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សាររបស់
បបធានប្ រុមបបរឹ្សាភិបាល

បដាយមានសខុទិដឋាិនិយមបបបបនះ ខ្ខុ ំសង្រឹមថា 

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី របស់បយើង រមួទាងំ 
បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាទាងំមូល ្ំពខុង 
បបតៀមខ្ួនសបមាបអ់នាគតកានប់តល្អបបបសើរ 
នាបពលដខ៏្ីខាងមខុខ បហើយបៅបពលបដល 
ស្ានភាពមានការលំបា្ គឺវាអាចនរឹងបធវើ 
ឱ្យបយើងខិតខំ “សបមបខ្ួន គិតគូរប�ើងវញិ 

នចនាបបឌិតប�ើងវញិ” បទៀតផង។

4 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



ភាគទុនិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាទីរាប់អាន!

ខ្ខុ ំមាន្្ីបសាមនស្សសូមរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលរបស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ (“ធនាគារ” ឬ “ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី”) 
 

សបមាបឆ់្នា បំដលបានបញចេបប់ៅនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០។

ឆ្នា នំនបញ្ហា បបឈមដធ៏ំបធងបំផខុត  
និងការបត�បម់្រ្ស្ានភាពល្អបបបសើរប�ើងវញិនាបពលខាងមខុខ

ជាបឋម ខ្ខុ ំសង្រឹមថា អនា្ទាងំអស់គានា បាន និង្ំពខុងបន្តរស់បៅបប្បបដាយសខុខភាពល្អ និងសខុខមាលភាពបពញបលញបគប់ៗ គានា ។

ឆ្នា ២ំ០២០ គឺជាឆ្នា បំដលបយើងជួបបបទះនូវបញ្ហា បបឈមបដលពខុំធ្ាប់មានពីមខុនម្ បហើយបបបហលជាបលើ្ទីមួយបៅ្នាខុងបបវត្តិសាសស្ត
 បដលពិភពបោ្ទាងំមូលជួបបបទះនូវបញ្ហា បបឈមបបបបនះ។ វស័ិយសំខាន់ៗ  បដល្នាខុងបនាះរមួមានទាងំវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុ
 របស់បយើងផងបដរ គឺមានការបបបបបរួលោ៉ា ងខ្ាងំ បដលភាគបបចើនគឺបចញម្ពីបបចចេ្វទិយាបដលជាវធិីសាសស្តមយួ្នាខុងការជួយ��បដាះបសាយបញ្ហា
 បបឈមបផ្សងៗបដលបង្កប�ើងបដាយការរាតតបាតននជំងឺ្ូវដី-១៩។ 

បទាះជាស្ិតបៅ្នាខុងបរបិទបដលវស័ិយជាបបចើនបតរូវបត “សបមបខ្ួន គិតគូរប�ើងវញិ នចនាបបឌិតប�ើងវញិ” បដើម្រី្សានូវភាពរ រឹងមាំ្ ប៏ដាយ ្ប៏យើង

 
បៅបតសង្រឹមថា បៅ្នាខុងបពលបវោបដលមានការនចនាបបឌិតដអ៏សាចេ រ្យបបបបនះ ការបត�បម់្រ្ស្ានភាពបបប្តី និងភាពធូរបសាលប�ើងវញិនន
បសដឋា្ិចចេពិភពបោ្ និងបសដឋា្ិចចេ្ម្ខុជាគឺកានប់តខិតចូលម្ដល់ឆ្បប់�ើងៗជាងការពយា្រណ៍របស់មនខុស្សភាគបបចើនបៅបទៀត។

ជាងបនះបៅបទៀត បោងតាម IMF Data Mapper របស់មូលនិធិរូបិយវត្ខុអន្តរជាតិ (IMF) ្ំបណើ នផលិតផល្នាខុងបសរុ្សរខុប
 ពិតបបា្ដ (GDP) បតរូវបានពយា្រណ៍ថានរឹងមានចំនួនបបមាណ ៤,២% សបមាបឆ់្នា ២ំ០២១ បដលមាន្ំបណើ នថយចខុះននផលិតផល្នាខុងបសរុ្
 សរខុបពិតបបា្ដ -៣,៥% បៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០។ បៅឆ្នា បំនាទា ប ់របាយការណ៍ស្ីពីច្្ខុវស័ិយបសដឋា្ិចចេពិភពបោ្របស់មូលនិធិរូបិយវត្ខុអន្តរជាតិ 

(IMF) បដលបានបចញផសាយកាលពីបខបមសា ឆ្នា ២ំ០២១ ្ន្ងបៅ បានពយា្រណ៍អំពីអបតា្ំបណើ នផលិតផល្នាខុងបសរុ្សរខុបពិតបបា្ដ
 កានប់តល្អបបបសើរ បោលគឺបបមាណ ៥,៧% បៅ ន្ាខុងចំណ្តថ់ានា ្ប់បបទសរបស់ខួ្ន (បណ្្ត បបបទសអាសខុីបដលមានបសដឋា្ិចចេ្ំពខុងបងើបប�ើង 
 និងបបបទស្ំពខុងអភវិឌ្ឍ) បដលបង្ហា ញអំពីពន្្ថ្មីននសខុទិដឋាិនិយមចំបោះការបងើបប�ើងដរ៏ រឹងមានំាបពលឆ្ប់ៗ ខាងមខុខបនះ។

បដាយមានសខុទិដឋាិនិយមបបបបនះ ខ្ខុ ំសង្រឹមថា ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី របស់បយើង រមួទាងំបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាទាងំមូល ្ំពខុងបបតៀមខួ្ន

 សបមាបអ់នាគតកានប់តល្អបបបសើរនាបពលដខ៏្ីខាងមខុខ បហើយបៅបពលបដលស្ានភាពមានការលំបា្ គឺវាអាចនរឹងបធវើឱ្យបយើងខិតខំ “សបមបខ្ួន 
គិតគូរប�ើងវញិ នចនាបបឌិតប�ើងវញិ” បទៀតផង។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 5



ច្្ខុវស័ិយបសដឋា្ិចចេ
បទាះបី្ំបណើ នផលិតផល្នាខុងបសរុ្សរខុបពិតបបា្ដបដលបានពយា្រណ៍ថាមានការថយចខុះពី -១,៦% បៅ -៣,៥% ្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៩ និងពី ៦% 
ម្ ៤,២% ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ោ៉ា ងណ្្្ី ផលប៉ាះោល់មាន្បមតិទាបជាងការពយា្រណ៍បៅ្នាខុងគំរូបសណ្រយី៉ាូអាប្្ប់ំផខុត ជាពិបសសបទាះបី

 ជាមានការប្ើនប�ើងនូវ្រណីជំងឺ្ូវដី-១៩ រហូតដល់ដំណ្ចឆ់្នា ២ំ០២០ បៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា្ប៏ដាយ។ បទាះបីការចា្វ់ា៉ា ្សំ់ាងបៅ្នាខុង
 បបបទស្ម្ខុជា្ំពខុងដំបណើ រការល្អ បហើយបបបទសបផ្សងៗ្ំពខុងបរៀនសូបតអំពីស្ានភាពបនះោ៉ា ងណ្្្ី ្ប៏យើងបៅបតបតរូវគិតគូរអំពីតខុល្យភាព
 មនិបទៀងទាតរ់វាងការរ្សាស្ម្មភាពបសដឋា្ិចចេបបចានំថងៃ និងការបគបប់គងហានិភយ័ននជំងឺ្ូវដី-១៩ បដលអាចអូសបន្ាយរយៈបពលយូរ។

បទាះបីបសដឋា្ិចចេបបបទសចិនបដើរតួនាទីោ៉ា ងសំខានប់ៅ ន្ាខុងបខឿនបសដឋា្ិចចេពិភពបោ្សបមាបឆ់្នា ២ំ០២០ បដលផ្ល់បបបោជនដ៍ល់នដគូ
 ោណិជ្ជ្ម្មសំខាន់ៗ របស់ខ្ួន រមួទាងំបបបទស្ម្ខុជាផងបដរ ្ប៏ដាយ ច្្ខុវស័ិយឆ្នា ២ំ០២១ បដលកានប់តមានភាពសងៃបស់ាងៃ ត ់អាចនរឹងមានភាព
 ធូរបសាលម្វញិតាមរយៈទស្សនៈបសដឋា្ិចចេកាន់បតមានភាពល្អបបបសើរបដលរពំរឹងថានរឹងប ើ្តប�ើងបៅ្នាខុងបបបទសជិតខាងរហូតដល់
 ដណំ្ចឆ់្នា បំនះ បដលរមួមានបបបទសបវៀតណ្ម និងបបបទសនថជាបដើម។ ជាងបនះបៅបទៀត ជាមយួនរឹង្បំណើ នផលិតផល្នាខុងបសរុ្សរខុបពតិបបា្ដ
 បដលពយា្រណ៍ថាមានភាពល្អបបបសើរ ៤,២% បពមទាងំ្ំបណើ នបដលបានពយា្រណ៍ ៣,១% បដលមានស្ិរភាព្នាខុងរយៈបពល្ន្ងម្ 

(បហើយអវីបដលសំខាន ់ពខុំមានបរតិ្តផរណ្) បៅបលើនថ្ទំនិញបបបើបបាស់សបមាបឆ់្នា ២ំ០២១ (IMF Data Mapper បខបមសា ឆ្នា ២ំ០២១) ការរពំរឹង
ទខុ្ចបំោះស្ានភាពបសដឋ្ា ចិចេននបបបទស្ម្ខុជាបបហា្ប់បបហលនរឹងឆ្នា ំ្ នង្បៅបដរ បទាះបជីាមានស្ានភាពជំងឺ្ ូវដី-១៩ បៅ្នាខុងឆ្នា ំ្ នង្បៅ្ី្។ 

បសច្្ីសបង្បអាជីវ្ម្ម
ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី មានភាពរ រឹងមាបំៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ បដលមនិបតរឹមបតបៅ្នាខុងការរ្សាដំបណើ រការ្ំបណើ នបដលមានស្ិរភាពបៅ្នាខុងសមទិ្ធផល

 ហិរញ្ញ វត្ខុ និងបបតិបត្តិការរបស់ខ្ួនប៉ាខុបណ្ណ ះបទ បទាះបីជាមានបញ្ហា បបឈមធងៃនធ់ងៃរបដាយសារជំងឺ្ូវដី ១៨ ោ៉ា ងណ្្្ី ប៉ាខុបន្តធនាគារបៅបតបន្ត
 អភវិឌ្ឍបសវា និងសមត្ភាពរបស់ខ្ួនបៅ្នាខុងការផ្ល់បសវាដល់អតិថិជន និងបភ្ៀវរបស់ខ្ួនផងបដរ។ ជាងបនះបៅបទៀត បៅ្នាខុងការពបងី្

 បសវាធនាគារអនឡាញ ្ម្មវធិី BIC Mobile បតរូវបានដា្ឱ់្យបបបើបបាស់ បហើយខ្ខុ ំមាន្ី្បសាមនស្សសូមបបកាសថា កាលពីបពលថ្មីៗបនះ
 បយើងបានដា្ឱ់្យបបបើបបាស់នូវ្ម្មវធិីជំនានថ់្មីកានប់តល្អបបបសើរ បដលនរឹងមានការប្លម្អ និងអភវិឌ្ឍបបន្មបទៀតបៅបពលបយើងបបមូលបាន
 មតិបត�បព់អីតិថជិន និងបភៀ្វរបស់បយើង។ ទនទារឹមនរឹងបនះបដរ បយើងបន្តជំរខុញការអភវិឌ្ឍសមត្ភាពននបបពន័្ធធនាគារសនាូលថ្មរីបស់បយើង បដលនរឹងមាន

 ការប្លម្អ និងអភវិឌ្ឍបបន្មបទៀត បដលប្្តការយ្ចិត្តទខុ្ដា្ខ្់ស់បៅបលើបហដាឋា រចនាសម្ន័្ធឌីជីថល បពមទាងំធានានូវសខុវត្ិភាព និង
 ល្្ណៈពិបសសខ្ស់បំផខុត និងល្អបំផខុតបៅ្នាខុងវស័ិយបនះ។ 

សមទិ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ
បៅបពញមយួឆ្នា កំារយិបរបិចឆេទទីពរីននបបតបិត្តកិារ បៅ្នាខុងរយៈបពល ១២ បខ បិទបញ្ជ ីបៅបតរឹមនថងៃទ៣ី១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារមានបបា្ច់ណូំល

 សខុទ្ធចំនួន ០,៤៤ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ បបា្ច់ំណូលសខុទ្ធចំនួន ១,១៤ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ ) បដលមានបបា្ច់ំណូលដខុលមខុន 
បងព់ន្ធចំនួន ០,៥៩ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ បបា្ចំ់ណូលដខុលមខុនបងព់ន្ធចំនួន ១,៤៧ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ )។ បៅ្នាខុង 
អំ�ខុងបពលបធវើរបាយការណ៍ ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី បន្តមាន្ំបណើ នបបា្ចំ់ណូលបបតិបត្តិការរបស់ខួ្នដល់ ៧,៦១ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  

 (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ មានចំនួន ៥,៥៥ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ ) បហើយអាចបបង្កើនបទព្យស្ម្មសរខុបដល់ ២៦៨,៩៨ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ 
ចំនួន១៩៧,៩១ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ ) បដលផលបបត្មចេមីានចំបណ្ធំជាងបគចំនួន ៧៤,៦៤ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ ចំនួន  
៦៧,៧៧ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ )។ ទនទារឹមនរឹងបនះ បបា្ប់បញ្ញ ើមានចំនួន ១៩០,០៦ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ សបមាបរ់យៈបពល (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ 

 
ចំនួន ១២០,២៤ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ )។ 

០,៤៤ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  ៧៤,៦៤ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្

២៦៨,៩៨ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្ ១៩០,០៦ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្

បបា្ច់ំណូល ផលបបត្មចេី

បទព្យស្ម្ម បបា្ប់បញ្ញ ើ

6 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



ការ្្ស់ប្ូរសមាសភាពប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
បៅ្នាខុងអំ�ខុងបពលបនះ បណិ្ត Sathit Limpongpan បដលបានចា្បចញពីតំបណងរបស់បោ្ជាបបធានប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលបៅ្នាខុង

 ឆ្នា ២ំ០១៩ បានោឈបពី់ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល។ បយើងសូមបថ្ងអំណរគខុណោ៉ា ងបជាលបបរៅចំបោះការបប្ជ្ាចិត្ត និង្ិចចេខិតខំបបរឹងបបបងដ៏
 បសា្ម ះស្ម័បគអស់ពីចិត្តរបស់បោ្បៅ្នាខុងការជួយ��ធនាគារបៅអំ�ខុងបពលបដលបោ្កានត់ំបណងជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល។

អន្ា បដលម្ជំនសួតបំណងរបស់បោ្គ ឺបោ្បសី Adel Leilanie G. Legarta បដលជាអភបិាលបបតបិត្តបិៅ្នាខុងប្រុមបបរឹ្សាភបិាល បដលបចចេខុប្ននា
 ្ំពខុងបំបពញតួនាទីជានាយ្បបតិបត្តិអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវ្ម្ម និងបោ្ MC Cosh John Edward ជាអភបិាលឯ្រាជ្យ។ តាមរយៈការបធវើ
 ្ិចចេការរមួគានា  ពួ្គាតទ់ាងំពីរបានផ្ល់នូវភាពជាអនា្ដរឹ្នាដំល៏្អបៅ ន្ាខុងប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលរបស់ធនាគារ បដាយបោ្បសី Adel ផ្ល់នូវ
 បទពិបសាធនោ៍៉ា ងសខុីជបបរៅអំពីវស័ិយធនាគារ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា បហើយបោ្ JONH ផ្ល់នូវទស្សនវស័ិយសខុីជបបរៅពីតួនាទីបគបប់គង និង

 បបតិបត្តិការបផ្សងៗរបស់គាតប់ៅជខុំវញិពិភពបោ្។ បយើងមាន្្ីបសាមនស្សោ៉ា ងនប្បលងបដលពួ្គាតទ់ាងំពីរបានចូលរមួ និង ពបងរឹង
 ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលរបស់បយើង បដាយរពំរឹងថានរឹងទទួលបានការបណនា ំនិងការដរឹ្នាដំម៏ខុតមារំបស់គាត ់ បៅបពលធនាគារឈានចូលទំពរ័
 ស្រាជថ្មី។

ការប្្តបលើអនាគតរបស់ធនាគារ
ធនាគារប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ គឺជាធនាគារមយួរបស់ប រ្ុមហ៊ខុន BIC Group (“បគរុប”) បដលជាប រ្ុមហ៊ខុនវនិិបោគោ៉ា ងស្ម្ម 
បៅ្នាខុងតំបនអ់ាសខុីអាបគនាយ ៍បៅ្នាខុងវស័ិយធនាគារ អចលនបទព្យ ថាមពល និងហិរញ្ញ វត្ខុ។

បដាយសារបបបទស្ម្ខុជាជាទីផសារសនាូលមយួបដលបគរុបបធវើបបតិបត្តិការ បយើងនរឹងបន្តការវនិិបោគរបស់បយើងបៅបលើការបធវើឱ្យល្អបបបសើរនូវ

 
បបតិបត្តិការ បសវា និងភាពបប្ួតបបបជងរបស់ធនាគារ។ ការយ្ចិត្តទខុ្ដា្ដ់សំ៏ខានម់យួបឆ្្ះបៅការបន្ត្ិចចេខិតខំបបរឹងបបបងរបស់បយើងគឺ

 បៅបលើបបចចេ្វទិយាឌីជីថល ទាងំជា្ម្មវធិី Apps មខុខង្រតាមបបពន័្ធអនឡាញ សខុវត្ិភាព និងការ្សាងភាពជានដគូបដើម្ផី្ល់មខុខង្រថ្មី និង
 បចចេខុប្ននាដល់អតិថិជន និងបភ្ៀវរបស់បយើង។

បផនា្សំខានម់យួបទៀតបដលបយើងប្្តបៅបលើគឺផសារមូលធន ជាពិបសសបៅបនាទា បព់ីវបិត្តិជំងឺ្ូវដី-១៩ បតរូវបានបញចេ ប ់បដលបយើងបមើលប�ើញ
 ឱកាសអាជីវ្ម្មកានប់តបបចើន បដលឯ្បទសធនាគាររបស់បយើងបតរូវបានបរៀបចំោ៉ា ងល្អបបបសើរ។ បយើងមានបគាលបៅបបបើបបាស់អាជីវ្ម្មបគរុប
 របស់បយើង នងិរបស់នដគូយខុទ្ធសាសស្ត នងិបបចច្េ វទិយារបស់បយើងបដើម្ោីនំាបំផន្ា បដលបទើបចាបព់ន្្ ថ្មនីនវស័ិយរបស់បយើងបនះជូនដល់បបបទស្ម្ខុជា 

 បដាយសង្រឹមថា បយើងអាចទទលួបានបជាគជយ័បៅ្នាខុងការអនខុវត្តគបបមាងសបមាបប់ង្ហា ញជូន ទាងំបៅ ន្ាខុងវស័ិយហរិញ្ញ វត្ខុ ធនាគារា៉ា បរ់ងធនាគារ 
ការបញចេូ លគានា  និងការទិញយ្ប្រុមហ៊ខុន និងវស័ិយធនាគារឯ្ជន។

បសច្្ីបថ្ងអំណរគខុណ
 តាងនាមធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ខ្ខុសូំមយ្ឱកាសបនះបថង្អណំរគខុណោ៉ា ងបជាលបបរៅចបំោះប្រុមបបរឹ្សាភបិាល មសន្តី និងបខុគ្គលិ្ទាងំអស់

 របស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា ចំបោះការបន្តផ្ល់ការដរឹ្នា ំនិងការបណនាបំដាយរ្សាបាននូវស្ិរភាពរូបិយវត្ខុ និងការប្្ើយតបដរ៏ រឹងមា ំជាពិបសស

 បៅ្នាខុងអំ�ខុងឆ្នា ំ្ ន្ងបៅ ្ដូ៏ចជាឆ្នា បំចចេខុប្ននាបដលមានជំងឺរាតតបាតបនះ។

ខ្ខុ ំ្សូ៏មបថ្ងអំណរគខុណោ៉ា ងបជាលបបរៅផងបដរចំបោះអតិថិជន និងនដគូអាជីវ្ម្មដម៏ានតនម្ទាងំអស់បដលបានបន្តបសា្ម ះស្ម័បគ គាបំទ និង
 ផល់្ទនំខុ្ចតិ្តោ៉ា ងមខុតមាមំ្បលើធនាគាររបស់បយើង។ បយើងមានបមាទនភាពចំបោះការផ្ល់ភាពបជឿជា្ម់្បលើធនាគាររបស់បយើង បហើយបយើង
 នរឹងខិតខំពបងរឹងទំនា្ទ់ំនងបនះឱ្យកានប់តរ រឹងមា ំនិងសខុីជបបរៅបៅ្នាខុងបពលបវោដលំ៏បា្បនះ បពមទាងំឆ្នា បំដលមានភាពល្អបបបសើរបៅ្នាខុងបពល

ខាងមខុខផងបដរ។

ជាចខុងបបកាយ ខ្ខុ ំសូមយ្ឱកាសបនះបថ្ងអំណរគខុណចំបោះសមាជិ្ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល គណៈបគបប់គងធនាគារ និងបខុគ្គលិ្ ទីបបរ្ឹ សា 
 ្ដូ៏ចជាភាគទខុនិ្ របស់បយើងបដលបានផ្ល់ការគាបំទ ការយ្ចតិ្តទខុ្ដា្ ់និងការបបជ្្ាចតិ្្ត នាខុងការបបំពញការង្រ។ ខ្ខុកំានប់តមាន្្សីង្រឹមោ៉ា ង

 មខុតមាថំា ធនាគាររបស់បយើងនរឹងបន្តទទួលបានការគាបំទបដាយឥតង្្បរបបន្មបទៀតនាឆ្នា ខំាងមខុខ។

បដាយ្្ីបគារពរាបអ់ាន!

យឹម លក្ខណ៍

បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 7



ព័ត៌មានអំពវីធនាគារ

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ គឺជាធនាគារោណិជ្ជបដលបានបបង្កើតប�ើង និងចខុះបញ្ជ ីបៅ្នាខុងបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។ ធនាគារ
 បតរូវបានបបង្កើតប�ើងបៅនថងៃទី១៤ បខវចិឆេិកា ឆ្នា ២ំ០១៧ បសបតាមចបាប់ស្ីពីសហបគាសោណិជ្ជ្ម្ម និងទទួលបានអាជ្ាប័ណណ បោង
 តាមបទប្ញ្ញត្តរិបស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា (“NBC”) បហើយធនាគារបានទទលួអាជ្ាបណ័ណ ពធីនាគារជាតិនន្ម្ខុជាបៅនថងៃទ១ី៨ បខ្ ្្កដា ឆ្នា ២ំ០១៨ 

បពមទាងំបានចាបប់ផ្តើមដំបណើ រការអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួនបៅនថងៃទី០៨ បខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨ ផងបដរ។

ធនាគារបានចូលរមួោ៉ា ងស្ម្មបៅ្នាខុងបគបទិ់ដឋាភាពននធខុរ្ិចចេធនាគារទាងំអស់ បហើយបថមទាងំបានផ្ល់បសវាហិរញ្ញ វត្ខុោ្ព់ន័្ធបផ្សងៗបៅ្នាខុង
 បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាបទៀតផង។

រចនាសម្័ន្ធ 
ភាគទុនិក 

ស្ិតបៅអគារបលខ៤៦២ មហាវថិីបពះមខុនីវង្ស សង្្ក ត ់
ទបន្បាសា្់ ខណ្ចំការមន រាជធានីភនាំបពញ 
បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

ធនាគារមានទីសានា ្ក់ារ 
្ណ្្ល

Asia Investment and Financial Services  
Sole Co., Ltd ននសារធារណរដឋាបបជាធិបបតយ្យបបជា
មានតិឡាវ ប្រុមហ៊ខុន Paradise Investment Co., Ltd. 
ននបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា នងិប្រុមហ៊ខុន Prime Street 
Advisory Co., Ltd ននបពះរាជាណ្ចប្នថ។ បៅ 
នថងៃទី២៩ បខ្ញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា 
បានអនខុមត័ឱ្យបធវើការបផទារនូវរាល់ភាគហ៊ខុនទាងំអស់របស់ 
ប្រុមហ៊ខុន Paradise Investment Co., Ltd (Cambodia) 
និងប រ្ុមហ៊ខុន Prime Street Advisory Co., Ltd 
(Thailand) ជូនបៅបោ្ យរឹម ល្្ណ៍ បដាយជំរខុញ 
ឱ្យមានការពបងរឹងនូវច្្ខុវស័ិយ និងបបស្្ម្មរបស់ 
ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលននធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី បបន្មមយួ 
្បមតិបទៀត។

ធនាគារបតរូវបានបបង្កើតជាបលើ្ដំបូង 
បដាយប្រុមហ៊ខុន

៦០%

៤០%

លោក យឹម លក្ខណ៍ 

8 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



បដើម្ក្ីាយជានដគូហិរញ្ញ វត្ខុ្នាខុងបសរុ្ដ៏ល្អបំផខុត បយើងបតរូវ
 បតមានភាពឆ្្តនវ និងភាពរហ័សរហួនជាងបគ ន្ាខុងការផ្ល់ 

អត្បបបោជនក៍ានប់តសម្ូរបបបបថមបទៀតជូនដល់អតិថិជន 
របស់បយើង តាមរយៈការផ្ល់ដបំណ្ះបសាយមានភាពនចនាបបឌតិ 
និងជា្ប់ស្ង បដើម្បី្្ើយតបបៅនរឹងតបមរូវការរបស់អតិថិជន

 ទាំងអស់។ បយើង្៏បានបប្ជ្ាចិត្តខ្ស់្នាខុងការបបង្កើតអត្
 

បបបោជនស៍បមាបអ់តថិជិន នងិភាគទខុនិ្ ទាងំអស់របស់បយើង 
បហើយនរឹងខិតខំបបរឹងបបបងប្លម្អបសវាធនាគាររបស់បយើងជាប់
ជាបបចាផំងបដរ តាមរយៈការវនិបិោគជាបន្តបនាទា បប់ៅបលើបផន្ា  
ធនធានមនខុស្ស គំនិតនចនាបបឌិតថ្មី និងបបចចេ្វទិយា។ បយើងពបងរឹង
ទំនា្ទំ់នងភាពជានដគូជាមយួនរឹងអតិថជិនរបស់បយើង តាមរយៈ 
ការបគារពគានា បៅវញិបៅម្ បបើ្ ចំហ បសា្ម ះបតង ់និងការយល់ដរឹង 
អំពីតបមរូវការរបស់អតិថិជន។

មានបគាលបណំងក្ាយជាធនាគារនដគូដល៏្អបផំខុត តាមរយៈការ 
ផ្ល់បសវាបខុគ្គលល្អបំផខុតបៅតាមតបមរូវការរបស់អតិថិជនមានា ្់ៗ  
និងការផ្ល់ផលិតផល និងដំបណ្ះបសាយបប្បបដាយភាព 
នចនាបបឌតិបដាយបបបើបបចច្េ វទិយាទបំនើប បដើម្បីបំពញតាមតបមរូវការ 
និងការរពំរឹងទខុ្របស់អតិថិជន។

លបសកកម្ម ចក្ខខុវិស័យ

ទស្សនវិស័យ

ទស្សនៈចំលពាះ 
អតិថិជន៖

ទស្សនៈចំលពាះ 
បុគ្គលិក៖

ទស្សនៈចំលពាះ 
សហគមន៍៖

ទស្សនៈចំលពាះ 
ភាគទុនិក៖

 y  ផ្ល់បសវាល្អបំផខុត  
និងបសវាធនាគារមាន 
សខុវត្ិភាពដល់អតិថិជន។

 y  បំបពញតាមតបមរូវការបសវា 
ធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ខុជូន 
អតិថិជន។

 y  ធនធានមនខុស្សគឺជាបទព្យ 
ស្ម្មដល៏្អបំផខុតរបស់បយើង  
ដូបចនាះបយើងបានប្្តការ 
យ្ចិត្តទខុ្ដា្ោ់៉ា ង 
សំខានប់ៅបលើការ 
អភវិឌ្ឍធនធានមនខុស្ស 
របស់បយើង។ ដំបណើ រការ 
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនខុស្សដ ៏
ស្ម្ម គឺជា្តា្ត បបង្កើន 
ឧត្តមភាពបប្ួតបបបជង 
របស់បយើង។

 y  គាបំទដល់បគាលនបោបាយ  
និងបគាលបំណងរបស់រាជ 
រដាឋា ភបិាលនងិចូលរមួចំបណ្ 
អភវិឌ្ឍសហគមន ៍្ដូ៏ចជា 
បបបទសជាតិទាងំមូលឱ្យមាន 
ការរ ី្ ចំបរ ើន។

 y  បបង្កើតគខុណតនម្ភាគទខុនិ្ 
្បមតិខ្ស់ និងផលរបរ 
និរន្តរភាពបលើបទព្យស្ម្ម។
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គណៈក���ធិ�រែតង�ំង
និង�ភ�រ

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�យក�បតិបត�ិ

េល�ធិ�រ 

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

គណៈក���ធិ�រ
បេច�កវ�ទ�� 

ែផ�កសុវត�ិ�ព�បព័ន�
អុីនធឺេណត

���ក់�រទូ�ត់�ច់��ក់
�ក់ព័ន�នឹងមូលប�ត

ែផ�កេស�ធ��រឌីជីថល
និងបេច�កវ�ទ���ត 

គណៈក���ធិ�រ
អភិវឌ��ន៍ផលិតផល

គណៈក���ធិ�រ
ឥណ�ន

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
និរន�រ�ព�ជីវកម�

គណៈក���ធិ�រ
លទ�កម�

ប���ញសង�មឌីជីថល

�យក�បតិបត�ិ
បេច�កវ�ទ��

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

ែផ�កអភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

ប���ញ�� 

�យក�បតិបត�ិ
អភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

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

�ប�ន�គប់�គងទូេ�

ែផ�កធន�នមនុស�� និងរដ��លែផ�ក�និភ័យ និង�បតិបត�ិ�ម ែផ�កទីផ��រ ែផ�កព័ត៌�នវ�ទ��

រចនាសម័្ន្ធននធនាគារ
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គណៈក���ធិ�រែតង�ំង
និង�ភ�រ

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�យក�បតិបត�ិ

េល�ធិ�រ 

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

គណៈក���ធិ�រ
បេច�កវ�ទ�� 

ែផ�កសុវត�ិ�ព�បព័ន�
អុីនធឺេណត

���ក់�រទូ�ត់�ច់��ក់
�ក់ព័ន�នឹងមូលប�ត

ែផ�កេស�ធ��រឌីជីថល
និងបេច�កវ�ទ���ត 

គណៈក���ធិ�រ
អភិវឌ��ន៍ផលិតផល

គណៈក���ធិ�រ
ឥណ�ន

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
និរន�រ�ព�ជីវកម�

គណៈក���ធិ�រ
លទ�កម�

ប���ញសង�មឌីជីថល

�យក�បតិបត�ិ
បេច�កវ�ទ��

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ

ែផ�កអភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

ប���ញ�� 

�យក�បតិបត�ិ
អភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

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

�ប�ន�គប់�គងទូេ�

ែផ�កធន�នមនុស�� និងរដ��លែផ�ក�និភ័យ និង�បតិបត�ិ�ម ែផ�កទីផ��រ ែផ�កព័ត៌�នវ�ទ��
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បោ្ យរឹម ល្្ណ៍
បបធានបកុមបបឹក្សាភិបាល

បោ្ យរឹម ល្្ណ៍ មានតួនាទីបៅ ន្ាខុងប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលរបស់
 

ប្រុមហ៊ខុនមយួចំនួន ដូចជា បបធានប្រុមបបរឹ្សា ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 
(តាងំពីឆ្នា ២ំ០២០ បដលបបបមើការង្របៅ្នាខុងប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបៅមខុន

 
បពលបនាះ) និង ប្រុមហ៊ខុន BIC Insurance (តាងំពឆី្នា ២ំ០១៩) បដល 
ប រ្ុមហ៊ខុនទំាងពីរបនះជាប រ្ុមហ៊ខុនមហាជនទំាងអស់ បពមទំាងជាបបធាន 
ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលននប្រុមហ៊ខុន One Central Tower និងប្រុមហ៊ខុន 
U. Property Management បដលជាប្រុមហ៊ខុនឯ្ជនស្ម្មបៅ ន្ាខុង 
វស័ិយអចលនបទព្យ បពមទាងំប រ្ុមហ៊ខុនមយួចំនួនបទៀត្នាខុងតំបណង
ជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល និងសមាជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល។ 

បដាយបានបបបមើការង្របៅ្នាខុងបបបទស និងមាតខុបបបទសរបស់បោ្ 
ោ៉ា ងខា្ជ បខ់្ជួនបៅ ន្ាខុងអំ�ខុងបពលយខុវវយ័របស់ខួ្ន បោ្ យរឹម ល្ណ៍្

 បានចាប់បផ្ើមបបង្កើតច្្ខុ វស័ិយបប្បបដាយមហិចឆេិតាសបមាប់
 

បបបទស្ម្ខុជា បហើយច្្ខុវស័ិយបនះបតរូវបានពបងី្គួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់
ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សបៅ ន្ាខុងដំណ្្ក់ាលអាជីវ្ម្ម និងបសដឋ្ា ចិចេស្ល។  
បនះគជឺាច្្ខុវស័ិយបដលបៅជាបន់រឹងបបះដូងបដលបោ្ទទលួបានពី
បគរួសាររបស់បោ្ និងបានបង្ហា ញចបាស់ោស់មនិបតរឹមបៅ្នាខុងការ
អភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វត្ខុ និងបសវាធនាគារបៅ្ម្ខុជាប៉ាខុបណ្ណ ះបទ ប៉ាខុបន្ត

 បថមទាងំបៅ្នាខុងគបបមាងបរឹងបសានា របដលមានច្្ខុវស័ិយោ៉ា ងធំបធង 
 

បដលជាគបបមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនបទព្យពហខុបគាលបំណងបដាយមាន 
បទសភាពបលើ្្ម្ស់្បមតិជីវភាពរស់បៅ្នាខុងសហគមនប៍នះឱ្យ

 
បលចបធ្ាផងបដរ។

ប្ រុមបបរឹ្សាភិបាល

បចចេខុប្ននា បោ្ ZULKIFLEE មានបទពិបសាធនជ៍ាង ៣០ ឆ្នា  ំ
បផនា្បបតិបត្តិការ និងបគបប់គងបសវា្ម្មធនាគារ បដាយចាបប់ផ្ើមពី 
ធនាគារ Affin Bank (M) Bhd បហើយបបកាយម្បទៀត បោ្ចូល 
បបបមើការង្រ្នាខុងធនាគារធបំផំខុតមយួរបស់មា៉ា ប�សខុីគធឺនាគារ Public 
Bank Berhad។ បបរៅពីបបបទសមា៉ា ប�សខុី បោ្ ZULKIFLEE 
្ធ្៏ាបប់បបមើការបៅធនាគារ VID Public Bank ្ នាខុងបបបទសបវៀតណ្ម 
បៅឆ្នា ១ំ៩៩៦ រហូតដល់ឆ្នា ២ំ០០០ ផងបដរ។ បៅ្នាខុងអំ�ខុងបពល
បោ្បបបមើការង្របៅ ន្ាខុងបបបទសបវៀតណ្ម បោ្បានបបបមើការង្រ 
បៅទីប្រុងហាណូយ ទីប្រុងហូជីមញិ និងការោិល័យប្រុងដាណ្ង

 
ផងបដរ។ បៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០០៣ បោ្ ZULKIFLEE បានបបបមើការង្រ 
បៅធនាគារ Public Bank Berhad សាខាទីប រ្ុងបវៀងចនទា បហើយ 
បបកាយម្បទៀត បៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០០៨ បោ្បានបបង្កើតធនាគារ  
International Commercial Bank Lao Limited ឱ្យប្រុមហ៊ខុន ICB 
Financial Group Holdings AG បដលបពលបនះបានប្ូរបឈា្ម ះបៅ
ជាធនាគារ BIC Bank Lao Co., Ltd។

បោ្ ZULKIFLEE បានបញចេ បក់ារសិ្សាថានា ្អ់នខុបណិ្តម្ពី 
សា្លវទិយាល័យ Multimedia បបបទសមា៉ា ប�សខុី និងសញ្្ញ បបត 
បផនា្បគបប់គងម្ពី Institute of Supervisory Management 
ចប្ភពអងប់គ្ស។

បោ្ ZULKIFLEE KUAN SHUN  
BIN ABDULLAH
អភិបាល / នាយកបបតិបត្ិ
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បោ្បសី ADEL បានបញចេ បក់ារសិ្សាបលើមខុខជំនាញបគបប់គង 
អាជីវ្ម្មពី Pontifical University of Santo Tomas ទីប្រុងមា៉ា នីល 
បបបទសហវីលីពីន។ ជាមយួនរឹងបទពិបសាធនធ៍នាគារ ៣០ ឆ្នា ,ំ 
បោ្បសី ADEL បានចាប់បផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ួនបៅធនាគារ 
Rizal Commercial Bank ្នាខុងឆ្នា  ំ ១៩៩១។ បៅឆ្នា  ំ ២០០១  
បោ្បសីបានម្ដល់បបបទស្ម្ខុជាបហើយបានបបបមើការង្របៅ

 
ធនាគារកាណ្ឌោី៉ា  សបមាបម់ខុខតបំណងជាបបចើន ដូចជា បបធានបផន្ា  
បរៀបចំបផនការ បបធានបផនា្ទីផសារ Card Center និងជាបបធានបផនា្
ទំនា្ទ់ំនងធខុរ្ិចចេអន្តរជាតិ។ បៅបខឧសភា ឆ្នា  ំ២០០៦ បោ្បសី 
្ប៏ានចូលរមួ ន្ាខុងការោិល័យបមធាវ ីនិងវនិិបោគ Sciaroni and 
Associates។ បនាទា បម់្ បៅបខបមសា ឆ្នា ២ំ០០៨ បោ្បសី 
បានបបបមើការង្របៅធនាគារ ABA ្ នាខុងមខុខតបំណងបគបប់គងជានខ្់ស់ 
ជាបបចើនដូចជាបបធានបផនា្ទីផសារ បបធានបផនា្ទំនា្ទ់ំនងអតិថិជន  
និងបបធានសាខាធំផងបដរ។ បោ្បសីបានឈានមខុខបដាយបជាគជយ័ 
នូវការបណនា ំបសវា្ម្មបផទារបបា្ប់បរៅបបបទសរបស់ (ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍
ហវីលីពីន) DBP EC-Remit បៅកានធ់នាគារោណិជ្ជសបមាប ់
សបមរួលដល់បបជាជនហវីលីពីនបដលរស់បៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា្នាខុង

 ការបផទារបបា្ប់ត�បម់្បសរុ្្ំបណើ តវញិ។

បចចេខុប្ននា បោ្បសី ADEL ្ំពខុងបបបមើការង្របៅធនាគារ  
ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ្នាខុងនាមជា នាយ្បបតិបត្តិ 
អភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវ្ម្ម។

បោ្បសី ADEL LEILANIE G. LEGARTA
អភិបាលបបតិបត្ិ / នាយកបបតិបត្ិអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

បោ្ MC COSH JOHN EDWARD
អភិបាលឯករាជ្យ

បោ្ MC COSH JOHN EDWARD បានបបបមើការង្របៅ 
សហរដឋាអាបមរ ិ្  អឺរ ៉ាខុប អាសហវិ្  និងអាសខុី ន្ាខុងតួនាទីបគបប់គង និង

 បបតិបត្តិការបផ្សងៗ។ បចចេខុប្ននាបោ្ JONH គឺជាអនខុបបធានបផនា្
 

អភវិឌ្ឍនរ៍បស់ប រ្ុមហ៊ខុន BIC Group បដលពីមខុន គាតគឺ់ជានាយ្ 
បបតបិត្តរិបស់ប្រុមហ៊ខុន Sapparot Group និងពីមខុនជាមយួនរឹងប្រុមហ៊ខុន 
Four Seasons Hotels and Resorts បដលបានបបើ្ អចលនបទព្យថ្មីៗ  
ដរឹ្នាបំ រ្ុម និងបរៀបចំនីតិវធិីបបតិបត្តិការ និងស្តងដ់ារបសវា និង

 ផលិតផល។

បោ្ JONH បានបញចេ បក់ារសិ្សាថានា ្អ់នខុបណិ្តបផនា្បគបប់គង 
ធខុរ្ចិចេពី HEC Paris នងិសា្លវទិយាល័យ Witwatersrand នងិថានា ្ ់
undergraduate degree ពីសាោ Ecole Hôtelière de 
Lausanne។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 13



ប្ រុមបបរឹ្សាភិបាល

បោ្ RUTSARAN MOONSAN
អភិបាលឯករាជ្យ

បោ្ RUTSARAN MOONSAN គឺជាអនខុបបធានរបស់ប្រុមហ៊ខុន AIF Group ទទួលបនទាខុ្បផនា្ ជួញដូរបោហៈមានតនម្ បផនា្ជួញដូរទូបៅ 
និងប រ្ុមហ៊ខុនបខុបតសម្ន័្ធចំណីអាហារ និងបភសជ្ជៈរបស់បគរុប។ បោ្ RUTSARANទទួលបានបរញិ្្ញ បបតបផនា្្សិឧសសាហ្ម្មម្ពី

 
សា្លវទិយាល័យ Kasetsart បបបទសនថ និងសញ្្ញ បបតថានា ្អ់នខុបណិ្តបផនា្ធខុរ្ិចចេអន្តរជាតិពី University of Greenwich ទីប រ្ុង�ខុងដ ៍
រមួមានទាងំវញិ្្ញ បនបបត ្ិត្តិយស្បមតិពីរផងបដរ។

មខុនបពលចូលរមួបបបមើការង្រជាមយួនរឹងប រ្ុមហ៊ខុន AIF Group បោ្ RUTSARAN ធ្ាបម់ានបទពិបសាធនប៍បបមើការង្រជាង ៨ ឆ្នា  ំ
បផន្ា ជូញដូរ និងបសវាធនាគារ។ បៅអ�ំខុងបពលបបបមើការង្រ្នាខុងធនាគារ បោ្បតរូវបានចាតត់ាងំឱ្យបធវើជាបបធានបផន្ា ទនំា្ទ់នំងសបមាបអ់តិថជិន

 សំខាន់ៗ មយួចំនួនរបស់ធនាគារ រមួទាងំបបតិបត្តិការគណនីបង្គរបដលមានទរឹ្បបា្ជ់ាង ១ ោនោ់នបាត បហើយអាចប ើ្នបទវដងបលើតនម្
 បបតបិត្តកិារគណនី្ នាខុងរយៈបពលបតមយួឆ្នា បំទៀតផង។ បបកាយម្បទៀត បោ្ RUTSARAN បានចូលរមួបបបមើការង្រជាមយួនរឹង YLG Bullion 

International បហើយបតរូវបានចាត់តាំងឱ្យបបង្កើតសាខាប រ្ុមហ៊ខុនបៅ្នាខុងបបបទសសិងហាបខុរ ី និងបធវើការបបជើសបរ ើសអតិថិជនអន្តរជាតិថ្មីៗ។ 
បដាយមានបទពបកាសល្យបផនា្ទំនា្ទ់ំនង និងជំនាញជួញដូរបោ្បានចូលរមួចំបណ្ជួយ�� YLG ឱ្យក្ាយជាប រ្ុមហ៊ខុន Bullion Trading 
ដធ៏បំផំខុតមយួបៅបបបទសនថ។ បៅបពលចូលរមួបបបមើការង្រ ជាមយួប្រុមហ៊ខុន AIF Group បោ្ RUTSARAN បានជួយ��អភវិឌ្ឍប្រុមហ៊ខុន AIF 
Gold Trading បដើម្ឱី្យក្ាយជាប្រុមហ៊ខុននាចូំលមាសធំបំផខុត និងស្ម្មបតមយួគតប់ៅ្នាខុងបបបទសឡាវ។

បោ្្ប៏ានជួយ��បរៀបចំឱ្យប រ្ុមហ៊ខុន Asia Loyal ក្ាយជា ប រ្ុមហ៊ខុនបច្ចាយបដលមានភាពបជាគជយ័ បលើវស័ិយជាបបចើន ដូចជា ោនយន្ត 
និងសមាភា រសំណង ់និងវស័ិយបផ្សងបទៀតជាបបចើន។ ្នាខុងការគាបំទអាជីវ្ម្មអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនបទព្យរបស់បគរុបបនះ បោ្្ប៏ានផ្តួចបផ្តើម និងបបង្កើត
ប្រុមហ៊ខុនបខុបតសម្ន័្ធចំណីអាហារ និងបភសជ្ជៈឱ្យប្រុមហ៊ខុន AIF Group ផងបដរ។

បចចេខុប្ននា បោ្ RUTSARAN MOONSAN មានតួនាទីជាប្រុមបបរឹ្សាបបតិបត្តិបៅធនាគារ BIC Bank Lao Co., Ltd និង ជាអភបិាលឯ្រាជ្យ
 ននប្រុមបបរឹ្សាភបិាលននធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្។

14 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



គណៈបគប់បគង
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បោ្ វង្ស មានបទពិបសាធនជ៏ាង ១៥ ឆ្នា  ំជាមយួបផនា្ធនាគារ និង 
ទូរគមនាគមន។៍ បោ្បានចាបប់ផ្តើមការង្រពីឆ្នា  ំ ២០០៥ ្នាខុង 
ប្រុមហ៊ខុនទូរគមនាគមនម៍យួ បនាទា បម់្បាន្្ស់តួនាទីបផន្ា បបចច្េ បទស 
សំខាន់ៗ  ននធនាគារ្ម្ខុជាសាធារណៈ បនាទា បម់្បទៀតបានកានត់នួាទី 
ជា បបធានបគបប់គងបបចចេ្បទស ជាមយួបណ្្ត ធនាគារ្នាខុងបសរុ្ និង  
ធនាគារោណិជ្ជ្នាខុងតំបន ់ដូចជា នាយ្រងបបតិបត្តិពត័ម៌ានវទិយា 

 
បបធាននាយ្ដាឋា ន្ម្មវធីិពត័ម៌ានវទិយា នាយ្បបតិបត្តពិត័ម៌ានវទិយាស្តីទី 

 ននធនាគារស្ាបនា បបធាននាយ្ដាឋា នពត័ម៌ានវទិយា ននធនាគារហវលីីព  
បបធានបផន្ា ពត័ម៌ានវទិយា ននធនាគារបមយបបង៊ និងបោ្ជាសហស្ានិ្  
បដលបានបរៀបចំបហដាឋា រចនាសម្័ន្ធរបស់បបព័ន្ធធនាគារោណិជ្ជ 
ចនួំនពីរបៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា ជាមយួនរឹងមខុខជនំាញសំខាន់ៗ  ដូចជា

 
ការបគបប់គង្ម្មវធីិស្មខុគសា្ម ញនិងផលបប័តគបបមាងបដលបគបដណ្ត ប់

 
បលើបគបប់ផនា្របស់ពត័ម៌ានវទិយា រមួបញចេូ លទាងំការអភវិឌ្ឍ្ម្មវធិី 

 
នងិការគាបំទបសវា្ម្មបហដាឋា រចនាសម្ន័្ធ សខុវត្ភិាពពត័ម៌ាន ការអភវិឌ្ឍ 
យខុទ្ធសាសស្តបបចចេ្វទិយា ដំប�ើងបបពន័្ធបបចចេ្បទសបអាយបសបនរឹង 
ដំបណើ រការសាជីវ្ម្មធនាគារ ជាមយួការវវិត្តវស័ិយឌីជីថល។

បោ្ វង្ស បានបញចេបក់ារសិ្សាថានា ្ប់រញិ្្ញ បបតវសិវ្រពត័ម៌ានវទិយា  
ននស្លវទិយាល័យនរ័តខុន បោ្្ំពខុងបន្តសិ្សាថានា ្អ់នខុបណិ្ត 
បផនា្បគបប់គង ោណិជ្ជ្ម្ម ពីសាល្វទិយាល័យ Charles Sturt 
ននបបបទសអូសសា្ត លី។ បោ្្៏បានបញចេ ប់ វគ្គបណ្តខុ ះបណ្្ត ល 
បជឿនបលឿនខាងបបចចេ្វទិយា និង សិក្ាសាោបៅបរបទសបផ្សងៗ  
ដូចជា សហរដឋាអាបមរ ិ្  កាណ្ដា មខុចិសខុិ្ូ និង សិងហាបខុរ។ី

បោ្ វង្ស បានចាបប់ផ្តើមការង្របៅធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបឌូា)  
បបង៊ ម.្ ជានាយ្បបតិបត្តិបបចចេ្វទិយា។

បោ្ ដារា៉ា  បានចូលរមួបបបមើការង្រជាមយួនរឹងធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី  
(បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ជាបបធានបគបប់គងជានខ់្ស់។ បោ្មាន 
បទពិបសាធនជ៍ាង ១៤ ឆ្នា  ំ បៅធនាគារោណិជ្ជចំនួនពីរ រមួមាន 
ធនាគារកាណ្ឌីោ៉ា  ភីអិលសខុី  និងធនាគារភនាំបពញោណិជ្ជ។ 
បោ្មានបទពិបសាធន៍បផនា្បគប់បគង និងវាយតនម្ឥណទាន  
ទំនា្ទ់ំនងអតិថិជនឥណទានោណិជ្ជ្ម្ម សហបគាសធខុនតូច និង 
មធ្យម (SME) បបធានបគបប់គងសាខាជានខ្់ស់ នងិបបធានបគបប់គង 
សាខា VIP។

បោ្បានបញចេ បថ់ានា ្ប់រញិ្្ញ បបតបផនា្គណបនយ្យ បៅឆ្នា  ំ២០០៥  
នងិថានា ្អ់នខុបណិ្តបផន្ា ហរិញ្ញ វត្ខុ បៅឆ្នា ២ំ០០៧ ពសីា្លវទិយាល័យ

 ជាតិបគបប់គង។

គណៈបគប់បគង

បោ្ អ៊ាត ចិបតាសូរវិង្ស
នាយកបបតិបត្ិបលចចេកវិទ្យា

បោ្ �រឹម ចន័ទាដារា៉ា
បបធានបគប់បគងទូលៅ

16 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



បោ្ មា៉ា រា៉ា  បានចូលបបបមើការង្របៅធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) 
បប៊ង ម.្ ្នាខុងបខ្ញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៨ ជាបបធានបផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ។ 
បោ្មានបទពិបសាធនជ៍ាង ១០ ឆ្នា  ំ បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ បៅធនាគារ 
ោណិជ្ជចនួំនពីរ ដូចជាធនាគារ ភនាបំពញោណិជ្ជ នងិធនាគារ ហវលីីព 
ភអីិលសខុី។ បោ្មានបទពិបសាធន៍្ នាខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍

 
ហិរញ្ញ វត្ខុ ពន្ធដារ ការបគបប់គងហិរញ្ញ វត្ខុ ការបរៀបចំថវកិា ការបរៀបចំ

 បផនការអាជីវ្ម្ម បហើយ្ម៏ានបទពិបសាធនប៍គបប់គងគបបមាងនានា
ផងបដរ រមួមានការ្្ស់ប្តូរស្តងដ់ារគណបនយ្យបដាយអនខុបោមតាម 
CIFRS និងបបពន័្ធសនាូលធនាគារ។

បោ្បានបញចេ បប់រញិ្្ញ បបតបផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ និងធនាគារពីសា្ល
 

វទិយាល័យជាតិបគបប់គងបៅឆ្នា ២ំ០១០ បហើយបចចេខុប្ននា បោ្្ពំខុងបន្ត
 

ការសិ្សា្បមតិ ACCA បៅសាោ CamED Business School 
បៅរាជធានីភនាបំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

បោ្ THONGSAVATH បានបញចេ បក់ារសិ្សាថានា ្អ់នខុបណិ្ត 
បផនា្ការបគបប់គងធខុរ្ិចចេ និងរដឋាបាល ពីសា្លវទិយាល័យ London  
School of Commerce (សាោបៅ្នាខុងទីប រ្ុង�ខុងដ)៍ បដល

 
ជាសា្លវទិយាល័យសាខារបស់សា្លវទិយាល័យ Cardiff 
Metropolitan University ទីប្រុង�ខុងដ ៍ចប្ភពអងប់គ្ស។

បោ្ THONGSAVATH បានចាបប់ផ្ើមបបបមើការង្របៅធនាគារ 
BIC Bank Lao Co., Ltd ចាបត់ាងំពីចខុងឆ្នា ២ំ០១០ ម្្នាខុងនាមជា 
បខុគ្គលិ្បបបមើបសវា្ម្មអតិថិជន និងបបឡា្រ។ ចាបត់ាងំពីបពល

 
បនាះម្ បោ្បតរូវបានដំប�ើងតំបណងជាមសន្តឥីណទាន និងមសន្ត ី
ឥណទានជានខ់្ស់។ ្ នាខុងឆ្នា ២ំ០១៧ បោ្ Thongsavath បានប្ូរ 
តំបណងម្ជាបបធានបផនា្រតនាគារ និងបបធានបផនា្ទំនា្ទ់ំនង។ 
ជាមយួនរឹងបទពិបសាធនទ៍ាងំអស់របស់បោ្ បោ្បតរូវបានបបជើស
បរ ើសឱ្យបបបមើការង្រជាបបធានបផនា្បបតិបត្តិការបៅ ន្ាខុងធនាគារ 

 
ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ចាបត់ាងំពីឆ្នា ២ំ០១៩ រហូតម្ 
ដល់បពលបចចេខុប្ននាបនះ។

បោ្ បាន មា៉ា រា៉ា
បបធានជាន់ខ្ស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ខុ និងរតនាគារ

បោ្ Thongsavath Pranyvong
បបធានផ្នែកបបតិបត្ិការ 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 17



បោ្ បវ ៉ាត បានបញចេ ប់បរញិ្្ញ បបត បផនា្អ្្សរសាសស្តអង់បគ្ស 
ពីសា្លវទិយាល័យភនាំបពញអន្តរជាតិ (PPIU) បៅឆ្នា ២ំ០១០ 
និងបានបញចេ បថ់ានា ្អ់នខុបណិ្ត បផនា្រដឋាបាលអាជីវ្ម្ម (MBA) បៅ 
សា្លវទិយាល័យនរ័តខុនបៅឆ្នា ២ំ០១៦។

បដាយសារបតការបប្តជ្ាចិត្ត និងការចូលចិត្តរបស់ខ្ួន បោ្ បវ ៉ាត 
 

បានវវិត្តការង្ររបស់ខ្ួនពីជំនួយការរដឋាបាល បៅសា្លវទិយាល័យ 
ខ្ួន បៅជាមសន្តីរដឋាបាលបៅធនាគារភនាបំពញោណិជ្ជ ជាមសន្តីបបតិបត្តិ

 រដឋាបាលជានខ្់ស់ បៅធនាគារហវីលីព ភអីិលសខុី បនាទា បម់្បតរូវបាន
 

ដបំ�ើងតនួាទីជា បបធានរដឋាបាលបៅ្នាខុងរយៈបពល ៧ ឆ្នា ។ំ បោ្មាន 
បទពិបសាធនជ៍ាង១០ ឆ្នា ជំាមយួធនាគារោណិជ្ជបៅ្នាខុងបផន្ា ជំនាញ 
របស់គាត។់

បោ្ បវ ៉ាត បានចូលរមួបបបមើការង្រជាមយួនរឹងធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី  
(បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ជាបបធានបផនា្ធនធានមនខុស្ស និងរដឋាបាល។

បោ្ ប៊ខុនចឆេ័យ ចូលបបបមើការង្របៅ្នាខុងធនាគារ ប៊ី.អាយ.សខុី 
(បខមបឌូា) បបង៊ ម.្ ្ នាខុងតបំណងជាបបធានបផន្ា សវន្ម្មនផទ្ា នាខុង ្ នាខុង 
បខ្ញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។ បោ្មានបទពិបសាធនរ៍ហូតដល់បៅ ៨ ឆ្នា  ំ
បលើការង្រសវន្ម្មនផទ្ា នាខុង និងខាងបបរៅ បៅ្នាខុងវស័ិយមបី្រូហរិញ្ញ វត្ខុ 
និងធនាគារ អង្គការមនិបមនរដាឋា ភបិាល និងប រ្ុមហ៊ខុន្នាខុងបបបទស 
និងអន្តរជាតិ។ ជំនាញឯ្បទសរបស់បោ្គឺោ្ព់ន័្ធនរឹងការបតរួត 
ពិនិត្យ វាយតនម្ និងផ្ល់បោបល់បលើបបព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាខុង 
បគប់បគងហានិភ័យ អភិបាល្ិចចេប រ្ុមហ៊ខុន និងការបសីខុបអបង្កត

 
ការប្្ងបន្ំ/ការបបបពរឹត្តិមនិបតរឹមបតរូវបៅ្នាខុងស្ាបន័។

មខុនបពលចូលរមួជាមយួធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្  
បោ្ធ្ាបប់ានកានត់ំបណងជាបបចើនដូចជាជំនួយការសវន្ម្ម ន្ាខុង 
ប រ្ុមហ៊ខុន KPMG Cambodia Ltd បបធានបគបប់គងសវន្ម្មនផទា 
្នាខុងបៅធនាគារ ABA និងតួនាទីថានា ្់បគប់បគងបផ្សងៗបទៀត។ 
បោ្ប៊ខុនចឆេយ័ បានបញចេ បប់រញិ្្ញ បបតបផនា្គណបនយ្យពីសា្ល 
វទិយាល័យជាតិបគបប់គង (NUM) និងបរញិ្្ញ បបតបផនា្ទំនា្ទំ់នង 
អន្តរជាតិ (បសដឋា្ិចចេអន្តរជាតិ) ពីវទិយាស្ានភាសាបរបទស (IFL)។ 
បោ្បទើបបតបានបញចេប ់បរញិ្្ញ បបតជានខ្់ស់ធខុរ្ិចចេ ឯ្បទសហិរញ្ញ វត្ខុ 
ពីសា្លវទិយាល័យភូមនិទានីតិសាសស្ត និងវទិយាសាសស្តបសដឋា្ិចចេ និង 

 ្ំពខុងបន្តការសិ្សាថានា ្ស់ញ្្ញ បបត ACCA ពីសាោ CamEd 
Business School។ បលើសពីបនះ បោ្មានវញិ្្ញ បនបបតវជិា្ជ ជីវៈ
ជាបបចើនពស្ីានបន័ នងិបគរឹះស្ានវជិា្ជ ជវីៈ្នាខុងបបបទស នងិបបរៅបបបទស

 ផងបដរ ដូចជា  KPMG, CIF, IIA, IBF KHR, IBF SG, CEB 
ជាបដើម។

បោ្ យខុន បវ ៉ាត
បបធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

បោ្ ហខុង ប៊ខុនចឆេយ័
បបធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃកនែខុង

