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ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០២០ វរី �សក្ខុ�វដី-១៩ បានវាយក្រុបហារង្ខេសដឋកិ្ខុចចសក្ខុលង្ខេ�ក្ខុ ង្ខេហិយី
ចំនួនមន�សេបាត់្ថុប�់ជី្យវតិ្ថុ ង្ខេ�យស្ថារវរី �សង្ខេនះង្ខេ�មិនអាចគណនាបានង្ខេ�      
ង្ខេ�យី។ ក្ខុូ��នាមជាធនាគារម្រែដលម្គានង្ខេគាលង្ខេ�ជាក់្ខុ�ក់្ខុ ង្ខេយី�ម្រែត្ថុ�ម្រែត្ថុង្ខេ� 
ជាមយួនឹ�អតិ្ថុថិិជ្យន និង្ខេ�ជិ្យត្ថុ និ�សហិគមន៍របស់ង្ខេយី�ជានិចច ង្ខេដីមីី
ជួ្យយសក្រុម្គាលបនុ�ក្ខុ និ�កំ្ខុណត់្ថុទិសិង្ខេ�ក្ខុូ��ស្ថាា នភាពមិនក្រុបាក្ខុដក្រុបជាង្ខេនះ។ 
ទិនុឹមនឹ�ង្ខេនះ ង្ខេយី�បានង្ខេ�ីញន�វភាពកាៃ ហាន ក្ខុីីស�ឹមឹ និ�ង្ខេគាលង្ខេ�ម្រែដល
ជាភិសី�តា�បញ្ជាា ក់្ខុពីភាពរ�ឹម្គាមំ្លៃនស្ថាម រតី្ថុមន�សេ និ�លទិធភាពរបស់ពួក្ខុង្ខេយី�
ក្ខុូ��ការរមួគូាយក្ខុឈ្នះះូង្ខេលីការលំបាក្ខុង្ខេនះ។ ទាំ�ំង្ខេនះម្រែត្ថុ�ម្រែត្ថុរឭំក្ខុង្ខេយី�ជានិចច
ថា ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលម្រែដលលំបាក្ខុបំ��ត្ថុ ង្ខេយី�ត្ថុសូ�រមួគូា។
ការផ្លាៃ ស់បី�រដ៏ធំបំ��ត្ថុ គឺការម្រែក្ខុម្រែក្រុបទិម្គាៃ ប់ង្ខេធើីការក្ខុូ��ការ�ិល័យ ង្ខេ�ង្ខេធើីការ
ពីចម្គាា យតាមក្រុបព័នធអនឡាញ។ ង្ខេនះឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំឱ្យយង្ខេ�ីញពីការរកី្ខុដ�ះ�ល
�ា �ខាៃ �ំកាៃ ម្លៃនសមត្ថុាភាពបង្ខេចចក្ខុវទិិា (ដ�ចជា bandwidth, access 
equipment, security protocols) ក៏្ខុដ�ចជាការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីម្លៃនហានិភ័ិយ
ម្រែដលអាចទិទិលួយក្ខុបាន (corporate risk appetite) ។ អាក្រុស័យង្ខេលី
លក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូតាមក្រុបង្ខេទិស និ�តាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិចាប់ ប�គាលិក្ខុង្ខេយី� ៥០% 
ង្ខេ� ៩០% ង្ខេធើីការពី�ះុភាគង្ខេក្រុចីនក្ខុូ��ឆូ្នាំងំ្ខេនះ។

មិអេធោបាយថ្មីមីកុ�ងការអេប្របីប្របាស់់អេស់វាធនាគារ
តាមរយៈគណនីផុ្លាល់ខៃួន និ�គណនីក្រុក្ខុមុហិូ�នរបស់ង្ខេយី� ង្ខេយី�បានជួ្យយ
អតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ពួក្ខុង្ខេគ ជួ្យយឱ្យយពួក្ខុង្ខេគក្រុគប់ 
ក្រុគ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ពួក្ខុង្ខេគបានកាន់ម្រែត្ថុង្ខេក្រុចីន និ�ជួ្យយភាា ប់ទិនំាក់្ខុទិនំ��ា �ជិ្យត្ថុ 
សូិទិធរវា�ក្រុបជាជ្យនទិ�ទាំ�ំពិភិពង្ខេ�ក្ខុ។ ធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��ប
ង្ខេមន ម.ក្ខុ (ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី) ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០១៦ ជាធនាគារ
ឯក្ខុង្ខេទិស ម្រែដលម្គានការ�ិល័យច�ះបញ្ញាីង្ខេ�ក្ខុូ��រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ ង្ខេហិយីបាន
ក្ខុម្គាៃ យខៃនួង្ខេ�ជាធនាគារពាណិជ្យាក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ង្ខេ�យបានបង្ខេ�ើីនង្ខេដីមទិ�នច�ះ 
បញ្ញាីដល់ង្ខេ� ៧៧.៤៩ �នដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេហិយីង្ខេ�ឆូ្នាំ ំ២០២០ ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញី
ង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីពីតិ្ថុចជា� ៥ ម�ឺនដ��ៃ រង្ខេ� ៨១ �នដ��ៃ រង្ខេហិយីក្រុទិពយសក្ខុមមបាន
ង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីជា� ១០០% ។
ជាង្ខេក្រុចីនឆូ្នាំមំក្ខុង្ខេនះ ង្ខេយី�បានង្ខេធើីដំង្ខេណីរ�ា �ម្រែវ�ឆ្នាំា យក្ខុូ��ការង្ខេធើីឱ្យយខៃនួឯ�កាៃ យ 
ជាអូក្ខុ�ល់ីង្ខេសវាហិរិញ្ញញវត្ថុា�ដ៏ម្គានង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះ និ�ម្គានជំ្យនាញវជិាា ជី្យវៈ ង្ខេហិយីង្ខេយី� 
បានខិត្ថុខំបនីង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់គ�ណភាពង្ខេសវាក្ខុមមរបស់ង្ខេយី� ក៏្ខុដ�ច  ជា បនី�ល់ី
ង្ខេសវាក្ខុមមរហិ័ស និ�ម្គានគ�ណភាពខពស់ជានិចច។ ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ង្ខេ� ម្រែត្ថុជា
ជ្យង្ខេក្រុមីសមួយក្ខុូ��ចិត្ថុ ី និ�គំនិត្ថុរបស់អតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេយី�។ ង្ខេយី�អាច ដ�ះ�លបាន
តាមរយៈការ�ល់ីជ្យ�នអតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេយី� ន�វង្ខេសវាក្ខុមមម្រែដលម្គាន ត្ថុម្លៃមៃក្រុបកួ្ខុត្ថុក្រុបម្រែជ្យ� 
និ��លិត្ថុ�លម្រែដលអតិ្ថុថិិជ្យនក្រុត្ថុវូការ បា�ម្រែន ីអើីម្រែដលសំខាន់ បំ��ត្ថុង្ខេនាះ គឺង្ខេយី�
ក្រុត្ថុវូធានាថា ពួក្ខុង្ខេគង្ខេពញចិត្ថុនឹី�ង្ខេសវាក្ខុមមរបស់ង្ខេយី�។

កំអេណីៈនិរងឹមាំំ
ម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេសវាធនាគារ ង្ខេដីមីីង្ខេកីាបឱ្យកាសនានាង្ខេលីពិភិពង្ខេ�ក្ខុក្ខុូ��ម្លៃដរបស់
ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុ។ មិនថាង្ខេ�ខណៈង្ខេពលធមមតា ឬង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពឹត្ថុីិការសំខាន់ៗក្ខុូ��
ជី្យវតិ្ថុផុ្លាល់ខៃនួ ឬជី្យវតិ្ថុការងាររបស់ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុ ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ង្ខេ�ទិងី្ខេនះង្ខេដីមីី
ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុ។
ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី បានរាយការណ៍ថា ទិទិលួបានក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីជាង្ខេក្រុចីនពីអតិ្ថុថិិជ្យន
ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០១៩។ ង្ខេនះគឺជាឆូ្នាំដំំប��ម្រែដលធនាគារចាប់ង្ខេ�ីីមទិទិលួក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញី
ពីអតិ្ថុថិិជ្យនបនុាប់ពីបានក្ខុម្គាៃ យខៃួនង្ខេ�ជាធនាគារពាណិជ្យា។ ក្ខុូ��ឆូ្នាំ ំ២០២០ 
ម្គានកំ្ខុណត់្ថុក្រុតាក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីអតិ្ថុថិិជ្យនសរ �ប ៨០.៧ �នដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ 
ង្ខេហិីយឥណទាំនដ�លង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�ជា�ឆូ្នាំមំ�នដល់ង្ខេ� ៨៤.២% ។ ធនាគារ
បានសង្ខេក្រុមចសមិទិធ�លង្ខេលីសពីង្ខេគាលង្ខេ�គនៃឹះរបស់ខៃួន ង្ខេហិីយទិទិួលបាន
ក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញម�នកាត់្ថុពនធចំនួន ៣.៥ �នដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេ�យង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ី 
៣០.៣% ពីឆូ្នាំ២ំ០១៩ ដល់ ឆូ្នាំ២ំ០២០។ ង្ខេ�យម្គានលទិធ�លវជិ្យាម្គាន និ�គួរ
ឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេនះ ធនាគារម្គានការរពឹំ�ង្ខេ�យស�ទិដិឋិនិយមថា ឆូ្នាំ២ំ០២១ង្ខេនះ 
នឹ�ជាឆូ្នាំរំកី្ខុល�ត្ថុ�ស់មយួង្ខេទិៀត្ថុម្រែដលគួរឱ្យយង្ខេយី�ង្ខេក្រុត្ថុក្ខុអរ និ�ច�ចា។ំ
ង្ខេយី�ស�ឹមឹថានឹ�ទិទិ�លបានចំម្រែណក្ខុទិ�ីារកាន់ម្រែត្ថុង្ខេក្រុចីន តាមរយៈការង្ខេផី្លាត្ថុ
ង្ខេលីទិំនាក់្ខុទិំន�ដ៏រ�ឹម្គាកំ្ខុូ��ម�ល�ឋ នអតិ្ថុថិិជ្យនរបស់ង្ខេយី� និ�ម្រែខេសងាើ ក់្ខុ
អាជី្យវក្ខុមមរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ការង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់ង្ខេសវាក្ខុមមបម្រែនាមតាមរយៈបណី្តាញ
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការធនាគាររបស់ង្ខេយី� និ�ការ�ីល់លក្ខុេណៈពិង្ខេសសម្រែបៃក្ខុពីង្ខេគម្លៃន
បណី្តាញអាសូ្ថានង្ខេយី�ជ្យ�នអតិ្ថុថិិជ្យនក្រុក្ខុមុហិូ�នរបស់ង្ខេយី�។

ធនិធានិមិនិ�ស់សរបស់់ធនាគារ
ង្ខេរឿ�មួយម្រែដលក្រុបាក្ខុដង្ខេនាះគឺថា ង្ខេយី�នឹ�មិនវលិក្រុត្ថុ�ប់ង្ខេ�រក្ខុ “អាជី្យវក្ខុមម
ដ�ចធមមតា” វញិង្ខេ�យី។ ការងារក្ខុូ��ង្ខេពលអនាគត្ថុក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�យក្ខុម្គាៃ �ំ
ចលក្ខុរជាង្ខេក្រុចីន រមួម្គានបង្ខេចចក្ខុវទិិា និ�ការង្ខេបីក្ខុទិ��យចំង្ខេពាះបរ�ិកាស
បនេគូំារវា�ការង្ខេធើីការតាមម្រែបបក្រុបម្លៃពណី និ�ការង្ខេធើីការតាមម្រែបប ទិងំ្ខេនីប។ បា�ម្រែនី
ក្ខុម្គាៃ �ំចលក្ខុរង្ខេ�ពីង្ខេក្រុកាយការងារអនាគត្ថុង្ខេនាះគឺមន�សេ។ មិនថាប�គាលិក្ខុ
ម្គានចំង្ខេណះដឹ� ឬអូក្ខុម្គានជំ្យនាញប�ិនក្រុបសប់ង្ខេ�ីយ និង្ខេ�ជិ្យត្ថុទាំ�ំអស់
ម្រែល�ដ�ចកាលម�នង្ខេពលម្គានជំ្យ�ឺរាត្ថុត្ថុាត្ថុង្ខេហិយី។ អើីម្រែដលជាក្ខុម្គាៃ �ំចិត្ថុជំី្យរ �ញ
ពួក្ខុគាត់្ថុបានផ្លាៃ ស់បី�រ  ង្ខេយី�នឹ�ង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់ការគាកំ្រុទិដល់ការង្ខេរៀនស�ក្រុត្ថុ និ�
ការអភិិវឌីឍង្ខេដីមីបីម្រែមៃ�ចំង្ខេណះដឹ�ង្ខេ�ជាជំ្យនាញ ង្ខេហិយីបង្ខេ�ើីត្ថុក្ខុម្គាៃ �ំពលក្ខុមម
ដ៏រ�ឹម្គា ំ និ�ម្គានសមត្ថុាភាពខពស់តាមរយៈការបងាា ត់្ថុបង្ខេក្រុ�ៀន ការង្ខេធើីការងារជា
ក្រុក្ខុមុ និ�អើីម្រែដលសំខាន់បំ��ត្ថុង្ខេនាះ គឺការបញ្ញច�លវបីធម៌រមួរបស់ ង្ខេអភីិឌីី ង្ខេ�
ក្ខុូ��ជ្យង្ខេក្រុមីសម្លៃនទិ�ត្ថុស�ចឆនៈុរបស់ ង្ខេអភីិឌីី។

វបបធម៌ិប្របតិិបតិិិតាមិ
ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលទិទិលួស្ថាា ល់ថា ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីតិាម គឺជាចំម្រែណក្ខុដ៏សំខាន់ 
ក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ� និ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ ង្ខេក្រុពាះវបីធម៌ក្រុបតិ្ថុ- 
បត្ថុីតិាមម្រែដលរ�ឹម្គា ំ ឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំឱ្យយង្ខេ�ីញន�វវបីធម៌ក្រុក្ខុមុហិូ�នម្រែដលក្រុបក្ខុបង្ខេ�យ 
សចចៈភាព និ�សីលធម៌។ ង្ខេយី�ខំ�ំនឹ�បនីយក្ខុចិត្ថុីទិ�ក្ខុ�ក់្ខុ និ�ង្ខេគារពតាម 
រាល់លក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូថិមីៗ និ�អន�ង្ខេ�មតាមង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�ដំង្ខេណីរ 
ការម្លៃ�ុក្ខុូ��ង្ខេ�ក្រុគប់ង្ខេពលង្ខេវ�ទាំ�ំអស់ ក្រុពមទាំ�ំធានាត្ថុម្គាៃ ភាពតាមក្រុគប់ 
អ�ាភាពរបស់ធនាគារ។ 

ទំ្ធនួិលខុ�ស់ប្រតិវូស់ងគមិ 
ខណៈម្រែដលង្ខេយី�បនីល�ត្ថុ�ស់ ង្ខេយី�ឱ្យយត្ថុម្លៃមៃ និ�ង្ខេ�ម្រែត្ថុង្ខេជ្យឿជាក់្ខុង្ខេលីទិំនាក់្ខុ 
ទិនំ�សំខាន់រវា�ក្រុក្ខុមុហិូ�ន និ�សហិគមន៍ង្ខេលីទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ក្រុក្ខុមុហិូ�ន។ 
ង្ខេ�យស្ថារង្ខេគាលបំណ�ង្ខេនះ ង្ខេយី�ខំ�កំំ្ខុព��ក្ខុស្ថា�ន�វសូ្ថាម្លៃដសបី�រសធម៌ និ�
សម័ក្រុគចិត្ថុ។ី ង្ខេយី�ខំ�ងំ្ខេមីលង្ខេ�ីញន�វឱ្យកាសង្ខេក្រុបីក្រុបាស់អាជី្យវក្ខុមមរបស់ង្ខេយី�ង្ខេដីមីី

ក្ខុស្ថា�ឥទិធពិលវជិ្យាម្គាន។

�ំអេណីៈរខាងមិ�ខុ 
ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ម្គាន�ីល់ជ្យ�ន�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាធនាគារជាង្ខេក្រុចីនម្រែបប
សក្រុម្គាប់ឱ្យយអតិ្ថុថិិជ្យនរបស់ង្ខេយី�ងាយក្រុសលួក្ខុូ��ការក្រុបក្ខុបអាជី្យវក្ខុមម និ�ង្ខេធើី
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការក្រុបចាមំ្លៃថិារបស់ពួក្ខុង្ខេគ។ ក្ខុូ��រយៈង្ខេពលខៃខីា�ម�ខ ង្ខេយី�នឹ�ចាប់
ដំង្ខេណីរការ�លិត្ថុ�លថិមីៗ និ�ទិំង្ខេនីបៗ ដ�ចជា ធនាគារតាមអ�ីនង្ខេធីណិត្ថុ 
ធនាគារតាមទិ�រស័ពុចល័ត្ថុ និ�កាត្ថុធនាគារ ម្រែដលជាចំម្រែណក្ខុម្លៃនការង្ខេបជំីា
របស់ង្ខេយី�ក្ខុូ��ការបង្ខេក្រុមីដល់ត្ថុក្រុមវូការរបស់អតិ្ថុថិិជ្យនដ៏ម្គានភិក្ខុីីភាព និ�
ឧត្ថុមីភាពរបស់ង្ខេយី�។
ង្ខេយី�នឹ�បនី�ីួចង្ខេ�ីីមង្ខេធើីឱ្យយក្រុបង្ខេសីរង្ខេ�ី�ន�វ�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាក្ខុមមរបស់
ង្ខេយី� ង្ខេដីមីងី្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបនឹ�ការរពឹំ�ទិ�ក្ខុរបស់អតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេយី�ម្រែដលម្រែត្ថុ�ម្រែត្ថុង្ខេកី្ខុន
ង្ខេ��ីជានិចច។ ទិនុឹមនឹ�ង្ខេនះ ង្ខេយី�នឹ�ពក្រុ�ីក្ខុបណី្តាញស្ថាខារបស់ង្ខេយី� ង្ខេហិយី
បង្ខេ�ើីត្ថុ�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាក្ខុមមថិមីៗសក្រុម្គាប់អតិ្ថុថិិជ្យនបចច�បីន ូ និ�អតិ្ថុថិិជ្យន
ថិមីរបស់ង្ខេយី�។
ង្ខេ�ង្ខេពលខា�ម�ខ ង្ខេយី�នឹ�ម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ នដ៏រ�ឹម្គារំបស់ង្ខេយី�ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០២០ 
ង្ខេដីមីីង្ខេធើីឱ្យយក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញរបស់ង្ខេយី�ង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�ង្ខេទិើរដ�      ក្ខុូ��ឆូ្នាំំ២០២១។ 
ង្ខេគាលង្ខេ�ង្ខេនះអាចសង្ខេក្រុមចបាន ង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុជាចមី�ង្ខេលីកំ្ខុង្ខេណីនឥណទាំន 
និ�ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញី ម្រែដលជំ្យរ �ញង្ខេ�យការបនអីភិិវឌីឍសមត្ថុាភាព�ល់ីង្ខេសវាធនាគារ
របស់ង្ខេយី� ក្រុបព័នធក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ដំង្ខេណីរការ។ ង្ខេយី�នឹ�បនពីក្រុ�ីក្ខុបម្រែនាមន�វ
ក្ខុមមវធីិបណី� ះបណី្តាល ង្ខេដីមីពីក្រុ�ឹ�ធនធានមន�សេ ម្រែដលជាធនធានសំខាន់
បំ��ត្ថុរបស់ធនាគារង្ខេយី�។ ង្ខេយី�នឹ�ម្រែណនា�ំលិត្ថុ�លថិមីៗ និ�ង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់
�លិត្ថុ�លម្រែដលម្គានក្រុស្ថាប់ខណៈម្រែដលង្ខេយី�បានរក្ខុង្ខេ�ីញវធីិស្ថាក្រុសកីាន់ម្រែត្ថុ
ក្រុបង្ខេសីរង្ខេដីមីបីង្ខេក្រុមីដល់សហិគមន៍អាជី្យវក្ខុមមក្ខុមព�ជា។
ង្ខេយី�ម្គានភាពង្ខេជ្យឿជាក់្ខុថា ការល�ត្ថុ�ស់របស់ង្ខេយី�នឹ�ក្រុទិក្រុទិ�់ង្ខេ�យត្ថុក្រុមវូ 
ការ�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាក្ខុមមធនាគារម្រែដលង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�។ ង្ខេយី�ក៏្ខុដឹ�អំពី
គ�ណក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម្លៃនការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�ម្លៃនវនិិង្ខេ�គិនក្ខុូ��ក្រុសកុ្ខុ និ�វនិិង្ខេ�គិន
បរង្ខេទិស��ម្រែដរ ង្ខេហិីយង្ខេយី�នឹ�ង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់បណី្តាញអាសូ្ថានម្រែដលម្គានម្រែត្ថុ
មួយគាម នពីរ ង្ខេដីមីជួី្យយសក្រុមលួដល់លំហិ�រពាណិជ្យាក្ខុមម និ�វនិិង្ខេ�គ ម្រែដល
នឹ��ល់ីអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ដល់ង្ខេសដឋកិ្ខុចច និ�ក្រុបជាពលរដឋម្រែខមរ។
តា�នាមឱ្យយធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ខំ�សំ�មសម្រែម�ីន�វអំណរគ�ណ សក្រុម្គាប់ការបនី
�ល់ីទិំន�ក្ខុចិត្ថុ ីនិ�ការគាកំ្រុទិរបស់រាជ្យរ�ឋ ភិិបាលក្ខុមព�ជា ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
អតិ្ថុថិិជ្យន ភាគហិូ�និក្ខុរបស់ធនាគារង្ខេយី� និ�ប�គាលពាក់្ខុព័នធទាំ�ំឡាយ។

សាររបស់់នាយកប្របតិិបតិិិ

ប្រ�ព្យយស់កម្មមស់របុ (ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ‘០០០)

១៧៦,៣៤៩  (         ១១៩.១%)

ឥណទាន និងបុរេរប្របទាន (ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ‘០០០)

១៣០,៣៩១  (         ៨៤.២%)

ប្រ�ក់ចំំរេណញមុ្មនកាត់ិព្យនធ (ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ‘០០០)

៣,៥៨៣  (         ៣០.៣%)

ប្រ�ក់បរេ�ើ�ព្យ�អតិិថិិជន (ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ‘០០០)

៨០,៧៧៥

សមិិទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុិ� កំ្នុ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០
ង្ខេ�ក្ខុ THOO KIM SENG

នាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
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អំំពីីធនាគារ អេអំភីីឌីី
ធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ (ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី) ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�ម្លៃថិាទិ ី ៥ ម្រែខង្ខេមស្ថា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ ជាធនាគារ
ឯក្ខុង្ខេទិស ង្ខេ�យទិទិលួបានអាជំាបណណពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា (“NBC” ឬ “ធនាគារក្ខុណី្តាល”)។
ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៦ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ទិទិលួបានការអន�ញ្ជាញ ត្ថុពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ង្ខេលីការក្ខុម្គាៃ យខៃួនង្ខេ�ជា
ធនាគារពាណិជ្យា ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី បានបង្ខេ�ើីនង្ខេដីមទិ�នរបស់ខៃួនង្ខេ�ដល់ ៧៧.៤៩ �នដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ។
ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេក្រុកាមចាប់សីីពីសហិក្រុគាសពាណិជ្យាក្ខុមមក្ខុមព�ជា និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិនានារបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
(“ធនាគារក្ខុណី្តាល”)។

លេលខចុះះ��ញ្ជីី� ៖

០០០០៧5១4

   

ការយិាល័យចុះះ��ញ្ជីី� ៖

ង្ខេលខ ១៣២ �ៃ�វ ២៩៤ ម្រែក្ខុ�មហាវថីិិ
ក្រុពះនង្ខេរាត្ថុមី សងាើ ត់្ថុទិង្ខេនៃបាស្ថាក់្ខុ 
ខណឌ ចំការមន រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ

ភាគហុ៊ុះនិិ� ៖

លេ�� វងស លេ�ប្រ�
លេ�� ឡាវ លេ�ៀវចុះះង

  

ព័ីត៌ិមានអំំពីីធនាគារ 

ចក្ខុេ�វស័ិយរបស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី គឺកាៃ យជាក្រុគឹះស្ថាា នហិរិញ្ញញវត្ថុា��ន 
ម�ខង្ខេគ ម្រែដល�ល់ីន�វង្ខេសវាម្គានគ�ណភាព ង្ខេដីមីបំីង្ខេពញក្ខុីីក្រុសម្លៃមរបស់
ក្រុបជាជ្យនក្រុគប់រ �បទិ�ទាំ�ំពិភិពង្ខេ�ក្ខុ។

រេបស់កកម្មម

ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ង្ខេបជំីា�ល់ីង្ខេសវាក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុបក្ខុបង្ខេ�យគ�ណភាព 
ម្រែដលនឹ�បង្ខេ�ើីត្ថុម្លៃមៃ និ�ង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់ជី្យវភាពរបស់អតិ្ថុថិិជ្យន និង្ខេ�ជិ្យត្ថុ 
ភាគហិូ�និក្ខុ និ�សហិគមន៍ ម្រែដលង្ខេយី�បង្ខេក្រុមីឱ្យយ។

ង្ខេដីមីសីង្ខេក្រុមចង្ខេបសក្ខុក្ខុមមង្ខេនះ ធនាគារនឹ�បនងី្ខេផី្លាត្ថុង្ខេលីអតិ្ថុថិិជ្យន និ�
រក្ខុាស�់ី�ររបស់ង្ខេយី� ម្រែដលង្ខេកីាបបញ្ញច�លគូាន�វសចចៈភាព ភាព
ជំ្យនាញ និ�ភាពជាម្លៃដគ�។

ចំកុុវិស័ិ់យ

គុ�ណ៍តិម្លៃមិៃសំ�ល 

គ�ណត្ថុម្លៃមៃសូ�លទាំ�ំក្រុបាពីំររបស់ធនាគារ គឺ APD BANK ម្រែដលម្គាន 
អត្ថុាន័យដ�ចត្ថុង្ខេ�៖

គណៈលេនិយយភា� ង្ខេយី�ង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបង្ខេ�នឹ�ការសនាម្រែដលង្ខេយី�បានង្ខេធើីចំង្ខេពាះ
អតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេយី�។

ស�ុះរសធិម៌ ង្ខេយី�ង្ខេផី្លាត្ថុង្ខេលីការរក្ខុា និ�ការពក្រុ�ឹ�ស�ខម្គាលភាពរបស់ 
អតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេយី�។ 

ចំុះណៈង់
ចំុះណូៈលចិុះត្តត

ចំណ�់ចំណ� លចិត្ថុី ម្គានស្ថារៈសំខាន់ណ្តាស់ក្ខុូ��ការ 
សង្ខេក្រុមចសមិទិធ�លរបស់ង្ខេយី�។ ង្ខេយី�បាន�ក់្ខុស្ថាម រតី្ថុ
ង្ខេ�ក្ខុូ��ការងារបស់ង្ខេយី� ង្ខេហិីយដិត្ថុវាជាប់ក្ខុូ��ប�គាលិក្ខុ
លក្ខុេណៈរបស់ង្ខេយី� ង្ខេដីមីសីង្ខេក្រុមចង្ខេគាលង្ខេ�របស់អតិ្ថុ- 
ថិិជ្យនង្ខេយី�។

ភា�យ�ចិុះត្តត
ទុះ�ដា�់

ង្ខេយី�យល់ថាអើីជាអាទិភិាព ង្ខេហិយីង្ខេយី�ង្ខេបជំីាបង្ខេក្រុមីជ្យ�ន
ឱ្យយអស់ពីសមត្ថុាភាព។

សមិទុធផល ទិទិលួស្ថាា ល់ និ�អបអរស្ថាទិរចំង្ខេពាះការរមួចំម្រែណក្ខុម្រែដល
ម្គានអត្ថុាន័យ និ�ការបំង្ខេពញការងារង្ខេលចង្ខេធាៃ រ។

រលេ�ៀ�លេរៀ�រយ រង្ខេបៀបង្ខេរៀបរយ គឺជាសញ្ជាញ ម្លៃនសណី្តាប់ធូាប់ និ�វន័ិយម្រែដល 
ម្គានឥទិធពិលវជិ្យាម្គានង្ខេលីក្រុបសិទិធភាព ក៏្ខុដ�ចជាចំណ្តាប់អា- 
រមមណ៍ទិ�ង្ខេ� និ�ជាធាត្ថុ��េមំ្លៃនកិ្ខុត្ថុីិយស។

ចំុះលេណៈ�ដឹឹង ង្ខេយី�ខំ�ំង្ខេជ្យឿជាក់្ខុង្ខេលីរបត់្ថុចំង្ខេណះដឹ� និង្ខេ�ជិ្យត្ថុជំ្យនាញ 
បង្ខេចចក្ខុវទិិាទាំន់សម័យ ការម្លៃចកូ្រុបឌិីត្ថុ និ�ការបង្ខេ�ើីត្ថុថិមីក្ខុូ��
សក្ខុមមភាពរបស់ង្ខេយី�។
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ប្រកមុ្មប្របឹកាភិិ�ល

គណៈកម្មាម ធិិការប្រកមុ្មប្របឹកាភិិ�ល 

គណៈកម្មាម ធិិការប្រគប់ប្រគង

គណៈៈកម្មាា ធិិការសវនកម្មា និងប្រ�តិិ�តិិិតាម្ម
(Audit And CompliAnCe BoArd Committee ឬ ACBC)

គណៈៈកម្មាា ធិិការប្រ�តិិ�តិិិ
(exeCutive Committee ឬ exCo)

គណៈៈកម្មាា ធិិការប្រគ�់ប្រគងឥណៈទាន
(mAnAgement Credit Committee ឬ mCC)

គណៈៈកម្មាា ធិិការព័័ត៌ិម្មានវទិ្យាា
(it Steering Committee ឬ itSC)

គណៈៈកម្មាា ធិិការទ្រ�ព្យយសក�ា បំំណុៈល និិងហានិិភ័័យ
(AlCo And riSk BoArd Committee ឬ ArBC)

គណៈៈកម្មាា ធិិការតិម្លៃម្មៃការ និងតែតិងតាងំ
(remunerAtion And nominAtion BoArd Committee ឬ rnBC)

លោ�ក វង្សស ពេ�ជ្រ�      ប្រ�ធាន
លោ�ក ឡាវ ពេ�ៀវចុុង្ស     អនុប្រ�ធាន
លោ�ក ZHAO WENQING     អភិិបាល
លោ�ក ឡូូញ ហៃ�      អភិិបាល
លោ�ក YU YONGSHUN     អភិិបាល

លោ�ក ឡូូញ ហៃ�      ប្រ�ធាន
លោ�ក វង្សស ពេ�ជ្រ�     សមាជិិក
លោ�ក ឡាវ ពេ�ៀវចុុង្ស     សមាជិិក

លោ�ក THOO KIM SENG      ប្រ�ធាន
លោ�ក CHUA THIAM YEW      ប្រ�ធានសី�ទី�
លោ�ក ស្វាា យ �ិស្វាល      សមាជិិក
លោ�ក �ុ�ង្ស គង់្សពេ�ង្ស      សមាជិិក
លោ�ក ឈឺឺ ពេ�ចុ       សមាជិិក
លោ�ក ប៉ែ�ែន ច័ុនទរដ្ឋាា       សមាជិិក
កញ្ញាា  សូូ៊ូ សុ៊ូជា       សមាជិិក
លោ�កប្រស� សូ៊ូ ធីីតា       សមាជិិក
លោ�កប្រស� ហៃ� ជ្រសី៊ូមុុំ�      សមាជិិក

លោ�ក THOO KIM SENG     ប្រ�ធាន
លោ�ក CHUA THIAM YEW      ប្រ�ធានសី�ទី�
លោ�ក ស្វាា យ �ិស្វាល      សមាជិិក
លោ�ក ឈឺឺ ពេ�ចុ      សមាជិិក
លោ�ក ពេស៊ូក សុ៊ូខ       សមាជិិក

លោ�ក THOO KIM SENG     ប្រ�ធាន
លោ�ក CHUA THIAM YEW      ប្រ�ធានសី�ទី�
លោ�ក ស្វាា យ �ិស្វាល      សមាជិិក
លោ�ក �ុ�ង្ស គង់្សពេ�ង្ស      សមាជិិក
លោ�ក ឈឺឺ ពេ�ចុ       សមាជិិក
លោ�ក ប៉ែ�ែន ច័ុនទរដ្ឋាា       សមាជិិក
កញ្ញាា  សូូ៊ូ សុ៊ូជា       សមាជិិក
លោ�ក ពេស៊ូក សុ៊ូខ       សមាជិិក
លោ�កប្រស� សូ៊ូ ធីីតា       សមាជិិក
លោ�កប្រស� ហៃ� ជ្រសី៊ូមុុំ�      សមាជិិក

លោ�ក ឡូូញ ហៃ�      ប្រ�ធាន
លោ�ក វង្សស ពេ�ជ្រ�      សមាជិិក
លោ�ក ឡាវ ពេ�ៀវចុុង្ស     សមាជិិក

លោ�ក ឡូូញ ហៃ�      ប្រ�ធាន
លោ�ក វង្សស ពេ�ជ្រ�      សមាជិិក
លោ�ក ឡាវ ពេ�ៀវចុុង្ស     សមាជិិក
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គណៈប្រគប់ប្រគង



គណៈប្រគប់ប្រគង
ង្ខេ�ក្ខុ Thoo ជានាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិរបស់ធនាគារ។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ និ�ចំង្ខេណះដឹ�ក្ខុូ��វស័ិយង្ខេសវាហិរិញ្ញញវត្ថុា� រយៈង្ខេពល ៣១ ឆូ្នាំងំ្ខេហិយី។ បទិពិង្ខេស្ថាធន៍
របស់គាត់្ថុក្រុគបដណីប់ង្ខេលីម្រែ�កូ្ខុជាង្ខេក្រុចីន រមួម្គាន ម្រែ�កូ្ខុអភិិវឌីឍអាជី្យវក្ខុមម ម្រែ�កូ្ខុលក់្ខុ និ�ទិ�ីារ និ�ម្រែ�កូ្ខុ�ល់ីក្ខុមចី ង្ខេហិយីអើីម្រែដលសំខាន់បំ��ត្ថុ គឺម្រែ�កូ្ខុគង្ខេក្រុម្គា�លំង្ខេ�
�ឋ នក្ខុូ��ត្ថុម្លៃមៃសមរមយ និ�ការ�ល់ីហិរិញ្ញញបីទាំនដល់អូក្ខុទិញិលំង្ខេ��ឋ ន (end financing) ង្ខេ�ក្រុបង្ខេទិសម្គាា ង្ខេ�ស�ី។
ង្ខេ�ក្ខុ Thoo ម្គានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុអន�បណឌិ ត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ�អាជី្យវក្ខុមម (ទិ�ីារ)។ គាត់្ថុទិទិលួបានការទិទិលួស្ថាា ល់ន�វជំ្យនាញវជិាា ជី្យវៈឥណទាំនច�ះបញ្ញាី (Certified 
Credit Professional ឬ CCP) ពី Asia Institute of Chartered Bankers (អតី្ថុត្ថុ Institute Bank-Bank Malaysia) ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០០៤។ 

គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យម្រែ�កូ្ខុឥណទាំន ង្ខេហិយីគាត់្ថុជាអូក្ខុសក្រុមបសក្រុមលួម្រែដលម្គានការទិទិលួស្ថាា ល់ពី OMEGA Performance របស់
សហិរដឋអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេលីការវាយត្ថុម្លៃមៃជំ្យនាញឥណទាំន និ�ជាក្រុគបូ�ើឹក្ខុនាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិជំ្យនាញ (Certified Professional Executive Coach 
Manager) ម្រែដលម្គានការទិទិលួស្ថាា ល់ពី Cambridge Association of Managers ��ម្រែដរ។

អេ�ក THOO KIM SENG
នាយ�ប្រ�តិ្ត�ត្តតិ

ង្ខេ�ក្ខុ ពិស្ថាល បចច�បីន ូ ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការទិ�ង្ខេ�របស់ធនាគារ។ គាត់្ថុជាសម្គាជិ្យក្ខុសូ�លក្ខុូ��គណៈ
ក្រុគប់ក្រុគ�របស់ធនាគារ។ គាត់្ថុច�លង្ខេធើីការង្ខេ�ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី តា�ំពីម្លៃថិាទិមីយួម្រែដលធនាគារង្ខេបីក្ខុដំង្ខេណីរការ ក្ខុូ��ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ ក្ខុូ��ម�ខតំ្ថុម្រែណ�ជា 
អូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ម្រែ�កូ្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យក្ខុូ��ម�ខងារ និ�តួ្ថុនាទិជីាង្ខេក្រុចីនខ�សៗគូា តា�ំពីថូាក់្ខុទាំប ដល់ថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�។ ម្រែ�កូ្ខុ
ទាំ�ំង្ខេនាះរមួម្គានម្រែ�កូ្ខុង្ខេសវាអតិ្ថុថិិជ្យន ម្រែ�កូ្ខុលក់្ខុ និ�ទិ�ីារ ម្រែ�កូ្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ម្រែ�កូ្ខុក្ខុមចី/ឥណទាំន និ�ម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ស្ថាខា ក្ខុូ��វស័ិយធនាគារ។

គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុអន�បណឌិ ត្ថុម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�បរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ� ពីសក្ខុលវទិិាល័យជាតិ្ថុក្រុគប់ក្រុគ� ង្ខេ�រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ។

អេ�ក សាើ យ ពិីសាល
នាយ� នាយ�ដាា និប្រ�តិ្ត�ត្តតិការ

ង្ខេ�ក្ខុក្រុសី ស្ថា�ំ ម្គាា នីតា ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូក្រុគប់ក្រុគ�ទិ�ង្ខេ�ង្ខេលីម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមរបស់ធនាគារ ង្ខេហិយីគាត់្ថុជាប�គាល
ទិនំាក់្ខុទិនំ�ដ៏សំខាន់រវា�ធនាគារជាមយួនឹ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា និ�និយត្ថុក្ខុរង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ។ គាត់្ថុច�លង្ខេធើីការង្ខេ� ង្ខេអភីិឌីី ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០១៧ ង្ខេហិយីទិទិលួ
បានការទិទិលួស្ថាា ល់ជា�ៃ�វការពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។ ជា�ង្ខេនះង្ខេ�ង្ខេទិៀត្ថុ គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម
និយត្ថុក្ខុមម (Certificate of Regulator Compliance) ពីវទិិាស្ថាា នធនាគារ និ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា� (Institute of Banking and Finance ឬ IBF) 
ង្ខេ�ក្ខុមព�ជា។

បចច�បីន ូ គាត់្ថុកំ្ខុព��សិក្ខុាថូាក់្ខុអន�បណឌិ ត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយក្ខុូ��វស័ិយធានារាាប់រ� ធនាគារ និ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�សក្ខុលវទិិាល័យភិ�មិននីុតិ្ថុស្ថាក្រុស ី និ�
វទិិាស្ថាក្រុសងី្ខេសដឋកិ្ខុចច។ គាត់្ថុម្គានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុគណង្ខេនយយ ពីសក្ខុលវទិិាល័យជាតិ្ថុក្រុគប់ក្រុគ� និ�បរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុអប់រភំាស្ថាអ�់ង្ខេគៃស ពី
វទិិាស្ថាា នភាស្ថាបរង្ខេទិស។

អេ�កប្រសី់ សាងំ មាំា នីិតា
នាយ� នាយ�ដាា និប្រ�តិ្ត�ត្តតិតាម

ង្ខេ�ក្ខុ ង្ខេត្ថុច ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�រត្ថុនាគារ ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការង្ខេរៀបចំម្រែ�នការ ការចាត់្ថុម្រែច� និ�ការក្រុគប់ក្រុគ�សក្ខុមមភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា� 
និ�រត្ថុនាគារទាំ�ំអស់របស់ធនាគារ។ គាត់្ថុគឺជាសម្គាជិ្យក្ខុសូ�លមយួរបួ ម្រែដលច�លង្ខេធើីការង្ខេ�ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី តា�ំពីឆូ្នាំ២ំ០១៧ ក្ខុូ��ម�ខតំ្ថុម្រែណ�ជាក្រុបធាន
នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យក្ខុូ��ម្រែ�កូ្ខុសវនក្ខុមមង្ខេលីវស័ិយជាង្ខេក្រុចីន ដ�ចជា ធនាគារ ក្រុគឹះស្ថាា នមីក្រុក្ខុហូិរិញ្ញញវត្ថុា� ធានារាាប់រ� 
ក្ខុមមនសី្ថាល ក្រុក្ខុមុហិូ�ន និ�អ�ាការង្ខេក្រុ�រ�ឋ ភិិបាល។ 

គាត់្ថុជាគណង្ខេនយយក្ខុរច�ះបញ្ញាី (ACCA) របស់សម្គាគមសមព័នធញាតិ្ថុម្លៃនសម្គាគមគណង្ខេនយយក្ខុរអ�់ង្ខេគៃស។ គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុ
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ធនាគារ ពីសក្ខុលវទិិាល័យភិ�មិននីុតិ្ថុស្ថាក្រុស ីនិ�វទិិាស្ថាក្រុសងី្ខេសដឋកិ្ខុចច និ�បរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុអប់រ ំពីវទិិាស្ថាា នភាស្ថាបរង្ខេទិស។ 

អេ�ក ឈឺឺ អេតិច
នាយ� នាយ�ដាា និហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ និិងរត្តនាគារ

ង្ខេ�ក្ខុក្រុសី ម្លៃថិ ក្រុសីម�ំ ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នរដឋបាល ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការដឹក្ខុនា ំនិ�ក្រុគប់ក្រុគ�លទិធក្ខុមមរដឋបាល និ�យ�ទិធស្ថាក្រុស ីម្រែដលក្រុសបតាមនីតិ្ថុវធីិ 
ក្រុបព័នធ និ�វធីិស្ថាក្រុសងី្ខេរៀបចំដំង្ខេណីរការ ក៏្ខុដ�ចង្ខេធើីការសង្ខេក្រុមចសំខាន់ៗពាក់្ខុព័នធនឹ�ការទិញិ�លិត្ថុ�ល និ�បរកិាេ រ ង្ខេដីមីវីភិាគព័ត៌្ថុម្គាន និ�ម្រែសើ�រក្ខុអូក្ខុ�ាត់្ថុ�ា�់
ម្រែដលលបំិ��ត្ថុ �ល់ីត្ថុម្លៃមៃសមរមយ និ� �លិត្ថុ�លល។ិ គាត់្ថុច�ល ង្ខេអភីិឌីី ក្ខុូ��ម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០២០។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យក្ខុូ��វស័ិយធនាគារ។

គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុគណង្ខេនយយ និ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ពីវទិិាស្ថាា នវាាន់�គណង្ខេនយយ។ គាត់្ថុក៏្ខុបានច�លរមួក្ខុូ��ក្ខុមមវធិិបណី� ះបណី្តាលជំ្យនាញ
ជាង្ខេក្រុចីន ដ�ចជាពនធ�រ ក្រុគប់ក្រុគ�ធនធានមន�សេ និ�ភាពជាអូក្ខុដឹក្ខុនា។ំ

អេ�កប្រសី់ ផ្ទៃថ្មី ប្រសី់មំិ�
នាយ� នាយ�ដាា និរដឹាបាល

ង្ខេ�ក្ខុ ម្រែបាន ច័នរុ�ឋ  ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នព័ត៌្ថុម្គានវទិិា ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយដំង្ខេណីរការព័ត៌្ថុម្គានវទិិា ម្រែសើ�រក្ខុ និ�កាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយ ស�វត្ថុាិភាព
ព័ត៌្ថុម្គានវទិិា និ�វភិាគលក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូអាជី្យវក្ខុមមសក្រុម្គាប់ត្ថុក្រុមវូការ និ�ក្រុបព័នធព័ត៌្ថុម្គានវទិិា។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យខា�ព័ត៌្ថុម្គានវទិិាក្ខុូ��វស័ិយ
ធនាគារ។
 
គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុអន�បណឌិ ត្ថុម្រែ�កូ្ខុវទិិាស្ថាក្រុសកី្ខុ�ំពយ�ទិរ័ ពីសក្ខុលវទិិាល័យភិ�មិនភុិូំង្ខេពញ និ�ម្គានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុពីរង្ខេទិៀត្ថុពីក្ខុមមវធីិអភិិបាលកិ្ខុចចព័ត៌្ថុម្គាន
វទិិា ម្រែដលង្ខេ�ថា “ហានិភ័ិយព័ត៌្ថុម្គានវទិិា និ�ការក្រុគប់ក្រុគ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ” និ� “សវនក្ខុមមព័ត៌្ថុម្គានវទិិា និ�អភិិបាលកិ្ខុចច” ។ 

អេ�ក ដែបានិ ច�និៃរដ្ឋាា
នាយ� នាយ�ដាា និ�័ត៌្តម្មានិវទិុា

ង្ខេ�ក្ខុ Chua បចច�បីនជូានាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិរ�របស់ធនាគារ។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ជា�  ១៨ឆូ្នាំ ំ ក្ខុូ��វស័ិយហិរិញ្ញញវត្ថុា�ជាមយួនឹ�ធនាគារ�នម�ខង្ខេគង្ខេ�
ក្រុបង្ខេទិសម្គាា ង្ខេ�ស�ី ម្រែដលម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ខា�គង្ខេក្រុម្គា�លំង្ខេ��ឋ នក្ខុូ��ត្ថុម្លៃមៃសមរមយ និ�ហិរិញ្ញញបីទាំនដល់អូក្ខុទិញិលំង្ខេ��ឋ នង្ខេ�ក្រុបង្ខេទិសម្គាា ង្ខេ�ស�ី និ�ក្រុក្ខុមុ 
ហិូ�នពហិ�ជាតិ្ថុម្រែដលម្គានង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះជាង្ខេក្រុចីន។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ការង្ខេរៀបចំម្រែ�នការអាជី្យវក្ខុមម។

គាត់្ថុជាគណង្ខេនយយក្ខុរច�ះបញ្ញាី (Association of Chartered Certified Accountants ឬ ACCA) ពីក្រុបង្ខេទិសអ�់ង្ខេគៃស។ ង្ខេហិយីគាត់្ថុម្គាន
សញ្ជាញ បក្រុត្ថុអន�បណឌិ ត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ�អាជី្យវក្ខុមម ពីសក្ខុលវទិិាល័យ Malborne ក្រុបង្ខេទិសអ�ក្រុសី្ថាលី។ គាត់្ថុក៏្ខុម្គានការទិទិលួស្ថាា ល់ពី OMEGA ម្រែដរ ង្ខេហិយី
ម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ង្ខេក្រុចីនខា�ឥណទាំន។

អេ�ក CHUA THIAM YEW
នាយ�ប្រ�តិ្ត�ត្តតិរង

ង្ខេ�ក្ខុ គ�់ង្ខេហិ� ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នយ�ទិធស្ថាក្រុស ី និ�ម្រែ�នការ ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការ�ីួចង្ខេ�ីីមបង្ខេ�ើីត្ថុ�លិត្ថុ�លថិមី និ�ង្ខេរៀបចំយ�ទិធស្ថាក្រុសអីាជី្យវក្ខុមម 
ង្ខេដីមីពីក្រុ�ីក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការអាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារ។ គាត់្ថុច�លង្ខេធើីការង្ខេ�ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី តា�ំពីម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ក្ខុូ��ម�ខតំ្ថុម្រែណ�ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ ន
យ�ទិធស្ថាក្រុស។ី គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យក្ខុូ��ម�ខងារ និ�តួ្ថុនាទិជីាង្ខេក្រុចីនខ�សៗគូា ចាប់ពីថូាក់្ខុទាំបដល់ថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ក្ខុូ��វស័ិយធនាគារ។

គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុអន�បណឌិ ត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ�អាជី្យវក្ខុមម និ�សញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ធនាគារ ពីសក្ខុលវទិិាល័យង្ខេមគ�ាក្ខុមព�ជា ង្ខេ�
រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ។ 

អេ�ក អំ��ង គង់អេហិង
នាយ� នាយ�ដាា និយះទុធសាប្រសត និិងផែផនិការ

ង្ខេ�ក្ខុក្រុសី ស� ធីតា ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នធនធានមន�សេ និ�បណី� ះបណី្តាល ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការដឹក្ខុនា ំ និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេលីការង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីប�គាលិក្ខុ 
(talent acquisition) ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការធនធានមន�សេ ការក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុបាក់្ខុឈ្នះូលួ និ�អត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិធនធានមន�សេ 
ការក្រុគប់ក្រុគ�ការបំង្ខេពញការងារ ការជួ្យលនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុ ទិនំាក់្ខុទិនំ�ការងារ និ�ទិនំាក់្ខុទិនំ�និង្ខេ�ជិ្យត្ថុ ការបងាា ត់្ថុបង្ខេក្រុ�ៀន ការបណី� ះបណី្តាល និ�ការអភិិវឌីឍ 
ក៏្ខុដ�ចជាការអន�វត្ថុងី្ខេបសក្ខុក្ខុមម និ�យ�ទិធស្ថាក្រុសមី្រែសើ�រក្ខុប�គាលិក្ខុប�ិនក្រុបសប់ជ្យ�នធនាគារ។ គាត់្ថុច�ល ង្ខេអភីិឌីី ក្ខុូ��ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍
ទិ�លំទិ��យង្ខេលីក្រុគប់ម្រែ�កូ្ខុទាំ�ំអស់ក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ� និ�បណី� ះបណី្តាលធនធានមន�សេ។

គាត់្ថុជាអូក្ខុជំ្យនាញបណី� ះបណី្តាលច�ះបញ្ញាី (Certified Training Professional) ពី Finance Accreditation Agency របស់ក្រុបង្ខេទិសម្គាា ង្ខេ�ស�ី 
និ� Harvard Business Manage Mentor របស់សហិរដឋអាង្ខេមរកិ្ខុ។ គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ�អាជី្យវក្ខុមមពីវទិិាស្ថាា នជាតិ្ថុ
ក្រុគប់ក្រុគ� និ�សញ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុទិនំាក់្ខុទិនំ�អាជី្យវក្ខុមមពីសក្ខុលវទិិាល័យបញ្ជាញ ស្ថាក្រុស ីង្ខេ�ក្ខុមព�ជា។

អេ�កប្រសី់ សូ់ ធីតា
នាយ� នាយ�ដាា និធិនិធានិមនិះសស និិង

�ណៈតះ ��ណ្តាត ល

ង្ខេ�ក្ខុ ថិ�ល លីណ្តា ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូក្រុគប់ក្រុគ�ទិ�ង្ខេ�ង្ខេលីសវនក្ខុមម និ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ។ គាត់្ថុ
ច�លង្ខេធើីការង្ខេ� ង្ខេអភីិឌីី ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ង្ខេហិយីក្ខុូ��ឆូ្នាំដំម្រែដលង្ខេនាះ គាត់្ថុទិទិលួបានការទិទិលួស្ថាា ល់ជា�ៃ�វការពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ ន
សវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��។ គាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យខា�សវនក្ខុមម ជាពិង្ខេសសវស័ិយធនាគារ។

គាត់្ថុកំ្ខុព��សិក្ខុាក្ខុមមវធីិ ACCA របស់អ�់ង្ខេគៃស ង្ខេ�ស្ថា� CamEd។ គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ធនាគារ ពីសក្ខុលវទិិាល័យ
ជាតិ្ថុក្រុគប់ក្រុគ�។ ង្ខេលីសពីង្ខេនះង្ខេ�ង្ខេទិៀត្ថុ គាត់្ថុទិទិលួបានអាហារ �បក្ខុរណ៍រយៈង្ខេពល ៤ ឆូ្នាំ ំម្រែ�កូ្ខុក្រុគប់ក្រុគ� ពីអ�ាការបារំា�មយួ។

អេ�ក ថ្មី�ល លីណា
នាយ� នាយ�ដាា និសវនិ�មាផ្ទៃផៃ�ំះង

ក្ខុញ្ជាញ  សូ� ស�ជា ជាក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នង្ខេសវាធនាគារឌីីជី្យថិល ម្រែដលទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលី�លិត្ថុ�លធនាគារឌីីជី្យថិល។ គាត់្ថុម្គានក្រុបវត្ថុីិការងារខា��លិត្ថុ�ល
ង្ខេសវាធនាគារឌីីជី្យថិល ធនាគារតាមអនឡាញ និ�តាមទិ�រសពចុល័ត្ថុ ង្ខេហិយីគាត់្ថុទិទិលួបានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ក្ខុូ��ការចាត់្ថុម្រែច�គង្ខេក្រុម្គា� ង្ខេធើីការង្ខេលីក្ខុមមវធីិ�ីួចង្ខេ�ីីម
មយួចំនួនក្ខុូ��ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេសវាហិរិញ្ញញវត្ថុា� ពីង្ខេសវាធនាគារក្រុបម្លៃពណីមក្ខុង្ខេសវាធនាគារតាមអ�ីនង្ខេធីណិត្ថុ និ�ទិ�រស័ពចុល័ត្ថុ។ គាត់្ថុច�ល ង្ខេអភីិឌីី ក្ខុូ��ម្រែខមិថិ�នា 
ឆូ្នាំ២ំ០២០ ង្ខេហិយីគាត់្ថុម្គានបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ទិ�លំទិ��យក្ខុូ��វស័ិយធនាគារ និ�ក្រុក្ខុមុហិូ�ន�ល់ីង្ខេសវាទិ�ទាំត់្ថុ។

គាត់្ថុទិទិលួបានសញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ធនាគារ ពីសក្ខុលវទិិាលនីតិ្ថុស្ថាក្រុស ី និ�វទិិាស្ថាក្រុសងី្ខេសដឋកិ្ខុចច និ�សញ្ជាញ បក្រុត្ថុបរញិ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែ�កូ្ខុ
អក្ខុេរស្ថាក្រុសអី�់ង្ខេគៃសពីសក្ខុវទិិាល័យព�ទិធសិ្ថាក្រុស។ី 

កញ្ញ  សូ៊់ ស់�ជា
នាយ� នាយ�ដាា និលេសវាធិនាគារឌី���ថល
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ភាគហ៊ិ�និិក

ប្រកមុិប្រប�កាភិីបាល

នាយកប្របតិិបតិិិរង

គណៈៈកមាំម ធិការប្របតិិបតិិិ 
(EXCO)

គណៈៈកមាំម ធិការពី�ត៌ិមាំនិវទិ្ធោ
(ITSC)

គណៈៈកមាំម ធិការប្រគប់ប្រគង
ឥណៈទានិ (MCC)

នាយកប្របតិិបតិិិ

គណៈៈកមាំម ធិការតិផ្ទៃមិៃការ និិងដែតិងតាងំ 
(RNBC)

គណៈៈកមាំម ធិការស់វនិកមិម និិងប្របតិិបតិិិតាមិ  
(ACBC)

គណៈៈកមាំម ធិការប្រទ្ធពីយស់កមិម បំណៈ� ល 
និិងហានិិភី�យ (ARBC)

នាយកដ្ឋាា និ
អំភិីវឌីឍអាជីីវកមិម

នាយកដ្ឋាា និ
ប្របតិិបតិិិការ

នាយកដ្ឋាា និ
ហិិរញ្ញញវតិុ� និិង

រតិនាគារ

នាយកដ្ឋាា និ
យ�ទ្ធធសាប្រស់ ិនិិង 

ដែផនិការ

នាយកដ្ឋាា និ
អេស់វាធនាគារឌីីជីីថ្មីល

នាយកដ្ឋាា និ
ធនិធានិមិនិ�ស់ស និិង

បណិៈ� �បណិាល
នាយកដ្ឋាា និ

រ�ាបាល
នាយកដ្ឋាា និ
ពី�ត៌ិមាំនិវទិ្ធោ

នាយកដ្ឋាា និ
ប្រគប់ប្រគងឥណៈទានិ

នាយកដ្ឋាា និ
ប្របតិិបតិិិតាមិ 

និិងចាប់

នាយកដ្ឋាា និ
ស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង

ផ្នែ�ែកហានិភ័ិយ ផ្នែ�ែកអភិិវឌ្ឍឍអាជិ�វកម្មម ផ្នែ�ែកជំិនួយលោសវាធនាគារ ផ្នែ�ែកហិរិញ្ញាវត្ថុុុ
ផ្នែ�ែកយទុីធសាប្រសី

និងផ្នែ�នការ ផ្នែ�ែកឌ្ឍ�ជិ�ថល ផ្នែ�ែកលោប្រជិ�សលោរ ើស�ុគ្គគលិកផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាល

នាយកដ្ឋាា និ
ប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យ

ផ្នែ�ែកអភិិវឌ្ឍឍកម្មមវធិ�
ព័័ត៌្ថុមានវទិីា ផ្នែ�ែកវាយត្ថុម្លៃម្មៃឥណទាន ផ្នែ�ែកប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុីិតាម្ម ផ្នែ�ែកសវនកម្មមព័័ត៌្ថុមានវទិីា

ផ្នែ�ែកធានាគុ្គណភាព័ ផ្នែ�ែកប្របាក់ឈ្នួែលួ និងអត្ថុុ
ប្រ�លោ�ជិន៍ផ្នែ�ែកប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រទីព័យសម្មបត្ថុីិ 

និងសនីិសខុ
ផ្នែ�ែកលោហិដ្ឋាឋ រចនាសម្ម័័នធ

ព័័ត៌្ថុមានវទិីា ផ្នែ�ែកប្រគ្គ�់ប្រគ្គងឥណទាន ផ្នែ�ែកប្រ�ឆាំងំ
ការសមាា ត្ថុប្របាក់

ផ្នែ�ែកសវនកម្មមប្រទីប្រទីង់
 ឬជំិនួយ

ផ្នែ�ែកប្រគ្គ�់ប្រគ្គងការ�ំលោព័ញ 
ការងារ �ណុី��ណី្តាល    

និងអភិិវឌ្ឍឍន៍ផ្នែ�ែកលទីធកម្មម
ផ្នែ�ែកសវុត្ថុុិភាព័ព័័ត៌្ថុមានវទិីា ផ្នែ�ែកលោគាលនលោ�បាយ ផ្នែ�ែកសវនកម្មមប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុីិការ

ផ្នែ�ែកទីនំាក់ទីនំងនិលោ�ជិិត្ថុ 
ការងារ និងប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុីិតាម្ម

ផ្នែ�ែកចា�់ និងលោលខាធិការ ផ្នែ�ែកគុ្គណភាព័លោសវាកម្មម

ផ្នែ�ែកដំ្ឋលោណ� រការឥណទាន
ផ្នែ�ែកការ�ិល័យ

ទីនំាក់ទីនំងអតិ្ថុថិជិន 
Call Center

ផ្នែ�ែកប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុីិការសាខា

ផ្នែ�ែកគ្គណលោនយយ ព័នធដ្ឋារ 
និងរបាយការណ៍

ផ្នែ�ែករត្ថុនាគារ

ផ្នែ�ែកប្រគ្គ�់ប្រគ្គងគ្គលោប្រមាង

ផ្នែ�ែកអភិិវឌ្ឍឍ�លិត្ថុ�ល
និងទីនំាក់ទីនំងទី��ារ

ផ្នែ�ែកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង�រសុិាន
និងសងគម្ម

រចំនាស់ម័័្មនធរបស់់ធិនាគារ

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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ស់មិ្ម�ធផលការងារ
សង្ខេ�េបស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�សំខាន់ៗ (ដុ�ល្លាា រអាង្ខេ�រកិ‘០០០) សង្ខេ�េបស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�

២០២០ ២០១៩ ២០១៨

ចំអេណៈញ (ជា���ៃ រអាអេមិរកិ)

ចំង្ខេណញម�នចំណ្តាយពនធ ៣,៥៨៣,៨៦៨ ២,៧៥០,៦០៧ ១០២,៦៨៦

ចំង្ខេណញង្ខេក្រុកាយចំណ្តាយពនធ ២,៨៥៦,៧១០ ២,២៤៣,០៨១ ៣៧,៩២៦

សុានិភាពីហិិរញ្ញញវតិុ� (ជា���ៃ រអាអេមិរកិ)

ក្រុទិពយសក្ខុមមសរ �ប ១៧៦,៣៤៩,៣៩០ ៨០,៤៧៥,១៥៩ ២៤,០០៩,១៤១

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំន ១៣០,៣៩១,៤១០ ៧០,៨០០,៩១១ ២១,៤៩៦,៧៧៧

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន ៨០,៧៧៥,៩៩១  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសរ �ប ៩១,៧១០,៣៧៤ -    -   

ង្ខេដីមទិ�ន ៧៧,៤៩០,០០០ ៧៧,៤៩០,០០០ ១៥,០០០,០០០

ម�លធនរបស់ភាគហិូ�និក្ខុ ៨២,៣០៨,៥២៦ ៧៩,៤៥១,៨១៦ ១៤,៧១៨,៧៣៥

អំនិ�បាតិហិិរញ្ញញវតិុ� (ជា%)  

ឥណទាំនមិនដំង្ខេណីរការ ង្ខេធៀបនឹ�ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនសរ �ប គាម ន គាម ន គាម ន

ចំណ� លស�ទិធង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម ២.២០% ៤.៣០% ០.២០%

ចំណ� លស�ទិធង្ខេលីម�លធន ៣.៧០% ៤.៩០% ០.៣០%

អន�បាត្ថុឥណទាំនង្ខេធៀបនឹ�បង្ខេញ្ញញីអតិ្ថុថិិជ្យន ១៦១% ០% ០%

អន�បាត្ថុឥណទាំនង្ខេធៀបនឹ�ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញី ១៤២% ០% ០%

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

១៧៦,៣៤៩

១១៩.១%៨០,៤៧៥

២៤,០០៩

ប្រ�ព្យយស់កម្មមស់របុ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

 ១៣០,៣៩១ 

៨៤.២%៧០,៨០០

២១,៤៩៦

ឥណ៍ទាន និង��អេរប្រ�ទានដុ�ល

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

៣,៥៨៣

៣០.៣%
២,៧៥០

១០២

ប្របាក់្នុចំំអេណ៍ញមិ�នកាត់ិពីនធ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

៨០,៧៧៥

ប្របាក់្នុ�អេញ្ញញីពីីអំតិិថិិជន

កំ្នុអេណី៍នកំ្នុ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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គុណ៍នីសនំំ

�អេញ្ញញីមានកាលកំ្នុណ៍ត់ិឥណ៍ទានវបិារ ��ន៍

ឥណ៍ទានអាជីវក្នុមិម

ធនាគារង្ខេអភីិឌីីង្ខេ�ទិីង្ខេនះង្ខេដីមីីជួ្យយអាជី្យវក្ខុមមរបស់អូក្ខុឱ្យយចាប់ង្ខេ�ីីម
ឬពក្រុ�ីក្ខុអាជី្យវក្ខុមមរបស់អូក្ខុមិនថាអូក្ខុង្ខេ�ក្ខុូ��អាជី្យវក្ខុមមធ�នត្ថុ�ច
និ�មធយមឬក្រុក្ខុមុហិូ�នធំក៏្ខុង្ខេ�យ។

ង្ខេសូីស�ំឥណទាំនវិបារ �បន៍ង្ខេដីមីីធានាថាង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុអាចម្គានស្ថាច់
ក្រុបាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគាន់ ង្ខេបីង្ខេទាំះបីគណនីរបស់ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុង្ខេ�សល់សម-
ត្ថុ�លយស�នយ។ ម្រែសើ�យល់ឱ្យយកាន់ម្រែត្ថុចាស់អំពីឥណទាំនវបិារ �បន៍ 
និ�រង្ខេបៀបក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេលីហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុ។

គុណ៍នីចំរនត

ច�់បានជ្យង្ខេក្រុមីសង្ខេក្រុចីនម្រែមនង្ខេទិ ធនាគារ  ង្ខេអភីិឌីី �ីល់ជ្យ�នង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុ
បាន។ អូក្ខុអាចង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីពីជ្យង្ខេក្រុមីសជាង្ខេក្រុចីនម្លៃនការង្ខេក្រុបីម�លបី-
ទាំនបក្រុត្ថុ ម្រែដលទាំ�ំង្ខេនាះរមួម្គានអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម�ល�ឋ ននិ� អត្ថុា 
ក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ជាង្ខេក្រុចីនង្ខេទិៀត្ថុ។ គណនីចរនីក្រុត្ថុូវបានង្ខេរៀបចំង្ខេ�ី�  
សក្រុម្គាប់អតិ្ថុថិិជ្យន ម្រែដលក្រុត្ថុវូការង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីការង្ខេក្រុចីនជាក្រុបចាជំាមួយ 
នឹ�ធនាគារ រមួម្គានដ�ចជា ការ�ក់្ខុក្រុបាក់្ខុ ការដក្ខុក្រុបាក់្ខុ និ� ការ 
ទិ�ទាំត់្ថុក្រុបាក់្ខុជ្យ�នម្លៃដគ�ពាណិជ្យាក្ខុមម។

បង្ខេ�ើីនចំណ� លង្ខេលីទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុទិំង្ខេនរម្រែដលបានង្ខេក្រុគា�ចាស់�ស់
របស់ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុជាមួយនឹ�បង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុរបស់ធនាគារ 
ង្ខេអភីិឌីី ម្រែដលង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុអាចទិទិួលបានអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុខពស់។ 
ទិទិលួបានអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុខ�សៗគូាង្ខេ�តាមរយៈង្ខេពល ម្រែដលង្ខេក្រុជី្យស 
ង្ខេរសីម្គានចាប់ពី ១ ម្រែខង្ខេ�ដល់ង្ខេលីស ២៤ ម្រែខ។

ឥណ៍ទានអេគុហិដ្ឋាា ន

បង្ខេ�ើីនក្រុបាក់្ខុសនេំរបស់ង្ខេ�ក្ខុអូក្ខុជាមួយនឹ�គណនីសនេំ  ម្រែដល
ម្គានអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុដ៏ទាំក់្ខុទាំញ  និ�ភាពបត់្ថុម្រែបន រមួទាំ�ំទិទិួល
បានអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍កាន់ម្រែត្ថុង្ខេក្រុចីន ។ គណនីសនេំរបស់ ធនាគារ  
ង្ខេអភីិឌីី  ជាគណនីក្រុបក្ខុបង្ខេ�យភាព បត់្ថុ  ម្រែបន អូក្ខុអាច �ក់្ខុ ក្រុបាក់្ខុ 
និ�ដក្ខុ  ក្រុបាក់្ខុ បាន ក្រុគប់ ង្ខេពល ង្ខេវ� ង្ខេ�យ គាម ន កំ្ខុណត់្ថុចំនួន ក្រុបតិ្ថុ-
បត្ថុីិការ។

ធនាគារ អេ�ភីីឌីី ផ្តតល់់ជូូននូវឥណទានអេ�ហដ្ឋាា នក្នុុ�ង�ត្រា�ការត្រា�ក់្នុ 
ដែ�ល់មានល់ក្នុខណៈត្រា�កួ្នុតត្រា�ដែជូង អេហីយអេយីងខ្ញុំំ��អេត្រាតៀមរចួជាអេត្រា�ច 
�ត្រាមា�់អេ�ក្នុ�ុក្នុ មិនថាអេ�ក្នុ�ុក្នុ�នរក្នុអេ�ីញផ្តះ�ថ្មីីីក្នុុ�ងក្នុីីត្រា�មៃម
រ��់អេ�ក្នុ�ុក្នុអេហីយ ឬចង់�នហិរញ្ញញ�បទាន�ត្រាមា�់អេ�ហដ្ឋាា ន
ដែ�ល់អេ�ក្នុ�ុក្នុមានត្រា��់អេនា�អេ� ។

  ផលិតិផល និងរេស់វាកម្មម
កមីីិ បអេញ្ញញី
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ផលិតិផល និងរេស់វាកម្មម
អេសវាអេផេរប្របាក់្នុ

អេសវាអេផេរប្របាក់្នុ

អេសវាទ្ធ�ទាត់ិរហ័ិស

ង្ខេ�ំីក្រុបាក់្ខុតាមវធីិម្រែដលម្គានស�វត្ថុាិភាព   និ�ឆ្នាំប់រហិស័ង្ខេ�កាន់ម្លៃដគ� 
ពាណិជ្យាក្ខុមមក្រុគប់ទិកី្ខុម្រែនៃ�ជាមយួនឹ�ជ្យង្ខេក្រុមីសង្ខេសវាង្ខេ�រុក្រុបាក់្ខុជា ង្ខេក្រុចីន។

ង្ខេនះជាង្ខេសវាង្ខេ�ុរ និ�ទិ�ទាំត់្ថុក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល ពីក្រុគឹះស្ថាា នហិិរញ្ញញវត្ថុា�មួយ
ង្ខេ�ក្រុគឹះស្ថាា នហិិរញ្ញញវត្ថុា�មួយង្ខេទិៀត្ថុក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា។ 
ង្ខេធើីឱ្យយអតិ្ថុថិិជ្យនអាចទិទិួលក្រុបាក់្ខុភាៃ មៗពីញាតិ្ថុមិត្ថុីរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ឬ
ង្ខេធើីការទិ�ទាំត់្ថុការទិិញទិំនិញ និ�ង្ខេសវា។



រ�យការណ៍ប្រតិតួិពិ្យនិតិយផ្ទៃផៃកុុង



១.  អេស់ចកីិអេផីិមិ
របាយការណ៍ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��ង្ខេនះ ម្គានម្រែច�លមិិត្ថុអំពីសក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុ  
ពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ ធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ. (ត្ថុង្ខេ�ង្ខេនះ 
ង្ខេ�កាត់្ថុថា “ធនាគារ”) ក្ខុូ��អំ���ឆូ្នាំហំិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុនៃ�ង្ខេ� និ�ម្គានង្ខេរៀបរាប់
អំពីក្រុបព័នធសក្រុម្គាប់វាស់ម្រែវ� តាម�ន និ�បងាា ញពីហានិភ័ិយម្រែដលធនាគារ
បានក្រុបឈ្នះម។

របាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំង្ខេ��ីក្រុសបតាមក្រុបកាសង្ខេលខ ធ៧.០១០.
១៧២ ក្រុប.ក្ខុ ច�ះម្លៃថិាទិ២ី៨ ម្រែខក្ខុញ្ជាញ  ឆូ្នាំ២ំ០១០ របស់ធនាគារជាតិ្ថុ ម្លៃនក្ខុមព�ជា 
ង្ខេដីមីីជួ្យយដល់ធនាគារក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការធនាគារម្រែដលក្រុបក្ខុបង្ខេ�យ
ស�វត្ថុាិភាព និ�ភាពក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ក្រុពមទាំ�ំបង្ខេ�ើីត្ថុន�វក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��
មយួ សក្រុម្គាប់ជួ្យយគាកំ្រុទិដល់ថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ� ក្ខុូ��ការអន�វត្ថុទីិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូ
របស់ពួក្ខុង្ខេគ និ�ជួ្យយដល់ការកំ្ខុណត់្ថុ វាយត្ថុម្លៃមៃ និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយបាន
ទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ� ក្រុពមទាំ�ំជួ្យយធនាគារក្ខុូ��ការអន�វត្ថុសីក្ខុមមភាពម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូ។ 

