


របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩



មាតិកា

០៦ សាររបស់បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល

០៧ ច្្ខុវស័ិយបបទេស្ម្ខុជា ឆ្នា ២ំ០២០

០៨ ពត័ម៌ានអំពីធនាគារ

១០ ទបស្្ម្ម / ច្្ខុវស័ិយ / គខុណតមមលៃសនានូល

១២ រចនាសម្ន័្ធធនាគារ

១៦ ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វត្ខុ និងបបតិបត្ិការសទង្ប

២១ ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ អំពីអាជីវ្ម្ម

២២ សមេិ្ធផលឆ្នា ២ំ០១៩

២៣ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល

២៦ ្ំទណើ ន និងការអភវិឌ្ឍ

្. ការពបងរឹងការថែទាអំតិែិជន
ខ. ការអភវិឌ្ឍនិទោជិត
គ. ការបគបប់គងហានិភយ័ និងអភបិាល្ិច្ចធនាគារ
ឃ. ការទធវើេំទនើប្ម្មទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធបទច្ច្វេិយាពត័ម៌ាន
ង. ទសវាធនាគារឌីជីែល
ច. ការដ្្ឱ់្យដំទណើ រការផលិតផលបណ័្ណ
ឆ. ការពបងី្បណ្ដា ញសាខា
ជ. ការទរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ែ្មី
ញ. េំនួលខខុសបតរូវសង្គមរបស់ធនាគារ

៥៥ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុនិង របាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជ្យ
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ខ្ខុ ំមានជំទនឿចិត្ទៅទលើភាពធនម់នចំនួន

បបជាជនវយ័ទ្្មង 
ថដលបប្បទៅទដ្យផនាត ់

គំនិតនវានខុវត្ន ៍ 
និងថដលបានខិតខំខនានះថខនាងជា 
បន្បនាទា ប ់ទដើម្ពីបងី្សមត្ភាព  
និងការបប្ួតបបថជងកានថ់តល្អ
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េិដឋាភាព្នាខុងឆ្នា  ំនិងេស្សនវស័ិយទឆ្្នះទៅមខុខ
 ឆ្នា ២ំ០១៩ បាននាមំ្ននូវបពរឹត្ិការណ៍ដរ៏ទំជើបរជំួលែ្មីមយួទេៀតសបមាបវ់ស័ិយធនាគារទៅេនូទាងំពិភពទោ្

 
ទាងំមនូល ថដលបានជំរខុញទដ្យមដគនូបប្ួតបបថជងនាមំខុខទដ្យបទច្ច្វេិយា ការថបបបបរួលមនឥរោិបែរបស់អនា្ទបបើបបាស់  
និងការថបបបបរួលនិនានា ការមា៉ា ប្រូទសដឋា្ិច្ច ជាទដើម។ ទទានះជាស្ិតទៅ្នាខុងបរបិេថដលវស័ិយទននះេេួលរងឥេ្ធិពលពី្ត្្

 ខាងទបរៅ្ដា ីទសដឋ្ា ចិ្្ច ម្ខុជា នងិវស័ិយធនាគារទៅថតបនម្ាន្ទំណើ នទឆ្្នះទៅមខុខ ទដ្យសទបមចបានននូវ្ំទណើ នផលិតផល
 ្នាខុងបសរុ្សរខុបពិត (ផសស) ចនំនួ ៧% ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៩ ទននះទបើទោងត្មរបាយការណ៍សដាីពចី្្ខុវស័ិយទសដឋ្ា ចិ្ច

 ពភិពទោ្របស់មនូលនិធិរនូបិយវត្ខុអន្រជាតិ (IMF) ថដលបានទចញផ្សពវផសាយកាលពីថខទមសា ឆ្នា ២ំ០២០ ្នលៃងទៅ។

 ជាការពិតណ្ស់ របាយការណ៍ដថដលទននះបានចាបទ់ផដាើមជំពនូ្ដំបនូងរបស់ខលៃួនទដ្យ “ការបិេបបទេសបេងប់ទាយធំ”  
ថដលបតរូវបានរពំរឹងថានរឹងកាលៃ យទៅជា្ត្្ដម៏ានឥេ្ធពិលោ៉ា ងខាលៃ ងំបផំខុតថដលនរឹងទធវើឱ្យបញ្ហា ថដលទយើងនរឹងបបឈម

 ទៅឆ្នា ខំាងមខុខ និងឆ្នា ជំាបន្បនាទា បទ់េៀតកានថ់តមានស្ានភាពធ្ងនធ់្ងរខាលៃ ងំទ�ើង។ ខណៈថដលទយើងទាងំអស់គានា សខុេ្ធថត 
ទមើលទឃើញចបាស់ទហើយថាទសដឋា្ិច្ចបាន្ំពខុងថតរងផលប៉ានះពាល់រចួទៅទហើយ និងបន្េេួលរងផលប៉ានះពាល់កានថ់ត

 
ខាលៃ ងំថែមទេៀតនាទពលខាងមខុខទននះ ខ្ខុ ំមានជំទនឿចិត្ទៅទលើភាពធនម់នចំនួនបបជាជនវយ័ទ្្មង ថដលបប្បទៅទដ្យផនាត ់
គំនិតនវានខុវត្ន ៍និងថដលបានខិតខំខនានះថខនាងជាបន្បនាទា បទ់ដើម្ពីបងី្សមត្ភាព និងបប្ួតបបថជងកានថ់តល្អបបទសើរ

 ថែមទេៀតទនានះ ខ្ខុ ំផ្ទា ល់ខលៃួនយល់ទឃើញថាទាងំ ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ និងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា 
សខុេ្ធថតមានជំទនឿទននះដនូចគានា  ទហើយ្ត្្ទននះបានផដាល់ននូវ្ដាីសង្រឹមដល់រនូបខ្ខុ ំអវីៗនរឹងមានភាពល្អបបទសើរទ�ើងវញិជា្ជ់ា

 មនិខាននាទពលអនាគត។

ច្្ខុវស័ិយទសដឋា្ិច្ច
 ទោងត្មរបាយការណ៍បឋមសដាីពីច្្ខុវស័ិយទសដឋា្ិច្ចពិភពទោ្របស់មនូលនិធិរនូបិយវត្ខុអន្រជាតិ ថដលបានទចញ

 ផ្សពវផសាយថខទមសា ឆ្នា ២ំ០២០ បានពយា្រណ៍ថា្ំទណើ នផលិតផល្នាខុងបសរុ្សរខុបពិត (ផសស) នរឹងធាលៃ ្ច់ខុនះម្
 

ទៅបតរឹម -១,៦% ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ទហើយនរឹងមាន្ំទណើ នទ�ើងវញិរហនូតដល់ ៦% ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២១។ ទដ្យមានការ
 ធាលៃ ្ច់ខុនះោ៉ា ងខាលៃ ងំបំផខុតទបើទធៀបទៅនរឹងឆ្នា មំខុនថដល្ម្ខុជាសទបមចបានននូវអបត្្ំទណើ ន ផសស ពិតបបចាឆំ្នា ចំទនាលៃ នះចាបពី់ 
 ៧% ដល់ ៧,៥% ចាបត់្ងំពីឆ្នា ២ំ០១៧ ម្ ទសច្ដាីថណនា ំនិងការពយា្រណ៍សបមាបឆ់្នា ខំាងមខុខទននះ នរឹងបតរូវបញ្ជា ្ ់

ោ៉ា ងចបាស់ ជាពិទសស ទៅឆមាសេីមយួមនឆ្នា ២ំ០២០ ទននះ។ ខណៈថដលថខ្សបចវា៉ា ្ ់និងបបពន័្ធផ្គតផ់្គងស់្លបាន្ំពខុង
ថតជួបផលវបិា្ និងស្ិតទៅទបកាមសម្ាធបសាបទ់ហើយទនានះ របាយការណ៍ទននះបានពយា្រណ៍ថានរឹងមានផលប៉ានះពាល់

 
ទដ្យផ្ទា ល់កានថ់តខាលៃ ងំថែមទេៀត ទដ្យសារថតផលប៉ានះពាល់ថដលទ ើ្តមានទលើវស័ិយទេសចរណ៍ ថដលបច្ចខុប្ននាជាផលិត

 
ផល្នាខុងបសរុ្សរខុបលំដ្បទ់លខទរៀងេីបបា។ំ ទដ្យមានេស្សនវស័ិយថា ្ត្្ជំរខុញ្ំទណើ នទសដឋា្ិច្ចបបមពណីមនការ

 
ពបងី្វស័ិយនាទំចញរហ័ស និងភាពមនិចបាស់ោស់មនតបមរូវការ ន្ាខុងបសរុ្ដរ៏ រឹងមា ំការបន្រ្សាស្ិរភាពរបស់វស័ិយធនាគារ 

 និងហិរញ្ញ វត្ខុនាទពលែ្មីៗទននះ គឺជាធាតខុដសំ៏ខានទ់ដើម្សីាដា រឱ្យបានេនូលំេនូោយននូវបគបវ់ស័ិយទាងំអស់។

សាររបស់ 
បបធានប្ រុមបបរឹ្សាភិបាល
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ទសច្ដាីសទង្បអំពីអាជីវ្ម្ម
 ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ សទបមចបានននូវសមេិ្ធផលគួរជាេីទពញចិត្ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៩ មនិបតរឹមថត្នាខុងនយ័សមេិ្ធផល

 ហរិញ្ញ វត្ខុ នងិបបតបិត្កិាររបស់ខលៃួនប៉ាខុទណ្្ណ នះទនានះទេ ថត្ប៏តរូវបានឆលៃខុនះបញ្្ច ងំត្មរយៈការទធវើឱ្យបបទសើរទ�ើងននូវទសវា្ម្មរបស់ទយើង និង

 សមតភ្ាព្នាខុងការបំទពញត្មតបមរូវរបស់អតិែិជន និងអនា្ទបបើបបាស់ផងថដរ។ ទៅថផនា្បបតិបត្ិការជួរមខុខ ឆ្នា ២ំ០១៩ គឺជាឆ្នា ថំដល ធនាគារ 
ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ បានដ្្ទ់ចញននូវទសវាធនាគារអនឡាញ ជាថផនា្ថដលមានការថ្លម្អជាបន្បនាទា ប ់ទហើយ្ជ៏ាឆ្នា ថំដល 
ធនាគាររបស់ទយើងបានបបកាសថាសទបមចបានទលើសថផនការផងថដរ។ ធនាគារ្ប៏ានដ្្ឱ់្យទបបើបបាស់ផងថដរននូវកាត ATM ធនាគារ 
របស់ខលៃួន ទហើយ្៏្ ំពខុងេនទារឹងរងច់ាទំបតៀមដ្្ឱ់្យទបបើបបាស់ននូវទសវា្ម្ម និងដំទណ្នះបសាយជាទបចើនទេៀតនាទពលខាងមខុខឆ្ប់ៗ ទននះ 

 ទាងំត្មបទច្ច្វេិយាឌីជីែល និងទៅត្មសាខា ្ដ៏នូចជាទៅេីត្ងំផដាល់

 ទសវា្ម្មផ្ទា ល់នានាផងថដរ។ ចំថណ្ឯទៅថផនា្បបតិបត្ិការជួរទបកាយវញិ ទយើងបានដ្្ឱ់្យទបបើបបាស់ជាបទណដាើ រៗននូវបបពន័្ធធនាគារ
 

សនានូលែ្មីទៅទពញមយួឆ្នា ២ំ០១៩ ថតមដាង ទហើយជាែ្មីមដាងទេៀត ទយើងនរឹងបន្ទធវើេំទនើប្ម្ម និងទធវើឱ្យបបទសើរទ�ើងជាបន្បនាទា បទ់ដើម្ពីបងី្

 សមត្ភាពផដាល់ទសវា្ម្ម និងលេ្ធភាពជារមួរបស់ទយើង ខណៈថដលទផ្ដា តការយ្ចិត្េខុ្ដ្្ទ់លើការវនិិទោគទលើទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធឌីជីែល
 របស់ទយើង បពមទាងំធានាននូវសខុវត្ិភាព និងល្្ណៈពិទសសខ្ស់បំផខុត និងល្អបំផខុតទៅ្នាខុងវស័ិយទននះ។ ទៅទដើមឆ្នា ២ំ០២០ ទយើងពិតជាមាន

ទសច្ដាីទសាមនស្សរ ី្ រាយជាខាលៃ ងំថដលទបើ្ដំទណើ រការសាខាធនាគារេីពីររបស់ទយើង (និងជាសាខាដំបនូងទគថដលស្ិតទៅទបរៅេីប្រុងភនាទំពញ) 
ទដ្យដ្្ដំ់ទណើ រការសា្ល្ងមនសាខាទៅប្រុងបពនះសីហនខុ ទហើយទយើងនរឹងបន្ពបងី្សាខារបស់ទយើងឱ្យកានថ់តខិតទៅជិតអតិែិជន

 របស់ទយើង ទពាលគឺ ទាងំទៅេីប្រុងភនាទំពញ ឬទៅត្មបណ្ដា ទខត្ទផ្សងៗទៅេនូទាងំបបទេសទាងំមនូលថតមដាង។

សមេិ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ

ទៅទពញ្នាខុងមយួឆ្នា កំារយិបរទិចឆេេ 
ដំបនូងមនបបតិបត្ិការ ទៅ្នាខុង 
រយៈទពល ១២ ថខ បិេបញជា ីទៅ 
បតរឹមមែ្ងេី៣១ ថខធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៩  
ធនាគារ បានមាន

ចំណនូ លសខុេ្ធចំនួន

១,១៤ លានដុលាលា រអាមេរកិ
(ឆ្នា ២ំ០១៨៖ បបា្ខ់ាតសខុេ្ធចំនួន ៨៧៤,០០០ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ) ទដ្យបបា្ច់ំទណញដខុល 
មខុនទពលកាតព់ន្ធចំនួន ១,៤៧ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៨៖ បបា្ខ់ាតដខុលចំនួន 
១,០៥ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ )។

ទៅ្នាខុងអំ�ខុងទពលទធវើរបាយការណ៍ បបា្ច់ំណនូ លបបតិបត្ិការរបស់
 ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ បានទ ើ្នទ�ើងដល់

៥,៥៥ លានដុលាលា រអាមេរកិ
(ឆ្នា ២ំ០១៨៖ ៥៦២.០០០ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ) ទហើយអាចបទងកើនផលបបត្ម្ច ីនិងបបា្ប់ទញ្ញ ើ

 
សរខុបរហនូតដល់ ៦៧,៧៧ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៨៖ ៣៦,១១ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ )  
និង ១២០.២៤ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៨៖ ១៧,៩៧ ោន) ទរៀងគានា ។

បេព្យស្ម្មសរខុបមានចំនួន

១៩៧,៩១ លានដុលាលា រអាមេរកិ
(ឆ្នា ២ំ០១៨៖ ៩២,៥៦ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ) ទដ្យមានបេព្យមា្ច ស់របស់ភាគហ៊ខុនិ្
ទ ើ្នទ�ើងរហនូតដល់ ៧៥,២៧ ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៨៖ ៧៤,១៣ ោន) 
គិតបតរឹមមែ្ងេី៣១ ថខធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៩។ អនខុបាតឥណទានមនិដំទណើ រការទធៀបនរឹងឥណទាន

 សរខុបទៅថតស្ិត្នាខុងអបត្ ០% (ឆ្នា ២ំ០១៨៖ ០%)។
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សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ

ការផ្លៃ ស់បដានូរសមាសភាពប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
 ទៅ្នាខុងអំ�ខុងទពលទននះ បណិ្ត Sathit Limpongpan បានចា្ទចញពីតំថណងរបស់ទោ្ជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល ថដលនរឹងបតរូវ 
ជំនួសទដ្យទោ្ យរឹម ល្្ណ៍ ប៉ាខុថន្ទោ្្ន៏រឹងទៅបន្បំទពញការងារទៅ្នាខុងប្រុមបបរឹ្សាភបិាលដថដល។ ទយើងសនូមថែលៃងអំណរគខុណ

 ោ៉ា ងបជាលទបរៅចទំពានះការទបដាជ្ាចតិ ្នងិ្ិច្ចខិតខបំបរឹងថបបងដទ៏សា្ម នះស្ម័បគអស់ពីចតិរ្បស់ទោ្ទៅ្នាខុងការជយួ��ធនាគារទៅ្នាខុងអ�ំខុងទពលថដល

 ទោ្កានត់ំថណងជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល ទហើយទយើង្រ៏ងច់ាទំធវើការងារជាមយួទោ្ទៅ្នាខុងអំ�ខុងទពលថដលទោ្នរឹងបន្
 បទបមើការងាររបស់ទោ្ទៅ្នាខុងប្រុមបបរឹ្សាភបិាលផងថដរ។

ការទផ្ដា តទលើអនាគតរបស់ធនាគារ
 ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ គឺជាធនាគារមយួរបស់ប្រុមហ៊ខុន BIC Group (“បគរុប”) ថដលជាប្រុមហ៊ខុនវនិិទោគោ៉ា ង 
ស្ម្មទៅ្នាខុងតំបនអ់ាសខុីអាទគនាយទ៍ៅ្នាខុងវស័ិយធនាគារ អចលនបេព្យ ថាមពល និងហិរញ្ញ វត្ខុ។ 

 ទដ្យសារ្ម្ខុជាជាេីផសារមយួទៅ្នាខុងចំទណ្មេីផសារថដលគួរឲ្យទា្ទ់ាញជាងទគបំផខុតថដលបគរុបទធវើបបតិបត្ិការ ទយើងនរឹងបន្្ិច្ចខិតខំ

 បបរឹងថបបងរបស់ទយើងថែមទេៀតទដើម្បីទងកើនបបតិបត្ិការ ទសវា្ម្ម និងសមត្ភាពបប្ួតបបថជងរបស់ទយើង។ ចំណខុ ចសំខាន់ៗ ថដលនរឹងទៅថត
 ជាចំណខុ ចទផ្ដា តសំខានម់នអាជីវ្ម្មរបស់ទយើង គឺថផនា្នានាមនទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធទាងំមនូល ថដលទយើងទផ្ដា តការយ្ចិត្េខុ្ដ្្ជ់ាពិទសស

 ទៅទលើវស័ិយឌីជីែល សខុវត្ិភាព និងការ្សាងសាមគ្គីភាព។ ថផនា្ទននះនរឹងពបងរឹងជាពិទសសទៅទលើការផដាល់ជនូនទសវា្ម្មរបស់ទយើងទៅកាន់

 អតិែិជន និងទភ្ៀវរបស់ទយើង។

 ថផនា្សំខានម់យួទេៀតថដលទយើងនរឹងទផ្ដា តទៅទលើ គឺថផនា្េីផសារមនូលធន ទដ្យថផ្អ្ទៅទលើបេពិទសាធនរ៍បស់ប្រុមការងារធនាគារ
 របស់ទយើងទៅ្នាខុងថផនា្េីផសារមនូលធនទបរៅបបទេស ទដ្យទបបើបបាស់អាជីវ្ម្មបគរុបរបស់ទយើង ្ដ៏នូចជាមដគនូពា្ព់ន័្ធ និងបទច្ច្វេិយាទាងំទនានះ

 ទដើម្ផីដាល់ននូវដំទណ្នះបសាយបប្បទដ្យភាពមចនាបបឌិត ទៅ្នាខុងថផនា្ធានារា៉ា បរ់ងធនាគារ សាជីវ្ម្ម ការរមួបញ្ចនូ លគានា  និងការេិញយ្ប្រុមហ៊ខុន 
និងវស័ិយធនាគារឯ្ជន។

ទសច្ដាីថែលៃងអំណរគខុណ
 ត្ងនាមឱ្យធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ខ្ខុ ំសនូមយ្ឱកាសទននះថែលៃងអំណរគខុណោ៉ា ងបជាលទបរៅចំទពានះប្រុមបបរឹ្សាភបិាល មនន្ី និងបខុគ្គលិ្

 ទាងំអស់របស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ថដលបានផដាល់ឱវាេ និងការគាបំេនានា ទហើយជាពិទសសគឺស្ិរភាពរនូបិយវត្ខុថដល្ម្ខុជាសទបមចបាន

 នាទពល្នលៃងម្ ថដលទពលបច្ចខុប្ននាទននះកាលៃ យជាចំណខុ ចដសំ៏ខានខ់ាលៃ ងំបំផខុតជាងទពលណ្ៗទាងំអស់្នាខុងអំ�ខុងទពលទននះ។

 ខ្ខុ ំ្ស៏នូមថែលៃងអំណរគខុណោ៉ា ងបជាលទបរៅចំទពានះអតិែិជន និងមដគនូអាជីវ្ម្មដម៏ានតមមលៃទាងំអស់ថដលបានគាបំេ និងផ្ល់េំនខុ្ចិត្
 ោ៉ា ងមខុតមាមំ្ទលើធនាគាររបស់ទយើង ទហើយទយើងនរឹងខិតខំបបរឹងថបបងពបងរឹងេំនា្េ់ំនងទននះឱ្យកានថ់តមានភាពរ រឹងមា ំនិងមានភាពសខុីជទបរៅ

 ទៅ្នាខុងឆ្នា ខំាងមខុខដលំ៏បា្ទននះ ខណៈថដលទយើងនរឹងខិតខំពបងី្វសិាលភាពទសវា្ម្ម និងបន្ផដាល់ផលិតផលែ្មីៗជនូនអតិែិជនឱ្យកានថ់ត
 សម ន្ូរថបបថែមទេៀត។

 ជាចខុងទបកាយ ខ្ខុ ំសនូមយ្ឱកាសទននះថែលៃងអំណរគខុណចំទពានះសមាជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល គណៈបគបប់គងធនាគារ  និងបខុគ្គលិ្ េីបបរឹ្សា 
្ដ៏នូចជាភាគហ៊ខុនិ្ទាងំអស់របស់ទយើង ថដលខិតខំបបរឹងថបបងបំទពញការងារសបមាបធ់នាការរបស់ទយើង។ ខ្ខុ ំមាន្ដាីសង្រឹមោ៉ា ងមខុតមាថំា 

 ធនាគាររបស់ទយើងនរឹងបន្េេួលបានការគាបំេឥតងា្ទរបថន្មទេៀតនាឆ្នា ខំាងមខុខ។

ទដ្យ្ដាីទគារពរាបអ់ាន

យឹម លក្ខណ៍

បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
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្ម្ខុជា គឺជាេិសទៅវនិិទោគដគ៏ួរឱ្យ
 

ទា្ទ់ាញសបមាបប់្រុមហ៊ខុន ថដលមានបណំង 

ចងព់បងី្អាជីវ្ម្មរបស់ខលៃួនទៅ្នាខុងតំបន់
 

អាសខុី។ បច្ចខុប្ននា្ម្ខុជាមានទគាលទៅរ្សា
 

តំថណងទៅ្នាខុងេីផសារទសដឋា្ិច្ចស្ល។

បរោិកាសវនិិទោគ
បរោិកាសវនិិទោគទៅ្នាខុងបបទេស្ម្ខុជា មានការជំរខុញខ្ស់

 
ទដ្យសារថតភាពទា្ទ់ាញសបមាបក់ារវនិិទោគផ្ទា ល់ពីបរទេស  
ទហើយ្ម្ខុជា្ម៏ានចបាបវ់និិទោគទបើ្ចំហខាលៃ ងំ បពមទាងំផដាល់

 
ការទលើ្េរ្ឹ ចិតជ្ាទបចើនថែមទេៀតដល់វនិទិោគនិផងថដរ។ ចណំខុ ច

 ពិទសសមយួទេៀត គឺ្ម្ខុជាមានេីត្ងំ្ស៏្ិតទៅជិតទរាងចប្
 ផលិតទៅ្នាខុងបបទេសមែ និងទវៀតណ្ម ្ដ៏នូចជាេីផសារចិនផងថដរ 

 
ថដលចំណខុ ចពិទសសទាងំទននះ បងាហា ញថា ្ម្ខុជាគឺជាបបទេស 
ថដលអាចផដាល់ឱកាសវនិិទោគដល៏្អឥតទខា្ច នះ។

 តំបនទ់សដឋា្ិច្ចពិទសស (SEZ) របស់្ម្ខុជាផដាល់ននូវេីត្ងំ 
ដល៏្អឥតទខា្ច នះសបមាបក់ារវនិិទោគបរទេស ជាពិទសស ទៅត្ម 
តំបនប់ពំថដន និងសបមាបទ់រាងចប្ផលិតនាទំចញថតមដាង។  
ការទលើ្ថលងពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញរហនូតដល់ទៅបបាបីំឆ្នា  ំនិងការ 
ទលើ្ថលងពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបថន្មទេៀត បបសិនទបើវនិិទោគិន

 យ្បបា្ច់ំទណញទាងំទនានះទៅវនិិទោគទៅ្នាខុងបបទេសទននះ គឺ
 

ជាការទលើ្េរឹ្ចិត្ខលៃនះៗទៅ្នាខុងចំទណ្មការទលើ្េរឹ្ចិត្គួរឱ្យ
 ទា្ទ់ាញទផ្សងទេៀតសបមាបវ់និិទោគិន។ ទហើយ្ម្ខុជា ្ផ៏ដាល់ការ

 
ទលើ្ថលងពន្ធ និងអា្រទាងំបសរុងចំទពានះការនាចំនូល និងនាទំចញ
សបមាបឧ់សសាហ្ម្មភាគទបចើនផងថដរ។

 ្ម្ខុជា្អ៏នខុញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊ខុនបរទេសមានសិេ្ធិកានក់ាប ់
ភាគហ៊ខុនចំនួន ១០០ ភាគរយផងថដរទៅ្នាខុងវស័ិយភាគទបចើន។  
ចបាបវ់និិទោគ្ម្ខុជា្ផ៏ដាល់ននូវបេប្ញ្ញត្ិថដលបគបប់គងទៅ

 
ទលើ្ិច្ចការពារការវនិិទោគពីតមមលៃនិយត័្ម្ម និងជាតនូបនីយ្ម្ម។

 ្ចិ្ចបពមទបពៀងថដល្ម្ខុជាបានចខុនះជាមយួនរឹងអង្គភាព 
បបកាសនីយបបតត្ក្ម្មអឺរ ៉ាខុប បានចនូលជាធរមានទៅទដើម 
ឆ្នា ២ំ០១៨ ថដលេេួលសា្គ ល់សខុពលភាពបបកាស

 នីយបបតត្ក្ម្មសហភាពអឺរ ៉ាខុបទៅ្នាខុងបបទេស្ម្ខុជា។ 
្ិច្ចបពមទបពៀងទននះអនខុញ្្ញ តឱ្យមានការចខុនះបញជា ីបបកាសនីយ 
បបតត្ក្ម្មថតមយួ ថដលអាចទបបើបបាស់ទៅសហភាពអឺរ ៉ាខុប្ម្ខុជា 
និងបបទេសហត្ទលខីទផ្សងទេៀត។ ត្មរយៈ្ិច្ចបពមទបពៀងទននះ  
ប្រុមហ៊ខុនសហភាពអឺរ ៉ាខុបអាចការពារនវានខុវត្នរ៍បស់ខលៃួនបានកានថ់ត
ងាយបសរួល ខណៈ ថដលខលៃួនទធវើការផលិតទៅ្នាខុងបបទេស្ម្ខុជា

 សបមាបល់្ទ់ៅទលើេីផសារអាសខុី។

ប្រទេសកម្ពុជាចក្ពុវស័ិយ ឆ្នាំ ២០២០

 គិតបតរឹមបតីមាសេី៤ ឆ្នា ២ំ០១៩ ស្ម្មភាពទសដឋា្ិច្ច្ម្ខុជា 
 ទៅថតអាចរ្សា្ំទណើ នខ្ស់ ទដ្យសារមាន្ំទណើ នដខ៏ាលៃ ងំកាលៃ  

មនការផដាល់្ម្ចឥីណទានសបមាបក់ារបេបេងដ់ល់តបមរូវការ ន្ាខុងបសរុ្  
និងលំហនូរចនូលមនមនូលធនពីសំណ្្វ់និិទោគិនចិន ថដលបាន

 
ជួយ��បេបេងដ់ល់វស័ិយសំណងថ់ដល្ំពខុងថតមានស្ម្មខាលៃ ងំ។  
ទទានះជាោ៉ា ងទននះ្ដាីស្ានភាពដល៏្អមយួទននះបានថបបជាអប្អរួខាលៃ ងំ 
ទៅឆ្នា ២ំ០២០ ទដ្យសារថតការផទាខុនះទ�ើងននូវជំងឺវរីខុស ន្ូរ ៉ានូណ្ 
( ន្ូវដី19) ថដលបានបងកផលប៉ានះពាល់អវជិជាមាន និងបានទធវើឱ្យ 
ស្ម្មភាពទសដឋា្ិច្ចធាលៃ ្ច់ខុនះោ៉ា ងដំណំ។ ការធាលៃ ្ច់ខុនះចំនួនទភ្ៀវ 
ទេសចរោ៉ា ងគំហខុ្ បានទធវើឱ្យមានផលប៉ានះពាល់ោ៉ា ងធ្ងនធ់្ងរ 
ម្ទលើទសដឋា្ិច្ច្ម្ខុជា ថដល្នលៃងម្បានពរឹងថផ្អ្ទៅទលើចំណនូ ល

 
ចំនួនជិតបបាភំាគមន ផសស ពីវស័ិយទេសចរណ៍ទននះ ទហើយទននះ 
្ជ៏ាការបថន្មសម្ាធកានថ់តខាលៃ ងំថែមទេៀតទៅទលើគណនីចរន្  
ថដល្ំពខុងថតមានឱនភាពខាលៃ ងំបសាបផ់ងទនានះ។ រាជរដ្ឋា ភបិាល 
បានបបកាសដ្្ទ់ចញននូវវធិានការជាទបចើន ថដលមានេំហេំរ្ឹ បបា្ ់
សរខុបចំនួន ២.០ ប៊ោីនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  ្នាខុងទគាលបំណងសាដា រ 
ស្ានភាពទសដឋា្ិច្ច ថដលបានែមែយខាលៃ ងំទដ្យសារថតវរីខុសទននះ 
ឱ្យមានភាពល្អបបទសើរទ�ើងវញិ។ ចំណខុ ចគួរឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍ 
មយួទេៀតគឺ គទបមាង្នាខុងការអភវិឌ្ឍេំនបវ់ារអីគ្គិសនីែ្មីទៅទលើដង

 េទនលៃទមគង្គ បតរូវបានផ្្អ ្ដំទណើ រការរយៈទពល ១០ ឆ្នា  ំថដលការ
ណ៍ទននះទធវើឱ្យ្ម្ខុជាពរឹងថផ្អ្កានថ់តខាលៃ ងំថែមទេៀតទៅទលើការ

 
នាចំនូលថាមពលអគ្គិសនីពីបបទេសឡាវ។
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ប្រទេសកម្ពុជាចក្ពុវស័ិយ ឆ្នាំ ២០២០

ទសដឋា្ិច្ច្ម្ខុជាច្្ខុវស័ិយ ឆ្នា ២ំ០២០
 ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ្ំទណើ នទសដឋា្ិច្ច្ម្ខុជាចាបទ់ផដាើមធាលៃ ្់

 សនទាខុនះែមែយ បសបទពលថដលទសដឋ្ា ចិ្ចចិនថដលជាមដគនូ 
ពាណិជជ្ា ម្មដធ៏ំរបស់ខលៃួន្ម៏ានការធាលៃ ្ច់ខុនះថដរទហើយទននះ្ ៏
ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីការែមែយមនលេ្ធភាពនាចំនូលទៅ្នាខុងេីផសារ 

 
អរឺ ៉ាខុបផងថដរ។ ការផទាខុនះទ�ើងមនជំងឺរោ្សួតែ្មីបងកទដ្យ

វរីខុស ន្ូរ ៉ានូណ្ គឺជាហានិភយ័ចម្ងទធវើឱ្យទសដឋា្ិច្ចធាលៃ ្ច់ខុនះនាឆ្នា ំ
ខាងមខុខ ទដ្យសារថតការបាតប់ងច់ំណនូ លពីវស័ិយ ទេសចរណ៍ 
និងពាណិជជា្ម្មមានការែមែយ ខណៈថដលវភិាជនែ៍វកិាទ�ើងវញិ
សបមាបប់បយខុេ្ធបបឆ្ងំនរឹងវរីខុស ទននះេំនងជានរឹងបបមនូលោ៉ា ងទបចើន 
ទចញពីការវនិិទោគ្នាខុងបសរុ្។ ទសដឋា្ិច្ច្ម្ខុជាបតរូវបានរពំរឹងថានរឹង
មានអបត្្ំទណើ នចំនួន ៦,៦% ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០។

ទដ្យបញ្ហា បបឈមមយួចំនួន ដនូចជា ការផ្គតផ់្គងថ់ាមពល 
អគ្គិសនី និងលេ្ធភាពថដលបបទេសទននះអាចនរឹងបតរូវដ្ទចញពី

 
ទគាលនទោបាយ “អវីៗបគបោ់៉ា ងទលើ្ថលងថតអាវខុធ” របស់ 
សហភាពអឺរ ៉ាខុប ថដលទៅថតមនិទានអ់ាចទដ្នះបសាយបាន វស័ិយ 
កាតទ់ដរនរឹងទៅថតជា្មាលៃ ងំចល្រជំរខុញដច៏ម្ងមនទសដឋា្ិច្ច្នាខុង 
ឆ្នា ២ំ០២០។ វស័ិយផលិតទផ្សងទេៀតអាចទមើលទឃើញពីភាព

 
ទា្ទ់ាញរបស់្ម្ខុជាសបមាបថ់ខ្សបចវា៉ា ្ផ់្គតផ់្គងរ់បស់ខលៃួន 
ផងថដរ។ វស័ិយ ទេសចរណ៍ ្សិ្ម្ម និងធនធាន ផដាល់ននូវ 
សកាដា នខុពលចម្ង ប៉ាខុថន្្ំពខុងថតបតរូវការការវនិិទោគបថន្មទេៀត 
ទដើម្ឱី្យវស័ិយទាងំទននះអាចមានសមត្ភាពបប្ួតបបថជងខ្ស់ 
ទៅ្នាខុងេីផសារស្ល។

ទតើគួរថតវនិិទោគទៅ្នាខុងបបទេស្ម្ខុជា
 ថដរឬទេទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០?

្ម្ខុជាផដាល់ឱកាសជាទបចើនសបមាបក់ារចនូលរមួពីសំណ្្ ់
វនិទិោគនិ។ បរោិកាសវនិិទោគទបើ្ចំហ ្មាលៃ ងំពល្ម្ម

 បបា្ឈ់នាួលទាប នងិេីត្ងំស្ិតទៅជិតេីផសារធបំំផខុតទៅ ន្ាខុង
 ពភិពទោ្ ្គ៏ាបំេដល់ការទលើ្េរឹ្ចិត្ថផនា្វនិិទោគផងថដរ។ 

 
ការការពារបបកាសនីយបបតត្ក្ម្មសហភាពអឺរ ៉ាខុប និង្ំទណើ ន 
េំនខុ្ចិត្ទៅទលើទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធទៅ្នាខុងបបទេស ជាពិទសស

 
តំបនទ់សដឋា្ិច្ចពិទសស ទធវើឱ្យ្ម្ខុជាកានថ់តមានភាពទា្ទ់ាញ

 
សបមាបក់ារបទងកើតទរាងចប្ផលិត ទលើសពីវស័ិយកាតទ់ដរ 
ទៅទេៀត។ ការកាតប់ន្យមែលៃទដើមផលិត្ម្ម ត្មរយៈការ 
ទាញយ្ធនធានទដ្យខលៃួនឯង ្ជ៏ា្ត្្ជួយ��គាបំេដល់ 
ឧសសាហ្ម្មថផ្អ្ទលើធនធានទៅ្នាខុងបបទេសនាទពលអនាគត 
ដខ៏លៃីខាងមខុខទននះផងថដរ។
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 ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ គឺជាធនាគារពាណិជជា បានបទងកើតទ�ើង 
និងចខុនះបញជា ីទៅ្នាខុងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។ ធនាគារទននះបានបទងកើតទ�ើងទៅមែ្ងេី១៤ 
ថខវចិឆេិកា ឆ្នា ២ំ០១៧ ទដ្យបសបត្មចបាបស់ដាីពីសហបគាសពាណិជជា្ម្ម និងេេួលបាន

 
អាជ្ាបណ័្ណ ទោងត្មបេប្ញ្ញ ត្ិរបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា (“NBC”) ទហើយ ធនាគារ 
េេួលបានអាជ្ាបណ័្ណ ពីធនាគារជាតិមន្ម្ខុជាទៅមែ្ងេី១៨ ថខ្្ដាដ្ ឆ្នា ២ំ០១៨ និងបាន

 
ចាបទ់ផដាើមដំទណើ រការអាជីវ្ម្មរបស់ខលៃួនទៅមែ្ងេី០៨ ថខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨ ផងថដរ។

 ធនាគារចនូលរមួោ៉ា ងស្ម្មទៅបគបេ់ិដឋាភាពមនធខុរ្ិច្ចធនាគារទាងំអស់ និងបានផដាល់ 
ទសវាហិរញ្ញ វត្ខុពា្ព់ន័្ធទផ្សងៗទៅ្នាខុងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាទេៀតផង។

60%

25%

15%

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

រចនាសម្ន័្ធភាគេខុនិ្

អគារទលខ ៤៦២ មហាវែិីបពនះមខុនីវង្ស 
សងាក តេ់ទនលៃបាសា្ ់ខណ្ចំការមន  
រាជធានីភនាទំពញ បពនះរាជាណ្ចប្ 
្ម្ខុជា។

េីសានា ្ក់ារ្ណ្ដា ល និង 
សាខាទមរបស់ធនាគារមាន 
េីត្ងំស្ិតទៅ

ប្រុមហ៊ខុន Asia Investment and 

Finance Services Sole Co., Ltd មន 
សារធារណរដឋាបបជាធបិទតយ្យបបជាមានតិ 
ឡាវ ប្រុមហ៊ខុន Paradise Investment  

Co., Ltd. មនបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា 
និងប្រុមហ៊ខុន Prime Street Advisory 

Co., Ltd មនបពនះរាជាណ្ចប្មែ។ 
ប្រុមហ៊ខុន Asia Investment and 

Financial Services Sole Co., Ltd. 
មនសារធារណរដឋាបបជាធិបទតយ្យ 
បបជាមានិតឡាវ ្ជ៏ាភាគេខុនិ្របស់ 
ធនាគារ BIC Bank Lao Co., Ltd. 
ផងថដរ។

ធនាគារទននះបតរូវបានបទងកើត 
ទ�ើងរមួគានា ទដ្យ
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ដ�ើមនាបីកា្នាយជាដ�គូហិរញ្ញវត្ថុក្ថុងបសរុក�៏ល្អ្រំផរុត ដយើងបតរូវតតមានភាពឆ្នាតដវ និងភាព 

រហ័សរហួនជាងដគក្ថុងការផ្ដល់អត្ប្រដោជន៍កាន់តតសមនាបូរត្រ្រតែមដទៀតជូន�ល់អតិែិជន 

រ្រស់ដយើង តាមរយៈការផ្ដល់�ំដោះបរាយមានភាពដ្្ប្រឌិត និងជាក់តស្ដង ដ�ើមនាបីដ ល្ើយត្រ 

ដៅនឹងតបមរូវការរ្រស់អតិែិជនទាំងអស់។ ដយើងក៏បានដ្រ្ដជា្នា្ិត្តខ្ពស់ក្ថុងការ្រដងកើត 

អត្ប្រដោជន៍សបមា្់រអតិែិជន និងភាគទរុនិកទំាងអស់រ្រស់ដយើង ដហើយនឹងខិតខំប្ឹរងតប្រង 

តកលម្អដសវាធនាគាររ្រស់ដយើងជា្រ់ជាប្រចាំផងត�រ តាមរយៈការវិនិដោគជា្រន្ត្រនា្នា្រ ់

ដៅដលើតផ្កធនធានមនរុសនាស គំនិតដ្្ប្រឌិតែ្ី និង្រដ្ចេកវិទនាយា។ ដយើងពបងឹងទំនាក់ទំនងភាព 

ជាដ�គូជាមួយនឹងអតិែិជនរ្រស់ដយើង តាមរយៈការដគារពគា្នាដៅវិញដៅមក ដ្រើក្ំហ 

ដរាមនាះបតង់ និងការយល់�ឹងអំពីតបមរូវការរ្រស់អតិែិជន។

ទបស្្ម្ម

មានដគាល្រំណងកា្នាយជាធនាគារដ�គូ�៏ល្អ្រំផរុត តាមរយៈការផ្ដល់ដសវា្ររុគ្គលល្អ្រំផរុត 

ដៅតាមតបមរូវការរ្រស់អតិែិជនមា្នាក់ៗ និងការផ្ដល់ផលិតផល និង�ំដោះបរាយប្រក្រ 

ដោយភាពដ្្ប្រឌិតដោយដប្រើ្រដ្ចេកវិទនាយាទំដនើ្រ ដ�ើមនាបី្រំដពញតាមតបមរូវការ និងការរំពឹងទរុក 

រ្រស់អតិែិជន។

ច្្ខុវស័ិយ

ទសនាសនៈ្ំដោះអតិែិជន៖

- ផដាល់ទសវាល្អបំផខុត និងទសវាធនាគារមានសខុវត្ិភាពដល់អតិែិជន។
- បំទពញត្មតបមរូវការទសវាធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុជនូនអតិែិជន។

ទសនាសនៈ្ំដោះ្ររុគ្គលិក៖

-  ធនធានមនខុស្សគឺជាបេព្យស្ម្មដល៏្អបំផខុតរបស់ទយើង ដនូទចនានះទយើងបានទផ្ដា តការយ្ 
ចិត្េខុ្ដ្្ោ់៉ា ងសំខានទ់ៅទលើការអភវិឌ្ឍធនធានមនខុស្សរបស់ទយើង។ ដំទណើ រការ

 
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនខុស្សដស៏្ម្ម គឺជា្ត្្បទងកើនឧត្មភាពបប្ួតបបថជងរបស់ទយើង។

ទសនាសនៈ្ំដោះសហគមន៍៖

-  គាបំេដល់ទគាលនទោបាយ និងទគាលបំណងរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និងចនូលរមួចំថណ្ 
អភវិឌ្ឍសហគមន ៍្ដ៏នូចជាបបទេសជាតិទាងំមនូលឱ្យមានការរ ី្ ចំទរ ើន។

ទសនាសនៈ្ំដោះភាគទរុនិក៖

- បទងកើតគខុណតមមលៃភាគេខុនិ្្បមតិខ្ស់ និងផលរបរនិរន្រភាពទលើបេព្យស្ម្ម។

េស្សនវស័ិយ
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�កុម�បឹក��ភិ�ល

�យក�បតិបត�ិ�បតិបត�ិ�រ

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

�យក�បតិបត�ិ

�ប�ន�គប់�គង�ន់ខ�ស់

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�និភ័យ

�ប�នែផ�ក�និភ័យ
និង�បតិបត�ិ

គណៈក���ធិ�រែតង�ំង
និង�ភ�រ

គណៈក���ធិ�របុគ�លិក

បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

េស�ធ��រស��ល

ែផ�កេចញ�ត

េស�ធ��រឌីជីថល

�និភ័យ និង�បតិបត�ិ ហិរ��វត��ធន�នមនុស�� 
និងរដ��ល

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

CSA

��េខត��ពះសីហនុ

ែផ�កឥណ�ន ែផ�កលក់ និងទីផ��រ ែផ�កសវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ�រឥណ�ន �ប�នែផ�កសវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

រចនាសម័្ន្ធធនាគារ
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�កុម�បឹក��ភិ�ល

�យក�បតិបត�ិ�បតិបត�ិ�រ

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

�យក�បតិបត�ិ

�ប�ន�គប់�គង�ន់ខ�ស់

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�និភ័យ

�ប�នែផ�ក�និភ័យ
និង�បតិបត�ិ

គណៈក���ធិ�រែតង�ំង
និង�ភ�រ

គណៈក���ធិ�របុគ�លិក

បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

េស�ធ��រស��ល

ែផ�កេចញ�ត

េស�ធ��រឌីជីថល

�និភ័យ និង�បតិបត�ិ ហិរ��វត��ធន�នមនុស�� 
និងរដ��ល

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

CSA

��េខត��ពះសីហនុ

ែផ�កឥណ�ន ែផ�កលក់ និងទីផ��រ ែផ�កសវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ�រឥណ�ន �ប�នែផ�កសវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 14

ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៩

លទ្ធផលប្រតិ្រត្តិការ (០០០ �រុល្នារអាដមរិក)

ចំណនូ លបបតិបត្ិ ៥.៥៤៨

ចំទណញ / (ខាត) មខុនបងព់ន្ធ ១.៤៦៦

ចំទណញ / (ខាត) សខុេ្ធសបមាបឆ់្នា ទំននះ ១.១៣៩

ទិន្ន័យតារាងតរុលនាយការគនលឹះ (០០០ �រុល្នារអាដមរិក) ១៩៧.៩១៣

បេព្យស្ម្មសរខុប ៦៧.៧៧១

ឥណទាន និងបខុទរបបទានដល់អតិែិជន ១២២.៦៤៨

បេព្យអស្ម្មសរខុប ១២០.២៣៧

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារ និងអតិែិជន ៧៥.០០០

មនូលធនភាគេខុនិ្ ៧៥.២៦៥

បេព្យមា្ច ស់របស់ភាគេខុនិ្

អនខុបាតហិរញ្ញ វត្ខុ (%) ១,០០%

ផលទលើបេព្យស្ម្ម (ROA) ២,០០%

ផលទលើមនូលធន (ROE) ១១១៣%

អនខុបាតសាចប់បា្ង់ាយបសរួល ៥៧%

អនខុបាតឥណទានទធៀបនរឹងបបា្ប់ទញ្ញ ើ ០%

ការបគ្រ់បគងទរុន

អនខុបាតទសាធនភាព (%) ៤៥%

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ពុ 
និងប្រតិ្រតិ្ការសទង្្រ
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ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ គឺជាធនាការពាណិជជាែ្មីមយួ ទៅ្នាខុង 
បបទេស្ម្ខុជា ថដលបំទពញតបមរូវការសដាងដ់្ររបស់អតិែិជនត្មរយៈការផដាល់ 
ដំទណ្នះបសាយមានភាពមចនាបបឌិត និងជា្ថ់សដាង។ ធនាគាររបស់ទយើង ចនូលរមួចំថណ្ 
ទលើ្្ម្ស់សដាងដ់្រជីវភាពរស់ទៅរបស់បបជាជន និងការអភវិឌ្ឍទសដឋា្ិច្ចបបទេស 
ត្មរយៈការផដាល់ទសវាធនាគារទពញទលញ ទដ្យថផ្អ្ទលើមនូលដ្ឋា នហិរញ្ញ វត្ខុរ រឹងមា ំ
ទដ្យឈរទលើទគាលការណ៍អភបិាល្ិច្ចល្អ ការអនខុវត្ចបាប ់និងតមាលៃ ភាព។

ទយើងពបងរឹងភាពជាមដគនូជាមយួនរឹងអតិែិជនរបស់ទយើង ត្មរយៈការទធវើការងារបប្បទដ្យ
ការទគារពគានា ទៅវញិទៅម្ ទបើ្ចំហ ទសា្ម នះបតង ់និងការយល់អំពីតបមរូវការរបស់អតិែិជន។

ទយើងផដាល់ទសវាល្អបផំខុត និងទសវាធនាគារមានសខុវត្ភិាពដល់អតិែជិន ទដើម្បីទំពញតបមរូវការ
 ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់អតិែិជន។

ទសវាអតិែិជន

បបា្ប់ទញ្ញ ើ៖

គណនីសន្សំ

គណនីចរន្

គណនីចរន្ Active

គណនីបបា្ប់ទញ្ញ ើ 
មានកាល្ំណត់

គណនីបទញ្ញ ើ 
មានកាល្ំណត់្ ំទណើ ខ្ស់

ឥណទាន៖

ឥណទានអាជីវ្ម្ម

ឥណទានទគហដ្ឋា ន

ឥណទានបខុគ្គល

ឥណទានវបិារនូបន៍

ទសវា្ម្ម៖

ការទផទារបបា្់្ នាខុងបបទេស 
និងទបរៅបបទេស

ការបដានូរបបា្់

ហិរញ្ញប្ទានពាណិជជា្ម្ម

បណ្ដា ញ៖

មា៉ា សខុីន ATM

ទសវាធនាគារត្ម

អខុីនធឺណិត

ផលិតផល និងទសវា្ម្ម  

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ 
អំពីអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៩
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ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ សទបមចបានននូវសមេិ្ធផលមយួចំនួនគួរឱ្យ 
្តស់មា្គ ល់ពា្ព់ន័្ធនរឹងការដ្្ប់បា្ប់ទញ្ញ ើ ឥណទាន និងការទបើ្គណនី។ ្នាខុងនាម

 ជាធនាគារែ្មីមយួ្នាខុងបបទេស្ម្ខុជា ថដលជាបបទេសមយួថដលមានធនាគារពាណិជជា
 

ជាទបចើនសខុេ្ធសរឹងថតមានភាពរ រឹងមាខំាលៃ ងំកាលៃ ទលើថផនា្ទសវាធនាគារឌីជីែលទនានះ ធនាគារ 
 ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ្ប៏ានបងាហា ញននូវសកាដា នខុពលរបស់ខលៃួន ត្មរយៈការមាន 

ចំថណ្េីផសារ បសបទពលថដលដំទណើ ការទធវើឌីជីែល្ម្ម និងទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធបទច្ច្វេិយា
 ពត័ម៌ានទផ្សងទេៀត្ំពខុងថតអនខុវត្ផងថដរ។

្ំទណើ នឥណទានថដលមាន្បមតិខ្ស់ជាងការរពំរឹងេខុ្ទននះ គឺអាចសទបមចបានទដ្យសារ 
ថត្ត្្សំខាន់ៗ មយួចនួំនដនូចជា ការទ្ើនទ�ើងននូវតបមរូវការ្នាខុងេីផសារ ទដ្យសារថត

 
ស្ានភាពទសដឋា្ិច្ចទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៩ មានភាពបបទសើរ និងល្្ខណ្ផលិតផល និង

 ទសវា្ម្មរបស់ធនាគារមានភាពទា្ទ់ាញ និងបប្ួតបបថជងខ្ស់។

ថដលភាគទបចើនបានម្ពីគណនីបទញ្ញ ើសន្ស ំគណនចីរន្ នងិគណនីបទញ្ញ ើមានកាល្ណំត។់ 
 ្ត្្ថដលនាឱំ្យមាន្ំទណើ នបបា្ប់ទញ្ញ ើទននះ គឺទដ្យសារថត្ត្្ថផនា្ទសវាអតិែិជន 

 
អបត្ការបបា្ម់ានភាពទា្ទ់ាញ និងល្្ខណ្មានភាពបប្ួតបបថជង គណៈបគបប់គង  
និងបខុគ្គលិ្របស់ទយើងទាងំអស់គានា ។

្ំទណើ នឆ្នា  ំ២០១៩ ទៅ្នាខុងផលបបត 
ឥណទានសបមាបធ់នាគារ ថដលមាន 
សមតខុល្យឥណទានចខុនះបញជា ីសរខុបចំនួន 

៦៧,៧៧ 
ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្   
គិតបតរឹមមែ្ងេី៣១ ថខធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៩ ្ំទណើ នបបា្ប់ទញ្ញ ើពី 
អតិែិជនបានទ ើ្នទ�ើងដល់ចំនួន 

១២០,២៤ 
ោនដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  
គិតបតរឹមមែ្ងេី៣១ ថខធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

សមិេ្ធផលឆ្នាំ ២០១៩

ឥណទាន

បបា្ប់ទញ្ញ ើ
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បក រុមប្ររឹកសាភិបាល

ទោ្ យរឹម ល្្ណ៍
បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល

 ទោ្ យរឹម ល្្ណ៍ បទបមើការងារទៅ្នាខុងបបទេស និងមាតខុបបទេសរបស់ទោ្ោ៉ា ង
 

ខាជា បខ់ជាួនទៅ្នាខុងអំ�ខុងទពលយខុវវយ័របស់ទោ្ ថដលទពលទនានះទោ្បានចាបទ់ផដាើមបទងកើត
 ច្្ខុវស័ិយទននះបប្បទដ្យមហិចឆេិត្សបមាបប់បទេស្ម្ខុជា ទហើយច្្ខុវស័ិយទននះបតរូវបាន

 ពបងី្គួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់ោ៉ា ងឆ្ប់្ នាខុងដំណ្្ក់ាលអាជីវ្ម្ម និងទសដឋា្ិច្ចស្ល។ ទននះគឺ
 

ជាច្្ខុវស័ិយ ថដលបានដិតជាបន់រឹងទបនះដនូងថដលទោ្បានេេួលពីបគរួសាររបស់ទោ្ 
 

និងបានបងាហា ញោ៉ា ងចបាស់ោស់មនិបតរឹមថត ទៅ្នាខុងការអភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វត្ខុ និងទសវា
 ធនាគារទៅ្ម្ខុជាជាមយួនរឹងធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ B.I.C Markets,  

និង B.I.C Insurance ប៉ាខុទណ្្ណ នះទេ ប៉ាខុថន្្ប៏ានឆលៃខុនះបញ្្ច ំងទៅ្នាខុងគទបមាងបរឹងទសានា រ 
ទដ្យមានច្្ខុវស័ិយោ៉ា ងធំទធង ថដលជាគទបមាងអភវិឌ្ឍអលចនបេព្យទបបើបបាស់