គណៈបគប់បគង
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បោ្ បទន និមល មានបទពិបសាធនក៍ារង្របលើវស័ិយបផ្សងគានា ជាង១០ឆ្នា  ំ ដូចជាវស័ិយអង្គការបបរៅរដាឋា ភបិាល វស័ិយធនាគារ និង
 វស័ិយធានារា៉ា បរ់ងជាបដើម។ បោ្ ្ ពំខុងបបបមើការង្របៅធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបឌូា) បបង៊ ម.្ ្ នាខុងតនួាទីជា អនខុបបធានបគបប់គងហានិភយ័ 

និងបបតិបត្តិតាម បហើយមខុខង្រសំខានរ់បស់បោ្ គឺដរឹ្នានំាយ្ដាឋា នហានិភយ័ និងបបតិបត្តិតាមទាងំមូល។ មខុនបពលចាបប់ផ្តើមការង្រជាមយួ
ធនាគារប៊អីាយសខុី បោ្បានបបបមើការង្របៅប រ្ុមហ៊ខុន បអច.អាយ មា៉ា យប រ្ូ-អខុិនសួបរន ម.្ ្នាខុងមខុខតំបណងជា បបធានបគបប់គងហានិភយ័ 
និងបបតិបត្តិតាម និងជាបបធានបបតិបត្តិតាម បៅបគរឹះស្ានមបី រ្ូហិរញ្ញ វត្ខុ ហាវ មលីី ម.្ បពមទាងំជាមសន្តីជានខ់្ស់បផនា្នីតិ្ម្ម និងបបតិបត្តិតាម 
បៅបគរឹះស្ានមបី្រូហិរញ្ញ វត្ខុ បបសិទ្ធភាព ហាវ យបនន ភអីិលសខុី។

មខុនបពលបោ្ បទន និមល ចាបប់បបមើការង្រ្នាខុងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ខុ បោ្បានទទួលបទពិបសាធនក៍ារង្រសង្គមមយួចំនួន្នាខុងវស័ិយអង្គការបបរៅ
រដាឋា ភបិាល។ បោ្បានបបបមើការង្របៅអង្គការ ហាហា្គ  ្ម្ខុជា ្នាខុងតួនាទីជាមសន្តបីណ្តខុ ះបណ្្ត លវជិា្ជ ជីវៈ បហើយបៅអង្គការ មជ្ឈមណ្ល

 សហសបសង្្គ ះ្ម្ខុជា ្នាខុងតួនាទីជា មសន្តគីបបមាង និងគាោំរសហគមន។៍ បហើយបោ្្ធ្៏ាបប់ធវើការង្រស្ម័បគចិត្តបៅការោិល័យបមធាវ ីដរឹ �ី 
ជាជំនួយការបមធាវ ីនិងជាសមាជិ្សមាគមអនា្ចបាបប់ៅទីបនាះផងបដរ។

បោ្ បទន នមិល បានបញចេបថ់ានា ្ប់រញិ្្ញ បបតជានខ្់ស់ (អនខុបណិ្ត) បៅសា្លវទិយាល័យភមូនិទានតីសិាសស្ត និងវទិយាសាសស្តបសដឋ្ា ចិចេ បផន្ា នីតឯិ្ជន 
្នាខុងឆ្នា  ំ២០១៨ បហើយបោ្្ប៏ានបញចេបថ់ានា ្ប់រញិ្្ញ បបតនតីសិាសស្ត បៅសា្លវទិយាល័យជាតបិគបប់គង ្ នាខុងឆ្នា ២ំ០១៦ និងបានបញចេបថ់ានា ្ប់រញិ្្ញ បបត 
បផនា្អ្្សរសាសស្តអងប់គ្ស បៅវទិយាស្ានអភវិឌ្ឍនអ៍ាសខុីសចចេៈ្នាខុងឆ្នា ២ំ០១៤។ 

បោ្ បទន និមល
អនុបបធានបគប់បគងហានិភ័យ និងបបតិបត្ិតាម
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ុសងងខេប

ឆ្្ំហិរញ្ញវត្ខុ ២០២០ ឆ្្ំហិរញ្ញវត្ខុ ២០១៩

លទ្ធ្លបបតិបត្ិការ (០០០ ដុោ្្រអាលមរិក)

ចំណូលបបតិបត្តិ ៧,៤៩៦ ៥,៥៤៨

ចំបណញ / (ខាត) មខុនបងព់ន្ធ ៥៩២ ១,៤៦៦

ចំបណញ / (ខាត) សខុទ្ធសបមាបឆ់្នា ំ ៤៣៩ ១,១៣៩

ទិននែន័យតារាងតុល្យការគន្ឹះ (០០០ ដុោ្្រអាលមរិក)

បទព្យស្ម្មសរខុប ២៦៨,៩៨១ ១៩៧,៩១៣

ឥណទាន និងបខុបរបបទានដល់អតិថិជន ៧៤,៦៣៥ ៦៧,៧៧១

បទព្យអស្ម្មសរខុប ១៩៣,២៧៧ ១២២,៦៤៨

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ធនាគារ និងអតិថិជន ១៩០,០៦០ ១២០,២៣៧

មូលធនភាគទខុនិ្ ៧៥,០០០ ៧៥,០០០

បទព្យមាចេ ស់របស់ភាគទខុនិ្ ៧៥,៧០៥ ៧៥,២៦៥

អនុបាតហិរញ្ញវត្ខុ (%)

ផលបលើបទព្យស្ម្ម (ROA) ០.១៦% ១.០០%

ផលបលើមូលធន (ROE) ០.៥៨% ២.០០%

អនខុបាតសាចប់បា្ង់្យបសរួល ១៦៨% ១១១៣%

អនខុបាតឥណទានបធៀបនរឹងបបា្ប់បញ្ញ ើ ៤២% ៥៧%

អនខុបាតឥណទានមនិដំបណើ រការបធៀបនរឹងឥណទានសរខុប ០% ០%

ការបគប់បគងទុន

អនខុបាតបសាធនភាព (%) ៣៩% ៤៦%
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• ទី���ក់�រក���ល 
 (���ពះមុនីវង��)
• ��េខ���ពះសីហនុ
• �ំ��ើរ�រ ATMs
• កម�វ�ធី BIC Value Loyalty 
 Program • េស�ធ��រចល័ត

 BIC Mobile version 1 (Retail MB)

• េស�ធ��រ�មអ៊�នធឺេណត 
 BIC Online version 1 (Retail IB)

• BIC Pay �មរយៈ BIC QR

• ដក��ក់េ�យមិនេ�បើ�ត េ��ម ATMs

• ប���ញសង�មផ��វ�ររបស់ធ��រ
 ប៊�.�យ.សុី

• េស�ធ��រចល័ត BIC Mobile Version 2 
 (Personalized & Split Bill feature)
• ��ទួលេ�ក
• ែផ�កបេ�មើេស�អតិថិជន (Customer Care)
• ATM CSS
• Premium Banking

• េស�ធ��រ�មអុីនធឺេណត BIC Online Version 2
• មុខ�រ ប���លលុយទូរស័ព��មរយៈ BIC Mobile & Online
• បង់វ�កយប�តស��ម�មរយៈ ធ��រ ACLEDA
• េស�ធ��រ�មរយៈប���ញសង�ម (Telegram)
• Temenos go-live

2020

2021

Q1

Q2

• �រទូ�ត់�ម �គង ៃនធ��រ�តិៃនកម���
• �រេផ�រ��ក ់Realtime Fund Transfer (RFT) ៃនធ��រ�តិៃនកម���
• BIC Corporate Banking
• MasterCard Acquiring & E-Commerce
• MasterCard (Debit & Credit)
• �រេធ�ើឲ���បេសើរេឡើងៃនេស�េផ�រ��ក់េ���បេទស DBP Remittance
• ��ម�វ�ថី�ពះសីហនុ

Q3

• ដំេណើរ�រលក�ណៈពិេសស តួ���ងដូច�  block card, 
 activate, pin change of MasterCard on BIC Mobile
• MasterCard និមិត�
• េស�ធ��រ�មរយៈប���ញសង�ម 
 (WhatsApp/Facebook Messenger)
• គណនីសន��ំ Smart Savings Account

Q4

2018-2019

$

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពវីអាជវីវ្ម្ម
ងគាលងៅសំខាន់ៗ
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លទ្ធផលបបចាំឆ្នា ំ២០២០

ឆ្នា ២ំ០២០ គឺជាឆ្នា បំដលប្ើតមានបញ្ហា បបឈមបៅទូទាងំសា្លបោ្ បដាយសិ្តបៅ្នាខុងដំណ្្ក់ាលដលំ៏បា្បនះ ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 
 

(បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ រ្សាបាននូវលទ្ធផលការង្រដល៏្អបបបសើរ បដាយស្ានភាពមូលធន និងសនទានីយភាពមានភាពរ រឹងមា ំបដលបានផ្ល់នូវ 
មូលដាឋា នដរ៏ រឹងមាសំបមាបក់ាររ ី្ ចបបមើន និងការអភវិឌ្ឍ។ 

ធនាគារទទួលបាន្ំបណើ នោ៉ា ងខ្ាងំបៅបលើបបា្ប់បញ្ញ ើ ឥណទាន និងការបបើ្គណនី។ ការអភវិឌ្ឍបផនា្ធនគារអនឡាញ្នាខុងបផនា្មខុខង្រ
 សខុវត្ភិាពបានផល់្នូវភាពបប្ួតបបបជង។ ការស្ិតបៅ្នាខុងបណ្្ញឌីជថីលបផ្សងៗបានទទួលការយល់ដរឹងកានប់តបបចើនពសីាធារណៈជន បហើយ
 ការអភវិឌ្ឍបហដាឋា រចនាសម្ន័្ធពត័ម៌ានវទិយាបានបតរួសបតាយផូ្វឱ្យធនាគារមានឱកាសចាបយ់្ចំបណ្ទីផសារកានប់តធំ។ លទ្ធផលសបបមចបាន
 

របស់បយើងសបមាបឆ់្នា ២ំ០២០ គឺទទួលបានបដាយសារការបប្ជ្ាចិត្តពីសំណ្្ថ់ានា ្ប់គបប់គង និងបខុគ្គលិ្របស់បយើងបដលខិតខំផ្ល់បសវាដល់
 អតិថិជនបដាយស្ម័បគបសា្ម ះអស់ពីចិត្ត។ 

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ បានទទួលបជាគជយ័្នាខុងការបរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ថ្មី។ មខុខមាតថ់្មីរបស់ធនាគារបានរមួចំបណ្ោ៉ា ង 
ធំបធងបៅ្នាខុងការ្សាងទំនខុ្ចិត្ត និងភាពបជឿជា្ស់បមាបអ់តិថិជនបចចេខុប្ននា និងអនាគតរបស់ខ្ួន។
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៧៤,៦៤ ោនដខុោ្រ
បដាយសារបសដឋា្ិចចេទទួលរងនូវផលប៉ាះោល់ននជំងឺរាតតបាត   
ធនាគារបានអនខុវត្តបគាលនបោបាយផ្ល់ឥណទានបបប 
អភរិ្្សចាបត់ាងំពកីារពនិតិ្យោ្្យបសនាើសខុំឥណទាន រហូតបៅដល់

 
ការផ្ល់ឥណទានបដើម្កីាត់បន្យនូវហានិភ័យបផ្សងៗ។  
បដាយសារបៅ្នាខុ ងទីផសារបៅបតមានតបមរូវការឥណទាន  
ផលបបតឥណទានរបស់ធានាបានប ើ្នប�ើងដល់ ៧៤,៦៤  
ោនដខុោ្រ បដាយផ្ល់ជូនអតិថិជនរបស់បយើងនូវល្្ខណ្ 
បដលមានភាពទា្់ទាញ និងភាពបប្ួតបបបជងសបមាប ់
ផលិតផល និងបសវា្ម្មរបស់បយើង។

ឥណទាន

្ំបណើ នបបា្ប់បញ្ញ ើទទួលបានជាចម្ងពីគណនីបបញ្ញ ើសន្ស ំ
គណនីចរន្ត និងគណនីបបញ្ញ ើមានកាល្ំណត។់ បបា្ប់បញ្ញ ើ 
បានប ើ្នប�ើងដល់ ១៩០,០៦ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  បៅ្នាខុង 
ឆ្នា ២ំ០២០។ ្តា្ត ចម្ងបដលនាឱំ្យបបា្ប់បញ្ញ ើប្ើនប�ើងគឺ  
្ំបណើ ន និងការបបង្កើនបល្ឿនការផ្គត់ផ្គង់សាច់បបា្់កាន ់
បតខស់្បៅ ន្ាខុងបបា្ប់បញ្ញ ើរបស់មាចេ ស់គណនបីខុគ្គល។ បយើង្ប៏ាន

 
ពបងរឹងបសវាអតិថិជនរបស់បយើងបដាយផ្ល់នូវអបតាការបបា្ ់
ទា្ទ់ាញ ល្ខ្ណ្មានល្ណ្ៈបប្ួតបបបជង បដលបធវើឱ្យបយើង 
ទទួលបាននូវភាពបសា្ម ះស្ម័បគពីអតិថិជន។

១៩០,០៦ ោនដខុោ្រ

បបា្ប់បញ្ញ ើ

23ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ



ការរី្ ចងបមវីន
និងការអភិវឌ្ឍ

24 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



ការជំរញុការយ្ចិត្តទុ្ដា្់ចំងោះអតិថិជន

បយើងបបង្កើតផលិតផល និងបសវាបដលបំបពញតបមរូវការរបស់អនា្

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ផ្ល់ជូននូវ្ញចេ បផ់លិតផល និងបសវាធនាគារបពញបលញ 
សបមាបទ់ាងំអតិថិជនទូបៅ និងអតិថិជនបដលជាប រ្ុមហ៊ខុន។ បដាយសារតបមរូវការ និងការរពំរឹងទខុ្របស់

 អតិថិជនមានការបបបបបរួល បយើងបបង្កើតនូវផលិតផលបដលផ្ល់នូវអត្បបបោជនទ៍ាងំសបមាបធ់នាគារ 
និងអតិថិជន។

បយើងបានបបង្កើត BIC Value បដើម្ពីបងី្ការបប្ជ្ាចិត្តរបស់បយើងបៅ្នាខុងការ្សាងបទពិបសាធនល៍្អៗ
 ជូនអតិថិជន។ បៅ្នាខុងចំនួន ១១០ បហើយចំនួននរឹងបៅបតបន្តប ើ្នប�ើងនននដគូសហការបដលជាប្រុមហ៊ខុន
 ចបមរុះ អតិថិជនរបស់បយើងអាចទទួលបានបខុពវសិទ្ធិ និងការបញចេខុ ះនថ្ពិបសសតាមរយៈការបង្ហា ញបណ័ណ
 ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ដល់នដគូសហការ។

ការវនិិបោគបៅបលើ បសវាធនាគារលំដាបខ្់ស់ (Premium Banking Lounge) បៅ្នាខុងបពលឆ្ប់ៗ
 

ខាងមខុខបនះ បដើម្បីបើ្ បណ្្ញសាខា បដលមានអន្ា បគបប់គងបផន្ា ទនំា្ទ់នំង និងអន្ា ជំនាញផល់្ឥណទាន 
នរឹងកានប់តមានភាពង្យបសរួលសបមាបអ់តិថិជនបដលមានបទព្យសម្ត្តិបបចើន បៅ្នាខុងការភា្ជ បជ់ាមយួ

 ផលិតផល និងបសវាទាងំអស់របស់បយើង។

ធនាគារបានវនិិបោគបៅបលើបបចចេ្វទិយា បដលផ្ល់នូវបសវាធានាគារតាមទូរស័ពទា និងតាមអខុីនធឺណិត
 បដលង្យបសរួលសបមាបអ់ន្ា បបបើបបាស់ នងិមានសខុវត្ភិាព។ បៅឆ្នា បំនះ ធនាគារ្ន៏រឹងបបង្កើតបសវាធនាគារ
 

តាមអខុនីធឺបណត (Corporate Online Banking) បដើម្ផីល់្បសវាដល់អតិថជិនបដលជាប្រុមហ៊ខុនផងបដរ។ 
បសវាធនាគារឌីជីថលមានសារៈសំខាន ់បដាយសារឥរោិបថរបស់អតិថិជនបៅ្នាខុងការបបបើបបាស់បសវា

 ធនាគារ្ម៏ានការបបបបបរួលជាបន្តបនាទា បផ់ងបដរ។

បយើងយ្ចិត្តទខុ្ដា្ខ្់ស់ចំបោះអតិថិជនរបស់បយើង បយើងខិតខំផ្ល់បសវាបដលផ្ល់នូវ្បមតិបពញ
 ចិត្តខ្ស់បំផខុតសបមាបអ់តិថិជន បដាយបយើងយ្ចិត្តទខុ្ដា្់្ នាខុងការតាមដាននូវ្បមតិបពញចិត្តរបស់
 អតិថិជន និងខិតខំបធវើការប្លម្អជាបន្តបនាទា បប់ដើម្បីធវើឱ្យអតិថជនរបស់បយើងកានប់តមានភាពបសា្ម ះស្ម័បគ 

បហើយចខុងបបកាយបធវើឱ្យពួ្គាតក្់ាយជាអនា្ផ្សពវផសាយមា៉ា ្សញ្្ញ របស់បយើង។

ការ្សាងបបន្មបៅបលើចំណខុ ចខ្ាងំរបស់បយើង

បៅ្នាខុងរបូភាពជាបបចើន ការប្្ើយតបចបំោះបញ្ហា បបឈមននឆ្នា ២ំ០២០  
បានបង្ហា ញអំពីភាពដរ៏ រឹងមារំបស់ ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) 
បបង៊ ម.្។ ចំណខុ ចខ្ាងំដច៏ម្ងរបស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបឌូា) 
បបង៊ ម.្ គឺជា, និងបៅបត, ជាសហការបីដលមានការបបជ្្ាចតិ្តខ្ស់បដល 
ខិតខំផ្ល់បសវាដល់អតិថិជនបដាយមនិបចះបនឿយហត។់ សហការ

 ី
របស់បយើងគឺជា្តា្ត ចម្ងបដលធានាថាធនាគារ ប៊ី.អាយ.សខុី 
(បខមបឌូា) បបង៊ ម.្ អាចសបបមចបណំងបបាថានា របស់ខួ្ន្នាខុងការក្ាយ 
បៅជានដគូដល៏្អបំផខុត តាមរយៈការផ្ល់បសវាបខុគ្គលបដលល្អបបបសើរ 
បផំខុតបៅតាមតបមរូវការរបស់អតថិជិនមានា ្់ៗ  នងិការផល់្នូវផលិតផល  
និងដំបណ្ះបសាយបប្បបដាយភាពនចនាបបឌិតបដាយបបបើបបចចេ្វទិយា 
ទបំនើប បដើម្បីបំពញតបមរូវការ នងិការរពំរឹងទខុ្របស់អតថិជិន។ ធនាគារ

 ប្្តការយ្ចិត្តទាងំបសរុងបៅបលើអតិថិជនរបស់ខ្ួន។

បយើងបតរូវបបង្កើន និងរ្សាការយ្ចិត្តទខុ្ដា្ច់ំបោះ
អតិថិជន

បយើងផ្ល់នូវការរ ី្ ចបបមើនបប្បបដាយទំនួលខខុសបតរូវ បដាយយ្ 
ចិត្តទខុ្ដា្ច់ំបោះអតិថិជនរបស់បយើង និងតបមរូវការរបស់ពួ្គាត់

 
បៅ្នាខុងការរ្សាស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខ្ួន។ រាល់ការរ ី្ ចបបមើន

 របស់បយើងមានភាពរលូន។ បយើងបមើលប�ើញលទ្ធផលពីការយ្ចតិ្ត
 

ទខុ្ដា្ច់បំោះអតថិជិនបៅ្នាខុងបផន្ា ជាបបចើន បដាយពិនទាខុភាពបពញចតិ្ត
 របស់អតិថិជនបៅបតមាន្បមតិខ្ស់បៅបគបប់ពលបវោទាងំអស់។ 

មា៉ា ្សញ្្ញ របស់បយើងបៅបតមានភាពរ រឹងមា ំនិងបៅបតមានលទ្ធភាព
ទា្ទ់ាញអតិថជិនថ្ម ីបហើយអវបីដលសំខាន ់អតិថជិនបចចេខុប្ននារបស់បយើង

 បៅបតបន្តបបបើបបាស់បសវារបស់បយើងជាបបចើនបថមបទៀត បដលមាន 
នយ័ថា បយើងបានផ្ល់បសវាដល៏្អដល់ពួ្គាត។់

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 25



ការអភិវឌ្ឍនិងោជិត

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ បានចាបប់ផ្ើមបបតបិត្តកិារ 
របស់ខ្ួនតាំងពីបខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨ បដាយមានបខុគ្គលិ្ចំនួន 

 
២៦ នា្ ់បហើយបៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០បខុគ្គលិ្របស់បយើងបានប្ើនប�ើង

 ដល់ ៩៤ នា្។់

្នាខុងនាមជាធនាគារថ្មីមួយ បយើងបានផ្ល់ការសិ្សាបរៀនសូបត 
ការបណ្ខុ ះបណ្្ល នងិឱកាសអភវិឌ្ឍនជ៍ាបបចើនទាងំបៅ្នាខុងធនាគារ 
នងិបៅស្ាបន័ខាងបបរៅផងបដរ បដើម្គីាបំទដល់បគបដ់ណំ្្ក់ាលនន
ដំបណើ រការអភវិឌ្ឍខ្ួនទាងំអស់ សបមាបទ់ាងំបខុគ្គលិ្ថ្មី និងបខុគ្គលិ្

 ចាស់របស់បយើង។ ្ម្មវធិីចល័តបខុគ្គលិ្គឺជា ្ម្មវធិីមយួបៅ្នាខុង
 ចំបណ្មវធិីសាសស្តរបស់បយើង្នាខុងការអភវិឌ្ឍ និងផ្ល់ឱកាសដល់
 បខុគ្គលិ្មានសក្ានខុពលមានា ្់ៗ  បដលមានបណំងបបង្កើនបទពបកាសល្យ 

និងបជាគវាសនាអនាគតរបស់ខ្ួន។

ការអភវិឌ្ឍនិបោជិតបតរូវបានទទួលសា្គ ល់បសទាើរបតជខុំវញិពិភពបោ្
 

ថាជា ឧប្រណ៍យខុទ្ធសាសស្តសបមាប់ធានាដល់និរន្តរភាពននការ 
រ ី្ ចបបមើន ផលិតភាព និងលទ្ធភាពរបស់ធនាគារបៅ្នាខុងការរ្សា

 និបោជិតបដលមានគខុណវខុឌ្ឍខិ្ស់។

ការបណ្ខុ ះបណ្្ល នងិការបបបងៀនបខុគ្គលិ្នូវជនំាញបផ្សងពីការង្រ
 

របស់ខ្ួនបធវើឱ្យបខុគ្គលិ្កានប់តមានបទពិបសាធន ៍និងជំនាញ បដាយ
 ផល់្ជូនបខុគ្គលិ្នូវមតបិោបល់ និងការបណនាបំដើម្ជីយួ��ឱ្យពួ្គាត់

ទទលួបាននូវជំនាញថ្មីៗ  បបង្កើនលទ្ធផលការង្រ ្ ដូ៏ចជាបលើ្្ម្ស់ 
អាជីពរបស់គាតផ់ងបដរ។

ការផ្ល់ផលិតផល និងបសវា្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុង្យបសរួល និងមាន
 ទនំខុ្ចតិ្តដល់អតិថជិនរបស់បយើងអាចសបបមចបាន លខុះបតាបតធនាគារ 

របស់បយើងមានធនធានមនខុស្សបដលបោរបពញបដាយបទពបកាលស្យ
បធវើការជាមយួបយើង។ បយើងសូមសាវ គមន ៍នងិបលើ្ទរ្ឹ ចតិ្តដល់បខុគ្គលិ្

 វយ័ប្្មង និងបខុគ្គលិ្មានបទពបកាសល្យ បដលមានបំណងបបង្កើន 
ចំបណះដរឹង និងបន្តបរៀនសូបតចំបណះដរឹងថ្មីៗ ជាមយួបយើងបដើម្ី

 
បសវងយល់ និងបំបពញតបមរូវការរបស់អតិថិជន បពមទាងំគាបំទ និង 
ជួយ��គានា  បៅវញិបៅម្។

ការបន្ត្ិចចេខិតខំបបរឹងបបបងរបស់បយើង ន្ាខុងការផ្ល់ឱកាសជាបបចើន 
 សបមាបវ់ឌ្ឍនភាពការង្រ បដាយយល់ដរឹងថា បខុគ្គលិ្គជឺា បទព្យស្ម្ម 

បដើម្សីបបមចនូវទស្សនវស័ិយរបស់ធនាគារ  ធនាគារខិតខំបធវើការ 
ទា្ទ់ាញ និងបបជើសបរ ើសបប្្ជន បដលមានភាពបជឿជា្ ់ឥរោិបថ 
នងិ ្ បមតិបទពិបសាធនប៍តរឹមបតរូវ បដលធនាគារបតរូវការបដើម្សីបបមច
បានបជាគជយ័របស់ខ្ួន។ ធនាគារបជឿជា្ថ់ា ប្បខណ្អភវិឌ្ឍន ៍
ធនធានមនខុស្ស បដលអាចជួយ��បខុគ្គលិ្្នាខុងការ អភិវឌ្ឍជំនាញ 
ចំបណះដរឹង និងសមត្ភាព ទ្ា ល់ខ្ួន និងធនាគារ គឺជា្តា្ត ដសំ៏ខាន់

 ន្ាខុងការអភវិឌ្ឍធនធានមនខុស្ស បដលអាចសបបមចបាននូវបគាលបៅ 
របស់ធនាគារបប្បបដាយភាពបជាគជយ័។

26 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សខុី  (បខមបូឌា) បប៊ង ម.្ បប្ជ្ា្សាង 
បហដាឋា រចនាសម្ន័្ធបបចច្េ វទិយាពត័ម៌ានបប្បបដាយចរីភាព បដើម្បីដាះ
បសាយបញ្ហា បបឈមនាបពលបចចេខុបខ្ុ ននា និងអនាគត។ បហដាឋា រចនាសម្ន័្ធ 
បបចចេ្វទិយាពត័ម៌ាន គឺជាចំណខុ ចសនាូលននបណ្្ញទាងំមូលរបស់ 
ធនាគារ បពមទាងំមានបគបប់បពន័្ធ និងពត័ម៌ានបដលគាបំទដល់ការ 
បគបប់គង ភាពអាចបបបើបបាស់បានននទិននានយ័ និងពត័ម៌ាន ្ដូ៏ចជា 
មូលដាឋា នបគរឹះសបមាបប់សវាឌីជីថល និងបសវាធម្មតារបស់ធនាគារ  
ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ ផងបដរ។ បរក្ិារពត័ម៌ានវទិយាបផ្សងៗ 
ដូចជាមា៉ា សខុីនបម ្បន្ងផទាខុ្ទិននានយ័ និងឧប្រណ៍ភា្ជ បប់ណ្្ញបតរូវ
បានរ្សាទខុ្បៅ្នាខុងទិននានយ័ចខុងបបកាយបង្អស់របស់ Smart Data 
Center, Vertiv SmartRow បដលជាមជ្ឈមណ្លទិននានយ័បតរូវបាន
បញចេូ លគានា បពញបលញ។ ធនាគារបានបធវើការអភវិឌ្ឍសមតភ្ាពបបពន័្ធ 
បបចច្េ វទិយាបដើម្បីបង្កើនរយៈបពលបបតបិត្តកិារ និងសខុវតិ្ភាពបណ្្ញ

 ផងបដរ។ ជាងបនះបៅបទៀតធនាគារ្ំពខុងអនខុវត្តតាមបគាលការណ៍ 
បណនាំរបស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជាស្ីពីការបគប់បគងហានិភ័យ

 
បបចចេ្វទិយា។

សខុវត្ិភាពបបពន័្ធអខុីនធឺណិតគឺជាចំណខុ ចអាទិភាពមយួរបស់ធនាគារ 
 

បដាយធនាគារបានបធវើការបណ្ខុ ះបណ្្លបដើម្បីលើ្្ម្ស់ការយល់
ដរឹង និងការបធវើបតស្តអំពីបបសិទ្ធភាពដល់បខុគ្គលិ្ទាងំអស់បដលបធវើ

 ការង្រពីបៅបផនា្ជួរមខុខ ដល់ការោិល័យបបកាយ។ ធនាគារ្ប៏ាន 

ដា្ឱ់្យអនខុវត្ត្ម្មវធិីយល់ដរឹងសបមាបអ់តិថិជនតាមរយៈបណ្្ញ 
សង្គមបដើម្ីឱ្យពួ្គាត់មានការយល់ដរឹងអំពីរបបៀបការោរខ្ួន 
ពីការបបា្បបាស់តាមបបព័ន្ធអខុីនធឺបណត។ ធនាគារបានដា្់ឱ្យ 
បបបើបបាស់្ម្មវធិ ីFirewall បៅបលើបណ្្ញដរ៏ រឹងមា ំ(strong network 
based firewalls) បពមទាងំ្ម្មវធិ ីFirewall បៅបលើ្ម្មវធិបីវបសាយត ៍
(web application based firewalls) ផងបដរបដើម្តីាមដាន នងិធានា 
សខុវត្ិភាពរាល់បបតិបត្តិការទាងំអស់បៅ្នាខុងបណ្្ញរបស់ធនាគារ។ 

ជាការប្្ើយតបចំបោះការវវិត្តបផនា្ឌីជីថល ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី  
(បខមបឌូា) បបង៊ ម.្ បាននងិ្ពំខុងអនខុវត្តបបពន័្ធធនាគារសនាូលឌជីថីល 

 
Temenos បដើម្សីបមរួលដល់ការបធវើសមាហរណ្ម្មបដាយរលូនជា
មយួនរឹង្ម្មវធិីទូទាងំធនាគារននបរក្ិារបចចេខុប្ននា financial switches 
delivery channels បហើយ្ផ្៏ល់ដំបណើ រការជួរបបកាយរ រឹងមាបំដើម្ ី
បធវើោ៉ា ងណ្ឱ្យបសវាជរួមខុខមានបបសិទ្ធភាពខ្ស់ ល្អបបបសើរ ឆ្បរ់ហ័ស 
និងចំបគាលបៅ បដើម្ឱី្យអតិថិជនទទួលបានបទពិបសាធន៍ល្អ

 
្នាខុងការបបបើបបាស់បសវា និងផ្ល់លទ្ធភាពឱ្យធនាគារអាចដា្ឱ់្យ 
បបបើបបាស់ផលិតផល និងបសវាថ្មីៗសបមាបអ់តិថជនបប្បបដាយ

 
បបសិទ្ធភាពផងបដរ។

ការងធ្វីទំងនវីប្ម្មងហដ្ឋរចនាសម័្ន្ធបងចចេ្វទិយា
និងសុវត្ិភាពបបព័ន្ធអុវីនធឺណិត

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 27



ងសវាធនាគារឌវីជវីថល

ធនាគារបានបធវើការប្លម្អ្ម្មវធិី BIC Mobile បដលផ្ល់នូវពិភពង្យបសរួលថ្មីសបមាបអ់តិថិជន បដាយនរឹងមានការបញចេូ លមខុខង្រពិបសសៗ
 បបន្មបទៀតបៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២១ ដូចជា បញចេូ លលខុយទូរស័ពទា, ការដ្បបា្ប់ដាយមនិបបបើកាត, បងវ់ ិ្ យបបត, Control & Review the Finance 

Transaction Setting បៅ្នាខុង្ម្មវធិីបនាះបតម្ង និងបសវាបផ្សងៗបទៀត បដាយធានានូវសខុវត្ិភាពឈានមខុនបគបៅ្នាខុងទីផសារ។

បចចេខុប្ននា អតិថិជនអាចបធវើការដ្បបា្ប់ៅទូទាងំបបបទសតាមរយៈសមាជិ្ CSS របស់បយើងបៅ ន្ាខុងបបបទស្ម្ខុជា បហើយធនាគារបាន 
និង្ំពខុងអនខុវត្តបបពន័្ធ Card Management System, CompassPlus បដើម្គីាបំទដល់បសវាបណ័ណ ឥណទាន បដើម្ឱី្យមខុខង្រ MasterCard  
អាចបំបពញតបមរូវការរបស់អតិថជនមានបទព្យធនបបចើនបដលចូលចិត្តបបណីតភាព និង្ិតយានខុភាពបដើម្ទីទួលបានរបបៀបរស់បៅបដល

 ខ្ួនចូលចិត្ត។

ធនាគារបានបបង្កើតទំពរ័បណ្្ញសង្គមផ្ូវការមយួចំនួន ដូចជា Facebook, LinkedIn, Instagram និង Telegram បដលជាបណ្្ញសបមាប់
ផ្ល់ពត័ម៌ានជូនអតិថិជនអំពីផលិតផល និងបសវាថ្មីៗ ្ម្មវធិីផ្ល់ជូនពិបសសៗ ដំណរឹ ងបបជើសបរ ើសបខុគ្គលិ្ ការយល់ដរឹងអំពីសខុវតិ្ភាព

 បបពន័្ធអខុីនធឺណិត និងបសច្្ីបបកាសបផ្សងៗរបស់ធនាគារ។

28 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



ការងរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ថ្មវី(អនឡាញ/អហឡ្ាញ)

ច្្ខុវស័ិយននការបរៀបចំមា៉ា ្សញ្្ញ ថ្មីបនះគឺបដើម្បីធវើទំបនើប្ម្មរូបសញ្្ញ បដើមរបស់បយើងឱ្យមានល្្ណៈជាមា៉ា ្សញ្្ញ ស្ល និងមានភាព
 នចនាបបឌិតបបន្មបទៀត ប៉ាខុបន្តរ្សាទខុ្នូវសមាសធាតខុបដើមពីធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី ឡាវ ដបដល។

បគាលបណំងននការបរៀបចមំា៉ា ្សញ្្ញ ប�ើងវញិបនះ គឺបដើម្បី្បបបរបូភាពប្រុមហ៊ខុនឱ្យបសបបៅតាមបគាលបណំងននភាពរ ី្ ចបបមើន ការវវិត្តបផន្ា ឌជីថីល 
និងការពបងី្ទីតាងំភូមសិាសស្តផងបដរ។

ជាមយួ ដំបណើ រការបរៀបចមំា៉ា ្សញ្្ញ ថ្មបីនះនរឹងមនិអាចទទលួបានបជាគជយ័ប�ើយ បបសិនបបើគា្ម នឯ្សារបណនាអំពីំស្ា្សញ្្ញ ផ្ូវការបដលជួយ��
  បង្ហា ញផ្ូវដល់ប រ្ុមការង្របផនា្ល្ ់និងទីផសារ្នាខុងការរចនា និងរ្សាទំនា្ទំ់នងជាមយួអតិថិជន។ ចំណខុ ចបនះរមួបញចេូ លទាងំការ្ំណត់
 ពណ៌ជា្ោ់្ ់និងបបបបបរួល ម៉ាូតអ្្សរ និងការប្បសាយរូបសញ្្ញ បដលអាចបបបើបបាស់។ បៅបពលមានចំណខុ ចទាងំអស់បនះបហើយ បយើងអាច
 

ធានាបានថា ការផ្សពវផសាយរបស់បយើងនរឹងមានសង្គតិភាព និងបំបពញបបន្មបៅបលើមា៉ា ្សញ្្ញ ថ្មីបនះ។

ជាលទ្ធផលបៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារបានបបង្កើតទពំរ័បណ្្ញសង្គមផ្ូវការមយួចនំនួ ដូចជា Facebook, LinkedIn, Instagram នងិ Telegram 
ជាបណ្្ញសបមាបផ់ល់្ពត័ម៌ានជូនអតថិជិនអពំផីលិតផល នងិបសវាថ្មីៗ  ្ ម្មវធិផីល់្ជូនពិបសសៗ ដណំរឹ ងបបជើសបរ ើសបខុគ្គលិ្ ការយល់ដរឹងអពីំ

 សខុវត្ភិាពបបពន័្ធអខុនីធបឺណត នងិបសច្្បីណនាបំផ្សងៗរបស់ធនាគារ។ ម៉ាយាងវញិបទៀត ធនាគារបានបធវើការអភវិឌ្ឍ សមាភា រៈ Marketing (Marketing 
Materials) បដាយមានរមួបញចេូ លនូវការប្លម្អអគារទាងំខាងមខុខ និងនផទាខាង្នាខុងរបស់ធនាគារ និង POSM ដូចជា ខិត្តបណ័ណ  ល។ល ផងបដរ។ 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 29



ការពបងវី្បណ្ដា ញសាខា

ការពបងី្បណ្្ញសាខាមានសារៈសំខានច់ំបោះភាពបជាគជយ័ 
របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបឌូា) បបង៊ ម.្។ ជាបបការសំខានប់ដល 
បគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវធានាផ្ល់ជូនអតិថិជននូវបទពិបសាធនល៍្អៗ 

 បដាយជំរខុញនូវទនំា្ទ់នំងកានប់តបបចើនជាមយួបខុគ្គលិ្ នងិអតថិជិន។

បៅ្នាខុងបខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ បយើងបានបបើ្សាខាបខត្តបពះសីហនខុ
 

បដើម្ផី្ល់បសវាជូនអតិថិជនរបស់បយើងបសបតាមតបមរូវការរបស់ 
ពូ្គាត។់ បយើងមានសាខាចំនួនពីរបបន្មបទៀតបដល្ំពខុងបរៀបចំ  
បហើយនរឹងអាចចាបប់ផ្ើមដំបណើ រការបៅបដើមឆ្នា ២ំ០២១ ខាងមខុខបនះ។

បយើងយល់ថា ការពបងី្ធនាគារ គឺជាយខុទ្ធសាសស្តសបមាបផ់សាភា្ជ ប ់
ទំនា្ទំ់នងជាមយួអតិថិជនរបស់បយើង និងផ្ល់នូវជំនួយហិរញ្ញ វត្ខុ 
សំខាន់ៗ ជាពិបសសសបមាប់តបមរូវការបសវាធនាគារបទង់បទាយ 
ធំមយួចំនួនរបស់ពួ្គាត។់ “ជាការពិតណ្ស់ បណ្្ត ញសាខាបៅ
បតជាយខុទ្ធសាសស្តទំនា្ទ់ំនងដរ៏ រឹងមាបំំផខុតសបមាបធ់នាគារ។ សាខា
កានប់តបង្ហា ញអំពីសារៈសំខានប់ៅបពលបដលបគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ 
យល់ថា បបតិបត្តិការមនិដូចគានា បៅនរឹងការទំនា្ទ់ំនងប�ើយ បហើយ
អតិថិជនរពំរឹងចង់បានបទពិបសាធន៍បដាយ ទ្ា ល់សបមាប់បសវា 
ធនាគារជាបបចើន”។

សាខាថ្មី្ ន៏រឹងដា្ឱ់្យដបំណើ រការ បសវាធនាគារលំដាបខ្់ស់ (Premium 
Banking Lounge) បដលផល់្បសវាបខុគ្គល ផ្តល់នូវអត្បបបោជន ៍និង 
អវីៗបដលថ្មីអសាចេ រ្យជាបបចើនបដើម្ទីទួលបាននូវបសវាធនាគារដល៏្អ។

ការបបបើបបាស់សាខាបដើម្ទីំនា្ទ់ំនងជាមយួសមាជិ្ និងអតិថិជន 
 

អាចជួយ��បបង្កើតបទពិបសាធន៍ ទ្ា ល់ខ្ួនជាមួយអតិថិជន បដាយ
 

ជំរខុញអតិថិជនចាស់ និងអតិថិជនថ្មីឱ្យមានទំនា្ទ់ំនងជាមយួបគរឹះ
 

ស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ បដលជាយខុទ្ធសាសស្តនាមំ្នូវភាពរ ី្ ចបបមើនសបមាប់
 

អាជីវ្ម្មទាងំមូលរបស់គាត ់្ដូ៏ចជាទទួលបាននូវភាពបសា្ម ះស្ម័បគ 
របស់គាតផ់ងបដរ។

ការយល់ដរឹងតាមរយៈទំនា្ទ់ំនងបដលមានបសាប ់ការបណនា ំនិង
ប្រ ្តិ៍បឈា្ម ះមានឥទ្ធិពលខ្ាងំបៅបពលបធវើការសបបមចចិត្តអំពី្បន្ង 
បដលបតរូវទិញផលិតផល និងបសវាហរិញ្ញ វត្ខុ។ ភាពង្យបសរួល្នាខុងការ

 បធវើដំបណើ រម្កានស់ាខាបៅបតជាចំណខុ ចសំខានស់បមាបអ់តិថិជន  
និងមាចេ ស់អាជីវ្ម្មខានា តតូចបៅ្នាខុងការបបជើសបរ ើសថាបតើបតរូវបបបើបបាស់
បសវាបៅធនាគារមយួណ្។

30 របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



បៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ពលរដឋា្ម្ខុជារបស់បយើងបបឈមមខុខនរឹងការរាតតបាតននជំងឺ្ូវដី ១៩ 
(COVID-19)។ បដាយឈរបលើសា្ម រតីបនះ បោ្ យរឹម ល្្ណ៍ បដលជាបបធាន 
ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល បានផ្ល់ជំនួយដល់រាជរដាឋា ភបិាល្ម្ខុជា បដាយបានបរចិាចេ គទរឹ្បបា្់

 ចំនួន ១០០.០០០ (ដបម់ខុនឺ) ដខុោ្រអាបមរ ិ្  បដើម្បីបយខុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងជំងឺ្ូវដី ១៩។ 
 

ស្ម្មភាពបនះគឺជាកាតពវ្ិចចេរបស់បយើងបៅ្នាខុងការការោរសខុខភាព និងជួយ��សបសង្្គ ះអាយខុ
ជីវតិរបស់ពលរដឋា្ម្ខុជា។ 

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សុី  
(លខមបូឌា) ផប៊ង ម.ក បានបរិច្្គ

អង្ករចំនួន ៤ បតាន 
បដើម្ជីួយ��ដល់ខណ្ទួលបគា្្នាខុងការ 
បបយខុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងជំងឺ្ូវដី ១៩។

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ បដលដរឹ្នាបំដាយ 
បោ្ យរឹម ល្្ណ៍ បដលជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល 
បានផ្ល់ជំនួយដល់រាជរដាឋា ភបិាល្ម្ខុជានូវទរឹ្បបា្ច់ំនួន  
១០០.០០០ (ដបម់ខុនឺ) ដខុោ្រអាបមរ ិ្  បដើម្រីមួចំបណ្បៅ្នាខុង 
បបតិបត្តិការជួយ��សបសង្្គ ះពលរដឋាបដលរងបបគាះបដាយសារ 
ទរឹ្ជំនន។់

ទំនួលខុសបតរូវសង្គមរបស់ធនាគារ

ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ មានវប្ធមអ៌ាជីវ្ម្មបដលយ្ចិត្តទខុ្ដា្ខ្់ាងំបៅបលើសប ខ្ុរសធម។៌ អវីបដលសំខានជ់ាងបនះ 
 ការយល់ដរឹងកានប់តទូលំទូោយអំពីទំនួលខខុសបតរូវសង្គមបាននាឱំ្យធនាគារមានការចូលរមួបៅ្នាខុងទំនួលខខុសបតរូវបនះ បដលបនះគឺជាវធិីសាសស្ត
 

របស់បយើងបៅ្នាខុងការធានាចីរភាពននការអភវិឌ្ឍតាមរយៈការផ្ល់អតប្បបោជនប៍សដឋ្ា ចិចេ សង្គម និងបរស្ិានដល់បបបទស្ម្ខុជា។ បៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ 
បយើងបានចូលរមួោ៉ា ងបសា្ម ះស្ម័បគបៅ្នាខុងស្ម្មភាពសប ខ្ុរសធមធ៌ំៗជាបបចើន៖

“ ការង្រធនាគារ
បចញពីបបះដូង” 
លនះគឺជាវិធីសាសស្របស់លយើងលៅកនែខុងការ 
តបសនែងចំលពាះបបលទសកម្ខុជា។

បខតខុោ ឆ្នា ២ំ០២០

១០០.០០០ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  

បបយុទ្ធបបឆំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩

១០០.០០០ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  

ជួយសលសរ្្ះពលរដ្ឋផដលរងលបគាះ
លោយសារទឹកជំនន់

បខមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ បខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ 31



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ុ

សបមាប់ការយិបរងិចឆេទដដលបានបញចេប់នថងៃទវី៣១ដខធនានូឆ្នាំ ២០២០
និងរបាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជ្យ
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របាយការណ៍របស់ប្ រុមបបរឹ្សាភិបាល
ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល (“អភបិាល”) មានបសច្្ីរ ី្ រាយសូមដា្ប់ង្ហា ញរបាយការណ៍របស់ខ្ួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី 

 (បខមបឌូា) បបង៊ ម.្ បៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) បដលបានបធវើសវន្ម្មរចួសបមាបក់ារយិបរបិចឆេទបដលបានបញចេបន់ថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ (បដលបៅកាតថ់ា 
“របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ”)។

ពត័ម៌ានអំពីធនាគារ
ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ បៅកាតថ់ា ("ធនាគារ") បតរូវបានបបង្កើតប�ើងបៅ្នាខុងបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាបៅនថងៃទី១៤ បខវចិឆេកិា ឆ្នា ២ំ០១៧ 
បបកាមបលខចខុះបញ្ជ ី ០០០២៩២០០ បហើយបានចាបប់ផ្តើមបបតិបត្តិការបនាទា បព់ីទទួលបានអាជ្ាបណ័ណ ពីធនាគារជាតិ នន្ម្ខុជាបៅនថងៃទី១៨ បខ្ ្្កដា 
ឆ្នា ២ំ០១៨។

ការោិល័យចខុះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារបចចេខុប្ននាមានទីតាងំបៅផទាះបលខ៤៦២ ផ្ូវ៩៣ សង្្ក តទ់បនប្ាសា្ ់ខណ្ចកំារមន រាជធានភីនាបំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

ធនាគារ មាននិបោជិតចំនួន ៩៤ នា្ ់បៅនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ និបោជិតចំនួន ៥០ នា្)់។

ស្ម្មភាពចម្ង
ស្ម្មភាពចម្ងរបស់ធនាគារ រួមមានការបធវើបបតិបត្តិការបលើរាល់ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មធនាគារ និងការផ្តល់បសវា្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ  បដលោ្់ព័ន្ធ 
បៅ្នាខុងបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

លទ្ធផល និងភាគោភ
លទ្ធផលននបបតិបត្តិការរបស់ធនាគារ សបមាបក់ារយិបរបិចឆេទបដលបានបញចេ បន់ថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ និងស្ានភាពននបបតិបត្តិការ របស់ធនាគារនា

 កាលបរបិចឆេទបនាះ បតរូវបាន្ំណតប់ៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានបង្ហា ញខាងបបកាមបនះ។

ពខុំមានការបសនាើបបងបច្ ឬការបបកាសភាគោភបដាយធនាគារ ចាបត់ាងំពីចខុងការយិបរបិចឆេទនថងៃទី ៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ គានា ន) មខុនប�ើយ។

ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
 សមាជិ្ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលរបស់ធនាគារ្នាខុងការយិបរបិចឆេទ និងនាកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍បនះ មានដូចខាងបបកាម៖

ល្ម្ះ មុខតំផណង កាលបរិលចឆេទផនការផតងតាំង

បោ្ យរឹម ល្្ណ៍ បបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល នថងៃទី២៨ បខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩

បោ្. Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah អភបិាល នថងៃទី៩ បខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨

បោ្បសី. Adel Leilanie Gaba Legarta អភបិាល នថងៃទី១ បខបមសា ឆ្នា ២ំ០២០

បោ្. Rutsaran Moonsan អភបិាលឯ្រាជ្យ នថងៃទី៩ បខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨

បោ្. John Edward Mc Cosh អភបិាលឯ្រាជ្យ នថងៃទី១ បខបមសា ឆ្នា ២ំ០២០

សវន្រ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ របស់ធនាគារសបមាបក់ារយិបរបិចឆេទបដលបានបញចេ បន់ថងៃទី៣១ បខធនាូ  ឆ្នា  ំ ២០២០ បតរូវបានបធវើសវន្ម្ម បដាយប រ្ុមហ៊ខុន

 បបហ្គន សនថខុន (បខមបូឌា) លីមតីធីត។

ការទទួលខខុសបតរូវរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល មានភារៈទទួលខខុសបតរូវ្នាខុងការអះអាងបញ្្ជ ្ថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបគបទិ់ដឋាភាពជាសារវន្តទាងំអស់ បង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវ

 ននស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារនានថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហូរទរឹ្បបា្ ់សបមាបក់ារយិបរបិចឆេទ បដលបានបញចេ ប។់ 
បៅ្នាខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបនះ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលចាបំាចប់តរូវ៖

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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(i).  អនខុមត័នូវបគាលនបោបាយគណបនយ្យបដលសមបសប បដាយបផ្អ្បលើការវនិិចឆេយ័ និងការបា៉ា នប់បមាណ ោ៉ា ងសមបហតខុផល និងបបរុងបបយត័នា 
 

បហើយបធវើការអនខុវត្តបប្បបដាយសង្គតិភាព 

(ii).  អនខុវត្តបៅតាមតបមរូវការននស្តងដ់ាររបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអន្តរជាតិនន្ម្ខុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) និងបសច្្ីបណនារំបស់ធនាគារជាតិ
 នន្ម្ខុជា ឬបបសិនបបើមានការបបាសចា្ណ្មយួ ្ នាខុងការបង្ហា ញនូវភាពពិត និងបតរឹមបតរូវប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបតរូវបបា្ដថា ការបបាសចា្ទាងំបនះ 

បតរូវបានោតបតដាង ពន្យល់ និង្ំណតប់រមិាណឱ្យបានបតរឹមបតរូវបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
(iii).  បតរួតពិនតិ្យបបពន័្ធដំបណើ រការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ និងរ្សាទខុ្នូវបញ្ជ ីគណបនយ្យឱ្យបានបគបប់គាន ់និងបបពន័្ធបគបប់គង នផទ្ា នាខុងឱ្យមាន

 បបសិទ្ធភាព 

(iv).  វាយតនមនូ្វលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ្នាខុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជវី្ម្ម ទទលួខខុសបតរូវបលើការោតបតដាងពត័ម៌ាន បបសិនបបើោ្ព់ន័្ធ នូវបញ្ហា  ទាងំឡាយ
 បដលទា្ទ់ងបៅនរឹងនរិន្តរភាពអាជីវ្ម្ម និងបបបើបបាស់មលូដាឋា ននរិន្តរភាពននគណបនយ្យ បលើ្បលងបតអន្ា បគបប់គងមាន បណំងចងជ់បមះបញ្ជ ី ្្អ ្
 ដំបណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជបបមើសសមរម្យដនទបទៀតបបរៅពីបធវើបបបបនះ និង

(v).  បតរួតពនិតិ្យ និងដរ្ឹ នាធំនាគារឱ្យមានបបសិទ្ធភាព បលើរាល់បសច្្សីបបមចបដលមានសារៈសំខានទ់ាងំអស់ បដលប៉ាះោល់ដល់ ស្ម្មភាពបបតបិត្តកិារ 
និងដំបណើ រការរបស់ធនាគារ បហើយបតរូវបបា្ដថា្ិចចេការបនះបតរូវបាន្្ខុះបញ្ចេ ំងោ៉ា ងបតរឹមបតរូវបៅ្នាខុង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភិបាល ្៏ជាអនា្ទទួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបថរ្សាបទព្យសម្ត្តិរបស់ធនាគារ បហើយ្៏បតរូវចាត់វធិានការឱ្យសមបសប បដើម្ទីប់សា្ក ត ់
និងរ្ឱ្យប�ើញការប្្ងបន្ំ និងភាពមនិបបប្តីបផ្សងៗ។

ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលសូមបញ្្ជ ្ថ់ា ធនាគារបានអនខុវត្តាមល្្ខណ្តបមរូវចាបំាចន់ានា ដូចបដលបានបញ្្ជ ្ខ់ាងបលើ ្ នាខុងការបរៀបចរំបាយ ការណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបនះ។

អត្បបបោជនរ៍បស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
បៅ្នាខុងអំ�ខុងការយិបរបិចឆេទ និងបៅចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបនះ គឺមនិមាន្ិចចេបពមបបពៀងណ្មយួបដលធនាគារជាភាគីម្ាង 

 
បដល្ម្មវត្ខុនន្ិចចេបពមបបពៀងបនាះអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់អភបិាលណ្មានា ្ប់អាយទទួលបាននូវអត្បបបោជនត៍ាមមបធយាបាយបផ្សងៗ ដូចជាការ 
ទិញភាគហ៊ខុន ឬបណ័ណ បំណខុ លរបស់ធនាគារ ឬសាជីវ្ម្មដនទ។ 

ចាប់តាំងពីចខុងការយិបរបិចឆេទឆ្នា ចំាស់ម្ ពខុំមានអភិបាលណ្មានា ្់របស់ធនាគារបានទទួល ឬ មានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្បបបោជន៍ណ្មួយ 
 

(បបរៅពីអត្បបបោជនប៍ដលបានរាបប់ញចេូ លបៅ្នាខុងបរោិភសរខុបបដលទទួលបាន ឬដល់្ំណតទ់ទួលបានបដាយប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល ដូចបានបង្ហា ញ 
បៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ៣០ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ) តាមរយៈការចខុះ្ិចចេសនយាបធវើប�ើងបដាយធនាគារ ឬបដាយប្រុមហ៊ខុនោ្ព់ន័្ធជាមយួនរឹង ធនាគារ 
បដលអភបិាលបនាះជាសមាជិ្ ឬ្ជ៏ាមយួធនាគារ បដលអភបិាលបនាះមានផលបបបោជន ៍បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុបបចើនបនាះបទ បលើ្បលងបតការបង្ហា ញបៅ្នាខុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

បសច្្តីបថ្ងការណ៍របស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល
តាមមតិបោបល់របស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាល របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ អមបដាយ របាយការណ៍ចំណូលលម្អតិ របាយការណ៍ បបបមបបមរួលមូលធន 
និងរបាយការណ៍លំហូរសាចប់បា្ ់រមួជាមយួនរឹង្ំណតស់មា្គ ល់នានា បតរូវបានបង្ហា ញនូវទិដឋាភាពពិត និងបតរឹមបតរូវ ពីស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ 
នាការយិបរបិចឆេទគតិបតរឹមនថងៃទ៣ី១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ បពមទាងំលទ្ធផលននបបតបិត្តកិារអាជវី្ម្ម និង ស្ានភាពលំហូរសាចប់បា្ស់បមាបដំ់ណ្ចឆ់្នា  ំបតរូវបាន

 បរៀបចំប�ើងបដាយអនខុបោមតាមស្តងដ់ាររបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុ អន្តរជាតិនន្ម្ខុជា និងបសច្្ីបណនារំបស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា។

ចខុះហត្បលខាបដាយបោងបលើបសច្្តីសបបមចរបស់ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលៈ

_________________________

បោ្ Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah
អភបិាល

រាជធានីភនាបំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា
កាលបរបិចឆេទនថងៃទី២៨ បខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២១

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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របាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជ្យ
ជូនចំបោះភាគហ៊ខុននិ្របស់ 
ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សុី (លខមបូឌា) ផប៊ង ម.ក

មតិបោបល់
បយើងខ្ខុបំានបធវើសវន្ម្មបៅបលើ របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុ របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបឌូា) បបង៊ ម.្ បៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) បដលរមួមានរបាយការណ៍

 ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុនាការយិបរបិចឆេទ នថងៃទ៣ី១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ របាយកាណ៍ ចបំណញ ឬខាត នងិចណូំលលម្អតិបផ្សងៗ របាយការណ៍បបបមបបមរួលមូលធន 
និងរបាយកាណ៍លំហូរសាចប់បា្ ់នាចខុងការយិបរបិចឆេទ និង្ំណតសំ់គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ រមួទាងំបគាលនបោបាយគណបនយ្យសបង្បសំខាន់ៗ  
និងបសច្្ីពន្យល់ពត័ម៌ានបផ្សងៗ។

តាមមតិរបស់បយើងខ្ខុ  ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបានបង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ខុ របស់ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបឌូា) ម.្ គិតបតរឹមនថងៃទី៣១ 
បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ បពមទាងំលទ្ធផលននបបតិបត្តិការអាជីវ្ម្ម និងស្ានភាពលំហូរ សាចប់បា្ស់បមាបដំ់ណ្ចឆ់្នា  ំបដាយអនខុបោមបៅតាមស្តងដ់ាររបាយ
ការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុ អន្តរជាតិនន្ម្ខុជា និង បសច្្តីបណនារំបស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា។

មូលដាឋា នននការបបញចេញមតិបោបល់
បយើងខ្ខុ ំបានបធវើសវន្ម្មបដាយអនខុបោមបៅតាមស្តងដ់ារសវន្ម្មអន្តរជាតិនន្ម្ខុជា(“CISAs”)។ ការទទួលខខុសបតរូវ របស់បយើងខ្ខុ ំអនខុបោមតាមស្ងដ់ា
រទាងំបនាះបតរូវបានបរៀបរាបប់បន្មបទៀតបៅ ្នាខុងបផនា្ការទទួលខខុសបតរូវរបស់សវន្រ បៅបលើការបធវើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។ បយើងខ្ខុ ំបបកានខ់ា្ជ ប់
នូវឯ្រាជ្យភាពពធីនាគារ បហើយអនខុវត្តតាមស្តងដ់ារ ននវជិា្ជ ជវីៈគណបនយ្យអន្តរជាតសី្ិព ីប្មសីលធមរ៌បស់គណបនយ្យ្រជនំាញ (រមួជាមយួនរឹងសង្ដ់ារ

 ឯ្រាជ្យភាព អន្តរជាត)ិ បដលបៅកាតថ់ា (“IESBA Code”) បពមទាងំ តបមរូវការប្មសីលធមដ៌នទបទៀត បដលោ្ព់ន័្ធបៅនរឹងការបធវើ សវន្ម្មរបស់បយើងខ្ខុ ំ 
 បៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា។ បយើងខ្ខុ ំបជឿជា្ថ់ា ភស្តខុតាងសវន្ម្មទាងំអស់ បដលបយើងទទួលបានមានល្្ណៈបគបប់គាន ់និង

 សមរម្យបដើម្ផី្តល់ជូនជាមូលដាឋា នសបមាបក់ារបបញចេញមតិរបស់ បយើងខ្ខុ ំ។

បញ្ហា បផ្សងៗ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុគិតបតរឹមនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ បតរូវបានបធវើសវន្ម្មបដាយសវន្របផ្សងបទៀតបដលបានផ្តល់នូវ មតិបោបល់បតរឹមបតរូវបលើ

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបនាះ បៅនថងៃទី១៥ បខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