១.១.  ប្រកបខុណៈឌ ទូ្ធអេ�ផ្ទៃនិប្របពី�និធប្រតិតួិពិីនិិតិយផ្ទៃផៃកុ�ង
ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��ក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព គឺជាសម្គាសធាត្ថុ�ដ៏
សំខាន់ ម្លៃនការក្រុគប់ក្រុគ�ធនាគារ និ�ជាម�ល�ឋ នក្រុគឹះសក្រុម្គាប់ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
ការក្រុបក្ខុបង្ខេ�យស�វត្ថុាិភាព និ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូរបស់ធនាគារ។ ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុ 
ពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��ដ៏រ�ឹម្គាអំាចជួ្យយធានាថា ង្ខេគាលង្ខេ� និ�ង្ខេគាលបំណ�
របស់ធនាគារនឹ�ក្រុត្ថុវូបានបំង្ខេពញ ង្ខេហិីយធនាគារនឹ�សង្ខេក្រុមចបានន�វ
ង្ខេគាលង្ខេ�ក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញរយៈង្ខេពលម្រែវ� និ�រក្ខុាបានន�វរបាយការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា� និ�ការក្រុគប់ក្រុគ�ម្រែដលអាចទិ�ក្ខុចិត្ថុីបាន។ ក្រុបព័នធង្ខេនះក៏្ខុអាច
ជួ្យយធានាថា ធនាគារនឹ�ង្ខេគារពតាមចាប់និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិនានា ក៏្ខុដ�ចជា
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ ម្រែ�នការ បទិបញ្ជាា ម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�នីតិ្ថុវធីិទាំ�ំឡាយ ក្រុពម 
ទាំ�ំកាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយម្លៃនការបាត់្ថុប�់ ឬការខ�ចខាត្ថុម្រែដលមិនបាន
រំពឹ�ទិ�ក្ខុដល់ង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះរបស់ធនាគារ ក៏្ខុដ�ចជាម្គាច ស់ភាគហិូ�នរបស់
ធនាគារ។ ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��រមួម្គាន
ង្ខេគាលការណ៍គនៃឹះដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

១.១.១.  បរយិាកាស់ផ្ទៃនិការប្រតិតួិពិីនិិតិយ
ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល និ�គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ម្លៃនធនាគារ បានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី�
ន�វង្ខេគាលការណ៍ ពីស�់ី�រម្រែដលរពឹំ�ទិ�ក្ខុ និ�ស្ថារៈសំខាន់ម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុ 
ពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��។ តាមរយៈង្ខេគាលការណ៍ទាំ�ំង្ខេនះ គណៈក្ខុម្គាម ធិការ
ទាំ�ំឡាយក្រុត្ថុវូជួ្យយដល់ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេដីមីីបំង្ខេពញភារកិ្ខុចចរបស់
ខៃួន។ ម�ល�ឋ នក្រុគឹះម្លៃនង្ខេគាលការណ៍ ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��ទាំ�ំអស់ គឺ
បរ�ិកាសម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ ម្រែដល�ល់ីន�វវន័ិយម្រែដលបានក្រុពមង្ខេក្រុពៀ� 
និ�នីតិ្ថុវធីិក្រុបតិ្ថុបត្ថុិិស�់ី�រក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ។ ង្ខេគាលការណ៍សំខាន់ៗទាំក់្ខុទិ�
នឹ�បរ�ិកាសក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល និ�គណៈក្ខុម្គាម ធិការទិទិួលខ�សក្ខុូ��ការង្ខេធើី       
ង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមច និ�ង្ខេធើីការពិនិត្ថុយជាក្រុបចាងំ្ខេលីយ�ទិធស្ថាក្រុសីអាជី្យវ-                 
ក្ខុមម និ�ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ។ ង្ខេធើីការម្រែសើ� 
យល់ពីហានិភ័ិយធំៗ ម្រែដលអាចម្គាន�លបាះពាល់ដល់ធនាគារ 
កំ្ខុណត់្ថុក្ខុក្រុមិត្ថុម្រែដលអាចទិទិួលយក្ខុបានចំង្ខេពាះហានិភ័ិយទាំ�ំង្ខេនះ 
និ�ធានាថាថូាក់្ខុដឹក្ខុនាចំាត់្ថុវធិានការចាបំាច់ ង្ខេដីមីកំី្ខុណត់្ថុវាស់ម្រែវ�            

តាម�ននិ�ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយទាំ�ំង្ខេនះ។ ង្ខេធើីការអន�ម័ត្ថុង្ខេលីរចនា 
សមព័នធង្ខេរៀបចំ និ�ការធានារបស់អ�ាភាព និ�ធានាថាគណៈក្រុគប់ក្រុគ�
របស់ធនាគារបានបំង្ខេពញតួ្ថុនាទិីរបស់ខៃួនក្ខុូ��ការតាម�នង្ខេលីការ
ក្រុបសិទិធភាពម្លៃនក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��។ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលជាអូក្ខុ 
ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូច��ង្ខេក្រុកាយ ក្ខុូ��ការធានាក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��ម្គាន 
ក្រុបសិទិធភាពក្រុគប់ក្រុគាន់។

• ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ប�គាលិក្ខុបងាា ញការង្ខេបជំីា
ចិត្ថុងី្ខេឆ្នាំព ះង្ខេ�រក្ខុភាពង្ខេស្ថាម ះក្រុត្ថុ�់ខពស់ និ�គ�ណធម៌ សីលធម៌ និ�
បង្ខេ�ើីត្ថុជាវបីធម៌មួយម្រែដលស�ើត់្ថុធាន់ង្ខេលី និ�បងាា ញពីស្ថារៈសំ
ខាន់ម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� ចំង្ខេពាះប�គាលិក្ខុក្រុគប់ជាន់ថូាក់្ខុ ង្ខេ�ក្ខុូ��
ធនាគារ។ ប�គាលិក្ខុទាំ�ំអស់ង្ខេ�ធនាគារក្រុត្ថុវូម្រែត្ថុយល់អំពីតួ្ថុនាទិី
របស់ខៃួន ង្ខេ�ក្ខុូ��ដំង្ខេណីរការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� ក្រុពមទាំ�ំច�លរមួ
�ា �ង្ខេពញង្ខេលញង្ខេ�ក្ខុូ��ដំង្ខេណីរការង្ខេនះ។

• ង្ខេ�យម្គានការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយពីក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល គណៈក្រុគប់ក្រុគ�
បង្ខេ�ើីត្ថុរចនាសមព័នធ បណី្តាញរាយការណ៍ និ�សិទិធអំិណ្តាចសើយ័ត្ថុ
សមក្រុសប ង្ខេដីមីធីានាសង្ខេក្រុមចបានន�វង្ខេគាលង្ខេ�យ�ទិធស្ថាក្រុស ី យ�ទិធ- 
វធីិ និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ។

• គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ប�គាលិក្ខុ ក្រុត្ថុវូអន�វត្ថុ ី និ�សំង្ខេ�សង្ខេក្រុមចបាន
ន�វក្រុបព័នធក្រុត្ថុួត្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��ដ៏ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូង្ខេ�តាមក្រុគប់ជាន់ថូាក់្ខុក្ខុូ��
ធនាគារ។

• ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិទាំ�ំឡាយ ក្រុត្ថុវូបាន�ក់្ខុង្ខេចញង្ខេ�ក្ខុូ��
ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� ង្ខេដីមីីបងាើ រហានិភ័ិយ។ ការម្រែប�ម្រែចក្ខុ
ភារៈកិ្ខុចចក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូនិ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយពីរជាន់ (Dual Control) 
ម្គានន័យថា និង្ខេ�ជិ្យក្ខុមូ្គាក់្ខុមិនអាចង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការទាំ�ំក្រុស�ុបាន 
ង្ខេទិ។ រាល់ប�គាលិក្ខុទាំ�ំអស់ក្រុត្ថុវូទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេគារពតាម និ�
អន�វត្ថុីង្ខេគាលការណ៍ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��។ ទិនុឹមនឹ�ង្ខេនះ ពួក្ខុង្ខេគ
ក្រុត្ថុវូ រាយការណ៍ង្ខេ�ថូាក់្ខុង្ខេលីក្រុបសិនង្ខេបីម្គានការមិនង្ខេគារពតាម ឬ
ការបំពានណ្តាមក្ខុង្ខេលីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយទាំ�ំង្ខេនះ។

១.១.២.  ការវាយតិផ្ទៃមិៃហានិិភី�យ
ការវាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយ ក្រុត្ថុវូម្គានដំង្ខេណីរការដ៏រស់រង្ខេវកី្ខុ និ�តឹ្ថុ�រ ��ឹ ក្ខុូ��
ការកំ្ខុណត់្ថុ វភិាគ និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយក្ខុូ��ការបំង្ខេពញភារកិ្ខុចចង្ខេដីមីី
សង្ខេក្រុមចបានន�វង្ខេគាលង្ខេ�យ�ទិធស្ថាក្រុស ី និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ។ ង្ខេគាលការណ៍
សំខាន់ៗទាំក់្ខុទិ�នឹ�ការវាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
• គណៈក្រុគប់ក្រុគ�កំ្ខុណត់្ថុង្ខេគាលង្ខេ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុិិការចាស់�ស់ ង្ខេ�យ 

ម្គានភាពចាស់�ស់ក្រុគប់ក្រុគាន់ង្ខេដីមីជួី្យយកំ្ខុណត់្ថុ វភិាគ និ� វាយ 
ត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយម្រែដលអាចង្ខេកី្ខុត្ថុម្គាន។

• គណៈក្រុគប់ក្រុគ�កំ្ខុណត់្ថុ និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយម្រែដលអាចរារំា�
ដល់ការសង្ខេក្រុមចបានន�វង្ខេគាលង្ខេ�យ�ទិធស្ថាក្រុសី និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
ទាំ�ំម�ល។ និ�

• គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ប�គាលិក្ខុក្រុត្ថុវូវាយត្ថុម្លៃមៃ និ�ម្រែក្ខុលមមិ្រែ�កូ្ខុម្រែដល
អាចជ្យះឥទិធពិលធាន់ធារដល់ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��។

១.១.៣.  ស់កមិមភាពីប្រតិតួិពិីនិិតិយ
សក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយអាចម្គានលក្ខុេណៈជាការង្ខេស�ីបអង្ខេ�ើត្ថុ និ�ការបងាើ រ  
ង្ខេហិីយរមួបញ្ញច�លទាំ�ំសក្ខុមមភាពសើ័យក្រុបវត្ថុីិក្ខុមម និ�មិនសើ័យក្រុបវត្ថុីិ
ក្ខុមម ដ�ចជាការអន�ញ្ជាញ ត្ថុ ត្ថុ�លយភាពម្លៃនការពិនិត្ថុយ ការអន�ម័ត្ថុ ការ
ង្ខេ��ុ�ផុ្លាត់្ថុ ការ�ា�រ�ា�និ�ម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូង្ខេ��ីវញិ ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេ�យផុ្លាល់  
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយលក្ខុេណៈអធិការកិ្ខុចច ការពិនិត្ថុយង្ខេលីការបំង្ខេពញម�ខ
ងារ។ ទិនុឹមនឹ�ង្ខេនះ ការម្រែប�ម្រែចក្ខុភារកិ្ខុចចក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ�ី�ង្ខេ�ក្ខុូ��ការ
ង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសី និ�ការអភិិវឌីឍសក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ។ ង្ខេគាលការណ៍សំ
ខាន់ៗទាំក់្ខុទិ�នឹ�សក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ប�គាលិក្ខុបង្ខេ�ើីត្ថុសក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេដីមីកីាត់្ថុ 
បនាយហានិភ័ិយដល់ក្ខុក្រុមិត្ថុអបីបរម្គា។

• គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ប�គាលិក្ខុអន�វត្ថុសីក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយទិ�ង្ខេ�ង្ខេលី
ក្រុបព័នធ ង្ខេដីមីគីាកំ្រុទិដល់ការសង្ខេក្រុមចង្ខេគាលង្ខេ�។ និ�

• គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ប�គាលិក្ខុក្រុត្ថុវូពក្រុ�ឹ�សក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ 
ង្ខេដីមីីធានាន�វភាពអាចង្ខេជ្យឿជាក់្ខុបានម្លៃនរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� និ� 
មិនម្រែមនហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក៏្ខុដ�ចជាការអន�ង្ខេ�មតាមចាប់ និ�បទិ បីញ្ញញត្ថុីិ។

១.១.៤.  ពី�ត៌ិមាំនិ និិងការទំ្ធនាក់ទំ្ធនិង
ព័ត៌្ថុម្គានចាំបាច់សក្រុម្គាប់ធនាគារអន�វត្ថុីទិំនួលខ�សក្រុត្ថុូវក្រុត្ថុួត្ថុពិនិត្ថុយ
ម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់ខៃួនង្ខេដីមីីកំ្ខុណត់្ថុតាម�ន និ�សង្ខេក្រុមចបានន�វង្ខេគាលង្ខេ�
យ�ទិធស្ថាក្រុស ី និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ។ ការទិនំាក់្ខុទិនំ�ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីទាំ�ំក្ខុូ��
និ�ង្ខេក្រុ�ធនាគារ និ��ល់ីព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលធនាគារក្រុត្ថុវូការ ង្ខេដីមីអីន�វត្ថុី
សក្ខុមមភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��ក្រុបចាមំ្លៃថិា។ ការទិំនាក់្ខុទិំន�អាចឱ្យយនិ- 
ង្ខេ�ជិ្យត្ថុទាំ�ំអស់ទិទិួលស្ថាា ល់ន�វទិំនួលខ�សក្រុត្ថុវូក្រុត្ថុួត្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��។ 
ង្ខេគាលការណ៍សំខាន់ៗទាំក់្ខុទិ�នឹ�ព័ត៌្ថុម្គាននិ�ការទិំនាក់្ខុទិំន�ម្គានដ�ច
ខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• ភាពទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ� និ�គ�ណភាពព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលពាក់្ខុព័នធជួ្យយដល់
ការអន�វត្ថុកី្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��។

• ការទិំនាក់្ខុទិំន�ព័ត៌្ថុម្គានម្លៃ�ុក្ខុូ�� ចាបំាច់ក្ខុូ��ការជួ្យយដល់ការបន ី
ដំង្ខេណីរការម្លៃនក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��។ និ�

• ការទិនំាក់្ខុទិនំ�ជាមយួភាគីខា�ង្ខេក្រុ�ទាំក់្ខុទិ�នឹ�ចាប់ និ�បទិបី- 
ញ្ញញត្ថុីិម្រែដលបាះពាល់ដល់ត្ថុក្រុមវូការម្លៃនក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��។

១.១.៥.  ស់កមិមភាពីតាមិដ្ឋានិ
ការតាម�ន រមួម្គានដំង្ខេណីរការវាយត្ថុម្លៃមៃពីក្រុបសិទិធភាព និ�ស�ាត្ថុភាព
ម្លៃនក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ ង្ខេ�យរាយការណ៍អំពីក្ខុ�ើះ 
ខាត្ថុម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�ធានាចំង្ខេពាះថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ� និ�ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុា
ភិិបាល។ ង្ខេគាលការណ៍សំខាន់ៗទាំក់្ខុទិ�នឹ�សក្ខុមមភាពតាម�ន
រមួម្គាន៖

• ការវាយត្ថុម្លៃមៃជាប់�ប់ ធានាថាក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��កំ្ខុព��
ដំង្ខេណីរការ និ�បំង្ខេពញម�ខងារដ�ចបានកំ្ខុណត់្ថុ។ និ�

• ការពិនិត្ថុយឯក្ខុរាជ្យយង្ខេលីក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� ក្រុត្ថុវូបានវាយត្ថុម្លៃមៃ
ង្ខេ�យសវនក្ខុរម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�សវនក្ខុរខា�ង្ខេក្រុ�។ លទិធ�លម្រែដលរក្ខុ
ង្ខេ�ីញ ឬក្ខុ�ើះខាត្ថុក្ខុូ��ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ ក្រុត្ថុវូបានរាយការណ៍ង្ខេ�
គណៈក្រុគប់ក្រុគ� និ�ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។

១.២.  អេគាលនិអេយាបាយ និិងនីិតិិវធីិកុ�ងការទ្ធទួ្ធលយកហានិិភី�យ
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុ និ�ង្ខេធើីបចច�បីនភូាពង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិ
ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយរបស់ខៃួនជាក្រុបចា ំ ង្ខេដីមីធីានាក្រុបសិទិធភាពម្លៃនការក្រុគប់ 
ក្រុគ�ហានិភ័ិយ និ�ការវវិត្ថុបីរ�ិកាសអាជី្យវក្ខុមម៖

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុដំប�� និ�អន�ម័ត្ថុ
ង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិី២៩ ម្រែខក្ខុក្ខុើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៧។ ង្ខេក្រុកាយ 
មក្ខុ កំ្ខុម្រែណ ទិី ២ និ�ទិី ៣ ម្លៃនង្ខេគាលនង្ខេ�បាយសវនក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបាន
អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិី២៣ ម្រែខឧសភា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 
និ�ម្លៃថិាទិី២៧ ម្រែខសីហា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ង្ខេដីមីឱី្យយក្រុសបនឹ�ការកំ្ខុ�យខៃួន
ពីធនាគារឯក្ខុង្ខេទិស មក្ខុជាធនាគារពាណិជ្យា។

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយឥណទាំន ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុ និ�អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុ
ក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិ ី២២ ម្រែខក្ខុក្ខុើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៦។ ង្ខេក្រុកាយមក្ខុក្រុត្ថុវូបាន
ពិនិត្ថុយ និ�ង្ខេធើីបចច�បីនភូាព ក្រុពមទាំ�ំអន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ០ី៥ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០២០។ 

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយសនុនីយភាព ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុ 
ង្ខេ�ី� និ�អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិី២៨ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ
២០២០។ 

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយអភិិបាលកិ្ខុចចស្ថាជី្យវក្ខុមមក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុ និ�អន�ម័ត្ថុ
ង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិ ី២៨ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ។

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុបព័នធក្រុគប់ក្រុគ�បរសិ្ថាា ន និ�ស�ាម (ESMS) ក្រុត្ថុវូ
បានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ី និ�អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៨ ម្រែខធូ� 
ឆូ្នាំ២ំ០២០។

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយឥណទាំនអ�ីមម្រែភិរមិន (Loan Impairment 

Policy) ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី� និ�អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ង្ខេ�ម្លៃថិាទិី២៨ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០។

១.៣.  គណៈៈកមាំម ធិការស់វនិកមិមផ្ទៃនិប្រកមុិប្រប�កាភិីបាល
ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ ី ១២ ម្រែខត្ថុ�� ឆូ្នាំ២ំ០១៨ គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម (Audit 

Board Committee (ABC)) ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីជាអ�ាភាពក្រុគប់ក្រុគ�
តាម�នក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលធនាគារង្ខេ�ង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
ការធនាគារឯក្ខុង្ខេទិស។ បនុាប់ពីទិទិលួបានអាជំាប័ណណធនាគារពាណិជ្យាង្ខេ�
ម្លៃថិាទិ ី២៦ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ និ�លិខិត្ថុអន�ញ្ជាញ ត្ថុង្ខេលខ ធ៧-០១៩-៧៦៦ 
ច�ះម្លៃថិាទិ ី២៧ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ង្ខេដីមីងី្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជាធនាគារពាណិជ្យា 
ABC ក្រុត្ថុវូបានបី�រង្ខេ�ជាគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម (Au-

dit and Compliance Board Committee (ACBC)) ង្ខេដីមីី
ពក្រុ�ឹ�ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ង្ខេយី�ខំ�។ំ

ង្ខេគាលបំណ� សម្គាជិ្យក្ខុភាព សិទិធអំិណ្តាច ទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូ ការក្រុបជ្យ�ំ និ�ការ
រាយការណ៍ របស់ ACBC ម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

�.  លេគាល�ំណៈង
ង្ខេគាលបំណ�របស់ ACBC គឺជួ្យយដល់ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលក្ខុូ��ការបំង្ខេពញ
ទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលី៖

មះខងារសវនិ�មា៖ 
• ស�ចរតិ្ថុភាពម្លៃនរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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• ធានាថាព័ត៌្ថុម្គានទាំក់្ខុទិ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត្ថុា� និ�ហានិភ័ិយម្គានភាព
ចាស់�ស់ និ�វាយត្ថុម្លៃមៃភាពពាក់្ខុព័នធម្លៃនវធីិស្ថាក្រុសគីណង្ខេនយយ 
និ�វាយត្ថុម្លៃមៃ ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីសក្រុម្គាប់ការបង្ខេ�ើីត្ថុគណនី�ច់  
ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុ និ�គណនីរមួ (តាមក្ខុរណីជាក់្ខុម្រែស�ី) និ�របាយការណ៍
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

• វាយត្ថុម្លៃមៃគ�ណភាពម្លៃននីតិ្ថុវធីិក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� ជាពិង្ខេសស វាយ 
ត្ថុម្លៃមៃថាង្ខេតី្ថុក្រុបព័នធវាស់ស�់ុតាម�ន និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយម្គាន
ភាពស�ីសងាើ ក់្ខុគូា ឬ�ា �ណ្តា និ��ីល់អន�ស្ថាសន៍ពីសក្ខុមមភាព
បម្រែនាមង្ខេទិៀត្ថុង្ខេ�ង្ខេពលណ្តាម្រែដលសមក្រុសប។

• តាម�នការអន�វត្ថុីសក្ខុមមភាពម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព 
ជាពិង្ខេសសតាមរយៈការតាម�នង្ខេលីអន�ស្ថាសន៍ ម្រែដលកំ្ខុព��អន�វត្ថុ ី
និ�មិនទាំន់អន�វត្ថុ ី ម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យនាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� 
និ�គាកំ្រុទិបម្រែនាមដល់ការងាររបស់សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��។

មះខងារប្រ�តិ្ត�ត្តតិតាម៖
• អន�ង្ខេ�មតាមចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិជាធរម្គាន បទិ�ឋ នវជិាា ជី្យវៈ និ�

ក្រុក្ខុមសីលធម៌ បទិបីញ្ញញត្ថុីិជាក់្ខុ�ក់្ខុម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�អាជំាធរពាក់្ខុព័នធ
នឹ�សក្ខុមមភាពធនាគារ និ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ក្រុពមទាំ�ំង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ 
និ�ង្ខេសចក្ខុីីម្រែណនាមំ្រែដលង្ខេចញម្រែដលបានសង្ខេក្រុមច និ�អន�ម័ត្ថុ។

ខ.  សម្មា�ិ�ភា�
សម្គាសភាពម្លៃនគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម (ACBC) 
អន�ង្ខេ�មតាមក្រុបកាសរបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ម្រែដលម្គានម្រែច� ដ�ច
ខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• ម្គានអភិិបាលឯក្ខុរាជ្យយក្ខុូ��ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលជាក្រុបធាន
• ម្គានប�គាលឯក្ខុរាជ្យយ�ា �តិ្ថុចមយួរ �ប ម្រែដលម្គានជំ្យនាញខា�ហិរិញ្ញញ- 

វត្ថុា� និ�គណង្ខេនយយ
• ម្គានប�គាលឯក្ខុរាជ្យយ�ា �តិ្ថុចមួយរ �ប ម្រែដលម្គានជំ្យនាញម្រែ�ូក្ខុចាប់ 

និ�ធនាគារ។
គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមម្គានសម្គាជិ្យក្ខុ បី(៣) រ �ប 
ពីក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល និ�ម្គានអភិិបាលឯក្ខុរាជ្យយក្ខុូ��ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ជាក្រុបធាន ម្រែដលម្គានជំ្យនាញម្រែ�កូ្ខុគណង្ខេនយយ  ធនាគារ  សវនក្ខុមម  និ�
ចាប់។

គ.  សិទុធិ�ំណ្តាចុះ
• គណៈក្ខុម្គាមធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ទិទិលួបានសិទិធអំិណ្តាច 

ពីក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។
• គណៈក្ខុម្គាមធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ក្រុត្ថុវូបានអន�ញ្ជាញ ត្ថុ

ង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ឱ្យយទិទិលួបានព័ត៌្ថុម្គានទាំ�ំអស់ពីនិង្ខេ�- 
ជិ្យត្ថុ តាមសំង្ខេណីម្រែដលង្ខេលីក្ខុង្ខេ��ីង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។

• គណៈក្ខុម្គាមធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ម្គានសិទិធជួិ្យលស្ថាវា
ម្រែ�កូ្ខុចាប់ ឬង្ខេសវាវជិាា ជី្យវៈង្ខេ�េ�ៗពីខា�ង្ខេក្រុ� និ�ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូ
ក្ខុូ��ការចាត់្ថុតា�ំអូក្ខុពិង្ខេក្រុគាះង្ខេ�បល់ណ្តាមួយង្ខេ�យង្ខេគារពតាម
អន�ស្ថាសន៍របស់នាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ។ 

ឃ. ទំុនួិលខះសប្រត្តវូ
មះខងារសវនិ�មា៖ 
• ធានាថាព័ត៌្ថុម្គានម្រែដល�ីល់ជ្យ�នដល់ស្ថាធារណៈជ្យន និ�ធនាគារ 

ជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ម្គានភាពចាស់�ស់ ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ និ�អាចទិ�ក្ខុចិត្ថុី
បាន។

• វាយត្ថុម្លៃមៃភាពពាក់្ខុព័នធម្លៃនវធីិគណង្ខេនយយ ម្រែដលង្ខេក្រុបីក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំ
គណនីប�គាល និ�គណនីរមួក្រុបសិនង្ខេបីម្គាន។

• វាយត្ថុម្លៃមៃគ�ណភាពម្លៃននីតិ្ថុវធីិក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� ជាពិង្ខេសស ក្រុត្ថុតួ្ថុ 
ពិនិត្ថុយថាង្ខេតី្ថុក្រុបព័នធសក្រុម្គាប់វាស់ម្រែវ� តាម�ន និ�ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយហា- 
និភ័ិយម្គានភាពស�ីសងាើ ក់្ខុគូា ឬ�ា �ណ្តា និ��ល់ីអន�ស្ថាសន៍ឱ្យយ
ម្គានសក្ខុមមភាពបម្រែនាមង្ខេទិៀត្ថុង្ខេ�ង្ខេពលណ្តាម្រែដលសមក្រុសប។

• ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយការងារសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�ធានាថាការងាររបស់ខៃួន
គាកំ្រុទិដល់ង្ខេគាលង្ខេ�យ�ទិធស្ថាក្រុសរីបស់ធនាគារ និ�តំ្ថុរ �វការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
តាមរបស់ធនាគារ។

• �ល់ីអន�ស្ថាសន៍ង្ខេលីការម្រែត្ថុ�តា�ំ និ�ការ�ល់ីក្រុបាក់្ខុក្ខុម្លៃក្រុមដល់សវ- 
នក្ខុរខា�ង្ខេក្រុ�។

• ទិំនាក់្ខុទិំន�ជាមួយសវនក្ខុរខា�ង្ខេក្រុ� និ�ជំ្យរ �ញកិ្ខុចចសនុនារវា�
សវនក្ខុរខា�ង្ខេក្រុ� និ�ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។

• បង្ខេ�ើីត្ថុយនកីារសក្រុម្គាប់ង្ខេ�ះក្រុស្ថាយបណឹី�ទាំក់្ខុទិ�នឹ�គណង្ខេនយយ 
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� និ�សវនក្ខុមម។

មះខងារប្រ�តិ្ត�ត្តតិតាម៖
• ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយការងាររបស់នាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�ធានាថា

ធនាគារង្ខេគារពតាមចាប់និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិជាធរម្គាន បទិ�ឋ នវជិាា ជី្យវៈ 
ក្រុក្ខុមសីលធម៌ លក្ខុេខណឌ ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ និ�របាយការណ៍
សំខាន់ៗ ឬការស្ថាក្ខុសរួពីរ�ឋ ភិិបាល ឬទិភូីាក់្ខុងារបញ្ញញត្ថុីិក្ខុមម។

• ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ ការបង្ខេ�ើីត្ថុ និ�ការអន�វត្ថុងី្ខេគាលនង្ខេ�បាយ នីតិ្ថុវធីិ 
និ�ដំង្ខេណីរការសក្រុម្គាប់វាយត្ថុម្លៃមៃការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម អន�ម័ត្ថុលក្ខុេណៈ
ក្រុបព័នធជាម�ន ង្ខេលី�លិត្ថុ�លថិមី សក្ខុមមភាពការអន�វត្ថុ ី ឬការផ្លាៃ ស់
បី�រសំខាន់ង្ខេលី�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាក្ខុមមម្រែដលកំ្ខុព��ម្គាន ក្រុពមទាំ�ំ
ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការម្រែដលបានបញ្ញចប់។

• បំង្ខេពញភារកិ្ខុចចង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុម្រែដលចាត់្ថុតា�ំង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។

ង.  ការប្របជី�ំ
ACBC អាចក្រុបជ្យ�ំបានញឹក្ខុញាប់តាមម្រែដលសមរមយ។ ក្ខុ�រ ា�មសក្រុម្គាប់
ការក្រុបជ្យ�ំ ACBC ក្រុត្ថុវូម្គានអភិិបាល�ា �តិ្ថុចពីររ �ប។ ក្ខុូ��ក្ខុរណីក្រុបធាន
អវត្ថុមី្គាន សម្គាជិ្យក្ខុម្រែដលម្គានវត្ថុមី្គាននឹ�ង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីអភិិបាលមយួរ �ប
ង្ខេដីមីងី្ខេធើីជាអធិបតី្ថុម្លៃនកិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំជំ្យនួសក្រុបធាន។  សម្គាជិ្យក្ខុ ACBC នី-
មួយៗម្គានសិទិធិង្ខេបាះង្ខេឆូ្នាំត្ថុមូ្គាក់្ខុមួយសំង្ខេ�� និ�ក្រុត្ថុវូបានត្ថុក្រុមវូឱ្យយ
ង្ខេបាះង្ខេឆូ្នាំត្ថុ។ ង្ខេលខាធិការម្លៃនគណៈក្ខុម្គាម ធិការង្ខេនះមិនម្គានសិទិធងិ្ខេបាះង្ខេឆូ្នាំត្ថុ
ង្ខេទិ។ ការសង្ខេក្រុមចនឹ�ក្រុត្ថុវូង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេ�យសំង្ខេ��ភាគង្ខេក្រុចីន។ ក្រុបសិនង្ខេបី
ម្គានសង្ខេមៃ�ង្ខេសមីគូា ក្រុបធានគណៈក្ខុម្គាម ធិការម្គានសិទិធងិ្ខេបាះង្ខេឆូ្នាំត្ថុមយួ
សំង្ខេ��ង្ខេទិៀត្ថុង្ខេដីមីងី្ខេធើីការសង្ខេក្រុមចច��ង្ខេក្រុកាយ។ ក្ខុូ��ក្ខុរណីអវត្ថុមី្គានពី
សម្គាជិ្យក្ខុណ្តាមយួ ក្រុបធាន ACBC អាចម្រែត្ថុ�តា�ំសម្គាជិ្យក្ខុដម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុ
ម្លៃនក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ឱ្យយច�លរមួក្រុបជ្យ�ំជាអូក្ខុតំ្ថុណ្តា�ង្ខេដីមីបំីង្ខេពញក្ខុ�រ ា�ម។

ជាក្រុបកូ្ខុស�ីង្ខេដីមីរីក្ខុាចំនួនក្ខុ�រ ា�មម្រែដលក្រុត្ថុវូការ។ សម្គាជិ្យក្ខុ ACBC គបីី
ម្គានការក្រុប�ុក្រុបយ័ត្ថុ ូ ង្ខេដីមីងី្ខេចៀសវា�ទិនំាស់�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម្រែដលអាច
ង្ខេធើីឱ្យយបាះពាល់ដល់វត្ថុា�បំណ� និ�ឯក្ខុរាជ្យយភាពរបស់ពួក្ខុង្ខេគ។ ការក្រុបជ្យ�ំ
ង្ខេនះអាចម្គានការង្ខេរៀបចំង្ខេ�ី�ជាកិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំតាមក្រុបព័នធ ង្ខេអ�ិចក្រុត្ថុូនិក្ខុ 
(ឧទាំហិរណ៍ ង្ខេអ�ចិក្រុត្ថុនិូក្ខុ ឬទិ�រគមនាគមន៍) ដរាបណ្តាអូក្ខុច�លរមួ
ទាំ�ំអស់អាចផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេ�បល់គូា និ�ពិភាក្ខុាង្ខេលីង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមច។

កំ្ខុណត់្ថុង្ខេហិត្ថុ�ម្លៃនកិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំ ACBC នឹ�ក្រុត្ថុវូក្ខុត់្ថុក្រុតាង្ខេ�យង្ខេលខាធិការ។ 
ង្ខេលខាធិការចាបំាច់ក្រុត្ថុវូម្គានទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូខា�សីលធម៌ និ��ៃ�វចាប់ 
ង្ខេដីមីធីានាថាកំ្ខុណត់្ថុង្ខេហិត្ថុ�ង្ខេនាះ ឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំឱ្យយបានក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូន�វការពិភាក្ខុា 
និ�ង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមចម្រែដលបានង្ខេលីក្ខុង្ខេ��ីង្ខេ�ក្ខុូ��អ�ាក្រុបជ្យ�ំ។

ង្ខេ�ង្ខេពលចាប់ង្ខេ�ីីមម្លៃនការក្រុបជ្យ�ំ ACBC ង្ខេលខាធិការចាបំាច់ក្រុត្ថុវូធានា
ថា ក្រុបសិនង្ខេបីម្គានទិនំាស់�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ ក្រុត្ថុវូក្ខុត់្ថុក្រុតាង្ខេ�យគាម នភាព
លំង្ខេអៀ�។ ង្ខេសចក្ខុីីក្រុពា�ម្លៃនកំ្ខុណត់្ថុង្ខេហិត្ថុ�អ�ាក្រុបជ្យ�ំរបស់ ACBC នឹ�ក្រុត្ថុវូ
ម្រែចក្ខុជ្យ�នសម្គាជិ្យក្ខុ ACBC ទាំ�ំអស់ ម�នង្ខេពលម្រែចក្ខុជ្យ�នអូក្ខុច�លរមួម្រែដល
ក្រុត្ថុវូបានអង្ខេញ្ញាីញ និ�សម្គាជិ្យក្ខុទាំ�ំអស់ម្លៃនក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។
ង្ខេ�ឆូ្នាំ២ំ០២០ គណៈក្ខុម្គាមធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម បានង្ខេបីក្ខុ
អ�ាក្រុបជ្យ�ំចំនួន ៤ ង្ខេលីក្ខុ ក្ខុូ��ម្រែខមក្ខុរា ម្រែខមិថិ�នា ម្រែខសីហា និ�ម្រែខធូ� ង្ខេដីមីី
ពិនិត្ថុយ និ�ពិភាក្ខុាង្ខេលីបញ្ជាា នានាទាំក់្ខុទិ�នឹ�ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី។ 

ច.  ការរាយការណ៍ៈ
ក្រុបធានគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម នឹ�ង្ខេធើីបចច�បីនភូាព 
�ល់ីង្ខេ�បល់ និ�អន�ស្ថាសន៍ដល់ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ង្ខេលីរាល់សក្ខុមម
ភាព និ�បញ្ជាា នានាង្ខេក្រុកាមការទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ខៃនួ។ ការ�ល់ីង្ខេ�- 
បល់ទាំ�ំង្ខេនះ អាចង្ខេធើីង្ខេ��ីក្ខុូ��ទិក្រុម�់ជាកំ្ខុណត់្ថុង្ខេហិត្ថុ�អ�ាក្រុបជ្យ�ំ ជារបាយ- 
ការណ៍�យ លក្ខុេណ៍អក្ខុេរ ឬផុ្លាល់ម្គាត់្ថុក្ខុូ��កិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុា- 
ភិិបាល។

២.  ការប្រតិតួិពិីនិិតិយអំចិផ្ទៃ�និិយ៍
២.១.  មិ�ខុងារប្រតិតួិពិីនិិតិយអំចិផ្ទៃ�និិយ៍
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយអចិម្លៃ�នយ៍ី ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេដីមីកី្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលីការក្រុបតិ្ថុ- 
បត្ថុីិរបស់ធនាគារ តាមចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិនានា ក្រុពមទាំ�ំនីតិ្ថុវធីិ និ�
ដំង្ខេណីរការក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាពក្ខុូ��ការង្ខេជ្យៀសវា� ឬង្ខេ�ះក្រុស្ថាយ
ស្ថាា នភាពទិំនាស់�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ ការម្រែប�ម្រែចក្ខុភារកិ្ខុចច ការសង្ខេក្រុមច
អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យឯក្ខុរាជ្យយ និ�ការអន�វត្ថុីក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាពន�វង្ខេគាល 
នង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិម្លៃ�ុក្ខុូ��ម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ
ក្ខុូ��ធនាគារ។

ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយអចិម្លៃ�នយ៍ីរបស់ធនាគារ ជាទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូចមី�របស់ក្រុក្ខុមុ 
ក្រុបឹក្ខុាភិិបាល និ�គណៈក្រុគប់ក្រុគ�របស់ធនាគារ ជាពិង្ខេសសនាយក្ខុ�ឋ ន
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។ ង្ខេដីមីពីក្រុ�ឹ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេនះ ង្ខេ�យស្ថារការម្រែប�ម្រែចក្ខុ
ភារកិ្ខុចច ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមក្រុត្ថុវូទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយជា 
អចិម្លៃ�នីយ៍ ចំម្រែណក្ខុម�ខងារសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��ក្រុត្ថុវូទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលី
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយតាមកំ្ខុណត់្ថុ (periodic control)។ ជា�ង្ខេនះង្ខេ�ង្ខេទិៀត្ថុ 
ទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម មិនក្រុត្ថុវូម្គានទិនំាក់្ខុទិនំ�ជាមយួ 
នឹ�ម�ខងារអាជី្យវក្ខុមម ឬកិ្ខុចចការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេ�យី។  

២.២.  ការពិីពីណ៌ៈនាស់អេងេបផ្ទៃនិអេគាលនិអេយាបាយ និិងនីិតិិវធីិ ផ្ទៃនិ
ការប្រតិតួិពិីនិិតិយអំចិផ្ទៃ�និិយ៍

ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិ ក្រុពមទាំ�ំ�ក់្ខុឱ្យយ
អន�វត្ថុី ង្ខេ�យម្គានការតាម�ន ង្ខេដីមីីពក្រុ�ឹ�ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��
របស់ធនាគារ ម្រែដលបំង្ខេពញតាមស�់ី�រអាចទិទិលួយក្ខុបានរបស់បញ្ញញត្ថុ-ី  
ក្ខុរ។ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិទាំ�ំង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី� និ�
ង្ខេធើីវងិ្ខេស្ថាធនក្ខុមមឱ្យយក្រុសបង្ខេ�តាមការអភិិវឌីឍម្លៃនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីការធនាគារ និ�
ការអន�វត្ថុីបទិបីញ្ញញត្ថុីិ។

ង្ខេដីមីពីក្រុ�ឹ�ដល់អភិិបាលកិ្ខុចចស្ថាជី្យវក្ខុមម ក្ខុូ��ម្រែខសីហា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ក្រុក្ខុមុ 
ក្រុបឹក្ខុាភិិបាលបានអន�ម័ត្ថុង្ខេលីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយអភិិបាលកិ្ខុចចស្ថាជី្យវក្ខុមម 
ម្រែដលកំ្ខុណត់្ថុក្ខុក្រុមិត្ថុម្លៃនការក្រុគប់ក្រុគ� ដ�ចជា គណៈក្ខុម្គាម ធិការក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុា
ភិិបាល និ�គណៈក្ខុមមធិការជំ្យនាញ ម្រែដលម្គានគ�ណវ �ឌីឍិ សមត្ថុាភាព និ�
ស�ចរតឹ្ថុភាព សក្រុម្គាប់ការក្រុគប់ក្រុគ�ធនាគារ�ា �ម្គានក្រុបសិទិធភាព។

គិត្ថុក្រុតឹ្ថុមកាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃនរបាយការណ៍ង្ខេនះ ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេគាល 
នង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយអចិម្លៃ�នយ៍ី ដ�ចជា 
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ និ�ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម 
(AML/CFT) ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយម្រែ�នការនិរនរីភាពអាជី្យវក្ខុមម (BCP) 
ង្ខេគាលការណ៍ វសីេលបៃា �វ�ី ង្ខេគាលការណ៍ក្រុបឆ្នាំ�ំការស�ក្ខុបាា ន់ និ�អំង្ខេពី 
ព�ក្ខុរលយួ និ�បញ្ញាីពិនិត្ថុយង្ខេលីការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ។

២.៣.  ការពិីពីណ៌ៈនាស់អេងេបផ្ទៃនិរបាយការណ៍ៈស់ិីពីីការប្រតិតួិពិីនិិតិយ
អំចិផ្ទៃ�និិយ៍

ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ជាទិ�ង្ខេ� ង្ខេធើីការង្ខេក្រុកី្ខុនរំលឹក្ខុដល់គណៈក្រុគប់ក្រុគ� 
អំពីហានិភ័ិយ ការមិនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�កិ្ខុចចការថិមីៗ ម្រែដលបាះពាល់ដល់
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយអចិម្លៃ�នីយ៍របស់គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ធនាគារ ង្ខេ�ក្ខុូ��កិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំ
ក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុបចាសំបី្តាហិ។៍ ង្ខេហិយីបញ្ជាា សំខាន់ នឹ�ក្រុត្ថុវូង្ខេលីក្ខុយក្ខុមក្ខុពិភាក្ខុា 
ង្ខេ�ះក្រុស្ថាយ និ�ក្ខុត់្ថុក្រុតាក្ខុូ��កំ្ខុណត់្ថុង្ខេហិត្ថុ�អ�ាក្រុបជ្យ�ំ។
ង្ខេក្រុ�ពីការរាយការណ៍ជ្យ�នគណៈក្រុគប់ក្រុគ� ក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍�ក់្ខុ
ជ្យ�ន ACBC ក្ខុូ��អំ���កិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំ ACBC។ របាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបរាប់
អំពីសមិទិធ�លការងារ បញ្ជាា ក្រុបឈ្នះម ង្ខេ�បល់ និ�ម្រែ�នការរបស់ម�ខងារ
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។

៣.  ការប្រតិតួិពីនិិតិយតាមិកាលកំណៈត់ិ
៣.១. រចនាស់ម័ិ�និធស់វកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
ធនាគារម្គាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��ផុ្លាល់ខៃួន ង្ខេ��ង្ខេ�តាមធមមន�ញ្ញញ
សវនក្ខុមមម្រែដលបានអន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។ ការទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូ
ចមី�របស់នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��គឺ�ីល់ន�វការវាយត្ថុម្លៃមៃឯក្ខុរាជ្យយ
ង្ខេលីភាពក្រុគប់ក្រុគាន់និ�ក្រុបសិទិធភាពការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ
ម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់ធនាគារនិ�ដំង្ខេណីរការអភិិបាលកិ្ខុចចម្រែដលអន�វត្ថុីង្ខេ�យគណៈ
ក្រុគប់ក្រុគ�។

ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� រាយការណ៍ង្ខេ�យផុ្លាល់ ឬង្ខេ�យម�ខ
ងារង្ខេ�គណៈក្ខុម្គាម ធិការ សវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល 
ក្រុពមទាំ�ំរាយការណ៍ង្ខេ�យក្រុបង្ខេ�ល (reports with dotted line) 
ជ្យ�ននាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��ទិទិួលបនុ�ក្ខុ

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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ដឹក្ខុនា ំ ចាត់្ថុម្រែច� និ�សក្រុមបសក្រុមលួក្រុក្ខុមុការងារសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់
ធនាគារ ង្ខេដីមីីសំង្ខេរចង្ខេគាលង្ខេ�របស់ខៃួនក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព សក្ខុីិ- 
សិទិធភាព និ�ស�ខដ�មភាព។ តួ្ថុនាទិីនិ�ទិំនួលខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ក្រុបធាន
នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��គឺ៖

�.  ការវាយត្តផ្ទៃមៃហានិិភ័ិយ និិងផែផនិការ
• ច�លរមួក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំម្រែ�នការសក្ខុមមភាព / ម្រែ�នការថិវកិាយ�ទិធ- 

ស្ថាក្រុសីក្រុបចាឆូំ្នាំ។ំ
• ង្ខេរៀបង្ខេរៀ� / បងាា ញតារា�ង្ខេពលង្ខេវ�សវនក្ខុមម / ថិវកិា សក្រុម្គាប់ស�ំ

ការអន�ម័ត្ថុពី ACBC។
• អន�ម័ត្ថុបញ្ញាីសវនក្ខុមម / ឯក្ខុស្ថារសក្ខុមមភាព ក្ខុមមវធីិសវនក្ខុមមង្ខេលី

ក្រុគប់ម្រែ�កូ្ខុ តាមរយៈគនៃឹះពិង្ខេសស / អន�ម្រែ�នការដំង្ខេណីរការម្រែដល
ង្ខេរៀបរាប់លមិិត្ថុក្ខុូ��នីតិ្ថុវធីិសវនក្ខុមម។

• អន�ម័ត្ថុម្រែ�នការ និ�គំរ �សក្ខុមមភាពសវនក្ខុមម តាមម្រែ�នការសវនក្ខុមម
ក្រុបចាឆូំ្នាំមំ្រែដលបានអន�ម័ត្ថុ។

• ង្ខេចញ / អន�ម័ត្ថុលិខិត្ថុជួ្យលឱ្យយបង្ខេក្រុមីការងារសក្រុម្គាប់រយៈង្ខេពលសវន-                                            
ក្ខុមមនីមួយៗសក្រុម្គាប់សម្គាជិ្យក្ខុសវនក្ខុរ។

• តាម�នលទិធ�លសវនក្ខុមមក្រុបចាកំ្រុតី្ថុម្គាស និ�ក្រុបចាឆូំ្នាំងំ្ខេធៀបនឹ�
ម្រែ�នការ។

• អន�វត្ថុីតាមង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិសវនក្ខុមម ដ�ចម្រែដលបាន
បញ្ជាា ក់្ខុង្ខេ�យមិនលំង្ខេអៀ�និ�ង្ខេ�យលមិិត្ថុ ក្រុពមទាំ�ំពិនិត្ថុយង្ខេមីល
ថាប�គាលិក្ខុអន�វត្ថុីតាមង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិទាំ�ំង្ខេនាះ។

ខ.  ការប្រ�តិ្ត�ត្តតិសវនិ�មា
• ធានាថារាល់ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ / នីតិ្ថុវធីិ / អន�សេរណៈទាំ�ំអស់

ក្រុត្ថុវូបានអន�វត្ថុី និ�ង្ខេគារពតាម។
• ធានាថា ហានិភ័ិយង្ខេ�េ�ៗង្ខេលីម្រែ�កូ្ខុ ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ព័ត៌្ថុ- 

ម្គានវទិិា ក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ� និ�កាត់្ថុបនាយ / ការពារ។

គ.  របាយការណ៍ៈសវនិ�មា
• ធានាថា ក្រុក្ខុមុសវនក្ខុមម ង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ង្ខេលីលទិធ�លម្រែដលរក្ខុ 

ង្ខេ�ីញសំខាន់ៗទាំ�ំអស់ ក្រុសបង្ខេ�តាមដំង្ខេណីរការម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុ
ង្ខេ�ក្ខុូ��ដំង្ខេណីរការសវនក្ខុមម។

• ធានាថា របាយការណ៍សវនក្ខុមមបងាា ញពីលទិធ�លម្រែដលរក្ខុង្ខេ�ីញ 
ម្រែដលក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូង្ខេហិយីអន�ស្ថាសន៍ទាំ�ំឡាយម្គានលក្ខុេណៈក្រុគប់ក្រុគាន់ 
និ�សមក្រុសប។

• �ីល់ព័ត៌្ថុម្គានបម្រែនាមដល់នាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ និ�ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ ន  
អំពីលទិធ�លម្រែដលរក្ខុង្ខេ�ីញសំខាន់ៗណ្តាមួយង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍        
សវនក្ខុមម។

• សក្រុមបសក្រុមលួរាល់សំណួរ / បញ្ជាា ទាំ�ំអស់ពីនាយក្ខុ�ឋ នទាំ�ំ 
ឡាយ សក្រុម្គាប់ង្ខេគាលបំណ�ង្ខេធើីការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបក្រុគប់ក្រុគ� / �ល់ីមតិ្ថុ 
ង្ខេ�បល់ង្ខេលីរបាយការណ៍ង្ខេនាះ។

• ង្ខេចញ / បញ្ញចប់របាយការណ៍សនវក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� ង្ខេ�ក្ខុូ��វសិ្ថាលភាព
ម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុ ឱ្យយបានទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ� និ�ធានាភាពក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ
ម�នង្ខេពលបញ្ញា�នវាង្ខេ�គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម 

និ�ការក្រុគប់ក្រុគ�ម្រែដលពាក់្ខុព័នធ។
• �ល់ីរបាយការណ៍សង្ខេ�េប / វឌីឍនភាពក្រុបចាមំ្រែខ ជ្យ�ននាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ 

សីីពីលទិធ�លម្រែដលរក្ខុង្ខេ�ីញសំខាន់ៗម្លៃនសវនក្ខុមម។
• ង្ខេរៀបចំ / បងាា ញរបាយការណ៍សវនក្ខុមមក្រុបចាកំ្រុតី្ថុម្គាស និ�ក្រុបចាឆូំ្នាំំ

ជ្យ�នគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។

ឃ. ការ�ភិិវឌីឍនិ�តិ្តវធិិ�សវនិ�មានិិងលេគាលនិលេយាបាយលេផសងលេទុៀត្ត
• ពិនិត្ថុយ និ�ម្រែក្ខុលមជិានិចច ង្ខេសៀវង្ខេ�ម្រែណនាសំវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�

ឯក្ខុស្ថារសវនក្ខុមម។
• ង្ខេរៀបង្ខេរៀ�របាយការណ៍ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��ក្រុបចាឆូំ្នាំ ំ តាមក្រុបកាសរបស់ 

ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា។

ង.  ការ�ភិិវឌីឍន៍ិវជីិ្ជា��វៈ
• ពិនិត្ថុយ និ��ីល់អន�ស្ថាសន៍ ថាង្ខេតី្ថុការបណី� ះបណី្តាលក្រុគប់ក្រុគាន់

ដល់ប�គាលិក្ខុ អំពីនីតិ្ថុវ ិធីនិ�ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយម្រែដលបានង្ខេធើី
បចច�បីនូភាព។

• ង្ខេ��តាមលទិធ�លសវនក្ខុមម �ល់ីព័ត៌្ថុម្គានដល់ក្រុក្ខុមុការងារម្រែ�កូ្ខុ
ធនធានមន�សេ ពីគម្គាៃ ត្ថុម្លៃនជំ្យនាញប�គាលិក្ខុ និ�ការអន�វត្ថុមិីន
ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូម្លៃនង្ខេគាលនង្ខេ�បាយរបស់ធនាគារ។

• ង្ខេធើីការជាមយួថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ជាន់ខពស់ និ�ក្រុក្ខុមុការងារម្រែ�កូ្ខុធនធាន 
មន�សេ ង្ខេដីមីីអប់រំដល់ប�គាលិក្ខុអំពីង្ខេគាលបំណ�ម្លៃនការង្ខេធើីសវន
ក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��។

៣.២.  ធនិធានិដែ�លបានិផិល់អេ�ឱ្យយស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
ង្ខេទាំះបីនាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��ម្គានសម្គាជិ្យក្ខុម្រែត្ថុ ២ រ �បក៏្ខុង្ខេ�យ ក៏្ខុមិន
រារំា�ដល់ការង្ខេរៀបចំម្រែ�នការថិវកិារក្រុបចាឆូំ្នាំ ំ សក្រុម្គាប់នាយក្ខុ�ឋ នមយួង្ខេនះ
ង្ខេ�យី។ 

ង្ខេដីមីីធានាបានន�វគ�ណភាពម្លៃនការង្ខេធើីសវនក្ខុមម នាយក្ខុ�ឋ នង្ខេនះបានង្ខេធើី 
ការក្រុបជ្យ�ំនាយក្ខុ�ឋ នជាង្ខេរៀ�រាល់ក្រុតី្ថុម្គាសតាមរង្ខេបៀបវារៈដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
- ពិនិត្ថុយង្ខេលីក្រុក្ខុមសីលធម៌របស់ សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��
- ពិនិត្ថុយសមិទិធ�ិលក្រុបចាកំ្រុតី្ថុម្គាសង្ខេធៀបង្ខេ�នឹ�ម្រែ�នការ
- ង្ខេលីក្ខុចំណ� ចង្ខេខាយទាំក់្ខុទិ�នឹ�ការងារសវនក្ខុមមម្រែដលបានបំង្ខេពញ
- ង្ខេលីក្ខុជាបញ្ជាា  និ�ម្រែក្ខុលមិ
- ម្រែចក្ខុរមំ្រែលក្ខុបទិពិង្ខេស្ថាធន៍សវនក្ខុមម និ�ការពិភាក្ខុាទិ�ង្ខេ�។

ការ�ភិិវឌីឍ / ការ�ណៈតះ ��ណ្តាត ល�ះគគលិ�
ប�គាលិក្ខុទិទិួលបានការបណី� ះបណី្តាលបម្រែនាម សញ្ជាញ បក្រុត្ថុ និ�បទិពិ- 
ង្ខេស្ថាធន៍ បា�ម្រែនីពួក្ខុង្ខេគនឹ�ក្រុត្ថុវូបនីបង្ខេ�ើីនសមត្ថុាភាពរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ក្ខុូ��ការ
�ីល់ង្ខេសវាម្រែដលក្រុត្ថុវូបានពក្រុ�ឹ�គ�ណភាព និ�ម្គានគ�ណត្ថុម្លៃមៃបម្រែនាម។ 
ម្រែ�នការសវនក្ខុមមឆូ្នាំ ំ ២០២០ ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានអន�ម័ត្ថុ បានង្ខេលីក្ខុយក្ខុ
មក្ខុពិចារណ្តាន�វ ការបណី� ះបណី្តាលជំ្យនាញ ម្រែដលចាបំាច់សក្រុម្គាប់
ប�គាលិក្ខុពក្រុ�ឹ�ជំ្យនាញម្រែដលពួក្ខុង្ខេគម្គាន និ�ង្ខេរៀបចំម្រែ�ូក្ខុថិមីៗសក្រុម្គាប់ង្ខេធើី
វងិ្ខេស្ថាធនក្ខុមម ក៏្ខុដ�ចជា ការបណី� ះបណី្តាលសញ្ជាញ បក្រុត្ថុម្រែដលក្រុត្ថុវូម្គាន។ 
ការបណី� ះបណី្តាលរបស់ពួក្ខុង្ខេគនឹ�ក្រុត្ថុវូម្រែប�ម្រែចក្ខុជា៖

ការ�ណៈតះ ��ណ្តាត លខាង�ំះង
• ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិចាបំាច់របស់ ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ក្រុក្ខុម 

សីលធម៌សក្រុម្គាប់សវនក្ខុរម្លៃ�ុក្ខុូ�� ដំង្ខេណីរការសវនក្ខុមម នីតិ្ថុវធីិ 
សវនក្ខុមម ក្ខុមមវធីិសវនក្ខុមម និ�ឯក្ខុស្ថារការងារ (working pa-

per) សក្រុម្គាប់អូក្ខុជំ្យនាញសវនក្ខុមមថិមី។
• ការបណី� ះបណី្តាលការងារជាមួយសវនក្ខុរជំ្យនាញ សក្រុម្គាប់អូក្ខុ 

ជំ្យនាញសវនក្ខុមមថិមី។
• បណី� ះបណី្តាលង្ខេ�យរលឹំក្ខុង្ខេ��ីវញិ (refreshing training) 

សក្រុម្គាប់អូក្ខុជំ្យនាញសវនក្ខុមមទាំ�ំអស់។
• ការប�ើឹក្ខុ និ�ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយគ�ណភាពសវនក្ខុមម សក្រុម្គាប់អូក្ខុជំ្យនាញ

សវនក្ខុមមថិមីទាំ�ំអស់។

ការ�ណៈតះ ��ណ្តាត លខាងលេប្រ� 

• ម្គានវគាសិក្ខុាណ្តាមួយម្គានម្រែដលទាំក់្ខុទិ�នឹ�ចំង្ខេណះដឹ�ម្រែ�ូក្ខុ
ធនាគារ និ�ការពក្រុ�ឹ�សមត្ថុាភាពប�គាលិក្ខុ ដ�ចជាសវនក្ខុមមម្លៃ� ុ
ក្ខុូ��ក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព ការង្ខេធើី របាយការណ៍សវនក្ខុមម 
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� (COSO) ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយសហិក្រុគាស 
ជំ្យនាញទិំនាក់្ខុទិំន�ក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាពសក្រុម្គាប់អូក្ខុជំ្យនាញ 
សវនក្ខុមមទាំ�ំអស់។

ការវាយត្តផ្ទៃមៃលេល�ការ�ំលេ�ញការងារ

KPIs សក្រុម្គាប់សវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុ
សក្រុម្គាប់ប�គាលិក្ខុសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ម្រែដលក្ខុូ��ង្ខេនាះម្គាន ស�ចនាក្ខុរហិិ- 
រញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេសវាក្ខុមមអតិ្ថុថិិជ្យន និ�ស�ាម ដំង្ខេណីរការម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�ង្ខេដីមទិ�ន
ជាធនធានមន�សេជាង្ខេដីម ង្ខេដីមីវីាយត្ថុម្លៃមៃគ�ណភាពការងារ និ�ការ
បំង្ខេពញការងាររបស់ពួក្ខុង្ខេគ។ KPIs របស់ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមម
ម្លៃ�កុ្ខុូ��នឹ�ក្រុត្ថុវូពិនិត្ថុយង្ខេ�យគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម 
(ACBC) ។ ង្ខេលីសពីង្ខេនះង្ខេទិៀត្ថុ រាល់តួ្ថុនាទិីរបស់សវនក្ខុរង្ខេក្រុកាមក្រុបធាន
នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ក្រុត្ថុវូពិនិត្ថុយង្ខេ�យក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ ន
សវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��។

៣.៣. វធិានិផ្ទៃនិស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ម្គានសិទិធិឱ្យយច�លង្ខេមីល និ�ទាំញយក្ខុ
របាយការណ៍ និ�ទិិនូន័យង្ខេដីមទាំ�ំអស់ង្ខេចញពីក្រុបព័នធធនាគារ core 

banking (eAres)។
ដំង្ខេណីរការសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��រមួម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
- ការវាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយ និ�ម្រែ�នការសវនក្ខុមម
- ការង្ខេរៀបចំម្រែ�នការគង្ខេក្រុម្គា�
- ការច�ះពិនិត្ថុយផុ្លាល់ង្ខេ�ទិតីា�ំគង្ខេក្រុម្គា�
- ការង្ខេធើី និ�បំង្ខេពញរបាយការណ៍ 
- ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�តាម�ន

�.  ប្រ�មស�លធិម៌
ក្ខុមមវធីិសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី គឺអន�ង្ខេ�មតាមស�់ី�រ
វជិាា ជី្យវៈរបស់សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ�� និ� ក្រុក្ខុមសីលធម៌។

ប�គាលិក្ខុសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� ក្រុត្ថុវូក្រុគប់ក្រុគ�ខៃួនឯ�ង្ខេ�យក្រុបកាន់ខាា ប់ន�វ 
“ក្រុក្ខុមសីលធម៌” របស់សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��។ ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី បានបង្ខេ�ើីត្ថុ
នីតិ្ថុវធីិក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការសក្រុម្គាប់នាយក្ខុ�ឋ ននានា។ នីតិ្ថុវធីិទាំ�ំង្ខេនះ គឺង្ខេសចក្ខុីី
បម្រែនាមង្ខេ�នឹ�លក្ខុេនីិក្ខុៈរបស់ពួក្ខុង្ខេគ។ ង្ខេក្រុ�ពីង្ខេនះ សវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��នឹ�
ក្រុបកាន់ខាា ប់ន�វង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុ ក្រុពមទាំ�ំង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ
សវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី។ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយង្ខេនះរមួម្គាន
គ�ណសមីត្ថុីិ ការអន�វត្ថុ ី និ�បទិ�ឋ នអន�វត្ថុងី្ខេដីមីដឹីក្ខុនានំាយក្ខុ�ឋ ន
សវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��។
បទិ�ឋ នសីលធម៌ខា�ង្ខេក្រុកាម ដក្ខុក្រុស�់ពី ក្រុក្ខុមសីលធម៌ម្រែដលសវនក្ខុរ
ម្លៃ�ុក្ខុូ��ក្រុត្ថុវូង្ខេគារពតាម៖

• ក្រុត្ថុវូម្គានកាត្ថុពើកិ្ខុចចអន�វត្ថុភីាពង្ខេស្ថាម ះក្រុត្ថុ�់ សត្ថុាន�ភាព និ�ការយក្ខុ 
ចិត្ថុទីិ�ក្ខុ�ក់្ខុក្ខុូ��ការអន�វត្ថុមី�ខងារ និ�ទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ពួក្ខុង្ខេគ។

• ង្ខេ�យទិទិួលបានការង្ខេជ្យឿទិ�ក្ខុចិត្ថុីពីនិង្ខេ�ជ្យក្ខុរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ពួក្ខុង្ខេគ
ក្រុត្ថុវូបងាា ញភាពង្ខេស្ថាម ះក្រុត្ថុ�់ក្ខុូ��ក្រុគប់បញ្ជាា ទាំ�ំអស់ម្រែដលទាំក់្ខុទិ�
នឹ�កិ្ខុចចការរបស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី ឬនរណ្តាមូ្គាក់្ខុម្រែដលពួក្ខុង្ខេគកំ្ខុព��
បង្ខេក្រុមីង្ខេសវាក្ខុមម។ បា�ម្រែន ីសវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��មិនក្រុត្ថុវូច�លរមួក្ខុូ��សក្ខុមមភាព
ខ�សចាប់ ឬមិនក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូណ្តាមួយទាំ�ំង្ខេ�យខៃួនបានដឹ�ង្ខេនាះ
ង្ខេ�ីយ។

• ង្ខេគារព និ�ច�លរមួចំម្រែណក្ខុក្ខុូ��ង្ខេគាលបំណ�ក្រុសបចាប់ និ�ក្រុក្ខុម 
សីលធម៌របស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី។

• មិនក្រុត្ថុវូទិទិលួយក្ខុក្ខុម្លៃក្រុម ឬអំង្ខេណ្តាយពីនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុ អតិ្ថុថិិជ្យន ឬអូក្ខុ
ពាក់្ខុព័នធដម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុង្ខេ�ីយ ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុម្គានការអន�ញ្ជាញ ត្ថុពីគណៈ
ក្រុគប់ក្រុគ�។

• ក្រុត្ថុវូក្រុបយ័ត្ថុូក្រុបម្រែយ�ក្ខុូ��ការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលទិទិួលបានក្ខុូ��
ង្ខេពលបំង្ខេពញភារកិ្ខុចចរបស់ខៃួន។

• មិនក្រុត្ថុវូង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ព័ត៌្ថុម្គានសម្គាា ត់្ថុង្ខេដីមីី�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ផុ្លាល់ខៃួន
ណ្តាមយួង្ខេ�យី។

• ក្ខុូ��ការបង្ខេញ្ញចញមតិ្ថុ សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��ក្រុត្ថុវូយក្ខុចិត្ថុទីិ�ក្ខុ�ក់្ខុសមង្ខេហិត្ថុ� 
�ល ង្ខេដីមីកី្រុបម�លបានភិសី�តា�ជាក់្ខុម្រែស�ីក្រុគប់ក្រុគាន់សក្រុម្គាប់បញ្ជាា ក់្ខុ                                          
ង្ខេលីមតិ្ថុង្ខេនាះ។ ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍របស់ពួក្ខុង្ខេគសវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��ក្រុត្ថុវូ 
បងាា ញអ�ាង្ខេហិត្ថុ�សំខាន់ៗម្រែដលពួក្ខុង្ខេគបានដឹ� ង្ខេហិយីម្រែដលអាច       
នឹ�ង្ខេធើីឱ្យយខ�ចរបាយការណ៍លទិធ�លម្លៃនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ម្រែដលកំ្ខុព��ក្រុត្ថុវូ      
បានពិនិត្ថុយ ឬបិទិ បា�ំការអន�វត្ថុខី�សចាប់។

• បនខិីត្ថុខំង្ខេដីមីងី្ខេធើីឱ្យយក្រុបង្ខេសីរង្ខេ��ីន�វសមត្ថុាភាព និ�ក្រុបសិទិធភាពម្លៃន
ង្ខេសវាក្ខុមមរបស់ពួក្ខុង្ខេគ។

ខ.  ឯ�រា�យភា�
សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ�� មិនទិទិលួឥទិធពិលង្ខេ�យក្រុបការណ្តាមួយពីធនាគារ មិន 
ថាក្ខុូ��ការង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសី វសិ្ថាលភាព នីតិ្ថុវធីិ ភាពញឹក្ខុញាប់ ង្ខេពលង្ខេវ� 
ឬខៃឹមស្ថារម្លៃនរបាយការណ៍ង្ខេ�ីយ ង្ខេដីមីីអាចរក្ខុាបានន�វឥរ�ិបថិ
�ៃ�វចិត្ថុមី្រែដលឯក្ខុរាជ្យយ និ�ម្គានសត្ថុាន�ភាព ម្រែដលចាបំាច់ក្ខុូ��ការង្ខេធើី
របាយការណ៍។ ឯក្ខុរាជ្យយភាពម្លៃននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ម្គាន
ម្រែច�ង្ខេ�ក្ខុូ��ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�ក្ខុូ��លក្ខុេនីិក្ខុៈម្លៃន
គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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គ.  ទំុនាស់ផលប្រ�លេយា�ន៍ិ
ប�គាលិក្ខុទាំ�ំអស់ក្រុត្ថុវូម្រែត្ថុក្រុបកាសពីស្ថាច់ញាតិ្ថុម្រែដលកំ្ខុព��ង្ខេធើីការង្ខេ�ក្ខុូ��
ធនាគារជាមួយគូា ង្ខេហិីយង្ខេ�ក្ខុូ��ការអន�វត្ថុជីាក់្ខុម្រែស�ី សម្គាជិ្យក្ខុសវន- 
ក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� នឹ�ក្រុត្ថុវូឱ្យយង្ខេ�ង្ខេធើីសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��មួយង្ខេទិៀត្ថុ ក្រុបសិនង្ខេបី
សក្ខុមមភាព ឬក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេ�ក្ខុូ��ការពិនិត្ថុយសវនក្ខុមមង្ខេនាះ ម្គានពាក់្ខុព័នធ
ជាមយួស្ថាច់ញាតិ្ថុរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ឬពាក់្ខុព័នធនឹ�ទិនំាស់�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ជា 
មយួនឹ�ពួក្ខុង្ខេគ។

៣.៤.  ស់កមិមភាពីស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
ម�ខងារសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��នឹ�ជួ្យយស្ថាា ប័ន ក្ខុូ��ការបំង្ខេពញន�វចក្ខុេ�វស័ិយ 
ង្ខេបសក្ខុក្ខុមម ការ�ីួចង្ខេ�ីីមយ�ទិធស្ថាក្រុស ី និ�ង្ខេគាលបំណ�របស់ខៃួន ទិនុឹម
នឹ�ការក្រុបកាន់ខាា ប់ន�វគ�ណត្ថុម្លៃមៃសូ�លរបស់ខៃួន តាមរយៈការនាមំក្ខុន�វវធីិ
ស្ថាក្រុសកី្រុបក្ខុបង្ខេ�យវន័ិយជាក្រុបព័នធ ង្ខេដីមីវីាយត្ថុម្លៃមៃ និ�បង្ខេ�ើីនក្រុបសិទិធភាព
ម្លៃនការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយទិ�ទាំ�ំសហិក្រុគាស ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� និ� 
ក្រុបព័នធនិ�ដំង្ខេណីរការអភិិបាលកិ្ខុចច។ 

៣.៤.១.  វសិាលភាពីផ្ទៃនិស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
វសិ្ថាលភាពម្លៃនសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��រមួម្គាន ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�វាយត្ថុម្លៃមៃ
ភាពក្រុគប់ក្រុគាន់ និ�ក្រុបសិទិធភាពម្លៃនអភិិបាលកិ្ខុចច ដំង្ខេណីរការក្រុគប់ក្រុគ�
ហានិភ័ិយ ក្រុបព័នធម្លៃនរចនាសមព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� និ�គ�ណភាព
ម្លៃនការអន�វត្ថុីទិំនួលទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុ ង្ខេដីមីីសង្ខេក្រុមច
បានន�វង្ខេគាលង្ខេ� និ�ង្ខេគាលបំណ�ម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុរបស់ធនាគារ។ 
វសិ្ថាលភាពង្ខេនះរមួម្គាន៖
i ហិរិញ្ញញវត្ថុា�
ii ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
iii ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម
iv ព័ត៌្ថុម្គានវទិិា
v ការម្រែក្ខុៃ�បនៃំ និ�ភាពមិនក្រុបក្រុក្ខុតី្ថុ

