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ប្រវត្តិរ្រស់
ធនាគារ លជ បរាស់
រ៉ូយ៉ាល់

អពំធីនាគារ លជ បរាស់ រ ៉យូល់
ធនាគាររ្រស់ជយើង បានចា្រ់ជ្្ើ្ប្រតតិ្រត្តិការ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជាកាល 
ពីផែសីហា ឆ្ា2ំ019 ជបកា្ជ្្ាះថ្មីជា ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយល់ 
ផែលពី្ុនមានជ្្ាះជា ធនាគារ ជអ អ៊ិន ជហាេត រ៉ូយ៉ាល់ ផែលជា 
ធនាគារ្ររជទស្ន្ុែ្ួយជៅ្្ថុងប្រជទស បានចា្់បគរឹះជៅ្្ថុង 
ប្រជទស្្្ថុជាយ៉ាងរឹងមាំ នតិងបាន្រជប្ើជសវា្្្មេូនប្រជាេន្្្ថុជា
អស់រយៈជពលប្រមាណជាង 15 ឆ្ាំ្្ជហើយ។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយល់ គឺជាប្ុ្ហ៊ុនរួ្ទុន (joint venture) រវាង 
ប្ុ្ហ៊ុន J Trust ផែលជាប្ុ្ហ៊ុនបគ្រ់បគងហតិរញ្ញវត្ថុចប្ុះេ្រ៉ុន  
ផែលបានចុះ្រញ្ី្្ថុងទី្ាសារភាគហ៊ុនតូ្ាយូ នតិងប្ុ្ហ៊ុន Royal Group  
ផែលជាប្ុ្ហ៊ុនែ៏ធំ្រំ្ុត្ួយជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា។ ប្ុ្ហ៊ុន  
J Trust កាន់កា្រ់ភាគហ៊ុនចំនួន 55% រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយល ់ 
ជហើយភាគហ៊ុនចំនួន 45% ជទៀត គឺកាន់កា្រ់ជដយប្ុ្ហ៊ុន  
Royal Group ។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយល់ គឺជាធនាគារ្ររជទសធំ្ួយជៅ្្ថុងប្រជទស
្្្ថុជា ផែលមានការជ្រដេជា្ាចតិត្ែ្ស់្្ថុងការ្ដេល់ជសវា្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ 
លំដ្រ់ពតិភពជោ្េូនប្រជាេន្្្ថុជា នតិងេន្ររជទសផែលរស់ជៅ  
នតិងជធវើការងរជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា។

អពំបីកមុហ៊នុ J TRUST

ប្ុ្ហ៊ុន J Trust មានការិយល័យ្ណា្ាលជៅ្្ថុងទីប្ុងតូ្ាយូ នតិង 
មានអាេីវ្្្មជៅ្្ថុងប្រជទសចំនួនបបាំ រា្់រ្រញ្ូលទាំងអាេីវ្្្ម្្ថុង 
វិស័យធនាគារ ជៅ្្ថុងប្រជទស្ូជរ៉ខាងតាបូង នតិងប្រជទសឥណ្ឌូជនសុី 
្ងផែរ។ ជៅ្្ថុងរយៈជពល្រ៉ុនា្ានឆ្ាំថ្មីៗជនះ ប្ុ្ហ៊ុន J Trust បាន 
ពបងី្ជសវា្្្មហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ែ្លួនយ៉ាងឆ្រ់រហ័សរា្រយៈការទតិញ 
យ្ភាគហ៊ុនរ្រស់ប្ុ្ហ៊ុនែមទ។ ជៅតំ្រន់អាសុីអាជគ្នយ៍ រួ្ទាំង 
ប្រជទស្្្ថុជា្ងផែរ គឺជាទី្ាសារស្ូលសំខាន់សបមា្រ់ប្ុ្ហ៊ុន  
J Trust ។ ជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2012 នតិងឆ្ាំ 2014 ប្ុ្ហ៊ុន J Trust បាន 
ប្រកាសទតិញយ្អាេីវ្្្មធនាគារជៅ្្ថុងប្រជទស្ូជរ៉ខាងតាបូង 
នតិងឥណ្ឌូជនសុី្ួយចំនួនជទៀត្ងផែរ។

អំពីបកុមហ៊ុន ROYAL GROUP

ប្ុ្ហ៊ុន Royal Group គឺជាប្ុ្ហ៊ុនវិនតិជយគ នតិងអភតិវឌាឍន៍ែ៏ធំជៅ
្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា នតិងមានភាគហ៊ុនចំនួន 45% ជៅ្្ថុងធនាគារ  
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់។ ប្ុ្ហ៊ុនជនះជ្ដាតសំខាន់ជៅជលើការនាំយ្ការ 
វិនតិជយគផែលមានគុណភាព្្កាន់ប្រជទស្្្ថុជា នតិង្ដេល់ឱកាស 
េូនវិនតិជយគតិន ្្ថុងការជធវើអាេីវ្្្មប្រ្្រជដយភាពជជាគេ័យ នតិង 
ទទួលបានបបា្់ចំជណញ ។ ប្ុ្ហ៊ុន Royal Group គឺជាប្ុ្ហ៊ុន
សំខាន់្្ថុងការអភតិវឌាឍជសែ្ឋ្តិច្ចប្រជទស្្្ថុជាអស់រយៈជពលជាងពីរ 
ទសវតាេរ៍ ផែលបានទា្់ទាញវិនតិជយគតិន្ររជទស នតិង្សងអ្ន្ែរឹ្ 
នាំទី្ាសារជៅបគ្រ់វិស័យទាំងអស់។

ប្ុ្ហ៊ុនជនះបតរូវបានទទួលស្ាល់ជាប្ុ្ហ៊ុនអាេីវ្្្មចប្ុះ នតិងមាន 
ឥទ្ធតិពលជៅ្្ថុងប្រជទស។ ចា្រ់រាំងពីបាន្រជងកើតជាប្ុ្ហ៊ុនបគ្រ់បគង 
អាេីវ្្្មផ្រ្រយុទ្ធសបស្្្ ប្ុ្ហ៊ុនជនះវិនតិជយគ្្ថុងវិស័យជា 
ជបចើនរួ្មានវិស័យទូរគ្នាគ្ន៍ ប្រព័ន្ធ្ាេពវ្ាសាយ ជសវា្្្មធនាគារ 
ធានារា៉ា្រ់រង រ្ណីយដ្ាន វិស័យអ្រ់រំ អចលនបទពាយ ការេួញែូរ 
នតិង្សតិ្្្ម ជាជែើ្។

55%
ធនាគារ J TRUST

45%
បកុមហ៊ុន ROYAL GROUP

ធនាគារ  
J TRUST  
ROYAL

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីធនាគារ

ក្នថុងការ្រលបម�លសវាកមមធនាគារ
ជូនប្រជាជនកមុថុជា

15 ឆ្នាំ 64K+
អតិថិិជន

18K+
អតិថិិជនលប្រ�បបាស់កមមវិធី 
ធនាគាររាមទូរស័ពទ
ក្នថុងរយៈលពល ៦ខែ�ដំំ្រូង 

ទូទាំំងប្រលទស
15សាខា

70+
្រណ្តាាញមា៉ាសុីន
ដំកបបាក់ ATM

764
ោនដំុោារអាលមរិក

(លក�នល��ង 34.1% លធៀ្រនឹងឆ្នាំ 2019) 

បបាក់្រលញ្ញ�រ្រស់អតិថិិជន ធនាគារ និង
បគឹ�សាានហិរញ្ញវត្ថុល�េងៗ

698
ោនដំុោារអាលមរិក

(លក�នល��ង 37.4% លធៀ្រនឹងឆ្នាំ 2019) 

ឥណទាំន  និង្រុលរប្រទាំនដំុល

500+
្រុគគលិកសរុ្រ

1,049  
ោនដំុោារអាលមរិក

(លក�នល��ង 28% លធៀ្រនឹងឆ្នាំ 2019) 

បទពយសកមមសរុ្រ

អនុបាតឥណទាំនមិនដំំំំំំលណ�រការ

0.5%
(0.10% ប្រលស�រជាងឆ្នាំ 2019) 

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

5ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉េល់ 
មានកិត្ិយសដ៏កត្កលលងលដលទទួល

បានពានរង្េន់ 
“ ស្េប័នការងរល្អបំផុតជៅអាសុីឆ្នេំ 2020 ” 

ពី HR Asia ។ 
ការទទួលស្ាល់ជនះឆ្ថុះ្រញ្ាំងយ៉ាងពតិតបបា្ែអំពីការជ្រ្ជា្ាចតិត្ 

រ្រស់ជយើង្្ថុងការ្្ល់្ររិយកាសការងរែ៏លាបំ្ុតសបមា្រ់ 
្រុគ្គលតិ្។ ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានស្ត្ថភាព 
ឧសាសាហ៍ពាយាយ្ នតិងយ្ចតិត្ទុ្ដ្់ ជហើយពួ្គាត់ទាំងអស ់
បានចូលរួ្ចំផណ្យ៉ាងសំខាន់ ជែើ្ាបីទទួលបានពានរង្ាន់ែ ៏

មាន្តិតាយានុភាពជនះ។ សូ្អរគុណ្្ថុងការចូលរួ្ជធវើ 
ជអាយធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជាស្ា្រ័ន 

ការងរល្អ្រំ្ុត។

ជា្ួយនរឹងការ្រន្ការគាំបទពីសំណា្់អតតិថតិេនរ្រស់ជយើង ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ទទួលបានពានរង្ាន់ចំនួនពីរ គឺ 
ពានរង្ាន់ "ឈានមុខជេជាមួយបជ្ចេកវិទេយា្រន្េិត ឆ្នេ2ំ020" នតិង ពានរង្ាន់ "ឈានមុខជេក្នុងការទូទាត ់
ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឆ្នេ2ំ020" ពី VISA ។

ធនាគាររ្រស់ជយើង មានជគាល្រំណងេួយឱាយអតតិថតិេនទាំងអស់ទទួលបាននូវភាពជជាគេ័យ។ ជយើងែតិតែំពាយាយ្សជប្ចជគាល្រំណងរ្រស់
ជយើងជាជរៀងរាល់មថងៃ រា្រយៈគុណតម្លៃ នតិងឥរិយ្រថរ្រស់ជយើង ផែលឆ្ថុះ្រញ្ាំងរា្រយៈរជ្រៀ្រផែលជយើង្រជប្ើជសវា្្្មេូនអតតិថតិេន រជ្រៀ្រ
ផែលជយើងប្របពរឹត្តិចំជពាះគា្ាជៅវិញជៅ្្ នតិងរា្រយៈលទ្ធ្លផែលជយើងសជប្ចបានរួ្គា្ា្្ថុងនា្ជាស្ា្រ័ន្ួយ។

គុណតមមលៃរ្រស់លយ�ង ពានរង្វាន់ និងការទទួលសាគាល់

សុចរ�ត�ព កិច�សហ�បតិបត�ិ�រ

�ពេ��ះ�តង់
�ពពិត��កដ និង
�រមិនលេម��ង

េធ�ើ�រ�ររួម���ធ��ងមួយ

�រទទួលខុស�តូវ

�ន�ព��ស់�រ
េលើ�រ�ររបស់ខ��ន

ផ�ល់តៃម� និងយក
ចិត�ទុក�ក់ស��ប់
�គប់�គី�ក់ព័ន�

ចូលរួម និងបេង�ើត
គុណតៃម�ស��ប់
�គប់�គី�ក់ព័ន�

�រេ�រព

�រចូលរួម
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ជៅ្្ថុងឆ្ាំ2020 ធនាគារ សជប្ចបាន្ំជណើនែ៏គួរឱាយ្ត់សមា្ាល់ 
ជាជបចើន។ ធនាគារជយើង សជប្ចបាន្ំជណើន្ល្របត្្្ចីជទវែ្ទង់  
ផែលការជ្ើនជ�ើងជនះបាន្្ពីការចូលរួ្ចំផណ្យ៉ាងជបចើនពីផ្្ន្ 
ជសវាធនាគារសំរា្រ់សេី្្្ម នតិងផ្្ន្ជសវាធនាគារសំរា្រ់្រុគ្គល។ 
ជដយអនុវត្រា្យុទ្ធសបស្្្ថុងការ្្ល់ឥណទានផែលមានល្ខេណៈ
ល្អប្រជសើរជាង្ុនរ្រស់ធនាគារជយើង ជធើវឱាយបទពាយស្្្មផែលជា 
ឥណទានរ្រស់ជយើងបានជ្ើនជ�ើងរហូតែល ់698 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ 
(ចំនួនែុល) ជដយជ្ើនជ�ើងបាន 37% ពី្ួយឆ្ាំជៅ្ួយឆ្ាំ។ 
ចំនួនបបា្់្រជញ្ញើជា្ធាយ្រ្រស់ជយើង បានជ្ើនជ�ើង 34% រហូតែល់ 
764 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ផែលអាចឱាយជយើងជប្រើបបាស់សច់បបា្់ងយ
បសួលជែើ្ាបីេំរុញ្ំជណើនឥណទាន។ ចំណូលពីការបបា្់បានជ្ើន 
ជ�ើង 17% ជ្រើជទាះ្រីជាមានសមា្ាធ្រន្តិច្រន្លួចពីការេំរុញ្ំជណើន 
បបា្់្រជញ្ញើ នតិងឥណទានយ៉ាងណា្្ី។

ចំណាយប្រតតិ្រត្តិការ្ាាល់ មានការជ្ើនជ�ើង្រន្តិច្រន្លួច ប្រផហល 
6% ្្ថុងឆ្ាំ 2020 ជ្រើជទាះ្រីចំនួន្រុគ្គលតិ្មានការជ្ើនជ�ើងជៅ 
ែល់ 536 នា្់ (62 នា្់្រផន្ថ្ពីឆ្ាំចាស់)្៏ជដយ។ ការណ៍ជនះ គ ឺ
្រណា្ាល្្ពីការចំណាយកាលពីឆ្ាំ 2019 ពា្់ព័ន្ធនរឹងការ្្ាស់្រ្ូរ 
មា្ាស់ភាគហ៊ុនពី ជអ អុតិន ជហាេត ្្ជា ជេ បរាស់ ។ ការចំណាយជៅ 
ជលើ្រជច្ច្វិទាយាបានជ្ើនជ�ើង 66% ជដយសរផតធនាគារបានដ្់ឱាយ 

ែំជណើរការប្រព័ន្ធ្រជច្ច្វិទាយាព័ត៌មានដច់ជដយផ�្្ាាល់ែ្លួន ្រនាាា្រ់ 
ពីបានជធវើការ្្ាស់្រ្ូរពី ជអ អុតិន ជហាេត ។ សំវិធានធន បានជ្ើនជ�ើង 
យ៉ាងខា្ាំង ជដយសរផតមានការប្រយ័ត្នប្រផយងែ្ស់ចំជពាះស្ានភាព 
ប្រតតិ្រត្តិការ្រច្ថុ្រាបន្ន។ 

ធនាគារ ទទួលបានបបា្់ចំជណញសុទ្ធជបកាយែ្ពន្ធរួច ចំនួន 3.9 

ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ជដយបានធា្ា្់ចុះចំនួន 71% ជធៀ្រជៅនរឹងឆ្ាំ 
2019 ជដយសរផតមានការ្រជងកើនតម ល្ៃជែើ្្ូលនតិធតិ ចំណាយកាន ់
ផតែ្ស់ជៅជលើផ្្ន្្រជច្ច្វិទាយា នតិងការ្រជងកើនសំវិធានធន។

ជៅឆ្ាំជបកាយ ធនាគារនរឹងជៅផត្រន្មាន្រញ្ាប្រឈ្ផែលជយើងធា្ា្រ់
បានេួ្រប្រទះ ជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2020 ។ ជយើងនរឹង្រន្ែតិតែំប្ររឹងផប្រង្រជងកើន 
ទាំងបបា្់្រជញ្ញើ នតិងស្្្មភាព្្ល់បបា្់្្្ចី ឱាយកាន់ផតខា្ាំង្រផន្ថ្ 
ជទៀត ទន្ទរឹ្នរឹងជនះ ជយើង្៏បតរូវបគ្រ់បគងហានតិភ័យជដយប្រុងប្រយ័ត្ន 
្ងផែរ។ ជយើងនរឹងដ្់ជចញនូវ្លតិត្ល នតិងជសវា្្្មផ្រ្រមច្នប្រឌតិត 
ថ្មីៗផថ្ជទៀត ជដយជប្រើបបាស់្រជច្ច្វិទាយាផែលជយើងមានបស្រ់។  
ជយើងនរឹង្រន្អភតិវឌាឍស្ត្ថភាព្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើង ជែើ្ាបីអាច្រជប្ើ 
ជសវា្្្មេូនអតតិថតិេនឱាយបានកាន់ផតល្អប្រជសើរជាង្ុន រា្ផែលអាច
ជធវើជៅបាន។ ជយើងនរឹង្រន្អនុវត្វិធានការសុវត្ថតិភាពផែលជយើង 
មានបស្រ់ ជែើ្ាបីការពារទាំង្រុគ្គលតិ្ នតិងអតតិថតិេនរ្រស់ជយើង្ងផែរ។

ឆ្នាំ2020 គឺជាឆ្នាំខែដំល�ុសខែ្រលៃកពីឆ្នាំមុនៗ និងជាឆ្នាំខែដំលលពារលពញលោយ្រញ្ហាប្រឈម លោយលហតុថា
លយ�ងបានជួ្រប្រទ�សាានភាពខែដំលមិនធ្ា្រ់ជួ្រពីមុនមក លពាលគឺ ការលក�តមានជំងឺរាតតបាតសាកល 
កូវីត-19។ ការផ្ាស់្រ្តតូរទាំំងបសុងខែ្រ្រលន� មានន័យថា លយ�ងបតូវខែតសបម្រ�លៃលួនលៅរាមសាានភាពខែដំលមិន
អាចពយាករទុកមុនលន�។ ធនាគារ បានោក់ឱយអនុវត្តរល្រៀ្រលធវ�ការង្ររាមខែ្រ្រខែ�នថិមីខែដំលប្រក្រលោយ 
សុវត្ិភាព លៅរាម្រណ្តាាសាខារ្រស់ធនាគារ និងខែ្រ្រ្រទមនការលធវ�ការពី�ទ�សបមា្រ់្រុគគលិកខែដំលមិនលៅ
ការិយល័យជួរមុ�។ ធនាគារលយ�ង បានពយាយមទាំក់ទង និងជួយលបជាមខែបជងដំល់អតិថិិជនរ្រស់ធនាគារ  
លោយអនុលោមលៅរាមលគាលការណ៍ខែណនាំរ្រស់រាជរោឋាភិបាល។

ចំណ្តា្រ់អារមមណ៍រ្រស់
ប្រធ្នបកុមប្រឹកសាភិបាល

អ្នកឧកញ៉ា គិត លម៉ង
ប្រធ្នបកុមប្រឹកសាភិបាល 
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ខ្ញុំមានកិត្ិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដដលបានកាន់តុំដែងជានាយកប្រតិ្រត្ិរ្រស់ធនាគារ 
្រនា្ទា្រ់ពីបាន្រញ្ច្់រការធធវើអន្រកាលធោយធជាគជ័យកាលពីដខសីហា ឆ្ទាុំ2019។ 
ធោះ្ីរជាមានការប្រកួតប្រដជងខ្ពស់ និងការរាុំងស្ះធោយសារដតការរាតតទាបាតនន
ជុំងឺកូវីដ-19 ក៏ធោយ ដតធៅក្ញងរយៈធពល 12 ដខ ធៅក្ញងឆ្ទាុំ2020 កន្លងធៅធនះ 
ធយើងបានសធបរេចនូវវឌទាឍនភាពគួរឱទាយកត់សម្ាទាល់ធៅក្ញងការអនុវត្យុទ្ធសាបស្រ្រស់
ធយើង។ ធយើងបាន្រន្ធធវើការវិនិធោគោ៉ទាងធបចើនធៅធលើដុំធែើរការធរៀ្រចុំធេោ្ទា 
រចនាសរេ្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ្រធច្ចកវិទទាយាព័ត៌មាន និងការកសាងសរេត្ថភាព្រុគ្គលិក ធដើរេទាបី 
្រុំធពញតារេតបរេរូវការរ្រស់អតិថិជន និងការពបងីកវិសាលភាពអាជីវករេ្មរ្រស ់
ធយើងឱទាយកាន់ដតរីកចធបរេើនដថរេធទៀត។

ការផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជន និងការការពារធនធានមនុេ្សរបេ់ស�ើង 

ខែៈធពលដដលសា្ទានភាពជុំងឺកូវីដ-19 មានជះឥទ្ធិពលធៅធលើវិស័យអាជីវករេ្ម 
ជាធបចើន និងការរស់ធៅរ្រសរ់េនុសទាសធៅទូោុំងពិភពធោក ធនាគារបានកុំែត ់
ចុំែុចអាទិភាព ធោយខិតខុំប្ររឹងដប្រងឱទាយអស់ពីសរេត្ថភាព ធដើរេទាបីគាុំបទអតិថិជន 
រ្រស់ធយើងក្ញងងអុំឡញងធពលដ៏លុំបាកធនះ និងការពារអតិថិជន បពរេោុំង្រុគ្គលិក 
រ្រស់ធយើងពីការរាតតទាបាតននជុំងឺធនះ។

សបមា្់រការធ្្លើយត្រធៅនរឹងការរាតតទាបាតជុំងឺកូវីដ-19 ធនាគាររ្រសធ់យើងបានធ្្លើយ
ត្រភា្ទារេៗធៅនរឹងជុំងឺធនះ ធោយបានោក់ធចញនូវវិធានការគាុំបទដល់អតិថិជន  
ដដលទទួលផល្រ៉ះពាល់ធៅធលើេិរញ្ញវត្ញ និងអាជីវករេ្ម។ ចា្រ់តាុំងពីធដើរេដខរេីនា រេក 
ធនាគារបានចា្រ់ធផដើរេពិនិតទាយធរេើលរបាយផល្របតរ្រសធ់យើង ធដើរេទាបធីរៀ្រចុំឥែោន
ធ�ើងវិញ ក្ញងធគាល្រុំែងគាុំបទដល់អតិថិជនដដលរងផល្រ៉ះពាល់ និងធរៀ្រចុំ 
ឱទាយ្រុគ្គលិក្រុំធពញការងារពីផះ្ ្រុំដ្រកជាបកុរេ បពរេោុំងោក់ធចញនូវវិធានការ្រងា្ទារ 
សបមា្រ់្រុគ្គលិកដដល្រុំធពញរេុខងារសុំខាន់ៗធៅក្ញងការោិល័យផងដដរ។

ការអនុវត្ត�ុទ្ធសាសេ្តស�ើម្បីរីកចសសមើន

ឆ្ទាុំធនះជាឆ្ទាុំ ដដលធនាគាររ្រស់ធយើងមានកុំធែើនឥែោនក្ញងកបរិេតខ្ពស់្រុំផុត
រេូតដល់ប្រដេល 37% ខ្ពស់ជាងឆ្ទាុំរេុន។ ការតរេកល់បបាក់ធកើនធ�ើងរេូតដល់ 
34% ដដលកតាាទាធនះ្ះញះ្រញ្ចាំំទាុំងអុំពីការធជឿទុកចិត្ពីសុំណាក់ អតិថិជន តារេរយៈ
ការទុំនាកទ់ុំនងដដលមានគុែតនរេ្ល និងធសវាករេ្មដដលបានផដល់ជនូធោយ្រគុ្គលកិ 
ប្រក្រធោយធទពធកាសលទាយ រ្រស់ធយើង។ ភាពរឹងមាុំននតារាងតុលទាយការរ្រស់ធយើង
គឺជាចុំែុចសុំខាន់ ធោយបាន្ះញះ្រញ្ចាំំទាុំងអុំពីការពបងរឹងសរេត្ថភាពក្ញងការ្រធបរេើ
ធសវាអតិថិជន និងការគាុំបទផលចុំធែញនាធពលអនាគត។

អតិថិជនជាចរេទាបងជារេួយនរឹង "ធសវាករេ្មងាយបសួលធេើយល្អ" គឺជាយុទ្ធសាបស ្
រួេយរ្រស់ធយើង ្រនា្ទា្រ់ពីបានធធវើអន្រកាលធនាគារ។ ធៅក្ញងធនាគារោុំងរេូល  
ដផនការ្រធងកើនគុែភាពធសវាករេ្មអតិថិជន គឺជាចុំែុចអាទិភាពរេួយដដលសធបរេច
បានតារេរយៈការដកលរេ្អដុំធែើរការ "ពីធដើរេរេូតដល់ច្រ់" ននផលិតផលធសវាករេ្ម  
និងដុំធែើរការធផទាសងៗធដើរេទាបីផ្ល់ជូននូវ្រទពិធសាធន៍កាន់ដតល្អប្រធសើរធោយរលូន  
និងប្រក្រធោយប្រសិទ្ធភាពសបមា្រ់ោុំងអតិថិជន និង្ុរគ្គលិករ្រស់ធយើងផងដដរ។  
ជាលទ្ធផល ធយើងសធបរេចបាននូវវឌទាឍនភាពក្ញងការពបងរឹងរយៈធពលផ្ល់ធសវាករេ្ម
ជូនអតិថិជន និងបានទទួលនូវការធកាតសរធសើរប្រក្រធោយភាពវិជជមានព ី
អតិថិជនជាធបចើនរ្រស់ធយើង។

ជាររួេ ធៅក្ញងឆ្ទាុំ 2020 ធនាគារធយើងខ្ញុំសធបរេចបាននូវវឌទាឍនភាពដ៏ល្អជា្រន្្រនាាទា្់រ 
ធឆពទាះធៅរកចក្ញវិស័យរយៈធពលដវងក្ញងការដប្រក្ាទាយខះលួនធៅជា "ធនាគារដដលមាន 

ការធជឿទុកចិត្ខ្ពស់្រុំផុត ដដលចាត់ទុកអតិថិជនជាចរេទាបង តារេរយៈធសវាករេ្មប្រក្រ
ធោយភាពងាយបសួល និងដុំធណាះបសាយប្រក្រធោយភាពនចនៃប្រឌិត" ធោះ្រីជា 
វឌទាឍនភាពធនះរេិនបាន្ះញះ្រញ្ចាំំទាុំងតារេរយៈននលទ្ធផលបបាក់ចុំធែញសុទ្ធធបកាយ 
ដកពន្ធ (NPAT) ក៏ធោយក្ី។ 

បសធដៀងគា្ទាធៅនរឹងសា្ទា្រ័នធផទាសងៗធៅក្ញងវិស័យដូចគា្ទាធនះដដរ លទ្ធផលេិរញ្ញវត្ញ 
រ្រស់ធយើង គឺរេិនអាចសធបរេចធគាលធៅតារេការធបគាងទុកធនាះធទ ធោយសារដត 
ផល្រ៉ះពាល់ននការរាតតទាបាតជុំងឺកូវីដ-19 និងកុំធែើនប្រកួតប្រដជងធៅក្ញងទីផទាសារ។

ការកសាងធនាគារឱ្យកាលា�ជាកននលែងសធវើការងារ�៏ល្អបំផុត

ទទួលបានកិត្ិនារេជាកដន្លងដដលផ្ល់នូវការអភិវឌទាឍ្រុគ្គលិកដ៏ល្អ្រុំផុត និងមាន 
វ្រទាបធរ៌េចបរេុះ ធយើងនរឹង្រន្ផដល់ជូនកដន្លងធធវើការងាររួេយ ដដល្រុគ្គលិកចង់បានតារេ
រយៈរធ្រៀ្រវារៈោ៉ទាងរឹងមាុំ និងធ្ាទាតជាសុំខាន់ធៅធលើធនធានរេនុសទាសរ្រស់ធយើង។

កបរេិតចូលរួរេរ្រស់្ុរគ្គលិករ្រស់ធយើង ក៏កាន់ដតមានភាពរឹងមាុំ ធោយបានធកើន 
ធ�ើងដល់កបរេិតកុំែត់បតាចុំនួន 86%។ ចុំែុចធនះ្ះញះ្រញ្ចាំំទាុំងអុំពីការវិនិធោគ
ដ៏គួរឱទាយកត់សមា្ទាល់ដដលធនាគារ ធជ បតាស់ រូូោ៉ទាល់ បានផដល់ជូនតារេរយៈការ 
្រែ្ដះ្រណា្ទាល្រុគ្គលិក និងការអភិវឌទាឍ ក៏ដូចជាវិធីសាបសដ្៏ល្អប្រធសើរក្ញងការដថោុំ
សុខុមាលភាពរ្រស់្រុគ្គលិក។

ការចាកធចញរ្រស់្ុរគ្គលិកមានការធា្ទាក់ចុះគួរឱទាយកត់សមា្ទាល់ធៅក្ញងរយៈធពល 2 ឆ្ទាុំ
ចុងធបកាយធនះ ធោយអបតាចាកធចញរ្រស់្រុគ្គលិកមានបតរឹរេកបរេិតពាក់កណា្ទាល 
ននអបតាចាកធចញរ្រស់្រុគ្គលិកធៅក្ញងទីផទាសារ ដដលធនះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អរេួយ 
ធោះ្រីជាមានការប្រកួតប្រដជងខ្ពស់ ធដើរេទាបីដធែតើរេ្រុគ្គលិកដដលមានធទពធកាសលទាយ។

ការេសមរួច�ុទ្ធសាសេ្តេសរាប់ការរីកចសសមើនរ�ៈសេលនវង

ក្ញងរយៈធពលធពញរេួយឆ្ទាុំធនះ ធយើងបានខិតខុំប្ររឹងដប្រងសធបរេចបាននូវអាទិភាព 
ជាយុទ្ធសាបស្ ធដើរេទាបី្រុំធពញតារេតបរេរូវការរ្រស់អតិថិជន និង្រធងកើនគុែតនរេ្ល 
សបមា្រ់ភាគីពាក់ព័ន្ធោុំងអស់។ ធយើងនរឹងធធវើការវិនិធោគ្រដន្ថរេធទៀត ធៅធលើការ 
កសាងសរេត្ថភាពឌីជីថលរ្រស់ធយើង ធដើរេទាបីផដល់ធសវាករេ្មដដលមានភាពងាយ 
បសួល និងដុំធណាះបសាយប្រក្រធោយភាពនចនៃប្រឌិតខ្ពស់។

សបមា្រ់ធសវាធនាគារដផនៃក្ុរគ្គល ធយើងបានធរៀ្រចុំដផនការវិនិធោគធដើរេទាបីពបងីក
សាខាថ្ម ីដកលរេ្អករេ្មវិធីតារេទូរស័ព្នដ ធធវើទុំធនើ្រករេ្មប្រព័ន្ធ ATM និងដកលរេ្អសាខា
ោុំងអស់ធៅទូោុំងប្រធទសករេុញជាធដើរេទាបី្រន្ផដល់ធសវាប្រក្រធោយគុែភាពរ្រស់
ពួកធយើងផងដដរ។

ចំណាប់អារម្មណ៍ចុងសសកា�

ជាទី្រញ្ច្រ់ ខ្ញុំសូរេដថ្លងអុំែរគុែោ៉ទាងបជាលធប�ចុំធពាះ្រុគ្គលិកោុំងអស់រ្រស់
ធនាគារ ធជ បតាស់ រូូោ៉ទាល់ ដដលរួរេគា្ទាសធបរេចបាននូវសរេិទ្ធផលការងារដ៏អសាំទារទាយ
កន្លងរេក និងបានធ្រដជាាទាចិត្ផដល់ធសវាជូនអតិថិជនរ្រស់ធយើង។

ខ្ញុំសូរេដថ្លងអុំែរគែុោ៉ទាងបជាលធប�ផងដដរ ធៅកាន់អតិថិជនោុំងអស់រ្រស ់
ធយើង ដដលបាន្រន្គាុំបទ និងធធវើកិច្ចសេការជារេួយធនាគារធយើងខ្ញុំ ធេើយជា 
ចុងធបកាយ សូរេដថ្លងអុំែរគែុចុំធពាះមាំទាស់ភាគេ៊ុនោុំងអស់ និងធនាគារជាត ិ
ននករេុញជា ដដលបាន្រន្ផ្ល់ការគាុំបទោ៉ទាងល្អធៅក្ញងឆ្ទាុំ 2020 កន្លងធៅធនះ។

សោក TORU MYOCHIN

នា�កសបតិបត្តិ 

ចំណាប់អារម្មណ៍របេ់នា�កសបតិបត្តិ

សោះបបីជារានបញ្ហាសបឈមសសចើនក៏សោ� នតឆ្នាំ2020 គឺជាឆ្នាំ�៏េំខាន់េសរាប់ធនាគារ សជ សរាេ់ 
រ៉ូយ៉ាល់។ 2020 គឺជាឆ្នាំគសមប់ខរួប 1 ឆ្នាំរបេ់ធនាគារ សជ សរាេ់ រ៉ូយ៉ាល់ និងគសមប់ខរួប 15 ឆ្នាំននសេវា 
ធនាគារសៅក្នុងសបសទេកម្នុជា។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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ជៅធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជយើងមាន្រុគ្គលតិ្ផែលមានស្ត្ថភាព ឧសាសាហ៍ពាយាយ្ ប្ររឹងផប្រងជធវើការ ប្រ្្រជដយ្ហតិច្តិរា នតិងការយ្ 
ចតិត្ទុ្ដ្់ែ្ស់ជលើការងរ។ ្រុគ្គលតិ្ទាំងអស់មានចំជណះ នតិងេំនាញែុសៗគា្ា ជហើយជធវើការរួ្គា្ាជែើ្ាបីសជប្ចឱាយបាននូវជគាល្រំណងរួ្ 
ជពាលគឺ េួយឱាយអតតិថតិេនរ្រស់ជយើងទាំងអស់ទទួលបាននូវភាពជជាគេ័យ។ ជទាះ្រីជាមានការរី្រាលដលមនេំងឺ្ូវីែ-19 ចា្រ់រាំងពីឆ្ាំ2020 
្នលៃង្្្៏ជដយ ្៏ធនាគាររ្រស់ជយើង ជៅផតអាច្រន្្ដេល់េូន្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើងរា្ការសនាយានូវការងរផែលមានគុណតម្លៃ ជដយបស្រ 
រា្គុណតម្លៃសំខាន់ៗសំរា្រ់្រុគ្គលតិ្ ចំនួន្រីែូចខាងជបកា្៖

្រុគគលិករ្រស់លយ�ងទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសលងខេ្រ

លយ�ងការពារ្រុគគលិកក្នថុងបគាលំបាក
ចំណុចសំខាន់្រំ្ុត្ួយ្្ថុងចំជណា្ចំណុចអាទតិភាពរ្រស់ធនាគាររ្រស់ជយើង គឺការការពារសុែុមាលភាព្រុគ្គលតិ្ 
រ្រស់ជយើង ជៅ្្ថុងអំឡថុងជពលមនការរាលដលេំងឺ្ូវីែ-19 ែណៈផែលជយើងបតរូវ្រន្្រជប្ើជសវា្្្មបស្ររា្តប្រូវការ
រ្រស់អតតិថតិេន។ រា្រយៈការអនុវត្ទមា្ា្រ់្រំជពញការងរប្រ្្រជដយភាព្រត់ផ្រន ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើងភាគជបចើនអាច 
្រំជពញការងរពី្្ទះ នតិងពីទី្ផនលៃងជ្ាេងៗ ្្ថុងអំឡថុងជពលមនការរាលដលេំងឺ្ូវីែ-19 ។ ការអនុវត្ជនះ បតរូវបានជយើង
ចាត់ទុ្ថា ជាវិធានការែ៏មានប្រសតិទ្ធភាព្ួយ ្្ថុងការ្រង្ារការរី្រាលដលមនេំងឺឆលៃងជនះ។ វិធានការជនះ ្តិនបតរឹ្
ផតជធវើឱាយ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើងមានអារ្្មណ៍ថាមានសុវត្ថតិភាព្រ៉ុជណាណាះជទ ្រ៉ុផន្ផថ្ទាំងេួយឱាយពួ្គាត់អាច្រំជពញ 
តប្រូវការ្ាាល់ែ្លួន ែូចជាទំនួលែុសបតរូវគាំពារបគរួសរជាជែើ្ ្្ថុងអំឡថុងជពលមានវិ្រត្តិជនះ្ងផែរ។

លយ�ង្រន្តកសាងកខែនលៃងការង្រដំ៏ល្អ
រា្រយៈការគាំបទវ្រាបធ្៌ស្ត្ថភាព្រំជពញការងរែ្ស់ ជយើងធានាថាអត្ថប្រជយេន៍្រផន្ថ្ នតិងតម្លៃត្រស្នងរ្រស់ 
ជយើងជៅផតមានភាពប្រ្ួតប្រផេង ជហើយ្ររិយកាសការងររ្រស់ជយើងរ្ាសាបាននូវភាពវិេ្មានជានតិច្ច។ ជយងរា្ 
ការស្ទង់្តតិអំពីការចូលរួ្រ្រស់ជយើង ជៅ្្ថុងឆ្ាំ2020 ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើងជាង 90% បានជលើ្ជ�ើងថា ពួ្គាត់ 
មានជមាទនភាពជាខា្ាំង ផែលបាន្រំជពញការងរជៅធនាគាររ្រស់ជយើង នតិងមានភាពរី្រាយ្្ថុងការផណនាំជៅ 
កាន់អ្ន្ែមទ ជហើយពួ្គាត់ជពញចតិត្ខា្ាំង្្ថុងការ្រំជពញការងរជា្ួយធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់។ ចំណុចទាំង 
អស់ជនះ ឆ្ថុះ្រញ្ាំងយ៉ាងពតិតបបា្ែអំពី ត្ិច្ចែតិតែំប្ររឹងផប្រងរ្រស់ធនាគារ ្្ថុងការផថទាំ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើង នតិង្ដេល់
រង្ាន់េូន្រុគ្គលតិ្ចំជពាះឥរិយថបតរឹ្បតរូវ ការជ្រដេជា្ាចតិត្ នតិងការរួ្ចំផណ្រ្រស់ពួ្គាត់ ចំជពាះភាពជជាគេ័យ 
រ្រស់ស្ា្រ័នទាំង្ូល។

លយ�ង្រន្តកសាងសមត្ភាព និងឥរិយ្រថិខែដំលចាំបាច់សបមា្រ់ភាពរីកចលបម�ន
ជៅធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជយើងគាំបទចំជពាះការអភតិវឌាឍ នតិងការរី្ចជប្ើនរ្រស់្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើង រា្រយៈ 
វិធីសបស្ែុសៗគា្ាជាជបចើន។ ជបរៅពី្្្មវិធីជៅ្្ថុងថា្ា្់ជរៀន ទប្ង់សតិ្ាសាផ្រ្រឌីេីថល vLearn ្៏បតរូវបានជរៀ្រចំ 
្រជងកើតជ�ើងសបមា្រ់្រុគ្គលតិ្ទាំងអស់ ចា្រ់រាំងពីផែឧសភា ឆ្ាំ2020 ជដយមាន្ដេល់េូនវគ្គសតិ្ាសារា្អនឡាញ 
រា្រ់ពាន់វគ្គ។ រា្រយៈ្្្មវិធី vLearn ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើង មានភាពងយបសួល្្ថុងការសតិ្ាសាជដយែ្លួងឯង 
បគ្រ់ជពលជវោ បគ្រ់ទី្ផនលៃង នតិងរា្រយៈបគ្រ់ប្រជភទឧ្រ្រណ៍ទាំងអស់។ ជៅ្្ថុងឆ្ាំ2020 ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើង 
បាន្រញ្ច្រ់វគ្គសតិ្ាសាចំនួន 700 វគ្គ ផែលគតិតជាជមា៉ាងសរុ្រចំនួន 16,500 ជមា៉ាងសតិ្ាសា។ ្រុគ្គលតិ្ប្រមាណជា  
15 នា្់ ្ំពងុទទួលបានការសប្្រសប្រួលការសតិ្ាសា នតិង្្្មវិធី្ដេល់វិញ្ា្រន្របតជ្ាេងៗ ។ ជបរៅពីជនះ ្រុគ្គលតិ្ 
ប្រមាណជា 25% ទទួលបានឱកាស្្ថុងការ្រន្ការងររ្រស់ែ្លួន រា្រយៈការែំជ�ើងតំផណង ្៏ែូចជា  
ការ្្ាស់្រ្ូរ្រទពតិជសធន៍ជៅជធវើការងរជៅ្្ថុងនាយ្ដ្ានជ្ាេងៗ ្ងផែរ។

•  ចំណូលពីការបបា្់សុទ្ធមានចំនួន សរុ្រ 32.3 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ធា្ា្់ចុះ 3.2% ជធៀ្រនរឹងឆ្ាំ្ុន ជដយសរការជ្ើនជ�ើងមនបបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន  ។ ចំណូលពី 
ប្រតតិ្រត្តិការ ថយចុះ 52.1% ្រណា្ាល ្ ្ពីអន្រកាលមន្លតិត្ល ជសវា្្្ម ផែលរួ្មាន ការទូទាត់ចំណាយ ប្រតតិ្រត្តិការពាណតិេ្្្្ម នតិង ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស  
ទាំងផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារសេីវ្្្ម នតិងផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារ្រុគ្គល។

•  ចំណាយជលើប្រតតិ្រត្តិការមានចំនួនសរុ្រ 28.0 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ជ្ើនជ�ើង 5.8 % ជធៀ្រនរឹងឆ្ាំ្ុនផែលជដយសរផតការជ្ើននូវចំណាយជលើ្រុគ្គលតិ្ចំនួន    1.0 ោន 
ែុោ្ារអាជ្រិ្ នតិង ចំណាយជែើ្ាបីពបងរឹងប្រព័ន្ធ្រជច្ច្វិទាយាចំនួន 1.0 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្។

•  ្ ្ថុងការិយ្ររិជច្ទឆ្ាំ2020 ្ល្រ៉ះពាល់ពីសំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់មាន ចំនួន 2.3 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ្រណា្ាល្្ពី្ំជណើនឥណទាន នតិងសំវិធានធន្រផន្ថ្សំរា្រ់
ស្ានភាពមនការរី្រាលដលវីរ៉ុស្ូវីែ -19។ 

•  ជារួ្ បបា្់ចំជណញសុទ្ធជបកាយែ្ពន្ធមានចំនួន 3.9 ោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ថយចុះ 70.9% ជធៀ្រនរឹងឆ្ាំ 2019។

2019

�ទព�សកម�សរុប (�នដុ��រ�េមរ�ក)

819

1,0492020

2019

 មូលនិធិ��ស់�គហ៊ុនសរុប (�នដុ��រ�េមរ�ក)

221

2252020

2019

ចំនួនបុគ�លិក��ល់សរុប

474

5362020

2019

ឥណ�ន និង បុេរ�ប�ន    (�នដុ��រ�េមរ�ក) 

508

6982020

2019

��ក់បេ��ើររបស់អតិថិជន ធ��រ និង
�គឹះ��នហិរ��វត��េផ�ងៗ (�នដុ��រ�េមរ�ក) 

2020

2019

អនុ�តឥណ�ន មិនដំេណើរ�រ (�គរយ)

0.6%

0.5%2020

570

764

គតិតជាោនែុោ្ារអាជ្រិ្ ជលើ្ផលងផតអនុបាត នតិងចំនួន្រុគ្គលតិ្្ាាល់ 2020 2019

ជៅក្ងៃទី 31 លខធ្នូ ៖
បទពាយស្្្មសរុ្រ 1,049 819

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន ធនាគារ នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 764 570

បបា្់្្្ចីរយៈជពលផវង - -

្ូលនតិធតិមា្ាស់ភាគហ៊ុនសរុ្រ 225 221

អនុបាត្ូលនតិធតិមា្ាស់ភាគហ៊ុនសរុ្រជធៀ្រនរឹងបទពាយស្្្មសរុ្រ 21.4% 27.0%

ចំនួន្រុគ្គលតិ្្ាាល់សរុ្រ 536 474

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ (េិតជាលានដុលា្េរអាជមរិក) 2020 2019 បលត្មបត្មរួល%

ចំណូលពីការបបា្់សុទ្ធ 32.3 33.4 -3.2%

ចំណូលពីប្រតតិ្រត្តិការ 5.2 10.9 -52.1%

ចំជណញពីប្រតតិ្រត្តិការ 37.5 44.3 -15.2%

ចំណាយជលើប្រតតិ្រត្តិការ (28.0) (26.5) -5.8%

បបា្់ចំជណញពីប្រតតិ្រត្តិការ ្ុនឱនភាពមនតម្លៃ នតិងែ្ពន្ធ 9.6 17.8 -46.4%

សំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃឥណទាន (2.3) 0.3 819.0%

បបា្់ចំជណញ្ុនែ្ពន្ធ 7.2 18.1 -60.2%

ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ ល(3.3) (4.6) 28.8%

បបា្់ចំជណញសុទ្ធជបកាយែ្ពន្ធ 3.9 13.5 -70.9%

វ្រ្ធម៌ និង្ររិយកាស
្រំលពញការង្រល្អ

តមមលៃត្រស្នង និង 
អត្ប្រលយជន៍ខែដំល  
មានលកខេណៈប្រកួត

ប្រខែជង

ការ្រណ្ត�្រណ្តាាល
និងអភិវឌ្ឍសមត្ភាព

្រុគគលិក

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

13ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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លសវាកមមធនាគារខែ�្នកអាជីវកមម

លសវាកមមធនាគារខែ�្នកអាជីវកមមរ្រស់ 
លយ�ង �្ដល់នូវការគាំបទនិងលធវ�ការទាំក់ 
ទងលៅកាន់អាជីវកមមខានាតតូច្រំ�ុត  
និង SME ក្នថុងប្រលទសកមុថុជាលដំ�ម្ី�្ដល់ 
លសវាហិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់ជួយឱយអាជីវកមម 
រ្រស់ពួកលគមានការរីកចលបម�ន និង 
អភិវឌ្ឍល្អប្រលស�រ។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្ដេល់នូវែំជណាះបសយជសវា្្្មែ៏ស្ាបូរ 
ផ្រ្រ រួ្មានែូចជា ហតិរញ្ញ្រាបទានពាណតិេ្្្្ម ជសវា្រ្ូរបបា្់ ្លតិត្ល
ឥណទាន នតិងការបគ្រ់បគងសច់បបា្់។ ធនាគារជយើងែ្ថុំ េួយជបជា្ 
ផបេងប្ុ្ហ៊ុនសេីវ្្្ម្្ថុងបសុ្ជាជបចើន ែូចជា ្្ថុងវិស័យ្លតិត្្្ម  
្សតិ្្្ម នតិង ពាណតិេ្្្្មល្់ែុំ ្៏ែូចជា ប្ុ្ហ៊ុនអន្រជាតតិ ផែលនា ំ
យ្អ្ន្េំនាញរ្រស់ែ្លួន្្កាន់ទី្ាសារប្រជទស្្្ថុជា្ងផែរ។  
រា្រយៈការេួយឱាយអាេីវ្្្មទាំងជនះទទួលបានជជាគេ័យ ធនាគារ 
ជយើងែ្ថុំ្ំពុងផតបានជលើ្្្្ស់ពាណតិេ្្្្ម នតិងលំហូរ្ូលធន 
ជៅ្្ថុងតំ្រន់ នតិងជៅទូទាំងស្លជោ្ បព្ទាំង ្ំពុងេួយជបជា្ 
ផបេងែល់ជសែ្ឋ្តិច្ចប្រ្្រជដយថា្វ័ន្ ចីរភាព នតិងការរី្ចជប្ើន។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជេឿជា្់ជលើការរ្ាសាភាពជាមែគូយូរអផងវង
ជា្ួយនរឹងអតតិថតិេនរ្រស់ែ្លួន។ វិធីសបស្ជនះ តប្រូវឱាយជយើងមានការ 
យល់ែរឹងសុីេជបរៅអំពីប្ុ្ហ៊ុនផែលធនាគារជយើងែ្ថុំ្ំពុង្្ល់ជសវាេនូ  
នតិងវិស័យផែលប្ុ្ហ៊ុនទាំងជនាះ្ំពុងប្រតតិ្រត្តិការ ជែើ្ាបីឱាយធនាគារ 
ជយើងអាច្្ល់េូនែំជណាះបសយែ៏ស្បស្រ្ួយសបមា្រ់អាេីវ្្្ម 
រ្រស់ពួគជគ។ ការយល់យ៉ាងចាបាស់ោស់ជៅជលើវិស័យឧសាសាហ្្្ម
នី្ួយៗបានេួយឱាយអតតិថតិេនរ្រស់ជយើងមានការយល់ែរឹងអំពីនតិនា្ាការ 
្្ថុងការ្្គត់្្គង់ នតិងតប្រូវការ្្ថុងពតិភពជោ្ នតិង្្ថុងបសុ្ នតិងេួយ 
ជរៀ្រចំយុទ្ធសបស្ ជែើ្ាបីទទួលបាននូវភាពជជាគេ័យនាជពលអនាគត។  
អតតិថតិេនសេីវ្្្មរ្រស់ជយើង បតរូវបានជរៀ្រចំឱាយមានការេួយជបជា្ 
ផបេងពីប្រធានផ្្ន្ទំនា្់ទំនង ជហើយមានការសហការណ៍គាំបទ 
ជដយប្ុ្េំនាញផ្្ន្្លតិត្ល្ងផែរ។

ផ្្ន្ធនាគារអាេីវ្្្ម គឺជាផ្្ន្ជសវាធនាគារផែលជទើ្របតរូវបាន្រជងកើត
ជ�ើងថ្មីជៅ្្ថុងធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជា្ួយនរឹងការជ្ាាតសំខាន់
ជៅជលើការ្្ល់ែំជណាះបសយជសវាធនាគារ្ន្ុែជគ សបមា្រ់ 
អាេីវ្្្មខា្ាតតូច ឬសហបគាសធុនតូច នតិង្ធាយ្ ជៅ្្ថុងប្រជទស 
្្្ថុជា។ ធនាគារជយើង្្ល់េូននូវ្លតិត្លជាជបចើនសបមា្រ់ជា 
ែំជណាះបសយជៅែល់អាេីវ្្្មខា្ាតតូច ឬសហបគាសធុនតូច នតិង 
្ធាយ្ ទាំាង្ប្តិត្ូលដ្ាន នតិង្ប្តិតែ្ស់ ផែលរួ្មានែូចជា ជសវា 
ឥណទានអាេីវ្្្ម ជសវាឥណទានសបមា្រ់សហបគាសធុនតូច នតិង 
្ធាយ្ ជសវាហតិរញ្ញ្រាបទានពាណតិេ្្្្ម រូ្រតិយ្រ័ណ្ណអន្រជាតតិ ជសវាជ្រើ្ 
បបា្់ជ្រៀរវតាេរ៍ នតិងជសវាបគ្រ់បគងសច់បបា្់។  

ផ្្ន្ធនាគារអាេីវ្្្មរ្រស់ជយើង ្៏បាន្រជងកើតជ�ើងនូវ "អង្គភាព 
ឥណទានឯ្ជទស" ផែល្្ថុងជនាះ្ងផែរ ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើងនរឹងជធវើ 
ការជ្ាាតច្ាបងជលើ ឥណទានផែលមានបទពាយធានាែ្ស់។ អង្គភាពជនះ  
្្ល់េូននូវការសជប្ចែ៏ឆ្រ់រហ័ស ជៅជលើការជស្នើសុំឥណទាន  
ពីសំណា្់អតតិថតិេនរ្រស់ជយើង ជា្ួយនរឹងល្ខេែណ្ឌ នតិងការជរៀ្រច ំ
ប្រ្្រជដយភាពប្រ្ួតប្រផេង។

ជយើងជេឿជា្់ថា សហបគាសធុនតូច នតិង្ធាយ្ (SME) ជែើរតួនាទី 
យ៉ាងសំខាន់ជៅ្្ថុងវិស័យជសែ្ឋ្តិច្ចប្រជទស្្្ថុជា ែូជច្នះជយើង្ដេល់ការ
គាំបទ នតិងជធវើការទា្់ទងជៅកាន់អាេីវ្្្មខា្ាតតូច្រំ្ុត នតិង SME  

្្ថុងប្រជទស្្្ថុជាជែើ្ាបី្ដេល់នូវជសវាហតិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់េួយឱាយអាេីវ្្្ម
រ្រស់ពួ្ជគមានការរី្ចជប្ើន នតិងអភតិវឌាឍល្អប្រជសើរ គឺជាចំណុច 
សំខាន់ជែើ្ាបីរួ្ចំផណ្្្ថុងការធានាចីរភាព្ំជណើនជសែ្ឋ្តិច្ច។

ប្ុ្ការងររ្រស់ជយើង ជ្រដេជា្ា្ដេល់េូនជសវាហតិរញ្ញ្រាបទានផែលឆ្រ់ 
រហ័ស នតិងងយបសួល បព្ទាំងយ្ចតិត្ទុ្ដ្់ជលើការអភតិវឌាឍ 
អាេីវ្្្មរា្រយៈការ្សងភាពជាមែគូរយៈជពលផវងជដយផ្្អ្ជលើ
ទំនុ្ចតិត្ផែលអាចឱាយជយើងមានការរី្ចជប្ើនជា្ួយគា្ា។

�លិត�ល និងលសវាកមម
េណនីសេីវកម្ម  / អាេីវកម្ម ៖
គណនី្ូល្រាបទាន្របតអាេីវ្្្ម គណនីបគ្រ់បគងសច់បបា្់  
គណនីបបា្់្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់, គណនី្រជញ្ញើទុ្្្ថុងមែតតតិយេន

ទីផេសារ ៖
ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រណ្ណ្ររជទស (អបរាតម្លៃ្្ថុងមថលៃ / មថងៃអនាគត / ្្ថុងកាល 
្ំណត់ណា្ួយ) ការ្រង់ពន្ធសរេីវ្្្ម ្តិច្ចសនាយា្រ្ូរបបា្់្្ថុងមថងៃ 
អនាគត(ែុោ្ារ/ជរៀល)

ពាណិេ្ជកម្ម ៖
ការប្រ្ូលឯ្សរ លតិែតិតឥណទាន ឥណទានហតិរញ្ញវត្ថុពាណតិេ្្្្ម, 
្តិច្ចធានាធនាគារ លតិែតិតឥណទានអចតិម្តន្យ៍

ឥណទានលផនែកសេីវកម្ម ៖
ឥណទានជលើស្តុលាយ ឥណទាន្រងវតិល្រន្ផ្្ន្សេីវ្្្មរយៈជពលែលៃី 
ែំជណាះបសយសបមា្រ់អ្ន្ផច្ចាយ

ការទូទាត់ និងការត្េប់ត្េង់ស្់ត្បាក់៖ 
ការជ្្ទរបបា្់ ជសវាជ្រើ្បបា្់ជ្រៀវតាេរ៍ JTR Connect (ជសវាធនាគារ 
សេី្ ្្មរា្ប្រព័ន្ធ អុីនធឺណតិត) ែំជណាះបសយការភា្ា្រ់សេីវ្្្ម 
[sFTP, Swift FileAct នតិង Swift FIN (MT101)]
ការអា្រ់ឡូតឯ្សរ JTRB

�លិត�ល និងលសវាកមម
េណនីធនាគារអាេីវកម្ម ៖
គណនី្ូល្រាបទាន្របតេំនួញ
ជសវាជ្រើ្បបា្់ជ្រៀវតាេ គណនីបគ្រ់បគងសច់បបា្់
គណនី្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់

ជសវាឥណទាន ៖
ឥណទានអាេីវ្្្ម (ឥណទានជលើសស្តុលាយ 
ឥណទានមានកាល្ំណត់ ឥណទានសបមា្រ់ ទុន្រងវតិល) 
ឥណទានផែលមានបទពាយធានាែ្ស់

ជសវាត្បតិបត្ិការ ៖
ជសវាជ្្ទរបបា្់ ជសវា្រ្ូរបបា្់  
JTR Connect (ជសវាធនាគារសេី្្្ម 
រា្ប្រព័ន្ធ អុីនធឺណតិត)

លសវាកមមធនាគារខែ�្នកសាជីវកមម

លសវាកមមធនាគារខែ�្នកសាជីវកមម 
រ្រស់លយ�ង គឺលផ្្តលៅលល�ការ�្តល់ជូន 
ដំំលណ្តា�បសាយលសវាកមមធនាគារ 
ខែដំលមានគុណភាពលំោ្រ់ពិភពលោក 
ជូនបកុមហ៊ុនសាជីវកមមទាំំងអស់លៅ 
ក្នថុងប្រលទសកមុថុជា។ 

្រុគ្គលតិ្ធនាគារទាំងអស់រ្រស់ជយើង មានេំជនឿចតិត្ជលើការជធើវឱាយ 
បានល្អជលើសពីការរំពរឹងទុ្រ្រស់អតតិថតិេន ជា្ួយនរឹងប្្សីលធ្ ៌
ជសវា្្្មជនះ ផែលបាន្រញ្ូលជា្ូលដ្ានបគរឹះែ៏ច្ាបងមនវ្រាបធ្៌ 
រ្រស់េនជាតតិេ្រ៉ុន។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
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លសវាកមមធនាគារសបមា្រ់អតិថិិជន 
្រុគគលរ្រស់លយ�ង គឺជាខែ�្នកមួយដំ៏សំខាន់ 
មនយុទ្ធសាបស្តរ្រស់ធនាគារ លជ បរាស់  
រ៉ូយ៉ាល់ លដំ�ម្ីលធវ�ឱយសាា្រ័នមួយលន�កាន់ខែត 
មានភាពង្យបសួល មានតុលយភាពល្អ 
ប្រលស�រ និងលផ្ដោតលល�លសវាកមមជាធំ លោយ 
ជួយដំល់អតិថិិជន ក្នថុងការល្លៃ�យត្រលៅ 
នឹង្រញ្ហាប្រឈមណ្តាមួយ។ 

នតិងទទួលបានជសវា្្្មប្រ្្រជដយល្ខេណៈវិជា្ាេីវៈ នតិងមាន 
ប្រសតិទ្ធភាព។ ស្ា្រ័នរ្រស់ជយើង ជ្ដាតជលើែំជណាះបសយផែលមាន
ឥរិយ្រទ្រង្ាញថា អវី្៏អាចជធវើបាន នតិងជដះបសយបាន។ ្តិច្ចែតិតែ ំ
ប្ររឹងផប្រងរ្រស់ជយើងផែលទទួលបាន្្វិញជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2020 គឺចំនួន
ពា្ាយ្រណតរឹងរ្រស់អតតិថតិេនបានធា្ា្់ចុះជាង 80% ែណៈផែលចំនួន 
មនការជកាតសរជសើរពីអតតិថតិេនបានជ្ើនជ�ើងយ៉ាងឆ្រ់រហ័សជាង  
12,000 ។ ការស្ទង់្តតិ្្ថុងចំជណា្មែគូប្រ្ួតប្រផេងសំខាន់ៗ បាន 
្រង្ាញថា ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជាធនាគារ្ន្ុែជគផ្្ន្ 
ជសវា្រជប្ើអតតិថតិេន នតិងការតស៊ូ្តតិេូនអតតិថតិេន។

វិស័យធនាគារ គឺមានការវិវឌាឍយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស នតិងឥតឈ្រ់ឈរ 
ែូជច្នះធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បតរូវផតជធវើការផ្សប្រួល ជែើ្ាបី្រំជពញ
ជៅរា្តប្រូវការរ្រស់អតតិថតិេន។ ្្ថុងឆ្ា2ំ020 ធនាគារបានដ្់ 
ែំជណើរការ្្្មវិធីជសវាធនាគាររា្ទូរស័ព្ទមែ J Trust Royal Mobile 

App ។ ្្្មវិធីទប្ង់ឌីេីថលជនះ មានអតតិថតិេនជប្រើបបាស់រហូតែល់ 
18,000 នា្់ ជៅ្្ថុងរយៈជពល 6 ផែែំ្រូង នតិងជបចើនជាងជទវរែង ជ្រើ 
ជធៀ្រនរឹងការចុះជ្្ាះជប្រើបបាស់ជសវាធនាគាររា្ប្រព័ន្ធអុតិនធឺណតិត
កាលពីឆ្ាំ្ុន។ ជយើងែរឹងថា្្្មវិធី J Trust Royal Mobile App ជនះ  
បតរូវការផ្ល្្អ នតិងបតរូវ្រផន្ថ្្ុែងរថ្មីៗជាជបចើនជទៀត ជហើយជយើង 
នរឹងជ្រដេជា្ា្ដេល់េូននូវជសវាទាំងជនះ េូនអតតិថតិេនជៅ្្ថុងរយៈជពល្រ៉ុនា្ាន
ឆ្ាំខាង្ុែជនះ។ ជលើសពីជនះ ជយើងនរឹង្រន្វិនតិជយគជៅជលើ្រណា្ាញ 
ផែលមានបស្រ់ នតិង្រជងកើតសខា នតិងទ ូATM កាន់ផតជបចើន្រផន្ថ្ 
ជទៀត ជែើ្ាបី្រជប្ើជសវាេូនអតតិថតិេនរ្រស់ជយើង។

ជែើ្ាបីសជប្ចបានលទ្ធ្លជនះជៅ្្ថុងឆ្ាំ2020 ជយើងបានជ្ដាតជៅ
ជលើជគាលជៅចាបាស់ោស់ចំនួនពីរ គឺ ការ្ដេល់ជសវា្្្មេូនអតតិថតិេន
ឱាយកាន់ផតប្រជសើរជាង្ុន នតិងអភតិវឌាឍជសវា្្្ម ប្រ្្រជដយវិន័យ 
ែ្ស់ នតិងប្រសតិទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុ។

 អតិថិិជនជាអាទិភាព
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ែរឹងថាអតតិថតិេនរ្រស់ជយើង គឺជា្រាាាផែល 
នាំឱាយជយើង្ន្្ែល់មថងៃជនះ ជហើយជយើងនរឹងែតិតែំប្ររឹងផប្រង្រន ្
ជទៀតជែើ្ាបីធានាថា តប្រូវការរ្រស់អតតិថតិេន គឺជាផ្្ន្្ួយមនការ្ំណត់
យុទ្ធសបស្ នតិងអំពីរជ្រៀ្រផែលជយើងជធវើប្រតតិ្រត្តិការ។ ការយ្អតតិថតិេន
ជាអាទតិភាព គឺ្តិនផ្នបគាន់ផតជាយុទ្ធសបស្្ួយ្ុែ្រ៉ុជណាណាះជទ ផថ្
ទាំងជាវិធីសបស្ផែលជធវើឱាយជយើងឈរជេើងជៅ្្ថុងស្ា្រ័នជនះបាន។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ែំជណើរការជៅ្្ថុងទី្ាសារ្ួយផែលមានការ
ប្រ្ួតប្រផេងែ្ស់្្ថុងស្ា្រ័នហតិរញ្ញវត្ថុ ែូជច្នះអតតិថតិេនអាចមានេជប្ើស
ជបចើន្្ថុងការជបេើសជរីសស្ា្រ័នណា្ួយផែលមានការ្ដេល់្លតិត្ល 
បសជែៀងគា្ា។ ប្ុ្ការងររ្រស់ជយើងបានគតិតគូរផវងឆ្ាយ នតិងបគ្រ់បេុង
ជបជាយអំពីតប្រូវការរ្រស់អតតិថតិេន នតិងចំណុចពតិជសសរ្រស់ែ្លួនផែល 
មានភាពែុសផ្រលៃ្ពីធនាគារែមទ។ ជគាលជៅរ្រស់ជយើង គឺការជធវើ 
ជអាយមាន្្នត់គំនតិតអតតិថតិេនជាច្ាបងទូទាំងធនាគារ។ ជយើងធានាថា 
ជៅជពលផែលអតតិថតិេនទា្់ទង្្ពួ្ជយើង ពួ្គាត់នរឹងទទួលបាន 
អារ្្មណ៍ស្ាគ្ន៍ពី្រុគ្គលតិ្ធនាគារផែលមានភាពរស់រាយរា្់ទា្់  

 ការរីកចលបម�នមនអាជីវកមម
ជៅ្្ថុងវិស័យជនះ ជយើង្តិនអាចជៅនរឹងថកល់្ួយ្ផនលៃងបានជទ។ ជៅ 
្្ថុងឆ្ាំ 2019 ជយើងជ្ាាតជៅជលើ ការ្្ល់្្្ចីទតិញ ្្ទះ ជហើយធនាគារ 
ជយើងបតរូវបានទទួលស្ាល់ថា ជាធនាគារនាំ្ុែជគ ខាងផ្្ន្្្្ចីទតិញ 
្្ទះ។ ជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2020 ជគាលជៅរ្រស់ជយើងគឺ ជៅផត្រន្្រជងកើនចំនួន 
អតតិថតិេនជអាយកាន់ផតជបចើនផថ្ជទៀតែផែល។ ជ្រើប្ជល្ជៅជ្ើល 
្រ៉ុនា្ានឆ្ាំ្ុនវិញ ចំនួនអតតិថតិេនរ្រស់ជយើង គឺមានការធា្ា្់ចុះ 
ជាលំដ្រ់។