ពត័ម៌ានបផ្សងៗ
គណៈបគបប់គងមានទំនួលខខុសបតរូវទាងំបសរុងបៅបលើពត័ម៌ានបផ្សងៗ។ ពត័ម៌ានបផ្សងៗរមួមានរបាយការណ៍របស់ ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល បដលបានផ្ល់ 
ជូនបយើងខ្ខុ ំ មខុនកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍របស់សវន្រ និងរបាយការណ៍បបចាឆំ្នា បំដល រពំរឹងទខុ្ថាបានបរៀបចំរចួរាល់ សបមាបប់យើងខ្ខុ ំបនាទា បពី់

 កាលបរបិចឆេទបនាះ។ ប៉ាខុបន្តមនិរមួបញចេូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ និង របាយការណ៍របស់សវន្របយើងខ្ខុ ំប�ើយ។ 
 
មតិរបស់បយើងខ្ខុ ំបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ  មិនបានបគបដណ្ប់បៅបលើព័ត៌មានបផ្សងៗ បហើយបយើងខ្ខុ ំមិនបង្ហា ញពី ទបមង់បបបបទននការ

 
ធានាណ្មយួ ឬបធវើបសច្្តីសននាិដាឋា នណ្មយួប�ើយ។

ោ្ព់ន័្ធនរឹងការបធវើសវន្ម្មរបស់បយើងខ្ខុ ំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ  ការទទួលខខុសបតរូវរបស់បយើងខ្ខុ ំ គឺបតរូវអានពត័ម៌ានបផ្សងៗ បហើយពិចារណ្

 ថាបតើពត័ម៌ានបផ្សងៗបនាះ មានវសិមភាពជាសារវន្តជាមយួនរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុឬបទ ឬការយល់ដរឹង របស់បយើងខ្ខុ  ំបដលទទលួបានពីការបធវើសវន្ម្ម 
ថាបតើពត័ម៌ានទាងំបនាះអាចមាន្ំហខុស្្គងជាសារវន្ត ឬបទ។

បបសិនបបើ ការអានពត័ម៌ានបផ្សងៗ បដលបយើងខ្ខុ ំទទួលបានមខុនកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍របស់សវន្រអាចឱ្យ បយើងខ្ខុ ំ សននាិដាឋា នថា មាន្ំហខុស្្គង
 ជាសារវន្ប ើ្តប�ើងបលើពត័ម៌ាន បផ្សងៗបនះ បយើងខ្ខុ ំបតរូវរាយការណ៍បៅតាមស្ានភាព ជា្ប់ស្ង។ បយើងខ្ខុ ំពខុំមានអវីបដលបតរូវរាយការណ៍ោ្ព់ន័្ធនរឹង 

ពត័ម៌ានបផ្សងៗបនះបទ។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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បៅបពលបដលបយើងខ្ខុ ំអានរបាយការណ៍បបចាឆំ្នា  ំ បបសិនបបើបយើងខ្ខុ ំសននាិដាឋា នថាមាន្ំហខុស្្គងជាសារវន្តណ្មយួប្ើតមានប�ើង បយើងខ្ខុ ំបតរូវបធវើការ

 ទា្ទ់ងជាមយួប្រុមបបរឹ្សាភបិាល និងប្្ើយតបបៅបលើបញ្ហា ទាងំបនះបដាយអនខុបោមតាមការតបមរូវ របស់ CISA ៧២០ (បានបធវើការប្តបមរូវ)។

ការទទួលខខុសបតរូវរបស់គណៈបគបប់គងបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
គណៈបគប់បគងទទួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបរៀបចំ និងការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាំងបនះឱ្យបានបតរឹមបតរូវបដាយអនខុបោម បៅតាមស្តង់ដារ

 របាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ខុអន្តរជាតិនន្ម្ខុជា និងទទួលខខុសបតរូវបលើការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាខុង បដលគណៈបគបប់គង ្ំណតថ់ាវាមានភាពចាបំាច់

 ្នាខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ មនិឱ្យមានការរាយការណ៍ខខុសជាសារវន្ត បដលបណ្្ត លម្ពីការប្្ងបន្ំ ឬ្ំហខុស្្គងបផ្សងៗ។

្នាខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ គណៈបគបប់គងមានទំនួលខខុសបតរូវចំបោះការវាយតនម្បៅបលើនិរន្តរភាពអាជីវ្ម្ម របស់ធនាគារ និងបធវើការ
 ោតបតដាង (បបសិនជាមាន) នូវបញ្ហា ទា្ទ់ងនរឹងនិរន្តរភាពអាជីវ្ម្ម និងការបបបើបបាស់មូលដាឋា ន និរន្តរភាពអាជីវ្ម្ម បៅ្នាខុងការ្តប់តាគណបនយ្យ 
 លខុះបតាបតគណៈបគបប់គងមានបគាលបំណងរោំយ ឬបញ្ឈបប់បតិបត្តិការ របស់ធនាគារ ឬ្គ៏ា្ម នជបបមើសជា្ប់ស្តងណ្មយួបបរៅពីអនខុវត្តដូបចនាះ។

ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលមានទំនួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបតរួតពិនិត្យបៅបលើដំបណើ រការននការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខខុសបតរូវរបស់សវន្របៅបលើការបធវើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
បគាលបំណងរបស់បយើងខ្ខុ ំ គឺបដើម្ទីទួលបាននូវការធានាអះអាងដស៏មបហតខុផល បៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបាន បរៀបចំបដាយបង្ហា ញពី

 ទិដឋាភាពពិតនិង ពខុំមានល្្ណៈខខុស្្គងជាសារវន្ត បដលបណ្្ត លម្ពីការប្្ងបន្ំ ឬ្ំហខុស្្គងនានា បដើម្បីធវើជាមូលដាឋា ន្នាខុងការបបញចេញមតិបោបល់
បលើរបាយការណ៍សវន្ម្មរបស់បយើងខ្ខុ ំ។ ការធានាអះអាង បដលសមបហតខុផល គឺជាការធានាមយួបដលមាន្បមតិខ្ស់ ប៉ាខុបន្តវាមនិបានធានាថា 
ការបធវើសវន្ម្មបដាយបផ្្អ បៅបលើ ស្តងដ់ារសវន្ម្មអន្តរជាតិនន្ម្ខុជា នរឹងបតងបតរ្ប�ើញនូវការ រាយការណ៍ខខុសជាសារវន្បដលមានប�ើយ។ ការរាយការណ៍

 ខខុសអាចប ើ្តមានប�ើងពីការប្ង្បនំ្ ឬ្ំហខុស្្គងបដល អាចចាតទ់ខុ្ថាមានល្្ណៈជាសារវន ្បៅបពល បដល្ហំខុសមយួ ឬ្ំហខុសរមួគានា បានបធវើឱ្យប៉ាះោល់ 
ដល់បសច្្ីសបមចចិត្ត បផនា្បសដឋា្ិចចេរបស់អនា្បបបើបបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបនះ។

ជាបផនា្មយួននការបធវើសវន្ម្មបដាយបោងបៅតាមស្តងដ់ារសវន្ម្មអន្តរជាតិនន្ម្ខុជា បយើងខ្ខុ ំបានបធវើការវនិិចឆេយ័ និងរ្សារមជ្ឈធាតខុនិយមបប្បបដាយ
វជិា្ជ ជីវៈ្នាខុងដំបណើ រការសវន្ម្ម។ បយើងខ្ខុ ំ្ប៏ាន៖

•  ្ ំណត ់និងវាយតនម្នូវហានិភយ័ទា្ទ់ងនរឹងការរាយការណ៍ខខុសជាសារវន្ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ថាបតើវាប ើ្តប�ើងបដាយការ ប្្ងបន្ំ 
ឬជា្ំហខុស្្គង បធវើការបរៀបចំ និងអនខុវត្តនិតិវធិីសវន្ម្មបដើម្បី្្ើយតប បៅនរឹងហានិភយ័ទាងំបនាះ រមួទាងំ ការបបមូលយ្ភស្តខុតាង

 សវន្ម្មឱ្យបានបគបប់គាន ់នងិសមបសបបដើម្ជីា មលូដាឋា នសបមាបប់បញចេញមតិបោបល់ របស់បយើងខ្ខុ។ំ ហានភិយ័បដលមនិអាចរ្ប�ើញបដាយ
 ការរាយការណ៍ខខុស ជាសារវន្តបដលបណ្្ត លម្ពីការ ប្្ងបន្ំ វាមានទំហំធំជាងហានិភយ័បដលបណ្្លម្ពី្ំហខុស្្គងបដាយ អបចតនា 

បដាយសារបតការប្្ងបន្ំ រមួបញចេូ លទាងំការរមួគំនិត ការប្្ងបន្ំឯ្សារ ការលខុបបចាលបដាយបចតនា ការបង្ហា ញខខុស ឬការបលើ្មសបៅបលើ
ការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាខុង។

•  បសវងយល់អំពីការបគបប់គងនផទា្នាខុងបដលទា្ទ់ងបៅនរឹងការបធវើសវន្ម្ម បដើម្បីបង្កើតនូវនិតិវធិីសវន្ម្មបដល សមបសបបៅនរឹងកាលៈបទសៈ 

 ប៉ាខុបន្តមនិបមនជាបគាលបំណង្នាខុងការបង្ហា ញនូវមតិបោបល់បលើបបសិទ្ធភាព ននការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាខុងរបស់ធនាគារបនាះបទ។

•  វាយតនមភ្ាពសមបសបបលើបគាលនបោបាយគណបនយ្យបដលបានបបបើបបាស់ នងិភាពសមបហតខុផលនន គណបនយ្យបា៉ា នស់ា្ម ន និងការបង្ហា ញ 
បដលជាបទ់ា្ទ់ងបផ្សងបទៀតបដលបធវើប�ើងបដាយគណៈបគបប់គង។

•  បធវើបសច្្តសីននាដិាឋា នដស៏មបសបមយួបៅបលើការបបបើបបាស់មលូដាឋា នគណបនយ្យនរិន្តរភាព របស់គណៈបគបប់គង បដាយបផ្្អ បលើភស្តខុតាងសវន្ម្ម
 បដលទទលួបាន ថាបតើមានវត្តមាន ននភាពមនិបបា្ដបបជាជាសារវន្តទា្ទ់ង នរឹងបពរឹត្តការណ៍នានា ឬកាលៈបទសៈទាងំឡាយណ្បដលនាឱំ្យ 

មានមនទាលិសង្សយ័ខ្ាងំ បៅបលើលទ្ធភាព្នាខុង ការបន្តនិរន្តរភាពរបស់ធនាគារ ឬបទ។ បបសិនបបើបយើងខ្ខុសំននាដិាឋា ន ថាមានវត្តមានននភាពមនិបបា្ដបបជា 

 ជាសារវន្ត បយើងខ្ខុ ំតបមរូវឱ្យទាញចំណ្បអ់ារម្មណ៍ ្នាខុងរបាយការណ៍សវន្រ បលើ្ំណតស់មា្គ ល់ោ្ព់ន័្ធបៅ ន្ាខុង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ឬ
 បបសិនបបើការោតបតដាងបនះពខុំមាន ល្្ណៈបគបប់គានប់ទបនាះ បយើងខ្ខុ ំនរឹងបធវើការ បបញចេ ញមតិបោបល់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមនិបាន

 បង្ហា ញពីទិដឋាភាពពិត និងបតរឹមបតរូវ។ ការសននាិដាឋា នរបស់ បយើងខ្ខុ ំ គឺពរឹងបផ្អ្បលើភស្តខុតាងសវន្ម្មបដលទទួលបានរហូតដល់កាលបរបិចឆេទនន

 
របាយការណ៍របស់សវន្រ។ បតបទាះជាោ៉ា ងបនះ្្តី បពរឹត្តិការណ៍ ឬកាលៈបទសៈនាបពលអនាគត ្អ៏ាចបង្កឱ្យធនាគារមនិអាចបន្តនិរន្តរភាព 
អាជីវ្ម្មបានផងបដរ។

•  វាយតនម្ការបង្ហា ញទូបៅ និងខ្រឹមសារ បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរមួបញចេូ លទាងំការោតបតដាងនានា ថាបតើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ 
តំណ្ងឱ្យបបតិបត្តិការ និងបពរឹត្តិការណ៍បដលជាមូលដាឋា ន បដើម្សីបបមចបាននូវការបង្ហា ញដប៏តរឹមបតរូវ។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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បយើងខ្ខុបំបាបស័យទា្ទ់ងជាមយួប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបៅបលើបញ្ហា បផ្សងៗ ដូចជា វសិាលភាព នងិបពលបវោ ននការបធវើ សវន្ម្ម និងការរ្ប�ើញពសីវន្ម្ម 
រមួទាងំ្ងវះខាតសំខាន់ៗ ននការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាខុងបដលបយើងខ្ខុ ំបានរ្ប�ើញ បៅ្នាខុងអំ�ខុងបពលបធវើសវន្ម្ម។

បយើងខ្ខុ ំ្ផ៏្តល់ជូនប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល នូវបសច្្តីបថ្ងការណ៍មយួបដលបយើងខ្ខុ ំបានអនខុវត្តបៅតាមតបមរូវការប្មសីលធម ៌បដលទា្ទ់ងនរឹងឯ្រាជ្យភាព 

 បហើយបយើងខ្ខុ ំបធវើការបបាបស័យទា្ទ់ងជាមយួនរឹងប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលនូវបញ្ហា ទាងំអស់បដល នរឹងគិតថាសមបហតខុផលបៅបលើឯ្រាជ្យភាពរបស់បយើងខ្ខុ ំ 
និងការការោរបដលអាចមាន។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញវត្ុ
នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

្ំណត ់
សមា្គ ល់ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤) (្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤)

បទព្យសកម្ម

សាចប់បា្-់សខុទ្ធ ៧ ៦៨.៣៦៤.៩៥៥ ២៧៦.៥៣៦.២៤៣  ៦១.២៥៤.៥១៣ ២៤៩.៦១២.១៤០ 

សមតខុល្យបៅធនាគារបផ្សងៗ ៨ ៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤  ១៨.០៥៨.០៨១  ៧៣.៥៨៦.៦៨០ 

បបា្ប់បញ្ញ ើតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ ៩ ២០.៧៧១.១៨០ ៨៤.០១៩.៤២៣  ២៣.៧៧១.១៣៥  ៩៦.៨៦៧.៣៧៥ 

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់ អតិថិជន- 
សខុទ្ធ ១០ ៧៤.៥០៨.០៩២ ៣០១.៣៨៥.២៣២  ៦៧.៧១១.០២៦ 

 

២៧៥.៩២២.៤៣១ 

ការវនិិបោគបផ្សងៗ ១១  ២៣.១២៧.២៦៧  ៩៣.៥៤៩.៧៩៥  ២២.៣៩២.២៦៩  ៩១.២៤៨.៤៩៦ 

បទព្យស្ម្មអរូបី-សខុទ្ធ ១២ ៦១៥.១៩៥ ២.៤៨៨.៤៦៤  ៨៥៦.១៥៧  ៣.៤៨៨.៨៤០ 

បទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ-សខុទ្ធ ១៣ ៣.៩៥៣.៥៣៣ ១៥.៩៩២.០៤១  ១.២៣០.៤៤១  ៥.០១៤.០៤៧ 

សិទ្ធិននការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម-សខុទ្ធ ១៤ ២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥  ១.៧៤៨.៨៥៤  ៧.១២៦.៥៨០ 

បទព្យស្ម្មបផ្សងៗ ១៥ ៦៨.៦៦១.១៤៨ ២៧៧.៧៣៤.៣៤៤  ៨១៣.៨៩៩  ៣.៣១៦.៦៣៨ 

ពន្ធពនយាជាបទព្យស្ម្ម-សខុទ្ធ ២០ ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥  ៧៦.៤៣៩  ៣១១.៤៨៩ 

បទព្យសកម្មសរុប ២៦៨.៩៨១.៤៥០ ១.០៨៨.០២៩.៩៦៦ ១៩៧.៩១២.៨១៤ ៨០៦.៤៩៤.៧១៦ 

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

បបា្ប់បញ្ញ ើពីធនាគារបផ្សងៗ ១៦ ១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣  ៣២១.៨៤៣  ១.៣១១.៥១០ 

បបា្ប់បញ្ញ ើពីអតិថិជន ១៧ ១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ៤៨៨.៦៥៣.០៩៥ 

បំណខុ លភតិសនយា ១៨ ២.៥០៧.៤៣១ ១០.១៤២.៥៥៨  ១.៧២១.៤៧០  ៧.០១៤.៩៩០ 

បំណខុ លបផ្សងៗ ១៩ ៦១៤.១៦៨ ២.៤៨៤.៣១០  ៥១៣.៨៨៥  ២.០៩៤.០៨១ 

បំណខុ លពន្ធបលើបបា្ច់ំណូលចរន្ ២០ ៩៤.៥៣៧ ៣៨២.៤០២  ១៧៥.៨៣៨  ៧១៦.៥៤០ 

បំណុលសរុប ១៩៣.២៧៦.៧៩៥ ៧៨១.៨០៤.៦៣៦ ១២២.៦៤៧.៩០៦ ៤៩៩.៧៩០.២១៦ 

មូលធន

បដើមទខុន ២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០

បបា្ប់បមរុងតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦   ១.៤១០.៤៦៨   ៥.៧២៣.៧១០ 

ខាតបងប់ង្គរ (៤៩.៦៧១) (១៩៧.២៤០) (១.១៤៥.៥៦០)  (៤.៦៤៤.១៨៣)

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - ៣.៣៥២.៩៥៤  -   ៥.៦២៤.៩៧៣

មូលធនសរុប ៧៥.៧០៤.៦៥៥ ៣០៦.២២៥.៣៣០ ៧៥.២៦៤.៩០៨ ៣០៦.៧០៤.៥០០

បំណុល និងមូលធនសរុប ២៦៨.៩៨១.៤៥០ ១.០៨៨.០២៩.៩៦៦ ១៩៧.៩១២.៨១៤ ៨០៦.៤៩៤.៧១៦

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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របាយការណ៍ចំងណញឬខាតនិងចំណនូ លលមិ្ត
ងផសេងៗ

សបរាប់ចុងការិយបរិលចឆេទ

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០

សបរាប់ចុងការិយបរិលចឆេទ

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩

កំណត ់

សរា្្ល់

ដុោ្្រអាលមរិក ពាន់លរៀល ដុោ្្រអាលមរិក ពាន់លរៀល

(កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) (កំណត់សរា្្ល់ ២.៤)

ចំណូលការបបា្់ ២២ ៧.០២៨.៣៥៧ ២៨.៦៥៤.៦១១  ៥.២៣៩.៤៦៨  ២១.២៣០.៣២៤ 

ចំណ្យការបបា្់ ២៣ (៣.៤៩៤.២៣៩) (១៤.២៤៦.០១២)  (៨១៩.៩៨៥)  (៣.៣២២.៥៧៩)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ ៣.៥៣៤.១១៨ ១៤.៤០៨.៥៩៩ ៤.៤១៩.៤៨៣ ១៧.៩០៧.៧៤៥ 

ចំណូលបសវា្ម្ម និង្នបម 
បជើងសារ-សខុទ្ធ ២៤ ៣៩៣.៧៧៦ ១.៦០៥.៤២៥ ២៣៤.០៦៦ ៩៤៨.៤៣៧

ចំណូលបផ្សងៗ ២៥ ៧៣.៥៩៤ ៣០០.០៤៣  ៤០.៨៧៦  ១៦៥.៦៣០ 

ចំណូលបបតិ្បត្ិការសរុប ៤.០០១.៤៨៨ ១៦.៣១៤.០៦៧ ៤.៦៩៤.៤២៥  ១៩.០២១.៨១២

ចំណ្យបលើបខុគ្គលិ្ ២៦ (១.៣៦៦.៦៨៩) (៥.៥៧១.៩៩២) (៨០៩.២៩២) (៣.២៧៩.២៥២)

រលំស់បទព្យរូបី និងបទព្យអរូបី ២៧ (១.០៣២.២២១) (៤.២០៨.៣៦៥)  (៦៥៦.៨៨៦)  (២.៦៦១.៧០២)

ចំណ្យបបតិ្តបត្តិការបផ្សងៗ ២៨ (៩៦៧.៤១៨) (៣.៩៤៤.១៦២) (១.៦៧៧.៩៦៦) (៦.៧៩៩.១១៩)

ឱនភាពតនម្ននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ១០ (៤២.៦៧៤) (១៧៣.៩៨២)  (៨៤.៤៣៦)  (៣៤២.១៣៥)

បបាក់ចំលណញមុនបង់ពន្ធ ៥៩២.៤៨៦ ២.៤១៥.៥៦៦  ១.៤៦៥.៨៤៥  ៥.៩៣៩.៦០៤ 

ចំណ្យពន្ធបលើបបា្ច់ំណូល ២០ (១៥២.៧៣៩) (៦២២.៧១៧)  (៣២៦.៦៣៨)  (១.៣២៣.៥៣៧)

ចំលណញសុទ្ធកនែខុងការិយបរិលចឆេទ ៤៣៩.៧៤៧ ១.៧៩២.៨៤៩  ១.១៣៩.២០៧  ៤.៦១៦.០៦៧ 

ចំណូល/(ខាត) លម្អតិបផ្សងៗ

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (២.២៧២.០១៩) -  ៤.២៥១.៣៦៦ 

ចំណូលលម្ិតសរុបសបរាប់ 

ការិយបរិលចឆេទ ៤៣៩.៧៤៧ (៤៧៩.១៧០) ១.១៣៩.២០៧  ៨.៨៦៧.៤៣៣ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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របាយការណ៍បដបមបបមរួលមនូលធន

បដើមទខុន ទខុនបបមរុងបទប្ញ្្ញ ត្តិ ខាតបងប់ង្គរ

លបម្អៀង 

ពីការប្ូរ 
រូបិយបណ័ណ សរខុប

ដុោ្្រអាលមរិក ពាន់លរៀល ដុោ្្រអាលមរិក ពាន់លរៀល ដុោ្្រអាលមរិក ពាន់លរៀល ពាន់លរៀល ដុោ្្រអាលមរិក ពាន់លរៀល

(កំណត់សរា្្ល់ 

២.៤)

(កំណត់សរា្្ល់ 

២.៤)

(កំណត់សរា្្ល់ 

២.៤)

(កំណត់សរា្្ល់ 

២.៤)

(កំណត់សរា្្ល់ 

២.៤)

សមតុល្យលៅ 

ផថងៃទី១ ផខមករា  

ឆ្្ំ២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ១.៤១០.៤៦៨ ៥.៧២៣.៧១០ (១.១៤៥.៥៦០) (៤.៦៤៤.១៨៣) ៥.៦២៤.៩៧៣ ៧៥.២៦៤.៩០៨ ៣០៦.៧០៤.៥០០

ចបំណញសខុទ្្ធ នាខុង 
ការយិបរបិចឆេទ - - - - ៤៣៩.៧៤៧ ១.៧៩២.៨៤៩ - ៤៣៩.៧៤៧ ១.៧៩២.៨៤៩

បផទារបៅទខុនបបមរុង 

តាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ 

(្ំណតស់មា្គ ល់ 

១០) - - (៦៥៦.១៤២) (២.៦៥៤.០៩៤) ៦៥៦.១៤២ ២.៦៥៤.០៩៤ -  -    -   

លបម្អៀងពីការប្ូរ 
រូបិយបណ័ណ  -    -    -    -    -    -   (២.២៧២.០១៩) - (២.២៧២.០១៩)

សមតុល្យលៅផថងៃ 

ទី៣១ ផខធនែនូ 

ឆំ្្២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ៧៥៤.៣២៦ ៣.០៦៩.៦១៦ (៤៩.៦៧១) (១៩៧.២៤០) ៣.៣៥២.៩៥៤ ៧៥.៧០៤.៦៥៥ ៣០៦.២២៥.៣៣០

សមតុល្យលៅ 

ផថងៃទី១ ផខមករា  

ឆ្្ំ២០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ៤២០.១៣៩ ១.៦៨៨.១១៩ (១.២៩៤.៤៣៨) (៥.២២៤.៦៥៩) ១.៣៧៣.៦០៧ ៧៤.១២៥.៧០១ ២៩៧.៨៣៧.០៦៧

ចបំណញសខុទ្្ធ នាខុង 
ការយិបរបិចឆេទ - - - - ១.១៣៩.២០៧ ៤.៦១៦.០៦៧ - ១.១៣៩.២០៧ ៤.៦១៦.០៦៧

បផទារបៅទខុនបបមរុង 

តាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ 

(្ំណតស់មា្គ ល់ 

១០) - - ៩៩០.៣២៩ ៤.០៣៥.៥៩១ (៩៩០.៣២៩) (៤.០៣៥.៥៩១) - - -

លបម្អៀងពីការប្ូរ 
រូបិយបណ័ណ - - - - - - ៤.២៥១.៣៦៦ - ៤.២៥១.៣៦៦

សមតុល្យលៅផថងៃ 

ទី៣១ ផខធនែនូ 

ឆំ្្២០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០ ១.៤១០.៤៦៨ ៥.៧២៣.៧១០

 

(១.១៤៥.៥៦០)

 

(៤.៦៤៤.១៨៣) ៥.៦២៤.៩៧៣ ៧៥.២៦៤.៩០៨ ៣០៦.៧០៤.៥០០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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របាយការណ៍លំហនូរសាច់បបា្់
សបមាបច់ខុងការយិបរបិចឆេទ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

សបមាបច់ខុងការយិបរបិចឆេទ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

្ំណត ់

សមា្គ ល់

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤) (្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពបបតិបត្ិការ
បបាក់ចំលណញមុនបង់ពន្ធ ៥៩២.៤៨៦ ២.៤១៥.៥៦៦  ១.៤៦៥.៨៤៥  ៥.៩៣៩.៦០៤ 

និយត័្ម្មសបមាប៖់
រលំស់បទព្យរូបី និងរលំស់បទព្យអរូបី ២៧ ១.០៣២.២២១ ៤.២០៨.៣៦៥  ៦៥៦.៨៨៦ ២.៦៦១.៧០២
ចំណូលការបបា្់ ២២ (៧.០២៨.៣៥៧) (២៨.៦៥៤.៦១១)  (៥.២៣៩.៤៦៨)  (២១.២៣០.៣២៤) 

ចំណ្យការបបា្់ ២៣ ៣.៤៩៤.២៣៩ ១៤.២៤៦.០១២  ៨១៩.៩៨៥  ៣.៣២២.៥៧៩
ការខាតបងឱ់នភាពតនម្សខុទ្ធននឧប្រណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ ១០ ៤២.៦៧៤ ១៧៣.៩៨២  ៨៤.៤៣៦ ៣៤២.១៣៥
ការលខុបបចាលបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ ១៣ - -  ៩៥២ ៣.៨៥៨
ការខាតបង់កនែខុងបបតិបត្ិការមុន 
បផបមបបមរួលទុនបង្ិល (១.៨៦៦.៧៣៧) (៧.៦១០.៦៨៦)  (២.២១១.៣៦៤) (៨.៩៦០.៤៤៦)

បផបមបបមរួលទុនបង្ិលសុទ្ធ៖
បបញ្ញ ើជាមយួធនាគារបផ្សងៗ ១២.៨៣២.៤៣៣  ៥២.៣១៧.៨២៩ (១៨.០៥៨.០៨១) (៧៣.១៧១.៣៤៤)

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន (៦.៨២៥.៤១៧) (២៧.៨២៧.២២៥) (៣១.៦២៤.១៣៧) (១២៨.១៤១.០០៣)

បបា្ប់បញ្ញ ើតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ ៣.០២១.២៥០ ១២.៣១៧.៦៣៦ (១៣.៨៦៩.៨៩១) (៥៦.២០០.៧៩៨)

បទព្យស្ម្មបផ្សងៗ (៥៣៥.៦៩៩) (២.១៨៤.០៤៥)  (១១៦.៥១៤) (៤៧២.១១៥)

បបា្ប់បញ្ញ ើពីធនាគារបផ្សងៗ ១៥.៣៥៨.៦៥៧ ៦២.៦១៧.២៤៥  (៩០២.២៥៧) (៣.៦៥៥.៩៤៥)

បបា្ប់បញ្ញ ើពីអតិថិជន ៥២.៧១៤.០១៤ ២១៤.៩១៥.០៣៦ ១០២.៧៥០.៤០៨ ៤១៦.៣៤៤.៦៥៤
បំណខុ លបផ្សងៗ ១០០.២៨៣ ៤០៨.៨៥៤  ៤០១.៨៦៨ ១.៦២៨.៣៦៩
សាច់បបាក់សុទ្ធបានពីកម្មភាពបបតិបត្ិការ  ៧៤.៧៩៨.៧៨៤ ៣០៤.៩៥៤.៦៤៤ ៣៦.៣៧០.០៣២ ១៤៧.៣៧១.៣៧២ 

ការបបា្ប់ដលបានទទួល  ៤.៤១៣.៣៤៩  ១៧.៩៩៣.២២៤  ៥.២០១.៣៩៥ ២១.០៧៦.០៥៣ 

ការបបា្ប់ដលបានបង់ (១.៦២០.៣០០) (៦.៦០៥.៩៦៤)  (៣៥៦.៩៦៩) (១.៤៤៦.៤៣៩)

ពន្ធបលើបបា្ច់ំណូលបដលបានបង់ (២៧៦.៨៥៣) (១.១២៨.៧៣០)  (៥២.០៧៩) (២១១.០២៤)

ពន្ធអប្រមាបដលបានបង់ - -  (៣.៦៥៨) (១៤.៨២២)

សាច់បបាក់សុទ្ធលបបើកនែខុងសកម្មភាពបបតិបត្ិការ  ៧៧.៣១៤.៩៨០  ៣១៥.២១៣.១៧៤  ៤១.១៥៨.៧២១ ១៦៦.៧៧៥.១៤០

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពវិនិលោគ
ការទិញបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ ១២ & ១៣ (៣.២៧៧.២៤៤) (១៣.៣៦១.៣២៤)  (១.៨៨២.០៣០)  (៧.៦២៥.៩៨៦)

បខុបរបបទានសបមាបក់ារវនិិបោគបពលអនាគត ១៥ (៤៧.៣០០.០០០)  (១៩២.៨៤២.១០០)  - -

ការទូទាតម់ខុនដល់មាចេ ស់ភាគហ៊ខុន ១៥ (២០.០០០.០០០) (៨១.៥៤០.០០០)  - -

ការទិញការវនិិបោគបផ្សងៗ ១១  ៦៣៥.៧២៦  ២.៥៩១.៨៥៥  ៥០.៤៦៧ ២០៤.៤៩២
សាច់បបាក់សុទ្ធលបបើកនែខុងសកម្មភាពវិនិលោគ (៦៩.៩៤១.៥១៨)  (២៨៥.១៥១.៥៦៩)  (១.៨៣១.៥៦៣) (៧.៤២១.៤៩៤)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
ការទូទាតប់ំណខុ លភតិសនយា ១៨ (២៩១.៤៥៩) (១.១៨៨.២៧៨)  (២១៣.១១៨)  (៨៦៨.៤៥៦) 

បផបមបបមរួលសាច់បបាក់សុទ្ធ ៧.០៨២.០០៣  ២៨.៨៧៣.៣២៧ ៣៩.១១៤.០៤០  ១៥៨.៤៨៥.១៩០  

សាចប់បា្ប់ដើមបគា ៦១.៣១៦.៣៨៦  ២៤៩.៨៦៤.២៧៣ ២២.២០២.៣៤៦ ៨៩.២០៩.០២៦   

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (២.០៦៦.១១៧) - ២.១៧០.០៥៧
សាច់បបាក់ចុងបគា ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ២៧៦.៦៧១.៤៨៣  ៦១.៣១៦.៣៨៦ ២៤៩.៨៦៤.២៧៣

ព័ត៌រានបផន្មលលើសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទានមិនផមនសាច់បបាក់៖

្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារបានទទួលសិទ្ធិបបបើបបាស់បលើបទព្យស្ម្មបដលមានតនម្បស្មើនរឹង ៩៥៤.៧៥៦ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ 
១.៥៣៨.១០៣ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ) ដូចបានបង្ហា ញបៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ១៤។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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១. ពត័ម៌ានទូបៅ
ធនាគារ ប៊.ីអាយ.សខុី (បខមបូឌា) បបង៊ ម.្ បៅកាតថ់ា ("ធនាគារ") បតរូវបានបបង្កើតប�ើងបៅ្នាខុងបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាបៅនថងៃទី១៤ បខវចិឆេកិា ឆ្នា ២ំ០១៧ 
បបកាមបលខចខុះបញ្ជ ី ០០០២៩២០០ បហើយបានចាបប់ផ្តើមបបតិបត្តិការបនាទា បព់ីទទួលបានអាជ្ាបណ័ណ ពីធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា បៅនថងៃទី១៨ បខ្្្កដា 
ឆ្នា ២ំ០១៨ ។

ស្ម្មភាពចម្ងៗរបស់ធនាគាររមួមានបបតិបត្តិការអាជីវ្ម្មធនាគារជាមូលដាឋា ន និងការផ្តល់បសវាហិរញ្ញ វត្ខុោ្ព់ន័្ធបៅ្នាខុង បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។

ការោិល័យបដលបានចខុះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារបចចេខុប្ននាមានទីតាងំបៅផទាះបលខ៤៦២ ផ្ូវ៩៣ សង្្ក តទ់បន្បាសា្ ់ ខណ្ចំការមន រាជធានីភនាបំពញ 
បពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា។ បចចេខុប្ននាបនះ ធនាគារមានសាខាមយួបៅបខត្តបពះសីហនខុ។

ធនាគារ មាននិបោជិតចំនួន ៩៤ នា្ ់បៅនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ និបោជិតមានចំនួន ៥០ នា្)់ ។

ការរីករាលោលផនជំងឺកូវីដ១៩ និងបបព័ន្ធអនុលបគាះពន្ធ អីុប៊ីលអ
វរីខុសបបបភទថ្មី ្ូរ ៉ាូណ្ (“្ូវដី-១៩”) បតរូវបាន្ំណតថ់ាជាជមងៃរឺាតតបាតជាស្ល បដលបានរ ី្ រាលដាលបៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជាចាបត់ាងំ ពីបខម្រា 
ឆ្នា ២ំ០២០។ ចាបត់ាងំពីបពលបនាះម្បបបទស្ម្ខុជាបបឈមមខុខនរឹងហានិភយ័ននការរ ី្ រាលដាលបបន្មបទៀតបដលបណ្្ល ឱ្យមានការរខំានបៅដល់
ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម និងបសដឋា្ិចចេជាតិ។ 

បៅអំ�ខុងបពលននការរ ី្ សាយភាយខ្ាងំននវរីខុស ្ូវដី១៩ បៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា ស្ានការណ៍ដអ៏ាប្្ប់នះបានជះឥទ្ធិពលដល់ ការផ្គតផ់្គងនូ់វ
 វត្ខុធាតខុបដើម សបមាបប់រាងចប្កាតប់ដរបៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា បហើយបរាងចប្មយួចំនួនបានបិទជាបបណ្្ះអាសននា ចាបត់ាងំពីបខមនីា ដល់បខឧសភា 

ឆ្នា ២ំ០២០។ វស័ិយបផ្សងៗបទៀតដូចជា សណ្ឋា គារ និងបទសចរណ៍ ្ទ៏ទួលរងនូវផលប៉ាះោល់ផងបដរ បដាយសារបតការបហាះបហើរបដលមាន្ំណត ់
វាបានជះឥទ្ធិពលដល់វស័ិយបទសចរណ៍ជា ស្លផងបដរ។ 

បៅបខ ខ្ុមភាៈ ឆ្នា ២ំ០២០ គណ្ម្មការសហភាពអឺរ ៉ាខុប បានសបបមចដ្បផន្ា មយួចនំនួជាបបណ្្ះអាសននានូវការអនខុបបគាះពន្ធដល់្ម្ខុជា ្ នាខុងការបធវើោណិជ្្ជ ម្ម
 អវីៗបគបោ់៉ា ងបលើ្បលងបតអាវខុធ បៅកាតថ់ា (អខុីប៊បីអ) របស់សហភាពអខុឺរ ៉ាខុប បហើយបានសបបមចដ្នូវការ អនខុបបគាះពន្ធបនះទាងំបសរុងបៅនថងៃទី១២ 
 

បខសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ បលើ្បលងបតចប្ភពអងប់គ្ស និងបអៀ�ងដ់ខ៏ាងបជើង បដលបាន សបបមចឱ្យមានបគាលនបោបាយោណិជ្្ជ ម្មឯ្រាជ្យបដាយប�្ 
ជាមយួនរឹង្ម្ខុជាចាបពី់នថងៃទី១ បខម្រា ឆ្នា ២ំ០២១។

បៅនថងៃទី២៧ បខមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជាបានបចញផសាយសារាចរបណនាសំ្ីអំពីផលប៉ាះោល់ពីការរ ី្ រាលដាលននជំងឺ ្ូវដី-១៩ 
 ន្ាខុងបគាលបំណងរ្សាស្ិរភាពហិរញ្ញ វត្ខុ គាបំទដល់ស្ម្មភាពបសដឋា្ិចចេ និងកាតប់ន្យបនទាខុ្របស់អនា្ខចេីបដល្ំពខុងបបឈម នរឹងការលំបា្្នាខុងការទូទាត់

សងបត�បម់្វញិ បដាយសារបតការធ្ា្ច់ខុះននបបភពចណូំលសំខាន់ៗ ។ ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជាបាន បធវើការបណនាបំៅកានធ់នាគារ និងបគរឹះស្ានហរិញ្ញ វត្ខុ
 ឱ្យយ្ចិត្តទខុ្ដា្ប់ៅបលើអតិថិជន បដលបបឈម និងផលប៉ាះោល់ពិតបបា្ដ បហើយនិងអនខុញ្្ញ តឱ្យបធវើឥណទានបរៀបចំប�ើងវញិសបមាបស់ហបគាស
 បដលរងផលប៉ាះោល់ ពិតបបា្ដ។

្នាខុងបខបមសា ឆ្នា ២ំ០២១ បោងតាមអនខុសានរ៍បស់រាជរដាឋា ភបិាល រាជធានីភនាបំពញ បខត្តបពះសីហនខុ រមួទាងំតំបនម់យួចំនួននន បខត្តបសៀមរាបគឺ
 

បតរូវបានដា្ជ់ាតំបនបិ់ទខទាប។់ ជាលទ្ធផលការោិល័យ្ណ្្ត លរបស់ធនាគារបៅ ន្ាខុងប រ្ុងភនាបំពញ និងសាខាបៅ បខត្តបពះសីហនខុបានដា្់្ បមតិ
 បបតិបត្តិការរបស់ពួ្បគបដាយមានបខុគ្គលិ្បសទាើរបតទាងំអស់បដលបធវើការពីផទាះ។ គិតបតរឹមកាលបរបិចឆេទ ននការបចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុការោិល័យ

 ្ណ្្ត ល និងសាខាបានចាបប់ផ្តើមបបតិបត្តិការរបស់ខ្ួនប�ើងវញិបហើយ។

គិតបតរឹមកាលបរបិចឆេទននការបចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ការផទាខុះប�ើងបៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជាបៅអាចបគបប់គងបាន បដាយមាន្ម្មវធិី ចា្វ់ា៉ា ្សំ់ាង

 ជាតរិបស់ខ្ួន និងអន្តរាគមនពី៍រដាឋា ភបិាលឱ្យបានទានប់ពលបវោតាមរយៈបទប្ញ្ញត្តបិបនម្បដើម្ទីបស់ា្ក តក់ារ រ ី្ រាល ដាលននវរីខុសបនះបៅ្នាខុងបបបទស្ម្ខុជា។

្ំណត់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ុ

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ



44

្នាខុងអំ�ខុងបពលមានបរាគរាតតបាតធនាគាររ្សាទំនា្ទ់ំនងបទៀងទាតជ់ាមយួអតិថិជន និងបណនានូំវគំនិតផ្តួចបផ្តើមបផ្សងៗបដើម្ផី្តល់ជំនួយ ភ្ាមៗ 
ដល់អតិថជិនរបស់ខួ្ន។ គនំតិផ្តួចបផ្តើមទាងំបនះរមួមានការដា្ឱ់្យបបបើបបាស់នូវ្បមតិននការដ្បបា្ក់ានប់តខស់្ តាមរយៈ ការដ្ បបា្ត់ាមមា៉ា សខុីនATM 
បដាយបបបើបបាស់ QR និងបានអនខុញ្្ញ តឱ្យមានការបណនាអំំពីការទូទាតប់បា្សំ់ណងភ្ាមៗតាមរយៈ អខុីបមល។ ធនាគារបានចាតវ់ធិានការបដើម្កីាត់

 បន្យការរខំានដល់អាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន។ ជារមួគណៈបគបប់គងបានវាយតំនលបលើ បបតិបត្តិការ របស់ធនាគារបដលមនិបានរងផលប៉ាះោល់ធងៃនធ់ងៃរពីការរ ី្
រាលដាលននជមងៃ ឺCovid-១៩ ។

គណៈបគប់បគងក៏បានកំណត់នូវ្លប៉ះពាល់ផនជំងឺកូវីដ-១៩ លោយ៖

 ្).  ពិចារណ្ពីផលប៉ាះោល់បលើផលិតផល ន្ាខុងបសរុ្សរខុប្នាខុងការ្ំណតភ់ាពធងៃនធ់ងៃរ និងលទ្ធភាពននបសណ្រយី៉ាូពីការ ធ្ា្ច់ខុះននបសដឋា្ិចចេបដល

 បតរូវបានបបបើបដើម្បីា៉ា នស់ា្ម នការខាតបងឥ់ណទានបដលបា៉ា នស់ា្ម នទខុ្ (ECL) ។

 ខ). ចាតវ់ធិានការចាបំាចទ់ាងំអស់បដើម្ធីានាថាធនាគារបៅបតបបើ្ចំហសបមាបអ់ាជីវ្ម្ម និងបជៀសវាងការរខំានដល់ ដំបណើ រការអាជីវ្ម្ម។

 គ). ធានាឱ្យបានថាបខុគ្គលិ្ទាងំអស់បបកានខ់ា្ជ បនូ់វវធិានការរបស់ធនាគារ្នាខុងការទបស់ា្ក តក់ាររ ី្ រាលដាលននជមងៃ ឺCovid-១៩ ។

២.  គបបមាងននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ និងមូលដាឋា នននការបរៀបចំ និងការបង្ហា ញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
២.១. របាយការណ៍ផដលអនុលោមតាមស្ង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ខុអន្រជាតិផនកម្ខុជា

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបតរូវបានបរៀបចបំ�ើងបដាយអនខុបោមតាមស្តងដ់ាររបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហរិញ្ញ វត្ខុអន្តរជាតិនន្ម្ខុជា (បៅ កាតថ់ា “CIFRSs”)។ 
CIFRSs ដូចគានា បៅនរឹងស្តងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុអន្តរជាតិ (“IFRSs”) បដលបានបចញផសាយបដាយ ប រ្ុមបបរ្ឹ សា ស្តងដ់ារគណបនយ្យអន្តរជាតិ 
(“IASB”) ពីបបោះIFRSs បតរូវបានអនខុមត័បដាយប្រុមបបរឹ្សាគណបនយ្យជាតិ (“NAC”) បដាយគា្ម នការ ប្បបបបៅបលើCIFRSsប�ើយ។

២.២. មូលោ្្នផនការលរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បដលបានបង្ហា ញជាបបា្ដ់ខុោ្រអាបមរ ិ្  (“USD”) បតរូវបានបរៀបចំប�ើងបបកាមអនខុសាសស្ត នថ្បដើមបបវត្តិសាសស្ត 
និងបានបរៀបចំប�ើងបដាយអនខុបោមតាម CIFRSs។

នថ្បដើមបបវត្តសាសស្ត ជាទូបៅបផ្អ្បៅបលើតនម្សមបសប បដលបានផ្ល់ឱ្យបៅ្នាខុងការបដាះដូរទំនិញ និងបសវា្ម្ម។

តនម្សមបសប គឺជាតនមប្ដលនរឹងបតរូវទទលួបានពីការល្ប់ទព្យស្ម្ម ឬបានទូទាតប់ដើម្បីផទារបណំខុ លបៅ្នាខុងបបតបិត្តកិារសមបសប រវាងអន្ា ចូលរមួទផីសារ
 បៅកាលបរបិចឆេទននការវាស់បវង បដាយមនិគិតថាតនម្បនាះអាចតាមដានបានបដាយ ទ្ា ល់ ឬបតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម ន បដាយបបបើបបាស់បបចចេ្បទសវាយតនម ្

បផ្សងបទៀត។ 

្នាខុងការបា៉ា នស់ា្ម នតនម្សមបសបននបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល ធនាគារគិតពី ល្្ណៈននបទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល បបសិនបបើអនា្ចូលរមួទីផសារបដលគិត
 ពីល្្ណៈទាងំបនាះបៅបពលបដល្ំណតត់នម្ននបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបៅកាលបរបិចឆេទនន ការវាស់បវង។ តនម្សមបសបសបមាបក់ារវាស់បវង និង/ឬ 

្នាខុងបគាលបំណងដា្ប់ង្ហា ញបៅ្នាខុង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរមួបតរូវបាន ្ំណតជ់ាមូលដាឋា ន។

បបនម្ពីបនះបទៀត ្ នាខុងបគាលបណំងននការបធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ការវាស់បវងននតនមស្មបសប គឺបតរូវបានបធវើចណំ្តថ់ានា ្ប់ៅជា ្ បមតិទី១ ្ បមតិទី២ 
និង្បមតិទី៣ បផ្អ្បៅបលើ្បមតិននធាតខុចូលបដើម្វីាស់បវងតនម្សមបសបបដលអាចតាមដានបាន រួមទាំង ធាតខុចូលសំខាន់ៗបដើម្វីាស់បវង

 តនម្សមបសបទាងំអស់បដលបានពិពណ៌នាដូចខាងបបកាម៖

•  ្ បមតិទី១ ធាតខុចូលបតរូវបានដា្ត់នម ្(មនិបានបធវើនិយត័្ម្ម) បៅ្នាខុងទីផសារស្ម្មរបស់បទព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល បដលសហបគាសអាចទទួល
បានបៅកាលបរបិចឆេទននការវាស់បវង

•  ្ បមតិទ២ី ធាតខុចូលបបរៅពធីាតខុចូលបដលបានដា្ត់នម្បដាយរមួបញចេូ លបៅ ន្ាខុង្បមតិទី១ បដលអាចតាមដានបាន បៅបលើបទព្យស្ម្ម ឬបណំខុ ល 
មនិថាបដាយ ទ្ា ល់ ឬបដាយបបបោល និង

• ្បមតិទី៣ ធាតខុចូល គឺជាធាតខុចូលទាងំឡាយណ្បដលមនិអាចតាមដានបានរបស់បទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល។

២.៣ មូលោ្្នផនការបរ្្ញ

គណៈបគបប់គងបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដាយបផ្្អ បលើលទ្ធភាពននការទូទាតស់ងបណំខុ ល។ ពត័ម៌ានអពំបីទព្យសម្ត្តរិយៈបពលខ្ ីនងិ រយៈបពលបវង 
និងបំណខុ លគឺបតរូវបានបង្ហា ញបៅ្នាខុងបផនា្ការបគបប់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ខុ។ ការវនិិបោគបផ្សងៗ បទព្យស្ម្មអរូបី បទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ បទព្យស្ម្ម
បដលមានសិទ្ធិបបបើបបាស់ និងពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្មគឺជាបទព្យស្ម្មរយៈបពលបវង។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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រូបិយប័ណ្ណលគាល និងរូបិយប័ណ្ណសបរាប់បរ្្ញ
រូបិយវត្ខុជាតិននបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា គឺបខ្មរបរៀល (“KHR”)។ ប៉ាខុបន្តបដាយសារធនាគារមានបបតិបត្តិការអាជីវ្ម្ម និងការរ្សា្ំណតប់តាគណបនយ្យ

 បឋមជាដខុោ្រអាបមរ ិ្  គណៈបគបប់គងបាន្ំណតយ់្រូបិយបណ័ណ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ជារូបិយបណ័ណ របស់ធនាគារ សបមាបប់គាលបំណងននការវាស់បវង 
និងបង្ហា ញ បបោះវាបាន្្ខុះបញ្ចេ ំងពីបពរឹត្តិការណ៍ននស្ានភាពបសដឋា្ិចចេ និងស្ានការណ៍ របស់ធនាគារ។

បបតិបត្តិការជារូបិយប័ណណ បរបទសបបរៅពីដខុោ្រអាបមរ ិ្  បតរូវបានបូ្របៅជាដខុោ្រអាបមរ ិ្  បដាយបបបើបបាស់អបតាប្តូរបបា្់ទូបៅបៅកាលបរបិចឆេទ

 ននបបតបិត្តកិារបនាះ។ បទព្យស្ម្ម ឬបណំខុ ល បដលគិតជារបិូយបណ័ណ បបរៅពីដខុោ្រអាបមរ ិ្  បៅកាលបរបិចឆេទនន របាយការណ៍ បតរូវបានប្ូរបៅជាដខុោ្រអាបមរ ិ្
 បដាយបបបើបបាស់អបតាប្តូរបបា្ន់ាកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍បនាះ។ ភាពលបម្អៀងពីការប្តូររូបិយបណ័ណ  បដលបានប ើ្តប�ើងពីការប្ូរបបា្ប់តរូវបានទទួល

សា្គ ល់បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អតិ។

ការប្តូររូបិយបណ័ណ ពីបបា្ដ់ខុោ្រអាបមរ ិ្  បៅជាបខ្មរបរៀល បានបង្ហា ញបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ គឺ្នាខុងបគាលបំណង បដើម្អីនខុបោម តាមចបាបស់្តីពី

 
គណបនយ្យ និងសវន្ម្មនន្ម្ខុជា (បខបមសា ឆ្នា ២ំ០១៦) បពមទាងំបតរូវបានបធវើប�ើង បដាយបបបើបបាស់អបតាប្តូរបបា្ ់ជាផូ្វការបដលបានបង្ហា ញជាបបា្ប់រៀល

 បដាយបោងបៅតាមអបតាប្តូរបបា្់្ នាខុង ១ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដូចបដលបានបបកាសបដាយ ធនាគារជាតនិន្ម្ខុជា នងិអគ្គនាយ្ដាឋា នពន្ធដារ (“GDT”) សបមាប់
 ការយិបរបិចឆេទបដលបានបញចេបគិ់តបតរឹមនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ និង ឆ្នា ២ំ០១៩ មានដូចខាងបបកាម ៖

ឆ្្ំ២០២០ ឆ្នា ២ំ០១៩

អបតាបិទ ៤.០៤៥ ៤.០៧៥

អបតាមធ្យម ៤.០៧៧* ៤.០៥២

* អបតាមធ្យមបតរូវបាន្ំណតប់ដាយការបបបើបបាស់អបតាប្ូរបបា្ប់បចានំថងៃ បដលបានបចញផសាយធនាគារជាតិនន្ម្ខុជាចាបព់ីបខម្រា ដល់បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ 
បដាយអនខុបោមតាមបសច្្ីបណនាបំលខ ២៧៦១៧ បដលបានបចញផសាយបដាយអគ្គនាយ្ដាឋា នពន្ធដារ។
 
ការបូ្ររបិូយបណ័ណ ទាងំបនះមនិបមនជាមលូដាឋា នបតរូវបានប្បសាយថាចនំនួទរ្ឹ បបា្ដ់ខុោ្រអាបមរ ិ្  បតរូវបាន ឬគរួបតរូវបានបៅជា បបា្ប់រៀលបៅនថងៃអនាគត

 
តាមអបតាបដលបានបង្ហា ញបនះ ឬអបតាប្ូរបបា្ប់ផ្សងបទៀតបទ។

២.៤ ការបង្គត់ចំនួន

ចំនួនទរឹ្បបា្ប់ៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានបង្គតប់ៅចំនួនបបា្ដ់ខុោ្រអាបមរ ិ្  (“USD”) និងបខ្មរោនប់រៀល (“KH’០០០”) បដលជិតបំផខុត។

២.៥ មូលោ្្នផនការោក់បញចេនូលគា្្

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរមួមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់សានា ្ក់ារ្ណ្្ល និងសាខាបនាទា បព់ីការលខុបបចាលសមតខុល្យ និង បបតិបត្តិការសំខាន់ៗ  
របស់អន្តសាខាទាងំអស់។

៣.  ស្តងដ់ារថ្មី វបិសាធន្ម្ម និងការប្បសាយបៅបលើស្តងដ់ារបដលមានបសាបប់តមនិទានប់ានអនខុវត្ត 
បដាយធនាគារ

ស្ងដ់ារថ្មី ការបធវើវបិសាធន្ម្មស្ងដ់ារ និងការប្បសាយមយួចំនួន បានចូលជាធរមាន សបមាបក់ារយិបរបិចឆេទបដលចាបប់ផ្តើម បនាទា បពី់នថងៃទី១ បខម្រា 
ឆ្នា ២ំ០២១ បដលការអនខុវត្តមខុនកាល្ំណតប់តរូវបានអនខុញ្្ញ ត ប៉ាខុបន្តធនាគារ មនិបានអនខុវត្តស្តងដ់ារមខុនកាល្ំណត់្ នាខុងការបរៀបចំ របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ខុបនះបៅប�ើយបទ។

 ស្តងដ់ារបដលបានបធវើវបិសាធន្ម្មខាងបបកាមបនះ មនិបតរូវបានរពំរឹងថានរឹងមានផលប៉ាះោល់ជាសារវន្តបៅបលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារបទ៖
• ការប្បសាយបៅបលើបគាលនបោបាយគណបនយ្យ (ការបធវើវបិសាធន្ម្មបលើ ស.គ.អ.្ ១)
• និយមនយ័ការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យ (ការបធវើវបិសាធន្ម្មបលើ ស.គ.អ.្ ៨) និង 
•  សម្ទានការជួលបដលទា្ទ់ងនរឹង ្ូវដី ១៩ បដលហួសពីនថងៃទី៣០ បខមថិខុនា ឆ្នា ២ំ០២១ (ការបធវើវបិសាធន្ម្មចំបោះស.រ.ហ.អ.្ ១៦)

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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៤. បសច្្ីសបង្បបលើបគាលនបោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ
បគាលនបោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗបដលបតរូវបានបបបើ ន្ាខុ ងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាំងបនះបតរូវបានសបង្បដូចខាងបបកាម។ 

 
បគាលនបោបាយគណបនយ្យទាងំបនះបតរូវបានបបបើបបាស់បគបប់ពលបវោបដលបានបង្ហា ញបៅ ន្ាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំបនះ បលើ្បលងបតមានការ
បញ្្ជ ្ប់ផ្សងពីបនះ។

៤.១ បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

ការទទួលសា្្ល់ និងការវាស់ផវងដំបូង
ធនាគារទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដបំងូនូវឥណទាន បបា្់្ មចេ ីនិងបខុបរបបទានផល់្ដល់អតថិជិន បបា្ប់បញ្ញ ើពធីនាគារបផ្សង បណំខុ ល ភតិសនយា បទព្យស្ម្មបផ្សងៗ 
នងិបំណខុ លបផ្សងៗបៅកាលបរបិចឆេទបដលប្ើតមានបបតបិត្តកិារ។ រាល់បទព្យស្ម្ម និងបណំខុ ល ហរិញ្ញ វត្ខុបផ្សងបទៀតបតរូវបានទទលួសា្គ ល់បៅកាលបរបិចឆេទ 
បដលធនាគារក្ាយជាភាគី្ិចចេសនយា។

បទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ ឬបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានវាស់បវងដំបងូតាមតនមស្មបសប (សបមាបស់មាសធាតខុបដលមនិបតរូវបានវាស់បវង តាមចបំណញ ឬខាត 
“FVTPL”) បូ្នរឹងនថ្បបតិបត្តិការបផ្សងបទៀត បដលោ្ព់ន័្ធបដាយ ទ្ា ល់បៅនរឹងបបតិបត្តិការទិញបចញផសាយ បទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុទាងំបនាះ។

ការលធ្ើចំណាត់ថ្្ក់
បៅ្នាខុងការទទួលសា្គ ល់ដំបូង បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់ាមការវាស់បវង រលំស់នថ្បដើម តនម្សមបសបតាមចំណូលលម្អតិ បផ្សងៗ FVOCI 
ឬ FVTPL។

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានវាស់បវងតាមរលំស់នថប្ដើម បបសិនបបើវាបំបពញបៅនរឹងល្្ខណ្ដូចខាងបបកាមបហើយមនិបតរូវបាន្ំណតជ់ា FVTPL បនាះបទ៖

• បទព្យស្ម្មបដលមានបៅ្នាខុងគំរូអាជីវ្ម្ម ្នាខុងបគាលបំណងរ្សាទខុ្បដើម្កីារបបមូលសាចប់បា្ត់ាម្ិចចេសនយា និង

•  ល្ខ្ណ្្ចិចេសនយារបស់បទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ ផ្តល់នូវកាលបរបិចឆេទជា្ោ់្ច់បំោះលំហូរទរ្ឹ បបា្ប់ដលសបមាបទូ់ទាតប់តបបា្ប់ដើម និងការបបា្ ់
(“SPPI”) ។

ឧប្រណ៍បំណខុ ល បតរូវបានវាស់បវងបៅ FVOCI លខុះបតាបតវាបានបំបពញនរឹងល្្ខណ្ទាងំពីរដូចខាងបបកាម បហើយមនិបតរូវបាន្ំណតជ់ា FVTPL 
បនាះបទ៖

•  បទព្យស្ម្មបដលមានបៅ្នាខុងគំរូអាជីវ្ម្ម ្នាខុងបគាលបំណងរ្សាទខុ្បដើម្កីារបបមូលសាចប់បា្ត់ាម្ិចចេសនយា និងល្ ់ បទព្យស្ម្ម
 ហិរញ្ញ វត្ខុ និង

•  ល្្ខណ្្ិចចេសនយារបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ផ្តល់នូវកាលបរបិចឆេទជា្ោ់្ ់ ចំបោះលំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលសបមាបទូ់ទាតប់តបបា្ប់ដើម 
និងការបបា្ ់(“SPPI”) ។

សបមាបក់ារទទួលសា្គ ល់ការវនិិបោគបលើមូលធនជាបលើ្ដំបូង បដលមនិបតរូវបានកានក់ាបស់បមាបជួ់ញដូរបជើងសាធនាគារបតរូវបតបបជើសបរ ើសការ
 បង្ហា ញការបបបបបរួលនាបពលបនាទា បត់ាមរយៈលទ្ធផលលម្អតិបផ្សងៗ។ ការបបជើសបរ ើសបនះបធវើប�ើងបដាយបផ្អ្បលើការវនិិបោគនីមយួៗ ។

បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុទាំងអស់ល្្សងលទៀតបតរូវបានចត់ថ្ក់តាមការវាស់ផវងតាម FVTPL 

បលើសពីបនះ សបមាបក់ារទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបូង ធនាគារអាចនរឹង្ំណតប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បដលបំបពញតាមល្្ខណ្ ្នាខុងការវាស់បវងតាម
 រលំស់នថប្ដើម ឬតាម FVOCI បបសិនបបើវាស់បវងតាម FVTPL នរឹងលខុបបបំាត ់ឬកាតប់ន្យជាសារវន្នូវភាពមនិសខុីគានា  ននគណបនយ្យបដលនរឹងប្ើតប�ើង។

