អភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�។

ឃ) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវកំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ� ថាតើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យរបស់់
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំពោះ�ះបញ្ហាដែ�
ា� លកើ�ើតមានឡើ�ើងមានភាពសមស្រ�ប 

ខ) អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការត្រូ�ូវដឹឹកនាំំដោ�យប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ។

គួួរឲ្្យពេ�ញចិិត្តតដែ�រ ឬទេ�។

គ) ក្នុុ�ងករណីីអវត្តតមានប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ប្រ�ធានស្តីី�ទីីគួួរត្រូ�ូវបាន

របាយការណ៍៍

តែ�ងតាំំងឡើ�ើងដោ�យសមាជិិកដែ�លមានវត្តតមាន។ ក្នុុ�ងករណីីចំំនួួន

ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមរាយការណ៍៍ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ (ក្នុុង
� ករណីីប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រអវត្តតមាន) ត្រូ�ូវ

នៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តស្មើ�ើ�គ្នាា� ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី

របាយការណ៍៍ ស វនកម្មម ក៏៏ ត្រូ�ូ វ បានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ� ងអង្គគ ប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រ

ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតក្នុុ�ងការរាប់់សម្លេ�េងឆ្នោ�ោ�ត ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពិិភាក្្សា

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសវនកម្មមសម្ព័័�ន្ធផងដែ�
ធ
រ ដែ�លជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ បើ�ើសិិន

វែែកញែ�ក។

ជាចំាា�បាច់់។

៣)

សមាសភាព

១)	សមាជិិ ក
ក) សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម នឹឹងត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងឡើ�ើង
ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ក្នុុងចំ
� ណោ�
ំ
មអភិិបាលនានារបស់់ធនាគារ។
ខ) សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម ត្រូ�វូ មានសមាជិិកយ៉ាាងតិ
� ច
ិ
បំំផុតបី
ុ (
ី ៣) នាក់់ និងយ៉ា
ិ
ងហោ�
ា�
ចណាស់់ពី(
ី ២) នាក់់ (រួួមបញ្ចូូ�ល
ទាំំងប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ) គួួរតែ�ជាអភិិបាលឯករាជ្្យដែ�ល
មានបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញវត្ថថ និិងគណនេ�យ្្យ និិងអភិិបាលឯករាជ្្យ
ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមានសាវតាផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងធនាគារ។
គ) ប្រ�សិិនបើ�ើសមាជិិកម្នាា�ក់់ចូូលនិិវត្តត  ឬលាឈប់់ពីីសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ដែ�លហេ�តុុផលនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្្យចំំនួួនសមាជិិកកាត់់បន្ថថយមក
ក្រោ��មបីី ( ៣) នាក់់  ក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លត្រូ�ូ វ តែ�ងតាំំ ង សមាជិិ ក
គណៈៈកម្មាា�ធិិការថ្មីី�ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតឲ្្យបានឆាប់់រហស៍៍តាមដែ�លអាចរក
បាន ធ្វើ�ើជា
� អ្ននកបន្តតដំំណែ�ងប្រ�កបដោ�យលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិគ្រ� �ប់់គ្រា�ន់។
់
ឃ) សមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម មិិនត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងនូូវមុុខងារ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារឡើ�ើយ បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ�វាធ្វើ�ើ�ឲ្្យមាន
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងដែ�លក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលយល់់ថានឹងប៉ះ
ឹ ះ�ពាល់់ដល់ឯ
់ ករាជ្្យ
ភាពនៃ�ការវិិនិច្ឆ័័�យ ក្នុ
ិ
ង
ុ� ការអនុុវត្តតមុុខងារជាគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម។

រយៈៈពេ�លសមាជិិ កភាពនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម

អភិិ បា លដែ�លត្រូ�ូ វ បានតែ�ងតាំំ ង ជាសមាជិិ ក គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រសវនកម្មម  ត្រូ�ូ វ
រក្្សាមុុខងាររហូូតដល់ពី
់ រី (២) ឆ្នាំំ�� និង
ិ អាចបន្តតរយៈៈពេ�លបន្ថែ�ែមតាមការសម្រេ��ចចិិត្តត
របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអាចតែ�ងតាំំង  ឬតែ�ងតាំំងសមាជិិក
គណៈៈកម្មាា�ធិិការឡើ�ើងវិិញ ពីីគ្រា�មួួយទៅ�គ្រា�មួួយប្រ�សិិនបើ�ើសមស្រ�ប។

អង្គគប្រ�ជុំំ� កំំណត់់ត្រា� និិ ង លេ�ខាធិិ ការ
ក) គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រនឹឹងត្រូ�វូ ប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំត្រី�មា
ី ស ឬពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ក្នុុ�ងហេ�តុុការណ៍៍ណាក៏៏ដោ�យ អង្គគប្រ�ជុំំ�មិិនត្រូ�ូវតិិចជាង
បួួន(៤) ដង ក្នុុ�ង១ឆ្នាំំ�។
ខ) កូូរ៉ុុ�មនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ត្រូ�វូ មានយ៉ាាងហោ�
�
ចណាស់់ ៥០% នៃ�ចំំនួន
ួ សមាជិិក
ទាំំងអស់់ (រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំង ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ) ឬមួួយណា
ដែ�លច្រើ��ើនជាង។
គ) ការជូូនដំំណឹងនៃ�អង្គ
ឹ
ប្រ�ជុំំ� ត្រូ�
គ
វូ ផ្តតល់់ជូន
ូ ឲ្្យបានមុុនពេ�លនៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។
ការជូូនដំំណឹងត្រូ�
ឹ វូ មានលម្អិិ�តពីីទីតាំ
ី ង 
ំ ថ្ងៃ� និ
ៃ ង ពេ�
ិ
លវេេលានៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។
របៀ�ៀបវារៈ� និិងឯកសារសម្រា�ប់់អង្គប្រ�ជុំំ�គួ
គ
រួ ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�រ�ើ ដោ�យពេ�ញលេ�ញ
ទៅ�កាន់់សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រទាំំងអស់ឲ្
់ យ្ បានទាន់់ពេ�លវេេលា
មុុនថ្ងៃ�ៃប្រ�ជុំំ�នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
 ឃ) គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រក៏៏ត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្យ្ អនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច ដោ�យ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់សរាចរណ៍៍ផងដែ�រ។

ឈ) ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ នឹឹងត្រូ�វូ តែ�ងតាំំងនរណាម្នាា�ក់ជា
់ លេ�ខាធិិការ
និិងកត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�។
ញ) កំំណត់ត្រា�អង្គ
់
ប្រ�ជុំំ�ត្រូ�
គ
វូ កត់់ត្រា� ដកស្រ�ង់់ និង
ិ សរសេ�រជាលាយលាក់់
អក្្សរដោ�យលេ�ខាធិិការ និិងលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងរបៀ�ៀបវារៈ�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�

ង) សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចអាចធ្វើ�ើឡើ� �ើងដោ�យមតិិភាគច្រើ��ើន (៥០% បូូក ១)នៃ�

បន្ទាា�ប់់សម្រា�ប់់ការអនុុម័័ត និិងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា។ កំំណត់់ត្រា�អង្គគប្រ�ជុំំ�

សមាជិិកទាំំងអស់ដែ�
់ លអាចធ្វើ�ើដោ�យផ្ទា
�
ល់
ា� មា
់ ត់់ និងមិ
ិ ន
ិ ផ្ទាាល់
� មា
់ ត់់។

ត្រូ�ូវចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដោ�យប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី (ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ធាន

សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចពិិសេ�សអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមរយៈៈសារអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច

អវត្តតមាន)។ កំំណត់ត្រា�នៃ�អង្គ
់
ប្រ�ជុំំ�គួ
គ
រួ កត់់ត្រា�ពីីដំណើ�ើ
ំ រការទាំំងមូល
ូ

ឬក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�។

នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ� រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងព័័ត៌៌មានលើ�ើការសំំណូូមពរ ការផ្តតល់់

ច) នាយកផ្នែ�ែកនីីមួួយៗ និិងបុុគ្គគលិិកថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ (ឬ
ផ្នែ�ែកផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់) អាចត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួួម
ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ជាមួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការ។
ឆ) គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រអាចជួួ បប្រ�ជុំំ�នៅ�ទីី ក ន្លែ�ែ ងណាមួួ យក្នុុ� ងព្រះ�ះ រាជា
ណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ឬប្រ�ទេ�សណាមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
អាចចាត់់ចែ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�របស់់ខ្លួួ�នតាមវិិធីីផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លខ្លួួ�នយល់់ថា
សមស្រ�ប  អាចតាមរយៈៈបច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនាក់់ទំំនងណាមួួយ ដែ�ល
អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ទាំំងអស់់អាចស្តាា�ប់់គ្នាា�លឺឺ ដោ�យមិិនចាំំបាច់់
ឲ្្យសមាជិិកមានវត្តតមានជារូូបរាងកាយនៅ�ក្នុុងអង្គ
�
ប្រ�ជុំំ�នោះ�ះឡើ
គ
�ើយ។
សមាជិិកចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�នឹឹងត្រូ�ូវរាប់់ជាកូូរ៉ុុ�មសម្រា�ប់់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�។
រាល់់សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចដែ�លយល់់ព្រ�មដោ�យសមាជិិកនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នឹឹងមានសុុពលភាពដូូចគ្នាា�នឹឹងសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចក្នុុ�ងអង្គគ
ប្រ�ជុំំ�ធម្មមតាដែ�រ។
ជ) សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច សំំណើ�ើរ និិងបញ្ហាផ្សេា� �េ�ងៗដែ�លបានដាក់់ជូន
ូ សម្រា�ប់់
ការអនុុម័័តនៅ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ណាមួួយរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ គួួរត្រូ�ូវបាន

អនុុសាសន៍៍ និិងការព្រួ�ួយបារម្ភភណាមួួយរបស់់សមាជិិក និិងឬអ្ននក
ដែ�លបានអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួមក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពិិភាក្្សា និិងវែែកញែ�ក។
ដ) កំំណត់ត្រា�នៃ�អង្គ
់
ប្រ�ជុំំ�គណៈ
គ
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមនីមួ
ី យ
ួ ៗ ត្រូ�ូវរក្្សាទុុក
និិងចែ�កជូូនដល់់សមាជិិក ទាំំងអស់រ់ បស់់គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម។
កំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមត្រូ�ូវ បានបង្ហាា�ញ
នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ហើ�ើយប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី
(ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ធានអវត្តតមាន) នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម គួួររាយ
ការណ៏៏ លើ�ើបញ្ហាា� សំំ ខា ន់់ ៗ ដែ�លបានពិិ ភា ក្្សានៅ�ក្នុុ� ងអង្គគ ប្រ�ជុំំ�
គណៈៈកម្មាា�ធិិការទៅ�កាន់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ភាពសម្ងាាត់់ នៃ�ព័័ត៌៌មាន
សមាជិិកទាំំងអស់នៃ�គណៈ
់
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម និងអ្នន
ិ កដែ�លបានអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួួម
ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកព័័ត៌៌មានដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ង និិងក្រៅ��អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ជាឯកសារឯកជន និិងសម្ងាា�ត់់។ ឯកសារប្រ�ជុំំ�ត្រូ�ូវផ្តតល់់ឲ្្យអ្ននកចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�
គណៈៈកម្មាា�ធិិការ ជាច្្បាប់់បោះ�ះពុុម្ពព ឬសូូហ្វវកូូពីីឲ្្យបានមុុនពេ�លប្រ�ជុំំ�។

សម្រេ��ចចិិត្តតដោ�យយោ�ងតាមមតិិភាគច្រើ��ើននៃ�សមាជិិកទាំំងអស់់
ដែ�លមានវត្តតមាន។

សមាសភាព និិ ងវត្តតមានក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�
អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំទ្បើ�ើ�ង
� សរុុបចំនួ
ំ ន
ួ បួួន(៤) ដងក្នុុង
� អំំឡុុងការិិយបរិច្ឆេ�េទ
ិ
នាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១។ សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវកម្មម
មានសមាសភាពដូូចខាងក្រោ��ម ហើ�ើយព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីវត្តតមានរបស់់សមាជិិកនីីមួួយៗ ក្នុុ�ងការចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទមានដូូច
ខាងក្រោ��ម៖

សមាសភាពនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មម
លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារីី

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
តែ�ងតាំំងឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

ចំំ នួួននៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ដែ�លបានចូូ លរួ ួម
៤/៤

Chin Yoong Kheong
សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៩

៤/៤

Syed Ahmad Taufik Albar
សមាជិិក ឬអភិិបាលមិិនឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

៣/៣

Abdul Aziz Peru Mohamed
សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
បានលាឈប់់ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

១/១

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)
អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម បានចូូលរួួមដោ�យពីីនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាល
ប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�លដើ�ើរតួួជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងនាយក

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ដូូចដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ទំំនាក់់ទំំនង
ជាមូូយគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមរបស់់ពួួកគេ�៖
x

បញ្ហាា�សវនកម្មម និិងគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ រួួមមានការវាស់់វែែង
សំំវិិធានធនឥណទានបាត់់បង់់ដែ�លរំំពឹឹងទុុក បណ្តាា�លមកពីី

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ចំំណែ�កឯការចូូលរួួមពីីគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត គឺឺ

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩។

ធ្វើ�ើ�ទៅ�តាមការអញ្ជើ�ើ�ញដោ�យអាស្រ័�័យលើ�ើបញ្ហាា�ដែ�លលើ�ើកយកមកពិិភាក្្សាដោ�យ
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។

x

បញ្ហាា�ដែ�លចាំំបាច់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត និិង

នៅ�ពេ�លដែ�លចាំំបាច់់ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�មុុខងារដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗត្រូ�ូវបាន

x

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបលើ�ើកំំហុុសឆ្គគងដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូវ។

អញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ការពន្្យល់់ពីី
ចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងសកម្មមភាពកែ�តម្រូ�ូវលើ�ើបញ្ហាា�ដែ�លបាន
លើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សវនកម្មម។

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើសកម្មមភាពសវនកម្មមដែ�លធ្វើ�ើឡើ� �ើងដោ�យសវនករ

បញ្ហាាសំ
� ខា
ំ ន់់ៗដែ�លបានពិិភាក្្សាក្នុុងអង្គ
�
ប្រ�ជុំំ�គណៈ
គ
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម ជាមួួយនឹង
ឹ

ផ្ទៃ�ៃក្នុុង ក្នុ
� ង
ុ� ការិិយបរិច្ឆេ�េទដែ�
ិ
លគ្រ�បដណ្តតប់លើ�ើកិ
់
ច្ច
ិ កា
ច រសវនកម្មមដែ�ល

អនុុសាសន៍៍ និិងការសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ ត្រូ�ូវបានសង្ខខបនិិងធ្វើ�ើ�បទ

បានគ្រោ��ងទុុក និិងសវនកម្មមមិិនបានគ្រោ��ងទុុក។

បង្ហាា�ញជូូនទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដោ�យប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអ្ននកតំំណាងនៃ�
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។ ការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនឹឹងអាចជួួយឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបាន
ជ្រួ�ួតជ្រា�បអំំពីីបញ្ហាា�សំំខាន់់ៗ ដែ�លបានពិិភាក្្សាក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមបាន
ទាន់់ពេ�លវេេលា និិងសម្រា�ប់់ឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលធ្វើ�ើ�ការតម្រ�ង់់ទិិស ប្រ�សិិនបើ�ើ
ចាំំបាច់់។ សម្រ�ង់់សេ�ចក្តីី�ចេ�ញពីីកំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម
ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទុុកជាព័័ត៌៌មាន។

សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបពីីសកម្មមភាពរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការសវនកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ ២០២១
�
កិិច្ចកា
ច រងារដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម ក្នុង
ុ� ការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច
និិងការទទួួល ខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម៖

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ក) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីធានាថា របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង
កំំណត់បង្ហា
់
ញ
ា� ផ្សេ�េ�ងៗ បានអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យ។
ដំំណើ�ើរការនៃ�ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
x

ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យ
និិងការដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់នៃ�ស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យថ្មីី� ឬស្តតង់់ដារ
ដែ�លបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាព និិងផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់វាចំំពោះ�ះ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

x

ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងសុំំ�ការពន្្យល់់ពីី
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ក៏៏ដូូចជាពីីនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រតនាគារ
និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ លើ�ើការផ្លាា� ស់់ប្តូូ�រសំំខាន់់ៗរវាងអំំឡុុងពេ�ល
បច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងអំំឡុុងពេ�លផ្គូូ�ផ្គគង ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាពសម
ហេ�តុុផលរបស់់វា។

ខ) ពិិភាក្្សាជាមួួយសវនករឯករាជ្្យលើ�ើបញ្ហាា�ខាងក្រោ��ម ដែ�លបានរក
ឃើ�ញ
ើ ក្នុុង
� អំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើស
� វនកម្មមសម្រា�ប់់ការិិយបរិច្ឆេ�េទ
ិ
នាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១

ខ) វាយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើការបំំពេ�ញការងាររបស់់នាយកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ង
ិ
ធ្វើ�ើ�ការអនុុម័័តលើ�ើការផ្តតល់់រង្វាា�ន់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់នាយកសវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមម៉ាា�ទ្រី�ីសដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
គ) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនិិងអនុុម័័តតារាងពិិន្ទុុ�របស់់នាយកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង 
ដោ�យពិិចារណាទៅ�លើ�ើសូូចនាករលទ្ធធផលការងារសំំខាន់់ៗ និិង
ពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ។
ឃ) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញ និិងពិភា
ិ ក្្សាលើ�ើកំំណត់ត្រា�អង្គ
់
ប្រ�ជុំំ�គណៈ
គ
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រ
សវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង របាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង អនុុសាសន៍៍
របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ង
ិ ការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក៏៏ដូច
ូ ជា
សកម្មមភាពនានាដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�កា
ើ� រ
កែ�លំំអប្រ�ព័ន្ធ
័ ត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ងដំ
ិ ណើ�ើ
ំ រការរបស់់ខ្លួន
ួ� លើ�ើផ្នែ�ក
ែ ដែ�ល
បានលើ�ើកឡើ�ើង។
ង) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើបច្ចុុប្្បន្នន
�
ភាពនៃ�គំំហើ�ើញពីីរបាយការណ៍៍បទបញ្ញញត្តិិ� 
ដែ�លមិិនទាន់់ដោះ�ះស្រា�យរួួច ដើ�ើម្្បីីធានាថារាល់់បញ្ហាា�ដែ�លបាន
លើ�ើកឡើ�ើងទាំំ ងអស់់ ត្រូ�ូ វ បានគណៈៈគ្រ� ប់់ គ្រ� ងដោះ�ះស្រា�យបាន
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។
ច) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងធ្វើ�ើ�ការកត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើការតាមដានចំំពោះ�ះការ
កែ�តម្រូ�ូវនៃ�គំំហើ�ើញសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្្បីីធានាថារាល់់គំំហើ�ើញ
ទាំំងអស់ត្រូ�
់ វូ បានដោះ�ះស្រា�យដោ�យមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងទាន់ពេ�
់ ល
វេេលា។

សវនកម្មមឯករាជ្យយ
ក) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើផែ�នការសវនកម្មមឆ្នាំំ�២០២១ របស់់សវនករ
ឯករាជ្្យសម្រា�ប់់ធនាគារដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសវនកម្មម
ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័យ និ
័
ង
ិ ផ្នែ�ក
ែ ដែ�លសវនកម្មមនឹង
ឹ សង្កកត់់ធ្ងងន់ស
់ ម្រា�ប់់
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ ិ និិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (ត)

សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរការនិិងការពង្រី�ីកអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន ធនាគារប្តេ�េជ្ញាា�លើ�ើកស្ទួួ�យនិិង
អនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចល្អ
ច  តម្រូ�
អ
វូ ការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និង
ិ ការអនុុវត្តតអន្តតរជាតិិ

ខ) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាមួួយសវនករឯករាជ្្យ លើ�ើលទ្ធធផលនៃ�សវនកម្មម

ល្អអបំំផុុត។ ជាមគ្គុុ�ទ្ទេ�េសដ៏៏សំំខាន់់សម្រា�ប់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការដែ�ល

 រួួមជាមួួយនឹឹងការផ្តតល់់ អនុុសាសន៍៍ និិងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់គណៈៈ

កាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើងៗ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដែ�លល្អអបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�

គ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�នឹឹងគំហើ�ើ
ំ ញ ក៏៏ដូច
ូ ជាលើ�ើការផ្តតល់់នូវូ ទស្្សនៈៈ វិិស័យ និ
័
ង
ិ

ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគា។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌ គោ�
ឌ លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ និងសេ�
ិ
ចក្តីី�

ទិិសដៅ�ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។

ណែ�នាំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារទាក់់ទងនឹឹងមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអចិិន្រ្តៃ��ៃយ៍៍ ត្រូ�ូវបាន

គ) បានជួួ បពិិ ភា ក្្សាជាមួួ យ សវនករឯករាជ្្យនៅ�ថ្ងៃ�ៃ ទីី ១ ៥ ខែ�កុុ ម្ភៈៈ� 
ឆ្នាំំ�២០២១ ដោ�យមិិនមានវត្តតមានគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្្បីីអាចឲ្្យ

បង្កើ�ើ�ត និិងធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញជាទៀ�ៀងទាត់់ដោ�យធនាគារ។

សវនករឯករាជ្្យធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សា ទៅ�លើ�ើបញ្ហាា�មួួយចំំនួួនជាមួួយ

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

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមជាឯកជន។

ធនាគារមានមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន គោ�រពតាមលក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ឃ) ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើការបំំពេ�ញការងារ និិងឯករាជ្្យភាពរបស់់សវនករ
ឯករាជ្្យ មុុនពេ�លណែ�នាំំពួួកគេ�ជូូនទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ធ្វើ�ើ�ការ
តែ�ងតាំំងឡើ�ើងវិិញជាសវនករឯករាជ្្យសម្រា�ប់់ធនាគារ។

ប្រ�តិិបត្តិ�ិការសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាាតិិ
ក) ពិិនិិត្្យលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាា�តិិ ដូូចដែ�លបានបង្ហាា�ញ
នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិងភាពសមស្រ�បនៃ�និិតិិវិិធីីរបស់់
ធនាគារនៅ�ក្នុុង
� ការកំំណត់់ តាមដាន រាយការណ៍៍ និងពិ
ិ និ
ិ ត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញ
លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញ្ញាា�តិិ។

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍
នាយកដ្ឋាាន
� ដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័យ ត្រូ�
័
វូ ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័
ដែ�លអាច  បណ្តាា�លមកពីីសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នជាប្រ�ចាំំ។ ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យមានតួួនាទីីត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�អោ�យប្រា�កដថា
គោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យស្នូូ�លមានភាពសមស្រ�ប ហើ�ើយត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើការ
អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័យផ្សេ
័ �េ�ងៗ ព្រ�មទាំំងសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល។
មុុខងារប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃ និិងពិនិ
ិ ត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញលើ�ើហានិិភ័យ
័
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរួួមមានបង្កើ�ើ�ត និិងពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវគោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំ វិិធីីសាស្ត្រ�រ មធ្យោ�ោ�បាយ និិងទម្រ�ង់់ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� ដើ�ើម្្បីី
បញ្ជាា�ក់់ថាគោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ វិិធីីសាស្ត្រ�រ មធ្យោ�ោ�បាយ និិង
ទម្រ�ង់់ទាំងនេះ�ះនៅ
ំ
�តែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមានបច្ចុុប្្បន្នន
�
ភាព តាមដានការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មរបស់់
ធនាគារ ហើ�ើយរាយការណ៍៍រាល់់គំហើ�ើ
ំ ញទៅ�កាន់់ថ្នាក់
ា� គ្រ់ �ប់់គ្រ�ង ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
និិងរក្្សានូូវការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងការរាយការណ៍៍ទៅ�លើ�ើការអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់
ក្្បួួនច្្បាប់់ គោ�លនយោ�បាយ និិងស្តតង់់ដារផ្សេ�េ�ងៗដោ�យឯករាជ្្យភាព។
មុុខងារត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លគណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ង
ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ ដើ�ើម្្បីីធានាថាសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមនិងប្រ�តិ
ិ
បត្តិ
ិ កា
ិ� រណ៍៍របស់់ធនាគារ
ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�ៗ ស្រ�បតាមរីីសអាប់់ភែ�ថាយ 
គោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងរយៈៈពេ�លវែែងដែ�លបានកំំណត់់
ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ដែ�លបានអនុុម័តដោ�យក្រុ�
័
ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគោ�រពតាមក្រ�បខ័័ណ្ឌកា
ឌ រអនុុវត្តតវិិជ្ជាជី
ា� វៈ�
ី
អន្តតរជាតិិចុងក្រោ��យនៃ�វិ
ុ
ទ្្
ិ យាស្ថាាន
� សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ។ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុងដែ�
� លជាខ្សែ�ែ�ការពារ
ទីីបីី(៣) មានតួួនាទីីចំំបងក្នុុ�ងការផ្តតល់់នូូវការវាយតម្លៃ�ៃដោ�យឯករាជ្្យទៅ�លើ�ើភាព
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ ដំំណើ�ើរការនៃ�
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងអភិិបាលកិិច្ចចដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។
នាយកផ្នែ�ក
ែ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� រាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាល់
ា� ទៅ់ �កាន់់គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម
និិងរាយការណ៍៍តាមបែ�បបទរដ្ឋឋបាលជូូនទៅ�នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�  ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� 
ដើ�ើម្្បីីរក្្សាបាននូូវភាពមិិនលំំអៀ�ៀងរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ដើ�ើម្្បីីការពារបន្ថែ�ែមលើ�ើ
ឯករាជ្្យភាពរបស់់មុខងា
ុ
រសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� ការតែ�ងតាំំង និង
ិ ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលទ្ធធផល
ការងាររបស់់នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក៏៏ដូូចជាវិិសាលភាពការងារ និិងធនធាន
របស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម។
ចក្រ�វាឡសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� (internal audit universe) គ្រ�បដណ្តតប់លើ�ើ
់ សកម្មមភាព
គន្លិះះ��សំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគាររួួមមាន សាខា ផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម និិងផ្នែ�ែកគាំំទ្រ�ទាំំងអស់់
ដែ�លមាននៅ�ក្នុុង
� ធនាគារ។ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុងប្រើ��ើប្រា�ស់
�
វិ់ ធី
ិ សា
ី ស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័យ 
័
ក្នុុង
� ការកំំណត់នូ
់ វូ ផ្នែ�ក
ែ ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើស
� វនកម្មម និង
ិ ភាពញឹឹកញយនៃ�សវនកម្មម ឲ្្យស្រ�ប
ទៅ�តាមហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងផ្នែ�ែកនៃ�ការផ្តោ�ោ�តអារម្មមណ៍៍របស់់
ធនាគារ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកតាមវីីធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ  របស់់
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។
ផ្នែ�ែកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការសវនកម្មមដែ�លបាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងតាមវិិធីីសាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័័យ ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានអនុុម័័តជារៀ�ៀងរាល់់
ឆ្នាំំ��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។
គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមថ្នាក់
ា� គ្រ់ �ប់់គ្រ�ងដែ�លបានបង្កើ�ើតឡើ
� �ើង ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ភារកិិច្ចច
ដើ�ើម្្បីីធានាថារាល់់បញ្ហាដែ�
ា� លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� សវនករឯករាជ្្យ
និិងនិយ័
ិ ត
័ ករ ត្រូ�ូវបានឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាង
ា� សមស្រ�ប តាមពេ�លវេេលាដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀង។
ការបញ្ជាាក់
� ទៅ់ �លើ�ើប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនេះ�ះ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើឡើ� �ើងដោ�យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�កាន់់សវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង  សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មុុនពេ�លដែ�លបញ្ហាា�ទាំំងនោះ�ះ  អាចត្រូ�ូវបានបិិទ
បញ្ចចប់់នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំគ្រា� (សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង) (ត)
លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងកំំណត់់នូូវគោ�លបំំណង សិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ
នៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈ

ការពិិ និិត្យយលើ�ើការធានាគុុណភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ដើ�ើម្្បីីធានាបាននូូវប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ប្រ�ធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
សម្ព័័�ន្ធធ បានបង្កើ�ើ�តនិិងរក្្សាកម្មមវិិធីីធានា និិងកែ�លម្អអគុុណភាពដែ�លគ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើ
គ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពនៃ�សកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៅ�ក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ។ កម្មមវិិធីីធានាគុុណភាព 
វាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ដំំណើ�ើរការនៅ�ក្នុុងមុ
� ខងា
ុ
រសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង និ
� ងកំ
ិ ណត់
ំ
ឱ
់ កាស

សវនកម្មមដែ�លបានអនុុម័តរួ
័ ច
ួ  ត្រូ�ូវបានផ្្សព្វវផ្្សាយក្នុុងប្រ�ព័
�
ន្ធ
័ កុំំ�ព្្យូូទ័
ធ
រ័ សាធារណៈៈរបស់់

សំំរាប់់កែ�លម្អអតាមរយៈៈ ការវាយតម្លៃ�ៃពីីខាងក្នុុ�ង និិងខាងក្រៅ��។

ធនាគារ ដែ�លបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់អាចចូូលមើ�ើលបាន។

ការវាយតម្លៃ�ៃផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមពិិនិិត្្យលើ�ើការធានាគុុណភាពនៅ�ក្នុុ�ង

លក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមត្រូ�វូ បានពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញដោ�យនាយកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុងរៀ�
� ៀងរាល់់ពីរី

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមផែ�នការពិិនិិត្្យលើ�ើការធានាគុុណភាព

(២) ឆ្នាំំ��ម្តតង ឬនៅ�ពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើគោ�លបំំណង សិិទ្ធិិ�
អំំណាច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លបានកំំណត់់ក្នុុ�ងលក្ខខន្តិិ�កៈៈ

ប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ��ដែ� លបានអនុុ ម័័ តរួួ ច ។ នាយកមុុ ខងា រពិិ និិ ត្្ យលើ�ើការធានាគុុ ណ ភាព 
រាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាល់
ា� ទៅ់ �ប្រ�ធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� សម្ព័័�ន្ធ ដើ�ើម្្
ធ
បីីរក្្សាឯករាជ្្យភាពនៃ�

នៅ�តែ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់និ
់ ង
ិ ពាក់់ព័ន្ធ
័  ដើ�ើម្្
ធ
បីីធ្វើ�ឲ្
ើ� យ្ មុុខងារសវនកម្មមសម្រេ��ចបាននូូវគោ�លបំំណង

សកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នៅ�ក្នុុ�ងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ។

របស់់ខ្លួួ�ន។

បន្ថែ�ែមលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� ការវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពដោ�យឯករាជ្្យត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើឡើ� �ើង

ធនធានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
នាយកផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សាជាមួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម និិង
នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� ក្នុង
ុ� ការសម្រេ��ចចិិត្តតលើ�ើធនធានដែ�លខ្លួួន
� ត្រូ�ូវការ
ឲ្្យបានសមស្រ�បសម្រា�ប់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដោ�យពិិចារណាទៅ�លើ�ើទំំហំំ និិងភាព
ស្មុុ�គស្មាា�ញនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមានសវនករប្រាំ�ំពីីរ(៧) នាក់់
ដែ�លមានគុុណវុឌ្្ឍិ
ុ កា
ិ រសិិក្្សា ឬវិិជ្ជាជី
ា� វៈ� និ
ី ងបទពិ
ិ
សោ�
ិ
ធន៍៍ពាក់់ព័ន្ធ
័ ដើ�ើម្្
ធ បីីអនុវុ ត្តតមុុខងារ
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ ការចំំណាយដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងសម្រា�ប់់រក្្សាឲ្្យមានមុុខងារ
សវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ� ង ក្នុុ� ង ការិិ យបរិិ ច្ឆេ�េទ ឆ្នាំំ� ២ ០២១ មានចំំ នួួ ន ១៧៥.១៨៣
ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក។

ជំំ នាញវិិជ្ជាាជីីវៈៈ
នាយកផ្នែ�ក
ែ សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
� ធានាថាសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� មានលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិគ្រ� �ប់់គ្រា�ន់់
និិ ង បានផ្តតល់់ នូូ វ ការបណ្តុះះ�� បណ្តាា� ល ដែ�លចាំំ បា ច់់  និិ ងធ្វើ�ើ� កា រអភិិ វ ឌ្្ឍន៍៍ វិិ ជ្ជាា� ជីី វៈ�
ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងបង្កើ�ើ�នជំំនាញ និិងបច្ចេ�េកទេ�សសវនកម្មមដើ�ើម្្បីី
បំំពេ�ញភារកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�។
សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្្យបន្តតចូូលរួួមកម្មមវិិធីីវិិញ្ញាា�បនប័័ត្រ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
ដូូចជាកម្មមវិិធីីដែ�លផ្តតល់់ដោ�យវិិទ្្យាស្ថាា�នសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (IIA) ដើ�ើម្្បីីឱ្្យពួួកគេ�មាន
ភាពស្ទាា�ត់់ជំំនាញ និិងបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពក្នុុ�ងមុុខវិិជ្ជាា�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទឆ្នាំំ�២០២១ សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបានចូូលរួួមកម្មមវិិធីីបច្ចេ�េកទេ�សដែ�ល
ពាក់់ព័ន្ធ
័  ក៏
ធ ដូ
៏ ច
ូ ជាកម្មមវិធី
ិ គ្រី �ប់់គ្រ�ងតាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធអេធ �ឡិិចត្រូ�ូនិច
ិ  និិងវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាាល
�
ពីីចង្ងាា�យដែ�លផ្តតល់់ដោ�យ អ  អេ�ច ប៊ីី� អាខាដែ�មីី (RHB Academy) ដែ�លជា
មជ្្ឈមណ្ឌឌលសិិក្្សា និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ក្នុង
ុ� សម្ព័័�ន្ធ និ
ធ ង
ិ កម្មមវិធី
ិ សិ
ី ក្្
ិ សាពីីខាងក្រៅ��ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត
ដែ�លបានផ្តតល់់ដោ�យវិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

រៀ�ៀងរាល់់ប្រាំ�ំ(៥) ឆ្នាំំ��ម្តតងដោ�យអ្ននកជំំនាញដែ�លមានសមត្ថថភាព។ ការតែ�ងតាំំង
អ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឯករាជ្្យគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មដំំណើ�ើរការលទ្ធធកម្មមដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ដោ�យសម្ព័័�ន្ធធ ហើ�ើយបានអនុុម័័តដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមសម្ព័័�ន្ធធ។
ការវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពដោ�យឯករាជ្្យ គ្រ�បដណ្តតប់លើ�ើវិ
់ សា
ិ លភាពទូូលំទូ
ំ លា
ូ យដែ�ល
រួួមមានការអនុុលោ�មតាមនិិយមន័័យនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង បទដ្ឋាា�ននិិងក្រ�មសីីលធម៌៌
និិងលក្ខខន្តិិ�កៈៈសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ផែ�នការសវនកម្មម គោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិិធីី
ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការនៃ�ស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ សម្រា�ប់់វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�នៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សេ�ចក្តីី�
ណែ�នាំំបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការអនុុវត្តតក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មមដែ�លល្អអបំំផុុត។ លទ្ធធផលនៃ�
ការពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញដោ�យអ្ននកត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យឯករាជ្្យ ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារនៅ�ក្នុុង
�
របាយការណ៍៍ដែ�លបានដាក់់ជូូនទៅ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ។
ការវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពដោ�យឯករាជ្្យចុុងក្រោ��យបង្អស់
អ បា
់ នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០២១
ដែ�លសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាបានអនុុលោ�មទៅ�តាមច្្បាប់់ ស្ទទង់់
ដារ និិងតំំរូូវការដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដួួចបានចែ�ងក្នុុ�ងស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិរបស់់វិិទ្្យាស្ថាា�ន
សវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ� ង ។ លទ្ធធ ផ លនៃ�ការត្រួ�ួ តពិិ និិ ត្្ យត្រូ�ូ វ បានរាយការណ៍៍ ទៅ�កាន់់
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធ ដោ�យអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឯករាជ្្យ។

សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបពីីសកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ខាងក្រោ��មនេះ�ះជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�សកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ ដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យ
សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ៖
ក) រៀ�ៀបចំំផែ�នការសវនកម្មមដែ�លផ្អែ�ក
ែ លើ�ើហានិិភ័យប្រ�
័
ចាំំឆ្នាំស
ំ� ម្រា�ប់់ធនាគារ ដែ�ល
រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង គោ�លបំំណងនិិងវិិសាលភាពសវនកម្មម និិងតម្រូ�ូវការកម្លាំំ��ង
ពលកម្មម សម្រា�ប់់ផែ�នការសវនកម្មមនីីមួួយៗដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក។
ខ) អនុុវត្តតភារកិិច្ចចសវនកម្មមទៅ�តាមផែ�នការសវនកម្មមដែ�លបានអនុុម័័ត ក៏៏ដូូចជា
សវនកម្មមដែ�លមិិនបានគ្រោ��ងទុុក ដោ�យបានផ្តតល់់នូូវការវាយតម្លៃ�ៃ និិងធានា
លើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ ប្រ�សិ
់
ទ្ធ
ិ ភា
ធ ពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ 
័ ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង 
�
និិងអភិិបាលកិិច្ចចរបស់់អង្គគភាព ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំគ្រា� (សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង) (ត)

ឈ) ធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២០ សម្រា�ប់់ដាក់់ជូូន
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� និិងដាក់់បញ្ចូូល
� ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំរំ� បស់់ធនាគារ
អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក បន្ទាា�ប់់ពីីបាន អនុុម័័តដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ

គ) ធ្វើ�ើស
� វនកម្មមលើ�ើផ្នែ�ក
ែ សំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុង
� ការិិយបរិច្ឆេ�េទរួ
ិ
ម
ួ មាន សាខានាយកដ្ឋាាន
�

សវនកម្មម។

ធនាគារអាជីីវកម្មម នាយកដ្ឋាាន
� វាយតម្លៃ�ៃនិិងត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យឥណទាន នាយកដ្ឋាាន
�
គ្រ� ប់់ គ្រ� ងឥណទាន នាយកដ្ឋាា� ន ធនធានមនុុ ស្្ សនិិ ងបណ្តុះះ�� បណ្តាា� ល
នាយកដ្ឋាា�នធនាគារឌីីជីីថល និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា។

សកម្មមភាព និិ ងសេ�វាកម្មមផ្តតល់់ ដោ�យតតិិ យភាគីី

ឃ) ធ្វើ�ើ�ការតាមដាននិិងក្រើ��ើនរំំលឹឹក តាមរយៈៈអង្គគប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម

គោ�លនយោ�បាយតតិិយភាគីីដាក់់ចេ�ញនូូវវិិធីសា
ី ស្ត្រ�រជាប់់លាប់់មួយ ក្នុ
ួ
ង
ុ� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ថ្នាាក់
� គ្រ់ �ប់់គ្រ�ង ទៅ�លើ�ើការកែ�តម្រូ�ូវឲ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលាចំំពោះ�ះគំហើ�ើ
ំ ញ

និិងកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីសកម្មមភាពផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដោ�យតតិិយ

សវនកម្មម ដែ�លបានរាយការណ៍៍ណាមួួយ និិងបុុព្វវហេ�តុុមូូលដ្ឋាា�នមួួយចំំនួួន

ភាគីី នៅ�ក្នុុង
� ធនាគារទាំំងមូល
ូ  ដោ�យស្រ�បតាមស្តតង់់ដារបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នា
ធ នា។

ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ។ ស្ថាាន
� ភាពនៃ�គំំហើ�ើញដែ�លមិិនទាន់់

សកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីីត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ដោះ�ះស្រា�យរួួច ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបនិិងរាយការណ៍៍ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
សវនកម្មមរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។

x

ការរៀ�ៀបចំំតតិិយភាគីីត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថា ជាការរៀ�ៀបចំំដែ�លអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជំំនួួសឲ្្យធនាគារ (ដូូចជាប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដំំណើ�ើរការ និិងមុុខងារ
ផ្សេ�េ�ងៗរបស់់ធនាគារ -ល-) ជាបន្តតបន្ទាាប់
� តា
់ មថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លបានកំំណត់មុ
់ ន
ុ

ង) ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ គោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំថ្មីី�  ឬដែ�ល

ដែ�លសកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះជាទូូទៅ�អាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបានដោ�យធនាគារ។

បានធ្វើ�ើបច្ចុ
� ប្្បន្នន
ុ�
ភាពរួួចទៅ�តាមសំំណើ�ើររបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្នុុង
� ការផ្តតល់់ជាម
តិិយោ�បល់់ទៅ�លើ�ើភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយ
ហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។

x

សកម្មមភាពដែ�លធ្វើ�ើឡើ� �ើងដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម អាចពាក់់ព័ន្ធ
័ ទៅធ �នឹឹងការផ្ទេ�រេ
កម្មមសិទ្ធិិ� 
ិ ឬព័័ត៌មា
៌ ន អតិិថិជ
ិ នរបស់់ធនាគារ ដំំណើ�ើរការ និិងឬដំំណើ�ើរការផ្ទៃ�ៃក្នុុង
�

ច) បានចូូលរួួមសកម្មមភាពផ្សេ�េ�ងៗក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធពត៌៌មានវិិទ្្យា ឬផលិិត
ផលថ្មីី�ៗ ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ជាមុុនលើ�ើទិិដ្ឌឌភាពនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការពិិចារណា។

របស់់ធនាគារ នីីតិិវិិធីី ឬបច្ចេ�េកវិិទ្្យា ត្រូ�ូវបានទំំនាក់់ទនងទៅ�ឲ្្យអ្ននកផ្តតល់់
សេ�វាកម្មម។
គោ�លការណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចចសម្រា�ប់់តតិិយភាគីីរួួមមាន៖

ឆ) ចូូលរួួមអង្គគប្រ�ជុំំ�ថ្នាាក់
� គ្រ់ �ប់់គ្រ�ង ក្នុុង
� នាមជាអ្ននកអញ្ជើ�ើ�ញឲ្្យចូូលរួួមអចិិន្រ្តៃ��ៃយ៍ក្នុ
៍ ង
ុ�
មុុខងារពិិគ្រោះ��ះនិិងប្រឹ�ឹក្្សា ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់មតិិយោ�បល់់ឯករាជ្្យពាក់់ព័័ន្ធធលើ�ើការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបើ�ើចាំំបាច់់។

ក) រក្្សាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវខ្ពពស់់បំំផុុតចំំពោះ�ះសកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីី
ខ) វាយតម្លៃ�ៃឲ្្យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាពរបស់់តតិិយភាគីី

ជ) រៀ�ៀបចំំអង្គប្រ�ជុំំ� គណៈ
គ
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមថ្នាក់
ា� គ្រ់ �ប់់គ្រ�ង រៀ�ៀបចំំឯកសារសម្រា�ប់់
អង្គគប្រ�ជុំំ� ក៏៏ដូូចជាកំំណត់់ត្រា�នៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�  សម្រា�ប់់ដាក់់ជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
សវនកម្មម។

គ) ធ្វើ�ើអ
� ភិិបាលកិិច្ចល
ច ការរៀ�ៀបចំំសេ�វាកម្មមផ្តតល់ដោ�យតតិ
់
យ
ិ ភាគីីតាមរយៈៈកិិច្ចស
ច ន្្យា
ឃ) អភិិវឌ្្ឍន៍៍នូូវការរៀ�ៀបចំំបែ�បយថាភាព ដើ�ើម្្បីីធានានូូវនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម
ង) តាមដាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ទៅ�លើ�ើអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
ច) វិិធានការគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដើ�ើម្្បីីថែ�រក្្សាភាពសម្ងាា�ត់់នៃ�ព័័ត៌៌មានរបស់់ធនាគារ។

នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្ននធនាគារមានសកម្មមភាពដែ�លផ្តតល់់ដោ�យតតិិយភាគីីដូូចជា៖

អ្ននកផ្តតល់់ សេ�វា

ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីសកម្មមភាពផ្តតល់់ ដោ�យតតិិយភាគីី

RHB Bank Berhad

ដំំណើ�ើរការទិិន្ននន័័យ សម្រា�ប់់អតិិថិិជនរ៊េេ�ផ្លេ�េច (RELFEX) របស់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� ខេ�មបូូឌា ម.ក

Bottomline

ផ្គគត់់ផ្គគង់់វេេទិិកាសម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមផ្ទេ�េរប្រា�ក់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធស្វីី�ហ្វវ (SWIFT)

AWS Cloud Services

ផ្តតល់់ជូូននូូវសេ�វាកម្មមផ្ទុុ�កទិិន្ននន័័យខ្លៅ�ៅ� (CLOUD) សម្រា�ប់់រក្្សាទុុកកម្មមវិិធីី

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម

x

ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមទៅ�លើ�ើផលិិតផលនិិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ក៏៏ដូច
ូ ជាការប្រែ��ប្រួ�ួល

មុុខងារ និិ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ លើ�ើមុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់

ទៅ�លើ�ើផលិិតផលនិិងសេ�វាកម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់។
x

ធនាគារ។ នាយកដ្ឋាាន
� ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យប្រ�ធានផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម ដែ�ល
x

នូូវបញ្ហាា�ទាំំងនោះ�ះអោ�យបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងអាច

ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មប្រ�ចាំំតំបន់
ំ រ់ បស់់សម្ព័័�ន្ធ និ
ធ ង
ិ នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ទៅ�លើ�ើបញ្ហាាដែ�
� លទាក់់ទង

យកទៅ�អនុុវត្តតបានជាក់់ស្តែ�ែង។

នឹឹងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដោ�យមិិនត្រូ�ូវមានការពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់
x

ស្ថាា�នភាពនៃ�បញ្ហាា�ដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងហើ�ើយមិិនទាន់់បានបញ្ចចប់់របស់់និិយ័័តករ ឬសវ

x

x

ធានាថាពួួកគាត់់អនុុវត្តតបានខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។

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
ណែ�នាំំ និិងសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ព្រ�មទាំំងជំំរុុញទៅ�លើ�ើការ

ធ្វើ�ើកា
� រណែ�នាំំ និងបណ្តុះ
ិ
ះ��បណ្តាាល
� ដល់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ថ្មីី�លើ�ើការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម តម្រូ�ូវការ
បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ជាប្រ�ចាំំខែ�។

x

ប្រ�មូូលរៀ�ៀបចំំឯកសារ និិងព័័ត៌៌មានដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�
នឹឹងសំំណួួររបស់់និិយ័័តករ។