្្នត់គំនតិតផែលយ្អតតិថតិេនជាច្ាបងរ្រស់ជយើង គឺជាសមាសធាតុែ ៏
សំខាន់្្ថុងការជធវើឱាយអាេីវ្្្មមានភាពរី្ចជប្ើន។ ្រ៉ុផន្ ជយើងនរឹងជធវើ 
ឱាយជលើសពីការរំពរឹងទុ្នតិងកាន់ផតប្រជសើរជាងជនះ ជែើ្ាបីេំរុញអតតិថតិេន
ឱាយបតល្រ់្្រ្ជសវា្្្មធនាគាររ្រស់ជយើង្ដេងជទៀត។ ជយើងបានជធវើ 
ការផ្សប្រួល្លតិត្ល នតិងតម្លៃជសវា្្្មជែើ្ាបីឱាយមានភាពស្បស្រ  
នតិងមានភាពប្រ្ួតប្រផេងជា្ួយនរឹងទី្ាសារ។ ជៅ្្ថុងផែទី្ួយមន 
ការដ្់ឱាយែំជណើរការគណនី The ONE ថ្មីរ្រស់ជយើង ជយើងទទួលបាន
អតតិថតិេនថ្មីចំនួន 2,500 នា្់។ ជយើងបានជធវើជអាយប្រតតិ្រត្តិការមន 
គណនីថ្មីជនះ មានភាពងយបសួល្្ថុងការជប្រើបបាស់ គា្ានភាពស្ថុគ 
ស្ាញ គា្ានការគតិតមថលៃជសវា នតិងតម្លៃ្រងក្រ់ណា្ួយជ�ើយ។ ្លតិត្ល
ទាំងជនះ បតរូវបាន្រជងកើតជ�ើងឱាយបស្រជៅនរឹងតប្រូវការរ្រស់អតតិថតិេន
ថ្មីផែលជាជគាលជៅរ្រស់ជយើង នតិង្រន្ទទួលបានជជាគេ័យរហូត 
្្ែល់ជពលសពវមថងៃជនះ។

សបមា្រ់អតតិថតិេនឥណទាន ជយើងបាន្រជងកើតភាពជាមែគូថ្មីជា្ួយ្រុរី 
នតិងប្ុ្ហ៊ុនអភតិវឌាឍន៍ែុនែូជាជបចើន ជហើយជយើងជៅមាន្្្មវិធី  
Alliance Programs ជាជបចើនជទៀត។ ជយើងមានភាពរី្រាយជាខា្ាំង

្្ថុងការ្រន្គាំបទអតតិថតិេនឱាយកា្ាយជៅជាមា្ាស់លំជៅដ្ានជលើ្ទី្ួយ 
ជហើយបានជ�ើញការជ្ើនជ�ើងែ៏គួរឱាយ្ត់សមា្ាល់ជលើការដ្់ពា្ាយ
ជស្នើសុំ្្្ចីជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2020 ជ្រើជទាះ្រីជាឆ្ាំជនះជាឆ្ាំែ៏លំបា្្ដេី។  
ជយើងបាន្ដេល់ការគាំបទអតតិថតិេនឥណទានរ្រស់ជយើងផែលរង្ល្រ៉ះ 
ពាល់ជដយស្ានភាពេំងឺ្ូវីែ-19 ជហើយធានាថា ពួ្ជគនរឹង្តិនមាន
្រន្ថុ្្រផន្ថ្ជទៀតជដយសរផតកាតពវ្តិច្ចហតិរញ្ញវត្ថុជនាះជទ។

ជាចុងជបកាយជនះ ជៅ្្ថុងផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារ Premier វិញ ជយើង 
បាន្រជងកើនជទវរែងមនចំនួនប្រធានផ្្ន្ទំនា្់ទំនង ជែើ្ាបីធានាបាននូវ 
ជសវាល្អប្រជសើរ េូនអតតិថតិេន្ំរិតអភតិេនរ្រស់ជយើង។ ជាថ្មី្ដេងជទៀត 
ចំណុចច្ាបងរ្រស់ជយើង គឺពបងរឹងទំនា្់ទំនងជា្ួយនរឹងអតតិថតិេន 
លំដ្រ់្ំពូល។ ឆ្ា2ំ020 គឺជាឆ្ាំផែលមានរ្រត់គួរឱាយ្ត់សមា្ាល់ជដយ
សរផតផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារ Premier មានការជ្ើនជ�ើងខា្ាំង នតិង 
បានរួ្ចំផណ្ជៅនរឹងការរី្ចជប្ើនែល់ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុទាំង្ូល 
រ្រស់ធនាគារ។
 

 លសវាធនាគារសបមា្រ់្រុគគលដំ៏គួរឱយទុក
 ចិត្ត្រំ�ុតលៅក្នថុងប្រលទសកមុថុជា
ជគាលជៅរ្រស់ជយើងជៅផត្រន្ជធវើយ៉ាងណាជែើ្ាបីផប្រកា្ាយជៅជាជសវា 
ធនាគារ្រុគ្គលែ៏គួរឱាយទុ្ចតិត្្រំ្ុតជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា។ ជយើងបតរូវ 
ជរៀ្រចំ្លតិត្ល នតិងជសវា្្្មរ្រស់ជយើង ជៅរា្តប្រូវការរ្រស់ 
អតតិថតិេន។ ជយើងបតរូវ្ដេល់នូវ្រទពតិជសធន៍នតិងការពតិជបគាះជយ្រល់ែ ៏
ល្អ្រំ្ុតេូនអតតិថតិេន។ ជយើងបតរូវ្្ាស់្រ្ូរ្្នត់គំនតិតរ្រស់ជយើងជែើ្ាបីជ្ដាត
ជលើអវីផែលជាចំណុចសំខាន់។ ជយើងបតរូវរ្ាសាការសនាយារ្រស់ជយើងជែើ្ាបី
្សងទំនុ្ចតិត្។ ជយើងសងាឈរឹ្ថា អ្ន្នរឹងចូលរួ្ជា្ួយជយើង្្ថុង 
ឆ្ាំ 2021 នតិងឆ្ាំជា្រន្្រនាាា្រ់ជទៀត។

លសវាកមមធនាគារខែ�្នក្រុគគល

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

17ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

16



សាវាគមន៍មកកាន់សាខាថិមី
សាខាខែសនសុ�

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ សខាផសនសុែ មានទីរាំងស្ថតិតជៅអគារជលែ 4Cល្្ូវ 1003 
សង្ាត់ភ្នំជពញថ្មី ែណ្ឌផសនសុែ រាេធានីភ្នំជពញ។ ការជ្រើ្ែំជណើរការសខាផសនសុែជនះ  
ជាការជបាះេំហា៊ានពបងី្វិសលភាពរ្រស់ធនាគារ ជែើ្ាបី្ដេល់នូវជសវា្្្ម្រជប្ើេូនអតតិថតិេនឱាយ
បានកាន់ផតប្រជសើរជាង្ុន បស្រជៅរា្្ំជណើនមនតប្រូវការផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារ នតិងជា 
ការ្រញ្ា្់អំពីការជ្រ្ជា្ាចតិត្រ្រស់ធនាគារ ្្ថុងការកា្ាយជា " មែគូហតិរញ្ញវត្ថុផែលគួរឱាយ 
ទុ្ចតិត្្រំ្ុត" ជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា។

សខាផសនសុែរ្រស់ធនាគារធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បតរូវបានជ្រើ្ែំជណើរការ ជែើ្ាបី្ដេល់ 
េូននូវ្រទពតិជសធន៍ធនាគារែ៏ល្អ្រំ្ុត បស្រជៅរា្បាវចនាប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ជយើងគឺ "អតតិថតិេន
ជាច្ាបង" ជែើ្ាបី្រំជពញតប្រូវការរ្រស់អតតិថតិេនបគ្រ់ប្រជភទ រួ្មាន ជសវា្្្មធនាគារប្រចាំមថងៃ 
សបមា្រ់្រុគ្គល អាេីវ្្្ម នតិងសេីវ្្្ម។ ជលើសពីជនះជៅជទៀត ្រន្ទ្រ់ជសវាធនាគារអាទតិភាព 
(Premier Lounge) រ្រស់សខាផសនសុែ ្្ល់េូននូវ្ររិយកាសល្អ្រំ្ុតជា្ួយនរឹងការរចនាផ្្ន្
ខាង្្ថុងែ៏ជលចជធា្ា ជែើ្ាបី្ដេល់ែំជណាះបសយផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុបស្ររា្តប្រូវការរ្រស់អតតិថតិេន។

ការរចនាស្ា្រតាយ្្្មសបមា្រ់សខាថ្មីរ្រស់ជយើងទាំងផ្្ន្ 
ខាងជបរៅ នតិងខាង្្ថុង បានរួ្្រញ្ូលទាំងវ្រាបធ្៌ែ៏ស្ាបូរផ្រ្រ  
រ្រស់ប្រជទស្្្ថុជា ជា្ួយវ្រាបធ្៌រ្រស់ប្រជទសេ្រ៉ុន  
ផែល្្ថុងជនាះ មានរំជលចនូវ្ាបាច់្្ាចន្ទន៍ នតិងអត្សញ្ាណ 
រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជែើ្ាបីតំណាងឱាយភាព 
រី្ចជប្ើន នតិងនតិរន្រភាពរ្រស់ធនាគារ នតិងអតតិថតិេនរ្រស ់
ជយើងជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
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លៅធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ 
លយ�ងទទួលសាគាល់ថា លយ�ងមានការទទួល 
�ុសបតូវក្នថុងការជួយលបជាមខែបជងសហគមន៍ 
ខែដំលលយ�ងកំពុងប្រក្រអាជីវកមម។ លយ�ង 
សលបមចលគាល្រំណងលន�រាមរយៈសកមមភាព 
រ្រស់លយ�ងក្នថុងនាមជាធនាគារមួយ ក្នថុងការ 
ជួយអតិថិិជនរ្រស់លយ�ងឱយសលបមចមហិច្ឆរា
រ្រស់ពួកលគ។ លទាំ�ជាយ៉ាងលន�ក្ដី លយ�ងក៏ 
លជឿជាក់លៅលល�ការចូលរួមយ៉ាងសកមមលៅ 
លល�សកមមភាពនានា លដំ�ម្ីឱយមានភាព 
ប្រលស�រល��ងចំលពា�សហគមន៍ និង 
ប្រលទសជាតិរ្រស់លយ�ង។

ផែលជនះ គឺជា្្្មវត្ថុផែលផតងផតស្ថតិតជៅេតិតប្ជៅជ្រះែូងរ្រស់ 
ជយើង នតិងអតតិថតិេនរ្រស់ជយើង។ 

ការជលើ្្្្ស់អ្ខេរ្្្ម គឺមានជបចើនផ្្ន្ ែូចជា អ្ខេរ្្្មផ្្ន្វិជា្ាេីវៈ 
អ្ខេរ្្្មផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងអ្ខេរ្្្មផ្្ន្អំណាន។ ជលើសពីជនះជៅជទៀត  
ជយើង្៏គាំបទ្ងផែរចំជពាះសហគ្ន៍ផែលជយើង្ំពុងជធវើប្រតតិ្រត្តិការ 
ជាទប្ង់ជ្ាេងៗគា្ា ផែលពា្់ព័ន្ធនរឹងការអភតិវឌាឍសហគ្ន៍ ការជលើ្ 
្្្ស់េីវភាពរស់ជៅ បព្ទាំងេំនួយសជ្តង្ាះ្ហន្រាយ្ងផែរ។

ជាការពតិតចា្រ់រាំងពីធនាគារចា្រ់ជ្ដេើ្ប្រតតិ្រត្តិការជៅឆ្ាំ 2005 ្្ 
ជហើយ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើងបានស្ម័បគចតិត្ចូលរួ្ចំផណ្ការងរសហគ្ន ៍
រា្រ់្ុឺនជមា៉ាង នតិងមរអង្ាសថវិកាយ៉ាងបកាស់ផប្ល ្្ថុងជគាល្រំណង
ជែើ្ាបីជលើ្្្្ស់ការអ្រ់រំ នតិងឱកាសការងរសបមា្រ់អ្ន្ែាេត់ជែាសាយ 
នតិងែវះលទ្ធភាព។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ជ្រដេជា្ាជែើ្ាបី្រន្ស្្្មភាពទំនួលែុសបតរូវ 
សង្គ្មនការជលើ្្្្ស់អ្ខេរ្្្មជែើ្ាបីការរី្ចជប្ើនមនប្រជទស្្្ថុជា

េបសកកម�ទំនួលខុស�តូវសង�ម៖
�រេលើកកម�ស់អក�រកម�េដើម�ី�ពរ�កចេ�មើនៃន�បេទសកម���

�រអប់រ� េផ�ងៗ

អក�រកម�ែផ�កវ���ជីវៈ អក�រកម�ែផ�កហិរ��វត�� អក�រកម�ែផ�កអំ�ន
ទ�មង់េផ�ងៗេទៀតៃន�រចូលរួម
ចំែណក/�រផ�ល់អំេ�យ/
�រឧបត�ម�ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ

អភិវឌ�សហគមន៍

ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ លៅក្នថុងសហគមន៍

ការ�្ដល់កញ្ច្រ់ជំនួយស្រ្ថុរធម៌ជូនដំល់បគួសាររង�ល្រ៉�ពាល់ពីទឹកជំនន់លៅក្នថុងល�ត្តកំពង់សុឺ
ជែើ្ាបីជឆលៃើយត្រនរឹងជបគាះ្ហន្រាយ្រងកជ�ើងជដយែាយល់ពាយថុះ នតិងទរឹ្េំនន់ជៅ្្ថុងប្រជទស 
្្្ថុជា ជៅ្្ថុងផែ្ញ្ា នតិងតុោ ឆ្ាំ 2020 ជយើងបានប្រ្ូលធនធាន នតិងបានជរៀ្រចំស្្្មភាព 
ជែើ្ាបី្្ល់េំនួយជៅែល់តំ្រន់ផែលរង្ល្រ៉ះពាល់ ជបកា្ការែរឹ្នាំជដយជោ្ Toru 
Myochin ជាអគ្គនាយ្ប្រតតិ្រត្តិ នតិងជាថា្ា្់បគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់ បព្ទាំង្រុគ្គលតិ្មនធនាគារ 
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ពីបគ្រ់នាយ្ដ្ាន។

ជដយមានការសប្្រសប្រួលពី្្តន្ី្ូលដ្ានថា្ា្់បសុ្ ្រុគ្គលតិ្ស្ម័បគចតិត្រ្រស់ធនាគារ  
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បានផច្្ញ្ច្រ់េំនួយនូវជបគឿងឧ្រជភាគ្ររិជភាគ នតិងរ្រស់ជប្រើបបាស់សំខាន់ៗ
ែូចជា អងករ អាហារ្ំ្រ៉ុង ្ី្ញ្ច្រ់ នតិងតង់ជែៀវ ែល់ពលរែ្ឋចំនួន 170 បគរួសរ ផែលបាន្្ 
េុំគា្ាជៅវត្មបព្ររឹង ជៅ្្ថុងបសុ្ឧែុង្គ ជែត្្ំពង់ស្ឺ។

ស្្្មភាពនានាជៅ្្ថុងជែត្្ំពង់ស្ឺ គឺជាផ្្ន្្ួយមនគំនតិត្្លួចជ្ដេើ្រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ 
រ៉ូយ៉ាល់ ជែើ្ាបីគាំបទែល់្តិច្ចែតិតែំប្ររឹងផប្រងជដះបសយ្ល្រ៉ះពាល់ជដយសរស្ានភាព 
ទរឹ្េំនន់ជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា។ ទន្ទរឹ្នរឹងគា្ាជនះ្ងផែរ ធនាគារបាន្ដេល់អំជណាយជាទរឹ្បបា្់
ចំនួន 10,000 ែុោ្ារ រា្រយៈសមាគ្ធនាគារជៅ្្្ថុជា (ABC) ជែើ្ាបីគាំបទែល់គំនតិត្្លួច 
ជ្ដេើ្រ្រស់រដ្ាភតិបាល្្ថុងការេួយជដះបសយ្រញ្ាទរឹ្េំនន់។

27
តុោ

ព័ត៌មានសំខាន់ៗមនរល្រៀ្រវារៈសហគមន៍ក្នថុងឆ្នា2ំ020

ការប្រគល់សមាភារសុខាភិបាលលដំ�ម្ីជួយដំល់បគួសារខែដំលមានតបមូវការ លដំ�ម្ីប្រយុទ្ធប្រឆ្ំងជំងឺកូវីដំ-19

ជាផ្្ន្្ួយមន្តិច្ចែតិតែំប្ររឹងផប្រងរ្រស់ជយើងជែើ្ាបីប្រយុទ្ធប្រឆំងនរឹងការី្រាលដលរ្រស់េំងឺ្ូវីត-19 ជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា ធនាគារ ជេ បរាស់ 
រ៉ូយ៉ាល់ បានអនុវត្ស្្្មភាព្្ល់េំនួយស្រាបថុរសធ្៍ែល់អាជា្ាធរ្ូលដ្ាន្្ថុងសង្ាត់្ួយចំនួនមនរាេធានីភ្នំជពញ ែូចជា សង្ាត់បតពាំង ប្សំង  
សង្ាត់បចាំងចំជរះ សង្ាត់ស្ាយបា៉ា្ នតិងសង្ាត់ស្ទរឹងមានេ័យ នូវសមា្ារសុខាភតិបាល្ួយចំនួន ជែើ្ាបីយ្ជៅផច្េូនប្រជាេនប្ីប្ផែលរស់ 
្្ថុងតំ្រន់ជនាះ។ សង្ាត់នី្ួយៗទទួលបានមា៉ាសចំនួន 10,000 មា៉ាស ស្រ៊ូ្មា្ាត់បា្់ជតរីចំនួន 5 ជ្ស ទរឹ្អាល់្ុលចំនួន 150 លីបត 
នតិងែ្របាញ់ចំណុះ 500 ្ីលីលីបតចំនួន 300 ែ្រ។

15
លមសា 

ការចូលរួមលៅក្នថុងកមមវិធីជិ�កង់រ្រស់បគឹ�សាានធនាគារឆ្នាំ2020 លៅក្នថុង 
ល�ត្តលសៀមរា្រ លរៀ្រចំលោយសមាគមធនាគារលៅកមុថុជា
្រុគ្គលតិ្រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ចំនួនជាង 50នា្់ បានចូលរួ្
ជៅ្្ថុង្្្មវិធីេតិះ្ង់រ្រស់បគរឹះស្ានធនាគារឆ្ាំ 2020 ជៅ្្ថុងជែត្ជសៀ្រា្រ 
ជរៀ្រចំជដយសមាគ្ធនាគារជៅ្្្ថុជា (ABC) ផែលជា្្្មវិធីជលើ្្្ស់ 
ចីរភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ្តិច្ចការពារ្ររិស្ាន នតិងទំនួលែុសបតរូវ្្ថុងសង្គ្។ ជយើង 
បានចូលរួ្ស្្្មភាព ្្ថុងនា្ជាអ្ន្ឧ្រត្ថ្្ភ្្្មវិធី ជែើ្ាបី្រញ្ា្់អំពីការ 
គាំបទរ្រស់ធនាគារ ជបកា្ប្រធាន្រទ នតិងរជ្រៀ្រវារៈស្ីអំពីសហគ្ន៍រ្រស់
ជយើង។ បពរឹត្ការណ៍ជនះ បតរូវបានជរៀ្រចំជ�ើងកាលពីបពរឹ្បពលរឹ្មថងៃទី 08 ផែវិច្តិកា ជៅ 
ោនេល់ែំរី ្្ថុង្ររិជវណឧទាយាន្រុរាណវិទាយាអង្គរ ជែត្ជសៀ្រា្រ ជដយមានការគាំបទពីប្សួង្ររិស្ាន  
ប្សួងជទសចរណ៍ ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា (NBC) នតិងសមាគ្្ីប្រូហតិរញ្ញវត្ថុ្្្ថុជា (CMA)  
បព្ទាំងមានអ្ន្ចូលរួ្សរុ្រេតិត 5000 នា្់។

8 
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ភាពលជាគជ័យមនយុទ្ធសាបស្តរ្រស់ 
ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក បតូវបាន 
គាំបទលោយការបគ្រ់បគងបតឹមបតូវមនហានិភ័យ 
រ្រស់�លៃលួន។ ហានិភ័យខែដំលធនាគារបតូវប្រឈម 
នឹងវិវឌ្ឍន៍លៅរាមទិសលៅយុទ្ធសាបស្តរ្រស់ 
ធនាគារ�ងខែដំរ ទនទឹមគានានឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាបស្ត
រ្រស់ធនាគារ លជ បរាស់  រ៉ូយ៉ាល់ លដំ�ម្ីកាាយជា
មដំគូហិរញ្ញវត្ថុដំ៏មានទំនុកចិត្ត្រំ�ុតរ្រស់អតិថិិជន
លៅក្នថុងប្រលទសកមុថុជា។ ភាពលជាគជ័យមនយុទ្ធ
សាបស្តរ្រស់ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក  
គឺខែ�្អកលល�សមត្ភាពក្នថុងការបគ្រ់បគង 
ហានិភ័យខែដំលបតូវប្រឈម លដំ�ម្ីពបងីក 
អាជីវកមមរ្រស់លយ�ង។   

របាយការណ៍ហានិភ័យខែដំលអាចទទួលយកបាន
របាយការណ៍ហានតិភ័យ ផែលអាចទទួលយ្បានរ្រស់ធនាគារ  
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បតរូវបាន្ំណត់ជ�ើងជដយប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលមន
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្្ថុងការ្ំណត់នតិយ្ន័យមនហានតិភ័យ
ផែលអាចទទួលយ្បាន សបមា្រ់ជគាលជៅយុទ្ធសបស្ នតិងអាទតិភាព  
រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។ របាយការណ៍ហានតិភ័យផែលអាច 
ទទួលយ្បាន ្រង្ាញនូវទតិែ្ឋភាពរួ្មនហានតិភ័យ នតិងជធវើការផសវង 
យល់កាន់ផតចាបាស់ពីការចំណាយ នតិងអត្ថប្រជយេន៍មនេជប្ើស 
ហានតិភ័យជា្់ោ្់។

ការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ គឺមានសរៈសំខាន់ចំជពាះបគ្រ់ទតិែ្ឋភាពមន 
ស្្្មភាពអាេីវ្្្មរ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្.្ នតិងជា 
ទំនួលែុសបតរូវរ្រស់្រុគ្គលតិ្ទាំងអស់។ ប្រធានបគ្រ់បគងទាំងអស់ មាន
ទំនួលែុសបតរូវជា្់ោ្់ ្្ថុងការវាយតម្លៃនូវរាល់ហានតិភ័យផែលជៅ
េុំវិញែ្លួន នតិងអនុវត្នូវការបតរួតពតិនតិតាយជដយភាពស្បស្រ បព្ទាំាង
រា្ដននូវប្រសតិទ្ធភាពមនការបតរួតពតិនតិតាយទាំាងជនាះ។ វ្រាបធ្៌មនការ 
បគ្រ់បគងហានតិភ័យ សងកត់ធងៃន់ជលើការវិភាគ នតិងការបគ្រ់បគង 
ហានតិភ័យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជៅ្្ថុងែំជណើរការអាេីវ្្្មទាំងអស់។

ប្្រែ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន ្្ល់នូវ 
របាយការណ៍ហានតិភ័យ ផែលអាចប្រតតិ្រត្តិបានទា្់ទងនរឹង្ប្តិត 
ហានតិភ័យផែលធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានឆន្ទៈ្្ថុងការទទួល 

យ្ជហើយវាេួយបទបទង់ជលើយុទ្ធសបស្ នតិងស្្្មភាពអាេីវ្្្មស្ូល  
បព្ទាំងការទំនា្់ទំនងអតតិថតិេន្្ថុងជគាលជៅធានាឱាយបានថា៖

  ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ចូលរួ្ផត្្ថុងស្្្មភាពផែល 
បតរូវបានអនុញ្ាត

  ទំហំមនស្្្មភាពផែលបតរូវបានអនុញ្ាត នតិងទប្ង់ហានតិភ័យ 
ជា្រន្្រនាាា្រ់ នរឹង្តិន្រងកឱាយមានការខាត្រង់ ឬការផប្រប្ររួល 
បបា្់ចំជណញផែលជលើសពីធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បាន 
អនុ្័តជៅជលើហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន

  ហានតិភ័យនរឹងបតរូវ្រង្ាញជា្ររិមាណជា្់ោ្់ រា្រយៈ 
ផែន្ំណត់ នតិងភាពទទួលយ្បាន

  គណៈបគ្រ់បគងបតរូវជ្ាាតសំខាន់ជៅជលើ្រញ្ាហានតិភ័យច្ាបង 
នតិងហានតិភ័យផែលអាចជ្ើតមានជ�ើង ជដយរួ្្រញ្ូលទាំង 
ែំជណាះបសយជលើហានតិភ័យទាំាងជនាះ នតិង

  ហានតិភ័យ គឺបតរូវបាន្ាសារភា្ា្រ់ជៅនរឹងអាេីវ្្្មជដយការេូន 
ែំណរឹង ការផណនាំា នតិងការ្ដេល់សតិទ្ធអំណាចបគ្រ់បគាន ់
ែល់អាេីវ្្្ម ្្ថុងការអនុវត្យុទ្ធសបស្

ការបគ្រ់បគងហានតិភ័យរ្រស់ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បតរូវបាន 
ចាត់ទុ្ជាស្ត្ថភាពច្ាបង នតិងជែើ្ាបីធានាថាហានតិភ័យបតរូវបាន 
្ំណត់ វាយតម្លៃ នតិងបគ្រ់បគង ្្ថុងល្ខេណៈបតរឹ្បតរូវ នតិងទាន់ជពល 
ជវោ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ៖

  មាន្ុែងរបគ្រ់បគងហានតិភ័យឯ្រាេាយ រួ្ជា្ួយនរឹងអ្ន្ 
បគ្រ់បគងហានតិភ័យ ផែល្ាសាភា្ា្រ់ជៅ្្ថុងអាេីវ្្្មទាំងជនាះ

  បាន្រជងកើតប្្រែណ្ឌជែើ្ាបី្្ល់នូវែំជណើរការ្ួយផែលមាន 
រចនាស្្័ន្ធ នតិងវិន័យសបមា្រ់ចាបា្រ់ការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ 
សំខាន់ៗ។ ប្្រែណ្ឌទាំាងជនះរួ្មាន ការ្រង្ាញមនការទទួល 
យ្បានសបមា្រ់ហានតិភ័យទាំងជនះ ការ្ំណត់ទតិសជៅ្ល 
្រ័បត ជគាលនជយបាយ រចនាស្្័ន្ធ ផែន្ំណត់ នតិង 
ការសំជរចចតិត្។

 

ហានិភ័យចម្ង
រាល់ស្្្មភាពរ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ អាបស័យជៅនរឹង
្ប្តិតែុសៗគា្ា តប្រូវឱាយមានការវិភាគ ការវាយតម្លៃ ការទទួលយ្  
នតិងការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ ឬការរួ្្រញ្ូលគា្ាមនហានតិភ័យ។ 
ហានតិភ័យច្ាបងផែលធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ផែល្ំពុងប្រឈ្ 
នតិងវិធីសបស្រ្រស់ែ្លួន ្្ថុងការបគ្រ់បគងនូវហានតិភ័យទាំាងជនាះ 
គឺបតរូវបានពតិពណ៌នាែូចខាងជបកា្៖

 ហានិភ័យយុទ្ធសាបស្ត 
ហានតិភ័យយុទ្ធសបស្ គឺជាហានតិភ័យផែលមាន្ល្រ៉ះពាល់ ឬបតរូវ 
បាន្រជងកើតជ�ើងជដយជគាលជៅយុទ្ធសបស្អាេីវ្្្ម នតិងជគាលជៅ 
យុទ្ធសបស្រ្រស់ធនាគារ។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានការ 
ជ្រ្ជា្ាចតិត្ជែើ្ាបីកា្ាយជាធនាគារ្ន្ុែជគជៅប្រជទស្្្ថុជា ជដយ 
បតរូវបានវាស់ផវងរា្រយៈ ស្តិទ្ធ្លរ្រស់អតតិថតិេន ប្រសតិទ្ធភាពមន 
ប្រតតិ្រត្តិការ នតិងការ្្ល់បបា្់ចំជណញេូនែល់ភាគទុនតិ្វិញ។ 
ការណ៍ជនះ ទា្ទារឱាយមានការអភតិវឌាឍជា្រ់ជានតិច្ច បព្ទាំាងការ្រំ្ុស 
នូវគំនតិតថ្មី ្្ថុង្តិច្ចប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ែ្លួន រា្រយៈគំនតិត្្លួចជ្ដេើ្ 
យុទ្ធសបស្ ផែលែរឹ្នាំាជៅរ្្ំជណើនមនហានតិភ័យច្ាបងសំខាន់ៗ  
(ឧទាហរណ៍ ហានតិភ័យឥណទាន ហានតិភ័យទី្ាសារ នតិងហានតិភ័យ 
ប្រតតិ្រត្តិការ)។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្.្ មានការគបមា្្ំផហង
្្ថុង្ប្តិត្ួយទា្រជៅជ�ើយ ពា្់ព័ន្ធនរឹងការនាំា្្នូវប្រសតិទ្ធភាព  
នតិងស្ត្ថភាពមនគំនតិត្្លួចជ្ដេើ្ទាំាងជនាះ។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល ់ 
្.្ ទទួលស្ាល់ថា ជ្រើមានការអស្ត្ថភាព មនការអនុវត្នូវគំនតិត 
្្លួចជ្ដេើ្យុទ្ធសបស្ទាំាងជនាះ វាអាចមាន្ល្រ៉ះពាល់ធងៃន់ធងៃរែល់ការ 
សជប្ចជគាលជៅអាេីវ្្្ម បព្ទាំងជ្រ្តិ៍ជ្្ាះរ្រស់ធនាគារ្ងផែរ។  
ជទាះជាយ៉ាងណា យុទ្ធសបស្បគ្រ់បគងហានតិភ័យផែលភា្ា្រ់ជា្ួយ
ហានតិភ័យទាំាងជនះ ្រជងកើតឱាយមានការបតរួតពតិនតិតាយ្រឋ្។

  អង្គប្រេុំប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលរ្រស់ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់  
បតរូវបានជធវើជ�ើងជដយជទៀងទាត់ ជែើ្ាបីពតិភា្ាសាជលើគំនតិត្្លួច 
ជ្ដេើ្ធំៗ បព្ទាំាង្ំណត់ នតិងវិភាគនូវហានតិភ័យយុទ្ធសបស ្
ផែលមានសកាាានុពលនានា។

  ជែើ្ាបីវិភាគនូវហានតិភ័យយុទ្ធសបស្ទាំាងជនាះ ជយើងបតរូវមាន 
ប្្រែណ្ឌ្ួយចាបាស់ោស់ជែើ្ាបីបបា្ែថា គំនតិត្្លួចជ្ដេើ្ 
ទាំាងជនាះ បតរូវបានដ្់ជាអាទតិភាពជដយស្បស្រ ជហើយ 
ហានតិភ័យផែលពា្់ព័ន្ធ បតរូវបានបគ្រ់បគង នតិងរាយការណ ៍
ជដយផ្្អ្ជលើ្ូលដ្ាននតិរន្រភាព។

  ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល នរឹងពតិចារណាជលើ្ល្រ៉ះពាល់ជ្ាេងៗ  
ែូចជាការ្ំណត់នូវរារាងតម្លៃ ្លតិត្ល ប្រព័ន្ធ នតិង 
ែំជណើរការ ផែលជយើងបតរូវអនុវត្នូវសំជណើយុទ្ធសបស្ នតិង 
្ល្រ៉ះពាល់ជលើជែើ្ទុន្ងផែរ។ 

 ហានិភ័យឥណទាំន 
ហានតិភ័យឥណទាន គឺជាហានតិភ័យមនការខាត្រង់ហតិរញ្ញវត្ថុផែលជ្ើត 
ជ�ើង្្ពីមែគូភាគីពាណតិេ្្្្ម ែ្ខាន្តិនបាន្រំជពញកាតពវ្តិច្ច 
ទូទាត់្រំណុលរ្រស់ែ្លួន។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានប្្រែណ្ឌ 
ែ៏ទូលំទូោយ ជែើ្ាបីបគ្រ់បគងហានតិភ័យឥណទានជដយផ្្អ្ជលើ៖

 ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ បាន្ំណត់ជគាលការណ៍   
 ឥណទាន  ផែលមានតួនាទីផណនាំានូវឥរិយ្រថរ្រស ់
 ជយើង ជៅជពលបគ្រ់បគងហានតិភ័យឥណទាន ជែើ្ាបីសជប្ច 
 បាននូវស្ទ្ធតិ្លែ៏ល្អ្រំ្ុត សបមា្រ់អតតិថតិេន នតិង 
 ភាគទុនតិ្្ងផែរ ។

  ជគាលការណ៍ផណនាំាការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ សបមា្រ ់
រា្ដនស្្្មភាពឥណទានរ្រស់ជយើងឱាយបស្រជៅរា្ 
យុទ្ធសបស្អាេី្្្មផែលបានយល់បព្ របាយការណ៍ 
ហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន នតិង្រទ្រញ្ញត្តិរ្រស ់
ធនាគារជាតតិមនប្រជទស្្្ថុជា។

ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ
ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ  
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 ហានិភ័យទី�សារ 
ហានតិភ័យទី្ាសារ ជ្ើតជ�ើងពីស្្្មភាពពាណតិេ្្្្ម នតិងរារាងតុលាយការ
រ្រស់ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ នតិងជាហានតិភ័យមនបបា្់ចំជណញ 
រ្រស់ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ផែលជ្ើតជ�ើងពីការផប្រប្ររួលអបរា 
ការបបា្់ អបរា្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណប្រជទស ការសយភាយមនឥណទាន 
នតិងភាពផប្រប្ររួលមនទី្ាសារែមទ។

 ធនាគារមានហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន្ប្តិតទា្រ 
 សបមា្រ់ហានតិភ័យអបរាការបបា្់។ ជគាលជៅរ្រស់ ធនាគារ  
 ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ គឺ្ាសារភា្ា្រ់បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលរ្រស់ 
 ែ្លួន ជៅនរឹងហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន។

  សបមា្រ់ហានតិភ័យរូ្រតិយ្រ័ណ្ណអន្រជាតតិ ធនាគារ បានជបតៀ្ 
ែ្លួន្្ថុងការទទួលយ្ស្ានភាពស្បស្រ ្្ថុង្ប្តិត 
្ួយផែល្ំណត់ជដយគណៈ្មា្ាធតិការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ  
(RMC) សបមា្រ់រូ្រតិយវត្ថុនី្ួយៗ (ទា្់ទងនរឹងបបា្់ 
ែុោ្ារអាជ្រិ្)។

  ធនាគារមានហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន្ប្តិតទា្រ 
សបមា្រ់ហានតិភ័យសន្ទនីយភាព។ ជគាលជៅរ្រស់ ធនាគារ  
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ គឺធានាបាននូវស្ានភាពសន្ទនីយភាព 
បគ្រ់បគាន់ ្្ថុងការ្រំជពញរាល់កាតពវ្តិច្ចរ្រស់ធនាគារបគ្រ ់
ស្ានភាព។

 ហានិភ័យប្រតិ្រត្តិការ 
ហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការ គឺជាហានតិភ័យមនការខាត្រង់ផែលទា្់ទងជៅ 
នរឹងភាព្តិនស្បស្រ នតិងែវះចជនា្ាះនានាជៅ្្ថុងែំជណើរការអាេីវ្្្ម  
ឬការបតរួតពតិនតិតាយផ្្ន្ខាង្្ថុងជៅជលើ្រុគ្គល នតិងប្រព័ន្ធ ឬ្៏្រណា្ាល 
្្ពីបពរឹត្តិការណ៍ជៅផ្្ន្ខាងជបរៅ។ នតិយ្ន័យជនះ រួ្ទាំាងហានតិភ័យ
ចាបា្រ់ នតិងហានតិភ័យមនការបាត់្រង់ជ្រ្តិ៍ជ្្ាះ ឬការែូចខាតផែលជ្ើត 
ជ�ើងពីភាពែវះចជនា្ាះជៅ្្ថុងែំជណើរការអាេីវ្្្ម ការបតរួតពតិនតិតាយ 
ផ្្ន្ខាង្្ថុងជៅជលើ្រុគ្គល នតិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទាយា ្រ៉ុផន្្តិនរា្់រ្រញ្ូល
ហានតិភ័យយុទ្ធសបស្ជទ។ ជគាល្រំណងមនការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ 
ប្រតតិ្រត្តិការជនះ គឺជែើ្ាបីធានាថា ហានតិភ័យ បតរូវបាន្រង្ាញ វាយតម្លៃ  
វាស់ផវង បតរួតពតិនតិតាយ នតិងរាយការណ៍ ្្ថុងផ្រ្រ្រទរចនាស្្័ន្ធស្បស្រ
ជា្ួយនរឹងអភតិបាល្តិច្ចសបមា្រ់បតរួតពតិនតិតាយ។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់
្តិនរំពរឹងលុ្រ្រំបាត់នូវរាល់ហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការបានទាំាងអស់ជនាះជទ  
្រ៉ុផន្ជែើ្ាបីធានាថា ហានតិភ័យផែលអាចជ្ើតជ�ើងទាំាងជនាះបតរូវបាន 
បគ្រ់បគងជៅ្្ថុង្ប្តិតទា្ររា្ផែលអាចអនុវត្បាន្លប្រជយេន៍
ទទួលបានពីការវាស់ផវងការបគ្រ់បគងហានតិភ័យបតរូវជលើសពីការ 
ចំណាយជៅជលើការវាស់ផវងទាំងជនាះ។

  លផនែកព័ត៌មានវិទេយា៖ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មាន 
ហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន្ប្តិតទា្រ សបមា្រ ់
បពរឹត្តិការណ៍នានាផែលទា្់ទងនរឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទាយា ផែល 
ជ្ើតជចញពីការអនុវត្្តិនបានល្អជលើការបគ្រ់បគងផ្ផប្រ 
ផ្្ន្ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទាយា។

  ការលកលែងបនលែំកផទៃក្នុង និងអំជពើពុករលួយ៖ ធនាគារ ជេ បរាស់  
រ៉ូយ៉ាល់ ្តិនអាចទទួលយ្បាននូវហានតិភ័យ សបមា្រ ់
អំជពើផ្លៃង្រនលៃំ ឬអំជពើពុ្រលួយទាំាងឡាយណា ផែលប្របពរឹត ្
ជដយ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ែ្លួនជ�ើយ។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ 
បានយ្ចតិត្ទុ្ដ្់្រំ្ុតជលើការជចាទប្រកាន់នូវរាល់ការ 
សងាេ័យពីការផ្លៃង្រនលៃំ ឬអំជពើពុ្រលួយ បព្ទាំាងជឆលៃើយត្រ 
ជដយជពញជលញ នតិងជដយជស្មើភាព ែូចផែលបាន្ំណត់ 
ជៅ្្ថុងប្្សីលធ្៌វិជា្ាេីវៈរ្រស់្រុគ្គលតិ្។

  ការលកលែងបនលែំលផនែកត្បតិបត្ិការ៖ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់  
្.្ មានហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន្ប្តិតទា្រ្រំ្ុត  
សបមា្រ់ហានតិភ័យការផ្លៃង្រនលៃំផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការ។ ការណ៍ជនះ 
រា្រ់្រញ្ូល ផ្្ន្ឥណទាន អាេីវ្្្ម្រ័ណ្ណ ជសវាធនាគាររា្ 
ប្រព័ន្ធអុតិនធឺណតិត ឬទប្ង់ជ្ាេងៗ មនការផ្លៃង្រនលៃំពីផ្្ន្ខាង 
ជបរៅ។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ អនុវត្នូវប្រព័ន្ធ្រជច្ច្វិទាយា 
្្ថុងវិស័យធនាគារ្រច្ថុ្រាបន្ន នតិងបតរួតពតិនតិតាយ ជែើ្ាបីកាត់្រន្ថយ 
ការ្រ៉ុន្រ៉ងផ្លៃង្រនលៃំ។

  ការត្េប់ត្េងព័ត៌មាន៖ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជ្រ្ជា្ាចតិត្ 
ធានាថា រាល់ព័ត៌មានរ្រស់ជយើងមានភាពពា្់ព័ន្ធ បតរឹ្បតរូវ 
ទាន់ជពលជវោ បព្ទាំងបតរូវបានរ្ាសាទុ្ នតិងបគ្រ់បគងឱាយបាន 
ស្បស្រជៅរា្ជគាលការណ៍រ្រស់ចាបា្រ់ នតិងតប្រូវការ 
អាេីវ្្្ម។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានហានតិភ័យផែល 
អាចទទួលយ្បាន្ប្តិតទា្រ្រំ្ុត សបមា្រ់ការសប្្រ 
សប្រួលមនែំជណើរការបគ្រ់បគង ការជប្រើបបាស់ព័ត៌មាន ការបគ្រ់ 
បគងព័ត៌មាន នតិងការជបាះពុ្្្ាសាយរ្រស់ជយើង។ ធនាគារ ្តិន 
អាចទទួលយ្បាននូវហានតិភ័យជលើការជប្រើបបាស់ព័ត៌មាន 
្តិនបានបតរឹ្បតរូវជនាះជ�ើយ។

 

 ហានិភ័យខែ�្នកប្រតិ្រត្តិរាម 
ហានតិភ័យផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិរា្ គឺជាភាពផែលអាចជ្ើតមានជ�ើង នតិង 
ជា្ល្រ៉ះពាល់មនបពរឹត្តិការណ៍ណា្ួយផែល្រណា្ាលឱាយមានការែ្ 
ខាន្្ថុងការប្រតតិ្រត្តិរា្ចាបា្រ់ ្រទ្រាបញ្ញត្តិ ប្្ប្រតតិ្រត្តិ នតិង្រទដ្ាន 
្្ថុងវិស័យធនាគារ នីតតិវិធី នតិងជគាលនជយបាយម្្ទ្្ថុង នតិង 
ជគាលការណ៍មនអភតិបាល្តិច្ចល្អ ផែលអនុវត្ចំជពាះអាេីវ្្្មរ្រស់ 
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។

  ហានិភ័យលផនែក្េបាប់៖ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ទទួល 
ស្ាល់ថា ការែ្ខាន្្ថុងការរ្ាសាឱាយបាននូវស្ានភាព្ួយ 
ផែល្តិនទទួលយ្ហានតិភ័យ ជទាះ្រី្្ថុង្ប្តិតណា្៏ជដយ  
សបមា្រ់ហានតិភ័យផ្្ន្ចាបា្រ់ អាច្រណា្ាលឱាយមានលទ្ធ្ល 
ផែលអាច្រជងកើតឱាយមានហានតិភ័យជាប្រព័ន្ធ នតិង្ល្រ៉ះពាល ់
យ៉ាងធងៃន់ធងៃរ។ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជ្រ្ជា្ាចតិត្ែ្ស់្្ថុង 
ការប្រតតិ្រត្តិរា្ចាបា្រ់ ្រទ្រាបញ្ញត្តិ ប្្ប្រតតិ្រត្តិ នតិង្រទដ្ាន 
្្ថុងវិស័យធនាគារ ្៏ែូចជាជគាលនជយបាយម្្ទ្្ថុង នតិង 
ជគាលការណ៍អភតិបាល្តិច្ចល្អ។ រាល់ការ្តិនប្រតតិ្រត្តិរា្្រទ 
្រាបញ្ញត្តិផែលបតរូវបានរ្ជ�ើញ នរឹងបតរូវបានជដះបសយជា 
្រនាាាន់ រា្ភាពជា្់ផស្ងផែលអាចជធវើជៅបាន។ ធនាគារ  
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ពុំទទួលយ្ហានតិភ័យ ជទាះ្រី្្ថុង្ប្តិត 
ណា្៏ជដយ ចំជពាះការ្រំពានជដយជចតនាជៅជលើរាល់ 
ល្ខេែណ្ឌតប្រូវរ្រស់ចាបា្រ់ ឬ្រទ្រាបញ្ញត្តិជនាះជ�ើយ។

  ហានិភ័យលផនែកអភិបាលកិ្ចេ៖ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់  
ទទួលស្ាល់ថា ការែ្ខាន្្ថុងការរ្ាសាឱាយបាននូវស្ានភាព 
្ួយផែល្តិនទទួលយ្ហានតិភ័យ ជទាះ្រី្្ថុង្ប្តិតណា្៏ 
ជដយ សបមា្រ់ហានតិភ័យផ្្ន្អភតិបាល្តិច្ច អាច្រណា្ាលឱាយ 
មាន្ល្រ៉ះពាល់ជៅែល់ជ្្រិ៍ជ្្ាះ នតិងស្ថតិរភាពរ្រស់ 
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្.្ រួ្ជា្ួយនរឹងការទទួលរង 
នូវការចាត់វិធានការរា្្្ូវចាបា្រ់ណា្ួយ្ងផែរ។ 

  ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានប្្រែណ្ឌអភតិបាល្តិច្ច 
ជគាលនជយបាយ នីតតិវិធី ប្រព័ន្ធែ៏រឹងមាំ បព្ទាំងសវន្្្ម 
ប្រ្្រជដយប្រសតិទ្ធភាព ជែើ្ាបីកាត់្រន្ថយហានតិភ័យទា្់ទង 
នរឹងការបតរួតពតិនតិតាយ នតិងការបគ្រ់បគង្រទដ្ាន បព្ទាំងចាបា្រ ់
នានាផែលអនុវត្ចំជពាះធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។

ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលជពារជពញជៅ
ជដយ្រទពតិជសធន៍ជបចើនឆ្ាំ រួ្ទាំងគណៈ្មា្ាធតិការ ជ្ាេងៗ ផែល
េួយែល់ការបតរួតពតិនតិតាយប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្មទាំាង្ូល។ ធនាគារ 
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ មានប្្ប្រតតិ្រត្តិែំជណើរការផែលបតរឹ្បតរូវ  
នតិងស្បស្រ នីតតិវិធី្្ថុងការផច្រំផល្ព័ត៌មាន ល្ខេន្តិ្ៈប្ុ្ហ៊ុន 
គុណតម្លៃស្ូលរ្រស់ធនាគារ ជា្ួយនរឹងការធានាឱាយមានការ 
ប្រតតិ្រត្តិរា្បតរឹ្បតរូវ។ 

 ហានិភ័យ្រុគគលិក 
ហានតិភ័យ្រុគ្គលតិ្ សំជៅជលីរាល់ការចំណាយទាំងឡាយណា 
ផែលជ្ើតមានជ�ើងជដយសរ្ល្រ៉ះពាល់ជៅកាន់្រុគ្គលតិ្រ្រស់ 
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ។ ហានតិភ័យចំ្រងៗ ផែលពា្់ព័ន្ធនរឹង 
្រុគ្គលតិ្ នតិងវ្រាបធ្៌រ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ រួ្មាន ៖

  សមត្ថភាពបុេ្គលិក — ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ពរឹងផ្្អ្ 
ជៅជលើ្រុគ្គលតិ្ផែលជពារជពញជៅជដយឆន្ទៈ ជទពជកាសលាយ 
ចប្ុះ នតិងគុណភាពែ្ស់ ជែើ្ាបីអនុវត្្ុែងរនី្ួយៗរ្រស ់
ែ្លួន។ ជយីងមានជគាល្រំណង ្រជងកើតនូវ្ររិយកាសការងរ 
្ួយ ផែល្រុគ្គលតិ្បតរូវបានជលើ្្្្ស់្្ថុងការ្រជញ្ចញនូវ 
ស្ត្ថភាពរ្រស់ពួ្ជគជអាយបានជពញជលញ។

  ត្កមសីលធម៌បុេ្គលិក — ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ រំពរឹង 
ទុ្ថា ្រុគ្គលតិ្ប្រកាន់ខា្ា្រ់នូវសុចរិតភាពែ្ស់ ែតិតែំ្រំជពញ 
ការងរ នតិងទទួលបានលទ្ធ្លយ៉ាងល្អប្រជសីរ បព្ទាំង 
ជលើ្ស្លួយនូវ្លប្រជយេន៍រួ្្ងផែរ។ ហានតិភ័យផែលអាច 
ទទួលយ្បានសបមា្រ់ឥរិយ្រថផែល្តិន្រំជពញរា្ 
សដេង់ដរជនះ គឺស្ថតិត្្ថុង្ប្តិតទា្រ្រំ្ុត។ ធនាគារ ជេ បរាស់ 
រ៉ូយ៉ាល់ នរឹងចាត់វិធានការធងៃន់ធងៃរ នូវរាល់ការ្រំពានប្្ 
សីលធ្៌ នតិងវិជា្ាេីវៈរ្រស់ធនាគារ។

  សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងរ — ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់  
ជ្រ្ជា្ាចតិត្្រជងកើត្ររិយកាសការងរប្រ្្រជដយសុវត្ថតិភាព 
សបមា្រ់្រុគ្គលតិ្រ្រស់ជយើង ផែលពួ្គាត់ទទួលបានការ 
ការពារ ពីជបគាះថា្ា្់ទាំាងផ្្ន្រាងកាយ ឬ្្ូវចតិត្។ ហានតិភ័យ 
ផែលអាចទទួលយ្បានមាន្ប្តិតទា្រ្រំ្ុត សបមា្រ់រាល ់
ការអនុវត្ ឬឥរិយ្រថ ផែលបតរូវបានរំពរឹងថានាំឱាយ្រុគ្គលតិ្ 
មានជបគាះថា្ា្់ជៅអំឡថុងជពល្រំជពញការងរ។ 

ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ    ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ
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អ្ន្ឧ្ញ៉ា គតិត ជ្៉ង គឺជាប្រធានប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល នតិងជាអគ្គនាយ្ប្រតតិ្រត្តិរ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន Royal 

Group ។ អ្ន្ឧ្ញ៉ា គឺជា្រុគ្គលសំខាន់្ួយរូ្រ ផែលស្ថតិតជៅពីជបកាយការនាំយ្ប្ុ្ហ៊ុន នតិងវិនតិជយគតិន 
អន្រជាតតិ្្កាន់ប្រជទស្្្ថុជា។ រា្រយៈការចងស្្័ន្ធជា្ួយនរឹងប្ុ្ហ៊ុនស្ល្ន្ុែ អ្ន្ឧ្ញ៉ា 
្៏បាននាំ្្នូវ ប្ុ្ហ៊ុនផែល្្ល់ជសវា្្្មលំដ្រ់អន្រជាតតិ្ួយចំនួនែូចជា វិស័យទូរគ្នាគ្ន៍ ប្រព័ន្ធ 
្ាេពវ្ាសាយ អ្រ់រំ ធនាគារនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ ធានារា៉ា្រ់រង ែរឹ្េញ្ូន ្លតិតថា្ពលអគ្គតិសនី នតិង្រែតិសណា្ារ្តិច្ច 
្ងផែរ។ អ្ន្ឧ្ញ៉ា គឺជាសហបគតិនជឆ្នើ្ែ៏្រុតិនប្រសពវ្ួយរូ្រ ផែលមានការជ្រដេជា្ាចតិត្ែ្ស់ ្្ថុងការអភតិវឌាឍ
ជសែ្ឋ្តិច្ចប្រជទស្្្ថុជា រា្រយៈការវិជយគ្ាាល់ពី្ររជទស។

អ្ន្ឧ្ញ៉ា គតិត ជ្៉ង មានតំផណងនតិងតួនាទីសំខាន់ៗជាជបចើនជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា រួ្មាន ប្រធានសភា 
ពាណតិេ្្្្ម្្្ថុជា ប្រធានសភាពាណតិេ្្្្មភ្នំជពញ នតិងជាតំណាងប្រជទស្្្ថុជា្្ថុងប្ុ្ប្ររឹ្ាសាជយ្រល់
ពាណតិេ្្្្មមនសមាគ្នអាស៊ាន។

អ្នកឧកញ៉ា គិត លម៉ង
ប្រធ្នបកុមប្រឹកសាភិបាល

ជោ្ Mark Hanna គឺជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងប្រតតិ្រត្តិការជាន់ែ្ស់អន្រជាតតិែ៏មាន 
្រទពតិជសធន៍្ួយរូ្រ។ ជោ្ Hanna បានចូលរួ្្រជប្ើការងរជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុន Royal Group  
កាលពីផែ្្កដ ឆ្ាំ 2007 នតិងមានទំនួលែុសបតរូវ្្ថុងការបគ្រ់បគងហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងែំជណើរការ 
អត្ថប្រជយេន៍អាេីវ្្្មចប្ុះរ្រស់បគុ្រ។ ្ុនជពលចូលរួ្្រជប្ើការងរជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុន Royal  

Group ជោ្ Hanna ធា្ា្រ់កាន់តួនាទីជា នាយ្ប្រត្តិ្រត្តិ ្៏ែូចជា នាយ្ប្រតតិ្រត្តិហតិរញ្ញវត្ថុ 
ជាជបចើនជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុនវិស័យទូរគ្នាគ្ន៍ នតិង្្្មន្សលប្រចាំតំ្រន់អាសុី។ 

ជោ្ Hanna បាន្រញ្ច្រ់ថា្ា្់្ររិញ្ា្របតផ្្ន្គណជនយាយ ជហើយជោ្្៏ជាសមាេតិ្វិទាយា 
ស្ានគណជនយាយ្របគ្រ់បគង្ងផែរ។

លោក  WILLIAM MARK HANNA 
អភិបាល

ជោ្ Chris Tiffin គឺជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិ ប្រតតិ្រត្តិការ រ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន Royal Group ជហើយជោ្
ធា្ា្រ់កាន់តួនាទី្ុែតំផណងជា នាយ្ប្រតតិ្រត្តិ ្៏ែូចជា នាយ្ប្រតតិ្រត្តិហតិរញ្ញវត្ថុជាន់ែ្ស់
ជាជបចើនជៅ្្ថុងស្ា្រ័ននានាជៅរា្្រណា្ាប្រជទសជាជបចើន (ទីប្ុងឡថុងែ៍ អាបហវតិ្ខាងតាបូង 
នីជហាេរីយ៉ា ជ្នយ៉ា មា៉ាជ�សុី នតិងប្រជទស្្្ថុជា) នតិងតំ្រន់នានា រួ្មានែូចជា ចប្ភព 
អង់ជគលៃស អាបហវតិ្ នតិងអាសុីអាជគ្នយ៍ ជាជែើ្។ ជោ្គឺជាអ្ន្េំនាញែ៏ពូផ្មា្ា្់ ផែលធា្ា្រ់មាន
តំផណងជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិជាន់ែ្ស់្ង ជាប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល្ង ជាង 20 ឆ្ាំ្្ជហើយជៅ 
្្ថុងស្ា្រ័នជ្ាេងៗ រួ្ទាំង វិស័យទូរគ្នាគ្ន៍ នតិងវិស័យជ្ាេងជទៀត្ងផែរ។

ជោ្ Tiffin គឺជាគណជនយាយ្រផែលមានការទទួលស្ាល់ Chartered Accountant  - CA(SA)  

ជហើយ្៏ជាសមាេតិ្ SAICA (វិទាយាស្ាន South African Institute of Chartered Accountants)   
សមាេតិ្ FCA នតិងសមាេតិ្ ICEAW (វិទាយាស្ាន Institute of Chartered Accountants 

England and Wales) ្ងផែរ។

លោក CHRISTOPHER  
DONALD TIFFIN  
អភិបាល

ជោ្ Toru Myochin បានចូលរួ្្រំជពញការងរជៅប្ុ្ហ៊ុន J Trust កាលពីផែ្តិថុនា ឆ្ាំ  
2015 ្្ថុងតំផណងជា នាយ្បគ្រ់បគងផ្្ន្អាេីវ្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ្្ថុងបសុ្ ប្ុ្ហ៊ុនជ្ នតិងបគ្រ់បគង
ប្រតតិ្រត្តិការប្ុ្ហ៊ុនស្្័ន្ធ។ បស្រជពលជនាះផែរ ជោ្្៏បតរូវបានផតងរាំងជាប្រធាន នតិងនាយ្
តំណាងប្ុ្ហ៊ុន្្ាសាន្ នតិងប្ុ្ហ៊ុនប្រព័ន្ធពត៌មានវិទាយាជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុនស្្័ន្ធ។

ជលើសពីជនះ ជោ្មាន្រទពតិជសធន៍ការងរជាង15ឆ្ាំ ជៅ្្ថុងវិស័យធនាគារល្់ែុំជៅធនាគារ  
Mizuho ែណៈផែលជៅ្្ថុង្រំជរីការជៅធនាគារ Shinsei ជោ្បានទទួល្រន្ថុ្ការងរជា 
នាយ្ជលើផ្្ន្្ួយចំនួនែូចខាងជបកា្៖ ផ្្ន្ល្់្្ថុងបសុ្ ផ្្ន្ល្់អចលនបទពាយ ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ
សុខាភតិបាល ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុជរៀ្រចំឥណទាននតិងសេីវ្្្នជ�ើងវិញជាជែើ្។

ជោ្ Myochin មាន្រទពតិជសធន៍ជាង 20 ឆ្ាំជៅ្្ថុងវិស័យធនាគារ នតិងមានចំជណះែរឹង 
ជប�បេះជៅ្្ថុងពតិភពធុរ្តិច្ច។ ជោ្បាន្រញ្ច្រ់ថា្ា្់្ររិញ្ា្របតផ្្ន្វិសវ្្្មជ្កានតិ្ពីស្ល
វិទាយាល័យ Sophia ្្ថុងទីប្ុងតូ្ាយូ ប្រជទសេ្រ៉ុន។

លោក TORU MYOCHIN  
អភិបាល

បកុមប្រឹកសាភិបាល
បកុមប្រឹកសាភិបាល  
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ជោ្ Makoto Kurokawa មាន្រទពតិជសធន៍ជាង 40 ្្ថុងវិស័យធនាគារ នតិងអភតិបាល្តិច្ច 
សេីវ្្្ម។ ្រនាាា្រ់ពីបានចូល្រជប្ើការងរជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុន J Trust  ជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2011 ជោ្ 
បាន្រំជពញការងរជាអភតិបាល នាយ្ប្រតតិ្រត្តិ អ្ន្ចាត់ការទូជៅផ្្ន្ជរៀ្រចំផ្នការសេីវ្្្ម  
នតិងអ្ន្បគ្រ់បគងទូជៅផ្្ន្ជហរញ្ញតិ្។ ពី្ុន្្ ជោ្បានកាន់តំផណងថា្ា្់ែរឹ្នាំជៅប្ុ្ហ៊ុន
លំដ្រ់ថា្ា្់អន្រជាតតិ ែូចជា Salomon Brothers Asia, ធនាគារ UBS ធនាគារ RBC នតិង 
ធនាគារ MUFJ ផែលជាធនាគារែ៏ធំ្រំ្ុតជៅប្រជទសេ្រ៉ុន្ងផែរ។

ជោ្បាន្រញ្ច្រ់ថា្ា្់្ររិញ្ា្របតពីស្លវិទាយាល័យតូ្ាយូ។

ជោ្ Kurokawa ធា្ា្រ់បាន្្ទសាេន្តិច្ចជៅប្រជទស្្្ថុជាជាជលើ្ែំ្រូងជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2005 

រា្រយៈ្្្មវិធីគាំពារ្ុមារ។ ចា្រ់រាំងពីជពលជនាះ្្ ជោ្បាន្្អជញ្ើញ្្ប្រជទស 
្្្ថុជាជាង 30 ែង្្ជហើយ។ ការ្្ាស់្រ្ូរគួរជអាយ្ត់សមា្ាល់ ផែលបានជ្ើតមានជ�ើងជៅ
្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា បានទា្់ទាញចំណា្រ់អារ្្មណ៏រ្រស់ជោ្ នតិងកាន់ផតជធវើជអាយជោ្ចង់
ចូលរួ្ចំផណ្្្ថុងការេួយអភតិវឌាឍ្រផន្ថ្ជទៀតជលើប្រជទសែ៏អស្ារាយ្ួយជនះ។

លោក  MAKOTO KUROKAWA 
អភិបាល

ជោ្ Ryuichi Atsuta គឺជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិហតិរញ្ញវត្ថុជាន់ែ្ស់ផែលមាន្រទពតិជសធន៍្ួយ
រូ្រ។ ជោ្ធា្ា្រ់បាន្រជប្ើការងរជៅ្្ថុងវិស័យធនាគារជាង 30 ឆ្ាំ្្ជហើយ ជហើយបានកាន់ 
តំផណងថា្ា្់បគ្រ់បគងសំខាន់ៗជាជបចើនជៅ្្ថុងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុស្ល។ គុណភាពែរឹ្នាំ 
នតិងេំនាញបគ្រ់បគងរ្រស់ជោ្ បានពាំនាំ្្នូវគុណតម្លៃែ៏អស្ារាយ្្ែល់ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល
មនធនាគារ J Trust Royal ជែើ្ាបីែរឹ្នាំការអភតិវឌាឍរ្រស់ស្ា្រ័នជនះ្រន្ជទៀត។

ជោ្ Atsuta ្រច្ថុ្រាបន្ន កាន់តួនាទីសំខាន់ៗជាជបចើនជៅ្្ថុង J Trust Group ែូចជាអគ្គនាយ្  
្្តន្ីប្រតតិ្រត្តិ អ្ន្បគ្រ់បគងទូជៅផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន J Trust នតិងជាប្រធាន ្៏ែូចជា 
នាយ្ប្រតតិ្រត្តិ រ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន NIHON HOSHOU Co., Ltd. ្ងផែរ។

លោក  RYUICHI ATSUTA  
អភិបាល

ជោ្ Fumio Iguchi បានចូល្រជប្ើការងរជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុន J Trust ជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2015 ្្ថុង 
ឋានៈជាប្រធានការិយល័យបតរួតពតិនតិតាយម្្ទ្្ថុង នតិងសវន្្្ម។ ្ុនជពលចូល្រជប្ើការងរជៅ 
្្ថុងធនាគារ J Trust ជោ្ធា្ា្រ់បានកាន់កា្រ់តំផណងជាន់ែ្ស់ នតិងថា្ា្់បគ្រ់បគងជាជបចើនជៅ 
្្ថុងផ្្ន្ជ្ាេងៗ ែូចជា ផ្្ន្បគ្រ់បគងបទពាយរ្រស់មា្ាស់ ផ្្ន្បគ្រ់បគង្ល្រ័បតផ្្ន្សវន្្្ម 
ជលើធុរ្តិច្ច ផ្្ន្ជរៀ្រចំផ្នការ ផ្្ន្ែំជណាះបសយហតិរញ្ញវត្ថុ ផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិរា្ ផ្្ន្្រជញ្ចញ 
ព័ត៌មាន នតិងសវន្្្មម្្ទ្្ថុងជៅរា្្រណា្ារធនាគារ នតិងប្ុ្ហ៊ុនធំៗរ្រស់ប្រជទសេ្រ៉ុន 
ែូចជា ប្ុ្ហ៊ុន Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Teradata Japan នតិងប្ុ្ហ៊ុន 
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management ។

ជៅប្ុ្ហ៊ុន J Trust ជោ្បាន្រជប ើ្ការងរជាសមាេតិ្ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល ជាអភតិបាល 
ជា្្តន្ីប្រតតិ្រត្តិ បតរួតពតិនតិតាយជលើនាយ្ដ្ានបតរួតពតិនតិតាយម្្ទ្្ថុង នតិងគណជនយាយ ្៏ែូចជា  
ការសជប្ចចតិត្រ្រស់អ្ន្បគ្រ់បគងប្រតតិ្រត្តិ។

ជោ្ មាន្រទពតិជសធន៍ជាង 40 ជៅ្្ថុងវិស័យធនាគារ នតិងហតិរញ្ញវត្ថុជា្ួយនរឹងចំជណះែរឹង 
ទូលំទូោយជៅ្្ថុងផ្្ន្ែុសៗគា្ាជាជបចើន។ ជោ្បាន្រញ្ច្រ់ថា្ា្់្ររិញ្ា្របតផ្្ន្វិសវ្្្ម 
ពីវិទាយស្ាន្រជច្ច្វិទាយាតូ្ាយូ។

លោក  FUMIO IGUCHI  
អភិបាល

ជោ្បសី Ratana Phurik-Callebaut គឺជាអ្ន្ពតិជបគាះជយ្រល់ជាន់ែ្ស់ផ្្ន្អភតិវឌាឍវិស័យ 
ឯ្េន។ ជោ្បសី គឺជាស្ា្រនតិ្ នតិងជាប្រធានសហគ្ន៍ Cambodia Community of  