ការវាយតផម្គំរូអាជីវកម្ម

ធនាគារ បធវើការវាយតនម្អំពីបគាលបំណងននគំរូអាជីវ្ម្ម បលើបទព្យស្ម្ម ន្ាខុង្បមតិសំណខុំ ឥណទាននីមយួៗ បបោះគំរូបនះបង្ហា ញ ោ៉ា ងចបាស់ពីវធិី
 បគបប់គងអាជីវ្ម្ម និងវធិីផ្តល់ពត័ម៌ានបៅអនា្បគបប់គង។ ពត័ម៌ានទាងំបនាះរមួមាន៖

•  បគាលនបោបាយ និងបគាលបំណងបដលបានបញ្្ជ ្ស់បមាបសំ់ណខុំ ឥណទាន និងអនខុវត្តនូវបគាលនបោបាយ ទាងំបនាះ។ ជាពិបសសថាបតើ
យខុទ្ធសាសស្តរបស់អនា្បគបប់គង ប ្្ត តបលើការបសវងរ្ចំណូលការបបា្ត់ាម្ិចចេសនយា រ្សានូវទបមងអ់បតាការបបា្ជ់ា្ោ់្ម់យួ បធវើឱ្យ 
សខុីសង្វ ្គ់ានា រវាង រយៈបពលននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បៅនរឹងរយៈបពលននបំណខុ លបដលជាហិរញ្ញ ប្ទានរបស់បទព្យស្ម្មទាងំបនាះ ឬ

 
ការបធវើឱ្យមានលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាមរយៈការល្ប់ទព្យស្ម្ម

• វធិី្នាខុងការវាយតនម្លទ្ធផលននសំណខុំ ឥណទាន និងវធិីរាយការណ៍បៅអនា្បគបប់គងរបស់ធនាគារ

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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•  ហានិភយ័បដលប៉ាះោល់ដល់លទ្ធផលននគំរូអាជីវ្ម្ម (និងបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានបៅ្នាខុងគំរូអាជីវ្ម្មបនាះ) និង យខុទ្ធសាសស្តសបមាប់
 បគបប់គងហានិភយ័ទាងំបនាះ

•  របបៀបបដលអន្ា បគបប់គងអាជីវ្ម្មទទលួបានការទូទាត ់(ឧទាហរណ៍៖ បតើការទូទាតសំ់ណងបផ្្អ បលើតនម្សមបសប ននបទព្យស្ម្មបដលបានបគបប់គង 
ឬសាចប់បា្ត់ាម្ិចចេសនយាបដលបានបបមូល) និង

•  ភាពញរឹ្ញាប ់បរមិាណ នងិរយៈបពលននការល្់្ នាខុងបគាមខុន មូលបហតខុននការល្ប់នាះ និងការរពំរឹងទខុ្អពីំស្ម្មភាពល្ ់នាបពលអនាគត។ 
បទាះជាោ៉ា ងណ្្ប៏ដាយ ពត័ម៌ានអំពីស្ម្មភាពល្ម់និបតរូវបានចាតទ់ខុ្ថាដាចប់ដាយប�្ប�ើយ ប៉ាខុបន្តជាបផនា្មយួននការវាយតនម្ទូបៅ  
អំពីរបបៀបបដលបធវើឱ្យសបបមចបាននូវបគាលបំណង្នាខុងការបគបប់គងបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងលំហូរទរឹ្បបា្រ់បស់ធនាគារ។ 

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុសបមាបក់ារជួញដូរ ឬចាតប់ចង បហើយបដលលទ្ធផលបតរូវបានវាយតនម្តាមមូលដាឋា នតនម្សមបសប បតរូវបាន វាស់បវងតាម FVTPL 
បបោះបទព្យស្ម្មទាងំបនាះមនិបមនសបមាបប់បមូលសាចប់បា្ត់ាម្ិចចេសនយា ឬមនិបមនសបមាបទ់ាងំ ការបបមូលសាចប់បា្ត់ាម្ិចចេសនយា និង

 
សបមាបល់្ប់�ើយ ។ 

ការវាយតផម្ថលតើលំហូរទឹកបបាក់តាមកិចចេសន្យាគឺសបរាប់ទូទាត់ផតបបាក់លដើម និងការបបាក់

ចំបោះបគាលបំណងននការវាយតនម្បនះ “បបា្ប់ដើម” គឺជាតនម្សមបសបននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបៅបពលទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបូង។ “ការបបា្”់ គឺជា
តនម្តបសនាងមយួសបមាបប់ពលបវោននការបបបើបបាស់ទរឹ្បបា្ ់សបមាបរ់យៈបពលណ្មយួ និងសបមាបហ់ានិភយ័ បដលោ្ព់ន័្ធនរឹងបរមិាណបបា្ប់ដើម
បៅជាបជំ់ោ្់្ នាខុងអំ�ខុងបពលជា្ោ់្ម់យួ និងសបមាបក់ារចំណ្យរមួទាងំហានិភយ័្នាខុងការផ្តល់្មចេជីាមូលដាឋា នបផ្សងៗបទៀត (ដូចជាហានិភយ័

 សាចប់បា្ង់្យបសរួល និងចំណ្យរដឋាបាល) រមួទាងំបបា្ច់ំបណញ ។

បដើម្វីាយតនម្ថាបតើលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចេសនយាគឺសបមាបប់តទូទាតប់បា្ប់ដើម និងការបបា្ ់ ធនាគារបតរូវពិចារណ្ល្្ខណ្ ្ិចចេសនយារបស់
 ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ រមួបញចេូ លការវាយតនម្ថាបតើ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ មានល្្ខណ្្ិចចេសនយាបដលអាច្្ស់ប្តូរ បពលបវោ ឬចំនួនលំហូរទរឹ្បបា្់

 តាម្ិចចេសនយា បដលអាចបធវើឱ្យខខុសពីល្្ខណ្ននការទូទាតប់បា្ប់ដើម និងការបបា្ ់។

្នាខុងការវាយតនម្ ធនាគារពិចារណ្បលើ៖
• បពរឹត្តិការណ៍ជាយថាភាពបដលអាច្្ស់ប្តូរចំនួន និងរយៈបពលននលំហូរទរឹ្បបា្់
• ល្្ខណ្ពិបសស
• ល្្ខណ្សងបបា្ម់ខុនកាល្ំណត ់និងការពនយាបពលសង
• ល្ខ្ណ្បដល្បមតិធនាគារ ្ នាខុងការទាមទារម្វញិនូវសាចប់បា្ព់បីទព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់(ដូចជាឥណទានបដលមនិអាចបបមលូម្វញិបាន) នងិ
• ល្ណ្ៈពិបសសបដលប្បបបតនមត្បសនាងអពីំតនមប្បា្ត់ាមបពលបវោ (ឧទាហរណ៍ ការ្ណំតអ់បតាការបបា្ ់ប�ើងវញិតាមកាល្ណំត)់។

ឥណទានផដលមិនអាចបបមូលមកវិញបាន

្នាខុង្រណីខ្ះ ឥណទានបដលផ្តល់បដាយធនាគារ បដលបតរូវបានការោរបដាយបទព្យដា្ធ់ានារបស់អតិថិជន ្ម៏ាន្ំហិតធនាគារ ន្ាខុងការទាមទារ
 សាចប់បា្ម់្វញិបដរ (ឥណទានបដលមនិអាចបបមលូម្វញិបាន)។ ្ នាខុង្រណីបនះ ធនាគារបធវើការវនិចិឆេយ័្នាខុងការវាយតនមថ្ា បតើឥណទានបនាះអាចបបមលូ
 ម្វញិបានបតបបា្ប់ដើម និងការបបា្ឬ់បទ។ ជាទូបៅធនាគារពិចារណ្បលើពត័ម៌ានខាងបបកាម្នាខុងការវនិិចឆេយ័៖

• ថាបតើ្ិចចេសនយាមានបញ្្ជ ្ច់បាស់ពីចំនួន និងកាលបរបិចឆេទននការបងស់ង្មចេបីដរ ឬបទ

• តនម្សមបសបននបទព្យបញ្ចេ ំោ្ព់ន័្ធនរឹងចំនួនននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានការធានា 

• សមត្ភាព និង្នទាៈរបស់អតិថិជន ្នាខុងការទូទាតស់ងតាម្ិចចេសនយា បទាះបីមានឱនភាពននតនម្បទព្យបញ្ចេ ំ្ប៏ដាយ

• ថាបតើអតិថិជនគឺជារូបវន្តបខុគ្គល ឬជាអង្គភាពបបតិបត្តិការសំខាន ់ឬជាអង្គភាពបដលមានបគាលបំណងពិបសស 

• ហានិភយ័របស់ធនាគារ្នាខុងការបាតប់ងប់ទព្យស្ម្ម ទា្ទ់ងនរឹងឥណទានបដលមនិអាចបបមូលម្វញិបាន 

• ថាបតើបទព្យដា្ធ់ានាគឺជាបទព្យទាងំអស់បដលអតិថិជនមាន ឬជាបផនា្មយួននបទព្យស្ម្មបផ្សងៗបទៀតរបស់អតិថិជន និង

• ថាបតើធនាគារទទួលបានអត្បបបោជនពី៍បទព្យស្ម្មបនះ ឬបទ។ 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ការលធ្ើចំណាត់ថ្្ក់ល�ើងវិញ

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុមនិបតរូវបានបធវើចំណ្តថ់ានា ្ប់�ើងវញិ បនាទា បពី់ការទទួលសា្គ ល់តនម្ដំបូងប�ើយ បលើ្បលងបត្នាខុងអំ�ខុងបពល បដលធនាគារ្្ស់ប្តូរ

 គំរូអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន ្នាខុងការបគបប់គងបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ។

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

ធនាគារចាតថ់ានា ្ប់ំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខ្ួនដូចបានវាស់បវងតាមរលំស់នថ្បដើម ឬ FVTPL។ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានចាតថ់ានា ្ត់ាម FVTPL 
 បបសិនបបើបតរូវចាតថ់ានា ្ស់បមាបក់ារជួញដូរ ជានិស្សនទា ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបផ្សងៗ បតរូវបានចាតថ់ានា ្ដ់ំបូងតាមតនម្សមបសប។ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុតាម 

FVTPL បតរូវបានវាស់បវងតាមតនម្សមបសប បហើយចំបណញ ឬខាតសខុទ្ធរមួទាងំការបបា្ប់តរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំបណញ ឬខាត។ បនាទា បព់ីការ 
ទទួលសា្គ ល់បលើ្ដំបូង បំណខុ លបតរូវបានវាស់បវងតាមរលំស់នថ្បដើមបដាយបបបើវធិីសាសស្តការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។ ចំណ្យការបបា្ ់បបា្ច់ំបណញ 
នងិខាតបលើការប្តូររបិូយបណ័ណ បរបទស បតរូវបានទទលួសា្គ ល់ជាចបំណញ ឬខាត។ បបា្ច់បំណញ ឬខាតណ្មយួបលើការឈបទ់ទលួសា្គ ល់ បតរូវបានទទលួ

 
សា្គ ល់ផងបដរបៅ្នាខុងបបា្ច់ំបណញ ឬខាត ។

ការឈប់ទទួលសា្្ល់

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ
ធនាគារឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បៅបពលបដលសិទ្ធិ្នាខុង្ិចចេសនយា្នាខុងការទទួលលំហូរទរឹ្បបា្ព់ីបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុផខុត្ំណត ់ឬការ

 បផទារសិទ្ធិទទួលលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចេសនយា្នាខុងបបតិបត្តិការ បដលហានិភយ័ទាងំអស់ និងភាពជា្ម្មសិទ្ធិនន បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានបផទារ ឬ្នាខុង

 
្រណីបដលធនាគារមនិបផទារ ឬមនិរ្សាទខុ្នូវរាល់ហានិភយ័ និងភាពជា្ម្មសិទ្ធិបហើយវា មនិរ្សាការបគបប់គងបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ។

ចំបោះការឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ  ភាពលបម្អៀងរវាងតនម្បោងរបស់បទព្យស្ម្ម (ឬតនម្បោងបដលជាចំបណ្នន បទព្យស្ម្ម 
បដលឈបទ់ទលួសា្គ ល់) នងិផលបូ្ នន (i). តនមត្បសនាងបដលទទលួបាន (រាបប់ញចេូ លទាងំបទព្យស្ម្មថ្មបីដលទទលួបាន ដ្បណំខុ លថ្មបីដលទទលួយ្) 
និង (ii) ចំបណញ ឬខាតបដលបានទទួលសា្គ ល់្នាខុង OCI បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងចំបណញ និងខាត ។

បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ
ធនាគារឈបទ់ទួលសា្គ ល់បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បៅបពលបដលកាតពវ្ិចចេបបកាម្ិចចេសនយាបតរូវបានរោំយ ឬលខុបបចាល ឬផខុតអាណត្តិ។

ការផកផបបបទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ
បបសិនបបើល្្ខណ្ននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានប្បបប បនាះធនាគារវាយតនម្ថាបតើលំហូរទរឹ្បបា្ន់នបទព្យស្ម្មបដលបានប្បបប បនាះមាន

 ភាពខខុសគានា ខ្ាងំ ឬបទ។ 

បបសិនបបើលំហូរទរឹ្បបា្់មានភាពខខុសគានា ខ្ាំង បនាះសិទ្ធិតាម្ិចចេសនយាចំបោះលំហូរទរឹ្បបា្់ពីបទព្យស្ម្ម ហិរញ្ញ វត្ខុ បដើម បតរូវបានចាត់ទខុ្

 ថាផខុតអាណត្តិ។ ្ នាខុង្រណីបនះបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដើម បតរូវឈបទ់ទួលសា្គ ល់ (សូមបមើល(iii)) បហើយបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុថ្មី បតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាម
តនម្សមបសបបូ្នរឹងនថ្ចំណ្យបបតិបត្តិការ។ នថ្បសវានានាបដលទទួលបានជាបផនា្ននការប្បបបបនះ បតរូវបានរាបប់ញចេូ លដូចខាងបបកាម៖

•  នថ្បសវា បដលបតរូវបានពិចារណ្្នាខុងការ្ំណតត់នម្សមបសបននបទព្យស្ម្មថ្មី និងនថ្បសវាបដល ទទួលបានម្វញិ បលើនថ្ចំណ្យបបតិបត្តិ
ការបដលប ើ្តប�ើង បតរូវបានរាបប់ញចេូ ល្នាខុងការវាស់បវងដំបូងននបទព្យស្ម្ម និង

• នថប្សវាបផ្សងបទៀតបតរូវបានរាបប់ញចេូ ល្នាខុងចបំណញ នងិខាត បដលជាបផន្ា មយួននការចបំណញ ឬខាតបលើបទព្យស្ម្ម បដលឈបទ់ទលួសា្គ ល់។

•  បបសិនបបើលំហូរទរ្ឹ បបា្ប់តរូវបានប្បបបបៅបពលបដលអតថិជិនជបួការលំបា្បផន្ា ហរិញ្ញ វត្ខុ បនាះបគាលបណំងនន ការប្បបបជាទូបៅ គឺបដើម្ី
 ទទួលបានម្វញិជាអតិបរមាបលើល្្ខណ្នន្ិចចេសនយាបដើម ជាជាងបបង្កើតបទព្យស្ម្មថ្មី បដលមានល្្ខណ្ខខុសគានា ខ្ាងំ។ បបសិនបបើធនា

គារមានគបបមាងប្បបបបទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុតាមរបបៀបមយួ បដលអាចនា ំឱ្យមានការបលើ្បលងចបំោះលំហូរទរ្ឹ បបា្ ់បទព្យស្ម្មបនាះ បតរូវបាន
 

យ្ម្ពិចារណ្ជាមខុន ថាបតើបផនា្មយួនន បទព្យស្ម្មគួរបតបតរូវបានលខុបបចញពីបញ្ជ ីមខុនបពលបធវើការប្បបប ឬបទ (សូមបមើលខាងបបកាម
 

សបមាបប់គាលនបោបាយ ការលខុបបចញពីបញ្ជ ី)។ វធិសីាសស្តបនះជះឥទ្ធពិលដល់លទ្ធផលននការវាយតនម្បរមិាណ បហើយ ន្ាខុង្រណីបនះមាននយ័ថា 
ល្្ណៈវនិិចឆេយ័ននការឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យ ជាទូបៅមនិអាចអនខុវត្តបានបនាះបទ។ 

•  បបសិនបបើការប្តបមរូវបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានវាស់បវងតាមរលំស់នថ្បដើម ឬ FVOCI មនិបណ្្ត លឱ្យមាន ការឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យ
 ស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបទបនាះ បនាះធនាគារនរឹងគណនាប�ើងវញិនូវតនម្បោងននបទព្យស្ម្ម ហិរញ្ញ វត្ខុជាមខុន បដាយបបបើអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព

ដំបូងននបទព្យស្ម្ម និងទទួលសា្គ ល់លទ្ធផលននការប្តបមរូវ ជាចំបណញ ឬខាត។ សបមាបប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានអបតាបថរអបតាការបបា្ ់
បបសិទ្ធភាពដបំងូបដលបបបើបដើម្ ីគណនាចបំណញ ឬខាតពីការប្តបមរូវ បតរូវបានប្បបបបដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ងំពីល្ខ្ណ្ទផីសារបចចេខុប្ននា បៅបពលបដល

 បធវើការប្តបមរូវ។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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•  រាល់ការចំណ្យ ឬនថ្បសវាបដលប ើ្តប�ើង និងនថ្បសវាទទួលបាន បដលជាបផនា្មយួននការប្តបមរូវទា្ទ់ងនរឹង តនម្បោងដខុលននបទព្យ 
ស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បដលបានបធវើការប្តបមរូវ បតរូវបានរលំស់បផ្អ្បលើរយៈបពលបដលបៅសល់ ននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានប្តបមរូវបនាះ។

•  បបសិនបបើការប្តបមរូវបនះ បតរូវបានបធវើប�ើងបដាយសារបតអតិថិជនជួបការលំបា្បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ បនាះចំបណញ ឬខាតបតរូវបានបង្ហា ញជាមយួ
គានា នរឹងការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ ននបទព្យស្ម្ម។ ្នាខុង្រណីបផ្សងបទៀត វាបតរូវបាន បង្ហា ញជាចំណូលការបបា្ ់បដលគណនាបដាយបបបើ
វធិីសាសស្តអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។

បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ
ធនាគារ ឈបទ់ទួលសា្គ ល់បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បៅបពលបដលល្្ខណ្របស់វាបតរូវបានប្តបមរូវ បហើយលំហូរទរឹ្បបា្ន់នបំណខុ ល បដលបានប្តបមរូវ

 
បនាះមានភាពខខុសគានា ខ្ាងំ។ ្នាខុង្រណីបនះ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុថ្មី បតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាមតនម្សមបសប។ ភាពលបម្អៀងរវាងតនម្បោងននបំណខុ ល

 ហិរញ្ញ វត្ខុបដលមនិបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ និងតនម្តបសនាង បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងចំបណញ និងខាត។ តនម្តបសនាងរមួមានបទព្យស្ម្មមនិបមន
 ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានបផទារ (បបសិនបបើមាន) និងការទទួលយ្បំណខុ លរមួទាងំបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានប្តបមរូវថ្មី។

បបសិនបបើការប្តបមរូវបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបនះមនិបធវើឱ្យមានការឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទ បនាះរលំស់នថ្បដើមននបំណខុ ល បតរូវគណនាប�ើងវញិ បដាយបធវើ
 អប្ហារលំហូរទរ្ឹ បបា្ប់ដលបានប្បបប តាមអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពដំបងូ បហើយលទ្ធផលននការចំបណញ ឬខាត បតរូវបានទទលួសា្គ ល់បៅ ន្ាខុងចបំណញ 

នងិខាត។ សបមាបប់ណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុមានអបតាអបថរ អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពដំបងូបដលបបបើបដើម្គីណនាចបំណញ ឬខាតពកីារប្តបមរូវ បតរូវបានប្បបប
 បដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ងំពីល្ខ្ណ្ទផីសារបចចេខុប្ននា បៅបពលបដលបធវើការប្តបមរូវ។ រាល់ការចណំ្យ នងិនថប្សវាបដលប្ើតមាន បតរូវបានទទលួសា្គ ល់ជាការប្តបមរូវ
 បៅបលើតនម្បោងននបំណខុ ល និងរលំស់តាមរយៈបពលបដលបៅសល់ននបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានប្តបមរូវបដាយគណនាអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព
 

ប�ើងវញិបលើឧបរ្ណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

ការកាត់កង

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុ អាចបតរូវកាត់្ ងគានា បាន និងបតរូវបង្ហា ញជាចនំនួសខុទ្ធបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ខុ លខុះបតាបតធនាគារ

 មានសិទ្ធិតាមចបាបប់ដើម្បីធវើការកាត់្ ងគានា បាន និងមានបំណងបធវើការទូទាតប់ដាយបផ្អ្បលើមូលដាឋា នចំនួនបៅសល់សខុទ្ធ ឬ្ទ៏ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្ម និង
 ទូទាតប់ំណខុ ល្នាខុងបពលដំណ្លគានា ។ 

ការវាស់ផវងតផម្សមបសប

តនម្សមបសប គឺជាតនម្បដលនរឹងទទួលបានបដាយការល្ប់ទព្យស្ម្ម ឬតនម្បដលបានទូទាតចំ់បោះការបផទារបំណខុ លបៅ ន្ាខុងបបតិបត្តិការធម្មតា 
រវាងអន្ា ចូលរមួ្នាខុងទីផសារ នាកាលបរបិចឆេទននការវាស់បវងបៅ្នាខុងទីផសារបគាល ឬ្នាខុង្រណីមនិមានទីផសារបគាល គឺយ្ទីផសារជាអាទិភាពបផំខុត បដលធនាគារ

 អាច្ំណតរ់្បានបៅកាលបរបិចឆេទននការវាស់បវងបនាះ។ តនម្សមបសបរបស់បំណខុ ល ្្ខុះបញ្ចេ ំងពីហានិភយ័ការមនិអនខុវត្តកាតពវ្ិចចេ។ 

ធនាគារវាស់បវងតនម្សមបសបរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមួយ បដាយបបបើសបមង់តនម្បៅ្នាខុងទីផសារស្ម្មរបស់ឧប្រណ៍បនាះ បបសិនបបើមាន។ 
ទីផសារមយួចាតទ់ខុ្ជាទីផសារស្ម្ម បបសិនបបើបបតិបត្តិការរបស់បទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល ប្ើតប�ើងញរឹ្ញាប ់បហើយទំហំបបតិបត្តិការមានភាពបគបប់គាន់

 ្នាខុងការផ្តល់ពត័ម៌ានតនម្ជាបទៀងទាត។់

បបសិនបបើពខុំមានសបមងត់នម្បៅ្នាខុងទីផសារស្ម្មបទ បនាះធនាគារបតរូវបបបើបបចចេ្បទសវាយតនម្ណ្បដលអាចបបបើបបាស់ទិននានយ័បដលអាចអបង្កត
 បានជាអតិបរមា និងកាតប់ន្យនូវការបបបើបបាស់ទិននានយ័បដលមនិអាចអបង្កតបាន។ បបចចេ្បទសវាយតនម្បដលបានបបជើសបរ ើស បតរូវរមួបញចេូ លនូវ្តា្ត
 ទាងំអស់បដលអនា្ចូលរមួ្នាខុងទីផសារនរឹងពិចារណ្បៅ្នាខុងការ្ំណតត់នម្។ ភស្តខុតាងដល៏្អបំផខុតសបមាបត់នម្សមបសបរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមយួ 

បៅបពលទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបូង ជាទូបៅគឺជាតនម្បបតិបត្តិការ មាននយ័ថា ជាតនម្សមបសបននផលតបសនាងបានផ្តល់ឱ្យ ឬបានទទួល។

បបសិនបបើធនាគារ្ំណតថ់ា តនម្សមបសបបៅបពលទទួលសា្គ ល់ ជាបលើ្ដំបូង ខខុសពីតនម្បបតិបត្តិការ បហើយតនម្សមបសបបនះពខុំមានភស្តខុតាង
 ម្បញ្្ជ ្ ់តាមរយៈសបមងត់នម្្នាខុងទីផសារស្ម្ម ចំបោះបទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ លបដលបសបដៀងគានា  ឬ្ត៏ាមរយៈបបចចេ្បទសវាយតនម្ បដល្នាខុងបនាះ
 

ទិននានយ័បដលមនិអាចអបង្កតបាន ោ្ព់ន័្ធនរឹងការវាស់បវង បតរូវបានសន្មតថាមនិសារវន្ ដូបចនាះឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវវាស់បវងជាបលើ្ដំបូងតាមតនម្
 សមបសប បដាយប្តបមរូវតាមរយៈការពនយារនូវភាពខខុសគានា រវាងតនម ្សមបសបបៅបពលទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបងូ និងតនមប្បតបិត្តកិារ។ បនាទា បម់្បទៀត  

ភាពខខុសគានា បនាះគឺបតរូវទទលួសា្គ ល់បៅ្នាខុង ចបំណញ ឬខាត បផ្្អ បលើអាយខុកាលរបស់ឧប្រណ៍បនាះ ្ ប៏៉ាខុបន្តមនិឱ្យ យូរជាងការវាយតនមត្ាមរយៈទិននានយ័
ទីផសារបដលអាចអបង្កតបាន ឬបៅបពលបញចេបប់បតិបត្តិការបនាះបទ។ 

បបសិនបបើបទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ លបដលបតរូវបានវាស់បវងតាមតនម្សមបសប មានតនម្ល្ ់និងតនម្ទិញបនាះធនាគារវាស់បវង បទព្យស្ម្ម និងស្ានភាព
 

បវងតាមតនម្ល្ ់បហើយវាស់បវងបំណខុ ល និងស្ានភាពខ្ីតាមតនម្ទិញ។ 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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សំណខុំ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ នងិបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុបដលមានហានភិយ័ទីផសារ និងហានិភយ័ឥណទាន បដលបតរូវបានចាតប់ចងបដាយ ធនាគារ តាមមលូដាឋា ន

 ចំនួនសខុទ្ធបដលមានហានិភយ័ទីផសារ ឬហានិភយ័ឥណទាន បតរូវបានវាស់បវងតាមមូលដាឋា នននតនម្ បដលនរឹងទទួលបានបដាយការល្ប់ទព្យស្ម្ម 
បដលមាន ស្ានភាពបវង (ឬការទូទាតស់ង្នាខុងការបផទារបទព្យស្ម្មសខុទ្ធបដលមាន ស្ានភាពខ្ី) សបមាបហ់ានិភយ័ជា្ោ់្។់ ការប្តបមរូវបតរឹម្បមតិ

 
បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ មាននយ័ថា ការប្តបមរូវតនម្ល្-់ទិញ ឬការប្តបមរូវហានិភយ័ឥណទាន បដល្្ខុះបញ្ចេ ំងពីការវាស់បវងតាម
មលូដាឋា នតនមស្ខុទ្ធ គឺបតរូវបានបបងបច្ តាមបទព្យស្ម្ម និងបណំខុ លនមីយួៗ តាមមលូដាឋា នការប្តបមរូវហានភិយ័បដលោ្ព់ន័្ធ ននឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុនមីយួៗ 
ននបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបនាះ។

តនមស្មបសបននបណំខុ លហិរញ្ញ វត្ខុមានល្្ណៈអាចទាមទារសងតាមតបមរូវការ (ឧទាហរណ៍ បបា្ប់បញ្ញ ើចរន)្ គឺមនិបតរូវតិចជាងចំននួទរឹ្បបា្ប់ដលបតរូវ
 បងត់ាមតបមរូវការបទ បដាយបតរូវបធវើអប្ហារចាបព់ីនថងៃដំបូងបដលចំនួនទរឹ្បបា្អ់ាចបតរូវបានបង។់

ធនាគារទទលួសា្គ ល់ការបផទាររវាង្បមតិននឋានានខុប្មតនមស្មបសប បៅចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍អំ�ខុងបពលបដលការ្្ស់ប្តូរបានប ើ្តប�ើង។

ឱនភាពផនតផម្

ធនាគារទទលួសា្គ ល់សំវធិានធនបលើការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន ចំបោះឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុ បដលមនិបានវាស់បវងតាម FVTPL ដូចខាងបបកាម៖ 
• បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ គឺជាឧប្រណ៍បំណខុ ល និង

• ្ិចចេសនយាឥណទានបដលបានបបាះផសាយ។

ពខុំមានការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងការវនិិបោគមូលធនប�ើយ។ 

ធនាគារវាស់បវងសំវធិានធនបលើការខាតបង ់ តាមចំនួនបដលបស្មើនរឹងការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បពញអាយខុកាល បលើ្បលងគណនី
 ខាងបបកាមបដលបតរូវវាស់បវងតាមការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទានរយៈបពល ១២ បខ៖ 

• ការវនិិបោគបលើមូលបបតបំណខុ ល បដលបតរូវបាន្ំណតថ់ាមានហានិភយ័ឥណទានទាប នាកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍ និង

•  ឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបផ្សងបទៀត (បបរៅពីភតិសនយាបតរូវទទលួ) បដលហានភិយ័ឥណទានមនិបានប ើ្នប�ើងជាសារវន ្ចាបត់ាងំពកីារទទលួសា្គ ល់
 បលើ្ដំបូង។ 

ការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបង់ឥណទាន ១២ បខ គឺជាបផនា្ននការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបង់ឥណទាន បដលបណ្្ត លម្ពីបពរឹត្តិការណ៍ខ្ខាន 
សងបបា្់្ នាខុងរយៈបពល ១២ បខ បនាទា បព់កីាលបរបិចឆេទរាយការណ៍។ ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានទទលួសា្គ ល់តាមការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន 
១២ បខ បតរូវបានចាតទ់ខុ្ជា “ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុស្ិត្នាខុងដំណ្្ក់ាលទី១”។

ការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទានមយួអាយខុកាល (Life time ECL) គឺជាការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បដលអាចបណ្្លម្ពីបពរឹត្តិការណ៍
 ខ្ខានសងបបា្ ់្នាខុងរយៈបពលននអាយខុកាលរពំរឹងទខុ្ (expected life) ននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។ ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បដលបានទទួលសា្គ ល់តាមការ
 រពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទានបពញមយួអាយខុកាល ប៉ាខុបន្តមនិបមនជាឥណទានបដលមានឱនភាពននតនម្ (credit impaired) បតរូវបានចាតទ់ខុ្ជា  

“ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុស្ិតបៅ្នាខុងដំណ្្ក់ាលទី ២។

បៅកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍ ធនាគារវាយតនម្ថាបតើហានិភយ័ឥណទានននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បានប ើ្នប�ើងជាសារវន្ចាបត់ាងំពីការទទួលសា្គ ល់
 បលើ្ដបំងូ។ បធវើការ្ណំតពី់ការប្ើនប�ើងនូវហានភិយ័ឥណទានជាសារវន្ត បដាយបផ្្អ បលើស្ានភាពននឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុ អន្ា ខចេ ីនិងទតីាងំភមូសិាសស្ត។

ធនាគារបធវើការពិចារណ្ថា ការប្ើនប�ើងននហានិភយ័ឥណទានជាសារវន្តប ើ្តប�ើងបនាបពលបទព្យស្ម្មមានការខ្ខានសងបលើសពី ៣០នថងៃនន 
នថង្ៃ ណំត។់ ចនំនួនថងៃផខុត្ណំតក់ារសង បតរូវរាបច់ាបត់ាងំពកីាលបរបិចឆេទផខុត្ណំតដំ់បងូបង្អស់ បដលចនំនួទរ្ឹ បបា្ស់ងមនិទាងំអស់មនិទានប់ានទទលួ។ 
កាលបរបិចឆេទផខុត្ំណតស់ង បតរូវបាន្ំណតប់ដាយមនិរមួបញចេូ លបៅបលើបពលបវោអនខុបបគាះណ្មយួសបមាបអ់តិថិជនប�ើយ។

បបសិនបបើហានិភយ័ឥណទានមនិបានប ើ្នប�ើងជាសារវន្ ចាបត់ាងំពីការទទួលសា្គ ល់បលើ្ដំបូង បនាះសំវធិានធនបលើការបាតប់ង ់បតរូវបានវាស់បវង
 តាមតនម្បស្មើនរឹងការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន ១២ បខ។ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការវាស់ផវងការរំពឹងទុកលលើការខាតបង់ឥណទាន

ការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន គឺជាការបា៉ា នស់ា្ម នបបរូបាប៊លីីបតមធ្យមននការបាតប់ងឥ់ណទាន ។ ការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន 
បតរូវបានវាស់បវងដូចខាងបបកាម៖

•  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមនិមានឱនភាពននតនម្នាកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍៖ ជាតនម្បចចេខុប្ននានន្ងវះសាចប់បា្ទ់ាងំអស់ (បោលគឺភាព
 ខខុសគានា រវាងលំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលជំោ្ ់ធនាគារបសបតាម្ិចចេសនយា និងលំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលធនាគាររពំរឹងទខុ្ថានរឹងទទួលបាន)។

•  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានឱនភាពននតនម្នាកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាពខខុសគានា រវាងតនម្បោងដខុល និងតនម្បចចេខុប្ននាននលំហូរ
 ទរឹ្បបា្ប់ដលរពំរឹងទខុ្នាបពលអនាគត។ 

•  ្ ិចចេសនយាឥណទានបដលបៅសល់៖ ជាតនម្បចចេខុប្ននាននភាពខខុសគានា រវាងលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចេសនយាបដលជំោ្ធ់នាគារ បបសិនបបើអនា្
 កានក់ាប់្ ិចចេសនយាឥណទានបានដ្ឥណទានបបបើ និងលំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលធនាគាររពំរឹងទខុ្ថានរឹងទទួលបាន។

និយមន័យផនការខកខានសង

ធនាគារចាតទ់ខុ្បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានការខ្ខានសងបៅបពលបដល៖

•  អនា្ខចេីមនិមានលទ្ធភាពសងចំបោះកាតពវ្ិចចេឥណទានរបស់ខ្ួនទាងំបសរុង បដាយមនិពរឹងបផ្អ្បៅបលើការល្ប់ទព្យដា្ធ់ានាបដើម្ទូីទាតស់ង 
(បបសិនបបើមានបទព្យដា្ធ់ានា) ឬ

•  អនា្ខចេីមាននថងៃបដលហួសការ្ំណតស់ងបលើសពី ឬបស្មើនរឹង ៩០ នថងៃ សបមាប់្ មចេរីយៈបពលបវង ឬមាននថងៃបដលហួសកាល្ំណតស់ងបលើសពី 
ឬបស្មើនរឹង ៣១ នថងៃ សបមាប់្ មចេរីយៈបពលខ្ីបៅបលើកាតពវ្ិចចេជាសារវន្តណ្មយួរបស់ធនាគារ ឬ

• បៅបពលអនា្ខចេីនិងបរៀបចំប�ើងវញិនូវ្មចេ ីបដលជាលទ្ធផលននការ្្សយ័ធន បដាយសារបតអសមត្ភាពសង ្នាខុងកាតពវ្ិចចេឥណទាន។

ទិននែន័យ ការសន្មត និងបលចចេកលទសលបបើសបរាប់ការវាយតផម្ឱនភាពផនតផម្

 សមាសធាតខុសំខាន់ៗ  ្នាខុងការវាស់បវងការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន គឺបានម្ពីអបថរដូចខាងបបកាម៖

• បបរូបាប៊លីីបតននការខ្ខានសង (“PD”);

• ការបាតប់ងប់ដលបណ្្ត លម្ពីការខ្ខានសង (“LGD”) និង

• ទំហំននការខ្ខានសង (“EAD”)

ECL សបមាបស់មតខុល្យ្នាខុងដំណ្្ក់ាលទី ១ បតរូវបានគណនាបដាយផលគខុណនន PD ១២ បខ នរឹង LGD នរឹង EAD។ ECL បពញអាយខុកាល 
បតរូវបានគណនាបដាយផលគខុណនន PD បពញអាយខុកាល នរឹង LGD នរឹង EAD។

គំរូស្ិតិបតរូវបានបបបើបបាស់បដើម្វីភិាគទិននានយ័បបមូលបាន រចួបបង្កើតនូវការបា៉ា នស់ា្ម ន PD បពញអាយខុកាល បដលបៅសល់ និងថាបតើ សមតខុល្យ
 ទាងំបនាះរពំរឹងថាបបបបបរួលោ៉ា ងណ្បលើរយៈបពលបនាះ។

LGD គឺជាឥរោិបទននភាពអាចបាតប់ងប់បសិនបបើមានការខ្ខានសង។ ធនាគារបា៉ា នស់ា្ម នល្្ខណ្ LGD បោងតាមបបវត្តិ ននអបតាការបបមូល
 

បតលប់ពីអតិថិជនខ្ខានសង។ គំរូ LGD បតរូវបានពិចារណ្បលើរចនាសម្័ន្ធអាទិភាពននការទាមទារសំណង វស័ិយបដលអតិថិជនស្ិតបៅ 
ចណំ្យបលើការបបមលូពបីទព្យបញ្ចេ  ំបដលជាបផន្ា មយួននបទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ។ សបមាបឥ់ណទាន បដលការោរបដាយបទព្យអនខុបាតឥណទានបធៀបនរឹង
តនម្បទព្យបញ្ចេ ំ (“LTV”) គឺជាល្្ខណ្មយួ្នាខុងការ្ំណត ់LGD។ ការបា៉ា នស់ា្ម ន LGD បតរូវបានវាស់បវងសបមាបវ់ស័ិយបផ្សងៗគានា  បហើយសបមាប់

 
ឥណទានបគហដាឋា ន គឺអាបស័យបលើការបបបបបរួលតនម្អចលនបទព្យ។ តនម្ទាងំបនាះនរឹងបតរូវបានគណនាបដាយអប្ហារ បដាយបផ្អ្បលើអបតាការបបា្ ់
បបសិទ្ធភាព។

EAD តំណ្ងឱ្យតនម្សមតខុល្យបៅបពលមានការខ្ខានសង។ ធនាគារទាញយ្ EAD ពីសមតខុល្យបចចេខុប្ននារបស់អតិថិជន និងភាពអាចបបបបបរួល
 

បលើសមតខុល្យបចចេខុប្ននាពីការបងស់ង បដលអនខុញ្្ញ តតាម្ិចចេសនយា និងប ើ្តបចញពីការបងរ់លំស់។ EAD ននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ គឺតនម្បោងដខុលបៅ
បពលមានការខ្ខានសង។

សបមាបក់ាតពវ្ិចចេឱ្យខចេី EAD គឺសមតខុល្យអនាគតបដលអាចដ្បបបើបបាស់តាម្ិចចេសនយា បដលបតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នតាមការសបង្កតពីបបវត្តិ និង
 ការពយា្រណ៍នាបពលខាងមខុខ។ សបមាបប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុខ្ះ EAD បតរូវបាន្ំណតប់ដាយគំរូននសមតខុល្យបដលអាចប ើ្តប�ើងបៅបពលបវោ 
 

បផ្សងគានា បដាយបបបើបបចចេ្បទសស្ិតិ។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ដូចការបរៀបរាបខ់ាងបលើ បដាយបផ្អ្បលើការបបបើបបាស់ PD ១២ បខ សបមាបប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំណ្្ក់ាលទី១ ធនាគារវាស់បវងការរពំរឹងទខុ្
 បលើការខាតបងឥ់ណទាន បដាយពិចារណ្បលើហានិភយ័ននការខូចខាតបលើរយៈបពលបពញបលញនន្ិចចេសនយា (រមួបញចេូ លទាងំរយៈបពលពនយា
 បបសិនបបើមាន) បដលមានហានិភយ័បលើឥណទាន បទាះបីជា្នាខុងបគាលបំណងបគបប់គងហានិភយ័ឥណទាន្ប៏ដាយធនាគារពិចារណ្បលើរយៈបពល
 បដលបវងជាង។ រយៈបពល បដលបវងបផំខុត គឺគតិបតរឹមនថងៃ បដលធនាគារមានសិទ្ធបិដើម្ទីាមទារការសងបត�បន់នឥណទាន ឬបញចេប់្ ចិចេសនយាផ្តល់ឥណទាន 

ឬការធានា ។

បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុផដលបានលរៀបចំល�ើងវិញ
បបសិនបបើល្ខ្ណ្ននបទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចរចា ឬប្តបមរូវ ឬបទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុបដលមានបសាប ់បតរូវបានជនំសួបដាយបទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុថ្មី 

 បដាយសារស្ានភាពលំបា្បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់អតិថិជនបនាះការវាយតនម្បតរូវបានបធវើប�ើង បដើម្វីាយតនម្ថាបតើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុគួរបតបតរូវឈប់

 ទទួលសា្គ ល់ ឬបទ បហើយ ECL បតរូវបានវាស់បវងដូចខាងបបកាម៖

•  បបសិនបបើការបរៀបចំប�ើងវញិ មនិនាឱំ្យឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មបដលមានបសាបប់ទ បនាះលំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលរពំរឹងទខុ្ថាប្ើតមានពី
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានប្តបមរូវ បតរូវបានបញចេូ លបៅ្នាខុងការគណនា្ងវះខាតនន សាចប់បា្ពី់បទព្យស្ម្មបដលមានបសាប។់ 

•  បបសិនបបើការបរៀបចំប�ើងវញិ នាឱំ្យមានការឈបទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មបដលមានបសាប ់បនាះតនម្សមបសប រពំរឹងទខុ្ននបទព្យស្ម្មថ្មីបនាះ 
បតរូវបានចាតទ់ខុ្ជាលំហូរទរឹ្បបា្ច់ខុងបបកាយទទួលបានពីបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បចចេខុប្ននាបៅបពលបដលឈបទ់ទួលសា្គ ល់។ ចំនួនទរឹ្បបា្់
បនះបតរូវបានបញចេូ លបៅ្នាខុងការគណនា្ងវះខាតសាចប់បា្ពី់ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបចចេខុប្ននា បដលបតរូវបានបធវើអប្ហារពីកាលបរបិចឆេទរពំរឹងទខុ្
ននការឈបទ់ទួលសា្គ ល់ បៅកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍ បដាយបបបើអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពបដើមននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបចចេខុប្ននា ។

បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុផដលរានឱនភាពតផម្
បៅកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារវាយតនម្ថាបតើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលបាន្តប់តាតាមរលំស់នថ្បដើម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបដលបាន

 ្តប់តាតាម FVOCI មានឱនភាពននតនម្ ឬបទ (បដលបតរូវបាន្ំណតជ់ា “បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំណ្្ក់ាលទី ៣”)។ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ
 បតរូវបានចាតទ់ខុ្ថាមានឱនភាពននតនម្ បៅបពលបដលបពរឹត្តិការណ៍មយួ ឬបបចើនបានប្ើតប�ើង បដលនាឱំ្យមានផលប៉ាះោល់ជាអវជិ្ជមានបៅបលើលំហូរ
 ទរឹ្បបា្ន់ាបពលអនាគតបដលរពំរឹងទខុ្ ននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ។

 
ភស្តខុតាងបដលបញ្្ជ ្ថ់ាបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុមានឱនភាពននតនម្ រមួមានទិននានយ័បដលអាចអបង្កតបានដូចខាងបបកាម៖ 

• ការលំបា្បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុោ៉ា ងខ្ាងំរបស់អតិថិជន ឬអនា្បបាះផសាយ

• ការបំោន្ិចចេសនយា ដូចជាការខ្ខានមនិបានសង ឬហួសកាល្ំណត់

• ការបរៀបចំប�ើងវញិបលើល្្ខណ្ននការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន បដលធនាគារមនិយល់បពម

• អតិថិជនទំនងនរឹង្្សយ័ធន ឬបតរូវបរៀបចំហិរញ្ញ វត្ខុប�ើងវញិជាថ្មី

• ការបាតប់ងទី់ផសារស្ម្មសបមាបម់ូលបបតបដាយសារបតការលំបា្បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុ។ 

ឥណទានបដលបតរូវបានបរៀបចំប�ើងវញិ បដាយសារបតភាពមនិបបប្តីបៅ្នាខុងល្្ខណ្របស់អតិថិជន បតរូវបានចាតទ់ខុ្ជាឥណទានមានឱនភាពននតនម្ 
លខុះបតាបតមានភស្តខុតាងបញ្្ជ ្ថ់ាហានិភយ័ននការមនិទទួលបានលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចេសនយាបានថយចខុះ ជាសារវន្ និងមនិមានសខុចនា្រណ៍បផ្សង
បទៀតបដលនាឱំ្យមានឱនភាពននតនម្។ បបន្មបលើបនះ ឥណទានបដលហួសកាល្ំណតស់ង ៩០ នថងៃ ឬបលើសពីបនះ បតរូវបានចាតទ់ខុ្ជាឥណទានមាន 
ឱនភាពននតនម្ បទាះបីជានិយមនយ័ននការហួសកាល្ំណតស់ងបដលចបាបប់ាន្ំណតប់ផ្សងគានា ្ប៏ដាយ ។

សំវិធានធនសបរាប់ការរំពឹងទុកលលើការខាតបង់ឥណទាន លៅកនែខុងរបាយការណ៍សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ខុ
សំវធិានធនននការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បតរូវបានបង្ហា ញបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ខុ សបមាបប់ទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ បដលវាស់បវង

 តាមរលំស់នថ្បដើម បដាយបធវើការកាត់្ ងពីតនម្បោងដខុលននបទព្យស្ម្ម។ 

ការលុបលចល
ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្តល់ដល់អតិថិជនបតរូវបានលខុបបចញពីបញ្ជ ី (មយួបផនា្ ឬទាងំបសរុង) បៅបពលមនិមានការរពំរឹងទខុ្ថាអាចបបមូលបានម្វញិនូវ 
បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបនាះទាងំបសរុង។ ្ រណីបនះមានជាទូបៅ បៅបពលធនាគារ្ំណតថ់ាអនា្ខចេីពខុំមានបទព្យស្ម្ម ឬបបភពចំណូលណ្បដលអាចបបង្កើត

 
បាននូវលំហូរទរឹ្បបា្ប់គបប់គាន ់បដើម្ទូីទាតស់ងនូវចំនួនបដលបតរូវលខុបបចញពីបញ្ជ ី។ ការវាយតនម្បនះ បតរូវបធវើប�ើងតាម្បមតិបទព្យស្ម្មនីមយួៗ។ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



53

ទរឹ្បបា្ប់បមូលបានម្វញិបលើចំនួនបដលបានលខុបបចញពីបញ្ជ ី បតរូវបញចេូ លបៅ ន្ាខុងខទាង ់ “ការខាតបងស់ខុទ្ធពីឱនភាពននតនម្ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ” 

 បៅ្នាខុងចំបណញ ឬខាត និង OCI។ 

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានលខុបបចញពីបញ្ជ ី បៅបតតបមរូវឱ្យមានស្ម្មភាពទាមទារសងម្វញិ បដើម្អីនខុបោមតាមនីតិវធិីរបស់ធនាគារ ្នាខុងការ

 បបមូលទរឹ្បបា្ប់ដលបៅជំោ្។់ 

៤.២ សាច់បបាក់

សាចប់បា្រ់មួមានសាចប់បា្់្ នាខុងនដ និងសមតខុល្យបៅធនាគារ រមួទាងំបបា្ប់បញ្ញ ើតាមការតបមរូវ។

៤.៣ បបាក់បលញ្ញើជាមួយធនាគារល្្សង

បបា្ប់បញ្ញ ើជាមយួធនាគារបផ្សង គឺបតរូវបាន្ំណតត់ាមនថ្បដើមរលំស់ដ្ឱនភាពតនម្ននចំនួនទរឹ្បបា្ប់ដលមនិអាចបបមូលបាន។

៤.៤ បបាក់តម្កល់តាមច្បាប់

បបា្ត់ម្កល់តាមចបាប ់បតរូវបានរ្សាទខុ្បៅធនាគារជាតិនន្ម្ខុជាបសបតាមចបាបស់្តីពីបគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុននបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា និងបតរូវ
បាន្ំណតជ់ាភាគរយននបដើមទខុនអប្បរមា និងបបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជនបដលតបមរូវបដាយធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា។ 

៤.៥ ឥណទាន និងបុលរបបទាន

“ឥណទាន និងបខុបរបបទាន” បដលបង្ហា ញបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ រមួបញចេូ លឥណទាន និងបខុបរបបទាន បដលបតរូវបានវាស់បវងតាម
 រលំស់នថ្បដើម។ ឥណទាន និងបខុបរបបទានបតរូវបានវាស់បវងបលើ្ដំបូងតាមតនម្សមបសប បូ្ចំណ្យបបតិបត្តិការបដលប ើ្តប�ើងបដាយ ទ្ា ល់ បហើយ
 នាបពលបនាទា បប់តរូវ្តប់តាតាមរលំស់នថ្បដើម បដាយបបបើវធិីសាសស្តអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។

៤.៦ ការវិនិលោគល្្សង

ការវនិិបោគបផ្សងបទៀត បតរូវបាន្តប់តាតាមតនម្បដើម ដ្ឱនភាពននតនម្បដលមនិអាចបបមូលម្វញិបាន។ 

៤.៧ លដើមទុន

ភាគហ៊ខុនធម្មតា បតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាមូលធន។ នថ្បដើមបបន្ម ទ្ា ល់្នាខុងការបបញចេ ញភាគហ៊ខុន បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បដាយកាតប់ចញពីមូលធនបនាទា បពី់
 

ដ្ពន្ធរចួ។ ភាគហ៊ខុនដនទបទៀតបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាមូលធន និង/ឬ បំណខុ ល បផ្អ្បលើសមាសធាតខុបសដឋា្ិចចេននឧប្រណ៍ទាងំបនាះ។ ការបបងបច្ 
បៅអនា្កានក់ាបឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាឧប្រណ៍មូលធន បតរូវបានទូទាតប់ដាយ ទ្ា ល់ពីមូលធន។

៤.៨ ការខាតបង់បង្គរ

ការខាតបងប់ង្គររមួមានចំបណញ ឬខាត្នាខុងការយិបរបិចឆេទឆ្នា ចំាស់ និងការយិបរបិចឆេទបចចេខុប្ននា។

៤.៩ ទុនបបមុងតាមបទប្បញ្ញត្ិ

ទខុនបបមរុងតាមបទប្ញ្ញ តិ្តបតរូវបានបបង្កើតបលើភាពខខុសគានា  រវាងសំវធិានធន បសបតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ និងសំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញ ត្តិបសបតាម
 

បបកាសរបស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា បលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចខុះនថងៃទី១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៧ និងសារាចរបណនា ំបលខធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.្.ណ 
ចខុះនថងៃទី១៦ បខ ខ្ុមភាៈ ឆ្នា ២ំ០១៨ ស្តីពីចំណ្តថ់ានា ្។់ ហានិភយ័ឥណទាន និងសំវធិានធនបលើឱនភាពននតនម្ សបមាបប់គរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ខុ។ 
បសបតាមបបការ ៧៣ បគរឹះស្ានបតរូវបបបៀបបធៀបសំវធិានធន បដលគណនាតាមបបការ ៤៩ ដល់ បបការ ៧១ ជាមយួនរឹងសំវធិានធនបដលគណនាតាមបបការ 
៧២ និងបតរូវ្តប់តាដូចខាងបបកាម៖

(i)  ្ នាខុង្រណីបដលសំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញត្តិ បដលគណនាតាមបបការ ៧២ ទាបជាងសំវធិានធនបដលគណនាតាមបបការ ៤៩ ដល់ បបការ ៧១ 
បនាះបគរឹះស្ានបតរូវ្តប់តាសំវធិានធន បដលបតរូវគណនាអនខុបោមតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ និង 

(ii)  ្ នាខុង្រណីបដលសំវធិានធនតាមបទប្ញ្ញត្តិ បដលគណនាតាមបបការ ៧២ ខ្ស់ជាងសំវធិានធនបដលគណនាតាមបបការ ៤៩ ដល់ បបការ ៧១ 
បនាះបគរឹះស្ានបតរូវ្តប់តាសំវធិានធន បដលបតរូវគណនាតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ និងបផទារចំនួនលបម្អៀងបនាះពី បបា្ច់ំបណញរ្សាទខុ្ ឬគណនីខាត

 
បង្គរបៅទខុនបបមរុងតាមបទប្ញ្ញត្តិ ្នាខុងខទាងម់ូលនិធិភាគទខុននិ្ននរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ។ 

ទខុនបបមរុងតាមបទប្ញ្ញត្តិមនិបតរូវបានបញចេូ ល្នាខុងការគណនាមូលធន ទ្ា ល់សខុទ្ធរបស់ធនាគារប�ើយ។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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៤.១០ បទព្យសម្បត្ិ និងបរិកា្្រ

ការទទួលសា្្ល់ និងការវាស់ផវង

បផនា្ននបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារបតរូវបានវាស់បវងតាមតនម្បដើម ដ្រលំស់បង្គរ និងការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្បង្គរ។

ចំណ្យនថ្បដើមរមួបញចេូ លទាងំការចំណ្យបដាយ ទ្ា ល់បៅបលើការទិញបទព្យ និងការចំណ្យបដាយ ទ្ា ល់បផ្សងៗបទៀត ្នាខុងការនាយំ្បទព្យស្ម្ម
 បៅ្នាខុងល្ខ្ណ្បដលអាចបបបើបបាស់បដលបានបបគាងទខុ្ នងិនថប្ដើមននការរខុះបរ ើ នងិ្្ស់ប្ូរទី្ បនង្ និងការសា្ត រទតីាងំ បដលពួ្ បគស្ិតបៅ។ នថប្ដើមនន

 បទព្យ្ម្មបដលបានសាងសងប់ដាយខ្ួនឯង បតរូវរមួបញចេូ លទាងំនថ្បដើមសមាភា រៈ និង្ម្ាងំពល្ម្ម ទ្ា ល់ផងបដរ។ ចំបោះបទព្យស្ម្មបដលមានល្្ណៈ
 

បគបប់គាន ់ការចំណ្យបលើបបា្់្ មចេបីតរូវបានបធវើមូលធន្ម្មបសបតាម បគាលនបោបាយគណបនយ្យបលើនថ្បដើមបបា្់្ មចេ។ី នថ្បដើម្អ៏ាចរមួបញចេូ លទាងំ
ការបផទារមលូធន បដលជាចបំណញ ឬខាតណ្មយួ ផងបដរ បលើការការោរហានិភយ័លំហូរសាចប់បា្ប់ដលមានល្ណ្ៈសម្ត្តបិគបប់គានច់បំោះរបិូយបណ័ណ  
បរបទសទា្ទ់ងនរឹងការទិញបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ។

ការទិញសូហវបវរបដលមានសារៈសំខានច់ំបោះមខុខង្របដលទា្ទ់ងនរឹងបរក្ិារ បតរូវបានបធវើមូលធន្ម្មជាបផនា្មយួននបរក្ិារបនាះ។

បបសិនបបើបផន្ា ជាសារវន្តណ្មយួននបទព្យសម្ត្ត ិនិងបរក្ិារទាងំបនាះ មានអាយខុកាលបបបើបបាស់ខខុសពីគានា  បផន្ា ទាងំបនាះបតរូវបានដា្ ់ជាបផន្ា បដាយប�្ 
(សមាសភាពចម្ង) ននបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ។

ចំណាយបនា្្ប់

ចបំណញ ឬខាតពីការល្ន់នបទព្យ និងបរក្ិារណ្មយួ បតរូវបាន្ណំតប់ដាយភាពខខុសគានា រវាងសាចប់បា្ទ់ទលួបានពីការល្ ់នងិតនមប្ោងននបផន្ា បនាះ 
បហើយបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំណូលបផ្សងៗ “ចំណូលបផ្សងៗ” និង “ចំណ្យបផ្សងៗ” បៅ្នាខុងចំបណញ ឬខាត។

នថ្បដើមននការ្្ស់ប្តូរធាតខុមយួបផនា្ននបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ បដលបានទទួលសា្គ ល់រចួម្បហើយ បតរូវបានបូ្បញចេូ ល បៅ្នាខុងតនម្បោងននបផនា្បនាះ 
 បបសិនបបើវាអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់នូវអត្បបបោជនប៍សដឋា្ិចចេ នាបពលអនាគតដល់ធនាគារ បហើយតនម្របស់វាអាចបធវើការវាស់បវងបានបដាយភាពអាច
 

បជឿជា្ប់ាន។ តនម្បោង ននធាតខុបដលបានជំនួសបនាះ បតរូវឈបទ់ទួលសា្គ ល់ជា ចំបណញ ឬខាត។ រាល់ចំណ្យ្នាខុងការបថទាបំបចានំថងៃបផ្សងៗ បតរូវបាន 
ទទួលសា្គ ល់ជាចំបណញ ឬខាត បៅ្នាខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល្នាខុងការយិបរបិចឆេទបដលបានប ើ្តបទ្ើង។

រំលស់

រលំស់ គឺបផ្អ្បៅបលើនថ្បដើមននបទព្យស្ម្ម ដ្តនម្សំណល់របស់វា។ សមាសធាតខុសំខាន់ៗ  ននបទព្យស្ម្មនីមយួៗ បតរូវបានវាយតនម្ បហើយ 
បបសិនបបើសមាសធាតខុមយួមានអាយខុកាលបបបើបបាស់ខខុសគានា ពីបទព្យស្ម្មបដលបៅសល់ សមាសធាតខុបនាះបតរូវបានបធវើប�ើងដាចប់ដាយប�្។

រលំស់ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ថាជាការចំណ្យបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាតបដាយបបបើវធិីសាសស្តរលំស់បថរបលើអាយខុកាល បបបើបបាស់បដលបាន
 បា៉ា នស់ា្ម នននសមាសធាតខុនីមយួៗ ននបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ។

បទព្យស្ម្មបដលបានជលួ បតរូវបានរលំស់រយៈបពលជលួ ឬអាយខុកាលបបបើបបាស់របស់វាមយួណ្បដលខ្ជីាងបលើ្បលងបតមាន បហតខុផលចបាស់ោស់ថា 
ធនាគារនរឹងទទួលបាន្ម្មសិទ្ធិបៅចខុងបញចេបន់នរយៈបពលននការជួល។ ដីទំបនរមនិបតរូវបានរលំសល់បនាះបទ។

រលំស់ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ចាបព់ីកាលបរបិចឆេទបដលបទព្យ និងបរក្ិារបតរូវបានតបម្ើង និងអាចបបបើបបាស់បាន ឬបទព្យស្ម្មបដលបានសាងសង ់ចាបពី់
 ការយិបរបិចឆេទបដលបទព្យស្ម្មបនាះបតរូវបានបញចេប ់និងអាចបបបើបបាស់បាន។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាលបបបើបបាស់សបមាបក់ារយិបរបិចឆេទបចចេខុប្ននាមានដូចខាងបបកាម៖