៣.៤.២.  វធីិសាប្រស់សិ់វនិកមិម
នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��អន�វត្ថុវីធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមមសំខាន់ៗចំនួន៤ 
ក្ខុូ��កិ្ខុចចការងារសវនក្ខុមមរបស់ខៃនួ។ ទិនុឹមនឹ�ង្ខេនះ វធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមម
ចមី� គឺង្ខេផី្លាត្ថុង្ខេ�ង្ខេលីវធីិស្ថាក្រុសមី្រែ�កិ្ខុង្ខេលីហានិភ័ិយ។ វធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមម
ទាំ�ំ ៤ ង្ខេនះរមួម្គាន៖

i វធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមមស្ថាប់ម្រែសនុទិវី (Substantive Proce-

dures Audit Approach)៖ វធីិស្ថាក្រុសងី្ខេនះជាធមមតាក្រុត្ថុវូបាន
ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេ�ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលម្គានទិំហិំក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�សមត្ថុ�លយ
គណនីធំ ង្ខេ�យមិនង្ខេផី្លាត្ថុង្ខេលីម្រែ�ូក្ខុជាក់្ខុ�ក់្ខុណ្តាមួយង្ខេ�ីយ។ វធីិ 
ស្ថាក្រុសងី្ខេនះ ក៏្ខុសំង្ខេ�ង្ខេ�ង្ខេលីវធីិស្ថាក្រុសងី្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីសំណ្តាក្ខុមក្ខុ
ង្ខេ��ុ�ផុ្លាត់្ថុ (vouching approach) ម្រែដលម្គានន័យថាសវនក្ខុរ
ង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ម្រែដលម្គានចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុង្ខេក្រុចីនដ៏គួរឱ្យយក្ខុត់្ថុ 
សម្គាា ល់មក្ខុង្ខេធើីការពិនិត្ថុយថាង្ខេតី្ថុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការម្រែដលបានង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីម្គាន
ឯក្ខុស្ថារគាកំ្រុទិក្រុគប់ក្រុគាន់ និ�អាចទិ�ក្ខុចិត្ថុីបានម្រែដរឬង្ខេទិ។ វធីិស្ថាក្រុសី
ង្ខេនះ អាចជួ្យយសវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ�� កាត់្ថុបនាយឱ្យយង្ខេ�ជាអបីបរម្គា ន�វ
ហានិភ័ិយម្រែដលមិនអាចរក្ខុង្ខេ�ីញក្ខុូ��ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��ង្ខេលីរបាយ-
ការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

ii វធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមមង្ខេលីតារា�ត្ថុ�លយការ៖ ង្ខេ�ក្ខុូ��វធីិស្ថាក្រុសងី្ខេនះ 
សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ�� នឹ�ង្ខេផី្លាត្ថុការង្ខេធើីង្ខេត្ថុសី៍ង្ខេលីធាត្ថុ�ក្ខុូ��តារា�ត្ថុ�លយការម្រែដល
ម្គានត្ថុម្លៃមៃខពស់។ វធីិស្ថាក្រុសងី្ខេនះ មិនស�វង្ខេផី្លាត្ថុង្ខេលី ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេ�ក្ខុូ��
របាយការណ៍ក្រុបាក់្ខុចំណ� លង្ខេ�យី ង្ខេក្រុពាះង្ខេយី�វាយត្ថុម្លៃមៃថា ក្រុបសិនង្ខេបី
ធាត្ថុ� ឬសមត្ថុ�លយគណង្ខេនយយ ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍សីីពីស្ថាា នភាព
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្គានភាពក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ង្ខេនាះក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ក្រុបាក់្ខុចំណ� លទិនំ�ជាមិនម្គានកំ្ខុហិ�សង្ខេ�យី។

iii វធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមមម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីក្រុបព័នធ៖ វធីិស្ថាក្រុសងី្ខេនះត្ថុក្រុមវូឱ្យយសវន- 
ក្ខុរវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីក្រុបសិទិធភាពម្លៃនការក្រុត្ថុួត្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់ធនាគារ 
បនុាប់មក្ខុអន�វត្ថុីនីតិ្ថុវធីិង្ខេ�ុ��ផុ្លាត់្ថុជាក់្ខុម្រែស�ី ង្ខេ�ង្ខេលីម្រែ�ូក្ខុម្រែដលក្រុត្ថុវូ
បានង្ខេគចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាមិនបានបំង្ខេពញង្ខេគាលបំណ�។ បា�ម្រែនី ក្រុបសិនង្ខេបី
ង្ខេគាលបំណ�ក្រុបព័នធក្រុត្ថុវូបានបំង្ខេពញ ង្ខេនាះការង្ខេធើី ង្ខេត្ថុសីកាត់្ថុបនាយ 
(Reduced Testing) នឹ�ក្រុត្ថុវូអន�វត្ថុងី្ខេលីម្រែ�កូ្ខុទាំ�ំង្ខេនាះ។

iv វធីិស្ថាក្រុសសីវនក្ខុមមម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីហានិភ័ិយ៖ ង្ខេ�ក្ខុូ��វធីិស្ថាក្រុសងី្ខេនះ 
ធនធានសវនក្ខុមមក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្ខុូ��ម្រែ�ូក្ខុ ម្រែដលម្គានភាពមិន
ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ម្រែដលជា�លវបិាក្ខុម្លៃនហានិភ័ិយម្រែដលអាជី្យវក្ខុមមបាន
ក្រុបឈ្នះមម�ខ។ 

៣.៤.៣.  របាយការណ៍ៈស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
របាយការណ៍ជា�យលក្ខុេណ៍អក្ខុេរ ក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំ និ�ង្ខេចញង្ខេ�យក្រុបធាន
នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� ឬអូក្ខុម្រែដលក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមម
ម្លៃ�កុ្ខុូ��បានចាត់្ថុតា�ំ ង្ខេ�យង្ខេ��តាមការសនូិ�ឋ នម្លៃនសវនក្ខុមមនីមយួ
ៗ  ង្ខេហិយីនឹ�ម្រែចក្ខុចាយតាមការសមក្រុសប។ ក្រុត្ថុវូបញ្ញា�នចាប់ថិត្ថុចមៃ�
ម្លៃនរបាយការណ៍សវនក្ខុមមនីមួយៗ និ�ង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេ�េប ង្ខេ�នាយក្ខុ
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ និ�ក្រុបធានគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។

ការង្ខេធើីរបាយការណ៍សវនក្ខុមមរហិស័ និ�ទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ� គឺម្គានស្ថារៈ 
សំខាន់ក្ខុូ��ការអន�វត្ថុ ីឬចាត់្ថុវធិានការម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព 
ង្ខេដីមីងី្ខេធើីអន�ស្ថាសន៍សវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ��។ ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនាដំ�ចខា� 
ង្ខេក្រុកាម គបីយីក្ខុមក្ខុអន�វត្ថុជីាទិ�ង្ខេ� ង្ខេដីមីងី្ខេធើីរបាយការណ៍សវនក្ខុមមឱ្យយ
បានទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ�៖

• ង្ខេសចក្ខុីីក្រុពា�ម្លៃនរបាយការណ៍សវនក្ខុមមគបីីង្ខេធើីឱ្យយរចួរាល់ក្ខុូ��រយៈ 
ង្ខេពលមួយសបី្តាហិ៍ គិត្ថុចាប់ពីកាលបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ម្លៃនការង្ខេធើីសវន
ក្ខុមម។

• រាល់ការម្រែក្ខុសក្រុមលួង្ខេសចក្ខុីីក្រុពា�ម្លៃនរបាយការណ៍សវនក្ខុមម ក្រុត្ថុវូម្គាន
ង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមចពីកិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំបញ្ញចប់ (exit meetings) ម្រែដលក្រុត្ថុវូ
បំង្ខេពញក្ខុូ��រយៈង្ខេពលមួយសបី្តាហិ៍បនុាប់ពីកាលបរងិ្ខេចឆទិក្រុបជ្យ�ំបញ្ញចប់
ច��ង្ខេក្រុកាយ។

• របាយការណ៍សវនក្ខុមមជាស្ថាា ពរ គបីរីចួរាល់ និ�ង្ខេចញក្ខុូ��រយៈ 
ង្ខេពលមួយសបី្តាហិ ៍បនុាប់ពីកាលបរងិ្ខេចឆទិក្រុបជ្យ�ំបញ្ញចប់ច��ង្ខេក្រុកាយ។ 

• ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ឬអូក្ខុម្រែដលចាត់្ថុតា�ំង្ខេ�យ
ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នម្លៃ�ុក្ខុូ�� អាចរមួបញ្ញច�លង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
សវនក្ខុមមការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបរបស់សវន�ឋ ន និ�ការម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូម្រែដលក្រុត្ថុវូង្ខេធើី
ឬទាំក់្ខុទិ�នឹ�លទិធ�លម្រែដលរក្ខុង្ខេ�ីញនិ�អន�ស្ថាសន៍ជាក់្ខុ�ក់្ខុ។ 
ការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបរបស់គណៈក្រុគប់ក្រុគ� គបី�ីក់្ខុបញ្ញច�លន�វកាលវភិាគ

សក្រុម្គាប់ការបញ្ញចប់សក្ខុមមភាពម្រែដលរំពឹ�ទិ�ក្ខុ និ�ការពនយល់
សក្រុម្គាប់អន�ស្ថាសន៍ណ្តាមួយម្រែដលមិនបានអន�វត្ថុី។

ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបណ្តាមយួ មិនបានបញ្ញច�លង្ខេ�ក្ខុូ��របាយ- 
ការណ៍សវនក្ខុមម ថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេលីម្រែ�ូក្ខុម្រែដលបានង្ខេធើីសវនក្ខុមម គបីី
ង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបជា�យលក្ខុេណ៍អក្ខុេរក្ខុូ��រយៈង្ខេពលក្រុបាមំ្លៃថិាង្ខេធើីការ។

សវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ��តាម�នង្ខេលីសក្ខុមមភាព និ�វឌីឍនភាពម្លៃនម្រែ�នការ 
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុិិការ និ�ម្រែ�នការយ�ទិធស្ថាក្រុសិក្រុបចាឆូំ្នាំ ំ ង្ខេហិីយរាយការណ៍
ព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម 
ជាលំ�ប់ង្ខេពញមួយឆូ្នាំ។ំ

លទិធ�លម្រែដលរក្ខុង្ខេ�ីញសំខាន់ៗទាំ�ំអស់ នឹ�ង្ខេ�ម្រែត្ថុម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��ឯក្ខុ- 
ស្ថាររហិ�ត្ថុដល់ម្គានការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេ�យក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមម 
ម្លៃ�កុ្ខុូ�� ឬគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។

ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� ក្រុត្ថុវូអន�វត្ថុសីក្ខុមមភាពតាម�ន 
ង្ខេដីមីឆី្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំពីភាពទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ�ម្លៃនវធិានការម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូ ម្រែដលចាត់្ថុ
ង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេ�យគណៈក្រុគប់ក្រុគ� ពាក់្ខុព័នធនឹ�លទិធ�ល និ�អន�ស្ថាសន៍
សវនក្ខុមម។ វធិានការម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូ ក្រុត្ថុវូង្ខេធើីង្ខេ��ី ង្ខេហិយីម្រែ�នការម្រែដលបានង្ខេសូី
ង្ខេ��ី ក្រុត្ថុវូរាយការណ៍ង្ខេ� គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។ 
របាយការណ៍សវនក្ខុមម គឺសក្រុម្គាប់ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ម្លៃ�កុ្ខុូ��ម្រែត្ថុបា�ង្ខេណ្តាណ ះ ង្ខេហិយី
ក្រុត្ថុវូរក្ខុាការសម្គាា ត់្ថុជានិចច។

៤.  ស់កមិមភាពី និិងអេស់វាកមិមរបស់់តិតិិយភាគី 
បចច�បីន ូ ធនាគារបានជួ្យលក្រុក្ខុមុហិូ�ន VDB Loi Limited ឱ្យយ�ល់ីង្ខេសវា
គណនាពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� លក្រុបចាឆូំ្នាំ។ំ ក្រុក្ខុមុហិូ�ន VDB Loi Limited 
ជាក្រុក្ខុមុហិូ�នក្រុបចាតំំ្ថុបន់មយួ ម្គានការ�ិល័យង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុបង្ខេទិសក្ខុមព�ជា ឡាវ 
ង្ខេវៀត្ថុណ្តាម ឥណឌ� ង្ខេនស�ី និ�មី�ា ន់ម្គាា ។ ក្រុក្ខុមុហិូ�ន VDB Loi Limited 

ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំ និ�ក្រុបកាសពនធក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញក្រុបចាឆូំ្នាំងំ្ខេ�អគា-
នាយក្ខុ�ឋ នពនធ�រ ជំ្យនួសធនាគារ។

ធនាគារ ក៏្ខុបានជួ្យលក្រុក្ខុមុហិូ�ន Deloitte Cambodia ក្ខុូ��គង្ខេក្រុម្គា�បី�រង្ខេ�
ស�់ី�ររបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�អនរីជាតិ្ថុក្ខុមព�ជា (Cambodian Inter-

national Financial Reporting Standards (CIFRS)) ង្ខេដីមីី
ជួ្យយ ធនាគារ ក្ខុូ��ការបី�រពីក្រុក្ខុបខណឌ គណង្ខេនយយ CAS ង្ខេ� ក្រុក្ខុបខណឌ
គណង្ខេនយយ CIFRS។ ក្រុក្ខុមុហិូ�ន Deloitte Cambodia ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូ
ក្ខុូ��ការកំ្ខុណត់្ថុគម្គាៃ ត្ថុរវា�ក្រុក្ខុបខណឌ ទាំ�ំពីរង្ខេនះ ក្រុពមទាំ�ំ�ល់ីការពិង្ខេក្រុគាះ
ង្ខេ�បល់ដល់ធនាគារ អំពីការរង្ខេបៀបអន�វត្ថុ។ី ជាមួយនឹ�ជំ្យនាញ និ�បទិ
ពិង្ខេស្ថាធរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ធនាគារអាចទិទិលួបានអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ពីង្ខេសវាក្ខុមមរបស់
ក្រុក្ខុមុហិូ�ង្ខេនះ ន�វវធីិស្ថាក្រុសសី្ថាក្ខុលី�អន�វត្ថុតីាមស�់ី�រអនរីជាតិ្ថុនិ�អាច
ង្ខេជ្យឿទិ�ក្ខុចិត្ថុ។ី

ការជួ្យលង្ខេសវាក្ខុមមត្ថុតិ្ថុយជ្យន មិនអាចម្រែចក្ខុរំម្រែលក្ខុន�វហានិភ័ិយបានង្ខេ�ីយ 
ដ�ចង្ខេនះ គណៈក្រុគប់ក្រុគ�របស់ធនាគារ ង្ខេ�ម្រែត្ថុក្រុត្ថុវូយក្ខុចិត្ថុទីិ�ក្ខុ�ក់្ខុង្ខេលីការ
ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយសក្ខុមមភាពជួ្យលង្ខេសវាពីខា�ង្ខេក្រុ�។ ថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ជាន់ខពស់ ក្រុត្ថុវូ
ខិត្ថុខំធានាថា ហានិភ័ិយម្លៃនការជួ្យលង្ខេសវាពីខា�ង្ខេក្រុ�ក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ�
ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ង្ខេដីមីីឱ្យយធនាគារអាចសង្ខេក្រុមចន�វង្ខេគាលង្ខេ�យ�ទិធស្ថាក្រុសងី្ខេ�យគាម ន
ការរារំា�។

សវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ�� ក៏្ខុម្គានតួ្ថុនាទិីសំខាន់ក្ខុូ��ការបម្រែនាមគ�ណត្ថុម្លៃមៃ តាមរយៈ
ការពិនិត្ថុយង្ខេលីក្រុបសិទិធភាព និ�សក្ខុីិសិទិធភាពម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលីដំង្ខេណីរ 
ការជួ្យលង្ខេសវាពីខា�ង្ខេក្រុ�ទិ�ង្ខេ� និ�ង្ខេលីកិ្ខុចចសនាជួ្យលង្ខេសវាក្ខុមមនីមួយៗ។ 
សវនក្ខុមមម្លៃ�ុក្ខុូ���ីល់ន�វម�ល�ឋ នវាយត្ថុម្លៃមៃមួយ សក្រុម្គាប់ការបំង្ខេពញការងារ
របស់អូក្ខុ�ាត់្ថុ�ា�់/អូក្ខុង្ខេ�ា ការ ក្ខុូ��ការជំ្យរ �ញឱ្យយម្គានការរកី្ខុចង្ខេក្រុមីនជារមួ តាម 
រយៈការវាយត្ថុម្លៃមៃការបំង្ខេពញការងាររបស់អូក្ខុ�ាត់្ថុ�ា�់ទាំ�ំអស់ ក្រុពមទាំ�ំ
ការកំ្ខុណត់្ថុ និ�ការម្រែចក្ខុរមំ្រែលក្ខុន�វម្រែ�កូ្ខុម្រែដលបំង្ខេពញការងារបានល ិ និ�វធីិ 
ស្ថាក្រុសបីង្ខេ�ើីត្ថុថិមី។

៥.  នាយកដ្ឋាា និប្របតិិបតិិិតាមិ 
៥.១.  រចនាស់ម័ិ�និធមិ�ខុងារផ្ទៃនិនាយកដ្ឋាា និប្របតិិបតិិិតាមិ
ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ម្គានតួ្ថុនាទិីសំខាន់ក្ខុូ��ធនាគារ ក្ខុូ��
ការតាម�ន និ�រាយការណ៍លទិធ�លម្លៃនការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម/ការខិត្ថុខំ
ក្រុបឹ�ម្រែក្រុប�របស់ធនាគារ ក្រុពមទាំ�ំការ�ីល់ការម្រែណនាដំល់ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុា
ភិិបាល និ�ថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ជាន់ខពស់ ង្ខេលីបញ្ជាា នានាម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�
ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។ ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ក្រុត្ថុវូរាយការណ៍ផុ្លាល់
ជ្យ�នគណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម។ ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ ន
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ទិទិួលបនុ�ក្ខុង្ខេលីការអន�វត្ថុីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិ
ក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម និ�ម្គានទិំនួលខ�សក្រុត្ថុវូ
ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• ធានាការអន�វត្ថុី�ា �ម្គានក្រុបសិទិធភាពន�វង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ ក្រុបឆ្នាំ�ំ
ការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម របស់ធនាគារ។

• ធានាថា នីតិ្ថុវធីិក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ដ៏
សមក្រុសប ម្រែដលរមួម្គានង្ខេគាលការណ៍ទិទិួលស្ថាា ល់អតិ្ថុថិិជ្យន ការ
យក្ខុចិត្ថុីទិ�ក្ខុ�ក់្ខុស្ថាា ល់អតិ្ថុថិិជ្យន ការរក្ខុាទិ�ក្ខុឯក្ខុស្ថារក្ខុត់្ថុក្រុតា ការ 
តាម�នបនី របាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការស�េ័យ និ�ការក្រុបយ�ទិធ
ក្រុបឆ្នាំ�ំហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបាន អន�វត្ថុ�ីា �ម្គានក្រុបសិទិធភាព។

• ចាត់្ថុម្រែច� ង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�របាយ- 
ការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការស�េ័យ និ��ក់្ខុជ្យ�នអ�ាភាពង្ខេស�ីបការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុមព�ជា (CAFIU)។

• ង្ខេធើីការវាយត្ថុម្លៃមៃជាក្រុបចាងំ្ខេលីយនកីារក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ / ហិរិញ្ញញ- 
បីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ង្ខេដីមីីធានាភាពក្រុគប់ក្រុគាន់ក្ខុូ��ការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបង្ខេ�នឹ�
និនូាការបម្រែក្រុមបក្រុមលួ។

• រក្ខុាបណី្តាញរាយការណ៍ពីនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុ ង្ខេ�ម�នីីម្រែ�ូក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម 
ង្ខេដីមីីធានាបានន�វព័ត៌្ថុម្គានសម្គាា ត់្ថុ និ�ម្គានស�វត្ថុាិភាព។

• ធានាការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមលក្ខុេខណុត្ថុក្រុមវូម្រែ�ូក្ខុចាប់សីីពីការក្រុបឆ្នាំ�ំការ
សំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម។

• �ល់ីការបណី� ះបណី្តាលដល់និង្ខេ�ជិ្យត្ថុ សីីពីវធិានក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុ
ក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ម្រែដលរមួម្គាន ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ 
យនីការក្រុគប់ក្រុគ� និ�បណី្តាញរាយការណ៍ ង្ខេដីមីីធានាក្រុបសិទិធ- 
ភាពម្លៃនយនីការទាំ�ំង្ខេនាះ។

• កំ្ខុណត់្ថុហានិភ័ិយម្លៃនការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ និ�ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម 
ម្រែដលជាប់ពាក់្ខុព័នធជាមួយនឹ��លិត្ថុ�ល ឬង្ខេសវាក្ខុមមថិមី ឬម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុ
ង្ខេចញពីការម្រែក្រុបក្រុបលួម្លៃនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់ធនាគារ រមួទាំ�ំការម្រែណនាំ
អំពីបង្ខេចចក្ខុវទិិា និ�ដំង្ខេណីរការថិមីៗ។
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• ង្ខេដីរតួ្ថុជាអូក្ខុសក្រុមបសក្រុមលួរវា�ធនាគារ និ�បញ្ញញត្ថុីក្ខុរ (ដ�ចជា 
ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា អ�ាភាពង្ខេស�ីបការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុមព�ជា ជាង្ខេដីម)។

• ង្ខេធើីការជាមួយនឹ�ប�គាលិក្ខុម្លៃននាយក្ខុ�ឋ នង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ និ�បញ្ញញត្ថុីក្ខុរ
ពាក់្ខុព័នធ ង្ខេដីមីីធានាការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម អន�ង្ខេ�មភាពពនធង្ខេលីគណនី
ង្ខេក្រុ�ក្រុបង្ខេទិសរបស់អាង្ខេមរចិ (Foreign Account Tax Compli-

ance Act (FACTA))។
• ង្ខេធើីបចច�បីនអំូពីចាប់ នីតិ្ថុបទិបីញ្ញញត្ថុីិ និ�លក្ខុេខណឌ ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមថិមីៗ។ 

�ល់ីអន�ស្ថាសន៍ និ�ង្ខេធើីបចច�បីនភូាពង្ខេលីទិក្រុម�់ឯក្ខុស្ថារការងារម្រែដល
ចាបំាច់ ង្ខេដីមីីធានាថា ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់ធនាគារក្រុត្ថុវូ
បានង្ខេធើីបចច�បីនូភាពទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ� និ�ង្ខេដីមីីសក្រុមបសក្រុមលួដល់
ការអន�វត្ថុីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��។

៥.២.  ធនិធានិដែ�លបានិផដល់
នាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�ចាប់ បានបង្ខេ�ើីនធនធានរបស់ខៃួន ង្ខេដីមីឱី្យយ
សក្ខុីិសមង្ខេ�នឹ�ទិហំិកំ្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់ធនាគារ។ បចច�បីន ូម្គាននិង្ខេ�ជិ្យត្ថុ 
បីរ �បក្ខុូ��នាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�ចាប់។ ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាមខិត្ថុខំ
ង្ខេដីមីធីានាថា ការអន�វត្ថុបីចច�បីនគឺូអន�ង្ខេ�មតាមចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិ
ជាធរម្គាន ក្រុពមទាំ�ំស�់ី�រវជិាា ជី្យវៈ និ�សីលធម៌ ង្ខេហិយីនិ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិ
ពិង្ខេសសនានាម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យអាជំាធរម្គានសមត្ថុាកិ្ខុចច ពាក់្ខុព័នធនឹ�
សក្ខុមមភាពធនាគារ និ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ក្រុសបតាមង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�
នីតិ្ថុវធីិម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យធនាគារ។

កិ្ខុចចសំខាន់បំ��ត្ថុ គឺធានាថា ប�គាលិក្ខុពាក់្ខុព័នធយល់ដឹ�អំពីលក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូ
នីយត្ថុក្ខុរ ក៏្ខុដ�ចជាង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិម្លៃ�កុ្ខុូ��ម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�
ការក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ដ�ចជាការអន�វត្ថុីការ
យក្ខុចិត្ថុទីិ�ក្ខុ�ក់្ខុស្ថាា ល់អតិ្ថុថិិជ្យន ការក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការស�េយ័ និ�
រាយការណ៍ឱ្យយបានទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ� និ�ង្ខេ�យរក្ខុាការសម្គាា ត់្ថុ។

ក្ខុូ��អំ���ឆូ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបាន�ីល់ការបណី� ះបណី្តាលម្លៃ�ុក្ខុូ�� សីីពី 
ការក្រុបឆ្នាំ�ំការសមិ្គាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ដល់ប�គាលិក្ខុទាំ�ំអស់
ង្ខេ�យក្រុសបតាមលក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូម្លៃនក្រុបកាសរបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
ម្រែដលត្ថុក្រុមវូឱ្យយ ប�គាលិក្ខុទាំ�ំអស់ច�លង្ខេរៀនវគារំលឹក្ខុង្ខេ�ី�វញិ�ា �តិ្ថុច
ម�ីក្ខុូ��មយួឆូ្នាំ។ំ ជា�ង្ខេនះង្ខេ�ង្ខេទិៀត្ថុ វគាបណី� ះបណី្តាល ឬសិកាេ ស្ថា�
ខា�ង្ខេក្រុ�មយួចំនួន ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេ�យអូក្ខុបណី� ះបណី្តាលក្ខុូ��ក្រុសកុ្ខុ 
និ�អនីរជាតិ្ថុ ពាក់្ខុព័នធនឹ�ការក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំន
ង្ខេភិរវក្ខុមម ម្គានការច�លរមួពីប�គាលិក្ខុង្ខេយី�ក្ខុូ��ឆូ្នាំងំ្ខេនះ��ម្រែដរ។ តារា�ខា� 
ង្ខេក្រុកាមបងាា ញន�វង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេ�េបម្លៃនវគាបណី� ះបណី្តាល សីីពី ការក្រុបឆ្នាំ�ំការ
សមិ្គាត្ថុក្រុបាក់្ខុ/ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ម្រែដលប�គាលិក្ខុធនាគារបានច�លរមួ
ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០២០។

ប្រ�ធានិ�ទុ �ំ��ណៈតះ ��ណ្តាត ល

ការបណី� ះបណី្តាល សីីពី ការក្រុបយ�ទិធ
ក្រុបឆ្នាំ�ំឧក្រុកិ្ខុដឋក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�យ
ទិទិលួស្ថាា ល់ពីការរកី្ខុចង្ខេក្រុមីនម្លៃនភាព
សម�គស្ថាម ញម្លៃនពិភិពឌីីជី្យថិល

InfrasoftTech

ការបណី� ះបណី្តាល សីីពីការ�ក់្ខុទិណឌ ក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេលីង្ខេគាលង្ខេ�ពាក់្ខុព័នធការ
រកី្ខុស្ថាយភាយអាវ �ធ (CPF)

Royal United Services 
Institute for Defense and 
Security Studies (RUSI) និ�
ក្រុក្ខុស�ួមហាម្លៃ�មុ្លៃនក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុ
ក្ខុមព�ជា

ការបណី� ះបណី្តាល សីីពីការវាយត្ថុម្លៃមៃ
ហានិភ័ិយ អតិ្ថុថិិជ្យន និ�ការ�ក់្ខុពិនុ� 
Softlex

Ingenious និ� Softlex

ការបណី� ះបណី្តាល សីីពីចាប់ក្រុបឆ្នាំ�ំការ
សមិ្គាត្ថុក្រុបាក់្ខុ /ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម និ�
ចាប់សីីពីការក្រុបឆ្នាំ�ំហិរិញ្ញញបីទាំនដល់ការ
រកី្ខុស្ថាយភាយអាវ �ធមហាក្រុបល័យ

អ�ាភាពង្ខេស�ីបការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុមព�ជា

ការបណី� ះបណី្តាល សីីពី បទិបីញ្ញញត្ថុងី្ខេ�
ក្ខុមព�ជា៖ ការក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ / 
ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ក្ខុូ��ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម

សម្គាគមធនាគារក្ខុមព�ជា និ�ក្រុក្ខុមុហិូ�ន 
Deloitte

ការក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ / 
ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម សក្រុម្គាប់ប�គាលិក្ខុ ក្រុបធាននាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ម្លៃន 

ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី

៥.៣.   ស់កមិមភាពីផ្ទៃនិមិ�ខុងារប្របតិិបតិិិតាមិ
ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ជាម�ខងារឯក្ខុរាជ្យយក្ខុូ��ធនាគារ។ ម�ខងារង្ខេនះម្គាន 
ទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិរបស់ធនាគារ ង្ខេ�តាមង្ខេគាល                                                 
នង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិម្លៃ�ុក្ខុូ�� ក៏្ខុដ�ចជាចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិនានារបស់                                                        
អាជំាធរពាក់្ខុព័នធ។ ក្ខុូ��អំ���ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម�ខងារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម បានបំង្ខេពញ    
ការងារជាង្ខេក្រុចីន ង្ខេដីមីងី្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់ជាអតិ្ថុបរម្គាន�វការអន�វត្ថុកីារក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម 
របស់ធនាគារ។ 

៥.៣.១.  ការប្របតិិបតិិិតាមិអេលី ការប្របឆាំងំការសំ់អាតិប្របាក់
             / ហិិរញ្ញញបបទានិអេភីរវកមិម (AML/CFT)

• របាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
ង្ខេ��តាមក្រុបកាសង្ខេលខ ធ៧.០៩.០៨៩ ក្រុប.ក្ខុ សីីពី ការក្រុបឆ្នាំ�ំ
ការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ និ�ហិិរញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ធនាគារម្គានកាត្ថុពើកិ្ខុចច
�ក់្ខុរបាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជ្យ�ន អ�ាភាពង្ខេស�ីបការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�
ក្ខុមព�ជា។ ដ�ង្ខេចះូ ធនាគារបានចាប់ង្ខេ�ីីម�ក់្ខុរបាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
ដ�ចជា របាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ (CTR) របាយការណ៍
គាម នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ (NTR) និ�របាយការណ៍ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការស�េ័យ 
(STR) ជ្យ�ន CAFIU ចាប់ពី ម្លៃថិាទិី០២ ម្រែខឧសភា ឆូ្នាំ២ំ០១៨។
នាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍
ទាំ�ំង្ខេនះឱ្យយបានក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ និ��ក់្ខុជ្យ�ន CAFIU ឱ្យយបានទាំន់ង្ខេពល
ង្ខេវ�។

• ការវាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយ AML/CFT

ង្ខេ��តាមការម្រែណនា ំ និ�លិខិត្ថុរបស់ CAFIU ធនាគារក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំ 
របាយការណ៍វាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយជ្យ�ន CAFIU ជាក្រុបចាតំាមង្ខេពល 
កំ្ខុណត់្ថុ។

- របាយការណ៍វាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយ AML/CFT ក្រុបចាឆូំ្នាំ៖ំ 
របាយការណ៍ង្ខេនះក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំ និ��ក់្ខុជ្យ�ន CAFIU ង្ខេរៀ�រាល់ 
២ ឆូ្នាំមំ�ី ក្រុតឹ្ថុមម្រែខមិថិ�នា ម្លៃនឆូ្នាំបំនុាប់។ ធនាគារបាន�ក់្ខុរបាយ- 
ការណ៍ឆូ្នាំ២ំ០១៨ ក្ខុូ��ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ង្ខេហិីយនឹ��ក់្ខុ
របាយការណ៍ឆូ្នាំ២ំ០២០ ក្ខុូ��ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

- របាយការណ៍វាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយ AML/CFT ក្រុបចាកំ្រុតី្ថុម្គាស៖ 
ធនាគារពាណិជ្យាទាំ�ំអស់ក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំ និ��ក់្ខុរបាយការណ៍ង្ខេនះ 
ជ្យ�ន CAFIU ង្ខេរៀ�រាល់ក្រុតី្ថុម្គាស ក្រុតឹ្ថុមម្លៃថិាទិី១៥ ម្លៃនក្រុតី្ថុម្គាស
បនុាប់។ ធនាគារបាន�ក់្ខុរបាយការណ៍ង្ខេនះជ្យ�ន CAFIU 
ង្ខេរៀ�រាល់ក្រុតី្ថុម្គាសចាប់ពីក្រុតី្ថុម្គាសច��ង្ខេក្រុកាយម្លៃនឆូ្នាំ២ំ០១៩។

- ក្ខុក្រុម�សំណួរសក្រុម្គាប់ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ AML/CFT 
ក្រុបចាកំ្រុតី្ថុម្គាស៖ ក្ខុក្រុម�សំណួរង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំ និ��ក់្ខុជ្យ�ន 
CAFIU ក្រុសបង្ខេពលជាមួយគូានឹ� របាយការណ៍វាយត្ថុម្លៃមៃ
ហានិភ័ិយ AML/CFT ក្រុបចាកំ្រុតី្ថុម្គាស។

• ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិ AML/CFT ម្រែដលបានង្ខេធើីបចច�បីនភូាព
- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ AML ម្រែដលបានង្ខេធើីវងិ្ខេស្ថាធនក្ខុមម៖ ង្ខេ�យស្ថារ

ចាប់ សីីពី វងិ្ខេស្ថាធនក្ខុមមចាប់សីីការក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ 
និ�ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម ឆូ្នាំ២ំ០២០ ក្រុពមទាំ�ំចាប់សីីពី ការ
ក្រុបឆ្នាំ�ំហិិរញ្ញញបីទាំនដល់ការរកី្ខុស្ថាយភាយអាវ �ធមហាក្រុបល័យ 
នាយក្ខុ�ឋ នក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម បាន�ក់្ខុសំង្ខេណីង្ខេធើីបចច�បីនូភាព
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ កំ្ខុម្រែណទិី ២ ង្ខេ�
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុបឆ្នាំ�ំការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ កំ្ខុម្រែណទិ ី ៣ ង្ខេដីមីី
ឱ្យយក្រុសបនឹ�ការម្រែក្ខុម្រែក្រុប និ�បចច�បនភូាពម្លៃនបទិបីញ្ញញត្ថុីិពាក់្ខុព័នធ។ 
ដ�ចង្ខេនះ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល បានអន�ម័ត្ថុង្ខេលីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ
ង្ខេនះ ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៧ ម្រែខសីហា ឆូ្នាំ២ំ០២០។ ង្ខេក្រុ�ពីង្ខេនះ ម្គានការ
ម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេលីចំណ� ចមួយចំនួនក្ខុូ��ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ វសីេលបៃា �វ�ី 
ពីកំ្ខុម្រែណទិី ១ ង្ខេ�កំ្ខុម្រែណទិី ២។

- ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយថិមីៗ៖ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយថិមីៗ ក្រុត្ថុវូបានអន�ម័ត្ថុ
ង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០២០ ដ�ចជា ង្ខេគាលនង្ខេ�- 
បាយសីីពីអភិិបាលកិ្ខុចចស្ថាជី្យវក្ខុមម ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយទិណឌ ក្ខុមម 
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុបឆ្នាំ�ំការស�ីសំណ� ក្ខុ និ�អំង្ខេពីព�ក្ខុរលួយ 
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុបព័នធក្រុគប់ក្រុគ�បរសិ្ថាា ន និ�ស�ាម និ�
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ FATCA។ 

៥.៣.២.  តារាងប្របតិិបតិិិតាមិ និិងបចី�បបនិភុាពីផ្ទៃនិបទ្ធបបញ្ញញតិិិ
• ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម FATCA 

ធនាគារ ម្រែត្ថុ�ម្រែត្ថុង្ខេគារពតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ ម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យអគានាយក្ខុ
�ឋ នពនធ�រ សីីពី ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម FATCA។ ដ�ង្ខេចូះ គិត្ថុចាប់ពី
កាលបរងិ្ខេចឆទិចាប់ង្ខេ�ីីម រហិ�ត្ថុដល់កាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃនរបាយការណ៍ង្ខេនះ 
ធនាគារម្រែត្ថុ�ម្រែត្ថុរាយការអំពីរបាយការណ៍ FATCA ក្រុបចាឆូំ្នាំ ំបាន
ទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ�ជានិចច។

 ៥.៣.៣.  ការប្របតិិបតិិិតាមិអេផសងអេទ្ធៀតិ
• ការម្រែត្ថុ�តា�ំ អគានាយក្ខុ និ�អគានាយក្ខុរ�

ង្ខេ�យម្គានជំ្យង្ខេនឿទិ�ក្ខុចិត្ថុពីីម្គាច ស់ភាគហិូ�ន និ�ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល អគា- 
នាយក្ខុ និ�អគានាយក្ខុរ�ថិមី ក្រុត្ថុវូបានម្រែត្ថុ�តា�ំង្ខេដីមីដឹីក្ខុនាធំនាគារ។ 
ទិនុឹមនឹ�ង្ខេនាះ ង្ខេបក្ខុេជ្យនទាំ�ំពីររ �បង្ខេសូីស�ំង្ខេធើីង្ខេត្ថុសី៍ស្ថាក្ខុលី�ពីភាព
សមក្រុសប និ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ង្ខេហិយីបានទិទិលួ 
ការទិទិលួស្ថាា ល់ពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជាក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០២០។ 

៥.៤.  ស់កមិមភាពី និិងផលិតិផលថ្មីមីៗ
បនុាប់ពីទិទិួលបានអាជំាប័ណណធនាគារពាណិជ្យាពីធនាគារ ជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុ�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាក្ខុមមជាង្ខេក្រុចីន ង្ខេដីមីសីង្ខេក្រុមចក្ខុមមវត្ថុា�
អាជី្យវក្ខុមមរបស់ខៃួន និ�បំង្ខេពញត្ថុក្រុមវូការរបស់អតិ្ថុថិិជ្យន។ ម�ននឹ��ក់្ខុ
ឱ្យយដំង្ខេណីរការន�វ�លិត្ថុ�ល ឬង្ខេសវាក្ខុមមណ្តាមួយ ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុ
ក្រុក្ខុមុការងារម្រែដលម្គានសម្គាសភាពអ�ាភាពអាជី្យវក្ខុមមពាក់្ខុព័នធ និ�អង្ខេញ្ញាីញ
ម�ខងារឯក្ខុរាជ្យយ ដ�ចជា ហានិភ័ិយ និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ឱ្យយជួ្យយវាយត្ថុម្លៃមៃ 
និ�ពិនិត្ថុយង្ខេលីលក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូ ង្ខេដីមីីឱ្យយអន�ង្ខេ�មតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិម្រែដល
ពាក់្ខុព័នធ។

• ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ��លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវា
ក្ខុមមថិមីៗ ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ី និ�ម្រែក្ខុម្រែក្រុប៖

 ធនាគារ បានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនា ំសីីពី
គណនីសនេ ំង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ សីីពីការង្ខេ�រុក្រុបាក់្ខុ ង្ខេសចក្ខុីីម្រែណនាអំំពី
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយឥណទាំន ង្ខេសចក្ខុីីម្រែណនាអំំពីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការចាត់្ថុម្រែច� 
និ�ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយស�វត្ថុាិភាពស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�នីតិ្ថុវធីិ សីីពីការក្រុគប់ក្រុគ�
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�សមត្ថុ�លយង្ខេពលបិទិក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការក្រុបចាមំ្លៃថិា។

៥.៥.  ទំ្ធនាស់់ផលប្របអេយាជីន៍ិ
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុគណៈក្ខុម្គាម ធិការវាយត្ថុម្លៃមៃការ និ�ម្រែត្ថុ�តា� (Re-

muneration and Nomination Committee (RNBC))។ 
RNBC ក្រុត្ថុវូរាយការណ៍ផុ្លាល់ង្ខេ�ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល និ�ក្រុត្ថុវូជួ្យយ
ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលក្ខុូ��ការតាម�នការអន�វត្ថុីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�
ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនាសំក្រុម្គាប់ប�គាលិក្ខុធនាគារ រមួម្គានការវាយត្ថុម្លៃមៃ
ក្រុបាក់្ខុឈ្នះូលួសរ �បរបស់ប�គាលិក្ខុ និ�ការបង្ខេ�ើីនសមត្ថុាភាពរបស់ថូាក់្ខុក្រុគប់ 
ក្រុគ�ជាន់ខពស់ និ�ប�គាលិក្ខុ ក្រុពមទាំ�ំ�ល់ីអន�ស្ថាសន៍ង្ខេ�ង្ខេពលម្គានការម្រែក្ខុ 
ម្រែក្រុបណ្តាមយួង្ខេលីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយទាំ�ំង្ខេនាះ។ 
ធនាគារ ក្រុត្ថុវូធានាថា រាល់ទិំនាស់រវា��លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ឯក្ខុជ្យនរបស់
និង្ខេ�ជិ្យត្ថុ និ��លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ពាណិជ្យាក្ខុមមរបស់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូបាន
ង្ខេជ្យៀសវា�។ ក្ខុូ��ក្ខុរណីនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុណ្តាមួយបានដឹ�ថាខៃួនម្គានទិំនាស់
�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ជាមួយនឹ�ធនាគារ ពួក្ខុង្ខេគចាបំាច់ក្រុត្ថុវូជ្យ�នដំណឹ�ដល់
អូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ផុ្លាល់របស់ពួក្ខុង្ខេគ ឬអូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ម្រែ�ូក្ខុធនធានមន�សេ ឬ
នាយក្ខុ�ឋ នធនធានមន�សេ ង្ខេដីមីីស�ំង្ខេ�បល់ពីចំណ្តាត់្ថុការបនុាប់។

៦.  ប្របពី�និធគណៈអេនិយយ និិងប្របពី�និធពីត៌ិមាំនិ
៦.១. ស់អេងេបផ្ទៃនិការប្រតិតួិពិីនិិតិយ បអេងើីតិអេ�ងីអេ�ីមិបីវាយតិផ្ទៃមិៃប្របសិ់ទ្ធធភិាពី                         

ផ្ទៃនិការអំនិ�វតិិតាមិចាប់

ង្ខេ��តាមលក្ខុេខណឌ ចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិ ធនាគារ ក្រុគឹះស្ថាា នហិរិញ្ញញវត្ថុា� 
និ�ក្រុក្ខុមុហិូ�នធានារាាប់រ� ម្គានកាត្ថុពើកិ្ខុចចអន�វត្ថុតីាមស�់ី�ររបាយការណ៍
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�អនរីជាតិ្ថុក្ខុមព�ជា (CIFRS) ចាប់ពីម្លៃថិាទិ០ី១ ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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ត្ថុង្ខេ� សក្រុម្គាប់ជាម�ល�ឋ នក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។
ង្ខេ�យបានអន�វត្ថុជីាប់�ប់ ង្ខេ�ក្ខុូ��ឆូ្នាំ ំ ២០២០ របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�
របស់ធនាគារក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំក្រុសបតាមសី�់�ររបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�
អនរីជាតិ្ថុ (CIFRS) និ�ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនារំបស់ ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
ពាក់្ខុព័នធនឹ�ការង្ខេរៀបចំ និ�ការបងាា ញរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ ជាង្ខេរៀ� 
រាល់ឆូ្នាំ ំ របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទាំ�ំង្ខេនះក្រុត្ថុវូបានពិនិត្ថុយ និ�ង្ខេធើីសវនក្ខុមម  
ង្ខេ�យក្រុក្ខុមុហិូ�នសវនក្ខុមមឯក្ខុរាជ្យយ។ របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�សក្រុម្គាប់ដំណ្តាច់ 
ឆូ្នាំ ំ២០២០ ក្រុត្ថុវូបានពិនិត្ថុយ និ�ង្ខេធើីសវនក្ខុមមង្ខេ�យ ក្រុក្ខុមុហិូ�ន អឺនសុ៍ ម្រែអូន 
�� �ំ (ង្ខេខមប�ឌា)។ 

៦.២.  ការពិីពីណ៌ៈនាស់អេងេបផ្ទៃនិចាប់គណៈអេនិយយជាក់�ក់
៦.២.១.  បៃង់គណៈនីិ
ធនាគារង្ខេក្រុបីក្រុបាស់បៃ�់គណនី ម្រែដលម្រែណនាងំ្ខេ�យធនាគារជាតិ្ថុម្លៃន
ក្ខុមព�ជា។ បៃ�់គណនីង្ខេនះ ម្រែប�ម្រែចក្ខុក្រុបង្ខេភិទិ និ�បទិបងាា ញទាំ�ំអស់
ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ ម្គានង្ខេលខ ៩ ខ�់ុង្ខេហិយីវាក្រុសបនឹ�បៃ�់
គណនីឯក្ខុភាពសក្រុម្គាប់ធនាគារពាណិជ្យា។

ខុ�់ង្ខេដីមង្ខេគ តំ្ថុណ្តា�ឱ្យយក្រុបង្ខេភិទិសំខាន់ៗក្ខុូ��បៃ�់គណនី ង្ខេហិីយម្គាន
លក្ខុេណៈដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
• ង្ខេលខ ១ និ�២ សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមម
• ង្ខេលខ ៣ សក្រុម្គាប់បំណ� ល
• ង្ខេលខ ៤ សក្រុម្គាប់ង្ខេដីមទិ�ន និ�ទិ�នបក្រុម�ុ
• ង្ខេលខ ៥ សក្រុម្គាប់ចំណ� ល
• ង្ខេលខ ៦ សក្រុម្គាប់ចំណ្តាយ
• ង្ខេលខ ៩ សក្រុម្គាប់គណនីង្ខេក្រុ�តារា�ត្ថុ�លយការ

៦.២.២.  របិូយប�ណៈណ�ំអេណីៈរការ
រ �បិយប័ណណជាតិ្ថុរបស់ក្ខុមព�ជា គឺក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល (KHR)។ បា�ម្រែន ី ង្ខេ�យស្ថារ
ធនាគារង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ង្ខេធើីកំ្ខុណត់្ថុក្រុតាគណង្ខេនយយរបស់ខៃួនជាក្រុបាក់្ខុ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ (USD) គណៈក្រុគប់ក្រុគ�កំ្ខុណត់្ថុយក្ខុ ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ
ជារ �បិយប័ណណដំង្ខេណីរការរបស់ធនាគារ ង្ខេក្រុពាះវាឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំពីខៃឹមស្ថារ
ង្ខេសដឋកិ្ខុចចម្លៃនក្រុពឹត្ថុីិការណ៍និ�កាលៈង្ខេទិសៈរបស់ធនាគារ។

រាល់ក្រុបតិ្ថុបតិ្ថុកីាររ �បិយប័ណណបរង្ខេទិស ក្រុត្ថុវូបី�រង្ខេ�ជាក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ
តាមអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុម្រែដលកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលង្ខេធើី ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ 
ង្ខេនាះ។ ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� លម្រែដលគិត្ថុជារ �បិយប័ណណង្ខេក្រុ�ពីក្រុបាក់្ខុ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃនរបាយការណ៍ ក្រុត្ថុវូបានបី�រង្ខេ�ជាដ��ៃ រ
អាង្ខេមរកិ្ខុតាមអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិង្ខេនាះ។ 
ភាពង្ខេល�ិ�ម្លៃនអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�យការបី�ររ �បិយប័ណណ នឹ�
ម្គានក្ខុត់្ថុក្រុតាក្ខុូ��របាយការណ៍ចំណ� លលមិិត្ថុ។

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជាដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ម្រែដលជា
រ �បិយប័ណណដំង្ខេណីរការរបស់ ធនាគារ។ ទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុទាំ�ំអស់ ក្រុត្ថុវូបាន
ប�ាត់្ថុជាដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុម្គានការបញ្ជាា ក់្ខុង្ខេ�េ�។ ភាព
ង្ខេល�ិ�ម្លៃនអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ ម្គានក្ខុត់្ថុក្រុតាង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំណ� ល-
ចំណ្តាយ។

៦.២.៣.  ការអេប្របីប្របាស់់ការបាា ន់ិសាម និ និិងការវនិិិច័�យ
ង្ខេ�ង្ខេពលង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេធើីការវនិិចឆ័យ ការ
បាា ន់ស្ថាម ន និ�ការសនមត្ថុម្រែដលបាះពាល់ដល់ការអន�វត្ថុងី្ខេគាលនង្ខេ�បាយ
គណង្ខេនយយ និ�ចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម បំណ� ល ចំណ� ល និ�
ចំណ្តាយម្រែដលបានរាយការណ៍។ លទិធ�លជាក់្ខុម្រែស�ីអាចខ�សគូាពីការ
បាា ន់ស្ថាម នទាំ�ំង្ខេនះ។
ការបាា ន់ស្ថាម ន និ�ការសនមត្ថុម�ល�ឋ ន ក្រុត្ថុវូបានពិនិត្ថុយង្ខេ��ីវញិជាក្រុបចា។ំ 
ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេលីការបាា ន់ស្ថាម នគណង្ខេនយយនឹ�ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��ឆូ្នាំំ
ម្រែដលការបាា ន់ស្ថាម នង្ខេនាះក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុម្រែក្រុប និ�ក្ខុូ��រយៈង្ខេពលណ្តាមួយម្រែដល
រ��លបាះពាល់។
ការបាា ន់ស្ថាម ន និ�ការវនិិចឆ័យគណង្ខេនយយសំខាន់ៗ ម្រែដលក្រុត្ថុវូបាន
អន�វត្ថុីង្ខេ�ក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ដ�ចជាការបាា ន់ស្ថាម ន
ចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលអាចក្រុបម�លបានសក្រុម្គាប់ក្រុបាក់្ខុក្ខុមចី ក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុ
ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនារំបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា។

៦.៣. ការប្រតិតូិពិីនិិតិយអេដ្ឋាយស់វនិកមិមផ្ទៃផៃកុ�ង
ទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូសំខាន់ៗរបស់នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� គឺក្រុត្ថុវូរាយការណ៍
ង្ខេ�គណៈក្ខុម្គាម ធិការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីតិាម ន�វលទិធ�លម្លៃនការវាយត្ថុម្លៃមៃ
ង្ខេលីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� កំ្ខុណត់្ថុក្រុតាហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�គណង្ខេនយយ ការក្រុគប់ក្រុគ�
ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីតិាម និ�ក្រុបព័នធដំង្ខេណីរការទិនិន័ូយ។

ចំង្ខេពាះរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�គណង្ខេនយយ នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ� ុ
ក្ខុូ��ង្ខេធើីការពិនិត្ថុយង្ខេលីម្រែ�កូ្ខុសំខាន់ៗ ម្រែដលរមួម្គាន៖

• ការបញ្ញច�លគណង្ខេនយយ និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការចំណ្តាយ
• ក្រុបព័នធ eAres core banking 
• ការង្ខេ��ុ�ផុ្លាត់្ថុគណនីតារា�ត្ថុ�លយការ
• ការង្ខេ��ុត្ថុផុ្លាត់្ថុចំនួនស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុរបស់ធនាគារ
• ការគណនាង្ខេ�ី�វញិង្ខេលីតារា�ត្ថុ�លយការ និ�គណនីចំណ� ល-

ចំណ្តាយ
• ធាត្ថុ�ក្ខុូ��តារា�ត្ថុ�លយការ និ�គណនីចំណ� ល-ចំណ្តាយ
• ចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុម្លៃនក្រុបាក់្ខុក្ខុមចី និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំន
• របាយការណ៍តាមកាលកំ្ខុណត់្ថុម្រែដលបាន�ក់្ខុជ្យ�នធនាគារជាតិ្ថុ

ម្លៃន ក្ខុមព�ជា។
ង្ខេលីសពីង្ខេនះ នាយក្ខុ�ឋ នសវនក្ខុមមម្លៃ�កុ្ខុូ�� ង្ខេធើីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលីការក្រុគប់                               
ក្រុគ� ក្រុទិពយអសក្ខុមម ការក្រុគប់ក្រុគ�ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ ការក្រុគប់ក្រុគ�ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ    
និ�ក្រុបព័នធដំង្ខេណីរការទិនិន័ូយ។

៧.  អេគាលនិិអេយាបាយ និិតិិវធីិ និិង�ំអេណីៈរការផ្ទៃនិការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យ
៧.១.  គណៈៈកមាំម ធិការហានិិភី�យ
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុគណៈក្ខុម្គាម ធិការហានិភ័ិយ (Risk Management 

Committee (RMC)) កាលពីម្លៃថិាទិ១ី២ ម្រែខត្ថុ�� ឆូ្នាំ២ំ០១៨ ង្ខេហិយីបាន
បី�រង្ខេ�ជា គណៈក្ខុម្គាម ធិការក្រុទិពយសក្ខុមម បំណ� ល និ�ហានិភ័ិយ (Asset 

& Liability and Risk Board Committee (ARBC)) កាលពី
ម្លៃថិាទិ០ី៦ ម្រែខក្ខុក្ខុើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ង្ខេដីមីធីានាថា ក្ខុមមវត្ថុា�រមួក្ខុូ��ការរក្ខុាភាព

ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូម្លៃនហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ក៏្ខុដ�ចជាការង្ខេជ្យៀសវា�សក្ខុមមភាព
ណ្តាមយួម្រែដលអាចនឹ�គំរាមកំ្ខុម្រែហិ�ដល់ង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះរបស់ធនាគារ។

�.  លេគាល�ំណៈង
ង្ខេគាលបំណ�របស់ ARBC គឺង្ខេដីមី៖ី
• ជួ្យយក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលីក្រុក្ខុបខណឌ ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិ- 

ភ័ិយរបស់ធនាគារ និ�តាម�នការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
ការក្ខុូ��ធនាគារទាំ�ំម�ល។

• តាម�នការក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� ល ឬង្ខេ�េ�ពីង្ខេនះ
ម្រែដលកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។ គណៈក្រុគប់ក្រុគ� អាចសួរ
ង្ខេ�បល់ពី ARBC ឬសម្គាជិ្យក្ខុរបស់ ARBC ក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំកិ្ខុចចការ
ណ្តាមយួ�ក់្ខុជ្យ�នក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។

• រក្ខុាភាពក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូម្លៃនហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ក្រុពមទាំ�ំង្ខេលីក្ខុក្ខុមពស់ 
ង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះរបស់ធនាគារ។ 

ខ.  សម្មា�ិ�ភា�
ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល បង្ខេ�ើីត្ថុ ARBC ង្ខេ�យម្រែត្ថុ�តា�ំអភិិបាលឯក្ខុរាជ្យយ
មយួរ �បឱ្យយង្ខេធើីជាក្រុបធាន។ សម្គាជិ្យក្ខុថូាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ជាន់ខពស់មយួរ �ប ង្ខេធើីជា                    
ង្ខេលខាធិការរបស់ ARBC។ បា�ម្រែន ី ង្ខេលខាធិការព�ំម្គានសិទិធងិ្ខេបាះង្ខេឆូ្នាំត្ថុ   
ង្ខេ�យី។  

គ.  សិទុធិ�ំណ្តាចុះ
ARBC ទិទិលួសិទិធអំិណ្តាចពីក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលក្ខុូ��ការ៖
• ង្ខេធើីការង្ខេស�ីបអង្ខេ�ើត្ថុង្ខេលីបញ្ជាា ណ្តាមយួក្ខុូ��ធនាគារ ដ�ចម្គានម្រែច�ក្ខុូ��

លក្ខុេនីិក្ខុៈរបស់គណៈក្ខុម្គាម ធិការង្ខេនះ។
• ស្ថាក្ខុសរួព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលខៃួនក្រុត្ថុវូការ ពីនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុរបស់ធនាគារ។
• ទិទិលួបានង្ខេ�បល់ម្រែ�កូ្ខុចាប់ និ�/ឬ វជិាា ជី្យវៈង្ខេ�េ�ៗពីខា�ង្ខេក្រុ�  

និ�ម្រែត្ថុ�តា�ំអូក្ខុពិង្ខេក្រុគាះង្ខេ�បល់ណ្តាមយួ ពាក់្ខុព័នធនឹ�អន�ស្ថាសន៍ 
ឬការរបស់នាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ ង្ខេលីកិ្ខុចចការណ្តាមយួម្រែដលម្គានម្រែច�ក្ខុូ�� 
លក្ខុេនីិក្ខុៈរបស់គណៈក្ខុម្គាម ធិការង្ខេនះ។

ឃ.  ទំុនួិលខះសប្រត្តវូ

ង្ខេ��តាមង្ខេគាលបំណ� និ�សិទិធអំិណ្តាចរបស់ ARBC ម្រែដលបាន
ម្រែច�ខា�ង្ខេលី ភារកិ្ខុចចរបស់ ARBC រមួម្គានជាអាទិ�៖

មះខងារ ALCO៖
• ពិនិត្ថុយង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុទិពយសក្ខុមម/បំណ� ល របស់ធនាគារ និ�

ធានាថា ម�លនិធិរបស់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេ�យក្រុសបតាម
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយរបស់ធនាគារ។

• ពិនិត្ថុយង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនា ំ សីីពីក្ខុក្រុមិត្ថុ/អន�បាត្ថុម្លៃនការទិទិលួ យក្ខុ
ហានិភ័ិយហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ (ដ�ចជា LCR អស្ថាធនភាព 
LDR....) និ�ម�ខងាររត្ថុនាគារ ក្រុពមទាំ�ំការបំង្ខេពញការងាររបស់
ពួក្ខុង្ខេគង្ខេធៀបង្ខេ�នឹ�ក្ខុក្រុមិត្ថុកំ្ខុណត់្ថុ។

• ពិនិត្ថុយនិនូាការទិ�ីារ ពាក់្ខុព័នធនឹ�ការបង្ខេ�ើីត្ថុ�លិត្ថុ�ល និ�អក្រុតា
ង្ខេ�ង្ខេលីទិ�ីារ (ដ�ចជា អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្ខុមចី និ��លិត្ថុ�លបង្ខេញ្ញញី ម្លៃថិៃ
ង្ខេសវាង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ង្ខេស្ថាហិូ�យង្ខេ�េ�ៗ) ម្រែដលម្គាន�លបាះពាល់
ង្ខេលីការក្រុបក្ខុបអាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារ។

• ពិនិត្ថុយម្រែ�នការថិវកិារបស់ធនាគារ និ�ការបំង្ខេពញការងារ/សមិទិធ- 
�ល ង្ខេធៀបនឹ�ម្រែ�នការថិវកិា។

• ពិនិត្ថុយ និ�តាម�ន �លបាះពាល់ង្ខេលីតារា�ត្ថុ�លយការ គណនី
ចំណ� ល-ចំណ្តាយ និ�ង្ខេលីសនុនីយភាព ម្រែដលជាលទិធ�លម្លៃន
ការផ្លាៃ ស់បី�រយ�ទិធស្ថាក្រុសវីនិិង្ខេ�គ និ�ឥរ�ិបថិរបស់អតិ្ថុថិិជ្យន 
ក៏្ខុដ�ចជា ការង្ខេ��ីច�ះម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ និ�ទិហំិ�ំលិត្ថុ�លរបស់ធនាគារ រមួ
ទាំ�ំ�លិត្ថុ�លឥណពនធ និ�ឥណទាំន។

• ពិនិត្ថុយ និ�តាម�ន ស្ថាា នភាពអន�វត្ថុរីបស់ធនាគារ ង្ខេដីមីធីានា
ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ�ា �ង្ខេពញង្ខេលញ តាមលក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូនីយត្ថុក្ខុរ និ�
លក្ខុេខណឌ របស់ប�គាលពាក់្ខុព័នធង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ។

មះខងារប្រគ�់ប្រគងហានិិភ័ិយ៖
• កំ្ខុណត់្ថុ ពិនិត្ថុយ និ�វាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយរបស់ធនាគារ ក្រុពមទាំ�ំ

បាា ន់ស្ថាម ន�លបាះពាល់ម្លៃនហានិភ័ិយង្ខេនាះមក្ខុង្ខេលីធនាគារ។ ហានិ-      
ភ័ិយម្រែដលម្គានភាគរយអាចង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានខពស់ និ�អាចម្គាន�លបាះ 
ពាល់ខាៃ �ំដល់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូម្គានការយក្ខុចិត្ថុទីិ�ក្ខុ�បម្រែនាម។

• ពិនិត្ថុយរបាយការណ៍ម្លៃនម�ខងារក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយរបស់ធនាគារ 
និ�ការអន�វត្ថុងី្ខេ�យគណៈក្រុគប់ក្រុគ� របាយការណ៍ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ� ុ
ក្ខុូ�� និ�អន�ស្ថាសន៍ ង្ខេដីមីធីានាក្រុបសិទិធភាពក្រុគប់ក្រុគាន់ជារមួ។

• ធានាថា ហានិភ័ិយម្រែដលពាក់្ខុព័នធ ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ� និ�តាម�ន
សក្រុម្គាប់សក្ខុមមភាពអាជី្យវក្ខុមមក្រុគប់ម្រែបបម្រែ�ន។

• ធានាថា ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលម្គានការមិនបំង្ខេពញតាមក្ខុក្រុមិត្ថុម្រែដលបាន
កំ្ខុណត់្ថុ ក្រុត្ថុវូម្គានសក្ខុមមភាពម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូជាបនុាន់។

• ពិនិត្ថុយង្ខេលី ទិសេនៈ យ�ទិធស្ថាក្រុស ី និ�ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយហានិភ័ិយ 
ម្រែដលបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ី និ�ម្រែណនាងំ្ខេ�យគណៈក្រុគប់ក្រុគ� ក្រុពមទាំ�ំ
ធានាថា ទិសេនៈ យ�ទិធស្ថាក្រុសី និ�ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយទាំ�ំង្ខេនាះ
អន�ង្ខេ�មតាមង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�ស្ថាា នភាពហានិភ័ិយជា
រមួរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័ិយ ក្ខុូ��ន័យទិ�លំទិ��យបំ��ត្ថុ គឺ
រាប់បញ្ញច�លទាំ�ំ ហានិភ័ិយទិ�ីារ ហានិភ័ិយឥណទាំន ហានិភ័ិយ
សនុនីយភាព ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
តាម ម្រែដលទាំ�ំង្ខេនះបញ្ញច�លគូា ម្គានវសិ្ថាលភាពក្រុគបដណីប់ង្ខេលី
ហានិភ័ិយខា�ង្ខេក្រុកាម៖
- ហានិភ័ិយអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ
- រ �បិយប័ណណ និ�ហានិភ័ិយអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ
-  ហានិភ័ិយបង្ខេចចក្ខុវទិិា
- ហានិភ័ិយក្ខុូ��ការសី្ថារង្ខេ��ីវញិពីង្ខេក្រុគាះមហិនរីាយ
- ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
- ហានិភ័ិយង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះ
- ហានិភ័ិយម្លៃនភាពក្រុបកួ្ខុត្ថុក្រុបម្រែជ្យ�
- ហានិភ័ិយម្រែ�កូ្ខុចាប់
-  ហានិភ័ិយក្ខុូ��ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ
- ហានិភ័ិយស�វត្ថុាិភាព ស�ខភាព បរសិ្ថាា ន
- ហានិភ័ិយវនិិង្ខេ�គ
- ហានិភ័ិយក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយសក្ខុមម
- ហានិភ័ិយង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុម្រែដលសក្ខុីិសមនឹ�អាជី្យវក្ខុមម និ�ម្រែដល

អាចរក្ខុង្ខេ�ីញម�ីម្គាើ ល។
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• ពិនិត្ថុយវធីិស្ថាក្រុសកំី្ខុណត់្ថុ និ�វាស់ម្រែវ�ហានិភ័ិយ។
• ង្ខេគារពង្ខេ�យយក្ខុចិត្ថុទីិ�ក្ខុ�ក់្ខុង្ខេលីង្ខេគាលការណ៍អភិិបាលកិ្ខុចច និ�

ក្រុក្ខុមក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិម្រែដលលបំិ��ត្ថុ។
• ង្ខេរៀបរាប់លមិិត្ថុង្ខេ�ចំណ� ចម្រែដលគបីីច�ះ�ាយក្ខុូ��របាយការណ៍

ក្រុបចាឆូំ្នាំរំបស់ធនាគារ ពាក់្ខុព័នធសក្ខុមមភាពរបស់ ARBC។

ង.  ការប្រ��ះំ
បនុាប់ពី ARBC ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ី ក្រុបធាន ARBC បានង្ខេកាះក្រុបជ្យ�ំ 
ARBC ជាង្ខេលីក្ខុដំប�� ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ០ី៤ ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ង្ខេដីមីពិីភាក្ខុា 
និ�ពិនិត្ថុយង្ខេលីកិ្ខុចចការមួយចំនួនម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�បញ្ជាា ហានិភ័ិយ 
ដ�ចជាហានិភ័ិយឥណទាំន ហានិភ័ិយសននីុយភាព ហានិភ័ិយទិ�ីារ 
ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ហានិភ័ិយក្ខុូ��ការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ក្រុពមទាំ�ំ
កិ្ខុចចការសីីពីក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� ល ដ�ចជាស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្រុបចាឆូំ្នាំ ំ
និ�លក្ខុេណៈម្លៃន�លិត្ថុ�ល និ�ការកំ្ខុណត់្ថុត្ថុម្លៃមៃ។ គណៈក្ខុម្គាម ធិការង្ខេនះ 
បានក្ខុត់្ថុក្រុតាទិ�ក្ខុន�វរបាយការណ៍ និ�បាន�ីល់អន�ស្ថាសន៍ឱ្យយគណៈ
ក្រុគប់ក្រុគ�តាម�នឱ្យយបានជាប់�ប់ង្ខេលីកិ្ខុចចការនីមយួៗ និ�ជ្យ�នដំណឹ�
អំពីកិ្ខុចចការសំខាន់ៗដល់ ARBC ក្ខុូ��ការក្រុបជ្យ�ំង្ខេលីក្ខុង្ខេក្រុកាយ។ ក្ខុូ��
ឆូ្នាំ២ំ០២០ ARBC បានជួ្យបក្រុបជ្យ�ំចំនួន ៤ ង្ខេលីក្ខុ ង្ខេដីមីអីន�ម័ត្ថុង្ខេលី
អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុថិមី ម្លៃថិៃ�លិត្ថុ�ល និ�ង្ខេសវាក្ខុមម ក្រុបធានបទិពាក់្ខុព័នធនឹ�
ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� ល ក្រុពមទាំ�ំកិ្ខុចចពាក់្ខុព័នធនឹ�ហានិភ័ិយ។

 ចុះ.  ការលេធិើ�របាយការណ៍ៈ
ក្រុបធាន ARBC ក្រុត្ថុវូង្ខេធើីបចច�បីនូភាព �ីល់ង្ខេ�បល់ និ�ម្រែណនាំ
ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ង្ខេលីរាល់សក្ខុមមភាព និ�កិ្ខុចចការម្រែដលសាិត្ថុង្ខេក្រុកាមទិនួំល
ខ�សក្រុត្ថុវូក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយរបស់ខៃួន។ ង្ខេ�បល់ទាំ�ំង្ខេនាះអាចក្ខុូ��ទិក្រុម�់ជា
កំ្ខុណត់្ថុង្ខេហិត្ថុ�កិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំជា�យលក្ខុេណ៍អក្ខុេរ ឬជាការរាយការណ៍ង្ខេ�យ
ផុ្លាល់ម្គាត់្ថុង្ខេ�ក្ខុូ��កិ្ខុចចក្រុបជ្យ�ំក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។

៧.២. បញីី្ញផ្ទៃនិអេគាលនិអេយាបាយ និិងនីិតិិវធីិប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យ
ធនាគារ បានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ ម្រែដល�ីល់
ជា ក្រុក្ខុបខណឌ ទិ�ង្ខេ�ម្លៃនស�់ី�រ ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ សក្រុម្គាប់ង្ខេ��ង្ខេលីក្ខុូ��
សក្ខុមមភាពក្រុបចាមំ្លៃថិា ង្ខេដីមីីសង្ខេក្រុមចន�វង្ខេគាលបំណ�របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ ក្ខុូ��
ការកំ្ខុណត់្ថុ វាយត្ថុម្លៃមៃ តាម�ន ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�កាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយ 
និ�ការខាត្ថុប�់ម្រែ�កូ្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ។ វធីិស្ថាក្រុសកី្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយក្រុត្ថុវូបាន
បង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�យអន�ង្ខេ�មតាមចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិម្លៃនក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុ
ក្ខុមព�ជា។

ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយរបស់ធនាគារ ង្ខេ�ះក្រុស្ថាយន�វហានិ- 
ភ័ិយដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖ 

៧.២.១.  ហានិិភី�យទី្ធផារ 
ហានិភ័ិយម្លៃនការខាត្ថុប�់ម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�យស្ថារការម្រែក្រុបក្រុបលួម្លៃនក្រុទិពយ    
សក្ខុមមជាក្រុបាក់្ខុង្ខេដីមទិ�ន និ�ទិ�ីារហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ ហានិភ័ិយទិ�ីារ រមួម្គាន 
ហានិភ័ិយអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ ហានិភ័ិយអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ ហានិភ័ិយភាគទិ�ន 
(equity risk) និ�ហានិភ័ិយ�លិត្ថុ�លទិនិំញ។

៧.២.២.  ហានិិភី�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រស់លួ 
ក្ខុូ��ស្ថាា នភាពទិី�ារណ្តាមួយ ហានិភ័ិយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួ ជា
ហានិភ័ិយម្រែដលអាចង្ខេធើីឱ្យយធនាគារមិនអាចបំង្ខេពញកាត្ថុពើកិ្ខុចចរបស់ខៃួន
បាន ឬមិនអាចម្គានការធ�ក្រុស្ថាល ឬអាចក្រុបឈ្នះមនឹ�ស្ថាា នភាពមួយ
ម្រែដលអាចនាឱំ្យយធនាគារក្រុត្ថុវូសម្គាជិ្យក្ខុទិ�ីារង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាបំពាន
កាត្ថុពើកិ្ខុចចស�ក្រុបាក់្ខុរបស់ខៃួន។ ហានិភ័ិយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួ ក្រុត្ថុវូ
ពិចារណ្តាង្ខេលីស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុរ �បិយបណណបី�រក្រុបាក់្ខុក្ខុូ�� និ�ង្ខេក្រុ�ក្រុសកុ្ខុ ក៏្ខុដ�ចជា
រ �បិយបណណង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ ឬក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលធនាគារកំ្ខុព��ជួ្យញដ�រ។

៧.២.៣.  ហានិិភី�យឥណៈទានិ 
ហានិភ័ិយឥណទាំន ជាហានិភ័ិយម្លៃនការខាត្ថុប�់ ម្រែដលបណី្តាលមក្ខុពី
អូក្ខុខចី ឬភាគីម្លៃដគ� មិនបានបំង្ខេពញកាត្ថុពើកិ្ខុចចបំណ� ល ឬកាត្ថុពើកិ្ខុចចម្លៃន
កិ្ខុចចសនារបស់ខៃួន។ 

៧.២.៤.  ហានិិភី�យប្របតិិបតិិិការ 
ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ជាហានិភ័ិយម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�យស្ថារភាពមិន
ក្រុគប់ក្រុគាន់ ឬ ភាពបរាជ័្យយ ម្លៃននីតិ្ថុវធីិម្លៃ�កុ្ខុូ�� ប�គាលិក្ខុ ក្រុបព័នធម្លៃ�កុ្ខុូ�� ឬ
ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ពីខា�ង្ខេក្រុ�។

៧.២.៥.  ហានិិភី�យផ្ទៃនិការមិិនិប្របតិិបតិិិតាមិ 
ហានិភ័ិយម្លៃនការមិនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម ជាហានិភ័ិយ�ៃ�វគតិ្ថុយ�ត្ថុី រដឋបាល 
ឬទិណឌ ក្ខុមមវន័ិយ ម្រែដលនាឱំ្យយខាត្ថុប�់ខាៃ �ំម្រែ�ូក្ខុហិិរញ្ញញវត្ថុា� ឬខ�ចខាត្ថុ
ង្ខេក្ខុរ៍ �ង្ខេ�ម ះ ង្ខេ�យស្ថារការមិនអន�ង្ខេ�មតាមចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិ
ជាធរម្គានបទិ�ឋ នវជិាា ជី្យវៈ និ�សីលធម៌ ក្រុពមទាំ�ំបទិបីញ្ញញត្ថុីិជាក់្ខុ�ក់្ខុ
ណ្តាមួយម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យអាជំាធរទិី�ារ ពាក់្ខុព័នធនឹ�សក្ខុមមភាព
ធនាគារ និ�ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុពមទាំ�ំមិនអន�ង្ខេ�មតាមង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ 
និ�ការម្រែណនារំបស់អ�ាភាពង្ខេធើីង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមច។
ង្ខេ�យស្ថារធនាគារង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការត្ថុ�ចៗ និ�មិនស�វសម�គស្ថាម ញ បញ្ជាា
ហានិភ័ិយទាំំ�អស់ក្រុត្ថុូវបានយក្ខុមក្ខុពិភាក្ខុាផុ្លាល់រវា�សម្គាជិ្យក្ខុ
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិទាំ�ំអស់ ង្ខេក្រុកាមការតាម�នរបស់ ALCO & គណៈក្ខុម្គាម ធិការ
ហានិភ័ិយ (ARBC)។ 