ករឯករាជ្្យ ជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�និិងជារៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។ ចំំណែ�កឯរបាយការណ៍៍ស្តីី�ពីី
ស្ថាាន
� ភាពការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ជូ
ើ� ន
ូ មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មរបស់់ សម្ព័័�ន្ធ និ
ធ ង
ិ នាយក

រាយការណ៍៍ជូន
ូ គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រនៅ�ពេ�លដែ�លហេ�តុុការណ៍៍នៃ�ការមិិនអនុុលោ�ម
តាម ឬបញ្ហាា�រំំលោ�ភបំំពានណាមួួយត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។

មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ជូូនគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ  ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នូូវរបាយការណ៍៍ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�ចាំំខែ� និិង

កំំណត់ពី
់ ហេ�តុ
ី
កា
ុ រណ៍៍នៃ�ការមិិនអនុុលោ�មតាម ឬបញ្ហាា�រំំលោ�ភបំំពានផ្សេ�េ�ងៗ
ហើ�ើយផ្តតល់់នូូវអនុុសាសន៏៏សម្រា�ប់់សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីកែ�លម្អអ

ហានិិភ័យ 
័ ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងរាយការណ៍៍ជាលក្ខខណៈៈរដ្ឋឋបាលទៅ�កាន់់មុខងា
ុ
រ

អាជីីវកម្មមឡើ�ើយ។

ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យដល់់កន្លែ�ែងទៅ�លើ�ើការប្រ�តិិបតិ្តត�តាម បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីតាមដាន និិង
ធានាថានីីតិិវិិធីីរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។

ត្រូ�ូវតែ�មានការទទួួល ស្គាា�ល់់ពីីធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ជាមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់
ធនាគារ ហើ�ើយគាត់់ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ដោ�យផ្ទាា�ល់់ទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

កំំណត់់ពីីហានិិភ័័យការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិង

x

តាមដានលើ�ើគំំហើ�ើញសវនកម្មម និិងធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។

x

ផ្តតល់់របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំខែ�ជូូនក្រុ�ុមគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គណៈៈកម្មាា�ធិិការ និិង
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលពីីបទប្្បញ្ញញតិ្តត�ផ្សេ�េ�ងៗ។

រីីកចម្រើ��ើនរបស់់អាជីីវកម្មម។
x

ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញរាល់់ គោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ នីតិ
ី វិិ ធី
ិ  និ
ី ងដំ
ិ ណើ�ើ
ំ រការ។
រាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយលើ�ើកឡើ�ើងនូូវការកែ�លម្អអ ដែ�លចាំំបាច់់
ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបាននូូវការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។

x

ធានាថាធនាគារអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� ការណែ�នាំំ និងគោ�
ិ
លការណ៍៍
ណែ�នាំំដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័  ដែ�
ធ លបានកំំណត់ដោ�យ
់
អាជ្ញាាធ
� រមានសមត្ថថកិិច្ច រួច ម
ួ ទាំំង
គោ�លការណ៍៍ និិងនីីតិិវិិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ។

x

ធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនិិយ័័តករ (ដូូចជាធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា អង្គគភាព
ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កម្ពុុ�ជា) ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបាននូូវទំំនាក់់ទំំនងល្អអ និិង
រៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ជូូននិិយ័័តករតាមការចាំំបាច់់។

x

ដើ�ើរតួួជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការវាស់់វែែងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់
និិង  ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមដែ�លធនាគារបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យរួួមមានការ
បណ្តុះះ��បណ្តាាល
�  បុុគ្គលិ
គ ក
ិ  និិងការរាយការណ៍៍ពីប្រ�តិ
ី បត្តិ
ិ កា
ិ� រដែ�លគួួរឲ្្យសង្្ស័័យ។

x

ធ្វើ�ើកា
� រវាយតម្លៃ�ៃ ទៅ�លើ�ើហានិិភ័យ
័ ការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម និិងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាត
�
ប្រា�ក់់ជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃពីីស្ថាា�នភាពបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងកំំណត់់ពីីកត្តាា�ដែ�ល
តម្រូ�ូ វ អោ�យមានការកែ�លម្អអ អោ�យប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីី អោ�យ ការអនុុ វ ត្តត
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ក៏៏ដូូចជាការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិង
ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម ស្រ�បទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំរំ បស់់និយ័
ិ ត
័ ករ និិង
ការអនុុវត្តតដ៏៏ល្អអផ្សេ�េ�ងៗនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម (ត)
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��  ២០២១ រចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលឡើ�ើងវិិញ និិងទទួួលបានការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ រចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់នាយកដ្ឋាា�ន
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមមានដូូច តទៅ�៖

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ

នាយកដ្ឋាាន
ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
របស់់ សម្ព័័�ន្ធធ

នាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិ

នាយក នាយកដ្ឋាានប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មបទបញ្ញញត្តិ�ិ

ធនធានមនុុស្សសដែ�លបានផ្តតល់់ ជូូន
មានបុុគ្គគលិិកប្រាំ�ំ (៥) នាក់់ កំំពុុងបំំរើើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងមុុខងារប្រ�តិិបតិ្តត�តាម។ ការ
បង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀន និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លក្នុុ�ងពេ�លការងារត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ជា
មធ្យោ�ោ�បាយមួួយ ក្នុង
ុ� ការបង្កើ�ើន
� នូូវចំំណះះដឹឹងដល់បុ
់ គ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម។ បន្ថែ�ែម
ពីីនេះ�ះបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ក៏៏បានទទួួលការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លផ្សេ�េ�ងៗខាងក្នុុ�ង 
និិងក្រៅ��ស្ថាា�ប័័នទៅ�តាមតម្រូ�ូវការរបស់់ពួួកគេ�។
នាយកសាខា ត្រូ�ូវបានចាត់់តាំង
ំ ជាមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មប្រ�ចាំំសាខា ដោ�យទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
លើ�ើកិិច្ចចការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនៅ�តាមសាខារបស់់គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ដែ�លកិិច្ចចការទាំំងនោះ�ះ
រួួមមាន ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជន និិងរាយការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសង្្ស័័យ 
ទៅ�កាន់់មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មរបស់់ធនាគារ។ មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវធ្វើ�ើកា
� រ
សិិក្្សា និិងវាយតម្លៃ�ៃជាបន្ទាាន់
� ថាតើ�ើ
់
ការសង្្ស័័យនោះ�ះមានមូូលហេ�តុុគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ហើ�ើយ
់
ឫនៅ� ហើ�ើយត្រូ�ូវបញ្ជូូន
� របាយការណ៍៍ប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រសង្្ស័័យទៅ�កាន់់អង្គភា
គ ពស៊ើ�ើ�បការ

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

វីីស្្សលប៉្លូូ��វីីងទៅ�កាន់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបានថាបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់
មានចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រា�ប់គ្រា�ន់
់
ក្នុ
់ ង
ុ� ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
 និ
់ ង
ិ ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម
ហើ�ើយអាចធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអតិិថិិជនបានកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ បុុគ្គគលិិក
ថ្មីី�ៗទាំំងអស់ត្រូ�
់ វូ ឆ្លលងកាត់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាាល
� ទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
 និ
់ ង
ិ
ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច ហើ�ើយត្រួ�ួវតែ�ប្រ�ឡងអោ�យជាប់់
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយខែ�បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគាត់់ចាប់់ផ្តើ�ើ�មចូូលបម្រើ��ើការងារអោ�យធនាគារ។

សកម្មមភាពនៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម
នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចម្្បងក្នុុ�ងការធានាអោ�យបាននូូវ
ការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និង
ិ ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
និ
់ ង
ិ ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម
ដូូចតទៅ�៖

ហិិរញ្ញញវត្ថុុក
� ម្ពុុជា
� ក្នុុងកំ
� ឡុ
ំ ុងពេ�ល២៤ម៉ោ�ោ�ង។ មន្រ្តី�ី�ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវធ្វើ�ើកា
� រ

១) ការប្រ�តិិបត្តិ�ិតាមការប្រ�ឆាំង
ំ ការសម្អាាតប្រា�ក់់ និិ ងហិិរញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម

ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យឯករាជ្្យ និិងធានាថាព័័ត៌៌មានត្រូ�ូវបានរក្្សាការសម្ងាា�ត់់។

ប្រ�ព័័ន្ធតា
ធ មដាននិិងរាយការណ៍៍ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម រួួមមាន ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ

ជាការសម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់សកម្មមភាពប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ភេ�រវកម្មម និិងដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នការចូូលរួួមសហការពីីអតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នេះ�ះ 
�
នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបានផ្តតល់់នូូវការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល
ឡើ�ើងវិិញ ទៅ�លើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម និិង

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ការប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�សិិទ្ធធភាពនិិងការយល់់ដឹឹង ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនិិងអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ង
ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់ពី
់ ជំ
ី ហ
ំ ររបស់់ធនាគារទៅ�នឹឹងការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់ និ
់ ង
ិ
ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម។ បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើជាសមាសភាគសំំខាន់់ក្នុុ�ង
ការពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយនេះ�ះបង្កើ�ើត
� បានជាវិិធីសា
ី ស្រ្ត�តស្តតង់់ដាររួួមសម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត។
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើ៖

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម (ត)
x

ការតាមដានទៅ�លើ�ើបុុគ្គគលដែ�លមានមូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធខ្ពពស់់

x

ហានិិភ័័យទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទអតិិថិិជន

x

ការពិិនិិត្្យទៅ�លើ�ើឈ្មោះ�ះ��

ការវាយតម្លៃ�ៃការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជន និិងការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� 

ទំំ នាស់់ ផលប្រ�យោ�ជន៏៏
ដោ�យធនាគារយកចិិត្តតទុុកដាក់់ក្នុុ�ងការរក្្សាអោ�យបាននូូវ ស្តតង់់ដារដ៏៏ប្រ�សើ�ើរបំំផុុត
ទៅ�សីីលធម៌៌ និិងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ក្រ�មសីីលធម៌៌និិងវិិន័័យត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់
អោ�យបុុគ្គលិ
គ ក
ិ នូូវគោ�លនយោ�បាយ និិងសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ ដែ�លអាចជួួយអោ�យពួក
ួ គាត់់
ស្វែ�ែងយល់់កាន់់តែ�ច្្បាស់់ពីី ការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មម សីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងសីីលធម៌៌
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាពប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគាត់់។

ទៅ�លើ�ើទំំនាក់់ទំំនងធនាគារជាមួួយធនាគារទំំនាក់់ទំំនង និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត 

ដើ�ើម្្បីីអោ�យប្រា�កដថា បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់មានចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទាក់់ទងនឹឹង 

ត្រួ�ួវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យបានថាធនាគារនឹឹងមិិនមានការប្រ�ឈមទៅ�នឹឹង 

ទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៏៏ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវបានផ្តតល់់អោ�យបុុគ្គគលិិក

ការគម្រា�មកំំហែ�ងពីីការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមតាមរយៈៈគណនីី

ទាំំងអស់រួ់ ម
ួ ទាំំងបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ថ្មីី�និិងបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ដែ�លមានស្រា�ប់់។ ការផ្តតល់់ព័ត៌
័ មា
៌ ន សារាចរ

ទំំនាក់់ទំំនង។

និិងការជូូនដំំណឹឹងតាមរយៈៈអ៊ីី�ម៉ែ�ែល ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�អោ�យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់។ បន្ថែ�ែម

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�ន្ធធធនាគារ
អ  អេ�ច ប៊ីី� ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កញ្ញាា�
ឆ្នាំំ�២០២០ និិងបានបញ្ចូូ�លមុុខងារបន្ថែ�ែមនៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១។

២) ការប្រ�តិិបត្តិ�ិតាមច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ
វិិសាលភាពនៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម គឺឺជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�ស្តតង់ដា
់ រ និិងតម្រូ�វូ ការប្រ�តិិបត្តិិ�
តាមទូូទៅ�ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើការងារទាំំងមូូលរបស់់ធនាគារ។ ច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� 
គោ�លការណ៍៍ និងនី
ិ តិ
ី វិិ ធី
ិ ផ្ទៃី �ៃក្នុុង
� ទាំំងអស់ដែ�
់ លមានជាធរមាន ដែ�លកំំពុង
ុ គ្រ�បដណ្តតប់់
ទៅ�លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវតែ�កត់់ត្រា�ទុុក ដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវការយល់់

ពីីនេះ�ះ ធនាគារក៏៏បានបង្កើ�ើតនូ
� វូ គោ�លនយោ�បាយវីីស្្សលប៉្លូូ�វី� ង និ
ី ងគោ�
ិ
លនយោ�បាយ
ប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់អាច
ធ្វើ�ើកា
� រទំំនាក់់ទំន
ំ ងផ្ទាាល់
� ទៅ់ �កាន់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគាត់់សង្កេ�េតឃើ�ញ
ើ
ថាមានភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីផ្សេ�េ�ងៗបានកើ�ើតឡើ�ើង។

ហានិិ ភ័័ យកេ�រិ៍្តត �ឈ្មោះ�ះ�
ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជាហានិិភ័័យដែ�លមានការផ្្សព្វវផ្្សាយជា
សាធារណៈៈ អំំពីីភាពអវិិជ្ជជមានទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ធនាគារ និិងការអនុុវត្តត
អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ឬអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ មិិនថាពិិតឬមិិនពិិត ដែ�លនឹឹង
ជះះឥទ្ធិិ�ពលអវិិជ្ជមា
ជ នដល់់ប្រា�ក់ចំ
់ ណូ
ំ ល
ូ  ប្រ�តិិបតិ្តត�ការ ឬអតិិថិជ
ិ ន ឬតម្រូ�ូវឲ្្យមានការ
ប្តឹឹ�ងប្តតល់់ដែ�លនាំំឲ្្យខាតបង់់ ឬវិិធានការការពារផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។

ដឹឹងច្្បាស់់លាស់់ទៅ�លើ�ើច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំ និ
ំ ងគោ�
ិ
លនយោ�បាយ

ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមរយៈៈក្រ�មសីីលធម៌៌

ទាំំងនោះ�ះ។

ការអនុុវត្តតអភិិបាលកិិច្ចច និិងការអនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ គោ�លនយោ�បាយ 

នាយកដ្ឋាាន
� ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មធ្វើ�ើកា
� រត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ និិងតាមដានជាប្រ�ចាំំទៅ�លើ�ើបទប្្បញ្ញញត្តិិ�
របស់់ធនាគារ ជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យបង្កើ�ើ�តនូូវបញ្ជីី�កត់់ត្រា�រាល់់បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លត្រូ�ូវ
បានដាក់់អោ�យអនុុវត្តត ដើ�ើម្្បីី ធានាថាធនាគារប្រ�តិិបត្តិិ�អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមតម្រូ�ូវការនៃ�បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗបានយ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។

សកម្មមភាព និិ ងផលិិ តផលថ្មីី�ៗ

នីីតិិវិិធីី និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល។ ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តនិិងអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��មួួយ។ ធាតុុសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��រួួមមាន៖
x

ការអនុុវត្តត និិងសមិិទ្ធិិ�ផលនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសាជីីវកម្មម និិងគោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម។
x

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យកេ�រ្តិ៍
័
ឈ្មោះ៍� �ះ��អោ�យស្ថិិ�តក្នុង 
ុ� កម្រិ�ិតហានិិភ័យទទួ
័
ល
ួ យកបាន
ទាបខ្លាំំ��ងមួួយ ដោ�យមិិនលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

ការកំំណត់ពី
់ ហា
ី ន័័យការសម្អាា�តប្រា�ក់ និ
់ ង
ិ ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ

កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់ធនាគារ។

សកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការដាក់់ឲ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់់
បច្ចេ�េកវិិទ្្យានិិងដំំណើ�ើរការថ្មីី�ៗត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានាថាហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវបាន

អនុុវត្ដដអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមល្អអ និិងវប្្បធម៌៌សុុចរិិតភាពដើ�ើម្្បីីលើ�ើកកម្ពពស់់

x

ទទួួ ល យកការអនុុ វ ត្តតការគ្រ�ប់់ គ្រ� ងហានិិ ភ័័ យដែ�លល្អអ  ដោ�យរួួ មបញ្ចូូ� ល

ទប់់ស្កាត់
ា� និ
់ ង
ិ អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន។ នាយកដ្ឋាាន
� ប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម គឺឺជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�មុខងា
ុ
រ

ការអនុុវត្តតនៃ�ការកសាង "ដើ�ើមទុុនកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��" និិងទំំនុុកចិិត្តតពីីភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

ពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញក្នុុង
� ការផ្តតល់់នូវូ យោ�បល់់និងអនុ
ិ
សា
ុ សន៍៍ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាព ផលិិតផល

សំំខាន់់ៗ។

និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ។

x

ប្រ�ហោ�ង ឬការរំំលោ�ភបំពា
ំ នជាសរវន្តត ក្នុុង
� ការអនុុលោ�មតាមគោ�លនយោ�បាយ 

នីីតិវិិ ធី
ិ ពា
ី ក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ សកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យ

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំផ្ទៃំ �ៃក្នុុង និ
� ងបទប្្ប
ិ
ញ្ញញត្តិិ�ដែ�លអាចធ្វើ�ើអោ�យកេ�រ្តិ៍
�
ឈ្មោះ៍� �ះ��របស់់

ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យឡែ�កការអនុុវត្តតសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម
ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌និងវិ
ិ ន័
ិ យ គោ�
័
លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� ម និិង
គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម។

រក្្សាបាននូូវយន្តតការសមស្រ�បក្នុុ�ងការតាមដាន និិងផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានពីីចន្លោះ�ះ��

ធនាគារស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យ។
x

ថែ�រក្្សាបណ្តាា�ញទំំនាក់់ទំំនងសមស្រ�ប ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យជាមួួយនឹឹង ភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងខាងក្នុុ�ង និិងខាងក្រៅ��។

មុុនពេ�លនឹឹងដាក់់អោ�យអនុុវត្តតនូូវសកម្មមភាព ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ ការ
អនុុម័័តត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបានពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�ិតាម (ត)

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានធ្វើ�ើស
� វនកម្មមជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំ� ដោ�យក្រុ�
ំ�
ម
ុ ហ៊ុុន
� អន្តតរជាតិិ

វាគឺឺជាការទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�  ឬអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ

និិងបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ សំំរាប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១

ក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹង និិងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយនិិងនីីតិិវិិធីីរបស់់

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានស្នើ�ើ�រសុំំ�ឲ្្យធនាគារចាត់់តាំំងសវនករ

ធនាគារទាក់់ទងនឹឹងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��នៅ�ក្នុុ�ងរាល់់ការទាក់់ទងជាមួួយអតិិថិិជន

ទីីពីរី  ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�កា
ើ� រវាយតំំលៃ�ជាពិិសេ�សទៅ�លើ�ើគុុណភាពនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ធនាគារ។

វិិនិិយោ�គិិនសក្តាា�នុុពល និិងនិិយ័័តករ។

ជំំនាញផ្នែ�ក
ែ គណនេ�យ្្យមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានយល់់ព្រ�មដោ�យគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មម

សម្រា�ប់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យដែ�លសមរម្្យនិិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិង

ប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយ និិ ងព័័ត៌៌ មាន

គណនេ�យ្្យ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។ សេ�ចក្តីី�

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដោ�យអនុុលោ�មតាម

ដំំណើ�ើរគណនេ�យ្្យនិិងការហិិរញ្ញញវត្ថុុ និ
� ងទិ
ិ ដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ពទូូទៅ�នៃ�សៀ�ៀវភៅ�គណនេ�យ្្យ ដើ�ើម្្បីី

ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៅ�កម្ពុុ�ជាលើ�ើការរៀ�ៀបចំំ និិងបង្ហាា�ញអំំពីី
របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ។
� របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាាន
�
និិរន្តតរភាព និិងផ្តតល់ទស្្
់
សនៈៈពិិតនិងត្រឹ�
ិ
ម
ឹ ត្រូ�ូវលើ�ើស្ថាាន
� ភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារនា

ណែ�នាំំក៏៏បានពន្្យល់់យ៉ាា�ងច្្បាស់់លាស់់អំំពីីនីីតិិវិិធីីសំំខាន់់ៗ ឧទាហរណ៍៍ដូូចជា
អនុុលោ�មទៅ�តាមតារាងគណនីីរបស់់ធនាគារជាតិិ។
នីីតិវិិ ធី
ិ គណនេ�យ្្
ី
យនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ រួ� ម
ួ មានការកត់់ត្រា� ការផ្ទៀ��ៀ ងផ្ទាាត់
� នៃ�គណនី
់
សំ
ី ខា
ំ ន់់ៗ

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។

គណនីីបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើអចលនទ្រ�ព្្យ និិងការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�លើ�ើការ

គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យដ៏៏សមស្រ�បត្រូ�ូវបានយកមកអនុុវត្តតដោ�យជាប់់លាប់់

បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត  កម្រិ�ិតនៃ�ការផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�លើ�ើការចំំណាយគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ដូូចជា

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លមានការគាំំទ្រ�ដោ�យការវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងការ
ប៉ាាន
� ប្រ�មាណប្រ�កបដោ�យភាពប្រុ�ុងប្រ�យ័ត្នន និ
័ ង
ិ សមហេ�តុុផល។ អភិិបាលទាំំងអស់់
មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវជារួួមចំំពោះ�ះការចាត់់វិិធានការណ៍៍ ដើ�ើម្្បីីការពារនូូវទ្រ�ព្្យសកម្មម
របស់់ ធ នាគារ និិ ង ធានាថារបាយការណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ� រ បស់់ ធ នាគារបង្ហាា� ញ អំំ ពីី

ទូូទាត់។
់  តួួនាទីីនិងទំ
ិ នួ
ំ ល
ួ ខុុសត្រូ�ូវរបស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ គណនេ�យ្្យក៏៏ត្រូ�វូ បានដាក់់បញ្ចូូល
� ។
ចំំណាយមូូលធន ចំំណាយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដដែ�លៗ និិងចំំណាយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង
មិិ ន ដដែ�លៗ គឺឺ ស្ថិិ�តក្រោ�� មតារាងសិិ ទ្ធិិ� អំំ ណា ចក្នុុ� ង ការអនុុ ម័័ ត របស់់ ធ នាគារ
អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។

ការវាយតម្លៃ�ៃប្រ�កបដោ�យសមតុុល្្យភាព និិងភាពល្អិិ�នល្អអន់អំ
់ ពី
ំ ស្ថា
ី ន
ា� ភាពនិិងទិដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

ិ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ
គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិ វិធីី
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព គឺឺជាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ក្នុុ�ងការជំំរុុញការលូូតលាស់់ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព និិងតម្លៃ�ៃភាគហ៊ុុ�ន ខណៈៈពេ�លដែ�លរក្្សាបាននូូវអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ ដូូច្នេះ�ះ�វាគឺឺជាផ្នែ�ែកសំំខាន់់មួួយ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យយ៉ាា�ងសកម្មមនៃ�បរិិបទប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។


គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ

ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ការប្រ�ជុំំ�របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសរុុបចំំនួួនបួួន (៤) ដង។
គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ មានសមាជិិកដូូចខាងក្រោ��ម ហើ�ើយព័័ត៌មា
៌ នលំំអិតនៃ�
ិ
ការចូូលរួួមកិិច្ចប្រ�ជុំំ�
ច
របស់់សមាជិិកនីីមួយ
ួ ៗ នៅ�ក្នុុងកិ
� ច្ច
ិ ប្រ�ជុំំ�គណៈ
ច
ៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�មានដូូចតទៅ�៖

សមាសភាពនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ
Chin Yoong Kheong
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
តែ�ងតាំំងឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

លោ�កស្រី�ី ម៉ៅ�ៅ សំំ វុុទ្ធាារីី

សមាជិិក ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំ នួួននៃ�អង្គគប្រ�ជុំំ�ដែ�លបានចូូ លរួ ួម
4/4

4/4

Syed Ahmad Taufik Albar
សមាជិិក ឬអភិិបាលមិិនឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

3/3

Abdul Aziz Peru Mohamed
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ឬអភិិបាលឯករាជ្្យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
បានលាឈប់់ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

1/1

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ិ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ (ត)
គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិ វិធីី
បន្ទាាត់់ រាយការណ៍៍របស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ

បនា�ត់រាយការណ៍របស់ គណៈកមា�ធិ ការ្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យ
្រក �ម្របឹ ក�ភិ�ល
គណៈកមា�ធិ ការ្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យ
នាយក្របតិបត�ិ

្រក �ម្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យតាមតំបន់

នាយកដា�ន្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យ

x

គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរាយការណ៍៍ជូូនកុ្រ�រមបឹ្រ�រក្្សាភិិបាល និិង
ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចម្្បង ចំំពោះ�ះការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសកម្មមភាព
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ ឲ្្យស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យ 

តួួ នាទីីរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ
x

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ

និិងរីីសអាប់់ភែ�ថាយ របស់់ធនាគារ។
x

នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័យ
័ ៖ បន្ទាាត់
� រា
់ យការណ៍៍គឺពី
ឺ នា
ី យកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យដោ�យផ្ទា
័
ល់
ា� ់

ឲ្្យស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័យ និ
័
ងរី
ិ ស
ី អាប់់ភែ�ថាយរបស់់ធនាគារ។
x

និិងរីីសអាប់់ភែ�ថាយ  ឬកម្រិ�ិតអនុុគ្រោះ��ះហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារដើ�ើម្្បីីឲ្្យ

នាយកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ រាយការណ៍៍ទៅ� នាយកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័
ប្រ�ចាំំតំំបន់់ (នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសម្ព័័�ន្ធធ)៖ ម៉ាា�ទ្រី�ីសបន្ទាា�ត់់
រាយការណ៍៍ទៅ�នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់ គឺឺដើ�ើម្្បីីទទួួល

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអនុុម័័ត។
x

សម្ព័័�ន្ធធ និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តហានិិភ័័យនិិងអាប់់ភែ�ថាយរបស់់សម្ព័័�ន្ធធ។
x

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លនាំំឲ្្យប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងនេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធធភាព។
x

នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យផ្តតល់់ការគាំំទ្រ� និិងដំំបូូន្មាា�នដល់់ប្រ�ធាន
នាយកដ្ឋាាន
� ឬអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងហានិិភ័យ និ
័
ងដំ
ិ ណើ�ើ
ំ រការ នីីតិវិិ ធី
ិ ី
និិងគោ�លនយោ�បាយនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

ធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ ធនធាន និិងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិង

នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរាយការណ៍៍ទៅ�នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ចំំពោះ�ះបញ្ហាា�

ដំំណើ�ើរការបានសមស្រ�បទៅ�នឹឹងលក្ខខណៈៈ វិិសាលភាព  ភាពស្មុុ�គស្មាា�ញ

រដ្ឋឋបាលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
x

ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងវាយតម្លៃ�ៃអំំពីីភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�គោ�លនយោ�បាយ 
និិងក្រ�បខ័ណ្ឌ
័ នៃ�
ឌ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យក្នុ
័
ង
ុ� ការកំំណត់់ វាស់់វែែង តាមដាន និិង

បានការផ្តតល់់ប្រឹ�ឹក្្សានិិងពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ដើ�ើម្្បីីធានាថាសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័យ
័ របស់់ធនាគារ បានសមស្រ�បទៅ�តាមក្រ�បខ័័ណ្ឌគ្រឌ �ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័

ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ចំំពោះ�ះយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគោ�លនយោ�បាយថ្មីី� ឬការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយ 

ទៅ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ។
x

រាយការណ៍៍ទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងមានទទួួលខុុសត្រូ�ូវចម្្បងចំំពោះ�ះ

អាជីីវកម្មម និិងរីីសអាប់់ភែ�ថាយ របស់់ធនាគារ។
x

ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវរបាយការណ៍៍តាមកាលកំំណត់់ ពីីនាយកដ្ឋាា�ន
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យស្តីី�ពីីទំំហំំហានិិភ័័យ សមាសភាពរបស់់សំំពាធហានិិភ័័យ 
និិងសកម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំជា
ំ ន់់ ខ្ពពស់់

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ិ និិងដំំ ណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យ(ត)
គោ�លនយោ�បាយនីីតិិវិធីី
x

ក.

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទាន

ខ.

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុល

ស្រ�បតាមរីីសអាប់់ភែ�ថាយ និិងគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររយៈៈពេ�លខ្លីី�និិងវែែង។

គ.

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ធ្វើ�ើកា
� រពិិនិិត្្យរាល់់សកម្មមភាពរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ឃ. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��

ធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងធានានូូវសកម្មមភាពអាជីីវកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់
ធនាគារ រួួមទាំំងសកម្មមភាពនិិងផលិិតផលថ្មីី�ៗ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង 

x

ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ ហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព ហានិិភ័័យ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ហានិិភ័័យផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត និិងដើ�ើម្្បីីធានា
ថាដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងមាន
ដំំណើ�ើរការ។
x

ធ្វើ�ើកា
� រលើ�ើកកម្ពពស់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ របស់់ធនាគារឲ្យ្ ស្រ�បតាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�ស។

x

ក្រ�បខណ្ឌឌគ្រ�បដណ្តតប់់ទៅ�លើ�ើហានិិភ័័យមានដូូចជា៖

ធ្វើ�ើកា
� រពិិភាក្្សា និិងផ្តតល់អនុ
់ សា
ុ សន៍៍ដល់ក្រុ�
់ ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាក់់ទងនឹងបញ្ហា
ឹ
ា�
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

វិិធានសម្រា�ប់់ បង្ហាាញពីីកំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិភ័័យ

សិិ ទ្ធិិ�អំំណាច ការធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិភូូកម្មម និិ ងដែ�នកំំ ណត់់
ការធ្វើ�ើ� ប្រ�តិិ ភូូ ក ម្មម សិិ ទ្ធិិ� អំំ ណា ច រួួ ម ទាំំ ង កម្រិ�ិ តនៃ� ការកំំ ណត់់ សិិ ទ្ធិិ� អំំ ណា ចនៅ�
កម្រិ�ិតផ្សេ�េ�ងៗនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារ និិង
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានាគណនេ�យ្្យភាព និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ។
ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាផ្លូូ�វការនូូវដំំណើ�ើរការរាយការណ៍៍ជាទូូទៅ�មួួយ ក្នុុ�ង
ករណីីមានសញ្ញាានៃ�
� ការប្រុ�ុងប្រ�យ័ត្នន
័ ឬល្មើ�ើ�សរីីសអាប់់ភែ�ថាយ និង
ិ កម្រិ�ិតដាស់់តឿ�ឿន
សកម្មមភាពគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ ការល្មើ�ើ�សកម្រិ�ិតកំំណត់់រីីសអាប់់ភែ�ថាយ នឹឹងត្រូ�ូវ
រាយការណ៍៍ ទៅ�ដល់់ គណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លហានិិ ភ័័ យ ពោ� លគឺឺ
គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ  ឬគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

កំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�នីីមួួយៗរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវរក្្សាទុុក

ភិិបាល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀតដំំណើ�ើរការក្នុុង
� រាយការណ៍៍ជាក់់លាក់់ ក៏មា
៏ នចងក្រ�ង

និិងចែ�កចាយដល់់សមាជិិកទាំំងអស់់នៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

ជាឯកសារនៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌផ្សេ�េ�ងៗផងដែ�រ។

កំំណត់់ហេ�តុុនៃ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបង្ហាា�ញ
នៅ�ក្នុុងកិ
� ច្ច
ិ ប្រ�ជុំំ�ក្រុ�
ច
ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ហើ�ើយប្រ�ធាន ឬប្រ�ធានស្តីី�ទីី (ក្នុុង
� ករណីីអវត្ដដមាន
នៃ�ប្រ�ធាន) នៃ�គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ ត្រូ�
័
វូ រាយការណ៍៍អំពី
ំ បញ្ហា
ី
សំ
ា� ខា
ំ ន់់
ៗដែ�លបានពិិភាក្្សាទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ។


ិ �ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យ
គោ�លនយោ�បាយ និិ ងនីីតិិ វិធីីគ្រ

ប្រ�ព័័ន្ធធវាស់់ វែ�ងហានិិ ភ័័ យនិិ ងលទ្ធធផល និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើផ្នែ�ែកមួួយចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��  មាន
ដូូចខាងក្រោ��ម៖
១.

សាខា ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសហគ្រា�សបានកំំណត់់ទិិសដៅ�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់

២.

សាខា បឹឹងកេ�ងកង

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យនៅ
័ �ក្នុុង
� ធនាគារ។ វាក៏៏ជាសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការគោ�លបំំណងដែ�ល

៣.

សាខា ក្្បាលថ្ននល់់

ស្រ�បទៅ�តាមកម្មម វ ត្ថុុ� រ យៈៈពេ�លវែែងសម្រា�ប់់ កា រអភិិ វ ឌ្្ឍន៍៍ នៃ� សមត្ថថភាព និិ ង

៤.

សាខា ម៉ៅ�ៅ�សេ�ទុុង

ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

៥.

សាខា ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ

ក្រ�បខណ្ឌឌប្រ�តិិបត្តិិ�ទៅ�លើ�ើស្រ�ទាប់់ពីីរ (២) គឺឺ៖

៦.

សាខា ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប

៧.

សាខា ស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ

និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបស់់ធនាគារ ជាមូូយនឹឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យក្នុុ�ង

៨.

នាយកដ្ឋាា�ន ធនាគារអាជីីវកម្មម

គោ�លបំំណងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រកការកាត់់បន្ថថយការខាតបង់់ និិងការការពារប្រ�ឆាំំង

៩.

នាយកដ្ឋាា�ន វាយតម្លៃ�ៃ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឥណទាន

នឹឹងការខាតបង់់ដែ�លមិិនបានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ  ដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង តាមរយៈៈការ

១០. នាយកដ្ឋាា�ន គ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណទាន

បរាជ័័យក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព និិងតុុល្្យភាពនៅ�ក្នុុ�ង

១១. នាយកដ្ឋាា�ន ធនាគារឌីីជីីថល

x

វាមានគោ�លបំំណងក្នុុ�ងការផ្តតល់់នូូវទិិដ្ឋឋភាពរួួមទៅ�លើ�ើបរិិយាកាសហានិិភ័័យ 

ស្ថាា�ប័័ន ក៏៏ដូូចជាឱនភាពនៃ�វប្្បធម៌៌គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិង
x

ការកំំណត់់ទៅ�លើ�ើយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តរីីកចំំរើើ�ននៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�
រកការប្រែ��ក្លាា�យទៅ�ជាសហគ្រា�សដែ�លបង្កើ�ើ�តតម្លៃ�ៃ។ ទាំំងនេះ�ះគឺឺត្រូ�ូវបាន
ជះះឥទ្ធិិ�ពលតាមរយៈៈការកសាងសមត្ថថភាព និិងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធដ៏៏ល្អអមួួយ
ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់នូូវកំំណត់់បរិិមាណហានិិភ័័យ
ដែ�លមានការប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�អោ�យប្រ�សើ�ើរនួួវភាពត្រ�ឡប់់មកវិិញនៃ�
ហានិិភ័័យដែ�លកែ�តម្រូ�ូវរួួច ឬសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

១២. នាយកដ្ឋាា�ន ធនធានមនុុស្្ស និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល
១៣. ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញឥណទានក្រោ��យការអនុុម័័ត
១៤. កា រធ្វើ�ើ� ស វនកម្មម ប្រ�ព័័ ន្ធធ ព័័ ត៌៌ មា ន ទៅ�លើ�ើការគ្រ� ប់់ គ្រ� ង និិ ងប្រ�តិិ បត្តិិ� កា រ
ព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិ និិត្យយ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�
ប្រ�ព័័ន្ធធរៀ�ៀបចំំ ឯកសារ
គោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ និិងដំំណើ�ើរការទាំំងអស់់ គឺឺត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ការ
ផ្្សព្វវផ្្សាយយ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាយដល់់បុុគ្គគលិិកនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ គោ�លនយោ�បាយ 
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ និងដំ
ិ ណើ�ើ
ំ រការទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានពិិនិត្្
ិ យ និិងអនុម័
ុ តដោ�យសិ
័
ទ្ធិិ�
ិ អំណា
ំ ច
អនុុម័័ត ។
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�និិងឯកសារព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មម ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិង
អង្គគភាព ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារយ៉ាា�ងច្្បាស់់លាស់់ ហើ�ើយអាចរកបានដោ�យ
បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ។ ឯកសារទាំំងអស់់នោះ�ះត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុកទាំំង
ច្្បាប់់ដើ�ើម និិងច្្បាប់់ចម្លលង។
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ និិង
ដំំណើ�ើការ ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ទៅ�ឲ្្យទាំំងបុុគ្គគលិិកចាស់់និិងថ្មីី� តាមរយៈៈកម្មមវិិធីីណែ�នាំំ ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា�លដោ�យផ្ទាា�ល់់ និិងការរៀ�ៀនតាមអេ�ទ្្បិិចត្រូ�ូនិិចដែ�លបានរៀ�ៀបចំំដោ�យ
នាយកដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ការងារ ឬបទសង្ខេ�េប ក៏៏ត្រូ�ូវ
បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងជាទៀ�ៀងទាត់់ដោ�យនាយកដ្ឋាា�នផ្សេ�េ�ងៗដើ�ើម្្បីីរំំលឹឹកការយល់់ដឹឹង

ការវាយតម្លៃ�ៃ  ការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាព និិងការសាកល្្បងទៅ�លើ�ើផែ�នការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ��ងជាប្រ�ចាំំដើ�ើម្្បីីធានាឲ្្យបាននូូវភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងភាពត្រៀ��ៀមខ្លួួន
� រួួចជាស្រេ��ចនៃ�ការស្តាារ� អាជីីវកម្មមទ្បើ�ើ�ងវិ
� ញ
ិ ។ លំំហាត់់
សមយុុទ្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ទ្បើ�ើ��ងដើ�ើម្្បីីបន្្សាំំនិិងផ្តតល់់ឲ្្យបុុគ្គគលិិកនូូវជំំនាញ និិងដំំណើ�ើរការ
ចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីធានាថាដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មមសំំខាន់់ៗអាចបន្តតទៅ�មុុខបាន ឬស្តាា�រ
បានទ្បើ�ើ��ងវិិញទាន់់ពេ�លវេេលា បើ�ើទោះ�ះបីីស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នការណ៍៍មានការរំំខាន
បែ�បណាក៏៏ដោ�យ។
ធនាគារបានពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវសកម្មមភាព និិងកម្មមវិិធីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតភាពអាជីីវកម្មម
នៅ�ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០២១ ធនាគារបានធ្វើ�ើកា
� រសាកល្្បង ទៅ�លើ�ើផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម
នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ០ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ ក្នុុងគោ�
�
លបំំណងដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើន
� សមត្ថថភាពដល់់បុគ្គ
ុ លិ
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ិ គ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិបតិ្តត� រួម
ួ បញ្ចូូ�ល
ទាំំងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងយ៉ាា�ងមានទំំនុុកចិិត្តត និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព ជាមួួយនឹឹងអ្ននក
ជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ នា
ធ នាក្នុុងកំ
� ទ្្បុុងពេ�
ំ
លដែ�លមានវិិបត្តិ។
ិ� ធនាគារក៏៏ទទួល
ួ បានជោ�គជ័័យ
ផងដែ�រ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�លំំហាត់់សមលើ�ើការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យមកវិិញ ក្នុុ�ងករណីីមាន
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធសំំខាន់់ៗរបស់់ខ្លួួ�នផងដែ�រ (ឧបករណ៍៍កុំំ�ព្្យូូទ័័រ ប្រ�ព័័ន្ធធ

ទាក់់ទងនឹឹងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃដល់់និិយោ�ជិិក។
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នៃ�ជំំងឺឺរាតត្្បាត កូូវីីដ~១៩នៅ�តែ�បន្តតមាន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានចាត់់វិិធានការ
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ធ ស្រ្ត�តផែ�នការបន្តតអាជីីវកម្មម
របស់់ ខ្លួួ� ន ពេ�លមានជំំ ងឺឺ រា តត្្បាត  សម្រា�ប់់ មុុ ខងា រអាជីី វ កម្មម ទាំំ ងអស់់ នៅ�ក្នុុ� ង
ធនាគាទាំំងមូូល ដែ�លរួួមមានការធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការបំំបែ�កគ្នាា� និិងការរៀ�ៀបចំំឲ្្យធ្វើ�ើ�
ការងារនៅ�ផ្ទះះ� ការប្រើ��ើប្រា�ស់់វេេទិិកាឌីីជីីថលសម្រា�ប់់ការប្រ�ជុំំ� ហើ�ើយផ្តតល់់ការប្រឹ�ឹក្្សា
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សម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិក អ អេ�ច ប៊ីី�ទាំំងអស់់។

សេ�វាកម្មមសំំខាន់់ៗដោ�យគ្មាា�នភាពរអាក់់រអួួលជូូនអតិិថិិជន ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពដល់់
បុុគ្គគលិិក ព្រ�មទាំំងការពារទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�នដែ�លរួួមមាន ទិិន្ននន័័យ និិងការពារ
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍អ្ននកពាក់់ព័ន្ធ
័ សំ
ធ ខា
ំ ន់់ៗរបស់់ខ្លួន
ួ�  ដែ�លរួួមគ្នាា�ធានានូូវលទ្ធធភាពជោ�គជ័័យ
របស់់អង្គគភាព។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយធនាគារដឹឹងយ៉ាា�ងច្្បាស់់នូូវសារៈ�សំំខាន់់នៃ�កម្មមវិិធីី
និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមដ៏៏ល្អអមួួយ ដើ�ើម្្បីីកសាងភាពរឹឹងមាំំរបស់់
អង្គគភាព និិងការឆ្លើ�ើ�យតបប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ព្រ�មទាំំងយន្តតការស្តាារ� ទ្បើ�ើ��ងវិញ
ិ
សម្រា�ប់់ការពារផលប្រ�យោ�ជន៏៏អ្ននកពាក់់ព័ន្ធ
័ សំ
ធ ខា
ំ ន់់ៗ កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�� និិងយីហោ�
ី
។ កម្មមវិធី
ិ ី
គ្រ� ប់់ គ្រ� ងនិិ រ ន្តតរភាពអាជីី វ កម្មម រ បស់់ ធ នាគារគឺឺ ពឹឹ ងផ្អែ�ែ ក លើ�ើការអនុុ វ ត្តតនិិ រ ន្តតរភាព
អាជីីវកម្មមល្អអៗ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដោ�យបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ។
កម្មមវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមដ៏៏ល្អអមួួយត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ដើ�ើម្្បីី
ធានាឲ្្យបានថា មុុខងារអាជីីវកម្មមសំខា
ំ ន់់ៗមានភាពប្រ�សើ�ើរទ្បើ�ើ��ងវិញ
ិ ទាន់់ពេ�លវេេលា
បើ�ើទោះ�ះបីី ជា មានស្ថាា� ន ការណ៍៍ រំំ ខា នបែ�បណាក៏៏ ដោ�យ ។ ការពិិ និិ ត្្ យទ្បើ�ើ�� ងវិិ ញ
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
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ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាល
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ច ងតម្រូ�
ិ
វូ ការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� ឱ្្យបានល្អអ។ គោ�លការណ៍៍ទាំងអស់
ំ
នេះ�ះ ត្រូ�
់
វូ បាន
គូូសបញ្ជាា�ក់់បន្ថែ�ែមក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិង គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនៃ�ធនាគារ ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាការណែ�នាំំយ៉ាា�ងសំំខាន់់សម្រា�ប់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីអនុុញ្ញាា�តឱ្្យ
មានការដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវការអនុុវត្តតការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមល្អអបំំផុុតតាមរយៈៈគ្រ�ប់់អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។
មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ ដើ�ើរតួួរជាខ្សែ�ែ�រការពារទីីពីីរ ដែ�លដំំណើ�ើរការលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នធនាគារទាំំងមូូល (Bank-wide basis) ជាមួួយមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដែ�លបាន
តែ�ងតាំំង ដើ�ើម្្បីីត្រួ�ួតពិិនិិត្្យការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ នៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារ។

ហានិិ ភ័័ យសំំ ខាន់់ ៗ
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអុីី� នធឺឺ ណេ�ត

វិិធានការដែ�លបានដាក់់ ចេ�ញ
x

តាមដានជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ និិង ការចូូលរួួមជាមួួយអង្គគភាពអាជីីវកម្មម/ក្រុ�ុម
ព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា ដើ�ើម្្បីីធានានូូវការយល់់ដឹឹងទៅ�លើ�ើបច្ចេ�េកវិិទ្្យា ដែ�លទាក់់ទង
នឹឹងតម្រូ�ូវការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិង ហានិិភ័័យនៃ�ការគំំរាមកំំហែ�ងតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អុីី�នធឺឺណេ�ត។

x

បង្កើ�ើ�នការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធអុីី�នធឺឺណេ�ត ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធ
ដែ�លធនាគារមានស្រា�ប់់ រួួមទាំំង ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវដំំណើ�ើរការនិិង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់វិិធានការសុុវត្ថថភាព
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ការការពារនៃ�ព័័ត៌៌ មាន

x

ធនាគារមានកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការធានាថាព័័ត៌៌មាន
ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងអាជីីវកម្មម និិងអតិិថិិជនរបស់់ខ្លួួ�ន
ព្រ�មទាំំងសកម្មមភាពទាំំងអស់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�តែ�
មានសុុវត្ថិិ�ភាព សម្ងាា�ត់់ និិងឯកជន។

វគ្គគចូូលរួួម និិងការអភិិវឌ្្ឍនូូវសម្ភាា�រៈ�បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតសម្រា�ប់់
និិយោ�ជិិត ដើ�ើម្្បីីយល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ច្្បាស់់ អំំពីីគោ�លការណ៍៍នៅ�ពីីក្រោ��យ
បទប្្បញ្ញញត្តិស
�ិ ម្ងាាត់
� នៃ� ច្្
់
បាប់់ស្តីី�ពីីធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុឆ្នាំ
� � �ំ ១៩៩៩។

x

បង្កើ�ើ�នការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិង ការតាមដានដែ�លទាក់់ទងនឹឹង ការរក្្សាទុុក
នូូវព័័ត៌៌មានអតិិថិិជន រួួមទាំំង ធានាការប្រ�តិិបត្តិិ�យ៉ាា�ងតឹឹងរឹឹងចំំពោះ�ះ
ការសម្ងាា�ត់់វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�នៃ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