 
ពហខុទគាលបំណងទដ្យមានទេសភាពទលើ្្ម្ស់្បមតិជីវភាពរស់ទៅ្នាខុងសហគមនទ៍ននះ
ឱ្យទលចទធាលៃ ផងថដរ។

ទោ្ យរឹម ល្្ណ៍ ្ជ៏ានាយ្បបតបិត្រិបស់ប្រុមហ៊ខុន Paradise Investment Co., Ltd.,  

និងជាបបធានប្រុមហ៊ខុន Kampot Foods និង SEA Fintech ផងថដរ។ ទោ្្ជ៏ានាយ្ 
មន ប្រុមហ៊ខុន B.I.C Markets ផងថដរ។

ទោ្ Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah
អភបិាល / នាយ្បបតិបត្ិ

បច្ចខុប្ននា ទោ្ ZULKIFLEE មានបេពិទសាធនជ៍ាង ៣០ ឆ្នា  ំថផន្ា បបតបិត្កិារ នងិ 
បគបប់គងទសវា្ម្មធនាគារ ទដ្យចាបទ់ផដាើមពីធនាគារ Affin Bank (M) Bhd  

ទហើយទបកាយម្ទេៀត ទោ្ចនូលបទបមើការងារ ន្ាខុងធនាគារធបំផំខុតមយួរបស់មា៉ា ទ�សខុីគឺ
 

ធនាគារ Public Bank Berhad។ ទបរៅពីបបទេសមា៉ា ទ�សខុី ទោ្ ZULKIFLEE  

្ធ៏ាលៃ បប់ទបមើការទៅធនាគារ VID Public Bank ្នាខុងបបទេសទវៀតណ្ម ទៅឆ្នា ១ំ៩៩៦  
រហនូតដល់ឆ្នា ២ំ០០០ ផងថដរ។ ទៅ្នាខុងអំ�ខុងទពលទោ្បទបមើការងារទៅ្នាខុង

 បបទេសទវៀតណ្ម ទោ្បានបទបមើការងារទៅេីប្រុងហាណនូ យ េីប្រុងហនូជីមញិ និង
 

ការោិល័យប្រុងដ្ណ្ងផងថដរ។ ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០០៣ ទោ្ ZULKIFLEE បានបទបមើ 
ការងារទៅធនាគារ Public Bank Berhad សាខាេីប្រុងទវៀងចនទា ទហើយទបកាយម្ទេៀត  
ទៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០០៨ ទោ្បានបទងកើតធនាគារ International Commercial Bank Lao  

Limited ឱ្យប្រុមហ៊ខុន ICB Financial Group Holdings AG ថដលទពលទននះបានបដានូរ 
ទ ្្ម នះទៅជាធនាគារ BIC Bank Lao Co., Ltd។

ទោ្ ZULKIFLEE បានបញ្ចបក់ារសិ្សាថានា ្អ់នខុបណិ្តម្ពីសា្លវេិយាល័យ  
Multimedia បបទេសមា៉ា ទ�សខុី នងិសញ្្ញ បបតថផន្ា បគបប់គងម្ពី Institute of Supervisory  

Management ចប្ភពអងទ់គលៃស។
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ទោ្ Rutsaran Moonsan
អភបិាល
ទោ្ RUTSARAN MOONSAN គឺជាអនខុបបធានរបស់ប្រុមហ៊ខុន AIF Group េេួលបនទាខុ្ថផនា្  
ជួញដនូរទោហៈមានតមមលៃថផនា្ជួញដនូរេនូទៅ និងប្រុមហ៊ខុនបខុបតសម្ន័្ធចំណីអាហារ និងទភសជជាៈរបស់បគរុប។ 
ទោ្ RUTSARAN េេួលបានបរញិ្្ញ បបតថផន្ា ្សិឧសសាហ្ម្មម្ពីសា្លវេិយាល័យ Kasetsart  
បបទេសមែ និងសញ្្ញ បបតថានា ្អ់នខុបណិ្តថផន្ា ធខុរ្ិច្ចអន្រជាតិព ីUniversity of Greenwich េីប្រុង�ខុងដ ៍ 
រមួមានទាងំវញិ្្ញ បនបបត ្ិត្ិយស្បមតិពីរផងថដរ។

មខុនទពលចនូលរមួបទបមើការងារជាមយួនរឹងប្រុមហ៊ខុន AIF Group ទោ្ RUTSARAN ធាលៃ បម់ាន 
បេពិទសាធនប៍ទបមើការងារជាង ៨ ឆ្នា ថំផនា្ជនូញដនូរ និងទសវាធនាគារ។ ទៅអំ�ខុងទពលបទបមើការងារ្នាខុង

 ធនាគារ ទោ្បតរូវបានចាតត់្ងំឱ្យទធវើជាបបធានថផនា្េំនា្េ់ំនងសបមាបអ់តិែិជនសំខាន់ៗ មយួចំនួន 
របស់ធនាគារ រមួទាងំបបតិបត្ិការគណនីបង្គរថដលមានេរឹ្បបា្ជ់ាង ១ ពានោ់នបាត ទហើយអាច

 នរឹងទ ើ្នទេវដងទលើតមមលៃបបតិបត្ិការគណនី្នាខុងរយៈទពលមយួឆ្នា ទំេៀតផង។ ទបកាយម្ទេៀត 
 ទោ្ RUTSARAN បានចនូលរមួបទបមើការងារជាមយួនរឹង YLG Bullion International ទហើយ 

បតរូវបានចាតត់្ងំឱ្យបទងកើតសាខាប្រុមហ៊ខុនទៅ្នាខុងបបទេសសិងហាបខុរ ីនិងទធវើការទបជើសទរ ើសអតិែិជន
 អន្រជាតិែ្មីៗ។ ទដ្យមានទេពទកាសល្យថផនា្េំនា្េ់ំនង និងជំនាញជួញដនូរទោ្បានចនូលរមួចំថណ្ 

ជួយ�� YLG ឱ្យកាលៃ យជាប្រុមហ៊ខុន Bullion Trading ដធ៏ំបំផខុតមយួទៅបបទេសមែ។ ទៅទពលចនូលរមួ 
បទបមើការងារ ជាមយួប្រុមហ៊ខុន AIF Group ទោ្ RUTSARAN បានជួយ��អភវិឌ្ឍប្រុមហ៊ខុន AIF Gold  
Trading ទដើម្ឱី្យកាលៃ យជាប្រុមហ៊ខុននាចំនូលមាសធំបំផខុត និងស្ម្មថតមយួគតទ់ៅ្នាខុងបបទេសឡាវ។

ទោ្្ប៏ានជួយ��ទរៀបចំឱ្យប្រុមហ៊ខុន Asia Loyal កាលៃ យជា ប្រុមហ៊ខុនថច្ចាយថដលមានភាពទជាគជយ័ 
ទលើវស័ិយជាទបចើន ដនូចជា ោនយន្ និងសមាភា រសំណង ់និងវស័ិយទផ្សងទេៀតជាទបចើន។ ្នាខុងការគាបំេ

 អាជីវ្ម្មអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនបេព្យរបស់បគរុបទននះ ទោ្្ប៏ានផ្ួចទផ្ើម និងបទងកើតប្រុមហ៊ខុនបខុបតសម្ន័្ធចំណី
អាហារ និងទភសជជាៈឱ្យប្រុមហ៊ខុន AIF Group ផងថដរ។

បច្ចខុប្ននា ទោ្ RUTSARAN MOONSAN មានតួនាេីជាប្រុមបបរឹ្សាបបតិបត្ិទាងំទៅធនាគារ BIC 
Bank Lao Co., Ltd និង ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្។

ទោ្ Rewin Pataibunlue
អភបិាល
ទោ្ REWIN គឺជាមដគនូស្ាបនិ្ទៅប្រុមហ៊ខុន PrimeStreet Advisory ថដលទៅ្នាខុងប្រុមហ៊ខុនទននះ  
ទោ្ដរឹ្នាថំផនា្ទសវាធនាគារវនិិទោគ និងបគបប់បតិបត្ិការទាងំអស់របស់ប្រុមហ៊ខុន។ ទោ្មាន

 បេពិទសាធនជ៍ាទបចើនដនូចជា ធាលៃ បប់ទបមើការងារជាធនាគារ ិ្ វនិិទោគជានខ់្ស់ទៅប្រុមហ៊ខុន Quant  
Group ថដលជាធនាគារវនិិទោគថានា ្ត់ំបនថ់ដលមានជំនាញឯ្ទេសថផនា្ M&A និងធាលៃ បទ់ធវើជា CFO  
និងជាបបធានអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវ្ម្មទៅប្រុមហ៊ខុនផលិតផលេំទនើបធំបំផខុតមយួទៅ្នាខុង SEA ផងថដរ។ 
ជំនាញឯ្ទេសរបស់ទោ្រមួមានដនូចជា ហរិញ្ញ វត្ខុសាជីវ្ម្ម ការរមួបញ្ចនូ លគានា  និងការេញិយ្ប្រុមហ៊ខុន 
នងិហរិញ្ញប្ទាន។ ទោ្មានបេពទិសាធនោ៍៉ា ងេនូលំេនូោយទលើវស័ិយជាទបចើន ដនូចជា េនូរគមនាគមន ៍
ទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ ថាមពល និងទសវាសាធារណៈ ថរ ៉ា អចលនបេព្យ និងប្រុមហ៊ខុនបគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ។ 
ការងារអនខុវត្របស់ទោ្បានពបងី្រហនូតដល់ M&A ឆលៃងបបទេស និងការផ្សពវផសាយមនូលនិធិសមធម ៌
ឯ្ជន ្ដ៏នូចជាមនូលនិធិការពារហានិភយ័ (hedge fund) ផងថដរ។

នាទពលែ្មីៗទននះ ទោ្ REWIN ដរឹ្នាបំ្រុមផដាល់បបរឹ្សាទោបល់ដល់អាជ្ាធរអំពីគទបមាងទហដ្ឋា  
រចនាសម្ន័្ធខានា តធំថដលមានេរឹ្បបា្ច់ំនួន ២,៧ ពានោ់នបាត-រមួមាន គទបមាង រែទភលៃើងទល្ឿនទលឿន  
MRTA និង SRT។ ទោ្្ប៏ានបបរឹ្សា TOT និង CAT ្នាខុងភាពជាមដគនូ JV ថដលអាចមាន បពមទាងំ 
គទបមាងថច្រថំល្ទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធផងថដរ (គទបមាង Tower Co ថដលមានេរ្ឹ បបា្ច់នំនួ ៤០ពានោ់ន 
បាត និងគទបមាង Fiber Co ថដលមានេរឹ្បបា្ ់៣០ ពានោ់នបាត)។ ទោ្ REWIN ថតងថតបតរូវ 
បានអទញជា ើញឱ្យទធវើជាវាគ្មិន្ិត្ិយសជាញរឹ្ញាបទ់ៅប្រុមហ៊ខុនឯ្ជន និងស្ាបន័រដ្ឋា ភបិាលមយួចំនួន។

ទោ្ REWIN បានេេួលបរញិ្្ញ បបតថផនា្វសិវ្ម្មសខុីវលិពីសា្លវេិយាល័យជួឡា�ខុង្ន និង MBA 
ម្ពីសាោ Sloan School of Management ទៅ MIT ផងថដរ។
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គណៈបគ្់របគង
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ទោ្បសី Adel Leilanie G. Legarta
នាយ្បបតិបត្ិបបតិបត្ិការ

ទោ្បសី ADEL បានបញ្ចបក់ារសិ្សាទលើមខុខជំនាញ ការបគប ់
អាជីវ្ម្មពី Pontifical University of Santo Tomas េីប្រុង 
មា៉ា នីល បបទេសហវីលីពីន។ ទៅ្នាខុងឆ្នា  ំ១៩៩១ ទោ្បសីបាន
ចាបទ់ផ្ើមអាជីពរបស់ខលៃួនទៅ Rizal Commercial Banking, 

Makati បបទេសហវីលីពីន។

ទៅ្នាខុងឆ្នា  ំ២០០១ ទោ្បសីបានម្ដល់បបទេស្ម្ខុជា ទហើយ
បានបទបមើការងារទៅ្នាខុងធនាគារកាណ្ឌីោ៉ា  ្នាខុងឋានៈជាបបធាន

 
ថផនា្ទរៀបចំថផនការ ជំនួយការថផនា្មជ្មណ្លផដាល់ពត័ម៌ាន 
(Card Center) បបធានថផនា្េីផសារ និងបបធានថផនា្េំនា្េ់ំនង 
ធខុរ្ិច្ចអន្រជាតិ។ ទោ្បសីបានចនូលរមួ្នាខុងការោិល័យទមធាវ ី
និងវនិិទោគ សាក រ ៉ានូនី ទអន អាសនូសខុីអរឹត ្នាខុងថខឧសភា ឆ្នា ២ំ០០៦។

បនាទា បម់្ ទៅ្នាខុងថខទមសា ឆ្នា ២ំ០០៨ ទោ្បសីបាន បទបមើ 
ការងារទៅ្នាខុងធនាគារ ABA ្នាខុងមខុខតំថណងបគបប់គងជានខ់្ស់ជា
ទបចើនដនូចជាបបធានថផនា្េីផសារ បបធានថផនា្េំនា្េ់ំនងអតិែិជន 
និងបបធានសាខាធំផងថដរ។

បច្ចខុប្ននា ទោ្បសី Legarta ្ំពខុងបទបមើការងារទៅ 
ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ្នាខុងនាមជា 
នាយ្បបតិបត្ិបបតិបត្ិការ។

ទោ្ ឃរឹម ចន័ទាដ្រា៉ា
បបធានបគបប់គងជានខ់្ស់

ទោ្ ដ្រា៉ា  បានចនូលរមួបទបមើការងារជាមយួនរឹងធនាគារ  
ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ជាបបធានបគបប់គងជានខ់្ស់។  
ទោ្មានបេពិទសាធនជ៍ាង ១៤ ឆ្នា  ំទៅធនាគារពាណិជជាចំនួន 
ពីរ រមួមានធនាគារកាណ្ឌីោ៉ា  ភអីិលសខុី និងធនាគារភនាទំពញ

 
ពាណិជជា។ ទោ្មានបេពិទសាធនថ៍ផនា្បគបប់គងវាយតមមលៃ 
ឥណទាន េំនា្េ់ំនងអតិែិជនឥណទានពាណិជជា្ម្ម សហបគាស 
ធខុនតនូច និងមធ្យម (SME) បបធានបគបប់គងសាខាជានខ់្ស់ 
និងបបធានបគបប់គងសាខា VIP។

ទោ្បានបញ្ចបថ់ានា ្ប់រញិ្្ញ បបតថផនា្គណទនយ្យ ទៅឆ្នា ២ំ០០៥  
និងថានា ្អ់នខុបណិ្តថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅឆ្នា ២ំ០០៧ ពីសា្ល

 
វេិយាល័យជាតិបគបប់គង។

គណៈបគ្់របគង
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ទោ្ បាន មា៉ា រា៉ា
បបធានថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ

ទោ្ មា៉ា រា៉ា  បានចនូលបទបមើការងារទៅធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី  
(ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ្នាខុងថខ្ញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៨ ជាបបធានថផនា្ 
ហិរញ្ញ វត្ខុ។ ទោ្មានបេពិទសាធនជ៍ាង ៨ ឆ្នា  ំថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ 

 ទៅធនាគារពាណិជជាចំនួនពីរ ដនូចជាធនាគារ ភនាទំពញពាណិជជា និង 
ធនាគារ ហវីលីព ភអីិលសខុី។ ទោ្មានបេពិទសាធន៍្ នាខុង

 ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ពន្ធដ្រ ការបគបប់គងហិរញ្ញ វត្ខុ  
ការទរៀបចំែវកិា ការទរៀបចំថផនការអាជីវ្ម្ម ទហើយ្ម៏ាន 
បេពិទសាធនប៍គបប់គងគទបមាងនានាផងថដរ រមួមាន CIFRS 

និងបបពន័្ធសនានូលធនាគារ។

ទោ្បានបញ្ចបប់រញិ្្ញ បបតថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ និងធនាគារពីសា្ល
 

វេិយាល័យជាតិបគបប់គងទៅឆ្នា ២ំ០១០ ទហើយបច្ចខុប្ននា 
 

ទោ្្ំពខុងបន្ការសិ្សា្បមតិ ACCA ទៅសាោ  
CamED Business School ទៅរាជធានីភនាទំពញ 
បពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។  

ទោ្ ទសង ទវសាទោ
បបធានថផនា្ពត័ម៌ានវេិយា (បបពន័្ធបគបប់គងពត័ម៌ាន (MIS) 
& បបពន័្ធសនានូលធនាគារ)

ទោ្ ទវសាទោ បានបញ្ចបប់រញិ្ញបបតថផន្ា វេិយាសានស្ នងិវសិវ្ ម្ម 
ខ្ុ ំព្យនូេរ័ទៅឆ្នា ២ំ០០៨ ទៅសា្លវេិយាល័យភនូមនិទាភនាទំពញ 

បរញិ្្ញ បបតថផនា្រដឋាបាលសាធារណៈ ទៅឆ្នា ២ំ០០៩ ទៅសា្ល 
វេិយាល័យភនូមនិទានតីសិានស្ នងិវេិយាសានស្ទសដឋ្ា ចិ្ច និងសញ្្ញ បបត

 ជានខ់្ស់គរខុទកាសល្យថផនា្ពត័ម៌ានបគបប់គង និងភាពជាអនា្ដរឹ្នា ំ
ទៅឆ្នា  ំ២០១១ ទៅវេិយាស្ានជាតិអបរ់។ំ

ទោ្បាន្ំពខុងបទបមើការងារ្នាខុងវស័ិយធនាគារជាង ៧ ឆ្នា  ំ 
ទដ្យមានបេពិទសាធន ៍ថផនា្បបពន័្ធសនានូលធនាគារ MIS ការបទងកើត 
របាយការណ៍រដឋាបាលមនូលដ្ឋា នេិននានយ័ ការរមួបញ្ចនូ លបបពន័្ធការ
អភវិឌ្ឍនទ៍ៅខាង្នាខុងប្រុមហ៊ខុន និងការវភិាគការងារពត័ម៌ានវេិយា 
(IT)។ទោ្ ទវសាទោ បានចនូលរមួបទបមើការងារជាមយួធនាគារ 
ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ទៅថខធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៨  
ជាបបធានថផនា្ពត័ម៌ានវេិយា (IT)។
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ទោ្ ទស្មើ ទម៉ាងលីម
បបធានថផនា្ទសវាធនាគារឌីជីែល

ទោ្ ទម៉ាងលីម បានបញ្ចបក់ារសិ្សាថានា ្ប់រញិ្្ញ បបតថផនា្ 
វេិយាសានស្ ខ្ុពំ្យនូេរ័ ពីសា្លវេិយាល័យភនូមនិទាភនាទំពញ្នាខុងឆ្នា  ំ២០០៦ 

 និងបានបញ្ចបថ់ានា ្អ់នខុបណិ្តថផនា្វសិវ្្ម្ម ខ្ុ ំព្យនូេរ័ពីសា្ល
 

វេិយាល័យ Lucian Blaga University of Sibiu បបទេសរនូមា៉ា នី  
្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៣។ សនូមបញ្ជា ្ផ់ងថដរថា ការសិ្សាទាងំពីរ 
ខាងទលើទននះ គឺជាការសិ្សាថានា ្អ់ាហារនូប្រណ៍របស់ទោ្។ 

ទោ្ ទម៉ាងលីម មានបេពិទសាធនប៍បមាណជា ៨ ឆ្នា ជំាមយួនរឹង 
ប្រុមហ៊ខុនឯ្ជន និងវស័ិយធនាគារផងថដរ ្នាខុងទនានះទោ្ 
បានបទបមើការងារថផនា្គាបំេបបពន័្ធបទច្ច្វេិយាពត័ម៌ាន អនា្ផដាល់ 
ដំទណ្នះបសាយ បទងកើត្ម្មវធិីសនូហវថវរ អនខុវត្បបពន័្ធឌីជីែល បបពន័្ធ  
FAST NBC បគបប់គងមា៉ា សខុីន ATM បញ្ចនូ ល APIs និងបគបប់គង 
គទបមាងផងថដរ។ 

ទោ្ ទម៉ាងលី បានចនូលរមួបទបមើការងារជាមយួនរឹងធនាគារ  
ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ជាបបធានថផនា្ទសវាធនាគារ 
ឌីជីែលចាបត់្ងំពីមែ្ងេី០២ ថខឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

ទោ្ យខុន ទវ ៉ាត
បបធានថផនា្ធនធានមនខុស្ស និងរដឋាបាល

ទោ្ ទវ ៉ាត បានបញ្ចបប់រញិ្្ញ បបត ថផនា្អ្្សរសានស្អងទ់គលៃស 
ពីសា្លវេិយាល័យភនាទំពញអន្រជាតិ (PPIU) ទៅឆ្នា ២ំ០១០ និង 
បានបញ្ចបថ់ានា ្អ់នខុបណិ្ត ថផនា្រដឋាបាល អាជីវ្ម្ម (MBA) ទៅ 
សា្លវេិយាល័យនរ័តខុនទៅឆ្នា ២ំ០១៦។

ទដ្យសារថតការទប្ជ្ាចិត្ និងការចនូលចិត្របស់ខលៃួន ទោ្ ទវ ៉ាត 
 

បានវវិត្ការងាររបស់ខលៃួនពីជនំយួការរដឋាបាល ទៅសា្លវេិយាល័យ 
ខលៃួន ទៅជាមនន្ីរដឋាបាលទៅធនាគារពាណិជជាភនាទំពញជាមនន្ីបបតិបត្ិ

 រដឋាបាលជានខ់្ស់ ទៅធនាគារហវីលីព ភអីិលសខុី បនាទា បម់្បតរូវ
បានដំទ�ើងតួនាេីជាបបធានរដឋាបាលទៅ្នាខុងរយៈទពល ៧ ឆ្នា ។ំ 
ទោ្មានបេពិទសាធនជ៍ាង១០ ឆ្នា ជំាមយួធនាគារពាណិជជាទៅ 
្នាខុងថផនា្ជំនាញរបស់គាត។់

ទោ្ ទវ ៉ាត បានចនូលរមួបទបមើការងារជាមយួនរឹងធនាគារ  
ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ជាបបធានថផនា្ធនធានមនខុស្ស  
និងរដឋាបាល។
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ទោ្ Thongsavath Pranyvong
បបធានថផនា្បបតិបត្ិ

ទោ្ THONGSAVATH បានបញ្ចបក់ារសិ្សាថានា ្អ់នខុបណិ្ត 
ថផនា្ការបគបប់គងធខុរ្ិច្ច និងរដឋាបាល ពីសា្លវេិយាល័យ  
London School of Commerce (សាោទៅ្នាខុងេីប្រុង�ខុងដ)៍ 

 
ថដលជាសា្លវេិយាល័យសាខារបស់សា្លវេិយាល័យ Cardiff 

Metropolitan University េីប្រុង�ខុងដ ៍ចប្ភពអងទ់គលៃស។

ទោ្ Thongsavath បានចាបទ់ផដាើមបទបមើការងារទៅធនាគារ 
BIC Bank Lao Co., Ltd ចាបត់្ងំពីចខុងឆ្នា ២ំ០១០ ម្្នាខុង 
នាមជា CSR និងទបឡា្រ។ ចាបត់្ងំពីទពលទនានះម្ ទោ្បតរូវ 
បានដំទ�ើងតថំណងជាមនន្ីឥណទាន នងិមនន្ីឥណទានជានខ់ស់្។  
្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៧ ទោ្ Thongsavath បានបដានូរតំថណងម្ជា 
បបធានថផនា្រតនាគារ និងបបធានថផនា្េំនា្េ់ំនង។ ជាមយួនរឹង 
បេពិទសាធនទ៍ាងំអស់របស់ទោ្ ទោ្បតរូវបានទបជើសទរ ើសឱ្យ 
បទបមើការងារជាបបធានថផន្ា បបតបិត្កិារទៅ ន្ាខុងធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 

 
(ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ចាបត់្ងំពីឆ្នា ២ំ០១៩ រហនូតម្ដល់ 
ទពលបច្ចខុប្ននាទននះ។

ទោ្ ឌខុច គរឹមហា្់
បបធានថផនា្អាជីវ្ម្មកាត

ទោ្ គរឹមហា្ ់មានបេពិទសាធនក៍ារងារជាង ១១ ឆ្នា ថំផនា្ 
បទច្ច្វេិយាេនូទាតប់បា្ត់្មបបពន័្ធឌីជីែល ថដលរមួមានផលិតផល 
និងទសវា្ម្ម ដនូចជា មា៉ា សខុីនឆនូតកាត (POS) មា៉ា សខុីនដ្បបា្ ់
សវ័យបបវត្ិ (ATM) ្ម្មវធិីេនូទាតក់ាតអនរ្ជាតិ ទាងំកាតឥណពន្ធ  
និងឥណទាន។ ទោ្បានចាបទ់ផដាើមការងារជានាយ្ថផនា្េីផសារ 
មនប្រុមហ៊ខុន A.C.G Real Estate Group ទៅឆ្នា ២ំ០០៧។  
ទៅ្នាខុងថខទមសា ឆ្នា ២ំ០០៨ ទោ្បានចាបទ់ផដាើមអាជីពការងារ 
ធនាគារទៅ្នាខុងធនាគារកាណ្ឌីោ៉ា  ្នាខុងមខុខតំថណងជាអនា្ទចញ

 
កាតឥណទាន ទហើយទបកាយម្ជាមនន្ីបបតបិត្កិារកាតជានខ់ស់្។  
្នាខុងថខមែិខុនា ឆ្នា ២ំ០១៥ ទោ្បានទធវើការងារទៅ្នាខុងធនាគារ 
សខុិនហាន ្ម្ខុជា ្នាខុងមខុខតំថណងជាទបចើនដនូចជាមនន្ីកាតជានខ់្ស់ 

 អនខុបបធានអាជវី្ម្មកាត ទហើយបតរូវបានថតងត្ងំជាថផន្ា អនខុបបធាន 
ថផនា្បទបមើអតិែិជន។ ទោ្បគបប់គងដំទណើ រការកាតទាងំអស់  
អាជវី្ម្មកាត យខុេ្ធសានស្ នងិការទរៀបចថំផនការកាត វភិាគ 
េនិនានយ័កាត ការផ្សពវផសាយេីផសារ និងបគបប់គងបណដារឹ ងអតិែិជន។

ទោ្ គរឹមហា្ ់បានបញ្ចបក់ារសិ្សាថានា ្ប់រញិ្្ញ បបតថផនា្ធនាគារ  
និងហិរញ្ញ វត្ខុ ពីសា្លវេិយាល័យនីតិសានស្ និងវេិយាសានស្

 ទសដឋា្ិច្ច។ ទោ្បានចនូលរមួ្ម្មវធិីបណដាខុ នះបណ្ដា លសំខានស់ដាីពី
 េទំនារអន្រកាលបទច្្ច វេិយាេនូទាតត់្មកាត ថដលបានផដាល់ជនូនទដ្យ 

ប្រុមហ៊ខុនកាតអន្រជាតិដនូចជា វសីា និងមា៉ា សទា័រ UPI ទាងំ្នាខុងបសរុ្ 
និងទបរៅបសរុ្។ 

បច្ចខុប្ននា ទោ្ គរឹមហា្ ់ចនូលបទបមើការងារទៅ្នាខុងធនាគារ 
 

ប៊.ីអាយ.សខុី   (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ជាបបធានអាជីវ្ម្មកាត។
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ទោ្ ហខុង ប៊ខុនចឆេយ័
បបធានថផនា្សវន្ម្មមផទា្នាខុង

ទោ្ ប៊ខុនចឆេយ័ ចនូលបទបមើការងារទៅ្នាខុងធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី   
(ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ្នាខុងតំថណងជាបបធានថផនា្សវន្ម្មមផទា្នាខុង 
្នាខុងថខ្ញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។ ទោ្មានបេពិទសាធនរ៍ហនូតដល់ទៅ  
៦ ឆ្នា ទំលើការងារសវន្ម្មមផទា្នាខុង និងខាងទបរៅ ទៅ្នាខុងវស័ិយ

 មបី រ្ូហរិញ្ញ វត្ខុ និងធនាគារ អង្គការមនិថមនរដ្ឋា ភបិាល នងិប រ្ុមហ៊ខុន
 ្នាខុងបបទេស  និងអន្រជាតិ។ ជំនាញឯ្ទេសរបស់ទោ្គឺពា្ព់ន័្ធ
 

នរឹងការបតរួតពិនិត្យ វាយតមមលៃ និងផដាល់ទោបល់ទលើបបពន័្ធបតរួត
 

ពិនិត្យមផទា្នាខុង បគបប់គងហានិភយ័ អភបិាល្ិច្ចប្រុមហ៊ខុន និងការ
 ទស៊ើបអទងកតការថ្លៃងបនលៃំ/ការបបបពរឹត្ិមនិបតរឹមបតរូវទៅ្នាខុងស្ានបន័។

មខុនទពលចនូលរមួជាមយួធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី   (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ 
ទោ្ធាលៃ បប់ានកានត់ំថណងជាទបចើនដនូចជាជំនួយការសវន្ម្ម្នាខុង 
ប្រុមហ៊ខុន KPMG Cambodia Ltd បបធានបគបប់គងសវន្ម្ម 
មផទា្នាខុងទៅធនាគារ ABA និងតួនាេីថានា ្ប់គបប់គងទផ្សងៗទេៀត។ 
ប៊ខុនចឆេយ័ បានបញ្ចបប់រញិ្្ញ បបតថផន្ា គណទនយ្យពីសា្លវេិយាល័យ 
ជាតិបគបប់គង (NUM) និងបរញិ្្ញ បបតថផនា្េំនា្េ់ំនងអន្រជាតិ  
(ទសដឋ្ា ចិ្ចអន្រជាត)ិ ពវីេិយាស្ានភាសាបរទេស (IFL)។ បច្ចខុប្ននា  
ទោ្្ំពខុងបន្ការសិ្សាថានា ្ប់រញិ្្ញ បបតជានខ់្ស់ធខុរ្ិច្ច ឯ្ទេស 
ហិរញ្ញ វត្ខុ ពីសា្លវេិយាល័យនីតិសានស្ និងវេិយាសានស្ទសដឋា្ិច្ច 
និងសញ្្ញ បបត ACCA ពីសាោ CamEd Business School។ 
ទលើសពីទននះ ទោ្មានវញិ្្ញ បនបបតវជិាជា ជីវៈជាទបចើនពីស្ានប ័ន/
បគរឹស្ានវជិាជា ជីវៈ្នាខុងបបទេស និងទបរៅបបទេសផងថដរ។
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ភាពរកីចទបមីន 
និងការអភិវឌ្ឍ
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ទដ្យសារថតឥរោិបែរបស់អតិែិជនពា្ព់ន័្ធនរឹងទសវា្ម្មធនាគារមានការថបបបបរួល 
ធនាគារបានបទងកើតផលិតផល និងទសវា្ម្ម ថដលសមបសបទៅនរឹងតបមរូវការធានាគារថដល
្ំពខុងមានការទ ើ្នទ�ើងទននះ។ 

្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៩ ធនាគារបានទធវើការថណនានំនូវគណនីស្ម្មចរន្មយួ ថដលជាបបទភេគណនី
 

បតរួតពិនិត្យ ថដលសន្សកំារបបា្ ់និងថដលមានល្្ណៈពិទសសសមបសបទៅនរឹងបបតិបត្ិ
ការអាជីវ្ម្មបបចាមំែ្ងរបស់អតិែិជន។

ការវនិិទោគមនូលនិធិ បតរូវបានបទងកើតទ�ើងសបមាបអ់តិែិជនល្រ់ាយ និងអតិែិជនសាជីវ្ម្ម
 ទាងំអស់។ គណនីមានកាល្ំណត់្ ំទណើ នខ្ស់ ផដាល់ជនូនអតិែិជនននូវអបត្ការបបា្ប់ប្ួត 

បបថជងសបមាបត់មមលៃសាចប់បា្។់ គណនីវនិិទោគ ផដាល់ជនូនននូវភាពបតថ់បន ថដលអាចឱ្យ 
អតិែិជន ទបជើសទរ ើសជទបមើសរវាងឥណទានការបបា្ស់បមាបគ់ណនី ឬការបបា្បិ់េទៅមែ្ង

 ដល់្ំណត។់ ឥណទានវបិារនូបន ៍្ម៏ានផដាល់ជនូនផងថដរ្នាខុង្រណីមានតបមរូវការ ជាមយួនរឹង 
មា៉ា ជីនទាប។

ផលិតផលជាទបចើនទេៀត្ំពខុងបតរូវបានទរៀបចំទ�ើង ទហើយទយើងបតរូវថតមានភាពបបា្ដបបជា
 

ថាទយើងពិតជាបានបំទពញត្មទសច្ដាីបតរូវការរបស់អតិែិជន ្នាខុងល្្ណៈមយួថដល
 ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងជាវជិជាមានទាងំសបមាបធ់នាគារ និងអតិែិជនផ្ទា ល់ថតមដាង។ ធនាគារ ទបដាជ្ាចិត្្នាខុង

ការផដាល់បេពិទសាធនល៍្អៗជនូនដល់អតិែិជន ថដលការទបដាជ្ាចិត្ទននះទហើយបានជំរខុញឱ្យ 
ទយើងទាងំអស់គានា រមួគានា បទងកើតននូវ្ម្មវធិីគខុណតមមលៃធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ថដលជា្ម្មវធិី

 
ទសា្ម នះបតងរ់បស់ធនាគារ (Loyalty Program) ទបកាម្ិច្ចសហការជាមដគនូជាមយួនរឹង 
ពាណិជជា្រជាទបចើន រមួមានដនូចជាវស័ិយអាហារ និងទភសជជាៈ សណ្ឋា គារ គលៃីនី្ និងវស័ិយ

 ជាទបចើនទផ្សងទេៀត។ វស័ិយទាងំអស់ទននះ នរឹងផដាល់ជនូនទសវា្ម្មដល៏្អបបទសើរជនូនដល់មា្ច ស់ 
កាតទាងំអស់។

អតិែិជនថដលទពញចិត្ទាងំអស់ នរឹងមនិចាបអ់ារម្មណ៍ចំទពានះការផដាល់ជនូនរបស់មដគនូបប្ួត
 

បបថជងរបស់អនា្ទេ ទពាលគឺ ពួ្ទគនរឹងបងាហា ញភាពរ ី្ រាយ បពមទាងំបន្ទបបើបបាស់ទសវា 
ត្មសាខារបស់អនា្ ទហើយថណនាផំលិតផលទននះទៅកានអ់នា្ដមេទេៀតផងថដរ។ បបសិនទបើ 
អនា្បំទពញត្មល្្ខណ្តបមរូវទាងំអស់របស់អតិែិជន ទហើយបានទឆលៃើយតបទៅនរឹងតបមរូវការ

 
របស់ពួ្ទគ ្នាខុងអំ�ខុងទពល្ំពខុងផដាល់ទសវា្ម្មដល៏្អបំផខុតរបស់អនា្ ទនានះអតិែិជននរឹង

 ទពញចិត្ជាេីបំផខុត។

គឺជាចំណខុ ចអាេិភាពមយួ 
របស់ធនាគារ។ ធនាគារមាន 
ទគាលទៅផដាល់ទសវាថែទា ំ
អតិែិជន ទដ្យធានាចំទពានះ 
ការទពញចិត្ និងេំនា្េ់ំនង 
បប្បទដ្យភាពរ ី្ ជាមយួនរឹង 
សាខាធនាគារ ផលិតផល  
និងទសវា្ម្ម។

ការពបងរឹងទសវាថែទំាអតិែិជន

“អតិែិជនេីមយួ”
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្នាខុងនាមជាធនាគារែ្មីមយួ ទយើងបានផដាល់ការសិ្សាទរៀនសនូបត ការបណដាខុ នះបណ្ដា ល និង
 ឱកាសអភវិឌ្ឍជាទបចើនទាងំទៅ្នាខុងធនាគារ និងទៅស្ាបន័ខាងទបរៅផងថដរ ទដើម្គីាបំេដល់

 បគបដ់ំណ្្ក់ាលមនដំទណើ រការអភវិឌ្ឍខលៃួនទាងំអស់ សបមាបទ់ាងំបខុគ្គលិ្ែ្មី និងបខុគ្គលិ្
 ចាស់របស់ទយើង។

្ម្មវធិីចល័តបខុគ្គលិ្គឺជា ្ម្មវធិីមយួទៅ្នាខុងចំទណ្មវធិីសានស្របស់ទយើង្នាខុងការអភវិឌ្ឍ 
និងផដាល់ឱកាសដល់បខុគ្គលិ្មានសកាដា នខុពលមានា ្់ៗ  ថដលមានបំណងបទងកើនទេពទកាសល្យ 
និងទជាគវាសនាអនាគតរបស់ខលៃួន។ 

ការផដាល់ផលិតផល និងទសវា្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុងាយបសរួល និងមានេំនខុ្ចិត្ដល់អតិែិជន
 របស់ទយើង អាចសទបមចបាន លខុនះបត្ថតធនាគាររបស់ទយើង មានធនធានមនខុស្ស  

ថដលទពារទពញទដ្យទេពទកាលស្យ ទធវើការជាមយួទយើង។ ទយើងសួមសាវ គមន ៍និងទលើ្ 
េរ្ឹ ចតិដ្ល់បខុគ្គលិ្វយ័ទ្្មង និងបខុគ្គលិ្មានទេពទកាសល្យ ថដលមានបំណងបទងកើន

 
ចំទណនះដរឹង និងបន្ទរៀនសនូបតចំទណនះដរឹងែ្មីៗ ជាមយួទយើង ទដើម្ថីសវងយល់ និងបំទពញ

 តបមរូវការរបស់អតិែិជន បពមទាងំគាបំេ និងជួយ��គានា ទៅវញិទៅម្។

ការបន្្ិច្ចខិតខំបបរឹងថបបងរបស់ទយើង ្នាខុងការផដាល់ឱកាសជាទបចើន សបមាបវ់ឌ្ឍនភាពការងារ 
 ទដ្យយល់ដរឹងថាបខុគ្គលិ្គឺជា បេព្យស្ម្ម ទដើម្សីទបមចននូវេស្សនវស័ិយរបស់ធនាគារ 

 
ធនាគារខិតខំទធវើការទា្ទ់ាញ និងទបជើសទរ ើសទប្្ជន ថដលមានទសច្ដាីទជឿជា្ ់ឥរោិបេ 

 នងិ្បមតិបេពិទសាធនប៍តរឹមបតរូវ ថដលធនធានបតរូវការ ទដើម្សីទបមចបានទជាគជយ័របស់ខលៃួន។ 
 ធនាគារទជឿជា្ថ់ា ប្បខណ្័អភវិឌ្ឍធនធានមនខុស្ស ថដលអាចជួយ��បខុគ្គលិ្្នាខុងការ 

អភវិឌ្ឍជំនាញ ចំទណនះដរឹង និងសមត្ភាពផ្ទា ល់ខលៃួន និងធនាគារ គឺជា្ត្្ដសំ៏ខាន់្ នាខុងការ
 អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនខុស្ស ថដលអាចសទបមចបានននូវទគាលទៅរបស់ធនាគារបប្បទដ្យភាព 

ទជាគជយ័។

ការអភិវឌ្ឍនិទោជិត

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី បានចាបទ់ផដាើម
បបតិបត្ិការនីថខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨ 
ថដលមានបខុគ្គលិ្

ទហើយឆ្នា  ំ២០១៩ ទ ើ្នទ�ើងដល់

ចំនួន ២៦ នា្់

ចំនួន ៥០ នា្់
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ហានិភយ័បបតិបត្ិការ
ហានភិយ័បបតបិត្កិារ គជឺាហានភិយ័ខាតបងទ់ដ្យផ្ទា ល់ ឬទដ្យបបទោល ថដលទ ើ្តទ�ើង

 ទដ្យសារថតបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទា្នាខុង បខុគ្គលិ្ បទច្ច្វេិយា និងទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធមនិ
 បគបប់គាន ់ឬមនិមានបបសិេ្ធភាព និងទដ្យសារថត្ត្្ខាងទបរៅទផ្សងទេៀតទបរៅពីហានិភយ័

 
ឥណទាន ហានិភយ័ េីផសារ និងហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល ដនូចជាហានិភយ័ថដល

 
ទ ើ្តទចញពីល្្ខណ្តបមរូវផលៃនូវ និងនិយត័្ម្ម និងសដាងដ់្រថដលអាចេេួលយ្បានជាេនូទៅ

 មនឥរោិបែរបស់ធនាគារផងថដរ។

ធនាគារអាចបគបប់គងការខាតបង ់ទដ្យសារថតហានិភយ័បបតិបត្ិការទននះបាន ត្មរយៈ 
ការបទងកើតបបពន័្ធបគបប់គងហានិភយ័បបតិបត្ិការ ការត្មដ្ន និងការរាយការណ៍បតរឹមបតរូវ

 
អំពីស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មទដ្យអង្គភាពបតរួតពិនិត្យ និងគាបំេថដលជាអង្គភាពឯ្រាជ្យ 

 
បពមទាងំស្ិតទៅទបកាមការបតរួតពិនិត្យរបស់គណៈបគបប់គងជានខ់្ស់របស់ធនាគារ។

ការបគបប់គងហានិភយ័បបតិបត្ិការទៅ្នាខុងធនាគារ អាចសទបមចបានត្មរយៈការបទងកើត
 

រចនាសម្ន័្ធធនាគារ តួនាេី នងិទគាលនទោបាយបតរួតពិនតិ្យចបាស់ោស់។ 
ទគាលនទោបាយ  
និងវធិានបតរួតពិនិត្យមផទា្នាខុងនានា បតរូវបានអនខុវត្ រមួមានការបទងកើតឱ្យមានសិេ្ធិចខុនះហត្ទលខា 
ការបតរួតពិនិត្យបា៉ា រា៉ា ថម៉ាបតបបពន័្ធ ការបនញ្ជា បនីតិវធិី និងឯ្សារ បពមទាងំការអនខុវត្ត្ម

 ល្្ខណ្តបមរូវនិយត័្ម្ម និងផលៃនូវចបាបទ់ផ្សងទេៀតផងថដរ។

ហានិភយ័ឥណទាន
ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាការខាតបងច់ំណនូ ល និងការខាតបងទ់ដើមេខុនថដលអាចមាន្នាខុង 
េបមងជ់ាសំវធិានធនជា្ោ់្ ់ទដ្យសារថតអនា្ខ្ចី ឬសមភាគីមនិបំទពញត្មកាតពវ្ិច្ច្នាខុង
្ិច្ចសនយារបស់ខលៃួន ្នាខុងការផដាល់ឥណទានជនូនអតិែិជន និងស្ម្មភាពវនិិទោគ។

ធនាគារបបា្ដថា មានការថបងថច្ភារ្ិច្ចចបាស់ោស់រវាងអនា្ទផដាើមឱ្យ ឥណទាន 
អនា្វាយតមមលៃ ឧប្រណ៍វាយតមមលៃមផទា្នាខុង និងសិេ្ធិអំណ្ចអនខុមត័។

ការ្ំណតពិ់នទាខុហានិភយ័បតរូវថតទធវើការពិនិត្យទ�ើងវញិ និងទធវើបច្ចខុប្ននាភាពបបចាឆំ្នា  ំទហើយ្នាខុង

 
្រណីថដល (i) មានការផ្លៃ ស់បដានូរទៅទលើ ខ និងល្្ខណ្ឥណទានរមួមាន ការពនយារទពល 
(ii) ការសងមនិទេៀងទាត ់ឬសងហួសកាល្ំណត ់និង (iii) ពត័ម៌ានមនិល្អ ថដលមាន 
ទា្េ់ងជាមយួការខ្ចី ឬបបតិបត្ិការ។ 

ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល មានេំនួលខខុសបតរូវ 
រមួចំទពានះការបទងកើត និងការបតរួតពិនិត្យ 
ទមើលប្បខណ្បគបប់គងហានិភយ័ 
របស់ធនាគារ។ 

ធនាគារបានបទងកើតទគាលនទោបាយ 
បគបប់គងហានិភយ័ ទដើម្ី្ ំណត ់
និងវភិាគហានិភយ័ ថដលធនាគារបាន 
ជួបបបេនះ ទដ្យដ្្ទ់ចញននូវបបពន័្ធ 
្បមតិ និងបគបប់គងហានិភយ័សមបសប 
បពមទាងំត្មដ្នហានិភយ័ និងទគារព 
ត្មការ្បមតិទននះផងថដរ។

ធនាគាររបស់ទយើងបបឈមនរឹងហានិភយ័
សំខាន់ៗ  ថដលទ ើ្តទចញពីឧប្រណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ខុដនូចខាងទបកាម៖

 ហានិភយ័បបតិបត្ិការ

 ហានិភយ័ឥណទាន

 ហានិភយ័េីផសារ

 ហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល

ការបគ្់របគងហានិភ័យ  
និងអភិបាលកិច្ចធនាគារ
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ធនាគារដ្្ទ់ចញននូវទគាលនទោបាយ និងទគាលការណ៍អនខុវត្ជាទបចើន ទដើម្កីាតប់ន្យ 
ហានិភយ័ឥណទាន។ ទគាលនទោបាយ និងការអនខុវត្ធម្មត្បំផខុត គឺជាការចាតវ់ធិានការ 
សន្សិខុខ្នាខុងេបមងជ់ាវត្ខុបញ្្ច  ំសបមាបឥ់ណទានថដលផដាល់ជនូនអតិែជិន ថដលជាការអនខុវត្

 េនូទៅ។ ប្រុមហ៊ខុនអនខុវត្ត្មទគាលការណ៍ថណនាសំដាីពីការេេួលយ្បបទភេជា្ោ់្ម់ន 
ការកាតប់ន្យហានិភយ័វត្ខុបញ្្ច ំ ឬហានិភយ័ឥណទាន។

ហានិភយ័េីផសារ
ហានិភយ័េីផសារគឺជា ហានិភយ័មនការខាតបង ់ថដលទ ើ្តទចញពីដំទណើ រការថបបបបរួល

 អវជិជាមានមនតមមលៃ ឬអបត្្នាខុងេីផសារ ថដលសមាសធាតខុសំខានពី់រគឺហានិភយ័អបត្បដានូរបបា្ ់
និងហានិភយ័អបត្ការបបា្។់

ហានិភយ័េីផសារ ថដលទ ើ្តទចញពីស្ម្មភាពជួញដនូរ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យទដ្យការ្ំណត់
ទលើេីផសារននូវស្ានភាពជួញដនូរ ទដ្យទធៀបជាមយួការ្បមតិហានិភយ័េីផសារថដលបាន

 
្ំណតជ់ាមខុន។

ហានិភយ័អបត្បដានូរបបា្ ់គឺជាហានិភយ័មនការខាតបង ់ទដ្យសារថតការធាលៃ ្ត់មមលៃមន
 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបណ្ដា លម្ពីការថបបបបរួលអបត្បដានូរបបា្ ់ឬស្ម្មភាពជួញដនូរ
 

អបត្បដានូរបបា្។់

ហានិភយ័អបត្បដានូបបា្ ់គឺជាការខាតបងប់បា្ច់ំណនូ ល ថដលអាចមានទដ្យសារថតការ 
ថបបបបរួលតមមលៃបេព្យស្ម្មរបស់ធនាគារ ថដលបណ្ដា លម្ពីការថបបបបរួលអបត្ការបបា្់
ទៅ្នាខុងេីផសារ។

ហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល
ហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល គឺមានេំនា្េ់ំនងជាមយួលេ្ធភាព្នាខុងការរ្សាបេព្យ 
ស្ម្មសនទានីយភាពបគបប់គាន ់ទដើម្បីំទពញត្ម្ិច្ចសនយាផដាល់ និងកាតពវ្ិច្ចហិរញ្ញ វត្ខុ 
ទៅទពលថដលដល់្ំណងស់ង ត្មការចំណ្យមយួសមបសប។

ទបរៅពីការអនខុវត្ ឱ្យបានទពញទលញត្មល្្ខណ្តបមរូវសាចប់បា្ង់ាយបសរួលទាងំអស់  
គណៈបគបប់គងធនាគារ្ទ៏ធវើការត្មដ្នោ៉ា ងល្អិតល្អនទ់លើលំហនូរចនូល និងលំហនូរទចញ 
ទាងំអស់ បពមទាងំភាពលទម្អៀងរវាងតមមលៃទដើមបគា ត្មរបាយការណ៍ជាបបចាផំងថដរ។ 
ដំទណើ រការចំទពានះឥណទាន និងបទញ្ញ ើបស់អតិែិជនបតរូវទធវើការបតរួតពិនិត្យ និងថ្សបមរួល

 ល្្ខណ្សាចប់បា្ង់ាយបសរួល ទដើម្ធីានាបានបេព្យស្ម្មសនទានីយភាពបគបប់គាន់្ នាខុងការ
 

បំទពញត្ម្ិច្ចសនយា និងកាតវ្ិច្ចហិរញ្ញ វត្ខុ បពមទាងំទៅទពលវាដល់្ំណតស់ងផងថដរ។
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ទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធបទច្្ច វេិយាពត័ម៌ានគឺជាមនូលដ្ឋា នបគរឹនះសបមាបទ់សវាឌីជែីល និងទសវាធម្មត្
 

របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្។ ទដើម្រី្សាទសវាធនាគារ្បមតិខ្ស់ 
បផំខុត  ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ថតងថតវនិទិោគទៅទលើទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ 
បទច្ច្វេិយាពត័ម៌ានរបស់ខលៃួនជានិច្ច។

ទៅឆ្នា ២ំ០១៩ ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ បានទបានះជំហានោ៉ា ងសំខាន ់
បផំខុតទដើម្បីទងកើតបរោិកាសការងារត្មបបពន័្ធឌីជែីល ទដ្យបានទបជើសទរ ើសដទំណ្នះបសាយ

 
ល្អបំផខុតទៅទលើេីផសារគឺផលិតផលមា៉ា ្ CISCO HyperFlex។ ទសវា្ម្មរបស់ធនាគារ  
ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ដំទណើ រការ្នាខុងបរោិកាសអត្ិភាព្បមតិខ្ស់ ទដ្យ

 ទបបើបបាស់បទច្ច្វេិយាជាចទងាក មទៅទលើហាដថវរ បបពន័្ធបបតិបត្ិការ បបពន័្ធបគបប់គងេិននានយ័ 
 

និង្ម្មវធិីនានាជាទបចើនទផ្សងទេៀត។ 

ទដ្យបានពិចារណ្ទៅទលើការទបបើបបាស់ទសវា្ម្មត្មបបពន័្ធអខុិនទធើណិត ធនាគារបាន
 

ទធវើឱ្យបបទសើរទ�ើងននូវការតភាជា បប់ណ្ដា ញអខុនិទធើណិត អនខុវត្ននូវ ISPs ជាទបចើន ថដលទធវើឱ្យការ 
តភាជា បប់ណ្ដា ញរបស់ធនាគារគា្ម នបញ្ហា ្ំហខុសទាល់ថតទសានះ។

ទយើងថតងថតទធវើការអភវិឌ្ឍឧប្រណ៍បគបប់គងបទច្ច្វេិយាពត័ម៌ានរបស់ទយើងជាបជ់ាបបចាំ
 

ទដើម្ទីដ្នះបសាយបញ្ហា បបឈមមន្ំទណើ នអាជីវ្ម្មោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស ទហើយជាលេ្ធផល  
ទយើងបទងកើតបានជាទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធបទច្ច្វេិយាពត័ម៌ាន ទននះថតមដាង។

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 
(ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ទបដាជ្ា 
្សាងទហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ 
បទច្ច្វេិយាពត័ម៌ាន 
បប្បទដ្យចីរភាព ទដើម្ ី
ទដ្នះបសាយបញ្ហា បបឈម 
នាទពលបច្ចខុបខុ្ននា និង 
អនាគត។

ការទធវីេំទនី្រកម្ម
ទហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធ្រទច្ចកវេិយាព័ត៌មាន
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ទដើម្បីទបមើជាបច្ចនូលែ្មីបំផខុតសបមាបត់ភាជា បជ់ាមយួនរឹងបបពន័្ធទអ ន្ូឌីជីែលថដល្ំពខុង
 

រ ី្ ចទបមើន ទយើងបានដ្្ឱ់្យទបបើបបាស់ននូវទសវាធនាគារល្រ់ាយឌីជីែលកាលពីថខទមសា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ ថដលផដាល់ននូវបច្ចនូលទសវាធនាគារមានសខុវត្ិភាព រហ័ស និងងាយបសរួល  
ទដ្យមានមខុខងារងាយបសរួលទបបើបបាស់អាចឱ្យអតិែិជនចនូលទបបើបបាស់ពត័ម៌ានគណនី

 
របស់ខលៃួនបានទៅបគបទ់ពលទវោ និងបគបេ់ី្ថនលៃងទៅេនូទាងំពិភពទោ្។

មា៉ា សខុីន ATM របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ បងាហា ញជនូនអតិែិជនននូវ 
ឧតដាមភាពបប្ួតបបថជងខខុសថបលៃ្ពិទសសទលើសទគ។ មា៉ា សខុីនទននះដំទណើ រការទលើ្ម្មវធិីថដល
ជនូនដំណរឹ ងត្មសារ SMS ទដើម្ទីបើ្ដំទណើ រការកាត ATM របស់អនា្ទបបើបបាស់ទដ្យ 
មនិបតរូវការទលខ ន្ូដ PIN ដំបនូងថដលបតរូវបពីនទចញទៅទលើប្ដ្សទ�ើយ ទដ្យជំនួសឱ្យ 
ការទផ្ើទៅកានទ់លខេនូរសពទារបស់អតិែិជនទដើម្ទីបើ្ដំទណើ រការកាត ATM សារទននះនរឹង 
ទផ្ើទៅកានម់ា៉ា សខុីន ATM ភាលៃ មៗវញិ។

