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អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ភាគទុុនិិក និិងភាគីពាក់ព័័និធទាំំងអស់់ជាទីុរាប់់អានិ!

ខ្លួំ�ំមាន�ីីបេសាមនស្សសូមរាយការណៈ៍អំំពីីលទធផលរ�ស់ធនាគារ 

�ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� (“ធនាគារ” ឬ “ធនាគារ �ី�.

អាយ.សុី”) សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់បេ�នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� 

ឆ្នាំំ្ំ២០២១។

០,៥៥ លាានដុុលាាារអាាមេ�រិក 
ប្រា�ាក់់ចំំណូូល

៣៥៧,៤៦ លាានដុុលាាារអាាមេ�រិក 
ប្រា�ព្យយសក់ម្មម

សារពីី
ប្រ�ធានប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ឆំ្នាំ�នៃន�ញ្ហាា ប្រ�ឈមដ៏៏ធំ�ធេធំង��ផុុតិ និងការប្រតិឡ�់ម� 
រ�សាា នភាពីលអប្រ�ធេ�ីរធេឡងីវិញិនាធេពីលខាងមុខ

ជា�ិចេចាំ�់បេផើ�ម ខ្លួំ�ំបាទសូមជូនពីរឱ្្យអូំ�ទាំំងអំស់គាំ្�នើមាន

សុខ្លួភាពីលិ និងបេសច�ើីសុខ្លួជានិចេ។

ខ្លួណៈៈម្រែ�លឆ្នាំំ្ំ ២០២០ បាននាំម�នូវិ�ញ្ហាា្ប្រ�ឈមម្រែ�លបេយ�ង

មិនធាា្�់ជួ�ពីីមុនម� ឆ្នាំំ្ំ ២០២១�៏បាននាំម�នូវិ�ញ្ហាា្ប្រ�ឈម

�ចូគាំជ្ាបេប្រច�ន�នើ�នាា�្ម់្រែ�ល�ញ្ហាាប្្រ�ឈមទាំងំបេនះបេ��ត៌បេចញពីី

ជំងឺរាត៌ត៌្បាត៌�ូវិី�-១៩ ម្រែ�លជាការចាំ�់បេផើ�មនៃនផួ�វិ�ំម្រែ��រវាងអំូ�

ម្រែ�លមានសំណ្តាង និងមិនសូវិមានសំណ្តាង អូំ�ម្រែ�លមានភិ័ពីើ

សំណ្តាង និងលទធផលបេគាលនបេ�បាយបេផ្សងៗម្រែ�លប្រត៌ូវិបាន

អំនុវិត៌ើបេដ្ឋាយរដ្ឋាា្ភិិបាលជំុវិិញពិីភិពីបេ��។ ខ្លួំ�ំបាទបេជឿជា�់ថា

មនិម្រែមនមានម្រែត៌ខំ្លួ�មំាំ�់្បេនាះបេទម្រែ�លមានអារមមណៈ�ឹ៍ងគុណៈ បេហិ�យ

មានអារមមណៈ៍ថាមានសំណ្តាងម្រែ�លបេ��ូ�ង�រិ�ទប្រ�បេទស�ម័�ជា 

�ញ្ហាាប្្រ�ឈមទាំងំបេនាះប្រតូ៌វិបានបេដ្ឋាះប្រសាយ នងិទទលួបាលទធផល 

�ា្ងលិប្រ�នៃពី។

វិិស័យមាា្ប្រ�ូបេស�ឋ�ិចេ និងវិិស័យសំខាន់ៗនានា �ូ�ងបេនាះរួមមាន

វិិស័យធនាគារ និងហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់បេយ�ងបានរ�្សាភាពីរឹងមាំ បេ�� 

បេទាំះ�ជីាមានការរខំាន�លម់្រែខ្្លួសប្រចវា�ផ់គត៌ផ់គង�់ប៏េដ្ឋាយ។ ប្រ�បេទស

�ម័�ជាម្រែ�លជាទបូេ�មានភាពីរហិស័ជាងបេគបេ��ូ�ងត៌�ំន ់បានបេ���

សាា្គមន៍ជាថិមីមើងបេទៀត៌�ល់បេភិំ�វិបេទសចរណៈ៍ �៏�ូចជាការជួញ�ូរ 

ពាណៈិជជ�មម និងឧស្សាហិ�មម។ បេ��ូ�ងបេពីលបេនះ ប្រ�បេទស�ម័�ជា

មានសាាន្ភាពីប្រ�បេស�របេ��ងវិិញ បេហិ�យបានបេ���ប្រ�បេទសសារជាថិមី

សប្រមា�់បេភំិ�វិបេទសចរណ៍ៈ បេហិ�យម្រែត៌ងម្រែត៌ជាអូំ�នាំមុខ្លួបេគជានិចេ

ចំបេពាះទិ�ឋភាពីម្រែផូ�បេគាលនបេ�បាយ�ូ�ងត៌ំ�ន់។  

�ូបេចូះបេហិ�យ មិនម្រែមនជាបេរឿងភាា្�់បេផិ�លបេនាះបេទម្រែ�លបេយ�ងបេ��ញ

មានសញ្ហាា្នៃនការប្រត៌��់ម�រ�ភាពីលិប្រ�បេស�របេ��ងវិិញ។ ខ្លួណៈៈ

បេពីលម្រែ�ល�ញ្ហាាប្្រ�ឈមនាបេពីល�ចេ��ប្នូបេនះបេ��ូ�ងពិីភិពីបេ��

គមឺានបេប្រច�នបេល�សល� ់នងិ�ូ�ង�ប្រមិត៌មយួម្រែ�លមនិធាា�្ម់ានពីីមុន

ម� ការរំខាន�លម់្រែខ្្លួសប្រចវា�ផ់គត់៌ផគង់បេប្រច�នជាងបេពីលណ្តាៗទាំងំអំស់ 

ជា�់ម្រែសើងបេ�ម្រែត៌�នើ�ះះពាល់�ល់ពីិភិពីបេ�� ខ្លួំ�ំមានអារមមណៈ៍

ប្រសា�ប្រសាន�ូ�ងចិត៌ើ និងសង្ឃឹឹមថាបេ�ឯបេ��ខាងលិចបាន

ប្រត៌��់ម�បេធើ�អាជវីិ�មម�ចូធមមតាវិិញ បេហិ�យជាការពីតិ៌ម្រែ�លត៌�ំន់

អាសុីបាា្សុីហិើិ�បេ�មានចំណៈុចប្រត៌ូវិបេធើ�ជាបេប្រច�ន សូមចាំំថាបេ��ូ�ង

អំំ��ងបេពីលពីីរឆ្នាំំ្ំចុងបេប្រកាយបេនះ ត៌ំ�ន់អាសុីបាា្សុីហិើិ�មិនបាន 

ទទួលរងផល�ះះពាលធ់ៃន់ធៃរបេនាះបេទ បេហិ�យម្រែថិមទាំងំរ�្សាបេរាងចប្រ�

ឱ្្យបេ��នើ�ំបេណៈ�រការ បេហិ�យការបេធើ�ពាណៈិជជ�មមបេ�ម្រែត៌�នើ�ំបេណៈ�រ

ការបេដ្ឋាយបេសរីតាមម្រែ�លអាចបេធើ�បេ�បាន។  មនិម្រែមនជាបេរឿងចម្រែមួ�

បេនាះបេទម្រែ�លបេយ�ងរំពីឹងថានឹងមានការបេង��បេ��ងវិិញនៃនបេស�ឋ�ិចេ

ម្រែ�លមានត៌ុល្យភាពី និងប្រ���បេដ្ឋាយនិរនើភាពី ប្រ�ម្រែហិលជាអាច

មានវិិសមភាពីបេ�ម្រែផូ�ខ្លួួះ �ះុម្រែនើជារួមមានល�ុណៈៈរឹងមាំ បេ��ូ�ង

រយៈបេពីល ២ បេ� ៣ ឆ្នាំំ្ំខាងមុខ្លួបេនះ។ 

ខ្លួណៈៈបេពីលម្រែ�ល�ំបេណៈ�ន ផសសពីិត៌មាន�ប្រមិត៌ទាំ�ជាង

ការពីយ្ា�រណ៍ៈ�ូ�ងអំប្រតា ២,២% សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ ំ២០២១ ការព្ីយា�រណៈ៍

សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ ំ២០២២ គ ឺ៥,១% សប្រមា�់�បំេណៈ�ន ផសស ជា�់ម្រែសើង 

១៤៤,៧ លាានដុុលាាារអាាមេ�រិក 
ផលបប្រា�ក់ម្មី�

២៧៨ លាានដុុលាាារអាាមេ�រិក 
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�
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មានការបេ��នបេ��ង�ល់ ៥.៩% សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ ២០២២ បេ��បេ�ង

តាមទសស្នវិិសយ័បេស�ឋ�ិចេពិីភិពីបេ��រ�ស ់IMF (ម្រែខ្លួបេមសា ឆ្នាំំ្ំ 

២០២២)។ ចណំៈចុសខំានប់េនាះគ ឺការបេ��នបេ��ងត៌នៃមួអូំ�បេប្រ��ប្របាស់

ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំសប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ ២០២២ និងឆ្នាំំ្ំ ២០២៣ ប្រត៌ូវិបានពី្យា�រណៈ៍

�ូ�ង�ប្រមិត៌ ៣% សប្រមា�់រយៈបេពីលទាំំងពីីរឆ្នាំំ្ំ បេដ្ឋាយរ�្សាលំនឹង

ពីីឆ្នាំំ្ំ ២០២១ ចំនួន ៤,២%។ បេល�សពីីបេនះ ជំហិរខាងបេប្រ�រ�ស់

�ម័�ជាប្រតូ៌វិបាន�ំណៈត់៌ថានឹងមានភាពីប្រ�បេស�របេ��ងគួរឱ្្យ

�ត៌់សមាា្ល់ ពីីសមត៌ុល្យគណៈនីចរនើ -២៦,៧% ផសស ធាា្�់ចុះ

�ល់ -១៧,៤% �ូ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០២២ និង -៩,៥% សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ 

២០២៣។

បេដ្ឋាយសងឃឹ្ឹមថានងឹមានការបេង��បេ��ងប្រ���បេដ្ឋាយភាពីរងឹមា ំនងិ

បេ��ញមានសញ្ហាា្នៃនការប្រត៌��់ម�រ�ភាពីលិប្រ�បេស�របេ��ងវិិញ 

ធនាគារ �ី�.អាយ.សុបី្រត៌វូិខិ្លួត៌ខ្លួ�ំនើត៌សី ូនងិចូលរមួ�ាង្ស�មម�ូ�ង

ការសាា្របេ��ងវិិញសប្រមា�់ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា បេ��ម្បីបេល�� 

�ម័ស់ជីវិភាពី និងការរស់បេ�ឲ្្យកាន់ម្រែត៌ប្រ�បេស�របេ��ង។

ច�ុុវិ�័ិយធេ�ដ៏ឋ�ិចច

ខ្លួណៈៈបេពីលម្រែ�ល�ំបេណៈ�នផសសពីិត៌សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ ២០២១ បាន

ធាា្�់ចុះពីី ៤,២% បេ� ២,២% ទស្សនវិិស័យអំភិិវិឌ្្ឍន៍អាសុ ី

(ADO) ២០២២ រ�ស់ធនាគារអំភិិវិឌ្្ឍន៍អាសុី បានពី្យា�រណ៍ៈ

ថានឹងមានការបេ��នបេ��ងនូវិអំប្រតា�ំបេណៈ�ន ៥,៣% សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ 

២០២២ នងិ ៦,៥% សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ ំ២០២៣។ ចណំៈចុម្រែ�លបេលចបេធាា្

បេនាះគ�ឺបំេណៈ�នទិនូផលឧសស្ាហិ�មម ៨,១% សប្រមា�ឆ់្នាំំ្ ំ២០២២ 

និង ៩,១% សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ ២០២៣។ ស�មមភាពី�ូ�ងវិិស័យបេសវា

រឹងមាំសុិត៌បេ�មិនដ្ឋាច់ឆ្នាំា្យពីីម្រែផនការបេប្រគាងទុ�បេ��យ។

បេទាំះ�ជីាបេស�ឋ�ចិេចនិទាំងំមូលមានសុរិភាពីសប្រមា�់ឆ្នាំំ្ ំ២០២០-

២០២១ ការចាំ�ប់េផើ�មឆ្នាំំ្ថំិមបីេពារបេពីញបេដ្ឋាយ�ញ្ហាាប្្រ�ឈមសប្រមា�់

បេស�ឋ�ិចេចិនប្រ�ម្រែហិលជាមិនមានឥទធិពីលអំវិិជជមានទាំំងប្រសុងម�

បេល�មាា្ប្រ�ូបេស�ឋ�ិចេស�ល និងត៌ំ�ន់បេនាះបេទ បេដ្ឋាយ�ឹងច្បាស់ថា

បេស�ឋ�ចិេរ�សខួ់្លួ�ននឹងរួចផុត៌ពីីភាពីប្រសពីចិប្រសពិីលនៃនជំង�ឺវូិ�ី-១៩ 

និងអំតិ៌ផរណ្តាម្រែ�លមិនអាចប្រគ�់ប្រគងបាន និង�ញ្ហាា្ប្រ�ឈមនៃន

ម្រែខ្្លួសសង្វាា�្ផ់គត៌ផ់គង ់ជាពិីបេសសចបំេពាះអាហារ ថាមពីល នងិទំនញិ

ម្រែរ� បេស�ឋ�ិចេចិនម្រែ�លមាន�ំបេណៈ�នយឺត៌អាច�ង្វាា្ញថាជា�តាា្

សុិរភាពី�ល់បេស�ឋ�ិចេពិីភិពីបេ��។ ជាការពីិត៌ណ្តាស់ ការ

ឈានមុខ្លួមួយ�ប្រមិត៌បេទៀត៌បេ�បេល��ំបេណៈ�នរ�ស�់ម័�ជា អាចជាការ

ត៌ប្រមូវិការនាំបេចញសប្រមា�់សបេមួ���ំពា�់ ទំនិញសប្រមា�់ការ

បេធើ��ំបេណៈ�រ និងម្រែស្ប�បេជ�ងរ�ស់ប្រ�បេទស�ម័�ជា បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការ

�ើ�រការ�ញ្ហាាទ្ញិពីីប្រ�បេទសចនិ ��៏ចូជា�ចិេប្រពីមបេប្រពីៀងពាណៈជិជ�មម

បេសរីថិមីៗជាមួយប្រ�បេទសចិន និង ប្រ�បេទស�ូបេរ�ខាងត្៌ប�ង �៏�ូចជា

ច្បា�់វិិនិបេ�គថិមីបេនះ បេ��បេ�ងតាមច�ុ�វិិស័យអំភិិវិឌ្្ឍន៍អាសុ ី

(ADO) រ�ស់ ធនាគារADB ។ សនះ�ះនៃនវិិស័យបេសវា�មម�៏ប្រត៌ូវិ

បានបេគរំពីងឹថានងឹមានវិឌ្្ឍនភាពីពីីប្រពឹីត៌ើកិារណៈ�៍ឡីាអាសុអីាបេគូយ៍

ឆ្នាំំ្ំ ២០២៣ ម្រែ�លប្រ�បេទស�ម័�ជាបេធើ�ជាមាា្ស់ផះះ។

ធេ�ច�ីី�ធេងុ�អាជីីវិ�មម

ធនាគារ �ី�អាយសុី បេ�ម្រែត៌មាន�ំបេណៈ�រការលិបេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២១ 

បេដ្ឋាយសារ�្សាបាននូវិ�ំបេណៈ�នបេថិររ�ស់ខួ្លួ�នបេល��ំបេណៈ�នប្របា�់ 

ចំណៈូល និងការអំនុវិត៌ើប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ បេទាំះ�ីជាជួ��ញ្ហាា្ប្រ�ឈម

មួយចំនួនបេដ្ឋាយសារម្រែត៌វិិ�ត៌ើិជំងឺ�ូវីិ�-១៩ �ា្ងណ្តា�ីី។ ជាថិមី

មីងបេទៀត៌ ការបេធើ�ឱ្្យប្រ�បេស�របេ��ងនូវិ�ូម្រែមនឌ្ីជីថិល �បេចេ�វិិទ្យា

ទនំា�ទ់នំងផ្ទាាល្ជ់ាមយួអំតិ៌ថិិជន នងិការវិិនបិេ�គ បេ�បេល�ប្រ�ព័ីនធ 

backend រ�ស់ខ្លួួ�ន បេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២១ បានបេធើ�ឱ្្យបេសវាកាន់ម្រែត៌

មានភាពីលិប្រ�បេស�រជា�នើ�នាា្�់ ម្រែ�លបេយ�ងមានបេជឿជា�់ថា ការ

អំភិិវិឌ្្ឍបេនះនាំម�នូវិភាពីលិប្រ�បេស�រកាន់ម្រែត៌ខាា្ំងសប្រមា�់អំតិ៌ជិន 

និងបេភិំ�វិរ�ស់បេយ�ង។

បេ��ម្បី�ង្វាា្ញអំំពីីសមតុ៌ភាពីបេ��នបេ��ងឥត៌ឈ�់ឈររ�ស់បេយ�ង 

ខ្លួំ�ំមាន�ីីបេសាមនស្សសូមគូស�ញ្ហាា្�់អំំពីីភាពីជានៃ�គូ និង�ិចេ

សហិប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការរ�ស់បេយ�ងជាមួយធនាគារ Krungthai Bank 

PCL (KTB) ប្រ�បេទសនៃថិ បេ��ូ�ងការផីល់�ំបេណ្តាះប្រសាយបេសវា

បេផះរប្របា�់ប្រ���បេដ្ឋាយភាពីង្វាយប្រសួល និងសុវិតិុ៌ភាពីសប្រមា�់

អំតិ៌ថិិជនរ�ស់បេយ�ងម្រែ�លមាន�ំណៈងបេផះរប្របា�់បេ�កាន់ប្រ�បេទស

�ម័�ជាតាមរយៈ ASEAN Payment Gateway (APG)។ បេយ�ង

មានបេមាទនភាពីជាទី�ំផុត៌ចំបេពាះប្រ�ុមការង្វាររ�ស់បេយ�ងម្រែ�ល

សបេប្រមចបានសមិទធផលទាំងំបេនះ បេហិ�យបេយ�ង�ំពីងុខិ្លួត៌ខំ្លួ�ាង្ខាា្ងំ

បេ��មប្�ីនើអំភិិវិឌ្្ឍ�ម្រែនុមបេ�បេល�ទំនា�ទ់នំងទាំងំបេនះបេ��មប្ផីីលជ់នូ

បេសវាកាន់ម្រែត៌លិប្រ�បេស�រសប្រមា�់អំត៌ិថិិជនរ�ស់បេយ�ង។ 

�មិទ្ធធផុលហិិរញ្ញញវិតិាុរ��់ធំនាគារ

បេ��ូ�ងមួយឆ្នាំំ្ំសារបេពី�ពីនធទី�ីនៃនប្រ�តិ៌�ត៌ើិការរ�ស់ខួ្លួ�ន បេ��ូ�ង

រយៈបេពីល ១២ ម្រែខ្លួម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�ប់េ�នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្២ំ០២១ 

ធនាគារទទួលបានប្របា�ចំ់បេណៈញសទុធ ០,៥៥ �ន�ុ�ារ្អាបេមរិ� 

(ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ទទួលបានប្របា�់ចំបេណៈញសុទធ ០,៤៤ �ន�ុ�ា្រ

អាបេមរិ�) ម្រែ�លប្របា�់ចំបេណៈញ�ុលមុន�ង់ពីនធមានចំនួន ១,០៥ 

�ន�ុ�ា្រអាបេមរិ� (ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ទទួលបានចំបេណៈញ�ុលមុន

�ង់ពីនធចំនួន ០,៥៩ �ន�ុ�ា្រអាបេមរិ�)។ បេ��ូ�ងរយៈបេពីល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

របាយការណៈ៍ ធនាគារ �ី�អាយសុី អាច�បេងើ�នប្របា�់ចំបេណៈញ

ប្រ�តិ៌�ត៌ើិការរ�ស់ខួ្លួ�ន�ា្ងខ័្លួស់រហូិត៌បេ��ល់ ១៥,៧៦ �ន

�ុ�ា្រអាបេមរិ� (ឆ្នាំំ្ំ២០២០ មានចំនួន ៧,៦១ �ុ�ា្រអាបេមរិ�) 

បេដ្ឋាយ�បេងើ�ត៌ប្រទព្ីយស�មមសរុ�រ�ស់ខួ្លួ�នរហូិត៌�ល់ ៣៥៧,៤៦ 

�ុ�ា្រអាបេមរិ� (ឆ្នាំំ្ំ២០២០ មានចំនួន ២៦៨,៩៨ �ន�ុ�ា្រ

អាបេមរិ�) បេដ្ឋាយផល�ប្រត៌ឥណៈទាំន មានចំម្រែណៈ�បេប្រច�ន�ំផុត៌ 

ចំនួន ១៤៤,៧០ �ន�ុ�ា្រអាបេមរិ� (ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖ មានចំនួន 

៧៤,៥០ �ន�ុ�ា្រអាបេមរិ�)។ ទនះឹមនឹងបេនះ ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីី 

អំតិ៌ថិិជន នងិធនាគារមានចនួំន ២៧៨,០០ �ន��ុារ្អាបេមរិ� 

សប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទបេនះ (ឆ្នាំំ្ំ២០២០ មានចំនួន ១៩០,០០ 

�ន�ុ�ា្រអាបេមរិ�)។ 

ការធេ�ីតិធេលីអនាគតិរ��់ធំនាគារ

ធនាគារ�ី�.អាយ.សុ ី(បេខ្លួម�ឌូា) ម្រែ�ងី ម.� គជឺាធនាគារមយួរ�ស់

ប្រ�ុមហិីុន BIC Group (“ប្រគុ�”) ម្រែ�លជាប្រ�ុមហិីុនវិិនិបេ�គ

�ា្ងស�មមបេ��ូ�ងត៌ំ�ន់អាសុីអាបេគូយ៍ បេ��ូ�ងវិិស័យធនាគារ 

អំចលនប្រទពី្យ ថាមពីល និងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

បេដ្ឋាយសារ�ម័�ជាជាទីផ្សារសូ�លមួយម្រែ�លប្រគុ�បេធើ�ប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ 

បេយ�ងនឹង�នើការវិិនិបេ�គរ�ស់បេយ�ងបេ�បេល�ការបេធើ�ឱ្្យលិប្រ�បេស�រ

នូវិប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ បេសវា និងភាពីប្រ��ួត៌ប្រ�ម្រែជងរ�ស់ធនាគារ។ ការ

យ�ចតិ៌ើទុ�ដ្ឋា��់ស៏ខំានមួ់យបេឆ្នាំះ្ះបេ�ការ�នើ�ចិេខិ្លួត៌ខំ្លួប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង

រ�ស់បេយ�ងគឺបេ�បេល��បេចេ�វិិទ្យាឌ្ីជីថិល ទាំំងជា�មមវិិធី Apps 

មុខ្លួង្វារតាមប្រ�ពី័នធអំនឡាញ សុវិតិុ៌ភាពី និងការ�សាងភាពីជា

នៃ�គូបេ��ម្បីផីល់មុខ្លួង្វារថិមី និង�ចេ��្បនូ�ល់អំតិ៌ថិិជន និងបេភំិ�វិ 

រ�ស់បេយ�ង។

ម្រែផូ�សំខាន់មួយបេទៀត៌ម្រែ�លបេយ�ងបេផ្ទាោ្ត៌បេ�បេល�គឺផ្សារមូលធន 

ជាពីិបេសសបេ��នាា្�់ពីីវិិ�ត៌ើិជំងឺ�ូវិី�-១៩ ប្រតូ៌វិបាន�ញ្ញេ�់ ម្រែ�ល

បេយ�ងបេម�លបេ��ញឱ្កាសអាជីវិ�មមកាន់ម្រែត៌បេប្រច�ន ម្រែ�លឯ�បេទស

ធនាគាររ�ស់បេយ�ងប្រត៌ូវិបានបេរៀ�ចំ�ា្ងលិប្រ�បេស�រ។ បេយ�ងមាន

បេគាលបេ�បេប្រ��ប្របាស់អាជីវិ�មមប្រគុ�រ�ស់បេយ�ង និងរ�ស់នៃ�គូយុទធ

សាស្រ្តសើ និង�បេចេ�វិិទ្យារ�ស់បេយ�ងបេ��ម្បីពាំនាំម្រែផូ�ម្រែ�លបេទ��ចាំ�់

ពីនួ�ថិមីនៃនវិិស័យរ�ស់បេយ�ងបេនះជូន�ល់ប្រ�បេទស�ម័�ជា បេដ្ឋាយ

សង្ឃឹឹមថា បេយ�ងអាចទទួលបានបេជាគជ័យបេ��ូ�ងការអំនុវិត៌ើ

គបេប្រមាងសប្រមា�់�ង្វាាញ្ជនូ ទាំងំបេ��ូ�ងវិិសយ័ហិរិញ្ញញវិត៌ុ� ធនាគារ 

រាា�់្រងធនាគារ ការ�ញ្ញេ�លគាំ ្នងិការទញិយ�ប្រ�ុមហិីនុ នងិវិិសយ័

ធនាគារឯ�ជន។

ការថ្លែ�ែងអ�ណរគុណ

តាងនាមធនាគារ �ី�អាយសុី ខ្លួំ�ំសូមសម្រែមីងអំំណៈរគុណៈ�ា្ង

ប្រជាលបេប្រ�ចំបេពាះប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល មស្រ្តនើី និង�ុគគលិ�ទាំំងអំស់

នៃនធនាគារជាតិ៌�ម័�ជា ម្រែ�លបាន�នើ�ឹ�នំាបេ��ម្បីរ�្សាបាននូវិ

សុរិភាពីរូ�យិវិត៌ុ� នងិការបេ�ួ�យត៌��ាង្មានប្រ�សិទធភាពី ជាពិីបេសស

បេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំម្រែ�លមានវិិ�ត៌ើិ និងបេប្រកាយវិិ�ត៌ើិជំងឺរាត៌ត៌្បាត៌បេនះ។

ខ្លួំ��ំស៏មូម្រែថួិងអំំណៈរគុណៈ�ាង្ប្រជាលបេប្រ�ផងម្រែ�រចំបេពាះអំតិ៌ថិិជន 

និងនៃ�គូអាជីវិ�មម�៏មានត៌នៃមួទាំំងអំស់ម្រែ�លបាន�នើបេសាះ្ះសម័ប្រគ 

គាំប្រទ និងផីល់ទំនុ�ចិត៌ើ�ា្ងមុត៌មាំម�បេល�ធនាគាររ�ស់បេយ�ង។ 

បេយ�ងមានបេមាទនភាពីចំបេពាះការផីលភ់ាពីបេជឿជា�់ម�បេល�ធនាគារ

រ�ស់បេយ�ង បេហិ�យបេយ�ងនឹងខិ្លួត៌ខំ្លួពីប្រងឹងទំនា�ទ់នំងបេនះឱ្្យកានម់្រែត៌

រឹងមាំ និងសុីជបេប្រ�បេ��ូ�ងបេពីលបេវិ��៏លំបា�បេនះ ប្រពីមទាំំងឆ្នាំំ្ំ

ម្រែ�លមានភាពីលិប្រ�បេស�របេ��ូ�ងបេពីលខាងមុខ្លួផងម្រែ�រ។

ជាចុងបេប្រកាយ ខ្លួំ�ំសូមយ�ឱ្កាសបេនះម្រែថួិងអំំណៈរគុណៈចំបេពាះ

សមាជ�ិប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល គណៈៈប្រគ�់ប្រគងធនាគារ នងិ�គុគលិ� 

ទីប្រ�ឹ�្សា �៏�ូចជាភាគទុនិ�រ�ស់បេយ�ងម្រែ�លបានផីល់ការគាំប្រទ 

ការយ�ចិត៌ើទុ�ដ្ឋា�់ និងការបេ�ីជាា្ចិត៌ើ�ូ�ងការ�ំបេពីញការង្វារ។ ខ្លួំ�ំ

កាន់ម្រែត៌មាន�ីីសង្ឃឹឹម�ា្ងមុត៌មាំថា ធនាគាររ�ស់បេយ�ងនឹង�នើ

ទទលួបានការគាំប្រទបេដ្ឋាយឥត៌ង្វា�បេរ�ម្រែនមុបេទៀត៌នាឆំ្នាំំ្ំខាងមខុ្លួ។

បេដ្ឋាយ�ីីបេគារពីរា�់អាន!

ធេ�� យឹម ល�ុណ៍
ប្រប់ធានិប្រកុមប្រប់ឹក្សាភិិបាល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ធនាគារប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌ជាបេល���ំ�ូងបេដ្ឋាយប្រ�ុមហិីនុ Asia Investment and Financial Services  

Sole Co., Ltd នៃនសារធារណៈរ�ឋប្រ�ជាធិ�បេត៌យយ្ប្រ�ជាមានិត៌ឡាវិ ប្រ�ុមហិីនុ Paradise Investment  

Co., Ltd. នៃនប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា នងិប្រ�ុមហិីនុ Prime Street Advisory Co., Ltd នៃនប្រពីះរាជា 

ណ្តាចប្រ�នៃថិ។ បេ�នៃថិៃទី២៩ ម្រែខ្លួ�ញ្ហាា្ ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជាបានអំនុម័ត៌ឱ្្យបេធើ�ការបេផះរនូវិ 

រាលភ់ាគហិីនុទាំងំអំស់រ�ស់ប្រ�ុមហិីនុ Paradise Investment Co., Ltd (Cambodia) នងិប្រ�មុហិីនុ  

Prime Street Advisory Co., Ltd (Thailand) ជូនបេ�បេ�� យឹម ល�ុណៈ៍ បេដ្ឋាយជំរុញឱ្្យមាន 

ការពីប្រងឹងនូវិច�ុ�វិិស័យ និងបេ�ស��មមរ�ស់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលនៃនធនាគារ �ី�.អាយ.សុី �ម្រែនុមមួយ 

�ប្រមិត៌បេទៀត៌។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ធនាគារ �ី�.អាយ.សុ ី(បេខ្លួម�ឌូា) ម្រែ�ងី ម.� គជឺាធនាគារពាណៈជិជ

ម្រែ�លបាន�បេងើ�ត៌បេ��ង និងចុះ�ញ្ញជីបេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ� 

�ម័�ជា។ ធនាគារប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងបេ�នៃថិៃទី១៤ ម្រែខ្លួវិិចេិកា 

ឆ្នាំំ្២ំ០១៧ ប្រស�តាមចប្ា�ស់ីពីីីសហិប្រគាសពាណៈជិជ�មម នងិទទលួ

បានអាជាា�្ណ័ៈណបេ�ងតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើរិ�សធ់នាគារជាត៌និៃន�ម័�ជា 

(“NBC”) បេហិ�យធនាគារបានទទួលអាជាា្�័ណៈណពីីធនាគារជាត៌ិ 

នៃន�ម័�ជាបេ�នៃថិៃទី១៨ ម្រែខ្លួ��ើដ្ឋា ឆ្នាំំ្២ំ០១៨ ប្រពីមទាំងំបានចាំ�ប់េផើ�ម

�ំបេណៈ�រការអាជីវិ�មមរ�ស់ខួ្លួ�នបេ�នៃថិៃទី០៨ ម្រែខ្លួសីហា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨ 

ផងម្រែ�រ។

ធនាគារបានចូលរួម�ា្ងស�មមបេ��ូ�ងប្រគ�់ទិ�ឋភាពីនៃនធុរ�ិចេ

ធនាគារទាំងំអំស ់បេហិ�យម្រែថិមទាំងំបានផីល់បេសវាហិរិញ្ញញវិត៌ុ�ពា�ព់ីន័ធ 

បេផ្សងៗបេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជាបេទៀត៌ផង។

សុតិ៌បេ�អំគារបេលខ្លួ៤៦២ មហាវិិថីិប្រពីះមនីុវិង្ស សង្វាាត់្៌ទបេនួបាសា�់ 

ខ្លួណៈឌចំការមន រាជធានីភិូំបេពីញ ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា។

ធនាគារមានទីសាំ្�់ការ�ណ្តាា្ល

40%
60%

លោ�ក យឹឹម លកខណ៍៍

ព័ីត៌ិមាន
អ�ពីីធំនាគារ

រចំនាាសម្ម័�នាធភាាគ�ុនាិក់ 
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បេ��ម្បីកាា្យជានៃ�គូហិិរញ្ញញវិតុ៌��ូ�ងប្រសុ��៏លិ�ំផុត៌ បេយ�ងប្រតូ៌វិម្រែត៌មាន 

ភាពីឆ្នាំា្ត៌នៃវិ និងភាពីរហិ័សរហិួនជាងបេគ�ូ�ងការផីល់អំតុ៌ប្រ�បេ�ជន ៍

កាន់ម្រែត៌សម្ប�រម្រែ��ម្រែថិមបេទៀត៌ជូន�ល់អំត៌ិថិិជនរ�ស់បេយ�ង តាមរយៈការ

ផីល់�ំបេណ្តាះប្រសាយមានភាពីនៃចូប្រ�ឌិ្ត៌ និងជា�់ម្រែសីង បេ��ម្បីបេ�ួ�យត៌� 

បេ�នឹងត៌ប្រមូវិការរ�ស់អំតិ៌ថិិជនទាំំងអំស់។ បេយ�ង�៏បានបេ�ីជាា្ចិត៌ើខ័្លួស់ 

�ូ�ងការ�បេងើ�ត៌អំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍សប្រមា�់អំតិ៌ថិិជន និងភាគទុនិ�ទាំំងអំស់

រ�ស់បេយ�ង បេហិ�យនឹងខ្លួិត៌ខំ្លួប្រ�ឹងម្រែប្រ�ងម្រែ�លមិបេសវាធនាគាររ�ស់បេយ�ង

ជា�់ជាប្រ�ចាំំផងម្រែ�រ តាមរយៈការវិិនិបេ�គជា�នើ�នាា្�់បេ�បេល�ម្រែផូ� 

ធនធានមនុស្ស គំនិត៌នៃចូប្រ�ឌ្ិត៌ថិមី និង�បេចេ�វិិទ្យា។ បេយ�ងពីប្រងឹងទំនា�់ 

ទំនងភាពីជានៃ�គូជាមួយនឹងអំតិ៌ថិិជនរ�ស់បេយ�ង តាមរយៈការបេគារពី 

គាំ្បេ�វិិញបេ�ម� បេ���ចំហិ បេសាះ្ះប្រត៌ង់ និងការយល់�ឹងអំំពីីត៌ប្រមូវិការ

រ�ស់អំត៌ិថិិជន។

មានបេគាល�ំណៈងកាា្យជាធនាគារនៃ�គូ�៏លិ�ំផុត៌ តាមរយៈការ 

ផីល់បេសវា�ុគគលលិ�ំផុត៌បេ�តាមត៌ប្រមូវិការរ�ស់អំតិ៌ថិិជនមាំ្�់ៗ 

និងការផីល់ផលិត៌ផល និង�ំបេណ្តាះប្រសាយប្រ���បេដ្ឋាយភាពី 

នៃចូប្រ�ឌ្ិត៌បេដ្ឋាយបេប្រ���បេចេ�វិិទ្យាទំបេន�� បេ��ម្បី�ំបេពីញតាមត៌ប្រមូវិការ 

និងការរំពីឹងទុ�រ�ស់អំត៌ិថិិជន។

មេ�សកក�ម

ចកុ�វិិស័យ
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បំេពញ�មត�ម�វ�រ
េស�ធ��រនិងហិរ��វត��
ជូនអតិថិជន។

ធន�នមនុស�� គឺ��ទព��សកម�ដ៏ល�បំផុតរបស់េយើង 
ដូេច�ះេយើង�នេ���ត�រយកចិត�ទុក�ក់���ងសំ�ន់
េ�េលើ�រអភិវឌ��ធន�នមនុស��របស់េយើង។ 
ដំេណើរ�រអភិវឌ��ន៍ធន�នមនុស��ដ៏សកម� គឺ�ក���
បេង�ើនឧត�ម�ព�បកួត�បែជងរបស់េយើង។

បេង�ើតគុណតៃម��គទុនិកក�មិតខ�ស់ 
និងផលរបរនិរន�រ�ពេលើ�ទព��សកម�។

�ំ�ទដល់េ�លនេ��យ និងេ�លបំណង
របស់�ជរ���ភិ�ល និងចូលរួមចំែណក
អភិវឌ��សហគមន៍ ក៏ដូច��បេទស�តិ�ំងមូល
ឱ���ន�ររ�កចំេរ�ន។

ផ�ល់េស�ល�បំផុត និង
េស�ធ��រ�នសុវត�ិ�ព
ដល់អតិថិជន។

ទស�នៈចំេពោះអតិថិជន

ទស�នៈចំេពោ
ះសហគមន៍

ទស
�នៈ
ចំេព

ោះភ
ាគទ

ុនិក

ទស�នៈចំេពោះបុគ�លិក

ទ្ធ�សនវិ�័ិយ
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គណៈក���ធិ�រែតង�ំង
និង�ភ�រ

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

នាយក�បតិបត�ិ

េល�ធិ�រ 

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

គណៈក���ធិ�រ
បេច�កវ�ទ�� 

គណៈក���ធិ�រ
អភិវឌ��ន៍ផលិតផល

គណៈក���ធិ�រ
ឥណ�ន

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
និរន�រ�ព�ជីវកម�

គណៈក���ធិ�រ
លទ�កម�

�យក�បតិបត�ិ
បេច�កវ�ទ��

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

ែផ�កអភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

���ក់�រទូ�ត់�ច់��ក់
�ក់ព័ន�នឹងមូលប�ត

ែផ�កេស�ធ��រ
ឌីជីថល

ែផ�កសុវត�ិ�ព�បព័ន�
អុីនធឺេណត

ប���ញសង�មឌីជីថល ប���ញ�� 

ែផ�កឥណ�ន ែផ�កហិរ��វត�� ែផ�កសវនកម�ៃផ�ក��ង

�ប�ន�គប់�គងទូេ�

ែផ�កធន�នមនុស��
និងរដ��ល

ែផ�កច��ប់
និង�បតិបត��ម

ែផ�ក�និភ័យ ែផ�កទីផ��រ ែផ�កព័ត៌�នវ�ទ��

�កុម�បឹក�ា
ភិ�ាល

�យក�បតិបត�ិ
អភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

រចនា�ម័័នធនៃនធំនាគារ
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គណៈក���ធិ�រែតង�ំង
និង�ភ�រ

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

នាយក�បតិបត�ិ

េល�ធិ�រ 

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

គណៈក���ធិ�រ
បេច�កវ�ទ�� 

គណៈក���ធិ�រ
អភិវឌ��ន៍ផលិតផល

គណៈក���ធិ�រ
ឥណ�ន

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
និរន�រ�ព�ជីវកម�

គណៈក���ធិ�រ
លទ�កម�

�យក�បតិបត�ិ
បេច�កវ�ទ��

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

ែផ�កអភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

���ក់�រទូ�ត់�ច់��ក់
�ក់ព័ន�នឹងមូលប�ត

ែផ�កេស�ធ��រ
ឌីជីថល

ែផ�កសុវត�ិ�ព�បព័ន�
អុីនធឺេណត

ប���ញសង�មឌីជីថល ប���ញ�� 

ែផ�កឥណ�ន ែផ�កហិរ��វត�� ែផ�កសវនកម�ៃផ�ក��ង

�ប�ន�គប់�គងទូេ�

ែផ�កធន�នមនុស��
និងរដ��ល

ែផ�កច��ប់
និង�បតិបត��ម

ែផ�ក�និភ័យ ែផ�កទីផ��រ ែផ�កព័ត៌�នវ�ទ��

�កុម�បឹក�ា
ភិ�ាល

�យក�បតិបត�ិ
អភិវឌ��ន៍�ជីវកម�
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ធេ�� យឹម ល�ុណ៍
ប្រប់ធានិប្រកុមប្រប់ឹក្សាភិិបាល

ធេ�� ZULKIFLEE KUAN 
SHUN BIN ABDULLAH

អភិិបាល / នាយឹកប្រប់តិិប់តិិិ

បេ�� យមឹ ល�ុណៈ ៍មានតួ៌នាទបីេ��ូ�ងប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលរ�សប់្រ�ុមហិីនុមយួចនំនួ �ចូជា 

ប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សា ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (តាំងពីីឆ្នាំំ្ំ២០២០ ម្រែ�ល�បេប្រម�ការង្វារបេ��ូ�ង

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលបេ�មនុបេពីលបេនាះ) នងិ ប្រ�ុមហិីនុ BIC Insurance (តាងំពីីឆ្នាំំ្២ំ០១៩)  

ម្រែ�លប្រ�ុមហិីុនទាំំងពីីរបេនះជាប្រ�ុមហិីុនមហាជនទាំំងអំស់ ប្រពីមទាំំងជាប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សា 

ភិិបាលនៃនប្រ�ុមហិីុន One Central Tower និងប្រ�ុមហិីុន U. Property Management 

ម្រែ�លជាប្រ�ុមហិីុនឯ�ជនស�មមបេ��ូ�ងវិិស័យអំចលនប្រទព្ីយ ប្រពីមទាំំងប្រ�ុមហិីុនមួយចំនួន

បេទៀត៌�ូ�ងត៌ំម្រែណៈងជាប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល និងសមាជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល។ 

បេដ្ឋាយបាន�បេប្រម�ការង្វារបេ��ូ�ងប្រ�បេទស នងិមាត៌បុ្រ�បេទសរ�ស់បេ���ាង្ខាា�្ខ់្លួជ�នបេ��ូ�ង 

អំំ��ងបេពីលយុវិវិ័យរ�ស់ខួ្លួ�ន បេ�� យឹម ល�ុណៈ៍បានចាំ�់បេផី�ម�បេងើ�ត៌ច�ុ�វិិស័យប្រ��� 

បេដ្ឋាយមហិចិេតិាសប្រមា�ប់្រ�បេទស�ម័�ជា បេហិ�យច�ុ�វិិសយ័បេនះប្រតូ៌វិបានពីប្រងី�គួរឱ្្យ�ត់៌សមាាល្ ់

�ា្ងឆ្នាំ�់រហិ័សបេ��ូ�ង�ំណ្តា�់កាលអាជីវិ�មម និងបេស�ឋ�ិចេស�ល។ បេនះគឺជាច�ុ�វិិស័យ 

ម្រែ�លបេ�ជា�់នឹងបេ�ះ�ូងម្រែ�លបេ��ទទួលបានពីីប្រគួសាររ�ស់បេ�� និងបាន�ង្វាា្ញ

ច្បាស់�ស់មិនប្រត៌ឹមបេ��ូ�ងការអំភិិវិឌ្្ឍវិិស័យហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និងបេសវាធនាគារបេ��ម័�ជា 

�ះុបេណ្តាះ្ះបេទ �ះុម្រែនើម្រែថិមទាំំងបេ��ូ�ងគបេប្រមាង�ឹងបេសាំ្រម្រែ�លមានច�ុ�វិិស័យ�ា្ងធំបេធង ម្រែ�ល 

ជាគបេប្រមាងអំភិិវិឌ្្ឍន៍អំចលនប្រទព្ីយពីហុិបេគាល�ំណៈងបេដ្ឋាយមានបេទសភាពីបេល���ម័ស់ 

�ប្រមិត៌ជីវិភាពីរស់បេ��ូ�ងសហិគមន៍បេនះឱ្្យបេលចបេធាា្ផងម្រែ�រ។

�ចេ��្បនូ បេ�� ZULKIFLEE មាន�ទពិីបេសាធន៍ជាង ៤០ ឆ្នាំំ្ំ ម្រែផូ�ប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ និង

ប្រគ�់ប្រគងបេសវា�មមធនាគារ បេដ្ឋាយចាំ�់បេផី�មពីីធនាគារ Affin Bank (M) Bhd បេហិ�យ 

បេប្រកាយម�បេទៀត៌ បេ��ចូល�បេប្រម�ការង្វារ�ូ�ងធនាគារធ�ំផំតុ៌មួយរ�សម់ាាប្េ�សុគីធឺនាគារ 

Public Bank Berhad។ បេប្រ�ពីបី្រ�បេទសមាាប្េ�សុ ីបេ�� ZULKIFLEE �ធ៏ាា�្�់បេប្រម�ការ

បេ�ធនាគារ VID Public Bank �ូ�ងប្រ�បេទសបេវិៀត៌ណ្តាម បេ�ឆ្នាំំ្១ំ៩៩៦ រហូិត៌�លឆ់្នាំំ្២ំ០០០ 

ផងម្រែ�រ។ បេ��ូ�ងអំំ��ងបេពីលបេ���បេប្រម�ការង្វារបេ��ូ�ងប្រ�បេទសបេវិៀត៌ណ្តាម បេ��បាន 

�បេប្រម�ការង្វារបេ�ទីប្រ�ុងហាណៈូយ ទីប្រ�ុងហិូជីមិញ និងការិ�ល័យប្រ�ុងដ្ឋាណ្តាង 

ផងម្រែ�រ។ បេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ២០០៣ បេ�� ZULKIFLEE បាន�បេប្រម�ការង្វារបេ�ធនាគារ  

Public Bank Berhad សាខាទីប្រ�ុងបេវិៀងចនះ បេហិ�យបេប្រកាយម�បេទៀត៌ បេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ២០០៨  

បេ��បាន�បេងើ�ត៌ធនាគារ International Commercial Bank Lao Limited ឱ្យ្ប្រ�មុហិីនុ 

ICB Financial Group Holdings AG ម្រែ�លបេពីលបេនះបាន�ី�របេឈាះ្ះបេ�ជាធនាគារ  

BIC Bank Lao Co., Ltd។

បេ�� ZULKIFLEE បាន�ញ្ញេ�់ការសិ�្សាថាំ្�់អំនុ�ណៈឌិត៌ម�ពីីសា�លវិិទ្យាល័យ  

Multimedia ប្រ�បេទសមាា្បេ�សុី និងសញ្ហាា្�ប្រត៌ម្រែផូ�ប្រគ�់ប្រគងម�ពីី Institute of  

Supervisory Management ចប្រ�ភិពីអំង់បេគួស។

ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ធេ��ប្រ�ី ADEL LEILANIE G. 
LEGARTA

អភិិបាលប្រប់តិិប់តិិិ / នាយឹកប្រប់តិិប់តិិិ
អភិិវឌ្្ឍនិ៍អាជីីវកមម

ធេ�� MC COSH JOHN 
EDWARD

អភិិបាលឯករាជី្យ

បេ��ប្រសី ADEL បាន�ញ្ញេ�់ការសិ�្សាបេល�មុខ្លួជំនាញប្រគ�់ប្រគងអាជីវិ�មមពីី Pontifical  

University of Santo Tomas ទបី្រ�ុងមាានី្ល ប្រ�បេទសហិើលីពីីីន។ ជាមួយនឹង�ទពីបិេសាធន ៍

ធនាគារ ៣១ ឆ្នាំំ្ំ, បេ��ប្រសី ADEL បានចាំ�់បេផើ�មអាជីពីរ�ស់ខួ្លួ�នបេ�ធនាគារ Rizal  

Commercial Bank �ូ�ងឆ្នាំំ្ំ ១៩៩១។ បេ�ឆ្នាំំ្ំ ២០០១ បេ��ប្រសីបានម��ល់ប្រ�បេទស 

�ម័�ជាបេហិ�យបាន�បេប្រម�ការង្វារបេ�ធនាគារកាណ្តាឌី្�ា្ សប្រមា�់មុខ្លួតំ៌ម្រែណៈងជាបេប្រច�ន  

�ូចជា ប្រ�ធានម្រែផូ�បេរៀ�ចំម្រែផនការ ប្រ�ធានម្រែផូ�ទីផ្សារ Card Center និងជាប្រ�ធានម្រែផូ�

ទំនា�់ទំនងធុរ�ិចេអំនើរជាតិ៌។ បេ�ម្រែខ្លួឧសភា ឆ្នាំំ្ំ ២០០៦ បេ��ប្រសី�៏បានចូលរួម�ូ�ង 

ការ�ិលយ័បេមធាវិ ីនងិវិនិបិេ�គ Sciaroni and Associates។ �នាា�្ម់� បេ�ម្រែខ្លួបេមសា 

ឆ្នាំំ្ំ២០០៨ បេ��ប្រសីបាន�បេប្រម�ការង្វារបេ�ធនាគារ ABA �ូ�ងមុខ្លួត៌ំម្រែណៈងប្រគ�់ប្រគង 

ជាន់ខ័្លួស់ជាបេប្រច�ន�ូចជាប្រ�ធានម្រែផូ�ទីផ្សារ ប្រ�ធានម្រែផូ�ទំនា�់ទំនងអំតិ៌ថិិជន និងប្រ�ធាន 

សាខាធំផងម្រែ�រ។ បេ��ប្រសីបានឈានមុខ្លួបេដ្ឋាយបេជាគជ័យនូវិការម្រែណៈនាំ បេសវា�មមបេផះរ

ប្របា�់បេប្រ�ប្រ�បេទសរ�ស់ (ធនាគារអំភិិវិឌ្្ឍន៍ហិើីលីពីីន) DBP EC-Remit បេ�កាន ់

ធនាគារពាណៈិជជសប្រមា�់សប្រមួល�ល់ប្រ�ជាជនហិើីលីពីីនម្រែ�លរស់បេ��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជា 

�ូ�ងការបេផះរប្របា�់ប្រត៌��់ម�ប្រសុ��ំបេណៈ�ត៌វិិញ។

�ចេ��្បនូ បេ��ប្រសី ADEL �ំពីុង�បេប្រម�ការង្វារបេ�ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង  

ម.� �ូ�ងនាមជា នាយ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិអំភិិវិឌ្្ឍន៍អាជីវិ�មម។

បេ�� MC COSH JOHN EDWARD បាន�បេប្រម�ការង្វារបេ�សហិរ�ឋអាបេមរិ� អំឺរ�ុ�  

អាស្រ្តហិើិ� និងអាសុី �ូ�ងត៌ួនាទីប្រគ�់ប្រគង និងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេផ្សងៗ។ �ចេ��្បនូបេ�� JONH  

គឺជាអំនុប្រ�ធានម្រែផូ�អំភិិវិឌ្្ឍន៍រ�ស់ប្រ�ុមហិីុន BIC Group ម្រែ�លពីីមុន គាត៌់គឺជានាយ� 

ប្រ�តិ៌�ត៌ើរិ�សប់្រ�ុមហិីនុ Sapparot Group នងិពីីមនុជាមយួនងឹប្រ�ុមហិីនុ Four Seasons 

Hotels and Resorts ម្រែ�លបានបេ���អំចលនប្រទព្ីយថិមីៗ �ឹ�នាំប្រ�ុម និងបេរៀ�ចំនីតិ៌វិិធី

ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ និងសើង់ដ្ឋារបេសវា និងផលិត៌ផល។

បេ�� JONH បាន�ញ្ញេ�់ការសិ�្សាថាំ្�់អំនុ�ណៈឌិត៌ម្រែផូ�ប្រគ�់ប្រគងធុរ�ិចេពីី HEC Paris  

និងសា�លវិិទ្យាល័យ Witwatersrand និងថាំ្�់ undergraduate degree ពីីសា� 

Ecole Hôtelière de Lausanne។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ធេ�� RUTSARAN  
MOONSAN

អភិិបាលឯករាជី្យ

បេ�� RUTSARAN MOONSAN ទទួលបាន�រិញ្ហាា្�ប្រត៌ម្រែផូ��សិឧស្សាហិ�មមម�ពីី 

សា�លវិិទ្យាល័យ Kasetsart ប្រ�បេទសនៃថិ និងសញ្ហាា្�ប្រត៌ថាំ្�់អំនុ�ណៈឌិត៌ម្រែផូ�ធុរ�ិចេ

អំនើរជាតិ៌ពីី University of Greenwich ទបី្រ�ុង��ង� ៍រមួមានទាំងំវិិញ្ហាា�្ន�ប្រត៌ �តិ៌ើយិស

�ប្រមិត៌ពីីរផងម្រែ�រ។

មនុបេពីលចលូរមួ�បេប្រម�ការង្វារជាមយួនងឹប្រ�ុមហិីនុ AIF Group បេ�� RUTSARAN ធាា�្់

មាន�ទពីបិេសាធន៍�បេប្រម�ការង្វារជាង ៨ ឆ្នាំំ្ ំម្រែផូ�ជញូ�រូ នងិបេសវាធនាគារ។ បេ�អំំ��ងបេពីល

�បេប្រម�ការង្វារ�ូ�ងធនាគារ បេ��ប្រតូ៌វិបានចាំត៌ត់ាងំឱ្្យបេធើ�ជាប្រ�ធានម្រែផូ�ទំនា�ទ់នំងសប្រមា�់

អំតិ៌ថិិជនសំខាន់ៗមួយចំនួនរ�ស់ធនាគារ រួមទាំំងប្រ�តិ៌�ត៌ើិការគណៈនី�ងគរម្រែ�លមាន

ទឹ�ប្របា�់ជាង ១ ពាន់�នបាត៌ បេហិ�យអាចបេ��នបេទើ�ងបេល�ត៌នៃមួប្រ�តិ៌�ត៌ើិការគណៈនី�ូ�ង 

រយៈបេពីលម្រែត៌មួយឆ្នាំំ្ំបេទៀត៌ផង។ បេប្រកាយម�បេទៀត៌ បេ�� RUTSARAN បានចូលរួម

�បេប្រម�ការង្វារជាមួយនឹង YLG Bullion International បេហិ�យប្រត៌ូវិបានចាំត៌់តាំងឱ្្យ 

�បេងើ�ត៌សាខាប្រ�ុមហិីុនបេ��ូ�ងប្រ�បេទសសិងហ�ុរី និងបេធើ�ការបេប្រជ�សបេរីសអំត៌ិថិិជនអំនើរជាតិ៌ 

ថិមីៗ។ បេដ្ឋាយមានបេទពីបេកាសល្យម្រែផូ�ទំនា�់ទំនង និងជំនាញជួញ�ូរបេ��បានចូលរួម

ចមំ្រែណៈ�ជួយ YLG ឱ្្យកាាយ្ជាប្រ�ុមហិីនុ Bullion Trading �ធ៏�ំផំតុ៌មួយបេ�ប្រ�បេទសនៃថិ។ 

បេ�បេពីលចូលរួម�បេប្រម�ការង្វារ ជាមួយប្រ�ុមហិីុន AIF Group បេ�� RUTSARAN បាន

ជួយអំភិិវិឌ្្ឍប្រ�ុមហិីុន AIF Gold Trading បេ��ម្បីឱ្្យកាា្យជាប្រ�ុមហិីុននាំចូលមាសធំ�ំផុត៌ 

និងស�មមម្រែត៌មួយគត៌់បេ��ូ�ងប្រ�បេទសឡាវិ។

បេ���៏បានជួយបេរៀ�ចំឱ្្យប្រ�ុមហិីុន Asia Loyal កាា្យជា ប្រ�ុមហិីុនម្រែច�ចាំយម្រែ�លមាន

ភាពីបេជាគជយ័ បេល�វិិសយ័ជាបេប្រច�ន �ចូជា �នយនើ នងិសមាារ្សណំៈង់ នងិវិិសយ័បេផ្សងបេទៀត៌

ជាបេប្រច�ន។ �ូ�ងការគាបំ្រទអាជីវិ�មមអំភិិវិឌ្្ឍនអ៍ំចលនប្រទព្ីយរ�ស់ប្រគុ�បេនះ បេ���៏បានផើ�ចបេផើ�ម 

នងិ�បេងើ�ត៌ប្រ�ុមហិីនុ�ុប្រត៌សម័ន័ធចណំៈអីាហារ នងិបេភិសជជៈឱ្្យប្រ�ុមហិីនុ AIF Group ផងម្រែ�រ។

ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល
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ធេ�� អាា តិ ចិប្រ��ូរវិិងស
នាយឹកប្រប់តិិប់តិិិប់លោ�េកវិទុ្យា

ធេ�� បាន មាា រ៉ាា
ប្រប់ធានិជានិ់ខ្ពពស់់ ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវតិុ� 

និិងរតិនាគារ

បេ�� វិងស្ ទទលួបាន�ទពិីបេសាធន�៍ទ៏លូទំ�ូយបេ��ូ�ងការ��ឹនាអំាជវីិ�មម នងិនវានវុិត៌ើន ៍

�បេចេ�វិិទ្យា នងិ�ូ�ងការ�ឹ�នា�ំបេងើ�ត៌គំនិត៌នៃចូប្រ�ឌ្តិ៌ នងិការអំភិិវិឌ្្ឍន៍�បេចេ�វិិទ្យាជាមួយនងឹ

ប្រគឹះសាា្នហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និងប្រ�ុមហិីុនទូរគមនាគមន៍ឈានមុខ្លួបេគបេ��ូ�ងត៌ួនាទី�ឹ�នាំម្រែផូ�

�បេចេ�បេទស និងត៌ួនាទី�ឹ�នាំជាន់ខ្លួ័ស់ជាបេប្រច�ន។

បេ�� វិងស្ ធាា�្�់បេប្រម�ការង្វារបេ��ូ�ងធនាគារ�ូ�ងប្រស�ុ នងិ�ូ�ងត៌�ំនជ់ាបេប្រច�ន�ចូជាធនាគារ

សាា�្នា ធនាគារ ហិើលីីពីភីិអិំលសុ ីធនាគារ បេមយម្រែ�ងី (បេខ្លួម�ឌូា) ភិអិីំលសុ ីធនាគា�ម័�ជា 

សាធារណៈៈ និងជាសហិសាា្�និ��បេងើ�ត៌បេហិដ្ឋាា្រចនាសម័័នធរ�ស់ប្រ�ព័ីនធធនាគារពាណៈិជជ

ចនួំនពីីរបេ��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជា បេដ្ឋាយមានជនំាញឯ�បេទស�ូ�ងម្រែផូ�សខំាន់ៗជាបេប្រច�ន�ចូជា 

ការប្រគ�់ប្រគង�មមវិិធីសម�គសាះ្ញ និងផល�័ប្រត៌គបេប្រមាង ម្រែ�លប្រគ��ណៈត�់បេល�ប្រគ�់ម្រែផូ�រ�ស់

ពី័ត៌៌មានវិិទ្យា សនើិសុខ្លួ�បេចេ�វិិទ្យា ការអំភិិវិឌ្្ឍ និងអំនុវិត៌ើយុទធសាស្រ្តសើ�បេចេ�វិិទ្យាឌី្ជីថិល  

ភាពីធន់នៃនប្រ�ព័ីនធ �ំបេណៈ�រការអាជីវិ�មម អំភិិបាល�ិចេប្រ�ុមហិីុន សាា្�ត៌្យ�មមពី័ត៌៌មានវិិទ្យា

សហិប្រគាស និង�សាង�ណ្តាា្ញធនាគារឌ្ីជីថិល។

បេ�នៃថិៃទ០ី១ ម្រែខ្លួ�ញ្ហាា ្ឆ្នាំំ្២ំ០២១ បេ�� វិងស្ ប្រតូ៌វិបានម្រែត៌ងតំាងជានាយ�ប្រ�តិ៌�ត៌ើ�ិបេចេ�វិិទយ្ា 

នៃន�ុប្រត៌សម័័នធ BIC �ម្រែនុមពីីបេល�ទំនួលខ្លួុសប្រត៌ូវិ�ចេ��្បនូរ�ស់គាត៌់បេ�ធនាគារ បេមយម្រែ�ីង 

(បេខ្លួម�ូឌា) ភិីអំិលសុី។

បេ�� មាា្រាា្ បានចូល�បេប្រម�ការង្វារបេ�ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� �ូ�ង

ម្រែខ្លួ�ញ្ហាា ្ឆ្នាំំ្២ំ០១៨ ជាប្រ�ធានម្រែផូ�ហិរិញ្ញញវិត៌ុ�។ បេ��មាន�ទពិីបេសាធនជ៍ាង ១០ ឆ្នាំំ្ ំម្រែផូ� 

ហិិរញ្ញញវិតុ៌� បេ�ធនាគារពាណៈិជជចំនួនពីីរ �ូចជាធនាគារ ភំូិបេពីញពាណៈិជជ និងធនាគារ  

ហិើលីពីី ភិអីំលិសុ។ី បេ��មាន�ទពិីបេសាធន�ូ៍�ងការបេរៀ�ចំរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិត៌ុ� ពីនធដ្ឋារ 

ការប្រគ�់ប្រគងហិរិញ្ញញវិតុ៌� ការបេរៀ�ចំថិវិិកា ការបេរៀ�ចំម្រែផនការអាជវីិ�មម បេហិ�យ�៏មាន�ទពិីបេសាធន៍

ប្រគ�់ប្រគងគបេប្រមាងនានាផងម្រែ�រ រួមមានការផ្ទាា្ស់�ើ�រសើង់ដ្ឋារគណៈបេនយ្យបេដ្ឋាយអំនុបេ�ម

តាម CIFRS និងប្រ�ពី័នធសូ�លធនាគារ។

បេ��បាន�ញ្ញេ�់�រិញ្ហាា្�ប្រត៌ម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និងធនាគារពីីសា�លវិិទ្យាល័យជាត៌ិប្រគ�់ប្រគង 

បេ�ឆ្នាំំ្ំ២០១០ បេហិ�យ�ចេ��្បនូ បេ���ំពុីង�នើការសិ�្សា�ប្រមិត៌ ACCA បេ�សា�  

CamED Business School បេ�រាជធានីភិូំបេពីញ ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា។

គណៈប្រគ�់ប្រគង
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ធេ�� THONGSAVATH 
PRANYVONG

ប្រប់ធានិជានិ់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកប្រប់តិិប់តិិិការ

បេ�� THONGSAVATH បាន�ញ្ញេ�់ការសិ�្សាថាំ្�់អំនុ�ណៈឌិត៌ម្រែផូ�ប្រគ�់ប្រគងធុរ�ិចេ  

និងរ�ឋបាល ពីី សា�លវិិទ្យាល័យ London School of Commerce (សា�បេ��ូ�ង 

ទីប្រ�ុង��ង�៏) ម្រែ�លជាសា�លវិិទ្យាល័យសាខារ�ស់សា�លវិិទ្យាល័យ Cardiff 

Metropolitan University ទីប្រ�ុង��ង�៏ ចប្រ�ភិពីអំង់បេគួស។

មុន បេពីល �ំបេពីញការង្វារបេ� ធនាគារ B.I.C (Cambodia) Bank Plc., បេ�� 

THONGSAVATH បានចាំ�់បេផើ�មអាជពីីរ�ស់គាត៌ជ់ាមយួធនាគារ BIC Bank Lao Co., 

Ltd តាំងពីីចុងឆ្នាំំ្ំ ២០១០ ម� បេដ្ឋាយមានមុខ្លួង្វារបេ�ម្រែផូ�បេសវាអំត៌ិថិិជន និង Teller ។ 

គាត៌់ប្រត៌ូវិបានត៌បេមួ�ងឋានៈជាមស្រ្តនើីឥណៈទាំន និងមស្រ្តនើីឥណៈទាំនជាន់ខ័្លួស់ជា�នើ�នាា្�់ 

ជាមួយនឹង�ទពីិបេសាធន៍ជាង 4 ឆ្នាំំ្ំបេ��ូ�ងនាយ�ដ្ឋាា្នឥណៈទាំន។ បេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០១៧ 

គាត៌់ប្រត៌ូវិបានផើល់ឱ្កាសឱ្្យបេធើ�ជាប្រ�ធានម្រែផូ� រត៌នាគារ និងប្រ�ធានម្រែផូ�ទំនា�់ទំនង។

�ូ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០១៩ បេ�� THONGSAVATH ប្រត៌ូវិបានម្រែត៌ងតាំងជាប្រ�ធានម្រែផូ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ 

បេ�ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ភិីអំិលសុី។ បេហិ�យជាមួយនឹង�ទពីិបេសាធន៍ និងការ

លះ�ង់ទាំំងអំស់រ�ស់គាត៌់�ូ�ង�ិចេការបេផ្សងៗ ចាំ�់តាំងពីីការចងប្រ�ងបេសៀវិបេ�ម្រែណៈនា ំ

សើីពីីប្រ�មប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ បេគាលការណ៍ៈ និងនីត៌ិវិិធីប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ ប្រពីមទាំំងការចាំត់៌ម្រែចង និង

ប្រគ�ប់្រគងសាខាបាន�ាង្ល ិបេ�ឆ្នាំំ្ ំ២០២១ បេ�� THONGSAVATH ប្រតូ៌វិ បាន ម្រែត៌ងតាងំ

ជា  ប្រ�ធាន ជាន់ខ្លួ័ស់ម្រែផូ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ  បេ� ធនាគារ BIC។

ធេ�� យុន ធេវិ ាតិ
ប្រប់ធានិជានិ់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកធនិធានិមនិុស់្ស

និិងរដ្ឋឋបាល

បេ�� បេវិ�ត៌ បាន�ញ្ញេ�់�រិញ្ហាា្�ប្រត៌ ម្រែផូ�អំ�្សរសាស្រ្តសើអំង់បេគួស ពីីសា�លវិិទ្យាល័យភិូំបេពីញ

អំនើរជាត៌ិ (PPIU) បេ�ឆ្នាំំ្ំ២០១០ និងបាន�ញ្ញេ�់ថាំ្�់អំនុ�ណៈឌិត៌ ម្រែផូ�រ�ឋបាលអាជីវិ�មម 

(MBA) បេ�សា�លវិិទ្យាល័យន័រត៌ុនបេ�ឆ្នាំំ្ំ២០១៦។

បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការបេ�ើជាា្ចិត៌ើ និងការចូលចិត៌ើរ�ស់ខួ្លួ�ន បេ�� បេវិ�ត៌ បានវិិវិត៌ើការង្វាររ�ស ់

ខួ្លួ�នពីីជំនួយការរ�ឋបាល បេ�សា�លវិិទ្យាលយ័ខួ្លួ�ន បេ�ជាមស្រ្តនើរី�ឋបាលបេ�ធនាគារភំូិបេពីញ 

ពាណៈិជជ ជាមស្រ្តនើីប្រ�តិ៌�ត៌ើិរ�ឋបាលជាន់ខ័្លួស់ បេ�ធនាគារហិើីលីពី ភិីអំិលសុី �នាា្�់ម�ប្រតូ៌វិ 

បាន�ំបេ��ងត៌ួនាទីជា ប្រ�ធានរ�ឋបាលបេ��ូ�ងរយៈបេពីល ៧ ឆ្នាំំ្ំ។ បេ��មាន�ទពីិបេសាធន ៍

ជាង១០ ឆ្នាំំ្ំជាមួយធនាគារពាណៈិជជបេ��ូ�ងម្រែផូ�ជំនាញរ�ស់គាត៌់។

បេ�� បេវិ�ត៌ បានចូលរួម�បេប្រម�ការង្វារជាមួយនឹងធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង 

ម.� ជាប្រ�ធានម្រែផូ�ធនធានមនុស្ស និងរ�ឋបាល។
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ធេ�� ថ្លែទ្ធន និមល
អនិុប្រប់ធានិប្រគប់់ប្រគងហានិិភិ័យឹ 

និិងប្រប់តិិប់តិិិតាម

បេ�� ម្រែទន និមល មាន�ទពីិបេសាធន៍ការង្វារបេល�វិិស័យបេផ្សងគាំ្ជាង១០ឆ្នាំំ្ំ �ូចជាវិិស័យ
អំងគការបេប្រ�រដ្ឋាាភិ្ិបាល វិិសយ័ធនាគារ នងិវិិស័យធានារាា�់្រងជាបេ��ម។ បេ�� �ពំីងុ�បេប្រម�ការ 
ង្វារបេ�ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� �ូ�ងត៌ួនាទីជា អំនុប្រ�ធានប្រគ�់ប្រគង
ហានភិិយ័ នងិប្រ�តិ៌�ត៌ើតិាម បេហិ�យមខុ្លួង្វារសខំានរ់�សប់េ�� គ�ឺ�ឹនំានាយ�ដ្ឋាាន្ហានភិិយ័ 
និងប្រ�តិ៌�ត៌ើិតាមទាំំងមូល។ មុនបេពីលចាំ�់បេផើ�មការង្វារជាមួយធនាគារ�ី�អាយសុី បេ��
បាន�បេប្រម�ការង្វារបេ�ប្រ�ុមហិីុន បេអំច.អាយ មាា្យប្រ�ូ-អីំ�នសួបេរន ម.� �ូ�ងមុខ្លួតំ៌ម្រែណៈងជា 
ប្រ�ធានប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យ និងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិតាម និងជាប្រ�ធានប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិតាម បេ�ប្រគឹះសាា្ន
មីប្រ�ូហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ហាា្មីលី ម.� ប្រពីមទាំំងជាមស្រ្តនើីជាន់ខ្លួ័ស់ម្រែផូ�នីត៌ិ�មម និងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិតាម បេ�
ប្រគឹះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ប្រ�សិទធភាពី ហាា្យម្រែនន ភិីអំិលសុី។