បទល្មើ�ើ�សតាមប្រ�ព័័ន្ធធអុីី�នធឺឺណេ�ត បន្តតកើ�ើនឡើ�ើង នឹឹង 
កាន់់តែ�ទំនើ�ើប 
ំ
កាន់់តែ�កើ�ើតឡើ�ើងញឹឹកញាប់់ និងរី
ិ ក
ី រាលដាល។
នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារឈានទៅ�រកឌីីជីីថលភាវូូបនីីយកម្មម
និិងស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�កម្មម ការគំំរាមកំំហែ�ងដល់់សុុវត្ថិិ�ភាព
ព័័ត៌៌មាន កាន់់តែ�កើ�ើតមានឡើ�ើងច្រើ��ើនទៅ� ដោ�យសារតែ�
ជំំងីីរាតត្្បាត កូូវីីដ-១៩ បច្ចុុ�ប្្បន្នន ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យបណ្ដាា�ញ
ឌីីជីីថល ក្លាា�យទៅ�ជាភាពចាំំបាច់់។

ការប្រ�តិិបត្តិ�ិតាមផ្នែ�ែកបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ
ដោ�យសារតម្រូ�ូវការបទប្្បញ្ញញត្តិិ�មានការវិិវត្តត និិង
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឥតឈប់់ឈរ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យការ
មិិនប្រ�តិិបត្តិិ�តាម រួួមទាំំង ការបំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការ
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�និិងការរំំពឹឹងទុុក បានក្លាា�យទៅ�ជាការ
យកចិិត្តតទុុកដាក់់ជាប្រ�ចាំំសម្រា�ប់់ធនាគារ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ពង្រឹ�ឹងវប្្បធម៌៌ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមឱ្្យបានល្អអនៅ�គ្រ�ប់់មុុខងាររបស់់ធនាគារ តាមរយៈៈ
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌត្រួ�ួតពិិនិិត្្យការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដូូចមានខាងក្រោ��ម៖
x

ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ សារាចរ និិងសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
ឱ្្យបានទូូលំំទូូលាយ និិងច្្បាស់់លាស់់នៅ�ទូូទាំំងធនាគារ។

x

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងការធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ ឱ្្យបាន
ញឹឹកញាប់់ ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃនូូវប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ដំំណើ�ើរការក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន 
និិង បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ��ខ្វះះ�ខាតនៃ�បទប្្បញ្ញញត្តិិ�។

x

ការរាយការណ៍៍ទាន់់ពេ�លវេេលា នូូវបញ្ហាា�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ការរកឃើ�ើញ និិង
វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវ ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

x

ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់តំំបន់់មាន
ហានិិភ័័យខ្ពពស់់ និិងបែ�ងចែ�កធនធានដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព។

x

លើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវតម្រូ�ូវការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� តាមរយៈៈការ
បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងកម្មមវិិធីីយល់់ដឹឹងឱ្្យបានទៀ�ៀងទាត់់។

x

ដោះ�ះស្រា�យការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុស ដែ�លបណ្ដាា�លឱ្្យមានការមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
បទប្្បញ្ញញត្តិិ� ដោ�យ រាប់់បញ្ចូូ�លនូូវ ការពិិន័័យ ក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃចុុងឆ្នាំំ��នៃ�
ការវាយតម្លៃ�ៃការងាររបស់់និិយោ�ជិិត។

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុុ
ៃ ងប្រ
� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិ បត្តិ�ិតាម

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
ី -១៩
ការប្រ�តិិបត្តិ�ិតាមក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�លមានជំំ ងឺឺរាតត្បាាត កូូ វីដ
ដោ�យសារពិិភពលោ�ក កំំពុងប្រ�យុ
ុ
ទ្ធ
ុ ប្រ�ឆាំ
ធ
ងនឹ
ំ ងជំ
ឹ ងឺ
ំ រា
ឺ តត្្បាត កូូវីដ
ី -១៩ ធនាគារក៏៏បានបន្តតប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រដោ�យឆ្លលងកាត់់ការបិិទខ្ទទប់ និ
់ ងជួ
ិ បប្រ�ទះះបញ្ហា
ួ
ប្រ�
ា� ឈមផ្សេ�េ�ងៗផងដែ�រ។
មិិនខុុសគ្នាា�នឹឹងឧស្្សាហកម្មមផ្សេ�េ�ងៗដែ�រ ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឱ្្យសម្រ�បខ្លួួ�ន និិង ដើ�ើរតាមបរិិបទថ្មីី� ព្រ�មទាំំងធានាការបន្តតអាជីីវកម្មម ខណៈៈដែ�លកំំពុុងរក្្សានូូវស្ដដង់់ដាររបស់់
ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់សេ�
់ វាកម្មមប្រ�កបដោ�យគុុណភាពដល់់អតិថិ
ិ ជ
ិ ន។ មុុខងារប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មរបស់់ធនាគារ នៅ�តែ�ខិិតខំប្រឹ�
ំ ងប្រែ��ង ដើ�ើម្្
ឹ
បីីធានាថាមិិនមានការបំំពានចំំពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចច
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�របស់់ធនាគារក្នុុ�ងពេ�លដែ�លមានភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ ព្រ�មទាំំងផ្ដោ�ោ�តសំំខាន់់លើ�ើការពង្រឹ�ឹងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ។

ី -១៩
គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ��ម
ក្នុុងកិិ
ងឺឺរាតត្បាាតកូូវីដ
ើ សំំខាន់់ៗដោ�យផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ មសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ២០២១
�
� ច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�រក្សាាការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននក្នុុងពេ�លមានជំំ
�
ដូូ ចមានចែ�ងខាងក្រោ��ម៖

គំំ និិតផ្ដួួ� ចផ្ដើ�� ើម
x
x

លទ្ធធផល

បានរៀ�ៀបចំំអនុុលោ�មតាមដែ�លប្រ�ធាន បទត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យ
ផ្អែ�ែកលើ�ើ លទ្ធធផលនៃ�ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនៃ�ការ អនុុលោ�មតាម។

x

ការបន្តតអាចទទួួលបានការរៀ�ៀនសូូត្រ� អនុុលោ�មតាម ជាពិិសេ�ស
សម្រា�ប់់ និិយោ�ជិិតនៅ� ក្រោ��មការរៀ�ៀបចំំ ការងារពីីចម្ងាា�យ។

បង្កើ�ើន
� ប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់វេេទិកា
ិ រៀ�ៀនជំំនួស
ួ ដូូចជា webinars,

x

ការបង្កើ�ើ�នការយក ចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើការ រៀ�ៀនសូូត្រ� និិងការយល់់ដឹឹង
កាន់់តែ� ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងដោ�យ និិយោ�ជិិតអំំពីីតម្រូ�ូវ ការបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិង 
អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងទុុកថានឹឹងនាំំឲ្្យមានឥរិិយាបថអនុុលោ�ម
តាមកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។

x

បង្កើ�ើ�នការយល់់ដឹឹងទាំំងបុុគ្គគលិិក និិង ការយល់់ដឹឹងរបស់់អតិិថិិជន

Microsoft Teams ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លអនុុលោ�មតាម។

x

ការចេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសព័័ត៌៌មាន អនុុលោ�មតាម និិងការជូូនដំំណឹឹង 
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�អំំពីីគន្លឹះះ��បទបញ្ញញត្តិិ� និិង ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍សំំខាន់់ៗពេ�ញ
មួួយឆ្នាំំ�។

ដើ�ើម្្បីីទប់់ស្កាា�ត់់ការបោ�កបញ្ឆោ�ោ�ត និិងការបោ�កបន្លំំ�

x

ការពង្រឹ�ឹងដំំណើ�ើការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�វរកម្មម

x

ដំំណើ�ើរការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិង ប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ AML ដែ�លមាន

ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ដើ�ើម្្បីីសម្រួ�ួលក្នុុ�ងការតាមដានប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិង

ផលិិតផល និិងមានប្រ�សិិទ្ធិិ� ភាព ដែ�លបកប្រែ��ទៅ�ជាគំំរោ�ងពេ�លវេេលា

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត។

លឿ�ឿន និិងខ្លីី�ជាងមុុន ក្នុុ�ង ការបញ្ចចប់់ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ និិង
ការវាយតម្លៃ�ៃការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងការជូូនដំំណឹឹង។

x

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវគោ�លនយោ�បាយ សារាចរណ៍៍ និិងសេ�ចក្តីី�
ណែ�នាំំនានា ដើ�ើម្្បីីធានាថាដំំណើ�ើការអាជីីវកម្មម និងប្រ�តិ
ិ
បត្តិ
ិ កា
�ិ រធានាគារ
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការរបទថ្មីី�។

x

អនុុវត្តតការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងអនុុលោ�ម
ភាពប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

x

បង្កើ�ើ�នការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញនូូវបទបញ្ញញត្តិិ� និិងអនុុលោ�មភាព

x

ការបន្តតអាជីីវកម្មមខណៈៈពេ�ល ដែ�លកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ ដែ�លមិិន
អនុុលោ�មតាមអប្្បបរមាអំំឡុុងពេ�លរបទថ្មីី� ។

x

ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណហានិិភ័័យអនុុលោ�មតាមទាន់់ពេ�លវេេលា
និិងដំំណោះ�ះស្រា�យ ដើ�ើម្្បីី ដោះ�ះស្រា�យ។

ដើ�ើម្្បីីតាមដានចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ងនីីតិិវិិធីីតម្រូ�ូវការបទបញ្ញញត្តិិ�នានា។

x

ដាក់់ដំំណើ�ើការវប្្បធម៌៌អនុុលោ�មភាព និិងការស្ទទង់់មតិិវាយតម្លៃ�ៃ
អាកប្្បកិិរិិយាដើ�ើម្្បីីយល់់ច្្បាស់់ពីីមតិិបុុគ្គគលិិកមកកាន់់អនុុលោ�មភាព 
និិងវាយតម្លៃ�ៃកម្រិ�ិតអនុុលោ�មភាពរបស់់ធនាគារ។

x

អនុុវត្តតវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លឡើ�ើងវិិញសម្រា�ប់់អនុុលោ�មភាព ដើ�ើម្្បីីធានា
ថាពួួកគេ�ទទួួលចំំណេះ�ះដឹឹងអនុុលោ�មភាព។

x

ការយល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លការអនុុលោ�មតាម
ត្រូ�ូវបានយល់់ឃើ�ើញក្នុុ�ង ចំំណោ�មបុុគ្គគលិិក។ លើ�ើសពីី នេះ�ះទៀ�ៀត 
ការស្ទទង់់មតិិនេះ�ះបាន ជួួយអនុុលោ�មតាមក្នុុ�ងការ កំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ 
តំំបន់់ផ្តោ�ោ�តថ្មីី�សម្រា�ប់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ។

x

បានតម្រឹ�ឹមការយល់់ដឹឹង អំំពីីការ រំំពឹឹងទុុកតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិង 
អនុុលោ�មតាម ។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ក
ែ សំំ ខាន់់ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ ខ្ពពស់់

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម
អាទិិ ភាពសំំ ខាន់់ ៗសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ � ២០២២
ការបង្កើ�ើ�តវប្្បធម៌៌នៃ�ការអនុុលោ�មតាម គឺឺលើ�ើសពីីការទាក់់ទងពីីសារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការគោ�រពតាមតម្រូ�ូវការបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដល់់និិយោ�ជិិតរបស់់ខ្លួួ�ន។ វាតម្រូ�ូវឲ្្យមានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ និិងការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង ដើ�ើម្្បីីជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដ៏៏រីីករាលដាលមួួយ។ ធនាគារយល់់ពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ ហើ�ើយតែ�ងតែ�ស្វែ�ែងរកយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រថ្មីី� ដើ�ើម្្បីីធានាថា
ការអនុុលោ�មតាម ត្រូ�ូវបានបង្កកប់់ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្្សគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគភាពនេះ�ះ ។

ខាងក្រោ��មនេះ�ះជាអាទិិ ភាពសំំ ខាន់់ ៗ របស់់ យើ�ើ ងសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ២
� ០២២ ៖
បន្តតកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់ ធនាគារក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់ ការយល់់ ដឹឹងពីីបុុគ្គគលិិកលើ�ើតម្រូ�ូវការអនុុលោ�មតាម

បណ្តុះះ� �ដំំ ណើ�ើ រការសម្រេ��ចចិិ ត្ដដដោ�យខ្លួួ�នឯងប្រ�កបដោ�យទំំនុុកចិិ ត្តត និិ ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវតាមនៅ�ជួួរការពារ
នៃ�បន្ទាាត់់ទីី១ និិ ងបុុគ្គគលិិកក្រៅ��ស្រុ� ុក

ការអភិិវឌ្ឍឍឥតឈប់់ ឈរនៃ�សមត្ថថភាពអនុុលោ�មភាព និិ ងទេ�ពកោ�សល្យយនៃ�អនាគត

ខាងលើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាបញ្ជីី�អាទិិភាពដែ�លធនាគារបានកំំណត់់សម្រា�ប់់ឆ្នាំ� ំ� ២០២២ នោះ�ះទេ�។ ជាមួួយនឹឹងភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាជុំំ�វិិញបរិិស្ថាា�នសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដោ�យសារតែ�ការ
គំំ រា មកំំ ហែ�ង ជាបន្តតបន្ទាា� ប់់  ដែ� លបង្កកឡើ�ើងដោ�យជំំ ងឺឺ រា តត្្បាត  ធនាគារនឹឹ ងមិិ ន ធ្វែ�ែសប្រ�ហែ�សចំំ ពោះ�ះ ការលេ�ចឡើ�ើងនៃ�ហានិិ ភ័័ យអនុុ លោ� មតាមថ្មីី� និិ ងតម្រូ�ូ វ ការ
ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រកែ�លម្អអ ដើ�ើម្្បីីប្រ�យុុទ្ធធនឹឹងផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អ្ននកជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធដូូចគ្នាា� និិងការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អ្ននកជាប់់ពាក់់ ព័័ន្ធធរបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាល

របាយការណ៍៍
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ងប្រ
ុ� �ចាំំឆ្នាំំ�

ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�តិិបត្តិ�តា
ិ ម

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី�
(ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១
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យើ�ើងធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការ

រីីកចម្រេី�ី�ន

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១
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យើ�ើងរីីកចម្រើ��ើនជាមួួ យគ្នាា

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញវញ ត្ថុ� ុ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១
គិិ តត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២៨២ របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២៨៣ របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
២៨៤ របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន
២៨៥ របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់
២៨៦ កំំណត់់សម្គាា�ល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

For Everyone

282

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

របាយការណ៍៍ស្ថាានភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២០២១

២០២០

កំំ ណត់់
សម្គាាល់់

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

៤

១០.៨៤១.០៩២

៤៤.១៦៦.៦០៩

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

៥

១៥៨.១៧៣.៤៩៩

៦៤៤.៣៩៨.៨៣៥

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៧៤៤.១០៥.៧៥៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៦

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៣១៦.០៥១.៩៨៦

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង
ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

៧

២៥.០០០

១០១.៨៥០

២៥.០០០

១០១.១២៥

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

៨

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

៩

៥៨.៤៦២.៣៧៦

២៣៨.១៧៥.៧២០

៨៧.៧៧០.៦៦២

៣៥៥.០៣២.៣២៨

ទ្រ�ព្្យសកម្មម

ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ

១០

២.៩៤៦.៣៧២

១២.០០៣.៥២០

៣.០៣៨.៦៤៦

១២.២៩១.៣២៣

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់

១១

១២.៨៣៩.៧២៣

៥២.៣០៩.០៣២

១៣.៩៣២.៧៨៤

៥៦.៣៥៨.១១១

ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

១២

៦.៣៣៧.៧៨៨

២៥.៨២០.១៤៨

៣.៨៦៨.១០៩

១៥.៦៤៦.៥០១

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម

១៣

-

-   

១.២៨២.០៧២

៥.១៨៥.៩៨១

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

១៤

៤.៤៥២.០៤៨

១៨.១៣៧.៦៤៤

៣.៩៣៥.៩០៣

១៥.៩២០.៧២៨

៩៩១.១៧៤.៣៦២

៤.០៣៨.០៤៤.៣៥៣

៩៥៤.៧៥៨.០៩៩

៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

បំំណុុល និិងមូូលធន
បំំណុុល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៥

២៤៥.០៨៩.៧១១

៩៩៨.៤៩៥.៤៨៣

១៧០.៥៣០.៧៧៤

៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

១៦

៥៧៧.០១៨.៧៩២

២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៧

២.៦៤១.២៦៣

១០.៧៦០.៥០៥

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

បំំណុុលភតិិសន្្យា

១១

១៣.៨៩៨.៦២០

៥៦.៦២២.៩៨០

១៤.៦៨៩.៩៧០

៥៩.៤២០.៩២៩

ពន្ធធពន្្យារជាបំំណុុល

១៣

៤៨៣.៩៨៨

១.៩៧១.៧៦៧

-

-

បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

១៨

១.៦៥៩.១៨១

៦.៧៥៩.៥០៣

២.០៤០.៥៥៤

៨.២៥៤.០៤១

១៩១.០៩០

៧៧៨.៥០១

១៧៧.៣៣៣

៧១៧.៣១២

៥.៨៣៣.១១៤

២៣.៧៦៤.១០៦

៣.៥៥០.៨៦៦

១៤.៣៦៣.២៥៣

៨៤៦.៨១៥.៧៥៩

៣.៤៤៩.៩២៧.៤០៤

៨២៤.៣៤៧.៧៨៣

៣.៣៣៤.៤៨៦.៧៨៣

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៥៥០.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក

៣១.៦៦១.១៩៩

១២៧.៧៧៦.៤៥៨

៤០.៨៧៦.៥៨៦

១៦៥.២៦៤.៦៥៣

ទុុនបម្រុ�ុងតាមច្្បាប់់

១២.៦៩៧.៤០៤

៥១.៧២៩.២២៤

៤.៥៣៣.៧៣០

១៨.៣៣៨.៩៣៨

ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ប់់បែ�ងចែ�ក

២៥.០០០.០០០

១០១.៨៥០.០០០

១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-

១.២១១.២៦៧

-

៨១.១៣៧

មូូលធនសរុុប

១៤៤.៣៥៨.៦០៣

៥៨៨.១១៦.៩៤៩

១៣០.៤១០.៣១៦

៥២៧.៥០៩.៧២៨

បំំណុុល និិងមូូលធនសរុុប

៩៩១.១៧៤.៣៦២

៤.០៣៨.០៤៤.៣៥៣

៩៥៤.៧៥៨.០៩៩

៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

១៩

បំំណុុលសរុុប

មូូលធន
ដើ�ើមទុុន

ទុុនបម្រុ�ុងផ្សេ�េ�ងៗ

២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៨៦ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣៥១ គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

របាយការណ៍៍ចំំ ណេ�ញ-ខាត និិ ងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ �ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

កំំ ណត់់
សម្គាាល់់

២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

២១

៥១.២៤០.៩៧៣

២០៨.៤៤៨.២៧៨

៤៦.៥២៤.៩៦៤

១៨៩.៦៨២.២៧៨

ចំំណាយការប្រា�ក់់

២១

(២៣.២៤៧.៧៦១)

(៩៤.៥៧១.៨៩២)

(២១.៦៤៨.៥៨៥)

(៨៨.២៦១.២៨១)

ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

២១

២៧.៩៩៣.២១២

១១៣.៨៧៦.៣៨៦

២៤.៨៧៦.៣៧៩

១០១.៤២០.៩៩៧

ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសា

២២

២.២៨៣.២៥៧

៩.២៨៨.២៨៩

២.៣១៣.០០៣

៩.៤៣០.១១៣

ចំំណាយកម្រៃ��ជើ�ើងសា

២២

(៩.០៥៤)

(៣៦.៨៣២)

(៩.៤១៦)

(៣៨.៣៨៩)

ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាសុុទ្ធធ

២២

២.២៧៤.២០៣

៩.២៥១.៤៥៧

២.៣០៣.៥៨៧

៩.៣៩១.៧២៤

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

២៣

៩៣.៣១៥

៣៧៩.៦០៥

៩៣.១៧០

៣៧៩.៨៥៤

(ខាត)/ចំំណេ�ញផ្សេ�េ�ងៗ - សុុទ្ធធ

២៤

(១៩០.៦៤១)

(៧៧៥.៥២៨)

៣១២.៤៧១

១.២៧៣.៩៤៤

(៩៧.៣២៦)

(៣៩៥.៩២៣)

៤០៥.៦៤១

១.៦៥៣.៧៩៨

១.៦០៧.៧២៥

៦.៥៤០.២២៥

(១៤.០០៧.១២០)

(៥៧.១០៧.០២៨)

១.៥១០.៣៩៩

៦.១៤៤.៣០២

(១៣.៦០១.៤៧៩)

(៥៥.៤៥៣.២៣០)

(ខាត)/ចំំណេ�ញប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប

ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

២៥

ចំំណេ�ញ/(ខាត)ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗសុុទ្ធធ

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

២៦

(៦.៥២២.៤១៨)

(២៦.៥៣៣.១៩៦)

(៤.៤៥៥.២៥៧)

(១៨.១៦៤.០៨៣)

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ និិងរំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

២៧

(៣.១៥៤.៩១៣)

(១២.៨៣៤.១៨៦)

(២.៥៥០.៨២៤)

(១០.៣៩៩.៧០៩)

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

២៨

(៣.៨៤៨.០៣៣)

(១៥.៦៥៣.៧៩៨)

(៣.៣១៩.៧៤៦)

(១៣.៥៣៤.៦០៤)

១៨.២៥២.៤៥០

៧៤.២៥០.៩៦៥

៣.២៥២.៦៦០

១៣.២៦១.០៩៥

(៤.៣០៤.១៦៣)

(១៧.៥០៩.៣៣៤)

(៥១១.២២៣)

(២.០៨៤.២៥៥)

១៣.៩៤៨.២៨៧

៥៦.៧៤១.៦៣១

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

១.១៣០.១៣០

-

(១.៦០៨.១១៩)

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� កាត់់កងជាមួួយពន្ធធ

-

១.១៣០.១៣០

-

(១.៦០៨.១១៩)

១៣.៩៤៨.២៨៧

៥៧.៨៧១.៧៦១

២.៧៤១.៤៣៧

៩.៥៦៨.៧២១

១៣.៩៤៨.២៨៧

៥៦.៧៤១.៦៣១

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

១៣.៩៤៨.២៨៧

៥៧.៨៧១.៧៦១

២.៧៤១.៤៣៧

៩.៥៦៨.៧២១

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

២៩

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ៖

ខ្ទទង់់ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

ចំំណេ�ញរបស់់៖
ម្ចាា�ស់់ធនាគារ

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបរបស់់៖
ម្ចាា�ស់់ធនាគារ

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៨៦ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣៥១ គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ �ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

ដែ�លជារបស់់ ម្ចាាស់់ធនាគារ
ដើ�ើមទុុន
ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក
សមតុុល្្យគិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
ឆ្នាំំ��២០២០

ប្រា�ក់់ ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក
ពាន់់ រៀ�ៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ទុុនបម្រុ� ុងតាមច្បាាប់់

ពាន់់ រៀ�ៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៣៩.៧៤៦.៥៤៤ ១៦០.៦៥៧.៤៧០ ១២.៩២២.៣៣៥

ទុុនបម្រុ� ុងមិិ នសម្រា�ប់់ បែ�ងចែ�ក

ពាន់់ រៀ�ៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ទុុនបម្រុ� ុងផ្សេ�េងៗ

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រ
អាមេ�រិិក

៥២.២៧៨.៩៥៨

-

-

-

សរុុប

ពាន់់ រៀ�ៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១.៦៨៩.២៥៦ ១២៧.៦៦៨.៨៧៩ ៥២០.២៥០.៦៨៤

ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

-

-

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

-

-

-

-

-

-

២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ង
ៗ - លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រ
រូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

-

-

-

-

-

-

-

- (១.៦០៨.១១៩)

- (១.៦០៨.១១៩)

ចំំណូូលលម្អិិ�ត
សរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

-

-

២.៧៤១.៤៣៧

១១.១៧៦.៨៤០

-

-

-

-

- (១.៦០៨.១១៩)

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុង
មិិនសម្រា�ប់់
បែ�ងចែ�ក

-

- (១០.០០០.០០០) (៤០.៧៧០.០០០)

-

- ១០.០០០.០០០

៤០.៧៧០.០០០

-

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុង
តាមច្្បាប់់

-

-

-

-

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រ
រូូបិិយប័័ណ្ណណ

- (២.២៥០.០០០)

-

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប
ជាមួួយភាគទុុនិិក

- (២.២៥០.០០០) (១.៦១១.៣៩៥) (៦.៥៦៩.៦៥៧) (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៣.៩៤០.០២០) ១០.០០០.០០០

២.៧៤១.៤៣៧

៩.៥៦៨.៧២១

-

-

-

-

-

-

-

(៣២០.០០០)

-

-

- (២.៣០៩.៦៧៧)

៤០.៤៥០.០០០

-

-

- (២.៣០៩.៦៧៧)

១៨.៣៣៨.៩៣៨ ១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-

៨១.១៣៧ ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨

១៨.៣៣៨.៩៣៨ ១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

-   

៨១.១៣៧ ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨

-    ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៦.៧៤១.៦៣១

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយ
ភាគទុុននិិកក្នុុ�ងនាម
ជាភាគទុុនិិក

៨.៣៨៨.៦០៥ ៣៤.២០០.៣៤៣ (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៤.២០០.៣៤៣)
-

-

-

សមតុុល្្យគិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២០

៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៤០.៨៧៦.៥៨៦ ១៦៥.២៦៤.៦៥៣ ៤.៥៣៣.៧៣០

សមតុុល្្យគិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
ឆ្នាំំ��២០២១

៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៤០.៨៧៦.៥៨៦ ១៦៥.២៦៤.៦៥៣

៤.៥៣៣.៧៣០

២៦០.៣២៣

ចំំណេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

-   

-    ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៦.៧៤១.៦៣១

-   

-   

-   

-   

-   

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ង
ៗ - លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រ
រូូបិិយប័័ណ្ណណ

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-    ១.១៣០.១៣០

ចំំណូូលលម្អិិ�ត
សរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ��

-

- ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៦.៧៤១.៦៣១

-

-

-

-

-

ការផ្ទេ�េរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុង
មិិនសម្រា�ប់់
បែ�ងចែ�ក

-   

-    (១៥.០០០.០០០) (៦១.០២០.០០០)

-   

-    ១៥.០០០.០០០

៦១.០២០.០០០

-   

-   

-   

-   

ការផ្ទេ�េរពីីទុុនបម្រុ�ុង
តាមច្្បាប់់

-   

-    (៨.១៦៣.៦៧៤) (៣៣.២០៩.៨២៦)

៨.១៦៣.៦៧៤

៣៣.២០៩.៨២៦

-   

-   

-   

-   

-   

-   

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�រ
រូូបិិយប័័ណ្ណណ

-   

២.១៧៥.០០០

-   

-   

១៨០.៤៦០

-   

៣៨០.០០០

-   

-   

-   

២.៧៣៥.៤៦០

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប
ជាមួួយភាគទុុនិិក

-   

២.១៧៥.០០០ (២៣.១៦៣.៦៧៤) (៩៤.២២៩.៨២៦)

៨.១៦៣.៦៧៤

៣៣.៣៩០.២៨៦ ១៥.០០០.០០០

៦១.៤០០.០០០

-   

-   

-   

២.៧៣៥.៤៦០

-   

-    ១.១៣០.១៣០

១.១៣០.១៣០ ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៧.៨៧១.៧៦១

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយ
ភាគទុុននិិកក្នុុ�ងនាម
ជាភាគទុុនិិក

សមតុុល្្យគិិតត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២១

-   

៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០ ៣១.៦៦១.១៩៩ ១២៧.៧៧៦.៤៥៨ ១២.៦៩៧.៤០៤

៥១.៧២៩.២២៤ ២៥.០០០.០០០ ១០១.៨៥០.០០០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៨៦ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣៥១ គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

- ១.២១១.២៦៧ ១៤៤.៣៥៨.៦០៣ ៥៨៨.១១៦.៩៤៩
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របាយការណ៍៍លំំ ហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ �ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

កំំ ណត់់
សម្គាាល់់

២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

(១៧.២៧៦.៣០៨)

(៧០.២៨០.០២២)

(៩១.៥៩៣.៣៤៤)

(៣៧៣.៤៣១.៤៩៩)

៤៨.៦៩៥.១៦៩

១៩៨.០៩១.៩៤៧

៤៧.៦៩៣.០២៩

១៩៤.៤៤៤.៤៧៩

(២១.៣៣៩.៩៥២)

(៨៦.៨១០.៩២៥)

(១៩.២៣០.៦៧០)

(៧៨.៤០៣.៤៤២)

(២២.០៦៨)

(៨៩.៧៧៣)

-

-

(២.៩១៩.៤៧៩)

(១១.៨៧៦.៤៤១)

(៣.១៧៥.០៣៣)

(១២.៩៤៤.៦១០)

៧.១៣៧.៣៦២

២៩.០៣៤.៧៨៦

(៦៦.៣០៦.០១៨)

(២៧០.៣៣៥.០៧២)

៣៥.៧៣៣.៥០៧

១៤៥.៣៦៣.៩០៦

(១០.១០៥.៥៧៣)

(៤១.២០០.៤២១)

(១៦.៤៩៩.៩៩៧)

(៦៧.១២១.៩៨៨)

(៧.០៥៦.៣៧៣)

(២៨.៧៦៨.៨៣៣)

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
សាច់់ប្រា�ក់់បានប្រើ��ើក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

៣១.ក

ការប្រា�ក់់បានទទួួល
ការប្រា�ក់់បានបង់់
ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលបានបង់់

១៨

សាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធពីី/(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)សកម្មមភាពប្រ�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

(៨៨១.២៨៤)

(៣.៥៨៥.០៦៣)

(១.៥១៣.៧៦២)

(៦.១៧១.៦០៨)

ការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

១២

(៣.២៩៣.៣៥១)

(១៣.៣៩៧.៣៥២)

(២.៩៦៧.៩៤០)

(១២.១០០.២៩១)

១៥.២៧៣

៦២.១៣១

៣០.២៥២

១២៣.៣៣៧

១៥.០៧៤.១៤៨

៦១.៣២១.៦៣៤

(២១.៦១៣.៣៩៦)

(៨៨.១១៧.៨១៦)

សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
សាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធចេ�ញពីី/(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)សកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន
សាច់់ប្រា�ក់់បានពីីប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៧

២៣.៨២១.៧៩៧

៩៦.៩០៧.០៧០

៦៨.៩៦១.៦៨១

២៨១.១៥៦.៧៧៣

ការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់កម្ចីី�

១៧

(៥៤.៨៦០.០៨៨)

(២២៣.១៧០.៨៣៨)

(៦២.៧៩៣.៥៧២)

(២៥៦.០០៩.៣៩៣)

ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាជាប្រា�ក់់ដើ�ើម

១១

(២.២១៩.៥៤០)

(៩.០២៩.០៨៩)

(៩៨៤.៩១៩)

(៤.០១៥.៥១៥)

(៣៣.២៥៧.៨៣១)

(១៣៥.២៩២.៨៥៧)

៥.១៨៣.១៩០

២១.១៣១.៨៦៥

(១១.០៤៦.៣២១)

(៤៤.៩៣៦.៤៣៧)

(៨២.៧៣៦.២២៤)

(៣៣៧.៣២១.០២៣)

១៩៣.៤៨១.៨១១

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

២៧៦.២១៨.០៣៥

១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

-

៥.៥៤៤.៦៩៦

-

(៥.៦៣៣.៥៤៣)

១៨២.៤៣៥.៤៩០

៧៤៣.២៤២.១៨៥

១៩៣.៤៨១.៨១១

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

សាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធ(បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង)/ពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន

តំំហយសាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលសុុទ្ធធ
សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលដើ�ើមឆ្នាំំ�
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលដំំណាច់់ឆ្នាំំ��

៣០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាមួួយ ពីីទំំព័័រទីី ២៨៦ ដល់់ទំំព័័រទីី ៣៥១  គឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

www.rhbgroup.com.kh
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កំំណត់់សម្គាាល់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំ �ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១.	ព័័ត៌៌ មានទូូទៅ�
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក (ហៅ�កាត់់ថា “ធនាគារ”) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើតឡើ
� �ើងនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២
� ០០៨ និិងបានចុះះ�បញ្ជីីជា
� មួួយក្រ�សួង
ួ ពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម ដោ�យមាន
វិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី�លេ�ខ  ០០០០១៨១២ និិងត្រូ�ូវបានធនាគារជាតិិ នៃ�  កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា  “ធនាគារកណ្តាា�ល”) ផ្តតល់់អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណប្រ�កបអាជីីវកម្មមធនាគារនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣
ខែ�តុុលា  ឆ្នាំំ�២០០៨។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានប្តូូ�រនាមករណ៍៍របស់់ខ្លួួ�នទៅ�ជា ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ម.ក។ ធនាគារគឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�
សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ទាំំងស្រុ�ុងដោ�យធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវមានកម្រិ�ិត  បានចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មមនៅ�ប្រ�ទេ�ស
ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំចុុងក្រោ��យគឺឺក្រុ�ុ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�ខ១១០ កែ�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�ៃទីី២៨ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២២។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានសិិទ្ធិិ�កែ�ប្រែ�� និិងចេ�ញផ្្សាយរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះឡើ�ើងវិិញ។

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ
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	មូូ លដ្ឋាាននៃ�ការរៀ�ៀបចំំ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា (ហៅ�កាត់់ថា  “CIFRS”)
ដែ�លផ្អែ�ែកទាំំងស្រុ�ុងទៅ�តាមស្តតង់់ដារទាំំងអស់់ដែ�លបានចេ�ញផ្្សាយដោ�យ IASB រួួមទាំំងបំំណកស្រា�យ និិងវិិសោ�ធនកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លអាចកើ�ើតមានក្នុុ�ង
កាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយចំំពោះ�ះស្តតង់់ដារនីីមួួយៗ។
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំតាមវិិធីីសាស្រ្ត�តថ្លៃ�ៃដើ�ើម លើ�ើកលែ�ងតែ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។
ធនាគារលាតត្រ�ដាងចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និងបំ
ិ ណុុ
ំ លនីីមួយ
ួ ៗ ដែ�លបានរំំពឹងថានឹ
ឹ
ងប្រ�មូ
ឹ
ល
ូ មកវិិញ ឬត្រូ�ូវទូូទាត់ក្នុ
់ ង
ុ� រយៈៈពេ�លមិិនលើ�ើស១២ខែ� បន្ទាាប់
� ពី
់ ី
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ជារយៈៈពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយលើ�ើសពីី១២ខែ� បន្ទាា�ប់់ពីីការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ជារយៈៈពេ�លវែែង។
ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លស្រ�បទៅ�តាម CIFRS តម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� គណនេ�យ្្យជាក់់លាក់់សំខា
ំ ន់់ៗ។ ហើ�ើយវាក៏៏តម្រូ�វូ ឱ្្យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ធ្វើ�ើកា
� រវិិនិច្ឆ័័�យ
ិ
របស់់ខ្លួន
ួ�  នៅ�ក្នុុងដំ
� ណើ�ើ
ំ រការនៃ�ការអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ គណនេ�យ្្យនេះ�ះផងដែ�រ។ ផ្នែ�ក
ែ ដែ�លទាក់់ទងនឹង
ឹ ការវិិនិច្ឆ័័�យ 
ិ
ឬភាពស្មុុគស្មា
�
ញ
ា� ក្នុុង
� កម្រិ�ិតខ្ពពស់់
ឬផ្នែ�ែកដែ�លការសន្មមត និិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្ដដចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣ ។
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងចេ�ញពីី របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាភាសាខ្មែ�ែរ។ ក្នុុ�ងករណីីមិិនមានសង្គគតិិភាព ឬមានភាពខុុសគ្នាា�
ក្នុុ�ងការបកស្រា�យរវាងភាសាទាំំងពីីរ នោះ�ះត្រូ�ូវយករបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាភាសាខ្មែ�ែរជាគោ�ល។

២.២	ស្តតង់់ ដារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិ ងបំំ ណកស្រា�យ
ក)	ស្តតង់់ ដារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិ ងវិិសោ�ធនកម្មម ដែ�លធនាគារបានអនុុវត្តត
ធនាគារបានអនុុវត្តតស្តតង់់ដារ និិងវិិសោ�ធនកម្មមដូូចខាងក្រោ��មជាលើ�ើកដំំបូូង សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
ឆ្នាំំ�២០២១ ៖

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

x

សម្្បទានសម្រា�ប់់ការជួួលពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកូូវីីដ-១៩ –  វិិសោ�ធនកម្មម CIFRS 16 និិង

x

កំំណែ�ទម្រ�ង់់អត្រា�ការប្រា�ក់់គោ�ល - ដំំណាក់់កាលទីី២ - វិិសោ�ធនកម្មម CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7, និិង CIFRS 16

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.២	ស្តតង់់ ដារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិ ងបំំ ណកស្រា�យ (ត)
ក)	ស្តតង់់ ដារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិ ងវិិសោ�ធនកម្មម ដែ�លធនាគារបានអនុុវត្តត (ត)
វិិសោ�ធនកម្មមខាងលើ�ើនេះ�ះ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើចំំនួួនដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទមុុនៗទេ� ហើ�ើយធនាគារមិិនរំំពឹឹងថាវាមាន
ផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតចំំពោះ�ះការិិយបរិិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងការិិយបរិិច្ឆេ�េទអនាគតទេ�។

ខ)	ស្តតង់់ ដារគណនេ�យ្យយថ្មីី� និិ ងបំំ ណកស្រា�យដែ�លធនាគារមិិ នទាន់់ បានអនុុវត្តត
ធនាគារមិិនបានអនុុវត្តតមុុនកាលកំំណត់នូ
់ វូ ស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យថ្មីី� និិងបំណ
ំ កស្រា�យដែ�លត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្្សាយរួួច ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាន់់ចាំបា
ំ ច់់ត្រូ�វូ អនុុវត្តតសម្រា�ប់់
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ទេ�។ ធនាគារមិិនរំំពឹឹងថាស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតលើ�ើមូូលធនរបស់់ធនាគារ
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នាពេ�លអនាគត និិងចំំពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការនាពេ�លអនាគតខាងមុុខនេះ�ះទេ�។

២.៣

ការប្ដូូ�ររូ ូបិិ យប័័ណ្ណណ
(ក)	រូ ូបិិ យប័័ណ្ណណគោ�ល និិ ងរូ ូបិិ យប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ បង្ហាាញ
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� ការ និិ ងសមតុុល្យយ
ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការជារូូបិយប័
ិ
ណ្ណ
័ ប
ណ រទេ�ស ត្រូ�ូវបានប្ដូូ�រទៅ�ជារូូបិយប័
ិ
ណ្ណ
័ គោ�
ណ ល ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់នាកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ប្រ�តិបត្ដិិ�
ិ ការនោះ�ះ។ ចំំណេ�ញនិិងខាត
ពីីប្រ�តិិបត្ដិិ�ការទាំំងនេះ�ះ និិងពីីការប្ដូូ�រទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលរូូបិិយវត្ថុុ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងក្រៅ��ពីីប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ង
ចំំណេ�ញ-ខាត។
ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងប្រា�ក់់កម្ចីី� ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត ក្នុុ�ងខ្ទទង់់ចំំណាយការប្រា�ក់់។
ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ-ខាត តាមមូូលដ្ឋាា�នចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធ។

(គ)

ការបង្ហាាញជាប្រា�ក់់ រៀ�ៀល
អនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ស្តីី�ពីីគណនេ�យ្្យ និិងសវនកម្មម របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បង្ហាាញ
� ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល។ របាយការណ៍៍ចំណេ�
ំ ញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�ត
ផ្សេ�េ�ងៗ និិងរបាយការណ៍៍លំហូ
ំ រូ សាច់់ប្រា�ក់ត្រូ�
់ វូ បានប្តូូរ� ទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូរ� ប្រា�ក់់មធ្្យមប្រ�ចាំំឆ្នាំ/ំ� ការិិយបរិច្ឆេ�េទ
ិ
។ ទ្រ�ព្្យសកម្មម និងបំ
ិ ណុុ
ំ ល
ដែ�លបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាព    ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នីីមួួយៗ និិងមូូលធនរបស់់ភាគទុុនិិក និិងទុុនបម្រុ�ុង ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ថ្ងៃ�ៃ
បិិទបញ្ជីី� នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូរ� មូូលធនភាគទុុនិក
ិ  និិងទុន
ុ បម្រុ�ុង ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាាល់
� ផ្ទា
់ ល់
ា� ក្នុ
់ ងមូ
ុ� ល
ូ ធន ហើ�ើយលម្អៀ�ៀ�ងពីីការ
ប្តូូ�រផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ។
ធនាគារបានប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូរ� ប្រា�ក់់ផ្លូូវ� ការដែ�លផ្្សព្វវផ្្សាយដោ�យធនាគារកណ្តាាល
� ។ គិិតត្រឹ�ម
ឹ កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ អត្រា�មធ្្យមសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ គឺឺ ១ដុុល្លារា�
អាមេ�រិិក ស្មើ�ើ�នឹង 
ឹ ៤.០៦៨ រៀ�ៀល (២០២០ ៖ ១ដុុល្លារា� អាមេ�រិិកស្មើ�ើ�នឹង 
ឹ ៤.០៧៧ រៀ�ៀល) ហើ�ើយអត្រា�បិិទបញ្ជីី�គឺឺ ១ដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ស្មើ�ើ�នឹង 
ឹ ៤.០៧៤រៀ�ៀល
(២០២០ ៖ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤.០៤៥រៀ�ៀល)។

២.៤

សាច់់ ប្រា�ក់់ និិ ងសាច់់ ប្រា�ក់់សមមូូ ល
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�លកំំណត់់បីីខែ� ឬ
តិិចជាងបីីខែ�ដែ�លធនាគារអាចមានលទ្ធធភាពពេ�ញលេ�ញក្នុុង
� ការដកសាច់់ប្រា�ក់ក្នុ
់ ងគោ�
ុ�
លបំំណងនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់ និង
ិ មានហានិិភ័យបម្រែ��បម្រួ�
័
ល
ួ តម្លៃ�ៃតិិចតួួច។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
(ក) 	ចំំ ណាត់់ ថ្នាាក់់
ធនាគារបែ�ងចែ�កទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន ទៅ�តាមចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នៃ�ការវាស់់វែែងដូូចខាងក្រោ��ម៖
x

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ រួួមមាន សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល និិង
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ និិង

x

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានវាស់់វែែងនាពេ�លបន្ទាា�ប់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ (“OCI”)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�តាមគំំរូូអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យានៃ�លំំហូូរ
សាច់់ប្រា�ក់់របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ចំំណេ�ញឬខាតនឹឹងត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុងចំ
� ណេ�
ំ ញ-ខាត ឬក្នុុង 
� OCI ។ ចំំពោះ�ះការវិិយោ�គក្នុង
ុ� ឧបករណ៍៍
មូូលធនដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ការកត់់ត្រា�គឺអា
ឺ ស្រ័�័យទៅ�លើ�ើជម្រើ��ើសរបស់់ធនាគារនាពេ�លទទួួលស្គាាល់
� លើ�ើ
់ កដំំបូង ថាតើ�ើ
ូ
ធនាគារ
បានទទួួលស្គាា�ល់់ការវិិនិិយោ�គមូូលធនតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�ត (“FVOCI”) ឬទេ�។
(i) 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់ វែ�ងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ង OCI រួួមមាន៖
x

មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ហើ�ើយដែ�លធនាគារបានជ្រើ��ើសរើើ�សនាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង
តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ជាជាងក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

(ii)

ិ ិ ច្ឆ័� យ
ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ ខ្លួួ�នតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ តែ�ក្នុុ�ងករណីីដែ�លស្រ�បតាមលក្ខខណវិនិ
័

ដូូចខាងក្រោ��មប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ៖
x

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ក្នុុ�ងគំំរូូអាជីីវកម្មម ដែ�លមានគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីប្រ�មូូលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា និិង

x

លក្ខខខណ្ឌឌក្នុងកិ
ុ� ច្ច
ិ ស
ច ន្្យាដែ�លនាំំឱ្្យមានកាលបរិិច្ឆេ�េទជាក់់លាក់់នានា ចំំពោះ�ះលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់តែ�ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់
ទៅ�លើ�ើចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើមដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់។

(ខ)

ការទទួួលស្គាាល់់ និិ ងការឈប់់ ទទួួលស្គាាល់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារក្លាា�យជាភាគីីមួួយក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យានៃ�ឧបករណ៍៍ណាមួួយ។ ការទិិញនិិងការលក់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុតា
� មមធ្យោ�ោ�បាយធម្មមតា ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� នា
់ កាលបរិិច្ឆេ�េទជួញ
ួ ដូូរ ជាកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លធនាគារធ្វើ�ើកា
� រទិិញ ឬលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម។
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានគេ�ឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ នៅ�ពេ�លដែ�លសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការទទួួលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះបានហួួសកាលកំំណត់់ ឬ
ត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរ ហើ�ើយធនាគារបានផ្ទេ�េរនូូវរាល់់ហានិិភ័័យជាសារវន្តត និិងផលកម្មមសិិទ្ធិិ�ទំាា�ងអស់់។ ចំំណេ�ញឬខាតពីីការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុវា
� ស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាាល់
� នៅ់ �ក្នុុងចំ
� ណេ�
ំ ញ-ខាត នៅ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានគេ�ឈប់់ទទួល
ួ ស្គាាល់
� ។
់

(គ)

ការវាស់់ វែ�ង
នាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង  ធនាគារវាស់់វែែងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប បូូកបន្ថែ�ែមជាមួួយនឹឹងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗដែ�ល
បានចំំណាយផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្នុុ�ងករណីីដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិនត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត 
(“FVPL”)។ បន្ទាាប់
� ពី
់ កា
ី រទទួួលស្គាាល់
� លើ�ើ
់ កដំំបូងភ្លា
ូ
ម
ា�  សំំវិធា
ិ នធនសម្រា�ប់់ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ (“ECL”) ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� ស
់ ម្រា�ប់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការខាតតាមគណនេ�យ្្យមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត នៅ�ពេ�ល
ទ្រ�ព្្យសកម្មមមួួយត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងថ្មីី�។
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានដេ�រីីវេេទីីវ ត្រូ�ូវបានគេ�គិិតទៅ�លើ�ើចំំនួួនរបស់់វាទាំំងស្រុ�ុងនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់វាសម្រា�ប់់តែ�
ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
(គ)