ធនាគារបាន្ំណតអ់ាេិភាព្នាខុងការថណនា ំនិងពបងរឹងផលិតផលធនាគារឌីជីែល 
 ថាជាចំណខុ ចយខុេ្ធសានស្ដសំ៏ខាន។់ ទសវាធនាគារត្មេនូរស័ពទាទសវាធនាគារអនឡាញ 

ATM/CDM មា៉ា សទា័រកាត បបតិបត្ិការមា៉ា សខុីនឆនូតកាត (POS) ថដលនរឹងបតរូវថណនាជំនូន  
គជឺាដណំ្្ក់ាលចាបទ់ផដាើមដំបនូងមនទសវា្ម្មនីមយួៗ។ ធនាគារបនប្ទងកើតមខុខងារបថនម្ទេៀត  
និងពបងរឹងផលិតផលនីមយួៗផងថដរ។ ទយើងបតរូវថតទៅបន្បប្ួតបបថជង។ ទយើងនរឹងផដាល់

 ផលិតផលជាទបចើនបថន្មទេៀត ថដលអាចផដាល់ជនូនអតិែិជន និងសាធារណជនផងថដរ។

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី នរឹងដ្្ឱ់្យទបបើបបាស់កាតរបស់ខលៃួនទបកាមគទបមាងមា៉ា សទា័រកាត ថដល
 

មានកាតឥណពន្ធ និងឥណទានផងថដរ៖ Classic, Gold និង Platinum។ កាតទាងំទននះ
បានរចនាទ�ើងោ៉ា ងបបណីតទដើម្សីបមបទៅត្មការវវិឌ្ឍមនពិភពធនាគារថដល្ំពខុងមាន

 
ការថបបបបរួលោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សទននះ។ ការដ្្ទ់ចញននូវផលិតផល្ំពនូលៗរបស់ទយើងនីមយួៗ  
គឺមានទគាលបំណងទដើម្បីទងកើតផលិតផលទពារទពញទៅទដ្យល្្ណៈពិទសស ថដល

 
ផដាល់ជនូនននូវអត្បបទោជនដ៍ល៏្អបផំខុតសបមាបវ់ស័ិយធនាគារ ជនូនដល់អតិែជិន។ កាតទាងំទននះ 
នរឹងផដាល់ជនូនននូវបេពិទសាធនល៍្អឥតទខា្ច នះ ្បមតិខ្ស់ និងមានផ្សខុ្ភាព បពមទាងំមាន 
ល្ណ្ៈពទិសសអាចទបបើបបាស់បានទៅបគបេ់ី្ ថនលៃងទាងំអស់ទៅទពលទធវើដទំណើ រ 
ភាពបបណីត និងការរស់ទៅថបបជីវតិសខុីវល័ីយ។ កាតទននះផដាល់ជនូនននូវបេពិទសាធន ៍

 
និងភាពបបណីតអសា្ច រ្យមនិធាលៃ បម់ានសបមាបក់ារេិញេំនិញជាទរៀងរាល់មែ្ង ្អ៏ាចទបបើបបាស់

 
សបមាបត់បមរូវការេិញទផ្សងទេៀត។ ទដ្យសារថតកាតទាងំទននះនរឹងផដាល់ជនូនននូវលេ្ធភាព្នាខុង 
ការេិញេំនិញទៅជខុំវញិពិភពទោ្ អតិែិជនរបស់ទយើងនរឹងរ ី្ រាយជាមយួនរឹងទសវា្ម្ម

 ្បមតិពិភពទោ្នងិេេួលបានការសន្សសំំមចដអ៏សា្ច រ្យសបមាបជី់វតិមនិថាទៅេណី្
 ្ទ៏ដ្យ។ ជាផលិតផលមានគខុណតមមលៃបថន្ម កាតទននះ បតរូវបានភាជា បជ់ាមយួនរឹង្ម្មវធិីដ ៏

ទសា្ម នះបតងរ់បស់ធនាគារ គឺ ្ម្មវធិី BIC Value ទបកាម្ិច្ចសហការជាមដគនូជាមយួនរឹង 
ពាណិជជា្រជាទបចើន្ដ៏នូចជា្ម្មវធិីផដាល់ជនូន និង្ម្មវធិីផដាល់អត្បបទោជនជ៍ាទបចើនទផ្សងទេៀត

 របស់មា៉ា សទា័រកាត ថដលជា្ម្មវធិីផដាល់ជនូនពិទសសអសា្ច រ្យ។

ទសវាធនាគារល្រ់ាយ 
ឌីជីែលបានដ្្ឱ់្យ 
ទបបើបបាស់ទៅ ថខទមសា 
ឆ្នា ២ំ០១៩

ធនាគារនរឹងដ្្ដំ់ទណើ រការ 
មា៉ា សទា័រកាតថដលមានទាងំ 
បណ័្ណ ឥណទាន និងឥណពន្ធ

ផលិតផល្័រណ្ណរ្រស់ធនាគារ

ទសវាធនាគារឌីជីែល
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ការពបងីក្រណ្ដា ញសាខា

ត្មរយៈ្ិច្ចខិតខំបបរឹងថបបងបទងកើនសកាដា នខុពលថដល្ំពខុងមាន្ំទណើ នទននះ សាខាធនាគារ
 

បច្ចខុប្ននា និងអនាគត គឺបតរូវថតបទងកើតទ�ើងទៅ្នាខុងេីត្ងំសំខាន់ៗ ឱ្យខានថតបាន ដនូទចនានះ
 ការទបជើសទរ ើសេីត្ងំសាខាធនាគារ គឺជាចំណខុ ចយខុេ្ធសានស្ដសំ៏ខានស់បមាបធ់នាគារ។  

ការទបជើសទរ ើសេីត្ងំសាខាធនាគារល្អៗថដលជាតំបនម់ានការអភវិឌ្ឍោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សទននះ 
គឺទដើម្ធីានាថាអតិែិជនអាចងាយសា្គ ល់សាខាធនាគាររបស់ទយើង ការរ្បានអតិែិជនដ៏

 អាចផដាល់បបា្ច់ំទណញទបចើន និងការបទងកើនលេ្ធភាពមនការល្ស់កាដា នខុពល ទដ្យសារថត
សាខានានាបានបដានូរពីបណ្ដា ញបបតិបត្ិការម្ជាចំណខុ ចេំនា្េ់ំនងជា្ថ់សដាង។

បច្ចខុប្ននា ធនាគារមានេីត្ងំចំនួនពីរថដល្ំពខុងដំទណើ រការ ថដលសាខាមយួស្ិត្នាខុងទខត្
 បពនះសីហនខុ និងសាខាមយួទេៀតស្ិតទៅ្នាខុងខណ្េួលទគា្ ថដលសាខាទាងំពីរទននះនរឹងទដើរ

តួនាេីជាសាខាធំរបស់ធនាគារផងថដរ។ ត្មរយៈការទរៀបចំថផនការបទងកើតចំនួនសាខា  
ធនាគារ បានទធវើការពិចារណ្ទដ្យយ្ចិត្េខុ្ដ្្អ់ំពីការពបងី្សាខារបស់ខលៃួនទៅកាន់

 េីត្ងំថដលមានការរ ី្ ចទបមើនទលឿន ឆ្បរ់ហ័ស និងមានសកាដា នខុពលខ្ស់បំផខុត។ វត្មាន 
សាខាទននះ នរឹងទដើរតួនាេីជាឧប្រណ៍យថាភាព ទដ្យសារថតទៅទពលមានបញ្ហា  អតិែិជន 
មានេំទនារទៅកានស់ាខាទបចើនជាងទដើម្ជីួបពិភា្សាជាមយួនរឹងបខុគ្គលិ្ធនាគារផ្ទា ល់

 
ថតមដាង។ ត្មរយៈការបបកានខ់ាជា បទ់ៅនរឹងេស្សនវស័ិយរបស់ទយើងទដើម្បីំទពញតបមរូវការ 
ទសវាធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុរបស់អតិែិជន សាខាធនាគារនរឹងទដើរតួនាេីោ៉ា ងសំខាន់្ នាខុងការ

 ពបងរឹងេំនា្េ់ំនងរវាងអតិែិជន និងធនាគារ។

ការខិតខំបបរឹងថបបង 
របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី  
្នាខុងការបទងកើតបណ្ដា ញ 
សាខាបថន្ម គឺជាចំណខុ ច 
ដសំ៏ខាន ់និង  
“បតរូវថតទធវើឱ្យបាន” 
សបមាបធ់នាគារទននះ។

េីត្ងំសាខាធនាគារចំនួនពីរ 
្ថនលៃងរមួមាន ទៅ្នាខុងទខត ្
បពនះសីហនខុ និងខណ្ 
េលួទគា្ ្ពំខុងដំទណើ រការ។
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បរោិកាសអាជីវ្ម្មមានការវវិត្ជាបជ់ាបបចាទំៅត្មមដគនូ 
បប្ួតបបថជងទៅទលើេផីសារ និងការថបបបបរួលមនតបមរូវការរបស់ 
អតិែជិន ថដលជំរខុញឱ្យធនាគារបតរូវថតសបមបខលៃួនទៅត្មស្ានភាព
ទាងំទនានះទដើម្ទីៅថតអាចផសារភាជា បជ់ាមយួអតិែិជនជានិច្ច។

ពា្ព់ន័្ធនរឹងថផនការបប្បទដ្យមហិចឆេត្របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី  
្នាខុងការពបងី្សាខារបស់ខលៃួនទៅេនូទាងំបបទេស និង្នាខុងតបំនធ់នាគារ

 ចាបំាចប់តរូវថតបទងកើតអត្សញ្្ញ ណឱ្យកានថ់តរ រឹងមាសំបមាបវ់ស័ិយ 
ធនាគារថដលមានភាពសម ន្ូរថបបទននះ។ ត្មរយៈការលម្អ និងការ 
ទរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ធនាគារែ្មី ទយើងនរឹងអាចកាលៃ យទៅជាធនាគារ 
មយួថដល្នមខុខទគ មនិបតរឹមថតទៅ្នាខុងបបទេស្ម្ខុជាទនានះទេ 

 
ថែមទាងំទៅ្នាខុងតំបនអ់ាសខុីអាទគនាយផ៍ងថដរ។

ឥលនូវទននះ

ច្្ខុវស័ិយមនការទរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ែ្មីទននះគឺទដើម្ទីធវើេំទនើប្ម្មរនូប
 សញ្្ញ ទដើមរបស់ទយើងឱ្យមានល្្ណៈជាមា៉ា ្សញ្្ញ ស្លមានភាព 

មចនាបបឌិតបថន្មទេៀត ប៉ាខុថន្ទៅថតរ្សាេខុ្ននូវសមាសធាតខុទដើមពី 
ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ឡាវដថដល ។

ទគាលបំណងមនការទរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ទ�ើងវញិទននះ គឺទដើម្ថី្ថបប
រនូបភាពប្រុមហ៊ខុនឱ្យបសបទៅត្មទគាលបំណងមនភាពរ ី្ ចទបមើន 
ការវវិត្ថផនា្ឌីជីែល និងការពបងី្េីត្ងំភនូមសិានស្ផងថដរ។

ការទរៀ្រចំមា៉ា កសញ្្ញ ែ្មី
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ទគាលបំណង គឺទដើម្ថី្លម្អនិមតិ្រនូបថដលមានបសាបទ់ៅ្នាខុង
 រនូបសញ្្ញ  ទដ្យសារថតរនូបសញ្្ញ ទនានះគឺមានអត្នយ័បគបប់គាន ់

រចួទៅទហើយ។ រនូបសញ្្ញ ធរមាបតបិេជិត គឺតំណ្ងឱ្យភាពសាមគ្គី 
ភាពទពញទលញ និងភាពយនូរអថងវង។ រនូបសញ្្ញ ទននះមានរាងដនូចជា 
បបា្ក់ា្ចិ់នទៅ្នាខុង្្ួនហខុងស៊ខុយ (Feng Shui) ថដលតំណ្ង 
ឱ្យមាសបបា្ប់េព្យសម្ត្ ិសំណ្ងល្អ នងិសខុវត្ភិាព។ រនូបសញ្្ញ ទននះ  
មានអត្នយ័បងកបវ់ជិជាមានសបមាបធ់នាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ថដលគប្ ី
ថតេេួលបានការទលើ្តទមកើង។ បសទដៀងគានា ទននះថដរ សបមាបព់ណ៌  
គពឺណ៌ទខៀវចាស់ទននះ គឺតណំ្ងឱ្យបញ្្ញ  ភាពទជឿជា្ ់និងសខុចរតិភាព  
ដនូទចនានះពណ៌ទននះគឺស័្្ិសមបំផខុតសបមាបជ់ាពណ៌របស់ប្រុមហ៊ខុន។ 
ពណ៌ប្ហម តំណ្ងឱ្យថាមពល និងទសច្ដាីបបាថានា ចងប់ាន ថដល
ទយើងខិតខំបបរឹងថបបងបបមនូលផលទៅ្នាខុងធនាគាររបស់ទយើង។ 

 
ជារមួ ដំទណើ រការទរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ែ្មីទននះ នរឹងមនិអាចេេួលបាន 
ទជាគជយ័ទ�ើងបបសិនទបើគា្ម នឯ្សារថណនាអំំពីសាលៃ ្សញ្្ញ ផលៃនូវការ 

 

ថដលជួយ��បងាហា ញផលៃនូវដល់ប្រុមការងារថផនា្ល្ ់និងេីផសារ្នាខុង 
ការរចនា និងរ្សាេំនា្េ់ំនងជាមយួអតិែិជន។

ចំណខុ ចទននះរមួបញ្ចនូ លទាងំការ្ំណតព់ណ៌ជា្ោ់្ ់និងថបបបបរួល 
ម៉ានូតអ្្សរ និងការប្បសាយរនូបសញ្្ញ ថដលអាចទបបើបបាស់។ 
ទៅទពលមានចំណខុ ចទាងំអស់ទននះទហើយ ទយើងអាចធានាបានថាការ 
ផ្សពវផសាយរបស់ទយើងនរឹងមានសង្គតិភាព និងបំទពញបថន្មទៅទលើ
មា៉ា ្សញ្្ញ ែ្មីទននះ។ 

ជាចខុងទបកាយ ថវបសាយតរ៍បស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ទសវាធនាគារ 
ត្មេនូរសពទា និងទសវាធនាគារត្មអខុីនធឺណិត  UI/UX ទាងំអស់ 
បតរូវថតផ្លៃ ស់បដានូរ ទដើម្រី្សាភាពបសបគានា ជាមយួនរឹងរនូបភាព

 
ប្រុមហ៊ខុនែ្មី។ ត្មរយៈការផ្ល់ជនូនអតិែិជនននូវផលិតផល និង 
ទសវា្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ្នមខុខទគ ធនាគារចងធ់ានាថាសារទាងំអស់ 
ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងអំពីភាពេំទនើប និងការគិតទឆ្្នះទៅមខុខថដលទយើងនរឹង

 ្នទៅដល់។
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ទយើងទជឿជា្ទ់ៅទលើពា្្យមយួថា “ការងារធនាគារទចញពីទបនះដនូង”។ ការតបសនាងទៅ 
កានស់ហគមន ៍គឺជាេំនួលខខុសបតរូវរបស់ទយើង ថដលទននះ្ជ៏ាសា្ម រតីេេួលខខុសបតរូវសង្គម 
របស់ធនាគារ និងការទបដាជ្ាចិត្ចំទពានះចីរភាព និងសខុខខុមាលភាពសហគមនផ៍ងថដរ។

ធនាគារបានរមួចំថណ្្នាខុង CSR សំខាន់ៗ ចំនួនពីរគឺសខុខខុមាលភាពសង្គម និងការការពារ 
បរស្ិាន។

គទបមាងេំនួលខពុសបតរូវសង្គម 
រ្រស់ធនាគារ

៥០.០០០ ដុលាលា រ
សបមាបម់ហន្រាយមនការបា្រ់លំអគារ 
ចំនួនបបាពីំរជាន ់ថដលទ ើ្តទ�ើង្នាខុង 
ទខត្បពនះសីហនខុ។

១០០.០០០ ដុលាលា រ
ទដើម្អីភវិឌ្ឍបបពន័្ធផ្គតផ់្គងេ់រឹ្សា្អ ត 
្នាខុងទខត្មបពថវង។

១.  ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 
បានបរចិា្ច គេរឹ្បបា្ច់ំនួន

២.  ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 
បានបរចិា្ច គេរឹ្បបា្ច់ំនួន
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ
សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបម់ែ្ងេី31 ថខធនានូ ឆ្នា 2ំ019

និងរបាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជ្យ
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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ ធនាគារ ្រ៊ី.អាយ.សរុី (ដខម្រូឌា) ត្រ៊ង ម.ក

្រុះ្រញ្ីោណិជ្កម្ដលខ 00029200

ទីរា្នាក់ការ្រុះ្រញ្ី អាសយដ្ឋា ន 462 ផលៃនូវទលខ 93 សងាក តេ់ទនលៃបាសា្់

ខណ្ចំការមន រាជធានីភនាទំពញ

បពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា

ភាគទរុនិក Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd.

Paradise Investment Co., Ltd.

PrimeStreet Advisory Co., Ltd.

បករុមប្រឹកនាសាភិបាល ទោ្ យរឹម ល្្ណ៍ បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល  
(ថតងត្ងំទៅមែ្ងេី 28 ថខ សីហា ឆ្នា  ំ2019)

បណិ្ត Sathit Limpongpan បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល  
(ោឈបទ់ៅមែ្ងេី 5 ថខ ទមសា ឆ្នា  ំ2019)

ទោ្ Rewin Patailbunlue អភបិាល (ោឈបទ់ៅមែ្ងេី 30 ថខ មនីា ឆ្នា  ំ2020)

ទោ្ Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah អភបិាល

ទោ្ Rutsaran Moonsan អភបិាល

អ្កបគ្រ់បគង ទោ្ Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah នាយ្បបតិបត្ិ

អនា្បសី Legarta Adel Leilanie Gaba នាយ្បបតិបត្ិបបតិបត្ិការ

ទោ្ ឃរឹម ចន័ទាដ្រា៉ា  បបធានបគបប់គងជានខ់្ស់

ទោ្ បាន មា៉ា រា៉ា បបធានថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ

ទោ្ Thongsavath Pranyvong បបធានថផនា្បបតិបត្ិការ

ទោ្ យខុន ទវ ៉ាត បបធានថផនា្ធនធានមនខុស្ស និងរដឋាបាល

ទោ្ ហខុង ប៊ខុនចឆេយ័ បបធានថផនា្សវន្ម្មមផទា្នាខុង

ទោ្ ទសង ទវសាទោ បបធានថផនា្បទច្ច្វេិយាពត័ម៌ាន

សវនករ ទខភអីរឹមជជាី ទខមបនូឌា ចំកាត់
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 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលមានទសច្ដាីរ ី្ រាយ សនូមដ្្ប់ងាហា ញរបាយការណ៍របស់ខលៃួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) 
ថបង៊ ម.្ ទៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) ថដលបានទធវើសវន្ម្មរចួសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបម់ែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 ។

ស្ម្មភាពចម្ង 
 ស្ម្មភាពចម្ងរបស់ធនាគារ រមួមានការទធវើបបតិបត្ិការទលើរាល់ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មធនាគារ និងការផ្ល់ទសវា្ម្ម ហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលពា្ព់ន័្ធទៅ
្នាខុងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា ។

 ទៅ្នាខុងការយិបរទិចឆេេទននះ ពខុំមានការផ្លៃ ស់ប្នូរជាសារវន្ទលើស្ម្មភាពចម្ងរបស់ធនាគារទេ ។

លេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ
 លេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារមានដនូចខាងទបកាម៖

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ច់ំទណញ/(ខាត)មខុនដ្ពន្ធ 1,465,845 (1,049,459) 5,939,604 (4,245,062)

(ចំណ្យ)/ឥណទានពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ (326,638) 175,160 (1,323,537) 708,522

បបា្ច់ំទណញ/(ខាត)សខុេ្ធសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ 1,139,207 (874,299) 4,616,067 (3,536,540)

ភាគោភ
 ពខុមំានការបបកាសឬការថបងថច្ភាគោភ ទហើយប្រុមបបរឹ្សាភបិាល្ម៏និថណនាទំអាយមានការថបងថច្ភាគោភសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេទននះទេ។

ទដើមេខុន
 ទដើមេខុនរបស់ធនាគារនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 មានចំនួន 75,000,000 ដខុោលៃ អាទមរ ិ្  (2018: 75,000,000 ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ )។ 

េខុនបបមរុង និងសំវធិានធន
 ពខុំមានការថបបបបរួលជាសារវន្មនេខុនបបមរុង និងសំវធិានធនទៅ្នាខុងការយិបរទិចឆេេទននះទេ ទបរៅពីការបងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ។

ឥណទាន និងបខុទរបបទាន
 ទៅមខុនទពលថដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានទរៀបចំទ�ើង អនា្បគបប់គងបានចាតវ់ធិានការសមបសបទដើម្បីញ្ជា ្ថ់ាវធិានការ

 ទា្េ់ងទៅនរឹងការលខុបបំបាតទ់ចាលឥណទាន និងបខុទរបបទានអាប្្ ់និងការទធវើសំវធិានធនទលើឥណទានជាបស់ង្សយ័បតរូវបានទធវើទេ្ើង។ អនា្បគបប់គង
 ទជឿជា្ថ់ា រាល់ឥណទានថដលេេួលសា្គ ល់ថា មនិអាចទារបានបតរូវបានលខុបបំបាតទ់ចាល ទហើយសំវធិានធនបគបប់គានប់តរូវបាន្ំណតទ់�ើង ទលើការ

 
បាតប់ងឥ់ណទាន និងបខុទរបបទាន ។

របាយការណ៍រ្រស់បក រុមប្ររឹកសាភិបាល
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 នាមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះ អនា្បគបប់គងពខុំបានពិនិត្យទឃើញមានស្ានភាពណ្មយួ ថដលអាចនរឹងបណ្្លឲ្យ ចំនួនមនការលខុបបំបាតទ់ចាល 
ឥណទាន និងបខុទរបបទានអាប្្ ់ឬចំនួនមនការទធវើសំវធិានធនទលើការបាតប់ងឥ់ណទាន និងបខុទរបបទាន្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារមាន

 ចំនួនខវនះខាតជាសារវន្ទនានះទ�ើយ ។

បេព្យស្ម្មចរន្
 ទៅមខុនទពលទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ ថដលមានមនូលដ្ឋា នសមរម្យទដើម្បីញ្ជា ្ថ់ាបណ្្

 បេព្យស្ម្មចរន្ទាងំអស់ទបរៅពីបំណខុ ល ថដលេំនងជាមនិអាចេេួលសា្គ ល់បានទៅ្នាខុងបបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មធម្មត្ ទហើយតមមលៃថដលបាន្តប់ត្ទៅ្នាខុង
បញជា ីគណទនយ្យ នរឹងបតរូវបន្យទៅទស្មើនរឹងតមមលៃថដលគិតថានរឹងអាចបបមនូលបានជា្ថ់ស្ង ។

 នាមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះ អនា្បគបប់គងពខុំបានដរឹងពីទហតខុការណ៍ណ្មយួថដលនរឹងទធវើឲ្យប៉ានះពាល់ដល់ការ្ំណត ់តមមលៃបេព្យស្ម្មចរន្ ទៅ្នាខុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ ថាមានភាពមនិបតរឹមបតរូវទនានះទេ ។

វធិីសានស្្ំណតត់មមលៃ
 នាមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះ អនា្បគបប់គងពខុំបានដរឹងពីទហតខុការណ៍ណ្មយួថដលបានទ ើ្តទ�ើង ទហើយអាចនរឹងទធវើទអាយប៉ានះពាល់ដល់ការ

 អនខុវត្វធិីសានស្ថដលមាន្នលៃងម្ ្នាខុងការវាយតមមលៃបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារថា មានភាពមនិបតរឹមបតរូវ 
ឬមនិសមបសបទនានះទេ ។

បំណខុ លយថាភាព និងបំណខុ លទផ្សងៗទេៀត
 នាមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះ ពខុំមាន៖

(្)  ការដ្្ប់ញ្្ច ំននូវបេព្យស្ម្មណ្មយួរបស់ធនាគារ បតរូវបានទធវើទ�ើងចាបត់្ងំពីមែ្ងចខុងការយិបរទិចឆេេ្នាខុងការធានា ចំទពានះបំណខុ លរបស់បខុគ្គល
 ណ្មានា ្ទ់�ើយ ឬ

(ខ)  បំណខុ លយថាទហតខុណ្មយួថដលទ្ើតមានទ�ើងចំទពានះធនាគារចាបត់្ងំពីចខុងការយិបរទិចឆេេម្ ទបរៅអំពីបបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មធម្មត្របស់
 ធនាគារទ�ើយ។

 ត្មមតិរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល ពខុំមានបំណខុ លយថាទហតខុ ឬបំណខុ លទផ្សងៗទេៀតរបស់ធនាគារ ថដលបតរូវបំទពញ ឬអាចនរឹងបតរូវបំទពញ្នាខុងអំ�ខុង
 ទពល 12 ថខ បនាទា បពី់កាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ថដលនរឹង ឬអាចនរឹងប៉ានះពាល់ជាសារវន្ដល់លេ្ធភាពរបស់ធនាគារ ្នាខុងការបំទពញកាតពវ្ិច្ចរបស់ខលៃួន 

ដនូចថដលបាន្ំណត ់និងទៅទពលថដលដល់មែ្ង្ំណតទ់នានះទេ ។

ការថបបបបរួលសភាពការណ៍
 នាមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលរបស់ធនាគារ ពខុំបានដរឹងពីទហតខុការណ៍ណ្មយួថដលមនិបានថវ្ថញ្ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ទននះ 

 ឬ ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ ថដលអាចនរឹងបណ្្លទអាយមានតួទលខមនចំនួនណ្មយួទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ មានភាពមនិ

 បតរឹមបតរូវទនានះទេ ។

បបតិបត្ិការមនិបបប្តី
 ត្មមតិប្រុមបបរឹ្សាភបិាល លេ្ធផលមនការទធវើបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារ ្នាខុងការយិបរទិចឆេេហិរញ្ញ វត្ខុទននះ មនិ មានផលប៉ានះពាល់ជាសារវន្ទដ្យ

 ស្ម្មភាពបបតិបត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណ្មយួ ថដលមានល្្ណៈមនិបបប្តី ទនានះទេ ។

 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល្ម៏ានមតផិងថដរថា ទៅ្នាខុងអ�ំខុងទពលចាបពី់មែ្ងចខុងការយិបរទិចឆេេដល់មែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះពខុមំានចណំ្តថ់ានា ្ស់្ម្មភាព
 បបតិបត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណ្មយួថដលមានល្្ណៈជាសារវន្ និងមនិបបប្តីទ ើ្តមានទ�ើង ថដលអាចនាឲំ្យប៉ានះពាល់ដល់លេ្ធផលមនបបតិបត្ិការ

 របស់ធនាគារ្នាខុងការយិបរទិចឆេេថដលរបាយការណ៍ទននះបានទរៀបចំទ�ើងទនានះទេ ។
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បពរឹត្ិការណ៍ចាបត់្ងំពីកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍
 ទៅមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះ ទលើ្ថលងមានការបញ្ជា ្ប់ថន្មទៅ្ំណតស់មា្គ ល់ 34 មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ មនិមានបពរឹត្ិការណ៍ជាសារវន្
ណ្មយួទ ើ្តទ�ើងបនាទា បពី់កាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ តបមរូវឲ្យមាននិយត័ភាព ឬការោតបតដ្ងណ្មយួទៅ្នាខុងរបាយហិរញ្ញ វត្ខុទ�ើយ ។

ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល 
 សមាជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល ថដលបានបទបមើការ្នាខុងការយិបរទិចឆេេ និងនាមែ្ងទចញរបាយការណ៍ទននះរមួមាន៖

 ដលក យឹម លក្ខណ៍   បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល (ថតងត្ងំទៅមែ្ងេី 28 ថខ សីហា ឆ្នា  ំ2019)

 ្រណ្ិត Sathit Limpongpan បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល (ោឈបទ់ៅមែ្ងេី 5 ថខ ទមសា ឆ្នា  ំ2019)

 ដលក Rewin Patailbunlue អភបិាល (ោឈបទ់ៅមែ្ងេី 30 ថខ មនីា ឆ្នា  ំ2020)

 ដលក Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah  អភបិាល

 ដលក Rutsaran Moonsan អភបិាល

ចំថណ្ហ៊ខុនរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល 
 ពខុមំានប្រុមបបរឹ្សាភបិាលណ្មានា ្ក់ានក់ាប ់ឬមានការទា្េ់និទៅ្នាខុងភាគហ៊ខុនរបស់ប្រុមហ៊ខុនទដ្យផ្ទា ល់ ឬទដ្យបបទោល ទៅ្នាខុងការយិបរទិចឆេេ

 ហិរញ្ញ វត្ខុទននះទេ ។

អត្បបទោជនរ៍បស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
 ទៅ្នាខុងអំ�ខុងការយិបរទិចឆេេ និងទៅចខុងការយិបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ គឺមនិមាន្ិច្ចបពមទបពៀង ណ្មយួថដលធនាគារជាភាគី

 
ម្ាង ថដល្ម្មវត្ខុមន្ិច្ចបពមទបពៀងទនានះអាចផ្ល់លេ្ធភាពដល់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលណ្មានា ្ទ់អាយេេួលបានននូវអត្បបទោជនត៍្មមទធយាបាយទផ្សងៗ 
ដនូចជាការេិញភាគហ៊ខុន ឬបណ័្ណ បំណខុ លរបស់ធនាគារ ឬសាជីវ្ម្មដមេ ។ 

 ទៅ្នាខុងអំ�ខុងការយិបរទិចឆេេរាយការណ៍ទននះ ពខុំមានប្រុមបបរឹ្សាភបិាលណ្មានា ្រ់បស់ធនាគារបានេេួល ឬ មានសិេ្ធិេេួលបានននូវអត្បបទោជន៍
 ណ្មយួ (ទបរៅពីអត្បបទោជនថ៍ដលបានរមួបញ្ចនូ លទៅ្នាខុងបរោិភសរខុប េេួលបាន ឬដល់្ំណតេ់េួលបានទដ្យប្រុមបបរឹ្សាភបិាល ដនូចបាន

 បងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ) ត្មរយៈការចខុនះ្ិច្ចសនយាទធវើទ�ើងទដ្យធនាគារ ឬទដ្យប្រុមហ៊ខុនពា្ព់ន័្ធជាមយួនរឹងធនាគារ ថដលប្រុមបបរឹ្សា
ភបិាលទនានះជាសមាជិ្ ឬ្ជ៏ាមយួធនាគារ ថដលអនា្បគបប់គងទនានះមានផលបបទោជនថ៍ផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុទបចើនទនានះទេ ទលើ្ថលងថតការបងាហា ញទៅ្នាខុង

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ។ 

ការេេួលខខុសបតរូវរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល មានភារៈេេួលខខុសបតរូវ្នាខុងការអនះអាងបញ្ជា ្ថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានទរៀបចំទ�ើងទដ្យបតរឹមបតរូវននូវបគបេ់ិដឋាភាពជា

 សារវន្ទាងំអស់ ទដើម្ចីង្អខុលបងាហា ញននូវភាពបតរឹមបតរូវមនស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 និងលេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហនូរ

 
េរឹ្បបា្ ់សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ ថដលបាន    បញ្ចប ់។ ទៅ្នាខុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលចាបំាចប់តរូវ៖

(្) អនខុមត័ននូវទគាលនទោបាយគណទនយ្យថដលសមបសប ទដ្យថផ្អ្ទលើការវនិិចឆេយ័ និងការបា៉ា នប់បមាណ ោ៉ា ងសមទហតខុផល និងបបរុងបបយត័នា 
ទហើយទធវើការអនខុវត្បប្បទដ្យសង្គតិភាព 

(ខ) អនខុវត្ទៅត្មស្ងដ់្ររបាយការណ៍ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអន្រជាតិមន្ម្ខុជា ឬបបសិនទបើមានការបបាសចា្ណ្មនូយ្នាខុងការបងាហា ញទអាយមាន
 ភាពបតរឹមបតរូវ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបតរូវបបា្ដថា ការបបាសចា្ទាងំទននះបតរូវបានបងាហា ញ ពន្យល់ និង ្ំណតប់រមិាណឱ្យបានបតរឹមបតរូវទៅ្នាខុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ខុ

(គ) បតរួតពិនិត្យបបពន័្ធដំទណើ រការមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ និងរ្សាេខុ្ននូវបញជា ីគណទនយ្យឲ្យបានបគបប់គាន ់និងបបពន័្ធបគបប់គងមផទា្នាខុង
 ឲ្យមានបបសិេ្ធភាព 
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(ឃ) វាយតមមលៃននូវលេ្ធភាពរបស់ធនាគារ្នាខុងការបន្និរន្រភាពអាជីវ្ម្ម េេួលខខុសបតរូវទលើការោតបតដ្ងពត័ម៌ាន បបសិនទបើពា្ព់ន័្ធ ននូវបញ្ហា
 ទាងំឡាយថដលទា្េ់ងទៅនរឹងនិរន្រភាពអាជីវ្ម្ម និងទបបើបបាស់មនូលដ្ឋា ននិរន្រភាពមនគណទនយ្យ ទលើ្ថលងថតអនា្បគបប់គងមានបំណងចង់
 ជបមនះបញជា ីផ្្អ ្ដំទណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជទបមើសសមរម្យដមេទេៀតទបរៅពីទធវើថបបទននះ និង

(ង) បតរួតពិនិត្យ និងដរឹ្នាធំនាគារឲ្យមានបបសិេ្ធភាព ទលើរាល់ទសច្ដាីសទបមចថដលមានសារៈសំខានទ់ាងំអស់ ថដលប៉ានះពាល់ដល់ស្ម្មភាព
 បបតិបត្ិការ និងដំទណើ រការរបស់ធនាគារ ទហើយបតរូវបបា្ដថា្ិច្ចការទននះបតរូវបានឆលៃខុនះបញ្្ច ំងោ៉ា ងបតរឹមបតរូវទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលធានាអនះអាងថា ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបានអនខុវត្ននូវរាល់តបមរូវការ ដនូចមានរាយការណ៍ខាងទលើ្នាខុងការទរៀបចំបាយការណ៍
 ហិរញ្ញ វត្ខុ។

ការអនរុម័តដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 ទយើងខ្ខុ ំ សនូមទធវើការអនខុមត័ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបានភាជា បម់្ជាមយួដនូចថដលបានបងាហា ញទៅេំពរ័េី 10 ដល់េី 120 ថាបានបងាហា ញននូវ
ភាពបតរឹមបតរូវមនស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 បពមទាងំ   លេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហនូរេរឹ្បបា្ស់បមាបក់ារយិបរទិចឆេេ

 ថដលបានបញ្ចប ់ទដ្យអនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្   របាយការណ៍ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអនដារជាតិមន្ម្ខុជា ។

ចខុនះហត្ទលខាទដ្យទោងទលើទសច្្ីសទបមចរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលៈ

ទោ្ Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah
អភបិាល

រាជធានីភនាទំពញ បពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា
មែ្ងេី
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របាយការណ៍រ្រស់សវនករឯករាជ្យ
ជូន្ំដោះភាគទរុនិករ្រស់
ធនាគារ ្រ៊ី.អាយ.សរុី (ដខម្រូឌា) ត្រ៊ង ម.ក

មតិសវន្ម្ម
 ទយើងខ្ខុ ំ បានទធវើសវន្ម្មទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ទៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) ថដលរមួមាន

 របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019   របាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងលេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗរបាយការណ៍សដាីពីបថបមបបមរួល
មនូលធន និងរបាយការណ៍លំហនូរេរឹ្បបា្ស់បមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចប ់និង្ំណតស់មា្គ ល់ ថដលរមួមានទគាលនទោបាយគណទនយ្យ

 
សំខាន់ៗ  បពមទាងំពត៌ម័ានពន្យល់ទផ្សងៗ ថដលបានបងាហា ញទៅេំពរ័េី 10 ដល់េី 120 (ថដលទៅកាតថ់ា “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ”)។

 ជាមតិរបស់ទយើងខ្ខុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុជាសារវន្ បានបងាហា ញននូវភាពបតរឹមបតរូវមនស្ានភាព ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 

 បពមទាងំលេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហនូរេរឹ្បបា្រ់បស់ធនាគារ សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចប ់ទដ្យអនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្របាយការណ៍ទា្់
េងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអនដារជាតិមន្ម្ខុជា (“ស.រ.េ.ហ.អ.្”) ។

មនូលដ្ឋា នមនមតិសវន្ម្ម
 ទយើងខ្ខុ ំ បានទធវើសវន្ម្មទដ្យអនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្រសវន្ម្មអន្រជាតិមន្ម្ខុជា ។  ការេេួលខខុសបតរូវរបស់ទយើងខ្ខុ ំ ថដលបសបត្មស្ងដ់្រ

 ទាងំទនានះ បតរូវបានទរៀបរាបប់ថន្មទេៀតទៅ្នាខុង្ថាខណ្សដាីព ីការេេួលខខុសបតរូវរបស់សវន្រសបមាបក់ារទធវើសវន្ម្មទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ថដល
មានទៅ្នាខុងរបាយការណ៍របស់ទយើងខ្ខុ ំ ។  ទយើងខ្ខុ ំ មានភាពឯ្រាជ្យពីធនាគារទដ្យបសបទៅត្មតបមរូវការប្មសីលធមវ៌ជិាជា ជីវៈ ថដលពា្ព់ន័្ធនរឹង

 សវន្ម្មទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទៅ្នាខុងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា ទហើយទយើងខ្ខុ ំបានបំទពញននូវេំនួលខខុសបតរូវទលើប្មសីលធមវ៌ជិាជា ជីវៈបសបត្មតបមរូវ

 ការរបស់ស្ងដ់្រទាងំទនានះ។ ទយើងខ្ខុ ំទជឿជា្ថ់ា ភស្ខុត្ងសវន្ម្មថដលទយើងខ្ខុ ំបបមនូលបានមានល្្ណៈបគបប់គាន ់និងសមបសបសបមាបជ់ាមនូលដ្ឋា ន
 ្នាខុងការបទញ្ច ញមតិសវន្ម្មរបស់ទយើងខ្ខុ ំ ។

បញ្ហា ទផ្សងៗ
 ដនូចបានបងាហា ញទៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ 33 មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ធនាគារបានអនខុវត្ ស.រ.េ.ហ.អ.្ ទៅមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2019 

 
ថដលមានកាលបរទិចឆេេអន្រកាលទៅមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ។ ស្ងដ់្រទាងំទននះ គឺបតរូវបានអនខុវត្ត្មវធិីសានស្បបតិស្ម្មទលើពត័ម៌ានទបបៀបទធៀប
ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំទននះ រមួមានរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 និងមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 បពមទាងំ

 របាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងលេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ របាយការណ៍ស្ីពីបថបមបបមរួលមនូលធន និងរបាយការណ៍លំហនូរេរឹ្បបា្ស់បមាប់
 

ការយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបន់ាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 និង្ំណតស់មា្គ ល់ពា្ព់ន័្ធទផ្សងៗ។ ទយើងខ្ខុ ំ មនិតបមរូវឲ្យទធវើសវន្ម្មទលើពត័ម៌ាន

 ទបបៀបទធៀបថដលបានថ្ថបបទ�ើងវញិទ�ើយ ទហើយពត័ម៌ានទាងំទននះ មនិបានបតរូវទធវើសវន្ម្មទេ។ ការេេួលខខុសបតរូវរបស់ទយើងខ្ខុទំលើពត័ម៌ានទបបៀបទធៀប
 ទាងំទននះ គឺបតរូវ្ំណតថ់ាទតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បានរមួបញ្ចនូ លននូវពត័ម៌ានទបបៀបទធៀបថដលតបមរូវទដ្យ ស.រ.េ.ហ.អ.្ និងថាទតើពតម៌ាន

 ទបបៀបទធៀបទាងំទននះបតរូវបានទធវើចំណ្តថ់ានា ្ស់មបសប ឬទេ។

ពត័ម៌ានទផ្សងៗ
 អនា្បគបប់គង មានភារៈេេួលខខុសបតរូវទលើពត័ម៌ានទផ្សងៗ ។ ពត័ម៌ានទផ្សងៗ ថដលបានេេួលបតរឹមកាលបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍សវន្ម្មទននះ គឺ 
របាយការណ៍របស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលថដលបានបងាហា ញទៅេំពរ័េី 1 ដល់េី 5 និងរបាយការណ៍បបចាឆំ្នា រំបស់ធនាគារ ថដលរពំរឹងថានរឹងរចួរាល់ បនាទា ប់
ពីកាលបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍សវន្ម្មទននះ។ មតិសវន្ម្មរបស់ទយើងខ្ខុ ំ ទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ មនិបានបគបដណ្បទ់លើពត័ម៌ានទផ្សងៗទ�ើយ 
ទហើយទយើងខ្ខុ ំមនិទធវើការផដាល់ននូវអំណនះអំណ្ងណ្មយួទៅទលើពត័ម៌ានទននះទេ។

 ពា្ព់ន័្ធនរឹងការទធវើសវន្ម្មរបស់ទយើងខ្ខុ ំទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ការេេួលខខុសបតរូវរបស់ទយើងខ្ខុ ំ គឺបតរូវអានពត័ម៌ានទផ្សងៗ ទហើយពិចារណ្ថា

 ទតើពត័ម៌ានទផ្សងៗទនានះ មានភាពមនិបសបគានា ជាសារវន្ជាមយួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ឬការយល់ដរឹងរបស់ទយើងខ្ខុ ំទៅ្នាខុងការទធវើសវន្ម្ម ឬមានបងាហា ញ

 ននូវ្ំហខុងឆ្គងជាសារវន្ ។ បបសិនទបើការអានពត័ម៌ានទផ្សងៗ ថដលបានេេួលមខុនកាលបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍សវន្ម្មទននះ អាចឲ្យទយើងខ្ខុ ំសននាិដ្ឋា នថា 
 មាន្ំហខុសឆ្គងជាសារវន្ទ ើ្តទ�ើងទលើពត័ម៌ានទផ្សងៗទននះ ទយើងខ្ខុ ំបតរូវរាយការណ៍ទៅត្មស្ានភាពជា្ថ់ស្ង ។ ទយើងខ្ខុ ំពខុំមានអវីថដលបតរូវរាយការណ៍

ពា្ព់ន័្ធនរឹងពត័ម៌ានទផ្សងៗទននះទេ ។



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 46

ការេេួលខខុសបតរូវទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់អនា្បគបប់គង និងអនា្េេួលខខុសបតរូវ
 ទលើអភបិាល្ិច្ច

 អនា្បគបប់គងមានភារៈេេួលខខុសបតរូវទលើការទរៀបចំ និងការបងាហា ញននូវភាពបតរឹមបតរូវមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ទដ្យ អនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្
 

របាយការណ៍ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអនដារជាតិមន្ម្ខុជា ទហើយនិងេេួលខខុសបតរូវទលើបបពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទា្នាខុង ថដលអនា្បគបប់គង្ំណតថ់ាមានភាពចាបំាច់
សបមាបក់ារទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុឲ្យទជៀសផខុតពីការបងាហា ញខខុសជាសារវន្ ទដ្យសារថតការថ្លៃងបនលៃំ ឬ្ំហខុសឆ្គង។

 ទៅ្នាខុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ អនា្បគបប់គងមានភារៈេេួលខខុសបតរូវទលើការវាយតមមលៃននូវលេ្ធភាពរបស់ ធនាគារ ្នាខុងការបន្និរន្រភាព
 អាជីវ្ម្ម េេួលខខុសបតរូវទលើការោតបតដ្ងពត័ម៌ាន បបសិនទបើពា្ព់ន័្ធននូវបញ្ហា ទាងំឡាយថដលទា្េ់ងទៅនរឹងនិរន្រភាពអាជីវ្ម្ម និងទបបើបបាស់មនូល

ដ្ឋា ននិរន្រភាពមនគណទនយ្យ ទលើ្ថលងថតអនា្បគបប់គងមានបំណងចងជ់បមនះបញជា ីផ្្អ ្ដំទណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជទបមើសសមរម្យដមេទេៀតទបរៅពីទធវើ
ថបបទននះ។

 អនា្េេួលខខុសបតរូវទលើអភបិាល្ិច្ច មានភារៈេេួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបតរួតពិនិត្យដំទណើ រការហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ។

ការេេួលខខុសបតរូវរបស់សវន្រ សបមាបក់ារទធវើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
 ទគាលទៅរបស់ទយើងខ្ខុ ំ គឺផដាល់ននូវអំណនះអំណ្ងសមទហតខុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំមនូលមនិមានការបងាហា ញខខុសជាសារវន្ទដ្យសារ

 ថតការថ្លៃងបនលៃំ ឬ្ំហខុសឆ្គង និងផដាល់ននូវរបាយការណ៍របស់សវន្រថដលរមួបញ្ចនូ លមតិសវន្ម្មរបស់ទយើងខ្ខុ ំ។ អំណនះអំណ្ងសមទហតខុផល គឺជា
 អំណនះអំណ្ងមាន្បមតិខ្ស់មយួ     ប៉ាខុថន្វាមនិអាចធានាថា បគបទ់ពលមនការទធវើសវន្ម្មទដ្យអនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្រសវន្ម្មអន្រជាតិមន 

្ម្ខុជា អាចរ្ទឃើញននូវកាបងាហា ញខខុសជាសារវន្ថដលបានទ ើ្តទ�ើងទនានះទេ ។  កាបងាហា ញខខុសជាសារវន្អាចទ ើ្តទ�ើង ទដ្យសារ ការថ្លៃងបនលៃំ ឬ
 ្ំហខុសឆ្គង ទហើយបតរូវបានចាតេ់ខុ្ថាជាសារវន្ ទៅទពលថដលការថ្លៃងបនលៃំ ឬ្ំហខុសឆ្គង ថតមយួ ឬ្រ៏មួបញ្ចនូ លគានា  មានផលប៉ានះពាល់ដល់ការសទបមច 

ចិត្ថផនា្ទសដឋា្ិច្ចរបស់អនា្ទបបើបបាស់ ទដ្យទោងទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ។

 ជាថផនា្មយួមនការទធវើសវន្ម្ម ទដ្យអនខុទោមត្មស្ងដ់្រសវន្ម្មអន្រជាតិមន្ម្ខុជា ទយើងខ្ខុ ំអនខុវត្ននូវការវនិិចឆេយ័ថដលបប្បទៅទដ្យវជិាជា ជីវៈ 
និងរ្សាននូវមជ្ធាតខុនិយម ្នាខុងអំ�ខុងទពលសវន្ម្ម។ ទយើងខ្ខុ ំ្៖៏

 y  ទធវើការ្ំណត ់និងវាយតមមលៃននូវហានិភយ័មនការបងាហា ញខខុសជាសារវន្ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ទដ្យសារថតការថ្លៃងបនលៃំ ឬ្ំហខុសឆ្គង និង
 េេួលខខុសបតរូវទលើការទរៀបចំ និងការអនខុវត្ននូវនីតិវធិីសវន្ម្ម ទដើម្ទីឆលៃើយតបទៅនរឹងហានិភយ័ទាងំទនានះ និងបបមនូលននូវភស្ខុត្ងថដលមាន

 ល្្ណៈបគបប់គាន ់និងសមបសប សបមាបជ់ា  មនូលដ្ឋា ន្នាខុងការបទញ្ច ញមតិសវន្ម្មរបស់ទយើងខ្ខុ ំ។ ហានិភយ័ថដលមនិអាចរ្ទឃើញននូវការ
 បងាហា ញខខុស ជាសារវន្ថដលទ ើ្តទ�ើងទដ្យសារថតការថ្លៃងបនលៃំមានល្្ណៈខ្ស់ជាងការបងាហា ញខខុសទ្ើតទ�ើងពី្ំហខុសឆ្គង ទដ្យសារថត
 

ការថ្លៃងបនលៃំ អាចរមួបញ្ចនូ លទាងំការឃខុបឃិតគានា  ការលួចបនលៃំ ការលខុបទចាលទដ្យទចតនាការប្បសាយមនិពិត ឬមនិអនខុវត្ត្មនីតិវធិីបគបប់គង
មផទា្នាខុង។

 y  េេួលបានននូវការយល់ដរឹងអំពីការបគបប់គងមផទា្នាខុង ថដលពា្ព់ន័្ធនរឹងការទធវើសវន្ម្ម ្នាខុងទគាលបំណងទដើម្ទីរៀបចំននូវនីតិវធិីសវន្ម្មថដល

 សមបសបទៅត្មកាលៈទេសៈ ប៉ាខុថន្មនិថមន្នាខុងទគាលបំណងទដើម្បីទញ្ច ញមតិទលើបបសិេ្ធភាពមនការបគបប់គងមផទា្នាខុងរបស់ធនាគារទ�ើយ។

 y  ការវាយតមមលៃទលើភាពសមបសបមនទគាលនទោបាយគណទនយ្យ ថដលធនាគារបានទបបើបបាស់ និងភាពសមទហតខុផលមនការបា៉ា នស់ា្ម នគណទនយ្យ
សំខាន់ៗ  បពមទាងំការោតបតដ្ងពត័ម៌ានពា្ព់ន័្ធថដលបានទធវើទ�ើងទដ្យអនា្បគបប់គង។

 y  ទធវើការសននាិដ្ឋា នទលើភាពសមបសបមន ការទបបើបបាស់មនូលដ្ឋា ននិរន្រភាពមនគណទនយ្យរបស់អនា្បគបប់គងទហើយទដ្យថផ្អ្ទៅទលើភស្ខុត្ង
 សវន្ម្មថដលេេួលបាន ទធវើការសននាិដ្ឋា នថាទតើភាពមនិចបាស់ោស់សារវន្ពា្ព់ន័្ធទៅនរឹងបពរឹត្ិការណ៍ ឬល្្ខណ្ថដលអាចទធវើឲ្យមានមនទាិល

ជាសារវន្ទលើលេ្ធភាពរបស់ធនាគារ ទដើម្បីន្និរន្រភាពអាជីវ្ម្ម ។ បបសិនទបើទយើងខ្ខុ ំ ទធវើការសននាិដ្ឋា នថាមានអត្ិភាពមនភាពមនិបបា្ដបបជា 
ជាសារវន្ ទយើងខ្ខុ ំចាបំាចប់តរូវបញ្ចនូ លទៅ្នាខុងរបាយការណ៍របស់ទយើងខ្ខុ ំ ទដើម្ទីាញចំណ្បអ់ារម្មណ៍ទលើការោតបតដ្ងពត័ម៌ានពា្ព់ន័្ធទៅ្នាខុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបបសិនទបើការោតបតដ្ងពត័ម៌ានមានល្្ណៈមនិបគបប់គាន ់ទយើងខ្ខុ ំចាបំាចប់តរូវផដាល់មតិសវន្ម្មថដលមានបញ្ហា ។ 
ការសននាិដ្ឋា នរបស់ទយើងខ្ខុ ំ គឺថផ្អ្ត្មភស្ខុត្ងសវន្ម្មថដលបបមនូលបានបតរឹមកាលបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍សវន្ម្មរបស់ទយើងខ្ខុ ំ ។ ោ៉ា ងណ្្ ៏
ទដ្យបពរឹត្ិការណ៍ ឬល្្ខណ្នាទពលអនាគត អាចទធវើឲ្យធនាគារបពា្បនិ់រន្រភាពមនអាជីវ្ម្ម ។



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 47

 y  វាយតមមលៃទលើការបងាហា ញមនេបមង ់និងខលៃរឹមសារមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំមនូល ថដលរមួបញ្ចនូ លទាងំការោតបតដ្ងពត័ម៌ាន និងវាយតមមលៃថាទតើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបានបងាហា ញពីបបតិបត្ិការ និងបពរឹត្ិការណ៍ពា្ព់ន័្ធ្នាខុងអត្នយ័ ថដលអាចសទបមចបានននូវការបងាហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
ដប៏តរឹមបតរូវ ។

 ទយើងខ្ខុ ំ ផដាល់ពត័ម៌ានជនូនអនា្េេួលខខុសបតរូវទលើអភបិាល្ិច្ច សដាីពីបញ្ហា ទផ្សងទេៀត វសិាលភាព និងទពលទវោថដលបានទបគាងេខុ្សបមាបក់ារទធវើ
សវន្ម្ម និងការរ្ទឃើញបញ្ហា ជាសារវន្ទផ្សងទេៀតថដលមានរមួបញ្ចនូ លទាងំ ចំណខុ ចខវនះខាតមនការបគបប់គងមផទា្នាខុងថដលបានរ្ទឃើញ្នាខុងអំ�ខុងទពល
ទធវើសវន្ម្ម ។

តំណ្ងប្រុមហ៊ខុន ខេភីអឹមជ្ី ខេមបូឌា ចំកាត់

Lim Chew Teng

Partner

រាជធានីភនាទំពញ បពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា
មែ្ងេី 15 ថខ ឧសភា ឆ្នា  ំ2020
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របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញវត្ពុ
នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

្ំណត ់
សមា្គ ល់

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បទពនាយសកម្

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល 6  61,254,513  22,200,650 249,612,140  89,202,212 

បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារនានា 7  18,058,081  -    73,586,680  -   