មុនបេពីលបេ�� ម្រែទន និមល ចាំ�់�បេប្រម�ការង្វារ�ូ�ងវិិស័យហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេ��បានទទួល
�ទពិីបេសាធន៍ការង្វារសងគមមួយចំនួន�ូ�ងវិិស័យអំងគការបេប្រ�រដ្ឋាា្ភិិបាល។ បេ��បាន
�បេប្រម�ការង្វារបេ�អំងគការ ហាហាា្ �ម័�ជា �ូ�ងត៌ួនាទីជាមស្រ្តនើី�ណៈត�ះ�ណ្តាា្លវិិជាា្ជីវិៈ បេហិ�យ
បេ�អំងគការ មជ្ឈមណៈឌលសហិសបេស្រ្តង្វាា្ះ�ម័�ជា �ូ�ងតួ៌នាទីជា មស្រ្តនើីគបេប្រមាង និងគាំពារ
សហិគមន៍។ បេហិ�យបេ���៏ធាា្�់បេធើ�ការង្វារសម័ប្រគចិត៌ើបេ�ការិ�ល័យបេមធាវិី �ឹ �ី ជា
ជំនួយការបេមធាវិី និងជាសមាជិ�សមាគមអំូ�ច្បា�់បេ�ទីបេនាះផងម្រែ�រ។

បេ�� ម្រែទន នមិល បាន�ញ្ញេ�់ថាំ�់្�រញិ្ហាា�្ប្រត៌ជាន់ខ័្លួស ់(អំនុ�ណៈឌតិ៌) បេ�សា�លវិិទយ្ាលយ័
ភិូមិនះនីត៌ិសាស្រ្តសើ និងវិិទ្យាសាស្រ្តសើបេស�ឋ�ិចេ ម្រែផូ�នីត៌ិឯ�ជន �ូ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០១៨ បេហិ�យបេ��
�ប៏ាន�ញ្ញេ�់ថាំ�្�់រិញ្ហាា�្ប្រត៌នតី៌សិាស្រ្តសើ បេ�សា�លវិិទយ្ាលយ័ជាត៌បិ្រគ�ប់្រគង �ូ�ងឆ្នាំំ្២ំ០១៦ 
និងបាន�ញ្ញេ�់ថាំ្�់�រិញ្ហាា្�ប្រត៌ ម្រែផូ�អំ�្សរសាស្រ្តសើអំង់បេគួស បេ�វិិទ្យាសាា្នអំភិិវិឌ្្ឍន៍អាសុី
សចេៈ�ូ�ងឆ្នាំំ្ំ២០១៤។ 

គណៈប្រគ�់ប្រគង

ធេ�� ហុិង �ាុនច័័យ
ប្រប់ធានិផ្នែ�ែកស់វនិកមមផ្ទៃ�ៃកែ�ង

បេ�� �ីុនចេ័យ ចូល�បេប្រម�ការង្វារបេ��ូ�ងធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� �ូ�ង
ត៌មំ្រែណៈងជាប្រ�ធានម្រែផូ�សវិន�មមនៃផះ�ូ�ង �ូ�ងម្រែខ្លួ�ញ្ហាា ្ឆ្នាំំ្២ំ០១៩។ បេ��មាន�ទពីបិេសាធន ៍
រហិូត៌�ល់បេ� ៨ ឆ្នាំំ្ំបេល�ការង្វារសវិន�មមនៃផះ�ូ�ង និងខាងបេប្រ� បេ��ូ�ងវិិស័យមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវិត៌ុ� 
និងធនាគារ អំងគការមិនម្រែមនរដ្ឋាា្ភិិបាល និងប្រ�ុមហិីុន�ូ�ងប្រ�បេទស និងអំនើរជាត៌ិ។ ជំនាញ
ឯ�បេទសរ�ស់បេ��គឺពា�់ពី័នធនឹងការប្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌្យ វាយត៌នៃមួ និងផីល់បេ��ល់បេល�ប្រ�ពី័នធ
ប្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌្យនៃផះ�ូ�ង ប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យ អំភិិបាល�ិចេប្រ�ុមហិីុន និងការបេសីុ�អំបេងើត៌ 
ការម្រែ�ួង�នួំ/ការប្រ�ប្រពីឹត៌ើិមិនប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិបេ��ូ�ងសាា្�័ន។

មុនបេពីលចូលរួមជាមួយធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� បេ��ធាា្�់បានកាន់
ត៌ំម្រែណៈងជាបេប្រច�ន�ូចជាជំនួយការសវិន�មម�ូ�ងប្រ�ុមហិីុន KPMG Cambodia Ltd  

ប្រ�ធានប្រគ�់ប្រគងសវិន�មមនៃផះ�ូ�ងបេ�ធនាគារ ABA នងិត៌នួាទថីាំ�់្ប្រគ�់ប្រគងបេផ្សងៗបេទៀត៌។ 
បេ���ុីនចេ័យ បាន�ញ្ញេ�់�រិញ្ហាា្�ប្រត៌ម្រែផូ�គណៈបេនយ្យពីីសា�លវិិទ្យាល័យជាតិ៌ប្រគ�់ប្រគង 
(NUM) និង�រិញ្ហាា្�ប្រត៌ម្រែផូ�ទំនា�់ទំនងអំនើរជាតិ៌ (បេស�ឋ�ិចេអំនើរជាតិ៌) ពីីវិិទ្យាសាា្ន 
ភាសា�របេទស (IFL)។ បេ��បេទ��ម្រែត៌បាន�ញ្ញេ�់ �រិញ្ហាា្�ប្រត៌ជាន់ខ័្លួស់ធុរ�ិចេ ឯ�បេទស
ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ពីីសា�លវិិទ្យាល័យភិូមិនះនីត៌ិសាស្រ្តសើ និងវិិទ្យាសាស្រ្តសើបេស�ឋ�ិចេ និង�ំពីុង�នើ 
ការស�្ិសាថាំ�់្សញ្ហាា�្ប្រត៌ ACCA ពីីសា� CamEd Business School។ បេល�សពីបីេនះ 
បេ��មានវិិញ្ហាា្�ន�ប្រត៌វិិជាា្ជីវិៈជាបេប្រច�នពីីសាា្ន�័ន និងប្រគឹះសាា្នវិិជាា្ជីវិៈ�ូ�ងប្រ�បេទស និង
បេប្រ�ប្រ�បេទសផងម្រែ�រ �ូចជា  KPMG, CIF, IIA, IBF KHR, IBF SG, CEB ជាបេ��ម។
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ព័ីត៌ិមាន
ហិិរញ្ញញវិតិាុ�ធេងុ�

ឆ្នាំំ្ំហិិរញ្ញញវតិុ� ២០២១ ឆ្នាំំ្ំហិិរញ្ញញវតិុ� ២០២០

លទុធ�លប្រប់តិិប់តិិិការ (០០០ ដ្ឋុ�ា្រអាលោមរិក)

ចំណៈូលប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិ ១៥.៧៥៩ ៧.៤៩៦

ចំបេណៈញ / (ខាត៌) មុន�ង់ពីនធ ១.០៥០ ៥៩២

ចំបេណៈញ / (ខាត៌) សុទធសប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំ ៥៥៤ ៤៣៩

ទុិនិែនិ័យឹតារាងតិុល្យការគនិះឹ� (០០០ ដ្ឋុ�ា្រអាលោមរិក)

ប្រទពី្យស�មមសរុ� ៣៥៧.៤៦៣ ២៦៨.៩៨១

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន�ល់អំត៌ិថិិជន ១៤៤.៧១០ ៧៤.៥០៨

ប្រទពី្យអំស�មមសរុ� ២៨១.២០៤ ១៩៣.២៧៧

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់ធនាគារ និងអំត៌ិថិិជន ២៧៧.៩៤៦ ១៩០.០៦០

មូលធនភាគទុនិ� ៧៥.០០០ ៧៥.០០០

ប្រទពី្យមាា្ស់រ�ស់ភាគទុនិ� ៧៦.២៥៩ ៧៥.៧០៥

អនិុបាតិហិិរញ្ញញវតិុ� (%)

ផលបេល�ប្រទពី្យស�មម (ROA) ០,១៥% ០,១៦%

ផលបេល�មូលធន (ROE) ០,៧៣% ០,៥៨%

អំនុបាត៌សាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួល ១៣៣% ១៦៨%

អំនុបាត៌ឥណៈទាំនបេធៀ�នឹងប្របា�់�បេញ្ញញ� ៥៦% ៤២%

អំនុបាត៌ឥណៈទាំនមិន�ំបេណៈ�រការបេធៀ�នឹងឥណៈទាំនសរុ� ១,០៣% ០%

ការប្រគប់់ប្រគងទុុនិ

មូលនិធិផ្ទាា្ល់សុទធ  (០០០ �ុ�ា្រអាបេមរិ�) ៧៥.២៧៦ ៧៤.១៨៤

អំនុបាត៌បេសាធនភាពី (%) ២៨% ៣៩%
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ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.�  បានបេធើ�ការបេ�ួ�យត៌��ា្ងស�មមចំបេពាះការគំរាម�ំម្រែហិងបេ��ូ�ងសាា្នភាពីបេស�ឋ�ិចេ�៏

ប្រច�ូ�ប្រច�ល់ បេហិ�យបានទាំញយ�ប្រ�បេ�ជន៍ពីីឱ្កាសម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ងបេនាះ។

ការដ្ឋា�ប់្របា��់បេញ្ញញ� បេសវាឥណៈទាំន នងិការបេ���គណៈនរី�សធ់នាគារមានការបេ��នបេ��ងខ័្លួសពី់ីមួយឆ្នាំំ្បំេ�មយួឆ្នាំំ្។ំ ការបេ��នបេ��ង�៏គរួឱ្្យ

�ត៌់សមាា្ល់បេនះបានជំរុញឱ្្យបេយ�ងផ្ទាា្ស់�ើ�រយុទធសាស្រ្តសើអាជីវិ�មមរ�ស់បេយ�ង។ បេ��ូ�ងអាជីវិ�មមរ�ស់បេយ�ង បេយ�ងផើល់ជូននូវិភាពី�ត៌់ម្រែ�ន 

ការផើល់ជូនជាបេប្រច�នម្រែ�លប្រស�តាមត៌ប្រមូវិការរ�ស់អំត៌ិថិិជនរ�ស់បេយ�ង�ូ�ងអំំ��ងបេពីល�៏លំបា�ទាំំងបេនះ។

បេ��ូ�ងទិ�ឋភាពី�បេចេ�វិិទ្យា ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� បានបេធើ�ការវិិនិបេ�គ�ា្ងស�មមបេ��ម្បីផ្ទាា្ស់�ើ�របេ�ជាធនាគារ

សូ�លថិមីមួយ។ ការផ្ទាា្ស់�ើ�របេនះនឹង�បេងើ�នប្រ�សិទធភាពី និងផើល់ឱ្្យធនាគារនូវិសមត៌ុភាពី�ម្រែនុម�ូ�ងការបេផ្ទាា្ត៌បេល�ស�មមភាពីម្រែ�លមានត៌នៃមួ

�ម្រែនុមម្រែ�លគាំប្រទ�ល់វិិវិឌ្្ឍនភាពីរយៈបេពីលម្រែវិង។

ញ្ញើសវាាឥណូ�ានា

�បំេណៈ�នប្របា��់មេបីានឈាន�ល ់៩៤% �ូ�ងឆ្នាំំ្ ំ២០២១។ �ប្រមិត៌

ផើល់ឥណៈទាំនថិមីប្រតូ៌វិបានអំនុវិត៌ើបេ��ម្បីប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយ បេដ្ឋាយ

�ំបេពីញបាននូវិត៌ប្រមូវិការរ�ស់អូំ�ខ្លួេីរ�ស់បេយ�ង។ អាទិភាពីរ�ស់

បេយ�ងគបឺេ��ម្បីធានាថាអំតិ៌ថិិជនម្រែ�លមានល�ុណៈៈសម្បត៌ើបិ្រគ�់ប្រគាន់

អាចទទួលបានឥណៈទាំនបេ�បេពីលម្រែ�លពីួ�គាត៌់ប្រត៌ូវិការ�ំផុត៌។

បេយ�ងបានអំនុវិត៌ើបេដ្ឋាយមានការប្រ�ុងប្រ�យ័តូ៌ទាំ�់ទងនឹងបេសវា

ឥណៈទាំនរ�ស់បេយ�ង ប្រស�បេពីលម្រែ�លបេយ�ង�នើពីប្រងី�ជំនួយ

ហិិរញ្ញញវិតុ៌��ល់អូំ�ខ្លួេីប្របា�់�មេីម្រែ�លរងផល�ះះពាល់បេដ្ឋាយសារ

សាា្នភាពីបេស�ឋ�ិចេធាា្�់ចុះ។

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�

�ូ�ងរយៈបេពីល�៏លំបា�បេនះ ធនាគារបាន�នើ�បេងើ�នការដ្ឋា�់

ប្របា��់បេញ្ញញ�រ�សខួ់្លួ�ន�ល់ ៦៩,៥០% �ូ�ងឆ្នាំំ្ ំ២០២១។ បេយ�ងប្រតូ៌វិ

ធានាថាផលតិ៌ផល នងិបេសវា�មមរ�សប់េយ�ងបេ�ម្រែត៌អាចបេប្រ��ប្របាស់

បានសប្រមា�់អំត៌ិថិិជនរ�ស់បេយ�ង ជាពីិបេសសអំត៌ិថិិជនម្រែ�លមាន

ត៌ប្រមូវិការ�នាា្ន់។

ប្រាក់ុម្មក់ារងាារ បញ្ញើចំីក់វាិ�យាក់ារប្រាគប់ប្រាគងា
ហាានាិភា�យ

ប្រាក់ុម្មក់ារងាាររបស់ធនាាគារញ្ញើយ�ងាម្មានាភាាព្យរឹងាម្មាំ។
មេយើងមេ�េជ្ញាាាវិិនិមេយោគមេលាើសសរសេ�ភរ�ស់មេយើងគឺ ក្រុកុ�ការងារ ការក្រុគ�់ក្រុគងហាានិភ័័យ 

និង�មេចេកវិិទ្យាាារ�ស់មេយើងដែដុលាជ្ញាា�ូលាដុាានក្រុគះ�រ�ស់ធនាគារ។

លទ្ធធផុលប្រ�ចាំ�ឆំ្នាំ� ២០២១ 
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�មិទ្ធធផុល
ឆំ្នាំ� ២០២១
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ធេ�វាធំនាគារប្រពីីធេមៀម (Premium Banking) រ��់ធំនាគារ �ាី.អាយ.�ីុ (ធេខម�ូឌា) ថ្លែ�ាង ម.� 
ផើល់នូវិភាពីង្វាយប្រសួលនូវិបេសវាឯ�បេទស រហិ័ស និងផើល់អំត៌ិភាពី�ល់អំត៌ិថិិជនមួយចំនួនម្រែ�លជាអំត៌ិថិិជនម្រែ�លមានត៌នៃមួខ្លួ័ស់ (High- 

Net-Worth) ។

បេ�បេពីលម្រែ�លឥរ�ិ�ថិនៃនការបេប្រ��ប្របាសធ់នាគាររ�សអ់ំតិ៌ថិិជនមានការផ្ទាាស់្�ី�រ បេយ�ងផើលជូ់ននវូិបេសវាធនាគារម្រែ��ទំបេន�� ម្រែ�លរួម�ញ្ញេ�ល

វិិធីសាស្រ្តសើសប្រមា�់�ុគគលមាំ្�់ៗ គុណៈភាពី និងភាពីង្វាយប្រសួល ភាពីបេជឿជា�់ និងរ�្សាការសមាា្ត៌់ ជួយសប្រមួលឱ្្យមានភាពីង្វាយប្រសួល 

និងប្របា�់ចំបេណៈញ ការប្រគ�់ប្រគងបេពីលបេវិ� និងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រ���បេដ្ឋាយប្រ�សិទធភាពី។

�ចេ��្បនូបេនះ បេយ�ងមានទតីាងំផីលប់េសវាធនាគារប្រពីីបេមៀម (Premium Banking Lounge) ចនួំនពីីរ គបឺេ�សាខាមហាវិិថីិប្រពីះសហីិនុ នងិ

សាខាទួលបេគា�។ ការរចនាម្រែ��ទំបេន�� និង�នះ�់ប្រ�ជំុម្រែ�ល�ំពា�់បេដ្ឋាយសមាា្រៈម្រែ�លមានល�ុណៈៈង្វាយប្រសួល អំមជាមួយនឹងមស្រ្តនើី

ទំនា�់ទំនងម្រែ�លខ្លួិត៌ខំ្លួប្រ�ឹងម្រែប្រ�ងជួយ�ល់អំតិ៌ថិិជន (High-Net-Worth) រ�ស់បេយ�ង�ូ�ងការភាា្�់�ូ�ងការបេប្រ��ប្របាស់ផលិត៌ផល និង

បេសវា�មមរ�ស់បេយ�ង។

ការធេធំើីឱ្យយ
ប្រ�ធេ�ីរធេឡងីនូវិធេ�វាអតិិ�ិជីន
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ធេយីងយ�ចិតិតទុ្ធ�ដា�់ខ័�់ច�ធេ�ះអតិិ�ិជីន
បេយ�ងយល់ថា ទំនុ�ចិត៌ើរ�ស់អំតិ៌ថិិជនគឺជាធនធាន�៏មានត៌នៃមួ 

បេហិ�យគឺជាបេ��មទុន�៏សំខាន់�ំផុត៌សប្រមា�់ធនាគាររ�ស់បេយ�ង។ 

បេយ�ងបេប្រត៌ៀមខួ្លួ�នជាបេប្រសចបេ��មប្កីាាយ្ខួ្លួ�នបេ�ជានៃ�គូហិរិញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�ល

អាចទុ�ចិត៌ើបាន និងជាជំនួយការ�ូ�ងវិិស័យធនាគារ បេដ្ឋាយផើល់

នវូិឥរ�ិ�ថិម្រែ�លមាន�ុពីើសទិធពិីបិេសស នងិការគាបំ្រទប្រ���បេដ្ឋាយ

វិិជាា្ជីវិៈបេដ្ឋាយប្រ�ុមមស្រ្តនើីទំនា�់ទំនងរ�ស់ធនាគារ។

អប្រា�ាអនាុញ្ញើប្រាគះ�សប្រាម្មាប់អ�ិថិិជនាដែ�លម្មានា 
បំណូងាបញ្ញើងាើ�នាប្រា�ព្យយសម្មប�ិិ (Wealth Starter-

Preferential rates)
បេយ�ងនឹងជួយអំត៌ិថិិជន�ូ�ងការ�បេងើ�នប្រទពី្យសម្បត៌ើិប្រ���បេដ្ឋាយ 
ភាពីង្វាយប្រសួល តាមរយៈការផីល់�ំបេណ្តាះប្រសាយ និងបេសវា 

ម្រែ�លប្រស�តាមត៌ប្រមូវិការរ�ស់អំត៌ិថិិជន។

ជំនាាញ នាិងាញ្ញើសវាាគាំប្រា�ប្រាបក់បញ្ញើ�ះយវាិជាាជ�វាៈ
ប្រ�ុមការង្វារម្រែ�លមានសមត៌ុភាពីខ្លួ័ស់�ូ�ងការផើល់នូវិ 

បេសវាធនាគារម្រែ�លសមប្រស� និងមានប្រ�សិទធភាពី បេ��ម្ប ី
សបេប្រមចបាននូវិបេគាលបេ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់អំូ�។

ប�ព្យិញ្ញើសះធនា៍ប្រាគប់ញ្ញើសវាាធនាាគារឌី�ជ�ថិលញ្ញើនាៅ 
ក់ុ�ងាក់�ីប់ដែ�ម្មួយ (All in one Digital Banking 

Experience) 
តាមរយៈ�មមវិិធីបេសវាកាន់ម្រែត៌បេប្រច�ន អំត៌ិថិិជនអាចមានភាពី�ត៌់ម្រែ�ន 

កាន់ម្រែត៌ខ្លួ័ស់បេ��ូ�ងការប្រគ�់ប្រគងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ខ្លួួ�នជាមួយនឹង 
�មមវិិធីធនាគារតាមទូរស័ពីះ BIC Mobile រ�ស់បេយ�ង។

ក់ារផដល់ញ្ញើសវាាធនាាគារ�៏លអបំផុ�
អំត៌ិថិិជនអាចទទួលបានបេសវាលិៗកាន់ម្រែត៌សម្ប�រម្រែ��។

ដ៏�ធេណីរធេឆ័្នាំះធេ�មុខជាមួយនឹងធេ�វាអតិិ�ិជីនលអជាងធេគ
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BIC Value Loyalty Program ផីុល់នូវិ�ទ្ធពិីធេសាធំន៍លអៗ  �ប្រមា�់អតិិ�ិជីន

បេដ្ឋាយសារត៌ប្រមូវិការបេសវាម្រែ�លមានត៌នៃមួ�ម្រែនុមមាន�ប្រមិត៌ខ័្លួស់ បេ��ម្បីឱ្្យអំត៌ិថិិជនកាន់ម្រែត៌បេប្រច�នបានសាា្ល់អំំពីីមាា្�យីបេហារ�ស់បេយ�ង  

បេយ�ងបានពីប្រងី�ភាពីជានៃ�គូយុទធសាស្រ្តសើរ�ស់បេយ�ងជាមួយប្រគឹះសាា្ន�ូ�ងប្រសុ�នានា បេ��ម្បីកាា្យជាប្រ�ុមហិីុននៃ�គូ�ូ�ងបេគាលបេ�ផើល ់

ជូននូវិត៌នៃមួ�ម្រែនុម ។ ប្រ�ុមហិីុននៃ�គូររ�ស់បេយ�ងអាចជាប្រ�ុមហិីុនម្រែផូ�ចំណៈីអាហារ និងបេភិសជជៈបេផ្សងៗ វិិស័យសណ្តាា្គារ សា�បេរៀន  

សុខ្លួភាពី-សុខ្លួុមាលភាពី និងការ�ម្សានើ។

បេយ�ងមានប្រ�ុមហិីុននៃ�គូជាង ៣០០ �ម្រែនួង ម្រែ�លអំតិ៌ថិិជនរ�ស់បេយ�ងអាចទទួលបានការ�ញ្ញេ�ះត៌នៃមួ និង�ុពីើសិទធិពីិបេសស។ បេនះគឺជា 

�មមវិិធីធនាគារម្រែ�លផើល់ត៌នៃមួ�ល់ការទិញរ�ស់អំតិ៌ថិិជនរ�ស់បេយ�ង។ �ចេ��្បនូ BIC Value មានបេ�បេល��មមវិិធី BIC Pay ម្រែ�ល 

ជាបេសវាម្រែសគន QR រ�ស់បេយ�ងបេ��ម្បីបេធើ�ការទូទាំត៌់តាមទូរសពីះនៃ�។ គំនិត៌ផើ�ចបេផើ�មបេសវាឌ្ីជីថិលបេនះគឺបេ��ម្បី�បេងើ�នការបេ���គណៈនី និង 

ការល�់រ�ស់ប្រ�ុមហិីុននៃ�គូរ�ស់បេយ�ង�ូ�ងបេពីលម្រែត៌មួយ។

ធនាគារភាគបេប្រច�ន�៏ផើល់ជូននូវិផលិត៌ផល និងបេសវា�មម�ូចគាំ្បេនះ បេដ្ឋាយការបេ�ើជាា្ចិត៌ើរ�ស់បេយ�ង�ូ�ងការ�បេងើ�ត៌�ទពីិបេសាធន៍�៏លិ�ល់

អំតិ៌ថិិជននឹង�បេងើ�នទំនុ�ចិត៌ើ ការបេជឿទុ�ចិត៌ើ និងភាពីបេសាះ្ះប្រត៌ង់នឹងផើល់ឱ្្យបេយ�ងនូវិការប្រ��ួត៌ប្រ�ម្រែជងលិប្រ�បេស�រជាងនៃ�គូប្រ��ួត៌ប្រ�ម្រែជង

រ�ស់បេយ�ង។

BIC Value
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ការអភិិវិឌ្ឍឍ
ខែួនរ��់�ុគគលិ�

ធនាគារ �ី�.អាយ.សុ ី(បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ងី ម.� បានចាំ�់បេផី�មប្រ�តិ៌�ត៌ើកិាររ�សខួ់្លួ�នបេ��ូ�ងម្រែខ្លួសហីា ឆ្នាំំ្២ំ០១៨ បេដ្ឋាយបេ�បេពីលបេនាះធនាគារ

មាន�ុគគលិ�ចំនួន ២៦ នា�់បេហិ�យបេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២១ បេនះ ចំនួន�ុគគលិ�បានបេ��នបេ��ង�ល់ ១១០ នា�់បេហិ�យ។

�ូ�ងនាមជាធនាគារថិមី បេយ�ងបានផីល់ការគាំប្រទ�ល់ការសិ�្សាទាំំង�ូ�ង និងបេប្រ�សាា្�័ន ការ�ណៈត�ះ�ណ្តាា្ល និងឱ្កាសអំភិិវិឌ្្ឍន៍ខ្លួួ�ន បេ��ម្បី

គាំប្រទប្រគ�់�ំណ្តា�់កាលនៃនការអំភិិវិឌ្្ឍទាំំងអំស់សប្រមា�់ �ុគគលិ�ទាំំងចូល�បេប្រម�ការង្វារថិមី និង�ុគគលិ��ចេ��្បនូ។ �មមវិិធីផ្ទាា្ស់បេវិន�ុគគលិ� 

គឺជា�មមវិិធីមួយ�ូ�ងចំបេណ្តាមវិិធីសាស្រ្តសើបេផ្សងៗ�ូ�ងការជួយអំភិិវិឌ្្ឍ និងបេប្រ��ប្របាស់សកាោ្នុពីលរ�ស់�ុគគលិ�មាំ្�់ៗ ម្រែ�លមាន�នះៈ�ូ�ងការ

អំភិិវិឌ្្ឍបេទពីបេកាសល្យ និងទទួលបានអំនាគត៌កាន់ម្រែត៌លិប្រ�បេស�រ។

ធនាគារអាចផីលជូ់ននវូិផលតិ៌ផល នងិបេសវា�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ��គ៏រួឱ្្យទ�ុចតិ៌ើ នងិមានភាពីង្វាយប្រសលួជនូ�លអ់ំត៌ថិិិជន បេ�បេពីលម្រែ�លបេយ�ង

មាន�ុគគលិ�ម្រែ�លមានសមត៌ុភាពីបេពីញបេលញបេធើ�ការង្វារជាមួយពីួ�បេយ�ង។ បេយ�ងម្រែត៌ងម្រែត៌សាា្គមន៍ និងបេល��ទឹ�ចិត៌ើ�ល់យុវិជន និងអំូ�

ម្រែ�លមានបេទពីបេកាសល្យ ម្រែ�លមាន�ំណៈងចង់អំភិិវិឌ្្ឍខ្លួួ�ន និងសិ�្សានូវិចំបេណៈះ�ឹងថិមីៗជាមួយនឹងពីួ�បេយ�ង បេ��ម្បីម្រែសើងយល់ និង�ំបេពីញ

ត៌ប្រមូវិការអំត៌ិថិិជន �៏�ូចជាគាំប្រទ និងជួយគាំ្បេ�វិិញបេ�ម�ផងម្រែ�រ។

តាមរយៈការ�នើ�ិចេខិ្លួត៌ខំ្លួប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង�ូ�ងការផីល់នូវិឱ្កាសជាបេប្រច�នបេល�ការអំភិិវិឌ្្ឍអាជីពីការង្វារ បេដ្ឋាយ�ឹងថា�ុគគលិ�គឺជាធនធាន�៏

មានត៌នៃមួរ�ស់ធនាគារ ធនាគារបានខ្លួិត៌ខំ្លួប្រ�ឹងម្រែប្រ�ងទាំ�់ទាំញ និងបេប្រជ�សបេរីសបេ��ុជនម្រែ�លមានសមតុ៌ភាពី ឥរិ��ថិ និង�ប្រមិត៌

�ទពីិបេសាធន៍គួរឱ្្យទុ�ចិត៌ើ ម្រែ�លជាត៌ប្រមូវិការចាំំបាច់បេ��ម្បីឱ្្យធនាគារសបេប្រមចបានភាពីបេជាគជ័យ។ ធនាគារបេជឿថា ប្រ��ខ្លួ័ណៈឌអំភិិវិឌ្្ឍន៍

ធនធានមនុស្ស ម្រែ�លអាចជួយ�ុគគលិ��ូ�ងការអំភិិវិឌ្្ឍជំនាញផ្ទាា្ល់ខ្លួួ�ន និងសាា្�័ន ចំបេណៈះ�ឹង និងសមត៌ុភាពី គឺជាចំណៈុច�៏សំខាន់�ូ�ង 

ការអំភិិវិឌ្្ឍការង្វារម្រែ�លអាចសបេប្រមចបាននូវិបេគាលបេ�ទី ១ រ�ស់ធនាគារ។
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១. ការ�ណុីះ�ណី្ដាល
ចំណៈុចគនឹួះ�ូ�ងការ�ណៈត�ះ�ណ្តាា្ល�ុគគលិ�ថិមីប្រ���បេដ្ឋាយភាពី

បេជាគជ័យ គឺប្រតូ៌វិបេធើ�ឱ្្យ�ុគគលិ�ថិមីរ�ស់អូំ�មានអារមមណៈ៍ថា ខួ្លួ�ន

ទទួលបាននូវិការសាាគ្មន៍ ការបេល��សរបេស�រ នងិមានផលតិ៌ភាពី

ការង្វារខ័្លួស់ពីីមួយនៃថិៃបេ�មួយនៃថិៃ។ បេ��ម្បីបេធើ�ឱ្្យ�ុគគលិ�មាន

អារមមណៈ៍ថាទទួលបានការសាា្គមន៍ សូម�ំុព្ីយា�មបេល��បេ��ង

បេប្រច�នបេពី�អំំពីីអំងគបេហិត៌ុ ត៌ួបេលខ្លួ តារាងលំហិូរ និងមុខ្លួមាត៌់ថិមីៗបេ�

នៃថិៃបេធើ�ការ�ំ�ូងរ�ស់ពួី�បេគ។ ប្រតូ៌វិប្របា�ថា ការិ�ល័យ និង 

ឧ��រណៈ៍បេផ្សងៗរ�ស់ពីួ�គាត៌់ �ូចជាទូរសពីះ �ុំពី្យ�ទ័រយួរនៃ� និង

គណៈនីអីំ�ម្រែមល ប្រតូ៌វិបាន�ំបេ��ង និងរួចរាល់សប្រមា�់បេប្រ��ប្របាស់ 

បេហិ�យប្រតូ៌វិឱ្្យនរណ្តាមាំ្�់បេប្រត៌ៀម�ង្វាា្ញប្របា�់ពីួ�បេគអំំពីីរបេ�ៀ�

បេប្រ��ប្របាស់ឧ��រណៈ៍ទាំំងបេនាះ។

បេទាំះ�ីបេ��ូ�ង�ំណ្តា�់កាលនៃនការរាត៌ត្៌បាត៌ជំងឺ�ូវិី�-១៩ �ីី �៏

�ុគគលិ�រ�ស់បេយ�ងបេ�ម្រែត៌ទទួលបានការ�ណៈត�ះ�ណ្តាា្លទាំំង

ខាង�ូ�ង និងខាងបេប្រ�ជាមួយនឹងធនាគារ�ី�អាយសុី វិិទ្យាសាា្ន

ធនាគារ និងហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និងអំូ�បេរៀ�ចំបេផ្សងៗបេទៀត៌�ូចជា៖

• មូលដ្ឋាា្នប្រគឹះនៃនការបេធើ�សវិន�មមនៃផះ�ូ�ង

• វិគគ�ណៈត�ះ�ណ្តាា្លសើីពីី ការប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិតាម �ប្រមិត៌១

• វិគគ�ណៈត�ះ�ណ្តាា្លសើីពីី ការប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិតាម�ទ�ញ្ញញត៌ើិ

ការត៌ប្រមង់ទិសគឺជាការង្វារសំខាន់ណ្តាស់ បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ វាបាន

�ង្វាាញ្អំំពីីការចាំ�ប់េផី�មទនំា�់ទំនងរវាង�គុគល�ិ នងិនបិេ�ជ�។ 

នៃថិៃបេធើ�ការ�ំ�ងូ គពិឺីត៌ជាសខំានណ់្តាស ់បេដ្ឋាយសារម្រែត៌�ុគគល�ិចលូ

ថិម ី�ពំីងុចង�់ញ្ហាា�្អំ់ំពីីការសបេប្រមចចិត៌ើរ�សខួ់្លួ�ន�ូ�ងការទទលួយ�

សំបេណៈ�ផីល់ការង្វាររ�ស់អំូ�។

ការផ្ទាា្ស់�ី�របេដ្ឋាយរលូនបេ�កាន់តួ៌នាទីថិមី ផីល់នូវិអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍
ជាបេប្រច�នចំបេពាះ�ុគគលិ�ថិមី �៏�ូចជាអូំ�ប្រគ�់ប្រគង និងសហិការីថិមី
រ�ស់ពីួ�គាត៌់។ តាមរយៈការ�ង្វាា្ញឱ្្យបានច្បាស់�ស់អំំពីីការ
រំពីឹងទុ� និងទំនួលខ្លួុសប្រត៌ូវិបេ��ល់�ុគគលិ�ថិមី ពីួ�បេគអាចនឹង
ចាំ�់បេផី�មបេធើ�ការង្វារបានឆ្នាំ�់រហិ័សប្រ���បេដ្ឋាយប្រ�សិទធភាពី។ 
ជាម្រែផូ�មួយនៃន�ំបេណៈ�រការ�បំេពីញការង្វារប្រ���បេដ្ឋាយប្រ�សទិធភាពី 
ការត៌ប្រមង់ទិសឱ្្យបានប្រគ�់ប្រជុងបេប្រជាយ និងមានការចូលរួម អាច
ជួយកាត់៌�នុយការផ្ទាា្ស់�ី�រ�ុគគលិ�ថិមី បេដ្ឋា�រម្រែត៌ការមិនយល់
ច្បាស់ ឬការមិនបាន�ំបេពីញតាមការរំពីឹងទុ�។ បេល�សពីីបេនះ 
បេគាលនបេ�បាយច្បាស់�ស់សប្រមា�់ការត៌ប្រមង់ទិស�ុគគលិ� 
នងឹជយួធានាថា សមាជ�ិប្រ�ុមថិមនីងឹទទលួបានការ�ណៈត�ះ�ណ្តាាល្ 
និងពី័ត៌៌មាន�ូចៗគាំ្។

�គុគល�ិថិមទីាំងំអំស់ ម្រែ�លចាំ�់បេផី�ម�ំបេពីញការង្វារបេ��ូ�ងធនាគារ 
�ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� នឹងទទួលបានការពីន្យល់
សបេងុ�អំំពីីការង្វារ�ុគគលិ� ពីីម្រែផូ�ធនធានមនស្ុស នងិម្រែផូ�បេផ្សងៗ 
ម្រែ�លពា�ព់ីន័ធនងឹបេគាលនបេ�បាយ ប្រ�មប្រ�តិ៌�ត៌ើ ិ�ទ�ញ្ហាាន្ៃផះ�ូ�ង 
ផលិត៌ផល និងបេសវា�មមរ�ស់ធនាគារ ជាពីិបេសសផលិត៌ផល
ឌ្ីជីថិលម្រែ�លបេយ�ងមាន �៏�ូចជាម្រែផនការអំនាគត៌ផងម្រែ�រ។

អូំ�ប្រគ�់ប្រគងផ្ទាា្ល់ និងប្រ�ុមការង្វារ�៏ប្រតូ៌វិផីល់ការពីន្យល់សបេងុ� 
និងការម្រែណៈនាំ ផីល់ជំនួយ និងគាំប្រទ�ល់�ុគគលិ�ថិមីឱ្្យ�ំបេពីញ 
ការង្វារបានលិ និងបេជាគជ័យបេ��ូ�ងត៌ួនាទីថិមីរ�ស់ខ្លួួ�នផងម្រែ�រ។

២. ការតិប្រមង់ទិ្ធ�

បេប្រ�ពីីការ�ណៈត�ះ�ណ្តាាល្ �គុគលិ�រ�ស់បេយ�ង�៏ទទួលបានឱ្កាស

�ូ�ងការចូលរួមសិកាា្សា� �ិចេប្រ�ជំុ និងវិគគ�ណៈត�ះ�ណ្តាា្លខីួ្លួៗ 

បេ��ម្បីបេធើ��ចេ��្បនូភាពី និង�បេងើ�នចំបេណៈះ�ឹងជាមួយនឹងនិយត៌�រ 

នៃ�គូ ប្រពីមទាំំងសហិការីពា�់ពី័នធអំំពីីច្បា�់ និង�ទ�្បញ្ញញត៌ើិថិមីៗ។
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�ធេចច�វិទិ្ធាឌី្ឍជីី�ល 

តាមរយៈការផលីគ់ណុៈត៌នៃម�ួម្រែនមុបេ��លប់េសវាធនាគារឌ្ជីថីិល 

នងិបេសវាម្រែ�លមានប្រសា�់ �មមវិិធីធនាគារតាមទរូសព័ីះ BIC Mobile 

�ំម្រែណៈទី ២ ប្រតូ៌វិបានដ្ឋា�់ឱ្្យបេប្រ��ប្របាស់ បេដ្ឋាយកាន់ម្រែត៌យ�ចិត៌ើ

ទុ�ដ្ឋា�់ខ័្លួស់ចំបេពាះអំតិ៌ថិិជន ម្រែ�លមាននៃផះអីំ�នធឺបេហិើសផើល់ភាពី

ង្វាយប្រសលួបេ��លអូ់ំ�បេប្រ��ប្របាស ់នងិមខុ្លួង្វារបេផ្សងៗម្រែ�លរួមមាន 

ការចុះ�ញ្ញជគីណៈន,ី ម្រែច�វិិ�ើយ�ប្រត៌ (SplitBill), ការ�ំណៈត់៌ទតីាងំ

សាខានិងមាា្សុីនបេអំធីអំឹម ការបេផះរប្របា�់ ការទូទាំត៌់ប្របា�់តាម�ូ� 

QR, ការបេផះរប្របា�់បេ�ធនាគារ�នៃទបេទៀត៌តាមរយៈប្រ�ពី័នធ FAST 

និងការទូទាំត៌់ប្របា�់ប្រ�ពី័នធបាគងនាបេពីលខាងមុខ្លួ។

 

បេប្រ�ពីីបេនះ ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� �៏ទទួល

បានអាជាា្�ណៈណចម្បងពីី Mastercard និងបានបេ����ំបេណៈ�រការ

ជាអូំ�បេចញ�ណៈណឥណៈពីនធកាលពីីម្រែខ្លួមិថុិនា ឆ្នាំំ្២ំ០២១ ផងម្រែ�រ។ 

ចំណៈុចទាំំងបេនះនឹងជួយ�បេប្រម�អំត៌ិថិិជនរ�ស់បេយ�ងបានលិ បេដ្ឋាយ

ផើល់ជា�ទពិីបេសាធន៍ធនាគារឌី្ជីថិលគួរជាទីបេពីញចិត៌ើសប្រមា�់

អំត៌ិថិិជន។ 

�ណ្ដាត ញឌី្ឍជីី�ល និងមជីឈមណឌ លផុតល់ធេ�វា
អតិិ�ិជីន

ធនាគារ �ី�.អាយ.សុ ី(បេខ្លួម�ឌូា) ម្រែ�ងី ម.� បេប្រ��ប្របាស�់បេចេ�វិិទយ្ា

បេ��ម្បី�បេងើ�ត៌ នងិពីប្រងី��ទពីបិេសាធនអ៍ំតិ៌ថិិជនរ�សប់េយ�ង។ បេយ�ង

បានផ្សពីើផស្ាយ នងិបេធើ�ឱ្្យផលតិ៌ផល នងិបេសវាធនាគាររ�សប់េយ�ង

មានភាពីល្បីល្បាញ បេដ្ឋាយផើល់ជូន�ល់អំតិ៌ថិិជនរ�ស់បេយ�ង

តាមរយៈ�មមវិិធី�ណ្តាា្ញសងគម ផួ�វិការ �ូចជា Facebook, 

Instagram, Telegram, LinkedIn និង YouTube ជាបេ��ម។

បេសវាអំតិ៌ថិិជនម្រែ�លមានការបេ�ួ�យត៌�ឆ្នាំ�់រហិ័ស និងបេពារបេពីញ

បេដ្ឋាយ�ទពិីបេសាធន៍រ�ស់បេយ�ងគឺបេប្រត៌ៀមខួ្លួ�នរួចជាបេប្រសច�ូ�ងការ

ផើល់ជំនួយ�ល់អំត៌ិថិិជន និងបេដ្ឋាះប្រសាយនូវិ�ណៈតឹងត៌វាា្ប្រគ�់ 

បេពីលបេវិ��ូ�ងអំំ��ងបេមាា្ងបេធើ�ការ។ ប្រ�ុមការង្វារម្រែ�លបេធើ�ការ

រយៈបេពីល ១០ បេមាាង្�ូ�ងមយួនៃថិៃ ប្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌យ្ប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារទាំងំអំស់ 

បេហិ�យនឹងចាំត៌់វិិធានការភាា្មៗប្រ�សិនបេ��ចាំំបាច់។ អំត៌ិថិិជនអាច

ទាំ�់ទងម�ពួី�បេយ�ងសប្រមា�់ជបេប្រម�សជំនួយតាមរយៈ Call ឬ  

បេផំ�សារតាម Messenger Chat។

�ធេចច�វិទិ្ធា FINTECH

និងធេហិដាឋ រចនា�ម័័នធធំនាគារឌី្ឍជីី�ល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

�ធេចច�វិទិ្ធាព័ីត៌ិមាន និង�នតិ�ុខ�ធេចច�វិទិ្ធា

ធនាគារបានបេធើ�ការ�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងប្រ�ពី័នធធនាគារសូ�លម្រែ�លមានភាពី�ត៌់ម្រែ�នជាងមុន និងលទធភាពីបេធើ�ការពីប្រងី�កាន់ម្រែត៌ប្រ�បេស�របេ��ង

រចួបេហិ�យគ ឺTemenos T24 ម្រែ�លអាចផះ�� នងិម្រែ�លមិ�ទពិីបេសាធនធ៍នាគារឌី្ជថីិល ��៏ចូជាសមតុ៌ភាពី�ូ�ងការរមួ�ញ្ញេ�លជាមយួប្រ�ព័ីនធ

ភាគីទី�ី រួមមានការទូទាំត៌់ម្រែ��ឌី្ជីថិល �បេចេ�វិិទ្យាហិិរញ្ញញវិតុ៌� (Fintech) និងជាពីិបេសសគបេប្រមាង�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ�ូចជា NBC FAST និង

បាគង ជាបេ��ម។ល។

ប្រ�ពី័នធធនាគាររ�ស់បេយ�ង�ំពុីង�ំបេណៈ�រការ�ូ�ងល�ុណៈៈជាប្រ�មូលផី�ំ ម្រែ�លផីល់ភាពីង្វាយប្រសួលសប្រមា�់បេសវាធនាគាររ�ស់បេយ�ង។  

បេល�សពីីបេនះ បេយ�ងបាន និង�ំពីុងបេធើ�ឱ្្យប្រ�បេស�របេ��ង និងពីប្រងី�បេហិដ្ឋាា្រចនាសម័័នធ�បេចេ�វិិទ្យា រ�ស់ធនាគារបេ�បេគហិទំពី័រ DR បេ��ម្បីធានា

បាននូវិភាពីបេជឿជា�់ ភាពីអាចង្វាយប្រសួល�ូ�ងការម្រែសើងរ� និងការសាា្របេ��ងវិិញនៃនប្រ�ពី័នធព័ីត៌៌មានវិិទ្យាសំខាន់ៗ �ូ�ង�រណៈីមាន

បេប្រគាះមហិនើរាយ ឬការរខំានប្រ�ព័ីនធណ្តាមយួ។ បេយ�ង�៏ចាំត៌វិ់ិធានការ�ម្រែនុមផងម្រែ�រ បេ��មប្�ីបេងើ�ត៌ប្រ�ព័ីនធ IT Helpdesk ផ្ទាាល្ខ់្លួួ�នរ�សប់េយ�ង 

បេ��ម្បីផើល់ជំនួយបេសវា IT ម្រែ�លមានភាពីឆ្នាំ�់រហិ័ស និង�ំបេពីញត៌ប្រមូវិការម្រែផូ�អាជីវិ�មមបេផ្សងៗ។

ជាមយួនងឹបេល្ប�ន�ចូគាំន្ៃនការពីប្រងឹងបេល�ប្រ�ពីន័ធថិម ីនងិរល�នៃនការដ្ឋា�ចូ់លជាឌ្ជីីថិល ធនាគារបានដ្ឋា�គំ់និត៌ផើ�ចបេផើ�ម�រ៏ងឹមា�ូំ�ងការ�នើ

ការពារទិនូន័យអំត៌ថិិិជន នងិប្រ�ព័ីនធធនាគាររ�សប់េយ�ងពីីការវាយប្រ�ហារតាមប្រ�ព័ីនធអំី�នធឺណៈតិ៌ទបំេន��។ ធនាគារបានអំនវុិត៌ើការប្រត៌តួ៌ពីនិតិ៌យ្

សុវិតិុ៌ភាពីរួមមាន �មមវិិធី�ណ្តាា្ញ Firewall បេ��ម្បីការពារ�មមវិិធីបេសវាធនាគារតាមទូរស័ពីះ �៏�ូចជាតាមប្រ�ព័ីនធអំី�នធឺបេណៈត៌រ�ស់បេយ�ង  

ពីីការវាយប្រ�ហារខាងបេប្រ� ពីិធីការប្រច�ទាំា្រប្រពីំម្រែ�ន (Border Gateway Protocol) ប្រពីមទាំំងការរ�បេ��ញ និងការបេ�ួ�យត៌�បេ�នឹង

បេមបេរាគជំនាន�់នាា�្ប់េ�បេល�ប្រ�ពីន័ធរ�សប់េយ�ងជាម្រែផូ�នៃន�ំបេណៈ�រការ�នើ�នាា�្ម់យួ។ បេយ�ងនឹងធានា�ូ�ងការផើលជ់នូនវូិ�ទពិីបេសាធនធ៍នាគារ

ឌ្ីជីថិល�៏លិប្រ�បេស�រ�ល់អំត៌ិថិិជនរ�ស់បេយ�ង និងដ្ឋា�់អំនុវិត៌ើនូវិវិិធានការរ�្សាសុវិត៌ុិភាពី�៏រឹងមាំ ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ធេគាលធេ�ដ៏៏��ខាន់រ��់ធេយីង
គឺធានាថា ធំនាគារ �ាី.អាយ.
�ីុ (ធេខម�ូឌា) ថ្លែ�ាង ម.� អាច
ផីុល់ធេ�វាដ៏ល់ អតិិ�ិជីនថ្លែដ៏ល
��ពុីងមានច�នួនធេ�ីនធេឡីង �៏ 
ដូ៏ចជាទា�់ទាញអតិិ�ិជីនឱ្យយ
បានធេប្រចីន��ផុុតិ�មថ្លែដ៏លអាច
ធេធំើីបាន។ សាខា�មីច�នួនពីីរបាន
ធេ�ី�ដ៏�ធេណីរការរចួធេហីិយ ថ្លែដ៏ល 
មានទ្ធ�ី�ងធេ��ំងុតិ��ន់�ណិជីជ-
�មមនៃនរ៉ាជីធានីភំិ�ធេពីញ។

កាលពីីនៃថិៃទី០៨ ម្រែខ្លួ បេមសា ឆ្នាំំ្ំ២០២១ សាខាទួលបេគា� មានទីតាំងសុិត៌បេ�អំគារបេលខ្លួ ១១BF, 

១១ BG & ១១ BH ភិូមិ ៨ ផួ�វិ ៥១៦ សង្វាា្ត៌់�ឹង��់ ១ ខ្លួណៈឌទួលបេគា� រាជធានីភិូំបេពីញ និង

នៃថិៃទី១៨ ម្រែខ្លួសីហា ឆ្នាំំ្ំ២០២១ សាខាមហាវិិថីិប្រពីះសីហិនុ មានទីតាំងសុិត៌បេ�អំគារបេលខ្លួ ៨៧ 

មហាវិិថីិប្រពីះសីហិនុ សង្វាា្ត់៌ចត៌ុមុខ្លួ ខ្លួណៈឌ�ូនបេពីញ រាជធានីភំូិបេពីញ បានចាំ�់បេផើ�មប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ

ធនាគារសប្រមា�់សាធារណៈជនទូបេ�។ សាខាទាំំងពីីរប្រតូ៌វិបានបេរៀ�ចំបេ��ងប្រ���បេដ្ឋាយបេសាភិណៈឌ

ភាពីប្រសស់សាា្ត៌ និងផីល់នូវិអារមមណ៍ៈជាធនាគារម្រែ��ទំបេន�� បេដ្ឋាយមាន�ំពា�់�នះ�់ Premium 

Lounge �ធ៏ទំ�ូយ ម្រែ�លជាចណំៈចុបេលចបេធាាន្ៃនសាខាទាំងំបេនះ ម្រែ�លនងឹផើលជ់នូនវូិ�ទពីបិេសាធន៍

អំត៌ិថិិជន�៏លិ�ំផុត៌ �៏�ូចជាភាពីង្វាយប្រសួលសប្រមា�់បេប្រ��ប្របាស់បេសវាធនាគារផងម្រែ�រ។

ការពីប្រងី��ណ្ដាត ញសាខា
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សក្រុ�ា�់ការិយ�រិមេចេទ្យាដែដុលាបាាន�ញ្ចេ�់ថ្ងៃ�ៃទ្យាី ៣១ ដែ�ធូ� ឆ្នាំូា� ២០២១
និងរបាាយការណ៍៍រ�ស់សវិនករឯករាជ្ញាា

របាយការណ៍

ហិិរញ្ញញវិតិាុ





របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល (“អំភិិបាល”) មានបេសច�ីីរី�រាយសូមដ្ឋា�់�ង្វាា្ញរបាយការណៈ៍រ�ស់ខួ្លួ�ន និងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារ 

�ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� បេ�កាត៌់ថា (“ធនាគារ”) ម្រែ�លបានបេធើ�សវិន�មមរួចសប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� 

ឆ្នាំំ្ំ២០២១ (ម្រែ�លបេ�កាត៌់ថា “របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�”)។

ព័ីត៌ិមានអ�ពីីធំនាគារ
ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� បេ�កាត់៌ថា ("ធនាគារ") ប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងបេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជាបេ�នៃថិៃទី១៤ 

ម្រែខ្លួវិិចេិកា ឆ្នាំំ្ំ២០១៧ បេប្រកាមបេលខ្លួចុះ�ញ្ញជី ០០០២៩២០០ បេហិ�យបានចាំ�់បេផើ�មប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ�នាា្�់ពីីទទួលបានអាជាា្�័ណៈណពីីធនាគារជាតិ៌ 

នៃន�ម័�ជាបេ�នៃថិៃទី១៨ ម្រែខ្លួ��ើដ្ឋា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨។

ការិ�ល័យចុះ�ញ្ញជីរ�ស់ធនាគារ�ចេ��្បនូមានទីតាំងបេ�ផះះបេលខ្លួ៤៦២ ផួ�វិ៩៣ សង្វាា្ត់៌ទបេនួបាសា�់ ខ្លួណៈឌចំការមន រាជធានីភំូិបេពីញ 

ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា។

ធនាគារ មាននិបេ�ជិត៌ចំនួន ១១០ នា�់ បេ�នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ (ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖ និបេ�ជិត៌ចំនួន ៩៤ នា�់)។

��មមភាពីចមបង
ស�មមភាពីចម្បងរ�ស់ធនាគារ រួមមានការបេធើ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេល�រាល់ស�មមភាពីអាជីវិ�មមធនាគារ និងការផើល់បេសវា�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ម្រែ�លពា�់ពី័នធ 

បេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា។

លទ្ធធផុលនៃនប្រ�តិិ�តិតិការ
លទធផលនៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការរ�ស់ធនាគារ សប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ និងសាា្នភាពីនៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ រ�ស់

ធនាគារនាកាល�រិបេចេទបេនាះ ប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញខាងបេប្រកាមបេនះ។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលពំុីបានបេសូ�សុំឱ្្យមានការម្រែ�ងម្រែច� ឬប្រ�កាសភាគ�ភិ សប្រមា�់ចុងការិយ�រិបេចេទនៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ បេនះបេទ 

(ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖គាះ្ន)។

របាយការណ៍
រ��់ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល
សមាជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលរ�ស់ធនាគារ�ូ�ងការិយ�រិបេចេទ និងនាកាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍បេនះ មាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

លោ�ះ្� មុខ្ពតិំផ្នែណ៍ង កាលប់រិលោ�េទុផ្ទៃនិការផ្នែតិងតាំង

បេ�� យឹម ល�ុណៈ៍ ប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល នៃថិៃទី២៨ ម្រែខ្លួសីហា ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

បេ��. Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah អំភិិបាល នៃថិៃទី៩ ម្រែខ្លួសីហា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨

បេ��ប្រសី. Adel Leilanie Gaba Legarta អំភិិបាល នៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួបេមសា ឆ្នាំំ្ំ២០២០

បេ��. Rutsaran Moonsan អំភិិបាលឯ�រាជ្យ នៃថិៃទី៩ ម្រែខ្លួសីហា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨

បេ��. John Edward Mc Cosh អំភិិបាលឯ�រាជ្យ នៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួបេមសា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ 
(�ឈ�់នៃថិៃទី១  ម្រែខ្លួ��ើដ្ឋា ២០២១)

�វិន�រ
របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារសប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ ២០២១ ប្រតូ៌វិបានបេធើ�សវិន�មម បេដ្ឋាយ 

ប្រ�ុមហិីុនបេស្រ្តហិគន សនថិុន (បេខ្លួម�ូឌា) លីមីត៌ធីត៌។

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ប្រតិវូិរ��់ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាលធេលីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុ
ប្រ�មុប្រ��ឹស្ាភិិបាល មានភារៈទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិ�ូ�ងការអំះអាង�ញ្ហាា្�់ថា របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រគ�់ទិ�ឋភាពីជាសារវិនើទាំំងអំស់ �ង្វាា្ញនូវិ ភាពី

ប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិនៃនសាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារនានៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ និងលទធផលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និងលំហិូរទឹ�ប្របា�់ សប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទ 

ម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់។ បេ��ូ�ងការបេរៀ�ចំរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនះ ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលចាំំបាច់ប្រត៌ូវិ៖

i.  អំនុម័ត៌នូវិបេគាលនបេ�បាយគណៈបេនយ្យម្រែ�លសមប្រស� បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការវិិនិចេ័យ និងការបាា្ន់ប្រ�មាណៈ �ា្ងសមបេហិត៌ុផល និង

ប្រ�ុងប្រ�យ័ត៌ូ បេហិ�យបេធើ�ការអំនុវិត៌ើប្រ���បេដ្ឋាយសងគត៌ិភាពី 

ii.  អំនុវិត៌ើបេ�តាមត៌ប្រមូវិការនៃនសើង់ដ្ឋាររបាយការណៈ៍ទាំ�់ទងនឹងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�អំនើរជាត៌ិនៃន�ម័�ជា (“ស.រ.ទ.ហិ.អំ.�”) និងបេសច�ីីម្រែណៈនាំរ�ស់

ធនាគារ ជាត៌ិនៃន�ម័�ជា ឬប្រ�សិនបេ��មានការប្របាសចាំ�ណ្តាមួយ �ូ�ងការ�ង្វាា្ញនូវិភាពីពីិត៌ និងប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលប្រត៌ូវិប្របា��

ថា ការប្របាសចាំ�ទាំំងបេនះ ប្រត៌ូវិបាន�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាង ពីន្យល់ និង�ំណៈត៌់�រិមាណៈឱ្្យបានប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

iii.  ប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យប្រ�ពីន័ធ�ំបេណៈ�រការនៃនរបាយការណ៍ៈហិរិញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារ នងិរ�្សាទ�ុនូវិ�ញ្ញជគីណៈបេនយយ្ឱ្្យបានប្រគ�់ប្រគាន ់នងិប្រ�ពីន័ធប្រគ�់ប្រគង 

នៃផះ�ូ�ងឱ្្យមានប្រ�សិទធភាពី 

iv.  វាយត៌នៃមួនូវិលទធភាពីរ�ស់ធនាគារ�ូ�ងការ�នើនិរនើរភាពីអាជីវិ�មម ទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិបេល�ការ�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាងពី័ត៌៌មាន ប្រ�សិនបេ��ពា�់ព័ីនធ នូវិ

�ញ្ហាា្ ទាំំងឡាយម្រែ�លទាំ�់ទងបេ�នឹងនិរនើរភាពីអាជីវិ�មម និងបេប្រ��ប្របាស់មូលដ្ឋាា្ននិរនើរភាពីនៃនគណៈបេនយ្យ បេល��ម្រែលងម្រែត៌អំូ�ប្រគ�់ប្រគង

មាន �ំណៈងចង់ជប្រមះ�ញ្ញជីផ្ទាា្��ំបេណៈ�រការធនាគារ ឬគាះ្នជបេប្រម�សសមរម្យ�នៃទបេទៀត៌បេប្រ�ពីីបេធើ�ម្រែ��បេនះ និង

v.  ប្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌យ្ នងិ�ឹ�នាធំនាគារឱ្្យមានប្រ�សទិធភាពី បេល�រាល់បេសច�ីីសបេប្រមចម្រែ�លមានសារៈសខំានទ់ាំងំអំស ់ម្រែ�ល�ះះពាល�់ល ់ស�មមភាពី

ប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារ នងិ�បំេណៈ�រការរ�សធ់នាគារ បេហិ�យប្រតូ៌វិប្របា��ថា�ចិេការបេនះប្រតូ៌វិបាន�ួ�ះ�ញ្ហាា្ងំ�ាង្ប្រតឹ៌មប្រតូ៌វិបេ��ូ�ង របាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល �៏ជាអូំ�ទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិ�ូ�ងការម្រែថិរ�្សាប្រទព្ីយសម្បត៌ើិរ�ស់ធនាគារ បេហិ�យ�៏ប្រតូ៌វិចាំត៌់វិិធានការឱ្្យសមប្រស� បេ��ម្បីទ�់សាា្ត៌់ 

និងរ�ឱ្្យបេ��ញការម្រែ�ួង�នួំ និងភាពីមិនប្រ�ប្រ�ត៌ីបេផ្សងៗ។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលសូម�ញ្ហាា្�់ថា ធនាគារបានអំនុវិត៌ីតាមល�ុខ្លួណៈឌត៌ប្រមូវិចាំំបាច់នានា �ូចម្រែ�លបាន�ញ្ហាា្�់ខាងបេល��ូ�ងការបេរៀ�ច ំ

របាយ ការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនះ។

អតិាប្រ�ធេ�ជីន៍រ��់ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល
បេ��ូ�ងអំំ��ងការិយ�រិបេចេទ និងបេ�ចុងការិយ�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�បេនះ គឺមិនមាន�ិចេប្រពីមបេប្រពីៀងណ្តាមួយម្រែ�លធនាគារជាភាគី

មាា្ង ម្រែ�ល�មមវិតុ៌�នៃន�ិចេប្រពីមបេប្រពីៀងបេនាះអាចផើល់លទធភាពី�ល់អំភិិបាលណ្តាមាំ្�់ឱ្្យទទួលបាននូវិអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍តាមមបេធ្យាបាយបេផ្សងៗ 

�ូចជាការ ទិញភាគហិីុន ឬ�័ណៈណ�ំណៈុលរ�ស់ធនាគារ ឬសាជីវិ�មម�នៃទ។ 

ចាំ�តំ់ាងពីីចុងការិយ�រិបេចេទឆ្នាំំ្ចំាំស់ម� ពំុីមានអំភិិបាលណ្តាមាំ�់្រ�សធ់នាគារបានទទលួ ឬ មានសទិធទិទលួបាននវូិអំតុ៌ប្រ�បេ�ជនណ៍្តាមួយ 

(បេប្រ�ពីីអំតុ៌ប្រ�បេ�ជនម៍្រែ�លបានរា��់ញ្ញេ�លបេ��ូ�ង�រិ�ភិសរ�ុម្រែ�លទទលួបាន ឬ�ល�ំ់ណៈត់៌ទទលួបានបេដ្ឋាយប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល �ចូបាន

�ង្វាា្ញ បេ��ូ�ង�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ៣០ នៃនរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�) តាមរយៈការចុះ�ិចេសន្យាបេធើ�បេ��ងបេដ្ឋាយធនាគារ ឬបេដ្ឋាយធនាគារពា�់ពី័នធ

ជាមួយនឹង ធនាគារ ម្រែ�លអំភិិបាលបេនាះជាសមាជិ� ឬ�៏ជាមួយធនាគារ ម្រែ�លអំភិិបាលបេនាះមានផលប្រ�បេ�ជន៍ ម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេប្រច�នបេនាះបេទ 

បេល��ម្រែលងម្រែត៌ ការ�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

ធេ�ច�តីថ្លែ�ែងការណ៍រ��់ប្រ�មុប្រ�ឹ�ាភិិបាល

តាមមត៌បិេ��ល់រ�សប់្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល របាយការណៈស៍ាាន្ភាពីហិរិញ្ញញវិតុ៌� អំមបេដ្ឋាយ របាយការណៈចំ៍ណូៈលលមិិត៌ របាយការណៈ ៍�ម្រែប្រម�ប្រមួល

មូលធន និងរបាយការណៈ៍លំហិូរសាច់ប្របា�់ រួមជាមួយនឹង�ំណៈត់៌សមាា្ល់នានា ប្រតូ៌វិបាន�ង្វាា្ញនូវិទិ�ឋភាពីពិីត៌ និងប្រតឹ៌មប្រតូ៌វិ ពីីសាា្នភាពី

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារ នាការិយ�រិបេចេទគិត៌ប្រត៌ឹមនៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ប្រពីមទាំំងលទធផលនៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការអាជីវិ�មម និងសាា្នភាពីលំហិូរ

សាច់ប្របា�់សប្រមា�់�ំណ្តាច់ឆ្នាំំ្ំ ប្រត៌ូវិបានបេរៀ�ចំបេ��ងបេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាមសើង់ដ្ឋាររបាយការណៈ៍ទាំ�់ទងនឹងហិិរញ្ញញវិត៌ុ� អំនើរជាត៌ិនៃន�ម័�ជា និង

បេសច�ីីម្រែណៈនាំរ�ស់ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា។

ចុះហិត៌ុបេលខាបេដ្ឋាយបេ�ងបេល�បេសច�ើីសបេប្រមចរ�ស់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលៈ

 

លោ�ក Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah

អំភិិបាល

រាជធានីភិូំបេពីញ ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ជូនចំបេពាះភាគទុនិ�រ�ស់ 

ធនាគារ ប់ី�.អាយឹ.ស់ុី (លោខ្ពមប់ូឌា) ផ្នែប់ីង ម.ក

មតិិធេ��ល់
បេយ�ងខ្លួំ�ំបានបេធើ�សវិន�មមបេ�បេល� របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� រ�ស់ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� បេ�កាត៌់ថា (“ធនាគារ”) ម្រែ�ល

រួមមានរបាយការណៈ៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិតុ៌�នាការិយ�រិបេចេទ នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ របាយការណៈ៍ ចំបេណៈញ ឬខាត៌ និងចំណៈូលលមិិត៌ 

បេផ្សងៗ របាយការណៈ�៍ម្រែប្រម�ប្រមួលមូលធន នងិរបាយកាណៈល៍ហំិរូសាច់ប្របា�់ នាចុងការិយ�រិបេចេទ នងិ�ណំៈត់៌សមាាល្រ់បាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌� 

រួមទាំំងបេគាលនបេ�បាយគណៈបេនយ្យសបេងុ�សំខាន់ៗ និងបេសច�ីីពីន្យល់ពី័ត៌៌មានបេផ្សងៗ។

តាមមត៌ិរ�ស់បេយ�ងខ្លួំ�ំ របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បាន�ង្វាា្ញនូវិភាពីប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិនៃនសាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម.� 

គិត៌ប្រត៌ឹមនៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ប្រពីមទាំងំលទធផលនៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការអាជវីិ�មម និងសាា្នភាពីលំហិូរសាចប់្របា�់ ការយិ�របិេចេទម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់  

បេដ្ឋាយអំនុបេ�មបេ�តាមសើង់ដ្ឋាររបាយការណៈ៍ទាំ�់ទងនឹងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�អំនើរជាត៌ិនៃន�ម័�ជា និងបេសច�ើីម្រែណៈនាំរ�ស់ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា។

មូលដាឋ ននៃនការ�ធេញ្ញចញមតិិធេ��ល់
បេយ�ងខំ្លួ�ំបានបេធើ�សវិន�មមបេដ្ឋាយអំនុបេ�មបេ�តាមសើង់ដ្ឋារសវិន�មមអំនើរជាតិ៌នៃន�ម័�ជា (“CISAs”)។ ការទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិ រ�ស់បេយ�ងខំ្លួ�ំ 

អំនុបេ�មតាមសីង់ដ្ឋារទាំំងបេនាះប្រតូ៌វិបានបេរៀ�រា�់�ម្រែនុមបេទៀត៌បេ� �ូ�ងម្រែផូ�ការទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិរ�ស់សវិន�រ បេ�បេល�ការបេធើ�សវិន�មម 

របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។ បេយ�ងខំ្លួ�ំប្រ�កាន់ខាា្�់នូវិឯ�រាជ្យភាពីពីីធនាគារ បេហិ�យអំនុវិត៌ើតាមសើង់ដ្ឋារ នៃនវិិជាា្ជីវិៈគណៈបេនយ្យអំនើរជាត៌ិសីីពីី 

ប្រ�មសីលធម៌រ�ស់គណៈបេនយ្យ�រជំនាញ (រួមជាមួយនឹងសីង់ដ្ឋារឯ�រាជ្យភាពីអំនើរជាត៌ិ) ម្រែ�លបេ�កាត៌់ថា (“IESBA Code”) ប្រពីមទាំំង 

ត៌ប្រមូវិការប្រ�មសីលធម៌�នៃទបេទៀត៌ ម្រែ�លពា�់ពី័នធបេ�នឹងការបេធើ� សវិន�មមរ�ស់បេយ�ងខ្លួំ�ំ បេ�បេល�របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជា។ 

បេយ�ងខ្លួំ�ំបេជឿជា�់ថា ភិសើ�តាងសវិន�មមទាំំងអំស់ ម្រែ�លបេយ�ងទទួលបានមានល�ុណៈៈប្រគ�់ប្រគាន់ និងសមរម្យបេ��ម្បីផើល់ជូនជាមូលដ្ឋាា្នសប្រមា�់

ការ�បេញ្ញេញមត៌ិរ�ស់បេយ�ងខ្លួំ�ំ។

ព័ីត៌ិមានធេផុសងៗ
គណៈៈប្រគ�់ប្រគងមានទំនួលខុ្លួសប្រតូ៌វិទាំំងប្រសុងបេ�បេល�ព័ីត៌៌មានបេផ្សងៗ។ ពី័ត៌៌មានបេផ្សងៗរួមមានរបាយការណៈ៍រ�ស់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល ម្រែ�ល

បានផីល់ជូនបេយ�ងខ្លួំ�ំ មុនកាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍រ�ស់សវិន�រ និងរបាយការណៈ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំម្រែ�ល រំពីឹងទុ�ថាបានបេរៀ�ចំរួចរាល់ សប្រមា�់

បេយ�ងខ្លួំ�ំ�នាា្�់ពីីកាល�រិបេចេទបេនាះ។ �ះុម្រែនើមិនរួម�ញ្ញេ�លនូវិរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង របាយការណៈ៍រ�ស់សវិន�របេយ�ងខ្លួំ�ំបេ��យ។ 

របាយការណ៍
រ��់�វិន�រឯ�រ៉ាជីយ

លោ�ហិេនិស់និថុុនិ (លោខ្ពមប់ូឌា) លីមីធីតិ

ជាន់ទី២០ អាគារកាណ្តាឌ្ី�ា្

៣១៥ ផួ�វិប្រពីះអំងគឌ្ួង ម្រែ�ងមហាវិិថិីប្រពីះមុនីវិង្ស  

សង្វាា្ត៌់វិត៌ើភិូំ ខ្លួណៈឌ�ូនបេពីញ

រាជធានីភិូំបេពីញ ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា

បេលខ្លួទូស័ពីះ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៥២០

www.grantthornton.com.kh
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អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

មត៌ិរ�ស់បេយ�ងខ្លួំ�ំបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌� មិនបានប្រគ��ណៈត�់បេ�បេល�ព័ីត៌៌មានបេផ្សងៗ បេហិ�យបេយ�ងខ្លួំ�ំមិន�ង្វាា្ញពីី ទប្រមង់ម្រែ���ទនៃន

