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��កប�យនិរន�រ�ព
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��កប�យវ�ន័យ
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សមិទ�ផលហិរ��វត�� 
ស���ច�នកំ�ើន���ក់ចំ��ញ

មុនបង់ពន� គួរឲ��កត់ស���ល់
ក��ងអ��� ១៧%

�រជួយ��ឡប់ដល់សហគមន៍
�ៀបចំ និងរួមចំ��ក ក��ងគ���ង
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����ងៗ��� �ទូ�ំង����ស

�នរ���ន់អន�រ�តិ 
ឈ�ះ�នរ���ន់«ទីក���ង�រ�រ

ល�បំផុត �កម���» ក��ង���ំ២០២០ 
ផ�ល់�យទស���វដ�ី HR Asia

ធ��រ សុី�យអិមប៊� ភីអិលសុី
រ�យ�រណ៍���ំ���ំ ២០២០
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ប��ើអតិថិជន�ង
១៦�ន�ក់

១០����ស



�នប���ញ���ង 

៧០០ក���ង

�នបុគ�លិក  ប��ើ�រ
���ណ ៣៤.០០០�ក់

   �ទូ�ំងតំបន់

ដំ�ើរ�រក��ង 

����ន  
និង����សដ���ៀត

ប��ើអតិថិជន�ង
១៦�ន�ក់

១០����ស



០១ ០២
�រពិនិត��
�ើលធុរកិច�
២០ ���កម�ហិរ��វត���ណិជ�កម�
២១ ���កម�ហិរ��វត��បុគ�ល
២២ ���កម�ហិរ��វត���ជីវកម����
 ��តិបត�ិ�រ និង��ឹះ���នហិរ��វត��
២៣ ធន�ន�ជីវកម� 
២៤ ហិរ��វត��
២៥ ��តិបត�ិ�ម
២៦ ��ប់��ង�និភ័យ
២៨ ប���កវ�ទ�� និង��តិបត�ិ�រ
៣០ រត�ភិ�ល និងទីផ��រ
៣១ ទីផ��រ និងទំ�ក់ទំនង
៣២ សវនកម����ក��ង
៣២ នីតិកម� និង���ធិ�រ��ុមហ៊ុន
៣៣ បទពិ�ធន៍���កម�អតិថិជន  
៣៣ ��ប់��ងផលិតផល

០៣
អភិ�លកិច�
ធ��រ
៣៦ ��ចក�ី���ង�រណ៍
 ស�ីពីអភិ�លកិច�ធ��រ 
៤៦ រ�យ�រណ៍គណៈក���ធិ�រ
 សវនកម�
៤៩ ��ចក�ី���ង�រណ៍    
 ស�ីអំពី��ព័ន����តពិនិត�����ក��ង
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៦៤ �រចុះផ��យក��ង�រព័ត៌�ន

០៥
��វត�ិស���បរបស់
��ុម��ឹក��ភិ�ល និង
គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង
៦៨ ��ុម��ឹក��ភិ�ល
៧៤ ���ធិ�រ��ុមហ៊ុនរួម
៧៨ គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង

០៧
ប���ញ
របស់ធ��រ
១៥៦ ប���ញធ��រ សីុ�យអិមប៊� ភីអិលសីុ
១៥៨ ប���ញ��របស់��ុមហុ៊ន��

០៦

���ក�ងក��ង ��រ�យ�រណ៍

រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��
៨៦ រ�យ�រណ៍��ុម��ឹក��ភិ�ល
៨៨ រ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ��
៩០ រ�យ�រណ៍���ន�ពហិរ��វត��
៩១ រ�យ�រណ៍ចំ��ញ-�ត 
 និងលទ�ផលលម�ិត����ងៗ
៩២ រ�យ�រណ៍ប���ប���លមូលធន
៩៣ រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់���ក់
៩៤ កំណត់ស���ល់រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
១៤០ ព័ត៌�នហិរ��វត��ប���ម ��ម 
 ត���វ�ររបស់ធ��រ�តិ ��កម���

ទិដ��ពទូ�
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 របស់���ន�យក��តិបត�ិ
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ទិដ��ពទូ�



ទិដ��ពទូ�



របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 8 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សាវតារធនាគារ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

សាវតារធនាគារ

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានចា្រ់ផ្តើមប្រតិ្រតតិការ ផៅក្នុងទី្្សារប្រផទសកម្នុជា 
ផៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០១០ ផោយបានផ្រើកដំផណើរការសាខាធនាគារពាណិជ្ជទី១ ផៅចំកណ្តាល 
រាជធានីភ្ំផេញ។ រហូតមកដល់្រច្នុ្រ្បន្ផនះ ធនាគារមានសាខាចំនួន ១៤កខនលែង ជាមួយនឹងមា៉ាស៊ីន 
ោក់បបាក់ ១១កខនលែង មា៉ាស៊ីនោក់មូល្រ្បទាន្របត ១០កខនលែង និងមា៉ាស៊ីនផអធីអិម ៣៩កខនលែង ផៅក្នុង 
ផែតត និងរាជធានីសំខាន់ៗចំនួនបបាំ ថនបេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា រួមមានរាជធានីភ្ំផេញ ផែតតផសៀមរា្រ 
ផែតតបេះសីហន៊ ផែតតបាត់ដំ្រង និងផែតតកំេង់ចាម។ 

 ្រច្នុ្រ្បន្ផនះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី កំេ៊ង្រផបមើផសវាកម្ម និង្តល់្លិត្លធនាគារ 
ជូនដល់អតិ្ិជន ប្រមាណ ៣៥.០០០ នាក់ ខដលរួមមានទាំងអតិ្ិជនជា្រ៊គ្គល និងបក៊មហ៊៊ន។ ផដើម្ប ី
ផ្លែើយត្រផៅនឹងតបមរូវការផកើនផ�ើងរ្រស់ចំនួនអតិ្ិជន ផៅក្នុងប្រផទសកម្នុជា ធនាគារមាន្តល់ជូន 
ផសវាកម្ម និង្លិត្លធនាគារដ៏ទូលំទូលាយ រួមមានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
ពាណិជ្ជកម្ម បេមទាំងផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ្ងខដរ។ 

 គិតបតឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី មាននិផោជិតជាង ៤០០នាក់ ខដល 
មាន្រទេិផសាធន៍ និងជំនាញផ្្េងៗគានា ទាំងក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ ក៏ដូចជាវិស័យផ្្េងៗ 
ផទៀត្ងខដរ។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផៅក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានផ្រតជាញាចិតត ក្នុងការកសាង 
វិស័យហិរញ្ញវត្នុឲ្យរឹងមាំ និងយូរអខងវែងមួយ សបមា្រ់អតិ្ិជនរ្រស់ែលែលួន ផហើយនឹង្រនតេ្យាោម្រផងកើត 
ឱកាស និងគ៊ណតថមលែ តាមរយៈ្លិត្ល និងផសវាកម្ម្្មីៗ ខដលមានអត្ប្រផោជន៍ែ្ស់។ ធនាគារ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី មានផមាទនភាេថបកខលង ផោយសារខតផយើងមិនបតឹមខតជាអ្ក្រផបមើផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុ្រុ៊ផណ្ះះផទ ្រុ៊ខនតខ្មទាំងជាថដគូអាជីវកម្មដ៏លអមួយរ្រស់អតិ្ិជន្ងខដរ ក្នុងការគាំបទ 
េួកផគឲ្យផធវែើការសផបមចចិតតបតឹមបតរូវ ផលើខ្្កហិរញ្ញវត្នុ និងការវិនិផោគ។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្៊រ ី
ភីអិលស៊ី គឺជាសាខារ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។

អំពីធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី អំពី ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្៊ប

 ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ គឺជាធនាគារសាកលឈានម៊ែផគមួយ ក្នុងតំ្រន់អាសាាន និងជាថដគូប្រឹក្សា 
សាជីវកម្មធំ្រំ្៊តមួយ ក្នុងតំ្រន់។ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ក៏នាំម៊ែផគ ក្នុងេិភេផលាក ផលើខ្្កហិរញ្ញវត្នុ 
ឥសាលាម្ងខដរ។

 ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ មានទីសានាក់ការកណ្តាល ផៅទីបក៊ងកូឡាឡាំេួរ ប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី ផហើយមាន 
្តល់ផសវាកម្មធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារវិនិផោគ ធនាគារឥសាលាម និងផសវាកម្មបគ្រ់បគងបទេ្យធន។ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ គឺស្ិតក្នុងលំោ្រ់ផលែ ៥ ផៅអាស៊ីអាផគ្យ៍ ផ្រើគិតផលើបទេ្យសកម្ម ផៅច៊ងឆ្នាំ 
២០២០ ខដលមាន្រ៊គ្គលិកជាង ៣៤.០០០នាក់ និងអតិ្ិជនប្រខហល ១៦លាននាក់។ 

 ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ហូលឌីង ផ្រ៊ីហាដ បតរូវបានច៊ះ្រញ្ជី ផៅផលើទី្្សារភាគហ៊៊ន ្រ៊ូរសា មា៉ាផ�ស៊ី  
(Bursa Malaysia) តាំងេីឆ្នាំ ១៩៨៧ ជាមួយតថមលែផលើទី្្សារភាគហ៊៊ន ៤៣,៥ពាន់លានរីងហ្គីត 
មា៉ាផ�ស៊ី ផ្រើគិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ បទេ្យសរ៊្រ គិតបតឹមច៊ងឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន  
៦០២,៤ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉ាផ�ស៊ី ជាមួយបបាក់្របម៊ងរ្រស់ភាគហ៊៊និកសរ៊្រចំនួន ៥៥,៩ពាន់លាន 
រីងហ្គីតមា៉ាផ�ស៊ី ផហើយបទេ្យសរ៊្ររ្រស់ធនាគារឥសាលាម មានចំនួន ១៤៣ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉ាផ�ស៊ី។ 
គិតបតឹមច៊ងឆ្នាំ២០២០ ភាគហ៊៊និកខដលមានភាគហ៊៊នផបចើន្រំ្៊ត គឺ Khazanah Nasional ខដលមាន  
២៧,២% ថនភាគហ៊៊នសរ៊្រ។ បបាក់្របម៊ងសបមា្រ់្រ៊គ្គលិក (EPF) មានចំនួន ១៦% Permodalan 

Nasional Berhad មានចំនួន ១២,២០% និង Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)  
មានចំនួន ៦,៦%។
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9 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ការផ្រតជាញាផលើគ៊ណភាេផសវាកម្ម និងឧតតមភាេ | តថមលែស្នូលរ្រស់សាថា្រ័ន

ការប្តេជ្ញេលើ្ ណ៊ភាពសេវាកម្ម និងឧត្តមភាព
 ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ្ឺជគក៊មហ៊ុ៊៊ន ដែដលទ�ោេតទលើការដឹកនាំរបស់មន៊សេស។ ទ�ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី អីីដែដលទយើងទ�ោេតជសំខាន់ទនាះ ្ឺការផ្ត្តល់ទសវាដល់អតិថិិជន ឬកគ៏ាំគទដល់
អនកដែដលផ្ត្តល់ទសវាកម្មដល់អតិថិិជន។ 

 តាំងេីផដើមផរៀងមក អតិ្ិជន គឺជាចំណុចស្នូលថនបគ្រ់ការងារទាំងអស់ ខដលផយើងបានផធវែើ។ 
 
 គ៊ណតថមលែស្នូលទី១ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី គឺផយើងផ�ោតការយកចិតតទ៊កោក់ ផលើអតិ្ិជន។ វតតមានរ្រស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី គឺផដើម្បីអតិ្ិជន ផហើយផយើង្តល់្លិត្ល 
និងផសវាកម្ម ខដលអតិ្ិជនយល់ និង្តល់តថមលែឲ្យ។ 
 
 ផយើងក៏ផ�ោតសំខាន់ដូចគានា្ងខដរ ផៅផលើគ៊ណតថមលែស្នូលចំនួន្រួនផ្្េងផទៀត រួមមានសមិទធ្លែ្ស់ ការ្តល់លទធភាេដល់្រ៊គ្គលិក កមាលាំងចបម៊ះ និងស៊ចរិតភាេ។ ផយើងផជឿជាក់ថា ការរួម្រញ្នូលគានាថន 
គ៊ណតថមលែស្នូលទាំងអស់ផនះ ផៅផលើអវែីបគ្រ់ោ៉ាង ខដលផយើងផធវែើ នឹង្រផងកើតនូវគ៊ណតថមលែយូរអខងវែង មិនបតឹមខតសបមា្រ់អតិ្ិជន្រុ៊ផណ្ះះផទ ខតខ្មទាំងសបមា្រ់្រ៊គ្គលិក និងភាគីពាក់េ័នធរ្រស់ផយើង្ងខដរ។
 
 ផដើម្បីសផបមចបានផគាលផ�ផសវាកម្មអតិ្ិជនដ៏លអឥតផខាះះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានកំណត់ផគាលការណ៍ ថនផសវាកម្មអតិ្ិជនរ្រស់ែលែលួន ផដើម្បី្តល់ផសវាកម្មលអប្រផសើរ ជូនដល់អតិ្ិជន។  
បគ្រ់ផេលផវលាទាំងអស់ ផយើងនឹង៖

00:5
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ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 10 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សារេីប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល   

សារពីបេធានកេម៊បេកឹេសាភិបាល
 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ េិភេផលាកទាំងមូលបាន្លែងកាត់ការ�លាស់្រតនូរ ខដលមិនធាលា្រ់មាន និងបានរង្ល 
្រុះពាល់ោ៉ាងធងៃន់ធងៃរ ផោយសារជំងឺរាតត្បាត ខដលបាន�លាស់្រតនូរជីវិតរស់ផៅោ៉ាងផបចើន ដូចខដលផយើង 
ទាំងអស់គានាបានដឹងបសា្រ់ផហើយ។  ែណៈខដលជំងឺកូវីដ-១៩ បានផធវែើឲ្យ្រុះពាល់ដល់េិភេផលាកោ៉ាង 
ខាលាំងកាលា ប្រផទសកម្នុជាបានបគ្រ់បគងោ៉ាងលអប្រផសើរ ផទាះ្រីប្រេ័នធស៊ខាភិបាលមិនមាន្វិកាផបចើនកតី
ផោយមានការ្លែងបតឹមខត ៣៦៣ករណី្រុ៊ផណ្ះះ ផ្រើផោងតាមរបាយការណ៍រ្រស់អង្គការស៊ែភាេ
េិភេផលាក (WHO) ខដលបានផចញ្្សាយកាលេីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ ផទាះ្រីផសដឋកិច្
កម្នុជាធាលាក់ច៊ះក្នុងអបតា -១,៩% ថន្លិត្លក្នុងបស៊កសរ៊្រ (្.ស.ស) ខដលបតរូវបាន្រញ្ជាាក់ផៅ 
ក្នុងកិច្ប្រជ៊ំច៊ងឆ្នាំរ្រស់បកសួងផសដឋកិច្និងហិរញ្ញវត្នុក៏ផោយ ផសដឋកិច្កម្នុជានឹងផងើ្រផ�ើងវិញ ជាមួយ 
នឹងកំផណើន ៤% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផ្រើខ្អកតាមការេ្យាករណ៍រ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា (NBC)។ 

 វិធានការោ៉ាងសកម្មរ្រស់រាជរោាភិបាល ក្នុងការផោះបសាយ្ល្រុះពាល់ ខដល្រណ្តាលមក 
េីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បានកសាងទំន៊កចិតត ក្នុងចំផណ្មវិនិផោគិន ខដល្លែនុះ្រញ្ជាះំងតាមរយៈ 
្ររិោកាសវិនិផោគ និងធ៊រកិច្ដ៏លអប្រផសើរ ក្នុងប្រផទស។ តាមរយៈការច៊ះហត្ផលខា ផលើកិច្បេមផបេៀង 
ពាណិជ្ជកម្មផសរីកម្នុជា-ចិន (FTA) កាលេីខែត៊លា ក៏ដូចជាកិច្បេមផបេៀងភាេជាថដគូផសដឋកិច្បគ្រ ់
បជ៊ងផបជាយក្នុងតំ្រន់ (RCEP) កាលេីខែវិច្ិកាឆ្នាំម៊ន វាគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយថនភាេរឹងមា ំ
រ្រស់រាជរោាភិបាល និងជាការផ្លែើយត្រ ចំផពាះ្រញ្ជាាប្រឈមថនវិ្រតតិផសដឋកិច្ ចា្រ់តាំងេី «វិ្រតតិហិរញ្ញវត្នុ 
សាកល» ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ ជាក់ខសតង កិច្បេមផបេៀង RCEP នឹង្តល់អត្ប្រផោជន៍ោ៉ាងផបចើន ដល់ 
ប្រផទសកម្នុជា ជាមួយនឹងការកាត់្រន្យេនធ ដ៏ដូចជាការសបមួលដល់ការផធវែើពាណិជ្ជកម្ម ចំផពាះប្រផទស 
ជាសមាជិកទាំង១៥ផៅក្នុងតំ្រន់អាស៊ីបា៉ាស៊ីហវែិក ខដលបគ្រដណត្រ់ប្រមាណ ៣០% ថន្លិត្ល
ក្នុងបស៊កសរ៊្ររ្រស់េិភេផលាក និងមានប្រជាជនប្រមាណ ៣០% ថនចំនួនប្រជាជនេិភេផលាក។
ឱកាសផធវែើពាណិជ្ជកម្ម និងការរីកចផបមើនលូតលាស់រយៈផេលខវងរ្រស់ RCEP នឹងជួយឲ្យប្រផទស 
កម្នុជាផធវែើទំផនើ្រកម្ម និងេិេិធកម្មរចនាសម្័នធផសដឋកិច្រ្រស់ែលែលួនបានោ៉ាងរលូន។ 

 ចា្រ់តាំងេីឆ្នាំ២០១៩មក ផយើងបានោក់ផចញនូវខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសត រយៈផេលមធ្យម  
«Forward23» រ្រស់ផយើង ខដល្លែនុះ្រញ្ជាះំងអំេីការផ្រតជាញាចិតតរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ និងធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ចំផពាះការ្រផងកើតនូវគ៊ណតថមលែ ប្រក្រផោយនិរនតរភាេ ផដើម្បីជួយផលើក 
កម្ស់អតិ្ិជន   និងសង្គមជាតិរ្រស់ផយើងឲ្យកាន់ខតរីកចផបមើន។  ខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសតផនះ បតរូវបានខក 
សបមួលផ�ើងវិញ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងបាន្រតនូរផឈាះះផៅជា Forward23+ ខដលបគ្រដណត្រ់ផលើ 
ផគាលផ�យ៊ទធសាស្ត្រសតស្នូលចំនួន៥ រួមមាន -ការ្រផងកើត្លប្រផោជន៍ហរិញ្ញវត្នុ ប្រក្រផោយនិរនតរភាេ  
-ការអន៊វតតខ្នការ ប្រក្រផោយវិន័យ -ការផ�ោតផលើការយកចិតតទ៊កោក់ ផលើអតិ្ិជន -ការអភិវឌ្ឍ 
មូលោានបគឹះ និង -សាថា្រ័នខដលផឆ្ះះផៅម៊ែ តាមចកុនុវិស័យ ផដើម្បីផធវែើឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុង 
ប្រផទសកម្នុជា អន៊វតតផគាលគំនិត្តលួចផ្តើមច្បាស់លាស់ទាំងផនះ ក្នុងការរក្សាសនះនុះលូតលាស់ និងចា្រ ់
យកឱកាសរីកចផបមើន ទាំងផៅទី្្សារក្នុងបស៊ក និងអនតរជាតិ ខដលកំេ៊ងមានកំផណើនឆ្្រ់រហ័ស ក្នុង 
ផេល្រច្នុ្រ្បន្ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៤។ ផដើម្បីគាំបទយ៊ទធសាស្ត្រសត Forward23+ ផយើងបានផ�ោតអាទិភាេ
ដល់ផហោារចនាសម្័នធ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន និងការវិនិផោគផលើប្រេ័នធឌីជី្ល ផដើម្បីសផបមចបាននូវ 
ផគាលផ� ខដលបានផបគាងទ៊ក ក្នុងចំផណ្មផគាលផ�យ៊ទធសាស្ត្រសតទាំងអស់។

 ផទាះ្រីជាការរីករាលោលថនជំងឺកូវីដ-១៩ បាន្រងកការរំខានោ៉ាងខាលាំង ដល់វិស័យធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្នុ ខដលបានផធវែើឲ្យឆ្នាំ២០២០ កាលាយជាឆ្នាំដ៏លំបាក្រំ្៊តមួយ ក្នុងការទទួលបានភាេរីកចផបមើន 
ោ៉ាងណ្កតី ផយើងផៅខតអាចសផបមចបានសមិទធ្លហិរញ្ញវត្នុដ៏រឹងមាំមួយ ផៅបគ្រ់ខ្្កប្រតិ្រតតិការ 
និងអាជីវកម្មសំខាន់ៗរ្រស់ផយើង ខដលជម្ះនឹងសាថានភាេមិនច្បាស់លាស់ផនះ។ ផយើងរក្សាបានភាេ 
រីកចផបមើនលអប្រផសើរ កាលេីឆ្នាំម៊ន ខដលនាំឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា កត់បតាបបាក ់
ចំផណញម៊ន្រង់េនធ ចំនួន ២៦.៨ លានដ៊លាលារអាផមរិក ខដលមានកំផណើនប្រចាំឆ្នាំ ១៧% ផធៀ្រនឹង 
ឆ្នាំ២០១៩។ ែំនុំមានផសចកតីផសាមនស្េរីករាយថបកខលង ខដលបគ្រ់ខ្្កផសវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ 
សំខាន់ៗ ថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានសហការគានា ក្នុងសផបមចបាននូវសមិទធិ្ល 
ដ៏អសាះរ្យផនះ ខដលផយើងទាំងអស់គានាេិតជាមានផមាទនភាេ ក្នុងការប្រកាស និងចូលរួមអ្រអរសាទរ 
ែួ្រ១០ឆ្នាំ ថនប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។

កម្មវិធីោំកូនផឈើ និងេិធីអ្រអរែួ្រគបម្រ់១០ឆ្នាំ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅបបាសាទ្រនាាយកតី ផែតតផសៀមរា្រ

េិធីប្រគល់អាហារូ្រករណ៍ ផៅការិោល័យកណ្តាលធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី រាជធានីភ្ំផេញកម្មវិធី្ររិចាះគឈាម ផៅការិោល័យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី រាជធានីភ្ំផេញ

កម�វ�ធីទំនួលខុស���វសង�ម អប់រ� សុខ�ព  បរ����ន  �រអភិវឌ��សង�ម



11 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សារេីប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល

 ក្នុងការរួមចំខណកដល់កិច្ែិតែំប្រឹងខប្រងរ្រស់រាជរោាភិបាល ផដើម្បីសបមាល្រនះនុករ្រស់អតិ្ិជន  
ក្នុងអំ�នុងផេលមានវិ្រតតិហិរញ្ញវត្នុផនះ កាលេីខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា បានសផបមច
កាត់្រន្យអបតាការបបាក់្របម៊ងកាតេវែកិច្ មកផៅបតឹម ៧% និងេន្យាផេលឲ្យបគឹះសាថានធនាគារ និង
ហរិញ្ញវត្នុរក្សាកបមិតបទនា្រ់ផដើមទ៊ន បតឹម៥០% តាមរយៈប្រកាស្្មី។ ជាមួយនឹងផសចកតីខណនាំផនះ 
វិស័យធនាគារអាចចាក់្រញ្នូលសាច់បបាក់ស៊ទធប្រមាណ ១,៨ ពាន់លានដ៊លាលារអាផមរិក ផៅក្នុងសកម្មភាេ 
ផសដឋកិច្រ្រស់បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា បស្រតាមផគាលនផោបាយរ្រស់រាជរោាភិបាល។ ជាលទធ្ល  
វាបានជួយឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា េបងីកទំហំឥណទាន ឬ្តល់ឥណទាន ដល់ 
អតិ្ិជន្្មីៗ ផដើម្បីជួយឲ្យេួកផគអាចបទបទង់ដំផណើរការអាជីវកម្ម និងគាំបទដល់ផសដឋកិច្រ្រស់េួកផគ 
ទាំងក្នុងនិងផប�ប្រផទស អំ�នុងផេលមានវិ្រតតិជំងឺរាតត្បាតផនះ។

 ជាខ្្កមួយ ថនការគាំបទរ្រស់ធនាគារ ដល់ប្រេ័នធហិរញ្ញវត្នុសាកល ក្នុងការប្រយ៊ទធប្រឆ្ំងនឹង 
ការលាងល៊យកែវែក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានបតួតេិនិត្យ 
ផ�ើងវិញ ដល់ទីកខនលែង ចំផពាះការអន៊វតត្រទ្រ្បញ្ញតតិ សតីេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ (AML) និង 
ហិរញ្ញ្រ្បទានផភវរកម្ម (CFT) ផៅផលើអង្គភាេអាជីវកម្ម ចំនួន១១ និងសាខាធនាគារ ចំនួន១០ ផៅ 
ទូទាំងប្រផទស។ ជាចំណុចផ�ោតសំខាន់មួយ សបមា្រ់នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម និផោជិត ខដលផទើ្រ 
ចូល្រផបមើការងារ្្មីទាំងអស់ បតរូវបានតបមរូវឲ្យចូលរួមវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល ក្នុងអំ�នុងផេល្រីខែ គិតចា្រ ់
េីថ្ងៃចូល្រផបមើការងារ ក្នុងធនាគារ ផហើយនិផោជិត ខដលបាន្រផបមើការងារបសា្រ់ តបមរូវឲ្យចូលផរៀន 
វគ្គសក្ិសា តាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក អេំកីារប្រឆ្ងំការសមាាតបបាក់ នងិហរិញ្ញ្្របទានផភរវកម្្ម ងខដរ។
កាលេីឆ្នាំម៊ន នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម បានផរៀ្រចំវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាលចំនួន ១៦ផលើក ខដលមានការ 
ចូលរួមេីនិផោជិតចំនួន ២៩០នាក់ ខដលជាខ្្កមួយ ថនកិច្ែិតែំប្រឹងខប្រងរ្រស់ផយើង ក្នុងការប្រយ៊ទធ 
ប្រឆ្ំងនឹងការលាងល៊យកែវែក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម។

 បស្រផេលខដលចំនួននិផោជិតភាគផបចើន បតរូវបានខណនាំឲ្យកាត់្រន្យផមា៉ាង្រំផេញការងារ  
ផៅក្នុងធនាគារ ផដើម្បីអន៊វតតវិធានការរក្សាគមាលាត និងការ្រិទែះ្រ់ ខដលបតរូវបានអន៊ម័តផោយរាជ 
រោាភិបាល ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានសផបមច្រផងកើនឱកាសនានា ក្នុងផេលខដល 
មានការរំខាន ដល់ប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារផនះ។ ជាមួយនឹងការគាំបទោ៉ាងផេញទំហឹង េីបក៊ម 
ការងារខ្្កអភិវឌ្ឍន៍្រ៊គ្គលិក ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានផរៀ្រចំវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល

តាម្រណ្តាញអនឡាញ និងក្នុងថានាក់ផរៀន ប្រមាណ ៧.៥០០ផមា៉ាង ក្នុងឆ្នាំ២០២០ សបមា្រ់្រ៊គ្គលិក  
ក្នុងម៊ែជំនាញដ៏សម្បនូរខ្រ្រ ដូចជាការវាយតថមលែឥណទាន ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ ការយល់ដឹងេីប្រេ័នធ  
និងដំផណើរការធនាគារ ក៏ដូចជាខ្្កលក់ និងការ្រផបមើផសវាកម្មអតិ្ិជនជាផដើម។ ការផ្រតជាញាចិតតរ្រស ់
ផយើង ចំផពាះការ្រនតអភិវឌ្ឍជំនាញវិជាាជីវៈ សបមា្រ់និផោជិតរ្រស់ផយើង ឲ្យស្ិតក្នុងកបមិតែ្ស់្រំ្៊ត 
បានរួមចំខណកផធវែើឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ឈ្ះពានរងាាន់ «ទីកខនលែងការងារលអ 
្រំ្៊ត ផៅកម្នុជា» ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ្ដល់ផោយទស្េនាវដតី HR Asia ខដលជាទស្េនាវដតី សតីេីធនធាន 
មន៊ស្េឈានម៊ែផគ ក្នុងតំ្រន់។  

 ការសផបមចបានសមិទធិ្ល និងការ ត្ល់បត�្រ់ ដល់សហគមន៍ ខដលជាទីកខនលែងខដលផយើង
ប្រក្រអាជីវកម្ម គឺជាខ្្កមួយថនគ៊ណតថមលែស្នូលរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី។ ក្នុងនាមជាបក៊មហ៊៊ន 
ដ៏លអប្រថេមួយ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្៊រី បានរួមចំខណក ក្នុងគផបមាងទំនួលែ៊សបតរូវសង្គមជាផបចើន
រួមមានវិស័យអ្រ់រំ ស៊ខាភិបាល ្ររិសាថាន សង្គមកិច្ និងគផបមាងជាផបចើនផទៀត្ងខដរ។ ធនាគារ
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បាន្តល់អាហារូ្រករណ៍ ១០០% ដល់និស្េិតបកីបកចំនួន្រីនាក់
មកេីអង្គការមូលនិធិក៊មារកម្នុជា សបមា្រ់សិក្សាថានាក់្ររិញ្ជាា្របត និងបាន្តល់អាហារូ្រករណ៍តំ្រន ់
អាសាាន ដល់និស្េិតផ្្ើមមានាក់ផទៀត្ងខដរ។ សបមា្រ់វិស័យស៊ខាភិបាល និងសង្គមកិច្ ផយើងបាន 
ផរៀ្រចំកម្មវិធី្ររិចាះគឈាម ផោយមានការចូលរួមស្ម័បគចិតត េីគណៈបគ្រ់បគង និង្រ៊គ្គលិករ្រស ់
ធនាគារ បេមទាំងបាន្ររិចាះគ្វិកាចំនួន ៤០លានផរៀល និងសមាារៈផប្រើបបាស់ចាំបាច់មួយចំនួនផទៀត  
ដល់ជនរងផបគាះផោយទឹកជំនន់ ផៅតាមផែតតមួយចំនួន ខដលរងផបគាះផោយផបគាះមហនតរាយទឹកជំនន ់
ទូទាំងប្រផទស្ងខដរ។

 ក្នុងនាមជាបក៊មហ៊៊នមួយ ខដលយកចិតតទ៊កោក់ផលើវិស័យអ្រ់រំ ្ររិសាថាន និងនិរនតរភាេ ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានផរៀ្រចំកម្មវិធីស្រ្បនុរសធម៌មួយ ផោយបាន្ររិចាះគសមាារៈសិក្សា 
និងោំកូនផឈើ ផៅវិទ្យាល័យ ខបេកដំ្រូក ផែតតកំេង់ចាម។ ផោយមានកិច្សហការ ជាមួយនឹង 
ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ធនាគារស៊ី អាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ក៏បានផរៀ្រចំបេឹតតិការណ៍បសផដៀងគានា
ផនះ្ងខដរ ផៅវិទ្យាល័យកំេង់្្ម ផែតតកំេង់ធំ។ មិនខត្រុ៊ផណ្ះះ ជាមួយនឹងរដឋបាលផែតតផសៀមរា្រ
និងអាជាញាធរជាតិអ្រ្េរា ផយើងបានសហការផរៀ្រចំ និងឧ្រត្មភេិធីោំកូនផឈើ ប្រមាណ ១.៥០០ផដើម
ផៅទីធាលាបបាសាទ្រនាាយកតី ខដលមានផភំ�វចូលរួមជាង ៥០០នាក់ រួមមាន្រ៊គ្គលិកធនាគារ ផភំ�វ 
កិតតិយស និងសាធារណៈជនផទៀត្ង។ ឯកឧតតមអភិបាលរងផែតតផសៀមរា្រ អ្កនាំពាក្យអាជាញាធរជាត ិ
អ្រ្េរា និងប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានបបារេធេិធីអ្រអរសាទរ
ែួ្រ១០ឆ្នាំ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផៅក្នុងបេឹតតិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចងចំាផនាះ្ងខដរ។ 

 ែណៈការ្្គត់ ្្គង់វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ កាន់ខតមានភាេទូលំទូលាយ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ផនះ ផហើយ 
រាជរោាភិបាលបានចា្រ់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់វា៉ាក់សាំង ដល់ប្រជាេលរដឋរ្រស់ែលែលួនខដរផនាះ កតីសង្ឃឹឹមថនការ 
សាោរផ�ើងវិញ ថនផសដឋកិច្សង្គមសំខាន់ៗ កំេ៊ងប្របេឹតតផៅោ៉ាងរលូន្ងខដរ។ ជាមួយនឹងការរំេឹងទ៊ក  
ថនការវិវឌ្ឍ្្មីៗ និងដំណឹងគួរឲ្យរីករាយរ្រស់ប្រផទសជាតិ ផៅផេលខាងម៊ែ ផយើងនឹង្រនតនាំយក 
ភាេងាយបសួលកាន់ខតលអប្រផសើរ ្រណ្តាញតភាា្រ់ទំនាក់ទំនងកាន់ខតទូលំទូលាយ និងឱកាស 
កាន់ខតផបចើនផទៀត ដល់អតិ្ិជនរ្រស់ផយើង ែណៈខដល្រ៊គ្គលិករ្រស់ផយើងបានផធវែើការោ៉ាងជិតស្ិទធ  
ជាមួយបក៊មការងារថានាក់តំ្រន់ ផោយទាញយកគ៊ណសម្បតតិ េីវតតមានទីតាំងដ៏ផបចើនរ្រស់ ធនាគារ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅទូទាំងតំ្រន់អាសាាន និងតំ្រន់អាស៊ីបា៉ាស៊ីហវែិក។

 ជាច៊ងផបកាយ តាងនាមឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាល គណៈបគ្រ់បគង និង្រ៊គ្គលិកទាំងអស់រ្រស់ 
ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ែំនុំសូមខ្លែងអំណរគ៊ណោ៉ាងបជាលផប� ដល់រាជរោាភិបាលកម្នុជា ធនាគារជាតិ  
ថនកម្នុជា និងអតិ្ិជនទាំងអស់ ខដលខតងខតគាំបទ ផជឿជាក់ និងរីកចផបមើន ជាមួយផយើង ផេញមួយ 
ឆ្នាំ២០២០។ ផយើងសង្ឃឹឹមោ៉ាងម៊តមាំថា ឆ្នាំ២០២១ ខដលផពារផេញផោយការប្រកួតប្រខជង និង 
ឱកាស អាច្តល់នូវភាេរីកចផបមើនមតងផទៀត សបមា្រ់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ ផៅកម្នុជា ផោយ 
្តល់នូវការលូតលាស់ និងវិ្រ៊លភាេ សបមា្រ់ផយើងទាំងអស់គានា៕

Datuk Mohd Nasir Ahmad
ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 12 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សារេីប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិបក៊មហ៊៊នផម   

សារពីបេធាននាយកបេតិបត្តកិេម៊ហ៊៊៊ុនមេ
ជូនចំផពាះ ភាគទ៊និកទាំងអស់

 ឆ្នាំ២០២០ គឺជាផេលផវលាមួយ ខដលេិភេផលាកបតរូវផោះបសាយ ជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតសាកល  
ផោយបានផធវែើឲ្យធាលាកច់លូោ៉ាងឆ្្ររ់ហស័ ក្នុងវិ្រតតផិសដឋកិច្ដ៏ធងៃន់ធងៃរ្ំរ្៊ត គតិចា្រត់ាងំេីវិ្រតតផិសដឋកិច្ កាល 
េីទស្េវត្េរ៍ឆ្នាំ១៩៣០មក។ ្របមាមផគាចរ បតរូវបានោក់ឲ្យអន៊វតត េីសំណ្ក់រោាភិបាល ក្នុងប្រផទស 
ភាគផបចើន ខដលបាន្រណ្តាលឲ្យខ្្កផសដឋកិច្ទទួលរងផបគាះ។ ផសដឋកិច្តំ្រន់អាសាានមានភាេវឹកវរ  
ផហើយសាថានភាេមិនបបាកដប្រជាខ្រ្រផនះ បាននាំឲ្យមានការធាលាក់ច៊ះ ថនទំន៊កចិតត និងការចាយវាយ 
រ្រស់ប្រជាេលរដឋ។ ផទាះ្រីជាប្រផទសមួយចំនួន សផបមចបានផជាគជ័យ ក្នុងការទ្រ់សាកាត់ការរាតត្បាត 
ជំងឺផនះក៏ផោយ ការផកើតផ�ើងថនរលក្លែងជា្្មី និងការ្រខមលែងែលែលួនរ្រស់ផមផរាគ បាន្រនត្រងកជាហានិភ័យ 
ធងៃន់ធងៃរ ខដល្រផងកើតនូវ្លរំខាន ផៅផលើវិស័យសំខាន់ៗ ដូចជាវិស័យផទសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
្លិតភាេជាផដើម។ ប្រផទសមួយចំនួន ក្នុងតំ្រន់អាសាាន ធាលា្រ់មាន្រទេិផសាធន៍ ថនការធាលាក់ច៊ះលំហូរ 
ហិរញ្ញវត្នុ និងតថមលែរូ្រិយ្រ័ណ្ណ ខដល្រុះពាល់ដល់ការផធវែើពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិផោគ្ងខដរ។

 ផសដឋកិច្កម្នុជា បានធាលាក់ច៊ះដល់ -១,៩% ថនទំហំ្លិត្លក្នុងបស៊កសរ៊្រ ខដលជាផលើកដំ្រូង 
្រំ្៊ត ក្នុងរយៈផេលជាង ២ទសវត្េរ៍ច៊ងផបកាយមកផនះ ចា្រ់តាំងេីវិ្រតតិហិរញ្ញវត្នុអាស៊ី ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។  
វិស័យផទសចរណ៍ និងឧស្សាហកម្មកាត់ផដរ ខដលជាចលករសំខាន់ ក្នុងការរួមចំខណកដល់ផសដឋកិច្ 
ប្រផទស បានទទួលរង្ល្រុះពាល់ គួរឲ្យកត់សមាាល់។ ចំនួនផភំ�វផទសចរ្ររផទស បាន្យច៊ះរហូត 
ដល់ -៧៩% ែណៈខដលការនាំផចញ្លិត្លឧស្សាហកម្ម បានធាលាក់ច៊ះ -៨,១% ផ្រើផធៀ្រនឹង 
ឆ្នាំម៊ន។ ផទាះជាោ៉ាងណ្ក៏ផោយ សញ្ជាាថនការផងើ្រផ�ើងវិញ អាចនឹងផកើតមាន តាមរយៈការ្រនធនូរ 
្រន្យ ផលើ្របមាមផគាចរ ខដលដំផណើរការផសដឋកិច្ក្នុងបស៊ក នឹងមានភាេលអប្រផសើរ្រនតិចមតងៗ បស្រផេល 
ខដលលំហូរទ៊នវិនិផោគផោយ�ាល់េី្ររផទស ផលើវិស័យមួយចំនួន មានការផងើ្រផ�ើងវិញ្ងខដរ។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា សផបមចបានសមិទធ្លហិរញ្ញវត្នុលអ 
ប្រផសើរ ផលើបគ្រ់ខ្្កទាំងអស់ និងបានកាលាយជាបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធ ខដលមានភាេរីកចផបមើនែ្ស ់
្រំ្៊តមួយ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។ ផ្លែើយត្រនឹងកតាោប្រឈម ថនការរាតត្បាតជំងឺសាកលផនះ ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បាន្រនតរក្សាកំផណើនេីរែះង់ ជាមួយនឹងបបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធ 
ចំនួន ២៦,៨លានដ៊លាលារអាផមរិក ខដលមានកំផណើនប្រចាំឆ្នាំ ១៧% ផធៀ្រនឹងឆ្នាំម៊ន។ ខ្្កផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម រួមចំខណកដល់ ៥៧% ថនទំហំឥណទានសរ៊្ររ្រស់ធនាគារ ែណៈខដលខ្្ក 
ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្៊រគ្គល មានចំននួ ៥២% ថនទំហបំបាក្់រផញ្ញើសរ៊្ររ្រស់ធនាគារ។ មនិខត្៊ុរផណ្ះ�ះ ខ្្ក 
ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម អាចរក្សាបាននូវសនះនុះរីកចផបមើនរ្រស់ែលែលួន ជាមួយនឹងកំផណើនឥណទាន 
ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងកបមិត ៩៤%។ ខ្្កផសវាកម្មបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ សផបមចបានកំផណើនបបាក់្រផញ្ញើ ផលើស 
ខ្នការ ក្នុងកបមិត ២២៩% ផធៀ្រនឹងឆ្នាំម៊ន។ បស្រនឹងភាេរីកចផបមើនខាងផលើផនះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
ភីអិលស៊ី បានឈ្ះពានរងាាន់ «ទីកខនលែងការងារលអ្រំ្៊ត ផៅកម្នុជា» ខដល្តល់ផោយទស្េនាវដតី HR 

Asia។

 ស្ិតក្នុង្ររិ្រទរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម ឆ្នាំ២០២០ គឺជាផេលផវលា ខដលមានការខកលមអ និងោក់ឲ្យ 
អន៊វតត នវូខ្នការយទ៊ធសាស្ត្រសតរយៈផេលមធ្យមផ�ើងវិញ គ ឺ«Forward23+»។ ខ្នការផនះមានផគាល 
ផ�ខប្រកាលាយធនាគារ ស៊ីអាយអិម្៊រី ផៅជាធនាគារឈានម៊ែផគមួយ ខដលផ�ោតផលើតំ្រន់អាសាាន 
តាមរយៈការ្រនតផ្រសកកម្ម ក្នុងការកសាងសាថា្រ័នមួយ ខដលសផបមចបានសមិទធ្លែ្ស់ ប្រក្រផោយ 
និរនតរភាេ ផដើម្បីជួយផលើកកម្ស់ភាេរីកចផបមើនរ្រស់អតិ្ិជន និងសង្គមជាតិទាំងមូល។ Forward23+  
បគ្រដណត្រ់ផលើផគាលផ�យ៊ទធសាស្ត្រសតគនលែឹះចំនួនបបាំ រួមមាន ១-ការ្រផងកើត្លប្រផោជន៍ហិរញ្ញវត្នុ ប្រក្រ 
ផោយនិរនតរភាេ។ ២-ការអន៊វតតខ្នការ ប្រក្រផោយវិន័យ។ ៣-ការផ�ោតផលើការយកចិតតទ៊កោក់ ផលើ
អតិ្ិជន។ ៤-ការអភិវឌ្ឍមូលោានបគឹះ និង ៥-សាថា្រ័នខដលផឆ្ះះផៅម៊ែ តាមចកុនុវិស័យ។ ផគាលផ�
ទាំងអស់ផនះ្រងាាញេីផគាល្ំរណងច្បាស់លាស់ ខដលនឹងបតរូវសផបមចឲ្យបាន ម៊នឆ្នាំ២០២៤។ 
ផយើងមានខ្នការសផបមចឲ្យបាននូវ្លផលើមូលធន (ROE) ឈានម៊ែផគផលើទី្្សារ អន៊បាតចំណ្យ  
ផធៀ្រនឹងចំណូល (CIR) ក្នុងកបមិត ៤៥% នងិមូលធនទូផៅ ថានាក់ទ១ី (CET1) ក្នុងកបមិត ១៣%។ ផហើយ 
សបមា្រ់ផគាលផ�មិនពាក់េ័នធនឹងខ្្កហិរញ្ញវត្នុ ផយើងែិតែំប្រឹងខប្រង ផដើម្បីកាលាយជាបក៊មហ៊៊នកំេូល 
មួយ និងស្ិតក្នុងចំណ្ត់ថានាក់ គិតជាភាគរយ ទាំង៧៥ ថនេិនះនុវាយតថមលែសរ៊្រ (NPS) បេមទាំងស្ិត 
ក្នុងតារាងចំណ្ត់ថានាក់ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)។
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13 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សារេីប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិបក៊មហ៊៊នផម

 ខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសត Forward23+ ្រញ្ជាាក់េីការផ្រតជាញាចិតត រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ចំផពាះ 
ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី។ បក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធរ្រស់ផយើង ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានរក្សាភាេ 
រីកចផបមើនលអ្រំ្៊តមួយ ក្នុងចំផណ្មបក៊មហ៊៊នដថទផទៀត រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ជាមួយនឹងកំផណើន 
ជារួម ផលើបបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធ ក្នុងកបមិត ៤៥% សបមា្រ់រយៈផេលជាផបចើនឆ្នាំកនលែងមកផនះ ផហើយ 
បាន្រងាាញនូវសកាោន៊េលរីកចផបមើនដ៏អសាះរ្យមួយ។ ផយើងមានទំន៊កចិតតថា នាឆ្នាំខាងម៊ែ ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា នឹងសផបមចបានចកុនុវិស័យក្នុងការកាលាយជា ធនាគារសាកលឈាន 
ម៊ែផគមួយ ខដលផ�ោតផលើសហគមន៍ ក្នុងប្រផទសកំេ៊ងអភិវឌ្ឍឆ្្រ់រហ័សមួយផនះ។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បស្រផេលខដលវា៉ាក់សាំង្រងាការជំងឺកូវីដ-១៩ បតរូវបានចាក់ផលើមន៊ស្េកាន់ខតផបចើន 
ផ�ើង ផៅផលើសាកលផលាក កតីសង្ឃឹឹមថនការបត�្រ់មកភាេប្របកតីវិញ នឹងបគ្រដណត្រ់ផលើប្រផទស 
កាន់ខតផបចើនផ�ើង្ងខដរ។ ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា បានេ្យាករកំផណើនផសដឋកិច្ ក្នុងកបមិត ៤%  
សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈការផងើ្រផ�ើងវិញថនវិស័យសំណង់ និងអចលនបទេ្យ។ លំហូរទ៊នវិនិផោគ 
ផោយ�ាល់ េី្ររផទស ក្នុងឧស្សាហកម្មមិនខមនកាត់ផដរ និងវិស័យកសិកម្ម នឹងមានកំផណើនលអប្រផសើរ  
តាមរយៈកិច្បេមផបេៀងពាណិជ្ជកម្មផសរីផទវែរភាគី និងថានាក់តំ្រន់ រួមមានកិច្បេមផបេៀងពាណិជ្ជកម្មផសរ ី
កម្នុជា-ចិន និងកិច្បេមផបេៀងភាេជាថដគូផសដឋកិច្បគ្រ់បជ៊ងផបជាយថានាក់តំ្រន់ជាផដើម។ កសិកម្ម គឺ 
ផៅខតជាវិស័យដ៏សំខាន់ ប្រក្រផោយសកាោន៊េលែ្ស់ បស្រផេលខដល្លិតកម្មផប្រង នឹង្តល់ឲ្យ 
ប្រផទសកម្នុជា នូវប្រភេចំណូលមួយខ្្កផទៀត ដល់្វិកាជាតិ សបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍ នាផេលអនាគត ផលើ 
វិស័យអាទិភាេ។ ជាមួយគានាផនះ ផយើងរំេឹងទទួលបានកំផណើនវិជ្ជមាន សបមា្រ់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី 
ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បស្រនឹងការផងើ្រផ�ើងវិញ ថនផសដឋកិច្ជាតិផនះ។

 តាងនាមឲ្យស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ែំនុំសូមសខមតងការដឹងគ៊ណោ៉ាងបជាលផប� ដល់រាជរោាភិបាល 
កម្នុជា និងធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា សបមា្រ់ការ្រនតជួយផបជាមខបជងផរៀងរហូតមក។ ជាមួយគានាផនះ ែំនុំ 
សូមខ្លែងអំណរគ៊ណ ដល់ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកបក៊មប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ អតិ្ិជន 
ភាគទ៊និក និងភាគីពាក់េ័នធទាំងអស់ សបមា្រ់ការ្រនតផជឿទ៊កចិតត និងគាំបទ ដល់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី 
ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ ជាច៊ង្រញ្្រ់ ែំនុំសូមខ្លែងអំណរគ៊ណ ដល់សហផសវិកទាំងអស់ក្នុងបក៊មការងារ  
#TeamCIMB ផបកាមការដឹកនាំោ៉ាងរឹងមំា រ្រស់ផលាក ្រ៊៊ន យីន ក្នុងការ្រនតការផ្រតជាញាចិតត និងគាំបទ 
រួមចំខណក ប្រក្រផោយគ៊ណតថមលែ ចំផពាះភាេផជាគជ័យ ខដលសផបមចបាន ក្នុងឆ្នាំ២០២០។ ផ្លែ�ត 
ក្នុងឱកាសផនះ ែំនុំមានទំន៊កចិតតថា ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា នឹង្រនតចា្រ់យកឱកាស 
រីកចផបមើន ក្នុងផេលថនការផងើ្រផ�ើងវិញ ថនកំផណើនផសដឋកិច្ជាតិ។

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ្រនតផដើរតួនាទីោ៉ាងសំខាន់ ផៅក្នុងយ៊ទធសាស្ត្រសតផមរ្រស់  
Forward23+ ខដលជាការខកលមអផ�ើងវិញ ផលើខ្នការខដលមានបសា្រ់ សបមា្រ់ការកំណត់ផគាលផ� 
យ៊ទធសាស្ត្រសត។ ក្នុងន័យផនះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា មានផគាលផ�កាលាយជា ធនាគារ 
សាកលឈានម៊ែផគ ខដលផ�ោតផលើសហគមន៍ ផៅកម្នុជា ម៊នឆ្នាំ២០២៤។ គំនិត្តលួចផ្តើមជាក់លាក ់
ផនះ បតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង ផៅបគ្រ់សាថា្រ័នផបកាមចំណុះ ផដើម្បីដឹកនាំយ៊ទធសាស្ត្រសត ខដលបានកំណត់។ 
យ៊ទធសាស្ត្រសត ខដលបានខកលមអផ�ើងវិញផនះ នឹងេបងឹងមូលោានបគឹះដ៏រឹងមាំរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផដើម្បីរក្សាសនះនុះកំផណើន ក្នុងទី្្សារ ខដលកំេ៊ងមានកំផណើនែ្ស់។ ការវិនិផោគ 
ផលើផហោារចនាសម្័នធ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន និងប្រេ័នធឌីជី្ល នឹងកាលាយជាចំណុចអាទិភាេចម្បង្រំ្៊ត 
មួយ ខដលវានឹងជួយឲ្យផយើងជម្ះ្រញ្ជាាប្រឈម ថនការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ផហើយ្រផងកើតនូវ 
្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មកាន់ខតលអប្រផសើរ ដល់អតិ្ិជនរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទស
កម្នុជា។

  

  
Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz

ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិបក៊មហ៊៊នផម
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ហូលឌីង ផ្រ៊ីហាដ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 14 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការេិនិត្យផមើលលទធ្លប្រតិ្រតតិការរ្រស់ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ   

ការពិនិតេយមើលលទ្ធផ្តលបេតិបត្តកិាររបស់បេធាននាយកបេតិបត្តិ 

 ទិដឋភាេផសដឋកិច្ ផៅប្រផទសកម្នុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បតរូវបានរង្ល្រុះពាល់ោ៉ាងខាលាំង េីការរាត 
ត្បាតជាសាកលថនជំងឺកូវីដ-១៩។ វិស័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់បាន�លាស់្រតនូរប្រតិ្រតតិការរ្រស់ែលែលួន ផហើយ 
អ្កបគ្រ់គានាបាន�លាស់្រតនូរមផធ្យាបាយ ខដលេួកផគ្រំផេញការងារ និងរស់ផៅ ក្នុងការសបម្រែលែលួនផៅនឹង 
«្ររិ្រទ្្ម»ី ថនការធាលាក់ច៊ះសកម្មភាេផសដឋកិច្ បបាក់ចំណូលក្នុងបគួសារ និងការរក្សាគមាលាត�ាល់ែលែលួន 
និងសង្គម។