បបា្ត់មកល់ត្មចបាប ់ 8  23,771,135  9,901,244  96,867,375  39,783,198 

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផ្ល់ដល់  អតិែិជន - សខុេ្ធ 9  67,711,026  36,072,557  275,922,431  144,939,534 

ការវនិិទោគទផ្សងៗ 10  22,392,269  22,443,254  91,248,496  90,176,995 

បេព្យស្ម្មអរនូបី 11  856,157  119,352  3,488,840  479,556 

បេព្យ និងបរក្ិារ 12  1,230,441  612,119  5,014,047  2,459,494 

សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម 13  1,748,854  341,686  7,126,580  1,372,894 

បេព្យស្ម្មទផ្សងៗ 14  813,899  697,385  3,316,638  2,802,093 

ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម - សខុេ្ធ 19  76,439  175,160  311,489  703,793 

បទពនាយសកម្សររុ្រ  197,912,814  92,563,407 806,494,716  371,919,769 

្រំណុល និងមូលធន

្រំណុល

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន 15  119,914,870  16,749,654 488,653,095  67,300,110 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា 16  321,843  1,224,100  1,311,510  4,918,434 

បំណខុ លភតិសនយា 17  1,721,470  348,277  7,014,990  1,399,377 

បំណខុ លទផ្សងៗ 18  513,885  112,017  2,094,081  450,083 

បំណខុ លពន្ធអប្បរមា - 3,658 - 14,698

បំណខុ លពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបបចាឆំ្នា ំ 19  175,838  -  716,540  - 

សររុ្រ្រំណុល  122,647,906  18,437,706 499,790,216  74,082,702 

មូលធន

ទដើមេខុន 20  75,000,000  75,000,000 300,000,000  300,000,000 

េខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញត្ិ   1,410,468   420,139  5,723,710  1,688,119 

បបា្ខ់ាតបង្គរ   (1,145,560)  (1,294,438)  (4,644,183)  (5,224,659)

េខុនបបមរុងទលើការប្នូររនូបិយបណ័្ណ  -    -   5,624,973 1,373,607

សររុ្រមូលធន 75,264,908 74,125,701 306,704,500 297,837,067

សររុ្រ្រំណុល និងមូលធន 197,912,814 92,563,407 806,494,716 371,919,769

្ំណតស់មា្គ ល់ ថដលភាជា បជ់នូន គឺជាថផនា្មយួមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ។
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របាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត 
និងលេ្ធផលលមិ្តទផសេងៗ
សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបម់ែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

្ំណត ់
សមា្គ ល់

្ំណូលពីប្រតិ្រត្តិការ

ចំណនូ លពីការបបា្់ 21  5,239,468  558,409  21,230,324  2,258,764 

ចំណ្យទលើការបបា្់ 22  (819,985)  (24,424)  (3,322,579)  (98,795)

្ំណូលពីការបបាក់សរុទ្ធ  4,419,483  533,985  17,907,745  2,159,969 

ចំណនូ ល្មបម និងទជើងសារសខុេ្ធ 23  267,844  2,782  1,085,304  11,253 

ចំណនូ លទផ្សងៗ 24  40,876  836  165,630  3,382 

្ំណូលពីប្រតិ្រត្តិការសររុ្រ  4,728,203  537,603  19,158,679  2,174,604 

ចំណ្យទលើបខុគ្គលិ្ 25  (793,155)  (282,835)  (3,213,864)  (1,144,068)

រលំស់ 26  (656,886)  (137,111)  (2,661,702)  (554,614)

ចំណ្យទលើបបតិបត្ិការទផ្សងៗ 27  (1,727,881)  (989,052)  (7,001,374)  (4,000,715)

ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ 9  (84,436)  (172,534)  (342,135)  (697,900)

ចំណ្យពន្ធអប្បរមា 19  -    (5,530)  -    (22,369)

្ំោយដលើប្រតិ្រត្តិការសររុ្រ   (3,262,358)   (1,587,062) (13,219,075) (6,419,666)

បបាក់្ំដណញ/(ខាត)មរុន�កពន្ធ  1,465,845  (1,049,459)  5,939,604  (4,245,062)

(ចំណ្យ)/ឥណទានពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ 19  (326,638)  175,160  (1,323,537)  708,522 

បបាក់្ំដណញ/(ខាត)សរុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិដ្ឆេទ  1,139,207  (874,299)  4,616,067  (3,536,540)

លទ្ធផលលម្អិតដផនាសងៗ

លទម្អៀងពីការប្នូររនូបិយបណ័្ណ  -    -    4,251,366  1,373,607 

លទ្ធផលលម្អិតសររុ្រសបមា្រ់ការិយ្ររិដ្ឆេទ  1,139,207  (874,299)  8,867,433  (2,162,933)

្ំណតស់មា្គ ល់ ថដលភាជា បជ់នូន គឺជាថផនា្មយួមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ ។
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របាយការណ៍សដាីពី្រថបម្របមរួលមូលធន
សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបម់ែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019

ទដើមេខុន េខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញតិ្ បបា្ខ់ាតបង្គរ េខុនបបមរុងទលើការបដានូររនូបិយបណ័្ណ សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល

(្ំណត ់
សមា្គ ល់5)

(្ំណត ់
សមា្គ ល់5)

(្ំណត ់
សមា្គ ល់5)

(្ំណត ់
សមា្គ ល់5)

(្ំណត ់
សមា្គ ល់5)

សបមា្រ់ការិយ្ររិដ្ឆេទត�លបាន្រញចេ្រ់នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019

នាមែ្ងេី1 ថខ 
ម្រា ឆ្នា  ំ
2019 75,000,000 300,000,000 420,139 1,688,119 (1,294,438) (5,224,659) - 1,373,607 74,125,701 297,837,067

ការទផទារ - - 990,329 4,035,591  (990,329)  (4,035,591) - - - -

បបា្ច់ំទណញ 
សខុេ្ធសបមាប ់
ការយិបរទិចឆេេ - - - - 1,139,207 4,616,067 - - 1,139,207 4,616,067

លទអ្អៀងពីការ 
ប្នូររនូបិយបណ័្ណ - - - - - - - 4,251,366 - 4,251,366

នាដែងៃទី31  
តខ ធ្ូ  
ឆ្នាំ 2019

 
75,000,000 300,000,000 1,410,468 5,723,710  (1,145,560)  (4,644,183) - 5,624,973 75,264,908 306,704,500

សបមា្រ់ការិយ្ររិដ្ឆេទត�លបាន្រញចេ្រ់នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

នាមែ្ងេី1 ថខ 
ម្រា  
ឆ្នា  ំ2018 - - - - - - - - - -

ទដើមេខុនថដល 
បានថបងថច្ 75,000,000 300,000,000 - - - - - - 75,000,000 300,000,000 

ការទផទារ - - 420,139 1,688,119 (420,139) (1,688,119) - - - -

បបា្ខ់ាត 
សបមាប ់
ការយិបរទិចឆេេ - - - - (874,299) (3,536,540) - - (874,299) (3,536,540)

លទអ្អៀងពីការ 
ប្នូររនូបិយបណ័្ណ - - - - - - - 1,373,607 - 1,373,607

នាដែងៃទី31  
តខ ធ្ូ  
ឆ្នាំ 2018 75,000,000 300,000,000 420,139 1,688,119 (1,294,438) (5,224,659) - 1,373,607 74,125,701 297,837,067

្ំណតស់មា្គ ល់ ថដលភាជា បជ់នូន គឺជាថផនា្មយួមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ ។
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របាយការណ៍លំហូរេរឹកបបាក់ 
សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបម់ែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

លំហូរទឹកបបាក់ពីសកម្ភាពប្រតិ្រត្តិការ

ចំទណញ/(ខាត)សខុេ្ធសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ 1,139,207 (874,299) 4,616,067 (3,536,540)

និយត័ភាពទលើ៖

រលំស់ 656,886 137,111 2,661,702 554,614

ចំណនូ លពីការបបា្ស់ខុេ្ធ (4,419,483) (533,985) (17,907,745) (2,159,969) 

ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃមនឧប្រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ខុសខុេ្ធ 84,436 172,534 342,135 697,900

ចំណ្យ/(ឥណទាន)ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ 326,638 (175,160) 1,323,537 (708,522)

ចំណ្យពន្ធអប្បរមា - 5,530 - 22,369

ការលខុបទចាលបេព្យ និងបរក្ិារ 952 - 3,858 -

(2,211,364) (1,268,269) (8,960,446) (5,130,148)

បថបមបបមរួល៖

បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារនានា (18,058,081) - (73,171,344) -

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផ្ល់ដល់អតិែិជន (31,624,137) (36,050,057) (128,141,003) (145,822,481)

បបា្ត់មកល់ត្មចបាប់ (13,869,891) (9,901,244) (56,200,798) (40,050,532)

បេព្យស្ម្មទផ្សងៗ (116,514) (697,385) (472,115) (2,820,922)

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន 102,750,408 16,779,260 416,344,654 67,872,107

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា (902,257) 1,224,100 (3,655,945) 4,951,485

ការវនិិទោគទផ្សងៗ 50,467 (22,578,250) 204,492 (91,329,021)

បំណខុ លទផ្សងៗ 401,868 112,017 1,628,369 453,109

សាចប់បា្េ់េួលបានពី/(ទបបើបបាស់្នាខុង)
បបតិបត្ិការ 36,420,499 (52,379,828) 147,575,864 (211,876,403)
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2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ការបបា្ថ់ដលបានេេួល 5,201,395 500,067 21,076,053 2,022,771  

ការបបា្ប់ានបង់ (356,969) (38,932) (1,446,439) (157,480)

ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបានបង់ (52,079) - (211,024) -

ពន្ធអប្បរមាបានបង់ (3,658) (1,872) (14,822) (7,572)

សាចប់បា្ស់ខុេ្ធេេួលបានពី/(ទបបើបបាស់្នាខុង) 
ស្ម្មភាពបបតិបត្ិការ 41,209,188 (51,920,565) 166,979,632 (210,018,684)

លំហូរទឹកបបាក់ពីសកម្ភាពវិនិដោគ

ការេិញបេព្យ និងបរក្ិារ និងបេព្យស្ម្មអរនូបី  (1,882,030)  (810,423)  (7,625,986)  (3,278,161)

សាចប់បា្ស់ខុេ្ធទបបើបបាស់្នាខុង 
ស្ម្មភាពវនិិទោគ  (1,882,030)  (810,423)  (7,625,986)  (3,278,161)

លំហូរទឹកបបាក់ពីសកម្ភាពហិរញ្ញ្រនាបទាន

សាចប់បា្េ់េួលបានពីការបទងកើតទដើមេខុន  -    75,000,000    -  303,375,000 

ការេនូទាតប់ំណខុ លភតិសនយា  (213,118) (66,666)  (868,456)   (267,864) 

រា្់បបាក់សរុទ្ធ(ដប្រើបបាស់ក្ថុង)/

ទទួលបានពីសកម្ភាពហិរញ្ញ្រនាបទាន   (213,118)   74,933,334   (868,456)   303,107,136  

ការដកើនដ�ើងសរុទ្ធដនរា្់បបាក់ និង 

រា្់បបាក់សមមូល  39,114,040  22,202,346   158,485,190    89,810,291  

រា្់បបាក់ និងរា្់បបាក់សមមូល 

នាដ�ើមការិយ្ររិដ្ឆេទ  22,202,346  -  89,209,026    -   

លទម្អៀងពីការប្នូររនូបិយបណ័្ណ - -  2,170,057   (601,265)

រា្់បបាក់ និងរា្់បបាក់សមមូល 

នា្រុងការិយ្ររិដ្ឆេទ (កំណត់សមា្នាល់ 6)  61,316,386 22,202,346  249,864,273 89,209,026

្ំណតស់មា្គ ល់ ថដលភាជា បជ់នូន គឺជាថផនា្មយួមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ ។
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កំណត់សមា្គ ល់ទលីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ
សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបម់ែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019

1. ពត័ម៌ានធនាគារ
 ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (ទខមបនូឌា) ថបង៊ ម.្ ទៅកាតថ់ា ("ធនាគារ") បតរូវបានបទងកើតទ�ើងទៅបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាទៅមែ្ងេី 14 ថខ វចិឆេិកា 

 ឆ្នា  ំ2017 ទបកាមទលខចខុនះបញជា ី 00029200 ទហើយបានចាបទ់ផ្ើមបបតិបត្ិការបនាទា បពី់េេួលបានអាជ្ាបណ័្ណ ពីធនាគារជាតិមន្ម្ខុជាទៅមែ្ងេី 18 
 ថខ ្្កដ្ ឆ្នា  ំ2018 ។

 ស្ម្មភាពចម្ងៗរបស់ធនាគាររមួមានបបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មធនាគារជាមនូលដ្ឋា ន និងការផ្ល់ទសវាហិរញ្ញ វត្ខុពា្ព់ន័្ធទៅ្នាខុង
 បពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

 ការោិល័យថដលបានចខុនះបញជា ីរបស់ធនាគារបច្ចខុប្ននាមានេីត្ងំទៅផទានះទលខ 462 ផលៃនូវ 93 សងាក តេ់ទនលៃបាសា្ ់ខណ្ចំការមន រាជធានីភនាទំពញ 
បពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

 ធនាគារ មាននិទោជិតចំនួន 50 នា្ ់ទៅមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 (2018 :និទោជិតចំនួន 24 នា្)់។

2. មនូលដ្ឋា នមនគណទនយ្យ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បតរូវបានទរៀបចំទ�ើងទដ្យអនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្ររបាយការណ៍ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអនដារជាតិមន
្ម្ខុជា ទៅកាតថ់ា (“ស.រ.េ.ហ.អ.្”) ឬ (“CIFRSs”) ។ ទននះគឺជារបាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ខុទលើ្ដំបនូងរបស់ធនាគារថដលបតរូវបានទរៀបចំទ�ើង 
ទដ្យអនខុទោមទៅត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ និងស្ងដ់្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុអន្រជាតិមន្ម្ខុជា (“ស.រ.េ.ហ.អ.្”) ឬ (“CIFRS”) 1 “ការអនខុវត្ដំបនូង
មនស្ងដ់្ររបាយការណ៍ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអន្រជាតិមន្ម្ខុជា” ។

 ទៅ្នាខុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុកាលពីការយិបរទិចឆេេមខុន របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានទរៀបចំទ�ើងទដ្យអនខុទោមទៅត្មស្ងដ់្រ

 គណទនយ្យ្ម្ខុជា និងទគាលការណ៍ថណនារំបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ពា្ព់ន័្ធនរឹងការទរៀបចំ និងការ្ំណតប់ងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។ 

 ការពន្យល់ពីរទបៀបមនការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្ ថដលបានប៉ានះពាល់ដល់ការរាយការណ៍ពីស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ លេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហនូរ
 េរឹ្បបា្ប់តរូវបានបងាហា ញទៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ 33 ។

 ទគាលនទោបាយគណទនយ្យ និងវធិីសានស្មនការគណនា បតរូវបានអនខុវត្បប្បទដ្យសង្គតិភាពទៅបគបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបងាហា ញទៅ្នាខុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំទននះ ។

 ពត័ម៌ានលម្អតិទា្េ់ងនរឹងទគាលនទោបាយគណទនយ្យសំខាន់ៗ របស់ធនាគារ បតរូវបានោតបតដ្ង្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ 32 ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ បតរូវបានអនខុមត័ទដ្យប្រុមបបរឹ្សាភបិាល និងអនខុញ្្ញ តឲ្យទចញផសាយទៅមែ្ងេី 15 ថខ ឧសភា ឆ្នា  ំ2020 ។

3. រនូបិយបណ័្ណ មខុខងារ និងរនូបិយបណ័្ណ សបមាប់្ ំណតប់ងាហា ញ
 ធនាគារទធវើបបតិបត្ិការ និង្តប់ត្រាល់បញជា ីគណទនយ្យរបស់ខលៃួនជាបបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ។ អនា្បគបប់គង្ប៏ាន្ំណតថ់ា បបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ជា

 រនូបិយបណ័្ណ មខុខងារ និងជារនូបិយបណ្ណ័ សបមាបទ់ធវើការបងាហា ញ ទបពានះវាឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីសារធាតខុទសដឋា្ិច្ចមនបបភពបពរឹត្ិការណ៍ និងកាលៈទេសៈរបស់ធនាគារ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ បតរូវបានបងាហា ញជាបបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្  ថដលជារនូបិយបណ័្ណ មខុខងាររបស់ធនាគារ ។ តួទលខទាងំអស់បតរូវបានបង្គត់
 

ចំនួនមយួដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  ឬមយួពានទ់រៀលថដលជិតបំផខុត ទបើមនិដនូទចនានះទេលខុនះបត្ថតមានការបងាហា ញទផ្សងពីទនានះ។
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4. ការបា៉ា នស់ា្ម ន និងការវនិិចឆេយ័
 ទៅ្នាខុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទននះ អនា្បគបប់គងទធវើការវនិិចឆេយ័ បា៉ា នស់ា្ម ន និងសន្មតថដលមានផលប៉ានះពាល់ដល់ការអនខុវត្ននូវទគាល

 នទោបាយគណទនយ្យ និងចំនួនមនបេព្យស្ម្ម បំណខុ ល ចំណនូ ល និងចំណ្យថដលបានរាយការណ៍។ លេ្ធផលជា្ថ់ស្ងអាចខខុសពីការបា៉ា នស់ា្ម ន 
ទាងំទនានះ។

 ការបា៉ា នស់ា្ម ន និងការសន្មតថដលពា្ព់ន័្ធបតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាបបចា ំ។  ការថ្ថបបទលើការបា៉ា នស់ា្ម ន បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ត្មវធិីសានស្
 

េស្សនៈវស័ិយ។

 ពត័ម៌ានអំពីការវនិិចឆេយ័ ថដលបានទធវើទ�ើង្នាខុងការអនខុវត្ទគាលនទោបាយគណទនយ្យថដលមានផលប៉ានះពាល់ជាសារវនដា ទលើចំនួនេរឹ្បបា្ថ់ដល
 បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានបងាហា ញ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ដនូចខាងទបកាម ។

 y  ្ ំណតស់មា្គ ល់ 32គ(ii)៖ ការចាតថ់ានា ្ប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ៖ ការវាយតមមលៃគំរនូអាជីវ្ម្មថដលបេព្យទាងំទនានះបតរូវបានកានក់ាប ់និងការវាយតមមលៃថា
ទតើល្្ខណ្្ិច្ចសនយាមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ គឺជាការេនូទាតថ់តបបា្ទ់ដើម និងការបបា្ ់(“ SPPI”) ទលើចំនួនបបា្ទ់ដើមថដលទៅសល់។

 y  ្ ំណតស់មា្គ ល់ 32គ(vii)៖ ការបទងកើតល្្ណៈវនិិចឆេយ័សបមាប់្ ំណត ់ថាទតើហានិភយ័ឥណទានទលើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបានទ ើ្នទ�ើងជាសារ
វនដា ចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ដំបនូង ទដ្យ្ំណតវ់ធិីសានស្សបមាបប់ញ្ចនូ លពត័ម៌ានទៅ្នាខុងការវាស់ថវងមន ឥណទានថដលរពំរឹងថានរឹងបាតប់ង ់
("ECL") និងការទបជើសទរ ើស និងការអនខុមត័ទលើគំរនូថដលទបបើទដើម្វីាស់ ECL។

ពត័ម៌ានអំពីភាពមនិចបាស់ោស់មនការសន្មត និងការបា៉ា នស់ា្ម ន ថដលមានហានិភយ័ជាសារវនដា ថដលអាចទធវើឲ្យមាននិយត័ភាពទលើតមមលៃទោងមនបេព្យ
ស្ម្ម និងបំណខុ ល្នាខុងការយិបរទិចឆេេហិរញ្ញ វត្ខុនាទពលបនាទា ប ់បតរូវបានបញ្ចនូ ល្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ដនូចខាងទបកាម៖

 y ្ំណតស់មា្គ ល់ 32គ(vi) ៖ ការ្ំណតទ់លើតមមលៃសមបសបមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុថដលមនិមានេិននានយ័ថដលអាចអទងកតបាន។

 y  ្ ំណតស់មា្គ ល់ 32គ(vii) ៖ ឱនភាពមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ៖ ការសន្មតសំខាន់ៗ  ថដលទបបើ្នាខុងការបា៉ា នស់ា្ម ន លំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលអាចបបមនូលម្
វញិបាន ។

 y  ្ ំណតស់មា្គ ល់ 32គ(vii) ៖ ឱនភាពមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ៖ ្ំណតក់ារបញ្ចនូ លសមាសធាតខុទៅ្នាខុងគំរនូមនការវាស់ថវង ទលើការរពំរឹងេខុ្ទលើការ
 ខាតបងឥ់ណទាន រមួទាងំការបញ្ចនូ លពត័ម៌ានមនការបបទមើលនាទពលអនាគត ។ 

5. ការប្នូររនូបិយបណ័្ណ ពីបបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ទៅជាបបា្ទ់រៀល
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានបងាហា ញជាបបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ។ ការប្នូររនូបិយបណ័្ណ ពីបបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ទៅជាបបា្ទ់រៀល បតរូវបានទធវើទ�ើងទដើម្ី
អនខុវត្ទៅត្មទគាលការណ៍ថណនារំបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជាពា្ព់ន័្ធនរឹងការទរៀបចំ និងការ្ំណតប់ងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

 បេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបតរូវបានប្នូរត្មអបត្ នាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ ។  គណទនយ្យមនូលធនបតរូវបានប្នូរត្មអបត្បបវត្ិសានស្។ 
របាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងលេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ និងរបាយការណ៍លំហនូរេរឹ្បបា្ប់តរូវបានប្នូរទៅជាបបា្ទ់រៀល ទដ្យទបបើបបាស់

 អបត្មធ្យមទៅ្នាខុងការយិបរទិចឆេេ ។  ភាពខខុសគានា ថដលទ ើ្តទ�ើងពីការប្នូររនូបិយបណ័្ណ  បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជា “េខុនបបមរុងទលើការប្នូររនូបិយបណ័្ណ ” 

 ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍លេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ ។

 ធនាគារទបបើបបាស់អបត្ប្នូររនូបិយបណ័្ណ ដនូចខាងទបកាម៖

អបតានាកាល្ររិដ្ឆេទ

រាយការណ៍ អបតាមធនាយម

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 1 ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ = 4,075 ទរៀល 4,052 ទរៀល

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 1 ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ = 4,018 ទរៀល 4,045 ទរៀល

មែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 1 ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ = 4,037 ទរៀល មនិទបបើ
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 តួទលខជាបបា្ទ់រៀលទននះ គឺសបមាបជ់ាការបងាហា ញថតប៉ាខុទណ្្ណ នះ ទហើយមនិបតរូវបានយ្ម្ប្បសាយថាតួទលខបបា្ដ់ខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ទននះបតរូវបាន 
បដានូរទៅជាបបា្ទ់រៀល ឬគួរបតរូវបានបដានូរជាបបា្ទ់រៀល ឬនរឹងបតរូវបានបដានូរជាបបា្ទ់រៀល នាទពលអនាគតត្មអបត្បដានូរបបា្ទ់ននះឬអបត្បដានូរបបា្ទ់ផ្សងទេៀត

 ទនានះទ�ើយ ។

6. សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សាចប់បា្់្ នាខុងមដ  4,155,506  4,518,232  16,933,687  18,154,256 

សាចប់បា្ស់មមនូលជាមយួធនាគារនានា  57,160,880  17,684,114  232,930,586  71,054,770 

 61,316,386  22,202,346 249,864,273  89,209,026 

ដ្: ការខាតបងទ់លើសំវធិានធនទលើ 
ឱនភាពមនតមមលៃ (61,873)  (1,696) (252,133) (6,814)

61,254,513   22,200,650 249,612,140  89,202,212  

បថបមបបមរួលមនការខាតបងសំ់វធិានធនទលើឱនភាពមនតមមលៃមានដនូចខាងទបកាម៖

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នាមែ្ងេី1 ថខ ម្រា  1,696  -     6,814   -   

ការេិញបថន្ម   60,177   1,696   243,837    6,860  

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -    -    1,482  (46)   

នាដែងៃទី31 តខ ធ្ូ   61,873   1,696   252,133   6,814 

7. បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារនានា

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ប់ទញ្ញ ើមានកាល្ំណត ់
(មនិថមនជាសាចប់បា្ស់មមនូល)  18,058,081  -    73,586,680  -   

 បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារនានា មានកាល្ំណតច់ាបព់ី 3 ថខដល់ 6 ថខ ទហើយេេួលបានការបបា្ច់ទនាលៃ នះពី 2% ទៅ 4% ្នាខុងមយួឆ្នា  ំ។
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8. បបា្ត់មកល់ត្មចបាប់

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពាន់រ�ៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ត់មកល់ធានាទលើទដើមេខុន ្  7,500,000  7,500,000  30,562,500  30,135,000 

បបា្ប់បមរុងកាតពវ្ិច្ចទលើបបា្ប់ទញ្ញ ើ
របស់អតិែិជន ខ  16,271,135  2,401,244  66,304,875  9,648,198 

 23,771,135  9,901,244  96,867,375  39,783,198 

ក. បបាក់តមកល់ធានាដលើដ�ើមទរុន

 ទោងត្មបបកាសរបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជាទលខ ធ7-01-136 ចខុនះមែ្ងេី 15 ថខ តខុោ ឆ្នា  ំ2001 ធនាគារ តបមរូវឲ្យរ្សាបបា្ត់មកល់ត្មចបាប់
ចំនួន 10% មនទដើមេខុនរបស់ខលៃួន ។  បបា្ត់មកល់ទននះ គឺមនិអាចទបបើបបាស់្នាខុងបបតិបត្ិការបបចាមំែ្ងរបស់ខលៃួនបានទ�ើយ ប៉ាខុថន្ធនាគារអាចដ្វញិបាន 
ទៅទពលថដលធនាគារសទបមចចិត្ឈបទ់ធវើអាជីវ្ម្ម ទៅ្នាខុងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា ទដ្យស្ម័បគចិត្ ។ បបា្ត់មកល់ធានាទដើមេខុនេេួលបាន 
អបត្ការបបា្ ់0% - 0.48% (2018: 0% - 0.73%). 

ខ. បបាក់្របមរុងកាតព្វកិ្ចេ

 បបា្ប់បមរុងកាតពវ្ិច្ចគឺជាេខុនបបមរុងអប្បរមាថដលបតរូវបានគណនាត្មអបត្ 8% ចំទពានះបបា្ទ់រៀល និង 12.50% ចំទពានះរនូបិយបណ័្ណ ទផ្សងៗមន 
បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារអនិវាសនជន និងបបា្ប់ទញ្ញ ើបគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ និង បបា្់្ ម្ចអីនិវាសនជន ។ ទោងត្មបបកាស

 របស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ទលខ ធ7-018-282 បប.្. ស្ីពីការរ្សា េខុនបបមរុងកាតពវ្ិច្ចចខុនះមែ្ងេី 29 ថខ សីហា ឆ្នា  ំ2018 សបមាបប់បា្ប់ទញ្ញ ើនិងការខ្ចី
របស់ធនាគារពាណិជជា បបា្ប់បមរុងកាតពវ្ិច្ចជាបបា្ទ់រៀល និងរនូបិយបណ័្ណ ទផ្សងមនិេួលបាន ការបបា្ទ់េ។

9. ឥណទាន និងបខុទរបបទានផ្ល់ដល់អតិែិជន - សខុេ្ធ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទានពាណិជជា្ម្ម

 ឥណទានវបិារនូបន៍  8,220,144  7,021,662  33,497,087  28,213,038 

 ឥណទានរយៈទពលខលៃី  -    -    -    -   

 ឥណទានរយៈទពលថវង   7,056,409  7,022,167   28,754,867  28,215,067 

ឥណទានអនា្ទបបើបបាស់

 ឥណទានវបិារនូបន៍  12,879,818  8,055,237   52,363,008   32,365,942 

 ឥណទានរយៈទពលខលៃី  9,544,131  -     39,014,584  -   
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មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទានរយៈទពលថវង 14,637,690  14,009,333   59,648,587  56,289,500 

ឥណទានសម្ន័្ធញាតិ   15,432,417  -   62,887,099  -   

  67,770,609  36,108,399 276,165,232 145,083,547 

ដ្: ការខាតបងទ់លើសំវធិានធនទលើឱនភាពមនតមមលៃ  (59,583)  (35,842)  (242,801)  (144,013)

67,711,026  36,072,557 275,922,431 144,939,534 

ក. ការខាត្រង់ដលើសំវិធានធនដលើឱនភាពដនតដមល

(i) ការខាតបងទ់លើសំវធិានធនទលើឱនភាពមនតមមលៃថដលបានេេួលសា្គ ល់្នាខុងចំទណញ ឬខាតបតរូវបានសទង្បមានដនូចខាងទបកាម៖

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃសខុេ្ធមនឥណទាន 23,741 35,842   96,199    144,981

ការខាតបង់ល�ើឱនភាពននតន្ លៃសុទ្ធននសមតុល្យ 

ធនាគា�រ្ សេងៗ  60,177  1,696  243,837  6,860 

ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃសខុេ្ធមន 
ការវនិិទោគទផ្សងៗ  518  134,996  2,099  546,059 

84,436 172,534   342,135    697,900  

(ii) បថបមបបមរួលមនសំវធិានធនទលើការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃឥណទាន និងបខុទរបបទាន មានដនូចខាងទបកាម៖

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  35,842  -    144,013  -   

សំវធិានធនសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ  23,741  35,842  96,199  144,981 

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -    -    2,589  (968)

នាដែងៃទី 31 តខ ធូ្  59,583  35,842  242,801  144,013 
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ខ. ការវិភាគ្រំណុលតាមកាលវរាន្ត

 ឥណទាន និងបខុទរបបទានផ្ល់ដល់អតិែិជនដខុល ថដលមានកាល្ំណតដ់នូចខាងទបកាម៖ 

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

រយៈទពល 1 ថខ  7,000,000  -    28,525,000  -   

> 1 ទៅ 3 ថខ  1,009,806  -    4,114,959  -   

> 3 ទៅ 6 ថខ  3,088,733  -    12,586,587  -   

> 6 ទៅ 12 ថខ  34,977,971  15,076,899 142,535,232   60,578,980 

> 1 ទៅ 3 ឆ្នា ំ 31,303  -    127,560   -   

> 3 ទៅ 5 ឆ្នា ំ   21,163,591   21,031,500  86,241,634  84,504,567 

ទលើសពី 5 ឆ្នា ំ   499,205   -    2,034,260   -   

67,770,609 36,108,399 276,165,232 145,083,547

 សបមាបក់ារវភិាគបថន្មទលើ ឥណទាន និងបខុទរបបទានផ្ល់ដល់អតិែិជនដខុល សនូមទមើល្ំណតស់មា្គ ល់ទលខ 30ខ ។

10. ការវនិិទោគទផ្សងៗ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ការវនិិទោគទផ្សងៗ ត្មរលំស់ មែលៃទដើម 22,527,783  22,578,250  91,800,716  90,719,409 

ដ្: ការខាតបងទ់លើសំវធិានធន 
ទលើឱនភាពមនតមមលៃ  (135,514)  (134,996)  (552,220)  (542,414)

 22,392,269  22,443,254  91,248,496  90,176,995 

 ការវនិិទោគទននះគឺតំណ្ងឲ្យបបា្ត់មកល់្នាខុងការេិញមាសទៅប្រុមហ៊ខុន Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd. 
ថដលជាភាគេខុនិ្របស់ធនាគារ ។ Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd យល់បពមឲ្យការបបា្ច់ំនួន 6% ្នាខុង 1 ឆ្នា  ំ។
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 បថបមបបមរួលមនឱនភាពខាតមានដនូចខាងទបកាម៖

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  134,996  -    542,414  -   

ការបថន្ម  518  134,996  2,099  546,059 

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ - - 7,707 (3,645)

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ 135,514 134,996 552,220 542,414 

11. បេព្យស្ម្មអរនូបី

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សូហ្វតវរ

ដែលដ�ើម

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  138,577 -  556,802  -   

ការេិញបថន្ម  1,046,578 138,577  4,240,734 560,544

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -   - 31,971  (3,742)   

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ  1,185,155 138,577  4,829,507  556,802 

�កៈ រំលស់្រង្គរ

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  19,225 -  77,246  -   

រលំស់សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ  309,773 19,225  1,255,200 77,765

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -   -  8,221  (519)

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ  328,998 19,225  1,340,667  77,246 

តដមលដោង

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ  856,157 119,352  3,488,840  479,556 
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12. បេព្យ និងបរក្ិារ

2019

ការថ្លម្អ 

អគារ

ទបគឿងសងាហា រ រឹម 
នងិទបគឿងបរក្ិារ

បរក្ិារ 
ការោិល័យ

បរក្ិារ ខ្ុំព្យនូេរ័ 

នងិពត័ម៌ានវេិយា

ោនយន្ បេព្យ 

្ំពខុងបទងកើត

សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល

(្ណំតស់មា្គ ល់ 5)

ដែលដ�ើម

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ

2019 420,138 5,175 126,921 70,612 49,000 - 671,846 2,699,477

ការេិញបថន្ម 2,288 3,347 146,371 235,463 1,350 446,633 835,452  3,385,252 

ការលខុបទចាល - - - (1,556) - - (1,556)  (6,305)

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ - - - - - - -  57,475 

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 422,426 8,522 273,292 304,519 50,350 446,633 1,505,742 6,135,899

�កៈ រំលស់្រង្គរ

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ

2019 34,932 431 10,522 9,759 4,083 - 59,727 239,983

រលំស់សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ 84,407 1,423 46,170 74,176 10,002 - 216,178  875,953 

ការលខុបទចាល - - - (604) - - (604)  (2,447)

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ - - - - - - -  8,363 

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 119,339 1,854 56,692 83,331 14,085 - 275,301 1,121,852

តដមលដោង

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019 303,087 6,668 216,600 221,188 36,265 446,633 1,230,441 5,014,047

2018

ការថ្លម្អ 
អគារ

ទបគឿងសងាហា រ រឹម 
និងទបគឿងបរក្ិារ

បរក្ិារ 
ការោិល័យ

បរក្ិារ ខ្ុំព្យនូេរ័ 
និងពត័ម៌ានវេិយា

ោនយន្ សរខុប

ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ ដខុោលៃ អាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ដែលដ�ើម

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 - - - - - - -

ការេិញបថន្ម 420,138  5,175  126,921  70,612  49,000  671,846  2,717,617 

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ - - - - - -  (18,140)

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 420,138 5,175 126,921 70,612 49,000 671,846 2,699,477
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2018

ការថ្លម្អ 
អគារ

ទបគឿងសងាហា រ រឹម 
និងទបគឿងបរក្ិារ

បរក្ិារ 
ការោិល័យ

បរក្ិារ ខ្ុំព្យនូេរ័ 
និងពត័ម៌ានវេិយា

ោនយន្ សរខុប

�កៈ រំលស់្រង្គរ

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 - - - - - - -

រលំស់  34,932  431  10,522  9,759  4,083 59,727  241,596 

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ - - - - - -  (1,613)

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 34,932  431  10,522  9,759  4,083  59,727 239,983

តដមលដោង

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018 385,206 4,744 116,399 60,853 44,917 612,119 2,459,494

13. សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សិទ្ធិដប្រើបបាស់បទពនាយសកម្ 1,748,854  341,686  7,126,580  1,372,894 

 ធនាគារ បានជួលអគារការោិល័យ ។ ពត័ម៌ានអំពីការជួល ថដលធនាគារជាអនា្ជួលបតរូវបានបងាហា ញដនូចខាងទបកាម និង 
្ំណតស់មា្គ ល់ 33 (ខ)។ ពត័ម៌ានពា្ព់ន័្ធទៅនរឹងបំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានបងាហា ញទៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ 17។

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

អគារការិោល័យ

ដែលដ�ើម

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  399,845  -    1,606,577  -   

ការេិញបថន្ម  1,538,103  399,845  6,232,393  1,617,373 

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -    -    58,168  (10,796)

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ  1,937,948  399,845  7,897,138  1,606,577 

ដ្: រំលស់្រង្គរ

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  58,159  -    233,683  -   

រលំស់សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ  130,935  58,159  530,549  235,253 
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2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -    -    6,326  (1,570)

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ  189,094  58,159  770,558  233,683 

តដមលដោង

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ  1,748,854  341,686  7,126,580  1,372,894 

14. បេព្យស្ម្មទផ្សងៗ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

្ំោយ្រង់មរុន  813,899  697,385  3,316,638  2,802,093 

15. បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

គណនីសន្សំ  42,363,119  14,699,610 172,629,710  59,063,033 

បបា្ប់ទញ្ញ ើមានកាល្ំណត់  30,313,654  486,090 123,528,140  1,953,110 

គណនីចរន្  47,188,097  1,513,954  192,291,495  6,083,067 

បបា្ប់ទញ្ញ ើមាន្បមតិ  50,000  50,000  203,750  200,900 

119,914,870  16,749,654 488,653,095  67,300,110 
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 បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន បតរូវបានវភិាគដនូចខាងទបកាម៖

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ក. តាមកាលកំណត់៖

រយៈទពល 1 ថខ  89,561,262  16,213,564 364,962,143  65,146,100 

> 1 ទៅ 3 ថខ  15,862,964  90,180  64,641,578  362,343 

> 3 ទៅ 6 ថខ  731,068  245,138  2,979,102  984,965 

> 6 ទៅ 12 ថខ  12,073,953  150,772  49,201,358  605,802 

>ទលើសពី 12 ថខ  1,685,623  50,000  6,868,914  200,900 

119,914,870  16,749,654 488,653,095 67,300,110 

ខ តាមនិវាសនោ្នាន៖

និវាសនជន 40,522,389 1,505,260 165,128,735 6,048,135 

អនិវាសនជន 79,392,481 15,244,394 323,524,360 61,251,975

119,914,870 16,749,654 488,653,095 67,300,110 

គ. តាមទំនាក់ទំនង៖

មិនតមនសម្ព័ន្ធញាតិ 119,914,870 16,749,654 488,653,095 67,300,110 

ឃ. តាមអបតាការបបាក់៖

 បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជនទាងំអស់ទននះេេួលអាបត្ការបបា្ប់បចាឆំ្នា ដំនូចខាងទបកាម៖

2019 2018

គណនីសន្សំ 1% 1%

បបា្ប់ទញ្ញ ើមានកាល្ំណត់ 2.00% - 6.00% 2.00% - 6.00%

បបាក់្រដញ្ញើមានកបមិត ពរុំមាន ពរុំមាន
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16. បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

គណនី្រន្ត-ពរុំមានការបបាក់  321,843  1,224,100  1,311,510  4,918,434 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារ បតរូវបានវភិាគដនូចខាងទបកាម៖

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ក. តាមកាលកំណត់៖

រយៈដពល 1 តខ  321,843  1,224,100  1,311,510  4,918,434 

ខ. តាមទំនាក់ទំនង៖

សម្ន័្ធញាតិ 311,923 1,224,100 1,271,086 4,918,434 

មនិថមនសម្ន័្ធញាតិ 9,920 - 40,424 -

321,843 1,224,100 1,311,510 4,918,434 

គ. វិភាគនិវាសនោ្នាន៖

អនិវាសនជន 321,843 1,224,100 1,311,510 4,918,434 
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17. បំណខុ លភតិសនយា

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

វិភាគតាមកាលកំណត់ - លំហូរទឹកបបាក ់

តាមកិ្ចេសននាយាមិនទាន់ដធ្វើអ្រនាបហារ

តិចជាង 1 ឆ្នា ំ 254,293 100,000 1,036,244  401,800 

1 ឆ្នា  ំទៅ 5 ឆ្នា ំ 2,218,545 291,667 9,040,571  1,171,918  

្រំណុលភតិសននាយាសររុ្រមិនទាន់ដធ្វើអ្រនាបហារ 2,472,838 391,667 10,076,815 1,573,718

តដមល្រ្ចេថុ្រនាបន្ដន្រំណុលភតិសននាយា

រយៈទពលខលៃី 155,138 81,315 632,187 326,724

រយៈទពលថវង 1,566,332 266,962 6,382,803 1,072,653

1,721,470 348,277 7,014,990 1,399,377

្ំនួនត�លបានទទួលរា្នាល់ដៅក្ថុង្ំដណញ ឬខាត

ការបបា្ទ់លើបំណខុ លភតិសនយា 48,208 15,098 195,339 61,071 

ចំណ្យទា្េ់ងនរឹងភតិសនយារយៈទពលខលៃី 13,522 19,397 54,791 78,461 

61,730 34,495 250,130 139,532 

្ំនួនត�លបតរូវបានទទួលរា្នាល់ដៅក្ថុងរបាយការ

ណ៍លំហូរទឹកបបាក់

លំហនូរេរឹ្បបា្ភ់តិសនយាសរខុប  213,118 66,666   868,456 267,864  

18. បំណខុ លទផ្សងៗ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ការបងព់ន្ធទផ្សងទេៀត  68,558  88,017  279,373  353,652 

ចំណ្យបង្គរ និងបំណខុ លទផ្សងៗ  445,327  24,000  1,814,708  96,431 

 513,885  112,017  2,094,081  450,083 
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19. ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ

ក. ពន្ធពននាយារជាបទពនាយសកម្ - សរុទ្ធ 

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម  426,210   263,168   1,736,806   1,057,409  

ពន្ធពនយារជាបំណខុ ល  (349,771)   (88,008)  (1,425,317)   (353,616)

ពន្ធពននាយារជាបទពនាយសកម្ - សរុទ្ធ  76,439  175,160  311,489  703,793 

 ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម រមួមានគណនីដនូចខាងទបកាម៖

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ការខាតបងសំ់វធិានធនទលើឱនភាពមនតមមលៃ  51,394  34,507  209,431  138,649 

រលំស់ 6,055 (19,671) 24,674 (79,038)

សំវធិានធនទលើអត្បបទោជននិ៍ទោជិត  360  2,310  1,467  9,282 

សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម  (349,771)  (68,337)  (1,425,317)  (274,578)

បំណខុ លភតិសនយា  344,294  69,655  1,402,998  279,873 

បបា្ច់ំណនូ លបង្គរ  24,107  -    98,236  -   

ការខាតបងព់ន្ធថដលមនិបានេេួលសា្គ ល់  -    156,696  -    629,605 

 76,439  175,160  311,489  703,793 

 បថបមបបមរួលមនពន្ធពនយា - សខុេ្ធ មានដនូចខាងទបកាម៖

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  175,160  -    703,793  -   

េេួលសា្គ ល់្នាខុងរបាយការណ៍ចំទណញ ឬ ខាត  (98,721)  175,160  (400,017)  708,522 

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -   -  7,713  (4,729)

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ  76,439  175,160  311,489  703,793 
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ខ. ្រំណុលពន្ធដលើបបាក់្ំដណញប្រចាំឆ្នាំ

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  -  -    -  -   

ចំណ្យពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ  227,917  -  923,520  - 

ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបានបង់  (52,079)  -  (211,024)  -

លទម្អៀងពីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ  -    -    4,044 -   

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ  175,838  -  716,540  - 

គ. ្ំោយ/(ឥណទាន)ពន្ធដលើបបាក់្ំដណញ

 អនខុទោមត្មចបាបស់ារទពើពន្ធមនបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា ប្រុមហ៊ខុនមានកាតពវ្ិច្ចបងព់ន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ ទដ្យគណនាត្មអបត្ 20% 
មនបបា្ច់ំទណញជាបព់ន្ធ ឬ្ប៏ងព់ន្ធអប្បរមាទដ្យគណនាត្មអបត្ 1% មនបបា្ច់ំណនូ លទៅទពលថដលពន្ធមយួណ្មានចំនួនធំជាង។

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

្ំោយ/(ឥណទាន)ពន្ធដលើបបាក់្ំដណញ

ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបបចាឆំ្នា ំ  227,917 -  923,520 - 

ពន្ធពនយារ  98,721  (175,160)  400,017  (708,522)

 326,638 (175,160)  1,323,537 (708,522)

្ំោយដលើពន្ធអ្រនាប្ររមា - 5,530 - 22,369

 ការទផទាៀងផ្ទា តព់ន្ធទលើបបា្ច់ំទណញថដលបតរូវបានគណនាត្មអបត្ពន្ធផលៃនូវការ 20% ចំទពានះចំណ្យពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ/(ឥណទាន) 
ដនូចបានបងាហា ញទៅ្នាខុងបបា្ច់ំទណញ ឬខាត ដនូចខាងទបកាម៖

2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

% ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

%

បបា្ច់ំទណញ/(ខាត)មខុនដ្ពន្ធ 1,465,845 5,939,604 (1,049,459) (4,245,062)

ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញត្មអបត្ផលៃនូវការ 20% 293,169  1,187,921 20%  (209,892)  (849,013) 20%

ចំណ្យមនិអាចកាត់្ ងបាន 33,469 135,616 2% 34,732 140,491 -3%

្ំោយ/(ឥណទាន)ពន្ធដលើបបាក់្ំដណញ 326,638 1,323,537 22% (175,160) (708,522) 17%

 ការគណនាបបា្ច់ំទណញជាបព់ន្ធ គឺស្ិតទបកាមការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតមមលៃពីអាជ្ាធរពន្ធដ្រ ។
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20. ទដើមេខុន

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

% មន 
្ម្មសិេ្ធិ

ចំនួន 
ភាគហ៊ខុន

េរឹ្បបា្ ់ 
ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

% មន 
្ម្មសិេ្ធិ

ចំនួន 
ភាគហ៊ខុន

េរឹ្បបា្ ់
ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

Asia Investment and Financial 
Services Sole Co., Ltd. 60% 45,000,000 45,000,000 60% 45,000,000 45,000,000

Paradise Investment Co., Ltd. 15% 11,250,000 11,250,000 15% 11,250,000 11,250,000

PrimeStreet Advisory Co., Ltd. 25% 18,750,000 18,750,000 25% 18,750,000 18,750,000

100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000 75,000,000

(ោន់ដរៀលកំណត់សមា្នាល់ 5) 300,000,000 300,000,000

ចំនួនភាគហ៊ខុនថដលថដលបានចខុនះបញជា ីសរខុបមានចំនួន 75,000,000 ភាគហ៊ខុន (2018: 75,000,000 ភាគហ៊ខុន) ថដលមានតមមលៃទស្មើ 1 ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  
្នាខុងមយួភាគហ៊ខុន ។ ភាគហ៊ខុនទាងំអស់បតរូវបានទបានះផសាយ និងបានបងប់គបច់ំនួន។

21. ចំណនូ លពីការបបា្់

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទាន និងបខុទរបបទាន  3,546,167  273,984 14,369,069 1,108,265

ការវនិិទោគទផ្សងៗ  1,368,750  258,250 5,546,175 1,044,621

បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា  47,195  23,628 191,234 95,575

បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារនានា  277,356  2,547 1,123,846 10,303

 5,239,468  558,409  21,230,324  2,258,764 

22. ចំណ្យទលើការបបា្់

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

គណនីសន្សំ  214,966  8,730  871,042  35,313 

បបា្ប់ទញ្ញ ើមានកាល្ំណត ់និងចរន្  556,811  596  2,256,198  2,411 

បំណខុ លភតិសនយា  48,208  15,098  195,339  61,071 

 819,985  24,424  3,322,579  98,795 
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23. ចំណនូ ល្មបម និងទជើងសារសខុេ្ធ

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ទសវាទផទារបបា្ទ់ចញចនូល  54,662  515  221,490  2,083 

្មបមទផ្សងៗ  213,182  2,267  863,814  9,170 

 267,844  2,782  1,085,304  11,253 

24. ចំណនូ លទផ្សងៗ

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

្ំដណញដលើការ្រ្ដូររូ្រិយ្រណ្័្ររដទស  40,876  836  165,630  3,382 

25. ចំណ្យទលើបខុគ្គលិ្

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ទ់បៀវត្សរ ៍និងបបា្ឈ់នាួល  784,278  277,208  3,177,894  1,121,306 

អត្បបទោជនប៍ថន្ម  1,733  -    7,022  -   

អត្បបទោជនទ៍ផ្សងៗ  7,144  5,627  28,948  22,762 

 793,155  282,835  3,213,864 1,144,068 

26. រលំស់

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

រលំស់ទលើបេព្យ និងបរក្ិារ  216,178  59,727  875,953  241,596 

រលំស់ទលើបេព្យស្ម្មអរនូបី  309,773  19,225  1,255,200  77,765 

រលំស់ទលើសិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម  130,935  58,159  530,549  235,253 

 656,886  137,111  2,661,702  554,614 
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27. ចំណ្យទលើបបតិបត្ិការទផ្សងៗ

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណ្យទលើថផនា្វជិាជា ជីវៈ  1,047,361  522,850  4,243,907  2,114,928 

ចំណ្យពន្ធទផ្សងៗ  196,649  169,877  796,822  687,152 

ចំណ្យទលើជួសជខុល និងថែទាំ  56,970  11,039  230,842  44,653 

្មបមអាជ្ាបណ័្ណ  48,383  19,043  196,048  77,029 

ចំណ្យទលើេរឹ្ទភលៃើង  30,379  15,656  123,096  63,329 

ចំណ្យទលើសមាភា រៈការោិល័យ  18,288  17,506  74,103  70,812 

ចំណ្យទលើការជួល  13,522  19,397  54,791  78,461 

ចំណ្យទលើេំនា្េ់ំនងសាធារណៈ េីផសារ 
និងផសាយពាណិជជា្ម្ម  13,206  77,519  53,511  313,564 

ចំណ្យទលើធានារា៉ា បរ់ង  12,022  4,230  48,713  17,110 

ចំណ្យទលើការទធវើដំទណើ រ និងការ្មសាន្  8,940  -    36,225  -   

ចំណ្យទលើេំនា្េ់ំនង  10,452  1,158  42,352  4,684 

ចំណ្យទផ្សងៗ  271,709  130,777  1,100,964  528,993 

 1,727,881  989,052  7,001,374  4,000,715 

28. យថាភាពទលើពន្ធ
 ពន្ធបតរូវបានស្ិតទៅទបកាមការបតរួតពិនិត្យ និងត្មដ្នអទងកតទដ្យប្រុមអាជ្ាធរ ថដលផ្ល់សិេ្ធិទដ្យចបាប់្ នាខុងការដ្្ពិ់នយ័ដ្្េ់ណ្្ម្ម 
និងគិតការបបា្ ់។  ការអនខុវត្ចបាប ់និងបេប្ញ្ញត្ិពន្ធទលើបបតិបត្ិការទបចើនបបទភេអាចបបឈមនរឹងបំណ្បសាយទផ្សងៗ។

 បញ្ហា ទាងំទននះ អាចបទងកើតឲ្យមានហានិភយ័ពន្ធ ទៅ្នាខុងបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាមានល្្ណៈធំជាងទៅបបទេសដមេទេៀត ។ អនា្បគបប់គង
 

ទជឿជា្ថ់ា ការទធវើសំវធិានធនមានល្្ណៈបគបប់គាន ់ទដ្យថផ្អ្ទៅទលើការប្បសាយមននីតិ្ម្មពន្ធ ។  ្ប៏៉ាខុថន្ អាជ្ាធរជាបព់ា្ព់ន័្ធអាចនរឹងមាន
 

បំណ្បសាយខខុសគានា  ទហើយផលប៉ានះពាល់អាចមានេំហំធំ ។
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29. សម្ន័្ធញាតិ

ក. អត្តសញ្នាណរ្រស់សម្ព័ន្ធញាតិ

េំនា្េ់ំនា្រ់បស់សម្ន័្ធញាតិ ជាមយួនិងប្រុមហ៊ខុនទាងំមនូលនិងធនាគារមានដនូចខាងបកាម៖

ទំនាក់ទំនង សម្ព័ន្ធញាតិ

ប្រុមហ៊ខុនទមផ្ទា ល់ ទោងត្ម្ំណតស់មា្គ ល់ 20

សម្ន័្ធញាតិ ប្រុមហ៊ខុនស្ិតទបកាមភាគេខុនិ្ធំបំផខុតថតមយួ

អនា្បគបប់គងសំខាន់ៗ រាល់អភបិាលមនធនាគារ ថដលជាអនា្ទធវើការសទបមចចិត្សំខាន់ៗ  
ថដលទា្េ់ងទៅនរឹងេិសទៅយខុេ្ធសានស្ និងបខុគ្គលិ្បគបប់គងជានខ់្ស់របស់ធនាគារ 
(រមួបញ្ចនូ លទាងំសមាជិ្បគរួសារ)

ខ. ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល់សម្ព័ន្ធញាតិ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទាន 15,432,417  -   62,887,099  -   

គ. បបាក់្រដញ្ញើរ្រស់ធនាគារនានា

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបាក់្រដញ្ញើ   311,923 1,224,100   1,271,086  4,918,434   

ឃ. លភការររ្រស់អ្កបគ្រ់បគងសំខាន់ៗ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

2019 2018 2019 2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបាក់ដ្រៀវតនាសរ៍ និងអត្ប្រដោជន៍ 226,086 153,791 916,102 622,085
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30. ការបគបប់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ខុ
ក. ដស្ក្តីដផ្តើម និងទសនាសនៈទូដៅ

 ធនាគារបបឈមមខុខនរឹងហានិភយ័ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុដនូចខាងទបកាម៖ 

 y ហានិភយ័ឥណទាន

 y ហានិភយ័េីផសារ

 y ហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល និង

 y ហានិភយ័បបតិបត្ិការ

 ្ំណតស់មា្គ ល់ទននះ បងាហា ញពីពត័ម៌ានស្ីពី ហានិភយ័នីមយួៗ ខាងទលើរបស់ធនាគារ ថដលមានទគាលទៅ ទគាលការណ៍ថណនា ំនិង
 វធិានការរបស់ធនាគារ ទដើម្វីាស់ថវង និងចាតថ់ចងននូវហានិភយ័ថដលទ ើ្តទ�ើង និងការបគបប់គងននូវទដើមេខុនរបស់ធនាគារ។

មរុខងារបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងរ្នាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិ្ចេ

 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលរបស់ធនាគារមានការេេលួខខុសបតរូវទាងំបសរុងសបមាបក់ារបទងកើត និងបតរួតពិនតិ្យទលើប្បខណ្បគបប់គងហានិភយ័របស់ធនាគារ។ 
 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបានបទងកើតគណៈ្មា្ម ធកិារបគបប់គង បេព្យស្ម្ម និងេេួលខខុសបតរូវ្នាខុងការអនខុមត័ និងបតរួតពិនតិ្យទគាលនទោបាយបគបប់គងហានិភយ័
 របស់ធនាគារ ។

 ទគាលនទោបាយបគបប់គងហានិភយ័របស់ធនាគារ បតរូវបានបទងកើតទ�ើងទដើម្ី្ ំណតល់្្ណៈ និងវភិាគហានិភយ័ ថដលធនាគារបានបបឈម 
 ទដើម្ី្ ំណត ់និងបគបប់គងហានិភយ័ឲ្យបានសមបសប និងត្មដ្នហានិភយ័ និងការបបកានខ់ាជា បន់នូវថដន្ំណត។់ ទគាលនទោបាយ និងបបពន័្ធ

 បគបប់គងហានិភយ័ បតរូវបានពិនិត្យទ�ើងវញិជាបបចាទំដើម្ឆីលៃខុនះបញ្្ច ំងពីការផ្លៃ ស់ប្នូរល្្ខណ្េីផសារ និងស្ម្មភាពរបស់ធនាគារ ។ ធនាគារ ត្មរយៈ

 ស្ងដ់្រមនការបណ្ខុ នះបណ្្ល ការបគបប់គង និងនីតិវធិីបគបប់គងរបស់ខលៃួន គឺ្នាខុងទគាលបំណងអភវិឌ្ឍនប៍តរួតពិនិត្យថដលមានវនិយ័ និងបទងកើតការបតរួត
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ខ. ហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាហានិភយ័មនការខាតបងថ់ផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បបសិនទបើអតិែិជនឬភាគីម្ាងទេៀត មនិមានលេ្ធភាពបំទពញ

 កាតពវ្ិច្ចទៅត្ម្ិច្ចសនយា ទហើយហានិភយ័ជាចម្ងទននះ គឺទ ើ្តទចញត្មរយៈការផ្ល់ ឥណទាន និងបខុទរបបទានដល់អតិែិជន ធនាគារនានា និង
 ការវនិិទោគទលើបំណខុ ល ។  សបមាបទ់គាលបំណងរាយការណ៍អំពីការបគបប់គងហានិភយ័ធនាគារទធវើការពិចារណ្ និងដ្្រ់មួបញ្ចនូ លននូវធាតខុទាងំអស់

 មនហានិភយ័ឥណទានថដលបបឈម - ឧទាហរណ៍ ហានិភយ័ត្មកាតពវ្ិច្ចរបស់បខុគ្គលមានា ្់ៗ  ត្មតំបន ់និងហានិភយ័ត្មវស័ិយទសដឋា្ិច្ច។

 ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាការខាតបងហ់ិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បបសិនទបើអនា្ខ្ចី ឬមដគនូពាណិជជា្ម្មខ្ខានមនិបានបំទពញកាតពវ្ិច្ចទលើការបង់

 បបា្ទ់ដើមចំទពានះឥណទាន និងបខុទរបបទាន ។

(i). ការបគ្រ់បគងហានិភ័យឥណទាន

 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល បានបទងកើតគណៈ្មា្ម ធិការឥណទានធនាគារ សបមាបប់តរួតពិនិត្យហានិភយ័ឥណទាន ។ នាយ្ដ្ឋា នឥណទានទដ្យថ�្ 
 បតរូវរាយការណ៍ជនូនគណៈ្មា្ម ធិការឥណទាន ថដលេេួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបគបប់គងហានិភយ័ឥណទានរមួមានដនូចខាងទបកាម ។

 y  ការទរៀបចំទគាលនទោបាយឥណទាន ្នាខុងការពិទបគានះទោបល់ជាមយួអង្គភាពអាជីវ្ម្មថដល រមួមានតបមរូវការបេព្យបញ្្ច ំ ការវាយតមមលៃ 
ឥណទាន ការដ្្ច់ំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ និងការទធវើរបាយការណ៍ ការទរៀបចំឯ្សារ និងនីតិវធិីមនចបាប ់និងអនខុទោមត្មតបមរូវការបេប្ញ្ញត្ិ 

 និងចបាប ់។

 y  ការបទងកើតរចនាសម្ន្ធសិ័េ្ធិអំណ្ច សបមាបក់ារអនខុមត័ និងបនដាឥណទាន ។  ថដន្ំណតម់នសិេ្ធិអំណ្ច បតរូវបានចាតថ់ចងសបមាបម់នន្ី
 ឥណទានមនអង្គភាពអាជីវ្ម្ម ។  ឥណទានថដលមានេំហំធំ តបមរូវឲ្យមានការអនខុមត័ពីថផនា្ឥណទានធនាគារ បបធានថផនា្ឥណទាន  

គណៈ្មា្ម ធិការឥណទាន ឬប្រុមបបរឹ្សាភបិាល ។

 y  ទធវើការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតមមលៃហានិភយ័ឥណទាន៖ អនា្បគបប់គងឥណទានរបស់ធនាគារវាយតមមលៃរាល់ហានិភយ័ឥណទានថដលហួស្បមតិ
 ្ំណត ់មខុនទពលថដលឥណទាននានាបតរូវបានផ្ល់ជនូន អតិែិជនទដ្យអង្គភាពអាជីវ្ម្មថដលពា្ព់ន័្ធ។ ការបន្ និងការពិនិត្យទ�ើងវញិមន

 ឥណទានគឺស្ិតទៅទបកាមដំទណើ រការបតរួតពិនិត្យដនូចគានា ។
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 y  ្ បមតិទលើការបបឈម ថដលទ ើ្តពីមដគនូភាគី ភនូមសិានស្ និងឧសសាហ្ម្ម (សបមាបឥ់ណទាន និងបខុទរបបទានការធានាហិរញ្ញ វត្ខុ និងការបបឈម

 បបហា្ប់បថហល) និងទដ្យអនា្ទចញបណ័្ណ  ការចាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន ហានិភយ័េីផសារងាយបសរួល និងតំបន ់(សបមាបម់នូលបបតវនិិទោគ)។

 y  ការអភវិឌ្ឍន ៍និងការការពារ ចំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័របស់ធនាគារ ទដើម្បីងាហា ញពីចំណ្តថ់ានា ្ទ់ដ្យថផ្អ្ត្ម្បមតិហានិភយ័មនការមនិ
 េនូទាតស់ង ។ ប្បខណ្្ំណតហ់ានិភយ័បច្ចខុប្ននារមួមាន 5 ថានា ្ ់ថដលឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពី្បមតិខខុសៗ គានា មនហានិភយ័ ។ ការេេួលខខុសបតរូវចំទពានះ

 ការ្ំណតច់ំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ គឺអាបស័យទលើការអនខុមត័ចខុងទបកាយទដ្យនាយ្បបតិបត្ិ ឬគណៈ្មា្ម ធិការ បបសិនទបើសមរម្យ។ 
 ចំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ បតរូវឆលៃងកាតក់ារបតរួតពិនិត្យជាបបចា ំទដ្យអនា្បគបប់គងហានិភយ័របស់ធនាគារ ។

 y ការអភវិឌ្ឍន ៍និងរ្សាដំទណើ រការរបស់ធនាគារសបមាបវ់ាស់ថវង ECL៖ ទននះរមួបញ្ចនូ លទាងំដំទណើ រការសបមាប៖់

 - ការអនខុមត័ដំបនូង ការបញ្ជា ្ពី់ភាពបតរឹមបតរូវ និងការទធវើទតសដាេិននានយ័ែយទបកាយ (Back - testing) មនម៉ានូថដលថដលបានទបបើ 

 - ្ំណត ់និងត្មដ្នការទ ើ្នទ�ើងហានិភយ័ឥណទានជាសារវនដា និងការបទងកើតពត័ម៌ានមនការបបទមើលអនាគត ។

 y  ការពិនិត្យទ�ើងវញិននូវអនខុទោមភាព របស់អង្គភាពអាជីវ្ម្ម ទៅនរឹង្បមតិហានិភយ័ថដលបានបពមទបពៀង រមួទាងំសហបគាសថដលបាន
 ទបជើសទរ ើសហានិភយ័បបទេស និងបបទភេផលិតផល។ របាយការណ៍ទេៀងទាតស់្ីពីគខុណភាពឥណទាន បតរូវបានផ្ល់ជនូនដល់អនា្បគបប់គង

 ឥណទានរបស់ធនាគារ ថដលអាចតបមរូវឲ្យមានវធិានការថ្តបមរូវសមបសបថដលបតរូវអនខុវត្។ ទាងំទននះរាបប់ញ្ចនូ លទាងំរបាយការណ៍ថដលមាន 
ការបា៉ា នស់ា្ម នសំវធិានធនទលើ ECL។

 y  ការផ្ល់ដំបនូនា្ម ន ការថណនា ំនិងជំនាញឯ្ទេស ដល់អង្គភាពអាជីវ្ម្មទដើម្ទីលើ្្ម្ស់ការអនខុវត្ឲ្យមានបបសិេ្ធភាពបំផខុតទៅេនូទាងំធនាគារ
 

្នាខុងការបគបប់គងហានិភយ័ឥណទាន។

 អង្គភាពអាជីវ្ម្មនីមយួៗ តបមរូវឲ្យអនខុវត្ទគាលនទោបាយ និងនីតិវធិីឥណទានរបស់ធនាគារទដ្យមានការអនខុមត័ពីអាជ្ាធរឥណទានទដើម្ទីផទារ
 សិេ្ធិពីគណៈ្មា្ម ធិការឥណទានធនាគារ។ អង្គភាពអាជីវ្ម្មនីមយួៗ មានបបធានថផនា្ហានិភយ័ឥណទានថដលរាយការណ៍អំពីបញ្ហា ទា្េ់ងនរឹង

 ឥណទានដល់អនា្បគបប់គងមនូលដ្ឋា ន និងគណៈ្មា្ម ធិការឥណទានធនាគារ ។ អង្គភាពអាជីវ្ម្មនីមយួៗ េេួលខខុសបតរូវចំទពានះគខុណភាព និង 
ដំទណើ រការមនផលបបតឥណទានរបស់ខលៃួន និង បតរួតពិនិត្យ និង បគបប់គងហានិភយ័ឥណទានទាងំអស់ទៅ្នាខុងផលបបតរបស់ខលៃួន រមួទាងំថបបបេ

 ថដលមានការអនខុមត័ពីការោិល័យ្ណ្ដា ល។

 សវន្ម្មមផទា្នាខុងមនអង្គភាពអាជីវ្ម្ម និងដំទណើ រការរបស់អនា្បគបប់គងឥណទានធនាគារបតរូវបានទធវើទដ្យសវន្ម្មមផទា្នាខុង។

(ii). ការប្រមូលផ្ដថុំហានិភ័យ

 ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលធនាគារបានបទងកើត គណៈ្មា្ម ធិការឥណទានរបស់ធនាគារសបមាបប់តរួតពិនិត្យទៅទលើហានិភយ័ឥណទាន។ អគ្គនាយ្ដ្ឋា ន
 ឥណទានរបស់ធនាគារដ្ចទ់ដ្យថ�្ រាយការណ៍ទៅកាន ់គណៈ្មា្ម ធិការឥណទានរបស់ធនាគារថដលេេួលខខុសបតរូវទៅទលើការបគបប់គង 

ហានិភយ័ឥណទានរបស់ធនាគារ បនូ្រមួនិងខាងទបកាមមានដនូចជា៖

 ត្រាងខាងទបកាមបងាហា ញពីការបបឈមនរឹងហានិភយ័អតិបរមារបស់ធនាគារ ចំទពានះហានិភយ័ឥណទាន្នាខុងត្រាងតខុល្យការ និងឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
 ទបរៅត្រាងតខុល្យការ ទដ្យមនិគិតពីបេព្យបញ្្ច ំ ឬការពបងរឹង ឥណទានដមេទេៀត។ សបមាបប់េព្យស្ម្ម្នាខុងត្រាងតខុល្យការ ការបបឈមនរឹងហានិភយ័

 ឥណទាន ទស្មើនរឹងតមមលៃទោងរបស់វា។ ចំទពានះបំណខុ លយថាភាព ការបបឈមនរឹងហានិភយ័ឥណទានអតិបរមា គឺជាចំនួនអតិបរមាថដលធនាគារបតរូវបង ់
 បបសិនទបើកាតពវ្ិច្ចមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានទសនាើសខុំ ។ ចំទពានះ្ិច្ចសនយាឥណទាន ការបបឈមទៅនរឹងហានិភយ័ឥណទានអតិបរមា គឺជាចំនួន

 េរឹ្បបា្ប់គបប់គានម់នឥណទានថដលមនិទានដ់្ទចញទដ្យអតិែិជន ។
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ការប្រឈមនឹងប្រដភទហានិភ័យឥណទាន

ការបបឈមនរឹងហានិភយ័ 
ឥណទានអតិបរមា

ការបបឈមនរឹងហានិភយ័ 
ឥណទានអតិបរមា

ការដ្្ប់េព្យបញ្្ច ំ/ 
ការពបងរឹងឥណទាន

ថផន្ា ខលៃនះមនបេព្យបញ្្ច /ំ 
ការពបងរឹងឥណទាន

មនិមានការធានា 
និងគា្ម នបេព្យបញ្្ច ំ/
ការពបងរឹងឥណទាន

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

% % %

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019

ធាតរុនានាក្ថុងរបាយការណ៍ 

រា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ ់
សមមនូល- ដខុល  61,316,386  249,864,273  -    -   100%

បបា្ប់ទញ្ញ ើជាមយួ 
ធនាគារនានា- ដខុល  18,058,081  73,586,680  -    -   100%

ឥណទាន និងបខុទរបបទាន 
ផដាល់ដល់អតិែិជន-ដខុល  67,770,609  276,165,232 74%  -   26%

ការវនិិទោគទផ្សងៗ-ដខុល  22,527,783  91,800,716  -    -   100%

សររុ្រ  169,672,859  691,416,901 

ធាតរុនានាដបរៅរបាយការណ៍ 

រា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

បំណខុ លយថាភាព  901,775  3,674,733 69%  -   31%

្ិច្ចសនយា  2,606,046  10,619,637 62%  -   38%

សររុ្រ  3,507,821  14,294,370 

ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទានអតិបរមា

ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទានអតិបរមា

ការដ្្ ់
បេព្យបញ្្ច ំ/ 

ការពបងរឹងឥណទាន

ថផនា្ខលៃនះមន 
បេព្យបញ្្ច ំ/ 

ការពបងរឹងឥណទាន

មនិមានការធានា 
និងគា្ម នបេព្យ បញ្្ច ំ/ 
ការពបងរឹងឥណទាន

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

% % %

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

ធាតរុនានាក្ថុងរបាយការណ៍ 

រា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ ់
សមមនូល - ដខុល  22,202,346  89,209,026  -    -   100%

ឥណទាន និងបខុទរបបទាន 
ផដាល់ដល់អតិែិជន - ដខុល  36,108,399  145,083,547 99.9%  -    0.01%  

ការវនិិទោគទផ្សងៗ - ដខុល  22,578,250  90,719,409  -    -   100%

សររុ្រ  80,888,995  325,011,982 
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ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទានអតិបរមា

ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទានអតិបរមា

ការដ្្ ់
បេព្យបញ្្ច ំ/ 

ការពបងរឹងឥណទាន

ថផនា្ខលៃនះមន 
បេព្យបញ្្ច ំ/ 

ការពបងរឹងឥណទាន

មនិមានការធានា 
និងគា្ម នបេព្យ បញ្្ច ំ/ 
ការពបងរឹងឥណទាន

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

% % %

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

ធាតរុនានាដបរៅរបាយការណ៍ 

រា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

បំណខុ លយថាភាព  17,096  68,692  -    -   100%

សររុ្រ  17,096  68,692 

 ការប្រមូលផ្ដថុំហានិភ័យវិភាគតាមប្រដភទអាជីវកម្

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019

សាចប់បា្ ់ 
និងសាចប់បា្ ់
សមមនូល - ដខុល

បបា្ប់ទញ្ញ ើ 
ទៅធនាគារ 
នានា - ដខុល

ឥណទាន និង 
បខុទរបបទានផដាល់ដល់ 

អតិែិជន - ដខុល

ការវនិិទោគ 
ទផ្សងៗ - ដខុល

សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

បបពន័្ធផ្សពវផសាយពត័ម៌ាន  
និង េនូរគមនាគមន ៍  -    -    14,006,189  -    14,006,189 

ពាណិជជា្ម្ម  -    -    46,260  -    46,260 

អចលនបេព្យ  -    -    31,397,481  -    31,397,481 

បគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ  61,316,386  18,058,081  -    -    79,374,467 

្ម្ចបីខុគ្គលិ្  -    -    550,601  -    550,601 

ទផ្សងៗ  -    -    21,770,078   22,527,783  44,297,861

សរខុប  61,316,386  18,058,081  67,770,609   22,527,783  169,672,859  

សររុ្រ (ោន់ដរៀល – កំណត់សមា្នាល់ 5)  249,864,273  73,586,680  276,165,232   91,800,716  691,416,901  

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

បបពន័្ធផ្សពវផសាយពត័ម៌ាន  
និង េនូរគមនាគមន ៍  -    -    14,043,828  -    14,043,828 

ពាណិជជា្ម្ម  -    -    49,999  -    49,999 

អចលនបេព្យ  -    -    22,014,572  -    22,014,572 

បគឹះរា្នានហិរញ្ញវត្ថុ  22,202,346  -    -    -    22,202,346 

ទផ្សងៗ  -    -    -     22,578,250     22,578,250 

សរខុប  22,202,346  -    36,108,399   22,578,250  80,888,995    

សររុ្រ (ោន់ដរៀល – កំណត់សមា្នាល់ 5)  89,209,026  -    145,083,547   90,719,409    325,011,982   
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 ការប្រមូលផ្ដថុំហានិភ័យវិភាគតាមនិវាសោ្នាន និងទំនាក់ទំនង និងការប្រឈមដៅនឹងហានិភ័យដនឥណទាន និង្ររុដរប្រទានធំៗ ៖

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ

ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018 ឆ្នា  ំ2019 ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានទ់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

វិភាគតាមនិវាសោ្នាន៖

និវាសជន  67,770,609  36,108,399 276,165,232 145,083,547 

វិភាគតាមទំនាក់ទំនង៖

អតិែិជនខាងទបរៅ  51,787,591  36,108,399 211,034,434   145,083,547 

ឥណទានបខុគ្គលិ្  550,601  -    2,243,699  -   

សម្ន័្ធញាតិ  15,432,417  -   62,887,099  -   

 67,770,609  36,108,399 276,165,232 145,083,547 

តាមហានិភ័យ៖

ហានិភយ័េំហំធំ (*)  49,088,877  28,053,162 200,037,174    112,717,605

ហានិភយ័េំហំតនូច  18,681,732  8,055,237  76,128,058  32,365,942 

 67,770,609     36,108,399 276,165,232   145,083,547 

 (*)  ហានិភយ័េំហំធំ បតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យបបកាសរបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ថាជាហានិភយ័ដខុលមនសមតខុល្យសរខុបមនឥណទាន និង
 

បខុទរបបទានជាមយួអនា្េេួលផលថតមយួថដលមានចំនួនទលើសពី 10% មនបេព្យសម្ត្ិសខុេ្ធរបស់ធនាគារ ។ ផលប៉ានះពាល់ទននះ គឺខ្ស់ជាងឥណទាន  
ឬ្ិច្ចសនយា ថដលទៅសល់ និងឥណទាន ឬ្ិច្ចសនយាថដលបានអនខុមត័ ។

(iii). បទពនាយ្រញ្នាំ

 ខណៈទពលថដលការបបឈមនរឹងហានិភយ័អតិបរមារបស់ធនាគារ គឺជាតមមលៃទោងរបស់បេព្យស្ម្ម ឬ្នាខុង្រណីឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទៅទបរៅ
 ត្រាងតខុល្យការ គឺចំនួនេរឹ្បបា្ថ់ដលបានធានា ការសនយាផដាល់ឲ្យ ការេេួលយ្ ឬការយល់បពម ហានិភយ័ទាងំទនានះេំនងអាចទាបជាងទដ្យសារថត 

ការកាត់្ ងបេព្យបញ្្ច ំ ការធានាឥណទាន និងស្ម្មភាពទផ្សងទេៀតទដើម្កីាតប់ន្យហានិភយ័។

 ការពិពណ៌នាអំពីបេព្យបញ្្ច ំសបមាបប់បទភេមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុនីមយួៗ បតរូវបានបងាហា ញដនូចខាងទបកាម៖

 រា្់បបាក់ និងរា្់បបាក់សមមូល បបាក់្រដញ្ញើជាមួយធនាគារនានា និងការវិនិដោគដផនាសងៗ

 បេព្យបញ្្ច ំជាេនូទៅមនិបតរូវបានថសវងរ្សបមាបប់េព្យស្ម្មទាងំទននះទេ ។

 ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល់អតិែិជន ្រំណុល និងការសននាយាយថាភាព

 ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ដល់អតិែិជន បំណខុ លយថាភាព និងការសនយា ជាធម្មត្បតរូវមានដ្្ជ់ាបេព្យបញ្្ច ំ្នាខុង្បមតិណ្មយួ។ 
 ជាពិទសសហានិភយ័ទលើឥណទានទគហដ្ឋា ន ជាេនូទៅបតរូវបានធានាទពញទលញទដ្យទគហដ្ឋា ន ។
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 ត្រាងខាងទបកាមទននះសទង្បអំពីការធានាទលើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខលៃួន៖

បេព្យបញ្្ច ំ/ការពបងរឹងឥណទាន

ឥណទានពខុំមាន 
ការធានា សរខុបបេព្យ បេព្យស្ម្មចល័ត

គណនីមាន 
កាល្ំណត់ ទផ្សងៗ

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ 
ដល់អតិែិជន - ដខុល  50,435,194  -    -    -    17,335,415  67,770,609 

បំណខុ លយថាភាព  620,000  -    -    -    281,775  901,775 

្ិច្ចសនយា  1,606,046  -    -    -    1,000,000  2,606,046 

 52,661,240  -    -    -    18,617,190  71,278,430 

ោន់ដរៀល (កំណត់សមា្នាល់ 5) 214,594,553  -    -    -    75,865,049 290,459,602 

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ 
ដល់អតិែិជន - ដខុល  36,058,400  -    -    -    49,999  36,108,399 

បំណខុ លយថាភាព  -    -    -    -    17,096  17,096 

 36,058,400  -    -    -    67,095  36,125,495 

ោន់ដរៀល (កំណត់សមា្នាល់ 5) 144,882,651  -    -    -    269,588 145,152,239 

(iv). គរុណភាពដនឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល់អតិែិជន�រុល

 ទដ្យអនខុទោមត្មទសច្្ីថណនារំបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ទលខ ធ7-017-344 ចំណ្តថ់ានា ្ឥ់ណទាននីមយួៗ ទោងទៅត្ម
 

គខុណភាពឥណទានដនូចខាងទបកាម៖

ឥណទានធម្តា៖

 ឥណទានថដលទៅសល់ បតរូវបានេនូទាតស់ងទានទ់ពលទវោ និងមនិជាបស់ង្សយ័សបមាបក់ារេនូទាតស់ងនាទពលអនាគត ។ ការេនូទាតស់ង  
បតរូវបានទធវើទ�ើងត្ម្ិច្ចសនយា ទហើយអតិែិជនមនិបងាហា ញពីភាពេនទ់ខសាយ មនលេ្ធភាព្នាខុងការេនូទាតស់ង អាជីវ្ម្ម លំហនូរេរឹ្បបា្ ់និងស្ានភាព

 ហិរញ្ញ វត្ខុទនានះទ�ើយ ។

ឥណទានឃ្នាំដមើល៖

 ឥណទានថដលទៅ្នាខុងចំណ្តថ់ានា ្ទ់ននះ បតរូវបានការពារនាទពលបច្ចខុប្ននា ទហើយបបថហលជាមនិអាចហួសកាល្ំណតទ់េ ប៉ាខុថន្វាបងាហា ញពីភាព
 េនទ់ខសាយថដលអាចជនះឥេ្ធិពលោ៉ា ងធ្ងនធ់្ងរដល់ការេនូទាតស់ងរបស់ ន្ូនបំណខុ លទៅកាលបរទិចឆេេនាទពលអនាគត បបសិនទបើមនិបានថ្តបមរូវឱ្យបាន
 

ទានទ់ពលទវោ និងយ្ចិត្េខុ្ដ្្ពី់បគរឹនះស្ាន។

 ភាពេនទ់ខសាយទននះរាបប់ញ្ចនូ ល ប៉ាខុថន្មនិបតរូវបាន្ំណតច់ំទពានះនិនានា ការែយចខុនះមនបបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មរបស់មដគនូភាគី ឬស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ
 របស់ខលៃួន និងស្ានភាពទសដឋា្ិច្ច និងល្្ខណ្េីផសារថដល អាចប៉ានះពាល់ដល់បបា្ច់ំទណញ និងលេ្ធភាពេនូទាតស់ងនាទពលអនាគតរបស់ខលៃួន ឬ
 ស្ានភាពកានថ់តោ៉ា បយ់ខុឺនមនបេព្យបញ្្ច ំ។ ចំណ្តថ់ានា ្ទ់ននះមានសនិទានភាពផ្ទា ល់ខលៃួនោ៉ា ងចបាស់ោស់ ទហើយមនិគួរទបបើជាការសបមបសបមរួលរវាង

ឥណទានធម្មត្ និងឥណទានទបកាមសដាងដ់្រទេ ។
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ឥណទានដបកាមស្ដង់ោរ៖

 ឥណទានថដលបានចាតថ់ានា ្ទ់ៅ្នាខុងចំណ្តថ់ានា ្ទ់ននះ បងាហា ញពីភាពេនទ់ខសាយគួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់ ទហើយមនិបតរូវបានការពារបគបប់គានទ់ដ្យ
 

អាជីវ្ម្មបច្ចខុប្ននា ឬស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ និងលេ្ធភាពសងរបស់ ន្ូនបំណខុ លទេ ។  និោយឱ្យចំទៅបបភពទដើមមនការសងបំណខុ លគឺមនិបគបប់គាន់
 ទដើម្េីនូទាតប់ំណខុ លទនានះទេ ទដ្យមនិគិតពីបបា្ច់ំណនូ លថដលបានម្ពីបបភពបនាទា បប់ន្សដំនូចជាល្ប់េព្យបញ្្ច ំជាទដើម។

 ្ត្្ថដលនាឱំ្យមានចណំ្តថ់ានា ្ឥ់ណទានទបកាមស្ងដ់្ររមួមាន៖

 y ន្ូនបំណខុ លគា្ម នលេ្ធភាពទដើម្បីំទពញត្មល្្ខណ្មនការេនូទាតស់ងបបា្ត់្ម្ិច្ចសនយា

 y  ស្ានភាពទសដឋ្ា ចិ្ច និងេីផសារមនិអទំណ្យផល ថដលអាចជនះឥេ្ធពិលោ៉ា ងធ្ងនធ់្ងរដល់អាជីវ្ម្ម និងបបា្ច់ទំណញរបស់មដគនូភាគនីាទពលអនាគត

 y ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុេនទ់ខសាយ និង / ឬ អសមត្ភាពរបស់មដគនូភាគីទដើម្បីទងកើតលំហនូរេរឹ្បបា្ប់គបប់គានទ់ដើម្បីំទពញការេនូទាតស់ង

 y  ភាពលំបា្ថដលបានជួបបបេនះទដ្យមដគនូភាគី ្នាខុងការេនូទាតស់ងឥណទានទផ្សងទេៀត ថដលផ្ល់ទដ្យបគរឹនះស្ាន ឬទដ្យស្ាបន័ទផ្សងៗទេៀត 
ទៅទពលមានពត័ម៌ានអាចទបបើបបាស់បាន និង

 y ការបំពានទលើ្ិច្ចបពមទបពៀងហិរញ្ញ វត្ខុទដ្យមដគនូភាគី។

ឥណទានជា្់រសងនាស័យ៖

 ឥណទានថដលបានចាតថ់ានា ្ទ់ៅ្នាខុងបបទភេទននះ បងាហា ញពីភាពេនទ់ខសាយធ្ងនធ់្ងរជាងចំណ្តថ់ានា ្ឥ់ណទានទបកាមសដាងដ់្រ ថដលការបបមនូលបាន 
ម្វញិបគបច់ំនួន ថផ្អ្ទលើមនូលដ្ឋា នមនដំទណើ រទហតខុថដលមានបសាប ់ល្្ខណ្ ឬតមមលៃមនបេព្យបញ្្ច ំមានការសង្សយ័ខ្ស់ ឬមនិអាចបបមនូលបានវញិ។  
ការរពំរឹងេខុ្ថានរឹងបាតប់ងគឺ់ខ្ស់ ទទានះបីជាចំនួនពិតបបា្ដទៅមនិទានប់ាន្ំណតស់បមាបទ់ពលទននះ្ទ៏ដ្យ ។

ឥណទានខាត្រង់៖

 ឥណទានថដលបតរូវបានចាតថ់ានា ្ថ់ាជាការបាតប់ង ់គឺទៅទពលថដលវាមនិអាចបបមនូលបានម្វញិ ទហើយការេនូទាតស់ងវញិអាចមានចនំនួតចិតចួ ឬ
 

បបមនូលមនិបានទសានះ ។

ការទទួលរ្ានាល់ដលើការរំពឹងទរុកដលើការខាត្រង់ឥណទាន

 ធនាគារអនខុវត្វធិីសានស្ 3 ដំណ្្ក់ាល ទដ្យថផ្អ្ទលើការផ្លៃ ស់ប្នូរគខុណភាពឥណទានចាបត់្ងំពីមានការេេួលសា្គ ល់ដំបនូង៖

វធិីសានស្ 3 ដំណ្្ក់ាល

ដំណ្្ក់ាលេី 1 ដំណ្្ក់ាលេី 2 ដំណ្្ក់ាលេី 3

ដំទណើ រការ ទបកាមដំទណើ រការ មនិដំទណើ រការ

ការេេួលសា្គ ល់ឥណទានថដលរ ំ
ពរឹងថានរឹងបាតប់ង់

រពំរឹងថានរឹងបាតប់ងរ់យៈទពល 
12 ថខ

រពំរឹងថានរឹងបាតប់ងទ់ពញ 
អាយខុកាល

រពំរឹងថានរឹងបាតប់ង ់
ទពញអាយខុកាល

ល្្ណៈវនិិចឆេយ័ មនិមានការទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា
ទលើហានិភយ័ឥណទានទេ

ហានិភយ័ឥណទានថដលបានទ ើ្ន
ទ�ើងជាសារវនដា

ឥណទានថដលមាន 
ឱនភាព

មនូលដ្ឋា នមនការគណនា 
ចំណនូ លជាបបា្ច់ំទណញ

តមមលៃទោងដខុល តមមលៃទោងដខុល តមមលៃទោងដខុល

 ធនាគារនរឹងវាស់ថវងទលើការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ទដ្យទបបើវធិីសានស្េនូទៅ ។ វធិីសានស្េនូទៅរមួមាន ការថញ្អតិែិជនទចញជា 
 3 ដំណ្្ក់ាលទផ្សងៗ គានា  ទដ្យទោងទៅត្មល្្ណៈវនិិចឆេយ័ដំណ្្ក់ាល ទដ្យទធវើការវាយតមមលៃហានិភយ័ឥណទាន។ ទលើការរពំរឹងេខុ្ទលើការ
 

ខាតបងឥ់ណទាន រយៈទពល 12 ថខ នរឹងបតរូវបានគណនាសបមាបដ់ំណ្្ក់ាលេី 1 ខណៈការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទានទពញអាយខុកាល  
នរឹងបតរូវបានគណនាសបមាបដ់ំណ្្ក់ាលេី 2 និងដំណ្្ក់ាលេី 3 ។ នាការយិបរទិចឆេេរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារនរឹងវាយតមមលៃហានិភយ័ឥណទាន
ទៅត្មគណនីនីមយួៗ ទបើទបបៀបទធៀបនរឹង្បមតិហានិភយ័ទៅទពលផដាល់ឲ្យ។
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ឥណទានរយៈដពលតវង (ដប ើ្នជាងមួយឆ្នា)ំ

�ំោក់កាល រា្នានភាពហានិភ័យឥណទាន ្ំោត់ថា្នាក់ ្ំនួនដែងៃហួសកាលកំណត់ សរ្ុ នាករណ៍ដនការយឺតោ៉នាវ

1 មនិមានការទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដាទលើ 
ហានិភយ័ឥណទានទេ

ឥណទានធម្មត្ 0 ដល់ 30 មែ្ង ដំទណើ រការ

2 ហានិភយ័ឥណទានបាន 
ទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា

ឥណទានឃ្លៃ ទំមើល 30 ដល់ 90 មែ្ង ទបកាមដំទណើ រការ

ឥណទានទបកាមសដាងដ់្រ 90 ដល់ 180 មែ្ង

3 ឥណទានមានឱនភាព ឥណទានជាបស់ង្សយ័ 180 ដល់ 360 មែ្ង មនិដំទណើ រការ

ឥណទានខាតបង់ ទលើសពី 360 មែ្ង

ឥណទានរយៈដពលខល ី(1 ឆ្នា ំឬតិ្ជាង)

�ំោក់កាល រា្នានភាពហានិភ័យឥណទាន ្ំោត់ថា្នាក់ ្ំនួនដែងៃហួសកាលកំណត់ សរ្ុ នាករណ៍ដនការយឺតោ៉នាវ

1 មនិមានការទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា 
ទលើហានិភយ័ឥណទានទេ

ឥណទានធម្មត្ 0 ដល់ 14 មែ្ង ដំទណើ រការ

2 ហានិភយ័ឥណទានបាន 
ទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា

ឥណទានឃ្លៃ ទំមើល 15 ដល់ 30 មែ្ង ទបកាមដំទណើ រការ

ឥណទានទបកាមសដាងដ់្រ 31 ដល់ 60 មែ្ង

3 ឥណទានមានឱនភាព ឥណទានជាបស់ង្សយ័ 61 ដល់ 90 មែ្ង មនិដំទណើ រការ

ឥណទានខាតបង់ ទលើសពី 91 មែ្ង

 ធនាគារនរឹងទបបើបបាស់ចំនួនមែ្ងហួសកាល្ំណតស់ង និងចំណ្តថ់ានា ្រ់បស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា សបមាបល់្្ណៈវនិិចឆេយ័្នាខុងការថបងថច្
 ដំណ្្ក់ាល ។ ដនូចគានា ទននះផងថដរ ធនាគារនរឹងបទងកើតការដ្្ពិ់នទាខុឥណទាន ឬធាតខុថដលអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាននាទពលអនាគត ទៅទពលមានពត័ម៌ាន 

កានថ់តងាយបសរួលរ្ ។ ទៅទពលអនខុវត្បបពន័្ធដ្្ពិ់នទាខុឥណទាន ្បមតិហានិភយ័ធាលៃ ្ច់ខុនះទេវដង ឬទបចើនជាងទននះ ទបើទបបៀបទធៀបទៅនរឹង្បមតិ
 ហានិភយ័ទៅទពលផដាល់ឲ្យ គណនីបតរូវចាតថ់ានា ្ទ់ៅដំណ្្ក់ាលេី 2។

 សបមាបប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានល្្ណៈរយៈទពលខលៃី វធិីសានស្សាមញ្ញនរឹងបតរូវបានអនខុមត័ ទៅទពលថដលវាមនិតបមរូវឲ្យមានល្្ណៈ
 វនិិចឆេយ័ជាជំហានៗ។ ទៅ្នាខុង្រណីទននះវានរឹងបតរូវបានថបងថច្ជាឥណទានដំទណើ រការ (ដំណ្្ក់ាលេី 1) ឬឥណទានមនិដំទណើ រការ។
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 ត្រាងខាងទបកាមសទង្បពីគខុណភាពឥណទានមនហិរញ្ញប្ទានដខុលរបស់ធនាគារ ទដ្យទោងត្មចំណ្តថ់ានា ្ខ់ាងទលើ។

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019

ដំណ្្ក់ាលេី 1 ដំណ្្ក់ាលេី 2 ដំណ្្ក់ាលេី 3 សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល់  

អតិែិជនតាមរំលស់ដែលដ�ើម

ឥណទានធម្មត្  67,770,609  -    -    67,770,609 

ឥណទានឃ្លៃ ទំមើល  -    -    -    -   

ឥណទានទបកាមសដាងដ់្រ  -    -    -    -   

ឥណទានជាបស់ង្សយ័  -    -    -    -   

 67,770,609  -    -    67,770,609 

សំវធិានធនខាតបង់  (59,583)  (59,583)

តដមលដោង  67,711,026  -    -    67,711,026 

តដមលដោង (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់5) 275,922,431 - - 275,922,431

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដំណ្្ក់ាលេី 1 ដំណ្្ក់ាលេី 2 ដំណ្្ក់ាលេី 3 សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល ់

អតិែិជនតាមរំលស់ដែលដ�ើម

ឥណទានធម្មត្  36,108,399  -    -    36,108,399 

ឥណទានឃ្លៃ ទំមើល  -    -    -    -   

ឥណទានទបកាមសដាងដ់្រ  -    -    -    -   

ឥណទានជាបស់ង្សយ័  -    -    -    -   

 36,108,399  -    -    36,108,399 

សំវធិានធនខាតបង់  (35,842)  (35,842)

តដមលដោង  36,072,557  -    -    36,072,557 

តដមលដោង(ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់5) 144,939,534 - - 144,939,534

ការោក់្រញចេលូព័ត៌មានដលើការប្រដមើលអនាគត

 ធនាគារដ្្ប់ញ្ចនូ លពត័ម៌ានទលើការបបទមើលអនាគត ទដ្យការវាយតមមលៃទាងំទលើថាទតើ ហានិភយ័ឥណទានរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបាន
 ទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដាចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ដំបនូង និងការវាស់ថវង ECL។
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 ពត័ម៌ានខាងទបរៅថដលបតរូវបានពិចារណ្រមួមានេិននានយ័ទសដឋា្ិច្ច និងការពយា្រណ៍ថដលបានទបានះពខុម្ផសាយទដ្យស្ាបន័រដ្ឋា ភបិាល និង
 

អាជ្ាធររនូបិយវត្ខុទៅ្នាខុងបណ្្បបទេសថដលធនាគារទធវើបបតិបត្ិការថដលមានអង្គការអនដារជាតិធំៗ ដនូចជាមនូលនិធិរនូបិយវត្ខុអនដារជាតិ និងវស័ិយឯ្ជន 

 
និងការសិ្សារបស់អនា្ពយា្រណ៍ ។

 ធនាគារបាន្ំណត ់និងចងប្ងឯ្សារគនលៃរឹនះមនហានិភយ័ឥណទាន និងឥណទានខាតបងស់បមាបផ់លបបត ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បសបត្ម
 បបទេសនីមយួៗ ទហើយទបបើការវភិាគេិននានយ័បបវត្ិសានស្ បានបា៉ា នស់ា្ម នេំនា្េ់ំនងរវាងអទែរមា៉ា ប្រូទសដឋា្ិច្ច និងហានិភយ័ឥណទាន និង 

ឥណទានខាតបង។់

(v). គណនីដកើតដ�ើងពីការរំពឹងទរុកដលើការខាត្រង់ឥណទាន

សំវិធានធនដលើការខាត្រង់

 ត្រាងខាងទបកាមបងាហា ញពកីារទផទាៀងផ្ទា ត ់ទលើសំវធិានធនខាតបងត់្មការចាតថ់ានា ្ឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុនាទដើម និងចខុងការយិបរទិចឆេេ។

2019

ដំណ្្ក់ាលេី 1 ដំណ្្ក់ាលេី 2 ដំណ្្ក់ាលេី 3 សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល ់

អតិែិជនតាមរំលស់ដែលដ�ើម

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា  35,842  -    -    35,842 

បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំបនូង ឬបានេិញែ្មី  23,741  -    -    23,741 

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ  59,583  -    -    59,583 

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ (ពានទ់រៀល - ្ំណតស់មា្គ ល់5) 242,801  -    -   242,801

2018

ដំណ្្ក់ាលេី 1 ដំណ្្ក់ាលេី 2 ដំណ្្ក់ាលេី 3 សរខុប

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល ់

អតិែិជនតាមរំលស់ដែលដ�ើម

នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា - - - -

បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំបនូង ឬបានេិញែ្មី  35,842  -    -    35,842 

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ  35,842  -    -    35,842 

នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ (ពានទ់រៀល - ្ំណតស់មា្គ ល់5) 144,013  -    -    144,013 

គ. ហានិភ័យទីផនាសារ

 ហានិភយ័េីផសារគឺជាហានិភយ័ថដលមានការផ្លៃ ស់ប្នូរតមមលៃេីផសារ - ឧទាហរណ៍ អបត្ការបបា្ ់អបត្ប្នូររនូបិយបណ័្ណ បរទេស និងតមមលៃមនូលធន - នរឹង

 មានផលប៉ានះពាល់ដល់បបា្ច់ំណនូ លរបស់ធនាគារ ឬតមមលៃមនការកានក់ាបឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ។  ទគាលបំណងមនការបគបប់គងហានិភយ័េីផសារ គឺទដើម្ី
 បគបប់គង និងបតរួតពិនិត្យហានិភយ័េីផសារត្មបា៉ា រា៉ា ថម៉ាបតថដលអាចេេួលយ្បាន ខណៈទពលថដលមានការបទងកើនននូវបបសិេ្ធភាព្នាខុងការេេួលបាន

 ចំណនូ លម្វញិ ។
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(i). ហានិភ័យអបតាការបបាក់

 ហានិភយ័អបត្ការបបា្ ់សំទៅទលើការខាតបងន់នូវបបា្ច់ំណនូ លការបបា្ស់ខុេ្ធ ទដ្យសារថតការថបបបបរួលមន្បមតិអបត្ការបបា្ ់និងការផ្លៃ ស់ប្នូរ 
ទៅ្នាខុងសមាសភាពមនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល ។  ហានិភយ័អបត្ការបបា្ ់បតរូវបានចាតថ់ចងត្មរយៈការបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់ត ់ទលើចំណនូ លមនការ

 បណ្្្េ់ខុន តមមលៃសមបសប និងតមមលៃទដើមមនមនូលនិធិ ។ សក្ានខុពលមនការធាលៃ ្ច់ខុនះចំណនូ លការបបា្ស់ខុេ្ធ បណ្្លម្ពីការថបបបបរួលអបត្ការបបា្់
 

ថដលខខុសបបប្តី បានបតរួតពិនិត្យទដ្យទធៀបទៅនរឹង្បមតិអាចេេួលយ្បានមនហានិភយ័ ។

 ត្រាងខាងទបកាមទននះសទង្បពីហានិភយ័អបត្ការបបា្រ់បស់ធនាគារ ។ ត្រាងទននះចង្អខុលបងាហា ញពីរយៈទពលថដលឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ្ំណត់
 មែលៃទ�ើងវញិ ឬមានកាល្ំណតណ់្មយួណ្ថដលទ ើ្តទ�ើងមខុន។

នាដែងៃទី 31  

តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019

រហូត�ល់  

1 តខ

> 1 - 3 តខ > 3 – 6 តខ > 6 – 12 តខ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី 5 ឆ្នាំ ពរុំមាន 

ការបបាក់

សររុ្រ អបតា 

ការបបាក់

�រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក %

បទពនាយសកម ្

ហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់

និងសាចប់បា្ ់
សមមនូល - ដខុល  61,316,386  -    -    -    -    -    -    61,316,386 1%

បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅ 
ធនាគារនានា - 

ដខុល  -    -    18,058,081  -    -    -    -    18,058,081 2%-4%

ឥណទាន 

និងបខុទរបបទាន 
ផ្ល់ដល់អតិែិជន 

- ដខុល  7,000,000  1,009,806  3,088,733   17,642,556  21,194,894  499,205    17,335,415    67,770,609 6%-12%

ការវនិិទោគ 
ទផ្សងៗ-ដខុល  -    -    -     22,527,783   -    -    -     22,527,783  6%

68,316,386  1,009,806 21,146,814    40,170,339   21,194,894  499,205 17,335,415  169,672,859       

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើ 
របស់អតិែិជន 42,323,165  15,862,964  731,068  12,073,953  1,685,623  -   47,238,097  119,914,870 2%-5.75%

បបា្ប់ទញ្ញ ើ 
របស់ធនាគារនានា  -    -    -    -    -    -    321,843  321,843 -

បំណខុ លភតិសនយា  -    -    -    155,138  1,566,332  -    -    1,721,470 6%

បំណខុ លទផ្សងៗ  513,885  -    -    -    -    -    -    513,885 -

42,837,050  15,862,964  731,068 12,229,091  3,251,955  -   47,559,940  122,472,068 

សររុ្រគំលត 

ការបបាក់ 25,479,336 (14,853,158) 20,415,746 27,941,248  17,942,939  499,205 (30,224,525) 47,200,791 

(សមមូល 

ោន់ដរៀល -  

កំណត់សមា្នាល់ 5) 103,828,294    (60,526,619)  83,194,165 113,860,586  73,117,476  2,034,260 (123,164,939) 192,343,223 
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 ការវភិាគមនេំនា្េ់ំនងអបត្ការបបា្ទ់ៅនរឹងបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លរបស់ធនាគារបានបងាហា ញដនូចខាងទបកាម៖

នាដែងៃទី 31  

តខ ធ្ូ  ឆ្នាំ 2018

រហូត�ល់ 

1 តខ

> 1 - 3 តខ > 3 – 6 តខ > 6 – 12 តខ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី  

5 ឆ្នាំ

ពរុំមាន 

ការបបាក់

សររុ្រ អបតាការបបាក់

�រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក %

បទពនាយសកម ្

ហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់និង 
សាចប់បា្ ់

សមមនូល - ដខុល  22,202,346  -    -    -    -    -    - 22,202,346 1%

ឥណទាន និង 
បខុទរបបទាន 

ផ្ល់ដល់ 

អតិែិជន - ដខុល  -    -    -   15,076,899 21,031,500 - - 36,108,399 6%-8%

ការវនិិទោគ 
ទផ្សងៗ - ដខុល 22,578,250   -    -    -    -    -    - 22,578,250 6%

44,780,596  -    -   15,076,899 21,031,500 - - 80,888,995 

្រំណុល 

ហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើ 
របស់អតិែិជន 14,649,610 90,180 245,138 150,772  50,000  - 1,563,954 16,749,654 1%-6.5%

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ 
ធនាគារនានា  -    -    -    -    -    -   1,224,100 1,224,100 -

បំណខុ ល 

ភតិសនយា  -    -    -    81,315  266,962  -    - 348,277 6%

បំណខុ លទផ្សងៗ  112,017  -    -    -    -    -    - 112,017 -

14,761,627 90,180 245,138 232,087 316,962  -   2,788,054 18,434,048

សររុ្រគំលត 

ការបបាក់ 30,018,969   (90,180)  (245,138) 14,844,812 20,714,538 - (2,788,054) 62,454,947 

(សមមូល 

ោន់ដរៀល -  

កំណត ់

សមា្នាល់ 5) 120,616,217 (362,343) (984,964) 59,646,454 83,231,014 -  (11,202,401) 250,943,977 



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 84

(ii). ហានិភ័យរូ្រិយ្រ័ណ្្ររដទស 

 ហានភិយ័រនូបយិបណ័្ណ  គជឺាហានភិយ័ថដលតមមលៃមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមានការថបបបបរួល បណ្្លម្ពីការថបបបបរួលអបត្ប្នូររនូបយិបណ័្ណ បរទេស។

ការប្រមូលផ្ដថុហំានិភ័យរូ្ិរយ្័រណ្

 ចនំនួបេព្យស្ម្ម និងបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុ ត្មបបទភេមនរនូបយិបណ័្ណ មានដនូចខាងទបកាម៖ 

បបទភេមនរនូបិយបណ័្ណ  
សមមនូលដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2019 ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ទផ្សងៗ សរខុប

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល- ដខុល  80,801  61,102,037  133,548  61,316,386 

បបា្ប់ទញ្ញ ើជាមយួធនាគារនានា- ដខុល  -    18,058,081  -    18,058,081 

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ដល់អតិែិជន- ដខុល  -    67,770,609  -    67,770,609 

ការវនិិទោគទផ្សងៗ-ដខុល  -    22,527,783  -    22,527,783 

 80,801  169,458,510  133,548   169,672,859    

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន  37,488  119,877,382  -    119,914,870 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា  -    321,843  -    321,843 

បំណខុ លភតិសនយា  -    1,721,470  -    1,721,470 

បំណខុ លទផ្សងៗ  -    513,885  -    513,885 

 37,488  122,434,580  -    122,472,068 

រា្នានភាពបទពនាយសកម្សរុទ្ធ  43,313  47,023,930  133,548 47,200,791 

(សមមូលោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5)  176,500 191,622,515  544,208 192,343,223 

បបទភេមនរនូបិយបណ័្ណ  
សមមនូលដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018 ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ សរខុប

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល- ដខុល 16,978,098   5,224,248    22,202,346 

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ដល់អតិែិជន- ដខុល - 36,108,399     36,108,399 

ការវនិិទោគទផ្សងៗ-ដខុល - 22,578,250     22,578,250 

16,978,098 63,910,897   80,888,995 
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បបទភេមនរនូបិយបណ័្ណ  
សមមនូលដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018 ពានទ់រៀល ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ សរខុប

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន  291 16,749,363     16,749,654 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា  -    1,224,100  1,224,100 

បំណខុ លភតិសនយា  -    348,277  348,277 

បំណខុ លទផ្សងៗ  -    112,017  112,017 

 291  18,433,757  18,434,048 

រា្នានភាពបទពនាយសកម្សរុទ្ធ 16,977,807 45,477,140 62,454,947

សមមូលោន់ដរៀល (កំណត់សមា្នាល់ 5)  68,216,829  182,727,148  250,943,977  

ការវិភាគរំដញា្

 សន្មតថា ហានិភយ័អទែរទផ្សងទេៀតទៅថតទែរជានិច្ច ការថបបបបរួលមនការប្នូររនូបិយបណ័្ណ បរទេសសបមាប ់ធនាគារនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍បតរូវ
បានសទង្បដនូចខាងទបកាម (ទដ្យបងាហា ញថតរនូបិយបណ័្ណ ថដលមានចំនួនទបចើនជាង 5% មនស្ានភាពដំបនូងសខុេ្ធ បតរូវបានបងាហា ញជារនូបិយបណ័្ណ ជា្ោ់្ ់
របស់វាទៅ្នាខុងត្រាងខាងទបកាម ។  សបមាបរ់នូបិយបណ័្ណ ទផ្សងទេៀត ការោតបតដ្ងទាងំទននះបតរូវបានដ្្ជ់ាប្រុមទផ្សងៗ៖

2019 2018

- 1% 
រលំស់

+ 1% 
ការទ្ើនទ�ើង

- 1% 
រលំស់

+ 1% 
ការទ្ើនទ�ើង

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ពានទ់រៀល  (449)  449  (169,778)  169,778 

ទផ្សងៗ  (1,335)  1,335  -    -   

 (1,784)  1,784  (169,778)  169,778 

ោន់ដរៀល – កំណត់សមា្នាល់ 5  (7,270)  7,270  (682,168)  682,168 

ឃ. ហានិភ័យរា្់បបាក់ងាយបសួល 

 “ហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល” គឺជាហានិភយ័ថដលធនាគារនរឹងជួបផលលំបា្្នាខុងការបំទពញកាតពវ្ិច្ច ពា្ព់ន័្ធនរឹងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ
 របស់ខលៃួន ថដលបតរូវបានេនូទាតត់្មរយៈជាសាចប់បា្ ់ឬ បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទផ្សងទេៀត។ ហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល ទ្ើតទ�ើងពីភាព

 មនិសខុីគានា ទៅនរឹងទពលទវោ និងចំនួនលំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលមានទៅ្នាខុងបបតិបត្ិការ និងការវនិិទោគរបស់ធនាគារ ។

ការបគ្រ់បគងហានិភ័យរា្់បបាក់ងាយបសួល

 ធនាគារ បគបប់គងសាចប់បា្ង់ាយបសរួលរបស់ខលៃួនត្មរយៈគណៈ្មា្ម ធិការបគបប់គងបេព្យស្ម្ម បំណខុ ល ថដលេេួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបទងកើត
 

ទគាលនទោបាយសាចប់បា្ង់ាយបសរួល និងបតរួតពិនិត្យសាចប់បា្ង់ាយបសរួលជាបបចា ំ។  តបមរូវការបេព្យស្ម្មងាយបសរួលអប្បរមាបតរូវបានបទងកើត 
ទ�ើងទដើម្ធីានាថាអនខុបាតមនបេព្យស្ម្មងាយបសរួល នងិបណំខុ លថដលមានល្ណ្ៈសម្ត្បិគបប់គាន ់បតរូវេេួលបាន្បមតិអប្បរមាបគបទ់ពលទវោ។