ការធានាណ្តាមួយ ឬបេធើ�បេសច�ើីសនូិដ្ឋាា្នណ្តាមួយបេ��យ។

ពា�់ព័ីនធនឹងការបេធើ�សវិន�មមរ�សប់េយ�ងខ្លួំ�បំេល�របាយការណ៍ៈហិរិញ្ញញវិតុ៌� ការទទលួខ្លួសុប្រត៌វូិរ�ស់បេយ�ងខ្លួំ� ំគបឺ្រតូ៌វិអានពីត៌័៌មានបេផ្សងៗ បេហិ�យពិីចាំរណ្តា

ថាបេត៌�ពី័ត៌៌មានបេផ្សងៗបេនាះ មានវិិសមភាពីជាសារវិនើជាមួយនឹងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ឬបេទ ឬការយល់�ឹង រ�ស់បេយ�ងខ្លួំ�ំ ម្រែ�លទទួលបានពីី

ការបេធើ�សវិន�មម ថាបេត៌�ពី័ត៌៌មានទាំំងបេនាះអាចមាន�ំហិុស�គងជាសារវិនើ ឬបេទ។

ប្រ�សិនបេ�� ការអានពី័ត៌៌មានបេផ្សងៗ ម្រែ�លបេយ�ងខ្លួំ�ំទទួលបានមុនកាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍រ�ស់សវិន�រអាចឱ្្យ បេយ�ងខ្លួំ�ំ សនូិដ្ឋាា្នថា មាន

�ំហិុស�គងជាសារវិនីបេ��ត៌បេ��ងបេល�ព័ីត៌៌មាន បេផ្សងៗបេនះ បេយ�ងខំ្លួ�ំប្រត៌ូវិរាយការណ៍ៈបេ�តាមសាា្នភាពី ជា�់ម្រែសីង។ បេយ�ងខំ្លួ�ំពំុីមានអំើីម្រែ�លប្រតូ៌វិ

រាយការណៈ៍ពា�់ពី័នធនឹង ពី័ត៌៌មានបេផ្សងៗបេនះបេទ។

បេ�បេពីលម្រែ�លបេយ�ងខ្លួំ�ំអានរបាយការណៈ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំ ប្រ�សិនបេ��បេយ�ងខ្លួំ�ំសនិូដ្ឋាា្នថាមាន�ំហិុស�គងជាសារវិនើណ្តាមួយបេ��ត៌មាន បេ��ង បេយ�ងខ្លួំ� ំ

ប្រតូ៌វិបេធើ�ការទាំ�់ទងជាមួយប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល និងបេ�ួ�យត៌�បេ�បេល��ញ្ហាា្ទាំំងបេនះបេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាមការត៌ប្រមូវិ រ�ស់ CISA ៧២០ 

(បានបេធើ�ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ)។

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ប្រតិវូិរ��់គណៈប្រគ�់ប្រគងធេលីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុ
គណៈៈប្រគ�់ប្រគងទទលួខ្លួសុប្រត៌វូិ�ូ�ងការបេរៀ�ចំ នងិការ�ង្វាាញ្របាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�ទាំងំបេនះឱ្្យបានប្រតឹ៌មប្រតូ៌វិបេដ្ឋាយអំនុបេ�ម បេ�តាមសើង់ដ្ឋារ

របាយការណៈ៍ទាំ�់ទងនឹងហិិរញ្ញញវិតុ៌�អំនើរជាតិ៌នៃន�ម័�ជា និងទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិបេល�ការប្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌្យនៃផះ�ូ�ង ម្រែ�លគណៈៈប្រគ�់ប្រគង �ំណៈត៌់ថា វាមាន 

ភាពីចាំំបាច់�ូ�ងការបេរៀ�ចំរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌� មិនឱ្្យមានការរាយការណ៍ៈខ្លួុសជាសារវិនើ ម្រែ�ល�ណ្តាា្ល ម�ពីីការម្រែ�ួង�នំួ ឬ�ំហិុស�គង

បេផ្សងៗ។

�ូ�ងការបេរៀ�ចំរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌� គណៈៈប្រគ�់ប្រគងមានទំនួលខុ្លួសប្រតូ៌វិចំបេពាះការវាយត៌នៃមួបេ�បេល�និរនើរភាពីអាជីវិ�មម រ�ស់ធនាគារ និង

បេធើ�ការ�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាង (ប្រ�សិនជាមាន) នូវិ�ញ្ហាា្ទាំ�់ទងនឹងនិរនើរភាពីអាជីវិ�មម និងការបេប្រ��ប្របាស់មូលដ្ឋាា្ន និរនើរភាពីអាជីវិ�មម បេ��ូ�ងការ

�ត៌់ប្រតាគណៈបេនយ្យ លុះប្រតាម្រែត៌គណៈៈប្រគ�់ប្រគងមានបេគាល�ំណៈងរំ�យ ឬ�ញ្ញ្ឈ�់ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ រ�ស់ធនាគារ ឬ�៏គាះ្នជបេប្រម�សជា�់ម្រែសើង

ណ្តាមួយបេប្រ�ពីីអំនុវិត៌ើ�ូបេចូះ។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលមានទំនួលខ្លួុសប្រត៌ូវិ�ូ�ងការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យបេ�បេល��ំបេណៈ�រការនៃនការបេរៀ�ចំរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារ។

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ប្រតិវូិរ��់�វិន�រធេ�ធេលីការធេធំើី�វិន�មមរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុ
បេគាល�ំណៈងរ�ស់បេយ�ងខំ្លួ�ំ គឺបេ��ម្បីទទួលបាននូវិការធានាអំះអាង�៏សមបេហិតុ៌ផល បេ�បេល�របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិបាន បេរៀ�ចំបេដ្ឋាយ 

�ង្វាាញ្ពីីទ�ិឋភាពីពីតិ៌នងិ ពំុីមានល�ុណៈៈខ្លួសុ�គងជាសារវិនើ ម្រែ�ល�ណ្តាាល្ម�ពីីការម្រែ�ងួ�នំួ ឬ�ហំិសុ�គង នានា បេ��ម្បបីេធើ�ជាមលូដ្ឋាាន្�ូ�ងការ

�បេញ្ញេញមត៌ិបេ��ល់បេល�របាយការណៈ៍សវិន�មមរ�ស់បេយ�ងខំ្លួ�ំបេ��យ។ ការធានាអំះអាង ម្រែ�លសមបេហិត៌ុផល គឺជាការធានាមួយម្រែ�លមាន 

�ប្រមិត៌ខ័្លួស់ �ះុម្រែនើវាមិនបានធានាថា ការបេធើ�សវិន�មមបេដ្ឋាយម្រែផិ�បេ�បេល�សើង់ដ្ឋារសវិន�មមអំនើរជាត៌ិនៃន�ម័�ជា នឹងម្រែត៌ងម្រែត៌រ�បេ��ញនូវិ 

ការរាយការណៈ៍ខ្លួុសជាសារវិនីម្រែ�លមានបេ��យ។ ការ រាយការណៈ៍ខ្លួុសអាចបេ��ត៌មានបេ��ងពីីការម្រែ�ួង�នួំ ឬ�ំហិុស�គងម្រែ�ល អាចចាំត៌់ទុ�ថា

មានល�ុណៈៈជាសារវិនី បេ�បេពីល ម្រែ�ល�ំហិុសមួយ ឬ�ំហិុសរួមគាំ្បានបេធើ�ឱ្្យ�ះះពាល់�ល់បេសច�ីីសប្រមចចិត៌ើ ម្រែផូ�បេស�ឋ�ិចេរ�ស់អូំ�បេប្រ��

ប្របាស់របាយការណៈ៍ ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនះ។

ជាម្រែផូ�មួយនៃនការបេធើ�សវិន�មមបេដ្ឋាយបេ�ងបេ�តាមសើង់ដ្ឋារសវិន�មមអំនើរជាត៌ិនៃន�ម័�ជា បេយ�ងខំ្លួ�ំបានបេធើ�ការវិិនិចេ័យ និងរ�្សាមជ្ឈធាត៌ុនិយម

ប្រ���បេដ្ឋាយវិិជាា្ជីវិៈ�ូ�ង�ំបេណៈ�រការសវិន�មម។ បេយ�ងខ្លួំ�ំ�៏បាន៖
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• �ណំៈត់៌ នងិវាយត៌នៃមួនូវិហានិភ័ិយទាំ�់ទងនងឹការរាយការណៈខុ៍្លួសជាសារវិនី នៃនរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌� ថាបេត៌�វាបេ��ត៌បេ��ងបេដ្ឋាយការ 

ម្រែ�ងួ�នំួ ឬជា�ំហិសុ�គង បេធើ�ការបេរៀ�ចំ នងិអំនុវិត៌ើនីត៌វិិិធសីវិន�មមបេ��មប្បីេ�ួ�យត៌� បេ�នងឹហានភិិយ័ទាំងំបេនាះ រមួទាំងំការប្រ�មូលយ�

ភិសើ�តាងសវិន�មមឱ្្យបានប្រគ�់ប្រគាន់ និងសមប្រស�បេ��ម្បីជា មូលដ្ឋាា្នសប្រមា�់�បេញ្ញេញមត៌ិបេ��ល់រ�ស់បេយ�ងខ្លួំ�ំ។ ហានិភិ័យម្រែ�ល

មនិអាចរ�បេ��ញបេដ្ឋាយការរាយការណៈខ៍្លួសុ ជាសារវិនើម្រែ�ល�ណ្តាាល្ម�ពីីការម្រែ�ងួ�នំួ វាមានទំហិធំជំាងហានភិិយ័ម្រែ�ល�ណ្តាាល្ម�ពីី

�ហំិសុ�គងបេដ្ឋាយ អំបេចត៌នាបេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការម្រែ�ងួ�នំួ រមួ�ញ្ញេ�លទាំងំការរមួគំនតិ៌ ការម្រែ�ងួ�នំួឯ�សារ ការល�ុបេចាំលបេដ្ឋាយបេចត៌នា 

ការ�ង្វាា្ញខ្លួុស ឬការបេល�មសបេ�បេល�ការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យនៃផះ�ូ�ង។

• ម្រែសើងយល់អំំពីីការប្រគ�់ប្រគងនៃផះ�ូ�ងម្រែ�លទាំ�់ទងបេ�នឹងការបេធើ�សវិន�មម បេ��ម្បី�បេងើ�ត៌នូវិនីតិ៌វិិធីសវិន�មមម្រែ�ល សមប្រស�បេ�នឹង

កាលៈបេទសៈ �ះុម្រែនើមិនម្រែមនជាបេគាល�ំណៈង�ូ�ងការ�ង្វាា្ញនូវិមតិ៌បេ��ល់បេល�ប្រ�សិទធភាពី នៃនការប្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌្យនៃផះ�ូ�ងរ�ស់ធនាគារ

បេនាះបេទ។

• វាយត៌នៃមួភាពីសមប្រស�បេល�បេគាលនបេ�បាយគណៈបេនយ្យម្រែ�លបានបេប្រ��ប្របាស់ និងភាពីសមបេហិត៌ុផលនៃន គណៈបេនយ្យបាា្ន់សាះ្ន 

និងការ�ង្វាា្ញម្រែ�លជា�់ទាំ�់ទងបេផ្សងបេទៀត៌ម្រែ�លបេធើ�បេ��ងបេដ្ឋាយគណៈៈប្រគ�់ប្រគង។

• បេធើ�បេសច�ើីសនិូដ្ឋាា្ន�៏សមប្រស�មួយបេ�បេល�ការបេប្រ��ប្របាស់មូលដ្ឋាា្នគណៈបេនយ្យនិរនើរភាពី រ�ស់គណៈៈប្រគ�់ប្រគង បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល� 

ភិសើ�តាងសវិន�មមម្រែ�លទទួលបាន ថាបេត៌�មានវិត៌ើមាន នៃនភាពីមិនប្របា��ប្រ�ជាជាសារវិនើទាំ�ទ់ង នងឹប្រពឹីត៌ើការណៈន៍ានា ឬកាលៈបេទសៈ

ទាំំងឡាយណ្តាម្រែ�លនាំឱ្្យមានមនះិលសង្ស័យខាា្ំង បេ�បេល�លទធភាពី�ូ�ង ការ�នើនិរនើរភាពីរ�ស់ធនាគារ ឬបេទ។ ប្រ�សិនបេ��បេយ�ងខ្លួំ� ំ

សនូិដ្ឋាា្ន ថាមានវិត៌ើមាននៃនភាពីមិនប្របា��ប្រ�ជា ជាសារវិនើ បេយ�ងខ្លួំ�ំត៌ប្រមូវិឱ្្យទាំញចំណ្តា�់អារមមណៈ៍ �ូ�ងរបាយការណៈ៍សវិន�រ បេល�

�ំណៈត៌់សមាា្ល់ពា�់ពី័នធបេ��ូ�ង របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ឬប្រ�សិនបេ��ការ�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាងបេនះពីុំមានល�ុណៈៈប្រគ�់ប្រគាន់បេទបេនាះ បេយ�ងខ្លួំ�ំ

នឹងបេធើ�ការ �បេញ្ញេញមត៌ិបេ��ល់ថារបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�មិនបាន�ង្វាា្ញពីីទិ�ឋភាពីពីិត៌ និងប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិ។ ការសនូិដ្ឋាា្នរ�ស់ បេយ�ងខ្លួំ�ំ 

គពឹឺីងម្រែផិ�បេល�ភិសើ�តាងសវិន�មមម្រែ�លទទលួបានរហូិត៌�លក់ាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈរ៍�សស់វិន�រ។ ម្រែត៌បេទាំះជា�ាង្បេនះ�ើ ីប្រពឹីត៌ើិ

ការណៈ៍ ឬកាលៈបេទសៈនាបេពីលអំនាគត៌ �៏អាច�ងើឱ្្យធនាគារមិនអាច�នើនិរនើរភាពី អាជីវិ�មមបានផងម្រែ�រ។

• វាយត៌នៃមួការ�ង្វាា្ញទូបេ� និងខឹួ្លួមសារ បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រួម�ញ្ញេ�លទាំំងការ�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាងនានា ថាបេត៌� របាយការណៈ៍

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ត៌ំណ្តាងឱ្្យប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ និងប្រពីឹត៌ើិការណៈ៍ម្រែ�លជាមូលដ្ឋាា្ន បេ��ម្បីសបេប្រមចបាននូវិការ�ង្វាា្ញ �៏ប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិ។

បេយ�ងខំ្លួ�ំប្របាប្រស័យទាំ�់ទងជាមួយនឹងប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលបេ�បេល��ញ្ហាា្បេផ្សងៗ ការបេរៀ�ចំម្រែ�ន�ំណៈត៌់ និងបេពីលបេវិ��ូ�ងការបេធើ�សវិន�មម 

នងិរ��គំបេហិ�ញសវិន�មមសំខាន់ៗ រួម�ញ្ញេ�លទាំំង�ងើះខាត៌សំខាន់ៗមួយចំនួនបេ�បេល�ការប្រគ�់ប្រគងនៃផះ�ូ�ងម្រែ�លបេយ�ងខ្លួំ�ំរ�បេ��ញអំំ��ងបេពីល

បេធើ�សវិន�មម។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

កំណ៍តិ ់
ស់ម្គាា្ល់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ប្រទុព័្យស់កមម

សាច់ប្របា�់-សុទធ ៦  ១១៨.៩០៤.៣៧៩  ៤៨៤.៤១៦.៤៤០ ៦៨.៣៦៤.៩៥៥ ២៧៦.៥៣៦.២៤៣

សមត៌ុល្យបេ�ធនាគារបេផ្សងៗ ៧  ៥.៥៤២.០៦១  ២២.៥៧៨.៣៥៧ ៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤

ប្របា�់�បេញ្ញញ�តាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ៨  ២៥.៨៧១.១៣៦  ១០៥.៣៩៩.០០៨ ២០.៧៧១.១៨០ ៨៤.០១៩.៤២៣

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់ 
អំត៌ិថិិជន- សុទធ ៩  ១៤៤.៧០៩.៦៩២  ៥៨៩.៥៤៧.២៨៥ ៧៤.៥០៨.០៩២ ៣០១.៣៨៥.២៣២

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ ១០  ២៣.២៧១.១៥៣  ៩៤.៨០៦.៦៧៧  ២៣.១២៧.២៦៧  ៩៣.៥៤៩.៧៩៥

ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ី-សុទធ ១១  ៣៣៩.៦១២  ១.៣៨៣.៥៧៩ ៦១៥.១៩៥ ២.៤៨៨.៤៦៤

ប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ-សុទធ ១២ ៤.៧៨៨.០០៧ ១៩.៥០៦.៣៤១ ៣.៩៥៣.៥៣៣ ១៥.៩៩២.០៤១

សិទធិនៃនការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម-សុទធ ១៣  ២.១៤៩.៦២៥  ៨.៧៥៧.៥៧២ ២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥

ប្រទពី្យស�មមបេផ្សងៗ ១៤ ៣១.៦១៥.៥៨៨ ១២៨.៨០១.៩០៦ ៦៨.៦៦១.១៤៨ ២៧៧.៧៣៤.៣៤៤

ពីនធពីន្យាជាប្រទពី្យស�មម-សុទធ ១៩  ២៧១.៩០៣  ១.១០៧.៧៣៣ ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥

ប្រទុព័្យស់កមមស់រុប់  ៣៥៧.៤៦៣.១៥៦ ១.៤៥៦.៣០៤.៨៩៨ ២៦៨.៩៨១.៤៥០ ១.០៨៨.០២៩.៩៦៦

ប់ំណ៍ុល និិងមូលធនិ

ប់ំណ៍ុល

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីធនាគារបេផ្សងៗ ១៥  ១៦.០០០.០៥៩  ៦៥.១៨៤.២៤០ ១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីអំត៌ិថិិជន ១៦  ២៦១.៩៤៦.០១៩ ១.០៦៧.១៦៨.០៨១ ១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា ១៧  ២.២៧៤.១២០  ៩.២៦៤.៧៦៥ ២.៥០៧.៤៣១ ១០.១៤២.៥៥៨

�ំណៈុលបេផ្សងៗ ១៨  ៤៥៩.៧៥០  ១.៨៧៣.០២២ ៦១៤.១៦៨ ២.៤៨៤.៣១០

�ំណៈុលពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូលចរនី ១៩  ៥២៤.៥១៩  ២.១៣៦.៨៩០ ៩៤.៥៣៧ ៣៨២.៤០២

ប់ំណ៍ុលស់រុប់ ២៨១.២០៤.៤៦៧ ១.១៤៥.៦២៦.៩៩៨ ១៩៣.២៧៦.៧៩៥ ៧៨១.៨០៤.៦៣៦

មូលធនិ

បេ��មទុន ២០  ៧៥.០០០.០០០  ៣០០.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០

ប្របា�់�ប្រមុងតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ២០.១  ១.៥៥២.០៨៧  ៦.៣១៤.៩០៨ ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦

ខាត៌�ង់�ងគរ  (២៩៣.៣៩៨)  (១.១៨៨.៧២២) (៤៩.៦៧១) (១៩៧.២៤០)

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ -  ៥.៥៥១.៧១៤ - ៣.៣៥២.៩៥៤

មូលធនិស់រុប់  ៧៦.២៥៨.៦៨៩  ៣១០.៦៧៧.៩០០ ៧៥.៧០៤.៦៥៥ ៣០៦.២២៥.៣៣០

ប់ំណ៍ុល និិងមូលធនិស់រុប់  ៣៥៧.៤៦៣.១៥៦ ១.៤៥៦.៣០៤.៨៩៨ ២៦៨.៩៨១.៤៥០ ១.០៨៨.០២៩.៩៦៦

របាយការណ៍
សាា នភាពីហិិរញ្ញញវិតិាុ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

កំណ៍តិ ់

ស់ម្គាា្ល់

ស់ប្រម្គាប់់�ុងការិយឹប់រិលោ�េទុ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់�ុងការិយឹប់រិលោ�េទុ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ចំណៈូលការប្របា�់ ២១  ១១.២៤៦.៧០៥  ៤៥.៧៥១.៥៩៦ ៧.០២៨.៣៥៧ ២៨.៦៥៤.៦១១

ចំណ្តាយការប្របា�់ ២២ (៧.៧២៨.២៦២) (៣១.៤៣៨.៥៧០) (៣.៤៩៤.២៣៩) (១៤.២៤៦.០១២)

�ំណ៍ូលការប្របាក់ស់ុទុធ  ៣.៥១៨.៤៤៣ ១៤.៣១៣.០២៦ ៣.៥៣៤.១១៨ ១៤.៤០៨.៥៩៩

ចំណៈូលបេសវា�មម និង�នៃប្រមបេជ�ងសា-សុទធ ២៣ ៤.៤០៤.១៣៧ ១៧.៩១៦.០២៩ ៣៩៣.៧៧៦ ១.៦០៥.៤២៥

ចំណៈូលបេផ្សងៗ ២៤ ១០៨.២៨៨ ៤៤០.៥១៦ ៧៣.៥៩៤ ៣០០.០៤៣

�ំណ៍ូលប្រប់តិិិប់តិិិការស់រុប់ ៨.០៣០.៨៦៨ ៣២.៦៦៩.៥៧១ ៤.០០១.៤៨៨ ១៦.៣១៤.០៦៧

ចំណ្តាយបេល��ុគគលិ� ២៥ (២.០៣៣.១០៩)  (៨.២៧០.៦៨៧) (១.៣៦៦.៦៨៩) (៥.៥៧១.៩៩២)

រំលស់ប្រទពី្យរូ�ី និងប្រទពី្យអំរូ�ី ២៦  (១.៥៦៤.៦៤៨)  (៦.៣៦៤.៩៨៨) (១.០៣២.២២១) (៤.២០៨.៣៦៥)

ចំណ្តាយប្រ�ត៌ិើ�ត៌ើិការបេផ្សងៗ ២៧ (១.៥៤៣.០២៦) (៦.២៧៧.០៣០) (៩៦៧.៤១៨) (៣.៩៤៤.១៦២)

ឱ្នភាពីត៌នៃមួនៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ៩ (១.៨៣៩.៨០៨)  (៧.៤៨៤.៣៣៩) (៤២.៦៧៤) (១៧៣.៩៨២)

ប្របាក់�ំលោណ៍ញមុនិប់ង់ព័និធ ១.០៥០.២៧៧ ៤.២៧២.៥២៧ ៥៩២.៤៨៦ ២.៤១៥.៥៦៦

ចំណ្តាយពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូល ១៩ (៤៩៦.២៤៣) (២.០១៨.៧១៧) (១៥២.៧៣៩) (៦២២.៧១៧)

�ំលោណ៍ញស់ុទុធកែ�ងការិយឹប់រិលោ�េទុ  ៥៥៤.០៣៤  ២.២៥៣.៨១០ ៤៣៩.៧៤៧ ១.៧៩២.៨៤៩

ចំណៈូល/(ខាត៌) លមិិត៌បេផ្សងៗ

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - ២.១៩៨.៧៦០ -  ៤.២៥១.៣៦៦ 

�ណំ៍លូលមិតិិស់របុ់ស់ប្រម្គាប់់ការយិឹប់រលិោ�េទុ  ៥៥៤.០៣៤  ៤.៤៥២.៥៧០ ៤៣៩.៧៤៧  ៨.៨៦៧.៤៣៣ 

របាយការណ៍
ច�ធេណញ ឬខាតិ និងច�ណូលលមអិតិធេផុសងៗ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

លោដ្ឋើមទុុនិ ទុុនិប់ប្រមុងប់ទុប់្បញ្ញាា្តិិិ ខាតិប់ង់ប់ងេរ
លលោមិ�ងព័ីការប់ូ�រ

រូប់ិយឹប់័ណ៍ណ
ស់រុប់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្  
២.៤)

(�ំណៈត់៌សមាាល់្  
២.៤)

(�ំណៈត់៌សមាាល់្  
២.៤)

(�ំណៈត់៌សមាាល់្  
២.៤)

(�ំណៈត់៌សមាាល់្  
២.៤)

ស់មតិុល្យលោ�ផ្ទៃថុៃទុី១ 
ផ្នែខ្ពមករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦ (៤៩.៦៧១) (១៩៧.២៤០) ៣.៣៥២.៩៥៤ ៧៥.៧០៤.៦៥៥ ៣០៦,២២៥,៣៣០

ចំបេណៈញសុទធ�ូ�ង 
ការិយ�រិបេចេទ - - - - ៥៥៤.០៣៤ ២.២៥៣.៨១០ - ៥៥៤.០៣៤ ២,២៥៣,៨១០ 

បេផះរបេ�ទុន�ប្រមុង 
តាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ 
(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ 
២០.១) - - ៧៩៧.៧៦១ ៣.២៤៥.២៩២  (៧៩៧.៧៦១)

 
(៣.២៤៥.២៩២) - - -

លបេមិ�ងពីីការ�ី�រ
រូ�ិយ�័ណៈណ - - - - - - ២.១៩៨.៧៦០ - ២.១៩៨.៧៦០

ស់មតិុល្យលោ�ផ្ទៃថុៃទុ ី
៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ៧៥,០០០,០០០ ៣០០.០០០.០០០ ១.៥៥២.០៨៧ ៦.៣១៤.៩០៨ (២៩៣.៣៩៨) (១.១៨៨.៧២២) ៥.៥៥១.៧១៤ ៧៦.២៥៨.៦៨៩ ៣១០.៦៧៧.៩០០

ស់មតិុល្យលោ�ផ្ទៃថុៃទុី១ 
ផ្នែខ្ពមករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ១.៤១០.៤៦៨ ៥.៧២៣.៧១០ (១.១៤៥.៥៦០) (៤.៦៤៤.១៨៣) ៥.៦២៤.៩៧៣ ៧៥.២៦៤.៩០៨ ៣០៦.៧០៤.៥០០

ចំបេណៈញសុទធ�ូ�ង 
ការិយ�រិបេចេទ - - - - ៤៣៩.៧៤៧ ១.៧៩២.៨៤៩ - ៤៣៩.៧៤៧ ១.៧៩២.៨៤៩

បេផះរបេ�ទុន�ប្រមុង 
តាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ 
(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ 
២០.១) - - (៦៥៦.១៤២) (២.៦៥៤.០៩៤) ៦៥៦.១៤២ ២.៦៥៤.០៩៤ -  -    -   

លបេមិ�ងពីីការ�ី�រ
រូ�ិយ�័ណៈណ  -    -    -    -    -    -   (២.២៧២.០១៩) - (២.២៧២.០១៩)

ស់មតិុល្យលោ�ផ្ទៃថុៃទុ ី
៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦ (៤៩.៦៧១) (១៩៧.២៤០) ៣.៣៥២.៩៥៤ ៧៥.៧០៤.៦៥៥ ៣០៦.២២៥.៣៣០

របាយការណ៍
�ថ្លែប្រម�ប្រមលួមូលធំន
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ស់ប្រម្គាប់់�ុងការិយឹប់រិលោ�េទុ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់�ុងការិយឹប់រិលោ�េទុ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០
�ំណៈត៌់ �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល
សមាា្ល់ (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

លំហិូរសា�់ប្របាក់ព័ីស់កមមភាព័ប្រប់តិិប់តិិិការ
ប្របាក់�ំលោណ៍ញមុនិប់ង់ព័និធ  ១.០៥០.២៧៧  ៤.២៧២.៥២៧ ៥៩២.៤៨៦ ២.៤១៥.៥៦៦
និយ័ត៌�មមសប្រមា�់៖
ចំណ្តាយការប្របា�់ ២២  ៧.៧២៨.២៦២  ៣១.៤៣៨.៥៧០ ៣.៤៩៤.២៣៩ ១៤.២៤៦.០១២
ការខាត៌�ង់ឱ្នភាពីត៌នៃមួសុទធនៃន 
ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ៩  ១.៨៣៩.៨០៨  ៧.៤៨៤.៣៣៩ ៤២.៦៧៤ ១៧៣.៩៨២
រំលស់ប្រទពី្យរូ�ី និងរំលស់ប្រទពី្យអំរូ�ី ២៦ ១.៥៦៤.៦៤៨ ៦.៣៦៤.៩៨៨ ១.០៣២.២២១ ៤.២០៨.៣៦៥
ចំណៈូលការប្របា�់ ២១ (១១.២៤៦.៧០៥)  (៤៥.៧៥១.៥៩៦) (៧.០២៨.៣៥៧) (២៨.៦៥៤.៦១១)

ការ�ំលោណ៍ញ/(ខាតិប់ង់)កែ�ងប្រប់តិិប់តិិិការមុនិ
ប់ផ្នែប្រមប់ប្រមួល ទុុនិប់ងិិល ៩៣៦.២៩០ ៣.៨០៨.៨២៨ (១.៨៦៦.៧៣៧) (៧.៦១០.៦៨៦)
�ម្រែប្រម�ប្រមួលទុន�ងើិលសុទធ៖
�បេញ្ញញ�ជាមួយធនាគារបេផ្សងៗ  ៨៦៣.៨១៤  ៣.៥១៣.៩៩៥  ១២.៨៣២.៤៣៣  ៥២.៣១៧.៨២៩ 
ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន (៦៩.៥៥៨.០១២) (២៨២.៩៦១.៩៩៣) (៦.៨២៥.៤១៧) (២៧.៨២៧.២២៥)
ប្របា�់�បេញ្ញញ�តាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ  (៥.០៩៩.៩៥៦)  (២០.៧៤៦.៦២១) ៣.០២១.២៥០ ១២.៣១៧.៦៣៦
ប្រទពី្យស�មមបេផ្សងៗ (១០.២៥៤.៤៤០) (៤១.៧១៥.០៦២) (៥៣៥.៦៩៩) (២.១៨៤.០៤៥)
ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីធនាគារបេផ្សងៗ  ១២៧.៨៨៤  ៥២០.២៣២ ១៥.៣៥៨.៦៥៧ ៦២.៦១៧.២៤៥
ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីអំត៌ិថិិជន  ៨៧.៤៩៤.៩២៨  ៣៥៥.៩២៩.៣៦៧ ៥២.៧១៤.០១៤ ២១៤.៩១៥.០៣៦
�ំណៈុលបេផ្សងៗ (១៥៤.៤១៧) (៦២៨.១៦៨) ១០០.២៨៣ ៤០៨.៨៥៤

សា�ប់្របាកស់់ទុុធបានិព័សី់កមមភាព័ប្រប់តិិប់តិិិការ ៤.៣៥៦.០៩០ ១៧.៧២០.៥៧៤  ៧៤.៧៩៨.៧៨៤  ៣០៤.៩៥៤.៦៤៤ 
ការប្របា�់ម្រែ�លបានទទួល  ៩.៣១៩.៧៨៦  ៣៧.៩១២.៨៨៩ ៥.៧៣១.៦៣២  ២៣.៣៧៣.៥៩៥ 
ការប្របា�់ម្រែ�លបាន�ង់ (៧.៣២១.៧៧១) (២៩.៧៨៤.៩៦៤) (១.៦២០.៣០០) (៦.៦០៥.៩៦៤)
ពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូលម្រែ�លបាន�ង់ ១៩ (២១៨.៩១២) (៨៩០.៥៣៤) (២៧៦.៨៥៣) (១.១២៨.៧៣០)
សា�់ប្របាក់ស់ុទុធលោប្រប់ើកែ�ងស់កមមភាព័ 

ប្រប់តិិប់តិិិការ ៦.១៣៥.១៩៣ ២៤.៩៥៧.៩៦៥  ៧៧.៣១៤.៩៨០  ៣១៥.២១៣.១៧៤ 

លំហិូរសា�់ប្របាក់ព័ីស់កមមភាព័វិនិិលោ�គ
ការទិញប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ និង
ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ី

១១និង 
១២ (១.៨២៦.៧២៥) (៧.៤៣១.១១៧) (៣.២៧៧.២៤៤) (១៣.៣៦១.៣២៤)

ប្រ�មូល/�ុបេរប្រ�ទាំនសប្រមា�់ការវិិនិបេ�គ
បេពីលអំនាគត៌ ១៤  ៤៧.៣០០.០០០  ១៩២.៤១៦.៤០០ 

 
(៤៧.៣០០.០០០)

 
(១៩២.៨៤២.១០០)

ការទូទាំត៌់មុន�ល់មាា្ស់ភាគហិីុន ១៤  -    -   (២០.០០០.០០០) (៨១.៥៤០.០០០)
ការទិញការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ ១០  (១៤៤.៧៥១)  (៥៨៨.៨៤៧) (៦៨២.៥៥៧)  (២.៧៨៣.៤៦៧) 
សា�់ប្របាក់ស់ុទុធលោប្រប់ើកែ�ងស់កមមភាព័វិនិិលោ�គ ៤៥.៣២៨.៥២៤ ១៨៤.៣៩៦.៤៣៦ (៧១.២៥៩.៨០១) (២៩០.៥២៦.៨៩១)

លំហិូរសាច់ប្របា�់ពីីស�មមភាពីហិិរញ្ញញ�្បទាំន
ការទុូទាំតិ់ប់ំណ៍ុលភិតិិស់និ្យា ១៧ (៣៦៨.៦៨១) (១.៤៩៩.៧៩៤) (២៩១.៤៥៩) (១.១៨៨.២៧៨)

ប់ផ្នែប្រមប់ប្រមួលសា�់ប្របាក់ស់ុទុធ  ៥១.០៩៥.០៣៦  ២០៧.៨៥៤.៦០៧ ៧.០៨២.០០៣  ២៨.៨៧៣.៣២៧
សាច់ប្របា�់បេ��មប្រគា  ៦៨.៣៩៨.៣៨៩  ២៧៦.៦៧១.៤៨៣ ៦១.៣១៦.៣៨៦  ២៤៩.៨៦៤.២៧៣
លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ -  ២.២៩០.១២៣ - (២.០៦៦.១១៧)
សា�់ប្របាក់�ុងប្រគា ១១៩.៤៩៣.៤២៥  ៤៨៦.៨១៦.២១៣ ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ២៧៦.៦៧១.៤៨៣

របាយការណ៍
ល�ហូិរសាច់ប្របា�់
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អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

១. ព័ីត៌ិមានទូ្ធធេ�
ធនាគារ �ី�.អាយ.សុី (បេខ្លួម�ូឌា) ម្រែ�ីង ម.� បេ�កាត់៌ថា ("ធនាគារ") ប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងបេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជាបេ�នៃថិៃទី១៤ 

ម្រែខ្លួវិិចេិកា ឆ្នាំំ្ំ២០១៧ បេប្រកាមបេលខ្លួចុះ�ញ្ញជី ០០០២៩២០០ បេហិ�យបានចាំ�់បេផើ�មប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ�នាា្�់ពីីទទួលបានអាជាា្�័ណៈណពីី ធនាគារជាត៌ិនៃន 

�ម័�ជា បេ�នៃថិៃទី១៨ ម្រែខ្លួ��ើដ្ឋា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨ ។

ស�មមភាពីចម្បងៗរ�ស់ធនាគាររួមមានប្រ�តិ៌�ត៌ើកិារអាជីវិ�មមធនាគារជាមលូដ្ឋាាន្ នងិការផើលប់េសវាហិរិញ្ញញវិតុ៌�ពា�់ព័ីនធបេ��ូ�ង ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ�

�ម័�ជា។

ការ�ិលយ័ម្រែ�លបានចុះ�ញ្ញជរី�ស់ធនាគារ�ចេ��ប្នូមានទីតាងំបេ�ផះះបេលខ្លួ៤៦២ ផួ�វិ៩៣ សង្វាាត្៌ទ់បេនួបាសា�់ ខ្លួណៈឌចកំារមន រាជធានីភំូិបេពីញ 

ប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា។ 

ធនាគារ មាននិបេ�ជិត៌ចំនួន ១១០នា�់ បេ�នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ (ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖ និបេ�ជិត៌មានចំនួន ៩៤ នា�់) ។

ការរ�ីរ៉ាលដាលនៃនជី�ងឺ�ូវិដី៏១៩

វិីរុសប្រ�បេភិទថិមី �ូរ�ូណ្តា (“�ូវិី�-១៩”) ប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់ថាជាជមៃឺរាត៌ត៌្បាត៌ជាស�ល ម្រែ�លបានរី�រាលដ្ឋាលបេ��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជាចាំ�់តាំង ពីី

ម្រែខ្លួម�រា ឆ្នាំំ្ំ២០២០។ ចាំ�់តាំងពីីបេពីលបេនាះម�ប្រ�បេទស�ម័�ជាប្រ�ឈមមុខ្លួនឹងហានិភិ័យនៃនការរី�រាលដ្ឋាល�ម្រែនុមបេទៀត៌ម្រែ�ល�ណ្តាា្ល ឱ្្យ

មានការរំខានបេ��ល់ស�មមភាពីអាជីវិ�មម និងបេស�ឋ�ិចេជាត៌ិ។ 

បេ�អំំ��ងបេពីលនៃនការរី�សាយភាយខាា្ំងនៃនវិីរុស �ូវិី�១៩ បេ��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជា សាា្នការណៈ៍�៏អាប្រ��់បេនះបានជះឥទធិពីល�ល់ ការនាំចូល 

នងិនាបំេចញវិតុ៌�ធាត៌បុេ��ម នងិទនិំញ ខាង�ូ�ងនងិបេប្រ�ប្រ�បេទស�ម័�ជា ម្រែ�ល�ណ្តាាល្ឱ្្យមានការផ្ទាា�្�ំបេណៈ�រការបេរាងចប្រ� នងិប្រ�ុមហិីនុមយួចនួំន

បេ�ចបេនាា្ះម្រែខ្លួមីនា �ល់ឧសភា។ វិិស័យបេផ្សងៗបេទៀត៌�ូចជា សណ្តាា្គារ និងបេទសចរណៈ៍ �៏ទទួលរងនូវិផល �ះះពាល់ផងម្រែ�រ បេដ្ឋាយសារម្រែត៌

ការបេហាះបេហិ�រម្រែ�លមាន�ំណៈត៌់ វាបានជះឥទធិពីល�ល់វិិស័យបេទសចរណៈ៍ជាស�លផងម្រែ�រ។ 

គិត៌ប្រត៌ឹមកាល�រិបេចេទនៃនការបេចញរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ការផះ�ះបេ��ងបេ��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជាបេ�អាចប្រគ�់ប្រគងបាន បេដ្ឋាយមាន�មមវិិធី ចាំ�់

វាា�់្សាងំជាតិ៌រ�ស់ខួ្លួ�ន នងិអំនើរាគមនពី៍ីរដ្ឋាាភិ្ិបាលឱ្្យបានទាំន់បេពីលបេវិ�តាមរយៈ�ទ�ប្ញ្ញញត៌ើ�ិម្រែនុមបេ��ម្បទី�ស់ាាត់្៌ការ រ�ីរាល ដ្ឋាលនៃនវីិរសុ

បេនះបេ��ូ�ងប្រ�បេទស�ម័�ជា។

�ូ�ងអំំ��ងបេពីលមានបេរាគរាត៌ត្៌បាត៌ធនាគាររ�្សាទំនា�់ទំនងបេទៀងទាំត់៌ជាមួយអំតិ៌ថិិជន និងម្រែណៈនាំនូវិគំនិត៌ផើ�ចបេផើ�មបេផ្សងៗបេ��ម្បីផើល់ជំនួយ 

ភាា្មៗ �ល់អំត៌ិថិិជនរ�ស់ខួ្លួ�ន។ គំនិត៌ផើ�ចបេផើ�មទាំំងបេនះរួមមានការដ្ឋា�់ឱ្្យបេប្រ��ប្របាស់នូវិ�ប្រមិត៌នៃនការ��ប្របា�់កាន់ម្រែត៌ខ័្លួស់ តាមរយៈការ�� 

ប្របា�់តាមមាា្សុីនATM បេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាស់ QR និងបានអំនុញ្ហាា្ត៌ឱ្្យមានការម្រែណៈនាំអំំពីីការទូទាំត់៌ប្របា�់សំណៈងភាា្មៗតាមរយៈ អំី�ម្រែមល។ 

ធនាគារបានចាំត៌វិ់ិធានការបេ��មប្កីាត៌�់នុយការរខំាន�លអ់ាជវីិ�មមរ�សខួ់្លួ�ន។ ជារមួគណៈៈប្រគ�់ប្រគងបានវាយត៌នៃមួបេល�ប្រ�តិ៌�ត៌ើកិារ រ�សធ់នាគារ

ម្រែ�លមិនបានរងផល�ះះពាល់ធៃន់ធៃរពីីការរី�រាលដ្ឋាលនៃនជមៃឺ�ូវិី�-១៩ ។

��ណត់ិ�មាគ ល់
របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុ
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គណៈៈប្រគ�់ប្រគង�៏បាន�ំណៈត៌់នូវិផល�ះះពាល់នៃនជំងឺ�ូវិី�-១៩ បេដ្ឋាយ៖

�. ពីិចាំរណ្តាពីីផល�ះះពាល់បេល�ផលិត៌ផល�ូ�ងប្រសុ�សរុ��ូ�ងការ�ំណៈត៌់ភាពីធៃន់ធៃរ និងលទធភាពីនៃនបេសណ្តារីយះូពីីការ ធាា្�់ចុះនៃន

បេស�ឋ�ិចេម្រែ�លប្រត៌ូវិបានបេប្រ��បេ��ម្បីបាា្ន់សាះ្នការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនម្រែ�លបាា្ន់សាះ្នទុ� (ECL) ។

ខ្លួ. ចាំត៌់វិិធានការចាំំបាច់ទាំំងអំស់បេ��ម្បីធានាថាធនាគារបេ�ម្រែត៌បេ���ចំហិសប្រមា�់អាជីវិ�មម និងបេជៀសវាងការរំខាន�ល់ �ំបេណៈ�រការ

អាជីវិ�មម។

គ.  ធានាឱ្្យបានថា�ុគគលិ�ទាំំងអំស់ប្រ�កាន់ខាា្�់នូវិវិិធានការរ�ស់ធនាគារ�ូ�ងការទ�់សាា្ត៌់ការរី�រាលដ្ឋាលនៃនជមៃឺ�ូវិី�-១៩ ។

២.  គធេប្រមាងនៃនរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុ និងមូលដាឋ ននៃនការធេរៀ�ច� និងការ�ង្ហាា ញនូវិរបាយការណ៍  
ហិិរញ្ញញវិតិាុ

២.១. របាយការណ៍ថ្លែដ៏លអនុធេ�ម�ម�តង់ដាររបាយការណ៍ទា�់ទ្ធងនឹងហិិរញ្ញញវិតិាុអនតរជាតិិនៃន�មុ័ជា

របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារប្រត៌ូវិបានបេរៀ�ចំបេ��ងបេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាមសើង់ដ្ឋាររបាយការណៈ៍ទាំ�់ទងនឹងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�អំនើរជាត៌ិនៃន�ម័�ជា 

(“CIFRSs”)។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាគណៈបេនយ្យជាត៌ិ នៃនប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា ម្រែ�ល�ចេ��្បនូប្រត៌ូវិបានបេគសាា្ល់ជា និយ័ត៌�រគណៈបេនយ្យ និងសវិន�មម �ូចម្រែ�លបាន 

�ំណៈត៌់បេ��ូ�ងប្រ�កាស (សារាចរ) បេលខ្លួ ០៦៨- MEF-Pr ចុះនៃថិៃទី៨ ម្រែខ្លួម�រា ឆ្នាំំ្ំ២០០៩ ម្រែ�លបានបេចញផ្សាយបេដ្ឋាយប្រ�សួងបេស�ឋ�ិចេ និង

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� នៃនប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា បានបេធើ�ការអំនុវិត៌ើទាំំងប្រសុងបេ�បេល� សើង់ដ្ឋារបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�អំនើរជាត៌ិ (“IFRSs”) ម្រែ�លបាន 

បេចញផ្សាយបេដ្ឋាយប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាសើង់ដ្ឋារគណៈបេនយយ្អំនើរជាតិ៌ (“IASB”)បេដ្ឋាយគាះន្ការម្រែ�ម្រែប្រ�។ សើង់ដ្ឋារទាំងំបេនះប្រតូ៌វិបានបេគបេ�ថា CIFRSs។

២.២. មូលដាឋ ននៃនការធេរៀ�ច�
របាយការណ៍ៈហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារ ម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញជាប្របា�់�ុ�ា្រអាបេមរិ� (“USD”) ប្រតូ៌វិបានបេរៀ�ចំបេ��ងបេប្រកាមអំនុសាស្រ្តសើ នៃថួិបេ��ម

ប្រ�វិត៌ើិសាស្រ្តសើ និងបានបេរៀ�ចំបេ��ងបេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាម CIFRSs។

២.៣ មូលដាឋ ននៃនការ�ង្ហាា ញ

គណៈៈប្រគ�់ប្រគង�ង្វាា្ញរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�លទធភាពីនៃនការទូទាំត៌់សង�ំណៈុល។ ពី័ត៌៌មានអំំពីីប្រទពី្យសម្បត៌ើិរយៈបេពីលខ្លួួី និង

រយៈបេពីលម្រែវិង នងិ�ំណៈលុគបឺ្រត៌វូិបាន�ង្វាាញ្បេ��ូ�ងម្រែផូ�ការប្រគ�់ប្រគងហានិភិយ័ហិរិញ្ញញវិត៌ុ�។ ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ ប្រទព្ីយស�មមអំរ�ូ ីប្រទព្ីយសមប្ត៌ើិ 

និង�រិកាា្រ ប្រទពី្យស�មមម្រែ�លមានសិទធិបេប្រ��ប្របាស់ និងពីនធពីន្យាបេល�ប្រទពី្យស�មមគឺជាប្រទពី្យស�មមរយៈបេពីលម្រែវិង។

រ�ិូយ�័ណណធេគាល និងរ�ិូយ�័ណណ�ប្រមា�់�ង្ហាា ញ

រូ�ិយវិត៌ុ�ជាត៌ិនៃនប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា គឺម្រែខ្លួមរបេរៀល (“KHR”)។ �ះុម្រែនើបេដ្ឋាយសារធនាគារមានប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការអាជីវិ�មម និងការរ�្សា �ំណៈត៌់ប្រតា

គណៈបេនយយ្�ឋមជា�ុ�ារ្អាបេមរិ� គណៈៈប្រគ�់ប្រគងបាន�ណំៈត៌យ់�រូ�ិយ�័ណៈណ�ុ�ារ្អាបេមរិ�ជារូ�ិយ�័ណៈណរ�ស់ធនាគារ សប្រមា�ប់េគាល�ណំៈង

នៃនការវាស់ម្រែវិង និង�ង្វាា្ញ បេប្រពាះវាបាន�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីប្រពីឹត៌ើិការណៈ៍នៃនសាា្នភាពីបេស�ឋ�ិចេ និងសាា្នការណៈ៍ រ�ស់ធនាគារ។

ប្រ�តិ៌�ត៌ើកិារជារ�ូយិ�ណ័ៈណ�របេទសបេប្រ�ពីី�ុ�ារ្អាបេមរ�ិ ប្រតូ៌វិបាន�ី�របេ�ជា��ុារ្អាបេមរ�ិ បេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាសអ់ំប្រតា�ើ�រប្របា�ទ់បូេ�បេ� កាល�របិេចេទ

នៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេនាះ។ ប្រទពី្យស�មម ឬ�ំណៈុល ម្រែ�លគិត៌ជារូ�ិយ�័ណៈណបេប្រ�ពីី�ុ�ា្រអាបេមរិ� បេ�កាល�រិបេចេទនៃន របាយការណៈ៍ ប្រត៌ូវិបាន�ី�របេ� 

ជា��ុារ្អាបេមរិ�បេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាសអ់ំប្រតា�ើ�រប្របា�់នាកាល�របិេចេទនៃនរបាយការណៈប៍េនាះ។ ភាពីលបេមិ�ងពីី ការ�ើ�ររ�ូយិ�ណ័ៈណ ម្រែ�លបានបេ��ត៌បេ��ង 

ពីីការ�ី�រប្របា�់ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌។

ការ�ើ�ររូ�ិយ�័ណៈណពីីប្របា�់�ុ�ា្រអាបេមរិ� បេ�ជាម្រែខ្លួមរបេរៀល បាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� គឺ�ូ�ងបេគាល�ំណៈង បេ��ម្បីអំនុបេ�ម 

តាមច្បា�់សើពីីីគណៈបេនយយ្ នងិសវិន�មមនៃន�ម័�ជា (ម្រែខ្លួបេមសា ឆ្នាំំ្២ំ០១៦) ប្រពីមទាំងំប្រតូ៌វិបានបេធើ�បេ��ង បេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាសអ់ំប្រតា�ើ�រប្របា� ់ជាផួ�វិការ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញជាប្របា�់បេរៀលបេដ្ឋាយបេ�ងបេ�តាមអំប្រតា�ើ�រប្របា�់�ូ�ង ១�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ូចម្រែ�លបានប្រ�កាសបេដ្ឋាយ ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា 

មាន�ូចខាងបេប្រកាម ៖

ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ឆ្នាំំ្ំ២០២០

អំប្រតា�ិទ ៤.០៧៤ ៤.០៤៥

អំប្រតាមធ្យម ៤.០៦៨* ៤.០៧៧*

* អំប្រតាមធ្យមប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយការបេប្រ��ប្របាស់អំប្រតា�ី�រប្របា�់ប្រ�ចាំំនៃថិៃ ម្រែ�លបានបេចញផ្សាយធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា

ការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណទាំំងបេនះមិនម្រែមនជាមូលដ្ឋាា្ន ប្រត៌ូវិបាន��ប្រសាយថាចំនួនទឹ�ប្របា�់�ុ�ា្រអាបេមរិ� ប្រត៌ូវិបាន ឬគួរប្រត៌ូវិបានបេ�ជា ប្របា�់បេរៀល

បេ�នៃថិៃអំនាគត៌តាមអំប្រតាម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញបេនះ ឬអំប្រតា�ី�រប្របា�់បេផ្សងបេទៀត៌បេទ។

២.៤ ការ�ងគត់ិច�នួន

ចំនួនទឹ�ប្របា�់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិបាន�ងគត៌់បេ�ចំនួនប្របា�់�ុ�ា្រអាបេមរិ� (“USD”) និងម្រែខ្លួមរពាន់បេរៀល (“KH’០០០”) ម្រែ�ល

ជិត៌�ំផុត៌។

២.៥ មូលដាឋ ននៃនការដា�់�ញ្ញចូលគំា

របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រួមមានរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់សាំ្�់ការ�ណ្តាា្ល និងសាខា�នាា្�់ពីីការលុ�បេចាំលសមត៌ុល្យ និង ប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ 

សំខាន់ៗ រ�ស់អំនើសាខាទាំំងអំស់។

៣. �តង់ដារ�មី និង�តង់ដារគណធេនយយថ្លែដ៏លបានថ្លែ��ប្រមលួ
៣.១ �តង់ដារ�មី និង�តង់ដារគណធេនយយថ្លែដ៏លបានថ្លែ��ប្រមលួមានប្រ��ិទ្ធធភាពី�ុំងការយិ�រធិេចទ័្ធ

បេ�បេ��មឆ្នាំំ្ំហិិរញ្ញញវិតុ៌��ចេ��្បនូ ធនាគារបានអំនុវិតី៌សើង់ដ្ឋារថិមី ការបេធើ�វិិបេសាធន�មម និងម្រែ�សប្រមួលបេល�ចំបេពាះ CIFRSs ម្រែ�លចាំំបាច់សប្រមា�់

រយៈបេពីលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លចាំ�់បេផើ�មបេ� ឬបេប្រកាយនៃថិៃទី ១ ម្រែខ្លួម�រា ឆ្នាំំ្ំ ២០២១។

ការអំនុវិត៌ើ�ំ�ូងនៃនវិិបេសាធន�មម/ការម្រែ�លមិសើង់ដ្ឋារមិនមានផល�ះះពាល់ជាសារវិនើចំបេពាះរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេល��ម្រែលងម្រែត៌៖

• សម្បទាំនការជួលម្រែ�លទាំ�់ទងនឹង�ូវិី� ១៩ (ការបេធើ�វិិបេសាធន�មមចំបេពាះ ស.រ.ហិ.អំ.� ១៦)

• �ញ្ហាា្ជំនួសបេ��ូ�ង�រិ�ទនៃន�ំម្រែណៈទប្រមង់អំប្រតាការប្របា�់ IBOR (វិិបេសាធន�មមចំបេពាះស.រ.ហិ.អំ.� ១៦, ស.រ.ហិ.អំ.� ៩, និង 

ស.គ.� ៣៩)

៣.២  �តង់ដារ�មី វិធិេសាធំន�មម និងការ��ប្រសាយធេ�ធេលី�តង់ដារថ្លែដ៏លមានប្រសា�់ថ្លែតិមិនទាន់បានអនុវិតិត  
ធេដាយធំនាគារ

បេ�កាល�របិេចេទនៃនការអំនមុត័៌ នៃនរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិត៌ុ�ទាំងំបេនះ មានសើងដ់្ឋារថិម ីនងិវិិបេសាធន�មមសើងដ់្ឋារម្រែ�លមានប្រសា�់ នងិការ��ប្រសាយ 

�ះុម្រែនើមិនទាំន់មានប្រ�សិទធភាពីជាបេប្រច�ន ប្រត៌ូវិបានបេបាះពីុម័ផ្សាយបេដ្ឋាយ IASB។

សើង់ដ្ឋារ និងវិិបេសាធន�មមបេផ្សងបេទៀត៌ម្រែ�លមិនទាំន់មានប្រ�សិទធភាពី និងមិនប្រត៌ូវិបានអំនុវិត៌ីបេដ្ឋាយធនាគារមុនកាល�ំណៈត៌់រួមមាន៖

• CIFRS ១៧ �ិចេសន្យាធានារាា្�់រង (មានប្រ�សិទធភាពី ១ ម�រា ២០២៣)

• ការបេធើ�ចំណ្តាត៌់ថាំ្�់បេល��ំណៈុលរយៈបេពីលខ្លួួី និងរយៈបេពីលម្រែវិង- ពីន្យារបេពីលចូលជាធរមាន (វិិបេសាធន�មមបេ�បេល� ស.គ.អំ.� ១) 

(មានប្រ�សិទធភាពី ១ ម�រា ២០២៣)

• ប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ- ចំណៈូលពីីការល�់មុនបេពីលបេប្រ��ប្របាស់ (វិិបេសាធន�មមបេ�បេល� ស.គ.អំ.� ១៦) (មានប្រ�សិទធភាពី ១ ម�រា 

២០២២) 

• �ិចេសន្យាសម�គសាះ្ញ នៃថិួបេ��ម�ំបេពីញ�ិចេសន្យា (វិិបេសាធន�មមបេ�បេល� ស.គ.អំ.� ៣៧) (មានប្រ�សិទធភាពី១ ម�រា ២០២២)
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

• ឯ�សារបេ�ងទាំ�់ទងនឹងប្រ��ខ្លួណៈឌទស្សនទាំន (វិិបេសាធន�មមបេ�បេល� CIFRS ៣) (មានប្រ�សិទធភាពី ១ ម�រា ២០២២)

• សមប្ទាំនការជួលម្រែ�លទាំ�់ទងនងឹ �វូិ�ី ១៩ (ការបេធើ�វិិបេសាធន�មមចបំេពាះ ស.រ.ហិ.អំ.� ១៦) (មានប្រ�សិទធភាពី ១ បេមសា ២០២១)

• ប្រ��ខ្លួណៈឌទស្សនទាំនសប្រមា�់របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�តាម CIFRSs (មានប្រ�សិទធភាពី ១ ម�រា ២០២២)

វិិបេសាធន�មមទាំំងបេនះ មិនប្រត៌ូវិបានបេគរំពីឹងថានឹងមានផល�ះះពាល់ជាសារវិនីបេល�របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេ��យបេ��ូ�ងរយៈបេពីល នៃនការអំនុវិត៌ើ

�ំ�ូង ។

៤. ធេ�ច�ីី�ធេងុ�ធេលីធេគាលនធេ�បាយគណធេនយយ��ខាន់ៗ 
បេគាលនបេ�បាយគណៈបេនយ្យសំខាន់ៗម្រែ�លប្រតូ៌វិបានបេប្រ���ូ�ងការបេរៀ�ចំរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�ទាំំងបេនះប្រតូ៌វិបានសបេងុ��ូចខាងបេប្រកាម។ 

បេគាលនបេ�បាយគណៈបេនយយ្ទាំងំបេនះប្រតូ៌វិបានបេប្រ��ប្របាសប់្រគ�់បេពីលបេវិ�ម្រែ�លបាន�ង្វាាញ្បេ��ូ�ងរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�ទាំងំបេនះ បេល��ម្រែលងម្រែត៌

មានការ�ញ្ហាា្�់បេផ្សងពីីបេនះ។

៤.១ ប្រទ្ធពីយ��មមហិិរញ្ញញវិតិាុ និង��ណុលហិិរញ្ញញវិតិាុ
ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ និងការវា�់ថ្លែវិងដ៏��ូង

រាល់ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុល ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេផ្សងបេទៀត៌ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ�កាល�រិបេចេទ ម្រែ�លធនាគារកាា្យជាភាគី�ិចេសន្យា។

ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ឬ�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិង�ំ�ូងតាមត៌នៃមួសមប្រស�។ ចំណ្តាយប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការម្រែ�លចូលរួម បេដ្ឋាយផ្ទាា្ល់�ូ�ង

ការទិញ ឬធានានៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� (បេប្រ�ពីីប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ឬ�ំណុៈលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេ�ត៌នៃមួសមប្រស� តាមរយៈចំបេណៈញ ខាត៌) ប្រត៌ូវិ

បាន�ូ��ម្រែនុម ឬបាន��បេចញពីីត៌នៃមួសមប្រស�នៃនប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� ឬ�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� ម្រែ�លសមប្រស��ូ�ងការទទួលសាា្ល់�ំ�ូង។ 

ចណំ្តាយប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារចលូរួមបេដ្ឋាយផ្ទាាល្�ូ់�ងការទញិប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌� ឬ�ណំៈលុហិរិញ្ញញវិតុ៌� បេដ្ឋាយត៌នៃមួសមប្រសមតាមរយៈចបំេណៈញ ឬខាត៌ 

គឺប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ភាា្មបេ��ូ�ងចំបេណៈញ ឬខាត៌។

ការធេធំើីច�ណ្ដាត់ិថំា�់

បេ��ូ�ងការទទួលសាា្ល់�ំ�ូង ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ប្រតូ៌វិបានចាំត់៌ថាំ្�់តាមការវាស់ម្រែវិង រំលស់នៃថួិបេ��ម ត៌នៃមួសមប្រស�តាមចំណៈូលលមិិត៌ 

បេផ្សងៗ (“FVOCI”) ឬ FVTPL។

ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� ប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងតាមរំលស់នៃថួិបេ��ម ប្រ�សិនបេ��វា�ំបេពីញបេ�នឹងល�ុខ្លួណៈា�ូចខាងបេប្រកាមបេហិ�យមិនប្រតូ៌វិបាន �ំណៈត៌់ជា 

FVTPL បេនាះបេទ៖

• ប្រទពី្យស�មមម្រែ�លមានបេ��ូ�ងគំរូអាជីវិ�មម �ូ�ងបេគាល�ំណៈងរ�្សាទុ�បេ��ម្បីការប្រ�មូលសាច់ប្របា�់តាម�ិចេសន្យា និង

• ល�ុខ្លួណៈឌ�ិចេសន្យារ�សប់្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌� ផើលនូ់វិកាល�របិេចេទជា�់��ចំ់បេពាះលហំិរូទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លសប្រមា�ទូ់ទាំត៌ម់្រែត៌ ប្របា�ប់េ��ម 

និងការប្របា�់ (“SPPI”) ។

ប្រ�បេភិទបេនះរួមមានប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លមិនម្រែមនជានិស្សនះវិតុ៌��ូចជាប្របា�់�មេី និង�ំណៈុលម្រែ�លមានការទូទាំត៌់បេថិរ ឬអាច�ំណៈត៌់បាន 

ម្រែ�លមិនប្រត៌ូវិបាន��ប្រសង់បេ��ូ�ងទីផ្សារស�មម។ �នាា្�់ពីីការទទួលសាា្ល់�ំ�ូង ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទាំំងបេនះប្រត៌ូវិបានវាស់តាមត៌នៃមួរំលស់

បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើការប្របា�់ម្រែ�លមានប្រ�សិទធភាពី។ ការ�ញ្ញេ�ះត៌នៃមួប្រតូ៌វិបានលុ�បេចាំល ម្រែ�លមិនមានផល�ះះពាល់ជាសារវិនីនៃនការ�ញ្ញេ�ះ 

ត៌នៃមួបេនាះ។

សាច់ប្របា�់�ូ�ងនៃ� ប្របា�់�បេញ្ញញ� នងិការដ្ឋា�ប់្របា�់ត៌មើលប់េ�ធនាគារ�ណ្តាាល្ នងិធនាគារបេផ្សងៗ ឥណៈទាំន នងិ�បុេរប្រ�ទាំន នៃនការវាសម់្រែវិងតាម

នៃថិួបេ��ម��រំលស់ ភាគហិីុនវិិនិបេ�គ និងប្រទពី្យស�មមបេផ្សងៗ ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ថាំ្�់បេ��ូ�ងប្រ�បេភិទ ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនះ។ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ឧ��រណៈ៍�ំណៈុល ប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិងបេ� FVOCI លុះប្រតាម្រែត៌វាបាន�ំបេពីញនឹងល�ុខ្លួណៈឌទាំំងពីីរ�ូចខាងបេប្រកាម បេហិ�យមិនប្រត៌ូវិបាន �ំណៈត៌់ជា 

FVTPL បេនាះបេទ៖

• ប្រទពី្យស�មមម្រែ�លមានបេ��ូ�ងគំរូអាជីវិ�មម �ូ�ងបេគាល�ំណៈងរ�្សាទុ�បេ��ម្បីការប្រ�មូលសាច់ប្របា�់តាម�ិចេសន្យា និងល�់ ប្រទពី្យស�មម

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង

• ល�ុខ្លួណៈឌ�ចិេសនយ្ារ�ស់ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌� ផើលន់វូិកាល�របិេចេទជា�់�� ់ចបំេពាះលហំិរូទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លសប្រមា�ទ់ទូាំត់៌ម្រែត៌ ប្របា�ប់េ��ម 

និងការប្របា�់ (“SPPI”) ។

សប្រមា�់ការទទលួសាាល្ក់ារវិិនបិេ�គបេល�មលូធនជាបេល���ំ�ងូ ម្រែ�លមនិប្រត៌វូិបានកានក់ា�ស់ប្រមា�់ជញួ�រូ បេជ�ងសាធនាគារប្រតូ៌វិម្រែត៌ បេប្រជ�សបេរីស

ការ�ង្វាា្ញការម្រែប្រ�ប្រ�ួលនាបេពីល�នាា្�់តាមរយៈលទធផលលមិិត៌បេផ្សងៗ។ ការបេប្រជ�សបេរីសបេនះបេធើ�បេ��ងបេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល� ការវិិនិបេ�គនីមួយៗ ។

ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានកានក់ា��ូ់�ងគំរអូាជវីិ�មមខ្លួសុពីី 'ទុ�បេ��មប្បី្រ�មូល' ឬ 'ទុ�បេ��មប្បី្រ�មូល នងិល�់' បេហិ�យ ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌� 

ម្រែ�លលំហិូរសាច់ប្របា�់តាម�ិចេសន្យាមិនម្រែមនជាការទូទាំត៌់ប្របា�់បេ��ម និងការប្របា�់ម្រែត៌មួយមុខ្លួគត៌់ ប្រត៌ូវិបានគណៈនាបេ� FVTPL ។

គាះ្នឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ណ្តាមួយរ�ស់ធនាគារ ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ថាំ្�់ចូលបេ��ូ�ងប្រ�បេភិទបេនះបេទ។

បេល�សពីីបេនះ សប្រមា�់ការទទលួសាាល្ជ់ាបេល���ំ�ូង ធនាគារអាចនងឹ�ណំៈត៌ប់្រទពីយ្ស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� ម្រែ�ល�បំេពីញតាមល�ុខ្លួណៈឌ �ូ�ងការវាសម់្រែវិង

តាមរំលស់នៃថិួបេ��ម ឬតាម FVOCI ប្រ�សិនបេ��វាស់ម្រែវិងតាម FVTPL នឹងលុ��ំបាត៌់ ឬកាត៌់�នុយជាសារវិនីនូវិ ភាពីមិនសុីគាំ្ នៃនគណៈបេនយ្យ

ម្រែ�លនឹងបេ��ត៌បេ��ង ។

ការវាយតិនៃមែគ�រអូាជីីវិ�មម

ធនាគារ បេធើ�ការវាយត៌នៃមួអំំពីីបេគាល�ណំៈងនៃនគំរអូាជវីិ�មម បេល�ប្រទព្ីយស�មម�ូ�ង�ប្រមិត៌សណំៈុឥំណៈទាំននីមយួៗ បេប្រពាះគរំបូេនះ�ង្វាាញ្ �ាង្ច្បាស់

ពីីវិិធីប្រគ�់ប្រគងអាជីវិ�មម និងវិិធីផើល់ពី័ត៌៌មានបេ�អំូ�ប្រគ�់ប្រគង។ ពី័ត៌៌មានទាំំងបេនាះរួមមាន៖

• បេគាលនបេ�បាយ នងិបេគាល�ណំៈងម្រែ�លបាន�ញ្ហាា�្ស់ប្រមា�ស់ណំៈុឥំណៈទាំន នងិអំនុវិត៌ើនូវិបេគាលនបេ�បាយ ទាំងំបេនាះ។ ជាពិីបេសស

ថាបេត៌�យុទធសាស្រ្តសើរ�ស់អូំ�ប្រគ�់ប្រគង បេផ្ទាា្ត៌បេល�ការម្រែសើងរ�ចំណៈូលការប្របា�់តាម�ិចេសន្យា រ�្សានូវិទប្រមង់អំប្រតាការប្របា�់ជា�់��់

មយួ បេធើ�ឱ្្យសុសីង្វាា�្គ់ាំរ្វាង រយៈបេពីលនៃនប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� បេ�នងឹរយៈបេពីល នៃន�ណំៈលុ ម្រែ�លជាហិរិញ្ញញ�ប្ទាំនរ�សប់្រទពីយ្ស�មម

ទាំំងបេនាះ ឬការបេធើ�ឱ្្យមានលំហិូរទឹ�ប្របា�់តាមរយៈការល�់ ប្រទពី្យស�មម

• វិិធី�ូ�ងការវាយត៌នៃមួលទធផលនៃនសណំៈុឥំណៈទាំន នងិវិិធីរាយការណៈប៍េ�អូំ�ប្រគ�់ប្រគងរ�ស់ធនាគារហានិភិយ័ម្រែ�ល�ះះពាល់�លល់ទធផល

នៃនគរំូអាជីវិ�មម (នងិប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមានបេ��ូ�ងគំរូអាជីវិ�មមបេនាះ) និង យុទធសាស្រ្តសើសប្រមា�់ប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យទាំំងបេនាះ

• របេ�ៀ�ម្រែ�លអំូ�ប្រគ�់ប្រគងអាជីវិ�មមទទួលបានការទូទាំត៌់ (ឧទាំហិរណៈ៍៖ បេត៌�ការទូទាំត៌់សំណៈងម្រែផិ�បេល�ត៌នៃមួសមប្រស� នៃនប្រទពី្យស�មម

ម្រែ�លបានប្រគ�់ប្រគង ឬសាច់ប្របា�់តាម�ិចេសន្យាម្រែ�លបានប្រ�មូល) និង

• ភាពីញឹ�ញា�់ �រិមាណៈ និងរយៈបេពីលនៃនការល�់�ូ�ងប្រគាមុន មូលបេហិត៌ុនៃនការល�់បេនាះ និងការរំពីឹងទុ�អំំពីីស�មមភាពីល�់ 

នាបេពីលអំនាគត៌។ បេទាំះជា�ាង្ណ្តា�៏បេដ្ឋាយ ពីត៌័៌មានអំំពីីស�មមភាពីល�ម់និប្រតូ៌វិបានចាំត៌ទ់�ុថាដ្ឋាចប់េដ្ឋាយម្រែ�� បេ��យ �ះមុ្រែនើជាម្រែផូ�

មយួនៃនការវាយត៌នៃមួទូបេ� អំំពីីរបេ�ៀ�ម្រែ�លបេធើ�ឱ្្យសបេប្រមចបាននូវិបេគាល�ណំៈង�ូ�ងការប្រគ�់ប្រគង ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� នងិលហំិរូទ�ឹប្របា�់

រ�ស់ធនាគារ។ 

ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�សប្រមា�់ការជួញ�ូរ ឬចាំត់៌ម្រែចង បេហិ�យម្រែ�លលទធផលប្រតូ៌វិបានវាយត៌នៃមួតាមមូលដ្ឋាា្នត៌នៃមួសមប្រស� ប្រតូ៌វិបាន វាស់ម្រែវិង