ឆ្្ំ

ការប្លម្អបលើដី អាយខុកាលបសដឋា្ិចចេ ឬរយៈបពល្ិចចេសនយារយៈបពលខ្ី

បបគឿងសង្ហា រ រឹម និងបបគឿងបរក្ិារ ៥ 

បរក្ិារការោិល័យ ៥

បរក្ិារ ខ្ុំព្ូយទរ័ និងពត័ម៌ានវទិយា ៣

ោនយន្ ៥

វធិសីាសស្តរលំស់ បលើអាយខុកាលបបបើបបាស់ នងិតនមសំ្ណល់ បតរូវបានវាយតនមន្ាចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍ និងនិយត័ភាព បបសិនបបើសមបសប។

៤.១១ បទព្យសកម្មអរូបី

បទព្យស្ម្មអរូបី បដលរមួមាននថ្បដើមអាជ្ាបណណ ខ្ុំព្ូយទរ័បដលបានទិញ និងបថ្បដើមោ្ព់ន័្ធបផ្សងបទៀត បតរូវបាន្តប់តាតាមនថ្បដើម ដ្រលំស់បង្គរ 
និងការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្បង្គរ បបសិនបបើមាន។ អាជ្ាបណណ ខ្ុំព្ូយទរ័បដលបានទិញបតរូវបានបធវើមូលធន្ម្ម តាមមូលដាឋា ននថ្បដើម បដលបានប្ើត
ប�ើង្នាខុងការទិញ្ម្មវធិីជា្ោ់្ប់នាះម្បបបើបបាស់។ 

បទព្យស្ម្មអរូបីបតរូវបានដ្រលំស់បៅតាមការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាលបបបើបបាស់ពី ៣ ឆ្នា  ំតាមវធិីសាសស្តរលំស់បថរ។

នថ្បដើមោ្ព់ន័្ធនរឹងការបបង្កើត ឬបថទាំ្ ខុំព្ូយទរ័សូហវបវរ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំណ្យបៅបពលប្ើតប�ើង។ 

៤.១២ បទព្យសកម្មល្្សងៗ

បទព្យស្ម្មបផ្សងៗ បតរូវបាន្តប់តាតាមតនម្បដើម ដ្ឱនភាពននតនម្ បបសិនបបើមាន។ 

៤.១៣ ឱនភាពផនតផម្របស់បទព្យសកម្មមិនផមនហិរញ្ញវត្ខុ

តនម្បោងននបទព្យស្ម្មមិនបមនហិរញ្ញ វត្ខុ របស់ធនាគារ បបរៅពីពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្ម បតរូវបានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិបៅរាល់ការយិបរបិចឆេទ
 រាយការណ៍នីមយួៗ បដើម្ី្ ំណតថ់ាបតើមានសញ្្ញ ណណ្មយួបដលបង្ហា ញថា បទព្យស្ម្មទាងំបនាះមានឱនភាពននតនម្ ឬបទ។ បបសិនបបើមាន
 

សញ្្ញ ណបនាះប្ើតប�ើង បនាះការបា៉ា នស់ា្ម នបលើតនមប្ដលអាច បបមលូម្វញិបានរបស់បទព្យស្ម្មបតរូវបានបធវើប�ើង។ ចបំោះបទព្យស្ម្មអរបីូបដលមាន
 អាយខុកាលបបបើបបាស់មនិ្ំណត ់ឬមនិទានអ់ាចបបបើបបាស់បាន តនម្បដលអាចបបមូល ម្វញិបានបតរូវបធវើការបា៉ា នស់ា្ម នជាបរៀងរាល់ឆ្នា ំ្ នាខុងបពលបតមយួ។ 

ការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ បបសិនបបើតនម្បោងរបស់បទព្យស្ម្ម ឬឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ ់ ធំជាងការបា៉ា នស់ា្ម នតនម ្
បដលអាចបបមូលម្វញិបាន។ 

តនម្បដលអាចបបមូលម្វញិបានរបស់បទព្យស្ម្ម ឬឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ ់គឺជាតនម្បដលធំជាងរវាងតនម្បបបើបបាស់ និងតនម្សមបសប ដ្ចំណ្យ 
បដើម្លី្ប់ចញ។ ្នាខុងការបា៉ា នប់បមាណតនម្បបបើបបាស់ ការបា៉ា នស់ា្ម នលំហូរទរឹ្បបា្ន់ាបពលអនាគត បតរូវបានបធវើអប្ហារបៅនរឹងតនម្បចចេខុប្ននា 

 បដាយបបបើអបតាការបបា្ម់ខុនបងព់ន្ធ បដល្្ខុះបញ្ចេ ំងការបា៉ា នប់បមាណតនម្បពលបវោ្នាខុងល្្ខណ្ទីផសារបចចេខុប្ននា និងហានិភយ័ជា្ោ់្ស់បមាប់
 បទព្យស្ម្មទាងំបនាះ ឬឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្។់

សបមាបប់គាលបំណងននការបធវើបតស្បលើឱនភាពននតនម្ បទព្យស្ម្មបតរូវបានដា្ប់ញចេូ លគានា ជាប រ្ុមតូចៗ បដលអាចបបង្កើតសាចប់បា្ ់បានពីការបន្ត
 

ការបបបើបបាស់ បដាយមនិពរឹងបផ្អ្ខ្ាងំបលើលំហូរទរឹ្បបា្ន់នបទព្យស្ម្ម ឬឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្។់

ការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំបណញ ឬខាត។ ការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ នន ឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ ់ បតរូវបាន 
បបងបច្បដាយ កាតប់ន្យតនម្បោងននតនម្ប្រ ្តិ៍បឈា្ម ះរបស់ឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ ់(ប រ្ុមននឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្)់ ជាមខុន បហើយបនាទា បម់្បដើម្ ី
កាតប់ន្យតនម្បោងននបទព្យស្ម្មដនទបទៀតបៅ្នាខុងឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ ់(ប្រុមននឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្)់ បលើមូលដាឋា នសមាមាបត។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ បដលទទួលសា្គ ល់្នាខុងបពល្ន្ងផខុតបៅ បតរូវបានបា៉ា នប់បមាណរាល់កាលបរបិចឆេទននការរាយការណ៍ ថាបតើមាន
 

សញ្្ញ ណណ្មយួបដលការខាតបងប់ានថយចខុះ ឬបលងមានការខាតបងត់បៅបទៀត។ ការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ បតរូវ្តប់តាបសញ្ចេ សម្វញិ  
បបសិនបបើមានការបបបបបរួលតនម្បា៉ា ន់សា្ម នបដលបបបើបបាស់បដើម្ី្ ំណត់តនម្បដលអាចបបមូលម្វញិបាន។ ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្ 
បតរូវបាន្តប់តាបសញ្ចេ សម្វញិ បតរឹម្បមតិមយួបដលមនិបធវើឱ្យតនម្បោងរបស់បទព្យស្ម្មបនះ មនិបលើសពីតនម្បោងបដលបតរូវ្ំណត ់(ដ្រលំស់) ្ នាខុង
្រណីពខុំមានការទទួលសា្គ ល់ការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្។ 

៤.១៤ ភតិសន្យាជួល

បៅបពលចាបប់ផ្តើម្ិចចេសនយា ធនាគារបធវើការវាយតនម្ថាបតើ្ិចចេសនយាមយួមានទបមងជ់ាភតិសនយាបដរ ឬបទ។ ្ិចចេសនយាជាទបមងម់ាន ភតិសនយា 
 បបសិនបបើ្ិចចេសនយាផ្ល់សិទ្ធិបគបប់គងការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ោ់្ម់យួ្នាខុងរយៈបពល្ំណតម់យួ ជាថនាូរនរឹងតនម្តបសនាង ។

បដើម្វីាយតនម្ថាបតើ្ិចចេសនយាផ្ល់សិទ្ធិបគបប់គងការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់ធនាគារបធវើការវាយតនម្ ថាបតើ៖ 

•  ្ ិចចេសនយាមានជាបោ់្ព់ន័្ធនរឹងការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់ឬបទ បដលបនះអាចបញ្្ជ ្ោ់៉ា ងជា្ោ់្ ់ឬ បបបោលបហើយគួរមាន 
ល្ណ្ៈរបូវនប្ដាយប�្ ឬតំណ្ងសមតភ្ាពផលិតសារវន ្របស់បទព្យស្ម្មបនាះ។ បបសិនបបើអន្ា ផ្គតផ់្គងម់ានសិទ្ធផិល់្បទព្យស្ម្មជនំសួ
ជាសារវន្្នាខុងរយៈបពលបបបើបបាស់ បនាះបទព្យស្ម្មមនិបមនមាន ល្្ណៈជាបទព្យស្ម្មជា្ោ់្ប់នាះបទ

• ធនាគារ មានសិទ្ធិទទួលបានអត្បបបោជនប៍សដឋា្ិចចេជាសារវន្ ពីការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម ្នាខុងរយៈបពលននការ បបបើបបាស់ និង

•  ធនាគារមានសិទ្ធិបញ្្ជ ការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម។ ធនាគារមានសិទ្ធិបនះ បៅបពលបដលធនាគារមានសិទ្ធិសបបមចចិត្ត បដលោ្ព់ន័្ធនរឹងការ
្្ស់ប្ូរអំពីរបបៀប និងបគាលបំណង្នាខុងការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម។ ន្ាខុង្រណីបដលការសបបមចចិត្ត ទាងំអស់អំពីរបបៀប និងបគាលបំណង

 ននការបបបើបបាស់ បទព្យស្ម្មបតរូវបាន្ំណតជ់ាមខុន បនាះ ធនាគារមានសិទ្ធិបញ្្ជ ការ បបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម បបសិនបបើ៖

 > ធនាគារមានសិទ្ធិបធវើបបតិបត្តិការបលើបទព្យស្ម្ម ឬ

 > ធនាគារបានបរៀបចំបទព្យស្ម្មបៅតាមវធិីបដល្ំណតជ់ាមខុនពីរបបៀប និងបគាលបំណងបដលបទព្យស្ម្ម បនាះនរឹងបតរូវបានបបបើបបាស់។

បគាលនបោបាយបនះអនខុវត្តចំបោះ្ិចចេសនយាបដលបានបពមបបពៀង ឬបានបធវើការ្្ស់ប្តូរ ចាបពី់នថងៃទី១ បខម្រា ឆ្នា ២ំ០១៩ ម្ប៉ាខុបណ្ណ ះ។ 

បៅបពលចាបប់ផ្តើម្ិចចេសនយា ឬវាយតនម្ប�ើងវញិបលើ្ិចចេសនយាបដលមានទបមងជ់ាភតិសនយា និងសមាសធាតខុ បដលមនិបមនភតិសនយា ធនាគារ
 បបងបច្តនមត្បសនាងបៅ ន្ាខុង្ចិចេសនយាចំបោះសមាសធាតខុននភតិសនយា នីមយួៗ នងិសមាសធាតខុបដលមនិបមនភតសិនយា បដាយ បផ្្អ តាមតនមឯ្្តានមីយួៗ។ 

្ប៏៉ាខុបន្ ចបំោះការជួលដី និងអគារបដលធនាគារជាអនា្ជួល ធនាគារមនិបបងបច្សមាសធាតខុមនិបមន ភតិសនយាបនាះបទ បហើយសមាសធាតខុភតិសនយា 
 និងមនិបមនភតិសនយាបតរូវបានចាតទ់ខុ្ថាជាសមាសធាតខុភតិសនយា។

ភតិសន្យាកនែខុងករណីផដលធនាគារជាអនែកជួល

ការបរៀបចំឱ្យមានសិទ្ធិ្នាខុងការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម បបសិនបបើបំបពញតាមល្្ខណ្មយួ្នាខុងចំបណ្មខាងបបកាម៖

• អនា្ទិញមានសមត្ភាព ឬសិទ្ធិបធវើបបតិបត្តិការបលើបទព្យស្ម្ម ខណៈបពលបដលទទួលបាន ឬបគបប់គងបលើសពីបរមិាណ បដលមនិសារវន្

•  អនា្ទិញមានសមត្ភាព ឬសិទ្ធិ្នាខុងការបគបប់គងបលើការចូលបៅដល់បទព្យស្ម្ម ខណៈបដលទទួលបាន ឬបគបប់គងបលើស ពីបរមិាណ
 បដលមនិសារវន្ ឬ

•  ដំបណើ របហតខុ និងកាលៈបទសៈបានបង្ហា ញថា វាមានល្្ណៈតិចតួចបដលភាគីដនទបទៀតនរឹងទទួលបានបបចើនជាង បរមិាណបដលមនិសារវន្ត 
បហើយតនម្្ នាខុងមយួឯ្តាមនិបតរូវបាន្ណំត់្ នាខុងមយួឯ្តាននទិននាផលបទបហើយ្ម៏និបស្មើនរឹង តនមទី្ផសារបចចេខុប្ននា ្ នាខុងមយួឯ្តាននលទ្ធផលបដរ។

ធនាគារទទួលសា្គ ល់សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លភតិសនយា បៅកាលបរបិចឆេទចាបប់ផ្តើមភតិសនយា។ សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម បតរូវបាន
 វាស់បវងតាមនថ្បដើម រមួមាននថ្បដើមដំបូងននបំណខុ លភតិសនយា និងនិយត័ភាពសបមាបក់ារចំណ្យភតិសនយាបដលបធវើប�ើង បៅនថងៃចាបប់ផ្តើមភតិសនយា 

ឬមខុននថងៃចាបប់ផ្តើមភតិសនយា បូ្ នថប្ដើម ទ្ា ល់ដំបងូបដលបានប្ើតប�ើង នងិការបា៉ា នស់ា្ម នចណំ្យ្នាខុងការរខុះបរ ើ នងិដ្បចញនូវបទព្យស្ម្ម ឬស្ារប�ើងវញិ
 នូវបទព្យស្ម្ម ឬទីតាងំ ដ្បបា្ប់លើ្ទរឹ្ចិត្តភតិសនយាបដលទទួលបាន។ 

សិទ្ធបិបបើបបាស់បទព្យស្ម្មបតរូវបានដ្រលំស់នាបពល តាមវធិសីាសស្តរលំស់បថរ ចាបពី់កាលបរបិចឆេទចាបប់ផ្តើមភតសិនយា រហូតដល់ចខុងបញចេបន់ន អាយខុកាល
 បបបើបបាស់ននសិទ្ធបិបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម ឬបៅចខុងកាលបរបិចឆេទននភតិសនយាមយួណ្ប ើ្តមខុន។ អាយខុកាលបបបើបបាស់នន សិទ្ធបិបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម បតរូវបាន

 ្ំណត់តាមមូលដាឋា នដូចគានា នរឹងបទព្យ និងបរក្ិារ។ បបន្មបលើបនះ សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម បតរូវបានកាត់បន្យជាបបចាំបៅតាមការខាតបង់
 ឱនភាពននតនម្ និងប្តបមរូវសបមាបក់ារវាស់បវងប�ើងវញិបលើបំណខុ លភតិសនយា។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាលបបបើបបាស់សបមាបអ់ំ�ខុងការយិបរបិចឆេទបចចេខុប្ននា មានដូចខាងបបកាម៖ 

• អគារ និងការោិល័យសាខា  រយៈបពល្ិចចេសនយា

បំណខុ លភតិសនយា បតរូវបានវាស់បវងដំបូងតាមតនម្បចចេខុប្ននាននការទូទាតភ់តិសនយាបដលមនិទានប់ានបង ់បៅបពលចាបប់ផ្តើមភតិសនយា និងបតរូវបានបធវើ
 អប្ហារបដាយបបបើអបតាការបបា្ជ់ា្ប់ស្តងបៅ្នាខុងភតិសនយា ឬ្រណីបដលអបតាការបបា្ប់នាះមនិអាច្ំណតប់ានភ្ាមៗ បតរូវបធវើបៅតាមអបតាការបបា្់

្មចេបីបន្មរបស់អនា្ជួល។ ជាទូបៅ ធនាគារបបបើបបាស់អបតា្មចេបីបន្មបធវើជាអបតាអប្ហារ។

ការទូទាតភ់តិសនយាបដលបញចេូ លបៅ្នាខុងការវាស់បវងបំណខុ លភតិសនយារមួមាន៖
• ការទូទាតភ់តិសនយាបថរ រមួទាងំការទូទាត់្ នាខុងទបមងប់ថរ

• ការបបបបបរួលននការទូទាតភ់តិសនយាអបថរ បដាយបផ្អ្បលើសនទាស្សន ៍ឬអបតា បៅកាលបរបិចឆេទចាបប់ផ្តើមភតិសនយា 

• ចំនួនបដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវទូទាត ់បបកាមការធានាតនម្បៅសល់ និង

•  តនម្ទិញបបកាមជបបមើសននការទិញ បដលធនាគារមានបហតខុផលជា្ោ់្់្ នាខុងការអនខុវត្ត។ ការទូទាតភ់តិសនយា បៅ្នាខុងអំ�ខុងបពលបដលមាន
ជបបមើស្នាខុងការបន្ត បបសិនបបើធនាគារមានបហតខុផលជា្ោ់្់្ នាខុងការបន្ត និងការពិនយ័ បលើការបញចេបភ់តិសនយាមខុនកាល្ំណត ់បលើ្បលង
បតធនាគារមានបហតខុផលចបាស់ោស់ថានរឹងមនិបញចេបភ់តិសនយា មខុនកាល្ំណត។់ 

បំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានវាស់បវងតាមរលំស់នថ្បដើម បដាយបបបើវធិីសាសស្តអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។ បំណខុ លភតិសនយាបតរូវបាន វាស់បវងប�ើងវញិ
 បៅបពលមានការប្បបបរយៈបពលននភតិសនយា ការ្្ស់ប្តូរបលើការវាយតនម្សបមាបជ់បបមើស្នាខុងការទិញបទព្យស្ម្ម ការបបបបបរួលការទូទាតភ់តិសនយា
 នាបពលអនាគត បដលប្ើតប�ើងពីការបបបបបរួលននសនទាស្សន ៍ឬអបតាណ្មយួ ឬបបសិនបបើ មានការប្បបបចំនួនបា៉ា នស់ា្ម នបដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវទូទាត ់

បលើការធានាតនម្បដលបៅសល់។

បៅបពលបដលបំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានវាស់បវងតាមវធិីសាសស្តបនះ ការប្តបមរូវ បតរូវបានបធវើប�ើងបលើតនម្បោងននសិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម 
ឬ្ទ៏ទួលសា្គ ល់្នាខុងចំបណញ ឬខាត បបើសិនជាសិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម បតរូវបានបញចេខុ ះរហូតដល់មានតនម្សូន្យ។ 

ភតិសន្យារានរយៈខ្ី និងភតិសន្យាលលើបទព្យសកម្មផដលរានតផម្ទាប

ធនាគារ មនិទទួលសា្គ ល់សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លភតិសនយារយៈបពលខ្ីដូចជា ការជួលមា៉ា សខុីនបដលមានរយៈបពលតិចជាង ១២ បខ និង
ភតិសនយាបលើបទព្យស្ម្មបដលមានតនម្ទាប បដលរមួមានបរក្ិារពត័ម៌ានវទិយា។ ធនាគារទទួលសា្គ ល់ចំណ្យបលើការជួលទាងំបនះតាមមូលដាឋា ន

 
រលំស់បថរ បៅតាមរយៈបពលននភតិសនយា។

៤.១៥ អត្បបលោជន៍និលោជិត

អត្បបលោជន៍និលោជិតរយៈលពលខ្ី

អត្បបបោជនន៍ិបោជិតរយៈបពលខ្ីបតរូវបានចំណ្យ បៅបពលបដលបសវា្ម្មបតរូវបានផ្តល់ជូន។ ចំនួនបដលរពំរឹងទខុ្ថានរឹងបតរូវចំណ្យ បតរូវបាន
 

ទទួលសា្គ ល់ជាបំណខុ ល បបសិនបបើធនាគារមានកាតពវ្ិចចេតាមផ្ូវចបាប ់ឬកាតពវ្ិចចេបបបោលនាបពលបចចេខុប្ននា ្នាខុងការទូទាតច់ំណ្យ បដលជាលទ្ធផល
ននការង្របដលបានបំបពញរចួម្បហើយបដាយនិបោជិត បហើយកាតពវ្ិចចេបនាះអាចបធវើការបា៉ា នស់ា្ម នបានបដាយភាពបជឿជា្។់ 

អត្បបលោជន៍និលោជិតរយៈលពលផវង

កាតពវ្ិចចេរបស់ធនាគារចំបោះអត្បបបោជននិ៍បោជិតរយៈបពលបវង គឺជាចំណ្យបលើអត្បបបោជន ៍បដលនិបោជិតបតរូវទទួលបាន ពីការបំបពញ
 ការង្រ្នាខុងការយិបរបិចឆេទ្ន្ងផខុតបៅ និងបចចេខុប្ននា។ អត្បបបោជន ៍និបោជិតរយៈបពលបវង បតរូវបានបធវើអប្ហារបៅតនម្បចចេខុប្ននា។ ការវាស់បវងសារជា

 ថ្មីបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំបណញ ឬខាត បដលចំណ្យបនះបានប ើ្តប�ើង។

៤.១៦ ការបបាក់

អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព

ចំណូលការបបា្ ់និងចំណ្យការបបា្ប់តរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងចំបណញ ឬខាត បដាយបបបើវធិីសាសស្តការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។ “អបតាការបបា្់
 បបសិទ្ធភាព” គឺជាអបតាបដលអាចបធវើអប្ហារសាចប់បា្ប់ដលរពំរឹងថានរឹងទូទាត ់ឬនរឹងបតរូវទទួលតាមរយៈអាយខុកាល រពំរឹងទខុ្របស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ

បនាះ ឱ្យម្បស្មើនរឹង៖

• តនម្បោងដខុលរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬ 

• រលំស់នថ្បដើមរបស់បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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បៅបពលគណនាអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពសបមាបឧ់ប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុ បបរៅពបីទព្យបដលបានទញិ ឬបទព្យស្ម្ម បដលមានឱនភាពនន តនមប្ៅបពលទញិ 
ធនាគារបធវើការបា៉ា នស់ា្ម នបលើលំហូរទរឹ្បបា្ន់ាបពលអនាគតបដាយពិចារណ្រាល់ល្្ខណ្ទាងំអស់របស់ ្ិចចេសនយាឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ប៉ាខុបន្តមនិរាប់

 បញចេូ លនូវការខាតបងឥ់ណទាន បដលរពំរឹងទខុ្បនាះបទ (ECL)។ សបមាបប់ទព្យស្ម្ម បដលទិញ ឬបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានឱនភាពននតនម្បៅ
 បពលទិញ អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពបដលបានប្តបមរូវហានិភយ័ ឥណទាន បតរូវបានគណនា បដាយបបបើលំហូរទរឹ្បបា្ប់ា៉ា នស់ា្ម ននាបពលអនាគត 
 

រមួបញចេូ លទាងំការខាតបងឥ់ណទានបដលរពំរឹងទខុ្ (ECL)។

ការគណនាអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព រមួបញចេូ លនូវនថប្ដើមបបតបិត្តកិារ និង្នបមទាងំអស់បដលបានបង ់ឬទទលួបដលជាបផន្ា នន អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។ 
នថ្បដើមបបតិបត្តិការរមួមាន ការចំណ្យបបន្មបដលោ្ព់ន័្ធ ទ្ា ល់បៅនរឹងការទិញ ឬការបបាះផសាយ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ។

រំលស់ផថ្លដើម និងតផម្លោងដុល
រលំស់នថ្បដើមរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ  ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ  គឺជាចំនួនបដលបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ  ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ  បតរូវបានវាស់បវង 
បៅបពលទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបូង ដ្ការទូទាតស់ងបបា្ប់ដើម បូ្ ឬដ្រលំស់បង្គរបដាយបបបើអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព ចំបោះភាពខខុសគានា រវាង 
ចនួំនបដលទទលួសា្គ ល់ជាបលើ្ដបូំង និងចំនួនបៅបពលដល់កាល្ណំត ់និងបតរូវបធវើនយិត័ភាពចំបោះសំវធិានធនបលើ ការខាតបងឥ់ណទានបដលបានរពំរឹងទខុ្ 
ចំបោះបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ។ 

តនម្បោងដខុលរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ គឺជារលំស់នថ្បដើមរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ មខុនបពលប្តបមរូវសំវធិានធនសបមាប ់ការខាតបងឥ់ណទាន
 បដលបានរពំរឹងទខុ្។

ការគណនាចំណូលការបបាក់ និងចំណាយការបបាក់
អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានគណនាបៅបពលទទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ ឬបំណខុ ល

 ហិរញ្ញ វត្ខុជាបលើ្ដំបូង។ ្នាខុងការគណនាចំណូលការបបា្ ់និងចំណ្យការបបា្ ់អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពបតរូវបាន បបបើបផ្អ្បលើតនម្បោងដខុលរបស់
 បទព្យស្ម្ម (បៅបពលបដលបទព្យស្ម្មមនិបតរូវបានចាតទ់ខុ្ថាមានឱនភាពននតនម្) ឬរលំស់នថ្បដើម ននបំណខុ ល។ អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាពបតរូវបធវើការ

ប្បបបប�ើងវញិ បដាយការបា៉ា នស់ា្ម នប�ើងវញិនូវលំហូរទរ្ឹ បបា្រ់បស់ឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបដលមានអបតាការបបា្ប់បបបបរួល បដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ងំពីការ្្ស់ប្តូរ

 របស់អបតាការបបា្ទី់ផសារ។ អបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព្ ៏បតរូវបធវើការប្បបបប�ើងវញិ សបមាបក់ារប្តបមរូវតនម្សមបសបននឧប្រណ៍ការោរ បៅកាល
 

បរបិចឆេទបដលរលំស់បតរូវបានចាបប់ផ្តើម ប្តបមរូវ។ 

ចំបោះបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានឱនភាពននតនម្ បនាទា បព់ីបានទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបូង ចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនាបដាយ បបបើអបតា
 

ការបបា្ប់បសិទ្ធភាព បផ្អ្បលើរលំស់នថ្បដើម របស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ។ បបសិនបបើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបលងមានឱនភាព ននតនម្ បនាះការគណនា
 ការបបា្ប់តរូវបផ្អ្បលើមូលដាឋា នតនម្ដខុលវញិ។ 

ចំបោះបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលមានឱនភាពននតនម្ ចាបត់ាងំពីទទួលសា្គ ល់ជាបលើ្ដំបូង ចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនាបដាយ បបបើអបតាការ
 

បបា្ប់បសិទ្ធភាពបដលបតរូវបានប្តបមរូវនូវហានិភយ័ បផ្អ្បលើរលំស់នថ្បដើមននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបនាះ។ ការគណនា ចំណូលការបបា្ប់នះ មនិបតរូវប្តូរ
បៅមូលដាឋា នតនម្ដខុលវញិបនាះបទ បទាះបីជាហានិភយ័ឥណទានរបស់បទព្យស្ម្មបនាះ មានភាព បបបសើរ្ប៏ដាយ។ 

ការបរ្្ញ
ចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនាបដាយបបបើវធិីសាសស្តការបបា្ប់បសិទ្ធភាព បដលបានបង្ហា ញបៅ្នាខុងចំបណញ ឬខាត និង លទ្ធផលលម្អតិបផ្សងៗ 

 រមួបញចេូ លការបបា្ប់លើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានវាស់បវងតាមរលំស់នថ្បដើម។ 

ចំណ្យការបបា្់បតរូវបានបង្ហា ញបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតបផ្សងៗ រួមបញចេូ លបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ  បដលបាន
 វាស់បវងតាមរលំស់នថ្បដើម។

៤.១៧ កផបម និងលជើងសារ

ចំណូល និងចំណ្យ្នបម និងបជើងសារ បដលជាបផនា្ននអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព របស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ បតរូវបានរមួបញចេូ ល
បៅ្នាខុងអបតាការបបា្ប់បសិទ្ធភាព។

ចំណូល្នបម និងបជើងសារបផ្សងបទៀតរមួបញចេូ លទាងំនថ្បសវា្ម្ម បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅបពលបានបំបពញបសវា្ម្ម។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



59

្ិចចេសនយាជាមយួអតិថិជនបដលទទួលសា្គ ល់ជាឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ អាចមានវសិាលភាព បដាយបផនា្

 បៅ្នាខុង ស.រ.ហ.អ.្ ៩ និងបដាយបផនា្បៅ ន្ាខុង ស.រ.ហ.អ.្ ១៥ ។ ្នាខុង្រណីបនះ ជាដំបូងធនាគារបតរូវអនខុវត្ត ស.រ.ហ.អ.្ ៩ បដើម្បីបងបច្ 
នងិវាស់បវងបផន្ា នន្ចិចេសនយា បដលចាតចូ់លបៅ ន្ាខុងវសិាលភាពនន ស.រ.ហ.អ.្ ៩ បហើយបនាទា បម់្អនខុវត្ត ស.រ.ហ.អ.្ ១៥ ចបំោះបផន្ា បដលបៅបសសសល់។ 

្នបម និងបជើងសារ បតរូវបានបង្ហា ញសខុទ្ធបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អតិ។

៤.១៨ ការទទួលសា្្ល់ចំណាយ

ចំណ្យគឺបតរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អិត បៅបពលការថយចខុះននអត្បបបោជន៍បផនា្បសដឋា្ិចចេនាបពលអនាគតបាន
 

ជាបទ់ា្ទ់ងបៅនរឹងការថយចខុះបៅ្នាខុងបទព្យស្ម្ម ឬការប្ើនប�ើងននបំណខុ លបដលបានប្ើតប�ើងបដលអាចបតរូវបាន វាស់បវងោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ។ ចំណ្យ
 បតរូវបានទទួលសា្គ ល់របាយការណ៍ចំណូលលម្អតិបលើមូលដាឋា នោ្ព់ន័្ធ ទ្ា ល់រវាងនថ្បដើមប ើ្តប�ើង និង ចំណូលជា្ោ់្ប់លើមូលដាឋា ននីតិវធិីជាបបពន័្ធ 
 និងការបបងបច្បៅបពលអត្បបបោជនប៍សដឋា្ិចចេបតរូវបានរពំរឹងទខុ្ថានរឹងប្ើតប�ើង កាលបរបិចឆេទគណបនយ្យ និងោ្ព់ន័្ធនរឹងចំណូលទូលំទូោយ ឬ
 ចណូំលមនិ ទ្ា ល់បដលបាន្ំណត ់ឬភ្ាមៗបៅបពលបដរចណំ្យ មនិមានផ្ល់នូវអតប្បបោជនប៍ផន្ា បសដឋ្ា ចិចេនាបពលអនាគត ឬអត្បបបោជនប៍សដឋ្ា ចិចេ 

គា្ម នគខុណភាព សបមាបក់ារទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុង របាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុជាបទព្យស្ម្ម។

ចំណ្យបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អិតគឺបតរូវបានបង្ហា ញបដាយបបបើបបាស់ល្្ណៈវធិីសាសស្តននចំណ្យ។ នថ្បដើមបបតិបត្តិការ តំណ្ង
 ឱ្យចំណ្យបសវា បសវាោណិជ្ជ្ម្ម និងបសវាបជើងសារបដលប ើ្តប�ើងពីការបសវងរ្បបា្ចំ់ណូល។ ចំណ្យបនាទា បប់ន្ស ំគឺជានថ្បដើមបដលអាចម្ពីការ
 បគបប់គងរដឋាបាលទីផសារការល្ ់និងស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មបផ្សងៗបទៀតរបស់ធនាគារ។

៤.១៩ សំវិធានធន

សំវធិានធន បតរូវបានទទួលសា្គ ល់បៅបពលធនាគារមានកាតពវ្ិចចេបសបចបាប ់ឬបបបោល បដលជាលទ្ធផលននបពរឹត្តិការណ៍្ន្ងម្ បដលវាទំនងជាមាន
លំហូរបចញននបបភពបសដឋា្ិចចេរបស់ធនាគារ និងចំនួនទរឹ្បបា្ប់ដលអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាន។ ការ្ំណតលំ់ហូរបចញ ននបពលបវោ ឬចំនួនទរឹ្បបា្ ់
បៅបតអាចមានភាពមនិចបាស់ោស់។

បៅបពលមានកាតពវ្ិចចេបសបដៀងគានា  បដលអាចនរឹងតបមរូវបអាយមានលំហូរបចញសាចប់បា្ ់បដើម្បីំបពញនូវកាតពវ្ិចចេ បតរូវបាន្ំណត ់បដាយពិចារណ្
 

បៅបលើថានា ្ន់មីយួៗ ននកាតពវ្ ចិចេបនាះជាប្រុម។ សំវធិានធនបតរូវបានបគទទលួសា្គ ល់បទាះបីជាលទ្ធភាពននលំហូរបចញ ទា្ទ់ងបៅនរឹងធាតខុណ្មយួបដល
 

បានរមួបញចេូ លបៅ្នាខុងបបបភទននកាតពវ្ិចចេដូចគានា អាចប ើ្តមានប�ើងតិចតួច្ប៏ដាយ។

សំវធិានធនបតរូវបានវាស់បវងប�ើងវញិតាមតនម្បចចេខុប្ននាននការចំណ្យបដលរពំរឹងថានរឹងតបមរូវឱ្យទូទាតនូ់វកាតពវ្ិចចេបដាយបបបើអបតាពន្ធមខុនបដល
 ្្ខុះបញ្ចេ ំងពីការវាយតនម្ទីផសារបចចេខុប្ននាអំពីតនម្បពលបវោននបបា្ ់និងហានិភយ័ជា្ោ់្ច់ំបោះកាតពវ្ិចចេ។ ការប ើ្នប�ើង ននសំវធិានធនបដាយសារ

បពលបវោ្ន្ងផខុតបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ថាជាចំណ្យការបបា្។់

៤.២០ ពន្ធលលើបបាក់ចំណូល

ការចំណ្យបលើពន្ធបដលបានទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អតិ រមួមានការបូ្សរខុបននពន្ធពនយារ និងពន្ធបចចេខុប្ននា បដលមនិបាន
 ទទួលសា្គ ល់្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អតិ ឬរបាយការណ៍មូលធន។

ពន្ធបបា្់ចំណូលបលើបទព្យស្ម្ម និង/ឬបំណខុ ល រួមមានកាតពវ្ិចចេ ឬការទាមទារពីអាជ្ាធរសារបពើពន្ធបដលទា្់ទងនរឹងចខុងការយិបរបិចឆេទនន
 របាយការណ៍បចចេខុប្ននា ឬពីបពល្ន្ងម្ បដលមនិបានទូទាតន់ាការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍បនាះ។ ពន្ធបចចេខុប្ននា គឺបំណខុ លបលើបបា្ច់ំបណញជាបព់ន្ធ 

បដលខខុសពីបបា្ច់ំបណញ ឬខាត្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។ ការគណនាពន្ធបចចេខុប្ននា គឺបផ្អ្បលើអបតាពន្ធ និងចបាបព់ន្ធបដលបតរូវបានអនខុមត័ ឬបតរូវបាន
 អនខុមត័បៅបពលបនាទា ប ់នាចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍។

ពន្ធពនយាបលើបបា្ច់ំណូល បតរូវបានគណនាបដាយបបបើបបាស់វធិីសាសស្តបំណខុ លបលើភាពខខុសគានា បបណ្្ត ះអាសននា រវាងទរឹ្បបា្ប់ោង ននបទព្យស្ម្ម 
និងបំណខុ ល និងមូលដាឋា នពន្ធ។ 

ពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបតរូវបានគណនាបដាយមិនគិតអប្ហារ បៅអបតាពន្ធបដលរពំរឹងថានរឹងអនខុវត្តបៅតាម រយៈបពលននការ
 

ទទួលសា្គ ល់របស់ពួ្បគ បដាយសារអបតាពន្ធទាងំបនាះបតរូវបានអនខុមត័ ឬអនខុមត័បៅបពលបនាទា បប់ៅចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្ម បតរូវបានទទលួសា្គ ល់បដើម្ពីបងី្វសិាលភាពបដលបបបហលជា មានការខាតបង ់ឬភាពខខុសគានា  បបណ្្ត ះអាសននាបដលកាត់្ ងបាន 
នរឹងអាចបបបើបបាស់បានបដើម្កីាត់្ ងនរឹងបបា្ចំ់ណូលជាបព់ន្ធនាបពលអនាគត។ ការវាយតនម្បនះ គបឺផ្្អ បលើការពយា្រណ៍របស់ធនាគារបៅបលើលទ្ធផល
បបតិបត្តិការនាបពលអនាគត បដលបតរូវបានប្តបមរូវសបមាបប់បា្ច់ំណូល និងការចំណ្យបដលមនិជាបព់ន្ធ និងការ្ំណតជ់ា្ោ់្ប់លើការបបបើបបាស់
ការខាតបងព់ន្ធបដលមនិបានបបបើណ្មយួ និងពន្ធ បតរូវបង។់ ពន្ធពនយាបលើបំណខុ ល បតងបតបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ទាងំអស់។ 

ពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លអាចកាត់្ ង បានបតបៅបពលធនាគារមានសិទ្ធិ និងបគាលបំណង្នាខុងការទូទាតព់ន្ធបចចេខុប្ននា បលើបទព្យស្ម្ម និង

 បំណខុ លពីអាជ្ាធរពន្ធដារដូចគានា ។ 

ការ្្ស់ប្តូរពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាបផនា្ននពន្ធបលើបបា្ចំ់ណូល ឬចំណ្យបៅ ន្ាខុងរបាយការណ៍ ចំណូលលម្អតិ 
បលើ្បលងបតបៅបពលបដលពន្ធទាងំបនាះ មានការទា្ទ់ងនរឹងបផនា្ទាងំអស់បដលបតរូវបាន ទទួលសា្គ ល់បៅ ន្ាខុង របាយការណ៍ចំណូលលម្អតិបផ្សងបទៀត 
(ដូចជាការវាយតនម្ដីប�ើងវញិ) ឬមូលធន្នាខុង្រណីណ្មយួ បពលពន្ធពនយារបដលទា្ទ់ង ្ ប៏តរូវទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្អតិបផ្សង
បទៀត ឬរបាយការណ៍មូលធន។

៤.២១ បុគ្គលទាក់ទិន

បខុគ្គលទានទិ់ន គឺជាបខុគ្គល ឬអង្គភាពបដលមានទំនា្ទ់ំនងជាមយួធនាគារ។ បបតិបត្តិការបខុគ្គលទា្ទ់ិន គឺជាការបផទារធនធាន បសវា្ម្ម ឬកាតពវ្ិចចេ
 រវាងធនាគារ និងភាគីោ្ព់ន័្ធរបស់ខ្ួនបទាះបីជាបានគិតនថ្ ឬមនិបានគិតនថ្។

្). បខុគ្គល ឬមនខុស្សបដលជិតសនាិតជាមយួបខុគ្គលននបគរួសារបនាះ គឺមានការោ្ព់ន័្ធបបសិនបបើបខុគ្គលបនាះ

 (i). បគបប់គង ឬចូលរមួ្នាខុងការបគបប់គងបលើធនាគារ

 (ii). មានឥទ្ធិពលខ្ាងំបលើធនាគារ ឬ

 (iii). គឺជាសមាជិ្ននប្រុមបបរឹ្សាភបិាលជានខ់្ស់របស់ធនាគារបដលកានក់ាបធ់នាគារ។

ខ). អង្គភាពបដលចាតចូ់លជាភាគីោ្ព់ន្ធន័នធនាគារ លខុះបតាបតចូល្នាខុងល្្ខណ្ដូចខាងបបកាម៖

 (i). អង្គភាព និងធនាគារគឺជាសមាជិ្ននសម្ន័្ធធនាគារបតមយួ

 (ii). អង្គភាពមយួបដលជាការចូលរមួ ឬការបណ្្្ទ់ខុនរមួគានា ននអង្គភាពបផ្សងបទៀត

 (iii). អង្គភាពទាងំពីរបធវើរការបណ្្្ទ់ខុនរមួបលើភាគីទីបីដូចគានា  

 (iv). អង្គភាពមយួគឺជាភាគហ៊ខុនរមួននអង្គភាពភាគីទីបី និងអង្គភាពបផ្សងបទៀតគឺជាអង្គភាពរមួបញចេូ លគានា ននភាគីទីបី

 (v). អង្គភាព គឺជាគបបមាងអត្បបបោជនប៍បកាយការង្រសបមាបអ់ត្បបបោជនរ៍បស់និបោជិ្ទាងំធនាគារ ឬអង្គភាពបដលទា្ទ់ងនរឹងធនាគារ

 (vi). អង្គភាពបតរូវបានបគបប់គង ឬបគបប់គងរមួគានា បដាយបខុគ្គលបដលបានបញ្្ជ ្ប់ៅ្នាខុង (i) ខាងបលើ

 (vii).  បខុគ្គលបដលបាន្ំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណបៅ្នាខុង (្.i) ខាងបលើមានឥទ្ធិពលគួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់បលើអង្គភាព ឬជាសមាជិ្ននប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល
សំខានប់ដល្ំពខុងកានក់ាបធ់នាគារ ឬអង្គភាព

 (viii). អង្គភាព ឬសមាជិ្ននសម្ន័្ធ បដលជាបផនា្មយួផ្តល់នូវបសវា្ម្មបគបប់គងសំខាន់ៗ  ដល់ធនាគារ ឬធនាគារបម។

៤.២២ បពឹត្ិការណ៍លបកាយការិយបរិចឆេទផនរបាយការណ៍

ធនាគារ្ំណតយ់្បពរឹត្តិការណ៍បនាទា បព់ីចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍នីមយួៗ បដលចាតទ់ខុ្ថាបពរឹត្តិការណ៍ទាងំបនាះ ទាងំអំបណ្យផល និង
 មនិអបំណ្យផលបដលប្ើតប�ើងបៅរវាងចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍ នងិកាលបរបិចឆេទបដល របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបតរូវបានអនខុមត័ឱ្យបចញផសាយ។ 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បតរូវបានបធវើនយិត័្ម្មបដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ងំអពីំ បពរឹត្តកិារណ៍ទាងំបនាះ បដលបានភស្តខុតាងបបនម្បលើល្ខ្ណ្បដលប្ើតមាន

 
ប�ើងនាចខុងការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍។ បពរឹត្តកិារណ៍ មនិបានប្តបមរូវបនាទា បពី់ចខុងបញចេបក់ារយិបរបិចឆេទរាយការណ៍ បតរូវបានោតបតដាងបៅ្នាខុង្ណំត់

 សមា្គ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បបសិនបបើវាមានភាពជាសារវន្ត។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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៥. គណបនយ្យបា៉ា នស់ា្ម ន ការសន្មត និងការវនិិចឆេយ័ 
ការបា៉ា នស់ា្ម ន នរឹងសន្មតបធវើប�ើងតាមរយៈបទពិបសាធនប៍បវត្តិសាសស្ត និង្តា្ត ោ្ព់ន័្ធបផ្សងៗ។ លទ្ធផលជា្ប់ស្ងបបបហលជា ខខុសពីការបា៉ា នស់ា្ម ន

 ទាងំបនាះ។ ការបា៉ា នស់ា្ម ន នងិមលូដាឋា នននកាសន្មតបតរូវបាន បតរួតពនិតិ្យប�ើងវញិតាមមូលដាឋា នបន្តរនរិន្តភាព។ ការពនិតិ្យប�ើងវញិននការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យ 
គបឺតរូវបានទទលួសា្គ ល់បៅ្នាខុង ្ �ំខុងបពលបដលការបា៉ា នស់ា្ម នបតរូវបានបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ។ បបសិនបបើការបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិមានឥទ្ធពិលបលើបតអ�ំខុង

 
បពលបនាះបទ ឬបៅ ន្ាខុងអំ�ខុងបពលននការពិនិត្យប�ើងវញិ និងបៅបពលអនាគត និងបបសិនបបើការពិនិត្យប�ើងវញិបនះប៉ាះោល់ទាងំបពលបចចេខុប្ននា និង

 
បពលអនាគត។

ការវិនិចឆេ័យសំខាន់ៗកនែខុងការអនុវត្ន៍លគាលនលោបាយគណលនយ្យ

ខាងបបកាមបនះ គជឺាសន្មតគណបនយ្យជា្ោ់្ ់បបរៅពីការវនិចិឆេយ័បលើការបា៉ា នស់ា្ម ន បដលបតរូវបានបង្ហា ញដាចប់ដាយប�្ ដូចខាងបបកាម គណៈបគបប់គង
 

បានអនខុវត្តបៅ្នាខុងដបំណើ រការននការអនខុវត្តបគាលនបោបាយគណបនយ្យរបស់ធនាគារ បហើយមានឥទ្ធពិល ោ៉ា ងខ្ាងំបៅបលើចនំនួទរ្ឹ បបា្ប់ដលបតរូវបាន
ទទួលសា្គ ល់បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។

រូបិយបណ័ណ បគាល
បដាយបផ្អ្បលើខ្រឹមសារបសដឋា្ិចចេននកាលៈបទសៈជាមូលដាឋា នទា្ទ់ងបៅនរឹងធនាគារ គណៈបគបប់គងបាន្ំណត ់រូបិយបណ័ណ បគាល របស់ធនាគារជា

 
បបា្ដ់ខុោ្រអាបមរ ិ្ ។ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  គឺជារបូយិបណ័ណ  ននបរោិកាសបសដឋ្ា ចិចេចម្ងបដលធនាគារបធវើបបតបិត្តការ បហើយវាជារបិូយបណ័ណ បដលមានឥទ្ធពិល

 សំខានប់ៅបលើឥណទានបៅឱ្យអតិថិជន និងចំណូលការបបា្។់

ការវាយតនម្គំរូអាជីវ្ម្ម
ធនាគារបបបើគំរូនិងការសន្មតបផ្សងៗគានា ្នាខុងការបា៉ា ន់សា្ម ន ECL។ ការវនិិចឆេ័យបតរូវបានអនខុវត្ត្នាខុងការ្ំណត់គំរូសមបសបបំផខុតសបមាប់បបបភទ

 បទព្យសម្ត្តិនីមយួៗ ្ដូ៏ចជាសបមាប់្ ំណតក់ារសន្មតបដលបានបបបើបៅ្នាខុងគំរូទាងំបនះរមួទាងំការសន្មតបដលទា្ទ់ងនរឹង ្តា្ត ជំរខុញហានិភយ័នន
 ហានិភយ័ឥណទាន។

សំវធិានធនននការបាតប់ងឥ់ណទានរពំរឹងទខុ្បលើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុតាមចំណ្យរលំស់។ សំវធិានធនបលើការខាតបងឥ់ណទាន បដលរពំរឹងទខុ្
 សបមាបប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបដលបតរូវបានវាស់បវងតាមចំណ្យរលំស់ តបមរូវឱ្យមានការបបបើបបាស់គំរូស្មខុគសា្ម ញ និងការសន្មតសំខាន់ៗ អំពីស្ានភាព
 បសដឋា្ិចចេនាបពលអនាគត និងឥរោិបថឥណទាន (ឧទាហរណ៍លទ្ធភាពអតិថិជនខ្ខាន និងការខាតបងន់នលទ្ធផល)។

ការវនិិចឆេយ័សំខាន់ៗ មយួចំនួនបតរូវបានតបមរូវផងបដរ្នាខុងការអនខុវត្តតបមរូវការគណបនយ្យសបមាបវ់ាស់បវង ECL ដូចជា៖

• ្ំណតល់្្ណៈវនិិចឆេយ័ននការប ើ្នប�ើងគួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់ននហានិភយ័ឥណទាន

• ការបបជើសបរ ើសគំរូសមបសប និងការសន្មតសបមាបក់ារវាស់បវង ECL

• ការបបង្កើតចំនួន និងបសណ្រយី៉ាូបដលបោងបៅការយិបរបិចឆេទខាងមខុខសបមាបរ់ាល់បបបភទផលិតផល/ ទីផសារ និងECL របស់ធនាគារ

• ការបបង្កើតប្រុមរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបសបដៀងគានា ្នាខុងបគាលបំណងននការវាស់បវង ECL។

ភតិសនយា
ការវាយតនម្ថាបតើការបរៀបចំ រមួបញចេូ លនូវភតិសនយាអាបស័យបលើសមាសធាតខុបដលោ្ព់ន័្ធ ឬបទ។ ការបរៀបចំមាន ឬរមួមាន ភតិសនយា បៅបពល

 
បដលភតិសនយាបពញបលញ បបសិនបបើការបរៀបចំអាបស័យបៅបលើបទព្យស្ម្មជា្ោ់្ ់ឬបទព្យស្ម្ម បហើយបានបញចេូ លបៅ្នាខុងបទព្យស្ម្មបដលមាន

 សិទ្ធិបបបើបបាស់។

ចំណ្យពន្ធបលើបបា្ច់ំណូល
ធនាគារនរឹងទទួលសា្គ ល់នូវបំណខុ លសបមាបក់ារចំណ្យពន្ធបដលរពំរឹងទខុ្បដាយបផ្អ្បលើការបា៉ា នប់បមាណថា ពន្ធបនាះបតរូវបាន្ំណត ់ តាមរយៈ 
ការប្បសាយបចចេខុប្ននារបស់ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលតាមចបាបព់ន្ធបផ្សងៗ បដលជា្ម្មវត្ខុននការបបបបបរួលតាមកាលបវោ្ំណត។់ ការ្ំណតច់ខុងបបកាយ

 
ននចណំ្យពន្ធ នរឹងបតរូវបធវើប�ើងបនាទា បព់មីានការបតរួតពនិតិ្យបដាយអគ្គនាយ្ដាឋា នពន្ធដារ។ បៅបពលលទ្ធផលពន្ធចខុងបបកាយខខុសគានា ពីចនំនួទរ្ឹ បបា្ប់ដល

 បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ដំបូង ភាពខខុសគានា បនះនរឹងជះឥទ្ធិពលដល់សំវធិានធនពន្ធបៅ្នាខុងឆ្នា ហំិរញ្ញ វត្ខុបដលបាន្ំណត។់

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ការទទួលសា្គ ល់ពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្ម
ពន្ធពនយារបទព្យស្ម្មអាចបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ បដាយបផ្អ្បលើការវាយតនម្ននភាពបដលអាចប ើ្តប�ើង បដលបបា្ច់ំណូលជាបព់ន្ធ នាបពលអនាគត 
នរឹងអាចមានសបមាបទូ់ទាតល់បម្អៀងបបណ្្ត ះអាសននា និងការខាតជាបព់ន្ធបោងពីមខុនម្អាចនរឹងបតរូវបានបបបើបបាស់។ បបនម្ពីបនះបៅបទៀត ការវនិចិឆេយ័សំខាន់ៗ  
គឺទាមទារបអាយមានការវាយតនម្បលើ ផលប៉ាះោល់ននផ្ូវចបាប ់ឬបសដឋា្ិចចេ ឬភាពមនិចបាស់ោស់បៅ្នាខុងយខុតា្ត ធិការពន្ធដាបផ្សងៗបទៀត។

ការទទួលសា្គ ល់បលើសំវធិានធន និងយថាភាព
ការវនិិចឆេយ័បតរូវបានអនខុវត្តបដាយគណៈបគបប់គងបដើម្បីបងបច្រវាងសំវាធានធន និងយថាភាព។ បគាលនបោបាយបលើការទទួលសា្គ ល់សំវធិានធន និង
យថាភាពគឺបតរូវបានបង្ហា ញបៅ ន្ាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ៤.១៩ និងការបង្ហា ញបដលោ្ព់ន័្ធបដលបតរូវបានប្បសាយ បៅ ន្ាខុង្ំណតស់មា្គ ល់២៩ ទា្ទ់ង

 
នរឹងនីតវិធិចីបាបប់ផ្សងៗរបស់ធនាគារ។ ការបា៉ា នស់ា្ម នរបស់ធនាគារអពីំចណំ្យបដលអាចប ើ្ត មានបបបហលប ើ្តបចញពីការទាមទារ និងយថាភាពបដល
បតរូវបានបបង្កើតប�ើងបៅ្នាខុងការពីបបគាះបោបល់ និងសបមបសបមរួលជាមយួ អនា្បបរ្ឹ សាបោបល់នផទា្នាខុងរបស់ធនាគារ បដលបដើតួជាបមធាវកីារោរ្្ីបផនា្

 ចបាបរ់បស់ធនាគារ បដាយបផ្្អ បលើការវភិាគបលើលទ្ធផល បដលអាចប ើ្តមាន។ បទាះបជីាធនាគារមនិបជឿថាបបតបិត្តកិារ្ពំខុងដំបណើ រការ្ប៏ដាយ ដូចបដលបាន
 បង្ហា ញបៅ្នាខុង្ណំតស់មា្គ ល់៣០ នងិមានផលប៉ាះោល់អវជិ្ជមានជាសារវន្តបៅបលើស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ។ វាអាចបៅរចួបដលលទ្ធផលនាបពល 

អនាគតរបស់បបតិបត្តិការអាចមានផលបះ់ោល់ជាសារវន្តតាមរយៈការ្្ស់ប្ូរបៅ្នាខុងការបា៉ា នស់ា្ម ន ឬបបសិទ្ធិភាពននយខុទ្ធសាសស្តបដលទា្ទ់ងបៅនរឹង
 នីតិវធិីទាងំបនាះ។

បបភពសំខាន់ៗ ផនភាពមិនច្បាស់ោស់ផនការបា៉្ន់សាម្ន
ខាងបបកាមបនះគឺជាការសន្មតសំខាន់ៗទា្់ទងបៅនរឹងការបពរួយបារមភានាបពលអនាគតនិងបបភពគន្រឹះបផ្សងបទៀតននភាពមិនបបា្ដបបជាននការ

 
បា៉ា នស់ា្ម នបៅចខុងបញចេបន់នរយៈបពលរបាយការណ៍នីមយួៗបដលមានហានិភយ័គួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់្នាខុងការបង្កឱ្យមានការប្ សបមរួលបៅនរឹងចំនួនទរឹ្បបា្់
ននបទព្យស្ម្មនិងបំណខុ ល្នាខុងឆ្នា ហំិរញ្ញ វត្ខុបនាទា ប។់

ការវាស់ផវងតផម្សមបសប
ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភិបាលបបបើបបចចេ្បទស្នាខុងការវាយតនម្ បដើម្ី្ ំណត់តនម្សមបសបននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ  (បពលបដលសបមង់តនម្បៅ្នាខុងទីផសារ

 ស្ម្មមនិមាន) រមួទាងំបទព្យស្ម្មមនិបមនហរិញ្ញ វត្ខុ។ ទាងំបនះោ្ព់ន័្ធ នរឹងការបា៉ា នស់ា្ម ន នងិការសន្មតបដលបសបជាមយួនរឹង អន្ា ចូលរមួដា្ត់នមទី្ផសារ។ 
ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលពរឹងបផ្្អ បៅបលើការសន្មតបៅបលើទនិនានយ័បដលអាចសបង្កតតាមបដលអាចបធវើបៅបាន ្ ប៏៉ាខុបន្្ត រណីទាងំបនះមនិបមនប្ើតមានប�ើងរហូត

 បនាះបទ។ ្នាខុង្រណីបនះ ប្រុមបបរឹ្សាភបិាលបបបើបបាស់ពត៌ម័ានបដលអាចប ើ្តមានប�ើងញរឹ្ញាបប់ំផខុត។ 

តនម្សមបសបបដលបានបា៉ា នស់ា្ម ន អាចខខុសគានា ពីតនម្ជា្ប់ស្ងបដលនរឹងបតរូវទទួលបាន្នាខុងបបតិបត្តិការជំបហាងនដ នាការយិបរបិចឆេទ ននរបាយការណ៍។

សំវិធានធនឥណទាន្្ដល់ដល់អតិថិជន
ធនាគារបបបើមា៉ា បទីសសំវធិានធនបដើម្គីណនាសំវធិានធនឥណទានផល់្ដល់អតថិជិន។ អបតាការសំវធិានធន គបឺផ្្អ បលើកាលបរបិចឆេទ ផខុត្ណំត់្ នាខុងការ

 បបងបច្អតិថិជនជាប រ្ុមបផ្សងៗគានា បដលមានលំនានំនការខាតបងប់សបដៀងគានា ។ មា៉ា បទសីននសំវធិានធន ដំបូងប�ើយ គឺបផ្អ្បលើអបតាបបវត្តិសាសស្ត
 បដលអាច្ណំតប់ានរបស់ធនាគារ។ ធនាគារបានវាស់បវងបៅបលើមា៉ា បទីស បដើម្បី្បបបតនម ្អាចស្ារម្វញិបានបលើការខាតបងឥ់ណទានជាបបវត្តសិាសស្ត។ 

រាល់កាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍អបតាបបវត្តិសាសស្តបដលអាច្ំណត ់បានបតរូវបានបធវើបចចេខុប្ននាភាពបដលបាន្ំណត។់

ការវាស់បវងបៅបលើទំនា្ទ់ំនងរវាងអបតាបបវត្តិសាសស្តបដលអាច្ំណតប់ាន និងសំវធិានធនរបស់ឥណទានបដលផ្ល់ដល់អតិថិជន គឺបតរូវបាន
 វាស់បវងជា្ប់ស្ង។ តនម្ននសំវធិានធនរបស់ឥណទានផ្ល់ដល់អតិថិជន គឺង្យនរឹងរងការ្្ស់ប្ូរតាមកាលៈបទសៈ។ ការខាតបងឥ់ណទាន
 

ជាបបវត្តិសាសស្តរបស់ធនាគារ អាចមនិតំណ្ងឱ្យភាពគា្ម នលទ្ធភាពសងជា្ប់ស្ង្នាខុងបពលអនាគតរបស់ អតិថិជន។ ការគណនាសំវធិានធន ពិចារណ្
បលើការបបបើបបាស់ពត័ម៌ានសមបសប និងបោងបៅការយិបរបិចឆេទខាងមខុខ បដាយបផ្្អ បលើ ការសន្មតបលើបបបមបបមរួលបពលអនាគតននអន្ា អនខុវត្តបសដឋ្ា ចិចេបផ្សងគានា  
បហើយរបបៀបបដលអនា្អនខុវត្តបសដឋា្ិចចេជះឥទ្ធិពលបលើគានា បៅវញិបៅម្ បដលអាចបណ្្លឱ្យមានភាពខខុសគានា នន្បមតិននការខាតបងសំ់វធិានធន។ 

 ផលប៉ាះោល់ននសំវធិានធនបលើឥណទានផ្ល់ដល់ អតិថិជនរបស់ធនាគារ គឺបតរូវបានបង្ហា ញបៅ្នាខុង្ំណតសំ់គាល់បលខ១០។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការបា៉្ន់សាម្នអាយុកាលផនការលបបើបបាស់របស់បទព្យសកម្ម
អាយខុកាលននការបបបើបបាស់ននបទព្យស្ម្មរបស់ធនាគារ ជាមយួនរឹងអាយខុកាលចបាស់ោស់បតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម ន បផ្អ្បលើរយៈបពល បដលបទព្យសម្ត្តិ 
បតរូវបានបគរពំរឹងថាអាចបបបើបាន។ អាយខុកាលននការបបបើបបាស់ននបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិាររបស់ធនាគារបដលបាន បា៉ា នស់ា្ម ន និងសិទ្ធិ្នាខុងការបបបើបបាស់