 ត្រាងខាងទបកាមសទង្បពីបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លរបស់ធនាគារ ទដ្យថផ្អ្ទលើកាល្ំណត់្ ិច្ចសនយាថដលទៅសល់។ លំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដល
 

បានរពំរឹងេខុ្ទលើបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លទាងំទននះ អាចខខុសជាសារវនដាពីអវីថដលបានបងាហា ញទៅ្នាខុងត្រាង ។  ឧទាហរណ៍ បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជនមនិ
 បតរូវបានរពំរឹងថានរឹងបតរូវដ្បានភាលៃ មៗ ទនានះទេ។
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នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 

2019

រហូត�ល់  

1 តខ

> 1 - 3 តខ > 3 – 6 តខ > 6 – 12 តខ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី  

5 ឆ្នាំ

ពរុំមាន 

ការបបាក់

សររុ្រ

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ 
អតិែិជន 42,323,165 15,862,964  731,068 12,073,953  1,685,623  -   47,238,097 119,914,870 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ 
ធនាគារនានា  -    -    -    -    -    -    321,843  321,843 

បំណខុ លភតិសនយា-

មនិអប្ហា  18,333     42,902      64,353     128,705     2,218,545   -    -     2,472,838 

បំណខុ លទផ្សងៗ  -    -    -    -    -    -    513,885  513,885 

 42,341,498 15,905,866   795,421 12,202,658  3,904,168  -   48,073,825
  

123,223,436 

(សមមូលោន់ដរៀល -  

កំណត់សមា្នាល់ 5 ) 172,541,604 64,816,404 3,241,341 49,725,831 15,909,485  -   195,900,837 502,135,502

នាដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

រហូត�ល់  

1 តខ

> 1 - 3 តខ > 3 – 6 តខ > 6 – 12 តខ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី  

5 ឆ្នាំ

ពរុំមាន 

ការបបាក់

សររុ្រ

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន 14,649,610  90,180  245,138  150,772  50,000  -    1,563,954 16,749,654

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ 
ធនាគារនានា  -    -    -    -    -    -    1,224,100 1,224,100

បំណខុ លភតិសនយា-

មនិអប្ហា  8,333  16,667  25,000  50,000  291,667  -    -   391,667

បំណខុ លទផ្សងៗ  -    -    -    -    -    -    112,017 112,017

14,657,943   106,847  270,138  200,772  341,667  -    2,900,071   18,577,438  

(សមមូលោន់ដរៀល -  

កំណត់សមា្នាល់ 5 ) 58,895,616  429,311 1,085,414  806,702  1,372,818  -   11,652,485  74,242,346 

ង. ហានិភ័យប្រតិ្រត្តិការ

 ហានិភយ័បបតិបត្ិការ គឺជាហានិភយ័មនការបាតប់ងផ់្ទា ល់ ឬបបទោលថដលទ ើ្តមានទ�ើងពីការខវនះខាត ឬ ការអនខុវត្មនិមានបបសិេ្ធភាពននូវ
 នីតិវធិីដំទណើ រការមផទា្នាខុង បខុគ្គលិ្ ឬបបពន័្ធ ឬពី្ត្្ខាងទបរៅ។ ហានិភយ័ទននះ បតរូវបានបគបប់គងត្មរយៈការបទងកើតបបពន័្ធដំទណើ រការបគបប់គង

 បបតិបត្ិការ ការបតរួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ឲ្យបានបតរឹមបតរូវពីស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម ត្មរយៈអង្គភាពបគបប់គង និងគាបំេថដលឯ្រាជ្យពីអង្គភាព
 អាជីវ្ម្ម និងគណៈបគបប់គង។ ទាងំទននះរមួមាន ហានិភយ័ខាងថផនា្ចបាប ់អនខុទោមភាពត្មគណទនយ្យ និងការថ្លៃងបនលៃំ ។

 ការបគបប់គងទលើហានិភយ័បបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារ តបមរូវឲ្យបទងកើតននូវរចនាសម្ន័្ធតួនាេី និងវធិីសានស្មនការបគបប់គងរបស់អង្គភាពឲ្យបាន
 ចបាស់ោស់។ ទគាលការណ៍ និងវធិានការបតរួតពិនិត្យមផទា្នាខុងជាទបចើន បតរូវបានអនខុវត្ រមួមានការបទងកើតអនា្មានសិេ្ធិចខុនះហត្ទលខា បបពន័្ធបតរួតពិនិត្យ

 ោ៉ា ងហ្មតច់ត ់ការទរៀបចំននូវនីតិវធិី និងឯ្សារសំអាងនានា បពមទាងំការអនខុវត្ត្មបេប្ញ្ញត្ិ និងតបមរូវការត្មចបាបន់ានា។ ដំទណើ រការទាងំទននះបតរូវ
បានបតរួតពិនិត្យជាបបចាឆំ្នា  ំទដើម្ទីឆលៃើយតបទៅនរឹងហានិភយ័បបតិបត្ិការ ថដលអាចទ ើ្តទ�ើងទៅ្នាខុងបបតិបត្ិការអាជីវ្ម្មរបស់ធនាគារ។
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្. ការបគ្រ់បគងដ�ើមទរុន

(i). ្រទ្រនាបញ្ញត្តិដ�ើមទរុន

 ទគាលទៅរបស់ធនាគារ្នាខុងការបគបប់គងទដើមេខុន មាននយ័េនូលំេនូោយជាង “មនូលធន” ថដលបងាហា ញ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ។ 
 ការបគបប់គងទដើមេខុនមានដនូចខាងទបកាម៖ 

 y អនខុទោមត្មតបមរូវការទដើមេខុនថដល្ំណតទ់ដ្យធនាគារជាតិ

 y  ការពារលេ្ធភាពរបស់ធនាគារទដើម្បីន្នរិន្រភ៍ាពអាជវី្ម្ម ដនូចទននះ ធនាគារអាចបន្ផល់្ផលបបទោជនដ៍ល់ភាគេខុនិ្  និងអត្បបទោជនរ៍បស់
 

ភាគីថដលពា្ព់ន័្ធនរឹងធនាគារ និង

 y រ្សាមនូលដ្ឋា នទដើមេខុនរ រឹងមា ំទដើម្គីាបំេដល់ការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវ្ម្ម ។

 ទគាលនទោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲ្យបានននូវមនូលដ្ឋា នទដើមេខុនរ រឹងមាទំដើម្រី្សាននូវេំនខុ្ចិត្េីផសារ និងទដើម្ធីានាទស្រភាពមនការអភវិឌ្ឍនយ៍នូរ
អថងវងរបស់អាជីវ្ម្ម ។ ផលប៉ានះពាល់ទៅទលើ្បមតិទដើមេខុនទលើភាគោភរបស់ភាគេខុនិ្ ្ប៏តរូវបានេេួលសា្គ ល់ ទហើយធនាគារបានេេួលសា្គ ល់ននូវ

 តបមរូវការ ទដើម្ធីានាបានននូវតខុល្យភាពរវាងភាគោភខ្ស់ថដលអាចនរឹងទ ើ្តមានទ�ើងជាមយួនរឹងបបា្ប់បមរុង្បមតិខ្ស់អត្បបទោជន ៍និងការធានា
 ថដលផ្ល់ទដ្យស្ានភាពទដើមេខុនល្អ ។

(ii). ការត្រងត្កដ�ើមទរុន

 ការថបងថច្ទដើមេខុនរវាងបបតិបត្ិការ និងស្ម្មភាពជា្ោ់្ ់គឺបតរូវបានបគបប់គងទដ្យ្បមតិភាគោភថដលេេួលបានពីការថបងថច្ទនានះ។ 
 ទដើមេខុនថដលបានថបងថច្ទៅត្មបបតិបត្ិការ ឬស្ម្មភាព នីមយួៗ បតរូវថផ្អ្ទៅត្មទដើមេខុនថដល្ំណតទ់ដ្យចបាប។់

31. តមមលៃសមបសបមនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ
 ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរមួមានបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ និងឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទបរៅត្រាងតខុល្យការ ។ តមមលៃសមបសប គឺជាមែលៃ

 ថដលបតរូវេេួលទដើម្លី្ប់េព្យស្ម្ម ឬបានេនូទាត ់ទដើម្ទីផទារបំណខុ លទៅត្មលំដ្បលំ់ទដ្យទៅ្នាខុងបបតិបត្ិការ រវាងអនា្ចនូលរមួ្នាខុងេីផសារទៅ
 កាលបរទិចឆេេមនការវាស់ថវងចម្ង ឬបបសិនអវត្មានេីផសារថដលមានការរ ី្ ចទបមើនបំផខុតថដលធនាគារបានេេួលទៅកាលបរទិចឆេេទនានះ ។ 

ពត័ម៌ានថដលបានបងាហា ញទៅេីទននះ តំណ្ងឱ្យការបា៉ា នស់ា្ម នមនតមមលៃសមបសបនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍មនស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ ។

 តមមលៃេីផសារថដលបានដ្បសង ់និងអាចអទងកតបាន ទហើយអាចរ្បាន បតរូវបានទបបើសបមាបវ់ាស់ថវងទលើតមមលៃសមបសបមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ។ 
ទៅទពលថដលតមមលៃេផីសារថដលបានដ្បសង ់និងអាចសទងកតបាន មនិអាចទបបើបបាស់បាន ទនានះតមមលៃសមបសបបតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នទដ្យថផ្្អ ទលើវធិសីានស្ 

 និងការសន្មតជាទបចើនទា្េ់ងទៅនរឹងល្្ណៈហានិភយ័មនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទផ្សងៗ ថដលមានអបត្អប្ហារ ការបា៉ា នស់ា្ម នមនលំហនូរេរឹ្បបា្់
 នាទពលអនាគត និង្ត្្ទផ្សងៗទេៀត ។

 ពត័ម៌ានមនតមមលៃសមបសបសបមាបប់េព្យស្ម្ម និងបំណខុ លមនិថមនហិរញ្ញ វត្ខុ មនិបតរូវបានរាបប់ញ្ចនូ លទេ ពីទបពានះវាមនិស្ិត្នាខុងវសិាលភាពមន 
ស.រ.ហ.អ.្ 7 ៖ ការបងាហា ញឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុថដលទាមទារឱ្យមានការបងាហា ញពត័ម៌ានមនតមមលៃសមបសប ។  ទននះរមួបញ្ចនូ លទាងំការវនិិទោគបេព្យ 
និងបរក្ិារ ។

 តមមលៃសមបសបមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ មានដនូចជាសាចប់បា្ ់និងមនូលនិធិរយៈទពលខលៃី ទៅធនាគារជាតិ និងបបា្ប់ទញ្ញ ើជាមយួ
 ធនាគារ និងបគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុនានា បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន និងធនាគារនានា បេព្យស្ម្មទផ្សងៗ បំណខុ លទផ្សងៗ និងបបា្់្ ម្ចរីយៈទពលខលៃីមនិមាន

 ល្្ណៈជាសារវនដា ចំទពានះការផ្លៃ ស់ប្នូរ    អបត្បបា្ច់ំទណញ្នាខុងេីផសារ ទដ្យសារថតឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំទននះមានរយៈទពល្ំណតជ់ា្ោ់្។់ 
តមមលៃទោងមនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុទាងំទននះទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍មានតមមលៃបបហា្ប់បថហលនរឹងតមមលៃសមបសបរបស់វា។

 តមមលៃសមបសបគឺថផ្អ្ទលើវធិីសានស្ និងការសន្មតដនូចខាងទបកាម៖

(i). រា្់បបាក់ដៅក្ថុងធនាគារ

 តមមលៃសមបសបមនសមតខុល្យជាមយួធនាគារ និងបគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុនានាមានកាល្ំណតត់ិចជាងមយួឆ្នា មំានតមមលៃបបហា្ប់បថហលនរឹង
 តមមលៃទោងរបស់វា។
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(ii). ឥណទាន និង្ររុដរប្រទានផ្ដល់�ល់អតិែិជន និងការវិនិដោគដផនាសងៗ

 សបមាប់្ ម្ចមីានអបត្ទែរជាមយួ នរឹងការយិបរទិចឆេេទៅសល់រហនូតដល់មានកាល្ំណតត់ិចជាងមយួឆ្នា  ំ ចំថណ្តមមលៃទោងជាេនូទៅគឺបតរូវទធវើការ
ការបា៉ា នស់ា្ម នបតរឹមបតរូវ នរឹងតមមលៃសមបសបរបស់វា។

 សបមាប់្ ម្ចមីានអបត្ទែរ នរឹងការវនិិទោគទផ្សងៗ ជាមយួនិងការយិបរទិចឆេេទៅសល់រហនូតដល់មានកាល្ំណតព់ីមយួនិងទលើសមយួឆ្នា  ំ
 តមមលៃសមបសប គឺបតរូវទធវើបច្ចខុប្ននា្ម្មទៅទលើលំហនូរសាចប់បា្ប់ា៉ា នស់ា្ម ននាទពលអនាគតទដ្យទបបើអបត្េីផសារមនការផ្ល់្ម្ចថីដលមានហានិភយ័

ឥណទាន និងកាល្ំណតប់សទដៀងគានា ។

(iii). បបាក់្រដញ្ញើរ្រស់ធនាគារនានា និងអតិែិជន

 តមមលៃសមបសបមនបបា្ប់ទញ្ញ ើបតរូវបងត់្មតបមរូវការ(គណនីចរន្រយៈទពលខលៃី និងគណនីសន្ស)ំ ឬបបា្ប់ទញ្ញ ើថដលមានកាល្ំណតស់ងតិច
 ជាងមយួឆ្នា គឺំនរឹងបតរូវបា៉ា នស់ា្ម នយ្តមមលៃទោងបបហា្ប់បថហល ។ រឯី តមមលៃសមបសបមនបបា្ប់ទញ្ញ ើ ថដលមានកាល្ំណតស់ងទបចើនជាងមយួឆ្នា គឺំ នរឹង

បតរូវបា៉ា នស់ា្ម នយ្តមមលៃត្មការទធវើអប្ហារទលើលំហនូរេរឹ្បបា្ទ់ដ្យទបបើអបត្េីផសារមនបបា្ប់ទញ្ញ ើពីធនាគារនិងអតិែិជនថដលបសទដៀងគានា ។ 

(iv). បទពនាយសកម្ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផនាសងៗ

 តមមលៃទោងមនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុទផ្សងៗ បតរូវបានសន្មតន់នូវតមមលៃបបហា្ប់បថហលទៅនរឹងតមមលៃសមបសបថដល្ម្មវត្ខុទាងំទននះ
 មនិងាយនរឹងផ្លៃ ស់ប្នូរទៅត្មអបត្ការបបា្េ់ីផសារ។

្ំោត់ថ្ានាក់តដមលសមបស្រ

 ស.រ.ហ.អ.្ 7 បញ្ជា ្ពី់ចំណ្តថ់ានា ្ម់នបទច្ច្ទេសវាយតមមលៃទដ្យថផ្អ្ទលើ ថាទតើេិននានយ័មនបទច្ច្ទេសវាយតមមលៃទាងំទនានះអាចអទងកតបាន  
ឬមនិអាចអទងកតបាន។ េិននានយ័ថដលអាចអទងកតបាន ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីេិននានយ័េីផសារថដលេេួលបានពីបបភពឯ្រាជ្យ និងេិននានយ័ថដលមនិអាច

 អទងកតបាន ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីការសន្មតេីផសាររបស់ធនាគារ ។ ចំណ្តថ់ានា ្ម់នតមមលៃសមបសបមានដនូចខាងទបកាមៈ

 y  ្ បមតិ 1 - តមមលៃដ្បសង ់(មនិបានទធវើនយិត័ភាព) ទៅ្នាខុងេីផសារស្ម្ម សបមាបប់េព្យស្ម្ម ឬបណំខុ លដនូចគានា ។ ្បមតិទននះរាបប់ញ្ចនូ លទាងំមនូលបបត
្ម្មសិេ្ធថិដលបានចខុនះបញជា ី នងិឧប្រណ៍បណំខុ ល ។

 y  ្ បមតិ 2 - េិននានយ័ទបរៅពីតមមលៃថដលបានដ្បសងរ់ាបប់ញ្ចនូ ល្នាខុង្បមតិ 1 ថដលអាចអទងកតបានចទំពានះបេព្យស្ម្ម ឬបណំខុ ល ទដ្យផ្ទា ល់ 
(ឧទាហរណ៍ តមមលៃ) ឬទដ្យបបទោល (ឧទាហរណ៍ ទ ើ្តទចញពីតមមលៃ)។

 y  ្ បមតិ 3 - េិននានយ័សបមាបប់េព្យស្ម្ម ឬបណំខុ ល ថដលមនិថផ្្អ ទលើេនិនានយ័េផីសារថដលអាចអទងកតបាន (ធាតខុចនូលថដលមនិអាចអទងកតបាន)។ 
 ្បមតិទននះរមួបញ្ចនូ លទាងំឧប្រណ៍មនូលធន និងឧប្រណ៍បណំខុ ល ថដលមានសមាសធាតខុមនិអាចអទងកតបានជាសារវនដា ។

 តមមលៃទោង និងតមមលៃសមបសប មនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលចាតថ់ានា ្ជ់ាតមមលៃសមបសប្បមតិ 3មនិបតរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃ
 សមបសបទេ ។ តមមលៃសមបសប គឺជាតមមលៃថដលបេព្យស្ម្មអាចប្នូរបាន ឬជាតមមលៃថដលបំណខុ លអាចសងបាន។ ទដ្យសារតមមលៃសមបសបពខុំអាចវាយ 

តមមលៃបាន ដនូទចនានះតមមលៃសមបសបមនិមានសបមាបប់េព្យស្ម្ម និងបំណខុ លមយួចំថណ្ធំរបស់ធនាគារទ�ើយ។ ដនូទចនានះទហើយ តមមលៃសមបសបបតរូវបាន  
សន្មតទ់ដ្យអនា្បគបប់គងទោងត្មេបមងម់នបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លទាងំទនានះ។ ត្មមតិរបស់អនា្បគបប់គង តមមលៃទោងមនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល 
ហិរញ្ញ វត្ខុថដលបងាហា ញ្នាខុងត្រាងតខុល្យការ គឺជាតមមលៃបា៉ា នស់ា្ម នដស៏មទហតខុផលសបមាបត់មមលៃសមបសប។

32. ទគាលនទោបាយគណទនយ្យសំខាន់ៗ
 ទគាលនទោបាយគណទនយ្យសំខាន់ៗ  ថដលបានបងាហា ញទៅខាងទបកាមទននះ បតរូវបានអនខុវត្ទដ្យសង្គតិភាពទៅបគបក់ាលបរទិចឆេេថដលបាន 
បងាហា ញ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំទននះ ទហើយទៅ្នាខុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ ដំបនូង ទៅមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា 

 ឆ្នា  ំ2018 ្នាខុងទគាលបំណងផ្លៃ ស់ប្នូរ ទលើ្ថលងថតមានការបងាហា ញទផ្សងពីទននះ ។

ក. មូលោ្នានដនការវាស់តវង

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បតរូវបានទរៀបចំទ�ើងទៅត្មមនូលដ្ឋា នតមមលៃទដើមដំបនូង ។
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ខ. រូ្ិរយ្័រណ្្ររដទស

 ស្ម្មភាពបបតិបត្ិការជារនូបិយបណ័្ណ បរទេស បតរូវបានប្នូរទៅជារនូបិយបណ័្ណ  ថដលជាដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  ទដ្យទបបើអបត្ប្នូរបបា្ទ់ៅមែ្ង
 បបតិបត្ិការទនានះ ។

 បេព្យស្ម្មរនូបិយវត្ខុ និងបំណខុ លរនូបិយវត្ខុ ថដលជារនូបិយបណ័្ណ បរទេស បតរូវបានប្នូរទៅជាដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  ទដ្យទបបើអបត្ប្នូរបបា្ន់ាកាលបរទិចឆេេ

 រាយការណ៍។ ការចំទណញ ឬការខាតបងព់ីការបដានូររនូបិយបណ័្ណ បរទេស គឺជាភាពខខុសគានា រវាងមែលៃទដើមថដលបតរូវបានរលំស់ជាដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ទៅទដើមឆ្នា  ំ
 ថដលបតរូវបានទធវើនិយត័្ម្មសបមាប ់អបត្ប្នូរបបា្ប់បសិេ្ធិភាព និងការេនូទាត់្ នាខុងឆ្នា  ំទហើយនិងរលំស់មែលៃទដើមជារនូបិយបណ័្ណ បរទេសថដលបានប្នូរទដ្យ

 ទបបើអបត្ប្នូរបបា្ទ់ៅចខុងឆ្នា ។ំ

 បេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លថដលមនិថមនជារនូបិយវត្ខុ ថដលបតរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃសមបសបជារនូបិយបណ័្ណ បរទេសបតរូវបានប្នូរទៅជាដខុោលៃ រអាទមរ ិ្  
ទៅអបត្ប្នូរបបា្ទ់ៅកាលបរទិចឆេេថដលតមមលៃបតរូវបាន្ំណត ់។ ធាតខុមនិថមនរនូបិយវត្ខុ ថដលបតរូវបានវាស់ថវងថផ្អ្ទលើតមមលៃបបវត្ិសានស្ជារនូបិយបណ័្ណ

 បរទេសបតរូវបានប្នូរទដ្យទបបើអបត្ប្នូរបបា្ទ់ៅកាលបរទិចឆេេមនបបតិបត្ិការនីមយួៗ។

គ. បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ និង្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(i). ការទទួលរា្នាល់ និងការវាស់តវង�ំ្រូង

 ធនាគារេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូងននូវឥណទាន បបា្់្ ម្ច ីនិងបខុទរបបទានទៅកាលបរទិចឆេេថដលទ ើ្តមានបបតិបត្ិការ ។ បេព្យហិរញ្ញ វត្ខុទផ្សងទេៀត 
េេួលសា្គ ល់ទៅកាលបរទិចឆេេ ថដលធនាគារកាលៃ យជាភាគី្ិច្ចសនយា។

 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានវាស់ថវងដំបនូងត្មតមមលៃសមបសប (សបមាបឧ់ប្រណ៍ថដលមនិថមនវាស់ថវងត្មតមមលៃសមបសប
ត្មរយៈចំទណញ ឬខាត (“FVTPL”)) បនូ្នរឹងមែលៃទដើមបបតិបត្ិការ ថដលទ ើ្តម្ពីការេិញ ឬល្ ់បេព្យ និងបំណខុ លទាងំទនានះ។

(ii). ការចាត់្ំោត់ថា្នាក់ និងការវាស់តវង្រនា្នា្រ់

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ-ការចាត់្ំោត់ថ្ានាក់

 ទៅ្នាខុងការេេួលសា្គ ល់ដំបនូង បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់្មការវាស់ថវង: រលំស់មែលៃទដើម FVOCI ឬ FVTPL ។

 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម បបសិនទបើវាបំទពញទៅនរឹងល្្ខណ្ដនូចខាងទបកាមទហើយមនិបតរូវបាន្ំណតជ់ា 
FVTPL ទនានះទេ៖

 y បេព្យស្ម្មថដលមានទៅ ន្ាខុងគរំនូអាជវី្ម្ម ្នាខុងទគាលបណំងរ្សាេខុ្ទដើម្កីារបបមនូលសាចប់បា្ត់្ម្ចិ្ចសនយា នងិ

 y  ល្ខ្ណ្្ិច្ចសនយារបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ផល់្ននូវកាលបរទិចឆេេជា្ោ់្ច់ទំពានះលំហនូរេរ្ឹ បបា្ថ់ដលសបមាបេ់នូទាតថ់តបបា្ទ់ដើម និងការបបា្ ់
(“SPPI”) ។

 ឧប្រណ៍បំណខុ ល បតរូវបានវាស់ថវងទៅ FVOCI លខុនះបត្ថតវាបានបំទពញនរឹងល្្ខណ្ទាងំពីរដនូចខាងទបកាម ទហើយមនិបតរូវបាន្ំណតជ់ា 
FVTPL ទនានះទេ៖

 y  បេព្យស្ម្មថដលមានទៅ ន្ាខុងគរំនូអាជវី្ម្ម ្នាខុងទគាលបណំងរ្សាេខុ្ទដើម្កីារបបមនូលសាចប់បា្ត់្ម្ចិ្ចសនយា នងិល្ប់េព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ និង

 y  ល្ខ្ណ្្ិច្ចសនយារបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ផល់្ននូវកាលបរទិចឆេេជា្ោ់្ ់ចំទពានះលំហនូរេរ្ឹ បបា្ថ់ដលសបមាបេ់នូទាតថ់តបបា្ទ់ដើមនិងការបបា្ ់
(“SPPI”) ។

 សបមាបក់ារេេួលសា្គ ល់ការវនិិទោគទលើមនូលធនជាទលើ្ដំបនូង ថដលមនិបតរូវបានកានក់ាបស់បមាបជ់ួញដនូរ សាធនាគារបតរូវថតទបជើសទរ ើស
 

ការបងាហា ញការថបបបបរួលនាទពលបនាទា បត់្មរយៈលេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ ។ ការទបជើសទរ ើសទននះទធវើទ�ើងទដ្យថផ្អ្ទលើការវនិិទោគនីមយួៗ។

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុទំាងអស់ដផនាសងដទៀតបតរូវបានចាត់ថ្ាក់តាមការវាស់តវងតាម FVTPL 

 ទលើសពីទននះ សបមាបក់ារេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង ធនាគារអាចនរឹង្ំណតប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបំទពញត្មល្្ខណ្្នាខុងការវាស់ថវង
 ត្មរលំស់មែលៃទដើម ឬត្ម FVOCI បបសិនទបើវាស់ថវងត្ម FVTPL នរឹងលខុបបំបាត ់ឬកាតប់ន្យជាសារវនដាននូវភាពមនិសខុីគានា មនគណទនយ្យថដល

 
នរឹងទ ើ្តទ�ើង ។
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បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ - ការវាយតដមលគំរូអាជីវកម្

 ធនាគារ ទធវើការវាយតមមលៃអំពីទគាលបំណងមនគំរនូអាជីវ្ម្ម ទលើបេព្យស្ម្ម ន្ាខុង្បមតិសំណខុំ ឥណទាននីមយួៗ ទបពានះគំរនូទននះបងាហា ញោ៉ា ងចបាស់ពីវធិី
បគបប់គងអាជីវ្ម្ម និងវធិីផ្ល់ពត័ម៌ានទៅអនា្បគបប់គង ។ ពត័ម៌ានទាងំទនានះរមួមាន៖

 y  ទគាលនទោបាយ នងិទគាលបំណងថដលបានបញ្ជា ្ស់បមាបសំ់ណខុំ ឥណទាន និងអនខុវត្ននូវទគាលនទោបាយទាងំទនានះ ។ ជាពទិសសថាទតើ 
យខុេ្ធសានស្របស់អន្ា បគបប់គង ទផ្្តទលើការថសវងរ្ចណំនូ លការបបា្ត់្ម្ចិ្ចសនយា រ្សាននូវេបមងអ់បត្ការបបា្ជ់ា្ោ់្ម់យួ ទធវើឲ្យសខុី 
សងាវ ្គ់ានា រវាង រយៈទពលមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅនរឹងរយៈទពលមនបណំខុ ល ថដលជាហរិញ្ញប្ទានរបស់បេព្យស្ម្មទាងំទនានះ ឬការទធវើឲ្យមាន

 
លំហនូរេរ្ឹ បបា្ត់្មរយៈការល្ប់េព្យស្ម្ម ។

 y វធិី្ នាខុងការវាយតមមលៃលេ្ធផលមនសំណខុំ ឥណទាន នងិវធិរីាយការណ៍ទៅអន្ា បគបប់គងរបស់ធនាគារ

 y  ហានិភយ័ថដលប៉ានះពាល់ដល់លេ្ធផលមនគំរនូអាជវី្ម្ម (និងបេព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុថដលមានទៅ្នាខុងគរំនូអាជវី្ម្មទនានះ) និងយខុេ្ធសានស្សបមាប់
 បគបប់គងហានិភយ័ទាងំទនានះ

 y  រទបៀបថដលអន្ា បគបប់គងអាជវី្ម្មេេួលបានការេនូទាត ់(ឧទាហរណ៍៖ ទតើការេនូទាតសំ់ណងថផ្្អ ទលើតមមលៃសមបសបមនបេព្យស្ម្មថដលបាន 
បគបប់គង ឬសាចប់បា្ត់្ម្ចិ្ចសនយាថដលបានបបមនូល) នងិ

 y  ភាពញរឹ្ញាប ់បរមិាណ នងិរយៈទពលមនការល្់្ នាខុងបគាមខុន មនូលទហតខុមនការល្ទ់នានះ នងិការរពំរឹងេខុ្អំពីស្ម្មភាពល្ន់ាទពលអនាគត ។ 
ទទានះជាោ៉ា ងណ្្ទ៏ដ្យ ពត័ម៌ានអំពីស្ម្មភាពល្ម់និបតរូវបានចាតេ់ខុ្ថាដ្ចទ់ដ្យថ�្ទ�ើយ ប៉ាខុថនជ្ាថផន្ា មយួមនការវាយតមមលៃេនូទៅ  
អពីំរទបៀបថដលទធវើឲ្យសទបមចបានននូវទគាលបំណង្នាខុងការបគបប់គងបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ នងិលំហនូរេរ្ឹ បបា្រ់បស់ធនាគារ ។ 

 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុសបមាបក់ារជួញដនូរ ឬចាតថ់ចង ទហើយថដលលេ្ធផលបតរូវបានវាយតមមលៃត្មមនូលដ្ឋា នតមមលៃសមបសប បតរូវបានវាស់ថវងត្ម 
FVTPL ទបពានះបេព្យស្ម្មទាងំទនានះមនិថមនសបមាបប់បមនូលសាចប់បា្ត់្ម្ិច្ចសនយា ឬមនិថមនសបមាបទ់ាងំការបបមនូលសាចប់បា្ត់្ម្ិច្ចសនយា 
និងសបមាបល់្ទ់�ើយ។

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ - ការវាយតដមលថាដតើលំហូរទឹកបបាក់តាមកិ ច្េសននាយាគឺសបមា្់រទូទាត់តតបបាក់ដ�ើម និងការបបាក់

 ចំទពានះទគាលបំណងមនការវាយតមមលៃទននះ “បបា្ទ់ដើម” គឺជាតមមលៃសមបសបមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទៅទពលេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង ។ 
“ការបបា្”់ គឺជាតមមលៃតបសនាងមយួសបមាបទ់ពលទវោមនការទបបើបបាស់េរឹ្បបា្ ់សបមាបរ់យៈទពលណ្មយួ និងសបមាបហ់ានិភយ័ថដលពា្ព់ន័្ធនរឹង
បរមិាណបបា្ទ់ដើមទៅជាបជំ់ពា្់្ នាខុងអំ�ខុងទពលជា្ោ់្ម់យួ និងសបមាបក់ារចំណ្យរមួទាងំហានិភយ័្នាខុងការផ្ល់្ម្ចជីាមនូលដ្ឋា នទផ្សងៗទេៀត 
(ដនូចជាហានិភយ័សាចប់បា្ង់ាយបសរួល និងចំណ្យរដឋាបាល) រមួទាងំបបា្ច់ំទណញ។

 ទដើម្វីាយតមមលៃថាទតើលំហនូរេរឹ្បបា្ត់្ម្ិច្ចសនយាគឺសបមាបថ់តេនូទាតប់បា្ទ់ដើម និងការបបា្ ់ធនាគារ បតរូវពិចារណ្ល្្ខណ្្ិច្ចសនយារបស់
 ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ រមួបញ្ចនូ លការវាយតមមលៃថាទតើ បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ មានល្្ខណ្្ិច្ចសនយាថដលអាចផ្លៃ ស់ប្នូរទពលទវោ ឬចំនួនលំហនូរេរឹ្បបា្់

 ត្ម្ិច្ចសនយា ថដលអាចទធវើឲ្យខខុសពីល្្ខណ្មនការេនូទាតប់បា្ទ់ដើម និងការបបា្។់

 ្នាខុងការវាយតមមលៃ ធនាគារពិចារណ្ទលើ៖

 y បពរឹត្ិការណ៍ជាយថាភាពថដលអាចផ្លៃ ស់ប្នូរចំនួន និងរយៈទពលមនលំហនូរេរឹ្បបា្់

 y ល្្ខណ្ពិទសស

 y ល្្ខណ្សងបបា្ម់ខុនកាល្ំណត ់និងការពនយាទពលសង

 y  ល្្ខណ្ថដល្បមតិធនាគារ ន្ាខុងការទាមទារម្វញិននូវសាចប់បា្ពី់បេព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់(ដនូចជា ឥណទានថដលមនិអាចបបមនូលម្វញិបាន) និង

 y ល្្ណៈពិទសសថដលថ្ថបបតមមលៃតបសនាងអំពីតមមលៃបបា្ត់្មទពលទវោ (ឧទាហរណ៍ ការ្ំណតអ់បត្ការបបា្ទ់�ើងវញិត្មកាល្ំណត)់ ។

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ-ឥណទានត�លមិនអា្ប្រមូលមកវិញបាន

 ្នាខុង្រណីខលៃនះ ឥណទានថដលផ្ល់ទដ្យធនាគារ ថដលបតរូវបានការពារទដ្យបេព្យដ្្ធ់ានារបស់អតិែិជន្ម៏ាន្ំហិតធនាគារ្នាខុងការ ទាមទារ
 សាចប់បា្ម់្វញិថដរ (ឥណទានថដលមនិអាចបបមនូលម្វញិបាន)។ ្នាខុង្រណីទននះ ធនាគារទធវើការវនិិចឆេយ័្នាខុងការវាយតមមលៃថាទតើឥណទានទនានះអាច

 បបមនូលម្វញិបានថតបបា្ទ់ដើម និងការបបា្ឬ់ទេ ។  ជាេនូទៅធនាគារពិចារណ្ទលើពត័ម៌ានខាងទបកាម្នាខុងការវនិិចឆេយ័៖



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 91

 y ថាទតើ្ិច្ចសនយាមានបញ្ជា ្ច់បាស់ពីចំនួន និងកាលបរទិចឆេេមនការបងស់ង្ម្ចថីដរ ឬទេ

 y តមមលៃសមបសបមនបេព្យបញ្្ច ំពា្ព់ន័្ធនរឹងចំនួនមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានការធានា 

 y សមត្ភាព និងឆនទាៈរបស់អតិែិជន ្នាខុងការេនូទាតស់ងត្ម្ិច្ចសនយា ទទានះបីមានឱនភាពមនតមមលៃបេព្យបញ្្ច ំ្ទ៏ដ្យ

 y ថាទតើអតិែិជនគឺជារនូបវន្បខុគ្គល ឬជាអង្គភាពបបតិបត្ិការសំខាន ់ឬជាអង្គភាពថដលមានទគាលបំណងពិទសស 

 y ហានិភយ័របស់ធនាគារ្នាខុងការបាតប់ងប់េព្យស្ម្ម ទា្េ់ងនរឹងឥណទានថដលមនិអាចបបមនូលម្វញិបាន 

 y ថាទតើបេព្យដ្្ធ់ានាគឺជាបេព្យទាងំអស់ថដលអតិែិជនមាន ឬជាថផនា្មយួមនបេព្យស្ម្មទផ្សងៗទេៀតរបស់អតិែិជន និង

 y ថាទតើធនាគារេេួលបានអត្បបទោជនពី៍បេព្យស្ម្មទននះ ឬទេ។

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ - ការចាត់្ំោត់ថ្ានាក់ដ�ើងវិញ

 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុមនិបតរូវបានទធវើចំណ្តថ់ានា ្ទ់�ើងវញិ បនាទា បពី់ការេេួលសា្គ ល់តមមលៃដំបនូងទ�ើយ ទលើ្ថលង ថត្នាខុងអំ�ខុងទពលថដលធនាគារ
ផ្លៃ ស់ប្នូរគំរនូអាជីវ្ម្មរបស់ខលៃួន ្នាខុងការបគបប់គងបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ។

្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ – ការចាត់ថ្ានាក់ ការវាស់តវង្រន្ានា្់រ និង្ំដណញ និងខាត

 ធនាគារចាតថ់ានា ្ប់ំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខលៃួនដនូចបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម ឬ FVTPL ។  បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់្ម FVTPL 
 បបសិនទបើបតរូវចាតថ់ានា ្ស់បមាបក់ារជួញដនូរ ជានិស្សនទា ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុទផ្សងៗ បតរូវបានចាតថ់ានា ្ដំ់បនូងត្មតមមលៃសមបសប ។ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ

 ត្ម FVTPL បតរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃសមបសប ទហើយចំទណញ ឬខាតសខុេ្ធរមួទាងំការបបា្ប់តរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬខាត ។ បនាទា បពី់ការ 
េេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង បំណខុ លបតរូវបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើមទដ្យទបបើវធិីសានស្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព។ ចំណ្យការបបា្ ់បបា្ច់ំទណញ និង

 
ខាតទលើការប្នូររនូបិយបណ័្ណ បរទេស បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬខាត។ បបា្ច់ំទណញ ឬខាតណ្មយួទលើការឈបេ់េួលសា្គ ល់ បតរូវបានេេួល
សា្គ ល់ផងថដរទៅ្នាខុងបបា្ច់ំទណញ ឬខាត។

(iii). ការឈ្រ់ទទួលរា្នាល់

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ

 ធនាគារឈបេ់េួលសា្គ ល់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅទពលថដលសិេ្ធិ្នាខុង្ិច្ចសនយា្នាខុងការេេួលលំហនូរេរឹ្បបា្ពី់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុផខុត្ំណត ់

 ឬការទផទារសិេ្ធិេេួលលំហនូរេរឹ្បបា្ត់្ម្ិច្ចសនយា្នាខុងបបតិបត្ិការ ថដលហានិភយ័ទាងំអស់ និងភាពជា្ម្មសិេ្ធិមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានទផទារ 
ឬ្នាខុង្រណីថដលធនាគារមនិទផទារ ឬមនិរ្សាេខុ្ននូវរាល់ហានិភយ័ និងភាពជា្ម្មសិេ្ធិ ទហើយវាមនិរ្សាការបគបប់គងបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ។

 ចំទពានះការឈបេ់េួលសា្គ ល់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ភាពលទម្អៀងរវាងតមមលៃទោងរបស់បេព្យស្ម្ម (ឬតមមលៃទោងថដលជាចំថណ្មនបេព្យស្ម្ម 
ថដលឈបេ់េួលសា្គ ល់) និងផលបនូ្មន (i). តមមលៃតបសនាងថដលេេួលបាន (រាបប់ញ្ចនូ លទាងំបេព្យស្ម្មែ្មីថដលេេួលបាន ដ្បំណខុ លែ្មីថដល 
េេួលយ្) និង (ii). ចំទណញ ឬខាតថដលបានេេួលសា្គ ល់្នាខុង OCI បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងចំទណញ និងខាត។

្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 ធនាគារឈបេ់េួលសា្គ ល់បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅទពលថដលកាតពវ្ិច្ចទបកាម្ិច្ចសនយាបតរូវបានរោំយ ឬលខុបទចាល ឬផខុតអាណត្ិ ។

(iv). ការតកតប្របទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ

 បបសិនទបើល្្ខណ្មនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានថ្ថបប ទនានះធនាគារវាយតមមលៃថាទតើលំហនូរេរឹ្បបា្ម់នបេព្យស្ម្មថដលបានថ្ថបបទនានះ 
មានភាពខខុសគានា ខាលៃ ងំ ឬទេ ។ 

 បបសិនទបើលំហនូរេរឹ្បបា្ម់ានភាពខខុសគានា ខាលៃ ងំ ទនានះសិេ្ធិត្ម្ិច្ចសនយាចំទពានះលំហនូរេរឹ្បបា្ពី់បេព្យស្ម្ម ហិរញ្ញ វត្ខុទដើម បតរូវបានចាតេ់ខុ្

 ថាផខុតអាណត្ិ ។ ្នាខុង្រណីទននះបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទដើម បតរូវឈបេ់េួលសា្គ ល់ (សនូមទមើល(iii)) ទហើយបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុែ្មី បតរូវបានេេួលសា្គ ល់

 ត្មតមមលៃសមបសបបនូ្នរឹងមែលៃចំណ្យបបតិបត្ិការ ។ មែលៃទសវានានាថដលេេួលបានជាថផនា្មនការថ្ថបបទននះ បតរូវបានរាបប់ញ្ចនូ លដនូចខាងទបកាម៖
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 y  មែលៃទសវា ថដលបតរូវបានពិចារណ្្នាខុងការ្ំណតត់មមលៃសមបសបមនបេព្យស្ម្មែ្មី និងមែលៃទសវាថដល េេួលបានម្វញិទលើមែលៃចំណ្យបបតិបត្ិការ
ថដលទ ើ្តទ�ើង បតរូវបានរាបប់ញ្ចនូ ល្នាខុងការវាស់ថវងដំបនូងមនបេព្យស្ម្ម និង

 y មែលៃទសវាទផ្សងទេៀតបតរូវបានរាបប់ញ្ចនូ ល្នាខុងចំទណញ និងខាត ថដលជាថផនា្មយួមនការចំទណញ ឬខាតទលើបេព្យស្ម្មថដលឈបេ់េួលសា្គ ល់។

 y  បបសិនទបើលំហនូរេរឹ្បបា្ប់តរូវបានថ្ថបបទៅទពលថដលអតិែិជនជួបការលំបា្ថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ ទនានះទគាលបំណងមនការថ្ថបបជាេនូទៅ គឺទដើម្ី
 េេួលបានម្វញិជាអតិបរមាទលើល្្ខណ្មន្ិច្ចសនយាទដើម ជាជាងបទងកើតបេព្យស្ម្មែ្មីថដលមានល្្ខណ្ខខុសគានា ខាលៃ ងំ ។ បបសិនទបើធនាគារ

មានគទបមាងថ្ថបបបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុត្មរទបៀបមយួ ថដលអាចនាឲំ្យមានការទលើ្ថលងចំទពានះលំហនូរេរឹ្បបា្ ់បេព្យស្ម្ម ទនានះ បតរូវបាន
 

យ្ម្ពិចារណ្ជាមខុន ថាទតើថផនា្មយួមនបេព្យស្ម្មគួរថតបតរូវបានលខុបទចញពីបញជា ីមខុនទពលទធវើការថ្ថបប ឬទេ (សនូមទមើលខាងទបកាមសបមាប់
 

ទគាលនទោបាយ ការលខុបទចញពីបញជា ី) ។ វធិីសានស្ទននះជនះ ឥេ្ធិពលដល់លេ្ធផលមនការវាយតមមលៃបរមិាណ ទហើយ្នាខុង្រណីទននះមាននយ័ថា 
ល្្ណៈវនិិចឆេយ័មនការឈបេ់េួលសា្គ ល់បេព្យ ជាេនូទៅមនិអាចអនខុវត្បានទនានះទេ។

 y  បបសិនទបើការថ្តបមរូវបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម ឬ FVOCI មនិបណ្្លឲ្យមានការឈបេ់េួលសា្គ ល់បេព្យ
ស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទេទនានះ ទនានះធនាគារនរឹងគណនាទ�ើងវញិននូវតមមលៃទោងមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុជាមខុន ទដ្យទបបើអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព
ដំបនូងមនបេព្យស្ម្ម និងេេួលសា្គ ល់លេ្ធផលមនការថ្តបមរូវ ជាចំទណញ ឬខាត។ សបមាបប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានអបត្ទែរអបត្
ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពដំបនូងថដលទបបើទដើម្គីណនាចំទណញ ឬខាតពីការថ្តបមរូវ បតរូវបានថ្ថបបទដើម្ឆីលៃខុនះបញ្្ច ំងពីល្្ខណ្េីផសារបច្ចខុប្ននា 
ទៅទពលថដលទធវើការថ្តបមរូវ។ រាល់ការចំណ្យ ឬមែលៃទសវាថដលទ ើ្តទ�ើង និងមែលៃទសវាេេួលបាន ថដលជាថផនា្មយួមនការថ្តបមរូវទា្េ់ងនរឹង
តមមលៃទោងដខុលមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបានទធវើការថ្តបមរូវ បតរូវបានរលំស់ថផ្អ្ទលើរយៈទពលថដលទៅសល់ មនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដល
បានថ្តបមរូវទនានះ។

 y  បបសិនទបើការថ្តបមរូវទននះ បតរូវបានទធវើទ�ើងទដ្យសារថតអតិែិជនជួបការលំបា្ថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ ទនានះចំទណញ ឬខាតបតរូវបានបងាហា ញជាមយួគានា
 នរឹងការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ មនបេព្យស្ម្ម ។  ្នាខុង្រណីទផ្សងទេៀត វាបតរូវបានបងាហា ញជាចំណនូ លការបបា្ ់ថដលគណនាទដ្យ

 
ទបបើវធិីសានស្អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ។ 

្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

 ធនាគារ ឈបេ់េួលសា្គ ល់បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅទពលថដលល្្ខណ្របស់វាបតរូវបានថ្តបមរូវ ទហើយលំហនូរេរឹ្បបា្ម់នបំណខុ លថដលបាន
 

ថ្តបមរូវទនានះមានភាពខខុសគានា ខាលៃ ងំ។ ្នាខុង្រណីទននះ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុែ្មីបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ត្មតមមលៃសមបសប។ ភាពលទម្អៀងរវាងតមមលៃទោងមន
 បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដលមនិបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ និងតមមលៃតបសនាង បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងចំទណញ និងខាត។ តមមលៃតបសនាងរមួមានបេព្យស្ម្ម

 មនិថមនហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានទផទារ (បបសិនទបើមាន) និងការេេួលយ្បំណខុ លរមួទាងំបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានថ្តបមរូវែ្មី។

 បបសិនទបើការថ្តបមរូវបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុទននះមនិទធវើឲ្យមានការឈបេ់េួលសា្គ ល់ទេ ទនានះរលំស់មែលៃទដើមមន បំណខុ ល បតរូវគណនាទ�ើងវញិទដ្យ
 ទធវើអប្ហារលំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលបានថ្ថបប ត្មអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពដំបនូង ទហើយលេ្ធផលមនការចំទណញ ឬខាត បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ 

្នាខុងចំទណញ និងខាត ។  សបមាបប់ំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុមានអបត្អទែរ អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពដំបនូងថដលទបបើទដើម្គីណនាចំទណញ ឬខាតពីការ
 ថ្តបមរូវ បតរូវបានថ្ថបបទដើម្ឆីលៃខុនះបញ្្ច ំងពីល្្ខណ្េីផសារបច្ចខុប្ននា ទៅទពលថដលទធវើការថ្តបមរូវ ។ រាល់ការចំណ្យ និងមែលៃទសវាថដលទ ើ្តមាន 
 បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាការថ្តបមរូវទៅទលើតមមលៃទោងមនបំណខុ លនិងរលំស់ត្មរយៈទពលថដលទៅសល់មនបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានថ្តបមរូវទដ្យ

 
គណនាអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពទ�ើងវញិទលើឧបរ្ណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

(v). ការកាត់កង

 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ អាចបតរូវកាត់្ ងគានា បាន និងបតរូវបងាហា ញជាចំនួនសខុេ្ធទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ 

 លខុនះបត្ថតធនាគារមានសិេ្ធិត្មចបាបទ់ដើម្ទីធវើការកាត់្ ងគានា បាន និងមានបំណងទធវើការេនូទាតទ់ដ្យថផ្អ្ទលើមនូលដ្ឋា នចំនួនទៅសល់សខុេ្ធ ឬ្េ៏េួល
 សា្គ ល់បេព្យស្ម្ម និងេនូទាតប់ំណខុ ល្នាខុងទពលដំណ្លគានា ។

(vi). ការវាស់តវងតដមលសមបស្រ

 តមមលៃសមបសប គឺជាតមមលៃថដលនរឹងេេួលបានទដ្យការល្ប់េព្យស្ម្ម ឬតមមលៃថដលបានេនូទាតច់ំទពានះការទផទារបំណខុ លទៅ្នាខុងបបតិបត្ិការធម្មត្ 
រវាងអនា្ចនូលរមួ្នាខុងេីផសារ នាកាលបរទិចឆេេមនការវាស់ថវងទៅ្នាខុងេីផសារទគាល ឬ្នាខុង្រណីមនិមានេីផសារទគាល គឺយ្េីផសារជាអាេិភាពបំផខុត ថដល

 ធនាគារអាច្ំណតរ់្បានទៅកាលបរទិចឆេេមនការវាស់ថវងទនានះ ។ តមមលៃសមបសបរបស់បំណខុ ល ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីហានិភយ័ការមនិអនខុវត្កាតពវ្ិច្ច។

 ធនាគារវាស់ថវងតមមលៃសមបសបរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមយួ ទដ្យទបបើសបមងត់មមលៃទៅ្នាខុងេីផសារស្ម្មរបស់ឧប្រណ៍ទនានះ បបសិនទបើមាន ។ 
េីផសារមយួចាតេ់ខុ្ជាេីផសារស្ម្ម បបសិនទបើបបតិបត្ិការរបស់បេព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល ទ្ើតទ�ើងញរឹ្ញាប ់ទហើយេំហំបបតិបត្ិការមានភាពបគបប់គាន់

 ្នាខុងការផ្ល់ពត័ម៌ានតមមលៃជាទេៀងទាត ់។ 



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 93

 បបសិនទបើពខុំមានសបមងត់មមលៃទៅ្នាខុងេីផសារស្ម្មទេ ទនានះធនាគារបតរូវទបបើបទច្ច្ទេសវាយតមមលៃណ្ថដលអាចទបបើបបាស់េិននានយ័ថដលអាចអទងកត
បានជាអតិបរមា និងកាតប់ន្យននូវការទបបើបបាស់េិននានយ័ថដលមនិអាចអទងកតបាន ។  បទច្ច្ទេសវាយតមមលៃថដលបានទបជើសទរ ើស បតរូវរមួបញ្ចនូ លននូវ្ត្្
ទាងំអស់ថដលអនា្ចនូលរមួ្នាខុងេីផសារនរឹងពិចារណ្ទៅ្នាខុងការ្ំណតត់មមលៃ ។

 ភស្ខុត្ងដល៏្អបំផខុតសបមាបត់មមលៃសមបសបរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមយួ ទៅទពលេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង ជាេនូទៅគឺជាតមមលៃបបតិបត្ិការ 
មាននយ័ថា ជាតមមលៃសមបសបមនផលតបសនាងបានផ្ល់ឲ្យ ឬបានេេួល ។ បបសិនទបើធនាគារ្ំណតថ់ា តមមលៃសមបសបទៅទពលេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ 
ដំបនូង ខខុសពីតមមលៃបបតិបត្ិការ ទហើយតមមលៃសមបសបទននះពខុំមានភស្ខុត្ងម្បញ្ជា ្ ់ត្មរយៈសបមងត់មមលៃ្នាខុងេីផសារស្ម្មចំទពានះបេព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល

 ថដលបសទដៀងគានា  ឬ្ត៏្មរយៈបទច្ច្ទេសវាយតមមលៃ ថដល្នាខុងទនានះេិននានយ័ថដលមនិអាចអទងកតបានពា្ព់ន័្ធនរឹងការវាស់ថវង បតរូវបានសន្មតថា
 

មនិសារវនដា ដនូទចនានះឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវវាស់ថវងជាទលើ្ដំបនូងត្មតមមលៃសមបសប ទដ្យថ្តបមរូវត្មរយៈការពនយារននូវភាពខខុសគានា រវាងតមមលៃសមបសប
 

ទៅទពលេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង និងតមមលៃបបតិបត្ិការ ។  បនាទា បម់្ទេៀត ភាពខខុសគានា ទនានះគឺបតរូវេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងចំទណញ ឬខាត ថផ្អ្ទលើ
 អាយខុកាលរបស់ឧប្រណ៍ទនានះ ្ប៏៉ាខុថន្មនិឲ្យយនូរជាងការវាយតមមលៃត្មរយៈេិននានយ័េីផសារថដលអាចអទងកតបាន ឬទៅទពលបញ្ចបប់បតិបត្ិការទនានះទេ ។ 

 បបសិនទបើបេព្យស្ម្ម ឬបំណខុ លថដលបតរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃសមបសប មានតមមលៃល្ ់និងតមមលៃេិញទនានះ ធនាគារវាស់ថវងបេព្យស្ម្ម 
និងស្ានភាពថវងត្មតមមលៃល្ ់ទហើយវាស់ថវងបំណខុ ល និងស្ានភាពខលៃីត្មតមមលៃេិញ ។ 

 សំណខុំ បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានហានិភយ័េីផសារ និងហានិភយ័ឥណទាន ថដលបតរូវបានចាតថ់ចងទដ្យធនាគារ 

 ត្មមនូលដ្ឋា នចំនួនសខុេ្ធថដលមានហានិភយ័េីផសារ ឬហានិភយ័ឥណទាន បតរូវបានវាស់ថវងត្មមនូលដ្ឋា នមនតមមលៃ ថដលនរឹងេេួលបានទដ្យការល្ ់
បេព្យស្ម្មថដលមាន ស្ានភាពថវង (ឬការេនូទាតស់ង្នាខុងការទផទារបេព្យស្ម្មសខុេ្ធថដលមានស្ានភាពខលៃី) សបមាបហ់ានិភយ័ជា្ោ់្ ់។ ការថ្ 
តបមរូវបតរឹម្បមតិបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ មាននយ័ថា ការថ្តបមរូវតមមលៃល្-់េិញ ឬការថ្តបមរូវហានិភយ័ឥណទាន ថដលឆលៃខុនះបញ្្ច ំង