 ដូចការរំេឹងទ៊ក វិស័យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនបានរង្ល្រុះពាល់ខាលាំងជាងផគ។  
ជាក់ខសតង វិស័យផទសចរណ៍  បានធាលាក់ច៊ះរហូតដល់ -៧៩% ថនចំនួនផភំ�វផទសចរអនតរជាតិ ផ្រើផធៀ្រ 
នឹងឆ្នាំម៊ន ែណៈខដលវិស័យ្លិតកម្មបានធាលាក់ច៊ះ -៨,១% ថនការនាំផចញទំនិញសំខាន់ៗ ដូចជា 
សផមលែ�ក្រំពាក់ និងខស្បកផជើងជាផដើម។ ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា (NBC) បានរាយការណ៍ថា ្លិត្ល 
ក្នុងបស៊កសរ៊្រ (GDP) ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានធាលាក់ច៊ះ -១,៩% ផធៀ្រនឹងឆ្នាំម៊ន។ ផហើយផទាះ្រីជាផនះ 
បាន្រងាាញេីការខប្រប្រួលគួរឲ្យកត់សមាាល់ ផធៀ្រនឹងស្ិរភាេកំផណើន GDP ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម ប្រមាណ  
៦-៧%    ក្នុងរយៈផេលមួយទសេ្វតេ្រ៍ច៊ងផបកាយផនះកត ី   កផ៏សដឋកិច្កម្នុជារកស្ាមានភាេអំផណ្យ្លលអ 
ប្រផសើរជាងប្រផទសជាផបចើនផទៀត សូម្បីផប្រៀ្រផធៀ្រនឹងប្រផទស ខដលមានផសដឋកិច្រីកចផបមើនខាលាំង  
ក្នុងតំ្រន់អាស៊ីបា៉ាស៊ីហវែិក។ 

 ផយើងទទួលបានការជួយផបជាមខបជងោ៉ាងកក់ផ�ោ េីរាជរោាភិបាល និងនិយ័តករទំាងអស់ ខដល 
បានផដើរតួនាទីោ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការកាត់្រន្យ្ល្រុះពាល់គួរឲ្យកត់សមាាល់ ចំផពាះផសដឋកិច្កម្នុជា 
ជារួម។ វិធានការចាំបាច់ ខដលបានោក់ផចញកនលែងមកផនះ មានដូចជាការ្រនធនូរ្រន្យេនធ ដល់ 
អាជីវកម្ម ផៅក្នុងវិស័យផទសចរណ៍ ការឧ្រត្មភ្វិកា និងផបគឿងឧ្រផភាគ្ររិផភាគ សបមា្រ់បគួសារ
ខដលមានបបាក់ចំណូលទា្រ ការចំណ្យទាក់ទងនឹងវិស័យស៊ខាភិបាល និងគផបមាង្តល់មូលនិធិ
ផោយរាជរោាភិបាល ដូចជាកម្មវិធីសហហិរញ្ញ្រ្បទានបទបទង់សហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យមជាផដើម។ 
គំនិត្តលួចផ្តើមទាំងអស់ផនះបានរួមចំខណក ក្នុងការការពារប្រផទសកម្នុជា និងប្រជាជនរ្រស់ែលែលួន េី្ល 
្រុះពាល់នានា ថនការធាលាក់ច៊ះផសដឋកិច្សាកល។

 តាមរយៈវិធានការណ៍ដ៏ឈាលាសថវរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ផទាះ្រីជាមានការសបមួលដល់
អន៊បាតមួយចំនួន ដូចជាបទនា្រ់ផដើមទ៊ន តបមរូវការផដើមទ៊ន្របម៊ង និងការ�ាក្រង់សងឥណទាន 
ប្រេ័នធធនាគាររក្សាបានភាេរឹងមាំរ្រស់ែលែលួន និង្រនតរួមចំខណក ដល់ផសដឋកិច្ប្រផទស។ ជាមួយនឹង 
ចំនួនគណនី្រផញ្ញើ ជាង ៨,៩លានគណនី និងចំនួនឥណទានជាង ៣,២លានគណនី បទេ្យសកម្ម 
សរ៊្ររ្រស់ប្រេ័នធធនាគារ បានផកើនផ�ើងដល់ប្រមាណ ៣៧,៣ពាន់លានដ៊លាលារអាផមរិក ជាមួយនឹង 
កំផណើនប្រចាំឆ្នាំ ១៥,៧%។ ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា បានរាយការណ៍ថា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ មានធនាគារ 
ពាណិជ្ជចំនួន៥២ ធនាគារឯកផទសចំនួន១៤ សាថា្រ័នទទួលបបាក់្រផញ្ញើចំនួន១៤ បគឹះសាថានមីបករូហិរញ្ញ 
វត្នុចំនួន៧៥ ប្រតិ្រតតិករឥណទានជន្រទចំនួន២៤៦ បក៊មហ៊៊នភតិសន្យាចំនួន១៥ និងបក៊មហ៊៊ន្តល់
ផសវាទូទាត់បបាក់ចំនួន២៤។ 

បរិយាកាសគបតិបត្តិការ ឆ្េំ២០២០ 
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15 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ការេិនិត្យផមើលលទធ្លប្រតិ្រតតិការរ្រស់ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ   

 ផទាះ្រីជាឆ្នាំ២០២០ គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាក្រំ្៊តមួយ ខដលធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា
បានជួ្រប្រទះ ែណៈខដលដំផណើរការប្រតិ្រតតិការមានការប្រឈមែលែះកតី ផយើងេិតជាមានផមាទនភាេ 
ចំផពាះសមិទធ្លហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ផយើង។ ផ្លែើយត្រនឹងភាេមិនបបាកដប្រជាថនផសដឋកិច្ ធនាគារបាន 
កត់បតានូវបបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធគួរឲ្យកត់សមាាល់ បស្រតាមផគាលផ�រ្រស់ែលែលួន ក្នុងអបតា ១៧%  
ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំម៊ន។ ផយើងែំនុំមានកតីផសាមនស្េរីករាយ ខដលសផបមចបានបបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធ
ចំនួន ២៦,៨លានដ៊លាលារអាផមរិក ខដលនាំឲ្យបទេ្យសកម្មរ្រស់ផយើង ផកើនផ�ើងដល់ ១,៣ពាន់លាន
ដ៊លាលារអាផមរិក។ 

លទ្ធផ្តលគបតិបត្តិការ ឆ្េំ២០២០ 
 ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា បានេ្យាករថា ទំហំ្លិត្លសរ៊្ររ្រស់ប្រផទសកម្នុជានឹងផងើ្រផ�ើងវិញ  
ក្នុងអបតា ៤% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បស្រផេលខដលវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នឹងអាចទ្រ់សាកាត់ការរីករាលោលថន
ការ្លែងជំងឺ ផោយផជាគជ័យ ក្នុង្មាសទីមួយថនឆ្នាំ២០២១។ ការេ្យាកររ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
ខដលបានផចញ្្សាយ ផៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាេមា៉ាបករូផសដឋកិច្ និងវិស័យធនាគារឆ្នាំ២០២០ 
ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គឺបស្រផៅនឹងការេ្យាកររ្រស់ធនាគារេិភេផលាក ក្នុងខែដខដលផនាះខដរ។ ផ្រើ 
តាមរបាយការណ៍ផនះ បានឲ្យដឹងថា អតិ្រណ្នឹងស្ិតក្នុងអបតាផបកាម ៣% ខដលធនាគារជាតិ ថន 
កម្នុជា ផជឿជាក់ថា មកេីកតាោស្ិរភាេថនអបតា្រតនូរបបាក់ និងការបគ្រ់បគងរឹងមាំ ថនទ៊ន្របម៊ងរូ្រិយ្រ័ណ្ណ
អនតរជាតិ។ 

 ផយើងមានស៊ទិដឋិនិយមថា ឆ្នាំ២០២១ នឹងកាលាយជាឆ្នាំវិជ្ជមានមួយផទៀត សបមា្រ់ប្រតិ្រតតិការ 
រ្រស់ធនាគារ ផៅក្នុងបេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា។ បស្រតាមខ្នការរយៈផេលមធ្យមរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
បគ៊្រ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បាន្តលួចផ្តើមយ៊ទធសាស្ត្រសត Forward23 + រ្រស់ែលែលួន  
ខដលជួយដល់ការសផបមចចិតត ខ្្កអាជីវកម្ម ផដើម្បីសផបមចផគាលផ�ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ បស្រ 
ផេលខដល្តល់គ៊ណតថមលែ ដល់អតិ្ិជនរ្រស់ែលែលួន។ 

ចក្ខុវិស័យ សគរាប់ឆ្េំ ២០២១  

  ទំហំឥណទានសរ៊្រ បានផកើនផ�ើង ៨៥១លានដ៊លាលារអាផមរិក ផហើយបបាក់្រផញ្ញើសរ៊្រ (រា្រ ់
្រញ្នូលទាំងបបាក់្រផញ្ញើ េីបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ) បានផកើនផ�ើង ១,០៣ពាន់លានដ៊លាលារអាផមរិក ផទាះ្រីជា 
្ររិោកាសផសដឋកិច្មាន្រញ្ជាាប្រឈមក៏ផោយ។ តារាងត៊ល្យការរ្រស់ធនាគារមានកំផណើនលអប្រផសើរ  
ផោយទំហំឥណទានរ្រស់អតិ្ិជនបានផកើនផ�ើង ២១% និងបបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន បានផកើនផ�ើង 
១៦% ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំម៊ន។ ទំហំឥណទានជាបបាក់ផរៀលផៅរក្សាបានលអ ក្នុងកបមិត ១១% ថនទំហ ំ
ឥណទានសរ៊្ររ្រស់ផយើង ខដលអន៊ផលាមតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិឥណទានជាបបាក់ផរៀល។ ទំហំដំផណើរការ 
ថនប្រតិ្រតតិការ បានផកើនផ�ើង ១៥% ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំម៊ន  ផហើយចំនួនអតិ្ិជនរ្រស់ផយើងបានផកើនផ�ើង
ប្រមាណ ១២% ្ងខដរ។ ការចំណ្យប្រតិ្រតដិការ បតរូវបានរក្សាក្នុងកបមិតលអប្រផសើរ ជាមួយនឹង 
អន៊បាតចំណ្យផធៀ្រនឹងចំណូល ក្នុងកបមិត ៣៨%។ 

 បស្រតាមផគាលការណ៍ខណនាំរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទស 
កម្នុជា បានេន្យារផេលជូនអតិ្ិជន ចំផពាះការ�ាក្រង់សងឥណទាន ផដើម្បីជួយសបមាល្រនះនុក 
ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់េួកផគ ក្នុងបគាដ៏លំបាកផនះ។ គួរឲ្យកត់សមាាល់ខដរផនាះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុង 
ប្រផទសកម្នុជា អាចរក្សាបានកំណត់បតា ថនឥណទានមិនដំផណើរការផសះើរផស្មើសូន្យ ក្នុងកបមិត ០,១៥%  
ទា្រជាងអបតាជាមធ្យម ក្នុងវិស័យធនាគារទាំងមូល ខដលមានកបមិត ២,៥០%។ 

 សរ៊្រមក សមិទធ្លប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ មានភាេលអប្រផសើរ ជាមួយនឹង 
្លផលើមូលធន (ROE) ក្នុងអបតា ១៧%។ កបមិតថន្លផលើមូលធនផនះរក្សាបាននូវតំខណងរ្រស ់
ផយើង ក្នុងចំផណ្មធនាគារពាណិជ្ជកំេូល ផៅប្រផទសកម្នុជា ផ្រើគិតផលើបបាក់ចំផណញ ផហើយនឹងស្ិត 
ក្នុងចំផណ្មបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធ ខដលមានភាេរីកចផបមើនែ្ស់្រំ្៊តមួយ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផៅ 
ក្នុងតំ្រន់។ ផយើងែំនុំសូមខ្លែងអំណរគ៊ណោ៉ាងបជាលផប� ចំផពាះអតិ្ិជនរ្រស់ផយើង សបមា្រ់ការ្រនត 
គាំបទរហូតមក និងបក៊មការងារទាំងអស់រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា សបមា្រ់ការ 
លះ្រង់ដ៏សំខាន់ ក្នុងការ្រនត្រផបមើអតិ្ិជនរ្រស់ផយើងឲ្យបានលអប្រផសើរ។ ផយើងែំនុំមានកិតតិយសោ៉ាង 
ធំផធង ខដលធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានឈ្ះពានរងាាន់ «ទីកខនលែងការងារលអ្រំ្៊ត 
ផៅកម្នុជា» ក្នុងឆ្នាំ២០២០។ 



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 16 ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការេិនិត្យផមើលលទធ្លប្រតតិ្រតតិការរ្រស់ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ   

 ផដើម្បីសផបមចបានប្រសិទធភាេថនការចំណ្យ ផយើងនឹងចា្រ់ផ្តើមអន៊វតតគំនិត 
្តលួចផ្តើមផ្្េងគានា ខដលរួម្រញ្នូលកិច្ែិតែំប្រឹងខប្រងរួម េីបគ្រ់អង្គភាេអាជីវកម្ម និង 
អង្គភាេគាំបទអាជីវកម្ម។ ផដើម្បីរក្សាការចំណ្យឥណទាន ផៅជាចំណូល ផយើងមាន 
ផគាល្រំណងរក្សាអន៊បាតគណនីចរនត និងគណនីសន្េំ ក្នុងអបតាប្រមាណ ៥៧%  
ផោយផលើកទឹកចិតត ដល់អតិ្ិជនពាណិជ្ជកម្ម និងសាជីវកម្ម ្រនតប្រតិ្រតតិការគណន ី
រ្រស់េួកផគ ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី។ ផយើងសង្ឃឹឹមផជឿជាក់ ក្នុងការរក្សាអន៊បាត 
ចំណូលផធៀ្រនឹងចំណ្យ ទា្រជាង ៤០% ខដលជាអបតាទា្រ្រំ្៊ត ក្នុងចំផណ្ម 
បក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។ ផយើងក៏នឹង្រនតអន៊វតតគំរូជាក់ខសតង ថន 
ផគាលការណ៍បគ្រ់បគងឥណទានរឹងមាំ ការចំណ្យប្រ៊ងប្រយ័ត្ និងការវិនិផោគ ផៅ 
ផលើការ្រណត�ះ្រណ្តាលសមត្ភាេ្៊រគ្គលិក ជាមួយនឹងផគាល្ំរណងចម្បង ថន្រផងកើន 
្លិតភាេការងារ។

 ធនធានមន៊ស្េ រួមចំខណកផធវែើឲ្យធនាគារ រហូតមានថ្ងៃផនះ ខដលបានកាលាយជា 
ធនាគារឈានម៊ែផគមួយ ផៅក្នុងបេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា ផហើយ្្មីៗផនះបានឈ្ះ 
ពានរងាាន់ «ទីកខនលែងការងារលអ្រំ្៊ត ផៅកម្នុជា» ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ្ ដល់ផោយទស្េនាវដតី 
HR Asia។ ទាំងអស់ផនះផកើតផ�ើង ផោយសារជំផនឿចិតតរ្រស់ផយើង ក្នុងការជំរ៊ញគំនិត 
្តលួចផ្តើមផ្្េងៗ ផដើម្បី្រនតអភិវឌ្ឍ្រ៊គ្គលិករ្រស់ផយើង។ ឆ្នាំ២០២១ នឹងគាះនការខប្រប្រួល 
ផ�ើយ ែណៈខដលផយើងផ�ោតផលើការអន៊វតតយ៊ទធសាស្ត្រសត Forward23+ ផដើម្បីេបងឹង 
ជំនាញ និងសមត្ភាេរ្រស់្រ៊គ្គលិក ជាេិផសសផលើខ្្កធនាគារឌីជី្ល បស្រតាម
ការវិវឌ្ឍថនឧស្សាហកម្មធនាគារ។

 ចកុនុវិស័យថនយ៊ទធសាស្ត្រសត Forward23+ រ្រស់ផយើង គឺផដើម្បីកាលាយជា ធនាគារសាកលឈានម៊ែផគ ខដលផ�ោតផលើសហគមន៍ ផៅកម្នុជា ម៊នឆ្នាំ២០២៤ ផោយផ�ោតផលើការរកបបាក់ចំផណញរយៈផេល 
ខវង។ ចលករថនភាេរីកចផបមើនរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បតរូវបានរួមចំខណកោ៉ាងសំខាន់ ផោយផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល និងគាំបទផោយផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
សាជីវកម្ម និងប្រតិ្រតតិការ។ ចកុនុវិស័យយ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស់ផយើង គឺសំផ�ដល់យ៊ទធសាស្ត្រសតប្រតិ្រតតិការ ខដលបតរូវអន៊វតតផោយអង្គភាេអាជីវកម្ម និងអ្កគាំបទអាជីវកម្មរ្រស់ផយើង។ ចំណុចផ�ោតសំខាន់រយៈផេល 
មធ្យមរ្រស់ផយើង គឺរួមមានបបាក់ចំផណញ ប្រសិទធភាេថនការចំណ្យ ការយកចិតតទ៊កោក់ផលើអតិ្ិជន និងការវិនិផោគផលើធនធានមន៊ស្េ និង្រផច្កវិទ្យា។

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា មាន្រំណងទាញយក្លចំផណញ េីមូលោានបគឹះអាជីវកម្មរ្រស់ែលែលួន ផដើម្បីរក្សាកំណត់បតាបបាក់ចំផណញរ្រស់ែលែលួន ផៅក្នុង្ររិោកាសថន 
ភាេរីកចផបមើនចបម៊ះខ្រ្រ។ សបមា្រ់ឆ្នាំខាងម៊ែ ផយើងបានកំណត់ផគាលផ�ហិរញ្ញវត្នុ ខដលរួមមានកំផណើនប្រចាំឆ្នាំ ១០% សបមា្រ់បបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធ កំផណើនឥណទាន ១៥% និង 
កំផណើនបបាក់្រផញ្ញើ ១២%។ ផហើយធនាគារបានផ្រតជាញាចិតត ក្នុងការរក្សាកបមិតអន៊បាតឥណទានមិនដំផណើរការ ក្នុងអបតាអតិ្ររិមា ០.៥%។ កំផណើនឥណទានជួយជំរ៊ញ េីផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
ពាណិជ្ជកម្ម ែណៈខដលកំផណើនបបាក់្រផញ្ញើនឹង្រំផេញផោយផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល ជាេិផសសខ្្កផសវាកម្មធនាគារជាន់ែ្ស់ Preferred។ ផយើងនឹងផ�ោតផលើបបាក់ចំណូល ផលើកថបមផសវាកម្ម  
េីផសវាកម្មប្រតិ្រតតិការ និងផសវាកម្មខដលទាក់ទងនឹងអបតា្រតនូរបបាក់្ររផទស។ ផយើងរំេឹងសផបមចបាន្លផលើមូលធន ក្នុងអបតាប្រមាណ ១៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ខដលអាចរក្សាតំខណងរ្រស ់
ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ក្នុងចំផណ្មបក៊មហ៊៊ន ខដលសផបមចបានអបតា្លផលើមូលធនែ្ស់្រំ្៊តរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  បគ៊្រ។

ចកុនុវិស័យថនយ៊ទធសាស្ត្រសត

គបាក់ចំទណញ

គបសិទ្ធភាពននការចំណាយ ការអភិវឌ្េឍធនធានមន៊សេស



17 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ការេិនិត្យផមើលលទធ្លប្រតតិ្រតតិការរ្រស់ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ   

 ចា្រ់តាំងេីោក់ឲ្យអន៊វតត ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ បក្រែណឌ្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន 
រ្រស់ផយើង បានជួយ�លាស់្រតនូរឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា កាលាយជា 
សាថា្រ័នខដលយកចិតតទ៊កោក់ែ្ស់ ផលើអតិ្ិជន។ បស្រផេលខដល្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្ម 
អតិ្ិជន គឺជាខ្្កមួយដ៏សំខាន់ ថនវ្រ្បធម៌សាថា្រ័នរ្រស់ផយើង ធនាគារបានកំណត់ 
ផគាលផ� ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផដើម្បីកាលាយជាបក៊មហ៊៊នកំេូលមួយ ថនេិនះនុវាយតថមលែសរ៊្រ  
(NPS) បេមទាំងស្ិតក្នុងតារាងចំណ្ត់ថានាក់ Dow Jones Sustainability Index  

(DJSI) ខដលជាខ្្កមួយ ថនការផ្រតជាញាចិតតរ្រស់ផយើង ក្នុងការផលើកកម្ស់្រទេិផសាធន ៍
ផសវាកម្មអតិ្ិជន ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ 

 ផយើងនឹងវិនិផោគឲ្យបានសមបស្រ ផដើម្បី្រនតគាំបទដល់ប្រតិ្រតតិការធនាគារ 
ឌីជី្លរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផបពាះផយើងយល់ច្បាស់ថា 
ឥរិោ្រ្រ្រស់អតិ្ិជន និងការផធវែើប្រតិ្រតតិការធនាគារ បតរូវបាន�លាស់្រតនូរ ផោយសារ 
ការរាតត្បាតជំងឺ។ អាទិភាេរ្រស់ផយើង ក្នុងការអភិវឌ្ឍ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន (IT) និង 
កម្មវិធីឌីជី្ល នឹងជួយផយើងឲ្យសបម្រែលែលួន ផៅនឹង្ររិ្រទ ្្មី ថនសម័យកាលជំង ឺ
កូវីដ-១៩ និង្តល់្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មកាន់ខតលអប្រផសើរ ចំផពាះផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
និងធនាគារ ដល់អតិ្ិជនដ៏មានតថមលែរ្រស់ផយើង។ 

 ខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសត «Forward23» បាន្រញ្ជាាក់េីការរួមចំខណករ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ចំផពាះចកុនុវិស័យរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផដើម្បីកាលាយជាធនាគារឈានម៊ែផគមួយ ខដល 
ផ�ោតផលើតំ្រន់អាសាាន។ ផគាល្រំណងរួមរ្រស់ផយើង មានភាេច្បាស់លាស់ ក្នុងការកសាងសាថា្រ័នមួយ ប្រក្រផោយនិរនតរភាេ និងសមិទធ្លែ្ស់ ផដើម្បីជួយផលើកកម្ស់ភាេចផបមើនរ្រស់អតិ្ិជន និង 
សង្គមជាតិទាំងមូល។ ក្នុងអំ�នុងផេល្រុ៊នាះនឆ្នាំកនលែងមកផនះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បានកាលាយជាបក៊មហ៊៊នរីកចផបមើនផលឿន្រំ្៊តមួយ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ជាមួយនឹងអបតាកំផណើនរួម
ប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ផៅក្នុងបបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធរ្រស់ែលែលួន ក្នុងកបមិត ៤៥% ផហើយផយើងមានទំន៊កចិតតែ្ស់ថា ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា នឹង្រនតកំណត់បតាគួរឲ្យកត់សមាាល់ ថនកំផណើនដ៏
រឹងមាំ ប្រក្រផោយនិរនតរភាេ។ 

 ជាច៊ងផបកាយ ែំនុំសូមសខមតងការដឹងគ៊ណដ៏បជាលផប� ចំផពាះអតិ្ិជនដ៏ផសាះះស្ម័បគរ្រស់ផយើង បក៊មប្រឹក្សាភិបាល គណៈបគ្រ់បគង និងសហការីទាំងអស់ ចំផពាះការ្រនតគាំបទ និងការផ្រតជាញាចិតតរហូតមក។ 
តាងនាមឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ែំនុំសូមសខមតងការផគារេ និងផកាតសរផសើរដ៏ែ្ង់ែ្ស់ ចំផពាះរាជរោាភិបាលកម្នុជា និងធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ចំផពាះការគាំបទខណនាំោ៉ាងផេញទំហឹង ចា្រ់តាំងេី 
ការផ្រើកដំផណើរការរ្រស់ធនាគារមក។ ជាមួយនឹងទស្េនវិស័យមា៉ាបករូផសដឋកិច្ និងបក្រែណឌ្រទ្រ្បញ្ញតតិដ៏រឹងមាំ ផយើងមានស៊ទិដឋិនិយមោ៉ាងម៊តមាំថា ផយើងនឹងឈានផឆ្ះះផៅម៊ែ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និង្រនតភាេ 
ផជាគជ័យរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ 

ការយកចិត្តទ៊កដាក់ទលើអតិថិិជន បទចចេកវិទេយា និងទិននន័យ

ទ�ក ប៊៊ន យីន 
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ
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ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 20 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម

 ទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បំទពញតគមរូវការដល ់
ពាណិជ្ជកររបស់ធនាគារ ទដាយផ្ត្តល់ជូននូវផ្តលិតផ្តលឥណទាន និងគបាក់បទញ្ញើ គពមទាំង 
ទសវាកម្មគបតិបត្តិការ ទៅដល់សហ៊ុគគាសធ៊នតូច និងមធេយម ក៏ដូចជសហ៊ុគគាសធំៗផ្តងដែដរ។ 

 ផៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ឥណទានសរ៊្ររ្រស់ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម រក្សាបានកំផណើនរឹងមាំ ក្នុងកបមិត  
២០% ផហើយបបាក់្រផញ្ញើបានផកើនផ�ើង ២១% ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំចាស់។ ជាមួយនឹងកំផណើនឥណទានរឹងមាំ 
និងការរួមចំខណកោ៉ាងលអប្រផសើរ េីបបាក់ចំណូលមិនខមនការបបាក់ ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្មទទួល 
បានកំផណើន ថនបបាក់ចំណូលប្រតិ្រតតិការសរ៊្រ រហូតដល់ ១៣%។ អន៊បាតគណនីចរនត/គណនីសន្េំ ក្នុង 
កបមិត ៧៣% គឺជាសញ្ជាា្រញ្ជាាក់េីការបគ្រ់បគងតារាងត៊ល្យការដ៏មានប្រសិទធភាេ ខដលនាំឲ្យមានការចំណ្យ 
្វិកាជារួម ក្នុងកបមិតទា្រ។ គ៊ណភាេបទេ្យសកម្ម រ្រស់ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ផៅខតមានភាេ 
រឹងមាំ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ផោយរក្សាបានកបមិតឥណទានមិនដំផណើរការ បតឹមខត ០,០៨% ្រុ៊ផណ្ះះ ខដលជា 
ទិន្ន័យលអ្រំ្៊តមួយ ក្នុងវិស័យធនាគារ។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម មាន្រ៊គ្គលិកប្រក្រផោយសកាោន៊េលសរ៊្រ ចំនួន ៤៦នាក់  
រួមមានខ្្កទំនាក់ទំនងអតិ្ិជន និងបតួតេិនិត្យឥណទាន។ ជាមួយនឹងការផ�ោតសំខាន់ ផលើការផលើកកម្ស ់
ការផ្ះរចំផណះដឹង និង្រទេិផសាធន៍ បេមទាំងដំផណើរអភិវឌ្ឍន៍អាជីេោ៉ាងច្បាស់លាស់ ផយើងបាន្តល់
ជូនកម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាលផ្្េងៗគានា ផដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ភាេរ្រស់្រ៊គ្គលិក ផៅបគ្រ់កបមិត។ ជាលទធ្ល 
សមត្ភាេរ្រស់្រ៊គ្គលិកមានការរីកចផបមើន គួរឲ្យកត់សមាាល់ ផៅផលើប្រសិទធភាេ និង្លិតភាេការងារ 
ផហើយ្រ៊គ្គលិកខដលមានសានាថដផ្្ើម បតរូវបានដំផ�ើងតំខណង ផៅក្នុងចំផណ្មបក៊មការងារ្ងខដរ។

 ផយើងបាននាំយក្រណ្តាញទំនាក់ទំនងថានាក់តំ្រន់ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ សបមា្រ់្លប្រផោជន៍
ផៅវិញផៅមក រវាងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្៊រី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា និងទី្្សារសំខាន់ៗផ្្េងផទៀត រ្រស់ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផៅក្នុងប្រផទសមា៉ាផ�សី៊ ឥណឌ�ផនស៊ី សិងហ្រ៊រី ផវៀតណ្ម និងថ្។ ជាមួយនឹងបក្រែណឌ
ទំនាក់ទំនងថានាក់តំ្រន់ផនះ ផយើងបាន្រផងកើតនូវគ៊ណតថមលែលអប្រផសើរ្រខន្មផទៀត សបមា្រ់អតិ្ិជនរ្រស់ផយើង  
ផោយសបមួល ដល់ការខសវែងរកធនធាន និងការេបងីកអាជីវកម្ម្លែងប្រផទស សបមា្រ់េួកផគ។

សេវាកម្មហិ៊ុរញ្ញវត្ខុពាណិជ្ជកម្ម

លទ្ធផ្តលហិ៊ុរញ្ញវត្ខុ និងសមិទ្ធផ្តលសំខាន់ៗ កនខុងឆ្េ ំ២០២០

ផេនការ សមេេប់ឆ្េ ំ២០២១

 ជាមួយនឹងមូលោានបគឹះដ៏រឹងមាំ និងសមត្ភាេ្រ៊គ្គលិកដ៏ខាលាំងកាលា ផយើងផជឿជាក់ោ៉ាងម៊តមាំថា ផយើងនឹងទទួលបានលទធ្លលអប្រផសើរ ក្នុងការរក្សាបានគ៊ណភាេបទេ្យសកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ ផទាះ្រីជា 
មានកតាោប្រឈមនានា ផៅក្នុងបស៊ក និងជាសាកលក៏ផោយ ផយើងរំេឹងថា ប្រផទសកម្នុជាផៅខតរក្សាបានកំផណើនផសដឋកិច្លអប្រផសើរ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផោយ្តល់នូវឱកាសអាជីវកម្មកាន់ខតផបចើន សបមា្រ់ 
សហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យម បេមទាំងសហបគាសធំៗ ផៅក្នុងប្រផទស។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផយើងនឹង្រនតផលើកកម្ស់សមត្ភាេបក៊មការងាររ្រស់ផយើង ផដើម្បីផធវែើឲ្យកាន់ខតប្រផសើរផ�ើង នូវផសវាកម្ម្រផបមើអតិ្ិជន ខដលកំេ៊ងផកើនផ�ើងោ៉ាងឆ្្រ់រហ័ស ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ្លិតភាេ 
ជារួម។ ផយើងនឹង្រនតវិនិផោគ ផលើការអភិវឌ្ឍសមត្ភាេនិផោជិត តាមរយៈកម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាល និងទិសផ�ផលើកកម្ស់ជំនាញ្រខន្មផទៀត។

ផ្តលិតផ្តលទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ រួមរាន៖

២០%

%

% %

ឥណ�ន
���កម�ហិរ��វត��
�ណិជ�កម�

���ក់ប��ើ
���កម�ហិរ��វត��
�ណិជ�កម�

���ក់ចំណ�ល
��តិបត�ិ�រសរុប

អនុ�ត
គណនីចរន�/គណនីសន��ំ

ឥណ�ន
មិនដំ�ើរ�រ

២១ ១៣

៧៣ ០.០៨%

���ក
���តពិនិត��
ឥណ�ន

���ក
ទំ�ក់ទំនង
អតិថិជន៤៦

បុគ�លិក
���កម�ហិរ��វត��
�ណិជ�កម�

ឥណ�ន 
ស���ប់ទុនបង�ិល

ឥណ�នវ��រូបន៍ឥណ�ន�ន�លកំណត់ លិខិត��
ពីធ��រ

គណនីចរន�

ផលិតផល 
និង���កម�ហិរ��ប���ន

�ណិជ�កម�����ងៗ

លិខិតឥណ�ន

គណនីប��ើ
�ន�លកំណត់

���កម�ប��រ���ក់គណនីប��ើទុក 
ក��ង��តតិយជន 

គណនី
រូបិយប័ណ�បរ��ស

���កម���តិបត�ិ�រ



21 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ

ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល

 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ភាេនិផោជិត គឺជាអាទិភាេចម្បងមួយ ក្នុងចំផណ្មអាទិភាេផ្្េងៗរ្រស់ផយើង។ តាមរយៈការគាំបទ េីបក៊មការងារអភិវឌ្ឍធនធានមន៊ស្េ ផយើងបានផរៀ្រចំវគ្គសិក្សា និង្រណត�ះ្រណ្តាល 
សរ៊្រចំនួន ៧.៥០០ផមា៉ាង ផោយផជាគជ័យ ផលើការេបងឹងជំនាញ និងសមត្ភាេខ្្កលក់ ផសវាកម្មអតិ្ិជន ការវិភាគឥណទាន ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ វិធាននិងការអន៊វតតច្បា្រ់ពាក់េ័នធ បេមទាំងការយល់ដឹង 
េីប្រេ័នធ និងប្រតិ្រតតិការធនាគារជាផដើម។

 នាយកដា្េនទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុប៊្្គល ្ឺជគ្ឹះយា៉េងសំខាន់ សគរាប់ដំទណើរការអាជីវកម្ម របស ់
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី កនខុងគបទទសកម្ខុជ ដែដលរានប៊្្គលិកគបរាណ៥០% ននចំនួនប៊្្គលិក 
សរ៊បរបស់ធនាគារ។ នាយកដា្េនទនះផ្ត្ដល់ជូននូវផ្តលិតផ្តល និងទសវាកម្មធនាគារដ៏សមេបូរដែបប 
ដល់អតិថិិជន។ នាយកដា្េនទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុប៊្្គល រានអង្គភាពទគកាមចំណុះចំនួន៤ រួមរាននាយកដា្េន 
គ្ប់គ្ងសាខា និងការលក់ នាយកដា្េនទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុអតិថិិជនអាទិភាព (Preferred Banking) 
នាយកដា្េនឥណទានប៊្្គល និងនាយកដា្េនប័ណ្ណឥណទាន (Credit Card)។

ការរាតត្បាត ថនជំងឺកូវីដ-១៩ បាន្រងក 
នូវឧ្រសគ្គប្រឈម ដល់វិស័យធនាគារ  
ខដលផធវែើឲ្យឆ្នាំ២០២០ កាលាយជាឆ្នាំដ៏តានតឹង
មួយ សបមា្រ់ភាេរីកចផបមើន។ ខតផទាះជា 
ោ៉ាងណ្ក៏ផោយ នាយកោានហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល  
សផបមចបាននូវលទធ្លដ៏គា្រ់ប្រផសើរជា 
ផបចើនខ្្ក រួមមានការរក្សាបានអបតាកំផណើន 
ឥណទានជាវិជ្ជមាន និងអាចបគ្រ់បគងបាន 
នូវឥណទានមិនដំផណើរការ ឲ្យស្ិតផៅក្នុង
កបមិតមួយដ៏ទា្រ្រំ្៊ត្ងខដរ។

សេវាកម្មហិ៊ុរញ្ញវត្ខុប៊ ្្គល

សមិទ្ធផ្តលសំខាន់ៗ រួមរាន៖

វិធាន និងយ៊ទធសាស្ត្រសតសំខាន់ៗជាផបចើន នឹងបតរូវបានោក់ឲ្យអន៊វតត ផដើម្បីផលើកកម្ស់ផសវាកម្មអតិ្ិជន និង្រផងកើនសមិទធ្លអាជីវកម្ម។

សគរាប់ឆ្េំ២០២១ ទយើងនឹងទ�ោេតទលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងទគកាម៖

សមិទ្ធផ្តលសំខាន់ៗ កនខុងឆ្េ ំ២០២០ 

ផេនការ សមេេប់ឆ្េ ំ២០២១

ឥណ�ន
�ើន�ើង ៦,២% 
�ៀបនឹង���ំ២០១៩

�ក់ឲ��ដំ�ើរ�រ���កម� 
Cambodia Shared Switch (CSS) 

�មួយនឹងអត����ជន៍ល�ៗ 
ដល់អតិថិជន

ស���លដល់អតិថិជន 
អំឡ�ង��លដ៏លំ�ក��ះ 
�យផ�ល់ជូន និងព��ីក

��ល���បង់សងឥណ�ន

រក��គុណ�ព��ព��សកម� 
�មួយនឹងអ���ឥណ�នមិន

ដំ�ើរ�រ ក��ងក��ិត�ប

��លម���ព័ន� និងដំ�ើរ�រ 
�ើម��ី��ើឲ�����ើរ�ើង 

នូវបទពិ�ធន៍���កម�អតិថិជន

��លម� និង��ើទំ�ើបកម� 
��ចំនួន ៤ទី�ំង 
�ក��ង�ជ�នីភ�ំ��ញ

�ក់ដំ�ើរ�រ���កម�ធ��រ
ចល័ត �ើទូរសព��� �ើម��ី

�ក់�ញអតិថិជន�ន់����ើន 
និង��ើឲ�����ើរ�ើង 

នូវ���កម�ប��ើអតិថិជន

បន���លម� និង��ើទំ�ើបកម��� 
�ើម��ី��ើឲ�����ើរ�ើងនូវ�រ

រក����រ�����ះ និងកិត�ិ�មរបស់
ធ��រ សុី�យអិមប៊� ភីអិលសុី។

���ត�ើ�រ��លម����កម�ប��ើ
អតិថិជន �មួយនឹងកម�វ�ធី�ំ��

មួយចំនួន �ើម��ីឲ��អតិថិជន��ញចិត� 
និងសរ�ើរ���ំ ពី���កម�

របស់ធ��រ

បន�ជំរុញឥណ�នអតិថិជន 
និងប័ណ�ឥណ�ន

បន���លម� និងអភិវឌ��ជំ�ញ
បំ��ញ�រ�ររបស់បុគ�លិក



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 22 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ 

 ទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុសាជីវកម្ម ទសវាគបតិបត្តិការ និងគ្ឹះសា្េនហិ៊ុរញ្ញវត្ខុ ទទួលបន្ខុក 
ទលើការទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ ជមួយនឹងអតិថិិជន ជគបទភទគក៊មហ៊ុ៊៊ន ដែដលរួមរាន 
គក៊មហ៊ុ៊៊នកនខុងគស៊ក និងគក៊មហ៊ុ៊៊នថ្េក់តំបន់គ្ឹះសា្េនហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ គពមទាំងគក៊មហ៊ុ៊៊នសាកល  
របស់ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្៊ប ដែដលកំព៊ងដំទណើរការអាជីវកម្ម កនខុងគបទទសកម្ខុជ។ វិសាលភាព 
នននាយកដា្េនទនះ ្ឺរួមរានការដែសីងរកចំណូល ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុពាណិជ្ជកម្ម ការគ្ប់គ្ង 
សាច់គបាក់ ទសវាកម្មគបតិបត្តិការ និងភាពនចនគបឌ្ិតផ្តលិតផ្តលជទដើម។

សេវាកម្មហិ៊ុរញ្ញវត្ខុសាជីវកម្ម សេវាបេតិបត្តកិារ និងគេះឹស្ាេនហិ៊ុរញ្ញវត្ខុ

 ផៅធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា នាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម និងផសវាប្រតិ្រតតិការ បាន្រនតសផបមចផជាគជ័យ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២០។ បបាក់ចំណូល េីការបបាក់ បានផកើនផ�ើង  
៦% និងកថបមផជើងសា បានផកើនផ�ើង ១៥% ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំចាស់ ជាមួយនឹងឥណទានមិនដំផណើរការ ក្នុងកបមិតសូន្យ ផហើយអន៊បាតគណនីសន្េំ និងគណនីចរនត មានចំនួន ៧២%។ សមិទធ្លផនះបាន 
ផកើតផ�ើង តាមរយៈការរួម្រញ្នូលគានា និងការ្រផងកើនភាេថច្ប្រឌិត ផលើគ៊ណភាេ និងប្រផភទ្លិត្ល បេមទាំងការចា្រ់យកនូវបក៊មអតិ្ិជន ក្នុងវិស័យ្្មីៗ។

 បក៊មការងាររ្រស់ផយើងបានប្រឹងខប្រង្រំផេញការងារ ឲ្យអស់លទធភាេ ផដើម្បីខសវែងយល់េីការវិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងយ៊ទធសាស្ត្រសតអភិវឌ្ឍន៍រ្រស់អតិ្ិជន ឲ្យកាន់ខតស៊ីជផបរៅ ផលើសេីការ្រផបមើជូនផសវាកម្ម និង 
្លិត្ល តាមទមាលា្រ់ចាស់។ បក៊មការងាររ្រស់ផយើង បានែិតែំទាញប្រផោជន៍ េី្រណ្តាញថានាក់តំ្រន់ដ៏រឹងមាំ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ខដលអតិ្ិជនរ្រស់ផយើងអាចទទួលបាន្លិត្ល និងផសវាកម្មដ៏លអ 
ប្រផសើរ្រំ្៊ត ផៅបគ្រ់ទីកខនលែង ខដលេួកផគប្រក្រអាជីវកម្ម ក្នុងតំ្រន់អាសាាន។

 ខ្្កបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ គឺជាអង្គភាេអាជីវកម្ម្្មីមួយ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា បស្រផៅនឹងភាេចាំបាច់ និងកំផណើន ថនបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ ផៅប្រផទសកម្នុជា រួមទាំងបគឹះសាថានមីបករូ
ហិរញ្ញវត្នុ្ងខដរ។ វិសាលភាេ ថនការងារចម្បងរ្រស់អង្គភាេផនះ គឺ្តល់ជូននូវសាច់បបាក់ និងមូលនិធិ ផៅដល់បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុនានា ផៅក្នុងប្រផទស។ 

សេចក្តសីង្េប កនខុងឆ្េ ំ២០២០

 រាជរោាភិបាល បានោក់ផចញវិធានការចាំបាច់ ផដើម្បីទ្រ់សាកាត់្ល្រុះពាល់អវិជ្ជមាននានា ្រណ្តាលមកេីការប្រកួតប្រខជងែ្ស់ ផៅក្នុងតំ្រន់ ការបាត់្រង់ផោយខ្្ក រ្រស់ប្រេ័នធអន៊ផបគាះេនធ EBA ក៏ដូចជា 
ការ្យច៊ះ ថនវិស័យផទសចរណ៍ និងការរាតត្បាត ថនជំងឺកូវីដ-១៩។ វិធានការទាំងអស់ផនាះ គឺរួមមានការេបងឹង្លិតភាេ ការ្រនធនូរ្រន្យេនធ និងការវិនិផោគ ផលើផហោារចនាសម្័នធសាធារណៈ។

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា នឹង្រនតតួនាទីរ្រស់ែលែលួន ក្នុងការ្រំផេញតបមរូវការអតិ្ិជន ខដល្រនតភាេរីកចផបមើនរ្រស់េួកផគ។ ផយើងនឹង្រផងកើនភាេថច្ប្រឌិត ផដើម្បីបស្រតាមតបមរូវការ ក្នុងវិស័យ 
ធនាគារសម័យទំផនើ្រ ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងសនតិស៊ែ្រផច្កវិទ្យា។ ជាមួយគានាផនះ ការផ្រតជាញាចិតតចម្បងរ្រស់ផយើង គឺ្រនតប្រកាន់ខាា្រ់នូវការ្តល់ផសវាកម្មធនាគារ ផោយប្រ៊ងប្រយ័ត្ ខដលអន៊ផលាមតាមច្បា្រ់ 
និង្រទ្រ្បញ្ញតតិ រ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា និងសតង់ោរអនតរជាតិ។

ទសេសនវិស័យ កនខុងឆ្េ ំ២០២១

%
ក����ើង�

���ក់ចំណ�ល 
ពី�រ���ក់

%៦ ១៥ ឥណ�ន
មិនដំ�ើរ�រ០ %៧២ អនុ�តគណនីសន��ំ 

និងគណនីចរន� 



23 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ

ធនធានសាជីវកម្ម

ការអភិវឌ្េឍធនធានមន៊សេស 
និងទេពកោសលេយ

ផយើងផេញចិតតជាមួយការអភិវឌ្ឍផទេផកាសល្យ ផយើង្តល់តថមលែដល់្រ៊គ្គលិកបគ្រ់រូ្រ 
ខដលរួមចំខណកជួយគាំបទធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី រហូតដល់មានថ្ងៃផនះ 

 ផយើងខតងខតែិតែំទាក់ទាញ រក្សា និង្រណត�ះសមត្ភាេ្រ៊គ្គលិករ្រស់ផយើង ផដើម្បីឲ្យ 
េួកគាត់បានផបតៀមែលែលួនរួចជាផបសច សបមា្រ់អនាគតរ្រស់េួកគាត់។ ជាការេិតណ្ស់ ផយើង 
ក៏្តល់ឲ្យេួកគាត់ នូវឱកាសផៅខាងក្នុង ឬ្លែងនាយកោាន ទាំងផៅក្នុងបស៊ក និងថានាក់តំ្រន ់
្ងខដរ។ ផយើង្តល់ឱកាសដល់និផោជិត ក្នុងការ្រងាាញសមត្ភាេ ផៅតាមបក្រែណឌ និង 
យនតការ ខដលមានប្រសិទធភាេផ្្េងៗ ផដើម្បីធានាដល់ការ្រផងកើនចំផណះដឹង ការ្រខន្ម 
គ៊ណតថមលែ ភាេថច្ប្រឌិត និងការខចករំខលក ថនការអន៊វតតការងារលអៗរ្រស់េួកផគ។ ដូផច្ះ 
និផោជិតរ្រស់ផយើង អាចកសាងចំណុចខាលាំងរ្រស់េួកផគ ផដើម្បីនាំយកគ៊ណប្រផោជន៍លអ 
្រំ្៊ត ក្នុងការរក្សាភាេរឹងមាំរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ការប្រកួតប្រខជងដ៏យូរអខងវែង ផៅក្នុង 
ទី្្សារប្រផទសកម្នុជា។

បណ្តះទទពទកាសលេយ

 ផយើងែិតែំ្រំផេញការងារ ផដើម្បីធានាថា ការភាា្រ់ទំនាក់ទំនងនិផោជិត និងការ្រំផេញ 
ការងារជាបក៊ម គឺស្ិតក្នុងកបមិតែ្ស់្រំ្៊តមួយ។ ផយើងបានផរៀ្រចំកិច្ប្រជ៊ំ្រងាាញលទធ្ល 
ការងារប្រចាំឆ្នាំ (Town Hall) និងបបារេធផធវែើកម្មវិធីមួយចំនួន រួមមានវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាលខចក 
រំខលកយ៊ទធសាស្ត្រសតភាេជាអ្កដឹកនាំ កម្មវិធីជួ្រជ៊ំជាមួយ្រ៊គ្គលិកថ ង្ៃអងាារ កម្មវិធីកសាងភាេ 
ជាបក៊មការងារ និងកម្មវិធីជួ្រជ៊ំ្រ៊គ្គលិកទូទាំងធនាគារជាផដើម។ ជាផរៀងរាល់ឆ្នាំ ផយើងក៏បាន 
ផរៀ្រចំកម្មវិធីសះង់មតិការ្រំផេញការងារថ្ះក្នុង ផដើម្បីអន៊ញ្ជាាតឲ្យ្រ៊គ្គលិករ្រស់ផយើង ខចករំខលក 
សំផ�ងរ្រស់េួកផគ ផោយជំរ៊ញឲ្យសាថា្រ័នទាំងមូល កាន់ខតប្រផសើរមួយកបមិតផទៀត។ ផយើង 
្រណត�ះ្្ត់គំនិត ថនវ្រ្បធម៌ផ្រើកជំហរ ផដើម្បីនាំយកភាេរីកចផបមើន និងភាេប្រផសើរផ�ើង ក្នុង 
សាថា្រ័នការងារ។ ផយើងផជឿជាក់ថា និផោជិត ខដលមានការភាា្រ់ទំនាក់ទំនងលអ គឺជា្រ៊គ្គលិក  
ខដលប្រក្រផោយ្លិតភាេផ្្ើម្ងខដរ។

 ផយើងមានប្រេ័នធបគ្់របគងការអន៊វតតការងារដ៏រឹងមាំ ខដលកំណត់ផោយសូចនាករ 
អន៊វតតន៍ការងារ (KPI)។ ផយើងធានាថា សូចនាករអន៊វតតន៍ការងារ គឺបស្រផៅតាមផគាលផ� 
អាជីវកម្ម និងទិសផ�រ្រស់ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។ សូចនាករអន៊វតតន៍ការងារ តបមរូវឲ្យមាន 
សមាសធាត៊ប្រតិ្រតតិតាម (Compliance) និងអភិបាលកិច្ (Governance) ខដល្្សារ 
ភាា្រ់ភាេសមាមាបតគានា រវាងលទធ្លការងារ និងបបាក់រងាាន់។ ផប�េីសូចនាករអន៊វតតន ៍
ការងារ ផយើងផលើកកម្ស់វ្រ្បធម៌ ថនការ្រនតសផបមចសមិទធ្ល ផៅក្នុងសាថា្រ័ន ផដើម្បីធានាថា  
និផោជិតរ្រស់ផយើង គឺស្ិតក្នុងលកុែណឌលអប្រផសើរ និងអាចទទួលបានការផលើកទឹកចិតត 
ផទៀងទាត់ ខដលជួយឲ្យេួកផគអាចសផបមចបានលទធ្លការងារកាន់ខតលអប្រផសើរ។

 គ៊ណតថមលែ និងវ្្របធម៌ស្នូលរ្រស់ផយើង បតរូវបានចូលរួមអន៊វតតទាំងអស់គានា ផដើម្បីផលើក 
តផមកើងឥរិោ្រទលអទាំង៣ «្រំផេញភារកិច្ផលើសេីការរំេឹងទ៊ក ផដើម្បី្រំផេញចិតតអតិ្ិជន /  
ភាា្រ់ទំនាក់ទំនងផោយផ្រើកចំហរ និងផធវែើការរួមគានា / ផគារេ និងខតងខតជួយគាំបទគានាផៅវិញ 
ផៅមក»។ ផគាលការណ៍ខណនាំផនះ អាចជួយឲ្យ្រ៊គ្គលិកផយើង ប្រក្រការងារកាន់ខតមាន 
ប្រសិទធភាេ ទាំងជាមួយបក៊មការងារ ក្នុងបស៊ក និងថានាក់តំ្រន់។ ផដើម្បីជំរ៊ញ នូវការប្រកាន់ខាា្់រ 
វ្្របធម៌រ្រស់បក៊មហ៊៊ន ផយើងបានខតងតាំង អ្កគាំបទអាជីវកម្ម និងអ្កដឹកនាំផប�្លែនូវការ ផៅ 
តាមអង្គភាេជីវកម្មផ្្េងៗគានា ផដើម្បីផលើកទឹកចិតត ដល់្រ៊គ្គលិក ក្នុងការអន៊វតតឥរិោ្រទលអទាំង 
៣ ផហើយសាយភាយវ្រ្បធម៌លអប្រថេផនះ ក្នុងនាមជាអ្កគំរូលអផៅដល់្៊រគ្គលិកដថទផទៀត។