តាម FVTPL បេប្រពាះប្រទព្ីយស�មមទាំំងបេនាះមិនម្រែមនសប្រមា�់ប្រ�មូលសាច់ប្របា�់តាម�ិចេសន្យា ឬមិនម្រែមនសប្រមា�់ទាំំង ការប្រ�មូលសាច់ប្របា�់

តាម�ិចេសន្យា និងសប្រមា�់ល�់បេ��យ ។  

ការវាយតិនៃមែថាធេតីិល�ហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់�ម�ិចច�នាគឺ�ប្រមា�់ទូ្ធទាត់ិថ្លែតិប្របា�់ធេដី៏ម និងការប្របា�់

ចំបេពាះបេគាល�ំណៈងនៃនការវាយត៌នៃមួបេនះ “ប្របា�់បេ��ម” គឺជាត៌នៃមួសមប្រស�នៃនប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�បេ�បេពីលទទួលសាា្ល់ជាបេល���ំ�ូង។  

“ការប្របា�់” គឺជាត៌នៃមួត៌�សូងមួយសប្រមា�់បេពីលបេវិ�នៃនការបេប្រ��ប្របាស់ទឹ�ប្របា�់ សប្រមា�់រយៈបេពីលណ្តាមួយ និងសប្រមា�់ហានិភិ័យ ម្រែ�ល
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ពា�់ពី័នធនឹង�រិមាណៈប្របា�់បេ��មបេ�ជា�់ជំពា�់�ូ�ងអំំ��ងបេពីលជា�់��់មួយ និងសប្រមា�់ការចំណ្តាយរួមទាំំងហានិភិ័យ�ូ�ងការ ផើល់�មេីជា

មូលដ្ឋាា្នបេផ្សងៗបេទៀត៌ (�ូចជាហានិភិ័យសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួល និងចំណ្តាយរ�ឋបាល) រួមទាំំងប្របា�់ចំបេណៈញ ។

បេ��ម្បីវាយត៌នៃមួថាបេត៌�លំហិូរទឹ�ប្របា�់តាម�ិចេសន្យាគឺសប្រមា�់ម្រែត៌ទូទាំត់៌ប្របា�់បេ��ម និងការប្របា�់ ធនាគារប្រតូ៌វិពិីចាំរណ្តាល�ុខ្លួណៈឌ �ិចេសន្យា

រ�ស់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� រួម�ញ្ញេ�លការវាយត៌នៃមួថាបេត៌� ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� មានល�ុខ្លួណៈឌ�ិចេសន្យាម្រែ�លអាចផ្ទាា្ស់�ើ�រ បេពីលបេវិ� ឬចំនួន

លំហិូរទឹ�ប្របា�់តាម�ិចេសន្យា ម្រែ�លអាចបេធើ�ឱ្្យខ្លួុសពីីល�ុខ្លួណៈឌនៃនការទូទាំត៌់ប្របា�់បេ��ម និងការប្របា�់ ។

�ូ�ងការវាយត៌នៃមួ ធនាគារពីិចាំរណ្តាបេល�៖

• ប្រពីឹត៌ើិការណៈ៍ជាយថាភាពីម្រែ�លអាចផ្ទាា្ស់�ើ�រចំនួន និងរយៈបេពីលនៃនលំហិូរទឹ�ប្របា�់

• ល�ុខ្លួណៈឌពីិបេសស

• ល�ុខ្លួណៈឌសងប្របា�់មុនកាល�ំណៈត៌់ និងការពីន្យារបេពីលសង

• ល�ុខ្លួណៈឌម្រែ�ល�ប្រមតិ៌ធនាគារ �ូ�ងការទាំមទាំរម�វិិញនវូិសាច់ប្របា�ពី់ីប្រទព្ីយស�មមជា��់� ់(�ចូជាឥណៈទាំនម្រែ�ល មនិអាចប្រ�មលូ

ម�វិិញបាន) និង

• ល�ណុៈៈពីិបេសសម្រែ�លម្រែ�ម្រែប្រ�ត៌នៃមតួ៌�សងូអំពំីតី៌នៃមបួ្របា�់តាមបេពីលបេវិ� (ឧទាំហិរណៈ ៍ការ�ណំៈត៌អ់ំប្រតាការប្របា�ប់េ��ងវិញិតាមកាល

�ំណៈត៌់) ។

ឥណទានថ្លែដ៏លមិនអាចប្រ�មូលម�វិញិបាន

�ូ�ង�រណៈីខួ្លួះ ឥណៈទាំនម្រែ�លផើល់បេដ្ឋាយធនាគារ ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានការពារបេដ្ឋាយប្រទព្ីយដ្ឋា�់ធានារ�ស់អំត៌ិថិិជន �៏មាន�ំហិិត៌ធនាគារ�ូ�ងការ 

ទាំមទាំរសាច់ប្របា�់ម�វិិញម្រែ�រ (ឥណៈទាំនម្រែ�លមិនអាចប្រ�មូលម�វិិញបាន)។ �ូ�ង�រណីៈបេនះ ធនាគារបេធើ�ការវិិនិចេ័យ�ូ�ងការវាយត៌នៃមួថា  

បេត៌�ឥណៈទាំនបេនាះអាចប្រ�មូលម�វិិញបានម្រែត៌ប្របា�ប់េ��ម នងិការប្របា�ឬ់បេទ។ ជាទូបេ�ធនាគារពីចិាំរណ្តាបេល�ព័ីត៌៌មានខាងបេប្រកាម�ូ�ង ការវិិនិចេយ័៖

• ថាបេត៌��ិចេសន្យាមាន�ញ្ហាា្�់ច្បាស់ពីីចំនួន និងកាល�រិបេចេទនៃនការ�ង់សង�មេីម្រែ�រ ឬបេទ

• ត៌នៃមួសមប្រស�នៃនប្រទពី្យ�ញ្ហាា្ំពា�់ពី័នធនឹងចំនួននៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមានការធានា 

• សមត៌ុភាពី និង�នះៈរ�ស់អំត៌ិថិិជន �ូ�ងការទូទាំត៌់សងតាម�ិចេសន្យា បេទាំះ�ីមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួប្រទពី្យ�ញ្ហាា្ំ�៏បេដ្ឋាយ

• ថាបេត៌�អំត៌ិថិិជនគឺជារូ�វិនើ�ុគគល ឬជាអំងគភាពីប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការសំខាន់ ឬជាអំងគភាពីម្រែ�លមានបេគាល�ំណៈងពីិបេសស 

• ហានិភិ័យរ�ស់ធនាគារ�ូ�ងការបាត៌់�ង់ប្រទពី្យស�មម ទាំ�់ទងនឹងឥណៈទាំនម្រែ�លមិនអាចប្រ�មូលម�វិិញបាន 

• ថាបេត៌�ប្រទពី្យដ្ឋា�់ធានាគឺជាប្រទពី្យទាំំងអំស់ម្រែ�លអំត៌ិថិិជនមាន ឬជាម្រែផូ�មួយនៃនប្រទពី្យស�មមបេផ្សងៗបេទៀត៌រ�ស់អំត៌ិថិិជន និង

• ថាបេត៌�ធនាគារទទួលបានអំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍ពីីប្រទពី្យស�មមបេនះ ឬបេទ។ 

អប្រ�ការប្របា�់មានប្រ��ិទ្ធធភាពី

ចំណៈូល និងចំណ្តាយការប្របា�់ប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងប្របា�់ចំបេណៈញ និងខាត៌បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើ ការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី។ "អំប្រតាការ 

ប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី" គឺជាអំប្រតាម្រែ�ល�ញ្ញេ�ះត៌នៃមួ�ា្ងជា�់��់ម្រែ�លបាា្ន់សាះ្នការទូទាំត់៌សាច់ប្របា�់នាបេពីលអំនាគត៌ ឬវិិ�័យ�័ប្រត៌តាមរយៈ 

អាយុកាលរំពីឹងទុ�រ�ស់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ល់៖

• សមត៌ុល្យបេ�ង�ុលនៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ឬ

• នៃថិួបេ��មបានរំលស់បេល��ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

បេ�បេពីលគណៈនាអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពីរ�ស់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេប្រ�ពីីឱ្នភាពីឥណៈទាំនរ�ស់ប្រទពី្យស�មមម្រែ�លបានទិញ ឬទទួលបាន 

ធនាគារបាា្ន់សាះ្ន លំហិូរសាច់ប្របា�់នាបេពីលអំនាគត៌ បេដ្ឋាយពីិចាំរណ្តាបេល�ល�ុខ្លួណៈឌ�ិចេសន្យាទាំំងអំស់នៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� �ះុម្រែនើមិនម្រែមន 

ECL។ ចបំេពាះប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លមានឱ្នភាពីបេ�បេពីលទញិ ឬ បេ�បេពីល�បេងើ�ត៌ អំប្រតាការប្របា�ប់្រ�សទិធភាពី ម្រែ�ត៌ប្រមូវិឥណៈទាំនប្រតូ៌វិបាន

គណៈនាបេដ្ឋាយបេប្រ��លំហិូរសាច់ប្របា�់នាបេពីលអំនាគត៌ម្រែ�លបានបាា្ន់សាះ្នរួមទាំំង ECL។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ការគណៈនាអំប្រតាការប្របា�់ម្រែ�លមានប្រ�សិទធភាពីរួមមាននៃថួិប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ និងនៃថួិឈូ�ល ម្រែ�លបាន�ង់ឬទទួលម្រែ�លជាម្រែផូ�សំខាន់នៃនអំប្រតា 

ការប្របា�ប់្រ�សទិធភាពី។ នៃថួិបេ��មប្រ�ត៌�ិត៌ើកិាររួមមានការចណំ្តាយ�ម្រែនុមម្រែ�លប្រតូ៌វិបាន�ងើបេ��ងបេដ្ឋាយផ្ទាាល្ប់េ�នងឹការទទលួបាន ឬបេបាះផ្សាយ 

ប្រទពី្យស�មម ឬ�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

នៃ�ែធេដី៏មបានរលំ�់ និង�មតុិលយធេ�ងដុ៏ល

ការចំណ្តាយរំលស់ រ�ស់ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� ឬ�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� គឺជាចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� ឬ�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� ប្រតូ៌វិ

បានវាស់ម្រែវិងបេ�បេពីលទទួលសាា្ល់�ំ�ូង��ការទូទាំត់៌ប្របា�់បេ��ម�ូ� ឬ��ការរំលស់�ងើរ បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើ អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី

ម្រែ�លជា ភាពីខ្លួុសគាំ្នៃនសមត៌ុល្យ�ំ�ូង និងសមត៌ុល្យចុងបេប្រកាយ បេហិ�យសប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បានបេធើ�ការម្រែ�ម្រែប្រ�បេល�សំវិិធានធនបេល�

ការខាត៌�ង់ ឥណៈទាំនម្រែ�លបានរំពីឹងទុ� (ឬសំវិិធានធនបេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួមុននៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨)។

សមតុ៌លយ្បេ�ង�ុលរ�សប់្រទពីយ្ស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� គជឺានៃថួិបេ��មបានរលំសរ់�សប់្រទពីយ្ស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� មនុបេពីលបេធើ�ការម្រែ�សប្រមួល បេល�សវិំិធានធន 

ការបាត៌់�ង់ឥណៈទាំនម្រែ�លរំពីឹងទុ�។

ការគណនាច�ណូលការប្របា�់ និងច�ណ្ដាយការប្របា�់

អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពីនៃនប្រទពី្យស�មម ឬ�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ប្រត៌ូវិបានគណៈនាបេល�ការទទួលសាា្ល់�ំ�ូងនៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ឬ�ំណៈុល 

ហិិរញ្ញញវិតុ៌�។ �ូ�ងការគណៈនាចំណៈូលនិងចំណ្តាយ អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពីប្រតូ៌វិបានអំនុវិត៌ើបេ�បេល�ចំនួនត៌បេមួ�ង�នះ�� សរុ�នៃនប្រទព្ីយស�មម 

(បេ�បេពីលម្រែ�លប្រទព្ីយបេនាះមនិមានការថិយចុះឥណៈទាំន) ឬនៃថួិបេ��មបានរលំសប់េល��ំណៈលុ។ អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សទិធភាពីប្រតូ៌វិបានម្រែ�ម្រែប្រ� ម្រែ�ល

ជាលទធផលនៃនការបាា្ន់សាះ្នបេ��ងវិិញ តាមកាល�ំណៈត៌់នៃនលំហិូរសាច់ប្របា�់នៃនអំប្រតាការប្របា�់អំម្រែណៈតត៌ បេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីការម្រែប្រ�ប្រ�ួលទីផ្សារ

អំប្រតាការប្របា�់។ អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សទិធភាពី�៏ប្រតូ៌វិបានម្រែ�ម្រែប្រ�ផងម្រែ�រ បេ�សប្រមា�់ការម្រែ�ត៌ប្រមវូិការ ការពារហានិភ័ិយបេល�ត៌នៃមួសមប្រស� នាកាល

�រិបេចេទនៃនការបេធើ�រំលស់បេល�ការពារហានិភិ័យចាំ�់បេផី�ម។

បេទាំះ�ាង្ណ្តាចបំេពាះប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� ម្រែ�លមានការថិយចុះឥណៈទាំនជា�នើ�នាា�្ប់េ�នងឹការទទួលសាាល្�់�ំងូ ប្របា�់ចណំៈលូ ការប្របា�់

ប្រតូ៌វិបានគណៈនាបេដ្ឋាយអំនុវិត៌ើអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពីចំបេពាះការចំណ្តាយរំលស់នៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�។ ប្រ�សិនបេ��ប្រទព្ីយបេនាះ ម្រែលង

មានការថិយចុះឥណៈទាំន�នាា្�់ម�ការគណៈនាចំណៈូលការប្របា�់នឹងប្រត៌ល�់បេ�មូលដ្ឋាា្នសរុ�វិិញ។

ចំបេពាះប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លមិនមានការចាំ�់អារមមណៈ៍បេល�ការទទួលសាា្ល់�ំ�ូងប្របា�់ចំណៈូលការប្របា�់ប្រតូ៌វិបានគណៈនាបេដ្ឋាយអំនុវិត៌ើ

អំប្រតាការប្របា�់ ម្រែ�លមានប្រ�សិទធភាពីម្រែ�ត៌ប្រមូវិឥណៈទាំនបេ�នឹងនៃថួិបេ��មរំលស់នៃនប្រទព្ីយ។ ការគណៈនាប្របា�់ចំណៈូលការប្របា�់មិនប្រត៌ល�់បេ� 

មូលដ្ឋាា្នសរុ�បេទបេទាំះ�ីហានិភិ័យឥណៈទាំនរ�ស់ប្រទពី្យមានភាពីប្រ�បេស�របេ��ង�៏បេដ្ឋាយ។

�ទ្ធ�ង្ហាា ញ

ចំណៈូលការប្របា�់ ម្រែ�លបាន�ំណៈត់៌បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើអំប្រតាការប្របា�់ម្រែ�លមានប្រ�សិទធិភាពីប្រតូ៌វិបាន�ង្វាា្ញបេប្រកាម ប្របា�់ចំបេណៈញ ឬ 

ខាត៌�ង់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌ ម្រែ�លរួម�ញ្ញេ�លការប្របា�់បេល�ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លវាស់ម្រែវិងតាមនៃថិួបេ��មរំលស់ ។

ចណំ្តាយការប្របា�ម់្រែ�លបាន�ំណៈត់៌បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធសីាស្រ្តសើអំប្រតាការប្របា�ម់្រែ�លមានប្រ�សិទធភិាពីប្រតូ៌វិបាន�ង្វាាញ្បេប្រកាម ប្របា�់ចបំេណៈញ ឬខាត៌�ង់

បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌ ម្រែ�លរួម�ញ្ញេ�លការប្របា�់បេល�ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លវាស់ម្រែវិងតាមនៃថិួបេ��មរំលស់ ។

ការធេធំើីច�ណ្ដាត់ិថំា�់ធេឡងីវិញិ

ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�មិនប្រតូ៌វិបានបេធើ�ចំណ្តាត់៌ថាំ្�់បេ��ងវិិញ �នាា្�់ពីីការទទួលសាាល់ត៌នៃមួ�ំ�ូងបេ��យ បេល��ម្រែលងម្រែត៌�ូ�ងអំំ��ងបេពីល ម្រែ�ល

ធនាគារផ្ទាា្ស់�ើ�រគំរូអាជីវិ�មមរ�ស់ខ្លួួ�ន �ូ�ងការប្រគ�់ប្រគងប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ។

50



របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

��ណុលហិិរញ្ញញវិតិាុ
ធនាគារចាំត៌ថ់ាំ�់្�ណំៈលុហិរិញ្ញញវិតុ៌�រ�សខួ់្លួ�ន�ចូបានវាស់ម្រែវិងតាមរលំសន់ៃថួិបេ��ម ឬ FVTPL។ �ណំៈលុហិរិញ្ញញវិតុ៌� ប្រតូ៌វិបានចាំត៌ថ់ាំ�់្តាម FVTPL 

ប្រ�សនិបេ��ប្រតូ៌វិចាំត់៌ថាំ�់្សប្រមា�់ការជញួ�ូរ ជានិស្សនះ ឬ�ណំៈលុហិរិញ្ញញវិតុ៌�បេផ្សងៗ ប្រតូ៌វិបានចាំត៌ថ់ាំ�់្�ំ�ូងតាមត៌នៃមួសមប្រស�។ �ណុំៈលហិរិញ្ញញវិតុ៌�

តាម FVTPL ប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិងតាមត៌នៃមួសមប្រស� បេហិ�យចំបេណៈញ ឬខាត៌សុទធរួមទាំំងការប្របា�់ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ ជាចំបេណៈញ ឬខាត៌។ 

�នាា�់្ពីីការទទលួសាាល្ប់េល���ំ�ូង �ណុំៈលប្រតូ៌វិបានវាសម់្រែវិងតាមរលំសន់ៃថួិបេ��មបេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើការប្របា�់ ប្រ�សទិធភាពី។ ចណំ្តាយការប្របា�់ 

ប្របា�់ចំបេណៈញ និងខាត៌បេល�ការ�ើ�ររូ�ិយ�័ណៈណ�របេទស ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ជាចំបេណៈញ ឬខាត៌។ 

ប្របា�់ចំបេណៈញ ឬខាត៌ណ្តាមួយបេល�ការឈ�់ទទួលសាា្ល់ ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ផងម្រែ�របេ��ូ�ងប្របា�់ចំបេណៈញ ឬខាត៌ ។

ការឈ�់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់

ប្រា�ព្យយសក់ម្មមហាិរ�ើវា�ុ�

ធនាគារឈ�់ទទួលសាា្ល់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេ�បេពីលម្រែ�លសិទធិ�ូ�ង�ិចេសន្យា�ូ�ងការទទួលលំហិូរទឹ�ប្របា�់ពីីប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� 

ផុត៌�ំណៈត៌់ ឬការបេផះរសិទធិទទួលលំហិូរទឹ�ប្របា�់តាម�ិចេសន្យា�ូ�ងប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ ម្រែ�លហានិភិ័យទាំំងអំស់ និងភាពីជា�មមសិទធិនៃនប្រទព្ីយស�មម

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ប្រតូ៌វិបានបេផះរ ឬ�ូ�ង�រណៈីម្រែ�លធនាគារមិនបេផះរ ឬមិនរ�្សាទុ�នូវិរាល់ហានិភិ័យ និងភាពីជា�មមសិទធិបេហិ�យវាមិនរ�្សាការប្រគ�់ប្រគង

ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ។

ចបំេពាះការឈ�់ទទលួសាាល្ប់្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌� ភាពីលបេមិ�ងរវាងត៌នៃមួបេ�ងរ�សប់្រទព្ីយស�មម (ឬត៌នៃមួបេ�ងម្រែ�លជាចំម្រែណៈ�នៃន ប្រទព្ីយស�មម

ម្រែ�លឈ�់ទទួលសាា្ល់) និងផល�ូ�នៃន (i). ត៌នៃមួត៌�សូងម្រែ�លទទួលបាន (រា�់�ញ្ញេ�លទាំំងប្រទពី្យស�មមថិមីម្រែ�លទទួលបាន ���ំណៈុលថិមី

ម្រែ�លទទួលយ�) និង (ii) ចំបេណៈញ ឬខាត៌ម្រែ�លបានទទួលសាា្ល់�ូ�ង OCI ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងចំបេណៈញ 

និងខាត៌។

បំណូុលហាិរ�ើវា�ុ�

ធនាគារឈ�់ទទួលសាា្ល់�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេ�បេពីលម្រែ�លកាត៌ពីើ�ិចេបេប្រកាម�ិចេសន្យាប្រត៌ូវិបានរំ�យ ឬលុ�បេចាំល ឬផុត៌អាណៈត៌ើិ។

ការថ្លែ�ថ្លែប្រ�ប្រទ្ធពីយ��មមហិិរញ្ញញវិតិាុ និង��ណុលហិិរញ្ញញវិតិាុ
ប្រា�ព្យយសក់ម្មមហាិរ�ើវា�ុ�

ប្រ�សិនបេ��ល�ុខ្លួណៈឌនៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិបានម្រែ�ម្រែប្រ� បេនាះធនាគារវាយត៌នៃមួថាបេត៌�លំហិូរទឹ�ប្របា�់នៃនប្រទពី្យស�មមម្រែ�លបានម្រែ�ម្រែប្រ� បេនាះ 

មានភាពីខ្លួុសគាំ្ខាា្ំង ឬបេទ។

 

ប្រ�សនិបេ��លហំិរូទ�ឹប្របា�់មានភាពីខុ្លួសគាំខ្ាា្ងំ បេនាះសទិធតិាម�ចិេសន្យាចបំេពាះលហំិរូទ�ឹប្របា�់ពីីប្រទព្ីយស�មម ហិរិញ្ញញវិតុ៌�បេ��ម ប្រតូ៌វិបាន ចាំត់៌ទុ�ថា

ផុត៌អាណៈត៌ើិ។ �ូ�ង�រណៈីបេនះប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�បេ��ម ប្រតូ៌វិឈ�់ទទួលសាា្ល់ (សូមបេម�ល(iii)) បេហិ�យប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ថិមី ប្រតូ៌វិបាន

ទទលួសាាល្ត់ាមត៌នៃមួសមប្រស��ូ�នឹងនៃថួិចំណ្តាយប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារ។ នៃថួិបេសវានានាម្រែ�លទទលួបានជាម្រែផូ�នៃនការម្រែ�ម្រែប្រ�បេនះ ប្រតូ៌វិបានរា��់ញ្ញេ�ល

�ូចខាងបេប្រកាម៖

• នៃថួិបេសវា ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានពីចិាំរណ្តា�ូ�ងការ�ំណៈត៌ត់៌នៃមួសមប្រស�នៃនប្រទព្ីយស�មមថិម ីនងិនៃថួិបេសវាម្រែ�ល ទទលួបានម�វិិញ បេល�នៃថួិចំណ្តាយ

ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ង ប្រត៌ូវិបានរា�់�ញ្ញេ�ល�ូ�ងការវាស់ម្រែវិង�ំ�ូងនៃនប្រទពី្យស�មម និង

• នៃថួិបេសវាបេផ្សងបេទៀត៌ប្រតូ៌វិបានរា�់�ញ្ញេ�ល�ូ�ងចំបេណៈញ និងខាត៌ ម្រែ�លជាម្រែផូ�មួយនៃនការចំបេណៈញ ឬខាត៌បេល�ប្រទព្ីយស�មម ម្រែ�លឈ�់

ទទួលសាា្ល់ ។ 

• ប្រ�សនិបេ��លហំិរូទឹ�ប្របា�់ប្រតូ៌វិបានម្រែ�ម្រែប្រ�បេ�បេពីលម្រែ�លអំត៌ថិិិជនជ�ួការលបំា�ម្រែផូ�ហិរិញ្ញញវិតុ៌� បេនាះបេគាល�ណំៈងនៃន ការម្រែ�ម្រែប្រ�ជាទូបេ� 

គបឺេ��មប្ទីទួលបានម�វិិញជាអំតិ៌�រមាបេល�ល�ុខ្លួណៈឌនៃន�ិចេសនយ្ាបេ��ម ជាជាង�បេងើ�ត៌ប្រទព្ីយស�មមថិម ីម្រែ�លមានល�ុខ្លួណៈឌខ្លួសុគាំខ្ាា្ងំ។ 

ប្រ�សនិបេ��ធនាគារមានគបេប្រមាងម្រែ�ម្រែប្រ�ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ�តាមរបេ�ៀ�មួយ ម្រែ�លអាចនា ំឱ្្យមានការបេល��ម្រែលងចបំេពាះលហំិរូទ�ឹប្របា�់ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រទព្ីយស�មមបេនាះ ប្រតូ៌វិបានយ�ម�ពីចិាំរណ្តាជាមនុ ថាបេត៌�ម្រែផូ�មយួនៃន ប្រទព្ីយស�មមគរួម្រែត៌ប្រត៌វូិបានល�ុបេចញពីី�ញ្ញជមីនុបេពីលបេធើ�ការម្រែ�ម្រែប្រ� 
ឬបេទ (សូមបេម�លខាងបេប្រកាមសប្រមា�ប់េគាលនបេ�បាយ ការល�ុបេចញពីី�ញ្ញជ)ី។ វិិធីសាស្រ្តសើបេនះជះឥទធពិីល�លល់ទធផលនៃនការវាយត៌នៃមួ
�រិមាណៈ បេហិ�យ�ូ�ង�រណៈីបេនះ មានន័យថា ល�ុណៈៈវិិនិចេ័យនៃនការឈ�់ទទួលសាា្ល់ប្រទពី្យ ជាទូបេ�មិនអាចអំនុវិត៌ើបានបេនាះបេទ។ 

• ប្រ�សនិបេ��ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិប្រទពីយ្ស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌វូិបានវាសម់្រែវិងតាមរលំសន់ៃថួិបេ��ម ឬ FVOCI មនិ�ណ្តាាល្ឱ្្យមាន ការឈ�ទ់ទលួសាាល្់
ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌�បេទបេនាះ បេនាះធនាគារនឹងគណៈនាបេ��ងវិិញនូវិត៌នៃមួបេ�ងនៃនប្រទព្ីយស�មម ហិរិញ្ញញវិតុ៌�ជាមុន បេដ្ឋាយបេប្រ��អំប្រតាការប្របា�់
ប្រ�សិទធភាពី�ំ�ូងនៃនប្រទពី្យស�មម និងទទួលសាា្ល់លទធផលនៃនការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ជាចំបេណៈញ ឬខាត៌។ សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�ល
មានអំប្រតាបេថិរអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី�ំ�ូងម្រែ�លបេប្រ��បេ��ម្បី គណៈនាចំបេណៈញ ឬខាត៌ពីីការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ប្រត៌ូវិបានម្រែ�ម្រែប្រ�បេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំង
ពីីល�ុខ្លួណៈឌទីផ្សារ�ចេ��្បនូ បេ�បេពីលម្រែ�លបេធើ�ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ។

• រាល់ការចំណ្តាយ ឬនៃថិួបេសវាម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ង និងនៃថិួបេសវាទទួលបាន ម្រែ�លជាម្រែផូ�មួយនៃនការម្រែ�ត៌ប្រមូវិទាំ�់ទងនឹង ត៌នៃមួបេ�ង�ុលនៃន
ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� ម្រែ�លបានបេធើ�ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ប្រតូ៌វិបានរំលស់ម្រែផិ�បេល�រយៈបេពីលម្រែ�លបេ�សល់ នៃនប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លបាន
ម្រែ�ត៌ប្រមូវិបេនាះ។

• ប្រ�សនិបេ��ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិបេនះ ប្រតូ៌វិបានបេធើ�បេ��ងបេដ្ឋាយសារម្រែត៌អំតិ៌ថិិជនជ�ួការលបំា�ម្រែផូ�ហិរិញ្ញញវិតុ៌� បេនាះចំបេណៈញ ឬខាត៌ប្រតូ៌វិបាន�ង្វាាញ្
ជាមួយគាំ្នឹងការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនៃនប្រទពី្យស�មម។ �ូ�ង�រណៈីបេផ្សងបេទៀត៌ វាប្រតូ៌វិបាន�ង្វាា្ញជាចំណៈូលការប្របា�់ ម្រែ�ល
គណៈនាបេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី ។ 

បំណូុលហាិរ�ើវា�ុ�

ធនាគារ ឈ�់ទទួលសាា្ល់�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បេ�បេពីលម្រែ�លល�ុខ្លួណៈឌរ�ស់វាប្រត៌ូវិបានម្រែ�ត៌ប្រមូវិ បេហិ�យលំហិូរទឹ�ប្របា�់នៃន�ំណៈុល ម្រែ�លបាន
ម្រែ�ត៌ប្រមូវិបេនាះមានភាពីខុ្លួសគាំ្ខាា្ំង។ �ូ�ង�រណៈីបេនះ �ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌�ថិមី ប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់តាមត៌នៃមួសមប្រស�។ ភាពី លបេមិ�ងរវាងត៌នៃមួ
បេ�ងនៃន�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមិនប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់ និងត៌នៃមួត៌�សូង ប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងចំបេណៈញ និងខាត៌។ ត៌នៃមួត៌�សូង
រួមមានប្រទព្ីយស�មមមិនម្រែមនហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លបានបេផះរ (ប្រ�សិនបេ��មាន) និងការទទួលយ��ំណៈុលរួមទាំំង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លបាន 
ម្រែ�ត៌ប្រមូវិថិមី។

ប្រ�សនិបេ��ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ�ំណៈលុហិរិញ្ញញវិតុ៌�បេនះមនិបេធើ�ឱ្្យមានការឈ�់ទទលួសាាល្ប់េទ បេនាះរលំសន់ៃថួិបេ��មនៃន�ំណៈលុ ប្រតូ៌វិគណៈនាបេ��ងវិិញ បេដ្ឋាយបេធើ�
អំ�្បហារលំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លបានម្រែ�ម្រែប្រ� តាមអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី�ំ�ូង បេហិ�យលទធផលនៃនការចំបេណៈញ ឬខាត៌ ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់
បេ��ូ�ងចំបេណៈញ និងខាត៌។ សប្រមា�់�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌�មានអំប្រតាអំបេថិរ អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី�ំ�ូងម្រែ�លបេប្រ�� បេ��ម្បីគណៈនាចំបេណៈញ ឬ
ខាត៌ពីីការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ប្រត៌ូវិបានម្រែ�ម្រែប្រ�បេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីល�ុខ្លួណៈឌទីផ្សារ�ចេ��្បនូ បេ�បេពីលម្រែ�លបេធើ�ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ។ រាល់ការចំណ្តាយ និងនៃថិួបេសវា
ម្រែ�លបេ��ត៌មាន ប្រតូ៌វិបានទទលួសាាល្ជ់ាការម្រែ�ត៌ប្រមវូិបេ�បេល�ត៌នៃមួបេ�ងនៃន�ំណៈលុ នងិរលំសត់ាមរយៈ-បេពីលម្រែ�លបេ�សលន់ៃន�ំណៈលុហិរិញ្ញញវិតុ៌�
ម្រែ�លបានម្រែ�ត៌ប្រមូវិបេដ្ឋាយគណៈនាអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពីបេ��ងវិិញបេល�ឧ�រ�ណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។ 

ការកាត់ិ�ង

ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� អាចប្រតូ៌វិកាត់៌�ងគាំ្បាន និងប្រតូ៌វិ�ង្វាា្ញជាចំនួនសុទធបេ��ូ�ងរបាយការណ៍ៈសាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិតុ៌�  
លុះប្រតាម្រែត៌ធនាគារមានសិទធិតាមច្បា�់បេ��ម្បីបេធើ�ការកាត់៌�ងគាំ្បាន និងមាន�ំណៈងបេធើ�ការទូទាំត់៌បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�មូលដ្ឋាា្នចំនួន បេ�សល់សុទធ 
ឬ�៏ទទួលសាា្ល់ប្រទពី្យស�មម និងទូទាំត៌់�ំណៈុល�ូ�ងបេពីល�ំណ្តាលគាំ្។ 
 
ការវា�់ថ្លែវិងតិនៃមែ�មប្រ��

ត៌នៃមួសមប្រស� គឺជាត៌នៃមួម្រែ�លនឹងទទួលបានបេដ្ឋាយការល�់ប្រទព្ីយស�មម ឬត៌នៃមួម្រែ�លបានទូទាំត់៌ចំបេពាះការបេផះរ�ំណៈុលបេ��ូ�ងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ
ធមមតា រវាងអូំ�ចលូរមួ�ូ�ងទផីស្ារ នាកាល�របិេចេទនៃនការវាសម់្រែវិងបេ��ូ�ងទផីស្ារបេគាល ឬ�ូ�ង�រណៈមីនិមានទីផស្ារបេគាល គយឺ�ទផីស្ារជាអាទភិាពី
�ំផុត៌ ម្រែ�លធនាគារអាច�ំណៈត់៌រ�បានបេ�កាល�រិបេចេទនៃនការវាស់ម្រែវិងបេនាះ។ ត៌នៃមួសមប្រស�រ�ស់�ំណៈុល �ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីហានិភ័ិយការមិន
អំនុវិត៌ើកាត៌ពីើ�ិចេ។ 

ធនាគារវាសម់្រែវិងត៌នៃមួសមប្រស�រ�ស់ឧ��រណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�មយួ បេដ្ឋាយបេប្រ��សប្រមង់ត៌នៃមួបេ��ូ�ងទផីស្ារស�មមរ�ស់ឧ��រណៈប៍េនាះ ប្រ�សនិបេ��មាន។ 
ទីផ្សារមួយចាំត៌់ទុ�ជាទីផ្សារស�មម ប្រ�សិនបេ��ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការរ�ស់ប្រទពី្យស�មម ឬ�ំណៈុល បេ��ត៌បេ��ងញឹ�ញា�់ បេហិ�យទំហិំប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការមានភាពី
ប្រគ�់ប្រគាន់�ូ�ងការផើល់ពី័ត៌៌មានត៌នៃមួជាបេទៀងទាំត៌់។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រ�សិនបេ��ពំុីមានសប្រមង់ត៌នៃមួបេ��ូ�ងទីផ្សារស�មមបេទ បេនាះធនាគារប្រតូ៌វិបេប្រ���បេចេ�បេទសវាយត៌នៃមួណ្តាម្រែ�លអាចបេប្រ��ប្របាស់ទិនូន័យម្រែ�លអាច

អំបេងើត៌បានជាអំតិ៌�រមា និងកាត់៌�នុយនូវិការបេប្រ��ប្របាស់ទិនូន័យម្រែ�លមិនអាចអំបេងើត៌បាន។ �បេចេ�បេទសវាយត៌នៃមួម្រែ�លបានបេប្រជ�សបេរីសប្រតូ៌វិ

រមួ�ញ្ញេ�លនវូិ�តាាទ្ាំងំអំស់ម្រែ�លអូំ�ចូលរួម�ូ�ងទីផ្សារនឹងពិីចាំរណ្តាបេ��ូ�ងការ�ំណៈត៌ត់៌នៃមួ។ ភិសើ�តាង�ល៏�ំិផតុ៌ សប្រមា�ត់៌នៃមួសមប្រស�រ�ស់

ឧ��រណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�មួយ បេ�បេពីលទទលួសាាល្ជ់ាបេល���ំ�ូង ជាទូបេ�គជឺាត៌នៃមួប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារ មាននយ័ថា ជាត៌នៃមួសមប្រស�នៃនផលត៌�សងូបាន

ផើល់ឱ្្យ ឬបានទទួល។

ប្រ�សិនបេ��ធនាគារ�ំណៈត់៌ថា ត៌នៃមួសមប្រស�បេ�បេពីលទទួលសាា្ល់ ជាបេល���ំ�ូង ខ្លួុសពីីត៌នៃមួប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ បេហិ�យត៌នៃមួសមប្រស�បេនះ ពំុីមាន

ភិសើ�តាងម��ញ្ហាា�្ ់តាមរយៈសប្រមង់ត៌នៃមួ�ូ�ងទីផស្ារស�មម ចបំេពាះប្រទព្ីយស�មម ឬ�ំណៈលុម្រែ�លប្រសបេ�ៀងគាំ ្ឬ�ត៏ាមរយៈ �បេចេ�បេទសវាយត៌នៃមួ 

ម្រែ�ល�ូ�ងបេនាះទិនូន័យម្រែ�លមិនអាចអំបេងើត៌បាន ពា�់ពី័នធនឹងការវាស់ម្រែវិង ប្រត៌ូវិបានសនមត៌ថាមិនសារវិនី �ូបេចូះឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិវាស់ម្រែវិង

ជាបេល���ំ�ូងតាមត៌នៃមួសមប្រស� បេដ្ឋាយម្រែ�ត៌ប្រមូវិតាមរយៈការពីន្យារនូវិភាពីខុ្លួសគាំ្រវាងត៌នៃមួ សមប្រស�បេ�បេពីលទទួលសាា្ល់ជាបេល���ំ�ូង 

និងត៌នៃមួប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ។ �នាា្�់ម�បេទៀត៌ ភាពីខ្លួុសគាំ្បេនាះគឺប្រត៌ូវិទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ង ចំបេណៈញ ឬខាត៌ម្រែផិ�បេល�អាយុកាលរ�ស់ឧ��រណៈ៍បេនាះ 

�៏�ះុម្រែនើមិនឱ្្យ យូរជាងការវាយត៌នៃមួតាមរយៈទិនូន័យទីផ្សារម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន ឬបេ�បេពីល�ញ្ញេ�់ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេនាះបេទ។ 

ប្រ�សនិបេ��ប្រទព្ីយស�មម ឬ�ំណុៈលម្រែ�លប្រតូ៌វិបានវាសម់្រែវិងតាមត៌នៃមួសមប្រស� មានត៌នៃមួល� ់នងិត៌នៃមួទិញបេនាះធនាគារវាស់ម្រែវិង ប្រទព្ីយស�មម នងិ

សាា្នភាពីម្រែវិងតាមត៌នៃមួល�់ បេហិ�យវាស់ម្រែវិង�ំណៈុល និងសាា្នភាពីខ្លួួីតាមត៌នៃមួទិញ។ 

សំណៈុំប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមានហានិភិ័យទីផ្សារ និងហានិភិ័យឥណៈទាំន ម្រែ�លប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ម្រែចងបេដ្ឋាយ ធនាគារ 

តាមមូលដ្ឋាា្នចំនួនសុទធម្រែ�លមានហានិភិ័យទីផ្សារ ឬហានិភិ័យឥណៈទាំន ប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងតាមមូលដ្ឋាា្ននៃនត៌នៃមួ ម្រែ�លនឹងទទួលបានបេដ្ឋាយ

ការល�ប់្រទព្ីយស�មមម្រែ�លមានសាាន្ភាពីម្រែវិង (ឬការទូទាំត់៌សង�ូ�ងការបេផះរប្រទពីយ្ស�មមសទុធម្រែ�លមានសាាន្ភាពីខីួ្លួ) សប្រមា�់ហានភ័ិិយជា��់�។់ 

ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិប្រត៌មឹ�ប្រមិត៌ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� នងិ�ណុំៈលហិរិញ្ញញវិត៌ុ� មានន័យថា ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិត៌នៃមួល�-់ទិញ ឬការម្រែ�ត៌ប្រមូវិហានភិិយ័ឥណៈទាំន 

ម្រែ�ល�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីការវាស់ម្រែវិងតាមមូលដ្ឋាា្នត៌នៃមួសុទធ គឺប្រតូ៌វិបានម្រែ�ងម្រែច� តាមប្រទព្ីយស�មម និង�ំណៈុលនីមួយៗ តាមមូលដ្ឋាា្នការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ

ហានិភិ័យម្រែ�លពា�់ពី័នធ នៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�នីមួយៗ នៃនប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលបេនាះ។

ត៌នៃមួសមប្រស�នៃន�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌�មានល�ុណៈៈអាចទាំមទាំរសងតាមត៌ប្រមូវិការ (ឧទាំហិរណៈ៍ ប្របា�់�បេញ្ញញ�ចរនី) គឺមិនប្រតូ៌វិតិ៌ចជាងចំនួន

ទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លប្រត៌ូវិ�ង់តាមត៌ប្រមូវិការបេទ បេដ្ឋាយប្រត៌ូវិបេធើ�អំ�្បហារចាំ�់ពីីនៃថិៃ�ំ�ូងម្រែ�លចំនួនទឹ�ប្របា�់អាចប្រត៌ូវិបាន�ង់។

ធនាគារទទួលសាាល្ក់ារបេផះររវាង�ប្រមិត៌នៃនឋានានបុ្រ�មត៌នៃមួសមប្រស� បេ�ចងុការយិ�របិេចេទនៃនរបាយការណៈអំ៍ំ��ងបេពីលម្រែ�លការផ្ទាាស់្�ើ�រ បាន

បេ��ត៌បេ��ង។

 
ឱ្យនភាពីនៃនតិនៃមែ

ធនាគារទទួលសាា្ល់សំវិិធានធនបេល�ការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ចំបេពាះឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌� ម្រែ�លមិនបានវាស់ម្រែវិងតាម FVTPL 

�ូចខាងបេប្រកាម៖ 

• ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� គឺជាឧ��រណៈ៍�ំណៈុល និង

• �ិចេសន្យាឥណៈទាំនម្រែ�លបានបេបាះផ្សាយ។

ពីុំមានការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងការវិិនិបេ�គមូលធនបេ��យ។ 

ធនាគារវាសម់្រែវិងសវិំិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់ តាមចនួំនម្រែ�លបេសម�នឹងការរពឹំីងទ�ុបេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន បេពីញអាយកុាល បេល��ម្រែលង គណៈនី

ខាងបេប្រកាមម្រែ�លប្រត៌ូវិវាស់ម្រែវិងតាមការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនរយៈបេពីល ១២ ម្រែខ្លួ៖ 

• ការវិិនិបេ�គបេល�មូល�ប្រត៌�ំណៈុល ម្រែ�លប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់ថាមានហានិភិ័យឥណៈទាំនទាំ� នាកាល�រិបេចេទរាយការណៈ៍ និង

• ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេផ្សងបេទៀត៌ (បេប្រ�ពីីភិត៌ិសន្យាប្រត៌ូវិទទួល) ម្រែ�លហានិភិ័យឥណៈទាំនមិនបានបេ��នបេ��ងជាសារវិនី ចាំ�់តាំងពីីការ

ទទួលសាា្ល់បេល���ំ�ូង។ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ១២ ម្រែខ្លួ គឺជាម្រែផូ�នៃនការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ម្រែ�ល�ណ្តាា្លម�ពីីប្រពឹីត៌ើិការណៈ៍ខ្លួ�ខាន 

សងប្របា�់�ូ�ងរយៈបេពីល ១២ ម្រែខ្លួ �នាា្�់ពីីកាល�រិបេចេទរាយការណ៍ៈ។ ឧ��រណ៍ៈហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លបានទទួលសាា្ល់តាមការរំពឹីងទុ�បេល�ការ 

ខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ១២ ម្រែខ្លួ ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ទុ�ជា “ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�សុិត៌�ូ�ង�ំណ្តា�់កាលទី១”។

ការរពំីងឹទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនមយួអាយកុាល (Life time ECL) គជឺាការរំពឹីងទ�ុបេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ម្រែ�លអាច�ណ្តាាល្ ម�

ពីីប្រពីឹត៌ើិការណៈ៍ខ្លួ�ខានសងប្របា�់ �ូ�ងរយៈបេពីលនៃនអាយុកាលរំពីឹងទុ� (expected life) នៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។ ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ម្រែ�ល

បានទទលួសាាល់្ តាមការរពឹំីងទ�ុបេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនបេពីញមយួអាយកុាល �ះមុ្រែនើមិនម្រែមនជាឥណៈទាំនម្រែ�លមានឱ្នភាពីនៃន ត៌នៃមួ (credit 

impaired) ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ទុ�ជា “ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�សុិត៌បេ��ូ�ង�ំណ្តា�់កាលទី ២។

បេ�កាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍ ធនាគារវាយត៌នៃមួថាបេត៌�ហានិភិ័យឥណៈទាំននៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� បានបេ��នបេ��ងជាសារវិនី ចាំ�់តាំងពីីការ

ទទួលសាា្ល់បេល���ំ�ូង។ បេធើ�ការ�ំណៈត៌់ពីីការបេ��នបេ��ងនូវិហានិភ័ិយឥណៈទាំនជាសារវិនើ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�សាា្នភាពីនៃន ឧ��រណ៍ៈហិិរញ្ញញវិត៌ុ� 

អំូ�ខ្លួេី និងទីតាំងភិូមិសាស្រ្តសើ។

ធនាគារបេធើ�ការពីចិាំរណ្តាថា ការបេ��នបេ��ងនៃនហានភ័ិិយឥណៈទាំនជាសារវិនើបេ��ត៌បេ��ងបេនាបេពីលប្រទព្ីយស�មមមានការខ្លួ�ខានសងបេល�សពីី៣០នៃថិៃ

នៃន នៃថិៃ�ំណៈត់៌។ ចនួំននៃថិៃផុត៌�ំណៈត់៌ការសង ប្រតូ៌វិរា�ច់ាំ�់តាងំពីីកាល�រិបេចេទផតុ៌�ំណៈត់៌�ំ�ូង�ងិស ់ម្រែ�លចំនួនទ�ឹប្របា�់សងទាំងំអំសមិ់នទាំន់

បានទទួល។ កាល�រិបេចេទផតុ៌�ណំៈត៌ស់ង ប្រតូ៌វិបាន�ំណៈត៌ប់េដ្ឋាយមនិរមួ�ញ្ញេ�លបេ�បេល�បេពីលបេវិ�អំនុបេប្រគាះណ្តាមួយសប្រមា�់អំត៌ថិិិជនបេ��យ។

ប្រ�សិនបេ��ហានិភិ័យឥណៈទាំនមិនបានបេ��នបេ��ងជាសារវិនី ចាំ�់តាំងពីីការទទួលសាា្ល់បេល���ំ�ូង បេនាះសំវិិធានធនបេល�ការបាត៌់�ង់ ប្រត៌ូវិបាន

វាស់ម្រែវិងតាមត៌នៃមួបេសម�នឹងការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ១២ ម្រែខ្លួ។

ការវា�់ថ្លែវិងការរពឹំីងទុ្ធ�ធេលីការខាតិ�ង់ឥណទាន

ការរពំីងឹទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន គជឺាការបាាន់្សាះន្ប្រ�ូបា�ី�លបីេត៌មធ្យមនៃនការបាត៌�់ង់ឥណៈទាំន។ ការរពំីងឹទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន 

ប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិង�ូចខាងបេប្រកាម៖

• ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លមិនមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនាកាល�រិបេចេទរាយការណៈ៍៖ ជាត៌នៃមួ�ចេ��្បនូនៃន�ងើះសាច់ប្របា�់ទាំំងអំស់ 

(បេពាលគឺភាពីខ្លួុសគាំ្រវាងលំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លជំពា�់ធនាគារប្រស�តាម�ិចេសន្យា និងលំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លធនាគារ រំពីឹងទុ�ថានឹង

ទទួលបាន)។ 

• ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនាកាល�របិេចេទរាយការណៈ៖៍ ជាភាពីខ្លួសុគាំរ្វាងត៌នៃមួបេ�ង�លុ នងិត៌នៃមួ �ចេ��្បនូនៃន

លំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លរំពីឹងទុ�នាបេពីលអំនាគត៌។ 

• �ចិេសនយ្ាឥណៈទាំនម្រែ�លបេ�សល៖់ ជាត៌នៃមួ�ចេ��ប្នូនៃនភាពីខុ្លួសគាំរ្វាងលំហិរូទឹ�ប្របា�់តាម�ចិេសនយ្ាម្រែ�លជពំា� ់ធនាគារ ប្រ�សនិបេ��

អំូ�កាន់កា�់�ិចេសន្យាឥណៈទាំនបាន��ឥណៈទាំនបេប្រ�� និងលំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លធនាគារ រំពីឹងទុ�ថានឹងទទួលបាន។

និយមន័យនៃនការខ�ខាន�ង

ធនាគារចាំត៌់ទុ�ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមានការខ្លួ�ខានសងបេ�បេពីលម្រែ�ល៖

• អូំ�ខ្លួេីមិនមានលទធភាពីសងចំបេពាះកាត៌ពីើ�ិចេឥណៈទាំនរ�ស់ខួ្លួ�នទាំំងប្រសុង បេដ្ឋាយមិនពីឹងម្រែផិ�បេ�បេល�ការល�់ប្រទព្ីយដ្ឋា�់ ធានាបេ��ម្បី

ទូទាំត៌់សង (ប្រ�សិនបេ��មានប្រទពី្យដ្ឋា�់ធានា) ឬ

• អំូ�ខ្លួេីមាននៃថិៃម្រែ�លហិួសការ�ំណៈត៌់សងបេល�សពីី ឬបេសម�នឹង ៩០ នៃថិៃ សប្រមា�់�មេីរយៈបេពីលម្រែវិង ឬមាននៃថិៃម្រែ�លហិួសកាល �ំណៈត៌់សង

បេល�សពីី ឬបេសម�នឹង ៣១ នៃថិៃ សប្រមា�់�មេីរយៈបេពីលខ្លួួីបេ�បេល�កាត៌ពីើ�ិចេជាសារវិនើណ្តាមួយរ�ស់ធនាគារ ឬ

• បេ�បេពីលអូំ�ខ្លួេនិីងបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញនូវិ�មេ ីម្រែ�លជាលទធផលនៃនការ�្សយ័ធន បេដ្ឋាយសារម្រែត៌អំសមតុ៌ភាពីសង�ូ�ងកាត៌ពីើ�ិចេឥណៈទាំន។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ទិ្ធនន័ំយ ការ�នមតិ និង�ធេចច�ធេទ្ធ�ធេប្រ�ី�ប្រមា�់ការវាយតិនៃមែឱ្យនភាពីនៃនតិនៃមែ

សមាសធាត៌ុសំខាន់ៗ �ូ�ងការវាស់ម្រែវិងការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន គឺបានម�ពីីអំបេថិរ�ូចខាងបេប្រកាម៖

• ប្រ�ូបា�ី�លីបេត៌នៃនការខ្លួ�ខានសង (“PD”);

• ការបាត៌់�ង់ម្រែ�ល�ណ្តាា្លម�ពីីការខ្លួ�ខានសង (“LGD”) និង

• ទំហិំនៃនការខ្លួ�ខានសង (“EAD”)

ECL សប្រមា�់សមត៌លុយ្�ូ�ង�ណំ្តា�់កាលទី ១ ប្រតូ៌វិបានគណៈនាបេដ្ឋាយផលគុណៈនៃន PD ១២ ម្រែខ្លួ នងឹ LGD នងឹ EAD។ ECL បេពីញអាយកុាល 

ប្រត៌ូវិបានគណៈនាបេដ្ឋាយផលគុណៈនៃន PD បេពីញអាយុកាល នឹង LGD នឹង EAD។

គរំូសុិត៌ិប្រត៌ូវិបានបេប្រ��ប្របាស់បេ��ម្បីវិិភាគទិនូន័យប្រ�មូលបាន រួច�បេងើ�ត៌នូវិការបាា្ន់សាះ្ន PD បេពីញអាយុកាល ម្រែ�លបេ�សល់ និងថាបេត៌�សមត៌ុល្យ

ទាំំងបេនាះរំពីឹងថាម្រែប្រ�ប្រ�ួល�ា្ងណ្តាបេល�រយៈបេពីលបេនាះ។

LGD គឺជាឥរិ��ទនៃនភាពីអាចបាត៌់�ង់ប្រ�សិនបេ��មានការខ្លួ�ខានសង។ ធនាគារបាា្ន់សាះ្នល�ុខ្លួណៈឌ LGD បេ�ងតាមប្រ�វិត៌ើិនៃន 

អំប្រតាការប្រ�មូលប្រត៌ល�់ពីីអំតិ៌ថិិជនខ្លួ�ខានសង។ គំរូ LGD ប្រតូ៌វិបានពីិចាំរណ្តាបេល�រចនាសម័័នធអាទិភាពីនៃនការទាំមទាំរសំណៈងវិិស័យម្រែ�ល 

អំតិ៌ថិិជនសុិត៌បេ� ចំណ្តាយបេល�ការប្រ�មូលពីីប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ំ ម្រែ�លជាម្រែផូ�មួយនៃនប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�។ សប្រមា�់ឥណៈទាំន ម្រែ�លការពារបេដ្ឋាយ

ប្រទពី្យអំនុបាត៌ឥណៈទាំនបេធៀ�នឹងត៌នៃមួប្រទពី្យ�ញ្ហាា្ំ (“LTV”) គឺជាល�ុខ្លួណៈឌមួយ�ូ�ងការ�ំណៈត៌់ LGD។ ការបាា្ន់សាះ្ន LGD ប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិង

សប្រមា�់វិិស័យបេផ្សងៗគាំ្ បេហិ�យសប្រមា�់ឥណៈទាំនបេគហិដ្ឋាា្ន គឺអាប្រស័យបេល�ការម្រែប្រ�ប្រ�ួលត៌នៃមួអំចលនប្រទពី្យ។ ត៌នៃមួទាំំងបេនាះនឹងប្រតូ៌វិ 

បានគណៈនាបេដ្ឋាយអំ�្បហារ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី។

EAD ត៌ំណ្តាងឱ្្យត៌នៃមួសមត៌ុល្យបេ�បេពីលមានការខ្លួ�ខានសង។ ធនាគារទាំញយ� EAD ពីីសមត៌ុល្យ�ចេ��្បនូរ�ស់អំតិ៌ថិិជន និងភាពី 

អាច ម្រែប្រ�ប្រ�ួលបេល�សមត៌លុយ្�ចេ��ប្នូពីីការ�ងស់ង ម្រែ�លអំនុញ្ហាាត្៌តាម�ិចេសនយ្ា នងិបេ��ត៌បេចញពីីការ�ង់រលំស។់ EAD នៃនប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ� 

គឺត៌នៃមួបេ�ង�ុលបេ�បេពីលមានការខ្លួ�ខានសង។

សប្រមា�ក់ាត៌ពីើ�ិចេឱ្្យខ្លួេ ីEAD គសឺមត៌លុយ្អំនាគត៌ម្រែ�លអាច��បេប្រ��ប្របាសត់ាម�ចិេសនយ្ា ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានបាាន្ស់ាះន្តាមការសបេងើត៌ពីីប្រ�វិត៌ើ ិនងិ

ការពី្យា�រណៈ៍នាបេពីលខាងមុខ្លួ។ សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ខ្លួួះ EAD ប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយគំរូនៃនសមត៌ុល្យម្រែ�លអាចបេ��ត៌បេ��ងបេ�បេពីល

បេវិ�បេផ្សងគាំ្បេដ្ឋាយបេប្រ���បេចេ�បេទសសុិត៌ិ។ 

�ូចការបេរៀ�រា�់ខាងបេល� បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការបេប្រ��ប្របាស់ PD ១២ ម្រែខ្លួ សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ំណ្តា�់កាលទី១ ធនាគារវាស់ម្រែវិងការ រំពីឹង

ទ�ុបេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន បេដ្ឋាយពីចិាំរណ្តាបេល�ហានភិិយ័នៃនការខូ្លួចខាត៌បេល�រយៈបេពីលបេពីញបេលញនៃន�ិចេសនយ្ា (រួម�ញ្ញេ�លទាំងំ រយៈបេពីល

ពីន្យាប្រ�សនិបេ��មាន) ម្រែ�លមានហានិភ័ិយបេល�ឥណៈទាំន បេទាំះ�ីជា�ូ�ងបេគាល�ណំៈងប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយឥណៈទាំន�ប៏េដ្ឋាយ ធនាគារពីចិាំរណ្តា

បេល�រយៈបេពីលម្រែ�លម្រែវិងជាង។ រយៈបេពីល ម្រែ�លម្រែវិង�ំផុត៌ គឺគិត៌ប្រត៌ឹមនៃថិៃ ម្រែ�លធនាគារមានសិទធិបេ��ម្បីទាំមទាំរការ

សងប្រត៌��់នៃនឥណៈទាំន ឬ�ញ្ញេ�់�ិចេសន្យាផើល់ឥណៈទាំន ឬការធានា ។

ប្រទ្ធពីយ��មមហិិរញ្ញញវិតិាុថ្លែដ៏លបានធេរៀ�ច�ធេឡងីវិញិ

ប្រ�សនិបេ��ល�ុខ្លួណៈឌនៃនប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌វូិបានចរចាំ ឬម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ឬប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមានប្រសា�់ ប្រតូ៌វិបានជំនសួបេដ្ឋាយ ប្រទព្ីយស�មម

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ថិមី បេដ្ឋាយសារសាា្នភាពីលំបា�ម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់អំត៌ិថិិជនបេនាះការវាយត៌នៃមួប្រតូ៌វិបានបេធើ�បេ��ង បេ��ម្បីវាយត៌នៃមួថា បេត៌�ប្រទព្ីយស�មម

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�គួរម្រែត៌ប្រត៌ូវិឈ�់ទទួលសាា្ល់ ឬបេទ បេហិ�យ ECL ប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិង�ូចខាងបេប្រកាម៖

• ប្រ�សិនបេ��ការបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញ មិននាំឱ្្យឈ�់ទទួលសាា្ល់ប្រទព្ីយស�មមម្រែ�លមានប្រសា�់បេទ បេនាះលំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�ល រំពឹីងទុ�ថា

បេ��ត៌មានពីីប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លបានម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ប្រតូ៌វិបាន�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងការគណៈនា�ងើះខាត៌នៃនសាច់ប្របា�់ពីីប្រទព្ីយស�មមម្រែ�ល

មានប្រសា�់។ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

• ប្រ�សនិបេ��ការបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញ នាឱ្ំ្យមានការឈ�់ទទលួសាាល្ប់្រទព្ីយស�មមម្រែ�លមានប្រសា�់ បេនាះត៌នៃមួសមប្រស� រពំីងឹទ�ុនៃនប្រទព្ីយស�មម

ថិមបីេនាះ ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ទុ�ជាលំហិូរទឹ�ប្របា�់ចុងបេប្រកាយទទួលបានពីីប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� �ចេ��្បនូបេ�បេពីលម្រែ�លឈ�់ទទួលសាា្ល់។ 

ចនំនួទឹ�ប្របា�់បេនះប្រតូ៌វិបាន�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងការគណៈនា�ងើះខាត៌សាចប់្របា�់ពីីប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ��ចេ��ប្នូ ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានបេធើ�អំ�ប្ហារ

ពីីកាល�របិេចេទរំពីងឹទ�ុនៃនការឈ�ទ់ទលួសាាល្ប់េ�កាល�របិេចេទ រាយការណៈ ៍បេដ្ឋាយបេប្រ��អំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សទិធភាពីបេ��មនៃនប្រទព្ីយស�មម

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ចេ��្បនូ ។

បេ�នៃថិៃទី២៨ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជាបានបេចញសារាចរម្រែណៈនំាបេលខ្លួ ធ៧-០២១-២៣១៤ សើីពីីការបេធើ�ចំណ្តាត៌់ថាំ្�់ និងការ

បេធើ�សំវិិធានធនឥណៈទាំនសាា្របេ��ងវិិញ។ បេ�នៃថិៃទី១៨ ម្រែខ្លួម�រា ឆ្នាំំ្ំ២០២២ សិកាា្សា�មួយរវាងធនាគារ និងសាា្�័នហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទាំំងអំស់ 

("BFIs") ប្រតូ៌វិបានប្របារពីធបេ��ងបេប្រកាមសមាគមធនាគារបេ��ម័�ជា និងធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា បេ��ម្បីជួយ�ល់ធនាគារ និងសាា្�័នហិិរញ្ញញវិតុ៌�

ទាំំងអំស់ �ូ�ងការអំនុវិត៌ើសារាចររ�ស់ពួី�បេគ និងបេ��ម្បីពីិភា�្សាអំំពីី�ញ្ហាា្ជា�់ម្រែសើងពា�់ពី័នធបេផ្សងបេទៀត៌។ �នាា្�់ពីីសិកាា្សា�បេនះ 

ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជាបានជូន�ំណៈឹង�ល់ធនាគារ និងសាា្�័នហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទាំំងអំស់ តាមរយៈលិខ្លួិត៌បេលខ្លួ ធ៧-០២២-១៦៧ ចុះនៃថិៃទី២០ ម្រែខ្លួ 

ម�រា ឆ្នាំំ្ំ២០២២ សើីពីីការពីន្យារបេពីលនៃនការ�ញ្ញជ�នរបាយការណៈ៍ ប្រ�ចាំំម្រែខ្លួរហូិត៌�ល់នៃថិៃទី១០ ម្រែខ្លួ�ុមៈៈ ឆ្នាំំ្ំ២០២២ និងការផ្ទាា្ស់�ើ�រទិនូន័យ

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ម្រែ�លប្រត៌ូវិបេប្រ��បេ� ម្រែខ្លួម�រា ឆ្នាំំ្ំ២០២២ �ូ�ងចំបេណ្តាមបេផ្សងបេទៀត៌។

ប្រទ្ធពីយ��មមហិិរញ្ញញវិតិាុថ្លែដ៏លមានឱ្យនភាពីតិនៃមែ

បេ�កាល�រិបេចេទរាយការណៈ៍នីមួយៗ ធនាគារវាយត៌នៃមួថាបេត៌�ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លបាន�ត៌់ប្រតាតាមរំលស់នៃថិួបេ��ម និង�ំណៈុល ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ម្រែ�លបាន�ត៌់ប្រតាតាម FVOCI មានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ឬបេទ (ម្រែ�លប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់ជា “ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ំណ្តា�់កាលទី ៣”។ ប្រទពី្យស�មម

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិបានចាំត់៌ទុ�ថាមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ បេ�បេពីលម្រែ�លប្រពឹីត៌ើិការណៈ៍មួយ ឬបេប្រច�នបានបេ��ត៌បេ��ងម្រែ�លនាំឱ្្យមានផល�ះះពាល់ជា 

អំវិិជជមានបេ�បេល�លំហិូរទឹ�ប្របា�់នាបេពីលអំនាគត៌ម្រែ�លរំពីឹងទុ� នៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�)។

ភិសើ�តាងម្រែ�ល�ញ្ហាា្�់ថាប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�មានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ រួមមានទិនូន័យម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន�ូចខាងបេប្រកាម៖ 

• ការលំបា�ម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ា្ងខាា្ំងរ�ស់អំត៌ិថិិជន ឬអំូ�បេបាះផ្សាយ

• ការ�ំពាន�ិចេសន្យា �ូចជាការខ្លួ�ខានមិនបានសង ឬហិួសកាល�ំណៈត៌់

• ការបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញបេល�ល�ុខ្លួណៈឌនៃនការផើល់ឥណៈទាំន�ល់អំត៌ិថិិជន ម្រែ�លធនាគារមិនយល់ប្រពីម

• អំត៌ិថិិជនទំនងនឹង�្ស័យធន ឬប្រត៌ូវិបេរៀ�ចំហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេ��ងវិិញជាថិមី

• ការបាត៌់�ង់ទីផ្សារស�មមសប្រមា�់មូល�ប្រត៌បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការលំបា�ម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

ឥណៈទាំនម្រែ�លប្រតូ៌វិបានបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញ បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ភាពីមិនប្រ�ប្រ�ត៌ីបេ��ូ�ងល�ុខ្លួណៈឌរ�ស់អំតិ៌ថិិជន ប្រតូ៌វិបានចាំត់៌ទុ�ជាឥណៈទាំន មាន

ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ លុះប្រតាម្រែត៌មានភិសើ�តាង�ញ្ហាា្�់ថាហានិភិ័យនៃនការមិនទទួលបានលំហិូរទឹ�ប្របា�់តាម�ិចេសន្យាបានថិយចុះ ជាសារវិនី និង

មិនមានសុចនា�រណ៍ៈបេផ្សងបេទៀត៌ម្រែ�លនាំឱ្្យមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ។ �ម្រែនុមបេល�បេនះ ឥណៈទាំនម្រែ�លហិួសកាល�ំណៈត់៌សង ៩០ នៃថិៃ ឬបេល�ស

ពីីបេនះ ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ទុ�ជាឥណៈទាំនមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ បេទាំះ�ីជានិយមន័យនៃនការហិួសកាល�ំណៈត៌់សងម្រែ�លច្បា�់ បាន�ំណៈត៌់បេផ្សងគាំ្

�៏បេដ្ឋាយ ។

��វិធិានធំន�ប្រមា�់ការរពឹំីងទុ្ធ�ធេលីការខាតិ�ង់ឥណទាន ធេ��ុំងរបាយការណ៍សាា នភាពីហិិរញ្ញញវិតិាុ
សំវិិធានធននៃនការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន ប្រតូ៌វិបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិត៌ុ�សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� 

ម្រែ�លវាស់ម្រែវិងតាមរំលស់នៃថិួបេ��ម បេដ្ឋាយបេធើ�ការកាត៌់�ងពីីត៌នៃមួបេ�ង�ុលនៃនប្រទពី្យស�មម។ 

ការលុ�ធេចាំល

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផើល់�ល់អំតិ៌ថិិជនប្រត៌ូវិបានលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី (មួយម្រែផូ� ឬទាំំងប្រសុង) បេ�បេពីលមិនមានការរំពីឹងទុ�ថាអាចប្រ�មូល 

បានម�វិិញនូវិ ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនាះទាំំងប្រសុង។ �រណៈីបេនះមានជាទូបេ� បេ�បេពីលធនាគារ�ំណៈត៌់ថាអំូ�ខ្លួេីពីុំមានប្រទពី្យស�មម ឬប្រ�ភិពី

ចំណៈូលណ្តាម្រែ�លអាច�បេងើ�ត៌បាននូវិលំហូិរទឹ�ប្របា�់ប្រគ�់ប្រគាន់ បេ��ម្បីទូទាំត់៌សងនូវិចំនួនម្រែ�លប្រតូ៌វិលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី។ ការវាយត៌នៃមួបេនះ ប្រតូ៌វិ

បេធើ�បេ��ងតាម�ប្រមិត៌ប្រទពី្យស�មមនីមួយៗ។ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ទឹ�ប្របា�់ប្រ�មូលបានម�វិិញបេល�ចំនួនម្រែ�លបានលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី ប្រតូ៌វិ�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងខ្លួះង់ “ការខាត៌�ង់សុទធពីីឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួឧ��រណ៍ៈ 

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�” បេ��ូ�ងចំបេណៈញ ឬខាត៌ និង OCI។ 

ប្រទពីយ្ស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លបានលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី បេ�ម្រែត៌ត៌ប្រមូវិឱ្្យមានស�មមភាពីទាំមទាំរសងម�វិិញ បេ��ម្បីអំនុបេ�មតាមនីតិ៌វិិធីរ�ស់ធនាគារ

�ូ�ងការប្រ�មូលទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លបេ�ជំពា�់។ 

៤.២ សាច់ប្របា�់

សាច់ប្របា�់រួមមានសាច់ប្របា�់�ូ�ងនៃ� និងសមត៌ុល្យបេ�ធនាគារ រួមទាំំងប្របា�់�បេញ្ញញ�តាមការត៌ប្រមូវិមានហានិភិ័យ�ម្រែប្រម�ប្រមួលត៌នៃមួត៌ិចត៌ួច។

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់សមមូលប្រត៌ូវិបានបេ�ង�ូ�ងត៌នៃមួនៃថិួបេ��មម្រែ�លបានរំលស់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

៤.៣ ប្របា�់�ធេញ្ញញីជាមួយធំនាគារធេផុសង

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ជាមួយធនាគារបេផ្សង គឺប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់តាមនៃថិួបេ��មរំលស់��ឱ្នភាពីត៌នៃមួនៃនចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លមិនអាចប្រ�មូលបាន។

៤.៤ ប្របា�់តិមកល់�មចា�់

ប្របា�់ត៌មើល់តាមច្បា�់ ប្រតូ៌វិបានរ�្សាទុ�បេ�ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជាប្រស�តាមច្បា�់សើីពីីប្រគឹះសាា្នធនាគារ និងហិិរញ្ញញវិតុ៌�នៃនប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ� 

�ម័�ជា និងប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់ជាភាគរយនៃនបេ��មទុនអំ�្ប�រមា និងប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំត៌ិថិិជនម្រែ�លត៌ប្រមូវិបេដ្ឋាយធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា។

៤.៥ ឥណទាន និង�ុធេរប្រ�ទាន

“ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន” ម្រែ�ល�ង្វាា្ញបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិតុ៌� រួម�ញ្ញេ�លឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន ម្រែ�លប្រតូ៌វិបាន 

វាស់ម្រែវិងតាមរំលស់នៃថួិបេ��ម។ ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងបេល���ំ�ូងតាមត៌នៃមួសមប្រស� �ូ�ចំណ្តាយប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការម្រែ�ល 