៨.  ប្របពី�និធឯកសារ
៨.១.  ការពិីពីណ៌ៈនាស់អេងេបផ្ទៃនិវធិានិផ្ទៃផៃកុ�ង
ង្ខេដីមីីក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុបព័នធឯក្ខុស្ថារម្លៃ�ុក្ខុូ��របស់ធនាគារ នីតិ្ថុវធីិដំង្ខេណីរការ
ឯក្ខុស្ថារ ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី� សក្រុម្គាប់ជាវធិានក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�ឯក្ខុស្ថារ
ម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ។ នីតិ្ថុវធីិង្ខេនះ ម្គានង្ខេរៀបរាប់ចាស់�ស់ន�វឋានាន�ក្រុក្ខុម
ម្លៃនការ�ីល់ការអន�ញ្ជាញ ត្ថុ ក្ខុក្រុមិត្ថុស�វត្ថុាិភាព បញ្ញាីរក្ខុាទិ�ក្ខុ និ�វធីិស្ថាក្រុសី
កំ្ខុង្ខេទិចង្ខេចាល។
ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយរបស់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូអន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល 
ម�ននឹ�ង្ខេចញជា�ៃ�វការ។ ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្គានការម្រែក្រុបក្រុបលួអាជី្យវក្ខុមម ឬម្គាន
បចច�បីនូភាពបទិបីញ្ញញត្ថុីិ ម្រែដលត្ថុក្រុមវូឱ្យយម្គានការង្ខេធើីវងិ្ខេស្ថាធនក្ខុមម ឬ
និរាក្ខុរណ៍ន�វង្ខេគាលនង្ខេ�បាយណ្តាមួយ ក្រុត្ថុវូង្ខេសូីស�ំការអន�ម័ត្ថុពីក្រុក្ខុមុ 
ក្រុបឹក្ខុាភិិបាល។
ង្ខេដីមីីង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការក្រុបចាមំ្លៃថិាក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព និ�សក្ខុីិសិទិធ
ភាព នាយក្ខុ�ឋ នពាក់្ខុព័នធទាំ�ំឡាយ ក្រុត្ថុវូង្ខេរៀបចំនីតិ្ថុវធីិ និ�ង្ខេគាលការណ៍

ម្រែណនា ំ ង្ខេដីមីកី្រុគប់ក្រុគ�លំហិ�រការងាររបស់ពួក្ខុង្ខេគ និ�ង្ខេដីមីងី្ខេធើីការជាមយួ
អតិ្ថុថិិជ្យន។ នីតិ្ថុវធីិ និ�ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនាទំាំ�ំង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូអន�ម័ត្ថុង្ខេ�យ
នាយក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ ម�ននឹ��ក់្ខុង្ខេចញឱ្យយអន�វត្ថុ។ី
ឯក្ខុស្ថារក្រុបង្ខេភិទិទាំ�ំង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូពិនិត្ថុយ និ�ង្ខេធើីបចច�បីនភូាពឱ្យយបានទាំន់ង្ខេពល
ង្ខេវ� ង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីការម្រែច�ង្ខេ�ក្ខុូ��ឯក្ខុស្ថារនីមយួៗ។

៨.២. ការពិីពីណ៌ៈនាអេដ្ឋាយស់អេងេបពីីស់កមិមភាពីបណិៈ� �បណិាល

ពាក់្ខុព័នធនឹ�លក្ខុេខណឌ ត្ថុក្រុមវូនីយត្ថុក្ខុរ ឬត្ថុក្រុមវូការអាជី្យវក្ខុមម ប�គាលិក្ខុ
ទាំ�ំឡាយ បានទិទិួលការបណី� ះបណី្តាលសំខាន់ៗ ង្ខេដីមីីង្ខេធើីឱ្យយពួក្ខុ  
ង្ខេគកាៃ យជាធនធានម្គានក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ចំង្ខេពាះធនាគារ។ បនុាប់ពីង្ខេគាល 
នង្ខេ�បាយ នីតិ្ថុវធីិ និ�ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនាទំាំ�ំឡាយក្រុត្ថុវូបានអន�ម័ត្ថុ 
វគាបណី� ះបណី្តាលនឹ�ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំង្ខេ�ី�សក្រុម្គាប់ប�គាលិក្ខុពាក់្ខុព័នធ។ 
ង្ខេលីសពីង្ខេនះង្ខេ�ង្ខេទិៀត្ថុ ម្គានការបណី� ះបណី្តាលមួយចំនួនម្រែដលជាកាត្ថុពើ- 
កិ្ខុចចត្ថុក្រុមវូង្ខេ�យចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិនានា ក្រុត្ថុវូ�ល់ីជ្យ�នប�គាលិក្ខុជាក្រុបចាំ
តាមង្ខេពលកំ្ខុណត់្ថុ។ ដ�ង្ខេចះូ ធនាគារបានង្ខេរៀបចំវគាបណី� ះបណី្តាល និ�
កាលវភិាគសក្រុម្គាប់ប�គាលិក្ខុ ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
•  ប�គាលិក្ខុថិមី ក្រុត្ថុវូច�លរមួវគាម្រែណនា ំ ម្រែដលរមួម្គាន ការយល់ដឹ�ក្រុត្ថុសួៗ 

អំពីក្រុបវត្ថុីិរបស់ធនាគារ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយធនធានមន�សេ ការម្រែណនាំ
អំពីស�វត្ថុាិភាពព័ត៌្ថុម្គានវទិិា និ�ង្ខេសចក្ខុីីម្រែណនាអំំពី ការសំអាត្ថុក្រុបាក់្ខុ 
និ�ហិរិញ្ញញបីទាំនង្ខេភិរវក្ខុមម។

•  បនុាប់ពីង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ នីតិ្ថុវធីិ ឬង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនាទំាំ�ំ 
ឡាយ ក្រុត្ថុវូបានអន�ម័ត្ថុ នាយក្ខុ�ឋ នទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូ នឹ�ង្ខេរៀបចំវគា
បណី� ះបណី្តាល ឬម្រែចក្ខុរំម្រែលក្ខុ សក្រុម្គាប់និង្ខេ�ជិ្យត្ថុទាំ�ំអស់ ង្ខេដីមីី
ឱ្យយពួក្ខុង្ខេគបានយល់ដឹ�អំពីបចច�បីនូភាពម្លៃនអាជី្យវក្ខុមម និ�ពក្រុ�ឹ�
សមត្ថុាភាពក្ខុូ��ការបំង្ខេពញម�ខងាររបស់ពួក្ខុង្ខេគង្ខេ�យអន�ង្ខេ�មតាម
បទិបញ្ជាា ម្លៃ�កុ្ខុូ��។

•  នាយក្ខុ�ឋ នទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូ នឹ��ល់ីវគារលឹំក្ខុង្ខេ��ីវញិ ង្ខេលីក្រុបធានបទិ
ពិង្ខេសសៗ ដ�ចជា AML/CFT និ�ម្រែ�នការនិរនីរភាពអាជី្យវក្ខុមម 
(BCP) មួយឆូ្នាំមំ�ីជាង្ខេរៀ�រាល់ឆូ្នាំ ំឬក្ខុូ��ក្ខុរណីម្គានការម្រែក្ខុម្រែក្រុប ឬង្ខេធើី
បចច�បីនភូាពម្លៃនង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ AML/CFT ឬម្រែ�នការ BCP។ 
ម្រែ�នការបណី� ះបណី្តាលង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំង្ខេ��ីង្ខេដីមីធីានាការអន�- 
ង្ខេ�មជាអតិ្ថុបរម្គាតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិរបស់ធនាគារជាតិ្ថុ ម្លៃនក្ខុមព�ជា។

៩.  ដែផនិការយថាភាពីនិិងការសាកលបង
៩.១.  បញីី្ញអេ�ម �ការរកអេ�ីញសំ់ខាន់ិៗផ្ទៃនិការវាយតិផ្ទៃមិៃហានិិភី�យ
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិង្ខេដីមីសីង្ខេក្រុមចបានន�វ
ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព។ ការរក្ខុង្ខេ�ីញសំ-
ខាន់ៗម្រែដលធនាគារក្រុបឈ្នះមម�ខក្ខុូ��អាជី្យវក្ខុមម អាចរមួម្គានឥណទាំន 
សននីុយភាព ស្ថាធនភាព ក្រុបព័នធព័ត៌្ថុម្គាន ដំង្ខេណីរការបង្ខេចចក្ខុង្ខេទិស ប�គាលិក្ខុ 
និ�វបិត្ថុីិខា�ង្ខេក្រុ� ម្រែដលអាចប�ើភាពបរាជ័្យយ ឬការរខំាន ដល់អាជី្យវក្ខុមម។ 
តាមរយៈការរក្ខុឱ្យយង្ខេ�ីញន�វហានិភ័ិយចមី�ៗទាំ�ំង្ខេនះង្ខេ�ក្ខុូ��អាជី្យវក្ខុមម
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុម្រែ�នការយ�ទិធស្ថាក្រុសកី្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ក៏្ខុដ�ចជាសក្ខុមមភាពបងាើ រ 
និ�ង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុប ង្ខេដីមីកីាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការធនាគារ។

មិនម្គានបញ្ជាា ទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�នឹ�ម្រែ�នការយថាភាពសក្រុម្គាប់ឆូ្នាំ ំ ២០២០ ង្ខេទិ។ 
ធនាគារបានង្ខេធើីការស្ថាក្ខុលី�ម�ីក្ខុូ��មួយឆូ្នាំជំាង្ខេរៀ�រាល់ឆូ្នាំ ំ ង្ខេហិីយមិន 

បានរក្ខុង្ខេ�ីញន�វបញ្ជាា ម្រែដលគួរឱ្យយក្រុពយួបារមភង្ខេនាះង្ខេទិ ពាក់្ខុព័នធនឹ�ការ
ខក្ខុខានមិនបានប�់ ឬអន�វត្ថុីកាត្ថុពើកិ្ខុចចរបស់ខៃួន។

៩.២.  បញីី្ញផ្ទៃនិអេគាលនិអេយាបាយ
ង្ខេដីមីកីាររកី្ខុចង្ខេក្រុមីន និ�និរនរីភាពរបស់ធនាគារ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយគនៃឹះ 
នីតិ្ថុវធីិ ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនានិំ�ម្រែ�នការសំខាន់ៗមយួចំនួន ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំ
និ�បង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីង្ខេដីមីទីិប់ទិល់នឹ�ហានិភ័ិយម្រែដលបានង្ខេលីក្ខុង្ខេ��ី និ�ង្ខេដីមីី
ធានានិរនរីភាពអាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារ។ ង្ខេ� ង្ខេអភីិឌីី ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ
ពាក់្ខុព័នធម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
• ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុគប់ក្រុគ�និរនភីាពអាជី្យវក្ខុមម កំ្ខុម្រែណ ០២ 
• នីតិ្ថុវធីិសីីពីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� កំ្ខុម្រែណ ០២
• សក្ខុមមភាពង្ខេក្រុត្ថុៀមសក្រុម្គាប់ការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបង្ខេ�នឹ�វរី �ស ក្ខុ�រ ា�ណ្តា កំ្ខុម្រែណ ០១
• ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយសននីុយភាព កំ្ខុម្រែណ ០១
• ង្ខេសចក្ខុីីម្រែណនា ំសីីពីការក្រុគប់ក្រុគ�ស�វត្ថុាិភាពស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ កំ្ខុម្រែណ ០៣
• ម្រែ�នការ និ�នីតិ្ថុវធីិសី្ថារង្ខេ��ីវញិពីង្ខេក្រុគាះមហិនរីាយព័ត៌្ថុម្គានវទិិា 
• នីតិ្ថុវធីិបក្រុម�ុ និ�សី្ថារទិនិន័ូយ

ធនាគារក៏្ខុកំ្ខុព��សាិត្ថុក្ខុូ��ដំង្ខេណីរការបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�នីតិ្ថុវធីិ
ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុង្ខេដីមីតី្ថុក្រុម�់ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ�� និ�ឧបក្ខុរណ៍ង្ខេដីមីកី្រុគប់ក្រុគ�
ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ម្រែដលមិនបានរពឹំ�ទិ�ក្ខុ។

៩.៣.   ដែផនិការនិិរនិិភាពីអាជីីវកមិម
ធនាគារបានបង្ខេ�ើីត្ថុម្រែ�នការនិរនរីភាពអាជី្យវក្ខុមម (BCP) ម្រែដលក្រុត្ថុវូបាន
អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិី២៣ ម្រែខឧសភា ឆូ្នាំ២ំ០១៩។ 
BCP ម្គានង្ខេគាលបំណ�ធានាការបនីអាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារក្ខុូ��អំ��� 
និ�ង្ខេក្រុកាយស្ថាា នភាពសនុនីយភាពម្រែដលង្ខេក្រុគាះថូាក់្ខុ ការរំខានគួរឱ្យយ
ក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ ភាពបរាជ័្យយម្លៃន ឬង្ខេក្រុគាះមហិនរីាយ ម្រែដលអាចបាះពាល់ដល់
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការធមមតារបស់ធនាគារ។ BCP រមួម្គានម្រែ�នការសំខាន់ៗចំនួន 
៣ ម្រែដលរមួម្គាន ម្រែ�នការយថាភាពសននីុយភាព ម្រែ�នការយថាភាពថិវកិា 
និ�ម្រែ�នការង្ខេ�ះក្រុស្ថាយវបិត្ថុីិ និ�យថិភាពព័ត៌្ថុម្គានវទិិា។
ក្ខុូ��ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្គានង្ខេសណ្តារយីា�ចំនួន ៦ ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម ក្រុត្ថុវូបាន�ក់្ខុ
ស្ថាក្ខុលី�សក្រុម្គាប់ដំង្ខេណីរការ៖
• ង្ខេធើីង្ខេត្ថុសសីក្ខុលី�សី្ថារង្ខេ��ីវញិន�វទិនិន័ូយបំរ ��
• ម្រែ�នការជ្យង្ខេនៃ�សពីអគាិភ័ិយ
• ច�ចល / ភាពវកឹ្ខុវរម្រែ�កូ្ខុស�ីវលិ
• ការមិនអាចច�លង្ខេ�ទិសូី្ថាក់្ខុការក្ខុណី្តាលបាន
• អំង្ខេពីបៃន់
• ការ�ុ�ះង្ខេ��ីម្លៃនជំ្យ�ឺក្ខុ�វដី-១៩។
ជាការង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបង្ខេ�នឹ�ការ�ុ�ះង្ខេ��ីម្លៃនជំ្យ�ឺក្ខុ�វដី-១៩ និ�ក្ខុូ��ការច�លរមួ
ចំម្រែណក្ខុជាមយួរាជ្យរ�ឋ ភិិបាលក្ខុមព�ជា ង្ខេដីមីកីារពារជំ្យ�ឺក្ខុ�វដី-១៩ គណៈ
ក្រុគប់ក្រុគ�របស់ធនាគារ ង្ខេអភីិឌីី  បានអន�ម័ត្ថុង្ខេលីការអន�វត្ថុ ី BCP ក្ខុូ��
បរបិទិវរី �សក្ខុ�រ ា�ណ្តា ង្ខេ�យការបំម្រែបក្ខុទិតីា�ំង្ខេធើីការរបស់ប�គាលិក្ខុ ក៏្ខុដ�ចជា
អន�វត្ថុកីារង្ខេធើីការពី�ះុ។ ធនាគារ ក៏្ខុបានចំណ្តាយថិវកិាជាង្ខេក្រុចីនវនិិង្ខេ�គ
ង្ខេលីបរកិាេ រព័ត៌្ថុម្គានវទិិា ង្ខេដីមីធីានាថានីតិ្ថុវធីីខា�ង្ខេលីង្ខេនះដំង្ខេណីរការង្ខេ�យ
រល�ន។ ង្ខេដីមីងី្ខេជ្យៀសវា� ការរ�ង្ខេក្រុគាះង្ខេលីក្រុបព័នធ និ�បណី្តាញព័ត៌្ថុម្គាន
វទិិា ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយព័ត៌្ថុម្គានវទិិា និ�នីតិ្ថុវធីិស�វត្ថុាិភាពថិមីមយួ ក្រុត្ថុវូបាន
អន�ម័ត្ថុង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៨ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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របាយការណ៍៍រ�ស់ប្រក្នុមុិប្រ�ឹក្នុាភិីបាល របាយការណ៍៍រ�ស់ប្រក្នុមុិប្រ�ឹក្នុាភិីបាល (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០

4០ 4១

ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលម្គានង្ខេសចក្ខុីីង្ខេស្ថាមនសេរកី្ខុរាយ ង្ខេធើីការបងាា ញជ្យ�នន�វ
របាយការណ៍របស់ខៃួន និ�របាយការណ៍ ហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ ធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-     
បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ ង្ខេ�កាត់្ថុថា (“ធនាគារ”) ម្រែដលបានង្ខេធើីសវន- 
ក្ខុមមរចួសក្រុម្គាប់កាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃថិាទិី៣១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ និ�សក្រុម្គាប់ការយិ
បរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់។

ធនាគារ
ធនាគារ ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា និ�ជាក្រុក្ខុមុហិូ�ន 
មហាជ្យនទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូម្គានក្ខុក្រុមិត្ថុ ម្រែដលបានច�ះបញ្ញាីង្ខេ�ក្រុក្ខុស�ួពាណិជ្យាក្ខុមម 
ង្ខេក្រុកាមអាជំាប័ណណពាណិជ្យាក្ខុមមង្ខេលខ ០០០០៧៥១៤ នាម្លៃថិាទិ ី៥ ម្រែខង្ខេមស្ថា ឆូ្នាំ ំ
២០១៦។
ធនាគារ ទិទិលួបានអាជំាប័ណណ ធនាគារឯក្ខុង្ខេទិស ពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
(“NBC”) ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ១ី៦ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ ង្ខេដីមីងី្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ជាធនាគារ
ឯក្ខុង្ខេទិស ង្ខេ�យម្គានស�ពលភាពអចិម្លៃ�នយ៍ី និ�ចាប់ង្ខេ�ីីមក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជា
�ៃ�វការង្ខេ�ម្លៃថិាទិ១ី១ ម្រែខក្ខុក្ខុើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៦។ ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៦ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 
ធនាគារ ទិទិលួបានអាជំាប័ណណ ធនាគារពាណិជ្យា ពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
និ�បានផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេ�ម ះពីធនាគារឯក្ខុង្ខេទិស ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ភីិ
អិលស�ី ង្ខេ�ជាធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ។
សក្ខុមមភាពចមី�របស់ធនាគារ រមួម្គានការង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេលីសក្ខុមមភាព 
អាជី្យវក្ខុមមធនាគារពាណិជ្យា និ�ការ�ល់ីន�វង្ខេសវាក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលពាក់្ខុព័នធ
ង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា។
ទិសូី្ថាក់្ខុការច�ះបញ្ញាីរបស់ក្រុក្ខុមុហិូ�នម្គានទិតីា�ំសាិត្ថុង្ខេ� អគារង្ខេលខ ១៣២ �ៃ�វ
ង្ខេលខ២៩៤ (ម្រែក្ខុ�មហាវថីិិក្រុពះនង្ខេរាត្ថុមី) សងាើ ត់្ថុទិង្ខេនៃបាស្ថាក់្ខុ ខណឌ ចំការមន 
រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា។

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ�
លទិធ�លហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ 
ឬ ខាត្ថុ និ�ចំណ� លសរ �បង្ខេ�េ�ៗ។

ភាគ�ភី
ព�ំម្គានការក្រុបកាស ឬ ការម្រែប�ម្រែចក្ខុភាគ�ភិ ង្ខេហិយីអភិិបាលមិនបានង្ខេសូីឲ្យយ
ម្គានការម្រែប�ម្រែចក្ខុភាគ�ភិសក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិង្ខេនះង្ខេទិ (២០១៩: គាម ន)។

ការខាតិបង់ដែ�លរពំី�ងទ្ធ�កអេលីឥណៈទានិនិិងប�អេរប្របទានិ
ង្ខេ�ម�នង្ខេពលង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
បានចាត់្ថុវធិានការម្រែដលម្គានម�ល�ឋ នសមរមយ ង្ខេដីមីបីញ្ជាា ក់្ខុថា វធិានការ
ទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�នឹ�ការល�បង្ខេចាលម្លៃនឥណទាំនអាក្រុក្ខុក់្ខុ ឬ ការទិទិលួស្ថាា ល់
សំវធិានធនសក្រុម្គាប់ការខាត្ថុប�់ឥណទាំនរពឹំ�ទិ�ក្ខុ  ង្ខេហិយីម្គានការង្ខេជ្យឿជាក់្ខុ
ថារាល់ឥណទាំនអាក្រុក្ខុក់្ខុ ក្រុត្ថុវូបានល�បង្ខេចាល ង្ខេហិយីសំវធិានធនក្រុគប់ក្រុគាន់
ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ��ីសក្រុម្គាប់ការខាត្ថុប�់ ម្រែដលរពឹំ�ទិ�ក្ខុង្ខេលីឥណទាំន និ�
ប�ង្ខេរក្រុបទាំន។
នាម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលព�ំបានដឹ�ពីង្ខេហិត្ថុ�ការណ៍
ណ្តាមួយម្រែដលនឹ�បណី្តាលឲ្យយចំនួនម្លៃនការល�បង្ខេចាលង្ខេលីឥណទាំនអាក្រុក្ខុក់្ខុ 

ឬ ការខាត្ថុប�់ឥណទាំនម្រែដលរពឹំ�ទិ�ក្ខុ ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ 
ម្គានលក្ខុេណៈមិនក្រុគប់ក្រុគាន់រហិ�ត្ថុដល់ក្ខុក្រុមិត្ថុជាស្ថារវនណី្តាមយួង្ខេនាះង្ខេទិ។

ប្រទ្ធពីយស់កមិម
ង្ខេ�ម�នង្ខេពលង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ធានាថា គណៈក្រុគប់ក្រុគ�បានចាត់្ថុវធិានការម្រែដលម្គានម�ល�ឋ នសមរមយ 
ង្ខេដីមីីបញ្ជាា ក់្ខុថាបណី្តាក្រុទិពយសក្ខុមមទាំ�ំអស់ ម្រែដលមិនអាចក្រុបម�លមក្ខុវញិ
បានង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការអាជី្យវក្ខុមមធមមតា ក្រុត្ថុវូបានកាត់្ថុបនាយឲ្យយង្ខេ�ង្ខេសមីនឹ�
ត្ថុម្លៃមៃម្រែដលគិត្ថុថានឹ�អាចក្រុបម�លបានជាក់្ខុម្រែស�ិ។
នាម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលព�ំបានដឹ�អំពីង្ខេហិត្ថុ�ការណ៍
ណ្តាមួយ ម្រែដលអាចង្ខេធើីឱ្យយត្ថុម្លៃមៃសនមត្ថុម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ ម្គានការភាន់ក្រុច� ំ ឬភាពមិនសមក្រុសបជាស្ថារវន ី
ង្ខេនាះង្ខេទិ។

វធីិសាប្រស់កំិណៈត់ិតិផ្ទៃមិៃ 
នាម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលព�ំបានដឹ�ពីស្ថាា នភាព
ណ្តាមួយ ម្រែដលបានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី និ�ង្ខេធើីឲ្យយបាះពាល់ដល់ការអន�វត្ថុវីធីិស្ថាក្រុសី
ម្រែដលម្គានក្ខុនៃ�មក្ខុក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមម ង្ខេ�ក្ខុូ��
របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារថាម្គានភាពមិនក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ និ�មិនសម 
ក្រុសបង្ខេនាះង្ខេទិ។

បំណៈ� លយថាភាពី និិងបំណៈ� លអេផសងៗអេទ្ធៀតិ
នាម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះ ព�ំម្គាន៖
(ក្ខុ) ការ�ក់្ខុបញ្ជាច កំ្រុទិពយសក្ខុមមណ្តាមយួរបស់ធនាគារ ម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ��ី

ចាប់តា�ំពីច��ការយិបរងិ្ខេចឆទិមក្ខុ ក្ខុូ��ការធានាចំង្ខេពាះបំណ� លរបស់
ប�គាលណ្តាមយួង្ខេ�យី ឬ

(ខ) បំណ� លយថាង្ខេហិត្ថុ�ណ្តាមួយម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ�ី�ចំង្ខេពាះធនាគារ ចាប់ 
តា�ំពីម្លៃថិាច��ការយិបរងិ្ខេចឆទិមក្ខុ ង្ខេក្រុ�អំពីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការអាជី្យវក្ខុមមធមមតា
របស់ធនាគារ ។ 

តាមមតិ្ថុរបស់ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ព�មំ្គានបំណ� លយថាង្ខេហិត្ថុ� ឬបំណ� លង្ខេ�េ�ៗ 
ង្ខេទិៀត្ថុរបស់ធនាគារ ម្រែដលក្រុត្ថុវូបំង្ខេពញ ឬអាចនឹ�ក្រុត្ថុវូបំង្ខេពញក្ខុូ��រយៈង្ខេពល 
១២ ម្រែខ បនុាប់ពីកាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ ម្រែដលនឹ�ង្ខេធើីឲ្យយម្គាន�លបាះ 
ពាល់ ឬអាចនឹ�បាះពាល់ជាស្ថារវនីដល់លទិធភាពរបស់ធនាគារក្ខុូ��ការ
បំង្ខេពញកាត្ថុពើកិ្ខុចចរបស់ខៃួន ដ�ចម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុ និ�ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលដល់
ម្លៃថិាកំ្ខុណត់្ថុ។

ការផ្លាៃ ស់់បូិរផ្ទៃនិអេហិតិ�ការណ៍ៈ 
នាម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលរបស់ធនាគារព�ំបានដឹ�ពី
ង្ខេហិត្ថុ�ការណ៍ណ្តាមយួ ម្រែដលព�ំទាំន់បានង្ខេ�ះក្រុស្ថាយង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ង្ខេនះ 
ឬ របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលនឹ�អាចបណី្តាលឲ្យយចំនួនតួ្ថុង្ខេលខណ្តាមយួ 
ម្រែដលបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្គានភាពមិនក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូង្ខេនាះ
ង្ខេទិ។

ប្របតិិបតិិិការមិិនិប្របប្រកតីិ
តាមមតិ្ថុរបស់ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល លទិធ�លម្លៃនការង្ខេធើី ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់
ធនាគារក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិហិិរញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេនះមិនម្គាន�លបាះពាល់ជាស្ថារវនី
ង្ខេ�យសក្ខុមមភាពក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ឬ ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ណ្តាមយួម្រែដលម្គានលក្ខុេណៈជា
ស្ថារវន ីនិ�មិនក្រុបក្រុក្ខុតី្ថុង្ខេនាះង្ខេទិ។

ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលក៏្ខុម្គានមតិ្ថុ��ម្រែដរថា ង្ខេ�ក្ខុូ��ចង្ខេនាៃ ះង្ខេពលចាប់ពីម្លៃថិាច��
ការយិបរងិ្ខេចឆទិ ដល់ម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះ ព�ំម្គានចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុសក្ខុមមភាព
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ឬ ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ណ្តាមយួម្រែដលម្គានលក្ខុេណៈជាស្ថារវន ី និ�មិន
ក្រុបក្រុក្ខុតី្ថុង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេទិី�ី ម្រែដលអាចនាឲំ្យយបាះពាល់ដល់លទិធ�លម្លៃនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
របស់ធនាគារក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលរបាយការណ៍ង្ខេនះបានង្ខេរៀបចំង្ខេទិីី�ង្ខេនាះ
ង្ខេទិ។

ប្រពី�តិិិការណ៍ៈអេប្រកាយកាលបរអិេចទ័្ធរាយការណ៍ៈ
ព�ំម្គានក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ជាស្ថារវនីង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�ង្ខេក្រុកាយកាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ 
ម្រែដលត្ថុក្រុមវូឲ្យយម្គានការ�ត្ថុក្រុត្ថុ�� ឬ និយ័ត្ថុភាព ង្ខេក្រុ�ពីក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ម្រែដល
បាន�ត្ថុក្រុត្ថុ��រចួង្ខេហិីយ ង្ខេ�ក្ខុូ��កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ម្រែដលភាា ប់ជាមួយនឹ�
របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនាះង្ខេទិ។

ប្រកមុិប្រប�កាភិីបាល
សម្គាជិ្យក្ខុក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលម្រែដលម្គានតំ្ថុម្រែណ�ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ 
និ�នាម្លៃថិាង្ខេចញរបាយការណ៍ង្ខេនះរមួម្គាន៖

លេ�ា � ត្តួនិាទុី
ង្ខេ�ក្ខុ វងស លេ�ប្រ� ក្រុបធានក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល

ង្ខេ�ក្ខុ ឡាវ លេ�ៀវចុះះង អន�ក្រុបធានក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល

ង្ខេ�ក្ខុ Zhao Wenqing សម្គាជិ្យក្ខុ

ង្ខេ�ក្ខុ ឡូូញ ផ្ទៃហ៊ុ សម្គាជិ្យក្ខុ

ង្ខេ�ក្ខុ Yu Yongshun សម្គាជិ្យក្ខុ

ចំដែណៈកហ៊ិ�និរបស់់ប្រកមុិប្រប�កាភិីបាល

អភិិបាលម្រែដលម្គានតំ្ថុម្រែណ�នាច��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ និ�កាន់កាប់ភាគហិូ�នរបស់
ធនាគារម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

 នាម្លៃថិាទិ ី៣១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០

% 
កាន់កាប់

ចំនួន
ភាគហិូ�ន

ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ង្ខេ�ក្ខុ វ�េ ង្ខេពក្រុជ្យ ៩៤.១៩% ៤,៨៦៦ ៧២,៩៩០,០០០

ង្ខេ�ក្ខុ ឡាវ ង្ខេអៀវច�� ៥.៨១% ៣០០ ៤,៥០០,០០០

១០០% 5,១66 ៧៧,49០,០០០

នាម្លៃថិាទិ ី៣១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ២០១៩

% 
ក្ខុាន់ក្ខុាប់

ចំនួន
ភាគហិូ�ន

ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ង្ខេ�ក្ខុ វ�េ ង្ខេពក្រុជ្យ ៩៤.១៩% ៤,៨៦៦ ៧២,៩៩០,០០០

ង្ខេ�ក្ខុ ឡាវ ង្ខេអៀវច�� ៥.៨១% ៣០០ ៤,៥០០,០០០

១០០% 5,១66 ៧៧,49០,០០០

ង្ខេក្រុ�ពីអភិិបាលម្រែដលបានបងាា ញខា�ង្ខេលីង្ខេនះ ព�ំម្គានអភិិបាលង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ
ម្រែដលបានកាន់កាប់ភាគហិូ�នង្ខេ�យផុ្លាល់របស់ធនាគារង្ខេនាះង្ខេទិ។ 

អំតិបុ្របអេយាជីន៍ិរបស់់ប្រកមុិប្រប�កាភិីបាល
ង្ខេ�ក្ខុូ��អំ���ការយិបរងិ្ខេចឆទិ និ�នាច��ការយិបរងិ្ខេចឆទិហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ ព�ំម្គាន
កិ្ខុចចក្រុពមង្ខេក្រុពៀ�ណ្តាមួយម្រែដលធនាគារជាគ�ភាគីម្គាេ � ម្រែដលក្ខុមមវត្ថុា�ម្លៃនកិ្ខុចច
ក្រុពមង្ខេក្រុពៀ�ង្ខេនាះអាច�ីល់លទិធភាពដល់សម្គាជិ្យក្ខុក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលណ្តា
មូ្គាក់្ខុឲ្យយទិទិលួបានន�វអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍តាមមង្ខេធាបាយង្ខេ�េ�ៗ ដ�ចជាការទិញិ
ភាគហិូ�ន ឬ លិខិត្ថុបំណ� លរបស់ធនាគារ ឬ ស្ថាជី្យវក្ខុមមដម្លៃទិង្ខេទិ។

ង្ខេ�ក្ខុូ��អំ���ការយិបរងិ្ខេចឆទិហិិរញ្ញញវត្ថុា� ព�ំម្គានសម្គាជិ្យក្ខុក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ណ្តាមូ្គាក់្ខុបានទិទិួល ឬ ម្គានសិទិធិទិទិួលបានន�វអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ណ្តាមួយ 
(ង្ខេក្រុ�ពីអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ ម្រែដលបានទិទិលួដ�ចបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�) តាមរយៈការច�ះកិ្ខុចចសនាង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេ�យធនាគារ ឬ ង្ខេ�យក្រុក្ខុមុ
ហិូ�នពាក់្ខុព័នធមួយជាមួយនឹ�ក្រុក្ខុមុហិូ�នម្រែដលសម្គាជិ្យក្ខុក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ង្ខេនាះជាសម្គាជិ្យក្ខុ ឬ ក៏្ខុជាមួយក្រុក្ខុមុហិូ�នម្រែដលសម្គាជិ្យក្ខុក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល
ង្ខេនាះជាសម្គាជិ្យក្ខុម្គាន�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម្រែ�កូ្ខុហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេក្រុចីន ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុការ
បងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។



របាយការណ៍៍រ�ស់ប្រក្នុមុិប្រ�ឹក្នុាភិីបាល (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០

42 43

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ស់ប្រតិវូរបស់់ប្រកមុិប្រប�កាភិីបាលអេលីរបាយការណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ�
ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលម្គានភារៈង្ខេធើីការអះអា�បញ្ជាា ក់្ខុថា របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�
បងាា ញន�វទិដិឋភាពពិត្ថុ និ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ម្លៃនស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារនា
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ក្រុពមទាំ�ំលទិធ�លហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់។ ង្ខេ�ក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលចាបំាច់ក្រុត្ថុវូធានាថា៖

(ក្ខុ)  អន�ម័ត្ថុន�វង្ខេគាលនង្ខេ�បាយគណង្ខេនយយម្រែដលសមក្រុសប ង្ខេ�យ 
ម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីការវនិិចឆ័យ និ�ការបាា ន់ក្រុបម្គាណ�ា �សមង្ខេហិត្ថុ��លនិ�
ក្រុប�ុក្រុបយ័ត្ថុ ូង្ខេហិយីង្ខេធើីការអន�វត្ថុន៍ីក្រុបក្ខុបង្ខេ�យស�ាតិ្ថុភាព។

(ខ) ង្ខេគារពតាមត្ថុក្រុមវូការបងាា ញស�់ី�ររបាយការណ៍ទាំក់្ខុទិ�នឹ�ហិិរញ្ញញ- 
វត្ថុា�អនីរជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា (“CIFRSs”) ឬក្រុបសិនង្ខេបីម្គានការខ�សម្រែបៃក្ខុ
ពីង្ខេនះ ង្ខេដីមីបីងាា ញភាពពិត្ថុនិ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ គឺក្រុត្ថុវូម្រែត្ថុបងាា ញនិ�ពនយល់
ឲ្យយបានចាស់�ស់ និ�កំ្ខុណត់្ថុបរមិ្គាណង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�។

(គ) ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយក្រុបព័នធដំង្ខេណីរការរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ និ�
រក្ខុាទិ�ក្ខុន�វបញ្ញាីគណង្ខេនយយឲ្យយបានក្រុគប់ក្រុគាន់ និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុបព័នធម្លៃន
ការក្រុគប់ក្រុគ�ម្លៃ�កុ្ខុូ��ឲ្យយម្គានក្រុបសិទិធភាព។ 

(�)  វាយត្ថុម្លៃមៃន�វលទិធភាពរបស់ធនាគារ  ក្ខុូ��ការបនីនិរនីរភាព អាជី្យវក្ខុមម 
ទិទិួល ខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីការ�ត្ថុក្រុត្ថុ��ព័ត៌្ថុម្គាន ក្រុបសិនង្ខេបីពាក់្ខុព័នធន�វ
បញ្ជាា ទាំ�ំ ឡាយម្រែដលទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�នឹ�និរនីរភាពអាជី្យវក្ខុមម និ�ង្ខេក្រុបី 
ក្រុបាស់ ម�ល�ឋ ននិរនីរភាពម្លៃនគណង្ខេនយយង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុអូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�
ម្គានបំណ�ច�់ជ្យក្រុមះ បញ្ញាី ផិ្លាក្ខុដំង្ខេណីរការធនាគារ ឬ គាម នជ្យង្ខេក្រុមីស
សមរមយដម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុង្ខេក្រុ�ពីង្ខេធើីម្រែបបង្ខេនះ និ�

(�) ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�ដឹក្ខុនាធំនាគារឲ្យយម្គានក្រុបសិទិធភាពង្ខេលីរាល់ង្ខេសចក្ខុីី
សង្ខេក្រុមច ម្រែដលម្គានស្ថារៈសំខាន់ទាំ�ំអស់ម្រែដលបាះពាល់ដល់សក្ខុមម- 
ភាពក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ដំង្ខេណីរការរបស់ធនាគារង្ខេហិីយក្រុត្ថុវូក្រុបាក្ខុដថា
កិ្ខុចចការង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូ បានឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំ�ា �ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�។ 

ក្រុក្ខុមុ ក្រុបឹក្ខុាភិិបាលធានាអះអា�ថា បានអន�វត្ថុនី�វរាល់ត្ថុក្រុមវូការ ដ�ចម្គានរាយ
ការណ៍ ខា�ង្ខេលីក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

ការអំនិ�មិ�តិអេលីរបាយការណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ�
ខំ�ំស�មអន�ម័ត្ថុង្ខេលីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលភាា ប់ង្ខេនះ ថាបានបងាា ញ
ន�វទិិដឋភាពពិត្ថុ និ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូម្លៃនស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ នាម្លៃថិាទិ ី
៣១ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ក្រុពមទាំ�ំលទិធ�លហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុរបស់
ធនាគារ សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ង្ខេ�យអន�ង្ខេ�មង្ខេ�តាម
ស�់ី�ររបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទាំក់្ខុទិ�នឹ�អនរីជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា។

តំិណាងឲ្យយប្រកមុិប្រប�កាភិីបាល

អេ�ក វងស អេពីប្រជី
ក្រុបធានក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល

រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា
ម្លៃថិាទិ២ី៩ ម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍រ�ស់សវនក្នុរឯក្នុរាជយ របាយការណ៍៍រ�ស់សវនក្នុរឯក្នុរាជយ (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)

មិតិិអេយាបល់
ង្ខេយី�ខំ�ំ បានង្ខេធើីសវនក្ខុមមង្ខេលីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ ធនាគារ ង្ខេអ
សូ្ថា-បាា ស�ីហិើិក្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ ង្ខេ�កាត់្ថុថា (“ធនាគារ”) ម្រែដលរមួម្គាន
របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�នាម្លៃថិាទិី៣១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ និ�
របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ និ�ចំណ� លលមិិត្ថុង្ខេ�េ�ៗ របាយការណ៍
បម្រែក្រុមបក្រុមលួម�លធន និ�របាយការណ៍លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ សក្រុម្គាប់ការយិ
បរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ និ�កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលីរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដល
រមួម្គាន ង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេ�េបង្ខេគាលនង្ខេ�បាយគណង្ខេនយយសំខាន់ៗ។

តាមមតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា��ីល់ន�វទិិដឋភាព
ពិត្ថុ នឹ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូម្លៃនស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារនាម្លៃថិាទិី៣១ ម្រែខធូ� 
ឆូ្នាំ២ំ០២០ក្រុពមទាំ�ំលទិធ�លហិិរញ្ញញវត្ថុា� និ�លំហិ�រទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុ សក្រុម្គាប់ការយិ
បរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ង្ខេ�យអន�ង្ខេ�មង្ខេ�តាម ស�់ី�ររបាយការណ៍
ទាំក់្ខុទិ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត្ថុា�អនីរជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា (“CIFRSs”)។

មូិលដ្ឋាា និផ្ទៃនិមិតិិអេយាបល់
ង្ខេយី�ខំ�ំបានង្ខេធើីសវនក្ខុមមង្ខេ�យអន� ង្ខេ�មង្ខេ�តាមសី�់�រអនីរជាតិ្ថុសីី
ពីសវនក្ខុមម ម្លៃនក្ខុមព�ជា (“CISAs”)។ ការទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ង្ខេយី�ខំ�ំ 
ង្ខេ��តាមស�់ីទាំ�ំង្ខេនាះ ក្រុត្ថុវូបានបរ�ិយបម្រែនាមង្ខេ�ក្ខុូ��ម្រែ�ូក្ខុម្លៃន ការ 
ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូរបស់សវនក្ខុរចំង្ខេពាះការង្ខេធើីសវនក្ខុមមង្ខេលីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� 
ម្លៃនរបាយការណ៍របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ។ ង្ខេយី�ខំ�ំម្គានភាពឯក្ខុរាជ្យយពីធនាគារង្ខេ�យ 
អន�ង្ខេ�មង្ខេ�តាមក្រុបកាសសិីពីក្រុក្ខុមសីលធម៌វជិាា ជី្យវៈរបស់គណង្ខេនយយក្ខុរ 
និ�សវនក្ខុរជំ្យនាញ ម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យរាជ្យរ�ឋ ភិិបាលម្លៃនក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុ
ក្ខុមព�ជា ង្ខេហិីយង្ខេយី�ខំ�ំក៏្ខុបានបំង្ខេពញន�វទិំនួលខ�សក្រុត្ថុវូខា�សីលធម៌ង្ខេ�េ� 
ង្ខេទិៀត្ថុរបស់ង្ខេយី� ង្ខេ�យក្រុសបង្ខេ�តាមត្ថុក្រុមវូការទាំ�ំង្ខេនះ។ ង្ខេយី�ខំ�ំង្ខេជ្យឿជាក់្ខុ
ថា ភិសិ�តា�សវនក្ខុមម ម្រែដលង្ខេយី�ខំ�ំបានទិទិលួ គឺក្រុគប់ក្រុគាន់ និ�សមក្រុសប 
ង្ខេដីមីជីាម�ល�ឋ នសក្រុម្គាប់មតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ។

ពី�ត៌ិមាំនិអេផសងអេប្រ�ពីីរបាយការណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� និិងរបាយការណ៍ៈរបស់់ស់វនិករ 
ព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ ម្រែដលទិទិលួបាននាកាលបរងិ្ខេចឆទិរបាយការណ៍សវនក្ខុរ 
រមួម្គាន របាយការណ៍របស់ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាល ម្រែដលបានបរ�ិយ ង្ខេ�ទិព័ំរ
ទិ៤ី០ ដល់ទិព័ំរទិ ី ៤២។ គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ម្គានទិនួំលខ�សក្រុត្ថុវូចំង្ខេពាះព័ត៌្ថុម្គាន
ង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ។
មតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ ង្ខេលីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�មិនក្រុគបដណីប់ង្ខេលី
ព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិ ង្ខេហិយីង្ខេយី�ខំ�ំក៏្ខុមិនបងាា ញង្ខេសចក្ខុីីសនូិ�ឋ នធានាអះអា�
ក្ខុូ��ទិក្រុម�់ណ្តាមយួង្ខេ�ង្ខេលីព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗង្ខេនះម្រែដរ។ 

ទាំក់្ខុទិនិនឹ�ការង្ខេធើីសវនក្ខុមមរបស់ង្ខេយី�ខំ�ំង្ខេលីរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ទិនួំល
ខ�សក្រុត្ថុវូរបស់ង្ខេយី�ខំ�ំ គឺការអានព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗង្ខេនះ ង្ខេហិយីពិចារណ្តា ថាង្ខេតី្ថុ
ព័ត៌្ថុម្គានទាំ�ំង្ខេនះ ម្គានភាពខ�សគូាជាស្ថារវនឬីង្ខេទិ ជាមយួនឹ�របាយការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�  ឬចំង្ខេណះដឹ� ម្រែដលទិទិួលបានក្ខុូ��ការង្ខេធើីសវនក្ខុមម ឬថាង្ខេតី្ថុ 
ព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗង្ខេនះ ម្គានកំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារវនីឬង្ខេទិ។ ង្ខេ��តាមការងារ        
ម្រែដលង្ខេយី�ខំ�ំបានង្ខេធើី ក្រុបសិនង្ខេបីង្ខេយី�ខំ�ំសនូិ�ឋ នថា ម្គានកំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារ-                           
វនចំីង្ខេពាះព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗង្ខេនះ ង្ខេយី�ខំ�ំត្ថុក្រុមវូឱ្យយរាយការណ៍ពីភាពពិត្ថុជាក់្ខុម្រែស�ី។                              
ង្ខេយី�ខំ�ំព�ំម្គានង្ខេហិត្ថុ�ការណ៍អើីម្រែដលត្ថុក្រុមវូឲ្យយរាយការណ៍ចំង្ខេពាះព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�េ�ៗ 
ង្ខេនះង្ខេទិ។

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ស់ប្រតិវូរបស់់គណៈៈប្រគប់ប្រគង និិងអុំកទ្ធទួ្ធលបនិៃ�កអេលីអំភិីបាល 
កិចីចំអេ��របាយការណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ�
គណៈក្រុគប់ក្រុគ� ជាអូក្ខុទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូចំង្ខេពាះការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញ- 
វត្ថុា� ម្រែដលបងាា ញន�វទិិដឋភាពពិត្ថុ និ�ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ង្ខេ�យអន�ង្ខេ�មង្ខេ�តាម  
CIFRSs ង្ខេហិយីនិ�ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូដ�ចគូា��ម្រែដរចំង្ខេពាះក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ
ម្លៃ�ុក្ខុូ�� ម្រែដលគណៈក្រុគប់ក្រុគ�គិត្ថុថាម្គានស្ថារៈក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលព�ំម្គានកំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារវន ិ ម្រែដលបណិ្តាល 
មក្ខុពីការម្រែក្ខុៃ�បនៃំ ឬការភាន់ក្រុច�។ំ
ង្ខេ�ក្ខុូ��ការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ជាអូក្ខុទិទិួល
ខ�សក្រុត្ថុវូក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីនិរនីរភាពអាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារ និ�ង្ខេធើីការ
�ត្ថុក្រុត្ថុ�� (ក្រុបសិនង្ខេបីម្គាន) ន�វបញ្ជាា ទាំ�ំឡាយណ្តា ម្រែដលទាំក់្ខុទិ�នឹ�
និរនីរភាពអាជី្យវក្ខុមម និ�ការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ម�ល�ឋ ននិរនីរភាពអាជី្យវក្ខុមមង្ខេ�ក្ខុូ��
ក្រុបព័នធគណង្ខេនយយរបស់ធនាគារ ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុក្ខុូ��ក្ខុរណីគណៈក្រុគប់ក្រុគ�
ម្គានបំណ�រ�ំយ ឬ បញ្ញឈប់ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការណ៍ធនាគារ ឬក៏្ខុគាម នមង្ខេធាបាយ
ជាក់្ខុ�ក់្ខុណ្តាមយួង្ខេទិៀត្ថុង្ខេក្រុ�ពីង្ខេនះ។
អូក្ខុទិទិួលបនុ�ក្ខុង្ខេលីអភិិបាលកិ្ខុចច ម្គានទិំនួលខ�សក្រុត្ថុវូក្ខុូ��ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ
ង្ខេមីលង្ខេលីដំង្ខេណីរការម្លៃនការរាយការណ៍ អំពីហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ។

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ស់ប្រតិវូរបស់់ស់វនិករចំអេ��ការអេធើីស់វនិកមិមអេលីរបាយការណ៍ៈ
ហិិរញ្ញញវតិុ�
ង្ខេគាលបំណ�របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ គឺង្ខេដីមីទីិទិលួបានន�វការធានាអះអា�ម្រែដលសម
ង្ខេហិត្ថុ��លថា របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទាំ�ំម�លព�ំម្គានកំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារវន ិ
ម្រែដលបណិ្តាលមក្ខុពីការម្រែក្ខុៃ�បនៃំ ឬការភាន់ក្រុច� ំ ង្ខេហិយីង្ខេធើីការង្ខេចញ�ាយ
របាយការណ៍របស់សវនក្ខុរម្រែដលរមួម្គានមតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ។ 
ការធានាម្រែដលសមង្ខេហិត្ថុ��ល គឺជាការធានាអះអា�ក្ខុក្រុមិត្ថុខពស់មួយ បា�ម្រែនី
មិនម្រែមនជាការធានាថា ការងារសវនក្ខុមមម្រែដលក្រុបក្រុពឹត្ថុីង្ខេ�ង្ខេ�យអន�ង្ខេ�ម
តាមស�់ី�រអនីរជាតិ្ថុសីីពីសវនក្ខុមមម្លៃនក្ខុមព�ជា ម្រែត្ថុ�ម្រែត្ថុរក្ខុង្ខេ�ីញជានិចច ន�វ
កំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារវនីម្រែដលម្គានង្ខេនាះង្ខេទិ ។ កំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�អាចង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេចញពី
ការម្រែក្ខុៃ�បនៃំ ឬការភាន់ក្រុច�ំ និ�ក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាជាស្ថារវនី ក្រុបសិនង្ខេបី
កំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ទាំ�ំអស់ង្ខេនាះ (ម្រែត្ថុមួយ ឬ បញ្ញច�លគូាជារមួ) អាចម្គានឥទិធពិល
ង្ខេលីការសង្ខេក្រុមចចិត្ថុមី្រែ�កូ្ខុង្ខេសដឋកិ្ខុចចរបស់អូក្ខុង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ ន
របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទាំ�ំង្ខេនះ។

ការទ្ធទួ្ធលខុ�ស់ប្រតិវូរបស់់ស់វនិករចំអេ��ការអេធើីស់វនិកមិមអេលីរបាយការណ៍ៈ
ហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ) 
ជាម្រែ�ូក្ខុមួយម្លៃនការងារសវនក្ខុមមម្រែដលអន�ង្ខេ�មតាមសី�់�រអនីរជាតិ្ថុសីី
ពីសវនក្ខុមមម្លៃនក្ខុមព�ជា ង្ខេយី�ខំ�ំបានង្ខេធើីការវនិិចឆ័យ និ�រក្ខុាន�វចមាល់ក្រុបក្ខុប 
ង្ខេ�យវជិាា ជី្យវៈក្ខុូ��ដំង្ខេណីរការសវនក្ខុមម។ ង្ខេយី�ខំ�ំក៏្ខុបាន៖

• កំ្ខុណត់្ថុ និ�វាយត្ថុម្លៃមៃហានិភ័ិយម្លៃនកំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារវន ីម្លៃនរបាយការណ៍
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលបណី្តាលមក្ខុពីការម្រែក្ខុៃ�បនៃំ ឬការភាន់ក្រុច�ងំ្ខេ�េ�ៗ ង្ខេ�យ
បង្ខេ�ើីត្ថុ និ�អន�វត្ថុីនីតិ្ថុវធីិសវនក្ខុមមម្រែដលង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបង្ខេ�នឹ�ហានិភ័ិយ
ទាំ�ំង្ខេនាះ ង្ខេហិីយក្រុបម�លភិសី�តា�សវនក្ខុមមឲ្យយបានក្រុគប់ក្រុគាន់ និ�
សមក្រុសប សក្រុម្គាប់�ល់ីជាម�ល�ឋ នក្ខុូ��ការបង្ខេញ្ញចញមតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់
ង្ខេយី�ខំ�ំ។ ហានិភ័ិយម្រែដលមិនអាចរក្ខុង្ខេ�ីញ កំ្ខុហិ�សឆ្លុះា�ជាស្ថារវន ីម្រែដល     
បណី្តាលមក្ខុពីការម្រែក្ខុៃ�បនៃំ ម្គានក្ខុក្រុមិត្ថុខពស់ជា�ហានិភ័ិយម្រែដលមិន
អាចរក្ខុង្ខេ�ីញកំ្ខុហិ�សឆ្លុះា� ម្រែដលបណី្តាល មក្ខុពីការភាន់ក្រុច� ំ ង្ខេក្រុពាះថា
ការម្រែក្ខុៃ�បនៃំអាចពាក់្ខុព័នធនឹ�ការ��ប�ិត្ថុ ការបនៃំ ការល�បង្ខេចាល
ង្ខេ�យង្ខេចត្ថុនា ការរាយការណ៍មិនក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ ឬ មិនង្ខេគារពតាមក្រុបព័នធ
ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��។

• ម្រែសើ�យល់អំពីក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ��ម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�ការងារសវន- 
ក្ខុមម ង្ខេដីមីបីង្ខេ�ើីត្ថុជានីតិ្ថុវធីិសវនក្ខុមម ម្រែដលសមក្រុសបង្ខេ�តាមកាលៈង្ខេទិសៈ 
បា�ម្រែនមិីនម្រែមនសក្រុម្គាប់ង្ខេគាលបំណ� ង្ខេដីមីបីង្ខេញ្ញចញមតិ្ថុង្ខេ�បល់ង្ខេលីក្រុប- 
សិទិធភាពម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារង្ខេទិ។

• វាយត្ថុម្លៃមៃភាពសមក្រុសបម្លៃនង្ខេគាលនង្ខេ�បាយគណង្ខេនយយ ម្រែដលបានង្ខេក្រុបី 
ក្រុបាស់ និ�ភាពសមង្ខេហិត្ថុ��លម្លៃនការបាា ន់ស្ថាម នគណង្ខេនយយ និ�ការ 
បងាា ញម្រែដលជាប់ទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុម្រែដលង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេ�យគណៈក្រុគប់ក្រុគ�។

• ង្ខេធើីង្ខេសចក្ខុីីសនូិ�ឋ ន ង្ខេ�ង្ខេលីភាពសមក្រុសបម្លៃនការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ម�ល�ឋ ន
និរនីរភាពអាជី្យវក្ខុមម ង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុបព័នធគណង្ខេនយយង្ខេ�យគណៈក្រុគប់ក្រុគ� 
និ�តាមរយៈភិសី�តា�សវនក្ខុមមម្រែដលទិទិលួបាន ង្ខេយី�ខំ�ំង្ខេធើីការសនូិ�ឋ ន 
ថាង្ខេតី្ថុម្គានវត្ថុីម្គានម្លៃនភាពមិនក្រុបាក្ខុដក្រុបជាជាស្ថារវនីទាំក់្ខុទិ�នឹ�ក្រុពឹត្ថុីិ- 
ការណ៍ ឬ កាលៈង្ខេទិសៈទាំ�ំឡាយណ្តាម្រែដលនាឲំ្យយម្គានការស�េ័យជា
ស្ថារវនី ង្ខេ�ង្ខេលីនិរនីរភាពម្លៃនដំង្ខេណីរការអាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារឬង្ខេទិ។ 
ក្រុបសិនង្ខេបីង្ខេយី�ខំ�ំសនូិ�ឋ នថា ម្គានវត្ថុីម្គានម្លៃនភាពមិនក្រុបាក្ខុដក្រុបជា
ជាស្ថារវនី ង្ខេយី�ខំ�ំត្ថុក្រុមវូឲ្យយទាំញចំណ្តាប់អារមមណ៍ ក្ខុូ��របាយការណ៍
សវនក្ខុរ ង្ខេលីកំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ពាក់្ខុពនធ័ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ឬ 

ក្រុបសិនង្ខេបីកំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេនះព�ំម្គានលក្ខុេណៈក្រុគប់ក្រុគាន់ង្ខេទិង្ខេនាះ ង្ខេយី�ខំ�ំ
នឹ�ង្ខេធើីការម្រែក្ខុម្រែក្រុបមតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់ង្ខេយី�ខំ�ំ។ ការសនូិ�ឋ នរបស់ង្ខេយី�ខំ�ំ 
គឺពឹ�ម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីភិសី�តា�សវនក្ខុមមម្រែដលទិទិលួបានរហិ�ត្ថុដល់កាលបរងិ្ខេចឆទិ
ម្លៃនរបាយការណ៍របស់សវនក្ខុរ ។ ម្រែត្ថុង្ខេទាំះជា�ា �ង្ខេនះក្ខុីី ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ ឬ
កាលៈង្ខេទិសៈនាង្ខេពលអនាគត្ថុ ក៏្ខុអាចប�ើឲ្យយធនាគារមិនអាចបនីនិរនីរ 
ភាពអាជី្យវក្ខុមមបាន��ម្រែដរ។

• វាយត្ថុម្លៃមៃការបងាា ញទិ�ង្ខេ� ម្គាតិ្ថុកា និ�ខៃមឹស្ថារក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� 
រមួបញ្ញច�លទាំ�ំកំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេ�េ�ៗ និ�វាយត្ថុម្លៃមៃថា របាយការណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា� តំ្ថុណ្តា�ឲ្យយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ម្រែដលជាម�ល�ឋ ន
ង្ខេដីមីសីង្ខេក្រុមចបានន�វការបងាា ញដ៏ក្រុតឹ្ថុមក្រុត្ថុវូ។

ក្ខុូ��ចំង្ខេណ្តាមបញ្ជាា ដម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុ ង្ខេយី�ខំ�ំបានង្ខេធើីការទិំនាក់្ខុទិំន�ជាមួយអូក្ខុ 
ទិទិួលបនុ�ក្ខុង្ខេលីអភិិបាលកិ្ខុចចអំពីវសិ្ថាលភាពម្រែដលបានង្ខេក្រុគា�ទិ�ក្ខុ និ�ង្ខេពល 
ង្ខេវ�ម្លៃនការងារសវនក្ខុមម និ�របក្ខុគំង្ខេហិីញសំខាន់ៗ រមួបញ្ញច�ល��ម្រែដរន�វ  
ក្ខុ�ើះខាត្ថុសំខាន់ៗង្ខេ�ង្ខេលីក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�ុក្ខុូ�� ម្រែដលង្ខេយី�ខំ�ំរក្ខុង្ខេ�ីញ
ក្ខុូ��ង្ខេពលង្ខេធើីសវនក្ខុមម។

Maria Cristina M. Calimbas
Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

ក្រុក្ខុមុហិូ�នគណង្ខេនយយក្ខុរជំ្យនាញ
សវនក្ខុរក្រុបតិ្ថុក្រុសតុ្ថុ

ង្ខេធើីង្ខេ�រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា
ម្លៃថិាទិ២ី៩ ម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០២១

ង្ខេ��: ៦១៥៥២១៦០/២២១៤២៣២៨

�ូនិចំុះលេ��៖  ភាគទុះនិិ� រ�ស់ធិនាគារ លេ�សុា-បាា សះ�ហ៊ុើិ� ឌី�លេវឡូះ�លេមនិ ម.�.

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  
សមម�លពាន់ង្ខេរៀល

(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 
ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  
សមម�លពាន់ង្ខេរៀល

(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 
ង្ខេលខ២.៣) 

ប្រទុ�យស�មា

ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុ និ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ ៥  ១៣,៦១៨,៣៥៨  ៥៥,០៨៦,២៥៨ ១៨,៧០១ ៧៦,២០៧ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ៦  ១៣,១១៥,៧៥៤  ៥៣,០៥៣,២២៥ ១២២,៥០២ ៤៩៩,១៩៦ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ ៧  ៧,៩០២,៩៦៨  ៣១,៩៦៧,៥០៦ ១,០៦០,៨២២ ៤,៣២២,៨៥០ 

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន-ស�ទិធ ៨  ១២៩,៦៥៥,៧៨៤  ៥២៤,៤៥៧,៦៤៦ ៧០,៣៥៨,៦៨១ ២៨៦,៧១១,៦២៥ 

ក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់តាមចាប់ ៩  ១០,៩៥៩,៩៣៨  ៤៤,៣៣២,៩៤៩ ៧,៧៥០,០០០ ៣១,៥៨១,២៥០ 

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ ១០  ១២៨,០៥៣  ៥១៧,៩៧៤ ២២,១៤៥ ៩០,២៤០ 

ស�ហិើម្រែវរ ១១ ៤១០,២២៦  ១,៦៥៩,៣៦៤ ៣៥៧,៨០៨ ១,៤៥៨,០៦៨ 

ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រ ១២  ២៦០,៩៦៣  ១,០៥៥,៥៩៥ ៤៥៦,១៦២ ១,៨៥៨,៨៦០ 

សិទិធងិ្ខេលីការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុទិពយសក្ខុមម ១៣  ១១៥,៤១៣  ៤៦៦,៨៤៦ ២១៤,៣៣៨ ៨៧៣,៤២៧ 

ពនធពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមម ១៤  ១៨១,៩៣៣  ៧៣៥,៩១៩ ១១៤,០០០ ៤៦៤,៥៥០ 

ប្រទុ�យស�មាសរ ះ�
 

១៧6,349,39០ 
 

៧១3,333,282 8០,4៧5,១59 32៧,936,2៧3 

ប្រទុ�យ��មានិិង មូលធិនិម្មាា ស់ភាគហុ៊ុះនិ  

ប្រទុ�យ��មា

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីក្រុគឹះស្ថាា នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ៗ ១៥  ១០,៩៣៤,៣៨៣ ៤៤,២២៩,៥៧៩  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន ១៦ ៨០,៧៧៥,៩៩១  ៣២៦,៧៣៨,៨៨៤  -    -   

ក្រុបាក់្ខុក្ខុមចីពីធនាគារង្ខេ�េ� ១៧  ១,០០២,៥២៤  ៤,០៥៥,២១០  -    -   

បំណ� លពនធក្ខុូ��ក្រុគា ១៤  ៧៤១,៩២៤  ៣,០០១,០៨៣  ៥៨២,០៦៧  ២,៣៧១,៩២៣ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ ១៨  ៤៤៩,៧៥៦  ១,៨១៩,២៦២ ១៩៤,៣២៤  ៧៩១,៨៧១ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា ១៣  ១៣៦,២៨៦  ៥៥១,២៧៧  ២៤៦,៩៥២  ១,០០៦,៣២៩ 

ប្រទុ�យ��មាសរ ះ�  94,០4០,864  38០,395,295  ១,០23,343  4,១៧០,១23 

មូលធិនិម្មាា ស់ភាគហុ៊ុះនិ

ង្ខេដីមទិ�ន ១៩  ៧៧,៤៩០,០០០  ៣០៩,៩៦០,០០០ ៧៧,៤៩០,០០០ ៣០៩,៩៦០,០០០ 

ក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញរក្ខុាទិ�ក្ខុ ៣,៣៦០,៥៦០ ១៣,៦៩០,៤៦៥ ១,២៥៩,៦៦២ ៥,១០០,៩១៩ 

ទិ�នបក្រុម�ុតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ ២០  ១,៤៥៧,៩៦៦  ៥,៩១០,១៤៣ ៧០២,១៥៤ ២,៨៥២,៨៨៣ 

លង្ខេម�ិ�ប�ារពីបម្រែក្រុមបក្រុមលួរ �បិយប័ណណ  -   ៣,៣៧៧,៣៧៩ -   ៥,៨៥២,៣៤៨ 

មូលធិនិម្មាា ស់ភាគហុ៊ុះនិសរ ះ�  82,3០8,526  332,93៧,98៧ ៧9,45១,8១6 323,៧66,១5០ 

មូលធិនិម្មាា ស់ភាគហុ៊ុះនិ និិងប្រទុ�យ��មាសរ ះ� ១៧6,349,39០ ៧១3,333,282 8០,4៧5,១59 32៧,936,2៧3 

កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣) 

ចំុះណូៈលប្រ�តិ្ត�តិិ្តការ

ចំណ� លការក្រុបាក់្ខុ ២១  ៦,៤៨៦,៩១៥  ២៦,៤៤៧,១៥២ ៤,៤៣៧,៨២០ ១៧,៩៨២,០៤៧ 

ចំណ្តាយការក្រុបាក់្ខុ ២១  (៤១៦,២១៥)  (១,៦៩៦,៩០៩) (១២០,៧៧៧) (៤៨៩,៣៨៨)

ចំុះណូៈល��ការប្របា�់សះទុធ  6,០៧០,៧០០  24,៧5០,243 4,3១៧,០43 ១៧,492,659 

ចំណ� លក្រុបតិ្ថុបត្ថុិិការង្ខេ�េ�ៗ ២២  ១៣១,៥៨៣  ៥៣៦,៤៦៤ ៥១,៤១៤ ២០៨,៣៣០ 

ចំណ្តាយប�គាលិក្ខុ ២៣  (១,៤៤៤,២៥៥)  (៥,៨៨៨,២២៨) (៨២៥,៤៥៩) (៣,៣៤៤,៧៦០)

រលំស់ (៥២៦,០១៧)  (២,១៤៤,៥៧១)  (៤៥១,៥៨៣)  (១,៨២៩,៨១៤)

ចំណ្តាយក្រុបតិ្ថុបត្ថុិិការង្ខេ�េ�ៗ ២៤  (៦៣៤,៩១៨)  (២,៥៨៨,៥៦១) (៣១៥,៣៧៩) (១,២៧៧,៩១៦)

សំវធិានធនង្ខេលីការខាត្ថុប�់ឥណទាំនរពឹំ�ទិ�ក្ខុ ២៥  (១៣,២២៥)  (៥៣,៩១៨) (២៥,៤២៩) (១០៣,០៣៨)

ចំុះលេណៈញមះនិគិត្តចំុះណ្តាយ�និធ  3,583,868  ១4,6១១,429 2,៧5០,6០៧ ១១,១45,46១ 

ចំណ្តាយពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� ល ១៤  (៧២៧,១៥៨)  (២,៩៦៤,៦២៣) (៥០៧,៥២៦) (២,០៥៦,៤៩៥)

ចំុះលេណៈញសះទុធ  2,856,៧១០  ១១,646,8០6 2,243,០8១ 9,០88,966 

ចំុះណូៈលលមិិត្តលេផសងៗ៖ 

ភាពខ�សគូាម្លៃនអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ  -    (២,៤៧៤,៩៦៩) - ៥,៥៧៧,៣០៧

ចំុះលេណៈញសរ ះ�ប្រ�ចាំឆំំ្នាំំ  2,856,៧១០  9,១៧១,83៧ 2,243,០8១ ១4,666,2៧3 

កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ១ ដល់ ៣០ គឺជាម្រែ�កូ្ខុមួយម្លៃនរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ។ 

កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ១ ដល់ ៣០ គឺជាម្រែ�កូ្ខុមួយម្លៃនរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ។ 

របាយការណ៍ៈសុានិភា�ហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍ៈចំុះលេណៈញ ឬខាត្ត និិងចំុះណូៈលលមិិត្តលេផសងៗ
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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ស�មាភា�ប្រ�តិ្ត�ត្តតិការ

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ 

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់                    
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល 
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់     

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញម�នដក្ខុពនធ  ៣,៥៨៣,៨៦៨  ១៤,៦១១,៤២៩  ២,៧៥០,៦០៧  ១១,១៤៥,៤៦១ 

ការង្ខេធើីនិយ័ត្ថុក្ខុមម៖

រលំស់  ៥២៦,០១៧  ២,១៤៤,៥៧១  ៤៥១,៥៨៣  ១,៨២៩,៨១៤ 

ការខាត្ថុប�់ឥណទាំនរពឹំ�ទិ�ក្ខុម្លៃន 

    ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំន  ៦,០១២  ២៤,៥១១  ៧,១៧៤ ២៩,០៦៩ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា និ� 
ធនាគារដម្លៃទិ  ៦,១៦០  ២៥,១១៤  ១៨,២៧០  ៧៤,០៣០ 

ខាត្ថុង្ខេលីការលក់្ខុក្រុទិពយនិ�ហិត្ថុា�បក្ខុរណ៍  ២,៦៦៩  ១០,៨៨២  ១,៥៦៤  ៦,៣៣៧ 

ចំណ្តាយហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេលីបំណ� លភិតិ្ថុសនា  ៩,៣៣៤  ៣៨,០៥៥  ១៤,៧២១  ៥៩,៦៤៩ 

សំវធិានធនង្ខេលីអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ប�គាលិក្ខុ (១៨,៥៦៤) (៧៥,៦៨៥) (២២,១១៨) (៨៩,៦២២)

បម្រែក្រុមបក្រុមលួ៖

ក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់តាមចាប់  (៣,២០៩,៩៣៨)  (១៣,០៨៦,៩១៧)  (៧,០០០,០០០)  (២៨,៣៦៤,០០០)

ម�លបក្រុត្ថុអាចជួ្យញដ�របាន  (៤,០៥០,៨៥២)  (១៦,៥១៥,៣២៤) - - 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ  (១,០០៩,១៩២)  (៤,១១៤,៤៧៦)  -    -   

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន (៥៩,៣០៣,១១៤) (២៤១,៧៧៨,៧៩៦)  (៤៩,០៨៣,៤៤៥) (១៩៨,៨៨៦,១១៩)

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  (១០៥,៩០៨)  (៤៣១,៧៨៧)  ៥,១៩០  ២១,០៣០ 

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីក្រុគឹះស្ថាា នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ  ១០,៩៣៤,៣៨៣  ៤៤,៥៧៩,៤៧៩  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន  ៨០,៧៧៥,៩៩១  ៣២៩,៣២៣,៧១៥  -    -   

ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ២៧៣,៩៩៤  ១,១១៧,០៧៤  (៣៧៤,០២៨)  (១,៥១៥,៥៦១)

សាច់ុះប្របា�់ទុទួុលបានិ�� (លេប្រ���ំះង) ប្រ�តិ្ត�តិិ្តការ  ២៨,៤២០,៨៦០ ១១៥,៨៧១,៨៤៥ 
 

(៥៣,២៣០,៤៨២) (២១៥,៦៨៩,៩១២)

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញម្រែដលបានទិ�ទាំត់្ថុ  (៦៣៥,២៣៤)  (២,៥៨៩,៨៤៩)  (៨៧,១៦៤)  (៣៥៣,១៨៩)

សាច់ុះប្របា�់សះទុធ ទុទួុលបានិ�� (លេប្រ���ំះង)
ស�មាភា�ប្រ�តិ្ត�តិិ្តការ

 
២៧,៧៨៥,៦២៦ ១១៣,២៨១,៩៩៦  (៥៣,៣១៧,៦៤៦) (២១៦,០៤៣,១០១)

សក្ខុមមភាពវនិិង្ខេ�គ

ក្ខុារទិិញន�វ៖

អចលនក្រុទិពយ និ�ហិត្ថុា�បក្ខុរណ៍  (៧៧,៣៤៨)  (៣១៥,៣៤៨) (៤០,៩៦៨) (១៦៦,០០២)

ស�ហិើម្រែវរ  (២០៩,៧៥៩)  (៨៥៥,១៨៧) (២១៩,០៨២) (៨៨៧,៧២០)

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុពីការលក់្ខុក្រុទិពយ និ�ហិត្ថុា�បក្ខុរណ៍  ១២៧  ៥១៨ - -

សាច់ុះប្របា�់សះទុធលេប្រ���ំះងស�មាភា�
វនិិិលេយាគ  (286,98០)  (១,១៧០,០១៧) (26០,០5០) (១,០53,៧22)
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ស�មាភា�ហិ៊ុរញ្ជីញ�ុទានិ
សាច់ុះប្របា�់��៖

ការបម្រែនាមង្ខេដីមទិ�ន  -    -   ៦២,៤៩០,០០០ ២៥៣,២០៩,៤៨០ 

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុបានពីក្ខុមចី  ១,០០២,៥២៤  ៤,០៨៧,២៩០ - -

ការទិ�ទាំត់្ថុង្ខេលីភិតិ្ថុសនា  (១២០,០០០)  (៤៨៩,២៤០) (១២០,០០០) (៤៨៦,២៤០)

ការទិ�ទាំត់្ថុស�ក្ខុមចី  -    -   (៨,៣០០,០០០) (៣៣,៦៣១,៦០០)

សាច់ុះប្របា�់សះទុធបានិ��ស�មាភា�ហិ៊ុរញ្ជីញ�ុទានិ  882,524  3,598,០5០ 54,០៧០,០០០ 2១9,០9១,64០ 

ការលេ��និលេឡូ�ងសះទុធផ្ទៃនិសាច់ុះប្របា�់ និិងសាច់ុះប្របា�់
សមមូល  28,38១,១៧០ ១១5,៧១០,០29 492,3០4 ១,994,8១៧ 

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុសមម�ល
នាង្ខេដីមការយិបរងិ្ខេចឆទិ  ១,២២០,៤៩៧  ៤,៩៧៣,៥២៦ ៧២៨,១៩៣ ២,៩២៥,៨៧៩ 