ការវាស់់ វែ�ង (ត)

ឧបករណ៍៍បំំ ណុុ ល
ការវាស់់វែែងឧបករណ៍៍បំំណុុលគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើគំំរូូអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង លក្ខខណៈៈនៃ�លំំហូរូ សាច់់ប្រា�ក់រ់ បស់់ទ្រ�ព្្យ
សកម្មមនោះ�ះ។ ធនាគារធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឧបករណ៍៍បំំណុុលរបស់់ខ្លួួ�ន ទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនៃ�ការវាស់់វែែង ដូូចខាងក្រោ��ម៖
ថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់៖ ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការប្រ�មូូលលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា ដែ�លលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នោះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់តែ�
ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ (“SPPI”) ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់។ តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានកែ�តម្រូ�ូវទៅ�តាម
សំំវិធា
ិ នធនការខាតឥណទានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ ដែ�លបានទទួួលស្គាាល់
� ។
់  ចំំណូល
ូ ការប្រា�ក់់ពីទ្រ�ព្្
ី
យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុទាំ
� ងនេះ�ះ ត្រូ�
ំ
វូ បានដាក់់បញ្ចូូល
� នៅ�ក្នុុងចំ
� ណូ
ំ ល
ូ
ការប្រា�ក់់ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព។
ចំំពោះ�ះឥណទានផ្តតល់់ឱ្្យបុុគ្គគលិិកដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ទាបជាងអត្រា�ទីីផ្្សារ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន នៃ�ការទូូទាត់់
សាច់់ប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគត និិងធ្វើ�ើ�អប្្បហារតាមអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើទីីផ្្សារ នៃ�ឥណទានប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�។ ចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ងរវាងសាច់់ប្រា�ក់់បានបង់់
និិងតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងពេ�លអនាគតបានទទួួល ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាលាភការរបស់់បុុគ្គគលិិក។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ជាបុុរេេប្រ�ទានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក និិងត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ក្នុុ�ងចំំណាយអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត អាស្រ័�័យទៅ�តាម
ថិិរវេេលានៃ�ឥណទាននោះ�ះ។

ឧបករណ៍៍មូូលធន
ធនាគារវាស់់វែែងឧបករណ៍៍មូូលធនទាំំងអស់់នៅ�ពេ�លបន្ទាា�ប់់មក តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។ ប្រ�សិិនបើ�ើគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនាគារជ្រើ��ើសរើើ�សបង្ហាា�ញចំំណេ�ញ
ឬខាតនៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បចំំពោះ�ះការវិិនិិយោ�គមូូលធន ក្នុុ�ងOCI នោះ�ះមិិនមានការចាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញនាពេ�លបន្ទាា�ប់់មក ចំំពោះ�ះចំំណេ�ញឬខាតនៃ�តម្លៃ�ៃ
សមស្រ�បទៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតទេ� ដោ�យមានការអនុុញ្ញាា�តឱ្្យឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ការវិិនិិយោ�គនោះ�ះ។ ភាគលាភបានពីីការវិិនិិយោ�គប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បានបន្តតទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ជាចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលការទូូទាត់់នោះ�ះ។ ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (និិងការកត់់ត្រា�ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញ) ចំំពោះ�ះការវិិនិិយោ�គមូូលធនវាស់់វែែងតាម FVOCI មិិន
ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ�។

(ឃ)

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ ថ្នាាក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឡើ�ើងវិិញ
ធនាគារធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឡើ�ើងវិិញ នៅ�ពេ�លដែ�លគំំរូូអាជីីវកម្មមសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន មានការប្រែ��ប្រួ�ួល។

(ង)

ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃ ECL តាមមូូលដ្ឋាា�នរំំពឹឹងមើ�ើលទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគត ដែ�លទាក់់ទងជាមួួយនឹឹងឧបករណ៍៍បំំណុុល វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ និិងតាម
FVOCI ជាហានិិភ័យដែ�
័
លកើ�ើតពីីកិច្ច
ិ ស
ច ន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន (រួួមទាំំង ឥណទានវិិបារូូបន៍ និ
៍ ងចំ
ិ ណែ�
ំ កឥណទាន និិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
នដែ�លមិិនទាន់់បានដក)
និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ធនាគារទទួួលស្គាា�ល់់សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ ចំំពោះ�ះការខាតប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
ការវាស់់វែែង ECL ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីី ៖
x

ចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ង និិងចំំនួួនដែ�លបានថ្លឹឹ�ងប្រូ�ូបាប ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងមួួយចំំនួួន

x

ពេ�លវេេលានៃ�តម្លៃ�ៃទឹឹកប្រា�ក់់ និិង

x

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៖
x

ឧបករណ៍៍បំំណុុលវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ និិង

x

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
(ង)

ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ត)

 អនុុវត្តតវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាលផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើបម្រែ��បម្រួ�ួលហានិិភ័័យឥណទាន ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង៖

(i) 	ដំំ ណាក់់កាលទីី ១ ៖ ECL ១២ខែ�
ដំំណាក់កា
់ លទីី១រួួមបញ្ចូូ�លនូូវទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ដែ�
� លមិិនមានកំំណើ�ើនហានិិភ័យ
័ ឥណទានគួួរឱ្្យកត់់សម្គាាល់
� ចាប់
់
តាំ
់ ង
ំ ពីីការទទួួលស្គាាល់
� ់
លើ�ើកដំំបូូង ឬមានហានិិភ័័យឥណទានកម្រិ�ិតទាប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ECL១២ខែ� ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយចំំណូូលការប្រា�ក់់
ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

(ii)	ដំំ ណាក់់កាលទីី ២ ៖ ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល – មិិ នមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
ដំំណាក់់កាលទីី ២ រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង 
(លើ�ើកលែ�ងតែ�វាមានហានិិភ័័យឥណទានទាបនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍) ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។
ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាលត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
�  ហើ�ើយចំ
់
ណូ
ំ ល
ូ ការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានគណនាតាមចំំនួន
ួ តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ។
�

(iii)	ដំំ ណាក់់កាលទីី ៣ ៖ ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល – មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
ដំំណាក់កា
់ លទីី ៣ រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លមានភ័័ស្តុុតា
� ងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាញ
ា� ពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ECL
ពេ�ញមួួយអាយុុកាលត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយចំំណូូលការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានគណនាតាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

(ច)

ការកែ�ប្រែ��ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទាន
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 សារវន្តតពីីលក្ខខខណ្ឌឌដំបូ
ំ ង
ូ ឬទេ�។ ធនាគារធ្វើ�ើបែ�បនេះ�ះដោ�យគិ
�
តពិ
ិ ចា
ិ រណា
ទៅ�លើ�ើកត្តាា�ផ្សេ�េ�ងៗ ក្នុុ�ងចំំណោ�មកត្តាា�ជាច្រើ��ើន ដូូចខាងក្រោ��ម៖
x

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មានផលវិិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ហើ�ើយការកែ�ប្រែ��ពិិតជាអាចជួួយកាត់់បន្ថថយលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា ឱ្្យនៅ�ត្រឹ�ឹមចំំនួួន
ដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់រំំពឹឹងថាមានលទ្ធធភាពបង់់ប្រា�ក់់

x

ថាតើ�ើមានលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី�សំំខាន់់ៗត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ ដូូចជាការបែ�ងចែ�កប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ/ផលចំំណេ�ញដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលធន ដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់
ជាសារវន្តតលើ�ើទិិន្ននន័័យហានិិភ័័យរបស់់ឥណទាននោះ�ះ

x

ការពន្្យារពេ�លឥណទានជាក់់លាក់់ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់មិិនមានផលវិិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

x

ការប្រែ��ប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់ជាក់់លាក់់

x

ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រប្រ�ភេ�ទរូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់ឥណទាន

x

ការដាក់់បញ្ចូូ�លទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� ការធានាផ្សេ�េ�ងៗ ឬការពង្រី�ីកទំំហំំឥណទានដែ�លមានផលបះះពាល់់ជាសារវន្តតលើ�ើ ហានិិភ័័យនៃ�ឥណទាននោះ�ះ

ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌមានភាពខុុសគ្នាា�ជាសារវន្តត ធនាគារឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដើ�ើម និិងទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម “ថ្មីី�” តាមតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�ប និិងគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពថ្មីី�សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមឡើ�ើងវិិញ។ បន្ទាាប់
� ម
់ ក កាលបរិិច្ឆេ�េទឈប់់ទទួល
ួ ស្គាាល់
� ត្រូ�
់ វូ បានចាត់់ទុក
ុ ជា
កាលបរិិច្ឆេ�េទទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង  សម្រា�ប់់ការគណនារកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ រួួមទាំំងការកំំណត់់រកថាតើ�ើមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត
បានកើ�ើតឡើ�ើងឬទេ�។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យ  ធនាគារក៏៏វាយតម្លៃ�ៃផងដែ�រថាតើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថា
មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នាពេ�លទទួួលស្គាាល់
� លើ�ើ
់ កដំំបូង
ូ ឬទេ� ជាពិិសេ�សក្នុុង
� កាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លការចរចាត្រូ�ូវស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យកូូនបំំណុុល ដែ�ល
មិិនមានលទ្ធធភាពទូូទាត់ស
់ ងប្រា�ក់់ទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀងរួួចហើ�ើយ។ លម្អៀ�ៀ�ងនៃ�តម្លៃ�ៃយោ�ង ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� នៅ់ �ក្នុុងចំ
� ណេ�
ំ ញ-ខាត 
ជា “ចំំណេ�ញឬខាត ពីីការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់”់ ។
ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌមិិនខុុសគ្នាា�ជាសារវន្តត នោះ�ះការចរចា ឬការកែ�ប្រែ��មិិនបណ្តាា�លឱ្្យមានការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទេ� ហើ�ើយធនាគារគណនាតម្លៃ�ៃយោ�ង
ដុុលឡើ�ើងវិិញ អាស្រ័�័យទៅ�តាមលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាន  កែ�ប្រែ�� និិងទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណេ�ញឬខាតពីីការកែ�ប្រែ��នេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ង
ចំំណេ�ញ-ខាត។ តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលត្រូ�ូវបានគណនាឡើ�ើងវិិញ ដោ�យធ្វើ�ើ�អប្្បហារលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ដែ�លបានកែ�ប្រែ�� តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព
ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.៥ 	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
(ច)

ការកែ�ប្រែ��ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទាន (ត)

ដំំបូូង  (ឬ អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូវឥណទាន សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានដែ�លបាន
ទិិញ ឬបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។

២.៦	បំំ ណុុ លហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានទទួួលស្គាាល់
� នៅ់ �ពេ�លដែ�លធនាគារក្លាាយ
� ជាភាគីីមួយ នៅ
ួ �ក្នុុងកិ
� ច្ច
ិ ស
ច ន្្យានៃ�ឧបករណ៍៍ណាមួយ
ួ ។ បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារួួមមាន
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់កម្ចីី� បំំណុុលភតិិសន្្យា និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ។
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានទទួួលស្គាាល់
� លើ�ើ
់ កដំំបូង
ូ តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដកចំំណាយប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រ ចំំពោះ�ះបំណុុ
ំ លប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រទាំំងអស់ដែ�
់ លមិិនវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់។ បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាម
ថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ មានដូូចជា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់កម្ចីី� បំំណុុលភតិិសន្្យា និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ។
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានគេ�ឈប់់ទទួល
ួ ស្គាាល់
�  នៅ់ �ពេ�លដែ�លវាត្រូ�ូវបានបង្វិិ�លអស់់ ឬបើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ�វាត្រូ�ូវបានព្រ�មព្រៀ��ៀងឱ្្យបញ្្ឈប់់ការសងប្រា�ក់់តទៅ�ទៀ�ៀត។

២.៧	កិិ ច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ ឥណទាន និិ ងកិិ ច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទានដែ�លធនាគារបានផ្តតល់់ ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមចំំនួួនសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់។ ធនាគារមិិនបានផ្តតល់់កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន
ណាមួួយ ដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ទាបជាងអត្រា�ទីីផ្្សារទេ� ឬកិិច្ចចសន្្យាដែ�លអាចត្រូ�ូវបានទូូទាត់់ជាសាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ឬតាមរយៈៈការផ្តតល់់ ឬការចេ�ញឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតទេ�។
កិិច្ចស
ច ន្្យាធានាផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញវត្ថុុគឺ
� ជា
ឺ កិិច្ចស
ច ន្្យាទាំំងឡាយណាដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យអ្ននកចេ�ញផ្្សាយការធានា ធ្វើ�ើកា
� រទូូទាត់ជា
់ ក់់លាក់់មួយដើ�ើម្្
ួ
បីីផ្តតល់សំ
់ ណងទៅ
ំ
�អ្ននកកាន់់កាប់់
ចំំពោះ�ះការខាតបង់់ដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើង ដោ�យសារកូូនបំំណុុលណាមួួយមិិនបានសងបំំណុុលនៅ�ពេ�លដល់់ថ្ងៃ�ៃកំំណត់់ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�
ឧបករណ៍៍បំំណុុលនោះ�ះ។ ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឱ្្យធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអង្គគភាពផ្សេ�េ�ងៗ ជំំនួួសគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្្បីី
ធានាលើ�ើឥណទាន ឥណទានវិិបារូូបន៍៍ និិងហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ។
ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទផ្តតល់់ការធានានោះ�ះ។ ការធានាត្រូ�ូវបាន
ព្រ�មព្រៀ��ៀងតាមលក្ខខខណ្ឌឌស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតស្មើ�ើភា
� ពគ្នាា� ហើ�ើយតម្លៃ�ៃបុព្វវ
ុ លាភដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀងមានចំំនួន
ួ ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃនៃ�កាតព្វវកិិច្ចក្នុ
ច ង
ុ� ការធានា។ បុុព្វវលាភ
ដែ�លត្រូ�ូវទទួួលនាពេ�លអនាគត មិិនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ទេ�។ បន្ទាា�ប់់មកកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមចំំនួួនណាមួួយដែ�លខ្ពពស់់ជាងគេ�
រវាង ចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមគំំរូូ ECL ក្រោ��ម CIFRS 9 ស្តីី�ពីី “ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�” និិងចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងដក
នឹឹងចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូលបង្គគរ ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍របស់់ CIFRS 15 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 និិងបូូកបន្ថែ�ែម
ជាមួួយនឹឹងការវិិនិិច្ឆ័័�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�ះកិច្ច
ិ ស
ច ន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិច្ច
ិ ស
ច ន្្យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ECL ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� ជា
់ សំំវិធា
ិ នធន (ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្ហាាញ
� ក្នុុងបំ
� ណុុ
ំ លផ្សេ�េ�ងៗ)។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា
�
ក៏៏ដោ�យ ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ ហើ�ើយដែ�លធនាគារមិិនអាចកំំណត់់ ECL ដាច់់ដោ�យឡែ�ក
ចំំពោះ�ះកិច្ច
ិ ស
ច ន្្យាឥណទានដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ពីស
ី មាសធាតុុឥណទានទាំំងនោះ�ះ ECL នៃ�កិិច្ចស
ច ន្្យាដែ�លមិិនទាន់់ដកប្រា�ក់់ ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាាល់
� រួ់ ម
ួ គ្នាា�ក្នុង
ុ�
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទាន។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល ECL រួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា� លើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ឥណទាន នោះ�ះ ECL ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជា
សំំវិិធានធន។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.៨

ការកាត់់ កងឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានកាត់់កង ហើ�ើយចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធបន្ទាា�ប់់ពីីកាត់់កងត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ នៅ� �ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�តាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ក្នុង
ុ� ការកាត់់កងចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានទទួួលស្គាាល់
�  ហើ�ើយ
់
ធនាគារមានបំំណងនឹង
ឹ ទូូទាត់តា
់ មមូូលដ្ឋាាន
�
ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ឬមានបំំណងទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទូូទាត់់បំំណុុលក្នុុ�ងពេ�លដំំណាលគ្នាា�។

២.៩	ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិ ងបរិិក្ខាា រ
ទ្រ�ព្្យសម្្បត្ដិិ� និិងបរិិក្ខាា�រត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំំលស់់បង្គគរ។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមរួួមមានចំំណាយផ្ទាា�ល់់ផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លបានចំំណាយក្នុុ�ងការទិិញទ្រ�ព្្យនោះ�ះ។
ចំំណាយបន្តតបន្ទាប់
ា� ផ្សេ់ �េ�ងៗត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បញ្ចូូល
� ទៅ�ក្នុុងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្
�
យនោះ�ះ ឬត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� ជា
់ ទ្រ�ព្្យដាច់់ដោ�យឡែ�កតាមការសមស្រ�ប តែ�នៅ�ពេ�ល
ដែ�លមានភាពប្រា�កដថាផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាពេ�លអនាគតនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះនឹឹងហូូរចូូលមកក្នុុ�ងធនាគារ ហើ�ើយថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះអាចត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង
គួួរឱ្្យជឿ�ឿជាក់់បានតែ�ប៉ុុ�ណោ្ណះ�ះ�។ រាល់់ចំំណាយលើ�ើការជួួសជុុល និិងការថែ�ទាំំផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលក្នុុ�ង
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង។
សំំណង់កំ
់ ពុ
ំ ង
ុ សាងសង់់មិន
ិ ត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ទេ�។ ការដករំំលស់់លើ�ើទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�និងបរិ
ិ
ក្ខា
ិ រា�  ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់វិធី
ិ សា
ី ស្រ្ត�តរំំលស់់ថេ�រ ដើ�ើម្្បីីបែ�ងចែ�ក
ថ្លៃ�ៃដើ�ើមទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃសំំណល់់របស់់វា  អាស្រ័�័យទៅ�តាមអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

រយៈៈពេ�លរំំលស់់ គិិតជាឆ្នាំំ �
ការកែ�លម្អអលើ�ើទ្រ�ព្្យជួួល

រយៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាង រវាងថិិរវេេលានៃ�កិិច្ចចសន្្យាជួួល និិង អាយុុកាលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់វាចំំនួួន ១០ ឆ្នាំំ�

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�ូវបានកត់់ត្រា�បន្ថថយភ្លាា�មឱ្្យនៅ�ត្រឹ�ឹមតម្លៃ�ៃប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដែ�លអាចស្រ�ង់់
មកវិិញបាន។
ចំំណេ�ញ និិងខាតពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្ដិិ� និិងបរិក្ខា
ិ រា�  ត្រូ�ូវបានកំំណត់ដោ�យធ្វើ�
់
កា
ើ� រប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសាច់់ប្រា�ក់បា
់ នពីីការលក់់ និងតម្លៃ�ៃយោ�ង ហើ�ើយត្រូ�
ិ
វូ បានទទួួលស្គាាល់
� ់
នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។

២.១០	ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូ ូបីី
ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូបី
ូ ដែ�
ី លរួួមមានអាជ្ញាាប័
� ណ្ណ
័ ក
ណ ម្មមវិធី
ិ កុំំ�ព្្យូូទ័
ី
រ័ ដែ�លបានទិិញ និិងចំណាយ
ំ
ពាក់់ព័ន្ធ
័ ផ្សេធ �េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំំលស់់បង្គរគ  និិងការខាត
ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណកម្មមវិិធីីកុំំ�ព្្យូូទ័័រដែ�លបានទិិញ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�មូូលធនកម្មមតាមមូូលដ្ឋាា�នថ្លៃ�ៃដើ�ើមដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ក្នុុ�ងការទិិញ
កម្មមវិិធីីជាក់់លាក់់នោះ�ះមកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�រំំលស់់តាមវិិធីីសាស្រ្ត�តរំំលស់់ថេ�រលើ�ើអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរបស់់វាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៥ឆ្នាំំ�។
ចំំណាយនានាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការថែ�រក្្សាកម្មមវិិធីីកុំំ�ព្្យូូទ័័រ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាចំំណាយនៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.១១

ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិ នមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមរូូបីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់មិិនកំំណត់់ មិិនត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ទេ� និិងត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃរបស់់វា
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
ណាមួួយចង្អុុល
� បង្ហាាញ
� ថា តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វានឹឹងមិន
ិ អាចស្រ�ង់់មកវិិញបាន។ ការខាតបង់់បណ្តាាល
� មកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� តា
់ មចំំនួន
ួ លម្អៀ�ៀ�ង
រវាងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ធៀ�ៀបជាមួួយតម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិិញបាន។ តម្លៃ�ៃដែ�លអាចស្រ�ង់់មកវិិញបានគឺឺជាតម្លៃ�ៃមួួយណាដែ�លខ្ពពស់់ជាងគេ�រវាងតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យនោះ�ះ ដកចំំណាយក្នុង
ុ� ការលក់់ចញ និិងតម្លៃ�ៃនៅ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ក្នុុង
� ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� រកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�វូ បានដាក់់ជាក្រុ�ុមតូូចៗបំំផុត 
ុ
ដែ�លគេ�អាចកំំណត់់លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់របស់់វាដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នា្្�� ដែ�លវាមានឯករាជ្្យទាំំងស្រុ�ុងពីីលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចូូលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬក្រុ�ុមទ្រ�ព្្យសកម្មម
ដទៃ� (ក្រុ�ុមបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់)។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរកមើ�ើលលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការកត់់ត្រា�ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញ នៅ�រៀ�ៀងរាល់់ដំំណាច់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ។
ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុ�កក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។ ការកត់់ត្រា�
ត្រ�លប់់មកវិិញនៃ�ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាតទៅ�តាមចំំនួួនតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ ដែ�លមិិន
លើ�ើសតម្លៃ�ៃយោ�ងដែ�លបានកំំណត់់ កាត់់កងជាមួួយនឹឹងរំំលស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនបានទទួួលស្គាា�ល់់ការខាតដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។

២.១២ 	ភតិិ សន្យាា
ធនាគារជាភាគីីអ្ននកជួួល
នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចសន្្យា ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើកិិច្ចចសន្្យានោះ�ះ ឬខ្លឹឹ�មសាររបស់់វាជាភតិិសន្្យាដែ�រឬទេ�។ កិិច្ចចសន្្យាមួួយ ឬ ខ្លឹឹ�មសារនៃ�កិិច្ចចសន្្យាមួួយ ត្រូ�ូវ
បានចាត់់ទុុកថាជាភតិិសន្្យាប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចសន្្យានោះ�ះផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លណាមួួយ  ជាថ្នូូ�រ
នឹឹងការបង់់ប្រា�ក់់។
កិិច្ចស
ច ន្្យាអាចមានទាំំងធាតុុភតិស
ិ ន្្យា និិងធាតុុមិន
ិ មែ�នភតិិសន្្យា។ ធនាគារបានបែ�ងចែ�កសាច់់ប្រា�ក់ក្នុ
់ ងកិ
ុ� ច្ច
ិ ស
ច ន្្យា ជាធាតុុភតិស
ិ ន្្យា និិងធាតុុមិន
ិ មែ�នភតិិសន្្យា
អាស្រ័�័យថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់វា។
លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងភតិិសន្្យាត្រូ�ូវបានចរចាឡើ�ើងវិិញតាមមូូលដ្ឋាា�នដាច់់ដោ�យឡែ�ក និិងមានលក្ខខខណ្ឌឌខុុសៗពីីគ្នាា�។ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងភតិិសន្្យាមិិនបានបណ្តាា�លឱ្្យ
មានកិិច្ចស
ច ន្្យាណាមួួយ ក្រៅ��ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ដែ�
៍ លបានធានា នៅ�ក្នុុងទ្រ�ព្្
�
យសកម្មមភតិស
ិ ន្្យាដែ�លត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់ដោ�យភាគីីម្ចាា�ស់ជួ
់ ល
ួ នោះ�ះទេ�។ ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ដែ�លត្រូ�ូវបានជួួល អាចនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាទ្រ�ព្្យធានាក្នុុ�ងការខ្ចីី�ប្រា�ក់់ទេ�។
ភតិិសន្្យាត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងជាបំំណុុលពាក់់ព័័ន្ធធ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លបានជួួល មានភាព
រួួចរាល់់សម្រា�ប់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់។
ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលដែ�លកើ�ើតពីីភតិិសន្្យា ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមមូូលដ្ឋាា�នតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន។

(ក)	បំំ ណុុ លភតិិ សន្យាា
បំំណុុលភតិិសន្្យារួួមបញ្ចូូ�លនូូវតម្លៃ�ៃបច្ចុុប្្បន្ននសុ
�
ទ្ធ
ុ នៃ�
ធ ការទូូទាត់ភតិ
់ ស
ិ ន្្យាថេ�រ (រួួមទាំំង ការបង់់ប្រា�ក់ថេ់ �រផ្សេ�េ�ងៗ)ដកនឹឹងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗសម្រា�ប់់
ការជួួលដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាន។
ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្រោ��មជម្រើ��ើសដែ�លអាចពន្្យាររយៈៈពេ�លបាន ប្រ�កបដោ�យភាពសមហេ�តុុផល ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ង
ការវាស់់វែែងបំំណុុល។
ការទូូទាត់ភតិ
់ ស
ិ ន្្យាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើអប្្ប
�
ហារ ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ជាក់់ស្តែ�ែងក្នុងភតិ
ុ�
ស
ិ ន្្យា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មិន
ិ អាចកំំណត់បា
់ នដោ�យភាពងាយស្រួ�ួល
នោះ�ះ ដែ�លជាទូូទៅ�ចំំពោះ�ះករណីីភតិិសន្្យានៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ភាគីីអ្ននកជួួលត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់អត្រា�កំំណើ�ើនប្រា�ក់់កម្ចីី�នោះ�ះ ហើ�ើយវាគឺឺជាអត្រា�ដែ�លភាគីី
អ្ននកជួួលនីីមួួយៗត្រូ�ូ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�។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.១២ 	ភតិិ សន្យាា (ត)
(ក)	បំំ ណុុ លភតិិ សន្យាា (ត)

ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់អត្រា�កំំណើ�ើនប្រា�ក់់កម្ចីី� ធនាគារអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានដោ�យប្រើ��ើហិិរញ្ញញប្្បទានភាគីីទីីបីីដែ�លទទួួលបានពីីភាគីីអ្ននកជួួលនីីមួួយៗ គឺឺជាចំំណុុច
ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ហើ�ើយកែ�តម្រូ�ូវលើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រលក្ខខខណ្ឌឌហិិរញ្ញញប្្បទាន ចាប់់តាំំងពីីហិិរញ្ញញប្្បទានភាគីីទីីបីីទទួួលបាន។
ការទូូទាត់ភតិ
់ ស
ិ ន្្យាត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�ករវាងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងចំណាយ
ំ
ការប្រា�ក់់។ ចំំណាយការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា�ជាបន្ទុុក
� ក្នុុងចំ
� ណេ�
ំ ញ-ខាត ក្នុុង
� រយៈៈពេ�ល
នៃ�ភតិិសន្្យានោះ�ះ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រតាមកាលកំំណត់់មួួយ លើ�ើចំំនួួនសមតុុល្្យបំំណុុលដែ�លនៅ�សល់់ ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនីីមួួយៗ។

(ខ)	ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិ ទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដែ�លរួួមមាន៖
x

ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�បំំណុុលភតិិសន្្យាដែ�លបានវាស់់វែែងលើ�ើកដំំបូូង

x

ការទូូទាត់់ភតិិសន្្យាណាមួួយដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ឬមុុនកាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ដកការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗដែ�លទទួួល
បានពីីការជួួល

x

ចំំណាយផ្ទាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង និិង

x

ចំំណាយសម្រា�ប់់ការជួួសជុុសឡើ�ើងវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាទូូទៅ�ត្រូ�ូវបានដករំំលស់់តាមមូូលដ្ឋាាន
� រំំលស់់ថេ�រ លើ�ើរយៈៈពេ�លណាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាងគេ�រវាង អាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់
របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ រយៈៈពេ�លជួួល។ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានបំំណងជាក់់លាក់់ដ៏ស
៏ មហេ�តុុផលក្នុុង
� 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�ល បណ្តាា�លមកពីីការថយុុចះះតម្លៃ�ៃបង្គគរ
ប្រ�សិិនបើ�ើមាន។

(គ)

ការទូូទាត់់ ភតិិសន្យាាក្រោ��មការលើ�ើកលែ�ងផ្សេ�េងៗ
ការទូូទាត់់នានាដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យាដែ�លមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានតម្លៃ�ៃទាប ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមមូូលដ្ឋាា�នថេ�រ ជា
ចំំណាយនៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត។ ភតិិសន្្យារយៈៈពេ�លខ្លីី� គឺឺជាភតិិសន្្យាទាំំងឡាយណាដែ�លមានរយៈៈពេ�លជួួល១២ខែ� ឬតិិចជាង១២ខែ�។

២.១៣ 	ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលគឺឺជាចំំនួួនប្រា�ក់់ពន្ធធត្រូ�ូវបង់់ លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលជាប់់ពន្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្្បន្នន ផ្អែ�ែកទៅ�តាមអត្រា�ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�ល
ចូូលធរមាន និិងធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមទៅ�តាមបម្រែ��បម្រួ�ួលពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងពន្ធធពន្្យារជាបំំណុុល ដែ�លបណ្តាា�លឱ្្យមានលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន និិងការ
ខាតពន្ធធដែ�លមិិនបានប្រើ��ើប្រា�ស់់។
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបានគណនាតាមមូូលដ្ឋាា�នច្្បាប់់ពន្ធធ ដែ�លបានអនុុម័័តរួួចជាស្ថាា�ពរ ឬត្រូ�ូវបានអនុុម័័តរួួចមួួយផ្នែ�ែកធំំ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទ
រាយការណ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម និិងបង្កើ�ើ�តប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធ។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងវាយតម្លៃ�ៃទៅ�តាមការិិយបរិិច្ឆេ�េទ  អំំពីី
ស្ថាាន
� ភាពដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុងលិ
�
ខិ
ិ តប្រ�
ិ
កាសពន្ធធ ដែ�លទាក់់ទិន
ិ ទៅ�នឹឹងស្ថាន
ា� ភាពដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធ និ
ធ ងបំ
ិ ណ
ំ កស្រា�យរបស់់វា និិងបានពិិចារណា
ថាតើ�ើអាជ្ញាាធ
� រពន្ធធដារនឹឹងទទួល
ួ យកការកត់់ត្រា�ពន្ធដែ�
ធ លមិិនមានភាពច្្បាស់់លាស់់ឬទេ�។ ធនាគារវាស់់វែែងសមតុុល្្យពន្ធធរបស់់ខ្លួន
ួ�  ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើចំំនួន
ួ ដែ�ល
ប្រា�កដថាត្រូ�ូវបង់់ 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�ូវបាន
អនុុម័តរួ
័ ច
ួ មួួយផ្នែ�ក
ែ ធំំ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទ រាយការណ៍៍ និងរំ
ិ ពឹ
ំ ងថាត្រូ�
ឹ
វូ អនុុវត្តតនៅ�ពេ�លពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មមពាក់់ព័ន្ធ
័ ត្រូ�
ធ វូ បានទទួួលស្គាាល់
� ់ ឬ ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំ
់ ណូ
ំ ល
ូ
ពន្្យារជាបំំណុុលត្រូ�ូវបានទូូទាត់់។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.១៣ 	ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល (ត)
ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាាល់
�  លុះះ
់ �ត្រា�តែ�មានភាពប្រា�កដថានឹឹងមានប្រា�ក់់ចំណេ�
ំ ញជាប់់ពន្ធនា
ធ ពេ�លអនាគតសម្រា�ប់់យកលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន
មកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�វូ បានត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យនៅ�រៀ�ៀងរាល់់កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីមួ
ី យ
ួ ៗ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយទៅ�តាមចំំនួន
ួ  ដែ�លទំំនងជា
មិិនមានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់។
ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានកាត់់កងជាមួួយនឹឹងពន្ធធពន្្យារជាបំំណុុល ប្រ�សិិនបើ�ើមានសិិទិ្ធធ�តាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ដើ�ើម្្បីីកាត់់កងបំំណុុលពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ជាមួួយនឹឹងពន្ធធ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុុ�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�វាពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយនឹឹងខ្ទទង់់ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណូូល
លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ឬក្នុុ�ងមូូលធន។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ពន្ធធត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ឬត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងមូូលធនដែ�រ។

២.១៤

ិ នធន
សំំ វិធា
សំំវិធា
ិ នធនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់
� នៅ់ �ពេ�លដែ�លធនាគារមានកាតព្វវកិិច្ចតា
ច មផ្លូូ�វច្្បាប់់ ឬកាតព្វវកិិច្ចប្រ�យោ�
ច
លដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍ពីអតី
ី ត
ី កាល ហើ�ើយ
វាទំំនងជាអាចតម្រូ�ូវឱ្្យមានការចំំណាយធនធានដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះហើ�ើយចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគួួរឱ្្យទុុកចិិត្តតបាន។
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។
សំំវិធា
ិ នធនត្រូ�ូវបានគណនាតាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុប្្បន្នននៃ�ចំ
�
ណាយដែ�
ំ
លត្រូ�ូវទូូទាត់កា
់ តព្វវកិិច្ចនោះ�ះ ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�មុ
ច
ន
ុ បង់់ពន្ធ ដើ�ើម្្
ធ
បីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងការវាយតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារបច្ចុុប្្បន្នន
�
នៃ�តម្លៃ�ៃសាច់់ប្រា�ក់់គិិតតាមពេ�លវេេលា  និិងហានិិភ័័យជាក់់លាក់់ផ្សេ�េ�ងៗនៃ�កាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�សំំវិិធានធនដោ�យសារពេ�លវេេលាដែ�លបានកន្លលង
ផុុត ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាចំំណាយការប្រា�ក់់។

២.១៥	ទុុនបម្រុ� ុង
(ក)	ទុុនបម្រុ� ុងតាមច្បាាប់់
ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានតម្រូ�ូវឱ្្យគណនាសំំវិធា
ិ នធនតាមច្្បាប់់ អនុលោ�
ុ
មទៅ�តាមប្រ�កាសលេ�ខធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ�.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៧ និិងសារាចរណែ�នាំំលេ�ខ ធ៧-០១៨-០០១ ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ២
� ០១៨ ស្តីី�ពីី “ចំំណាត់ថ្នា
់ ក់
ា� ហា
់ និិភ័យ
័ ឥណទាន និិងសំវិំ ធា
ិ នធន
លើ�ើអ៊ិិ�មភែ�រមិិន”។ ប្រ�សិិនបើ�ើសំំវិិធានធនតាមច្្បាប់់បង្គគរ មានចំំនួួនខ្ពពស់់ជាងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃបង្គគរផ្អែ�ែកតាម CIFRS 9 នោះ�ះ ‘ការបំំពេ�ញបន្ថែ�ែ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�ុង
តាមច្្បាប់់ត្រូ�វូ បានតម្កកល់់ទុក
ុ មួួយឡែ�ក ជាទ្រ�នាប់់ទុន
ុ  ហើ�ើយមិិនអាចបែ�ងចែ�កបាន និិងមិន
ិ ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យរួួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុង
� ការគណនាមូូលនិិធិិ
ផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធទេ�។

(ខ)	ទុុនបម្រុ� ុងមិិ នសម្រា�ប់់ បែ�ងចែ�ក
ទុុនបម្រុ�ុងមិន
ិ សម្រា�ប់់បែ�ងចែ�កត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុក យោ�ងទៅ�តាមការអនុុម័ត
័ របស់់ធនាគារកណ្តាាល
�  នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២
� ០២១ និិងនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៥
ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២០ ស្តីី�ពីីការស្នើ�ើ�ឱ្យ្ ធនាគារផ្ទេ�រេ ប្រា�ក់់ចំណេ�
ំ ញរក្្សាទុុក ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមប្រ�កាសរបស់់ធនាគារកណ្តាាល
�  លេ�ខ ធ៧-០១៨-០៦៨
ប្រ�.ក ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ស្តីី�ពីីការកំំណត់ទ្រ�
់ នាប់់ដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាគារ និិង គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ។
�  បម្រែ��បម្រួ�ួលណាមួួយតម្រូ�វូ ឱ្្យមានការ
អនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា ភិិបាល និិងធនាគារកណ្តាា�ល។

២.១៦

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុគ្គគលិិក
(ក)

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី�
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី�ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បង្គគរ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ដែ�លបុុគ្គគលិិកបានបម្រើ��ើការងារឱ្្យធនាគារ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.១៦ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុគ្គគលិិក (ត)
(ខ)

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េងៗ - ការទូូទាត់់ ប្រា�ក់់បំំណាច់់ អតីីតភាពការងារ
នៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៨ រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមលើ�ើច្្បាប់់ស្តីី�ពីីការងារ ដែ�លណែ�នាំំពីីគម្រោ��ង  ការទូូទាត់់ប្រា�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
់
បំ
់ ណាច់
ំ
អតី
់ ត
ី ភាពការងារឱ្យ្ និិយោ�ជិត ដែ�
ិ
ល
មានកិិច្ចចសន្្យាការងារមិិនមានរយៈៈពេ�លកំំណត់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
x

ប្រា�ក់់បំណាច់
ំ
កា
់ រងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� - ចូូលជាធរមានក្នុុងខែ
� �មករា ឆ្នាំំ២
� ០១៩ - ស្មើ�ើ�នឹង 
ឹ ១៥ ថ្ងៃ� នៃ�ប្រា�ក់
ៃ
បៀ�
់ ៀវត្្សរ៍៍ប្រ�ចាំំខែ�របស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ  និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��នីីមួួយៗគិិតជាមធ្្យម ដែ�លត្រូ�ូវទូូទាត់់រៀ�ៀងរាល់់ ៦ ខែ�ម្តតង នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិិថុុនា និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� (៧,៥ ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងការទូូទាត់់ម្តតងៗ)។

x

ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក - និិយោ�ជិិតមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក ស្មើ�ើ�នឹឹង១៥ថ្ងៃ�ៃនៃ�ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍របស់់
ពួួកគេ�ក្នុុងមួ
� យ
ួ ឆ្នាំំ�� គិតចាប់
ិ
តាំ
់ ង
ំ ពីីថ្ងៃ�ចូ
ៃ ល
ូ បម្រើ��ើការងាររហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៨ ហើ�ើយនៅ�តែ�បន្តតការងារជាមួួយធនាគារ។ ការបើ�ើកប្រា�ក់់
បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក អាស្រ័�័យទៅ�តាមចំំនួួនឆ្នាំំ��អតីីតភាពការងាររបស់់បុុគ្គគលិិកម្នាា�ក់់ៗ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីី៦ខែ�នៃ�ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ដុុល
មធ្្យមទេ�។ 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�ើកប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទូូទាត់់ឱ្្យចំំនួួនបីីថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា និិងខែ�ធ្នូូ� ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
នៅ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់ការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិករយៈៈពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�បង្គគរក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ដែ�លបុុគ្គគលិិក
បានបម្រើ��ើការងារឱ្្យធនាគារ។
ប្រា�ក់់បំណាច់
ំ
អតី
់ ត
ី ភាពការងាររំំឭក ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាក់
ា� ជា
់ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ រយៈៈពេ�លវែែង លើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រា�ក់់បំណាច់
ំ
ដែ�
់ លត្រូ�ូវទូូទាត់ក្នុ
់ ង
ុ� រយៈៈពេ�ល
១២ខែ�បន្ទាា�ប់់។ បំំណុុលប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លបានកំំណត់់ នាការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
រាយការណ៍៍ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�កា
ើ� រប៉ាា�ន់ស្មា
់ ន
ា� ឱ្្យបានកាន់់តែ�ល្អនូ
អ វូ តម្លៃ�ៃចុុងក្រោ��យដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ឱ្្យបុុគ្គលិ
គ ក
ិ ជាថ្នូូ�រនឹឹងការបម្រើ��ើការងារឱ្្យធនាគារក្នុុងពេ�
�
ល
បច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងក្នុុ�ងឆ្នាំំ�កន្លលងមក។ តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�អប្្បហារលើ�ើចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទូូទាត់់
នាពេ�លអនាគតប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសាជីីវកម្មមដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់់នៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់បំំណុុលនោះ�ះ។

២.១៧	ចំំ ណូូល និិ ងចំំ ណាយការប្រា�ក់់
ចំំណូូលនិិងចំំណាយការប្រា�ក់់ពីីឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ង “ចំំណូូលការប្រា�ក់់” និិង “ចំំណាយការប្រា�ក់់” ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ចំំណេ�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�កចំំណូល
ូ ការប្រា�ក់់ ឬចំំណាយការប្រា�ក់់ លើ�ើរយៈៈពេ�លដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ។
ធ  អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពគឺឺជាអត្រា� ដែ�លធ្វើ�ើអប្្ប
�
ហារជាក់់ស្តែ�ែងចំពោះ�ះ
ំ
ការទូូទាត់សា
់ ច់់ប្រា�ក់នា
់ ពេ�លអនាគតប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� ឬបង្កាាន់
� ដៃ�ទទួ
់
ល
ួ ប្រា�ក់់ ក្នុង
ុ� រយៈៈពេ�លនៃ�អាយុុកាលប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� របស់់ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ឬក្នុុង
� រយៈៈពេ�លណាមួួយ
ដែ�លខ្លីី�ជាងទៅ�តាមការសមស្រ�ប ចំំពោះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ នៅ�ពេ�លគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាព 
ធនាគារបានកត់់ត្រា�រាល់់លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាទាំំងអស់់នៃ�ឧបករណ៍៍   ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបានរួួមបញ្ចូូ�លនូូវកម្រៃ�� ឬកំំណើ�ើនចំំណាយនានា ដែ�លបានចំំណាយ
ដោ�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�ះ៖
x

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�ើមដករំំលស់់របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

x

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមែ�នជា POCI ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានក្លាា�យជាឥណទានដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃមួួយផ្នែ�ែកធំំ (ឬ ‘ដំំណាក់់កាលទីី ៣’) ដែ�លចំំណូូល
ការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានគណនាដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ចំំពោះ�ះថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់របស់់វា (ឧ. កាត់់កងជាមួួយនឹងសំ
ឹ
វិំ ធា
ិ នធនការខាតឥណទាន
រំំពឹឹងទុុក)។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២.	សេ�ចក្តីី� សង្ខេ�េបគោ�លការណ៍៍គណនេ�យ្យយសំំ ខាន់់ ៗ (ត)
២.១៨	ចំំ ណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសា
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��ក្នុុងដំ
� ណើ�ើ
ំ រការផ្តតល់់ឥណទាន បុុរេេប្រ�ទាន និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន ដែ�លទំំនងជាអាចត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឱ្យ្  ត្រូ�ូវបានពន្្យារ (ជាមួួយនឹងចំ
ឹ ណាយផ្ទា
ំ
ល់
ា� ពា
់ ក់់ព័ន្ធ
័ )
ធ  ហើ�ើយ
ចំំណូល
ូ ដែ�លជាផ្នែ�ក
ែ នៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពរបស់់ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុមួ
� យត្រូ�
ួ
វូ បានទទួួលស្គាាល់
� ដោ�យធ្វើ�
់
និ
ើ� យ័
ិ ត
័ កម្មមទៅ�លើ�ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
របស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នោះ�ះ។

៣.

ការប៉ាាន់់ ស្មាានគណនេ�យ្យយជាក់់ លាក់់ ការសន្មមត និិ ងការវិិនិិច្ឆ័� យ
័
ធនាគារធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការសន្មមតដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើអនាគតកាល។ តាមនិិយមន័័យ  លទ្ធធផលនៃ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្្យកម្រ�ស្មើ�ើ�គ្នាា�ជាមួួយនឹឹងលទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែង
ណាស់់។ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យមាតិិកាព័័ត៌៌មាននៃ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នកាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង អញ្ញញត្រ�ជាក់់លាក់់សំំខាន់់ៗដែ�លជាធាតុុធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតចំំពោះ�ះ
លទ្ធធផល និិងស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរកភាពងាយប្រែ��ប្រួ�ួលរបស់់វាចំំពោះ�ះបម្រែ��បម្រួ�ួលប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�មូូលដ្ឋាា�ន។ ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការសន្មមតចំំពោះ�ះ
តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុល ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បន្ទាា�ប់់ ត្រូ�ូវបានកត់់សម្គាា�ល់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(ក)

ិ នធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក ចំំ ពោះ�ះទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់ វែ�ងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
សំំ វិធា
សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់តម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់គំំរូូស្មុុ�គស្មាា�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៖
x

ការកំំណត់់លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះ�ះកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាក់់លាក់់

x

ជ្រើ��ើសរើើ�សគំំរូូ និិងការសន្មមតសមស្រ�ប សម្រា�ប់់ការវាស់់វែែង ECL

x

ការបង្កើ�ើ�តចំំនួួនសេ�ណារីីយ៉ូូ� និិងការថ្លឹឹ�ងពាក់់ព័័ន្ធធ សម្រា�ប់់ពេ�លអនាគត ចំំពោះ�ះប្រ�ភេ�ទនៃ�ផលិិតផល/ទីីផ្្សារនីីមួួយៗ និិង ECL ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

x

ការបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីវាស់់វែែង ECL

x

ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាលក្ខខណៈៈបុុគ្គល
គ  គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើកា
� រវិិនិច្ឆ័័�យទៅ
ិ
�លើ�ើអនាគត ទាក់់ទិន
ិ នឹឹងការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� ចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់ និងពេ�
ិ
លវេេលានៃ�លំំហូរូ សាច់់ប្រា�ក់់
ពីីតម្លៃ�ៃដែ�លអាចទទួួលស្គាា�ល់់បានសុុទ្ធធ នៃ�តម្លៃ�ៃវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�ជាមូូលដ្ឋាា�ន។

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩នៅ�តែ�មានភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ និិងបង្ហាា�ញនូូវហានិិភ័័យនៃ�ការធ្លាា�ក់់ចុះះ�គួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងពេ�លដែ�ល
វិិធីីសាស្រ្ត�ត និិងការសន្មមតដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការគណនា ECL មិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ួល ធនាគារបានដាក់់បញ្ចូូ�លការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ការសន្មមត និិង
ការវិិនិិច្ឆ័័�យជាក់់លាក់់ដូូចខាងក្រោ��ម ទៅ�ក្នុុ�ងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ និិងកញ្ចចប់់គាំំទ្រ�ពាក់់ព័័ន្ធធ ក្នុុ�ងការវាស់់វែែង ECL ៖
x

ព័័ត៌៌មានអំំពីីម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាពេ�លអនាគត និិងការសន្មមតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ ត្រូ�ូវបានគិិតពិិចារណា រួួមទាំំងផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លមានសក្តាា�នុុពល
នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ ការទទួួលស្គាា�ល់់ភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ដែ�លនៅ�តែ�កើ�ើតមាន ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអំំឡុុងពេ�លមានការរឹឹតត្្បិិតបណ្តាា�លមកពីីការរីីករាលដាលនៃ�
ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ ផលប៉ះះ�ពាល់់រំំពឹឹងទុុកនៃ�ការសម្រួ�ួល និិងវិិធានការនានារបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាល និិង

x

នៅ�ពេ�លកំំណត់់ថាតើ�ើហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ មានការកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ដែ�រឬទេ�ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង  ទាំំងព័័ត៌៌មានផ្នែ�ែក
បរិិមាណ និិងផ្នែ�ែកគុុណភាពត្រូ�ូវបានពិិចារណា រួួមទាំំងការវាយតម្លៃ�ៃឥណទានរបស់់អ្ននកជំំនាញ ព័័ត៌៌មានរំំពឹឹងមើ�ើលទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគត និិងការវិិភាគដែ�លផ្អែ�ែកទៅ�
តាមបទពិិសោ�ធន៍៍សម្រា�ប់់ការខាតបង់់នាពេ�លកន្លលងមករបស់់ធនាគារ។

(ខ)

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េងៗ - ការទូូទាត់់ ប្រា�ក់់បំំណាច់់ អតីីតភាពការងារ
ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងាររំំឭក៖ តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�កាតព្វវកិិច្ចចការការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើកត្តាា�មួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់
ដោ�យមូូលដ្ឋាា�នមួួយ ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់ការសន្មមតមួួយចំំនួួន។ ការសន្មមតដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការកំំណត់់ចំំណាយចុុងក្រោ��យសម្រា�ប់់ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់
អតីីតភាពការងារ រួួមមាន អត្រា�បម្រែ��បម្រួ�ួលបុុគ្គគលិិក និិងអត្រា�អប្្បហារ។ បម្រែ��បម្រួ�ួលណាមួួយក្នុុ�ងការសន្មមតទាំំងនេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ង
របស់់កាតព្វវកិិច្ចចការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣.