 បទព្យស្ម្ម បតរូវបានបតរួតពនិតិ្យប�ើងវញិោ៉ា ងបទៀងទាត ់បហើយបតរូវបានបធវើបចចេខុប្ននាភាព បបសិនបបើការបា៉ា នស់ា្ម នខខុសពកីារបា៉ា នស់ា្ម ន្នង្ម្ បដាយសារ
 បតរូបរាង និងគខុណភាព ភាពហួសសមយ័ននបបចចេ្វទិយា និងោណិជ្ជ្ម្ម រមួទាងំចបាប ់ឬ្បមតិននការបបបើបបាស់បទព្យស្ម្មរបស់ធនាគារ។ បបន្មពីបនះ 

ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយខុកាល ននការបបបើបបាស់ គឺបផ្្អ បលើភាពបសបដៀងគានា ននបទព្យស្ម្មទាងំបនាះ។ បទាះបជីាោ៉ា ងណ្្ ៏បដាយវាអាចបៅរចួបដលលទ្ធផលនាបពល 
អនាគតននបបតបិត្តកិារបដលអាចមានផលប៉ាះោល់ជាសារវន្ត បដាយ្្ស់ប្ូរការបា៉ា នស់ា្ម នបដលបានប ើ្តប�ើងបដាយសារ្្ស់ប្ូរ្តា្ត  ទាងំឡាយបដលបាន

 ប្បសាយពីខាងបលើ។ ចំនួនទរ្ឹ បបា្ ់និងរយៈបពលននចំណ្យបដលបាន្តប់តាសបមាបរ់ាល់កាលបរបិចឆេទបដល នរឹងប៉ាះោល់ បដាយសារការ្្ស់ប្ូរនូវ
 ្តា្ត ទាងំបនះ រមួទាងំកាលៈបទសៈផងបដរ។ ការកាតប់ន្យនូវអាយខុកាលននការបបបើបបាស់ បដលបានបា៉ា នស់ា្ម នរបស់បទព្យសម្ត្តិ និងសិទ្ធិ្នាខុងបបបើបបាស់

បទព្យស្ម្ម បធវើឱ្យប ើ្នប�ើងនូវទទួលសា្គ ល់ចំណ្យបបតិបត្តិការ និងថយចខុះនូវបទព្យស្ម្មរយៈបពលបវង។

ឱនភាពបទព្យសកម្មមិនផមនហិរញ្ញវត្ខុ
ឱនភាពននតនម្ប្ើតមានប�ើងបៅបពលតនម្បោងននបទព្យស្ម្ម ឬឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ម់ានចំនួនបលើសពីចំនួនបដលអាចស្ារម្វញិបាន គឺបដាយ
យ្តនម្សមបសបដ្ចំណ្យ្នាខុងការល្ ់ និងតនម្្នាខុងការបបបើបបាស់។ ការគណនាតនម្សមបសបដ្ចំណ្យ្នាខុង ការល្ប់ផ្អ្បលើទិននានយ័

 បដលអាចរ្បានពីបបតិបត្តិការល្ ់បដលបានចងនរឹងបបតិបត្តិការល្់្ នាខុងតនម្ទីផសារននបទព្យសម្ត្តិបសបដៀងគានា  ឬតនម្ទីផសារបដលអាចសបង្កតបានដ្
ការចណំ្យបបនម្ សបមាបក់ារល្ប់ទព្យស្ម្ម។ ការគណនាតនមប្បបើបបាស់ គបឺផ្្អ បលើគរំ ូលំហូរសាចប់បា្អ់ប្ហារ។ លំហូរសាចប់បា្ ់បដលបានម្ 
ពីគបបមាងថវកិារបហើយបដលមនិរាបប់ញចេូ លស្ម្មភាពបរៀបចំរចនាសម្ន័្ធ បដលធនាគារមនិទានប់ានបធវើ ឬការវនិិបោគនាបពលអនាគតបដលនរឹងបធវើឱ្យ

 បបតបិត្តកិារបទព្យស្ម្មននឯ្តាបបង្កើតសាចប់បា្ប់ដលបតរូវបធវើ បតស្តមានភាពបបបសើរប�ើង។ ចនំនួទរ្ឹ បបា្ប់ដលអាចស្ារម្វញិមានឥទ្ធពិលខ្ាងំ បដាយ
 សារអបតាអប្ហារបដលបតរូវបបបើបបាស់ សបមាបគ់ំរូលំហូរសាចប់បា្ ់បដលបធវើអប្ហារ ្ដូ៏ចជាអបតាលំហូរសាចប់បា្ន់ាបពលអនាគតបដលរពំរឹងទខុ្ 

និងអបតា្ំបណើ ន បដលបតរូវបានបបបើសបមាបប់គាលបំណងគណនាការបា៉ា នស់ា្ម ន។

៦. ការបន្តរនិរន្តភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបលើការសន្មតថាធនាគារនរឹងបន្តរនិរន្តភាពអាជិវ្ម្មរបស់ខ្ួនបាន។ មូលដាឋា នននការសន្មតគឺ

 បផ្អ្បលើមូលដាឋា នបដលធនាគារមនិមានបំណង ឬតបមរូវការ្នាខុងការ្្ស់ប្ូរ ឬកាតប់ន្យទំហំអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួនប�ើយ។

ធនាគារបានជួបបបទះជាមយួការខាតបងប់ដលបានប្ើតប�ើងជាបន្តរបនាទា បប់ដលមានចំនួនទរឹ្បបា្ស់រខុប ៤៩.៦៧១ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  គិតបតរឹមនថងៃទី៣១ 
បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ មានចំនួន ១.១៤៥.៥៦០ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ )។ ្តា្ត ទាងំបនះបង្ហា ញពីភាព មនិបបា្ដបបជាជាសារវន្អាចបង្កឱ្យមានការ
សង្សយ័អំពីសមត្ភាពរបស់ប្រុមហ៊ខុន្នាខុងការបន្តនិរន្ភាព បបសិនបបើគា្ម នការគាបំទបផនា្ ហិរញ្ញ វត្ខុពីមាចេ ស់ភាគហ៊ខុនរបស់ខ្ួន ្ នាខុង្ំ�ខុងបពលបដលធនាគារ

 
ខិតខំជបមរុញបបតិបត្តិការ្នាខុងការបសវងរ្បបា្ច់ំបណញ។

ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលបជឿជា្ោ់៉ា ងមខុតមាថំាវាជាការសមបសប ន្ាខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ប រ្ុមហ៊ខុនបដាយបផ្អ្បលើមូលដាឋា ននិរន្ភាព
ននដំបណើ រការអាជីវ្ម្ម បដាយមានការគាបំទបផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុចាបំាចប់ដើម្ឱី្យធនាគារអាចបន្តរនិរន្តភាពអាជីវ្ម្មបាន។ បលើសពីបនះបទៀត ធនាគារមាន

 បគាលបំណង ន្ាខុងការបបង្កើនផលបប័ត្មចេរីបស់ខ្ួន បដើម្បីបង្កើននូវចំណូលការបបា្រ់បស់ខួ្នជាពិបសស ឥណទានបខុគ្គល - ឥណទានទិញផទាះ និងឡាន 

 តាមរយៈការសហការជាមយួអនា្អភវិឌ្ឍនខ៍ាងវស័ិយអចលនបទព្យ និងអនា្បច្ចាយ រថយន្ត។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមនិរាបប់ញចេូ លការនិយត័្ម្មទា្ទ់ងបៅនរឹងការបធវើឱ្យបបបសើរប�ើងវញិ និងការចាតថ់ានា ្ន់នចំនួនបទព្យសម្ត្តិ បដលបាន្តប់តា 
្ដូ៏ច ជាចនំនួទរ្ឹ បបា្ ់នងិការចាតថ់ានា ្ប់ណំខុ លបដលអាចជាចាបំាចគួ់របបបើជាមូលដាឋា ននិរន្ភាពននដបំណើ រការ អាជវី្ម្មសបមាបក់ារបរៀបចំ របាយការណ៍

 
ហិរញ្ញ វត្ខុ។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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៧. សាចប់បា្-់សខុទ្ធ
សាចប់បា្ប់តរូវបានវភិាគដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

សាចប់បា្់្ នាខុងនដ ១៤.១២៨.២២៨ ៥៧.១៤៨.៦៨២  ៤.១៥៥.៥០៦  ១៦.៩៣៣.៦៨៧ 

សាចប់បា្ជ់ាមយួធនាគារបផ្សងៗ ៥៤.២៧០.១៦១ ២១៩.៥២២.៨០១  ៥៧.១៦០.៨៨០  ២៣២.៩៣០.៥៨៦ 

សាចប់បា្ប់ានបង្ហា ញបលើរបាយការណ៍លំហូរសាចប់បា្់ ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ២៧៦.៦៧១.៤៨៣  ៦១.៣១៦.៣៨៦  ២៤៩.៨៦៤.២៧៣ 

ដ្៖សំវធិានធនឱនភាពតនម្ (៣៣.៤៣៤) (១៣៥.២៤០)   (៦១.៨៧៣)   (២៥២.១៣៣)

៦៨.៣៦៤.៩៥៥ ២៧៦.៥៣៦.២៤៣   ៦១.២៥៤.៥១៣  

  

២៤៩.៦១២.១៤០  

សាចប់បា្ជ់ាមយួធនាគារបផ្សងគឺជាគណនីចរន្តបដលមនិទទួលបានការបបា្ប់នាះបទ។

បបបមបបមរួលននសំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្មានដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

នានថងៃទី១ បខ ម្រា ៦១.៨៧៣ ២៥២.១៣៣  ១.៦៩៦   ៦.៨១៤  

(ការបបងវរម្វញិ)/សំវធិានធនបបន្ម (២៨.៤៣៩) (១១៥.៩៤៦)   ៦០.១៧៧    ២៤៣.៨៣៧  

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៩៤៧)  -   ១.៤៨២

នាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ៣៣.៤៣៤ ១៣៥.២៤០   ៦១.៨៧៣    ២៥២.១៣៣  

៨. បបា្ប់បញ្ញ ើជាមយួធនាគារបផ្សង

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បបា្ប់បញ្ញ ើមានកាល្ំណត ់(មនិបមនជាសាចប់បា្ស់មមូល) ៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤ ១៨.០៥៨.០៨១    ៧៣.៥៨៦.៦៨០    

៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤ ១៨.០៥៨.០៨១    ៧៣.៥៨៦.៦៨០    

បបា្ប់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា មានកាល្ំណតច់ាបពី់ ៣ បខ ដល់ ៦ បខ (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ ៣បខ ដល់ ៦បខ) បហើយទទួលបានអបតាការបបា្ច់បន្ាះពី ២% 
បៅ ៤% (ឆ្នា ២ំ០១៩ ៖ ២% បៅ ៤%) ្នាខុងមយួឆ្នា ។ំ ចំណូលការបបា្ប់ានទទួលការបបា្ប់ដលមានចំនួនទរឹ្បបា្ ់១.១៨០.២២៧ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  
(ឆ្នា ២ំ០១៩៖ មានចំនួន ២៧៧.៣៥៦ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ) បានបង្ហា ញបៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ២២ ជាបផនា្មយួននបបា្ត់ម្កល់ជាមយួធនាគារបផ្សង។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០



65

៩. បបា្ត់ម្កល់តាមចបាប់

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤) (្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤)

បបា្ត់ម្កល់ធានាបលើបដើមទខុន ្ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០  ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៦២.៥០០ 

បបា្ប់បមរុងកាតពវ្ិចចេបលើបបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជន ខ ១៣.២៧១.១៨០ ៥៣.៦៨១.៩២៣  ១៦.២៧១.១៣៥ ៦៦.៣០៤.៨៧៥ 

២០.៧៧១.១៨០ ៨៤.០១៩.៤២៣ ២៣.៧៧១.១៣៥ ៩៦.៨៦៧.៣៧៥ 

ក. បបាក់តម្កល់ធានាលលើលដើមទុន

បោងតាមបបកាសរបស់ធនាគារជាតនិន្ម្ខុជាបលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចខុះនថងៃទ១ី៥ បខតខុោ ឆ្នា ២ំ០០១ ធនាគារ តបមរូវឱ្យរ្សា បបា្ត់ម្កល់តាមចបាបច់នំនួ 
១០% ននបដើមទខុនរបស់ខ្ួន។ បបា្ត់ម្កល់បនះ គឺមនិអាចបបបើបបាស់្នាខុងបបតិបត្តិការបបចានំថងៃរបស់ខ្ួនបានប�ើយ ប៉ាខុបន្តធនាគារអាចដ្វញិបាន បៅបពល
បដលធនាគារសបបមចចិត្តឈបប់ធវើអាជីវ្ម្ម បៅ្នាខុងបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា បដាយស្ម័បគចិត្ត។ បបា្ត់ម្កល់ធានាបដើមទខុន ទទួលបានអបតាការបបា្ ់

 ០% បៅ ០.០៦% (ឆ្នា ២ំ០១៩៖: ០% បៅ ០.៤៨%) ្ នាខុងមយួឆ្នា  ំបដលមានចំនួនទរឹ្បបា្ ់២១.២៩៥ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ មានចំនួនទរឹ្បបា្ ់
៤៧.១៩៥ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ) ដូចបានបង្ហា ញបៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ២២។

ខ. បបាក់បបមុងកាតព្កិចចេ

បបា្ប់បមរុងកាតពវ្ិចចេ គឺជាទខុនបបមរុងអប្បរមាបដលបតរូវបានគណនាតាមអបតា ៨% ចំបោះរូបបិយវត្ខុជាបបា្ប់រៀល និង ១២.៥០% ចំបោះ
 

រូបិយបណ័ណ បផ្សងៗ ននចំនួនទរឹ្បបា្ស់រខុប ននបបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជន បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ធនាគារអនិវាសនជន និងបបា្ប់បញ្ញ ើ បគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ និង 
បបា្់្ មចេបីលើអនិវាសនជន។ បោងតាមបបកាសរបស់ធនាគារជាតនិន្ម្ខុជា បលខ ធ៧-០១៨-២៨២ បប.្. ស្តីពកីាររ្សា ទខុនបបមរុងកាតពវ្ ចិចេចខុះនថងៃទ២ី៩ 
បខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨ សបមាបប់បា្ប់បញ្ញ ើ និងការខចេីរបស់ធនាគារោណិជ្ជ បបា្ប់បមរុងកាតពវ្ិចចេជាបបា្ប់រៀល និងរូបិយបណ័ណ បផ្សងមនិទួលបាន

 ការបបា្ប់ទ។

បៅនថងៃទី១៧ បខមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា បានបចញបសច្្តីបថ្ងការណ៍ បដាយបបកាសកាតប់ន្យអបតាទខុនបបមរុងកាតពវ្ិចចេ ម្បតរឹម ៧% 
ចំបោះបបា្ប់បញ្ញ ើ និងបបា្់្ មចេជីាបបា្ប់រៀល និងរូបិយបណ័ណ បផ្សងៗ បដើម្ចូីលរមួកាតប់ន្យផលប៉ាះោល់ពីការ្្ងរាលដាលជមងៃឺ្ ូវដី-១៩ ម្បលើ

 បសដឋា្ិចចេ្ម្ខុជា។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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១០. ឥណទានផ្ល់អតិថិជន-សខុទ្ធ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម

 ឥណទានវបិារូបន៍ ៥.៦៩២.៥៤៣ ២៣.០២៦.៣៣៦ ៨.២២០.១៤៤ ៣៣.៤៩៧.០៨៧

 ឥណទានរយៈបពលខ្ី ៧.១២២.៦៦៥ ២៨.៨១១.១៨០ - -

 ឥណទានរយៈបពលបវង - - ៧.០៥៦.៤០៩ ២៨.៧៥៤.៨៦៧

ឥណទានអនែកលបបើបបាស់

 ឥណទានវបិារូបន៍ ២៦.៥២៦.៧៥៥ ១០៧.៣០០.៧២៤ ១២.៨៧៩.៨១៨ ៥២.៣៦៣.០០៨

 ឥណទានរយៈបពលខ្ី ១០.៧៥៧.៤០៧ ៤៣.៥១៣.៧១១ ៩.៥៤៤.១៣១ ៣៩.០១៤.៥៨៤

 ឥណទានរយៈបពលបវង ២៣.២៩៨.៦៨០ ៩៤.២៤៣.១៦១ ១៤.៦៣៧.៦៩០ ៥៩.៦៤៨.៥៨៧

ឥណទានសម្័ន្ធញាតិ ១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៤០ ១៥.៤៣២.៤១៧ ៦២.៨៨៧.០៩៩

៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៦៧.៧៧០.៦០៩ ២៧៦.១៦៥.២៣២

ដ្៖ សំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ (១២៧.១០០) (៥១៤.១២០) (៥៩.៥៨៣) (២៤២.៨០១)

ឥណទាននិងបុលរបបទាន្្ល់ដល់អតិថិជន-សុទ្ធ ៧៤.៥០៨.០៩២ ៣០១.៣៨៥.២៣២ ៦៧.៧១១.០២៦ ២៧៥.៩២២.៤៣១

សំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ បដលបានទទួលសា្គ ល់្នាខុងចំបណញ ឬខាតបតរូវបានសបង្បដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ការខាតបងស់ខុទ្ធបលើឱនភាពននតនម្ននឥណទាន និងបខុបរបបទាន ៦៧.៥១៧ ២៧៥.២៦៧ ២៣.៧៤១   ៩៦.១៩៩  

ការខាតបងស់ខុទ្ធបលើឱនភាពននតនម្ននសមតខុល្យធនាគារបផ្សងៗ 
(្ំណតស់មា្គ ល់ ៧) (២៨.៤៣៩) (១១៥.៩៤៦)  ៦០.១៧៧  ២៤៣.៨៣៧ 

ការខាតបងស់ខុទ្ធបលើឱនភាពននតនម្ននការវនិិបោគបផ្សងៗ  
(្ំណតស់មា្គ ល់ ១១) ៣.៥៩៦ ១៤.៦៦១  ៥១៨  ២.០៩៩ 

៤២.៦៧៤ ១៧៣.៩៨២ ៨៤.៤៣៦   ៣៤២.១៣៥  

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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បបបមបបមរួលននសំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ននឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្តល់ដល់អតិថិជន មានដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

នានថងៃទី១ បខម្រា ៥៩.៥៨៣ ២៤២.៨០១  ៣៥.៨៤២  ១៤៤.០១៣ 

សំវធិានធនបបន្មសបមាបក់ារយិបរបិចឆេទ ៦៧.៥១៧ ២៧៥.២៦៧  ២៣.៧៤១  ៩៦.១៩៩ 

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៣.៩៤៨)  -    ២.៥៨៩ 

នាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ១២៧.១០០ ៥១៤.១២០  ៥៩.៥៨៣  ២៤២.៨០១ 

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្តល់ដល់អតិថិជនដខុល បដលមានកាល្ំណតដូ់ចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

រយៈបពល ១ បខ ១០.៩៩៩.៩៤៩ ៤៤.៤៩៤.៧៩៤  ៧.០០០.០០០  ២៨.៥២៥.០០០ 

> ១ បៅ ៣ បខ ១៣.៦៧៧.៧០៩ ៥៥.៣២៦.៣៣៣  ១.០០៩.៨០៦  ៤.១១៤.៩៥៩ 

> ៣ បៅ ៦ បខ ១៤.៦៦៥.៥៦៣ ៥៩.៣២២.២០២  ៣.០៨៨.៧៣៣  ១២.៥៨៦.៥៨៧ 

> ៦ បៅ ១២ បខ ១១.៧៦៦.៩៨២ ៤៧.៥៩៧.៤៤២ ៣៤.៩៧៧.៩៧១ ១៤២.៥៣៥.២៣២  

> ១ បៅ ៣ ឆ្នា ំ ១៤.១៨៩.៨០៥ ៥៧.៣៩៧.៧៦១ ៣១.៣០៣  ១២៧.៥៦០  

> ៣ បៅ ៥ ឆ្នា ំ ៧.២២៥.៨៣៤ ២៩.២២៨.៤៩៩   ២១.១៦៣.៥៩១   ៨៦.២៤១.៦៣៤

បលើសពី ៥ ឆ្នា ំ ២.១០៩.៣៥០ ៨.៥៣២.៣២១   ៤៩៩.២០៥   ២.០៣៤.២៦០  

៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៦៧.៧៧០.៦០៩ ២៧៦.១៦៥.២៣២

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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១១. ការវនិិបោគបផ្សងៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ការវនិិបោគបផ្សងៗ្តប់តាតាមរលំស់នថ្បដើម (*) ២៣.២៦៦.៣៧៧ ៩៤.១១២.៤៩៥ ២២.៥២៧.៧៨៣  ៩១.៨០០.៧១៦ 

ដ្៖ សំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ (១៣៩.១១០) (៥៦២.៧០០)  (១៣៥.៥១៤)  (៥៥២.២២០)

 

២៣.១២៧.២៦៧

 

៩៣.៥៤៩.៧៩៥

 

២២.៣៩២.២៦៩  ៩១.២៤៨.៤៩៦ 

* ការវនិិបោគបនះ គឺតំណ្ងឱ្យបបា្ត់ម្កល់្នាខុងការទិញមាសបៅប រ្ុមហ៊ខុន Asia Investment and Financial Services Sole Co. Ltd.
បដលជាភាគទខុនិ្របស់ធនាគារ បដល្នាខុងបនាះប្រុមហ៊ខុន Asia Investment and Financial Services Sole Co. Ltd យល់បពមឱ្យការបបា្ច់ំនួន ៦% 
្នាខុងមយួឆ្នា ។ំ

បបបមបបមរួលននសំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្មានដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

នានថងៃទី១ បខម្រា ១៣៥.៥១៤ ៥៥២.២២០  ១៣៤.៩៩៦  ៥៤២.៤១៤ 

សំវធីានធនបបន្មសបមាបក់ារយិបរបិចឆេទ ៣.៥៩៦ ១៤.៦៦១  ៥១៨  ២.០៩៩ 

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៤.១៨១)  -    ៧.៧០៧ 

នាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ១៣៩.១១០ ៥៦២.៧០០  ១៣៥.៥១៤  ៥៥២.២២០ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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១២. បទព្យស្ម្មអរូបី

្ម្មវធិី ខ្ុ ំព្ូយទរ័

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

សមតុល្យលោងដុល

សមតុល្យផថងៃទី១ ផខមករា ឆ្្ំ២០២០ ១.១៨៥.១៥៥ ៤.៨២៩.៥០៧

ទិញបបន្ម ៣៩.២៣៧ ១៦៤.១០៥

បផទារពីបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ ១២៩.២៤៦       ៥២២.៨០០ 

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៤០.៩៤៦)

សមតុល្យផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០ ១.៣៥៣.៦៣៨ ៥.៤៧៥.៤៦៦

រំលស់បង្គរ

សមតុល្យផថងៃទី១ ផខមករា ឆ្្ំ២០២០ ៣២៨.៩៩៨ ១.៣៤០.៦៦៧

រលំស់បទព្យស្ម្មអរូបី ៤០៩.៤៤៥ ១.៦៦៩.៣០៧

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (២២.៩៧២)

សមតុល្យផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០ ៧៣៨.៤៤៣ ២.៩៨៧.០០២

សមតុល្យលោងផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០ ៦១៥.១៩៥ ២.៤៨៨.៤៦៤

សមតុល្យលោងដុល

សមតុល្យផថងៃទី១ ផខមករា ឆ្្ំ២០១៩  ១៣៨.៥៧៧  ៥៥៦.៨០២ 

ទិញបបន្ម ១.០៤៦.៥៧៨  ៤.២៤០.៧៣៤

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ  -   ៣១.៩៧១

សមតុល្យផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩  ១.១៨៥.១៥៥  ៤.៨២៩.៥០៧ 

រំលស់បង្គរ

សមតុល្យផថងៃទី១ ផខមករា ឆ្្ំ២០១៩  ១៩.២២៥  ៧៧.២៤៦ 

រលំស់បទព្យស្ម្មអរូបី  ៣០៩.៧៧៣  ១.២៥៥.២០០ 

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ  -    ៨.២២១ 

សមតុល្យផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩  ៣២៨.៩៩៨  ១.៣៤០.៦៦៧ 

សមតុល្យលោងផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩ ៨៥៦.១៥៧ ៣.៤៨៨.៨៤០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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១៣. បទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ

ការប្លម្អ 
អគារ

បបគឿងសង្ហា រ រឹម 
និង 

បបគឿងបរក្ិារ
បរក្ិារ 

ការោិល័យ

បរក្ិារ ខ្ុពំ្ូយទរ័  
និង 

ពត័ម៌ានវទិយា ោនយន្ត
បទព្យ 

្ំពខុងបបង្កើត សរខុប

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

សមតុល្យលោងដុល

សមតុល្យផថងៃទី១ 

ផខមករា ឆ្្ំ២០២០ ៤២២.៤២៦ ៨.៥២២ ២៧៣.២៩២ ៣០៤.៥១៩ ៥០.៣៥០ ៤៤៦.៦៣៣ ១.៥០៥.៧៤២ ៦.១៣៥.៨៩៩

ទិញបបន្ម ៧៦.៤៨៥ ៥.៧៦៤ ៤.៩៧៤ ៤៥៤.៩៤៤ -   ២.៦៩៥.៨៤០ ៣.២៣៨.០០៧ ១៣.២០១.៣៥៥

បផទារ (*) ៩៦.៤៩៤ ១០.៤៧៩ ៧៣.១៣៦ ៥៤.៨៩៩ - (២៣៥.០០៨) - -

បផទារបៅបទព្យ 
ស្ម្មអរូបី (*) - - - - - (១២៩.២៤៦) (១២៩.២៤៦) (៥២២.៨០០) 

បធវើចំណ្តថ់ានា ្ ់
ប�ើងជាបទព្យស្ម្ម 
បផ្សងៗ (**) - - - - - (១១.៥៥០) (១១.៥៥០) (៤៦.៧២០) 

លបម្អៀងពីការប្ូរ 
រូបិយបណ័ណ - - - - - - - (១៤៨.៧៨៩) 

សមតុល្យផថងៃ 

ទី៣១ ផខធនែនូ  

ឆ្្ំ២០២០ ៥៩៥.៤០៥ ២៤.៧៦៥ ៣៥១.៤០២ ៨១៤.៣៦២ ៥០.៣៥០ ២.៧៦៦.៦៦៩ ៤.៦០២.៩៥៣ ១៨.៦១៨.៩៤៥

រំលស់បង្គរ

សមតុល្យផថងៃទី១ 

ផខមករាឆ្្ំ២០២០ ១១៩.៣៣៩ ១.៨៥៤  ៥៦.៦៩២  ៨៣.៣៣១  ១៤.០៨៥  -    ២៧៥.៣០១  ១.១២១.៨៥២ 

ចំណ្យរលំស់ 
្នាខុងការយិបរបិចឆេទ  ១០៩.៦៩៥  ៤.៥៣៧  ៦៩.៩២២   ១៧៩.៨៩៥   ១០.០៧០  -     ៣៧៤.១១៩  ១.៥២៥.២៨៣  

លបម្អៀងពីការប្ូរ 
រូបិយបណ័ណ - - - - - - - (២០.២៣១)

សមតុល្យផថងៃទី៣១  

ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០ ២២៩.០៣៤  ៦.៣៩១  ១២៦.៦១៤   ២៦៣.២២៦   ២៤.១៥៥  -   ៦៤៩.៤២០  ២.៦២៦.៩០៤  

សមតុល្យលោង 

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ 

ឆ្្ំ២០២០ ៣៦៦.៣៧១ ១៨.៣៧៤ ២២៤.៧៨៨ ៥៥១.១៣៦ ២៦.១៩៥ ២.៧៦៦.៦៦៩ ៣.៩៥៣.៥៣៣ ១៥.៩៩២.០៤១

(*)  ការបផទារបដលទា្ទ់ងបៅនរឹងការជួសជខុលការោិល័យ្ណ្្ល្នាខុងការយិបរបិចឆេទ។
(**)  ការបធវើចំណ្តថ់ានា ្ប់�ើងវញិទា្ទ់ងនរឹងកាត ATM បដលបតរូវបានទទលួសា្គ ល់ដបំងូថាជាបទព្យស្ម្មបថរបហើយបតរូវបានបធវើចណំ្តថ់ានា ្ប់�ើងវញិបៅ

បញ្ជ ីសារបពើភណ្បបកាមបទព្យស្ម្មបផ្សងៗ។ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការប្លម្អ 
អគារ

បបគឿងសង្ហា រ រឹម 
និង 

បបគឿងបរក្ិារ
បរក្ិារ 

ការោិល័យ

បរក្ិារ ខ្ុពំ្ូយទរ័  
និង 

ពត័ម៌ានវទិយា ោនយន្ត
បទព្យ 

្ំពខុងបបង្កើត សរខុប

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 
អាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

សមតុល្យលោងដុល

សមតុល្យផថងៃទី១  

ផខមករា ឆ្្ំ២០១៩ ៤២០.១៣៨ ៥.១៧៥ ១២៦.៩២១ ៧០.៦១២ ៤៩.០០០ - ៦៧១.៨៤៦ ២.៦៩៩.៤៧៧

ទិញបបន្ម ២.២៨៨ ៣.៣៤៧ ១៤៦.៣៧១ ២៣៥.៤៦៣ ១.៣៥០ ៤៤៦.៦៣៣ ៨៣៥.៤៥២ ៣.៣៨៥.២៥២

លខុបបចាល - - - (១.៥៥៦) - - (១.៥៥៦) (៦.៣០៥)

លបម្អៀងពីការ 
ប្ូររូបិយបណ័ណ - - - - - - - ៥៧.៤៧៥

សមតុល្យផថងៃទី៣១  

ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩ ៤២២.៤២៦ ៨.៥២២ ២៧៣.២៩២ ៣០៤.៥១៩ ៥០.៣៥០ ៤៤៦.៦៣៣ ១.៥០៥.៧៤២ ៦.១៣៥.៨៩៩

រំលស់បង្គរ

សមតុល្យផថងៃទី១  

ផខមករា ឆ្្ំ២០១៩ ៣៤.៩៣២ ៤៣១ ១០.៥២២ ៩.៧៥៩ ៤.០៨៣ - ៥៩.៧២៧ ២៣៩.៩៨៣

រលំស់្នាខុងការយិបរបិចឆេទ ៨៤.៤០៧ ១.៤២៣ ៤៦.១៧០ ៧៤.១៧៦ ១០.០០២ - ២១៦.១៧៨ ៨៧៥.៩៥៣

លខុបបចាល - - - (៦០៤) - - (៦០៤) (២.៤៤៧)

លបម្អៀងពីការ 
ប្ូររូបិយបណ័ណ - - - - - - - ៨.៣៦៣

សមតុល្យផថងៃទី៣១  

ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩ ១១៩.៣៣៩ ១.៨៥៤ ៥៦.៦៩២ ៨៣.៣៣១ ១៤.០៨៥ - ២៧៥.៣០១ ១.១២១.៨៥២

សមតុល្យលោងផថងៃទី៣១ 

ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩ ៣០៣.០៨៧ ៦.៦៦៨ ២១៦.៦០០ ២២១.១៨៨ ៣៦.២៦៥ ៤៤៦.៦៣៣ ១.២៣០.៤៤១ ៥.០១៤.០៤៧

១៤. សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម ២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥ ១.៧៤៨.៨៥៤ ៧.១២៦.៥៨០  

២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥ ១.៧៤៨.៨៥៤ ៧.១២៦.៥៨០  

ធនាគារ បានជលួអគារសំរាបប់បបើបបាស់ជាការោិល័យ្ណ្្ត ល នងិសាខា។ ពត័ម៌ានអពំកីារជលួ បដលធនាគារជាអន្ា ជលួបតរូវបានបង្ហា ញ ដូចខាងបបកាម។ 
ពត័ម៌ានោ្ព់ន័្ធបៅនរឹងបំណខុ លភតិសនយាបតរូវបានបង្ហា ញបៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ១៩។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

អគារការិោល័យ

សមតខុល្យបោងដខុល

សមតខុល្យនានថងៃទី១ បខម្រា ១.៩៣៧.៩៤៨ ៧.៨៩៧.១៣៨  ៣៩៩.៨៤៥  ១.៦០៦.៥៧៧ 

ទិញបបន្ម ៩៥៤.៧៥៦ ៣.៨៩២.៥៤០  ១.៥៣៨.១០៣  ៦.២៣២.៣៩៣ 

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៨៨.៦៩០)  -    ៥៨.១៦៨ 

សមតុល្យផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ២.៨៩២.៧០៤ ១១.៧០០.៩៨៨  ១.៩៣៧.៩៤៨  ៧.៨៩៧.១៣៨ 

រំលស់បង្គ

សមតខុល្យនានថងៃទី១ បខម្រា ១៨៩.០៩៤ ៧៧០.៥៥៨  ៥៨.១៥៩  ២៣៣.៦៨៣ 

រលំស់បទព្យស្ម្មរូបី្នាខុងការយិបរបិចឆេទ ២៤៨.៦៥៧ ១.០១៣.៧៧៥  ១៣០.៩៣៥  ៥៣០.៥៤៩ 

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (១៣.៦៣០)  -    ៦.៣២៦ 

សមតុល្យផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ៤៣៧.៧៥១ ១.៧៧០.៧០៣  ១៨៩.០៩៤  ៧៧០.៥៥៨ 

សមតុល្យលោងនាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ២.៤៥៤.៩៥៣ ៩.៩៣០.២៨៥  ១.៧៤៨.៨៥៤  ៧.១២៦.៥៨០ 

១៥. បទព្យស្ម្មបផ្សងៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បខុបរបបទានសបមាបក់ារវនិិបោគនាបពលអនាគត (*) ៤៧.៣០០.០០០ ១៩១.៣២៨.៥០០  -    -   

ការទូទាតជ់ាមខុនបៅមាចេ ស់ភាគហ៊ខុន (**) ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០ - -

ចំណ្យបង់្ ្់   ៨០៧.៥១៨  ៣.២៦៦.៤១១   ៧៩២.៧០០  ៣.២៣០.២៥២ 

បបា្ត់ម្កល់ធានា (***) ៥០៤.៨៧១ ២.០៤២.២០៣ - -

សននាិធិ  ៤៨.៧៥៩  ១៩៧.២៣០  ២១.១៩៩  ៨៦.៣៨៦ 

៦៨.៦៦១.១៤៨ ២៧៧.៧៣៤.៣៤៤ ៨១៣.៨៩៩ ៣.៣១៦.៦៣៨

(*) បៅនថងៃទី២៨ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារបានទិញភាគហ៊ខុនបដលមានតនម្សរខុប ៤៧.៣ ោនដខុោ្រអាបមរ ិ្  បដលបស្មើនរឹង ១២៥.០៣៦.៥២០ 
ភាគហ៊ខុនបៅ្នាខុងប រ្ុមហ៊ខុន BCPG Public Company Limited (“BCPG”). បដលជាប រ្ុមហ៊ខុនបដលបានចខុះបញ្ជ ី ន្ាខុងផសារភាគហ៊ខុននថ (“SET”).
ពីភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិចំនួនបី បដលជាវនិិបោគិនដំបូងបដលទទួលបានការអនខុញ្្ញ ត្តិទិញជាភាគហ៊ខុនថ្មី របស់ប រ្ុមហ៊ខុន BCPG តាមរយៈការបរៀបចំដា្់

 បបា្ឯ់្ជនបដលបានបធវើប�ើងបៅនថងៃទ១ី១ បខវចិឆេកិា ឆ្នា ២ំ០២០។ ចនំនួទរ្ឹ បបា្ន់ន តនមទិ្ញចូលបតរូវបានបផទារបដាយធនាគារបៅឱ្យភាគសីម្ន័្ធញ្្ញ ត្តទិាងំ
 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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បនីាកាលបរបិចឆេទដបដល។ បៅបបកាមការបរៀបចនំន្ចិចេសនយា សិទ្ធបិលើការកានក់ាបភ់ាគហ៊ខុនរបស់ប្រុមហ៊ខុន BCPG នរឹងបតរូវបានបបគល់ជូនបដាយវនិបិោគិន
 ដំបូងបៅឱ្យ ធនាគារតាមការយិបរបិចឆេទ ខាងបបកាមបដាយអនខុបោមតាមបទប្ញ្ញ ត្តិការយិបរបិចឆេទរបស់ SET បដលបាន្ំណតស់បមាបក់ារវនិិបោគ
 ឯ្ជនបនះ៖

• បៅនថងៃទី១៥ បខមថិខុនា ឆ្នា ២ំ០២១ ចំនួន ២៥%ននចំនួនទរឹ្បបា្ស់រខុបននភាគហ៊ខុនបដលបានទិញ និង
• បៅនថងៃទី១៥ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២១ ចំនួន ៧៥%ននចំនួនទរឹ្បបា្ស់រខុបបដលបៅសល់ននភាគហ៊ខុនបដលបានទិញ។ 

ដូចបនះបហើយ នានថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈបគបប់គងបានបធវើចំណ្តថ់ានា ្ប់ៅបលើចំនួនទរឹ្បបា្ប់ដលបានទូទាតប់ៅឱ្យ ភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិទាងំបី 
្នាខុងនាមជាបខុបរបបទាន។ 

បនាទា បម់្បទៀត បៅនថងៃទី៣១ បខមនីា ឆ្នា ២ំ០២១ ធនាគារបានបញចេ បក់ារទិញភាគហ៊ខុនរបស់ខ្ួនពីប រ្ុមហ៊ខុន BCPG បហើយទទួលបានការសងបបា្់
 បត�បម់្វញិននតនម្ទិញតាមរយៈគណនីធនាគារបៅបបបទសរបស់ខ្ួន។

បៅនថងៃទី២៩ បខបមសា ឆ្នា ២ំ០២១ ធនាគារបានបធវើការជូនដំណរឹ ងដល់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា អំពីល្្ណៈននបបតិបត្តិការបនះ។ 

(**) តំណ្ងឱ្យការទូទាតជ់ាមខុនបៅឱ្យមាចេ ស់ភាគហ៊ខុនបដលបានបធវើប�ើង្នាខុងការទិញដីបៅបខត្តបពះសីហនខុ។ គិតបតរឹមកាលបរបិចឆេទ ននការបចញផសាយនន
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ដំបណើ រការននទិញចូលបនះមនិទានប់ានបញចេបប់ៅប�ើយបទ។ 

(***) ទាងំបនះបង្ហា ញអំពីគណនី escrow បដលជាការធានាបៅបលើ Mastercard បដលតបមរូវឱ្យរ្សាទខុ្បដាយធនាគារ។

១៦. បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ធនាគារបផ្សងៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បបា្ត់ម្កល់តាមតបមរូវការ ៩.១១៤.០៩៦  ៣៦.៨៦៦.៥១៩ ៣២១.៨៤៣  ១.៣១១.៥១០

គណនីសន្សមំានកាល្ំណត់    ៦.៥៦៦.៤០៤ ២៦.៥៦១.១០៤ - -

១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣ ៣២១.៨៤៣ ១.៣១១.៥១០

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ធនាគារបផ្សងៗ បតរូវបានវភិាគដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ក. តាមរយៈកាលកំណត់

្នាខុង្ំ�ខុងបពល ១បខ ៩.១១៤.០៩៦  ៣៦.៨៦៦.៥១៩ ៣២១.៨៤៣  ១.៣១១.៥១០

> ១បខ បៅ ៣បខ ៥២០.៧៥៤ ២.១០៦.៤៥០ - -

> ៣បខ បៅ ៦បខ ៣.០០៧.៦០៣ ១២.១៦៥.៧៥៤ - -

> ៦បខ បៅ ១២បខ ៣.០៣៨.០៤៧ ១២.២៨៨.៩០០ - -

១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣ ៣២១.៨៤៣ ១.៣១១.៥១០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ខ. តាមទំនាក់ទំនង៖

សម្ន័្ធញាតិ ១.៦៧៧.៤១០ ៦.៧៨៥.១២៣  ៣១១.៩២៣  ១.២៧១.០៨៦ 

មនិបមនសម្ន័្ធញាតិ ១៤.០០៣.០៩០ ៥៦.៦៤២.៥០០  ៩.៩២០  ៤០.៤២៤ 

១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣  ៣២១.៨៤៣  ១.៣១១.៥១០ 

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

គ. វិភាគនិវាសនោ្្ន៖

និវាសនជន ៨.១២៩.៩៦៥ ៣២.៨៨៥.៧០៨  ៣១១.៩២៣ -

អនិវាសនជន ៧.៥៥០.៥៣៥ ៣០.៥៤១.៩១៥  ៩.៩២០ ១.៣១១.៥១០

១៥.៦៨០.៥០០ ៦៣.៤២៧.៦២៣  ៣២១.៨៤៣ ១.៣១១.៥១០

ឃ. តាមអបតាការបបាក់ (កនែខុងមួយឆ្្ំ)៖

ឆ្នា ២ំ០២០ ឆ្នា ២ំ០១៩

គណនីសន្សមំានកាល្ំណត់ ២.៥០%-២.៧៥% គា្ម ន

បបា្ប់បញ្ញ ើតាមតបមរូវការ ០%-១% គា្ម ន

១៧. បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជន

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

គណនីសន្សំ ៨៨.៨៣៦.៥០០ ៣៥៩.៣៤៣.៦៤៣  ៣០.៣១៣.៦៥៤ ១២៣.៥២៨.១៤០ 

គណនីសន្សមំានកាល្ំណត់ ៥៨.៤២៨.៦២៧ ២៣៦.៣៤៣.៧៩៦  ៤២.៣៦៣.១១៩ ១៧២.៦២៩.៧១០ 

គណនីចរន្ត ២៧.១១៥.០៣២ ១០៩.៦៨០.៣០៤  ៤៧.១៨៨.០៩៧ ១៩២.២៩១.៤៩៥ 

បបា្ប់បញ្ញ ើមាន្បមតិ - -  ៥០.០០០  ២០៣.៧៥០ 

១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ៤៨៨.៦៥៣.០៩៥ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជន បតរូវបានវភិាគដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ក. តាមកាលកំណត់៖

រយៈបពល ១ បខ ៨៦.៧៦៤.៦៩៨ ៣៥០.៩៦៣.២០៣  ៨៩.៥៦១.២៦២ ៣៦៤.៩៦២.១៤៣ 

> ១ បៅ ៣ បខ ១៧.៦៧២.៤០៦ ៧១.៤៨៤.៨៨២  ១៥.៨៦២.៩៦៤  ៦៤.៦៤១.៥៧៨ 

> ៣ បៅ ៦ បខ ៤៧.០៦៥.៧៩២ ១៩០.៣៨១.១២៩  ៧៣១.០៦៨  ២.៩៧៩.១០២ 

> ៦ បៅ ១២ បខ ១៩.៨៨៩.០៩០ ៨០.៤៥១.៣៦៩  ១២.០៧៣.៩៥៣  ៤៩.២០១.៣៥៨ 

>បលើសពី ១២ បខ ២.៩៨៨.១៧៣ ១២.០៨៧.១៦០  ១.៦៨៥.៦២៣  ៦.៨៦៨.៩១៤ 

១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ៤៨៨.៦៥៣.០៩៥ 

ខ. តាមនិវាសនោ្្ន៖

និវាសនជន ១៦០.៩៤៤.៤១៦ ៦៥១.០២០.១៦៣ ៤០.៥២២.៣៨៩ ១៦៥.១២៨.៧៣៥

អនិវាសនជន ១៣.៤៣៥.៧៤៣ ៥៤.៣៤៧.៥៨០ ៧៩.៣៩២.៤៨១ ៣២៣.៥២៤.៣៦០

១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ៤៨៨.៦៥៣.០៩៥

គ. តាមទំនាក់ទំនង៖

សម្ន័្ធញាតិ ១៣៤.៥១៤ ៥៤៤.១០៩ - -

មនិបមនសម្ន័្ធញាតិ ១៧៤.២៤៥.៦៤៥ ៧០៤.៨២៣.៦៣៤ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ៤៨៨.៦៥៣.០៩៥

១៧៤.៣៨០.១៥៩ ៧០៥.៣៦៧.៧៤៣ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ៤៨៨.៦៥៣.០៩៥ 

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជនទាងំអស់បនះទទួលអបតាការបបា្ប់បចាឆំ្នា ដូំចខាងបបកាម៖

ឆ្នា ២ំ០២០ ឆ្នា ២ំ០១៩

គណនីសន្សំ ០.៥% ១%

គណនីសន្សមំានកាល្ំណត់ ១.៥០%-៦.២៥% ២.០០% - ៦.០០%

គណនីចរន្ត ០%-១% គា្ម ន

បបា្ប់បញ្ញ ើមាន្បមតិ គា្ម ន គា្ម ន

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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១៨. បំណខុ លភតិសនយា

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

វិភាគតាមកាលកំណត់ - លំហូរទឹកបបាក់តាមកិចចេសន្យាមិនទាន់លធ្ើអប្បហារ

តិចជាង ១ ឆ្នា ំ ៣៧៧.៤១០ ១.៥២៦.៦២៣ ២៥៤.២៩៣ ១.០៣៦.២៤៤

១ ឆ្នា  ំបៅ ៥ ឆ្នា ំ ១.១៦៣.១៣៥ ៤.៧០៤.៨៨១ ២.២១៨.៥៤៥ ៩.០៤០.៥៧១

បបចើនជាង ៥ ឆ្នា ំ ១.៩២៨.០០០ ៧.៧៩៨.៧៦០ - -

បំណុលភតិសន្យាសរុបមិនទាន់លធ្ើអប្បហារ ៣.៤៦៨.៥៤៥ ១៤.០៣០.២៦៤ ២.៤៧២.៨៣៨ ១០.០៧៦.៨១៥

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

តផម្បចចេខុប្បននែផនបំណុលភតិសន្យា

រយៈបពលខ្ី ២៣៣.៣១១ ៩៤៣.៧៤៣ ១៥៥.១៣៨ ៦៣២.១៨៧

រយៈបពលបវង ២.២៧៤.១២០ ៩.១៩៨.៨១៥ ១.៥៦៦.៣៣២ ៦.៣៨២.៨០៣

២.៥០៧.៤៣១ ១០.១៤២.៥៥៨ ១.៧២១.៤៧០ ៧.០១៤.៩៩០

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ចំនួនផដលបានទទួលសា្្ល់លៅកនែខុងរបាយការណ៍ ចំលណញ ឬខាត

ការបបា្ប់លើបំណខុ លភតិសនយា ១២២.៦៦៤ ៥០០.១០១  ៤៨.២០៨  ១៩៥.៣៣៩ 

ចំណ្យទា្ទ់ងនរឹងភតិសនយារយៈបពលខ្ី ៤១.៧០៨ ១៧០.០៤៤  ១៣.៥២២  ៥៤.៧៩១ 

១៦៤.៣៧២ ៦៧០.១៤៥  ៦១.៧៣០  ២៥០.១៣០ 

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ចំនួនផដលបតរូវបានទទួលសា្្ល់លៅកនែខុងរបាយការណ៍

លំហូរទឹកបបាក់

លំហូរទរឹ្បបា្ភ់តិសនយាសរខុប ២៩១.៤៥៩ ១.១៨៨.២៧៨ ២១៣.១១៨ ៨៦៨.៤៥៦

២៩១.៤៥៩ ១.១៨៨.២៧៨ ២១៣.១១៨ ៨៦៨.៤៥៦

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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១៩. បំណខុ លបផ្សងៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ចំណ្យបង្គរ និងបំណខុ លបផ្សងៗ ៤៤០.៣០៩ ១.៧៨១.០៥០  ៤៤៥.៣២៧  ១.៨១៤.៧០៨ 

បំណខុ លពន្ធបផ្សងបទៀត ១៧៣.៨៥៩ ៧០៣.២៦០  ៦៨.៥៥៨  ២៧៩.៣៧៣ 

៦១៤.១៦៨ ២.៤៨៤.៣១០  ៥១៣.៨៨៥  ២.០៩៤.០៨១ 

២០. ពន្ធបលើបបា្ច់ំណូល
ចំណាយពន្ធលលើបបាក់ចំណូល

បដាយអនខុបោមតាមចបាបស់្តីពពីន្ធដារននបបបទស្ម្ខុជា ធនាគារមានកាតពវ្ ចិច្េ នាខុងការបងព់ន្ធបលើបបា្ចំ់ណូល (“ToI”) នូវចំនួន ណ្មយួបដលខស់្ជាងរវាង 
អបតា ២០% ននបបា្ច់ំណូលបដលជាបព់ន្ធ ឬ្ព៏ន្ធអប្បរមាបដលមានអបតា ១%។

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ចំណ្យពន្ធបលើបបា្ច់ំណូលបចចេខុប្ននា ១៩៥.៥៥២ ៧៩៧.២៦៦  ២២៧.៩១៧  ៩២៣.៥២០ 

(ចំណូល) /ចំណ្យពន្ធពនយា (៤២.៨១៣)       (១៧៤.៥៤៩)  ៩៨.៧២១  ៤០០.០១៧ 

១៥២.៧៣៩ ៦២២.៧១៧  ៣២៦.៦៣៨  ១.៣២៣.៥៣៧ 

ការល្ទៃៀងផ្្ត់រវាងចំណាយពន្ធលលើបបាក់ចំណូល និងគណលនយ្យចំលណញ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ចំបណញមខុនបងព់ន្ធបលើបបា្ច់ំណូល ៥៩២.៤៨៦ ១.៤៦៥.៨៤៥ ១.៤៦៥.៨៤៥ ៥.៩៣៩.៦០៤

ពន្ធបលើបបា្ច់ំណូលបដាយបបបើអបតាតាមបទ
ប្ញ្្ញ ត្តិ ២០% ១១៨.៤៩៧ ៤៨៣.១១៣ ២៩៣.១៦៩  ១.១៨៧.៩២១ 

ចំណ្យមនិអាចកាតប់ចាលបាន ៣៤.៥២១ ១៤០.៧៤១ ៣៣.៤៦៩ ១៣៥.៦១៦

ចំណាយពន្ធលលើបបាក់ចំណូល ១៥៣.០១៨ ៦២៣.៨៥៤ ៣២៦.៦៣៨ ១.៣២៣.៥៣៧

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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លិខិតបបកាសពន្ធរបស់ធនាគារបតរូវ្្ងកាតក់ារបតរួតពិនិត្យបដាយអគ្គនាយ្ដាឋា នពន្ធដារ។ បដាយសារបតការអនខុវត្តចបាបព់ន្ធ និង បទប្ញ្ញត្តិបលើបបតិបត្តិ
ការជាបបចើនបបបភទបដលមានការបង្ហា ញពីចនំនួខខុសគានា ៗ បៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុអាចបតរូវបាន្្ស់ប្តូរ បៅបពលបបកាយតាមការ្ំណតច់ខុងបបកាយ

 បដាយអគ្គនាយ្ដាឋា នពន្ធដារ។

បបពន័្ធពន្ធដារបៅ្ម្ខុជា គបឺៅថ្ម ីនិង្ំណតប់ដាយពន្ធជាបបចើន។ ចបាបជ់ាញរឹ្ញាបម់ានការ្្ស់ប្តូរ បហើយមនិសូវចបាស់ោស់ នងិអាបស័យបលើការប្បសាយ។ 
ជាញរឹ្ញាបក់ារប្បសាយបផ្សងគានា ប្ើតមាន្នាខុងចំបណ្មអាជ្ាធរពន្ធដារនិង្នាខុងបដនយខុតា្ត ធិការជាបបចើន។ ពន្ធ គឺបតរូវការបតរួតពិនិត្យនិងបសីខុបអបង្គត

 បដាយអាជ្ាធរជាបបចើន បដលបសបតាមចបាប់្ នាខុងការដា្ពិ់នយ័ដធ៏ងៃនធ់ងៃរ ទណ្្ម្ម និងពិនយ័ការបបា្។់

្តា្ត ខាងបលើបនះអាចបបង្កើតហានិភយ័ពន្ធបៅ្ម្ខុជា បបចើនជាងបៅបបបទសដនទបទៀត។ គណៈបគបប់គងបជឿជា្ថ់ាបំណខុ លពន្ធបតរូវបានផ្តល់បគបប់គាន ់
 

បដាយបផ្អ្បលើការប្បសាយននចបាបព់ន្ធ។ បទាះជាោ៉ា ងណ្ អាជ្ាធរោ្ព់ន័្ធអាចមានការប្បសាយបផ្សងគានា  បហើយការប៉ាះោល់អាចធងៃនធ់ងៃរ។

ពន្ធអប្បបររា

អនខុបោមតាមចបាប់សារបពើពន្ធននបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជា ប រ្ុមហ៊ខុនមានកាតពវ្ិចចេបង់ពន្ធបលើបបា្់ចំបណញ បដាយគណនាតាមអបតា ២០% 
ននបបា្ច់ំបណញជាបព់ន្ធ ឬ្ប៏ងព់ន្ធអប្បរមាបដាយគណនាតាមអបតា ១% ននបបា្ច់ំណូលបៅបពលបដលពន្ធមយួណ្មានចំនួនធំជាង។

ពន្ធពន្យាលលើបទព្យសកម្ម-សុទ្ធ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ពន្ធពនយាបលើបទព្យស្ម្ម ៦១០.២៤៣ ២.៤៦៨.៤៣៣  ៤២៦.២១០  ១.៧៣៦.៨០៦ 

ពន្ធពនយាបលើបំណខុ ល (៤៩០.៩៩១) (១.៩៨៦.០៥៨)  (៣៤៩.៧៧១)  (១.៤២៥.៣១៧)

១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥  ៧៦.៤៣៩  ៣១១.៤៨៩ 

ពន្ធពនយារជាបទព្យ្ម្ម/(បំណខុ ល) រមួមានគណនីដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បំណខុ លភតិសនយា ៥០១.៤៨៦ ២.០២៨.៥១១  ៣៤៤.២៩៤  ១.៤០២.៩៩៨ 

សំវធិានធនបលើការខាតបងប់លើឱនភាពននតនម្ ៦០.៣៩៩ ២៤៤.៣១៤  ៥១.៣៩៤  ២០៩.៤៣១ 

រលំស់បទព្យរូបី និងរលំស់បទព្យអរូបី ៣៧.៥៧៩ ១៥២.០០៧ ៦.០៥៥ ២៤.៦៧៤

ចំណូលបង្គរ ១០.៧៧៩ ៤៣.៦០១  ២៤.១០៧  ៩៨.២៣៦ 

សំវធិានធនបលើអត្បបបោជនប៍ខុគ្គលិ្ - -  ៣៦០  ១.៤៦៧ 

សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម (៤៩០.៩៩១) (១.៩៨៦.០៥៨)  (៣៤៩.៧៧១)  (១.៤២៥.៣១៧)

១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥  ៧៦.៤៣៩  ៣១១.៤៨៩ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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បបបមបបមរួលននពន្ធពនយា - សខុទ្ធ មានដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

នានថងៃទី១ បខម្រា ៧៦.៤៣៩ ៣១១.៤៨៩  ១៧៥.១៦០  ៧០៣.៧៩៣ 

ទទួលសា្គ ល់្នាខុងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬ ខាត ៤២.៨១៣ ១៧៤.៥៤៩  (៩៨.៧២១)  (៤០០.០១៧)

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៣.៦៦៣)  -    ៧.៧១៣ 

នាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ១១៩.២៥២ ៤៨២.៣៧៥  ៧៦.៤៣៩  ៣១១.៤៨៩ 

បំណុលពន្ធលលើបបាក់ចំណូល

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

នានថងៃទី១ បខម្រា ១៧៥.៨៣៨  ៧១៦.៥៤០  -    -   

ទទួលសា្គ ល់្នាខុងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬ ខាត ១៩៥.៥៥២ ៧៩៧.២៦៦  ២២៧.៩១៧  ៩២៣.៥២០ 

ពន្ធបលើបបា្ច់ំណូលបានបង់ (២៧៦.៨៥៣) (១.១២៨.៧៣០)  (៥២.០៧៩)  (២១១.០២៤)

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (២.៦៧៤)  -    ៤.០៤៤ 

នាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ៩៤.៥៣៧ ៣៨២.៤០២  ១៧៥.៨៣៨  ៧១៦.៥៤០ 

២១. បដើមទខុន

ឆ្នា ២ំ០២០ ឆ្នា ២ំ០១៩

% នន
្ម្មសិទ្ធិ

ចំនួន 
ភាគហ៊ខុន

ទរឹ្បបា្់ % នន
្ម្មសិទ្ធិ

ចំនួន 
ភាគហ៊ខុន

ទរឹ្បបា្ ់

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ប រ្ុមហ៊ខុន Asia Investment and 
Financial Services Sole Co. Ltd. ៦០% ៤៥.០០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ៦០% ៤៥.០០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០

បោ្. Yim Leak ៤០% ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ - - -

ប រ្ុមហ៊ខុន Paradise Investment 
Co. Ltd - - - ១៥% ១១.២៥០.០០០ ១១.២៥០.០០០

ប រ្ុមហ៊ខុន PrimeStreet Advisory 
Co. Ltd. - - - ២៥% ១៨.៧៥០.០០០ ១៨.៧៥០.០០០

១០០% ៧៥.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ១០០% ៧៥.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០

សមមូលពាន់លរៀល 

(កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) ៣០០.០០០.០០០ ៣០០.០០០.០០០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ចំនួនភាគហ៊ខុនបដលបានចខុះបញ្ជ ីសរខុបមានចំនួន ៧៥.០០០.០០០ ភាគហ៊ខុន (ឆ្នា ២ំ០១៩៖ ៧៥.០០០.០០០ ភាគហ៊ខុន) បដលមានតនម្បស្មើ  
១ ដខុោ្រអាបមរ ិ្  ្នាខុងមយួភាគហ៊ខុន។ ភាគហ៊ខុនទាងំអស់ បតរូវបានបបាះផសាយ និងបានបងប់គបច់ំនួន។ 

បៅ្នាខុងឆ្នា ២ំ០២០ ភាគទខុនិ្ចាស់ ប រ្ុមហ៊ខុន Paradise Investment Co. Ltd និង ប រ្ុមហ៊ខុន Prime Street Advisory Co. Ltd បានល្ ់
ចំបណ្មូលធនរបស់ពួ្បគបដលមាន្នាខុងធនាគារចំនួន ១១.២៥០.០០០ និង ១៨.៧៥០.០០០ ភាគហ៊ខុនបរៀងខួ្ន បៅឱ្យបោ្យរឹម ល្្ណ៏ 
បដលជាបបធានប្រុមបបរឹ្សាភបិាល បៅតំនលចារ រ្ឹ ។ បៅនថងៃទី២៥ បខមថិខុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារបានបផ្ើរលិខិត បៅកានធ់នាគារជាតិនន្ម្ខុជា បសនាើសខុំបធវើ
ការ្្ស់ប្តូរភាគទខុនិ្ បហើយ្ប៏ានទទួលការអនខុមត័ពីធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា បៅនថងៃទី២៩ បខ្ញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០២០។ ធនាគារបានបធវើការប្តបមរូវល្្ន្តិ្ៈ

 របស់ខ្ួនបដលមានការអនខុមត័បៅនថងៃទី ២៦ បខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១ ។