ភាពខ�សគូាពីការម្រែក្រុបសក្រុមលួអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ  -    (៩៤៤,៨១២) - ៥២,៨៣០ 

សាច់ុះប្របា�់និិង សាច់ុះប្របា�់សមមូល 

នាចុះះងការយិ�រលិេចុះេទុ  29,6០១,66៧ ១១9,៧38,៧43 ១,22០,49៧ 4,9៧3,526 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

១. អំំពីីធនាគារ

ធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ ង្ខេ�កាត់្ថុថា (“ធនាគារ”) បាន
បង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា នាម្លៃថិាទិ៥ី ម្រែខង្ខេមស្ថា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ 
ង្ខេក្រុកាមការច�ះបញ្ញាីពាណិជ្យាក្ខុមមង្ខេលខ ០០០០៧៥១៤ ង្ខេចញង្ខេ�យក្រុក្ខុស�ួ
ពាណិជ្យាក្ខុមម។
ធនាគារ ទិទិលួបានអាជំាប័ណណ ធនាគារឯក្ខុង្ខេទិស ពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
(“NBC”) ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ១ី៦ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ ង្ខេដីមីងី្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជាធនាគារ
ឯក្ខុង្ខេទិស ង្ខេ�យម្គានស�ពលភាពអចិម្លៃ�នយ៍ី និ�ចាប់ង្ខេ�ីីមក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជា
�ៃ�វការង្ខេ�ម្លៃថិាទិ១ី១ម្រែខក្ខុក្ខុើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៦។ ង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៦ ម្រែខមិថិ�នា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 
ធនាគារ ទិទិលួបានអាជំាប័ណណ ធនាគារពាណិជ្យា ពីធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
និ�បានផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេ�ម ះពីធនាគារឯក្ខុង្ខេទិស ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ភីិ
អិលស�ី ង្ខេ�ជាធនាគារ ង្ខេអសូ្ថា-បាា ស�ីហិើកិ្ខុ ឌីីង្ខេវ��បង្ខេមន ម.ក្ខុ។ 
សក្ខុមមភាពចមី�របស់ធនាគារ រមួម្គានការង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេលីសក្ខុមមភាព
អាជី្យវក្ខុមមធនាគារពាណិជ្យា និ�ការ�ីល់ន�វង្ខេសវាក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលពាក់្ខុព័នធ
ង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ ង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា។
ទិសូី្ថាក់្ខុការច�ះបញ្ញាីរបស់ក្រុក្ខុមុហិូ�នម្គានទិតីា�ំសាិត្ថុង្ខេ� អគារង្ខេលខ ១៣២ �ៃ�វ
ង្ខេលខ២៩៤ (ម្រែក្ខុ�មហាវថីិិក្រុពះនង្ខេរាត្ថុមី) សងាើ ត់្ថុទិង្ខេនៃបាស្ថាក់្ខុ ខណឌ ចំការមន 
រាជ្យធានីភិូំង្ខេពញ ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា។
ធនាគារម្គានប�គាលិក្ខុចំនួន ៤៩ នាក់្ខុ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ (២០១៩: 
៣០ នាក់្ខុ)។

ការ�និះម័ត្តលេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះរ�ស់ធិនាគារ
របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុូវបានអន�ញ្ជាញ តិ្ថុង្ខេអាយង្ខេចញង្ខេ�យក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុា
ភិិបាលង្ខេ�ម្លៃថិាទិ២ី៩ ម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

២.  មូិលដ្ឋាា និផ្ទៃនិការអេរៀបចំរបាយការណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ�
របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជាក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ និ�ង្ខេរៀបចំ 
ង្ខេ�ី�ង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ នម្លៃថិៃង្ខេដីមក្រុបវត្ថុីិស្ថាក្រុស ី ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុម្គានការ
ច�ិ�លបងាា ញង្ខេ�េ�ពីង្ខេនះ។

២.១.  មូិលដ្ឋាា និផ្ទៃនិការអេរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំង្ខេ��ីង្ខេ�យអន�ង្ខេ�ម
តាមស�់ី�ររបាយការណ៍ទាំក់្ខុទិ�នឹ�ហិរិញ្ញញវត្ថុា�អនរីជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា (“CI-

FRSs”)។

២.២.  ឆុាំសំារអេពីីពីនិធ
ឆូ្នាំសំ្ថារង្ខេពីពនធរបស់ធនាគារចាប់ង្ខេ�ីីមង្ខេ�ម្លៃថិាទិី១ ម្រែខមក្ខុរា និ�បញ្ញចប់ ង្ខេ�
ម្លៃថិាទិី៣១ ម្រែខធូ�។

២.៣.  របិូយប�ណៈណមិ�ខុងារ និិងរបិូយប�ណៈណស់ប្រមាំប់អេធើីការបងាា ញ 

រ�ិូយ�័ណៈណសប្រម្មា�់លេធិើ�ការ�ងាា ញ
របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជា ក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ម្រែដលជា
រ �បិយប័ណណម�ខងារនិ�សក្រុម្គាប់ង្ខេធើីការបងាា ញរបស់ធនាគារ។
ប្រ�តិ្ត�ត្តតិការនិិងសមត្តះលយ
ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជារ �បិយប័ណណង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ ង្ខេក្រុ�ពីក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុក្រុត្ថុវូ

បានបី�រង្ខេ�ជាក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុង្ខេ�ម្លៃថិាក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
ការង្ខេនាះ។ សមត្ថុ�លយម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� លរ �បិយវត្ថុា�នាកាលបរងិ្ខេចឆទិ
រាយការណ៍ ម្រែដលជារ �បិយប័ណណង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុង្ខេក្រុ�ពីក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ 
ក្រុត្ថុវូបានបី�រង្ខេ�ជាក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតានាកាលបរងិ្ខេចឆទិ
រាយការណ៍ង្ខេនាះ។ ភាពលង្ខេម�ិ�ពីការបី�ររ �បិយប័ណណ ម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីង្ខេនាះ
ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ជាចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ។

ការផែប្រ�សប្រមលួទឹុ�ប្របា�់ដឹះ�ៃ រអាលេមរ�ិ លេ�ជ្ជាប្របា�់លេរៀល
ការម្រែក្រុបសក្រុមលួក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ង្ខេ�ជាក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល (“សមម�លពាន់
ង្ខេរៀល”) ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេដីមីីអន�ង្ខេ�ម
តាមចាប់គណង្ខេនយយនិ� សវនក្ខុមមច�ះម្លៃថិាទិី១១ ម្រែខង្ខេមស្ថាឆូ្នាំ២ំ០១៦ 
ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាច��ក្រុគានិ�អក្រុតាមធយមភាគសក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់។

ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមម្រែដលម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាព
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានបី�រតាមអក្រុតាច��ក្រុគា ម្លៃនកាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍នីមយួៗ  
ចំម្រែណក្ខុឯចំណ� លនិ�ចំណ្តាយ ម្រែដលបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ និ�ចំណ� លលមិិត្ថុង្ខេ�េ�ៗ ក្រុត្ថុវូបានផ្លាៃ ស់បី�រតាមអក្រុតា
មធយមសក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់។ រាល់ភាពខ�សគូាម្លៃនលទិធ�លម្លៃនការ
ផ្លាៃ ស់បី�រក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ និ�
ចំណ� លលមិិត្ថុង្ខេ�េ�ៗ។ ការបី�រង្ខេនះមិនម្រែមនជាការបក្ខុក្រុស្ថាយថា បរមិ្គាណ
ជាក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុទាំ�ំអស់ង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានម្រែក្រុបសក្រុមលួជាក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រ
អាង្ខេមរកិ្ខុង្ខេលី   អក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុដម្លៃទិង្ខេទិ។ រាល់ត្ថុម្លៃមៃទាំ�ំអស់ម្រែដលបងាា ញ
ជាក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល ក្រុត្ថុវូបានប�ាត់្ថុជា (“សមម�លពាន់ង្ខេរៀល”) ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុ
ម្គានការបញ្ជាា ក់្ខុង្ខេ�េ�ពីង្ខេនះ។ 

របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជាក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀលង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីអក្រុតា
បី�រក្រុបាក់្ខុម្រែដលក្រុត្ថុវូអន�វត្ថុកី្ខុូ�� ១ ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

២០២០ ២០១៩

អក្រុតាច��ក្រុគា ៤,០៤៥ ៤,០៧៥

អក្រុតាមធយមភាគ ៤,០៧៧ ៤,០៥២

២.៤.  ការបងគត់ិបរមិាំណៈ
ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុបានបញ្ជាា ក់្ខុង្ខេ�េ�ពីង្ខេនះ បរមិ្គាណង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិ-ិ 
រញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានប�ាត់្ថុង្ខេ�ក្រុបាក់្ខុដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ និ�សមម�លពាន់ង្ខេរៀល។

២.៥.  ស់ង់ិដ្ឋារដែ�លបានិអេចញផាយបា�ដែនិិមិិនិទាន់ិមាំនិប្របសិ់ទ្ធធភាពី
ស�់ី�រនិ�ការផ្លាៃ ស់បី�រម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេចញ�ាយ បា�ម្រែនមិីនទាំន់ម្គានក្រុប-      
សិទិធភាពរហិ�ត្ថុដល់កាលបរងិ្ខេចឆទិង្ខេចញរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ 
ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម។ ស�់ី�រ និ�ការង្ខេធើីវងិ្ខេស្ថាធនក្ខុមមចំង្ខេពាះ 
CIFRSs ទាំ�ំង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេចញ�ាយបា�ម្រែនមិីនទាំន់ម្គានក្រុបសិទិធភាព         
ង្ខេហិយីមិនក្រុត្ថុវូបានរពឹំ�ថា នឹ�ម្គានការបាះពាល់ណ្តាមយួគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់                                  
ង្ខេលីរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ឬក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់ធនាគារង្ខេ�យី។
• CIFRS ១៧, ការធានារាាប់រ�
• ការផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេលី CIFRS ៣: និយមន័យម្លៃនអាជី្យវក្ខុមម
• ការផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេលី CIAS ១ និ� CIAS ៨:  និយមន័យម្លៃនស្ថារវនី

របាយការណ៍ៈលំហ៊ុរូសាច់ុះប្របា�់ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន)
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ១ ដល់ ៣០ គឺជាម្រែ�កូ្ខុមួយម្លៃនរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ។ 

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ 

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់                    
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល 
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់     

ង្ខេលខ ២.៣)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ 
៣.១.  សាច់ប្របាក់ និិងសាច់ប្របាក់ស់មិមូិល

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុសមម�ល រមួម្គានសមត្ថុ�លយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ 
និ�សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជាម្រែដលមិនម្គានកំ្ខុហិតិ្ថុ ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញី
ចរនីង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ និ�ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលម្គានកាលវស្ថានី
ដំប��រយៈង្ខេពល ៣ម្រែខ ឬ តិ្ថុចជា� ង្ខេហិីយម្រែដលអាចបី�រជាស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ង្ខេពលណ្តាក៏្ខុបានង្ខេ�យម្គានហានិភ័ិយតិ្ថុចតួ្ថុចចំង្ខេពាះការផ្លាៃ ស់បី�រត្ថុម្លៃមៃ និ�
ក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេ�យធនាគារក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�កាត្ថុពើកិ្ខុចចស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
រយៈង្ខេពលខៃីរបស់ខៃួន។

៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ�
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ រមួម្គាន
ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ សមត្ថុ�លយជាមួយធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា 
(ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់តាមចាប់) សមត្ថុ�លយជាមួយធនាគារដម្លៃទិ 
ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ (ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុ
ក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់មិនទាំមទាំរមក្ខុវញិ និ�ចំណ្តាយប�់ម�ន) ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីស្ថាា ប័ន
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន ក្ខុមចីពីធនាគារង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ និ�
ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ (ង្ខេលីក្ខុម្រែល�បំណ� លពនធកាត់្ថុទិ�ក្ខុ) ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�
ង្ខេ�យវធីិត្ថុម្លៃមៃរលំស់ប�ារ អន�ង្ខេ�មតាមគំរ �អាជី្យវក្ខុមម (កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ 
៣.២.១)។

ការទុទួុលសាគ ល់ និិងវាស់ផែវងជ្ជាលេល��ដំឹ�ូង
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់ 
ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ នាង្ខេពលម្រែដល
ធនាគារ កាៃ យជាភាគីម្គាេ � តាមលក្ខុេខណឌ ម្លៃនកិ្ខុចចសនា។
ក្រុទិពយសក្ខុមមនិ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ជាង្ខេលីក្ខុដំប��តាម
ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ី។ ចំណ្តាយ ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការម្រែដលបណី្តាលមក្ខុពីការទិិញ ឬ 
ង្ខេបាះ�ាយម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�យផុ្លាល់ (ង្ខេក្រុ�ពី
ក្រុទិពយសក្ខុមមនិ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ទិទិួលស្ថាា ល់ង្ខេ�ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីក្ខុូ��
របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ) ក្រុត្ថុវូបានបម្រែនាម ឬ ដក្ខុ ពីត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ី
ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម ឬ ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�សមក្រុសបតាមការទិទិួលស្ថាា ល់
ដំប��។ 
ក្រុបសិនង្ខេបីត្ថុម្លៃមៃក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ខ�សពីត្ថុម្លៃមៃង្ខេដីមង្ខេ�ង្ខេពលទិទិលួស្ថាា ល់ដំប�� 
ធនាគារនឹ�ទិទិលួស្ថាា ល់ចំនួនខ�សគូាដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• ក្រុបសិនង្ខេបីត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ី ក្រុត្ថុវូបានបញ្ជាា ក់្ខុង្ខេ�យត្ថុម្លៃមៃដក្ខុក្រុស�់ង្ខេ� 
ក្ខុូ��ទិ�ីារសក្ខុមមសក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមម ឬ អក្ខុមមដ�ចគូាណ្តាមយួ ឬ ក៏្ខុ
ម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីបង្ខេចចក្ខុង្ខេទិសវាយត្ថុម្លៃមៃម្រែដលង្ខេក្រុបីទិិនូន័យពីទិី�ារម្រែដលអាច
អង្ខេ�ើត្ថុបាន ង្ខេនាះត្ថុម្លៃមៃខ�សគូាក្រុត្ថុវូទិទិួលស្ថាា ល់ក្ខុូ�� របាយការណ៍
ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុង្ខេលីការទិទិួលស្ថាា ល់ដំប�� (ឧទាំហិរណ៍៖ ការ
ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុម្លៃនម្លៃថិាទិី ១);

• ក្រុគប់ក្ខុរណីទាំ�ំអស់ សក្រុម្គាប់ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីនឹ�ក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូ 
ង្ខេដីមីីង្ខេធើីឲ្យយសមក្រុសបនឹ�ត្ថុម្លៃមៃក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ (ឧទាំហិរណ៍៖ ការ
ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុម្លៃនម្លៃថិាទិី ១ នឹ�ក្រុត្ថុវូបានពនារង្ខេពលទិទិួលស្ថាា ល់
ង្ខេ�យរាប់បញ្ញច�លក្ខុូ��បរមិ្គាណង្ខេ��ដំប��ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម ឬ ក្រុទិពយ 
អក្ខុមម)។

៣.២.១.  គំរអូាជីីវកមិម
ធនាគារវាស់ម្រែវ� សមត្ថុ�លយជាមួយធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា (ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុ
ក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់តាមចាប់) សមត្ថុ�លយជាមយួធនាគារដម្លៃទិ ឥណទាំននិ�
ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ (ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុក្រុបាក់្ខុ
ត្ថុមើល់មិនទាំមទាំរមក្ខុវញិ និ�ចំណ្តាយប�់ម�ន) តាមវធីិត្ថុម្លៃមៃរលំស់
ប�ារ ម្រែ�កិ្ខុតាមគំរ �អាជី្យវក្ខុមម ឬ លក្ខុេខណឌ ក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសក្ខុមមម្លៃន
កិ្ខុចចសនា ង្ខេ�ង្ខេពលលក្ខុេខណឌ ខា�ង្ខេក្រុកាមក្រុត្ថុវូបានបំង្ខេពញ៖

• ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើី ង្ខេ�ី�តាមគំរ �អាជី្យវក្ខុមមក្ខុូ��ង្ខេគាល 
បំណ�រក្ខុាទិ�ក្ខុ ង្ខេដីមីកី្រុបម�លលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនា

• លក្ខុេខណឌ ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� បង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី�ន�វកាលបរងិ្ខេចឆទិ
ជាក់្ខុ�ក់្ខុម្លៃនលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលសក្រុម្គាប់ម្រែត្ថុទិ�ទាំត់្ថុម្រែត្ថុង្ខេលីក្រុបាក់្ខុ 
ង្ខេដីមនិ�ការក្រុបាក់្ខុម្រែត្ថុបា�ង្ខេណ្តាណ ះ ង្ខេ�ង្ខេលីចំនួនង្ខេដីមម្រែដលសល់។

ចំណ� ចលមិិត្ថុម្លៃនលក្ខុេខណឌ ទាំ�ំង្ខេនាះបានបងាា ញដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម ៖
ធនាគារង្ខេធើីការវាយត្ថុម្លៃមៃអំពីង្ខេគាលបំណ�ម្លៃនគំរ �អាជី្យវក្ខុមមម្រែដលក្រុទិពយ 
សក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេ�ក្ខុក្រុមិត្ថុបណី�ំ ក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំ
ពីការក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសក្ខុមម ង្ខេ�យជាក់្ខុម្រែស�ីបំ��ត្ថុ។ ក្ខុតីាពិចារណ្តា
រមួម្គាន៖
• ង្ខេគាលការណ៍ និ�ង្ខេគាលបំណ�ម្រែដលបានម្រែច�សក្រុម្គាប់បណី�ំ

ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ការអន�វត្ថុីជាក់្ខុម្រែស�ីង្ខេលីង្ខេគាលការណ៍ទាំ�ំង្ខេនាះ។ 
ជាពិង្ខេសស យ�ទិធស្ថាក្រុសរីបស់អូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�គឺ ង្ខេផី្លាត្ថុង្ខេលីការទិទិួល
បានជាចំណ� លការក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនា ង្ខេ�យរក្ខុាន�វអក្រុតា
ការក្រុបាក់្ខុជាក់្ខុ�ក់្ខុមួយម្រែដលក្រុត្ថុវូគូានឹ�រយៈង្ខេពលម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�នឹ�រយៈង្ខេពលម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមម ម្រែដលយក្ខុមក្ខុង្ខេក្រុបីក្រុបាស់
សំរាប់ប�ើិលក្រុទិពយសក្ខុមមទាំ�ំង្ខេនាះ ឬការទិទិួលស្ថាា ល់ជាលំហិ�រ
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាម រយៈការលក់្ខុក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេនាះ។

• រង្ខេបៀបម្រែដលការអន�វត្ថុគំីរ �អាជី្យវក្ខុមម និ�ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដល
ម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��គំរ �អាជី្យវក្ខុមមង្ខេនាះក្រុត្ថុវូបានវាយត្ថុម្លៃមៃនិ�រាយការណ៍ង្ខេ�
ប�គាលិក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�សំខាន់របស់ធនាគារ។

• ហានិភ័ិយម្រែដលបាះពាល់ដល់ការអន�វត្ថុីគំរ �អាជី្យវក្ខុមម (និ�ក្រុទិពយ- 
សក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��គំរ �អាជី្យវក្ខុមមង្ខេនាះ) និ�ជាពិង្ខេសស
វធីិម្រែដលហានិភ័ិយក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ�។ 

• រង្ខេបៀបម្រែដលអូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�អាជី្យវក្ខុមមទិទិួលបានសំណ� (ឧទាំហិរ- 
ណ៍ថាង្ខេតី្ថុសំណ�គឺម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃសមរមយម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលបាន
ក្រុគប់ក្រុគ� ឬ លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនាម្រែដលបានក្រុបម�ល។

• ភាពញឹក្ខុញាប់ បរមិ្គាណ និ�ង្ខេពលង្ខេវ�ម្លៃនការលក់្ខុបានង្ខេ�ការយិ       
បរងិ្ខេចឆទិម�នម�លង្ខេហិត្ថុ�ម្រែដលង្ខេធើីឲ្យយការលក់្ខុ និ�ការរពឹំ�ទិ�ក្ខុម្លៃនសក្ខុមម-                                            
ភាពលក់្ខុនាង្ខេពលអនាគត្ថុ។ ង្ខេទាំះបីជា�ា �ណ្តាក៏្ខុង្ខេ�យព័ត៌្ថុម្គាន                                                     
ពីសក្ខុមមភាពលក់្ខុ គឺមិនបានយក្ខុមក្ខុ�ច់ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុង្ខេនាះង្ខេទិ ម្រែត្ថុវា
ជាម្រែ�ូក្ខុម្លៃនការវាយត្ថុម្លៃមៃជារមួង្ខេលីរង្ខេបៀបម្រែដលធនាគារបងាា ញពីការ 
សង្ខេក្រុមចង្ខេលីង្ខេគាលបំណ�របស់ខៃួនក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�រង្ខេបៀបក្ខុូ��ការទិទិលួស្ថាា ល់ លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ។

ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដល�ក់្ខុលក់្ខុ ឬ ម្រែប�ម្រែចក្ខុក្រុពមទាំ�ំសក្ខុមមភាព
ម្រែដលក្រុត្ថុវូវាយត្ថុម្លៃមៃតាមម�ល�ឋ នត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែសី�ក្រុត្ថុវូវាស់ម្រែវ�តាមរយៈ
ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញឬខាត្ថុ(“FVTPL”) ពីង្ខេក្រុពាះ

៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.១.  គំរអូាជីីវកមិម (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

ម្រែត្ថុក្រុទិពយទាំ�ំង្ខេនាះមិនអាចក្រុបម�លន�វកិ្ខុចចសនាលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ ឬ លក់្ខុ
ជាក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�បាន។

៣.២.២.  ការអេធើីអេតិស់អិេលី ការទូ្ធទាត់ិដែតិប្របាក់អេ�ីមិ និិងការប្របាក់បា�អេណាណ �

ជាជំ្យហូានទិ២ី ម្លៃនដំង្ខេណីរការង្ខេធើីចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុរបស់ធនាគារ គឺធនាគារ
វាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីលក្ខុេខណឌ កិ្ខុចចសនា ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេដីមីកំី្ខុណត់្ថុ
ថាអាចជាប់ង្ខេត្ថុស ីSPPI ម្រែដរឬង្ខេទិ។

សក្រុម្គាប់ង្ខេគាលបំណ�ម្លៃនការវាយត្ថុម្លៃមៃ “ក្រុបាក់្ខុង្ខេដីម” ក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុ
ជាត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែសី�ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេលីការទិទិួលស្ថាា ល់ដំប��។ 
“ការក្រុបាក់្ខុ” ក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុជាការទិ�ទាំត់្ថុសក្រុម្គាប់ត្ថុម្លៃមៃង្ខេពលង្ខេវ�ម្លៃន
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�សក្រុម្គាប់ហានិភ័ិយឥណទាំនម្រែដលទាំក់្ខុទិ�នឹ�ចំនួន
ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលង្ខេ�សល់ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលជាក់្ខុ�ក់្ខុណ្តាមយួ ចំម្រែណក្ខុឯ
ហានិភ័ិយនិ�ការ�ល់ីឥណទាំនដម្លៃទិ (ដ�ចជា ហានិភ័ិយង្ខេលីស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ងាយក្រុសលួ និ�ចំណ្តាយរដឋបាល) រមួទាំ�ំចំង្ខេណញ។

ក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនាជា SPPI ធនាគារ
ក្រុត្ថុវូម្រែត្ថុពិចារណ្តាង្ខេលីលក្ខុេខណឌ ម្លៃនកិ្ខុចចសនា។ ង្ខេនះរមួបញ្ញច�លទាំ�ំការ 
វាយត្ថុម្លៃមៃថាង្ខេតី្ថុក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្គានរយៈង្ខេពលកិ្ខុចចសនាម្រែដលអាច
ផ្លាៃ ស់បី�រខណៈង្ខេវ�ឬចំនួនលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនាម្រែដលជា
ក្ខុរណីនឹ�មិនបំង្ខេពញ តាមលក្ខុេខណឌ ង្ខេនះង្ខេទិ។

ង្ខេដីមីងី្ខេធើីការវាយត្ថុម្លៃមៃបាន ធនាគារក្រុត្ថុវូសិក្ខុារង្ខេ�ង្ខេលី៖

• យថាភាពម្រែដលអាចផ្លាៃ ស់បី�រចំនួន និ�រយៈង្ខេពលរបស់លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
• ស្ថាា នភាពវនិិង្ខេ�គ
• ការប�់ក្រុបាក់្ខុជាម�ននិ�ការពនារង្ខេពលប�់
• លក្ខុេខណឌ ម្រែដលផិ្លាក្ខុង្ខេលីការទាំមទាំររបស់ធនាគារង្ខេលីលំហិ�រស្ថាច់ 

ក្រុបាក់្ខុពីក្រុទិពយសក្ខុមមជាក់្ខុ�ក់្ខុណ្តាមយួ (ឧទាំហិរណ៍៖ ឥណទាំន
ធានាង្ខេ�យក្រុទិពយ) និ�

• ស្ថាា នភាពម្រែដលម្រែក្ខុម្រែក្រុបការទិ�ទាំត់្ថុម្លៃនត្ថុម្លៃមៃស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលម្រែក្រុបក្រុបលួ
តាមង្ខេពលង្ខេវ� (ឧទាំហិរណ៍៖ការកំ្ខុណត់្ថុអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុង្ខេ��ីវញិ
តាមរយៈង្ខេពលម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុ)។

ឥណៈទានិម្មានិប្រទុ�យធានា
ក្ខុូ��ក្ខុរណីខៃះឥណទាំន�ល់ីង្ខេ�យធនាគារ ក្រុត្ថុវូបានធានាង្ខេ�យក្រុទិពយ 
បញ្ជាច រំបស់អូក្ខុខចីម្រែដលក្រុទិពយបញ្ជាច ទំាំ�ំង្ខេនាះនឹ�ក្រុត្ថុវូបានសិក្ខុា និ� 
វាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�យធនាគារ (ឥណទាំនធានាង្ខេ�យក្រុទិពយ)។ ធនាគារ
ង្ខេធើីការសិក្ខុាង្ខេ�ង្ខេលីឥណទាំនធានាង្ខេ�យក្រុទិពយ ង្ខេដីមីដឹី�ថាឥណទាំន
ទាំ�ំង្ខេនាះម្គានក្រុគប់ ចំន�ចម្រែដលត្ថុក្រុមវូង្ខេ�យ SPPI។ ធនាគារង្ខេក្រុបីក្រុបាស់
ន�វព័ត៌្ថុម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាមក្ខុូ��ការវភិាគ៖
• កិ្ខុចចសនាឥណទាំនម្គានបញ្ជាា ក់្ខុ�ា �ចាស់�ស់ង្ខេ�ង្ខេលីចំនួន

ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុ និ�កាលបរងិ្ខេចឆទិស�ក្រុត្ថុ�ប់។

• ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីម្លៃនក្រុទិពយបញ្ជាច  ំ ង្ខេក្រុបៀបង្ខេធៀបនឹ�ត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយសក្ខុមមហិ-ិ  
រញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលបានធានា។

• សមត្ថុាភាពនិ�ឆ្លុះនៈុរបស់អូក្ខុខចីក្ខុូ��ការទិ�ទាំត់្ថុតាមកិ្ខុចចសនា ង្ខេទាំះបី
ម្គានការធាៃ ក់្ខុច�ះម្លៃនត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយបញ្ជាច ក៏ំ្ខុង្ខេ�យ។

• អូក្ខុខចីជាឯក្ខុត្ថុប�គាល ឬ ក្រុក្ខុមុហិូ�ន ឬ ក្រុក្ខុមុហិូ�នម្រែដលបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេក្រុកាម
លក្ខុេណៈពិង្ខេសស។

• ហានិភ័ិយរបស់ធនាគារ ក្ខុូ��ការខាត្ថុប�់ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម ង្ខេធៀបនឹ�
ឥណទាំនម្រែដលម្គានសំណ�ង្ខេពញង្ខេលញ។

• ត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយធានារបស់អូក្ខុខចីម្រែដលធនាគារនឹ�អាចទិទិលួបាន។ និ�
• ធនាគារនឹ�ទិទិួលបានអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ក្ខុូ��ការង្ខេ�ី�ម្លៃថិៃម្លៃនក្រុទិពយ

បញ្ជាច ។ំ

ការចំុះណ្តាត់្តថំ្នា�់លេឡូ�ងវញិផ្ទៃនិប្រទុ�យស�មានិិង��មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�មិនក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុង្ខេ�ី�វញិ បនុាប់ពី        
ទិទិលួស្ថាាល់ដំប��របស់វាង្ខេ�យី ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុក្ខុូ��កាលបរងិ្ខេចឆទិង្ខេក្រុកាយពី                     
ធនាគារបី�រគំរ �អាជី្យវក្ខុមមរបស់ខៃួន ង្ខេដីមីីក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�។

៣.២.៣.  ការមិិនិទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ប្រទ្ធពីយស់កមិមហិិរញ្ញញវតិុ�និិងប្រទ្ធពីយអំកមិម
ហិិរញ្ញញវតិុ�

ប្រទ្ធពីយស់កមិមហិិរញ្ញញវតិុ�
ធនាគារមិនទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេលី ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�ង្ខេពល ម្រែដលកិ្ខុចច 
សនាក្ខុូ��ការក្រុបម�លស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុង្ខេ�ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមមម្គានការ��ត្ថុកំ្ខុណត់្ថុ 
ឬការង្ខេ�ុរសិទិធិឬក្ខុូ��លក្ខុេណណ្តាមួយម្រែដលក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�មិន
សាិត្ថុក្ខុូ��ការទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូ ឬ ក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេ�យធនាគារ។

ង្ខេពលឈ្នះប់ទិទិួលស្ថាា ល់ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ភាពខ�សគូារវា�ត្ថុម្រែមៃ
ង្ខេ��របស់ក្រុទិពយ (ឬ ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្រែដលបានម្រែប�ម្រែចក្ខុង្ខេ�ចំម្រែណក្ខុ
ម្លៃនក្រុទិពយម្រែដលឈ្នះប់ទិទិលួស្ថាា ល់) និ��លប�ក្ខុម្លៃន (i) ការទិ�ទាំត់្ថុអាច
ទិទិួលបាន (រាប់បញ្ញច�លទាំ�ំក្រុទិពយសក្ខុមមថិមី ម្រែដលយក្ខុបាន ដក្ខុន�វ
បំណ� លថិមីម្រែដលក្រុត្ថុវូរាប់រ�់) និ� (ii) រាល់ប�ារចំង្ខេណញឬខាត្ថុ ម្រែដល
បានទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ក្រុត្ថុវូយក្ខុមក្ខុ
ទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ និ�ចំណ� លសរ �ប
ង្ខេ�េ�ៗ។

ប្រទុ�យ��មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបាន ឈ្នះប់ទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលកាត្ថុពើ- 
កិ្ខុចចម្លៃនបំណ� លក្រុត្ថុវូបានរសំ្ថាយ ល�បង្ខេចាលឬ��ត្ថុកំ្ខុណត់្ថុ។ ង្ខេ�ង្ខេពល
ម្រែដលក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលម្គានក្រុស្ថាប់ក្រុត្ថុវូបានជំ្យនួសង្ខេ�យក្រុទិពយ 
អក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�មួយង្ខេទិៀត្ថុង្ខេ�យម្គាច ស់ឥណទាំនម្រែត្ថុមួយបា�ម្រែនីលក្ខុេខណឌ
ខ�សគូា ក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ ឬលក្ខុេខណឌ ម្លៃនបំណ� លម្រែដលម្គានក្រុស្ថាប់ក្រុត្ថុវូបាន 
ម្រែក្ខុម្រែក្រុបការផ្លាៃ ស់បី�រឬម្រែក្ខុម្រែក្រុបម្រែបបង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាជាការឈ្នះប់
ទិទិលួស្ថាា ល់បំណ� លង្ខេដីម និ�ការទិទិលួស្ថាា ល់បំណ� លថិមី។ 
ភាពខ�សគូារវា�ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្លៃនបំណ� លហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេដីម និ�ការទិ�ទាំត់្ថុម្រែដល 
បានប�់ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.៤.  ការដែកដែប្រប និិងការហាមិឃាត់ិប្រទ្ធពីយស់កមិមហិិរញ្ញញវតិុ�
ក្រុបសិនង្ខេបីលក្ខុេខណឌ ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុម្រែក្រុប ធនាគារ
ក្រុត្ថុវូង្ខេធើីការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលបានម្រែក្ខុម្រែក្រុប
ម្រែដលនឹ� ម្គានភាពខ�សគូាខាៃ �ំ។

ក្រុបសិនង្ខេបីលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្គានភាពខ�សគូាខាៃ �ំង្ខេនាះសិទិធិង្ខេលីលំហិ�រ 
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្លៃនកិ្ខុចចសនា ពីក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេដីមក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុ 
ថា��ត្ថុកំ្ខុណត់្ថុ។ ក្ខុូ��ក្ខុរណីង្ខេនះក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេដីមក្រុត្ថុវូឈ្នះប់
ទិទិួលស្ថាា ល់ ង្ខេហិីយក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ថិមីក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់ក្ខុូ��
ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែសី�ប�ក្ខុនឹ�ម្លៃថិៃក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការនានា។ ក្ខុម្លៃក្រុមម្រែដលទិទិួលបាន
ជាម្រែ�កូ្ខុម្លៃនការម្រែក្ខុម្រែក្រុបក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

• ម្លៃថិៃង្ខេសវាម្រែដលក្រុត្ថុូវបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុក្ខុូ��ការកំ្ខុណត់្ថុត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែសី�ម្លៃន
ក្រុទិពយសក្ខុមមថិមីនិ�ម្លៃថិៃង្ខេសវា ម្រែដលតំ្ថុណ្តា�ឱ្យយការទិ�ទាំត់្ថុម្លៃថិៃក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
ការសមក្រុសប ក្រុត្ថុវូបានរាប់បញ្ញច�លក្ខុូ��ការវាស់ម្រែវ�ដំប��ម្លៃនក្រុទិពយ 
សក្ខុមម។ និ�

• ម្លៃថិៃឈ្នះូលួង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុក្រុត្ថុវូបានរាប់បញ្ញច�លក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ 
ឬខាត្ថុ ម្រែដលជាម្រែ�កូ្ខុមយួម្លៃនការចំង្ខេណញឬខាត្ថុង្ខេលីការឈ្នះប់ទិទិលួ 
ស្ថាា ល់។ ក្រុបសិនង្ខេបីលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេ�ង្ខេពល 
ម្រែដលអូក្ខុខចីជួ្យបការលំបាក្ខុម្រែ�ូក្ខុហិិរញ្ញញវត្ថុា� ដ�ង្ខេចូះង្ខេគាលបំណ�ម្លៃន
ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបជាទិ�ង្ខេ�គឺ ង្ខេដីមីីទិទិួលបានមក្ខុវញិន�វលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ជា អតិ្ថុបរមិ្គាតាមលក្ខុេខណឌ កិ្ខុចចសនាង្ខេដីម ជា�ការបង្ខេ�ើីត្ថុក្រុទិពយ 
សក្ខុមមថិមីម្រែដលម្គានលក្ខុេខណឌ ខ�សពីម�នង្ខេក្រុចីន។ ក្រុបសិនង្ខេបីធនាគារ
ម្គានម្រែ�នការម្រែក្ខុម្រែក្រុបក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�តាមរង្ខេបៀបមួយ ម្រែដល
អាចនាឱំ្យយម្គានការង្ខេលីក្ខុម្រែល�ង្ខេលីលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុង្ខេនាះ ធនាគារ
ក្រុត្ថុវូពិចារណ្តាជាម�នថាង្ខេតី្ថុម្រែ�ូក្ខុណ្តាមួយម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមគួរម្រែត្ថុក្រុត្ថុវូ
បានល�បង្ខេចាលម�នង្ខេពលការម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី� (ស�មង្ខេមីលខា� 
ង្ខេក្រុកាមសក្រុម្គាប់ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ ល�បង្ខេចាល)។ វធីិស្ថាក្រុសីង្ខេនះ 
ជ្យះឥទិធិពលដល់លទិធ�លម្លៃនការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃបរមិ្គាណ និ�
ម្គានន័យថាជាទិ�ង្ខេ�លក្ខុេណៈវនិិចឆ័យម្លៃនការឈ្នះប់ទិទិួលស្ថាា ល់ មិន
ក្រុត្ថុវូបានបំង្ខេពញង្ខេទិ។

• ក្រុបសិនង្ខេបី ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�
ង្ខេ�យចំណ្តាយរលំស់ ឬ FVOCI មិនបណី្តាលឱ្យយម្គានការមិន
ទិទិលួស្ថាា ល់ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេទិង្ខេនាះធនាគារនឹ�ង្ខេធើីការគណនា
ង្ខេ�ី�វញិន�វចំនួនទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលបានត្ថុមើល់សរ �បម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុដំប��ម្រែដលម្គានក្រុបសិទិធភាពនិ�
ទិទិួលស្ថាា ល់លទិធ�ពីម្រែក្ខុសំរលួ រខឺាត្ថុចំង្ខេណញនិ�ខាត្ថុ ក្រុត្ថុវូបាន
ក្ខុត់្ថុក្រុតាច�ះក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ។ ចំង្ខេពាះក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� អក្រុតាអម្រែណីត្ថុអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុម្គានក្រុបសិទិធភាពដំប�� ម្រែដល
ក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីង្ខេដីមីគីណនាការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ី ឬការខាត្ថុប�់ក្រុត្ថុវូបាន
ម្លៃថិៃង្ខេដីម ឬម្លៃថិៃឈ្នះូលួណ្តាមយួម្រែដលទិទិលួបានជាម្រែ�កូ្ខុម្លៃនការម្រែក្ខុម្រែក្រុប

ម្រែក្ខុម្រែក្រុបចំនួនត្ថុង្ខេមៃី�សរ �បម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលបានម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេហិីយក្រុត្ថុវូ
បានង្ខេគង្ខេធើី រំលស់ង្ខេលីរយៈង្ខេពលង្ខេ�សល់ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលបាន
ម្រែក្ខុម្រែក្រុប។

• ក្រុបសិនង្ខេបីការម្រែក្ខុម្រែក្រុបម្រែបបង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានអន�វត្ថុងី្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុការលំបាក្ខុ 
ម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់អូក្ខុខចីបនុាប់មក្ខុង្ខេនាះភាពចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុក្រុត្ថុវូ 
បានបងាា ញរមួគូាជាមយួ នឹ�ការខាត្ថុប�់ង្ខេលីឱ្យនភាពម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ។ ក្ខុូ�� 
ក្ខុរណីង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុវាក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជាចំណ� លការក្រុបាក់្ខុ ម្រែដលបាន 
គណនាង្ខេ�យអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបក្ខុបង្ខេ�យក្រុបសិទិធភាព។

៣.២.៥.  ការកាត់ិកង
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�និ�ក្រុទិពយអសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានកាត់្ថុក្ខុ�
ង្ខេហិីយនឹ�ក្រុត្ថុវូបាន�ក់្ខុបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា� 
ការ�ក់្ខុបងាា ញង្ខេនះក្រុត្ថុវូត្ថុក្រុមវូឲ្យយធនាគារក្រុត្ថុវូម្គានសិទិធិជា�ៃ�វចាប់ក្ខុូ��ការ
កាត់្ថុក្ខុ� និ�ម្គានបំណ�ក្ខុូ��ការកាត់្ថុក្ខុ�ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីត្ថុម្លៃមៃស�ទិធ ឬ �ក់្ខុ
ច�លង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

៣.២.៦.  ការវាស់់ដែវងតាមិតិផ្ទៃមិៃជាក់ដែស់ងិ
‘ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ី’ គឺជាត្ថុម្លៃមៃម្រែដលក្រុត្ថុវូទិទិួលក្ខុូ��ការលក់្ខុក្រុទិពយសក្ខុមម ឬ 
ទិ�ទាំត់្ថុង្ខេដីមីីង្ខេ�ុរបំណ� លក្ខុូ��ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ រវា�ប�គាលង្ខេ�ក្ខុូ��ទិី�ារង្ខេ�
កាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃនការវាស់ម្រែវ�ង្ខេដីម ឬ ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលមិនម្គានទិី�ារ
ម្គានអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ង្ខេក្រុចីនបំ��ត្ថុម្រែដលធនាគារម្គាន ង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិ
ង្ខេនាះ។ ត្ថុម្លៃមៃសមរមយម្លៃនការទិទិួលខ�សក្រុត្ថុវូឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំពីហានិភ័ិយមិន
ដំង្ខេណីរការ។
ធនាគារង្ខេធើីការគណនាត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីម្លៃន ឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�យង្ខេក្រុបី
ត្ថុម្លៃមៃម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�ក្ខុូ��ទិ�ីារង្ខេសរ។ី ទិ�ីារមយួម្រែដលកំ្ខុណត់្ថុថា
ជា”ទិ�ីារសក្ខុមម” គឺង្ខេ�ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការម្រែដលទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�
នឹ�ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីញឹក្ខុញាប់ និ�ម្គានព័ត៌្ថុម្គាន
សីី ពីធាត្ថុ�ទាំ�ំង្ខេនាះង្ខេក្រុចីនម្រែដលអាចយក្ខុមក្ខុសិក្ខុាត្ថុម្លៃមៃបានង្ខេ�ង្ខេពល
ម្រែដលធនាគារច�់បាន។
ក្រុបសិនង្ខេបីមិនម្គានត្ថុម្លៃមៃក្ខុត់្ថុក្រុតាទិ�ក្ខុង្ខេ�ក្ខុូ��ទិ�ីារង្ខេនាះង្ខេទិ ដ�ង្ខេចះូធនាគារ
ក្រុត្ថុវូង្ខេក្រុបីវធីិស្ថាក្រុសកី្ខុូ��ការវាស់ម្រែវ�ង្ខេ�យយក្ខុព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ� 
នឹ�ធាត្ថុ�ច�លរបស់ធនាគារម្រែដលបានក្រុគប់ក្រុគ�បានក្ខុូ��កំ្ខុរតិ្ថុអតិ្ថុបរម្គា 
និ�ធាត្ថុ�ច�លរបស់ធនាគារ ម្រែដលមិនអាចក្រុគប់ក្រុគ�បានក្ខុូ��កំ្ខុរតិ្ថុអបី
បរមិ្គា។
ភិសី�តា�លិបំ��ត្ថុម្លៃនត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែសី�របស់ឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុូ��
ការកំ្ខុណត់្ថុត្ថុម្លៃមៃដំប�� ម្រែដលង្ខេ�ថាត្ថុម្លៃមៃក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ឧទាំហិរណ៍ត្ថុម្លៃមៃ
ជាក់្ខុម្រែស�ីម្រែដលង្ខេក្រុបីក្រុបាស់សក្រុម្គាប់ការលក់្ខុឬទិញិ។  ក្រុបសិនង្ខេបីធនាគារ
គណនាត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ី ង្ខេ�ក្ខុូ��ការកំ្ខុណត់្ថុត្ថុម្លៃមៃដំប��ម្គានភាពខ�សគូា ពី
ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�ម្លៃថិាង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ង្ខេហិយី ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីម្រែដលង្ខេក្រុបីង្ខេនាះម្គានការ
បញ្ជាា ក់្ខុ ង្ខេ�យមិនម្គានការក្ខុត់្ថុក្រុតាត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�ក្ខុូ��ទិី�ារសក្ខុមមសក្រុម្គាប់
ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមម ង្ខេហិយីក៏្ខុមិនម្គានម�ល�ឋ នក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃ
សក្រុម្គាប់ធាត្ថុ�ច�លម្រែដលមិនអាចក្រុគប់ក្រុគ�បាន ម្រែដលម្គានទិំហិំមិនធំ

៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.៦.  ការវាស់់ដែវងតាមិតិផ្ទៃមិៃជាក់ដែស់ងិ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ក្រុបសិនង្ខេបីង្ខេធើីការង្ខេក្រុបៀង្ខេធៀបង្ខេ�នឹ�ធាត្ថុ� ង្ខេ�េ�ម្រែដលម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��ការ
គណនាខា�ង្ខេលី ង្ខេហិយីឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុដំប��ង្ខេ�យ
ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែសី� ការម្រែក្ខុរត្ថុក្រុមវូក្រុត្ថុវូង្ខេធើី ង្ខេ�ី�ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដល
ម្គានភាពខ�សគូារង្ខេវៀ�ត្ថុម្លៃមៃទិី�ារង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលកំ្ខុណត់្ថុដំប�� និ�ត្ថុម្លៃមៃ
ង្ខេ�ម្លៃថិាម្រែដលក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេនាះង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ��ី។ ភាពលង្ខេម�ិ�នឹ�ក្រុត្ថុវូ�ក់្ខុ
ច�លង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ក្ខុូ��ក្រុគានីមួយៗម្រែដលភាព
លង្ខេម�ិ�ង្ខេនាះបានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី� ក៏្ខុបា�ម្រែនីធនាគារក៏្ខុក្រុត្ថុវូពិចារណ្តា��ម្រែដល
ថាក្រុគានីមួយៗ របស់ឧបក្ខុរណ៍ទាំ�ំអស់ង្ខេនាះមិនក្រុត្ថុវូយ�រង្ខេពក្ខុង្ខេ�ីយ 
ង្ខេហិីយការកំ្ខុណត់្ថុក្រុគានីមួយៗ ង្ខេនាះក្រុត្ថុវូម្គានការសិក្ខុាង្ខេ�យង្ខេក្រុបីទិិនូ័យ
ទិ�ីារ ឬ ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការម្រែដលចប់សពើក្រុគប់។
ក្រុបសិនង្ខេបីក្រុទិពយសក្ខុមមនិ�ក្រុទិពយអក្ខុមមក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីត្ថុម្លៃមៃ
ទិី�ារ ង្ខេ�យម្គានត្ថុម្លៃមៃលក់្ខុ និ�ត្ថុម្លៃមៃទិិញ ង្ខេនាះធនាគារអាចគណនា
ត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយសក្ខុមម ក៏្ខុដ�ចជាធាត្ថុ�ម្រែដលម្គានរយៈង្ខេពលម្រែវ�ក្ខុូ��ត្ថុ�លយការ
រយៈង្ខេពលម្រែវ� ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាត្ថុម្លៃមៃទិិញ និ�គណនាត្ថុម្លៃមៃក្រុទិពយអក្ខុមម
ក៏្ខុដ�ចជាធាត្ថុ�ម្រែដលម្គានរយៈង្ខេពលខៃីង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាត្ថុម្លៃមៃលក់្ខុ។
�លប័ក្រុត្ថុម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដល
ក្រុត្ថុវូបានបាះពាល់ង្ខេ�នឹ�ហានិភ័ិយ  ទិី�ារនិ�ហានិភ័ិយឥណទាំន
ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេ�យធនាគារ ង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីហានិភ័ិយម្លៃន        
ហានិភ័ិយទិី�ារនិ�ហានិភ័ិយឥណទាំនក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ� ង្ខេ�យ
ម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃម្រែដលអាចទិទិួលបានង្ខេ�ង្ខេពលលក់្ខុ ធាត្ថុ�ង្ខេ�ក្ខុូ��ត្ថុ�លយការ
រយៈង្ខេពលម្រែវ� (ឬ ចំណ្តាយង្ខេដីមីងី្ខេ�រុធាត្ថុ�ង្ខេ�ក្ខុូ��ត្ថុ�លយការរយៈង្ខេពលខៃី) 
សក្រុម្គាប់ហានិភ័ិយជាក់្ខុម្រែស�ីណ្តាមយួ។ ការម្រែក្ខុក្ខុក្រុមិត្ថុ�លប័ក្រុត្ថុ ដ�ចជា 
អក្រុតាទិញិ លក់្ខុ - ឬ ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបហានិភ័ិយឥណទាំន ម្រែដលដ�ចគូាង្ខេ�នឹ�
ការគណនារបស់ម�ល�ឋ នម្លៃនហានិភ័ិយស�ទិធ ម្រែដលក្រុត្ថុវូម្រែប�ម្រែចក្ខុង្ខេ�ថូាក់្ខុ
ក្រុទិពយសក្ខុមមនិ�ក្រុទិពយអក្ខុមមនីមយួៗ ង្ខេ�ក្ខុូ��ម�ល�ឋ នម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូម្រែដលម្គាន
ហានិភ័ិយ។
ត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលម្គានគណនីចរន ីម្រែដលម្គាន
ចំនួនមិនង្ខេលីសពីទិហំិមំ្រែដលក្រុត្ថុវូប�់ ង្ខេក្រុកាយពីង្ខេធើីការបនុាបត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�ម្លៃថិាទិ ី
មយួម្រែដលធនាគារត្ថុក្រុមវូឲ្យយប�់។
ធនាគារទិទិលួស្ថាា ល់ការង្ខេ�រុតាមថូាក់្ខុរបស់ត្ថុម្លៃមៃទិ�ីារ ង្ខេ�យយក្ខុត្ថុម្លៃមៃ
ង្ខេ�ច�ះក្រុគាម្លៃនការច�ះ�ាយរបាយការណ៍ម្រែដលជាង្ខេពលមួយម្រែដលការ
ផ្លាៃ ស់បី�របានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី។

៣.២.៧.  ការខាតិបង់តាមិ ECL

 ធនាគារទិទិលួស្ថាា ល់ការខាត្ថុប�់សក្រុម្គាប់ ECLs ង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាមម្រែដលមិនក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ង្ខេ�យត្ថុម្លៃមៃទិី�ារ
ង្ខេ�យ�ក់្ខុច�លង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ (FVTPL)៖

• សមត្ថុ�លយជាមយួធនាគារង្ខេ�េ�ៗ។
• ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនដល់អតិ្ថុថិិជ្យន និ�
• កិ្ខុចចសនាឥណទាំននិ�កិ្ខុចចសនាធានាហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលបានង្ខេចញ។
ECLs ក្រុត្ថុវូបានទាំមទាំរង្ខេដីមីីវាស់ម្រែវ�តាមរយៈសំវធិានធនបាត់្ថុប�់

ង្ខេ�ចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុង្ខេសមីនឹ�៖
• ១២ ម្រែខ ECL ម្រែដល ECL ង្ខេពលមួយជី្យវតិ្ថុ ម្រែដលជាលទិធ�លមក្ខុ

ពីការបាត់្ថុប�់ ង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពល ១២ ម្រែខ
បនុាប់ពីកាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ (ង្ខេ��តាមដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី1)។ ឬ

• ECL ង្ខេពញមយួជី្យវតិ្ថុ ម្រែដលECL ង្ខេពញមយួជី្យវតិ្ថុគឺជាលទិធ�ល
ម្រែដលបានមក្ខុពីក្រុពឹតិ្ថុកីារណ៍ ម្រែដលអាចនឹ�ង្ខេធើីឲ្យយម្គានការបាត់្ថុប�់
ង្ខេលី ឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� (សំង្ខេ�ង្ខេ�ង្ខេលីដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី ២ និ�
ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី៣)។

 សំវធិានធនការបាត់្ថុប�់សក្រុម្គាប់ ECL ង្ខេពញមយួជី្យវតិ្ថុ ក្រុត្ថុវូម្រែត្ថុគណនា
សក្រុម្គាប់ឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុបសិនង្ខេបី ហានិភ័ិយឥណទាំនង្ខេលីឧប- 
ក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនាះម្គានង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីខាៃ �ំ តា�ំពីការទិទិលួស្ថាា ល់ដំប��។ 
ចំង្ខេពាះឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ECLs ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ក្ខុូ��
ចំនួនមួយម្រែដលង្ខេសមីនឹ�ECL១២ម្រែខ។ ព័ត៌្ថុម្គានលមិិត្ថុបម្រែនាមសីីពីការ
ង្ខេកី្ខុនខាៃ �ំម្លៃនហានិភ័ិយឥណទាំនម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម។

 ECLs គឺជាការបាា ន់ស្ថាម នង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីក្រុបបូាបីូលីង្ខេត្ថុម្លៃនត្ថុម្លៃមៃបចច�បីនូ
ម្លៃនការបាត់្ថុប�់ឥណទាំន។ ទាំ�ំង្ខេនះក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ថាជាត្ថុម្លៃមៃបចច�បីន ូ
ម្លៃនភាពខ�សគូារវា�លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុធនាគារង្ខេក្រុកាម
កិ្ខុចចសនានិ�លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ ម្រែដលធនាគាររំពឹ�ថានឹ�ទិទិួលបាន
ពីការថិៃឹ�ម្រែថិៃ�ពីស្ថាា នភាពង្ខេសដឋកិ្ខុចចនាង្ខេពលអនាគត្ថុ ម្រែដលង្ខេធើីឲ្យយអក្រុតា
ការក្រុបាក់្ខុម្រែដលទិទិួលយក្ខុ (EIR) ម្លៃន ក្រុទិពយសក្ខុមមម្គានការធាៃ ក់្ខុច�ះ។
• ឥណទាំនកិ្ខុចចសនាម្រែដលមិនទាំន់បាន�ក់្ខុឲ្យយអតិ្ថុថិិជ្យនង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ 

ECL គឺជាភាពខ�សគូារវា�ត្ថុម្លៃមៃបចច�បីនូម្លៃនភាពខ�សគូារវា�
លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនា ម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�ង្ខេ�យស្ថារ
ធនាគារក្រុបសិនង្ខេបីអូក្ខុកាន់ការង្ខេបជំីាចិត្ថុដីក្ខុឥណទាំន និ�លំហិ�រ
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលធនាគាររពឹំ�ថានឹ�ទិទិលួបានក្រុបសិនង្ខេបី ឥណទាំន
ក្រុត្ថុវូបានដក្ខុង្ខេចញ និ�

• សក្រុម្គាប់កិ្ខុចចសនាធានាហិរិញ្ញញវត្ថុា� ECL គឺជាភាពខ�សគូារវា�ការ
ចំណ្តាយម្រែដលរពឹំ�ទិ�ក្ខុង្ខេដីមីសី�អូក្ខុកាន់ឧបក្ខុរណ៍បំណ� លម្រែដល
បានធានាតិ្ថុចជា�ចំនួនទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលធនាគាររំពឹ�ថានឹ�ទិទិួល
បានពីអូក្ខុកាន់បំណ� លម្គាច ស់បំណ� លឬភាគីង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ។

ធនាគារគណនា ECL ង្ខេលីម�ល�ឋ នប�គាលឬម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ នសម�- 
ហិភាពសក្រុម្គាប់�លប័ក្រុត្ថុឥណទាំនម្រែដលម្គានលក្ខុេណៈហានិភ័ិយ
ង្ខេសដឋកិ្ខុចចក្រុសង្ខេដៀ�គូា។ ការគណនាសំវធិានធនបាត់្ថុប�់គឺម្រែ�ិក្ខុង្ខេលី
ត្ថុម្លៃមៃបចច�បីនូម្លៃនលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលរំពឹ�ទិ�ក្ខុរបស់ក្រុទិពយង្ខេ�យង្ខេក្រុបី 
EIR ង្ខេដីមរបស់ក្រុទិពយង្ខេ�យមិនម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ នគណនាប�គាល ឬជា
សម�ហិភាពង្ខេ�យី។

ឥណៈទានិ�ះ�មផែភិរមិនិផ្ទៃនិប្រទុ�យសមាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�គឺ “ឥណទាំនអ�ីមម្រែភិរមិន” ង្ខេ�ង្ខេពលក្រុពឹត្ថុីិការណ៍
មួយឬង្ខេក្រុចីនម្រែដលម្គាន�លបាះពាល់�ា �ខាៃ �ំង្ខេលីលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�នាង្ខេពលអនាគត្ថុ របស់ក្រុទិពយ សក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�បានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី។ 
ឥណទាំនអ�ីមម្រែភិរមិនម្លៃនក្រុទិពយសមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានង្ខេគចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាជា
ក្រុទិពយសក្ខុមមកំ្ខុរតិ្ថុ    ទិ៣ី។ ភិសី�តា�ម្លៃនការច�ះង្ខេខាយឥណទាំនរមួម្គាន
ទិនិន័ូយម្រែដលអាចអង្ខេ�ើត្ថុបានអំពីក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.៧.  ការខាតិបង់តាមិ ECL (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ឥណៈទានិ�ះ�មផែភិរមិនិផ្ទៃនិប្រទុ�យសមាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)

• ការលំបាក្ខុម្រែ�ូក្ខុហិិរញ្ញញវត្ថុា�សំខាន់ៗរបស់អូក្ខុខចី ឬ អូក្ខុង្ខេបាះ�ាយ
• ការមិនង្ខេគារពង្ខេលីកិ្ខុចចសនាដ�ចជាក្ខុរណីហិួសកាលកំ្ខុណត់្ថុ ឬ 

ហិួសកាលបរងិ្ខេចឆទិកំ្ខុណត់្ថុ។
• ការម្រែក្រុបក្រុបួលង្ខេសដឋកិ្ខុចចម្រែដលង្ខេធើីឲ្យយអូក្ខុខចីម្គានការលំបាក្ខុក្ខុូ��ការ

ស�ក្រុត្ថុ�ប់ ក៏្ខុបា�ម្រែន�ីអូក្ខុឲ្យយខចីមិនបានគិត្ថុពិចារណ្តាក្ខុូ��ការង្ខេធើី
សមីទាំនង្ខេ�ង្ខេលីឥណទាំនម្រែដលម្គានបញ្ជាា ង្ខេ�យី

• ការដក្ខុខៃួន ង្ខេចញពីទិី�ារសក្ខុមមង្ខេដីមីីការពារក្ខុ�ំ ឲ្យយម្គានវិបត្ថុីិ
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ ឬ

• ការទិិញក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុូ��ការបញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃ�ា �ខាៃ �ំម្រែដល
បណី្តាលមក្ខុពីការបាត់្ថុប�់ឥណទាំន។

វាមិនអាចម្គានលទិធភាពង្ខេដីមីីកំ្ខុណត់្ថុក្រុពឹត្ថុីិការណ៍�ច់ពីគូាម្រែត្ថុមួយង្ខេទិ 
�ុ�យង្ខេ�វញិឥទិធពិលរមួគូាម្លៃនក្រុពឹត្ថុីិការណ៍មយួចំនួន អាចបណី្តាលឱ្យយ
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�កាៃ យជាឥណទាំនអ�ីមម្រែភិរមិន។ ធនាគារវាយត្ថុម្លៃមៃ
ថាង្ខេតី្ថុ ឧបក្ខុរណ៍បំណ� លម្រែដលជាក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�
ង្ខេ�យការចំណ្តាយរលំស់ឬ FVTOCI  ម្រែដលជាឥណទាំនតាមកាល
បរងិ្ខេចឆទិរបាយការណ៍នីមួយៗ។ ង្ខេដីមីីវាយត្ថុម្លៃមៃក្រុបសិនង្ខេបីឧបក្ខុរណ៍
បំណ� លរដឋនិ�បំណ� លស្ថាជី្យវក្ខុមមថិយច�ះ ឥណទាំនធនាគារពិចារណ្តា
ង្ខេលីក្ខុតីាដ�ចជាទិិនូ�លសញ្ជាញ ប័ណណ អក្រុតាឥណទាំន និ�សមត្ថុាភាព
របស់អូក្ខុខចីក្ខុូ��ការក្រុបម�លម�លនិធិ។

ឥណទាំនក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាជាការថិយច�ះឥណទាំន ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដល
សមីទាំនក្រុត្ថុូវបាន�ីល់ដល់អូក្ខុខចី ង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុលក្ខុេណម្គានភាព
ង្ខេខាយក្ខុូ��ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់អូក្ខុខចី ល�ះក្រុតាម្រែត្ថុម្គានភិសី�តា�
បងាា ញ ការ�ីល់សមីទាំនហានិភ័ិយម្លៃនការមិនទិទិួលបានលំហិ�រ
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុតាមកិ្ខុចចសនាបានថិយច�ះគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់និ� មិនម្គាន
ស�ចនាក្ខុរង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុម្លៃនការច�ះថិយ។ ចំង្ខេពាះក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� 
ម្រែដលសមីទាំនក្រុត្ថុវូបានពិចារណ្តាបា�ម្រែនីមិនបាន�ីល់ង្ខេអាយក្រុទិពយង្ខេនាះ
ក្រុត្ថុវូបានង្ខេគចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាម្គានគ�ណវបិត្ថុីិឥណទាំន ង្ខេ�ង្ខេពលម្គានភិសី�តា�
ម្រែដលអាចង្ខេមីលង្ខេ�ីញពីការច�ះង្ខេខាយឥណទាំនរមួទាំ�ំការកំ្ខុណត់្ថុ
និយមន័យ។ និយមន័យម្លៃនការលំនាងំ្ខេដីម (ស�មង្ខេមីលខា�ង្ខេក្រុកាម) 
រមួបញ្ញច�លទាំ�ំទិងំ្ខេនាក្ខុូ��ការមិនស�ក្រុត្ថុ�ប់ន�វក្រុបាក់្ខុស�ចនាក្ខុរ និ�ម្រែ�កូ្ខុ
ខា�ង្ខេក្រុកាយង្ខេទាំះបីជាការស�ក្រុត្ថុ�ប់ង្ខេនាះង្ខេលីសការកំ្ខុណត់្ថុរយៈង្ខេពល 
៩០ ម្លៃថិា ឬ ង្ខេក្រុចីនជា�ង្ខេនះក៏្ខុង្ខេ�យ។

និិយមន័ិយផ្ទៃនិ�ំណៈះ លខូចុះ
ស្ថារៈសំខាន់ចំង្ខេពាះកំ្ខុណត់្ថុរបស់ ECL គឺជានិយមន័យម្លៃនបំណ� លខ�ច។                      
និយមន័យម្លៃនបំណ� លខ�ចក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីក្ខុូ��ការវាស់បរមិ្គាណ ECL និ�                                                                                            
ក្ខុូ��ការកំ្ខុណត់្ថុថាង្ខេតី្ថុការខាត្ថុប�់ង្ខេលីសំវធិានធន អាក្រុស័យង្ខេលីអាយ�                                                               
កាល ១២ ម្រែខឬ ECLs ង្ខេពលមយួជី្យវតិ្ថុ និ�ការកំ្ខុណត់្ថុអត្ថុសីញ្ជាញ ណ                                                      
ម្លៃនការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសំគាល់ម្លៃនហានិភ័ិយឥណទាំន។
ធនាគារពិចារណ្តាន�វចំន�ចខា�ង្ខេក្រុកាមង្ខេនះម្រែដលង្ខេធើីឲ្យយម្គានបំណ� លខ�ច

ង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ��ី៖

• អូក្ខុខចីម្រែដលហិសួកាលកំ្ខុណត់្ថុស�ង្ខេលីសពី ៩០ ម្លៃថិាង្ខេលីកាត្ថុពើកិ្ខុចច
ឥណទាំនណ្តាមយួចំង្ខេពាះធនាគារ។ ឬ

• អូក្ខុខចីទិនំ�ជាមិនប�់ ឬ ង្ខេធើីតាមកាត្ថុពើកិ្ខុចចឥណទាំនរបស់ខៃួនដល់
ធនាគារ។

និយមន័យម្លៃនបំណ� លខ�ច  ក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ ង្ខេ�យធនាគារសក្រុម្គាប់
ង្ខេគាលបំណ�គណង្ខេនយយក៏្ខុដ�ចជាសក្រុម្គាប់ង្ខេគាលបំណ�ក្រុគប់ក្រុគ�
ហានិភ័ិយឥណទាំនម្លៃ�កុ្ខុូ�� ក៏្ខុដ�ចជាការត្ថុក្រុមវូឲ្យយម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��បទិបញ្ញញត្ថុីិ
ម្លៃនបំណ� លខ�ច។ និយមន័យម្លៃនបំណ� លខ�ចក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំ�ា �សម 
ក្រុសបង្ខេដីមីីឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច ំ�ពីលក្ខុេណៈង្ខេ�េ�ៗគូាម្លៃនក្រុបង្ខេភិទិក្រុទិពយខ�សៗ
គូា។ ឥណទាំនវបិារ �បរ៍ក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាហិួសកាលបរងិ្ខេចឆទិកំ្ខុណត់្ថុ
ង្ខេ�ង្ខេពលអតិ្ថុថិិជ្យនមិនង្ខេគារពតាមអើីម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�យស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ 
ម្រែដលបាន�ក់្ខុឲ្យយខចី ក្រុត្ថុូវម្រែត្ថុតិ្ថុចជាទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលង្ខេ�សល់ក្ខុូ��ង្ខេពល
បចច�បីន។ូ
ង្ខេ�ង្ខេពលវាយត្ថុម្លៃមៃក្រុបសិនង្ខេបីអូក្ខុខចីទិនំ�ជាមិនប�់ ឬ ង្ខេធើីតាមកាត្ថុពើកិ្ខុចច
ឥណទាំនរបស់ខៃួនង្ខេទិ ធនាគារក្រុត្ថុវូគិត្ថុគ�រទាំ�ំស�ចនាក្ខុរគ�ណភាព
និ�បរមិ្គាណ។ ព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលបានវាយត្ថុម្លៃមៃអាក្រុស័យង្ខេលីក្រុបង្ខេភិទិ
ម្លៃនក្រុទិពយសមីត្ថុីិឧទាំហិរណ៍ក្ខុូ��ការ�ីល់ឥណទាំនរបស់ក្រុក្ខុមុហិូ�ន 
ស�ចនាក្ខុរគ�ណភាពម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីគឺង្ខេ�ង្ខេពលម្គានការមិនង្ខេគារព 
ង្ខេលីកិ្ខុចចក្រុពមង្ខេក្រុពៀ� ម្រែដលមិនទាំក់្ខុទិ�នឹ�ការ�ល់ីឥណទាំន។ 

ស�ចនាក្ខុរបរមិ្គាណដ�ចជាស្ថាា នភាពហិសួកាលកំ្ខុណត់្ថុ និ�ការមិនប�់ 
ក្រុបាក់្ខុង្ខេលីកាត្ថុពើកិ្ខុចចមួយង្ខេទិៀត្ថុម្លៃនសមភាគីដ�ចគូាគឺជាធាត្ថុ�ច�លសំខាន់
ង្ខេ�ក្ខុូ��ការវភិាគង្ខេនះ។ ធនាគារង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុបភិពព័ត៌្ថុម្គានជាង្ខេក្រុចីនង្ខេដីមីី
វាយត្ថុម្លៃមៃពីភាពមិនក្រុបក្រុក្ខុតី្ថុ ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី�ង្ខេ�ខា�ក្ខុូ�� 
ឬ ទិទិួលបានពីក្រុបភិពខា�ង្ខេក្រុ�។ ដ�ចម្រែដលបានក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេ� 
ក្ខុូ�� និយមន័យម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិ រញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលថិយច�ះឥណទាំន 
បំណ� ល គឺជាភិសិ�តា�ម្រែដលបងាា ញថាក្រុទិពយសក្ខុមម គឺជាការថិយច�ះ
ឥណទាំន។ ដ�ង្ខេចូះក្រុទិពយសក្ខុមមថិយច�ះម្លៃនឥណទាំននឹ� រមួបញ្ញច�ល
ន�វក្រុទិពយ ម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុបា�ម្រែនីក៏្ខុនឹ�រមួបញ្ញច�លន�វការមិនកំ្ខុណត់្ថុ
ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុនិយមន័យម្លៃនការច�ះង្ខេខាយឥណទាំនម្គាន
លក្ខុេណៈទិ�លំទិ��យជា�និយមន័យម្លៃនបំណ� លខ�ច។

ការលេ��និលេឡូ�ងហានិិភ័ិយឥណៈទានិគួរឱ្យយ�ត់្តសម្មាគ ល់

ធនាគារក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយរាល់ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ទាំ�ំអស់ ម្រែដលបាន
ង្ខេចញកិ្ខុចចសនា ឥណទាំននិ�កិ្ខុចចសនាធានារាាប់រ�ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដល
សាិត្ថុង្ខេក្រុកាមត្ថុក្រុមវូការតំ្ថុរ �វការង្ខេដីមីីវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�ង្ខេលីកំ្ខុរតិ្ថុ ហានិភ័ិយ
ឥណទាំនង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីចាប់តា�ំពីម្គានការទិទិលួស្ថាា ល់ដំប��។ ក្រុបសិនង្ខេបី
ម្គានការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ម្លៃនហានិភ័ិយឥណទាំនធនាគារនឹ�
ង្ខេធើីការវាស់ម្រែវ�ង្ខេលីការខាត្ថុប�់ង្ខេលីសំវធិានធន អាក្រុស័យង្ខេលីអាយ�កាល
ជាជា� ECL រយៈង្ខេពល ១២ ម្រែខ។ ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយគណង្ខេនយយ
របស់ធនាគារមិន ងាយក្រុសលួក្ខុូ��ការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ជាក់្ខុម្រែសី�ង្ខេទិ ម្រែដល
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ម្គានហានិភ័ិយឥណទាំនទាំបង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិ
របាយការណ៍ក្រុត្ថុវូបាន ចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាមិនម្គានហានិភ័ិយឥណទាំនង្ខេកី្ខុន                     
ង្ខេ�ី�។   ជាលទិធ�លធនាគារឃ្លាំៃ ងំ្ខេមីលរាល់ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�

៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.៧.  ការខាតិបង់តាមិ ECL (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ការលេ��និលេឡូ�ងហានិិភ័ិយឥណៈទានិគួរឱ្យយ�ត់្តសម្មាគ ល់ (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)
ទាំ�ំអស់ ម្រែដលបានង្ខេចញកិ្ខុចចសនាឥណទាំន និ�កិ្ខុចចសនាធានា
រាាប់រ�ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលរ��លបាះពាល់ចំង្ខេពាះការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�ហានិភ័ិយ
ឥណទាំន។
ក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�ង្ខេលីហានិភ័ិយឥណទាំន ង្ខេ�ង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញ- 
វត្ថុា�បានង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�គួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ចាប់តា�ំពីការទិទិួលស្ថាា ល់ដំប��។ 
ធនាគារង្ខេក្រុបៀបង្ខេធៀបហានិភ័ិយម្លៃនការខក្ខុខាន ង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�
ង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិរបាយការណ៍ ង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីអាយ�កាលឥណទាំន
ម្រែដលង្ខេ�ក្ខុូ��និ�អាយ�កាលម្លៃនឧបក្ខុរណ៍ ម្រែដលង្ខេ�សល់ជាមួយនឹ�
ហានិភ័ិយម្លៃនការង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�ជាយថាង្ខេហិត្ថុ�។   ង្ខេគរំពឹ�ទិ�ក្ខុថាអាយ�កាល
ឥណទាំន ម្រែដលង្ខេ�សល់ង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិរបាយការណ៍បចច�បីនូង្ខេ� 
ង្ខេពលម្រែដលឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់ជាបំណ� លខ�ច។ 
ក្ខុូ��ការង្ខេធើីការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេនះធនាគារពិចារណ្តាទាំ�ំព័ត៌្ថុម្គានបរមិ្គាណនិ�
គ�ណភាពម្រែដលសមង្ខេហិត្ថុ��លនិ�អាចទិទិលួយក្ខុ បានក៏្ខុដ�ចជាក្រុបវត្ថុីិ
ព័ត៌្ថុម្គានង្ខេមីលង្ខេ�ម�ខ ម្រែដលអាចរក្ខុបានង្ខេ�យមិនចាបំាច់ចំណ្តាយ 
ឬ ការក្រុបឹ�ម្រែក្រុប� ង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ និ�ពត័្ថុម្គានចាស់ៗ 
របស់ធនាគារនិ�ការវាយត្ថុម្លៃមៃឥណទាំនជំ្យនាញរមួទាំ�ំក្រុបវត្ថុីិព័ត៌្ថុម្គាន
ង្ខេមីលង្ខេ�ម�ខ។  
ម្រែបបបទិង្ខេសដឋកិ្ខុចចជាង្ខេក្រុចីនបង្ខេ�ើីត្ថុបានជាម�ល�ឋ ន ម្លៃនការកំ្ខុណត់្ថុ
ក្រុបបូាបីូលីង្ខេត្ថុម្លៃនការខក្ខុខានមិនបានប�់ង្ខេ�ការទិទិួលស្ថាា ល់ង្ខេ�កាល 
បរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ដំប��និ�ជាបនបីនុាប់។ ម្រែបបបទិង្ខេសដឋកិ្ខុចចខ�សគូា
នឹ�នាឱំ្យយម្គានក្រុបបូាបីូលីង្ខេត្ថុ ម្លៃនបំណ� លខ�សគូា។ វាគឺជាការថិៃឹ�ម្រែថិៃ�ពី
ស្ថាា នភាពង្ខេ�េ�ៗគូា ម្រែដលបង្ខេ�ើីត្ថុជាម�ល�ឋ នម្លៃនក្រុបបូាបីូលីង្ខេត្ថុមធយម 
ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីង្ខេដីមីីកំ្ខុណត់្ថុង្ខេលីហានិភ័ិយឥណទាំនម្រែដលនឹ�អាច 
ង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ម្រែដរឬង្ខេទិ។
ចំង្ខេពាះឥណទាំនរបស់ក្រុក្ខុមុហិូ�ន ព័ត៌្ថុម្គានក្រុត្ថុវូបានពិនិត្ថុយង្ខេមីលង្ខេ�
អនាគត្ថុ ង្ខេ�យរមួបញ្ញច�លទាំ�ំស្ថាា ប័ននានា ម្រែដលធនាគារជាម្គានម្លៃដ
គ�រពាណិជ្យាក្ខុមមជាមយួ ការពិនិត្ថុយង្ខេនាះក្រុត្ថុវូរមួបញ្ញច�លទាំ�ំរបាយការណ៍
ម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យអូក្ខុជំ្យនាញង្ខេសដឋកិ្ខុចច អូក្ខុវភិាគហិិរញ្ញញវត្ថុា� អ�ាភាព
រ�ឋ ភិិបាល អ�ាភាពពាក់្ខុព័នធ និ�អ�ាភាពក្រុសង្ខេដៀ�គូាង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ក៏្ខុ 
ដ�ចជាព័ត៌្ថុម្គានជាក់្ខុម្រែសី�ង្ខេ�េ�ៗម្រែដលបានមក្ខុពីស្ថាា នភាពង្ខេសដឋកិ្ខុចច
ទាំ�ំក្ខុូ��នឹ�ង្ខេក្រុ�ធនាគារ។  
សក្រុម្គាប់ម្រែចក្ខុចាយរាល់ព័ត៌្ថុម្គាន�ល់ីឥណទាំនង្ខេឆ្នាំព ះង្ខេ�ម�ខ រមួបញ្ញច�ល
ទាំ�ំការពាក្ខុរណ៍ង្ខេសដឋកិ្ខុចចដ�ចគូានឹ�ការ�ល់ីឥណទាំនក្រុក្ខុមុហិូ�ន និ�
ការពាក្ខុរណ៍បម្រែនាមម្លៃនស�ចនាក្ខុរង្ខេសដឋកិ្ខុចចក្ខុូ��ក្រុសកុ្ខុជាពិង្ខេសសសក្រុម្គាប់
តំ្ថុបន់ ម្រែដលង្ខេផី្លាត្ថុង្ខេលីឧសាហិក្ខុមមជាក់្ខុ�ក់្ខុក៏្ខុដ�ចជាព័ត៌្ថុម្គានម្រែដល
បង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ខា�ក្ខុូ��ម្លៃនឥរ�ិបថិទិ�ទាំត់្ថុក្រុបាក់្ខុរបស់អតិ្ថុថិិជ្យន។ ធនាគារ
ម្រែប�ម្រែចក្ខុម្លៃដគ�របស់ខៃនួង្ខេ�ថូាក់្ខុហានិភ័ិយឥណទាំនម្លៃ�កុ្ខុូ�� ម្រែដលពាក់្ខុ 
ព័នធអាក្រុស័យង្ខេលីគ�ណភាពឥណទាំនរបស់ពួក្ខុង្ខេគ។ ព័ត៌្ថុម្គានអំពីបរមិ្គា- 
ណគឺជាការច�ិ�លបងាា ញបឋមម្លៃនការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�គួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ម្លៃន

ហានិភ័ិយឥណទាំននិ�ម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីការផ្លាៃ ស់បី�រក្ខុូ�� PD ជី្យវតិ្ថុង្ខេពញង្ខេ�យ
ការង្ខេក្រុបៀបង្ខេធៀប៖

• PD ជី្យវតិ្ថុម្រែដលង្ខេ�សល់ង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ ជាមួយ
• PD ជី្យវតិ្ថុម្រែដលង្ខេ�សល់សក្រុម្គាប់ចំណ� ចង្ខេនះង្ខេ�ក្ខុូ��ង្ខេពលង្ខេវ�

ម្រែដលក្រុត្ថុូវបានង្ខេគបាា ន់ស្ថាម នង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីអ�ាង្ខេហិត្ថុ�និ�កាលៈ
ង្ខេទិសៈ ង្ខេ�ង្ខេពលម្លៃនការទិទិលួស្ថាា ល់ដំប��ម្លៃនការបាះពាល់។

PDs ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីគឺម្គានលក្ខុេណៈង្ខេឆ្នាំព ះង្ខេ�ម�ខង្ខេហិយីធនាគារង្ខេក្រុបី
វធីិស្ថាក្រុសីនិ�ទិិនូន័យដ�ចគូាង្ខេដីមីីវាស់សំវធិានធនបាត់្ថុប�់សក្រុម្គាប់ 
ECL។ ក្ខុតីាគ�ណភាពម្រែដលបងាា ញពីការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�គួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់
ម្លៃនហានិភ័ិយឥណទាំនក្រុត្ថុវូបានឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំង្ខេ�ក្ខុូ��គំរ � PD ឱ្យយបាន
ទាំន់ង្ខេពលង្ខេវ�។ ង្ខេទាំះ�ា �ណ្តាក៏្ខុង្ខេ�យ ធនាគារង្ខេ�ម្រែត្ថុពិចារណ្តា
ង្ខេលីក្ខុតីាគ�ណភាពមួយចំនួន�ច់ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុង្ខេដីមីីវាយត្ថុម្លៃមៃក្រុបសិនង្ខេបី
ហានិភ័ិយឥណទាំនបានង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់។ ចំង្ខេពាះឥណ- 
ទាំនរបស់ក្រុក្ខុមុហិូ�នម្គានការង្ខេផី្លាត្ថុជាពិង្ខេសសង្ខេ�ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដល
ក្រុត្ថុវូបានបញ្ញច�លក្ខុូ�� “ បញ្ញាីឃ្លាំៃ ងំ្ខេមីល” ម្រែដលក្រុត្ថុវូបាន�ីល់ជ្យ�នង្ខេ�ក្ខុូ��
បញ្ញាីឃ្លាំៃ ងំ្ខេមីល ង្ខេ�ង្ខេពលម្គានការក្រុពយួបារមភថាភាពគួរឱ្យយទិ�ក្ខុចិត្ថុីរបស់
សមភាគីជាក់្ខុ�ក់្ខុបានច�ះង្ខេខាយ។ សក្រុម្គាប់ការ�ល់ីឥណទាំន ធនា- 
គារពិចារណ្តាង្ខេលីការរពឹំ�ទិ�ក្ខុម្លៃនការរ�់ចា ំ និ�ម្លៃថិាឈ្នះប់សក្រុម្គាក្ខុក្ខុូ��ការ
ទិ�ទាំត់្ថុពិនុ�ឥណទាំន និ�ក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ដ�ចជា ភាពមិនម្គានការងារង្ខេធើី 
ក្ខុេ័យធន ការម្រែល�លះ ឬការស្ថាៃ ប់។ 

ង្ខេ�យស្ថារការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីន�វហានិភ័ិយឥណទាំន ចាប់តា�ំពីការទិទិលួ 
ស្ថាា ល់ដំប��គឺជាវិធានម្រែដលទាំក់្ខុទិ�ការផ្លាៃ ស់បី� រម្រែដលបាន�ីល់ឱ្យយ
ង្ខេ�ក្ខុូ�� PD នឹ�កាន់ម្រែត្ថុម្គានស្ថារៈសំខាន់សក្រុម្គាប់ឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�
ម្រែដលម្គាន PD ទាំបជា�ង្ខេបីង្ខេក្រុបៀបង្ខេធៀបង្ខេ�នឹ�ឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�
ម្រែដលម្គាន PD ខពស់ជា�ង្ខេនះ។ 
ង្ខេដីមីីទិបស្ថាើ ត់្ថុហានិភ័ិយឥណទាំនទាំន់ង្ខេពល ង្ខេ�ង្ខេពលក្រុទិពយសក្ខុមម
��ត្ថុកំ្ខុណត់្ថុរយៈង្ខេពល ៣០ម្លៃថិាធនាគារពិចារណ្តាថាការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�
ន�វហានិភ័ិយឥណទាំន បានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�ង្ខេហិីយក្រុទិពយសក្ខុមមសាិត្ថុក្ខុូ��
ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី ២ ម្លៃនគំរ �អ�ីមម្រែភិរង្ខេមនង្ខេពាលគឺក្រុបាក់្ខុការខាត្ថុប�់ង្ខេ�ង្ខេលី
សំវធិានធនក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ជា ECL ង្ខេពញមួយជី្យវតិ្ថុ។ ង្ខេលីសពីង្ខេនះ
ង្ខេទិៀត្ថុឥណទាំនម្រែដលក្រុត្ថុូវបានវាយត្ថុម្លៃមៃជាលក្ខុេណៈប�គាលនិ�ក្រុត្ថុូវ
បានបញ្ញច�លក្ខុូ��បញ្ញាីតាម�នគឺសាិត្ថុង្ខេ�ក្ខុូ��ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី ២ ម្លៃនគំរ �
អន់ថិយ។ ដ�ចបានក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ក្រុបសិនង្ខេបីម្គានភិសី�តា�បងាា ញពីការ
ច�ះង្ខេខាយឥណទាំនក្រុទិពយសក្ខុមមសាិត្ថុក្ខុូ��ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី ៣ ម្លៃនគំរ �ម្លៃន
ការច�ះង្ខេខាយ។

ការលះ�លេចាំល
ឥណទាំននិ�ម�លប័ក្រុត្ថុបំណ� ល ក្រុត្ថុវូបានល�បង្ខេចាលង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដល 
ធនាគារមិនម្គានការរំពឹ�ទិ�ក្ខុក្ខុូ��ការក្រុបម�លមក្ខុវញិន�វក្រុទិពយសមីត្ថុីិ
ហិិរញ្ញញវត្ថុា� (ទាំ�ំម�លឬម្រែ�ូក្ខុខៃះម្លៃនឥណទាំន)។ ក្ខុរណីង្ខេនះ ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�
ង្ខេពលម្រែដលធនាគារកំ្ខុណត់្ថុថា អូក្ខុខចីមិនម្គានក្រុទិពយសក្ខុមម ឬក្រុបភិព
ចំណ� លម្រែដលអាចបង្ខេ�ើីត្ថុ លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្រុគប់ក្រុគាន់ក្ខុូ��ការស�
ចំនួនទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលក្រុត្ថុវូល�បង្ខេចាល។ ការល�បង្ខេចាលបំណ� លបង្ខេ�ើីត្ថុ

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.៧.  ការខាតិបង់តាមិ ECL (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ការលះ�លេចាំល (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)
បានជាក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ឈ្នះប់ទិទិលួស្ថាា ល់។ ធនាគារអាចអន�វត្ថុសីក្ខុមមភាព
តាមចាប់ចំង្ខេពាះក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលបានល�បង្ខេចាល។ ការ
ក្រុបម�លក្រុបាក់្ខុបានវញិ ពីសក្ខុមមភាពម្លៃនការអន�វត្ថុសីក្ខុមមភាពតាមចាប់
របស់ធនាគារ នឹ�បណី្តាលឱ្យយម្គានការចំង្ខេណញង្ខេលីអ�ីមម្រែភិរង្ខេមន ម្រែដល
នឹ�ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជា “ខាត្ថុង្ខេលីអ�ីមម្រែភិរង្ខេមនស�ទិធ ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ឬ ចំង្ខេណញនានា” ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ
ង្ខេលីសំវធិានធនសក្រុម្គាប់ ECL ម្រែដលបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា� ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
• សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានវាស់តាមត្ថុម្លៃមៃរំលស់៖ ជា

ការកាត់្ថុបនាយពីត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��សរ �បម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម
• សក្រុម្គាប់កិ្ខុចចសនាឥណទាំន និ�កិ្ខុចចសនាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុា� ចាត់្ថុ 

ទិ�ក្ខុជាសំវធិានធន និ� 
• ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� រ មួបញ្ញច�លទាំំ�ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ

ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានទិម្គាៃ ក់្ខុ និ�ព�ំទាំន់ទិម្គាៃ ក់្ខុង្ខេចញ និ�ធនាគារមិនអាច 
កំ្ខុណត់្ថុបានង្ខេលី ECL ចំង្ខេពាះកិ្ខុចចសនាឥណទាំនព�ំទាំន់ទិម្គាៃ ក់្ខុ 
ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុពីស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលទិម្គាៃ ក់្ខុង្ខេហិីយង្ខេនាះ ធនាគារនឹ�
បងាា ញជារមួង្ខេលីការខាត្ថុប�់ សំវធិានធន សក្រុម្គាប់សម្គាសធាត្ថុ�
ទាំ�ំពីរ។ ចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុរមួគូា ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជា ការកាត់្ថុង្ខេចញពី
ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ដ�លម្លៃនស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលបានទិម្គាៃ ក់្ខុ។ រាល់ការខាត្ថុប�់
សំវធិានធនម្រែដលង្ខេលីសពីចំនួនសរ �បម្លៃនស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ ម្រែដលបាន
ទិម្គាៃ ក់្ខុម្លៃនត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ដ�ល នឹ�ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញជាសំវធិានធន។

៣.២.៨.  ប្រទ្ធពីយអំកមិមហិិរញ្ញញវតិុ� និិងមូិលធនិ
ឧបក្ខុរណ៍បំណ� លនិ�ម�លធន ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេបាះ�ាយ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើី
ចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុ ជាក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ឬ ម�លធនក្រុសបតាមខៃឹមស្ថារម្លៃន
ការង្ខេរៀបចំកិ្ខុចចសនា។

ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�គឺជាកាត្ថុពើកិ្ខុចចតាមកិ្ខុចចសនា ក្ខុូ��ការក្រុបគល់ស្ថាច់ 
ក្រុបាក់្ខុ ឬ ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ឬ ង្ខេដីមីបីី�រក្រុទិពយសក្ខុមម ឬ 
អក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ជាមួយក្រុគឹះស្ថាា នង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ម្រែដលសាិត្ថុង្ខេក្រុកាមលក្ខុេខណឌ
ម្រែដលអាចនឹ�មិនម្គានអំង្ខេណ្តាយ�លដល់ធនាគារ ឬ កិ្ខុចចសនាម្រែដល
នឹ� ឬ អាចក្រុត្ថុវូបានទិ�ទាំត់្ថុជាមួយនឹ�ឧបក្ខុរណ៍ម�លធនផុ្លាល់របស់
ធនាគារ គឺជាកិ្ខុចចសនាម្រែដលព�ំម្រែមនជានិសេនវុត្ថុា� ម្រែដលធនាគារម្គានឬ
អាចម្គានកាត្ថុពើកិ្ខុចច �ល់ីន�វចំនួនអង្ខេថិរម្លៃនឧបក្ខុរណ៍ម�លធនផុ្លាល់ខៃួន 
ឬ កិ្ខុចចសនានិសេនវុត្ថុា� ង្ខេលីម�លធនផុ្លាល់ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានទិ�ទាំត់្ថុ ង្ខេក្រុ�ពី
ការង្ខេ�ះដ�រចំនួនទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុង្ខេថិរ (ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ) ជា 
មយួនឹ�ឧបក្ខុរណ៍ង្ខេថិរម�លធនមយួចំនួនរបស់ធនាគារ។

ឧបក្ខុរណ៍ម�លធនម្រែដលង្ខេបាះ�ាយ ង្ខេ�យធនាគារក្រុត្ថុវូបានទិទិួល 
ស្ថាា ល់តាមចំណ� លម្រែដលទិទិួលបានស�ទិធម្លៃនម្លៃថិៃង្ខេដីមផុ្លាល់។ ការទិិញ
មក្ខុវញិន�វឧបក្ខុរណ៍ម�នធនផុ្លាល់របស់ធនាគារក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់
និ�កាត់្ថុង្ខេ�យផុ្លាល់ក្ខុូ��ម�លធន។ មិនម្គានចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុក្រុត្ថុវូបាន

ទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ង្ខេលីការទិញិលក់្ខុ 
ង្ខេបាះ�ាយ ឬ ការបដិង្ខេសធន៍ង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍ម�លធនផុ្លាល់របស់ធនាគារ
ង្ខេនាះង្ខេទិ។

ប្រទុ�យ��មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះនានា
ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�នានា រមួទាំ�ំឥណទាំន ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ដំប��
ង្ខេ�យត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ីស�ទិធម្លៃនម្លៃថិៃង្ខេដីមក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ។ ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�
នានា ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ជាបនបីនុាប់ង្ខេ�យចំណ្តាយរលំស់ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីវធីិ 
ស្ថាក្រុសកីារក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព។

វធីិស្ថាក្រុសកីារក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព (EIR) គឺជាវធីិស្ថាក្រុសមីយួម្លៃនការគណ- 
នាចំណ្តាយរលំស់ម្លៃន ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ការម្រែប�ម្រែចក្ខុចំណ្តាយ
ការក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��រយៈង្ខេពលម្រែដលពាក់្ខុព័នធ។ EIR គឺជា
អក្រុតាមយួម្រែដលម្គានការបញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃជាក់្ខុម្រែស�ី ង្ខេលីស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុទិ�ទាំត់្ថុ
បាា ន់ ស្ថាម ននាង្ខេពលអនាគត្ថុ តាមរយៈអាយ�កាលរពឹំ�ទិ�ក្ខុម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ឬ ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលសមក្រុសប ង្ខេ�នឹ�រយៈង្ខេពលខៃីម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ
ង្ខេ��ស�ទិធ ង្ខេលីការទិទិួលស្ថាា ល់ដំប��។ សក្រុម្គាប់ព័ត៌្ថុម្គានលមិិត្ថុអំពី 

EIR ស�មង្ខេមីល ម្រែ�ូក្ខុ“ចំណ� លការក្រុបាក់្ខុស�ទិធ” ខា�ង្ខេក្រុកាម។

ចំុះលេណៈញ និិងខាត្តលេល�ការ�តូររ�ិូយ�័ណៈណ�រលេទុស
សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលគិត្ថុជារ �បិយប័ណណបរង្ខេទិស និ�ក្រុត្ថុវូ
បានវាស់ម្រែវ�តាមត្ថុម្លៃមៃរំលស់ង្ខេ� ការយិបង្ខេចឆទិបញ្ញចប់ម្លៃនរបាយការណ៍ 
ង្ខេហិីយចំង្ខេណញនិ�ខាត្ថុង្ខេលីអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុបរង្ខេទិស ក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុ
ង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីការង្ខេធើី រំលស់ម្លៃថិៃង្ខេដីមម្លៃនឧបក្ខុរណ៍ង្ខេនាះ ការចំង្ខេណញ
និ�ការខាត្ថុប�់ង្ខេលីអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុបរង្ខេទិសរបស់វាក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់
ង្ខេ�ក្ខុូ��ជួ្យរ “ចំណ� លសរ �បង្ខេ�េ�ៗ” ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ 
ម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលមិនម្រែមនជាម្រែ�ូក្ខុម្លៃនទិំនាក់្ខុទិំន�ម្រែដលបាន
កំ្ខុណត់្ថុអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ។ ចំម្រែណក្ខុឯក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលជាម្រែ�ូក្ខុ
ម្លៃនឧបក្ខុរណ៍កំ្ខុណត់្ថុអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ សក្រុម្គាប់ការកំ្ខុណត់្ថុអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ
ង្ខេលីហានិភ័ិយរ �បិយប័ណណបរង្ខេទិសង្ខេនាះ ចំង្ខេណញនិ�ខាត្ថុម្លៃនការបី�រ
ក្រុបាក់្ខុបរង្ខេទិស ក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ 
ខាត្ថុ និ�ចំណ� លសរ �បង្ខេ�េ�ៗ និ�ក្រុត្ថុវូបានប�ារង្ខេ�ក្ខុូ��សម្គាសធាត្ថុ�
�ច់ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុម្លៃនម�លធន។

ត្ថុម្គាៃ ភាពម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលគិត្ថុជារ �បិយប័ណណបរង្ខេទិស ក្រុត្ថុវូ
បានកំ្ខុណត់្ថុជារ �បិយប័ណណបរង្ខេទិសង្ខេនាះ ង្ខេហិីយក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីការបី�រតាម
អក្រុតាង្ខេ�កាលបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃនរបាយការណ៍។ ចំង្ខេពាះក្រុទិពយអក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�តាម FVTPL សម្គាសភាគបី�រ
ក្រុបាក់្ខុបរង្ខេទិស បង្ខេ�ើីត្ថុបានជាចំម្រែណក្ខុមួយម្លៃនការចំង្ខេណញឬខាត្ថុត្ថុម្លៃមៃ
ជាក់្ខុម្រែស�ី ង្ខេហិីយក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ 
ខាត្ថុ សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលមិនម្រែមនជាម្រែ�កូ្ខុម្លៃនទិំនាក់្ខុទិំន�
ការពារហានិភ័ិយម្រែដលង្ខេធើីការកំ្ខុណត់្ថុង្ខេលីអក្រុតាបី�រក្រុបាក់្ខុ។

ការផែ�ផែប្រ�និិងការឈ�់ទុទួុលសាគ ល់ប្រទុ�យ��មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ធនាគារឈ្នះប់ទិទិួលស្ថាា ល់ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�ង្ខេពល ម្រែដលលក្ខុេ- 
ខណឌ របស់វាក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេហិីយលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្លៃនបំណ� លម្រែដល
បានម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេនាះម្គានភាពខ�សគូាខាៃ �ំ។ ក្ខុូ��ក្ខុរណីង្ខេនះហិរិញ្ញញវត្ថុា�ថិមី ម្រែដល

៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.២.  ឧបករណ៍ៈហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

៣.២.៨.  ប្រទ្ធពីយអំកមិមហិិរញ្ញញវតិុ� និិងមូិលធនិ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ការផែ�ផែប្រ�និិងការឈ�់ទុទួុលសាគ ល់ប្រទុ�យ��មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)

បានម្រែក្ខុម្រែក្រុបក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់តាមត្ថុម្លៃមៃទិ�ីារ។ ភាពខ�សគូារវា�ត្ថុង្ខេមៃ
ង្ខេ��ម្លៃនបំណ� លហិិរញ្ញញវត្ថុាម្រែដលបានទិទិួលស្ថាាល់ និ�ការពិចារណ្តា
ប�់ក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាាល់ង្ខេលីរបាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុលទិធ- 
�ល។ ការពិចារណ្តាង្ខេលីការប�់រមួបញ្ញច�លទាំ�ំក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដល
មិនម្រែមនជាហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលបានង្ខេ�ុរក្រុបសិនង្ខេបីម្គាន និ�ការសនមត្ថុម្លៃន
បំណ� លរមួទាំ�ំក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលបានម្រែក្ខុម្រែក្រុបថិមី។ ក្រុបសិនង្ខេបី
ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� មិនក្រុត្ថុវូបានក្ខុត់្ថុក្រុតាង្ខេនាះង្ខេទិការចំណ្តាយ 
រំលស់ បំណ� លក្រុត្ថុវូបានគណនាង្ខេ�ី�វញិង្ខេ�យបញ្ញច�ះអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ 
ក្រុបសិទិធភាព ង្ខេហិីយចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុង្ខេ�ក្ខុូ��ការបញ្ញច�ះង្ខេនះនឹ�ក្រុត្ថុូវ 
�ក់្ខុច�លង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុលទិធ�ល។ ចំង្ខេពាះ
ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�អក្រុតាអម្រែណីត្ថុ អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុម្គានក្រុបសិទិធភាពង្ខេដីម
ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបី ង្ខេដីមីគីណនាចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូង្ខេដីមីី
ឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំពីលក្ខុេខណឌ ទិ�ីារបចច�បីន។ូ ម្លៃថិៃង្ខេដីមនិ�ក្ខុម្លៃក្រុមង្ខេសវា ក្រុត្ថុវូបាទិ
ទិួលស្ថាា ល់ជាការម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូដ�ង្ខេចះូធនាគារនឹ�ទិទិួលបានត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��មួយ
ម្លៃនបំណ� ល ម្រែដលនឹ�ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីរលំស់រហិ�ត្ថុដល់ក្រុគាច��ង្ខេក្រុកាយ ង្ខេហិយី
ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ង្ខេនាះនឹ�ក្រុត្ថុវូគណនាង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព។

៣.៣. ប្រទ្ធពីយ និិងបរកិាេ រ
ម្រែ�កូ្ខុម្លៃនក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រ ក្រុត្ថុវូបានក្ខុត់្ថុក្រុតាតាមត្ថុម្លៃមៃង្ខេដីមដក្ខុរលំស់ប�ារ និ�
ការខាត្ថុប�់ង្ខេលីឱ្យនភាពត្ថុម្លៃមៃប�ារក្រុបសិនង្ខេបីម្គាន។ ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលធាត្ថុ�ម្លៃន
ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រម្គានអាយ�កាលង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ខ�សៗគូា ធាត្ថុ�ទាំ�ំង្ខេនាះក្រុត្ថុវូ
បានចាត់្ថុទិ�ក្ខុជាម្រែ�កូ្ខុង្ខេ�េ�គូារបស់ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រ។
ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុម្លៃនការលក់្ខុង្ខេចញម្រែ�ូក្ខុម្លៃនក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រណ្តាមួយក្រុត្ថុវូ
បានទិទិួលស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ។
រំលស់ ក្រុត្ថុវូបានគណនាង្ខេដីមីីល�បង្ខេចាលម្លៃថិៃង្ខេដីមម្លៃនក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រ ដក្ខុ 
ង្ខេចញន�វត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�សល់ ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីវធីិស្ថាក្រុសរីលំស់ង្ខេថិរង្ខេ�តាមអាយ�កាល
ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់បាា ន់ស្ថាម ន និ�ក្រុត្ថុវូទិទិួលស្ថាា ល់ជាចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ង្ខេ�ក្ខុូ��
របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ។
អាយ�កាលង្ខេក្រុបីក្រុបាស់បាា ន់ស្ថាម នម្លៃនក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

ចំនួនឆូ្នាំមំ្លៃនអាយ�កាល
ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់

ការជួ្យសជ្យ�លម្រែក្ខុលំអ     ៥ ឆូ្នាំំ
ង្ខេក្រុគឿ�សងាា រមឹ និ�ង្ខេក្រុគឿ�បំពាក់្ខុ  ៥ ឆូ្នាំំ
បរកិាេ រ    ៥ ឆូ្នាំំ
បរកិាេ រព័ត៌្ថុម្គានវទិិា   ៥ ឆូ្នាំំ
�នយន ី    ៤ – ៥ ឆូ្នាំំ

វធីិស្ថាក្រុសរីំលស់ អាយ�កាលង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ និ�ត្ថុម្លៃមៃកាក្ខុសំណល់ ក្រុត្ថុវូ
បានពិនិត្ថុយង្ខេ�ង្ខេរៀ�រាល់កាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ ង្ខេហិីយក្រុត្ថុវូម្រែក្ខុសក្រុមលួ
ក្រុបសិនង្ខេបីសមក្រុសប ។

បរកិាេ រកំ្ខុព��ស្ថា�ស�់ មិនក្រុត្ថុវូបានរលំស់ង្ខេនាះង្ខេទិ ល�ះក្រុតាម្រែត្ថុបរកិាេ រទាំ�ំង្ខេនាះ 
ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំរចួរាល់សក្រុម្គាប់ការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ ដ�ចម្រែដលបានសង្ខេក្រុមចង្ខេ�យ
គណៈក្រុគប់ក្រុគ�។
ការចំណ្តាយបនុាប់ម្រែដលពាក់្ខុព័នធង្ខេ�នឹ�ម្រែ�កូ្ខុមយួម្លៃនក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រម្រែដល
បានទិទិលួស្ថាា ល់រចួមក្ខុ ង្ខេហិយី ក្រុត្ថុវូបានប�ក្ខុបញ្ញច�លង្ខេ�ក្ខុូ��ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្លៃន
ម្រែ�កូ្ខុង្ខេនាះ ក្រុបសិនង្ខេបីអាចម្គានលទិធភាព�ល់ីន�វអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ង្ខេសដឋកិ្ខុចចនា
ង្ខេពលអនាគត្ថុដល់ធនាគារង្ខេលីសពីស�់ី�រង្ខេដីម។ រាល់ការចំណ្តាយបនុាប់
ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់ជាចំណ្តាយង្ខេ�ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដល
បានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី។ 
ការចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ង្ខេលីការល�បង្ខេចាលក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រមួយ ក្រុត្ថុវូកំ្ខុណត់្ថុ
បាន ង្ខេ�យង្ខេក្រុបៀបង្ខេធៀបស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុទិទិលួបានពីការលក់្ខុបរកិាេ រ និ�ចំនួន
ង្ខេ�សល់របស់ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រង្ខេនាះ នឹ�ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ជាចំនួនស�ទិធ 
ង្ខេ�ក្ខុូ��ចំង្ខេណញង្ខេ�េ�ៗ ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ។
ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រម្រែដលបានរំលស់អស់ក្រុត្ថុវូបានរក្ខុាទិ�ក្ខុង្ខេ�ក្ខុូ��របាយ- 
ការណ៍ត្ថុ�លាការ រហិ�ត្ថុដល់ង្ខេពលម្រែដលវាក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុង្ខេទិចង្ខេចាល ឬ ឈ្នះប់
ទិទិលួស្ថាា ល់។

៣.៤.  សូ់ហិើដែវរ
ក្រុទិពយសក្ខុមមអរ �បី ម្រែដលរមួម្គានក្ខុ�ំពយ�ទិរ័ស�ហិើម្រែវរម្រែដលបានទិញិ និ�ចំណ្តាយ
ពាក់្ខុព័នធង្ខេ�េ�ៗ ក្រុត្ថុវូបាន រាយការណ៍តាមម្លៃថិៃង្ខេដីមដក្ខុរលំស់ប�ារ និ�ការ
ខាត្ថុម្រែដលបណិ្តាលមក្ខុពីការថិយច�ះត្ថុម្លៃមៃ ក្រុបសិនង្ខេបីម្គាន។ រំលស់ក្រុត្ថុវូ
បានទិទិលួស្ថាា ល់ជាចំណ្តាយក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ម្រែ�កិ្ខុតាម
ម�ល�ឋ នរលំស់ង្ខេថិរង្ខេ�អក្រុតា ២០% ក្រុបចាឆូំ្នាំ។ំ ក្រុបសិនង្ខេបីម្គានការបញ្ជាា ក់្ខុ
ណ្តាមួយម្រែដលបងាា ញថាម្គានការផ្លាៃ ស់បិ�រអក្រុតារំលស់ ឬ អាយ�កាល
ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមអរ �បី ការរលំស់នឹ�ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ��ីវញិ ង្ខេដីមីី
ក្រុសបតាមអក្រុតារលំស់ថិមី។
ស�ហិើម្រែវរកំ្ខុព��ដំង្ខេ��ី មិនក្រុត្ថុវូបានរលំស់ង្ខេនាះង្ខេទិ ល�ះក្រុតាម្រែត្ថុស�ហិើម្រែវរទាំ�ំ
ង្ខេនាះ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេរៀបចំរចួរាល់សក្រុម្គាប់ការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ ដ�ចម្រែដលបានសង្ខេក្រុមច
ង្ខេ�យគណៈក្រុគប់ក្រុគ�។

៣.៥. ភីតិិស់និោ

ធនាគារ វនិិចឆ័យថា កិ្ខុចចសនាមយួ ជាភិតិ្ថុសនាឬង្ខេទិ គឺនាង្ខេពលចាប់ង្ខេ�ីីម
កិ្ខុចចសនា។
ធនាគារទិទិលួស្ថាា ល់ សិទិធងិ្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមមមយួ និ�ក្រុទិពយអក្ខុមម
ភិតិ្ថុសនាម្រែដលពាក់្ខុព័នធ ង្ខេ�តាមកិ្ខុចចក្រុពមង្ខេក្រុពៀ�ភិតិ្ថុសនាអស់ម្រែដល
ខៃួនជាអូក្ខុជួ្យល ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុការជួ្យលក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលម្គានត្ថុម្លៃមៃទាំប។ 
ចំង្ខេពាះការជួ្យលទាំ�ំង្ខេនាះ ធនាគារទិទិួលស្ថាា ល់ការទិ�ទាំត់្ថុភិតិ្ថុសនា ជា
ការចំណ្តាយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេ�យឈ្នះរង្ខេលីម�ល�ឋ នក្រុគឹះង្ខេ�តាមរយៈង្ខេពល
កិ្ខុចចសនា។

សិទុធិលេប្រ��ប្របាស់លេល�ប្រទុ�យស�មា
សិទិធិង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម គឺរមួបញ្ញច�លន�វការវាស់ម្រែវ�ជាដំប��ម្លៃន
ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនាពាក់្ខុព័នធ ការទិ�ទាំត់្ថុភិតិ្ថុសនាង្ខេធើីង្ខេ��ីង្ខេ� ឬ ម�នម្លៃថិា
ចាប់ង្ខេ�ីីមនិ�ម្លៃថិៃង្ខេដីមដំប��ទាំក់្ខុទិ�ង្ខេបីម្គាន។ បនាប់ុមក្ខុ ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�
តាមត្ថុម្លៃមៃង្ខេដីម ដក្ខុប�ាររលំស់និ�ឱ្យនភាពត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីការខាត្ថុប�់។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.៥. ភីតិិស់និោ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
សិទុធិលេប្រ��ប្របាស់លេល�ប្រទុ�យស�មា (ត្ត��ទំុ�័រមះនិ)

សិទិធិង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម ក្រុត្ថុវូរំលស់ង្ខេ�តាមរយៈង្ខេពលខៃីជា�ណ្តា 
មួយ រវា�រយៈង្ខេពលជួ្យលនិ�អាយ�កាលម្គានក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម
ង្ខេនាះ។ ការរំលស់ ក្រុត្ថុវូចាប់ង្ខេ�ីីមពីកាលបរងិ្ខេចឆទិចាប់ង្ខេ�ីីមម្លៃនការជួ្យល។
សិទិធងិ្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបានបងាា ញ�ច់ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុង្ខេ�ក្ខុូ��
របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

ប្រទុ�យ��មាភិតិ្តសនិា
ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា ក្រុត្ថុវូបានវាស់ដំប��តាមត្ថុម្លៃមៃបចច�បីន ូ ម្លៃនការទិ�ទាំត់្ថុ
ម្លៃថិៃឈ្នះូលួម្រែដលព�ំទាំន់ប�់ គិត្ថុក្រុតឹ្ថុមកាលបរងិ្ខេចឆទិចាប់ង្ខេ�ីីមម្លៃនការជួ្យល ម្រែដល
បញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃង្ខេក្រុបីក្រុបាស់អក្រុតាកំ្ខុង្ខេណីនឥណទាំន ម្រែដលជាការក្រុបាក់្ខុម្រែដល
ធនាគារក្រុត្ថុវូប�់ង្ខេដីមីីខចី ក្ខុូ��រយៈង្ខេពលក្រុសង្ខេដៀ�គូានិ� ជាមួយនឹ�ក្រុទិពយ
បញ្ជាច កំ្រុសង្ខេដៀ�គូា ម្រែដលចាបំាច់ង្ខេដីមីីទិទិួលបានក្រុទិពយសក្ខុមមមួយ ម្រែដល
ម្គានត្ថុម្លៃមៃក្រុបហាក់្ខុក្រុបម្រែហិលនឹ�សិទិធងិ្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុទិពយសក្ខុមម ក្ខុូ��បរ�ិកាស
ង្ខេសដឋកិ្ខុចចក្រុសង្ខេដៀ�គូា។
ការទិ�ទាំត់្ថុភិតិ្ថុសនាម្រែដលរមួបញ្ញច�ល ការវាស់ម្រែវ�ម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា
ម្គានដ�ចជា៖
• ការទិ�ទាំត់្ថុម្លៃថិៃជួ្យលង្ខេថិរ ដក្ខុង្ខេចញន�វ�លក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ពីភិតិ្ថុសនា
• ក្រុបាក់្ខុពិន័យសក្រុម្គាប់ការបញ្ញចប់កិ្ខុចចសនាជួ្យល ក្រុបសិនង្ខេបីការកំ្ខុណត់្ថុ

រយៈង្ខេពលជួ្យលបានឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច ំ�ពីការអន� វត្ថុីជ្យង្ខេក្រុមីសង្ខេដីមីីបញ្ញចប់
កិ្ខុចចសនាជួ្យល។

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនាក្រុត្ថុូវបានបងាា ញ�ច់ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុង្ខេ�ក្ខុូ��របាយ- 
ការណ៍ស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា�។
បនុាប់មក្ខុក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនាក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ� ង្ខេ�យបង្ខេ�ើីនត្ថុម្លៃមៃរបស់វា
ង្ខេ�តាមការក្រុបាក់្ខុង្ខេលីក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា (ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីវធីិរលំស់ការក្រុបាក់្ខុ
ក្រុបសិទិធភាព) និ�ង្ខេ�យកាត់្ថុបនាយចំនួនត្ថុម្លៃមៃរបស់វា ង្ខេ�តាមស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ទិ�ទាំត់្ថុម្លៃនភិតិ្ថុសនា។
ធនាគារនឹ� ង្ខេធើីការវាស់ម្រែវ�ជាថិមីង្ខេលីក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា (និ�ង្ខេធើីការម្រែក្ខុ 
សក្រុមលួ ម្រែដលពាក់្ខុព័នធនឹ�សិទិធិក្ខុូ��ការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុទិពយសក្ខុមម) ង្ខេ�ង្ខេពល
ម្រែដល៖
• រយៈង្ខេពលម្លៃនការជួ្យលម្គានការផ្លាៃ ស់បី�រ ម្រែដលក្ខុរណីង្ខេនះ ក្រុទិពយអក្ខុមម

ភិតិ្ថុសនានឹ�ក្រុត្ថុវូវាស់ម្រែវ�ជាថិមីង្ខេ�យង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ការទិ�ទាំត់្ថុថិមី និ�អក្រុតា
បញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃថិមី។

• កិ្ខុចចសនាភិតិ្ថុសនាបានម្រែក្ខុម្រែក្រុប និ�ការម្រែក្ខុម្រែក្រុបម្លៃនភិតិ្ថុសនាង្ខេនាះមិន
ទិទិួលស្ថាា ល់ជាភិតិ្ថុសនាង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុ ម្រែដលក្ខុរណីង្ខេនះ ក្រុទិពយអក្ខុមម
ភិតិ្ថុសនានឹ�ក្រុត្ថុវូវាស់ម្រែវ�ជាថិមី ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ការទិ�ទាំត់្ថុថិមី និ�អក្រុតា
បញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃថិមី។

ភិតិ្តសនិារយៈលេ�លខៃ� និិងភិតិ្តសនិាផ្ទៃនិប្រទុ�យស�មាផែដឹលម្មានិត្តផ្ទៃមៃទា�
ធនាគារអន�វត្ថុីការង្ខេលីក្ខុម្រែល�ង្ខេលីការទិទិួលស្ថាា ល់កិ្ខុចចសនាជួ្យលរយៈ 

ង្ខេពលខៃី ចំង្ខេពាះការជួ្យលឧបក្ខុរណ៍ការ�ិល័យរយៈង្ខេពលខៃី (ឧទាំហិរណ៍៖ 
ការជួ្យលម្រែដលម្គានរយៈង្ខេពល ១២ម្រែខ ឬ តិ្ថុចជា�គិត្ថុចាប់ពីម្លៃថិាចាប់ង្ខេ�ីីម និ�
មិនម្គានជ្យង្ខេក្រុមីសទិញិ)។ ធនាគារក៏្ខុអន�វត្ថុ ី ការង្ខេលីក្ខុម្រែល�ការទិទិលួស្ថាា ល់
ការជួ្យលក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលម្គានត្ថុម្លៃមៃទាំប ចំង្ខេពាះការជួ្យលឧបក្ខុរណ៍ការ-ិ 
�ល័យម្រែដលក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាម្គានត្ថុម្លៃមៃទាំប។ ការទិ�ទាំត់្ថុក្រុបាក់្ខុម្លៃន
ការជួ្យលយៈង្ខេពលខៃីនិ�ការជួ្យលក្រុទិពយសក្ខុមមម្រែដលម្គានត្ថុម្លៃមៃទាំប ក្រុត្ថុវូបាន
ទិទិួលស្ថាា ល់ថាជាការចំណ្តាយម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ នក្រុគឹះក្រុត្ថុ�់តាមរយៈង្ខេពល
ជួ្យល។

3.6. ឱ្យនិភា�ផ្ទៃនិប្រទុ�យស�មាមិនិផែមនិហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម មិនម្រែមនហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ ក្រុត្ថុវូបានក្រុត្ថុតួ្ថុ 
ពិនិត្ថុយង្ខេ�ី�វញិង្ខេ�រាល់កាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍នីមួយៗ ង្ខេដីមីីកំ្ខុណត់្ថុ
ថាង្ខេតី្ថុម្គានសញ្ជាញ ណណ្តាមួយម្រែដលបងាា ញថា ក្រុទិពយសក្ខុមមទាំ�ំង្ខេនាះម្គាន
ឱ្យនភាពម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ។  ក្រុបសិនង្ខេបីម្គានសញ្ជាញ ណង្ខេនាះង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី ការបាា ន់ស្ថាម ន
ង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃម្រែដលអាចក្រុបម�លបានវញិរបស់ក្រុទិពយសក្ខុមមនឹ�ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ��ី។
ត្ថុម្លៃមៃម្រែដលអាចក្រុបម�លមក្ខុវញិបានម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម ឬ ឯក្ខុតាបង្ខេ�ើីត្ថុស្ថាច់ 
ក្រុបាក់្ខុ គឺជាត្ថុម្លៃមៃម្រែដលធំជា�រវា� ត្ថុម្លៃមៃង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ និ�ត្ថុម្លៃមៃទិី�ារដក្ខុ
ចំណ្តាយង្ខេដីមីីលក់្ខុង្ខេចញ។  ក្ខុូ��ការបាា ន់ក្រុបម្គាណត្ថុម្លៃមៃង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ លំហិ�រ
ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុរពឹំ�ថានឹ�ទិទិលួបាននាង្ខេពលអនាគត្ថុ ក្រុត្ថុវូបានអបីហារង្ខេ�យ
ង្ខេក្រុបីអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុម�នប�់ពនធ ម្រែដលឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំទិី�ារបចច�បីនូង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃ
ង្ខេពលង្ខេវ�ម្លៃនស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ និ�ហានិភ័ិយជាក់្ខុ�ក់្ខុ សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមម
ទាំ�ំង្ខេនាះ។ សក្រុម្គាប់ង្ខេគាលបំណ�ម្លៃនការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលី ឱ្យនភាពម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ
ក្រុទិពយសក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបាន�ក់្ខុបញ្ញច�លគូាជាក្រុក្ខុមុម្រែដលអាចបង្ខេ�ើីត្ថុស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
បានត្ថុ�ចបំ��ត្ថុពីការបនីការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ ង្ខេ�យមិនពឹ�ម្រែ�ិក្ខុខាៃ �ំង្ខេលីលំហិ�រ
ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមដម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុ ឬ ក្រុក្ខុមុក្រុទិពយសក្ខុមមដម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុង្ខេ�កាត់្ថុ
ថា (“ឯក្ខុតា បង្ខេ�ើីត្ថុស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ”)។
ការខាត្ថុប�់ង្ខេលីឱ្យនភាពម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ក្រុបសិនង្ខេបីត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��
ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមមួយ ឬឯក្ខុតា បង្ខេ�ើីត្ថុស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្គានចំនួនង្ខេលីសពីត្ថុម្លៃមៃ
ម្រែដលអាចក្រុបម�លមក្ខុបានវញិ។ ការខាត្ថុប�់ង្ខេលី ឱ្យនភាពម្លៃនត្ថុម្លៃមៃ ក្រុត្ថុវូ
បានទិទិួលស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ។

៣.៧. អំតិបុ្របអេយាជីន៍ិនិិអេយាជិីតិ

�ត្តបុ្រ�លេយា�ន៍ិនិិលេយា�ិត្តរយៈលេ�លខៃ�
អត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍របស់និង្ខេ�ជិ្យត្ថុរយៈង្ខេពលខៃី ក្រុត្ថុវូបានក្ខុត់្ថុក្រុតាជាចំណ្តាយ
ង្ខេ�ង្ខេពលង្ខេសវាក្ខុមម បាន�ល់ីង្ខេ�យនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុដល់ធនាគាររចួង្ខេហិយី។

�ត្តបុ្រ�លេយា�ន៍ិនិិលេយា�ិត្តរយៈលេ�លផែវង
កាត្ថុពើកិ្ខុចចរបស់ធនាគារ ទាំក់្ខុទិ�នឹ�អត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍រយៈង្ខេពលម្រែវ�របស់
និង្ខេ�ជិ្យក្ខុគឺចំនួនទិឹក្ខុក្រុបាក់្ខុម្លៃនអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម្រែដលនិង្ខេ�ជិ្យត្ថុទិទិួលបាន
ពីការ�ល់ីង្ខេសវាក្ខុមមរបស់ខៃួន ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលបចច�បីន ូ និ�រយៈង្ខេពលម�ន
ៗ។ អត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីអបីហារង្ខេដីមីកំី្ខុណត់្ថុត្ថុម្លៃមៃបចច�បីន។ូ 
ការវាស់ម្រែវ�ង្ខេ��ីវញិ ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ
ខាត្ថុ ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលម្រែដលបានង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី។

៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.៨. សំ់វធិានិធនិ
សំវធិានធន ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញ- 
វត្ថុា� ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលធនាគារម្គានកាត្ថុពើកិ្ខុចចតាម�ៃ�វចាប់ ឬ កាត្ថុពើកិ្ខុចច
ក្រុបង្ខេ�លនាង្ខេពលបចច�បីនូ ម្រែដលជាលទិធ�លម្លៃនក្រុពឹត្ថុីិការណ៍ក្ខុនៃ���ត្ថុ
ង្ខេ� ង្ខេហិយីម្គានលទិធភាពម្រែដលត្ថុក្រុមវូឲ្យយម្គានលំហិ�រង្ខេចញន�វអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍
ង្ខេសដឋកិ្ខុចចក្ខុូ��ការបំង្ខេពញន�វកាត្ថុពើកិ្ខុចចង្ខេនាះ។ 

ក្រុបសិនង្ខេបី�លបាះពាល់ម្គានលក្ខុេណៈស្ថារវនីសំវធិានធនក្រុត្ថុវូបានកំ្ខុណត់្ថុ
ង្ខេ�យការបញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃលំហិ�រទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុ ម្រែដលរពឹំ�ថានឹ�ទិទិលួបាននាង្ខេពល
អនាគត្ថុតាមអក្រុតាម�នប�់ពនធង្ខេក្រុពាះវាឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច ំ�ពីការបាា ន់ស្ថាម នទិី�ា
បចច�បីន ូ ម្លៃនត្ថុម្លៃមៃង្ខេពលង្ខេវ�ម្លៃនក្រុបាក់្ខុកាស និ�ហានិភ័ិយជាក់្ខុ�ក់្ខុចំង្ខេពាះ
បំណ� លទាំ�ំង្ខេនាះ។
៣.៩. វធីិរលំស់់អំប្រតាការប្របាក់ប្របសិ់ទ្ធធភាពី
វធីិរលំស់អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព គឺជាអក្រុតាមយួម្រែដលបញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃ�ា �
ជាក់្ខុ�ក់្ខុង្ខេលីបាា ន់ស្ថាម នលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុនឹ�ទិ�ទាំត់្ថុ ឬនឹ�ទិទិួលបាន
នាង្ខេពលអនាគត្ថុ ពីអាយ�កាលរំពឹ�ទិ�ក្ខុម្លៃន ក្រុទិពយសក្ខុមម ឬក្រុទិពយអក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ដ�លសរ �បម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ឬ ង្ខេ�ត្ថុម្លៃមៃ
រំលស់ម្លៃនក្រុទិពយ អក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�។
ង្ខេ�ង្ខេពលគណនាអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព ធនាគារ បាា ន់ស្ថាម នទិ�ក្ខុ ង្ខេលី
លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុង្ខេ�យ ពិចារណ្តា ង្ខេលីរយៈង្ខេពលម្លៃនកិ្ខុចចសនារបស់ឧប- 
ក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� បា�ម្រែនមិីនបានគិត្ថុង្ខេ�ង្ខេលីការខាត្ថុប�់ ង្ខេលីឥណទាំនរពឹំ�
ទិ�ក្ខុង្ខេនាះង្ខេទិ។ ការគណនាក្រុត្ថុវូរមួបញ្ញច�លទាំ�ំអស់ន�វក្ខុម្លៃក្រុម និ�ចំនួនបាន
ប�់ និ�ទិទិលួបានរវា�ភាគីស�ខា� ង្ខេ�តាមកិ្ខុចចសនា ម្រែដលជាម្រែ�កូ្ខុ
រមួ ម្លៃនអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព ក្ខុម្លៃក្រុមក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ�ការប�់ប�ពើ�ភិ 
ឬ ការបញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃង្ខេ�េ�ៗង្ខេទិៀត្ថុ។

ក្ខុម្លៃក្រុមក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ គឺជាក្ខុម្លៃក្រុមកំ្ខុង្ខេណីន ម្រែដលប�ើង្ខេ��ីង្ខេ�យផុ្លាល់ចំង្ខេពាះ
ការទិញិយក្ខុ ង្ខេបាះ�ាយឬការង្ខេបាះង្ខេចាលក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ឬក្រុទិពយ- 
អក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ ក្ខុម្លៃក្រុមកំ្ខុង្ខេណីនគឺជាក្ខុម្លៃក្រុមមយួ ម្រែដលនឹ�មិនក្រុត្ថុវូបាន
ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី ក្រុបសិនង្ខេបីអ�ាភាពមិនបានទិញិយក្ខុ ង្ខេបាះ�ាយ ឬ ង្ខេបាះង្ខេចាល
ឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

៣.៩.១.  ចំណូៈលការប្របាក់
ចំណ� លការក្រុបាក់្ខុ ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ 
ឬ ខាត្ថុ ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីវធីិរលំស់ការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព។ វាក្រុត្ថុវូបានគណនា 
ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព ង្ខេ�ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ដ�លម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុ៖
• ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ទិិញមក្ខុ ឬ ម្គានក្រុស្ថាប់ ម្រែដលម្គានឱ្យនភាព

ឥណទាំន។ អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ  ក្រុបសិទិធភាព ម្រែដលបានម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូង្ខេលី
ឥណទាំន នឹ�ក្រុត្ថុវូយក្ខុមក្ខុង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ ង្ខេ�ង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃរលំស់ង្ខេដីម ម្លៃន
ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�។

• ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�មិនបានទិញិមក្ខុ ឬ មិនម្គានក្រុស្ថាប់ម្រែដលម្គាន
ឱ្យនភាពឥណទាំន បា�ម្រែនីង្ខេក្រុកាយ មក្ខុក្រុត្ថុវូបានកាៃ យជាក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលម្គានឱ្យនភាព។ អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព នា 
ការយិបរងិ្ខេចឆទិបនុាប់ នឹ�ក្រុត្ថុវូយក្ខុមក្ខុង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ ង្ខេ�ង្ខេលីត្ថុម្លៃមៃរលំស់

ង្ខេដីមម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�។
អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបសិទិធភាព ម្រែដលបានម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូង្ខេលីឥណទាំន គឺជា អក្រុតា
មួយម្រែដលបញ្ញច�ះត្ថុម្លៃមៃ�ា �ជាក់្ខុ�ក់្ខុង្ខេលីបាា ន់ស្ថាម នលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
នឹ�ទិ�ទាំត់្ថុ ឬនឹ�ទិទិលួបាននាង្ខេពលអនាគត្ថុ ពីអាយ�កាលរពឹំ�ទិ�ក្ខុម្លៃន
ក្រុទិពយសក្ខុមម ឬក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�តាមត្ថុម្លៃមៃរលំស់ម្លៃនក្រុទិពយអក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលជាក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទិញិមក្ខុឬម្គានក្រុស្ថាប់ ម្រែដល
ម្គានឱ្យនភាពឥណទាំន។
ចំណ� លការក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូបានគណនាង្ខេ�យង្ខេក្រុបីវធីិរំលស់អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ
ក្រុបសិទិធភាព ម្រែដលបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ
និ�ចំណ� លសរ �បង្ខេ�េ�ៗ បានរមួបញ្ញច�ល��ម្រែដរង្ខេលីការក្រុបាក់្ខុង្ខេលីក្រុទិពយ 
សក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ង្ខេ�យត្ថុម្លៃមៃរលំស់។

៣.៩.២.  ចំណាយការប្របាក់
ចំណ្តាយការក្រុបាក់្ខុក៏្ខុក្រុត្ថុវូបានគណនាង្ខេ�យង្ខេក្រុបីវធីិរលំស់អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ
ក្រុបសិទិធភាព សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលបានរក្ខុាទិ�ក្ខុង្ខេ�ត្ថុម្លៃមៃ
រំលស់។ ចំណ្តាយការក្រុបាក់្ខុ ម្រែដលបានបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍
ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ និ�ចំណ� លសរ �បង្ខេ�េ�ៗ បានរមួបញ្ញច�ល��ម្រែដរង្ខេលី
ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ង្ខេ�យត្ថុម្លៃមៃរលំស់។

៣.១០.  កផ្ទៃប្រមិ និិង ចំណូៈលអេផសងៗ
ក្ខុម្លៃក្រុម និ� ចំណ� លង្ខេ�េ�ៗ ក្រុត្ថុវូទិទិលួស្ថាា ល់ជា ង្ខេសវាក្ខុមមពាក់្ខុព័នធ ម្រែដល
បាន�ាត់្ថុ�ា�់។
កិ្ខុចចសនាជាមយួអតិ្ថុថិិជ្យន ម្រែដលង្ខេធើីឲ្យយម្គានការទិទិលួស្ថាា ល់ង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេ�ក្ខុូ��ធនាគារ និ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ 
អាចនឹ�ង្ខេ�ក្ខុូ��វសិ្ថាលន�ភាពខៃះរបស់ CIFRS ៩ និ�វសិ្ថាលន�ភាពខៃះ
របស់ CIFRS ១៥។ ក្រុបសិនង្ខេបីម្គានក្ខុរណីង្ខេនះដំប�� ធនាគារនឹ�អន�វត្ថុី
តាម CIFRS ៩ ង្ខេដីមីបំីម្រែបក្ខុ និ�វាស់ម្រែវ� ម្រែ�កូ្ខុម្លៃនកិ្ខុចចសនា ម្រែដលង្ខេ�ក្ខុូ��វ ិ
ស្ថាលន�ភាព ម្លៃន CIFRS ៩ និ�បនុាប់មក្ខុ អន�វត្ថុតីាម CIFRS ១៥ ង្ខេ�ង្ខេលី
ម្រែ�កូ្ខុង្ខេ�សល់។

៣.១១.  ពីនិធអេលីប្របាក់ចំណូៈល

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� ល ឬ ខាត្ថុក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិរមួម្គានពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុ 
ចំណ� លក្រុបចាឆូំ្នាំ ំ និ� ពនធពនារ។ ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� លក្រុបចាឆូំ្នាំកំ្រុត្ថុវូ
បានទិទិួលស្ថាា ល់ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ ង្ខេលីក្ខុម្រែល�ម្រែត្ថុ
ក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលវាទាំក់្ខុទិ�ង្ខេ�នឹ�សម្គាសធាត្ថុ� ម្រែដលក្រុត្ថុវូទិទិួលស្ថាា ល់
ជាម្រែ�កូ្ខុមួយម្លៃនម�លធនក្ខុូ��ក្ខុរណីង្ខេនះវាក៏្ខុក្រុត្ថុវូបាន កំ្ខុណត់្ថុបងាា ញជាម្រែ�កូ្ខុ
មួយម្លៃនម�លធន��ម្រែដរ។

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� លក្រុបចាឆូំ្នាំ ំ គឺជាពនធម្រែដលរំពឹ�ទិ�ក្ខុថា ក្រុត្ថុវូប�់ង្ខេ�ង្ខេលី
ក្រុបាក់្ខុចំណ� លជាប់ពនធក្ខុូ�� ការយិបរងិ្ខេចឆទិ ង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាពនធម្រែដល
បានអន�ម័ត្ថុ ឬ បានអន�ម័ត្ថុជាអាទិ�ង្ខេ�នាកាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍ ជា 
មួយនឹ�និយ័ត្ថុភាពណ្តាមួយង្ខេ�ង្ខេលីពនធក្រុត្ថុវូប�់ពីឆូ្នាំមំ�នៗ។ពនធពនារ 
ក្រុត្ថុូវបានក្ខុត់្ថុក្រុតាតាមវិធីស្ថាក្រុសីតារា�ត្ថុ�លយការង្ខេ�ង្ខេលីភាពលំង្ខេអៀ�ជា
បង្ខេណី្តាះអាសនូរវា�ត្ថុម្លៃមៃ ង្ខេ��ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� លក្ខុូ��ង្ខេគាល 
បំណ�ម្លៃនការង្ខេធើីរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� និ�ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ង្ខេក្រុបី សក្រុម្គាប់ការ
គិត្ថុពនធ។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៣.  អេគាលនិអេយាបាយគណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៣.១១.  ពីនិធអេលីប្របាក់ចំណូៈល (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ត្ថុម្លៃមៃម្លៃនក្រុបាក់្ខុពនធពនារម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុង្ខេនាះ គឺម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីលក្ខុេណៈម្លៃនការ
ង្ខេជ្យឿជាក់្ខុនឹ�ទិទិលួបាន ឬការទិ�ទាំត់្ថុ ម្រែដលនឹ�ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីរវា�ត្ថុម្លៃមៃស�ទិធម្លៃន
ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�បំណ� លង្ខេ�យង្ខេក្រុបីអក្រុតាពនធកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�នាកាលបរងិ្ខេចឆទិ
រាយការណ៍ ។
ពនធពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមមក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ ម្រែត្ថុក្ខុូ��ក្ខុរណីអាចនឹ�ង្ខេកី្ខុត្ថុ 
ម្គានង្ខេ��ីង្ខេ�ង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញ ជាប់ពនធនាង្ខេពលអនាគត្ថុ ម្រែដលអាចង្ខេក្រុបី 
ក្រុបាស់ជាមួយនឹ�ក្រុទិពយសក្ខុមម។  ពនធពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបានកាត់្ថុ 
បនាយក្ខុូ��ក្ខុរណីម្រែដលវាមិនអាចង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�ន�វអត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ម្លៃនពនធម្រែដល
ពាក់្ខុព័នធម្រែដលអាចនឹ�ង្ខេក្រុបីក្រុបាស់បាន។

3.១2.  ទុះនិ�ប្រមងុតាម�ទុ�ុញ្ជីញត្តតិ

ក្រុសបតាមក្រុបកាសម្លៃនធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ង្ខេលខ B៧-០១៧-៣៤៤ សីី
ពីចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុហានិភ័ិយ ឥណទាំន និ�សំវធិានធនង្ខេលីអ�ីមម្រែភិរមិន            
ក្ខុក្រុមិត្ថុអ�ីមម្រែភិរមិនគណនា អន�ង្ខេ�មតាមសំវធិានធន  បទិបីញ្ញញត្ថុីិ ម្រែដល
ខពស់ជា�ក្ខុក្រុមិត្ថុអ�ីមម្រែភិរមិនម្រែដលគណនាអន�ង្ខេ�មតាម CIFRS នឹ�
ក្រុត្ថុវូង្ខេ�ុរពី គណនីចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុប�ារង្ខេ�ទិ�នបក្រុម�ុតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ 
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ 20)។

3.១3 .  សម័័និធញាតិ្ត
ភាគីម្រែដលក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុជាសមព័នធញាតិ្ថុរបស់ធនាគារ ក្រុបសិនង្ខេបីភាគី
ង្ខេនាះម្គានលទិធភាពក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេ�យផុ្លាល់ ឬង្ខេ�យក្រុបង្ខេ�លង្ខេលីភាគីមយួ 
ង្ខេទិៀត្ថុ ឬម្គានឥទិធពិល�ា �ខាៃ �ំង្ខេ�ង្ខេលីភាគីង្ខេនះក្ខុូ��ការង្ខេធើីង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមច
ង្ខេលីម្រែ�កូ្ខុហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ឬ បក្រុញ្ជាច សមក្ខុវញិ។  ដ�ចគូាង្ខេនះម្រែដរ 
ក្រុបសិនង្ខេបីធនាគារ និ�ភាគីង្ខេនាះសាិត្ថុង្ខេ�ង្ខេក្រុកាមការក្រុគប់ក្រុគ�រមួមួយ ឬក៏្ខុ
ម្គានឥទិធពិល�ា �ខាៃ �ំ។  សមព័នធញាតិ្ថុអាចជារ �បវនបី�គាល ឬ នីតិ្ថុប�គាល 
និ�រមួបញ្ញច�លន�វរ �បវនបី�គាលណ្តាមូ្គាក់្ខុម្លៃនសម្គាជិ្យក្ខុក្រុគសួ្ថារម្រែដលជិ្យត្ថុសូិទិធ ក៏្ខុ
ក្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុជាសមព័នធញាតិ្ថុម្រែដរ។ 

៤.  ការវនិិិច័�យ និិងការបាា ន់ិសាម និ គណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ
ការង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារង្ខេ�យអន�ង្ខេ�មតាម CI-

FRSs ទាំមទាំរង្ខេអាយគណៈក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេធើីការវនិិចឆ័យការបាា ន់ស្ថាម ន និ�ការ
សនមត្ថុម្រែដលបាះពាល់ដល់ចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុ និ�ការបងាា ញម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�
ក្រុទិពយអក្ខុមមអំ���ង្ខេពលការយិបរងិ្ខេចឆទិហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលបាន
រាយការណ៍ និ��ក់្ខុបងាា ញន�វចំណ� ល និ�ចំណ្តាយង្ខេ�ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ។ 
លទិធ�លម្លៃនការវនិិចឆ័យគណង្ខេនយយ និ�ការបាា ន់ស្ថាម ន តាមនិយមន័យង្ខេសុីរ 
ម្រែត្ថុមិនង្ខេសមីរនឹ�លទិធ�លជាក់្ខុម្រែស�ី។

ការវនិិចឆ័យ ការបាា ន់ស្ថាម ន និ�ការសនមត្ថុ នឹ�ក្រុត្ថុវូបនីវាយត្ថុម្លៃមៃអាក្រុស័យ
ង្ខេលីបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ និ�ក្ខុតីាង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ រមួបញ្ញច�លទាំ�ំការរំពឹ�ទិ�ក្ខុនាង្ខេពល
អនាគត្ថុម្រែដលសមង្ខេហិត្ថុ���និ�ង្ខេជ្យឿទិ�ក្ខុចិត្ថុីបាន។

ចំន�ចបនុាប់ង្ខេនះនឹ�បងាា ញពីក្ខុតីាសំខាន់ក្ខុូ��ការវនិិចឆ័យ ម្រែដលជាម្រែ�ូក្ខុមួយ
ក្ខុូ��ការង្ខេធើីការបាា ន់ស្ថាម ន (កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ៤.២) ម្រែដលគណៈក្រុគប់ក្រុគ� 
បានង្ខេក្រុបីន�វង្ខេគាលនង្ខេ�បាយគណង្ខេនយយរបស់ធនាគារ នឹ�ម្គាន�ល

ម្គាន បាះ ពាល់�ា �ខាៃ �ំង្ខេ�ង្ខេលីចំនួនទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុម្រែដលបានទិទិលួ ស្ថាា ល់ក្ខុូ��
របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

៤.១.  ការវនិិិច័�យ

(i)  ការលេ��និលេឡូ�ងគួរលេអាយ�ត់្តសំគាល់នូិវហានិិភ័ិយឥណៈទានិ
ដ�ចបានពនយល់ក្ខុូ��កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ៣ ECL គឺជាវាស់ម្រែវ� ង្ខេ�យ
សមវធិានធនង្ខេសមីនឹ�ECL ១២ម្រែខ សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមមដំណ្តាក់្ខុកាល
ទិ ី ១ ឬ ECL ង្ខេពញមួយកាលវស្ថាន សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមមដំណ្តាក់្ខុកាល
ទិ ី ២ ឬ ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី ៣។ ក្រុទិពយសក្ខុមម�នដល់ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី
២ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលហានិភ័ិយឥណទាំន ម្គានការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ី�ា �ខាៃ �ំតា�ំពី
ការទិទិួលស្ថាា ល់ដំប��។ CIFRS ៩ មិនបានកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�ង្ខេលីធាត្ថុ�មួយ
ណ្តាម្រែដលង្ខេធើីឲ្យយម្គានការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីខាៃ �ំ។ ដ�ង្ខេចះូ ក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃ ថាង្ខេតី្ថុ
ហានិភ័ិយឥណទាំនម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមបានង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�គួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេនាះ 
ធនាគារបានគិត្ថុគ�រពីគ�ណភាព បរមិ្គាណ និ�ព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលអាចង្ខេមីលង្ខេ�
ម�ខបាន។

(ii)  ការវាយត្តផ្ទៃមៃគំរអូា��វ�មា
ចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុ និ� ការវាស់ម្រែវ�ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� អាក្រុស័យង្ខេលី
លទិធ�លម្លៃន SPPI និ�ការង្ខេធើី ង្ខេត្ថុសីគំរ �អាជី្យវក្ខុមម។ ធនាគារកំ្ខុណត់្ថុគំរ �
អាជី្យវក្ខុមមង្ខេ�ក្ខុក្រុមិត្ថុមួយម្រែដលឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំពីរង្ខេបៀបម្រែដលក្រុក្ខុមុម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ�ជាមួយគូា ង្ខេដីមីីសង្ខេក្រុមចបានន�វង្ខេគាលង្ខេ� 
អាជី្យវក្ខុមម ជាក់្ខុ�ក់្ខុ។ ការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេនះរមួបញ្ញច�លទាំ�ំរង្ខេបៀបម្រែដល
លទិធ�លម្លៃនក្រុទិពយក្រុត្ថុវូបានវាយត្ថុម្លៃមៃ និ�សនមត្ថុ ហានិភ័ិយម្រែដលបាះពាល់
ដល់ការអន�វត្ថុីក្រុទិពយសក្ខុមម និ�រង្ខេបៀបម្លៃនការក្រុគប់ក្រុគ� និ�រង្ខេបៀបម្រែដល
អូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសក្ខុមមក្រុត្ថុវូបានទិ�ទាំត់្ថុស�។ 
ធនាគារក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� ម្រែដលបានវាស់ម្រែវ�ង្ខេ�យ
ចំណ្តាយរលំស់ ឬត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសប តាមរយៈក្រុបាក់្ខុចំណ� លលមិិត្ថុង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ
ម្រែដលក្រុត្ថុវូបានង្ខេគទិទិួលស្ថាា ល់ម�នកាលកំ្ខុណត់្ថុ ង្ខេដីមីីម្រែសើ�យល់ពីង្ខេហិត្ថុ� 
�លម្លៃនការជំ្យរ �ះង្ខេចាលរបស់ពួក្ខុង្ខេគ ង្ខេ�យគិត្ថុថាក្រុទិពយសក្ខុមមទាំ�ំង្ខេនាះ
ក្រុត្ថុវូបានកាន់កាប់សមង្ខេហិត្ថុ��ល ង្ខេ�នឹ�ង្ខេគាលបំណ�របស់អាជី្យវក្ខុមម
ឬង្ខេទិ ។ ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ គឺជាម្រែ�ូក្ខុមួយម្លៃនការវាយត្ថុម្លៃមៃជាបនីរបស់
ធនាគារ ង្ខេ�យគិត្ថុថាគំរ �អាជី្យវក្ខុមមម្រែដលក្រុទិក្រុទិ�់ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដល 
ង្ខេ�ង្ខេសសសល់ង្ខេ�ម្រែត្ថុបនីម្គានលក្ខុេណៈសមរមយ និ�ហានិភ័ិយម្រែដលជ្យះ 
ឥទិធពិលដល់ការអន�វត្ថុកី្រុទិពយសមីត្ថុីិ និ�រង្ខេបៀបម្រែដលការក្រុគប់ក្រុគ�ទាំ�ំង្ខេនះ 
និ�រង្ខេបៀបម្រែដលអូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ក្រុទិពយសមីត្ថុីិក្រុត្ថុវូបានទិ�ទាំត់្ថុស�។

(iii)  ការ�លេងើ�ត្តប្រ�មុផ្ទៃនិប្រទុ�យស�មាផែដឹលម្មានិល�ខណៈៈហានិិភ័ិយ 
ឥណៈទានិប្រសលេដឹៀងគំា

ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដល ECLs ក្រុត្ថុវូបានវាស់ម្រែវ�ជាម�ល�ឋ នសម�ហិភាពឧប- 
ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុូវបាន�ក់្ខុជាក្រុក្ខុមុម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីលក្ខុេណៈហានិភ័ិយរមួ។ 
កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ ៣ បានង្ខេរៀបរាប់លមិិត្ថុអំពីលក្ខុេណៈម្រែដលបានពិចារណ្តា
ង្ខេ�ក្ខុូ��ការវនិិចឆ័យង្ខេនះ។ ធនាគារក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយង្ខេលីភាពសមក្រុសប អំពី 
ចរកិ្ខុ លក្ខុេណៈហានិភ័ិយឥណទាំនតាមម�ល�ឋនវាយត្ថុម្លៃមៃជាបនីបនុាប់ 
ក្រុបសិនង្ខេបីក្រុទិពយសក្ខុមមទាំ�ំង្ខេនាះ ង្ខេ�ម្គានចរកិ្ខុលក្ខុេណៈក្រុសង្ខេដៀ�គូា។ ង្ខេនះ
ក្រុត្ថុវូបានទាំមទាំរង្ខេដីមីីធានាថាគួរម្រែត្ថុម្គានការផ្លាៃ ស់បី�រលក្ខុេណៈហានិភ័ិយ
ម្លៃនឥណទាំន ម្គានការម្រែប�ម្រែចក្ខុង្ខេ��ីវញិន�វក្រុទិពយសក្ខុមមសមក្រុសប។ ង្ខេនះ