ការប៉ាាន់់ ស្មាានគណនេ�យ្យយជាក់់ លាក់់ ការសន្មមត និិ ងការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ (ត)
(គ)

លក្ខខខណ្ឌឌភតិិ សន្យាា
ក្នុុង
� ការកំំណត់ល
់ ក្ខខខណ្ឌឌភតិស
ិ ន្្យា គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិចារណាទៅ�លើ�ើភាពជាក់់ស្តែ�ែង និង
ិ លក្ខខខណ្ឌឌទាំងអស់
ំ
 ដែ�
់ លបង្កើ�ើត
� ឱ្យ្ មានការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ក
ែ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ  ដើ�ើម្្
ច
បីី
អនុុវត្តតជម្រើ��ើសក្នុុ�ងការបន្តតការជួួល ឬជម្រើ��ើសមិិនបន្តតការជួួល។ ជម្រើ��ើសក្នុុ�ងការបន្តតការជួួល (ឬ រយៈៈពេ�លបន្ទាា�ប់់ពីីជម្រើ��ើសបញ្្ឈប់់ការជួួល) ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌភតិិសន្្យា ប្រ�សិិនបើ�ើភតិិសន្្យានោះ�ះមានភាពជាក់់លាក់់សមហេ�តុុផល សម្រា�ប់់ការបន្តតការជួួល (ឬ មិិនបញ្្ឈប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��)។

(ឃ)	ស្ថាា នភាពពន្ធធមិិនច្បាាស់់ លាស់់ និិ ង ពន្ធធយថាហេ�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�ឈមមុុខនឹឹងការបង់់បំំណុុលពន្ធធបន្ថែ�ែមនេះ�ះ បូូករួួមនឹឹងប្រា�ក់់ពិិន័័យ និិងការប្រា�ក់់ ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការកំំណត់់ពន្ធធឡើ�ើងវិិញ លើ�ើ
ចំំណាយសំវិំ ធា
ិ នធនសម្រា�ប់់ឥណទានខាតបង់់ និងពន្ធ
ិ
កា
ធ ត់់ទុក
ុ ពីីសេ�វាលើ�ើការកែ�លម្អអទ្រ�ព្្យជួួល មិិនមានភាពច្្បាស់់លាស់់ថាធនាគារនឹឹងត្រូ�វូ បង់់ពន្ធនេះ�ះទេ� 
ធ
(សម្គាាល់
� ់
៣២ (ឃ))។

៤.

សាច់់ ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

៩.១៥០.៤៣៥

៣៧.២៧៨.៨៧២

៧.៥១៥.១៦៩

៣០.៣៩៨.៨៥៩

ប្រា�ក់់រៀ�ៀល

១.៦៩០.៦៥៧

៦.៨៨៧.៧៣៧

១.២៥៤.៨០៦

៥.០៧៥.៦៩០

១០.៨៤១.០៩២

៤៤.១៦៦.៦០៩

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

រយៈៈពេ�លខ្លីី�៖

៥.	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ� និិ ងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា ល
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១២០.៥៣៤.៥៣៣

៤៩១.០៥៧.៦៨៧

១០៩.៣៨៤.២៨២

៤៤២.៤៥៩.៤២១

៤.៧១៥.៦៦៤

១៩.២១១.៦១៥

៥.៩១៥.៨៣៣

២៣.៩២៩.៥៤៤

៣២.៩២៣.៣០២

១៣៤.១២៩.៥៣៣

៦៨.៦៥៦.៨០៩

២៧៧.៧១៦.៧៩៣

១៥៨.១៧៣.៤៩៩

៦៤៤.៣៩៨.៨៣៥

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៧៤៤.១០៥.៧៥៨

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
គណនីីចរន្តត
គណនីីទូូទាត់់
មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (*)

(*) មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន
ធនាគារបានដាក់់មូល
ូ បត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (“NCD”) ចំំនួន
ួ ៤.២១៩.០៩៧ ដុុល្លារា� អាមេ�រិិក (២០២០ ៖ ៧.៨០៩.៣៩៤ ដុុល្លារា� អាមេ�រិិក) នៅ�ធនាគារកណ្តាាល
� សម្រា�ប់់
ជាទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��លើ�ើហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីគណនីីទូូទាត់់។ មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបានមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល ចំំនួួន ២.៧០០.០០០ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០២០ ៖
៣៤.៤៩០.០០០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក) ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចាំំ�សម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្តតល់់សន្ទទនីីយភាពដោ�យមានការធានា(“LPCO”) (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១៧)។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារមិិនទាន់់ប្រើ��ើឥណទានវិិបារូូបន៍៍ចំំពោះ�ះហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីគណនីីទូូទាត់់នេះ�ះនៅ�ឡើ�ើយទេ�។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៥.	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ� និិ ងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា ល (ត)
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

គណនីីចរន្តត

សូូន្្យ

សូូន្្យ

គណនីីទូូទាត់់

សូូន្្យ

សូូន្្យ

០,០៤% ទៅ� ១,៥៥%

០,៧០% ទៅ� ១,៦០%

មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន

៦.	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ� និិ ងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ
(ក)	វិិភាគតាមស្ថាា នភាពនិិ វាសនដ្ឋាាន
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

៦៣.៧៥៨.៦៣៥

២៥៩.៧៥២.៦៧៩

៦៩.៧៩៨.១៧១

២៨២.៣៣៣.៦០២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

១៥.២៦២.៤៩៣

៦២.១៧៩.៣៩៦

១៥.៥៦៣.៣៥៧

៦២.៩៥៣.៧៧៩

៧៩.០២១.១២៨

៣២១.៩៣២.០៧៥

៨៥.៣៦១.៥២៨

៣៤៥.២៨៧.៣៨១

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ង)

(១.៤៤៣.៣២១)

(៥.៨៨០.០៨៩)

(១.៥៥៩.១២៩)

(៦.៣០៦.៦៧៧)

សរុុប - រយៈៈពេ�លខ្លីី�

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៣១៦.០៥១.៩៨៦

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

(ខ)	វិិភាគតាមប្រ�ភេ�ទគណនីី
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៨៨១.៧០៨

៣.៥៩២.០៧៨

១១.១៨១.៧៣៨

៤៥.២៣០.១៣១

៦២.៨៧៦.៩២៧

២៥៦.១៦០.៦០១

៥៨.៦១៦.៤៣២

២៣៧.១០៣.៤៦៧

៧.៧៦២.៤៩៣

៣១.៦២៤.៣៩៦

១៥.៥៦៣.៣៥៨

៦២.៩៥៣.៧៨៣

៧.៥០០.០០០

៣០.៥៥៥.០០០

-

-

៧៩.០២១.១២៨

៣២១.៩៣២.០៧៥

៨៥.៣៦១.៥២៨

៣៤៥.២៨៧.៣៨១

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ង)

(១.៤៤៣.៣២១)

(៥.៨៨០.០៨៩)

(១.៥៥៩.១២៩)

(៦.៣០៦.៦៧៧)

សរុុប - រយៈៈពេ�លខ្លីី�

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៣១៦.០៥១.៩៨៦

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស៖
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស៖
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៦.	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ� និិ ងការដាក់់ ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េងៗ (ត)
(ខ)	វិិភាគតាមប្រ�ភេ�ទគណនីី (ត)

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

គណនីីចរន្តត

០% ទៅ� ២%

សូូន្្យ

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

១% ទៅ� ៧%

១% ទៅ� ៣,៨%

៧.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់ វែ�ងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំ ណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េងៗ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

២៥.០០០

១០១.៨៥០

២៥.០០០

១០១.១២៥

រយៈៈពេ�លវែែង

មូូលបត្រ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី�
ការវិិនិិយោ�គក្នុុ�ងការិិយាល័័យឥណទាននៃ�កម្ពុុ�ជា

ធនាគារមានការវិិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ងការិិយាល័័យឥណទានកម្ពុុ�ជា (“CBC”) ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ដោ�យសារវាមិិនត្រូ�ូវបាន
កាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរទេ� ហើ�ើយធនាគារបានជ្រើ��ើសរើើ�សយកការទទួួលស្គាា�ល់លើ�ើ
់ កដំំបូង 
ូ ជាការទទួួលស្គាា�ល់ទ្រ�ព្្
់
យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុតា
� ម FVOCI ។ នេះ�ះគឺឺជាវិិធីសា
ី ស្រ្ត�ត
ក្នុុ�ងការវិិនិិយោ�គ ហើ�ើយធនាគារយល់់ឃើ�ើញថាការធើ្វ�វ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់បែ�បនេះ�ះ គឺឺមានភាពសមស្រ�ប។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ការវិិនិិយោ�គនេះ�ះ មានចំំនួួន ២៥.០០០ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។
ភាគលាភបានទទួួលក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�មានចំំនួួន ១៩.៤៤០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០២០ ៖ ២៨.៩៥២ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។ សូូមយោ�ងទៅ�កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៣។
មិិនមានការទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណេ�ញ/ខាត នៅ�ក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗទេ� ដោ�យសារតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វាមានចំំនួួនប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ង។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៨.

ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទានវាស់់ វែ�ងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៣៧៨.៣៨០.៨៦១

១.៥៤១.៥២៣.៦២៨

៣២០.៦០២.៤២៩

១.២៩៦.៨៣៦.៨២៥

៤.៦០៦.០៣៣

១៨.៧៦៤.៩៧៨

៤.៩០៩.៤៥៨

១៩.៨៥៨.៧៥៨

៧៦.៣២៨.៦៧៥

៣១០.៩៦៣.០២២

៥៩.៨៩៦.២២៣

២៤២.២៨០.២២២

៤៥៩.៣១៥.៥៦៩

១.៨៧១.២៥១.៦២៨

៣៨៥.៤០៨.១១០

១.៥៥៨.៩៧៥.៨០៥

៧៧.៧៩៩.៧៩៧

៣១៦.៩៥៦.៣៧៣

៨៦.៨៤៥.៣១១

៣៥១.២៨៩.២៨៣

១២១.០៩២.៣២៩

៤៩៣.៣៣០.១៤៨

៩២.០៨៨.១០១

៣៧២.៤៩៦.៣៦៩

១០.៩៧៦.៥៩៧

៤៤.៧១៨.៦៥៦

១៣.៤៨៦.៥៩៤

៥៤.៥៥៣.២៧៣

ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា�នរបស់់បុុគ្គគលិិក

៥.០២២.២០១

២០.៤៦០.៤៤៧

៤.២៦០.២២៣

១៧.២៣២.៦០២

ឥណទានទិិញយានយន្តតរបស់់បុុគ្គគលិិក

៤៦៣.២៥៣

១.៨៨៧.២៩៣

៤២២.៦៥៦

១.៧០៩.៦៤៤,០០

២.៣៧៦

៩.៦៨០

១៥.៣១៦

៦១.៩៥៤

២១៥.៣៥៦.៥៥៣

៨៧៧.៣៦២.៥៩៧

១៩៧.១១៨.២០១

៧៩៧.៣៤៣.១២៥

ឥណទានដុុលសរុុប

៦៧៤.៦៧២.១២២

២.៧៤៨.៦១៤.២២៥

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ដក៖ សំំវិធា
ិ នធនការខាតឥណទានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ (កំំណត់ស
់ ម្គាាល់
� ់ ៣៤.១.ច.i)

(១៥.១៥៣.៤៦៥)

(៦១.៧៣៥.២១៦)

(១៨.១៥០.៦៨៦)

(៧៣.៤១៩.៥២៧)

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

ឥណទានពាណិិជ្ជជ៖
ឥណទានមានកាលកំំណត់់
ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា�ន
ឥណទានវិិបារូូបន៍៍

ឥណទានអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់៖
ឥណទានមានកាលកំំណត់់
ឥណទានទិិញគេ�ហដ្ឋាា�ន
ឥណទានវិិបារូូបន៍៍

ឥណទានបុុគ្គគលិិកផ្សេ�េ�ងៗ

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

(ក)

ិ នធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក
សំំ វិធា
បម្រែ��បម្រួ�ួលសំំវិិធានសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តបីីដំំណាក់់កាល មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

២.៧៣៦.៦៤៦

១១.១៤៩.០៩៦

១.៤៩៦.៧៥៨

៦.០៥៤.៣៨៦

ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល-មិិនថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន (ដំំណាក់កា
់ លទីី ២)

១១.៣០៧.៤៤០

៤៦.០៦៦.៥១១

១៤.២៦៥.២២២

៥៧.៧០២.៨២៣

ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល-ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន (ដំំណាក់់កាលទីី ៣)

១.១០៩.៣៧៩

៤.៥១៩.៦០៩

២.៣៨៨.៧០៦

៩.៦៦២.៣១៨

១៥.១៥៣.៤៦៥

៦១.៧៣៥.២១៦

១៨.១៥០.៦៨៦

៧៣.៤១៩.៥២៧

ECL ១២ខែ� (ដំំណាក់់កាលទីី ១)

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៨.

ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទានវាស់់ វែ�ងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ (ត)
(ខ)	វិិភាគតាមចំំ ណាត់់ ថ្នាាក់់ឥណទាន
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ចំំនួួនដុុល

៥៤៤.០៣៥.៤៨៦

២.២១៦.៤០០.៥៧០

៤៦៥.២៤២.០៥៧

១.៨៨១.៩០៤.១២១

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៥៨០.៦០៤.៤៤៣

២.៣៦៥.៣៨២.៥០១

៤៩៦.៤២៥.៩១២

២.០០៨.០៤២.៨១៤

២.៧៣៦.៦៤៦

១១.១៤៩.០៩៦

១.៤៩៦.៧៥៨

៦.០៥៤.៣៨៦

ចំំនួួនដុុល

១០១.២៧៤.៩១២

៤១២.៥៩៣.៩៩១

៩១.៥១២.៧៤១

៣៧០.១៦៩.០៣៧

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

១០១.២១៦.៥៩៨

៤១២.៣៥៦.៤២០

៩៣.៤០១.១៧៥

៣៧៧.៨០៧.៧៥៣

១១.៣០៧.៤៤០

៤៦.០៦៦.៥១១

១៤.២៦៥.២២២

៥៧.៧០២.៨២៣

ចំំនួួនដុុល

២៩.៣៦១.៧២៤

១១៩.៦១៩.៦៦៤

២៥.៧៧១.៥១៣

១០៤.២៤៥.៧៧២

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

២៩.៣៨៩.៣៣២

១១៩.៧៣២.១៣៩

២៥.៨២៣.២៥៨

១០៤.៤៥៥.០៧៩

១.១០៩.៣៧៩

៤.៥១៩.៦០៩

២.៣៨៨.៧០៦

៩.៦៦២.៣១៨

ចំំនួួនដុុល

៦៧៤.៦៧២.១២២

២.៧៤៨.៦១៤.២២៥

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង

៧១១.២១០.៣៧៣

២.៨៩៧.៤៧១.០៦០

៦១៥.៦៥០.៣៤៥

២.៤៩០.៣០៥.៦៤៦

១៥.១៥៣.៤៦៥

៦១.៧៣៥.២១៦

១៨.១៥០.៦៨៦

៧៣.៤១៩.៥២៧

ឥណទានដំំណើ�ើរការ

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

ឥណទានក្រោ��មដំំណើ�ើរការ

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

ឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

សរុុប

សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក

(គ)	វិិភាគតាមហានិិ ភ័័ យឥណទាន
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៦១.៤៨៨.០៤៣

២៥០.៥០២.២៨៧

២៥.៦៣២.០៦៨

១០៣.៦៨១.៧១៥

ហានិិភ័័យធម្មមតា

៦១៣.១៨៤.០៧៩

២.៤៩៨.១១១.៩៣៨

៥៥៦.៨៩៤.២៤៣

២.២៥២.៦៣៧.២១៥

ឥណទានដុុលសរុុប

៦៧៤.៦៧២.១២២

២.៧៤៨.៦១៤.២២៥

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ហានិិភ័័យធំំ

ហានិិភ័័យធំំត្រូ�ូវបានកំំណត់់និិយមន័័យដោ�យធនាគារកណ្តាា�លថាជាហានិិភ័័យឥណទានទូូទៅ� ចំំពោះ�ះអ្ននកទទួួលជាឯកត្តតជនណាមួួយ ដែ�លលើ�ើសពីី ១០% នៃ�
មូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធរបស់់ធនាគារ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៨.

ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទានវាស់់ វែ�ងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ (ត)
(ឃ)	វិិភាគតាមទំំ នាក់់ ទំំនង
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១.៣៩៦.៦៦៨

៥.៦៩០.០២៥

៦៣៣.៧៨២

២.៥៦៣.៦៤៨

ភាគីីមិិនពាក់់ព័័ន្ធធ

៦៧៣.២៧៥.៤៥៤

២.៧៤២.៩២៤.២០០

៥៨១.៨៩២.៥២៩

២.៣៥៣.៧៥៥.២៨២

ឥណទានដុុលសរុុប

៦៧៤.៦៧២.១២២

២.៧៤៨.៦១៤.២២៥

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

(ង)	វិិភាគតាមនិិ វាសនដ្ឋាាន
២០២១

និិវាសដ្ឋាា�ន
អនិិវាសដ្ឋាា�ន
ឥណទានដុុលសរុុប

(ច)

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៦៧៤.៤៩២.១២១

២.៧៤៧.៨៨០.៩០១

៥៨២.៣៥៦.៥៤៣

២.៣៥៥.៦៣២.២១៨

១៨០.០០១

៧៣៣.៣២៤

១៦៩.៧៦៨

៦៨៦.៧១២

៦៧៤.៦៧២.១២២

២.៧៤៨.៦១៤.២២៥

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

អត្រា�ការប្រា�ក់់
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជនទាំំងនេះ�ះ មានអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម
ឥណទានអតិិថិិជន

២០២១

២០២០

៤,៥០% - ១៣%

៦,៥០% - ១៣%

៤% - ១៣%

៤% - ១៣%

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៩.	ប្រា�ក់់ តម្កកល់់តាមច្បាាប់់ នៅ�ធនាគារកណ្តាា ល
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៥០.៩៦២.៣៧៦

២០៧.៦២០.៧២០

៨០.២៧០.៦៦២

៣២៤.៦៩៤.៨២៨

៧.៥០០.០០០

៣០.៥៥៥.០០០

៧.៥០០.០០០

៣០.៣៣៧.៥០០

៥៨.៤៦២.៣៧៦

២៣៨.១៧៥.៧២០

៨៧.៧៧០.៦៦២

៣៥៥.០៣២.៣២៨

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច (i)
រយៈៈពេ�លវែែង
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន (ii)

(i)	ទុុនបម្រុ� ុងកាតព្វវកិិ ច្ចច

ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចគឺឺជាទុុនបម្រុ�ុងអប្្បបរមាដែ�លត្រូ�ូវបានគណនាតាមអត្រា� ៧% នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន និិងប្រា�ក់់កម្ចីី�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិងជារូូបិិយប័័ណ្ណណ
ផ្សេ�េ�ងៗ (២០២០ ៖ ៧%)។ ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន និិងប្រា�ក់់កម្ចីី� មិិនមានការប្រា�ក់់ទេ�។

(ii)	ប្រា�ក់់ តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន

យោ�ងតាមប្រ�កាសលេ�ខ ធ៧-០១-១៣៦ប្រ�.ក. ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០០១ ចេ�ញដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល ស្តីី�ពីី “ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន” តម្រូ�ូវ
ឱ្្យធនាគារតម្កកល់់ប្រា�ក់់ចំំនួួន ១០% នៃ�ដើ�ើមទុុនបានបង់់របស់់ធនាគារ ជាប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុននៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល។ ប្រា�ក់់តម្កកល់់នេះ�ះមិិនសម្រា�ប់់
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារទេ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបង្វិិ�លជូូនធនាគារវិិញ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតបញ្ចចប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�
ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

(iii)

អត្រា�ការប្រា�ក់់

ទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

២០២១

២០២០

សូូន្្យ

សូូន្្យ

០,៤៨%

០,៤៨%
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១០.	ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិ ងបរិិក្ខាា រ
ការកែ�លម្អអទ្រ�ព្យយ
ជួួ ល
រយៈៈពេ�លវែ�ង

បរិិក្ខាា រ គ្រឿ��ឿងសង្ហាារិិមនិិ ង
ការិិយាល័័ យ
បរិិក្ខាា របំំ ពាក់់

បរិិក្ខាា រកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

យានយន្តត

ការងារកំំ ពុុ ង
ដំំ ណើ�ើ រការ

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

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

ផ្ទេ�េរ

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

៣.៣៣៩.៩៨៥

២.៦៥៤.៩០៤

៦៤៥.៦០៨

២.២១៤.៩៨៤

៩០៥.១២០

២១៦.៥៤៥

៩.៩៧៧.១៤៦

(២.៣១៣.២០១)

(២.២៣៣.០៩៣)

(៤២៨.៣៣៨)

(១.៥៤៤.៨០១)

(៤១៩.០៦៧)

-

(៦.៩៣៨.៥០០)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

១.០២៦.៧៨៤

៤២១.៨១១

២១៧.២៧០

៦៧០.១៨៣

៤៨៦.០៥៣

២១៦.៥៤៥

៣.០៣៨.៦៤៦

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៤.១៥៣.៣៤១

១.៧០៦.២២៥

៨៧៨.៨៥៧

២.៧១០.៨៩០

១.៩៦៦.០៨៤

៨៧៥.៩២៦

១២.២៩១.៣២៣

១.០២៦.៧៨៤

៤២១.៨១១

២១៧.២៧០

៦៧០.១៨៣

៤៨៦.០៥៣

២១៦.៥៤៥

៣.០៣៨.៦៤៦

បន្ថែ�ែម

៣៦.៣១១

៨៩.២៨៥

១៥.៧៧១

៣១៩.៩៨០

-

៤១៩.៩៣៧

៨៨១.២៨៤

ផ្ទេ�េរ

៤២.៨៤១

-

-

៣៨៥.៨៨៩

-

(៤២៨.៧៣០)

-

ចាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ

-

-

-

-

-

(២៤.៩៥៦)

(២៤.៩៥៦)

លក់់ចេ�ញ

-

-

-

-

(៤៣៥)

-

(៤៣៥)

(១៧៧.១០០)

(១៦១.២៨៨)

(៨៥.២៥២)

(៣៨១.៧៥២)

(១៤២.៧៧៥)

-

(៩៤៨.១៦៧)

៩២៨.៨៣៦

៣៤៩.៨០៨

១៤៧.៧៨៩

៩៩៤.៣០០

៣៤២.៨៤៣

១៨២.៧៩៦

២.៩៤៦.៣៧២

៣.៤១៩.១៣៩

២.៧៤៤.៤០៩

៦៦១.៣៧៩

២.៩២០.៨៥៤

៨៦៥.៩៩០

១៨២.៧៩៦

១០.៧៩៤.៥៦៧

(២.៤៩០.៣០៣)

(២.៣៩៤.៦០១)

(៥១៣.៥៩០)

(១.៩២៦.៥៥៤)

(៥២៣.១៤៧)

-

(៧.៨៤៨.១៩៥)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

៩២៨.៨៣៦

៣៤៩.៨០៨

១៤៧.៧៨៩

៩៩៤.៣០០

៣៤២.៨៤៣

១៨២.៧៩៦

២.៩៤៦.៣៧២

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣.៧៨៤.០៧៩

១.៤២៥.១១៨

៦០២.០៩២

៤.០៥០.៧៧៨

១.៣៩៦.៧៤២

៧៤៤.៧១១

១២.០០៣.៥២០

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

លក់់ចេ�ញ
រំំលស់់
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២០
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�

រំំលស់់
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២១
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១១.	ភតិិ សន្យាា
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)	ចំំ នួួនទឹឹ កប្រា�ក់់ ដែ�លបានទទួួលស្គាាល់់ នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១២.៨៣៩.៧២៣

៥២.៣០៩.០៣២

១៣.៩៣២.៧៨៤

៥៦.៣៥៨.១១១

១.៩២៥.០០៩

៧.៨៤២.៤៨៦

១.៥៣៨.១៥៩

៦.២២១.៨៥៣

១១.៩៧៣.៦១១

៤៨.៧៨០.៤៩៤

១៣.១៥១.៨១១

៥៣.១៩៩.០៧៦

១៣.៨៩៨.៦២០

៥៦.៦២២.៩៨០

១៤.៦៨៩.៩៧០

៥៩.៤២០.៩២៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ (រយៈៈពេ�លវែែង)៖
អគារ

បំំណុុលភតិិសន្្យា៖
រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�� ការបន្ថែ�ែមទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ មានចំំនួួន ២៦៥.០៥៧ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០២០ ៖ ១៣.០៣៦.២៤៦ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។

(ខ)	ចំំ នួួនទឹឹ កប្រា�ក់់ ដែ�លបានទទួួលស្គាាល់់ នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំ ណេ�ញ-ខាត
របាយការណ៍៍ចំំណញ-ខាត បង្ហាា�ញនូូវចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យា ដូូចខាងក្រោ��ម ៖
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១.៣៥៨.១១៨

៥.៥២៤.៨២៤

១.២១៣.៧១០

៤.៩៤៨.២៩៦

ចំំណាយការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុលភតិិសន្្យា (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២១)

៥៨១.៥៧០

២.៣៦៥.៨២៧

៥៣៩.១៤៦

២.១៩៨.០៩៨

ចំំណាយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យារយៈៈពេ�លខ្លីី� (រួួមបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងចំំណាយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ) (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៨)

១០៥.៧៣៦

៤៣០.១៣៤

១៥៣.២៨៥

៦២៤.៩៤៣

២.០៤៥.៤២៤

៨.៣២០.៧៨៥

១.៩០៦.១៤១

៧.៧៧១.៣៣៧

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៧)

លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ចេ�ញសរុុបសម្រា�ប់់ភតិិសន្្យាឆ្នាំំ�២០២១ មានចំំនួួន ១.៧៤៣.៧១៣ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០២០៖ ១.៦៧៧.៣៥០ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១២.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូ ូបីី
កម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័ រ

ការងារកំំ ពុុ ងដំំ ណើ�ើ រការ

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

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

២.០២៣.៤៥៤

១.៨៤៤.៦៥៥

៣.៨៦៨.១០៩

១៣៩.១៣៤

៣.១៥៤.២១៧

៣.២៩៣.៣៥១

២.១៥៣.៤៩៤

(២.១៥៣.៤៩៤)

-

-   

២៤.៩៥៦

២៤.៩៥៦

រំំលស់់

(៨៤៨.៦២៨)

-   

(៨៤៨.៦២៨)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធចុុងគ្រា�

៣.៤៦៧.៤៥៤

២.៨៧០.៣៣៤

៦.៣៣៧.៧៨៨

៦.៦២៦.៨៣៤

២.៨៧០.៣៣៤

៩.៤៩៧.១៦៨

(៣.១៥៩.៣៨០)

-   

(៣.១៥៩.៣៨០)

តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធ

៣.៤៦៧.៤៥៤

២.៨៧០.៣៣៤

៦.៣៣៧.៧៨៨

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

១៤.១២៦.៤០៧

១១.៦៩៣.៧៤១

២៥.៨២០.១៤៨

រយៈៈពេ�លវែ�ង
សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នំាា��ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
តម្លៃ�ៃចុះះ�បញ្ជីី�សុុទ្ធធដើ�ើមគ្រា�
បន្ថែ�ែម
ផ្ទេ�េរ
ចាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
រំំលស់់បង្គគរ

១៣.	ពន្ធធពន្យាារ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៣.៥០០.១៧១

១៤.២៥៩.៦៩៧

៤.០៦៨.៦២៩

១៦.៤៥៧.៦០៣

(៣.៩៨៤.១៥៩)

(១៦.២៣១.៤៦៤)

(២.៧៨៦.៥៥៧)

(១១.២៧១.៦២២)

(៤៨៣.៩៨៨)

(១.៩៧១.៧៦៧)

១.២៨២.០៧២

៥.១៨៥.៩៨១

រយៈៈពេ�លវែែង
ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម
ពន្ធធពន្្យារជាបំំណុុល
ពន្ធធពន្្យារជា(បំំណុុល)/ទ្រ�ព្្យសកម្មមសុុទ្ធធ
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១៣.	ពន្ធធពន្យាារ (ត)
បម្រែ��បម្រួ�ួលពន្ធធពន្្យារជា(បំំណុុល)/ទ្រ�ព្្យសកម្មមសុុទ្ធធ ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ពន្ធធពន្យាារជាទ្រ�ព្យយសកម្មម
បំំ ណុុ ល
ភតិិ សន្យាា

ខាតពីីការ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

រំំលស់់ ពន្លឿ�ឿ�ន
ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
បុុគ្គគលិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

កម្រៃ��ឥណទាន
មិិ នទាន់់ រំំលស់់

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

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�២០២១

២.៩៣៧.៩៩៤

៤៨០.០៧៩

៩១.៩៩៧

២៣.៩៩២

៥៣៤.៥៦៧

៤.០៦៨.៦២៩

កត់់ត្រា�ជា(បន្ទុុ�ក)/ឥណទានក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត

(១៥៨.២៧១)

(៤៨០.០៧៩)

៣.៣៣២

១៤.២២៦

៥២.៣៣៤

(៥៦៨.៤៥៨)

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

២.៧៧៩.៧២៣

-   

៩៥.៣២៩

៣៨.២១៨

៥៨៦.៩០១

៣.៥០០.១៧១

១១.៣២៤.៥៩២

-   

៣៨៨.៣៧០

១៥៥.៧០០

២.៣៩១.០៣៥

១៤.២៥៩.៦៩៧

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

សរុុប

ពន្ធធពន្យាារជាបំំ ណុុ ល
ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមានសិិ ទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់

ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

(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��២០២០

(២.៧៨៦.៥៥៧)

-   

(២.៧៨៦.៥៥៧)

(១១.២៧១.៦២២)

-   

(១១.២៧១.៦២២)

(២.៧៨៦.៥៥៧)

-   

(២.៧៨៦.៥៥៧)

២១៨.៦១២

(១.៤១៦.២១៤)

(១.១៩៧.៦០២)

(២.៥៦៧.៩៤៥)

(១.៤១៦.២១៤)

(៣.៩៨៤.១៥៩)

(១០.៤៦១.៨០៨)

(៥.៧៦៩.៦៥៦)

(១៦.២៣១.៤៦៤)

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១
កត់់ត្រា�ជាឥណទាន/(បន្ទុុ�ក)ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ-ខាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

សរុុប
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១៤.	ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

បុុរេេប្រ�ទានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក

១.៩៥៣.២៥០

៧.៩៥៧.៥៤១

១.៥២០.៦៩២

៦.១៥១.១៩៩

កម្រៃ��ផ្នែ�ែកច្្បាប់់ដែ�លត្រូ�ូវទទួួល

១.៤២៥.៧៦៥

៥.៨០៨.៥៦៧

១.២៩២.៧៩៦

៥.២២៩.៣៦០

៤៧៣.៥០៦

១.៩២៩.០៦៣

៦៤២.៩៧៦

២.៦០០.៨៣៨

៧៦.៥១០

៣១១.៧០២

១៨៨.៩៩០

៧៦៤.៤៦៤

៣៤៧.៩៥៤

១.៤១៧.៥៦៥

១៧៩.៧១៦

៧២៦.៩៥២

៣៩.១២៣

១៥៩.៣៨៧

៥១.៨៩៣

២០៩.៩០៧

១៩៥.៩៧០

៧៩៨.៣៨១

២២៧.០២២

៩១៨.៣០៤

៤.៥១២.០៧៨

១៨.៣៨២.២០៦

៤.១០៤.០៨៥

១៦.៦០១.០២៤

(៦០.០៣០)

(២៤៤.៥៦២)

(១៦៨.១៨២)

(៦៨០.២៩៦)

៤.៤៥២.០៤៨

១៨.១៣៧.៦៤៤

៣.៩៣៥.៩០៣

១៥.៩២០.៧២៨

ប្រា�ក់់កក់់
សម្ភាា�រផ្គគត់់ផ្គគង់់
ចំំណាយបង់់មុុន
ទឹឹកប្រា�ក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធជំំពាក់់ (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៣.គ)
ផ្សេ�េ�ងៗ

ដក៖ សំំវិិធានធនការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ង)

២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

រយៈៈពេ�លខ្លីី�

១.៧៥៦.០៤៧

៧.១៥៤.១៣៥

១.៦៦៩.៧៦៨

៦.៧៥៤.២១២

រយៈៈពេ�លវែែង

២.៦៩៦.០០១

១០.៩៨៣.៥០៩

២.២៦៦.១៣៥

៩.១៦៦.៥១៦

៤.៤៥២.០៤៨

១៨.១៣៧.៦៤៤

៣.៩៣៥.៩០៣

១៥.៩២០.៧២៨

១៥.	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ�របស់់ ធនាគារ និិ ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

២២១.៩៤៥.៦០៥

៩០៤.២០៦.៣៩៥

១៤៩.៨៣៧.១៩៤

៦០៦.០៩១.៤៥០

២២.៤៩៥.៥៤៩

៩១.៦៤៦.៨៦៧

១៨.២៦៨.២៩១

៧៣.៨៩៥.២៣៧

៦៤៨.៥៥៧

២.៦៤២.២២១

២.៤២៥.២៨៩

៩.៨១០.២៩៤

២៤៥.០៨៩.៧១១

៩៩៨.៤៩៥.៤៨៣

១៧០.៥៣០.៧៧៤

៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
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

២០២១

២០២០

០%-២,៧០%

០%-២,៧៨%

០,៥០%

០,៥០%

០,៨៩%-៧,០០%

០,៨៩%-២,៤០%

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១៦.	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ�របស់់ អតិិ ថិិជន
២០២១

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៣៨១.៥៣២.៥៣១

១.៥៥៤.៣៦៣.៥៣១

៣៧៥.៨៨៦.៨៤៧

១.៥២០.៤៦២.២៩៦

១៤៧.១១៨.៩១៦

៥៩៩.៣៦២.៤៦៤

១៥៦.៨៥៣.៦៩៧

៦៣៤.៤៧៣.២០៤

៤៨.៣៦៧.៣៤៥

១៩៧.០៤៨.៥៦៤

៦៦.៣៦៥.៣០៤

២៦៨.៤៤៧.៦៥៥

៥៧៧.០១៨.៧៩២

២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

២០២១

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៥៧២.១៦៤.៣៦១

២.៣៣០.៩៩៧.៦០៧

៥៨៥.៤៥៥.៣៣៩

២.៣៦៨.១៦៦.៨៤៦

៤.៨៥៤.៤៣១

១៩.៧៧៦.៩៥២

១៣.៦៥០.៥០៩

៥៥.២១៦.៣០៩

៥៧៧.០១៨.៧៩២

២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

០% - ២,៣៨%

០% - ២,៣៨%

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ

០,៥០% - ១,២៥%

០,៥០% - ១,២៥%

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

១,៥០% - ៦,៥០%

១,៥០% - ៦,៦៨%

គណនីីចរន្តត

១៧. 	ប្រា�ក់់ កម្ចីី�
ប្រា�ក់់កម្ចីី�ពីីធនាគារកណ្តាា�ល គឺឺជាប្រា�ក់់កម្ចីី�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្តតល់់សន្ទទនីីយភាព ដោ�យមានការធានា (“LPCO”) គឺឺជាប្រា�ក់់កម្ចីី�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដែ�លមានរយៈៈពេ�ល
ក្នុុ�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
៣% ទៅ� ៥,២៥% (២០២០ ៖ ២,៧០% ទៅ� ៤,៥០%)។
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើម

២.៥៧៧.៣១៩

១០.៤៩៩.៩៩៧

៣៣.៨៥៦.៦៤២

១៣៦.៩៥០.១១៧

ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់

៦៣.៩៤៤

២៦០.៥០៨

៣៩៥.៧៩៦

១.៦០០.៩៩៥

២.៦៤១.២៦៣

១០.៧៦០.៥០៥

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

LPCO នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល - រយៈៈពេ�លខ្លីី�៖

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១៧. 	ប្រា�ក់់ កម្ចីី� (ត)
បម្រែ��បម្រួ�ួលបំំណុុលដែ�លកើ�ើតមកពីីសកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន – ប្រា�ក់់កម្ចីី�
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

២៧.៦១១.១៥៨

១១២.៥១៥.៤៦៩

ការបន្ថែ�ែម

២៣.៨២១.៧៩៧

៩៦.៩០៧.០៧០

៦៨.៩៦១.៦៨១

២៨១.១៥៦.៧៧៣

(៥៤.៨៦០.០៨៨)

(២២៣.១៧០.៨៣៨)

(៦២.៧៩៣.៥៧២)

(២៥៦.០០៩.៣៩៣)

៦៧៩.០៥២

២.៧៦២.៣៨៤

១.២២២.៦១៦

៤.៩៨៤.៦០៥

(៩២៩.៦៥៦)

(៣.៧៨១.៨៤១)

(៩៩៨.៣១៩)

(៤.០៧០.១៤៧)

(៣២២.២៨០)

(១.៣១១.០៣៥)

២៤៨.៨៧៤

១.០១៤.៦៥៩

-

៨០៣.៦៥៣

-

(១.០៤០.៨៥៤)

២.៦៤១.២៦៣

១០.៧៦០.៥០៥

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

ការទូូទាត់់សង
ចំំណាយការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�(កំំណត់់សម្គាា�ល់់២១)
ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការផ្តោះ�ះ��ប្តូូ�រ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

១៨. 	បំំ ណុុ លពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ �
២០២១

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៩)
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលបានបង់់
ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នខ្វះះ�/(លើ�ើស)នៃ�ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ��   របស់់ឆ្នាំំ��មុុន
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

២.០៤០.៥៥៤

៨.២៥៤.០៤១

២.៨៩៣.៧៥៣

១១.៧៩២.០៤៣

២.១៩៧.២៥៩

៨.៩៣៨.៤៥០

២.៥២៩.២៧៧

១០.៣១១.៨៦១

(២.៩១៩.៤៧៩)

(១១.៨៧៦.៤៤១)

(៣.១៧៥.០៣៣)

(១២.៩៤៤.៦១០)

៣៤០.៨៤៧

១.៣៨៦.៥៦៤

(២០៧.៤៤៣)

(៨៤៥.៧៤៥)

-

៥៦.៨៨៩

-

(៥៩.៥០៨)

១.៦៥៩.១៨១

៦.៧៥៩.៥០៣

២.០៤០.៥៥៤

៨.២៥៤.០៤១

១៩.	បំំ ណុុ លផ្សេ�េងៗ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

មូូលប្្បទានបត្រ�សម្រា�ប់់ប្រ�មូូលប្រា�ក់់

៣.២១៥.២៤៥

១៣.០៩៨.៩០៨

១.៨៦០.១០៥

៧.៥២៤.១២៥

បង្គគរប្រា�ក់់រង្វាា�ន់់

១.២៧៤.០០៦

៥.១៩០.៣០០

៤១៤.០៣១

១.៦៧៤.៧៥៥

ពន្ធធត្រូ�ូវបង់់ផ្សេ�េ�ងៗ

៣៨១.៨៩៦

១.៥៥៥.៨៤៤

២៦៩.៤៧៤

១.០៩០.០២២

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក លើ�ើកិិច្ចចសន្្យា
ផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤.១.ច.ii)

៣៦៨.៤៨៨

១.៥០១.២២០

៣៧៧.៩២៦

១.៥២៨.៧១១

បង្គគរចំំណាយផ្សេ�េ�ងៗ

៣៤១.២១៧

១.៣៩០.១១៨

១៣៦.១៧៣

៥៥០.៨២០

ផ្សេ�េ�ងៗ

២៥២.២៦២

១.០២៧.៧១៦

៤៩៣.១៥៧

១.៩៩៤.៨២០

៥.៨៣៣.១១៤

២៣.៧៦៤.១០៦

៣.៥៥០.៨៦៦

១៤.៣៦៣.២៥៣

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

១៩.	បំំ ណុុ លផ្សេ�េងៗ (ត)
២០២១

រយៈៈពេ�លខ្លីី�
រយៈៈពេ�លវែែង

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៥.៧២១.៩០៣

២៣.៣១៤.២៥៩

៣.៤៣៩.៦៥៥

១៣.៩១០.០៦៨

១១១.២១១

៤៤៩.៨៤៧

១១១.២១១

៤៥៣.១៨៥

៥.៨៣៣.១១៤

២៣.៧៦៤.១០៦

៣.៥៥០.៨៦៦

១៤.៣៦៣.២៥៣

២០.	ដើ�ើមទុុន
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ដើ�ើមទុុនចុះះ�បញ្ជីី�សរុុបរបស់់ធនាគារមានចំំនួួន ៧៥.០០០.០០០ភាគហ៊ុុ�ន(២០២០ ៖ ៧៥.០០០.០០០ ភាគហ៊ុុ�ន) ដែ�លមានតម្លៃ�ៃ
ចារិិក១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន (២០២០៖ ១ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន)។ ភាគហ៊ុុ�នដែ�លបានអនុុម័័តទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្្សាយ និិងបានបង់់ប្រា�ក់់
រួួចរាល់់ទាំំងស្រុ�ុង។
២០២១

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

-

២.១៧៥.០០០

-

(២.២៥០.០០០)

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៥៥០.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

២១.	ចំំ ណូូលការប្រា�ក់់ សុុទ្ធធ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៤៩.៣០១.៩៣៥

២០០.៥៦០.២៧២

៤៤.៥២៤.៦៥៦

១៨១.៥២៧.០២៣

១.៨៦៤.១៨៤

៧.៥៨៣.៥០១

១.៦១០.២៧៣

៦.៥៦៥.០៨៣

៧៤.៨៥៤

៣០៤.៥០៥

៣៩០.០៣៥

១.៥៩០.១៧២

៥១.២៤០.៩៧៣

២០៨.៤៤៨.២៧៨

៤៦.៥២៤.៩៦៤

១៨៩.៦៨២.២៧៨

(១៩.៣៧០.៨០៥)

(៧៨.៨០០.៤៣៤)

(១៧.៥០១.៩៥៦)

(៧១.៣៥៥.៤៧៥)

(២.៦១៦.៣៣៤)

(១០.៦៤៣.២៤៧)

(២.៣៨៤.៨៦៧)

(៩.៧២៣.១០៣)

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

(៦៧៩.០៥២)

(២.៧៦២.៣៨៤)

(១.២២២.៦១៦)

(៤.៩៨៤.៦០៥)

បំំណុុលភតិិសន្្យា

(៥៨១.៥៧០)

(២.៣៦៥.៨២៧)

(៥៣៩.១៤៦)

(២.១៩៨.០៩៨)

(២៣.២៤៧.៧៦១)

(៩៤.៥៧១.៨៩២)

(២១.៦៤៨.៥៨៥)

(៨៨.២៦១.២៨១)

២៧.៩៩៣.២១២

១១៣.៨៧៦.៣៨៦

២៤.៨៧៦.៣៧៩

១០១.៤២០.៩៩៧

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
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

រួួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ មានចំំណូូលការប្រា�ក់់បង្គគរលើ�ើឥណទានដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ
ចំំនួួន ៣.១៨៦.៥១៨ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (២០២០ ៖ ១.៦១៥.៧៧១ ដុុល្លាា�រអាមរិិក)។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២២.	ចំំ ណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសាសុុទ្ធធ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៧៣៩.៦២២

៣.០០៨.៧៨២

១.០១៦.០១៧

៤.១៤២.៣០១

កម្រៃ��ពីីការសងឥណទានមុុនកាលកំំណត់់

៥០៤.១៩៨

២.០៥១.០៧៧

៤៣៦.១០៨

១.៧៧៨.០១២

កម្រៃ��ពីីឥណទានវិិបារូូបន៍៍មិិនបានប្រើ��ើ

២៩៩.១០៥

១.២១៦.៧៥៩

២៨៤.៦៨៦

១.១៦០.៦៦៥

កម្រៃ��សេ�វាឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម

២៥៩.០១៥

១.០៥៣.៦៧៣

១៣៩.៤៥៣

៥៦៨.៥៥០

៤៨១.៣១៧

១.៩៥៧.៩៩៨

៤៣៦.៧៣៩

១.៧៨០.៥៨៥

២.២៨៣.២៥៧

៩.២៨៨.២៨៩

២.៣១៣.០០៣

៩.៤៣០.១១៣

(៩.០៥៤)

(៣៦.៨៣២)

(៩.៤១៦)

(៣៨.៣៨៩)