Investment Professionals ផែលបាន្រជងកើតជ�ើងជៅ្្ថុងឆ្ាំ 2018 ជដយមានការគាំបទពី 
វិទាយាស្ាន CFA ។ ជោ្បសី បានចូលរួ្យ៉ាងស្ ្្ម ជៅ្្ថុងឆ្មនការចា្រ់ជ្ដេើ្អាេីវ្្្ម  
ការមច្នប្រឌតិត នតិង សហបគតិនភាពរា្្ូលដ្ាន។

ជោ្បសី មាន្រទពតិជសធន៍ជាង 15ឆ្ាំ ជៅ្្ថុងវិស័យវិនតិជយគជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា ផែល 
ជោ្បសី បាន្រំជពញការងរជៅ្្ថុង្ុែតំផណងជាជបចើនែូចជាមែគូបគ្រ់បគងការិយល័យ 
្ូលធនឯ្េន Cambodia Emerald នតិងជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិមនសភាពាណតិេ្្្្មអឺរ៉ុ្រប្រចា ំ
្្្ថុជា EuroCham Cambodia ។ ការងររ្រស់ជោ្បសីែំ្រូងគឺ ជៅទីប្ុងហាេឺជណវ ផែល 
ជោ្បសី្រំជពញការងរជាអ្ន្បគ្រ់បគង្ល្រ័បត្្ថុងធនាគារឯ្េន្ួយ នតិងជាជសែ្ឋ្តិច្ច 
វិទូជៅ UNCTAD។

ជោ្បសី Ratana គឺជាអ្ន្វិភាគហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានការទទួលស្ាល់ (CFA) ជហើយជោ្បសី 
បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្ាសាផ្្ន្ជសែ្ឋ្តិច្ចឧសាសាហ្្្ម នតិងពាណតិេ្្្្មអន្រជាតតិ នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ (ថា្ា្ ់
អនុ្រណ្ឌតិត) ពីស្លវិទាយាល័យ Pantheon-Sorbonne ទីប្ុងបា៉ារីស។

លោកបសី   

RATANA PHURIK-CALLEBAUT  
អភិបាលឯករាជយ

ជោ្ Simon Perkins បតរូវបានផតងរាំងជាអភតិបាលឯ្រាេាយរ្រស់ធនាគារ កាលពី 
ផែជ្ស ឆ្ាំ 2015 ។

ជោ្ Perkins ធា្ា្រ់មានប្រវត្តិជាជបចើនជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា ែំ្រូងជោ្ជាប្រធានតំ្រន ់
ឥណ្ឌូចតិនសបមា្រ់ Millicom International Cellular នតិងថ្មីៗជនះជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិរ្រស់ប្ុ្
ហ៊ុន Hello Axiata Company Limited ជៅ Axiata Group Berhad ។ ជោ្បាន្រជប្ើ 
ការងរជៅ្្ថុងតំ្រន់អាសុីជាង 25 ឆ្ាំ្្ជហើយ ជា្ួយនរឹង្ុែតំផណង្ួយចំនួនជា នាយ្ 
ប្រត្តិ្រត្តិ រ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន្រណា្ាញទូរគ្នាគ្ន៍ធំៗ ជៅ្្ថុងតំ្រន់ រួ្មាន ែូចជាធា្ា្រ់្រជប្ើការ
ងររយៈជពល្រីឆ្ាំជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុន Silk Telekom ជៅប្រជទសអូបសាាលី្ុនជពលបតល្រ់ 
្្តំ្រន់ឥណ្ឌូចតិនវិញ។

ជោ្ Perkins បាន្រញ្ច្រ់ថា្ា្់អនុ្រណ្ឌតិតផ្្ន្រែ្ឋបាលធុរ្តិច្ច (MBA) ពីស្លវិទាយាល័យ 
Warwick ជៅចប្ភពអង់ជគលៃស នតិង្ររិញ្ា្របតផ្្ន្វិទាយាសបស្ (BSc) First Class Honours 
ពីស្លវិទាយាល័យ្រជច្ច្វិទាយា Loughborough ចប្ភពអង់ជគលៃស។ ជោ្គឺជាវិសវ្រផែល
មានការ្រញ្ា្់ទទួលស្ាល់ពីប្ុ្ប្ររឹ្ាសាវិសវ្្្មចប្ភពអង់ជគលៃស នតិងវិសវ្រវិជា្ាេីវៈផែល 
មានការទទួលស្ាល់ជៅប្រជទសអូបសាាលី។ ជោ្គឺជាសមាេតិ្មនអ្ន្្រញ្ច្រ់ការសតិ្ាសាមន 
វិទាយាស្ានអភតិបាលប្ុ្ហ៊ុនមនប្រជទសអូបសាាលី។

លោក SIMON JOHN PERKINS   
អភិបាលឯករាជយ

បកុមប្រឹកសាភិបាល    បកុមប្រឹកសាភិបាល

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

29ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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អង្គនុយពីឆ្វេងទេស្តេំ
លេកសេី ប៉ុក  ភក្ី   
លេកសេី េក បូរ៉េន
លេកសេី ហង់ េួន ណារីរា

ឈរពីឆ្វេងទេស្តេំ
លេក ខៀវ សុភីណា  
លេក កេវ សូភី 
លេក មា៉េត់ សដាត
លេកសេី Yuko Miyazaki
លេក Toru Myochin       
លេក Makoto Kurokawa
លេក ឡេ សលី
លេក ហេង ភិរុណ  
លេក សុីសុវត្ថិ វីក
លេក Glenn Miller

គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ



លោកបសី YUKO MIYAZAKI    
នាយិកាខែ�្នកបគ្រ់បគងហានិភ័យ 

លោកបសី គក ្រូលរ៉ន   
នាយិកាខែ�្នកកិច្ចការចបា្រ់ និង មុ�ង្រប្រតិ្រត្តិរាម 

ជោ្ Makoto មាន្រទពតិជសធន៏ជាង 40 ឆ្ាំ ផ្្ន្វិស័យធនាគារ  
នតិងអភតិបាល្តិច្ចសេីវ្្្ម។ ្រនាាា្រ់ពីចូល្រជប្ើការងរជៅប្ុ្ហ៊ុន  
J Trust ្្ថុងឆ្ាំ 2011 ជោ្បានកាន់តំផណងសំខាន់ៗ្ួយចំនួនែូចជា 
អភតិបាល នាយ្ប្រតតិ្រត្តិ អ្ន្ចា្់ការទូជៅផ្្ន្ផ្នការសេីវ្្្ម 
នតិងរតនាគារជាជែើ្ (Corporate Planning Department General 

Manager and Treasury Department General Manager)  ។

ពី្ុនជោ្បានកាន់តំផណងជាអ្ន្ែរឹ្នាំជៅប្ុ្ហ៊ុនអន្រជាតតិ្ួយ 
ចំនួនែូចជា Salomon Brothers Asia, UBS, RBC នតិងធនាគារផែល
ធំជាងជគជៅប្រជទសេ្រ៉ុនគឺ MUFJ ។ 

ជោ្បាន្រញ្ច្រ់ថា្ា្់្ររិញ្ា្របតពីស្លវិទាយាេ្រ៉ុន (University  

of Tokyo) ។

ជោ្ Makoto បានជធវើទសាេន្តិច្ច្្ប្រជទស្្្ថុជាជលើ្ែំ្រូង្្ថុង 
ឆ្ាំ 2005 ្្ថុង្្្មវិធីបគាំបទ្ុមារ (the Support for Children  

program) ។ ្រនាាា្រ់ពីជនាះ្្ ជោ្ Makoto បានវិលបតល្រ់្្ 
ជលងប្រជទស្្្ថុជាវិញ្តិនតតិចជាង 30 ែងជនាះជទ។ ការ្្ាស់្រ្ូរគួរ 
ជអាយ្ត់សមា្ាល ់ផែល្ំពុងជ្ើតជ�ើងជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា  
បានទា្់ទាញចំណា្រ់អារ្្មណ៏រ្រស់ជោ្ នតិងកាន់ផតជធវើជអាយជោ្ 
ចង់ចូលរួ្ចំផណ្្្ថុងការេួយអភតិវឌាឍ្រផន្ថ្ជទៀតជលើប្រជទសែ ៏
អស្ារាយ្ួយជនះ។

ជោ្ Toru Myochin បានចូល្រជប្ើការងរជៅប្ុ្ហ៊ុន ជេ  
បរាស់ ជៅផែ្តិថុនា ឆ្ាំ 2015 ្្ថុងតំផណងជានាយ្បគ្រ់បគងផ្្ន្ 
អាេីវ្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ្្ថុងបសុ្ ប្ុ្ហ៊ុនជ្ នតិងបគ្រ់បគងប្រតតិ្រត្តិការ 
ប្ុ្ហ៊ុនស្្័ន្ធ។ បស្រជពលជនាះផែរ ជោ្បតរូវបានផតងរាំងជា 
ប្រធាន នតិងជានាយ្តំណាងរ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន្្ាសាន្ នតិងប្ុ្ហ៊ុន 
ប្រព័ន្ធពត៌មានវិទាយា ជៅ្្ថុងប្ុ្ហ៊ុនស្្័ន្ធ។

ជលើសពីជនះជៅជទៀត ជោ្មាន្រទពតិជសធន៍ជាង 15 ឆ្ាំ ្្ថុងវិស័យ 
ធនាគារផ្្ន្សេីវ្្្មជៅធនាគារ Mizuho ជហើយែណៈជពលជោ្
ជៅ្រជប្ើការងរជៅធនាគារ Shinsei ជោ្ធា្ា្រ់កាន់តំផណងជា 
ប្រធានបគ្រ់បគងនាយ្ដ្ានជ្ាេងៗ ែូចជា ផ្្ន្ល្់្្ថុងបសុ្ ផ្្ន្ 
ល្់អចលនបទពាយ ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់ផថទាំសុែភាព ផ្្ន្្រជងកើត 
សេីវ្្្ម នតិងរចនាស្្័ន្ធហតិរញ្ញវត្ថុ។

ជោ្ Myochin មាន្រទពតិជសធន៍ការងរជាង 20 ឆ្ាំ្្ថុងវិស័យ 
ធនាគារ នតិងមានចំជណះែរឹងជប�បេះជៅ្្នងពតិភពធុរ្តិច្ច។  
លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មលមកានិក ពីសាកលវិទ្យាល័យ 
Sophia ជៅទីប្ុងតូ្ាយូ ប្រជទសេ្រ៉ុន។

លោក TORU MYOCHIN   
នាយកប្រតិ្រត្តិ 

លោក MAKOTO KUROKAWA    
នាយកប្រតិ្រត្តិរង 

ជោ្បសី ្រូជរ៉ន ជាអ្ន្ែរឹ្នាំនាយ្ដ្ាន្តិច្ចការចាបា្រ់ នតិងប្រតតិ្រត្តិ 
រា្ ផែលមានតួនាទីបគ្រ់បគងហានតិភ័យផ្្ន្ចាបា្រ់ នតិងធានាឱាយបាន 
នូវការប្រតតិ្រត្តិរា្ ផែលជាការតប្រូវរ្រស់្រទ្រញ្ញត្តិនានា ្៏ែូចជា 
្រទដ្ានទាំងឡាយផែលទា្់ទងនរឹងការប្រឆំងការសមា្ាតបបា្់  
ហតិរញ្ញ្រាបទានជភរវ្្្ម នតិងការដ្់ទណ្ឌ្្្មផ្្ន្ជសែ្ឋ្តិច្ច/ពាណតិេ្្្្ម។  
ជបរៅពីជនះ ជោ្បសី ្រូជរ៉ន ្៏ជាជលខាធតិការធនាគារ ទទួល្រន្ថុ្ 
ផ្្ន្សប្្រសប្រួលការងរអភតិបាល្តិច្ច ជដយជធវើការទា្់ទងជដយ
្ាាល់ជា្ួយនរឹងប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលរ្រស់ធនាគារ្ងផែរ។

កាលពីឆ្ាំ 2019 ជោ្បសី ្រូជរ៉ន បតរូវបានចាត់្រញ្ូល្្ថុង្រញ្ី  
Legal 500’s GC Powerlist 2019 ថាជាមា្ា្់្្ថុងចំជណា្អ្ន្ចាបា្រ ់
ប្រចាំប្ុ្ហ៊ុនផែលមានឥទ្ធតិពល នតិង គំនតិតមច្នប្រឌតិតែ្ស់្រំ្ុតជៅ 
្្ថុងតំ្រន់អាសុីអាជគ្នយ៍។  

ជោ្បសី ្រូជរ៉ន បានទទួលភាពរី្ចជប្ើន នតិងភាពជលចជធា្ាផ្្ន្ 
វិជា្ាេីវៈជៅធនាគារជនះ។ ជោ្បសី បានចូល្រជប្ើការងរែំ្រូងជៅ 
ផែ្តិថុនា ឆ្ាំ 2012 ្្ថុងតំផណងជាប្រធានផ្្ន្រែ្ឋបាលអតតិថតិេន 
ស្ា្រ័ន នតិងអាេីវ្្្ម ជហើយជោ្បសី ្រូជរ៉ន ្រន្ទទួលបានតួនាទ ី
បគ្រ់បគងសំខាន់ៗជាជបចើន ្ុនជពលបតរូវបានចាត់រាំងឱាយែរឹ្នាំនាយ្
ដ្ាន្តិច្ចការចាបា្រ់ នតិងប្រត្តិ្រត្តិរា្ កាលពីផែវិច្តិកា ឆ្ាំ 2018 ។  
្ុនជពលចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជោ្បសី 
បានទទួល្រទពតិជសធន៍ ការងរយ៉ាងជបចើនទា្់ទងជៅនរឹងវិស័យ 
ចាបា្រ់ នតិងការអ្រ់រំ។ 

ជោ្បសី ្រូជរ៉ន បានទទួលសញ្ា្របត្រណ្ឌតិត នតិងអនុ្រណ្ឌតិតផ្្ន្ 
នីតតិសបស្ ពីស្លវិទាយាល័យ Nagoya ប្រជទសេ្រ៉ុន នតិងសញ្ា
្របត្ររិញ្ា្របតផ្្ន្នីតតិសបស្ពីស្លវិទាយាល័យភូ្តិន្ទនីតតិសបស្ 
នតិងវិទាយាសបស្ជសែ្ឋ្តិច្ច ជៅប្រជទស្្្ថុជា នតិងស្លវិទាយាល័យ 
Lumière Lyon II រ្រស់ប្រជទសបារាំាង។

ជោ្បសី Yuko Miyazaki បានចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជេ  
បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្្ថុងតំផណងជានាយ្ផ្្ន្បគ្រ់បគងហានតិភ័យ ្្ថុងផែ 
្ញ្ា ឆ្ា2ំ019 ជដយជោ្បសីមាន្រទពតិជសធន៍ទូលំទូោយ 
ជធវើការជៅធនាគារអន្រជាតតិ រួ្មានប្រជទសេ្រ៉ុន នតិងសហរែ្ឋអាជ្រិច  
រយៈជពលជាង 20 ឆ្ាំ ខាងផ្្ន្ឥណទាននតិងហានតិភ័យ នតិងផ្្ន្ 
អភតិវឌាឍន៍អាេីវ្្្ម។ ្រច្ថុ្រាបន្នជនះ ជោ្បសី ្ំពុងែរឹ្នាំប្ុ្ការងរ
ផ្្ន្ហានតិភ័យ ផែលមានឯ្ជទស្្ថុងការវិភាគហានតិភ័យឥណទាន 
រួ្មាន ការអនុ្័តជលើសំជណើឥណទាន នតិងការបគ្រ់បគង្ល្រ័បត 
នតិង្ុែងរជសវា្្្ម្្ល់ឥណទាន ្៏ែូចជា ហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការ។ 
្្ថុងតួនាទីជាប្រធានគណៈ្មា្ាធតិការបគ្រ់បគងហានតិភ័យ (RMC)  
ជោ្បសីមានតួនាទីែរឹ្នាំ្្ថុងការរា្ដន នតិងបតរួតពតិនតិតាយឱាយបាន 
្៉ត់ចត់ជៅជលើហានតិភ័យឥណទាន ទី្ាសារ នតិងប្រតតិ្រត្តិការ ជែើ្ាបីធានា
បាននូវភាពបស្រគា្ារវាងយុទ្ធសបស្អាេីវ្្្ម នតិងរបាយការណ៍ 
ហានតិភ័យផែលអាចទទួលយ្បាន។ ជោ្បសី Yuko ្៏ជាសមាេត្ិ  
មនគណៈបគ្រ់បគងប្រតតិ្រត្តិ រ្រស់ប្ុ្ហ៊ុន្ងផែរ។

ជោ្បសី Yuko បានទទួលសញ្ា្របតអនុ្រណ្ឌតិត ផ ្្ន្វិទាយាសបស្
ឯ្ជទសហតិរញ្ញវត្ថុ ជៅស្លវិទាយាល័យ George Washington 
្ររិញ្ា្របតផ្្ន្ជសែ្ឋ្តិច្ច ពីស្លវិទាយាល័យ Michigan State ជៅ 
សហរែ្ឋអាជ្រិ្។ ជោ្បសី ្៏ធា្ា្រ់កាន់្ុែតំផណងសំខាន់ៗជាជបចើន
ជៅរា្្រណា្ាធនាគារ នតិងប្ុ្ហ៊ុន្ួយចំនួន ែូចជា ធនាគារ  
Tokyo Star ប្ុ្ហ៊ុន Moody’s Analytics ធនាគារ Aozara 
ប្ុ្ហ៊ុន Bear Stearns នតិងប្ុ្ហ៊ុន Freddie Mac ។

គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ
គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ  
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ជោ្ ភតិរុណ ចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជៅផែ្ុ្្ភៈ ឆ្ាំ 2012  
ជោ្បានែតិតែំជរៀនសូបត នតិងបតរូវបាន្រណ្ដះ្រណា្ាលជា្ួយនរឹង្រទ 
ពតិជសធន៍ជាជបចើន្្ថុងផ្្ន្បគ្រ់បគងឥណទាននតិង្ូលធនផ្្ន្ទំនា្ ់
ទំនង នតិងផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការពាណតិេ្្្្ម ពា្់ព័ន្ធជៅនរឹងសេីវ្្្ម នតិង
ស្ា្រ័នធនាគារអន្រជាតតិ ជហើយ្រនាាា្រ់្្ជទៀត ្៏ពបងី្្រផន្ថ្្រទ 
ពតិជសធន៍្្ថុងផ្្ន្សេីវ្្្មខា្ាត្ណា្ាល ផែល្ំពុងរី្ែុះដល។

ជោ្បាន្ដេល់ នតិងសតិកា្ាសោជៅកាន់អតតិថតិេនជាជបចើន បព្ទាំង 
សហគ្ន៍ជៅជលើផ្្ន្ចំជណះែរឹងហតិរញ្ញវត្ថុហតិរញ្ញ្រាបទានពាណតិេ្្្្ម 
នតិងការបគ្រ់បគងសច់បបា្់ នតិងផថ្ទំាងេំរុញរជ្រៀ្រវីរៈមនផ្្ន្ 
្រជច្ច្វិទាយា ធនគារសបមា្រ់សេីវ្្្ម្្ថុងបសុ្ នតិងប្ុ្ហ៊ុនអន្រជាតតិ 
្ងផែរ។

្រនាាា្រ់ពីអន្រកាល ជោ្ ភតិរុណ បតរូវបានផតងរាំងជានាយ្ផ្្ន្ 
ប្រតតិ្រត្តិការពាណតិេ្្្្មផែល្ំពុងែរឹ្នាំ នតិង្សងជ�ើងវិញនូវ 
ស្ត្ថភាពធនាគារ ទាំងផ្្ន្ហតិរញ្ញ្រាបទានពាណតិេ្្្្ម នតិងផ្្ន្ 
ការទូរទាត់ នតិងការបគ្រ់បគងសច់បបា្់។ 

ជោ្ ភតិរុណ បាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្ា្របតផ្្ន្ជសែ្ឋ្តិច្ចអភតិវឌាឍន៍ នតិងផ្្ន្ 
េំនាញអ្រ់រំជាភាសអង់ជគលៃស នតិងទទួលបានអាហារូ្រ្រណ៍្្្ម
វិធីសតិ្ាសា Association of Chartered Certified Accountants 

“ACCA”។ សបមា្រ់ថា្ា្់សតិ្ាសា្ប្តិតេំនាញ ជោ្បាន្រញ្ច្រ់់ពីរវគ្គ 
ប្រ្្រជដយជជាគេ័យជៅទីប្ុងហុង្ុងគឺ Advanced Working 

Capital Management នតិង Certificate in International Cash 

Management ពីសំណា្់ Association of Corporate Treasurers  
(ACT) ផែលជាស្ា្រ័នមនសេីវ្្្មហតិរញ្ញតិ្ប្រចាំជៅចប្ភពអង់ជគលៃស។  
ជោ្្៏បតរូវបានចាត់រាំងឱាយចូលរួ្្្្មវិធីរយៈជពល 14 មថងៃជា្ួយ 
នរឹងប្ុ្ការងរ បគ្រ់បគង្លតិត្លប្រតតិ្រត្តិការពាណតិេ្្្្មបព្ទាងំ 
ប្ុ្្រជច្ច្វិទាយាសបមា្រ់សេីវ្្្ម ជៅទីប្ុងផ្ល្រ៊នប្រជទសអូបសាាលី  
សបមា្រ់ការជ្្ទរចំជណះែរឹង នតិងការបតរួសបរាយវិស័យ្រជច្ច្វិទាយា 
ធនាគារ។

ជោ្បសី ភ្ដេី មានតំផណងជានាយ្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុជៅធនាគារ  
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ផែលពី្ុនបតរូវបានជគស្ាល់ថា ជាធនាគារ ANZ  

Royal ។ ជោ្បសីមានតួនាទីបតរួតពតិនតិតាយជលើលទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុទូជៅ 
រ្រស់ធនាគារ ជរៀ្រចំទតិសជៅបស្រគា្ារវាងជគាលជៅហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង 
ែំជណើរការអាេីវ្្្ម ជែើ្ាបីគាំបទនូវយុទ្ធសបស្ នតិងវឌាឍនភាពអាេីវ្្្ម  
្៏ែូចជា បគ្រ់បគងជលើអភតិបាល្តិច្ចផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ ជែើ្ាបីធានាឱាយបាននូវ 
ការអនុជោ្រា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ្្ថុងបសុ្ ស្ង់ដរគណជនយាយរ្រស ់
ប្ុ្ហ៊ុនជ្ នតិងស្ង់ដរគណជនយាយរ្រស់ប្រជទស្្្ថុជា ។

ជោ្បសីបានចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ANZ Royal ជៅផែឧសភា  
ឆ្ាំ 2008 ្្ថុងតំផណងជា ប្រធានផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងបតរូវបានផតង 
រាំងជានាយ្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ្្ថុងផែជ្ស ឆ្ា2ំ010 ។ ្ុនជពលចូល 
្រជប្ើការងរជា្ួយធនាគារ ជោ្បសីធា្ា្រ់ជាសវន្រឯ្រាេាយជៅ 
ប្ុ្ហ៊ុន KPMG Cambodia នតិងជាប្រធានគណជនយាយបគ្រ់បគងជៅ 
ប្ុ្ហ៊ុន British Tobacco (Cambodia) ។

ជោ្បសីមាន្រទពតិជសធន៍ជាង 17 ឆ្ាំ ្្ថុងវិស័យជ្ាេងៗ រួ្មាន៖ 
សវន្្្ម ធនាគារនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងផ្្ន្េំនួញ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា ។  
ជលើសពីជនះជទៀត ជោ្បសីមាន្រទពតិជសធពតិជសស្្ថុងផ្្ន្ Merger  

& Acquisitions (M&A) រា្រយៈការែរឹ្នាំ នតិងបគ្រ់បគងគជបមាង្្ាស់
្រ្ូរពីធនាគារ ANZ Royal ្្ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ សបមា្រ់ 
ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលការ្្ាស់្រ្ូរជនះប្របពរឹត្តិជៅជដយជជាគេ័យ ។

ជោ្បសីបាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្ា្របតផ្្ន្គណជនយាយ នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ ជៅ 
ស្លវិទាយាល័យជាតតិបគ្រ់បគង (NUM) នតិងជាសមាេតិ្មនសមាគ្ 
គណជនយាយ្រអាេីពមនប្រជទសអូបសាាលី (CPA Australia) នតិង  
វិទាយាស្ានគណជនយាយ្រអាេីពមនប្រជទសអូបសាាល ី( IPA) ។

ជោ្ សុភីណា បានចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ រាំងពីឆ្ាំ2005 
ជពលផែលធនាគារជនះ បានចា្រ់ជ្្ើ្ប្រតតិ្រត្តិការជបកា្ជ្្ាះ 
ធនាគារ ANZ Royal ជហើយ្រច្ថុ្រាបន្នជោ្កាន់តួនាទីជានាយ្ផ្្ន្
ទី្ាសារហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងស្ា្រ័នហតិរញ្ញវត្ថុ ជែើ្ាបីគាំាបទែល់ទំនា្់ទំនង 
ស្ា្រ័នហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង្ុែងររតនាគាររ្រស់ធនាគារ ្៏ែូចជា ការ្្ល ់
ជសវា្្្មរូ្រតិយ្រ័ណ្ណអន្រជាតតិ សបមា្រ់អតតិថតិេន្រុគ្គល អាេីវ្្្ម 
នតិងសេីវ្្្ម។

ជា្ួយនរឹង្រទពតិជសធន៍ជាង 15 ឆ្ាំ ជៅធនាគារផែលជោ្បាន 
ចា្រ់ជ្្ើ្ជធវើការ្្ថុងតួនាទីជ្ាេងៗ ែូចជា ជៅផ្្ន្ជសវាធនាគារ 
សបមា្រ់្រុគ្គល ្្ថុងតំផណងជាប្រធានបគ្រ់បគងសខា ប្រធានជាន់ែស្់ 
ផ្្ន្្្្ចីទតិញ្្ទះ នតិងជបកាយ្្ ជោ្បាន្្ាស់តួនាទីជៅកាន់ផ្្ន្ 
សេីវ្្្មធនាគារ នតិងទី្ាសារ នតិងស្ា្រ័នហតិរញ្ញវត្ថុ។ ជោ្បតរូវបាន 
ផតងរាំងជាសមាេតិ្មន គណៈបគ្រ់បគងប្រតតិ្រត្តិធនាគារ រាំាងពីមថងៃទី 1  
ផែលធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ចា្រ់ជ្្ើ្ែំជណើរការ ្្ថុងផែ 
សីហា ឆ្ាំ 2019 ។

ជដយសាាត់េំនាញផ្្ន្ភាសអង់ជគលៃស ភាសចតិន នតិង ភាសផែ្មរ 
ជោ្សុភីណា បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្ាសាផ្្ន្ ជសែ្ឋ្តិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ ព ី
ស្លវិទាយាល័យ Guangxi ជៅប្រជទសចតិនរា្រយៈអាហារូ្រ្រណ៍
រ្រស់រដ្ាភតិបាលចតិន។

ជោ្ សដត បានចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ 
(ផែលជាអតីតធនាគារ ជអ អតិន ហាេតិត រ៉ូយ៉ាល់) ជៅ្្ថុងផែសីហា  
ឆ្ាំ 2008 ជៅនាយ្ដ្ានធនធាន្នុសាេ ។ អំឡថុងជពលផែលជោ្
្រជប្ើការងរជា្ួយធនាគារ ជោ្ទទួលបានឱកាស្្ថុងការពបងី្
នូវការទទួលែុសបតរូវការងររ្រស់ជោ្ នតិងទទួលបានការែំជ�ើង 
តួនាទីជ្ាេងៗ ជាជបចើនែូចជា តួនាទីជាប្រធានផ្្ន្្រណ្ដះ្រណា្ាល  
នតិងការអភតិវឌាឍ ទីប្ររឹ្ាសាផ្្ន្ធនធាន្នុសាេ ប្រធានផ្្ន្ធនធាន 
្នុសាេ ជហើយបតរូវបានផតងរាំងជានាយ្ នាយ្ដ្ានធនធាន្នុសាេ
ជៅចុងឆ្ាំ 2016 ។ ជោ្ គឺជា្រុគ្គលតិ្មា្ា្់្្ថុងចំជណា្្រុគ្គលតិ្ 
ផែលមានជទពជកាសលាយែ្ស់្រំ្ុត ផ្្ន្ធនធាន្នុសាេរ្រស់ធនាគារ 
នតិងជាស្ខេីភាព្រញ្ា្់ពីជមាទនភាពមនការយ្ចតិត្ទុ្ដ្់រ្រស ់
ធនាគារ ជៅជលើការអភតិវឌាឍ្រុគ្គលតិ្រ្រស់ែ្លួន។ 

្ុនចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជោ្បាន 
ចំណាយជពលជាជបចើនឆ្ាំ ្រជប្ើការងរជៅរា្ស្លវិទាយាល័យ 
នតិងអង្គការជបរៅរដ្ាភតិបាលនានា ្រនាាា្រ់ពីជោ្បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្ាសា
រ្រស់ែ្លួន។ ជោ្ សដត ទទួលបានសញ្ា្របត្ររិញ្ា្របតផ្្ន្ 
បគ្រ់បគង នតិងសញ្ា្របតអនុ្រណ្ឌតិតផ្្ន្បគ្រ់បគងពាណតិេ្្្្មពីស្ល
វិទាយាល័យន័រតុន ប្រជទស្្្ថុជា។

្្ថុងរយៈជពល្រ៉ុនា្ានឆ្ាំ្នលៃង្្ជនះ ជោ្បានជ្ាាតការយ្ចតិត្ 
ទុ្ដ្់ជាខា្ាំងជៅជលើការអភតិវឌាឍស្ត្ថភាពែល់្រុគ្គលតិ្ រា្រយៈ 
ការេួយឱាយពួ្ជគ្រំជពញការងរបានល្អប្រជសើរ ្រជងកើតបានជា 
ភាពជពញចតិត្នរឹងការសជប្ចបានស្ាមែការងររ្រស់ែ្លួន នតិងឱកាស 
ការងរជាជបចើន។

លោក មា៉ាត់ សាោត   
នាយកខែ�្នកធនធ្នមនុសេ 

លោកបសី ្រ៉ុក ភក្តី    
នាយិកាខែ�្នកហិរញ្ញវត្ថុ 

លោក លហង ភិរុណ     
នាយកខែ�្នកប្រតិ្រត្តិការពាណិជ្ជកមម 

លោក ល�ៀវ សុភីណ្តា      
នាយកខែ�្នកទី�សារហិរញ្ញវត្ថុ 

គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ    គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ
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ជោ្ សុីសុវត្ថតិ វី្ បានចូល្រជប្ើការងរជៅ ធនាគារ ANZ Royal 
ជៅឆ្ាំ 2007 ជហើយជៅផត្រន្ការងររ្រស់ជោ្ជា្ួយធនាគារ 
រហូតែល់បតរូវបាន្រ្ូរជ្្ាះជៅជាធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ កាលពី 
ឆ្ាំ្ុន។ ្រច្ថុ្រាបន្នជនះ ជោ្មានតួនាទីែរឹ្នាំផ្្ន្ជសវាធនាគារ 
សបមា្រ់្រុគ្គល ទាំង14 សខារួ្មាន ផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារ Premier  

(Premier Banking) ផ្្ន្្្្ចីមានបទពាយ្រញ្ាំ នតិង្តិនមានបទពាយ្រញ្ា ំ 
ផ្្ន្ធានារា៉ា្រ់រងអាយុេីវិត ផ្្ន្វិភាគនតិងពតិនតិតាយ គុណភាព បព្ទាំង 
ផ្្ន្្រជប្ើជសវា្្្មអតតិថតិេនរា្ទូរស័ព្ទ 24 ជមា៉ាង្្ថុង្ួយមថងៃ/7 
មថងៃ្្ថុង្ួយសបាដាហ៍។

ជា្ួយនរឹង្រទពតិជសធន៍រយៈជពល 14 ឆ្ាំ ្្ថុងផ្្ន្ជសវាធនាគារ 
សបមា្រ់្រុគ្គល រួ្មាន តួនាទីជាប្រធានផ្្ន្ជសវា្្្មធនាគារ Premier  

(Premier Banking) ប្រធានបគ្រ់បគងសខា ប្រធានបគ្រ់បគងប្រចាំតំ្រន ់ 
នាយ្ផ្្ន្ធនាគារអតតិថតិេនជាន់ែ្ស់ (Affluent Banking) នតិងទទួល
បានការអនុវត្ការងរជៅប្រជទសសតិង្ហ្រុរី ្្ថុងផ្្ន្ជសវាធនាគារ 
សបមា្រ់្រុគ្គល។ ជោ្បតរូវបានផតងរាំងជានាយ្ផ្្ន្ជសវា្្្ម 
ធនាគារសបមា្រ់្រុគ្គល នតិងជាសមាេតិ្មនគណៈបគ្រ់បគងប្រតតិ្រត្តិជៅ
ផែ្ុ្្ភៈ ឆ្ាំ 2017 ។ ្រនាាា្រ់ពីទទួលបាន្រទពតិជសធន៍ជាង 10 ឆ្ាំ  
្្ថុងវិស័យធនាគារសបមា្រ់្រុគ្គលជៅប្រជទស្្្ថុជាជោ្ វី្ ទទួល
បានចំជណះែរឹងអំពីេំនាញមនការល្់ នតិងជសវា្្្មជ្ាេងៗ បព្ទាំង
យល់ែរឹងអំពីតប្រូវការហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់អតតិថតិេនបានយ៉ាងចាបាស់។

ជោ្ វី្ មានភាពសាាត់េំនាញផ្្ន្ភាសបារាំង ភាសអង់ជគលៃស 
នតិងភាសផែ្មរ។ ជោ្បានសតិ្ាសាេំនាញ ផ្្ន្ជសែ្ឋ្តិច្ច ជៅស្ល 
វិទាយាល័យ California Berkeley នតិងបានរស់ជៅជបរៅប្រជទសអស់ 
រយៈជពលជាជបចើនឆ្ាំ។ រា្រយៈ្្្មវិធី្រណ្ដះ្រណា្ាលរ្រស់ធនាគារ 
ជោ្បានកា្ាយជាអ្ន្សប្្រសប្រួលផ្្ន្ល្់ នតិងការបគ្រ់បគង 
ផ្្ន្ល្់ប្រចាំជៅធនាគារ្ងផែរ។

ជោ្បសី ណារីរា ជានាយតិកាផ្្ន្ធនាគារ 
សេីវ្្្ម ផែលទទួល្រន្ថុ្ការរី្ចជប្ើន  
នតិងបបា្់ចំជណញ ្ ៏ែូចជារ្ាសាបានគុណភាព
ឥណទាន ជៅ្្ថុងនាយ្ដ្ានជសវា្្្ម 
ធនាគារផ្្ន្សេីវ្្្ម។

ជោ្បសី ណារីរា បានចូល្រជប្ើការងរ
ជៅធនាគារកាលពីផែ្ញ្ា ឆ្ាំ 2005 ្្ថុង 
អំឡថុងជពលមនការ្រំជពញការងររ្រស់ែ្លួន 
ជាង១៥ឆ្ាំជា្ួយធនាគារ ជោ្បសីទទួល
បានតំផណងជាជបចើនផែលពា្់ព័ន្ធនរឹងការងរ 
ផ្្ន្ប្រតតិ្រតតិ្ការ ផ្្ន្បទបទង់ទំនា្់ទំនងជា
្ួយអតតិថតិេន នតិងផ្្ន្ទំនា្់ទំនង្ាាល ់
ជា្ួយអតតិថតិេន ។

្ុនជពលចូលរួ្ការងរជា្ួយធនាគារ
ជោ្បសី ណារីរា  ធា្ា្រ់មាន្រទពតិជសធន៍
ការងរជា្ួយនរឹងអង្គការ  World Vision 

International ធនាគារ Credit Agricole 

Indosuez Bank, នតិងប្ុ្ហ៊ុន Nestle 

Dairy Cambodia Co., Ltd  ។

ជោ្បសី ណារីរា ទទួលបាន្ររិញ្ា្របត
ជាន់ែ្ស់ផ្្ន្បគ្រ់បគងពាណតិេ្្្្មឯ្ជទស 
ហតិរញ្ញវត្ថុពីស្លវិទាយាល័យ Charles Sturt  
ជហើយអ្ន្បសីបាន្រពា្ា្រ់្ររិញ្ា្របតផ្្ន្បគ្រ់
បគងពាណតិេ្្្្មឯ្ជទសហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងធនាគារ  
ពីវិទាយាស្ានជាតតិបគ្រ់បគង នតិង្ររិញ្ា្របត្្
ពី្េាឈ្ណ្ឌលសតិ្ាសាបសវបជាវធនាគារ។  

ជបរៅពីការងរជៅធនាគារ J Trust Royal  

Bank ជោ្បសី ណារីរា ចូលរួ្យ៉ាងស្្្ម
្្ថុងសមាគ្ជាជបចើន ផែល្្ល់ការគាំបទ 
សហបគតិនបស្ីនតិង្រណា្ាញសង្គ្្ួយចំនួន។

ជោ្ ជឡា សលី បានចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារជៅផែឧសភា 
ឆ្ាំ 2005 នតិងបានកាន់តំផណងជាន់ែ្ស់្ួយចំនួន រួ្មាន  
្្តន្ីអភតិវឌាឍអាេីវ្្្មជាន់ែ្ស់ ប្រធានបគ្រ់បគងសខា ប្រធានបគ្រ ់
បគងប្រចាំតំ្រន់ នាយ្ផ្្ន្ឥណទាន្រុគ្គល នាយ្ប្រតតិ្រត្តិការ 
សដេីទី នតិងនាយ្ប្រតតិ្រត្តិការ។

ជៅផែសីហា ឆ្ាំ 2019 ជោ្បតរូវបានផតងរាំងជានាយ្ផ្្ន្ 
ប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ។ ្្ថុងតួនាទីជានាយ្ផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការ 
ជោ្មានការទទួលែុសបតរូវជលើផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារទាំង 
្ូល ផែលមាន្ុែងរនតិងភារ្តិច្ចជ្ាេងៗជាជបចើនរួ្មាន ប្រតតិ្រត្តិការ 
ហតិរញ្ញវត្ថុ្រុគ្គល ប្រតតិ្រត្តិការពាណតិេ្្្្ម & សេីវ្្្ម គជបមាង & 
ការ្រជងកើតថ្មី ការបគ្រ់បគងអចលនបទពាយ រែ្ឋបាល នតិងលទ្ធ្្្ម។

្ុនជពលចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជោ្ធា្ា្រ់ជាអ្ន្បគ្រ់បគង្្ថុង
វិស័យ្រែតិសណា្ារ្តិច្ច នតិងជាសបសាាចារាយថា្ា្់ឧត្្សតិ្ាសា។ 

ជោ្បានទទួល្ររិញ្ា្របតជាន់ែ្ស់ផ្្ន្អ្រ់រំ នតិង្រណ្ដះ្រណា្ាល 
ពីស្លវិទាយាល័យ Victoria ប្រជទសអូបសាាលី រា្រយៈអាហារូ្រ្រ
ណ៍ទីភា្ា្់ងរអូបសាាលីសបមា្រ់ការអភតិវឌាឍអន្រជាតតិ (AusAID) ។

ជោ្ សូភី បានចូល្រជប្ើការងរជៅ 
ធនាគារ រាំងពីឆ្ាំ 2006 ជហើយជោ្ 
បតរូវបានផតងរាំងជានាយ្ផ្្ន្ធនាគារ 
អាេីវ្្្មជៅឆ្ាំ 2019 ។ ជនះគឺជានាយ្ 
ដ្ានផែលជទើ្រនរឹង្រជងកើតថ្មី រ្រស់ធនាគារ 
ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជដយជ្ាាតសំខាន់ជលើ 
វិស័យសហបគាសធុនតូចនតិង្ធាយ្ ជៅ 
ប្រជទស្្្ថុជា។ ជោ្ សូភី ែរឹ្នាំប្ុ្ 
ការងរផ្្ន្ទំនា្់ទំនងធនាគារអាេីវ្្្ម  
ផែលជធវើការយ៉ាងស្្្មជា្ួយនរឹងអតតិថតិេន  
ជែើ្ាបី្រំជពញតប្រូវការរ្រស់ពួ្គាត់ទា្់ទង 
ជៅនរឹងែំជណាះបសយធនាគារ ទាំាងការ 
្្ល់បបា្់្្្ចី នតិងបបា្់្រជញ្ញើ។

ចា្រ់រាំងពីចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ្្ថុង 
ឆ្ាំ 2006 ្្ជោ្ សូភី គឺជាធនាគារិ្ 
មា្ា្់ែ៏មាន្រទពតិជសធន៍ ផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការ 
្្ល់្្្ចី នតិងប្រតតិ្រត្តិការទូទាត់បបា្់ ផ្្ន្ 
លំហូរការងរ នតិងសវ័យប្រវត្តិ្្្ម ្៏ែូចជា 
ការបគ្រ់បគង នតិងប្រតតិ្រត្តិគជបមាងធំៗ្ួយ 
ចំនួន្ងផែរ។ ជោ្ សូភី ្៏ធា្ា្រ់្រំជពញ 
ការងរ នតិងចូលរួ្វគ្គ្រណ្ដះ្រណា្ាលជៅរា្
្រណា្ាប្រជទស្ួយចំនួនែូចជា ប្រជទស 
សតិង្ហ្រុរី ឥណា្ា ្ីយ៉ាន់មា៉ា នតិងឡាវ ផែលជា
ផ្្ន្្ួយមនការ្រំជពញភារ្តិច្ចជបរៅប្រជទស 
រ្រស់ធនាគារ។ ្ុនជពល្នចូល្្ថុង 
វិស័យធនាគារជោ្ សូភី ធា្ា្រ់ជាប្រធាន 
នាយ្ដ្ាន្រណ្ដះ្រណា្ាល នតិងការប្រ�ង 
(រួ្ទាំងគជបមាងពតិជសសៗជាជបចើន) ជៅ 
្េាឈ្ណ្ឌលអូបសាាលី សបមា្រ់ការ 
្រណ្ដះ្រណា្ាល (ACE) ។

ជោ្ សូភី ទទួលបានសញ្ា្របតជាន់ែ្ស ់
ផ្្ន្បគ្រ់បគងពាណតិេ្្្្ម (MBA) ្ររិញ្ា្របត
ផ្្ន្គណជនយាយ នតិង្ររិញ្ា្របតអ្រ់រំផ្្ន្ 
ភាស្ររជទស (TEFL) ។

ជោ្ Glenn មានជែើ្្ំជណើត្្ពីទីប្ុង  
Melbourne ប្រជទសអូបសាាលី ជហើយជោ្
បានចូល្រជប្ើការងរជៅធនាគារ ជេ បរាស់  
រ៉ូយ៉ាល់ ជៅផែសីហា ឆ្ាំ 2019 ជដយកាន់
តំផណងជានាយ្ផ្្ន្ព័ត៌មានវិទាយា។   
ជោ្ Glenn ែរឹ្នាំប្ុ្េំនាញ្រជច្ច្ជទស
ផែលជ្ាាតច្ាបងជលើអតតិថតិេន ជហើយជោ្ 
្៏ទទួល្រន្ថុ្ជលើការបគ្រ់បគង្រជច្ច្វិទាយា 
ព័ត៌មានរ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ 
ទាំង្ូល្ងផែរ។ 

ជោ្ Glenn បាន្រំជពញការងរជាអ្ន្ 
្រជច្ច្ជទសព័ត៌មានវិទាយា្្ថុងវិស័យធនាគារ 
ទូទាត់បបា្់ នតិងវិស័យទូរគ្នាគ្ន៍អស ់
រយៈជពលជាង 30 ឆ្ាំ។ ជោ្ Glenn រស់ 
ជៅ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជារយៈជពលជាង 10 ឆ្ាំ  
បព្ទាំងបានឆលៃងកាត់្រទពតិជសធន៍ការងរ
ជា្ួយប្ុ្ហ៊ុនចំនួន 5 ្្ថុងវិស័យធនាគារ 
ជសវាទូទាត់បបា្់ នតិងទូរគ្នាគ្ន៍។

្ុែជពល្នជេើងចូល្រជប្ើការងរជៅ 
ប្រជទស្្្ថុជា ជោ្បានឆលៃងកាត់តំផណង 
ជាជបចើន្្ថុងរយៈជពលជាង 20 ឆ្ាំ ជា្ួយ 
នរឹងធនាគារ ANZ ជៅប្រជទសអូបសាាលី 
នតិងជៅតំ្រន់អាសុីបា៉ាសុីហវតិ្។

លោក សុីសុវត្ិ វីក    
នាយកខែ�្នកលសវាធនាគារសបមា្រ់្រុគគល 

លោក លោ សាលី      
នាយកខែ�្នកប្រតិ្រត្តិការ 

លោកបសី ហង់ ជួន ណ្តារីរា      
នាយិកាខែ�្នកធនាគារសាជីវកមម

លោក ខែកវ សូភី       
នាយកខែ�្នកធនាគារអាជីវកមម 

លោក GLENN MILLER     
នាយកខែ�្នកព័ត៌មានវិទយា 

គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ    គណៈកមាមាធិការប្រតិ្រត្តិ

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
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គណៈក��ធិ�រសវនកម� គណៈក��ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

�យក�បតិបត�ិរង

�យកែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

�យកែផ�ក
ធន�នមនុស�

�យកែផ�កព័ត៌�នវ�ទ�

�យិ�ែផ�កហិរ��វត��

គណៈក��ធិ�រ�បតិបត�ិ

គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង
�និភ័យក�មិត�គប់�គង

គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង
�ទព�សកម� និងបំណ�ល

�យកែផ�កធ��រ
ស��ប់បុគ�ល

�យិ�ែផ�កធ��រ
�ជីវកម�

�យកែផ�កធ��រ
�ជីវកម�

�យកែផ�ក
�បតិបត�ិ�រ�ណិជ�កម�

�យកែផ�ក
ទីផ�រហិរ��វត��

�កុម�បឹក�ភិ�ល

�យក�បតិបត�ិ

�យិ�ែផ�ក
�គប់�គង�និភ័យ

�យិ�ែផ�កកិច��រច�ប់ 
និងមុខ�រ�បតិបត�ិ�ម

គណៈក��ធិ�រ�គប់�គង

�ប�នែផ�ក
សវនកម�ៃផ�ក��ង

រចនាសមុ័ន្ធបគ្រ់បគង

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

39ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបមា្រ់ការិយ្ររិលច្ឆទខែដំលបាន្រញ្ច្រ់
មថិងៃទី 31 ខែ� ធ្នតូ ឆ្នា ំ2020 និង
របាយការណ៍រ្រស់សវនករឯករាជយ

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ ទំព័រ 42
របាយការណ៍រ្រស់ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល ទំព័រ 43
របាយការណ៍រ្រស់សវន្រឯ្រាេាយ ទំព័រ 47
របាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ 49
របាយការណ៍ចំជណញ ឬខាត នតិងលទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ ទំព័រ 50
របាយការណ៍សដេីពី្រផប្្រប្រួល្ូលធន ទំព័រ 51
របាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្់ ទំព័រ 52
្ំណត់សមា្ាល់ជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ទំព័រ 53



របាយការណ៍រ្រស់បកុមប្រឹកសាភិបាល

ធនាគារ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្.្ (ពី្ុនមានជ្្ាះថា ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់)

ចុះ្រញ្ីពាណតិេ្្្្មជលែ 00015704

ទីស្ា្់ការចុះ្រញ្ី អគារជលែ 20 EF-E0 ្ហាវិថី ប្្ួនស (កាច់បេុង្្ូវជលែ 67) សង្ាត់ ្ាសារថ្មី I
ែ័ណ្ឌែូនជពញ រាេធានីភ្នំជពញ បពះរាជាណាចប្្្្ថុជា

មា្ាស់ភាគហ៊ុន J Trust Co., Ltd. 

Royal Group Finance Co., Ltd.

ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល អ្ន្ឧ្ញ៉ា គតិត ជ្៉ង ប្រធានប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល

ជោ្ William Mark Hanna អភតិបាល

ជោ្ Toru Myochin អភតិបាល 

ជោ្ Makoto Kurokawa អភតិបាល 

ជោ្ Ryuichi Atsuta អភតិបាល 

ជោ្ Christopher Donald Tiffin អភតិបាល

ជោ្ Fumio Iguchi អភតិបាល (ផតងរាំងជៅមថងៃទី 4 ផែ សីហា ឆំ្ 2020)

ជោ្ Simon John Perkins អភតិបាលឯ្រាេាយ 

អ្ន្បសី Ratana Phurik-Callebaut អភតិបាលឯ្រាេាយ

អ្ន្បសី Yuki Blair អភតិបាល (ោផលងជៅមថងៃទី 2 ផែ ្តិថុនា ឆំ្ 2020)

អ្ន្បគ្រ់បគង ជោ្ Toru Myochin នាយ្ប្រតតិ្រត្តិ 

ជោ្បសី ្រ៉ុ្ ភ្្ី នាយតិកាផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ

ជោ្បសី គ្ ្រូជរ៉ន នាយតិកាផ្្ន្្តិច្ចការចាបា្រ់ នតិង្ុែងរប្រតតិ្រត្តិរា្

ជោ្ សុីសុវត្តិ វា្់េីរា៉ាវុឌាឍ នាយ្ផ្្ន្ធនាគារសបមា្រ់្រុគ្គល

ជោ្បសី ហង់េួន ណារីរា នាយតិកាផ្្ន្ធនាគារសេីវ្្្ម

ជោ្ មា៉ាត់ សដត នាយ្ផ្្ន្ធនធាន្នុសាេ

ជោ្ ជែៀវ សុភីណា នាយ្ផ្្ន្ទី្ាសារហតិរញ្ញវត្ថុ

ជោ្ ផ្វ សូភី នាយ្ផ្្ន្ធនាគារអាេីវ្្្ម

ជោ្ ជឡា សលី នាយ្ផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការ

ជោ្ Glenn Miller នាយ្ផ្្ន្ព័ត៌មានវិទាយា

ជោ្ ជហង ភតិរុណ នាយ្ផ្្ន្ប្រតតិ្រត្តិការពាណតិេ្្្្ម 

ជោ្បសី Yuko Miyazaki នាយតិកាផ្្ន្បគ្រ់បគងហានតិភ័យ

សវន្រ ជែភីអរឹ្េ្ី ជែ្្រូឌា ចំកាត់

ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល សូ្ជធវើការ្រង្ាញេូននូវរបាយការណ៍រ្រស់ែ្លួន នតិងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្ .្ (ពី្ុនបតរូវបានស្ាល់ថាជា 
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់) ជៅកាត់ថា ("ធនាគារ") ផែលបានជធវើសវន្្្មរួច សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទផែលបាន្រញ្ច្រ់មថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 ។

សកមមភាពចម្ង
ស្្្មភាពច្ាបងរ្រស់ធនាគារ រួ្មាន ការជធវើប្រតតិ្រត្តិការជលើរាល់ស្្្មភាពអាេីវ្្្មធនាគារ នតិងការ្្ល់ជសវា្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលពា្់ព័ន្ធជៅ្្ថុង 
បពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ។

ពុំមានការ្្ាស់្រ្ូរជាសរវន្ ជលើស្្្មភាពច្ាបងរ្រស់ធនាគារ ជៅ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទជធវើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះជទ ។

លទ្ធ�លហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទមានែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល  
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

បបា្់ចំជណញ្ុន្រង់ពន្ធ 7,212,365 18,134,976 29,404,812 73,482,922

ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ (3,270,445) (4,591,161) (13,333,604) (18,603,384)

បបា្់ចំជណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទ 3,941,920 13,543,815 16,071,208 54,879,538

ភាគោភ
្តិនមានការផ្រងផច្ភាគោភបតរូវបានប្រកាសឬ្រង់ ជហើយអភតិបាល្តិនផណនាំឱាយផ្រងផច្ភាគោភណា្ួយផែលបតរូវ្រង់សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទជបកា្
ការជធវើសវន្្្មជនះ (ឆ្ាំ2019: 10,000,000 ែុោ្ារអាជ្រិ្) ។

លដំ�មទុន
្តិនមានការ្្ាស់្រ្ូរជែើ្ទុនផែលបានចុះ្រញ្ី ្្ថុងអំឡថុងជពលការិយ្ររិជច្ទជបកា្ការជធវើសវន្្្មជនះជទ ។

ទុន្របមុង និងសំវិធ្នធន
ពុំមានការផប្រប្ររួលជាសរវន្មនទុន្រប្ុង នតិងសំវិធានធនជៅ្្ថុងការិយ្ររិជច្ទជនះជទ ជបរៅពីការ្រង្ាញជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះ ។

ឥណទាំន និង្រុលរប្រទាំនខាត្រង់
ជៅ្ុនជពលផែលរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានជរៀ្រចំជ�ើង ប្ុ្ប្ររឹ ា្សាភតិបាល បានចាត់វិធានការស្បស្រជែើ ា្បី្រញ្ា្់ថាវិធានការទា្់ 
ទងជៅនរឹងការលុ្រ្រំបាត់ជចាលឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានអាប្្់ នតិងការជធវើសំវិធានធនជលើឥណទានជា្រ់សងាេ័យបតរូវបានជធវើជទាបើង ជហើយអ្ន្បគ្រ់បគងជេឿ 
ជា្់ថា រាល់ឥណទានផែលបានែរឹងថា្តិនអាចទារបាន បតរូវបានលុ្រ្រំបាត់ជចាល ជហើយសំវិធានធនបតរូវបានជធវើជ�ើងយ៉ាងបគ្រ់បគាន់ជលើការបាត់្រង់                   
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន។

នាមថងៃជចញរបាយការណ៍ជនះ ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល ពុំបានពតិនតិតាយជ�ើញមានស្ានភាពណា្ួយផែលអាចនរឹង្រណា្ាលឱាយចំនួនមនការលុ្រ្រំបាត់ជចាល 
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានអាប្្់ ឬចំនួនមនការជធវើសំវិធានធនជលើការបាត់្រឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ មានចំនួន 
ែវះខាតជាសរវន្ជនាះជ�ើយ ។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

43ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

42 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

43ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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បទពយសកមម
ជៅ្ុនជពលផែលរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានជរៀ្រចំជ�ើង ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល បានចាត់វិធានការផែលមាន្ូលដ្ានស្រ្ាយជែើ្ាបី្រញ្ា្់ 
ថា ្រណា្ាបទពាយស្្្ម ផែលបាន្ត់បរាជៅ្្ថុង្រញ្ីគណជនយាយរ្រស់ធនាគារ ជហើយផែលសន្នតិដ្ានថា មានតម្លៃ្តិនអាចប្រ្ូល្្វិញបានជៅ្្ថុង
ប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្មធ្្មរា បតរូវបានកាត់្រន្ថយឱាយជៅជស្មើនរឹងតម្លៃផែលគតិតថា នរឹងអាចប្រ្ូលបានជា្់ផស្ង ។

នាមថងៃជចញរបាយការណ៍ជនះ ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល ពុំបានែរឹងពីជហតុការណ៍ណា្ួយផែលនរឹងជធវើឱាយ្រ៉ះពាល់ែល់ការ្ំណត់តម្លៃបទពាយស្្្មជៅ្្ថុងរបាយ-
ការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារថា មានភាព្តិនបតរឹ្បតរូវជនាះជទ ។

វិធីសាបស្តកំណត់តមមលៃ 
នាមថងៃជចញរបាយការណ៍ជនះ ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល ពុំបានែរឹងពីជហតុការណ៍ណា្ួយផែលបានជ្ើតជ�ើងជធវើឱាយ្រ៉ះពាល់ ែល់ការអនុវត្វិធីសបស្ផែលមាន 
្នលៃង្្ ្្ថុងការវាយតម្លៃបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារថា មានភាព្តិនបតរឹ្បតរូវ ឬ្តិនស្បស្រជនាះជទ ។

្រំណុលយថាភាព និង្រំណុលល�េងៗលទៀត
នាមថងៃជចញរបាយការណ៍ជនះ ពុំមាន៖

(្) ការដ្់្រញ្ាំបទពាយស្្្មណា្ួយរ្រស់ធនាគារ ចា្រ់រាំងពីមថងៃចុងការិយ្ររិជច្ទ្្ ្្ថុងការធានាចំជពាះ្រំណុលរ្រស់្រុគ្គលណាមា្ា្់ជ�ើយ ឬ

(ែ)  ្រំណុលយថាជហតុណា្ួយផែលជ្ើតមានជ�ើងចំជពាះធនាគារ ចា្រ់រាំងពីចុងការិយ្ររិជចទ្្្ជបរៅអំពីប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្មធ្្មរារ្រស់ធនាគារ ។

្រំណុលយថាភាព និង្រំណុលល�េងៗលទៀត
ពុំមាន្រំណុលយថាជហតុ ឬ្រំណុលជ្ាេងៗជទៀតរ្រស់ធនាគារ ផែលធនាគារបតរូវ្រំជពញ ឬអាចនរឹងបតរូវ្រំជពញ្្ថុងអំឡថុងជពលែ្រ់ពីរផែ ្រនាាា្រ់ពីមថងៃ្រញ្ច្រ់ 
ការិយ្ររិជច្ទ នរឹងមាន្ល្រ៉ះពាល់ជាសរវន្ែល់លទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ្្ថុងការ្រំជពញកាតពវ្តិច្ចរ្រស់ែ្លួនជៅជពលផែលែល់មថងៃ្ំណត់ជ�ើយ ។ 

ការខែប្រប្រួលសភាពការណ៍

នាមថងៃជចញរបាយការណ៍ជនះ ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល រ្រស់ធនាគារ ពុំបានពតិនតិតាយជ�ើញសភាពការណ៍ណា្ួយ ផែល្តិនបានផវ្ផញ្ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ជនះ ឬ 
្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ផែលអាចនរឹង្រណា្ាលឱាយមានតួជលែមនចំនួនណា្ួយជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ មានភាព្តិនបតរឹ្បតរូវជនាះជទ ។

ប្រតិ្រត្តិការមិនប្របកតី
រា្្តតិរ្រស់អភតិបាល លទ្ធ្លមនការជធវើប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ្្ថុងការិយ្ររិជច្ទហតិរញ្ញវត្ថុជនះ ្តិនមាន្ល្រ៉ះពាល់ជាសរវន្ជដយស្្្មភាព 
ប្រតតិ្រត្តិការ ឬបពរឹត្តិការណ៍ណា្ួយ ផែលមានល្ខេណៈ្តិនប្រប្តីជនាះជទ ជលើ្ផលងផតការ្្ថុះជ�ើងមនវីរុសណូផវល្ូរ៉ូណា (COVID-19) ។

អភតិបាល ្៏មាន្តតិ្ងផែរថា ជៅ្្ថុងចជនា្ាះជពលចា្រ់ពីមថងៃចុងការិយ្ររិជច្ទែល់មថងៃជចញរបាយការណ៍ជនះពុំមានចំណាត់ថា្ា្់ស្្្មភាពប្រតតិ្រត្តិការ ឬ 
បពរឹត្តិការណ៍ណា្ួយផែលមានល្ខេណៈជាសរវន្ នតិង្តិនប្រប្តីជ្ើតមានជ�ើង ផែលអាចនាំឱាយ្រ៉ះពាល់ែល់លទ្ធ្លមនប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ្្ថុង 
ការិយ្ររិជច្ទផែលរបាយការណ៍ជនះបានជរៀ្រចំជ�ើងជនាះជទ ។

វីរុសកូរ៉ូណ្តា និង�ល្រ៉�ពាល់លល� ECL 
ECL បតរូវបានជគបា៉ាន់ស្ានជដយផ្្អ្ជលើល្ខេែណ្ឌមនការពាយា្រណ៍ជសែ្ឋ្តិច្ចគតិតបតរឹ្កាល្ររិជច្ទមនការរាយការណ៍ ។ ការ្្ថុះជ�ើងមនវីរុសណូផវល ្ ូរ៉ូណា 
(COVID-19) បានរាលដលពាសជពញប្រជទសចតិនែីជគា្ បពះរាជាណាចប្្្្ថុជា នតិង្រណា្ាប្រជទសែមទជទៀត នតិងជលើសពីជនះជទៀត វាបាន្រងកឱាយមាន 
ការរំខានែល់ស្្្មភាពអាេីវ្្្ម នតិងជសែ្ឋ្តិច្ចនានា ។ ្ ល្រ៉ះពាល់ជលើ្លតិត្ល្្ថុងបសុ្សរុ្រ នតិងសូចនា្រសំខាន់ៗជ្ាេងជទៀតបតរូវបានជគពតិចារណា 
្្ថុងការ្ំណត់ភាពធងៃន់ធងៃរ នតិងលទ្ធភាពមនជសណារីយ៉ូជសែ្ឋ្តិច្ចធា្ា្់ចុះផែលបតរូវបានជប្រើជែើ្ាបីបា៉ាន់ស្ាន ECL ផែលជធវើឱាយការគណនា ECL ជៅ្្ថុង្ររិយកាស 
្រច្ថុ្រាបន្នជនះស្ថតិតជបកា្ភាព្តិនចាបាស់ោស់។ អ្ន្បគ្រ់បគងធនាគារបាន្្ល់ការបា៉ាន់ស្ានែ៏ល្អ្រំ្ុតស្ីពីលទ្ធ្លផែលអាចជ្ើតមានរ្រស ់COVID-19 

ជលើធនាគារ ជទាះជាយ៉ាងណាការបា៉ាន់ប្រមាណជនះអាច្្ាស់្រ្ូរជាសរវន្ ជៅរា្បពរឹត្តិការណ៍ផែលនរឹងជ្ើតជ�ើង ។ 

បពឹត្តិការណ៍ចា្រ់រាំងពីការិយ្ររិលច្ឆទមនរបាយការណ៍
ជៅកាល្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍ជនះ្តិនមានបពរឹត្តិការណ៍គួរឱាយ្ត់សមា្ាល់ណា្ួយជ្ើតជ�ើង្រនាាា្រ់ពីកាល្ររិជច្ទមនការរាយការណ៍ ផែលតប្រូវឱាយមានការ 
ផ្តប្រូវឬ្រង្ាញព័ត៌មានជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះជ�ើយ ។

បកុមប្រឹកសាភិបាល
អភតិបាលផែលបាន្រជប្ើការជៅ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទ នតិងជៅមថងៃផែលជចញរបាយការណ៍ជនះ រួ្មាន៖

អ្ន្ឧ្ញ៉ា គតិត ជ្៉ង ប្រធានប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល

ជោ្ William Mark Hanna អភតិបាល

ជោ្ Toru Myochin អភតិបាល នតិងនាយ្ប្រតតិ្រត្តិ 

ជោ្ Makoto Kurokawa អភតិបាល 

ជោ្ Ryuichi Atsuta អភតិបាល 

ជោ្ Christopher Donald Tiffin អភតិបាល

ជោ្ Fumio Iguchi អភតិបាល (ផតងរាំងជៅមថងៃទី 4 ផែ សីហា ឆំ្ 2020)

ជោ្ Simon John Perkins អភតិបាលឯ្រាេាយ

អ្ន្បសី Ratana Phurik-Callebaut អភតិបាលឯ្រាេាយ

អ្ន្បសី Yuki Blair អភតិបាល (ោផលងជៅមថងៃទី 2 ផែ ្តិថុនា ឆំ្ 2020)

ចំខែណកហ៊ុនរ្រស់បកុមប្រឹកសាភិបាល
ពុំមានអភតិបាលណាមា្ា្់កាន់កា្រ់ ឬមានការទា្់ទតិន្្ថុងទប្ង់ណា្ួយ ជៅ្្ថុងភាគហ៊ុនរ្រស់ធនាគារជដយ្ាាល់ជៅ្្ថុងការិយ្ររិជច្ទហតិរញ្ញវត្ថុជនះជទ ។

អត្ប្រលយជន៍រ្រស់អភិបាល
ជៅ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទ នតិងជៅចុងការិយ្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះ គឺ្តិនមាន្តិច្ចបព្ជបពៀងណា្ួយផែលធនាគារជាភាគីមា្ាង ផែល្្្មវត្ថុ 
មន្តិច្ចបព្ជបពៀងជនាះអាច្្ល់លទ្ធភាពែល់ប្ុ្អភតិបាលណាមា្ា្់ឱាយទទួល បាននូវអត្ថប្រជយេន៍រា្្ជធាយាបាយជ្ាេងៗ ែូចជា ការទតិញភាគហ៊ុន ឬ 
្រ័ណ្ណ្រំណុលរ្រស់ធនាគារ ឬសេីវ្្្មែមទ ។ 