៤. ការវនិិិច័�យ និិងការបាា ន់ិសាម និ គណៈអេនិយយសំ់ខាន់ិៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
៤.១.  ការវនិិិច័�យ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
(iii)  ការ�លេងើ�ត្តប្រ�មុផ្ទៃនិប្រទុ�យស�មាផែដឹលម្មានិល�ខណៈៈហានិិភ័ិយ 

ឥណៈទានិប្រសលេដឹៀងគំា (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
អាចបណី្តាលឱ្យយ�លប័ក្រុត្ថុថិមីកំ្ខុព��ក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ�ី� ឬ ក្រុទិពយសមីត្ថុីិ
ម្រែដលផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេ�តាម�លប័ក្រុត្ថុម្រែដលម្គានក្រុស្ថាប់ អាចឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំឱ្យយ
កាន់ម្រែត្ថុក្រុបង្ខេសីរង្ខេ�ី� ន�វលក្ខុេណៈហានិភ័ិយឥណទាំនក្រុសង្ខេដៀ�គូាម្លៃន
ក្រុក្ខុមុក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេនាះ។ 
ការម្រែប�ម្រែចក្ខុជាម្រែ�ូក្ខុ និ�ការផ្លាៃ ស់បី�រន�វបណី�ំ ក្រុទិពយសក្ខុមម គឺជាង្ខេរឿ�
ធមមតាង្ខេ�ង្ខេពលម្គានការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីខាៃ �ំន�វហានិភ័ិយឥណទាំន (ឬង្ខេ�
ង្ខេពលម្រែដលការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�ខាៃ �ំង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានធាៃ ក់្ខុច�ះមក្ខុវញិ ) ង្ខេហិីយដ�ង្ខេចះូ
ក្រុទិពយសក្ខុមមផ្លាៃ ស់បី�រពី ១២ ម្រែខង្ខេ� ECL ង្ខេពញម�យជី្យវតិ្ថុ ឬ �ុ�យង្ខេ�វញិ 
បា�ម្រែនវីាក៏្ខុអាចង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីក្ខុូ���លប័ក្រុត្ថុបន ី ង្ខេដីមីវីនិិចឆ័យង្ខេ�ង្ខេលីម�ល�ឋ ន
ដ�ចគូា ម្លៃន១២ម្រែខ ឬ ECL ង្ខេពញម�យជី្យវតិ្ថុ បា�ម្រែនចំីនួន ECL ម្គានការផ្លាៃ ស់
បី�រពីង្ខេក្រុពាះហានិភ័ិយឥណទាំនរបស់�លប័ក្រុត្ថុម្គាន  លក្ខុេណៈខ�សគូា។
(iv)  គំរ ូនិិងការសនិាត្តផែដឹលបានិលេប្រ��
ធនាគារង្ខេក្រុបីគំរ � និ�ការសនមត្ថុង្ខេ�េ�ៗគូាក្ខុូ��ការវាស់ត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសបម្លៃនក្រុទិពយ                 
សក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក៏្ខុដ�ចជាក្ខុូ��ការបាា ន់ស្ថាម ន ECL។ ការវនិិចឆ័យក្រុត្ថុវូបាន 
អន�វត្ថុីក្ខុូ��ការកំ្ខុណត់្ថុគំរ �សមក្រុសបបំ��ត្ថុសក្រុម្គាប់ក្រុបង្ខេភិទិក្រុទិពយនីមួយៗ 
ក៏្ខុដ�ចជាសក្រុម្គាប់កំ្ខុណត់្ថុការសនមត្ថុម្រែដលបានង្ខេក្រុបីង្ខេ�ក្ខុូ��គំរ �ទាំ�ំង្ខេនះ រមួ
ទាំ�ំការសនមត្ថុម្រែដលទាំក់្ខុទិ�នឹ�ក្ខុតីាជំ្យរ �ញម្លៃនហានិភ័ិយឥណទាំន។

៤.២.  ការបាា ន់ិសាម និ
ការសនមត្ថុសំខាន់ៗ ទាំក់្ខុទិ�នឹ�អនាគត្ថុនិ�ក្រុបភិពគនៃឹះង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុម្លៃនការ 
បាា ន់ស្ថាម ន ង្ខេលីភាពមិនចាស់�ស់ ក្រុតឹ្ថុមកាលបរចិឆទិម្លៃនរបាយការណ៍ 
ម្រែដលម្គានហានិភ័ិយគួរឱ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ ក្ខុូ��ការង្ខេធើីឲ្យយការម្រែក្ខុម្រែក្រុបជាស្ថារវនី
ង្ខេលី ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមក្ខុូ��ឆូ្នាំហំិរិញ្ញញវត្ថុា�បនុាប់ក្រុត្ថុវូបាន
ពិពណ៌នាដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
ធនាគារម្រែ�ិក្ខុង្ខេលីការសនមត្ថុនិ�ការបាា ន់ស្ថាម នរបស់ខៃួនង្ខេលីបាា រាាម្រែមាក្រុត្ថុម្រែដល
ម្គានក្រុស្ថាប់ នាង្ខេពលង្ខេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ កាលៈង្ខេទិសៈង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី 
និ�ការសនមត្ថុ អំពីការវវិត្ថុនីាង្ខេពលអនាគត្ថុ។ ក៏្ខុបា�ម្រែន ី ក្រុបសិនង្ខេបីម្គានការ
ម្រែក្រុបក្រុបលួ បណី្តាលពីស្ថាា នភាពទិ�ីារឬកាលៈង្ខេទិសៈណ្តាមយួង្ខេលីសពីការ 
ក្រុគប់ក្រុគ�របស់ធនាគារ។ បម្រែក្រុមបក្រុមលួទាំ�ំង្ខេនាះ នឹ�ឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាច �ំក្ខុូ��ការ
បាា ន់ស្ថាម នង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលវាង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី។

(i)  �និធ
ពនធ ក្រុត្ថុវូបានគណនាម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីម�ល�ឋ នម្លៃនចាប់ និ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិសិីពីពនធ�រ 
និ�ការបក្ខុក្រុស្ថាយបចច�បីនូ។ ង្ខេទាំះបី�ា �ណ្តាក្ខុីីបទិបីញ្ញញត្ថុីិទាំ�ំង្ខេនះ
អាច ម្គានការម្រែក្រុបក្រុបលួតាមអំ���ង្ខេពលណ្តាមួយ ង្ខេហិីយការសង្ខេក្រុមចច��
ង្ខេក្រុកាយម្លៃនការចំណ្តាយពនធ នឹ�ក្រុត្ថុវូង្ខេធើីង្ខេ�ី�បនុាប់ពីម្គានការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ
ង្ខេ�យអគានាយក្ខុ�ឋ នពនធ�រ (“GDT”)។ លិខិត្ថុក្រុបកាសពនធរបស់
ធនាគារក្រុត្ថុវូសាិត្ថុង្ខេក្រុកាមការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយតាមកាលកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�យ GDT។

ង្ខេ�យស្ថារការអន�វត្ថុីចាប់ពនធនិ�បទិបីញ្ញញត្ថុីិចំង្ខេពាះក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការជាង្ខេក្រុចីន
ក្រុបង្ខេភិទិ ងាយនឹ�ម្គានការបក្ខុក្រុស្ថាយខ�សៗគូា បរមិ្គាណម្រែដលបានរាយ- 
ការណ៍ ង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�អាចក្រុត្ថុវូបានផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេ�ង្ខេពល
ង្ខេក្រុកាយតាមការសំង្ខេរចច��ង្ខេក្រុកាយង្ខេ�យ GDT។
ពនធពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមម ក្រុត្ថុវូបានទិទិួលស្ថាា ល់រាល់ការខាត្ថុពនធម្រែដល
ព�ំទាំន់បានង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ និ�ភាពខ�សគូាបង្ខេណី្តាះអាសនូក្រុតឹ្ថុមក្ខុក្រុមិត្ថុ
ក្រុបហាក់្ខុ ក្រុបម្រែហិល ម្រែដលក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញជាប់ពនធនាង្ខេពលអនាគត្ថុម្រែដល
អាចម្គាន ង្ខេដីមីីង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ទិ�ទាំត់្ថុជាមួយការខាត្ថុទាំ�ំង្ខេនាះ។ ការវនិិចឆ័យ
ក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�ចំបាច់ក្រុត្ថុូវ ង្ខេធើី ង្ខេ�ី�ក្ខុូ��ការកំ្ខុណត់្ថុបរ ិម្គាណម្លៃនពនធ
ពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមម ម្រែដលអាចទិទិួលស្ថាា ល់បាន ង្ខេ�យពឹ�ម្រែ�ិក្ខុង្ខេលី
ង្ខេពលវា� និ�ក្ខុក្រុមិត្ថុម្លៃនចំណ� លជាប់ពនធនាង្ខេពលអនាគត្ថុ ជាមួយនឹ�
ម្រែ�នការយ�ទិធស្ថាក្រុសីពនធនាង្ខេពលអនាគត្ថុ។

(ii)  ការសលេប្រមចុះនូិវ �រមិ្មាណៈ និិងការវាស់ផែវងលេល�ទិុដឹាភា�នាលេ�ល
�នាគត្ត��់�័និធ សប្រម្មា�់ប្រ�លេភិទុផលិត្តផលឬទុ�ផារនិ�មួយៗ និិង
ការ�ំណៈត់្ត�័ត៌្តម្មានិលេឆ័្នាំ�លេ�មះខ��់�័និធនឹិងទិុដឹាភា�និ�មួយៗ៖

ង្ខេ�ង្ខេពលវាស់ម្រែវ� ECL ធនាគារង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ព័ត៌្ថុម្គានង្ខេឆ្នាំព ះង្ខេ�ម�ខ ង្ខេ�យសម
ង្ខេហិត្ថុ��លនិ�អាចទិ�ក្ខុចិត្ថុបីាន ម្រែដលម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីការសនមត្ថុ ង្ខេលីបម្រែក្រុមបក្រុមលួ
ង្ខេលីក្ខុតីាង្ខេសដឋកិ្ខុចចង្ខេ�េ�ៗ នាង្ខេពលអនាគត្ថុ និ�ថាង្ខេតី្ថុក្ខុតីាទាំ�ំង្ខេនះនឹ�ម្គាន
ឥទិធពិលង្ខេលីគូា�ា �ដ�ចង្ខេមចី។ កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ ៣ នឹ�  �ល់ីន�វព័ត៌្ថុម្គាន
លមិិត្ថុបម្រែនាមង្ខេទិៀត្ថុអំពីការបាា ន់ស្ថាម នង្ខេលីព័ត៌្ថុម្គានង្ខេឆ្នាំព ះង្ខេ�ម�ខ។ 

(iii)    ភិវនិ�យភា�លេល�ឥណៈទានិខូចុះ (PD)
PD គឺជាធាត្ថុ�មយួដ៏សំខាន់ក្ខុូ��ការវាស់ម្រែវ� ECL។ PD គឺជាការបាា ន់ 
ក្រុបម្គាណម្លៃនភិវនីយភាពង្ខេលីការខាត្ថុប�់ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលង្ខេ�ីក្ខុមួយ ការ
គណនាក្រុត្ថុវូបានរមួបញ្ញច�លទិិនូន័យ ម្លៃនបទិពិង្ខេស្ថាធន៍ពីម�នមក្ខុ ការ
សនមត្ថុ និ�ការរំពឹ�ទិ�ក្ខុម្លៃនលក្ខុេខណឌ នាង្ខេពលអនាគត្ថុ។ កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 
៣.២ នឹ��ីល់ន�វព័ត៌្ថុម្គានលមិិត្ថុបម្រែនាមង្ខេទិៀត្ថុរមួម្គានទាំ�ំ ការវភិាគអំពី
បម្រែក្រុមបក្រុមលួរបស់ ECL ម្រែដលបានរាយការណ៍ង្ខេនះង្ខេ�នឹ�ការផ្លាៃ ស់បី�រ 
PD ម្រែដលបណី្តាលមក្ខុពីការផ្លាៃ ស់បី�រម្លៃនក្ខុតីាង្ខេសដឋកិ្ខុចច។

(iv) ការខាត្ត�ង់លេល�ឥណៈទានិខូចុះ (LGD)
LGD គឺជាការបាា ន់ស្ថាម នមួយង្ខេលីការខាត្ថុប�់របស់ឥណទាំនខ�ច។ វា
ម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីភាពខ�សគូារវា� លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូទិទិលួបានតាមកិ្ខុចចសនា 
និ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុម្រែដលម្គាច ស់បំណ� លរពឹំ�នឹ�ទិទិលួបាន ម្រែដលក្ខុូ��ង្ខេនាះគិត្ថុ
បញ្ញច�លទំាំ�លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុនឹ�បានពីវត្ថុា�បញ្ជាចំ  និ�ឧបក្ខុរណ៍ពក្រុ�ឹ�
ឥណទាំនដម្លៃទិ។ កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ ៣.២ នឹ��ល់ីន�វព័ត៌្ថុម្គានលមិិត្ថុបម្រែនាម
ង្ខេទិៀត្ថុរមួម្គាន ការវភិាគអំពីបម្រែក្រុមបក្រុមលួរបស់ ECL ម្រែដលបានរាយការណ៍
ង្ខេនះ ង្ខេ�នឹ�ការផ្លាៃ ស់បី�រ LGD ម្រែដល    បណី្តាលមក្ខុពីការផ្លាៃ ស់បី�រម្លៃនក្ខុតីា
ង្ខេសដឋកិ្ខុចច។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៥.  មូិលបបទាប�ប្រតិ និិង សាច់ប្របាក់កុ�ងផ្ទៃ�

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុ  ៨,៦៥០,០០០  ៣៤,៩៨៩,២៥០ - -

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ៤,៨៥០,៩៩៦  ១៩,៦២២,២៧៩ ១៨,៦៩១ ៧៦,១៦៦ 

ក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល  ១១៧,៣៦២  ៤៧៤,៧២៩ ១០ ៤១ 

 ១3,6១8,358  55,០86,258 ១8,៧០១ ៧6,2០៧ 
សក្រុម្គាប់ង្ខេគាលបំណ� ម្លៃនរបាយការណ៍លំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដនិ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុសមម�ល ម្គានដ�ចជា៖

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុ និ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ  ១៣,៦១៨,៣៥៨  ៥៥,០៨៦,២៥៨ ១៨,៧០១ ៧៦,២០៧ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា  ៩,០៨០,៦៦១  ៣៦,៧៣១,២៧៤ ១២២,៥០២ ៤៩៩,១៩៦ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ  ៦,៩០២,៦៤៨  ២៧,៩២១,២១១ ១,០៧៩,២៩៤ ៤,៣៩៨,១២៣ 

29,6០១,66៧  ១១9,៧38,៧43 ១,22០,49៧ 4,9៧3,526 

៦.  ស់មិតិ�លយអេ�ធនាគារជាតិិផ្ទៃនិកម័ិ�ជា
សមត្ថុ�លយទាំ�ំង្ខេនះ គឺជាគណនីង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ជាដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ និ�ក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល។

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

គណនីចរនី

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ៩,០៦០,២៨៤ ៣៦,៦៤៨,៨៤៩  ១២២,៥០២  ៤៩៩,១៩៦ 

ក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល  ១០,៤៦២  ៤២,៣១៩  -    -   

គណនីទិ�ទាំត់្ថុ  ៩,៩១៦  ៤០,១១០  -    -   

ម�លបក្រុត្ថុអាចជួ្យញដ�របាន (“NCDs”) ម្រែដលម្គានកាល
កំ្ខុណត់្ថុង្ខេលីស ៣ ម្រែខ  ៤,០៤៩,៤៤៤ ១៦,៣៨០,០០១  -    -   

ការក្រុបាក់្ខុប�ារម្រែដលនឹ�ទិទិលួពី NCDs  ១,៤០៨  ៥,៦៩៥  -    -   

 ១3,១3១,5១4  53,១១6,9៧4  ១22,5០2  499,១96 

សំវធិានធនង្ខេលី  ECLs  (១៥,៧៦០)  (៦៣,៧៤៩)  -    -   

 ១3,១១5,៧54  53,០53,225 ១22,5០2  499,១96 

៧.  ស់មិតិ�លយអេ�ធនាគារ�ផ្ទៃទ្ធ  

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

គណនីចរន ី  ៦,២២២,៥១៩  ២៥,១៧០,០៨៩  ៨៥៩,០៤៩ ៣,៥០០,៦២៥ 

គណនីសនេំ  ៦៨០,១២៩  ២,៧៥១,១២២  ២២០,២៤៥  ៨៩៧,៤៩៨ 

បង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុ ១,០០០,០០០  ៤,០៤៥,០០០  -    -   

ការក្រុបាក់្ខុប�ារម្រែដលនឹ�ទិទិលួបាន  ៩,១៩២  ៣៧,១៨២  -    -   

 ៧,9១១,84០ 32,០០3,393 ១,០៧9,294 4,398,១23 

សំវធិានធនង្ខេលី  ECLs  (៨,៨៧២)  (៣៥,៨៨៧) (១៨,៤៧២) (៧៥,២៧៣)

៧,9០2,968  3១,96៧,5០6 ១,០6០,822 4,322,85០ 

សមត្ថុ�លយទាំ�ំង្ខេនះ គឺជាគណនីក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀល និ�ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ម្រែដលទិទិលួបានអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបចាឆូំ្នាំចំាប់ពី ០% ង្ខេ� ២.៧៥% ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិង្ខេនះ 
(២០១៩៖ 0% ង្ខេ� 0.២%)។

៨.  ឥណៈទានិ និិងប�អេរប្របទានិអេ�អំតិិថិ្មីជីនិ-ស់�ទ្ធធ 

ឥណៈទានិ�ណិៈ�ី�មា

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ឥណទាំនរយ:ង្ខេពលខៃី  ៤,៣២០,០៦៧  ១៧,៤៧៤,៦៧១  -    -   

ឥណទាំនរយ:ង្ខេពលម្រែវ�  ១០៦,៤១៧,១៩១ ៤៣០,៤៥៧,៥៣៨  ៥៣,៨០៧,៨៥៥  ២១៩,២៦៧,០០៩ 

ឥណទាំនវបិារ �បរ៍  ៣,៨៤៨,២៨០  ១៥,៥៦៦,២៩៣  -    -   

ឥណៈទានិ�ំ�លេប្រ��ប្របាស់

ឥណទាំនង្ខេគហិ�ឋ ន  ១៥,២២៤,២៣៦  ៦១,៥៨២,០៣៥  ១៦,៣៩១,០៤០ ៦៦,៧៩៣,៤៨៨ 

ឥណទាំនម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុ ៥៨១,៦៣៦  ២,៣៥២,៧១៧  ៦០២,០១៦ ២,៤៥៣,២១៥ 

សរ ះ�ឥណៈទានិ និិង�ះលេរប្រ�ទានិដឹល់�តិ្តថិ�និ 
- ដឹះល  ១3០,39១,4១០  52៧,433,254  ៧០,8០០,9១១  288,5១3,៧១2 

ក្ខុម្លៃក្រុមដំង្ខេណីរការ�ល់ីឥណទាំន ព�ំទាំន់រលំស់  (៧២១,៦៤៥)  (២,៩១៩,០៥៤)  (៤៣៤,២៦០)  (១,៧៦៩,៦១០)

ត្តផ្ទៃមៃលេយាង  ១29,669,៧65  524,5១4,2០០  ៧០,366,65១  286,៧44,១០2

សំវធិានធនង្ខេលី  ECLs  (១៣,៩៨១)  (៥៦,៥៥៤)  (៧,៩៧០)  (៣២,៤៧៧)

សរ ះ�ឥណៈទានិ និិង�ះលេរប្រ�ទានិ - សះទុធ  ១29,655,៧84  524,45៧,646 ៧០,358,68១  286,៧១១,625 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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៨.  ឥណៈទានិ និិងប�អេរប្របទានិអេ�អំតិិថិ្មីជីនិ-ស់�ទ្ធធ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

សំវធិានធនសក្រុម្គាប់ការខាត្ថុប�់ឥណទាំនរពឹំ�ទិ�ក្ខុ ង្ខេលីឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន ម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ ី ១  ១៣,៩៨១ ៥៦,៥៥៤ ៧,៩៧០ ៣២,៤៧៧ 

ដំណាក្ខុ់ក្ខុាលទិី  ២  -    -   - -

ដំណាក្ខុ់ក្ខុាលទិី  ៣  -    -   - -

សរ ះ�  ១3,98១  56,554 ៧,9៧០ 32,4៧៧ 

ការវភិាគបម្រែនាមម្លៃនឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យនម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
(i) ចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុរបស់ឥណទាំន ដ�ល

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដំណាក្ខុ់ក្ខុាលទិី  ១  ១៣០,៣៩១,៤១០  ៥២៧,៤៣៣,២៥៤ ៧០,៨០០,៩១១ ២៨៨,៥១៣,៧១២ 

ដំណាក្ខុ់ក្ខុាលទិី  ២  -    -   - -

ដំណាក្ខុ់ក្ខុាលទិី  ៣  -    -   - -

សរ ះ� ១3០,39១,4១០ 52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១ 288,5១3,៧១2 
 

(ii) សំង្ខេ�ង្ខេ� កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ ២៩.២ ការវភិាគង្ខេលីហានិភ័ិយឥណទាំនម្លៃនគ�ណភាពឥណទាំន។
(iii) សំង្ខេ�ង្ខេ� កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ ២៩.២ ការវភិាគង្ខេលី កាលកំ្ខុណត់្ថុ ក្រុបង្ខេភិទិង្ខេសដឋកិ្ខុចច រ �បិយប័ណណ ក្រុទិពយបញ្ជាច  ំនិវាសន�ូន ទិនំាក់្ខុទិនំ� និ�ទិហំិហំានិភ័ិយ។
(iv) វភិាគតាមអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ (ក្រុបចាឆូំ្នាំ)ំ៖

២០២០   ២០១៩

អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុក្រុបចាឆូំ្នាំំ ៧.៥% - ៩.៥% ៧.៥% - ៩%

៩.  ប្របាក់តិមិើអេលីតាមិចាប់

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុធានាង្ខេលីង្ខេដីមទិ�ន ៧,៧៥០,០០០ ៣១,៣៤៨,៧៥០ ៧,៧៥០,០០០ ៣១,៥៨១,២៥០ 

ទិ�នបក្រុម�ុ ៣,២០៩,៩៣៨ ១២,៩៨៤,១៩៩  -    -   

សរ ះ� ១០,959,938 44,332,949 ៧,៧5០,០០០ 3១,58១,25០ 

ប្របា�់ធានាលេល�លេដឹ�មទុះនិ
ក្រុសបតាមក្រុបកាសង្ខេលខ ធ៧-០១-១៣៦ ក្រុប.ក្ខុ ច�ះម្លៃថិាទិ ី ១៥ ម្រែខត្ថុ�� ឆូ្នាំ២ំ០០១ ធនាគារត្ថុក្រុមវូង្ខេអាយត្ថុមើល់ក្រុបាក់្ខុធានាង្ខេលីង្ខេដីមទិ�ន ង្ខេសមីនឹ� ១០% ម្លៃន
ង្ខេដីមទិ�នច�ះបញ្ញាី ង្ខេ�ឯធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា។ 
ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីង្ខេនះ មិនក្រុត្ថុវូបានង្ខេក្រុបីក្រុបាស់សក្រុម្គាប់ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការក្រុបចាមំ្លៃថិារបស់ធនាគារង្ខេទិ ង្ខេហិយីអាចដក្ខុមក្ខុវញិបាន ង្ខេ�ង្ខេពលធនាគារបញ្ញឈប់ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
អាជី្យវក្ខុមម ង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា។ ក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់តាមចាប់ ទិទិលួបានការក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��អក្រុតាចង្ខេនាៃ ះពី ០.០៦% ង្ខេ� ០.៤៨% ក្ខុូ��មយួឆូ្នាំ(ំ២០១៩៖ 
ចង្ខេនាៃ ះពី ០.៥៤% ង្ខេ� ០.៧២% ក្ខុូ��មយួឆូ្នាំ)ំ។

ប្របា�់�ប្រមងុកាត្ត�ើ�ិចុះា
ង្ខេ��តាមក្រុបកាសរបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជាង្ខេលខ B៧-០២០-២៣០ ច�ះម្លៃថិាទិ១ី៨ ម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារពាណិជ្យាក្ខុមមក្រុត្ថុវូរក្ខុាក្រុបាក់្ខុបក្រុម�ុ ង្ខេ�
ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ក្ខុូ��ទិក្រុម�់ជាបង្ខេញ្ញញីកាត្ថុពើកិ្ខុចច ម្រែដលគណនាតាមអក្រុតា ៧.០% ម្លៃនក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីអតិ្ថុថិិជ្យន និ�ក្រុបាក់្ខុក្ខុមចីជាជារ �បិយវត្ថុា�ក្រុបាក់្ខុង្ខេរៀលនិ�
រ �បិយប័ណណង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ។

១០.  ប្រទ្ធពីយស់កមិមអេផសងៗ 

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុក្ខុក់្ខុ  ១១៣,៨៤៤  ៤៦០,៤៩៩ ១៩,៨០០ ៨០,៦៨៥ 

ចំណ្តាយប�់ម�ន  ១១,៨៤១  ៤៧,៨៩៧ - -

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ២,៣៦៨  ៩,៥៧៨ ២,៣៤៥ ៩,៥៥៥

 ១២៨,០៥៣  ៥១៧,៩៧៤ ២២,១៤៥ ៩០,២៤០ 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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១១.  សូ់ហិើដែវរ

ស�ហិើម្រែវរក្ខុ�ំពយ�ទិរ័ ស�ហិើម្រែវរកំ្ខុព��ដំង្ខេ��ី សរ �ប

2០2០ ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ត្តផ្ទៃមៃលេដឹ�ម 

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០២០  ៤៨៤,៩១៦  ១៦៥,១៣៧  ៦៥០,០៥៣ 

ការទិញិបម្រែនាម  ២០៩,៧៥៩  -    ២០៩,៧៥៩ 

ការង្ខេ�រុ  ១១៧,១៣៧  (១១៧,១៣៧)  -   

ការលក់្ខុ  (១,៩៥៥)  -    (១,៩៥៥)

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ ់២០២០ 8០9,85៧  48,០០០  85៧,85៧ 

រលំស់�ងគរ

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ២៩២,២៤៥ -   ២៩២,២៤៥ 

រលំស់ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ ១៥៦,៤៦១ -   ១៥៦,៤៦១ 

ការលក់្ខុ (១,០៧៥) -    (១,០៧៥)

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ 44៧,63១ -   44៧,63១ 

ត្តផ្ទៃមៃលេយាងគណៈលេនិយយ

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០  362,226 48,០០០  4១០,226 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3)  ១,465,2០4 ១94,១6០  ១,659,364 

ស�ហិើម្រែវរក្ខុ�ំពយ�ទិរ័ ស�ហិើម្រែវរកំ្ខុព��ដំង្ខេ��ី សរ �ប

2០១9 ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ    ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ    ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ    

ត្តផ្ទៃមៃលេដឹ�ម 

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ៤៣០,៩៧១ - ៤៣០,៩៧១ 

ការទិញិបម្រែនាម ៥៣,៩៤៥ ១៦៥,១៣៧ ២១៩,០៨២ 

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 484,9១6 ១65,១3៧ 65០,០53 

រលំស់�ងគរ

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ២០០,៨២៣ - ២០០,៨២៣ 

រលំស់ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ ៩១,៤២២ - ៩១,៤២២ 

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 292,245 - 292,245 

ត្តផ្ទៃមៃលេយាងគណៈលេនិយយ

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ១92,6៧១ ១65,១3៧ 35៧,8០8 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3)  ៧85,១34 6៧2,934 ១,458,០68 

១២.  ប្រទ្ធពីយ និិងបរកិាេ រ

ការជួ្យសជ្យ�ល
ម្រែក្ខុលំអ

ង្ខេក្រុគឿ�សងាា
រមឹនិ�ង្ខេក្រុគឿ�

បំពាក់្ខុ បរកិាេ រ
បរកិាេ រព័ត៌្ថុម្គាន

វទិិា �នយនី សរ �ប

2០2០ ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ    ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ត្តផ្ទៃមៃលេដឹ�ម 

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០២០  ៨១៦,៧៩៥  ៤៩,០៦៧  ១៨៨,៧៥៥  ៦០,០៣៣  ២១៦,៥៧១  ១,៣៣១,២២១ 

ការទិញិបម្រែនាម  -    ២,៣៩០  ៣៧,២២១  ៣៥,៩៨៧  ១,៧៥០  ៧៧,៣៤៨ 

ការលក់្ខុ  -    -    (១,៦៣៥)  (១៧,៦០៤)  -    (១៩,២៣៩)

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០  8១6,៧95  5១,45៧  224,34១  ៧8,4១6 2១8,32១ ១,389,33០ 

រលំស់�ងគរ

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០២០  ៥៤៧,៤៥៧  ៣៥,៨៤៧  ១១៥,២២១  ៣២,២១៤  ១៤៤,៣២០  ៨៧៥,០៥៩ 

រលំស់ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ  ១៦៣,៥០២  ៩,៤៨៣  ៣៩,៤៩៥  ១៤,៧៦៨  ៤៣,៣៨៣ ២៧០,៦៣១ 

ក្ខុារលក្ខុ់  -    -    (១,២៤២)  (១៦,០៨១)  -    (១៧,៣២៣)

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំ ូឆំ្នាំ2ំ០2០  ៧១០,959  45,33០  ១53,4៧4 3០,9០១ ១8៧,៧០3 ១,១28,36៧ 

ត្តផ្ទៃមៃលេយាងគណៈលេនិយយ

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំ ូឆំ្នាំ2ំ០2០  ១០5,836  6,១2៧  ៧០,86៧  4៧,5១5 3០,6១8  26០,963 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់
លេលខ 2.3)  428,១០៧  24,៧84  286,656  ១92,១98 ១23,85០  ១,០55,595 

ការជួ្យសជ្យ�ល
ម្រែក្ខុលំអ

ង្ខេក្រុគឿ�សងាា
រមឹនិ�ង្ខេក្រុគឿ�

បំពាក់្ខុ បរកិាេ រ
បរកិាេ រព័ត៌្ថុម្គាន

វទិិា �នយនី សរ �ប

2០១9 ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ    ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ត្ថុម្លៃមៃង្ខេដីម 

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ៨១១,៦២៦ ៤៩,០៦៧ ១៧៣,៥៥៥ ៤៣,៨៨៤ ២១៦,៥៧១ ១,២៩៤,៧០៣ 

ការទិញិបម្រែនាម ៥,១៦៩ - ១៩,៦៥០ ១៦,១៤៩ - ៤០,៩៦៨ 

ការលក់្ខុ - - (៤,៤៥០) - - (៤,៤៥០)

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 8១6,៧95 49,០6៧ ១88,៧55 6០,០33 2១6,5៧១ ១,33១,22១ 

រលំស់�ងគរ

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ៣៨៤,៦១៦ ២៦,២៨៣ ៨២,៦៣០ ២២,១៥៧ ១០១,០២៤ ៦១៦,៧១០ 

រលំស់ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ ១៦២,៨៤១ ៩,៥៦៤ ៣៥,៤៧៧ ១០,០៥៧ ៤៣,២៩៦ ២៦១,២៣៥

ការលក់្ខុ - - (២,៨៨៦) - - (២,៨៨៦)

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំ ូឆំ្នាំ2ំ០១9 54៧,45៧ 35,84៧ ១១5,22១ 32,2១4 ១44,32០ 8៧5,០59 

ត្តផ្ទៃមៃលេយាងគណៈលេនិយយ

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំ ូឆំ្នាំ2ំ០១9 269,338 ១3,22០ ៧3,534 2៧,8១9 ៧2,25១ 456,១62 

សមមូល�ន់ិលេរៀល 
(�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3) ១,០9៧,552 53,8៧2 299,65១ ១១3,362 294,423 ១,858,86០ 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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១៣.  ភីតិិស់និោ

សិទុធិលេប្រ��ប្របាស់ជ្ជាប្រទុ�យស�មា
ធនាគារ បានច�ះកិ្ខុចចក្រុពមង្ខេក្រុពៀ�ភិតិ្ថុសនា ក្ខុូ��ការជួ្យលអាគារការ�ិល័យ ង្ខេដីមីងី្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេលីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់ខៃួន ម្រែដលម្គានរយៈកាល ៦ឆូ្នាំ។ំ ធនាគារម្គាន
កាត្ថុពើកិ្ខុចចង្ខេលីភិតិ្ថុសនាង្ខេនះក្រុត្ថុវូបានធានាង្ខេ�យប័ណណក្ខុមមសិទិធរិបស់ម្គាច ស់ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេនះ។
ធនាគារបានជួ្យលម្គាា ស�ីនហិើ�ត្ថុ�ក្ខុ�ពី និ��នយនមី្រែដលម្គានរយៈកាលជួ្យល ១២ ម្រែខ ក៏្ខុបា�ម្រែនកី្រុត្ថុវូបានចាត់្ថុទិ�ក្ខុជាភិតិ្ថុសនាង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមមម្គានរយៈកាលខៃី។ 
ដ�ង្ខេចះូធនាគារបានអន�វត្ថុ ី ការង្ខេលីក្ខុម្រែល�ទិទិលួស្ថាា ល់ភិតិ្ថុសនាសក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមមរយៈកាលខៃី និ�ម្គានត្ថុម្លៃមៃទាំបទាំ�ំង្ខេនះ។ ចំណ្តាយការជួ្យល ង្ខេលី
ភិតិ្ថុសនាក្រុទិពយសក្ខុមមម្គានរយៈកាលខៃី ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់ក្ខុូ��គណង្ខេនយយចំណ្តាយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការង្ខេ�េ�ៗ (កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ២៤)។
បងាា ញខា�ង្ខេក្រុកាមគឺជាត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្លៃនសិទិធងិ្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនាម្រែដលបានទិទិលួស្ថាា ល់ និ�ការម្រែក្រុបក្រុបលួង្ខេ�ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ៖

 សិទិធងិ្ខេក្រុបីក្រុបាស់ជាក្រុទិពយសក្ខុមម

 ២០២០  ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)ត្តផ្ទៃមៃលេដឹ�ម

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា  ៥៩៣,៥៥៤  ២,៤១៨,៧៣៣ ៥៩៣,៥៥៤ ២,៣៨៤,៩០០ 

លង្ខេម�ិ�ពីការម្រែក្រុបសក្រុមលួរ �បិយប័ណណ  -    (១៧,៨០៧) - ៣៣,៨៣៣ 

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំូ  593,554  2,4០០,926 593,554 2,4១8,៧33 

រលំស់�ងគរ

នាផ្ទៃថៃទុ�១ ផែខម�រា  ៣៧៩,២១៦  ១,៥៤៥,៣០៦ ២៨០,២៩០ ១,១២៦,២០៥ 

រលំស់ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ  ៩៨,៩២៥  ៤០៣,៣១៧ ៩៨,៩២៦ ៤០០,៨៤៨ 

លង្ខេម�ិ�ពីការម្រែក្រុបសក្រុមលួរ �បិយប័ណណ  -    (១៤,៥៤៣) - ១៨,២៥៣ 

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំូ  4៧8,១4១ ១,934,០8០ 3៧9,2១6 ១,545,3០6 

ត្តផ្ទៃមៃលេយាងនាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំូ  ១១5,4១3  466,846 2១4,338 8៧3,42៧ 
 

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា

 ២០២០  ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

នាផ្ទៃថៃទុ� ១ ផែខម�រា ២៤៦,៩៥២  ១,០០៦,៣២៩ ៣៥២,២៣១ ១,៤១៥,២៦៤ 

ការក្រុបាក់្ខុប�ារ  ៩,៣៣៤  ៣៨,០៥៥ ១៤,៧២១ ៥៩,៦៤៨ 

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុទិ�ទាំត់្ថុ  (១២០,០០០)  (៤៨៩,២៤០) (១២០,០០០) (៤៨៦,២៤០)

លង្ខេម�ិ�ពីការបី�ររ �បិយប័ណណ  -    (៣,៨៦៧) - ១៧,៦៥៧ 

នាផ្ទៃថៃទុ�3១ ផែខធិំូ  ១36,286  55១,2៧៧ 246,952 ១,០០6,329 

ម្រែ�កូ្ខុចរន ីនិ�អចរនី

 ម្រែ�កូ្ខុចរនី  ១១៦,៣២៨  ៤៧០,៥៤៧ ១១០,៦៦៦ ៤៥០,៩៦៤ 

 ម្រែ�កូ្ខុអចរនី ១៩,៩៥៨  ៨០,៧៣០ ១៣៦,២៨៦ ៥៥៥,៣៦៥ 

 ១36,286 55១,2៧៧ 246,952 ១,០០6,329 

១៣.  ភីតិិស់និោ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
តារា�ខា�ង្ខេក្រុកាមង្ខេនះ បងាា ញពីចំណ្តាយទិទិលួស្ថាា ល់ក្ខុូ��របាយការណ៍ចំង្ខេណញ ឬ ខាត្ថុ៖

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ចំណ្តាយរលំស់ង្ខេលីសិទិធងិ្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុទិពយសក្ខុមម  ៩៨,៩២៥  ៤០៣,៣១៧ ៩៨,៩២៦ ៤០០,៨៤៨ 

ចំណ្តាយង្ខេលីភិតិ្ថុសនារយៈង្ខេពលខៃី (កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់
ង្ខេលខ២៤)  ១២,៨៦១  ៥២,៤៣៤ ៣,៧៨៦ ១៥,៣៤១ 

ការក្រុបាក់្ខុង្ខេលីក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា 
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេលខ ២១)  ៩,៣៣៤  ៣៨,០៥៥ ១៤,៧២១ ៥៩,៦៤៩ 

ចំុះណ្តាយភិតិ្តសនិាសរ ះ�  ១2១,១2០  493,8០6 ១១៧,433 4៧5,838 

១៤.  ពីនិធអេលីប្របាក់ចំអេណៈញ
(i)    �ំណៈះ ល�និធលេល�ប្របា�់ចំុះណូៈល

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា  ៥៨២,០៦៧  ២,៣៧១,៩២៣ ៤៧,៧០៥ ១៩១,៦៧៩ 

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� ល  ៧៩៥,០៩១  ៣,២៤១,៥៨៦ ៦២១,៥២៦ ២,៥១៨,៤២៣ 

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� លម្រែដលបានប�់  (៦៣៥,២៣៤)  (២,៥៨៩,៨៤៩) (៨៧,១៦៤) (៣៥៣,១៨៩)

លង្ខេម�ិ�ពីការម្រែក្រុបសក្រុមលួរ �បិយប័ណណ  -    (២២,៥៧៧) - ១៥,០១០ 

នាផ្ទៃថៃទុ� 3១ ផែខ ធិំូ  ៧4១,924  3,០០១,០83 582,០6៧ 2,3៧១,923
  
(ii)    ចំុះណ្តាយ�និធលេល�ប្របា�់ចំុះណូៈល

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់           
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់               
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� ល  ៧៩៥,០៩១  ៣,២៤១,៥៨៦ ៦២១,៥២៦ ២,៥១៨,៤២៣ 

ពនធពនារ  (៦៧,៩៣៣)  (២៧៦,៩៦៣) (១១៤,០០០) (៤៦១,៩២៨)

ចំុះណ្តាយ�និធលេល�ប្របា�់ចំុះណូៈល  ៧2៧,១58  2,964,623 5០៧,526 2,០56,495 

អន�ង្ខេ�មង្ខេ�តាមចាប់ស្ថារង្ខេពីពនធម្លៃនក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា ធនាគារម្គានកាត្ថុពើកិ្ខុចចប�់ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� លង្ខេ�យគណនាតាមអក្រុតា ២០% ម្លៃន
ក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញជាប់ពនធ និ� ពនធអបីបរម្គា ម្រែដលគណនាតាមអក្រុតា ១% ម្លៃនក្រុបាក់្ខុចំណ� លសរ �ប ង្ខេ�យយក្ខុមួយណ្តាម្រែដលម្គានចំនួនធំជា�ង្ខេគ។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០

៧០ ៧១



១៤.  ពីនិធអេលីប្របាក់ចំអេណៈញ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ការង្ខេ��ុ�ផុ្លាត់្ថុពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� ល ម្រែដលបានគណនាតាមអក្រុតាពនធ២០% ជា�ៃ�វការង្ខេ�នឹ�ចំណ្តាយពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� ល ម្រែដលបងាា ញក្ខុូ��របាយការណ៍
ចំង្ខេណញ ឬខាត្ថុ ម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់          
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់     
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញម�នដក្ខុពនធ  ៣,៥៨៣,៨៦៨  ១៤,៦១១,៤២៩ ២,៧៥០,៦០៧ ១១,១៤៥,៤៦១ 

ពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំណ� លម្រែ�កិ្ខុតាម អក្រុតាពនធជា�ៃ�វការ ២០%  ៧១៦,៧៧៤  ២,៩២២,២៨៨ ៥៥០,១២១ ២,២២៩,០៩០ 

ចំណ្តាយមិនអាចកាត់្ថុក្ខុ�បាន  ១០,៣៨៤  ៤២,៣៣៥ ៦,៤០៣ ២៥,៩៤៥ 

ពនធពនារម្រែដលមិនបានទិទិលួស្ថាា ល់ពីឆូ្នាំមំ�ន  -    -   (៤៨,៩៩៨) (១៩៨,៥៤០)

ចំុះណ្តាយ�និធលេល�ប្របា�់ចំុះណូៈល  ៧2៧,១58  2,964,623 5០៧,526 2,០56,495 

(iii)    ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេលីពនធពនារ
ភាពខ�សគូាបង្ខេណី្តាះអាសន ូម្រែដលបានទិទិលួស្ថាា ល់ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិ ម្រែដលប�ើឲ្យយម្គានពនធពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមម ម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)ពនធពនារជាក្រុទិពយសក្ខុមម (ក្រុទិពអក្ខុមម)៖

 ភិតិ្ថុសនាតាម CIFRS ១៦  ៤,១៧៥ ១៦,៨៨៨ ៦,៥២៣ ២៦,៥៨១ 

ECL ត្ថុាម CIFRS ៩  ៧,៩៣៤  ៣២,០៩២ ៥,២៨៨ ២១,៥៤៩ 

សំវធិានធនសក្រុម្គាប់អតី្ថុត្ថុភាពការងារបស់ប�គាលិក្ខុ  ២,៦៦៨  ១០,៧៩២ ៦,៣៨១ ២៦,០០៣ 

ក្ខុម្លៃក្រុមដំង្ខេណីការ�ល់ីឥណទាំន ម្រែដលព�ំទាំន់រលំស់  ១៤៤,៣២៨  ៥៨៣,៨០៧ ៨៦,៨៥២ ៣៥៣,៩២២ 

ង្ខេ�េ�ៗ  -    -   ១១,០៨៣ ៤៥,១៦៣

 ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រ  ២២,៨២៨  ៩២,៣៤០ (២,១២៧) (៨,៦៦៨)

ប្រទុ�យស�មាលេល��និធ�និារ - សះទុធ  ១8១,933  ៧35,9១9 ១១4,០០០ 464,55០
 
១៥.  ប្របាក់បអេញ្ញញីពីីប្រគ��សុានិហិិរញ្ញញវតិុ�អេផសងៗ

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីចរនី  ១១០,៤៣៥ ៤៤៦,៧១០  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសនេំ  ១,១០៩  ៤,៤៨៦  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុ  ១០,៧៤៧,២១៩  ៤៣,៤៧២,៥០១  -    -   

ការក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូប�់ ៧៥,៦២០  ៣០៥,៨៨២  -    -   

១០,934,383  44,229,5៧9  -    -   

១៥.  ប្របាក់បអេញ្ញញីពីីប្រគ��សុានិហិិរញ្ញញវតិុ�អេផសងៗ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសនេ ំនិ�ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុពីស្ថាា ប័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ៗ ទិទិលួបានការក្រុបាក់្ខុដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

២០២០ ២០១៩

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសនេំ ០.១៥% - ០.៥០%  -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុ ២.២៥% - ៥.៩៥%  -   

១៦.  ប្របាក់បអេញ្ញញីពីីអំតិិថិ្មីជីនិ
ការដា�់ប្របា�់���តិ្តថិ�និរមួម្មានិ៖

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីចរនី ១៨,៦៥៧,២៩០  ៧៥,៤៦៨,៧៣៨  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសនេំ  ១៥,៧៧៧,៣៧៧  ៦៣,៨១៩,៤៩០  -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុ  ៤៦,១៨៦,០០០  ១៨៦,៨២២,៣៧០  -    -   

ការក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូប�់  ១៥៥,៣២៤  ៦២៨,២៨៦  -    -   

 8០,៧៧5,99១ 
 

326,៧38,884  -    -   

ការវភិាគបម្រែនាមម្លៃនក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យនម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

(i)    �ប្រតាការប្របា�់
ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសនេនិំ�ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុពីអតិ្ថុថិិជ្យនទិទិលួបានការក្រុបាក់្ខុដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

២០២០ ២០១៩   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីសនេំ ០.១៥% - ១.៧៥% -

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីម្គានកាលកំ្ខុណត់្ថុ ១.៧៥% - ៧.០០% -

(ii)    ការវភិាគតាមកាលវសានិត
ស�មង្ខេមីលកំ្ខុណត់្ថុសំគាល់ ២៩.៤ ហានិភ័ិយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួ។

(iii)    ប្រ�លេភិទុ�តិ្តថិ�និ

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ស្ថាជី្យវក្ខុមមក្ខុូ��ក្រុសកុ្ខុ  ១៤,៣៨៧,៩១៥  ៥៨,១៩៩,១១៦  -    -   

ប�គាល  ៥៩,៧៦៤,១៤៥  ២៤១,៧៤៥,៩៦៧  -    -   

អនិវាសនជ្យន  ៦,៦២៣,៩៣១  ២៦,៧៩៣,៨០១  -    -   

 8០,៧៧5,99១ 326,៧38,884  -    -   

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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១៧.  ប្របាក់កមីីិពីីធនាគារអេផសង

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

សមត្ថុ�លយក្រុបាក់្ខុង្ខេដីម ១,០០១,៦៨៩  ៤,០៥១,៨៣២  -    -   

ប�ារការក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូប�់  ៨៣៥  ៣,៣៧៨  -    -   

១,០០2,524  4,០55,2១០  -    -   
ក្ខុមចីពីធនាគារង្ខេ�េ� ម្គានអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ ២% ក្ខុូ��មយួឆូ្នាំ។ំ 

១៨.  ប្រទ្ធពីយអំកមិមអេផសងៗ

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ចំណ្តាយប�ារ  ៣៨៨,៣៨៩  ១,៥៧១,០៣៤ ១៣៣,៥៣៧ ៥៤៤,១៦៣ 

សំវធិានធនង្ខេលីអតី្ថុត្ថុភាពការងារ  ១៣,៣៣៨  ៥៣,៩៥២ ៣១,៩០២ ១៣០,០០១

ក្រុបាក់្ខុង្ខេបៀវត្ថុេរក៍្រុត្ថុវូប�់  ១៧,៧១៤  ៧១,៦៥៣ ១១,០២៦ ៤៤,៩៣១

ពនធកាត់្ថុទិ�ក្ខុក្រុត្ថុវូប�់  ១០,៥៣៥  ៤២,៦១៤ ១,៩៧០ ៨,០២៨

សំវធិាធនម្លៃនធាត្ថុ�ង្ខេក្រុ�តារា�ត្ថុ�លយការ  ១,០៥៤  ៤,២៦៣  -    -   

បំណ� លង្ខេ�េ�ៗ  ១៨,៧២៦  ៧៥,៧៤៦ ១៥,៨៨៩ ៦៤,៧៤៨ 

 449,៧56  ១,8១9,262 ១94,324 ៧9១,8៧១

សំវធិានធនង្ខេលីក្រុបាក់្ខុអតី្ថុត្ថុភាពការងារ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីង្ខេ��ីក្រុសបតាមក្រុបកាសង្ខេលខ ៤៤៣ ង្ខេចញង្ខេ�យក្រុក្ខុស�ួការងារ និ�បណី� ះបណី្តាលវជិាា ជី្យវៈ ង្ខេ�
ម្លៃថិាទិ២ី១ម្រែខក្ខុញ្ជាញ  ឆូ្នាំ២ំ០១៨។ ង្ខេក្រុកាយមក្ខុ ក្រុបកាសង្ខេនះ ក្រុត្ថុវូបានម្រែក្ខុម្រែក្រុបតាមង្ខេសចក្ខុីីម្រែណនាងំ្ខេលខ ០៤២/១៩ ច�ះម្លៃថិាទិ២ី២ ម្រែខមីនា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ម្រែដលត្ថុក្រុមវូឲ្យយ
និង្ខេ�ជ្យក្ខុទាំ�ំអស់ (ង្ខេក្រុ�ពីវស័ិយកាត់្ថុង្ខេដ និ�ម្រែសីក្ខុង្ខេជី្យ�) ក្រុត្ថុវូទិ�ទាំត់្ថុសំណ�អតី្ថុត្ថុភាពការងារដល់និង្ខេ�ជិ្យត្ថុរបស់ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
• ចំនួនង្ខេសមីនឹ� ៣ ម្លៃថិា ម្រែដលនឹ�ង្ខេបីក្ខុជ្យ�នង្ខេ�ម្រែខមិថិ�នា។
• ចំនួនង្ខេសមីនឹ� ៣ ម្លៃថិា ម្រែដលនឹ�ង្ខេបីក្ខុជ្យ�នង្ខេ�ម្រែខធូ�។ 
ក្រុបាក់្ខុរលឹំក្ខុអតី្ថុត្ថុភាពការងារ មិនក្រុត្ថុវូង្ខេលីសពីចំនួនអតិ្ថុបរម្គាង្ខេសមីនឹ� ៦ ម្រែខ ម្លៃនក្រុបាក់្ខុង្ខេបៀវត្ថុេរស៍�ទិធជាមធយមរបស់និង្ខេ�ជិ្យត្ថុនីមយួៗង្ខេ�យី។ និង្ខេ�ជិ្យត្ថុ ព�ំម្គាន
សិទិធទិិទិលួបានក្រុបាក់្ខុរលឹំក្ខុអតី្ថុត្ថុភាពការងារង្ខេ�សល់ម្រែដលមិនទាំន់បានទិ�ទាំត់្ថុង្ខេនាះង្ខេទិ ក្រុបសិនង្ខេបីប�គាលង្ខេនាះ�ម្រែល�ពីការងារ។
បម្រែក្រុមបក្រុមលួម្លៃនសំវធិានធនង្ខេលីក្រុបាក់្ខុរលឹំក្ខុអតី្ថុត្ថុភាពការងារ ម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

នាម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខមក្ខុរា  ៣១,៩០២  ១៣០,០០១ ៥៤,០២០ ២១៧,០៥២

ការត្ថុត់្ថុក្រុតាបក្រុញ្ជាច ស់ម្លៃនសំវធិានធន  (១៨,៥៦៤)  (៧៥,៦៨៥) (២២,១១៨) (៨៩,៦២២)

លង្ខេម�ិ�ពីការម្រែក្រុបសក្រុមលួរ �បិយប័ណណ  -    (៣៦៤) - ២,៥៧១ 

នាម្លៃថិាទិ ី៣១ ម្រែខធូ�  ១3,338  53,952 3១,9០2 ១3០,០០១

១៩.  អេ�ីមិទ្ធ�និ

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ង្ខេដីមទិ�នម្រែដលបានច�ះបញ្ញាីង្ខេបាះ�ាយ និ� ទិ�ទាំត់្ថុង្ខេពញង្ខេលញ
ម្រែដលភាគហិូ�ននីមយួៗ ម្គានត្ថុម្លៃមៃ ១៥,០០០ ដ��ៃ រ

អាង្ខេមរកិ្ខុ ៧៧,49០,០០០ 3០9,96០,០០០ ៧៧,49០,០០០ 3០9,96០,០០០

ព័ត៌្ថុម្គានលមិិត្ថុអំពីការកាន់កាប់ភាគហិូ�នម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម ៖

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

 

% 
ក្ខុាន់ក្ខុាប់

ចំនួន ម្លៃន
ភាគហិូ�ន

ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុជា  
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

% 
ក្ខុាន់ក្ខុាប់ 

ចំនួន ម្លៃន
ភាគហិូ�ន

ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុជា 
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ង្ខេ�ក្ខុ វងស លេ�ប្រ� ៩៤.១៩%  ៤,៨៦៦  ៧២,៩៩០,០០០ ៩៤.១៩% ៤,៨៦៦ ៧២,៩៩០,០០០

ង្ខេ�ក្ខុ ឡាវ លេ�ៀវចុះះង ៥.៨១%  ៣០០  ៤,៥០០,០០០ ៥.៨១% ៣០០ ៤,៥០០,០០០

១០០%  ៥,១៦៦ ៧៧,៤៩០,០០០ ១០០% ៥,១៦៦ ៧៧,៤៩០,០០០

២០.  ទ្ធ�និបប្រមិងុតាមិបទ្ធបបញ្ញញតិិិ
ទិ�នបក្រុម�ុតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិក្រុត្ថុវូបានបង្ខេ�ើីត្ថុង្ខេ��ី សំរាប់ភាពខ�សគូារវា� សំវធិានធនតាម ECL ម្រែដលកំ្ខុណត់្ថុង្ខេ�យ CIFRS និ�សំវធិានធនតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ
ម្លៃនក្រុបកាស ង្ខេលខ B៧-០១៧-៣៤៤ ច�ះម្លៃថិាទិ១ី ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៧ របស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា និ�ស្ថារាចរម្រែណនា ំង្ខេលខ B៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ច�ះ
ម្លៃថិាទិ១ី៦ ម្រែខក្ខុ�មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០១៨សីីពីការអន�វត្ថុកី្រុបកាសសីីពីចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុហានិភ័ិយឥណទាំន និ�សំវធិានធនង្ខេលីអ�ីមម្រែភិរមិន សក្រុម្គាប់ធនាគារ និ�ក្រុគឹះស្ថាា ន
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ អ�ាភាព ក្រុត្ថុវូង្ខេធើីការង្ខេក្រុបៀបង្ខេធៀបសំវធិានធនតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ ជាមួយនឹ�សំវធិានធនតាម CIFRS 9 ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

(i) ក្ខុូ��ក្ខុរណីក្ខុក្រុមិត្ថុសំវធិានធនម្រែដលគណនាតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ ទាំបជា�ក្ខុក្រុមិត្ថុសំវធិានធនម្រែដលគណនាតាម CIFRS 9 ក្រុគឹះស្ថាា នក្រុត្ថុវូក្ខុត់្ថុក្រុតាសំវធិានធន 
ម្រែដលគណនាតាម CIFRS 9។

(ii) ក្ខុូ��ក្ខុរណីក្ខុក្រុមិត្ថុសំវធិានធនម្រែដលគណនាតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិខពស់ជា�ក្ខុក្រុមិត្ថុសំវធិានធន ម្រែដលគណនាតាម CIFRS 9 ក្រុគឹះស្ថាា នក្រុត្ថុវូក្ខុត់្ថុក្រុតាសំវធិានធន
ម្រែដលគណនាតាម CIFRS 9 ង្ខេហិយីក្រុត្ថុវូង្ខេ�រុចំនួនខ�សគូាពីគណនីក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញរក្ខុាទិ�ក្ខុ ឬ ខាត្ថុប�ារង្ខេ�ក្ខុូ��គណនីទិ�នបក្រុម�ុតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិក្ខុូ��ខ�់ុ
ម�លនិធិម្គាច ស់ភាគទិ�និក្ខុម្លៃនរបាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា�។

ក្រុបកាសសីីពីសំវធិានធនតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិត្ថុក្រុមវូឲ្យយធនាគារ និ�ក្រុគឹះស្ថាា នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេធើីចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុឥណទាំនជា ៥ ថូាក់្ខុ និ�ង្ខេធើីសំវធិានធនទិ�ង្ខេ� និ�ជាក់្ខុ�ក់្ខុ
ង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុតាមចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុឥណទាំនដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

ចំុះណ្តាត់្តថំ្នា�់ ចំុះនួិនិផែថៃផែដឹលហួ៊ុសកាល�ំណៈត់្តសង �ប្រតាសំវធិានិធិនិ

ស�់ី�រ ចាប់ពី ០ ដល់ ១៤ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលខៃី)
ចាប់ពី ០ ដល់ ២៩ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលម្រែវ�) ១%

ឃ្លាំៃំ ង្ខេមីល ចាប់ពី ១៥ ដល់ ៣០ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលខៃី)
ចាប់ពី ៣០ ដល់ ៨៩ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលម្រែវ�) ៣%

ង្ខេក្រុកាមស�់ី�រ ចាប់ពី ៣១ ដល់ ៦០ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលខៃី)
ចាប់ពី ៩០ ដល់ ១៧៩ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលម្រែវ�) ២០%

ស�េយ័ ចាប់ពី ៦១ ដល់ ៩០ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលខៃី)
ចាប់ពី ១៨០ ដល់ ៣៥៩ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលម្រែវ�) ៥០%

បាត់្ថុប�់ ង្ខេលីសពី ៩១ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលខៃី)
ង្ខេលីសពី ៣៦០ ម្លៃថិា (ឥណទាំនរយៈង្ខេពលម្រែវ�) ១០០%

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០

៧4 ៧5



២០.  ទ្ធ�និបប្រមិងុតាមិបទ្ធបបញ្ញញតិិិ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

បម្រែក្រុមបក្រុមលួង្ខេលីទិ�នបក្រុម�ុតាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិម្គានដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

សមត្ថុ�លយនាម្លៃថិាទិ ី១ ម្រែខមក្ខុរា  ៧០២,១៥៤  ២,៨៥២,៨៨៣ ២២១,៨៥០ ៨៩៥,៦៤៤ 

ង្ខេ�រុង្ខេ�ក្ខុូ��ទិ�នបក្រុម�ុតាមបទិបីញ្ញញតិ្ថុី  ៧៥៥,៨១២ ៣,០៥៧,២៦០ ៤៨០,៣០៤ ១,៩៥៧,២៣៩ 

សមត្ថុ�លយនាម្លៃថិាទិ ី៣១ ម្រែខធូ�  ១,45៧,966  5,9១០,១43 ៧០2,១54 2,852,883 

២១.  ចំណូៈលការប្របាក់

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់      
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់      
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ចំុះណូៈល��ការប្របា�់

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំន ៦,៤៥៤,១៩៩ ២៦,៣១៣,៧៦៩ ៤,៤១៥,៤៥៧ ១៧,៨៩១,៤៣២ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុ ម្លៃនក្ខុមព�ជា និ�ធនាគារដម្លៃទិ  ៣២,៧១៦  ១៣៣,៣៨៣ ២២,៣៦៣ ៩០,៦១៥ 

 ៦,៤៨៦,៩១៥ ២៦,៤៤៧,១៥២ ៤,៤៣៧,៨២០ ១៧,៩៨២,០៤៧ 

ចំុះណ្តាយការប្របា�់

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីអតិ្ថុថិិជ្យន  ៣៩៩,៤៥៨  ១,៦២៨,៥៩០  -    -   

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា  ៩,៣៣៤  ៣៨,០៥៥  ១៤,៧២១  ៥៩,៦៤៩ 

ក្ខុមចីពីធនាគារង្ខេ�េ�  ៧,៤២៣ ៣០,២៦៤  -    -   

ឥណទាំនពីភាគទិ�និក្ខុ  -    -    ១០៦,០៥៦  ៤២៩,៧៣៩ 

 4១6,2១5  ១,696,9០9  ១2០,៧៧៧  489,388 

ចំុះណូៈល��ការប្របា�់ - សះទុធ 6,០៧០,៧០០ 24,៧5០,243 4,3១៧,០43 ១៧,492,659 

២២.  ចំណូៈលប្របតិិបតិិិការអេផសងៗ

 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់      
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់      
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ចំណ� លពីការបី�ររ �បិយប័ណណ ស�ទិធ  ១០៣,៣៦៦  ៤២១,៤២៣ ២៨,១៦២ ១១៤,១១២ 

ចំណ� លពីក្ខុម្លៃក្រុមនិ�ង្ខេជី្យ�ស្ថារ  ១៤,៩៩៧  ៦១,១៤៣  -    -   

ចំណ� លបានពីការពិន័យ  ១២,៣២៥  ៥០,២៤៩ ២២,៦១៧ ៩១,៦៤៤ 

ចំណ� លង្ខេ�េ�ៗ ៨៩៥  ៣,៦៤៩ ៦៣៥ ២,៥៧៤ 

 ១3១,583  536,464 5១,4១4 2០8,33០ 

២៣.  ចំណាយប�គគលិក

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់         
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០       

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
៣១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុង្ខេបៀវត្ថុេរ ៍និ�ក្រុបាក់្ខុបម្រែនាម  ១,០២៦,០៧៦  ៤,១៨៣,៣១២ ៦៤៣,១៣៥ ២,៦០៥,៩៨៣ 

អត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ប�គាលិក្ខុង្ខេ�េ�ៗ  ៤១៨,១៧៩  ១,៧០៤,៩១៦ ១៨២,៣២៤ ៧៣៨,៧៧៧ 

១,444,255  5,888,228 825,459 3,344,៧6០ 

២៤.  ចំណាយប្របតិិបតិិិការអេផសងៗ

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់                 
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្ខុម្លៃក្រុមវជិាា ជី្យវៈ  ២១៨,៤១៩  ៨៩០,៤៩៤  ៥៤,៥០៧  ២២០,៨៦២ 

ការ�េពើ�ាយពាណិជ្យាក្ខុមម  ៩៤,២៦៤  ៣៨៤,៣១៤  ៧២៦  ២,៩៤២ 

អាជំាប័ណណ និ�សម្គាជិ្យក្ខុភាព  ៨៣,៦៦១  ៣៤១,០៨៦  ៥៤,៣០៦ ២២០,០៤៨ 

ការប�់ពនធង្ខេ�េ�ៗ  ៤១,៨៣៦  ១៧០,៥៦៥  ៤៤,២៨៨  ១៧៩,៤៥៥ 

ការទិនំាក់្ខុទិនំ�  ២៧,០៤៩  ១១០,២៧៩ ៦,៩៦៦  ២៨,២២៦ 

អាហារ និ�ការក្ខុមានី  ២៥,៣០៨  ១០៣,១៨១  ១៣,៨៥០  ៥៦,១២០ 

សនីិស�ខ  ២៣,២០៤ ៩៤,៦០៣  ១៥,០៨៣  ៦១,១១៦ 

ទិកឹ្ខុង្ខេភិៃី�  ២២,៦២៦  ៩២,២៤៦  ១៥,២៥៦  ៦១,៨១៧ 

ក្រុបថាប់ក្រុតានិ�ច�ះបញ្ញាី  ២២,០៦៣  ៨៩,៩៥១  ៣៣,៨៩១ ១៣៧,៣២៦ 

ការ�ាត់្ថុ�ា�់សម្គាភ រៈការ�ិល័យ  ១៩,០៣២  ៧៧,៥៩៣  ៩,៣៤១  ៣៧,៨៥០ 

ការជួ្យលក្រុទិពយសក្ខុមមរយៈង្ខេពលខៃី  ១២,៨៦១  ៥២,៤៣៤  ៣,៧៨៦  ១៥,៣៤១ 

មង្ខេធាបាយង្ខេធើីដំង្ខេណីរ  ១០,៦៥៥  ៤៣,៤៤០ ១០,៨១៤  ៤៣,៨១៨ 

ការជួ្យសជ្យ�ល និ�ម្រែក្ខុលមិ  ៩,៩១៦  ៤០,៤២៨  ៣៩,៦៣១  ១៦០,៥៨៥ 

ធានារាាប់រ�  ៦,៤០៤  ២៦,១០៩  ៤,៤៧៨  ១៨,១៤៥ 

ចំណ្តាយង្ខេ�េ�ៗ  ១៧,៦២០  ៧១,៨៣៨  ៨,៤៥៦  ៣៤,២៦៥ 

 634,9១8  2,588,56១  3១5,3៧9  ១,2៧៧,9១6 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០

៧6 ៧៧



២៥.  សំ់វធិានិធនិអេលីការខាតិបង់ឥណៈទានិដែ�លរពំី�ងទ្ធ�ក  

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់             
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ  ៦,១៦០ ២៥,១១៤ ១៨,២៦៩ ៧៤,០២៦

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន  ៦,០១១  ២៤,៥០៧ ៧,១៧៣ ២៩,០៦៥

កិ្ខុចចសនាឥណទាំន  ១,០៥៤  ៤,២៩៧ (១៣) (៥៣) 

 ១3,225  53,9១8 25,429 ១០3,០38

២៦.  ស់មិតិ�លយ និិងប្របតិិបតិិិការជាមួិយស់ម័ិ�និធញាតិិ
២៦.១.  ស់មិតិ�លយជាមួិយស់ម័ិ�និធញាតិិ

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ឥណទាំន ៣,៥២០,៣៩៦  ១៤,៣៥២,៦៥៤  -    -   

ប�ារការក្រុបាក់្ខុក្រុត្ថុវូទិទិលួពីក្រុក្ខុមុហិូ�នសមព័នធញាតិ្ថុ ៧,៨២០  ៣១,៨៨២  -    -   

២៦.២.  ប្របតិិបតិិិការសំ់ខាន់ិៗជាមួិយស់ម័ិ�និធញាតិិ

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់              
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់           
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ម្គាច ស់ភាគហិូ�ន

ចំណ្តាយង្ខេលីការជួ្យលដី និ�អាគារ  ១២០,០០០  ៤៨៩,២៤០  ១២០,០០០  ៤៨៦,២៤០ 

ចំណ្តាយការក្រុបាក់្ខុ  -    -    ១០៦,០៥៦  ៤២៩,៧៣៨ 

ក្រុបាក់្ខុក្ខុមចីបានទិ�ទាំត់្ថុ  -    -   ៨,៣០០,០០០  ៣៣,៨២២,៥០០ 

សមព័នធញាតិ្ថុង្ខេ�េ�ពីម្គាច ស់ភាគហិូ�ន

ការ�ល់ីឥណទាំន  ៨,៥២០,៣៩៦  ៣៤,៧៣៧,៦៥៤  -    -   

ការទិ�ទាំត់្ថុឥណទាំន ៥,០០០,០០០  ២០,៣៨៥,០០០  -    -   

ចំណ� លពីការក្រុបាក់្ខុ  ២៧៧,៥២៩  ១,១៣១,៤៨៦  -    -   

២៦.  ស់មិតិ�លយ និិងប្របតិិបតិិិការជាមួិយស់ម័ិ�និធញាតិិ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៦.៣.  �ភីការស់ប្រមាំប់ប�គគលិកថុាក់ប្រគប់ប្រគងសំ់ខាន់ិៗ

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់            
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិបញ្ញចប់           
ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ក្រុបាក់្ខុង្ខេបៀវត្ថុេរ ៍និ�អត្ថុាក្រុបង្ខេ�ជ្យន៍ង្ខេ�េ�ៗ (*) ៧84,8០០ 3,១99,63០ 563,០៧9 2,28១,596 

(*) នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារម្គានសម្គាជិ្យក្ខុអូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�សំខាន់ៗចំនួន ១៣ រ �ប (២០១៩៖ ៧ រ �ប)។

២៧.  កិចីស់និោ និិងយថាភាពី
២៧.១.  កិចីស់និោឥណៈទានិ 

២០២០ ២០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ២.៣)

បរមិ្គាណម្លៃនឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនព�ំទាំន់បង្ខេញ្ញចញ ១6,255,៧៧2  65,៧54,598 - -

2៧.2.  យថ្នាភា�លេល��និធ

ង្ខេ�យក្រុបព័នធពនធ�រង្ខេ�ក្ខុមព�ជាបានឆ្លុះៃ�កាត់្ថុការផ្លាៃ ស់បី�រជាង្ខេក្រុចីន ម្រែដលជាង្ខេហិត្ថុ�ង្ខេធើីឲ្យយម្គានការបក្ខុក្រុស្ថាយមិនដ�ចគូា �ុ�យគូា និ�/ឬ ម្គានការបក្ខុក្រុស្ថាយ
ខ�សគូារវា�អាជំាធរពនធ�រ និ�យ�តាា ធិការ។ ពនធអាចក្រុត្ថុវូបានពិនិត្ថុយ និ�ង្ខេស�ីបអង្ខេ�ើត្ថុតាម�នង្ខេ�យក្រុក្ខុមុអាជំាធរម្រែដលក្រុត្ថុវូបាន�ល់ីសិទិធងិ្ខេ�យចាប់ក្ខុូ��
ការ�ក់្ខុពិន័យ�ក់្ខុទិណឌ ក្ខុមម និ�ការគិត្ថុការក្រុបាក់្ខុ។ បញ្ជាា ទាំ�ំង្ខេនះអាចបង្ខេ�ើីត្ថុឲ្យយម្គានហានិភ័ិយពនធង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា ម្គានលក្ខុេណៈធំដ�ំជា�
ង្ខេ�ក្រុបង្ខេទិសដ៏ម្លៃទិង្ខេទិៀត្ថុ។

គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេជ្យឿជាក់្ខុថាការង្ខេធើីសំវធិានធនម្គានលក្ខុេណៈក្រុគប់ក្រុគាន់ង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីការបក្ខុក្រុស្ថាយ ម្លៃននីតិ្ថុក្ខុមមពនធ។ ក៏្ខុបា�ម្រែនអីាជំាធរជាប់ពាក់្ខុព័នធអាចនឹ�
ម្គានបំណក្ខុក្រុស្ថាយខ�សគូា ង្ខេហិយី�ល បាះពាល់អាចនឹ�ម្គានទិហំិធំំ។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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28.  ការវភិាគអាយះកាលប្រទុ�យស�មា និិងប្រទុ�យ��មា

តារា�ខា�ង្ខេក្រុកាមបានបងាា ញពីការវភិាគង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមតាមរយៈម្លៃនការរពឹំ�ទិ�ក្ខុង្ខេលីការក្រុបម�លបានង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមម ឬការទិ�ទាំត់្ថុង្ខេលីក្រុទិពយអក្ខុមម   
ង្ខេ�ក្ខុូ��រយៈង្ខេពល ១ឆូ្នាំ ំឬ ង្ខេលីសពី ១ឆូ្នាំ ំគិត្ថុពីកាលបរងិ្ខេចឆទិរាយការណ៍៖ 

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ក្ខុូ��រយៈង្ខេពល
មយួឆូ្នាំំ

ង្ខេលីសពី 
មយួឆូ្នាំំ សរ �ប

ក្ខុូ��រយៈង្ខេពល
មយួឆូ្នាំំ

ង្ខេលីសពី  
មយួឆូ្នាំំ សរ �ប

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  
ប្រទុ�យស�មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុ និ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ  ១៣,៦១៨,៣៥៨  -    ១៣,៦១៨,៣៥៨  ១៨,៧០១  -    ១៨,៧០១ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា-ដ�ល  ១៣,១៣១,៥១៤  -    ១៣,១៣១,៥១៤  ១២២,៥០២  -    ១២២,៥០២ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ-ដ�ល  ៧,៩១១,៨៤០  -    ៧,៩១១,៨៤០  ១,០៧៩,២៩៤  -    ១,០៧៩,២៩៤ 

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន - ដ�ល  ១០,០២៥,១៧១  ១២០,៣៦៦,២៣៩  ១៣០,៣៩១,៤១០  ១,៧០០,២០៧  ៦៩,១០០,៧០៤  ៧០,៨០០,៩១១ 