២.២៧៤.២០៣

៩.២៥១.៤៥៧

២.៣០៣.៥៨៧

៩.៣៩១.៧២៤

ចំំណូូលកម្រៃ��ជើ�ើងសា៖
កម្រៃ��ពីីសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់

កម្រៃ��ផ្សេ�េ�ងៗ

ចំំណាយកម្រៃ��ជើ�ើងសា
ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាសុុទ្ធធ

២៣.	ចំំ ណូូលប្រ�តិិបត្តិ�ិការផ្សេ�េងៗ
២០២១

ចំំណូូលភាគលាភ
ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១៩.៤៤០

៧៩.០៨២

២៨.៩៥២

១១៨.០៣៧

៧៣.៨៧៥

៣០០.៥២៣

៦៤.២១៨

២៦១.៨១៧

៩៣.៣១៥

៣៧៩.៦០៥

៩៣.១៧០

៣៧៩.៨៥៤

២៤. (ខាត)/ចំំ ណេ�ញផ្សេ�េងៗ - សុុទ្ធធ
២០២១

(ខាត)/ចំំណេ�ញពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណសុុទ្ធធ
ចំំណេ�ញ/(ខាត)ពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមសុុទ្ធធ

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

(២០៥.៤៧៩)

(៨៣៥.៨៨៩)

៣១៦.០៣៦

១.២៨៨.៤៧៩

១៤.៨៣៨

៦០.៣៦១

(៣.៥៦៥)

(១៤.៥៣៥)

(១៩០.៦៤១)

(៧៧៥.៥២៨)

៣១២.៤៧១

១.២៧៣.៩៤៤

www.rhbgroup.com.kh

314

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២៥. ខាតបណ្តាា លមកពីី ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១.២៦៣.៤០៩

៥.១៣៩.៥៤៨

(១៤.៦៧២.២៨៣)

(៥៩.៨១៨.៨៩៨)

១១០.៩១៨

៤៥១.២១៤

-

-

១.៣៧៤.៣២៧

៥.៥៩០.៧៦២

(១៤.៦៧២.២៨៣)

(៥៩.៨១៨.៨៩៨)

៩.៤៣៨

៣៨.៣៩៤

(៣៣៨.៤៣៩)

(១.៣៧៩.៨១៦)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

១១៥.៨០៨

៤៧១.១០៧

៧៧៩.៥០៤

៣.១៧៨.០៣៨

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

១០៨.១៥២

                 ៤៣៩.៩៦២

២២៤.០៩៨

៩១៣.៦៤៨

១.៦០៧.៧២៥

៦.៥៤០.២២៥

(១៤.០០៧.១២០)

(៥៧.១០៧.០២៨)

កត់់ត្រា�ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានត្រ�ឡប់់មកវិិញ/(កត់់ត្រា�ជាចំំណាយ)៖
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
បំំណុុលអាក្រ�ក់់ប្រ�មូូលបានមកវិិញ

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២៦.	ចំំ ណាយបុុគ្គគលិិក
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៤.៥០៥.៩៥៧

១៨.៣៣០.២៣៣

៣.៧៣៨.៧៣៤

១៥.២៤២.៨១៩

១.៣៨៧.១៤៨

៥.៦៤២.៩១៨

២៣៧.៨០៦

៩៦៩.៥៣៥

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់បំំណាច់់អតីីតភាពការងារ

២៨៨.២៩០

១.១៧២.៧៦៤

១៥៨.៧០៥

៦៤៧.០៤០

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េ�ងៗ

៣៤១.០២៣

១.៣៨៧.២៨១

៣២០.០១២

១.៣០៤.៦៨៩

៦.៥២២.៤១៨

២៦.៥៣៣.១៩៦

៤.៤៥៥.២៥៧

១៨.១៦៤.០៨៣

ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ និិងប្រា�ក់់ម៉ោ�ោ�ង
ប្រា�ក់់រង្វាា�ន់់ និិងចំំណាយប្រា�ក់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

២៧.	រំំលស់់ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិ ងបរិិក្ខាា រ និិ ងរំំលស់់ ទ្រ�ព្យយសកម្មមអរូ ូបីី
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១.៣៥៨.១១៨

៥.៥២៤.៨២៤

១.២១៣.៧១០

៤.៩៤៨.២៩៦

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១០)

៩៤៨.១៦៧

៣.៨៥៧.១៤៣

៨៥៨.៣៨០

៣.៤៩៩.៦១៥

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១២)

៨៤៨.៦២៨

៣.៤៥២.២១៩

៤៧៨.៧៣៤

១.៩៥១.៧៩៨

៣.១៥៤.៩១៣

១២.៨៣៤.១៨៦

២.៥៥០.៨២៤

១០.៣៩៩.៧០៩

រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១១)

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២៨.	ចំំ ណាយប្រ�តិិបត្តិ�ិការផ្សេ�េងៗ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៨៦៣.៦៩៤

៣.៥១៣.៥០៧

៧៧៥.៦៣៩

៣.១៦២.២៨០

ចំំណាយសនិ្តត�សុុខ

៣២៨.៤២៣

១.៣៣៦.០២៥

៣១៤.២៧៦

១.២៨១.៣០៣

កម្រៃ��សេ�វាផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និិងសេ�វាវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

២៨៦.២៤៣

១.១៦៤.៤៣៧

១២៣.២៩០

៥០២.៦៥៣

កម្រៃ��អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ

២៧២.៨៦៣

១.១១០.០០៧

២៧២.៣២៣

១.១១០.២៦១

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

២២៨.៤៧៥

៩២៩.៤៣៦

២៣៤.២៣៥

៩៥៤.៩៧៦

ចំំណាយធានារ៉ាា�ប់់រង

២១៧.៩៣៣

៨៨៦.៥៥១

១៩៥.៧០៧

៧៩៧.៨៩៧

ចំំណាយទំំនាក់់ទំំនង

១៧៤.៣៤១

៧០៩.២១៩

១២៣.៦៨២

៥០៤.២៥២

ចំំណាយដំំណើ�ើរការយានយន្តត

១២៧.៥៣២

៥១៨.៨០០

១១០.៨០១

៤៥១.៧៣៦

ចំំណាយជួួលពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភតិិសន្្យាដែ�លមាន  រយៈៈពេ�លខ្លីី�

១០៥.៧៣៦

៤៣០.១៣៤

១៥៣.២៨៥

៦២៤.៩៤៣

ផ្្សាយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

១០៥.១៤៧

៤២៧.៧៣៨

១១៥.៧៧៥

៤៧២.០១៥

សម្ភាា�រផ្គគត់់ផ្គគង់់ការិិយាល័័យ 

៧៥.១៩៩

៣០៥.៩១០

៧២.៧៣២

២៩៦.៥២៨

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ការស្នាា�ក់់នៅ� និិងអាហារ

៥៥.២៩៧

២២៤.៩៤៨

៥១.១៩៦

២០៨.៧២៦

សេ�វាធនាគារ

៥៣.៩១៨

២១៩.៣៣៨

២៣៧.២៥៩

៩៦៧.៣០៥

កម្រៃ��របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៣.ង)

៣៦.៩៤៥

១៥០.២៩២

៣០.០៥៧

១២២.៥៤២

៣.៧៧៨

១៥.៣៦៩

៦១.៨១៥

២៥២.០២០

៩១២.៥០៩

៣.៧១២.០៨៧

៤៤៧.៦៧៤

១.៨២៥.១៦៧

៣.៨៤៨.០៣៣

១៥.៦៥៣.៧៩៨

៣.៣១៩.៧៤៦

១៣.៥៣៤.៦០៤

ចំំណាយជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំ

ការបោះ�ះពុុម្ពព និិងទម្រ�ង់់បែ�បបទផ្សេ�េ�ងៗ
ផ្សេ�េ�ងៗ

២៩.	ចំំ ណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
២០២១

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន(ខ្វះះ�)/លើ�ើសនៃ�ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�របស់់ឆ្នាំំ��មុុន

ពន្ធធពន្្យារលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

២.១៩៧.២៥៩

៨.៩៣៨.៤៥០

២.៥២៩.២៧៧

១០.៣១១.៨៦១

៣៤០.៨៤៧

១.៣៨៦.៥៦៤

(២០៧.៤៤៣,០០)

(៨៤៥.៧៤៥,០០)

២.៥៣៨.១០៦

១០.៣២៥.០១៤

២.៣២១.៨៣៤

៩.៤៦៦.១១៦

១.៧៦៦.០៥៧

៧.១៨៤.៣២០

(១.៨១០.៦១១)

(៧.៣៨១.៨៦១)

៤.៣០៤.១៦៣

១៧.៥០៩.៣៣៤

៥១១.២២៣

២.០៨៤.២៥៥
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

២៩.	ចំំ ណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល (ត)
(i)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់រវាងចំំ ណយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល និិ ងចំំ ណេ�ញតាមគណនេ�យ្យយ
២០២១

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

ពន្ធធគណនាតាមអត្រា� ២០%

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១៨.២៥២.៤៥០

៧៤.២៥០.៩៦៥

៣.២៥២.៦៦០

១៣.២៦១.០៩៥

៣.៦៥០.៤៩០

១៤.៨៥០.១៩៣

៦៥០.៥៣២

២.៦៥២.២១៩

៩៣.៥៧៤

៣៨០.៦៥៩

៦៨.១៣៤

២៧៧.៧៨១

(១១២.៩៦៥)

(៤៥៩.៥៤២)

-

-

៣៣២.២១៧

១.៣៥១.៤៦០

-

-

៣៤០.៨៤៧

១.៣៨៦.៥៦៤

(២០៧.៤៤៣)

(៨៤៥.៧៤៥)

៤.៣០៤.១៦៣

១៧.៥០៩.៣៣៤

៥១១.២២៣

២.០៨៤.២៥៥

ផលប៉ះះ�ពាល់់ពន្ធធនៃ�ខ្ទទង់់ដែ�លបានផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់៖
ចំំណាយដែ�លមិិនត្រូ�ូវកាត់់កងតាមច្្បាប់់ពន្ធធ
ចំំណូូលមិិនជាប់់ពន្ធធ
ពន្ធធពន្្យារមិិនបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងគ្រា�មុុន
ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន(ខ្វះះ�)/លើ�ើសនៃ�ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�របស់់ឆ្នាំំ��មុុន
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

យោ�ងតាមច្្បាប់់ស្តីី�ពីីសារពើ�ើពន្ធធនៃ�កម្ពុុ�ជា ធនាគារត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលតាមអត្រា� ២០%។
(ii)	បញ្ហាាផ្សេ�េងៗ
ពន្ធធ ត្រូ�ូវបានគណនាតាមមូូលដ្ឋាា�នបំំណកស្រា�យបច្ចុុ�ប្្បន្ននលើ�ើបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធធដារ ដែ�លបានចូូលជាធរមាននាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងវាយតម្លៃ�ៃ
ទៅ�តាមការិិយបរិច្ឆេ�េទ 
ិ
អំំពីស្ថា
ី ន
ា� ភាពដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុងលិ
�
ខិ
ិ តប្រ�
ិ
កាសពន្ធធ ដែ�លទាក់់ទិន
ិ ទៅ�នឹឹងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធ និ
ធ ងបំ
ិ ណ
ំ កស្រា�យរបស់់វាដែ�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�ើចំំនួួនបំំណុុលពន្ធធនឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង 
បន្ទាាប់
� ពី
់ មា
ី នការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យដោ�យអាជ្ញាាធ
� រពន្ធធដារ។ នៅ�ពេ�លដែ�លលទ្ធធផលពន្ធធចុងក្រោ��យខុ
ុ
ស
ុ គ្នាា�ពីចំ
ី នួ
ំ ន
ួ ដែ�លបានទទួួលស្គាាល់
� ពី
់ ដំ
ី បូ
ំ ង  នោះ�ះ
ូ
ភាពលម្អៀ�ៀ�ងនេះ�ះនឹឹង
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សមតុុល្្យបំំណុុលពន្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លការកំំណត់់ពន្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។

៣០. សាច់់ ប្រា�ក់់ និិ ងសាច់់ ប្រា�ក់់សមមូូ ល
២០២១

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ� (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៤)

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១០.៨៤១.០៩២

៤៤.១៦៦.៦០៩

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

១២០.៥៣៤.៥៣៣

៤៩១.០៥៧.៦៨៧

១០៩.៣៨៤.២៨២

៤៤២.៤៥៩.៤២១

៤.៧១៥.៦៦៤

១៩.២១១.៦១៥

៥.៩១៥.៨៣៣

២៣.៩២៩.៥៤៤

២៦.០០០.០០០

១០៥.៩២៤.០០០

២៦.០០០.០០០

១០៥.១៧០.០០០

៨.៦៤៤.២០១

៣៥.២១៦.៤៧៤

២៦.៧៤៥.០៩៦

១០៨.១៨៣.៩១៤

១១.៧០០.០០០

៤៧.៦៦៥.៨០០

១៦.៦៦៦.៦២៥

៦៧.៤១៦.៤៩៨

១៨២.៤៣៥.៤៩០

៧៤៣.២៤២.១៨៥

១៩៣.៤៨១.៨១១

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥) ៖
គណនីីចរន្តត
គណនីីទូូទាត់់
មូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (កាលកំំណត់់បីីខែ� ឬតិិចជាង)
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ៖
គណនីីចរន្តត
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ (កាលកំំណត់់បីីខែ� ឬ តិិចជាង)

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣១.	ព័័ត៌៌ មានលំំ ហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់
(ក)

សាច់់ ប្រា�ក់់បានប្រើ��ើក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិ�ិការ
២០២១

ចំំណេ�ញមុុនពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១៨.២៥២.៤៥០

៧៤.២៥០.៩៦៥

៣.២៥២.៦៦០

១៣.២៦១.០៩៥

៣.១៥៤.៩១៣

១២.៨៣៤.១៨៦

២.៥៥០.៨២៤

១០.៣៩៩.៧០៩

(១.៤៩៦.៨០៧)

(៦.០៨៩.០១១)

១៤.០០៧.១២០

៥៧.១០៧.០២៨

(១៤.៨៣៨)

(៦០.៣៦១)

៣.៥៦៥

១៤.៥៣៥

(៣២២.២៨០)

(១.៣១១.០៣៥)

២៤៨.៨៧៤

១.០១៤.៦៥៩

៣៥.៨២៥

១៤៥.៧៣៦

៥៧.៣៧១

២២៨.៤៦៧

(២៧.៩៩៣.២១២)

(១១៣.៨៧៦.៣៨៦)

(២៤.៨៧៦.៣៧៩)

(១០១.៤២០.៩៩៧)

២៩.៣០៤.៨៩៣

១១៩.២១២.៣០៥

(៧២៥.៩១៩)

(២.៩៥៩.៥៧២)

(៩១.៥៥៧.៥៥១)

(៣៧២.៤៥៦.១១៧)

(៧៤.០០៥.៥៧៥)

(៣០១.៧២០.៧២៩)

(៤០៧.៩៩៣)

(១.៦៥៩.៧១៦)

(១២០.០៤២)

(៤៨៩.៤១១)

៧៤.៣១៣.១០៥

៣០២.៣០៥.៧១១

២៧.១០១.១២៣

១១០.៤៩១.២៧៨

(២២.៨៣៦.៤៩៩)

(៩២.៨៩៨.៨៧៨)

(៣៥.៨២០.១៤០)

(១៤៦.០៣៨.៧១១)

២.២៩១.៦៨៦

៩.៣២២.៥៧៩

(៣.២៦៦.៨២៦)

(១៣.៣១៨.៨៥០)

(១៧.២៧៦.៣០៨)

(៧០.២៨០.០២២)

(៩១.៥៩៣.៣៤៤)

(៣៧៣.៤៣១.៤៩៩)

និិយ័័តកម្មម៖
រំំលស់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ និិងរំំលស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៧)
ខាតពីីការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
ចំំណេ�ញ/(ខាត)ពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២៤)
ចំំណេ�ញ/(ខាត)ពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណប្រា�ក់់កម្ចីី� និិងការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់
(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១៧)
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក
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
បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
សាច់់ប្រា�ក់់បានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(ខ) 	សកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្បបទានដែ�លមិិ នមែ�នជាសាច់់ ប្រា�ក់់
សកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទានដែ�លមិិនមែ�នជាសាច់់ប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ស្តីី�ពីីការទិិញ ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ (កំំណត់់
សម្គាា�ល់់ ១១)។

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣១.	ព័័ត៌៌ មានលំំ ហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់ (ត)
(គ)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បំំណុុ លសុុទ្ធធ
ផ្នែ�ែកនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីការវិិភាគបំំណុុលសុុទ្ធធ និិងបម្រែ��បម្រួ�ួលបំំណុុលសុុទ្ធធ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��នីីមួួយៗដែ�លបានបង្ហាា�ញ។
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល

១៨២.៤៣៥.៤៩០

៧៤៣.២៤២.១៨៥

១៩៣.៤៨១.៨១១

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

(២.៦៤១.២៦៣)

(១០.៧៦០.៥០៥)

(៣៤.២៥២.៤៣៨)

(១៣៨.៥៥១.១១២)

(១៣.៨៩៨.៦២០)

(៥៦.៦២២.៩៨០)

(១៤.៦៨៩.៩៧០)

(៥៩.៤២០.៩២៩)

បំំណុុលសុុទ្ធធ

១៦៥.៨៩៥.៦០៧

៦៧៥.៨៥៨.៧០០

១៤៤.៥៣៩.៤០៣

៥៨៤.៦៦១.៨៨៥

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងការវិិនិិយោ�គសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល

១៨២.៤៣៥.៤៩០

៧៤៣.២៤២.១៨៥

១៩៣.៤៨១.៨១១

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

(១៦.៥៣៩.៨៨៣)

(៦៧.៣៨៣.៤៨៥)

(៤៨.៩៤២.៤០៨)

(១៩៧.៩៧២.០៤១)

១៦៥.៨៩៥.៦០៧

៦៧៥.៨៥៨.៧០០

១៤៤.៥៣៩.៤០៣

៥៨៤.៦៦១.៨៨៥

ប្រា�ក់់ កម្ចីី�

ភតិិ សន្យាា

សាច់់ ប្រា�ក់់ និិ ង
សាច់់ ប្រា�ក់់សមមូូ ល

សរុុប

បំំណុុលសុុទ្ធធ

បំំណុុលភតិិសន្្យា

បំំណុុលដុុល – អត្រា�ការប្រា�ក់់អថេ�រ
បំំណុុលសុុទ្ធធ

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

(១.៨៣២.៣៧៥)

២៧៦.២១៨.០៣៥

២៤៦.៧៧៤.៥០២

(៦.១៦៨.១០៩)

៩៨៤.៩១៩

(៨២.៧៣៦.២២៤)

(៨៧.៩១៩.៤១៤)

-

(១៣.៨៤២.៥១៤)

-

(១៣.៨៤២.៥១៤)

និិយ័័តកម្មមការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

(២០៣.៨៤៥)

-

-

(២០៣.៨៤៥)

បម្រែ��បម្រួ�ួលផ្សេ�េ�ងៗ (i)

(២៦៩.៣២៦)

-

-

(២៦៩.៣២៦)

(៣៤.២៥២.៤៣៨)

(១៤.៦៨៩.៩៧០)

១៩៣.៤៨១.៨១១

១៤៤.៥៣៩.៤០៣

(១៣៨.៥៥១.១១២)

(៥៩.៤២០.៩២៩)

៧៨២.៦៣៣.៩២៦

៥៨៤.៦៦១.៨៨៥

(៣៤.២៥២.៤៣៨)

(១៤.៦៨៩.៩៧០)

១៩៣.៤៨១.៨១១

១៤៤.៥៣៩.៤០៣

៣១.០៣៨.២៩១

២.២១៩.៥៤០

(១១.០៤៦.៣២១)

២២.២១១.៥១០

-

(១.៤២៨.១៩០)

-

(១.៤២៨.១៩០)

និិយ័័តកម្មមការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

២៤១.០៣២

-

-

២៤១.០៣២

បម្រែ��បម្រួ�ួលផ្សេ�េ�ងៗ (i)

៣៣១.៨៥២

-

-

៣៣១.៨៥២

(២.៦៤១.២៦៣)

(១៣.៨៩៨.៦២០)

១៨២.៤៣៥.៤៩០

១៦៥.៨៩៥.៦០៧

(១០.៧៦០.៥០៥)

(៥៦.៦២២.៩៨០)

៧៤៣.២៤២.១៨៥

៦៧៥.៨៥៨.៧០០

បំំណុុលសុុទ្ធធនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០២០
លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់
ភតិិសន្្យាថ្មីី�

បំំណុុលសុុទ្ធធនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

បំំណុុលសុុទ្ធធនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០២១
លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់
ភតិិសន្្យាថ្មីី�

បំំណុុលសុុទ្ធធនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(i)

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

(២៧.៦១១.១៥៨)

បម្រែ��បម្រួ�ួលផ្សេ�េ�ងៗរួួមបញ្ចូូ�លនូូវបម្រែ��បម្រួ�ួលមិិនមែ�នសាច់់ប្រា�ក់ ដែ�
់ លរួួមមាន ចំំណាយការប្រា�ក់់បង្គរគ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជាលំំហូរូ សាច់់ប្រា�ក់ប្រ�តិ
់ បត្តិ
ិ កា
ិ� រ ក្នុុង
� របាយការណ៍៍
លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ នៅ�ពេ�លបានទូូទាត់់ប្រា�ក់់។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣២.	បំំ ណុុ លយថាហេ�តុុ និិ ងកិិ ច្ចចសន្យាាផ្សេ�េងៗ
(ក)	កិិ ច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ ឥណទាន និិ ងកិិ ច្ចចសន្យាាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារមានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការរបស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លត្រូ�ូវផ្តតល់់ឥណទានជូូនអតិិថិិជន ការធានា និិងហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីី
ផ្សេ�េ�ងៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ឥណទានវិិបារូូបន៍៍ដែ�លមិិនបានប្រើ��ើប្រា�ស់់

២១.៦២១.២៨៤

៨៨.០៨៥.១១១

២២.៦៦៩.៦១២

៩១.៦៩៨.៥៨១

ឥណទានមានកាលកំំណត់់ដែ�លមិិនបានប្រើ��ើប្រា�ស់់

១០.៤៦៤.០៧៤

៤២.៦៣០.៦៣៧

៧.៥៥៦.៣៣៩

៣០.៥៦៥.៣៩១

៣២.០៨៥.៣៥៨

១៣០.៧១៥.៧៤៨

៣០.២២៥.៩៥១

១២២.២៦៣.៩៧២

១៥.០០០.០០០

៦១.១១០.០០០

១៥.០០០.០០០

៦០.៦៧៥.០០០

៥.១៧៥.៤៥៩

២១.០៨៤.៨២០

៣.៦២៤.២៣០

១៤.៦៦០.០១០

២០.១៧៥.៤៥៩

៨២.១៩៤.៨២០

១៨.៦២៤.២៣០

៧៥.៣៣៥.០១០

៥២.២៦០.៨១៧

២១២.៩១០.៥៦៨

៤៨.៨៥០.១៨១

១៩៧.៥៩៨.៩៨២

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន៖

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�៖
លិិខិិតឥណទាន
លិិខិិតធានារបស់់ធនាគារ

ហានិិភ័័យសរុុប

២០២១

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិង កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក
ហានិិភ័័យសុុទ្ធធ

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៥២.២៦០.៨១៧

២១២.៩១០.៥៦៨

៤៨.៨៥០.១៨១

១៩៧.៥៩៨.៩៨២

(៣៦៨.៤៨៨)

(១.៥០១.២២០)

(៣៧៧.៩២៦)

(១.៥២៨.៧១១)

៥១.៨៩២.៣២៩

២១១.៤០៩.៣៤៨

៤៨.៤៧២.២៥៥

១៩៦.០៧០.២៧១

(ខ)	កិិ ច្ចចសន្យាាទាក់់ ទងនឹឹ ងការទិិ ញទ្រ�ព្យយសកម្មម
២០២១

ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� និិងបរិិក្ខាា�រ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១៦៥.១៩៦

៦៧៣.០០៩

៦៧.៩៥១

២៧៤.៨៦២

១.១៥១.១៤៧

៤.៦៨៩.៧៧៣

២៨១.១៧៣

១.១៣៧.៣៤៥

១.៣១៦.៣៤៣

៥.៣៦២.៧៨២

៣៤៩.១២៤

១.៤១២.២០៧

(គ)	កិិ ច្ចចសន្យាាភតិិ សន្យាា
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។ កិិច្ចចសន្្យាភតិិសន្្យាដែ�ល
មានរយៈៈពេ�លខ្លីី� មិិនមានចំំនួួនជាសារវន្តតទេ�។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣២.	បំំ ណុុ លយថាហេ�តុុ និិ ងកិិ ច្ចចសន្យាាផ្សេ�េងៗ (ត)
(ឃ)

ការកំំ ណត់់ពន្ធធឡើ�ើងវិិញ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២០ អគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ (“GDT”) បានចេ�ញលទ្ធធផលនៃ�ការកំំណត់់ពន្ធធពេ�ញលេ�ញឡើ�ើងវិិញ សម្រា�ប់់ធនាគារ សម្រា�ប់់
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៦ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារបង់់បំំណុុលពន្ធធបន្ថែ�ែម រួួមទាំំងប្រា�ក់់ពិិន័័យ និិងការប្រា�ក់់
ចំំនួួន ២១.៧៩២.៧២៩.២៤៨ រៀ�ៀល (ស្មើ�ើ�នឹឹង  ៥.៣៨៧.៥៧២ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។ បំំណុុលពន្ធធបន្ថែ�ែមនេះ�ះភាគច្រើ��ើនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកាត់់កងចំំណាយ
សំំវិិធានសម្រា�ប់់ឥណទានបាត់់បង់់នៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ធនាគារ។ ធនាគារបានដាក់់លិិខិិតជំំទាស់់តវ៉ាា� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០  
ដោ�យបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្្យ GDT ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ។
បន្ទាា�ប់់មក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុុម្ភៈៈ�  ឆ្នាំំ�២០២១ GDT បានចេ�ញលទ្ធធផលនៃ�ការកំំណត់់ពន្ធធពេ�ញលេ�ញឡើ�ើងវិិញ សម្រា�ប់់ធនាគារ សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៥ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៥ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារបង់់បំំណុុលពន្ធធបន្ថែ�ែម រួួមទាំំងប្រា�ក់់ពិិន័័យ និិងការប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥.៦៩៩.៨៦៨.៨៦២
រៀ�ៀល (ស្មើ�ើ�នឹឹង  ១.៤០៩.១១៥ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)។ បំំណុុលពន្ធធបន្ថែ�ែមនេះ�ះភាគច្រើ��ើនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកាត់់កងចំំណាយសំំវិិធានសម្រា�ប់់ឥណទានបាត់់បង់់នៅ�ក្នុុ�ង
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំ
់ ណូ
ំ ល
ូ ប្រ�ចាំំឆ្នាំរ�ំ បស់់ធនាគារ និិងពន្ធកា
ធ ត់់ទុក
ុ ពីីសេ�វាលើ�ើការកែ�លម្អអទ្រ�ព្្យជួួល។ ធនាគារបានដាក់់លិខិ
ិ តជំ
ិ ទាស់
ំ
តវ៉ា
់  នៅ
ា� �ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៧ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២១  
ដោ�យបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្្យ GDT ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ មិិនមានការឆ្លើ�ើ�យតបពីី GDT ចំំពោះ�ះលិិខិិតជំំទាស់់តវ៉ាា�នេះ�ះទេ�។ ធនាគារមិិនបានបង់់ពន្ធធ ឬទទួួលស្គាា�ល់់ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�
ការវាយតម្លៃ�ៃពន្ធធឡើ�ើងវិិញនេះ�ះជាបំំណុុលទេ� ដោ�យសារមិិនមានភាពច្្បាស់់លាស់់ថាធនាគារត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធនេះ�ះទេ�។

៣៣. ប្រ�តិិបត្តិ�ិការ និិ ងសមតុុល្យយភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ
ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មមធម្មមតា ធនាគារមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការមួួយចំំនួួនជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។ ទំំហំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ សមតុុល្្យនាដំំណាច់់ឆ្នាំំ��ដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់
និិងចំំណាយ-ចំំណូូលពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

(ក)

ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ និិ ងទំំ នាក់់ ទំំនង
ទំំនាក់់ទំំនង និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់ធនាគារ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ទំំ នាក់់ ទំំនង

ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំចុុងក្រោ��យ

RHB Banking Group

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

RHB Bank Berhad

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននានាដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ធំំចុុងក្រោ��យតែ�មួួយ
សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាំំងអស់់របស់់ធនាគារ ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតសំំខាន់់ៗ ពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹង
គោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តរបស់់ធនាគារ និិងបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ (រួួមទាំំងសមាជិិកគ្រួ�ួសារជិិតស្និិ�ទ្ធធរបស់់

បុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

ពួួកគេ�ផងដែ�រ)។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៣. ប្រ�តិិបត្តិ�ិការ និិ ងសមតុុល្យយភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ (ត)
(ខ)

ឥណទាន និិ ងបុុរេ�ប្រ�ទានផ្តតល់់ ឱ្យយបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសំំ ខាន់់ ៗ
២០២១

ឥណទានផ្តតល់់ឱ្្យបុុគ្គគលិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

ចំំណូូលការប្រា�ក់់

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១.៣៨៧.០៣៣

៥.៦៥០.៧៧២

៦៣១.០៧០

២.៥៥២.៦៧៨

៦៤.១៣៨

២៦០.៩១៣

២៥.៣៥១

១០៣.៣៥៦

ឥណទាន និិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
នផ្តតល់់ឱ្យ្ បុុគ្គលិ
គ ក
ិ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ ត្រូ�ូវបានកាត់់កងជាមួួយនឹងសំ
ឹ
វិំ ធា
ិ នធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ ចំំនួន
ួ ៩.៦៣៥ ដុុល្លារា�
អាមេ�រិិក (២០២០ ៖ ២.៧១១ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក) ហើ�ើយមិិនមានការធានាទេ� និិងមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ ៤% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�� (២០២០ ៖ ៤% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�)។

(គ) 	ទឹឹ កប្រា�ក់់ ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធជំំពាក់់
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

៣៩.១២៣

១៥៩.៣៨៧

៤២.៧៧៤

១៧៣.០២១

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

-

-

៩.១១៩

៣៦.៨៨៦

៣៩.១២៣

១៥៩.៣៨៧

៥១.៨៩៣

២០៩.៩០៧

ទឹឹកប្រា�ក់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធជំំពាក់់ មិិនមានការធានាទេ� និិងត្រូ�ូវទទួួលជាសាច់់ប្រា�ក់់។

(ឃ) 	ប្រា�ក់់ បញ្ញើ�ើ�របស់់ ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

១២១.៣៨៥.៨៣២

៤៩៤.៥២៥.៨៨០

៥០.៨៥៥.៥១៧

២០៥.៧១០.៥៦៦

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

១០.២០៨.៨១១

៤១.៥៩០.៦៩៦

១០.០៤៧.៣៥២

៤០.៦៤១.៥៣៩

៥០២.៧៨៤

២.០៤៨.៣៤២

២៤២.១៤០

៩៧៩.៤៥៦

១៣២.០៩៧.៤២៧

៥៣៨.១៦៤.៩១៨

៦១.១៤៥.០០៩

២៤៧.៣៣១.៥៦១

៩០៤.៨៨៨

៣.៦៨១.០៨៤

៩៥៨.៩២៩

៣.៩០៩.៥៥៤

២០២១

២០២០

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�ផ្ទាា�ល់់

០% - ២,៨%

០% - ១%

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធ

០% - ៥,៣០%

០% - ៥,២៥%

០,០០% - ៤,៨%

០,០០% - ៤,៧៥%

អភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

ចំំណាយការប្រា�ក់់

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�� មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

អភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៣. ប្រ�តិិបត្តិ�ិការ និិ ងសមតុុល្យយភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ (ត)
(ង)

ការទូូទាត់់ ជូូនគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសំំ ខាន់់ ៗ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៣៦.៩៤៥

១៥០.២៩២

៣០.០៥៧

១២២.៥៤២

១.៣០៤.៣១១

៥.៣០៥.៩៣៧

១.៣១៥.៦៦៣

៥.៣៦៣.៩៥៨

៦៤.៧២៦

២៦៣.៣០៥

៦៨.១៨៩

២៧៨.០០៧

១.៤០៥.៩៨២

៥.៧១៩.៥៣៤

១.៤១៣.៩០៩

៥.៧៦៤.៥០៧

កម្រៃ��របស់់អភិិបាល

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ៖
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រយៈៈពេ�លខ្លីី�
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រយៈៈពេ�លវែែងផ្សេ�េ�ងៗ

(ច)

ប្រ�តិិបត្តិ�ិការផ្សេ�េងៗជាមួួ យភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៨០.០០០

៣២៥.៤៤០

-

-

ចំំណាយសេ�វាណែ�នាំំអតិិថិិជន បង់់ឱ្្យភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌពាណិិជកម្មមធម្មមតា។

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារបានរួួមបញ្ចូូ�លការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ ជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�អាជីីវកម្មម ប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រ និិងដំណើ�ើ
ំ រនៃ�ការសម្រ�ចចិិត្តតរបស់់ធនាគារ។ ក្នុុង
� ការធ្វើ�ើឱ្
� ្យប្រា�កដថាធនាគារសម្រេ��ចបាន
នូូវផលចំំណេ�ញខ្ពពស់់បំផុ
ំ ត ទន្ទឹឹ�
ុ
មនឹឹងពេ�លធ្វើ�ើប្រ�តិ
�
បត្តិ
ិ កា
ិ� រក្នុុងបរិ
�
យា
ិ កាសអាជីីវកម្មមល្អ ក្រុ�
អ ម
ុ ការងារផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ បានចូូលរួួមតាំំងពីីដំណាក់
ំ
កា
់ លដំំបូងក្នុ
ូ ងដំ
ុ� ណើ�ើ
ំ រការ
ទទួួលយកហានិិភ័័យ ដោ�យផ្តតល់់នូូវការចូូលរួួមឯករាជ្្យ រួួមមានរបាយការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃពាក់់ព័័ន្ធធ ការវាយតម្លៃ�ៃឥណទាន ការវាយ តម្លៃ�ៃលើ�ើផលិិតផលថ្មីី� និិងកំំណត់់បរិិមាណ
តម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន។ ការចូូលរួួមទាំំងនេះ�ះជួួយជម្រុ�ុញឱ្្យផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងៗធ្វើ�ើ�ការ វាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យធៀ�ៀបនឹឹងផលចំំណេ�ញ ក្នុុ�ងផែ�នការអាជីីវកម្មមរបស់់ពួួកគេ� ដូូចនេះ�ះធ្វើ�ើ�
ឱ្្យហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានកំំណត់់តម្លៃ�ៃ សមស្រ�ប ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងផលចំំណេ�ញ។
ជាទូូទៅ� គោ�លដៅ�នៃ�សកម្មមភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្្បីី៖
x

កំំណត់់ពីីហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗ និិងតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុន

x

ធានាថាសកម្មមភាពទទួួលយកហានិិភ័យ 
័ មានភាពស៊ីី�សង្វាាក់
� គ្នាា
់ ជា
� មួួយនឹងគោ�
ឹ
លការណ៍៍ហានិិភ័យ ហើ�ើយស្ថា
័
ន
ា� ភាពនៃ�បណ្តុំំ�ហា
� និិភ័យ គឺ
័
ស្ថិ
ឺ ិ�តក្នុង
ុ� កម្រិ�ិតហានិិភ័យដែ�
័
ល
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិង

x

បង្កើ�ើ�តតម្លៃ�ៃរបស់់ភាគទុុនិិក តាមរយៈៈក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដ៏៏ល្អអ

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
ធនាគារកាន់់កាប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

១០.៨៤១.០៩២

៤៤.១៦៦.៦០៩

៨.៧៦៩.៩៧៥

៣៥.៤៧៤.៥៤៩

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

១៥៨.១៧៣.៤៩៩

៦៤៤.៣៩៨.៨៣៥

១៨៣.៩៥៦.៩២៤

៧៤៤.១០៥.៧៥៨

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៣១៦.០៥១.៩៨៦

៨៣.៨០២.៣៩៩

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

១.៩៨០.២៦៤

៨.០៦៧.៥៩៦

១.៩៥១.១៦៣

៧.៨៩២.៤៥៤

៩០៨.០៩១.៣១៩

៣.៦៩៩.៥៦៤.០៣៥

៨៤២.៨៥៦.០៨៦

៣.៤០៩.៣៥២.៨៦៨

២៥.០០០

១០១.៨៥០

២៥.០០០

១០១.១២៥

៩០៨.១១៦.៣១៩

៣.៦៩៩.៦៦៥.៨៨៥

៨៤២.៨៨១.០៨៦

៣.៤០៩.៤៥៣.៩៩៣

២៤៥.០៨៩.៧១១

៩៩៨.៤៩៥.៤៨៣

១៧០.៥៣០.៧៧៤

៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

៥៧៧.០១៨.៧៩២

២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

២.៦៤១.២៦៣

១០.៧៦០.៥០៥

៣៤.២៥២.៤៣៨

១៣៨.៥៥១.១១២

១៣.៨៩៨.៦២០

៥៦.៦២២.៩៨០

១៤.៦៨៩.៩៧០

៥៩.៤២០.៩២៩

៤.១៧៧.២១២

១៧.០១៧.៩៦២

២.៨៦៧.៣៦១

១១.៥៩៨.៤៧៦

៨៤២.៨២៥.៥៩៨

៣.៤៣៣.៦៧១.៤៨៩

៨២១.៤៤៦.៣៩១

៣.៣២២.៧៥០.៦៥៣

៦៥.២៩០.៧២១

២៦៥.៩៩៤.៣៩៦

២១.៤៣៤.៦៩៥

៨៦.៧០៣.៣៤០

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់៖
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សុុទ្ធធ

៣៤.១

ហានិិ ភ័័ យឥណទាន
ហានិិភ័័យឥណទានគឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការខាតបង់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រ�សិិនបើ�ើអតិិថិិជនរបស់់ធនាគារ ឬភាគីីដៃ�គូូក្នុុ�ងទីីផ្្សារ ខកខានមិិនបាន
បំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ទៅ�តាមកិិច្ចចសន្្យាឱ្្យធនាគារ។ ហានិិភ័័យឥណទានកើ�ើតមកពីីការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ឥណទាន
និិងបុុរេេប្រ�ទាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ហានិិភ័័យឥណទានភាគច្រើ��ើនកើ�ើតមកពីីសកម្មមភាព
ផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�។

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
(ក)

ការវាស់់ វែ�ងហានិិ ភ័័ យឥណទាន
ហានិិភ័័យឥណទានត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមមូូលដ្ឋាា�នជាក្រុ�ុម។
ចំំពោះ�ះឥណទាន និិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
ន និិងកិច្ច
ិ ស
ច ន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នហានិិភ័័យឥណទានក្នុុ�ងគោ�លដៅ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ តម្រូ�ូវឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់
គំំរូូ ដោ�យសារហានិិភ័័យមានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ទៅ�តាមបម្រែ��បម្រួ�ួលលក្ខខខណ្ឌឌលើ�ើទីីផ្្សារ លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់រំំពឹឹងទុុក និិងពេ�លវេេលាដែ�លកន្លលងផុុត។
ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យឥណទាននៃ�ផលបត្រ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមមួួយ តម្រូ�ូវឱ្្យមានការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដូូចជា លទ្ធធភាពនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នៃ�
អនុុបាតការខាតបង់់ពាក់់ព័័ន្ធធ និិងការមិិនសងប្រា�ក់់ទៅ�វិិញទៅ�មករវាងភាគីីដៃ�គូូ។ ធនាគារវាស់់វែែងហានិិភ័័យឥណទានដោ�យប្រើ��ើ ប្រូ�ូបាបនៃ�ការ
មិិនសងប្រា�ក់់ (“PD”) ចំំនួួនដែ�លមានហានិិភ័័យមិិនសង (“EAD”) និិងការខាតបង់់នៅ�ពេ�លមិិនមានការសងប្រា�ក់់ (“LGD”) ក្នុុ�ងការវាស់់វែែង 
ECL ក្រោ��ម CIFRS 9 ។
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានហានិិភ័័យឥណទានតិិចតួួច។ ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាន
នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានតាមដានដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃនៃ�ឥណទាន។ ការវាស់់វែែងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានកំំណត់់ត្រឹ�ឹម ការខាត
ឥណទានរំំពឹឹងទុុក១២ខែ�។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ ត្រូ�ូវបានតាមដានដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកពីីការថយចុះះ�
ចំំណាត់ថ្នា
់ ក់
ា� ឥ
់ ណទានរបស់់វា ហើ�ើយការវាស់់វែែងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃគឺឺអនុវុ ត្តតតាមវិិធីសា
ី ស្រ្ត�តបីីដំណាក់
ំ
កា
់ ល ដូូចបានពណ៌៌នាក្នុុងកំ
� ណត់
ំ
ស
់ ម្គាាល់
� ់ ៣៤.១.គ។

(ខ)

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងកម្រិ�ិ តហានិិ ភ័័ យ និិ ងគោ�លការណ៍៍បន្ថថយហានិិ ភ័័ យ
ធនាគារធ្វើ�ើប្រ�តិ
�
បត្ដិិ�
ិ ការ និិងផ្ដដល់ឥ
់ ណទាននិិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
នជូូនអតិិថិជ
ិ នជាឯកត្ដដជន ឬ សហគ្រា�សនានាក្នុុងព្រះ�ះ
�
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 ពបំំផុតក្នុ
ុ ងចំ
ុ� ណោ�
ំ
ម
គោ�លការណ៍៍ទាំងអស់
ំ
នេះ�ះ គឺ
់
កា
ឺ រធានាដោ�យដាក់់វត្ថុុបញ្ចាំំ
�
��លើ�ើឥណទាននិិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
នអតិិថិជ
ិ ន ដែ�លជាការអនុុវត្តតទូូទៅ�។ ធនាគារអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការទទួួលយកនូូវចំំណាត់ថ្នា
់ ក់
ា� ជា
់ ក់់លាក់់នៃ�វត្ថុុបញ្ចាំំ
�
�� ឬការកាត់់បន្ថថយហានិិភ័យ
័ ឥណទាន។ ប្រ�ភេ�ទនៃ�វត្ថុុបញ្ចាំំ
�
��សំខា
ំ ន់់ៗដើ�ើម្្បីីធានាឥណទាន
និិងបុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន មានដូូចជា៖
x

វត្ថុុ�បញ្ចាំំ�ជាទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន (មានដីីធ្លីី� អគារ និិងទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗ)

x

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន

x

អគារពាណិិជ្ជជកម្មម និិងដីីធ្លីី�

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក)
ការវាស់់វែែងសំវិំ ធា
ិ នធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ  ក្រោ��មវិិធីសា
ី ស្រ្ត�តបីីដំណាក់
ំ
កា
់ លរបស់់ CIFRS 9 គឺឺដើ�ើម្្បីីទទួល
ួ ស្គាាល់
� សំ
់ វិំ ធា
ិ នធនសម្រា�ប់់
ការខាតឥណទានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លមានកំំណើ�ើនហានិិភ័យ
័ ឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំង
ំ ពីីការទទួួលស្គាាល់
� ់
លើ�ើកដំំបូង 
ូ ឬឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លមិិនទាន់់មានការថយចុះះ�
តម្លៃ�ៃគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ក្នុុ�ងហានិិភ័័យឥណទាន នឹឹងត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក១២ខែ�។
ក្រោ��មវិិធីសា
ី ស្រ្ត�តបីីដំណាក់
ំ
កា
់ ល ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានបែ�ងចែ�កជាបីីដំណាក់
ំ
កា
់ ល អាស្រ័�័យទៅ�តាមបម្រែ��បម្រួ�ួលដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័  នៅធ �ក្នុុង
� ហានិិភ័យ
័
ឥណទាន។
x

ដំំណាក់់កាលទីី១ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង និិង
មិិនមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាននាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក១២ខែ�។

x

ដំំណាក់់កាលទីី២ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
មានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាត
ឥណទានរំំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
x

ដំំណាក់់កាលទីី៣ រួួមមានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានភ័័ស្តុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែងបង្ហាា�ញថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ  នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុកពេ�ញមួួយអាយុុកាល។

x

ការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន ឬ ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានពីីដំំបូូង
គឺឺជាទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងឡាយណាដែ�លមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទានចាប់់តាំំងពីីការកត់់ត្រា�លើ�ើកដំំបូូង។ សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាត
ឥណទានរំំពឹឹងទុុក តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�នពេ�ញមួួយអាយុុកាល (ដំំណាក់់កាលទីី ៣)។

ការវិិ និិ ច្ឆ័័�យនិិ ង ការសន្មម តសំំ ខា ន់់ ៗ  ដែ�លធនាគារបានអនុុ វ ត្តតទៅ�តាមតម្រូ�ូ វ ការនានារបស់់ ស្តតង់់ ដា រ ក្នុុ� ង ការវាស់់ វែែងសំំ វិិ ធា នធន មានដូូ ច
ខាងក្រោ��ម៖
(i)

កំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត - significant increase in credit risk (SICR)

ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� SICR គឺឺជាការវិិភាគពហុុកត្តាា និ
� ង
ិ ការវិិភាគជារួួម អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�រវាងព័័ត៌មា
៌ នផ្នែ�ក
ែ បរិិមាណ និិង/ឬ គុុណភាព។ ដើ�ើម្្បីី
កំំណត់ថាតើ�ើ
់
ហានិិភ័យនៃ�
័
ការមិិនសងប្រា�ក់់ចំពោះ�ះ
ំ
ឥណទាន/ហិិរញ្ញញប្្បទាន បានកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឱ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� ឬ
់ ទេ�ចាប់់តាំង
ំ ពីីការទទួួលស្គាាល់
� លើ�ើ
់ កដំំបូង
ូ
មក គេ�យកហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្ននប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់នាពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង។
អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានកំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ប្រ�សិិនបើ�ើស្រ�បតាមលក្ខខណៈៈ
វិិនិិច្ឆ័័�យណាមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�មលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យដូូចខាងក្រោ��ម៖

លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យផ្នែ�ែកបរិិមាណ
x

អតិិថិិជនបានហួួសកាលកំំណត់់សងប្រា�ក់់ ទៅ�តាមការសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា លើ�ើសពីី ៣០ ថ្ងៃ�ៃ  នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍

x

មានការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាា�វកើ�ើតឡើ�ើងដដែ�លៗ ដែ�លផ្អែ�ែកទៅ�តាមការតាមដានលើ�ើការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់របស់់ អតិិថិិជន ដូូចខាងក្រោ��ម៖
1. មានករណីីនៃ�ការសងប្រា�ក់់ហួស
ួ កាលកំំណត់ស
់ ង៣០ថ្ងៃ� ដោ�យផ្អែ
ៃ
�ែកទៅ�តាមការទូូទាត់ប្រា�ក់
់
ក្នុ
់ ងកិ
�ុ ច្ច
ិ ស
ច ន្្យា ចំំនួន
ួ បីីដង ក្នុង
�ុ រយៈៈពេ�ល៦ខែ� ឬ
ួ កាលកំំណត់ស
់ ង៦០ថ្ងៃ� ដោ�យផ្អែ
ៃ
�ែកទៅ�តាមការទូូទាត់ប្រា�ក់
់
ក្នុ
់ ងកិ
ុ� ច្ច
ិ ស
ច ន្្យា ចំំនួន
ួ មួួយដង ក្នុង
ុ� រយៈៈពេ�ល៦ខែ�
2. មានករណីីនៃ�ការសងប្រា�ក់់ហួស

លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យផ្នែ�ែកគុុណភាព
x

ការធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

x

កំំណើ�ើនហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តត លើ�ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ របស់់អតិិថិិជនតែ�មួួយ

x

មានភាពជាក់់ស្ដែ�ែង  ឬបានរំំពឹឹងទុុកថាមានផលប៉ះះ�ពាល់់អាក្រ�ក់់ជាសារវន្តត ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬស្ថាា�នភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�លបង្កកឱ្្យមានការ
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសមត្ថថភាពទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់អតិិថិិជនជាសារវន្តត

x

ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាក់់ស្តែ�ែង ឬរំំពឹឹងទុុកជាសារវន្តតនៃ�លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់។

(ii)

និិយមន័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ និិងការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

ធនាគារកំំណត់់ថាឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់មិិនសងប្រា�ក់់ និិងមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន នៅ�ពេ�លដែ�លឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នោះ�ះស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យណាមួួយ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យផ្នែ�ែកបរិិមាណ
x

ប្រា�ក់់ដើ�ើម ឬការប្រា�ក់់ ឬទាំំងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់នៃ�ឥណទាន ហួួសកំំណត់់សងលើ�ើសពីី៩០ថ្ងៃ�ៃ។ ក្នុុ�ងករណីីហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីដែ�លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឡើ�ើងវិិញ (ឧ. ឥណទានវិិបារូូបន៍៍) ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លនៅ�មិិនទាន់់ទូូទាត់់
នៅ�សល់់លើ�ើសពីីកម្រិ�ិតដែ�លបានអនុុម័័ត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬលើ�ើសក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ពីីរយៈៈពេ�លនៃ�បំំណុុលដែ�លនៅ�ជំំពាក់់
មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
1. ការទូូទាត់់សងតាមគ្រា�នីីមួួយៗ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងឱ្្យគ្រ�ប់់ចំំនួួន។ ការទូូទាត់់សងតែ�មួួយចំំណែ�កនៃ�ការសងតាមគ្រា�ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកជាការសងយឺឺត។
2. នៅ�ពេ�លដែ�លការបង់់សងឥណទានត្រូ�ូវបានផ្អាា�ក ឬពន្្យារ អាស្រ័�័យទៅ�តាមការចរចា និិងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ នោះ�ះការកំំណត់់
រយៈៈពេ�លនៃ�បំំណុុលដែ�លនៅ�ជំំពាក់់ នឹឹងត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីរយៈៈពេ�លនៃ�ការផ្អាា�កឬពន្្យារនោះ�ះ។ ការផ្អាា�កឬពន្្យារមិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីីរយៈៈពេ�ល
៦ខែ�ទេ� គិិតចាប់់ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ពាក្្យស្នើ�ើ�សុំំ�ផ្អាា�កឬពន្្យាររបស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូ។
3. នៅ�ពេ�លដែ�លការបង់់សងប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពេ�ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬយូូរជាងនេះ�ះ នោះ�ះឥណទានត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថាមានការ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លការមិិនសងប្រា�ក់់បានកើ�ើតឡើ�ើង លុះះ�ត្រា�តែ�វាមិិនមានបង្ហាា�ញពីីចំំណុុចខ្សោ�ោ�យណាមួួយ ដែ�លអាចបណ្តាា�លឱ្្យវា
ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់អាស្រ័�័យទៅ�តាមគោ�លការណ៍៍ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ហានិិភ័័យឥណទាន។

លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យផ្នែ�ែកគុុណភាព
x

ឥណទានត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យបង្ខំំ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាស្រ័�័យទៅ�តាមហេ�តុុផលជាច្រើ��ើនដូូចជា ការក្្ស័័យធន វិិធានការណ៍៍ផ្នែ�ែកច្្បាប់់
ដែ�លបង្កើ�ើតឡើ
� �ើងដោ�យធនាគារសម្រា�ប់់ការប្រ�មូូលប្រា�ក់់មកវិិញ ផលវិិបាកផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញញវត្ថុុជា
� សារវន្តត ជាដើ�ើម។ ក្នុុងព្រឹ�
�
ត្តិ
ឹ កា
ិ� រណ៍៍ដែ�លឥណទានមិិន
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងការមិិនសងប្រា�ក់់ ឬមិិនហួួសកំំណត់់សង ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យបង្ខំំ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ឥណទាននោះ�ះត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថា
មានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាស្រ័�័យទៅ�តាមការអនុុម័័តរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន។

x

ការរៀ�ៀបចំំ និិងការកំំណត់់កាលវិិភាគហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីឥណទានមួួយឡើ�ើងវិិញ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកែ�ប្រែ��រយៈៈពេ�ល និិងលក្ខខខណ្ឌឌបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើកដំំបូូងនៃ�
ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីឥណទាន អាស្រ័�័យទៅ�តាមកំំណើ�ើននៃ�ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូ។

x

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�ើ�ឱ្្យមានការមិិនសង
ប្រា�ក់់នៃ�កាតព្វវកិិច្ចបំ
ច ណុុ
ំ លមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត (ការមិិនសងប្រា�ក់់ឆ្លលងគ្នាា)
� ។ ក្នុុង
� ករណីីមិន
ិ មានឃ្លាាដែ�
� លចែ�ងពីីសិទ្ធិិ�ដើ�ើម្្
ិ
បីីទាមទារការទូូទាត់ស
់ ង នោះ�ះ
ការវាយតម្លៃ�ៃសំំវិិធានធន ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចំំពោះ�ះឥណទានក្នុុ�ងកម្រិ�ិតឯកត្តតជនជំំនួួសឱ្្យកម្រិ�ិតអ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចច/ភាគីីដៃ�គូូជារួួម។

(iii)

ការវាស់់វែែង (ECL - លទ្ធធផល វិិធីីសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការសន្មមត និិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន)

ECL ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�ន ១២ខែ� ឬតាមមូូលដ្ឋាា�នពេ�ញមួួយអាយុុកាល អាស្រ័�័យទៅ�តាមកំំណើ�ើន ហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្តតដែ�ល
បានកើ�ើតឡើ�ើង ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង  ឬប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមមួួយត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន។ ECL ត្រូ�ូវ
បានវាយតម្លៃ�ៃ និិងវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្តុំំ��។
ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាក្រុ�ុម ECL ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន PD, LGD និិង  EAD សម្រា�ប់់ខែ�បន្ទាា�ប់់ក្នុុ�ងអនាគត និិងសម្រា�ប់់
ផ្នែ�ែករួួម។ ធាតុុទាំំងបីីនេះ�ះត្រូ�ូវបានគុុណបញ្ចូូ�លគ្នាា�ដើ�ើម្្បីីគណនារក ECL សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ��នីីមួួយៗក្នុុ�ងពេ�លអនាគត ដែ�លបន្ទាា�ប់់មកវាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អប្្បហារ
ត្រ�ឡប់់ទៅ�វិិញនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ និិងត្រូ�ូវបានបូូកបញ្ចូូ�លគ្នាា�វិិញ។ អត្រា�អប្្បហារដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើក្នុុ�ងការគណនា ECL គឺឺជាអត្រា�
ការប្រា�ក់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពដំំបូូង ឬអត្រា�ដែ�លប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល។
ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល សំំវិិធានធន ECL ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យធ្វើ�ើ�ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសមតុុល្្យដែ�លមិិនទាន់់ទូូទាត់់ ជាមួួយនឹឹងតម្លៃ�ៃ
បច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ដែ�លរំំពឹឹងថាត្រូ�ូវទទួួលបានពីីអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
ប្រូ�ូបាបនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ (Probability of Default)
PD គឺឺជាលទ្ធធភាពដែ�លអតិិថិិជនម្នាា�ក់់មិិនសងប្រា�ក់់ចំំពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ�បន្ទាា�ប់់ (PD១២ខែ�) ឬក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ពេ�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�ើ�តខ្សែ�ែ�កោ�ង PD
ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ដើ�ើម្្បីីគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើអាយុុកាលសន្មមតនៃ�គណនីីនីីមួួយៗនៅ�ក្នុុ�ង portfolio នោះ�ះ។
PD ពេ�ញមួួយអាយុុកាល ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យអនុុវត្តតទម្រ�ង់់កាលផុុតកំំណត់់ រហូូតដល់់ PD ១២ ខែ�នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន។ ទិិន្ននន័័យផុុតកំំណត់់
ពិិនិិត្្យមើ�ើលទៅ�លើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លការមិិនសងប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងចំំពោះ�ះ  portfolio មួួយ ចាប់់ពីីចំំណុុចទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើក
ដំំបូូងនិិងពេ�ញមួួយអាយុុកាលនៃ�ឥណទាននោះ�ះ។ ទិិន្ននន័័យផុុតកំំណត់់អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យដែ�លត្រូ�ូវបានអង្កេ�េតរួួចក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមក និិងត្រូ�ូវបាន
សន្មមតថាមានភាពដូូចគ្នាា�ចំពោះ�ះទ្រ�ព្្
ំ
យសកម្មមទាំងអស់
ំ
ដែ�
់ លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុងទម្រ�ង់
�
នោះ�ះ ហើ�ើយ
់
វាត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ដោ�យការវិិភាគដែ�លបានធ្វើ�ើក្នុ
� 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�ូវបានកំំណត់អា
់ ស្រ័�័យទៅ�តាមទិិន្ននន័យ
័ ការបង់់ប្រា�ក់រំ់ ពឹ
ំ ងទុ
ឹ ក
ុ  ដែ�លមានភាពខុុសគ្នាា�អាស្រ័�័យទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទ
ផលិិតផល។
x

ចំំពោះ�ះផលិិតផលដែ�លត្រូ�ូវដករំំលស់់ និិងឥណទានដែ�លត្រូ�ូវសងប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុង គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាដែ�លអ្ននកខ្ចីី�
ប្រា�ក់់នៅ�ជំំពាក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១២ខែ� ឬ រយៈៈពេ�លផុុតកំំណត់់ដែ�លនៅ�សល់់។

x

ចំំពោះ�ះផលិតផ
ិ លហ្វាាស៊ីី�លី
�
ធី
ី ដែ�
ី លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិិញ ហានិិភ័យនៃ�
័
ការមិិនសងប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានព្្យាករ ដោ�យយកកម្រិ�ិតកំណត់
ំ
រ់ បស់់ឥណទាន
គុុណជាមួួយនឹឹងការប្រើ��ើប្រា�ស់់នាពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ ដែ�លកម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទានគឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់អតិិបរមាដែ�លអ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ម្នាា�ក់់
អាចខ្ចីី�បាន ហើ�ើយការប្រើ��ើប្រា�ស់់នាពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ គឺឺជាសមមាត្រ�នៃ�កម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់ឥណទាន ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យអតិិថិិជន
នាចំំណុុចពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់។

ការខាតបង់់នៅ�ពេ�លដែ�លមិិនមានការសងប្រា�ក់់ (Loss Given Default)
LGD គឺឺជាការរំំពឹឹងទុុករបស់់ធនាគារអំំពីីកំំណើ�ើននៃ�ការខាតបង់់ចំំពោះ�ះហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់។ LGD មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា� អាស្រ័�័យ
ទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទភាគីីដៃ�គូូ ប្រ�ភេ�ទ និិងអតីីតភាពនៃ�សំំណង និិងទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ដែ�លមាន ឬការគាំំទ្រ�ឥណទានផ្សេ�េ�ងៗ។ LGD ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ
ដោ�យភាគរយនៃ�ការខាតបង់់ក្នុុ�ងមួួយឯកតាហានិិភ័័យ  នាចំំណុុចពេ�លមិិនសងប្រា�ក់់ (EAD)។ LGD ត្រូ�ូវបានគណនាទាំំងចំំពោះ�ះរយៈៈពេ�ល
១២ខែ� និិងរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាល។ LGD គឺឺជាភាគរយនៃ�ការខាតបង់់ដែ�លរំំពឹឹងថាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ប្រ�សិិនបើ�ើមានការមិិន
សងប្រា�ក់់កើ�ើតឡើ�ើង លើ�ើរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយអាយុុកាលរំំពឹឹងទុុកដែ�លនៅ�សល់់របស់់ឥណទាន។
ការសន្មមតដែ�លជាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ប់់ការគណនា ECL ត្រូ�ូវបានតាមដាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ មិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្តតណាមួួយ
ចំំពោះ�ះវិិធីីសាស្រ្ត�តនៃ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ឬការសន្មមតជាក់់លាក់់ណាមួួយត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នេះ�ះទេ�។
(iv)

ព័័ត៌៌មាននាពេ�លអនាគតដែ�លត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូូ ECL

ការគណនា ECL ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លនូូវព័័ត៌៌មាននាពេ�លអនាគត។ ធនាគារបានអនុុវត្តតការវិិភាគក្នុុ�ងគ្រា�មុុន និិងបានកត់់សម្គាា�ល់់នូូវអញ្ញញត្រ�ផ្នែ�ែក
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសំំខាន់់ៗដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើហានិិភ័័យឥណទាន និិងការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុកសម្រា�ប់់ portfolio នីីមួួយៗ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
អញ្ញញត្រ�ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសំំខាន់់ៗ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់ពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់វាចំំពោះ�ះ PD មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ទៅ�តាមឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់អ្ននក
ឯកទេ�ស ក៏៏ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះផងដែ�រ។ ការព្្យាករក្នុុ�ងគ្រា�កន្លលងមកចំំពោះ�ះអញ្ញញត្រ�ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំងនេះ�ះ  (“សេ�ណារីីយ៉ូូ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
មូូលដ្ឋាា�ន”) ត្រូ�ូវបានដកស្រ�ង់់ប្រ�ភពមកពីីការស្រា�វជ្រា�វខាងក្រៅ��។ ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�អញ្ញញត្រ�ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំងនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ PD ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យ
ការអនុុវត្តតការវិិភាគស្ថិិ�តិិត្រ�ឡប់់ថយក្រោ��យ ដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់នៅ�ក្នុុ�ងអញ្ញញត្រ�ទាំំងនេះ�ះ ដែ�លធ្លាា�ប់់មានប្រ�វត្តិិ�នៃ�អត្រា�
មិិនសងប្រា�ក់់ នៅ�ពេ�លដែ�ល LGD ផ្អែ�ែកលើ�ើការកំំណត់់របស់់ធនាគារនៃ�ការកាត់់បន្ថថយវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�� និិង EAD គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើទម្រ�ង់់ការទូូទាត់់រំំពឹឹងទុុក។
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�ទផលិិតផលចម្្បងនីីមួួយៗ
ដើ�ើម្្បីីធានាថាមិិនមាន non-linearities។ ចំំនួួនសេ�ណារីីយ៉ូូ� និិង  លទ្ធធផលសន្មមតរបស់់វា ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃនៅ�រៀ�ៀងរាល់់កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍
នីីមួួយៗ។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារបានសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាមានសេ�ណារីីយ៉ូូ�ចំំនួួនបីីដែ�លចាប់់បាន
non-linearities យ៉ាា�ងសមស្រ�ប។ ការថ្លឹឹ�ងសេ�ណារីីយ៉ូូ�ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យការផ្គុំំ��បញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�ការវិិភាគស្ថិិ�តិិ និិងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់អ្ននកជំំនាញ
ខាងផ្នែ�ែកឥណទាន ដោ�យគិិតទៅ�លើ�ើលទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងមួួយចំំនួួនដែ�លមានសេ�ណារីីយ៉ូូ�នីីមួួយៗជាតំំណាង។
ជាមួួយនឹង
ឹ ការព្្យាករផ្នែ�ក
ែ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច ការធ្វើ�ើគម្រោ��ង និ
�
ង
ិ លទ្ធធភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងនានា គឺឺប្រ�ឈមនឹឹងភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ ក្នុ
ធ ង
ុ� កម្រិ�ិត
ខ្ពពស់់ ដូូចនេះ�ះ លទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែងអាចមានភាពខុុសគ្នាា�ជាសារវន្តតពីីការធ្វើ�ើ�គម្រោ��ងទាំំងនេះ�ះ។ ធនាគារពិិចារណាទៅ�លើ�ើការព្្យាករទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្្បីី
បង្ហាា�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�បចំំពោះ�ះសេ�ណារីីយ៉ូូ�នានាដែ�ល
អាចកើ�ើតមានឡើ�ើង។

ការសន្មមតអញ្ញញត្រ�ម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ការថ្លឹឹ�ងដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់ចំ
់ ពោះ�ះសេ�ណារី
ំ
យ៉ូូ�សេ�ដ្ឋ
ី
កិ
ឋ ច្ច
ិ នី
ច មួ
ី យ
ួ ៗ គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ និិងថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២០ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២១

២០២០

មូូលដ្ឋាា�ន

៥០%

៥០%

ល្អអបំំផុុត

១៥%

១៥%

អាក្រ�ក់់បំំផុុត

៣៥%

៣៥%

១០០%

១០០%

ការថ្លឹឹ�ងសំំពៀ�ៀតទាំំងអស់់

ការវិិភាគភាពប្រែ��ប្រួ�ួល Sensitivity analysis
ការសន្មមតដែ�លមានភាពជាសារវន្តតបំំផុតដែ�
ុ
លធ្វើ�ើឱ្
� ្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់សំ
់ វិំ ធា
ិ នអតិិផរណាធន ECL គឺឺអតិផ
ិ រណា ដែ�លវាធ្វើ�ើឱ្
� ្យមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តត
លើ�ើលទ្ធធភាព របស់់អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ច ក្នុ
ច ង
ុ� ការបំំពេ�ញការសងប្រា�ក់់ទៅ�តាមកិិច្ចសន្្យា ក៏៏
ច
ដូច
ូ ជា ដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មម និងតម្លៃ�ៃនៃ�
ិ
វត្ថុុបញ្ចាំំ
�
រ� បស់់ពួក
ួ គេ�។
បម្រែ��បម្រួ�ួល ECL គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ដែ�លអាចកើ�ើតមានដោ�យសារការប្រែ��ប្រួ�ួលប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�ដ៏៏សម
ហេ�តុុផល ខុុសពីីការសន្មមតជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការសន្មមតអញ្ញញត្រ�   សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចរបស់់
ច
ធនាគារ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
កំំ ណើ�ើ ន/(តំំ ហយ) ECL
បម្រែ��បម្រួ�ួល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

២០២១
កំំណើ�ើនការសន្្សំំក្នុុ�ងស្រុ�ុកដុុល

+/- ៤០០ អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

៣៦៣.៩៧៨

(៣៧០.២៤៧)

កំំណើ�ើនការនាំំចេ�ញ

+/- ៣០០ អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

៣២៨.៣១៦

(៣១១.៥៦៥)

៦៩២.២៩៤

(៦៨១.៨១២)

២.៨២០.៤០៦

(២.៧៧៧.៧០២)

+/- ៦ អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

៣៥២.០០០

(៣៦៧.០០០)

+/- ១០ អត្រា�គោ�លមូូលដ្ឋាា�ន

២៤៩.០០០

(២៥៨.០០០)

៦០១.០០០

(៦២៥.០០០)

២.៤៣១.០៤៥

(២.៥២៨.១២៥)

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

២០២០
អតិិផរណា
អត្រា�គ្មាា�នការងារធ្វើ�ើ� (*)

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(v)

ការដាក់់ហានិិភ័័យជាក្រុ�ុម ចំំពោះ�ះ ECL ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្តុំំ��

ចំំពោះ�ះសំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក ដែ�លយកគំំរូូតាមមូូលដ្ឋាា�នប្រ�មូូលផ្តុំំ��  ការប្រ�មូូលផ្តុំំ��ហានិិភ័័យត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមមូូលដ្ឋាា�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�លការណ៍៍ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�
ជាទូូទៅ� ការជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លសកម្មមភាពនានាក្នុុ�ងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងគ្រ�ប់់មធ្យោ�ោ�បាយរួួចហើ�ើយ ឬនៅ�
ពេ�លដែ�លការប្រ�មូូលប្រា�ក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតមិិនអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ឬមិិនអាចទទួួលយកបានដោ�យភាពសមស្រ�ប។ នៅ�ពេ�លដែ�លឥណទាន ឬឧបករណ៍៍
បំំណុុលត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាមិិនអាចប្រ�មូូលបាន វាត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ក្នុុ�ងគណនីីសំំវិិធានធន ឬគណនីីថយចុះះ�តម្លៃ�ៃដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ ឥណទាន
នោះ�ះត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ទាំំងស្រុ�ុង  ឬត្រូ�ូវបានជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�មួួយផ្នែ�ែក បន្ទាា�ប់់ពីីគិិតពិិចារណាទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃដែ�លអាចលក់់បានជាក់់ស្តែ�ែង
របស់់ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��  (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន) និិងនៅ�ពេ�លដែ�លការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងយល់់ឃើ�ើញថា មិិនមានលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់មកវិិញ
ទេ�។ ឥណទានដែ�លត្រូ�ូវជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�ទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវតែ�មានការអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ឬអាជ្ញាា�ធរដែ�លបានទទួួលសិិទ្ធិិ�។
(vii)

ការកែ�ប្រែ��ឥណទានឡើ�ើងវិិញ

ជួួនកាលធនាគារកែ�ប្រែ��លក្ខខខណ្ឌឌឥណទានដែ�លបានផ្តតល់់ឱ្្យអតិិថិិជនឡើ�ើងវិិញ ដែ�លបណ្តាា�លមកពីីការចរចាផ្នែ�ែកពាណិិជ្ជជកម្មម ឬ ឥណទានដែ�ល
មានផលលំំបាកក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ ក្នុុ�ងទស្្សនវិិស័័យមួួយគឺឺប្រ�មូូលប្រា�ក់់មកវិិញឱ្្យបានជាអតិិបរមា។
សកម្មមភាពក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញមានដូូចជា ការរៀ�ៀបចំំការពន្្យារពេ�លសងប្រា�ក់់ ការផ្អាា�កការសងប្រា�ក់់ និិង ការលើ�ើកលែ�ងការសងប្រា�ក់់
ជាដើ�ើម។ គោ�លការណ៍៍ និិងការអនុុវត្តតនានាក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ គឺឺពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើសូូចនាករ ឬលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងការវិិនិិច្ឆ័័�យ
របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ចង្អុុ�លបង្ហាា�ញថាការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់ ទំំនងជាអាចនៅ�បន្តតទៅ�មុុខទៀ�ៀតបាន។ គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុក ក្រោ��ម
ការពិិនិិត្្យមើ�ើលឡើ�ើងវិិញជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ការរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតជាទូូទៅ�បំំផុុតចំំពោះ�ះឥណទានមានកាលកំំណត់់។

www.rhbgroup.com.kh

330

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(គ) 	គោ�លការណ៍៍ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ (ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក) (ត)
បន្ទាា�ប់់ពីីបានធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ��រួួចហើ�ើយ ហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនសងប្រា�ក់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឥណទានទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ និិង
ត្រូ�ូវបានបៀ�ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌដើ�ើមនៅ�ពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង នៅ�ពេ�លដែ�លការកែ�ប្រែ��មិិនមានភាពជាសារវន្តត
ហើ�ើយមិិនបណ្តាា�លឱ្្យមានការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ឥណទានដំំបូូង  (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ២.៥.ច)។ ធនាគារតាមដានដំំណើ�ើរការទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លបាន
កែ�ប្រែ��ជាបន្តតបន្ទាាប់
� ។
់ ធនាគារអាចកំំណត់ថា
់ ហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអគួរួ ឱ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� បន្ទា
់
ប់
ា� ពី
់ កា
ី ររៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញរួួច ដូូចនេះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មម
នោះ�ះត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីដំណាក់
ំ
កា
់ លទីី៣ ឬដំំណាក់កា
់ លទីី២ (ECL ពេ�ញមួួយអាយុុកាល) មកដំំណាក់កា
់ លទីី១ (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) ហានិិភ័័យក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
ហានិិភ័័យក្រៅ��តារាងតុុល្្យការមានដូូចជា ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងចំំណែ�កហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីឥណទានដែ�លមិិនទាន់់បានដកប្រា�ក់់។ ធនាគារ
បានប្រើ��ើ Credit Conversion Factor (“CCF”) ដើ�ើម្្បីីប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន EAD នៃ�ខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ។ EAD ត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នចំំនួួន ១០០% នៃ�
ហានិិភ័័យខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ ដោ�យប្រើ��ើ CCF។

(ឃ)

ហានិិ ភ័័ យឥណទានអតិិ បរមាមុុនពេ�លរឹឹបអូូសវត្ថុុ�បញ្ចាំំ� ឬមុុនពេ�លពង្រី�ីកឥណទានផ្សេ�េងៗ
ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា។
ចំំពោះ�ះបំណុុ
ំ លយថាហេ�តុុ ហានិិភ័យ
័ ឥណទានអតិិបរមាគឺឺស្មើ�ើនឹ
� ងចំ
ឹ នួ
ំ ន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់អតិប
ិ រមាដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ ប្រ�សិន
ិ បើ�ើកាតព្វវកិិច្ចនៃ�
ច ឧបករណ៍៍ដែ�ល
បានចេ�ញផ្្សាយត្រូ�ូវបានគេ�ស្នើ�ើ�ឱ្្យបង់់។ ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន ហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ទាំំងស្រុ�ុងនៃ�ហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីី
ឥណទានបានផ្តតល់់ឱ្យ្  អតិិថិជ
ិ ន ដែ�លមិិនទាន់់បានដក។ តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ បង្ហាាញ
� ពីីហានិិភ័យ
័ ឥណទានអតិិបរមាចំំពោះ�ះធនាគារ ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាចមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ៖
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៧៩.០២១.១២៨

៣២១.៩៣២.០៧៥

៨៥.៣៦១.៥២៨

៣៤៥.២៨៧.៣៨១

៦៧៤.៦៧២.១២២

២.៧៤៨.៦១៤.២២៥

៥៨២.៥២៦.៣១១

២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

២.០៤០.២៩៤

៨.៣១២.១៥៨

២.១១៩.៣៤៥

៨.៥៧២.៧៥០

កិិច្ចចសន្្យាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឥណទាន

៣២.០៨៥.៣៥៨

១៣០.៧១៥.៧៤៨

៣០.២២៥.៩៥១

១២២.២៦៣.៩៧២

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០.១៧៥.៤៥៩

៨២.១៩៤.៨២០

១៨.៦២៤.២៣០

៧៥.៣៣៥.០១០

៨០៧.៩៩៤.៣៦១

៣.២៩១.៧៦៩.០២៦

៧១៨.៨៥៧.៣៦៥

២.៩០៧.៧៧៨.០៤៣

(១៧.០២៥.៣០៤)

(៦៩.៣៦១.០៨៧)

(២០.២៥៥.៩២៣)

(៨១.៩៣៥.២១១)

៧៩០.៩៦៩.០៥៧

៣.២២២.៤០៧.៩៣៩

៦៩៨.៦០១.៤៤២

២.៨២៥.៨៤២.៨៣២

ហានិិភ័័យឥណទានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង ទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុុ�ងតារាងតុុល្្យការ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ហានិិភ័័យឥណទានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

ហានិិភ័័យឥណទានដុុលសរុុប

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ (ECL)
ហានិិភ័័យឥណទានសុុទ្ធធសរុុប

តារាងខាងលើ�ើនេះ�ះបង្ហាាញ
� ពីីសេ�ណារីយ៉ូូ�ដែ�
ី
លអាក្រ�ក់់បំផុ
ំ តនៃ�
ុ
ហានិិភ័យ
័ ឥណទានរបស់់ធនាគារ ដោ�យមិិនបានគិិតដល់ទ្រ�ព្្
់
យបញ្ចាំំ��ដែ�លបានកាន់់កាប់់
និិង/ឬ ការពង្រី�ីកឥណទានផ្សេ�េ�ងៗទេ�។ ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុុ�ងតារាងតុុល្្យការ ហានិិភ័័យខាងលើ�ើគឺឺផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ។ ដូូចបានបង្ហាា�ញ

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
(ឃ)

ហានិិ ភ័័ យឥណទានអតិិ បរមាមុុនពេ�លរឹឹបអូូសវត្ថុុ�បញ្ចាំំ� ឬមុុនពេ�លពង្រី�ីកឥណទានផ្សេ�េងៗ (ត)

ខាងលើ�ើ ៨៣% (២០២០ ៖ ៨១%) នៃ�ហានិិភ័័យ  ឥណទានអតិិបរមាសរុុប កើ�ើតមកពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជឿ�ឿជាក់់លើ�ើ
លទ្ធធភាពរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការបន្តត ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងរក្្សាហានិិភ័័យឥណទានដែ�លកើ�ើតមកពីីឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានរបស់់ធនាគារឱ្្យស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិត
អប្្បបរមាតាមវិិធីីដូូចខាងក្រោ��ម៖
x

ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានធានាដោ�យទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� ហើ�ើយទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��មានតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពីី ៦០% ទៅ� ៨០% នៃ�
ឥណទាន។

x

ធនាគារមាននីីតិិវិិធីីវាយតម្លៃ�ៃឥណទានសមស្រ�ប មុុនពេ�លផ្តតល់់ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានជូូនអតិិថិិជន។

x

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ និ
� ង
ិ ការដាក់់ប្រា�ក់នៅ់ �ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�នៅើ� �ធនាគារក្នុុងស្រុ�
�
ក
ុ  ហើ�ើយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានធ្វើ�ើកា
� រវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័យ
័ សមស្រ�ប 
ហើ�ើយជឿ�ឿជាក់់ថាធនាគារមិិនមានការខាតបង់់ជាសារវន្តតពីីធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកទាំំងនេះ�ះទេ�។

(ង)	គុុណភាពឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃគុុណភាពឥណទាន នៃ�ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តវាយតម្លៃ�ៃចំំណាត់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លត្រូ�ូវបាន
តាក់់តែ�ងឡើ�ើងយ៉ាា�ងសមស្រ�បជាមួួយនឹងប្រ�ភេ�ទផលិ
ឹ
តផ
ិ ល និិងភាគីីដៃ�គូផ្សេូ �េ�ងៗគ្នាា�។ វិិធីសា
ី ស្រ្ត�តទាំំងនេះ�ះត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើតឡើ
� �ើងផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ធនាគារ និិងបាន
គួួបផ្្សំំជាមួួយនឹឹងការវិិភាគស្ថិិ�តិិ រួួមជាមួួយនឹឹងការវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកឥណទាន។
ការពណ៌៌នាពីីគុុណភាពឥណទាន ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម៖
គុុណភាពឥណទាន

ពណ៌៌នា

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីសមត្ថថភាពរឹឹងមាំំក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់។
ធនាគារតាមដានអ្ននកជាប់់បំំណុុលក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទៅ�តាមស្ថាា�នភាពនៃ�ការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាា�វ។ អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លសង
ប្រា�ក់់ហួួសកាលកំំណត់់សងតិិចជាង ៣០ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាសងប្រា�ក់់ ទាំំងចំំពោះ�ះហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីរយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីី
រយៈៈពេ�លវែែងគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងការតាមដានស្តតង់់ដារ។

ការតាមដានពិិសេ�ស

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មានសមត្ថថភាពមធ្្យមក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់។
ធនាគារតាមដានអ្ននកជាប់់បំំណុុលក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទៅ�តាមស្ថាា�នភាពនៃ�ការសងប្រា�ក់់យឺឺតយ៉ាា�វ។ អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លសង
ប្រា�ក់់ហួួសកាលកំំណត់់សង៣០ថ្ងៃ�ៃជាងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាសងប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងការតាមដានពិិសេ�ស។

ការមិិនសងប្រា�ក់់/ការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

អ្ននកជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមានការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ។

គុុណភាពឥណទាននៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុក្រៅ�
� �ពីីឥណទាន និិងបុរេេប្រ�ទា
ុ
ន និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន ត្រូ�ូវបានកំំណត់ដោ�យផ្អែ
់
�ក
ែ ទៅ�លើ�ើចំំណាត់ថ្នា
់ ក់
ា� រ់ បស់់ភាគីី
ដៃ�គូូ ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាមានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹងអត្រា�របស់់ភ្នាា�ក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់អន្តតរជាតិិផ្សេ�េ�ងៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
គុុណភាពឥណទាន

ពណ៌៌នា

អធិិបតេ�យ្្យ

សំំដៅ�ដល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លចេ�ញដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល/រដ្ឋឋបាល ឬត្រូ�ូវបានធានាដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល/រដ្ឋឋបាល។
សំំដៅ�ដល់់គុុណភាពឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លអ្ននកចេ�ញផ្្សាយមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញ កាតព្វវកិិច្ចចសងបំំណុុល ហើ�ើយ

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់វិិនិិយោ�គ

អ្ននកកាន់់កាប់់សញ្ញាា�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
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(ង)	គុុណភាពឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីការវិិភាគហានិិភ័័យឥណទាន តាមដំំណាក់់កាល រួួមជាមួួយនឹឹងសំំវិិធានធន ECL៖
២០២១

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

២០២០

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២ ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២ ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

សរុុប

ECL ១២ខែ�

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយ
ឥណទាន ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

ECL
ពេ�ញមួួ យ

ECL
ពេ�ញមួួ យ
អាយុុកាល-មិិ នថយ អាយុុកាល-ថយចុះះ�
ECL ១២ខែ� ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
តម្លៃ�ៃឥណទាន

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៣១.៥២៨.៦៩២

-   

-   

៣១.៥២៨.៦៩២

៣៤.១៧៤.៩២២

-   

-   

៣៤.១៧៤.៩២២

វិិនិិយោ�គ

៤៧.៤៩២.៤៣៦

-   

-   

៤៧.៤៩២.៤៣៦

៥១.១៨៦.៦០៦

-   

-   

៥១.១៨៦.៦០៦

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

៧៩.០២១.១២៨

-   

-   

៧៩.០២១.១២៨

៨៥.៣៦១.៥២៨

-   

-   

៨៥.៣៦១.៥២៨

ឥណទានរំំពឹឹងទុុក

(១.៤៤៣.៣២១)

-   

-   

(១.៤៤៣.៣២១)

(១.៥៥៩.១២៩)

-   

-   

(១.៥៥៩.១២៩)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

៧៧.៥៧៧.៨០៧

-   

-   

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៨៣.៨០២.៣៩៩

-   

-   

៨៣.៨០២.៣៩៩

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣១៦.០៥១.៩៨៦

-   

-   

៣១៦.០៥១.៩៨៦

៣៣៨.៩៨០.៧០៤

-   

-    ៣៣៨.៩៨០.៧០៤

ការតាមដានស្តតង់់ដារ

៥៤៤.០៣៥.៤៨៨

-   

-   

៥៤៤.០៣៥.៤៨៨

៤៦៥.២២៥.៥៤១

-   

-   

ការតាមដានពិិសេ�ស

-   

១០១.២៧៤.៩១២

-   

១០១.២៧៤.៩១២

-   

៩១.៥១២.៧៤៤

-   

៩១.៥១២.៧៤៤

ការមិិនសងប្រា�ក់់

-   

-   

២៩.៣៦១.៧២២

២៩.៣៦១.៧២២

-   

-   

២៥.៧៨៨.០២៦

២៥.៧៨៨.០២៦

៥៤៤.០៣៥.៤៨៨

១០១.២៧៤.៩១២

២៩.៣៦១.៧២២

៦៧៤.៦៧២.១២២

៤៦៥.២២៥.៥៤១

៩១.៥១២.៧៤៤

២៥.៧៨៨.០២៦

៥៨២.៥២៦.៣១១

(២.៧៣៦.៦៤៦)

(១១.៣០៧.៤៤០)

(១.១០៩.៣៧៩)

(១៥.១៥៣.៤៦៥)

(១.៤៩៦.៧៥៨)

(១៤.២៦៥.២២២)

(២.៣៨៨.៧០៦)

(១៨.១៥០.៦៨៦)

២៨.២៥២.៣៤៣

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

៤៦៣.៧២៨.៧៨៣

៧៧.២៤៧.៥២២

២៣.៣៩៩.៣២០

៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

១១៥.១០០.០៤៥ ២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩

១.៨៧៥.៧៨២.៩២៨

៣១២.៤៦៦.២២៦

៩៤.៦៥០.២៤៩

២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការ
ដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
មានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់
វិិនិិយោ�គ
មិិនមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

ដក៖ ការខាត

ឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដក
រំំលស់់

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

៤៦៥.២២៥.៥៤១

ដក៖ ការខាត
ឥណទានរំំពឹឹងទុុក
តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

៥៤១.២៩៨.៨៤២

៨៩.៩៦៧.៤៧២

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

២.២០៥.២៥១.៤៨២

៣៦៦.៥២៧.៤៨២

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(ង)	គុុណភាពឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
២០២១
ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២

២០២០

ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

ECL
ពេ�ញមួួ យ

ECL
ពេ�ញមួួ យ
អាយុុកាល-មិិ នថយ អាយុុកាល-ថយចុះះ�
ECL ១២ខែ� ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
តម្លៃ�ៃឥណទាន

សរុុប

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២

ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ECL
ECL
ពេ�ញមួួ យ
ពេ�ញមួួ យ
អាយុុកាល-មិិ នថយ អាយុុកាល-ថយចុះះ�
ECL ១២ខែ� ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន
តម្លៃ�ៃឥណទាន

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

មិិនមាន
ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

២.០៤០.២៩៤

-   

-

២.០៤០.២៩៤

២.១១៩.៣៤៥

-

-

២.១១៩.៣៤៥

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

២.០៤០.២៩៤

-   

-

២.០៤០.២៩៤

២.១១៩.៣៤៥

-

-

២.១១៩.៣៤៥

(៦០.០៣០)

-   

-

(៦០.០៣០)

(១៦៨.១៨២)

-

-

(១៦៨.១៨២)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

១.៩៨០.២៦៤

-   

-

១.៩៨០.២៦៤

១.៩៥១.១៦៣

-

-

១.៩៥១.១៦៣

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៨.០៦៧.៥៩៦

-   

-

៨.០៦៧.៥៩៦

៧.៨៩២.៤៥៤

-

-

៧.៨៩២.៤៥៤

ការតាមដាន
ស្តតង់់ដារ

៥១.៥៨៦.០៨៣

៦៧៤.៧៣៤

- ៥២.២៦០.៨១៧ ៤៧.២១៤.១៣៧

១.៦៣៦.០៤៤

-

៤៨.៨៥០.១៨១

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

៥១.៥៨៦.០៨៣

៦៧៤.៧៣៤

- ៥២.២៦០.៨១៧ ៤៧.២១៤.១៣៧

១.៦៣៦.០៤៤

-

៤៨.៨៥០.១៨១

(២៥៧.២៩១)

(១១១.១៩៧)

-

(៣៧៧.៩២៦)

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

៥១.៣២៨.៧៩២

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

២០៩.១១៣.៤៩៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដក
រំំលស់់

ដក៖ ការខាត
ឥណទានរំំពឹឹងទុុក

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់
ឥណទាន
និិងកិិច្ចចសន្្យាធានា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដក៖ ការខាត
ឥណទានរំំពឹឹងទុុក

(៣៦៨.៤៨៨)

(១១២.២១២)

(២៦៥.៧១៤)

-

៥៦៣.៥៣៧

- ៥១.៨៩២.៣២៩

៤៧.១០១.៩២៥

១.៣៧០.៣៣០

- ៤៨.៤៧២.២៥៥

២.២៩៥.៨៤៩

- ២១១.៤០៩.៣៤៨

១៩០.៥២៧.២៨៧

៥.៥៤២.៩៨៤

- ១៩៦.០៧០.២៧១

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
ិ នធនសម្រា�ប់់ ការខាតបង់់
សំំ វិធា

(ច)

(i)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក – ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
២០២១

២០២០

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២ ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១ ដំំ ណាក់់ កាលទីី២ ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ECL ១២ខែ�

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយ
ឥណទាន ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយ
ឥណទាន ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

សរុុប

ECL ១២ខែ�

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

១.៤៩៦.៧៥៨

១៤.២៦៥.២២២

២.៣៨៨.៧០៦

១៨.១៥០.៦៨៦

៦៩៦.៦៥៥

៣៦.០៥៧

៩.៤៥៨.៤១២

១០.១៩១.១២៤

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

-

-

-

-

-

-

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

១១១.៤៣៧

(១១១.៤៣៧)

-

-

១៣៨.៦៤១

(១៣៨.៦៤១)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

៣.៧៩១

៥០៨.០៨៤

(៥១១.៨៧៥)

-

២៧.៧៤៣

-

(២៧.៧៤៣)

-

១០៨.៦៧៣

(១.៦២១.៩៥៦)

១.២០៩.០៩៩

(៣០៤.១៨៤)

៣៧៥.០២៣

១៤.២១៦.៩០១

(១៤៩.៣៩៩)

១៤.៤៤២.៥២៥

១.២៤១.៩៣៧

-

-

១.២៤១.៩៣៧

៥០០.១០៦

១៥០.៩០៥

-

៦៥១.០១១

- (១.៧៣៣.៨១២) (១.៧៣៣.៨១២)

-

- (៦.៧១២.៧២២)

(៦.៧១២.៧២២)

ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតបង់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�មករា

បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ហានិិភ័័យ ៖

ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន
សម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឡើ�ើងវិិញ
សុុទ្ធធ (*)
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�
ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ឬ
បានទិិញ
ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�

-

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ  
ក្រៅ��ពីីជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតបង់់
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(២២៥.៩៥០)

(១.៧៣២.៤៧៣)

២.៧៣៦.៦៤៦ ១១.៣០៧.៤៤០
១១.១៤៩.០៩៦

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

៤៦.០៦៦.៥១១

(២៤២.៧៣៩)

(២.២០១.១៦២)

(២៤១.៤១០)

-

(១៧៩.៨៤២)

(៤២១.២៥២)

១.១០៩.៣៧៩ ១៥.១៥៣.៤៦៥

១.៤៩៦.៧៥៨

១៤.២៦៥.២២២

២.៣៨៨.៧០៦

១៨.១៥០.៦៨៦

៦.០៥៤.៣៨៦ ៥៧.៧០២.៨២៣

៩.៦៦២.៣១៨

៧៣.៤១៩.៥២៧

៤.៥១៩.៦០៩ ៦១.៧៣៥.២១៦
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
(ច)

ិ នធនសម្រា�ប់់ ការខាតបង់់ (ត)
សំំ វិធា

(i)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក – ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន (ត)
២០២១

២០២០

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២ ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១ ដំំ ណាក់់ កាលទីី២ ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ECL ១២ខែ�

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយ
ឥណទាន ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយ
ឥណទាន ចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាន

សរុុប

ECL ១២ខែ�

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

២៥.៧៧១.៥១៣ ៥៨២.៥២៦.៣១១

៤៨១.៤៥២.៣១៧

១១.៤៥៦.២១៨

២៣.៥០៩.៥៧៥

៥១៦.៤១៨.១១០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៤៦៥.២៤២.០៥៧

៩១.៥១២.៧៤១

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

១២.៥៤៤.៦៧៥

(១២.៥៤៤.៦៧៥)

-

-

-

-

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

(៣៥.០៥០.៦៩៥)

៣៥.០៥០.៦៩៥

-

-

(៩៦.៦៦៨.៥១៨)

៩៦.៦៦៨.៥១៨

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

(១.១៥៩.៧២៣)

(៣.៣២៩.២៩៣)

៤.៤៨៩.០១៦

-

(៩.១៨៤.៤០៤)

-

៩.១៨៤.៤០៤

-

(៥៥.៤៩៦.៨០៤)

៦៧៨.៩៧៦

២.៤១៤.៣៥៣ (៥២.៤០៣.៤៧៥)

៩៩.១៨៧.៣៩៣ (១៨.១៣២.៧៨៩)

(៤២៥.៨៧៨)

៨០.៦២៨.៧២៦

២២៩.០៣៧.២៦៨

-

- ២២៩.០៣៧.២៦៨

(១៥៦.០៣១)

៩៦៣.៧២៩

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�មករា

បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់៖

ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន
សម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឡើ�ើងវិិញ
សុុទ្ធធ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ឬបាន
ទិិញ
ការប្រែ��ប្រួ�ួលបង្គគរការប្រា�ក់់
ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�

-

១៤៦.៤១៥.៧១៤

១.០១២.៥១០

-

១៤៧.៤២៨.២២៤

២.៣៧៨.៤៤៥

២២២.៧៧១

៥០៨.២៨៤

១.៦១៥.៧៧១

២.៣៤៦.៨២៦

- (១.៧៣៣.៨១២) (១.៧៣៣.៨១២)

-

- (៦.៧១២.៧២២)

(៦.៧១២.៧២២)

១.៥៧០.៧៤៧

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវ
បានឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ ក្រៅ��ពីី
ជម្រះ�ះចេ�ញពីីបញ្ជីី�

(៧០.៩២៥.២៦១) (១១.០៥៧.២៦១) (៣.១៥០.០៩៣) (៨៥.១៣២.៦១៥) (១៥៦.១៨៣.២១៦)

- (១.៣៩៩.៦៣៧) (១៥៧.៥៨២.៨៥៣)

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៥៤៤.០៣៥.៤៨៦
២.២១៦.៤០០.៥៧០

១០១.២៧៤.៩១២

២៩.៣៦១.៧២៤ ៦៧៤.៦៧២.១២២

៤៦៥.២៤២.០៥៧

៩១.៥១២.៧៤១

២៥.៧៧១.៥១៣

៤១២.៥៩៣.៩៩១ ១១៩.៦១៩.៦៦៤ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥ ១.៨៨១.៩០៤.១២១