ជៅ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទរាយការណ៍ជនះ ពុំមានអភតិបាលណាមា្ា្់រ្រស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសតិទ្ធតិទទួលបាននូវអត្ថប្រជយេន៍ណា្ួយ (ជបរៅព ី
អត្ថប្រជយេន៍ផែលបានរួ្្រញ្ូលជៅ្្ថុង្ររិោភសរុ្រ ទទួលបាន ឬែល់្ំណត់ទទួលបានជដយអភតិបាល ែូចបាន្រង្ាញជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ)  
រា្រយៈការចុះ្តិច្ចសនាយាជធវើជ�ើងជដយធនាគារ ឬជដយប្ុ្ហ៊ុនពា្់ព័ន្ធជា្ួយនរឹងធនាគារ ផែលអភតិបាលជនាះជាសមាេតិ្ ឬ្៏ជា្ួយធនាគារផែល
អ្ន្បគ្រ់បគងជនាះមាន្លប្រជយេន៍ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុជបចើនជនាះជទ ជលើ្ផលងផតការ្រង្ាញជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការទទួល�ុសបតូវរ្រស់បកុមប្រឹកសាភិបាលលល�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្ុ្ប្ររឹ ា្សាភតិបាលមានភារៈជធវើការអះអាង្រញ្ា្់ថា របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុបានជរៀ្រចំជ�ើងយ៉ាងបតរឹ្បតរូវមនស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី 31 
ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 បព្ទាំងលទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងលំហូរទរឹ្បបា្់ សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទផែលបាន្រញ្ច្រ់ ។  ជៅ្្ថុងការជរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះ 
ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលចាំបាច់បតរូវ៖

(i)  អនុ្័តនូវជគាលនជយបាយគណជនយាយផែលស្បស្រ ជដយផ្្អ្ជលើការវិនតិច្័យ នតិងការបា៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងស្ជហតុ្ល នតិងប្រុងប្រយ័ត្ន ជហើយ
ជធវើការអនុវត្ប្រ្្រជដយសង្គតតិភាព 

(ii)  អនុជោ្ជៅរា្ស្ង់ដរបាយការណ៍ទា្់ទងហតិរញ្ញវត្ថុអនដេរជាតតិមន្្្ថុជា ("ស.រ.ទ.ហ.អ.្") ឬប្រសតិនជ្រើមានការ្្ាស់្រ្ូរពីជនះ ជែើ្ាបី្រង្ាញនូវ 
ភាពពតិត នតិងបតរឹ្បតរូវ គឺបតរូវផត្រង្ាញ ពនាយល់ នតិង្ំណត់្ររិមាណឱាយបានចាបាស់ោស់ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍រ្រស់បកុមប្រឹកសាភិបាលរបាយការណ៍រ្រស់បកុមប្រឹកសាភិបាល

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

45ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

44 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

45ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
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(iii) បតរួតពតិនតិតាយប្រព័ន្ធែំជណើរការមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ នតិងរ ា្សាទុ្នូវ្រញី្គណជនយាយឱាយបានបគ្់របគាន់ នតិងប្រព័ន្ធបគ្់របគងម ្្ទ្្ថុងឱាយ 
 មានប្រសតិទ្ធភាព 

(iv)  វាយតម្លៃនូវលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ្្ថុងការ្រន្នតិរន្រភាពអាេីវ្្្ម ទទួលែុសបតរូវជលើការោតបតដងព័ត៌មាន ប្រសតិនជ្រើពា្់ព័ន្ធនូវ្រញ្ាទាំងឡាយ 
ផែលទា្់ទងជៅនរឹងនតិរន្រភាពអាេីវ្្្ម នតិងជប្រើបបាស់្ ូលដ្ាននតិរន្រភាពមនគណជនយាយ ជលើ្ ផលងផតអ្្ន បគ្រ់បគងមាន្រំណងចងេ់ប្ះ្រញ្ី្្ា្ 
ែំជណើរការធនាគារ ឬគា្ានេជប្ើសស្រ្ាយែមទជទៀតជបរៅពីជធវើផ្រ្រជនះ នតិង

(v)  បតរួតពតិនតិតាយ នតិងែរឹ្នាំធនាគារឱាយមានប្រសតិទ្ធភាព ជលើរាល់ជសច្ដេីសជប្ចផែលមានសរៈសំខាន់ទាំងអស់ ផែល្រ៉ះពាល់ែល់ស្្្មភាពប្រតតិ្រត្តិការ 
នតិងែំជណើរការរ្រស់ធនាគារ ជហើយបតរូវបបា្ែថា ្តិច្ចការជនះបតរូវបានឆ្ថុះ្រញ្ាំងយ៉ាងបតរឹ្បតរូវជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។

ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល ធានាអះអាងថា អ្ន្បគ្រ់បគងបានអនុវត្នូវរាល់តប្រូវការ ែូចមានរាយការណ៍ខាងជលើ្្ថុងការជរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ។

ការអនុម័តលល�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជយើងែ្ថុំ សូ្ជធវើការអនុ្័តជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលបានភា្ា្រ់្្ជា្ួយែូចផែលបាន្រង្ាញជៅទំព័រទី 49 ែល់ទី 101 ថាបាន្រង្ាញនូវភាពបតរឹ្បតរូវ 
មនស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 បព្ទាំងលទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងលំហូរទរឹ្បបា្់សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទផែលបាន្រញ្ច្រ់ 
ជដយអនុជោ្ជៅរា្ស្ង់ដរបាយការណ៍ទា្់ទងនរឹងហតិរញ្ញវត្ថុអនដេរជាតតិមន្្្ថុជា ។

ចុះហត្ថជលខាជដយជយងជៅជលើជសច្្ីសជប្ចរ្រស់ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលៈ

   

William Mark Hanna       Toru Myochin

អភតិបាល         អភតិបាល នតិងជានាយ្ប្រតតិ្រត្តិ

រាេធានីភ្នំជពញ បពះរាជាណាចប្្្្ថុជា

មថងៃទី 31 ្ីនា ឆ្ាំ 2021

របាយការណ៍រ្រស់សវនករឯករាជយ
ជូនចំលពា�ភាគទុនិករ្រស់ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក  
(ពីមុនមានល្មា�ថា ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់)

មតិសវនកមម
ជយើងែ្ថុំ បានជធវើសវន្្្មជៅជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្ .្ (ពី្ុនមានជ្្ាះថា ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់) ជៅកាត់ថា 
("ធនាគារ") ផែលរួ្មាន របាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុនាមថងៃទី 31 ផែ ធូ្ ឆ្ាំ 2020 របាយការណ៍ចំជណញ ឬខាត នតិងលទ្ធ្លល ្្អតិតជ ា្េងៗ 
របាយការណ៍សដេីពី្រផប្្រប្រួល្ូលធន នតិងរបាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្់ សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទផែលបាន្រញ្ច្រ់ នតិង្ំណត់សមា្ាល់ ផែលរួ្មានជគាល 
នជយបាយគណជនយាយសំខាន់ៗ បព្ទាំងព៌ត័មានពនាយល់ជ្ាេងៗផែលបាន្រង្ាញជៅទំព័រទី 49 ែល់ទី 101 (ផែលជៅ កាត់ថា "របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ") ។

ជា្តតិរ្រស់ជយើងែ្ថុំ របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជាសរវន្ បាន្រង្ាញនូវភាពបតរឹ្បតរូវមនស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 បព្ទាំង 
លទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងលំហូរទរឹ្បបា្់រ្រស់ធនាគារ សបមា្់រការិយ្ររិជច្ទផែលបាន្រញ្ច្់រ ជដយអនុជោ្ជៅរា្ស្ង់ដរបាយការណ៍ទា្់ទងនរឹង 
ហតិរញ្ញវត្ថុអនដេរជាតតិមន្្្ថុជា ។

មូលោឋានមនមតិសវនកមម
ជយើងែ្ថុំ បានជធវើសវន្្្មជដយអនុជោ្ជៅរា្ស្ង់ដសវន្្្មអន្រជាតតិមន្្្ថុជា ។  ការទទួលែុសបតរូវរ្រស់ជយើងែ្ថុំ ផែលបស្ររា្ស្ង់ដទាំងជនាះ បតរូវ 
បានជរៀ្ររា្រ់្រផន្ថ្ជទៀតជៅ្្ថុង្ថាែណ្ឌ សដេីពីការទទួលែុសបតរូវរ្រស់សវន្រសបមា្រ់ការជធវើសវន្្្មជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលមានជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ 
រ្រស់ជយើងែ្ថុំ។ ជយើងែ្ថុំ មានភាពឯ្រាេាយពីធនាគារជដយបស្រជៅរា្តប្រូវការប្្សីលធ្៌វិជា្ាេីវៈ ផែលពា្់ព័ន្ធនរឹងសវន្្្មជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ  
ជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ជហើយជយើងែ្ថុំបាន្រំជពញនូវទំនួលែុសបតរូវជលើប្្សីលធ្៌វិជា្ាេីវៈ បស្ររា្តប្រូវការរ្រស់ស្ង់ដទាំងជនាះ ។  ជយើងែ្ថុំជេឿជា្ ់
ថា ភស្ថុរាងសវន្្្មផែលជយើងែ្ថុំប្រ្ូលបានមានល្ខេណៈបគ្រ់បគាន់ នតិងស្បស្រសបមា្រ់ជា្ូលដ្ាន្្ថុងការ្រជញ្ចញ្តតិសវន្្្មរ្រស់ជយើងែ្ថុំ ។

ព័ត៌មានល�េងៗ
អ្ន្បគ្រ់បគង មានភារៈទទួលែុសបតរូវជលើព័ត៌មានជ្ាេងៗ ។  ព័ត៌មានជ្ាេងៗ ផែលបានទទួលបតរឹ្កាល្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍សវន្្្មជនះ គឺរបាយការណ៍ 
រ្រស់ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលផែលបាន្រង្ាញជៅទំព័រទី 43 ែល់ទី 46 នតិងរបាយការណ៍ប្រចាំាឆ្ាំរ្រស់ធនាគារ ផែលរំពរឹងថានរឹងរួចរាល់្រនាាា្រ់ពីកាល្ររិជច្ទមន 
របាយការណ៍សវន្្្មជនះ ។  ្ តតិសវន្្្មរ្រស់ជយើងែ្ថុំ ជៅជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ្ តិនបានបគ្រែណត្រ់ជលើព័ត៌មានជ្ាេងៗជ�ើយ ជហើយជយើងែ្ថុំ្តិនជធវើ 
ការ្ដេល់នូវអំណះអំណាងណា្ួយជៅជលើព័ត៌មានជនះជទ ។

ពា្់ព័ន្ធនរឹងការជធវើសវន្្្មរ្រស់ជយើងែ្ថុំជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលែុសបតរូវរ្រស់ជយើងែ្ថុំ គឺបតរូវអានព័ត៌មានជ្ាេងៗ ជហើយពតិចារណាថាជតើព័ត៌មាន 
ជ្ាេងៗជនាះ មានភាព្តិនបស្រគា្ាជាសរវន្ជា្ួយរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ែរឹងរ្រស់ជយើងែ្ថុំជៅ្្ថុងការជធវើសវន្្្មឬមាន្រង្ាញនូវ្ំហុងឆ្គង
ជាសរវន្ ។

ប្រសតិនជ្រើការអានព័ត៌មានជ្ាេងៗ ផែលបានទទួល្ុនកាល្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍សវន្្្មជនះ អាចឱាយជយើងែ្ថុំសន្នតិដ្ានថា មាន្ំហុសឆ្គងជាសរវន្ជ្ើត 
ជ�ើងជលើព័ត៌មានជ្ាេងៗជនះ ជយើងែ្ថុំបតរូវរាយការណ៍ជៅរា្ស្ានភាពជា្់ផស្ង ។  ជយើងែ្ថុំពុំមានអវីផែលបតរូវរាយការណ៍ពា្់ព័ន្ធនរឹងព័ត៌មានជ្ាេងៗជនះជទ ។

ការទទួល�ុសបតូវលល�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់អ្នកបគ្រ់បគង និងអ្នកទទួល�ុសបតូវលល�អភិបាលកិច្ច
អ្ន្បគ្រ់បគងមានភារៈទទួលែុសបតរូវជលើការជរៀ្រចំ នតិងការ្រង្ាញនូវភាពបតរឹ្បតរូវមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ជដយ អនុជោ្ជៅរា្ស្ង់ដរបាយការណ៍ 
ទា្់ទងនរឹងហតិរញ្ញវត្ថុអនដេរជាតតិមន្្្ថុជា ជហើយនតិងទទួលែុសបតរូវជលើប្រព័ន្ធបតរួតពតិនតិតាយម្្ទ្្ថុង ផែលអ្ន្បគ្រ់បគង្ំណត់ថាមានភាពចាំបាច់ សបមា្រ់ការជរៀ្រ 
ចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុឱាយជេៀស្ុតពីការ្រង្ាញែុសជាសរវន្ ជដយសរផតការផ្លៃង្រនលៃំ ឬ្ំហុសឆ្គង ។ 

ជៅ្្ថុងការជរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ អ្ន្បគ្រ់បគងមានភារៈទទួលែុសបតរូវជលើការវាយតម្លៃនូវលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ្ ្ថុងការ្រន្នតិរន្រភាពអាេីវ្្្ម ទទួល 
ែុសបតរូវជលើការោតបតដងព័ត៌មាន ប្រសតិនជ្រើពា្់ព័ន្ធនូវ្រញ្ាទាំងឡាយផែលទា្់ទងជៅនរឹងនតិរន្រភាពអាេីវ្្្ម នតិងជប្រើបបាស់្ូលដ្ាននតិរន្រភាពមន 
គណជនយាយ ជលើ្ផលងផតអ្ន្បគ្រ់បគងមាន្រំណងចង់េប្ះ្រញ្ី្្ា្ែំជណើរការធនាគារ ឬគា្ានេជប្ើសស្រ្ាយែមទជទៀតជបរៅពីជធវើផ្រ្រជនះ ។

អ្ន្ទទួលែុសបតរូវជលើអភតិបាល្តិច្ច មានភារៈទទួលែុសបតរូវ្្ថុងការបតរួតពតិនតិតាយែំជណើរការហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍រ្រស់បកុមប្រឹកសាភិបាល
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ការទទួល�ុសបតូវរ្រស់សវនករ សបមា្រ់ការលធវ�សវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជគាលជៅរ្រស់ជយើងែ្ថុំ គឺ្ដេល់នូវអំណះអំណាងស្ជហតុ្លថារបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុទាំង្ូល្តិនមានការ្រង្ាញែុសជាសរវន្ជដយសរផតការ 
ផ្លៃង្រនលៃំ ឬ្ំហុសឆ្គង នតិង្ដេល់នូវរបាយការណ៍រ្រស់សវន្រផែលរួ្្រញ្ូល្តតិសវន្្្មរ្រស់ជយើងែ្ថុំ។  អំណះអំណាងស្ជហតុ្ល គឺជាអំណះអំណាង  
មាន្ប្តិតែ្ស់្ួយ ្រ៉ុផន្វា្តិនអាចធានាថា បគ្រ់ជពលមនការជធវើសវន្្្មជដយអនុជោ្ជៅរា្ស្ង់ដសវន្្្មអន្រជាតតិមន្្្ថុជា អាចរ្ជ�ើញនូវការ 
្រង្ាញែុសជាសរវន្ផែលបានជ្ើតជ�ើងជនាះជទ។  ការ្រង្ាញែុសជាសរវន្អាចជ្ើតជ�ើង ជដយសរការផ្លៃង្រនលៃំ ឬ្ំហុសឆ្គង ជហើយបតរូវបានចាត់ទុ្ 
ថាជាសរវន្ ជៅជពលផែលការផ្លៃង្រនលៃំ ឬ្ំហុសឆ្គងផត្ួយ ឬ្៏រួ្្រញ្ូលគា្ា មាន្ល្រ៉ះពាល់ែល់ការសជប្ចចតិត្ផ្្ន្ជសែ្ឋ្តិច្ចរ្រស់អ្ន្ជប្រើបបាស់ជដយ 
ជយងជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះ ។

ជាផ្្ន្្ួយមនការជធវើសវន្្្ម ជដយអនុជោ្រា្ស្ង់ដសវន្្្មអន្រជាតតិមន្្្ថុជា ជយើងែ្ថុំអនុវត្នូវការវិនតិច្័យផែលប្រ្្រជៅជដយវិជា្ាេីវៈ នតិងរ្ាសា 
នូវ្េាឈធាតុនតិយ្ ្្ថុងអំឡថុងជពលសវន្្្ម ។ ជយើងែ្ថុំ្៏៖

 ជធវើការ្ំណត់ នតិងវាយតម្លៃនូវហានតិភ័យមនការ្រង្ាញែុសជាសរវន្ជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ជដយសរផតការផ្លៃង្រនលៃំ ឬ្ំហុសឆ្គង នតិងទទួលែុស 
 បតរូវជលើការជរៀ្រចំ នតិងការអនុវត្នូវនីតតិវិធីសវន្្្ម ជែើ្ាបីជឆលៃើយត្រជៅនរឹងហានតិភ័យទាំងជនាះ នតិងប្រ្ូលនូវភស្ថុរាងផែលមានល្ខេណៈបគ្រ់បគាន់ នតិង 
 ស្បស្រ សបមា្រ់ជា្ូលដ្ាន្្ថុងការ្រជញ្ចញ្តតិសវន្្្មរ្រស់ជយើងែ្ថុំ ។  ហានតិភ័យផែល្តិនអាចរ្ជ�ើញនូវការ្រង្ាញែុសជាសរវន្ផែលជ្ើត 
 ជ�ើងជដយសរផត ការផ្លៃង្រនលៃំមានល្ខេណៈែ្ស់ជាងការ្រង្ាញែុសជ្ើតជ�ើងពី្ំហុសឆ្គង ជដយសរផតការផ្លៃង្រនលៃំ អាចរួ្្រញ្ូលទាំងការ�ុ្រ 
 �តិតគា្ា ការលួច្រនលៃំ ការលុ្រជចាលជដយជចតនា ការ្រ្បសយ្តិនពតិត ឬ្តិនអនុវត្រា្នីតតិវិធីបគ្រ់បគងម្្ទ្្ថុង ។

 ទទួលបាននូវការយល់ែរឹងអំពីការបគ្រ់បគងម្្ទ្្ថុង ផែលពា្់ព័ន្ធនរឹងការជធវើសវន្្្ម ្្ថុងជគាល្រំណងជែើ្ាបី ជរៀ្រចំនូវនីតតិវិធីសវន្្្មផែលស្បស្រ 
 ជៅរា្កាលៈជទសៈ ្រ៉ុផន្្តិនផ្ន្្ថុងជគាល្រំណងជែើ្ាបី្រជញ្ចញ្តតិជលើប្រសតិទ្ធភាពមនការបគ្រ់បគងម្្ទ្្ថុងរ្រស់ធនាគារជ�ើយ ។

 ការវាយតម ល្ៃជលើភាពស្បស្រ មនជគាលនជយបាយគណជនយាយផែលធនាគារបានជប្រើបបាស់ នតិងភាពស្ ជហតុ្លមនការប៉ាាន់ស្ានគណជនយាយ 
 សំខាន់ៗ បព្ទាំង ការោតបតដងព័ត៌មានពា្់ព័ន្ធផែលបានជធវើជ�ើងជដយអ្ន្បគ្រ់បគង ។

 ជធវើការសន្នតិដ្ានជលើភាពស្បស្រមន ការជប្រើបបាស់្ូលដ្ាននតិរន្រភាពមនគណជនយាយរ្រស់អ្ន្បគ្រ់បគង ជហើយជដយផ្្អ្ជៅជលើភស្ថុរាងសវន្្្ម 
 ផែលទទួលបាន ជធវើការសន្នតិដ្ានថាជតើភាព្តិនចាបាស់ោស់សរវន្ ពា្់ព័ន្ធជៅនរឹងបពរឹត្តិការណ៍ ឬល្ខេែណ្ឌផែលអាចជធវើឱាយមាន្ន្ទតិលជាសរវន្ជលើ 
 លទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ជែើ្ ាបី្រន្នតិរនរ្ភាពអាេីវ្្្ម ។  ប្រសតិនជ្រើ ជយើងែ្ថុំជធវើការសន្នតិដ្ានថាមានអស្ថតិរភាពមនភាព្តិនបបា្ែប្រជាជាសរវន ្ជយើងែ្ថុំ 
 ចំាបាច់បតរូវ្រញូ្លជៅ្្ថុងរបាយការណ៍រ្រស់ជយើងែ្ថុំ ជែើ ា្បីទាញចំណា្់រអារ ្្មណ៍ជលើការោតបតដងព័ត៌មានពា្់ព័ន្ធជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ  
 ឬប្រសតិនជ្រើ ការោតបតដងព័ត៌មានមានល្ខេណៈ្តិនបគ្រ់បគាន់ ជយើងែ្ថុំចាំបាច់បតរូវ្ដេល់្តតិសវន្្្មផែលមាន្រញ្ា ។  ការសន្នតិដ្ានរ្រស់ជយើងែ្ថុំ  
 គឺផ្្អ្ជលើភស្ថុរាងសវន្្្មផែលប្រ្ូលបាន បតរឹ្កាល្ររជិច្ទមនរបាយការណ៍សវន្្្មរ្រស់ជយើងែ្ថុំ ។ យ៉ាងណា្៏ជដយ បពរឹត្តិការណ៍ ឬល្ខេែណ្ឌ 
 នាជពលអនាគត អាចជធវើឱាយធនាគារ្រញាឈ្រ់នតិរន្រភាពមនអាេីវ្្្ម ។

 វាយតម្លៃជលើការ្រង្ាញមនទប្ង់ នតិងែលៃរឹ្សរមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុទាំង្ូល ផែលរួ្្រញ្ូលទាំងការោតបតដងព័ត៌មាន នតិងវាយតម្លៃថាជតើ 
 របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុបាន្រង្ាញពីប្រតតិ្រត្តិការ នតិងបពរឹត្តិការណ៍ពា្់ព័ន្ធ្្ថុងអត្ថន័យ ផែលអាចសជប្ចបាននូវការ្រង្ាញរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុែ៏ 
 បតរឹ្បតរូវ ។

ជយើងែ្ថុំ ្ ដេល់ព័ត៌មានេូនអ្ន្ទទួលែុសបតរូវជលើអភតិបាល្តិច្ច សដេីពី្រញ្ាជ្ាេងជទៀត វិសលភាព នតិងជពលជវោ    ផែលបានជបគាងទុ្សបមា្រ់ការជធវើសវន្្្ម 
នតិងការរ្ជ�ើញ្រញ្ាជាសរវន្ជ្ាេងជទៀតផែលមាន រួ្្រញ្ូលទាំង ចំណុចែវះខាតមនការបគ្រ់បគងម្្ទ្្ថុងផែលបានរ្ជ�ើញ្្ថុងអំឡថុងជពលជធវើសវន្្្ម ។

តំណាងប្ុ្ហ៊ុន ជែភីអរឹ្េ្ី ជែ្្រូឌា ចំកាត់

រាំង យុកហ្នុង

Partner

រាេធានីភ្នំជពញ បពះរាជាណាចប្្្្ថុជា

មថងៃទ ី31 ផែ ្ីនា ឆ្ាំ 2021

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
្ំណត់ 
សមា្ាល់

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ត្ទពេយសកម្ម
សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល 6 243,202,985 173,535,482 983,756,074 707,157,089

បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា 7 32,041,811 44,090,299 129,609,125 179,667,968

បបា្់ត្កល់រា្ចាបា្រ់ 8 64,507,602 80,837,424 260,933,250 329,412,503

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់អតតិថតិេន-សុទ្ធ 9 690,817,883 502,726,904 2,794,358,337 2,048,612,134

បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ 10 9,824,577 8,069,204 39,740,414 32,882,007

បទពាយស្្្មអរូ្រី 11 189,534 - 766,665 -

បទពាយ នតិង្ររិកា្ារ 12 3,613,391 3,714,576 14,616,167 15,136,897

សតិទ្ធជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម 13 2,802,257 3,311,519 11,335,130 13,494,440
ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម - សុទ្ធ 20ក 2,008,625 2,818,191 8,124,888 11,484,128

ត្ទពេយសកម្មសរុប 1,049,008,665 819,103,599 4,243,240,050 3,337,847,166

បំណុល និងមូលនិធិមា្េស់ភាេហ៊ុន

បំណុល

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 14 639,596,323 537,274,878 2,587,167,127 2,189,395,128
បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារ 
នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 15 124,617,173 32,596,349 504,076,465 132,830,122

បបា្់្្្ចី 16 52,732,332 18,654,968 213,302,283 76,018,995

្រំណុលភតតិសនាយា 17 3,121,721 3,651,878 12,627,361 14,881,403

្រំណុលជ្ាេងៗ 18 1,946,167 5,341,267 7,872,247 21,765,663

សំវិធានធនជលើអត្ថប្រជយេន៍នតិជយេតិត 19 152,627 152,627 617,376 621,955

្រំណុលពន្ធជលើបបា្់ចំជណញប្រចាំឆ្ាំ 20ែ 1,461,051 351,400 5,909,951 1,431,955

សំវិធានធនជលើ្តិច្ចសនាយាជបរៅរារាងតុលាយការ 30 652,428 293,309 2,639,071 1,195,234
បំណុលសរុប 824,279,822 598,316,676 3,334,211,880 2,438,140,455

មូលនិធិមា្េស់ភាេហ៊ុន
ជែើ្ទុន 21 75,000,000 75,000,000 300,000,000 300,000,000

ទុន្រប្ុងទូជៅ 22 88,000,000 73,000,000 354,662,000 293,507,000

ទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ 23 3,618,950 3,883,463 14,580,245 15,658,665

បបា្់ចំជណញរ្ាសាទុ្ 58,109,893 68,903,460 234,038,089 278,043,461

ទុន្រប្ុងពីការ ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - 5,747,836 12,497,585
មូលនិធិមា្េស់ភាេហ៊ុនសរុប 224,728,843 220,786,923 909,028,170 899,706,711

បំណុល និងមូលនិធិមា្េស់ភាេហ៊ុន 1,049,008,665 819,103,599 4,243,240,050 3,337,847,166

្ំណត់សមា្ាល់ផែលភា្ា្រ់េូនជនះ គឺជាផ្្ន្្ួយមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។

របាយការណ៍រ្រស់សវនករឯករាជយ
ជូនចំលពា�ភាគទុនិករ្រស់ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក  
(ពីមុនមានល្មា�ថា ធនាគារ លជ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់)

របាយការណ៍សាានភាពហិរញ្ញវត្ថុ នាមថិងៃទី 31 ខែ� ធ្នតូ ឆ្នា ំ2020

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

49ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

48 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

49ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

48



2020 2019 2020 2019

្ំណត់
សមា្ាល់

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

្ំណូលពីត្បតិបត្ិការ

ចំណូលពីការបបា្់ 24 42,389,949 36,119,323 172,823,822 146,355,497

ចំណាយជលើការបបា្់ 25 (10,059,742) (2,734,632) (41,013,568) (11,080,729)

្ំណូលពីការត្បាក់សុទ្ធ 32,330,207 33,384,691 131,810,254 135,274,768

ចំណូល្មប្ នតិងជេើងសរសុទ្ធ 26 5,211,457 10,890,485 21,247,110 44,128,245

្ំជណញពីត្បតិបត្ិការ 37,541,664 44,275,176 153,057,364 179,403,013

ចំណាយជលើ្រុគ្គលតិ្ 27 (14,160,200) (13,238,692) (57,731,135) (53,643,180)

ចំណាយរំលស់ 28 (2,297,932) (2,382,304) (9,368,669) (9,653,096)

ចំណាយទូជៅ នតិងរែ្ឋបាល 29 (11,532,138) (10,844,529) (47,016,527) (43,942,032)

្ំណាយជលើត្បតិបត្ិការសរុប (27,990,270) (26,465,525) (114,116,331) (107,238,308)

្ំជណញពីត្បតិបត្ិការ មុនឱនភាពកនតកមលែ 9,551,394 17,809,651 38,941,033 72,164,706

(ខាត្រង់)/្រងវតិល្្វិញឱនភាព      
មនតម្លៃជលើឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ 9 (2,339,029) 325,325 (9,536,221) 1,318,217

ត្បាក់្ំជណញមុនដកពន្ធ 7,212,365 18,134,976 29,404,812 73,482,923

ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ 20គ (3,270,445) (4,591,161) (13,333,604) (18,603,384)

ចំជណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទ 3,941,920 13,543,815 16,071,208 54,879,538

លទ្ធផលលម្អិតជផេេងៗ

លំជអៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - 6,749,749 12,464,365

លទ្ធផលលម្អិតសរុប សត្មាប់ការិយបរិជ្ឆេទ 3,941,920 13,543,815 9,321,459 67,343,903

្ំណត់សមា្ាល់ផែលភា្ា្រ់េូនជនះគឺជាផ្្ន្្ួយមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។

ដ�ើមទុន ទុនបមមុងទូដ�នា ទុនបមមុងតនាមបទប្បញ្ញត្តិ ម្នាក់ចំដេញរកសាទុក ទុនបមមុងពីកនារប្នូររូបតិយប័េ្ណ សរុប

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត ់

សមា្ាល់ 5)
(្ំណត ់

សមា្ាល់ 5)
(្ំណត ់

សមា្ាល់ 5)
(្ំណត ់

សមា្ាល់ 5)
(្ំណត ់

សមា្ាល់ 5)
(្ំណត ់

សមា្ាល់ 5)

2019

ស្តុលាយនាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2019 75,000,000 300,000,000 57,000,000 228,675,000 6,252,097 25,256,370 78,991,011 318,918,218 - 33,220 217,243,108 872,882,808

ត្បតិបត្ិការលដលបានទទួលស្េល់
ជដាយផ្េល់ជៅក្នុងមូលធន

ការ្រង់ភាគោភ - - - - - - (10,000,000) (40,520,000) - - (10,000,000) (40,520,000)

ជ្្ទរជៅទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញតតិ្ - - - - (2,368,634) (9,597,705) 2,368,634 9,597,705 - - - -

ជ្្ទរជៅទុន្រប្ុងទូជៅ - - 16,000,000 64,832,000 - - (16,000,000) (64,832,000) - - - -

លទ្ធផលលម្អិត

ចំជណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទ - - - - - - 13,543,815 54,879,538 - - 13,543,815 54,879,538

លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - - - - - - - - 12,464,365 - 12,464,365

លទ្ធផលលម្អិតសរុប - - - - - - 13,543,815 54,879,538 - 12,464,365 13,543,815 67,343,903

ស្តុលាយនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2019 75,000,000 300,000,000 73,000,000 293,507,000 3,883,463 15,658,665 68,903,460 278,043,461 - 12,497,585 220,786,923 899,706,711

2020

ស្តុលាយនាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 
ឆ្ាំ2020 75,000,000 300,000,000 73,000,000 293,507,000 3,883,463 15,658,665 68,903,460 278,043,461 - 12,497,585 220,786,923 899,706,711

ត្បតិបត្ិការលដលបានទទួលស្េល់ 
ជដាយផ្េល់ជៅក្នុងមូលធន

ជ្្ទរជៅទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញតតិ្ (264,513) (1,078,420) 264,513 1,078,420 - - - -

ជ្្ទរជៅទុន្រប្ុងទូជៅ - - 15,000,000 61,155,000 - - (15,000,000) (61,155,000) - - - -

លទ្ធផលលម្អិត

ចំជណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទ - - - - - - 3,941,920 16,071,208 - - 3,941,920 16,071,208

លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - - - - - - - - (6,749,749) - (6,749,749)

លទ្ធផលលម្អិតសរុប - - - - - - 3941920 16071208 - (6,749,749) 3,941,920 9,321,459

ស្តុលាយនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 75,000,000 300,000,000 88,000,000 354,662,000 3,618,950 14,580,245 58,109,893 234,038,089 - 5,747,836 224,728,843 909,028,170

្ំណត់សមា្ាល់ផែលភា្ា្រ់េូនជនះ គឺជាផ្្ន្្ួយមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។

របាយការណ៍ស្ដីពី្រខែបម្របមួលមូលធន
របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត 
និងលទ្ធ�លលម្អិតល�េងៗ

សបមា្រ់ការិយ្ររិលច្ឆទខែដំលបាន 
្រញ្ច្រ់មថិងៃទី 31 ខែ� ធ្នតូ ឆ្នា ំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិលច្ឆទខែដំលបាន 
្រញ្ច្រ់មថិងៃទី 31 ខែ� ធ្នតូ ឆ្នា ំ2020

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

51ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

50 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

51ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

2020 2019 2020 2019

្ំណត់ 
សមា្ាល់

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

លំហូរទឹកត្បាក់ពីសកម្មភាពត្បតិបត្ិការ
ចំជណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទ 3,941,920 13,543,815 16,071,208 54,879,538
នតិយ័តភាពជលើ:
រំលស់ 2,297,932 2,382,304 9,368,669 9,653,096
ចំណូលពីការបបា្់សុទ្ធ (32,330,207) (33,384,691) (131,810,254) (135,274,768)
ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ 3,270,445 4,591,161 13,333,604 18,603,384
ខាតជលើការលុ្រជចាលបទពាយអរូ្រី - 17,585 - 71,254
ខាតជលើការល្់ នតិងលុ្រជចាលបទពាយ នតិង្ររិកា្រ 35,596 260,728 145,125 1,056,470
សំវិធានធនជលើអត្ថប្រជយេន៍នតិជយេតិត - (245,669) - (995,451)
ឱនភាពមនតម្លៃជលើឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ 2,339,029 (325,325) 9,536,221 (1,318,217)

(20,445,285) (13,160,092) (83,355,427) (53,324,694)
្រផប្្រប្រួល៖
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន (190,096,623) (65,397,798) (775,023,932) (264,991,877)
បបា្់ត្កល់រា្ចាបា្រ់ 16,329,822 19,474,920 66,576,684 78,912,376
បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ (1,755,373) (2,420,420) (7,156,656) (9,807,542)
បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន ធនាគារនានានតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 194,342,269 (151,095,591) 792,333,431 (612,239,335)
្រំណុលជ្ាេងៗ (3,395,101) 780,921 (12,914,619) 3,164,292
សច់បបា្់ជប្រើបបាស់្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការ (5,020,291) (211,818,060) (19,540,519) (858,286,780)
ការបបា្់បានទទួល 42,634,265 35,955,272 173,819,898 145,690,762
ការបបា្់បាន្រង់ (10,059,742) (2,734,632) (41,013,568) (11,080,729)
ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញបាន្រង់ 20ែ (1,351,228) (10,487,773) (5,508,957) (42,496,456)
សច់បបា្់សុទ្ធជប្រើបបាស់្្ថុងស្្្មភាពប្រតតិ្រត្តិការ 26,203,004 (189,085,193) 107,756,854 (766,173,203)

លំហូរទឹកត្បាក់ពីសកម្មភាពវិនិជយេ
បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា 12,007,164 (37,707,267) 48,953,208 (152,789,846)
ការទតិញបទពាយស្្្មអរូ្រតិយ (196,184) - (799,842) -
ការទតិញបទពាយ នតិង្ររិកា្ារ (1,157,718) (1,464,610) (4,720,016) (5,934,600)
សច់បបា្់បានពីការល្់ បទពាយ នតិង្ររិកា្ារ - 125,268 - 507,586

សច់បបា្់សុទ្ធទទួលបានពី/(ជប្រើបបាស់្្ថុង)ស្្្មភាពវិនតិជយគ 10,653,262 (39,046,609) 43,433,350 (158,216,860)

លំហូរទឹកត្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបេបទាន
ការទូទាត់្រំណុលភតតិសនាយា (1,088,869)   (1,096,295) (5,366,527) (4,442,187)
ការទទួលបានបបា្់្្្ចី 46,200,616 18,654,968 188,359,911 75,589,930
ការទូទាត់សងបបា្់្្្ចី (12,123,252) - (49,426,498) -
ភាគោភផែលបាន្រង់ - (10,000,000) - (40,520,000)

សច់បបា្់សុទ្ធទទួលបានពីស្្្មភាពហតិរញ្ញ្រាបទាន 32,988,495 7,558,673 133,566,886 30,627,743

ការជកើនជ�ើង/(្យ្ុះ) សុទ្ធកនស្់ត្បាក់ 
និងស្់ត្បាក់សមមូល

69,844,761 (220,573,129) 284,757,090 (893,762,320)

ស្់ត្បាក់ និងស្់ត្បាក់សមមូលនាជដើមការិយបរិជ្ឆេទ 173,710,939 394,284,068 707,872,076 1,584,233,386
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (7,446,360) 17,401,010

ស្់ត្បាក់ និងស្់ត្បាក់សមមូលនា្ុងការិយបរិជ្ឆេទ 6 243,555,700 173,710,939 985,182,806 707,872,076

្ំណត់សមា្ាល់ផែលភា្ា្រ់េូនជនះ គឺជាផ្្ន្្ួយមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។

1. ព័ត៌មានធនាគារ
ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ (ពី្ុនបតរូវបានស្ាល់ថាជា ធនាគារ ជេ បរាស់  
រ៉ូយ៉ាល់ )   ជៅកាត់ថា ("ធនាគារ") មានទីរាំងជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ។  
ធនាគារបាន្រជងកើតជ�ើងជាែំ្រូងជដយភាគហ៊ុនរួ្គា្ារវាង Australia 
and New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”) ផែលជា 
ប្ុ្ហុ៊នសធារណៈចុះ្រញី្ជៅ្្ថុងប្រជទសអូបសាាលី រា្រយៈប្ុ្ហុ៊ន 
ចំណុះទាំងបសុងរ្រស់ែ្លួនគ ឺANZ Funds Pty Ltd. ជដយកាន់កា្រ់ភាគ 
ហ៊ុនចំនួន 55% ចំផណ្ឯភាគហ៊ុនចំនួន 45% ជទៀត បតរូវបានកាន់កា្រ់  
ជដយប្ុ្ហ៊ុន Royal Group Finance Co., Ltd. ផែលជាប្ុ្ហ៊ុនកាន់ 
កា្រ់ជដយ្ាាល់ពីសំណា្់មា្ាស់ហ៊ុន្ួយរូ្រផែលមានសញ្ាតតិផែ្មរ ជហើយ 
្រច្ថុ្រាបន្ន ្៏មានតួនាទីជាអភតិបាលជៅ្្ថុងធនាគារជនះ្ងផែរ ។

្្ថុងផែ សីហា ឆ្ាំ 2019 ប្រតតិ្រត្តិការល្់ នតិងទតិញភាគហ៊ុនជៅ្្ថុងធនាគារ  
ជដយរួ្្រញូ្លទំាងការជ ្្ទរសតិទ្ធតិបគ្់របគងរវាង ANZ Funds Pty Ltd. 
នតិង ប្ុ្ហ៊ុន J Trust Co., Ltd. បតរូវបាន្រញ្ច្រ់ ជហើយប្ុ្ហ៊ុន J Trust 
Co., Ltd. បានកា្ាយជាប្ុ្ហ៊ុនជ្រ្រស់ធនាគារ ចា្រ់ពីមថងៃទី 19 ផែ សីហា 
ឆ្ាំ 2019 ។ ធនាគារ្៏បាន្្ាស់្ូ្ររជ្្ាះជា្ូ្វការរ្រស់ែ្លួនពីធនាគារ 
ជអ អ៊ិន ហាេតិន រ៉ូយ៉ាល់ ្្ជា ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ចា្រ់ពីមថងៃទី 19  
ផែ សីហា ឆ្ាំ 2019 ។ ្្ថុងអំឡថុងផែធ្ូ ឆ្ាំ 2019 ធនាគារ្៏បានផ្ផប្រ
ល្ខេនតិ្ៈប្ុ្ហ៊ុនរ្រស់ែ្ូន្ដេងជទៀត ជហើយបាន្រ្ូរជ្្ាះពីធនាគារ ជេ បរាស់  
រ៉ូយ៉ាល់ ្្ជា ធនាគារ ជេ បរាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ្.្ ជដយបានការអនុ្័តពី 
ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជៅមថងៃទី 10 ផែ ្ីនា ឆ្ាំ 2020 នតិង ការយល់បព្
ពីប្សួងពាណតិេ្្្្មនាមថងៃទី 29 ផែជ្ស ឆ្ាំ2020 ។

ស្្្មភាពច្ាបងរ្រស់ធនាគារ គឺការ្្ល់នូវជសវា្្្មធនាគារ នតិងជសវា្្្ម 
ហតិរញ្ញវត្ថុផែលពា្់ព័ន្ធ ជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ។

ទីស្ា្់ការរ្រស់ធនាគារ គឺស្ថតិតជៅអគារជលែ 20 EF-E0 ្ ហាវិថី ប្្ួនស 
(កាច់បេុង្្ូវជលែ 67) សង្ាត់្ាសារថ្មី I ែ័ណ្ឌែូនជពញ រាេធានីភ្នំជពញ 
បពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ។

ធនាគារ មាន្រុគ្គលតិ្ចំនួន 536 នា្់ នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 (ឆ្ាំ 
2019 ៖ 474 នា្់) ។

2. មូលោឋានមនការលរៀ្រចំ
របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានជរៀ្រចំជ�ើងជដយអនុជោ្ 
ជៅរា្ស្ង់ដរបាយការណ៍ទា្់ទងនរឹងហតិរញ្ញវត្ថុអនដេរជាតតិមន្្្ថុជា ជៅ 
កាត់ថា ("ស.រ.ទ.ហ.អ.្") ។  

ជគាលនជយបាយគណជនយាយ នតិងវិធីសបស្មនការគណនា បតរូវបានអនុវត ្
ប្រ្្រជដយសង្គតតិភាពជៅបគ្រ់ការិយ្ររិជច្ទផែលបាន្រង្ាញជៅ្្ថុង
របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុទាំងជនះ ។

ព័ត៌មានល ្្អតិតទា្់ទងនរឹងជគាលនជយបាយគណជនយាយសំខាន់ៗ រ្រស់ 
ធនាគារ បតរូវបានោតបតដង្្ថុង្ំណត់សមា្ាល់ 34 ។

របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានអនុ្័តជដយប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល 
មនធនាគារ នតិង្្ល់សតិទ្ធតិ្ាសាយជៅមថងៃទី 31 ផែ្ីនា ឆ្ាំ 2021 ។

3. រូ្រិយ្រ័ណ្ណម�ុង្រ និងរូ្រិយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់កំណត់្រង្ហាញ
ធនាគារជធវើប្រតតិ្រត្តិការ នតិង្ត់បរារាល់្រញ្ីគណជនយាយរ្រស់ែ្លួនជាបបា្ ់
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ។  អ្ន្បគ្រ់បគង្៏បាន្ំណត់ថា បបា្់ែុោ្ារអាជ្រិ្ជារូ្រតិយ 
្រ័ណ្ណ្ុែងរ នតិងជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់ជធវើការ្រង្ាញ ជបពាះវាឆ្ថុះ្រញ្ាំងពី
សរធាតុជសែ្ឋ្តិច្ចមនប្រភពបពរឹត្តិការណ៍ នតិងកាលៈជទសៈរ្រស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះ បតរូវបាន្រង្ាញជាបបា្់ែុោ្ារអាជ្រិ្ ផែលជា 
រូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ុែងររ្រស់ធនាគារ ។  តួជលែទាំងអស់បតរូវបាន្រង្គត់ចំនួន្ួយ 
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ឬ្ួយពាន់ជរៀលផែលេតិត្រំ្ុត ជ្រើ្តិនែូជច្នះជទ លុះបរាផតមាន 
ការ្រង្ាញជ្ាេងពីជនាះ ។

4. ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សាមាន
ជៅ្្ថុងការជរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះ អ្ន្បគ្រ់បគងជធវើការវិនតិច្័យបា៉ាន់ 
ស្ាន នតិងសន្មតផែលមាន្ល្រ៉ះពាល់ែល់ការអនុវត្នូវជគាលនជយបាយ 
គណជនយាយ នតិងចំនួនមនបទពាយស្្្ម ្រំណុល ចំណូល នតិងចំណាយផែល 
បានរាយការណ៍ ។  លទ្ធ្លជា្់ផស្ងអាចែុសពីការបា៉ាន់ស្ានទាំងជនាះ ។ 

ការបា៉ាន់ស្ាន នតិងការសន្មតផែលពា្់ព័ន្ធបតរូវបានបតរួតពតិនតិតាយជាប្រចាំ។  
ការផ្ផប្រជលើការបា៉ាន់ស្ាន បតរូវបានទទួលស្ាល់រា្វិធីសបស្ទសាេនៈ
វិស័យ ។

ក. ការវិនិ្ឆេ័យ

ព័ត៌មានអំពីការវិនតិច្័យ ផែលបានជធវើជ�ើង្្ថុងការអនុវត្ជគាលនជយបាយ 
គណជនយាយផែលមាន្ល្៉រះពាល់ជាសរវនដេ ជលើចំនួនទរឹ្បបា្់ផែលបតរូវ 
បានទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបាន្រង្ាញ្្ថុង្ំណត ់
សមា្ាល់ែូចខាងជបកា្ ។

 ្ំណត់សមា្ាល់ 34 គ (ii) ៖ ការចាត់ថា្ា្់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយ 
 តម្លៃគំរូអាេីវ្្្មផែលបទពាយទាំងជនាះបតរូវបានកាន់កា្រ់ នតិងការវាយតម្លៃ 
 ថាជតើល្ខេែណ្ឌ្តិច្ចសនាយាមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការទូទាត់ផតបបា្់ 
 ជែើ្ នតិងការបបា្់ ("SPPI") ជលើចំនួនបបា្់ជែើ្ផែលជៅសល់ ។

 ្ំណត់សមា្ាល់ 34គ (vii) ៖ ការ្រជងកើតល្ខេណៈវិនតិច្័យសបមា្រ់្ំណត់ថា 
 ជតើហានតិភ័យឥណទានជលើបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ  
 ចា្រ់រាំងពីការទទួលស្ាល់ែំ្រូង ជដយ្ំណត់វិធីសបស្ផែល្រញ្ូល 
 ព័ត៌មានជៅ្្ថុងការវាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ ជលើការខាត្រង់ឥណទាន  
 ("ECL")  នតិងការជបេើសជរីស នតិងការអនុ្័តជលើ្៉ូផឌល ផែលជប្រើជែើ្ាបី 
 វាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ។

ខ. ភាពមិន្េបាស់លាស់កនការសន្មត និងការបា៉េន់ស្េន

ព័ត៌មានអំពីភាព្តិនចាបាស់ោស់មនការសន្មត នតិងការបា៉ាន់ស្ាន ផែលមាន 
ហានតិភ័យជាសរវនដេ ផែលអាចជធវើឱាយមាននតិយ័តភាពជលើតម្លៃជយងមនបទពាយ 
ស្្្ម នតិង្រំណុល្្ថុងការិយ្ររិជច្ទហតិរញ្ញវត្ថុនាជពល្រនាាា្រ់ បតរូវបាន្រញ្ូល 
្្ថុង្ំណត់សមា្ាល់ ែូចខាងជបកា្៖

របាយការណ៍លំហូរទឹកបបាក់ សបមា្រ់ការិយ្ររិលច្ឆទខែដំលបាន 
្រញ្ច្រ់មថិងៃទី 31 ខែ� ធ្នតូ ឆ្នា ំ2020

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

53ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

52 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

53ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

 ្ំណត់សមា្ាល់ 34 គ (vii) ៖ ឱនភាពមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ៖ ្ំណត ់
 ការ្រញ្ូលសមាសធាតុជៅ្្ថុង្៉ូផឌល មនការវាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ 
 ជលើការខាត្រង់ឥណទាន រួ្ទំាងការ្រញូ្លព័ត៌មានមនការប្រជ ើ្ល 
 ជ្ើលនាជពលអនាគត ។ 

 ្ំណត់សមា្ាល់ 34 គ (vii) ៖ ឱនភាពមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសន្មត់ 
 សំខាន់ៗ  ផែលជប្រើ្ ្ថុងការបា៉ាន់ស្ាន លំហូរទរឹ្បបា្ផ់ែលអាចប្រ្ូល 
 ្្វិញបាន ។

 ្ំណត់សមា្ាល់ 34 គ (vi) ៖ ការ្ំណត់ជលើតម្លៃស្បស្រមនឧ្រ្រណ ៍
 ហតិរញ្ញវត្ថុផែល្តិនមានទតិន្នន័យផែល អាចអជងកតបាន ។

វីរុសកូរ៉ូណា និងផលប៉ះពាល់ជលើ ECL 

ការរំពរឹងជលើការបាត់្រង់ឥណទាននាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 បតរូវបានបា៉ាន់ 
ស្ានជដយផ្្អ្ជលើស្ានភាពជសែ្ឋ្តិច្ចផែលបានពាយា្រណ៍នាកាល្ររិជច្ទ 
ជនាះ ។ ការ្្ថុះជ�ើងមនវីរុស្ូរ៉ូណា បានរី្រាលដលជៅប្រជទសចតិនែីជគា្ 
្្្ថុជា នតិង្រណា្ាប្រជទសែ៏មទជទៀត ផែល្រងកឱាយមានការរំខានែល់ស្្្មភាព 
អាេីវ្្្ម នតិងជសែ្ឋ្តិច្ច ។ ្ ល្រ៉ះពាល់ជលើ្ំជណើន្លតិត្ល្្ថុងបសុ្ែុល  
("GDP”) នតិងសូចនា្រសំខាន់ជ្ាេងៗ បតរូវបានពតិចារណា្្ថុងការ្ំណត ់
ភាពធងៃន់ធងៃរ នតិងភាពផែលអាចជៅរួចមនការធា្ា្់ចុះមនស្ានភាពជសែ្ឋ្តិច្ច  
្្ថុងការបា៉ាន់ស្ាន ការរំពរឹងជលើការបាត់្រង់ឥណទាន ។ ថា្ា្់ែរឹ្នាំជធវើការ 
បា៉ាន់ស្ាននូវការរំពរឹងជលើការបាត់្រង់ឥណទាន ជដយផ្្អ្ជលើការប្រជ្ើល 
ជ្ើល្រញ្ានាជពលអនាគតផែលអាចជៅរួច ជដយពតិចារណាជៅជលើភាព 
ពតិតជា្់ផស្ង កាលៈជទសៈ នតិងការពាយា្រណ៍ស្ានភាពជសែ្ឋ ត្ិច្ចនាជពល 
អនាគត នតិងព័ត៌មានេំនួយបានផែលមាននាកាល្ររិជច្ទរបាយការណ៍។

ការគណនាការរំពរឹងជលើការបាត់្រង់ឥណទាន្្ថុងស្ានភាពជនះ គឺមានភាព 
្តិនចាបាស់ោល់ខា្ាំង។ ថា្ា្់ែរឹ្នាំបាន្្ល់នូវការបា៉ាន់ស្ានជលើលទ្ធ្ល 
ផែលអាចជៅរួចមន វីរុស្ូរ៉ូណា (្ូវីែ 19) ្ ្ជលើធនាគារ ជទាះ្រីយ៉ាងជនះ្្ី 
ការបា៉ាន់ស្ានជនះអាចនរឹង្្ាស់្រ្លួរខា្ាំងជៅជពលផែលមានបពរឹត្តិការណ៍ណា 
្ួយជ្ើតជ�ើងជា្់ផស្ង។ ែូជច្នះ តួជលែជនះ្តិនគួរបតរួវបានចាត់ទុ្ថាជា
ការផណនាំចាបាស់ោស់ ឬ ការពាយា្រណ៍អំពី្ល្រ៉ះពាល់ហតិរញ្ញវត្ថុរំពរឹ្ទុ្ 
ចុងជបកាយជនាះជទ។ ជៅ្្ថុងបពរឹតតិ្ការណ៍ផែល្ល្រ៉ះពាល់មានសភាព 
ធងៃន់ធងៃរ ឬអូស្រនា្ាយជាង្រញ្ាផែលបានការពារ នតិងមាន្ល្រ៉ះពាល់ជៅ 
ជលើការគណនាការរំពរឹងជលើការបាត់្រង់ឥណទាន ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង 
លទ្ធ្លហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ។

5. ការ្រ្តតូររូ្រិយ្រ័ណ្ណពីបបាក់ដំុោារអាលមរិកលៅជាបបាក់លរៀល
របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបាន្រង្ាញជាបបា្់ែុោ្ារអាជ្រិ្។ ការ្ូ្ររ 
រូ្រតិយ្រ័ណ្ណពីបបា្់ែុោ្ារអាជ្រិ្ជៅជាបបា្់ជរៀល បតរូវបានជធវើជ�ើងជែើ្ាបី 
្រំជពញរា្តប្រូវការផែលមានផចង្្ថុងចាបា្រ់ស្ីពីគណជនយាយ នតិងសវន្្្ម 
មនបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ។

បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលបតរូវបាន្រ្ូររា្អបរា នាកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ ។  
របាយការណ៍ចំជណញ ឬខាត នតិងលទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ នតិងរបាយការណ ៍
លំហូរទរឹ្បបា្់បតរូវបាន្ូ្ររជៅជាបបា្់ជរៀល ជដយជប្រើបបាស់អបរា្ធាយ្ 
ជៅ្្ថុងការិយ្ររិជច្ទ ។  ភាពែុសគា្ផែលជ្ើតជ�ើងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ បតរូវ 
បានទទួលស្ាល់ជា "ទុន្រប្ុងជលើការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ" ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ 
លទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ ។

ធនាគារជប្រើបបាស់អបរា្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណែូចខាងជបកា្៖

អត្រានាកាលបរិជ្ឆេទ
រាយការណ៍ អត្រាមធេយម

មថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 1 ែុោ្ារអាជ្រិ្ = 4,045 ជរៀល 4,077 ជរៀល

មថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2019 1 ែុោ្ារអាជ្រិ្ = 4,075 ជរៀល 4,052 ជរៀល

      

តួជលែជាបបា្់ជរៀលជនះ គឺសបមា្រ់ជាការ្រង្ាញផត្រ៉ុជណាណាះ ជហើយ្តិនបតរូវ 
បានយ្្្្រ្បសយថា តួជលែបបា្់ែុោ្ារអាជ្រិ្ជនះបតរូវបាន្រ្ូរជៅជា 
បបា្់ជរៀល ឬគួរបតរូវបាន្រ្ូរជាបបា្់ជរៀល ឬនរឹងបតរូវបាន្រ្ូរជាបបា្់ជរៀលនា 
ជពលអនាគតរា្អបរា្រ្ូរបបា្់ជនះ ឬអបរា្រ្ូរបបា្់ជ្ាេងជទៀតជនាះជ�ើយ ។

6. សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

សច់បបា្់្្ថុងមែ 28,785,237 38,563,512 116,436,284 157,146,311

សច់បបា្់្្ថុងធនាគារផែលមានកាលវសន្តតិចជាង 3 ផែ៖

សច់បបា្់ជៅធនាគារជាតតិមន ្្្ថុជា 192,533,283 76,016,126 778,797,130 309,765,713
សច់បបា្់ជៅធនាគារនានា 22,237,180 59,131,301 89,949,392 240,960,052

243,555,700 173,710,939 985,182,806 707,872,076
ែ្៖ សំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃ (352,715) (175,457) (1,426,732) (714,987)

243,202,985 173,535,482 983,756,074 707,157,089

្រផប្្រប្រួលជលើសំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃជលើសច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល មានែូចខាងជបកា្៖

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 
5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 175,457 434,475 714,987 1,745,721

កាទទួលស្ាល់ចំជណញ ខាត (្ំណត់សមា្ាល់ 9) 177,258 (259,018) 722,681 (1,049,541)

លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (10,936) 18,807
មថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 352,715 175,457 1,426,732 714,987

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

រាមទំនាក់ទំនង៖

្តិនផ្នស្្័ន្ធញតតិ 243,555,700 173,710,939 985,182,806 707,872,076

ស្្័ន្ធញតតិ - - - -
243,555,700 173,710,939 985,182,806 707,872,076

4. ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សាមាន (ត)
ខ. ភាពមិនច្បាស់ោស់ននការសន្ម្រ និងការបា៉ាន់សាមាន (្រ)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

55ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

54 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

55ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

7. បបាក់្រលញ្ញ�លៅធនាគារនានា
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា 12,006,736 21,077,160 48,567,247 85,889,427

ធនាគារនានា 20,130,809 23,067,549 81,429,122 94,000,262

32,137,545 44,144,709 129,996,369 179,889,689

ែ្៖ សំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃ (95,734) (54,410) (387,244) (221,721)
32,041,811 44,090,299 129,609,125 179,667,968

្រផប្្រប្រួលជលើសំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃជលើបបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា មានែូចខាងជបកា្៖

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 54,410 - 221,721 -
ទទួលស្ាល់្្ថុងចំជណញ ខាត (្ំណត់សមា្ាល់ 9) 41,324 54,410 168,478 220,469
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (2,955) 1,252
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 95,734 54,410 387,244 221,721

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ក. រាមកាលកំណត់៖
្្ថុងរយៈជពល 1 ផែ 20,130,809 23,067,549 81,429,122 94,000,262
> 1 ជៅ 3 ផែ 5,400,589 1,795,558 21,845,383 7,316,899
> 3 ជៅ 6 ផែ 3,001,662 19,281,602 12,141,723 78,572,528
7 ជៅ 12 ផែ 3,604,485 - 14,580,141 -

32,137,545 44,144,709 129,996,369 179,889,689

ខ. រាមរូបិយប័ណ្ណ៖
ែុោ្ារអាជ្រិ្ 32,137,545 43,751,224 129,996,369 178,286,238
ជ្ាេងៗ - 393,485 - 1,603,451

32,137,545 44,144,709 129,996,369 179,889,689

2020 2019

េ. រាមអត្រាការត្បាក់ (ក្នុងមួយឆ្នេំ)៖
ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា 0.03% - 0.77% 0.68% - 0.99%
ធនាគារ្្ថុងបសុ្ជ្ាេងៗ 2.35% - 2.60% 2.35% - 2.60%

8. បបាក់តម្កល់រាមចបា្រ់

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
្ំណត់សមា្ាល់ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

បបា្់ត្កល់ធានាជែើ្ទុន ្ 7,500,000 7,500,000 30,337,500 30,562,500
បបា្់្រប្ុងកាតពវ្តិច្ចជលើបបា្់្រជញ្ញើ

រ្រស់អតតិថតិេន នតិងធនាគារនានា 
នតិង្្្ចីពីអនតិវាសនេន ែ 57,007,602 73,337,424 230,595,750 298,850,003

64,507,602 80,837,424 260,933,250 329,412,503

ក. ត្បាក់តម្កល់ធានាជដើមទុន

ជយងរា្ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជលែ ធ7-01-136 ចុះមថងៃទី 15 ផែ តុោ ឆ្ាំ 2001 ធនាគារ តប្រូវឱាយរ្ាសាបបា្់ត្កល់រា្ចាបា្រ់ចំនួន 10% 

មនជែើ្ទុនរ្រស់ែ្លួន ។  បបា្់ត្កល់ជនះ គឺ្តិនអាចជប្រើបបាស់្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការប្រចាំមថងៃរ្រស់ែ្លួនបានជ�ើយ ្រ៉ុផន្ធនាគារអាចែ្វិញបាន ជៅជពលផែល 
ធនាគារសជប្ចចតិត្ឈ្រ់ជធវើអាេីវ្្្មជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជាជដយស្ម័បគចតិត្ ។ ជៅ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទ ធនាគារទទួលបានការបបា្់្្ថុងអបរា 
0.09% ្្ថុង្ួយឆ្ាំ (2019: 0.48% ្្ថុង្ួយឆ្ា)ំ ។

ខ. ត្បាក់បត្មុងកាតព្វកិ្ចេជលើត្បាក់បជញ្ញើរបស់អតិ្ិេន និងធនាគារនានា និងកមចេីពីអនិវាសេន

បបា្់្រប្ុងកាតពវ្តិច្ចគឺជាទុន្រប្ុងអ្រាប្ររមាផែលបតរូវបានគណនារា្អបរា 8% ចំជពាះបបា្់ជរៀល នតិង 12.50% ចំជពាះរូ្រតិយ្រ័ណ្ណជ្ាេងៗ មនបបា្់្រជញ្ញើ 
រ្រស់អតតិថតិេន បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារ នតិងបបា្់្រជញ្ញើបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុអនតិវាសនេន នតិង បបា្់្្្ចីអនតិវាសនេន ។  ជយងរា្ប្រកាសរ្រស់ធនាគារ 
ជាតតិមន្្្ថុជា ជលែ ធ7-018-282 ប្រ.្. ស្ីពីការរ្ាសាទុន្រប្ុងកាតពវ ត្ិច្ចជាបបា្់ជរៀល នតិងរូ្រតិយ្រ័ណ្ណជ្ាេងៗ្តិនទទួលបានការបបា្់ជទ ចា្រ់ពីមថងៃទី 
20 ផែ សីហា ឆ្ាំ 2018។

ជៅមថងៃទី 18 ផែ ្ីនា ឆ្ាំ 2020 ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជាបានជចញជសច្្ីប្រកាសព័ត៌មាន្ួយសដេីពីការកាត់្រន្ថយអបរាការបបា្់្រប្ុងកាតពវ្តិច្ចជលើបបា្ ់
ជរៀលពី 8% ្្បតរឹ្ 7% ។ សបមា្រ់រូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស អបរាការបបា្់្រប្ុងកាតពវ្តិច្ច បតរូវបានកាត់្រន្ថយព ី12.50% ្្បតរឹ្ 7% ជែើ្ាបីកាត់្រន្ថយ្ល 
្រ៉ះពាល់មនេំងឺរាតតាបាត COVID-19 ជលើជសែ្ឋ្តិច្ចរ្រស់ប្រជទស្្្ថុជា ។

9. ឥណទាំន និង្រុលរប្រទាំន�្តល់ដំល់អតិថិិជន - សុទ្ធ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ឥណទានមានកាល្ំណត់ 320,402,531 162,355,172 1,296,028,239 661,597,326
ឥណទានវិបារូ្រន៍ 25,252,981 21,555,507 102,148,308 87,838,691
ឥណទាន្្ល់សបមា្រ់ទតិញជគហដ្ាន 187,206,431 150,872,412 757,250,013 614,805,079
ឥណទានហតិរញ្ញវត្ថុពាណតិេ្្្្ម 164,168,488 172,218,786 664,061,534 701,791,553
្រ័ណ្ណឥណទាន 603,451 805,708 2,440,959 3,283,260

ឥណទានែុល នតិង្រុជរប្រទាន – ែុល 697,633,882 507,807,585 2,821,929,053 2,069,315,909
ែ្៖ សំវិធានធនជលើការខាត្រង់ឱនភាពមនតម្លៃ (6,815,999) (5,080,681) (27,570,716) (20,703,775)
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន – សុទ្ធ 690,817,883 502,726,904 2,794,358,337 2,048,612,134

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

57ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

56 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

57ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

(i) សំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃផែលទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ចំជណញ ឬខាត មានែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

(សំវិធានធនជលើ)/ការ្ត់បរាបត�្រ់វិញមនឱនភាពមនតម្លៃ៖
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន ្្ល់ែល់អតតិថតិេន 1,761,328 632,499 7,180,934 2,562,886
សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល (្ំណត់សមា្ាល់ 6 ) 177,258 (259,018) 722,681 (1,049,541)
បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា (្ំណត់សមា្ាល់ 7) 41,324 54,410 168,478 220,469
្តិច្ចសនាយាជបរៅរារាងតុលាយការ (្ំណត់សមា្ាល់ 30) 359,119 (636,231) 1,464,128 (2,578,008)
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានលុ្រជចាល - 44,936 - 182,081
ការប្រ្ូល្្វិញមនឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន

ផែលបានលុ្រជចាល - (161,921) - (656,104)
2,339,029 (325,325) 9,536,221 (1,318,217)

(ii) ្រផប្្រប្រួលមនសំវិធានធនជលើការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់អតតិថតិេន  មានែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 5,080,681 4,448,182 20,703,775 17,872,795
សំវិធានធនសបមា្រ់ឱនភាពមនតម្លៃខាត្រង់្្ថុងការិយ្ររិជច្ទ 1,761,328 632,499 7,180,934 2,562,886
លុ្រជចាល្្នងការិយ្ររិជច្ទ (26,010) - (106,043) -
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (207,949) 268,094
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 6,815,999 5,080,681 27,570,716 20,703,775

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់អតតិថតិេនែុល បតរូវបានវិភាគែូចខាងជបកា្៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

រាមកាលកំណត់៖

រយៈជពល 1 ផែ 29,151,155 35,266,711 117,916,422 143,711,847
> 1 ជៅ 3 ផែ 65,077,056 74,873,888 263,236,692 305,111,094
> 3 ជៅ 6 ផែ 130,149,808 94,583,152 526,455,973 385,426,344
> 6 ជៅ 12 ផែ 60,445,580 18,871,884 244,502,371 76,902,927
> 1 ជៅ 3 ឆ្ាំ 125,195,981 99,711,480 506,417,743 406,324,281
> 3 ជៅ 5 ឆ្ាំ 47,822,855 24,150,686 193,443,448 98,414,045
ជលើសពី 5 ឆ្ាំ 239,791,447 160,349,784 969,956,404 653,425,371