 នាយកដា្េនធនធានសាជីវកម្ម ទទួលបន្ខុកដែផ្តនកធនធានមន៊សេស រដ្ឋបាល និងការគ្ប់គ្ងគទពេយសមេបត្តិ គពមទាំង 
ដំទណើរការយ៊ទ្ធសាសស្តលទ្ធកម្ម។ តួនាទីសំខាន់របស់ដែផ្តនកធនធានមន៊សេស ្ឺរួមរានការទគជើសទរើសប៊្្គលិកសកាោេន៊ពល /  
ការអភិវឌ្េឍសា្េប័ន និងការទធីើដែផ្តនការប៊្្គលិករបស់អង្គភាព / ការ្ិត្ូរពីគបាក់រង្េន់ និងការគ្ប់គ្ងការអន៊វត្ត 
ការងរ / ការសិកេសា និងការអភិវឌ្េឍទទពទកាសលេយ / ការកសាងកិត្តិនាមសា្េប័ន និងការចូលរួមរបស់ប៊្្គលិកកនខុងសា្េប័ន។
ដែផ្តនករដ្ឋបាល និងគ្ប់គ្ងគទពេយសមេបត្តិ គពមទាំងដំទណើរការលទ្ធកម្មយ៊ទ្ធសាសស្ត ចាត់ដែចងការងររដ្ឋបាលទូទៅ 
ការទរៀបចំ្ទគរាង និងការដែថិរកេសាគទពេយសមេបត្តិគក៊មហ៊ុ៊៊ន រួមទាំងដំទណើរការលទ្ធកម្ម / ទដញនថិលៃ និងសន្តិស៊ខ។

ធនធានសាជីវកម្ម 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ្ឺជទីកដែនលៃង

ភា្េប់ទំនាក់ទំនងនិទយាជិត

រានសរារាគតគា្េ រវាង 

លទ្ធផ្តលការងរ និងគបាក់រង្េន់

ទលើកកម្ស់វបេបធម៌  

របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 24 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
ហិរញ្ញវត្នុ

 ក្នុងការផរៀ្រចំគណផនយ្យហិរញ្ញវត្នុ ផយើងធានាថា រាល់ដំផណើរការគណផនយ្យ មានភាេច្បាស់លាស់ តមាលាភាេ និងមានការរក្សាទ៊កោ៉ាងបតឹមបតរូវ។ ផយើងក៏ធានាការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិបគ្រ់ផេល្ង 
ខដរ នូវរាល់របាយការណ៍ ខដលតបមរូវផោយ្រទ្រ្បញ្ញតតិ រ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ក៏ដូចជាការប្រកាសេនធ ជូននាយកោានេនធោរ និងផរៀ្រចំរបាយការណ៍ោ៉ាងបតឹមបតរូវ និងទាន់ផេលផវលា សបមា្រ់បក៊មហ៊៊នផម 
និងគណៈបគ្រ់បគង្ងខដរ។

 នាយកដា្េនហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ រានតួនាទីទរៀបចំ និងអន៊វត្តទគាលការណ៍ និងនីតិវិធី្ណទនយេយ ទដើមេបីឲ្េយគសបតាម 
្ំរូស្តង់ដារ្ណទនយេយកម្ខុជ និងបទបេបញ្ញតិ្ត ដែដលបានទរៀបចំ ទដាយធនាគារជតិ ននកម្ខុជ។ នាយកដា្េនទនះ  
ក៏ទដើរតួនាទីគ្ប់គ្ងរបាយការណ៍ និងការវិភា្លទ្ធផ្តលហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ ជូនគ្ប់អង្គភាពអាជីវកម្មផ្តងដែដរ។

ហិ៊ុរញ្ញវត្ខុ

 ការអន៊វតតសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុអនតរជាតិ ថនកម្នុជា (Cambodia International  

Financial Reporting Standard) គឺជា្រញ្ជាាប្រឈមមួយ ក្នុងការ្រិទ្រញ្ជីគណនីសវនកម្ម សបមា្រ ់
ឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ២០១៩។ ខ្អកផលើការគាំបទ និងបក៊មជំនាញ្រផច្កផទស រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផយើង 
បានែិតែំប្រឹងខប្រងោ៉ាងខាលាំង ក្នុងការ្រំផេញការងារជាមួយនឹងសវនករខាងផប� ផដើម្បីសផបមចបាន 
គណនីសវនកម្ម ផដើម្បីោក់ជូនធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ទាន់ផេលផវលា។

 ក្នុងផដើមឆ្នាំ២០២០ ជាខ្្កមួយថនវធិានការ្រនធនូរ្រន្យ ផលើ្រទ្រ្បញ្ញតតិរ្រស់រាជរោាភិបាល ធនាគារ 
ជាតិ ថនកម្នុជា បានោក់ឲ្យអន៊វតតវិធានការ ផដើម្បីផលើកសះលួយវិស័យហិរញ្ញវត្នុ ផោយ្រផងកើតនូវប្រកាស្្ម ី
មួយ ផលើការកាត់្រន្យអបតាបបាក់្របម៊ងកាតេវែកិច្ ថនបបាក់្រផញ្ញើ មកបតឹម ៧ភាគរយ បេមទាំងេន្យារ 
ផេលការតបមរូវបទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផស៊ើផវសិន (Conservation Capital Buffer) ខដលបាន្រនាា្រ 
អន៊បាតសធនភាេ។ ផយើងបានអន៊វតតតាមការ�លាស់្រតនូរទាំងផនះ ផដើម្បីសបមួលដល់កំផណើនអាជីវកម្ម
ស្នូល្ងខដរ។

 ប្រកាស្្មី សបមា្រ់េនធផលើបបាក់ចំផណញរ្រស់បក៊មហ៊៊ន បតរូវបានោក់ឲ្យអន៊វតត ខដលជាកតាោ 
ប្រឈមមួយ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងការអន៊វតតផសចកតីខណនាំ្្មីផនះ។ ផយើងបានផធវែើការជាមួយនឹង 
បក៊មអ្កជំនាញខ្្កេនធ រ្រស់សមាគមធនាគារ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា (Association of Banks in 

Cambodia) ផដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអគ្គនាយកោានេនធោរ ផលើផសចកតីខណនាំអំេីការ្រង់េនធ 
សបមា្រ់ការប្រកាសេនធ បស្រតាមការអន៊វតត CIFRS ។

 ផយើងបានោក់ឲ្យអន៊វតតនូវ CIMB Group Reporting Framework ផដើម្បីធានានូវប្រេ័នធ 
អភិបាលកិច្ និងការបគ្់របគងបតឹមបតរូវបគ្់របគាន់ សបមា្រ់ការអន៊វតត ផដើម្បី្រងាការ និងកាត់្រន្យ 
ហានិភ័យរបាយការណ៍។

 ផទាះ្រីជាមានការរាតត្បាត ថនជំងឺកូវីដ-១៩ ផយើងបានផបាះ្្សាយនូវ្រំណុល្រនាា្រ់្រន្េំ្រខន្ម 
ចំនួន ១៥លានដ៊លាលារអាផមរិក ជាផដើមទ៊នថានាក់ទី២ ផដើម្បី្រំផេញតបមរូវការ្រទ្រ្បញ្ញតតិផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមា  
និង្រទ្រ្បញ្ញតតិបទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផស៊ើផវសិន ក៏ដូចជាផដើម្បីគាំបទកំផណើនអាជីវកម្មស្នូលរ្រស់ធនាគារ 
ក្នុងឆ្នាំ២០២០។

 បស្រតាមខ្នការអាជីវកម្មរយៈផេល ៤ឆ្នាំរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម គឺ Forward23+ ផយើងបានផធវែើការ 
ោ៉ាងជិតស្ិទធ ជាមួយនឹងអ្កជំនាញរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ សបមា្រ់គផបមាង្តលួចផ្តើមមួយចំនួនរ្រស ់
ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី និងការេ្យាករហិរញ្ញវត្នុ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២១-២០២៤។ ខ្នការ 
ទាំងផនះបតរូវបានអន៊វតត ផៅទូទាំងអង្គភាេអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាអង្គភាេគាំបទអាជីវកម្ម ក្នុងរយៈផេល 
៤ឆ្នាំ (២០២១-២០២៤) ក្នុងផគាល្រំណងកាលាយជាធនាគារសហគមន៍សាកលឈានម៊ែផគមួយ ក្នុង 
ប្រផទសកម្នុជា ផ្រើគិតផលើទំហំបបាក់ចំផណញ។

 ការខកសបមួល នូវការអន៊វតត CIFRS ទាំងខ្្កបក្រែណឌ (Framework) និងគំរូហិរញ្ញវត្នុ  
(Financial Modeling) រហូតដល់ការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ នូវផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីរ្រស់ធនាគារ 
នឹងផៅខតជាចំណុចផ�ោតចម្បងសំខាន់ សបមា្រ់បក៊មការងារហិរញ្ញវត្នុ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផដើម្បីធានានូវ 
ការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងបស្រតាមការអន៊វតតរបាយការណ៍រ្រស់ស៊ីអាយអិម្ី៊រ បគ៊្រ។ បក៊ម 
ការងារហិរញ្ញវត្នុ នឹង្រនតផធវែើការ ជាមួយនឹងបក៊មការងារ្រផច្កផទសេ័ត៌មាន និងបក៊មការងារហិរញ្ញវត្នុ  
រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផដើម្បីអន៊វតតការ�លាស់្រតនូរថនតារាងគណនី ផៅក្នុងប្រេ័នធគណនី និងខកលមអ 
ប្រេ័នធបគ្រ់បគងេ័ត៌មានរ្រស់ធនាគារ (management information system) ផដើម្បីគាំបទ 
របាយការណ៍្រទ្រ្បញ្ញតតិ្រខន្ម្្មីៗ ្រនាា្រ់េីការអន៊វតត CIFRS។

 ការប្រកាសេនធតាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក (E-Filling) នឹង្រនតជាឧ្រសគ្គប្រឈមមួយផទៀត សបមា្រ់ 
ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងការអន៊វតតផសចកតីខណនាំ្្មី ជាមួយនឹងភាគីថដគូរ្រស់ធនាគារ ដំផណើរការថ្ះក្នុង ផៅ 
បគ្រ់នាយកោាន/អង្គភាេ ការប្រកាសេនធ។ល។ ផយើងនឹង្រនតផធវែើការជាមួយនឹងបក៊មអ្កជំនាញខ្្ក 
េនធរ្រស់សមាគមធនាគារ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអគ្គនាយកោានេនធោរ 
ផដើម្បីធានាថា ធនាគារបានអន៊ផលាមតាមការតបមរូវខ្្កឯកសារេនធ តាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក។

 ការបគ្រ់បគងផដើមទ៊ននឹងផៅខតជាចំណុចផ�ោតសំខាន់រ្រស់ផយើង ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ជាមួយនឹង 
ការអន៊វតតបទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផស៊ើផវសិន (Regulatory Conservation Capital Buffer) និងបទនា្រ ់
ផដើមទ៊នផខានផធើស៊ីឃលែីែល (Countercyclical Capital Buffer)។ ផយើងនឹងផរៀ្រចំខ្នការ ក្នុង 
ការេិនិត្យផដើមទ៊ន្រខន្ម ទាំងថានាក់ទី១ និងទី២ ផដើម្បី្រំផេញតបមរូវការ្រទ្រ្បញ្ញតតិផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមា ក៏
ដូចជាផដើម្បីគាំបទកំផណើនអាជីវកម្មស្នូលរ្រស់ធនាគារ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងឆ្នាំ្រនត្រនាា្រ់។

 យ៊ទធសាស្ត្រសត Forward23+ ខដលបាន្រផងកើតផ�ើង នឹងបតរូវ្រនតតាមោន បតួតេិនិត្យ និង 
រាយការណ៍ ផៅក្នុង Cambodia Business Review Committee សបមា្រ់បគ្រ់គផបមាងនីមួយៗ 
ផហើយផគាលផ�ហិរញ្ញវត្នុគនលែឹះនឹងផ�ោតសំខាន់ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២១ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ ផយើងនឹង្រនត 
ផធវែើការោ៉ាងជិតស្ិទធ ជាមួយស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ សបមា្រ់ការខណនាំ ការគាំបទ ក៏ដូចជាធានានូវការ 
សផបមចបាននូវគផបមាងនានា។

សមិទ្ធផ្តលសំខាន់ៗ សមេេប់ឆ្េ ំ២០២០ ផេនការ សមេេប់ឆ្េ ំ២០២១

ទយើងបានទបាះផ្តេសាយនូវ 
បំណុលបនា្េប់បនេសំបដែន្មចំនួន

រយៈទពល ៤ឆ្េំ (២០២១-២០២៤) ក្នុងផគាល្រំណង 
កាលាយជាធនាគារសហគមន៍សាកលឈានម៊ែផគមួយ  
ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផ្រើគិតផលើទហំ៊ុំគបាក់ចំទណញ

១៥�ន
ដ៊លាលារអាផមរិក



25 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ

ប្រតិ្រតតិតាម

 សបមា្រ់បតួតេិនិត្យផលើការប្រតិ្រតតិតាម នាយកោានផនះបានផធវែើការបតួតេិនិត្យ ដល់ទីកខនលែង និងវាយតថមលែ អំេីប្រសិទធភាេថនការផធវែើផតសតែលែលួនឯង ផលើ្រទ្រ្បញ្ញតតិនានា ផដើម្បីធានាថា រាល់ដំផណើរការ និង 
នីតិវិធីពាក់េ័នធទាំងឡាយ បតរូវបានអន៊ផលាមតាមច្បា្រ់ ្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងផសចកតីខណនាំផ្្េងៗ ខដលពាក់េ័នធ។ មិនខត្រុ៊ផណ្ះះ នាយកោានផនះចូលរួមោ៉ាងសកម្ម ជាមួយនឹងភាគីពាក់េ័នធផ្្េងៗ ផដើម្បីធានាថា
ធនាគារបានអន៊វតតបគ្រ់បគាន់ នូវកាតេវែកិច្រ្រស់ធនាគារ ចំផពាះ្រទ្រ្បញ្ញតតិផ្្េងៗ ដូចជាច្បា្រ់សតីេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម (AML/CFT) ច្បា្រ់សតីេីការប្រឆ្ំងហិរញ្ញ្រ្បទានការ 
ជួញដូរអាវ៊ធ (AFP) ច្បា្រ់សតីេីបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ និងធនាគារ ្រទ្រ្បញ្ញតតិសតីេីការប្រតិ្រតតិតាមេនធគណនី្ររផទសរ្រស់សហរដឋអាផមរិក (FATCA) និង្រទ្រ្បញ្ញតតិដថទផទៀត។

 នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម បាន្រំផេញការងារផោយឯករាជ្យ និងរាយការណ៍ផោយ�ាល់ ផៅកាន់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ខដលជាអ្កេិនិត្យផមើល និងអន៊ម័តខ្នការការងារប្រតិ្រតតិតាមប្រចាំឆ្នាំ ខដល 
ផស្ើស៊ំផោយនាយកោានប្រតិ្រតតិតាម។ ខ្អកផលើផគាលនផោបាយ ថនការអន៊វតតការប្រតិ្រតតិតាម នាយកោានផនះបតរូវអន៊វតតតាមផគាលការណ៍ និងនីតិវិធី សបមា្រ់ការប្រតិ្រតតិតាម និងផគាលការណ៍ និង 
នីតិវិធី សតីេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្មរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ខដលបតរូវបានអន៊ម័តផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ ជាមួយគានាផនះ នាយកោានផនះក៏បានសហការ 
ជាមួយនឹងនាយកោានដថទផទៀត ផដើម្បី្រផងកើតផគាលការណ៍ខណនាំ និងបកមសីលធម៌វិជាាជីវៈផ្្េងៗ រួមមានផគាលការណ៍ខណនាំ អំេីការផ្រើកគណនីធនាគារ ផគាលការណ៍ខណនាំ អំេីការបតួតេិនិត្យប្រតិ្រតតិការ  
ខដលមានសញ្ជាាប្រ៊ងប្រយ័ត្ បកមសីលធម៌ថនការលក់្លិត្ល និងផសវាកម្ម ។ល។

 នាយកដា្េនគបតិបត្តិតាម ទទួលបន្ខុក កនខុងការធានាថ គ្ប់នាយកដា្េន ក៏ដូចជប៊្្គលិកទាំងអស់  
ទ�កនខុងធនាគារ ដឹងអំពីកាតពីកិចចេ និងផ្តលប៉ះពាល់នានា ននបទបេបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ តួនាទីចមេបង 
របស់នាយកដា្េនទនះ ្ឺរួមរានការគតរួតពិនិតេយ និងផ្ត្តល់ទយាបល់ ដល់ដែផ្តនកអាជីវកម្ម និងដែផ្តនកគាំគទ 
អាជីវកម្ម ទដើមេបីធានាការអន៊វត្តអន៊ទ�មទៅតាមចេបាប់ បទបេបញ្ញត្តិ និងទសចក្តីដែណនាំទផ្តេសងៗ 
របស់ធនាគារ។ 

បេតិបត្តតិាម

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម សផបមចបានការបតួតេិនិត្យដល់ទីកខនលែង ចំនួន ១១ការិោល័យ និងការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ ចំផពាះ្រទ្រ្បញ្ញតតិ ខដលកំេ៊ងអន៊វតតនានា ចំនួន ១០ការិោល័យ។ 
នាយកោានផនះក៏បានផរៀ្រចំកម្មវិធីេិនិត្យផមើលប្រតិ្រតតិការ និងតាមោនដំផណើរការអតិ្ិជន្ងខដរ។ 

 កម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាលចំផណះដឹង និងជំនាញ គឺជាខ្្កផ�ោតសំខាន់គនលែឹះមួយ សបមា្រ់នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម។ បគ្រ់និផោជិត ខដលផទើ្រចូល្រផបមើការងារ្្មីទាំងអស់ តបមរូវឲ្យចូលរួមវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល
ក្នុងអំ�នុងផេល្រីខែ គិតចា្រ់េីថ្ងៃចូល្រផបមើការងារ ផៅធនាគារ ផហើយនិផោជិត ខដលបាន្រផបមើការងារបសា្រ់ តបមរូវឲ្យចូលផរៀនវគ្គសិក្សា តាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក អំេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម្ងខដរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម បានផរៀ្រចំវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាលសរ៊្រ ចំនួន១៦ផលើក ខដលមានការចូលរួម េីនិផោជិត ចំនួន ២៩០នាក់។

សមិទ្ធផ្តល កនខុងឆ្េ ំ២០២០

 នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម នឹងផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងនីតិវិធី ផលើការបតួតេិនិត្យការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម បស្រតាមច្បា្រ់្្មីសតីេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម និងច្បា្រ់សតីេីការប្រឆ្ំងហិរញ្ញ្រ្បទានការជួញដូរអាវ៊ធ (AFP)។ ទនះឹមនឹងផនះ នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម នឹង្រផងកើតជា្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងនីតិវិធីថនការអន៊វតត ចំផពាះ្រញ្ជីផឈាះះ ខដលបតរូវ 
បានោក់ទណឌកម្ម និង្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងនីតិវិធី ថនការបគ្រ់បគង្រញ្ជីរាយនាមផឈាះះ្រ៊គ្គល និងអង្គភាេហាមឃាត់។ ប្រេ័នធសវែ័យប្រវតតិ ផលើការបតួតេិនិត្យការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម 
និងការខកសបមួល ផលើបក្រែណឌវាយតថមលែហានិភ័យរ្រស់អតិ្ិជន នឹង្រនតខកលមអឲ្យកាន់ខតប្រផសើរ ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ នាយកោានផនះនឹងច៊ះបតួតេិនិត្យ ដល់ទីកខនលែង ផលើការអន៊វតតការអន៊ផលាមតាមច្បា្រ់ និង 
ការបតួតេិនិត្យ តាមជាក់ខសតង។ នាយកោានផនះនឹង្រនតផធវែើឲ្យប្រផសើរផ�ើង នូវវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល ផលើការបតួតេិនិត្យការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម និង្រទ្រ្បញ្ញតតិ ថនការអន៊វតតតាម និង 
្រទ្រ្បញ្ញតតិផ្្េងៗផទៀត។

ផេនការ សមេេប់ឆ្េ ំ២០២១

ពីនិ�ជិតចំនួន

�យក���ន��តិបត�ិ�ម�ន�ៀបចំ 
វគ�បណ��ះប���លសរុបចំនួន ១១ �រ��ល័យ ១០ �រ��ល័យ

���តពិនិត��ដល់
ទីក���ង

���តពិនិត���ើងវ�ញ 
ចំ�ះបទប����ត�ិ

១៦�ើក ��ល�ន�រចូលរួម

២៩០�ក់ 



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 26 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
បគ្រ់បគងហានិភ័យ

 ហានិភ័យសនះនីយភាេ ផកើតផ�ើង ផៅផេលខដលធនាគារ េ៊ំមានលទធភាេ ក្នុងការ 
្រំផេញតបមរូវការ្វិកា នាផេល្រច្នុ្រ្បន្ និងផេលអនាគត ឬមិនអាច្រំផេញកាតេវែកិច ្
និយ័តកម្ម ផៅផេលដល់កាលកំណត់។ វាអាចផធវែើឲ្យ្រុះពាល់ ដល់ប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្ម 
ប្រចាំថ្ងៃ ោ៉ាងធងៃន់ធងៃរ និងអាច្រងកឲ្យមានការខាត្រង់។ តួនាទីចម្បងរ្រស់ធនាគារ គឺ
ការផប្រើបបាស់បបាក់្រផញ្ញើរយៈផេលែលែី ផដើម្បី្តល់ជាឥណទានរយៈផេលខវង ដូផច្ះផធវែើឲ្យ 
ធនាគារងាយនឹងរងផបគាះ ផោយសារហានិភ័យសនះនីយភាេ។ ជាងផនះផៅផទៀត ធនាគារ 
បតរូវខតប្រតិ្រតតិអាជីវកម្មរ្រស់ែលែលួន បស្រផៅតាមតបមរូវការ្រទ្រ្បញ្ញតតិ បគ្រ់ផេលផវលា។

 ហានិភ័យសនះនីយភាេ ជា្រឋមបតរូវបានផធវែើការតាមោន និងបគ្រ់បគង ផោយខ្អក 
ផលើមូលោាន ថនការេ្យាករលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់ធនាគារ តាមរយៈការេ្យាករឲ្យបាន 
ផទៀងទាត់ ផៅផលើលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់ធនាគារ ខដលផកើតផ�ើងេីទបមង់កាលកំណត់  
ថនបទេ្យសកម្ម ្រំណុល កាតេវែកិច្ផប�តារាងត៊ល្យការ និងនិស្េនះវត្នុ ផៅតាមរយៈផេល 
ផ្្េងៗគានា ស្ិតផបកាមសាថានភាេអាជីវកម្មធម្មតា និងសាថានភាេមានវិ្រតតិ។

 ធនាគារក៏បានផធវែើផស្ត្រសតសផតសត (Stress Test) ជាផរៀងរាល់្មាស រួមមានផស្ត្រសតស 
ផតសត ផៅផលើសនះនីយភាេ ផដើម្បីកំណត់ខ្្ក ខដលងាយរងផបគាះ ផៅផលើទំហំសនះ 
នីយភាេ និងផដើម្បីបា៉ាន់សាះន្ល្រុះពាល់ ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ និង្រងកភាេងាយបសួល ដល់ 
គណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារ ចាត់វិធានការទ៊កជាម៊ន។

 នាយកោានបគ្រ់បគងហានិភ័យ ទទួលែ៊សបតរូវ ចំផពាះការបតួតេិនិត្យតាមោន ផោយ 
ឯករាជ្យ ផលើទបមង់ហានិភ័យសនះនីយភាេរ្រស់ធនាគារ និងផរៀ្រចំរបាយការណ៍ប្រចា ំ
ខែ ជូនគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង្រំណុលបទេ្យសកម្ម និងគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង 
ហានិភ័យ។ វាមានសារៈសំខាន់ សបមា្រ់ធនាគារ ក្នុងការបគ្រ់បគងសាថានភាេសនះនីយភាេ 
រ្រស់ែលែលួន ផដើម្បីអាច្ំរផេញតបមរូវការប្រតិ្រតិតការប្រចាំថ្ងៃ និងតបមរូវការ ខ្្កច្បា្រ់ខដល 
មាន ចំផពាះហានិភ័យឥណទាន ខដលបានកំណត់្ងខដរ។

ហានិភ័យសន្នីយភាព

 ហានិភ័យឥណទាន និងសមភាគី សំផ�ដល់លទធភាេថនការខាត្រង់ ផោយសារ 
អតិ្ិជន ខដលមាន្រំណុល ជាមួយធនាគារ ឬថដគូទី្្សារ ឬអ្កផចញមូល្របត ្ររាជ័យក្នុង 
ការ្រំផេញកាតេវែកិច្ សបមា្រ់ការទូទាត់សងមកធនាគារវិញ តាមការសន្យា។ ហានិភ័យ 
ឥណទាន ខដលបាន្តល់ផោយធនាគារ បតរូវបានបគ្រ់បគងផោយផគាលនផោបាយ 
ហានិភ័យឥណទាន ផគាលការណ៍ផគាលនផោបាយឥណទាន (CPG) / នីតិវិធីឥណទាន  
(CPM) និងច្បា្រ់ជំនួញឥណទាននីមួយៗ។

 ធនាគារបានផប្រើបបាស់សូចនាករ្ដល់សញ្ជាាជាម៊ន (Early Warning Indicator)  
និងបក្រែណឌ្រញ្ជីតាមោន (Watchlist frameworks) ជាវិធានការផបតៀមទ៊កជាម៊ន  
សបមា្រ់បគ្រ់បគងហានិភ័យឥណទាន  ខដលអាចចងអនុល្រងាាញ នូវភាេច៊ះផែ្សាយថនឥណទាន  
េីដំណ្ក់កាលដំ្រូង ផដើម្បីកាត់្រន្យការខាត្រង់ឥណទាន ខដលអាចផកើតមានផ�ើង។

 ផដើម្បីធានាថា សំផណើស៊ំឥណទានទាំងអស់ េិតជាទទួលបានការវាយតថមលែឯករាជ្យ  
ការអន៊ម័តឥណទានទាំងអស់ ទាមទារការផបាះផឆ្នាតសផបមចចិតត េី្រ៊គ្គលវាយតថមលែ 
ហានិភ័យ។ ធនាគារក៏បានអន៊វតតបក្រែណឌអ្កជំនាញវាយតថមលែរួមគានា ផោយ្ដល់សិទធិ 
អំណ្ច ដល់គណៈបគ្រ់បគង្រ៊គ្គល ក្នុងការអន៊ម័តពាក្យផស្ើស៊ំឥណទាន ខដលស្ិត 
ផបកាមសិទធិអំណ្ចរ្រស់េួកផគ។ ខ្្កបគ្់របគងឥណទាន បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងផបកាម 
នាយកោានបគ្រ់បគងហានិភ័យ ផដើម្បី្រំផេញតួនាទីឯករាជ្យ ក្នុងការវាយតថមលែសំផណើ 
ស៊ំឥណទាន។

 ទំហំឥណទាន បតរូវបានតាមោនោ៉ាងសកម្ម បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញោ៉ាងផទៀងទាត់ 
និងរាយការណ៍ ជូនគណៈកមាះធិការហានិភ័យ ជាផរៀងរាល់ខែ។ ភាេអន់្យថន 
ឥណទាន បតរូវបានកំណត់សមាាល់ វិភាគ និងេិភាក្សា ជាមួយនឹងអង្គភាេអាជីវកម្ម ខដល 
ពាក់េ័នធ ផដើម្បីចាត់វិធានការខកលមអឲ្យបានសមបស្រ។

 ភាពរើកចទគមើនយា៉េងឆប់រហ៊ុ័ស ននវិស័យធនាគារ កនខុងគបទទសកម្ខុជ ការ�្េស់ប្តូរ ទលើតគមរូវការបទបេបញ្ញត្តិ 
ទ�កគមិតសាកល និងហានិភ័យថិ្មីៗ បានទកើតទចញពីទសេសនវិស័យ ននការអន៊ទ�មតាមចេបាប់ និងដែផ្តនកបទចចេកវិទេយា។ 
ដូទចនះទហ៊ុើយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី បានបទងកើតនូវគកបខណ្ឌគ្ប់គ្ងហានិភ័យដ៏រឹងរាំ ទដើមេបីគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យ ដែដលពាក់ព័ន្ធ ឲ្េយបានល្អគបទសើរ។ ធនាគារបានចាត់ទ៊កថ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ ្ឺជដែផ្តនកមួយយា៉េងសំខាន់ 
សគរាប់អាជីវកម្ម ទហ៊ុើយធនាគារក៏បានបញចេូលវបេបធម៌ហានិភ័យដ៏រឹងរាំ ទៅកនខុងគបតិបត្តិការអាជីវកម្មគបចាំនថិងៃ  
និងដំទណើរការសទគមចចិត្តរបស់ធនាគារ។ នាយកដា្េនគ្ប់គ្ងហានិភ័យ បានចូលរួមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូង 
ននដំទណើរការទទួលយកហានិភ័យ ទដើមេបីផ្ត្តល់នូវទសេសនៈឯករាជេយ សគរាប់ការវាយតនមលៃផ្តលិតផ្តលថិ្មី ការកំណត ់
យ៊ទ្ធសាសស្តការវាយតនមលៃឥណទាន និងដែផ្តនកដនទទទៀត។

គេប់គេងហានិភ័យ

ហានិភ័យឥណទានហានិភ័យឥណទាន



27 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ

បគ្រ់បគងហានិភ័យ

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ខដលជាខ្្កមួយ ថនស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ បានផប្រើបបាស់បក្រែណឌបគ្រ់បគងហានិភ័យទូផៅមួយ សបមា្រ់សហបគាសទាំងមូល (EWRM) ផដើម្បីបគ្រ់បគងហានិភ័យ និង 
ឱកាសរ្រស់ែលែលួន។ បក្រែណឌបគ្រ់បគងហានិភ័យទូផៅ សបមា្រ់សហបគាសទាំងមូល ្ តល់ជូនបក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគង នូវឧ្រករណ៍មួយ ផដើម្បីផធវែើការប្រផមើលផមើលទ៊កជាម៊ន និងបគ្រ់បគងហានិភ័យ 
ខដលមានបសា្រ់ និងហានិភ័យ ខដលអាចនឹងផកើតមាន ផោយផធវែើការេិចារណ្ ផៅផលើការខកខប្រទបមង់ហានិភ័យ បស្រតាមការ�លាស់្រតនូរយ៊ទធសាស្ត្រសតអាជីវកម្ម ្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ និងសកម្មភាេ្រំផេញម៊ែងារ។

 គណៈកមាះធិការហានិភ័យ គឺជាគណៈកមាះធិការមួយ ខដលទទួលសិទធិអំណ្ច េីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងរាយការណ៍ ផៅបក៊មប្រឹក្សាភិបាល នូវរាល់្រញ្ជាា ពាក់េ័នធនឹងការបគ្រ់បគងហានិភ័យ។ កិច្ប្រជ៊ំរ្រស ់
គណៈកមាះធិការហានិភ័យ បានផធវែើផ�ើងជាផរៀងរាល់ខែ ផដើម្បីបគ្រ់បគង និងបតួតេិនិត្យការអន៊វតត ផលើរាល់សកម្មភាេ ក្នុងការបគ្រ់បគងហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ។

 គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា ផធវែើរបាយការណ៍ ជូនគណៈកមាះធិការហានិភ័យ នូវរាល់្រញ្ជាាទាក់ទងនឹងឥណទានរ្រស់ធនាគារ។ គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា ផរៀ្រចំកិច្ប្រជ៊ំេិភាក្សា ជាផរៀងរាល ់
សបាោហ៍ ផោយទទួលបានសិទធិអំណ្ច េីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការេិចារណ្ និងការសផបមច ផលើសំផណើឥណទាន។

 ហានិភ័យប្រតិ្រតិតការ គឺរួមមានហានិភ័យ ផលើការខាត្រង់ផោយ�ាល់ ឬផោយ 
ប្រផោល ខដល្រណ្តាលមកេីកងវែះខាត ឬភាេ្ររាជ័យ ថនដំផណើរការថ្ះក្នុង ្រ៊គ្គលិក 
ប្រេ័នធក៊ំេ្យនូទ័រ ឬកតាោេីខាងផប�។

 ហានិភ័យប្រតិ្រតិតការ បតរូវបាន្រញ្នូលជាខ្្កមួយដ៏សំខាន់ ដល់ការវាយតថមលែ 
ហានិភ័យ ទាក់ទងនឹង្លិត្ល ផសវាកម្ម ដំផណើរការថ្ះក្នុង និងប្រេ័នធ ផៅក្នុង 
ធនាគារ។

 គំនិត្តលួចផ្តើមជាផបចើន បតរូវបានផធវែើផ�ើង ផដើម្បីេបងឹងផហោារចនាសម្័នធ ខដលមាន 
បសា្រ់ ផលើសមត្ភាេថនប្រេ័នធ ការបគ្រ់បគងទិន្ន័យ និងការបគ្រ់បគងថ្ះក្នុង។

 យ៊ទធសាស្ត្រសតបគ្់របគងហានិភ័យប្រតិ្រតិតការ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី 
គឺផ�ោតផលើបក្រែណឌបគង់បគងហានិភ័យដ៏រឹងមាំ ខដល្តល់នូវផគាលការណ៍ខណនាំរួម 
ជាមួយនឹងរចនាសម្័នធអភិបាលកិច្ដ៏លអប្រផសើរមួយ ផដើម្បី្រណត�ះនូវវ្រ្បធម៌បគ្រ់បគង
ហានិភ័យមួយ តាមខ្រ្រ្រ៊ផរសកម្ម បគ្រ់ផេលជានិច្។

 ខ្្កបគ្រ់បគងហានិភ័យប្រតិ្រតិតការ ខតងផធវែើការខណនាំ ្តល់ផោ្រល់ និងតាម 
ោន ផលើបគ្រ់នាយកោានទាំងអស់ ផដើម្បីធានាឲ្យបានថា ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធី 
ខដលបានកំណត់ បតរូវបានអផងកត ផលើបគ្រ់គផបមាងទាំងអស់ និងស្ិតផៅក្នុងដំផណើរកិច ្
ប្រតិ្រតិតការប្រចាំថ្ងៃរ្រស់ធនាគារ។ ខ្្កបគ្រ់បគងហានិភ័យប្រតិ្រតតិការ ក៏ធានាឲ្យបាន 
នូវការអន៊ផលាមតាមច្បា្រ់្រទ្រ្បញ្ញតតិ ខដលមានបសា្រ់ ផោយការអផងកតោ៉ាងតឹងរឹង។

ហានិភ័យបេតិបតិ្តការ

 ហានិភ័យទី្្សារ សំផ�ផៅផលើហានិភ័យ ខដលផធវែើឲ្យខាត្រង់ ផោយសារការ 
ខប្រប្រួល ផលើតថមលែមូលធន អបតាការបបាក់ ផលើទី្្សារ ភាគរយថនបបាក់ចំផណញឥណទាន 
អបតា្រតនូរបបាក់្ររផទស តថមលែទំនិញ បេមទាំងសូចនាករផ្្េងៗ ខដលតថមលែបតរូវបានកំណត់ 
ផៅក្នុងទី្្សារសាធារណៈ។

 សកម្មភាេទូផៅរ្រស់ធនាគារ ខដលរួមមានការ្តល់ឥណទាន និងទទួលបបាក ់
្រផញ្ញើ ជាមួយនឹងកាល្ររិផច្ទកំណត់ និងអបតាការបបាក់ែ៊សៗគានា បាន្រណ្តាលឲ្យ 
ធនាគារ េ៊ំអាចផចៀស្៊ត េីហានិភ័យអបតាការបបាក់បានផ�ើយ។

 ហានិភ័យអបតាការបបាក់ ជាចម្បង្រណ្តាលមកេីកាល្ររិផច្ទ និងការកំណត់តថមលែ 
ែ៊សៗគានា ថនលំហូរសាច់បបាក់។ ហានិភ័យអបតាការបបាក់ នាផេល្រច្នុ្រ្បន្ បតរូវបាន 
វាស់ខវង ផោយរបាយការណ៍គមាលាតផវទយិតភាេ ថនអបតាការបបាក់។ នាយកោាន 
បគ្រ់បគងហានិភ័យ ទទួលែ៊សបតរូវ ផលើការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ ផោយឯករាជ្យ និងតាម
ោនទបមង់ហានិភ័យអបតាការបបាក់រ្រស់ធនាគារ ផោយខ្អកផលើរបាយការណ៍គមាលាត 
ផវទយិតភាេ ថនអបតាការបបាក់។

ហានិភ័យទីផ្តេសារ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 28 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ

ខ្្ក្រផច្កវិទ្យា សផបមចបាន 
គផបមាងយ៊ទធសាស្ត្រសតមួយចំនួន រួមមាន៖

២០២០

CORE
BANKING

IBM AS400
TECHNOLOGY
REFRESHMENT

i

INTERNAL
FIREWALL

TECHNOLOGY
REFRESHMENT

ii

NEW
FUNCTIONS

ENHANCEMENT
ON EXISTING

SYSTEMS

iii

 នាយកដា្េនបទចចេកវិទេយា និងគបតិបត្តិការ រានតួនាទីផ្ត្តល់គបតិបត្តិការ និងគាំគទទសវាកម្មបទចចេកវិទេយា 
ព័ត៌រានរបស់ធនាគារទាំងមូល។ នាយកដា្េនទនះរានរចនាសម្័ន្ធគបតិបត្តិការ គសបតាមនាយកដា្េន 
បទចចេកវិទេយា និងគបតិបត្តិការរបស់ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្៊ប។ នាយកដា្េនបទចចេកវិទេយា និងគបតិបត្តិការ 
រាយការណ៍ទដាយ�្េល់ ទៅកាន់គបធាននាយកគបតិបត្តិរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី និង 
រាយការណ៍បន្តទៅនាយកដា្េនបទចចេកវិទេយា និងគបតិបត្តិការ របស់ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្៊បផ្តងដែដរ។

បចចេេកវិទេយា និងបេតិបត្តកិារ

ផនេកបចចេេកវិទេយា

 ខ្្ក្រផច្កវិទ្យា ្តល់រាល់ផសវាកម្មេ័ត៌មានវិទ្យា ជូនបគ្រ់អង្គភាេអាជីវកម្ម បគ្រ់បគងរាល់គផបមាង្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន ខ្ទាំផហោារចនាសម្័នធ និងកម្មវិធី្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន ខដលមានបសា្រ់ ្រផងកើត 
កម្មវិធីប្រេ័នធ ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន្្មីៗ ផៅក្នុងបក៊មហ៊៊ន ផដើម្បីគាំបទអាជីវកម្ម និងបគ្រ់បគងថ្ះក្នុង បេមទាំងេិនិត្យតាមោនប្រេ័នធស៊វត្ិភាេ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មានជាប្រចាំ។ 

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខ្្ក្រផច្កវិទ្យា សផបមចបានគផបមាងយ៊ទធសាស្ត្រសតមួយចំនួន រួមមាន គផបមាងទី១៖ ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ថនផហោារចនាសម្័នធរ្រស់ប្រេ័នធធនាគារស្នូល ទី២៖ ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ថនប្រេ័នធ 
ការពារស៊វត្ិភាេថ្ះក្នុង ទី៣៖ ខកលមអ និង្រខន្មម៊ែងារ្្មីៗ ថនប្រេ័នធខដលមានបសា្រ់ ផដើម្បីកាត់្រន្យការងារប្រតិ្រតតិការ ខដលផធវែើផោយថដ គាំបទកំផណើនអាជីវកម្ម និងអន៊ផលាមតាមនិយ័តករ និងច្បា្រ់។
មិនខត្រុ៊ផណ្ះះ មានគផបមាងចំនួន២ កំេ៊ងស្ិតក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងជិតរួចរាល់ទាំងបស៊ង រួមមាន ក៖ ប្រេ័នធប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ (AML) ែ៖ ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ផលើផគាលនផោបាយ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន
ទាំងមូល ផដើម្បីអន៊ផលាមតាមផសចកតីខណនាំរ្រស់និយ័តករ និងសតង់ោររ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២១ផនះ ខ្្ក្រផច្កវិទ្យា នឹងផ�ោតផលើគផបមាង ខដលជាតបមរូវការរ្រស់និយ័តករ ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ផលើខ្្ក្រផច្កវិទ្យា្រខន្មផទៀត ការផធវែើទំផនើ្រកម្មថនមជ្ឈមណឌលទិន្ន័យ ការផរៀ្រច ំ
ផហោារចនាសម្័នធ ផដើម្បីផប្រើបបាស់ផសវា Cloud Computing សបមា្រ់ប្រេ័នធមិនសូវសំខាន់ ការេបងឹងប្រេ័នធស៊វតតិភាេ (Cyber Resiliency) ការខកលមអអភិបាលកិច្្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន និងគាំបទអង្គភាេ 
អាជីវកម្ម ផោយផធវែើឲ្យប្រផសើរផ�ើង នូវប្រេ័នធខដលផប្រើបបាស់ផោយអតិ្ិជន។

ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ថន 
ផហោារចនាសម្័នធរ្រស់ 

ប្រេ័នធធនាគារស្នូល

គផបមាង ខដលជា 
តបមរូវការរ្រស់និយ័តករ

ការេបងឹងប្រេ័នធ
ស៊វត្ិភាេ

ការផរៀ្រចផំហោារចនា 
សម្័នធ ផដើម្បីផប្រើបបាស់ផសវា  

Cloud Computing 
សបមា្រ់ប្រេ័នធមិនសូវសំខាន់

ការផធវែើទំផនើ្រកម្មថន
មជ្ឈមណឌលទិន្ន័យ

និងគាំបទអង្គភាេអាជីវកម្ម ផោយផធវែើឲ្យប្រផសើរផ�ើង  
នូវប្រេ័នធខដលផប្រើបបាស់ផោយអតិ្ិជន

ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ  
ផលើខ្្ក្រផច្កវិទ្យា 

្រខន្មផទៀត

ការខកលមអអភិបាលកិច្
្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន

ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ថន 
ប្រេ័នធការពារស៊វត្ិភាេ 

ថ្ះក្នុង

 ខកលមអ និង្រខន្ម 
ម៊ែងារ្្មីៗ ថនប្រេ័នធ 

ខដលមានបសា្រ់

ខ្្ក្រផច្កវិទ្យា នឹងផ�ោតផលើ៖

២០២១



29 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ

្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ

 ផោយខ�កក្នុងឆ្នាំ២០២១ផនះ ខ្្កប្រតិ្រតតិការ នឹង្រនតខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសត កាលេីឆ្នាំ២០២០្រខន្មផទៀត ផោយផ�ោតសំខាន់ផៅផលើ ៣ចំណុចធំៗ រួមមាន ទី១៖ ្រនតខកសបមួលប្រេ័នធ និងប្រតិ្រតតិការ 
ទី២៖ េបងឹងហានិភ័យ ថនប្រតិ្រតតិការ និងទី៣៖ អភិវឌ្ឍធនធានមន៊ស្េឲ្យបស្រផៅតាមសម័យកាល ថន្រផច្កវិទ្យា4.0។

 ខ្្កប្រតិ្រតតិការ ទទួល្រនះនុក ផលើការធានាថា រាល់ប្រតិ្រតតិការប្រចាំថ្ងៃ ខដលបានប្របេឹតតផៅ ផៅខ្្កខាងម៊ែ ខដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិ្ិជន បតរូវបាន្រំផេញ្រនតតាមលកុែណឌបតឹមបតរូវ និងទាន ់
ផេលផវលា។ តួនាទីចម្បងរ្រស់ខ្្កប្រតិ្រតតិការ គឺរួមមានផសវាកម្មផ្ះរបបាក់ ក្នុងប្រផទស និងផប�ប្រផទស ហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជ្ជកម្ម ការទូទាត់មូល្រ្បទាន្របត ការបគ្រ់បគងមា៉ាស៊ីនប្រតិ្រតតិការសវែ័យប្រវតតិ 
(មា៉ាស៊ីនដកបបាក់ ោក់បបាក់ និងោក់មូល្រ្បទាន្របត) ការបគ្រ់បគងសាច់បបាក់រ្រស់ធនាគារទាំងមូល ការ្តល់ផសវាកម្មធនាគារតាមប្រេ័នធអ៊ីនផធើផណត និងផសវាកម្មផ្រើកបបាក់ផ្រៀវត្េ ប្រតិ្រតតិការរតនាគារ 
ផសវាកម្មបគ្រ់បគងឥណទានទាំងមូល បេមទាំងផសវាកម្មទូទាត់បបាក់ដថទផទៀត។ 

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខ្្កប្រតិ្រតតិការ សផបមចបានការងារសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមាន ទី១៖ ្រញ្្រ់គផបមាង្្មីៗចំនួន៤ ផដើម្បីខកលមអដំផណើរការថ្ះក្នុង និង្រផងកើន្លិតភាេការងាររ្រស់្រ៊គ្គលិក ទី២៖ គផបមាង 
ខកលមអ ផៅផលើប្រេ័នធ និងដំផណើរការប្រតិ្រតតិចំនួន១០ និងគផបមាងខដលមិនបានផបេៀងទ៊កចំនួន១១ ផដើម្បីសបមួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានរហ័ស និងគាំបទអង្គភាេអាជីវកម្ម អំ�នុងផេលរាតត្បាត ថន 
ជំងឺកូវីដ-១៩។ មិនខត្រុ៊ណ្ះះ ខ្្កប្រតិ្រតតិការ សផបមចបានខ្នការសន្េំ ផលើការចំណ្យ ក្នុងកបមិត ២៦% ផធៀ្រនឹងកញ្្រ់្វិកា ជាងផនះផៅផទៀតការគាំបទ ក្នុងការ្រផញ្ញឥណទាន ជូនដល់អតិ្ិជន បាន
អន៊វតត តាមការកំណត់ផេលផវលា (SLA) រហូតដល់ ១០០% ផហើយ្លិតភាេការងាររ្រស់្រ៊គ្គលិកបានផកើនផ�ើង ២% ផ្រើផធៀ្រផៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។

ផនេកបេតិបត្តកិារ

 

តួ�ទី

ចម��ងរបស់���ក
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�������ស

ហិរ��ប���ន
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�រទូ�ត់
មូលប���នប�� 

�រ��ប់��ង
���សុីន��តិបត�ិ�រ
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�រ��ប់��ង
�ច់���ក់របស់
ធ��រ�ំងមូល

�រផ�ល់���កម�
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���កម�
�ើក���ក់�ៀវត�� 

��តិបត�ិ�រ
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���កម���ប់��ង
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���កម�ទូ�ត់���ក់
ដ���ៀត

�ើម��ី��លម�ដំ�ើរ�រ���ក��ង និងប��ើន

ផលិត�ព�រ�ររបស់បុគ�លិក
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��ន�រសន��ំ 
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�រប���ញឥណ�ន 

�ម�រកំណត់

��ល��� (SLA)

ផលិត�ព�រ�រ

របស់បុគ�លិក

១០ ១១



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 30 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
រតនាភិបាល និងទី្្សារ

 នាយកដា្េនរតនាភិបាល និងទីផ្តេសារ ននធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី កនខុងកិចចេសហ៊ុការ ជមួយនឹង 
អង្គភាពអាជីវកម្មទផ្តេសងទទៀត ដែតងដែតផ្ត្តល់នូវដំទណាះគសាយឆលៃងតំបន់ ដល់អតិថិិជន ទាំងកនខុង និងទគរៅគបទទស 
សគរាប់តគមរូវការពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិទយា្ និងហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ ដែដលរួមរានគបតិបត្តិការទិញលក់រូបិយវត្ខុ-រូបិយប័ណ្ណ 
សគរាប់ការទូទាត់ភា្េមៗ និងការគពមទគពៀងទ៊កជម៊ន គបាក់បទញ្ញើជរូបិយប័ណ្ណបរទទស និងទសវាទផ្ត្រគបាក ់
ទគរៅគបទទសជទដើម។ នាយកដា្េនរតនាភិបាល និងទីផ្តេសារ ទទួលបន្ខុក ទលើការចាត់ដែចងគ្ប់គ្ងមូលនិធិ សគរាប ់
គបតិបត្តិការអាជីវកម្មគបចាំនថិងៃរបស់ធនាគារ ទដាយធានានូវកគមិតសន្នីយភាពបានគ្ប់គគាន់ ជមួយនឹង 
លំហ៊ុូរសាច់គបាក់ដ៏រានគបសិទ្ធភាពខ្ស់ ដល់ធនាគារ គពមទាំងរកេសាឲ្េយបាននូវគបភពមូលនិធិទផ្តេសងៗគា្េ តាមរយៈ 
ការទធីើទំនាក់ទំនង ជមួយធនាគារនដ្ូដនទទទៀត ទ�ទលើទីផ្តេសារ។

រតនាភិបាល និងទីផ្តេសារ

ការពិនិតេយមើលសមិទ្ធផ្តល កនខុងឆ្េ ំ២០២០

 ឆ្នាំ២០២០ ជាផេលផវលាមួយ ខដលផយើងបាន្លែងកាត់ នូវការ�លាស់្រតនូរ្ររិោកាសរ្រស់េិភេផលាក 
ទាំងមូល។ មិនែ៊សេីប្រផទសដថទ ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា បាន្រំផេញកាតេវែកិច្ោ៉ាងលអប្រផសើរ និង 
ផ្លែើយត្របានទាន់ផេលផវលា ផៅផលើសាថានការទី្្សារ តាមរយៈការ្រផងកើនកបមិតសនះនីយភាេ ចូលក្នុង 
ទី្្សារហិរញ្ញវត្នុ និងការ្រនធនូរនូវផគាលនផោបាយរូ្រិយវត្នុ ដូចជាការសបមួល ដល់ការតមកល់ផដើមទ៊ន 
រ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ការផរៀ្រចំឥណទានផ�ើងវិញ សបមា្រ់អតិ្ិជន ឬវិស័យ ខដលរង្ល្រុះពាល់ 
ការរក្សាត៊ល្យភាេរូ្រិយ្រ័ណ្ណក្នុងបស៊ក និងការគាំបទខ្្កហិរញ្ញវត្នុ ដល់សហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យម 
ក្នុងបស៊កជាផដើម ផដើម្បីរក្សាផស្រភាេខ្្កហិរញ្ញវត្នុ និងគាំបទខ្្កផសដឋកិច្ទាំងមូល។

 ជាមួយគានាផនះ នាយកោានរតនាភិបាល និងទី្្សារ ក៏សផបមចបាននូវសមិទធ្លហិរញ្ញវត្នុប្រចា ំ
ឆ្នាំលអប្រផសើរ បស្រគានានឹងអង្គភាេអាជីវកម្មដថទផទៀតរ្រស់ធនាគារ។ ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំ២០១៩ បបាក់ 
ចំណូលបានផកើនផ�ើង ក្នុងកបមិត ១៥% ខដល ២៣២% ក្នុងចំផណ្មផនាះ ទទួលបានេីខ្្កអាជីវកម្ម 
្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទស។ កំផណើនគួរឲ្យកត់សមាាល់ ក្នុងអាជីវកម្ម្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទសផនះ គឺផោយសារ 
មានការចូលរួមោ៉ាងម៊តមាំ េីអាជីវកម្មខ្្កអតិ្ិជន្រ៊គ្គល និងខ្្កបក៊មហ៊៊ន ខដលបាន ត្ល់នូវផសវាកម្ម  
ផបកាមលកុែណឌប្រកួតប្រខជងែ្ស់ និងស្្របនូរខ្រ្រ និងផបកាមអាន៊ភាេថន្រណ្តាញអាជីវកម្ម និងផករ្តិ៍ 
ផឈាះះថានាក់តំ្រន់ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។