 ពីការវាស់ថវងត្មមនូលដ្ឋា នតមមលៃសខុេ្ធ គឺបតរូវបានថបងថច្ត្មបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លនីមយួៗ ត្មមនូលដ្ឋា នការថ្តបមរូវហានិភយ័ថដលពា្ព់ន័្ធ 
មនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុនីមយួៗ មនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លទនានះ។

 តមមលៃសមបសបមនបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុមានល្្ណៈអាចទាមទារសងត្មតបមរូវការ (ឧទាហរណ៍ បបា្ប់ទញ្ញ ើចរនដា) គឺមនិបតរូវតិចជាងចំនួនេរឹ្បបា្់
ថដលបតរូវបងត់្មតបមរូវការទេ ទដ្យបតរូវទធវើអប្ហារចាបព់ីមែ្ងដំបនូងថដលចំនួនេរឹ្បបា្អ់ាចបតរូវបានបង ់។

 ធនាគារេេួលសា្គ ល់ការទផទាររវាង្បមតិមនឋានានខុប្មតមមលៃសមបសប ទៅចខុងការយិបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍អំ�ខុងទពលថដលការផ្លៃ ស់ប្នូរបាន
 ទ ើ្តទ�ើង ។

(vii). ឱនភាពដនតដមល

 ធនាគារេេួលសា្គ ល់សំវធិានធនទលើការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ចំទពានះឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលមនិបានវាស់ថវងត្ម FVTPL 
ដនូចខាងទបកាម៖ 

 y បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ គឺជាឧប្រណ៍បំណខុ ល និង

 y ្ិច្ចសនយាឥណទានថដលបានទបានះផសាយ ។

ពខុំមានការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងការវនិិទោគមនូលធនទ�ើយ ។ 

ធនាគារវាស់ថវងសំវធិានធនទលើការខាតបង ់ត្មចំនួនថដលទស្មើនរឹងការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ទពញអាយខុកាល ទលើ្ថលងគណនី
 ខាងទបកាមថដលបតរូវវាស់ថវងត្មការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទានរយៈទពល 12 ថខ៖ 

 y ការវនិិទោគទលើមនូលបបតបំណខុ ល ថដលបតរូវបាន្ំណតថ់ាមានហានិភយ័ឥណទានទាប នាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ និង

 y  ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទផ្សងទេៀត (ទបរៅពីភតិសនយាបតរូវេេួល) ថដលហានិភយ័ឥណទានមនិបានទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា ចាបត់្ងំពីការ
 េេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង ។ 

 ការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន 12 ថខ គឺជាថផនា្មនការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ថដលបណ្្លម្ពីបពរឹត្ិការណ៍ខ្ខាន
 សងបបា្់្ នាខុងរយៈទពល 12 ថខ បនាទា បពី់កាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ ។ ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានេេួលសា្គ ល់ត្មការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបង់
 ឥណទាន 12 ថខ បតរូវបានចាតេ់ខុ្ជា “ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុស្ិត្នាខុងដំណ្្ក់ាលេី1”។
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 ការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទានមយួអាយខុកាល (Life-time ECL) គឺជាការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ថដលអាចបណ្្លម្
 

ពីបពរឹត្ិការណ៍ខ្ខានសងបបា្ ់្នាខុងរយៈទពលមនអាយខុកាលរពំរឹងេខុ្ (expected life) មនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ។ ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានេេួល

 សា្គ ល់ត្មការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ទពញមយួអាយខុកាល ប៉ាខុថន្មនិថមនជាឥណទានថដលមានឱនភាពមនតមមលៃ (credit-impaired) 
បតរូវបានចាតេ់ខុ្ជា “ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុស្ិត្នាខុងដំណ្្ក់ាលេី 2” ។ 

 ទៅកាលបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍ ធនាគារវាយតមមលៃថាទតើហានិភយ័ឥណទានមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បានទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា ចាបត់្ងំពីការ
 េេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង។ ទៅទពលថដលហានិភយ័ឥណទានទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា ចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង សំវធិានធនទលើការបាតប់ង់

 បតរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃទស្មើនរឹងអាយខុកាលមនការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន។

 ទៅទពល្ំណតថ់ាទតើហានិភយ័ឥណទានមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបានទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា ចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង និងទៅ
ទពលបា៉ា នស់ា្ម នការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ទនានះធនាគារពិចារណ្ទលើពត័ម៌ានថដលសមទហតខុសមផល និងពត័ម៌ានគាបំេ ថដលពា្ព់ន័្ធ 
និងអាចរ្បាន ទដ្យមនិចាបំាចច់ំណ្យ ឬបបរឹងថបបងខ្ស់។ ពត័ម៌ានទាងំទននះរមួបញ្ចនូ លពត័ម៌ានបរមិាណ និងពត័ម៌ានគខុណភាព និងការវភិាគ 
ទដ្យថផ្អ្ទលើបេពិទសាធនរ៍បស់ធនាគារ និងការវាយតមមលៃឥណទានបពមទាងំបញ្ចនូ លពត័ម៌ានបបទមើលអនាគត។

 បបសិនទបើហានិភយ័ឥណទានមនិបានទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា ចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង ឬបបសិនទបើគខុណភាពឥណទានមនឧប្រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ខុមានភាពបបទសើរទ�ើង ថដលបណ្្លឲ្យគា្ម នការទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា មនហានិភយ័ឥណទានចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង 

 សំវធិានធនទលើការបាតប់ងប់តរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃទស្មើនរឹងការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន 12 ថខ។

 រយៈទពលអតិបរមាថដលបតរូវយ្ម្ពិចារណ្ ទពលទធវើការបា៉ា នស់ា្ម នការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន គឺជារយៈទពល្ិច្ចសនយាអតិបរមា
 ថដលធនាគារបបឈមនរឹងហានិភយ័ឥណទាន ។ 

ការកំណត់ដនការដកើនដ�ើងជារារវន្ដនូវហានិភ័យឥណទាន 

 ធនាគារវាយតមមលៃថាទតើមានហានិភយ័ឥណទានបានទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដា ឬទេ ចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូង ទៅកាលបរទិចឆេេ
 រាយការណ៍ ។ ការ្ំណតពី់ការទ្ើនទ�ើងមនហានិភយ័ឥណទានថផ្អ្ជាសំខានទ់លើចរតិល្្ណៈមនឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ និងអតិែិជន និង

 តំបនភ់នូមសិានស្ ។ 

 ធនាគារពិចារណ្ថាការទ្ើនទ�ើងមនហានិភយ័ឥណទានជាសារវនដា ទ ើ្តទ�ើងទៅទពលបេព្យស្ម្មមានការខ្ខានសងមនិតិចជាងរយៈទពល
 ចំនួន 30 មែ្ង ។  ចំនួនមែ្ងខ្ខានសងបតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យការរាបច់ំនួនមែ្ង ចាបត់្ងំពីកាលបរទិចឆេេផខុត្ំណតដ់ំបនូងបង្អស់ ថដលការបងស់ងទាងំអស់

មនិទានប់ានេេួល ។  កាលបរទិចឆេេផខុត្ំណតស់ង បតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យមនិពិចារណ្ទៅទលើរយៈទពលអនខុទបគានះណ្មយួថដលអាចមានសបមាប់
 

អតិែិជនទ�ើយ ។ 

 បបសិនទបើ មានភស្ខុត្ងបញ្ជា ្ថ់ាមនិមានការទ ើ្នទ�ើងទលើហានិភយ័ឥណទានជាសារវនដា ទា្េ់ងនរឹងការេេួលសា្គ ល់ទលើ្ដំបនូងទេទនានះ 
 សំវធិានធនមនការបាតប់ងទ់លើឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុនរឹងបតរូវវាស់ថវងត្មការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន 12 ថខ។

និយមន័យដនការខកខានសង 

 ធនាគារចាតេ់ខុ្បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានការខ្ខានសងទៅទពលថដល៖

 y  អនា្ខ្ចីមនិមានលេ្ធភាពសងចំទពានះកាតពវ្ិច្ចឥណទានរបស់ខលៃួនទាងំបសរុង ទដ្យមនិពរឹងថផ្អ្ទៅទលើការល្ប់េព្យដ្្ធ់ានាទដើម្េីនូទាតស់ង 
(បបសិនទបើមានបេព្យដ្្ធ់ានា) ឬ

 y  អនា្ខ្ចីមានមែ្ងថដលហួសការ្ំណតស់ងទលើសពី ឬទស្មើនរឹង 90 មែ្ង សបមាប់្ ម្ចរីយៈទពលថវង ឬមានមែ្ងថដលហួសកាល្ំណតស់ងទលើសពី 
ឬទស្មើនរឹង 31 មែ្ង សបមាប់្ ម្ចរីយៈទពលខលៃីទៅទលើកាតពវ្ិច្ចជាសារវន័្ណ្មយួរបស់ធនាគារ ឬ

 y  ទៅទពលអនា្ខ្ចីនិងទរៀបចំទ�ើងវញិននូវ្ម្ច ីថដលជាលេ្ធផលមនការ្្សយ័ធន ទដ្យសារថតអសមត្ភាពសង ្នាខុងកាតពវ្ិច្ចឥណទាន ។
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ការវាស់តវងការរំពឹងទរុកដលើការខាត្រង់ឥណទាន

 ការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន គឺជាការបា៉ា នស់ា្ម នបបរូបាប៊លីីទតមធ្យមមនការបាតប់ងឥ់ណទាន ។ ការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន 
បតរូវបានវាស់ថវងដនូចខាងទបកាម៖

 y  បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមនិមានឱនភាពមនតមមលៃនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍៖ ជាតមមលៃបច្ចខុប្ននាមន្ងវនះសាចប់បា្ទ់ាងំអស់ (ទពាលគឺភាពខខុសគានា
រវាងលំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលជំពា្ ់ធនាគារបសបត្ម្ិច្ចសនយា និងលំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលធនាគាររពំរឹងេខុ្ថានរឹងេេួលបាន) ។ 

 y  បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានឱនភាពមនតមមលៃនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍៖ ជាភាពខខុសគានា រវាងតមមលៃទោងដខុល និងតមមលៃបច្ចខុប្ននាមនលំហនូរ
 េរឹ្បបា្ថ់ដលរពំរឹងេខុ្នាទពលអនាគត ។ 

 y  ្ ចិ្ចសនយាឥណទានថដលទៅសល់៖ ជាតមមលៃបច្ចខុប្ននាមនភាពខខុសគានា រវាងលំហនូរេរ្ឹ បបា្ត់្ម្ិច្ចសនយាថដលជំពា្ ់ធនាគារ បបសិនទបើអន្ា កានក់ាប់
 ្ិច្ចសនយាឥណទានបានដ្ឥណទានទបបើ និងលំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលធនាគារ រពំរឹងេខុ្ថានរឹងេេួលបាន បបសិនទបើឥណទានបតរូវបានដ្ទបបើ។

ទិន្ន័យ ការសន្ត និង្រដ ច្េកដទសដប្រើសបមា្់រការវាយតដមលឱនភាពដនតដមល

 សមាសធាតខុសំខាន់ៗ  ្នាខុងការវាស់ថវងការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន គឺបានម្ពីអទែរដនូចខាងទបកាម៖

 y បបរូបាប៊លីីទតមនការខ្ខានសង (“PD”);

 y ការបាតប់ងថ់ដលបណ្្លម្ពីការខ្ខានសង (“LGD”) និង

 y េំហំមនការខ្ខានសង (“EAD”)

 ECL សបមាបស់មតខុល្យ្នាខុងដំណ្្ក់ាលេី 1 បតរូវបានគណនាទដ្យផលគខុណមន PD 12 ថខ នរឹង LGD នរឹង EAD ។  ECL ទពញអាយខុកាល 
បតរូវបានគណនាទដ្យផលគខុណមន PD ទពញអាយខុកាល នរឹង LGD នរឹង EAD ។

 គំរនូស្ិតិបតរូវបានទបបើបបាស់ទដើម្វីភិាគេិននានយ័បបមនូលបាន រចួបទងកើតននូវការបា៉ា នស់ា្ម ន PD ទពញអាយខុកាល ថដលទៅសល់ និងថាទតើសមតខុល្យ
 ទាងំទនានះរពំរឹងថាថបបបបរួលោ៉ា ងណ្ទលើរយៈទពលទនានះ ។

 LGD គឺជាឥរោិបេមនភាពអាចបាតប់ងប់បសិនទបើមានការខ្ខានសង ។  ធនាគារបា៉ា នស់ា្ម នល្្ខណ្ LGD ទោងត្មបបវត្ិមនអបត្ការ
 

បបមនូលបតលបពី់អតិែិជនខ្ខានសង ។  គំរនូ LGD បតរូវបានពិចារណ្ទលើរចនាសម្ន័្ធអេិភាពមនការទាមទារសំណង វស័ិយថដលអតិែិជនស្ិតទៅ 
ចំណ្យទលើការបបមនូលពីបេព្យបញ្្ច ំ ថដលជាថផនា្មយួមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ។ សបមាបឥ់ណទានថដលការពារទដ្យបេព្យអនខុបាតឥណទានទធៀប

 
នរឹងតមមលៃបេព្យបញ្្ច ំ (“LTV”) គឺជាល្្ខណ្មយួ្នាខុងការ្ំណត ់LGD ។  ការបា៉ា នស់ា្ម ន LGD បតរូវបានវាស់ថវងសបមាបវ់ស័ិយទផ្សងៗគានា  ទហើយសបមាប់

 
ឥណទានទគហដ្ឋា ន គឺអាបស័យទលើការថបបបបរួលតមមលៃអចល បេព្យ ។  តមមលៃទាងំទនានះនរឹងបតរូវបានគណនាទដ្យអប្ហារ ទដ្យថផ្អ្ទលើអបត្ការបបា្ ់
បបសិេ្ធភាព ។ EAD តំណ្ងឲ្យតមមលៃសមតខុល្យទៅទពលមានការខ្ខានសង ។  ធនាគារទាញយ្ EAD ពីសមតខុល្យបច្ចខុប្ននារបស់អតិែិជន និង
ភាពអាចថបបបបរួលទលើសមតខុល្យបច្ចខុប្ននាពីការបងស់ង ថដលអនខុញ្្ញ តត្ម្ិច្ចសនយា និងទ ើ្តទចញពីការបងរ់លំស់ ។  EAD មនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ 
គឺតមមលៃទោងដខុលទៅទពលមានការខ្ខានសង ។

 សបមាបក់ាតពវ្ិច្ចឲ្យខ្ចី EAD គឺសមតខុល្យអនាគតថដលអាចដ្ទបបើបបាស់ត្ម្ិច្ចសនយា ថដលបតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នត្មការសទងកតពីបបវត្ិ និង
 ការពយា្រណ៍នាទពលខាងមខុខ។ សបមាបប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុខលៃនះ EAD បតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យគំរនូមនសមតខុល្យថដលអាចទ ើ្តទ�ើងទៅទពលទវោ 

 
ទផ្សងគានា ទដ្យទបបើបទច្ច្ទេសស្ិតិ ។ 

 ដនូចការទរៀបរាបខ់ាងទលើ ទដ្យថផ្អ្ទលើការទបបើបបាស់ PD 12 ថខ សបមាបប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំណ្្ក់ាលេី1 ធនាគារវាស់ថវងការរពំរឹងេខុ្
 ទលើការខាតបងឥ់ណទាន ទដ្យពិចារណ្ទលើហានិភយ័មនការខនូចខាតទលើរយៈទពលទពញទលញមន្ិច្ចសនយា (រមួបញ្ចនូ លទាងំរយៈទពលពនយា

 បបសិនទបើមាន) ថដលមានហានិភយ័ទលើឥណទាន ទទានះបីជា្នាខុងទគាលបំណងបគបប់គងហានិភយ័ឥណទាន្ទ៏ដ្យ ធនាគារពិចារណ្ទលើរយៈទពល
 ថដលថវងជាង។ រយៈទពល ថដលថវងបផំខុត គឺគតិបតរឹមមែ្ង ថដលធនាគារមានសិេ្ធទិដើម្ទីាមទារការសងបត�បម់នឥណទាន ឬបញ្ចប់្ ចិ្ចសនយាផល់្

 ឥណទាន ឬការធានា ។

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុត�លបានដរៀ្រ្ំដ�ើងវិញ

 បបសិនទបើល្្ខណ្មនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចរចា ឬថ្តបមរូវ ឬបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានបសាប ់បតរូវបានជំនួសទដ្យបេព្យស្ម្ម
 ហិរញ្ញ វត្ខុែ្មី ទដ្យសារស្ានភាពលំបា្ថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់អតិែិជន ទនានះការវាយតមមលៃបតរូវបានទធវើទ�ើង ទដើម្វីាយតមមលៃថាទតើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុគួរ
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ថតបតរូវឈបេ់េួលសា្គ ល់ ឬទេ ទហើយ ECL បតរូវបានវាស់ថវងដនូចខាងទបកាម៖

 y  បបសិនទបើការទរៀបចំទ�ើងវញិ មនិនាឲំ្យឈបេ់េួលសា្គ ល់បេព្យស្ម្មថដលមានបសាបទ់េ ទនានះលំហនូរ េរឹ្បបា្ថ់ដលរពំរឹងេខុ្ថាទ្ើតមានពីបេព្យ
ស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានថ្តបមរូវ បតរូវបានបញ្ចនូ លទៅ្នាខុងការគណនា្ងវនះខាតមនសាចប់បា្ពី់បេព្យស្ម្មថដលមានបសាប ់។ 

 y  បបសិនទបើការទរៀបចំទ�ើងវញិ នាឲំ្យមានការឈបេ់េួលសា្គ ល់បេព្យស្ម្មថដលមានបសាប ់ទនានះតមមលៃសមបសបរពំរឹងេខុ្មនបេព្យស្ម្មែ្មីទនានះ បតរូវ
 

បានចាតេ់ខុ្ជាលំហនូរេរឹ្បបា្ច់ខុងទបកាយេេួលបានពីបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបច្ចខុប្ននា ទៅទពលថដលឈបេ់េួលសា្គ ល់។ ចំនួនេរឹ្បបា្ទ់ននះបតរូវ
បានបញ្ចនូ លទៅ្នាខុងការគណនា្ងវនះខាតសាចប់បា្ពី់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបច្ចខុប្ននា ថដលបតរូវបានទធវើអប្ហារពីកាលបរទិចឆេេរពំរឹងេខុ្មន

 ការឈបេ់េួលសា្គ ល់ ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ ទដ្យទបបើអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពទដើមមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបច្ចខុប្ននា។

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុត�លមានឱនភាពដនតដមល 

 ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារវាយតមមលៃថាទតើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលបាន្តប់ត្ត្មរលំស់មែលៃទដើម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដល
បាន្តប់ត្ត្ម FVOCI មានឱនភាពមនតមមលៃ ឬទេ (ថដលបតរូវបាន្ំណតជ់ា “បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំណ្្ក់ាលេី 3")។ បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ

 បតរូវបានចាតេ់ខុ្ថាមានឱនភាពមនតមមលៃ ទៅទពលថដលបពរឹត្ិការណ៍មយួ ឬទបចើនបានទ ើ្តទ�ើង ថដលនាឲំ្យមានផលប៉ានះពាល់ជាអវជិជាមានទៅទលើលំហនូរ
 េរឹ្បបា្ន់ាទពលអនាគតថដលរពំរឹងេខុ្ មនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ។ 

 ភស្ខុត្ងថដលបញ្ជា ្ថ់ាបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុមានឱនភាពមនតមមលៃ រមួមានេិននានយ័ថដលអាចអទងកតបានដនូចខាងទបកាម៖ 

 y ការលំបា្ថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុោ៉ា ងខាលៃ ងំរបស់អតិែិជន ឬអនា្ទបានះផសាយ

 y ការបំពាន្ិច្ចសនយា ដនូចជាការខ្ខានមនិបានសង ឬហួសកាល្ំណត់

 y ការទរៀបចំទ�ើងវញិទលើល្្ខណ្មនការផ្ល់ឥណទានដល់អតិែិជន ថដលធនាគារមនិយល់បពម

 y អតិែិជនេំនងនរឹង្្សយ័ធន ឬបតរូវទរៀបចំហិរញ្ញ វត្ខុទ�ើងវញិជាែ្មី

 y ការបាតប់ងេ់ីផសារស្ម្មសបមាបម់នូលបបតទដ្យសារថតការលំបា្ថផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ ។ 

 ឥណទានថដលបតរូវបានទរៀបចំទ�ើងវញិ ទដ្យសារថតភាពមនិបបប្តីទៅ្នាខុងល្្ខណ្របស់អតិែិជន បតរូវបានចាតេ់ខុ្ជាឥណទានមានឱនភាព
 មនតមមលៃ លខុនះបត្ថតមានភស្ខុត្ងបញ្ជា ្ថ់ាហានិភយ័មនការមនិេេួលបានលំហនូរេរឹ្បបា្ត់្ម្ិច្ចសនយាបានែយចខុនះជាសារវនដា និងមនិមាន

 សខុចនា្រណ៍ទផ្សងទេៀតថដលនាឲំ្យមានឱនភាពមនតមមលៃ ។  បថន្មទលើទននះ ឥណទានថដលហួសកាល្ំណតស់ង 90 មែ្ង ឬទលើសពីទននះ បតរូវបាន 
ចាតេ់ខុ្ជាឥណទានមានឱនភាពមនតមមលៃ ទទានះបីជានិយមនយ័មនការហួសកាល្ំណតស់ងថដលចបាបប់ាន្ំណតទ់ផ្សងគានា ្ទ៏ដ្យ ។

សំវិធានធនសបមា្់រការរំពឹងទរុកដលើការខាត្រង់ឥណទាន ដៅក្ថុងរបាយការណ៍រ្ានានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

 សំវធិានធនមនការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទាន បតរូវបានបងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ សបមាបប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដល
វាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម ទដ្យទធវើការកាត់្ ងពីតមមលៃទោងដខុលមនបេព្យស្ម្ម។

ការលរុ្រដចាល

 ឥណទានផ្ល់ដល់អតិែិជនបតរូវបានលខុបទចញពីបញជា ី (មយួថផនា្ ឬទាងំបសរុង) ទៅទពលមនិមានការរពំរឹងេខុ្ថាអាចបបមនូលបានម្វញិននូវបេព្យ
 ស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទនានះទាងំបសរុង ។ ្រណីទននះមានជាេនូទៅ ទៅទពល ធនាគារ្ំណតថ់ាអនា្ខ្ចីពខុំមានបេព្យស្ម្ម ឬបបភពចំណនូ លណ្ថដលអាចបទងកើត
 

បានននូវលំហនូរេរឹ្បបា្ប់គបប់គាន ់ទដើម្េីនូទាតស់ងននូវចំនួនថដលបតរូវលខុបទចញពីបញជា ី ។ ការវាយតមមលៃទននះ បតរូវទធវើទ�ើងត្ម្បមតិបេព្យស្ម្មនីមយួៗ។ 

 េរឹ្បបា្ប់បមនូលបានម្វញិទលើចំនួនថដលបានលខុបទចញពីបញជា ី បតរូវបញ្ចនូ លទៅ្នាខុងខទាង ់“ការខាតបងស់ខុេ្ធពីឱនភាពមនតមមលៃ ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ” 
ទៅ្នាខុងចំទណញ ឬខាត និង OCI ។ 

 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានលខុបទចញពីបញជា ី ទៅថតតបមរូវឲ្យមានស្ម្មភាពទាមទារសងម្វញិ ទដើម្អីនខុទោមត្មនីតិវធិីរបស់ធនាគារ្នាខុង
ការបបមនូលេរឹ្បបា្ថ់ដលទៅជំពា្ ់។ 

ឃ. ដ�ើមទរុន

 ភាគហ៊ខុនធម្មត្ បតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាមនូលធន ។ មែលៃទដើមផ្ទា ល់្នាខុងការបទញ្ច ញភាគហ៊ខុន បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទដ្យកាតទ់ចញពីមនូលធន 
បនាទា បពី់ដ្ពន្ធរចួ។ ភាគហ៊ខុនដមេទេៀតបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាមនូលធន និង/ឬ បំណខុ ល ថផ្អ្ទលើសមាសធាតខុទសដឋា្ិច្ចមនឧប្រណ៍ទាងំទនានះ ។  
ការថបងថច្ទៅអនា្កានក់ាបឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុថដលបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាឧប្រណ៍មនូលធន បតរូវបានេនូទាតទ់ដ្យផ្ទា ល់ពីមនូលធន។
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ង. ទរុន្របមរុងតាម្រទ្រនាបញ្ញត្ត ិ

 េខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញតិ្បតរូវបានបទងកើតទលើភាពខខុសគានា  រវាងសំវធិានធន បសបត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ និងសំវធិានធនត្មបេប្ញ្ញត្ិ 
 

បសបត្មបបកាសរបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ទលខ ធ7-017-344 ចខុនះមែ្ងេី 1 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2017 និងសារាចរថណនា ំទលខ ធ7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ 
 ចខុនះមែ្ងេី 16 ថខ ខ្ុមភាៈ ឆ្នា  ំ2018 ស្ីពីចំណ្តថ់ានា ្ ់។ ហានិភយ័ឥណទាន និងសំវធិានធនទលើឱនភាពមនតមមលៃ សបមាបប់គរឹនះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុ ។ 

បសបត្មបបការ 73 បគរឹនះស្ានបតរូវទបបៀបទធៀបសំវធិានធន ថដលគណនាត្មបបការ 49 ដល់ បបការ 71 ជាមយួនរឹងសំវធិានធនថដលគណនា 
ត្មបបការ 72 និងបតរូវ្តប់ត្ដនូចខាងទបកាម៖

 (i)  ្ នាខុង្រណីថដលសំវធិានធនត្មបេប្ញ្ញត្ិ ថដលគណនាត្មបបការ 72 ទាបជាងសំវធិានធនថដលគណនាត្មបបការ 49 ដល់ បបការ 71 
ទនានះបគរឹនះស្ានបតរូវ្តប់ត្សំវធិានធន ថដលបតរូវគណនាអនខុទោមត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ និង

 (ii)  ្ នាខុង្រណីថដលសំវធិានធនត្មបេប្ញ្ញត្ិ ថដលគណនាត្មបបការ 72 ខ្ស់ជាងសំវធិានធនថដលគណនាត្មបបការ 49 ដល់ បបការ 71 
ទនានះបគរឹនះស្ានបតរូវ្តប់ត្សំវធិានធន ថដលបតរូវគណនាត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ និងទផទារចំនួនលទម្អៀងទនានះពីបបា្ច់ំទណញរ្សាេខុ្ ឬគណនី
ខាតបង្គរទៅេខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញត្ិ ទៅ្នាខុងមនូលធនទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ។

 េខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញត្ិមនិបតរូវបានបញ្ចនូ ល្នាខុងការគណនាមនូលធនផ្ទា ល់សខុេ្ធរបស់ធនាគារទ�ើយ ។

្. រា្់បបាក់ និងរា្់បបាក់សមមូល 

 សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល រមួមានសាចប់បា្់្ នាខុងមដ និងសមតខុល្យសាចប់បា្់្ នាខុងធនាគារ បបា្ប់ទញ្ញ ើ និងការវនិិទោគរយៈទពលខលៃី 
 ថដលមានកាលវសាន្ទៅទពលតមកល់ដំបនូងមានរយៈទពល 3 ថខ ឬតិចជាង ថដលអាចប្នូរជាសាចប់បា្ទ់ពលណ្្ប៏ាន ទដ្យមានហានិភយ័តិចតួច
 

ចំទពានះការផ្លៃ ស់ប្នូរតមមលៃ។

្. បបាក់្រដញ្ញើដៅធនាគារនានា

 បបា្ប់ទញ្ញ ើទៅធនាគារនានា បតរូវបាន្តប់ត្ត្មតមមលៃទដើម ដ្ឱនភាពមនតមមលៃថដលមនិអាចបបមនូលម្វញិបាន ។ 

ជ. បបាក់តមកល់តាម ន្ាបា្់រ

 បបា្ត់មកល់ត្មចបាប ់បតរូវបានរ្សាេខុ្ទៅធនាគារជាតិមន្ម្ខុជាបសបត្មចបាបស់្ីពីបគរឹនះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុមនបពនះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា 
និងបតរូវបាន្ំណតជ់ាភាគរយមនទដើមេខុនអប្បរមា និងបបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជនថដលតបមរូវទដ្យធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ។

ឈ. ឥណទាន និង្ររុដរប្រទាន 

 “ឥណទាន និងបខុទរបបទាន” ថដលបងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ រមួបញ្ចនូ លឥណទាន និងបខុទរបបទាន ថដលបតរូវបានវាស់ថវង
 ត្មរលំស់មែលៃទដើម។ ឥណទាន និងបខុទរបបទានបតរូវបានវាស់ថវងទលើ្ដំបនូងត្មតមមលៃសមបសប បនូ្ចំណ្យបបតិបត្ិការថដលទ ើ្តទ�ើងទដ្យផ្ទា ល់ 
 ទហើយនាទពលបនាទា បប់តរូវ្តប់ត្ត្មរលំស់មែលៃទដើម ទដ្យទបបើវធិីសានស្អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ។ 

ញ. ការវិនិដោគដផនាសងដទៀត

 ការវនិិទោគទផ្សងទេៀត បតរូវបាន្តប់ត្ត្មតមមលៃទដើម ដ្ឱនភាពមនតមមលៃថដលមនិអាចបបមនូលម្វញិបាន ។

�. បទពនាយសកម្ដផនាសងដទៀត

 បេព្យស្ម្មទផ្សងទេៀតបតរូវបាន្តប់ត្ត្មតមមលៃទដើម ដ្ឱនភាពមនតមមលៃ បបសិនទបើមាន។

ឋ. បទពនាយសកម្អរូ្ីរ

 បេព្យស្ម្មអរនូបី ថដលរមួមានមែលៃទដើមអាជ្ាបណ័្ណ ខ្ុំព្យនូេរ័ថដលបានេិញ និងមែលៃទដើមពា្ព់ន័្ធទផ្សងទេៀត បតរូវបាន្តប់ត្ត្មមែលៃទដើម ដ្រលំស់បង្គរ 
និងការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃបង្គរ បបសិនទបើមាន ។ អាជ្ាបណ័្ណ ខ្ុំព្យនូេរ័ថដលបានេិញបតរូវបានទធវើមនូលធន្ម្មត្មមនូលដ្ឋា នមែលៃទដើម ថដលបានទ ើ្ត
ទ�ើង្នាខុងការេិញ្ម្មវធិីជា្ោ់្ទ់នានះម្ទបបើបបាស់ ។ 

 បេព្យស្ម្មអរនូបីបតរូវបានដ្រលំស់ទៅត្មការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាលទបបើបបាស់ពី 3 ឆ្នា  ំត្មវធិីសានស្រលំស់ទែរ ។

 មែលៃទដើមពា្ព់ន័្ធនរឹងការបទងកើត ឬថែទាំ្ ខុំព្យនូេរ័សនូហវថវរ បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំណ្យទៅទពលទ្ើតទ�ើង។
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ឌ. បទពនាយ និង្ររិក្ានារ  

(i). ការទទួលរា្នាល់ និងការវាស់តវង

 ថផនា្មនបេព្យ និងបរក្ិារបតរូវបានវាស់ថវងត្មតមមលៃទដើម ដ្រលំស់បង្គរ និងការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃបង្គរ។

 ចំណ្យមែលៃទដើមរមួបញ្ចនូ លទាងំការចំណ្យទដ្យផ្ទា ល់ទៅទលើការេិញបេព្យ និងការចំណ្យទដ្យផ្ទា ល់ទផ្សងៗទេៀត ្នាខុងការនាយំ្បេព្យ
 ស្ម្មទៅ្នាខុងល្្ខណ្ថដលអាចទបបើបបាស់ថដលបានទបគាងេខុ្ និងមែលៃទដើមមនការរខុនះទរ ើ និងផ្លៃ ស់បដានូរេី្ថនលៃង និងការស្ារេីត្ងំថដលពួ្ទគស្ិតទៅ។ 

 មែលៃទដើមមនបេព្យ្ម្មថដលបានសាងសងទ់ដ្យខលៃួនឯង បតរូវរមួបញ្ចនូ លទាងំមែលៃទដើមសមាភា រៈ និង្មាលៃ ងំពល្ម្មផ្ទា ល់ផងថដរ។ ចំទពានះបេព្យស្ម្មថដលមាន
ល្្ណៈបគបប់គាន ់ការចំណ្យទលើបបា្់្ ម្ចបីតរូវបានទធវើមនូលធន្ម្មបសបត្មទគាលនទោបាយគណទនយ្យទលើមែលៃទដើមបបា្់្ ម្ច។ី មែលៃទដើម្អ៏ាចរមួ

 បញ្ចនូ លទាងំការទផទារមនូលធន ថដលជាចំទណញ ឬខាតណ្មយួផងថដរ ទលើការការពារហានិភយ័លំហនូរសាចប់បា្ថ់ដលមានល្្ណៈសម្ត្ិបគបប់គាន់
 

ចំទពានះ រនូបិយបណ័្ណ បរទេសទា្េ់ងនរឹងការេិញបេព្យ និងបរក្ិារ ។

 ការេិញសនូហវថវរថដលមានសារៈសំខានច់ំទពានះមខុខងារថដលទា្េ់ងនរឹងបរក្ិារ បតរូវបានទធវើមនូលធន្ម្មជាថផនា្មយួមនបរក្ិារទនានះ។

 បបសិនទបើថផនា្ជាសារវន្ណ្មយួមនបេព្យ និងបរក្ិារទាងំទនានះ មានអាយខុកាលទបបើបបាស់ខខុសពីគានា  ថផនា្ទាងំទនានះបតរូវបានដ្្ជ់ាថផនា្ទដ្យថ�្ 
(សមាសភាពចម្ង) មនបេព្យ និងបរក្ិារ។

(ii). ្ំោយ្រនា្នា្រ់

 ចំទណញ ឬខាតពីការល្ម់នបេព្យ និងបរក្ិារណ្មយួ បតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យភាពខខុសគានា រវាងសាចប់បា្េ់េួលបានពីការល្ ់និងតមមលៃទោង
 

មនថផនា្ទនានះ ទហើយបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំណនូ លទផ្សងៗ “ចំណនូ ល ទផ្សងៗ” និង “ចំណ្យទផ្សងៗ” ទៅ្នាខុងចំទណញ ឬខាត ។

 មែលៃទដើមមនការផ្លៃ ស់ប្នូរធាតខុមយួថផនា្មនបេព្យ និងបរក្ិារ ថដលបានេេួលសា្គ ល់រចួម្ទហើយ បតរូវបានបនូ្បញ្ចនូ ល ទៅ្នាខុងតមមលៃទោងមនថផនា្ទនានះ 
 បបសិនទបើវាអាចមានលេ្ធភាពផ្ល់ននូវអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច នាទពលអនាគតដល់ធនាគារ ទហើយតមមលៃរបស់វាអាចទធវើការវាស់ថវងបានទដ្យភាព

 
អាចទជឿជា្ប់ាន ។ តមមលៃទោង មនធាតខុថដលបានជំនួសទនានះ បតរូវឈបេ់េួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬខាត ។  រាល់ចំណ្យ្នាខុងការថែទាបំបចាមំែ្ង ទផ្សងៗ 
បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬខាត ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍លេ្ធផល្នាខុងការយិបរទិចឆេេថដលបានទ ើ្តទេ្ើង។

(iii). រំលស់

 រលំស់ គឺថផ្អ្ទៅទលើមែលៃទដើមមនបេព្យស្ម្ម ដ្តមមលៃសំណល់របស់វា ។  សមាសធាតខុសំខាន់ៗ  មនបេព្យស្ម្មនីមយួៗ បតរូវបានវាយតមមលៃ ទហើយ 
បបសិនទបើសមាសធាតខុមយួមានអាយខុកាលទបបើបបាស់ខខុសគានា ពីបេព្យស្ម្មថដលទៅសល់ សមាសធាតខុទនានះបតរូវបានទធវើទ�ើងដ្ចទ់ដ្យថ�្ ។

 រលំស់ បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ថាជាការចំណ្យទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំទណញ ឬខាតទដ្យទបបើវធិីសានស្រលំស់ទែរទលើអាយខុកាលទបបើបបាស់ថដល
បានបា៉ា នស់ា្ម នមនសមាសធាតខុនីមយួៗ មនបេព្យ និងបរក្ិារ ។

 បេព្យស្ម្មថដលបានជួល បតរូវបានរលំស់រយៈទពលជួល ឬអាយខុកាលទបបើបបាស់របស់វាមយួណ្ថដលខលៃីជាងទលើ្ថលងថតមានទហតខុផល 
ចបាស់ោស់ថា ធនាគារនរឹងេេួលបាន្ម្មសិេ្ធិទៅចខុងបញ្ចបម់នរយៈទពលមនការជួល ។  ដីេំទនរមនិបតរូវបានរលំសល់ទនានះទេ ។

 រលំស់ បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ចាបព់ីកាលបរទិចឆេេថដលបេព្យ និងបរក្ិារបតរូវបានតទមលៃើង និងអាចទបបើបបាស់បាន ឬបេព្យស្ម្មថដលបានសាងសង ់
ចាបពី់ការយិបរទិចឆេេថដលបេព្យស្ម្មទនានះបតរូវបានបញ្ចប ់និងអាចទបបើបបាស់បាន ។

 ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាលទបបើបបាស់សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេបច្ចខុប្ននាមានដនូចខាងទបកាម៖

ឆ្នា ំ

ការថ្លម្អទលើដី 5 - 20

ទបគឿងសងាហា រ រឹមនិងទបគឿងបរក្ិារ 5 

បរក្ិារការោិល័យ 5

បរក្ិារ ខ្ុំព្យនូេរ័ និងពត័ម៌ានវេិយា 3

ោនយនដា 5



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 99

 វធិីសានស្រលំស់ ទលើអាយខុកាលទបបើបបាស់ និងតមមលៃសំណល់ បតរូវបានវាយតមមលៃនាចខុងការយិបរទិចឆេេមនរបាយការណ៍ និងនិយត័ភាព
 បបសិនទបើសមបសប ។

ឍ. ភតិសននាយា

 ទៅទពលចាបទ់ផ្ើម្ិច្ចសនយា ធនាគារទធវើការវាយតមមលៃថាទតើ្ិច្ចសនយាមយួមានេបមងជ់ាភតិសនយាថដរ ឬទេ ។ ្ិច្ចសនយាជាេបមងម់ានភតិសនយា 
 បបសិនទបើ្ិច្ចសនយាផដាល់សិេ្ធិបគបប់គងការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្មជា្ោ់្ម់យួ្នាខុងរយៈទពល្ំណតម់យួ ជាែនានូរនរឹងតមមលៃតបសនាង។

 ទដើម្វីាយតមមលៃថាទតើ្ិច្ចសនយាផដាល់សិេ្ធិបគបប់គងការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់ធនាគារទធវើការវាយតមមលៃ ថាទតើ៖ 

 y  ្ ិច្ចសនយាមានជាបព់ា្ព់ន័្ធនរឹងការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់ឬទេ ថដលទននះអាចបញ្ជា ្ោ់៉ា ងជា្ោ់្ ់ឬបបទោល 
ទហើយគួរមានល្្ណៈរនូបវនដាទដ្យថ�្ ឬតំណ្ងសមត្ភាពផលិតសារវនដា របស់      បេព្យស្ម្មទនានះ ។  បបសិនទបើអនា្ផ្គតផ់្គងម់ានសិេ្ធិផដាល់

 
បេព្យស្ម្មជំនួសជាសារវនដា្នាខុងរយៈទពលទបបើបបាស់ ទនានះបេព្យស្ម្មមនិថមនមានល្្ណៈជាបេព្យស្ម្មជា្ោ់្ទ់នានះទេ

 y ធនាគារ មានសិេ្ធិេេួលបានអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ចជាសារវនដា ពីការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម ្នាខុងរយៈទពលមនការទបបើបបាស់ និង

 y  ធនាគារមានសិេ្ធិបញ្ជា ការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម ។  ធនាគារមានសិេ្ធិទននះ ទៅទពលថដលធនាគារមានសិេ្ធិសទបមចចិត្ថដលពា្់
ពន័្ធនរឹងការផ្លៃ ស់បដានូរអំពីរទបៀប និងទគាលបំណង្នាខុងការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម ។ ្នាខុង្រណីថដលការសទបមចចិត្ទាងំអស់អំពីរទបៀប 
និងទគាលបំណងមនការទបបើបបាស់ បេព្យស្ម្មបតរូវបាន្ំណតជ់ាមខុន ទនានះ ធនាគារមានសិេ្ធិបញ្ជា ការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម បបសិនទបើ៖

 - ធនាគារមានសិេ្ធិទធវើបបតិបត្ិការទលើបេព្យស្ម្ម ឬ

 - ធនាគារបានទរៀបចំបេព្យស្ម្មទៅត្មវធិីថដល្ំណតជ់ាមខុនពីរទបៀប និងទគាលបំណងថដលបេព្យស្ម្ម ទនានះនរឹងបតរូវបានទបបើបបាស់ ។

 ទគាលនទោបាយទននះអនខុវត្ចំទពានះ្ិច្ចសនយាថដលបានបពមទបពៀង ឬបានទធវើការផ្លៃ ស់ប្នូរ ចាបពី់មែ្ងេី1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ម្ប៉ាខុទណ្្ណ នះ ។ 

 ទៅទពលចាបទ់ផ្ើម្ិច្ចសនយា ឬវាយតមមលៃទ�ើងវញិទលើ្ិច្ចសនយាថដលមានេបមងជ់ាភតិសនយា និងសមាសធាតខុ ថដលមនិថមនភតិសនយា ធនាគារ
 ថបងថច្តមមលៃតបសនាងទៅ្នាខុង្ិច្ចសនយាចំទពានះសមាសធាតខុមនភតិសនយា នីមយួៗ និងសមាសធាតខុថដលមនិថមនភតិសនយាទដ្យថផ្អ្ត្មតមមលៃ

 ឯ្ត្នីមយួៗ ។  ្ប៏៉ាខុថនដា ចំទពានះការជួលដី និងអគារថដលធនាគារជាអនា្ជួល ធនាគារមនិថបងថច្សមាសធាតខុមនិថមនភតិសនយាទនានះទេ 
 

ទហើយសមាសធាតខុភតិសនយា និងមនិថមនភតិសនយាបតរូវបានចាតេ់ខុ្ថាជាសមាសធាតខុភតិសនយា។

ភតិសននាយាក្ថុងករណីត�លធនាគារជាអ្កជួល

 ការទរៀបចំឲ្យមានសិេ្ធិ្នាខុងការទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម បបសិនទបើបំទពញត្មល្្ខណ្មយួ្នាខុងចំទណ្មខាងទបកាម៖

 y  អនា្េិញមានសមត្ភាព ឬសិេ្ធិទធវើបបតិបត្ិការទលើបេព្យស្ម្ម ខណៈទពលថដលេេួលបាន ឬបគបប់គងទលើសពីបរមិាណថដលមនិសារវនដា

 y  អនា្េិញមានសមត្ភាព ឬសិេ្ធិ្នាខុងការបគបប់គងទលើការចនូលទៅដល់បេព្យស្ម្ម ខណៈថដលេេួលបាន ឬបគបប់គងទលើសពីបរមិាណ
 ថដលមនិសារវនដា ឬ

 y  ដំទណើ រទហតខុ និងកាលៈទេសៈបានបងាហា ញថា វាមានល្្ណៈតិចតួចថដលភាគីដមេទេៀតនរឹងេេួលបានទបចើនជាងបរមិាណថដលមនិសារវន្ 
 ទហើយតមមលៃ្នាខុងមយួឯ្ត្មនិបតរូវបាន្ំណត់្ នាខុងមយួឯ្ត្មនេិននាផលទេទហើយ្ម៏និទស្មើនរឹងតមមលៃេីផសារបច្ចខុប្ននា ្នាខុងមយួឯ្ត្មនលេ្ធផលថដរ។

 ធនាគារេេួលសា្គ ល់សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លភតិសនយា ទៅកាលបរទិចឆេេចាបទ់ផ្ើមភតិសនយា។ សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្មបតរូវបាន
 វាស់ថវងត្មមែលៃទដើម រមួមានមែលៃទដើមដំបនូងមនបំណខុ លភតិសនយា និងនិយត័ភាពសបមាបក់ារចំណ្យភតិសនយាថដលទធវើទ�ើងទៅមែ្ងចាបទ់ផ្ើមភតិសនយា 

 ឬមខុនមែ្ងចាបទ់ផ្ើមភតិសនយា បនូ្មែលៃទដើមផ្ទា ល់ដំបនូងថដលបានទ ើ្តទ�ើង និងការបា៉ា នស់ា្ម នចំណ្យ្នាខុងការរខុនះទរ ើ និងដ្ទចញននូវបេព្យស្ម្ម ឬ
 សាដា រទ�ើងវញិននូវបេព្យស្ម្ម ឬេីត្ងំ ដ្បបា្ទ់លើ្េរឹ្ចិត្ភតិសនយាថដលេេួលបាន។

 សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្មបតរូវបានដ្រលំស់នាទពល ត្មវធិីសានស្រលំស់ទែរ ចាបពី់កាលបរទិចឆេេចាបទ់ផ្ើមភតិសនយា រហនូតដល់ចខុងបញ្ចបម់ន
 អាយខុកាលទបបើបបាស់មនសិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម ឬទៅចខុងកាលបរទិចឆេេមនភតិសនយាមយួណ្ទ ើ្តមខុន ។ អាយខុកាលទបបើបបាស់មនសិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យ

 ស្ម្ម បតរូវបាន្ំណតត់្មមនូលដ្ឋា នដនូចគានា នរឹងបេព្យ និងបរក្ិារ។ បថន្មទលើទននះ សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម បតរូវបានកាតប់ន្យជាបបចាទំៅត្មការ
 ខាតបងឱ់នភាពមនតមមលៃ និងថ្តបមរូវសបមាបក់ារវាស់ថវងទ�ើងវញិទលើបំណខុ លភតិសនយា ។



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 100

 ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាលទបបើបបាស់សបមាបអ់ំ�ខុងការយិបរទិចឆេេបច្ចខុប្ននា មានដនូចខាងទបកាម៖ 

 y អគារ និងការោិល័យ 5 – 15 ឆ្នា ំ

 បំណខុ លភតិសនយា បតរូវបានវាស់ថវងដំបនូងត្មតមមលៃបច្ចខុប្ននាមនការេនូទាតភ់តិសនយាថដលមនិទានប់ានបង ់ទៅទពលចាបទ់ផ្ើមភតិសនយា និងបតរូវបាន
ទធវើអប្ហារទដ្យទបបើអបត្ការបបា្ជ់ា្ថ់ស្ងទៅ្នាខុងភតិសនយា ឬ្រណីថដលអបត្ការបបា្ទ់នានះមនិអាច្ំណតប់ានភាលៃ មៗ បតរូវទធវើទៅត្មអបត្ការ

 បបា្់្ ម្ចបីថន្មរបស់អនា្ជួល ។

 ការេនូទាតភ់តិសនយាថដលបញ្ចនូ លទៅ្នាខុងការវាស់ថវងបំណខុ លភតិសនយារមួមាន៖

 y ការេនូទាតភ់តិសនយាទែរ រមួទាងំការេនូទាត់្ នាខុងេបមងទ់ែរ

 y ការថបបបបរួលមនការេនូទាតភ់តិសនយាអទែរ ទដ្យថផ្អ្ទលើសនទាស្សន ៍ឬអបត្ ទៅកាលបរទិចឆេេចាបទ់ផ្ើមភតិសនយា 

 y ចំនួនថដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវេនូទាត ់ទបកាមការធានាតមមលៃទៅសល់ និង

 y  តមមលៃេិញទបកាមជទបមើសមនការេិញ ថដលធនាគារមានទហតខុផលជា្ោ់្់្ នាខុងការអនខុវត្ ។ ការេនូទាតភ់តិសនយាទៅ្នាខុងអំ�ខុងទពលថដលមាន
 ជទបមើស្នាខុងការបន្ បបសិនទបើធនាគារមានទហតខុផលជា្ោ់្់្ នាខុងការបន្ និងការពិនយ័ទលើការបញ្ចបភ់តិសនយាមខុនកាល្ំណត ់ទលើ្ថលងថត

 ធនាគារមានទហតខុផលចបាស់ោស់ថានរឹងមនិបញ្ចបភ់តិសនយាមខុនកាល្ំណត។់

 បំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម ទដ្យទបបើវធិីសានស្អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព។ បំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានវាស់ថវងទ�ើង
វញិទៅទពលមានការថ្ថបបរយៈទពលមនភតិសនយា ការផ្លៃ ស់ប្នូរទលើការវាយតមមលៃសបមាបជ់ទបមើស្នាខុងការេិញបេព្យស្ម្ម ការថបបបបរួលការេនូទាតភ់តិស
នយានាទពលអនាគត ថដលទ ើ្តទ�ើងពីការថបបបបរួលមនសនទាស្សន ៍ឬអបត្ណ្មយួ ឬបបសិនទបើមានការថ្ថបបចំនួនបា៉ា នស់ា្ម នថដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវេនូទាត ់
ទលើការធានាតមមលៃថដលទៅសល់ ។

 ទៅទពលថដលបំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានវាស់ថវងត្មវធិីសានស្ទននះ ការថ្តបមរូវ បតរូវបានទធវើទ�ើងទលើតមមលៃទោងមនសិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម 
ឬ្េ៏េួលសា្គ ល់្នាខុងចំទណញ ឬខាត ទបើសិនជាសិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម បតរូវបានបញ្ចខុ នះរហនូតដល់មានតមមលៃសនូន្យ ។ 

ភតិសននាយាមានរយៈដពលខល ីនិងភតិសននាយាដលើបទពនាយសកម្ត�លមានតដមលទា្រ

 ធនាគារ មនិេេួលសា្គ ល់សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លភតិសនយារយៈទពលខលៃីដនូចជា ការជួលមា៉ា សខុីនថដលមានរយៈទពលតិចជាង 12 ថខ 
និងភតិសនយាទលើបេព្យស្ម្មថដលមានតមមលៃទាប ថដលរមួមានបរក្ិារពត័ម៌ានវេិយា ។  ធនាគារេេួលសា្គ ល់ចំណ្យទលើការជួលទាងំទននះត្មមនូលដ្ឋា ន

 
រលំស់ទែរ ទៅត្មរយៈទពលមនភតិសនយា ។

ណ. បបាក់កមចេី

 បបា្់្ ម្ចបីតរូវបានវាស់ថវងដំបនូងត្មតមមលៃសមបសប ដ្មែលៃទដើមបបតិបត្ិការបថន្មទដ្យផ្ទា ល់ និងវាស់ថវង បនាទា បត់្មរលំស់មែលៃទដើម 
 

ទដ្យទបបើបបាស់វធិីសានស្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព។

ត. អត្ប្រដោជន៍និដោជិត

(i). អត្ប្រដោជន៍និដោជិតរយៈដពលខលី

 អត្បបទោជននិ៍ទោជិតរយៈទពលខលៃីបតរូវបានចំណ្យ ទៅទពលថដលទសវា្ម្មបតរូវបានផ្ល់ជនូន ។ ចំនួនថដលរពំរឹងេខុ្ថានរឹងបតរូវចំណ្យ 
បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាបំណខុ ល បបសិនទបើធនាគារមានកាតពវ្ិច្ចត្មផលៃនូវចបាប ់ឬកាតពវ្ិច្ចបបទោលនាទពលបច្ចខុប្ននា ្នាខុងការេនូទាតច់ំណ្យ ថដលជា
លេ្ធផលមនការងារថដលបានបំទពញរចួម្ទហើយទដ្យនិទោជិត ទហើយកាតពវ្ិច្ចទនានះអាចទធវើការបា៉ា នស់ា្ម នបានទដ្យភាពទជឿជា្។់

(ii). អត្ប្រដោជន៍និដោជិតរយៈដពលតវង

 កាតពវ្ិច្ចរបស់ធនាគារចំទពានះអត្បបទោជននិ៍ទោជិតរយៈទពលថវង គឺជាចំណ្យទលើអត្បបទោជន ៍ថដលនិទោជិតបតរូវេេួលបាន ពីការ
 បំទពញការងារ្នាខុងការយិបរទិចឆេេ្នលៃងផខុតទៅ និងបច្ចខុប្ននា ។ អត្បបទោជន ៍និទោជិតរយៈទពលថវង បតរូវបានទធវើអប្ហារទៅតមមលៃបច្ចខុប្ននា ។ 

 ការវាស់ថវងសារជាែ្មីបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬខាត ថដលចំណ្យទននះបានទ ើ្តទ�ើង ។
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ែ. សំវិធានធន

 សំវធិានធនបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅទពលថដលធនាគារមានកាតពវ្ិច្ចត្មផលៃនូវចបាប ់ឬកាតពវ្ិច្ច
 បបទោលនាទពលបច្ចខុប្ននា ថដលជាលេ្ធផលមនបពរឹតិ្ការណ៍្នលៃងផខុតទៅ ទហើយវាមានលេ្ធភាពថដលតបមរូវឲ្យមានលំហនូរទចញននូវអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច 