697,633,882 507,807,585 2,821,929,053 2,069,315,909

សបមា្រ់ការវិភាគ្រផន្ថ្ជលើឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់អតតិថតិេនែុល សូ្ជ្ើល្ំណត់សមា្ាល់ជលែ 32ែ ។

10. បទពយសកមមល�េងៗ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ចំណាយ្រង់្ុនសបមា្រ់អត្ថប្រជយេន៍រ្រស់្រុគ្គលតិ្ (*) 6,230,410 4,578,047 25,202,008 18,655,542
បបា្់្្់ នតិងចំណាយ្រង់្ុន 3,567,556 2,530,661 14,430,764 10,312,444
ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជែរីជវទីវ 1,120 12,033 4,530 49,034
ជ្ាេងៗ 25,491 948,463 103,112 3,864,987

9,824,577 8,069,204 39,740,414 32,882,007

(*)៖   ជនះតំណាងឱាយភាពែុសគា្ារវាង តម្លៃស្បស្រមនបបា្់្្្ចីរ្រស់្រុគ្គលតិ្ ផែលបាន្ដេល់រា្អបរាការបបា្់ទា្រជាងអាបរាការបបា្់ទី្ាសារ នតិង 
តម្លៃស្បស្រមនបបា្់្ ្្ចទីាំងជនាះជៅឱាយអតតិថតិេន ។ ធនាគារបាន្ត់បរាភាពែុសគា្ាជនះ ជាបបា្់អត្ថប្រជយេន៍សបមា្រ្់រុគ្គលតិ្ផែលបាន្រង ់
្ុន នតិង បតរូវរំលស់ជដយជប្រើបបាស់្ូលដ្ានរំលស់ជថរជៅរា្ជថរជវោមន្តិច្ចសនាយាែ្ចី ។

11. បទពយសកមមអរូ្រី
2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ក្លែជដើម
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា - 163,796 - 658,132
ការទតិញ្រផន្ថ្ 196,184 - 799,842 -
ការលុ្រជចាល - (163,796) (663,701)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (6,278) 5,569

នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 196,184 - 793,564 -

ែ្ៈ រំលស់បង្គរ
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា - 137,332 - 532,472
រំលស់ 6,650 8,879 27,112 35,978
ការលុ្រជចាល - (146,211) - (592,447)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (213) 23,997

នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 6,650 - 26,899 -

តកមលែជយង
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 189,534 - 766,665 -

9. ឥណទាំន និង្រុលរប្រទាំន�្តល់ដំល់អតិថិិជន - សុទ្ធ (ត)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

59ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

58 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

59ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

12. បទពយ និង្ររិកាខារ

2020 កុំព្នូទ័រ

ដមរឿងសង្នារឹម 
នតិងសម្នារ

កនារិយនាល័យ យនានយន្
កនារជួសជុល               

ខកលំអ
កនារងនារកំពុង 
�ំដេើរកនារ សរុប

ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ក្លែជដើម
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2020 3,207,309 1,863,548 789,653 8,682,467 308,063 14,851,040 60,517,988
ការទតិញ្រផន្ថ្ 68,247 10,980 - 1,111 1,077,381 1,157,718 4,720,016
ការជ្្ទរ 292,295 520,277 - 458,254 (1,270,827) - -
ការលុ្រជចាល (82,711) (49,257) - - (131,970) (538,034)
ការជធវើចំណាត់ថា្ា្់ជ�ើងវិញ (50,545) (238,074) (11,311) (1,509,630) - (1,809,560) (7,377,576)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - - - - - (420,449)
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 3,434,595 2,107,474 778,341 7,632,202 114,617 14,067,228 56,901,945
ដកៈ រំលស់បង្គរ
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2020 1,745,456 1,377,412 39,977 7,973,619 - 11,136,464 45,381,091
រំលស់ 478,744 196,492 155,120 392,950 - 1,223,307 4,987,423
ការលុ្រជចាល (56,213) (40,159) - - - (96,372) (392,909)
ការល្់ជចញ (50,543) (238,074) (11,313) (1,509,630) - (1,809,560) (7,377,576)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - - - - - (312,251)
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 2,167,987 1,533,745 183,784 6,856,939 - 10,453,837 42,285,770
តកមលែជយង
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 1,266,608 573,729 594,557 775,263 114,617 3,613,391 14,616,167

ជៅមថងៃទី 31 ផែ ធូ្ ឆំ្ 2020 មានបទពាយ នតិង្ររិកា្ារផែលបានែ្រំលស់អស់ នតិងមានមថលៃជែើ្ចំនួន 7,316,923 ែុោ្ារអាជ្រិ្ (2019៖ 8,319,589 
ែុោ្ារអាជ្រិ្) នតិងជៅផតជប្រើបបាស់ ។ បទពាយ នតិង្ររិកា្ារលុ្រជចាល រួ្្រញ្ូលទាំងបទពាយ នតិង្ររិកា្ារបានែ្រំលស់អស់មថលៃជែើ្ចំនួន 1,931,340 ែុោ្ារអាជ្រិ្ 
(តម្លៃជយង៖ 800,346 ែុោ្ារអាជ្រិ្) ។

2019 កុំព្នូទ័រ

ដមរឿងសង្នារឹម  
នតិងសម្នារ

កនារិយនាល័យ យនានយន្
កនារជួសជុល               

ខកលំអ
កនារងនារកំពុង 
�ំដេើរកនារ សរុប

ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ែុោ្ាអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ក្លែជដើម
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2019 4,150,705 2,002,175 428,088 8,909,796 166,821 15,657,585 62,912,177
ការទតិញ្រផន្ថ្ 2,062 36,415 - 4,370 1,421,763 1,464,610 5,934,600
ការជ្្ទរ 265,880 210,256 775,600 28,785 (1,280,521) - -
ការលុ្រជចាល (1,211,338) (385,298) (1,300) (97,031) - (1,694,967) (6,868,006)
ការល្់ជចញ - - (412,735) - - (412,735) (1,672,402)
ការជធវើចំណាត់ថា្ា្់ជ�ើងវិញ - - - (163,453) - (163,453) (662,312)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - - - - - 873,931
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2019 3,207,309 1,863,548 789,653 8,682,467 308,063 14,851,040 60,517,988

ែ្ៈ រំលស់បង្គរ
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2019 2,181,815 1,588,761 428,088 7,754,811 - 11,953,475 48,029,063
រំលស់ 606,373 145,666 25,924 432,537 - 1,210,500 4,904,946
ការលុ្រជចាល (1,042,732) (357,015) (1,300) (50,276) - (1,451,323) (5,880,761)
ការល្់ជចញ - - (412,735) - - (412,735) (1,672,402)
ការជធវើចំណាត់ថា្ា្់ជ�ើងវិញ - - - (163,453) - (163,453) (662,312)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - - - - - 662,557
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2019 1,745,456 1,377,412 39,977 7,973,619 - 11,136,464 45,381,091

តកមលែជយង
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2019 1,461,853 486,136 749,676 708,848 308,063 3,714,576 15,136,897

13. សិទ្ធិលប្រ�បបាស់បទពយសកមម

ព័ត៌មានអំពីភតតិសនាយារ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្រង្ាញជៅ្្ថុង្ំណត់សមា្ាល់ជនះ នតិង្ំណត់សមា្ាល់ 17 ។

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

សតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម 2,802,257 3,311,519 11,335,130 13,494,440

ធនាគារបានេួលការិយល័យសបមា្រ់ប្រតតិ្រត្តិការ ។  ព័ត៌មានអំពីភតតិសនាយា ផែលធនាគារ ជាភតតិ្ៈបតរូវបាន្រង្ាញែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

សិទ្ធិជត្បើត្បាស់ត្ទពេយសកម្ម
នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 3,311,519 4,474,444 13,494,440 17,978,316
ការទតិញ្រផន្ថ្ 558,713 - 2,277,873 -
រំលស់សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទ (1,067,975) (1,162,925) (4,354,134) (4,712,172)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (83,049) 228,296
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 2,802,257 3,311,519 11,335,130 13,494,440

14. បបាក់្រលញ្ញ�រ្រស់អតិថិិជន

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

គណនីចរន្ (*) 356,434,974 328,163,613 1,441,779,470 1,337,266,723

គណនីសនាេំ 91,510,675 138,870,092 370,160,680 565,895,625
បបា្់្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់ 191,650,674 70,241,173 775,226,977 286,232,780

639,596,323 537,274,878 2,587,167,127 2,189,395,128

(*) រួ្្រញ្ូលបបា្់្រជញ្ញើមាន្ប្តិត ផែល្តិនទទួលបានការបបា្់ ជហើយបតរូវបានរ្ាសាទុ្ជា្រនាាាត់ពាណតិេ្្្្ម នតិងមានការធានាេូនចំជពាះអតតិថតិេន ។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

61ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

60 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

61ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេនខាងជលើជនះ បតរូវបានវិភាគែូចខាងជបកា្៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ក.  រាមកាលកំណត់៖
រយៈជពល 1 ផែ 468,216,217 476,491,211 1,893,934,598 1,941,701,685

> 1 ជៅ 3 ផែ 82,795,337 36,823,374 334,907,138 150,055,249

> 3 ជៅ 6 ផែ 36,413,758 11,589,977 147,293,651 47,229,156

> 6 ជៅ 12 ផែ 48,748,337 12,283,773 197,187,023 50,056,375

1 ជៅ 3 ឆ្ាំ 2,517,708 86,543 10,184,129 352,663
3 ជៅ 5 ឆ្ាំ 904,966 - 3,660,588 -

639,596,323 537,274,878 2,587,167,127 2,189,395,128

ខ.  រាមត្បជភទអតិ្ិេន៖
សេីវ្្្ម 302,507,734 277,245,397 1,223,643,784 1,129,774,993

ឯ្ត្េន 311,362,419 251,505,071 1,259,460,985 1,024,883,164

ជ្ាេងៗ 25,726,170 8,524,410 104,062,358 34,736,971

639,596,323 537,274,878 2,587,167,127 2,189,395,128

េ. រាមនិវាសនដា្េន៖
នតិវាសេន 639,083,151 535,874,648 2,585,091,346 2,183,689,191

អនតិវាសេន 513,172 1,400,230 2,075,781 5,705,937

639,596,323 537,274,878 2,587,167,127 2,189,395,128

ឃ. រាមទំនាក់ទំនង៖
្តិនផ្នស្្័ន្ធញតតិ 568,342,320 509,601,250 2,298,944,684 2,076,625,094
ស្្័ន្ធញតតិ 71,254,003 27,673,628 288,222,443 112,770,034

639,596,323 537,274,878 2,587,167,127 2,189,395,128

2020 2019

ង.  រាមអត្រាការត្បាក់ (ក្នុងមួយឆ្នេំ)៖
គណនីចរន្ 0.00% - 0.75% 0.20% - 1.00%

គណនីសនាេំ 0.00% - 0.80% 0.00% - 0.50%

បបា្់្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់ 0.10% - 7.00% 0.30% - 5.50%

15. បបាក់្រលញ្ញ�រ្រស់ធនាគារ និងបគឹ�សាានហិរញ្ញវត្ថុល�េងៗ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

គណនីចរន្ 43,638,418 32,563,297 176,517,401 132,695,435
គណនីសនាេំ 12,192 12,152 49,317 49,519
បបា្់្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់ 80,966,563 20,900 327,509,747 85,168

124,617,173 32,596,349 504,076,465 132,830,122

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារនានា នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ បតរូវបានវិភាគែូចខាងជបកា្៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ក. រាមកាលកំណត់៖
រយៈជពល 1 ផែ 48,888,804 32,575,449 197,755,212 132,744,955
2 ផែជៅ 3 ផែ 52,351,333 - 211,761,142 -
4 ផែជៅ 6 ផែ 5,220,275 20,900 21,116,012 85,167
7 ផែជៅ 12 ផែ 18,156,761 73,444,099

124,617,173 32,596,349 504,076,465 132,830,122

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារនានា នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានវិភាគែូចខាងជបកា្៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ខ. រាមនិវាសនដា្េន៖
នតិវាសេន 124,617,173 32,596,349 504,076,465 132,830,122 

េ. រាមទំនាក់ទំនង៖
្តិនផ្នស្្័ន្ធញតតិ 19,540,308 3,182,299 79,040,546 12,967,868
ស្្័ន្ធញតតិ 105,076,865 29,414,050 425,035,919 119,862,254

124,617,173 32,596,349 504,076,465 132,830,122

2020 2019

ឃ. រាមអត្រាការត្បាក់ (ក្នុងមួយឆ្នេំ)៖
គណនីចរន្ 0.00% - 0.75% 0.20% - 1.00%
គណនីសនាេំ 0.00% - 0.25% 0.00% - 0.50%
បបា្់្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់ 0.00% - 5.50% 0.00% - 5.50%

14.  បបាក់្រលញ្ញ�រ្រស់អតិថិិជន (ត)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

63ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

62 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

63ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

16. បបាក់កម្ចី

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

បបា្់្្្ចីពីធនាគារនានា 46,200,616 - 186,881,492 -
ប្រតតិ្រត្តិការ្្ល់សន្ទនីយភាពជដយមាន

ការធានា ("LPCO”) 6,531,716 18,654,968 26,420,791 76,018,995

52,732,332 18,654,968 213,302,283 76,018,995

្្្ចីពីធនាគារនានាបតរូវសងបត�្រ់្្ថុងរយៈជពលពី 3 ជៅ 6 ផែ នតិងមានអបរាការបបា្់ចា្រ់ពី 1.20% ែល់ 4.9% ្្ថុង្ួយឆ្ាំ។

LPCO  គឺជាបបា្់្្្ចីពីធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ផែលយ្វិញ្ា្រន្រ័បតបបា្់្រជញ្ញើអាចចរចាបាន ជាបទពាយធានា ។ បបា្់្្្ចីទាំងជនះ មានអបរាការបបា្់ចា្រ់ពី 
2.60% ជៅ 4.50% ្្ថុង្ួយឆ្ាំ (2019៖ 2.86% ជៅ 3.00%) ។

ការវិភាគ្រផន្ថ្រា្កាលវសន្មានែូចខាងជបកា្៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

រយៈជពល 1 លខ 13,043,406 9,833,888 52,760,578 40,073,094

> 1 ជៅ 3 ផែ 33,145,299 - 134,072,734 -
> 3 ជៅ 6 ផែ 6,543,627 8,821,080 26,468,971 35,945,901

52,732,332 18,654,968 213,302,283 76,018,995

17. ្រំណុលភតិសនយា

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

តកមលែប្្នុបេបននែកនបំណុលភតិសនេយា

រយៈជពលែលៃី 1,374,886 1,158,807 5,561,414 4,722,139
រយៈជពលផវង 1,746,835 2,493,071 7,065,947 10,159,264

3,121,721 3,651,878 12,627,361 14,881,403

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ការវិភាេរាមកាលវសន្ - លំហូរទឹកត្បាក់រាមកិ្ចេ
សនេយាមិនបានជធ្វើអបេបហារ

តតិចជាង 1 ឆ្ាំ 164,000 151,400 663,380 616,955
1 ឆ្ាំ ជៅ 5 ឆ្ាំ 2,724,715 3,331,266 11,021,472 13,574,909
ជលើសពី 5 ឆ្ាំ 377,616 530,075 1,527,457 2,160,056
បំណុលភតិសនេយាមិនបានជធ្វើអបេបហារសរុប 3,266,331 4,012,741 13,212,309 16,351,920

្រផប្្រប្រួលមន្រំណុលភតតិសនាយា្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទជនះមានែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 3,651,878 4,748,173 14,881,403 19,078,159
ការទតិញ្រផន្ថ្ 558,712 - 2,277,869 -
ចំណាយការបបា្់ 166,147 234,382 677,381 949,716
ការទូទាត់ (1,255,016) (1,330,677) (5,116,701) (5,391,903)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (92,591) 245,431
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 3,121,721 3,651,878 12,627,361 14,881,403

្ំនួនលដលបានទទួលស្េល់ជា្ំជណញ ឬខាត៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ចំណាយការបបា្់ជលើ្រំណុលភតតិសនាយា 166,147 234,382 677,381 949,716
ចំណាយពា្់ព័ន្ធភតតិសនាយាជលើបទពាយស្្្មមាន

រយៈជពលែលៃី នតិងមានតម្លៃទា្រ 503,091 377,283 2,051,102 1,528,751
669,238 611,665 2,728,483 2,478,467

្ំនួនលដលបានទទួលស្េល់ជៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរទឹកត្បាក់

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ទរឹ្បបា្់សរុ្របាន្រង់ជលើភតតិសនាយា 1,758,107 1,707,960 7,167,803 6,920,654

17.  ្រំណុលភតិសនយា (ត)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

65ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

64 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

65ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

18. ្រំណុលល�េងៗ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

សតិទ្ធតិទទួលបានរ្រស់នតិជយេតិត 637,500 1,100,764 2,578,688 4,485,613
ចំណាយ្រង្គរ 480,614 2,527,047 1,944,084 10,297,717
្ូល្រ័បតធនាគារ 333,165 354,340 1,347,652 1,443,936
ពន្ធជ្ាេងៗបតរូវទូទាត់ 291,999 563,760 1,181,136 2,297,322
ស្តុលាយបតរួវបានទូទាត់សងស្្័ន្ធញតតិ (*) - 424,019 - 1,727,877
ជ្ាេងៗ 202,889 371,337 820,687 1,513,198

1,946,167 5,341,267 7,872,247 21,765,663

(*)  ស្តុលាយបតរូវទូទាត់សងស្្័ន្ធញតតិ ្តិនមានការធានា ្តិនមានការបបា្់ នរឹងបតរូវទូទាត់សង រា្ការទា្ទារ។ 

19. សំវិធ្នធនលល�អត្ប្រលយជន៍និលយជិត
សំវិធានធនជលើអត្ថប្រជយេន៍នតិជយេតិតសំជៅជៅជលើ  សំវិធានធនជលើការទូទាត់សំណងអតីតភាពការងរផែលបតរូវបានគណនា្តិនឱាយជលើសពីចំនួនអតតិ្ររមា 
ជស្មើនរឹង 6 ផែ មនបបា្់ជ្រៀវតាេរ៍សុទ្ធរ្រស់នតិជយេតិត (អាបស័យរា្រយៈជពល្រជប្ើការងរ្រស់នតិជយេតិត) ផែលមានអតីតភាពការងរ្ុនឆ្ាំ 2019 ផែលតប្រូវ 
រា្ប្រកាសជលែ 443 ជចញជដយប្សួងការងរ នតិង្រណ្ដះ ្រណា្ាលវិជា្ាេីវៈនាមថងៃទី 21 ផែ ្ ញ្ា ឆ្ាំ 2018 នតិង្រនាាា្រ់្្ប្រកាសជនះបតរូវបានជធវើវិជសធន 
្្្មជយងរា្ជសច្្ីផណនាំជលែ 042/19 ចុះមថងៃទី 22 ផែ ្ីនា ឆ្ាំ 2019 ។

ជៅមថងៃទី 23 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 រាេរដ្ាភតិបាលមនបពះរាជាណាចប្្្្ថុជាបាន្្ល់ជាេជប្ើស ជៅកាន់ជរាងចប្ សហបគាស នតិងបគរឹះស្ានពាណតិេ្្្្មបគ្រ ់
វិស័យទាំងអស់ ្ ្ថុងការពនាយារនូវការទូទាត់មនសំណងអតីតភាពការងរ្ុនឆ្ាំ 2019 នតិងបបា្់អតីតភាពការងរ្រច្ថុ្រាបន្នសបមា្រ់ឆ្ាំ 2020 នតិង 2021 រហូត 
ែល់ 2022។ ធនាគារបានជបេើសជរីសយ្ការអនុជោ្រា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ ផែល្្ថុងជនាះធនាគារបានទូទាត់សំណងអតីតភាពការងរ ្រច្ថុ្រាបន្នសបមា្រ់ឆ្ាំ 
2020 នតិងទួទាត់សំណងអតីតភាពការងរ្រច្ថុ្រាបន្នសបមា្រ់ឆ្ាំ 2021 ្ ្ថុងផែ ្ តិថុនា នតិងផែ ធ្ូ ជៅរា្ឆ្ាំនី្ួយ ជហើយបានពនាយារការទូទាតប់បា្្់រំណាច់ 
អតីតភាពការងររហូតែល់ឆ្ាំ 2022 ។

20. ពន្ធលល�បបាក់ចំលណញ

ក. ពន្ធពនេយារជាត្ទពេយសកម្ម - សុទ្ធ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម 2,569,076 3,482,752 10,391,912 14,192,214
ពន្ធពនាយារជា្រំណុល (560,451) (664,561) (2,267,024) (2,708,086)
ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម - សុទ្ធ 2,008,625 2,818,191 8,124,888 11,484,128

ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម/(្រំណុល) រួ្មានគណនីែូចខាងជបកា្៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

រំលស់ 520,323 524,427 2,104,707 2,137,040
សតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម (560,451) (662,304) (2,267,024) (2,698,889)
្រំណុលភតតិសនាយា 624,344 730,376 2,525,471 2,976,282
សំវិធានធនជលើឱនភាពតម្លៃមន ឧ្រ្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនតិង

្តិច្ចសនាយាជបរៅរារាងតុលាយការ 1,055,981 2,054,743 4,271,443 8,373,078
ជ្ាេងៗ 368,428 170,949 1,490,291 696,617

2,008,625 2,818,191 8,124,888 11,484,128

្រផប្្រប្រួលមនពន្ធពនាយារ ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទ មានែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 2,818,191 2,921,738 11,484,128 11,739,543
ទទួលស្ាល់្្ថុងចំជណញ ឬខាត (809,566) (103,547) (3,300,601) (419,572)
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (58,639) 164,157
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 2,008,625 2,818,191 8,124,888 11,484,128

ខ. បំណុលពន្ធជលើត្បាក់្ំជណញត្បចាំឆ្នេំ

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 351,400 6,351,559 1,431,955 25,520,564
ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ 1,932,701 4,487,614 7,879,623 18,183,812
ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញបាន្រង់ (1,351,228) (7,589,875) (5,508,957) (30,754,174)
ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ្រផន្ថ្ជលើការផ្រងផច្

ភាគោភបាន្រង់(*) - (2,897,898) - (11,742,283)
សំវិធានធនែវះពីការិយ្ររិជច្ទ្ុន 528,178 - 2,153,380 -
លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (46,050) 224,036
នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 1,461,051 351,400 5,909,951 1,431,955

(*):   ជនះតំណាងឱាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ្រផន្ថ្ជលើការផ្រងផច្ភាគោភ (“APTDD”) ផែលបតរូវបាន្រង់ជៅឱាយអគ្គនាយ្ដ្ានពន្ធដរទា្់ទងនរឹង 
ការជ្្ទរភាគហ៊ុន នតិងការទូទាត់ភាគោភ្្ថុងអំឡថុងឆ្ាំ 2019 ។

20. ពន្ធលល�បបាក់ចំលណញ (ត) 
ក. ពន្ធពនយារជាតទ្ព្យសកម្ម - សុទ្្ធ (្រ) 

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

67ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

66 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

67ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

េ. ្ំណាយពន្ធជលើត្បាក់្ំជណញ

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញប្រចាំឆ្ាំ 2,460,879 4,487,614 10,033,003 18,183,812
ពន្ធពនាយារ 809,566 103,547 3,300,601 419,572

3,270,445 4,591,161 13,333,604 18,603,384

ការជ្្ៀង្ាាត់ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញផែលបតរូវបានគណនារា្អបរាពន្ធ្្ូវការ 20% ជលើចំជណញជា្រ់ពន្ធ ែូចបាន្រង្ាញជៅ្្ថុងបបា្់ចំជណញ ឬខាត 
មានែូចខាងជបកា្៖

2019 2018

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

% ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

%

បបា្់ចំជណញ្ុន្រង់ពន្ធ 7,212,365 29,404,812 18,134,976 73,482,922

ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញរា្អបរា្្ូវការ 20% 1,442,473 5,880,962 20 3,626,995 14,696,584 20
ចំណាយ្តិនអាចកាត់្ងបាន 1,299,794 5,299,260 18 449,628 1,821,893 2
សំវិធានធន ជលើស/(ែវះ) ពីការិយ្ររិជច្ទ្ុន 528,178 2,153,382 7 514,538 2,084,907 3

ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ 3,270,445 13,333,604 45 4,591,161 18,603,384 25

ការគណនាបបា្់ចំជណញជា្រ់ពន្ធ គឺស្ថតិតជបកា្ការបតរួតពតិនតិតាយ នតិងវាយតម្លៃពីអាជា្ាធរពន្ធដរ ។

21. លដំ�មទុន
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ភាគហ៊ុនមានតម្លៃ 100 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ្្ថុង្ួយហ៊ុន៖

ជែើ្ទុនបានផ្រងផច្ នតិងបាន្រង់បគ្រ់ចំនួន 750,000 ហ៊ុន
(2019: 750,000 ហ៊ុន) 75,000,000 75,000,000 300,000,000 300,000,000

្តិនមានការ្្ាស់្រ្ូរជៅ្្ថុងភាគទុនតិ្ នតិងរចនាស្្័ន្ធភាគហ៊ុន្្ថុងការិយ្ររិជច្ទជនាះជទ។ នាកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ រចនាស្្័ន្ធភាគហ៊ុន មានែូចខាងជបកា្៖

្នានចុះបញ្ី ្នានដ្នាះផ្សាយ នតិង្នានបង់មរប់ចំនួន

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

ចំនួន
ភាគហ៊ុន

ទរឹ្បបា្់
ែុោ្ារអាជ្រិ្

% មន
្្្មសតិទ្ធតិ

ចំនួន
ភាគហ៊ុន

ទរឹ្បបា្់
ែុោ្ារអាជ្រិ្

% មន
្្្មសតិទ្ធតិ

Royal Group Finance Co., Ltd. 337,500 33,750,000 45 337,500 33,750,000 45

J Trust Co. Ltd., 412,500 41,250,000 55 412,500 41,250,000 55

750,000 75,000,000 100 750,000 75,000,000 100

22. ទុន្របមុងទូលៅ
ជៅ្្ថុងអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទ ធនាគារបានជ្្ទរបបា្់ចំជណញរ្ាសាទុ្មានចំនួន 15,000,000  ែុោ្ារអាជ្រិ្ (2019៖ 16,000,000 ែុោ្ារអាជ្រិ្) 
ជៅជាទុន្រប្ុងទូជៅ ផែលបតរូវបានអនុ្័តជដយធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជៅមថងៃទី 14 ផែ ្្កដ ឆ្ាំ 2020 ។

23. ទុន្របមុងរាម្រទ្រ្ញ្ញត្តិ
ទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិតំណាងឱាយទុនផែលបានជ្្ទរពីបបា្់ចំជណញរ្ាសាទុ្ជដយធនាគារ ផែលអនុជោ្ រា្មាបរា 73 មនប្រកាសជលែ ធ7-017-334  
ផែលបតរូវបានអនុ្័តជដយធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជៅមថងៃទី 1 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2017 ។

នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 ធនាគារបានជ្្ទរទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិជៅបបា្់ចំជណញរ្ាសាទុ្ចំនួន 264,513  ែុោ្ារអាជ្រិ្ (2019៖ 2,368,634 
ែុោ្ារអាជ្រិ្) ។

24. ចំណូលពីការបបាក់
2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់អតតិថតិេន 42,026,612 32,228,144 171,342,497 130,588,439
បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា 271,939 2,614,420 1,108,695 10,593,630
បបា្់ត្កល់ជៅធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា 91,398 1,276,759 372,630 5,173,428

42,389,949 36,119,323 172,823,822 146,355,497

25. ចំណ្តាយលល�ការបបាក់
2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

បបា្់្រជញ្ញើមានកាល្ំណត់ 6,759,381 1,100,774 27,557,996 4,460,336
បបា្់្រជញ្ញើសនាេំ 256,071 466,993 1,044,001 1,892,256
គណនីចរន្ 1,409,590 405,483 5,746,898 1,643,017
បបា្់្្្ចី នតិង ធនាគារ នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 1,468,553 527,000 5,987,292 2,135,404
្រំណុលភតតិសនាយា 166,147 234,382 677,381 949,716

10,059,742 2,734,632 41,013,568 11,080,729

20. ពន្ធលល�បបាក់ចំលណញ (ត) 21.  លដំ�មទុន (ត)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

69ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

68 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

69ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

26. ចំណូលកមបម និងលជ�ងសារ

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ចំណូលហតិរញ្ញ្រាបទានពាណតិេ្្្្ម 3,669,214 6,583,192 14,959,385 26,675,094

្មប្បាន្្ពីការ្្ល់ឥណទាន 335,084 260,799 1,366,137 1,056,758

មថលៃឈ្លួលជ្ាេងៗ 695,694 2,900,830 2,836,345 11,754,163

4,699,992 9,744,821 19,161,867 39,486,015

ចំណាយជលើមថលៃឈ្លួល នតិង្មប្ជេើងសរ (76,705) (212,511) (312,726) (861,095)

្មប្ធនាគារ (855,463) (1,248,957) (3,487,723) (5,060,774)

(932,168) (1,461,468) (3,800,449) (5,921,869)

ចំណូលសុទ្ធពីមថលៃឈ្លួល នតិង្មប្ជេើងសរ 3,767,824 8,283,353 15,361,418 33,564,146
ចំជណញពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស 1,443,633 2,607,132 5,885,692 10,564,099

5,211,457 10,890,485 21,247,110 44,128,245

27. ចំណ្តាយលល�្រុគ្កលិក

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

បបា្់ជ្រៀវតាេរ៍ នតិងបបា្់ឈ្លួល 11,173,202 8,949,043 45,553,145 36,261,522

បបា្់រង្ាន់ត្រស្នង 298,865 2,474,685 1,218,473 10,027,424

ចំណាយជលើបបា្់្រំណាច់អតីតភាពការងរ 659,319 901,294 2,688,043 3,652,043

បបា្់ជសធននតិវត្ន៍ 416,280 341,171 1,697,174 1,382,425
ជ្ាេងៗ 1,612,534 572,499 6,574,300 2,319,766

14,160,200 13,238,692 57,731,135 53,643,180

28. រំលស់

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

រំលស់ជលើបទពាយ នតិង្ររិកា្ារ 1,223,307 1,210,500 4,987,423 4,904,946

រំលស់ជលើបទពាយអរូ្រី 6,650 8,879 27,112 35,982

រំលស់ជលើសតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម 1,067,975 1,162,925 4,354,134 4,712,172

2,297,932 2,382,304 9,368,669 9,653,100

29. ចំណ្តាយប្រតិ្រត្តិការ
2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ចំណាយជលើការេួលរ្រស់តម្លៃទា្រ នតិងការេួលរយៈជពលែលៃី 503,091 377,283 2,051,102 1,528,751
ចំណាយមថលៃទរឹ្ជភលៃើង នតិងចំណាយជ្ាេងៗ 514,825 939,355 2,098,942 3,806,266
ចំណាយជលើទំនា្់ទំនងទតិន្នន័យ 45,118 517,494 183,946 2,096,886
ចំណាយជលើព័ត៌មានវិទាយា 4,613,792 2,156,608 18,810,430 8,738,576
ចំណាយទា្់ទងនរឹង្ុំពាយូទ័រ 708,310 143,641 2,887,780 582,033
ចំណាយ្ាសាយពាណតិេ្្្្ម 335,987 112,954 1,369,819 457,690
ចំណាយជៅ្្ថុងស្្័ន្ធញតតិ - 728,250 - 2,950,869
ចំណាយពន្ធកាត់ទុ្ (43,046) 299,510 (175,499) 1,213,615
ចំណាយការជធវើែំជណើរ 95,624 189,551 389,858 768,060
ផត្មប្រសណីយ៍ នតិងសមា្ារៈការិយល័យ 320,798 263,369 1,307,893 1,067,170
មថលៃវិជា្ាេីវៈ 2,209,414 1,433,660 9,007,780 5,809,190
ទូរស័ព្ទ 84,072 95,185 342,762 385,690
ការែរឹ្េញ្ូន 81,370 72,972 331,745 295,683
ការខាត្រង់ជលើការផ្លៃង្រនលៃំផែល្តិនទា្់ទងការ្្ល់ឥណទាន 3,711 19,341 15,130 78,370
្មប្អជា្ា្រណ្ណ នតិងសមាេតិ្ភាព 456,451 393,755 1,860,951 1,595,495
ចំណាយជលើការេួលយនយន្ - 151,706 - 614,713
ចំណាយជលើការការពារសុវត្ថតិភាព 404,309 19,519 1,648,368 79,091
ខាតជលើការល្់ជចញបទពាយ នតិង្ររិកា្ារ 35,046 260,728 142,883 1,056,470
ជ្ាេងៗ 1,163,266 2,669,648 4,742,637 10,817,414

11,532,138 10,844,529 47,016,527 43,942,032

30. ការសនយា និងយថាភាព

ក. ត្បតិបត្ិការ

្្ថុងការជធវើប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្មធ្្មរា ធនាគារមានការសនាយា នតិងជ្ើតជ�ើងនូវយថាភាព្ួយចំនួនរា្ ឧបាបស័យជា្្ូវចាបា្រ់ែល់អតតិថតិេនរ្រស់ែ្លួន ។ 
ពុំមានការខាត្រង់ជាសរវន្ផែលបតរូវស្ានទុ្ជា្ុនពីប្រតតិ្រត្តិការទាំងជនាះជទ ផែលរួ្មាន៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

លតិែតិតធានាធនាគារ 18,212,811 3,770,735 73,670,820 15,365,745
លតិែតិតឥណទាន 32,394,063 82,017,110 131,033,985 334,219,723
ស្តុលាយមនឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានផែល្តិនបានជប្រើបបាស់ 99,481,020 32,703,312 402,400,726 133,265,996
កាតពវ្តិច្ច្្ថុងការ្រ្ូររូ្រតិយ្រណ្ណ្ររជទស 35,695,591 43,812,748 144,388,666 178,536,948

185,783,485 162,303,905 751,494,197 661,388,412

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

71ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

70 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

71ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃ សបមា្រ់្តិច្ចសនាយាជបរៅរារាងតុលាយការ ជដយជយងជៅរា្ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជលែ ធ7-017-344 នតិង
សរាចរផណនាំជលែ ធ7-018-001 ស្ីពីចំណាត់ថា្ា្់ហានតិភ័យឥណទាន នតិងការជធវើសំវិធានធនជលើឱនភាពមនតម្លៃសបមា្រ់ធនាគារែូចផែលបានជរៀ្ររា្រ់
ជៅ្ំណត់សមា្ាល់ 32ែ (iv) ជហើយ្រផប្្រប្រួលរ្រស់វាបតរូវបានវិភាគ ែូចខាងជបកា្៖

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

នាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 293,309 929,540 1,195,234 3,734,892
សំវិធានធនជលើ/(្រងវតិល្្វិញ)                    

ឱនភាពមនតម្លៃខាត្រង់ 359,119 (636,231) 1,464,128 (2,578,008)

លជ្អៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ - - (20,291) 38,350

នាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ 652,428 293,309 2,639,071 1,195,234

ខ. សនេយាភតិសនេយា

ធនាគារមានសនាយាភតតិសនាយាប្រតតិ្រត្តិការ្្ថុងការេួលមា៉ាសុីនជអធីអរឹ្ នតិងជគហដ្ានផែលជាបទពាយស្្្មមានតម្លៃទា្រ នតិងជថរជវោេួលែលៃី ែូចខាងជបកា្៖

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល 

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)
ពាន់ជរៀល 

(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

រយៈជពល 1 ឆ្ាំ 323,519 363,640 1,308,634 1,481,833
2 ជៅ 3 ឆ្ាំ 253,571 270,360 1,025,695 1,101,717
4 ជៅ 5 ឆ្ាំ 24,446 61,116 98,884 249,048

601,536 695,116 2,433,213 2,832,598

េ. យថាភាពជលើពន្ធ

ពន្ធបតរូវបានស្ថតិតជៅជបកា្ការបតរួតពតិនតិតាយ នតិងរា្ដនអជងកតជដយប្ុ្អាជា្ាធរ ផែល្្ល់សតិទ្ធតិជដយចាបា្រ់្្ថុងការដ្់ពតិន័យដ្់ទណ្ឌ្្្ម នតិងគតិតការបបា្់។  
ការអនុវត្ចាបា្រ់ នតិង្រទ្រាបញ្ញត្តិពន្ធជលើប្រតតិ្រត្តិការជបចើនប្រជភទអាចប្រឈ្នរឹង្រំណ្បសយជ្ាេងៗ ។

្រញ្ាទាំងជនះ អាច្រជងកើតឱាយមានហានតិភ័យពន្ធ ជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជាមានល្ខេណៈជាសរវន្ជាងជៅ្រណា្ាប្រជទសែមទជទៀត ។ អ្ន្បគ្រ់បគង 
ជេឿជា្់ថា ការជធវើសំវិធានធនមានល្ខេណៈបគ្រ់បគាន់ ជដយផ្្អ្ជៅជលើការ្រ្បសយមននីតតិ្្្មពន្ធ ។  ្ ៏្រ៉ុផន្ អាជា្ាធរជា្រ់ពា្់ព័ន្ធអាចនរឹងមាន្រំណ្ 
បសយែុសគា្ា ជហើយ្ល្រ៉ះពាល់អាចមានល្ខេណៈជាសរវន្ ។

ជៅមថងៃទី 18 ផែ ធ្ូ ឆ្ាំ 2020 ធនាគារបានទទួលលតិែតិតវាយតម្លៃពន្ធជ�ើងវិញសបមា្រ់ឆ្ាំសរជពើពន្ធ 2018 ផែល្ំណត់ការ្រង់ពន្ធ្តិនបគ្រ់បគាន់ចំនួន 
1,354 ោនជរៀល (ប្រហា្់ប្រផហល 334,782 ែុោ្ារអាជ្រិ្) ផែល្្ថុងជនាះ ធនាគារបាន្រង់បគ្រ់ចំនួននាមថងៃទី 14 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2021។ 

31. សមុ័ន្ធញតិ

ក. អត្សញ្ញាាេណរបស់សម័័ន្ធញាតិ

សបមា្រ់ជគាល្រំណងមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុទាំងជនះ ភាគីទាំងឡាយបតរូវបានចាត់ទុ្ជាស្្័ន្ធញតតិរ្រស់ធនាគារ ប្រសតិនជ្រើធនាគារមានលទ្ធភាព 
ជដយ្ាាល់ ឬជដយប្រជយលជែើ្ាបីបគ្រ់បគងជលើភាគីជនាះ ឬមានឥទ្ធតិពលជាសរវនដេ្្ថុងការសជប្ចចតិត្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងប្រតតិ្រត្តិការ ឬបចាស្្វិញ  
ឬ្៏ធនាគារនតិងភាគីទាំងជនាះស្ថតិតជបកា្ការបគ្រ់បគង ឬជៅជបកា្ឥទ្ធតិពលជាសរវនដេរួ្គា្ា ។  ស្្័ន្ធញតតិអាចជារូ្រវន្្រុគ្គល ឬ   នីតតិ្រុគ្គលជ្ាេងៗជទៀត។

ធនាគារមានទំនា្់ទំនងជា្ួយស្្័ន្ធញតតិ ជា្ួយភាគទុនតិ្សំខាន់ៗ ប្ុ្ហ៊ុនសមាគត នតិងអ្ន្បគ្រ់បគងសំខាន់ៗ ។

អ្ន្បគ្រ់បគងសំខាន់ៗ បតរូវបាន្ំណត់ថាជា្រុគ្គលផែលមានសតិទ្ធតិអំណាច នតិងការទទួលែុសបតរូវ្្ថុងការជធវើផ្នការ ការែរឹ្នាំ នតិងបគ្រ់បគងស្្្មភាពរ្រស់ 
ធនាគារជដយ្ាាល់ ឬជដយប្រជយល ។ អ្ន្បគ្រ់គប ងសំខាន់ៗ រួ្មាន អភតិបាលរ្រស់ធនាគារ នតិងសមាេតិ្គណៈបគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់រ្រស់ធនាគារ្ួយចំនួន ។

អ្ន្បគ្រ់បគងសំខាន់ៗ មានទំនា្់ទំនងប្រតតិ្រត្តិការធនាគារ ្ ្ថុងល្ខេែណ្ឌអាេីវ្្្មធ្្មរា នតិងមានល្ខេែណ្ឌែូចគា្ា ជដយរា្រ់្រញ្ូលទាំងអបរាការបបា្់  
នតិងបទពាយ្រញ្ាំ សបមា្រ់ប្រតតិ្រត្តិការផែលអាចជប្រៀ្រជធៀ្របានជា្ួយ្រុគ្គលជ្ាេងៗជទៀត ផែលមានឋានៈប្រហា្់ប្រផហល ឬអាចអនុវត្បានជា្ួយ 
នតិជយេតិតជ្ាេងជទៀត។ ប្រតតិ្រត្តិការទាំងជនះ្តិនមានហានតិភ័យជបចើនជាងហានតិភ័យធ្្មរាមនការទូទាត់សង ឬ ្រង្ាញនូវល្ខេណៈ្តិនអំជណាយ្លជ្ាេង 
ជទៀតជ�ើយ ។

ខ. ត្បតិបត្ិការជាមួយសម័័ន្ធញាតិ

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ចំណូលពីការបបា្់ 1,837,638 95,858 7,492,050 388,417

ចំណាយជលើការបបា្់ 1,590,286 21,746 6,483,596 88,115
ចំណាយជលើការេួល 452,853 396,672 1,846,282 1,607,315
ការទតិញ/ជ្្ទរ្រជច្ច្វិទាយាពី ANZ Banking Group Limited - 728,250 - 2,950,869
ការគាំបទផ្្ន្្រជច្ច្វិទាយាពី JT Group Limited 4,613,792 2,156,608 18,810,430 8,738,576

2020 2019 2020 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

អត្ថត្បជយេន៍ផ្ល់ដល់អភិបាល និងអនែកត្េប់ត្េងសំខាន់ៗ

បបា្់ជ្រៀវតាេរ៍ នតិងអត្ថប្រជយេន៍រយៈជពលែលៃី 2,260,566 2,247,355 9,216,328 9,106,282
្មប្រ្រស់ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល 277,981 245,227 1,133,329 993,660

2,538,547 2,492,582 10,349,657 10,099,942

30.  ការសនយា និងយថាភាព (ត) 
ក.   តប្រិប្រ្ិការ (្រ) 

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

73ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

72 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

73ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

េ. សមតុលេយជាមួយសម័័ន្ធញាតិ

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

បបា្់្រជញ្ញើពីស្្័ន្ធញតតិ

ភាគទុនតិ្ 104,706 178,181 423,536 726,088

ប្ុ្ហ៊ុនស្្័ន្ធញតតិ 144,439,814 51,479,333 584,259,048 209,778,282

អ្ន្បគ្រ់បគងសំខាន់ៗ 31,786,348 5,430,164 128,575,778 22,127,918

176,330,868 57,087,678 713,258,362 232,632,288

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់ស្្័ន្ធញតតិ

ប្ុ្ហ៊ុនស្្័ន្ធញតតិ 39,957,586 14,937,500 161,628,435 60,870,313

អ្ន្បគ្រ់បគងសំខាន់ៗ 1,640,338 1,272,761 6,635,167 5,186,501

41,597,924 16,210,261 168,263,602 66,056,814

ទរឹ្បបា្់ផែលបតរូវទូទាត់ឱាយស្្័ន្ធញតតិបតរូវបាន្រង្ាញ្្ថុង្ំណត់សមា្ាល់ 18 ។

32. ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ក. ជស្ក្ីជផ្ើម និងទសេេនៈទូជ�

ធនាគារប្រឈ្្ុែនរឹងហានតិភ័យផែលជ ើ្តពីឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុែូច
ខាងជបកា្៖

 ហានតិភ័យឥណទាន

 ហានតិភ័យទី្ាសារ

 ហានតិភ័យសច់បបា្់ងយបសួល នតិង

 ហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការ

្ំណត់សមា្ាល់ជនះ ្រង្ាញពីព័ត៌មានស្ីពីហានតិភ័យនី្ួយៗ ខាងជលើរ្រស់ 
ធនាគារ ផែលមានជគាលជៅជគាលការណ៍ផណនាំ នតិងវិធានការរ្រស់ធនាគារ  
ជែើ្ាបីវាស់ផវង នតិងចាត់ផចងនូវហានតិភ័យផែលជ្ើតជ�ើង នតិងការបគ្រ់បគង
នូវជែើ្ទុនរ្រស់ធនាគារ ។

មុខងរត្េប់ត្េងហានិភ័យ និងរ្នាសម័័ន្ធអភិបាលកិ្ចេ

ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលរ្រស់ធនាគារ មានការទទួលែុសបតរូវទាំងបសុងសបមា្រ់
ការ្រជងកើត នតិងបតរួតពតិនតិតាយជលើប្្រែ័ណ្ឌ បគ្រ់បគងហានតិភ័យរ្រស់ធនាគារ ។   
ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលបាន្រជងកើតគណៈ្មា្ាធតិការបគ្រ់បគងបទពាយស្្្ម នតិង 
្រំណុលរ្រស់ធនាគារ  (“ALCO”)  ផែលទទួលែុសបតរូវចំជពាះការបតរួតពតិនតិតាយ  
នតិងការបគ្រ់បគងយុទ្ធសបស្មនរារាងតុលាយការរ្រស់ធនាគារ ស្្្មភាព 
បគ្រ់បគង រួ្មាន រចនាស្្័ន្ធរារាងតុលាយការសច់បបា្់ងយបសួល ការ 
្្ល់្ូលនតិធតិ ការបគ្រ់បគងជែើ្ទុន ហានតិភ័យអបរាការបបា្់ផែល្តិនបាន
េួញែូរ នតិងហានតិភ័យអបរា្រ្ូរបបា្់ផែល្តិនេួញែូរ ។

ជគាលនជយបាយបគ្រ់បគងហានតិភ័យរ្រស់ធនាគារ បតរូវបាន្រជងកើតជ�ើង 
ជែើ្ាបី្ំណត់ល្ខេណៈ នតិងវិភាគហានតិភ័យផែលធនាគារបានប្រឈ្ ជែើ្ាបី 
្ំណត់ នតិងបគ្រ់បគងហានតិភ័យឱាយបានស្បស្រ នតិងរា្ដនហានតិភ័យ  
នតិងការប្រកាន់ខា្ា្រ់នូវផែន្ំណត់។ ជគាលនជយបាយ នតិងប្រព័ន្ធបគ្រ់បគង 
ហានតិភ័យបតរូវបានពតិនតិតាយជ�ើងវិញជាប្រចាំ ជែើ្ាបីឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីការ្្ាស់្រ្ូរ 
ល្ខេែណ្ឌទី្ាសារ នតិងស្្្មភាពរ្រស់ធនាគារ ។  រា្រយៈស្ង់ដមនការ 
្រណ្ដះ្រណា្ាល ការបគ្រ់បគង នតិងនីតតិវិធីបគ្រ់បគងរ្រស់ែ្លួន គឺ្្ថុងជគាល្រំណង 
អភតិវឌាឍផ្នការបតរួតពតិនតិតាយផែលមានវិន័យ នតិង្រជងកើតការបតរួតពតិនតិតាយស្ានភាព 
ផែល្រុគ្គលតិ្ទាំងអស់ឱាយយល់ពីតួនាទី នតិងកាតពវ្តិច្ចរ្រស់ពួ្ជគ ។

គណៈ្មា្ាធតិការសវន្្្មធនាគារ បតរូវបាន្រជងកើតជ�ើងជដយប្ុ្ប្ររឹ្ាសា 
ភតិបាល ជែើ្ាបី្្ល់ការបតរួតពតិនតិតាយឯ្រាេាយជលើ្ុែងរសវន្្្មម្្ទ្្ថុង នតិង 
សវន្្្មខាងជបរៅប្រព័ន្ធបតរួតពតិនតិតាយម្្ទ្្ថុងរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងជែើ្ាប ី
ធានាឱាយមានការបតរួតពតិនតិតាយ នតិងស្តុលាយជៅ្្ថុងធនាគារ ។ ជគាល្រំណង 
រ្រស់គណៈ្មា្ាធតិការគឺ ជែើ្ាបីេួយប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល្្ថុងការពតិនតិតាយជ្ើល
ជ�ើងវិញនូវ៖

្) ការងរសវន្ ្្មម្្ទ្្ថុងរ្រស់ធនាគារ នតិងការបតរួតពតិនតិតាយស្្្មភាព 
 សវន្្្មខាងជបរៅ 

ែ) ជគាលការណ៍ នតិងជគាលនជយបាយរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ការបតរួត 
 ពតិនតិតាយ នតិងនីតតិវិធីហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ នតិង

គ) ភាពបតរឹ្បតរូវមនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ នតិងសវន្្្ម 
 ឯ្រាេាយ ។

ខ. ហានិភ័យឥណទាន

"ហានតិភ័យឥណទាន" គឺជាហានតិភ័យមនការខាត្រង់ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ 
ធនាគារ ប្រសតិនជ្រើអតតិថតិេន ឬភាគីមា្ាងជទៀត ្តិនមានលទ្ធភាព្រំជពញ 
កាតពវ្តិច្ចជៅរា្្តិច្ចសនាយា ជហើយហានតិភ័យជាច្ាបងជនះ គឺជ្ើតជចញ 
រា្រយៈការ្្ល់ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានែល់អតតិថតិេន ធនាគារនានា នតិង 
ការវិនតិជយគជលើ្រំណុលផែលមានវត្ថុ្រញ្ាំរ្រស់ធនាគារ ។  សបមា្រ់ជគាល 
្រំណងរាយការណ៍អំពីការបគ្រ់បគងហានតិភ័យធនាគារជធវើការពតិចារណា នតិង 
ដ្់រួ្្រញ្ូលនូវធាតុទាំងអស់មនហានតិភ័យឥណទាន ផែលប្រឈ្ -  
ឧទាហរណ៍ ហានតិភ័យរា្កាតពវ្តិច្ចរ្រស់្រុគ្គលមា្ា្់ៗ ហានតិភ័យរា្ 
តំ្រន់ នតិងហានតិភ័យរា្វិស័យជសែ្ឋ្តិច្ច ។

ហានតិភ័យឥណទាន គឺជាការខាត្រង់ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ប្រសតិនជ្រើអ្ន្ែ្ចី 
ឬមែគូពាណតិេ្្្្មែ្ខាន្តិនបាន្រំជពញកាតពវ្តិច្ចជលើការ្រង់បបា្់ជែើ្ 
ចំជពាះឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន ។

31.  សមុ័ន្ធញតិ (ត) 32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ក.  លសច្ក្ីល្្ើម និងទ្ស្សនៈទ្ូលៅ (្រ) 
  មុខងារត្រប់ត្រងហានិភ័យ និងរច្នាសម្័ន្ធអភិបាលកិច្្ច (្រ)

(i). ការត្េប់ត្េងហានិភ័យឥណទាន

ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលបាន្រជងកើតគណៈ្មា្ាធតិការការឥណទានធនាគារ សបមា្រ ់
បតរួតពតិនតិតាយហានតិភ័យឥណទាន ហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការ នតិងការអនុវត្រា្  
បព្ទាំងហានតិភ័យទី្ាសារ ផែលជាហានតិភ័យសំខាន់ៗ នតិងអាច្រ៉ះពាល ់
ែល់អាេីវ្្្មរ្រស់ធនាគារ បព្ទាំង បតរូវរាយការណ៍េូនគណៈ្មា្ាធតិការ 
ឥណទាន ផែលមានការទទួលែុសបតរូវ្្ថុងការបគ្រ់បគងហានតិភ័យឥណទាន
 រួ្មានែូចខាងជបកា្៖

 អនុ្័តជលើ្ប្តិតអាចទទួលយ្បាននូវហានតិភ័យឥណទាន នតិងទី្ាសារ  
 រារាងហានតិភ័យ នតិង្ប្តិតផែលទទួលយ្បាននូវរារាងហានតិភ័យ 
 ផែលពា្់ព័ន្ធនី្ួយៗ ។ រា្ដនរារាងហានតិភ័យឥណទាន នតិង 
 ហានតិភ័យទី្ាសារជៅ្្ថុង្ប្តិតហានតិភ័យ ផែលអាចទទួលយ្បាន 
 ផែលបានអនុ្័ត នតិងបតរូវរាយការណ៍ជាប្រចាំ៖ ការជ្្ទរសតិទតិ្ធអនុ្័តជលើ 
 ការ្្ល់ឥណទាន (CAD) ែល់្រុគ្គល នតិងការអនុ្័តឥណទានជលើស 
 ពីសតិទ្ធតិផែលបានជ្្ទរឱាយការបតរួតពតិនតិតាយជ�ើងវិញនូវគំរូហានតិភ័យ ការ 
 អនុវត្ នតិងលទ្ធ្លមនការជធវើជតសដេជលើឥណទាន នរឹងការអនុ្័តផ្នការ 
 ជដះបសយ/ស្្្មភាព ផែលទា្់ទងនរឹងការ្រំពានជលើការទទួលយ្ 
 ហានតិភ័យ នតិងការរាយការណ៍ពីហានតិភ័យសំខាន់ៗ ែល់ប្ុ្ប្ររឹ្ាសា 
 ភតិបាលជធវើការ្ំណត់ នតិង្្ល់ការបពមានជា្ុន អំពីការគំរា្្ំផហង/ 
 ហានតិភ័យផែលអាចជ្ើតមានែល់ជស្ថរភាពមនប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ  
 នតិងេំរុញឱាយមានស្្្មភាពចាំបាច់ ជែើ្ាបីការពារធនាគារពីការគំរា្ 
 ្ំផហង/ហានតិភ័យ ទាំងរយៈជពលែលៃី នតិងរយៈជពលផវង ។

 ប្រព័ន្ធធានាបតរូវបានជធវើជ�ើងសបមា្រ់ការ្ំណត់អត្សញ្ាណ នតិងការ 
 បគ្រ់បគងផែលស្បស្រ ចំជពាះរាល់ហានតិភ័យទាំងអស់ ផែលជ្ើតជ�ើង 
 ្្ថុងប្រជទស្្្ថុជា រួ្មានឥណទានប្រតតិ្រត្តិការទី្ាសារ ជ្រ្តិ៍ជ្្ាះប្រព័ន្ធ  
 នតិងហានតិភ័យ្រទ្រាបញ្ញត្តិ ។

 ្្ល់នូវប្្រែ័ណ្ឌហានតិភ័យែ៏រឹងមាំ្ួយ ផែលបគ្រែណត្់រជលើហានតិភ័យ 
 ប្រតតិ្រត្តិការ អភតិបាល្តិច្ច នតិង្រញ្ាអនុជោ្ភាព ការអនុវត្ន៍ជគាល 
 នជយបាយ នតិងែំជណើរការនានាជៅ្្ថុងធនាគារ ែូជច្នះ វាអាចគាំបទ 
 ែល់យុទ្ធសបស្រ្រស់ធនាគារ។ ការសុជើ្រអជងកត នតិងការបតរួតពតិនតិតាយ 
 ជ�ើងវិញជលើការ្រំពានជគាលនជយបាយឥណទាន ប្រតតិ្រត្តិការ នតិង 
 អនុជោ្ភាព នតិងហានតិភ័យទី្ាសារ នតិងការអនុ្័តជលើស្្្មភាពមន 
 ការជដះបសយ ។

 បតរួតពតិនតិតាយ្រញ្ាសវន្្្មម្្ទ្្ថុង នតិងការពតិនតិតាយជលើ្រញ្ានតិយត្រ នតិង 
 រា្ដនស្្្មភាពជដះបសយ ជែើ្ាបីធានាឱាយមានការ្រញាឈ្រ់យ៉ាង 
 ឆ្រ់រហ័ស ។

 ការអភតិវឌាឍ នតិងរ្ាសាែំជណើរការរ្រស់ធនាគារសបមា្រ់ការវាស់ផវង ECL  

 ផែលរួ្្រញ្ូលទាំងែំជណើរការសបមា្រ់៖

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

75ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

74 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

75ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

 - ការអនុ្័តែំ្រូង ការ្រញ្ា្់ពីភាពបតរឹ្បតរូវយ៉ាងជទៀងទាត់ នតិងការ 

  ជធវើជតសដេទតិន្នន័យថយជបកាយ (Back - testing) មន្៉ូផឌលផែល 

  បានជប្រើ 

 - ្ំណត់ នតិងរា្ដនការជ្ើនជ�ើងហានតិភ័យឥណទានជាសរវនដេ នតិង

 - ការយ្្្ជប្រើព័ត៌មានមនការប្រជ្ើលអនាគត ។

 ការពតិនតិតាយជ�ើងវិញនូវអនុជោ្ភាព រ្រស់អង្គភាពអាេីវ្្្ម ជៅនរឹង 

 ្ប្តិតហានតិភ័យផែលបានបព្ជបពៀង រួ្ទាំង សហបគាសផែលបាន 

 ជបេើសជរីស នតិងប្រជភទ្លតិត្ល ។ របាយការណ៍ជទៀងទាត់ស្ីព ី

 គុណភាពឥណទាន បតរូវបាន្្ល់េូនែល់អ្ន្បគ្រ់បគងឥណទានរ្រស ់

 ធនាគារ ផែលអាចតប្រូវឱាយមានវិធានការផ្តប្រូវស្បស្រផែលបតរូវ 

 អនុវត្។ ទាំងជនះរា្រ់្រញ្ូលទាំងរបាយការណ៍ ផែលមានការបា៉ាន់ស្ាន 

 សំវិធានធនជលើការរំពរឹងជលើការបាត់្រង់ឥណទាន (ECL) ។

 ការ្្ល់ែំ្រូនា្ាន ការផណនាំ នតិងេំនាញឯ្ជទស ែល់អង្គភាពអាេីវ្្្ម  

 ជែើ្ាបីជលើ្្្្ស់ការអនុវត្ឱាយមានប្រសតិទ្ធភាព្រំ្ុត ជៅទូទាំងធនាគារ  

 ្្ថុងការបគ្រ់បគងហានតិភ័យឥណទាន ។

សតិទ្ធតិ្្ថុងការសជប្ចអនុ្័តជលើការ ្ ដេល់ឥណទានបតរូវបានប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាល 

ប្រគល់ជៅឱាយគណៈ្មា្ាធតិការបគ្រ់បគងហានតិភ័យរ្រស់ធនាគារ។ គណៈ 

្មា្ាធតិការជនះ មានអំណាចបគ្រ់បគាន់្្ថុងការជប្រើបបាស់សតិទ្ធតិអនុ្័តឥណទាន  

នតិងអាចប្រគល់្រន្នូវសតិទ្ធតិអំណាចជនះជដយជពញជលញ ឬ មាន្ប្តិតជៅ 

ឱាយអ្ន្បគ្រ់បគងនតិង្រុគ្គលតិ្រា្ឋានានុប្្ ជែើ្ាបីធានាឱាយបានប្រសតិទ្ធតិភាព 

្្ថុងការសជប្ចអនុ្័តឥណទាន។ អ្ន្បគ្រ់បគង នតិង្រុគ្គលតិ្បតរូវមានេំនាញ 

ការប្រឈ្នរឹងប្រជភទហានតិភ័យឥណទាន

កនារមបឈមនឹង 
ហនានតិភ័យ 

ឥេទនានអតតិបរមនា

កនារមបឈមនឹង 
ហនានតិភ័យ 

ឥេទនានអតតិបរមនា

កនារដនាក់មទព្ 
បញ្នាំ/កនារពមងឹង 

ឥេទនាន

ខផ្្កែ្ះថនមទព្ 
បញ្នាំ/កនារពមងឹង 

ឥេទនាន

មតិនមនានកនារធនាននានតិង 
គ្នានមទព្បញ្នាំ/

កនារពមងឹងឥេទនាន

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

% % %

ធាតុនានាក្នុងរារាងតុលេយការ

សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល - ែុល  243,555,700  985,182,807 - - 100%

បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា - ែុល 32,137,545 129,996,370 - - 100%

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់ែល់អតតិថតិេន - ែុល 697,633,882 2,821,929,053 90% - 10%

បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ 26,611 107,641 - - 100%

សរុ្រ  973,353,738  3,937,215,870 - - 100%

ធាតុនានាជត្រៅរារាងតុលេយការ

្រំណុលយថាភាព  50,606,874  204,704,805 100% - -

ការសនាយា  601,536  2,433,213 - - 100%

សរុ្រ  51,208,410  207,138,018 

កនារមបឈមនឹង 
ហនានតិភ័យ 

ឥេទនានអតតិបរមនា

កនារមបឈមនឹង 
ហនានតិភ័យ 

ឥេទនានអតតិបរមនា

កនារដនាក់មទព្ 
បញ្នាំ/កនារពមងឹង 

ឥេទនាន

ខផ្្កែ្ះថនមទព្ 
បញ្នាំ/កនារពមងឹង 

ឥេទនាន

មតិនមនានកនារធនាននានតិង 
គ្នានមទព្បញ្នាំ/

កនារពមងឹងឥេទនាន

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

% % %

ធាតុនានាក្នុងរារាងតុលេយការ

សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល - ែុល  173,710,939  707,872,076 - - 100%
បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា - ែុល 44,144,709 179,889,689 - - 100%
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់ែល់អតតិថតិេន - ែុល 507,807,585 2,069,315,909 88% - 12%
បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ 960,496 3,914,021 - - 100%
សរុ្រ  726,623,729  2,960,991,695 

ធាតុនានាជត្រៅរារាងតុលេយការ

្រំណុលយថាភាព 85,787,845 349,585,468 100% -
ការសនាយា 695,116 2,832,598 - - 100%
សរុ្រ 86,482,961 352,418,066

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(i).  ការត្រប់ត្រងហានិភ័យឥណទាន (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(ii). ការតបមូល្្ដុំហានិភ័យ (្រ)

បគ្រ់បគាន់ នតិងបតរូវបានទទួលស្ាល់ ្ ុននរឹងទទួលបានសតិទ្ធតិអនុ្័តឥណទាន 
ជនះ។ ការប្រគល់សតិទ្ធតិអំណាចជនះែល់អ្ន្បគ្រ់បគងនតិង្រុគ្គលតិ្ គឺបតរូវបាន 
ផចង្្ថុងលតិែតិតផែលមានចុះហត្ថជលខាបព្ជបពៀងពីប្រធានគណ្្្មការបគ្រ ់
បគងហានតិភ័យ ឬ អ្ន្ផែលមានសតិទ្ធតិជស្មើ។ ្រុគ្គលផែលមានសតិទ្ធតិជនះ បតរូវ 
អនុវត្សតិទ្ធតិប្រ្្រជដយការទទួលែុសបតរូវ នតិងមានភាពជា្់ោ្់ថាស្ថតិត 
្្ថុង្ប្តិតហានតិភ័យផែលធនាគារបព្ទទួលយ្។ ការ្ដេល់សតិទ្ធតិជនះតប្រូវ 
ឱាយមានការបតរួតពតិនតិតាយជ�ើងវិញជាប្រចាំឆ្ាំ នតិងអាចមានការផ្ផប្រផ្្អ្ជលើ
ការវាយតម្លៃការអនុ្័តឥណទាន្នលៃង្្។

សវន្្្មម្្ទ្្ថុងមនអង្គភាពអាេីវ្្្ម នតិងែំជណើរការរ្រស់អ្ន្បគ្រ់បគង 
ឥណទានធនាគារ បតរូវបានជធវើជដយសវន្្្មម្្ទ្្ថុង ។

(ii). ការត្បមូលផំនុំហានិភ័យ

ធនាគារជធវើប្រតតិ្រត្តិការ នតិង្្ល់ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានែល់្រុគ្គល ឬ 
សហបគាសជៅ្្ថុងបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា ។ ធនាគារបគ្រ់បគងផែន្ំណត ់
នតិងបគ្រ់បគងជលើការប្រ្ូល្្ថុំ មនហានតិភ័យឥណទាន ជៅជពលផែលពួ្ 
ជគបតរូវបាន្ំណត់អត្សញ្ាណ ។

រារាងខាងជបកា្្រង្ាញពីការប្រឈ្នរឹងហានតិភ័យអតតិ្ររមារ្រស់ធនាគារ 
ចំជពាះហានតិភ័យឥណទាន្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងឧ្រ្រណ ៍
ហតិរញ្ញវត្ថុជបរៅរបាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុជដយ្តិនគតិតពីបទពាយ្រញ្ាំ  
ឬការពបងរឹងឥណទានែមទជទៀត ។  សបមា្រ់បទពាយស្្្ម្្ថុងរបាយការណ ៍
ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុការប្រឈ្នរឹងហានតិភ័យឥណទាន ជស្មើនរឹងតម្លៃជយង 
រ្រស់វា។ ចំជពាះ្រំណុលយថាជហតុ ការប្រឈ្នរឹងហានតិភ័យឥណទាន 
អតតិ្ររមា គឺជាចំនួនអតតិ្ររិមាផែលធនាគារបតរូវ្រង់ ប្រសតិនជ្រើកាតពវ្តិច្ចមន 
ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានជស្នើសុំ ។  ចំជពាះ្តិច្ចសនាយាឥណទាន ការប្រឈ្ 
ជៅនរឹងហានតិភ័យឥណទានអតតិ្ររមា គឺជាចំនួនទរឹ្បបា្់បគ្រ់បគាន់មន 
ឥណទានផែល្តិនទាន់ែ្ជចញជដយអតតិថតិេន ។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

77ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

76 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

ការប្រឈ្នរឹងប្រជភទហានតិភ័យឥណទានរា្ផ្្ន្អាេីវ្្្ម

សនាច់ម្នាក់ នតិង 
សនាច់ម្នាក ់

សមមូល - �ុល
ម្នាក់បដញ្ញើ                           

ដ�នាធននាគនារននាននា

ឥេទនាន នតិង 
បុដរមបទនានផ្្ដល់�ល់ 

អតតិ្តិជន - �ុល មទព្សកម្ដផ្សេងៗ សរុប

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

បគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុ 243,555,700 32,137,545 64,688,310 - 340,381,555

ឥណទានសេីវ្្្ម - - 440,961,325 - 440,961,325

ឥណទានអាេីវ្្្មរាយ - - 191,380,796 - 191,380,796

កាតឥណទាន - - 603,451 - 603,451

ជ្ាេងៗ - - - 26,611 26,611

សរុ្រ 243,555,700 32,137,545 697,633,882 26,611 973,353,738

សរុ្រ (ពាន់ជរៀល-្ំណត់សមា្ាល់ 5) 985,182,807 129,996,370 2,821,929,053 107,641 3,937,215,870

សនាច់ម្នាក់ នតិង 
សនាច់ម្នាក ់

សមមូល - �ុល
ម្នាក់បដញ្ញើ                           

ដ�នាធននាគនារននាននា

ឥេទនាន នតិង 
បុដរមបទនានផ្្ដល់�ល់ 

អតតិ្តិជន - �ុល មទព្សកម្ដផ្សេងៗ សរុប

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

បគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុ 173,710,939 44,144,709 54,202,782 - 272,058,430

ឥណទានសេីវ្្្ម - - 296,842,758 - 296,842,758

ឥណទានអាេីវ្្្មរាយ - - 155,956,337 - 155,956,337

កាតឥណទាន - - 805,708 - 805,708

ជ្ាេងៗ - - - 960,496 960,496

សរុ្រ  173,710,939 44,144,709 507,807,585 960,496  726,623,729 

សរុ្រ (ពាន់ជរៀល-្ំណត់សមា្ាល់ 5)  707,872,076 179,889,689 2,069,315,909 3,914,021 2,960,991,696 

ការប្រ្ូល្្ថុំហានតិភ័យវិភាគរា្នតិវាសដ្ាន នតិងទំនា្់ទំនង នតិងការប្រឈ្ជៅនរឹងឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានធំៗ៖

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2019

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ពាន់ជរៀល 
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

វិភាេរាមនិវាសដា្េន៖

នតិវាសេន 697,633,882 507,807,585 2,821,929,053 2,069,315,909

វិភាេរាមទំនាក់ទំនង៖

ស្្័ន្ធញតតិ 41,597,924 16,210,261 168,263,603 66,056,814

្តិនផ្នស្្័ន្ធញតតិ 656,035,958 491,597,324 2,653,665,450 2,003,259,095

697,633,882 507,807,585 2,821,929,053 2,069,315,909

វិភាេរាមហានិភ័យ៖

ហានតិភ័យធំំៗ (*) 130,533,655 78,435,604 528,008,634 319,625,086

្តិនផ្នជាហានតិភ័យធំៗ 567,100,227 429,371,981 2,293,920,418 1,749,690,823
697,633,882 507,807,585 2,821,929,052 2,069,315,909

(*)  ្ ល្រ៉ះពាល់ផែលមានទំហំធំ បតរូវបាន្ំណត់ជដយប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជាថា ជាហានតិភ័យែុលមនស្តុលាយសរុ្រមនឥណទាន នតិង 
្រុជរប្រទានជា្ួយអ្ន្ទទួល្លផត្ួយផែលមានចំនួនជលើពី 10% មន្ូលនតិធតិ្ាាល់សុទ្ធរ្រស់ធនាគារ ។  ្ ល្រ៉ះពាល់ជនះ គឺមានចំនួនែ្ស់ជាងឥណទាន  
ឬ្តិច្ចសនាយាផែលជៅសល់ នតិងឥណទាន ឬ្តិច្ចសនាយាផែលបានអនុ្័ត ។

(iii). ត្ទពេយបញ្្ញាេំ

ែណៈជពលផែលការប្រឈ្នរឹងហានតិភ័យអតតិ្ររមារ្រស់ធនាគារ គឺជាតម្លៃជយងរ្រស់បទពាយស្្្ម ឬ ្ ្ថុង្រណីឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជៅជបរៅរារាងតុលាយការ  
គឺចំនួនទរឹ្បបា្់ផែលបានធានាការសនាយា្ដេល់ឱាយ  ការទទួលយ្ ឬ ការយល់បព្ ហានតិភ័យទាំងជនាះ ទំនងអាចទា្រជាងជដយសរផតការកាត់្ងបទពាយ 
្រញ្ាំ ការធានាឥណទាន នតិងស្្្មភាពជ្ាេងជទៀតជែើ្ាបីកាត់្រន្ថយហានតិភ័យ ។

ការពតិពណ៌នាអំពីបទពាយ្រញ្ាំសបមា្រ់ប្រជភទមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុនី្ួយៗ បតរូវបាន្រង្ាញែូចខាងជបកា្ ។

ស្់ត្បាក់ និងស្់ត្បាក់សមមូល សមតុលេយជាមួយធនាគារជាតិកនកមុនុជាត្បាក់បជញ្ញើជាមួយធនាគារនានា និងត្ទពេយសកម្មជផេេងៗ 

បទពាយ្រញ្ាំជាទូជៅ្តិនបតរូវបានផសវងរ្សបមា្រ់បទ ពាយស្្្មទាំងជនះជទ ។

ឥណទាន និងបុជរត្បទានផដល់ដល់អតិ្ិេន បំណុលយថាភាព និងភតិសនេយា

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់ែល់អតតិថតិេន ្រំណុលយថាភាព នតិងភតតិសនាយា ជាធ្្មរាបតរូវមានដ្់ជាបទពាយ្រញ្ាំ្្ថុង្ប្តិតណា្ួយ ។  ជាពតិជសស ហានតិភ័យ 
ជលើឥណទានជគហដ្ាន ជាទូជៅបតរូវបានធានាជពញជលញជដយជគហដ្ាន ។

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(ii). ការតបមូល្្ដុំហានិភ័យ (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(ii). ការតបមូល្្ដុំហានិភ័យ (្រ)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(iii).  តទ្ព្យបញ្ចាុំ (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(iv). ្រុណភាពឥណទានននឥណទាន និងបុលរតបទាន្្ល់ដល់អ្រិថិជនដុល (្រ)

រារាងខាងជបកា្ជនះសជងខេ្រអំពីការធានាជលើបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ៖

មទព្បញ្នាំ/កនារពមងឹងឥេទនាន

មទព្
មទព្សកម ្

ចល័ត
ម្នាក់បដញ្ញើមនាន 
កនាលកំេត់ ដផ្សេងៗ

ឥេទនានពុ ំ
មនានកនារធនាននា សរុប

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ពាន់ជរៀល
(្ំណត់សមា្ាល់ 5)

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់
ែល់អតតិថតិេន - ែុល 628,288,268 - - - 69,345,614 697,633,882 2,821,929,053

្រំណុលយថាភាព 45,282,398 - 5,324,476 - - 50,606,874 204,704,805

ការសនាយា - - - - 601,536 601,536 2,433,213

ជ្ាេងៗ - - - - 26,611 26,611 107,641

673,570,666 - 5,324,476 - 69,973,761 748,868,903 3,029,174,712

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់
ែល់អតតិថតិេន - ែុល 447,906,745 - - - 59,900,840 507,807,585 2,069,315,909

្រំណុលយថាភាព 79,515,449 - 6,272,396 - - 85,787,845 349,585,468

ការសនាយា - - - - 695,116 695,116 2,832,598

ជ្ាេងៗ - - - - 960,496 960,496 3,914,021

527,422,194 - 6,272,396 - 61,556,452 595,251,042 2,425,647,996

(iv). េុណភាពឥណទានកនឥណទាន និង បុជរត្បទានផដល់ដល់ 
 អតិ្ិេនដុល

ជដយអនុជោ្រា្ជសច្្ីផណនាំរ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជលែ 
ធ7.017.344 ចំណាត់ថា្ា្់ឥណទាននី្ួយៗ ជយងជៅរា្គុណភាព 
ឥណទានែូចខាងជបកា្៖

ឥណទានធម្មរា

ឥណទានផែលជៅសល់ បតរូវបានទូទាត់សងទាន់ជពលជវោ នតិង្តិនជា្រ ់
សងាេ័យសបមា្រ់ការទូទាត់សងនាជពលអនាគត ។  ការទូទាត់សងបតរូវបានជធវើ 
ជ�ើងរា្្តិច្ចសនាយា ជហើយអតតិថតិេន្តិន្រង្ាញពីភាពទន់ជែាសាយមនលទ្ធភាព 
្្ថុងការទូទាត់សងអាេីវ្្្ម លំហូរទរឹ្បបា្់នតិងស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុជនាះ
ជ�ើយ ។

ឥណទានឃ្លាំ្េំជមើល

ឥណទានផែលជៅ្្ថុងចំណាត់ថា្ា្់ជនះ បតរូវបានការពារនាជពល្រច្ថុ្រាបន្ន  
ជហើយប្រផហលជា្តិនអាចហួសកាល្ំណត់ជទ ្រ៉ុផន្វា្រង្ាញពីភាពទន ់
ជែាសាយផែលអាចេះឥទ្ធតិពលយ៉ាងធងៃន់ធងៃរែល់ការទូទាត់សងរ្រស់្ូន្រំណុល 
ជៅកាល្ររិជច្ទនាជពលអនាគត ប្រសតិនជ្រើ្តិនបានផ្តប្រូវឱាយបានទាន ់
ជពលជវោ នតិងយ្ចតិត្ទុ្ដ្់ពីបគរឹះស្ាន ។

ភាពទន់ជែាសាយជនះរា្រ់្រញ្ូល ្រ៉ុផន្្តិនបតរូវបាន្ំណត់ចំជពាះនតិនា្ាការថយ 
ចុះមនប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្មរ្រស់    មែគូរភាគី ឬស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ែ្លួន នតិង 
ស្ានភាពជសែ្ឋ្តិច្ច នតិងល្ខេែណ្ឌទី្ាសារផែល អាច្រ៉ះពាល់ែល់បបា្់ចំជណញ 
នតិងលទ្ធភាពទូទាត់សងនាជពលអនាគតរ្រស់ែ្លួន ឬស្ានភាពកាន់ផតយ៉ា្រ ់
យុឺនមនបទពាយ្រញ្ាំ។ ចំណាត់ថា្ា្់ជនះ មានសនតិទានភាព្ាាល់ែ្លួនយ៉ាង 
ចាបាស់ោស់ ជហើយ្តិនគួរជប្រើជាការសប្្រស្ប ួលរវាងឥណទានធ្្មរា នតិង 
ឥណទានជបកា្សដេង់ដជទ ។

ឥណទានជត្កាមសដង់ដា

ឥណទានផែលបានចាត់ថា្ា្់ជៅ្្ថុងចំណាត់ថា្ា្់ជនះ ្រង្ាញពីភាពទន់ 
ជែាសាយគួរឱាយ្ត់សមា្ាល់ ជហើយ្តិនបតរូវបានការពារបគ្រ់បគាន់ជដយអាេីវ្្្ម 
្រច្ថុ្រាបន្ន ឬស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងលទ្ធភាពសងរ្រស់្ូន្រំណុលជទ។  នតិយយ 
ឱាយចំជៅប្រភពជែើ្មនការសង្រំណុល គឺ្តិនបគ្រ់បគាន់ជែើ្ាបីទូទាត់្រំណុល 
ជនាះជទ ជដយ្តិនគតិតពីបបា្់ចំណូលផែលបាន្្ពីប្រភព្រនាាា្រ់្រនាេំែូចជា
ល្់បទពាយ្រញ្ាំជាជែើ្ ។

្រាាាផែលនាំឱាយមានចំណាត់ថា្ា្់ឥណទានជបកា្សដេង់ដរួ្មាន៖

- ្ូន្រំណុលគា្ានលទ្ធភាពជែើ្ាបី្រំជពញរា្ល្ខេែណ្ឌមនការទូទាត់សង 
 បបា្់រា្្តិច្ចសនាយា

- ស្ានភាពជសែ្ឋ្តិច្ច នតិងទី្ាសារ្តិនអំជណាយ្លផែលអាចេះឥទ្ធតិពល 
 យ៉ាងធងៃន់ធងៃរែល់អាេីវ្្្ម នតិងបបា្់ចំជណញរ្រស់មែគូភាគីនាជពល 
 អនាគត

- ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុទន់ជែាសាយ នតិង/ឬ អស្ត្ថភាពរ្រស់មែគូភាគីជែើ្ាប ី
 ្រជងកើតលំហូរទរឹ្បបា្់បគ្រ់បគាន់ជែើ្ាបី្រំជពញការទូទាត់សង

- ភាពលំបា្ផែលបានេួ្រប្រទះ ជដយមែគូភាគី្្ថុងការទូទាត់សងឥណទាន 
 ជ្ាេងជទៀតផែល្្ល់ជដយបគរឹះស្ានឬជដយស្ា្រ័នជ្ាេងៗជទៀត ជៅ
 ជពលមានព័ត៌មានអាចជប្រើបបាស់បាន នតិង

- ការ្រំពានជលើ្តិច្ចបព្ជបពៀងហតិរញ្ញវត្ថុជដយមែគូភាគី ។

ឥណទានជាប់សងេេ័យ

ឥណទានផែលបានចាត់ថា្ា្់ជៅ្្ថុងប្រជភទជនះ ្រង្ាញពីភាពទន់ជែាសាយ 
ធងៃន់ធងៃរជាងចំណាត់ថា្ា្់ឥណទានជបកា្សដេង់ដ ផែលការប្រ្ូលបាន្្ 
វិញបគ្រ់ចំនួន ផ្្អ្ជលើ្ូលដ្ានមនែំជណើរជហតុផែលមានបស្រ់ ល្ខេែណ្ឌ  
ឬតម្លៃមនបទពាយ្រញ្ាំមានការសងាេ័យែ្ស់ ឬ្តិនអាចអាចប្រ្ូលបានវិញ។  
ការរំពរឹងទុ្ថានរឹងបាត់្រង់គឺែ្ស់ ជទាះ្រីជាចំនួនពតិតបបា្ែជៅ្តិនទាន់បាន 
្ំណត់សបមា្រ់ជពលជនះ្៏ជដយ ។

ឥណទានខាតបង់

ឥណទានផែលបតរូវបានចាត់ថា្ា្់ថាជាការបាត់្រង់ គឺជៅជពលផែលវា្តិន 
អាចប្រ្ូលបាន្្វិញ ជហើយការទូទាត់សងវិញអាចមានចំនួនតតិចតួច ឬ 
ប្រ្ូល្តិនបានជសះ ។

ការទទួលស្េល់ ECL 

ធនាគារអនុវត្វិធីសបស្ 3 ែំណា្់កាល ជដយផ្្អ្ជលើការ្្ាស់្រ្ូរគុណភាព
ឥណទានចា្រ់រាំងពីមានការទទួលស្ាល់ែំ្រូង៖

វិធីសនាមស្ 3 
�ំណនាក់កនាល

�ំណនាក់កនាលទី 1 �ំណនាក់កនាលទី 2 �ំណនាក់កនាលទី 3

�ំដេើរកនារ ដមកនាម�ំដេើរកនារ មតិន�ំដេើរកនារ

ការទទួល 
ស្ាល់ឥណទាន 
ផែលរំពរឹងថានរឹង 
បាត់្រង់

រំពរឹងថានរឹងបាត ់
្រង់រយៈជពល  
12 ផែ

រំពរឹងថានរឹង 
បាត់្រង់ជពញ 
អាយុកាល

រំពរឹងថានរឹង 
បាត់្រង់ជពញ 
អាយុកាល

ល្ខេណៈ 
វិនតិច្័យ

្តិនមានការជ្ើន 
ជ�ើងជាសរវនដេ
ជលើហានតិភ័យ 
ឥណទានជទ

ហានតិភ័យ 
ឥណទានផែល 
បានជ្ើនជ�ើងជា 
សរវនដេ

ឥណទានផែល 
មានឱនភាព

្ូលដ្ានមនការ 

គណនា ECL

តម្លៃជយងែុល តម្លៃជយងែុល តម្លៃជយងែុល

ធនាគារ វាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ជដយជប្រើវិធី 
សបស្ទូជៅ ។  វិធីសបស្ទូជៅ រួ្មាន ការផញ្អតតិថតិេនជចញជា  3  ែំណា្ ់
កាលជ្ាេងៗ គា្ារា្ល្ខេណៈវិនតិច្័យែំណា្់កាល ជដយជធវើការវាយតម្លៃ 
ហានតិភ័យឥណទាន។ ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទានរយៈជពល12 ផែ  
នរឹងបតរូវបានគណនាសបមា្រ់ែំណា្់កាលទី 1 ែណៈការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត 
្រង់ឥណទានជពញអាយុកាល នរឹងបតរូវបានគណនាសបមា្រែ់ំណា្់កាលទី  
2  នតិងែំណា្់កាលទី 3 ។  នាការិយ្ររិជច្ទរាយការណន៍ី្ួយៗ ធនាគារ 
នរឹងវាយតម្លៃហានតិភ័យឥណទានជៅរា្គណនីនី្ួយៗ ជ្រើជប្រៀ្រជធៀ្រនរឹង 
្ប្តិតហានតិភ័យជៅជពល្ដេល់ឱាយែំ្រូង ។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

81ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

80 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

81ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

80



កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

ឥណទានរយៈជពលលវង (ជត្្ើនជាងមួយឆ្នេំ)

�ំណនាក់កនាល ស្នានភនាពហនានតិភ័យឥេទនាន ចំណនាត់ថ្នាក់ ចំនួនថ្ងៃហួសកនាលកំេត់ សុចននាករេ៍ថនកនារយឺតយ៉នាវ

1 ្តិនមានការជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេជលើ ហានតិភ័យឥណទានជទ ឥណទានធ្្មរា 0 ែល់ 30 មថងៃ ែំជណើរការ

2 ហានតិភ័យឥណទានបានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ ឥណទានឃ្ាំជ្ើល 30 ែល់ 90 មថងៃ ជបកា្ែំជណើរការ

3 ឥណទានមានឱនភាព

ឥណទានជបកា្សដេង់ដ 90 ែល់ 180 មថងៃ

្តិនែំជណើរការឥណទានជា្រ់សងាេ័យ 180 ែល់ 360 មថងៃ

ឥណទានខាត្រង់ ជលើសពី 360 មថងៃ

ឥណទានរយៈជពលខលែី (1 ឆ្នេំ ឬតិ្ជាង)

�ំណនាក់កនាល ស្នានភនាពហនានតិភ័យឥេទនាន ចំណនាត់ថ្នាក់ ចំនួនថ្ងៃហួសកនាលកំេត់ សុចននាករេ៍ថនកនារយឺតយ៉នាវ

1 ្តិនមានការជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេជលើ ហានតិភ័យឥណទានជទ ឥណទានធ្្មរា 0 ែល់ 14 មថងៃ ែំជណើរការ

2 ហានតិភ័យឥណទានបានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ ឥណទានឃ្ាំជ្ើល 15 ែល់ 30 មថងៃ ជបកា្ែំជណើរការ

3 ឥណទានមានឱនភាព

ឥណទានជបកា្សដេង់ដ 31 ែល់ 60 មថងៃ

្តិនែំជណើរការឥណទានជា្រ់សងាេ័យ 61 ែល់ 90 មថងៃ

ឥណទានខាត្រង់ ជលើសពី 91 មថងៃ

ធនាគារ ជប្រើបបាស់ចំនួនមថងៃហួសកាល្ំណត់សង នតិងចំណាត់ថា្ា្់រ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា សបមា្រ់ល្ខេណៈវិនតិច្័យ្្ថុងការផ្រងផច្ែំណា្់កាល ។  
ែូចគា្ាជនះ្ងផែរ ធនាគារនរឹង្រជងកើតការដ្់ពតិន្ថុឥណទាន ឬធាតុផែលអាចបា៉ាន់ស្ានបាននាជពលអនាគត ជៅជពលមានព័ត៌មានកាន់ផតងយបសួលរ្ ។ 

សបមា្រ់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានល្ខេណៈរយៈជពលែលៃី វិធីសបស្ស្ញ្ញនរឹងបតរូវបានអនុ្័ត ជៅជពលផែលវា្តិនតប្រូវឱាយមានល្ខេណៈវិនតិច្័យជា 
េំហានៗ ។ ជៅ្្ថុង្រណីជនះវានរឹងបតរូវបានផ្រងផច្ជាឥណទាន (ែំណា្់កាលទី 1) ឬឥណទាន្តិនែំជណើរការ ។

រារាងខាងជបកា្សជងខេ្រពីគុណភាពឥណទានមនហតិរញ្ញ្រាបទានែុលរ្រស់ធនាគារ ជដយជយងរា្ចំណាត់ថា្ា្់ខាងជលើ ។

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

�ំណនាក់កនាលទី 1 �ំណនាក់កនាលទី 2 �ំណនាក់កនាលទី3 សរុប
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

ឥណទាន និងបុជរត្បទានផដល់ដល់អតិ្ិេនរាមរំលស់ក្លែជដើម

ឥណទានធ្្មរា 693,118,187 - - 693,118,187
ឥណទានឃ្ាំជ្ើល 961,860 - - 961,860
ឥណទានជបកា្សដេង់ដ - 451,747 - 451,747
ឥណទានជា្រ់សងាេ័យ - 152,491 - 152,491
ឥណទានខាត្រង់ - - 2,949,597 2,949,597

694,080,047 604,238 2,949,597 697,633,882
សំវិធានធនជលើការខាត្រង់ឱនភាពមនតម្លៃ (4,151,645) (96,725) (2,567,629) (6,815,999)
តម្លៃជយង (ែុោ្ារអាជ្រិ្) 689,928,402 507,513 381,968 690,817,883

តម្លៃជយង (ពាន់ជរៀល) 2,790,760,386 2,052,890 1,545,061 2,794,358,337

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020

�ំណនាក់កនាលទី 1 �ំណនាក់កនាលទី 2 �ំណនាក់កនាលទី3 សរុប
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

ឥណទាន និងបុជរត្បទានផដល់ដល់អតិ្ិេនរាមរំលស់ក្លែជដើម
ឥណទានធ្្មរា 500,984,938 - - 500,984,938
ឥណទានឃ្ាំជ្ើល 3,744,602 - - 3,744,602
ឥណទានជបកា្សដេង់ដ - 395,794 - 395,794
ឥណទានជា្រ់សងាេ័យ - 85,277 - 85,277
ឥណទានខាត្រង់ - - 2,596,974 2,596,974

504,729,540 481,071 2,596,974 507,807,585
សំវិធានធនជលើការខាត្រង់ឱនភាពមនតម្លៃ (3,434,697) (51,652) (1,594,332) (5,080,681)
តម្លៃជយង (ែុោ្ារអាជ្រិ្) 501,294,843 429,419 1,002,642 502,726,904
តម្លៃជយង (ពាន់ជរៀល) 2,042,776,485 1,749,882 4,085,766 2,048,612,134

ការដាក់បញ្នូលព័ត៌មានជលើការត្បជមើលជមើលអនាេត

ធនាគារដ្់្រញ្ូលព័ត៌មានជលើការប្រជ្ើលជ្ើលអនាគត ជដយវាយតម្លៃជៅជលើ ថាជតើហានតិភ័យឥណទានរ្រស់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុបានជ្ើនជ�ើងជា 
សរវនដេចា្រ់រាំងពីការទទួលស្ាល់ែំ្រូង នតិងការវាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ។

ព័ត៌មានខាងជបរៅផែលបតរូវបានពតិចារណារួ្មានទតិន្នន័យជសែ្ឋ្តិច្ច នតិងការពាយា្រណ៍ផែលបានជបាះពុ្្្ាសាយជដយស្ា្រ័នរដ្ាភតិបាល នតិងអាជា្ាធររូ្រតិយវត្ថុជៅ 
្្ថុង្រណ្ាាប្រជទសផែលធនាគារជធវើប្រតតិ្រត្តិការផែលមានអង្គការអនដេរជាតតិធំៗ ែចូជា្ូលនតិធតិរូ្រតិយវត្ថុអនដេរជាតតិ នតិងវិស័យឯ្េន នតិងការសត្ិ ាសារ្រស់អ្្ន ពាយា្រណ។៍

ធនាគារបាន្ំណត់ នតិងចងប្ងឯ្សរគនលៃរឹះមនហានតិភ័យឥណទាន នតិងឥណទានខាត្រង់សបមា្រ់្ល្របត ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ បស្ររា្ប្រជទសនី្ួយៗ  
ជហើយជប្រើការវិភាគទតិន្នន័យប្រវត្តិសបស្ បានបា៉ាន់ស្ានទំនា្់ទំនងរវាងអជថរមា៉ាប្រូជសែ្ឋ្តិច្ច នតិងហានតិភ័យឥណទាន នតិង ឥណទានខាត្រង់ ។

(v). េណនីជកើតជ�ើងពីការរំពឹងទុកជលើការខាតបង់ឥណទាន

សំវិធានធនខាតបង់

រារាងខាងជបកា្ ្រង្ាញពីការជ្្ៀង្ាាត់ជលើសំវិធានធនជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទានរា្ការចាត់ថា្ា្់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុនាជែើ្ នតិងចុង 
ការិយ្ររិជច្ទ ។

2020

�ំណនាក់កនាលទី 1 �ំណនាក់កនាលទី 2 �ំណនាក់កនាលទី 3 សរុប
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

ឥណទាន និងបុជរត្បទានផដល់ដល់អតិ្ិេនរាមរំលស់ក្លែជដើម
ស្តុលាយនាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 3,434,697 51,652 1,594,332 5,080,681
- ជ្្ទរជៅែំណា្់កាលទី 1 967 (967) - -
- ជ្្ទរជៅែំណា្់កាលទី 2 (3,000) 3,000 - -
- ជ្្ទរជៅែំណា្់កាលទី 3 (693) (4,947) 5,640 -
ការវាស់ផវងជ�ើងវិញមនសំវិធានធនខាត្រង់សុទ្ធ (1,362,283) 38,130 967,739 (356,414)
បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបាន្ដេល់ 2,564,460 24,362 177 2,588,999
បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានឈ្រ់ទទួលស្ាល់ (482,503) (14,505) (259) (497,267)

ស្តុលាយនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ (ែុោ្ារអាជ្រិ្) 4,151,645 96,725 2,567,629 6,815,999

ស្តុលាយនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ (ពាន់ជរៀល) 16,793,404 391,253 10,386,059 27,570,716

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(iv). ្រុណភាពឥណទានននឥណទាន និងបុលរតបទាន្្ល់ដល់អ្រិថិជនដុល (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(iv). ្រុណភាពឥណទានននឥណទាន និងបុលរតបទាន្្ល់ដល់អ្រិថិជនដុល (្រ)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

83ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

82 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

83ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

82



កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

2019

�ំណនាក់កនាលទី 1 �ំណនាក់កនាលទី 2 �ំណនាក់កនាលទី 3 សរុប
ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

ឥណទាន និងបុជរត្បទានផដល់ដល់អតិ្ិេនរាមរំលស់ក្លែជដើម

ស្តុលាយនាមថងៃទី 1 ផែ ្្រា 1,984,248 126,337 2,337,597 4,448,182

- ជ្្ទរជៅែំណា្់កាលទី 1 55,775 (14) (55,761) -

- ជ្្ទរជៅែំណា្់កាលទី 2 (4,010) 4,010 - -

- ជ្្ទរជៅែំណា្់កាលទី 3 (260) (30,565) 30,825 -

ការវាស់ផវងជ�ើងវិញមនសំវិធានធនខាត្រង់សុទ្ធ 698,326 6,528 (333,095) 371,759

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបាន្ដេល់ 1,654,403 - - 1,654,403

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានឈ្រ់ទទួលស្ាល់ (953,785) (54,644) (385,234) (1,393,663)

ស្តុលាយនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ (ែុោ្ារអាជ្រិ្) 3,434,697 51,652 1,594,332 5,080,681

ស្តុលាយនាមថងៃទី 31 ផែ ធ្ូ (ពាន់ជរៀល) 13,996,390 210,482 6,496,903 20,703,775

េ. ហានិភ័យទីផេសារ

ហានតិភ័យទី្ាសារគឺជាហានតិភ័យផែលមានការ្្ាស់្រ្ូរតម្លៃទី្ាសារ - ឧទាហរណ៍ អបរាការបបា្់ អបរា្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស នតិងតម្លៃ្ូលធន - នរឹងមាន្ល 
្រ៉ះពាល់ែល់បបា្់ចំណូលរ្រស់ធនាគារ ឬតម្លៃមនការកាន់កា្រ់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។ ជគាល្រំណងមនការបគ្រ់បគងហានតិភ័យទី្ាសារ គឺជែើ្ាបីបគ្រ់បគង នតិង                 
បតរួតពតិនតិតាយហានតិភ័យទី្ាសាររា្បា៉ារា៉ាផ្៉បតផែលអាចទទួលយ្បាន ែណៈជពលផែលមានការ្រជងកើននូវប្រសតិទ្ធភាព្្ថុងការទទួលបានចំណូល្្វិញ ។

(i). ហានិភ័យអត្រាការត្បាក់

ហានតិភ័យអបរាការបបា្់ គឺសំជៅជលើការខាត្រង់នូវបបា្់ចំណូលការបបា្់សុទ្ធ ជដយសរផតការផប្រប្ររួលមន្ប្តិតអបរាការបបា្់ នតិងការ្្ាស់្រ្ូរជៅ្្ថុង 
សមាសភាពមនបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុល ។  ហានតិភ័យអបរាការបបា្់ បតរូវបានចាត់ផចងរា្រយៈការបតរួតពតិនតិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ជលើចំណូលមនការ្រណា្ា្់ទុន  
តម្លៃស្បស្រ តម្លៃជែើ្មន្ូលនតិធតិ នតិងរា្រយៈការវិភាគគំោតផប្រប្ររួលអបរាការបបា្់ ។  សកាាានុពលមនការ ធា្ា្់ចុះចំណូលការបបា្់សុទ្ធ ្រណា្ាល្្ 
ពីការផប្រប្ររួលអបរាការបបា្់ផែលែុសប្រប្តី បានបតរួតពតិនតិតាយជដយជធៀ្រជៅនរឹង្ប្តិតអាចទទួលយ្បានមនហានតិភ័យ ។

រារាងខាងជបកា្ជនះសជងខេ្រពីហានតិភ័យអបរាការបបា្់រ្រស់ធនាគារ។  រារាងជនះចងអថុល្រង្ាញពីរយៈជពលផែលឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ្ំណត់មថលៃជ�ើងវិញ  
ឬមានកាល្ំណត់ណា្ួយណាផែលជ្ើតជ�ើង្ុន ។

រហូត�ល់1 ខែ > 1 - 3 ខែ > 3 - 6 ខែ > 6 - 12 ខែ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី 5 ឆ្នាំ ពុំមនានកនារម្នាក់ សរុប
អមតនា 

កនារម្នាក់

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ %

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់
ស្្ូល-ែុល 20,328,732 - - - - - 223,226,968 243,555,700 0.78%

បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា-ែុល 20,130,809 5,400,589 3,001,662 3,604,485 - - - 32,137,545 0.40%

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់
អតតិថតិេន-ែុល 29,151,155 65,077,056 130,149,808 60,445,580 173,018,836 239,791,447 - 697,633,882 11.51%

បទពាយស្្្មជ្ាេងជទៀត - - - - - - 26,611 26,611 -

69,610,696 70,477,645 133,151,470 64,050,065 173,018,836 239,791,447 223,253,579 973,353,738

រហូត�ល់1 ខែ > 1 - 3 ខែ > 3 - 6 ខែ > 6 - 12 ខែ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី 5 ឆ្នាំ ពុំមនានកនារម្នាក់ សរុប
អមតនា 

កនារម្នាក់

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ %

បំណុលហិរញ្ញវត្នុ

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 468,216,217 82,795,337 36,413,758 48,748,337 3,422,674 - - 639,596,323 1.44%

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារនតិង
បគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 48,888,804 52,351,333 5,220,275 18,156,761 - - - 124,617,173 1.08%

បបា្់្្្ចី 13,043,406 33,145,299 6,543,627 - - - - 52,732,332 3.30%

្រំណុលភតតិសនាយា 111,750 194,971 310,958 757,207 1,726,000 20,835 - 3,121,721 5.50%

្រំណុលជ្ាេងៗ - - - - - - 2,098,794 2,098,794 -

530,260,177 168,486,940 48,488,619 67,662,305 5,148,674 20,835 2,098,794 822,166,342

សរុបេំលាតការត្បាក់ (460,649,481) (98,009,295) 84,662,852 (3,612,240) 167,870,162 239,770,612 221,154,785 151,187,396

ស្្ូលពាន់ជរៀល - 
្ំណត់សមា្ាល់ 5 (1,863,327,151) (396,447,598) 342,461,236 (14,611,511) 679,034,805 969,872,126 894,571,105 611,553,016

រារាងខាងជបកា្ជនះសជងខេ្រពីហានតិភ័យអបរាការបបា្់រ្រស់ធនាគារ ។ រារាងជនះចងអថុល្រង្ាញពីរយៈជពលផែលឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ្ំណត់មថលៃជ�ើងវិញ ឬ 
មានកាល្ំណត់ណា្ួយណាផែលជ្ើតជ�ើង្ុន ។

រហូត�ល់1 ខែ > 1 - 3 ខែ > 3 - 6 ខែ > 6 - 12 ខែ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី 5 ឆ្នាំ ពុំមនានកនារម្នាក់ សរុប
អមតនា 

កនារម្នាក់

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ %

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់
ស្្ូល -ែុល 36,161,158 - - - - - 137,549,781 173,710,939 1.48%

បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា - ែុល 23,067,549 1,795,558 19,281,602 - - - - 44,144,709 1.98%

ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្្ល់ែល់ 
អតតិថតិេន - ែុល 35,266,711 74,873,888 94,583,152 18,871,884 123,862,166 160,349,784 - 507,807,585 10.48%

បទពាយស្្្មជ្ាេងជទៀត - - - - - - 960,496 960,496

94,495,418 76,669,446 113,864,754 18,871,884 123,862,166 160,349,784 138,510,277 726,623,729

រហូត�ល់1 ខែ > 1 - 3 ខែ > 3 - 6 ខែ > 6 - 12 ខែ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី 5 ឆ្នាំ ពុំមនានកនារម្នាក់ សរុប
អមតនា 

កនារម្នាក់

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ %

បំណុលហិរញ្ញវត្នុ

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 476,491,211 36,823,374 11,589,977 12,283,773 86,543 - - 537,274,878 1.25%

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារ នតិង
បគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 32,575,449 - 20,900 - - - - 32,596,349 1.20%

បបា្់្្្ចី 9,833,888 - 8,821,080 - - - - 18,654,968 2.93%

្រំណុលភតតិសនាយា 91,976 203,612 301,379 561,841 2,484,393 8,677 - 3,651,878 4.64%

្រំណុលជ្ាេងៗ - - - - - - 5,493,894 5,493,894

518,992,524 37,026,986 20,733,336 12,845,614 2,570,936 8,677 5,493,894 597,671,967

សរុបេំលាតការត្បាក់ (424,497,106) 39,642,460 93,131,418 6,026,270 121,291,230 160,341,107

 

133,016,383 

 

128,951,762 

ស្្ូលពាន់ជរៀល - 
្ំណត់សមា្ាល់ 5 (1,729,825,707) 161,543,025 379,510,528 24,557,050 494,261,762 653,390,011

 

542,041,761 

 

525,478,430 

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ខ.  ហានិភ័យឥណទាន (្រ) 
(v). ្រណនីលកើ្រល�ើងពីការរំពឹងទ្ុកលលើការខា្របង់ឥណទាន (្រ) 
  សុំវិធានធនខា្របង់ (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
គ.  ហានិភ័យទី�សារ (ត) 
(i).  ហានិភ័យអតរាការតបាក់ (ត)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

85ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

84 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

85ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

84



កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
្រ.  ហានិភ័យទ្ី្សារ (្រ) 
(i).  ហានិភ័យអតរាការតបាក់ (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
្រ.  ហានិភ័យទ្ី្សារ (្រ) 
(ii). ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរលទ្ស (្រ) 
  ការតបមូល្្ដុំហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ (្រ) 
  ច្ុំនួនតទ្ព្យសកម្ម និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ រាមតបលភទ្ននរូបិយប័ណ្ណមានដូច្ខាងលតកាម៖ (្រ)ការផប្រប្ររួលពតិន្ថុ្ូលដ្ាន 100 ជៅ្្ថុងអបរាការបបា្់ជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ នរឹងមានការជ្ើនជ�ើង/  (ថយចុះ) ្ូលធន នតិងចំជណញ ឬខាតរា្ 

ចំនួនផែលបាន្រង្ាញែូចខាងជបកា្ ។  ការវិភាគសន្មតថារាល់្រផប្្រប្រួលជ្ាេងជទៀត ជាពតិជសសអបរា្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស ជៅផតជថរជានតិច្ច ។

ចំដេញ ឬខនាត មូលធន

ពតិន្ទុមូលដ្នាន 100 
ដកើនដ�ើង

ពតិន្ទុមូលដ្នាន 100 
្យចុះ

ពតិន្ទុមូលដ្នាន 100 
ដកើនដ�ើង

ពតិន្ទុមូលដ្នាន 100 
្យចុះ

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020
ឧ្រ្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថុអបរាអជថរ 3,834,702 (3,834,702) 3,834,702 (3,834,702)

ពាន់ជរៀល - ្ំណត់សមា្ាល់ 5 15,511,370 (15,511,370) 15,511,370 (15,511,370)

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019
ឧ្រ្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថុអបរាអជថរ 3,087,602 (3,087,602) 3,087,602 (3,087,602)

ពាន់ជរៀល - ្ំណត់សមា្ាល់ 5 12,581,978 (12,581,978) 12,581,978 (12,581,978)

(ii).  ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរជទស

ហានតិភ័យរូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស គឺជាហានតិភ័យផែលតម្លៃមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុមានការផប្រប្រួល ្រណា្ាល្្ពីការផប្រប្ររួលអបរា្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស ។

ធនាគារ្តិនមានហានតិភ័យរូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទសជាសរវន្ជទ ជដយសរប្រតតិ្រត្តិការច្ាបងរ្រស់ធនាគារជធវើជ�ើងជាបបា្់ែុោ្ារអាជ្រិ្ ។  ែូជច្នះ ការវិភាគ 
រូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស ្តិនបតរូវបាន្រង្ាញជ�ើយ ។

ការត្បមូលផំនុំហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

ចំនួនបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ រា្ប្រជភទមនរូ្រតិយ្រ័ណ្ណមានែូចខាងជបកា្៖

មបដភទថនរូបតិយប័េ្ណ
សមមូល�ុល្នារអនាដមរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ែុោ្ារអាជ្រិ្ បបា្់ជរៀល ជ្ាេងៗ សរុ្រ

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ
សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល - ែុល 205,094,296 37,824,610 636,794 243,555,700
បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា 32,137,545 - - 32,137,545
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់ែល់អតតិថតិេន - ែុល 620,012,668 77,621,214 - 697,633,882
បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ 26,611 - - 26,611

857,271,120 115,445,824 636,794 973,353,738
បំណុលហិរញ្ញវត្នុ
បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 600,668,118 38,333,144 595,061 639,596,323
បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារ នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 82,858,003 41,681,626 77,544 124,617,173
បបា្់្្្ចី 46,200,616 6,531,716 - 52,732,332
្រំណុលភតតិសនាយា 3,121,721 - - 3,121,721
្រំណុលជ្ាេងៗ 2,098,794 - - 2,098,794

734,947,252 86,546,486 672,605 822,166,343
ស្េនភាពត្ទពេយសកម្មសុទ្ធ/(បំណុល) 122,323,868 28,899,338 (35,811) 151,187,395
សមមូលពាន់ជរៀល - កំណត់សមា្េល់ 5 494,800,046 116,897,822 (144,855) 611,553,013

មបដភទថនរូបតិយប័េ្ណ
សមមូល�ុល្នារអនាដមរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ែុោ្ារអាជ្រិ្ បបា្់ជរៀល ជ្ាេងៗ សរុ្រ
ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ
សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល - ែុល 150,556,221 23,138,848 15,870 173,710,939
បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា 43,751,224 393,485 - 44,144,709
ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន្ដេល់ែល់អតតិថតិេន - ែុល 453,604,803 54,202,782 - 507,807,585
បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ 960,496 - - 960,496

648,872,744 77,735,115 15,870 726,623,729
បំណុលហិរញ្ញវត្នុ
បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 515,252,197 21,818,797 203,884 537,274,878
បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារ នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 22,646,011 9,942,834 7,504 32,596,349
បបា្់្្្ចី - 18,654,968 - 18,654,968
្រំណុលភតតិសនាយា 3,651,878 - - 3,651,878
្រំណុលជ្ាេងៗ 5,493,894 - - 5,493,894

547,043,980 50,416,599 211,388 597,671,967
ស្េនភាពត្ទពេយសកម្មសុទ្ធ/(បំណុល) 101,828,764 27,318,516 (195,518) 128,951,762
សមមូលពាន់ជរៀល - កំណត់សមា្េល់ 5 414,952,213 111,322,953 (796,736) 525,478,430

ការវិភាេរំជញា្

សន្មតថា ហានតិភ័យអជថរជ្ាេងជទៀតជៅផតជថរជានតិច្ច ការផប្រប្ររួលមនការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទសសបមា្រ់ធនាគារនាកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍បតរូវបានសជងខេ្រ 
ែូចខាងជបកា្ (ជដយ្រង្ាញផតរូ្រតិយ្រ័ណ្ណផែលមានចំនួនជបចើនជាង 1% មនស្ានភាពែំ្រូងសុទ្ធ បតរូវបាន្រង្ាញជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណជា្់ោ្់រ្រស់វាជៅ្្ថុង 
រារាងខាងជបកា្ ។  សបមា្រ់រូ្រតិយ្រ័ណ្ណជ្ាេងជទៀត ការោតបតដងទាំងជនះបតរូវបានដ្់ជាប្ុ្ 'ជ្ាេងៗ')៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

- 1%
រំលស់

+ 1%
កនារដកើនដ�ើង

- 1%
រំលស់

+ 1%
កនារដកើនដ�ើង

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

ែុោ្ារអាជ្រិ្ 1,223,239 (1,223,239) 1,018,288 (1,018,288)
បបា្់ជរៀល 288,993 (288,993) 273,185 (273,185)
ជ្ាេងៗ (358) 358 (1,955) 1,955

1,511,874 (1,511,874) 1,289,518 (1,289,518)
ពាន់ជរៀល - ្ំណត់សមា្ាល់ 5 6,115,530 (6,115,530) 5,254,786 (5,254,786)

ឃ. ហានិភ័យស្់ត្បាក់ងយត្សួល 

"ហានតិភ័យសច់បបា្់ងយបសួល" គឺជាហានតិភ័យផែលធនាគារនរឹងេួ្រ្លលំបា្្្ថុងការ្រំជពញកាតពវ្តិច្ច ពា្់ព័ន្ធនរឹង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ែ្លួន ផែល
បតរូវបានទូទាត់រា្រយៈជាសច់បបា្់ ឬបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងជទៀត ។ ហានតិភ័យសច់បបា្់ងយបសួល ជ្ើតជ�ើងពីភាព្តិនសុីគា្ាជៅនរឹងជពលជវោ  
នតិងចំនួនលំហូរទរឹ្បបា្់ផែលមានជៅ្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការ នតិងការវិនតិជយគរ្រស់ធនាគារ ។

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

87ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

86 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ឃ.  ហានិភ័យសាច្់តបាក់ងាយតសួល (្រ)

32.  ការបគ្រ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
ង.  ហានិភ័យតប្រិប្រ្ិការ (្រ)

ការត្េប់ត្េងហានិភ័យស្់ត្បាក់ងយត្សួល

ធនាគារ បគ្រ់បគងសច់បបា្់ងយបសួលរ្រស់ែ្លួនរា្រយៈគណៈ្មា្ាធតិការបគ្រ់បគងបទពាយស្្្ម ្រំណុល ផែលទទួលែុសបតរូវ្្ថុងការ្រជងកើតជគាល 
នជយបាយសច់បបា្់ងយបសួល នតិងបតរួតពតិនតិតាយ សច់បបា្់ងយបសួលជាប្រចាំ។ តប្រូវការបទពាយស្្្មងយបសួលអ្រាប្ររមា បតរូវបាន្រជងកើតជ�ើង  
ជែើ្ាបីធានាថា អនុបាតមនបទពាយស្្្មងយបសួល នតិង្រំណុលផែលមានល្ខេណៈស្ាបត្តិបគ្រ់បគាន់ បតរូវទទួលបាន្ប្តិតអ្រាប្ររមាបគ្រ់ជពលជវោ ។

រារាងខាងជបកា្សជងខេ្រពីបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលរ្រស់ធនាគារ ជដយផ្្អ្ជលើកាល្ំណត់្តិច្ចសនាយាផែលជៅសល់ ។ លំហូរទរឹ្បបា្់ផែលបានរំពរឹង 
ទុ្ជលើបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលទាំងជនះ អាចែុសជាសរវនដេពីអវីផែលបាន្រង្ាញជៅ្្ថុងរារាង។ ឧទាហរណ៍ បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន្តិនបតរូវបានរំពរឹង 
ថានរឹងបតរូវែ្បានភា្ា្ៗជនាះជទ ។

ននាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 រហូត�ល់ 1 ខែ > 1 - 3 ខែ > 3 - 6 ខែ > 6 - 12 ខែ > 1 - 5 ឆ្នាំ ដលើសពី 5 ឆ្នាំ ពុំមនានកនារម្នាក់ សរុប

ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្ ែុោ្ារអាជ្រិ្

បំណុលហិរញ្ញវត្នុ

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 468,216,217 82,795,337 36,413,758 48,748,337 3,422,674 - - 639,596,323

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារនតិង
បគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 48,888,804 52,351,333 5,220,275 18,156,761 - - - 124,617,173

បបា្់្្្ចី 13,043,406 33,145,299 6,543,627 - - - - 52,732,332

្រំណុលភតតិសនាយា 111,750 194,971 310,958 757,207 1,726,000 20,835 - 3,121,721

្រំណុលជ្ាេងៗ - - - - - - 2,098,794 2,098,794

530,260,177 168,486,940 48,488,618 67,662,305 5,148,673 20,835 2,098,794 822,166,343

(ស្្ូលពាន់ជរៀល - 
្ំណត់សមា្ាល់ 5 ) 2,144,902,416 681,529,672 196,136,464 273,694,024 20,826,382 84,278 8,489,622 3,325,662,858

2019
បំណុលហិរញ្ញវត្នុ

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេន 476,491,211 36,823,374 11,589,977 12,283,773 86,543 - - 537,274,878

បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់ធនាគារនតិង
បគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងៗ 32,575,449 - 20,900 - - - - 32,596,349

បបា្់្្្ចី 9,833,888 - 8,821,080 - - - - 18,654,968

្រំណុលភតតិសនាយា 91,976 203,612 301,379 561,841 2,484,393 8,677 - 3,651,878

្រំណុលជ្ាេងៗ - - - - - - 5,493,894 5,493,894

518,992,524 37,026,986 20,733,336 12,845,614 2,570,936 8,677 5,493,894 597,671,967

(ស្្ូលពាន់ជរៀល - 
្ំណត់សមា្ាល់ 5 ) 2,114,894,535 150,884,968 84,488,344 52,345,877 10,476,564 35,359 22,387,618 2,435,513,266

ង. ហានិភ័យត្បតិបត្ិការ

ហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការ គឺជាហានតិភ័យមនការបាត់្រង់្ាាល់ ឬ ប្រជយលផែលជ្ើតមានជ�ើងពីការែវះខាត ឬការអនុវត្្តិនមានប្រសតិទ្ធភាពនូវនីតតិវិធីែំជណើរការ 
ម្្ទ្្ថុង ្រុគ្គលតិ្ ឬប្រព័ន្ធ ឬពី្រាាាខាងជបរៅ ។ ហានតិភ័យជនះ បតរូវបានបគ្រ់បគងរា្រយៈការ្រជងកើតប្រព័ន្ធែំជណើរការបគ្រ់បគងប្រតតិ្រត្តិការ ការបតរួតពតិនតិតាយ  
នតិងការរាយការណ៍ឱាយបានបតរឹ្បតរូវពីស្្្មភាពអាេីវ្្្ម រា្រយៈអង្គភាពបគ្រ់បគង នតិងគាំបទ ផែលឯ្រាេាយពី អង្គភាពអាេីវ្្្ម នតិងគណៈបគ្រ់បគង។  ទាំងជនះ 
រួ្មាន ហានតិភ័យខាងផ្្ន្ចាបា្រ់ រា្ចាបា្រ់មនការអនុជោ្ រា្ផ្្ន្គណជនយាយ នតិងការផ្លៃង្រនលៃំ ។

ការបគ្រ់បគងជលើហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ តប្រូវឱាយ្រជងកើតនូវរចនា 
ស្្័ន្ធតួនាទី នតិងវិធីសបស្មនការបគ្រ់បគងរ្រស់អង្គភាពឱាយបានចាបាស់ោស់។   
ជគាលការណ៍ នតិងវិធានការបតរួតពតិនតិតាយម្្ទ្្ថុងជាជបចើន បតរូវបានអនុវត្ រួ្មាន 
ការ្រជងកើតអ្ន្មានសតិទ្ធតិចុះហត្ថជលខា ប្រព័ន្ធបតរួតពតិនតិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ការជរៀ្រ 
ចំនូវនីតតិវិធី នតិងឯ្សរសំអាងនានា បព្ទាំងការអនុវត្រា្្រទ្រាបញតតិ្  
នតិងតប្រូវការរា្ចាបា្រ់នានា។ ែំជណើរការទាំងជនះ បតរូវបានបតរួតពតិនតិតាយជា 
ប្រចាំឆ្ាំ ជែើ្ាបីជឆលៃើយត្រជៅនរឹងហានតិភ័យប្រតតិ្រត្តិការ ផែលអាចជ្ើតជ�ើង
ជៅ្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្មរ្រស់ធនាគារ ។

្. ការត្េប់ត្េងជដើមទុន

(i). បទបេបញ្ញត្ិជដើមទុន

ជគាលជៅរ្រស់ធនាគារ្្ថុងការបគ្រ់បគងជែើ្ទុន មានន័យទូលំទូោយជាង 
"្ូលធន"  ផែល្រង្ាញ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ។ ការបគ្រ់បគង 
ជែើ្ទុនមានែូចខាងជបកា្៖ 

 អនុជោ្រា្តប្រូវការជែើ្ទុនផែល្ំណត់ជដយធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា

 ការពារលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ជែើ្ាបី្រន្នតិរន្រភាពអាេីវ្្្ម ែូចជនះ  
 ធនាគារអាច្រន្្្ល់្លប្រជយេន៍ែល់ភាគទុនតិ្ នតិងអត្ថប្រជយេន ៍
 រ្រស់ភាគីផែលពា្់ព័ន្ធនរឹងធនាគារ នតិង

 រ្ាសា្ូលដ្ានជែើ្ទុនរឹងមាំ ជែើ្ាបីគាំបទែល់ការអភតិវឌាឍអាេីវ្្្ម។ 

ជគាលនជយបាយរ្រស់ធនាគារ គឺធានាឱាយបាននូវ្ូលដ្ានជែើ្ទុនរឹងមាំ 
ជែើ្ាបីរ្ាសានូវទំនុ្ចតិត្ទី្ាសារ នតិងជែើ្ាបីធានាជស្ថរភាពមនការអភតិវឌាឍយូរអផងវង 
រ្រស់អាេីវ្្្ម។ ្ ល្រ៉ះពាល់ជៅជលើ្ប្តិតជែើ្ទុនជលើភាគោភរ្រស ់
ការិយល័យ្ណា្ាល ្៏បតរូវបានទទួលស្ាល់ ជហើយធនាគារបានទទួល 
ស្ាល់នូវតប្រូវការ ជែើ្ាបីធានាបាននូវតុលាយភាពរវាងភាគោភែ្ស់ ផែល 
អាចនរឹងជ្ើតមានជ�ើងជា្ួយនរឹងបបា្់្រប្ុង្ប្តិតែ្ស់ អត្ថប្រជយេន៍  
នតិងការធានាផែល្្ល់ជដយស្ានភាពជែើ្ទុនល្អ ។

ជែើ្ទុន្រង្ាញខាងជលើជនះ បតរូវបានគណនាជ�ើងជដយផ្្អ្រា្ជសច្្ ី
ផណនាំផែលជចញ្ាសាយ ជដយធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ផែលអាចមានភាពែុស 
គា្ាជៅជលើជគាលការណ៍សំខាន់ែលៃះៗ ជ្រើជប្រៀ្រជធៀ្រជៅនរឹងជគាលការណ៍ 
ផែលបានទទួលស្ាល់ជាទូជៅ ផែលស្ា្រ័នហតិរញ្ញវត្ថុជៅប្រជទសែ៏មទបាន 
អនុវត្ ។ ែូជច្នះ ព័ត៌មានអំពីជែើ្ទុនខាងជលើ ្ តិនស្បស្រសបមា្រ់អ្ន្ជប្រើបបាស់ 
ផែល្តិនបានទទួលពត៌មានអំពីជសច្្ីផណនាំរ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ។

(ii). ការលបងល្កជដើមទុន

ការផ្រងផច្ជែើ្ទុនរវាងប្រតតិ្រត្តិការ នតិងស្្្មភាពជា្់ោ្់ គឺបតរូវបាន
បគ្រ់បគងជដយ្ប្តិតភាគោភផែលទទួលបានពីការផ្រងផច្ជនាះ។ ជែើ្ទុន 
ផែលបានផ្រងផច្ជៅរា្ប្រតតិ្រត្តិការ ឬស្្្មភាពនី្ួយៗ បតរូវផ្្អ្ជៅរា្
ជែើ្ទុនផែល្ំណត់ជដយចាបា្រ់ ។

33. តមមលៃសមបស្រមនបទពយសកមម និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរួ្មានបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង 
ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជបរៅរារាងតុលាយការ ។ តម្លៃស្រ្ាយ គឺជាមថលៃផែលបតរូវ 
ទទួលជែើ្ាបីល្់បទពាយស្្្ម ឬបានទូទាត់ ជែើ្ាបីជ្្ទរ្រំណុលជៅរា្លំដ្រ់ 
លំជដយជៅ្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការ រវាងអ្ន្ចូលរួ្្្ថុងទី្ាសារជៅកាល្ររិជច្ទ 
មនការវាស់ផវងច្ាបង ឬ ប្រសតិនអវត្មានទី្ាសារផែលមានការរី្ចជប្ើន 
្រំ្ុត ផែលធនាគារបានទទួលជៅកាល្ររិជច្ទជនាះ ។  ព័ត៌មានផែលបាន 
្រង្ាញជៅទីជនះ តំណាងឱាយការបា៉ាន់ស្ានមនតម្លៃស្បស្រ នាកាល្ររិជច្ទ 
រាយការណ៍ មនស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ។

តម្លៃទី្ាសារផែលបានែ្បសង់ នតិងអាចអជងកតបាន ជហើយអាចរ្បាន បតរូវ 
បានជប្រើសបមា្រ់វាស់ផវងជលើតម្លៃស្បស្រមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ។ ជៅជពល 
ផែលតម្លៃទី្ាសារផែលបានែ្បសង់ នតិងអាចសជងកតបាន ្ តិនអាចជប្រើបបាស់ 
បាន ជនាះតម្លៃស្បស្របតរូវបានបា៉ាន់ស្ានជដយផ្្អ្ជលើវិធីសបស្ នតិងការ 
សន្មត់ជាជបចើន ទា្់ទងជៅនរឹងល្ខេណៈហានតិភ័យមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ 
ជ្ាេងៗ ផែលមានអបរាអ្រាបហារ ការបា៉ានស្ានមនលំហូរទរឹ្បបា្់នាជពល 
អនាគត នតិង្រាាាជ្ាេងៗជទៀត ។

ព័ត៌មានមនតម្លៃស្បស្រសបមា្រ់បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុល្តិនផ្នហតិរញ្ញវត្ថុ 
្តិនបតរូវបានរា្រ់្រញ្ូលជទ ពីជបពាះវា្តិនស្ថតិត្្ថុងវិសលភាពមន ស.រ.ហ.អ.្ 7៖  
ការ្រង្ាញឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុផែលទា្ទារឱាយមានការ្រង្ាញព័ត៌មានមន
តម្លៃស្បស្រ ។  

តម្លៃស្បស្រមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ មានែូចជាសច់បបា្់ 
នតិង្ូលនតិធតិរយៈជពលែលៃី បបា្់្រជញ្ញើជា្ួយធនាគារ នតិងបគរឹះស្ានហតិរញ្ញវត្ថុ 
នានា បបា្់្រជញ្ញើរ្រស់អតតិថតិេននតិងធនាគារនានា បទពាយស្្្មជ្ាេងៗ ្រំណុល
ជ្ាេងៗ នតិងបបា្់្្្ចីរយៈជពលែលៃី ្ តិនមានល្ខេណៈជាសរវនដេ ចំជពាះការ 
្្ាស់្រ្ូរអបរាបបា្់ចំជណញ្្ថុងទី្ាសារ ជដយសរផតឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំងជនះមានរយៈជពល្ំណត់ជា្់ោ្់ ។  តម្លៃជយងមនបទពាយស្្្ម នតិង 
្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុទាំងជនះ ជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍មានតម្លៃប្រហា្់
ប្រផហលនរឹងតម្លៃស្បស្ររ្រស់វា ។

តម្លៃស្បស្រគឺផ្្អ្ជលើវិធីសបស្ នតិងការសន្មតែូចខាងជបកា្៖

ហិរញ្ញបេបទាន ឥណទាន និងបុជរត្បទាន និងជផេេងៗជទៀត

តម្លៃស្បស្របតរូវបានបា៉ាន់ស្ាន ជដយការជធវើអ្រាបហារជលើលំហូរទរឹ្បបា្់ 
ផែលបានបា៉ាន់ស្ាននាជពលអនាគត ជដយជប្រើអបរាទី្ាសារមនការ្្ល់ 
ហតិរញ្ញ្រាបទានផែលមានហានតិភ័យឥណទាន នតិងកាល្ំណត់បសជែៀងគា្ា ។

្ំណាត់ថា្នេក់តកមលែសមត្សប

ស.រ.ហ.អ.្ 7 ្រញ្ា្់ពីចំណាត់ថា្ា្់មន្រជច្ច្ជទសវាយតម្លៃជដយផ្្អ្ 
ជលើ ថាជតើទតិន្នន័យមន្រជច្ច្ជទសវាយតម្លៃទាំងជនាះអាចអជងកតបាន ឬ្តិន 
អាចអជងកតបាន។ ទតិន្នន័យផែលអាចអជងកតបានឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីទតិន្នន័យទី្ាសារ 
ផែលទទួលបានពីប្រភពឯ្រាេាយ នតិងទតិន្នន័យផែល្តិនអាចអជងកត បានឆ្ថុះ 
្រញ្ាំងពីការសន្មតទី្ាសាររ្រស់ធនាគារ។  ចំណាត់ថា្ា្់មនតម្លៃស្បស្រ
មានែូចខាងជបកា្៖

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

89ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

 ្ ប្តិត 1 - តម្លៃែ្បសង់ ( ត្ិនបានជធវើនតិយ័តភាព) ជៅ្្ថុងទី្ាសារស្្្ម 
 សបមា្រ់បទពាយស្្្ម ឬ្រំណុលែូចគា្ា។ ្ប្តិតជនះរា្រ់្រញ្ូលទាំង្ូល 
 ្របត្្្មសតិទ្ធតិផែលបានចុះ្រញ្ី នតិងឧ្រ្រណ៍្រំណុល ។

 ្ ប្តិត 2 - ទតិន្នន័យជបរៅពីតម្លៃផែលបានែ្បសង់រា្រ់្រញ្ូល្្ថុង្ប្តិត 1  
 ផែលអាចអជងកតបានចំជពាះបទពាយស្្្ម ឬ្រំណុល ជដយ្ាាល់ (ឧទាហរណ៍  
 តម្លៃ) ឬជដយប្រជយល (ឧទាហរណ៍ ជ្ើតជចញពីតម្លៃ) ។

 ្ ប្តិត 3 - ទតិន្នន័យសបមា្រ់បទពាយស្្្ម ឬ្រំណុល ផែល្តិនផ្្អ្ជលើទតិន្នន័យ 
 ទី្ាសារផែលអាចអជងកតបាន (ធាតុចូលផែល្តិនអាចអជងកតបាន)។  ្ប្តិត 
 ជនះ រួ្្រញ្ូលទាំងឧ្រ្រណ៍្ូលធន នតិងឧ្រ្រណ៍្រំណុល ផែលមាន 
 សមាសធាតុ្តិនអាចអជងកតបានជាសរវនដេ ។

ធនាគារ ្ តិនមានបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលបានវាស់ផវងរា្ 
តម្លៃស្បស្រជទ។ តម្លៃស្បស្រ គឺជាតម្លៃផែលបទពាយស្្្មអាច្រ្ូរបាន  
ឬជាតម្លៃផែល្រំណុលអាចសងបាន ។ ជដយសរតម្លៃស្បស្រ ពុំអាច 
វាយតម្លៃបាន ែូជច្នះ តម្លៃស្បស្រ្តិនមានសបមា្រ់បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុល 
្ួយចំផណ្ធំរ្រស់ធនាគារជ�ើយ ។ ែូជច្នះជហើយ តម្លៃស្បស្រ បតរូវបាន 
សន្មតជដយអ្ន្បគ្រ់បគងជយងរា្ទប្ង់មនបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលទាំង
 ជនាះ ។ រា្្តតិរ្រស់អ្ន្បគ្រ់បគង តម្លៃជយងមនបទពាយស្្្ម នតិង្រំណុល  
ហតិរញ្ញវត្ថុផែល្រង្ាញ្្ថុងរារាងតុលាយការ គឺជាតម្លៃបា៉ាន់ស្ានែ៏ស្ជហតុ 
្លសបមា្រ់តម្លៃស្បស្រ ។

34. លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ
ជគាលនជយបាយគណជនយាយសំខាន់ៗ ផែលបាន្រង្ាញជៅខាងជបកា្ជនះ 
បតរូវបានអនុវត្ជដយសង្គតតិភាពជៅបគ្រ់កាល្ររិជច្ទផែលបាន្រង្ាញ្្ថុង 
របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុទាំងជនះ ជលើ្ផលងផតមានការ្រញ្ា្់ជ្ាេងពីជនះ។ 

ក. មូលដា្េនកនការវាស់លវង

របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានជរៀ្រចំជ�ើងជៅរា្្ូលដ្ាន 
តម្លៃជែើ្ែំ្រូង ។

ខ. រូបិយប័ណ្ណបរជទស

ស្្្មភាពប្រតតិ្រត្តិការជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស បតរូវបាន្រ្ូរជៅជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ 
្ុែងរ ជដយជប្រើអបរា្រ្ូរបបា្់ជៅមថងៃប្រតតិ្រត្តិការជនាះ ។

បទពាយស្្្មរូ្រតិយវត្ថុ នតិង្រំណុលរូ្រតិយវត្ថុ ផែលជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស បតរូវ 
បាន្រ្ូរជៅជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ុែងរ ជដយជប្រើអបរា្រ្ូរបបា្់ភា្្ៗ នាកាល 
្ររិជច្ទរាយការណ៍។ ការចំជណញ ឬការខាត្រង់ពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស  
គឺជាភាពែុសគា្ារវាងមថលៃជែើ្ ផែលបតរូវបានរំលស់ជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ុែងរ 
ជៅជែើ្ឆ្ាំ ផែលបតរូវបានជធវើនតិយ័ត្្្មសបមា្រ់ការបបា្់ នតិងការទូទាត់មាន 
ប្រសតិទ្ធភាព្្ថុងឆ្ាំ ជហើយនតិងមថលៃរំលស់ជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទសផែលបាន្រ្ូរ
ជដយជប្រើអបរា្រ្ូរបបា្់ភា្្ៗជៅចុងឆ្ាំ ។

បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលផែល្តិនផ្នជារូ្រតិយវត្ថុ ផែលបតរូវបានវាស់ 
ផវងរា្តម្លៃស្រ្ាយជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទស បតរូវបាន្រ្ូរជៅជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ 
្ុែងរជៅអបរា្រ្ូរបបា្់ជៅកាល្ររិជច្ផែលតម្លៃបតរូវបាន្ំណត់។ ធាតុ 
ជ្ាេងៗ ្តិនផ្នរូ្រតិយវត្ថុ ផែលបតរូវបានវាស់ផវងផ្្អ្ជលើតម្លៃប្រវត្តិសបស្ 
ជារូ្រតិយ្រ័ណ្ណ្ររជទសបតរូវបាន្រ្ូរជដយជប្រើអបរា្រ្ូរបបា្់ជៅកាល្ររិជច្ទ 
មនប្រតតិ្រត្តិការ ។

េ. ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ

(i). ការទទួលស្េល់ និងការវាស់លវងដំបូង

ធនាគារទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូងនូវឥណទាន បបា្់្្្ចី នតិងអនុ្រំណុល 
ជៅកាល្ររិជច្ទផែលជ្ើតមានប្រតតិ្រត្តិការ។ បទពាយហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងជទៀត  
ទទួលស្ាល់ជៅកាល្ររិជច្ទ ផែលធនាគារកា្ាយជាភាគី្តិច្ចសនាយា ។

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានវាស់ផវងែំ្រូងរា្តម្លៃ 
ស្បស្រ (សបមា្រ់ឧ្រ្រណ៍ផែល្តិនផ្នវាស់ផវងរា្តម្លៃស្បស្រ 
រា្រយៈចំជណញ ឬខាត (“FVTPL”)) ្រូ្នរឹងមថលៃជែើ្ប្រតតិ្រត្តិការផែល 
ជ្ើត្្ពីការទតិញ ឬល្់ បទពាយ នតិង្រំណុលទាំងជនាះ ។

(ii). ការចាត់្ំណាត់ថា្នេក់

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

ជៅ្្ថុងការទទួលស្ាល់ែំ្រូង បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានចាត់ថា្ា្់រា្
ការវាស់ផវង៖ រំលស់មថលៃជែើ្ FVOCI  ឬ FVTPL ។

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានវាស់ផវងរា្រំលស់មថលៃជែើ្ ប្រសតិនជ្រើវា្រំជពញ 
ជៅនរឹងល្ខេែណ្ែូចខាងជបកា្ជហើយ្តិនបតរូវបាន្ំណត់ជា FVTPL ជនាះជទ៖

 បទពាយស្្្មផែលមានជៅ្្ថុងគំរូអាេីវ្្្ម ្្ថុងជគាល្រំណងរ្ាសាទុ្ 
 ជែើ្ាបីការប្រ្ូលសច់បបា្់រា្្តិច្ចសនាយា នតិង

 ល្ខេែណ្ឌ្តិច្ចសនាយារ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ្ ្ល់នូវកាល្ររិជច្ទ 
 ជា្់ោ្់ចំជពាះលំហូរទរឹ្បបា្់ផែលសបមា្រ់ទូទាត់ផតបបា្់ជែើ្ នតិង 
 ការបបា្់ (“SPPI”) ។

ឧ្រ្រណ៍្រំណុល បតរូវបានវាស់ផវងជៅ FVOCI លុះបរាផតវាបាន្រំជពញ 
នរឹងល្ខេែណ្ឌទាំងពីរែូចខាងជបកា្ ជហើយ្តិនបតរូវបាន្ំណត់ជា FVTPL 

ជនាះជទ៖

 បទពាយស្្្មផែលមានជៅ្្ថុងគំរូអាេីវ្្្ម ្ ្ថុងជគាល្រំណងរ្ាសាទុ្ជែើ្ាប ី
 ការប្រ្ូលសច់បបា្់រា្្តិច្ចសនាយា នតិងល្់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង

 ល្ខេែណ្ឌ ត្ិច្ចសនាយារ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ្្ល់នូវកាល្ររិជច្ទ 
 ជា្់ោ្់ ចំជពាះលំហូរទរឹ្បបា្់ផែលសបមា្រ់ទូទាត់ផតបបា្់ជែើ្ នតិង 
 ការបបា្់ (“SPPI”) ។

សបមា្រ់ការទទួលស្ាល់ការវិនតិជយគជលើ្ូលធនជាជលើ្ែំ្រូង ផែល្តិន 
បតរូវបានកាន់កា្រ់សបមា្រ់េួញែូរ ធនាគារបតរូវផតជបេើសជរីសការ្រង្ាញការ 
ផប្រប្ររួលនាជពល្រនាាា្រ់រា្រយៈលទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ ។ ការជបេើសជរីស
ជនះជធវើជ�ើងជដយផ្្អ្ជលើការវិនតិជយគនី្ួយៗ ។

33.  តមមលៃសមបស្រមនបទពយសកមម និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 
  ច្ុំណា្រ់ថ្នាក់្រនមលៃសមតសប (្រ)

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ 
្រ.  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
(ii). ការចា្រ់ច្ុំណា្រ់ថ្នាក់ (្រ)

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុទាំងអស់ជផេេងជទៀតត្តូវបានចាត់ថា្នក់រាមការវាស់លវង
រាម FVTPL 

ជលើសពីជនះ សបមា្រ់ការទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង ធនាគារអាចនរឹង 
្ំណត់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ផែល្រំជពញរា្ល្ខេែណ្ឌ្្ថុងការវាស់ផវង 
រា្រំលស់មថលៃជែើ្ ឬរា្ FVOCI ប្រសតិនជ្រើវាស់ផវងរា្ FVTPL នរឹង  
លុ្រ្រំបាត់ ឬ កាត់្រន្ថយជាសរវនដេនូវភាព្តិនសុីគា្ាមនគណជនយាយផែល
នរឹងជ្ើតជ�ើង ។

ការវាយតកមលែេំរូអាេីវកម្ម

ធនាគារ ជធវើការវាយតម្លៃអំពីជគាល្រំណងមនគំរូអាេីវ្្្ម ជលើបទពាយស្្្ម្្ថុង 
្ប្តិតសំណុំឥណទាននី្ួយៗ ជបពាះគំរូជនះ្រង្ាញយ៉ាងចាបាស់ពីវិធីបគ្រ់បគង 
អាេីវ្្្ម នតិងវិធី្្ល់ព័ត៌មានជៅអ្ន្បគ្រ់បគង ។  ព័ត៌មានទាំងជនាះរួ្មាន៖

 ជគាលនជយបាយ នតិងជគាល្រំណងផែលបាន្រញ្ា្់សបមា្រ់សំណុ ំ
 ឥណទាន នតិងអនុវត្នូវជគាលនជយបាយទាំងជនាះ ។  ជាពតិជសសថា 
 ជតើយុទ្ធសបស្រ្រស់អ្ន្បគ្រ់បគង ជ្ាាតជលើការផសវងរ្ចំណូលការបបា្់ 
 រា្្តិច្ចសនាយា រ្ាសានូវទប្ង់អបរាការបបា្់ជា្់ោ្់្ួយ ជធវើឱាយសុីសង្ា្់ 
 គា្ារវាងរយៈជពលមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជៅនរឹងរយៈជពលមន្រំណុល  
 ផែលជាហតិរញ្ញ្រាបទានរ្រស់បទពាយស្្្មទាំងជនាះ ឬការជធវើឱាយមានលំហូរ 
 ទរឹ្បបា្់រា្រយៈការល្់បទពាយស្្្ម ។

 វិធី្្ថុងការវាយតម្លៃលទ្ធ្លមនសំណុំឥណទាន នតិងវិធីរាយការណ៍ជៅ 
 អ្ន្បគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារ

 ហានតិភ័យផែល្រ៉ះពាល់ែល់លទ្ធ្លមនគំរូអាេីវ្្្ម (នតិងបទពាយស្្្ម 
 ហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានជៅ្្ថុងគំរូអាេីវ្្្មជនាះ) នតិងយុទ្ធសបស្សបមា្រ ់
 បគ្រ់បគងហានតិភ័យទាំងជនាះ

 រជ្រៀ្រផែលអ្ន្បគ្រ់បគងអាេីវ្្្មទទួលបានការទូទាត់ (ឧទាហរណ៍៖  
 ជតើការទូទាត់សំណងផ្្អ្ជលើតម្លៃស្បស្រមនបទពាយស្្្ម ផែលបាន 
 បគ្រ់បគង ឬសច់បបា្់រា្្តិច្ចសនាយាផែលបានប្រ្ូល) នតិង

 ភាពញរឹ្ញ្រ់ ្ររិមាណ នតិងរយៈជពលមនការល្់្្ថុងបគា្ុន ្ូល 
 ជហតុមនការល្់ជនាះ នតិងការរំពរឹងទុ្អំពីស្្្មភាពល្់នាជពល 
 អនាគត ។  ជទាះជាយ៉ាងណា្៏ជដយ ព័ត៌មានអំពីស្្្មភាពល្់្តិន 
 បតរូវបានចាត់ទុ្ថាដច់ជដយផ�្ជ�ើយ ្រ៉ុផន្ជាផ្្ន្្ួយមនការវាយ 
 តម្លៃទូជៅ អំពីរជ្រៀ្រផែលជធវើឱាយសជប្ចបាននូវជគាល្រំណង្្ថុងការ 
 បគ្រ់បគងបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងលំហូរទរឹ្បបា្់រ្រស់ធនាគារ ។ 

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់ការេួញែូរ ឬចាត់ផចង ជហើយផែលលទ្ធ្ល 
បតរូវបានវាយតម្លៃរា្្ូលដ្ានតម្លៃស្បស្រ បតរូវបានវាស់ផវងរា្ FVTPL  
ជបពាះបទពាយស្ ្្មទំាងជនាះ ត្ិនផ្នសបមា្់រប្រ្ូលសច់បបា្់រា្ ត្ិច្ច 
សនាយា ឬ ្តិនផ្នសបមា្រ់ទាំងការប្រ្ូលសច់បបា្់រា្្តិច្ចសនាយា នតិង 
សបមា្រ់ល្់ជ�ើយ ។ 

ការវាយតកមលែថាជតើលំហូរទឹកត្បាក់រាមកិ្ចេសនេយាេឺសត្មាប់ទូទាត់លតត្បាក់ 
ជដើម និងការត្បាក់

ចំជពាះជគាល្រំណងមនការវាយតម្លៃជនះ "បបា្់ជែើ្" គឺជាតម្លៃស្បស្រ 
មនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជៅជពលទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង ។  "ការបបា្់" 
គឺជាតម្លៃត្រស្នង្ួយសបមា្រ់ជពលជវោមនការជប្រើបបាស់ទរឹ្បបា្់ សបមា្រ់ 
រយៈជពលណា្ួយ នតិងសបមា្រ់ហានតិភ័យផែលពា្់ព័ន្ធនរឹង្ររិមាណបបា្ ់
ជែើ្ជៅជា្រ់េំពា្់្្ថុងអំឡថុងជពលជា្់ោ្់្ួយ នតិងសបមា្រ់ការចំណាយ 
រួ្ទាំងហានតិភ័យ្្ថុងការ្្ល់្្្ចីជា្ូលដ្ានជ្ាេងៗជទៀត (ែូចជា ហានតិភ័យ 
សច់បបា្់ងយបសួល នតិងចំណាយរែ្ឋបាល) រួ្ទាំងបបា្់ចំជណញ ។

ជែើ្ាបីវាយតម្លៃថាជតើលំហូរទរឹ្បបា្់រា្្តិច្ចសនាយាគឺសបមា្រ់ផតទូទាត់បបា្ ់
ជែើ្ នតិងការបបា្់ធនាគារ បតរូវពតិចារណាល្ខេែណ្ឌ្តិច្ចសនាយារ្រស់ឧ្រ្រណ ៍
ហតិរញ្ញវត្ថុ រួ្្រញ្ូលការវាយតម្លៃថាជតើ បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ  មានល្ខេែណ្ឌ 
្តិច្ចសនាយាផែលអាច្្ាស់្រ្ូរជពលជវោ ឬចំនួនលំហូរទរឹ្បបា្់រា្្តិច្ចសនាយា  
ផែលអាចជធវើឱាយែុសពីល្ខេែណ្ឌមនការទូទាត់បបា្់ជែើ្ នតិងការបបា្់ ។

្្ថុងការវាយតម្លៃ ធនាគារពតិចារណាជលើ៖

 បពរឹត្តិការណ៍ជាយថាភាពផែលអាច្្ាស់្ូ្ររចំនួន នតិង រយៈជពលមន 
 លំហូរទរឹ្បបា្់

 ល្ខេែណ្ឌពតិជសស

 ល្ខេែណ្ឌសងបបា្់្ុនកាល្ំណត់ នតិងការពនាយាជពលសង

 ល្ខេែណ្ឌផែល្ប្តិតធនាគារ ្្ថុងការទា្ទារ្្វិញនូវសច់បបា្់ព ី
 បទពាយស្្្មជា្់ោ្់ (ែូចជា ឥណទានផែល្តិនអាចប្រ្ូល្្វិញ 
 បាន) នតិង

 ល ខ្េណៈពតិជសសផែលផ្ផប្រតម ល្ៃត្រស្នងអំពីតម ល្ៃបបា្់រា្ជពល 
 ជវោ (ឧទាហរណ៍ ការ្ំណត់អបរាការបបា្់ជ�ើងវិញ រា្កាល 
 ្ំណត់) ។

ឥណទានលដលមិនអា្ត្បមូលមកវិញបាន

្្ថុង្រណីែលៃះ ឥណទានផែល្្ល់ជដយធនាគារ ផែលបតរូវបានការពារ 
ជដយបទពាយដ្់ធានារ្រស់អតតិថតិេន្៏មាន្ំហតិតធនាគារ្្ថុងការទា្ទារ 
សច់បបា្់្្វិញផែរ (ឥណទានផែល្តិនអាចប្រ្ូល្្វិញបាន) ។   
្្ថុង្រណីជនះ ធនាគារជធវើការវិនតិច្័យ្្ថុងការវាយតម្លៃថាជតើឥណទានជនាះ 
អាចប្រ្ូល្្វិញបានផតបបា្់ជែើ្ នតិងការបបា្់ឬជទ។ ជាទូជៅធនាគារ 
ពតិចារណាជលើព័ត៌មានខាងជបកា្្្ថុងការវិនតិច្័យ៖

 ថាជតើ្តិច្ចសនាយាមាន្រញ្ា្់ចាបាស់ពីចំនួន នតិងកាល្ររិជច្ទមនការ្រង ់
 សង្្្ចីផែរ ឬជទ

 តម្លៃស្បស្រមនបទពាយ្រញ្ាំពា្់ព័ន្ធនរឹងចំនួនមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ 
 ផែលមានការធានា 

 ស្ត្ថភាព នតិងឆន្ទៈរ្រស់អតតិថតិេន ្្ថុងការទូទាត់សងរា្្តិច្ចសនាយា  
 ជទាះ្រីមានឱនភាពមនតម្លៃបទពាយ្រញ្ាំ្៏ជដយ

 ថាជតើអតតិថតិេនគឺជារូ្រវន្្រុគ្គល ឬជាអង្គភាពប្រតតិ្រត្តិការសំខាន់ ឬជា 
 អង្គភាពផែលមានជគាល្រំណងពតិជសស 

 ហានតិភ័យរ្រស់ធនាគារ្្ថុងការបាត់្រង់បទពាយស្្្ម ទា្់ទងនរឹងឥណ- 
 ទានផែល្តិនអាចប្រ្ូល្្វិញបាន 

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

91ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

90 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

91ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

90



កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

 ថាជតើបទពាយដ្់ធានាគឺជាបទពាយទាំងអស់ផែលអតតិថតិេនមាន ឬជាផ្្ន្ 
 ្ួយមនបទពាយស្្្មជ្ាេងៗជទៀតរ្រស់អតតិថតិេន នតិង

 ថាជតើធនាគារទទួលបានអត្ថប្រជយេន៍ពីបទពាយស្្្មជនះ ឬជទ ។ 

ការចាត់្ំណាត់ថា្នេក់ជ�ើងវិញ

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ្ តិនបតរូវបានជធវើចំណាត់ថា្ា្់ជ�ើងវិញ ្រនាាា្រ់ពីការទទួល 
ស្ល់តម្លៃែំ្រូងជ�ើយ ជលើ្ផលងផត្្ថុងអំឡថុងជពលផែលធនាគារ្្ាស់្រ្ូរ 
គំរូអាេីវ្្្មរ្រស់ែ្លួន ្្ថុងការបគ្រ់បគងបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ។

(iii). ការឈប់ទទួលស្េល់

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

ធនាគារឈ្រ់ទទួលស្ាល់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ជៅជពលផែលសតិទ្ធតិ្្ថុង្តិច្ច 
សនាយា្្ថុងការទទួលលំហូរទរឹ្បបា្់ពីបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ្ុត្ំណត់ ឬការ 
ជ្្ទរសតិទ្ធតិទទួលលំហូរទរឹ្បបា្់រា្្តិច្ចសនាយា្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការ ផែលហានតិភ័យ 
ទាំងអស់ នតិងភាពជា្្្មសតិទ្ធតិមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានជ្្ទរ ឬ្្ថុង 
្រណីផែលធនាគារ្តិនជ្្ទរ ឬ្តិនរ្ាសាទុ្នូវរាល់ហានតិភ័យ នតិងភាពជា្្្ម 
សតិទ្ធតិ ជហើយវា្តិនរ្ាសាការបគ្រ់បគងបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ។

ចំជពាះការឈ្រ់ទទួលស្ាល់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ភាពលជ្អៀងរវាងតម្លៃ 
ជយងរ្រស់បទពាយស្្្ម (ឬ តម្លៃជយងផែលជាចំផណ្មនបទពាយស្្្ម 
ផែលឈ្រ់ទទួលស្ាល់) នតិង្ល្រូ្មន (i) តម្លៃត្រស្នងផែលទទួលបាន                
(រា្់រ្រញ្ូលទាំងបទពាយស្្្មថ្មីផែលទទួលបានែ្្រំណុលថ្មី ផែលទទួល 
យ្) នតិង (ii) ចំជណញ ឬខាតផែលបានទទួលស្ាល់្្ថុងលទ្ធ្លល្្អតិត 
បតរូវបានទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងចំជណញ ឬខាត ។

បំណុលហិរញ្ញវត្នុ

ធនាគារឈ្រ់ទទួលស្ាល់្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ជៅជពលផែលកាតពវ្តិច្ចជបកា្ 
្តិច្ចសនាយាបតរូវបានរំោយ ឬលុ្រជចាល ឬ្ុតអាណត្តិ ។

(iv). ការលកលត្បត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

ប្រសតិនជ្រើល្ខេែណ្ឌមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានផ្ផប្រជនាះ ធនាគារ 
វាយតម្លៃថាជតើលំហូរទរឹ្បបា្់មនបទពាយស្្្មផែលបានផ្ផប្រជនាះ មាន 
ភាពែុសគា្ាខា្ាំង ឬជទ ។ 

ប្រសតិនជ្រើលំហូរទរឹ្បបា្់មានភាពែុសគា្ាខា្ាំង ជនាះសតិទ្ធតិរា្្តិច្ចសនាយា 
ចំជពាះលំហូរទរឹ្បបា្់ពីបទពាយស្្្ម ហតិរញ្ញវត្ថុជែើ្ បតរូវបានចាត់ទុ្ថា្ុត 
អាណត្តិ ។  ្ ្ថុង្រណីជនះបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជែើ្ បតរូវឈ្រ់ទទួលស្ាល់ 
(សូ្ជ្ើល(iii)) ជហើយបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុថ្មី បតរូវបានទទួលស្ាល់រា្ 
តម្លៃស្បស្រ្រូ្នរឹងមថលៃចំណាយប្រតតិ្រត្តិការ ។  មថលៃជសវានានាផែលទទួល 
បានជាផ្្ន្មនការផ្ផប្រជនះ បតរូវបានរា្រ់្រញ្ូលែូចខាងជបកា្៖

 មថលៃជសវា ផែលបតរូវបានពតិចារណា្្ថុងការ្ំណត់តម្លៃស្បស្រមនបទពាយ 
 ស្្្មថ្មី នតិងមថលៃជសវា ផែលទទួលបាន្្វិញជលើមថលៃចំណាយប្រតតិ្រត្តិការ 
 ផែលជ្ើតជ�ើង បតរូវបានរា្រ់្រញ្ូល្្ថុងការវាស់ផវងែំ្រូងមនបទពាយស្្្ម  
 នតិង

 មថលៃជសវាជ្ាេងជទៀតបតរូវបានរា្រ្់រញ្ូល្្ថុងចំជណញ នតិងខាត ផែលជាផ្្ន្ 
 ្ួយមនការចំជណញ ឬខាតជលើបទពាយស្្្មផែលឈ្រ់ទទួលស្ាល់ ។

 ប្រសតិនជ្រើលំហូរទរ្ឹ បបា្ប់តរូវបានផ្ផប្រជៅជពលផែលអតតិថតិេនេួ្រការ 
 លំបា្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ  ជនាះជគាល្រំណងមនការផ្ផប្រជាទូជៅ គជឺែើ្ាប ី
 ទទួលបាន្្វិញជាអតតិ្ររមាជលើល្ខេែណ្ឌមន្តិច្ចសនាយាជែើ្ ជាជាង 
 ្រជងកើតបទពាយស្ ្្មថ្មីផែលមានល ខ្េែណ្ឌែុសគ្ាាខ្ាាំង។ ប្រសតិនជ្រើ 
 ធនាគារមានគជបមាងផ្ផប្របទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុរា្រជ្រៀ្រ្ួយ ផែល 
 អាចនាំឱាយមានការជលើ្ផលងចជំពាះលំហូរទរឹ្បបា្់ បទពាយស្្្មជនាះ                    
 បតរូវបានយ្្្ពតិចារណាជា្ុន ថាជតើផ ្្ន្្ួយមនបទពាយស្ ្្មគួរផត 
 បតរូវបានលុ្រជចញពី្រញ្ី្ុនជពលជធវើការផ្ផប្រ ឬជទ (សូ្ជ្ើលខាង 
 ជបកា្សបមា្រ់ជគាលនជយបាយ ការលុ្រជចញពី្រញ្ី) ។  វិធីសបស្    
 ជនះេះឥទ្ធតិពលែល់លទ្ធ្លមនការវាយតម្លៃ្ររិមាណ ជហើយ្្ថុង្រណី 
 ជនះមានន័យថា ល្ខេណៈវិនតិច្័យ មនការឈ្រ់ទទួលស្ាល់បទពាយ ជា 
 ទូជៅ្តិនអាចអនុវត្បានជនាះជទ។ 

 ប្រសតិនជ្រើការផ្តប្រូវបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានវាសផ់វងរា្រំលស ់
 មថលៃជែើ្ ឬ FVOCI ្តិន្រណា្ាលឱាយមានការឈ្រ់ទទួលស្ាល់បទពាយ 
 ស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជទជនាះ ជនាះធនាគារនរឹងគណនាជ�ើងវិញនូវតម្លៃជយង 
 មនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជា្ុន ជដយជប្រើអបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពែំ្រូង
 មនបទពាយស្្្ម នតិងទទួលស្ាល់លទ្ធ្លមនការផ្តប្រូវជាចំជណញ ឬ 
 ខាត។ សបមា្រ់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានអបរាជថរអបរាការបបា្់ 
 ប្រសតិទ្ធភាពែំ្រូងផែលជប្រើជែើ្ាបីគណនាចំជណញ ឬខាតពីការផ្តប្រូវ  
 បតរូវបានផ្ផប្រជែើ្ាបីឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីល ខ្េែណ្ឌទី្ាសារ្រច្ថុ្រាបន្ន ជៅជពលផែល 
 ជធវើការផ្តប្រូវ ។  រាល់ការចំណាយ ឬ មថលៃជសវាផែលជ្ើតជ�ើង នតិងមថលៃ 
 ជសវាទទួលបាន ផែលជាផ្្ន្្ួយមនការផ្តប្រូវទា្់ទងនរឹងតម្លៃជយង 
 ែុលមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលបានជធវើការផ្តប្រូវ បតរូវបានរំលស់ 
 ផ ្្អ្ជលើរយៈជពលផែលជៅសល់មនបទពាយស្ ្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានផ្ 
 តប្រូវជនាះ ។

 ប្រសតិនជ្រើការផ្តប្រូវជនះ បតរូវបានជធវើជ�ើងជដយសរផតអតតិថតិេនេួ្រ 
 ការលំបា្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ ជនាះចំជណញ ឬខាតបតរូវបាន្រង្ាញជា្ួយ 
 គា្ានរឹងការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃមនបទពាយស្្្ម ។  ្្ថុង្រណីជ្ាេង 
 ជទៀត វាបតរូវបាន្រង្ាញជាចំណូលការបបា្់ ផែលគណនាជដយជប្រើ 
 វិធីសបស្អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ។ 

បំណុលហិរញ្ញវត្នុ

ធនាគារ ឈ្រ់ទទួលស្ាល់្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ជៅជពលផែលល្ខេែណ្ឌរ្រស ់
វាបតរូវបានផ្តប្រូវ ជហើយលំហូរទរឹ្បបា្់មន្រំណុល ផែលបានផ្តប្រូវ 
ជនាះមានភាពែុសគា្ាខា្ាំង ។ ្្ថុង្រណីជនះ ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុថ្មី បតរូវបាន 
ទទួលស្ាល់រា្តម្លៃស្បស្រ។ ភាពលជ្អៀងរវាងតម្លៃជយងមន្រំណុល 
ហតិរញ្ញវត្ថុផែល្តិនបតរូវបានទទួលស្ាល់ នតិងតម្លៃត្រស្នង បតរូវបានទទួល 
ស្ាល់ជៅ្្ថុងចំជណញ នតិងខាត ។ តម្លៃត្រស្នងរួ្មាន បទពាយស្្្ម្តិនផ្ន 
ហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានជ្្ទរ (ប្រសតិនជ្រើមាន) នតិងការទទួលយ្្រំណុលរួ្ទាំង 
្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលបានផ្តប្រូវថ្មី ។ 

ប្រសតិនជ្រើការផ្តប្រូវ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុជនះ ្ តិនជធវើឱាយមានការឈ្រ់ទទួល 
ស្ាល់ជទ ជនាះរំលស់មថលៃជែើ្មន ្រំណុល បតរូវគណនាជ�ើងវិញជដយជធវើ 
អ្រាបហារលំហូរទរឹ្បបា្់ផែលបានផ្ផប្រ រា្អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព 
ែំ្រូង ជហើយលទ្ធ្លមនការចំជណញ ឬខាត បតរូវបានទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុង 
ចំជណញ នតិងខាត ។  សបមា្រ់្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុមានអបរាអជថរ អបរាការ 
បបា្់ប្រសតិទ្ធភាពែំ្រូងផែលជប្រើជែើ្ាបីគណនាចំជណញ ឬខាតពីការផ្តប្រូវ 
បតរូវបានផ្ផប្រជែើ្ាបីឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីល្ខេែណ្ឌទី្ាសារ្រច្ថុ្រាបន្ន ជៅជពលផែលជធវើ 
ការផ្តប្រូវ ។  រាល់ការចំណាយ នតិងមថលៃជសវាផែលជ្ើតមាន បតរូវបានទទួល 
ស្ាល់ជាការផ្តប្រូវជៅជលើតម្លៃជយងមន្រំណុល នតិង រំលស់រា្រយៈជពល 
ផែលជៅសល់មន្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានផ្តប្រូវ ជដយគណនាអបរា
ការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពជ�ើងវិញជលើឧ្ររ្ណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។ 

(v).  ការកាត់កង

បទពាយស្ ្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ អាចបតរូវកាត់្ងគា្ាបាន នតិង 
បតរូវ្រង្ាញជាចំនួនសុទ្ធជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ លុះបរា 
ផតធនាគារមានសតិទ្ធតិរា្ចាបា្់រជែើ្ាបីជធវើការកាត់្ងគា្ាបាន នតិងមាន្រំណង 
ជធវើការទូទាត់ជដយផ្្អ្ជលើ្ូលដ្ានចំនួនជៅសល់សុទ្ធ ឬ្៏ទទួលស្ាល ់
បទពាយស្្្ម នតិងទូទាត់្រំណុល្្ថុងជពលែំណាលគា្ា ។ 

(vi). ការវាស់លវងតកមលែសមត្សប

តម្លៃស្បស្រ គឺជាតម្លៃផែលនរឹងទទួលបានជដយការល្់បទពាយស្្្ម ឬ 
តម្លៃផែលបានទូទាត់ ចំជពាះការជ្្ទរ្រំណុលជៅ្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការធ្្មរា រវាង 
អ្ន្ចូលរួ្្្ថុងទី្ាសារ នាកាល្ររិជច្ទមនការវាស់ផវងជៅ្្ថុងទី្ាសារជគាល ឬ 
្្ថុង្រណី ត្ិនមានទី្ាសារជគាល គឺយ្ទី្ាសារជាអាទតិភាព្រំ្ុត ផែលធនាគារ 
អាច្ំណត់រ្បាន ជៅកាល្ររិជច្ទមនការវាស់ផវងជនាះ ។  តម្លៃស្បស្រ 
រ្រស់្រំណុល ឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីហានតិភ័យការ្តិនអនុវត្កាតពវ្តិច្ច ។  

ធនាគារវាស់ផវងតម្លៃស្បស្ររ្រស់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ្ួយ ជដយជប្រើ 
សប្ង់តម្លៃជៅ្្ថុងទី្ាសារស្្្មរ្រស់ឧ្រ្រណ៍ជនាះ ប្រសតិនជ្រើមាន។  ទី្ាសារ 
្ួយចាត់ទុ្ជាទី្ាសារស្្្ម ប្រសតិនជ្រើប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់បទពាយស្្្ម ឬ 
្រំណុល ជ្ើតជ�ើងញរឹ្ញ្រ់ ជហើយទំហំប្រតតិ្រត្តិការមានភាពបគ្រ់បគាន ់
្្ថុងការ្្ល់ព័ត៌មានតម្លៃជាជទៀងទាត់ ។ 

ប្រសតិនជ្រើពុំមានសប្ង់តម្លៃជៅ្្ថុងទី្ាសារស្្្មជទ ជនាះធនាគារបតរូវជប្រើ 
្រជច្ច្ជទសវាយតម្លៃណាផែលអាចជប្រើបបាស់ទតិន្នន័យផែលអាចអជងកតបាន 
ជាអតតិ្ររមា នតិងកាត់្រន្ថយនូវការជប្រើបបាស់ទតិន្នន័យ ផែល្តិនអាចអជងកត 
បាន ។  ្រជច្ច្ជទសវាយតម្លៃផែលបានជបេើសជរីស បតរូវរួ្្រញ្ូលនូវ្រាាាទាំង 
អស់ផែលអ្ន្ចូលរួ្្្ថុងទី្ាសារនរឹងពតិចារណាជៅ្្ថុងការ្ំណត់តម្លៃ ។ 

ភស្ថុរាងែ៏ល្អ្រំ្ុត សបមា្រ់តម្លៃស្បស្ររ្រស់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ្ួយ  
ជៅជពលទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង ជាទូជៅ គឺជាតម្លៃប្រតតិ្រត្តិការ មាន 
ន័យថា ជាតម្លៃស្បស្រមន្លត្រស្នងបាន្្ល់ឱាយ ឬ បានទទួល ។  

ប្រសតិនជ្រើធនាគារ្ំណត់ថា តម្លៃស្បស្រជៅជពលទទួលស្ាល់ជាជលើ្ 
ែំ្រូង ែុសពីតម្លៃប្រតតិ្រត្តិការ ជហើយតម្លៃស្បស្រជនះពុំមានភស្ថុរាង្្ 
្រញ្ា្់ រា្រយៈសប្ង់តម្លៃ្្ថុងទី្ាសារស្្្មចំជពាះបទពាយស្្្ម ឬ្រំណុល 
ផែលបសជែៀងគា្ា ឬ្៏រា្រយៈ្រជច្ច្ជទសវាយតម្លៃ ផែល្្ថុងជនាះទតិន្នន័យ 
ផែល្តិនអាចអជងកតបានពា្់ព័ន្ធនរឹងការវាស់ផវង បតរូវបានសន្មត់ថា្តិន 
សរវនដេ ែូជច្នះឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវវាស់ផវងជាជលើ្ែំ្ូរង រា្តម ល្ៃស្ 
បស្រ ជដយផ្តប្រូវរា្រយៈការពនាយារនូវភាពែុសគា្ារវាងតម្លៃស្បស្រ 
ជៅជពលទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង នតិងតម្លៃប្រតតិ្រត្តិការ ។  ្រនាាា្រ់្្ជទៀត  
ភាពែុសគា្ាជនាះគឺបតរូវទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងចំជណញ ឬខាត ផ្្អ្ជលើអាយុកាល 
រ្រស់ឧ្រ្រណ៍ជនាះ ្៏្រ៉ុផន្្តិនឱាយយូរជាងការវាយតម្លៃរា្រយៈទតិន្នន័យ
ទី្ាសារ ផែលអាចអជងកតបាន ឬជៅជពល្រញ្ច្រ់ប្រតតិ្រត្តិការជនាះជទ ។ 

ប្រសតិនជ្រើបទពាយស្្្ម ឬ្រំណុលផែលបតរូវបានវាស់ផវងរា្តម្លៃស្បស្រ  
មានតម្លៃល្់ នតិងតម្លៃទតិញជនាះធនាគារវាស់ផវងបទពាយស្្្ម នតិងស្ានភាព 
ផវងរា្តម្លៃល្់ ជហើយវាស់ផវង្រំណុល នតិងស្ានភាពែលៃីរា្តម្លៃទតិញ ។ 

សំណុំបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានហានតិភ័យទី្ាសារ  
នតិងហានតិភ័យឥណទាន ផែលបតរូវបានចាត់ផចងជដយធនាគារ រា្្ូលដ្ាន 
ចំនួនសុទ្ធផែលមានហានតិភ័យទី្ាសារ  ឬហានតិភ័យឥណទាន បតរូវបានវាស់ផវង 
រា្្ូលដ្ានមនតម្លៃ ផែលនរឹងទទួលបានជដយការល្់បទពាយស្្្មផែល
មានស្ានភាពផវង (ឬការទូទាត់សង្្ថុងការជ្្ទរបទពាយស្្្មសុទ្ធផែលមាន
ស្ានភាពែលៃី) សបមា្រ់ហានតិភ័យជា្់ោ្់ ។  ការផ្តប្រូវបតរឹ្្ប្តិតបទពាយ 
ស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ មានន័យថា ការផ្តប្រូវតម្លៃល្់-ទតិញ  
ឬការផ្តប្រូវហានតិភ័យឥណទាន ផែលឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីការវាស់ផវងរា្្ូលដ្ាន 
តម្លៃសុទ្ធ គឺបតរូវបានផ្រងផច្រា្បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលនី្ួយៗ រា្្ូល 
ដ្ានការផ្តប្រូវហានតិភ័យផែលពា្់ព័ន្ធ មនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុនី្ួយៗ មន 
បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលជនាះ ។ 

តម្លៃស្បស្រមន្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុមានល្ខេណៈអាចទា្ទារសងរា្តប្រូវ 
ការ (ឧទាហរណ៍ បបា្់្រជញ្ញើចរនដេ)   គឺ្តិនបតរូវតតិចជាងចំនួនទរឹ្បបា្់ផែល 
បតរូវ្រង់រា្តប្រូវការជទ ជដយបតរូវជធវើអ្រាបហារចា្រ់ពីមថងៃែំ្រូងផែលចំនួនទរឹ្ 
បបា្់អាចបតរូវបាន្រង់ ។

ធនាគារទទួលស្ាល់ការជ្្ទររវាង្ប្តិតមនឋានានុប្្តម្លៃស្បស្រ ជៅចុង
ការិយ្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍អំឡថុងជពលផែលការ្្ាស់្រ្ូរបានជ្ើតជ�ើង ។

(vii). ឱនភាពកនតកមលែ

ធនាគារទទួលស្ាល់សំវិធានធនជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន  
ចំជពាះឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ផែល ត្ិនបានវាស់ផវងរា្ FVTPL ែូច 
ខាងជបកា្៖ 

 បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ គឺជាឧ្រ្រណ៍្រំណុល 

 ្តិច្ចសនាយាធានាហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានជបាះ្ាសាយ នតិង

 ្តិច្ចសនាយាឥណទានផែលបានជបាះ្ាសាយ ។

ពំុមានការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម ល្ៃបតរូវបានទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងការ
វិនតិជយគ្ូលធនជ�ើយ ។ 

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត)
្រ.  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
(ii). ការចា្រ់ច្ុំណា្រ់ថ្នាក់ (្រ) 
  ឥណទានដដលមិនអាច្តបមូលមកវិញបាន (្រ)

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត)
្រ.  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
(iv). ការដកដតបតទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
  បុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

93ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

រយៈជពលអតតិ្ររមាផែលបតរូវយ្្្ពតិចារណា ជពលជធវើការបា៉ាន់ស្ានជលើ 
ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន គឺជារយៈជពល្តិច្ចសនាយាអតតិ្ររមា 
ផែលធនាគារប្រឈ្នរឹងហានតិភ័យឥណទាន ។ 

ការកំណត់កនការជកើនជ�ើងជាសរវនដនូវហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារវាយតម្លៃថា   ជតើមានហានតិភ័យឥណទានបានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ 
ឬជទ ចា្រ់រាំងពីការទទួលស្ាល់ជលើ្ែំ្រូង ជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ ។   
ការ្ំណត់ពីការជ្ើនជ�ើងមនហានតិភ័យឥណទាន ផ្្អ្ជាសំខាន់ជលើចរិត 
ល្ខេណៈមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងអតតិថតិេន នតិងតំ្រន់ភូ្តិសបស្ ។ 

ធនាគារពតិចារណាថា ការជ្ើនជ�ើងមនហានតិភ័យឥណទានជាសរវនដេជ្ើត 
ជ�ើងជៅជពលបទពាយស្្្មមានការ ែ្ខានសង្តិនតតិចជាងរយៈជពលចំនួន 
30 មថងៃ ។ ចំនួនមថងៃែ្ខានសង បតរូវបាន្ំណតជ់ដយការរា្រ់ចំនួនមថងៃ ចា្រ់ 
រាំងពីកាល្ររិជច្ទ្ុត្ំណត់ែំ្រូង្រង្អស់ ផែលការ្រង់សងទាំងអស់្តិន 
ទាន់បានទទួល ។  កាល្ររិជច្ទ្ុត្ំណត់សង បតរូវបាន្ំណត់ជដយ 

ត្ិនពតិចារណាជៅជលើរយៈជពលអនុជបគាះណា្ួយ ផែលអាចមានសបមា្់រ  
អតតិថតិេនជ�ើយ ។ 

ប្រសតិនជ្រើមានភស្ថុរាង្រញ្ា្់ថា ្តិនមានការជ្ើនជ�ើងជលើហានតិភ័យ 
ឥណទានជាសរវនដេ ទា្់ទងនរឹងការទទួលស្ាល់ជលើ្ែំ្រូងជទជនាះ សំវិធាន 
ធនមនការបាត់្រង់ជលើឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុនរឹងបតរូវវាស់ផវងរា្ការរំពរឹងទុ្ 
ជលើការខាត្រង់ឥណទាន 12 ផែ ។

និយមន័យកនការខកខានសង 

ធនាគារចាត់ទុ្បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានការែ្ខានសងជៅជពល
ផែល៖

 អ្ន្ែ្ចី្តិនមានលទ្ធភាពសងចំជពាះកាតពវ្តិច្ចឥណទានរ្រស់ែ្លួនទាំង 
 បសុង ជដយ្តិនពរឹងផ្្អ្ជៅជលើការល្់បទពាយដ្់ធានា ជែើ្ាបីទូទាត់ 
 សង (ប្រសតិនជ្រើមានបទពាយដ្់ធានា) ឬ

 អ្ន្ែ្ចីបានហួសកាល្ំណត់សងជស្មើ ឬ ជលើសពី 30 មថងៃ សបមា្រ ់
 ឥណទានរយៈជពលផវង ឬ ជបចើនជាងឬជស្មើ 14 មថងៃ សបមា្រ់ឥណទាន 
 រយៈជពលែលៃី ជៅជលើកាតពវ្តិច្ចឥណទានចំជពាះធនាគារ ។

 វាមានភាពចាបាស់ោល់ផែលថាអ្ន្ែ្ចី នរឹងជរៀ្រចំបទពាយស្្្មជ�ើងវិញ 
 ជបកាយពី្ាេ័យធនជដយសរអ្ន្ែ្ចី ពុំមានលទ្ឋភាពសងកាតពវ្តិច្ចឥណ 
 ទានបាន ។

ការវាស់លវងជលើការរំពឹងទុកជលើការខាតបង់ឥណទាន 

ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន គឺជាការបា៉ាន់ស្ានប្ររូបា្រ៊ីលីជត្ធាយ្ 
មនការបាត់្រង់ឥណទាន។ ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន បតរូវបាន 
វាស់ផវងែូចខាងជបកា្៖

 បទពាយស្ ្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែល ត្ិនមានឱនភាពមនតម ល្ៃនាកាល្ររិជច្ទរាយ 
 ការណ៍៖ ជាតម្លៃ្រច្ថុ្រាបន្នមន្ងវះសច់បបា្់ទាំងអស់ (ជពាលគឺភាពែុស 
 គា្ារវាងលំហូរទរឹ្បបា្់ផែលេំពា្់ធនាគារបស្ររា្្តិច្ចសនាយា នតិង 
 លំហូរទរឹ្បបា្់ផែលធនាគាររំពរឹងទុ្ថានរឹងទទួលបាន) 

 បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានឱនភាពមនតម្លៃនាកាល្ររជិច្ទរាយ 
 ការណ៍៖ ជាភាពែុសគា្ារវាងតម្លៃជយងែុល នតិងតម្លៃ្រច្ថុ្រាបន្នមនលំហូរ 
 ទរឹ្បបា្់ផែលរំពរឹងទុ្នាជពលអនាគត នតិង

រយៈជពលផែលផវង្រំ្ុត គឺគតិតបតរឹ្មថងៃផែលធនាគារមានសតិទ្ធតិជែើ្ាបីទា្ទារ 
ការសងបត�្រ់មនឥណទាន ឬ្រញ្ច្រ់្តិច្ចសនាយា្្ល់ឥណទាន ឬការធានា ។

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុលដលបានជរៀប្ំជ�ើងវិញ

ប្រសតិនជ្រើល្ខេែណ្ឌមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានចរចា ឬផ្តប្រូវ ឬបទពាយ 
ស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានបស្រ់ បតរូវបានេំនួសជដយបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ 
ថ្មី ជដយសរស្ានភាពលំបា្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់អតតិថតិេន ជនាះការវាយ 
តម្លៃបតរូវបានជធវើជ�ើង ជែើ្ាបីវាយតម្លៃថាជតើបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុគួរផតបតរូវឈ្រ ់
ទទួលស្ាល់ ឬជទ ជហើយ ECL បតរូវបានវាស់ផវងែូចខាងជបកា្៖

 ប្រសតិនជ្រើការជរៀ្រចំជ�ើងវិញ ត្ិននំាឱាយឈ្់រទទួលស្ាល់បទពាយស្ ្្ម 
 ផែលមានបស្រ់ជទ ជនាះលំហូរទរឹ្បបា្់ផែលរំពរឹងទុ្ថា ជ្ើតមាន 
 ពីបទពាយស្ ្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានផ្តប រ្ូវ បតរូវបាន្រញូ្លជៅ្្ថុងការ 
 គណនា្ងវះខាតមនសច់បបា្់ពីបទពាយស្្្មផែលមានបស្រ់ ។ 

 ប្រសតិនជ្រើការជរៀ្រចំជ�ើងវិញ នាំឱាយមានការឈ្រ់ទទួលស្ាល់បទពាយ 
 ស្្្មផែលមានបស្រ់ ជនាះតម្លៃស្បស្ររំពរឹងទុ្មនបទពាយស្្្មថ្ម ី
 ជនាះ បតរូវបានចាត់ទុ្ជាលំហូរទរឹ្បបា្់ចុងជបកាយទទួលបានពីបទពាយ 
 ស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ្រច្ថុ្រាបន្ន ជៅជពលផែលឈ្រ់ទទួលស្ាល់ ។  ចំនួនទរឹ្ 
 បបា្់ជនះបតរូវបាន្រញូ្លជៅ្្ថុងការគណនា្ងវះខាតសច់បបា្់ពីបទពាយ 
 ស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ្រច្ថុ្រាបន្ន ផែលបតរូវបានជធវើអ្រាបហារពីកាល្ររិជច្ទរំពរឹង 
 ទុ្មនការឈ្់រទទួលស្ាល់ ជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ ជដយជប្រើ 
 អបរាការបបា្់ ប្រសតិទ្ធភាពជែើ្មនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ្រច្ថុ្រាបន្ន ។

ត្ទពេយសកម្មហិរញ្ញវត្នុលដលមានឱនភាពកនតកមលែ 

ជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍នី្ួយៗ ធនាគារវាយតម្លៃថាជតើបទពាយស្្្មហតិរញ្ញ 
វត្ថុផែលបាន្តប់រារា្រំលសម់ថលៃជែើ្ នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុផែលបាន្ត ់
បរារា្ FVOCI មានឱនភាពមនតម្លៃ ឬជទ (ផែលបតរូវបាន្ំណត់ជា "បទពាយ 
ស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុែំណា្់កាលទី 3" ។  បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានចាត់ទុ្ 
ថាមានឱនភាពមនតម្លៃជៅជពលផែលបពរឹត្តិការណ៍្ួយ ឬជបចើនបានជ្ើតជ�ើង 
ផែលនាំឱាយមាន្ល្រ៉ះពាល់ជាអវិេ្មានជៅជលើលំហូរទរឹ្បបា្់នាជពល 
អនាគតផែលរំពរឹងទុ្ មនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ភស្ថុរាងផែល្រញ្ា្់ថាបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុមានឱនភាពមនតម្លៃ រួ្មាន
ទតិន្នន័យផែលអាចអជងកតបានែូចខាងជបកា្៖ 

 ការលំបា្ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខា្ាំងរ្រស់អតតិថតិេន ឬអ្ន្ជបាះ្ាសាយ

 ការ្រំពាន្តិច្ចសនាយា ែូចជា ការែ្ខាន្តិនបានសង ឬហួសកាល 
 ្ំណត់

 ការជរៀ្រចំជ�ើងវិញជលើល្ខេែណ្ឌមនការ្្ល់ឥណទានែល់អតតិថតិេន  
 ផែលធនាគារ្តិនយល់បព្

 អតតិថតិេនទំនងនរឹង្ាេ័យធន ឬបតរូវជរៀ្រចំហតិរញ្ញវត្ថុជ�ើងវិញជាថ្មី

 ការបាត់្រង់ទី ា្សារស្ ្្ម សបមា្់រ្ូល្របតជដយសរផតការលំបា្ 
 ផ្្ន្ហតិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ឥណទានផែលបតរូវបានជរៀ្រចំជ�ើងវិញ ជដយសរផតភាព្តិនប្រប្តីជៅ្្ថុង 
ល្ខេែណ្ឌរ្រស់អតតិថតិេន បតរូវបានចាត់ទុ្ជាឥណទានមានឱនភាពមនតម្លៃ  
លុះបរាផតមានភស្ថុរាង្រញ្ា្់ថាហានតិភ័យមនការ្តិនទទួលបានលំហូរទរឹ្ 

ធនាគារវាស់ផវងសំវិធានធនជលើការខាត្រង់ រា្ចំនួនផែលជស្មើនរឹងការរំពរឹង 
ទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ជពញអាយុកាល ជលើ្ផលងគណនីខាងជបកា្ 
ផែលបតរូវវាស់ផវងរា្ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទានរយៈជពល 12 ផែ៖ 

 ការវិនតិជយគជលើ្ូល្របត្រំណុល ផែលបតរូវបាន្ំណត់ថាមានហានតិភ័យ 
 ឥណទានទា្រ នាកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ នតិង

 ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជ្ាេងជទៀត (ជបរៅពីភតតិសនាយាបតរូវទទួល) ផែល 
 ហានតិភ័យឥណទាន្តិនបានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ ចា្រ់រាំងពីការទទួល 
 ស្ាល់ជលើ្ែំ្រូង ។ 

ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន 12 ផែ គឺជាផ្្ន្មនការរំពរឹងទុ្ជលើ 
ការខាត្រង់ឥណទាន ផែល្រណ្ាាល្្ពីបពរឹត្តិការណ៍ែ្ខានសងបបា្់ 
្្ថុងរយៈជពល 12 ផែ ្រនាាា្រ់ពីកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ ។ ឧ្រ្រណ៍ ហតិរញ្ញវត្ថុ 
ផែលបានទទួលស្ាល់រា្ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន 12 ផែ 
បតរូវបានចាត់ទុ្ជា "ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុស្ថតិត្្ថុងែំណា្់កាលទី1" ។

ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទានជពញ្ួយអាយុកាល (Life-time ECL) 
គឺជា ការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ផែលអាច្រណា្ាល្្ពីបពរឹត្តិការណ ៍
ែ្ខានសងបបា្់្្ថុងរយៈជពលមនអាយុកាលរំពរឹងទុ្ (expected life) 
មនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ។ ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានទទួលស្ាល់រា្ការ 
រំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទានជពញ្ួយអាយុកាល ្រ៉ុផន្្តិនផ្នជាឥណ 
ទានផែលមានឱនភាពមនតម ល្ៃ (credit-impaired) បតរូវបានចាត់ទុ្ជា 
"ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុស្ថតិត្្ថុងែំណា្់កាលទី 2" ។ 

ជៅកាល្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍ ធនាគារវាយតម្លៃថាជតើហានតិភ័យឥណទាន 
មនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ បានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ ចា្រ់រាំងពីការទទួលស្ាល់ 
ជលើ្ែំ្រូង ។  ជៅជពលផែលហានតិភ័យឥណទានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ ចា្រ់រាំង 
ពីការទទួលស្ាល់ជលើ្ែំ្រូង សំវិធានធនជលើការបាត់្រង់បតរូវបានវាស់ផវង 
រា្តម្លៃជស្មើនរឹងអាយុកាលមនការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ។

ជៅជពល្ំណត់ថាជតើហានតិភ័យឥណទានមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុបានជ្ើន 
ជ�ើងជាសរវនដេ ចា្រ់រាំងពីការទទួលស្ាល់ជលើ្ែំ្រូង នតិងជៅជពលបា៉ាន ់
ស្ានជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ឥណទាន ជនាះធនាគារពតិចារណាជលើ 
ព័ត៌មានផែលស្ជហតុស្្ល នតិងព័ត៌មានគាំបទផែលពា្់ព័ន្ធ នតិងអាច 
រ្បានជដយ្តិនចាំបាច់ចំណាយ ឬប្ររឹងផប្រងែ្ស់ ។  ព័ត៌មានទាំងជនះរួ្ 
្រញ្ូលព័ត៌មាន្ររិមាណ នតិងព័ត៌មានគុណភាព នតិងការវិភាគ ជដយផ្្អ្ជលើ 
្រទពតិជសធន៍រ្រស់ធនាគារ នតិងការវាយតម ល្ៃឥណទាន បព្ទំាង្រញូ្ល 
ព័ត៌មានប្រជ្ើលជ្ើលអនាគត ។  

ប្រសតិនជ្រើហានតិភ័យឥណទាន្តិនបានជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ ចា្រ់រាំងពីការ 
ទទួលស្ាល់ជលើ្ែំ្រូង ឬប្រសតិនជ្រើគុណភាពឥណទានមនឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញ 
វត្ថុមានភាពប្រជសើរជ�ើង ផែល្រណា្ាលឱាយគា្ានការជ្ើនជ�ើងជាសរវនដេ មន
ហានតិភ័យឥណទានចា្រ់រាំងពីការទទួលស្ាល់ជលើ្ែំ្រូង សំវិធានធនជលើ 
ការបាត់្រង់បតរូវបានវាស់ផវង រា្តម្លៃជស្មើនរឹងការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ 
ឥណទាន 12 ផែ ។ 

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត)
្រ.  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
(vii). ឱនភាពនន្រនមលៃ (្រ)

 ្តិច្ចសនាយាឥណទានផែលជៅសល់៖ ជាតម្លៃ្រច្ថុ្រាបន្នមនភាពែុសគា្ា 
 រវាងលំហូរទរឹ្បបា្់រា្្តិច្ចសនាយាផែលេំពា្់ធនាគារ ប្រសតិនជ្រើអ្ន្ 
 កាន់កា្រ់្តិច្ចសនាយាឥណទានបានែ្ឥណទានជប្រើ នតិងលំហូរទរឹ្បបា្់ 
 ផែលធនាគាររំពរឹងទុ្ថានរឹងទទួលបាន ប្រសតិនជ្រើឥណទានបតរូវបាន 
 ែ្ជប្រើ ។

 ្តិច្ចសនាយាធានារា៉ា្រ់រងហតិរញ្ញវត្ថុ ៖ អបរាផែលឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីការវាយតម្លៃ 
 ទី្ាសារជលើតម្លៃរយៈជពលមនទរឹ្បបា្់ នតិងហានតិភ័យផែលជា្់ោ្ ់
 ចំជពាះលំហូរសច់បបា្់។

ទិននែន័យ ការសន្មត និងបជ្ចេកជទសជត្បើសត្មាប់ការវាយតកមលែឱនភាពកនតកមលែ

សមាសធាតុសំខាន់ៗ ្្ថុងការវាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការខាត្រង់ 
ឥណទាន គឺបាន្្ពីអជថរែូចខាងជបកា្៖

 ប្ររូបា្រ៊ីលីជតមនការែ្ខានសង (“PD”)

 ការបាត់្រង់ផែល្រណា្ាល្្ពីការែ្ខានសង (“LGD”) នតិង

 ទំហំមនការែ្ខានសង (“EAD”)

ECL សបមា្រ់ស្តុលាយ្្ថុងែំណា្់កាលទី 1 បតរូវបានគណនាជដយ្ល 
គុណមន PD 12 ផែ នរឹង LGD នរឹង EAD ។  ECL ជពញអាយុកាល បតរូវ 
បានគណនាជដយ្លគុណមន PD ជពញអាយុកាល នរឹង LGD នរឹង EAD ។

LGD គឺជាឥរិយ្រទមនភាពអាចបាត់្រង់ប្រសតិនជ្រើមានការែ្ខានសង ។  
ធនាគារបា៉ាន់ស្ានល្ខេែណ្ឌ LGD ជយងរា្ប្រវត្តិមនអបរាការប្រ្ូលបតល្រ ់
ពីអតតិថតិេនែ្ខានសង ។  គំរូ LGD បតរូវបានពតិចារណាជលើរចនាស្្័ន្ធ អទតិភាព 
មនការទា្ទារសំណង វិស័យផែលអតតិថតិេនស្ថតិតជៅចំណាយជលើការប្រ្ូល 
ពីបទពាយ្រញ្ាំ ផែលជាផ្្ន្្ួយមនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ។  

EAD តំណាងឱាយតម្លៃស្តុលាយជៅជពលមានការែ្ខានសង ។  ធនាគារ 
ទាញយ្ EAD ពីស្តុលាយ្រច្ថុ្រាបន្នរ្រស់អតតិថតិេន នតិងភាពអាចផប្រប្ររួល 
ជលើស្តុលាយ្រច្ថុ្រាបន្នពីការ្រង់សង ផែលអនុញ្ាតរា្្តិច្ចសនាយា នតិងជ្ើត 
ជចញពីការ្រង់រំលស់។ EAD មនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ គឺតម្លៃជយងែុលជៅ 
ជពលមានការែ្ខានសង ។ សបមា្រ់កាតពវ្តិច្ចឱាយែ្ចី EAD គឺស្តុលាយអនាគត 
ផែលអាចែ្ជប្រើបបាស់រា្្តិច្ចសនាយា ផែលបតរូវបានបា៉ាន់ស្ានរា្ការសជងកត 
ពីប្រវត្តិ នតិងការពាយា្រណ៍នាជពលខាង្ុែ ។  សបមា្រ់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ 
ែលៃះ EAD បតរូវបាន្ំណត់ជដយគំរូមនស្តុលាយផែលអាចជ្ើតជ�ើងជៅជពល 
ជវោជ្ាេងគា្ាជដយជប្រើ្រជច្ច្ជទសស្ថតិតតិ ។

ែូចការជរៀ្ររា្រ់ខាងជលើ ជដយផ្្អ្ជលើការជប្រើបបាស់ PD 12 ផែ សបមា្រ់ 
បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុែំណា្់កាលទី 1 ធនាគារវាស់ផវងជលើការរំពរឹងទុ្ជលើការ 
ខាត្រង់ឥណទាន ជដយពតិចារណាជលើហានតិភ័យមនការែូចខាតជលើរយៈ 
ជពលជពញជលញមន្តិច្ចសនាយា (រួ្្រញ្ូលទាំងរយៈជពលពនាយារប្រសតិនជ្រើមាន
) ផែលមានហានតិភ័យជលើឥណទាន ជទាះ្រីជា្្ថុងជគាល្រំណងបគ្រ់បគង 
ហានតិភ័យឥណទាន្៏ជដយ ធនាគារពតិចារណាជលើរយៈជពលផែលផវងជាង ។  

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 
្រ.  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
(vii). ឱនភាពនន្រនមលៃ (្រ) 
  ការវាស់ដវងលលើការរំពឹងទ្ុកលលើការខា្របង់ឥណទាន (្រ)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

95ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

ញ.  ត្ទពេយសកម្មជផេេងជទៀត

បទពាយស្ ្្មជ ា្េងជទៀត បតរូវបាន្ត់បរារា្រំជោះមថលៃជែើ្  ជដយជប្រើវិធី 
សបស្អបរាការបបា្់ប្រ្្រជដយប្រសតិទ្ធភាពជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ាន 
ភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ។

ដ. ត្ទពេយ និងបរិកា្េរ 

(i). ការទទួលស្េល់ និងការវាស់លវង

ផ្្ន្មនបទពាយ នតិង្ររិកា្ារបតរូវបានវាស់ផវងរា្តម្លៃជែើ្ ែ្រំលស់្រង្គរ នតិង 
ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ ្រង្គរ ។

ចំណាយមថលៃជែើ្រួ្្រញ្ូលទាំងការចំណាយជដយ្ាាល់ជៅជលើការទតិញបទពាយ  
នតិងការចំណាយជដយ្ាាល់ជ្ាេងៗជទៀត ្្ថុងការនាំយ្បទពាយស្្្មជៅ 
្្ថុងល្ខេែណ្ឌផែលអាចជប្រើបបាស់ផែលបានជបគាងទុ្ នតិងមថលៃជែើ្មនការរុះជរី 
នតិង្្ាស់្រ្ូរទី្ផនលៃង នតិងការសាារទីរាំងផែលពួ្ជគស្ថតិតជៅ ។ មថលៃជែើ្មនបទពាយ 
្្្មផែលបានសងសង់ជដយែ្លួនឯង បតរូវរួ្្រញ្ូលទាំងមថលៃជែើ្ សមា្ារៈ  
នតិង្មា្ាំងពល្្្ម្ាាល់្ងផែរ ។  ចំជពាះបទពាយស្្្ម ផែលមានល្ខេណៈ 
បគ្រ់បគាន់ ការចំណាយជលើបបា្់្្្ចីបតរូវបានជធវើ្ូលធន្្្មបស្ររា្ជគាល 
នជយបាយគណជនយាយជលើមថលៃជែើ្បបា្់្្្ចី ។  មថលៃជែើ្្៏អាចរួ្្រញ្ូលទាំង 
ការជ ្្ទរ្ូលធនផែលជាចំជណញ ឬខាតណា្ួយ្ងផែរ ជលើការការពារ 
ហានតិភ័យលំហូរសច់បបា្់ផែលមានល្ខេណៈស្ាបត្តិបគ្រ់បគាន់ចំជពាះ               រូ្រតិយ 
្រ័ណ្ណ្ររជទសទា្់ទងនរឹងការទតិញបទពាយ នតិង្ររិកា្ារ ។

ការទតិញ្្្មវិធី្ុំពាយូទ័រផែលមានសរៈសំខាន់ចំជពាះ្ុែងរផែលទា្់ទងនរឹង 
្ររិកា្ារ បតរូវបានជធវើ្ូលធន្្្មជាផ្្ន្្ួយមន្ររិកា្ារជនាះ ។

ប្រសតិនជ្រើផ្្ន្ជាសរវន្ណា្ួយមនបទពាយ នតិង្ររិកា្ារទាំងជនាះ មានអាយុកាល 
ជប្រើបបាស់ែុសពីគា្ា ផ្្ន្ទាំងជនាះបតរូវបានដ្់ជាផ្្ន្ជដយផ�្ (សមាស 
ភាពច្ាបង) មនបទពាយ នតិង្ររិកា្ារ ។

ចំជណញ ឬខាតពីការល្់មនបទពាយ នតិង្ររិកា្ារណា្ួយ បតរូវបាន្ំណត់ជដយ 
ភាពែុសគា្ារវាងសច់បបា្់ទទួលបានពីការល្់ នតិងតម្លៃជយងមនផ្្ន្ជនាះ  
ជហើយបតរូវបានទទួលស្ាល់ជាចំណូលជ្ាេងៗ "ចំណូលជ្ាេងៗ" នតិង "ចំណាយ 
ជ្ាេងៗ ជៅ្្ថុងចំជណញ ឬខាត ។

(ii).  ្ំណាយបនា្េប់

មថលៃជែើ្ មនការ្្ាស់្ូ្ររធាតុ្ួយផ ្្ន្មនបទពាយ នតិង្ររិក្ាារផែលបានទទួល 
ស្ាល់រួច្្ជហើយ បតរូវបាន្រូ្្រញ្ូល ជៅ្្ថុងតម្លៃជយងមនផ្្ន្ជនាះ  
ប្រសតិនជ្រើវាអាចមានលទ្ធភាព្្ល់នូវអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ ត្ិច្ច នាជពល 
អនាគតែល់ធនាគារ ជហើយតម្លៃរ្រស់វាអាចជធវើការវាស់ផវងបានជដយភាព 
អាចជេឿជា្់បាន។ តម្លៃជយងមនធាតុផែលបានេំនួសជនាះ បតរូវឈ្រ់ទទួល 
ស្ាល់ជាចំជណញ ឬខាត ។  រាល់ចំណាយ្្ថុងការផថទាំប្រចាំមថងៃជ្ាេងៗ បតរូវ 
បានទទួលស្ាល់ជាចំជណញ ឬខាត ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍លទ្ធ្ល្្ថុង 
ការិយ្ររិជច្ទផែលបានជ្ើតជទាបើង ។

(iii). រំលស់

ការចំណាយ្រនាាា្រ់ផែលពា្់ព័ន្ធជៅនរឹងផ្្ន្្ួយមនបទពាយ នតិង្ររិកា្ារផែល
បានទទួលស្ាល់រួច្្ បតរូវបានរួ្្រញ្ូលជៅ្្ថុងតម្លៃជយងមនបទពាយជនាះ 
ជៅជពលផែលអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ច នាជពលអនាគតផែលនរឹងអាចមាន
ជ�ើងសបមា្រ់ធនាគារ ជលើសពីស្ង់ដជែើ្មនបទពាយស្្្មផែលមានបស្រ់ ។  
រាល់ការចណំាយ្រនាាា្រ់ជ្ាេងជទៀត បតរូវបានទទួលស្ាល់ជា្រន្ថុ្ចំណាយ 
ជៅ្្ថុងការិយ្ររិជច្ទផែលបានជ្ើតជ�ើង ។

រំលស់ គឺផ្្អ្ជៅជលើមថលៃជែើ្មនបទពាយស្្្ម ែ្តម្លៃសំណល់រ្រស់វា ។  សមាស 
ធាតុសំខាន់ៗ មនបទពាយស្្្មនី្ួយៗ បតរូវបានវាយតម្លៃ ជហើយប្រសតិនជ្រើ
សមាសធាតុ្ួយមានអាយុកាលជប្រើបបាស់ែុសគា្ាពីបទពាយស្្្មផែលជៅសល់ 
សមាសធាតុជនាះបតរូវបានជធវើជ�ើងដច់ជដយផ�្ ។