 មិនបតឹមខត្រុ៊ផណ្ះះ ក្នុងតួនាទីជាសមាជិកមួយ រ្រស់គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និង 
បទេ្យអកម្ម ខ្្កបគ្រ់បគងមូលនិធិ ថននាយកោានរតនាភិបាល និងទី្្សារ បានភាា្រ់ទំនាក់ទំនងោ៉ាង 
សកម្ម ជាមួយថដគូ ទាំងក្នុង និងផប�ប្រផទស ផដើម្បីរក្សា្រណ្តាញទំនាក់ទំនង ឲ្យកាន់ខតរឹងមាំ និង 
ផដើម្បីេបងីកកបមិតទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយគានា។ ទាំងអស់ផនះបាន្តល់ឲ្យធនាគារ នូវភាេ្រត់ខ្រន 
អាជីវកម្មមួយ ខដលលអប្រផសើរជាងម៊ន ផដើម្បីអាចខសវែងរកបបាក់ចំណូល្រខន្ម ឲ្យបានកាន់ខតផបចើន 
េីមូលនិធិខដលផលើស ផហើយបស្រផេលជាមួយគានាផនាះ ផយើងក៏ផៅខត្រនតខសវែងរកឱកាស្រផងកើនមូល
និធិ្រខន្មផទៀត្ងខដរ។ ជាលទធ្ល ថ្លែផដើមមូលនិធិរ្រស់ធនាគារបាន និងកំេ៊ង្រនតទា្រជាងម៊ន 
ខដលជំរ៊ញឲ្យគមាលាតអបតាការបបាក់ចំណញបានែ្ស់ជាងម៊នផទៀត្ង។ ផប�េីផនាះ នាយកោានបាន 
បតួតេិនិត្យ និងផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ ផលើខ្នការមូលនីធិ្របម៊ងទ៊ក (CFP) ជាមួយនឹងនាយកោានបគ្រ់បគង 
ហានិភ័យ ផដើម្បីផធវែើការេ្យាករ និងកំណត់នូវហានិភ័យផ្្េងៗ អំេីមូលនិធិ ខដលអាចផកើតមាន។

 បស្រតាមការេ្យាករ ខ្រ្រស៊ទិដឋិនិយម ថនកំផណើនផសដឋកិច្ប្រផទសកម្នុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផោយ 
ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា និងធនាគារេិភេផលាក ផយើងផជឿជាក់ោ៉ាងម៊តមាំថា ឱកាសអាជីវកម្មទាក់ទង 
នឹងកិច្ការរតនាភិបាល និងទី្្សារ នឹង្រនតផកើតមានផ�ើង តាមរយៈលំហូរទ៊នថនការវិនិផោគ្ររផទស  
តាមរយៈកិច្បេមផបេៀងពាណិជ្ជកម្មផសរីផទវែរភាគី និងថានាក់តំ្រន់ បេមទាំងតបមរូវការកាន់ខតផបចើន ផៅផលើ 
រូ្រិយ្រ័ណ្ណក្នុងបស៊ក ជាមួយនឹងកំផណើនរំេឹងទ៊ក ផៅផលើអាជីវកម្ម និងសហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យម 
ក្នុងបស៊ក្្មីៗ ខដលមានការយកចិតតទ៊កោក់ែ្ស់ េីសំណ្ក់រាជរោាភិបាលកម្នុជា ក្នុងការេបងឹង 
មូលោានផសដឋកិច្ក្នុងបស៊ក។ 

 នាយកោានរតនាភិបាល និងទី្្សារ នឹងេបងឹងយ៊ទធសាស្ត្រសតយូរអខងវែង ផោយការចា្រ់ថដគូសហការ  
ជាមួយនឹងអង្គភាេអាជីវកម្មដថទផទៀត ក្នុងការ្តល់្លិត្ល និងផសវាកម្មដ៏ប្រកួតប្រខជង ផៅដល់ 
អតិ្ិជន្្មី និងមានបសា្រ់ បេមទាំងេបងីក្រណ្តាញឲ្យកាន់ខតទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងភាគីថដគូធនាគារ  
និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុផ្្េងផទៀត។ ផយើងក៏នឹង្រនតេិនិត្យ និងផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេខ្នការមូលនិធិ្របម៊ង 
ទ៊ក្ងខដរ ផដើម្បីផ្លែើយត្រនឹងផហត៊ការណ៍្រនាាន់ចាំបាច់ណ្មួយ ក៏ដូចជារក្សាភាេខាលាំងថនកបមិត 
សនះនីយភាេផដើម្បី្រំផេញតបមរូវការរ្រស់អតិ្ិជនបានផេញផលញ។ កាន់ខតសំខាន់ជាងផនះផទៀត ផយើង 
នឹងផធវែើការ្រនតេបងឹងប្រភេបបាក់ផរៀលរ្រស់ធនាគារ តាមរយៈភាគីពាក់េ័នធ និងប្រភេនានា ផដើម្បីផបតៀម 
្របម៊ងឲ្យបានបគ្រ់បគាន់ សបមា្រ់ការផកើនផ�ើង ផលើតារាងត៊ល្យការ និងផសវាកម្មទូទាត់ជាបបាក់ផរៀល 
ផៅក្នុងធនាគារ។

ទសេសនវិស័យ និងយ៊ទ្ធសាសេ្ត កនខុងឆ្េ ំ ២០២១ 



31 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
ទី្្សារ និងទំនាក់ទំនង

 ផយើងបានកំណត់ទិសផ�ោ៉ាងជាក់លាក់ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅប្រផទសកម្នុជា ក្នុង 
នាមជាអ្ក្តល់ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងជាថដគូពាណិជ្ជកម្ម ខដលមានមូលោានបគឹះោ៉ាងរឹងមាំ ផៅក្នុង 
បស៊ក និងមាន្រណ្តាញដ៏ទូលំទូលាយ ផៅទូទាំងតំ្រន់អាសាាន។ ផប�េី្រផងកើតយ៊ទធសាស្ត្រសត ក្នុងការចាក ់
បគឹះអតតសញ្ជាាណ ផៅក្នុងបស៊ករ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផយើងបានេឹងខ្អកផលើធនធាន ក្នុងតំ្រន់  
រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ និងភាា្រ់ផសវាកម្មថានាក់តំ្រន់ ខដលសមបស្រ្រំ្៊ត សបមា្រ់អតិ្ិជន ក្នុងប្រផទស 
កម្នុជា ខដលរួមមានផសវាកម្ម្រណ្តាញផអធីអិម ក្នុងតំ្រន់អាសាាន ផសវាផ្ះរបបាក់ផតផលបកាម ក្នុងថ្ងៃ 
ខតមួយ សបមា្រ់៥ប្រផទស ក្នុងតំ្រន់អាសាាន បេមទាំងកម្មវិធី និង្រ៊េវែសិទធិេិផសសថានាក់តំ្រន់ សបមា្រ់ 
ការទិញទំនិញក្នុងហាង ការទទួលទានអាហារ និងដំផណើរកម្សានតជាផដើម។ មិនខត្រុ៊ផណ្ះ�ះ ផយើងបាន 
្្េេវែ្្សាយលកុណៈសាលាកសញ្ជាា្្មីរ្រស់ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ គឺ «Forward» ខដលបតរូវបានផប្រើបបាស ់
រួមគានា ផៅបគ្រ់ទី្្សារ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផដើម្បី្រងាាញការផ្រតជាញាចិតត រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី 
ក្នុងការជំរ៊ញ ដល់ការសផបមចបានផគាលផ� និង្រំណងបបាថានារ្រស់អតិ្ិជន។

 ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានឈានចូលឆ្នាំទី១០ ខដលជារយៈផេលគួរ 
ឲ្យកត់សមាាល់មួយ ថនប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផៅផលើដំផណើរអាជីវកម្ម ការកសាង 
ធនធានមន៊ស្េ និងសាលាកសញ្ជាារ្រស់ែលែលួន។ ផទាះ្រីជាស្ិតក្នុង្ររិ្រទប្រឈម ថនការរាតត្បាតជំង ឺ
កូវីដ-១៩ ជាសាកលក៏ផោយ ផយើងផៅខតអាចសផបមចបានសមិទធ្លប្រចាំឆ្នាំ ខដលជាការអ្រអរ 
ែួ្រគបម្រ់១០ឆ្នាំរ្រស់ធនាគារ ផោយបានកត់បតាបបាក់ចំផណញម៊ន្រង់េនធចំនួន ២៦,៨លានដ៊លាលារ 
អាផមរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខដលមានកំផណើនប្រចាំឆ្នាំ ១៧% ផ្រើផធៀ្រនឹងឆ្នាំ២០១៩។

 ឆ្នាំ២០២១ នឹងកាលាយជាឆ្នាំដ៏រំផភើ្ររីករាយមួយផទៀត សបមា្រ់នាយកោានទី្្សារ និងទំនាក់ទំនង។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី នឹងឈានចូលទសវត្េរ៍្្មីមួយផទៀត ថនប្រតិ្រតតិការ និងការចាក់បគឹះ 
អាជីវកម្ម រ្រស់ធនាគារ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ ជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមន៊ស្េដ៏រឹងមាំ និងការគិតគូរ ផលើស៊ែមាលភាេ និងអត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិកដ៏លអប្រផសើរ ធនាគារបានឈ្ះពានរងាាន់ «ទីកខនលែង 
ការងារលអ្រំ្៊ត» ្តល់ផោយទស្េនាវដតី HR Asia។ តួនាទីស្នូលរ្រស់ផយើង គឺខណនាំផ�ើងវិញ នូវសាលាកសញ្ជាា រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅកាន់ទី្្សារ ក្នុងនាមជាធនាគារអនតរជាតិឈានម៊ែផគមួយ ខដល 
ជួយជំរ៊ញឲ្យ្រំណងបបាថានា និងផគាលផ� ទាំង�ាល់ែលែលួន និងអាជីវកម្មរ្រស់អតិ្ិជន ឈានផៅរកភាេផជាគជ័យ។ បស្រតាមយ៊ទធសាស្ត្រសតផម រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផយើងនឹង្រនតេបងឹង និងេបងីកអតតសញ្ជាាណ 
សាលាកសញ្ជាា និងផករ្តិ៍ផឈាះះរ្រស់ធនាគារ ក្នុងនាមជា «ធនាគារ ខដលផ�ោតផលើអាសាាន»។ ជាងផនះផៅផទៀត ផយើងនឹង្រនតេបងីកកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសាធារណៈរ្រស់ធនាគារ ផោយភាា្រ់ទំនាក់ទំនងកាន់ខត 
ទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងសាថា្រ័នសារេ័ត៌មាននានា។

 នាយកោានទី្្សារ និងទំនាក់ទំនង បានដឹកនាំផរៀ្រចំសកម្មភាេ និងបេឹតតិការណ៍រ្រស់ធនាគារ 
នានា ដូចជាទិវានារីអនតរជាតិរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី េិធីគបម្រ់ែួ្រ១០ឆ្នាំ និងកិច្ប្រជ៊ំ្រ៊គ្គលិក 
ប្រចាំឆ្នាំជាផដើម។ ម្យា៉ាងវិញផទៀត ផយើងបានគាំបទ ដល់គផបមាងទំនួលែ៊សបតរូវសង្គមរ្រស់ធនាគារ ផៅ 
ផលើវិស័យផ្្េងៗគានា ដូចជាវិស័យអ្រ់រំ ស៊ខាភិបាល សង្គម និង្ររិសាថានជាផដើម ខដលរួមមានកម្មវិធ ី
ោំកូនផឈើ ផៅបបាសាទ្រនាាយកតី កម្មវិធី្ររិចាះគឈាម និងកម្មវិធី្ររិចាះគជួយជនរងផបគាះនានាជាផបចើន 
ផទៀត្ងខដរ។

 ផលើសេីសកម្មភាេការងារ ផលើគផបមាងក្នុងបស៊ក នាយកោានទី្្សារ និងទំនាក់ទំនង បានគាំបទ 
ជាផរៀងរាល់ឆ្នាំ ដល់ការផរៀ្រចំបេឹតតិការណ៍្្េេវែ្្សាយ និងការច៊ះ្្សាយេ័ត៌មាន អំេីកម្មវិធីអាហារូ្រករណ ៍
តំ្រន់អាសាាន រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផោយប្រកាសោ៉ាងទូលំទូលាយ និងផលើកទឹកចិតត ដល់ 
សិស្េនិស្េិតខែ្មរ ក្នុងការោក់ពាក្យផស្ើស៊ំអាហារូ្រករណ៍១០០%ផនះ ផៅបគ្រ់សាកលវិទ្យាល័យល្បី 
ផឈាះះ ជ៊ំវិញេិភេផលាក។ ជាលទធ្ល មាននិស្េិតខែ្មរមួយរូ្រផទៀត ខដលបានប្រកួតប្រខជងជាមួយ
សិស្េនិស្េិតដថទផទៀត ក្នុងតំ្រន់អាសាាន ទទួលបានអាហារូ្រករណ៍ផនះ។

 នាយកោានទី្្សារ និងទំនាក់ទំនង បានែិតែំ្រផងកើនការ្្េេវែ្្សាយេ័ត៌មានរ្រស់ធនាគារ ជាមួយ 
នឹងសាថា្រ័នសារេ័ត៌មាននានា ចា្រ់េីសារេ័ត៌មានប្រថេណី រហូតដល់សារេ័ត៌មានឌីជី្ល ដូចជាកាខសត  
ទស្េនាវដតី វិទ្យនុ និងទូរទស្េន៍ បេមទាំងផគហទំេ័រជាផដើម។ ផយើងបាន្រផងកើនវតតមានរ្រស់ធនាគារ ផៅ 
ផលើ្រណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម LinkedIn ខដលជាខ្្កមួយ ថនកម្មវិធីភាា្រ់ទំនាក់ទំនង ក្នុង្រណ្តាញ 
សង្គម ខដលជួយដល់ធនាគារ ក្នុងការែិតកាន់ខតជិត ជាមួយនឹងអតិ្ិជន្្មីៗ ខដលជួយេបងីកដល ់
ទិសផ�អាជីវកម្មរ្រស់ផយើង។ មិនខត្រុ៊ផណ្ះះ ផយើងសផបមចបានផជាគជ័យ ផលើគផបមាងខកលមអ 
ផគហទំេ័រ ផៅផលើរចនា្រទ និងម៊ែងារ ផដើម្បីផធវែើឲ្យផសវាកម្ម្រផបមើអតិ្ិជនកាន់ខតលអប្រផសើរ។

 នាយកដា្េនទីផ្តេសារ និងទំនាក់ទំនង ទដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់ កនខុងការគាំគទកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរបស ់
ធនាគារ ទដើមេបីទលើកកម្ស់សាវតារ និងសា្េកសញ្េ របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ទ�កនខុងគបទទសកម្ខុជ។ 
នាយកដា្េនទនះគតរួតពិនិតេយ ទលើការទំនាក់ទំនងនផ្ត្កនខុង រវាងនាយកដា្េនទផ្តេសងៗ និងសកម្មភាពទំនាក់ទំនង 
ខាងទគរៅ ទដើមេបីជំរ៊ញការលក់ផ្តលិតផ្តល និងទសវាកម្មរបស់ធនាគារ។ នាយកដា្េនទនះអភិវឌ្េឍ និង 
ទលើកកម្ស់ការកំណត់ទិសទៅសា្េកសញ្េធនាគារ និងរទបៀបវារៈទំនាក់ទំនង តាមរយៈគកបខណ្ឌចគម៊ះមួយ 
ដែដលរានម៊ខងរទផ្តេសងៗគា្េ ដូចជការផ្តេសពីផ្តេសាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្តេសារ /  ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និង 
សារព័ត៌រាន / គ្ប់គ្ងការឧបត្ម្ភ និងការទរៀបចំកម្មវិធីទីផ្តេសារ គពមទាំងការគ្ប់គ្ងទំនាក់ទំនងនផ្ត្កនខុង។

ទីផ្តេសារ និងទំនាក់ទំនង

សមិទ្ធផ្តលសំខាន់ៗ កនខុងឆ្េ ំ២០២០

ផេនការអាទិភាព សមេេប់ឆ្េ ំ២០២១

�នរ���ន់ 
«ទីក���ង�រ�រល�បំផុត» 

ផ�ល់�យទស���វដ�ី HR Asia



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 32 ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ
សវនកម្មថ្ះក្នុង  | នីតិកម្ម និងផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន

 ផៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ផោយមានការគាំបទ េីសវនកម្មថ្ះក្នុង ថនស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង សផបមចបានការងារចំនួន ១៧គផបមាង ខដលបាន 
បគ្រដណត្រ់ខ្្កសំខាន់ៗ រួមមានសវនកម្មសាខា សវនកម្មនាយកោាន និងសវនកម្មតាមខ្្ក (រួមមានការេិនិត្យផមើលតាមជាក់ខសតងចំនួន ២ដង្ងខដរ)។ 

 ខ្នការរ្រស់ផយើង ក្នុងឆ្នាំ២០២១ គឺ្រនតការងារសវនកម្ម តាមរយៈការវាយតថមលែហានិភ័យរ្រស់សវនកម្មថ្ះក្នុង បេមទាំងការផស៊ើ្រអផងកតចាំបាច់ផ្្េងៗផទៀត។

 នាយកោានក៏ចូលរួមផធវែើការងារ ជាមួយបក៊មការងារគផបមាងផ្្េងៗរ្រស់ធនាគារ ផដើម្បីធានាដល់ទំនួលែ៊សបតរូវរ្រស់ធនាគារ ចំផពាះ្រទ្រ្បញ្ញតតិនានា។

ស���ច�ន
�រ�រចំនួន 

១៧
គ���ង

 នាយកោាននីតិកម្ម ផដើរតួនាទីចម្បង ក្នុងការ្តល់ដំ្រូនាះនខ្្កច្បា្រ់ ផៅ 
្រ៊គ្គលិកទាំងអស់ ផៅក្នុងធនាគារ ក្នុងការអន៊វតតការងាររ្រស់េួកផគ ផដើម្បីធានា 
បានថា អត្ប្រផោជន៍រ្រស់ធនាគារបតរូវបានការពារ ក្នុងការផធវែើអាជីវកម្ម ផលើបគ្រ ់
វិស័យ។ ក្នុងផនាះ្ងខដរ នាយកោាននីតិកម្ម បានចាត់ខចងផរឿងកតីត៊លាការ ខដល 
ទទួលបាន េីនាយកោានផ្្េងៗរ្រស់ធនាគារ រួចផហើយសហការជាមួយបក៊ម 
ផមធាវីខាងផប� ផដើម្បីបគ្រ់បគងផរឿងកតីផ�ើងត៊លាការ។ 

 នាយកោាននីតិកម្ម បតួតេិនិត្យផលើទិដឋភាេ ខ្្កច្បា្រ់ថន សកម្មភាេ ខដល 
អន៊វតតផោយធនាគារ និងទទួលែ៊សបតរូវ ផលើការសបម្រសបមួល ្តល់ដំ្រូនាះន និង 
េិនិត្យផមើល ផលើខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទអាជីវកម្ម ផដើម្បីធានាការអន៊វតតអន៊ផលាម 
ផៅតាមច្បា្រ់ ្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងផសចកតីខណនាំផ្្េងៗ។

 ផដើម្បីឲ្យបស្រជាមួយនឹងអភិបាលកិច្លអ ផលខាធិការបក៊មហ៊៊នរ្រស់ផយើង 
្តល់ការគាំបទ ផៅដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគង សបមា្រ់ការអន៊វតត 
កាតេវែកិច្ និងទំនួលែ៊សបតរូវរ្រស់េួកគាត់។ ្រខន្មេីផនះ ផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន 
មានតួនាទី្តល់ដំ្រូនាះន ផលើការងារអភិបាលកិច្ រួមមានតបមរូវការខ្្កច្បា្រ់ និង 
្រទ្រ្បញ្ញតតិ ផៅបគ្រ់ខ្្ក ក្នុងធនាគារ។ ផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន ក៏ចាត់ខចងការងារ 
និងម៊ែងារប្រចាំថ្ងៃ ទាក់ទងនឹងផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន រ្រស់ធនាគារ រួមទាំងនីតិវិធី 
ខដលពាក់េ័នធ ជាមួយការអន៊ម័តរ្រស់អាជាញាធរ និង្រញ្ញតតិករ។

 នាយកដា្េនសវនកម្មនផ្ត្កនខុង ទដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់ កនខុងការផ្ត្តល់នូវការវាយតនមលៃឯករាជេយ ទៅទលើភាព 
គ្ប់គគាន់ គបសិទ្ធភាព និងគបសិទ្ធផ្តល ននគបព័ន្ធគ្ប់គ្ងនផ្ត្កនខុង ដែដលអន៊វត្តទដាយ្ណៈគ្ប់គ្ងរបស់ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី។ ការវាយតនមលៃរបស់នាយកដា្េនទនះ ្ឺទធីើទៅទលើសា្េនភាព ននការគតរួតពិនិតេយរបស ់
ធនាគារ ការវាយតនមលៃហានិភ័យ សកម្មភាពគតរួតពិនិតេយ គបភពព័ត៌រាន គបសិទ្ធភាពននការទំនាក់ទំនង  
និងសកម្មភាពគ្ប់គ្ងតាមដាន។ សវនកម្មនផ្ត្កនខុង រានភារកិចចេរាយការណ៍ទដាយ�្េល់ ជូន្ណៈករា្េធិការ 
សវនកម្ម និងរានឯករាជេយភាព ពីដែផ្តនកគបតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងដែផ្តនកគាំគទអាជីវកម្មទផ្តេសងៗ។

សវនកម្មផ្េកនខុង

 នាយកដា្េននីតិកម្ម និងទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊ន រួមរានដែផ្តនកនីតិកម្ម និងទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊ន។ 

នីតិកម្ម និងលេខាធិការកេម៊ហ៊៊៊ុន



33 របាយការណ៍
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២០២០
ការពិនិតេយទមើលធ៊រកិចចេ

្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន | បគ្រ់បគង្លិត្ល

 ផប�េីផនះ នាយកោាន្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន ធានាថា ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី េបងឹងការផ្រតជាញាចិតតទាំង្រីរ្រស់ែលែលួន ផៅកាន់អតិ្ិជន រួមមានប្រសិទធភាេ និងភាេងាយបសួល ក្នុងការ 
សហការជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផហើយផយើងនឹងខតងខតជំរ៊ញការែិតែំប្រឹងខប្រង្រខន្មផទៀត ផដើម្បី្រំផេញតបមរូវការអតិ្ិជន។
 
 នាយកោាន្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន ក៏ទទួល្រនះនុកខ្្កបគ្រ់បគងការគាំបទអាជីវកម្ម្ងខដរ ផោយេិនិត្យផមើលភាេបស្រគានា និងការអភិវឌ្ឍថនប្រេ័នធ បេមទាំងដំផណើរការ្រំផេញម៊ែងារ។ នាយកោាន 
ផនះជួយគាំបទការបគ្រ់បគងគផបមាង ដល់អង្គភាេអាជីវកម្មទាំងអស់ ផៅក្នុងធនាគារ ផោយធានានូវការអន៊វតតគផបមាង តាមកាលកំណត់។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ នាយកោាន្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន បានខកលមអដំផណើរការ និងប្រេ័នធប្រតិ្រតតិការធនាគារ ឲ្យកាន់ខតលអប្រផសើរ ផដើម្បីផលើកកម្ស់្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន និងវ្រ្បធម៌ថន 
ការយកចិតតទ៊កោក់ ខដលក្នុងផនាះផយើងមានកម្មវិធីជាផបចើន ផដើម្បីការពារអតិ្ិជនរ្រស់ផយើង ផោយប្រកាន់ខាា្រ់នូវផគាលការណ៍ ខដលយកអតិ្ិជនជាធំ។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា នឹង្រនតផលើកកម្ស់្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្មអតិ្ិជន តាមរយៈកម្មវិធីលអៗមួយចំនួន ផៅទូទាំងធនាគារ ផដើម្បី្រផងកើនេិនះនុ្រ៊គ្គលិក្រផបមើផសវាកម្ម 
អតិ្ិជន។

 នាយកោានបគ្រ់បគង្លិត្ល ក៏ទទួល្រនះនុកផលើខ្្កផសវាកម្មធនាគារឌីជី្ល្ងខដរ ខដលរួមចំខណករក្សានូវភាេប្រកួតប្រខជង ផៅក្នុងទី្្សាររ្រស់ធនាគារ 
តាមរយៈការខណនាំ និងផលើកកម្ស់្លិត្ល និងផសវាកម្ម្្មីៗ្រខន្មផទៀត។ ទាំងអស់ផនះជួយជំរ៊ញធនាគារ ក្នុងការ្រំផេញតបមរូវការអតិ្ិជន បស្រតាមការវិវឌ្ឍ  
ខ្្ក្រផច្កវិទ្យាទំផនើ្រ។ ផសវាកម្មធនាគារឌីជី្ល គឺរួមមានមា៉ាស៊ីនប្រតិ្រតតិការ ផោយែលែលួនឯង និងផសវាកម្ម្រណ្តាញផអធីអិម ថានាក់តំ្រន់ ខដលអន៊ញ្ជាាតឲ្យអតិ្ិជន 
រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី អាចដកបបាក់ជារូ្រិយ្រ័ណ្ណក្នុងបស៊ក តាមប្រផទស ក្នុងតំ្រន់អាសាាន រួមមានប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី សិងហ្រ៊រី និងឥណឌ�ផនស៊ី។

 សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២១ ផយើងមាន្រំណងអភិវឌ្ឍ្លិត្ល ឲ្យកាន់ខតប្រកួតប្រខជង និងថច្ប្រឌិតែ្ស់ ទាំងផលើឥណទាន និងបបាក់្រផញ្ញើ បស្រតាម្រទេិផសាធន៍លអ 
្រំ្៊ត ផៅក្នុងស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។ ផយើងមានខ្នការនាំយកផសវាកម្ម និង្លិត្ល្រខន្មផទៀត ផដើម្បី្តល់ជាប្រផោជន៍ ដល់សង្គម និងសហគមន៍ បស្រតាម 
ផគាលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ ប្រក្រផោយនិរនតរភាេ។ មិនខត្រុ៊ផណ្ះះ ផយើងមានគផបមាងេបងឹងការអភិវឌ្ឍ ថនផសវាកម្មធនាគារចល័ត តាមទូរសេះថដ ផហើយអាចឲ្យអតិ្ិជន 
បគ្រ់រូ្រអាចផប្រើបបាស់បានទូលំទូលាយ។ ការជំរ៊ញឲ្យផសវាកម្មធនាគារ អាចផប្រើបបាស់បាន ផៅតាម្រណ្តាញផ្្េងៗគានា គឺទិសផ�ស្នូល ថនយ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស់ផយើង 
បស្រតាមទស្េនវិស័យរ្រស់ផយើង ក្នុងការជំរ៊ញកិច្ែិតែំប្រឹងខប្រង្រខន្មផទៀត ផដើម្បី្រំផេញចិតត និងតបមរូវការរ្រស់អតិ្ិជន។

 នាយកដា្េនបទពិទសាធន៍ទសវាកម្មអតិថិិជន គតរូវបានបទងកើតទ�ើង ទដើមេបីជួយសគមរួលដល់កិចចេខិតខំគបឹងដែគបងរួម 
របស់ធនាគារ តាមរយៈការផ្ត្តល់ជូននូវទសវាកម្មល្អបំផ្ត៊ត កនខុងការបំទពញចិត្តអតិថិិជន។ នាយកដា្េនទនះ អន៊វត្ត 
វិធីសាសស្តទ�ោេតការយកចិត្តទ៊កដាក់ ទៅទលើអតិថិិជន ទដើមេបីបំទពញទសចក្តីគតរូវការរបស់ពួកទ្ ទ�គ្ប់កគមិត 
តាមរយៈភា្ីពាក់ព័ន្ធ រួមរានសាខាធនាគារ ការិយាល័យបទគមើទសវាកម្មអតិថិិជន គពមទាំងអង្គភាពទំនាក់ទំនង 
អតិថិិជននានា រួមជមួយនឹងគបព័ន្ធឌ្ីជីថិល ដូចជទសវាកម្មធនាគារតាមគបព័ន្ធអ៊ីនទធើទណត និងទ្ហ៊ុទំព័ររបស ់
ធនាគារ ក៏ដូចជដំទណើរការគក៊មការងរគាំគទទផ្តេសងៗផ្តងដែដរ។

បទពិសោធន៍សេវាកម្មអតិថិិជន

 នាយកដា្េនគ្ប់គ្ងផ្តលិតផ្តល ្ឺជដែផ្តនកដ៏សំខាន់មួយ ននសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ 
ម៊ខងររបស់នាយកដា្េនទនះ ្ឺជួយជំរ៊ញធនាគារឲ្េយរកេសាបាននូវភាពគបកួតគបដែជង និងបន្តបទងកើនចំដែណកទីផ្តេសារ 
ទដាយទធីើការដែណនាំផ្តលិតផ្តល និងទសវាកម្មថិ្មីៗបដែន្មទទៀត ទដើមេបីបំទពញតគមរូវការអតិថិិជន។ 

គេប់គេងផ្តលិតផ្តល

អតិថិជន �ចដក���ក់�
រូបិយប័ណ�ក��ង��ុក �ម����ស 
ក��ងតំបន់����ន រួម�ន����ស
�����សុី សិង�បុរ� និងឥណ����សុី



៣៦ ��ចក�ី���ង�រណ៍

ស�ីពីអភិ�លកិច�ធ��រ 

៤៦ រ�យ�រណ៍គណៈក���ធិ�រសវនកម�

៤៩ ��ចក�ី���ង�រណ៍  ស�ីអំពី��ព័ន����តពិនិត�����ក��ង

៥២ រច�សម�័ន���ប់��ង��ុមហ៊ុន�� 

៥៣ រច�សម�័ន���ុមហ៊ុន

៥៤ រ�យ�រណ៍ព័ត៌�នរបស់ធ��រ

អភិ�លកិច�
ធ��រ



៣៦ ��ចក�ី���ង�រណ៍

ស�ីពីអភិ�លកិច�ធ��រ 

៤៦ រ�យ�រណ៍គណៈក���ធិ�រសវនកម�

៤៩ ��ចក�ី���ង�រណ៍  ស�ីអំពី��ព័ន����តពិនិត�����ក��ង

៥២ រច�សម�័ន���ប់��ង��ុមហ៊ុន�� 

៥៣ រច�សម�័ន���ុមហ៊ុន

៥៤ រ�យ�រណ៍ព័ត៌�នរបស់ធ��រ

អភិ�លកិច�
ធ��រ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 36 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលមានជំផនឿថា អភិបាលកិច្ធនាគារដ៏រឹងមាំមួយមានសារៈសំខាន់ោ៉ាងខាលាំង 
ក្នុងការ្តល់នូវតថមលែជានិរនតរ ការផលើកកម្ស់ស៊ចរិតភាេ ក្នុងការផធវែើធ៊រកិច្ និងការរក្សានូវទំន៊កចិតតរ្រស ់
វិនិផោគិន ចំផពាះធនាគារផឆ្ះះផៅរកការសផបមចបាននូវផគាលផ� និងទស្េនវិស័យរ្រស់ធនាគារ។ 

 វ្្របធម៌ នងិរចនាសម័្នធអភិបាលកច្ិ ប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ គជឺាធាត៊សខំាន្់រំ្ ត៊ក្នុងការកំណត់ 
អេីំរផ្រៀ្ររ្រ្រខដលធនាគារដំផណើរការ ផហើយថានាកដ់កឹនាធំនាគារខតងខតសងកត់ធងៃន់ផលើចណុំចផនះ ក្នុង 
ការខណនាំដល់បគ្់រ្៊រគ្គលិករ្រស់ែលែលួនទាំងអស់ ជា្រនត្រនាា្់រ។ បក្រែណឌអភិបាលកិច្ខដលធនាគារ 
សផបមចយកបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង ផោយខ្អកផលើផគាលការណ៍នានា និងការអន៊វតតលអ្រំ្៊ត ដូចមាន 
ខចងក្នុងប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាត ិថនកម្នុជា សតេីីអភិបាលកច្ិរ្រស់បគឹះសាថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្នុ និង 
ប្រកាសសតីេីលកុែណឌវិនិច្័យបតឹមបតរូវ និងសមបស្រសបមា្រ់្៊រគ្គលោក់ពាក្យផស្ើស៊ំ និងបគឹះសាថាន 
ធនាគារ នងិហិរញ្ញវត្នុខដលមានអាជាញា្រណ័្ណ នងិការអន៊វតតលអ្ំរ្៊តជាលកុណៈអនតរជាតិ ក្នុងអភិបាលកច្ិ 
ធនាគារខដលពាក់េ័នធ។  

គក៊មគបឹកេសាភិបាល និងត៊លេយភាពននគក៊មគបឹកេសាភិបាល

 ្រច្នុ្រ្បន្ផនះ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលមានសមាជិកចំនួន ០៦ រូ្រ ខដលរួមមានអភិបាលប្រតិ្រតតិចំនួន
 ០១ រូ្រ និងអភិបាលមិនប្រតិ្រតតិចំនួន ០៥ រូ្រ ផហើយក្នុងចំផណ្មអភិបាលទាំងអស់ មានអភិបាល 
ចនំនួ ០៣ រ្ូរ ជាអភិបាលឯករាជ្យ។ បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលបាន្រញ្ជាាកថ់ា សមាសភាេបក៊មប្រក្ឹសាភិបាល 
មានចំនួនអភិបាលឯករាជ្យបគ្រ់បគាន់ ខដលអាចផធវែើការវិនិច្័យផោយឯករាជ្យ្រំ្៊ត ផៅក្នុងកិច្េិភាក្សា 
នានារ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលក៏ផគារេដំផណើរការ ថនការផធវែើផសចកតីសផបមចរួម 
្ងខដរ។ 

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលទទួលបានអត្ប្រផោជន៍ េកីារចូលរមួចំខណកនានារ្រសអ់ភិបាលមនិប្រតិ្រតត ិ
មានាក់ៗ ផៅក្នុងបគ្រ់វិស័យទាំងអស់ថនអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ។ ្រខន្មេីផលើជំនាញ និង្រទេិផសាធន ៍
ខ្្កអាជីវកម្មជាផបចើនឆ្នាំរ្រស់អភិបាលមានាក់ៗ អភិបាលមិនប្រតិ្រតតិក៏ផធវែើការវិនិច្័យ ផោយឯករាជ្យ 
ក្នុងកិច្េិភាក្សាសតីេី្រញ្ជាាយ៊ទធសាស្ត្រសត សវនកម្ម ប្រតិ្រតតិការ និងហានិភ័យ្ងខដរ។ 

 រចនាសម្័នធ និងសមាភាេរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបតរូវផគារេផៅតាមលកុែណឌតបមរូវ ខដលមាន 
ខចងក្នុងប្រកាសរ្រស់ ធនាគារជាតិថនកម្នុជា។     

 ផដើម្បីធានាឲ្យបាននូវត៊ល្យភាេថនអំណ្ច ការ្រផងកើននូវគណផនយ្យភាេ និងសមត្ភាេក្នុងការ 
ផធវែើផសចកតីសផបមចប្រក្រផោយឯករាជ្យភាេ ផនាះតួនាទីរ្រស់ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងតួនាទ ី
រ្រស់អភិបាលប្រតិ្រតតិ (Executive Director) បតរូវបានខ្រងខចក និងោក់ឲ្យផៅោច់េីគានា ផោយ 
មានការខ្រងខចកោ៉ាងច្បាស់លាស ់អេំកីារទទួលែ៊សបតរូវ រវាងប្រធានបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល នងិអភិបាល 
ប្រតិ្រតតិ ផដើម្បីផចៀសវាងក៊ំឲ្យ្រ៊គ្គលណ្មានាក់ ឬបក៊មណ្មួយអាចបតួតបតាផលើដំផណើរការថនការផធវែើ 
ផសចកតីសផបមចបាន។

ទសចក្តីដែថិលៃងការណ៍ ស្តីពីអភិបាលកិចចេធនាគារ 

គក៊មគបឹកេសាភិបាល  

សរាសភាពគក៊មគបឹកេសាភិបាល

គបធានគក៊មគបឹកេសាភិបាល

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបតរូវបានដឹកនាំ ផោយប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល គឺ Datuk Mohd Nasir Bin 

Ahmad ខដលបានខតងតាំងជាប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល នាថ ង្ៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។  Datuk Mohd  

Nasir Bin Ahmad ទទួលែ៊សបតរូវផលើការដកឹនា ំនងិការបគ្់របគងបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល នងិធានាប្រសទិធភាេ 
ថនការ្រំផេញម៊ែងាររ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកមាះធិការនានារ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ ប្រធាន 
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល្រំផេញតួនាទី្លែនូវការជាថានាក់ដឹកនាំ និងផធវែើជាអធិ្រតី ក្នុងកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល
ទាំងអស់ ដឹកនាំការេិភាក្សារវាងអភិបាល បេមទាំងតបមង់ទិសបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការបតួតេិនិត្យ
ផលើការបគ្់របគងធនាគារ្ងខដរ។ ប្រធានបក៊មប្ឹរក្សាភិបាលផធវែើការសបម្រសបមួលលំហរូេ័តម៌ាន រវាង 
គណៈបគ្រ់បគង និងបក៊មប្រឹក្សាភិបាល បេមទាំងប្រឹក្សាផោ្រល់ជាមួយគណៈបគ្រ់បគង ផដើម្បីោក់ផចញ 
នូវរផ្រៀ្រវារៈសបមា្រ់កិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សានីមួយៗ។ 

អភិបាលគបតិបត្តិ 

 ផលាក ្រ៊៊ន យីន ខដលមានសញ្ជាាតិខែ្មរ គឺជាប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិរ្រស់ធនាគារ ផហើយក៏ជា 
អភិបាលប្រតិ្រតតិ្ងខដរ។ ផលាកបតរូវបានខតងតាំងជាប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ផៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ 
២០១៥ និងខតងតាំងជាអភិបាលប្រតិ្រតតិ ផៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។ ផលាក ្រ៊៊ន យីន ក៏ជា 
្រ៊គ្គលដំ្រូង ខដលដឹកនាំធនាគារ្ររផទសលំោ្រ់អនតរជាតិ ផៅក្នុងបេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា្ងខដរ។

 ក្នុងនាមជាអភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ផលាក ្រ៊៊ន យីន ទទួលែ៊សបតរូវរួមផលើការ 
អន៊វតតយទ៊ធសាស្ត្រសតរ្រស់ធនាគារ នងិផសចកតសីផបមចរ្រស់បក៊មប្ឹរក្សាភិបាល ផរៀ្រចំអាជវីកម្មរ្រស់ធនាគារ  
និងដឹកនាំប្រតិ្រតតិការ បស្រតាមផគាលផ�យ៊ទធសាស្ត្រសត និងទិសផ�អាជីវកម្ម។ ផលាកផធវែើការដឹកនា ំ
គណៈបគ្់របគងក្នុងការអន៊វតតយទ៊ធសាស្ត្រសត នងិទស្េនវិស័យរ្រសធ់នាគារ។ ក្នុងឋានៈជាអភបិាលប្រត្ិរតត/ិ 
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតត ិ ផលាកទទលួែ៊សបតរូវចំផពាះម៊ែបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល ផលើប្រតិ្រតតកិារអាជីវកម្មប្រចំា 
ថ្ងៃរ្រស់ធនាគារ។

ទំហ៊ុំ និងសរាសភាពរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល 

 ទំហំ និងសមាសភាេរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល បតរូវបានេិនិត្យផ�ើងវិញជាផទៀងទាត់ ផោយេិនិត្យ 
ផមើលផៅផលើវិសាលភាេ លកុណៈ ភាេែ៊សខ្រលែកគានា និងការេបងីកអាជីវកម្មធនាគារ។ 

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលយល់ផឃើញ និងអះអាងថា សមាសភាេបក៊មប្រឹក្សាភិបាល នាផេល្រច្នុ្រ្បន្
មានលកុណៈបគ្រ់បគាន់ សបមា្រ់ការបគ្រ់បគងអាជីវកម្មទាំងមូលរ្រស់ធនាគារ។ សមាជិកបក៊មប្រឹក្សា 
ភិបាល្រច្នុ្រ្បន្ បាននាំយកនូវចំផណះដឹង ្រទេិផសាធន៍ និងជំនាញដ៏មានតថមលែមកកាន់បក៊មប្រឹក្សា 
ភិបាល ផដើម្បីដឹកនាំធនាគារ ផឆ្ះះផៅសផបមចទស្េនវិស័យរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ
(CIMB Group)។
 
 អភិបាលទាំងអស់រ្រស់ធនាគារ ស៊ទធខតបាន្រំផេញតាមលកុែណឌវិនិច្័យបគ្រ់បគាន់ផដើម្បីទទួល 
បានម៊ែតំខណងជាអភិបាល ដូចមានខចងក្នុងប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិថនកម្គនុជា។ បគ្រ់អភិបាល 
ឯករាជ្យទំាងអស់រ្រស់ធនាគារ្រងាាញេីការវិនិច្័យផោយឯករាជ្យ និងអាចទទួលយកបាន និងមិន 
ចូលរួមក្នុងប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មណ្ ខដលអាចមាន្ល្ុរះពាល់ដល់ការវិនិច្័យ និងការផធវែើផសចកត ី
សផបមចផោយឯករាជ្យរ្រស់ែលែលួន។ 

 ប្រវតតិសផងុ្ររ្រស់អភិបាលមានាក់ៗ មាន្រងាាញផៅផលើទំេ័រ ៦៨ ដល់ ៧៣ ថនរបាយការណ៍ 
ប្រចាំឆ្នាំផនះ។

គកមសីលធម៌របស់អភិបាល 

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលផគារេតាមវិធានថនបកមសីលធម៌ ខដលមានខចងក្នុងប្រកាសរ្រស់ធនាគារ 
ជាតិ ថនកម្នុជា។ 

 អភិបាលធនាគារប្រកាន់ខាា្រ់នូវបកមសីលធម៌ ខដលជាផគាលការណ៍ខណនាំ សបមា្រ់ការអន៊វតត 
នូវ្រទោានបកមសីលធម៌មួយដ៏បតឹមបតរូវ និងការអន៊វតតអាជីកម្មប្រក្រផោយភាេប្រ៊ងប្រយ័ត្ ក៏ដូចជា 
្រទោានអាក្្របកិរិោប្រក្រផោយបកមសីលធម ៌ សបមា្រអ់ភិបាលមានាក់ៗ  ផោយខ អ្កផៅផលើផគាល 
ការណ៍ស៊ចរិតភាេ ការទទួលែ៊សបតរូវ ភាេផសាះះបតង់ និងការទទួលែ៊សបតរូវចំផពាះសង្គម។ 

៥០%

អភិ�ល
មិនឯក�ជ��

៥០%

អភិ�ល
ឯក�ជ��



37 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 

  ការដែតងតាំងសរាជិកគក៊មគបឹកេសាភិបាល

 ធនាគារអន៊វតតតាមផសចកតីសផបមចរ្រស់គណៈកមាះធិការខតងតាំង និង្តល់តថមលែការ ខដលជា 
គណៈកមាះធិការមួយរ្រស់ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ហូលឌីង ផ្រ៊ីហាដ (CIMB Group Holdings Berhad)។  
គណៈកមាះធិការខតងតាងំ នងិ ត្លត់ថមលែការថនបក៊មហ៊ន៊ផម ទទួល្រនះនុកកំណត ់ នងិ្រញ្ជនូនផ្រកុភាេខដល 
សកតសិមសបមា្រត់ខំណងអភិបាលផៅបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល ផដើម្បីស៊កំារអន៊ម័តយលប់េមផលើការខតងតំាង  
មិនថាសបមា្រ់្រំផេញតំខណងខដលទំផនរ ឬ្រខន្មផលើតំខណងខដលមានបសា្រ់ ផដើម្បី្ំរផេញតាមតបមរូវ 
ការខប្រប្ួរលរ្រស់ធនាគារ។ ម៊នផេល ត្ល់អន៊សាសន៍ផលើការខតងតាងំអភិបាលផៅ បក៊មប្ឹរក្សាភិបាល  
គណៈកមាះធិការខតងតាំង និង្តល់តថមលែការរ្រស់បក៊មហ៊៊នផមនឹងអន៊វតតការវាយតថមលែហ្មត់ចត់ និងបគ្រ ់
បជ៊ងផបជាយផលើផ្រកុភាេជាអភិបាល ផោយខ្អកផលើលកុណៈវិនិច្័យនានា ខដលបានអន៊ម័តផោយ 
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ ធនាគារក៏េិចារណ្ផៅផលើប្រផភទអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ និង្្គនូរ្្គងជាមួយ 
សមត្ភាេ និងការរួមចំខណក ខដលរំេឹងទ៊កេីផ្រកុភាេ ខដលទទួលតំខណងផនះ្ងខដរ។ 

 នីតវិិធីថនការខតងតាងំបតរូវផធវែើផ�ើងបស្រតាមប្រកាស នងិផគាលការណ ៍នងិនីតវិិធីរ្រសប់ក៊មហ៊ន៊ផម 
សតីេីលកុែណឌវិនិច្័យបតឹមបតរូវ និងសមបស្រសបមា្រ់្រ៊គ្គលកាន់ម៊ែងារ ខដលមានការទទួលែ៊សបតរូវ 
សំខាន់រ្រស់បក៊មហ៊៊ន (ផគាលការណ៍សតីេីលកុែណឌវិនិច្័យបតឹមបតរូវ និងសមបស្រ)។ ផគាលការណ៍ 
ផនះ ខចងនូវនីតវិិធី ល្ែនូវការមួយសបមា្រក់ារខតងតាងំអភិបាល ប្រធានបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល នងិប្រធាននាយក 
ប្រតិ្រតតិ។ ផ្រកុភាេនីមួយៗ បតរូវ្លែងកាត់ការវាយតថមលែខដលបតឹមបតរូវ ផហើយគណៈកមាះធិការខតងតាំង 
និង្តល់តថមលែការរ្រស់បក៊មហ៊៊នផមបតរូវផធវែើការ្រញ្ជាាក់ថា ផ្រកុភាេផនាះមានលកុែណឌសកតិសម និងបតឹម 
បតរូវសបមា្រ់ម៊ែតំខណងខដលបតរូវខតងតាំង។    

 ផគាលការណ៍សតីេីលកុែណឌវិនិច្័យបតឹមបតរូវ និងសមបស្រ ក៏ខចងអំេីលកុណៈវិនិច្័យមួយចំនួន 
សបមា្រ់ផធវែើការវាយតថមលែេីភាេសកតិសមរ្រស់ផ្រកុភាេខដលបតរូវខតងតាំងដូចខាងផបកាម៖

i.   ស៊ចរិតភាេ ភាេផសាះះបតង់ និងផករ្តិ៍ផឈាះះ្៊រគ្គល ខដលផ្រកុភាេមានាក់ៗបតរូវមាន ដូចជាមាន 
ភាេផសាះះបតង់ ស៊ចរិតភាេ ភាេឧស្សាហ៍េ្យាោម គំនិតឯករាជ្យ និងមិនលផមអ�ង។ 

ii.  សមត្ភាេខដលផ្រកុជនបតរូវមាន ដូចជាជំនាញ ្រទេិផសាធន៍ការងារ សមត្ភាេ និងការផ្រតជាញាចិតត  
ខដលចាំបាច់ ផដើម្បីអន៊វតតតួនាទីរ្រស់ែលែលួន។

iii.  ស៊ចរិតភាេខ្្កហិរញ្ញវត្នុ ខដលផ្រកុជនបតរូវបគ្រ់បគងឥណទាន ឬកិច្ការហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ែលែលួនផោយ 
ប្រ៊ងប្រយ័ត្្រំ្៊ត។ 

 នីតិវិធីសបមា្រ់កំណត់អតតសញ្ជាាណ និងផស្ើផឈាះះផ្រកុជនផោយគណៈកមាះធិការខតងតាំង និង 
ត្លត់ថមលែការរ្រស់បក៊មហ៊ន៊ផម សបមា្់រការខតងតាងំតំខណងផនះមាន ០៥ ដំណ្កក់ាល ដចូខាងផបកាម៖ 

គកបខណ្ឌននការទសនើទ្្េះទបក្ជន

កាតពីកិចចេ និងការទទួលខ៊សគតរូវរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល 

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាល គជឺាអង្គភាេមួយរ្រសធ់នាគារខដលផធវែើផសចកតសីផបមចច៊ងផបកាយ្រងអស់  ផលើក 
ខលងខត្រញ្ជាាណ្ ខដលទាមទារឲ្យមានការអន៊ម័តយលប់េមេីភាគទ៊និក។ បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលោកផ់ចញ 
នូវទិសផ�យ៊ទធសាស្ត្រសត និងទស្េនវិស័យរ្រស់ធនាគារ។ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលទទួលែ៊សបតរូវទាំងបស៊ង
ផលើការដឹកនាំ បគ្រ់បគង ខណនាំ និងបតួតេិនិត្យផលើបគ្រ់ប្រតិ្រតតិការទាំងមូលរ្រស់ធនាគារ និងេបងឹង
្រទោានថនគណផនយ្យភាេ ក្នុងផគាលគំនិតជួយដល់គណៈបគ្់របគង ផដើម្បីអាចអន៊វតតកាតេវែកិច្
រ្រសែ់លែលួនប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ។

  បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលទទួលែ៊សបតរូវរួមផលើការ្រផងកើតបក្រែណឌការងារថនអភិបាលកិច្លអ ផៅក្នុង 
ធនាគារ រា្រ់្រញ្នូលទាំងដំផណើរការថនការផធវែើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងការ 
ប្រតិ្រតតិតាមច្បា្រ់។ សមាជិកបក៊មប្រឹក្សាភិបាលបគ្រ់រូ្រនាំយកនូវការវិនិច្័យឯករាជ្យ ចំផណះដឹងផ្្េងៗ 
គានា និង្រទេិផសាធន៍នានា ផដើម្បីផធវែើការេិភាក្សាអំេី្រញ្ជាានានាទាក់ទងនឹងយ៊ទធសាស្ត្រសត ប្រតិ្រតតិការ 
ធនធាន និងការផធវែើអាជីវកម្ម។

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបានអន៊ម័តផលើរផ្រៀ្រវារៈថន្រញ្ជាាមួយចំនួន ខដលបតរូវបានផរៀ្រចំ សបមា្រ ់
ស៊កំារអន៊ម័តេីបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល រា្រ្់រញ្នូលទាងំ (ក្នុងចផំណ្មចំណុចផ្្េងៗផទៀតជាផបចើន) ការបតួត 
េិនិត្យផ�ើងវិញ និងការយល់បេមផលើចំណុចដូចខាងផបកាម៖ 

• ខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសត/អាជីវកម្ម  និងគផបមាង្វិកាប្រចាំឆ្នាំ។

•  ការវិនិផោគ្្មីៗ ការ�ោច់ែលែលួន ការរំលាយបក៊មហ៊៊ន្រញ្នូលគានា និងការទិញបក៊មហ៊៊ន ការផរៀ្រចំ
រចនាសម្័នធបក៊មហ៊៊នផ�ើងវិញ រា្់រ្រញ្នូលទាំងការ្រផងកើតបក៊មហ៊៊ន្៊របតសម្័នធ ការចូលហ៊៊ន ឬ 
សម្័នធយ៊ទធសាស្ត្រសត ទាំងផៅក្នុងបស៊ក និងផប�បស៊ក។

•  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំឆ្នាំ និងភាគលាភ្រផណ្តាះអាសន្ និងការ្តល់ផោ្រល់ផលើភាគលាភ  
ច៊ងផបកាយខដលបតរូវខចកជូនភាគហ៊៊និក ផៅម៊នផេល្្េេវែ្្សាយ និងប្រកាស្្សាយជាសាធារណៈ 
អំេី ការខ្រងខចកភាគលាភ។

•  ការខតងតាងំអភិបាល នងិប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ្ ្ម ី នងិការកំណតប់បាកផ់្រៀរវត្េរ៍ នងិអត្ប្រផោជន៍  
ផ្្េងៗរ្រស់េួកគាត់។

ការទទួលែ៊សបតរូវរួមសំខាន់ៗរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលមានដូចខាងផបកាម៖

• ្តល់នូវផគាលផ� និងផគាលនផោបាយច្បាស់លាស់សបមា្រ់ឲ្យមស្ត្រនតីប្រតិ្រតតិជាន់ែ្ស់អន៊វតត។

•  ធានាឲ្យមាននូវការបតួតេិនិត្យបគ្រ់បគាន់ បេមទាំងមានប្រេ័នធ្រផច្កវិទ្យាបគ្រ់បគាន់ផដើម្បីសបមួល 
ដល់ការអន៊វតតផគាលនផោបាយរ្រស់ធនាគារ្ងខដរ។

•  តាមោនអំេីភាេផជាគជ័យរ្រស់គណៈបគ្រ់បគងក្នុងការអន៊វតតយ៊ទធសាស្ត្រសត ខ្នការ និងគផបមាង 
្វិកាខដលបានអន៊ម័តរួច។

•  ខសវែងយល់េីហានិភ័យចម្បងៗខដលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ និងធានាថាមានប្រេ័នធ 
្រផច្កវិទ្យា ផដើម្បីបតួតេិនិត្យ និងបគ្រ់បគងផលើហានិភ័យប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ ក្នុងទស្េនវិស័យ 
ទទួលបានលទធ្ល និងភាេផជាគជ័យរយៈផេលខវងសបមា្រ់ធនាគារ។ 

•  តាមោនបតួតេិនិត្យ និងសិក្សាវាយតថមលែផលើការអភិវឌ្ឍ ខដលអាចជះឥទធិេល ដល់ខ្នការ
យ៊ទធសាស្ត្រសតនានារ្រស់ធនាគារ។

•  េិនិត្យផ�ើងវិញផលើភាេបគ្រ់បគាន់ និងស៊ចរិតភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ និង 
ប្រេ័នធេ័ត៌មានបគ្រ់បគង រា្រ់្រញ្នូលទាំងប្រេ័នធថនការប្រតិ្រតតិតាមវិធានច្បា្រ់ ្រទ្រញ្ជាា សារាចរ 
និងផគាលការណ៍ខណនាំនានាជាធរមាន។

•  ្រផញ្�សវិវាទ្លប្រផោជន៍ និងធានាការ្្េេវែ្្សាយេ័ត៌មាន អំេីវិវាទ្លប្រផោជន៍ខដល 
អាចផកើតមាន។

•  ប្រកានខ់ាា្រ់ និងអន៊វតតតាមច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិសតីេីធនាគារ បេមទាំងច្បា្រ់ វិធាន និង្រទ្រ្បញ្ញតតិ  
ផ្្េងផទៀត្ងខដរ។ 

 ផប�េីការទទួលែ៊សបតរូវសំខាន់ៗខដលបានផរៀ្ររា្រ់ខាងផលើ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលក៏ប្រគល់ការ 
ទទួលែ៊សបតរូវជាក់លាក់មួយចំនួនឲ្យគណៈកមាះធិការនានា្ងខដរ។ ក្នុងែណៈខដលគណៈកមាះធិការ 
ទាំងផនះមានសិទធិអំណ្ចេិភាក្សា និងសផបមចផលើ្រញ្ជាាជាក់លាក់ណ្មួយ គណៈកមាះធិការផនាះក ៏
បតរូវរាយការណជ៍នូបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល អេំផីសចកតសីផបមច នងិ/ឬអន៊សាសន៍រ្រស់ែលែលួន ផហើយការទទលួ 
ែ៊សបតរូវច៊ងផបកាយ ចំផពាះ្រញ្ជាាទាំងអស់ផនាះផៅខតជារ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលទាំងមូល។ 

 តួនាទ ីភារកិច្ និងការទទលួែ៊សបតរូវរ្រស ់គណៈកមាះធកិារនានាមាន្រងាាញផៅទេំរ័ ៤០ ដល ់៤៥។ 

 សំផណើស៊ំខតងតាំងអភិបាល្្មី គឺអាបស័យផលើការេិនិត្យ និងអន៊ម័តយល់បេមជាម៊នរ្រស់ធនាគារ 
ជាតិ ថនកម្នុជា។

�រកំណត់ពី 
ជំ�ញ/គ���ត

�រ�យត���ពី�ព 
��ឹម���វ និងសម��ប

អនុ�សន៍ស���ប់
�រអនុម័តរបស់��ុម 

��ឹក��ភិ�ល

�រ��ជុំអន�រកម� 
�មួយ��ក�ជន

�រ��ើស��ស 
��ក��ព



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 38 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 

ការដែតងតាំង និងការទបាះទឆ្េតទគជើសតាំងអភិបាលជថិ្មីម្តងទទៀត 

 ជាផរៀងរាល់ឆ្នា ំ ផៅក្នុងមហាសនិ្បាតប្រចំាឆ្នា ំ ១/៣ ថនចំនួនសមាជកិបក៊មប្ឹរក្សាភិបាលបតរូវ្រញ្្រ ់
តំខណងរ្រស់ែលែលួន ្រុ៊ខនតេួកគាត់ផៅខតមានសិទធិអាចឈរផឈាះះឲ្យផគផបាះផឆ្នាតសាជា្្មីបាន ផៅក្នុង 
មហាសន្ិបាតប្រចាំឆ្នាំផនាះ។ ្រខន្មេីផលើផនះផទៀត លកុនតិកៈធនាគារតបមរូវថា ផៅក្នុងរយៈផេល ០៣  
ឆ្នាំមតង អភិបាលទាំងអស់បតរូវ្រញ្្រ់េីម៊ែតំខណងោ៉ាងផហាចណ្ស់ឲ្យបានមតង ្រុ៊ខនតេួកគាត់ផៅមាន 
សិទធិឈរផឈាះះឲ្យផគផបាះផឆ្នាតផបជើសផរីសសាជា្្មីបានផៅក្នុងមហាសន្ិបាតប្រចាំឆ្នាំ។ គណៈកមាះធិការ 
ខតងតាំង និង្តល់តថមលែការរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម បតរូវ្តល់អន៊សាសន៍ផលើសំផណើស៊ំខតងតាំង និងផបាះផឆ្នាត 
ផបជើសផរីសអភិបាលសាជា្្មី ជូនបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ម៊ននឹងោក់ជូនភាគទ៊និកអន៊ម័ត ផៅក្នុងមហា 
សន្ិបាតប្រចាំឆ្នាំ។ 

សវនកម្្ម តល់ផសចកតសីផងុ្រអំេរីបាយការណស៍វនកម្ម ខដលបានេិភាក្សាផៅកិច្ប្រជំ៊គណៈកមាះធិការ 
សវនកម្មផដើម្បីជាកំណត់បតាសបមា្រ់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ខដលរួមមានលទធ្លសវនកម្មសំខាន់ៗខដល 
ផធវែើផ�ើងផោយសវនករថ្ះក្នុង ផដើម្បីឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាលផធវែើការេិភាក្សា និងខណនាំ។ ្រខន្មេីផលើផនះ 
ផទៀត របាយការណ៍េនីាយកថននាយកោានប្រតិ្រតតតិាម អេំសីាថានភាេថនការផគារេច្បា្់រ ្រទ្្របញ្ញតត ិនងិ 
ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីថ្ះក្នុងខដលបានអន៊ម័តផោយធនាគារ ក៏បតរូវបានរាយការណ៍ជូនបក៊មប្រឹក្សា 
ភិបាលផដើម្បីបជា្រជាេ័ត៌មាន្ងខដរ។ គណៈបគ្រ់បគងក៏បតរូវបានអផញ្ជើញឲ្យផធវែើ្រទ្រងាាញអំេីសំផណើ 
និងផ្លែើយត្រសំណួរផ្្េងៗខដលបក៊មប្រឹក្សាភិបាលផចាទសួរ តាមការចាំបាច់្ងខដរ។ គណៈបគ្រ់បគង 
បតរូវចាត់វិធានការជា្រនាាន់ផលើរាល់្រញ្ជាា ខដលផលើកផ�ើងផៅក្នុងកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងបតរូវ 
ផធវែើ្រច្នុ្្របន្ភាេផៅបក៊មប្ឹរក្សាភិបាលអេំសីាថានភាេថន្រញ្ជាាទំាងផនាះ ផៅក្នុងកិច្ប្រជំ៊បក៊មប្ឹរក្សាភិបាល 
ផលើកផបកាយ ឬ ប្រសិនផ្រើយល់ថា ្រនាាន់ បតរូវ្រញ្ជនូនតាមការជូនដំណឹងជាលាយលកុណ៍អក្េរ។

 អភិបាលណ្មានាកខ់ដលមានជា្រព់ាកេ់ន័ធទទួលបាន្លប្រផោជន៍េសីផំណើណ្មយួ ឬប្រតិ្រតតកិារ 
ណ្មួយ បតរូវប្រកាសបបា្់រអំេី្លប្រផោជន៍ខដលពាក់េ័នធនឹងែលែលួន ផហើយបតរូវដកែលែលួនផចញេីការ 
េិភាក្សា និងការផបាះផឆ្នាតគាំបទសំផណើ ឬកិច្ការខដលបានផស្ើផនាះ។ នីតិវិធីផនះបតរូវបានកត់បតាទ៊ក
ទាំងបស៊ង ផៅក្នុងកំណត់ផហត៊ថនដំផណើរការកិច្ប្រជ៊ំ។ 

 ផៅផដើមឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលេិចារណ្ផលើ្វិកាប្រចាំឆ្នាំរ្រស់ធនាគារ បស្រជាមួយ 
នងឹយទ៊ធសាស្ត្រសត នងិខ្នការរ្រស់ធនាគារ ខដលបាន្រផងកើតផ�ើង ផៅក្នុងកិច្ប្រជំ៊េិភាក្សាថានាកប់គ្់របគង 
ប្រចាំឆ្នាំ។

 កច្ិប្រជំ៊បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលសរ៊្រចនួំន ០៧ ផលើក បតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើងផៅឆ្នា២ំ០២០ ផោយមាន 
វតតមានរ្រស់អភិបាល ដូចមានផរៀ្ររា្រ់ខាងផបកាម៖ 

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលបតរូវជួ្រប្រជំ៊ជាប្រចំា ផដើម្បីេភិាក្សាផលើយទ៊ធសាស្ត្រសតអាជីវកម្ម ប្រតិ្រតតកិារហិរញ្ញវត្នុ  
្រញ្ជាាខដលទាក់ទងនឹងការអន៊វតត្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងអភិបាលកិច្ ក៏ដូចជារបាយការណ៍សតីេី្រញ្ជាាខដល 
គណៈកមាះធិការនីមួយៗបានេិភាក្សាគានា។ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលជួ្រប្រជ៊ំោ៉ាងផហាចណ្ស់ផៅផរៀងរាល់  
០២ ខែមតង ផហើយក្នុងចំផណ្មរផ្រៀ្រវារៈទាំងអស់ខដលោក់ចូលក្នុងកិច្ប្រជ៊ំផដើម្បីទទួលការេិភាក្សា  
ឬការអន៊ម័តេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល បក៊មប្រឹក្សាភិបាលេិនិត្យផ�ើងវិញ ផលើប្រតិ្រតតិការហិរញ្ញវត្នុរ្រស ់
ធនាគារ ការបគ្់របគងហានិភ័យ និងរបាយការណ៍សតីេីការអន៊វតត្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងផធវែើការអន៊ម័តផលើ 
លទធ្លប្រចាំបតីមាសរ្រស់ធនាគារ។ ជាផរៀងរាល់ឆ្នាំ កិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាលបតរូវបានកំណត់កាល 
្ររិផច្ទទ៊កម៊នរួចជាផបសច ផដើម្បីអាចឲ្យអភិបាលទាំងអស់មានភាេងាយបសួល ក្នុងការផរៀ្រចំផធវែើ 
កាលវិភាគប្រជ៊ំ�ាល់ែលែលួនរ្រស់អភិបាល។ ឯកសារសបមា្រ់កិច្ប្រជ៊ំខដលមានសំផណើ និងរបាយការណ៍ 
ផ្្េងៗផទៀតបតរូវបានខចកជូនបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល ឲ្យបានម៊នផេលដំផណើរការកិច្ប្រជំ៊បក៊មប្ឹរក្សាភិបាល 
ផដើម្បីអាចឲ្យអភិបាលទាំងអស់មានផេលផវលាបគ្រ់បគាន់ ក្នុងការផធវែើការវាយតថមលែផលើសំផណើទាំងផនាះ  
ផហើយប្រសិនផ្រើចាំបាច់ ផស្ើស៊ំេ័ត៌មាន្រខន្ម ផដើម្បីជួយសបមួលអភិបាល ក្នុងការ្រំផេញកាតេវែកិច ្
ប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ។ នីតិវិធីនានាបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងទាក់ទងនឹងទបមង់ ែលែឹមសារ ្រទ្រងាាញ  
និងការខចកជូនឯកសារសបមា្រ់កិច្ប្រជ៊ំ។ ឯកសារសបមា្រ់កិច្ប្រជ៊ំ្រញ្ជាាក់ោ៉ាងច្បាស់អំេីប្រវតតិ ផគាល 
្រំណង ្រញ្ជាាសំខាន់ៗ សនិទានភាេ ្ល្រុះពាល់ និងេ័ត៌មានផ្្េងៗផទៀតខដលទាក់ទងនឹងសំផណើ 
នីមួយៗ ផដើម្បីជួយឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាល អាចផធវែើផសចកតីសផបមចចិតតបានបតឹមបតរូវ និងប្រក្រផោយ 
ប្រសិទធភាេ។

 អភិបាលមានលទធភាេទទួលបានបគ្រ់េ័ត៌មានទាំងអស់រ្រស់ធនាគារ។ តាមរយៈកិច្ប្រជ៊ំបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាលខដលផធវែើផ�ើងជាផទៀងទាត់ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលទទួលនូវេ័ត៌មានខដលបានផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ 
អំេីការអភិវឌ្ឍ និងប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ ក៏ដូចជាទទួលបាន្ងខដរនូវឯកសារមួយ
ឈត៊ រា្់រ្រញ្នូលទាងំរបាយការណជ៍ាផទៀងទាត់ សតេីកីារវិវឌ្ឍថនអាជីវកម្ម នងិឯកសារផ្្េងៗសបមា្់រ 
េិភាក្សាទាក់ទងនឹង្រញ្ជាាជាក់លាក់ណ្មួយ។

 អភិបាលក៏បតរូវបានអន៊ញ្ជាាតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈប្រេ័នធទូរសេះ 
្ងខដរ។ រាល់ការេិភាក្សាផដញផោលផៅក្នុងកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល រា្រ់្រញ្នូលទាំងការខែវែងគំនិត 
គានា បតរូវបានកត់បតាទ៊កទាំងបស៊ង សបមា្រ់ផធវែើជាកំណត់ផហត៊ ថនដំផណើរការេិភាក្សារ្រស់អភិបាល។  
ផសចកតីសផបមចរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបតរូវបានផ្ំើផៅគណៈបគ្រ់បគង ក្នុងរយៈផេលមួយថ្ងៃថនថ្ងៃផធវែើការ 
្រនាា្រ់េីកិច្ប្រជ៊ំបតរូវបាន្រញ្្រ់ ផដើម្បីធានាថា ផសចកតីសផបមច និងការខណនាំផ្្េងៗ បតរូវបានអន៊វតត 
ទាន់ផេលផវលា។ ផសចកតីបពាងកំណត់ផហត៊ បតរូវបាន្រញ្ជនូនផៅអភិបាលទាំងអស់ ផដើម្បីផធវែើការេិនិត្យ  
និង្តល់អន៊សាសន៍ ម៊នផេលោក់្រញ្ជនូនកំណត់ផហត៊ច៊ងផបកាយ ផៅក្នុងរផ្រៀ្រវារៈសបមា្រ់អន៊ម័ត
យល់បេម ផៅក្នុងកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល្រនាា្រ់។
 
 ផៅក្នុងកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល អភិបាលប្រតិ្រតតិបតរូវផធវែើការេន្យល់ឲ្យបានផក្បាះក្បាយ អំេ ី
្រញ្ជាាសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម និងប្រតិ្រតតិការហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ។ ប្រធានគណៈកមាះធិការ 

កិចចេគបជ៊ំ និងការផ្ត្តល់ព័ត៌រានទៅគក៊មគបឹកេសាភិបាល

ការបណ្តះបណា្េល និងការអភិវឌ្េឍរបស់អភិបាល 

 កម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាលអភិបាល គជឺាដផំណើរការដស៏ខំានម់យួក្នុងការខតងតំាងអភិបាល ្្ម ីផហើយ 
បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលក៏បតរូវយកចិតតទ៊កោក់ផលើតបមរូវការក្នុងការយល់ដឹងអំេីច្បា្់រ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិ្្មីៗ  
្រទោានគណផនយ្យ ការខប្រប្រួលហានិភ័យអាជីវកម្ម និនានាការទី្្សារ និងការវិវឌ្ឍច៊ងផបកាយ ្រញ្ជាា 
ប្រឈមសំខាន់ៗ ផៅក្នុងទី្្សារក្នុងបសក៊ នងិក្នុងតំ្រន់ នងិក្នុងវិស័យធនាគារ។ ក្នុងផគាល្ំរណងផនះ 
បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលផធវែើការវាយតថមលែផលើតបមរូវការ្រណត�ះ្រណ្តាល ផោយឈរផលើមូលោាន វាយតថមលែតាម 
ដំណ្ក់កាល ផហើយកំណត់អំេីចំណុច ខដលអាចេបងីកចំផណះដឹងរ្រស់អភិបាលអំេី្រញ្ជាា ខដល
ទាកទ់ងនឹងធនាគារ។ 

អភិបាល បានចូលរួម ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad

ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

បណ្ឌិត ម៊ី កលេយាណ
អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

Aisyah Lam Binti Adbullah

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៦ ៧

Ahmad Shazli Bin Kamarulzaman

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

ប៊៊ន យីន
អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិ្រតតិ និងជាប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ 



39 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 

វគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល ខដលអភិបាលបានចលូរមួ ផដើម្បីអភិវឌ្ឍចំផណះដឹង ្្មីៗ ៖

 ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំខដលស្ិតផបកាមការបតួតេិនិត្យ ការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេជាផទៀងទាត់ផលើការវិវឌ្ឍខ្្កច្បា្រ់ ការ្្េេវែ្្សាយ េ័ត៌មាន និង្រទោានគណផនយ្យ អភិបាលកិច្បក៊មហ៊៊ន និងការអន៊វតតលអ្រំ្៊ត ក៏បតរូវបាន 
្តល់ជូនសបមា្រ់អភិបាល្ងខដរ។

        ផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន ្រងាាញេីការគាំបទជា្រនត្រនាា្រ់ក្នុងការ្តល់ផោ្រល់ និងជួយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផលើ្រញ្ជាាខដលទាក់ទងនឹងកិច្ការរ្រស់ធនាគារ រា្់រ្រញ្នូលទាំង្រញ្ជាាខដលទាក់ទងនឹងការអន៊វតត 
បស្រតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិរ្រស់បក៊មហ៊៊ន អភិបាលកិច្បក៊មហ៊៊ន និងការអន៊វតតលអ្រំ្៊ត ប្រសិទធភាេថនសាលប្រជ៊ំ និងកាតេវែកិច្ និងការទទួលែ៊សបតរូវរ្រស់អភិបាល។ ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំខដលស្ិតផបកាមការបតួតេិនិត្យ  
ដំផណើរការផ្្េងៗរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបតរូវបានេិនិត្យផ្ះ�ង�ាត់ផ�ើងវិញ ជាមួយនឹងទស្េនៈផលើកកម្ស់ដំផណើរការថនការផធវែើផសចកតីសផបមច និងប្រសិទធភាេថនម៊ែងារបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ 

 ផលខាធិការបក៊មហ៊៊នធានាថា កិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល គណៈកមាះធិការនានា និងភាគទ៊និកបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើងបស្រតាមវិធានច្បា្រ់ និងការអន៊វតតលអ្រំ្៊តរ្រស់ធនាគារ ផហើយធានាថាការកត់បតាដំផណើរ 
ការកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល គណៈកមាះធិការនានា និងភាគទ៊និក បតរូវបានកត់បតាទ៊កទាំងបស៊ង សបមា្រ់ផធវែើជាកំណត់ផហត៊ និងរក្សាទ៊កបានោ៉ាងលអ។ 

 ផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន ផប�េីចូលរួមជួយការងារប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការផរៀ្រចំរផ្រៀ្រវារៈ និងផរៀ្រចំដំផណើរការកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល គណៈកមាះធិការនានា និងភាគទ៊និក ក៏បតរូវសបម្រសបមួល 
ការទំនាក់ទំនង និង្្េេវែ្្សាយផសចកតីសផបមចសំខាន់ៗ និងផគាលការណ៍នានា រវាងបក៊មប្រឹក្សាភិបាល គណៈកមាះធិការនានា និងថានាក់បគ្រ់បគងប្រតិ្រតតិជាន់ែ្ស់្ងខដរ។ 

 អភិបាលទាំងអស់មានលទធភាេផេញផលញក្នុងការផស្ើផោ្រល់េីផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន និងអាចខសវែងរកការេិផបគាះផោ្រល់ខ្រ្រវិជាាជីវៈផោយឯករាជ្យេីប្រភេខាងផប� ផបកាម្រនះនុកចំណ្យរ្រស់ធនាគារ  
ផដើម្បីអន៊វតតកាតេវែកិច្រ្រស់ែលែលួន។ នីតិវិធីមួយបតរូវបានអន៊ម័តផ�ើង ផដើម្បីជួយសបមួលអភិបាលក្នុងការខសវែងរកការេិផបគាះផោ្រល់ខ្រ្រវិជាាជីវៈផោយឯករាជ្យ។

គបធានបទ គបទភទវ្្គបណ្តះបណា្េល ចំនួនទរា៉េង/នថិងៃ ចូលរួមទដាយ

CIMB INSEAD Leadership Programme (CLP) Cohort 8  កិច្ប្រជ៊ំ (ជាសមាជិក) ៥ ផមា៉ាង

Datuk Mohd Nasir  
Bin Ahmad

PwC COVID-19 Webinar: Cyber and economic crime: Fraudsters and cyber 
criminals, too, can work from home

សិកាខាសាលា (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

FIDE FORUM Webinar «Outthink The Competition: Excelling in a  
Post Covid-19 World»

ផវទិកា (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

Webinar: A Conversation with Senator YB Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku 
Abdul Aziz, Minister of Finance, Malaysia

កិច្េិភាក្សា (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

ACCA-ICDM Inspiring Director Programme កម្មវិធីសិក្សា (ជាវាគ្មិន) ២ ផមា៉ាង
FIDE Forum: 4th Distinguished Board Leadership Series - Risk: A Fresh Look 
from the Board’s Perspective

ផវទិកា (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

Invest Malaysia 2020: Powering Malaysia's Growth Engines សន្ិសីទ (ជាអ្កចូលរួម) ៤ ផមា៉ាង

Accountant General’s Leadership Sharing Session ផ្្េងៗ (ជាវាគ្មិន) ២ ផមា៉ាង

CIMB: Risk Posture Workshop សិកាខាសាលា (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

CIMB: The Cooler Earth Summit - Profit with a Purpose សន្ិសីទ (ជាអ្កចូលរួម) ៣ ផមា៉ាង

CIMB: The Cooler Earth Experiential Event, Taman Tugu Nature Education Walk សន្ិសីទ (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

Sharing Session with Prokhas: Leading With Integrity កិច្េិភាក្សា (ជាវាគ្មិន) ១ ផមា៉ាង

AML Training for Directors កម្មវិធីសិក្សា (ជាអ្កចូលរួម) ៣ ផមា៉ាង

The Cooler Earth Sustainability Summit: Advancing Customers and Society សន្ិសីទ (ជាវាគ្មិន) ២ ផមា៉ាង

APEC CEO Dialogues 2020 សន្ិសីទ (ជាអ្កចូលរួម) ១,៥ ផមា៉ាង

ICDM Members' Day: Bounce Back Together II: Reimagine and Rebuild ផវទិកា (ជាវាគ្មិន) ២ ផមា៉ាង

Sustainability Training by UNEP FI & WWF កម្មវិធីសិក្សា (ជាអ្កចូលរួម) ៣ ផមា៉ាង

CIMB: The Cooler Earth Summit - Profit with a Purpose សន្ិសីទ (ជាអ្កចូលរួម) ៣ ផមា៉ាង ទ�កគសី Aisyah Lam Binti 
Abdullah

The Cooler Earth Sustainability Summit: Advancing Customers and Society សន្ិសីទ (ជាអ្កចូលរួម) ២ ផមា៉ាង

Sustainability Leadership Training 2020 កម្មវិធីសិក្សា ២,៥ ផមា៉ាង ទ�ក Omar SIddiq Amin 
Noer Rashid

Anti-Money Laundering / Counter Financing Terrorism កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក ៤ ផមា៉ាង ទ�ក Ahmad Shazli Bin 
Kamarulzaman

Business Continuity Management Awareness កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក ៤ ផមា៉ាង

Data Protection កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក ៤ ផមា៉ាង

Information Security Awareness កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក ៤ ផមា៉ាង

BU: Make It Rain Webinar - Kopi with Zen សិកាខាសាលា ២,៥ ផមា៉ាង

Future of Work Centre (FOWC) Town Hall ផ្្េងៗ ១,៥ ផមា៉ាង

Anti-Money Laundering / Counter Financing Terrorism កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រេ័នធផអ�ិកបតរូនិក ៤ ផមា៉ាង ទ�ក ប៊៊ន យីន

ទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊ន



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 40 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
ផសចកតីខ្លែងការណ៍  សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 

សរាជិក បានចូលរួម 

បណ្ឌិត ម៊ី កលេយាណ
ប្រធានគណៈកមាះធិការសវនកម្ម/អភិបាលឯករាជ្យ មិនប្រតិ្រតតិ ៧   ៧

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad
អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧ 

ទ�កគសី Aisyah Lam Binti Abdullah
អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ 

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផ្ះរការទទួលែ៊សបតរូវជាក់លាក់ដល់គណៈកមាះធិការនានា ខដលរួមមានគណៈកមាះធិការសវនកម្ម និងគណៈកមាះធិការហានិភ័យ។ គណៈកមាះធិការទាំងផនះផធវែើប្រតិ្រតតិការតាមតួនាទី និង 
កាតេវែកិច្ ខដលបានកំណត់ោ៉ាងច្បាស់លាស់ ដូចមានខចងផៅក្នុងតួនាទី និងភារកិច្រ្រស់គណៈកមាះធិការនីមួយៗ ខដលបានអន៊ម័តោ៉ាងបតឹមបតរូវ។

 គណៈកមាះធិការបតរូវរាយការណ៍ជូនបក៊មប្រឹក្សាភិបាលអំេីកិច្េិភាក្សា ផសចកតីសផបមច និងអន៊សាសន៍រ្រស់ែលែលួន។ ប្រធានគណៈកមាះធិការសវនកម្ម និងប្រធានគណៈកមាះធិការហានិភ័យ បតរូវរាយការណ៍
ជូនបក៊មប្រឹក្សាភិបាលអំេី្រញ្ជាាខដលបានផលើកយកមកេិភាក្សា និងផោះបសាយផៅក្នុងកិច្ប្រជ៊ំគណៈកមាះធិការរ្រស់ែលែលួន។ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបានទទួលសាាល់ថា ែណៈខដលគណៈកមាះធិការទាំងផនះមាន 
សទិធិអំណ្ចផធវែើការេិភាក្សាផលើ្រញ្ជាានានា ខដលបានប្រគល់ជូនរាល់ផសចកតីសផបមច និង/ឬអន៊សាសន៍រ្រស់គណៈកមាះធិការទាំងផនះ បតរូវ្រញ្ជនូនផៅបក៊មប្រឹក្សាភិបាលផដើម្បីេិនិត្យ ផហើយគណៈកមាះធិការទាំង 
ផនះ និងបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ជារួមទទួលែ៊សបតរូវផលើភាេផជាគជ័យ អាជីវកម្ម យ៊ទធសាស្ត្រសត ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ សកម្មភាេប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្ម និងប្រតិ្រតតិការហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ។ 

 េ័ត៌មានលមអិតអំេីគណៈកមាះធិការនានា មាន្រងាាញផៅក្នុងខ្្កខាងផបកាមជា្រនត្រនាា្រ់។ 

្ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

 សមាជិកគណៈកមាះធិការសវនកម្មស៊ទធខតជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ខដលមានចំផណះដឹង និង្រទេិផសាធន៍ ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ។

 ការទទួលែ៊សបតរូវចម្បងរ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម គធឺានាឲ្យមានការអន៊វតតអភិបាលកច្ិរ្រស់ធនាគារបានលអប្រផសើរ បស្រផេលខដលផធវែើការេិនត្ិយផលើរបាយការណហិ៍រញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ការ្្េេវែ 
្្សាយេ័ត៌មាន ការផគារេ្រទ្្របញ្ញតតច្ិបា្់រ ការបគ្់របគងហានិភយ័ នងិការបគ្់របគងដំផណើរការប្រេ័នធបតួតេិនត្ិយថ ះ្ក្នុងរ្រស់ធនាគារ។ គណៈកមាះធកិារសវនកម្ម ជ្ួរប្រជំ៊ជាប្រចំា ផដើម្បីេនិត្ិយផលើលទធ្ លការងារ 
ប្រចាំបតីមាស របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំឆ្នាំ របាយការណ៍សវនកម្ម ខដលរា្រ់្រញ្នូលទាំងការអន៊វតត ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ក៏ដូចជាប្រតិ្រតតិការជាមួយភាគីសម្័នធញាតិ។

 គណៈកមាះធិការសវនកម្មបានជួ្រប្រជ៊ំចំនួន ០៧ ដង ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខដលមានវតតមានសមាជិកចូលរួមដូចខាងផបកាម៖

្ណៈករា្េធិការនានា

ចំណុច្នលៃឹះននការទទួលខ៊សគតរូវ ការទទួលខ៊សគតរូវ

ការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង/ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ/
អភិបាលកិច្

េិនិត្យផ�ើងវិញ ផលើប្រសិទធភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ដំផណើរការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ក្នុងសម្័នធធនាគារ បស្រតាមលកុែណឌតបមរូវផៅក្នុងប្រកាស 
សតីេី អភិបាលកិច្ថនបគឹះសាថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ។ 

សវនកម្មថ្ះក្នុង ក.    ធានាថា ម៊ែងារសវនកម្មថ្ះក្នុងបានផរៀ្រចំលអប្រផសើរ  ផដើម្បីផធវែើការបតួតេិនិត្យ ឬអផងកតក្នុងនាមគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ផហើយម៊ែងារផនះបតរូវស្ិតផៅផបកាមអំណ្ច 
និងការបគ្រ់បគង�ាល់េីគណៈកមាះធិការសវនកម្ម។

ែ.    េិនិត្យ និងអន៊ម័តវិសាលភាេការងារសវនកម្មថ្ះក្នុង  នីតិវិធី ចំនួនដងថនការផធវែើសវនកម្មថ្ះក្នុង និងគផបមាងសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ។
គ.     ផមើលការែ៊សបតរូវផលើប្រសិទធភាេថនម៊ែងារសវនកម្មថ្ះក្នុង សមត្ភាេ្រ៊គ្គលិក និងភាេបគ្រ់បគាន់ថនធនធានរ្រស់សវនកម្មថ្ះក្នុង និងេិនិត្យផមើលថាផតើម៊ែងារផនាះ 

បានទទួលអំណ្ចចាំបាច់ ផដើម្បី្រំផេញការងារឬផៅ។
ឃ.    េិនិត្យរបាយការណ៍សំខាន់ៗ និងធានាថាគណៈបគ្រ់បគងចាត់វិធានការណ៍ខកតបមរូវទាន់ផេលផវលា ផដើម្បីផោះបសាយចំណុចផែ្សាយក្នុងការបគ្រ់បគង ការមិនបាន 

អន៊វតតផេញផលញតាមផគាលនផោបាយ ការតបមរូវរ្រស់ច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិនានា និង្រញ្ជាាផ្្េងផទៀតខដលរកផឃើញផោយសវនករថ្ះក្នុង ក៏ដូចជាខ្្កខដលទទួល
ែ៊សបតរូវការបគ្រ់បគងថ្ះក្នុងដថទផទៀត។ 

ង.       កត់សមាាល់ការមិនឯកភាេសំខាន់ៗរវាងនាយកសវនកម្មថ្ះក្នុង និងគណៈបគ្រ់បគងដថទផទៀត មិនថាការមិនឯកភាេផនាះបតរូវបានផោះបសាយរួច ផដើម្បីកំណត់្ល្រុះពាល ់
ខដលការមិនឯកភាេទាំងផនាះអាចមានចំផពាះដំផណើរការសវនកម្ម ឬលទធ្លសវនកម្មខដលផលើកផ�ើងផោយសវនករ។

ច.     ធានាការផគារេតាមច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិខដលអន៊វតតចំផពាះបគឹះសាថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ និងធានាថារបាយការណ៍រ្រស់សវនករថ្ះក្នុងនឹងមិនតបមរូវឲ្យបតួតេិនិត្យ
ផោយគណៈបគ្រ់បគងផ�ើយ។

្.    ្រផងកើតយនតការផដើម្បីវាយតថមលែការ្រំផេញតួនាទី និងប្រសិទធភាេរ្រស់ម៊ែងារសវនកម្មថ្ះក្នុង។
ជ.   វាយតថមលែសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការ និងផធវែើផសចកតីសផបមចអំេីកញ្្រ់តថមលែការរ្រស់នាយកសវនកម្មថ្ះក្នុង។
ឈ.   អន៊ម័តផលើការខតងតាំង �លាស់្រតនូរ និង្រផណតញផចញនាយកសវនកម្មថ្ះក្នុង ឬ ្រ៊គ្គលិកជាន់ែ្ស់ខដល្រំផេញម៊ែងារជាសវនករថ្ះក្នុង និងបតរូវទទួលការជូនដំណឹងអំេ ី

ការលាឈ្រ់រ្រស់្រ៊គ្គលិកជាន់ែ្ស់ជា សវនករថ ះ្ក្នុង ផហើយបតរូវ្តល់ឱកាសឲ្យសមាជិកខដល បានោក់ពាក្យលាឈ្រ់ផនាះ្រញ្ជាាក់បបា្រ់េីមូលផហត៊ថនការលាឈ្រ់។

សវនកម្មខាងផប� ក.     ្ តល់អន៊សាសន៍ដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលផលើការខតងតាំង ឬការ្រញ្ឈ្រ់សវនករខាងផប�។
ែ.      េិភាក្សា និងេិនិត្យផមើលផ�ើងវិញជាមួយសវនករខាងផប�ម៊ននឹងចា្រ់ផ្តើមផធវែើសវនកម្មអំេីលកុណៈ និងទំហំការងារសវនកម្ម ផហើយធានាផលើការសបម្រសបមួលក្នុង 

ករណីមាន បក៊មហ៊៊នសវនកម្មផបចើនចូលរួម។
គ.       វាយតថមលែអំេីផគាលផ� ការ្រំផេញការងារ និង ឯករាជ្យភាេរ្រស់សវនករខាងផប� (ឧទាហរណ៍ ផោយការេិនិត្យ និងវាយតថមលែេីទំនាក់ទំនងផ្្េងៗរវាងសវនករខាង 

   ផប� និងធនាគារ)។

តួនាទី និងកាតពីកិចចេរបស់្ណៈករា្េធិការសវនកម្មរានដូចខាងទគកាម៖

ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ



41 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 

្ណៈករា្េធិការហានិភ័យ

 ការទទួលែ៊សបតរូវចម្បងរ្រស់គណៈកមាះធិការហានិភ័យ គឺបតរូវធានាថាម៊ែងារបគ្រ់បគងហានិភ័យ ខដលបតរូវបានោក់្រញ្នូលផៅក្នុងធនាគារ បតរូវបានអន៊វតតប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ។ គណៈកមាះធិការ 
ហានិភ័យបតរូវរាយការណ៍ផៅបក៊មប្រឹក្សាភិបាល នូវរាល់្រញ្ជាាពាក់េ័នធនឹងការបគ្រ់បគងហានិភ័យ ផៅក្នុងធនាគារ។
 
 គណៈកមាះធិការហានិភ័យបានជួ្រប្រជ៊ំចំនួន ១២ ដង ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខដលមានវតតមានសមាជិកចូលរួមដូចខាងផបកាម៖

សរាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ

Aisyah Lam Binti Abdullah
ប្រធានគណៈកមាះធិការ/អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ១២ ១២

ប៊៊ន យីន
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ១២ ១២

ទ្ៀន វឌ្េឍនា
នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ ១១ ១២

ហ៊ុ៊ង ទជៀប
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ១១ ១២

ទហ៊ុង ធីតា 
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល ១២ ១២

ទហ៊ុង វិប៊គត
នាយក្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ ១១ ១២

ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្នុ ១០ ១២

្ី សាណា
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ ១១ ១២

ឃ.     អន៊ម័តផលើការ្តល់ផសវាខដលមិនទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្មខដល្តល់ផោយសវនករខាងផប� និងតាមោន និងផធវែើការវាយតថមលែថាផតើផសវាផនាះអាចនឹង្រុះពាល ់
ដល់ឯករាជ្យភាេរ្រស់េួកគាត់ឬផទ។

ង.       ធានាថា មានការេិនិត្យច្បាស់លាស់ផលើលកុែណឌថនការ្តល់ផសវាខដលមិនទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្ម ផដើម្បីផចៀសវាងការ្រុះពាល់ដល់ការវិនិច្័យ ប្រក្រផោយ 
ឯករាជ្យភាេរ្រស់សវនករខាងផប�។

ច.       ធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានផរៀ្រចំោ៉ាងបតឹមបតរូវ និងទាន់ផេលផវលា ផោយមានការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញជាប្រចាំ ផលើភាេបគ្រ់បគាន់ថនការផធវែើសំវិធានធន 
ខដលចាំបាច់ និងចំផពាះ្រំណុលអាបកក់ និងសង្េ័យ។

្.       រ ក្សាការទំនាក់ទំនងផសាះះបតង់ ផ្រើកចំហ ទាន់ផេលផវលា និងផទៀងទាត់ ជាមួយសវនករខាងផប� និងតបមរូវឲ្យសវនករខាងផប�រាយការណ៍មកកាន់គណៈកមាះធិការ
       សវនកម្មអំេី្រញ្ជាាសំខាន់ៗ (ផោយមិនមានវតតមានរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង ប្រសិនផ្រើចាំបាច់)។
ជ.      េិនិត្យផ�ើងវិញផលើរបាយការណ៍បគ្រ់បគងថ្ះក្នុងរ្រស់សវនករខាងផប� និងធានាថាគណៈបគ្រ់បគងចាត់វិធានការណ៍ខកតបមរូវផដើម្បីផ្លែើយត្រផៅនឹងលទធ្លសវនកម្ម 

ខាងផប� និងអន៊សាសន៍ខដលផលើកផ�ើងផោយសវនករខាងផប� ទាន់ផេលផវលា។
ឈ.  តាមោន និងវាយតថមលែប្រសិទធភាេការងាររ្រស់សវនករខាងផប� រួមទាំងជួ្រប្រជ៊ំជាមួយសវនករខាងផប�ោ៉ាងផហាចណ្ស់មតងក្នុងមួយឆ្នាំ ផោយមិនមានវតតមាន 

 រ្រស់គណៈបគ្រ់បគង ផដើម្បីេិភាក្សាផលើ្រញ្ជាាគនលែឹះសំខាន់ៗ និងផស្ើស៊ំផោ្រល់េីសវនករខាងផប�វិញ។

លទធ្លសវនកម្ម ការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និង 
្រញ្ជាាថនការប្រតិ្រតតិតាមច្បា្រ់ 

េិនិត្យផ�ើងវិញផលើលទធ្លថនការអផងកតសំខាន់ៗ លទធ្លសវនកម្មជាប្រចាំ និងការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និងការប្រតិ្រតតិតាមច្បា្រ់ខដលរាយការណ៍ផោយសវនករថ្ះក្នុង 
សវនករខាងផប� និងសវនកររ្រស់និយ័តករ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្នុ េិនិត្យផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំបតីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ម៊នផេលទទួលការអន៊ម័តេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផោយផ�ោតសំខាន់ផលើ៖
•      ការ�លាស់្រតនូរណ្មួយផៅក្នុងការអន៊វតត និងផគាលការណ៍គណផនយ្យ
•       ្រញ្ជាាសំខាន់ៗខដលបានផលើកផ�ើង រួមទាំង្រញ្ជាាទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ការវិនិច្័យសំខាន់ៗរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង បេឹតតិការណ៍ឬប្រតិ្រតតិការមិនប្របកតី  

និងសំខាន់ៗ និងរផ្រៀ្រខដល្រញ្ជាាទាំងអស់បតរូវបាន្រងាាញ
•       ការផធវែើផសចកតីសន្ិោានេី្រញ្ជាាខដលកំេ៊ងផកើតផ�ើង និង
•       ការប្រតិ្រតតិតាមសតង់ោរគណនី និងសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ដថទផ្្េងផទៀត

ប្រតិ្រតតិការរ្រស់ភាគីសម្័នធញាតិ េិនិត្យរាល់ប្រតិ្រតតិការផធវែើផ�ើងជាមួយភាគីសម្័នធញាតិ និងជូនដំណឹងដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលេីប្រតិ្រតតិការទាំងផនាះ។

ការេិនិត្យរបាយការណ៍ ពាក់េ័នធនឹងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្នុ

េិនិត្យភាេបតឹមបតរូវ និងភាេបគ្រ់បគាន់ថនផសចកតីខ្លែងការណ៍រ្រស់ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផៅក្នុងរបាយការណ៍បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ការ្រងាាញេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និងផសចកីតប្រកាសដំ្រូង ពាក់េ័នធនឹងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

ការតាមោនការអន៊វតត តាមផគាលនផោបាយ 
ទំនាស់្លប្រផោជន៍

តាមោនការអន៊វតតតាមផគាលនផោបាយ សតីេីទំនាស់្លប្រផោជន៍រ្រស់ធនាគារ

ការេិនិត្យបក្រែណឌបគ្រ់បគងថ្ះក្នុង េិនិត្យមតិផោ្រល់រ្រស់ភាគីទី្រី ចំផពាះរចនាសម្័នធ និងប្រសិទធភាេថនបក្រែណឌបគ្រ់បគងថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ

ផ្្េងៗ ក.   ជូនដំណឹងដល់គណៈបគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់ជាផទៀងទាត់ អំេី្រញ្ជាាខដល្រុះពាល់ដល់ធនាគារ។
ែ.   ផកាះប្រជ៊ំជាមួយសវនករថ្ះក្នុង សវនករខាងផប� ឬទាំងេីរក្នុងផេលខតមួយ ផ្រើយល់ថា ចាំបាច់។
គ.     េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំ្មាស និងប្រចាំឆ្នាំ សបមា្រ់ោក់្រញ្ជនូនផៅឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាលរ្រស់ធនាគារ និងធានានូវការផបាះេ៊ម្្្សាយរបាយការណ ៍

ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំឆ្នាំបានរហ័ស។

ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ 



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ចំណុច្នលៃឹះននការទទួលខ៊សគតរូវ ការទទួលខ៊សគតរូវ

ការបគ្រ់បគងផដើមទ៊ន •  ខ្រងខចកផដើមទ៊នខដលមានហានិភ័យ (Capital-at-Risk) ផៅតាមប្រផភទជំនួញ និងហានិភ័យផ្្េងៗេីគានា ផដើម្បីធានាថា ការខ្រងខចកហានិភ័យបានផធវែើបគ្រ់បគាន់    
      អន៊ផលាមតាមលកុែណឌកំណត់ផោយ្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ និងធានាថាធនាគារមានផដើមទ៊ន្របម៊ងបគ្រ់បគាន់ ផដើម្បីប្រឈមម៊ែនឹងសាថានភាេវិ្រតតិផ្្េងៗ។

•       ្រផងកើនតថមលែភាគទ៊និក តាមរយៈការវាយតថមលែផលើបបាក់ចំផណញ និងហានិភ័យ (risk-return profiles) េីដំផណើរការប្រតិ្រតតិការ ផហើយធានាថាកបមិតហានិភ័យ ខដល 
  ទទួលយកស្ិតផៅក្នុងខដនកបមិតខដលបានកំណត់ផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាលរ្រស់ធនាគារ។

ផគាលការណ៍បគ្រ់បគងហានិភ័យ •         េិនិត្យ និងជូនផោ្រល់ដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផដើម្បីផធវែើការអន៊ម័តផលើផគាលការណ៍ និងកបមិតហានិភ័យខដលសមបស្រ ផដើម្បីរក្សាបក្រែណឌថនការបគ្រ់បគងហានិភ័យឲ្យ 
  បស្រតាមខ្នការអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ បក្រែណឌថន EWRM រ្រស់បក៊មហ៊៊នផម និងបស្រតាមច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិខដលបានកំណត់។

•        វាយតថមលែ និងេិនិត្យផលើសំផណើស៊ំអន៊ម័តសបមា្់រ្លិត្ល្្មី ការវិនិផោគ អាជីវកម្ម យ៊ទធសាស្ត្រសត និង្លិត្ល ខដលបតរូវបានខកថច្ ខដលបតរូវអន៊ម័តជាផគាលការណ៍ ឬ  
  ្តល់អន៊សាសន៍ដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលផដើម្បីផធវែើការអន៊ម័ត។

•       េិនិត្យ និងអន៊ម័តផលើសំផណើខកខប្រនីតិវិធី និងដំផណើរការប្រតិ្រតតិការ។

ការប្រតិ្រតតិតាម •       ជំរ៊ញផលើការផគារេតាមផគាលការណ៍ និងកបមិតហានិភ័យ។

ការកំណត់ និងវាស់ខវងហានិភ័យ •       ោក់ឲ្យផប្រើបបាស់នូវវិធីសាស្ត្រសតដ៏សមបស្រ ផដើម្បីកំណត់ និងវាស់ខវងហានិភ័យបគ្រ់សាថានភាេ។

•       ្រផងកើតយ៊ទធសាស្ត្រសតសបមា្រ់វាយតថមលែ បតួតេិនិត្យ និងបគ្រ់បគងហានិភ័យឲ្យស្ិតក្នុងកបមិតមួយដ៏សមបស្រ។

•       េិភាក្សាសផបមចផលើវិធីសាស្ត្រសត និងឧ្រករណ៍ សបមា្រ់ផធវែើការវាស់ខវងផៅផលើ្ររិមាណហានិភ័យផ្្េងៗ ផដើម្បីស៊ំការអន៊ម័តេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។

ហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា •        បតួតេិនិត្យជាប្រចាំ ផលើ្រញ្ជាាខដលទាក់ទងនឹងហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា ខដលរួមមានស៊វត្ិភាេ្រផច្កវិទ្យា និងហានិភ័យអ៊ីនផធើផណត និងទបមង់បគ្រ់បគងហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា 
  និងឧ្រ្បតតិផហត៊ធងៃន់ធងៃរ / ការមិនផគារេតាម ផដើម្បីធានាថា្រញ្ជាាទាំងផនះបតរូវបានផោះបសាយប្រក្រផោយប្រសិទធភាេនិងឆ្្រ់រហ័ស។

•        បតួតេិនិត្យផលើហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មានវិទ្យា រួមទាំងផធវែើការវាយតថមលែហានិភ័យជាម៊ន ផលើផសវាកម្ម ធនាគារផអ�ិកបតរូនិក ផធវែើការវាយតំថលហានិភ័យ ថនការ្តល់ផសវា 
  ្រផច្កវិទ្យាេីខាងផប� ឬផសវាកម្មរ្រស់តតិយភាគី (Third Party)។

•        បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និង្តល់អន៊សាសន៍ផលើបក្រែណឌ / ផគាលនផោបាយខដលពាក់េ័នធនឹងហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា ការខកខប្រសំខាន់ ម៊នផេលោក់ជូនបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល 
អន៊ម័ត។

•     បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវបក្រែណឌបគ្រ់បគងហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា និងកបមិតកំណត់ហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា ខដលខណនាំផោយធនាគារផម ផដើម្បីយកមកអន៊វតត ឬក៏ផធវែើ 
   មូលោានីយកម្មសបមា្រ់អន៊វតតផៅក្នុងធនាគារ។

•     ធានាឲ្យមានការបតួតេិនិត្យឲ្យបានបគ្រ់បគាន់ និងរឹងមាំ ផលើប្រេ័នធ្រផច្កវិទ្យា និងការបគ្រ់បគងហានិភ័យ្រផច្កវិទ្យា។

យ៊ទធសាស្ត្រសតប្រតិ្រតតិតាម និងការប្រឆ្ំងការសមាាត 
បបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម («AML / CFT»)

•     ្តល់អន៊សាសន៍សបមា្រ់ការប្រតិ្រតតិតាម និងយ៊ទធសាស្ត្រសតសបមា្រ់ការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្មរ្រស់ធនាគារ

•     ជួយក្នុងការកំណត់ផគាលផ�សបមា្រ់ការប្រតិ្រតតិតាម និងបគ្រ់បគងហានិភ័យការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម ផៅបគ្រ់្រណ្តាញអាជីវកម្ម។

បក្រែណឌការប្រតិ្រតតិតាម 
និងការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ 
និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម («AML / CFT»)

•        ផធវែើការេិភាក្សាអំេី្រញ្ជាាការប្រតិ្រតតិតាម និង្រញ្ជាាហានិភ័យ ការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម ផដើម្បីធានាថា្រញ្ជាាទាំងផនះបតរូវបានផោះបសាយ ប្រក្រ 
   ផោយប្រសិទធភាេ និងឆ្្រ់រហ័ស។

•    បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និង្តល់អន៊សាសន៍បក្រែណឌ / ផគាលនផោបាយ ការប្រតិ្រតតិតាម និងការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម និងការខកសបមួល 
       សំខាន់ ចំផពាះបក្រែណឌ / ផគាលនផោបាយហានិភ័យ ការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម។

ការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម •     បតួតេិនិត្យសមាសធាត៊តារាងត៊ល្យការរ្រស់ធនាគារ រួមមានឥណទាន និងបបាក់្រផញ្ញើ។

•    ធានានូវការប្រកាន់ខាា្រ់នូវបទឹសតីសនតនិយម (holistic approach) ក្នុងការបគ្រ់បគងតារាងត៊ល្យការរ្រស់ធនាគារ តាមរយៈការបគ្រ់បគងហានិភ័យអបតាការបបាក់ ប្រក្រ 
      ផោយប្រសិទធភាេ ការបគ្រ់បគងហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល ការបគ្រ់បគងគមាលាតកបមិតការបបាក់ និងមូលធន។

ការខ្រក្សាគ៊ណភាេបទេ្យសកម្ម •   េិនិត្យថាខ្្កអាជីវកម្ម និងគណៈកមាះធិការឥណទាននានាបានកំណត់ច្បាស់លាស់ នូវដំផណើរការបតួតេិនិត្យគ៊ណភាេបទេ្យសកម្ម និងគណនីក្នុងការឃាលាំផមើល ផដើម្ប ី
   កំណត់ ខ្រងខចក រាយការណ៍ តាមោនឥណទានខដលមាន្រញ្ជាា (ជាេិផសស គណនីមិនដំផណើរការ) បស្រតាមផគាលនផោបាយហានិភ័យឥណទាន/ និយ័តករ/  
      ផគាលនផោបាយ និងនីតិវិធីឥណទានផ្្េងៗខដលបានអន៊ម័ត/សតង់ោរគណនីផ្្េងៗ (ប្រសិនផ្រើមាន)។