ក្ខុម្លៃក្រុមដំង្ខេណីរការ�ល់ីឥណទាំនព�ំទាំន់រលំស់  (៧២១,៦៤៥)  -    (៧២១,៦៤៥)  (៤៣៤,២៦០)  -    (៤៣៤,២៦០)

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ១២,៦៦៤  -    ១២,៦៦៤  ២២,១៤៥  -    ២២,១៤៥ 

 43,9៧៧,9០2  ១2០,366,239 ១64,344,១4១ 2,5០8,589  69,១០០,៧០4  ៧១,6០9,293 

ក្រុទិពយសក្ខុមមមិនម្រែមនហិរិញ្ញញវត្ថុា�

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ ១១៥,៣៨៩  -    ១១៥,៣៨៩  -    -    -   

ក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់តាមចាប់  -    ១០,៩៥៩,៩៣៨  ១០,៩៥៩,៩៣៨ - ៧,៧៥០,០០០ ៧,៧៥០,០០០ 

ក្រុទិពយ និ�បរកិាេ រ  -   ១,៣៨៩,៣៣០ ១,៣៨៩,៣៣០ - ១,៣៣១,២២១ ១,៣៣១,២២១ 

សិទិធងិ្ខេលីការង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ក្រុទិពយសក្ខុមម  -    ៥៩៣,៥៥៤  ៥៩៣,៥៥៤ - ៥៩៣,៥៥៤ ៥៩៣,៥៥៤ 

ស�ហិើម្រែវរ  -    ៨៥៧,៨៥៧  ៨៥៧,៨៥៧ - ៦៥០,០៥៣ ៦៥០,០៥៣ 

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេលីពនធពនារ  -    ១៨១,៩៣៣  ១៨១,៩៣៣ - ១១៤,០០០ ១១៤,០០០ 

 ១១5,389  ១3,982,6១2  ១4,០98,០០១ - ១០,438,828 ១០,438,828 

 44,០93,29១  ១34,348,85១  ១៧8,442,១42  2,5០8,589  ៧9,539,532  82,០48,១2១ 

ដក្ខុ៖ សំវធិានធនង្ខេលី ECLs (៣៨,៦១៣) (២៦,៤៤២)

រលំស់ប�ារង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមមមិនម្រែមនហិរិញ្ញញវត្ថុា�  (២,០៥៤,១៣៩)  (១,៥៤៦,៥២០)

ប្រទុ�យស�មាសរ ះ� ១៧6,349,39០  8០,4៧5,១59 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3) ៧១3,333,282  32៧,936,2៧3 

ប្រទុ�យ��មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ
ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីស្ថាា ប័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេ�េ�ៗ  ១០,៩៣៤,៣៨២  -    ១០,៩៣៤,៣៨២  -    -    -   

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន  ៧៤,០៧៥,២០១  ៦,៧០០,៧៩០  ៨០,៧៧៥,៩៩១  -    -    -   

ក្ខុមចីពីធនាគារង្ខេ�េ�  ២០២,៤៤១  ៨០០,០៨៣  ១,០០២,៥២៤  -    -    -   

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា  ១១៦,៣២៨  ១៩,៩៥៨  ១៣៦,២៨៦  ១១០,៦៦៦  ១៣៦,២៨៦  ២៤៦,៩៥២ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ៣៨៨,៣៨៩  -    ៣៨៨,៣៨៩  ១៨១,៣២៨  -    ១៨១,៣២៨ 

 85,៧១6,៧4១ ៧,52០,83១  93,23៧,5៧2  29១,994  ១36,286  428,28០ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមមិនម្រែមនហិរិញ្ញញវត្ថុា�

ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ៦១,៣៦៧  -    ៦១,៣៦៧  ១២,៩៩៦  -    ១២,៩៩៦ 

ចំណ្តាយពនធង្ខេលីក្រុបាក់្ខុចំង្ខេណញ  ៧៤១,៩២៥  -    ៧៤១,៩២៥  ៥៨២,០៦៧  -    ៥៨២,០៦៧ 

 ៨០៣,២៩២  -    ៨០៣,២៩២  ៥៩៥,០៦៣  -    ៥៩៥,០៦៣ 

ប្រទុ�យ��មាសរ ះ�  86,52០,០33 ៧,52០,83១  94,០4០,864  88៧,០5៧  ១36,286 ១,០23,343 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3)  38០,395,295  4,១៧០,១23 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ�
ធនាគារក្រុបឈ្នះមង្ខេ�នឹ�ហានិភ័ិយង្ខេលីឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖
• ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
• ហានិភ័ិយឥណទាំន
• ហានិភ័ិយទិ�ីារ
• ហានិភ័ិយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួ
កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេនះបងាា ញអំពីព័ត៌្ថុម្គាន ចំង្ខេពាះហានិភ័ិយនីមយួៗ ម្រែដល
ធនាគារក្រុត្ថុវូក្រុបឈ្នះមម�ខ រមួទាំ�ំង្ខេគាលង្ខេ� ង្ខេគាលនង្ខេ�បាយ និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិ
ការរបស់ធនាគារសក្រុម្គាប់វាស់ម្រែវ� និ�ក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ និ�ការក្រុគប់ក្រុគ�
ង្ខេដីមទិ�នរបស់ធនាគារ��ម្រែដរ។
មះខងារប្រគ�់ប្រគងហានិិភ័ិយនិិងរចុះនាសម័័និធ�ភិិបាល�ិចុះា 
សក្ខុមមភាពរបស់ធនាគារងាយនឹ�បាះពាល់ហានិភ័ិយហិរិញ្ញញវត្ថុា� រមួម្គាន៖  
ហានិភ័ិយឥណទាំន ហានិភ័ិយទិ�ីារ (រមួម្គានហានិភ័ិយរ �បិយប័ណណ 
ហានិភ័ិយអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ និ�ហានិភ័ិយត្ថុម្លៃមៃ) និ� ហានិភ័ិយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ងាយក្រុសលួ។ ការក្រុបថិ�យនឹ�ហានិភ័ិយ គឺជាក្ខុតីាង្ខេគាលសក្រុម្គាប់អាជី្យវក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេហិយីហានិភ័ិយម្លៃនក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការគឺជា�លវបិាក្ខុម្រែដលមិនអាចង្ខេជ្យៀស  
��ត្ថុពីការង្ខេធើីជំ្យនួញង្ខេនះ។

ធនាគារមិនង្ខេក្រុបីឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�និសេន ុ ដ�ចជាកិ្ខុចចសនាបី�រក្រុបាក់្ខុបរង្ខេទិស 
និ�ការផ្លាៃ ស់បី�រអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុង្ខេដីមីកី្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយរបស់ខៃួនង្ខេ�យី។

ង្ខេគាលបំណ�ចមី�របស់ធនាគារក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ គឺក្រុត្ថុវូង្ខេគារព
តាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិរបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា។ មាា�វញិង្ខេទិៀត្ថុ ធនាគារ
បានទិទិួលស្ថាា ល់ពីស្ថារៈសំខាន់ម្លៃនការសង្ខេក្រុមចបានន�វការអន�វត្ថុីលិៗពី
អនីរជាតិ្ថុង្ខេលីការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ។ ក្រុក្ខុមុក្រុបឹក្ខុាភិិបាលបានបង្ខេ�ើីត្ថុគណៈ       
ក្ខុមមការឥណទាំន ង្ខេដីមីីបង្ខេ�ើីត្ថុន�វបាា រាាម្រែមាក្រុត្ថុទិ�លំទិ��យម្រែដលអាចទិទិួល
ហានិភ័ិយសក្រុម្គាប់ធនាគារ និ�ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយសក្ខុមមភាពទាំ�ំឡាយណ្តាម្រែដល
ខ�សពីបាា រាាម្រែមាក្រុត្ថុទាំ�ំង្ខេនះ។

២៩.១.  ហានិិភី�យប្របតិិបតិិិការ
ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ គឺជាហានិភ័ិយម្លៃនការបាត់្ថុប�់ផុ្លាល់ ឬ ក្រុបង្ខេ�ល
ម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ��ីពីការខើះខាត្ថុ ឬបរាជ័្យយម្លៃនដំង្ខេណីរការប�គាលិក្ខុបង្ខេចចក្ខុ- 
វទិិា និ�ង្ខេហិ�ឋ រចនាសមព័នធ និ�ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីពីក្ខុតីាខា�ង្ខេក្រុ�មយួចំនួនង្ខេទិៀត្ថុ 
ម្រែដលមិនម្រែមនជាហានិភ័ិយឥណទាំន ហានិភ័ិយទិ�ីារ និ�ហានិភ័ិយ
ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួ ដ�ចជាក្ខុតីាម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ�ី� ពីត្ថុក្រុមវូការ
ចាប់ និ�បទិបញ្ញញត្ថុីិង្ខេ�េ�ៗ និ�សី�់�រម្រែដលទិទិួលស្ថាា ល់ជាទិ�ង្ខេ�
ង្ខេ�ក្ខុូ��សហិក្រុគាសអាជី្យវក្ខុមម។ 

ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការក្រុត្ថុវូបានក្រុគប់ក្រុគ� តាមរយៈដំង្ខេណីរការក្រុគប់ក្រុគ� 
ហានិភ័ិយ ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការភាពសមក្រុសបង្ខេលីការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�រាយការណ៍ 
ង្ខេលីសក្ខុមមភាពអាជី្យវក្ខុមមតាមរយៈបណី្តាអ�ាភាពក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�គាកំ្រុទិ
ង្ខេ�េ�ៗ ម្រែដលឯក្ខុរាជ្យយង្ខេលីអ�ាភាពអាជី្យវក្ខុមម ង្ខេហិយីនិ�ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយពី
អូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ជាន់ខពស់របស់ធនាគារ។ 

ការក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេលីហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់ធនាគារ ត្ថុក្រុមវូឲ្យយបង្ខេ�ើីត្ថុន�វ
រចនាសមព័នធចាស់�ស់ ទាំ�ំតួ្ថុនាទិនិី�ង្ខេគាលការណ៍ការក្រុគប់ក្រុគ�។ 
ង្ខេគាលការណ៍ និ�វធិានការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយម្លៃ�កុ្ខុូ��ជាង្ខេក្រុចីនក្រុត្ថុវូបានអន�វត្ថុរីមួ 
ម្គានការបង្ខេ�ើីត្ថុអូក្ខុម្គានសិទិធចិ�ះហិត្ថុាង្ខេលខា ក្រុបព័នធក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ�ា �ហិមត់្ថុ 
ចត់្ថុ ការង្ខេរៀបចំន�វនីតិ្ថុវធីិ និ�ឯក្ខុស្ថារសំអា�នានា ក្រុពមទាំ�ំការអន�វត្ថុី
តាមបទិបីញ្ញញត្ថុីិ និ�ត្ថុក្រុមវូការតាមចាប់នានា។ ហានិភ័ិយក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ
ក្រុត្ថុវូបានពិនិត្ថុយង្ខេ��ីវញិក្ខុូ��រយៈង្ខេពលមយួ ង្ខេ�យសមក្រុសបង្ខេដីមីកី្រុបាក្ខុដ
ថា ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការទាំ�ំង្ខេនាះបានង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុបង្ខេ�នឹ�ចាប់របស់ធនាគារង្ខេក្រុកាម
ការក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយសវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��របស់ធនាគារ។ លទិធ�លម្រែដលង្ខេចញង្ខេ�យ
សវនក្ខុរម្លៃ�កុ្ខុូ��ក្រុត្ថុវូបានក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�ពិភាក្ខុាជាមួយនឹ�ថូាក់្ខុដឹក្ខុនាំ
ក្រុគប់ម្រែ�កូ្ខុអាជី្យវក្ខុមមទាំ�ំអស់ម្រែដលជាប់ពាក់្ខុព័នធ ង្ខេហិយីង្ខេក្រុកាយពីកិ្ខុចចពិ- 
ភាក្ខុាក្រុត្ថុវូបានបញ្ញចប់ ង្ខេសចក្ខុីីសង្ខេក្រុមចច��ង្ខេក្រុកាយនឹ�ក្រុត្ថុវូ�ក់្ខុជ្យ�នឱ្យយគណ
ក្ខុមមការសវនក្ខុមម និ�ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិតាម និ�អូក្ខុដឹក្ខុនាជំាន់ខពស់ម្លៃនធនាគារ។

២៩.២.  ហិានិិភី�យឥណៈទ្ធានិ
ធនាគារក្រុត្ថុវូក្រុបឈ្នះមង្ខេ�នឹ�ហានិភ័ិយឥណទាំន ម្រែដលហានិភ័ិយង្ខេនះ
ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលម្លៃដគ�ពាណិជ្យាក្ខុមមខក្ខុខានមិនបានបំង្ខេពញកាត្ថុពើ- 
កិ្ខុចចង្ខេលីការប�់ក្រុបាក់្ខុង្ខេដីមចំង្ខេពាះឥណទាំន។ ហានិភ័ិយឥណទាំន គឺជា
ហានិភ័ិយសំខាន់បំ��ត្ថុក្ខុូ��អាជី្យវក្ខុមមរបស់ធនាគារ។ ក្ខុតីាចមី�ម្រែដលនំា 
ឲ្យយម្គានហានិភ័ិយឥណទាំនង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេចញ តាមរយៈការ�ល់ីឥណទាំនដល់ 
អតិ្ថុថិិជ្យន។ ឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេក្រុ�ខ�់ុតារា�ត្ថុ�លយការក៏្ខុម្គានហានិភ័ិយ 
ឥណទាំនម្រែដរ ដ�ចជាកិ្ខុចចសនាឥណទាំនជាង្ខេដីម។ ការ�ល់ីក្ខុមចីក្រុត្ថុវូបាន      
ម្រែណនំាង្ខេ�យង្ខេគាលការណ៍ឥណទាំនរបស់ធនាគារ ង្ខេដីមីកី្រុបាក្ខុដថា                 
លក្ខុេខណឌ ម្លៃនការឲ្យយខចីក្រុត្ថុវូបានអន�វត្ថុ ីឧទាំហិរណ៍ ឥណទាំនម្គានការ ស�                                
ក្រុត្ថុ�ប់ខពស់ ង្ខេហិយីហានិភ័ិយឥណទាំនម្គានលក្ខុេខណឌ ទាំប។ ង្ខេគាល-        
ការណ៍ឥណទាំនម្រែច�អំពី ង្ខេគាលការណ៍�ល់ីក្រុបាក់្ខុក្ខុមចី ង្ខេគាលការណ៍
ង្ខេ�ង្ខេលីក្រុទិពយ�ក់្ខុបញ្ជាចំ  និ�ដំង្ខេណីរការម្លៃនការអន�ម័ត្ថុឥណទាំន ង្ខេ�យ
ង្ខេគារពង្ខេ� តាមង្ខេគាលការណ៍របស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា។

(�) ការវាស់ផែវងហានិិភ័ិយឥណៈទានិ

ធនាគារវាយត្ថុម្លៃមៃលទិធភាពម្លៃនការខក្ខុខានស�របស់អូក្ខុខចីមូ្គាក់្ខុៗ ង្ខេ�យ
ង្ខេក្រុបីវធីិស្ថាក្រុសវីាយត្ថុម្លៃមៃជាពិនុ�ម្លៃ�កុ្ខុូ��។ គណៈក្ខុម្គាម ការឥណទាំនរបស់
ធនាគារ ទិទិលួខ�សក្រុត្ថុវូង្ខេលីង្ខេគាលការណ៍កំ្ខុណត់្ថុក្ខុក្រុមិត្ថុ ហានិភ័ិយ។

ក្ខុក្រុមិត្ថុហានិភ័ិយក្រុត្ថុវូបានក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ និ�ង្ខេធើីបចច�បីនភូាពឲ្យយបានង្ខេទិៀ�ទាំត់្ថុ 
ង្ខេហិយីង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលម្គានការម្រែក្ខុម្រែក្រុបង្ខេ�ង្ខេលីចំន�ចណ្តាមួយ (i) ការម្រែក្ខុម្រែក្រុប
ង្ខេ�ង្ខេលីរយៈង្ខេពលរបស់ឥណទាំន និ�លក្ខុេខណឌ ទំាំ�ឡាយម្រែដលទាំក់្ខុទិ�
ង្ខេ�នឹ�រយៈកាលរបស់ឥណទាំន (ii) ការស�ក្រុត្ថុ�ប់ម្គានភាពមិនង្ខេទិៀ� 
ទាំត់្ថុ ឬមិនង្ខេគារពតាមង្ខេគាលការណ៍ និ� (iii) ព័ត៌្ថុម្គានមិនចាស់របស់
អូក្ខុខចី ឬក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការរបស់អូក្ខុខចី។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៩.២.  ហិានិិភី�យឥណៈទ្ធានិ (តិពីីទ្ធំពី�រមិ�និ)
(ខ)  ការប្រគ�់ប្រគង�ប្រមិត្តហានិិភ័ិយ និិងលេគាលការណ៍ៈកាត់្ត�និយុហានិិភ័ិយ
ធនាគារង្ខេធើីក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ និ��ល់ិឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនជ្យ�នអតិ្ថុថិិជ្យនជាប�គាល ឬ សហិក្រុគាសង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុពះរាជាណ្តាចក្រុក្ខុក្ខុមព�ជា ។ ធនាគារក្រុគប់ក្រុគ�ក្ខុក្រុមិត្ថុ
ឥណទាំន និ�ក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយការក្រុបម�ល�ិ�ំហានិភ័ិយឥណទាំនង្ខេ� ង្ខេពលម្រែដលរក្ខុង្ខេ�ីញ។ ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជាបានកំ្ខុណត់្ថុនិយមន័យហា- និភ័ិយធំ ថា
ជាហានិភ័ិយឥណទាំនទិ�ង្ខេ�ចំង្ខេពាះអូក្ខុទិទិួល�លជាឯក្ខុត្ថុីប�គាលម្រែដលង្ខេលីសពី ១០% ម្លៃនម�លនិធិផុ្លាល់ស�ទិធរបស់ធនាគារ។
ង្ខេ��តាមលក្ខុេខណឌ ម្លៃនក្រុបកាសង្ខេលខ ធ៧-០៦-២២៦ ក្រុប.ក្ខុ របស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ធនាគារចាបំាច់ក្រុត្ថុវូរក្ខុាក្រុគប់ង្ខេពលង្ខេវ�ន�វអន�បាត្ថុអតិ្ថុបរម្គា
ចំនួន ២០% រវា�ហានិភ័ិយ ឥណទាំនទិ�ង្ខេ�របស់ធនាគារង្ខេធៀបនឹ�អូក្ខុទិទិលួ�លឯក្ខុត្ថុជី្យនណ្តាមយួ និ�ម�លនិធិផុ្លាល់ស�ទិធរបស់
ធនាគារ។ ហានិភ័ិយឥណទាំនធំៗ សរ �ប មិនក្រុត្ថុវូង្ខេលីសពី ៣០០% ម្លៃនម�លនិធិផុ្លាល់ស�ទិធរបស់ធនាគារង្ខេទិ។
ធនាគារង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ង្ខេគាលការណ៍ និ�ការអន�វត្ថុជីាង្ខេក្រុចីន ង្ខេដីមីកីាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយឥណទាំន ក្ខុូ��ង្ខេនាះង្ខេគាលការណ៍ម្រែដលជាទិ�ំប់ គឺការ�ក់្ខុធានាជាវត្ថុា�
បញ្ជាច ងំ្ខេលីឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនអតិ្ថុថិិជ្យន ម្រែដលជាទិ�ង្ខេ� ធនាគារអន�វត្ថុងី្ខេគាលការណ៍ម្រែណនាសំិីពីការទិទិលួយក្ខុបានន�វចំណ្តាត់្ថុថូាក់្ខុជាក់្ខុ�ក់្ខុម្លៃនវត្ថុា�
បញ្ជាច  ំឬ ការកាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយឥណទាំន។ក្រុបង្ខេភិទិម្លៃនវត្ថុា�បញ្ជាច សំំខាន់ៗង្ខេដីមីធីានាឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនអតិ្ថុថិិជ្យន ម្គានដ�ចជា៖
• វត្ថុា�បញ្ជាច ងំ្ខេលីក្រុទិពយសមីត្ថុីិសក្រុម្គាប់តា�ំទិីលំង្ខេ�  (ម្គានដីធៃី អគារ និ�ក្រុទិពយសមីត្ថុីិង្ខេ�េ�ៗ) និ�
• បនុ�ក្ខុង្ខេ�េ�ៗ ង្ខេលីក្រុទិពយសក្ខុមមក្ខុូ��អាជី្យវក្ខុមម ដ�ចជាដីធៃី និ�អគារ 
• ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុសាិត្ថុក្ខុូ��ទិក្រុម�់ជាក្រុបាក់្ខុត្ថុមើល់។

 (គ)  ការប្រគ�់ប្រគងហានិិភ័ិយឥណៈទានិ

• ការអភិិវឌីឍន៍និ�ង្ខេសារភាពរបស់ធនាគារក្ខុូ��ដំង្ខេណីរការម្លៃនការវាស់ម្រែវ�តាម ECL។ ចំន�ច ង្ខេនះរាប់បញ្ញច�លទាំ�ំដំង្ខេណីរការសក្រុម្គាប់៖
· ការអន�ម័ត្ថុដំប�� ពិនិត្ថុយង្ខេមីលស�ពលភាព និ� ការង្ខេធើីង្ខេត្ថុសងី្ខេ�ង្ខេលីគំរ �ម្រែដលធនាគារបានង្ខេក្រុជី្យសង្ខេរសីយក្ខុមក្ខុង្ខេក្រុបីក្រុបាស់
· កំ្ខុណត់្ថុ និ�សង្ខេ�ើត្ថុង្ខេ�ង្ខេលីការង្ខេកី្ខុនង្ខេ��ីខាៃ �ំង្ខេ�ក្ខុូ��ហានិភ័ិយឥណទាំន និ�
· �ក់្ខុបញ្ញច�លន�វព័ត៌្ថុម្គានម្រែដលសីីពីការង្ខេមីលង្ខេ�ម�ខ “forward-looking”

• ពិនិត្ថុយង្ខេមីលង្ខេលីអន�ង្ខេ�មភាព របស់ម្រែ�ូក្ខុអាជី្យវក្ខុមម ង្ខេ�យង្ខេឆ្លុះៃីយត្ថុប ង្ខេ�នឹ�កំ្ខុរតិ្ថុម្លៃនការបាះពាល់ម្រែដលបានកំ្ខុណត់្ថុ ង្ខេ�យរមួម្គាន សហិក្រុគាស 
ហានិភ័ិយរបស់ក្រុបង្ខេទិស និ� 

• ហានិភ័ិយង្ខេលី�លិត្ថុ�ល។ ការរាយការណ៍ង្ខេទិៀ�ទាំត់្ថុង្ខេ�ង្ខេលីក្ខុក្រុមិត្ថុហានិភ័ិយរបស់ក្ខុតីាក្ខុូ��ក្រុសកុ្ខុម្រែដល�ីល់ង្ខេ�ឥណទាំនរបស់ធនាគារ ម្រែដលក្រុត្ថុវូ
ម្គានការពិនិត្ថុយឲ្យយបានចាស់�ស់។ របាយការណ៍ទាំ�ំង្ខេនាះក៏្ខុរាប់បញ្ញច�លទាំ�ំការគណនា ECL។

• ការ�ីល់ង្ខេ�បល់ ការម្រែណនា ំ និ�ជំ្យនាញវជិាា ជី្យវៈ ង្ខេ�កាន់ម្រែ�កូ្ខុអាជី្យវក្ខុមមង្ខេដីមីងី្ខេលីក្ខុសុយួ ការអន�វត្ថុលីជិា�ង្ខេគ ង្ខេ�ក្ខុូ��ការដឹក្ខុនាធំនាគារង្ខេ�ង្ខេលី
ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយ ឥណទាំន។

(ឃ)  ហានិិភ័ិយឥណៈទានិ�តិ្ត�រម្មាមះនិលេ�លម្មានិវត្តុះ�ញ្ចាំា  ំឬការ�ប្រងឹងឥណៈទានិលេផសងៗ

ការបាះពាល់ជាអតិ្ថុបរម្គា ង្ខេ�ង្ខេលីហានិភ័ិយឥណទាំនម�នង្ខេពលសិក្ខុាង្ខេ�ង្ខេលីក្រុទិពយ�ក់្ខុបញ្ជាច  ំឬ ការពក្រុ�ឹ�ឥណទាំនង្ខេ�េ�ៗ៖

ក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្ខុូ��តារា�ត្ថុ�លយការ

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុ  ១៣,១១៥,៧៥៤  ៥៣,០៥៣,២២៥ ១២២,៥០២ ៤៩៩,១៩៦ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ  ៧,៩០២,៩៦៨  ៣១,៩៦៧,៥០៦ ១,០៦០,៨២២ ៤,៣២២,៨៥០ 

ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំន-ស�ទិធ  ១២៩,៦៥៥,៧៨៤  ៥២៤,៤៥៧,៦៤៦ ៧០,៣៥៨,៦៨១ ២៨៦,៧១១,៦២៥ 

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ១២,៦៦៤  ៥១,២២៦ ២២,១៤៥ ៩០,២៤១ 

 ១5០,68៧,១៧០  6០9,529,6០3  ៧១,564,១5០  29១,623,9១2 

ធាត្ថុ�ង្ខេក្រុ�តារា�ត្ថុ�លយការ

កិ្ខុចចសនាឥណទាំន  ១៦,២៥៥,៧៧២  ៦៥,៧៥៤,៥៩៨  -    -   

ហានិិភ័ិយឥណៈទានិសរ ះ�  ១66,942,942  6៧5,284,2០១  ៧១,564,១5០  29១,623,9១2 

២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៩.២.  ហិានិិភី�យឥណៈទ្ធានិ (តិពីីទ្ធំពី�រមិ�និ)

(ង)  ហានិិភ័ិយប្រ�មូលផតះំ

ការក្រុបម�ល�ី�ំង្ខេកី្ខុត្ថុម្គានង្ខេ��ីង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលសមភាគីមួយក្រុក្ខុមុ ម្រែដលម្គានសក្ខុមមភាពអាជី្យវក្ខុមម ក្រុសង្ខេដៀ�គូា ឬ សាិត្ថុង្ខេ�តំ្ថុបន់ម្រែត្ថុមួយ ឬ សិាត្ថុក្ខុូ��ទិរំ�់
ម្រែបបបទិង្ខេសដឋកិ្ខុចចក្រុសង្ខេដៀ�គូា ម្រែដលក្ខុរណីទំាំ�ង្ខេនះអាចនឹ�ង្ខេធើីឲ្យយពួក្ខុគាត់្ថុរ��លបាះពាល់ក្រុសង្ខេដៀ�គូា ង្ខេ�ង្ខេពលម្គានការផ្លាៃ ស់បី�រង្ខេសដឋកិ្ខុចច នង្ខេ�បាយ ឬ 
ក្ខុតីាង្ខេ�េ�ៗ។ ភាពក្រុបម�ល�ី�ំសំង្ខេ�ចំន�ចរង្ខេសីបរបស់ធនាគារង្ខេ�ង្ខេលីការដំង្ខេណីរការរបស់ធនាគារម្រែដលបាះពាល់ដល់ស្ថាា ប័ន ឬ តំ្ថុបន់។ 

ធនាគារ តាម�នន�វហានិភ័ិយក្រុបម�ល�ី�ំម្លៃនសមភាគីង្ខេ�យស្ថាា ប័ន។ ការវភិាគង្ខេ�ង្ខេលីហានិភ័ិយក្រុបម�ល�ី�ំគិត្ថុក្រុតឹ្ថុមការយិបរងិ្ខេចឆទិសក្រុម្គាប់ឥណទាំន និ�
ប�ង្ខេរក្រុបទាំនម្គានបងាា ញដ�ចខា�ង្ខេក្រុកាម៖

តាមកាល�ំណៈត់្ត

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

តិ្ថុចជា� ១ ម្រែខ ៤,៤០៣,៧១៨  ១៧,៨១៣,០៣៩ ៤៦០,១២៦ ១,៨៧៥,០១៣ 

១ ង្ខេ� ៣ ម្រែខ ២៤៩,៦១២ ១,០០៩,៦៨១ ២២២,៥១៥ ៩០៦,៧៤៩

៣ ង្ខេ� ១២ ម្រែខ ៥,៣៧១,៨៤១ ២១,៧២៩,០៩៧ ១,០១៧,៥៦៦ ៤,១៤៦,៥៨១

១ ង្ខេ� ៣ ឆូ្នាំំ ៤,៧០២,៣៨៦ ១៩,០២១,១៥១ ២,៦៥៦,៥៤៨ ១០,៨២៥,៤៣៣

៣ ង្ខេ� ៥ ឆូ្នាំំ ២២,៨១៣,៣២៤ ៩២,២៧៩,៨៩៦ ៥,០០៥,៩៨៣ ២០,៣៩៩,៣៨១

ង្ខេលីសពី ៥ឆូ្នាំំ ៩២,៨៥០,៥២៩ ៣៧៥,៥៨០,៣៩០ ៦១,៤៣៨,១៧៣ ២៥០,៣៦០,៥៥៥ 

១3០,39១,4១០ 52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១ 288,5១3,៧១2 

វត្តុះ�ញ្ចាំា ំ

ម្គានវត្ថុា�បញ្ជាច ំ ១២៩,៩៩១,៧៧៦ ៥២៥,៨១៦,៧៣៤ ២៣,២៤៩,៥៦១ ៩៤,៧៤១,៩៦១ 

គាម នវត្ថុា�បញ្ជាច ំ ៣៩៩,៦៣៤ ១,៦១៦,៥២០  ៤៧,៥៥១,៣៥០   ១៩៣,៧៧១,៧៥១   

១3០,39១,4១០  52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១  288,5១3,៧១2 

តាមប្រ�ភិទុលេសដឹា�ិចុះា :

ស្ថាា ប័នហិរិញ្ញញវត្ថុា� ៣៩៩,៦៣៤ ១,៦១៦,៥១៩  -  -

ធានារាាប់រ�ទិ�ង្ខេ� ៣,៤៤៨,៦៤៦ ១៣,៩៤៩,៧៧៣ - -

�លិត្ថុក្ខុមម ១,២១៥,៤៩៧ ៤,៩១៦,៦៨៥ ១,២៥៥,២៥៨ ៥,១១៥,១៧៦

ពាណិជ្យាក្ខុមមលក់្ខុដ�ំ ១,៥០៤,៨៨៧ ៦,០៨៧,២៦៨ ៥៦៤,៤៩៨ ២,៣០០,៣២៩

ពាណិជ្យាក្ខុមមលក់្ខុរាយ ១,៥០០,០២៥ ៦,០៦៧,៦០១ ១,៥៥០,១២១ ៦,៣១៦,៧៤៣

សំណ�់ ១៦,៤៩៤,៨១៤ ៦៦,៧២១,៥២៣ ១៦,០៩៣,៣៣៣ ៦៥,៥៨០,៣៣២

សណ្តាឋ គារនិ�ង្ខេទិសចរណ៍ ១១,៨៨៧,៤៥៩ ៤៨,០៨៤,៧៧២ ១៣,០២៥,៣៩៤ ៥៣,០៧៨,៤៨១

ការជួ្យល ១៥,០៥៦,២៥០ ៦០,៩០២,៥៣១ ១៥,០៨៤,៣៧៥ ៦១,៤៦៨,៨២៨

ការជួ្យលង្ខេ�យមិនរាប់បញ្ញច�លអចលនក្រុទិពយ ៣,៥២៨,២១៥ ១៤,២៧១,៦៣០ - -

ក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការអចលនៈក្រុទិពយ (លំង្ខេ��ឋ ន) ១៣,៩៩៨,២១៦ ៥៦,៦២២,៧៨៤ ៦,២៣៤,៨៧៥ ២៥,៤០៧,១១៦

ពាណិជ្យាក្ខុមមអចលនក្រុទិពយ ២២,៧៦០,៥៥១ ៩២,០៦៦,៤២៩ - -

ភូាក់្ខុងារអចលនក្រុទិពយ ១៨,៣៨៨,៥១១ ៧៤,៣៨១,៥២៧ - -

ក្រុបព័នធ�េពើ�ាយព័ត៌្ថុម្គាននិ�ទិ�រគមនាគមន៍ ៤,០០៥,២៧៨ ១៦,២០១,៣៤៩ - -

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៩.២.  ហិានិិភី�យឥណៈទ្ធានិ (តិពីីទ្ធំពី�រមិ�និ)

(ង)  ហានិិភ័ិយប្រ�មូលផតះំ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់ 

ង្ខេលខ ២.៣)

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  សមម�លពាន់ង្ខេរៀល
(កំ្ខុណត់្ថុសម្គាា ល់

 ង្ខេលខ ២.៣)

ការដឹក្ខុជ្យញ្ញា�ននិ�ការ�ុ�ក្ខុ ៣៩៧,៥៥៥ ១,៦០៨,១១០ - -

ឥណទាំនផុ្លាល់ខៃួន ៥៨១,៦៣៦ ២,៣៥២,៧១៨ ៦០២,០១៧ ២,៤៥៣,២១៩

ឥណទាំនង្ខេគហិ�ឋ ន ១៥,២២៤,២៣៦ ៦១,៥៨២,០៣៥ ១៦,៣៩១,០៤០ ៦៦,៧៩៣,៤៨៨ 

១3០,39១,4១០ 52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១ 288,5១3,៧១2 

តាមរ�ិូយ�័ណៈណ     

ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ ១១៦,២៥១,០៦៨ ៤៧០,២៣៥,៥៧០ ៦២,៣៦១,៣៩៧ ២៥៤,១២២,៦៩២

ង្ខេរៀល ១៤,១៤០,៣៤២ ៥៧,១៩៧,៦៨៤  ៨,៤៣៩,៥១៤ ៣៤,៣៩១,០២០   

១3០,39១,4១០  52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១  288,5១3,៧១2 

តាមនិិវាសនិដាា និ     

អនិវាសនជ្យន ១៤,២៦៧,៥៦២ ៥៧,៧១២,២៨៨ ៥០,៥០១,០៤៤ ២០៥,៧៩១,៧៥៤

និវាសនជ្យន ១១៦,១២៣,៨៤៨ ៤៦៩,៧២០,៩៦៦  ២០,២៩៩,៨៦៧   ៨២,៧២១,៩៥៨   

១3០,39១,4១០  52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១  288,5១3,៧១2 

តាមទំុនា�់ទំុនិង     

សមព័នធញាតិ្ថុ ៣,៥២៨,២១៥ ១៤,២៧១,៦៣០ - -

មិនម្រែមនសមព័នធញាតិ្ថុ ១២៦,៨៦៣,១៩៥ ៥១៣,១៦១,៦២៤  ៧០,៨០០,៩១១   ២៨៨,៥១៣,៧១២

១3០,39១,4១០  52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១  288,5១3,៧១2 

តាមហានិិភ័ិយ     

ហានិភ័ិយធំ ៥៣,៩២៩,១១៦ ២១៨,១៤៣,២៧៤ ១៦,០៤១,២២៨ ៦៥,៣៦៨,០០២

ព�ំម្គានហានិភ័ិយធំ ៧៦,៤៦២,២៩៤ ៣០៩,២៨៩,៩៨០ ៥៤,៧៥៩,៦៨៣ ២២៣,១៤៥,៧១០

១3០,39១,4១០  52៧,433,254 ៧០,8០០,9១១  288,5១3,៧១2 

២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៩.២.  ហិានិិភី�យឥណៈទ្ធានិ (តិពីីទ្ធំពី�រមិ�និ)

(ង)  ហានិិភ័ិយប្រ�មូលផតះំ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

ហានិភ័ិយធំ ក្រុត្ថុវូបាន�ល់ីនិយមន័យក្ខុូ��ង្ខេគាលការណ៍ម្រែណនារំបស់ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ថាជាសមត្ថុ�លយសរ �បម្លៃនឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនម្រែដល�ល់ី
ដល់អតិ្ថុថិិជ្យនមូ្គាក់្ខុៗ ង្ខេលីសពី ១០% ម្លៃនម�លធនផុ្លាល់ស�ទិធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័ិយសំង្ខេ�ង្ខេលីចំនួនក្រុបាក់្ខុខពស់បំ��ត្ថុរវា�សមត្ថុ�លយម្លៃនឥណទាំន ឬ 
ទាំយជ្យាទាំនម្រែដលង្ខេ�សល់ និ�ឥណទាំនឬការសនាម្រែដលបានអន�ម័ត្ថុ។

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

ថូាក់្ខុ ១
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ថូាក់្ខុ ២
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ថូាក់្ខុ ៣
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

សរ �ប
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុ-ដ�ល  ១៣,១៣១,៥១៤  -   -  ១៣,១៣១,៥១៤ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ-ដ�ល  ៧,៩១១,៨៤០  -   -  ៧,៩១១,៨៤០ 

ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន - ដ�ល  ១៣០,៣៩១,៤១០  -   -  ១៣០,៣៩១,៤១០ 

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ១២៨,០៥៣  -   -  ១២៨,០៥៣ 

 ១5១,562,8១៧  -    -  ១5១,562,8១៧ 

សំវធិានិធិនិលេល� ECLs

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុ  (១៥,៧៦០)  -   -  (១៥,៧៦០)

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ  (៨,៨៧២)  -    -    (៨,៨៧២)

ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន  (១៣,៩៨១)  -    -    (១៣,៩៨១)

 ១5១,524,2០4  -    -    ១5១,524,2០4 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3)  6១2,9១5,4០5  -    -    6១2,9១5,4០5 

ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩

ថូាក់្ខុ ១
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ថូាក់្ខុ ២
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

ថូាក់្ខុ ៣
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

សរ �ប
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ  

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុ  ១២២,៥០២  -   -  ១២២,៥០២ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ ១,០៧៩,២៩៤  -   -  ១,០៧៩,២៩៤ 

ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន - ដ�ល  ៧០,៨០០,៩១១  -   -  ៧០,៨០០,៩១១ 

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ២២,១៤៥  -   -  ២២,១៤៥  

៧2,០24,852  -    -  ៧2,០24,852 

សំវធិានិធិនិលេល� ECLs

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ  (១៨,៤៧២)  -    -   (១៨,៤៧២)

ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�អតិ្ថុថិិជ្យន  (៧,៩៧០)  -    -    (៧,៩៧០)

 ៧១,998,4១០  -    -    ៧១,998,4១០ 

សមមូល�ន់ិលេរៀល (�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3)
 

293,393,522  -    -   
 

293,393,522 

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៩.២.  ហិានិិភី�យឥណៈទ្ធានិ (តិពីីទ្ធំពី�រមិ�និ)

(ង)  ហានិិភ័ិយប្រ�មូលផតះំ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

ធនាគារអន�វត្ថុវីធីិស្ថាក្រុស ី ៣ ថូាក់្ខុ ង្ខេ�យម្រែ�កិ្ខុង្ខេលីបម្រែក្រុមបក្រុមលួគ�ណ- 
ភាពឥណទាំនតា�ំពីម្លៃថិា ក្ខុត់្ថុក្រុតាឥណទាំនដំប��របស់ខៃួន៖
សំវធិានធនង្ខេ�ង្ខេលីអ�ីមម្រែភិរមិន នឹ�ក្រុត្ថុវូបានគណនាង្ខេ�យម្រែ�ិក្ខុង្ខេលី 
វធីិស្ថាក្រុសី ៣ ថូាក់្ខុម្រែដលឆ្លុះៃ�ះបញ្ជាា �ំការម្រែក្រុបក្រុបលួ ង្ខេ�ង្ខេលីគ�ណភាព
ឥណទាំនម្លៃនឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�តា�ំពីម្លៃថិាទិទិួលស្ថាា ល់ដំប��៖

(i)  ថំ្នា�់ ១ ៖ ECL ១2 ផែខ - ឥណៈទានិមិនិទាន់ិចាំត់្តទុះ�ថ្នាខូចុះ 
សក្រុម្គាប់ឥណទាំនម្រែដលមិនម្គានបម្រែក្រុមបក្រុមលួហានិភ័ិយខាៃ �ំ តា�ំពីម្លៃថិា
ក្ខុត់្ថុក្រុតាឥណទាំនដំប�� ង្ខេហិយីមិនម្គានអ�ីមម្រែភិមិនចាប់តា�ំពីង្ខេកី្ខុត្ថុម្គាន
ដំប�� ECL ង្ខេលីក្រុពឹត្ថុកីារណ៍ម្រែដលអាចប�ើង្ខេអាយម្គានការខក្ខុខានស�
ក្ខុូ��រយៈង្ខេពល ១២ ម្រែខ ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់។

(ii)  ថំ្នា�់ 2 ៖ ECL លេល�អាយះកាលទាងំមូល- ឥណៈទានិមិនិទាន់ិ
ចាំត់្តទុះ�ថ្នាខូចុះ

សក្រុម្គាប់ឥណទាំនម្រែដលម្គានបម្រែក្រុមបក្រុមលួហានិភ័ិយខាៃ �ំ តា�ំពីម្លៃថិា
ទិទិួលស្ថាា ល់ដំប�� ECL បា�ម្រែនីមិនទាំន់ចាត់្ថុថាជាឥណទាំនខ�ច ECL 
ង្ខេលីអាយ�កាលទាំ�ំម�ល ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់។

(iii)  ថំ្នា�់ 3 ៖ ECL លេល�អាយះកាលទាងំមូល - ឥណៈទានិចាំត់្តទុះ� 
ថ្នាខូចុះ

ក្រុទិពយសក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា� ក្រុត្ថុវូបានវាយត្ថុម្លៃមៃថាជាឥណទាំនខ�ច ង្ខេ�ង្ខេពល
ម្រែដលម្គានក្រុពិត្ថុីិការណ៍មួយឬង្ខេក្រុចីន ម្គានការបាះពាល់ង្ខេ�ង្ខេលីការបាា ន់ 
ក្រុបម្គាណន�វលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុនាង្ខេពលអនាគត្ថុ។ សក្រុម្គាប់ក្រុទិពយសក្ខុមម
ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ចាត់្ថុទិ�ក្ខុថាខ�ច ECL ង្ខេលីអាយ�កាលទាំ�ំម�លរបស់ឥណទាំន
ក្រុត្ថុវូបានទិទិលួស្ថាា ល់។

(iv)  ការ�ញ្ជីាូលនូិវ�័ត៌្តម្មានិ លេដាយវភិាគ��ប្រ�ឹត្តតការណ៍ៈខាងមះខ 
“forward looking”

ធនាគារបានបញ្ញច�លន�វព័ត៌្ថុម្គានង្ខេ�យវិភាគពីក្រុពឹត្ថុីការណ៍ខា�ម�ខ 
“forward looking” ង្ខេ�ក្ខុូ��ការវភិាគថាង្ខេតី្ថុហានិភ័ិយឥណទាំន
ម្គានការង្ខេកី្ខុនង្ខេ�ី�ខាៃ �ំ តា�ំពីម្លៃថិាទិទិួលស្ថាា ល់ដំប�� និ�ការវាស់ម្រែវ�
តាម ECL។
ព័ត៌្ថុម្គានខា�ង្ខេក្រុ�ង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ម្រែដលបានយក្ខុមក្ខុពិចារណ្តារមួម្គាន 
ទិនិូ័យង្ខេសដឋកិ្ខុចច និ�ការពាក្ខុរណ៍នានា ម្រែដលបានង្ខេបាះ�ាយង្ខេ�យ
ស្ថាា ប័នរ�ឋ ភិិបាល និ�អាជំាធររ �បិយវត្ថុា�ង្ខេ�ក្ខុូ��ក្រុបង្ខេទិសម្រែដលធនាគារ
ដំង្ខេណីរការ អ�ាការម្រែដលម្គានក្រុបង្ខេទិសង្ខេក្រុចីនច�លរមួដ�ចជា ម�លនិធិ
អនរីជាតិ្ថុ និ�អូក្ខុពាក្ខុរណ៍ង្ខេ�ក្ខុូ��វស័ិយអប់រនំានា។
ធនាគារ បានរក្ខុង្ខេ�ីញនិ�ក្ខុត់្ថុក្រុតាក្ខុតីាសំខាន់ៗ ម្លៃនហានិភ័ិយឥណទាំន 
និ�ការបាត់្ថុប�់ ឥណទាំន តាមក្រុបង្ខេភិទិឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា� តាមរយៈ
ក្រុបង្ខេទិសនីមួយៗ ង្ខេហិីយង្ខេក្រុបីទិិនូន័យពីម�នៗមក្ខុវភិាគ ង្ខេដីមីីម្រែសើ�រក្ខុ
ការពាក់្ខុព័នធគូា រវា�បម្រែក្រុមបក្រុមលួម្គាា ក្រុក្ខុងូ្ខេសដឋកិ្ខុចច ជាមួយនឹ�ហានិភ័ិយ
ឥណទាំន និ�ការបាត់្ថុប�់ឥណទាំន។

 (ចុះ) ប្រទុ�យធានារ�ឹ�ូស
ក្ខុូ��ការយិបរងិ្ខេចឆទិង្ខេនះ ធនាគារព�ំម្គានក្ខុរណីរបឹអ�សក្រុទិពយបញ្ជាចំ ម្រែដល
អតិ្ថុថិិជ្យនបាន�ក់្ខុបនុ�ក្ខុង្ខេទិ។

29.3  ហានិិភ័ិយទុ�ផារ
ធនាគារក្រុបឈ្នះមនឹ�ហានិភ័ិយទិី�ារ ម្រែដលជាហានិភ័ិយង្ខេធើីឲ្យយត្ថុម្លៃមៃទិី�ារ
បចច�បីនូ ឬលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុនាអនាគត្ថុរបស់ឧបក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្គានការ
ម្រែក្រុបក្រុបលួ ង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុការម្រែក្រុបក្រុបលួត្ថុម្លៃមៃក្ខុូ��ទិី�ារ។ ហានិភ័ិយទិី�ារ
ង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ�ី�ពីបម្រែក្រុមបក្រុមលួម្លៃនអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ រ �បិយប័ណណ និ��លិត្ថុ�ល
ម�លធន ម្រែដលទាំ�ំអស់ង្ខេនះក្រុត្ថុវូក្រុបឈ្នះមនឹ�បក្រុមបក្រុមលួទិី�ារជាក់្ខុ�ក់្ខុ 
និ�ទិ�ង្ខេ� និ�ជាបម្រែក្រុមបក្រុមលួក្ខុូ��ក្ខុក្រុមិត្ថុអង្ខេសារភាពម្លៃនអក្រុតា ឬត្ថុម្លៃមៃទិី�ារ
ដ�ចជា អក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ ការពនារឥណទាំន អក្រុតាបិ�ររ �បិយប័ណណ និ�ត្ថុម្លៃមៃ
ម�លធន។
ធនាគារ មិនង្ខេក្រុបីក្រុបាស់ឧបក្ខុរណ៍ហិរញិ្ញញវត្ថុា�និសេន៍ ដ�ចជាកិ្ខុចចសនាបី�ររ �បិយ- 
ប័ណណ និ�កិ្ខុចចសនាង្ខេ�ះដ�រអាក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ ង្ខេដីមីកីាត់្ថុបនាយហានិភ័ិយង្ខេនាះ
ង្ខេទិ។ 

(i)  ហានិិភ័ិយរ�ិូយ�័ណៈណ�រលេទុស 
រ �បិយប័ណណបរង្ខេទិស គឺសំង្ខេ�ង្ខេ�ង្ខេលីការម្រែក្រុបក្រុបលួអក្រុតាបិ�រក្រុបាក់្ខុម្រែដលមិន
អំង្ខេណ្តាយ�លង្ខេលី ស្ថាា នភាពការង្ខេ�ះដ�ររ �បិយប័ណណបរង្ខេទិស ម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ី
ពីង្ខេពលមួយង្ខេ�ង្ខេពលមួយ។ ធនាគារបានរក្ខុាន�វង្ខេគាលនង្ខេ�បាយមួយ 
ង្ខេ�យមិនប�ើឲ្យយម្គានន�វស្ថាា នភាពការបិ�ររ �បិយប័ណណបរង្ខេទិសង្ខេក្រុចីនង្ខេនាះង្ខេទិ។ 
ការបិ�ររ �បិយប័ណណបរង្ខេទិស ម្រែដលង្ខេបីក្ខុចំហិរក្រុគប់ក្រុបង្ខេភិទិ ក្រុត្ថុវូបានក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ
ជាមយួនឹ�ត្ថុក្រុមវូការក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការ ក្ខុក្រុមិត្ថុម្លៃនស្ថាា នភាពទិ�ក្ខុម�ន និ�ការកំ្ខុណត់្ថុ
ន�វការកាត់្ថុបនាយភាពខាត្ថុប�់។

នាម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩ សមត្ថុ�លយក្រុទិពយសក្ខុមមនិ�ក្រុទិពយអក្ខុមម ម្រែដល
ជារ �បិយប័ណណង្ខេ�េ�ង្ខេទិៀត្ថុ ង្ខេក្រុ�ពីដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុមិនម្គាន�លបាះពាល់អើីង្ខេទិ។ 
ដ�ចង្ខេនះការវភិាគរ �បិយប័ណណបរង្ខេទិសមិនក្រុត្ថុវូបានបងាា ញង្ខេ�យី។

(ii)  ហានិិភ័ិយត្តផ្ទៃមៃ
ធនាគារមិនម្គានហានិភ័ិយត្ថុម្លៃមៃម�លបក្រុត្ថុង្ខេ�យី ង្ខេ�យស្ថារធនាគារមិនម្គាន 
ឬ រក្ខុាទិ�ក្ខុការវនិិង្ខេ�គម្រែដលចាត់្ថុថូាក់្ខុក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិរិញ្ញញវត្ថុា�
ជាការវនិិង្ខេ�គសក្រុម្គាប់លក់្ខុ។

(iii)  ហានិិភ័ិយ�ប្រតាការប្របា�់
ហានិភ័ិយអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ គឺសំង្ខេ�ង្ខេលីការខាត្ថុប�់ន�វក្រុបាក់្ខុចំណ� លការក្រុបាក់្ខុ
ស�ទិធង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុការម្រែក្រុបក្រុបលួ ម្លៃនក្ខុក្រុមិត្ថុអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុ និ�ការផ្លាៃ ស់
បី�រង្ខេ�ក្ខុូ��សម្គាសភាពម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមម។ ការក្រុបឈ្នះមនឹ�
ហានិភ័ិយអក្រុតាការក្រុបាក់្ខុទាំក់្ខុទិ�ជាចមី�ក្ខុូ��ការ�ល់ីឥណទាំននិ�
ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីធនាគារ។
ង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុភាគង្ខេក្រុចីនម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�ម្គានរយៈង្ខេពលខៃី និ�អក្រុតា
ការក្រុបាក់្ខុ ម្គានភាពម្រែក្រុបក្រុបលួ ង្ខេ�តាមអក្រុតាទិ�ីារ ធនាគារមិនង្ខេក្រុបីនិសេនុ
ឧបក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា� ង្ខេដីមីទីិប់ស្ថាើ ត់្ថុហានិភ័ិយម្រែបបង្ខេនះង្ខេទិ។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០

២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)
២៩.៤.  ហានិិភី�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រស់លួ
ហានិភ័ិយស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួគឺ ជាហានិភ័ិយម្រែដលធនាគារមិនម្គាន លទិធភាពបំង្ខេពញកាត្ថុពើកិ្ខុចចស�ក្រុបាក់្ខុ តាមកាលកំ្ខុណត់្ថុស�ចំង្ខេពាះក្រុទិពយ 
អក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ខៃួន ។

បម្រែនាមពីង្ខេលីការអន�វត្ថុន៍ី�ា �ង្ខេពញង្ខេលញ តាមត្ថុក្រុមវូការម្លៃនស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយ ក្រុសលួ អូក្ខុក្រុគប់ក្រុគ�ធនាគារ បានក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយ�ា �ហិមត់្ថុចត់្ថុង្ខេ�ង្ខេលីលំហិ�រ
ទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុច�ល និ�លំហិ�រទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុង្ខេចញង្ខេហិយី និ�ភាពចង្ខេនាៃ ះ ម្លៃនអាយ�កាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមង្ខេពលកំ្ខុណត់្ថុ។  ការម្រែក្រុបក្រុបលួម្លៃនឥណទាំន និ�
ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីរបស់ អតិ្ថុថិិជ្យន ក្រុត្ថុវូបានក្រុត្ថុតួ្ថុពិនិត្ថុយតាម�ន ង្ខេហិយីត្ថុក្រុមវូការស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួ ក្រុត្ថុវូបានង្ខេធើីការម្រែក្ខុត្ថុក្រុមវូ ង្ខេដីមីីកំ្ខុណត់្ថុឲ្យយចាស់ន�វ
ក្រុទិពយសក្ខុមមជាស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុងាយក្រុសលួបានឲ្យយក្រុគប់ក្រុគាន់ ង្ខេដីមីីបំង្ខេពញការសនា និ�កាត្ថុពើកិ្ខុចចហិរិញ្ញញវត្ថុា� និ�ង្ខេ�ង្ខេពលម្រែដលដល់កំ្ខុណត់្ថុស�។ 

តារា�ខា�ង្ខេក្រុកាម បងាា ញជ្យ�នអំពី ការវភិាគម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ តាមកាលវស្ថានី និ�ដំណ្តាក់្ខុកាលទិ�ទាំត់្ថុដ�ច
ខា�ង្ខេក្រុកាម ៖

ការវភិាគតាមកាលវស្ថានម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា� 

២០២០
តាមត្ថុក្រុមវូការ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

រហិ�ត្ថុដល់ ១ ម្រែខ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ១ – ៣ ម្រែខ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ៣ – ១២ ម្រែខ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ១ – ៣ ឆូ្នាំំ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ៣ – ៥ ឆូ្នាំំ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ង្ខេលីសពី ៥ ឆូ្នាំំ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

សរ �ប
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ប្រទ្ធពីយសក្នុមិមហិិរញ្ញញវតុិ�

ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុ និ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ
ក្ខុូ��ម្លៃដ  ១៣,៦១៨,៣៥៨  -    -    -    -    -    -    ១៣,៦១៨,៣៥៨ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�
ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា-ដ�ល  ៩,០៦៦,៣១០  -    ១,២០០,០០០  ២,៨៤៩,៤៤៤  -    -    -    ១៣,១១៥,៧៥៤ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ-ដ�ល  ៦,៩០២,៩៦៨  -    ១,០០០,០០០  -    -    -    -    ៧,៩០២,៩៦៨ 

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�
អតិ្ថុថិិជ្យន-ដ�ល  (១៣,៩៨១)  ៤,៤០៣,៧១៨  ២៤៩,៦១២  ៥,៣៧១,៨៤១  ៤,៧០២,៣៨៦  ២២,៨១៣,៣២៤  ៩២,៨៥០,៥២៩  ១៣០,៣៧៧,៤២៩ 

ក្ខុម្លៃក្រុមដំង្ខេណីរការ�ល់ីឥណទាំន
ព�ំទាំន់រលំស់  (៧២១,៦៤៥)  -    -    -    -    -    -    (៧២១,៦៤៥)

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ១២,៦៦៤  -    -    -    -    -    -    ១២,៦៦៤ 

 ២៨,៨៦៤,៦៧៤  ៤,៤០៣,៧១៨ ២,៤៤៩,៦១២ ៨,២២១,២៨៥  ៤,៧០២,៣៨៦  ២២,៨១៣,៣២៤  ៩២,៨៥០,៥២៩ ១៦៤,៣០៥,៥២៨ 

ប្រទ្ធពីយអំក្នុមិមហិិរញ្ញញវតុិ�

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីស្ថាា ប័នហិរិញ្ញញ
វត្ថុា�ង្ខេ�េ�ៗ  ១១១,៥៤៥  ៤៩៧,៣៥១  ៧៦១,២៤១  ៩,៥៦៤,២៤៥  -    -    -    ១០,៩៣៤,៣៨២ 

ក្រុបាក់្ខុបង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន  ៣៤,៤៤០,៧៤១  ១៣,៦៧២,៧៥៨  ១១,០១១,៧៨១  ១៤,៩៤៩,៩២១  ៦,៧០០,៧៩០  -    -    ៨០,៧៧៥,៩៩១ 

ក្រុបាក់្ខុក្ខុមចីពីធនាគារង្ខេ�េ�  -    ១៨,៧៩០  ៣៦,៣៣១  ១៤៧,៣២០  ២៩០,២៧៣ ២៦៩,៩៤០  ២៣៩,៨៧០  ១,០០២,៥២៤ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា  -    ៩,៤៧៤  ២៨,៦៥៩  ៧៨,១៩៥  ១៩,៩៥៨  -    -    ១៣៦,២៨៦ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ  ៣៨៨,៣៨៩  -    -    -    -    -    -   ៣៨៨,៣៨៩ 

 34,94០,6៧5 ១4,១98,3៧3  ១១,838,០១2 24,៧39,68១ ៧,០១១,០2១  269,94០  239,8៧០  93,23៧,5៧2 

គម្មាៃ ត្តតាមកាលវសានិត  (6,០៧6,០០១)  (9,៧94,655)  (9,388,4០០) (១6,5១8,396) (2,3០8,635)  22,543,384  92,6១០,659  ៧១,០6៧,956 

សមមូល�ន់ិលេរៀល 
(�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3) (24,5៧៧,424) (39,6១9,3៧9) (3៧,9៧6,០៧8) (66,8១6,9១2)

 
(9,338,429)  9១,១8៧,988 3៧4,6១០,១១6 28៧,469,882 

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ| ២០២០
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២៩.  ការប្រគប់ប្រគងហានិិភី�យហិិរញ្ញញវតិុ� (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

២៩.៤.  ហានិិភី�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រស់លួ (តិពីីទំ្ធពី�រមិ�និ)

២០១៩
តាមត្ថុក្រុមវូការ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

រហិ�ត្ថុដល់ ១ ម្រែខ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ១ – ៣ ម្រែខ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ៣ – ១២ ម្រែខ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ១ – ៣ ឆូ្នាំំ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

> ៣ – ៥ ឆូ្នាំំ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ង្ខេលីសពី ៥ ឆូ្នាំំ
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

សរ �ប
ដ��ៃ រអាង្ខេមរកិ្ខុ

ប្រទុ�យស�មាហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ

ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��ម្លៃដ ១៨,៧០១ - - - - - - ១៨,៧០១

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា ១២២,៥០២ - - - - - - ១២២,៥០២ 

សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ ១,០៦០,៨២២ - - - - - - ១,០៦០,៨២២ 

ឥណទាំន និ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំនង្ខេ�
អតិ្ថុថិិជ្យន-ដ�ល (៧,៩៧០) ៤៦០,១២៦ ២២២,៥១៥ ១,០១៧,៥៦៦ ២,៦៥៦,៥៤៨ ៥,០០៥,៩៨៣ ៦១,៤៣៨,១៧៣ ៧០,៧៩២,៩៤១ 

ក្ខុម្លៃក្រុមដំង្ខេណីរការ�ល់ីឥណទាំនព�ំ
ទាំន់រលំស់ (៤៣៤,២៦០) - - - - - - (៤៣៤,២៦០)

ក្រុទិពយសក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ ២២,១៤៥ - - - - - - ២២,១៤៥ 

៧8១,94០ 46០,១26 222,5១5 ១,០១៧,566 2,656,548 5,០០5,983 6១,438,១៧3 ៧១,582,85១ 

ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�

ក្រុទិពយអក្ខុមមភិតិ្ថុសនា - ៩,០១៣ ១៨,១៣៨ ៨៣,៥១៥ ១៣៦,២៨៦ - - ២៤៦,៩៥២

ក្រុទិពយអក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ ១៨១,៣២៨ - - - - - - ១៨១,៣២៨

១8១,328 9,០១3 ១8,១38 83,5១5 ១36,286 - - 428,28០

គម្មាៃ ត្តតាមកាលវសានិត 6០០,6១2 45១,១១3 2០4,3៧៧ 934,០5១ 2,52០,262 5,០០5,983 6១,438,១៧3 ៧១,១54,5៧១

សមមូល�ន់ិលេរៀល 
(�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេលខ 2.3) 2,44៧,494 ១,838,28៧ 832,835 3,8០6,259 ១០,2៧០,០68 2០,399,38០ 25០,36០,555 289,954,8៧8 

តារា�ខា�ង្ខេលី បងាា ញពីការវភិាគពីគម្គាៃ ត្ថុកាលវស្ថានីម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម 
និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារ។ ចំនួន�លប�ក្ខុម្លៃនត្ថុម្លៃមៃបងាា ញក្ខុូ��
គម្គាៃ ត្ថុកាលវស្ថានី មិនង្ខេសមីនឹ�ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមមនិ�ក្រុទិពយអក្ខុមម
ម្រែដលបានបងាា ញក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនាះង្ខេទិ។ ង្ខេនះ
ង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុការវភិាគគម្គាៃ ត្ថុកាលវស្ថានី ក្រុត្ថុវូ�ក់្ខុច�លក្ខុូ��ម�ល�ឋ ន
ម្រែដលព�ំទាំន់បញ្ញច�ះ ត្ថុម្លៃមៃង្ខេលីលំហិ�រស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុ ពាក់្ខុព័នធនឹ�ម្លៃថិៃង្ខេដីម និ�
ការទិ�ទាំត់្ថុនាង្ខេពលអនាគត្ថុ។ ត្ថុម្លៃមៃបងាា ញសក្រុម្គាប់កិ្ខុចចសនាឥណទាំន
គឺជាត្ថុម្លៃមៃអតិ្ថុបរម្គាម្រែដលអាចនឹ�ទាំមទាំរង្ខេក្រុកាមកិ្ខុចចសនាឥណទាំន 
រមួបញ្ញច�លទាំ�ំរយៈកាលង្ខេលឿនបំ��ត្ថុ ម្រែដលនឹ�ក្រុត្ថុ�ូស�។
២៩.៥.  តិផ្ទៃមិៃស់មិប្រស់បផ្ទៃនិប្រទ្ធពីយស់កមិម និិងប្រទ្ធពីយអំកមិមហិិរញ្ញញវតិុ�
ត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសប គឺជាត្ថុម្លៃមៃម្រែដលក្រុទិពយសក្ខុមមអាចបី�របាន ឬជាក្រុទិពយ
អក្ខុមមក្រុត្ថុវូទិ�ទាំត់្ថុតាមម�ល�ឋ នជំ្យង្ខេហា�ម្លៃដ។ ង្ខេ�យស្ថារត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសប
ម្រែដលអាចង្ខេ�ុ��ផុ្លាត់្ថុបានង្ខេនះ មិនអាចរក្ខុបានង្ខេ�ង្ខេលីទិី�ារ ដ�ង្ខេចូះត្ថុម្លៃមៃ
សមក្រុសបសក្រុម្គាប់ម្រែ�កូ្ខុសំខាន់ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយអក្ខុមមហិរិញ្ញញវត្ថុា�
ង្ខេនាះ ក៏្ខុមិនអាចរក្ខុបានម្រែដរ។ ត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសបម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�
ក្រុទិពយអក្ខុមមរបស់ធនាគារ ដ�ចជា ម�លបីទាំនប័ក្រុត្ថុ និ� ស្ថាច់ក្រុបាក់្ខុក្ខុូ��
ម្លៃដ សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា សមត្ថុ�លយង្ខេ�ធនាគារដម្លៃទិ ក្រុទិពយ
សក្ខុមមង្ខេ�េ�ៗ បង្ខេញ្ញញីទិទិលួបានពីក្រុគឹះស្ថាា នហិរញិ្ញញវត្ថុា� បង្ខេញ្ញញីពីអតិ្ថុថិិជ្យន 
ក្ខុមចីពីធនាគារដម្លៃទិ និ�បំណ� លង្ខេ�េ�ៗ មិនងាយទិទិួលរ�ភាពផ្លាៃ ស់
បី�រន�វអក្រុតាចំង្ខេណញង្ខេលីទិី�ារ ពីង្ខេក្រុពាះម្រែត្ថុអាយ�កាលម្គានកំ្ខុណត់្ថុម្លៃន
ឧបក្ខុរណ៍ទាំ�ំង្ខេនាះ។ ង្ខេ�ក្ខុូ��ការវាយត្ថុម្លៃមៃង្ខេនះ គណៈក្រុគប់ក្រុគ�សនមត់្ថុ
ថា ឥណទាំននិ�ប�ង្ខេរក្រុបទាំន កាន់កាប់ង្ខេ�យធនាគាររហិ�ត្ថុង្ខេ�ដល់កាល
វស្ថាន ម្រែដលម្គានត្ថុម្លៃមៃង្ខេសមីនឹ�ត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសបម្រែដលក្រុទិពយទាំ�ំង្ខេនាះបាន
ក្ខុត់្ថុក្រុតាដំប�� ង្ខេ�យង្ខេធើីនិយ័ត្ថុក្ខុមមសំវធិាន ធនង្ខេលីឥណទាំនខាត្ថុប�់ 
ក្រុបសិនង្ខេបីម្គាន។ 
តាមមតិ្ថុង្ខេ�បល់របស់គណៈក្រុគប់ក្រុគ� ត្ថុម្លៃមៃង្ខេ��ម្លៃនក្រុទិពយសក្ខុមម និ�ក្រុទិពយ 
អក្ខុមមហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្រែដលម្គានង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ស្ថាា នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុា�ម្គាន 
ការបាា ន់ស្ថាម នសមរមយ ង្ខេ�នឹ�ត្ថុម្លៃមៃសមក្រុសបរបស់ក្រុទិពយទាំ�ំង្ខេនាះ។

៣០.  ប្រពី�តិិិការណ៍ៈអេប្រកាយកាលបរអិេចទ័្ធរាយការណ៍ៈ 
ង្ខេ�យស្ថារម្គានការរាត្ថុត្ថុាត្ថុម្លៃនវរី �សឆ្លុះៃ� ក្ខុ�វដី ១៩  ក្រុបង្ខេទិសជាង្ខេក្រុចីនបានត្ថុក្រុមវូ 
ឱ្យយអ�ាភាពនានា�ក់្ខុក្ខុក្រុមិត្ថុ ឬផិ្លាក្ខុក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការអាជី្យវក្ខុមម និ� អន�វត្ថុកីាររតឹ្ថុ
បនីឹ�ចំង្ខេពាះដំង្ខេណីរ និ�ចាត់្ថុវធិានការ�ក់្ខុង្ខេអាយង្ខេ��ច់ង្ខេ�យម្រែ�ក្ខុ។ ចំង្ខេពាះ
វធិានការណ៍ និ�ង្ខេគាលការណ៍ទាំ�ំង្ខេនះបានង្ខេធើីង្ខេអាយម្គាន�លបាះពាល់ និ� 
រំា�សះុដល់ការង្ខេធើីសក្ខុមមភាពរបស់អ�ាភាពជាង្ខេក្រុចីន។ ស្ថាា នភាពម្លៃនការ�ុ�ះ      
ង្ខេ��ីន�វវរី �សក្ខុ�រ ា�ណ្តាង្ខេនះ ង្ខេ�ម្រែត្ថុបនរីវវិត្ថុន៍ីឆ្លុះៃ�កាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃថិាទិ ី៣១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ ំ
២០២០។ ក្រុបង្ខេទិសក្ខុមព�ជា ជាក្រុបង្ខេទិសមួយក្ខុូ��ចំង្ខេណ្តាមបណី្តាក្រុបង្ខេទិសង្ខេលី 
ពិភិពង្ខេ�ក្ខុ ម្រែដលទិទិលួ�លបាះពាល់ពីការធាៃ ក់្ខុច�ះម្លៃនង្ខេសដឋកិ្ខុចច ង្ខេ�យស្ថារម្រែត្ថុ
វបិត្ថុីិង្ខេសដឋកិ្ខុចចពិភិពង្ខេ�ក្ខុ។ 
ក្ខុូ��អំ���ង្ខេពលម្លៃនការ�ុ�ះង្ខេ��ីង្ខេនះ ធនាគារជាតិ្ថុម្លៃនក្ខុមព�ជា បានម្រែណនាដំល់
ក្រុគឹះស្ថាា នធនាគារ និ�ស្ថាា ប័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទាំ�ំអស់ពនាង្ខេពល ឬ ផិ្លាក្ខុម្លៃនការ
ស�ក្រុបាក់្ខុង្ខេដីម និ�ការក្រុបាក់្ខុង្ខេដីមីបីនធ�របនាយការ�ក់្ខុសម្គាព ធង្ខេលីង្ខេសដឋកិ្ខុចច 
ជាពិង្ខេសសចំង្ខេពាះម្គាច ស់អាជី្យវក្ខុមម និ�ឥណទាំនក្រុគសួ្ថារម្រែដលបានរ��លបាះ 
ពាល់ ។
ម្រែ�កិ្ខុតាមការវាយត្ថុម្លៃមៃរបស់គណៈក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេលីការរពឹំ�ទិ�ក្ខុសក្រុម្គាប់ឆូ្នាំ២ំ០២១ 
�លបាះពាល់ពីការ�ុ�ះង្ខេ��ីម្លៃនវរី �សង្ខេនះម្គានភាពតិ្ថុចតួ្ថុច ង្ខេ�យស្ថារក្រុបសិទិធ- 
ភាពម្លៃនការចាត់្ថុវធិានការការពារឥណទាំនក្ខុូ��ការក្រុគប់ក្រុគ�ហានិភ័ិយឥណ- 
ទាំន។ គណៈក្រុគប់ក្រុគ�គិត្ថុថា ការបាា ន់ក្រុបម្គាណជាទិកឹ្ខុក្រុបាក់្ខុពី�លបាះពាល់ 
ដ៏ខាៃ �ំង្ខេ�យជំ្យ�ឺរាត្ថុត្ថុាត្ថុមក្ខុង្ខេលីធនាគារ គឺមិនអាចអន�ត្ថុងី្ខេ�បាន។ គណៈ
ក្រុគប់ក្រុគ�ង្ខេ�ម្រែត្ថុបនីយក្ខុចិត្ថុីទិ�ក្ខុ�ក់្ខុជានិចចចំង្ខេពាះស្ថាា នភាពម្លៃនវរី �សក្ខុ�រ ា�ណ្តា
ង្ខេនះង្ខេ�ក្ខុមព�ជា រមួទាំ�ំក្រុបតិ្ថុបត្ថុីិការឥណទាំន និ�សមត្ថុាភាពស�របស់    
អតិ្ថុថិិជ្យន។
ង្ខេក្រុ�ពីការបងាា ញង្ខេ�ក្ខុូ��របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ង្ខេនះ នាកាលបរងិ្ខេចឆទិម្លៃនរបាយ- 
ការណ៍ង្ខេនះ មិនម្គានង្ខេហិត្ថុ�ការណ៍ណ្តាង្ខេ�េ� ម្រែដលង្ខេកី្ខុត្ថុង្ខេ��ីបនុាប់ពីម្លៃថិាទិ៣ី១ 
ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្រែដលប�ើង្ខេអាយម្គាន�លបាះពាល់គួរឲ្យយក្ខុត់្ថុសម្គាា ល់ង្ខេ� ង្ខេលី
របាយការណ៍ហិរិញ្ញញវត្ថុា�របស់ធនាគារគិត្ថុក្រុតឹ្ថុមម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ង្ខេនាះង្ខេទិ។

�ំណៈត់្តសម្មាគ ល់លេល�របាយការណ៍ៈហិ៊ុរញ្ជីញវត្តុះ (ត្ថុពីទិព័ំរម�ន) 
សក្រុម្គាប់ការយិបរងិ្ខេចឆទិម្រែដលបានបញ្ញចប់ ម្លៃថិាទិ៣ី១ ម្រែខធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០
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