បេ��ត៌បេ��ងបេដ្ឋាយផ្ទាា្ល់ បេហិ�យនាបេពីល�នាា្�់ប្រត៌ូវិ�ត៌់ប្រតាតាមរំលស់នៃថិួបេ��ម បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី។

៤.៦ ការវិនិិធេ�គធេផុសង

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងបេទៀត៌ ប្រត៌ូវិបាន�ត៌់ប្រតាតាមត៌នៃមួបេ��ម ��ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួម្រែ�លមិនអាចប្រ�មូលម�វិិញបាន។ 

 
៤.៧ ធេដី៏មទុ្ធន

ភាគហិីនុធមមតា ប្រតូ៌វិបានចាំត់៌ថាំ�្ជ់ាមលូធន។ នៃថួិបេ��ម�ម្រែនុមផ្ទាាល្�ូ់�ងការ�បេញ្ញេញភាគហិីនុ ប្រតូ៌វិបានទទួលសាាល្ប់េដ្ឋាយកាត៌ប់េចញពីី មលូធន

�នាា�់្ពីី��ពីនធរចួ។ ភាគហិីនុ�នៃទបេទៀត៌ប្រតូ៌វិបានចាំត៌ថ់ាំ�់្ជាមលូធន នងិ/ឬ �ណំៈលុ ម្រែផិ�បេល�សមាសធាត៌បុេស�ឋ�ចិេនៃន ឧ��រណៈទ៍ាំងំបេនាះ។ 

ការម្រែ�ងម្រែច�បេ�អំូ�កាន់កា�់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ថាំ្�់ជាឧ��រណៈ៍មូលធន ប្រត៌ូវិបានទូទាំត៌់បេដ្ឋាយ ផ្ទាា្ល់ពីីមូលធន។ 

៤.៨ ការខាតិ�ង់�ងគរ

ការខាត៌�ង់�ងគររួមមានចំបេណៈញ ឬខាត៌�ូ�ងការិយ�រិបេចេទឆ្នាំំ្ំចាំស់ និងការិយ�រិបេចេទ�ចេ��្បនូ។

៤.៩ ទុ្ធន�ប្រមងុ�ម�ទ្ធ�បញ្ញញតិតិ
ទនុ�ប្រមុងតាម�ទ�ប្ញ្ញញតិ៌ើ ប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌បេល�ភាពីខុ្លួសគាំរ្វាងសវិំិធានធន ប្រស�តាម ស.រ.ទ.ហិ.អំ.� នងិសវិំិធានធនតាម�ទ�ប្ញ្ញញត៌ើ ិប្រស�តាម

ប្រ�កាសរ�ស់ធនាគារជាតិ៌នៃន�ម័�ជា បេលខ្លួ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុះនៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៧ និងសារាចរម្រែណៈនាំបេលខ្លួ ធ៧-០១៨-០០១ 

ស.រ.�.ណៈ ចុះនៃថិៃទី១៦ ម្រែខ្លួ�ុមៈៈ ឆ្នាំំ្ំ២០១៨ សើីពីីចំណ្តាត៌់ថាំ្�់។ ហានិភិ័យឥណៈទាំន និងសំវិិធានធនបេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ សប្រមា�់ប្រគឹះសាា្ន

ធនាគារ នងិហិរិញ្ញញវិតុ៌�។ ប្រស�តាមប្រ�ការ ៧៣ ប្រគឹះសាាន្ប្រតូ៌វិបេប្រ�ៀ�បេធៀ�សំវិិធានធន ម្រែ�លគណៈនាតាមប្រ�ការ ៤៩ �ល់ ប្រ�ការ ៧១ ជាមួយនឹង

សំវិិធានធនម្រែ�លគណៈនាតាមប្រ�ការ ៧២ និងប្រត៌ូវិ�ត៌់ប្រតា�ូចខាងបេប្រកាម៖
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

(i) �ូ�ង�រណៈីម្រែ�លសំវិិធានធនតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ម្រែ�លគណៈនាតាមប្រ�ការ ៧២ ទាំ�ជាងសំវិិធានធនម្រែ�លគណៈនាតាមប្រ�ការ ៤៩ 

�ល់ ប្រ�ការ ៧១ បេនាះប្រគឹះសាា្នប្រត៌ូវិ�ត៌់ប្រតាសំវិិធានធន ម្រែ�លប្រត៌ូវិគណៈនាអំនុបេ�មតាម ស.រ.ទ.ហិ.អំ.� និង 

(ii) �ូ�ង�រណៈីម្រែ�លសំវិិធានធនតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ម្រែ�លគណៈនាតាមប្រ�ការ ៧២ ខ័្លួស់ជាងសំវិិធានធនម្រែ�លគណៈនាតាមប្រ�ការ ៤៩  

�ល់ ប្រ�ការ ៧១ បេនាះប្រគឹះសាា្នប្រតូ៌វិ�ត់៌ប្រតាសំវិិធានធន ម្រែ�លប្រត៌ូវិគណៈនាតាម ស.រ.ទ.ហិ.អំ.� និងបេផះរចំនួនលបេមិ�ង បេនាះពីី 

ប្របា�់ចំបេណៈញរ�្សាទុ� ឬគណៈនីខាត៌�ងគរបេ�ទុន�ប្រមុងតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ �ូ�ងខ្លួះង់មូលនិធិភាគទុននិ�នៃនរបាយការណៈ៍សាា្នភាពី

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។ 

ទុន�ប្រមុងតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិមិនប្រត៌ូវិបាន�ញ្ញេ�ល�ូ�ងការគណៈនាមូលធនផ្ទាា្ល់សុទធរ�ស់ធនាគារបេ��យ។

៤.១០ ប្រទ្ធពីយ�មបតិតិ និង�រកុិារ
ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ និងការវា�់ថ្លែវិង

ម្រែផូ�នៃនប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិងតាមត៌នៃមួបេ��ម ��រំលស់�ងគរ និងការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ�ងគរ។

ចំណ្តាយនៃថួិបេ��មរួម�ញ្ញេ�លទាំំងការចំណ្តាយបេដ្ឋាយផ្ទាា្ល់បេ�បេល�ការទិញប្រទព្ីយ និងការចំណ្តាយបេដ្ឋាយផ្ទាា្ល់បេផ្សងៗបេទៀត៌ �ូ�ងការនាំយ� 

ប្រទព្ីយស�មមបេ��ូ�ងល�ុខ្លួណៈឌម្រែ�លអាចបេប្រ��ប្របាស់ម្រែ�លបានបេប្រគាងទុ� និងនៃថួិបេ��មនៃនការរុះបេរី និងផ្ទាា្ស់�ី�រទី�ម្រែនួង និងការសាា្រទីតាំង ម្រែ�ល

ពីួ�បេគសុិត៌បេ�។ នៃថិួបេ��មនៃនប្រទពី្យ�មមម្រែ�លបានសាងសង់បេដ្ឋាយខ្លួួ�នឯង ប្រត៌ូវិរួម�ញ្ញេ�លទាំំងនៃថិួបេ��មសមាា្រៈ និង�មាា្ំងពីល�មមផ្ទាា្ល់ ផងម្រែ�រ។ 

ចំបេពាះប្រទពី្យស�មមម្រែ�លមានល�ុណៈៈប្រគ�់ប្រគាន់ ការចំណ្តាយបេល�ប្របា�់�មេីប្រត៌ូវិបានបេធើ�មូលធន�មមប្រស�តាមបេគាល នបេ�បាយគណៈបេនយ្យ

បេល�នៃថួិបេ��មប្របា��់មេ។ី នៃថួិបេ��ម�អ៏ាចរមួ�ញ្ញេ�លទាំងំការបេផះរមូលធន ម្រែ�លជាចបំេណៈញ ឬខាត៌ណ្តាមយួផងម្រែ�រ បេល�ការការពារហានិភិយ័លហំិរូ

សាច់ប្របា�់ម្រែ�លមានល�ុណៈៈសម្បត៌ើិប្រគ�់ប្រគាន់ចំបេពាះរូ�ិយ�័ណៈណ�របេទសទាំ�់ទងនឹងការទិញប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ។

ការទិញ�មមវិិធី�ុំពី្យ�ទ័រម្រែ�លមានសារៈសំខាន់ចំបេពាះមុខ្លួង្វារម្រែ�លទាំ�់ទងនឹង�រិកាា្រ ប្រត៌ូវិបានបេធើ�មូលធន�មមជាម្រែផូ�មួយនៃន�រិកាា្របេនាះ។

ប្រ�សនិបេ��ម្រែផូ�ជាសារវិនើណ្តាមយួនៃនប្រទព្ីយសមប្ត៌ើ ិនងិ�រកិាារ្ទាំងំបេនាះ មានអាយកុាលបេប្រ��ប្របាសខ់្លួសុពីីគាំ ្ម្រែផូ�ទាំងំបេនាះប្រត៌វូិបានដ្ឋា�់ ជាម្រែផូ�

បេដ្ឋាយម្រែ�� (សមាសភាពីចម្បង) នៃនប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ។

 
ច�ណ្ដាយ�នាា �់

ចបំេណៈញ ឬខាត៌ពីីការល�់នៃនប្រទព្ីយ នងិ�រិកាារ្ណ្តាមួយ ប្រតូ៌វិបាន�ណំៈត់៌បេដ្ឋាយភាពីខ្លួសុគាំរ្វាងសាច់ប្របា�ទ់ទលួបានពីីការល�់ នងិត៌នៃមួបេ�ង

នៃនម្រែផូ�បេនាះ បេហិ�យប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ជាចំណៈូលបេផ្សងៗ “ចំណៈូលបេផ្សងៗ” និង “ចំណ្តាយបេផ្សងៗ” បេ��ូ�ងចំបេណៈញ ឬខាត៌។

នៃថិួបេ��មនៃនការផ្ទាា្ស់�ើ�រធាត៌ុមួយម្រែផូ�នៃនប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ ម្រែ�លបានទទួលសាា្ល់រួចម�បេហិ�យ ប្រត៌ូវិបាន�ូ��ញ្ញេ�ល បេ��ូ�ង ត៌នៃមួបេ�ង

នៃនម្រែផូ�បេនាះ ប្រ�សិនបេ��វាអាចមានលទធភាពីផើល់នូវិអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍បេស�ឋ�ិចេ នាបេពីលអំនាគត៌�ល់ធនាគារ បេហិ�យត៌នៃមួ រ�ស់វាអាចបេធើ�ការ

វាសម់្រែវិងបានបេដ្ឋាយភាពីអាចបេជឿជា�ប់ាន។ ត៌នៃមួបេ�ង នៃនធាតុ៌ម្រែ�លបានជំនួសបេនាះ ប្រតូ៌វិឈ�់ទទួលសាាល្ជ់ា ចបំេណៈញ ឬខាត៌។ រាល់ចណំ្តាយ

�ូ�ងការម្រែថិទាំបំ្រ�ចាំនំៃថិៃបេផ្សងៗ ប្រតូ៌វិបានទទលួសាាល្ជ់ាចំបេណៈញ ឬខាត៌ បេ��ូ�ងរបាយការណៈ ៍លទធផល�ូ�ងការិយ�រិបេចេទម្រែ�លបានបេ��ត៌បេទ្ប�ង។

រលំ�់

រំលស់ គឺម្រែផិ�បេ�បេល�នៃថួិបេ��មនៃនប្រទព្ីយស�មម ��ត៌នៃមួសំណៈល់រ�ស់វា។ សមាសធាត៌ុសំខាន់ៗ នៃនប្រទព្ីយស�មមនីមួយៗ ប្រតូ៌វិបានវាយត៌នៃមួ  

បេហិ�យប្រ�សិនបេ��សមាសធាតុ៌មួយមានអាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់ខុ្លួសគ្ំាពីីប្រទព្ីយស�មមម្រែ�លបេ�សល់សមាសធាតុ៌បេនាះប្រតូ៌វិបានបេធើ�បេ��ងដ្ឋាច់បេដ្ឋាយម្រែ��។

រំលស់ ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ថាជាការចំណ្តាយបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំបេណៈញ ឬខាត៌បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើរលស់បេថិរបេល�អាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់

ម្រែ�លបានបាា្ន់សាះ្ននៃនសមាសធាត៌ុនីមួយៗ នៃនប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ។
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ប្រទព្ីយស�មមម្រែ�លបានជួល ប្រតូ៌វិបានរំលស់រយៈបេពីលជួល ឬអាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់រ�ស់វាមួយណ្តាម្រែ�លខីួ្លួជាងបេល��ម្រែលងម្រែត៌មានបេហិតុ៌ផល

ច្បាស់�ស់ថា ធនាគារនឹងទទួលបាន�មមសិទធិបេ�ចុង�ញ្ញេ�់នៃនរយៈបេពីលនៃនការជួល។ �ីទំបេនរមិនប្រត៌ូវិបានរំលសល់បេនាះបេទ។

រលំស់ ប្រតូ៌វិបានទទលួសាាល្ច់ាំ�់ពីីកាល�រិបេចេទម្រែ�លប្រទព្ីយ នងិ�រិកាារ្ប្រតូ៌វិបានត៌បេមួ�ង នងិអាចបេប្រ��ប្របាសប់ាន ឬប្រទព្ីយស�មមម្រែ�លបាន សាងសង់ 

ចាំ�់ពីីការិយ�រិបេចេទម្រែ�លប្រទពី្យស�មមបេនាះប្រត៌ូវិបាន�ញ្ញេ�់ និងអាចបេប្រ��ប្របាស់បាន។

ការបាា្ន់សាះ្នអាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់សប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទ�ចេ��្បនូមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ឆ្នាំំ្ំ

ការម្រែ�លមិបេល��ី អាយុកាលបេស�ឋ�ិចេ ឬរយៈបេពីល�ិចេសន្យារយៈបេពីលខ្លួួី

បេប្រគឿងសង្វាា្រឹម និងបេប្រគឿង�រិកាា្រ ៥

�រិកាា្រការិ�ល័យ ៥

�រិកាា្រ�ុំពី្យ�ទ័រ និងពី័ត៌៌មានវិិទ្យា ៣

�នយនី ៥

 

វិិធសីាស្រ្តសើរលំស ់បេល�អាយកុាលបេប្រ��ប្របាស ់នងិត៌នៃមួសណំៈល ់ប្រតូ៌វិបានវាយត៌នៃមួនាចងុការយិ�របិេចេទនៃនរបាយការណៈ ៍នងិនយិត័៌ភាពី ប្រ�សិនបេ��

សមប្រស�។

៤.១១ ប្រទ្ធពីយ��មមអរ�ីូ

ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ី ម្រែ�លរួមមាននៃថិួបេ��មអាជាា្�័ណៈណ�ុំពី្យ�ទ័រម្រែ�លបានទិញ និងម្រែថួិបេ��មពា�់ពី័នធបេផ្សងបេទៀត៌ ប្រត៌ូវិបាន�ត៌់ប្រតាតាមនៃថិួបេ��ម��រំលស ់

�ងគរ និងការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ�ងគរ ប្រ�សិនបេ��មាន។ អាជាា្�ណៈណ�ំុពី្យ�ទ័រម្រែ�លបានទិញប្រតូ៌វិបានបេធើ�មូលធន�មមតាមមូលដ្ឋាា្ននៃថិួបេ��ម  

ម្រែ�លបានបេ��ត៌បេ��ង�ូ�ងការទិញ�មមវិិធីជា�់��់បេនាះម�បេប្រ��ប្របាស់។ 

ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ីប្រត៌ូវិបាន��រំលស់បេ�តាមការបាា្ន់សាះ្នអាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់ពីី ៣ ឆ្នាំំ្ំ តាមវិិធីសាស្រ្តសើរំលស់បេថិរ។

នៃថិួបេ��មពា�់ពី័នធនឹងការ�បេងើ�ត៌ ឬម្រែថិទាំំ�មមវិិធី�ុំពី្យ�ទ័រ ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ជាចំណ្តាយបេ�បេពីលបេ��ត៌បេ��ង។

៤.១២ ការទូ្ធទាត់ិជាមុន

ការទូទាំត់៌ជាមុន សំបេ�ឱ្្យការចំណ្តាយម្រែ�លមិនទាំន់បេ��ត៌បេ��ង �ះុម្រែនើបាន�ង់ជាសាច់ប្របា�់រួចបេហិ�យ។ ការ�ង់ប្របា�់ជាមុនប្រតូ៌វិបាន�ត់៌ប្រតា

�ំ�ូងជាប្រទពី្យស�មម និងវាសម់្រែវិងតាមចំនួនសាច់ប្របា�់ម្រែ�លបាន�ង់។ �នាា�់ម� ទាំំងបេនះប្រត៌ូវិបានគិត៌បេ�បេល�ប្របា�់ចំបេណៈញ ឬការបាត៌់�ង់ 

បេដ្ឋាយសារពីួ�វាប្រត៌ូវិបានបេប្រ��ប្របាស់�ូ�ងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ ឬផុត៌�ំណៈត៌់ជាមួយនឹងបេពីលបេវិ�។

៤.១៣ ឱ្យនភាពីនៃនតិនៃមែរ��់ប្រទ្ធពីយ��មមមិនថ្លែមនហិិរញ្ញញវិតិាុ
ត៌នៃមួបេ�ងនៃនប្រទព្ីយស�មមមិនម្រែមនហិរិញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារ បេប្រ�ពីីពីនធពីន្យារជាប្រទព្ីយស�មម ប្រតូ៌វិបានប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យបេ��ងវិិញបេ�រាល ់ការយិ�រិបេចេទ

រាយការណៈ៍នីមួយៗ បេ��ម្បី�ំណៈត៌់ថាបេត៌�មានសញ្ហាា្ណៈណ្តាមួយម្រែ�ល�ង្វាា្ញថា ប្រទពី្យស�មមទាំំងបេនាះមានឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ឬបេទ។ ប្រ�សិនបេ��

មានសញ្ហាាណ្ៈបេនាះបេ��ត៌បេ��ង បេនាះការបាាន់្សាះន្បេល�ត៌នៃមួម្រែ�លអាច ប្រ�មលូម�វិិញបានរ�សប់្រទព្ីយស�មមប្រតូ៌វិបាន បេធើ�បេ��ង។ ចបំេពាះប្រទព្ីយស�មម

អំរូ�ីម្រែ�លមានអាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់មិន�ំណៈត់៌ ឬមិនទាំន់ អាចបេប្រ��ប្របាស់បាន ត៌នៃមួម្រែ�លអាចប្រ�មូល ម�វិិញបានប្រតូ៌វិបេធើ�ការបាា្ន់សាះ្នជា

បេរៀងរាល់ឆ្នាំំ្ំ�ូ�ងបេពីលម្រែត៌មួយ។ ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពី នៃនត៌នៃមួ ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ ប្រ�សិនបេ�� ត៌នៃមួបេ�ងរ�ស់ប្រទពី្យស�មម ឬឯ�តា�បេងើ�ត៌

សាច់ប្របា�់ ធំជាងការបាា្ន់សាះ្នត៌នៃមួ ម្រែ�លអាចប្រ�មូលម�វិិញបាន។ 
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ត៌នៃមួម្រែ�លអាចប្រ�មូលម�វិិញបានរ�ស់ប្រទពី្យស�មម ឬឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់ គឺជាត៌នៃមួម្រែ�លធំជាងរវាងត៌នៃមួបេប្រ��ប្របាស់ និងត៌នៃមួ សមប្រស� 

��ចំណ្តាយបេ��ម្បីល�់បេចញ។ �ូ�ងការបាា្ន់ប្រ�មាណៈត៌នៃមួបេប្រ��ប្របាស់ ការបាា្ន់សាះ្នលំហិូរទឹ�ប្របា�់នាបេពីលអំនាគត៌ ប្រត៌ូវិបាន បេធើ�អំ�្បហារបេ�

នឹងត៌នៃមួ�ចេ��្បនូ បេដ្ឋាយបេប្រ��អំប្រតាការប្របា�់មុន�ង់ពីនធ ម្រែ�ល�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងការបាា្ន់ប្រ�មាណៈត៌នៃមួបេពីលបេវិ��ូ�ងល�ុខ្លួណៈឌ ទីផ្សារ�ចេ��្បនូ និង

ហានិភិ័យជា�់��់សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមទាំំងបេនាះ ឬឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់។

សប្រមា�់បេគាល�ំណៈងនៃនការបេធើ�បេត៌សីបេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ប្រទពី្យស�មមប្រតូ៌វិបានដ្ឋា�់�ញ្ញេ�លគាំ្ជាប្រ�ុមត៌ូចៗ ម្រែ�លអាច�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់ បានពីី

ការ�នើការបេប្រ��ប្របាស់ បេដ្ឋាយមិនពីឹងម្រែផិ�ខាា្ំងបេល�លំហិូរទឹ�ប្របា�់នៃនប្រទពី្យស�មម ឬឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់។

ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ប្រតូ៌វិបានទទលួសាាល់្ជាចំបេណៈញ ឬខាត៌។ ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនៃនឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់ ប្រតូ៌វិបាន

ម្រែ�ងម្រែច�បេដ្ឋាយ កាត៌់�នុយត៌នៃមួបេ�ងនៃនត៌នៃមួបេ�រ៍�បេឈាះ្ះរ�ស់ឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់ (ប្រ�ុមនៃនឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់) ជាមុន បេហិ�យ

�នាា�់្ម�បេ��ម្បីកាត់៌�នុយត៌នៃមួបេ�ងនៃនប្រទព្ីយស�មម �នៃទបេទៀត៌បេ��ូ�ងឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់ (ប្រ�ុមនៃនឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់) បេល�មូលដ្ឋាាន្

សមាមាប្រត៌។

ការខាត៌�ងប់េល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ម្រែ�លទទួលសាាល្�ូ់�ងបេពីល�នួងផតុ៌បេ� ប្រតូ៌វិបានបាាន្ប់្រ�មាណៈរាលក់ាល�របិេចេទនៃនការរាយការណៈ ៍ថាបេត៌�មាន 

សញ្ហាា្ណៈណ្តាមួយម្រែ�លការខាត៌�ង់បានថិយចុះ ឬម្រែលងមានការខាត៌�ង់ត៌បេ�បេទៀត៌។ ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ប្រត៌ូវិ�ត៌់ប្រតា�ស្រ្តញ្ហាា្ស 

ម�វិិញ ប្រ�សិនបេ��មានការម្រែប្រ�ប្រ�ួលត៌នៃមួបាា្ន់សាះ្នម្រែ�លបេប្រ��ប្របាស់បេ��ម្បី�ំណៈត៌់ត៌នៃមួម្រែ�លអាចប្រ�មូលម�វិិញបាន។ ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពី

នៃនត៌នៃមួ ប្រតូ៌វិបាន�ត៌់ប្រតា�ស្រ្តញ្ហាា្សម�វិិញ ប្រតឹ៌ម�ប្រមិត៌មួយម្រែ�លមិនបេធើ�ឱ្្យត៌នៃមួបេ�ងរ�ស់ប្រទពី្យស�មមបេនះ មិនបេល�សពីីត៌នៃមួបេ�ងម្រែ�លប្រតូ៌វិ

�ំណៈត៌់ (��រំលស់) �ូ�ង�រណៈីពីុំមានការទទួលសាា្ល់ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ។ 

៤.១៤ ភិតិិ�នាជួីល

បេ�បេពីលចាំ�ប់េផើ�ម�ិចេសន្យា ធនាគារបេធើ�ការវាយត៌នៃមួថាបេត៌��ិចេសន្យាមយួមានទប្រមង់ជាភិតិ៌សនយ្ាម្រែ�រ ឬបេទ។ �ចិេសន្យាជាទប្រមង់មាន ភិតិ៌សនយ្ា 

ប្រ�សិនបេ���ិចេសន្យាផីល់សិទធិប្រគ�់ប្រគងការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មមជា�់��់មួយ�ូ�ងរយៈបេពីល�ំណៈត៌់មួយ ជាថិូ�រនឹងត៌នៃមួ

ត៌�សូង ។

 

បេ��ម្បីវាយត៌នៃមួថាបេត៌��ិចេសន្យាផីល់សិទធិប្រគ�់ប្រគងការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មមជា�់��់ ធនាគារបេធើ�ការវាយត៌នៃមួ ថាបេត៌�៖ 

• �ិចេសន្យាមានជា�់ពា�់ពី័នធនឹងការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មមជា�់��់ ឬបេទ ម្រែ�លបេនះអាច�ញ្ហាា្�់�ា្ងជា�់��់ ឬ ប្រ�បេ�ល បេហិ�យ

គួរមានល�ុណៈៈរូ�វិនីបេដ្ឋាយម្រែ�� ឬត៌ំណ្តាងសមត៌ុភាពីផលិត៌សារវិនី រ�ស់ប្រទពី្យស�មមបេនាះ។ ប្រ�សិនបេ��អំូ�ផគត៌់ផគង់មានសិទធិផីល់

ប្រទពី្យស�មមជំនួសជាសារវិនី�ូ�ងរយៈបេពីលបេប្រ��ប្របាស់ បេនាះប្រទពី្យស�មមមិនម្រែមនមាន ល�ុណៈៈជាប្រទពី្យស�មមជា�់��់បេនាះបេទ

• ធនាគារ មានសិទធិទទួលបានអំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍បេស�ឋ�ិចេជាសារវិនី ពីីការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម �ូ�ងរយៈបេពីលនៃនការបេប្រ��ប្របាស់ និង

• ធនាគារមានសទិធ�ិញ្ហាាក្ារបេប្រ��ប្របាសប់្រទព្ីយស�មម។ ធនាគារមានសិទធបិេនះ បេ�បេពីលម្រែ�លធនាគារមានសិទធសិបេប្រមចចិត៌ើ ម្រែ�លពា�ព់ីន័ធ

នឹងការផ្ទាា្ស់�ី�រអំំពីីរបេ�ៀ� និងបេគាល�ំណៈង�ូ�ងការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម។ �ូ�ង�រណៈីម្រែ�លការសបេប្រមចចិត៌ើទាំំងអំស់អំំពីីរបេ�ៀ� និង

បេគាល�ណំៈងនៃនការបេប្រ��ប្របាស ់ប្រទព្ីយស�មមប្រតូ៌វិបាន�ណំៈត៌ជ់ាមនុបេនាះ ធនាគារមានសទិធ�ិញ្ហាាក្ារ បេប្រ��ប្របាសប់្រទព្ីយស�មម ប្រ�សនិបេ��៖

 » ធនាគារមានសិទធិបេធើ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេល�ប្រទពី្យស�មម ឬ

 » ធនាគារបានបេរៀ�ចំប្រទព្ីយស�មមបេ�តាមវិិធីម្រែ�ល�ំណៈត់៌ជាមុនពីីរបេ�ៀ� និងបេគាល�ំណៈងម្រែ�លប្រទព្ីយស�មម បេនាះនឹងប្រតូ៌វិបាន

បេប្រ��ប្របាស់។

បេ�បេពីលចាំ�់បេផើ�ម�ិចេសនយ្ា ឬវាយត៌នៃមួបេ��ងវិិញបេល��ិចេសនយ្ាម្រែ�លមានទប្រមង់ជាភិតិ៌សនយ្ា នងិសមាសធាត៌ ុម្រែ�លមនិម្រែមនភិតិ៌សនយ្ា ធនាគារ

ម្រែ�ងម្រែច�ត៌នៃមួត៌�សូងបេ��ូ�ង�ិចេសន្យាចំបេពាះសមាសធាត៌ុនៃនភិតិ៌សន្យានីមួយៗ និងសមាសធាត៌ុម្រែ�លមិនម្រែមនភិតិ៌សន្យា បេដ្ឋាយម្រែផិ�តាម

ត៌នៃមួឯ�តានីមួយៗ។ �៏�ះុម្រែនី ចំបេពាះការជួល�ី និងអំគារម្រែ�លធនាគារជាអំូ�ជួល ធនាគារមិនម្រែ�ងម្រែច�សមាសធាត៌ុមិនម្រែមនភិត៌ិសន្យាបេនាះ

បេទ បេហិ�យសមាសធាត៌ុភិត៌ិសន្យា និងមិនម្រែមនភិត៌ិសន្យាប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ទុ�ថាជាសមាសធាត៌ុភិត៌ិសន្យា។

60



របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ភិតិិ�នា�ុំង�រណីថ្លែដ៏លធំនាគារជាអំ�ជួីល

ការបេរៀ�ចំឱ្្យមានសិទធិ�ូ�ងការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម ប្រ�សិនបេ���ំបេពីញតាមល�ុខ្លួណៈឌមួយ�ូ�ងចំបេណ្តាមខាងបេប្រកាម៖

• អំូ�ទិញមានសមត៌ុភាពី ឬសិទធិបេធើ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេល�ប្រទពី្យស�មម ខ្លួណៈៈបេពីលម្រែ�លទទួលបាន ឬប្រគ�់ប្រគងបេល�សពីី�រិមាណៈ ម្រែ�លមិន

សារវិនី

• អូំ�ទិញមានសមតុ៌ភាពី ឬសទិធ�ូិ�ងការប្រគ�់ប្រគងបេល�ការចូលបេ��លប់្រទព្ីយស�មម ខ្លួណៈៈម្រែ�លទទួលបាន ឬប្រគ�់ប្រគងបេល�ស ពីី�រិមាណៈ

ម្រែ�លមិនសារវិនី ឬ

• �ំបេណៈ�របេហិត៌ុ និងកាលៈបេទសៈបាន�ង្វាា្ញថា វាមានល�ុណៈៈត៌ិចត៌ួចម្រែ�លភាគី�នៃទបេទៀត៌នឹងទទួលបានបេប្រច�នជាង �រិមាណៈម្រែ�ល

មិនសារវិនើ បេហិ�យត៌នៃមួ�ូ�ងមួយឯ�តាមិនប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់�ូ�ងមួយឯ�តានៃនទិនូផលបេទបេហិ�យ�៏មិនបេសម�នឹង ត៌នៃមួទីផ្សារ�ចេ��្បនូ �ូ�ង

មួយឯ�តានៃនលទធផលម្រែ�រ។

ធនាគារទទួលសាាល្ស់ទិធបិេប្រ��ប្របាសប់្រទព្ីយស�មម នងិ�ណំៈលុភិតិ៌សនយ្ា បេ�កាល�របិេចេទចាំ�់បេផើ�មភិតិ៌សនយ្ា។ សទិធបិេប្រ��ប្របាសប់្រទព្ីយស�មម ប្រតូ៌វិ

បានវាសម់្រែវិងតាមនៃថួិបេ��ម រមួមាននៃថួិបេ��ម��ូំងនៃន�ំណៈលុភិតិ៌សន្យា នងិនយិត័៌ភាពីសប្រមា�ក់ារចណំ្តាយភិតិ៌សន្យាម្រែ�លបេធើ�បេ��ង បេ�នៃថិៃចាំ�់បេផើ�ម

ភិតិ៌សន្យា ឬមុននៃថិៃចាំ�់បេផើ�មភិតិ៌សន្យា �ូ�នៃថួិបេ��មផ្ទាា្ល់�ំ�ូងម្រែ�លបានបេ��ត៌បេ��ង និងការបាា្ន់សាះ្នចំណ្តាយ�ូ�ងការរុះបេរី និង��បេចញនូវិ

ប្រទពី្យស�មម ឬសាោ្របេ��ងវិិញនូវិប្រទពី្យស�មម ឬទីតាំង ��ប្របា�់បេល��ទឹ�ចិត៌ើភិត៌ិសន្យាម្រែ�លទទួលបាន។ 

សទិធបិេប្រ��ប្របាសប់្រទព្ីយស�មមប្រត៌វូិបាន��រលំសន់ាបេពីលតាមវិិធីសាស្រ្តសើរលំសប់េថិរ ចាំ�់ពីីកាល�របិេចេទចាំ�ប់េផើ�មភិតិ៌សនយ្ារហិតូ៌�លច់ងុ�ញ្ញេ�់នៃន 

អាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់នៃនសិទធិបេប្រ��ប្របាស់ប្រទព្ីយស�មម ឬបេ�ចុងកាល�រិបេចេទនៃនភិតិ៌សន្យាមួយណ្តាបេ��ត៌មុន។ អាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់នៃន សិទធិ

បេប្រ��ប្របាសប់្រទពីយ្ស�មម ប្រតូ៌វិបាន�ំណៈត់៌តាមមូលដ្ឋាាន្�ចូគាំនឹ្ងប្រទព្ីយ នងិ�រកិាារ្។ �ម្រែនុមបេល�បេនះ សទិធបិេប្រ��ប្របាសប់្រទពីយ្ស�មម ប្រតូ៌វិបានកាត៌�់នុយ

ជាប្រ�ចាំំបេ�តាមការខាត៌�ង់ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ និងម្រែ�ត៌ប្រមូវិសប្រមា�់ការវាស់ម្រែវិងបេ��ងវិិញបេល��ំណៈុលភិត៌ិសន្យា។

ការបាា្ន់សាះ្នអាយុកាលបេប្រ��ប្របាស់សប្រមា�់អំំ��ងការិយ�រិបេចេទ�ចេ��្បនូ មាន�ូចខាងបេប្រកាម៖ 

• អំគារ និងការិ�ល័យសាខា  រយៈបេពីល�ិចេសន្យា

 

�ណំៈលុភិតិ៌សនយ្ា ប្រតូ៌វិបានវាសម់្រែវិង��ូំងតាមត៌នៃមួ�ចេ��្បនូនៃនការទូទាំត៌ភ់ិតិ៌សនយ្ាម្រែ�លមិនទាំនប់ាន�ង់ បេ�បេពីលចាំ�់បេផើ�មភិតិ៌សនយ្ា នងិប្រតូ៌វិ

បានបេធើ�អំ�្បហារបេដ្ឋាយបេប្រ��អំប្រតាការប្របា�់ជា�់ម្រែសើងបេ��ូ�ងភិត៌ិសន្យា ឬ�រណៈីម្រែ�លអំប្រតាការប្របា�់បេនាះមិនអាច�ំណៈត៌់បាន

ភាាមៗ ប្រត៌ូវិបេធើ�បេ�តាមអំប្រតាការប្របា�់�មេី�ម្រែនុមរ�ស់អំូ�ជួល។ ជាទូបេ� ធនាគារបេប្រ��ប្របាស់អំប្រតា�មេី�ម្រែនុមបេធើ�ជាអំប្រតាអំ�្បហារ។

ការទូទាំត៌់ភិត៌ិសន្យាម្រែ�ល�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងការវាស់ម្រែវិង�ំណៈុលភិត៌ិសន្យារួមមាន៖

• ការទូទាំត៌់ភិត៌ិសន្យាបេថិរ រួមទាំំងការទូទាំត៌់�ូ�ងទប្រមង់បេថិរ

• ការម្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃនការទូទាំត៌់ភិត៌ិសន្យាអំបេថិរ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�សនះស្សន៍ ឬអំប្រតា បេ�កាល�រិបេចេទចាំ�់បេផើ�មភិត៌ិសន្យា 

• ចំនួនម្រែ�លរំពីឹងថានឹងប្រត៌ូវិទូទាំត៌់ បេប្រកាមការធានាត៌នៃមួបេ�សល់ និង

• ត៌នៃមួទិញបេប្រកាមជបេប្រម�សនៃនការទិញ ម្រែ�លធនាគារមានបេហិតុ៌ផលជា�់��់�ូ�ងការអំនុវិត៌ើ។ ការទូទាំត់៌ភិតិ៌សន្យាបេ��ូ�ងអំំ��ងបេពីល

ម្រែ�លមានជបេប្រម�ស�ូ�ងការ�នើ ប្រ�សិនបេ��ធនាគារមានបេហិត៌ុផលជា�់��់�ូ�ងការ�នើ និងការពិីន័យបេល�ការ�ញ្ញេ�់ភិតិ៌សន្យាមុន

កាល�ំណៈត៌់ បេល��ម្រែលងម្រែត៌ធនាគារមានបេហិត៌ុផលច្បាស់�ស់ថានឹងមិន�ញ្ញេ�់ភិត៌ិសន្យាមុនកាល�ំណៈត៌់។ 

�ំណៈុលភិតិ៌សន្យាប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងតាមរំលស់នៃថួិបេ��ម បេដ្ឋាយបេប្រ��វិិធីសាស្រ្តសើអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី។ �ំណៈុលភិតិ៌សន្យាប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិង

បេ��ងវិិញបេ�បេពីលមានការម្រែ�ម្រែប្រ�រយៈបេពីលនៃនភិត៌ិសន្យា ការផ្ទាា្ស់�ើ�របេល�ការវាយត៌នៃមួសប្រមា�់ជបេប្រម�ស�ូ�ងការទិញប្រទពី្យស�មម ការម្រែប្រ�ប្រ�ួល

ការទូទាំត៌ភ់ិតិ៌សនយ្ានាបេពីលអំនាគត៌ ម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ងពីីការម្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃនសនះសស្ន៍ ឬអំប្រតាណ្តាមួយ ឬប្រ�សនិបេ�� មានការម្រែ�ម្រែប្រ�ចនួំនបាាន់្សាះន្

ម្រែ�លរំពីឹងថានឹងប្រត៌ូវិទូទាំត៌់ បេល�ការធានាត៌នៃមួម្រែ�លបេ�សល់។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

បេ�បេពីលម្រែ�ល�ំណៈលុភិតិ៌សន្យាប្រតូ៌វិបានវាសម់្រែវិងតាមវិិធសីាស្រ្តសើបេនះ ការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ប្រតូ៌វិបានបេធើ�បេ��ងបេល�ត៌នៃមួបេ�ងនៃនសិទធបិេប្រ��ប្របាស ់ប្រទព្ីយស�មម 

ឬ�៏ទទួលសាា្ល់�ូ�ងចំបេណៈញ ឬខាត៌ បេ��សិនជាសិទធិបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម ប្រត៌ូវិបាន�ញ្ញេ�ះរហិូត៌�ល់មានត៌នៃមួសូន្យ។ 

ភិតិិ�នាមានរយៈខែី និងភិតិិ�នាធេលីប្រទ្ធពីយ��មមថ្លែដ៏លមានតិនៃមែទា�

ធនាគារ មិនទទួលសាា្ល់សិទធិបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលភិត៌ិសន្យារយៈបេពីលខ្លួួី�ូចជា ការជួលមាា្សុីនម្រែ�លមានរយៈបេពីលត៌ិច ជាង 

១២ ម្រែខ្លួ និងភិត៌ិសន្យាបេល�ប្រទពី្យស�មមម្រែ�លមានត៌នៃមួទាំ� ម្រែ�លរួមមាន�រិកាា្រពី័ត៌៌មានវិិទ្យា។ ធនាគារទទួលសាា្ល់ចំណ្តាយបេល�ការជួល 

ទាំំងបេនះតាមមូលដ្ឋាា្នរំលស់បេថិរ បេ�តាមរយៈបេពីលនៃនភិត៌ិសន្យា។

៤.១៥ អតិាប្រ�ធេ�ជីន៍និធេ�ជិីតិ
អតិាប្រ�ធេ�ជីន៍និធេ�ជិីតិរយៈធេពីលខែី

អំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍នបិេ�ជតិ៌រយៈបេពីលខីួ្លួប្រតូ៌វិបានចណំ្តាយ បេ�បេពីលម្រែ�លបេសវា�មមប្រត៌វូិបានផើលជ់នូ។ ចនំនួម្រែ�លរពំីងឹទ�ុថានងឹប្រតូ៌វិចណំ្តាយ ប្រតូ៌វិ

បានទទួលសាា្ល់ជា�ំណៈុល ប្រ�សិនបេ��ធនាគារមានកាត៌ពីើ�ិចេតាមផួ�វិច្បា�់ ឬកាត៌ពីើ�ិចេប្រ�បេ�លនាបេពីល�ចេ��្បនូ �ូ�ងការទូទាំត៌់ចំណ្តាយ 

ម្រែ�លជាលទធផលនៃនការង្វារម្រែ�លបាន�ំបេពីញរចួម�បេហិ�យបេដ្ឋាយនបិេ�ជតិ៌ បេហិ�យកាត៌ពីើ�ិចេបេនាះអាចបេធើ�ការបាាន្ស់ាះន្បានបេដ្ឋាយភាពីបេជឿជា�។់ 

អតិាប្រ�ធេ�ជីន៍និធេ�ជិីតិរយៈធេពីលថ្លែវិង

កាត៌ពីើ�ិចេរ�ស់ធនាគារចំបេពាះអំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍និបេ�ជិត៌រយៈបេពីលម្រែវិង គឺជាចំណ្តាយបេល�អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍ ម្រែ�លនិបេ�ជិត៌ប្រត៌ូវិទទួលបាន ពីីការ 

�ំបេពីញការង្វារ�ូ�ងការិយ�រិបេចេទ�នួងផុត៌បេ� និង�ចេ��្បនូ។ អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍ និបេ�ជិត៌រយៈបេពីលម្រែវិង ប្រត៌ូវិបានបេធើ�អំ�្បហារបេ�ត៌នៃមួ�ចេ��្បនូ។  

ការវាស់ម្រែវិងសារជាថិមីប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ជាចំបេណៈញ ឬខាត៌ ម្រែ�លចំណ្តាយបេនះបានបេ��ត៌បេ��ង។

៤.១៦ �នៃប្រម និងធេជីីងសា

ចំណៈូល និងចំណ្តាយ�នៃប្រម និងបេជ�ងសា ម្រែ�លជាម្រែផូ�នៃនអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី រ�ស់ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� ប្រតូ៌វិ 

បានរួម�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�សិទធភាពី។

ចំណៈូល�នៃប្រម និងបេជ�ងសាបេផ្សងបេទៀត៌រួម�ញ្ញេ�លទាំំងនៃថិួបេសវា�មម ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ�បេពីលបាន�ំបេពីញបេសវា�មម។ 

�ចិេសន្យាជាមួយអំតិ៌ថិិជនម្រែ�លទទលួសាាល្ជ់ាឧ��រណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌� បេ��ូ�ងរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារ អាចមានវិិសាលភាពី បេដ្ឋាយ

ម្រែផូ�បេ��ូ�ង ស.រ.ហិ.អំ.� ៩ និងបេដ្ឋាយម្រែផូ�បេ��ូ�ង ស.រ.ហិ.អំ.� ១៥ ។ �ូ�ង�រណៈីបេនះ ជា�ំ�ូងធនាគារប្រត៌ូវិអំនុវិត៌ើ ស.រ.ហិ.អំ.� ៩ បេ��ម្បី

ម្រែ�ងម្រែច� នងិវាសម់្រែវិងម្រែផូ�នៃន�ិចេសនយ្ា ម្រែ�លចាំត់៌ចូលបេ��ូ�ងវិិសាលភាពីនៃន ស.រ.ហិ.អំ.� ៩ បេហិ�យ�នាា�់្ម�អំនុវិត៌ើ ស.រ.ហិ.អំ.� ១៥ ចបំេពាះ

ម្រែផូ�ម្រែ�លបេ�បេសសសល់។ 

�នៃប្រម និងបេជ�ងសា ប្រត៌ូវិបាន�ង្វាា្ញសុទធបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌។

៤.១៧ ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ច�ណ្ដាយ

ចំណ្តាយគឺប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌ បេ�បេពីលការថិយចុះនៃនអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍ម្រែផូ�បេស�ឋ�ិចេនាបេពីល អំនាគត៌

បានជា�់ទាំ�់ទងបេ�នឹងការថិយចុះបេ��ូ�ងប្រទព្ីយស�មម ឬការបេ��នបេ��ងនៃន�ំណៈុលម្រែ�លបានបេ��ត៌បេ��ងម្រែ�លអាចប្រតូ៌វិបាន វាស់ម្រែវិង�ា្ង

ប្រតឹ៌មប្រតូ៌វិ។ ចណំ្តាយប្រត៌វូិបានទទួលសាាល្រ់បាយការណៈច៍ណំៈលូលមិតិ៌បេល�មូលដ្ឋាាន្ពា�ព់ីន័ធផ្ទាាល្រ់វាងនៃថួិបេ��មបេ��ត៌បេ��ង នងិ ចណំៈលូជា��់�់

បេល�មូលដ្ឋាាន្នីត៌វិិិធជីាប្រ�ពីន័ធ នងិការម្រែ�ងម្រែច�បេ�បេពីលអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍បេស�ឋ�ចិេប្រត៌វូិបានរពំីងឹទ�ុថានងឹបេ��ត៌បេ��ង កាល�របិេចេទគណៈបេនយយ្ នងិ

ពា�់ព័ីនធនឹងចំណៈូលទូលំទូ�យ ឬចំណៈូលមិនផ្ទាា្ល់ម្រែ�លបាន�ំណៈត់៌  ឬភាា្មៗបេ�បេពីលម្រែ�រចំណ្តាយ មិនមានផីល់នូវិអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍ម្រែផូ�

បេស�ឋ�ិចេនាបេពីលអំនាគត៌ ឬអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍បេស�ឋ�ិចេគាះ្នគុណៈភាពី សប្រមា�់ការទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ង របាយការណៈ៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិតុ៌�ជា

ប្រទពី្យស�មម។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ចណំ្តាយបេ��ូ�ងរបាយការណៈចំ៍ណៈលូលមិិត៌គឺប្រតូ៌វិបាន�ង្វាាញ្បេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាសល់�ុណៈៈវិិធីសាស្រ្តសើនៃនចំណ្តាយ។ នៃថួិបេ��មប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារ ត៌ណំ្តាង

ឱ្្យចំណ្តាយបេសវា បេសវាពាណៈិជជ�មម និងបេសវាបេជ�ងសារម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ងពីីការម្រែសើងរ�ប្របា�់ចំណៈូល។ ចំណ្តាយ�នាា្�់�ន្សំ គឺជានៃថិួបេ��មម្រែ�ល

អាចម�ពីីការប្រគ�់ប្រគងរ�ឋបាល ទីផ្សារ ការល�់ និងស�មមភាពីអាជីវិ�មមបេផ្សងៗបេទៀត៌រ�ស់ធនាគារ។

៤.១៨ ��វិធិានធំន

សំវិិធានធន ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ�បេពីលធនាគារមានកាត៌ពីើ�ិចេប្រស�ច្បា�់ ឬប្រ�បេ�ល ម្រែ�លជាលទធផលនៃនប្រពីឹត៌ើិការណៈ៍�នួងម� ម្រែ�លវា

ទនំងជាមានលហំិរូបេចញនៃនប្រ�ភិពីបេស�ឋ�ចិេរ�ស់ធនាគារ នងិចនំនួទ�ឹប្របា�់ម្រែ�លអាចបាាន់្សាះន្បាន។ ការ�ណំៈត់៌លហំិរូបេចញ នៃនបេពីលបេវិ� 

ឬចំនួនទឹ�ប្របា�់ បេ�ម្រែត៌អាចមានភាពីមិនច្បាស់�ស់។

បេ�បេពីលមានកាត៌ពីើ�ិចេប្រសបេ�ៀងគាំ្ ម្រែ�លអាចនឹងត៌ប្រមូវិឱ្្យមានលំហិូរបេចញសាច់ប្របា�់ បេ��ម្បី�ំបេពីញនូវិកាត៌ពីើ�ិចេ ប្រតូ៌វិបាន�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយ

ពីចិាំរណ្តាបេ�បេល�ថាំ�់្នីមួយៗ នៃនកាត៌ពីើ�ិចេបេនាះជាប្រ�ុម។ សវិំិធានធនប្រតូ៌វិបានបេគទទលួសាាល្ប់េទាំះ�ជីាលទធភាពីនៃនលហំិរូបេចញ ទាំ�ទ់ងបេ�

នឹងធាត៌ុណ្តាមួយម្រែ�លបានរួម�ញ្ញេ�លបេ��ូ�ងប្រ�បេភិទនៃនកាត៌ពីើ�ិចេ�ូចគាំ្អាចបេ��ត៌មានបេ��ងត៌ិចត៌ួច�៏បេដ្ឋាយ។

សំវិិធានធនប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងបេ��ងវិិញតាមត៌នៃមួ�ចេ��្បនូនៃនការចំណ្តាយម្រែ�លរំពឹីងថានឹងត៌ប្រមូវិឱ្្យទូទាំត៌់នូវិកាត៌ពីើ�ិចេបេដ្ឋាយបេប្រ��អំប្រតាពីនធមុន

ម្រែ�ល�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីការវាយត៌នៃមួទីផ្សារ�ចេ��្បនូអំំពីីត៌នៃមួបេពីលបេវិ�នៃនប្របា�់ និងហានិភ័ិយជា�់��់ចំបេពាះកាត៌ពីើ�ិចេ។ ការបេ��នបេ��ង នៃន

សំវិិធានធនបេដ្ឋាយសារបេពីលបេវិ��នួងផុត៌ប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់ថាជាចំណ្តាយការប្របា�់។

៤.១៩ ពីនធធេលីប្របា�់ច�ណូល

ការចំណ្តាយបេល�ពីនធម្រែ�លបានទទលួសាាល់្បេ��ូ�ងរបាយការណ៍ៈចំណូៈលលមិិត៌ រមួមានការ��ូសរុ�នៃនពីនធពីន្យារ នងិពីនធ�ចេ��្បនូ ម្រែ�លមិនបាន

ទទួលសាា្ល់�ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌ ឬរបាយការណៈ៍មូលធន។

ពីនធប្របា�់ចំណៈូលបេល�ប្រទពី្យស�មម និង/ឬ�ំណៈុល រួមមានកាត៌ពីើ�ិចេ ឬការទាំមទាំរពីីអាជាា្ធរសារបេពី�ពីនធម្រែ�លទាំ�់ទងនឹងចុងការិយ�រិបេចេទនៃន

របាយការណៈ�៍ចេ��ប្នូ ឬពីីបេពីល�នួងម� ម្រែ�លមនិបានទទូាំត៌ន់ាការយិ�របិេចេទនៃនរបាយការណៈប៍េនាះ។ ពីនធ�ចេ��ប្នូ គ�ឺណំៈលុបេល�ប្របា�ច់បំេណៈញ

ជា�់ពីនធ ម្រែ�លខ្លួុសពីីប្របា�់ចំបេណៈញ ឬខាត៌�ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។ ការគណៈនាពីនធ�ចេ��្បនូ គឺម្រែផិ�បេល�អំប្រតាពីនធ និងច្បា�់ពីនធម្រែ�លប្រត៌ូវិ

បានអំនុម័ត៌ ឬប្រត៌ូវិបានអំនុម័ត៌បេ�បេពីល�នាា្�់ នាចុងការិយ�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍។

ពីនធពីន្យារបេល�ប្របា�់ចំណៈូល ប្រតូ៌វិបានគណៈនាបេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាស់វិិធីសាស្រ្តសើ�ំណៈុលបេល�ភាពីខ្លួុសគាំ្�បេណ្តាា្ះអាសនូ រវាងទឹ�ប្របា�់បេ�ង នៃន

ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុល និងមូលដ្ឋាា្នពីនធ។ 

ពីនធពីនយ្ារបេល�ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលប្រត៌ូវិបានគណៈនាបេដ្ឋាយមិនគិត៌អំ�្បហារ បេ�អំប្រតាពីនធម្រែ�លរំពីឹងថានឹងអំនុវិត៌ើបេ�តាមរយៈបេពីល នៃនការ

ទទួលសាា្ល់រ�ស់ពីួ�បេគ បេដ្ឋាយសារអំប្រតាពីនធទាំំងបេនាះប្រត៌ូវិបានអំនុម័ត៌ ឬអំនុម័ត៌បេ�បេពីល�នាា្�់បេ�ចុងការិយ�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍។

ពីនធពីន្យារបេល�ប្រទពី្យស�មម ប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់បេ��ម្បីពីប្រងី�វិិសាលភាពីម្រែ�លប្រ�ម្រែហិលជា មានការខាត៌�ង់ ឬភាពីខ្លួុសគាំ្�បេណ្តាា្ះអាសនូ

ម្រែ�លកាត់៌�ងបាន នងឹអាចបេប្រ��ប្របាសប់ានបេ��ម្បីកាត់៌�ងនងឹប្របា�់ចំណូៈលជា�់ពីនធនាបេពីលអំនាគត៌។ ការវាយត៌នៃមួបេនះ គមឺ្រែផិ�បេល�ការពីយ្ា�រណៈ៍

រ�ស់ធនាគារបេ�បេល�លទធផលប្រ�តិ៌�ត៌ើិការនាបេពីលអំនាគត៌ ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានម្រែ�ត៌ប្រមូវិសប្រមា�់ប្របា�់ចំណៈូល និងការចំណ្តាយម្រែ�លមិនជា�់ពីនធ 

នងិការ�ណំៈត់៌ជា�់��់បេល�ការបេប្រ��ប្របាសក់ារខាត៌�ង់ពីនធម្រែ�លមិនបានបេប្រ��ណ្តាមួយ នងិពីនធប្រតូ៌វិ�ង់។ ពីនធពីន្យារបេល��ំណៈលុ ម្រែត៌ងម្រែត៌ប្រតូ៌វិបាន

ទទួលសាា្ល់ទាំំងអំស់។ 

ពីនធពីន្យារបេល�ប្រទព្ីយស�មម និង�ំណៈុលអាចកាត់៌�ង បានម្រែត៌បេ�បេពីលធនាគារមានសិទធិ និងបេគាល�ំណៈង�ូ�ងការទូទាំត៌់ពីនធ�ចេ��្បនូបេល� 

ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលពីីអាជាា្ធរពីនធដ្ឋារ�ូចគាំ្។ 

63



របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ការផ្ទាា្ស់�ើ�រពីនធពីន្យារបេល�ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់ជាម្រែផូ�នៃនពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូល ឬចំណ្តាយបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ 

ចណំៈូលលមិតិ៌ បេល��ម្រែលងម្រែត៌បេ�បេពីលម្រែ�លពីនធទាំំងបេនាះ មានការទាំ�់ទងនឹងម្រែផូ�ទាំំងអំស់ម្រែ�លប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ង របាយការណៈ៍

ចំណៈូលលមិិត៌បេផ្សងបេទៀត៌ (�ូចជាការវាយត៌នៃមួ�ីបេ��ងវិិញ) ឬមូលធន�ូ�ង�រណៈីណ្តាមួយ បេពីលពីនធពីន្យារម្រែ�លទាំ�់ទង �៏ប្រត៌ូវិទទួលសាា្ល់

បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំណៈូលលមិិត៌បេផ្សងបេទៀត៌ ឬរបាយការណៈ៍មូលធន។

៤.២០ �ុគគលទា�់ទិ្ធន

�ុគគលទាំន់ទិន គឺជា�ុគគល ឬអំងគភាពីម្រែ�លមានទំនា�់ទំនងជាមួយធនាគារ។ ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ�ុគគលទាំ�់ទិន គឺជាការបេផះរធនធាន បេសវា�មម ឬ

កាត៌ពីើ�ិចេរវាងធនាគារ និងភាគីពា�់ពី័នធរ�ស់ខ្លួួ�នបេទាំះ�ីជាបានគិត៌នៃថិួ ឬមិនបានគិត៌នៃថិួ។

ភាគីប្រត៌វូិបានចាំត់៌ទុ�ថាពា�ព័់ីនធ ប្រ�សនិបេ��ភាគមួីយមានការប្រគ�់ប្រគង ការប្រគ�់ប្រគងរមួគាំ ្ឬមានឥទធពិីល�ាង្សខំានប់េល� ភាគីមាាង្បេទៀត៌  �ូ�ង

ការសបេប្រមចចិត៌ើម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិតុ៌� និងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ។ អំងគភាពីម្រែ�លមានគបេប្រមាងអំតុ៌ប្រ�បេ�ជន៍ បេប្រកាយការង្វារសប្រមា�់និបេ�ជិត៌ និង�ុគគលិ�

ប្រគ�់ប្រគងសំខាន់ៗរ�ស់ធនាគារ�៏ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ទុ�ថាជាភាគីពា�់ពី័នធផងម្រែ�រ។

៤.២១ ប្រពឹីតិតិការណ៍ធេប្រកាយការយិ�រចិទ័្ធនៃនរបាយការណ៍

ធនាគារ�ណំៈត់៌យ�ប្រពឹីត៌ើកិារណៈ�៍នាា�់្ពីីចុងការិយ�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈនី៍មួយៗ ម្រែ�លចាំត់៌ទុ�ថាប្រពីតឹ៌ើកិារណៈទ៍ាំងំបេនាះ ទាំងំ អំំបេណ្តាយផល 

នងិមនិអំំបេណ្តាយផលម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ងបេ�រវាងចងុការិយ�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ ៍នងិកាល�របិេចេទម្រែ�លរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�ប្រតូ៌វិបានអំនុម័ត៌

ឱ្្យបេចញផ្សាយ។ របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារ ប្រតូ៌វិបានបេធើ�និយ័ត៌�មមបេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងអំំពីី ប្រពឹីត៌ើិការណៈ៍ទាំំងបេនាះ ម្រែ�លបានភិសើ�តាង

�ម្រែនុមបេល�ល�ុខ្លួណៈឌម្រែ�លបេ��ត៌មានបេ��ងនាចងុការយិ�របិេចេទនៃនរបាយការណៈ។៍ ប្រពឹីត៌ើកិារណៈ ៍មនិបានម្រែ�ត៌ប្រមូវិ�នាា�្ពី់ីចុង�ញ្ញេ�់ការយិ�របិេចេទ

រាយការណៈ៍ ប្រត៌ូវិបាន�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាងបេ��ូ�ង�ំណៈត៌់សមាា្ល់របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ប្រ�សិនបេ��វាមានភាពីជាសារវិនើ។

 

៥. គណធេនយយបាា ន់សាម ន ការ�នមតិ និងការវិនិិច័័យ 
ការបាា្ន់សាះ្ន នឹងសនមត៌បេធើ�បេ��ងតាមរយៈ�ទពីិបេសាធន៍ប្រ�វិត៌ើិសាស្រ្តសើ និង�តាា្ពា�់ពី័នធបេផ្សងៗ។ លទធផលជា�់ម្រែសីងប្រ�ម្រែហិលជា ខ្លួុសពីីការ

បាាន្ស់ាះ្នទាំំងបេនាះ។ ការបាា្ន់សាះន្ នងិមលូដ្ឋាាន្នៃនកាសនមត៌ប្រត៌ូវិបាន ប្រត៌តួ៌ពីិនតិ៌យ្បេ��ងវិិញតាមមលូដ្ឋាាន្�នើនរិនើរភាពី។ ការពីនិតិ៌យ្បេ��ងវិិញ

នៃនការបាា្ន់សាះ្នគណៈបេនយ្យ គឺប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងអំំ��ងបេពីលម្រែ�លការបាា្ន់សាះ្នប្រតូ៌វិបានប្រត៌ួត៌ពិីនិត៌្យបេ��ងវិិញ។ ប្រ�សិនបេ��ការ

ប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញមានឥទធិពីលបេល�ម្រែត៌អំំ��ងបេពីលបេនាះបេទ ឬបេ��ូ�ងអំំ��ងបេពីលនៃនការពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញ និងបេ�បេពីលអំនាគត៌ និងប្រ�សិនបេ��

ការពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញបេនះ�ះះពាល់ទាំំងបេពីល�ចេ��្បនូ និងបេពីលអំនាគត៌។

ការវិនិិច័័យ��ខាន់ៗ�ុំងការអនុវិតិតន៍ធេគាលនធេ�បាយគណធេនយយ

ខាងបេប្រកាមបេនះ គឺជាសនមត៌គណៈបេនយ្យជា�់��់ បេប្រ�ពីីការវិិនិចេ័យបេល�ការបាា្ន់សាះ្ន ម្រែ�លប្រតូ៌វិបាន�ង្វាា្ញដ្ឋាច់បេដ្ឋាយម្រែ���ូចខាង បេប្រកាម 

គណៈៈប្រគ�់ប្រគងបានអំនុវិត៌ើបេ��ូ�ង�ំបេណៈ�រការនៃនការអំនុវិត៌ើបេគាលនបេ�បាយគណៈបេនយ្យរ�ស់ធនាគារ បេហិ�យមានឥទធិពីល�ា្ងខាា្ំងបេ�បេល�

ចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់បេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

រូបិយប�ណូណញ្ញើគះល

បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ខឹួ្លួមសារបេស�ឋ�ិចេនៃនកាលៈបេទសៈជាមូលដ្ឋាា្នទាំ�់ទងបេ�នឹងធនាគារ គណៈៈប្រគ�់ប្រគងបាន�ំណៈត់៌ រូ�ិយ�័ណៈណបេគាល រ�ស់

ធនាគារជាប្របា�់�ុ�ា្រអាបេមរិ�។ �ុ�ា្រអាបេមរិ� គឺជារូ�ិយ�័ណៈណ នៃន�រិ�កាសបេស�ឋ�ិចេចម្បងម្រែ�លធនាគារបេធើ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើការ បេហិ�យវាជា

រូ�ិយ�័ណៈណម្រែ�លមានឥទធិពីលសំខាន់បេ�បេល�ឥណៈទាំនបេ�ឱ្្យអំត៌ិថិិជន និងចំណៈូលការប្របា�់។

ក់ារវាាយ�ម្លៃម្មៃគំរូអាជ�វាក់ម្មម

ធនាគារបេប្រ��គំរូនិងការសនមត៌បេផ្សងៗគាំ្�ូ�ងការបាា្ន់សាះ្ន ECL។ ការវិិនិចេ័យប្រត៌ូវិបានអំនុវិត៌ើ�ូ�ងការ�ំណៈត៌់គំរូសមប្រស��ំផុត៌សប្រមា�់ ប្រ�បេភិទ

ប្រទពីយ្សម្បត៌ើនីិមួយៗ ��ូ៏ចជាសប្រមា�់�ំណៈត់៌ការសនមត៌ម្រែ�លបានបេប្រ��បេ��ូ�ងគរូំទាំងំបេនះរមួទាំងំការសនមត៌ម្រែ�លទាំ�់ទងនងឹ �តាាជំ្រុញហានិភ័ិយ

នៃនហានិភិ័យឥណៈទាំន។
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អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ចណំ្តាត់៌ថាំ�់្ នងិការវាសម់្រែវិងនៃនប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិតុ៌�អាប្រសយ័បេល�លទធផលនៃន SPPI នងិការបេធើ�បេត៌សើគំរអូាជវីិ�មម។ ធនាគារ�ំណៈត់៌ គរំអូាជវីិ�មម

បេ��ប្រមិត៌មួយម្រែ�ល�ួ�ះ�ញ្ហាា្ងំ ពីីរបេ�ៀ�ម្រែ�លប្រ�ុមនៃនប្រទព្ីយសម្បត៌ើហិិរិញ្ញញវិតុ៌�ប្រតូ៌វិបានប្រគ�ប់្រគងរមួគាំ ្បេ��ម្បីសបេប្រមចបាន នវូិបេគាល�ំណៈងអាជីវិ�មម

ជា�់��់មួយ។ ការវាយត៌នៃមួបេនះរួម�ញ្ញេ�លទាំំង ការវិិនិចេ័យម្រែ�ល�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីភិសើ�តាងពា�់ពី័នធទាំំងអំស់ រួមទាំំងរបេ�ៀ�ម្រែ�លការប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិនៃន

ប្រទព្ីយស�មមប្រត៌ូវិបានវាយត៌នៃមួ និងការអំនុវិត៌ើរ�ស់ពីួ�បេគប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិង ហានិភ័ិយម្រែ�ល�ះះពាល់ �ល់ការអំនុវិត៌ើប្រទព្ីយសម្បត៌ើិ និងរបេ�ៀ�

ប្រគ�់ប្រគងទាំំងបេនះ។ ធនាគារតាមដ្ឋានប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ម្រែ�លវាស់ម្រែវិងតាមត៌នៃមួរបេ��មរំលស់ ឬត៌នៃមួសមប្រស�តាមរយៈចំណៈូលលមិិត៌

បេផ្សងបេទៀត៌ ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានទទលួសាាល់្មុនកាល�ំណៈត់៌ បេ��ម្បមី្រែសើងយលពី់ីបេហិតុ៌ផលសប្រមា�់ ការឈ�់ទទលួសាាល្ ់នងិថាបេត៌�បេហិតុ៌ផលប្រតូ៌វិគាំ្

នឹង�មមវិត៌ុ�នៃនអាជីវិ�មមម្រែ�លប្រទពី្យសម្បត៌ើិប្រត៌ូវិបានកាន់កា�់ម្រែ�រឬបេទ។

ក់ារខាា�បងា់ឥណូ�ានាដែ�ល�ានារំព្យឹងា�ុក់ញ្ញើ�ៅញ្ញើល�ប្រា�ព្យយសក់ម្មមហាិរ�ើវា�ុ��ាម្មម្លៃថិៃញ្ញើ��ម្ម�ានារំលស់

ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនម្រែ�លបានរំពីឹងទុ� ម្រែ�លរំពីឹងទុ�សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងតាមចំណ្តាយរំលស់ ត៌ប្រមូវិឱ្្យ

មានការបេប្រ��ប្របាសគ់រំសូម�គសាះញ្ នងិការសនមត៌សខំាន់ៗ អំំពីីសាាន្ភាពីបេស�ឋ�ចិេនាបេពីលអំនាគត៌ នងិឥរិ��ថិឥណៈទាំន (ឧទាំហិរណ៍ៈលទធភាពី

អំត៌ិថិិជនខ្លួ�ខាន និងការខាត៌�ង់នៃនលទធផល)។

ការវិិនិចេ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនប្រត៌ូវិបានត៌ប្រមូវិផងម្រែ�រ�ូ�ងការអំនុវិត៌ើត៌ប្រមូវិការគណៈបេនយ្យសប្រមា�់វាស់ម្រែវិង ECL �ូចជា៖

• �ំណៈត៌់ល�ុណៈៈវិិនិចេ័យនៃនការបេ��នបេ��ងគួរឱ្្យ�ត៌់សមាា្ល់នៃនហានិភិ័យឥណៈទាំន

• ការបេប្រជ�សបេរីសគំរូសមប្រស� និងការសនមត៌សប្រមា�់ការវាស់ម្រែវិង ECL

• ការ�បេងើ�ត៌ចំនួន នងិបេសណ្តារយីះមូ្រែ�លបេ�ងបេ�ការយិ�របិេចេទខាងមខុ្លួសប្រមា�រ់ាលប់្រ�បេភិទផលិត៌ផល/ ទផីស្ារ នងិECL រ�សធ់នាគារ 

• ការ�បេងើ�ត៌ប្រ�ុមរ�ស់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រសបេ�ៀងគាំ្�ូ�ងបេគាល�ំណៈងនៃនការវាស់ម្រែវិង ECL។

ភា�ិសនាយា

ការវាយត៌នៃមួថាបេត៌�ការបេរៀ�ចំ រួម�ញ្ញេ�លនូវិភិតិ៌សន្យាអាប្រស័យបេល�សមាសធាតុ៌ម្រែ�លពា�់ព័ីនធ ឬបេទ។ ការបេរៀ�ចំមាន ឬរួមមាន ភិតិ៌សន្យា 

បេ�បេពីលម្រែ�លភិតិ៌សន្យាបេពីញបេលញ ប្រ�សិនបេ��ការបេរៀ�ចំអាប្រស័យបេ�បេល�ប្រទព្ីយស�មមជា�់��់ ឬប្រទព្ីយស�មម បេហិ�យបាន�ញ្ញេ�ល បេ��ូ�ង

ប្រទពី្យស�មមម្រែ�លមានសិទធិបេប្រ��ប្របាស់។

ចំំណូាយព្យនាធញ្ញើល�ប្រា�ាក់់ចំំណូូល

ធនាគារនឹងទទលួសាាល្នូ់វិ�ណំៈលុសប្រមា�់ការចណំ្តាយពីនធម្រែ�លរពំីងឹទុ�បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការបាាន្ប់្រ�មាណៈថា ពីនធបេនាះប្រត៌វូិបាន�ណំៈត៌ ់តាមរយៈ

ការ��ប្រសាយ�ចេ��្បនូរ�ស់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលតាមច្បា�់ពីនធបេផ្សងៗ ម្រែ�លជា�មមវិតុ៌�នៃនការម្រែប្រ�ប្រ�ួលតាមកាលបេវិ��ំណៈត៌់។ ការ�ំណៈត៌់

ចុងបេប្រកាយនៃនចំណ្តាយពីនធ នឹងប្រតូ៌វិបេធើ�បេ��ង�នាា្�់ពីីមានការប្រត៌ួត៌ពិីនិត៌្យបេដ្ឋាយអំគគនាយ�ដ្ឋាា្នពីនធដ្ឋារ។ បេ�បេពីលលទធផលពីនធចុងបេប្រកាយ 

ខ្លួុសគាំ្ពីីចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លប្រត៌ូវិបានទទួលសាា្ល់�ំ�ូង ភាពីខ្លួុសគាំ្បេនះនឹងជះឥទធិពីល�ល់សំវិិធានធនពីនធបេ��ូ�ងឆ្នាំំ្ំ 