•   ធានាថាធនាគាររក្សាបាននូវគ៊ណភាេបទេ្យសកម្ម តាមរយៈការេិនិត្យតាមោនោ៉ាងហ្មត់ចត់ផលើដំផណើរការ និងការអន៊ម័ត ផលើឥណទាន្្មីៗ បេមទាំងការប្រមូល
      ឥណទានខដលមិនដំផណើរការ។ 

•     សបម្រសបមួលនូវ្រញ្ជាាខដលពាក់េន័ធផៅនឹងការផ ះ្រគណនីរវាងខ្្កអាជីវកម្ម និងបក៊មទារសំណង ផៅផេលគណនីផនាះបានកាលាយជាមនិដំផណើរការ និង ះ្នុយមកវិញ។

•     បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញផលើបទេ្យសកម្មដំផណើរការខដលរួមមាន៖

       -   គណនីឃាលាំផមើល យឺតោ៉ាវ ឬ មិនដំផណើរការ

       -   សំវិធានធនថនគណនី ផោយអាបស័យតាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា និង្រទ្រ្បញ្ញតតិផ្្េងៗផទៀត និង

       -    ្រញ្ជាាផ្្េងផទៀតខដលពាក់េ័នធនឹងគ៊ណភាេបទេ្យសកម្ម។

•     េិនិត្យផ�ើងវិញ និងេិភាក្សាផលើ្តហវែនូលីយុូ និងរបាយការណ៍ឥណទានមិនដំផណើរការ សបមា្រ់ការកំណត់អតតសញ្ជាាណហានិភ័យ។

ការ្រនតនិរនតរភាេថនអាជីវកម្ម •     េិនិត្យផ�ើងវិញនូវខ្នការ្រងាការ (Contingency Plan) និងការបគ្រ់បគងនិរនតរភាេថនអាជីវកម្ម (Business Continuity Management) សបមា្រ់អន៊វតត ផៅផេល 
   ចាំបាច់ និងផស្ើស៊ំការអន៊ម័តេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ។

ការខតងតាំងសមាជិកគណៈកមាះធិការ និង
ខតងតាំងអន៊គណៈកមាះធិការហានិភ័យ

•      គណៈកមាះធិការផនះអាចអន៊ម័តរាលក់ារ�លាស្់រតនូរសមាជកិ ផៅក្នុងម៊ែងារថនសាជីវកម្ម (corporate function) ដខដល ផោយផធវែើការជនូដំណងឹផៅកានប់ក៊មប្ឹរក្សាភិបាល។  
  រីឯរាល់ការការ�លាស់្រតនូរសមាជិក ផៅផប�ម៊ែងារថនសាជីវកម្ម ឬ សំផណើស៊ំខកខប្រផលើលកុនតិកៈ (Terms of Reference) បតរូវអន៊ម័តផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាលម៊ននឹង
   អន៊វតត។

•      េិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តផលើលកុនតិកៈ និងសមាសភាេថនគណៈកមាះធិការ ខដលស្ិតផៅផបកាមការបគ្រ់បគងរ្រស់គណៈកមាះធិការហានិភ័យ រួម្រញ្នូលទាំងការខតងតាំង  
និងការដកផចញនូវសមាជិក និងអ្កចូលរួមក្នុងគណៈកមាះធិការទាំងផនះ ។ 

តួនាទី និងភារកិចចេរបស់្ណៈករា្េធិការហានិភ័យរានដូចខាងទគកាម៖

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 42 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 
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្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ងនានា

 គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងដូចមានផរៀ្ររា្រ់ខាងផបកាម បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងផដើម្បីជួយការងាររ្រស ់
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតត ិនងិគណៈបគ្់របគង ផលើប្រតិ្រតតកិារអាជីវកម្មផ្្េងៗ នងិជួយគាបំទដល់សកម្មភាេ 
នានារ្រស់ធនាគារ៖ 

  • គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង

  • គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា

  • គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម

កំណត់សរាាេល់៖

 អ្កចូលរួមអចិថស្ត្រនតយ៍រ្រស់គណៈកមាះធិការ រួមមាននាយកសវនករថ្ះក្នុង និងនាយកប្រតិ្រតតិតាម។

 

តួនាទី និងភារកិចចេរបស់្់ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ងរានដូចខាងទគកាម៖

  •  ្តល់ប្រឹក្សាជូនប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ។

  •   បតួតេិនិត្យ និងវាយតថមលែសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការរ្រស់នាយកោានអាជីវកម្មនីមួយៗ រួមមានខតមិនកំណត់បតឹម  

ការបតួតេិនត្ិយផលើម៊ែងារថនគណៈកមាះធិការនានា ឬបក៊មការងារ ខដលបាន្រផងកើតផ�ើងផោយគណៈកមាះធកិារ 

បគ្រ់បគង ផដើម្បីអន៊វតតតួនាទីណ្មួយ ប្រសិនផ្រើចាំបាច់។

  •  េិនិត្យរបាយការណ៍បគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្នុ និងរបាយការណ៍បគ្រ់បគងផ្្េងៗផទៀតរ្រស់ធនាគារ។

  •   ្រផងកើតយ៊ទធសាស្ត្រសត ខ្នការអាជីវកម្ម និងខ្នការ្វិកាសបមា្រ់ធនាគារ (រា្រ់្រញ្នូលទាំងចំណុចខដលទាក់ទង 

នឹង្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន)

  •  កំណត់ការងារខដលទាមទារឲ្យមានការសហការេីនាយកោានផបចើន។

  •  េិភាក្សាផលើច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិសំខាន់ៗ។

  •  ការងារផ្្េងៗផទៀត តាមការខណនាំរ្រស់ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ។

  •   ការងារផ្្េងៗផទៀត តាមការខណនាំរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម។

កំណត់សរាាេល់៖

*១ សបមា្រ់ខតផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល

*២  ជាសមាជិកខដលមានសំផ�ងផបាះផឆ្នាតចាំបាច់ សបមា្រ់សំផណើឥណទាន េីនាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម 

ខដលស្ិតផៅក្នុងកបមិតកំណត់ឥណទានរ្រស់គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជាខត្រុ៊ផណ្ះ�ះ

*៣  Chong Kok Ping ជាសមាជិកខដលមានសំផ�ងផបាះផឆ្នាតចាំបាច់ សបមា្រ់សំផណើឥណទានេីនាយកោានផសវាកម្ម 

ហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម និងនាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ខដលសំផណើឥណទានផនាះហួសេីសិទធិអំណ្ចសផបមច 

រ្រស់គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា។ Michael Ng Mun Seng ឬ Leong Wai Chyi (សមាជិកជំនួស ក្នុងផេល 

អវតតមានរ្រស់ Michael Ng Mun Seng) មកេីនាយកោានយ៊ទធសាស្ត្រសត និងវិភាគរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម ជាសមាជិកខដល 

មានសំផ�ងផបាះផឆ្នាត សបមា្រ់សំផណើឥណទានេីនាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម នាយកោានរតនាគារ និង 

បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុធនាគារខត្រុ៊ផណ្ះ�ះ

*៤  ជាសមាជិកខដលមានសំផ�ងផបាះផឆ្នាត សបមា្រ់ខតសំផណើឥណទាន ពាក់េ័នធនឹងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុខត្៊ុរផណ្ះ�ះ។

 គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងរាយការណ៍ជូនបក៊មប្រឹក្សាភិបាល នូវ្រញ្ជាាពាក់េ័នធនឹងការបគ្រ់បគង
ការងារប្រចាំថ្ងៃរ្រស់ធនាគារ។

 គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា ផធវែើរបាយការណ៍ជូនគណៈកមាះធិការបគ្់របគងហានិភ័យ 
នូវរាល់្រញ្ជាាទាក់ទងនឹងការងារឥណទានរ្រស់ធនាគារ។

សរាជិក

ប៊៊ន យីន
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ 

ប្រធាន

ទហ៊ុង ធីតា
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល

សមាជិក

ទហ៊ុង តូរ៉ង់
នាយករតនាភិបាល និង ទី្្សារ

សមាជិក

ហ៊ុ៊ង ទជៀប
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

ទ្ៀន វឌ្េឍនា
នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ

សមាជិក

ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្នុ

សមាជិក

អ៊៊ំ ចិនាោេភក្តី
នាយកធនធានសាជីវកម្ម

សមាជិក

ទហ៊ុង វិប៊គត
នាយក្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ

សមាជិក

្ី សាណា
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ

សមាជិក

អ៊៊ក ថនិន
នាយកបគ្រ់បគង្លិត្ល

សមាជិក

សរាជិក

ទ្ៀន វឌ្េឍនា 
នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ

ប្រធាន

ប៊៊ន យីន
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ

ប្រធានជំនួស

ហ៊ុ៊ង ទជៀប
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

ទហ៊ុង ធីតា*១

នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល
សមាជិក

ចំណាន វនិតា
នាយកបគ្រ់បគងឥណទាន

សមាជិក

John Chuah Keat Kong*២

ទីប្រឹក្សាឥណទានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
សមាជិក

្ី សាណា
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ 
និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ

សមាជិក

ហ៊ុ៊ង ប៊៊នទរឿត
នាយកខ្្កអាជីកម្ម ថនផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

Chong Kok Ping*៣

នាយកបគ្រ់បគងឥណទានថានាក់តំ្រន់                                                 
សមាជិក

Lim Gek Peng*៤

ប្រធានបគ្រ់បគងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ
សមាជិក

Michael Ng Mun Seng*៣

នាយកវិភាគហានិភ័យឥណទានថានាក់តំ្រន់សតីទី                                                 
សមាជិក

្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង

្ណៈករា្េធិការឥណទានកម្ខុជ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

តួនាទី និងភារកិចចេរបស់្ណៈករា្េធិការឥណទានរានដូចខាងទគកាម៖

•  បតួតេិនត្ិយផ�ើងវិញ នងិអន៊ម័តផលើឥណទានរ្រស់ធនាគារ ក្នុងកបមិតកំណតឥ់ណទាន ខដលបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល្តល់សិទធិឲ្យ។

•  ្ តលអ់ន៊សាសន៍ សបមា្រក់ារសផបមចរ្រស់បក៊មប្ឹរក្សាភិបាល ផលើរាលសំ់ផណើឥណទានខដលហសួ 
េីសិទធិអំណ្ចសផបមចរ្រស់គណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា។

•  ធានាថាសមត៊ល្យឥណទានទាំងមូលរ្រស់ធនាគារ បស្រតាមផគាលការណ៍ខណនាំរ្រស់អាជាញាធរ 
្រញ្ញតតិច្បា្រ់ និងបស្រតាមផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីឥណទានខដលបានអន៊ម័ត។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តផលើហាាស៊ីលីធីផរៀ្រចំផ�ើងវិញ និងវិធានការទារសំណង ខដលរួម 
មានការទូទាត់សងផោយសបម៊ះសបមួល និងឥណទានខដលបតរូវល៊្រផចញេី្រញ្ជី ខដលនឹងបតរូវ 
អន៊វតតបស្រតាមលកុែណឌេិន័យ។

•  វាយតថមលែសមត៊ល្យហានិភយ័ ផៅផេលអន៊ម័តឥណទាន ផដើម្បីធានាថាឥណទានខដល ត្លគ់សិ្ឺត 
ផៅក្នុងហានិភ័យខដលអាចទទួលយកបានផោយធនាគារ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងវាយតថមលែ្លិត្លឥណទានផ្្េងៗរ្រស់ធនាគារ ផដើម្បីធានាថា្លិត 
្លទាំងផនាះបតរូវបាន អន៊វតតតាម្រទោាន និងផគាលការណ៍ ខដលបានកំណត់ផោយបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តចំណ្ត់ថានាក់ឥណទានថ្ះក្នុងរ្រស់អ្កែ្ីមានាក់ៗ តាមខដលអាច 
អន៊វតតបាន។

•  បតួតេនិិត្យផ�ើងវិញ នងិ ត្លអ់ន៊សាសន៍អេំកីារខកខប្រ ឬវិផសាធនកម្ម ក្នុងផគាលការណឥ៍ណទាន  
និងផគាលការណ៍ខណនាំ សបមា្រ់ការអន៊ម័តរ្រស់គណៈកមាះធិការនានាខដលពាក់េ័នធ។

•  អន៊ម័តការខតងតាំងថដគូវិជាាជីវៈ ដូចជាផមធាវី បក៊មហ៊៊នធានារា៉ា្រ់រង និងបក៊មហ៊៊នវាយតថមលែ 
អចលនបទេ្យ។

• ្រំផេញម៊ែងារដថទផទៀត តាមការខណនាំរ្រស់គណៈកមាះធិការហានិភ័យ។

តួនាទី និងភារកិចចេរបស់្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ងគទពេយសកម្ម និងគទពេយអកម្មរានដូចខាងទគកាម៖

គតរួតពិនិតេយតារាងត៊លេយការ និងចំណូលការគបាក់ស៊ទ្ធ (NII)

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងវិភាគខ្នការណ៍តារាងត៊ល្យការតាមខ្្កអាជីវកម្ម បទេ្យសកម្ម និង 
បទេ្យអកម្មចបម៊ះ រូ្រិយ្រ័ណ្ណ ភាេរីកចផបមើន និងបបាក់ចំផណញ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញអំេីភាេែ៊សគានា រវាងតារាងត៊ល្យការជាក់ខសតងផធៀ្រនឹងខ្នការ ខដលអាច 
្រុះពាល់ផៅផលើឥណទាន និង្រផញ្ញើ អន៊បាតផ្្េងៗរ្រស់តារាងត៊ល្យការ ខ្នការហិរញ្ញ្រ្បទាន 
និងថាផតើធនាគារផៅខត្រនតអន៊វតត ក្នុងកបមិតហានិភ័យខដលបានកំណត់ឬផទ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញអំេីចំណូលការបបាក់ស៊ទធ និងនិនានាការ ផោយរួម្រញ្នូលការេ្យាករណ៍សាថានភាេ  
និងភាេែ៊សគានាេីខ្នការចំណូលការបបាក់ស៊ទធ និងផធវែើការលមអិតអំេីសកម្មភាេ ខដលបានតបមរូវ  
ឲ្យបានបតឹមបតរូវ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញអំេី្ល្រុះពាល់ផលើបបាក់ចំផណញ ទាំងក្នុងករណីផសដឋកិច្ធម្មតា និងក្នុង 
ករណីមានវិ្រតតិផសដឋកិច្ផ្្េងៗ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងធានាថា ថ្លែចំណ្យផលើហិរញ្ញ្រ្បទាន ឬការកំណត់ថ្លែផ្ះរថនហិរញ្ញ្រ្បទាន  
(ផ្រើមាន) គឺបតឹមបតរូវ និងផធវែើជាអាជាញាកណ្តាលរវាងខ្្កអាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងការផរៀ្រចំ និងការ 
អន៊វតតការកំណត់ថ្លែផ្ះរថនហិរញ្ញ្រ្បទាន និងផលើកកម្ស់តមាលាភាេក្នុងធនាគារ។

ដែផ្តនការណ៍យថភាពននហ៊ុិរញ្ញបេបទាន

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ អំេីខ្នការណ៍យថាភាេថនហិរញ្ញ្រ្បទាន ខដលបតរូវបានចាត់ទ៊កថាខ្នការ 
ប្រតិ្រតតិការថនអាជីវកម្ម និងសិក្សាលទធភាេផដើម្បីធានាថា សកម្មភាេខដលតបមរូវផោយអ្កបគ្រ់បគង 
អាចអន៊វតតផៅបាន។

•  ធានាថាសូចនាករផបកើនរំលឹកម៊ន បតរូវបានផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេ និងសមបស្រ ផោងតាមទិន្ន័យខដល 
មានជាក់ខសតង។

ការគ្ប់គ្ងគទពេយសកម្ម និងគទពេយអកម្ម

•  បតួតេិនិត្យផលើបក្រែណឌបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម និងផគាលការណ៍ (ផ្រើមាន) ផដើម្ប ី
ធានាថាវាសមបស្រតាមទំហំ និងភាេស្មនុគសាះញថនប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារនាផេល្រច្នុ្រ្បន្ 
និងអនាគត។

• ផលើកកម្ស់ភាេបស្រគានារវាងផគាលការណ៍ និងការអន៊វតតផៅក្នុងធនាគារ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និង្តល់អន៊សាសន៍ផលើចំណ្ត់ការបគ្រ់បគង (Management Action 

Triggers «MAT») ឬខដនកំណត់សបមា្់រហានិភ័យសនះនីយភាេ និងហានិភ័យអបតាការបបាក់
ផៅក្នុង្រញ្ជីធនាគារ (IRRBB) ផៅគណៈកមាះធិការហានិភ័យផដើម្បីអន៊ម័ត។

• កំណត់ េិនិត្យតាមោន និងបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញផលើយ៊ទធសាស្ត្រសតជផមលែ�សរ្រស់ធនាគារ (ផ្រើមាន)។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងធានាថាទបមង់ហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ គឺស្ិតផៅផបកាមចំណ្ត់ការ 
បគ្រ់បគង (Management Action Triggers «MAT») ឬខដនកំណត់ថនហានិភ័យសនះនីយភាេ
និងហានិភ័យអបតាការបបាក់ផៅក្នុង្រញ្ជីធនាគារ (IRRBB) រួមទាំងលទធ្លេិផសាធន៍ថ្ះក្នុង 
ផេលមានវិ្រតតិផោយរូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាល។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និង្តល់អន៊សាសន៍គំរូបា៉ារា៉ាខមុបតហានិភ័យបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យ 
អកម្ម និងលទធ្លថនការ្រញ្ជាាក់ជាគំរូ ផៅគណៈកមាះធិការហានិភ័យផដើម្បីអន៊ម័ត។

•  កំណត់ និងបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញផលើសនះនីយភាេរ្រស់ធនាគារ តបមរូវការហិរញ្ញ្រ្បទាន និង
ការអន៊វតតសមបស្រតាមតបមរូវការទាំងផនះ។

 គណៈកមាះធិការបគ្់របគងបទេ្យសកម្ម នងិបទេ្យអកម្ម រាយការណ៍ផៅគណៈកមាះធកិារហានភិយ័  
អំេីហានិភ័យសនះនីយភាេ និង្រញ្ជាានានាខដលទាក់ទងនឹងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្មរ្រស់ធនាគារ។  
គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្មជួ្រប្រជ៊ំចំនួន ១៤ ដង ក្នុងឆ្នាំ២០២០។

សរាជិក

ប៊៊ន យីន
ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ

ប្រធាន

ទហ៊ុង ធីតា
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល

សមាជិក

ហ៊ុ៊ង ទជៀប
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្នុ

សមាជិក

ទហ៊ុង តូរ៉ង់
នាយករតនាភិបាល និងទី្្សារ

សមាជិក

្ី សាណា
នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ 
និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ

សមាជិក

ទ្ៀន វឌ្េឍនា
នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ

សមាជិក

្ណៈករា្េធិការគេប់គេងទេពេយសកម្ម និងទេពេយអកម្ម

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 44 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 
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ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទីផ្តេសារ

•  បតួតេិនិត្យវិធីសាស្ត្រសតវាស់ខវងហានិភ័យទី្្សាររ្រស់ធនាគារ ទាំងវិធីសាស្ត្រសត និងប្រេ័នធថ្ះក្នុង និង 
្រទ្រ្បញ្ញតតិណ្ខដលអន៊វតតបាន។

•  េិនិត្យផ�ើងវិញ និង្តល់អន៊សាសន៍ផលើលទធ្ល បា៉ារា៉ាខមុបតគំរូ ការផ្ះ�ង�ាត់គំរូ សបមា្រ់គណៈ
កមាះធិការហានិភ័យកម្នុជាអន៊ម័ត។

•  េិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តការ�លាស់្រតនូរ្រផណ្តាះអាសន្ តាមផេលផវលាកំណត់ ចំផពាះកបមិត 
ហានិភ័យទី្្សារ។

អំណាចននការអន៊ម័ត

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និង្តល់អន៊សាសន៍បក្រែណឌបគ្រ់បគងហានិភ័យបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម  
និងផគាលការណ៍ (ផ្រើមាន) ផៅគណៈកមាះធិការហានិភ័យ ផដើម្បីអន៊ម័ត។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តផលើវិធីសាស្ត្រសត និង្រទោានបគ្រ់បគងហានិភ័យបទេ្យសកម្ម និង 
បទេ្យអកម្ម (ផ្រើមាន) ផដើម្បីផគារេតាមផគាលការណ៍ខដលបានអន៊ម័ត។

•  គាបំទផគាលការណ ៍នងិផគាលនផោបាយហានភិយ័ទី្ ស្ារ នងិ ត្ល់អន៊សាសន៍ដលគ់ណៈកមាះធិការ 
ហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ ផដើម្បីអន៊ម័ត។

•  អន៊ម័តវិធីសាស្ត្រសត នងិ្រទោានហានិភ័យទី្្សារបស្រតាមសតង់ោរអន៊ម័ត នងិផគាលការណអ៍ភិបាល 
កិច្ហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ។

•  បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តផលើវិធីសាស្ត្រសត ផគាលការណ៍ បក្រែណឌថនថ្លែចំណ្យ ផលើ
ហិរញ្ញ្រ្បទាន ឬការកំណត់ថ្លែផ្ះរថនហិរញ្ញ្រ្បទាន។

• អន៊ម័តផលើសំផណើតថមលែ ខ្អកផលើសិទធិអំណ្ច ខដលបាន្តល់ជូន។

•  ផលើកផ�ើងផៅគណៈកមាះធិការហានិភ័យរាល់ការ្រំពានចំណ្ត់ការបគ្រ់បគង ឬខដនកំណត់ 
(ខដលមិនពាក់េ័នធនឹងច្បា្រ់) ខដលមិនែ៊សឆ្ាយេីខដនកំណត់ ខដលបានកំណត់ និងផដើមទ៊ន 
ឬសនះនីយភាេ ឬផករ្តិ៍ផឈាះះធនាគារ។

ការទធីើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 ផោយផោងតាមច្បា្់រសតេីសីហបគាសពាណជិ្ជកម្ម នងិច្បា្់រសតេីបីគឹះសាថានធនាគារ នងិហិរញ្ញវត្នុ  
របាយការណហ៍រិញ្ញវត្នុ សបមា្់រឆ្នាហំរិញ្ញវត្នុនីមយួៗបតរូវផរៀ្រចំផ�ើង។ របាយការណហិ៍រញ្ញវត្នុបតរូវបាន 
ផរៀ្រចំផ�ើង ផោយអន៊ផលាមផៅតាមសតង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្នុអនតរជាតិ ថនកម្នុជា  
(ផៅកាត់ថា «CIFRS») ផហើយបាន្រងាាញបតឹមបតរូវនូវបគ្រ់ទិដឋភាេជាសារវនតទាំងអស់ ថនសាថានភាេ 
ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ បតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ ការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ តបមរូវឲ្យ 
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល៖

i)  ផប្រើបបាស់ផគាលការណគ៍ណផនយ្យសមបស្រ ខដលគាបំទផោយការវិនច័្ិយ នងិការបា៉ានប់្រមាណ 
សមផហត៊្ល និងប្រក្រផោយការប្រ៊ងប្រយ័ត្ ្រនាា្រ់េីផនាះបតរូវអន៊វតតផគាលការណ៍ទាំងផនាះ
ឲ្យបានស៊ីសងាាក់គានា។

ii)  អន៊វតតតាមការលាតបតោងេ័ត៌មានរ្រស់ CIFRS ឬប្រសិនផ្រើមានការបបាសចាកណ្មួយ ក្នុង 
ការ្រងាាញឲ្យមានភាេបតឹមបតរូវ ការបបាសចាកទាំងផនាះបតរូវលាតបតោង េន្យល់ និងកំណត ់
្ររិមាណឲ្យបានបតឹមបតរូវផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

iii) រក្សាទ៊ក្រញ្ជីគណផនយ្យឲ្យបានបគ្រ់បគាន់ និងប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ។

iv)  ផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផោយខ្អកផលើមូលោាននិរនតភាេថនអាជីវកម្ម ផលើកខលងខតមាន 
ករណមីនិសមរម្យក្នុងការសន្មតថា ធនាគារអាចនឹង្រនតប្រតិ្រតតកិារអាជីវកម្ម  ផៅផេលអនាគត 
ដ៏ែលែី និង

v)  បតួតេិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារ ផោយចូលរួមផលើរាល់ការសផបមចចិតតសំខាន់ៗទាំងអស់ ខដល 
ជះឥទធិេលដល់ប្រតិ្រតតិការ និងដំផណើរការរ្រស់ធនាគារ ផហើយបតរូវបបាកដថាកិច្ការទាំងផនះ 
បតរូវបាន្លែនុះ្រញ្ជាះំងបតឹមបតរូវ ផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

្ណនេយេយភាព និងសវនកម្ម

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលមានផសចកតីផេញចិតតនឹងការ្រំផេញកាតេវែកិច្រ្រស់ែលែលួន ក្នុងការ្រងាាញនូវ 
សមត៊ល្យភាេ និងការវាយតថមលែអំេីសាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ និងការេ្យាករ នាថ្ងៃអនាគត ប្រក្រផោយភាេ 
បតឹមបតរូវ ផៅក្នុងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ដូចមាន្រងាាញផៅក្នុងរបាយការណ៍
រ្រស់អភិបាលផៅក្នុងទំេ័រ ៨៦ ដល់ ៨៧ សតីេីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុថនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំផនះ។

្ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

 គណៈកមាះធិការសវនកម្មជួយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការបតួតេិនិត្យដំផណើរការ ថនការផរៀ្រច ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។ លទធ្លហិរញ្ញវត្នុប្រចាំបតីមាស និងប្រចាំ្មាសរ្រស់ធនាគារ និងរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំឆ្នាំបតរូវបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ ផោយគណៈកមាះធិការសវនកម្ម និងអន៊ម័តផោយ 
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ម៊នផេល្តល់ជូនធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា។

ការគតរួតពិនិតេយនផ្ត្កនខុង

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលទទលួែ៊សបតរូវរួម ផលើការរក្សានូវប្រេ័នធបតួតេនិត្ិយថ ះ្ក្នុង ឲ្យមានភាេលអប្រផសើរ  
ខដលរមួមានដូចជា ការបតួតេិនិត្យផលើហិរញ្ញវត្នុ ការផធវែើប្រតិ្រតតកិារប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ នងិប្រសិទធ 
្ល ការផគារេច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិនានា ក៏ដូចជាការបគ្រ់បគងហានិភ័យ។ ទំហំ និងភាេស្មនុគសាះញ 
ថនអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារទាមទារឲ្យមានជាចាបំាចន់វូការបគ្់របគង នងិការខ្រងខចកហានិភយ័បតមឹបតរូវ។  
លកុណៈថនហានិភ័យទាំងផនះ មានន័យថា បេឹតតិការណ៍ទាំងឡាយអាចនឹងផកើតមានផ�ើង ផហើយ 
្រណ្តាលឲ្យមានការខាត្រង់ផោយមិនអាចដឹងម៊ន និងផចៀសវាងបាន។ ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងខដល 
ពាក់េ័នធបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង ផដើម្បី្តល់នូវការធានាដ៏សមផហត៊្លមួយ ផ្រើផទាះ្រីជាវាមិនអាចធានា 
ទាងំបសង៊ចំផពាះហានភិយ័ខដលផកើតផចញេីកហំស៊ធងៃន់ធងៃរ ការផកង្រនលែ ំឬ ការខាត្រង់ខដលផកើតមានកត។ី

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលបានចាតទ៊់កថា បក្រែណឌ នងិប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ ះ្ក្នុង នងិនីតិវិធីបតរូវបានអន៊វតត 
ផោយគណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ រហូតដល់កាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍ផនះ និង 
មានបគ្រ់បគាន់បស្រតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារ ក្នុង្ររិោកាសអាជីវកម្មនាផេល្រច្នុ្រ្បន្។ ប្រេ័នធ 
បតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង បតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើងសបមា្រ់្តល់នូវការធានាដ៏សមបស្រមួយ ផ្រើផទាះ្រីជាវាមិនអាច 
ធានាទាំងបស៊ង ផដើម្បី្រផងកើតឲ្យបាននូវ្រទោានជាក់លាក់មួយ សបមា្រ់ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និង 
ជួយធនាគារក្នុងការបគ្រ់បគងហានិភ័យផលើការ្ររាជ័យ ក្នុងការសផបមចផគាលផ�អាជីវកម្មកតី ្រុ៊ខនតវា 
ប្រផសើរជាងការល៊្រផចាលនូវប្រេ័នធបតួតេិនិត្យផនះខដរ។ 

 ផសចកតខី ល្ែងការណ៍អេំបី្រេ័នធបតួតេិនត្ិយថ ះ្ក្នុង ខដល្រងាាញេសីាថានភាេបតួតេិនត្ិយថ ះ្ក្នុងរ្រស់ 
ធនាគារមាន្រងាាញផៅក្នុងទំេ័រ ៤៩ ដល់ ៥១ ថនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំផនះ។

 ផសចកតីខ្លែងការណ៍សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ បតរូវបានអន៊ម័តផោយបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល  ផៅ
ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍ សតីេីអភិបាលកិច្ធនាគារ 



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 គណៈកមាះធិការសវនកម្មថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផ្រតជាញា្រំផេញតួនាទីរ្រស់ែលែលួនក្នុងការធានានូវការអន៊វតត អភិបាលកិច្ោ៉ាងលអប្រផសើរ បេមទាំងធានានូវការបតួតេិនិត្យផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ  
ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ។

១. សរាជិកចូលរួមកិចចេគបជ៊ំ

 េ័ត៌មានលមអិតថនសមាសភាេគណៈកមាះធិការសវនកម្ម និងកិច្ប្រជ៊ំគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ខដលបានផរៀ្រចំផ�ើងក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មានផរៀ្ររា្រ់ដូចខាងផបកាម៖

២. សរាសភាព

 សមាភាេរ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម បតរូវមានខតអភិបាលមិនប្រតិ្រតតិ្រុ៊ផណ្ះ�ះ និងបតរូវមានអភិបាលោ៉ាងតិច្រី (៣) រូ្រ ខដលក្នុងចំផណ្មផនាះ អភិបាលភាគផបចើនបតរូវជាអភិបាលឯករាជ្យ។  
គណៈកមាះធិការសវនកម្ម ដឹកនាំផោយអភិបាលឯករាជ្យចំនួនមួយ (១) រូ្រ ខដលមានជំនាញខ្្កច្បា្រ់ និងគណផនយ្យ និងមិនខមនជាប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ ផនះគឺផដើម្បីជំរ៊ញការេិភាក្សាផ្រើកចំហ  
និងសាាហា្រ់នូវរាល់្រញ្ជាាខដលផលើកផ�ើងផោយគណៈកមាះធិការសវនកម្ម។ បគ្រ់សមាជិករ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្មទាំងអស់បតរូវមានចំផណះដឹងទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្នុ ផហើយជារួម គណៈកមាះធិការបតរូវ 
មានអភិបាលខដលមានជំនាញ ចំផណះដឹង និង្រទេិផសាធន៍ពាក់េ័នធនឹងទំនួលែ៊សបតរូវរ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម។ 

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលបតរូវអន៊ម័តដំផណើរការមួយ សបមា្រ់វាយតថមលែប្រចាំឆ្នាំេីប្រសិទធភាេរ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម ក៏ដូចជាការរួមចំខណករ្រស់សមាជិកមានាក់ៗ ថាផតើគណៈកមាះធិការសវនកម្ម និង 
សមាជិកគណៈកមាះធិការសវនកម្មបាន្រំផេញភារកិច្ បស្រផៅតាមតួនាទី និងភារកិច្។ 

 តំខណងទំផនរផៅក្នុងគណៈកមាះធិការសវនកម្ម បតរូវ្រំផេញក្នុងរយៈផេល ្រី (៣) ខែ។

៣. សិទ្ធិអំណាច

 គណៈកមាះធិការសវនកម្ម គឺជាគណៈកមាះធិការមួយខដលទទួលបានការផ្ះរសិទធិេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ ផៅក្នុងការអន៊វតតតួនាទីរ្រស់ែលែលួន គណៈកមាះធិការសវនកម្មមានសិទធិអំណ្ចផេញផលញក្នុងការ 
ផធវែើការផសើុ្រអផងកតផលើ្រញ្ជាានានា ដូចមានខចង ផៅក្នុងតួនាទី និងភារកិច្រ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម។ គណៈកមាះធិការផនះ មានសិទធិផេញផលញក្នុងការចូលរួម និងទាមទារឲ្យមានការសហការេីគណៈ 
បគ្រ់បគង បេមទាំងមាន្នាាន៊សិទធិផេញផលញ ក្នុងការអផញ្ជើញអភិបាល ឬមស្ត្រនតីប្រតិ្រតតិណ្មានាក់ចូលរួមក្នុងកិច្ប្រជ៊ំរ្រស់ែលែលួន។ គណៈកមាះធិការសវនកម្មមានសិទធិផេញផលញ និងគាះនខដនកំណត់ ក្នុងការ 
ទទួលបាននូវេ័ត៌មានផ្្េងៗ បេមទាំងការទទួលយកការប្រឹក្សាផោ្រល់េីអ្កជំនាញឯករាជ្យ ក្នុងករណីចាំបាច់ ផោយរាល់ចំណ្យខដលពាក់េ័នធទាំងអស់ជា្រនះនុករ្រស់ធនាគារ។ ធនាគារបតរូវ្តល់ធនធាន 
ចាំបាច់នានាដល់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម ផដើម្បីឲ្យគណៈកមាះធិការសវនកម្ម្រំផេញការងាររ្រស់ែលែលួន ប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ។

 ប្រធានគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ផធវែើផសចកតីរាយការណ៍ជូនបក៊មប្រឹក្សាភិបាលអំេី្រញ្ជាាទាំងឡាយណ្ ខដលបតរូវបានផលើកផ�ើងក្នុងកិច្ប្រជ៊ំគណៈកមាះធិការសវនកម្មរ្រស់ែលែលួន។

របាយការណ៍្ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

ទសចក្តីសទង្ប

សរាជិក ម៊ខងរ បានចូលរួម ចំនួនកិចចេគបជ៊ំ

្រណឌិត ម៊ី កល្យាណ អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ៧ ៧

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 46 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
របាយការណ៍គណៈកមាះធិការសវនកម្ម
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៤. តួនាទី និងភារកិចចេរបស់្ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

 តួនាទី និងកាតេវែកិច្រ្រស់គណៈកមាះធិការសវនកម្មមានដូចខាងផបកាម៖

តួនាទី និងកាតពីកិចចេរបស់្ណៈករា្េធិការសវនកម្មរានដូចខាងទគកាម ៖

ចំណុច្នលៃឹះននការទទួលខ៊សគតរូវ ការទទួលខ៊សគតរូវ

ការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង/ការបគ្រ់បគង 
ហានិភ័យ/អភិបាលកិច្

េិនិត្យផ�ើងវិញផលើប្រសិទធភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ដំផណើរការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ក្នុងសម្័នធធនាគារ បស្រតាមលកុែណឌតបមរូវផៅក្នុងប្រកាស សតីេីអភិបាលកិច ្
ថនបគឹះសាថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ។ 

សវនកម្មថ្ះក្នុង ក.      ធានាថា ម៊ែងារសវនកម្មថ្ះក្នុងបានផរៀ្រចំលអប្រផសើរ ផដើម្បីផធវែើការបតួតេិនិត្យ ឬអផងកតក្នុងនាមគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ផហើយម៊ែងារផនះបតរូវស្ិតផៅផបកាមអំណ្ច និងការបគ្រ់បគង 
�ាល់េីគណៈកមាះធិការសវនកម្ម។

ែ.    េិនិត្យ និងអន៊ម័តវិសាលភាេការងារសវនកម្មថ្ះក្នុង  នីតិវិធី ចំនួនដងថនការផធវែើសវនកម្មថ្ះក្នុង និងគផបមាងសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

គ.     ផមើលការែ៊សបតរូវផលើប្រសិទធភាេថនម៊ែងារសវនកម្មថ្ះក្នុង សមត្ភាេ្រ៊គ្គលិក និងភាេបគ្់របគាន់ថនធនធានរ្រស់សវនកម្មថ្ះក្នុង និងេិនិត្យផមើលថាផតើម៊ែងារផនាះបានទទួល 
អំណ្ចចាំបាច់ ផដើម្បី្រំផេញការងារឬផៅ។

ឃ.    េិនិត្យរបាយការណ៍សំខាន់ៗ និងធានាថាគណៈបគ្រ់បគងចាត់វិធានការណ៍ខកតបមរូវទាន់ផេលផវលា ផដើម្បីផោះបសាយចំណុចផែ្សាយក្នុងការបគ្រ់បគង ការមិនបានអន៊វតតផេញផលញ 
តាមផគាលនផោបាយ ការតបមរូវរ្រស់ច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិនានា និង្រញ្ជាាផ្្េងផទៀតខដលរកផឃើញផោយសវនករថ្ះក្នុង ក៏ដូចជាខ្្កខដលទទួលែ៊សបតរូវការបគ្រ់បគងថ្ះក្នុងដថទផទៀត។ 

ង.     កត់សមាាលក់ារមនិឯកភាេសំខាន់ៗ  រវាងនាយកសវនកម្មថ ះ្ក្នុង នងិគណៈបគ្់របគងដថទផទៀត មនិថាការមិនឯកភាេផនាះបតរូវបានផោះបសាយរួច ផដើម្បីកណំត់្ ល្ុរះពាលខ់ដល 
ការមិនឯកភាេទាំងផនាះអាចមានចំផពាះដំផណើរការសវនកម្ម ឬលទធ្លសវនកម្មខដលផលើកផ�ើងផោយសវនករ។

ច.     ធានាការផគារេតាមច្បា្់រ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិខដលអន៊វតតចំផពាះបគឹះសាថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ និងធានាថារបាយការណ៍រ្រស់សវនករថ្ះក្នុងនឹងមិនតបមរូវឲ្យបតួតេិនិត្យផោយ 
គណៈបគ្រ់បគងផ�ើយ។

្.    ្រផងកើតយនតការផដើម្បីវាយតថមលែការ្រំផេញតួនាទី និងប្រសិទធភាេរ្រស់ម៊ែងារសវនកម្មថ្ះក្នុង។

ជ.    វាយតថមលែសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការ និងផធវែើផសចកតីសផបមចអំេីកញ្្រ់តថមលែការរ្រស់នាយកសវនកម្មថ្ះក្នុង។

ឈ.   អន៊ម័តផលើការខតងតាំង ការ�លាស់្រតនូរ និងការ្រផណតញផចញនាយកសវនកម្មថ្ះក្នុង ឬ្រ៊គ្គលិកជាន់ែ្ស់ ខដល្រំផេញម៊ែងារជាសវនករថ្ះក្នុង និងបតរូវទទួលការជូនដំណឹង អំេ ី
ការលាឈ្រ់រ្រស់្រ៊គ្គលិកជាន់ែ្ស់ជាសវនករថ្ះក្នុង ផហើយបតរូវ្តល់ឱកាសឲ្យសមាជិក ខដលបានោក់ពាក្យលាឈ្រ់ផនាះ្រញ្ជាាក់បបា្រ់េីមូលផហត៊ថនការលាឈ្រ់។

សវនកម្មខាងផប� ក.    ្តល់អន៊សាសន៍ដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលផលើការខតងតាំង ការ្រញ្ឈ្រ់ និងកញ្្រ់តថមលែការរ្រស់សវនករខាងផប�។

ែ.     េិភាក្សា និងេិនិត្យផមើលផ�ើងវិញជាមួយសវនករខាងផប�ម៊ននឹងចា្រ់ផ្តើមផធវែើសវនកម្មអំេីលកុណៈ និងទំហំការងារសវនកម្ម ផហើយធានាផលើការសបម្រសបមួល ក្នុងករណីមាន
បក៊មហ៊៊នសវនកម្មផបចើនចូលរួម។

គ.     វាយតថមលែអំេីផគាលផ� ការ្រំផេញការងារ និងឯករាជ្យភាេរ្រស់សវនករខាងផប� (ឧទាហរណ៍ ផោយការេិនិត្យ និងវាយតថមលែេីទំនាក់ទំនងផ្្េងៗ រវាងសវនករខាងផប�  
និងធនាគារ)។

ឃ.    អន៊ម័តផលើការ្តល់ផសវា ខដលមិនទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្ម ខដល្តល់ផោយសវនករខាងផប� និងតាមោន និងផធវែើការវាយតថមលែថាផតើផសវាផនាះអាចនឹង្ុរះពាល់ដល់ 
ឯករាជ្យភាេរ្រស់េួកគាត់ឬផទ។

ង.     ធានាថា មានការេិនិត្យច្បាស់លាស់ ផលើលកុែណឌថនការ្តល់ផសវាខដលមិនទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្ម ផដើម្បីផចៀសវាងការ្រុះពាល់ដល់ការវិនិច្័យប្រក្រផោយឯករាជ្យភាេ 
រ្រស់សវនករខាងផប�។

ច.     ធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានផរៀ្រចំោ៉ាងបតឹមបតរូវ និងទាន់ផេលផវលា ផោយមានការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញជាប្រចាំផលើភាេបគ្រ់បគាន់ថនការផធវែើសំវិធានធន ខដលចាំបាច់
និងចំផពាះ្រំណុលអាបកក់ និងសង្េ័យ។

្.     រក្សាការទំនាក់ទំនងផសាះះបតង់ ផ្រើកចំហ ទាន់ផេលផវលា និងផទៀងទាត់ ជាមួយសវនករខាងផប� និងតបមរូវឲ្យសវនករខាងផប�រាយការណ៍មកកាន់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម  
អំេី្រញ្ជាាសំខាន់ៗ (ផោយមិនមានវតតមានរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង ប្រសិនផ្រើចាំបាច់)។

ជ.     េិនិត្យផ�ើងវិញផលើរបាយការណ៍បគ្រ់បគងថ្ះក្នុងរ្រស់សវនករខាងផប� និងធានាថា គណៈបគ្រ់បគងចាត់វិធានការណ៍ខកតបមរូវ ផដើម្បីផ្លែើយត្រផៅនឹងលទធ្លសវនកម្មខាងផប�  
និងអន៊សាសន៍ខដលផលើកផ�ើងផោយសវនករខាងផប�ទាន់ផេលផវលា។

ឈ. តាមោន និងវាយតថមលែប្រសិទធភាេការងាររ្រស់សវនករខាងផប� រួមទាំងជួ្រប្រជ៊ំជាមួយសវនករខាងផប�ោ៉ាងផហាចណ្ស់មតងក្នុងមួយឆ្នាំ ផោយមិនមានវតតមានរ្រស ់
        គណៈបគ្រ់បគង ផដើម្បីេិភាក្សាផលើ្រញ្ជាាគនលែឹះសំខាន់ៗ និងផស្ើស៊ំផោ្រល់េីសវនករខាងផប�វិញ។

លទធ្លសវនកម្ម ការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង  
និង្រញ្ជាាថនការប្រតិ្រតតិតាមច្បា្រ់ 

េិនិត្យផ�ើងវិញផលើលទធ្លថនការអផងកតសំខាន់ៗ លទធ្លសវនកម្មជាប្រចាំ និងការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និងការប្រតិ្រតតិតាមច្បា្រ់ខដលរាយការណ៍ផោយសវនករថ្ះក្នុង សវនករ 
ខាងផប� និងសវនកររ្រស់និយ័តករ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្នុ េិនិត្យផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំបតីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ម៊នផេលទទួលការអន៊ម័តេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផោយផ�ោតសំខាន់ផលើ៖

•       ការ�លាស់្រតនូរណ្មួយផៅក្នុងការអន៊វតត និងផគាលការណ៍គណផនយ្យ

•       ្រញ្ជាាសំខាន់ៗខដលបានផលើកផ�ើង រួមទាំង្រញ្ជាាទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ការវិនិច័្យសំខាន់ៗរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង បេឹតតិការណ៍ឬប្រតិ្រតតិការមិនប្របកតី និងសំខាន់ៗ  
និងរផ្រៀ្រខដល្រញ្ជាាទាំងអស់បតរូវបាន្រងាាញ

•       ការផធវែើផសចកតីសន្ិោានេី្រញ្ជាាខដលកំេ៊ងផកើតផ�ើង និង

•       ការប្រតិ្រតតិតាមសតង់ោរគណនី និងសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ដថទផ្្េងផទៀត

ប្រតិ្រតតិការរ្រស់ភាគីសម្័នធញាតិ េិនិត្យរាល់ប្រតិ្រតតិការផធវែើផ�ើងជាមួយភាគីសម្័នធញាតិ និងជូនដំណឹងដល់បក៊មប្រឹក្សាភិបាលេីប្រតិ្រតតិការទាំងផនាះ។

ការេិនិត្យរបាយការណ៍ពាក់េ័នធនឹង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

េិនិត្យភាេបតឹមបតរូវ និងភាេបគ្រ់បគាន់ថនផសចកតីខ្លែងការណ៍រ្រស់ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផៅក្នុងរបាយការណ៍បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ការ្រងាាញេីអភិបាលកិច្ធនាគាររបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្នុ និងផសចកីតប្រកាសដំ្រូង ពាក់េ័នធនឹងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

ការតាមោនការអន៊វតតតាម 
ផគាលនផោបាយទំនាស់្លប្រផោជន៍

តាមោនការអន៊វតតតាមផគាលនផោបាយ សតីេីទំនាស់្លប្រផោជន៍រ្រស់ធនាគារ

ការេិនិត្យបក្រែណឌបគ្រ់បគងថ្ះក្នុង េិនិត្យមតិផោ្រល់រ្រស់ភាគីទី្រី ចំផពាះរចនាសម្័នធ និងប្រសិទធភាេថនបក្រែណឌបគ្រ់បគងថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ

ផ្្េងៗផទៀត ក.   ទាក់ទងជាមួយគណៈបគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់ជាផទៀងទាត់ ផដើម្បីទទួលបានេ័ត៌មានអំេី្រញ្ជាាខដល្រុះពាល់ដល់ធនាគារ។

ែ.   ផកាះប្រជ៊ំជាមួយសវនករថ្ះក្នុង សវនករខាងផប� ឬទាំងេីរក្នុងផេលខតមួយ ផ្រើយល់ថាចាំបាច់។

គ.   េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំ្មាស និងប្រចាំឆ្នាំ សបមា្រ់ោក់្រញ្ជនូនផៅឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាលរ្រស់ធនាគារ និងធានានូវការផបាះេ៊ម្្្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំឆ្នាំបានរហ័ស។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

របាយការណ៍គណៈកមាះធិការសវនកម្ម



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

៥. ទសចក្តីសទង្បសកម្មភាពទផ្តេសងៗកនខុងឆ្េំ ២០២០

៥.១. ្ ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

ក.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងអន៊ម័តយល់បេមផលើខ្នការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ វិសាលភាេការងារ 
និងតបមរូវការខ្្កធនធានរ្រស់នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង។

ែ.  បានបតួតេិនិត្យវិធីសាស្ត្រសតរ្រស់សវនកម្មថ្ះក្នុង ក្នុងការវាយតថមលែកបមិតហានិភ័យក្នុងវិស័យផ្្េងៗ 
ខដលអាចផធវែើសវនកម្មបាន និងធានាថា ម៊ែងារសវនកម្មផ�ោតសំខាន់ផៅផលើវិស័យខដលមាន 
កបមិតហានិភ័យែ្ស់។

គ.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវភាេបគ្់របគាន់ និងប្រសិទធភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យនានា ការផធវែើ 
របាយការណ៍ និងការបគ្់របគងហានិភ័យ ផដើម្បីធានាថា មានវិធីសាស្ត្រសតជាប្រេ័នធមួយក្នុងការ 
កំណត់ វាយតថមលែ និងកាត់្រន្យហានិភ័យ ផលើវិស័យនានា។

ឃ.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវប្រសិទធភាេថនប្រតិ្រតតិការ និងការផប្រើបបាស់ធនធានទំាងអស់ផៅក្នុង 
ធនាគារផោយសន្េំសំថច។

ង.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញអំេីការខតងតាំងសវនករខាងផប� បេមទាំងឯករាជ្យភាេ និងប្រសិទធភាេ 
ការងាររ្រស់ សវនករខាងផប�្ងខដរ។

ច.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវខ្នការសវនកម្មរ្រស់សវនករខាងផប� វិសាលភាេការងារ និង 
លទធ្លថនសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំរ្រស់ធនាគារ។

្.   បានជួ្រជាមួយសវនករខាងផប� ផៅថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផោយេ៊ំមានវតតមានរ្រស់គណៈ
បគ្រ់បគង និងអភិបាលប្រតិ្រតតិ ផដើម្បីេិភាក្សា្រញ្ជាាពាក់េ័នធនានា និងផស្ើស៊ំផោ្រល់ខកតបមរូវ 
េីសវនករខាងផប�។

ជ.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវ្រញ្ជាាពាក់េ័នធនឹងការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ខដលរកផឃើញផោយសវនករ 
ថ្ះក្នុង និងសវនករខាងផប� បេមទាំងការផ ល្ែើយត្ររ្រស់គណៈបគ្រ់បគងចំផពាះអន៊សាសន៍រ្រស ់
សវនករ និងការឯកភាេផលើខ្នការសកម្មភាេខដលបតរូវអន៊វតត។

ឈ.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រចាំបតីមាសរ្រស់ធនាគារ។
ញ.  បានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវប្រតិ្រតតិការជាមួយភាគីសម្័នធញាតិ និងភាេបគ្រ់បគាន់ថននីតិវិធីរ្រស ់

ធនាគារ ក្នុងការកំណត់ តាមោន រាយការណ៍ និងបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវប្រតិ្រតតិការជាមួយ 
ភាគីសម្័នធញាតិផនាះ។

ដ.  បានធានានូវការប្រតិ្រតតតិាមវិធានច្បា្រ ់នងិផគាលការណថ៍ ះ្ក្នុង បេមទំាងការវិវឌ្ឍថនសកម្មភាេ 
ការងារនានា រ្រស់គណៈបគ្់របគងក្នុងការអន៊វតតតាមអន៊សាសន៍រ្រស់សវនកម្មថ្ះក្នុង និង 
សវនកម្មខាងផប�។

៥.២. ម៊ខងរសវនកម្មនផ្ត្កនខុង

ក.     ការផធវែើសវនកម្មថ្ះក្នុង សបមា្រ់ធនាគារ  មានការជួយគាំបទេីនាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុងរ្រស់
បក៊មហ៊៊នផម។

ែ.     នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង អន៊វតតការងារប្រក្រផោយឯករាជ្យភាេ និងធានាផលើភាេបគ្រ់បគាន់ 
និងប្រសិទធភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ខដលបានអន៊វតតផោយគណៈបគ្រ់បគង។

គ.     នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង ជួយគណៈកមាះធិការសវនកម្ម និងគណៈបគ្រ់បគងក្នុងការអន៊វតត 
ការងារប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ ចំផពាះការបតួតេិនិត្យ ផលើប្រសិទធភាេចំណ្យ ការវាយតថមលែផលើ 
ការបគ្់របគងហានិភយ័ នងិការ ត្ល់ផោ្រលផ់លើវិធានការកាត់្រន្យហានិភយ័ ខដលបានរកផឃើញ  
និងធានានូវដំផណើរការអភិបាលកិច្បតឹមបតរូវ។

ឃ.     នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង ្តល់របាយការណ៍ជាប្រចាំជូនដល់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម និង 
គណៈបគ្រ់បគងផោយរាយការណ៍ អំេីលទធ្លថនការផធវែើសវនកម្ម  ខដល្រញ្ជាាក់អំេីប្រសិទធភាេ
ថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និងហានិភ័យសំខាន់ៗ។