្នាខុងការបំទពញននូវកាតពវ្ិច្ចទនានះ ។ បបសិនទបើផលប៉ានះពាល់មានល្្ណៈជាសារវន្ សំវធិានធនបតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យអប្ហារលំហនូរេរឹ្បបា្ ់
 ថដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវេនូទាតន់ាទពលអនាគត ទដ្យទបបើអបត្មខុនបងព់ន្ធថដលឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីការបា៉ា នស់ា្ម នមនតមមលៃទពលទវោ ្នាខុងល្្ខណ្េីផសារបច្ចខុប្ននា 

និងហានិភយ័ជា្ោ់្ច់ំទពានះបំណខុ លទាងំទនានះ ។ អប្ហារទៅសល់បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាមែលៃទដើមហិរញ្ញប្ទាន ។

ទ. ការបបាក់  

អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព

 ចំណនូ លការបបា្ ់និងចំណ្យការបបា្ប់តរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងចំទណញ ឬខាត ទដ្យទបបើវធិីសានស្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ។ “អបត្ការ
 បបា្ប់បសិេ្ធភាព” គឺជាអបត្ថដលអាចទធវើអប្ហារសាចប់បា្ថ់ដលរពំរឹងថានរឹងេនូទាត ់ឬនរឹងបតរូវេេួល ត្មរយៈអាយខុកាលរពំរឹងេខុ្របស់ឧប្រណ៍
 ហិរញ្ញ វត្ខុទនានះ ឲ្យម្ទស្មើនរឹង៖

 y តមមលៃទោងដខុលរបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬ 

 y រលំស់តមមលៃទដើមរបស់បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ ។

 ទៅទពលគណនាអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពសបមាបឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ទបរៅពីបេព្យថដលបានេិញ ឬបេព្យស្ម្ម ថដលមានឱនភាពមនតមមលៃទៅ
 

ទពលេិញ ធនាគារទធវើការបា៉ា នស់ា្ម នទលើលំហនូរេរឹ្បបា្ន់ាទពលអនាគតទដ្យពិចារណ្រាល់ល្្ខណ្ទាងំអស់របស់្ិច្ចសនយាឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ 
 ប៉ាខុថន្មនិរាបប់ញ្ចនូ លននូវការខាតបងឥ់ណទាន ថដលរពំរឹងេខុ្ទនានះទេ (ECL) ។  សបមាបប់េព្យស្ម្មថដលេិញ ឬបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានឱនភាព

មនតមមលៃទៅទពលេិញ អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពថដលបានថ្តបមរូវហានិភយ័ឥណទាន បតរូវបានគណនា ទដ្យទបបើលំហនូរេរឹ្បបា្ប់ា៉ា នស់ា្ម ននាទពល
 

អនាគត រមួបញ្ចនូ លទាងំការខាតបងឥ់ណទានថដលរពំរឹងេខុ្ (ECL)។

 ការគណនាអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព រមួបញ្ចនូ លននូវមែលៃទដើមបបតិបត្ិការ និង្មបមទាងំអស់ថដលបានបង ់ឬេេួល ថដលជាថផនា្មនអបត្ការ
 បបា្ប់បសិេ្ធភាព ។ មែលៃទដើមបបតិបត្ិការរមួមាន ការចំណ្យបថន្មថដលពា្ព់ន័្ធផ្ទា ល់ទៅនរឹងការេិញ ឬការទបានះផសាយបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ 

 ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ។

រំលស់ដែលដ�ើម និងតដមលដោង�រុល

 រលំស់មែលៃទដើមរបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ គឺជាចំនួនថដលបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានវាស់ថវងទៅ

 ទពលេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង ដ្ការេនូទាតស់ងបបា្ទ់ដើម បនូ្ ឬដ្រលំស់បង្គរ ទដ្យទបបើអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ចំទពានះភាពខខុសគានា រវាងចំនួន
ថដលេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង និងចំនួនទៅទពលដល់កាល្ំណត ់និងបតរូវទធវើនិយត័ភាពចំទពានះសំវធិានធនទលើការខាតបងឥ់ណទានថដលបានរពំរឹង
េខុ្ ចំទពានះបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ។

 តមមលៃទោងដខុលរបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ គឺជារលំស់មែលៃទដើមរបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ មខុនទពលថ្តបមរូវសំវធិានធនសបមាបក់ារខាតបង់
 ឥណទានថដលបានរពំរឹងេខុ្ ។ 

ការគណនា្ំណូលការបបាក់ និង្ំោយការបបាក់

 អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពរបស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានគណនាទៅទពលេេួលសា្គ ល់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ ល
 ហិរញ្ញ វត្ខុជាទលើ្ដំបនូង ។  ្នាខុងការគណនាចំណនូ លការបបា្ ់និងចំណ្យការបបា្ ់អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពបតរូវបានទបបើថផ្អ្ទលើតមមលៃទោងដខុលរបស់

បេព្យស្ម្ម (ទៅទពលថដលបេព្យស្ម្មមនិបតរូវបានចាតេ់ខុ្ថាមានឱនភាពមនតមមលៃ) ឬរលំស់មែលៃទដើមមនបំណខុ ល។ អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពបតរូវទធវើការ 
ថ្ថបបទ�ើងវញិ ទដ្យការបា៉ា នស់ា្ម នទ�ើងវញិននូវលំហនូរេរឹ្បបា្រ់បស់ឧប្រណ៍ ហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានអបត្ការបបា្ថ់បបបបរួល ទដើម្ឆីលៃខុនះបញ្្ច ំងពីការផ្លៃ ស់
ប្នូររបស់អបត្ការបបា្េ់ីផសារ ។ អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព្ប៏តរូវទធវើការថ្ថបបទ�ើងវញិ សបមាបក់ារថ្តបមរូវតមមលៃសមបសបមនឧប្រណ៍ការពារ 

 ទៅកាលបរទិចឆេេថដលរលំស់បតរូវបានចាបទ់ផ្ើមថ្តបមរូវ ។ 

 ចំទពានះបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានឱនភាពមនតមមលៃ បនាទា បពី់បានេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង ចំណនូ លការបបា្ប់តរូវបានគណនាទដ្យទបបើអបត្
ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ថផ្អ្ទលើរលំស់មែលៃទដើម របស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ។ បបសិនទបើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថលងមានឱនភាពមនតមមលៃ ទនានះការគណនា

 ការបបា្ប់តរូវថផ្អ្ទលើមនូលដ្ឋា នតមមលៃដខុលវញិ។
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 ចំទពានះបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលមានឱនភាពមនតមមលៃ ចាបត់្ងំពីេេួលសា្គ ល់ជាទលើ្ដំបនូង ចំណនូ លការបបា្ប់តរូវបានគណនាទដ្យទបបើ
 

អបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពថដលបតរូវបានថ្តបមរូវននូវហានិភយ័ ថផ្អ្ទលើរលំស់មែលៃទដើមមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទនានះ ។  ការគណនាចំណនូ លការបបា្់
 ទននះ មនិបតរូវប្នូរទៅមនូលដ្ឋា នតមមលៃដខុលវញិទនានះទេ ទទានះបីជាហានិភយ័ឥណទានរបស់បេព្យស្ម្មទនានះ មានភាពបបទសើរ្ទ៏ដ្យ ។ 

ការ្រងា្នាញ

 ចំណនូ លការបបា្ប់តរូវបានគណនាទដ្យទបបើវធិីសានស្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ថដលបានបងាហា ញទៅ្នាខុងចំទណញ ឬខាត និង លេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ 
រមួបញ្ចនូ លការបបា្ទ់លើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម។

 ចំណ្យការបបា្ប់តរូវបានបងាហា ញទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងលេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ រមួបញ្ចនូ លបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបាន
 វាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម។

ធ. កដបម និងដជើងរារ 

 ចំណនូ ល និងចំណ្យ្មបម និងទជើងសារ ថដលជាថផនា្មនអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព របស់បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានរមួ
បញ្ចនូ លទៅ្នាខុងអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាព ។

 ចំណនូ ល្មបម និងទជើងសារទផ្សងទេៀត បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅទពលបានបំទពញទសវា្ម្ម ។ 

 ្ិច្ចសនយាជាមយួអតិែិជនថដលេេួលសា្គ ល់ជាឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់   ធនាគារ អាចមានវសិាលភាព

 ទដ្យថផនា្ទៅ្នាខុង ស.រ.ហ.អ.្ 9 និងទដ្យថផនា្ទៅ្នាខុង ស.រ.ហ.អ.្ 15។ ្នាខុង្រណីទននះ ជាដំបនូងធនាគារបតរូវអនខុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 9 ទដើម្ថីបងថច្ 
 និងវាស់ថវងថផនា្មន្ិច្ចសនយា ថដលចាតច់នូលទៅ្នាខុងវសិាលភាពមន ស.រ.ហ.អ.្ 9 ទហើយបនាទា បម់្អនខុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 15 ចំទពានះថផនា្ថដលទៅ

 
ទសសសល់។

ន. ឱនភាពដនតដមលរ្រស់បទពនាយសកម្មិនតមនហិរញ្ញវត្ថុ

 តមមលៃទោងមនបេព្យស្ម្មមនិថមនហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ ទបរៅពីសននាិធិ បេព្យស្ម្មជាប់្ ិច្ចសនយា និងពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម បតរូវបាន
 បតរួតពិនិត្យទ�ើងវញិទៅរាល់ការយិបរទិចឆេេរាយការណ៍នីមយួៗ ទដើម្ី្ ំណតថ់ាទតើមានសញ្្ញ ណណ្មយួថដលបងាហា ញថា បេព្យស្ម្មទាងំទនានះមាន

 ឱនភាពមនតមមលៃ ឬទេ។ បបសិនទបើមានសញ្្ញ ណទនានះទ្ើតទ�ើង ទនានះការបា៉ា នស់ា្ម នទលើតមមលៃថដលអាចបបមនូលម្វញិបានរបស់បេព្យស្ម្មបតរូវបាន
 

ទធវើទ�ើង។ ចំទពានះបេព្យស្ម្មអរនូបីថដលមានអាយខុកាលទបបើបបាស់មនិ្ំណត ់ឬមនិទានអ់ាចទបបើបបាស់បាន តមមលៃថដលអាចបបមនូលម្វញិបានបតរូវទធវើ
 ការបា៉ា នស់ា្ម នជាទរៀងរាល់ឆ្នា ំ្ នាខុងទពលថតមយួ ។ ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវបានេេួលសា្គ ល់បបសិនទបើតមមលៃទោងរបស់បេព្យស្ម្ម ឬឯ្ត្
 

បទងកើតសាចប់បា្ ់ធំជាងការបា៉ា នស់ា្ម នតមមលៃថដលអាចបបមនូលម្វញិបាន។

 តមមលៃថដលអាចបបមនូលម្វញិបានរបស់បេព្យស្ម្ម ឬឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្ ់គឺជាតមមលៃថដលធំជាងរវាងតមមលៃទបបើបបាស់ និងតមមលៃសមបសប 
ដ្ចំណ្យទដើម្លី្ទ់ចញ។ ្នាខុងការបា៉ា នប់បមាណតមមលៃទបបើបបាស់ ការបា៉ា នស់ា្ម នលំហនូរេរឹ្បបា្ន់ាទពលអនាគត បតរូវបានទធវើអប្ហារទៅនរឹងតមមលៃ

 បច្ចខុប្ននា ទដ្យទបបើអបត្ការបបា្ម់ខុនបងព់ន្ធ ថដលឆលៃខុនះបញ្្ច ំងការបា៉ា នប់បមាណតមមលៃទពលទវោ្នាខុងល្្ខណ្េីផសារបច្ចខុប្ននា និងហានិភយ័ជា្ោ់្់

 សបមាបប់េព្យស្ម្មទាងំទនានះ ឬឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្។់

 សបមាបទ់គាលបំណងមនការទធវើទតសដាទលើឱនភាពមនតមមលៃ បេព្យស្ម្មបតរូវបានដ្្ប់ញ្ចនូ លគានា ជាប្រុមតនូចៗ ថដលអាចបទងកើតសាចប់បា្ប់ានពីការ
 

បន្ការទបបើបបាស់ ទដ្យមនិពរឹងថផ្អ្ខាលៃ ងំទលើលំហនូរេរឹ្បបា្ម់នបេព្យស្ម្មឬឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្។់

 ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬខាត ។  ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ មន ឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្ ់បតរូវបាន 
ថបងថច្ទដ្យ កាតប់ន្យតមមលៃទោងមនតមមលៃទ្រ ្ិ៍ទ ្្ម នះរបស់ឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្ ់(ប្រុមមនឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្)់ ជាមខុន ទហើយបនាទា បម់្ទដើម្ ី
កាតប់ន្យតមមលៃទោងមនបេព្យស្ម្ម ដមេទេៀតទៅ្នាខុងឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្ ់(ប្រុមមនឯ្ត្បទងកើតសាចប់បា្)់ ទលើមនូលដ្ឋា នសមាមាបត។

 ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ ថដលេេួលសា្គ ល់្នាខុងទពល្នលៃងផខុតទៅ បតរូវបានបា៉ា នប់បមាណរាល់កាលបរទិចឆេេមនការរាយការណ៍ ថាទតើមាន
 

សញ្្ញ ណណ្មយួថដលការខាតបងប់ានែយចខុនះ ឬថលងមានការខាតបងត់ទៅទេៀត។ ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវ្តប់ត្បនញ្្ច សម្វញិ  
បបសិនទបើមានការថបបបបរួលតមមលៃបា៉ា នស់ា្ម នថដលទបបើបបាស់ទដើម្ី្ ំណតត់មមលៃថដលអាចបបមនូលម្វញិបាន ។ ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវបាន

 ្តប់ត្បនញ្្ច សម្វញិ បតរឹម្បមតិមយួថដលមនិទធវើឲ្យតមមលៃទោងរបស់បេព្យស្ម្មទននះ មនិទលើសពីតមមលៃទោងថដលបតរូវ្ំណត ់(ដ្រលំស់) ្នាខុង្រណី
ពខុំមានការេេួលសា្គ ល់ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃ។
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្រ. ពន្ធដលើបបាក់្ំដណញ

 ចំណ្យពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញរមួមានពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបបចាឆំ្នា  ំនិងពន្ធពនយារ ។  ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ 
ឬខាត ទលើ្ថលងថតពន្ធទននះទា្េ់ងទៅនរឹងធាតខុថដលបតរូវេេួលសា្គ ល់ទដ្យផ្ទា ល់ទៅ្នាខុងមនូលធន ឬលេ្ធផលលម្អតិទផ្សងៗ។

 ធនាគារបាន្ំណតថ់ា ការបបា្ ់និងការដ្្ពិ់នយ័ទា្េ់ងនរឹងពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ រមួបញ្ចនូ លបំណ្បសាយពន្ធមនិចបាស់ោស់ មនិបំទពញ
ទៅនរឹងនិយមនយ័មនពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ ដនូទចនានះទហើយវាបតរូវបាន្តប់ត្ទបកាមសដាងដ់្រគណនយ្យអនដារជាតិមន្ម្ខុជា (ស.គ.អ.្) 37 សំវធិានធន 
បំណខុ លយថាភាព និងបេព្យស្ម្មយថាភាព ទហើយបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ថាជាការចំណ្យថដលពា្ព់ន័្ធ “ការចំណ្យទផ្សងទេៀត”។

(i). ពន្ធដលើបបាក់្ំដណញប្រចាំឆ្នាំ

 ពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញបបចាឆំ្នា  ំរមួមានពន្ធថដលបតរូវបង ់ឬេេួល ទលើបបា្ច់ំទណញជាបព់ន្ធបបចាឆំ្នា  ំទដ្យទបបើអបត្ពន្ធថដលបានអនខុមត័ ឬបាន
អនខុមត័ជាអាេិ៍ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ និងនិយត័ភាពណ្មយួទៅទលើពន្ធបតរូវបងពី់ឆ្នា មំខុនៗ ។ 

(ii). ពន្ធពននាយារ 

 ពន្ធពនយារបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទដ្យថផ្អ្ទលើភាពលទម្អៀងបទណ្្នះអាសននា រវាងតមមលៃទោងរបស់បេព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល 
ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ និងតមមលៃទោងសបមាបក់ារគិតពន្ធ ។ 

 ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម បតរូវេេួលសា្គ ល់ចំទពានះការខាតបងព់ន្ធមនិទានប់ានទបបើបបាស់ និងភាពលទម្អៀងបទណ្្នះអាសននាថដលអាចកាត់្ ងបាន  
បតរឹម្បមតិថដលបបា្ច់ំទណញជាបព់ន្ធនាទពលអនាគត អាចទបបើបបាស់សបមាបក់ាត់្ ងជាមយួភាពលទម្អៀងបទណ្្នះអាសននាទនានះបាន។ ពន្ធពនយារជា 
បេព្យស្ម្មបតរូវបានបតរួតពិនិត្យទៅទរៀងរាល់កាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ និងបតរូវបានកាតប់ន្យ្នាខុង្រណីមនិអាចទបបើបបាស់ននូវអត្បបទោជនព៍ន្ធ

 ទាងំទនានះបាន។ ការកាតប់ន្យទនានះបតរួវ្តប់ត្បនញ្្ច សម្វញិទៅទពលថដលបបា្ច់ំទណញជាបព់ន្ធនាទពលអនាគតមានល្្ណៈបបទសើរទ�ើង ។

 ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្មបតរូវបានវាស់ថវងត្មអបត្ពន្ធ ថដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវទបបើចំទពានះភាពលទម្អៀងបទណ្្នះអាសននា ទៅទពលថដលវា 
អាចទបបើបបាស់បាន ឬកាត់្ ងបាន ទដ្យទបបើអបត្ពន្ធទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ ។ 

 ការវាស់ថវងពន្ធពនយារ ឆលៃខុនះបញ្្ច ំងននូវពន្ធថដលធនាគាររពំរឹងថាអាចទបបើបបាស់បាន ឬអាចកាត់្ ងបានននូវតមមលៃទោងរបស់បេព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល។ 

 ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម និងពន្ធពនយារជាបំណខុ ល អាចកាត់្ ងបានថត្នាខុង្រណីវាបានបំទពញល្្ខណ្ជា្ោ់្ណ់្មយួ ។ 

ផ. ្ំរណុលយថាភាព

 ្នាខុង្រណីថដលមនិតបមរូវឲ្យមានការហនូរទចញននូវអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច ឬចំនួនេរឹ្បបា្ថ់ដលមនិអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាន ទនានះកាតពវ្ិច្ចមនិបតរូវបាន
 េេួលសា្គ ល់ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុទនានះទេ ទហើយវា បតរូវបានបងាហា ញថាជាបំណខុ លយថាភាព ទលើ្ថលងថតបបរូបាប៊លីីទតមនលំហនូរ

 ទចញននូវអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច គឺទសទាើរថតគា្ម ន។ កាតពវ្ិច្ចថដលអាចទ ើ្តមាន ថដលអស្ិរភាពមនកាតពវ្ិច្ចនរឹងបតរូវបានបញ្ជា ្ទ់ដ្យការទ្ើតទ�ើង ឬ
 មនិទ ើ្តទ�ើងមនបពរឹត្ិការណ៍នាទពលអនាគតមយួ រទឺបចើន ្ប៏តរូវបានបងាហា ញថាជាបំណខុ លយថាភាពថដលអាចទ្ើតមានទ�ើង លខុនះបត្ថតបបរូបាប៊លីីទតមន

ការហនូរទចញមនអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច គឺទសទាើរថតគា្ម ន។

ព. បទពនាយសកម្យថាភាព

្នាខុង្រណីថដលមនិមានលេ្ធភាពហនូរចនូលននូវអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច ឬចំនួនេរឹ្បបា្ថ់ដលមនិអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាន ទនានះបេព្យស្ម្មមនិបតរូវបានេេួល
សា្គ ល់ទៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុទ�ើយ ទហើយវាបតរូវបានបងាហា ញថាជាបេព្យស្ម្មយថាភាព ទលើ្ថលងថតបបរូបាប៊លីីទតមនលំហនូរចនូលននូវ

 អត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ចគឺទសទាើរថតគា្ម ន។ កាតពវ្ិច្ចថដលអាចទ ើ្តមាន ថដលអស្ិរភាពមនបេព្យស្ម្មនរឹងបតរូវបានបញ្ជា ្ទ់ដ្យការទ ើ្តទ�ើង ឬមនិទ ើ្ត
ទ�ើងមនបពរឹត្ិការណ៍នាទពលអនាគតមយួ ឬទបចើន ្ប៏តរូវបានបងាហា ញថាជាបេព្យស្ម្មយថាភាពថដលអាចទ ើ្តមានទ�ើង លខុនះបត្ថតបបរូបាប៊លីីទតមនការ
ហនូរចនូលមនអត្បបទោជនទ៍សដឋា្ិច្ច គឺទសទាើរថតគា្ម ន។
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33. ការពន្យល់អំពីការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្
ការអនរុវត្តបក្រខណ្ស្ដង់ោរ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

 ធនាគារបានអនខុវត្ស្ងដ់្ររបាយការណ៍ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអន្រជាតិមន្ម្ខុជា (“ស.រ.េ.ហ.អ.្”) ថដលដនូចគានា នរឹងស្ងដ់្ររបាយការណ៍
 ទា្េ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអន្រជាតិ ថដលទចញទដ្យប្រុមបបរឹ្សាស្ងដ់្រគណទនយ្យអន្រជាតិ (“IASB”) នាមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2019 ។  របាយការណ៍

 ហិរញ្ញ វត្ខុសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 ទននះ ជារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុថដលបានទរៀបចំទ�ើងបសបត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ រមួទាងំការ
 អនខុវត្ស.រ.ហ.អ.្ 1 ការអនខុវត្ជាទលើ្ដំបនូង ស.រ.េ.ហ.អ.្ ។

 ទហតខុដនូទចនានះ ធនាគារបានទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទដ្យអនខុទោមត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ ថដលមានបបសិេ្ធភាពអនខុវត្សបមាបក់ារយិបរទិចឆេេ
 

ចាបទ់ផដាើមទៅ ឬទៅទបកាយមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2019 រមួជាមយួនរឹងពត័ម៌ានទបបៀបទធៀប នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 និងសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបាន
បញ្ចបម់ែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 ដនូចថដលបានទរៀបរាបទ់ៅ្នាខុងទគាលនទោបាយគណទនយ្យសំខាន់ៗ  ទៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ 32។

 ្នាខុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំទននះ របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ ធនាគារបតរូវបានទរៀបចំទ�ើងដំបនូង ទៅមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា 
 ឆ្នា  ំ2018 ថដលជាការយិបរទិចឆេេមនការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្។ ្ប៏៉ាខុថន្ ធនាគារ ពខុំទានម់ានបបតិបត្ិការទ ើ្តទ�ើងមខុនមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 

ទៅទ�ើយទេ។ ទហតខុទននះការពន្យល់ និងនិយត័ភាពសំខាន់ៗ ខាងទបកាម ថដលបានទធវើទ�ើងទដ្យធនាគារ្នាខុងការ្តប់ត្ទ�ើងវញិននូវរបាយការណ៍ 
ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខលៃួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបានទបានះផសាយពីមខុន ថដលបតរូវបានទរៀបចំទ�ើងទដ្យបសបទៅត្មស្ងដ់្រ

 គណទនយ្យ្ម្ខុជា និងទគាលការណ៍ថណនារំបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ពា្ព់ន័្ធនរឹងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ទៅកាតថ់ា (“សដាងដ់្រពីមខុន”) 
 គឺបងាហា ញថតទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេថដលបានបញ្ចបទ់ៅមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 ប៉ាខុទណ្្ណ នះ។

ការអនរុវត្តការដលើកតលងត�លអា្ដបជើសដរើសបាន

 ស.រ.ហ.អ.្ 1 អនខុញ្្ញ តឲ្យអនា្អនខុវត្ជាទលើ្ដំបនូង ននូវការទលើ្ថលងមយួចំនួនពីការអនខុវត្ត្មវធិីសានស្បបតិស្ម្ម ននូវតបមរូវការ 
ស.រ.េ.ហ.អ.្។ ធនាគារបានអនខុវត្ការទលើ្ថលងដនូចខាងទបកាមៈ

តដមលសមបស្រ ឬការវាយតដមលដ�ើងវិញដោយចាត់ទរុកជាដែលដ�ើម - បទពនាយ និង្ររិកា្នារ 

 ធនាគារបានទបជើសទរ ើសទដើម្វីាស់ថវងធាតខុនីមយួៗ មនបេព្យ និងបរក្ិារ ទដ្យទបបើបបាស់សដាងដ់្រពីមខុន ថដលអាចទបបៀបទធៀបបានទៅនរឹងតមមលៃទដើម
 ដ្រលំស់ បសបត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ ទៅការយិបរទិចឆេេផ្លៃ ស់ប្នូរទៅស.រ.េ.ហ.អ.្ ។

ភតិសននាយា

 ស.រ.ហ.អ.្ 16 ថណនាអំំពីការទធវើវទិសាធន្ម្មថដលមានសារៈសំខានច់ំទពានះ ស.រ.ហ.អ.្ 1 ថដលរមួមានជទបមើសសបមាបអ់នា្អនខុវតដាជាទលើ្ 
ដំបនូង ទដើម្អីនខុវត្និយមនយ័ភតិសនយាែ្មីចំទពានះ្ិច្ចសនយាថដលមានបសាបទ់ៅកាលបរទិចឆេេមនការផ្លៃ ស់ប្នូរទដ្យ ថផ្អ្ទលើដំទណើ រទហតខុ និងកាលៈទេសៈ

 ទៅការយិបរទិចឆេេទនានះ ។

 ជទបមើសមនការទលើ្ថលងទផ្សងៗទេៀត ថដលមានទៅ្នាខុង ស.រ.ហ.អ.្ 1 ថដលមនិបតរូវបានពិភា្សាទៅេីទននះ គឺមនិមានផលប៉ានះពាល់ជាសារវនដា
 ដល់ធនាគារទ�ើយ។

ការដលើកតលងត�លមិនអា្ដបជើសដរើសបាន 

ការបា៉នាន់រាមនាន

 ការបា៉ា នស់ា្ម នទៅមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 គឺបសបគានា នរឹងការបា៉ា នស់ា្ម នថដលមានការយិបរទិចឆេេដនូចគានា ទដ្យបសបត្មស្ងដ់្រពីមខុន។ 
 ការបា៉ា នស់ា្ម នថដលធនាគារបានទបបើទដើម្បីងាហា ញចំនួនេរឹ្បបា្ទ់ាងំទននះទដ្យអនខុទោមទៅត្ម ស.រ.េ.ហ.អ.្ គឺឆលៃខុនះបញ្្ច ំងពីល្្ខណ្ថដលមានទៅ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 ។

ការឈ្រ់ទទួលរា្នាល់បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 អនា្អនខុវតដាជាទលើ្ដំបនូង បតរូវថតអនខុវត្ការឈបេ់េួលសា្គ ល់ត្មតបមរូវការរបស់ ស.រ.េ.ហ.អ.្ សបមាបប់បតិបត្ិការថដលបានទ ើ្តទ�ើងទៅ
 

មែ្ង ឬទៅទបកាយមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ជាការយិបរទិចឆេេមនការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅស.រ.េ.ហ.អ.្ ត្មវធិសីានស្េស្សនវស័ិយ។ ទទានះជាោ៉ា ងណ្្ទ៏ដ្យ 
 អង្គភាពមយួអាចអនខុវត្ការឈបេ់េួលសា្គ ល់ត្មតបមរូវការរបស់ ស.រ.េ.ហ.អ.្ ចាបព់ីការយិបរទិចឆេេបបតិស្ម្មថដល អង្គភាពបានទបជើសទរ ើស

 
បបសិនទបើ ពត័ម៌ានថដលតបមរូវឲ្យទធវើថបបទននះ គឺេេួលបានទៅទពលចាបទ់ផ្ើមទធវើបបតិបត្ិការគណទនយ្យ ទាងំទនានះ ។



របាយការណ៍បបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 105

 ធនាគារបានអនខុវត្ត្មតបមរូវការមនការឈបេ់េួលសា្គ ល់របស់ ស.រ.េ.ហ.អ.្ ត្មវធិីសានស្េស្សនវស័ិយសបមាបប់បតិបត្ិការថដលទ ើ្តទ�ើង
ទៅមែ្ង ឬទៅទបកាយមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ។

ការដផទៀងផ្នាត់

 ការទផទាៀងផ្ទា តរ់មួមានជួរឈរពីរសបមាបក់ារយិបរទិចឆេេនីមយួៗ ្ដ៏នូចជាលេ្ធផលមនសដាងដ់្រពីមខុន និងស.រ.េ.ហ.អ.្ ។  ជួរឈរមន “ ការទធវើ
 ចំណ្តថ់ានា ្ទ់�ើងវញិ” រមួមានការទធវើចំណ្តថ់ានា ្ទ់�ើងវញិ និងការវភិាគចំនួនេរឹ្បបា្ទ់�ើងវញិ ត្មសដាងដ់្រពីមខុន និង ស.រ.េ.ហ.អ.្ សបមាប់
 របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ។ ជួរឈរមន “ផលប៉ានះពាល់មនការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្” បានបងាហា ញពីផលប៉ានះពាល់មនការផ្លៃ ស់ប្នូរការេេួល

សា្គ ល់ និងការវាស់ថវងថដលតបមរូវទដ្យការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្”។ ជួរឈរមន “ផលប៉ានះពាល់ពីការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្” បតរូវបានវភិាគ
 បថន្មទេៀតទលើបបទភេមននិយត័ភាព ។

 ការពន្យល់ពីរទបៀបមនការផ្លៃ ស់ប្នូរពីសដាងដ់្រពីមខុន ទៅ ស.រ.េ.ហ.អ.្ និងការអនខុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 9 និង ស.រ.ហ.អ.្ 15 បានជនះឥេ្ធិពលដល់
 ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ លេ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហនូរេរឹ្បបា្រ់បស់ធនាគារ បតរូវបាន្ំណតទ់ដ្យការសទង្បពីបរមិាណមនការប៉ានះពាល់ និង្ំណត់

 សមា្គ ល់ថដលភាជា បម់្ជាមយួ។

ការដផទៀងផ្នាត់មូលធន

 ការទផទាៀងផ្ទា តខ់ាងទបកាមទននះ សទង្បពីផលប៉ានះពាល់មនការអនខុវត្ដំបនូង ស.រ.េ.ហ.អ.្ ទៅទលើស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ នាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ 
ឆ្នា  ំ2018 ។

ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

កំណត ់

សមា្នាល់ ស្ដង់ោរពីមរុន

ផល្រ៉ះោល់ដនអន្ដរកាលដលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ការចាត់ថា្នាក់ដ�ើងវិញ ការវាស់តវងដ�ើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

�រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក

បទពនាយសកម្

សាចប់បា្់្ នាខុងមដ ្ (i)  4,518,232  (4,518,232)  -    -   

សមតខុល្យទៅធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ្ (i)  26,920,658  (26,920,658)  -    -   

សមតខុល្យទៅធនាគារ និងបគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុនានា ្ (i)  658,056  (658,056)  -    -   

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល ្ (i) -  22,195,702  4,948  22,200,650 

បបា្ត់មកល់ត្មចបាប់ -  9,901,244  -    9,901,244 

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ដល់អិតែិជន – សខុេ្ធ ្ (i)  35,689,496  58,402  324,659  36,072,557 

ការវនិិទោគទផ្សងៗ  22,275,000  78,248  90,006  22,443,254 

បេព្យស្ម្មអរនូបី  119,352  -    -    119,352 

បេព្យ និងបរក្ិារ  612,119  -    -    612,119 

សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម ខ -  -    341,686  341,686 

ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម – សខុេ្ធ គ -  -    175,160  175,160 

បេព្យស្ម្មទផ្សងៗ  834,035  (136,650)  -    697,385 

បទពនាយសកម្សររុ្រ  91,626,948  -    936,459  92,563,407 

បទពនាយសកម្សររុ្រ (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5)  368,157,077  -    3,762,692  371,919,769 
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ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

កំណត ់

សមា្នាល់ ស្ដង់ោរពីមរុន

ផល្រ៉ះោល់ដនអន្ដរកាលដលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ការចាត់ថា្នាក់ដ�ើងវិញ ការវាស់តវងដ�ើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

�រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក

្រំណុល និងមូលធន

្រំណុល

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន ្ (i)  16,749,064 - 590     16,749,654 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា ្  (i)  1,224,100 -  -    1,224,100 

បំណខុ លភតិសនយា ខ  -   -  348,277  348,277 

បំណខុ លទផ្សងៗ ្  (i)  112,607 - (590)    112,017 

ចំណ្យពន្ធអប្រមា  3,658 -  -    3,658 

បំណខុ លសរខុប  18,089,429  -    348,277  18,437,706 

មូលធន

ទដើមេខុន  75,000,000 -  -    75,000,000 

េខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញត្ិ  -   -  420,139  420,139 

បបា្ខ់ាតបង្គរ  (1,462,481) -  168,043  (1,294,438)

មនូលធនសរខុប  73,537,519  -    588,182  74,125,701 

្រំណុល និងមូលធនសររុ្រ  

(�រុល្នារអាដមរិក)  91,626,948  -    936,459  92,563,407 

្រំណុល និងមូលធនសររុ្រ  

ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5)  368,157,077  -    3,762,692  371,919,769 

ការដផទៀងផ្នាត់របាយការណ៍្ំដណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតដផនាសងៗ សបមា្រ់ការិយ្ររិដ្ឆេទត�លបាន្រញចេ្រ់ដែងៃទី 31 តខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2018

ផល្រ៉ះោល់ដនអន្ដរកាលដលើ  

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស្ដង់ោរពីមរុន ការចាត់ថា្នាក់ដ�ើងវិញ ការវាស់តវងដ�ើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កំណត ់

សមា្នាល់

�រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក

ចំណនូ លពីបបតិបត្ិការ

ចំណនូ លពីការបបា្់ ្(iii)  555,862  -    2,547  558,409 

ចំណ្យទលើការបបា្់ ខ  (9,326)  -    (15,098)  (24,424)

្ំណូលពីការបបាក់សរុទ្ធ  546,536  -    (12,551)  533,985 

ចំណនូ ល្មបម និងទជើងសារ - សខុេ្ធ ្(iii) - 2,782 -  2,782 

ចំណនូ លទផ្សងៗ 3,618    (2,782) -  836 

្ំដណញពីប្រតិ្រត្តិការសររុ្រ  550,154  -    (12,551)  537,603 
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ផល្រ៉ះោល់ដនអន្ដរកាលដលើ  

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស្ដង់ោរពីមរុន ការចាត់ថា្នាក់ដ�ើងវិញ ការវាស់តវងដ�ើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កំណត ់

សមា្នាល់

�រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក �រុល្នារអាដមរិក

ចំណ្យទលើបខុគ្គលិ្ - (282,835)  -    (282,835)

ការរលំស់ - (78,952)  (58,159)  (137,111)

ចំណ្យបបតិបត្ិការទផ្សងៗ ខ (1,414,958) 361,787  64,119  (989,052)

ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃមន 
ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ្(iii) - (592,147) 419,613 (172,534)

ចំណ្យពន្ធអប្បរមា  (5,530) -  -    (5,530)

្ំោយដលើប្រតិ្រត្តិការសររុ្រ  (1,420,488) (592,147)  425,573  (1,587,062)

្ំដណញពីប្រតិ្រត្តិការមរុនឱនភាពដនតដមល  (870,334) (592,147)    413,022  (1,049,459)

ការខាតបងទ់លើឱនភាពមនតមមលៃមន 
ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ្(iii)  (592,147) 592,147  - -

បបាក់្ំដណញមរុន�កពន្ធ  (1,462,481)  -    413,022  (1,049,459)

ចំណ្យពន្ធទលើបបា្ច់ំទណញ គ  -    175,160  175,160 

្ំដណញសរុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិដ្ឆេទ  (1,462,481)  -    588,182  (874,299)

លទ្ធផលលម្អិតសររុ្រសបមា្រ់់ការិយ្ររិដ្ឆេទ  (1,462,481)  -    588,182  (874,299)

កំណត់សមា្នាល់ដៅដលើការដផទៀងផ្នាត់

ក. បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ និង្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 ស.រ.ហ.អ.្ 9 ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បងាហា ញននូវតបមរូវការសបមាបក់ារេេួលសា្គ ល់ និងការវាស់ថវងបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ និង
 ្ិច្ចសនយាមយួចំនួនទដើម្េីិញ ឬល្ធ់ាតខុថដលមនិថមនជាហិរញ្ញ វត្ខុ ។  វា្ថ៏ណនាផំងថដរននូវគំរនូែ្មី “ការរពំរឹងេខុ្ឥណទានខាតបង”់ (ECL) និង

 គំរនូគណទនយ្យការពារហានិភយ័េនូទៅែ្មី ។  ធនាគារបានអនខុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 9 ចាបព់ីមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ។

 ការផ្លៃ ស់ប្នូរទគាលនទោបាយគណទនយ្យថដលបណ្្លម្ពីការអនខុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 9 បតរូវបានអនខុវត្ជាេនូទៅទដ្យធនាគារនាទពលទបកាយ 
ទលើ្ថលងថតចំណខុ ចថដលបានពិពណ៌នាខាងទបកាម។

 y ការវាយតមមលៃខាងទបកាម បតរូវបានទធវើទ�ើងទដ្យថផ្អ្ទលើដំទណើ រទហតខុ និងកាលៈទេសៈថដលមានបសាបទ់ៅមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018។

 - ការ្ំណតច់ំទពានះគំរនូអាជីវ្ម្មថដលបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានកានក់ាប ់

 -  ការ្ំណតថ់ាទតើល្្ខណ្្ិច្ចសនយាមនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បទងកើតឲ្យមានលំហនូរេរឹ្បបា្ថ់ដលជាការេនូទាតស់ងបបា្ទ់ដើម និងការបបា្ ់
ទៅទលើចំនួនេរឹ្បបា្ថ់ដលទៅសល់ 

 - ការ្ំណតន់នូវការវនិិទោគមនូលធន ថដលមនិសបមាបយ់្ម្ទធវើការជួញដនូរជា FVOCI និង

 y  បបសិនទបើការវនិិទោគបំណខុ លមានហានិភយ័ឥណទានទាបទៅមែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ធនាគារបានសន្មតថាហានិភយ័ឥណទានទលើបេព្យ
ស្ម្មមនិមានការទ ើ្នទ�ើងជាសារវនដាទេ ចាបត់្ងំពីការេេួលសា្គ ល់ដំបនូង ។

 ផលប៉ានះពាល់ថដលទ ើ្តទ�ើងពីការអនខុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 9 រមួទាងំផលប៉ានះពាល់ទលើពន្ធ បតរូវបានពិពណ៌នាដនូចខាងទបកាម ។
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(i). ការដធ្វើ្ំោត់ថា្នាក់បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

 ទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 9 បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់្មបបទភេដនូចខាងទបកាមៈ វាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម, FVOCI - 
ឧប្រណ៍បំណខុ ល, FVOCI - ឧប្រណ៍មនូលធន; ឬ FVTPL ។  ការចាតច់ំណ្តថ់ានា ្ប់េព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 9 ថដលជាេនូទៅគឺថផ្អ្
ទលើគំរនូអាជីវ្ម្មថដលបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានបគបប់គង និងល្្ណៈមនលំហនូរេរឹ្បបា្ត់្ម្ិច្ចសនយា ។

 សបមាបក់ារពន្យល់អពីំវធិថីដលធនាគារទធវើការចាតថ់ានា ្ ់និងវាស់ថវងបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងចទំណញនិងខាតថដលពា្ព់ន័្ធទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 9។

 ត្រាងខាងទបកាម និង្ំណតស់មា្គ ល់ថដលភាជា បម់្ជាមយួខាងទបកាមពន្យល់ពីបបទភេមនការវាស់ថវងដំបនូងទៅទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន និងបបទភេ 
បបទភេមនការវាស់ថវងែ្មីទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 9 សបមាបថ់ានា ្នី់មយួៗ មនបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារនាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018។

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

្ំណត ់
សមា្គ ល់

ការទធវើចំណ្តថ់ានា ្ដំ់បនូង  
ទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន

ការទធវើចំណ្តថ់ានា ្ែ់្មីទបកាម  
ស.រ.ហ.អ.្ 9

តមមលៃទោងដំបនូង 

ទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន 
តមមលៃទោងែ្មីទបកាម  

ស.រ.ហ.អ.្ 9

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ

សាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល  
(ចាតថ់ានា ្ទ់�ើងវញិ) (្) មែលៃទដើម រលំស់មែលៃទដើម 22,202,346  22,200,650 

ការវនិិទោគទផ្សងៗ មែលៃទដើម រលំស់មែលៃទដើម  22,275,000  22,443,254 

ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ 
ដល់អតិែិជន (ខ) តមមលៃទោង រលំស់មែលៃទដើម  35,689,496  36,072,557 

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុសររុ្រ 80,166,842   80,716,461 

បទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុសររុ្រ  

(ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5)  322,110,371   324,407,213 

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់អតិែិជន (គ) មែលៃទដើម រលំស់មែលៃទដើម  16,749,064  16,749,654 

បបា្ប់ទញ្ញ ើរបស់ធនាគារនានា (គ) មែលៃទដើម រលំស់មែលៃទដើម  1,224,100  1,224,100 

បំណខុ លទផ្សងៗ (គ) មែលៃទដើម រលំស់មែលៃទដើម  112,607  112,017 

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសររុ្រ  18,085,771  18,085,771 

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសររុ្រ  

(ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5)  72,668,628  72,668,628 

(្)  សាចប់បា្់្ នាខុងមដ សមតខុល្យទៅធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា និងសមតខុល្យទៅធនាគារ និងបគរឹនះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុនានា ថដលបានទធវើចំណ្តថ់ានា ្់

 ទ�ើងវញិទៅជាសាចប់បា្ ់និងសាចប់បា្ស់មមនូល និងបបា្ត់មកល់ត្មចបាប ់ទដើម្សីបមបត្មការបងាហា ញបច្ចខុប្ននាថដលបានវាស់ថវងពីមខុនត្ម
 មែលៃទដើម ទដ្យបានផ្លៃ ស់ប្នូរម្វាស់ថវងត្មការរលំស់មែលៃទដើម វញិ ។

(ខ)  ឥណទាន និងបខុទរបបទានផដាល់ដល់អតិែិជន បតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាឥណទាន និងគណនីបតរូវេេួល ទៅទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន ទហើយបតរូវបាន
 ចាតថ់ានា ្ត់្មរលំស់មែលៃទដើម ។ សំទៅទៅទលើនិយត័ភាពទៅ្នាខុង្(ii) និង ្(iii) ទៅខាងទបកាម ។

(គ)  ទៅទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថដលបតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់្មមែលៃទដើម ឥ�នូវបតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់្មរលំស់មែលៃទដើមជំនួសវញិ ។ 
សំទៅទៅទលើនិយត័ភាពទៅ្នាខុង ្(iii) ទៅខាងទបកាម ។
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(ii). ឱនភាពដនតដមលដនបទពនាយសកម្ហិរញ្ញវត្ថុ

 ស.រ.ហ.អ.្ 9 ជំនួសឲ្យគំរនូសដាងដ់្រពីមខុន “ការខាតបងថ់ដលបានទ ើ្តទ�ើង” ជាមយួនរឹងគំរនូ“ ការរពំរឹងេខុ្ឥណទានខាតបង”់ (ECL) ។ 
គំរនូមនឱភាពមនតមមលៃែ្មី អនខុវត្ចំទពានះបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថដលបតរូវបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម ការវនិិទោគបំណខុ លទៅ FVOCI និង្ិច្ចសនយា

 ធានាទលើប្រុមហិរញ្ញ វត្ខុ ប៉ាខុថន្មនិបតរូវបានសបមាបទ់ធវើការវនិិទោគមនូលធនទេ។

ការអនខុវត្ននូវតបមរូវការឱនភាពមនតមមលៃត្ម ស.រ.ហ.អ.្ 9 ទៅមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 បទងកើតឲ្យមានសំវធិានធនសបមាបឱ់នភាពមនតមមលៃ 
ដនូចខាងទបកាម៖

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

សំវធិានធនខាតបង ់ទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន 360,500

តំហយសំវធិានធនបានេេួលសា្គ ល់ទៅមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 ទលើ:

ឥណទាន និងបខុទរបបទាន (324,658)

សំវធិានធនខាតបង ់ទបកាម ស.រ.េ.ហ.អ.្  35,842  

សំវិធានធនខាត្រង់ ដបកាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក(ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5 )  144,013  

 ទដើម្កីារអនខុវត្ត្មបេប្ញ្ញត្ិរបស់ធនាគារជាតិមន្ម្ខុជា ប្រុមហ៊ខុនបានទផទារបបា្ខ់ាតបង្គរ ទៅជាេខុនបបមរុងត្មបេប្ញ្ញត្ិ ចំនួន 420,139 
ដខុោលៃ អាទមរ ិ្  ទៅមែ្ងេី31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018 ។ ទមើល្ំណតស់មា្គ ល់ 32 (ង) ។

 សំវធិានធនខាតបងទ់លើបេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ថដលបានវាស់ថវងត្មរលំស់មែលៃទដើម បតរូវបានកាត់្ ងពីតមមលៃទោងដខុលមនបេព្យស្ម្មទនានះ ។

ពត័ម៌ានបថន្មអំពីវធិីសានស្ថដលធនាគារទបបើសបមាបវ់ាស់ថវង ឱនភាពមនតមមលៃទលើសំវធិានធន បតរូវបានពិពណ៌នាទៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ 30ខ។

(iii). ការបបាក់

 ទៅទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន ្មបមថដលជាថផនា្មយួមនបេព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ មនិបតរូវបានបញ្ចនូ លជាអបត្ការបបា្ប់បសិេ្ធភាពទនានះទេ 
ទហើយបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ថាជា ចំណនូ លទៅទពលបបតិបត្ិការទ ើ្តទ�ើង ។ ការេេួលសា្គ ល់ចំណនូ លការបបា្ ់បតរូវបានផ្្អ ្ទៅទពលថដល

 
ឥណទានមនិដំទណើ រការ ។

 ទៅទបកាម ស.រ.េ.ហ.អ.្ បេព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានវាស់ថវងដំបនូងត្មតមមលៃសមបសប (សបមាបឧ់ប្រណ៍ថដល
មនិថមនវាស់ថវងត្មតមមលៃសមបសបត្មរយៈចំទណញ ឬខាត (“FVTPL”) បនូ្នរឹងមែលៃទដើមបបតិបត្ិការ ថដលទ ើ្តម្ពីការេិញ ឬល្ ់បេព្យ 
និងបំណខុ លទាងំទនានះ ។ ការេេួលសា្គ ល់ចំណនូ លការបបា្ ់មនិបតរូវបានផ្្អ ្ទៅទពលថដលឥណទានមនិដំទណើ រការទនានះទេ ។

ផលប៉ានះពាល់ថដលទ ើ្តទ�ើងពីការផ្លៃ ស់ប្នូរបតរូវបានសទង្បដនូចខាងទបកាមៈ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

របាយការណ៍រា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការទ្ើនទ�ើងមនឥណទាន និងបខុទរបបទាន  58,402

ផលប៉ានះពាល់មនពន្ធថដលពា្ព់ន័្ធ 11,680    

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាត្រង្គរ   70,082 

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាត្រង្គរ (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5 ) 281,589 
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មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

របាយការណ៍្ំដណញ ឬខាត និង លទ្ធផលលម្អិតដផនាសងៗ

ការទ្ើនទ�ើងមនចំណនូ លការបបា្ ់  2,547  

ការែយចខុនះមនចំណនូ លពី្មបម និងទជើងសារ  -

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាតមរុន�កពន្ធ  2,547

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាតមរុន�កពន្ធ (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5 )  10,234

(iv). ផល្រ៉ះោល់ដនអន្ដរកាលដលើមូលធន

 ត្រាងខាងទបកាមសទង្បអំពីផលប៉ានះពាល់ (ដ្ពន្ធ) មនការផ្លៃ ស់ប្នូរទៅ ស.រ.ហ.អ.្ 9 បបា្ច់ំទណញរ្សាេខុ្ បបា្ខ់ាតបង្គរទៅ 
មែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2019 ។

ផលប៉ានះពាល់មនការអនខុវត ្
ស.រ.ហ.អ.្ 9 មែ្ងេី 1 ថខ ម្រា ឆ្នា  ំ2019

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្ ពានទ់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបាក់ខាត្រង្គរ

សមតខុល្យចខុងបគាទបកាមសដាងដ់្រពីមខុន (មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018)  (1,462,481)  (5,876,249)

ការវាស់ថវងទ�ើងវញិត្មរលំស់មែលៃទដើមទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 9  (427,256)  (1,716,715)

ការេេួលសា្គ ល់ឥណទានរពំរឹងថានរឹងបាតប់ងទ់បកាមស.រ.ហ.អ.្ 9  420,139  1,688,119 

ពន្ធថដលពា្ព់ន័្ធ  175,160  703,793 

សមតរុលនាយដ�ើមបគាដបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 (ដែងៃទី 1 តខ មករា ឆ្នាំ 2019)  (1,294,438)  (5,201,052)

ខ. ភតិសននាយា

 ធនាគារពីមខុនបានទធវើការចាតថ់ានា ្ភ់តិសនយាទបកាម CAS 17 ទដ្យទោងទៅទលើការវាយតមមលៃថាទតើភតិសនយាបានទធវើការទផទាររាល់ហានិហានិភយ័ 
មានល្្ណៈធំនិង បាប្រ់ងាវ នពី់្ម្មសិេិ្ធមនបេព្យស្ម្មប្រុមហ៊ខុនទាងំមនូលទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 16 ធនាគារេេួលសា្គ ល់សិេិ្ធទបបើបបាស់បេព្យស្ម្មនិង
បំណខុ លភតិសនយាសបមាបភ់តិសនយារបស់និងបរទិវណការោិល័យ– ឧទាហរណ៏:ភតិសនយាទាងំអស់គីទៅត្រាងតខុល្យការ ។

 ផលប៉ានះពាល់ថដលបងកទដ្យការថបបបបរួលបតរូវបានសទង្បដនូចខាងទបកាម៖

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

របាយការណ៍រា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម 341,686

ពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម 1,318

បំណខុ លភតិសនយា (348,277)

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាត្រង្គរ (5,273)

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាត្រង្គរ (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5 ) (21,187)
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មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

របាយការណ៍្ំដណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតដផនាសងៗ

ការរលំស់ទលើសិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម 58,159

ចំណ្យការបបា្ម់នបំណខុ លភតិសនយា 15,098

ចំណ្យទលើការជួល (66,666)

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាតមរុន�កពន្ធ 6,591

និយ័តភាពដៅដលើបបាក់ខាតមរុន�កពន្ធ (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5 ) 26,483

គ. ពន្ធដលើបបាក់្ំដណញ

 ការផ្លៃ ស់ប្នូរខាងទលើថដលបាន(ែយចខុនះ)/ទ ើ្នទ�ើង ទលើពន្ធពនយារជាបេព្យស្ម្ម / បំណខុ លមានដនូចខាងទបកាមៈ

មែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា  ំ2018

ដខុោលៃ រអាទមរ ិ្

ឱនភាពមនតមមលៃទលើឥណទាន 34,507

សិេ្ធិទបបើបបាស់បេព្យស្ម្ម (68,337)

បំណខុ លភតិសនយា 69,655

ទផ្សងៗ 139,335

ការដកើនដ�ើងដនពន្ធពននាយាជាបទពនាយសកម្ 175,160

ការដកើនដ�ើងដនពន្ធពននាយាជាបទពនាយសកម្ (ោន់ដរៀល - កំណត់សមា្នាល់ 5 ) 703,793

34. បពរឹត្ិការណ៍បនាទា បពី់កាលបរទិចឆេេរាយការណ៍
 ការរពំរឹងទលើការបាតប់ងឥ់ណទាននាមែ្ងេី 31 ថខ ធនានូ ឆ្នា 2ំ019 បតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នទដ្យថផ្អ្ទលើស្ានភាពទសដឋា្ិច្ចថដលបានពយា្រណ៍នា

 កាលបរទិចឆេេទនានះ ។ នាកាលបរទិចឆេេបនាទា ប ់មានការផទាខុនះទ�ើងមនវរីខុស ន្ូរ ៉ានូណ្ បានរ ី្ រាលដ្លទៅបបទេសចិនដីទគា្្ម្ខុជា និងបណ្្បបទេស

 ដម៏េទេៀត ថដលបងកឱ្យមានការរខំានដល់ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម និងទសដឋា្ិច្ច ។ ផលប៉ានះពាល់ទលើ្ំទណើ នផលិតផល្នាខុងបសរុ្ដខុល (GDP) និង
 សនូចនា្រសំខានទ់ផ្សងៗ នរឹងបតរូវបានពិចារណ្ ្នាខុងការ្ំណតភ់ាពធ្ងនធ់្ងរ និងភាពថដលអាចទៅរចួមនការធាលៃ ្ច់ខុនះមនស្ានភាពទសដឋា្ិច្ច 

 
ថដលនរឹងបតរូវបានទបបើបបាស់្នាខុងការបា៉ា នប់បមាណការរពំរឹងេខុ្ទលើការខាតបងឥ់ណទានទបកាម ស.រ.ហ.អ.្ 9 ្នាខុងឆ្នា  ំ2020។
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