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លបាន�ំណៈត៌់។

ក់ារ��ួលសាាល់ព្យនាធព្យនាយាញ្ញើល�ប្រា�ព្យយសក់ម្មម

ពីនធពីន្យារប្រទព្ីយស�មមអាចប្រតូ៌វិបានទទួលសាា្ល់ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការវាយត៌នៃមួនៃនភាពីម្រែ�លអាចបេ��ត៌បេ��ង ម្រែ�លប្របា�់ចំណៈូលជា�់ពីនធ  

នាបេពីលអំនាគត៌នឹងអាចមានសប្រមា�់ទូទាំត៌់លបេមិ�ង�បេណ្តាា្ះអាសនូ និងការខាត៌ជា�់ពីនធបេ�ងពីីមុនម�អាចនឹងប្រត៌ូវិបានបេប្រ��ប្របាស់។ 

�ម្រែនុមពីីបេនះបេ�បេទៀត៌ ការវិិនិចេ័យសំខាន់ៗ គឺទាំមទាំរឱ្្យមានការវាយត៌នៃមួបេល�ផល�ះះពាល់នៃនផួ�វិច្បា�់ ឬបេស�ឋ�ិចេ ឬភាពីមិនច្បាស់�ស់

បេ��ូ�ងយុតាា្ធិការពីនធដ្ឋាបេផ្សងៗបេទៀត៌។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ក់ារ��ួលសាាល់ញ្ញើល�សំវាិធានាធនា នាិងាយថិាភាាព្យ

ការវិិនិចេ័យប្រតូ៌វិបានអំនុវិត៌ើបេដ្ឋាយគណៈៈប្រគ�់ប្រគងបេ��ម្បីម្រែ�ងម្រែច�រវាងសំវិិធានធន និងយថាភាពី។ បេគាលនបេ�បាយបេល�ការទទួល សាា្ល់

សំវិិធានធន និងយថាភាពីគឺប្រត៌ូវិបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ៤.១៩ និងការ�ង្វាា្ញម្រែ�លពា�់ពី័នធម្រែ�លប្រត៌ូវិបាន��ប្រសាយ បេ��ូ�ង

�ំណៈត៌់សមាា្ល់២៩។ ទាំ�់ទងនឹងនីត៌ិវិិធីច្បា�់បេផ្សងៗរ�ស់ធនាគារ។ ការបាា្ន់សាះ្នរ�ស់ធនាគារអំំពីីចំណ្តាយម្រែ�លអាចបេ��ត៌មានប្រ�ម្រែហិល

បេ��ត៌បេចញពីីការទាំមទាំរ និងយថាភាពីម្រែ�លប្រត៌ូវិបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងបេ��ូ�ងការពីីបេប្រគាះបេ��ល់ និងសប្រម�សប្រមួលជាមួយ អំូ�ប្រ�ឹ�្សាបេ��ល់

នៃផះ�ូ�ងរ�ស់ធនាគារ ម្រែ�លបេ��តួ៌ជាបេមធាវិកីារពារ�ីមី្រែផូ�ច្បា�រ់�សធ់នាគារ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការវិិភាគបេល�លទធផល ម្រែ�លអាចបេ��ត៌មាន។ បេទាំះ�ីជា

ធនាគារមិនបេជឿថាប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ�ំពីុង�ំបេណៈ�រការ�៏បេដ្ឋាយ �ូចម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង�ំណៈត់៌សមាា្ល់៣០ និងមានផល�ះះពាល់អំវិិជជមាន 

ជាសារវិនើបេ�បេល�សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារ។ វាអាចបេ�រួចម្រែ�លលទធផលនាបេពីលអំនាគត៌រ�ស់ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការអាចមានផល�់ះពាល ់

ជាសារវិនើតាមរយៈការផ្ទាា្ស់�ី�របេ��ូ�ងការបាា្ន់សាះ្ន ឬប្រ�សិទធិភាពីនៃនយុទធសាស្រ្តសើម្រែ�លទាំ�់ទងបេ�នឹងនីត៌ិវិិធីទាំំងបេនាះ។

ប្រ�ភិពី��ខាន់ៗ នៃនភាពីមិនចា�់��់នៃនការបាា ន់សាម ន

ខាងបេប្រកាមបេនះគឺជាការសនមត៌សំខាន់ៗទាំ�់ទងបេ�នឹងការប្រពួីយបារមៈនាបេពីលអំនាគត៌និងប្រ�ភិពីគនឹួះបេផ្សងបេទៀត៌នៃនភាពីមិនប្របា��ប្រ�ជា 

នៃនការបាា្ន់សាះ្នបេ�ចុង�ញ្ញេ�់នៃនរយៈបេពីលរបាយការណៈ៍នីមួយៗម្រែ�លមានហានិភិ័យគួរឱ្្យ�ត់៌សមាា្ល់�ូ�ងការ�ងើឱ្្យមានការម្រែ�សប្រមួល 

បេ�នឹងចំនួនទឹ�ប្របា�់នៃនប្រទពី្យស�មមនិង�ំណៈុល�ូ�ងឆ្នាំំ្ំហិិរញ្ញញវិត៌ុ��នាា្�់។

ក់ារវាាស់ដែវាងា�ម្លៃម្មៃសម្មប្រាសប

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលបេប្រ���បេចេ�បេទស�ូ�ងការវាយត៌នៃមួ បេ��ម្បី�ំណៈត៌់ត៌នៃមួសមប្រស�នៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� (បេពីលម្រែ�លសប្រមង់ត៌នៃមួបេ��ូ�ងទីផ្សារ 

ស�មមមិនមាន) រួមទាំំងប្រទពី្យស�មមមិនម្រែមនហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។ ទាំំងបេនះពា�់ពី័នធ នឹងការបាា្ន់សាះ្ន និងការសនមត៌ម្រែ�លប្រស�ជាមួយនឹងអំូ�ចូលរួម

ដ្ឋា�ត់៌នៃមួទីផ្សារ។ ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលពឹីងម្រែផិ�បេ�បេល�ការសនមត៌បេ�បេល�ទិនូន័យម្រែ�លអាចសបេងើត៌តាមម្រែ�លអាចបេធើ�បេ�បាន ��៏ះមុ្រែនើ�រណៈទីាំងំបេនះ

មិនម្រែមនបេ��ត៌មានបេ��ងរហិូត៌បេនាះបេទ។ �ូ�ង�រណៈីបេនះ ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលបេប្រ��ប្របាស់ពី៌ត៌័មានម្រែ�លអាចបេ��ត៌មានបេ��ងញឹ�ញា�់�ំផុត៌។

ត៌នៃមួសមប្រស�ម្រែ�លបានបាា្ន់សាះ្ន អាចខ្លួុសគាំ្ពីីត៌នៃមួជា�់ម្រែសីងម្រែ�លនឹងប្រត៌ូវិទទួលបាន�ូ�ងប្រ�តិ៌�ត៌ើិការជំបេហាងនៃ� នាការិយ�រិបេចេទ នៃន

របាយការណៈ៍។

សំវាិធានាធនាឥណូ�ានាផដល់�ល់អ�ិថិិជនា

ធនាគារបេប្រ��មាា្ប្រទីសសំវិិធានធនបេ��ម្បីគណៈនាសំវិិធានធនឥណៈទាំនផីល់�ល់អំតិ៌ថិិជន។ អំប្រតាការសំវិិធានធន គឺម្រែផិ�បេល�កាល�រិបេចេទ 

ផុត៌�ំណៈត៌់�ូ�ងការម្រែ�ងម្រែច�អំតិ៌ថិិជនជាប្រ�ុមបេផ្សងៗគាំ្ម្រែ�លមានលំនាំនៃនការខាត៌�ង់ប្រសបេ�ៀងគាំ្។ មាា្ប្រទីសនៃនសំវិិធានធន �ំ�ូងបេ��យ គឺ

ម្រែផិ�បេល�អំប្រតាប្រ�វិត៌ើសិាស្រ្តសើម្រែ�លអាច�ណំៈត់៌បានរ�ស់ធនាគារ។ ធនាគារបានវាសម់្រែវិងបេ�បេល�មាាប្្រទីស បេ��ម្បមី្រែ�ម្រែប្រ�ត៌នៃមួ អាចសាោរ្ម�វិិញបាន

បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនជាប្រ�វិត៌ើសិាស្រ្តសើ។ រាលក់ាល�របិេចេទនៃនរបាយការណៈអ៍ំប្រតាប្រ�វិត៌ើសិាស្រ្តសើម្រែ�លអាច�ំណៈត៌ ់បានប្រតូ៌វិបានបេធើ��ចេ��ប្នូភាពី

ម្រែ�លបាន�ំណៈត៌់។

ការវាស់ម្រែវិងបេ�បេល�ទំនា�់ទំនងរវាងអំប្រតាប្រ�វិត៌ើិសាស្រ្តសើម្រែ�លអាច�ំណៈត៌់បាន និងសំវិិធានធនរ�ស់ឥណៈទាំនម្រែ�លផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន គឺប្រត៌ូវិ

បានវាស់ម្រែវិងជា�់ម្រែសីង។ ត៌នៃមួនៃនសំវិិធានធនរ�ស់ឥណៈទាំនផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន គឺង្វាយនឹងរងការផ្ទាា្ស់�ី�រតាមកាលៈបេទសៈ។ ការខាត៌�ង់

ឥណៈទាំនជាប្រ�វិត៌ើិសាស្រ្តសើរ�ស់ធនាគារ អាចមិនត៌ំណ្តាងឱ្្យភាពីគាះ្នលទធភាពីសងជា�់ម្រែសីង�ូ�ងបេពីលអំនាគត៌រ�ស់ អំត៌ិថិិជន។ ការ 

គណៈនាសំវិិធានធន ពីិចាំរណ្តាបេល�ការបេប្រ��ប្របាស់ពី័ត៌៌មានសមប្រស� និងបេ�ងបេ�ការិយ�រិបេចេទខាងមុខ្លួ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការសនមត៌បេល� 

�ម្រែប្រម�ប្រមួលបេពីលអំនាគត៌នៃនអូំ�អំនុវិត៌ើបេស�ឋ�ិចេបេផ្សងគាំ្ បេហិ�យរបេ�ៀ�ម្រែ�លអូំ�អំនុវិត៌ើបេស�ឋ�ិចេជះឥទធិពីលបេល�គាំ្បេ�វិិញបេ�ម� ម្រែ�លអាច

�ណ្តាា្លឱ្្យមានភាពីខុ្លួសគាំ្នៃន�ប្រមិត៌នៃនការខាត៌�ង់សំវិិធានធន។ ផល�ះះពាល់នៃនសំវិិធានធនបេល�ឥណៈទាំនផីល់�ល់អំតិ៌ថិិជនរ�ស់ 

ធនាគារ គឺប្រត៌ូវិបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ៩។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ក់ារ�ាានា់សមានាអាយុក់ាលម្លៃនាក់ារញ្ញើប្រាប�ប្រា�ាស់របស់ប្រា�ព្យយសក់ម្មម

អាយុកាលនៃនការបេប្រ��ប្របាស់នៃនប្រទពី្យស�មមរ�ស់ធនាគារ ជាមួយនឹងអាយុកាលច្បាស់�ស់ប្រតូ៌វិបានបាា្ន់សាះ្ន ម្រែផិ�បេល�រយៈបេពីល  

ម្រែ�លប្រទព្ីយសមប្ត៌ើបិ្រត៌វូិបានបេគរពំីងឹថាអាចបេប្រ��បាន។ អាយកុាលនៃនការបេប្រ��ប្របាសន់ៃនប្រទព្ីយសមប្ត៌ើ ិនងិ�រិកាារ្រ�សធ់នាគារម្រែ�លបានបាាន្ស់ាះន្ 

និងសិទធិ�ូ�ងការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម ប្រតូ៌វិបានប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញ�ា្ងបេទៀងទាំត៌់ បេហិ�យប្រតូ៌វិបានបេធើ��ចេ��្បនូភាពី ប្រ�សិនបេ��ការ 

បាា្ន់សាះ្នខ្លួុសពីីការបាា្ន់សាះ្ន�នួងម� បេដ្ឋាយសារម្រែត៌រូ�រាង និងគុណៈភាពី ភាពីហិួសសម័យនៃន�បេចេ�វិិទ្យា និងពាណៈិជជ�មម រួមទាំំងច្បា�់ ឬ

�ប្រមិត៌នៃនការបេប្រ��ប្របាស់ប្រទព្ីយស�មមរ�ស់ធនាគារ។ �ម្រែនុមពីីបេនះ ការបាា្ន់សាះ្នអាយុកាល នៃនការបេប្រ��ប្របាស់ គឺម្រែផិ�បេល�ភាពីប្រសបេ�ៀងគាំ ្

នៃនប្រទព្ីយស�មមទាំំងបេនាះ។ បេទាំះ�ីជា�ា្ងណ្តា�៏ បេដ្ឋាយវាអាចបេ�រួចម្រែ�លលទធផលនាបេពីល អំនាគត៌នៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការម្រែ�លអាចមាន 

ផល�ះះពាលជ់ាសារវិនើ បេដ្ឋាយផ្ទាាស្�ី់�រការបាាន់្សាះន្ម្រែ�លបានបេ��ត៌បេ��ងបេដ្ឋាយសារផ្ទាាស្�ី់�រ�តាា ្ទាំងំឡាយម្រែ�លបាន��ប្រសាយពីីខាងបេល�។ 

ចំនួនទឹ�ប្របា�់ និងរយៈបេពីលនៃនចំណ្តាយម្រែ�លបាន�ត់៌ប្រតាសប្រមា�់រាល់កាល�រិបេចេទម្រែ�ល នឹង�ះះពាល់ បេដ្ឋាយសារការផ្ទាា្ស់�ី�រនូវិ�តាា ្

ទាំំងបេនះ រួមទាំំងកាលៈបេទសៈផងម្រែ�រ។ ការកាត់៌�នុយនូវិអាយុកាលនៃនការបេប្រ��ប្របាស់ ម្រែ�លបានបាា្ន់សាះ្នរ�ស់ប្រទព្ីយសម្បត៌ើិ និងសិទធ ិ

�ូ�ងបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម បេធើ�ឱ្្យបេ��នបេ��ងនូវិទទួលសាា្ល់ចំណ្តាយប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ និងថិយចុះនូវិប្រទពី្យស�មមរយៈបេពីលម្រែវិង។ 

ឱនាភាាព្យប្រា�ព្យយសក់ម្មមម្មិនាដែម្មនាហាិរ�ើវា�ុ�

ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួបេ��ត៌មានបេ��ងបេ�បេពីលត៌នៃមួបេ�ងនៃនប្រទព្ីយស�មម ឬឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់មានចំនួនបេល�សពីីចំនួនម្រែ�លអាចសាោ្រម�វិិញ 

បាន គឺបេដ្ឋាយយ�ត៌នៃមួសមប្រស���ចំណ្តាយ�ូ�ងការល�់ និងត៌នៃមួ�ូ�ងការបេប្រ��ប្របាស់។ ការគណៈនាត៌នៃមួសមប្រស���ចំណ្តាយ�ូ�ង ការល�់

ម្រែផិ�បេល�ទិនូន័យម្រែ�លអាចរ�បានពីីប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការល�់ ម្រែ�លបានចងនឹងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការល�់�ូ�ងត៌នៃមួទីផ្សារនៃនប្រទព្ីយសម្បត៌ើិប្រសបេ�ៀងគាំ្ ឬត៌នៃមួ

ទផីស្ារម្រែ�លអាចសបេងើត៌បាន��ការចណំ្តាយ�ម្រែនុម សប្រមា�់ការល�់ប្រទព្ីយស�មម។ ការគណៈនាត៌នៃមួបេប្រ��ប្របាស ់គមឺ្រែផិ�បេល�គំរលូហំិរូសាច់ប្របា�់

អំ�្បហារ។ លំហិូរសាច់ប្របា�់ ម្រែ�លបានម�ពីីគបេប្រមាងថិវិិការបេហិ�យម្រែ�លមិនរា�់�ញ្ញេ�លស�មមភាពីបេរៀ�ចំរចនាសម័័នធ ម្រែ�លធនាគារមិនទាំន់

បានបេធើ� ឬការវិិនិបេ�គនាបេពីលអំនាគត៌ម្រែ�លនឹងបេធើ�ឱ្្យប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការប្រទពី្យស�មមនៃនឯ�តា�បេងើ�ត៌សាច់ប្របា�់ម្រែ�លប្រត៌ូវិបេធើ� បេត៌សើមានភាពីប្រ�បេស�រ

បេ��ង។ ចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លអាចសាោ្រម�វិិញមានឥទធិពីលខាា្ំង បេដ្ឋាយសារអំប្រតាអំ�្បហារម្រែ�លប្រតូ៌វិបេប្រ��ប្របាស់ សប្រមា�់គំរូលំហិូរសាច់ប្របា�់ 

ម្រែ�លបេធើ�អំ�្បហារ �៏�ូចជាអំប្រតាលំហិូរសាច់ប្របា�់នាបេពីលអំនាគត៌ម្រែ�លរំពីឹងទុ� និងអំប្រតា�ំបេណៈ�ន ម្រែ�លប្រត៌ូវិបានបេប្រ��សប្រមា�់បេគាល�ំណៈង

គណៈនាការបាា្ន់សាះ្ន។ 

៦. សាច់ប្របា�់ - �ុទ្ធធ
សាច់ប្របា�់ប្រត៌ូវិបានវិិភាគ�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

សាច់ប្របា�់�ូ�ងនៃ� ១៣.៨៦៣.២៤៤ ៥៦.៤៧៨.៨៥៦ ១៤.១២៨.២២៨ ៥៧.១៤៨.៦៨២

សាច់ប្របា�់ជាមួយធនាគារបេផ្សងៗ ១០៥.៦៣០.១៨១ ៤៣០.៣៣៧.៣៥៧ ៥៤.២៧០.១៦១ ២១៩.៥២២.៨០១

សាច់ប្របា�់បាន�ង្វាា្ញបេល�របាយការណៈ៍
លំហិូរសាច់ប្របា�់ ១១៩.៤៩៣.៤២៥ ៤៨៦.៨១៦.២១៣ ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ២៧៦.៦៧១.៤៨៣

��៖សំវិិធានធនឱ្នភាពីត៌នៃមួ (៥៨៩.០៤៦) (២.៣៩៩.៧៧៣) (៣៣.៤៣៤) (១៣៥.២៤០)

១១៨.៩០៤.៣៧៩ ៤៨៤.៤១៦.៤៤០ ៦៨.៣៦៤.៩៥៥ ២៧៦.៥៣៦.២៤៣

សាច់ប្របា�់ជាមួយធនាគារបេផ្សងគឺ ជាគណៈនីចរនើម្រែ�លមិនទទួលបានការប្របា�់បេនាះបេទ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

�ម្រែប្រម�ប្រមួលនៃនសំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួ ម�រា ៣៣.៤៣៤ ១៣៥.២៤០ ៦១.៨៧៣ ២៥២.១៣៣

(ការ�ម្រែងើរម�វិិញ)/សំវិិធានធន�ម្រែនុម ៥៥៥.៦១២ ២.២៦០.២៣០ (២៨.៤៣៩) (១១៥.៩៤៦)

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - ៤.៣០៣ - (៩៤៧)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ៥៨៩.០៤៦ ២.៣៩៩.៧៧៣ ៣៣.៤៣៤ ១៣៥.២៤០

៧. ប្របា�់�ធេញ្ញញីជាមួយធំនាគារធេផុសង
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ប្របាក់ប់លោញ្ញញើម្គានិកាលកណំ៍តិ ់(មិនិផ្នែមនិជាសា�់ប្របាក់ស់មមូល) ៥.៥៤២.០៦១ ២២.៥៧៨.៣៥៧ ៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤

ប្របា�់�បេញ្ញញ�បេ�ធនាគារនានា មានកាល�ណំៈត់៌ចាំ�ពី់ី១ ម្រែខ្លួ�ល ់៣ ម្រែខ្លួ (ឆ្នាំំ្២ំ០២០៖ ៣ម្រែខ្លួ �ល ់៦ម្រែខ្លួ) បេហិ�យទទលួបានអំប្រតាការប្របា�់ចបេនាា្ះ

ពីី ២% បេ� ៤% (ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៖ ២% បេ� ៤%) �ូ�ងមួយឆ្នាំំ្ំ។ ចំណៈូលការប្របា�់បានទទួលការប្របា�់ម្រែ�លមានចំនួនទឹ�ប្របា�់ ២៩១.៦៧៩ 

��ុារ្អាបេមរិ� (ឆ្នាំំ្២ំ០២០៖ មានចនួំន ១.១៨០.២២៧ ��ុារ្អាបេមរិ�) បាន�ង្វាាញ្បេ��ូ�ង�ណំៈត៌ស់មាាល្ ់២១ ជាម្រែផូ�មួយនៃនប្របា�់ត៌មើល់

ជាមួយធនាគារបេផ្សង។

៨. ប្របា�់តិមកល់�ទ្ធ�បញ្ញញតិតិ
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ប្របា�់ត៌មើល់ធានាបេល�បេ��មទុន � ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៥៥.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០

ប្របា�់�ប្រមុងកាត៌ពីើ�ិចេបេល�ប្របា�់�បេញ្ញញ� 
រ�ស់អំត៌ិថិិជន ខ្លួ ១៨.៣៧១.១៣៦ ៧៤.៨៤៤.០០៨ ១៣.២៧១.១៨០ ៥៣.៦៨១.៩២៣

២៥.៨៧១.១៣៦ ១០៥.៣៩៩.០០៨ ២០.៧៧១.១៨០ ៨៤.០១៩.៤២៣

�. ប្របា�់តិមកល់ធានាធេលីធេដី៏មទុ្ធន

បេ�ងតាមប្រ�កាសរ�ស់ធនាគារជាតិ៌នៃន�ម័�ជាបេលខ្លួ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះនៃថិៃទី១៥ ម្រែខ្លួតុ៌� ឆ្នាំំ្ំ២០០១ ធនាគារ ត៌ប្រមូវិឱ្្យរ�្សាប្របា�់ត៌មើល់

តាមចប្ា�ចំ់ននួ ១០% នៃនបេ��មទនុរ�ស់ខួ្លួ�ន។ ប្របា�ត់៌មើល់បេនះ គមិឺនអាចបេប្រ��ប្របាស�ូ់�ងប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារប្រ�ចាំនំៃថិៃរ�សខួ់្លួ�នបានបេ��យ �ះមុ្រែនើធនាគារ

អាច��វិិញបាន បេ�បេពីលម្រែ�លធនាគារសបេប្រមចចិត៌ើឈ�់បេធើ�អាជីវិ�មម បេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា បេដ្ឋាយសម័ប្រគចិត៌ើ។ ប្របា�់ត៌មើល់ធានា

បេ��មទុន ទទួលបានអំប្រតាការប្របា�់ ០% -បេ� ០.០៤% (ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖: ០% បេ� ០.០៦%) �ូ�ងមួយឆ្នាំំ្ំ ម្រែ�លមានចំនួនទឹ�ប្របា�់ ៣.៧៤៤ 

�ុ�ា្រអាបេមរិ� (ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖ មានចំនួនទឹ�ប្របា�់ ២១.២៩៥ �ុ�ា្រអាបេមរិ�) �ូចបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២១។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ខ.  ប្របា�់�ប្រមងុកាតិពីើ�ិចច

ប្របា�់�ប្រមុងកាត៌ពីើ�ិចេ គឺជាទុន�ប្រមុងអំ�្ប�រមាម្រែ�លប្រត៌ូវិបានគណៈនាតាមអំប្រតា ៨% ចំបេពាះរូ��ិយវិត៌ុ�ជាប្របា�់បេរៀល និង ១២.៥០% ចំបេពាះ

រូ�ិយ�័ណៈណបេផ្សងៗ នៃនចំនួនទឹ�ប្របា�់សរុ� នៃនប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំតិ៌ថិិជន ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់ធនាគារអំនិវាសនជន និងប្របា�់�បេញ្ញញ� ប្រគឹះសាា្ន

ហិិរញ្ញញវិតុ៌� និង ប្របា�់�មេីបេល�អំនិវាសនជន។ បេ�ងតាមប្រ�កាសរ�ស់ធនាគារជាតិ៌នៃន�ម័�ជា បេលខ្លួ ធ៧-០១៨-២៨២ ប្រ�.�. សើីពីីការរ�្សា 

ទុន�ប្រមុងកាត៌ពីើ�ិចេចុះនៃថិៃទី២៩ ម្រែខ្លួសីហា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨ សប្រមា�់ប្របា�់�បេញ្ញញ� និងការខ្លួេីរ�ស់ធនាគារពាណៈិជជ ប្របា�់�ប្រមុងកាត៌ពីើ�ិចេជាប្របា�់

បេរៀល និងរូ�ិយ�័ណៈណបេផ្សងមិនទួលបានការប្របា�់បេទ។

បេ�នៃថិៃទី១៧ ម្រែខ្លួមីនា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ធនាគារជាតិ៌នៃន�ម័�ជា បានបេចញបេសច�ើីម្រែថួិងការណ៍ៈ បេដ្ឋាយប្រ�កាសកាត៌់�នុយអំប្រតាទុន�ប្រមុងកាត៌ពីើ�ិចេ 

ម�ប្រត៌ឹម ៧% ចំបេពាះប្របា�់�បេញ្ញញ� និងប្របា�់�មេីជាប្របា�់បេរៀល និងរូ�ិយ�័ណៈណបេផ្សងៗ បេ��ម្បីចូលរួមកាត៌់�នុយផល�ះះពាល់ពីីការ�ួងរាលដ្ឋាល

ជមៃឺ�ូវិី�-១៩ ម�បេល�បេស�ឋ�ិចេ�ម័�ជា។

 

៩. ឥណទានផីុល់អតិិ�ិជីន - �ុទ្ធធ
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ឥណៈទាំនពាណៈិជជ�មម

 ឥណៈទាំនវិិបារូ�ន៍ ៨.៧២១.៣៩៩ ៣៥.៥៣០.៩៨០ ៥.៦៩២.៥៤៣ ២៣.០២៦.៣៣៦

 ឥណៈទាំនរយៈបេពីលខ្លួួី ១៣.១៨៤.១៨៨ ៥៣.៧១២.៣៨២ ៧.១២២.៦៦៥ ២៨.៨១១.១៨០

 ឥណៈទាំនរយៈបេពីលម្រែវិង ១៤.០៩១.៦៦១ ៥៧.៤០៩.៤២៧ - -

ឥណៈទាំនអំូ�បេប្រ��ប្របាស់

 ឥណៈទាំនវិិបារូ�ន៍ ២៦.៦៤២.៧០២ ១០៨.៥៤២.៣៦៨ ២៦.៥២៦.៧៥៥ ១០៧.៣០០.៧២៤

 ឥណៈទាំនរយៈបេពីលខ្លួួី ៥០៥.៩១៩ ២.០៦១.១១៤ ១០.៧៥៧.៤០៧ ៤៣.៥១៣.៧១១

 ឥណៈទាំនរយៈបេពីលម្រែវិង ៨២.១៩៧.៧០៩ ៣៣៤.៨៧៣.៤៦៦ ២៣.២៩៨.៦៨០ ៩៤.២៤៣.១៦១

ឥណៈទាំនសម័័នធញាត៌ិ ៧៧៦.៣៥៦ ៣.១៦២.៨៧៤ ១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៤០

១៤៦.១២០.១២៣ ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២

��៖ សំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ (១.៤១០.៤៣១) (៥.៧៤៦.០៩៦) (១២៧.១០០) (៥១៤.១២០)

ឥណ៍ទាំនិនិិងប់ុលោរប្រប់ទាំនិ�ិល់ដ្ឋល់អតិិថុិជីនិ - ស់ុទុធ ១៤៤.៧០៩.៦៩២  ៥៨៩.៥៤៧.២៨៥ ៧៤.៥០៨.០៩២ ៣០១.៣៨៥.២៣២

សំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ ម្រែ�លបានទទួលសាា្ល់�ូ�ងចំបេណៈញ ឬខាត៌ប្រត៌ូវិបានសបេងុ��ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ការខាត៌�ង់សុទធបេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនៃនឥណៈទាំន 
និង�ុបេរប្រ�ទាំន ១.២៨៣.៣៣១ ៥.២២០.៥៩១ ៦៧.៥១៧ ២៧៥.២៦៧

ការខាត៌�ង់សុទធបេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនៃនសមត៌ុល្យ 
ធនាគារបេផ្សងៗ(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ៦) ៥៥៥.៦១២ ២.២៦០.២៣០ (២៨.៤៣៩) (១១៥.៩៤៦)

ការខាត៌�ង់សុទធបេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនៃនការវិិនិបេ�គ  
បេផ្សងៗ (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ១០) ៨៦៥ ៣.៥១៨ ៣.៥៩៦ ១៤.៦៦១

១.៨៣៩.៨០៨ ៧.៤៨៤.៣៣៩ ៤២.៦៧៤ ១៧៣.៩៨២
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

�ម្រែប្រម�ប្រមួលនៃនសំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួនៃនឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផើល់�ល់អំត៌ិថិិជន មាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា ១២៧.១០០ ៥១៤.១២០ ៥៩.៥៨៣ ២៤២.៨០១

សំវិិធានធន�ម្រែនុមសប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទ ១.២៨៣.៣៣១ ៥.២២០.៥៩១ ៦៧.៥១៧ ២៧៥.២៦៧

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - ១១.៣៨៥ - (៣.៩៤៨)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ១.៤១០.៤៣១ ៥.៧៤៦.០៩៦ ១២៧.១០០ ៥១៤.១២០

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផើល់�ល់អំត៌ិថិិជន�ុល ម្រែ�លមានកាល�ំណៈត៌់�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

រយៈបេពីល ១ ម្រែខ្លួ ៣.០៣៥.២៥៥ ១២.៣៦៥.៦២៩ ១០.៩៩៩.៩៤៩ ៤៤.៤៩៤.៧៩៤

> ១ បេ� ៣ ម្រែខ្លួ  ៨.៩២៩.០២៨  ៣៦.៣៧៦.៨៦០ ១៣.៦៧៧.៧០៩ ៥៥.៣២៦.៣៣៣

> ៣ បេ� ៦ ម្រែខ្លួ ១០.០៦៦.៧៦៣ ៤១.០១១.៩៩២ ១៤.៦៦៥.៥៦៣ ៥៩.៣២២.២០២

> ៦ បេ� ១២ ម្រែខ្លួ  ៣៥.៣២៩.៤៥៩ ១៤៣.៩៣២.២១៦ ១១.៧៦៦.៩៨២ ៤៧.៥៩៧.៤៤២

> ១ បេ� ៣ ឆ្នាំំ្ំ ៦៥.៦៧០.៧៩៣ ២៦៧.៥៤២.៨១១ ១៤.១៨៩.៨០៥ ៥៧.៣៩៧.៧៦១

> ៣ បេ� ៥ ឆ្នាំំ្ំ ៧.១០៨.៣៦៤ ២៨.៩៥៩.៤៧៥ ៧.២២៥.៨៣៤ ២៩.២២៨.៤៩៩

បេល�សពីី ៥ ឆ្នាំំ្ំ ១៥.៩៨០.២៧២ ៦៥.១០៣.៦២៨ ២.១០៩.៣៥០ ៨.៥៣២.៣២១

១៤៦.១២០.១២៣ ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២

១០. ការវិនិិធេ�គធេផុសងៗ
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ�ត៌់ប្រតាតាមរំលស់នៃថិួបេ��ម (*) ២៣.៤១១.១២៨ ៩៥.៣៧៦.៩៣៥ ២៣.២៦៦.៣៧៧ ៩៤.១១២.៤៩៥

��៖ សំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ (១៣៩.៩៧៥) (៥៧០.២៥៨) (១៣៩.១១០) (៥៦២.៧០០)

២៣.២៧១.១៥៣ ៩៤.៨០៦.៦៧៧ ២៣.១២៧.២៦៧ ៩៤.៥៤៩.៧៩៥

* ការវិិនិបេ�គបេនះ គឺត៌ំណ្តាងឱ្្យប្របា�់ត៌មើល់�ូ�ងការទិញមាសបេ�ប្រ�ុមហិីុន Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd 

ម្រែ�លជាភាគទុនិ�រ�ស់ធនាគារ ម្រែ�ល�ូ�ងបេនាះប្រ�ុមហិីុន Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd យល់ប្រពីមឱ្្យ
ការប្របា�់ចំនួន ៦% �ូ�ងមួយឆ្នាំំ្ំ។
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 �ម្រែប្រម�ប្រមួលនៃនសំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា  ១៣៩.១១០  ៥៦២.៧០០ ១៣៥.៥១៤ ៥៥២.២២០

សំវិីធានធន�ម្រែនុមសប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទ  ៨៦៥  ៣.៥១៨ ៣.៥៩៦ ១៤.៦៦១

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ  -    ៤.០៤០ - (៤.១៨១)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ�  ១៣៩.៩៧៥  ៥៧០.២៥៨ ១៣៩.១១០ ៥៦២.៧០០

១១. ប្រទ្ធពីយ��មមអរ�ីូ
កមមវិធីកុំព័្យ�ទុ័រ

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ស់មតិុល្យលោ�ងដ្ឋុល

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ ផ្នែខ្ពមករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ១.៣៥៣.៦៣៨  ៥.៤៧៥.៤៦៦ 

ទិញ�ម្រែនុម  ១៧៣.០៣៥  ៧០៣.៩០៦ 

បេផះរពីីប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ  ១១.២៤២  ៤៥.៧៣២ 

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ -  ៨៦.០៩៤ 

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ១.៥៣៧.៩១៥  ៦.២៦៥.៤៦៦ 

រំលស់់ប់ងេរ

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ ផ្នែខ្ពមករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ៧៣៨.៤៤៣ ២.៩៨៧.០០២ 

រំលស់ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ី  ៤៥៩.៨៦០ ១.៨៧០.៧១០ 

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ -  ២៤.១៧៥ 

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ១.១៩៨.៣០៣ ៤.៨៨១.៨៨៧ 

ស់មតិុល្យលោ�ងផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ៣៣៩.៦១២ ១.៣៨៣.៥៧៩ 

ស់មតិុល្យលោ�ងដ្ឋុល

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ ផ្នែខ្ពមករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ១.១៨៥.១៥៥ ៤.៨២៩.៥០៧

ទិញ�ម្រែនុម ១៦៨.៤៤៥ ៦៨៦.៩០៥

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - (៤០.៩៤៦)

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ១.៣៥៣.៦៣៨ ៥.៤៧៥.៤៦៦

រំលស់់ប់ងេរ

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ ផ្នែខ្ពមករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៣២៨.៩៩៨ ១.៣៤០.៦៦៧

រំលស់ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ី ៤០៩.៤៤៥ ១.៦៦៩.៣០៧

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - (២២.៩៧២)

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៧៣៨.៤៤៣ ២.៩៨៧.០០២

ស់មតិុល្យលោ�ងផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០  ៦១៥.១៩៥  ២.៤៨៨.៤៦៤ 
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១២. ប្រទ្ធពីយ�មបតិតិ និង�រកុិារ

ការផ្នែកលមិ
អគារ

លោប្រគឿងស់ង្ហាារឹ្ម 
និិងលោប្រគឿង 

ប់រិកាា្រ
ប់រិកាា្រ

ការិ�ល័យឹ

ប់រិកាា្រកុំព័្យ�ទុ័រ 
និិងព័័តិ៌ម្គានិ

វិទុ្យា �និយឹនិិ
ប្រទុព័្យកំព័ុង

ប់លោងើើតិ ស់រុប់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ស់មតិុល្យ 
លោ�ងដ្ឋុល

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ 
ផ្នែខ្ពមករា 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ៥៩៥.៤០៥  ២៤.៧៦៥  ៣៥១.៤០២  ៨១៤.៣៦២  ៥០.៣៥០  ២.៧៦៦.៦៦៩  ៤.៦០២.៩៥៣ ១៨.៦១៨.៩៤៥ 

ទិញ�ម្រែនុម  ២៨.២១៥  ៨៩៦  ១០០.៥២០  ២.៦៧៩  ២.៨០០  ១.៥១៨.៥៨០  ១.៦៥៣.៦៩០ 
 

៦.៧២៧.២១១ 

បេផះរ (*) ១.០៨៦.២៦២  ១២.៩៨៤  ២៨៨.៦៨២  ៨២២.២០៦  -   (២.២១០.១៣៤) - -

បេផះរបេ�ប្រទពី្យស�មម
អំរូ�ី (*) - - - - - (១១.២៤២) (១១.២៤២) (៤៥.៧៣២)

លបេមិ�ងពីីការ�ី�រ
រូ�ិយ�័ណៈណ - - - - - - - ១៤៣.៣៤០

ស់មតុិល្យផ្ទៃថុៃទីុ៣១ 
ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

 
១.៧០៩.៨៨២  ៣៨.៦៤៥  ៧៤០.៦០៤ 

 
១.៦៣៩.២៤៧  ៥៣.១៥០ 

 
២.០៦៣.៨៧៣  ៦.២៤៥.៤០១ ២៥.៤៤៣.៧៦៤ 

រំលស់់ប់ងេរ

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ 
ផ្នែខ្ពមករា 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ២២៩.០៣៤  ៦.៣៩១  ១២៦.៦១៤  ២៦៣.២២៦  ២៤.១៥៥  -    ៦៤៩.៤២០  ២.៦២៦.៩០៤ 

ចំណ្តាយរំលស់�ូ�ង
ការិយ�រិបេចេទ  ២៦៣.៦៧៧  ៦.៩៣៤  ១១២.១៥៧  ៤១៤.៨៨០  ១០.៣២៦  -    ៨០៧.៩៧៤ ៣.២៨៦.៨៣៩ 

លបេមិ�ងពីីការ�ី�រ
រូ�ិយ�័ណៈណ - - - - - - - ២៣.៦៨០

ស់មតុិល្យផ្ទៃថុៃទីុ៣១ 
ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ៤៩២.៧១១  ១៣.៣២៥  ២៣៨.៧៧១  ៦៧៨.១០៦  ៣៤.៤៨១  -    ១.៤៥៧.៣៩៤ ៥.៩៣៧.៤២៣ 

ស់មតិុល្យលោ�ង
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១  ១.២១៧.១៧១  ២៥.៣២០  ៥០១.៨៣៣  ៩៦១.១៤១  ១៨.៦៦៩ 

 
២.០៦៣.៨៧៣ 

 
៤.៧៨៨.០០៧ ១៩.៥០៦.៣៤១ 
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ការផ្នែកលមិ
អគារ

លោប្រគឿងស់ង្ហាារឹ្ម 
និិងលោប្រគឿង 

ប់រិកាា្រ
ប់រិកាា្រ

ការិ�ល័យឹ

ប់រិកាា្រកុំព័្យ�ទុ័រ 
និិងព័័តិ៌ម្គានិ

វិទុ្យា �និយឹនិិ
ប្រទុព័្យកំព័ុង

ប់លោងើើតិ ស់រុប់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ស់មតិុល្យ 
លោ�ងដ្ឋុល

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ 
ផ្នែខ្ពមករា 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៤២២.៤២៦ ៨.៥២២ ២៧៣.២៩២ ៣០៤.៥១៩ ៥០.៣៥០ ៤៤៦.៦៣៣ ១.៥០៥.៧៤២ ៦.១៣៥.៨៩៩

ទិញ�ម្រែនុម ៧៦.៤៨៥ ៥.៧៦៤ ៤.៩៧៤ ៤៥៤.៩៤៤ -   ២.៦៩៥.៨៤០ ៣.២៣៨.០០៧ ១៣.២០១.៣៥៥

បេផះរ (*) ៩៦.៤៩៤ ១០.៤៧៩ ៧៣.១៣៦ ៥៤.៨៩៩ - (២៣៥.០០៨) - -

បេផះរបេ�ប្រទពី្យស�មម
អំរូ�ី (*) - - - - - (១២៩.២៤៦) (១២៩.២៤៦)   (៥២២.៨០០) 

បេធើ�ចំណ្តាត៌់ថាំ្�់
បេ��ងជាប្រទពី្យ
ស�មមបេផ្សងៗ 
(**) - - - - - (១១.៥៥០) (១១.៥៥០)   (៤៦.៧២០) 

លបេមិ�ងពីីការ�ី�រ
រូ�ិយ�័ណៈណ - - - - - - - (១៤៨.៧៨៩) 

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ 
ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៥៩៥.៤០៥ ២៤.៧៦៥ ៣៥១.៤០២ ៨១៤.៣៦២ ៥០.៣៥០ ២.៧៦៦.៦៦៩ ៤.៦០២.៩៥៣ ១៨.៦១៨.៩៤៥

រំលស់់ប់ងេរ

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី១ 
ផ្នែខ្ពមករា 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ១១៩.៣៣៩ ១.៨៥៤  ៥៦.៦៩២  ៨៣.៣៣១  ១៤.០៨៥  -    ២៧៥.៣០១  ១.១២១.៨៥២ 

ចំណ្តាយរំលស់�ូ�ង
ការិយ�រិបេចេទ  ១០៩.៦៩៥  ៤.៥៣៧  ៦៩.៩២២   ១៧៩.៨៩៥   ១០.០៧០  -     ៣៧៤.១១៩    ១.៥២៥.២៨៣  

លបេមិ�ងពីីការ�ី�រ
រូ�ិយ�័ណៈណ - - - - - - - (២០.២៣១)

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ 
ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ២២៩.០៣៤  ៦.៣៩១  ១២៦.៦១៤ 

  
២៦៣.២២៦   ២៤.១៥៥  -     ៦៤៩.៤២០  ២.៦២៦.៩០៤  

ស់មតិុល្យលោ�ង

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 

ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៣៦៦.៣៧១ ១៨.៣៧៤ ២២៤.៧៨៨ ៥៥១.១៣៦ ២៦.១៩៥ ២.៧៦៦.៦៦៩ ៣.៩៥៣.៥៣៣ ១៥.៩៩២.០៤១

(*) ការបេផះរម្រែ�លទាំ�់ទងបេ�នឹងការជួសជុលការិ�ល័យ�ណ្តាា្ល�ូ�ងការិយ�រិបេចេទ។
(**)  ការបេធើ�ចណំ្តាត៌ថ់ាំ�់្បេ��ងវិិញទាំ�ទ់ងនឹងកាត៌ ATM ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានទទលួសាាល្�់�ំងូថាជាប្រទព្ីយស�មមបេថិរបេហិ�យប្រត៌វូិបានបេធើ�ចណំ្តាត៌ថ់ាំ�់្

បេ��ងវិិញបេ��ញ្ញជីសារបេពី�ភិណៈឌបេប្រកាមប្រទពី្យស�មមបេផ្សងៗ។ 
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១៣. �ិទ្ធធិធេប្រ�ីប្របា�់ប្រទ្ធពីយ��មម

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

សិទធិបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម ២.១៤៩.៦២៥ ៨.៧៥៧.៥៧២ ២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥

ធនាគារ បានជួលអំគារសំរា�់បេប្រ��ប្របាស់ជាការិ�ល័យ�ណ្តាា្ល និងសាខា។ ពី័ត៌៌មានអំំពីីការជួល ម្រែ�លធនាគារជាអំូ�ជួលប្រត៌ូវិបាន�ង្វាា្ញ 

�ូចខាងបេប្រកាម។ ពី័ត៌៌មានពា�់ពី័នធបេ�នឹង�ំណៈុលភិត៌ិសន្យាប្រត៌ូវិបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ១៩។

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

អគារការិ�ល័យឹ

ស់មតិុល្យលោ�ងដ្ឋុល

ស់មតិុល្យនាផ្ទៃថុៃទុី១ ផ្នែខ្ពមករា  ២.៨៩២.៧០៤ ១១.៧០០.៩៨៨ ១.៩៣៧.៩៤៨ ៧.៨៩៧.១៣៨

ទិញ�ម្រែនុម - - ៩៥៤.៧៥៦ ៣.៨៩២.៥៤០

ការម្រែ�ម្រែប្រ�  (៨.៥១៤)  (៣៤.៦៣៥) - -

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ  -    ៨៣.៨៣៧ - (៨៨.៦៩០)

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ�  ២.៨៨៤.១៩០ ១១.៧៥០.១៩០ ២.៨៩២.៧០៤ ១១.៧០០.៩៨៨

រំលស់់ប់ងេ

ស់មតិុល្យនាផ្ទៃថុៃទុី១ ផ្នែខ្ពមករា  ៤៣៧.៧៥១  ១.៧៧០.៧០៣ ១៨៩.០៩៤ ៧៧០.៥៥៨

រំលស់ប្រទពី្យស�មមរូ�ី�ូ�ងការិយ�រិបេចេទ  ២៩៦.៨១៤  ១.២០៧.៤៣៩ ២៤៨.៦៥៧ ១.០១៣.៧៧៥

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ  -    ១៤.៤៧៦ - (១៣.៦៣០)

ស់មតិុល្យផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ�  ៧៣៤.៥៦៥  ២.៩៩២.៦១៨ ៤៣៧.៧៥១ ១.៧៧០.៧០៣

ស់មតិុល្យលោ�ងនាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ�  ២.១៤៩.៦២៥  ៨.៧៥៧.៥៧២ ២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥
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១៤. ប្រទ្ធពីយ��មមធេផុសងៗ
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ការទូទាំត៌់ជាមុនបេ�មាា្ស់ភាគហិីុន (*) ២០.០០០.០០០ ៨១.៤៨០.០០០ ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០

ចំណ្តាយ�ង់��់ ១០.៧១១.០៦២ ៤៣.៦៣៦.៨៦៧   ៨០៧.៥១៨  ៣.២៦៦.៤១១ 

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា (**)  ៨៣៨.៤៨១  ៣.៤១៥.៩៧២ ៥០៤.៨៧១ ២.០៤២.២០៣

សនូិធិ  ៦៦.០៤៥  ២៦៩.០៦៧  ៤៨.៧៥៩  ១៩៧.២៣០ 

�ុបេរប្រ�ទាំនសប្រមា�់ការវិិនិបេ�គនាបេពីលអំនាគត៌ - - ៤៧.៣០០.០០០ ១៩១.៣២៨.៥០០

៣១.៦១៥.៥៨៨ ១២៨.៨០១.៩០៦ ៦៨.៦៦១.១៤៨ ២៧៧.៧៣៤.៣៤៤

(*)  ត៌ណំ្តាងឱ្្យការទទូាំត់៌ជាមុនបេ�ឱ្្យមាាស្ភ់ាគហិីនុម្រែ�លបានបេធើ�បេ��ង�ូ�ងការទញិ�ីបេ�បេខ្លួត៌ើប្រពីះសហីិនុ។ គតិ៌ប្រតឹ៌មការិយ�រិបេចេទ នៃនការ
បេចញផ្សាយនៃនរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� �ំបេណៈ�រការនៃនទិញចូលបេនះមិនទាំន់បាន�ញ្ញេ�់បេ�បេ��យបេទ។ 

(**) ទាំំងបេនះ�ង្វាា្ញអំំពីីគណៈនី escrow ម្រែ�លជាការធានាបេ�បេល� Mastercard ម្រែ�លត៌ប្រមូវិឱ្្យរ�្សាទុ�បេដ្ឋាយធនាគារ។

១៥. ប្របា�់�ធេញ្ញញីរ��់ធំនាគារធេផុសងៗ
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

គណៈនីសន្សំមានកាល�ំណៈត៌់  ១៣.៧៥៨.០៧៩  ៥៦.០៥០.៤១៤   ៦.៥៦៦.៤០៤ ២៦.៥៦១.១០៤

ប្របា�់ត៌មើល់តាមត៌ប្រមូវិការ  ២.២៤១.៩៨០  ៩.១៣៣.៨២៦ ៩.១១៤.០៩៦  ៣៦.៨៦៦.៥១៩

 ១៦.០០០.០៥៩ ៦៥.១៨៤.២៤០ ១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់ធនាគារបេផ្សងៗ ប្រត៌ូវិបានវិិភាគ�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ក. តាមរយឹៈកាលកំណ៍តិ់

�ូ�ង�ំ��ងបេពីល ១ម្រែខ្លួ  ២.២៤១.៩៨០  ៩.១៣៣.៨២៧ ៩.១១៤.០៩៦ ៣៦.៨៦៦.៥១៩

> ១ម្រែខ្លួ បេ� ៣ម្រែខ្លួ  ៥១៩.៧១៦  ២.១១៧.៣២៣ ៥២០.៧៥៤ ២.១០៦.៤៥០

> ៣ម្រែខ្លួ បេ� ៦ម្រែខ្លួ  ១០.២០០.៣១៥  ៤១.៥៥៦.០៨៣ ៣.០០៧.៦០៣ ១២.១៦៥.៧៥៤

> ៦ម្រែខ្លួ បេ� ១២ម្រែខ្លួ  ៣.០៣៨.០៤៨  ១២.៣៧៧.០០៧ ៣.០៣៨.០៤៧ ១២.២៨៨.៩០០

 ១៦.០០០.០៥៩  ៦៥.១៨៤.២៤០ ១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ខ្ព. តាមទុំនាក់ទុំនិង៖

មិនម្រែមនសម័័នធញាត៌ិ  ១៤.៧៣៩.៦១៣  ៦០.០៤៩.១៨៣ ១៤.០០៣.០៩០ ៥៦.៦៤២.៥០០

សម័័នធញាត៌ិ  ១.២៦០.៤៤៦  ៥.១៣៥.០៥៧ ១.៦៧៧.៤១០ ៦.៧៨៥.១២៣

 ១៦.០០០.០៥៩  ៦៥.១៨៤.២៤០ ១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

គ. វិភាគនិិវាស់និដ្ឋាា្និ៖

និវាសនជន ១៤.៧៧០.២៤៣ ៦០.១៧៣.៩៧០ ៨.១២៩.៩៦៥ ៣២.៨៨៥.៧០៨

អំនិវាសនជន  ១.២២៩.៨១៦  ៥.០១០.២៧០ ៧.៥៥០.៥៣៥ ៣០.៥៤១.៩១៥

 ១៦.០០០.០៥៩  ៦៥.១៨៤.២៤០ ១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣

ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ឃ. តាមអប្រតាការប្របាក់ (កែ�ងមួយឹឆ្នាំំ្ំ)៖

គណៈនីសន្សំមានកាល�ំណៈត៌់ ២.៥០%-៤.៧៥% ២.៥០%-២.៧៥%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�តាមត៌ប្រមូវិការ ០%-១% ០%-១%

១៦. ប្របា�់�ធេញ្ញញីរ��់អតិិ�ិជីន
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

គណៈនីសន្សំមានកាល�ំណៈត៌់ ១៥១.៨០៦.៦៦៣  ៦១៨.៤៦០.៣៤៥ ៨៨.៨៣៦.៥០០ ៣៥៩.៣៤៣.៦៤៣

គណៈនីសន្សំ  ៤៩.០៩៦.៨៧៦  ២០០.០២០.៦៧៣ ៥៨.៤២៨.៦២៧ ២៣៦.៣៤៣.៧៩៦

គណៈនីចរនើ  ៦១.០៤២.៤៨០  ២៤៨.៦៨៧.០៦៣ ២៧.១១៥.០៣២ ១០៩.៦៨០.៣០៤

២៦១.៩៤៦.០១៩ ១.០៦៧.១៦៨.០៨១ ១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំត៌ិថិិជន ប្រត៌ូវិបានវិិភាគ�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ក. តាមកាលកំណ៍តិ់៖

រយៈបេពីល ១ ម្រែខ្លួ  ១៤២.៣៤២.៨៧៦  ៥៧៩.៩០៤.៨៧៧ ៨៦.៧៦៤.៦៩៨ ៣៥០.៩៦៣.២០៣

> ១ បេ� ៣ ម្រែខ្លួ  ៩.៤៤០.៣៣៦  ៣៨.៤៥៩.៩២៩ ១៧.៦៧២.៤០៦ ៧១.៤៨៤.៨៨២

> ៣ បេ� ៦ ម្រែខ្លួ  ៥៨.៩៤៨.៧៨៣  ២៤០.១៥៧.៣៤២ ៤៧.០៦៥.៧៩២ ១៩០.៣៨១.១២៩

> ៦ បេ� ១២ ម្រែខ្លួ  ២៣.៨៩៨.៥៨៩  ៩៧.៣៦២.៨៥២ ១៩.៨៨៩.០៩០ ៨០.៤៥១.៣៦៩

>បេល�សពីី ១២ ម្រែខ្លួ  ២៧.៣១៥.៤៣៥  ១១១.២៨៣.០៨១ ២.៩៨៨.១៧៣ ១២.០៨៧.១៦០

 ២៦១.៩៤៦.០១៩ ១.០៦៧.១៦៨.០៨១ ១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣

ខ្ព. តាមនិិវាស់និដ្ឋាា្និ ៖

និវាសនជន ២១៧.៩០០.៧១៣  ៨៨៧.៧២៧.៥០៤ ១៦០.៩៤៤.៤១៦ ៦៥១.០២០.១៦៣

អំនិវាសនជន  ៤៤.០៤៥.៣០៦  ១៧៩.៤៤០.៥៧៧ ១៣.៤៣៥.៧៤៣ ៥៤.៣៤៧.៥៨០

២៦១.៩៤៦.០១៩ ១.០៦៧.១៦៨.០៨១ ១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣

គ. តាមទុំនាក់ទុំនិង៖

សម័័នធញាត៌ិ ២៦១.៨៩០.៤២៣ ១.០៦៦.៩៤១.៥៨២ ១៧៤.២៤៥.៦៤៥ ៧០៤.៨២៣.៦៣៤

មិនម្រែមនសម័័នធញាត៌ិ  ៥៥.៥៩៦  ២២៦.៤៩៩ ១៣៤.៥១៤ ៥៤៤.១០៩

២៦១.៩៤៦.០១៩ ១.០៦៧.១៦៨.០៨១ ១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំត៌ិថិិជនទាំំងអំស់បេនះទទួលអំប្រតាការប្របា�់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំ�ូចខាងបេប្រកាម៖

ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ឆ្នាំំ្ំ២០២០

គណៈនីសន្សំ ០.៥% ១%

គណៈនីសន្សំមានកាល�ំណៈត៌់ ១.៥០%-១២% ១.៥០% - ៦.២៥%

គណៈនីចរនើ ០%-១% ០%-១%
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

១៧. ��ណុលភិតិិ�នា
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

វិភាគតាមកាលកំណ៍តិ់ - លំហិូរទុឹកប្របាក់តាមកិ�េស់និ្យាមិនិទាំនិ់លោធិើអប់្បហារ

ត៌ិចជាង ១ ឆ្នាំំ្ំ ៣៦៩.០៧៧  ១.៥០៣.៦២០ ៣៧៧.៤១០ ១.៥២៦.៦២៣

១ ឆ្នាំំ្ំ បេ� ៥ ឆ្នាំំ្ំ ១.០៨២.០៥៨  ៤.៤០៨.៣០៤ ១.១៦៣.១៣៥ ៤.៧០៤.៨៨១

បេប្រច�នជាង ៥ ឆ្នាំំ្ំ ១.៦៤០.០០០  ៦.៦៨១.៣៦០ ១.៩២៨.០០០ ៧.៧៩៨.៧៦០

ប់ំណ៍ុលភិតិិស់និ្យាស់រុប់មិនិទាំនិ់លោធិើអប់្បហារ ៣.០៩១.១៣៥ ១២.៥៩៣.២៨៤ ៣.៤៦៨.៥៤៥ ១៤.០៣០.២៦៤

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

តិផ្ទៃមះប់�េ�ប់្បនិែផ្ទៃនិប់ំណ៍ុលភិតិិស់និ្យា

រយៈបេពីលខ្លួួី  ២៣៩.៣៦៨  ៩៧៥.១៨៥ ២៣៣.៣១១ ៩៤៣.៧៤៣

រយៈបេពីលម្រែវិង  ២.០៣៤.៧៥២  ៨.២៨៩.៥៨០ ២.២៧៤.១២០ ៩.១៩៨.៨១៥

 ២.២៧៤.១២០  ៩.២៦៤.៧៦៥ ២.៥០៧.៤៣១ ១០.១៤២.៥៥៨

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

�ំនិួនិផ្នែដ្ឋលបានិទុទុួលសាា្ល់លោ�កែ�ងរបាយឹការណ៍៍ �ំលោណ៍ញ ឬខាតិ

ការប្របា�់បេល��ំណៈុលភិត៌ិសន្យា  ១៤៣.៨៨៤  ៥៨៥.៣២០ ១២២.៦៦៤ ៥០០.១០១

ចំណ្តាយទាំ�់ទងនឹងភិត៌ិសន្យារយៈបេពីលខ្លួួី  ៣៨.៩១៦  ១៥៨.៣១០ ៤១.៧០៨ ១៧០.០៤៤

 ១៨២.៨០០  ៧៤៣.៦៣០ ១៦៤.៣៧២ ៦៧០.១៤៥

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

�ំនិួនិផ្នែដ្ឋលប្រតិូវបានិទុទុួលសាា្ល់លោ�កែ�ងរបាយឹការណ៍៍លំហិូរទុឹកប្របាក់

លំហិូរទឹ�ប្របា�់ភិត៌ិសន្យាសរុ�  ៣៦៨.៦៨១  ១.៤៩៩.៧៩៤ ២៩១.៤៥៩ ១.១៨៨.២៧៨

 ៣៦៨.៦៨១  ១.៤៩៩.៧៩៤ ២៩១.៤៥៩ ១.១៨៨.២៧៨
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

១៨. ��ណុលធេផុសងៗ
ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ចំណ្តាយ�ងគរ និង�ំណៈុលបេផ្សងៗ  ២៥១.៣៤៩  ១.០២៣.៩៩៦ ៤៤០.៣០៩ ១.៧៨១.០៥០

�ំណៈុលពីនធបេផ្សងបេទៀត៌  ២០៨.៤០១  ៨៤៩.០២៦ ១៧៣.៨៥៩ ៧០៣.២៦០

 ៤៥៩.៧៥០  ១.៨៧៣.០២២ ៦១៤.១៦៨ ២.៤៨៤.៣១០

១៩. ពីនធធេលីប្របា�់ច�ណូល
ច�ណ្ដាយពីនធធេលីប្របា�់ច�ណូល

បេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាមច្បា�់សើីពីីពីនធដ្ឋារនៃនប្រ�បេទស�ម័�ជា ធនាគារមានកាត៌ពីើ�ិចេ�ូ�ងការ�ង់ពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូល នូវិចំនួនណ្តាមួយម្រែ�លខ្លួ័ស់

ជាងរវាង អំប្រតា ២០% នៃនប្របា�់ចំណៈូលម្រែ�លជា�់ពីនធ ឬ�៏ពីនធអំ�្ប�រមាម្រែ�លមានអំប្រតា ១%។

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ចំណ្តាយពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូល�ចេ��្បនូ  ៦៤៨.៨៩៤  ២.៦៣៩.៧០០ ១៩៥.៥៥២ ៧៩៧.២៦៦

(ចំណៈូល) /ចំណ្តាយពីនធពីន្យារ (១៥២.៦៥១) (៦២០.៩៨៤) (៤២.៨១៣)  (១៧៤.៥៤៩)

៤៩៦.២៤៣ ២.០១៨.៧១៧ ១៥២.៧៣៩ ៦២២.៧១៧

ការធេផុា�ង�ា ត់ិរវាងច�ណ្ដាយពីនធធេលីប្របា�់ច�ណូល និងគណធេនយយច�ធេណញ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ចំបេណៈញមុន�ង់ពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូល ១.០៥០.២៧៧ ៤.២៧២.៥២៧ ៥៩២.៤៨៦ ១.៤៦៥.៨៤៥

ពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូលបេដ្ឋាយបេប្រ��អំប្រតាតាម 
�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ២០% ២១០.០៥៥  ៨៦០.៥៥៧ ១១៨.៤៩៧ ៤៨៣.១១៣

ចំណ្តាយមិនអាចកាត៌់បេចាំលបាន ២៨៦.១៨៨ ១.១៦៤.២១៣ ៣៤.៥២១ ១៤០.៧៤១

�ំណាយឹព័និធលោលើប្របាក់�ំណ៍ូល ៤៩៦.២៤៣ ២.០១៨.៧១៧ ១៥៣.០១៨ ៦២៣.៨៥៤

លិខ្លួិត៌ប្រ�កាសពីនធរ�ស់ធនាគារប្រត៌ូវិ�ួងកាត៌់ការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យបេដ្ឋាយអំគគនាយ�ដ្ឋាា្នពីនធដ្ឋារ។ បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការអំនុវិត៌ើច្បា�់ពីនធ និង�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ

បេល�ប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារជាបេប្រច�នប្រ�បេភិទម្រែ�លមានការការ�ង្វាាញ្ពីីចំនួនខ្លួសុគាំ្ៗ  បេ��ូ�ងរបាយការណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�អាចប្រតូ៌វិបានផ្ទាាស់្�ើ�រ បេ�បេពីលបេប្រកាយ

តាមការ�ំណៈត៌់ចុងបេប្រកាយបេដ្ឋាយអំគគនាយ�ដ្ឋាា្នពីនធដ្ឋារ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រ�ពី័នធពីនធដ្ឋារបេ��ម័�ជា គឺបេ�ថិមី និង�ំណៈត់៌បេដ្ឋាយពីនធជាបេប្រច�ន។ ច្បា�់ជាញឹ�ញា�់មានការផ្ទាា្ស់�ើ�រ បេហិ�យមិនសូវិច្បាស់�ស់ និង 

អាប្រសយ័បេល�ការ��ប្រសាយ។ ជាញ�ឹញា�់ការ��ប្រសាយបេផ្សងគាំប្េ��ត៌មាន�ូ�ងចបំេណ្តាមអាជាាធ្រពីនធដ្ឋារនងិ�ូ�ងម្រែ�នយតុាាធិ្ការជាបេប្រច�ន។ ពីនធ 

គឺប្រត៌ូវិការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យនិងបេសុ��អំបេងើត៌បេដ្ឋាយអាជាា្ធរជាបេប្រច�ន ម្រែ�លប្រស�តាមច្បា�់�ូ�ងការដ្ឋា�់ពីិន័យ�៏ធៃន់ធៃរ ទណៈឌ�មម និងពីិន័យការប្របា�់។

ពីនធអ�ប�រមា

អំនុបេ�មតាមចប្ា�ស់ារបេពី�ពីនធនៃនប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជា ប្រ�ុមហិីនុមានកាត៌ពីើ�ិចេ�ង់ពីនធបេល�ប្របា�់ចំបេណៈញ បេដ្ឋាយគណៈនាតាមអំប្រតា ២០% 

នៃនប្របា�់ចំបេណៈញជា�់ពីនធ ឬ��៏ង់ពីនធអំ�្ប�រមាបេដ្ឋាយគណៈនាតាមអំប្រតា ១% នៃនប្របា�់ចំណៈលូបេ�បេពីលម្រែ�លពីនធមួយណ្តាមានចនួំនធជំាង។

ពីនធពីនារធេលីប្រទ្ធពីយ��មម-�ុទ្ធធ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ពីនធពីន្យារបេល�ប្រទពី្យស�មម  ៧០១.៨២៨  ២.៨៥៩.២៤៧ ៦១០.២៤៣ ២.៤៦៨.៤៣៣

ពីនធពីន្យារបេល��ំណៈុល (៤២៩.៩២៥) (១.៧៥១.៥១៤) (៤៩០.៩៩១) (១.៩៨៦.០៥៨)

 ២៧១.៩០៣ ១.១០៧.៧៣៣ ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥

ពីនធពីន្យារជាទ្ពី្យ�មម/(�ំណៈុល) រួមមានគណៈនី�ូចខាងក្្ម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា  ៤៥៤.៨២៤  ១.៨៥២.៩៥៣ ៥០១.៤៨៦ ២.០២៨.៥១១

សំវិិធានធនបេល�ការខាត៌�ង់បេល�ឱ្នភាពីនៃនត៌នៃមួ   ២១៥.២៣៧   ៦១៥.៨៧១       ៦០.៣៩៩      ២៤៤.៣១៤ 

រំលស់ប្រទពី្យប្រទពី្យរូ�ី និងរំលស់ប្រទពី្យអំរូ�ី ១៨.២៦៦ ៧៤.៤១៦ ៣៧.៥៧៩ ១៥២.០០៧

ចំណៈូល�ងគរ  ១២.៤១១  ៥០.៥៦២ ១០.៧៧៩ ៤៣.៦០១

សំវិិធានធនបេល�អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍�ុគគលិ�  ១.០៩០  ៤.៤៤០ - -

សិទធិបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម  (៤២៩.៩២៥) (១.៧៥១.៥១៤) (៤៩០.៩៩១) (១.៩៨៦.០៥៨)

២៧១.៩០៣ ១.១០៧.៧៣៣ ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥

�ម្្�ម្ួលន្ពីនធពីន្យារ - សុទធ មាន�ូចខាងក្្ម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា  ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥ ៧៦.៤៣៩ ៣១១.៤៨៩

ទទួលសាា្ល់�ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំបេណៈញ ឬ ខាត៌ ១៥២.៦៥១ ៦២០.៩៨៤ ៤២.៨១៣       ១៧៤.៥៤៩

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - ៤.៣៧៤ - (៣.៦៦៣)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ២៧១.៩០៣ ១.១០៧.៧៣៣ ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥
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��ណុលពីនធធេលីប្របា�់ច�ណូល

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា  ៩៤.៥៣៧  ៣៨២.៤០២ ១៧៥.៨៣៨  ៧១៦.៥៤០

ទទួលសាា្ល់�ូ�ងរបាយការណៈ៍ចំបេណៈញ ឬ ខាត៌  ៦៤៨.៨៩៤  ២.៦៣៩.៧០០ ១៩៥.៥៥២ ៧៩៧.២៦៦

ពីនធបេល�ប្របា�់ចំណៈូលបាន�ង់  (២១៨.៩១២)  (៨៩០.៥៣៤) (២៧៦.៨៥៣) (១.១២៨.៧៣០)

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ  -    ៥.៣២២ - (២.៦៧៤)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ�  ៥២៤.៥១៩  ២.១៣៦.៨៩០ ៩៤.៥៣៧ ៣៨២.៤០២

២០. ធេដី៏មទុ្ធន
ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ឆ្នាំំ្ំ២០២០

% នៃន
�មមសិទធិ

ចំនួន 
ភាគហិីុន

ទឹ�ប្របា�់ % នៃន
�មមសិទធិ

ចំនួន 
ភាគហិីុន

ទឹ�ប្របា�់ 

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ប្រ�ុមហិីុន Asia Investment and 

Financial Services Sole Co., Ltd. ៦០% ៤៥.០០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ៦០% ៤៥.០០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០

លោ�ក. Yim Leak ៤០% ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៤០% ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០

១០០% ៧៥.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ១០០% ៧៥.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០

ស់មមូលពានិ់លោរៀល 

(កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤) ៣០០.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០

ចនំនួភាគហិីុនម្រែ�លបានចុះ�ញ្ញជីសរុ�មានចំនួន ៧៥.០០០.០០០ ភាគហិីុន (ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖ ៧៥.០០០.០០០ ភាគហិីុន) ម្រែ�លមានត៌នៃមួបេសម� 

១ �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ូ�ងមួយភាគហិីុន។ ភាគហិីុនទាំំងអំស់ ប្រត៌ូវិបានបេបាះផ្សាយ និងបាន�ង់ប្រគ�់ចំនួន។ 

២០.១ ទុ្ធន�ប្រមងុ�ម�ទ្ធ�បញ្ញញតិតិ
�ម្រែប្រម�ប្រមួលនៃនទុន�ប្រមុងតាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ មាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦ ១.៤១០.៤៦៨ ៥.៧២៣.៧១០

បេផះរបេចញបេ�/  (ចូល) ទុន�ម្រែនុម ៧៩៧.៧៦១ ៣.២៤៥.២៩២ (៦៥៦.១៤២) (២.៦៥៤.០៩៤)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ១.៥៥២.០៨៧ ៦.៣១៤.៩០៨ ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦
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២១. ច�ណូលការប្របា�់
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន ៩.៤១៨.២៨២ ៣៨.៣១៣.៥៧១ ៤.៤៥២.៥១៥ ១៨.១៥២.៩០៤

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ ១.៥៣៣.០០០ ៦.២៣៦.២៤៤ ១.៣៧៤.៣២០ ៥.៦០៣.១០៣

ប្របា�់�បេញ្ញញ�បេ�ធនាគារបេផ្សងៗ  ២៩១.៦៧៩  ១.១៨៦.៥៥០ ១.១៨០.២២៧ ៤.៨១១.៧៨៤

ប្របា�់�បេញ្ញញ�តាម�ទ�្បញ្ហាា្ត៌ើិ  ៣.៧៤៤  ១៥.២៣១ ២១.២៩៥ ៨៦.៨២០

១១.២៤៦.៧០៥ ៤៥.៧៥១.៥៩៦ ៧.០២៨.៣៥៧ ២៨.៦៥៤.៦១១

២២. ច�ណ្ដាយការប្របា�់
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ប្របា�់�បេញ្ញញ�មានកាល�ំណៈត៌់ និងចរនើ ៧.៣៣១.៧៣៦ ២៩.៨២៥.៥០២ ៣.១៦៣.៥៤២ ១២.៨៩៧.៧៦១