ង.      នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង ផធវែើការផសើុ្រអផងកតផលើសកម្មភាេ ខដលសង្េ័យថាជាការផកង្រនលែំ  
និងសកម្មភាេមនិប្របកតីផ្្េងផទៀត។

៥.៣. របាយការណ៍សវនកម្មនផ្ត្កនខុង

ក.  នាយកោានសវនកម្មថ ះ្ក្នុង បាន្រញ្្់រការផធវែើសវនកម្ម ក្នុងអំ�នុងឆ្នាចំំនួន ១៧ ផលើក ផោយបានផធវែើ  
សវនកម្មផលើប្រតិ្រតតិការសំខាន់ៗទាំងអស់។

ែ.  រាល់្រញ្ជាាខដលនាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង រកផឃើញបតរូវបានកត់បតាទ៊ក និងតាមោន្រនតរហូត 
ដល់្រញ្ជាាទាំងផនាះបតរូវបានផោះបសាយច្់រ ផហើយនឹងបតរូវរាយការណ៍ផរៀងរាល់ ០២ ខែមតង 
ជូនគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ផោយនាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង។

គ.  ការវិវឌ្ឍថនសកម្មភាេការងារ ក្នុងការអន៊វតតតាមអន៊សាសន៍រ្រស់នាយកោានសវនកម្ម ក៏បតរូវ 
រាយការណ៍ជូនដល់គណៈកមាះធិការសវនកម្មផរៀងរាល់ ០២ ខែមតង្ងខដរ។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 48 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
របាយការណ៍គណៈកមាះធិការសវនកម្ម



49 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍  សតីអំេីប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាល្តល់សារៈសំខាន់ផៅផលើប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ និងផ្រតជាញារក្សា 
ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងផនាះឲ្យមានលកុណៈលអប្រផសើរ។ ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង្រងាាញេីតបមរូវការ 
ចាំបាច់ចំផពាះការប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ និងប្រសិទធ្ល និងដំផណើរការថនការ 
ផរៀ្រចំ និងបតួតេិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុដ៏បតឹមបតរូវ និងសមបស្រ បេមទាំងការអន៊វតតបស្រតាម 
្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ជាធរមាន្ងខដរ។ 

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលទទួលែ៊សបតរូវជារួមផលើប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ និងការបគ្រ់បគង 
ផលើប្រេ័នធេ័ត៌មានវិទ្យា។ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលក៏ទទួលសាាល់្ងខដរថា ការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញផលើ 
ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង គឺជាដំផណើរការរួមគានា និងបតរូវអន៊វតតជា្រនត្រនាា្រ់ផៅក្នុងធនាគារ ផហើយវា 
បតរូវផធវែើការ�លាស់្រតនូរ បស្រផៅនឹង្រផច្កវិទ្យា ្ររិោកាសអាជីវកម្ម និង្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្់រក្នុងន័យផធវែើឲ្យ 
ប្រផសើរផ�ើងនូវដំផណើរការថនការកំណត់ វាយតថមលែ និងបគ្រ់បគងហានិភ័យ។ ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង 
បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងផដើម្បីកំណត់ បគ្រ់បគង និងបតួតេិនិត្យហានិភ័យ រួម្រញ្នូលទាំងហានិភ័យប្រតិ្រតត ិ
ការ ផពាលគឺមិនខមនផដើម្បីល៊្រ្រំបាត់ផចាលនូវហានិភ័យ ខដលផកើតផចញេីការ្ររាជ័យ ក្នុងការសផបមច 
ទិសផ�អាជីវកម្មផនាះផទ។

ដំផណើរការសំខាន់ៗខដលបក៊មប្រឹក្សាភិបាលបាន្រផងកើតផ�ើង ផដើម្បីផធវែើការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញនូវភាេ
បគ្រ់បគាន់ និងស៊ចរិតភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង រួម្រញ្នូលទាំងការអន៊វតតតាមច្បា្រ់ ្រទ្រ្បញ្ញតតិ 
វិធាន ផសចកតីខណនាំ និងផគាលការណ៍ខណនាំ ខដលមានជាធរមានមានដូចខាងផបកាម៖

្ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

គណៈកមាះធិការសវនកម្ម មានសមាជិកជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ។ គណៈកមាះធិការសវនកម្ម 
គឺជាគណៈកមាះធិការមួយ ខដលទទួលបានការផ្ះរសិទធិអំណ្ចេីបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផដើម្បីទទួលែ៊សបតរូវ 
ផលើការបតួតេិនិត្យការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ការ្្េេវែ្្សាយេ័ត៌មាន ការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតត ិ
ច្បា្រ់ ការបគ្រ់បគងហានិភ័យ ការអន៊វតតអភិបាលកិច្ និងការតាមោនដំផណើរការថនការបគ្រ់បគងផលើ
ការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងផៅក្នុងធនាគារ។ គណៈបគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់ សវនករថ្ះក្នុង និងសវនករខាងផប� 
្តល់របាយការណ៍ជូនគណៈកមាះធិការសវនកម្មអំេីប្រសិទធភាេ និងប្រសិទធ្លថនការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង។

 រាល់្រញ្ជាាសខំាន់ៗ  នងិគួរឲ្យកត់សមាាល ់ខដលបានរកផឃើញផោយសវនករថ ះ្ក្នុង សវនករខាងផប�  
នងិនិយត័ករបតរូវរាយការណ៍ផៅគណៈកមាះធកិារសវនកម្ម ផដើម្បីផធវែើការបតួតេិនត្ិយផ�ើងវិញ នងិេិភាក្សា។  
គណៈកមាះធិការសវនកម្មបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងធានាអំេីការអន៊វតតខ្នការកាត់្រន្យ្រញ្ជាា ឬ 
ហានិភ័យរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង ផដើម្បីការពារ្លប្រផោជន៍រ្រស់ធនាគារ និងរក្សាបានលអនូវអភិបាល 
កិច្ដ៏សមបស្រ។ ការបគ្រ់បគងខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទអាជីវកម្ម ខដលបតរូវបានចាត់ថានាក់ថា មាន 
«ហានិភ័យផលើសេីកបមិតមធ្យម» ឬ «ហានិភ័យកបមិតែ្ស»់ ផោយសវនករថ្ះក្នុងបតរូវទទួលការេិផបគាះ 
ផោ្រល់េីគណៈកមាះធិការសវនកម្ម។

 គណៈកមាះធិការសវនកម្ម ក៏ផធវែើការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ្ងខដរនូវរាល់ប្រតិ្រតតិការជាមួយភាគី
សម្័នធញាតិ ថ្លែចំណ្យផលើសវនកម្ម និងថ្លែចំណ្យមិនពាក់េ័នធនឹងកិច្ការសវនកម្ម ខដលផស្ើផោយ 
សវនករខាងផប�រ្រស់ធនាគារ។ 

 ការផធវែើ្រទ្រងាាញនានាអំេីខ្នការអាជីវកម្ម ការវិវឌ្ឍ្្មីៗ ប្រតិ្រតតិការនានា ហានិភ័យថនអាជីវកម្ម  
និងការបតួតេិនិត្យនានា ផដើម្បីកាត់្រន្យហានិភ័យបតរូវបានផធវែើផ�ើងផោយខ្្កអាជីវកម្មពាក់េ័នធ និង 
ខ្្កគាំបទអាជីវកម្ម ប្រសិនផ្រើគណៈកមាះធិការសវនកម្មគិតថាចាំបាច់។ 

 សមាជិកគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ក៏ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំកំេូលរ្រស់គណៈបគ្រ់បគងប្រចាំឆ្នាំរ្រស ់
ធនាគារ (Bank’s Annual Management Summit) ្ងខដរ ខដលផៅក្នុងកិច្ប្រជ៊ំផនាះ ខ្្ក 
អាជីវកម្ម និងខ្្កគំាបទអាជីវកម្មនីមួយៗផធវែើការ បតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ នូវប្រតិ្រតតិការនានារ្រស់ែលែលួន 
ខដលបានផធវែើផ�ើងសបមា្រ់ឆ្នាំផនះ  បេមទាំងផធវែើការ្រងាាញអំេីយ៊ទធសាស្ត្រសត និងខ្នការនានា សបមា្រ់
ឆ្នាំ្រនាា្រ់្ងខដរ។

 ធនាគារចាត់ទ៊កថាការបគ្រ់បគងហានិភ័យ គឺជាធាត៊មួយោ៉ាងសំខាន់ថនអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ 
ផហើយ្រញ្នូលវ្រ្បធម៌ហានិភ័យដ៏តឹងរឹងផៅក្នុងប្រតិ្រតតិការ  និងដំផណើរការសផបមចចិតតរ្រស់ធនាគារ។  
ជាមួយនឹងការយល់ដឹងអំេីអត្ប្រផោជន៍ថនការបគ្រ់បគងហានិភ័យសបមា្រ់ធនាគារ ផដើម្បីសផបមច 
បាននូវការរីកចផបមើនប្រក្រផោយនិរនតរភាេបាន បក៊មការងារបគ្រ់បគងហានិភ័យចូលរួមតាំងេីដំណ្ក ់
កាលដ្ំរងូថនដំផណើរការទទួលយកហានភិយ័ ផដើម្បី ត្លន់វូទស្េនៈឯករាជ្យ នងិមតិផោ្រល់ រមួមាន  
ការវាយតថមលែ្លិត្ល្្មី ការកំណត់យ៊ទធសាស្ត្រសត ការវាយតថមលែឥណទាន ៘ 

 ធនាគារ ខដលជាខ្្កមួយថនស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ (CIMB Group) បាន្រញ្នូលនូវបក្រែណឌ 
បគ្រ់បគងហានិភ័យទូផៅមួយសបមា្រ់សហបគាសទាំងមូល (EWRM) ផដើម្បីបគ្រ់បគងហានិភ័យ និង  
ឱកាសរ្រស់ែលែលួន។ បក្រែណឌបគ្រ់បគងហានិភ័យទូផៅ សបមា្រ់សហបគាសទាំងមូល ្តល់ជូនបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ែលែលួននូវឧ្រករណ៍មួយ ផដើម្បីផធវែើការប្រផមើលផមើលទ៊កជាម៊ន និង 
បគ្រ់បគងផលើហានិភ័យខដលមានបសា្រ់ និងហានិភ័យខដលអាចនឹងផកើតមានផោយផធវែើការេិចារណ្
ផៅផលើការខកខប្រនូវទបមង់ហានិភ័យ បស្រតាមការ�លាស់្រតនូរថនយ៊ទធសាស្ត្រសតអាជីវកម្ម ្រញ្ញតតិច្បា្រ់ និង 
សកម្មភាេការងារ។

 សនតិស៊ែេ័ត៌មានវិទ្យា គឺតបមរូវឲ្យមានជាយ៊ទធសាស្ត្រសតរួមថនការបគ្រ់បគងផៅផលើវិន័យរ្រស់អ្ក 
ផប្រើបបាស់ដំផណើរការប្រតិ្រតតិ និងប្រេ័នធ្រផច្កវិទ្យា ក្នុងផគាល្រំណងផដើម្បីេបងឹង្រខន្ម ផលើកបមិត 
ការបគ្រ់បគងសនតិស៊ែេ័ត៌មានវិទ្យា ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានផបជើសយក្រផច្កវិទ្យា ខដល 
មានសតង់ោរជាអនតជាតិ ដំផណើរការប្រតិ្រតតិ និងខ្រ្រ្រទថនការបគ្រ់បគង អន៊ផលាមផៅតាមធនាគារផម។  
អន៊វតតតាមខ្នការសនតិស៊ែេ័ត៌មានវិទ្យា យ៊ទធសាស្ត្រសតថនការខ្ទាំ និងេបងឹងផហោារចនាសម្័នធសនតិស៊ែ 
េ័ត៌មានវិទ្យា ប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ ផៅតាមបក៊មហ៊៊នផមផដើម្បីគាំបទដំផណើរអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ
ឲ្យមានស៊វត្ិភាេែ្ស់។

 ផដើម្បីឲ្យបស្រផៅតាមការរីកលូតលាស់ថនអាជីវកម្មធនាគារ និងការេបងីកផហោារចនាសម្័នធ 
្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មានវិទ្យា ខ្នការផលើ្រផច្កវិទ្យារ្រស់ផយើងខតងខតបតរូវបានេិនិត្យផ�ើងវិញជាផរឿយៗ  
និងផធវែើការេបងឹង្រខន្ម ផដើមី្បឲ្យកាន់ខតមានប្រសិទធភាេ ក្នុងការបគ្រ់បគងហានិភ័យថនការគំរាមកំខហង 
ទាងំខាងក្នុង នងិផប�។ ផលើសេផីនះផៅផទៀត ធនាគារ ស៊អីាយអមិ្ី៊រ មានការេឹងខ អ្កផៅផលើមជ្ឈមណឌល 
ប្រតិ្រតដិការសនតិស៊ែរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម (Group’s Security Operation Center) ខដល្រផងកើត 
ផ�ើងផដើមី្បតាមោន និងផ្លែើយត្រផៅនឹងសកម្មភាេវាយប្រហារតាមប្រេ័នធអ៊ីនផធើផណត (cyber-attack)  
ខដលអាចនឹងផកើតផ�ើងផោយយថាផហត៊។

ទសចក្តីដែថិលៃងការណ៍  ស្តីអំពីគបព័ន្ធគតរួតពិនិតេយនផ្ត្កនខុង

ការទទួលខ៊សគតរូវរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល

ដំទណើរការននការគតរួតពិនិតេយនផ្ត្កនខុងសំខាន់ៗ 
ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងគកបខណ្ឌននការគតរួតពិនិតេយ 

សន្តិស៊ខព័ត៌រានវិទេយា

 រីឯផៅកបមិតស៊វត្ិភាេតាម្រណ្តាញក៊ំេ្យនូទ័រវិញ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បានដំផ�ើង្រខន្មនូវ 
ឧ្រករណ៍ការពារស៊វត្ិភាេ (Firewall)  និងការកំណត់ផលើការចូលផប្រើបបាស់ ផដើមី្បបគ្រ់បគងស៊វត្ិភាេ 
រ្រសអ្់កផប្រើបបាស់ នងិធនធានផ្្េងៗ ខដលមានក្នុង្រណ្តាញផទាះផមើលផឃើញ ឬផមើលេំ៊ផឃើញកត ីផហើយ 
អន៊ញ្ជាាតផៅផលើការោក់កំហិតក្នុងការផប្រើបបាស់ និងការ្តល់សិទធផៅផលើប្រេ័នធ្រណ្តាញក៊ំេ្យនូទ័រ។  
ផលើសជាងផនះផៅផទៀត ធនាគារក៏បាន្រំពាក់នូវប្រេ័នធការពារបគ្រ់ក៊ំេ្យនូទ័រទាំងអស់ដូចជា ការប្រឆ្ំង  
ផមផរាគ  (Anti-Malware) ការ្រំខលងទិន្ន័យ (Encryption) ការទ្រ់សាកាត់ថនការបាត់្រង់ទិន្ន័យ
ការពារការផបជៀតខបជក និងផបចាះរាល់េ័ត៌មានផៅផលើផគហទំេ័រ និងអ៊ីខមល  ខដលអាចជួយកាត់្រន្យ 
ហានិភ័យខ្្កសនតិស៊ែេ័ត៌មានវិទ្យា ផៅផេលទិន្័យបតរូវបាន្រញ្ជនូន្លែងកាត់ប្រេ័នធ្រណ្តាញរ្រស់ 
ធនាគារ។ និយមន័យផមផរាគ និងការកំណត់ផៅផលើកម្មវិធី្ររិកាខារខាងផលើ ខតងខតទទួលបានការផធវែើ 
្រច្នុ្រ្បន្ភាេឲ្យទាន់សភាេការណ៍ជានិច្ ផដើមី្បឲ្យេួកផគមានសមត្ភាេការពារ ទ្់រសាកាត់ និងកាត ់
្រន្យនូវភាេងាយរងផបគាះផ្្េងៗ។
 
 ធនាគារក៏បានអន៊វតតកម្មវិធីផលើកកម្ស់សនតិស៊ែេ័ត៌មាន ផោយបាន្រណត�ះ្រណ្តាលចំផណះដឹង 
ផៅដល់្រ៊គ្គលិកខដលជាម៊ែបេួញ ផដើមី្ប្រផងកើនការយល់ដឹងអំេីភាេជាឯកជន ការផលចធាលាយថន 
េ័ត៌មាន ស៊វត្ិភាេេ័ត៌មាន និងទំនួលែ៊សបតរូវផលើខ្្កសនតិស៊ែេ័ត៌មាន។ កម្មវិធីទាំងផនះមានដូចជា 
ការ្រណត�ះ្រណ្តាលតាមប្រេ័នធសិក្សាផអ�ិកបតរូនិកនឹងបតរូវប្រលងជាផរៀងរាល់ឆ្នាំ និងការខចកចាយជា 
បេឹតតិ្របតេ័ត៌មានផ្្េងៗ។



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 50 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
ផសចកតីខ្លែងការណ៍  សតីអំេីប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង

្ណៈករា្េធិការហានិភ័យ

 គណៈកមាះធិការហានិភ័យកំណត់អំេីកម្មវត្នុថនផគាលការណ៍ហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ និង្រំផេញ 
តួនាទី និងកាតេវែកិច្ជំនួសឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការបតួតេិនិត្យផលើការបគ្រ់បគងហានិភ័យ។ ការ 
ទទួលែ៊សបតរូវចំផពាះការបតួតេិនិត្យផលើការបគ្រ់បគងហានិភ័យប្រចាំថ្ងៃ បតរូវបានប្រគល់សិទធិជូនផៅ 
គណៈកមាះធិការហានិភ័យ ខដលទទួល្រនះនុករាយការណ៍ផោយ�ាល់ផៅបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។ គណៈ 
កមាះធិការហានិភ័យផធវែើការជួ្រប្រជ៊ំជាផរៀងរាល់ខែ ឬតាមការចាំបាច់។

 គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម រាយការណ៍អំេីហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយ 
បសួល និង្រញ្ជាាទាក់ទងនឹងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្មរ្រស់ធនាគារផៅគណៈកមាះធិការហានិភ័យ។  
គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម ផធវែើការប្រជ៊ំជាផរៀងរាល់ខែ ផោយមានតួនាទី 
ចម្បងក្នុងការេិនិត្យតាមោន និងផោយផប្រើយ៊ទធសាស្ត្រសតបគ្រ់បគង ផលើហានិភ័យហិរញ្ញវត្នុថនតារាង 
ត៊ល្យការ។ គណៈកមាះធិការផនះមានការទទួលែ៊សបតរូវជាក់លាក់ ចំផពាះការបគ្រ់បគងផលើថ្លែផដើម 
ឥណទាន ការផរៀ្រចំអភិវឌ្ឍ្រខន្មផលើការ្តល់ប្រឹក្សាខដលសមបស្រ ជូនគណៈកមាះធិការហានិភ័យ 
ក្នុងការផធវែើផសចកតីសផបមចទាក់ទងនឹងហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល និងហានិភ័យអបតាការបបាក់ 
ការខ្រងខចកប្រភេហិរញ្ញ្រ្បទាន និងការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ នូវសមាសភាេក្នុងតារាងត៊ល្យការ 
ពាក់េ័នធនឹងឥណទាន និងបបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ។ ជារួមមកគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម  
និងបទេ្យអកម្ម បតួតេិនិត្យផមើលការអន៊វតតថនដំផណើរការបគ្រ់បគងប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ សបមា្រ់ 
បគ្រ់បគងផលើអបតាការបបាក់ សាច់បបាក់ងាយបសួល និងហានិភ័យបសផដៀងគានាផ្្េងៗផទៀត ខដល 
ទាក់ទងនឹងតារាងត៊ល្យការ្រស់ធនាគារ និងកបមិតពាក់េ័នធផ្្េងផទៀត។ 

្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង

 គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង គឺជាគណៈកមាះធិការខដល្រផងកើតផ�ើងផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផដើម្ប ី
បគ្រ់បគង្រញ្ជាាខដលផកើតេីការផធវែើប្រតិ្រតតិការប្រចាំថ្ងៃ។ កិច្ប្រជ៊ំគណៈកមាះធិការផនះផធវែើផ�ើង ផរៀងរាល ់
មួយខែមតង គឺផៅសបាោហ៍ទី៣ ថនខែនីមួយៗ ឬតាមការចាំបាច់។ សមាសភាេរ្រស់គណៈកមាះធិការ 
បគ្រ់បគងរួមមានសមាជិកមកេីនាយកោាននានា រួម្រញ្នូលទាំងតំណ្ងមកេីនាយកោានសវនករថ្ះ 
ក្នុងមួយរូ្រ និងនាយកោានប្រតិ្រតតិតាមមួយរូ្រ ខដលបតរូវបានអផញ្ជើញចូលរួមប្រជ៊ំជាអចិថស្ត្រនតយ៍។

ទគាលការណ៍ និងនីតិវិធីនផ្ត្កនខុង

 រាល់ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីថ្ះក្នុងរ្រស់ខ្្កអាជីវកម្មទាំងអស់ បតរូវបានអន៊ម័តផោយបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល។ ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីទំាងអស់ផនះ បតរូវបានផប្រើបបាស់ជាឧ្រករណ៍នាំ្លែនូវមួយបមា្រ់ 
ការផធវែើប្រតិ្រតតិការប្រចាំថ្ងៃ ផដើម្បីធានាអំេីការប្រតិ្រតតិតាមការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និង្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ ់
ខដលមានជាធរមាន។ ផគាលការណ៍ផនះផរៀ្រចំផ�ើងក្នុងផគាល្រំណងធានាប្រសិទធភាេថនប្រតិ្រតតិការ 
ឲ្យកាន់ខតមានភាេប្រផសើរផ�ើង ផោយផធវែើការេិចារណ្្ងខដរ ផៅផលើ្រខបម្របមួលថនវិស័យធនាគារ 
ដូចជាលកុែណឌតបមរូវរ្រស់ច្បា្រ់ ហានិភ័យ និងវិធានការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ផដើម្បីកាត់្រន្យហានិភ័យ  
បេមទាំង្លិត្ល និងផសវាកម្ម្្មីៗ្ងខដរ។

សវនកម្មនផ្ត្កនខុង

 នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង ផធវែើការរាយការណ៍ផោយឯករាជ្យជូនគណៈកមាះធិការសវនកម្ម ផហើយ 
នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង មានឯករាជ្យភាេបគ្រ់បគាន់េីខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទអាជីវកម្មផ្្េង 
ផទៀតផលើបគ្រ់សកម្មភាេ និងប្រតិ្រតតិការទាំងអស់។ ការទទួលែ៊សបតរូវចម្បងរ្រស់នាយកោានសវនកម្ម 
ថ្ះក្នុង គឺ ត្ល់ការវាយតថមលែឯករាជ្យផលើភាេបគ្រ់បគាន់ ប្រសិទធភាេ និងប្រសិទធ្លថនការបគ្រ់បគង 
ហានិភ័យ ដំផណើរការបគ្រ់បគង និងការបតួតេិនិត្យ ខដលអន៊វតតផោយគណៈបគ្រ់បគង។ ក្នុងការវាយ 
តថមលែផៅផលើការបតួតេិនត្ិយថ ះ្ក្នុង នាយកោានសវនកម្មថ ះ្ក្នុងអន៊វតតតាមសមាសភាគទំាងបបំា (៥) ខដល 
ខចងផៅក្នុងបក្រែណឌរួមថនការបតួតេិនត្ិយថ ះ្ក្នុង ខដលោក់ផចញផោយគណៈកមាះធកិារ Committee  
of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) ខដលសមាសភាគ 
ទាំងផនាះរួមមាន សាថានភាេថនការបតួតេិនិត្យ ការវាយតថមលែហានិភ័យ សកម្មភាេបតួតេិនិត្យ ការទំនាក ់
ទំនង និងេ័ត៌មាន ផហើយនឹងការេិនិត្យតាមោនសកម្មភាេ។ COSO គឺជាអង្គភាេមួយខដលទទួល 
សាាល់ជាអនតរជាតិខដល្តល់ផសចកតីខណនាំ និងភាេជាអ្កដឹកនាំខ្្កទស្េនៈផលើការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង  
ការបគ្រ់បគងហានិភ័យរ្រស់សហបគាស  និងការទ្រ់សាកាត់ការផកង្រនលែំ។

 វិសាលភាេការងាររ្រស់នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុងបគ្រដណត្រ់ផលើបគ្រ់ខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្ក 
គាំបទអាជីវកម្មទាំងអស់។ ការផបជើសយកខ្្កណ្មួយមកផធវែើសវនកម្ម បតរូវផធវែើផ�ើងផោយខ្អកផលើ 
ខ្នការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំខដលបតរូវបានអន៊ម័តផោយគណៈកមាះធិការសវនកម្ម។  ខ្នការសវនកម្ម 
ប្រចាំឆ្នាំបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ខ្អកតាមការវាយតថមលែកបមិតហានិភ័យ  ផគាលផ� និងយ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស ់
ធនាគារ។  ខ្្កទាំងឡាយណ្ខដលបតរូវបានវាយតថមលែថាមានហានិភ័យកបមិតែ្ស់  គឺជាកម្មវត្នុថនការ 
ផធវែើសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ រីឯខ្្កខដលទទួលការវាយតថមលែថាមានហានិភ័យកបមិតមធ្យម ឬទា្រ គឺជាកម្មវត្នុ 
ថនការផធវែើសវនកម្ម ផៅវដត្រនត្រនាា្រ់។ ផប�េីការវាយតថមលែផលើហានិភ័យ ខ្នការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំបាន 
ោក់្រញ្នូល្ងខដរនូវនាយកោាននានា ខដលបតរូវទទួលការផធវែើសវនកម្ម ខដលតបមរូវផោយ្រទ្រ្បញ្ញតតិ  
ច្បា្រ់ ឬការផកើតមាននូវការលួច្រនលែំនាផេល្្មីៗ ឬក៏ការទទួលការវាយតថមលែថាមានហានិភ័យកបមិតែ្ស ់
កាលេីឆ្នាំចាស់ ឬចំណ្ត់ការ្្មីៗោក់ផចញផោយនិយ័តករ ផោយខ្អកតាមប្រតិ្រតតិការទី្្សារ ឬ

ចំណ្ត់ការផ្្េងេីផនះ បេឹតតិការណ៍ខាត្រង់ទាំងឡាយណ្ ខដលបតរូវបានរាយការណ៍ ផហើយខដល 
មានចំនួនទឹកបបាក់រហូតដល់ ២៥.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក ឬផលើសេីផនះ ឬការ�លាស់្រដនូរសំខាន់ៗ ផៅ 
ផលើប្រេ័នធក៊ំេ្យនូទ័រ ឬប្រតិ្រតតិការ។ នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុងក៏ផធវែើការផស៊ើ្រអផងកត្ងខដរ ផលើការ 
សង្េយ័ចផំពាះការលចួ្រនលែ ំ ខដលប្របេឹតតផោយ្៊រគ្គលកិ  អតិ្ជិន នងិតតិយជន ផហើយ ត្លអ់ន៊សាសន៍ 
ខកលមអឲ្យកាន់ខតប្រផសើរផ�ើង ផដើម្បី្រងាការកំ៊ឲ្យ្រញ្ជាាដខដលផកើតមានផ�ើងសាជា្្មីមតងផទៀត  និងចាត ់
វិធានការចំផពាះ្រ៊គ្គលពាក់េ័នធ។

 នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង មានសិទធិទទួលបានបគ្រ់េ័ត៌មានទាំងអស់ ខដលចាំបាច់ផោយគាះន 
ការោក់កំហិតក្នុងបក្រែណឌថនការងាររ្រស់ែលែលួន។ វិសាលភាេការងាររ្រស់នាយកោានសវនកម្មថ្ះ 
ក្នុងបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងផោយផោងតាមសតង់ោរអនតរជាតិថនការប្រក្រវិជាាជីវៈសវនកម្មថ្ះក្នុង  រ្រស់ 
វិទ្យាសាថានសវនករអនតរជាតិ (IIA) និងផគាលការណ៍ខណនាំខ្្ក្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ខដលពាក់េ័នធ។

 របាយការណ៍សវនកម្ម គឺជាលទធ្លច៊ងផបកាយថនការងារសវនកម្ម ខដល្រងាាញេីវិសាលភាេ 
ការងារសវនកម្ម ខដលបាន្រំផេញការវាយតថមលែទូផៅថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ជាមួយនឹងេ័ត៌មាន 
លមអិតថនការរកផឃើញផោយសវនកម្ម ការផ ល្ែើយត្រេីគណៈបគ្រ់បគង និងមតិផោ្រល់។ គណៈកមាះធិការ 
សវនកម្ម ផធវែើការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ និងវាយតថមលែរាល់អញ្ញតតិកម្ម ឬការមិនប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតត ិ
ច្បា្រ់ ខដលបានផលើកផ�ើងផោយនាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង និងតាមោនសកម្មភាេនានា ផដើម្ប ី
ធានាថាគណៈបគ្រ់បគងបានចាត់វិធានការខកតបមរូវសមបស្រ និងជា្រនាាន់។ 

 នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង  ោក់ជូននូវរបាយការណ៍ផៅកាន់គណៈកមាះធិការសវនកម្មរ្រស ់
បក៊មហ៊៊នផមជាផរៀងរាល់មួយបតីមាសមតង។ នាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុងផរៀ្រចំខ្នការសវនកម្ម និង 
ការចាតថ់ានាកស់វនកម្ម ផោយអន៊វតតតាមវិធីសាស្ត្រសតដចូគានា ផៅនងឹវិធីសាស្ត្រសតរ្រស់សវនកម្មថនបក៊មហ៊ន៊ផម  
ផោយផធវែើការខកសបមួល ប្រសិនផ្រើចំាបាច ់ផដើម្បីឲ្យសមបស្រផៅនឹង្រទ្្របញ្ញតត ិនិង្ររិោកាសក្នុងបសក៊។

គកបខណ្ឌននការគបតិបត្តិតាមបទបេបញ្ញត្តិចេបាប់

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលទទួលសាាល់ថាម៊ែងារប្រតិ្រតតិតាម គឺជាខ្្កមួយសំខាន់ក្នុងការបគ្រ់បគងរ្រស ់
ធនាគារ និងការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង េីផបពាះវ្្របធម៌ថនការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ដ៏រឹងមាំ្លែនុះ្រញ្ជាះំង 
េីវ្រ្បធម៌សាជីវកម្មខដលប្រក្រផោយស៊ចរិតភាេ និងបកមសីលធម៌ែ្ស់។ 

 ម៊ែងារការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់រ្រស់ធនាគារ បតរូវបានដឹកនាំផោយនាយកោានប្រតិ្រតត ិ
តាម រួមជាមួយនឹងការប្រឹក្សាផោ្រល់ ក៏ដូចជាការខណនាំេីនាយកោានច្បា្រ់ និងប្រតិ្រតតិតាម 
្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់រ្រស់បក៊មហ៊៊នផម ខដលមានការិោល័យផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ ម៊ែងារចម្បងរ្រស ់
នាយកោានប្រតិ្រតតិតាម គឺជួយសបមួល្ដល់ដំ្រូនាះន តាមោន អ្រ់រំដល់ខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទ 
អាជីវកម្ម ឲ្យអន៊វតតតាមច្បា្រ់ ្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងផគាលការណ៍ខណនាំនានា។ បស្រតាមអភិបាលកិច្លអ 
នាយកោានប្រតិ្រតតិតាមផធវែើការរាយការណ៍ផៅបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផោយឯករាជ្យ។

 ធនាគារបាន្រផងកើតឲ្យមានបក្រែណឌថនការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ ខដលតបមរូវឲ្យខ្្ក 
អាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទអាជីវកម្មទាំងអស់បតរូវ្រផងកើតទបមង់បតួតេិនិត្យការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់  
(Compliance Matrix) ផោយរួម្រញ្នូលនូវច្បា្រ់ ្រទ្រ្បញ្ញតតិ ផសចកតីខណនាំផ្្េងៗខដលពាក់េ័នធនឹង 
ការអន៊វតត។ ទបមង់បតួតេិនិត្យការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់តបមរូវឲ្យមានការផធវែើ្រច្នុ្្របន្ភាេចំផពាះ
ច្បា្រ់ ្រទ្្របញ្ញតតិ ផសចកតីខណនាំខដលបតរូវបានខកខប្រ ឬ្រផងកើត្្មី ផដើម្បីធានាផលើការប្រតិ្រតតិតាម។ 
ជាមួយគានាផនះខដរ ខ្្កអាជីវកម្ម ក៏ដូចជា ខ្្កគាំបទអាជីវកម្ម បានអន៊វតតការវិភាគរាល់្រទ្រ្បញ្ញតតិ  
ផគាលការណ៍ខណនាំខដលបាន្រផងកើត្្មី ឬផធវែើវិផសាធនកម្ម ផដើម្បីធានាការប្រតិ្រតតិតាមផៅផលើច្បា្រ់ 
្រទ្រ្បញ្ញតិត ផគាលការណ៍ខណនាំទាំងផនាះ។

 ្រខន្មផលើផនាះផទៀត ខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទអាជីវកម្មក៏បតរូវផធវែើផតសតផោយែលែលួនឯង (Self- 
Testing) តាមទបមង់បតួតេិនត្ិយការប្រតិ្រតតតិាម្រទ្្របញ្ញតតច្ិបា្់់រ្ងខដរ ផហើយនាយកោានប្រតិ្រតតតិាម 
ផធវែើការផ្ះ�ង�ាត់ ផលើលទធ្លថនការផធវែើផតសត ផោយែលែលួនឯងផនាះផោយឯករាជ្យ។ ្រខន្មេីផនះផទៀត  
នាយកោានប្រតិ្រតតិតាមក៏បានអន៊វតតការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ (ផោយការច៊ះបតួតេិនិត្យដល់ទីកខនលែង  
និងបតួតេិនិត្យផលើឯកសារផ្្េងៗ) ផៅផលើខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កគាំបទអាជីវកម្ម ខ្អកតាមខ្នការ 
ថនការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ (Compliance Work Plan)  ខដលបានអន៊ម័តផោយបក៊មប្រឹក្សា 
ភិបាល។ ផលើសេីផនះផៅផទៀត កម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាលខដលបានកំណត់ទ៊ក បតរូវបានផធវែើផ�ើងោ៉ាង 
ផទៀងទាត់ ផដើម្បី្រផងកើតការយល់ដឹងអំេីបក្រែណឌថនការប្រតិ្រតតិតាម និងផដើម្បីសបមួលដល់ការអន៊វតត
សបមា្រ់ធនាគារទាំងមូល។

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលកប៏តរូវបាន ត្លជ់នូនូវរបាយការណប៍្រតិ្រតតតិាម្រទ្្របញ្ញតតច្ិបា្់រ ោ៉ាងផទៀងទាត់  
ផដើម្បីឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាលយល់ច្បាស់ អំេី្រញ្ជាាប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់រ្រស់ធនាគារ។

ទគាលការណ៍ និងនីតិវិធីននការអន៊ម័តទលើផ្តលិតផ្តលថិ្មី

 ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីថនការអន៊ម័ត ផលើ្លិត្ល្្មី បតរូវបានោក់ឲ្យអន៊វតត សបមា្រ់បគ្រ ់
្លិត្ល និងផសវាកម្ម្្មីៗទាំងអស់រ្រស់ធនាគារ។ ្លិត្ល្្មី គឺសំផ�ផៅផលើ្លិត្ល និង/
ឬផសវាកម្មទាំងឡាយណ្ ខដល្តល់ជូនដំ្ូរងផោយធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ឬជាការ្រញ្នូល 



51 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

ផសចកតីខ្លែងការណ៍  សតីអំេីប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង

្លិត្លផបចើនជា្លិត្លខតមួយ ឬ្រខបម្របមួលទបមង់រ្រស់ ្លិត្លខដលមានបសា្រ់ និង/ឬ 
ផសវាកម្ម ខដលមានការខប្រប្រួលខាលាំងនូវទបមង់ហានិភ័យ ដូចខដលបានកំណត់ផោយនាយកោានបគ្រ់បគង 
ហានិភ័យ។ បគ្រ់សំផណើស៊ំការអន៊ម័តផលើ្លិត្ល្្មី បតរូវ្លែងកាត់ដំផណើរការថនការបតួតេិនិត្យហានិភ័យ 
ឲ្យបានស៊ីជផបរៅផោយអ្កពាក់េ័នធនានាទាំងផៅក្នុងធនាគារ និងផៅក្នុងបក៊មហ៊៊នផម ផដើម្បីធានាថា  
បគ្រ់ខ្្កសំខាន់ៗ និងខ្្កខដលពាក់េ័នធនឹងហានិភ័យ បតរូវបានកំណត់ វាយតថមលែ និងកាត់្រន្យ 
ហានិភ័យ ម៊នផេលដំផណើរការ្លិត្ល និង/ឬផសវាកម្ម្្មីៗផនាះ។ ្រនាា្រ់មក សំផណើស៊ំការអន៊ម័ត 
ផលើ្លិត្ល្្មីមួយរ្រស់ធនាគារ បតរូវ្លែងកាត់ការេិភាក្សាោ៉ាងហ្មត់ចត់ ផោយគណៈកមាះធិការនានា 
រ្រស់ធនាគារ និងបក៊មហ៊៊នផម ម៊ននឹងោក់ជូនគណៈកមាះធិការហានិភ័យ ផដើម្បីផធវែើការអន៊ម័តច៊ងផបកាយ  
និងជូនដំណឹងអំេីការអន៊ម័តផនះផៅបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។

ការគ្ប់គ្ងទលើអញ្ញត្តិកម្ម និងការផ្តេសពីផ្តេសាយ

 ធនាគារ្រនតសងកត់ធងៃន់ផលើសារៈសំខាន់ថនការប្រកាន់ខាា្រ់នូវការផគារេតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ ប្រេ័នធ 
បតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង និងនីតិវិធីផ្្េងផទៀតផដើម្បីរក្សាផករ្តិ៍ផឈាះះរ្រស់ធនាគារ។ អញ្ញតតិកម្ម បតរូវបានផលើក 
ផ�ើង និងចាត់ខចងឲ្យបានទាន់ផេលផវលាប្រក្រផោយតមាលាភាេ។ ផដើម្បីឈានផៅសផបមចផគាលផ� 
ផនះ ធនាគារបាន្រផងកើតនូវនីតិវិធីបគ្រ់បគងផលើករណីអញ្ញតតិកម្ម និងការ្្េេវែ្្សាយ ផដើម្បី្្េេវែ្្សាយ 
ករណីអញ្ញតតិកម្មណ្មួយផកើតមានផ�ើង រួមមានការមិនប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ ការមិនផគារេ 
កាតេវែកិច្ ការលួច្រនលែំ និងការមិនផគារេតាមដំផណើរការថ្ះក្នុង។ នីតិវិធីផនះជួយឲ្យមាននូវវិធានការ
ខកលមអទាន់ផេលផវលា និងេបងឹងតមាលាភាេ និងការបតួតេិនិត្យរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង។ 

 ស្ិតផបកាមនីតិវិធីថនការបគ្់របគងផលើអញ្ញតតិកម្ម និងការ្្េេវែ្្សាយរបាយការណ៍សតីេី្រញ្ជាា ខដល 
ផកើតមានបតរូវផ្ំើជូន ក្នុងអំ�នុងផេល ២៤ ផមា៉ាងថនការរកផឃើញ ឬថនការជូនដំណឹងដំ្រូង្រំ្៊ត អំេី្រញ្ជាា 
ខដលបានផកើតផ�ើង។ ករណីអញ្ញតតិកម្មទាំងផនះ នឹងបតរូវបានចាត់ខចងផោះបសាយ ផោយខ្អកផលើភាេ 
ធងៃន់ធងៃរ និង្ល្រុះពាល់រ្រស់វាផៅផលើធ៊រកិច្ ប្រតិ្រតតិការ និងផករ្តិ៍ផឈាះះរ្រស់ធនាគារ។ ករណីអញ្ញតតិកម្ម 
ផនះបតរូវសផងុ្រ និងរាយការណ៍ផៅគណៈកមាះធិការហានិភ័យប្រចាំខែ។

គកមសីលធម៌

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី មានសតង់ោរបកមសីលធម៌អ្រ្ប្ររមាមួយសបមា្រ់បគ្រ់និផោជិត 
ទាំងអស់រ្រស់ែលែលួន អន៊វតតខដលរួម្រញ្នូលបគ្រ់ទិដឋភាេទាំងអស់ថនប្រតិ្រតតិការធ៊រកិច្្មប្រចាំថ្ងៃ។ ផគាល 
ការណ៍ខណនាំអំេីបកមសីលធម៌បតរូវបាន អន៊ម័តយកតាមបកមសីលធម៌រ្រស់បក៊មហ៊៊នផម និងបានោក ់
្រញ្នូលផៅក្នុងថនកិច្សន្យាការងារខដលយល់បេម និងច៊ះហត្ផលខាផោយបគ្រ់និផោជិតទាំងអស់។

ទគាលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តីពីធនធានមន៊សេស

 ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីសតីេីធនធានមន៊ស្េបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង និងផប្រើបបាស់ផៅក្នុងបក៊មហ៊៊ន 
ផមទាងំមូល ផោយមានវិសាលភាេផលើបគ្់រទដិឋភាេទាងំអសថ់នការបគ្់របគងធនធានមន៊ស្េ ក្នុងធនាគារ។   
ផគាលការណផ៍នះបានកំណតោ់៉ាងច្បាស់លាស ់អេំកីារផបជើសផរីសនិផោជតិ ការដំផ�ើងឋានៈ ការផ ះ្រ 
កខនលែងការងារ និងការ្រញ្ឈ្រ់និផោជិតផៅក្នុងបក៊មហ៊៊នផមទាំងមូល។ ផគាលការណ៍ និងនីតិវិធីទាំង 
ផនះបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងបស្រតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិក្នុងបស៊កខដលពាក់េ័នធ ផដើម្បីធានាការប្រតិ្រតតិតាម 
្រទ្រ្បញ្ញតតិបតរូវបានអន៊វតត។ និផោជិតទទួលការវាយតថមលែការងាររ្រស់ែលែលួនជាផរៀងរាល់ឆ្នាំ ផហើយតថមលែ 
ការងារផនះផធវែើផ�ើង ផោយខ្អកផលើសូចនាករថនការវាយតថមលែលទធ្លការងារ (Key Performance  
Indicator) និងការវាស់ខវងសមត្ភាេគនលែឹះ។ កម្មវិធីសិក្សា និងអភិវឌ្ឍសមត្ភាេ ខដលរួម្រញ្នូល 
ទាំងជំនាញ វគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល្រផច្កផទសបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង និងោក់ឲ្យអន៊វតតក្នុងផគាលផ�គាំបទ  
និង្រផងកើនសមត្ភាេនិផោជិត ផដើម្បីធានាថានិផោជិតទាំងអស់អាច្រំផេញភារកិច្រ្រស់ែលែលួន ប្រក្រ 
ផោយប្រសទិធភាេ។ ធនាគារបានផបកើនរំលឹកដលនិ់ផោជិតរ្រស់ែលែលួនជាផរឿយៗ អេំផីគាលការណព៍ាកេ់ន័ធ
នានា តាមរយៈសារផអ�ិកបតរូនិក ឬការជូនដំណឹងជាលាយលកុណ៍អក្េរ និងវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាល 
ខដលពាក់េ័នធនានា។ វគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាលមួយ ក្នុងចំផណ្មវគ្គ្រណត�ះ្រណ្តាលផ្្េងផទៀតសតីេីការ 
ប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្មបតរូវបានផធវែើផ�ើងជាផរឿយៗ ផដើម្បីការ្រញ្ជាាក់ឲ្យ 
ផឃើញអំេីទស្េនាទានរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម ខដលមិនអធ្យាបស័យចំផពាះអំផេើផកង្រនលែំ។ ចំណុចផនះក៏បាន 
ផធវែើការសងកត់ធងៃន់ខដរ ផៅក្នុងកម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាលតបមង់ទិសរ្រស់បក៊មហ៊៊ន។

 ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ បានផ្រតជាញាចិតតក្នុងការការពារ្លប្រផោជន៍រ្រស់មាះស់ភាគហ៊៊ន ផករ្តិ៍ផឈាះះ 
រ្រស់សាថា្រ័ន និងការ្រផងកើតគ៊ណតថមលែ ផោយធានាឲ្យបាននូវនិរនតរភាេអាជីវកម្ម និងម៊ែងារ្រផបមើការ 
ផ្្េងៗផៅក្នុងស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ទាំងមូល។ ទំនួលែ៊សបតរូវថនការអន៊វតត និងោក់ឲ្យដំផណើរការនូវ 
ផគាលការណ៍បគ្រ់បគងនិរនតរភាេអាជីវកម្ម គឺស្ិតផៅផបកាមការបគ្រ់បគងរ្រស់ថានាក់ដឹកនាំ និងបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាលរ្រស់ធនាគារ។

 បក្រែណឌថនការបគ្រ់បគងនិរនតរភាេអាជីវកម្ម (Business Continuity Management) បតរូវ 
បានផបជើសយកេីបក៊មហ៊៊នផម (ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ) មកអន៊ម័ត ផដើមី្បកំណត់ឲ្យបានជាអ្រ្បរមានូវ 

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលមានជំផនឿថា ប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងខដលកំេ៊ងអន៊វតតមានលកុណៈបគ្រ់បគាន ់
ក្នុងការការពារ្លប្រផោជន៍រ្រស់ភាគទ៊និក និងបទេ្យសកម្មរ្រស់ធនាគារ។ បក៊មប្រឹក្សាភិបាល 
ទទួលសាាល់ថា ធនាគារមានដំផណើរការប្រក្រផោយប្រសិទធភាេឥតឈ្រ់ឈរចំផពាះការកំណត់ វាយ 
តថមលែ និងបគ្់របគងហានិភ័យធំៗផៅក្នុងធនាគារ និងបានផ្រតជាញា្រនតផធវែើការបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញ នូវ 
ប្រតិ្រតតិការ និងប្រសិទធភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងរ្រស់ធនាគារ   រួម្រញ្នូលទាំងការបតួតេិនិត្យខ្្ក 
ហិរញ្ញវត្នុ ប្រតិ្រតតិការ និងការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ បេមទាំងការបគ្រ់បគងហានិភ័យ្ងខដរ។

កបមិតថនការបគ្រ់បគងនិរនតរភាេអាជីវកម្ម ការខ្រងខចងនូវផគាលការណ៍អន៊វតត សបមា្រ់គាំបទនាយកោាន 
ផ្្េងៗ ផហើយផធវែើឲ្យបាននូវនិរនតរភាេអាជវីកម្ម នងិផសវាកម្មសខំាន់ៗ ទាងំឡាយ ផៅក្នុងផេលផវលាកំណត់ 
ណ្មួយ ផៅផេលមានផបគាះរំខានផកើតផ�ើង។ បក្រែណឌខាងផលើមានខចងជាផគាលដូចខាងផបកាម៖
(១)   រក្សានូវគ៊ណភាេផសវាកម្ម ផដើមី្ប្រផងកើនទំន៊កចិតតដូចការរំេឹងទ៊ករ្រស់អតិ្តិជន
(២)   កាត់្រន្យ្ល្រុះពាល់ផៅផលើអាជីវកម្ម ផៅផេលមានផបគាះរំខានផកើតផ�ើង
(៣)   មិនផធវែើឲ្យមាន្លអវិជ្ជមាន្រុះពាល់ដល់ផករ្តិ៍ផឈាះះរ្រស់ធនាគារ
(៤)   រក្សាឲ្យនូវការអន៊ផលាមតាមច្បា្រ់ ផគាលការណ៍និរនតរភាេអាជីវកម្ម និង្រទ្រ្បញ្ញតតិផ្្េងៗ

 បក្រែណឌថនការបគ្រ់បគងនិរនតរភាេអាជីវកម្ម ខតងខតមានការេិនិត្យផ�ើងវិញជានិច្កាល ផដើមី្ប 
ផធវែើឲ្យបស្រផៅតាម្រទោានរ្រស់ បក៊មហ៊៊នផម បស្រផៅតាមនីតិវិធីថនការបគ្រ់បគង និងការអន៊វតត 
និរនតរភាេអាជីវកម្ម រួម្រញ្នូលទំាងការវិភាគផៅផលើម៊ែងារអាជីវកម្ម និងការ្រផងកើតនូវយ៊ទធសាស្ត្រសត 
និរនតរភាេអាជីវកម្ម ការផ្លែើយត្រផេលមានផបគាះរំខាន ការ្រផងកើតវ្រ្បធម៌យល់ដឹងអំេីនិរនតរភាេ 
អាជីវកម្ម ការផរៀ្រចំលំហាត់និរនតរភាេអាជីវកម្ម និងការខកសបមួលផៅផលើខ្នការនិរនតរភាេអាជីវកម្ម 
រ្រស់នាយកោាននីមួយៗ។ 

 ផោយអន៊ផលាមតាមបក្រែណឌថនការបគ្រ់បគងនិរនតរភាេអាជីវកម្ម ខ្នការនិរនតរភាេអាជីវកម្ម 
បតរូវបានផធវែើផ�ើងសបមា្់រម៊ែងារអាជីវកម្មសំខាន់ៗ ផហើយខ្នការនិរនតរភាេេីផបគាះមហនតរាយ បតរូវ 
បានផធវែើផ�ើងសបមា្រ់ប្រេ័នធកម្មវិធីផ្្េងៗ។ លំហាត់សាកល្បងផលើខ្នការទាំងេីរផនះខតងខតបតរូវ 
បានផធវែើផ�ើងជាប្រចាំ។ 

 ផលើសេីផនះផទៀត ជាផរៀងរាល់ឆ្នាំធនាគារផរៀ្រចំជាសិកាខាសាលា អំេីការបគ្រ់បគងនិរនតរភាេ 
អាជីវកម្ម សបមា្់រនាយកោានទាំងអស់ឲ្យបានចូលរួម ផដើមី្ប្រផងកើនការយល់ដឹង្រខន្មផទៀត អំេ ី
តួនាទី ម៊ែងារ និងទំនួលែ៊សបតរូវរ្រស់េួកគាត់។ 

ការគបឆំងការសរា្េតគបាក់ និងហ៊ុិរញ្ញបេបទានទភរវកម្ម 

 ធនាគារសងកតធ់ងៃន់ផលើសារៈសខំាន ់ផៅផលើការប្រឆ្ងំការសមាាតបបាក ់នងិហរិញ្ញ្្របទានផភរវកម្ម  
និងផ្រតជាញា្រផងកើតប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងឲ្យមានប្រសិទធភាេ ផលើការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ 
្រ្បទានផភរវកម្ម (AML/CFT) ផោយការអន៊ផលាមផៅតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ ផគាលការណ៍ខណនាំ និង
ការអន៊វតតខដលលអ្រំ្៊ត សបមា្រ់វិស័យធនាគារ។

 ធនាគាររក្សាការអន៊វតតតាមផគាលនផោបាយ និងនីតិវិធីសតីេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និង 
ហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម ខដលបានអន៊ម័តផោយបក៊មប្ឹរក្សាភិបាលរ្រស់ធនាគារ និងជា្រនត្រនាា្់រផធវែើ 
្រច្នុ្រ្បន្កម្មជាផរៀងរាល់េីរឆ្នាំមតង ឬករណីមានការចាំបាច់ ផដើម្បី្លែនុះ្រញ្ជាះំងេីនិនានាការ និងយនតការផលើ 
ការលាងសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម។