រំលស់ បតរូវបានទទួលស្ាល់ថាជាការចំណាយជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ចំជណញ  
ឬខាតជលើ្ូលដ្ានរំលស់ជថរ ជលើអាយុកាលជប្រើបបាស់ផែលបានបា៉ាន់ស្ាន 
មនសមាសធាតុនី្ួយៗ មនបទពាយ នតិង្ររិកា្ារ ។ បទពាយ្ំពុងែំជណើរការ ្ តិនបតរូវ 
បានរំលស់ជទ រហូតទាល់ផត បទពាយទាំងជនះបាន្រញ្ច្រ់ ជហើយបានដ្់ឱាយ
ជប្រើបបាស់ជៅ្្ថុងប្រតតិ្រត្តិការអាេីវ្្្ម ។

រំលស់ បតរូវបានទទួលស្ាល់ចា្រ់ពីកាល្ររិជច្ទផែលបទពាយ នតិង្ររិកា្ារបតរូវ 
បានតជ្លៃើង នតិងអាចជប្រើបបាស់បាន ឬបទពាយស្្្មផែលបានសងសង់ ចា្រ់ព ី
ការិយ្ររិជច្ទផែលបទពាយស្្្មជនាះបតរូវបាន្រញ្ច្រ់ នតិងអាចជប្រើបបាស់បាន ។

ការបា៉ាន់ស្ានអាយុកាលជប្រើបបាស់មានែូចខាងជបកា្៖

ឆ្ាំ

្ុំពាយូទ័រ 3 - 5

ជបគឿងសង្ារឹ្ នតិងសមា្ារការិយល័យ 3 - 8

យនយន្ 5
ការេួសេុលផ្លំអ 5 - 8 

វិធីសបស្រំលស់ ជលើអាយុកាលជប្រើបបាស់ នតិងតម្លៃសំណល់ បតរូវបានវាយតម្លៃ 
នាចុងការិយ្ររិជច្ទមនរបាយការណ៍ នតិងនតិយ័តភាពប្រសតិនជ្រើស្បស្រ ។

ឋ. ត្ទពេយសកម្មអរូបី

បទពាយស្្្មអរូ្រី ផែលរួ្មានមថលៃជែើ្អាជា្ា្រ័ណ្ណ្ំុពាយូទ័រផែលបានទតិញ នតិង 
ផថលៃជែើ្ពា្់ព័ន្ធជ្ាេងជទៀត បតរូវបាន្ត់បរារា្មថលៃជែើ្ ែ្រំលស់្រង្គរ នតិង 
ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ្រង្គរ ប្រសតិនជ្រើមាន ។  អាជា្ា្រ័ណ្ណ  ្ ុំពាយូទ័រ 
ផែលបានទតិញបតរូវបានជធវើ្ូលធន្្្មរា្្ូលដ្ានមថលៃជែើ្ ផែលបានជ្ើត 
ជ�ើង្្ថុងការទតិញ្្្មវិធីជា្់ោ្់ជនាះ្្ជប្រើបបាស់ ។ បទពាយស្្្មអរូ្រី  
បតរូវបានែ្រំលស់ជៅរា្ការបា៉ាន់ស្ានអាយុកាលជប្រើបបាស់ 5 ឆ្ាំ រា្ 
វិធីសបស្រំលស់ជថរ ។

មថលៃជែើ្ពា្់ព័ន្ធនរឹងការ្រជងកើត ឬផថទាំ្ុំពាយូទ័រសូហវផវរ្រនាាា្រ់ពីការដ្់ឱាយជប្រើ 
បបាស់ បតរូវបានទទួលស្ាល់ជាចំណាយជៅជពលជ្ើតជ�ើង ។ 

បបា្់រា្្តិច្ចសនាយាបានថយចុះជាសរវនដេ នតិង្តិនមានសូចនា្រជ្ាេងជទៀត 
ផែលនាំឱាយមានឱនភាពមនតម្លៃ។  ្រផន្ថ្ជលើជនះ ឥណទានផែលហួសកាល 
្ំណត់សង 90 មថងៃ ឬជលើសពីជនះ បតរូវបានចាត់ទុ្ជាឥណទានមានឱនភាព
មនតម្លៃ ជទាះ្រីជានតិយ្ន័យមនការហួសកាល្ំណត់សងផែលចាបា្រ់បាន
្ំណត់ជ្ាេងគា្ា្៏ជដយ ។

សំវិធានធនសត្មាប់ ECL ជៅក្នុងរបាយការណ៍ស្េនភាពហិរញ្ញវត្នុ

សំវិធានធនមនការខាត្រង់ ECL បតរូវបាន្រង្ាញជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ាន 
ភាពហតិរញ្ញវត្ថុ សបមា្រ់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលវាស់ផវងរា្រំលស់មថលៃជែើ្ 
ជដយជធវើការកាត់្ងពីតម្លៃជយងែុលមនបទពាយស្្្ម ។ 

ការលុបជចាល

ឥណទាន្្ល់ែល់អតតិថតិេនបតរូវបានលុ្រជចញពី្រញ្ី (្ួយផ្្ន្ ឬទាំងបសុង) 
ជៅជពល្តិនមានការរំពរឹងទុ្ថា អាចប្រ្ូលបាន្្វិញនូវបទពាយស្្្មហតិរញ្ញ 
វត្ថុជនាះទាំងបសុង ។  ្រណីជនះមានជាទូជៅ ជៅជពលធនាគារ្ំណត់ថា 
អ្ន្ែ្ចីពុំមានបទពាយស្្្ម ឬប្រភពចំណូលណាផែលអាច្រជងកើតបាននូវលំហូរ 
ទរឹ្បបា្់បគ្រ់បគាន់ ជែើ្ាបីទូទាត់សងនូវចំនួនផែលបតរូវលុ្រជចញពី្រញ្ី ។  ការ 
វាយតម្លៃជនះ បតរូវជធវើជ�ើងរា្្ប្តិតបទពាយស្្្មនី្ួយៗ ។ 

ទរឹ្បបា្់ប្រ្ូលបាន្្វិញជលើចំនួនផែលបានលុ្រជចញពី្រញ្ី បតរូវ្រញ្ូល 
ជៅ្្ថុងែ្ទង់ "ការខាត្រង់សុទ្ធពីឱនភាពមនតម ល្ៃ ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ" ជៅ 
្្ថុងចំជណញ ឬខាត នតិង លទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ ។ 

បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលបានលុ្រជចញពី្រញ្ី ជៅផតតប្រូវឱាយមានស្្្មភាព
ទា្ទារសង្្វិញ ជែើ្ាបីអនុជោ្រា្នីតតិវិធីរ្រស់ធនាគារ្្ថុងការ 
ប្រ្ូលទរឹ្បបា្់ផែលជៅេំពា្់ ។ 

ឃ. ស្់ត្បាក់ និងស្់ត្បាក់សមមូល 

សច់បបា្់ នតិងសច់បបា្់ស្្ូល រួ្មានសច់បបា្់្្ថុងមែ នតិងស្តុលាយ 
សច់បបា្់្្ថុងធនាគារ បបា្់្រជញ្ញើ នតិងការវិនតិជយគរយៈជពលែលៃី ផែលមាន 
កាលវសន្ជៅជពលត្កល់ែំ្រូងមានរយៈជពល 3 ផែ ឬតតិចជាង ផែលអាច 
្រ្ូរជាសច់បបា្់ជពលណា្៏បាន ជដយមានហានតិភ័យតតិចតួចចំជពាះការ 
្្ាស់្រ្ូរតម្លៃ។ 

ង. ជដើមទុន

ភាគហ៊ុនធ្្មរា បតរូវបានចាត់ថា្ា្់ជា្ូលធន ។  មថលៃជែើ្្ាាល់្្ថុងការ្រជញ្ចញ 
ភាគហ៊ុន បតរូវបានទទួលស្ាល់ជដយកាត់ជចញពី្ូលធន ្រនាាា្រ់ពីែ្ពន្ធរួច ។  
ភាគហ៊ុនែមទជទៀតបតរូវបានចាត់ថា្ា្់ជា្ូលធន នតិង/ឬ ្រំណុល ផ្្អ្ជលើ 
សមាសធាតុជសែ្ឋ្តិច្ចមនឧ្រ្រណ៍ទាំងជនាះ។ ការផ្រងផច្ជៅអ្ន្កាន់កា្រ់ 
ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុផែលបតរូវបានចាត់ថា្ា្់ជាឧ្រ្រណ៍្ូលធន បតរូវបានទូទាត ់
ជដយ្ាាល់ពី្ូលធន ។ 

្. ទុនបត្មុងទូជ� និងទុនបត្មុងរាមបទបេបញ្ញត្ិ 

ទុន្រប្ុងទូជៅបតរូវបានអនុវត្ជែើ្ាបីបតរួតពតិនតិតាយហានតិភ័យហតិរញ្ញវត្ថុជាទូជៅ ។  
ប្ុ្ប្ររឹ្ាសាភតិបាលជាអ្ន្សជប្ច្្ថុងការជប្រើបបាស់ នតិងរ្ាសាទុន្រប្ុងទូជៅ ។   
ការជ្្ទរបបា្់ចំជណញរ្ាសាទុ្ជៅទុន្រប្ុងទូជៅ បតរូវអនុ្័តជដយប្ុ្ប្ររឹ្ាសា 
ភតិបាលរ្រស់ធនាគារ ។ 

ទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញតតិ្បតរូវបាន្រជងកើតជលើភាពែុសគ្ាា រវាងសំវិធានធន 
បស្ររា្ ស.រ.ហ.អ.្ នតិង                   សំវិធានធនរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ បស្ររា្ប្រកាស 
រ្រស់ធនាគារជាតតិមន្្្ថុជា ជលែ ធ7-017-344 ចុះមថងៃទី 1 ផែ ធ្ូ      ឆ្ាំ 2017  
នតិងសរាចរផណនាំ ជលែ ធ7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ចុះមថងៃទី 16 ផែ ្ុ្្ភៈ  
ឆ្ាំ 2018 ស្ីពីចំណាត់ថា្ា្់ហានតិភ័យឥណទាន នតិងសំវិធានធនជលើឱនភាព 
មនតម្លៃ សបមា្រ់បគរឹះស្ានធនាគារ នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ ។  បស្ររា្ប្រការ 73 បគរឹះស្ាន 
បតរូវជប្រៀ្រជធៀ្រសំវិធានធន ផែលគណនារា្ប្រការ 49 ែល់ ប្រការ 71  
ជា្ួយនរឹងសំវិធានធនផែលគណនារា្ប្រការ 72 នតិងបតរូវ្ត់បរាែូច 
ខាងជបកា្៖

(i) ្្ថុង្រណីផែលសំវិធានធនរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ ផែលគណនារា្ប្រការ  
 72 ទា្រជាងសំវិធានធនផែលគណនារា្ប្រការ 49 ែល់ ប្រការ 71  
 ជនាះបគរឹះស្ានបតរូវ្ត់បរាសំវិធានធន ផែលបតរូវគណនាអនុជោ្រា្  
 ស.រ.ហ.អ.្ នតិង 

(ii) ្្ថុង្រណីផែលសំវិធានធនរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ ផែលគណនារា្ប្រការ 
 72 ែ្ស់ជាងសំវិធានធនផែលគណនារា្ប្រការ 49 ែល់ ប្រការ 71  
 ជនាះបគរឹះស្ានបតរូវ្ត់បរាសំវិធានធន ផែលបតរូវគណនារា្ ស.រ.ហ. 
 អ.្ នតិងជ ្្ទរចំនួនលជ អ្ៀងជនាះពីបបា្់ចំជណញរ ា្សាទុ្ ឬ គណនី 
 ខាត្រង្គរជៅទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ ជៅ្្ថុង្ូលធនជៅ្្ថុងរបាយ 
 ការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ទុន្រប្ុងរា្្រទ្រាបញ្ញត្តិ្តិនបតរូវបាន្រញ្ូល្្ថុងការគណនា្ូលនតិធតិ្ាាល់
សុទ្ធរ្រស់ធនាគារជ�ើយ ។

ឆ. ត្បាក់បជញ្ញើជៅធនាគារនានា

បបា្់្រជញ្ញើជៅធនាគារនានា បតរូវបាន្ត់បរារា្រំជោះមថលៃជែើ្ ជដយជប្រើ 
វិធីសបស្អបរាការបបា្់ប្រ្្រជដយប្រសតិទ្ធភាពជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ 
ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុ ។

េ. ត្បាក់តម្កល់រាម្េបាប់

បបា្់ត្កល់រា្ចាបា្រ់ បតរូវបានរ្ាសាទុ្ជៅធនាគារជាតតិមន្្្ថុជាបស្ររា្ 
ចាបា្រ់ស្ីពីបគរឹះស្ានធនាគារ នតិងហតិរញ្ញវត្ថុមនបពះរាជាណាចប្្្្ថុជា នតិង 
បតរូវបាន្ំណត់ជាភាគរយមនជែើ្ទុនអ្រាប្ររមា ផែលតប្រូវជដយធនាគារ 
ជាតតិមន្្្ថុជា ។ 

ឈ. ឥណទាន និងបុជរត្បទាន 

"ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទាន" ផែល្រង្ាញជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាព 
ហតិរញ្ញវត្ថុ រួ្្រញូ្លឥណទាន នតិង្ុរជរប្រទាន ផែលបតរូវបានវាស់ផវងរា្ 
រំលស់មថលៃជែើ្ ។  ឥណទាន នតិង្រុជរប្រទានបតរូវបានវាស់ផវងជលើ្ែំ្រូងរា្ 
តម្លៃស្បស្រ ្រូ្ចំណាយប្រតតិ្រត្តិការផែលជ្ើតជ�ើងជដយ្ាាល់ ជហើយ 
នាជពល្រនាាា្រ់បតរូវ្ត់បរារា្រំលស់មថលៃជែើ្ ជដយជប្រើវិធីសបស្អបរាការ 
បបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ។ 

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 
្រ.  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដ និងបុំណុលហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ) 
(vii). ឱនភាពនន្រនមលៃ (្រ) 
  តទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវ្រ្ដដដលមានឱនភាពនន្រនមលៃ (្រ)

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

97ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

96 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

97ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

្ូលនតិធតិជនះនរឹងបតរូវ្រង់ទាំងបសុងឱាយជៅ្រុគ្គលតិ្ ជៅជពលផែលមានការោ 
ផលង ឬ្រញាឈ្រ់ការងរពីធនាគារ ។

(iii). អត្ថត្បជយេន៍និជយេិតរយៈជពលលវង

កាតពវ្តិច្ចរ្រស់ធនាគារចំជពាះអត្ថប្រជយេន៍នតិជយេតិតរយៈជពលផវង គឺជា 
ចំណាយជលើអត្ថប្រជយេន៍ ផែលនតិជយេតិតបតរូវទទួលបានពីការ្ំរជពញ 
ការងរ្្ថុងការិយ្ររិជច្ទ្នលៃង្ុតជៅ នតិង្រច្ថុ្រាបន្ន ។ អត្ថប្រជយេន៍ នតិជយេតិត 
រយៈជពលផវង បតរូវបានជធវើអ្រាបហារជៅតម្លៃ្រច្ថុ្រាបន្ន ។  ការវាស់ផវងសរជាថ្មី 
បតរូវបានទទួលស្ាល់ជាចំជណញ ឬខាត ផែលចំណាយជនះបានជ្ើតជ�ើង ។

ត. សំវិធានធន

សំវិធានធនបតរូវបានទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាពរហតិរញ្ញវត្ថុ  
ជៅជពលផែលធនាគារមានកាតពវ ត្ិច្ចរា្្ូ្វចាបា្់រ ឬកាតពវ ត្ិច្ចប្រជយល 
នាជពល្រច្ថុ្រាបន្ន ផែលជាលទ្ធ្លមនបពរឹតតិ្ការណ៍្នលៃង្ុតជៅ ជហើយវាមាន 
លទ្ធភាពផែលតប្រូវឱាយមានលំហូរជចញនូវអត្ថប្រជយេនជ៍សែ្ឋ្តិច្ច ្ ្ថុងការ 
្រំជពញនូវកាតពវ្តិច្ចជនាះ ។  ប្រសតិនជ្រើ្ល្រ៉ះពាល់មានល្ខេណៈជាសរវន្  
សំវិធានធនបតរូវបាន្ំណត់ជដយអ្រាបហារលំហូរទរឹ្បបា្់ ផែលរំពរឹងថានរឹង 
បតរូវទូទាត់នាជពលអនាគត ជដយជប្រើអបរា្ុន្រង់ពន្ធផែលឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីការ 
បា៉ាន់ស្ានមនតម្លៃជពលជវោ ្ ្ថុងល្ខេែណ្ឌទី្ាសារ្រច្ថុ្រាបន្ន នតិងហានតិភ័យជា្ ់
ោ្់ចំជពាះ្រំណុលទាំងជនាះ ។  អ្រាបហារជៅសល់បតរូវបានទទួលស្ាល់ជា 
មថលៃជែើ្ហតិរញ្ញ្រាបទាន ។

្. ការត្បាក់

អត្រាការត្បាក់ត្បសិទ្ធភាព

ចំណូលការបបា្់ នតិងចំណាយការបបា្់បតរូវបានទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងចំជណញ  
ឬខាត ជដយជប្រើវិធីសបស្ ការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ។  "អបរាការបបា្ ់
ប្រសតិទ្ធភាព" គឺជាអបរាផែលអាចជធវើអ្រាបហារសច់បបា្់ផែលរំពរឹងថានរឹង 
ទូទាត់ ឬនរឹងបតរូវទទួល រា្រយៈអាយុកាលរំពរឹងទុ្រ្រស់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ
ជនាះ ឱាយ្្ជស្មើនរឹង៖

 តម្លៃជយងែុលរ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ 

 រំលស់តម្លៃជែើ្រ្រស់្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ។

ជៅជពលគណនាអបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពសបមា្រ់ឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ  
ជបរៅពីបទពាយផែលបានទតិញ ឬបទពាយស្្្ម ផែលមានឱនភាពមនតម្លៃជៅជពល 
ទតិញ ធនាគារជធវើការបា៉ាន់ស្ានជលើលំហូរទរឹ្បបា្់នាជពលអនាគតជដយ 
ពតិចារណារាល់ល្ខេែណ្ឌទាំងអស់រ្រស់្តិច្ចសនាយាឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ្រ៉ុផន្ 
្តិនរា្រ់្រញ្ូលនូវការខាត្រង់ឥណទាន ផែលរំពរឹងទុ្ជនាះជទ (ECL) ។  
សបមា្រ់បទពាយស្្្មផែលទតិញ ឬបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានឱនភាពមន 
តម្លៃជៅជពលទតិញ អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពផែលបានផ្តប្រូវហានតិភ័យ
ឥណទាន បតរូវបានគណនា ជដយជប្រើលំហូរទរឹ្បបា្់បា៉ាន់ស្ាននាជពល 
អនាគត រួ្្រញ្ូលទាំងការខាត្រង់ឥណទានផែលរំពរឹងទុ្ (ECL) ។

ការគណនាអបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព រួ្្រញ្ូលនូវមថលៃជែើ្ប្រតតិ្រត្តិការ នតិង 
្មប្ទាំងអស់ផែលបាន្រង់ ឬទទួល ផែលជាផ្្ន្មនអបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធ 
ភាព ។  មថលៃជែើ្ប្រតតិ្រត្តិការរួ្មាន ការចំណាយ្រផន្ថ្ផែលពា្់ព័ន្្ធ ាាល់ 
ជៅនរឹងការទតិញ ឬការជបាះ្ាសាយបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ឌ. ភតិសនេយា

ជៅជពលចា្រ់ជ្្ើ្្តិច្ចសនាយា ធនាគារជធវើការវាយតម្លៃថាជតើ្តិច្ចសនាយា្ួយ 
មានទប្ង់ជាភតតិសនាយាផែរ ឬជទ ។ ្ តិច្ចសនាយាជាទប្ង់មានភតតិសនាយា ប្រសតិន 
ជ្រើ្តិច្ចសនាយា ដ្េល់សតិទ្ធតិបគ្រ់បគងការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្មជា្់ោ្់្ួយ្្ថុង 
រយៈជពល្ំណត់្ួយ ជាថ្ូរនរឹងតម្លៃត្រស្នង ។

ជែើ្ាបីវាយតម្លៃថាជតើ្តិច្ចសនាយា្ដេល់សតិទ្ធតិបគ្រ់បគងការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម
ជា្់ោ្់ ធនាគារជធវើការវាយតម្លៃ ថាជតើ៖ 

 ្តិច្ចសនាយាមានជា្រ់ពា្់ព័ន្ធនរឹងការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្មជា្់ោ្់ ឬ 
 ជទ ផែលជនះអាច្រញ្ា្់យ៉ាងជា្់ោ្់ ឬប្រជយល ជហើយគួរមាន 
 ល្ខេណៈរូ្រវនដេជដយផ�្ ឬ តំណាងស្ត្ថភាព្លតិតសរវនដេរ្រស ់
 បទពាយស្្្មជនាះ។ ប្រសតិនជ្រើអ្ន្្្គត់្្គង់មានសតិទ្ធតិ្ដេល់បទពាយស្្្មេំនួស 
 ជាសរវនដេ្្ថុងរយៈជពលជប្រើបបាស់ ជនាះបទពាយស្្្ម្តិនផ្នមានល្ខេណៈ 
 ជាបទពាយស្្្មជា្់ោ្់ជនាះជទ។

 ធនាគារ មានសតិទ្ធតិទទួលបានអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ចជាសរវនដេ ពីការ 
 ជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ្្ថុងរយៈជពលមនការជប្រើបបាស់ នតិង

 ធនាគារមានសតិទ្ធតិ្រញ្ាការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ។  ធនាគារមានសតិទ្ធតិ 
 ជនះ ជៅជពលផែលធនាគារមានសតិទ្ធតិសជប្ចចតិត្ផែលពា្់ព័ន្ធនរឹងការ 
 ្្ាស់្រ្ូរអំពីរជ្រៀ្រ នតិងជគាល្រំណង្្ថុងការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ។   
 ្្ថុង្រណីផែលការសជប្ចចតិត្ទាំងអស់អំពីរជ្រៀ្រ នតិងជគាល្រំណងមន 
 ការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម បតរូវបាន្ំណត់ជា្ុន ជនាះធនាគារមានសតិទ្ធតិ 
 ្រញ្ាការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ប្រសតិនជ្រើ៖

 - ធនាគារមានសតិទ្ធតិជធវើប្រតតិ្រត្តិការជលើបទពាយស្្្ម ឬ

 - ធនាគារបានជរៀ្រចំបទពាយស្ ្្មជៅរា្វិធីផែល្ំណត់ជា្ុនពីរជ្រៀ្រ  
  នតិងជគាល្រំណងផែលបទពាយស្្្ម ជនាះនរឹងបតរូវបានជប្រើបបាស់ ។

ជគាលនជយបាយជនះអនុវត្ចំជពាះ្តិច្ចសនាយាផែលបានបព្ជបពៀង ឬបាន 
ជធវើការ្្ាស់្រ្ូរ ចា្រ់ពីមថងៃទី1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2018 ្្្រ៉ុជណាណាះ ។ 

ភតិសនេយាក្នុងករណីលដលធនាគារជាអនែកេួល

ជៅជពលចា្រ់ជ្្ើ្្តិច្ចសនាយា ឬវាយតម្លៃជ�ើងវិញ ជលើ្តិច្ចសនាយាផែលមាន 
ទប្ង់ជាភតតិសនាយា នតិងសមាសធាតុ ផែល្តិនផ្នភតតិសនាយា ធនាគារផ្រង 
ផច្តម្លៃត្រស្នងជៅ្្ថុង្តិច្ចសនាយាចំជពាះសមាសធាតុមនភតតិសនាយា នី្ួយៗ  
នតិងសមាសធាតុផែល្តិនផ្នភតតិសនាយា ជដយផ្្អ្រា្តម្លៃឯ្រានី្ួយៗ ។   
្៏្រ៉ុផនដេ ចំជពាះការេួលែី នតិងអគារផែលធនាគារជាអ្ន្េួល ធនាគារ្តិនផ្រង 
ផច្សមាសធាតុ្តិនផ្នភតតិសនាយាជនាះជទ ជហើយសមាសធាតុភតតិសនាយា 
នតិង្តិនផ្នភតតិសនាយាបតរូវបានចាត់ទុ្ថាជាសមាសធាតុភតតិសនាយា ។

ការជរៀ្រចំឱាយមានសតិទ្ធតិ្្ថុងការជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ប្រសតិនជ្រើ្រំជពញរា្
ល្ខេែណ្ឌ្ួយ្្ថុងចំជណា្ខាងជបកា្៖

 អ្ន្ទតិញមានស្ត្ថភាព ឬសតិទ្ធតិជធវើប្រតតិ្រត្តិការជលើបទពាយស្ ្្ម ែណៈ 
 ជពលផែលទទួលបាន ឬបគ្រ់បគងជលើសពី្ររិមាណផែល្តិនសរវនដេ

 អ្ន្ទតិញមានស្ត្ថភាព ឬសតិទ្ធតិ្្ថុងការបគ្រ់បគងបទពាយស្្្ម ែណៈ 
 ផែលទទួលបាន ឬបគ្រ់បគងជលើសពី្ររិមាណផែល្តិនសរវនដេ ឬ

 ែំជណើរជហតុ នតិងកាលៈជទសៈបាន្រង្ាញថា វាមានល្ខេណៈតតិចតួចផែល 
 ភាគីែមទជទៀតនរឹងទទួលបានជបចើនជាង្ររិមាណផែល្តិនសរវន្ ជហើយ 
 តម្លៃ្្ថុង្ួយឯ្រា្តិនបតរូវបាន្ំណត់្្ថុង្ួយឯ្រាមនទតិន្ន្លជទ ជហើយ 
 ្៏្តិនជស្មើនរឹងតម្លៃទី្ាសារ្រច្ថុ្រាបន្ន ្្ថុង្ួយឯ្រាមនលទ្ធ្លផែរ ។

ធនាគារទទួលស្ាល់សតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលភតតិសនាយា ជៅ 
កាល្ររិជច្ទចា្រ់ជ្្ើ្ភតតិសនាយា ។  សតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម បតរូវបានវាស ់
ផវងរា្មថលៃជែើ្ រួ្មានមថលៃជែើ្ែំ្រូងមន្ំរណុលភតតិសនាយា នតិង នតិយ័តភាព 
សបមា្រ់ការចំណាយភតតិសនាយាផែលជធវើជ�ើងជៅមថងៃចា្រ់ជ្្ើ្ភតតិសនាយា ឬ 
្ុនមថងៃចា្រ់ជ្្ើ្ភតតិសនាយា ្រូ្មថលៃជែើ្្ាាល់ែំ្រូងផែលបានជ្ើតជ�ើង នតិងការ 
បា៉ាន់ស្ានចំណាយ្្ថុងការរុះជរី នតិងែ្ជចញនូវបទពាយស្្្ម ឬសដារជ�ើងវិញ 
នូវបទពាយស្្្ម ឬទីរាំង ែ្បបា្់ជលើ្ទរឹ្ចតិត្ភតតិសនាយាផែលទទួលបាន ។ 

សតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្មបតរូវបានែ្រំលស់ រា្វិធីសបស្រំលស់ជថរ ចា្រ់ 
ពីកាល្ររិជច្ទចា្រ់ជ្្ើ្ភតតិសនាយា រហូតែល់ចុង្រញ្ច្រ់មនអាយុកាលជប្រើ 
បបាស់មនសតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ឬជៅចុងកាល្ររិជច្ទមនភតតិសនាយា្ួយ 
ណាជ្ើត្ុន ។ អាយុកាលជប្រើបបាស់មនសតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម បតរូវបាន 
្ំណតរ់ា្្ូលដ្ានែូចគា្ានរឹងបទពាយ នតិង្ររកិា្ារ ។  ្រផន្ថ្ជលើជនះ សតិទ្ធតិជប្រើ 
បបាស់បទពាយស្្្ម បតរូវបានកាត់្រន្ថយជាប្រចាំ ជៅរា្ការខាត្រង់ឱនភាព 
មនតម្លៃ នតិងផ្តប្រូវសបមា្រ់ការវាស់ផវងជ�ើងវិញជលើ្រំណុលភតតិសនាយា ។

ការបា៉ាន់ស្ានអាយុកាលជប្រើបបាស់សបមា្់រអំឡថុងការិយ្ររិជច្ទ្រច្ថុ្រាបន្ន
មានែូចខាងជបកា្៖ 

 អគារការិយល័យ  3 - 15 ឆ្ាំ

្រំណុលភតតិសនាយា បតរូវបានវាស់ផវងែំ្រូងរា្តម្លៃ្រច្ថុ្រាបន្នមនការទូទាត់ភតតិ 
សនាយាផែល ត្ិនទាន់បាន្រង់ ជៅជពលចា្់រជ្្ើ្ភតតិសនាយា នតិងបតរូវបានជធវើ 
អ្រាបហារជដយជប្រើអបរាការបបា្់ជា្់ផស្ងជៅ្្ថុងភតតិសនាយា ឬ្រណីផែល 
អបរាការបបា្់ជនាះ្តិនអាច្ំណត់បានភា្្ៗ បតរូវជធវើជៅរា្អបរាការបបា្់ 
្្្ចី្រផន្ថ្រ្រស់អ្ន្េួល ។ ជាទូជៅ ធនាគារជប្រើអបរាការបបា្់្្្ចី្រផន្ថ្ជា 
អបរាអ្រាបហារ ។

ការទទូាត់ភតតិសនាយាផែល្រញូ្លជៅ្្ថុងការវាស់ផវង្រណុំលភតតិសនាយារួ្មាន៖

 ការទូទាត់ភតតិសនាយាជថរ រួ្ទាំងការទូទាត់្្ថុងទប្ង់ជថរ

 ការផប្រប្ររួលមនការទូទាត់ភតតិសនាយាអជថរ ជដយផ្្អ្ជលើសន្ទសាេន៍ ឬ 
 អបរា ជៅកាល្ររិជច្ទចា្រ់ជ្្ើ្ភតតិសនាយា 

 ចំនួនផែលរំពរឹងថានរឹងបតរូវទូទាត់ ជបកា្ការធានាតម្លៃជៅសល់ នតិង

 តម្លៃទតិញជបកា្េជប្ើសមនការទតិញ ផែលធនាគារមានជហតុ្លជា្់ 
 ោ្់្្ថុងការអនុវត្ការទូទាត់ភតតិសនាយាជៅ្្ថុងអំឡថុងជពលផែលមាន 
 េជប្ើស្្ថុងការ្រន្ ប្រសតិនជ្រើធនាគារមានជហតុ្លជា្់ោ្់្្ថុងការ 
 ្រន្ នតិងការពតិន័យជលើការ្រញ្ច្រ់ភតតិសនាយា្ុនកាល្ំណត់ ជលើ្ផលង 
 ផតធនាគារមានជហតុ្លចាបាស់ោស់ថានរឹង្តិន្រញ្ច្រ់ភតតិសនាយា្ុន 
 កាល្ំណត់ ។ 

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត)

្រំណុលភតតិសនាយា បតរូវបានវាស់ផវងរា្រំលស់មថលៃជែើ្ ជដយជប្រើវិធីសបស្ 
អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព។ ្រំណុលភតតិសនាយាបតរូវបានវាស់ផវងជ�ើងវិញជៅ 
ជពលមានការផ្ផប្ររយៈជពលមនភតតិសនាយា ការ្្ាស់្រ្ូរជលើការវាយតម្លៃ 
សបមា្រ់េជប្ើស្្ថុងការទតិញបទពាយស្្្ម ការផប្រប្ររួលការទូទាត់ភតតិសនាយានា 
ជពលអនាគត ផែលជ្ើតជ�ើងពីការផប្រប្ររួលមនសន្ទសាេន៍ ឬអបរាណា្ួយ 
ឬប្រសតិនជ្រើមានការផ្ផប្រចំនួនបា៉ាន់ស្ាន ផែលរំពរឹងថានរឹងបតរូវទូទាត់ជលើ 
ការធានាតម្លៃផែលជៅសល់ ។

ជៅជពលផែល្រំណុលភតតិសនាយាបតរូវបានវាស់ផវងរា្វិធីសបស្ជនះ ការផ្ 
តប្រូវបតរូវបានជធវើជ�ើងជលើតម្លៃជយងមនសតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម ឬ្៏ទទួល 
ស្ាល់្្ថុងចំជណញ ឬខាត ជ្រើសតិនជាសតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម បតរូវបាន
្រញ្ថុះរហូតែល់មានតម្លៃសូនាយ ។ 

ភតិសនេយាមានរយៈជពលខលែី និងភតិសនេយាជលើត្ទពេយសកម្មលដលមានតកមលែទាប

ធនាគារ ្ តិនទទួលស្ាល់សតិទ្ធតិជប្រើបបាស់បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុលភតតិសនាយា 
រយៈជពលែលៃីែូចជា ការេួលមា៉ាសុីនផែលមានរយៈជពលតតិចជាង 12 ផែ  
នតិងភតតិសនាយាជលើបទពាយស្្្មផែលមានតម្លៃទា្រ រួ្មាន ការេួលមា៉ាសុីន           
ជអធីអរឹ្ ។  ធនាគារទទួលស្ាល់ចំណាយជលើការេួលទាំងជនះរា្្ូលដ្ាន 
រំលស់ជថរ ជៅរា្រយៈជពលមនភតតិសនាយា ។

ឍ. ត្បាក់កមចេី

បបា្់្្្ចីបតរូវបានវាស់ផវងែំ្រូងរា្តម្លៃស្បស្រ ែ្មថលៃជែើ្ប្រតតិ្រត្តិការ
្រផន្ថ្ជដយ្ាាល់ នតិងវាស់ផវង ្រនាាា្រ់រា្រំលស់មថលៃជែើ្ ជដយជប្រើបបា ស់ 
វិធីសបស្ការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ។ 

ណ. អត្ថត្បជយេន៍និជយេិត

(i). អត្ថត្បជយេន៍និជយេិតរយៈជពលខលែី

អត្ថប្រជយេន៍នតិជយេតិតរយៈជពលែលៃីបតរូវបានចំណាយ ជៅជពលផែល 
ជសវា្្្មបតរូវបាន្្ល់េូន។ ចំនួនផែលរំពរឹងទុ្ថានរឹងបតរូវចំណាយ បតរូវ 
បានទទួលស្ាល់ជា្រំណុល ប្រសតិនជ្រើធនាគារមានកាតពវ្តិច្ចរា្្្ូវចាបា្រ់  
ឬកាតពវ្តិច្ចប្រជយលនាជពល្រច្ថុ្រាបន្ន ្្ថុងការទូទាត់ចំណាយ ផែលជា 
លទ្ធ្លមនការងរផែលបាន្រំជពញរួច្្ជហើយជដយនតិជយេតិត ជហើយ
កាតពវ្តិច្ចជនាះអាចជធវើការបា៉ាន់ស្ានបានជដយភាពជេឿរជា្់ ។

(ii) ត្បាក់ជសធននិវត្ន៍

បបា្់សធននតិវត្ន៍គឺជាគជបមាងអត្ថប្រជយេន៍ការងរ្រុគ្គលតិ្ ផែលធនាគារ 
ចំណាយជាវិភាគទានជថរជៅ្្ថុងគណនីធនាគារដច់ជដយផ�្។  កាតពវ្តិច្ច 
សបមា្រ់វិភាគទានមនការ្ំណត់បបា្់ជសធននតិវត្ន៍ បតរូវបានទទួលស្ាល់ជា 
ចំណាយ្្ថុងរបាយការណ៍ចំជណញ ឬខាតជៅ្្ថុងអំឡថុងជពល្រជប្ើការងរ 
រ្រស់នតិជយេតិត រា្អបរា 5% មនបបា្់ជ្រៀវតាេរ៍ែុល្្ថុង្ួយផែ សបមា្រ់ 
្ុរគ្គលតិ្ផែល្ំរជពញការងរជា្ួយធនាគារ 3 ឆ្ាំ ឬជបចើនជាង នតិង 7% 
សបមា្រ់្រុគ្គលតិ្ផែល្រំជពញការងរចា្រ់ពី 8 ឆ្ាំជ�ើងជៅ ។

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 
ឌ.  ភ្រិសនយា (្រ) 
  ភ្រិសនយាក្ដងករណីដដលធនាគារជាអ្កជួល (្រ)

ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

99ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

98 ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020

99ធនាគារ ជេ តេេស់ រ៉ូយ៉េល់ ម.ក 
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់សម្គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

សម្ម្ប់ការិយបរិល្ឆេទដែលបាន 
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នា ំ2020

ចំណាយការបបា្់បតរូវបាន្រង្ាញជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ចំជណញ ឬខាត នតិង 
លទ្្ធ លល ្្អតិតជ ា្េងៗ រួ្្រញូ្ល្ំរណុលហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលបានវាស់ផវង 
រា្រំលស់មថលៃជែើ្ ។

ទ. កកត្ម និងជេើងសរ

ចំណូល នតិងចំណាយ្មប្ នតិងជេើងសរ ផែលជាផ្្ន្មនអបរាការបបា្់ 
ប្រសតិទ្ធភាព រ្រស់បទពាយស្ ្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង្ំរណុលហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានរួ្ 
្រញ្ូលជៅ្្ថុងអបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ។

្តិច្ចសនាយាជា្ួយអតតិថតិេនផែលទទួលស្ាល់ជាឧ្រ្រណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុ ជៅ្្ថុង 
របាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់   ធនាគារ អាចមានវិសលភាពជដយផ្្ន្ជៅ្្ថុង 
ស.រ.ហ.អ.្ 9 នតិងជដយផ្្ន្ជៅ្្ថុង ស.រ.ហ.អ.្ 15 ។ ្្ថុង្រណីជនះ  
ជាែំ្រូងធនាគារបតរូវអនុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 9 ជែើ្ាបីផ្រងផច្ នតិងវាស់ផវងផ្្ន្ 
មន្តិច្ចសនាយា ផែលចាត់ចូលជៅ្្ថុងវិសលភាពមន ស.រ.ហ.អ.្ 9 ជហើយ 
្រនាាា្រ់្្អនុវត្ ស.រ.ហ.អ.្ 15 ចំជពាះផ្្ន្ផែលជៅជសសសល់ ។ 

ធ. ឱនភាពកនតកមលែរបស់ត្ទពេយសកម្មមិនលមនហិរញ្ញវត្នុ

តម្លៃជយងមនបទពាយស្្្ម្តិនផ្នហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ ជបរៅពីសន្នតិធតិ 
បទពាយស្្្មជា្រ់្តិច្ចសនាយា នតិងពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម បតរូវបានបតរួត 
ពតិនតិតាយជ�ើងវិញជៅរាល់ការិយ្ររិជច្ទរាយការណ៍នី្ួយៗ ជែើ្ាបី្ំណត់ថា 
ជតើមានសញ្ាណណា្ួយផែល្រង្ាញថា បទពាយស្្្មទាំងជនាះមានឱនភាព 
មនតម្លៃ ឬជទ ។  ប្រសតិនជ្រើមានសញ្ាណជនាះជ្ើតជ�ើង ជនាះការបា៉ាន់ស្ាន 
ជលើតម្លៃផែលអាចប្រ្ូល្្វិញបានរ្រស់បទពាយស្្្ម បតរូវបានជធវើជ�ើង។ 
ចំជពាះបទពាយស្្្មអរូ្រីផែលមានអាយុកាលជប្រើបបាស់្តិន្ំណត់ ឬ្តិនទាន ់
អាចជប្រើបបាស់បាន តម្លៃផែលអាចប្រ្ូល្្វិញបានបតរូវជធវើការបា៉ាន់ស្ាន 
ជាជរៀងរាល់ឆ្ាំ្្ថុងជពលផត្ួយ ។  ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ បតរូវបាន 
ទទួលស្ាល់ ប្រសតិនជ្រើតម្លៃជយងរ្រស់បទពាយស្្្ម ឬឯ្រា្រជងកើតសច ់
បបា្់ធំជាងការបា៉ាន់ស្ានតម្លៃផែលអាចប្រ្ូល្្វិញបាន ។ 

តម្លៃផែលអាចប្រ្ូល្្វិញបានរ្រស់បទពាយស្្្ម ឬឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់ 
គឺជាតម្លៃផែលធំជាងរវាងតម្លៃជប្រើបបាស់ នតិងតម្លៃស្បស្រ ែ្ចំណាយ 
ជែើ្ាបីល្់ជចញ ។  ្ ្ថុងការបា៉ាន់ប្រមាណតម្លៃជប្រើបបាស់ ការបា៉ាន់ស្ានលំហូរ 
ទរឹ្បបា្់នាជពលអនាគត បតរូវបានជធវើអ្រាបហារជៅនរឹងតម្លៃ្រច្ថុ្រាបន្ន ជដយ 
ជប្រើអបរាការបបា្់្ុន្រង់ពន្ធ ផែលឆ្ថុះ្រញ្ាំងការបា៉ាន់ប្រមាណតម្លៃជពល 
ជវោ្្ថុងល្ខេែណ្ឌទី្ាសារ្រច្ថុ្រាបន្ន នតិងហានតិភ័យជា្់ោ្់សបមា្រ់បទពាយ 
ស្្្មទាំងជនាះ ឬឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់ ។

សបមា្រ់ជគាល្រំណងមនការជធវើជតសដេជលើឱនភាពមនតម្លៃ បទពាយស្្្មបតរូវ 
បានដ្់្រញ្ូលគា្ាជាប្ុ្តូចៗ ផែលអាច្រជងកើតសច់បបា្់បានពីការ្រន ្
ការជប្រើបបាស់ ជដយ្តិនពរឹងផ្្អ្ខា្ាំងជលើលំហូរទរឹ្បបា្់មនបទពាយស្្្ម ឬ 
ឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់ ។

ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ បតរូវបានទទួលស្ាល់ជាចំជណញ ឬខាត ។   
ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ មនឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់ បតរូវបានផ្រងផច្ 
ជដយកាត់្រន្ថយតម្លៃជយងមនតម្លៃជ្រ្តិ៍ជ្្ាះរ្រស់ឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់  
(ប្ុ្មនឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់) ជា្ុន ជហើយ្រនាាា្រ់្្ជែើ្ាបីកាត់្រន្ថយ 
តម្លៃជយងមនបទពាយស្្្មែមទជទៀតជៅ្្ថុងឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់ (ប្ុ្ 
មនឯ្រា្រជងកើតសច់បបា្់) ជលើ្ូលដ្ានសមាមាបត ។

ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម ល្ៃ ផែលទទួលស្ាល់្្ថុងជពល្នលៃង្ុតជៅ  
បតរូវបានបា៉ាន់ប្រមាណរាល់កាល្ររិជច្ទមនការរាយការណ៍ ថាជតើមានសញ្ាណ 
ណា្ួយផែលការខាត្រង់បានថយចុះ ឬផលងមានការខាត្រង់តជៅជទៀត ។   
ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ បតរូវ្ត់បរា្របញ្ាស្្វិញ ប្រសតិនជ្រើមាន 
ការផប្រប្ររួលតម ល្ៃប៉ាាន់ស្ាន ផែលជប្រើបបាស់ជែើ ា្បី្ំណត់តម ល្ៃផែលអាច 
ប្រ្ូល្្វិញបាន ។  ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ បតរូវបាន្ត់បរា្របញ្ាស 
្្វិញ បតរឹ្្ប្តិត្ួយផែល្តិនជធវើឱាយតម្លៃជយងរ្រស់បទពាយស្្្មជនះ ្ តិន 
ជលើសពីតម្លៃជយងផែលបតរូវ្ំណត់ (ែ្រំលស់) ្ ្ថុង្រណីពំុមានការទទួល 
ស្ាល់ការខាត្រង់ជលើឱនភាពមនតម្លៃ ។ 

ន. ពន្ធជលើត្បាក់្ំជណញ

ចំណាយពន្ធជលើបបា្់ចំជណញរួ្មានពន្ធជលើបបា្់ចំជណញប្រចាំឆ្ាំ នតិង 
ពន្ធពនាយារ ។  ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញបតរូវបានទទួលស្ាល់ជាចំជណញ ឬខាត 
ជលើ្ផលងផតពន្ធជនះទា្់ទងជៅនរឹងធាតុផែលបតរូវទទួលស្ាល់ជដយ្ាាល់ 
ជៅ្្ថុង្ូលធន ឬលទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ ។ 

ធនាគារបាន្ំណត់ថា ការបបា្់ នតិងការដ្់ពតិន័យទា្់ទងនរឹងពន្ធជលើបបា្ ់
ចំជណញ រួ្្រញ្ូល្រំណ្បសយពន្្ធ តិនចាបាសោ់ស់ ្ តិន្រំជពញជៅនរឹង 
នតិយ្ន័យមនពន្ធជលើបបា្់ចំជណញ ែូជច្នះជហើយវាបតរូវបាន្ត់បរាជបកា្ 
សដេង់ដគណនយាយអនដេរជាតតិមន្្្ថុជា ("ស.គ.អ.្") 37 សំវិធានធន 
្រំណុលយថាភាព នតិងបទពាយស្្្មយថាភាព ជហើយបតរូវបានទទួលស្ាល់ 
ថាជាការចំណាយផែលពា្់ព័ន្ធ "ការចំណាយជ្ាេងជទៀត" ។

(i). ពន្ធជលើត្បាក់្ំជណញត្បចាំឆ្នេំ 

ពន្ធជលើបបា្់ចំជណញប្រចាំឆ្ាំ រួ្មានពន្ធផែលបតរូវ្រង់ ឬទទួល ជលើបបា្់ 
ចំជណញជា្រ់ពន្ធប្រចាំឆ្ាំ ជដយជប្រើអបរាពន្ធផែលបានអនុ្័ត ឬបានអនុ្័ត 
ជាអាទិ៍ជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ នតិងនតិយ័តភាពណា្ួយជៅជលើពន្ធបតរូវ 
្រង់ពីឆ្ាំ្ុនៗ ។ 

(ii). ពន្ធពនេយារ 

ពន្ធពនាយារបតរូវបានទទួលស្ាល់ជដយផ្្អ្ជលើភាពលជ្អៀង្រជណា្ាះអាសន្ន
 រវាងត្លៃ មជយងរ្រស់បទពាយស្្្ម    នតិង្រំណុល ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍
ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងតម្លៃជយងសបមា្រ់ការគតិតពន្ធ ។ 

ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម បតរូវទទួលស្ាល់ចំជពាះការខាត្រង់ពន្ធ្តិនទាន ់
បានជប្រើបបាស់ នតិងភាពលជ្អៀង្រជណា្ាះអាសន្ន ផែលអាចកាត់្ងបាន បតរឹ្ 
្ប្តិតផែលបបា្់ចំជណញជា្រ់ពន្ធនាជពលអនាគត អាចជប្រើបបាស់សបមា្រ់ 
កាត់្ងជា្ួយភាពលជ្អៀង្រជណា្ាះអាសន្នជនាះបាន ។  ពន្ធពនាយារជាបទពាយ 
ស្្្មបតរូវបានបតរួតពតិនតិតាយជៅជរៀងរាល់កាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ នតិងបតរូវបាន 
កាត់្រន្ថយ្្ថុង្រណី្តិនអាចជប្រើបបាស់នូវអត្ថប្រជយេន៍ពន្ធទាំងជនាះបា ន ។   
ការកាត់្រន្ថយជនាះបតរួវ្ត់បរា្របញ្ាស្្វិញជៅជពលផែលបបា្់ចំជណញ 
ជា្រ់ពន្ធនាជពលអនាគតមានល្ខេណៈប្រជសើរជ�ើង ។

ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្មបតរូវបានវាស់ផវងរា្អបរាពន្ធ ផែលរំពរឹងថានរឹងបតរូវ 
ជប្រើចំជពាះភាពលជ្អៀង្រជណា្ាះអាសន្ន ជៅជពលផែលវាអាចជប្រើបបាស់បាន 
ឬកាត់្ងបាន ជដយជប្រើអបរាពន្ធជៅកាល្ររិជច្ទរាយការណ៍ ។ 

ការវាស់ផវងពន្ធពនាយារ ឆ្ថុះ្រញ្ាំងនូវពន្ធផែលធនាគាររំពរឹងថាអាចជប្រើបបាស់ 
បាន ឬអាចកាត់្ងបាននូវតម្លៃជយងរ្រស់បទពាយស្្្ម នតិង្រំណុល ។ 

ពន្ធពនាយារជាបទពាយស្្្ម នតិងពន្ធពនាយារជា្រំណុល អាចកាត់្ងបានផត្្ថុង 
្រណីវាបាន្រំជពញល្ខេែណ្ឌជា្់ោ្់ណា្ួយ ។ 

ប. បំណុលយថាភាព

្្ថុង្រណីផែល្តិនតប្រូវឱាយមានការហូរជចញនូវអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ច ឬ 
ចំនួនទរឹ្បបា្់ផែល ត្ិនអាចប៉ាាន់ស្ានបាន ជនាះកាតពវ ត្ិច្ច ត្ិនបតរូវបាន 
ទទួលស្ាល់ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុជនាះជទ ជហើយវាបតរូវ 
បាន្រង្ាញថាជា្ំរណុលយថាភាព ជលើ្ផលងផតប្ររូបា្ី៊រលីជតមនលំហូរ 
ជចញនូវអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ច គឺជស្ទើរផតគា្ាន ។  កាតពវ្តិច្ចផែលអាចជ្ើត 
មាន ្រ៉ុផន្ អត្ថតិភាពមនកាតពវ្តិច្ច នរឹងបតរូវបាន្រញ្ា្់ជដយការជ្ើតជ�ើង ឬ 
្តិនជ្ើតជ�ើងមនបពរឹត្តិការណ៍នាជពលអនាគត្ួយ ឬជបចើន ្ ៏បតរូវបាន្រង្ាញ 
ថាជា្រំណុលយថាភាពផែលអាចជ្ើតមានជ�ើង លុះបរាផតប្ររូបា្រ៊ីលីជតមន 
ការហូរជចញមនអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ច គឺជស្ទើរផតគា្ាន ។

ផ. ត្ទពេយសកម្មយថាភាព

្្ថុង្រណីផែល្តិនមានលទ្ធភាពហូរចូលនូវអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ច ឬចំនួន 
ទរឹ្បបា្់ផែល្តិនអាចបា៉ាន់ស្ានបាន ជនាះបទពាយស្្្ម្តិនបតរូវបានទទួល 
ស្ាល់ជៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហតិរញ្ញវត្ថុជ�ើយ ជហើយវាបតរូវបាន 
្រង្ាញថាជាបទពាយស្្្មយថាភាព ជលើ្ផលងផតប្ររូបា្រ៊ីលីជតមនលំហូរចូល 
នូវអត្ថប្រជយេនជ៍សែ្ឋ្តិច្ច គឺជស្ទើរផតគា្ាន ។  កាតពវ្តិច្ចផែលអាចជ្ើតមាន  
្រ៉ុផន្ អត្ថតិភាពមនបទពាយស្្្មនរឹងបតរូវបាន្រញ្ា្់ជដយការជ្ើតជ�ើង ឬ្តិន 
ជ្ើតជ�ើងមនបពរឹត្តិការណ៍នាជពលអនាគត្ួយ ឬជបចើន ្ ៏បតរូវបាន្រង្ាញថា 
ជាបទពាយស្្្មយថាភាពផែលអាចជ្ើតមានជ�ើង លុះបរាផតប្ររូបា្រ៊ីលីជត
មនការហូរចូលមនអត្ថប្រជយេន៍ជសែ្ឋ្តិច្ច គឺជស្ទើរផតគា្ាន ។

35. ស្តង់ោរបានលចញ ្រ៉ុខែន្តមិនទាំន់បានអនុវត្ត
សដេង់ដរថ្មី ការផ្ផប្រ នតិងការ្រ្បសយថ្មី្ួយចំនួន ទា្់ទងនរឹងស្ង់ដរ 
ផែលមានបស្រ់ បានចូលជាធរមាន សបមា្រ់ការិយ្ររិជច្ទចា្រ់ជ្្ើ្្រនាាា្រ ់
ពីមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2020 ផែល្្ថុងជនាះការអនុវត្្ុនកាល្ំណត់      
បតរូវបានអនុញ្ាត ។ ្រ៉ុផន្ធនាគារ្តិនទាន់បានអនុវត្នូវស្ង់ដរថ្មី ឬស្ង់ដរ
ផែលបានផ្ផប្រទាំងជនាះ្្ថុងការជរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុជនះជៅជ�ើយ
ជទ ។

ស្ង់ដរផែលមានការផ្ផប្រ្ួយចំនួនែូចខាងជបកា្ ្តិនបតរូវបានរំពរឹងថា 
អាចមាន្ល្រ៉ះពាល់ជាសរវន្ ជៅជលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ 
ជនាះជទ ។

 ស្ាបទានេួលទា្់ទង COVID-19  
 (វិជសធន្្្មជលើ ស.រ.ហ.អ.្16)

 បទពាយ ជរាងចប្ ្ររិកា្ារ៖ ទរឹ្បបា្់ទទួលបាន្ុនជពលជប្រើបបាស់ផែល 
 បាន្ំណត់ទុ្្ុន (វិជសធន្្្មជលើ ស.គ.អ.្ 16)

 វិជសធន្្្មជសច្្ីជយងជៅប្្រែណ្ឌទសាេនទាន  
 (វិជសធន្្្មជលើស.រ.អ.ហ.្ 3)។

 ការជធវើចំណាត់ថា្ា្់្រំណុល ជា្រំណុលរយៈជពលែលៃី ឬជពលផវង
 (វិជសធន្្្មជលើ ស.គ.អ.្ 1)

រំលស់ក្លែជដើម និងតកមលែជយងដុល

រំលស់មថលៃជែើ្រ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ គឺជាចំនួន 
ផែលបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានវាស់ផវងជៅជពល 
ទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង ែ្ការទូទាត់សងបបា្់ជែើ្ ្រូ្ ឬែ្រំលស់ 
្រង្គរ ជដយជប្រើអបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ចំជពាះភាពែុសគា្ារវាងចំនួន 
ផែលទទួលស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង នតិងចំនួនជៅជពលែល់កាល្ំណត់ នតិង 
បតរូវជធវើនតិយ័តភាព ចំជពាះសំវិធានធនជលើការខាត្រង់ឥណទានផែលបាន 
រំពរឹងទុ្ ចំជពាះបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ(សំវិធានធនជលើការខាត្រង់ឱនភាព
មនតម្លៃ ្ុនមថងៃទី 1 ផែ ្្រា ឆ្ាំ 2018) ។ 

តម្លៃជយងែុលរ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ គឺជារំលស់មថលៃជែើ្រ្រស់បទពាយស្្្ម 
ហតិរញ្ញវត្ថុ ្ ុនជពលផ្តប្រូវសំវិធានធន សបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានផែល 
បានរំពរឹងទុ្ ។ 

ការេណនា្ំណូលការត្បាក់ និង្ំណាយការត្បាក់

អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពរ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុ  
បតរូវបានគណនាជៅជពលទទួលស្ាល់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ ឬ្រំណុលហតិរញ្ញ 
វត្ថុជាជលើ្ែំ្រូង ។  ្ ្ថុងការគណនាចំណូលការបបា្់ នតិងចំណាយការបបា្់
 អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពបតរូវបានជប្រើ ផ្្អ្ជលើតម្លៃជយងែុលរ្រស់បទពាយ
ស្្្ម (ជៅជពលផែលបទពាយស្្្ម្តិនបតរូវបានចាត់ទុ្ថាមានឱនភាពមន
តម្លៃ) ឬរំលស់មថលៃជែើ្មន្រំណុល ។ អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាពបតរូវជធវើការ 
ផ្ផប្រជ�ើងវិញ ជដយការបា៉ាន់ស្ានជ�ើងវិញនូវលំហូរទរឹ្បបា្់រ្រស់ឧ្រ្រណ៍ 
ហតិរញ្ញវត្ថុ ផែលមានអបរាការបបា្់ផប្រប្ររួល ជែើ្ាបីឆ្ថុះ្រញ្ាំងពីការ្្ាស់្រ្ូរ 
រ្រស់អបរាការបបា្់ទី្ាសារ។ អបរាការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព្៏បតរូវជធវើការផ្ផប្រ 
ជ�ើងវិញ សបមា្រ់ការផ្តប្រូវតម្លៃស្បស្រមនឧ្រ្រណ៍ការពារ ជៅកាល 
្ររិជច្ទផែលរំលស់ បតរូវបានចា្រ់ជ្្ើ្ផ្តប្រូវ ។ 

ចំជពាះបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានឱនភាពមនតម្លៃ ្រនាាា្រ់ពីបានទទួល 
ស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង ចំណូលការបបា្់ បតរូវបានគណនាជដយជប្រើអបរាការ 
បបា្់ប្រសតិទ្ធភាព ផ្្អ្ជលើរំលស់មថលៃជែើ្ រ្រស់បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រសតិន 
ជ្រើ បទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផលងមានឱនភាពមនតម្លៃ ជនាះការគណនាការបបា្់ 
បតរូវផ្្អ្ជលើ្ូលដ្ានតម្លៃែុលវិញ ។ 

ចំជពាះបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុផែលមានឱនភាពមនតម្លៃ ចា្រ់រាំងពីទទួល 
ស្ាល់ជាជលើ្ែំ្រូង ចំណូលការបបា្់បតរូវបានគណនាជដយជប្រើអបរាការ 
បបា្់ប្រសតិទ្ធភាពផែលបតរូវបានផ្តប្រូវនូវហានតិភ័យ ផ្្អ្ជលើរំលស់មថលៃជែើ្ 
មនបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុជនាះ ។  ការគណនាចំណូលការបបា្់ជនះ ្តិនបតរូវ 
្រ្ូរជៅ្ូលដ្ានតម្លៃែុលវិញជនាះជទ ជទាះ្រីជាហានតិភ័យឥណទានរ្រស់បទពាយ 
ស្្្មជនាះ មានភាពប្រជសើរ្៏ជដយ ។ 

ការបងាេញ

ចំណូលការបបា្់បតរូវបានគណនាជដយជប្រើវិធីសបស្ការបបា្់ប្រសតិទ្ធភាព
 ផែលបាន្រង្ាញជៅ្្ថុងចំជណញ ឬខាត នតិង លទ្ធ្លល្្អតិតជ្ាេងៗ 
រួ្្រញ្ូលការបបា្់ជលើបទពាយស្្្មហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង្រំណុលហតិរញ្ញវត្ថុផែលបាន 
វាស់ផវងរា្រំលស់មថលៃជែើ្ ។ 

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 
ធ.  ឱនភាពនន្រនមលៃរបស់តទ្ព្យសកម្មមិនដមនហិរញ្ញវ្រ្ដ (្រ)

34.  លគាលនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 
ថ.  ការតបាក់ (្រ)
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SIHANOUKVILLE

BATTAMBANG

SIEM REAP

KAMPONG
CHAM

PHNOM PENH

សខាត្កមួនស
(Premeir Branch)

្្ទះជលែ ២០ជអហវអឺ-អឺ០ អឺ១ អឺ២ 
អឺ៣ & ២០ហាស់ជហាេ-អឺ០ អឺ១ អឺ២ 
អឺ៣ វិថីប្្ួនស កាច់បេុង ្្ូវជលែ៦៧ 
សង្ាត់្ាសារថ្មីទី១ ែណ្ឌែូនជពញ 
រាេធានីភ្នំជពញ

សខាវិមានឯករាេេយ 
(Premeir Branch)  
អគារជលែ ១០០ វិថីបពះសីហនុ 
សង្ាត់ចតុ្ុែ ែណ្ឌែូនជពញ 
រាេធានីភ្នំជពញ

សខាផេសារអូឡាំពិក  
អគារជលែ៣៥៩ ៣៦១ & ៣៦៣ 
វិថីបពះសីហនុ សង្ាត់វាលវង់ ែណ្ឌ៧្្រា 
រាេធានីភ្នំជពញ

សខាមាត់ទជនលែ     
្្ទះជលែ២៦៥ & ២៦៧ អឺ០ 
វិថីបពះសុីសុវត្ថតិ សង្ាត់្ាសារ្ណា្ាលទី១ 
ែណ្ឌែូនជពញ រាេធានីភ្នំជពញ

សខាផេសារជដើម្្នូវ         
្្ទះជលែ៦១៦អាជ្រ អឺ០ អឺ១ អឺ២ 
្្ូវជលែ២៧១ សង្ាត់្ាសារជែើ្ថ្ូវ 
ែណ្ឌចំការ្ន រាេធានីភ្នំជពញ  

សខាជពទេយជលាកសងេឃ      
្្ទះជលែ១អា នតិង១ជ្រ អឺ០ អឺ១ 
អឺ២ ្្ូវជលែ២៧១ សង្ាត់ទរឹ្ថា្ា 
ែណ្ឌផសនសុែ រាេធានីភ្នំជពញ

សខាទឹកថា្េ      
្្ទះជលែ១អឺ០ អឺ១ ្្ូវជលែ១១០អា 
សង្ាត់ទរឹ្ថា្ា ែណ្ឌផសនសុែ 
រាេធានីភ្នំជពញ  

សខាសទៃឹងមានេ័យ
្្ទះជលែ២៣-២៥ អឺ០ អឺ១ អឺ២ 
្្ូវជលែ២១៧ ភូ្តិែំណា្់ធំ១ 
សង្ាត់ស្ទរឹងមានេ័យទី២ ែណ្ឌមានេ័យ 
រាេធានីភ្នំជពញ  

សខាជចាមជៅ          
អគារជលែ១ជ្រ ២ជ្រ ៣ជ្រ ្្ូវជាតតិជលែ៤ 
ភូ្តិថ្នល់្រំផ្រ្ សង្ាត់ជចា្ជៅទី៣ 
ែណ្ឌជពាធិ៍ផសនេ័យ រាេធានីភ្នំជពញ   

សខាទួលជគាក
(Premeir Branch)     
្្ទះជលែ៩៥ជស ្ហាវិថីគី្អ៊ិលស៊ុង 
(២៨៩) សង្ាត់្ររឹង្្់ទី២ 
ែណ្ឌទួលជគា្ រាេធានីភ្នំជពញ

សខាលសនសុខ
(Premeir Branch)     
អគារជលែ សុី៤ #០១ ្រ៊ី#០២ ្រ៊ី#03 នតិង 
ឌី២#04 ្្ូវជលែ១០០៣ ភូ្តិបាយ៉ា្រ 
សង្ាត់ភ្នំជពញថ្មី ែណ្ឌផសនសុែ 
រាេធានីភ្នំជពញ

សាខារាជធ្នីភ្នំលពញ

សខាជខត្ជសៀមរាប
(Premeir Branch)

អគារជលែ៥៦៦ ៥៦៨ ៥៧០  
្្ូវជទពវងាេ ភូ្តិ្ណ្ឌល១ សង្ាត់ស្ាយែង្គំ 
ប្ុងជសៀ្រា្រ ជែត្ជសៀ្រា្រ 

សខាជែត្បពះសីហនុ 
្្ទះជលែ២១៩ ្្ូវឯ្រាេាយ ភូ្តិភូ្តិ២ 
សង្ាត់២ ប្ុងបពះសីហនុ ជែត្បពះសីហនុ

សខាជែត្្ំពង់ចា្ 
្្ទះជលែ២១៩ ្្ូវឯ្រាេាយ ភូ្តិភូ្តិ២ 
សង្ាត់២ ប្ុងបពះសីហនុ ជែត្បពះសីហនុ

សខាជែត្បាត់ែំ្រង
្្ទះជលែ០២ ០៤ & ០៦ ្្ូវជលែ១១៣ 
ភូ្តិ២០ឧសភា សង្ាត់ស្ាយជបា៉ា 
ប្ុងបាត់ែំ្រង ជែត្បាត់ែំ្រង

សាខាល�ត្ត

អាស័យោឋានទំនាក់ទំនង

ការិយល័យ្ណា្ាល
្្ទះជលែ ២០ជអហវអឺ-អឺ០ អឺ១ អឺ២ អឺ៣ & 
២០ហាស់ជហាេ-អឺ០ អឺ១ អឺ២ អឺ៣ វិថីប្្ួនស 
កាច់បេុង ្្ូវជលែ៦៧ សង្ាត់្ាសារថ្មីទី១ 
ែណ្ឌែូនជពញ រាេធានីភ្នំជពញ

  + 855 (0) 23 999 000

  www.jtrustroyal.com

  www.facebook.com/jtrustroyalbank
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្្ទះជលែ ២០ជអហវអឺ-អឺ០ អឺ១ អឺ២ អឺ៣ & ២០ហាស់ជហាេ-អឺ០ អឺ១ អឺ២ អឺ៣ វិថីប្្ួនស កាច់បេុង  
្្ូវជលែ៦៧ សង្ាត់្ាសារថ្មីទី១ ែណ្ឌែូនជពញ រាេធានីភ្នំជពញ

  + 855 (0) 23 999 000
  www.jtrustroyal.com

  www.facebook.com/jtrustroyalbank