គណៈនីសន្សំ  ២៥២.៦៤២  ១.០២៧.៧៤៨ ២០៨.០៣៣ ៨៤៨.១៥០

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា  ១៤៣.៨៨៤  ៥៨៥.៣២០ ១២២.៦៦៤ ៥០០.១០១

 ៧.៧២៨.២៦២ ៣១.៤៣៨.៥៧០ ៣.៤៩៤.២៣៩ ១៤.២៤៦.០១២

២៣. ច�ណូល�នៃប្រម និងធេជីីងសា-�ុទ្ធធ
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

បេសវាបេផះរប្របា�់បេចញចូល  ៨៣១.៥៨៥  ៣.៣៨២.៨៨៨ ៣៣៤.៤៣៨ ១.៤០៤.២៧៤

�នៃប្រមបេផ្សងៗ  ៣.៥៧២.៥៥២ ១៤.៥៣៣.១៤១ ៤៩.៣៣៨ ២០១.១៥១

 ៤.៤០៤.១៣៧ ១៧.៩១៦.០២៩  ៣៩៣.៧៧៦ ១.៦០៥.៤២៥
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២៤. ច�ណូលធេផុសងៗ
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

�ំលោណ៍ញលោលើការប់ូ�ររូប់ិយឹប់ណ៍ណ័ប់រលោទុស់  ១០៨.២៨៨  ៤៤០.៥១៦ ៧៣.៥៩៤ ៣០០.០៤៣

២៥. ច�ណ្ដាយ�ុគគលិ�
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ប្របា�់បេ�ៀវិត៌្ស និងប្របា�់ឈូ�ល  ១.៨៩៧.៣៣០  ៧.៧១៨.៣៣៨ ១.២៩០.៧៥១ ៥.២៦២.៣៩២

អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍�ម្រែនុម ១២.០២១ ៤៨.៩០១ ១០.១៣៣ ៤១.៣១២

អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍បេផ្សងៗ  ១២៣.៧៥៨  ៥០៣.៤៤៨ ៦៥.៨០៥ ២៦៨.២៨៨

២.០៣៣.១០៩ ៨.២៧០.៦៨៧ ១.៣៦៦.៦៨៩ ៥.៥៧១.៩៩២

២៦. រលំ�់ប្រទ្ធពីយរ�ីូ និងរលំ�់ប្រទ្ធពីយអរ�ីូ
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

រំលស់បេល�ប្រទពី្យស�មមអំរូ�ី  ៨០៧.៩៧៤ ៣.២៨៦.៨៣៨ ៤០៩.៤៤៥ ១.៦៦៩.៣០៧

រំលស់បេល�ប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�រិកាា្រ  ៤៥៩.៨៦០ ១.៨៧០.៧១០ ៣៧៤.១១៩ ១.៥២៥.២៨៣

រំលស់បេល�សិទធិបេប្រ��ប្របាស់ប្រទពី្យស�មម  ២៩៦.៨១៤  ១.២០៧.៤៤០ ២៤៨.៦៥៧ ១.០១៣.៧៧៥

 ១.៥៦៤.៦៤៨  ៦.៣៦៤.៩៨៨ ១.០៣២.២២១ ៤.២០៨.៣៦៥
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២៧. ច�ណ្ដាយប្រ�តិិ�តិតិការធេផុសងៗ
ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ស់ប្រម្គាប់់ការិយឹប់រិលោ�េទុផ្នែដ្ឋលបានិប់ញ្ញេប់់

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ជួសជុល និងម្រែថិទាំំ  ៤៤២.៨៨៥  ១.៨០១.៦៥៦ ១០៨.៥៨០ ៤៤២.៦៨១

បេសវាអាជាា្�័ណៈណ ៣១៨.២២៧ ១.២៩៤.៥៤៧ ៦៩.៣១៦ ២៨២.៦០១

ទំនា�់ទំនងសាធារណៈៈ ទីផ្សារ និងផ្សាយ
ពាណៈិជជ�មម  ១៧៣.៩៧៨  ៧០៧.៧៤៣ ៩.៩២៨ ៤០.៤៧៦

ចំណ្តាយពីនធបេផ្សងៗ  ១៥១.៨២៤  ៦១៧.៦២០ ១១២.៣៣៥ ៤៥៧.៩៩០

ចំណ្តាយទឹ�បេភិួ�ង  ៦៨.៩៨៧  ២៨០.៦៣៩ ៤៤.០៩៧ ១៧៩.៧៨៣

បេសវាវិិជាា្ជីវិៈ  ៦៦.៤៣៨  ២៧០.២៧០ ១៩៦.២៤៦ ៨០០.០៩៥

ទំនា�់ទំនង  ៤៧.៥០៣  ១៩៣.២៤២ ១៦.៤១៩ ៦៦.៩៤០

�រិកាា្រការិ�ល័យ  ៤០.៧៥១  ១៦៥.៧៧៥ ៤៩.៣៤២ ២០១.១៦៧

នៃថិួជួលការិ�ល័យ  ៣៨.៩១៦  ១៥៨.៣១០ ៤១.៧០៨ ១៧០.០៤៤

ចំណ្តាយសនើិសុខ្លួ  ៣៦.៧២៨  ១៤៩.៤១០  ២០.៦៦៨  ៨៤.២៦៣ 

ម្រែត៌ម និងនៃប្រ�សណៈីយ៍  ៣៥.៤០៤  ១៤៤.០២៣  ៥.៤៦០  ២២.២៦០ 

ចំណ្តាយធានារាា្�់រង  ២៤.៥៨៩  ១០០.០២៨ ១៦.១៨០ ៦៥.៩៦៦

ការបេធើ��ំបេណៈ�រ និងការ�ំសានើ  ២២.៥៨៦  ៩១.៨៨០ ១៩.៤២១ ២១.៤៧៤

បេសវាបេសុ��អំបេងើត៌ឥណៈទាំន  ៩.០២១  ៣៦.៦៩៧  ១១.១៦២  ៤៥.៥០៧ 

ចំណ្តាយបេល�សមាជិ�ភាពី  ៦.៩៨៩  ២៨.៤៣១  ៤.១៨៥  ១៧.០៦២ 

ខាត៌�ង់ពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ�របេទស  ៧៦៣  ៣.១០៤  ២.២៤១  ៩.១៣៧ 

ការចំណ្តាយបេល�ការសាំ្�់បេ�  ៧៥៥  ៣.០៧១  ៩.៤២៣  ៣៨.៤១៨ 

ការ�រិចាំា្គ - -  ២០២.២០០  ៨២៤.៣៦៩ 

ចំណ្តាយបេផ្សងៗ ៥៦.៦៨២ ២៣០.៥៨៤ ២៨.១៤២ ១១៤.៧៣៥

១.៥៤៣.០២៦ ៦.២៧៧.០៣០ ៩៦៧.៤១៨ ៣.៩៤៤.១៦២
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២៨. �ិចច�នា និងយថាភាពី
យថាភាពីនៃន��ណុល និង�ិចច�នា

បេ��ូ�ង�ំបេណៈ�រការអាជីវិ�មមធមមតា ធនាគារបេធើ�ការសន្យាបេផ្សងៗគាំ្ និងភាពីជា�់��់នៃនយថាភាពី ជាមួយសំណៈងតាមច្បា�់�ល់អំតិ៌ថិិជន 

រ�ស់ធនាគារ។ ពីុំមានការខាត៌�ង់ជាសារវិនើ ប្រត៌ូវិបានរំពីឹងទុ�ពីី ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការណ្តា ម្រែ�លរួមមាន៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ម្រែផូ�មិនទាំន់បេប្រ��ប្របាស់នៃនឥណៈទាំន  ៥.០៦០.៥១៤ ២០.៦១៦.៥៣៤ ១.២៨៩.៦០២ ៥.២១៦.៤៤០

គណៈនីធានារ�ស់ធនាគារ  ៤០០.០០០  ១.៦២៩.៦០០ ៤០០.០០០ ១.៦១៨.០០០

 ៥.៤៦០.៥១៤ ២២.២៤៦.១៣៤ ១.៦៨៩.៦០២ ៦.៨៣៤.៤៤០

�ម្រែប្រម�ប្រមួលនៃនសំវិិធានធនបេល�ការខាត៌់�ង់បេល�ការធានា�ិចេហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេប្រ�តារាងត៌ុល្យការ មាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា  ២.៣៥២  ៩.៥១៤ ៤.៤៥៦ ១៨.១៥៨

(�ងើិលម�វិិញ)/ សំវិិធានធនសប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទ  ១៨.៥៨៣  ៧៥.៥៩៤ (២.១០៤) (៨.៥៧៨)

លបេមិ�ងពីីការ�ី�ររូ�ិយ�័ណៈណ - ១៨០ - (៦៦)

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ�  ២០.៩៣៥  ៨៥.២៨៨ ២.៣៥២ ៩.៥១៤

យថាភាពីធេលីពីនធ

ពីនធប្រតូ៌វិបានសុតិ៌បេ�បេប្រកាមការប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យ នងិតាមដ្ឋានអំបេងើត៌បេដ្ឋាយប្រ�ុមអាជាាធ្រ ម្រែ�លផើលស់ទិធបិេដ្ឋាយច្បា��ូ់�ងការដ្ឋា�់ពិីន័យដ្ឋា� ់ទណៈឌ�មម 

និងគិត៌ការប្របា�់។ ការអំនុវិត៌ើច្បា�់ និង�ទ�្បញ្ញញត៌ើិពីនធបេល�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការបេប្រច�នប្រ�បេភិទអាចប្រ�ឈមនឹង�ំណៈ�ប្រសាយបេផ្សងៗ។

�ញ្ហាា្ទាំំងបេនះ អាច�បេងើ�ត៌ឱ្្យមានហានិភិ័យពីនធ បេ��ូ�ងប្រពីះរាជាណ្តាចប្រ��ម័�ជាមានល�ុណៈៈជាសាវិរនើជាងបេ�ប្រ�បេទស�នៃទបេទៀត៌។  

គណៈៈប្រគ�់ប្រគងបេជឿជា�់ថា ការបេធើ�សំវិិធានធនមានល�ុណៈៈប្រគ�់ប្រគាន់ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេ�បេល�ការ��ប្រសាយនៃននីត៌ិ�មមពីនធ។ �៏�ះុម្រែនើ អាជាា្ធរ

ជា�់ពា�់ពី័នធអាចនឹងមាន�ំណៈ�ប្រសាយខ្លួុសគាំ្ បេហិ�យផល�ះះពាល់អាចមានល�ុណៈៈជាសារវិនើ។

បេ�នៃថិៃទ១ី៨ ម្រែខ្លួឧសភា ឆ្នាំំ្២ំ០២០ ធនាគារបានទទលួលខិ្លួតិ៌ពីីអំគគនាយ�ដ្ឋាាន្ពីនធដ្ឋារ (“អំ.ពី.�”) ជនូ�ណំៈងឹពីីការចុះបេធើ�សវិន�មមបេពីញបេលញ

សប្រមា�់ឆ្នាំំ្ំសារបេពី�ពីនធពីី ២០១៨ �ល់ ២០១៩ នានៃថិៃបេចញរបាយការណៈ៍បេនះសវិ�មមពីនធដ្ឋារ�ំពីុងម្រែត៌�នើ�ំបេណៈ�រការបេ�បេ��យ។ 
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២៩. �មតុិលយ និងប្រ�តិិ�តិតិការរ��់ភាគី�ម័័នធញាតិិ
ធនាគារបានបេធើ�ប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារមយួចំននួជាមួយភាគីសម័័នធញាតិ៌ �ូ�ង�បំេណៈ�រការអាជីវិ�មមធមមតា។ �រិមាណៈប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារភាគីសម័័នធញាតិ៌ សមត៌លុយ្

បេ�ជំពា�់បេ��ំណ្តាច់ឆ្នាំំ្ំ ចំណ្តាយ និងចំណៈូលពា�់ពី័នធ�ូ�ងការិយ�រិបេចេទមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ភាគី�ម័័នធញាតិិ និងទ្ធ�នា�់ទ្ធ�នង

ទុំនាក់ទុំនិង ភាគីស់មព័និធញាតិិ

ប្រ�ុមហិីុនបេមផ្ទាា្ល់ បេ�ងតាម�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២០

សម័័នធញាត៌ិ ប្រ�ុមហិីុនសុិត៌បេប្រកាមភាគទុនិ�ធំ�ំផុត៌ម្រែត៌មួយ

គណៈៈប្រគ�់ប្រគងសំខាន់ៗ រាល់អំភិិបាលនៃនធនាគារ ម្រែ�លជាអំូ�បេធើ�ការសបេប្រមចចិត៌ើសំខាន់ៗ ម្រែ�លទាំ�់ទងបេ�នឹងទិសបេ�
យុទធសាស្រ្តសើ និង�ុគគលិ�ប្រគ�់ប្រគងជាន់ខ្លួ័ស់រ�ស់ធនាគារ (រួម�ញ្ញេ�លទាំំងសមាជិ�ប្រគួសារ)

ឥណទាន និង�ុធេរប្រ�ទានផីុល់ដ៏ល់ភាគី�ម័័នធញាតិិ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ឥណ៍ទាំនិ និិងប់ុលោរប្រប់ទាំនិ  ៧៧៦.៣៥៦ ៣.១៦២.៨៧៤ ១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៤០

ប្របា�់�ធេញ្ញញីរ��់ភាគី�ម័័នធញាតិិ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់ធនាគារបេផ្សងៗ  ១.២៦០.៤៤៦  ៥.១៣៥.០៥៧ ១.៦៧៧.៤១០ ៦.៧៨៥.១២៣

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំត៌ិថិិជន  ៥៥.៥៩៦  ២២៦.៤៩៩ ១៣៤.៥១៤ ៥៤៤.១០៩

 ១.៣១៦.០៤២  ៥.៣៦១.៥៥៦ ១.៨១១.៩២៤ ៧.៣២៩.២៣២

�ុធេរប្រ�ទាន�ប្រមា�់ការវិនិិធេ�គអនាគតិ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ប់ុលោរប្រប់ទាំនិស់ប្រម្គាប់់ការវិនិិលោ�គអនាគតិ - - ៤៧.៣០០.០០០ ១៩១.៣២៨.៥០០
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ការ�ង់មុនឱ្យយភាគទុ្ធនិ�

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

លោ�ក យឹឹម លកខណ៍៍ ២០.០០០.០០០ ៨១.៤៨០.០០០ ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០

�ភិការរ��់�ុគគលិ�គណៈប្រគ�់ប្រគង��ខាន់ៗ

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

ប្របាក់ផ្នែខ្ព និិងអតិុប្រប់លោ�ជីនិ៍ ៥៦៨.៧៥៧ ២.៣១៣.៧០៣ ៥៣៨.៣៣០ ២.១៩៤.៧៧១

៣០. ការប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយហិិរញ្ញញវិតិាុ
�. ធេ�ច�ីីធេផីីុម និងទ្ធ�សនៈទូ្ធធេ�

ធនាគារប្រ�ឈមមុខ្លួនឹងហានិភិ័យឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ូចខាងបេប្រកាម៖ 

• ហានិភិ័យឥណៈទាំន

• ហានិភិ័យទីផ្សារ

• ហានិភិ័យសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួល និង

• ហានិភិ័យប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ

�ណំៈត៌់សមាា្ល់បេនះ �ង្វាា្ញពីពីីត័៌ម៌ានសើីពី ីហានភិិយ័នីមយួៗ ខាងបេល�រ�ស់ធនាគារ ម្រែ�លមានបេគាលបេ� បេគាលការណៈ៍ម្រែណៈនាំ នងិវិធិានការ

រ�ស់ធនាគារ បេ��ម្បីវាស់ម្រែវិង និងចាំត៌់ម្រែចងនូវិហានិភិ័យម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ង និងការប្រគ�់ប្រគងនូវិបេ��មទុនរ�ស់ធនាគារ។

មុខង្ហារប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយ និងរចនា�ម័័នធអភិិបាល�ិចច�

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលរ�ស់ធនាគារមានការទទួលខុ្លួសប្រតូ៌វិទាំំងប្រសុងសប្រមា�់ការ�បេងើ�ត៌ និងប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យបេល�ប្រ��ខ្លួណៈឌប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយរ�ស់

ធនាគារ។ ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលបាន�បេងើ�ត៌គណៈៈ�មាះធិ្ការប្រគ�ប់្រគង ប្រទពីយ្ស�មម នងិទទលួខុ្លួសប្រតូ៌វិ�ូ�ងការអំនុម័ត៌ នងិប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យ បេគាលនបេ�បាយ 

ប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យរ�ស់ធនាគារ។

បេគាលនបេ�បាយប្រគ�់ប្រគងហានភិិយ័រ�សធ់នាគារ ប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងបេ��មប្�ីណំៈត៌ល់�ុណៈៈ នងិវិិភាគហានិភិយ័ ម្រែ�លធនាគារ បានប្រ�ឈម

បេ��ម្បី�ំណៈត់៌ និងប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយឱ្្យបានសមប្រស� និងតាមដ្ឋានហានិភ័ិយ និងការប្រ�កាន់ខាា្�់នូវិម្រែ�ន�ំណៈត់៌។ បេគាលនបេ�បាយ និង

ប្រ�ពី័នធប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យ ប្រតូ៌វិបានពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញជាប្រ�ចាំំបេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីការផ្ទាា្ស់�ើ�រល�ុខ្លួណៈឌទីផ្សារ និងស�មមភាពីរ�ស់ធនាគារ។ 

ធនាគារ តាមរយៈសើង់ដ្ឋារនៃនការ�ណៈត�ះ�ណ្តាាល្ ការប្រគ�់ប្រគង នងិនតី៌វិិិធីប្រគ�់ប្រគងរ�ស់ខួ្លួ�ន គ�ូឺ�ង បេគាល�ណំៈងអំភិិវិឌ្្ឍប្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌យ្ម្រែ�លមាន

វិិន័យ និង�បេងើ�ត៌ការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យសាា្នភាពី ម្រែ�ល�ុគគលិ�ទាំំងអំស់យល់ពីីត៌ួនាទី និងកាត៌ពីើ�ិចេរ�ស់ពីួ�បេគ ។
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ខ. ហានិភ័ិយឥណទាន

ហានិភិយ័ឥណៈទាំន គជឺាហានភិិយ័នៃនការខាត៌�ង់ម្រែផូ�ហិរិញ្ញញវិត៌ុ�រ�សធ់នាគារ ប្រ�សនិបេ��អំត៌ថិិិជនឬភាគមីាាង្បេទៀត៌ មនិមានលទធភាពី �បំេពីញ

កាត៌ពីើ�ិចេបេ�តាម�ិចេសន្យា បេហិ�យហានិភ័ិយជាចម្បងបេនះ គឺបេ��ត៌បេចញតាមរយៈការផើល់ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន�ល់ អំតិ៌ថិិជនធនាគារ

នានា នងិការវិិនិបេ�គបេល��ំណៈលុ។ សប្រមា�់បេគាល�ណំៈងរាយការណៈអំ៍ំពីីការប្រគ�ប់្រគងហានភិិយ័ធនាគារ បេធើ�ការពិីចាំរណ្តា នងិដ្ឋា�់រមួ�ញ្ញេ�ល

នូវិធាត៌ុទាំំងអំស់នៃនហានិភិ័យឥណៈទាំនម្រែ�លប្រ�ឈម ឧទាំហិរណៈ៍ហានិភិ័យតាមកាត៌ពីើ�ិចេរ�ស់ �ុគគលមាំ្�់ៗតាមត៌ំ�ន់ និងហានិភិ័យតាម

វិិស័យបេស�ឋ�ិចេ។

ហានិភិ័យឥណៈទាំន គឺជាការខាត៌�ង់ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ធនាគារ ប្រ�សិនបេ��អូំ�ខ្លួេី ឬនៃ�គូពាណៈិជជ�មមខ្លួ�ខានមិនបាន�ំបេពីញកាត៌ពីើ�ិចេ បេល�ការ

�ង់ប្របា�់បេ��មចំបេពាះឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន ។

ការប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយឥណទាន

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល បាន�បេងើ�ត៌គណៈៈ�មាះធិ្ការឥណៈទាំនធនាគារ សប្រមា�ប់្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌យ្ហានិភិយ័ឥណៈទាំន។ នាយ�ដ្ឋាាន្ឥណៈទាំន បេដ្ឋាយម្រែ�� 

ប្រត៌ូវិរាយការណៈ៍ជូនគណៈៈ�មាះ្ធិការឥណៈទាំន ម្រែ�លទទួលខ្លួុសប្រត៌ូវិ�ូ�ងការប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យឥណៈទាំនរួមមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖

• ការបេរៀ�ចំបេគាលនបេ�បាយឥណៈទាំន �ូ�ងការពីបិេប្រគាះបេ��ល់ជាមួយអំងគភាពីអាជវីិ�មមម្រែ�ល រមួមានត៌ប្រមូវិការ ប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ ំការវាយត៌នៃមួ

ឥណៈទាំន ការដ្ឋា�ច់ណំ្តាត៌ថ់ាំ�់្ហានភិិយ័ នងិការបេធើ�របាយការណៈ ៍ការបេរៀ�ចំឯ�សារ នងិនតី៌វិិិធីនៃនច្បា�់ នងិអំនុបេ�មតាមត៌ប្រមូវិការ

�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ និងច្បា�់។

• ការ�បេងើ�ត៌រចនាសម័នធ័សិទធិអំំណ្តាច សប្រមា�់ការអំនុម័ត៌ និង�នីឥណៈទាំន។ ម្រែ�ន�ំណៈត៌់នៃនសិទធិអំំណ្តាច ប្រត៌ូវិបាន ចាំត៌់ម្រែចងសប្រមា�់

មស្រ្តនើីឥណៈទាំននៃនអំងគភាពីអាជីវិ�មម។ ឥណៈទាំនម្រែ�លមានទំហិំធំ ត៌ប្រមូវិឱ្្យមានការអំនុម័ត៌ពីីម្រែផូ�ឥណៈទាំនធនាគារ ប្រ�ធានម្រែផូ� 

ឥណៈទាំន គណៈៈ�មាះ្ធិការឥណៈទាំន ឬប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល។

• បេធើ�ការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យ និងវាយត៌នៃមួហានិភិ័យឥណៈទាំន៖ អំូ�ប្រគ�់ប្រគងឥណៈទាំនរ�ស់ធនាគារវាយត៌នៃមួរាល់ហានិភិ័យ ឥណៈទាំនម្រែ�ល

ហិួស�ប្រមិត៌�ំណៈត៌់ មុនបេពីលម្រែ�លឥណៈទាំននានាប្រត៌ូវិបានផើល់ជូន អំត៌ិថិិជនបេដ្ឋាយអំងគភាពីអាជីវិ�មម ម្រែ�លពា�់ពី័នធ។ ការ�នើ និង

ការពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញនៃនឥណៈទាំនគឺសុិត៌បេ�បេប្រកាម�ំបេណៈ�រការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យ�ូចគាំ្។

• �ប្រមតិ៌បេល�ការប្រ�ឈម ម្រែ�លបេ��ត៌ពីនីៃ�គភូាគ ីភិមូសិាស្រ្តសើ នងិឧសស្ាហិ�មម (សប្រមា�ឥ់ណៈទាំន នងិ�បុេរប្រ�ទាំន ការធានាហិរិញ្ញញវិត៌ុ� នងិ

ការប្រ�ឈមប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិល) និងបេដ្ឋាយអំូ�បេចញ�័ណៈណ ការចាំត៌់ថាំ្�់ឥណៈទាំន ហានិភិ័យ ទីផ្សារង្វាយប្រសួល និងត៌ំ�ន់ (សប្រមា�់

មូល�ប្រត៌វិិនិបេ�គ)។

• ការអំភិិវិឌ្្ឍន៍ និងការការពារ ចំណ្តាត់៌ថាំ្�់ហានិភ័ិយរ�ស់ធនាគារ បេ��ម្បី�ង្វាា្ញពីីចំណ្តាត់៌ថាំ�់បេដ្ឋាយម្រែផិ�តាម�ប្រមិត៌ ហានិភ័ិយនៃន

ការមិនទូទាំត់៌សង។ ប្រ��ខ្លួណៈឌ�ំណៈត់៌ហានិភ័ិយ�ចេ��្បនូរួមមាន ៥ ថាំ្�់ ម្រែ�ល�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីី�ប្រមិត៌ខុ្លួសៗ គាំ្នៃនហានិភ័ិយ។ 

ការទទួលខុ្លួសប្រតូ៌វិចំបេពាះការ�ំណៈត់៌ចំណ្តាត់៌ថាំ្�់ហានិភ័ិយ គឺអាប្រស័យបេល�ការអំនុម័ត៌ចុងបេប្រកាយ បេដ្ឋាយនាយ�ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិ ឬ

គណៈៈ�មាះធ្កិារ ប្រ�សនិបេ��សមរមយ្។ ចណំ្តាត៌ថ់ាំ�្ហ់ានិភ័ិយ ប្រតូ៌វិ�ួងកាត៌ក់ារប្រត៌តួ៌ពីនិិត្៌យ ជាប្រ�ចាំ ំបេដ្ឋាយអូំ�ប្រគ�់ប្រគងហានភ័ិិយរ�ស់

ធនាគារ។

• ការអំភិិវិឌ្្ឍ និងរ�្សា�ំបេណៈ�រការរ�ស់ធនាគារសប្រមា�់វាស់ម្រែវិង ECL៖ បេនះរួម�ញ្ញេ�លទាំំង�ំបេណៈ�រការសប្រមា�់៖

 » ការអំនុម័ត៌�ំ�ូង ការ�ញ្ហាា្�់ពីីភាពីប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិ និងការបេធើ�បេត៌សីទិនូន័យថិយបេប្រកាយ (Back - t esting) នៃនមះូម្រែ�ល ម្រែ�លបានបេប្រ�� 

 » �ំណៈត៌់ និងតាមដ្ឋានការបេ��នបេ��ងហានិភិ័យឥណៈទាំនជាសារវិនី និងការ�បេងើ�ត៌ពី័ត៌៌មាននៃនការប្រ�បេម�លអំនាគត៌។

• ការពីិនិត៌្យបេ��ងវិិញនូវិអំនុបេ�មភាពី រ�ស់អំងគភាពីអាជីវិ�មម បេ�នឹង�ប្រមិត៌ហានិភិ័យម្រែ�លបានប្រពីមបេប្រពីៀងរួមទាំំង សហិប្រគាសម្រែ�ល

បានបេប្រជ�សបេរីស ហានិភិ័យប្រ�បេទស និងប្រ�បេភិទផលិត៌ផល។ របាយការណៈ៍បេទៀងទាំត៌់សើីពីីគុណៈភាពី ឥណៈទាំន ប្រត៌ូវិបានផើល់ជូន�ល់

អំូ�ប្រគ�់ប្រគងឥណៈទាំនរ�ស់ធនាគារ ម្រែ�លអាចត៌ប្រមូវិឱ្្យមានវិិធានការម្រែ�ត៌ប្រមូវិ សមប្រស�ម្រែ�លប្រត៌ូវិអំនុវិត៌ើ។ ទាំំងបេនះរា�់�ញ្ញេ�លទាំំង

របាយការណៈ៍ម្រែ�លមានការបាា្ន់សាះ្នសំវិិធានធនបេល� ECL។

• ការផើល់�ំ�ូនាះ្ន ការម្រែណៈនាំ និងជំនាញឯ�បេទស �ល់អំងគភាពីអាជីវិ�មមបេ��ម្បីបេល���ម័ស់ការអំនុវិត៌ើឱ្្យមាន ប្រ�សិទធភាពី�ំផុត៌បេ�

ទូទាំំងធនាគារ�ូ�ងការប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យឥណៈទាំន។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

• អំងគភាពីអាជីវិ�មមនីមួយៗ ត៌ប្រមូវិឱ្្យអំនុវិត៌ើបេគាលនបេ�បាយ និងនីតិ៌វិិធីឥណៈទាំនរ�ស់ធនាគារបេដ្ឋាយមានការអំនុម័ត៌ពីីអាជាា្ធរ 

ឥណៈទាំនបេ��ម្បីបេផះរសទិធពីិីគណៈៈ�មាះធិ្ការឥណៈទាំនធនាគារ។ អំងគភាពីអាជវីិ�មមនីមួយៗ មានប្រ�ធានម្រែផូ�ហានិភ័ិយឥណៈទាំន ម្រែ�ល 

រាយការណៈ៍អំំពីី�ញ្ហាា្ទាំ�់ទងនឹងឥណៈទាំន�ល់អូំ�ប្រគ�់ប្រគងមូលដ្ឋាា្ន និងគណៈៈ�មាះ្ធិការឥណៈទាំនធនាគារ។ អំងគភាពីអាជីវិ�មម 

នីមួយៗ ទទួលខ្លួុសប្រតូ៌វិចំបេពាះគុណៈភាពី និង�ំបេណៈ�រការនៃនផល�ប្រត៌ឥណៈទាំនរ�ស់ខួ្លួ�ន និង ប្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌្យ និងប្រគ�់ប្រគងហានិភិ័យ 

ឥណៈទាំនទាំំងអំស់បេ��ូ�ងផល�ប្រត៌រ�ស់ខ្លួួ�នរួមទាំំងម្រែ���ទ ម្រែ�លមានការអំនុម័ត៌ពីីការិ�ល័យ�ណ្តាា្ល។

សវិន�មមនៃផះ�ូ�ងនៃនអំងគភាពីអាជីវិ�មម និង�ំបេណៈ�រការរ�ស់អំូ�ប្រគ�់ប្រគងឥណៈទាំនធនាគារប្រត៌ូវិបានបេធើ�បេដ្ឋាយសវិន�មមនៃផះ�ូ�ង។

ការប្រ�មូលផុីុ�ហានិភ័ិយ

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលធនាគារបាន�បេងើ�ត៌ គណៈៈ�មាះធិ្ការឥណៈទាំនរ�ស់ធនាគារសប្រមា�់ប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យបេ�បេល�ហានិភ័ិយឥណៈទាំន។ អំគគនាយ�ដ្ឋាាន្ 

ឥណៈទាំនរ�ស់ធនាគារដ្ឋាចប់េដ្ឋាយម្រែ��រាយការណៈប៍េ�កានគ់ណៈៈ�មាះធិ្ការឥណៈទាំនរ�សធ់នាគារម្រែ�លទទួលខុ្លួសប្រត៌វូិបេ�បេល�ការប្រគ�ប់្រគង

ហានិភិ័យឥណៈទាំនរ�ស់ធនាគារ�ូ�រួម និងខាងបេប្រកាម។

តារាងខាងបេប្រកាម�ង្វាា្ញពីីការប្រ�ឈមនឹងហានិភិ័យអំតិ៌�រមារ�ស់ធនាគារ ចំបេពាះហានិភិ័យឥណៈទាំន�ូ�ងតារាងត៌ុល្យការ និងឧ��រណៈ៍ 

ហិិរញ្ញញវិតុ៌�បេប្រ�តារាងត៌ុល្យការ បេដ្ឋាយមិនគិត៌ពីីប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ំ ឬការពីប្រងឹង ឥណៈទាំន�នៃទបេទៀត៌។ សប្រមា�់ប្រទព្ីយស�មម�ូ�ងតារាងតុ៌ល្យការ 

ការប្រ�ឈមនងឹហានិភ័ិយឥណៈទាំន បេសម�នឹងត៌នៃមួបេ�ងរ�សវ់ា។ ចបំេពាះ�ណំៈលុយថាភាពី ការប្រ�ឈមនងឹហានិភ័ិយ ឥណៈទាំនអំតិ៌�រមា គជឺា

ចំនួនអំត៌ិ�រិមាម្រែ�លធនាគារប្រត៌ូវិ�ង់ ប្រ�សិនបេ��កាត៌ពីើ�ិចេនៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិបានបេសូ�សុំ។ ចំបេពាះ�ិចេសន្យាឥណៈទាំន ការប្រ�ឈមបេ�

នឹងហានិភិ័យឥណៈទាំនអំត៌ិ�រមា គឺជាចំនួនទឹ�ប្របា�់ប្រគ�់ប្រគាន់នៃនឥណៈទាំនម្រែ�លមិនទាំន់��បេចញបេដ្ឋាយអំត៌ិថិិជន។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ការប្រ�ឈមនឹងប្រ�ធេភិទ្ធហានិភ័ិយឥណទាន

ការប្រប់ឈមនិឹង
ហានិិភិ័យឹឥណ៍ទាំនិ

អតិិប់រម្គា

ការប្រប់ឈមនិឹង
ហានិិភិ័យឹឥណ៍ទាំនិ

អតិិប់រម្គា

ការដ្ឋាក់
ប្រទុព័្យប់ញ្ញាំ្ំ/      

ការព័ប្រងឹង
ឥណ៍ទាំនិ

ផ្នែ�ែកខ្ពះ�ផ្ទៃនិ
ប្រទុព័្យប់ញ្ញាំ្ំ/    

ការព័ប្រងឹង
ឥណ៍ទាំនិ

មិនិម្គានិការ
ធានា

និិងគាះ្និ
ប្រទុព័្យប់ញ្ញាំ្ំ/ 

ការព័ប្រងឹង
ឥណ៍ទាំនិ

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល % % %

(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ធាតិុនានាកែ�ងរបាយឹការណ៍៍សាា្និភាព័ហិិរញ្ញញវតិុ�

សាច់ប្របា�់ - �ុល  ១១៩.៤៩៣.៤២៥ ៤៨៦.៨១៦.២១៣  -    -   ១០០%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ជាមួយធនាគារនានា - �ុល  ៥.៥៤២.០៦១  ២២.៥៧៨.៣៥៧  -    -   ១០០%

ប្របា�់ត៌មើល់�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ  ២៥.៨៧១.១៣៦  ១០៥.៣៩៩.០០៨  -    -   ១០០%

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន - �ុល  ១៤៦.១២០.១២៣  ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៨៣%  -   ១៧%

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ - �ុល  ២៣.៤១១.១២៨  ៩៥.៣៧៦.៩៣៥  -    -   ១០០%

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា  ៨៣៨.៤៨១  ៣.៤១៥.៩៧២  -    -   ១០០%

ស់រុប់ ៣២១.២៧៦.៣៥៤ ១.៣០៨.៨៧៩.៨៦៦ 

ធាតិុនានាលោប្រ�របាយឹការណ៍៍សាា្និភាព័ហិិរញ្ញញវតិុ�

�ំណៈុលយថាភាពី  ៤០០.០០០  ១.៦២៩.៦០០ ៩៩.៨%  -   ០.២%

�ិចេសន្យា  ៥.០៦០.៥១៤  ២០.៦១៦.៥៣៤ ០.២%  -   ៩៩.៨%

ស់រុប់  ៥.៤៦០.៥១៤  ២២.២៤៦.១៣៤ ៨% ៩២%

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ធាតិុនានាកែ�ងរបាយឹការណ៍៍សាា្និភាព័ហិិរញ្ញញវតិុ�

សាច់ប្របា�់ - �ុល ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ២៧៦.៦៧១.៤៨៣ -  -   ១០០%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ជាមួយធនាគារនានា - �ុល ៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤ -  -   ១០០%

ប្របា�់ត៌មើល់�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ២០.៧៧១.១៨០ ៨៤.០១៩.៤២៣ -  -   ១០០%

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន - �ុល ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៨៣%  -   ១៧%

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ - �ុល ២៣.២៦៦.៣៧៧ ៩៤.១១២.៤៩៥ -  -   ១០០%

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា ៥០៤.៨៧១ ២.០៤២.២០៣ -  -   ១០០%

ស់រុប់ ១៩៣.៩៨១.៨៨៤ ៧៨៤.៦៥៦.៧២០ -  -   -

ធាតិុនានាលោប្រ�របាយឹការណ៍៍សាា្និភាព័ហិិរញ្ញញវតិុ�

�ំណៈុលយថាភាពី ៤០០.០០០ ១.៦១៨.០០០ ១០០% - -

�ិចេសន្យា ១.២៨៩.៦០២ ៥.២១៦.៤៤០ ៨០% - ២០%

ស់រុប់ ១.៦៨៩.៦០២ ៦.៨៣៤.៤៤០ -  -   -
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អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ការប្រ�មូលផុីុ�ហានិភ័ិយវិភិាគ�មប្រ�ធេភិទ្ធអាជីីវិ�មម

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១ សា�់ប្របាក់ - ដ្ឋុល

ប្របាក់ប់លោញ្ញញើ
ជាមួយឹ  ធនាគារ

នានា - ដ្ឋុល

ឥណ៍ទាំនិ និិង
ប់ុលោរប្រប់ទាំនិ�ូល់ដ្ឋល់

អតិិថុិជីនិ - ដ្ឋុល
ការវិនិិលោ�គលោ�្សង

ៗ - ដ្ឋុល
ប្របាក់តិមើល់ប់ទុ  

ប់្បញ្ញញតិិិ
ប្របាក់តិមើល់

ធានា ស់រុប់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ប្រ�ពី័នធផ្សពីើផ្សាយ

ពី័ត៌៌មាន និង 

ទូរគមនាគមន៍  -    -    ១៤.០៧០.៤៨០  -    -    -    ១៤.០៧០.៤៨០ 

សណ្តាា្គារ និង

បេភាជនីយដ្ឋាា្ន  -    -    ៤៩៥.៨១៣  -    -    -    ៤៩៥.៨១៣ 

អំចលនប្រទពី្យ  -    -    ១០១.៩៩៦.៤២៣  -    -    -    ១០១.៩៩៦.៤២៣ 

ការសាងសង់  -    -    ៤.៧៧៤.៣៧៣  -    -    -    ៤.៧៧៤.៣៧៣ 

ប្រគឹះសាា្នហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ១១៩.៤៩៣.៤២៥  ៥.៥៤២.០៦១  -    -    -    -    ១២៥.០៣៥.៤៨៦ 

ឥណៈទាំន�ុគគលិ�  -    -    ១.១០៧.៥៤៨  -    -    -    ១.១០៧.៥៤៨ 

បេផ្សងៗ  -    -    ២៣.៦៧៥.៤៨៦  ២៣.៤១១.១២៨  ២៥.៨៧១.១៣៦  ៨៣៨.៤៨១  ៧៣.៧៩៦.២៣១ 

ស់រុប់
 

១១៩.៤៩៣.៤២៥  ៥.៥៤២.០៦១ 
 

១៤៦.១២០.១២៣ 
 

២៣.៤១១.១២៨ 
 

២៥.៨៧១.១៣៦  ៨៣៨.៤៨១  ៣២១.២៧៦.៣៥៤ 

ស់រុប់ (ពានិ់លោរៀល 
– កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ 
២.៤) ៤៨៦.៨១៦.២១៣ ២២.៥៧៨.៣៥៧ ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៩៥.៥៧៦.៩៣៥ ១០៥.៣៩៩.០០៨ ៣.៤១៥.៩៧២ ១.៣០៨.៨៧៩.៨៦៦

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ប្រ�ពី័នធផ្សពីើផ្សាយ

ពី័ត៌៌មាន និង 

ទូរគមនាគមន៍ - - ១៩.០៤១.១៥៣ - - - ១៩.០៤១.១៥៣

ពាណៈិជជ�មម - - ៣៩៧.៤៩៤ - - - ៣៩៧.៤៩៤

អំចលនប្រទពី្យ - - ២៩.៣១២.២៦២ - - - ២៩.៣១២.២៦២

ការសាងសង់ - - ៤.៧៩៩.៧៣៥ - - - ៤.៧៩៩.៧៣៥

ប្រគឹះសាា្នហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ៦.៤០៥.៨៧៥ - - ២០.៧៧១.១៨០ - ៩៥.៥៧៥.៤៤៤

ឥណៈទាំន�ុគគលិ� - - ១.៣០៤.១២៨ - - - ១.៣០៤.១២៨

បេផ្សងៗ - - ១៩.៧៨០.៤២០ ២៣.២៦៦.៣៧៧ - ៥០៤.៨៧១ ៤៣.៥៥១.៦៦៨

ស់រុប់ ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ៦.៤០៥.៨៧៥ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ២៣.២៦៦.៣៧៧ ២០.៧៧១.១៨០ ៥០៤.៨៧១ ១៩៣.៩៨១.៨៨៤

ស់រុប់ (ពានិ់លោរៀល 
– កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ 
២.៤) ២៧៦.៦៧១.៤៨៣ ២៥.៩១១.៧៦៤ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៩៤.១១២.៤៩៥ ៨៤.០១៩.៤២៣ ២.០៤២.២០៣ ៧៨៤.៦៥៦.៧២០
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ការប្រ�មូលផី�ំហានិភិ័យវិិភាគតាមនិវាសដ្ឋាា្ន និងទំនា�់ទំនង និងការប្រ�ឈមបេ�នឹងហានិភិ័យឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនធំៗ៖

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� ពាន់បេរៀល

(�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤) (�ំណៈត់៌សមាាល់្ ២.៤)

វិិភាគតាមនិវាសដ្ឋាា្ន៖

និវាសនជន ១៤៦.១២០.១២៣  ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២

វិិភាគតាមទំនា�់ទំនង៖

អំត៌ិថិិជនខាងបេប្រ� ១៤៤.២៣៦.២១៩  ៥៨៧.៦១៨.៣៥៦ ៧២.០៩៣.៩២១ ២៩១.៦១៩.៩១១

ឥណៈទាំន�ុគគលិ�  ១.១០៧.៥៤៨  ៤.៥១២.១៥១ ១.៣០៤.១២៩ ៥.២៧៥.២០២

សម័័នធញាត៌ិ  ៧៧៦.៣៥៦  ៣.១៦២.៨៧៤ ១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៣៩

១៤៦.១២០.១២៣  ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២

តាមហានិភិ័យ៖

ហានិភិ័យទំហិំធំ (*) ១០៦.៦៧៩.៩៨៦  ៤៣៤.៦១៤.២៦៣ ៣៦.០១៧.៤៧៥ ១៤៥.៦៩០.៦៨៧

មិនម្រែមនហានិភិ័យទំហិំធំ  ៣៩.៤៤០.១៣៧  ១៦០.៦៧៩.១១៨ ៣៨.៦១៧.៧១៧ ១៥៦.២០៨.៦៦៥

១៤៦.១២០.១២៣  ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២

តាមសាា្នភាពីឥណៈទាំន៖

បេរៀ�ចំបេ��ងវិិញ (**)  ១.៧០៦.៦០៥  ៦.៩៥២.៧០៩ ៥.៦៧៤.៣៣៧ ២២.៩៥២.៦៩៣

មិនបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញ ១៤៤.៤១៣.៥១៨  ៥៨៨.៣៤០.៦៧២ ៦៨.៩៦០.៨៥៥ ២៧៨.៩៤៦.៦៥៩

១៤៦.១២០.១២៣  ៥៩៥.២៩៣.៣៨១ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២

(*)  ហានិភិ័យទំហិំធំ ប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយប្រ�កាសរ�ស់ធនាគារជាត៌ិនៃន�ម័�ជា ថាជាហានិភិ័យ�ុលនៃនសមត៌ុល្យសរុ�នៃនឥណៈទាំន និង 
�បុេរប្រ�ទាំនជាមួយអូំ�ទទលួផលម្រែត៌មួយម្រែ�លមានចនំនួបេល�សពីី ១០% នៃនប្រទពីយ្សម្បត៌ើសុិទធរ�ស់ធនាគារ។ ផល�ះះពាលប់េនះ គខ័ឺ្លួស់
ជាងឥណៈទាំន ឬ�ិចេសន្យា ម្រែ�លបេ�សល់ និងឥណៈទាំន ឬ�ិចេសន្យាម្រែ�លបានអំនុម័ត៌។

(**)  ឥណៈទាំនបេរៀ�ចំបេ��ងវិិញ គឺជាឥណៈទាំនម្រែ�លមានល�ុខ្លួណៈឌនៃន�ិចេសន្យាបេ��មប្រតូ៌វិបានម្រែ�ម្រែប្រ�បេ��ម្បីផើល់ការអំនុបេប្រគាះ�ល់សមភាគី 
ម្រែ�លមានសាា្នភាពីលំបា�ម្រែផូ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ��បេណ្តាា្ះអាសនូ ។
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ប្រទ្ធពីយ�ញ្ហាច �

ខ្លួណៈៈបេពីលម្រែ�លការប្រ�ឈមនឹងហានិភិ័យអំត៌ិ�រមារ�ស់ធនាគារ គឺជាត៌នៃមួបេ�ងរ�ស់ប្រទព្ីយស�មម ឬ�ូ�ង�រណីៈឧ��រណ៍ៈហិិរញ្ញញវិតុ៌�បេ� 

បេប្រ�តារាងត៌ុល្យការ គឺចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លបានធានាការសន្យាផីល់ឱ្្យ ការទទួលយ� ឬការយល់ប្រពីមហានិភ័ិយទាំំងបេនាះ ទំនងអាចទាំ�

ជាង បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការកាត៌់�ងប្រទពី្យ�ញ្ហាា្ំការធានាឥណៈទាំន និងស�មមភាពីបេផ្សងបេទៀត៌បេ��ម្បីកាត៌់�នុយហានិភិ័យ។

ការពីិពីណៈ៌នាអំំពីីប្រទពី្យ�ញ្ហាា្ំសប្រមា�់ប្រ�បេភិទនៃនប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�នីមួយៗ ប្រត៌ូវិបាន�ង្វាា្ញ�ូចខាងបេប្រកាម៖

សាចំ់ប្រា�ាក់់ នាិងាសាចំ់ប្រា�ាក់់សម្មម្មូល ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ជាម្មួយធនាាគារនាានាា នាិងាក់ារវាិនាិញ្ញើយះគញ្ញើផេងាៗ

ប្រទពី្យ�ញ្ហាា្ំជាទូបេ�មិនប្រត៌ូវិបានម្រែសើងរ�សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មមទាំំងបេនះបេទ។

ឥណូ�ានា នាិងាបុញ្ញើរប្រាប�ានាផដល់�ល់អ�ិថិិជនា បំណូុលយថិាភាាព្យ នាិងាក់ារសនាយា

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់អំតិ៌ថិិជន �ំណៈុលយថាភាពី និងការសន្យា ជាធមមតាប្រតូ៌វិមានដ្ឋា�់ជាប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ំ�ូ�ង�ប្រមិត៌ណ្តាមួយ។  

ជាពីិបេសសហានិភិ័យបេល�ឥណៈទាំនបេគហិដ្ឋាា្ន ជាទូបេ�ប្រត៌ូវិបានធានាបេពីញបេលញបេដ្ឋាយបេគហិដ្ឋាា្ន។
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ប្រទ្ធពីយ�ញ្ហាច � (តិ)

តារាងខាងបេប្រកាមបេនះសបេងុ�អំំពីីការធានាបេល�ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ខ្លួួ�ន៖

ប្រទុព័្យប់ញ្ញាំ្ំ/ការព័ប្រងឹងឥណ៍ទាំនិ

ឥណ៍ទាំនិព័ុំម្គានិការ

ធានាប្រទុព័្យ

ប្រទុព្័យស់កមម

�ល័តិ

គណ៍និ ី

ស់និ្សំម្គានិ

កាលកំណ៍តិ់ លោ�្សងៗ ស់រុប់

�ុ�ា្រ 
អាបេមរិ�

�ុ�ា្រ
អាបេមរិ�

�ុ�ា្រ 
អាបេមរិ�

�ុ�ា្រ
អាបេមរិ�

�ុ�ា្រ 
អាបេមរិ�

�ុ�ា្រ 
អាបេមរិ�

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល ់
�ល់អំត៌ិថិិជន - �ុល 

 
១២១.៦០០.១២៣  -    -    -   ២៤.៥២០.០០០  ១៤៦.១២០.១២៣ 

�ំណៈុលយថាភាពី  -    -    ៤០០.០០០  -    -   ៤០០.០០០ 

�ិចេសន្យា  ១០.៤៤១  -    -    -   ៥.០៥០.០៧៣  ៥.០៦០.៥១៤ 

 

១២១.៦១០.៥៦៤  -    ៤០០.០០០  -    ២៩.៥៧០.០៧៣  ១៥១.៥៨០.៦៣៧ 

ស់មមូលពានិ់លោរៀល  

(កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤)

 

៤៩៥.៤៤១.៤៣៨  -   

 

១.៦២៩.៦០០  -   ១២០.៤៦៨.៤៧៧  ៦១៧.៥៣៩.៥១៥ 

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល ់
�ល់អំត៌ិថិិជន - �ុល ៦២.១៦៤.២៣១ - - - ១២.៤៧០.៩៦១ ៧៤.៦៣៥.១៩២

�ំណៈុលយថាភាពី - - ៤០០.០០០ - - ៤០០.០០០

�ិចេសន្យា ១.០២៩.៣៦៥ - - - ២៦០.២៣៧ ១.២៨៩.៦០២

៦៣.១៩៣.៥៩៦ - ៤០០.០០០ - ១២.៧៣១.១៩៨ ៧៦.៣២៤.៧៩៤

ស់មមូលពានិ់លោរៀល  

(កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤) ២៥៥.៦១៨.០៩៦ - ១.៦១៨.០០០ - ៥១.៤៩៧.៦៩៦ ៣០៨.៧៣៣.៧៩២

គុណភាពីនៃនឥណទាន និង�ុធេរប្រ�ទានផីុល់ដ៏ល់អតិិ�ិជីន -ដុ៏ល

បេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាមបេសច�ើីម្រែណៈនាំរ�ស់ធនាគារជាតិ៌នៃន�ម័�ជា បេលខ្លួ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចំណ្តាត់៌ថាំ្�់ឥណៈទាំននីមួយៗ បេ�ងបេ�តាម

គុណៈភាពី ឥណៈទាំន�ូចខាងបេប្រកាម៖

ឥណូ�ានាធម្មម�ា៖

ឥណៈទាំនម្រែ�លបេ�សល់ ប្រតូ៌វិបានទូទាំត៌់សងទាំន់បេពីលបេវិ� និងមិនជា�់សង្ស័យសប្រមា�់ការទូទាំត៌់សងនាបេពីលអំនាគត៌។ ការ 

ទូទាំត់៌សង ប្រតូ៌វិបានបេធើ�បេ��ងតាម�ិចេសន្យា បេហិ�យអំតិ៌ថិិជនមិន�ង្វាា្ញពីីភាពីទន់បេខ្្លួសាយ នៃនលទធភាពី�ូ�ងការទូទាំត់៌សង អាជីវិ�មម 

លំហិូរទឹ�ប្របា�់ និងសាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនាះបេ��យ។
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ឥណូ�ានាឃ្លាំៃាំញ្ញើម្ម�ល៖

ឥណៈទាំនម្រែ�លបេ��ូ�ងចំណ្តាត់៌ថាំ្�់បេនះ ប្រតូ៌វិបានការពារនាបេពីល�ចេ��្បនូ បេហិ�យប្រ�ម្រែហិលជាមិនអាចហិួសកាល�ំណៈត៌់បេទ �ះុម្រែនើវា

�ង្វាា្ញពីីភាពីទន់បេខ្្លួសាយម្រែ�លអាចជះឥទធិពីល�ា្ងធៃន់ធៃរ�ល់ការទូទាំត់៌សងរ�ស់�ូន�ំណៈុលបេ�កាល�រិបេចេទនាបេពីលអំនាគត៌ 

ប្រ�សិនបេ��មិនបានម្រែ�ត៌ប្រមូវិឱ្្យបានទាំន់បេពីលបេវិ� និងយ�ចិត៌ើទុ�ដ្ឋា�់ពីីប្រគឹះសាា្ន។

ភាពីទន់បេខ្្លួសាយបេនះរា�់�ញ្ញេ�ល �ះុម្រែនើមិនប្រតូ៌វិបាន�ំណៈត់៌ចំបេពាះនិនាំ្ការថិយចុះនៃនប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការអាជីវិ�មមរ�ស់នៃ�គូភាគី ឬ សាា្នភាពី

ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ខួ្លួ�ន និងសាា្នភាពីបេស�ឋ�ិចេ និងល�ុខ្លួណៈឌទីផ្សារម្រែ�ល អាច�ះះពាល់�ល់ប្របា�់ចំបេណៈញ និងលទធភាពីទូទាំត៌់សង 

នាបេពីលអំនាគត៌រ�សខួ់្លួ�ន ឬសាាន្ភាពីកានម់្រែត៌�ា�្យ់ុនឺនៃនប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្។ំ ចណំ្តាត៌ថ់ាំ�់្បេនះមានសនទិាំនភាពីផ្ទាាល្ខួ់្លួ�ន�ាង្ច្បាស�់ស់ 

បេហិ�យមិនគួរបេប្រ��ជាការសប្រម�សប្រមួលរវាងឥណៈទាំនធមមតា និងឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋារបេទ។

ឥណូ�ានាញ្ញើប្រាក់ះម្មសដងា់�ារ៖

ឥណៈទាំនម្រែ�លបានចាំត់៌ថាំ�្ប់េ��ូ�ងចំណ្តាត៌ថ់ាំ�្ប់េនះ �ង្វាាញ្ពីីភាពីទនប់េខ្្លួសាយគរួឱ្្យ�ត៌ស់មាាល្ ់បេហិ�យមនិប្រត៌វូិបានការពារ ប្រគ�់ប្រគាន់

បេដ្ឋាយអាជវីិ�មម�ចេ��្បនូ ឬសាាន្ភាពីហិរិញ្ញញវិតុ៌� នងិលទធភាពីសងរ�ស�ូ់ន�ណំៈលុបេទ។ ន�ិយឱ្្យចបំេ�ប្រ�ភិពីបេ��មនៃន ការសង�ណំៈលុ 

គឺមិនប្រគ�់ប្រគាន់បេ��ម្បីទូទាំត៌់�ំណៈុលបេនាះបេទ បេដ្ឋាយមិនគិត៌ពីីប្របា�់ចំណៈូលម្រែ�លបានម�ពីីប្រ�ភិពី�នាា្�់�ន្សំ �ូចជាល�់ប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ំ

ជាបេ��ម។

�តាា្ម្រែ�លនាំឱ្្យមានចំណ្តាត៌់ថាំ្�់ឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋាររួមមាន៖

• �ូន�ំណៈុលគាះ្នលទធភាពីបេ��ម្បី�ំបេពីញតាមល�ុខ្លួណៈឌនៃនការទូទាំត៌់សងប្របា�់តាម�ិចេសន្យា

• សាា្នភាពីបេស�ឋ�ិចេ និងទីផ្សារមិនអំំបេណ្តាយផល ម្រែ�លអាចជះឥទធិពីល�ា្ងធៃន់ធៃរ�ល់អាជីវិ�មម និងប្របា�់ចំបេណៈញរ�ស់នៃ�គូ

ភាគីនាបេពីលអំនាគត៌

• សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិតុ៌�ទន់បេខ្្លួសាយ និង / ឬ អំសមតុ៌ភាពីរ�ស់នៃ�គូភាគីបេ��ម្បី�បេងើ�ត៌លំហូិរទឹ�ប្របា�់ប្រគ�់ប្រគាន់បេ��ម្បី �ំបេពីញការ 

ទូទាំត៌់សង

• ភាពីលំបា�ម្រែ�លបានជួ�ប្រ�ទះបេដ្ឋាយនៃ�គូភាគី �ូ�ងការទូទាំត៌់សងឥណៈទាំនបេផ្សងបេទៀត៌ ម្រែ�លផើល់បេដ្ឋាយប្រគឹះសាា្ន ឬបេដ្ឋាយ 

សាា្�័នបេផ្សងៗបេទៀត៌ បេ�បេពីលមានពី័ត៌៌មានអាចបេប្រ��ប្របាស់បាន និង

• ការ�ំពានបេល��ិចេប្រពីមបេប្រពីៀងហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេដ្ឋាយនៃ�គូភាគី ។

ឥណូ�ានាជាប់សងាេ�យ៖

ឥណៈទាំនម្រែ�លបានចាំត់៌ថាំ្�់បេ��ូ�ងប្រ�បេភិទបេនះ �ង្វាា្ញពីីភាពីទន់បេខ្្លួសាយធៃន់ធៃរជាងចំណ្តាត់៌ថាំ្�់ឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋារ ម្រែ�ល 

ការប្រ�មូលបានម�វិិញប្រគ�់ចំនួន ម្រែផិ�បេល�មូលដ្ឋាា្ននៃន�ំបេណៈ�របេហិតុ៌ម្រែ�លមានប្រសា�់ ល�ុខ្លួណៈឌ ឬត៌នៃមួនៃនប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ំមានការ 

សង្ស័យខ័្លួស់ ឬមិនអាចប្រ�មូលបានវិិញ។ ការរំពឹីងទុ�ថានឹងបាត់៌�ង់គឺខ័្លួស់ បេទាំះ�ីជាចំនួនពីិត៌ប្របា��បេ�មិនទាំន់បាន �ំណៈត់៌ 

សប្រមា�់បេពីលបេនះ�៏បេដ្ឋាយ។

 
ឥណូ�ានាខាា�បងា់៖

ឥណៈទាំនម្រែ�លប្រតូ៌វិបានចាំត់៌ថាំ�្ថ់ាជាការបាត៌�់ង ់គបឺេ�បេពីលម្រែ�លវាមិនអាចប្រ�មូលបានម�វិិញ បេហិ�យការទទូាំត៌ស់ងវិិញអាចមាន

ចំនួនត៌ិចត៌ួច ឬប្រ�មូលមិនបានបេសាះ ។
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ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ធេលីការរពឹំីងទុ្ធ�ធេលីការខាតិ�ង់ឥណទាន

ធនាគារអំនុវិត៌ើវិិធីសាស្រ្តសើ ៣ �ំណ្តា�់កាល បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ការផ្ទាា្ស់�ើ�រគុណៈភាពីឥណៈទាំនចាំ�់តាំងពីីមានការទទួលសាា្ល់�ំ�ូង៖

 វិធីសា�ស់ិ ៣ ដ្ឋំណាក់កាល

ដ្ឋំណាក់កាលទុី ១

ដ្ឋំលោណ៍ើរការ

ដ្ឋំណាក់កាលទុី ២

លោប្រកាមដ្ឋំលោណ៍ើរការ

ដ្ឋំណាក់កាលទុី ៣

មិនិដ្ឋំលោណ៍ើរការ

ការទទួលសាា្ល់ឥណៈទាំន
ម្រែ�លរំពីឹងថានឹងបាត៌់�ង់

រំពីឹងថានឹងបាត៌់�ង់រយៈបេពីល 
១២ ម្រែខ្លួ

រំពីឹងថានឹងបាត៌់�ង់បេពីញ
អាយុកាល

រំពីឹងថានឹងបាត៌់�ង់បេពីញ
អាយុកាល

ល�ុណៈៈវិិនិចេ័យ មិនមានការបេ��នបេ��ងជាសារវិនីបេល�
ហានិភិ័យឥណៈទាំនបេទ

ហានិភិ័យឥណៈទាំនម្រែ�លបាន
បេ��នបេ��ងជាសារវិនី

ឥណៈទាំនម្រែ�លមានឱ្នភាពី

មូលដ្ឋាា្ននៃនការគណៈនា   
ចំណៈូលជាប្របា�់ចំបេណៈញ

ត៌នៃមួបេ�ង�ុល ត៌នៃមួបេ�ង�ុល ត៌នៃមួបេ�ង�ុល

ធនាគារវាស់ម្រែវិងបេល�ការរពំីងឹទ�ុបេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន បេដ្ឋាយបេប្រ��វិធិសីាស្រ្តសើទបូេ�។ វិធិសីាស្រ្តសើទបូេ�រមួមាន ការម្រែញ�អំត៌ថិិជិនបេចញជា ៣ 

�ំណ្តា�់កាលបេផ្សងៗគាំ្ បេដ្ឋាយបេ�ងបេ�តាមល�ុណៈៈវិិនិចេ័យ�ំណ្តា�់កាល បេដ្ឋាយបេធើ�ការវាយត៌នៃមួហានិភ័ិយឥណៈទាំន។ បេល�ការរំពឹីងទុ� 

បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន រយៈបេពីល ១២ ម្រែខ្លួ នឹងប្រត៌ូវិបានគណៈនាសប្រមា�់�ំណ្តា�់កាលទី ១ ខ្លួណៈៈការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ ឥណៈទាំន

បេពីញអាយុកាល នឹងប្រត៌ូវិបានគណៈនាសប្រមា�់�ំណ្តា�់កាលទី ២ និង�ំណ្តា�់កាលទី ៣។ នាការិយ�រិបេចេទរាយការណៈ៍នីមួយៗ ធនាគារនឹង

វាយត៌នៃមួហានិភិ័យឥណៈទាំនបេ�តាមគណៈនីនីមួយៗ បេ��បេប្រ�ៀ�បេធៀ�នឹង�ប្រមិត៌ហានិភិ័យបេ� បេពីលផីល់ឱ្្យ។

ឥណូ�ានារយៈញ្ញើព្យលដែវាងា (ញ្ញើប្រាចំ�នាជាងាម្មួយឆ្នាំុាំ)

ដ្ឋណំាក់កាល សាា្និភាព័ហានិិភិ័យឹឥណ៍ទាំនិ �ំណាតិ់ថ្នាំ្ក់

�ំនិួនិផ្ទៃថុៃហិួស់

កាលកំណ៍តិ់

ស់ូ�នាករណ៍៍ផ្ទៃនិការ

យឹឺតិ�ា្វ

១ មិនមានការបេ��នបេ��ងជាសារវិនីបេល� 
ហានិភិ័យឥណៈទាំនបេទ

ឥណៈទាំនធមមតា ០ �ល់ ៣០ នៃថិៃ �ំបេណៈ�រការ

២ ហានិភិ័យឥណៈទាំនបានបេ��នបេ��ង 
ជាសារវិនី

ឥណៈទាំនឃ្លាំា្ំបេម�ល ៣០ �ល់ ៩០ នៃថិៃ បេប្រកាម�ំបេណៈ�រការ

៣ ឥណៈទាំនមានឱ្នភាពី

ឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋារ ៩០ �ល់ ១៨០ នៃថិៃ

មិន�ំបេណៈ�រការឥណៈទាំនជា�់សង្ស័យ ១៨០ �ល់ ៣៦០ នៃថិៃ

ឥណៈទាំនខាត៌�ង់ បេល�សពីី ៣៦០ នៃថិៃ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ឥណូ�ានារយៈញ្ញើព្យលខាៃ� (១ ឆ្នាំុាំ ឬ�ិចំជាងា)

ដ្ឋណំាកក់ាល សាា្និភាព័ហានិិភិ័យឹឥណ៍ទាំនិ �ំណាតិ់ថ្នាំ្ក់
�ំនិួនិផ្ទៃថុៃហិួស់

កាលកំណ៍តិ់

ស់ូ�នាករណ៍ ៍

ផ្ទៃនិការយឹឺតិ�ា្វ

១ មិនមានការបេ��នបេ��ងជាសារវិន ី
បេល�ហានិភិ័យឥណៈទាំនបេទ

ឥណៈទាំនធមមតា ០ �ល់ ១៤ នៃថិៃ �ំបេណៈ�រការ

២ ហានិភិ័យឥណៈទាំនបានបេ��នបេ��ង 
ជាសារវិនី

ឥណៈទាំនឃ្លាំា្ំបេម�ល ១៥ �ល់ ៣០ នៃថិៃ បេប្រកាម�ំបេណៈ�រការ

៣ ឥណៈទាំនមានឱ្នភាពី

ឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋារ ៣១ �ល់ ៦០ នៃថិៃ

មិន�ំបេណៈ�រការឥណៈទាំនជា�់សង្ស័យ ៦១ �ល់ ៩០ នៃថិៃ

ឥណៈទាំនខាត៌�ង់ បេល�សពីី ៩១ នៃថិៃ

ធនាគារនងឹបេប្រ��ប្របាសច់នំនួនៃថិៃហិសួកាល�ំណៈត់៌សង នងិចណំ្តាត់៌ថាំ�់្រ�ស់ធនាគារជាតិ៌នៃន�ម័�ជា សប្រមា�់ល�ុណៈៈវិិនចិេយ័�ូ�ងការ ម្រែ�ងម្រែច�

�ំណ្តា�់កាល។ �ូចគាំ្បេនះផងម្រែ�រ ធនាគារនឹង�បេងើ�ត៌ការដ្ឋា�់ពីិនះ�ឥណៈទាំន ឬធាត៌ុម្រែ�លអាចបាា្ន់សាះ្នបាននាបេពីលអំនាគត៌ បេ�បេពីលមាន

ពីត៌័៌មានកានម់្រែត៌ង្វាយប្រសលួរ�។ បេ�បេពីលអំនវុិត៌ើប្រ�ពីន័ធដ្ឋា�ពិ់ីនះ�ឥណៈទាំន �ប្រមិត៌ហានភ័ិិយធាា�់្ចុះបេទើ�ង ឬបេប្រច�នជាងបេនះ បេ��បេប្រ�ៀ�បេធៀ�បេ�

នឹង�ប្រមិត៌ហានិភិ័យបេ�បេពីលផីល់ឱ្្យ គណៈនីប្រត៌ូវិចាំត៌់ថាំ្�់បេ��ំណ្តា�់កាលទី ២។

សប្រមា�់ប្រទព្ីយស�មមហិរិញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លមានល�ុណៈៈរយៈបេពីលខីួ្លួ វិិធសីាស្រ្តសើសាមញ្ញញនងឹប្រតូ៌វិបានអំនុមត័៌ បេ�បេពីលម្រែ�លវាមិនត៌ប្រមូវិឱ្្យមាន ល�ុណៈៈ

វិិនិចេ័យជាជំហានៗ។ បេ��ូ�ង�រណៈីបេនះវានឹងប្រត៌ូវិបានម្រែ�ងម្រែច�ជាឥណៈទាំន�ំបេណៈ�រការ (�ំណ្តា�់កាលទី ១) ឬឥណៈទាំន មិន�ំបេណៈ�រការ។

តារាងខាងបេប្រកាមសបេងុ�ពីីគុណៈភាពីឥណៈទាំននៃនហិិរញ្ញញ�្បទាំន�ុលរ�ស់ធនាគារ បេដ្ឋាយបេ�ងតាមចំណ្តាត៌់ថាំ្�់ខាងបេល�។

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

�ំណ្តា�់កាលទី ១ �ំណ្តា�់កាលទី ២ �ំណ្តា�់កាលទី ៣ សរុ�

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ឥណ៍ទាំនិ និិងប់ុលោរប្រប់ទាំនិ�ូល់ដ្ឋល់អតិិថុិជីនិ 

តាមរំលស់់ផ្ទៃថុះលោដ្ឋើម

ឥណៈទាំនធមមតា  ១៤២.៥៦៧.៦២៥  -    -    ១៤២.៥៦៧.៦២៥ 

ឥណៈទាំនឃ្លាំា្ំបេម�ល  -    ២.០៤៩.៤៥៧  -    ២.០៤៩.៤៥៧ 

ឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋារ  -    -    -    -   

ឥណៈទាំនជា�់សង្ស័យ  -    -    ១.៥០៣.០៤១  ១.៥០៣.០៤១ 

ត៌នៃមួបេ�ង  ១៤២.៥៦៧.៦២៥  ២.០៤៩.៤៥៧  ១.៥០៣.០៤១  ១៤៦.១២០.១២៣ 

សំវិិធានធនខាត៌�ង់  (៤០៤.៨៧៩)  (២១.៧៤៣)  (៩៨៣.៨០៩)  (១.៤១០.៤៣១)

ចំនួនទឹ�ប្របា�់បេ�ង  ១៤២.១៦២.៧៤៦  ២.០២៧.៧១៤  ៥១៩.២៣២  ១៤៤.៧០៩.៦៩២ 

សមមូលពាន់បេរៀល (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) ៥៧៩.១៧១.០២៧  ៨.២៦០.៩០៧  ២.១១៥.៣៥១  ៥៨៩.៥៤៧.២៨៥ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ំណ្តា�់កាលទី ១ �ំណ្តា�់កាលទី ២ �ំណ្តា�់កាលទី ៣ សរុ�

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ឥណ៍ទាំនិ និិងប់ុលោរប្រប់ទាំនិ�ូល់ដ្ឋល់អតិិថុិជីនិ 

តាមរំលស់់ផ្ទៃថុះលោដ្ឋើម

ឥណៈទាំនធមមតា ៧៤.៦៣៥.១៩២ - - ៧៤.៦៣៥.១៩២

ឥណៈទាំនឃ្លាំា្ំបេម�ល - - - -

ឥណៈទាំនបេប្រកាមសីង់ដ្ឋារ - - - -

ឥណៈទាំនជា�់សង្ស័យ - - - -

ត៌នៃមួបេ�ង ៧៤.៦៣៥.១៩២ - - ៧៤.៦៣៥.១៩២

សំវិិធានធនខាត៌�ង់ (១២៧.១០០) - - (១២៧.១០០)