២២. ចំណូលការបបា្់

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ឥណទាន និងបខុបរបបទាន ៤.៤៥២.៥១៥ ១៨.១៥២.៩០៤  ៣.៥៤៦.១៦៧ ១៤.៣៦៩.០៦៩

ការវនិិបោគបផ្សងៗ ១.៣៧៤.៣២០ ៥.៦០៣.១០៣  ១.៣៦៨.៧៥០ ៥.៥៤៦.១៧៥

បបា្ប់បញ្ញ ើបៅធនាគារបផ្សងៗ ១.១៨០.២២៧ ៤.៨១១.៧៨៤  ២៧៧.៣៥៦ ១.១២៣.៨៤៦

បបា្ប់បញ្ញ ើតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ ២១.២៩៥ ៨៦.៨២០  ៤៧.១៩៥ ១៩១.២៣៤

៧.០២៨.៣៥៧ ២៨.៦៥៤.៦១១  ៥.២៣៩.៤៦៨ 

 

២១.២៣០.៣២៤ 

២៣. ចំណ្យការបបា្់

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បបា្ប់បញ្ញ ើមានកាល្ំណត ់និងចរន្ត ៣.១៦៣.៥៤២ ១២.៨៩៧.៧៦១  ៥៥៦.៨១១  ២.២៥៦.១៩៨ 

គណនីសន្សំ ២០៨.០៣៣ ៨៤៨.១៥០  ២១៤.៩៦៦  ៨៧១.០៤២ 

បំណខុ លភតិសនយា ១២២.៦៦៤ ៥០០.១០១  ៤៨.២០៨  ១៩៥.៣៣៩ 

៣.៤៩៤.២៣៩ ១៤.២៤៦.០១២  ៨១៩.៩៨៥  ៣.៣២២.៥៧៩ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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២៤. ចំណូល្នបម និងបជើងសារ-សខុទ្ធ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បសវាបផទារបបា្ប់ចញចូល ៣៤៤.៤៣៨ ១.៤០៤.២៧៤ ១៧៩.៤០៤ ៧២៦.៩៤៧

្នបមបផ្សងៗ ៤៩.៣៣៨ ២០១.១៥១ ៥៤.៦៦២ ២២១.៤៩០

៣៩៣.៧៧៦ ១.៦០៥.៤២៥  ២៣៤.០៦៦ ៩៤៨.៤៣៧

២៥. ចំណូលបផ្សងៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ចំបណញបលើការប្ូររូបិយបណណ័ បរបទស ៧៣.៥៩៤ ៣០០.០៤៣ ៤០.៨៧៦ ១៦៥.៦៣០

៧៣.៥៩៤ ៣០០.០៤៣ ៤០.៨៧៦ ១៦៥.៦៣០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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២៦. ចំណ្យបខុគ្គលិ្

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បបា្ប់បៀវត្ស និងបបា្ឈ់នាួល ១.២៩០.៧៥១ ៥.២៦២.៣៩២  ៧៨៤.២៧៨  ៣.១៧៧.៨៩៤ 

អត្បបបោជនប៍បន្ម ១០.១៣៣ ៤១.៣១២  ១.៧៣៣  ៧.០២២ 

អត្បបបោជនប៍ផ្សងៗ ៦៥.៨០៥ ២៦៨.២៨៨ ២៣.២៨១ ៩៤.៣៣៦

១.៣៦៦.៦៨៩ ៥.៥៧១.៩៩២ ៨០៩.២៩២  ៣.២៧៩.២៥២

២៧. រលំស់បទព្យរូបី និងរលំស់បទព្យអរូបី

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

រលំស់បលើបទព្យស្ម្មអរូបី ៤០៩.៤៤៥ ១.៦៦៩.៣០៧  ៣០៩.៧៧៣  ១.២៥៥.២០០ 

រលំស់បលើបទព្យសម្ត្តិ និងបរក្ិារ ៣៧៤.១១៩ ១.៥២៥.២៨៣  ២១៦.១៧៨ ៨៧៥.៩៥៣ 

រលំស់បលើសិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្យស្ម្ម ២៤៨.៦៥៧ ១.០១៣.៧៧៥  ១៣០.៩៣៥  ៥ ៣០.៥៤៩ 

១.០៣២.២២១ ៤.២០៨.៣៦៥  ៦៥៦.៨៨៦  ២.៦៦១.៧០២ 

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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២៨. ចំណ្យបបតិបត្តិការបផ្សងៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ការបរចិាចេ គ  ២០២.២០០  ៨២៤.៣៦៩ ១៥០.០០០ ៦០៧.៨០០

បសវាវជិា្ជ ជីវៈ ១៩៦.២៤៦ ៨០០.០៩៥ ១.០៤៧.៣៦១ ៤.២៤៣.៩០៧

ចំណ្យពន្ធបផ្សងៗ ១១២.៣៣៥ ៤៥៧.៩៩០ ១៩៦.៦៤៩ ៧៩៦.៨២២

ជួសជខុល និងបថទាំ ១០៨.៥៨០ ៤៤២.៦៨១ ៥៦.៩៧០ ២៣០.៨៤២

បសវាអាជ្ាបណ័ណ ៦៩.៣១៦ ២៨២.៦០១ ៤៨.៣៨៣ ១៩៦.០៤៨

ចំណ្យទរឹ្បភ្ើង ៤៤.០៩៧ ១៧៩.៧៨៣ ៣០.៣៧៩ ១២៣.០៩៦

បរក្ិារការោិល័យ ៤៩.៣៤២ ២០១.១៦៧ ១៨.២៨៨ ៧៤.១០៣

នថ្ជួលការោិល័យ ៤១.៧០៨ ១៧០.០៤៤ ១៣.៥២២ ៥៤.៧៩១

ចំណ្យសន្តិសខុខ  ២០.៦៦៨  ៨៤.២៦៣ ១៤.១១៩ ៥៧.២១០

ការបធវើដំបណើ រ និងការ្ំសាន្ត ១៩.៤២១ ២១.៤៧៤ ៨.៩៤០ ៣៦.២២៥

ចំណ្យធានារា៉ា បរ់ង ១៦.១៨០ ៦៥.៩៦៦ ១២.០២២ ៤៨.៧១៣

ចំណ្យទំនា្ទ់ំនង  ១១.៥១៧  ៤៦.៩៥៥ ១០.៩៨៤ ៤៤.៥០៨

បសវាបសីខុបអបង្កតឥណទាន  ១១.១៦២  ៤៥.៥០៧ ១០.៨២៣ ៤៣.៨៥៦

ទំនា្ទ់ំនងសាធារណៈ ទីផសារ និងផសាយោណិជ្ជ្ម្ម ៩.៩២៨ ៤០.៤៧៦ ១៣.២០៦ ៥៣.៥១១

ការចំណ្យបលើការសានា ្ប់ៅ  ៩.៤២៣  ៣៨.៤១៨ ១១.២៨៦ ៤៥.៧៣០

បតម និងនបបសណីយ៍  ៥.៤៦០  ២២.២៦០ ២៧៥ ១.១១៤

ទំនា្ទ់ំនង ៥.២៦៧ ៧៩.១៧៩ ១០.៤៥២ ៤២.៣៥២

ចំណ្យបលើសមាជិ្ភាព  ៤.១៨៥  ១៧.០៦២ ២.១០១ ៨.៥១៥

ខាតបងពី់ការប្ូររូបិយបណ័ណ បរបទស  ២.២៤១  ៩.១៣៧ ១.៥២០ ៦.១៥៨

ចំណ្យបផ្សងៗ ២៨.១៤២ ១១៤.៧៣៥ ២០.៦៨៦ ៨៣.៨១៨

៩៦៧.៤១៨ ៣.៩៤៤.១៦២ ១.៦៧៧.៩៦៦  ៦.៧៩៩.១១៩

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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២៩. ្ិចចេសនយា និងយថាភាព
យថភាពផនបំណុល និងកិចចេសន្យា

បៅ្នាខុងដបំណើ រការអាជីវ្ម្មធម្មតា ធានាគារបធវើការសនយាបផ្សងៗគានា  នងិភាពជា្ោ់្ន់នយថាភាព ជាមយួសំណងតាមចបាបដ់ល់អតថិជិន របស់ធនាគារ។ 
ពខុំមានការខាតបងជ់ាសារវន្ត បតរូវបានរពំរឹងទខុ្ពី បបតិបត្តិការណ្បដលរមួមាន៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បផនា្មនិទានប់បបើបបាស់ននឥណទាន ១.២៨៩.៦០២ ៥.២១៦.៤៤០ ២.៦០៦.០៤៦ ១០.៥៤១.៤៥៦

គណនីធានារបស់ធនាគារ ៤០០.០០០ ១.៦១៨.០០០ ៦២០.០០០ ២.៥០៧.៩០០

បផ្សងៗ - - ២៨១.៧៧៥ ១.១៣៩.៧៨០

១.៦៨៩.៦០២ ៦.៨៣៤.៤៤០ ៣.៥០៧.៨២១ ១៤.១៨៩.១៣៦

បបបមបបមរួលននសំវធិានធនបលើការខាតប់ងប់លើការធានា្ិចចេហិរញ្ញ វត្ខុបបរៅតារាងតខុល្យការ មានដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

នានថងៃទី១ បខម្រា ៤.៤៥៦ ១៨.១៥៨ - -

(បងវិលម្វញិ)/ សំវធិានធនសបមាបក់ារយិបរបិចឆេទ (២.១០៤) (៨.៥៧៨) ៤.៤៥៦ ១៨.០៥៦

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបណ័ណ - (៦៦) - ១០២

នាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ២.៣៥២ ៩.៥១៤ ៤.៤៥៦ ១៨.១៥៨

យថភាពលលើពន្ធ

ពន្ធបតរូវបានស្ិតបៅបបកាមការបតរួតពិនតិ្យ និងតាមដានអបង្កតបដាយប្រុមអាជ្ាធរ បដលផ្តល់សិទ្ធបិដាយចបាប់្ នាខុងការដា្ពិ់នយ័ដា្ ់ទណ្្ម្ម នងិគិតការបបា្។់ 
ការអនខុវត្តចបាប ់និងបទប្ញ្ញត្តិពន្ធបលើបបតិបត្តិការបបចើនបបបភទអាចបបឈមនរឹងបំណ្បសាយបផ្សងៗ។

បញ្ហា ទាងំបនះ អាចបបង្កើតឱ្យមានហានភិយ័ពន្ធ បៅ ន្ាខុងបពះរាជាណ្ចប្្ម្ខុជាមានល្ណ្ៈជាសាវរន្តជាងបៅបបបទសដនទបទៀត។  គណៈបគបប់គងបជឿជា្ថ់ា 
ការបធវើសំវធិានធនមានល្ណ្ៈបគបប់គាន ់បដាយបផ្្អ បៅបលើការប្បសាយនននីតិ្ ម្មពន្ធ។ ្ ប៏៉ាខុបន្ត អាជ្ាធរជាបោ់្ព់ន័្ធអាចនរឹងមានបណំ្បសាយខខុសគានា  

 
បហើយផលប៉ាះោល់អាចមានល្្ណៈជាសារវន្ត។

បៅនថងៃទី១៨ បខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ធនាគារបានទទួលលិខិតពីអគ្គនាយ្ដាឋា នពន្ធដារ (“អ.ព.ដ”) ជូនដំណរឹ ងពីការចខុះបធវើសវន្ម្មបពញបលញ
 សបមាបឆ់្នា សំារបពើពន្ធពី ២០១៨ ដល់ ២០១៩ នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនះសវ្ម្មពន្ធដារ្ំពខុងបតបន្តដំបណើ រការបៅប�ើយ។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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៣០. សមតខុល្យ និងបបតិបត្តិការរបស់ភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ
ធនាគារបានបធវើបបតិបត្តិការមយួចំនួនជាមយួភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ្នាខុងដំបណើ រការអាជីវ្ម្មធម្មតា។ បរមិាណបបតិបត្តិការភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ សមតខុល្យបៅ

 ជំោ្ប់ៅដំណ្ចឆ់្នា  ំចំណ្យ និងចំណូលោ្ព់ន័្ធ្នាខុងការយិបរបិចឆេទមានដូចខាងបបកាម៖

ភាគីសម្័ន្ធញ្្ត្ិ និងទំនាក់ទំនង

ទំនា្ទ់ំនង ភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ

ប្រុមហ៊ខុនបម ទ្ា ល់ បោងតាម្ំណតស់មា្គ ល់ ២១

សម្ន័្ធញាតិ ប្រុមហ៊ខុនស្ិតបបកាមភាគទខុនិ្ធំបំផខុតបតមយួ

គណៈបគបប់គងសំខាន់ៗ រាល់អភបិាលននធនាគារ បដលជាអន្ា បធវើការសបបមចចិត្តសំខាន់ៗ  បដលទា្ទ់ង បៅនរឹងទិសបៅយខុទ្ធសាសស្ត 
និងបខុគ្គលិ្បគបប់គងជានខ់្ស់របស់ធនាគារ (រមួបញចេូ ល ទាងំសមាជិ្បគរួសារ)

ឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់ភាគីសម្័ន្ធញ្្ត្ិ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

ឥណទាន និងបខុបរបបទាន ១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៤០ ១៥.៤៣២.៤១៧ ៦២.៨៨៧.០៩៩

១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៤០ ១៥.៤៣២.៤១៧ ៦២.៨៨៧.០៩៩

បបាក់បលញ្ញើរបស់ភាគីសម្័ន្ធញ្្ត្ិ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ធនាគារបផ្សងៗ ១.៦៧៧.៤១០ ៦.៧៨៥.១២៣  ៣១១.៩២៣  ១.២៧១.០៨៦ 

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជន ១៣៤.៥១៤ ៥៤៤.១០៩ - -

១.៨១១.៩២៤ ៧.៣២៩.២៣២ ៣១១.៩២៣ ១.២៧១.០៨៦

បុលរបបទានលៅឱ្យភាគីសម្័ន្ធញ្្ត្ិ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បខុបរបបទានបៅឱ្យភាគីសម្ន័្ធញ្្ញ ត្តិ ៤៧.៣០០.០០០ ១៩១.៣២៨.៥០០ - -

៤៧.៣០០.០០០ ១៩១.៣២៨.៥០០ - -

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ការបង់មុនឱ្យភាគទុនិក

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បោ្ យរឹម ល្្ណ៍ ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០ - -

២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០ - -

ោភការរបស់បុគ្គលិកគណៈបគប់បគងសំខាន់ៗ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

បបា្ប់ខ និងអត្បបបោជន៍ ៥៣៨.៣៣០ ២.១៩៤.៧៧១ ២២៦.០៨៦ ៩១៦.១០២ 

៥៣៨.៣៣០ ២.១៩៤.៧៧១ ២២៦.០៨៦ ៩១៦.១០២ 

៣១. ការបគបប់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ខុ
ក. លសចក្ដីល្្ដើម និងទស្សនៈទូលៅ

 ធនាគារបបឈមមខុខនរឹងហានិភយ័ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុដូចខាងបបកាម៖

• ហានិភយ័ឥណទាន

• ហានិភយ័ទីផសារ

• ហានិភយ័សាចប់បា្ង់្យបសរួល និង

• ហានិភយ័បបតិបត្តិការ

្ណំតស់មា្គ ល់បនះ បង្ហា ញពីពត័ម៌ានស្តីព ីហានិភយ័នមីយួៗ ខាងបលើរបស់ធនាគារ បដលមានបគាលបៅ បគាលការណ៍បណនា ំនិងវធិានការរបស់ធនាគារ 
បដើម្វីាស់បវង និងចាតប់ចងនូវហានិភយ័បដលប ើ្តប�ើង និងការបគបប់គងនូវបដើមទខុនរបស់ធនាគារ។

មុខររបគប់បគងហានិភ័យ និងរចនាសម្័ន្ធអភិបាលកិចចេច្

ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលរបស់ធនាគារមានការទទួលខខុសបតរូវទាងំបសរុងសបមាបក់ារបបង្កើត និងបតរួតពិនិត្យបលើប្បខណ្័បគបប់គងហានិភយ័របស់ធនាគារ។ 
 ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលបានបបង្កើតគណៈ្មា្ម ធិការបគបប់គង បទព្យស្ម្ម និងទទួលខខុសបតរូវ្នាខុងការអនខុមត័ និងបតរួតពិនិត្យបគាលនបោបាយ បគបប់គង
 ហានិភយ័របស់ធនាគារ។

បគាលនបោបាយបគបប់គងហានិភយ័របស់ធនាគារ បតរូវបានបបង្កើតប�ើងបដើម្ី្ ំណតល់្្ណៈ និងវភិាគហានិភយ័ បដលធនាគារបានបបឈម
 បដើម្ី្ ណំត ់នងិបគបប់គងហានភិយ័ឱ្យបានសមបសប និងតាមដានហានភិយ័ នងិការបបកានខ់ា្ជ បនូ់វបដន្ំណត។់  បគាលនបោបាយ នងិបបពន័្ធបគបប់គង
 ហានភិយ័ បតរូវបានពិនតិ្យប�ើងវញិជាបបចាបំដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ងំពកីារ្្ស់ប្តូរល្ខ្ណ្ទផីសារ និងស្ម្មភាពរបស់ធនាគារ។ ធនាគារ តាមរយៈស្តងដ់ារននការ

 បណ្តខុ ះបណ្្ត ល ការបគបប់គង និងនីតិវធិីបគបប់គងរបស់ខ្ួន គឺ ន្ាខុងបគាលបំណងអភវិឌ្ឍនប៍តរួតពិនិត្យបដលមានវនិយ័ និងបបង្កើតការបតរួតពិនិត្យស្ានភាព 
បដលបខុគ្គលិ្ទាងំអស់យល់ពីតួនាទី និងកាតពវ្ិចចេរបស់ពួ្បគ ។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ខ. ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យននការខាតបង់បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បបសិនបបើអតិថិជនឬភាគីម្ាងបទៀត មិនមានលទ្ធភាពបំបពញ 
កាតពវ្ិចចេបៅតាម្ិចចេសនយា បហើយហានិភយ័ជាចម្ងបនះ គឺប្ើតបចញតាមរយៈការផ្តល់ ឥណទាន និងបខុបរបបទានដល់អតិថិជន ធនាគារនានា 
នងិការវនិបិោគបលើបណំខុ ល។ សបមាបប់គាលបណំងរាយការណ៍អពីំការបគបប់គងហានិភយ័ធនាគារបធវើការពចិារណ្ និងដា្រ់មួបញចេូ លនូវ ធាតខុទាងំអស់
ននហានិភយ័ឥណទានបដលបបឈម ឧទាហរណ៍ ហានិភយ័តាមកាតពវ្ិចចេរបស់បខុគ្គលមានា ្់ៗ  តាមតំបន ់និងហានិភយ័តាម វស័ិយបសដឋា្ិចចេ។

ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាការខាតបងហ់ិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ បបសិនបបើអនា្ខចេី ឬនដគូោណិជ្ជ្ម្មខ្ខានមនិបានបំបពញកាតពវ្ិចចេ បលើការបងប់បា្់

 បដើមចំបោះឥណទាន និងបខុបរបបទាន ។

ការបគប់បគងហានិភ័យឥណទាន

ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាល បានបបង្កើតគណៈ្មា្ម ធិការឥណទានធនាគារ សបមាបប់តរួតពិនិត្យហានិភយ័ឥណទាន។ នាយ្ដាឋា នឥណទាន បដាយប�្ 
 បតរូវរាយការណ៍ជូនគណៈ្មា្ម ធិការឥណទាន បដលទទួលខខុសបតរូវ្នាខុងការបគបប់គងហានិភយ័ឥណទានរមួមានដូច ខាងបបកាម។

•  ការបរៀបចបំគាលនបោបាយឥណទាន ្ នាខុងការពិបបគាះបោបល់ជាមយួអង្គភាពអាជីវ្ម្មបដល រមួមានតបមរូវការ បទព្យបញ្ចេ  ំការវាយតនមឥ្ណទាន 
ការដា្ច់ណំ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ និងការបធវើរបាយការណ៍ ការបរៀបចឯំ្សារ នងិនតីវិធិនីនចបាប ់និងអនខុបោមតាមតបមរូវការបទប្ញ្ញត្ត ិនិងចបាប។់

•  ការបបង្កើតរចនាសម្ន្ធសិ័ទ្ធអិណំ្ច សបមាបក់ារអនខុមត័ នងិបន្ឥណទាន។ បដន្ំណតន់នសិទ្ធអិណំ្ច បតរូវបាន ចាតប់ចងសបមាបម់សន្តីឥណទាន 
ននអង្គភាពអាជីវ្ម្ម។ ឥណទានបដលមានទំហំធំ តបមរូវឱ្យមានការអនខុមត័ពីបផនា្ ឥណទានធនាគារ បបធានបផនា្ឥណទាន គណៈ្មា្ម ធិការ 
ឥណទាន ឬប្រុមបបរឹ្សាភបិាល។

•  បធវើការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតនមហ្ានិភយ័ឥណទាន៖ អន្ា បគបប់គងឥណទានរបស់ធនាគារវាយតនម្រាល់ហានិភយ័ ឥណទានបដលហសួ្បមតិ្ណំត ់
មខុនបពលបដលឥណទាននានាបតរូវបានផ្តល់ជូន អតថិជិនបដាយអង្គភាពអាជីវ្ម្ម បដលោ្ព់ន័្ធ។ ការបន្ត និងការពិនតិ្យប�ើងវញិននឥណទាន

 គឺស្ិតបៅបបកាមដំបណើ រការបតរួតពិនិត្យដូចគានា ។

•  ្ បមតិបលើការបបឈម បដលប ើ្តពនីដគូភាគី ភមូសិាសស្ត និងឧសសាហ្ម្ម (សបមាបឥ់ណទាន នងិបខុបរបបទាន ការធានាហរិញ្ញ វត្ខុ និងការបបឈម
 បបហា្ប់បបហល) និងបដាយអនា្បចញបណ័ណ  ការចាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន ហានិភយ័ ទីផសារង្យបសរួល និងតំបន ់(សបមាបម់ូលបបតវនិិបោគ)។

•  ការអភវិឌ្ឍន ៍ និងការការោរ ចំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័របស់ធនាគារ បដើម្បីង្ហា ញពីចំណ្តថ់ានា ្ប់ដាយបផ្អ្តាម្បមតិ ហានិភយ័ននការ
 

មនិទូទាតស់ង។ ប្បខណ្្ំណតហ់ានិភយ័បចចេខុប្ននារមួមាន ៥ ថានា ្ ់បដល្្ខុះបញ្ចេ ំងពី្បមតិខខុសៗ គានា ននហានិភយ័។ ការទទួលខខុសបតរូវ
 ចំបោះការ្ំណតច់ំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ គឺអាបស័យបលើការអនខុមត័ចខុងបបកាយ បដាយនាយ្បបតិបត្តិ ឬគណៈ្មា្ម ធិការ បបសិនបបើសមរម្យ។ 
 ចំណ្តថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ បតរូវ្្ងកាតក់ារបតរួតពិនិត្យ ជាបបចា ំបដាយអនា្បគបប់គងហានិភយ័របស់ធនាគារ។

• ការអភវិឌ្ឍ និងរ្សាដំបណើ រការរបស់ធនាគារសបមាបវ់ាស់បវង ECL៖ បនះរមួបញចេូ លទាងំដំបណើ រការសបមាប៖់

 > ការអនខុមត័ដំបូង ការបញ្្ជ ្ពី់ភាពបតរឹមបតរូវ និងការបធវើបតស្ទិននានយ័ថយបបកាយ (Back - testing) ននម៉ាូបដល បដលបានបបបើ 
 > ្ំណត ់និងតាមដានការប ើ្នប�ើងហានិភយ័ឥណទានជាសារវន្ និងការបបង្កើតពត័ម៌ានននការបបបមើលអនាគត។

•  ការពិនិត្យប�ើងវញិនូវអនខុបោមភាព របស់អង្គភាពអាជីវ្ម្ម បៅនរឹង្បមតិហានភិយ័បដលបានបពមបបពៀងរមួទាងំ សហបគាសបដលបានបបជើសបរ ើស 
ហានិភយ័បបបទស និងបបបភទផលិតផល។ របាយការណ៍បទៀងទាតស់្តីពីគខុណភាព ឥណទាន បតរូវបានផ្តល់ជូនដល់អនា្បគបប់គងឥណទាន

 
របស់ធនាគារ បដលអាចតបមរូវឱ្យមានវធិានការប្តបមរូវ សមបសបបដលបតរូវអនខុវត្ត។ ទាងំបនះរាបប់ញចេូ លទាងំរបាយការណ៍បដលមានការបា៉ា នស់ា្ម ន 
សំវធិានធនបលើ ECL។

•  ការផ្តល់ដំបូនា្ម ន ការបណនា ំនិងជំនាញឯ្បទស ដល់អង្គភាពអាជីវ្ម្មបដើម្បីលើ្្ម្ស់ការអនខុវត្តឱ្យមាន បបសិទ្ធភាពបំផខុតបៅទូទាងំ 
ធនាគារ្នាខុងការបគបប់គងហានិភយ័ឥណទាន។

អង្គភាពអាជីវ្ម្មនីមយួៗ តបមរូវឱ្យអនខុវត្តបគាលនបោបាយ និងនីតិវធិីឥណទានរបស់ធនាគារបដាយមានការអនខុមត័ពីអាជ្ាធរ ឥណទានបដើម្បីផទារសិទ្ធិពី
គណៈ្មា្ម ធិការឥណទានធនាគារ។ អង្គភាពអាជីវ្ម្មនីមយួៗ មានបបធានបផនា្ហានិភយ័ឥណទាន បដលរាយការណ៍អំពីបញ្ហា ទា្ទ់ងនរឹងឥណទាន

 
ដល់អនា្បគបប់គងមូលដាឋា ន និងគណៈ្មា្ម ធិការឥណទានធនាគារ។ អង្គភាពអាជីវ្ម្មនីមយួៗ ទទួលខខុសបតរូវចំបោះគខុណភាព និងដំបណើ រការននផល

 
បបតឥណទានរបស់ខួ្ន និង បតរួតពិនិត្យ និងបគបប់គងហានិភយ័ ឥណទានទាងំអស់បៅ្នាខុងផលបបតរបស់ខួ្ន រមួទាងំបបបបទ បដលមានការអនខុមត័ពី

 ការោិល័យ្ណ្្ល។

សវន្ម្មនផទា្នាខុងននអង្គភាពអាជីវ្ម្ម និងដំបណើ រការរបស់អនា្បគបប់គងឥណទានធនាគារបតរូវបានបធវើបដាយសវន្ម្មនផទា្នាខុង ។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ការបបមូល្្ដខុំហានិភ័យ

ប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលធនាគារបានបបង្កើត គណៈ្មា្ម ធិការឥណទានរបស់ធនាគារសបមាបប់តរួតពិនិត្យបៅបលើហានិភយ័ឥណទាន។ អគ្គនាយ្ដាឋា ន
 ឥណទានរបស់ធនាគារដាច់បដាយប�្ រាយការណ៍បៅកាន់គណៈ្មា្ម ធិការឥណទានរបស់ធនាគារបដលទទួលខខុសបតរូវបៅបលើការបគប់បគង 

ហានិភយ័ឥណទាន របស់ធនាគារ បូ្រមួ និងខាងបបកាម។

តារាងខាងបបកាមបង្ហា ញពីការបបឈមនរឹងហានិភ័យអតិបរមារបស់ធនាគារ ចំបោះហានិភ័យឥណទាន ន្ាខុងតារាងតខុល្យការ និងឧប្រណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ខុបបរៅតារាងតខុល្យការ បដាយមនិគិតពីបទព្យបញ្ចេ ំ ឬការពបងរឹង ឥណទានដនទបទៀត។ សបមាបប់ទព្យស្ម្ម្នាខុងតារាងតខុល្យការ ការបបឈមនរឹង

 ហានភិយ័ឥណទាន បស្មើនរឹងតនមប្ោងរបស់វា។ ចបំោះបណំខុ លយថាភាព ការបបឈមនរឹងហានិភយ័ឥណទានអតបិរមា គឺជាចនំនួអតិបរមិាបដលធនាគារ
 បតរូវបង ់បបសិនបបើកាតពវ្ិចចេននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានបសនាើសខុំ។ ចំបោះ្ិចចេសនយាឥណទាន ការបបឈមបៅនរឹងហានិភយ័ឥណទានអតិបរមា គឺជា

 ចំនួនទរឹ្បបា្ប់គបប់គានន់នឥណទានបដលមនិទានដ់្បចញបដាយអតិថិជន។

ការបបឈមនឹងបបលភទហានិភ័យឥណទាន

ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទាន
អតិបរមា

ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទាន
អតិបរមា

ការដា្ ់
បទព្យបញ្ចេ ំ/ 

ការពបងរឹង 
ឥណទាន

បផនា្ខ្ះនន 
បទព្យបញ្ចេ ំ/

ការពបងរឹង 
ឥណទាន

មនិមាន 
ការធានានិងគា្ម ន 

បទព្យបញ្ចេ ំ/ 
ការពបងរឹងឥណទាន

ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ោនប់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤)

% % %

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០

ធាតុនានាកនែខុងរបាយការណ៍សា្្នភាព

ហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់– ដខុល ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ២៧៦.៦៧១.៤៨៣ - - ១០០%

បបា្ប់បញ្ញ ើជាមយួធនាគារនានា - ដខុល ៦.៤០៥.៨៧៥ ២៥.៩១១.៧៦៤ - - ១០០%

បាប្ត់ម្កល់បទប្ញ្្ញ ត្តិ ២០.៧៧១.១៨០ ៨៤.០១៩.៤២៣ - - ១០០%

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន 
- ដខុល ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៨៣% - ១៧%

ការវនិិបោគបផ្សងៗ - ដខុល ២៣.២៦៦.៣៧៧ ៩៤.១១២.៤៩៥ - - ១០០%

បបា្ត់ម្កល់ធានា ៥០៤.៨៧១ ២.០៤២.២០៣ - - ១០០%

សរុប ១៩៣.៩៨១.៨៨៤ ៧៨៤.៦៥៦.៧២០

ធាតុនានាលបរៅរបាយការណ៍ 

សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ខុ

បំណខុ លយថាភាព ៤០០.០០០ ១.៦១៨.០០០ ១០០% - -

្ិចចេសនយា ១.២៨៩.៦០២ ៥.២១៦.៤៤០ ៨០% - ២០%

សរុប ១.៦៨៩.៦០២ ៦.៨៣៤.៤៤០

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទាន 
អតិបរមា

ការបបឈម 
នរឹងហានិភយ័ 

ឥណទាន
អតិបរមា

ការដា្ប់ទព្យ 
បញ្ចេ ំ/ការពបងរឹង 

ឥណទាន

បផនា្ខ្ះនន 
បទព្យបញ្ចេ ំ/ 

ការពបងរឹង 
ឥណទាន

មនិមានការធានា 
និងគា្ម នបទព្យ 

បញ្ចេ ំ/ ការពបងរឹង 
ឥណទាន

ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ោនប់រៀល 
(្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤)

% % %

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩

ធាតុនានាកនែខុងរបាយការណ៍សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់– ដខុល  ៦១.៣១៦.៣៨៦  ២៤៩.៨៦៤.២៧៣  -    -   ១០០%

បបា្ប់បញ្ញ ើជាមយួធនាគារនានា - ដខុល  ១៨.០៥៨.០៨១  ៧៣.៥៨៦.៦៨០  -    -   ១០០%

បបា្ត់ម្កល់បទប្ញ្្ញ ត្តិ ២៣.៧៧១.១៣៥  ៩៦.៨៦៧.៣៧៥  -    -   ១០០%

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន - 
ដខុល

 ៦៧.៧៧០.៦០៩  ២៧៦.១៦៥.២៣២ ៧៤%  -   ២៦%

ការវនិិបោគបផ្សងៗ - ដខុល ២២.៥២៧.៧៨៣  ៩១.៨០០.៧១៦  -    -   ១០០%

សរុប ១៩៣.៤៤៣.៩៩៤ ៧៨៨.២៨៤.២៧៦

ធាតុនានាលបរៅរបាយការណ៍ស្្ានភាពហិរញ្ញវត្ខុ

បំណខុ លយថាភាព  ៩០១.៧៧៥  ៣.៦៤៧.៦៨០ ៦៩%  -   ៣១%

្ិចចេសនយា  ២.៦០៦.០៤៦  ១០.៥៤១.៤៥៦ ៦២%  -   ៣៨%

សរុប  ៣.៥០៧.៨២១ ១៤.១៨៩.១៣៦

ការបបមូល្្ដខុំហានិភ័យវិភាគតាមបបលភទអាជីវកម្ម

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ  

ឆ្្ំ២០២០ សាចប់បា្ ់– ដខុល

បបា្ប់បញ្ញ ើជាមយួ  
ធនាគារនានា 

- ដខុល

ឥណទាន  
និងបខុបរបបទាន 

ផ្ល់ដល់ 
អតិថិជន - ដខុល

ការវនិិបោគ 
បផ្សងៗ - ដខុល

បបា្ ់
តម្កល់បទ  

បញ្្ញ ត្តិ

បបា្ត់ម្កល់ 
ធានា សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

បបពន័្ធផ្សពវផសាយ 
ពត័ម៌ាន និង 
ទូរគមនាគមន ៍ - - ១៩.០៤១.១៥៣ - - - ១៩.០៤១.១៥៣

សណ្ឋា គារ 
និងបភាជនីយដាឋា ន - - ៣៩៧.៤៩៤ - - - ៣៩៧.៤៩៤

អចលនបទព្យ - - ២៩.៣១២.២៦២ - - - ២៩.៣១២.២៦២

ការសាងសង់ - - ៤.៧៩៩.៧៣៥ - - - ៤.៧៩៩.៧៣៥

បគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ៦.៤០៥.៨៧៥ - - ២០.៧៧១.១៨០ - ៩៥.៥៧៥.៤៤៤

ឥណទានបខុគ្គលិ្ - - ១.៣០៤.១២៨ - - - ១.៣០៤.១២៨

បផ្សងៗ - - ១៩.៧៨០.៤២០ ២៣.២៦៦.៣៧៧ - ៥០៤.៨៧១ ៤៣.៥៥១.៦៦៨

សរខុប ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ ៦.៤០៥.៨៧៥ ៧៤.៦៣៥.១៩២ ២៣.២៦៦.៣៧៧ ២០.៧៧១.១៨០ ៥០៤.៨៧១ ១៩៣.៩៨១.៨៨៤

សរុប (ពាន់លរៀល 

កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) ២៧៦.៦៧១.៤៨៣ ២៥.៩១១.៧៦៤ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៩៤.១១២.៤៩៥ ៨៤.០១៩.៤២៣ ២.០៤២.២០៣ ៧៨៤.៦៥៦.៧២០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩ សាចប់បា្ ់– ដខុល

បបា្ប់បញ្ញ ើ 
ជាមយួ  

ធនាគារនានា -  
ដខុល

ឥណទាន និង 
បខុបរបបទាន 

ផ្ល់ដល់ 
អតិថិជន - ដខុល

ការវនិិបោគ 
បផ្សងៗ - ដខុល

បាប្ត់ម្កល់ 
បទប្ញ្្ញ ត្តិ សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

បបពន័្ធផ្សពវផសាយពត័ម៌ាន និង 
ទូរគមនាគមន ៍  -    -   ១៤.០០៦.១៨៩  -    -   ១៤.០០៦.១៨៩

ោណិជ្ជ្ម្ម  -    -   ៤៦.២៦០  -    -   ៤៦.២៦០

អចលនបទព្យ  -    -   ៣១.៣៩៧.៤៨១  -    -   ៣១.៣៩៧.៤៨១

បគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ ៦១.៣១៦.៣៨៦ ១៨.០៥៨.០៨១  -    -   ២៣.៧៧១.១៣៥ ១០៣.១៤៥.៦០២

ឥណទានបខុគ្គលិ្  -    -   ៥៥០.៦០១  -    -   ៥៥០.៦០១

បផ្សងៗ  -    -   ២១.៧៧០.០៧៨ ២២.៥២៧.៧៨៣  -   ៤៤.២៩៧.៨៦១

សរខុប ៦១.៣១៦.៣៨៦ ១៨.០៥៨.០៨១ ៦៧.៧៧០.៦០៩ ២២.៥២៧.៧៨៣ ២៣.៧៧១.១៣៥ ១៩៣.៤៤៣.៩៩៤

សរុប (ពាន់លរៀល   

កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) ២៤៩.៨៦៤.២៧៣ ៧៣.៥៨៦.៦៨០ ២៧៦.១៦៥.២៣២ ៩១.៨០០.៧១៦ ៩៦.៨៦៧.៣៧៥ ៧៨៨.២៨៤.២៧៦

ការបបមូល្្ដខុំហានិភ័យវិភាគតាមនិវាសោ្្ន និងទំនាក់ទំនង និងការបបឈមលៅនឹងហានិភ័យឥណទាន និងបុលរបបទានធំៗ៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ោនប់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

(្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៤)

វិភាគតាមនិវាសោ្្ន៖

និវាសនជន ៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២ ៦៧.៧៧០.៦០៩ ២៧៦.១៦៥.២៣២

វិភាគតាមទំនាក់ទំនង៖

អតិថិជនខាងបបរៅ ៧២.០៩៣.៩២១ ២៩១.៦១៩.៩១១  ៥១.៧៨៧.៥៩១ ២១១.០៣៤.៤៣៤ 

ឥណទានបខុគ្គលិ្ ១.៣០៤.១២៩ ៥.២៧៥.២០២  ៥៥០.៦០១  ២.២៤៣.៦៩៩ 

សម្ន័្ធញាតិ ១.២៣៧.១៤២ ៥.០០៤.២៣៩  ១៥.៤៣២.៤១៧ ៦២.៨៨៧.០៩៩

៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២  ៦៧.៧៧០.៦០៩ ២៧៦.១៦៥.២៣២ 

តាមហានិភ័យ៖

ហានិភយ័ទំហំធំ (*) ៣៦.០១៧.៤៧៥ ១៤៥.៦៩០.៦៨៧  ៤៩.០៨៨.៨៧៧ ២០០.០៣៧.១៧៤ 

មនិបមនហានិភយ័ទំហំធំ ៣៨.៦១៧.៧១៧ ១៥៦.២០៨.៦៦៥  ១៨.៦៨១.៧៣២  ៧៦.១២៨.០៥៨ 

៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២  ៦៧.៧៧០.៦០៩    ២៧៦.១៦៥.២៣២

តាមសា្្នភាពឥណទាន៖

បរៀបចំប�ើងវញិ (**) ៥.៦៧៤.៣៣៧ ២២.៩៥២.៦៩៣ - -

មនិបរៀបចំប�ើងវញិ ៦៨.៩៦០.៨៥៥ ២៧៨.៩៤៦.៦៥៩ ៦៧.៧៧០.៦០៩ ២៧៦.១៦៥.២៣២

៧៤.៦៣៥.១៩២ ៣០១.៨៩៩.៣៥២  ៦៧.៧៧០.៦០៩    ២៧៦.១៦៥.២៣២

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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(*) ហានភិយ័ទហំធំ ំបតរូវបាន្ណំតប់ដាយបបកាសរបស់ធនាគារជាតនិន្ម្ខុជា ថាជាហានភិយ័ដខុលននសមតខុល្យសរខុបននឥណទាន និង បខុបរបបទានជា
មយួអនា្ទទួលផលបតមយួបដលមានចំនួនបលើសពី ១០% ននបទព្យសម្ត្តិសខុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ផលប៉ាះោល់បនះ គឺខ្ស់ជាង ឥណទាន ឬ្ិចចេសនយា 
បដលបៅសល់ និងឥណទាន ឬ្ិចចេសនយាបដលបានអនខុមត័។

(**) ឥណទានបរៀបចំប�ើងវញិ គឺជាឥណទានបដលមានល្្ខណ្នន្ិចចេសនយាបដើមបតរូវបានប្បបបបដើម្ផី្តល់ការអនខុបបគាះដល់សមភាគី បដលមាន
 ស្ានភាពលំបា្បផនា្ហិរញ្ញ វត្ខុបបណ្្ត ះអាសននា ។

បទព្យបញ្្ំ

ខណៈបពលបដលការបបឈមនរឹងហានិភយ័អតបិរមារបស់ធនាគារ គជឺាតនមប្ោងរបស់បទព្យស្ម្ម ឬ្នាខុង្រណីឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុបៅបបរៅ តារាងតខុល្យការ 
គចឺនួំនទរ្ឹ បបា្ប់ដលបានធានា ការសនយាផ្ល់ឱ្យ ការទទួលយ្ ឬការយល់បពម ហានិភយ័ទាងំបនាះ ទនំងអាចទាបជាង បដាយសារបតការកាត់្ ងបទព្យបញ្ចេ ំ 
ការធានាឥណទាន និងស្ម្មភាពបផ្សងបទៀតបដើម្កីាតប់ន្យហានិភយ័។

ការពិពណ៌នាអំពីបទព្យបញ្ចេ ំសបមាបប់បបភទននបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុនីមយួៗ បតរូវបានបង្ហា ញដូចខាងបបកាម៖

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល បបាក់បលញ្ញើជាមួយធនាគារនានា និងការវិនិលោគល្្សងៗ

បទព្យបញ្ចេ ំជាទូបៅមនិបតរូវបានបសវងរ្សបមាបប់ទព្យស្ម្មទាងំបនះបទ។

ឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់អតិថិជន បំណុលយថភាព និងការសន្យា

ឥណទាន នងិបខុបរបបទានផល់្ដល់អតថិជិន បណំខុ លយថាភាព និងការសនយា ជាធម្មតាបតរូវមានដា្ជ់ាបទព្យបញ្ចេ ំ្ នាខុង្បមតិណ្មយួ។ ជាពិបសសហានភិយ័
 បលើឥណទានបគហដាឋា ន ជាទូបៅបតរូវបានធានាបពញបលញបដាយបគហដាឋា ន។

តារាងខាងបបកាមបនះសបង្បអំពីការធានាបលើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខ្ួន៖

បទព្យបញ្ចេ ំ/ការពបងរឹងឥណទាន

ឥណទានពខុំមាន     
ការធានាផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០

បទព្យ
បទព្យ 

ស្ម្មចល័ត
គណនសីន្សមំាន

កាល្ំណត់
បផ្សងៗ

សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ 
ដល់អតិថិជន - ដខុល 

៦២.១៦៤.២៣១ - - - ១២.៤៧០.៩៦១ ៧៤.៦៣៥.១៩២

បំណខុ លយថាភាព - - ៤០០.០០០ - - ៤០០.០០០

្ិចចេសនយា ១.០២៩.៣៦៥ - - - ២៦០.២៣៧ ១.២៨៩.៦០២

៦៣.១៩៣.៥៩៦ - ៤០០.០០០ - ១២.៧៣១.១៩៨ ៧៦.៣២៤.៧៩៤

សមមលូោនប់រៀល (្ណំតស់មា្គ ល់ ២.៤) ២៥៥.៦១៨.០៩៦ - ១.៦១៨.០០០ - ៥១.៤៩៧.៦៩៦ ៣០៨.៧៣៣.៧៩២

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថជិន 
- ដខុល 

 ៥០.៤៣៥.១៩៤  -    -    -    ១៧.៣៣៥.៤១៥  ៦៧.៧៧០.៦០៩ 

បំណខុ លយថាភាព ៦២០.០០០ - - - ២៨១.៧៧៥ ៩០១.៧៧៥

្ិចចេសនយា ១.៦០៦.០៤៦ - - - ១.០០០.០០០ ២.៦០៦.០៤៦

 ៥២.៦៦១.២៤០  -    -    -    ១៨.៦១៧.១៩០  ៧១.២៧៨.៤៣០ 

សមមលូោនប់រៀល (្ណំតស់មា្គ ល់ ២.៤) ២១៤.៥៩៤.៥៥៣  -    -    -    ៧៥.៨៦៥.០៤៩ ២៩០.៤៥៩.៦០២ 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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គុណភាពផនឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់អតិថិជន -ដុល

បដាយអនខុបោមតាមបសច ្្តីបណនារំបស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា បលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចំណ្តថ់ានា ្ឥ់ណទាននីមយួៗ បោងបៅតាមគខុណភាព 
ឥណទានដូចខាងបបកាម៖

 ឥណទានធម្មតា៖

  ឥណទានបដលបៅសល់ បតរូវបានទូទាតស់ងទានប់ពលបវោ និងមនិជាបស់ង្សយ័សបមាបក់ារទូទាតស់ងនាបពលអនាគត។  ការទូទាតស់ង បតរូវបាន 
បធវើប�ើងតាម្ិចចេសនយា បហើយអតិថិជនមនិបង្ហា ញពីភាពទនប់ខសាយ ននលទ្ធភាព ន្ាខុងការទូទាតស់ង អាជីវ្ម្ម លំហូរទរឹ្បបា្ ់និងស្ានភាព

 ហិរញ្ញ វត្ខុបនាះប�ើយ។

 ឥណទានឃ្្ំលមើល៖

  ឥណទានបដលបៅ្នាខុងចណំ្តថ់ានា ្ប់នះ បតរូវបានការោរនាបពលបចចេខុប្ននា បហើយបបបហលជាមនិអាចហសួកាល្ណំតប់ទ ប៉ាខុបន្តវាបង្ហា ញពីភាពទន់
បខសាយបដលអាចជះឥទ្ធពិលោ៉ា ងធងៃនធ់ងៃរដល់ការទូទាតស់ងរបស់្ូនបណំខុ លបៅកាលបរបិចឆេទនា  បពលអនាគត បបសិនបបើមនិបានប្តបមរូវឱ្យបាន

 
ទានប់ពលបវោ និងយ្ចិត្តទខុ្ដា្ពី់បគរឹះស្ាន។

  ភាពទនប់ខសាយបនះរាបប់ញចេូ ល ប៉ាខុបន្តមនិបតរូវបាន្ំណតច់បំោះននិានា ការថយចខុះននបបតបិត្តកិារអាជវី្ម្មរបស់នដគូភាគ ីឬ ស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ខុរបស់ខ្ួន 
នងិស្ានភាពបសដឋ្ា ចិចេ និងល្ខ្ណ្ទផីសារបដល អាចប៉ាះោល់ដល់បបា្ច់បំណញ នងិ លទ្ធភាពទូទាតស់ងនាបពលអនាគតរបស់ខ្ួន ឬស្ានភាព

 កានប់តោ៉ា បយ់ខុឺនននបទព្យបញ្ចេ ំ។ ចំណ្តថ់ានា ្ប់នះមាន សនិទានភាព ទ្ា ល់ខ្ួនោ៉ា ងចបាស់ោស់ បហើយមនិគួរបបបើជាការសបមបសបមរួលរវាង
 ឥណទានធម្មតា និងឥណទាន បបកាមស្ងដ់ារបទ។

 ឥណទានលបកាមស្ដង់ោរ៖

  ឥណទានបដលបានចាតថ់ានា ្ប់ៅ្នាខុងចំណ្តថ់ានា ្ប់នះ បង្ហា ញពីភាពទនប់ខសាយគួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់ បហើយមនិបតរូវបានការោរ បគបប់គានប់ដាយ
 

អាជីវ្ម្មបចចេខុប្ននា ឬស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ និងលទ្ធភាពសងរបស់្ូនបំណខុ លបទ។ និោយឱ្យចំបៅបបភពបដើមនន ការសងបំណខុ ល គឺមនិបគបប់គាន់
បដើម្ទូីទាតប់ំណខុ លបនាះបទ បដាយមនិគិតពីបបា្ច់ំណូលបដលបានម្ពីបបភពបនាទា បប់ន្ស ំដូចជាល្ប់ទព្យបញ្ចេ ំជាបដើម។

 ្តា្ត បដលនាឱំ្យមានចំណ្តថ់ានា ្ឥ់ណទានបបកាមស្់ដារមួមាន៖

• ្ូនបំណខុ លគា្ម នលទ្ធភាពបដើម្បីំបពញតាមល្្ខណ្ននការទូទាតស់ងបបា្ត់ាម្ិចចេសនយា

• ស្ានភាពបសដឋ្ា ចិចេ និងទីផសារមនិអបំណ្យផល បដលអាចជះឥទ្ធពិលោ៉ា ងធងៃនធ់ងៃរដល់អាជវី្ម្ម និងបបា្ ់ចំបណញរបស់នដគូភាគនីាបពលអនាគត

• ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុទនប់ខសាយ និង / ឬ អសមត្ភាពរបស់នដគូភាគីបដើម្បីបង្កើតលំហូរទរឹ្បបា្ប់គបប់គានប់ដើម្ ីបំបពញការទូទាតស់ង

•  ភាពលំបា្បដលបានជបួបបទះបដាយនដគូភាគី ្ នាខុងការទូទាតស់ងឥណទានបផ្សងបទៀត បដលផ្តល់បដាយ បគរឹះស្ាន ឬបដាយស្ាបន័បផ្សងៗបទៀត 
បៅបពលមានពត័ម៌ានអាចបបបើបបាស់បាន និង

• ការបំោនបលើ្ិចចេបពមបបពៀងហិរញ្ញ វត្ខុបដាយនដគូភាគី ។

 ឥណទានជាប់សង្ស័យ៖

  ឥណទានបដលបានចាតថ់ានា ្ប់ៅ ន្ាខុងបបបភទបនះ បង្ហា ញពភីាពទនប់ខសាយធងៃនធ់ងៃរជាងចណំ្តថ់ានា ្ឥ់ណទានបបកាមសង្ដ់ារ បដលការបបមលូបានម្ 
វញិបគបច់នំនួ បផ្្អ បលើមលូដាឋា នននដបំណើ របហតខុបដលមានបសាប ់ល្ខ្ណ្ ឬតនមន្នបទព្យបញ្ចេ មំានការ សង្សយ័ខស់្ ឬមនិអាចអាចបបមលូបានវញិ។  
ការរពំរឹងទខុ្ថានរឹងបាតប់ងគឺ់ខ្ស់ បទាះបីជាចំនួនពិតបបា្ដបៅមនិទានប់ាន ្ំណតស់បមាបប់ពលបនះ្ប៏ដាយ។

 ឥណទានខាតបង់ ៖

  ឥណទានបដលបតរូវបានចាតថ់ានា ្ថ់ាជាការបាតប់ង ់គឺបៅបពលបដលវាមនិអាចបបមូលបានម្វញិ បហើយការទូទាតស់ងវញិអាចមានចំនួនតិចតួច 
ឬបបមូលមនិបានបសាះ។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការទទួលសា្្ល់លលើការរំពឹងទុកលលើការខាតបង់ឥណទាន

ធនាគារអនខុវត្តវធិីសាសស្ត ៣ ដំណ្្ក់ាល បដាយបផ្អ្បលើការ្្ស់ប្តូរគខុណភាពឥណទានចាបត់ាងំពីមានការទទួលសា្គ ល់ដំបូង៖

វធិីសាសស្ត ៣ ដំណ្្ក់ាល
ដំណ្្ក់ាលទី ១ ដំណ្្ក់ាលទី ២ ដំណ្្ក់ាលទី ៣

ដំបណើ រការ បបកាមដំបណើ រការ មនិដំបណើ រការ

ការទទួលសា្គ ល់ឥណទាន
បដលរពំរឹងថានរឹងបាតប់ង់

រពំរឹងថានរឹងបាតប់ងរ់យៈបពល ១២ 
បខ

រពំរឹងថានរឹងបាតប់ងប់ពញអាយខុកាល រពំរឹងថានរឹងបាតប់ងប់ពញអាយខុកាល

ល្្ណៈវនិិចឆេយ័ មនិមានការប ើ្នប�ើងជាសារវន្បលើ
ហានិភយ័ឥណទានបទ

ហានិភយ័ឥណទានបដលបាន
ប ើ្នប�ើងជាសារវន្

ឥណទានបដលមានឱនភាព

មូលដាឋា នននការគណនាចំណូល 
ជាបបា្ច់ំបណញ

តនម្បោងដខុល តនម្បោងដខុល តនម្បោងដខុល

ធនាគារវាស់បវងបលើការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បដាយបបបើវធិីសាសស្តទូបៅ។ វធិីសាសស្តទូបៅរមួមាន ការបញ្អតិថិជនបចញជា ៣ 
ដណំ្្ក់ាលបផ្សងៗគានា  បដាយបោងបៅតាមល្ណ្ៈវនិចិឆេយ័ដំណ្្ក់ាល បដាយបធវើការវាយតនមហ្ានិភយ័ឥណទាន។ បលើការរពំរឹងទខុ្ បលើការខាតបង់

 
ឥណទាន រយៈបពល ១២ បខ នរឹងបតរូវបានគណនាសបមាបដ់ំណ្្ក់ាលទី ១ ខណៈការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបង ់ឥណទានបពញអាយខុកាល នរឹងបតរូវបាន
គណនាសបមាបដ់ំណ្្ក់ាលទី ២ និងដំណ្្ក់ាលទី ៣។ នាការយិបរបិចឆេទរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារនរឹងវាយតនម្ហានិភយ័ឥណទានបៅតាម

 គណនីនីមយួៗ បបើបបបៀបបធៀបនរឹង្បមតិហានិភយ័បៅបពលផ្ល់ឱ្យ។

ឥណទានរយៈលពលផវង (លបចើនជាងមួយឆ្្ំ)

ដណំ្្ក់ាល ស្ានភាពហានិភយ័ឥណទាន ចំណ្តថ់ានា ្់ ចនំួននថងៃហួសកាល្ំណត់ សខុចនា្រណ៍ននការយតឺោ៉ា វ

១
មនិមានការប ើ្នប�ើងជាសារវន្បលើ 
ហានិភយ័ឥណទានបទ

ឥណទានធម្មតា ០ ដល់ ៣០ នថងៃ ដំបណើ រការ

២ ហានិភយ័ឥណទានបានប ើ្នប�ើងជាសារវន្ ឥណទានឃ្្បំមើល ៣០ ដល់ ៩០ នថងៃ បបកាមដំបណើ រការ

៣ ឥណទានមានឱនភាព

ឥណទានបបកាមស្ងដ់ារ ៩០ ដល់ ១៨០ នថងៃ

មនិដំបណើ រការឥណទានជាបស់ង្សយ័ ១៨០ ដល់ ៣៦០ នថងៃ

ឥណទានខាតបង់ បលើសពី ៣៦០ នថងៃ

ឥណទានរយៈលពលខ្ី (១ ឆ្្ំ ឬតិចជាង)

ដណំ្្ក់ាល ស្ានភាពហានិភយ័ឥណទាន ចំណ្តថ់ានា ្់ ចំនួននថងៃហួសកាល្ំណត់ សខុចនា្រណ៍ននការយឺតោ៉ា វ

១
មិនមានការប ើ្នប�ើងជាសារវន្បលើហានិភ័យ

 
ឥណទានបទ

ឥណទានធម្មតា ០ ដល់ ១៤ នថងៃ ដំបណើ រការ

២ ហានិភយ័ឥណទានបានប ើ្នប�ើងជាសារវន្ ឥណទានឃ្្បំមើល ១៥ ដល់ ៣០ នថងៃ បបកាមដំបណើ រការ

៣ ឥណទានមានឱនភាព

ឥណទានបបកាមស្ងដ់ារ ៣១ ដល់ ៦០ នថងៃ

មនិដំបណើ រការឥណទានជាបស់ង្សយ័ ៦១ ដល់ ៩០ នថងៃ

ឥណទានខាតបង់ បលើសពី ៩១ នថងៃ

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ធនាគារនរឹងបបបើបបាស់ចំនួននថងៃហួសកាល្ំណត់សង និងចំណ្ត់ថានា ្់របស់ធនាគារជាតិនន្ម្ខុជា សបមាប់ល្្ណៈវនិិចឆេ័យ្នាខុងការបបងបច្
 ដំណ្្ក់ាល។ ដូចគានា បនះផងបដរ ធនាគារនរឹងបបង្កើតការដា្ពិ់នទាខុឥណទាន ឬធាតខុបដលអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាននាបពលអនាគត បៅបពលមានពត័ម៌ានកាន់

បតង្យបសរួលរ្។ បៅបពលអនខុវត្តបបពន័្ធដា្ពិ់នទាខុឥណទាន ្បមតិហានិភយ័ធ្ា្ច់ខុះបទវដង ឬបបចើនជាងបនះ បបើបបបៀបបធៀបបៅនរឹង្បមតិហានិភយ័
 បៅបពលផ្ល់ឱ្យ គណនីបតរូវចាតថ់ានា ្ប់ៅដំណ្្ក់ាលទី ២។

សបមាបប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បដលមានល្្ណៈរយៈបពលខ្ី វធិីសាសស្តសាមញ្ញ នរឹងបតរូវបានអនខុមត័ បៅបពលបដលវាមនិតបមរូវឱ្យមានល្្ណៈ
 វនិិចឆេយ័ជាជំហានៗ។ បៅ្នាខុង្រណីបនះវានរឹងបតរូវបានបបងបច្ជាឥណទានដំបណើ រការ (ដំណ្្ក់ាលទី ១) ឬឥណទាន មនិដំបណើ រការ។

តារាងខាងបបកាមសបង្បពីគខុណភាពឥណទានននហិរញ្ញប្ទានដខុលរបស់ធនាគារ បដាយបោងតាមចំណ្តថ់ានា ្ខ់ាងបលើ។

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

ដំណ្្ក់ាលទី ១ ដំណ្្ក់ាលទី ២ ដំណ្្ក់ាលទី ៣ សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់អតិថិជនតាម រំលស់ផថ្លដើម

ឥណទានធម្មតា ៧៤.៦៣៥.១៩២ - - ៧៤.៦៣៥.១៩២

ឥណទានឃ្្បំមើល - - - -

ឥណទានបបកាមស្ងដ់ារ - - - -

ឥណទានជាបស់ង្សយ័ - - - -

តផម្លោង ៧៤.៦៣៥.១៩២ - - ៧៤.៦៣៥.១៩២

សំវធិានធនខាតបង់ (១២៧.១០០) - - (១២៧.១០០)

ចំនួនទឹកបបាក់លោង ៧៤.៥០៨.០៩២ - - ៧៤.៥០៨.០៩២

សមមូលពាន់លរៀល (កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) ៣០១.៣៨៥.២៣២ - - ៣០១.៣៨៥.២៣២

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

ដំណ្្ក់ាលទី ១ ដំណ្្ក់ាលទី ២ ដំណ្្ក់ាលទី ៣ សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់អតិថិជនតាម រំលស់ផថ្លដើម

ឥណទានធម្មតា  ៦៧.៧៧០.៦០៩  -    -    ៦៧.៧៧០.៦០៩ 

ឥណទានឃ្្បំមើល  -    -    -    -   

ឥណទានបបកាមស្ងដ់ារ  -    -    -    -   

ឥណទានជាបស់ង្សយ័  -    -    -    -   

តផម្លោង  ៦៧.៧៧០.៦០៩  -    -    ៦៧.៧៧០.៦០៩ 

សំវធិានធនខាតបង់  (៥៩.៥៨៣)  (៥៩.៥៨៣)