៣៧០.១៦៩.០៣៧

១០៤.២៤៥.៧៧២ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

៥៨២.៥២៦.៣១១

(*) ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការវាស់់វែែង ECL ដោ�យសារការប្រែ��ប្រួ�ួល PD និិង LGD ក្នុុ�ងអំំឡុុងឆ្នាំំ�� គឺឺកើ�ើតឡើ�ើងពីីការដាក់់បញ្ចូូ�លពត៌៌មានថ្មីី�ៗទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូូជាប្រ�ចាំំ។

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

ិ នធនសម្រា�ប់់ ការខាតបង់់ (ត)
សំំ វិធា

(ច)

(ii)

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ការខាតឥណទានរំំពឹឹងទុុក – កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន និិងកិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២០២១

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

ECL ១២ខែ�

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២

២០២០

ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយចុះះ�
ឥណទាន
តម្លៃ�ៃឥណទាន

ដំំ ណាក់់ កាលទីី១

សរុុប

ECL ១២ខែ�

ដំំ ណាក់់ កាលទីី២

ដំំ ណាក់់ កាលទីី៣

ECL
ពេ�ញមួួ យ
ECL
អាយុុកាល-មិិ ន
ពេ�ញមួួ យ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ អាយុុកាល-ថយចុះះ�
ឥណទាន
តម្លៃ�ៃឥណទាន

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៤៥៣.៨៩៨

១.០៧៤.៨១៣

-

១.៥២៨.៧១១

១៦០.៣៨៤

៥២៦

-

១៦០.៩១០

(៦៦.៧៨៩)

៦៦.៧៨៩

-

-

(២៦៥.៧១៤)

២៦៥.៧១៤

-

-

(២១៤.២៣០)

(១.០៣០.៤០៤)

-

(១.២៤៤.៦៣៤)

១៨៥.៥៨៦

(៧០.៦៣៨)

-

១១៤.៩៤៨

៨៨.១៧៦

-

-

៨៨.១៧៦

៣៨.៣៦៤

៧០.១១២

-

១០៨.៤៧៦

(៣.៧៦៥)

-

-

(៣.៧៦៥)

(៦.៤០៨)

-

-

(៦.៤០៨)

ការខាតឥណទានរំំពឹង
ឹ ទុុក
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតបង់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១
ខែ�មករា

បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ហានិិភ័័យ ៖
ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើតឡើ
� �ើង ឬបានទិិញ
ហានិិភ័័យថ្មីី�
ហានិិភ័័យដែ�លត្រូ�ូវបានឈប់់
ទទួួលស្គាា�ល់់ ឬហួួស
កាលកំំណត់់

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់
ការខាតបង់់
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២៥៧.២៩០

១១១.១៩៨

-

៣៦៨.៤៨៨

១១២.២១២

២៦៥.៧១៤

-

៣៧៧.៩២៦

១.០៤៨.១៩៩

៤៥៣.០២១

-   

១.៥០១.២២០

៤៥៣.៨៩៨

១.០៧៤.៨១៣

-

១.៥២៨.៧១១

៤៧.២១៤.១៣៦

១.៦៣៦.០៤៥

-

៤៨.៨៥០.១៨១

៤២.៣៩៩.៨៦៣

៨៩.១៩០

-

៤២.៤៨៩.០៥៣

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី១

៤១៦.៩៧៦

(៤១៦.៩៧៦)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី២

(៤១៣.៨១១)

៤១៣.៨១១

-

-

(១.៦៣៦.០៤៤)

១.៦៣៦.០៤៤

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

-

-

-

-

-

-

-

-

(១១.៤៣៩.១៦៧)

(៩៦៦.៧៣៩)

- (១២.៤០៥.៩០៦)

(១.១២៣.០៥៣)

(៥២០.៨៧៧)

-

(១.៦៤៣.៩៣០)

១៦.៩៤៦.៦៨៤

-

-

១៦.៩៤៦.៦៨៤

១១.៩៧២.៦៩៩

៤៣១.៦៨៨

-

១២.៤០៤.៣៨៧

(១.១៣០.១៤២)

-

-

(១.១៣០.១៤២)

(៤.៣៩៩.៣២៩)

-

-

(៤.៣៩៩.៣២៩)

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល
ចំំនួួនហានិិភ័័យ
តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�មករា

បម្រែ��បម្រួ�ួលដោ�យសារ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ ៖

ការវាស់់វែែងសំំវិិធានធន
សម្រា�ប់់ការខាតបង់់
ឡើ�ើងវិិញសុុទ្ធធ
ហានិិភ័័យថ្មីី�
និិភ័័យដែ�លត្រូ�ូវបានឈប់់
ទទួួលស្គាា�ល់់ ឬហួួស
កាលកំំណត់់

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

៥១.៥៩៤.៦៧៦

៦៦៦.១៤១

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

២១០.១៩៦.៧១០

២.៧១៣.៨៥៨

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

- ៥២.២៦០.៨១៧ ៤៧.២១៤.១៣៦

១.៦៣៦.០៤៥

- ៤៨.៨៥០.១៨១

-    ២១២.៩១០.៥៦៨

៦.៦១៧.៨០២

- ១៩៧.៥៩៨.៩៨២

១៩០.៩៨១.១៨០
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
(ឆ)	បណ្តុំំ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិ
រញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹ ងហានិិ ភ័័ យឥណទាន
�
(i)

វិិភាគតាមតំំបន់់ភូូមិិសាស្រ្ត�ត

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ លម្អិិ�តអំំពីីហានិិភ័័យឥណទានសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ តាមតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់វា ដោ�យចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមតំំបន់់ភូូមិិសាស្រ្ត�ត 
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។ ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ ធនាគារបានបែ�ងចែ�កហានិិភ័័យទៅ�តាមប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗ ដោ�យផ្អែ�ែកតាមប្រ�ទេ�សនៃ�ភាគីីដៃ�គូូ
របស់់ខ្លួួ�ន។
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

ផ្សេ�េងៗ

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៦២.៥៩៤.០៨៤

១៣.៧៦៤.០២១

១.២១៩.៧០២

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៦៥៩.៣៣៨.៦៥៦

-   

១៨០.០០១

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

១.៩៨០.២៦៤

-   

-   

១.៩៨០.២៦៤

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

៣១.៨១០.៩៩០

-   

-   

៣១.៨១០.៩៩០

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០.០៨១.៣៣៩

-   

-   

២០.០៨១.៣៣៩

៧៧៥.៨០៥.៣៣៣

១៣.៧៦៤.០២១

១.៣៩៩.៧០៣

៧៩០.៩៦៩.០៥៧

៣.១៦០.៦៣០.៩២៧

៥៦.០៧៤.៦២២

៥.៧០២.៣៩០

៣.២២២.៤០៧.៩៣៩

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

១២.៤១២.០១៣

២.៨២៥.៨៤២.៨៣២

៣១ ធ្នូូ� ២០២១
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ហានិិភ័័យឥណទានសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៣១ ធ្នូូ� ២០២០
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

ហានិិភ័័យឥណទានសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(ឆ)	បណ្តុំំ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិ
រញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹ ងហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
�
(ii)

វិិភាគតាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មម

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ លម្អិិ�តអំំពីីហានិិភ័័យឥណទានសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ តាមតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់វា ដកការថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន ដោ�យ
ចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មមរបស់់ភាគីីដៃ�គូូ។
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិ ងការ
ដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនា
គារផ្សេ�េងៗ

ឥណទាន និិ ង
បុុរេ�ប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

កិិច្ចចសន្យាា
ផ្តតល់់ ឥណទាន

កិិច្ចចសន្យាាធានា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៧៧.៥៧៧.៨០៧

២០.៦៥១.៥៣១

-   

២៤៥.៣២២

-   

៩៨.៤៧៤.៦៦០

សណ្ឋាា�គារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន

-   

៦៨.៥៤១.៥១៦

-   

១.១៦៥.២៣៣

-   

៦៩.៧០៦.៧៤៩

លក់់រាយ

-   

៨៤.០៨៧.៩៩២

-   

៥.៦០៨.៤០១

-   

៨៩.៦៩៦.៣៩៣

លក់់ដុំំ�

-   

២៦.៧២៧.៤៥០

-   

១.៩៨១.២៧១

-   

២៨.៧០៨.៧២១

ផលិិតកម្មម

-   

១១.០១៤.៧៦០

-   

១.៧៤៧.៧៤៧

-   

១២.៧៦២.៥០៧

កសិិកម្មម ព្រៃ��ឈើ�ើ និិងនេ�សាទ

-   

១៦.០៨២.៤៤៣

-   

២៨៩.១៧០

-   

១៦.៣៧១.៦១៣

អចលនទ្រ�ព្្យ និិងគេ�ហដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

-   

១២៨.៧៧៨.៤២៤

-   

១.០៨២.២២៩

-   

១២៩.៨៦០.៦៥៣

ការជួួល និិងសកម្មមភាពភតិិសន្្យាប្រ�តិិបត្តិិ� 
ដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ�លអចលនទ្រ�ព្្យ និិង
គេ�ហដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

-   

៤៩.៣៧៤.១៨០

-   

៧៥០.៣១៦

៤០.០០១

៥០.១៦៤.៤៩៧

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងឃ្លាំំ��ងទំំនិិញ

-   

២.៤៦២.៦៦៦

-   

៨២៩.៤៧០

៦៦.៥៤៧

៣.៣៥៨.៦៨៣

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

-   

១៨.៦២៩.៥០៧

-   

៨២២.៦៥០

១៤.៩១៩.១៩០

៣៤.៣៧១.៣៤៧

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្្យ

-   

៧៨.៩៩០.៧២៣

-   

៦.០៨៣.៨៥០

-   

៨៥.០៧៤.៥៧៣

សំំណង់់

-   

៣៦.៦៧២.៦១៣

-   

១.៧៨៨.៦៦៧

៤.០០០.២១៨

៤២.៤៦១.៤៩៨

សេ�វាមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

-   

៣០.៨៤៥.២៥៦

-   

៣.៣៧១.៩៦០

-   

៣៤.២១៧.២១៦

ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង

-   

៣.៧៨៧.៧៤៨

-   

២១០.៧២២

-   

៣.៩៩៨.៤៧០

ផ្សេ�េ�ងៗ

-   

៨២.៨៧១.៨៤៨

១.៩៨០.២៦៤

៥.៨៣៣.៩៨២

១.០៥៥.៣៨៣

៩១.៧៤១.៤៧៧

៧៧.៥៧៧.៨០៧

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

១.៩៨០.២៦៤

៣១.៨១០.៩៩០

២០.០៨១.៣៣៩

៧៩០.៩៦៩.០៥៧

៣១៦.០៥១.៩៨៦

២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩

៨.០៦៧.៥៩៦

១២៩.៥៩៧.៩៧៣

៨១.៨១១.៣៧៥

៣.២២២.៤០៧.៩៣៩

៣១ ធ្នូូ� ២០២១
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.១ ហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)

(ឆ)	បណ្តុំំ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិ
រញ្ញញវត្ថុុ� ធៀ�ៀបនឹឹ ងហានិិ ភ័័ យឥណទាន (ត)
�
(ii)

វិិភាគតាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មម (ត)
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិ ងការ
ដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនា
គារផ្សេ�េងៗ

ឥណទាន និិ ង
បុុរេ�ប្រ�ទាន

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

កិិច្ចចសន្យាា
ផ្តតល់់ ឥណទាន

កិិច្ចចសន្យាាធានា
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�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 និិងសកម្មមភាពភតិិសន្្យាប្រ�តិិបត្តិិ� 
ដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ�លអចលនទ្រ�ព្្យ និិង
គេ�ហដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�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

១២០.៨១២.៤៣២

៧៥.២៥៧.៨៣៩

២.៨២៥.៨៤២.៨៣២

៣១ ធ្នូូ� ២០២០
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឥណទានសុុទ្ធធសរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(ជ)

ការរឹឹបអូូសទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�
ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ដែ�លបានរឹឹបអូស
ូ ត្រូ�ូវលក់់ចេ�ញឱ្្យបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើបា
� ន។ ធនាគារមិិនប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ដែ�លបានរឹឹបអូស
ូ សម្រា�ប់់ប្រ�តិបត្តិ
ិ ិ�
ការអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នទេ�។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាច់់ឆ្នាំំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ និិង  ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារមិិនបានរឹឹបអូូសទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ដែ�លបានដាក់់ជាវត្ថុុ�បញ្ចាំំ�
នោះ�ះទេ�។

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២

ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ
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�ួលទីីផ្្សារជាក់់លាក់់និិងទូូទៅ� ព្រ�មទាំំងបម្រែ��បម្រួ�ួលអត្រា�ទីីផ្្សារ ឬតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារ ដូូចជាអត្រា�ការប្រា�ក់់ គម្លាា�តឥណទាន អត្រា�ប្តូូ�រ
រូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងតម្លៃ�ៃមូូលធនជាដើ�ើម។
ធនាគារមិិនប្រើ��ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិស្្សន្ទទ ដូូចជាកិិច្ចចសន្្យាប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងការផ្តោះ�ះ��ប្តូូ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ខ្លួួ�ននោះ�ះទេ�។

(ក)

ហានិិ ភ័័ យការប្តូូ�ររូ ូបិិ យប័័ណ្ណណ
ហានិិភ័យ
័ ការប្តូូរ� រូូបិយប័
ិ
ណ្ណ
័ កើ�ើត
ណ
ពីីប្រ�តិបត្តិ
ិ កា
ិ� រពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមក្នុងពេ�
ុ�
លអនាគត ទ្រ�ព្្យសកម្មម និងបំ
ិ ណុុ
ំ លដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់ជា
់ រូូបិយប័
ិ
ណ្ណ
័ មួ
ណ យ ដែ�
ួ
ល
មិិនមែ�នជារូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�លរបស់់ធនាគារ។
ធនាគារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដោ�យប្រើ��ើរូូបិិយវត្ថុុ�ច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ ដែ�លបណ្តាា�លឱ្្យមាន ហានិិភ័័យរូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�ល
ភាគច្រើ��ើនគឺឺទាក់់ទងនឹឹងប្រា�ក់់រៀ�ៀល។
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងរូូបិិយប័័ណ្ណណគោ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែធនាគារមិិនត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្្យការពារហានិិភ័័យការ
ប្តូូ� រ រូូ បិិ យប័័ ណ្ណណ  ដែ� លកើ�ើតពីី ប្រ�តិិ បត្តិិ� កា រពាណិិ ជ្ជជ ក ម្មម ក្នុុ� ងពេ� លអនាគត ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិ ងបំំ ណុុ លដែ�លបានទទួួ ល ស្គាា� ល់់ ដោ�យប្រើ��ើកិិ ច្ចច ស ន្្យា
នាពេ�លអនាគតទេ�។
គោ�លការណ៍៍របស់់ធនាគារគឺឺរក្្សាហានិិភ័័យការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ ឱ្្យស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�លអាចទទួួលយកបាន និិងស្ថិិ�តក្រោ��មគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដែ�ល
មានស្រា�ប់់។
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�ប
េ អំំពីហា
ី និិភ័យ
័ ការប្តូូរ� រូូបិយប័
ិ
ណ្ណ
័ រណ បស់់ធនាគារ។ ក្នុុង
� តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺជាឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារតាមតម្លៃ�ៃ
យោ�ងរបស់់វា ដោ�យវិិភាគតាមរូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងមានតម្លៃ�ៃសមមូូលនឹឹងប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២ ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ (ត)
(ក)

ហានិិ ភ័័ យការប្តូូ�ររូ ូបិិ យប័័ណ្ណណ (ត)
ជាប្រា�ក់់ ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក
ប្រា�ក់់ ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ប្រា�ក់់ រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់ ផ្សេ�េងៗ

សរុុប

៩.១៥០.៤៣៥

១.៦៩០.៦៥៧

-   

១០.៨៤១.០៩២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល

១៥២.៥៦០.៥០៧

៥.៦១២.៩៩២

-   

១៥៨.១៧៣.៤៩៩

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៧៧.៣១៨.១៧២

១៤៨.៩០៧

១១០.៧២៨

៧៧.៥៧៧.៨០៧

២៥.០០០

-   

-   

២៥.០០០

៥៨៨.៤៦៤.៥៨៥

៧១.០៥៤.០៧២

-   

៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

១.៩៨០.២៦៤

-   

-   

១.៩៨០.២៦៤

៨២៩.៤៩៨.៩៦៣

៧៨.៥០៦.៦២៨

១១០.៧២៨

៩០៨.១១៦.៣១៩

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២២៨.៦០១.៥១៥

១៦.៤៨៨.១៩៦

-   

២៤៥.០៨៩.៧១១

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

៥៧២.៥០៩.៧៩៧

៤.៥០៨.៩៩៥

-   

៥៧៧.០១៨.៧៩២

-   

២.៦៤១.២៦៣

-   

២.៦៤១.២៦៣

១៣.៨៩៨.៦២០

-   

-   

១៣.៨៩៨.៦២០

៤.១៧៧.២១២

-   

-   

៤.១៧៧.២១២

៨១៩.១៨៧.១៤៤

២៣.៦៣៨.៤៥៤

-   

៨៤២.៨២៥.៥៩៨

ស្ថាា�នភាពសុុទ្ធធ

១០.៣១១.៨១៩

៥៤.៨៦៨.១៧៤

១១០.៧២៨

៦៥.២៩០.៧២១

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៤២.០១០.៣៥១

២២៣.៥៣២.៩៤១

៤៥១.១០៦

២៦៥.៩៩៤.៣៩៨

កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

៣១.១០៦.២២៨

៧០៤.៧៦២

-   

៣១.៨១០.៩៩០

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០.០៨១.៣៣៩

-   

-   

២០.០៨១.៣៣៩

៥១.១៨៧.៥៦៧

៧០៤.៧៦២

-   

៥១.៨៩២.៣២៩

២០៨.៥៣៨.១៤៨

២.៨៧១.២០០

-

២១១.៤០៩.៣៤៨

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២ ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ (ត)
(ក)

ហានិិ ភ័័ យការប្តូូ�ររូ ូបិិ យប័័ណ្ណណ (ត)
ជាប្រា�ក់់ ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក
ប្រា�ក់់
ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ប្រា�ក់់ រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់
ដុុល្លាា រអូូ ស្រ្តា�ា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�ងចំំណូូលលម្អិិ�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

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២ ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ (ត)
(ក)

ហានិិ ភ័័ យការប្តូូ�ររូ ូបិិ យប័័ណ្ណណ (ត)

ការវិិភាគផលប៉ះះ�ពាល់់ ពីីការប្រែ��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។
ផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញក្រោ��យបង់់ ពន្ធធ

ផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើ ធាតុុមូូ លធនផ្សេ�េងៗ

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

៨៦០.៦៧៧

៣.៥០៦.៣៩៨

-

-

(៨៩៥.៨០៧)

(៣.៦៤៩.៥១៨)

-

-

៨១៨.៧៩៧

៣.៣១២.០៣៤

-

-

(៨៥២.២១៧)

(៣.៤៤៧.២១៨)

-

-

២០២១
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល កើ�ើនឡើ�ើង២%
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀលថយចុះះ� ២%

២០២០
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀល កើ�ើនឡើ�ើង២%
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក/ប្រា�ក់់រៀ�ៀលថយចុះះ� ២%

(ខ)

ហានិិ ភ័័ យតម្លៃ�ៃ
ធនាគារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យតម្លៃ�ៃមូូលបត្រ�ទេ� ដែ�លកើ�ើតមកពីីការវិិនិិយោ�គដែ�លធនាគារកាន់់កាប់់ និិងដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់តាម FVOCI ។
ទឹឹកប្រា�ក់់វិនិ
ិ យោ�គមិ
ិ
ន
ិ មានចំំនួន
ួ ជាសារវន្តតទេ� ដូូចនេះ�ះធនាគារមិិនមានគោ�លការណ៍៍ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យតម្លៃ�ៃ ដែ�
័
លកើ�ើតមកពីីការវិិនិយោ�គមូ
ិ
ល
ូ បត្រ�
កម្មមសិិទ្ធិិ�ទេ�។

(គ)

ហានិិ ភ័័ យអត្រា�ការប្រា�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�ែ
អាចកាត់់បន្ថថយការខាតបង់់នៅ�ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបម្រែ��បម្រួ�ួលឥតរំំពឹឹងទុុកកើ�ើតឡីីង។
ហានិិភ័យអត្រា�
័
ការប្រា�ក់់របស់់ធនាគារភាគច្រើ��ើនកើ�ើតមកពីីប្រា�ក់ក
់ ម្ចីី�ដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ។ ធនាគារមិិនមានហានិិភ័យអត្រា�
័
ការប្រា�ក់់នៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ទេ� ដោ�យសារអត្រា�ការប្រា�ក់់នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់ គឺឺប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងអត្រា�លើ�ើទីីផ្្សារ។ នៅ�ដំំណាក់់កាលនេះ�ះ 
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមិិនមានគោ�លការណ៍៍ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់កម្រិ�ិតនៃ�ភាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�នៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យយ៉ាា�ងទៀ�ៀងទាត់់
ទៅ�លើ�ើភាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�នេះ�ះ។
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ សង្ខេ�េបពីីហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ធនាគារ។ នៅ�ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ ក៏៏រួួមបញ្ចូូ�លនូូវឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារតាមតម្លៃ�ៃ
យោ�ង ដោ�យបានចាត់់ថ្នាក់
ា� តា
់ មតម្លៃ�ៃក្នុុងកិ
� ច្ច
ិ ស
ច ន្្យាដើ�ើមគ្រា� ឬតាមកាលបរិិច្ឆេ�េទផុតកំ
ុ ណត់
ំ
ស
់ ង ដោ�យផ្អែ�ក
ែ លើ�ើមូូលដ្ឋាាន
� មួួយណាដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងមុុន។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២ ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ (ត)
(គ)

ហានិិ ភ័័ យអត្រា�ការប្រា�ក់់ (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ� ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ� ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ � ទៅ� ៥ឆ្នាំំ �

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ �

មិិ នមានការប្រា�ក់់

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

-   

-   

-   

-   

-   

១០.៨៤១.០៩២

១០.៨៤១.០៩២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់
ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារ
កណ្តាា�ល

៩.៤០០.០០០

១៨.០០០.០០០

១.៣០០.០០០

-   

-   

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់
ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

៥.០០០.០០០

២៨.៩៨៨.០០០

២៨.០០០.០០០

-   

-   

១៥.៥៨៩.៨០៧

៧៧.៥៧៧.៨០៧

-

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

៥៤.៣៣៨.៥១៨

៤៤.៦៨១.៧៣៤

៧៩.៥១៧.៣០១

២៥២.៨៥៣.៥២៤

២២៨.១២៧.៥៨០

-   

-   

-   

-   

-   

១.៩៨០.២៦៤

១.៩៨០.២៦៤

៦៨.៧៣៨.៥១៨

៩១.៦៦៩.៧៣៤

១០៨.៨១៧.៣០១

២៥២.៨៥៣.៥២៤

២២៨.១២៧.៥៨០

១៥៧.៩០៩.៦៦២

៩០៨.១១៦.៣១៩

៥៦.៣០៦.៩៣៧

៨៩.៨២៣.២៤៥

៩៨.៩៥៩.៥២៩

-   

-   

-    ២៤៥.០៨៩.៧១១

២៧៣.៦៥៥.០៥១

៥៣.០៨១.៨៥៦

២៤៥.៤២៧.៤៥៤

៤.៨៥៤.៤៣១

-   

-    ៥៧៧.០១៨.៧៩២

-   

-   

២.៦៤១.២៦៣

-   

-   

-   

២.៦៤១.២៦៣

១៨០.១៤០

៣៦០.២៨១

១.៣៨៤.៥៨៧

៥.០១៧.០៤២

៦.៩៥៦.៥៧០

-   

១៣.៨៩៨.៦២០

-   

-   

-   

-   

-   

៤.១៧៧.២១២

៤.១៧៧.២១២

៣៣០.១៤២.១២៨

១៤៣.២៦៥.៣៨២

៣៤៨.៤១២.៨៣៣

៩.៨៧១.៤៧៣

៦.៩៥៦.៥៧០

៤.១៧៧.២១២

៨៤២.៨២៥.៥៩៨

(២៦១.៤០៣.៦១០)

(៥១.៥៩៥.៦៤៨)

(២៣៩.៥៩៥.៥៣២)

២៤២.៩៨២.០៥១

២២១.១៧១.០១០

១៥៣.៧៣២.៤៥០

៦៥.២៩០.៧២១

(១.០៦៤.៩៥៨.៣០៧)

(២១០.២០០.៦៧០)

(៩៧៦.១១២.១៩៧)

៩៨៩.៩០៨.៨៧៦

៩០១.០៥០.៦៩៥

៦២៦.៣០៦.០០១

២៦៥.៩៩៤.៣៩៨

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២១
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃ
សមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណូូល
លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដក
រំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សរុុប

១២៩.៤៧៣.៤៩៩ ១៥៨.១៧៣.៤៩៩

-    ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�
ការប្រា�ក់់សរុុប
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

៧.៦៥៥.០៨៤

៣.៣៨៤.៨៥៦

១០.៤២៦.៧៤៥

៨០៣.៩៤៣

៩.៥៤០.៣៦២

-   

៣១.៨១០.៩៩០

កិិច្ចចសន្្យាធានារ៉ាា�ប់់រង
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៥.៦៥២.៩២៧

២០.០០០

៤.០២៦.០០៤

៣៨២.៤០៨

-   

-   

២០.០៨១.៣៣៩

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�
ការប្រា�ក់់សរុុបនៃ�ខ្ទទង់់
ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

២៣.៣០៨.០១១

៣.៤០៤.៨៥៦

១៤.៤៥២.៧៤៩

១.១៨៦.៣៥១

៩.៥៤០.៣៦២

-   

៥១.៨៩២.៣២៩

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

៩៤.៩៥៦.៨៣៧

១៣.៨៧១.៣៨៣

៥៨.៨៨០.៤៩៩

៤.៨៣៣.១៩៤

៣៨.៨៦៧.៤៣៥

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក

-    ២១១.៤០៩.៣៤៨
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២ ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ (ត)
(គ)

ហានិិ ភ័័ យអត្រា�ការប្រា�ក់់ (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ� ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ� ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ � ទៅ� ៥ឆ្នាំំ �

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ �

មិិ នមានការប្រា�ក់់

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�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�ង
ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

-

-

-

២៥.០០០

២៥.០០០

៣៩.៨៦៣.៦៨៥

២៩.៨៣២.១៥៥

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

៣៥.៤០៥.៦៨១

២៦០.៩៤០.៦២៤

៥៦.៣៥៣.១៥៣

២៦៨.១៦១.៥៦២

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

១.៥០៦.២១៣

៦.៨០៩.៣៨៨

បំំណុុលភតិិសន្្យា

១.១៩៩.៦៨៦

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
�� ០២០
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
វាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិង
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

-

- ១៧០.៥៣០.៧៧៤

១៣.៦៥០.៥០៩

-

-

៥៩៩.១០៥.៨៤៨

២៥.៩៣៦.៨៣៧

-

-

-

៣៤.២៥២.៤៣៨

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

២.៨៦៧.៣៦១

៨២១.៤៤៦.៣៩១

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ការប្រា�ក់់
សរុុប

(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

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

២២.៣៣៧.៤១០

៤.៣៧៨.៧៦៨

៣.១៥០.៩២៥

-

-

-

២៩.៨៦៧.១០៣

កិិច្ចចសន្្យាធានារ៉ាា�ប់់រងផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៥៤២.៩២៥

៦២.២២៧

-

-

-

-

១៨.៦០៥.១៥២

គំំលាតតម្លៃ�ៃអត្រា�ការប្រា�ក់់
សរុុបនៃ�ខ្ទទង់់ក្រៅ��តារាង
តុុល្្យការ

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
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.២ ហានិិ ភ័័ យទីីផ្សាារ (ត)
(គ)

ហានិិ ភ័័ យអត្រា�ការប្រា�ក់់ (ត)

ភាពប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់បង្ហាា�ញនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់ចំំពោះ�ះចំំណេ�ញក្រោ��យពន្ធធ និិងមូូលធននៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�ល
មានអត្រា�ការប្រា�ក់់អថេ�រ និិងអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រ ព្រ�មទាំំងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ និ
� ងបំ
ិ ណុុ
ំ លហិិរញ្ញញវត្ថុុមា
� នការប្រា�ក់់របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានចុះះ�កិិច្ចស
ច ន្្យាក្នុុងអត្រា�
�
ការប្រា�ក់់ថេ�រ។ ដូូននេះ�ះ ធនាគារមិិនមានហានិិភ័យ
័
នៃ�ការប្រែ��ប្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងពេ�លអនាគតទេ�។

៣៤.៣

ហានិិ ភ័័ យសាច់់ ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល
ហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធនាគារមិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ តាមកាលកំំណត់់សងចំំពោះ�ះបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏ដូូចជាមិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញមូូលនិិធិិវិិញបាននៅ�ពេ�លដែ�លបានដកមកប្រើ��ើប្រា�ស់់រួួចហើ�ើយ។ ផលវិិបាកនេះ�ះ អាចបណ្តាា�លឱ្្យធនាគារមិិនអាច
បំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសងប្រា�ក់់ទៅ�អ្ននកផ្ញើ�ើ�ប្រា�ក់់ និិងកង្វះះ�សាច់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម្្បីីឱ្្យអតិិថិិជនខ្ចីី�។

(ក)	ដំំ ណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យសាច់់ ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមដានសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�មូូលផ្តុំំ�� និិងទិិន្ននន័័យបំំណុុលដែ�លមានកាលកំំណត់់។ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងការធ្វើ�ើ�
របាយការណ៍៍ ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើឡើ� �ើងក្នុុងទម្រ�ង់
�
ជា
់ ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យលើ�ើស្ថាាន
� ភាពសាច់់ប្រា�ក់ប្រ�
់ ចាំំថ្ងៃ� ហើ�ើយនិ
ៃ
ងរៀ�
ិ ៀបចំំគម្រោ��ងសម្រា�ប់់ថ្ងៃ�បន្ទា
ៃ
ា�ប់ 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)	ដំំ ណើ�ើ រការរកប្រ�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)	លំំ ហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់អនិិ ស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow)
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់ ក្រោ��មបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អនិិស្្សន្ទទ (non-derivative financial liabilities) ដោ�យ
ផ្អែ�ែកតាមកាលកំំណត់់លើ�ើកិិច្ចចសន្្យាដែ�លនៅ�សល់់ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុ�ងតារាងនេះ�ះ គឺឺជា
លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�អប្្បហារ ដោ�យឡែ�កធនាគារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលដែ�លភ្ជាា�ប់់ជាមួួយ ដោ�យផ្អែ�ែក
តាមលំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់រំំពឹឹងទុុកដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�អប្្បហារ។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៣ ហានិិ ភ័័ យសាច់់ ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល (ត)

(គ)	លំំ ហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់អនិិ ស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow) (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ� ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ� ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ � ទៅ� ៥ឆ្នាំំ �

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ �

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

១០.៨៤១.០៩២

-   

-   

-   

-   

១០.៨៤១.០៩២

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារកណ្តាា�ល

១៣៤.៦៥០.១៩៧

១៨.០០០.០០០

១.៣០០.០០០

-   

-   

១៥៣.៩៥០.១៩៧

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

១២.២០០.៨៨០

២៨.៩៨៨.០០០

២៨.០០០.០០០

-   

-   

៦៩.១៨៨.៨៨០

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាម
តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�ត
ផ្សេ�េ�ងៗ

-   

-   

-   

-   

២៥.០០០

២៥.០០០

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានវាស់់វែែង
តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមដករំំលស់់

៥១.១៨៦.៩៧១

៤៩.៧៨១.២១៩

១០០.៣២៨.០៩១

៣៥៤.២៣២.៤៣៥

៣៧១.១០២.៥៧៦

៩២៦.៦៣១.២៩២

១.៩៨០.២៦៤

-   

-   

-   

-   

១.៩៨០.២៦៤

២១០.៨៥៩.៤០៤

៩៦.៧៦៩.២១៩

១២៩.៦២៨.០៩១

៣៥៤.២៣២.៤៣៥

៥៦.៣៣៣.៩១៨

៩០.១៥៥.៦១១

១០០.២០៩.៨០៧

-   

-   

២៤៦.៦៩៩.៣៣៦

២៧៣.៧៨៤.២២៧

៥៣.៤៦២.៨៧២

២៥២.២១៣.០១០

៥.២៦៦.៩៨៧

-   

៥៨៤.៧២៧.០៩៦

-   

-   

២.៦៦១.៧៧១

-   

-   

២.៦៦១.៧៧១

២០៥.២៩០

៤១០.៥៨១

១.៦០៧.៤៧៨

៦.១២៩.១១៦

៨.៨៦៨.២៦៩

១៧.២២០.៧៣៤

៤.១៧៧.២១២

-   

-   

-   

-   

៤.១៧៧.២១២

៣៣៤.៥០០.៦៤៧

១៤៤.០២៩.០៦៤

៣៥៦.៦៩២.០៦៦

១១.៣៩៦.១០៣

៨.៨៦៨.២៦៩

៨៥៥.៤៨៦.១៤៩

(៤៧.២៥៩.៨៤៥) (២២៧.០៦៣.៩៧៥)

៣៤២.៨៣៦.៣៣២

៣៦២.២៥៩.៣០៧

៣០៧.១៣០.៥៧៦

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
តាមកាលផុុតកំំណត់់នៅ�សល់់
ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

៣៧១.១២៧.៥៧៦ ១.១៦២.៦១៦.៧២៥

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិង
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន
ប្រា�ក់់កម្ចីី�
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
តាមកាលផុុតកំំណត់់នៅ�សល់់
ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

(ខ្វះះ�)/លើ�ើស សាច់់ប្រា�ក់់
ងាយស្រួ�ួលសុុទ្ធធ

(១២៣.៦៤១.២៤៣)

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

(៥០៣.៧១៤.៤២៤) (១៩២.៥៣៦.៦០៩)

(៩២៥.០៥៨.៦៣៤)

១.៣៩៦.៧១៥.២១៧ ១.៤៧៥.៨៤៤.៤១៧ ១.២៥១.២៤៩.៩៦៧

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ
កិិច្ចចសន្្យាផ្តតល់់ឥណទាន

៣២.១០១.៣៣៤

៣៨.៩៥៧

១០៤.៨៣៧

៤០២.៩០៤

៤១៣.២២០

៣៣.០៦១.២៥២

កិិច្ចចសន្្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០.១៧៥.៤៥៩

-   

-   

-   

-   

២០.១៧៥.៤៥៩

សាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលក្រៅ��
តារាងតុុល្្យការ

៥២.២៧៦.៧៩៣

៣៨.៩៥៧

១០៤.៨៣៧

៤០២.៩០៤

៤១៣.២២០

៥៣.២៣៦.៧១១

២១២.៩៧៥.៦៥៥

១៥៨.៧១១

៤២៧.១០៦

១.៦៤១.៤៣១

១.៦៨៣.៤៥៨

២១៦.៨៨៦.៣៦១

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៣ ហានិិ ភ័័ យសាច់់ ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល (ត)

(គ)	លំំ ហូូរសាច់់ ប្រា�ក់់អនិិ ស្សសន្ទទ (Non-derivative cash flow) (ត)
១ខែ�

១ខែ� ទៅ� ៣ខែ�

៣ខែ� ទៅ� ១២ខែ�

១ឆ្នាំំ � ទៅ� ៥ឆ្នាំំ �

លើ�ើស៥ឆ្នាំំ �

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

៨.៧៦៩.៩៧៥

-

-

-

-

៨.៧៦៩.៩៧៥

១២៦.៨២២.៦៣៥

២៣.៤៤១.៦០៤

២៥.៩០៩.៦១៥

-

-

១៧៦.១៧៣.៨៥៤

៣០.២៩៦.៥៨៣

៣០.៥០៩.៤៩៣

២៣.៥២៤.១៧០

-

-

៨៤.៣៣០.២៤៦

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាម
តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�ត
ផ្សេ�េ�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

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��
តារាងតុុល្្យការ

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�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់
នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�
ធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
តាមកាលផុុតកំំណត់់នៅ�សល់់
ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

៣០០.៩០១.៦១៨ ១.០៦៩.៧៦៦.២៣១

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ និិង
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប តាមកាល
ផុុតកំំណត់់នៅ�សល់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យា

(ខ្វះះ�)/លើ�ើស សាច់់ប្រា�ក់់
ងាយស្រួ�ួលសុុទ្ធធ
គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ

គិិតជាពាន់់រៀ�ៀល

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៤	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិ ងបំំ ណុុ លហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បគឺឺជាតម្លៃ�ៃដែ�លអាចទទួួលបានក្នុុ�ងការលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬបានបង់់
ក្នុុ�ងការផ្ទេ�េរបំំណុុល ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការតាមលំំដាប់់លំំដោ�យមួួយ  រវាងអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងទីីផ្្សារ នាកាលបរិិច្ឆេ�េទវាស់់វែែង។ ព័័ត៌៌មានបានបង្ហាា�ញនៅ�ទីីនេះ�ះ គឺឺជា
ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

(ក)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់ វែ�ងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
i)

ការកំំណត់់តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប និិងឋានានុុក្រ�មតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង និិងត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ និិងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ តាមមូូលដ្ឋាា�នដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង៖
កម្រិ�ិ ត ១

កម្រិ�ិ ត ២

កម្រិ�ិ ត ៣

សរុុប

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា រអាមេ�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��២០២១
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បក្នុុ�ងចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

ធនាគារវាស់់វែែងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដោ�យប្រើ��ើឋានានុុក្រ�មតម្លៃ�ៃសមស្រ�បដូូចខាងក្រោ��ម ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីសារសំំខាន់់នៃ�ធាតុុចូូល ដែ�លបានប្រើ��ើក្នុុ�ង
ការវាស់់វែែង៖
កម្រិ�ិត ១ ៖ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានជួួញដូូរនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារសកម្មម (ដូូចជា ដេ�រីីវេេដែ�លបានជួួញដូូរជាសាធារណៈៈ និិង
មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�) គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�តាមតម្លៃ�ៃដែ�លបានដាក់់លក់់លើ�ើទីីផ្្សារ នាដំំណាច់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ តម្លៃ�ៃដាក់់លក់់លើ�ើទីីផ្្សារដែ�លបាន
ប្រើ��ើសម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�
� លធនាគារបានកាន់់កាប់់ គឺជា
ឺ តម្លៃ�ៃទិិញបច្ចុុប្្បន្នន
�
។ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុទាំ
� ងនេះ�ះ ត្រូ�
ំ
វូ បានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុង
� កម្រិ�ិ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 និិងបន្ថថយការពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការ
ប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� ចំំពោះ�ះអង្គភា
គ ពជាក់់លាក់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើទិិន្ននន័យ
័ ជាក់់លាក់់ទាំងអស់
ំ
ដែ�
់ លតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ឧបករណ៍៍មួយ
ួ អាចអង្កេ�េតបាន ឧបករណ៍៍នោះ�ះត្រូ�វូ បាន
បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត ២ ។
កម្រិ�ិត ៣ ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើទិិន្ននន័័យជាក់់លាក់់មួួយឬច្រើ��ើន មិិនពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើទិិន្ននន័័យទីីផ្្សារដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន ឧបករណ៍៍នោះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ង
កម្រិ�ិត ៣ ។ វាគឺឺជាករណីីសម្រា�ប់់មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី�។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៤	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិ ងបំំ ណុុ លហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
(ក)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់់ វែ�ងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប (ត)

ii)

វិិធីីសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់ការកំំណត់់តម្លៃ�ៃ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នវាស់់វែែងតាម FVOCI គឺឺជាការវិិនិិយោ�គក្នុុ�ងមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី� ដែ�លតម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវ
បានកំំណត់់ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន ហើ�ើយអត្រា�អប្្បហារដែ�លបានប្រើ��ើ ត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលអាស្រ័�័យទៅ�តាមហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ភាគីី
ដៃ�គូូ ឬហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ធនាគារផ្ទាា�ល់់។

(ខ)

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិ នវាស់់ វែ�ងតាមតម្លៃ�ៃ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�ើ� និិងការដាក់់ប្រា�ក់់នៅ�ធនាគារកណ្តាា�ល និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ

តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ និ
� ង
ិ ការដាក់់ប្រា�ក់នៅ់ �ធនាគារកណ្តាាល
�  និិងធនាគារផ្សេ�េ�ងៗ មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា ដោ�យសារ
គណនីីទាំំងនេះ�ះភាគច្រើ��ើនគឺឺជាគណនីីចរន្តត គណនីីសន្្សំំ និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�រយៈៈពេ�លខ្លីី�។
(ii)

ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជន

ចំំពោះ�ះឥណទានដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ ដែ�លមានកាលកំំណត់នៅ់ �សល់់តិច
ិ ជាង១ឆ្នាំំ� � ជាទូូទៅ�តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា គឺឺជាតម្លៃ�ៃសមស្រ�បប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
ា� របស់់វា។
ចំំពោះ�ះឥណទានដែ�លមានអត្រា�ថេ�រ និិងមានកាលកំំណត់់នៅ�សល់់១ឆ្នាំំ��  ឬលើ�ើសពីី១ឆ្នាំំ�� តម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដោ�យធ្វើ�ើ�អប្្បហារលំំហូូរ
សាច់់ប្រា�ក់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននាពេ�លអនាគត និិងប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ឥណទាននាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន ដោ�យសារអត្រា�ការប្រា�ក់់តាមទីីផ្្សាររបស់់ឥណទាន
មានហានិិភ័័យឥណទាន និិងកាលកំំណត់់ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា� ហើ�ើយត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមានភាពខុុសគ្នាា�តិិចតួួច ជាមួួយនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់
ឥណទានតាមកិិច្ចចសន្្យា។ ជាលទ្ធធផល តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានអតិិថិិជនរយៈៈពេ�លវែែង អាចមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃ
យោ�ងរបស់់វា នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
(iii)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន ដែ�លមានកាលកំំណត់់តិិចជាង ១ ឆ្នាំំ��  មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹង
តម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ទាំំងនេះ�ះមានរយៈៈពេ�លខ្លីី�។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន
ដែ�លមានកាលកំំណត់់លើ�ើសពីី១ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបានគេ�រំំពឹឹងថាមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារធនាគារបានផ្តតល់់អត្រា�ការប្រា�ក់់
ប្រ�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�លអាចដកបានតាមតម្រូ�ូវ
ការ គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវសងនាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។
(iv)

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានសន្មមតថាមានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា ដោ�យសារ
គណនីីទាំំងនេះ�ះមិិនមានតម្លៃ�ៃប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្តតទៅ�តាមអត្រា�ទីីផ្្សារទេ�។
(v)

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

ប្រា�ក់់កម្ចីី�មិិនត្រូ�ូវបានដាក់់លក់់លើ�ើទីីផ្្សារសកម្មមទេ� ហើ�ើយតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់វា មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា ដោ�យសារវាមាន
រយៈៈពេ�លខ្លីី�។

ធនាគារ អ អេ�ច ប៊ីី� (ខេ�មបូូ ឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ � ២០២១

កំំណត់់សម្គាាល់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់ ដំំណាច់់ ឆ្នាំំថ្ងៃ� �ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១

៣៤. ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័ យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
៣៤.៥

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដើ�ើមទុុន
គោ�លដៅ�របស់់ធនាគារក្នុុង
� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន មានន័័យទូូលំទូ
ំ លា
ូ យជាង “មូូលធន” ដែ�លបានបង្ហាាញ
� នៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ស្ថាន
ា� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ។
� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ដើ�ើមទុុន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
x

អនុុលោ�មតាមតម្រូ�ូវការដើ�ើមទុុនដែ�លកំំណត់់ដោ�យធនាគារកណ្តាា�ល

x

ការពារលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ដើ�ើម្្បីីឱ្្យធនាគារអាចបន្តតផ្តតល់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ភាគទុុនិិក និិងដល់់ភាគីីផ្សេ�េ�ងៗដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធនាគារ និិង

x

រក្្សាមូូលដ្ឋាា�នដើ�ើមទុុនរឹឹងមាំំដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មម

ធនាគារកណ្តាា�លតម្រូ�ូវឱ្្យធនាគារពាណិិជ្ជជទាំំងអស់់ត្រូ�ូវ៖ (i) រក្្សាដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា (ii) រក្្សាមូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធរបស់់ធនាគារយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ឱ្្យស្មើ�ើ�
នឹឹងដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា និិង (iii) អនុុលោ�មតាមអនុុបាតសាធនភាព អនុុបាតសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងអនុុបាតសំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះ សងេ្ខ�ខបអំំពីីសមាសធាតុុដើ�ើមទុុនតាមច្្បាប់់៖
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដុុល្លាា រអាមេ�រិិក

ពាន់់ រៀ�ៀល

ដើ�ើមទុុន

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៥៥០.០០០

៧៥.០០០.០០០

៣០៣.៣៧៥.០០០

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក

៣១.៦៦១.១៩៩

១២៨.៩៨៧.៧២៥

២៤.១២៣.៣៤០

៩៧.៥៧៨.៩១២

២៥.០០០.០០០

១០១.៨៥០.០០០

១០.០០០.០០០

៤០.៤៥០.០០០

(៦.៣៣៧.៧៨៨)

(២៥.៨២០.១៤៨)

(៣.៨៦៨.១០៩)

(១៥.៦៤៦.៥០១)

(១.៣៩៦.៦៦៨)

(៥.៦៩០.០២៥)

(៦៣៣.៧៨២)

(២.៥៦៣.៦៤៨)

១២៣.៩២៦.៧៤៣

៥០៤.៨៧៧.៥៥២

១០៤.៦២១.៤៤៩

៤២៣.១៩៣.៧៦៣

៧.៣៣៤.៤៨៤

២៩.៨៨០.៦៨៨

៦.៦៨៥.៥២៨

២៧.០៤២.៩៦១

១៣១.២៦១.២២៧

៥៣៤.៧៥៨.២៤០

១១១.៣០៦.៩៧៧

៤៥០.២៣៦.៧២៤

ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី១

ទុុនបម្រុ�ុងមិិនសម្រា�ប់់បែ�ងចែ�ក
ដក៖ ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី
ដក៖ ឥណទានផ្តតល់់ឱ្្យភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី២-ដើ�ើមទុុនបន្ថែ�ែម
សំំវិិធានធនទូូទៅ�

សរុុប ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី១ + ដើ�ើមទុុនថ្នាា�ក់់ទីី២

www.rhbgroup.com.kh

www.rhbgroup.com.kh
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