ចំនួនទឹ�ប្របា�់បេ�ង ៧៤.៥០៨.០៩២ - - ៧៤.៥០៨.០៩២

សមមូលពាន់បេរៀល (�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) ៣០១.៣៨៥.២៣២ - - ៣០១.៣៨៥.២៣២

ការដា�់�ញ្ញចូលព័ីត៌ិមានធេលីការបាា ន់សាម នអនាគតិ

ធនាគារដ្ឋា�់�ញ្ញេ�លព័ីត៌៌មានបេល�ការប្រ�បេម�លអំនាគត៌ បេដ្ឋាយការវាយត៌នៃមួទាំំងបេល�ថា បេត៌�ហានិភិ័យឥណៈទាំនរ�ស់ឧ��រណ៍ៈហិិរញ្ញញវិតុ៌� 

បានបេ��នបេ��ងជាសារវិនីចាំ�់តាំងពីីការទទួលសាា្ល់�ំ�ូង និងការវាស់ម្រែវិង ECL។

ពី័ត៌៌មានខាងបេប្រ�ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានពីិចាំរណ្តារួមមានទិនូន័យបេស�ឋ�ិចេ និងការព្ីយា�រណ៍ៈម្រែ�លបានបេបាះពុីម័ផ្សាយបេដ្ឋាយសាា្�័នរដ្ឋាា្ភិិបាល 

និងអាជាា្ធររូ�ិយវិតុ៌�បេ��ូ�ង�ណ្តាា្ប្រ�បេទសម្រែ�លធនាគារបេធើ�ប្រ�តិ៌�ត៌ើិការម្រែ�លមានអំងគការអំនីរជាតិ៌ធំៗ �ូចជាមូលនិធិរូ�ិយវិត៌ុ�អំនីរជាតិ៌ និង  

វិិស័យឯ�ជន និងការសិ�្សារ�ស់អំូ�ពី្យា�រណៈ៍។

ធនាគារបាន�ំណៈត៌់ និងចងប្រ�ងឯ�សារគនឹួះនៃនហានិភិ័យឥណៈទាំន និងឥណៈទាំនខាត៌�ង់សប្រមា�់ផល�ប្រត៌ ឧ��រណ៍ៈហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រស� 

តាមប្រ�បេទសនីមួយៗ បេហិ�យបេប្រ��ការវិិភាគទិនូន័យប្រ�វិត៌ើិសាស្រ្តសើ បានបាា្ន់សាះ្នទំនា�់ទំនងរវាងអំបេថិរមាា្ប្រ�ូបេស�ឋ�ិចេ និងហានិភិ័យឥណៈទាំន 

និង ឥណៈទាំនខាត៌�ង់។

�ងើះខាត៌នៃនទិន័ូយចាំស់ៗ និងឥណៈទាំនមួយចំនួនគឺសុិត៌បេ��ូ�ង�ំណ្តា�់កាលបេរៀ�ចំរចនាសម័័នធបេ��ងវិិញបេ�បេ��យ ម្រែ�ល�ណ្តាា្ល 

ម�ពីីផល�ះះពាល់ពីីជមៃឺ-១៩ ធនាគារបាន�ំណៈត់៌ថាទស្សនវិិស័យម្រែផូ�បេស�ឋ�ិចេនាឆ្នាំំ្ំ�នាា្�់ បានទទួលរងនូវិផល �ះះពាល់�ា្ងខាា្ំង ពីី

ជមៃរឺាត៌ត្៌បាត៌បេនះ ប្រពីមទាំងំបាន�បេងើ�ត៌នូវិបេសនារ�យះបូេស�ឋ�ិចេថិម ី(ប្រពីមទាំងំការខាត៌�ង់) នងិអំនុវិត៌ើការប្រគ�់ប្រគង លនំាបំេ��មម្រែ�ល សមប្រស��ូច

កាល�រិបេចេទឆ្នាំំ្ំចាំស់។

ធនាគារបានម្រែ�លមកិារពីយ្ា�រណៈ៍បេស�ឋ�ចិេរ�សខ់្លួួ�នម្រែ�លប្រត៌វូិបានបេប្រ��ជាធាត៌ចុលូបេ��ូ�ងការរពំីងឹទ�ុបេល�ការខាត៌�ងឥ់ណៈទាំន បេ�នៃថិៃទ៣ី១ 

ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១។

�ូ�ងបេគាល�ំណៈងនៃនការគណៈនាការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន បេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងអំំពីី�រិ�កាស�ចេ��្បនូ ធនាគារបានពីិចាំរណ្តាបេល� 

បេសណ្តារយីះបូេស�ឋ�ចិេម្រែ�លបានសងើត៌ធ់ៃន់�ូ�ង�ំ��ងបេពីលជំងរឺាត៌ត្៌បាត៌ COVID-១៩ បេដ្ឋាយពីនិតិ៌យ្បេម�លបេ��ងវិិញនវូិលទធផលនៃន ប្រ�ូបា�ី�លបីេត៌ 

(PWO) បេ��ម្បី�បេងើ�ត៌ប្រពំីម្រែ�នខាងបេល�អំព្ីយាប្រ�ឹត៌ និងបេប្រកាម នៃន ECL។ អូំ�ប្រគ�់ប្រគងរ�ស់ធនាគារ បានអំនុវិត៌ើ ទមៃន់ប្រ�ូបា�ី�លីបេត៌បេ�បេល� 

បេសណ្តារីយះូទាំំង�ីបេ��ម្បី�ំណៈត៌់ការរំពីឹងទុ�បេល�ការខាត៌�ង់ឥណៈទាំន បេ�នៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

គណនីធេ�ីតិធេឡងីពីីការរពឹំីងទុ្ធ�ធេលីការខាតិ�ង់ឥណទាន

សំវាិធានាធនាញ្ញើល�ក់ារខាា�បងា់

តារាងខាងបេប្រកាម�ង្វាា្ញពីីការបេផះ�ងផ្ទាា្ត៌់ បេល�សំវិិធានធនខាត៌�ង់តាមការចាំត៌់ថាំ្�់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�នាបេ��ម និងចុងការិយ�រិបេចេទ។

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

�ំណ្តា�់កាលទី ១ �ំណ្តា�់កាលទី ២ �ំណ្តា�់កាលទី ៣ សរុ�

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ឥណ៍ទាំនិ និិងប់ុលោរប្រប់ទាំនិ�ូល់ដ្ឋល់អតិិថុិជីនិ 

តាមរំលស់់ផ្ទៃថុះលោដ្ឋើម

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា ១២៧,១០០ - - ១២៧,១០០

ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ំ�ូង ឬបានទិញថិមី  ២៧៧,៧៧៩  ២១,៧៤៣  ៩៨៣,៨០៩  ១,២៨៣,៣៣១ 

នានៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ�  ៤០៤,៨៧៩  ២១,៧៤៣  ៩៨៣,៨០៩  ១,៤១០,៤៣១ 

នានៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� សមមូលពាន់បេរៀល 
(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤)  ១,៦៤៩,៤៧៧  ៨៨,៥៨១  ៤,០០៨,០៣៨  ៥,៧៤៦,០៩៦ 

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

�ំណ្តា�់កាលទី ១ �ំណ្តា�់កាលទី ២ �ំណ្តា�់កាលទី ៣ សរុ�

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ឥណ៍ទាំនិ និិងប់ុលោរប្រប់ទាំនិ�ូល់ដ្ឋល់អតិិថុិជីនិ 

តាមរំលស់់ផ្ទៃថុះលោដ្ឋើម

នានៃថិៃទី១ ម្រែខ្លួម�រា  ៥៩.៥៨៣  -    -    ៥៩.៥៨៣ 

ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ��ំ�ូង ឬបានទិញថិមី ៦៧.៥១៧ - - ៦៧.៥១៧

នានៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ១២៧.១០០ - - ១២៧.១០០

នានៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� សមមូលពាន់បេរៀល 
(�ំណៈត៌់សមាា្ល់ ២.៤) ៥១៤.១២០ - - ៥១៤.១២០

គ. ហានិភ័ិយទី្ធផុារ

ហានិភិ័យទីផ្សារគឺជាហានិភិ័យម្រែ�លមានការផ្ទាា្ស់�ើ�រត៌នៃមួទីផ្សារ - ឧទាំហិរណៈ៍ អំប្រតាការប្របា�់ អំប្រតា�ើ�ររូ�ិយ�័ណៈណ�របេទស និងត៌នៃមួមូលធន  

នឹងមានផល�ះះពាល់�ល់ប្របា�់ចំណៈូលរ�ស់ធនាគារ ឬត៌នៃមួនៃនការកាន់កា�់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�។ បេគាល�ំណៈងនៃនការប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយ 

ទផីស្ារ គបឺេ��ម្បបី្រគ�់ប្រគង នងិប្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌យ្ហានិភិយ័ទីផស្ារតាមបាារ្ាាម្្រែមះប្រត៌ម្រែ�លអាចទទលួយ�បាន ខ្លួណៈៈបេពីលម្រែ�លមានការ�បេងើ�ននវូិប្រ�សទិធភាពី 

�ូ�ងការទទួលបានចំណៈូលម�វិិញ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ហានិភ័ិយអប្រ�ការប្របា�់

ហានិភិ័យអំប្រតាការប្របា�់ សំបេ�បេល�ការខាត៌�ង់នូវិប្របា�់ចំណៈូលការប្របា�់សុទធ បេដ្ឋាយសារម្រែត៌ការម្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃន�ប្រមិត៌អំប្រតាការប្របា�់ និងការ

ផ្ទាា្ស់�ើ�របេ��ូ�ងសមាសភាពីនៃនប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុល។ ហានិភិ័យអំប្រតាការប្របា�់ ប្រត៌ូវិបានចាំត៌់ម្រែចងតាមរយៈ ការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យ�ា្ងហិមត៌់ចត៌់ 

បេល�ចំណូៈលនៃនការ�ណ្តាា្�់ទុន ត៌នៃមួសមប្រស� និងត៌នៃមួបេ��មនៃនមូលនិធិ។ សកាា្នុពីលនៃនការធាា្�់ចុះ ចំណៈូលការប្របា�់សុទធ�ណ្តាា្លម�ពីី

ការម្រែប្រ�ប្រ�ួលអំប្រតាការប្របា�់ម្រែ�លខ្លួុសប្រ�ប្រ�ត៌ី បានប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យបេដ្ឋាយបេធៀ�បេ�នឹង�ប្រមិត៌អាចទទួលយ�បាននៃនហានិភិ័យ។

តារាងខាងបេប្រកាមបេនះសបេងុ�ពីីហានិភិយ័អំប្រតាការប្របា�រ់�សធ់នាគារ។ តារាងបេនះចងិ�ល�ង្វាាញ្ពីីរយៈបេពីលម្រែ�លឧ��រណ៍ៈហិរិញ្ញញវិតុ៌��ណំៈត៌់

នៃថិួបេ��ងវិិញ ឬមានកាល�ំណៈត៌់ណ្តាមួយណ្តាម្រែ�លបេ��ត៌បេ��ងមុន។

នាផ្ទៃថុៃទុី ៣១ ផ្នែខ្ព ធែ� 

ឆ្នាំំ្ំ ២០២១ រហិូតិដ្ឋល់ ១ ផ្នែខ្ព > ១ - ៣ ផ្នែខ្ព > ៣ - ៦ ផ្នែខ្ព > ៦ - ១២ ផ្នែខ្ព > ១ - ៥ ឆ្នាំំ្ំ លោលើស់ព័ី ៥ ឆ្នាំំ្ំ ព័ុំម្គានិការប្របាក់ ស់រុប់

អប្រតា

ការប្របាក់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� %

ប្រទុព្័យស់កមមហិរិញ្ញញវតុិ�

សាច់ប្របា�់ - សុទធ  -    -    -    -    -    -    ១១៩.៤៩៣.៤២៥ ១១៩.៤៩៣.៤២៥ ០%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�បេ�ធនា

គារបេផ្សងៗ  -    ៥.៥៤២.០៦១  -    -    -    -    -    ៥.៥៤២.០៦១ ២% to ៤%

ប្របា�់ត៌មើល់

�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ  -    -    -    -    -    ៧.៥០០.០០០  ១៨.៣៧១.១៣៦    ២៥.៨៧១.១៣៦

០% 

- ០.០៤%

ឥណៈទាំន និង

សំវិិធានធនផីល់�ល់ 

អំត៌ិថិិជន – សុទធ  ៣.០៣៥.២៥៥  ៨.៩២៩.០២៨  ១០.០៦៦.៧៦២  ២១.៩១១.៩៧៣  ៧២.៧៧៩.៣៤៧ ១៥.៩៨០.២៧២  ១៣.៤១៧.៤៨៦ ១៤៦.១២០.១២៣ 

៥% to 

១២%

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ  

– សុទធ - -  ២៣.៤១១.១២៨ - - - -  ២៣.៤១១.១២៨ ៦%

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា - - - - - - ៨៣៨.៤៨១ ៨៣៨.៤៨១ គាះ្ន

 ៣.០៣៥.២៥៥  ១៤.៤៧១.០៨៩  ៣៣.៤៧៧.៨៩០ ២១.៩១១.៩៧៣ ៧២.៧៧៩.៣៤៧ ២៣.៤៨០.២៧២ ១៥២.១២០.៥២៨ ៣២១.២៧៦.៣៥៤

ប់ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីធនាគារ

បេផ្សងៗ  -    ៥១៩.៧១៦  ១០.២០០.៣១៥  ៣.០៣៨.០៤៨  -    -    ២.២៤១.៩៨០  ១៦.០០០.០៥៩ ២.៥%-៥%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីអំតិ៌ថិិ

ជន  ៩៤.៧១៣.០១៣  ៩.៤៤០.៣៣៦  ៥៨.៩៤៨.៧៨៣  ២៣.៨៩៨.៥៨៩  ២៧.៣១៥.៤៣៥  -    ៤៧.៦២៩.៨៦៣  ២៦១.៩៤៦.០១៩ ១%-១២%

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា  ២០.០៨០  ៤០.៤៦២  ៦១.៤៥៥  ១១៧.៣៧០  ៦៦៦.០៥៩  ១.៣៦៨.៦៩៤  -    ២.២៧៤.១២០ ៦%

�ំណៈុលបេផ្សងៗ*  -    -    -    -    -    -    ២៥១.៣៤៩ ២៥១.៣៤៩ គាះ្ន

 ៩៤.៧៣៣.០៩៣ ១០.០០០.៥១៤  ៦៩.២១០.៥៥៣ 
 

២៧.០៥៤.០០៧  ២៧.៩៨១.៤៩៤  ១.៣៦៨.៦៩៣  ៥០.១២៣.១៩២ ២៨០.៤៧១.៥៤៧ 

ស់រុប់គំ�តិ
ការប្របាក់  (៩១.៦៩៧.៨៣៨)  ៤.៤៧០.៥៧៥ (៣៥.៧៣២.៦៦៣)

 
(៥.១៤២.០៣៤)  ៤៤.៧៩៧.៨៥៣ ២២.១១១.៥៧៨ ១០១.៩៩៧.៣៣៦ ៤០.៨០៤.៨០៧ 

ស់មមូលពានិ់លោរៀល 
(កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ 
២.៤) (៣៧៣.៥៧៦.៩៩២)  ១៨.២១៣.១២៣ (១៤៥.៥៧៤.៨៦៩) (២០.៩៤៨.៦៤៧)

 
១៨២.៥០៦.៤៥៣ 

 
៩០.០៨២.៥៦៩ ៤១៥.៥៣៧.១៤៧ ១៦៦.២៣៨.៧៨៤ 

* មិនរា�់�ញ្ញេ�លការ�ង់ឱ្្យអាជាា្ធរពីនធដ្ឋារ និងការទូរទាំត៌់មុន
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នាផ្ទៃថុៃទុី ៣១ ផ្នែខ្ព ធែ� 

ឆ្នាំំ្ំ ២០២០ រហិូតិដ្ឋល់ ១ ផ្នែខ្ព > ១ - ៣ ផ្នែខ្ព > ៣ - ៦ ផ្នែខ្ព > ៦ - ១២ ផ្នែខ្ព > ១ - ៥ ឆ្នាំំ្ំ លោលើស់ព័ី ៥ ឆ្នាំំ្ំ ព័ុំម្គានិការប្របាក់ ស់រុប់

អប្រតា

ការប្របាក់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� %

ប្រទុព្័យស់កមមហិរិញ្ញញវតុិ�

សាច់ប្របា�់ - សុទធ   -      -      -      -      -      -     ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ០%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�បេ� 

ធនាគារបេផ្សងៗ   -     ៦.៤០៥.៨៧៥   -      -      -      -      -     ៦.៤០៥.៨៧៥ ២%-៤%

ប្របា�់ត៌មើល់

�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ   -      -      -      -      -    ៧.៥០០.០០០ ១៣.២៧១.១៨០    ២០.៧៧១.១៨០

០% 

- ០.០៦%

ឥណៈទាំន និង

សំវិិធានធនផីល់

�ល់ អំត៌ិថិិជន –  

សុទធ ១០.៩៩៩.៩៤៩ ១៣.៦៧៧.៧០៩ ១៤.៦៦៥.៥៦៣ ៩.៩៩៦.១៤៩ ២១.៤១៥.៦៣៩ ២.១០៩.៣៥០ ១.៧៧០.៨៣៣ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៥%-១២%

ការវិិនិបេ�គ 

បេផ្សងៗ – សុទធ   -      -     ២៣.២៦៦.៣៧៧   -      -      -     - ២៣.២៦៦.៣៧៧ ៦%

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា   -      -      -      -      -      -     ៥០៤.៨៧១  ៥០៤.៨៧១ គាះ្ន

 ១០.៩៩៩.៩៤៩ ២០.០៨៣.៥៨៤ ៣៧.៩៣១.៩៤០  ៩.៩៩៦.១៤៩  ១០.៩៩៩.៩៤៩ ៩.៦០៩.៣៥០  ១៣១.២៤៥.២៧៣ ២៤១.២៨១.៨៨៤ 

ប់ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពី ី

ធនាគារបេផ្សងៗ  -    ៥២០.៧៥៤  ៣.០០៧.៦០៣  ៣.០៣៨.០៤៧  -    -    ៩.១១៤.០៩៦  ១៥.៦៨០.៥០០ 

០%-

២.៧៥%

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពី ី

អំត៌ិថិិជន  ៧៣.៥០៤.៩៩៨  ១៧.៦៧២.៤០៦  ៤៧.០៦៥.៧៩២  ១៩.៨៨៩.០៩០  ២.៩៨៨.១៧៣  -    ១៣.២៥៩.៧០០ ១៧៤.៣៨០.១៥៩  

០%-

៦.២៥%

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា ១៨.៤៨២      ៣៧.១៨៩    ៨៤.១៥៦    ១១៥.៦៩៩     ៧០៦.០៨៦ ១.៥៤៥.៨១៩  -    ២.៥០៧.៤៣១ ៦%

�ំណៈុលបេផ្សងៗ*  -    -    -    -    -    -     ៤៤០.៣០៩   ៤៤០.៣០៩ គាះ្ន

 ៧៣.៥២៣.៤៨០ ១៨.២៣០.៣៤៩  ៥០.១៥៧.៥៥១  ២៣.០៤២.៨៣៦  ៣.៦៩៤.២៥៩  ១.៥៤៥.៨១៩ ២២.៨១៤.១០៥ ១៩៣.០០៨.៣៩៩

ស់រុប់គំ�តិ
ការប្របាក់ (៦២.៥២៣.៥៣១) ១.៨៥៣.២៣៥ (១២.២២៥.៦១១) (១៣.០៤៦.៦៨៧) ១៧.៧២១.៣៨០ ៨.០៦៣.៥៣១  ១០៨.៤៣១.១៦៨  ៤៨.២៧៣.៤៨៥ 

ស់មមូលពានិ់លោរៀល 
(កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ 
២.៤) (២៥២.៩០៧.៦៨៣) ៧.៤៩៩.៣៣៦ (៤៥.៤៥២.៥៩៨) (៥២.៧៧៣.៨៤៩) ៧១.៦៨២.៩៨២ ៣២.៦១៦.៩៨៣  ៤៣៨.៦០៤.០៧៥ 

 
១៩៥.២៦៦.២៤៧ 
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ហានិភ័ិយរ�ិូយ�័ណណ�រធេទ្ធ�

ហានភ័ិិយរ�ិូយ�ណ័ៈណ គជឺាហានភ័ិិយម្រែ�លត៌នៃមួនៃនឧ��រណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌�មានការម្រែប្រ�ប្រ�ួល �ណ្តាាល្ម�ពីីការម្រែប្រ�ប្រ�ួលអំប្រតា�ើ�ររូ�ិយ�័ណៈណ�របេទស។

ការប្រ�មូលផុីុ�ហានិភ័ិយរ�ិូយ�័ណណ

ចំនួនប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ� តាមប្រ�បេភិទនៃនរូ�ិយ�័ណៈណមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖ 

ប្រប់លោភិទុផ្ទៃនិរូប់ិយឹប់័ណ៍ណ

សមមូល�ុ�ា្រអាបេមរិ�

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� បេផ្សងៗ សរុ�

ប្រទុព័្យស់កមមហិិរញ្ញញវតិុ�

សាច់ប្របា�់ - �ុល  ៣៩៨.៥៧៤  ១១៩.០៦៨.៦០៨  ២៦.២៤៣  ១១៩.៤៩៣.៤២៥ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�បេ�ធនាគារបេផ្សងៗ  -    ៥.៥៤២.០៦១  -    ៥.៥៤២.០៦១ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�តាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ  ៦.១៣៦  ២៥.៨៦៥.០០០  -   ២៥.៨៧១.១៣៦ 

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន - �ុល  ១៤.១៧៤.៤៧០ ១៣១.៩៤៥.៦៥៣  -    ១៤៦.១២០.១២៣ 

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ - �ុល  -    ២៣.៤១១.១២៨  -    ២៣.៤១១.១២៨ 

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា  -    ៨៣៨.៤៨១  -    ៨៣៨.៤៨១ 

 ១៤.៥៧៩.១៨០ ៣០៦.៦៧០.៩៣១  ២៦.២៤៣  ៣២១.២៧៦.៣៥៤ 

ប់ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីធនាគារបេផ្សងៗ  ៣០.៨៩២ ២៦១.៩១៥.១២៧  -    ២៦១.៩៤៦.០១៩ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីអំត៌ិថិិជន  ៨៣៩  ១៥.៩៩៩.២២០  -    ១៦.០០០.០៥៩ 

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា  -    ២.២៧៤.១២០  -    ២.២៧៤.១២០ 

�ំណៈុលបេផ្សងៗ*  -    ២៥១.៣៤៩  -    ២៥១.៣៤៩ 

 ៣១.៧៣១ ១៩២.៩៥៩.៥២៩  -    ២៨០.៤៧១.៥៤៧ 

សាា្និភាព័ប្រទុព័្យស់កមមស់ុទុធ  ១៤.៥៤១.៣១៣ ១១៣.៧១៧.៥៣៨  ២៦.២៤៣  ៤០.៨០៤.៨០៧ 

ស់មមូលពានិ់លោរៀល (កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤)  ៥៩.២៤១.៣០៩ ៤៦៣.២៨៥.២៥០  ១០៦.៩១៤  ១៦៦.២៣៨.៧៨៤ 
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ប្រប់លោភិទុផ្ទៃនិរូប់ិយឹប់័ណ៍ណ

សមមូល�ុ�ា្រអាបេមរិ�

ផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ពាន់បេរៀល �ុ�ា្រអាបេមរិ� បេផ្សងៗ សរុ�

ប្រទុព័្យស់កមមហិិរញ្ញញវតិុ�

សាច់ប្របា�់ - �ុល  ២២៦.៨៣៣ ៦៨.១៥៣.៨៤៥  ១៧.៧១១  ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�បេ�ធនាគារបេផ្សងៗ-�ុល  -    ៦.៤០៥.៨៧៥  -    ៦.៤០៥.៨៧៥ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�តាម�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ ៦.១៨០ ២០.៧៦៥.០០០ - ២០.៧៧១.១៨០

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន - �ុល ១០២.៨១១ ៧៤.៥៣២.៣៨១ -   ៧៤.៦៣៥.១៩២  

ការវិិនិបេ�គបេផ្សងៗ - �ុល - ២៣.២៦៦.៣៧៧  -   ២៣.២៦៦.៣៧៧

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា  -   ៥០៤.៨៧១  -   ៥០៤.៨៧១

៣៣៥.៨២៤ ១៩៣.៦២៨.៣៤៩  ១៧.៧១១  ១៩៣.៩៨១.៨៨៤

ប់ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីធនាគារបេផ្សងៗ  -    ១៥.៦៨០.៥០០  -    ១៥.៦៨០.៥០០ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ពីីអំត៌ិថិិជន  ៤៨.៨៧០ ១៧៤.៣៣១.២៨៩  -    ១៧៤.៣៨០.១៥៩ 

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា  -    ២.៥០៧.៤៣១  -    ២.៥០៧.៤៣១ 

�ំណៈុលបេផ្សងៗ*  -   ៤៤០.៣០៩  -   ៤៤០.៣០៩

 ៤៨.៨៧០ ១៩២.៩៥៩.៥២៩  -     ១៩៣.០០៨.៣៩៩

សាា្និភាព័ប្រទុព័្យស់កមមស់ុទុធ ២៨៦.៩៥៤ ៦៦៨.៨២០  ១៧.៧១១ ៩៧៣.៤៨៥

ស់មមូលពានិ់លោរៀល (កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤) ១.១៦០.៧២៩ ២.៧០៥.៣៧៧   ៧១.៦៤១ ៣.៩៣៧.៧៤៧

* មិនរា�់�ញ្ញេ�លការ�ង់ឱ្្យអាជាា្ធរពីនធដ្ឋារ និងការទូរទាំត៌់មុន
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ការវិភិាគរធំេញាច

សនមត៌ថា ហានិភិ័យអំបេថិរបេផ្សងបេទៀត៌បេ�ម្រែត៌បេថិរជានិចេ ការម្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃនការ�ើ�ររូ�ិយ�័ណៈណ�របេទសសប្រមា�់ ធនាគារនាកាល�រិបេចេទរាយការណៈ៍

ប្រតូ៌វិបានសបេងុ��ូចខាងបេប្រកាម (បេដ្ឋាយ�ង្វាា្ញម្រែត៌រូ�ិយ�័ណៈណម្រែ�លមានចំនួនបេប្រច�នជាង ៥% នៃនសាា្នភាពី�ំ�ូងសុទធ ប្រតូ៌វិបាន�ង្វាា្ញ 

ជារូ�ិយ�័ណៈណជា�់��់រ�ស់វាបេ��ូ�ងតារាងខាងបេប្រកាម។ សប្រមា�់រូ�ិយ�័ណៈណបេផ្សងបេទៀត៌ ការ�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាងទាំំងបេនះប្រតូ៌វិបានដ្ឋា�់ជាប្រ�ុម 

បេផ្សងៗ)៖

ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ឆ្នាំំ្ំ២០២០

- ១%
រំលស់

+ ១%
ការបេ��នបេ��ង

- ១%
រំលស់

+ ១%
ការបេ��នបេ��ង

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ម្រែខ្លួមរបេរៀល  (១៤៥.៤១៣)  ១៤៥.៤១៣  (២.៨០៨)  ២.៨០៨ 

បេផ្សងៗ  (២៦២)  ២៦២  (១៧៧)  ១៧៧ 

 (១៤៥.៦៧៥)  ១៤៥.៦៧៥  (២.៩៨៥)  ២.៩៨៥ 

ស់មមូលពានិ់លោរៀល (កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤)  (៥៩៣.៤៨០)  ៥៩៣.៤៨០  (១២.០៧៤)  ១២.០៧៤ 

ឃ. ហានិភ័ិយសាច់ប្របា�់ង្ហាយប្រ�លួ

“ហានិភិ័យសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួល” គឺជាហានិភិ័យម្រែ�លធនាគារនឹងជួ�ផលលំបា��ូ�ងការ�ំបេពីញកាត៌ពីើ�ិចេ ពា�់ពី័នធនឹង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� 

រ�ស់ខួ្លួ�ន ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានទូទាំត់៌តាមរយៈជាសាច់ប្របា�់ ឬប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌�បេផ្សងបេទៀត៌។ ហានិភ័ិយសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួលបេ��ត៌បេ��ងពីី 

ភាពីមិនសុីគាំ្បេ�នឹងបេពីលបេវិ� និងចំនួនលំហិូរទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លមានបេ��ូ�ងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ និងការវិិនិបេ�គរ�ស់ធនាគារ។

ការប្រគ�់ប្រគងហានិភ័ិយសាច់ប្របា�់ង្ហាយប្រ�លួ

ធនាគារ ប្រគ�់ប្រគងសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសលួរ�សខួ់្លួ�នតាមរយៈគណៈៈ�មាះធិ្ការប្រគ�ប់្រគងប្រទព្ីយស�មម �ណំៈលុ ម្រែ�លទទលួខ្លួសុប្រតូ៌វិ�ូ�ងការ�បេងើ�ត៌

បេគាលនបេ�បាយសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួល និងប្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌្យសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួលជាប្រ�ចាំំ។  ត៌ប្រមូវិការប្រទព្ីយស�មមង្វាយប្រសួល អំ�្ប�រមា 

ប្រតូ៌វិបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងបេ��ម្បីធានាថាអំនុបាត៌នៃនប្រទព្ីយស�មមង្វាយប្រសួល និង�ំណៈុលម្រែ�លមានល�ុណៈៈសម្បត៌ើិប្រគ�់ប្រគាន់ ប្រតូ៌វិទទួលបាន 

�ប្រមិត៌អំ�្ប�រមាប្រគ�់បេពីលបេវិ�។

តារាងខាងបេប្រកាមសបេងុ�ពីីប្រទព្ីយស�មម និង�ំណៈុលរ�ស់ធនាគារ បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�កាល�ំណៈត់៌�ិចេសន្យាម្រែ�លបេ�សល់។ លំហិូរទឹ�ប្របា�់ 

ម្រែ�លបានរំពីឹងទុ�បេល�ប្រទព្ីយស�មម និង�ំណៈុលទាំំងបេនះ អាចខុ្លួសជាសារវិនីពីីអំើីម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ងតារាង។ ឧទាំហិរណៈ៍ ប្របា�់�បេញ្ញញ� 

រ�ស់អំត៌ិថិិជនមិនប្រត៌ូវិបានរំពីឹងថានឹងប្រត៌ូវិ��បានភាា្មៗ បេនាះបេទ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 

ឆ្នាំំ្ំ២០២១
រហិូតិដ្ឋល់ ១ ផ្នែខ្ព > ១ - ៣ ផ្នែខ្ព > ៣ - ៦ ផ្នែខ្ព > ៦ - ១២ ផ្នែខ្ព > ១ - ៥ ឆ្នាំំ្ំ លោលើស់ព័ី ៥ ឆ្នាំំ្ំ ព័ុំម្គានិការប្របាក់ ស់រុប់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ប់ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស ់
ធនាគារបេផ្សងៗ  -    ៥១៩.៧១៦  ១០.២០០.៣១៥  ៣.០៣៨.០៤៨  -    -   ២.២៤១.៩៨០  ១៦.០០០.០៥៩ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់
អំត៌ិថិិជន  ៨១.៣០០.៣៩៨  ៩.៤៤០.៣៣៦  ៥៨.៩៤៨.៧៨៣  ២៣.៨៩៨.៥៨៩  ២៧.៣១៥.៤៣៥  -    ៦១.០៤២.៤៧៨  ២៦១.៩៤៦.០១៩ 

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា- 
មិនអំ�្បហារ  ៣១.៤៥១  ៦២.៩០២  ៩៤.៣៥៣  ១៨០.៣៧១  ១.០៨២.០៥៨  ១.៦៤០.០០០  -    ៣.០៩១.១៣៥ 

�ំណៈុលបេផ្សងៗ*  -    -    -    -    -    -    ២៥១.៣៤៩  ២៥១.៣៤៩ 

 ៨១.៣៣១.៨៤៩ ១០.០២២.៩៥៤  ៦៩.២៤៣.៤៥១  ២៧.១១៧.០០៨  ២៨.៣៩៧.៤៩៣  ១.៦៤០.០០០  ៦៣.៥៣៥.៨០៧  ២៨១.២៨៨.៥៦២ 

ប្រទុព័្យស់កមមហិិរញ្ញញវតិុ�

សាច់ប្របា�់ - �ុល  -    -    -    -    -    -   ១១៩.៤៩៣.៤២៥  ១១៩.៤៩៣.៤២៥ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ជាមួយ 
ធនាគារបេផ្សងៗ  -    ៥.៥៤២.០៦១  -    -    -    -    -    ៥.៥៤២.០៦១ 

ប្របា�់ត៌មើល់�ទ�្បញ្ញញត៌ើិ  -    -    -    -    -    -    ២៥.៨៧១.១៣៦  ២៥.៨៧១.១៣៦ 

ឥណៈទាំន និង
�ុបេរប្រ�ទាំនផីល់�ល់
អំត៌ិថិិជន- �ុល  ៣.០៣៥.២៥៥  ៨.៩២៩.០២៨  ១០.០៦៦.៧៦២  ២១.៩១១.៩៧៣  ៧២.៧៧៩.៣៤៧ ១៥.៩៨០.២៧២  ១៣.៤១៧.៤៨៦ ១៤៦.១២០.១២៣ 

វិិនិបេ�គបេផ្សងៗ-�ុល  -    -    ២៣.៤១១.១២៨  -    -    -    -    ២៣.៤១១.១២៨ 

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា  -    -    -    -    -   ៨៣៨.៤៨១     ៨៣៨.៤៨១ 

 ៣.០៣៥.២៥៥ ១៤.៤៧១.០៨៩  ៣៣.៤៧៧.៨៩០  ២១.៩១១.៩៧៣  ៧២.៧៧៩.៣៤៧ ១៥.៩៨០.២៧២ ១៥៩.៦២០.៥២៨ ៣២១.២៧៦.៣៥៤ 

គំ�តិវិភាគអាយឹុកាល (៧៨.២៩៦.៥៩៤)  ៤.៤៤៨.១៣៥  (៣៥.៧៦៥.៥៦១) (៥.២០៥.០៣៥)  ៤៤.៣៨១.៨៥៤ ១៤.៣៤០.២៧២  ៩៦.០៨៤.៧២១  ៣៩.៩៨៧.៧៩២

ស់មមូលពានិ់លោរៀល 
(កំណ៍តិស់់ម្គាាល្ ់២.៤) (៣១៨.៩៨០.៣២៤) ១៨.១២១.៧០២  (១៤៥.៧០៨.៨៩៦) (២១.២០៥.៣១៣) ១៨០.៨១១.៦៧៣ ៥៨.៤២២.២៦៨ ៣៩១.៤៤៩.១៥៣  ១៦២.៩១០.២៦៥
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

នាផ្ទៃថុៃទុី៣១ ផ្នែខ្ពធែ� 

ឆ្នាំំ្ំ២០២០ រហិូតិដ្ឋល់ ១ ផ្នែខ្ព > ១ - ៣ ផ្នែខ្ព > ៣ - ៦ ផ្នែខ្ព > ៦ - ១២ ផ្នែខ្ព > ១ - ៥ ឆ្នាំំ្ំ លោលើស់ព័ី ៥ ឆ្នាំំ្ំ ព័ុំម្គានិការប្របាក់ ស់រុប់

�ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ� �ុ�ា្រអាបេមរិ�

ប់ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស ់

ធនាគារបេផ្សងៗ  -    ៥២០.៧៥៤  ៣.០០៧.៦០៣  ៣.០៣៨.០៤៧  -    -    ៩.១១៤.០៩៦  ១៥.៦៨០.៥០០ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំត៌ិថិិជន ៥៩.៦៤៩.៦៦៦ ១៧.៦៧២.៤០៦  ៤៧.០៦៥.៧៩២ ១៩.៨៨៩.០៩០  ២.៩៨៨.១៧៣  -    ២៧.១១៥.០៣២  ១៧៤.៣៨០.១៥៩ 

�ំណៈុលភិត៌ិសន្យា-មិន

អំ�្បហារ  ៣១.៤៥០  ៦២.៩០២  ៩៤.៣៥៣  ១៨៨.៧០៥  ១.១៦៣.១៣៥ ១.៩២៨.០០០  -    ៣.៤៦៨.៥៤៥ 

�ំណៈុលបេផ្សងៗ*  -    -    -    -    -    -   ៤៤០.៣០៩    ៤៤០.៣០៩    

 ៥៩.៦៨១.១១៦  ១៨.២៥៦.០៦២  ៥០.១៦៧.៧៤៨ ២៣.១១៥.៨៤២  ៤.១៥១.៣០៨ ១.៩២៨.០០០   ៣៦.៦៦៩.៤៣៧  ១៩៣.៩៦៩.៥១៣

ប្រទុព័្យស់កមមហិិរញ្ញញវតិុ�

សាច់ប្របា�់ - �ុល  -    -    -    -    -    -    ៦៨.៣៩៨.៣៨៩  ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ 

ប្របា�់�បេញ្ញញ�ជាមួយធនាគារ

បេផ្សងៗ -   ៦.៤០៥.៨៧៥ -   -   -   -   -   ៦.៤០៥.៨៧៥ 

ប្របា�់ត៌មើល់�ទ�្បញ្ហាា្ត៌ើិ  -    -    -    -    -    -    ២០.៧៧១.១៨០  ២០.៧៧១.១៨០ 

ឥណៈទាំន និង�ុបេរប្រ�ទាំន

ផីល់�ល់អំត៌ិថិិជន- �ុល ១០.៩៩៩.៩៤៩ ១៣.៦៧៧.៧០៩ ១៤.៦៦៥.៥៦៣ ៩.៩៩៦.១៤៩ ២១.៤១៥.៦៣៩ ២.១០៩.៣៥០ ១.៧៧០.៨៣៣ ៧៤.៦៣៥.១៩២

វិិនិបេ�គបេផ្សងៗ-�ុល  -    -   ២២.២៦៦.៣៧៧ -    -    -    -   ២២.២៦៦.៣៧៧ 

ប្របា�់ត៌មើល់ធានា -  -    -    -    -    -    ៥០៤.៨៧១  ៥០៤.៨៧១ 

 ១០.៩៩៩.៩៤៩  ២០.០៨៣.៥៨៤ ៣៧.៩៣១.៩៤០  ៩.៩៩៦.១៤៩  ២១.៤១៥.៦៣៩ ២.១០៩.៣៥០  ៩១.៤៤៥.២៧៣  ២៤១.២៨១.៨៨៤ 

គំ�តិវិភាគអាយឹុកាល  (៤៨.៦៨១.១៦៧) ១.៨២៧.៥២២ (១២.២៣៥.៨០៨) (១៣.១១៩.៦៩៣) ១៧.២៦៤.៣៣១  ១៨១.៣៥០  (៥៤.៧៧៥.៨៣៦) (៤៧.៣១២.៣៧១)

ស់មមូលពានិ់លោរៀល 
(កំណ៍តិ់ស់ម្គាា្ល់ ២.៤) (១៩៦.៩១៥.៣២១)  ៧.៣៩២.៣២៦ (៤៩.៤៩៣.៨៤៣) (៥៣.០៦៩.១៥៩)  ៦៩.៨៣៤.២១៩  ៧៣៣.៥៦១  (២២១.៥៦៨.២៥៧)

 
(១៩១.៣៧៨.៥៤១)
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អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ង. ហានិភ័ិយប្រ�តិិ�តិតិការ

ហានិភិ័យប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ គឺជាហានិភិ័យនៃនការបាត៌់�ង់ផ្ទាា្ល់ ឬប្រ�បេ�លម្រែ�លបេ��ត៌មានបេ��ងពីីការខ្លួើះខាត៌ ឬការអំនុវិត៌ើមិនមានប្រ�សិទធភាពី នូវិ

នតិី៌វិិធី�ំបេណៈ�រការនៃផះ�ូ�ង�គុគល�ិ ឬប្រ�ពីន័ធ ឬពីី�តាាខ្ាងបេប្រ�។ ហានិភ័ិយបេនះ ប្រតូ៌វិបានប្រគ�់ប្រគងតាមរយៈការ�បេងើ�ត៌ប្រ�ពីន័ធ�ំបេណៈ�រការ ប្រគ�់ប្រគង

ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ ការប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យ និងការរាយការណៈ៍ឱ្្យបានប្រត៌ឹមប្រត៌ូវិពីីស�មមភាពីអាជីវិ�មម តាមរយៈអំងគភាពីប្រគ�់ប្រគង និងគាំប្រទ ម្រែ�លឯ�រាជ្យពីី

អំងគភាពីអាជីវិ�មម និងគណៈៈប្រគ�់ប្រគង។ ទាំំងបេនះរួមមាន ហានិភិ័យខាងម្រែផូ�ច្បា�់ អំនុបេ�មភាពីតាមគណៈបេនយ្យ និងការម្រែ�ួង�នួំ។

ការប្រគ�់ប្រគងបេល�ហានិភិ័យប្រ�តិ៌�ត៌ើិការរ�ស់ធនាគារ ត៌ប្រមូវិឱ្្យ�បេងើ�ត៌នូវិរចនាសម័័នធត៌ួនាទី និងវិិធីសាស្រ្តសើនៃនការប្រគ�់ប្រគងរ�ស់អំងគភាពីឱ្្យ 

បានច្បាស់�ស់។ បេគាលការណៈ៍ និងវិិធានការប្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌្យនៃផះ�ូ�ងជាបេប្រច�ន ប្រតូ៌វិបានអំនុវិត៌ើ រួមមានការ�បេងើ�ត៌អូំ�មានសិទធិចុះហិតុ៌បេលខា 

ប្រ�ព័ីនធប្រត៌ួត៌ពីិនិត៌្យ�ា្ងហិមត៌់ចត៌់ ការបេរៀ�ចំនូវិនីត៌ិវិិធី និងឯ�សារសំអាងនានា ប្រពីមទាំំងការអំនុវិត៌ើតាម�ទ�្បញាតិ៌ើ និងត៌ប្រមូវិការតាមច្បា�់

នានា។ �ំបេណៈ�រការទាំំងបេនះប្រតូ៌វិបានប្រតួ៌ត៌ពិីនិត្៌យជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំ បេ��ម្បីបេ�ួ�យត៌�បេ�នឹងហានិភ័ិយប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ ម្រែ�លអាចបេ��ត៌បេ��ង បេ��ូ�ង 

ប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការអាជីវិ�មមរ�ស់ធនាគារ។

ច. ការប្រគ�់ប្រគងធេដី៏មទុ្ធន
ធេដី៏មទុ្ធន�ទ្ធ�បញ្ញញតិតិ

បេគាលបេ�រ�ស់ធនាគារ�ូ�ងការប្រគ�់ប្រគងបេ��មទុន មានន័យទូលំទូ�យជាង “មូលធន” ម្រែ�ល�ង្វាា្ញ�ូ�ងរបាយការណៈ៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។  

ការប្រគ�់ប្រគងបេ��មទុនមាន�ូចខាងបេប្រកាម៖ 

• អំនុបេ�មតាមត៌ប្រមូវិការបេ��មទុនម្រែ�ល�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយធនាគារជាត៌ិ

• ការពារលទធភាពីរ�ស់ធនាគារបេ��ម្បី�នើនិរនើរ៍ភាពីអាជីវិ�មម �ូចបេនះ ធនាគារអាច�នើផើល់ផលប្រ�បេ�ជន៍�ល់ភាគទុនិ� និង 

អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍រ�ស់ភាគីម្រែ�លពា�់ពី័នធនឹងធនាគារ និង

• រ�្សាមូលដ្ឋាា្នបេ��មទុនរឹងមាំ បេ��ម្បីគាំប្រទ�ល់ការអំភិិវិឌ្្ឍន៍អាជីវិ�មម។

បេគាលនបេ�បាយរ�ស់ធនាគារ គឺធានាឱ្្យបាននូវិមូលដ្ឋាា្នបេ��មទុនរឹងមាំបេ��ម្បីរ�្សានូវិទំនុ�ចិត៌ើទីផ្សារ និងបេ��ម្បីធានាបេសុរភាពីនៃនការ 

អំភិិវិឌ្្ឍនយ៍រូអំម្រែងើងរ�សអ់ាជវីិ�មម។ ផល�ះះពាលប់េ�បេល��ប្រមតិ៌បេ��មទនុបេល�ភាគ�ភិរ�សភ់ាគទនុ�ិ �ប៏្រត៌វូិបានទទលួសាាល្ ់បេហិ�យធនាគារ

បានទទួលសាា្ល់នូវិត៌ប្រមូវិការ បេ��ម្បីធានាបាននូវិតុ៌ល្យភាពីរវាងភាគ�ភិខ័្លួស់ម្រែ�លអាចនឹងបេ��ត៌មានបេ��ងជាមួយនឹងប្របា�់ �ប្រមុង�ប្រមិត៌ 

ខ្លួ័ស់អំត៌ុប្រ�បេ�ជន៍ និងការធានាម្រែ�លផើល់បេដ្ឋាយសាា្នភាពីបេ��មទុនលិ។

ការថ្លែ�ងថ្លែច�ធេដី៏មទុ្ធន

ការម្រែ�ងម្រែច�បេ��មទុនរវាងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ និងស�មមភាពីជា�់��់ គឺប្រតូ៌វិបានប្រគ�់ប្រគងបេដ្ឋាយ�ប្រមិត៌ភាគ�ភិម្រែ�លទទួលបានពីីការម្រែ�ងម្រែច�

បេនាះ ជាទីផ្សារម្រែ�លខួ្លួ�នមានអំតិ៌ភាពី ប្រ�សិនបេ��មាន។ បេ��មទុនម្រែ�លបានម្រែ�ងម្រែច�បេ�តាមប្រ�តិ៌�ត៌ើិការ ឬស�មមភាពីនីមួយៗ ប្រតូ៌វិម្រែផិ�បេ� 

តាមបេ��មទុនម្រែ�ល�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយច្បា�់។

៣១. តិនៃមែ�មប្រ��នៃនប្រទ្ធពីយ��មម និង��ណុលហិិរញ្ញញវិតិាុ
ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រួមមានប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� �ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌� និងឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�ម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញបេ��ូ�ង�ំណៈត់៌សមាា្ល់ ៤.១។ 

ធនាគារមានប្រ��ខ័្លួណៈឌ នងិបេគាលនបេ�បាយម្រែ�លបាន�បេងើ�ត៌បេ��ងម្រែ�លផើលក់ារម្រែណៈនាទំាំ�ទ់ងនងឹការពីចិាំរណ្តាជា�ម់្រែសើងបេល�បេគាលការណៈ៍ 

និងវិិធីសាស្រ្តសើវិិភាគសប្រមា�់ការ�បេងើ�ត៌ការវាយត៌នៃមួប្រ�ុងប្រ�យ័ត៌ូចំបេពាះឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្រែ�លបានវាស់ម្រែវិងបេដ្ឋាយត៌នៃមួ សមប្រស�។

ត៌នៃមួសមប្រស� គឺជានៃថួិ ម្រែ�លប្រតូ៌វិទទួលបេ��ម្បីល�់ប្រទពី្យស�មម ឬបានទូទាំត៌់ បេ��ម្បីបេផះរ�ំណៈុលបេ�តាមលំដ្ឋា�់លំបេដ្ឋាយបេ��ូ�ងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ  

រវាងអូំ�ចូលរួម�ូ�ង ទផ្ីសារបេ�កាល�រិបេចេទនៃនការវាសម់្រែវិង�ូ�ងទផ្ីសារចមប្ងឬប្រ�សនិអំវិត៌ើមានទផ្ីសារម្រែ�លមានការបេ���បេប្រច�ន�ផុំត៌រ�សធ់នាគារ

បានទទួលបេ�កាល�រិបេចេទបេនាះ។ 
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ការវាយត៌នៃមួឧ��រណ៍ៈហិរិញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌វូិបាន�ំណៈត៌ប់េដ្ឋាយការបេ�ងបេ�បេល�ត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសង់បេ��ូ�ងទីផស្ារស�មម ឬបេដ្ឋាយបេប្រ���បេចេ�បេទស 

វាយត៌នៃមួបេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ធាត៌ុចូលម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន ឬមិនអាចអំបេងើត៌បាន។ ការវិិនិចេ័យរ�ស់គណៈៈប្រគ�់ប្រគងប្រត៌ូវិបាន អំនុវិត៌ើ�ូ�ងការ 

បេប្រជ�សបេរីស និងអំនុវិត៌ើបាា្រាា្ម្រែមះប្រត៌សមប្រស� ការសនមត៌ និងគំរូ�បេចេ�បេទស ម្រែ�លការ�ញ្ញេ�លបាា្រាា្ម្រែមះប្រត៌ខួ្លួះ ឬទាំំងអំស់មិនប្រតូ៌វិបានបេគសបេងើត៌ 

បេ��ញ�ូ�ងការទទួលបានត៌នៃមួសមប្រស�។

និយ័ត៌�មមបេល�ការវាយត៌នៃមួ គឺជាម្រែផូ�សំខាន់មួយ�ូ�ង�ំបេណៈ�រការវាយត៌នៃមួ។ ការបេធើ�និយ័ត៌�មមបេល�ការវាយត៌នៃមួ គឺបេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងអំំពីីភាពី 

មិនច្បាស់�ស់�ូ�ងការវាយត៌នៃមួជាទូបេ�ចំបេពាះផលិត៌ផលម្រែ�លសូវិមានសើង់ដ្ឋារ មិនសូវិមានការជួញ�ូរ និងមានល�ុណៈៈសម�គសាះ្ញ។ 

�ូ�ងការបេធើ�និយ័ត៌�មមបេល�ការវាយត៌នៃមួ ធនាគារអំនុវិត៌ើតាមវិិធីសាស្រ្តសើ�ូ�ងការពីិចាំរណ្តាបេល��តាា្មួយចំនួន�ូចជាសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រសួលការ

ផ្សពីើផ្សាយការបេ�ញនៃថួិ និងត៌នៃមួម្រែ�លមិនអាចអំបេងើត៌បាន រួមទាំំងធាត៌ុចូល�ូ�ងទីផ្សារ បេហិ�យនិងភាពីមិនច្បាស់�ស់�ូ�ងការសនមត៌ និង 

បាា្រាា្ម្រែមប្រត៌។

ធនាគារ�នើបេល���ម័ស់បេល�ការម្រែ�លមិសុពីលភាពីនៃនវិិធិសាស្រ្តសើ និង�ំបេណៈ�រការរ�ស់ខួ្លួ�នជា�នើ�នាា្�់ បេ��ម្បីធានាថាការវាយត៌នៃមួ ប្រតូ៌វិបាន

�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំង។ គំរូនៃនការវាយត៌នៃមួគឺមានសុពីលភាពីទាំំងខាង�ូ�ង និងខាងបេប្រ� ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានប្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌្យជាប្រ�ចាំំបេ��ម្បីធានាថាគំរូ ទាំំងបេនាះ

សមប្រស�សប្រមា�់បេគាល�ំណៈងនៃនការបេប្រ��ប្របាស់។

ធនាគារបានបេធើ�ចំណ្តាត់៌ថាំ្�់បេល�ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�រ�ស់ខួ្លួ�ន ម្រែ�លប្រតូ៌វិបានវាស់ម្រែវិងតាមត៌នៃមួសមប្រស�បេដ្ឋាយអំនុបេ�មតាមឋានានុប្រ�ម 

�ូចខាងបេប្រកាម បេ��ម្បី�ួ�ះ�ញ្ហាា្ំងពីីសារៈសំខាន់នៃនធាត៌ុចូល�ូ�ង�ំបេណៈ�រការនៃនការវាស់ម្រែវិងត៌នៃមួសមប្រស�។

ក់ប្រាមិ្ម���១  ធាត៌ុចូលនៃនវិិធីសាស្រ្តសើវាយត៌នៃមួ គឺប្រតូ៌វិបាន��ប្រសងត៌នៃមួ (មិនបានបេធើ�និយ័ត៌�មម) សប្រមា�់ការ�ំណៈត៌់ទីផ្សារស�មម 

នៃនប្រទពី្យសម្បត៌ើិ និង�ំណៈុល។

ក់ប្រាម្មិ���២  ធាត៌ុចូល�ូ�ងវិិធីសាស្រ្តសើនៃនការវាយត៌នៃមួរួមាន៖

• ត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសង់សប្រមា�់ប្រទពី្យស�មម និង�ំណៈុលប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលគាំ្បេ��ូ�ងទីផ្សារស�មម ឬ

• ត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសង់សប្រមា�់�ំណៈត៌់អំត៌ើសញ្ហាា្ណៈ ឬប្រទព្ីយស�មម និង�ំណៈុលប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលគាំ្បេ��ូ�ងទីផ្សារ 

អំ�មម ឬ

• ធាត៌ុចូលម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បានរ�ស់ប្រទព្ីយស�មម ឬ�ំណៈុល បេទាំះ�ីបេដ្ឋាយផ្ទាា្ល់ ឬបេដ្ឋាយប្រ�បេ�ល សប្រមា�់ល�ុខ្លួណៈឌ

បេពីញបេលញនៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�។

ក់ប្រាម្មិ���៣  ធាត៌ុចូលមួយ ឬបេប្រច�ន�ូ�ងវិិធីសាស្រ្តសើវាយត៌នៃមួ គឺមិនអាចអំបេងើត៌បាន និងការវាស់ម្រែវិងនៃនត៌នៃមួសមប្រស�សំខាន់ៗ។

ប្រទព្ីយស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� និង�ំណុៈលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រតូ៌វិបានចាំត៌់ថាំ្�់ជា�ប្រមិត៌ទី១ បេ�បេពីលម្រែ�លការវាយត៌នៃមួគឺម្រែផិ�បេល�ត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសង់

សប្រមា�់ការ�ំណៈត៌់អំត៌ើសញ្ហាា្ណៈប្រទពី្យស�មម ឬ�ំណៈុល�ូ�ងទីផ្សារស�មម។

ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ប្រត៌ូវិបានបេគចាំត៌់ទុ�ថាប្រត៌ូវិបានបេគ��ប្រសង់បេ��ូ�ងទីផ្សារស�មម ប្រ�សិនបេ��ត៌នៃមួម្រែ�លមានប្រសា�់ពីី

ការបេចញផស្ាយ នងិប្រ�ភិពីម្រែ�លអាចទុ�ចតិ៌ើ បេហិ�យត៌នៃមួទាំងំបេនាះត៌ណំ្តាងឱ្្យប្រ�ត៌�ិត៌ើកិារទីផស្ារជា�ម់្រែសើង នងិបេទៀងទាំត់៌ម្រែ�លម្រែផិ�បេល�ប្រ�តិ៌�ត៌ើិ

ការជំបេហាងនៃ�។

បេ�បេពីលម្រែ�លត៌នៃមួសមមប្រស�ប្រតូ៌វិបាន�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាស់ត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសង់រ�ស់ប្រទព្ីយស�មម ឬ�ំណៈុលប្រសបេ�ៀងគាំ្បេ��ូ�ង 

ទីផ្សារស�មម ឬត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសងរ�ស់ប្រទព្ីយស�មម ឬ�ំណៈុលម្រែ�លអាច�ំណៈត់៌អំត៌ើសញ្ហាា្ណៈបាន ម្រែ�លប្រសបេ�ៀងគាំ្ បេ��ូ�ងទីផ្សារ

អំស�មម �ចូជាប្រទព្ីយស�មម នងិ�ណំៈលុម្រែ�លបានចាំត់៌ថាំ�្ជ់ា�ប្រមិត៌ទី ២។ �ូ�ង�រណៈមី្រែ�លមនិមានត៌នៃមួម្រែ�លបាន��ប្រសង់ បេ�បេ��យ ធនាគារ

�ំណៈត៌់ត៌នៃមួសមប្រស�បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល��បេចេ�បេទស�ូ�ងការវាយត៌នៃមួ បេដ្ឋាយបេប្រ��បាា្រាា្ម្រែមះប្រត៌ទីផ្សារជាធាត៌ុចូល។ �បេចេ�បេទស វាយត៌នៃមួភាគបេប្រច�ន

បេប្រ��ទិនូន័យទីផ្សារម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន រួម�ញ្ញេ�ល �ះុម្រែនើមិន�ំណៈត៌់ម្រែខ្លួ្សបេកាងត៌នៃមួមូលធន អំប្រតា�ី�រប្របា�់ និងអំប្រតា �ី�រប្របា�់�របេទស។ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិតុ៌� និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិតុ៌�ប្រតូ៌វិបានចាំត៌់ថាំ្�់ជា�ប្រមិត៌ទី៣ ប្រ�សិនបេ��ការវាយត៌នៃមួរ�ស់វារួម�ញ្ញេ�លទាំំងធាតុ៌ចូលសំខាន់ៗ  

បេដ្ឋាយមិនម្រែផិ�បេល�ទិនូន័យទីផ្សារម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន។ ធាត៌ុចូលទាំំងបេនាះគឺប្រត៌ូវិបាន�ំណៈត៌់បេដ្ឋាយម្រែផិ�បេល�ធាត៌ុចូលម្រែ�ល អាចអំបេងើត៌បាន

នៃនល�ុណៈៈប្រសបេ�ៀងគាំ្ ការអំបេងើត៌�នួងម� ឬ�បេចេ�បេទសវិិភាគ�នៃទបេទៀត៌។

ប្រ�សនិបេ��មិនមានត៌នៃមួ ឬត៌នៃមួ��ប្រសង់រ�ស់ឧ��រណៈហ៍ិរិញ្ញញវិតុ៌� ឬឧ��រណៈប៍្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិល បេនាះត៌នៃមួសមប្រស�នឹងបេ��ត៌មានបេ��ង តាមរយៈ 

ការបេប្រ��ប្របាស់�បេចេ�បេទសវាយត៌នៃមួ ឬគំរូទីផ្សារ។ ការវិិនិចេ័យអាចត៌ប្រមូវិឱ្្យមានការវាយត៌នៃមួសប្រមា�់ត៌ប្រមូវិការ�ូ�ងការបេធើ�និយ័ត៌�មមបេល� 

ការវាយត៌នៃមួ បេ��ម្ប�ួី�ះ�ញ្ហាា្ងំឱ្្យបានប្រតឹ៌មប្រតូ៌វិបេល�បាារ្ាាម្្រែមប្រត៌ម្រែ�លមិនអាចអំបេងើត៌បាន។ គរំនូៃនការវាយត៌នៃមួ�៏អាចប្រតូ៌វិបាន វាយត៌នៃមួបេល�ទិនូន័យ

នៃនប្រ�តិ៌�ត៌ើិការពា�់ពី័នធ �ូចជាកាល�ំណៈត៌់ជាបេ��ម។ ធាត៌ុចូល�នាា្�់ម�ប្រត៌ូវិបានបេគយ�ជាបេគាល និងប្រត៌ូវិបាន ចាំត់៌ម្រែចងបេ��ម្បីទទួលបាន 

ត៌នៃមួសមប្រស�។

ធនាគារមិនមានចំនួនទឹ�ប្របា�់រ�ស់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�សំខាន់ៗ ប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិងតាមត៌នៃមួសមប្រស�បេនាះបេ��យ។

ឧ��រណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុមិនប្រតិវូិបានវា�់ថ្លែវិង�មតិនៃមែ�មប្រ��

នាកាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍ ត៌នៃមួសមប្រស�នៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�រ�ស់ធនាគារ គឺប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលបេ�នឹងត៌នៃមួបេ�ងរ�ស់វា។ 

ត៌នៃមួសមប្រស�ម្រែ�លបានបាា្ន់សាះ្ន គឺម្រែផិ�បេ�បេល�វិិធីសាស្រ្តសើ និងការសនមត៌�ូចខាងបេប្រកាម៖

ឥណទាន និង�ុធេរប្រ�ទាន

ត៌នៃមួសមប្រស�រ�ស់ឥណៈទាំន នងិ�ុបេរប្រ�ទាំនគឺម្រែផិ�បេល��ប្រ�តិ៌�ត៌ើកិារទីផស្ារម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន។ បេ�បេពីលម្រែ�លមនិមានប្រ�តិ៌�ត៌ើកិារទីផស្ារ

ម្រែ�លអាចអំបេងើត៌បាន ត៌នៃមួសមប្រស�គឺប្រត៌ូវិបានបាា្ន់សាះ្នបេដ្ឋាយបេប្រ��ប្របាស់គំរូនៃនការវាយត៌នៃមួ �ូចជា�បេចេ�បេទសលំហិូរសាច់ប្របា�់ ម្រែ�លបាន

បេធើ�អំ�្បហារ។ ការ�ញ្ញេ�ល�បេចេ�បេទសវាយត៌នៃមួ រួម�ញ្ញេ�លទាំំងអាយុកាលនៃនការខាត៌�ង់ឥណៈទាំនម្រែ�លបានរំពឹីងទុ� អំប្រតាការប្របា�់ អំប្រតា 

នៃនការទូទាំត់៌ និងប្រ�ភិពីបេ��ម ឬការពីប្រងី�ទីផ្សារ�នាា្�់។ ចំបេពាះឥណៈទាំនម្រែ�លមានឱ្នភាពីបេ�បេល�ការខាត៌�ង់ ត៌នៃមួនៃនប្រទព្ីយ�ញ្ហាា្ ំ

ត៌នៃមួសមប្រស�គឺប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិងបេដ្ឋាយម្រែផិ�បេ�បេល�ត៌នៃមួនៃនវិត៌ុ��ញ្ហាា្ំមូលដ្ឋាា្ន។

ការដ្ឋា�់�ញ្ញេ�លគំរូ អាចរួម�ញ្ញេ�លទាំំងទិនូន័យពីីត៌តិ៌យជន និងពី័ត៌៌មានម្រែ�លបានទទួលពីីអូំ�ចូលរួមទីផ្សារបេផ្សងៗ បេដ្ឋាយរួម�ញ្ញេ�ល 

ទាំំងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ�ំ�ូង និងប្រ�ត៌ិ�ត៌ើិការ�នាា្�់។ ត៌នៃមួបេ�ងរ�ស់វា គឺប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលបេ�ត៌នៃមួសមប្រស�នាកាល�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍។

ប្របា�់�ធេញ្ញញី និងការដា�់ប្របា�់ជាមួយធំនាគារធេផុសងៗ

ប្របា�់�បេញ្ញញ� និងការដ្ឋា�់ប្របា�់ជាមួយធនាគារបេផ្សងៗរួម�ញ្ញេ�លទាំំងគណៈនីចរនើម្រែ�លមិនទទួលបានការប្របា�់ គណៈនីសន្សំ និងគណៈន ី

�បេញ្ញញ�រយៈបេពីលខីួ្លួ។ ត៌នៃមួសមប្រស�រ�ស់ប្របា�់�បេញ្ញញ� និងការដ្ឋា�់ប្របា�់ជាមួយធនាគារបេផ្សងៗគឺប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលបេ�នឹងត៌នៃមួបេ�ង 

នាការិយ�រិបេចេទនៃនរបាយការណៈ៍ បេដ្ឋាយសារម្រែត៌កាល�ំណៈត៌់រយៈបេពីលខ្លួួីរ�ស់ឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទាំំងបេនះ។ 

ការវិនិិធេ�គធេផុសងៗ

បេនះតំ៌ណ្តាងឱ្្យប្របា�់ត៌មើល់សប្រមា�់ទិញមាសពីីប្រ�ុមហិីុន Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd., ជាមាា្ស់ 

ភាគហិីុន ម្រែ�លប្រ�ុមហិីុន Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd.បានយល់ប្រស��ូ�ងផីល់ជូននូវិការធានាប្រត៌�� ់

�ូ�ងអំប្រតា ៦%�ូ�ងមួយឆ្នាំំ្ំម្រែ�លប្រត៌ូវិបានវាស់ម្រែវិងតាមនៃថិួបេ��មរំលស់បេប្រពាះត៌នៃមួសមប្រស�រ�ស់វាមិនអាចវាស់ម្រែវិងជា�់ម្រែសីងបានបេ��យ។ 

ប្របា�់�ធេញ្ញញីរ��់ធំនាគារធេផុសងៗ និងប្របា�់�ធេញ្ញញីរ��់អតិិ�ិជីន

ត៌នៃមួសមមប្រស�រ�ស់ប្របា�់�បេញ្ញញ� និងការដ្ឋា�់ប្របា�់ជាមួយធនាគារបេផ្សងៗ និងប្រគឹះសាា្នហិិរញ្ញញវិតុ៌� រួមទាំំងប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�ស់អំតិ៌ថិិជន ម្រែ�ល

មានកាល�ំណៈត់៌តិ៌ចជាងមយួឆ្នាំំ្ ំប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលបេ�នងឹត៌នៃមួបេ�ងរ�សវ់ាបេដ្ឋាយសារម្រែត៌កាល�ណំៈត់៌ម្រែ�លមានរយៈបេពីលខីួ្លួ រ�សឧ់��រណៈ៍

ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទាំំងបេនះ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាា �ឆ្នាាា � ២០២១
អនាាគតហិិរញ្ញញ�បទាានាត��នា់អាស៊ីី�

ត៌នៃមួសមប្រស�រ�សប់្របា�់�បេញ្ញញ� នងិការដ្ឋា�ប់្របា�់ជាមួយធនាគារបេផ្សងៗ នងិប្រគឹះសាាន្ហិរិញ្ញញវិតុ៌� រមួទាំងំប្របា�់�បេញ្ញញ�រ�សអ់ំតិ៌ថិិជន ជាមួយនឹង

កាល�ំណៈត៌់ម្រែ�លបេ�សល់ មានរយៈបេពីលបេល�សពីីមួយឆ្នាំំ្ំ គឺប្រតូ៌វិបានរំពីឹងទុ�ថា នឹងប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលបេ�នឹងត៌នៃមួបេ�ង រ�ស់វាបេដ្ឋាយ 

សារម្រែត៌ធនាគារបានផីល់នូវិអំប្រតាការប្របា�់ប្រសបេ�ៀងគាំ្នៃនឧ��រណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ជាមួយនឹងកាល�ំណៈត៌់ និងល�ុខ្លួណៈឌ ប្រសបេ�ៀងគាំ្។ 

ត៌នៃមួសមប្រស�ម្រែ�លបានបាាន់្សាះន្រ�សប់្របា�់�បេញ្ញញ�ម្រែ�លមិនមានកាល�ំណៈត់៌ ប្រពីមទាំងំប្របា��់បេញ្ញញ�មិនទទលួបានការប្របា�់ ប្របា��់បេញ្ញញ� ម្រែ�ល

ប្រត៌ូវិ�ង់តាមត៌ំរូវិការគឺជាចំនួនទឹ�ប្របា�់ម្រែ�លប្រត៌ូវិ�ង់បេ�កាល�រិបេចេទរបាយការណៈ៍។

ប្រទ្ធពីយ��មមធេផុសងៗ និង��ណុលធេផុសងៗ

ត៌នៃមួបេ�ងរ�ស់ប្រទពី្យស�មមហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេផ្សងៗ និង�ំណៈុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេផ្សងៗ ប្រតូ៌វិបានសនមត៌តាមរយៈត៌នៃមួសមប្រស�ប្រ�ហា�់ប្រ�ម្រែហិលរ�ស់

បេដ្ឋាយសារធាត៌ុគណៈនីទាំំងបេនះមិនមានភាពីជាសារវិនើទាំ�់ទងនិងការផ្ទាា្ស់�ី�រទីផ្សារអំប្រតាការប្របា�់។ 

៣២. ប្រពឹីតិតិការណ៍ធេប្រកាយការយិ�រធិេចទ័្ធនៃនរបាយការណ៍
បេល��ម្រែលងម្រែត៌ សារាចរម្រែណៈនាបំេលខ្លួ ធ៧-០២១-២៣១៤ ម្រែ�លបានបេចញធនាគារជាត៌និៃន�ម័�ជា សើពីីីការបេធើ�ចំណ្តាត់៌ថាំ�់្ នងិការបេធើ�សំវិិធានធន

ឥណៈទាំនសាា្របេ��ងវិិញ �ូចម្រែ�លបាន�ង្វាា្ញ បេ��ូ�ង�ំណៈត់៌សមាា្ល់របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�៤.១ ពំុីមានប្រពឹីត៌ើិការណៈ៍សំខាន់បេ��ត៌មានបេ��ង 

ចបេនាា្ះកាល�រិបេចេទនៃនការរាយការណៈ៍ និងកាល�រិបេចេទនៃនការអំនុម័ត៌ឱ្្យបេប្រ��ប្របាស់ របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេនាះបេទ ម្រែ�លត៌ប្រមូវិឱ្្យម្រែ�ត៌ប្រមូវិ ឬ

�ត៌ប្រត៌ដ្ឋាងម្រែ�លប្រត៌ូវិបេធើ�បេ��ងបេ��ូ�ងរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�បេ��យ។

៣៣. ការអនុម័តិនៃនរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិាុ
របាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�គិត៌ប្រតឹ៌មនៃថិៃទី៣១ ម្រែខ្លួធូ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ និងសប្រមា�់ការិយ�រិបេចេទម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់ បេនះប្រតូ៌វិបានអំនុម័ត៌បេដ្ឋាយប្រ�ុម 
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