ចំនួនទឹកបបាក់លោង  ៦៧.៧១១.០២៦  -    -    ៦៧.៧១១.០២៦ 

សមមូលពាន់លរៀល (កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) ២៧៥.៩២២.៤៣១ - - ២៧៥.៩២២.៤៣១

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការោក់បញចេនូលព័ត៌រានលលើការបា៉្ន់សាម្នអនាគត

ធនាគារដា្ប់ញចេូ លពត័ម៌ានបលើការបបបមើលអនាគត បដាយការវាយតនម្ទាងំបលើថាបតើ ហានិភយ័ឥណទានរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ បានប្ើនប�ើង

 ជាសារវន្ចាបត់ាងំពីការទទួលសា្គ ល់ដំបូង និងការវាស់បវង ECL។

ពត័ម៌ានខាងបបរៅបដលបតរូវបានពិចារណ្រមួមានទិននានយ័បសដឋា្ិចចេ និងការពយា្រណ៍បដលបានបបាះពខុម្ផសាយបដាយស្ាបន័រដាឋា ភបិាល និងអាជ្ាធរ
 

រូបិយវត្ខុបៅ្នាខុងបណ្្ត បបបទសបដលធនាគារបធវើបបតិបត្តិការបដលមានអង្គការអន្រជាតិធំៗ ដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ខុអន្រជាតិ និង វស័ិយឯ្ជន និង

 
ការសិ្សារបស់អនា្ពយា្រណ៍។

ធនាគារបាន្ំណត ់នងិចងប្ងឯ្សារគន្រឹះននហានភិយ័ឥណទាន នងិឥណទានខាតបងស់បមាបផ់លបបត ឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុ បសបតាមបបបទសនីមយួៗ 
បហើយបបបើការវភិាគទិននានយ័បបវត្តិសាសស្ត បានបា៉ា នស់ា្ម នទំនា្ទ់ំនងរវាងអបថរមា៉ា ប្រូបសដឋា្ិចចេ និងហានិភយ័ឥណទាន និង ឥណទានខាតបង។់

ប្្ើយតបបៅនរឹងការរ ី្ រាលដាលននជំងរឺាតតបាតCOVID-១៩ ធនាគារបាន្ំណតថ់ាច្្ខុវស័ិយបសដឋ្ា ចិចេសបមាបឆ់្នា ខំាងមខុខគឺរង ផលប៉ាះោល់ោ៉ា ងខ្ាងំ
 ពីបរាគរាតតបាត ដូបចនាះបហើយបទើបបបង្កើតបសណ្រយី៉ាូបសដឋា្ិចចេ (និងការបាតប់ង)់ ថ្មីបហើយអនខុវត្តការបគបប់គង បលើ្បន្ងណ្បដល ចាបំាច។់

ធនាគារបានប្លម្អការពយា្រណ៍បសដឋ្ា ចិចេរបស់ខួ្នបដលបតរូវបានបបបើជាធាតខុចូលបៅ្នាខុងការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បៅនថងៃទ៣ី១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ 
ធ្ា្ច់ខុះពីឆ្នា ២ំ០១៩។

្នាខុងបគាលបំណងននការគណនាការរពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ំងអំពីបរោិកាសបចចេខុប្ននា ធនាគារ បានពិចារណ្ បលើបសណ្រយី៉ាូ
បសដឋា្ិចចេបដលបានសង្កតធ់ងៃន់្ នាខុង្ំ�ខុងបពលជំងឺរាតតបាត COVID-១៩ បដាយពិនិត្យបមើលប�ើងវញិនូវលទ្ធផលនន បបរូបាប៊លីីបត (PWO) បដើម្បីបង្កើត

 បពបំដន ខាងបលើអពយាប្រឹត និងបបកាម នន ECL។ អនា្បគបប់គងរបស់ធនាគារ បានអនខុវត្ត ទមងៃនប់បរូបាប៊លីីបតបៅបលើបសណ្រយី៉ាូទាងំបីបដើម្ី្ ំណតក់ារ
 រពំរឹងទខុ្បលើការខាតបងឥ់ណទាន បៅនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០។

គណនីលកើតល�ើងពីការរំពឹងទុកលលើការខាតបង់ឥណទាន

សំវិធានធនលលើការខាតបង់

តារាងខាងបបកាមបង្ហា ញពីការបផទាៀង ទ្ា ត ់បលើសំវធិានធនខាតបងត់ាមការចាតថ់ានា ្ឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុនាបដើម និងចខុងការយិបរបិចឆេទ។

ឆ្នា ២ំ០២០

ដំណ្្ក់ាលទី ១ ដំណ្្ក់ាលទី ២ ដំណ្្ក់ាលទី ៣ សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់អតិថិជនតាម រំលស់ផថ្លដើម

នានថងៃទី១ បខម្រា  ៥៩.៥៨៣  -    -    ៥៩.៥៨៣ 

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំបូង ឬបានទិញថ្មី ៦៧.៥១៧ - - ៦៧.៥១៧

នានថងៃទី៣១ បខធនាូ ១២៧.១០០ - - ១២៧.១០០

នានថងៃទី៣១ បខធនាូ សមមូលោនប់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤) ៥១៤.១២០ - - ៥១៤.១២០

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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ឆ្នា ២ំ០១៩

ដំណ្្ក់ាលទី ១ ដំណ្្ក់ាលទី ២ ដំណ្្ក់ាលទី ៣ សរខុប

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

ឥណទាន និងបុលរបបទាន្្ដល់ដល់អតិថិជនតាម រំលស់ផថ្លដើម

នានថងៃទី១ បខម្រា  ៣៥.៨៤២  -    -    ៣៥.៨៤២ 

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុដំបូង ឬបានទិញថ្មី  ២៣.៧៤១  -    -    ២៣.៧៤១ 

នានថងៃទី៣១ បខធនាូ  ៥៩.៥៨៣  -    -    ៥៩.៥៨៣ 

នានថងៃទី៣១ បខធនាូ សមមូលោនប់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ ២.៤) ២៤២.៨០១  -    -   ២៤២.៨០១

គ. ហានិភ័យទី្្សារ

ហានិភយ័ទផីសារគឺជាហានិភយ័បដលមានការ្្ស់ប្តូរតនមទី្ផសារ - ឧទាហរណ៍ អបតាការបបា្ ់អបតាប្តូររបិូយបណ័ណ បរបទស និងតនមម្លូធន - នរឹងមានផល

 ប៉ាះោល់ដល់បបា្ច់ណូំលរបស់ធនាគារ ឬតនមន្នការកានក់ាបឧ់ប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ខុ។ បគាលបណំងននការបគបប់គងហានិភយ័ទីផសារ គបឺដើម្បីគបប់គង និង
 បតរួតពិនិត្យហានិភយ័ទីផសារតាមបា៉ា រា៉ា បម៉ាបតបដលអាចទទួលយ្បាន ខណៈបពលបដលមានការបបង្កើននូវ បបសិទ្ធភាព្នាខុងការទទួលបានចំណូលម្វញិ។

ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភយ័អបតាការបបា្ ់សំបៅបលើការខាតបងនូ់វបបា្ចំ់ណូលការបបា្ស់ខុទ្ធ បដាយសារបតការបបបបបរួលនន្បមតិអបតាការបបា្ ់និងការ្្ស់ប្តូរ 
បៅ្នាខុងសមាសភាពននបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ ល។ ហានិភយ័អបតាការបបា្ ់បតរូវបានចាតប់ចងតាមរយៈ ការបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់ត ់បលើចំណូលននការ

 បណ្្ត ្ទ់ខុន តនម្សមបសប និងតនម្បដើមននមូលនិធិ។ សកា្ត នខុពលននការធ្ា្ច់ខុះ ចំណូលការបបា្ស់ខុទ្ធ បណ្្ត លម្ពីការបបបបបរួលអបតាការបបា្ប់ដល
ខខុសបបប្តី បានបតរួតពិនិត្យបដាយបធៀបបៅនរឹង្បមតិអាច ទទួលយ្បានននហានិភយ័។

តារាងខាងបបកាមបនះសបង្បពីហានិភយ័អបតាការបបា្រ់បស់ធនាគារ។ តារាងបនះចង្អខុលបង្ហា ញពីរយៈបពលបដលឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ្ំណតន់ថ្
 ប�ើងវញិ ឬមានកាល្ំណតណ់្មយួណ្បដលប ើ្តប�ើងមខុន។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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នាផថងៃទី ៣១  

ផខ ធនែនូ ឆំ្្ 

២០២០

រហូតដល់  

១ បខ > ១ - ៣ បខ > ៣ – ៦ បខ > ៦ – ១២ បខ > ១ - ៥ ឆ្នា ំ

បលើសពី  
៥ ឆ្នា ំ

ពខុំមាន 

ការបបា្់ សរខុប

អបតា 

ការបបា្់

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្ %

បទព្យសកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់

- សខុទ្ធ   -      -      -      -      -      -     ៦៨.៣៦៤.៩៥៥  ៦៨.៣៦៤.៩៥៥ ០%

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

បៅធនាគារ 

បផ្សងៗ   -     ៦.៤០៥.៨៧៥   -      -      -      -      -     ៦.៤០៥.៨៧៥ ២%-៤%

បបា្ត់ម្កល់ 

ធានា 

បដើមទខុន   -      -      -      -      -    ៧.៥០០.០០០   -    ៧.៥០០.០០០

០% - 

០.០៦%

ឥណទាន 

និង 

សំវធិានធន 

ផ្ល់ដល់  

អតិថិជន 

– សខុទ្ធ  ១០.៩៨៣.៩០៩ 

 

១៣.៦៥៦.៣៥៤  ១៤.៦៣០.១៤៨  ១០.៧៣៧.១៦៧ 

 

២១.៣៨៣.៧៤៩  ២.១០៥.៩៣២  ១.០១០.៨៣៣  ៧៤.៥០៨.០៩២ ៥%-១២%

ការវនិបិោគ 
បផ្សងៗ 

– សខុទ្ធ   -      -     ២៣.១២៧.២៦៧   -      -      -     -  ២៣.១២៧.២៦៧ ៦%

១០.៩៨៣.៩០៩ ២០.០៦២.២២៩ ៣៧.៧៥៧.៤១៥ ១០.៧៣៧.១៦៧ ២១.៣៨៣.៧៤៩ ៩.៦០៥.៩៣២ ៦៩.៣៧៥.៧៨៨ ១៧៩.៩០៦.១៨៩

បំណុល 

ហិរញ្ញវត្ខុ

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

ពីធនាគារ 

បផ្សងៗ  -    ៥២០.៧៥៤  ៣.០០៧.៦០៣  ៣.០៣៨.០៤៧  -    -    ៩.១១៤.០៩៦  ១៥.៦៨០.៥០០ 

០%-

២.៧៥%

បបា្ប់បញ្ញ ើពី 
អតិថិជន  ៧៣.៥០៤.៩៩៨ 

 

១៧.៦៧២.៤០៦  ៤៧.០៦៥.៧៩២  ១៩.៨៨៩.០៩០  ២.៩៨៨.១៧៣  -    ១៣.២៥៩.៧០០ ១៧៤.៣៨០.១៥៩  

០%-

៦.២៥%

បំណខុ ល 

ភតិសនយា ១៨.៤៨២      ៣៧.១៨៩    ៨៤.១៥៦    ១១៥.៦៩៩     ៧០៦.០៨៦ ១.៥៤៥.៨១៩  -    ២.៥០៧.៤៣១ ៦%

បំណខុ ល 

បផ្សងៗ  -    -    -    -    -    -     ៤៤០.៣០៩   ៤៤០.៣០៩ គា្ម ន

 ៧៣.៥២៣.៤៨០ ១៨.២៣០.៣៤៩  ៥០.១៥៧.៥៥១ ២៣.០៤២.៨៣៦  ៣.៦៩៤.២៥៩  ១.៥៤៥.៨១៩ ២២.៨១៤.១០៥ ១៩៣.០០៨.៣៩៩

សរុបគំោត 

ការបបាក់ (៦២.៥៣៩.៥៧១) ១.៨៣១.៨៨០ (១២.៤០០.១៣៦) (១២.៣០៥.៦៦៩) ១៧.៦៨៩.៤៩០ ៨.០៦០.១១៣ ៤៦.៥៦១.៦៨៣ (១៣.១០២.២១០)

សមមូល 

ពាន់លរៀល 

(កំណត ់

សរា្្ល់ 

២.៤) (២៥២.៩៧២.៥៦៥) ៧.៤០៩.៩៥៥ (៥០.១៥៨.៥៥០) (៤៩.៧៧៦.៤៣១) ៧១.៥៥៣.៩៨៧ ៣២.៦០៣.១៥៧ ១៨៨.៣៤២.០០៨ (៥២.៩៩៨.៤៣៩)

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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នានថងៃទី ៣១  

បខ ធនាូ ឆ្នា  ំ

២០១៩

រហូតដល់  

១ បខ

> ១ - ៣  

បខ

> ៣ – ៦  

បខ

> ៦ – ១២  

បខ

> ១ - ៥  

ឆ្នា ំ

បលើសពី  
៥ ឆ្នា ំ

ពខុំមាន 

ការបបា្់
សរខុប

អបតា 

ការបបា្់

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្ %

បទព្យសកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់

- សខុទ្ធ - - - - - - ៦១.២៥៤.៥១៣ ៦១.២៥៤.៥១៣ ០%

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

បៅធនាគារ 

បផ្សងៗ - - ១៨.០៥៨.០៨១ - - - - ១៨.០៥៨.០៨១ ២%-៤%

បបា្ត់ម្កល់ 

ធានាបដើមទខុន   -      -      -      -      -    ៧.៥០០.០០០   -    ៧.៥០០.០០០

០% - 

០.៤៨%

ឥណទាន និង 

សំវធិានធន 

ផ្ល់ដល់  

អតិថិជន–

សខុទ្ធ

             

៦.៩៩៣.០៧០ ១.០០៩.៨០៦ 

             

៣.០៨៣.២០៩ 

          

១៩.៥២៧.១៦៩ 

          

២១.១៦៦.៨០៦ 

              

៤៩៨.៥៤៩ 

                  

១៥.៤៣២.៤១៧ 

          

៦៧.៧១១.០២៦ 

៦%-

១២%

ការវនិិបោគ 
បផ្សងៗ–សខុទ្ធ - - - ២២.៣៩២.២៦៩ - - - ២២.៣៩២.២៦៩ ៦%

៦.៩៩៣.០៧០ ១.០០៩.៨០៦ ២១.១៤១.២៩០ ៤១.៩១៩.៤៣៨ ២១.១៦៦.៨០៦ ៧.៩៩៨.៥៤៩ ៧៦.៦៨៦.៩៣០ ១៧៦.៩១៥.៨៨៩

បំណុល 

ហិរញ្ញវត្ខុ

បបា្ប់បញ្ញ ើពី 
ធនាគារ 

បផ្សងៗ - - - - - - ៣២១.៨៤៣ ៣២១.៨៤៣ -

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

ពីអតិថិជន ៤២.៣២៣.១៦៥ ១៥.៨៦២.៩៦៤ ៧៣១.០៦៨ ១២.០៧៣.៩៥៣ ១.៦៨៥.៦២៣ - ៤៧.២៣៨.០៩៧ ១១៩.៩១៤.៨៧០ ១%-៦%

បំណខុ ល 

ភតិសនយា - - - ១៥៥.១៣៨ ១.៥៦៦.៣៣២ - - ១.៧២១.៤៧០ ៦%

បំណខុ ល 

បផ្សងៗ ៤៤៥.៣២៧ - - - - - - ៤៤៥.៣២៧ គា្ម ន

៤២.៧៦៨.៤៩២ ១៥.៨៦២.៩៦៤ ៧៣១.០៦៨ ១២.២២៩.០៩១ ៣.២៥១.៩៥៥  -   ៤៧.៥៥៩.៩៤០ ១២២.៤០៣.៥១០

សរុបគំោត 

ការបបាក់ (៣៥.៧៧៥.៤២២) (១៤.៨៥៣.១៥៨) ២០.៤១០.២២២ ២៩.៦៩០.៣៤៧ ១៧.៩១៤.៨៥១ ៧.៩៩៨.៥៤៩ ២៩.១២៦.៩៩០ ៥៤.៥១២.៣៧៩

សមមូល 

ពាន់លរៀល 

(កំណត់ 

សរ្្ាល់ 

២.៤) (១៤៥.៧៨៤.៨៤៥) (៦០.៥២៦.៦១៩) ៨៣.១៧១.៦៥៥ ១២០.៩៨៨.១៦៤ ៧៣.០០៣.០១៨ ៣២.៥៩៤.០៨៧ ១១៨.៦៩២.៤៨៤ ២២២.១៣៧.៩៤៤

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរលទស

ហានិភយ័រូបិយបណ័ណ  គឺជាហានិភយ័បដលតនម្ននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុមានការបបបបបរួល បណ្្ត លម្ពីការបបបបបរួលអបតាប្តូររូបិយបណ័ណ បរបទស។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ការបបមូល្្ដខុំហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

ចំនួនបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ តាមបបបភទននរូបិយបណ័ណ មានដូចខាងបបកាម៖

បបបភទននរូបិយបណ័ណ

សមមូលដខុោ្រអាបមរ ិ្

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០២០ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ បផ្សងៗ សរខុប

បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់- ដខុល  ២២៦.៨៣៣  ៦៨.១៥៣.៨៤៥  ១៧.៧១១  ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ 

បបា្ប់បញ្ញ ើបៅធនាគារបផ្សងៗ  -    ៦.៤០៥.៨៧៥  -    ៦.៤០៥.៨៧៥ 

បបា្ប់បញ្ញ ើតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ ៦.១៨០ ២០.៧៦៥.០០០ - ២០.៧៧១.១៨០

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន - ដខុល ១០២.៨១១ ៧៤.៥៣២.៣៨១ -   ៧៤.៦៣៥.១៩២  

ការវនិិបោគបផ្សងៗ - ដខុល - ២៣.២៦៦.៣៧៧  -   ២៣.២៦៦.៣៧៧

បបា្ត់ម្កល់ធានាបដើមទខុន  -   ៥០៤.៨៧១  -   ៥០៤.៨៧១

៣៣៥.៨២៤ ១៩៣.៦២៨.៣៤៩  ១៧.៧១១  ១៩៣.៩៨១.៨៨៤

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

បបា្ប់បញ្ញ ើពីធនាគារបផ្សងៗ  -    ១៥.៦៨០.៥០០  -    ១៥.៦៨០.៥០០ 

បបា្ប់បញ្ញ ើពីអតិថិជន  ៤៨.៨៧០ ១៧៤.៣៣១.២៨៩  -    ១៧៤.៣៨០.១៥៩ 

បំណខុ លភតិសនយា  -    ២.៥០៧.៤៣១  -    ២.៥០៧.៤៣១ 

បំណខុ លបផ្សងៗ  -   ៤៤០.៣០៩  -   ៤៤០.៣០៩

 ៤៨.៨៧០ ១៩២.៩៥៩.៥២៩  -    ១៩៣.០០៨.៣៩៩

សា្្នភាពបទព្យសកម្មសុទ្ធ ២៨៦.៩៥៤ ៦៦៨.៨២០  ១៧.៧១១ ៩៧៣.៤៨៥

សមមូលពាន់លរៀល (កំណត់សរា្្ល់ ២.៤) ១.១៦០.៧២៩ ២.៧០៥.៣៧៧   ៧១.៦៤១ ៣.៩៣៧.៧៤៧

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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បបបភទននរូបិយបណ័ណ

សមមូលដខុោ្រអាបមរ ិ្

ផថងៃទី៣១ ផខធនែនូ ឆ្្ំ២០១៩ ោនប់រៀល ដខុោ្រអាបមរ ិ្ បផ្សងៗ សរខុប

បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់- ដខុល  ៨០.៨០១  ៦១.១០២.០៣៧  ១៣៣.៥៤៨  ៦១.៣១៦.៣៨៦ 

បបា្ប់បញ្ញ ើបៅធនាគារបផ្សងៗ-ដខុល  -    ១៨.០៥៨.០៨១  -    ១៨.០៥៨.០៨១ 

បបា្ប់បញ្ញ ើតាមបទប្ញ្្ញ ត្តិ ៦.១៣៥ ២៣.៧៦៥.០០០ - ២៣.៧៧១.១៣៥

ឥណទាន និងបខុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន - ដខុល  -    ៦៧.៧៧០.៦០៩  -    ៦៧.៧៧០.៦០៩ 

ការវនិិបោគបផ្សងៗ - ដខុល  -    ២២.៥២៧.៧៨៣  -    ២២.៥២៧.៧៨៣ 

 ៨៦.៩៣៦

 

១៩៣.២២៣.៥១០  ១៣៣.៥៤៨ 

  

១៩៣.៤៤៣.៩៩៤

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

បបា្ប់បញ្ញ ើពីធនាគារបផ្សងៗ  -    ៣២១.៨៤៣  -    ៣២១.៨៤៣ 

បបា្ប់បញ្ញ ើពីអតិថិជន  ៣៧.៤៨៨ 

 

១១៩.៨៧៧.៣៨២  -    ១១៩.៩១៤.៨៧០ 

បំណខុ លភតិសនយា  -    ១.៧២១.៤៧០  -    ១.៧២១.៤៧០ 

បំណខុ លបផ្សងៗ  -   ៤៤៥.៣២៧  -   ៤៤៥.៣២៧

 ៣៧.៤៨៨ ១២២.៣៦៦.០២២  -    ១២២.៤០៣.៥១០

សា្្នភាពបទព្យសកម្មសុទ្ធ  ៤៩.៤៤៨ ៧០.៨៥៧.៤៨៨  ១៣៣.៥៤៨ ៧១.០៤០.៤៨៤

សមមូលពាន់លរៀល (កំណត់សរា្្ល់ ២.៤)  ២០១.៥០១ ២៨៨.៧៤៤.២៦៤  ៥៤៤.២០៨ ២៨៩.៤៨៩.៩៧៣

ការវិភាគរំលញាច

សន្មតថា ហានិភយ័អបថរបផ្សងបទៀតបៅបតបថរជានិចចេ ការបបបបបរួលននការប្តូររូបិយបណ័ណ បរបទសសបមាប ់ធនាគារនាកាលបរបិចឆេទ រាយការណ៍បតរូវបាន
 

សបង្បដូចខាងបបកាម (បដាយបង្ហា ញបតរូបិយបណ័ណ បដលមានចំនួនបបចើនជាង ៥% ននស្ានភាពដំបូងសខុទ្ធ បតរូវបាន បង្ហា ញជារូបិយបណ័ណ ជា្ោ់្រ់បស់
វាបៅ្នាខុងតារាងខាងបបកាម។ សបមាបរ់ូបិយបណ័ណ បផ្សងបទៀត ការោតបតដាងទាងំបនះបតរូវបានដា្ជ់ាប្រុមបផ្សងៗ)៖

ឆ្នា ២ំ០២០ ឆ្នា ២ំ០១៩

- ១%
រលំស់

+ ១%
ការប ើ្នប�ើង

- ១%
រលំស់

+ ១%
ការប ើ្នប�ើង

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

បខ្មរបរៀល  (២.៨០៨)  ២.៨០៨ (៤៤៩) ៤៤៩

បផ្សងៗ  (១៧៧)  ១៧៧ (១.៣៣៥) ១.៣៣៥

 (២.៩៨៥)  ២.៩៨៥ (១.៧៨៤)  (១.៧៨៤)

សមមូលពាន់លរៀល (កំណត់សរា្្ល់ ២.៤)  (១២.០៧៤)  ១២.០៧៤ (៧.២៧០)  (៧.២៧០)

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ឃ. ហានិភ័យសាច់បបាក់រយបសួល

“ហានភិយ័សាចប់បា្ង់្យបសរួល” គឺជាហានភិយ័បដលធនាគារនរឹងជបួផលលំបា្្នាខុងការបបំពញកាតពវ្ ចិចេ ោ្ព់ន័្ធនរឹងបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុ របស់ខ្ួន បដល

 បតរូវបានទូទាតត់ាមរយៈជាសាចប់បា្ ់ឬបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបផ្សងបទៀត។ ហានភិយ័សាចប់បា្ង់្យបសរួល ប្ើតប�ើង ពីភាពមនិសខុីគានា បៅនរឹងបពលបវោ 
និងចំនួនលំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលមានបៅ្នាខុងបបតិបត្តិការ និងការវនិិបោគរបស់ធនាគារ។

ការបគប់បគងហានិភ័យសាច់បបាក់រយបសួល

ធនាគារ បគបប់គងសាចប់បា្ង់្យបសរួលរបស់ខ្ួនតាមរយៈគណៈ្មា្ម ធិការបគបប់គងបទព្យស្ម្ម បំណខុ ល បដលទទួលខខុសបតរូវ ន្ាខុង ការបបង្កើត
 

បគាលនបោបាយសាចប់បា្ង់្យបសរួល នងិបតរួតពនិតិ្យសាចប់បា្ង់្យបសរួលជាបបចា។ំ តបមរូវការបទព្យស្ម្មង្យបសរួល អប្បរមា បតរូវបានបបង្កើតប�ើង 
បដើម្ធីានាថាអនខុបាតននបទព្យស្ម្មង្យបសរួល និងបំណខុ លបដលមានល្្ណៈសម្ត្តិបគបប់គាន ់បតរូវទទួលបាន្បមតិអប្បរមាបគបប់ពលបវោ។

តារាងខាងបបកាមសបង្បពីបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លរបស់ធនាគារ បដាយបផ្អ្បលើកាល្ំណត់្ ិចចេសនយាបដលបៅសល់។ លំហូរទរឹ្បបា្ប់ដលបាន
 

រពំរឹងទខុ្បលើបទព្យស្ម្ម និងបណំខុ លទាងំបនះ អាចខខុសជាសារវន្ពអីវបីដលបានបង្ហា ញបៅ្នាខុងតារាង។ ឧទាហរណ៍ បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតថិជិនមនិបតរូវបាន
 រពំរឹងថានរឹងបតរូវដ្បានភ្ាមៗ បនាះបទ។

នាផថងៃទី៣១ 

ផខធនែនូ  

ឆ្្ំ២០២០

រហូតដល់  

១ បខ
> ១ - ៣ បខ > ៣ – ៦ បខ > ៦ – ១២ បខ > ១ - ៥ ឆ្នា ំ

បលើសពី  
៥ ឆ្នា ំ

ពខុំមាន 

ការបបា្់
សរខុប

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្
បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ 

ធនាគារបផ្សងៗ  -    ៥២០.៧៥៤  ៣.០០៧.៦០៣  ៣.០៣៨.០៤៧  -    -    ៩.១១៤.០៩៦  ១៥.៦៨០.៥០០ 

បបា្ប់បញ្ញ ើរបស់ 

អតិថិជន ៥៩.៦៤៩.៦៦៦ ១៧.៦៧២.៤០៦

 

៤៧.០៦៥.៧៩២  ១៩.៨៨៩.០៩០  ២.៩៨៨.១៧៣  -    ២៧.១១៥.០៣២  ១៧៤.៣៨០.១៥៩ 

បំណខុ លភតិសនយា- 

មនិអប្ហា  ៣១.៤៥០  ៦២.៩០២  ៩៤.៣៥៣  ១៨៨.៧០៥  ១.១៦៣.១៣៥  ១.៩២៨.០០០  -    ៣.៤៦៨.៥៤៥ 

បំណខុ លបផ្សងៗ  -    -    -    -    -    -   ៤៤០.៣០៩    ៤៤០.៣០៩    

 ៥៩.៦៨១.១១៦ ១៨.២៥៦.០៦២ ៥០.១៦៧.៧៤៨ ២៣.១១៥.៨៤២  ៤.១៥១.៣០៨  ១.៩២៨.០០០   ៣៦.៦៦៩.៤៣៧ ១៩៣.៩៦៩.៥១៣

បទព្យសកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់- ដខុល  -    -    -    -    -    -    ៦៨.៣៩៨.៣៨៩  ៦៨.៣៩៨.៣៨៩ 

បបា្ប់បញ្ញ ើជាមយួ 

ធនាគារបផ្សងៗ -   ៦.៤០៥.៨៧៥ -   -   -   -   -   ៦.៤០៥.៨៧៥ 

ឥណទាន 

និងបខុបរបបទាន 

ផ្ល់ដល់អតិថិជន 

- ដខុល ១០.៩៩៩.៩៤៩ ១៣.៦៧៧.៧០៩ ១៤.៦៦៥.៥៦៣ ៩.៩៩៦.១៤៩ ២១.៤១៥.៦៣៩ ២.១០៩.៣៥០ ១.៧៧០.៨៣៣ ៧៤.៦៣៥.១៩២

វនិិបោគបផ្សងៗ 

-ដខុល  -    -   

 

២៣.២៦៦.៣៧៧ -  -    -    -   ២៣.២៦៦.៣៧៧

 ១០.៩៩៩.៩៤៩ ២០.០៨៣.៥៨៤ ៣៧.៩៣១.៩៤០  ៩.៩៩៦.១៤៩  ២១.៤១៥.៦៣៩ ២.១០៩.៣៥០  ៧០.១៦៩.២២២ ១៧២.៧០៥.៨៣៣

គំោតវិភាគ 

អាយុកាល  ៤៨.៦៨១.១៦៧ (១.៨២៧.៥២២) ១២.២៣៥.៨០៨ ១៣.១១៩.៦៩៣ (១៧.២៦៤.៣៣១)  (១៨១.៣៥០) (៣៣.៤៩៩.៧៨៥) ២១.២៦៣.៦៨០

សមមូលពាន់លរៀល 

(កំណត់សរា្្ល់ 

២.៤) ១៩៦.៩១៥.៣២១ 

 

(៧.៣៩២.៣២៦) ៤៩.៤៩៣.៨៤៣ ៥៣.០៦៩.១៥៩

 

(៦៩.៨៣៤.២១៩)  (៧៣៣.៥៦១) (១៣៥.៥០៦.៦៣០) ៨៦.០១១.៥៨៧

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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នាផថងៃទី៣១ 

ផខធនែនូ  

ឆ្្ំ២០១៩

រហូតដល់  

១ បខ
> ១ - ៣ បខ > ៣ – ៦ បខ > ៦ – ១២ បខ > ១ - ៥ ឆ្នា ំ

បលើសពី  
៥ ឆ្នា ំ

ពខុំមាន 

ការបបា្់
សរខុប

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

ដខុោ្រ 

អាបមរ ិ្

បំណុល 

ហិរញ្ញវត្ខុ

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

របស់ 

ធនាគារ 

បផ្សងៗ  -    -    -    -    -    -    ៣២១.៨៤៣  ៣២១.៨៤៣ 

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

របស់ 

អតិថិជន ៤២.៣២៣.១៦៥ ១៥.៨៦២.៩៦៤  ៧៣១.០៦៨ ១២.០៧៣.៩៥៣  ១.៦៨៥.៦២៣  -   ៤៧.២៣៨.០៩៧ ១១៩.៩១៤.៨៧០ 

បំណខុ ល 

ភតិសនយា- 

មនិ 

អប្ហា  ១៨.៣៣៣     ៤២.៩០២      ៦៤.៣៥៣     ១២៨.៧០៥     ២.២១៨.៥៤៥   -    -     ២.៤៧២.៨៣៨ 

បំណខុ ល 

បផ្សងៗ  -    -    -    -    -    -   ៤៤៥.៣២៧ ៤៤៥.៣២៧

៤២.៣៤១.៤៩៨ ១៥.៩០៥.៨៦៦   ៧៩៥.៤២១ ១២.២០២.៦៥៨  ៣.៩០៤.១៦៨  -   ៤៨.០០៥.២៦៧ ១២៣.១៥៤.៨៧៨

បទព្យសកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ខុ

សាចប់បា្ ់

- ដខុល  -    -    -    -    -    -    ៦១.៣១៦.៣៨៦  ៦១.៣១៦.៣៨៦ 

បបា្ប់បញ្ញ ើ 

ជាមយួ 

ធនាគារ 

បផ្សងៗ -   -   ១៨.០៥៨.០៨១ -   -   -   -   ១៨.០៥៨.០៨១ 

ឥណទាន 

នងិ 

បខុបរបបទាន 

ផល់្ដល់ 

អតិថជិន-

ដខុល ៧.០០០.០០០ ១.០០៩.៨០៦ ៣.០៨៨.៧៣៣ ១៩.៥៤៥.៥៥៤ ២១.១៩៤.៨៩៤ ៤៩៩.២០៥ ១៥.៤៣២.៤១៧ ៦៧.៧៧០.៦០៩ 

វនិិបោគ 
បផ្សងៗ-

ដខុល  -    -    -   ២២.៥២៧.៧៨៣  -    -    -   ២២.៥២៧.៧៨៣ 

 ៧.០០០.០០០  ១.០០៩.៨០៦  ២១.១៤៦.៨១៤ ៤២.០៧៣.៣៣៧  ២១.១៩៤.៨៩៤ ៤៩៩.២០៥  ៧៦.៧៤៨.៨០៣ ១៦៩.៦៧២.៨៥៩

គំោតវិភាគ 

អាយុកាល ៣៥.៣៤១.៤៩៨

 

១៤.៨៩៦.០៦០ (២០.៣៥១.៣៩៣) (២៩.៨៧០.៦៧៩)

 

(១៧.២៩០.៧២៦)  -  (២៨.៧៤៣.៥៣៦) (៤៦.៥១៧.៩៨១)

សមមូល 

ពាន់លរៀល 

(កំណត ់

សរា្្ល់ 

២.៤) ១៤៤.០១៦.៦០៤

 

៦០.៧០១.៤៤៥ (៨២.៩៣១.៩២៦) (១២១.៧២៣.០១៧)  (៧០.៤៥៩.៧០៨)  -  (១១៧.១២៩.៩០៩) (១៨៩.៥៦០.៧៧៣)

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ង. ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

ហានិភយ័បបតិបត្តិការ គឺជាហានិភយ័ននការបាតប់ង់្ ទា ល់ ឬបបបោលបដលប្ើតមានប�ើងពីការខវះខាត ឬការអនខុវត្តមនិមានបបសិទ្ធភាព នូវនីតិវធិី

 ដំបណើ រការនផទា្នាខុង បខុគ្គលិ្ ឬបបពន័្ធ ឬពី្តា្ត ខាងបបរៅ។ ហានិភយ័បនះ បតរូវបានបគបប់គងតាមរយៈការបបង្កើតបបពន័្ធដំបណើ រការបគបប់គងបបតិបត្តិការ 
ការបតរួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ឱ្យបានបតរឹមបតរូវពីស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម តាមរយៈអង្គភាពបគបប់គង និងគាបំទបដលឯ្រាជ្យពីអង្គភាពអាជីវ្ម្ម 
និងគណៈបគបប់គង។ ទាងំបនះរមួមាន ហានិភយ័ខាងបផនា្ចបាប ់អនខុបោមភាពតាមគណបនយ្យ និងការប្្ងបន្ំ។

ការបគបប់គងបលើហានិភយ័បបតបិត្តកិាររបស់ធនាគារ តបមរូវឱ្យបបង្កើតនូវរចនាសម្ន័្ធតនួាទី និងវធិសីាសស្តននការបគបប់គងរបស់អង្គភាព ឱ្យបានចបាស់ោស់។ 
បគាលការណ៍ និងវធិានការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាខុងជាបបចើន បតរូវបានអនខុវត្ត រមួមានការបបង្កើតអនា្មានសិទ្ធិចខុះហត្បលខា បបពន័្ធបតរួតពិនិត្យោ៉ា ងហ្មតច់ត ់
ការបរៀបចំនូវនីតិវធិី និងឯ្សារសំអាងនានា បពមទាងំការអនខុវត្តតាមបទប្ញ្ញត្តិ្ត និងតបមរូវការ តាមចបាបន់ានា។ ដំបណើ រការទាងំបនះបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ

 ជាបបចាឆំ្នា  ំបដើម្បី្្ើយតបបៅនរឹងហានិភយ័បបតិបត្តិការ បដលអាចប ើ្តប�ើង បៅ្នាខុងបបតិបត្តិការអាជីវ្ម្មរបស់ធនាគារ។

ច. ការបគប់បគងលដើមទុន

លដើមទុនបទប្បញ្ញត្ិ

បគាលបៅរបស់ធនាគារ្នាខុងការបគបប់គងបដើមទខុន មាននយ័ទូលំទូោយជាង “មូលធន” បដលបង្ហា ញ្នាខុងរបាយការណ៍ស្ានភាពហិរញ្ញ វត្ខុ។ ការបគបប់គង
 បដើមទខុនមានដូចខាងបបកាម៖

• អនខុបោមតាមតបមរូវការបដើមទខុនបដល្ំណតប់ដាយធនាគារជាតិ

•  ការោរលទ្ធភាពរបស់ធនាគារបដើម្បីន្តនិរន្តរភ៍ាពអាជីវ្ម្ម ដូចបនះ ធនាគារអាចបន្តផ្តល់ផលបបបោជនដ៍ល់ភាគទខុនិ្ និងអត្បបបោជន៍
 

របស់ភាគីបដលោ្ព់ន័្ធនរឹងធនាគារ និង

• រ្សាមូលដាឋា នបដើមទខុនរ រឹងមា ំបដើម្គីាបំទដល់ការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវ្ម្ម។

បគាលនបោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឱ្យបាននូវមូលដាឋា នបដើមទខុនរ រឹងមាបំដើម្រី្សានូវទំនខុ្ចិត្តទីផសារ និងបដើម្ធីានាបស្រភាពននការអភវិឌ្ឍនយូ៍រអបងវង
របស់អាជីវ្ម្ម។ ផលប៉ាះោល់បៅបលើ្បមតិបដើមទខុនបលើភាគោភរបស់ភាគទខុនិ្ ្ប៏តរូវបានទទួលសា្គ ល់ បហើយ ធនាគារបានទទួលសា្គ ល់នូវតបមរូវការ 
បដើម្ធីានាបាននូវតខុល្យភាពរវាងភាគោភខ្ស់បដលអាចនរឹងប្ើតមានប�ើងជាមយួនរឹងបបា្ ់បបមរុង្បមតិខ្ស់អត្បបបោជន ៍និងការធានាបដលផ្តល់

 បដាយស្ានភាពបដើមទខុនល្អ។

ការផបងផចកលដើមទុន

ការបបងបច្បដើមទខុនរវាងបបតិបត្តិការ និងស្ម្មភាពជា្ោ់្ ់ គឺបតរូវបានបគបប់គងបដាយ្បមតិភាគោភបដលទទួលបានពីការបបងបច្បនាះ 
ជាទីផសារបដលខ្ួនមានអតិភាព បបសិនបបើមាន។ បដើមទខុនបដលបានបបងបច្បៅតាមបបតិបត្តិការ ឬស្ម្មភាពនីមយួៗ បតរូវបផ្អ្បៅតាមបដើមទខុនបដល

 ្ំណតប់ដាយចបាប។់

៣២. តនម្សមបសបននបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ
ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរមួមានបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ បំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុ និងឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានបង្ហា ញបៅ ន្ាខុង្ំណតស់មា្គ ល់ ៤.១។ ធនាគារ

 មានប្បខណ្័ នងិបគាលនបោបាយបដលបានបបង្កើតប�ើងបដលផ្តល់ការបណនាទំា្ទ់ងនរឹងការពិចារណ្ជា្ប់ស្តងបលើ បគាលការណ៍ និងវធិសីាសស្តវភិាគ
 សបមាបក់ារបបង្កើតការវាយតនម្បបរុងបបយត័នាចំបោះឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបានវាស់បវងបដាយតនម្សមបសប។

តនមស្មបសប គឺជានថ ្បដលបតរូវទទួលបដើម្លី្ប់ទព្យស្ម្ម ឬបានទូទាត ់បដើម្បីផទារបណំខុ លបៅតាមលំដាបលំ់បដាយបៅ្នាខុង បបតបិត្តកិារ រវាងអន្ា ចូលរមួ្នាខុង 
ទផីសារបៅកាលបរបិចឆេទននការវាស់បវង ន្ាខុងទីផសារចម្ងឬបបសិនអវត្តមានទផីសារបដលមានការបបើ្  បបចើនបផំខុតរបស់ធនាគារបានទទលួ បៅកាលបរបិចឆេទបនាះ។ 

ការវាយតំនលឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបាន្ំណតប់ដាយការបោងបៅបលើតនម្បដលបានដ្បសងប់ៅ្នាខុងទីផសារស្ម្ម ឬបដាយបបបើ បបចចេ្បទសវាយតនម្
បដាយបផ្អ្បលើធាតខុចូលបដលអាចអបង្កតបាន ឬមនិអាចអបង្កតបាន។ ការវនិិចឆេយ័របស់គណៈបគបប់គងបតរូវបាន អនខុវត្ត្នាខុងការបបជើសបរ ើស និងអនខុវត្ត

 បា៉ា រា៉ា បម៉ាបតសមបសប ការសន្មត និងគំរូបបចចេ្បទស បដលការបញចេូ លបា៉ា រា៉ា បម៉ាបតខ្ះ ឬទាំងអស់មិនបតរូវបានបគសបង្កតប�ើញ ន្ាខុងការទទួលបាន
 តនម្សមបសប។

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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និយត័្ម្មបលើការវាយតនម្ គឺជាបផនា្សំខានម់យួ្នាខុងដំបណើ រការវាយតនម្។ ការបធវើនិយត័្ម្មបលើការវាយតនម្ គឺបដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ំងអំពីភាព មនិចបាស់ោស់
្នាខុងការវាយតនម្ជាទូបៅចំបោះផលិតផលបដលមនិសូវស្តងដ់ារ មនិសូវមានការជួញដូរ និងមានល្្ណៈ ស្មខុគសា្ម ញ។ ្នាខុងការបធវើនិយត័្ម្មបលើការវាយ
តនម្ ធនាគារអនខុវត្តតាមវធិីសាសស្្ត នាខុងការពិចារណ្បលើ្តា្ត មយួចំនួនដូចជា សាចប់បា្ ់ ង្យបសរួល ការផ្សពវផសាយការបដញនថ្ និងតនម្បដល

 មនិអាចអបង្កតបាន រមួទាងំធាតខុចូល្នាខុងទីផសារ បហើយនិងភាពមនិចបាស់ោស់្នាខុង ការសន្មត និងបា៉ា រា៉ា បមបត។

ធនាគារបន្តបលើ្្ម្ស់បលើការប្លម្អរ សខុពលភាពននវធិីសាសស្ត និងដំបណើ រការរបស់ខ្ួនជាបន្តបនាទា ប ់បដើម្ធីានាថាការវាយតនម្ បតរូវបាន្្ខុះបញ្ចេ ំង។ 
គំរនូនការវាយតនម្គមឺានសខុពលភាពទាងំខាង្នាខុង និងខាងបបរៅ បដលបតរូវបានបតរួតពនិតិ្យជាបបចាបំដើម្ធីានាថាគរំ ូទាងំបនាះសមបសបសបមាបប់គាលបណំង

 ននការបបបើបបាស់។

ធនាគារបានបធវើចំណ្តថ់ានា ្ប់លើឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ខ្ួន បដលបតរូវបានវាស់បវងតាមតនម្សមបសបបដាយអនខុបោមតាមឋានានខុប្ម ដូចខាងបបកាម 
បដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ំងពីសារៈសំខានន់នធាតខុចូល្នាខុងដំបណើ រការននការវាស់បវងតនម្សមបសប។

•  ្ បមតិទី១ ធាតខុចូលននវធិីសាសស្តវាយតនម្ គឺបតរូវបានដ្បសងតនម្ (មនិបានបធវើនិយត័្ម្ម) សបមាបក់ារ្ំណតទី់ផសារស្ម្ម ននបទព្យសម្ត្តិ 
និងបំណខុ ល។

• ្បមតិទី២ ធាតខុចូល្នាខុងវធិីសាសស្តននការវាយតនម្រមួាន៖
• តនម្បដលបានដ្បសងស់បមាបប់ទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបបហា្ប់បបហលគានា បៅ្នាខុងទីផសារស្ម្ម ឬ
• តនម្បដលបានដ្បសងស់បមាប់្ ំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណ ឬបទព្យស្ម្ម និងបំណខុ លបបហា្ប់បបហលគានា បៅ្នាខុង ទីផសារអ្ម្ម ឬ
•  ធាតខុចូលបដលអាចអបង្កតបានរបស់បទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល បទាះបីបដាយ ទ្ា ល់ ឬបដាយបបបោល សបមាប ់ល្្ខណ្បពញបលញនន 

ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ។
• ្បមតិទី៣ ធាតខុចូលមយួ ឬបបចើន្នាខុងវធិីសាសស្តវាយតនម្ គឺមនិអាចអបង្កតបាន និងការវាស់បវងននតនម្សមបសបសំខាន់ៗ ។

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ា្បមតិទី១ បៅបពលបដលការវាយតនម្គឺបផ្អ្បលើតនម្បដលបាន ដ្បសងស់បមាបក់ារ

 ្ំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណបទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ ល្នាខុងទីផសារស្ម្ម។

បទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ នងិបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុបតរូវបានបគចាតទ់ខុ្ថាបតរូវបានបគដ្បសងប់ៅ្នាខុងទផីសារស្ម្ម បបសិនបបើតនមប្ដលមាន បសាបព់កីារបចញផសាយ 
និងបបភពបដលអាចទខុ្ចិត្ត បហើយតនម្ទាងំបនាះតំណ្ងឱ្យបបតិបត្តិការទីផសារជា្ប់ស្តង និងបទៀងទាតប់ដលបផ្អ្បលើបបតិបត្តិការជំបហាងនដ។

បៅបពលបដលតនម្សមបសបបតរូវបាន្ំណតប់ដាយបបបើបបាស់តនម្បដលបានដ្បសងរ់បស់បទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ លបសបដៀងគានា បៅ ន្ាខុង ទីផសារស្ម្ម ឬ 
តនម្បដលបានដ្បសងរ់បស់បទព្យស្ម្ម ឬបំណខុ លបដលអាច្ំណតអ់ត្តសញ្្ញ ណបាន បដលបសបដៀងគានា បៅ្នាខុងទីផសារអស្ម្ម ដូចជាបទព្យស្ម្ម  
និងបំណខុ លបដលបានចាតថ់ានា ្ជ់ា្បមតិទី ២។ ្នាខុង្រណីបដលមនិមានតនម្បដលបានដ្បសងប់ៅប�ើយ ធនាគារ្ំណតត់នម្សមបសបបដាយបផ្អ្បលើ
បបចចេ្បទស្នាខុងការវាយតនម្ បដាយបបបើបា៉ា រា៉ា បម៉ាបតទីផសារជាធាតខុចូល។ បបចចេ្បទស វាយតនម្ភាគបបចើនបបបើទិននានយ័ទីផសារបដលអាចអបង្កតបាន រមួបញចេូ ល 
ប៉ាខុបន្តមនិ្ំណតប់ខ្សបកាងតនម្មូលធន អបតាប្ូរបបា្ ់និងអបតា ប្ូរបបា្ប់របទស។ 

បទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ខុ និងបណំខុ លហរិញ្ញ វត្ខុបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ា្បមតិទី៣ បបសិនបបើការវាយតនមរ្បស់វារមួបញចេូ លទាងំធាតខុចូល សំខាន់ៗ  បដាយមនិបផ្្អ

 បលើទិននានយ័ទីផសារបដលអាចអបង្កតបាន។ ធាតខុចូលទាងំបនាះគឺបតរូវបាន្ំណតប់ដាយបផ្អ្បលើធាតខុចូលបដល អាចអបង្កតបានននល្្ណៈបសបដៀងគានា  
ការអបង្កត្ន្ងម្ ឬបបចចេ្បទសវភិាគដនទបទៀត។

បបសិនបបើមនិមានតនម្ ឬតនម្ដ្បសងរ់បស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ឬឧប្រណ៍បបហា្ប់បបហល បនាះតនម្សមបសបនរឹងប ើ្តមានប�ើង តាមរយៈការ
 បបបើបបាស់បបចច្េ បទសវាយតនម ្ឬគរំទីូផសារ។ ការវនិចិឆេយ័អាចតបមរូវឱ្យមានការវាយតនម្សបមាបត់បមរូវការ ន្ាខុងការបធវើនយិត័្ម្មបលើការវាយតនម្ បដើម្ី្ ្ខុះបញ្ចេ ងំ

 ឱ្យបានបតរឹមបតរូវបលើបា៉ា រា៉ា បមបតបដលមនិអាចអបង្កតបាន។ គំរូននការវាយតនម្្អ៏ាចបតរូវបាន វាយតនម្បលើទិននានយ័ននបបតិបត្តិការោ្ព់ន័្ធ ដូចជាកាល
 ្ំណតជ់ាបដើម។ ធាតខុចូលបនាទា បម់្បតរូវបានបគយ្ជាបគាល និងបតរូវបានចាតប់ចងបដើម្ទីទួលបានតនម្សមបសប។

ធនាគារមនិមានចំនួនទរឹ្បបា្រ់បស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុសំខាន់ៗ  បតរូវបានវាស់បវងតាមតនម្សមបសបបនាះប�ើយ។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុមិនបតរូវបានវាស់ផវងតាមតផម្សមបសប

នាកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍ តនម្សមបសបននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុរបស់ធនាគារ គឺបបហា្ប់បបហលបៅនរឹងតនម្បោងរបស់វា។ 

តនម្សមបសបបដលបានបា៉ា នស់ា្ម ន គឺបផ្អ្បៅបលើវធិីសាសស្ត និងការសន្មតដូចខាងបបកាម៖

ឥណទាន និងបុលរបបទាន

តនម្សមបសបរបស់ឥណទាន និងបខុបរបបទានគឺបផ្អ្បលើបបតិបត្តិការទីផសារបដលអាចអបង្កតបាន។ បៅបពលបដលមនិមានបបតិបត្តិការ ទីផសារបដលអាច
 អបង្កតបាន តនមស្មបសបគបឺតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នបដាយបបបើបបាស់គរូំននការវាយតនម ្ដូចជាបបចច្េ បទសលំហូរសាចប់បា្ ់បដលបានបធវើអប្ហារ។ ការបញចេូ ល 

បបចច្េ បទសវាយតនម ្រមួបញចេូ លទាងំអាយខុកាលននការខាតបងឥ់ណទានបដលបានរពំរឹងទខុ្ អបតាការបបា្ ់អបតាននការទូទាត ់និងបបភពបដើម ឬការពបងី្
 

ទីផសារបនាទា ប។់ ចំបោះឥណទានបដលមានឱនភាពបៅបលើការខាតបង ់តនម្ននបទព្យបញ្ចេ ំ តនម្សមបសបគឺបតរូវបានវាស់បវងបដាយបផ្អ្បៅបលើតនម្ននវត្ខុ
បញ្ចេ ំមូលដាឋា ន។

ការដា្ប់ញចេូ លគំរូ អាចរមួបញចេូ លទាងំទិននានយ័ពីតតិយជន និងពត័ម៌ានបដលបានទទួលពីអនា្ចូលរមួទីផសារបផ្សងៗ បដាយរមួបញចេូ ល ទាងំបបតិបត្តិការ

 ដំបូង និងបបតិបត្តិការបនាទា ប។់ តនម្បោងរបស់វា គឺបបហា្ប់បបហលបៅតនម្សមបសបនាកាលបរបិចឆេទនន របាយការណ៍។

បបាក់បលញ្ញើ និងការោក់បបាក់ជាមួយធនាគារល្្សងៗ

បបា្ប់បញ្ញ ើ នងិការដា្ប់បា្ជ់ាមយួធនាគារបផ្សងៗរមួបញចេូ លទាងំគណនីចរន្តបដលមនិទទលួបានការបបា្ ់គណនីសន្ស ំនងិគណនីបបញ្ញ ើរយៈបពលខ្។ី 
តនម្សមបសបរបស់បបា្ប់បញ្ញ ើ និងការដា្ប់បា្ជ់ាមយួធនាគារបផ្សងៗគឺបបហា្ប់បបហលបៅនរឹងតនម្បោងនាការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍ 

 
បដាយសារបតកាល្ំណតរ់យៈបពលខ្ីរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំបនះ។

ការវិនិលោគល្្សងៗ

បនះតំណ្ងឱ្យបបា្ត់ម្កល់សបមាបទ់ិញមាសពីប្រុមហ៊ខុន Asia Investment and Financial Services Sole Co. Ltd. ជាមាចេ ស់ភាគហ៊ខុន បដលប្រុមហ៊ខុន 
Asia Investment and Financial Services Sole Co. Ltd.បានយល់បសប្នាខុងការផ្ល់ជូននូវការ ធានាបត�ប់្ នាខុងអបតា ៦%្នាខុងមយួឆ្នា បំដលបតរូវបាន

 
វាស់បវងតាមនថ្បដើមរលំស់បបោះតនម្សមបសបរបស់វាមនិអាចវាស់បវងជា្ប់ស្ង បានប�ើយ។

បបាក់បលញ្ញើរបស់ធនាគារល្្សងៗ និងបបាក់បលញ្ញើរបស់អតិថិជន

តនម្សមបសបរបស់បបា្់បបញ្ញ ើ  និងការដា្់បបា្់ជាមួយធនាគារបផ្សងៗ និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ខុ  រួមទាំងបបា្់បបញ្ញ ើរបស់អតិថិជន បដលមាន
 កាល្ណំតតិ់ចជាងមយួឆ្នា  ំបបហា្ប់បបហលបៅនរឹងតនមប្ោងរបស់វាបដាយសារបតកាល្ណំតប់ដលមានរយៈបពលខ្ ីរបស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុទាងំបនះ។

តនមស្មបសបរបស់បបា្ប់បញ្ញ ើ និងការដា្ប់បា្ជ់ាមយួធនាគារបផ្សងៗ និងបគរឹះស្ានហរិញ្ញ វត្ខុ រមួទាងំបបា្ប់បញ្ញ ើរបស់អតិថជិន ជាមយួនរឹងកាល្ណំត់
 បដលបៅសល់ មានរយៈបពលបលើសពីមយួឆ្នា  ំ គឺបតរូវបានរពំរឹងទខុ្ថា នរឹងបបហា្ប់បបហលបៅនរឹងតនម្បោង របស់វាបដាយសារបតធនាគារបានផ្ល់នូវ
 

អបតាការបបា្ប់សបដៀងគានា ននឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ ជាមយួនរឹងកាល្ំណត ់និងល្្ខណ្ បសបដៀងគានា ។ 

តនម្សមបសបបដលបានបា៉ា នស់ា្ម នរបស់បបា្ប់បញ្ញ ើបដលមនិមានកាល្ំណត ់បពមទាងំបបា្ប់បញ្ញ ើមនិទទួលបានការបបា្ ់បបា្ប់បញ្ញ ើ បដលបតរូវបងត់ាម
តំរូវការគឺជាចំនួនទរឹ្បបា្ប់ដលបតរូវបងប់ៅកាលបរបិចឆេទរបាយការណ៍។

បទព្យសកម្មល្្សងៗ និងបំណុលល្្សងៗ

តនម្បោងរបស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ខុបផ្សងៗ និងបំណខុ លហិរញ្ញ វត្ខុបផ្សងៗ បតរូវបានសន្មតតាមរយៈតនម្សមបសបបបហា្ប់បបហល របស់បដាយសារ
 ធាតខុគណនីទាងំបនះមនិមានភាពជាសារវន្តទា្ទ់ងនិងការ្្ស់ប្ូរទីផសារអបតាការបបា្។់

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសបមាប់អនាគតទ្វីបអាសវីុ
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៣៣.  ការចាតថ់ានា ្ន់នចំនួនទរឹ្បបា្ប់បបៀបបធៀប 
ចនំនួទរឹ្បបា្ជ់ា្ោ់្ប់ៅ ន្ាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបដលបតរូវបបបៀបបធៀប និងោតបតដាង្ំណតស់មា្គ ល់ បតរូវបានបធវើការចាតថ់ានា ្ ់អនខុបោមតាមការ

 បង្ហា ញបៅ្នាខុងការយិបរបិចឆេទ។ គណៈបគបប់គងបជឿជា្ថ់ា ការចាតថ់ានា ្ទ់ាងំបនះនរឹង្្ខុះបញ្ចេ ំងឱ្យកានប់តល្អបបបសើរនូវល្្ណៈននបបតិបត្តិការ និង

 មនិបធវើឱ្យប៉ាះោល់ដល់របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត្នាខុងការយិបរបិចឆេទមខុនប�ើយ។

បសច្្ីសបង្បននការ្្ស់ប្ូរ្នាខុងចំបណញ ឬខាតប ើ្តមានប�ើងបដាយសារការចាតថ់ានា ្ប់�ើងវញិ បតរូវបានបង្ហា ញដូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩
(បានបថ្ងពីមខុន)

ផលប៉ាះោល់បលើការបធវើ
ចំណ្តថ់ានា ្ប់�ើងវញិ

នថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩
(បានបធវើចំណ្តថ់ានា ្ប់�ើងវញិ)

ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្ ដខុោ្រអាបមរ ិ្

បសវា និង្នបមបជើងសារ-សខុទ្ធ ២៦៧.៨៤៤ (៣៣.៧៧៨) ២៣៤.០៦៦

ចំណ្យបខុគ្គលិ្ (៧៩៣.១៥៥) (១៦.១៣៧) (៨០៩.២៩២)

ចំណ្យបបតិបត្តិការបផ្សងៗ (១.៧២៧.៨៨១) ៤៩.៩១៥ (១.៦៧៧.៩៦៦)

្លប៉ះពាល់សរុបលលើបបាក់ចំលណញកនែខុងឆ្្ំ (២.២៥៣.១៩២) - (២.២៥៣.១៩២)

៣៤. បពរឹត្តិការណ៍បបកាយការយិបរបិចឆេទននរបាយការណ៍
បលើ្បលងបតផលប៉ាះោល់បដល្ំពខុងបន្ ននជំងឺ្ូវដី១៩ ដូចបដលបានោតបតដាង បៅ្នាខុង្ំណតស់មា្គ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ១ ពខុំមាន

 បពរឹត្តិការណ៍សំខានប់ ើ្តមានប�ើង ចបន្ាះកាលបរបិចឆេទននការរាយការណ៍ និងកាលបរបិចឆេទននការអនខុមត័បអាយបបបើបបាស់ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុបនាះបទ 
បដលតបមរូវឱ្យប្តបមរូវ ឬោតបតដាងបដលបតរូវបធវើប�ើងបៅ្នាខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុប�ើយ។

៣៥. ការអនខុមត័ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ខុគិតបតរឹមនថងៃទី៣១ បខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ និងសបមាបដ់ំណ្ចឆ់្នា បំនះបតរូវបានអនខុមត័បដាយប រ្ុមបបរ្ឹ សាភបិាលបៅនថងៃ ទី២៨ បខឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២១។

របាយណ៍ការបបចាំឆ្នា ំ២០២០
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www. b i c b a n k . c om . k h

០២៣ ៩០១  ៣៣៨

ផ្នែ�ែកបម្រើ�ើ�ម្រើ�វាអតិិថិិជន
ប៊ីី�.អាយ.ស៊ីី� (ខេ�មប៊ីូឌា) ប៊ែប៊ីីង ម.ក

អគារម្រើ�ខ ៤៦២ ើហាវិិថិី��ះើុនីវិង្្ស 
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