 ប្រេ័នធប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម និងប្រេ័នធគាំបទដថទផទៀតរ្រស់ធនាគារ  
បានសបមួលដល់ការេិនិត្យហានិភ័យប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងតាមោនផលើប្រតិ្រតតិការ អតិ្ិជន  
រួមទាំងសបមួលដល់ការបគ្រ់បគង Watchlist (Watchlist Management) ការយកចិតតទ៊កោក់សាាល ់
អតិ្ជិន (Customer Due Diligence / «Know Your Customer») និងការបតួតេិនត្ិយប្រតិ្រតតកិារ 
អតិ្ិជន ផដើម្បីការពារនិងប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម (AML/CFT Alert  
Monitoring)។ ធនាគារបតរូវធានានូវនីតិវិធី ធនធានមន៊ស្េ និងប្រេ័នធរ្រស់ធនាគារ មានលទធភាេ 
ក្នុងការខសវែងរក និងកំណត់ហានិភ័យ បេមទាំងរាយការណ៍ប្រតិ្រតតិការសង្េ័យផៅកាន់និយ័តករ។

 កម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាល និងផលើកកម្ស់ការយល់ដឹងបតរូវបានផធវែើផ�ើងជាផទៀតទាត់។ កម្មវិធីផនះ 
បតរូវបាន្រំផេញ្រខន្មតាមច្បា្រ់សតីេីការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្មខដលបាន 
ផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេច៊ងផបកាយ ករណីសិក្សាផលើប្រតិ្រតតិការជាក់ខសតងអំេីហានិភ័យថនការសមាាតបបាក់  
និងការ្តល់ហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម ផោយផធវែើការសងកត់ធងៃន់ផលើតួនាទី និងការទទួលែ៊សបតរូវរ្រស់និផោជិត 
នីមួយៗ។ ធនាគារបាន និង្រនតចាត់វិធានការ ផដើម្បីកាត់្រន្យហានិភ័យខដលអាចផកើតមាន ចំផពាះ 
ធនាគារ ពាក់េ័នធនឹងសកម្មភាេសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ្រ្បទានផភរវកម្ម និងបស្រផេលជាមួយគានាផនះ 
ផដើម្បីធានានូវការប្រតិ្រតតិតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិច្បា្រ់ និងផគាលការណ៍ខណនាំរ្រស់អាជាញាធរពាក់េ័នធ។

ការគ្ប់គ្ងនិរន្តរភាពននអាជីវកម្ម
ទសចក្តីសននិដា្េន
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របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 52 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
រចនាសម្័នធបគ្់របគងបក៊មហ៊៊នផម 

១០០%

៩៩,៩៩%

១០០%

គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០រចនាសម្័ន្ធគ្ប់គ្ងគក៊មហ៊ុ៊៊នទម 

ស៊ីអាយអិមប៊ី បគ៊្រ ហូលឌីង ផ្រ៊ីហាដ

ស៊ីអាយអិមប៊ី បគ៊្រ ផអសឌីអិន ផ្រ៊ីហាដ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផ្រ៊ីហាដ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី



53 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
រចនាសម្័នធបក៊មហ៊៊ន

រាយការណ៍តាមម៊ែងារ

(គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០) រចនាសម្័ន្ធគក៊មហ៊ុ៊៊ន

រាយការណ៍ផោយ�ាល់

គបធាននាយកគបតិបត្តិ

គណ:កមាះធិការ
ហានិភ័យ

គណ:កមាះធិការ
សវនកម្ម

សវនកម្មថ្ះក្នុង បគ្រ់បគងហានិភ័យប្រតិ្រតតិតាម

រតនាភិបាល
និងទី្្សារ

បគ្រ់បគង្លិត្ល

ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ
ពាណិជ្ជកម្ម

ផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល

្រទេិផសាធន៍ផសវាកម្ម
អតិ្ិជន

ផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម 

ផសវាកម្មប្រតិ្រតតិការ និង 
បគឺះសាថានហិរញ្ញវត្នុ

រដឋបាលឥណទាន
មជ្ឈការ

ប្រតិ្រតតិការខចកចាយ
្លិត្លអតិ្ិជន

ធនធានសាជីវកម្ម

ទី្្សារ និងទំនាក់ទំនង

ហិរញ្ញវត្នុ
្រផច្កវិទ្យា  

និង ប្រតិ្រតតិការ
នីតិកម្ម និង

ផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន

កេ៊មបេឹកេសាភិបាល
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្ណៈករា្េធិការឥណទានកម្ខុជ

ទ្ៀន វឌ្េឍនា ប្រធាន/នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ
ប៊៊ន យីន ប្រធានជំនួស/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ
ហ៊ុ៊ង ទជៀប នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
ទហ៊ុង ធីតា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល
ចំណាន វនិតា    ប្រធានបគ្រ់បគងឥណទាន
John Chuah Keat Kong ទីប្រឹក្សាឥណទានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
្ី សាណា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ
ហ៊ុ៊ង ប៊៊នទរឿត នាយកខ្្កអាជីវកម្មថនផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
Chong Kok Ping នាយកបគ្រ់បគងឥណទានថានាក់តំ្រន់ 
Lim Gek Peng ប្រធានបគ្រ់បគងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ 
Michael Ng Mun Seng នាយកវិភាគហានិភ័យឥណទានសតីទី

របាយការណ៍ព័ត៌រានរបស់ធនាគារ (គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០) 

គក៊មគបឹកេសាភិបាល 

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល/ អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
បណ្ឌិត ម៊ី កលេយាណ អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
Ahmad Shazli Bin Kamarulzaman អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
ប៊៊ន យីន អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិ្រតតិ

្ណៈករា្េធិការហានិភ័យ

Aisyah Lam Binti Abdullah ប្រធាន/អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
ប៊៊ន យីន ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ / អភិបាលប្រតិ្រតតិ
ទ្ៀន វឌ្េឍនា នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ
ហ៊ុ៊ង ទជៀប នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
ទហ៊ុង ធីតា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល
ទហ៊ុង វិប៊គត នាយក្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ
ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី នាយកហិរញ្ញវត្នុ
្ី សាណា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ

្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ងគទពេយសកម្ម និង គទពេយអកម្ម

ប៊៊ន យីន ប្រធាន/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ
ទហ៊ុង ធីតា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល
ហ៊ុ៊ង ទជៀប នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី នាយកហិរញ្ញវត្នុ 
ទហ៊ុង តូរ៉ង់ នាយករតនាភិបាល និងទី្្សារ
្ី សាណា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ
ទ្ៀន វឌ្េឍនា នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ

្ណៈករា្េធិការសវនកម្ម

បណ្ឌិត ម៊ី កលេយាណ ប្រធាន/អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ
Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ 
Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 54 អភិបាលកិចចេ ធនាគារ
របាយការណ៍េ័ត៌មានរ្រស់ធនាគារ 
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ការិយាល័យច៊ះបញ្ជី៖

២០អាផ្រ មហាវិ្ីបេះនផរាតតម ខកង្លែនូវ១១៨ សងាកាត់្្សារចាស់ រាជធានីភ្ំផេញ ១២២០៣ បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា

ទូរស័េះ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨

ទូរសារ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ០៩៩

ផគហទំេ័រ៖ www.cimbbank.com.kh

សវនករ៖

PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

៥៨C មហាវិ្ីបេះសហីន៊ ែណឌចំការមន

រាជធានីភ្ំផេញ ១២២១០ 

ប្រអ្រ់សំ្រ៊បត៖ ១១៤៧

ទូរស័េះ៖  +៨៥៥ ២៣ ៨៦០ ៦០៦

ទូរសារ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៥៩៤

ទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊ន៖

លី ទសាភា
Datin Rossaya Mohd Nashir

ទលខច៊ះបញ្ជី៖ 00010524

្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង

ប៊៊ន យីន ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ
ទហ៊ុង ធីតា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល 
ទហ៊ុង តូរ៉ង់ នាយករតនាភិបាល និងទី្្សារ
ហ៊ុ៊ង ទជៀប នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម
ទ្ៀន វឌ្េឍនា នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ
ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី នាយកហរិញ្ញវត្នុ 
អ៊៊ំ ចិនាោេភក្តី នាយកធនធានសាជីវកម្ម
ទហ៊ុង វិប៊គត នាយក្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ
្ី សាណា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ផសវាប្រតិ្រតតិការ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ
អ៊៊ក ថនិន នាយកបគ្រ់បគង្លិត្ល

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
អភិបាលកិចចេ ធនាគារ

របាយការណ៍េ័ត៌មានរ្រស់ធនាគារ 

(អ្កចូលរួមអចិថស្ត្រនតយ៍រ្រស់គណៈកមាះធិការ រួមមាន នាយកសវនកម្មថ្ះក្នុង និងនាយកប្រតិ្រតតិតាម)
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ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 58 គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០
បេឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ

ពេតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្៊នា ឆ្នាំ២០២០

 ការអ្រ់រំ គឺជាវិស័យស្នូលមួយ ថនកម្មវិធីទំនួលែ៊សបតរូវសង្គម ខដលធនាគារ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ខតងខតឧ្រត្មភជាផរៀងរាល់ឆ្នាំ ដល់និស្េិតែវែះខាត មកេីអង្គការ 
ថដគូនានារ្រស់ធនាគារ ផដើម្បីមានលទធភាេ្រនតការសិក្សាថានាក់្ររិញ្ជាា្របតរ្រស់េួកផគ  
ផៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងបស៊ក ខដលេួកផគផបជើសផរីស។ ធនាគារបាន្តល់អាហារូ្រ 
ករណ៍ផេញផលញ ផៅដល់និស្េិតចំនួន ៣រូ្រ មកេីអង្គការមូលនិធិក៊មារ (អង្គការ CCF)  
ផោយរា៉ា្រ់រងផលើថ្លែសិក្សា និងការចំណ្យពាក់េ័នធផ្្េងៗផទៀត រហូតដល់្រញ្្រ់ថានាក ់
្ររិញ្ជាា្របត។

 ពិធីគប្ល់អាហារូបករណ៍ របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�ការិយាល័យកណា្េល អគារ Exchange Square រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

 ជាខ្្កមួយថនសកម្មភាេទំនួលែ៊សបតរូវសង្គម ផដើម្បីជួយបត�្រ់ផៅដល់សង្គម 
ខដលផយើងកំេ៊ងប្រក្រអាជីវកម្ម ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានចូលរួម ក្នុង 
សកម្មភាេស្រ្បនុរសធម៌ ខដលបានផរៀ្រចំផោយធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ផៅវិទ្យាល័យ 
កំេង់្្ម ផែតតកំេង់ធំ។ កម្មវិធីផនះមានការផរៀ្រចំសកម្មភាេោំកូនផឈើ និងការ្ររិចាះគ 
សមាារៈសិក្សា ផៅដល់វិទ្យាល័យ ផដើម្បីផលើកកម្ស់វិស័យអ្រ់រំ និង្្សារភាា្រ់សិស្សាន៊សិស្េ 
ទាំងអស់ ចូលរួមខ្រក្សាផដើមផឈើ និងយល់ដឹងេីសារៈសំខាន់រ្រស់ផដើមផឈើ ចំផពាះ 
ខ្្ក្ររិសាថាន។

 កម្មវិធីដាំកូនទ�ើ និងបរិចា្េ្សរា្េរៈសិកេសា

 ទ�វិទេយាល័យកំពង់ថិ្ម ទខត្តកំពង់ធំ

ថ្ងៃទី២៤ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផោយមានកិច្សហការេីមជ្ឈមណឌលជាតិ្តល ់
ឈាម បានផរៀ្រចំកម្មវិធី្ររិចាះគឈាម ផោយមានការចូលរួមេីគណៈបគ្រ់បគង និង្រ៊គ្គលិក 
រ្រស់ធនាគារ ខដលបានស្ម័បគចិតត្ររិចាះគឈាម។ បេឹតតិការណ៍ផនះបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង  
មិនបតឹមខតផដើម្បីជួយសផស្ត្រងាាះអាយ៊ជីវិតជនរងផបគាះ្រុ៊ផណ្ះះផទ ខតខ្មទាំងផលើកកម្ស់ 
ការយល់ដឹងរ្រស់្រ៊គ្គលិក េី្រញ្ជាាប្រឈម ខដលអ្កជំងឺសផស្ត្រងាាះ្រនាាន់កំេ៊ងជួ្រប្រទះ។

 កម្មវិធីបរិចា្េ្្ម របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�ការិយាល័យកណា្េល អគារវើគតាស់ រាជធានីភនំទពញ



59 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០

បេឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ

កម្មវិធីទំនួលខ៊សគតរូវសង្គម

ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០២០

 និស្េិតផ្្ើមចំនួន ១៥រូ្រ មកេីប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី ឥណឌ�ផនស៊ី សិងហ្រ៊រី ថ្ ហវែីលីេីន  
ផវៀតណ្ម និងកម្នុជា បានឈ្ះអាហារូ្រករណ៍តំ្រន់អាសាានរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
ផដើម្បី្រនតការសិក្សារ្រស់ែលែលួន ផៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីផឈាះះនានា ក្នុងតំ្រន់អាសាាន និង 
ជ៊ំវិញេិភេផលាក។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានផរៀ្រចំេិធីប្រគល់អាហារូ្រករណ៍ 
ផនះ ផដើម្បីអ្រអរសាទរ និងជូនេរ ដល់និស្េិតជ័យលាភីខែ្មរមួយរូ្រ ខដលទទួលបាន 
អាហារ្ូរករណ៍ដម៏ានតថមលែផនះ ក្នុងការសក្ិសាថានាក់្ររិញ្ជាា្របត ផៅសាកលវិទ្យាល័យ ខដល 
ែលែលួនផេញចិតត។

 ពិធីគប្ល់អាហារូបករណ៍តំបន់អាសា៊េន របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�ការិយាល័យកណា្េល អគារ Exchange Square រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្ី៊រ ភីអិលស៊ី ផោយមានកិច្សហការេីរដឋបាលផែតតផសៀមរា្រ
និងអាជាញាធរជាតិអ្រ្េរា បានផរៀ្រចំកម្មវិធីោំកូនផឈើ ក្នុងតំ្រន់រមណីយោានបបាសាទ 
្រនាាយកតី ក្នុងផែតតផសៀមរា្រ។ ផោយមានការចូលរួមេីផភំ�វកិតតិយសប្រមាណ ៥០០នាក់  
កម្មវិធីផនះបតរូវបានចូលរួមជាអធិ្រតីភាេ េីអ្កតំណ្ងអភិបាលផែតតផសៀមរា្រ និង 
អាជាញាធរជាតិអ្្រសារ បេមទំាងប្រធាននាយកប្រតិ្រតតរិ្រស់ធនាគារ ស៊អីាយអមិ្ី៊រ ភីអលិស៊។ី

 ជាខ្្កមួយ ថនសកម្មភាេទំនួលែ៊សបតរូវសង្គម ផដើម្បីជួយបត�្រ់ ផៅដល់សង្គម ខដល 
ផយើងកំេ៊ងប្រក្រអាជីវកម្ម ធនាគារបានឧ្រត្មភ ក្នុងការផរៀ្រចំកម្មវិធីផនះ បេមទាំងបាន 
ោំកូនផឈើជាង ១.៥០០ផដើម ផដើម្បីខ្រក្សា្ររិសាថាន និងផលើកកម្ស់វិស័យផទសចរណ៍
 និងផ្រតិកភណឌជាតិ ក្នុងតំ្រន់រមណីយោានអង្គរ ក៏ដូចជាអ្រអរសាទែួ្រគបម្រ់១០ឆ្នាំ 
ថនដំផណើរការអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។

 កម្មវិធីដាំកូនទ�ើ និងពិធីអបអរខួប្គមប់១០ឆ្េំ 
 របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី 
 ទ�គបាសាទបនា្េយក្តី ទខត្តទសៀមរាប



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ថ្ងៃទី១៦ ខែត៊លា ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្ី៊រ ភីអិលស៊ី បាន្ររិចាះគបបាក់ចំនួន ៤០លានផរៀល ដល់ជន 
រងផបគាះទឹកជំនន់ ផៅតាម្រណ្តាផែតត ខដលរងផបគាះផោយផបគាះមហនតរាយទឹកជំនន់។  
ជាខ្្កមួយ ថនការរួមចំខណកជួយដល់រាជរោាភិបាល ធនាគារផជឿជាក់ថា ជំនួយសផស្ត្រងាាះ 
្រនាាន់ផនះនឹងជួយ្រំផេញតបមរូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងបគាអាសន្ រួមមានមហនូ្រអាហារ ថានា ំ
សងកនូវ និងសមាារៈផប្រើបបាស់ផ្្េងៗ ដល់ជនរងផបគាះ ខដលបតរូវបានជា្រ់គាំង និងកាត ់
�ោច់ េីមផធ្យាបាយផធវែើដំផណើរ ែណៈខដលលំផៅសាថានរ្រស់េួកផគបតរូវបានែូចខាត េ ី
ផបគាះមហនតរាយទឹកជំនន់។

 កម្មវិធីបរិចា្េ្ ដល់ជនរងទគគាះទឹកជំនន់

 ទ�រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 

 ្ររិសាថាន និងការអ្រ់រំ គឺវិស័យស្នូលសំខាន់ ថនកម្មវិធីទំនួលែ៊សបតរូវសង្គម ខដល 
ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ខតងខតយកចិតតទ៊កោក់ែ្ស់។ ធនាគារបានផរៀ្រចំ 
កម្មវិធីស្រ្បនុរសធម៌មួយ ផៅវិទ្យាល័យ ខបេកដំ្រូក ក្នុងផែតតកំេង់ចាម ខដលរួមមានការ 
្ររិចាះគ្វិកាសាងសង់អគារសិក្សាមួយែ្ង ផដើម្បីផលើកកម្ស់វិស័យអ្រ់រំ និងការោ ំ
កូនផឈើ ផដើម្បី្្សារភាា្រ់សិស្សាន៊សិស្េទាំងអស់ ចូលរួមខ្រក្សាផដើមផឈើ និងយល់ដឹង 
េីសារៈខាន់រ្រស់ផដើមផឈើ ចំផពាះខ្្ក្ររិសាថាន។

 កម្មវិធីដាំកូនទ�ើ និងបរិចា្េ្សរា្េរៈសិកេសា របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�វិទេយាល័យ ដែគពកដំបូក ទខត្តកំពង់ចាម

ពេតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ កម្មវិធីទំនួលខ៊សគតរូវសង្គម

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 60 គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០
បេឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ
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ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្ី៊រ ភីអិលស៊ី បានបបារេធទិវានារីអនតរជាតិ ផបកាមអធិ្រតីភាេ 
រ្រស់ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ និងគណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារ រួមទាំង្រ៊គ្គលិក និង 
ផភំ�វកិតតិយស ប្រមាណ ១០០នាក់។ កម្មវិធីផនះ បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ផដើម្បីផលើកកម្ស់ការ 
យល់ដឹង អំេីសារៈសំខាន់រ្រស់ស្ត្រសតី ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងជាខ្្កមួយ ថនការអ្រអរ 
ដល់ស្ត្រសតី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា និងជ៊ំវិញេិភេផលាក ផហើយជាេិផសសសខមតងផសចកតីខ្លែង 
អំណរគ៊ណ ដល់្រ៊គ្គលិកស្ត្រសតីទាំងអស់រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី្ងខដរ។

 ទិវានារើអន្តរជតិរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�មជេឈមណ្ឌល Factory រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី១០ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០២០ | ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
 កិចចេគបជ៊ំប៊្្គលិករបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឆ្េំ២០២០

 ទ�ការិយាល័យកណា្េល អគារ Exchange Square រាជធានីភនំទពញ 

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានផរៀ្រចំកិច្ប្រជ៊ំ្រ៊គ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ តាមរយៈប្រេ័នធអនឡាញ ផៅទូទាំងធនាគារ ែណៈផេលកំេ៊ងរាតត្បាតថនជំងឺកូវីដ-១៩ ផដើម្បីជូនដំណឹងដល ់
និផោជិតទាំងអស់ អំេីលទធ្ល និងការវិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាេិភាក្សា អំេីយ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២០ និងខ្នការ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០២១។ កម្មវិធីផនះ្តល់ឱកាសឲ្យនិផោជិត 
នូវបក្រែណឌជខជកផោយផ្រើកជំហរ ជាមួយនឹងគណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារ ផលើកផ�ើងេីការលំបាករ្រស់េួកផគ និង្តល់ជាមតិផោ្រល់ ក្នុងន័យសាថា្រនា្ងខដរ។

កម្មវិធី និងគពឹត្តិការណ៍

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០

បេឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្ី៊រ ភីអិលស៊ី បានផរៀ្រចំេិធីប្រគល់ពានរងាាន់ តាមរយៈប្រេ័នធ 
អនឡាញ ផៅទូទាំងធនាគារ ែណៈផេលកំេ៊ងរាតត្បាតថនជំងឺកូវីដ-១៩ ផដើម្បីអ្រអរសាទរ  
ដល់ជ័យលាភី CX Star ខដលបតរូវបានទទួលសាាល់ ផលើភាេផលចផធាលាថនការ្រំផេញការងារ 
រ្រស់េួកផគ រួមមានការ្រំផេញចិតតអតិ្ិជនផលើសេីការរំេឹងទ៊ក ប្រសិទធ្លការងារ  
និងការ្តល់ភាេងាយបសួល ផៅកខនលែងការងារ។ កម្មវិធីផនះបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ផដើម្ប ី
ជាខ្្កមួយ ថនការជំរ៊ញទឹកចិតត ដល់បក៊មការងារ TeamCIMB ឲ្យកាន់ខត្រំផេញការងារ 
លអប្រផសើរ ទាំងផៅក្នុងធនាគារ និងការ្រផបមើផសវាកម្មអតិ្ិជន។

 ពិធីគប្ល់ពានរង្េន់ CX STAR របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�ការិយាល័យកណា្េល អគារ Exchange Square រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្ី៊រ ភីអិលស៊ី បានបបារេធេិធីអ្រអរែួ្រគបម្រ់១០ឆ្នាំ ថនការផ្រើក 

ដំផណើរការធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា តាមរយៈប្រេ័នធអនឡាញ ផៅទូទាំង 

ធនាគារ ែណៈផេលកំេ៊ងរាតត្បាតថនជំងឺកូវីដ-១៩។ ផៅក្នុងកម្មវិធីដ៏វិផសសវិសាលផនះ  

គណៈបគ្រ់បគង និង្រ៊គ្គលិករ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ទទួលបានការ 

ជូនដំណឹងផោយ�ាល់ េីផលាកប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ អំេីេ័ត៌មានសំខាន់ៗ ថនលទធ្ល  

និងសមិទធ្លហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ក្នុងរយៈផេលកនលែងមកផនះ។ ជាការខ្លែងអំណរគ៊ណ  

ដល់្៊រគ្គលកិ សបមា្់រការ្រនតគំាបទ នងិកិច្ែិតែំប្ឹរងខប្រងរ្រស់េកួផគ ធនាគារបានប្រគល់ 

ពានរងាាន់ ដល់្រ៊គ្គលិក ខដលបាន្រផបមើការងាររយៈផេល១០ឆ្នាំ និង៥ឆ្នាំ្ងខដរ។

 ពិធីអបអរខួប្គមប់១០ឆ្េំ របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 ទ�ការិយាល័យកណា្េល អគារ Exchange Square រាជធានីភនំទពញ

ពេតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗ កម្មវិធី និងគពឹត្តិការណ៍

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 62 គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០
បេឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ
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ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែក៊មភៈ ឆ្នាំ២០២០

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានចូលរួមក្នុងេិេ័រណ៍ផនះ ក្នុងនាមជាអ្កឧ្រត្មភ 
កម្មវិធីមួយ ផដើម្បីេបងឹងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម ជាមួយនឹងបក៊មហ៊៊ន HGB Group ខដលជា 
ថដគូធំមួយរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់្លិ្លឥណទានរ្យនត។ ផោយមានអ្កចូលរួមជា 
ផបចើនរយនាក់ ខដលជាអតិ្ិជនរ្រស់បក៊មហ៊៊ន MAZDA ធនាគារបានផរៀ្រចំសតង់ពាណិជ្ជកម្ម  
ផដើម្បី្្េេវែ្្សាយសាលាកសញ្ជាា និង្លិត្លធនាគារ ជាេិផសសឥណទានរ្យនត និងផសវាកម្ម  
CIMB Preferred ក្នុងអំ�នុងផេលបេឹតតិការណ៍ផនះ។

 េិេ័រណ៍អាពាហ៍េិពាហ៍ ផលើកទី៥ គឺជាេិេ័រណ៍ធំ្រំ្៊តមួយ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ក្នុងប្រផទស 
កម្នុជា ផហើយមានការគាំបទេីបកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបកសួងវ្រ្បធម៌ និងវិចិបតសិល្បៈ។ 
ចំណុចចម្បងថនេិេ័រណ៍ផនះ គឺជាការ្្េេវែ្្សាយកញ្្រ់ និងផសវាកម្មផរៀ្រចំអាពាហ៍េិពាហ៍ 
ផោយមានអ្កចូលរួមទស្េនា ប្រមាណ ២០.០០០នាក់។ ក្នុងអំ�នុងផេលថនបេឹតតិការណ ៍
ផនះ ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក៏បានរួមចំខណក្្េេវែ្្សាយ អំេី្លិត្ល និងផសវាកម្ម សបមា្រ ់
ថដគូជិតផរៀ្រការ និងគូបសករ្្មីផថាះង្ងខដរ។

 កម្មវិធីចាប់រង្េន់ របស់គក៊មហ៊ុ៊៊ន MAZDA
 ទ�មជេឈមណ្ឌល ដឹ ទគពទមៀ ដែសនស៊ខ រាជធានីភនំទពញ

 ពិព័រណ៍អាពាហ៊ុ៍ពិពាហ៊ុ៍ ទលើកទី៥
 ទ�ផ្តេសារទំទនើប អូឡាំពេយា រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី០៦ ខែក៊មភៈ ឆ្នាំ២០២០

 កម្មវិធីទទួលសាាគមន៍ការបត�្រ់មកវិញ រ្រស់និស្េិតអាហារូ្រករណ៍ CHEVENING  
បតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង ផោយសាថានទូតចបកភេអង់ផគលែស ក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផបកាមអធិ្រតីភាេ 
ឯកអគ្គរាជទូបតចបកភេអង់ផគលែស និងអន៊រដឋផលខាធិការបកសួងអ្រ់រំ យ៊វជន និងកីឡា។ ក្នុងនាម 
ជាអ្កឧ្រត្មភធំមួយ ថនកម្មវិធីអាហារូ្រករណ៍ផនះជាផបចើនឆ្នាំកនលែងមក ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
ភីអិលស៊ី បានចូលរួម ក្នុងបេឹតតិការណ៍ផនះ ផដើម្បីអ្រអរសាទរ និងសាាគមន៍និស្េិតអាហារូ្រករណ ៍
ខែ្មរ ខដលបាន្រញ្្រ់ការសិក្សា េីចបកភេអង់ផគលែស ផបកាមកម្មវិធីអហារូ្រករណ៍ CHEVENING។

 កម្មវិធីទទួលសា្េ្មន៍ការគត�ប់មកវិញ 
 របស់និសេសិតអាហារូបករណ៍ CHEVENING 
 ទ�ទ្ហ៊ុដា្េនរបស់ឯកអ្្គរាជទូតចគកភពអង់ទ្លៃស រាជធានីភនំទពញ

ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០២០ 

 អ្កជិះកង់ប្រមាណ ៤០០នាក់ បានចូលរួម ក្នុងបេឹតតិការណ៍ជិះកង់ ផៅ្ររិផវនបបាសាទ 
អង្គរវតត ខដលបតរូវបានផរៀ្រចំ ផោយសមាគមធនាគារ ផៅកម្នុជា ផោយមានការគាំបទ េ ី
គណៈកមាះធិការជាតិអូឡាំេិក សហេ័នធកីឡាផទាចបកោនកម្នុជា និងអាជាញាធរជាតិអ្រ្េរា។  
ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បានរួមចំខណក ក្នុងបេឹតតិការណ៍ ផដើម្បីផលើកកម្ស់ការ 
យល់ដឹង េីផគាលការណ៍ហិរញ្ញវត្នុប្រក្រផោយចីរភាេ ផៅកម្នុជា និងេបងឹងការភាា្រ់ទំនាក ់
ទំនង ជាមួយនឹងសាថា្័រនពាក់េ័នធនានា។ ក្នុងអំ�នុងផេលថនបេឹតតិការណ៍ផនះ ធនាគារបាន 
ផរៀ្រចំសតង់េិេ័រណត៍ចូមួយ ផដើម្បខីចកជូនសា្ូ៊រផអកូ រហតូដល់អសេ់សីតនុកដលអ្់កចូលរមួ។

 គពឹត្តិការណ៍ជិះកង់ ឆ្េំ២០២០
 ទ�គបាសាទអង្គរវត្ត ទខត្តទសៀមរាប
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របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០

បេឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 64 គពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ   និង ការច៊ះផ្តេសាយកនខុងសារព័ត៌រាន ទ�ឆ្េំ២០២០
ការច៊ះ្្សាយក្នុងសារេ័ត៌មាន
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ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 68 គក៊មគបឹកេសាភិបាល
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល

 Datuk Mohd Nasir Ahmad ជាសមាជិក ថនសមាគមគណផនយ្យករ ជំនាញអនតរជាតិ  
(Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)) ថនចបកភេអង់ផគលែស បេមទាំង 
ជាគណផនយ្យករជំនាញមួយរូ្រ ថនវិទ្យាសាថានគណផនយ្យករមា៉ាផ�ស៊ី (Malaysian Institute of  

Accountants (MIA)) ផហើយផលាកបានទទួលសញ្ជាា្របត ថានាក់្ររិញ្ជាា្របតជាន់ែ្ស់ ជំនាញបគ្រ់បគង 
ពាណិជ្ជកម្ម (ឯកផទសហិរញ្ញវត្នុ) េីសាកលវិទ្យាល័យ ផកបាងសាន មា៉ាផ�ស៊ី (Universiti Kebangsaan  

Malaysia) ប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ 

 ផលាកបតរូវបានខតងតាំងជា ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិ ផៅថ្ងៃទី១៦  
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
 
 Datuk Mohd Nasir បតរូវបានខតងតំាងជា អភិបាលឯករាជ្យ ថនស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ហូលឌីង  
ផ្រ៊ីហាដ (CIMB Group Holdings Berhad) ចា្រ់តាំងេីថ្ងៃទី២០ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០១៥ និងបតរូវបានខតង 
តាំងជា ប្រធានបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្យ នាថ្ងៃទី២០ ខែត៊លា ឆ្នាំ២០១៨។ Datuk Mohd  

Nasir ក៏ធាលា្រ់ផធវែើជា នាយកវិទ្យាសាថានគណផនយ្យករមា៉ាផ�ស៊ី (MIA) ក្នុងអំ�នុងេីខែសីហា ឆ្នាំ២០១១  
រហូតដល់ខែកកកោ ឆ្នាំ២០១៣។ ផៅក្នុងខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០១៣ ផលាកបតរូវបានផបជើសតាំងផធវែើជា សមាជិក 
បក៊មប្រឹក្សា រ្រស់ ACCA ថនចបកភេអង់ផគលែស និងបតរូវបានផបជើសតាំងមតងផទៀត ផៅខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០១៦  
និង ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០១៩។

 ផលាកបាននាំយកនូវ្រទេិផសាធន៍ដ៏ទូលំទូលាយ ផលើខ្្កដឹកនាំ បគ្់របគង ហិរញ្ញវត្នុ និង 
គណផនយ្យ ខដលផលាកមាន ក្នុងអំ�នុងផេលជាង ៤០ឆ្នាំផនះ ផោយផលាកបានចា្រ់ផ្តើមការងារដំ្រូង 
ជាកម្មសិក្សាការីគណផនយ្យ ជាមួយបក៊មហ៊៊ន ផតណ្ហាកា ផណសិនណល ផ្រ៊ីហាដ (Tenaga Nasional  

Berhad (TNB)) ផៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ ផហើយផលាកបាន�លាស់្រតនូរម៊ែតំខណងជាផបចើន ផៅក្នុងនាយកោាន 
ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់បក៊មហ៊៊នផនះ។ 

 ផៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៣ Datuk Mohd Nasir បតរូវបានខតងតាំងជា អ្កបតួតេិនិត្យហិរញ្ញវត្នុ  
ផៅបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធរ្រស់ TNB គឺបក៊មហ៊៊ន មា៉ាផ�ស៊ី ខបតនសវែ៊រផមើរ ផមនូខហវែកផត្យើរីង ផអសឌីអិន  
ផ្រ៊ីហាដ (Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd) ម៊នផេលខដលផលាកបតរូវបាន 
ខតងជា ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ក្នុងខែមិ្៊នា ឆ្នាំ១៩៩៤។ 

 ផៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០០០ ផលាកបានចូល្រផបមើការឲ្យបក៊មហ៊៊ន េឺមុូោឡាន ផកបាងសាន 
ផ្រ៊ីហាដ (Sharikat Permodalan Kebangsaan Berhad) ក្នុងតំខណងជាប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ។  
ផៅថ្ងៃទី១ ខែមិ្៊នា ឆ្នាំ២០០១ ផលាកបតរូវបានខតងតាំងជា ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ថនបក៊មហ៊៊ន 
េឺបាោណ្ន អ៊៊សាហាវា៉ាន ផណសិនណល ផ្រ៊ីហាដ (Perbadanan Usahawan Nasional 

Berhad) ផហើយផលាក្រនតកាន់តំខណងផនះ រហូតដល់ផេលផលាកចូលនិវតតន៍ នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្៊នា 
ឆ្នាំ២០១១។ 

 Datuk Mohd Nasir ក៏មានតំខណងជាអភិបាល ផៅក្នុងបក៊មហ៊៊នផ្្េងៗផទៀត ខដលមានដូចជា  
ស៊ីរីម ផ្រ៊ីហាដ (SIRIM Berhad) បេរូខាស ផអសឌីអិន ផ្រ៊ីហាដ (Prokhas Sdn Bhd) និងស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
អី៊អូភី មឹនីជមិន ផអសឌីអិន ផ្៊រីហាដ (CIMB EOP Management Sdn Bhd)។ ផលាកក៏ជា 
្ររធនបាលមួយរូ្រ ថនមូលនិធិ ោ៉ាោ៉ាសាន់ ខែនខស�ឺ យូនីតិន (Yayasan Canselor UNITEN)  
និងមូលនិធិ េឺោណ្ លីដឺសហ៊ី្រ (Perdana Leadership Foundation) ្ងខដរ។។

DATUK MOHD NASIR BIN AHMAD

គបធានគក៊មគបឹកេសាភិបាល / អភិបាលឯករាជេយមិនគបតិបត្តិ

សញ្ជាាតិមា៉ាផ�ស៊ី

បតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាល នាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ទាំង ០៧ផលើក ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ជាសមាជិកគណៈកមាះធិការសវនកម្ម

កេម៊បេកឹេសាភិបាល
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២០២០
គក៊មគបឹកេសាភិបាល
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល

បណ្ឌិត ម៊ី កលេយាណ

អភិបាលឯករាជេយមិនគបតិបត្តិ

 សញ្ជាាតិខែ្មរ

បតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាល នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិ្៊នា ឆ្នាំ២០១២

ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ទាំង ០៧ផលើក ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ជាប្រធានគណៈកមាះធិការសវនកម្ម

 ្រណឌិត ម៊ី កល្យាណ បាន្រញ្្រ់ការសិក្សាថានាក់្រណឌិត ខ្្កផសដឋកិច្អភិវឌ្ឍន៍ េីសាកលវិទ្យាល័យ  
កូផ្រ (Kobe University) ប្រផទសជ្រុ៊ន ផៅឆ្នាំ១៩៨៤។ ្រនាា្រ់មក ផលាកបានទទួលការ្រណត�ះ 
្រណ្តាល វគ្គជំនាញរយៈផេលែលែី សតីេីការអភិវឌ្ឍេីទីភានាក់ងារនានារ្រស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ធនាគារ 
េិភេផលាក និងសាកលវិទ្យាល័យ ហាវឺដ (Harvard University)។ ផលាកមាន្រទេិផសាធន៍ោ៉ាង 
ទូលំទូលាយ ផលើខ្្កអភិវឌ្ឍផសដឋកិច្ ក្នុងេិភេផលាក។

 ្រច្នុ្រ្បន្ ផលាកមានតួនាទី្លែនូវការ ចំនួន០៣ ផៅក្នុងបក្រែណឌរាជរោាភិបាល ថនបេះរាជាណ្ចបក 
កម្នុជា រមួមានដូចជា៖ (១) ទបី្ឹរក្សាជាន់ែ្ស ់(ឋានៈរដឋមស្ត្រនត)ី ថនឧតតមបក៊មប្ឹរក្សាផសដឋកច្ិជាត ិ (Supreme  

National Economic Council) ខដលជាទីប្រឹក្សាផសដឋកិច្រ្រស់នាយករដឋមស្ត្រនតី (២) ប្រធានបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល ថនសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិនះភំ្ផេញ និង (៣) ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ថនវិទ្យាសាថាន 
្រណត�ះ្រណ្តាល និងបសាវបជាវ ផដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្នុជា។ ម៊នផេលចូល្រផបមើតួនាទីទាំងផនាះ ផលាកធាលា្រ ់
បាន្រំផេញការងារជា អ្កផសដឋកិច្ជាន់ែ្ស់ សបមា្រ់កម្មវិធីសហប្រតិ្រតតិការរ្រស់ UN/FAO-World  

Bank ប្រចាំផៅទីបក៊ងរ៉ូម ប្រផទសអ៊ីតាលី អស់រយៈផេល ២០ឆ្នាំ។ ផៅពាក់កណ្តាលទសវត្េរ ៍
ឆ្នាំ១៩៨០ ផលាកក៏ជាមស្ត្រនតីហិរញ្ញវត្នុរ្រស់សាជីវកម្ម Kanematsu Gosho ខដលជាមជ្ឈមណឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម ផៅទីបក៊ងអូសាកា និងទីបក៊ងតូក្យនូ្ងខដរ។ ផប�េីតួនាទីក្នុងបក្រែណឌរាជរោាភិបាល ផលាក 
ក៏ជាសមាជិកបក៊មប្រឹក្សាភិបាលមួយរូ្រ ថនបក៊មហ៊៊ន បេរូដិនសល (ផែម្រូឌា) ឡាយហវែ៍ អឹសួរ៊ិនស៍  
ភីអិលស៊ី គិតចា្រ់តាំងេីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣មក។ ក្នុងអំ�នុងផេល ថនវិជាាជីវៈរ្រស់ផលាក ផលាកក៏បាន 
ផធវែើទស្េនកិច្ និង្រំផេញការងារ ផៅតាម្រណ្តាប្រផទស ប្រខហលជាង ១០០ប្រផទស។ 

 ជាមួយនឹង្រទេិផសាធន៍ និងចំផណះដឹងដ៏ទូលំទូលាយ ខដលទទួលបានេីបគ្រ់ទិសទី ផៅជ៊ំវិញ 
េិភេផលាក ផលាកមានកតីផសាមនស្េ ក្នុងការចូលរួមចំខណកអភិវឌ្ឍប្រផទសកម្នុជា ទាំងក្នុងវិស័យ 
ឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ។ ផលាកមានជំផនឿថា ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្នុ គឺជាគនលែឹះសំខាន់មួយ 
ខដលនាំប្រផទសកម្នុជា ផៅរកការអភិវឌ្ឍ និងភាេផជាគជ័យ។ 



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

AISYAH LAM BINTI ABDULLAH

 ផលាកបសី Aisyah Lam បតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាលឯករាជ្យ និងជាប្រធាន ថនគណៈកមាះធិការ 
ហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ ចា្រ់តាំងេីថ្ងៃទី០៥ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០១៨។ ផលាកបសីក៏ជាអភិបាលឯករាជ្យ 
ថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផវៀតណ្ម និងជាប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិការ ថនបក៊មគលែីនិកចា្់រសថសអាផមរិក 
(The American Chiropractic Clinic group) ផៅប្រផទសផវៀតណ្ម្ងខដរ។

 ចា្រ់ផ្តើមដំ្រូងថនអាជីេការងារ ក្នុងវិស័យធនាគារ ផលាកបសីបានផធវែើការ ឲ្យធនាគារ Standard  

Chartered Bank។ ្រនាា្រ់េីផនាះ ផលាកបសីបាន្រតនូរផៅ្រផបមើការ ផៅធនាគារ Deutsche (ប្រផទស 
មា៉ាផ�ស៊ី) ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ផោយផៅកខនលែងផនាះ ផលាកបសីបានកាន់តួនាទីជា ប្រធានបគ្រ់បគងសាច ់
បបាក់សាជីវកម្ម ផោយបាន្រផងកើតពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្ម និងអាជីវកម្មប្រតិ្រតតិការ តាមប្រេ័នធអ៊ីនផធើផណត 
ដំ្រូងផគ សបមា្រ់ធនាគារ Deutsche ផៅក្នុងប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី ផហើយ្រនាា្រ់មកផទៀត ចូលរួមក្នុងបក៊ម 
ខ្្កលក់ថានាក់តំ្រន់ ផៅប្រផទសសិងហ្រ៊រី។ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ ផលាកបសីបាន�លាស់្រតនូរការងារ ផៅបក៊មហ៊៊ន  
IslamicQ.com Asia (ទីបក៊ងឌូថ្រ) ខដលផៅទីផនាះ ផលាកបសីជាអ្កបគ្រ់បគងប្រចាំប្រផទស ផោយទទួល 
ែ៊សបតរូវ ផលើការបគ្រ់បគង អភិវឌ្ឍ និងអន៊វតតយ៊ទធសាស្ត្រសតអាជីវកម្ម ផៅក្នុងតំ្រន់អាស៊ីថនបក៊មហ៊៊នផនាះ។

 ក្នុងឆ្នា២ំ០០៣ ផលាកបស ីAisyah បានវិលបត�្់រមកប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ ីមកកាន់តនួាទជីា អគ្គនាយក  
បគ្រ់បគងបទេ្យសម្បតិត ថនធនាគារ Hong Leong Bank Berhad។ ជាមួយតំខណងផនះ ផលាកបសី 
ទទួលែ៊សបតរូវ ផលើការេបងីកអាជីវកម្ម ការ្រផងកើន្តហវែនូលីយុូ ថនបទេ្យសកម្ម ផបកាមការបគ្រ់បគង ការ 
អភិវឌ្ឍ និងការបគ្់របគង អាទិភាេរ្រស់ធនាគារ ក៏ដូចជាចាត់ខចង្រណ្តាញខ្្កលក់ ថនធនាគារ 

ជាន់ែ្ស់ ្រខន្មផៅផលើខ្្កទំនាក់ទំនងសាខា។ ផលាកបសី Aisyah ក៏បាន�លាស់ផៅ្រផបមើការងារ ផៅ 
ធនាគារ Citibank ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ផដើម្បីបគ្រ់បគង និងអភិវឌ្ឍ្តហវែនូលីយុូ រ្រស់ខ្្កបគ្រ់បគងបទេ្យ 
សម្បតិតរ្រស់ធនាគារផនះ ក្នុងប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ 

 ផលាកបសី Aisyah បានសផបមចចិតតចាកផចញេីទីបក៊ងហាណូយ ប្រផទសផវៀតណ្ម ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១០ ផដើម្បីចា្់រយក្រទេិផសាធន៍្្មី ក្នុងការ្រផងកើតខ្្កអាជីវកម្មលក់រាយ ឲ្យធនាគារ Ngan  

Hang TMCP Bac A។ ផ្រសកកម្មនាផេលផនាះ គឺផដើម្បីោក់ផចញនូវផហោារចនាសម័្នធ ក្នុងធនាគារ  
ផដើម្បីគាំបទដល់ផសវាកម្ម និង្លិត្លអាជីវកម្មលក់រាយសំខាន់ៗ បស្រតាមគផបមាងយ៊ទធសាស្ត្រសត 
ក្នុងការកសាង និង្រណត�ះខ្្កផនះ ឲ្យកាលាយជាអាជីវកម្មចម្បងរ្រស់ធនាគារ។ ្រនាា្រ់េីគផបមាងច្រ ់
សេវែបគ្រ់អស់ ផលាកបសីបានវិលបត�្រ់ផៅធនាគារ Hong Leong Bank Vietnam ខដលផៅទីផនាះ
 េីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៥ ផលាកបសីបានអភិវឌ្ឍ និងកសាងអាជីវកម្មផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល 
សបមា្រ់ធនាគារផនះ ក្នុងប្រផទសផវៀតណ្ម។

 ចា្រ់ផ្តើមេីការងារ ក្នុងវិស័យធនាគារ ផលាកបសី Aisyah បាន្រតនូរការងារផៅវិស័យខ្រក្សាស៊ែភាេ 
វិញ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ផហើយ្រច្នុ្រ្បន្ផនះ ផលាកបសីបគ្រ់បគងបក៊មគលែីនិកចា្រ់សថស ក្នុងប្រផទសផវៀតណ្ម 
ទាំងផលើបគ្រ់ខ្្កថនប្រតិ្រតតិការ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។ 

 ផលាកបសី Aisyah Lam បាន្រញ្្រ់ថានាក់អន៊្រណឌិត ខ្្ក Chartered Marketing េី  
Chartered Institute of Banking ចបកភេអង់ផគលែស។ 

អភិបាលឯករាជេយមិនគបតិបត្តិ

សញ្ជាាតិមា៉ាផ�ស៊ី

បតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាល នាថ្ងៃទី៥ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០១៨

ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ទាំង ០៧ផលើក ក្នុងឆ្នាំ ២០២០

ជាប្រធានគណៈកមាះធិការហានិភ័យ

ជាសមាជិកគណៈកមាះធិការសវនកម្ម

កេម៊បេកឹេសាភិបាល

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 70 គក៊មគបឹកេសាភិបាល
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល
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OMAR SIDDIQ BIN AMIN NOER RASHID

 ផលាក Omar Siddiq បានទទួលសញ្ជាា្របត ថានាក់្ររិញ្ជាា្របតវិទ្យាសាស្ត្រសត (កិតិតយស) ជំនាញ 
ផសដឋកិច្ េីសាលាផសដឋកិច្ និងវិទ្យាសាស្ត្រសតនផោបាយ ទីបក៊ង�នុងដ៍ (London School of Economics  

and Political Science) ផហើយផលាកក៏ជាសមាជិកសមាគមន៍និស្េិត ថនវិទ្យាសាថានគណផនយ្យករ 
ជំនាញ (Institute of Chartered Accountants) ថនប្រផទសអង់ផគលែស និងប្រផទសខវ៉ល (Wales) 

្ងខដរ។ ផលាកក៏ទទួលបានសញ្ជាា្របតឯកផទស ខ្្កវិភាគហិរញ្ញវត្នុ (Chartered Financial  

Analyst («CFA») Charter Holder) ខដល្តល់ផោយវិទ្យាសាថាន CFA ្ងខដរ។

 ចា្រ់តាំងេីថ្ងៃទី១ ខែត៊លា ឆ្នាំ២០២០ ផលាក Omar បតរូវបានខតងតាំងជា នាយកផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុបទង់បទាយធំ (Group Wholesale Banking) និងជាអន៊ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ រ្រស ់
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ ម៊នផេលចូលកាន់តំខណងទាំងផនាះ ផលាកធាលា្រ់ជាប្រធាន
នាយកប្រតិ្រតតិការ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។

 ម៊នផេលខដលផលាក Omar បានកាន់កា្រ់តំខណងខាងផលើ ផលាកមាន្រទេិផសាធន៍ផ្្េងៗ 
ផទៀត រួមដូចខាងផបកាម៖

• នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុបទង់បទាយធំ និងអាជីវកម្មអនតរជាតិ ផៅធនាគារ អ ផអច ្រ៊ី បគ៊្រ  
 (RHB Banking Group) 

• អភិបាលប្រតិ្រតតិ និងប្រធាននាយកហិរញ្ញវត្នុ (បគ៊្រ) ថនបក៊មហ៊៊នអាកាសចរណ៍មា៉ាផ�ស៊ី

•  អភិបាលប្រតិ្រតតិ ថននាយកោានវិនិផោគ ថនបក៊មហ៊៊ន ខាហ្សាណ្ ណ្សិនណល ផ្រ៊ីហាដ 
(Khazanah Nasional Berhad) (ខដលជាបក៊មហ៊៊នវិនិផោគមូលនិធិបទេ្យសម្បតតិអធិ្រផតយ្យ  
រ្រស់ប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី)

•  នាយកបគ្រ់បគង ថននាយកោានផសវកម្មធនាគារវិនិផោគ ថនធនាគារ វិនិផោគ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី 
ផ្រ៊ីហាដ (CIMB Investment Bank Berhad)

•  អភិបាលប្រតិ្រតតិ ថនបក៊មប្រតិ្រតតិការហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម (Corporate Finance Practice) 

ថនបក៊មហ៊៊ន បបាយវ័តធ័រហាវែូផភើស៍ (PricewaterhouseCoopers (PwC))។

 ផលាក Omar ក៏ជាអភិបាលថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ថ្ (ផៅប្រផទសថ្) ្ងខដរ។ 

អភិបាលមិនឯករាជេយមិនគបតិបត្តិ

សញ្ជាាតិមា៉ាផ�ស៊ី

បតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាល នាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

(លាខលងេីតំខណង នាថ្ងៃទី២០  ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)

ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ចំនួន ០៦ផលើក 

ក្នុងចំផណ្មកិច្ប្រជ៊ំ ទាំង ០៧ ក្នុងឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គក៊មគបឹកេសាភិបាល
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

AHMAD SHAZLI BIN KAMARULZAMAN

 ផលាក Ahmad Shazli Kamarulzaman (អាយ ៊៤៩ ឆ្នា)ំ បានទទួលសញ្ជាា្របតថានាក្់ររិញ្ជាា្របត 
វិទ្យាសាស្ត្រសត (កិតតិយស) ជំនាញផសដឋកិច្ និងគណផនយ្យ េីសាកលវិទ្យាល័យ ប្រ៊ីសតនុល (University  

of Bristol) ថនចបកភេអង់ផគលែស។ 

 ផលាកបតរូវបានខតងតាំងជាអភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិ្រតតិនាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ 

 ផលាក Ahmad Shazli Kamarulzaman ជាអន៊ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ថននាយកោានផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ និងជា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ថនធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ 

 ក្នុងនាមជាអន៊ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ថននាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម រ្រស់ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផលាក Ahmad Shazli ទទួល្រនះនុកបគ្រ់បគង ផលើអាជីវកម្មរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
បគ៊្រ និងខ្្កសហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យម ថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី សិងហ្រ៊រី
 ឥណឌ�ផនស៊ី ថ្ និងកម្នុជា។

 ក្នុងនាមជានាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី  
ផលាកមានទំនួលែ៊សបតរូវផលើខ្្កអាជីវកម្ម និងខ្្កសហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យម ក្នុងប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ ី
ទាំងមូល។ ការទទួលែ៊សបតរូវរ្រស់ផលាក រួមមានផលើខ្្កយ៊ទធសាស្ត្រសត ឥណទាន ការបគ្់របគងអតិ្ិជន  
្លិត្ល និងផសវាកម្ម ទាំងក្នុងខ្្កផសវាកម្ម/អាជីវកម្មធនាគារទូផៅ (Conventional Banking) 

និងខ្្កផសវាកម្ម/អាជីវកម្មធនាគារឥសាលាម (Islamic Banking)។ ផលាកក៏បគ្រ់បគងផលើប្រតិ្រតតិការ
ផជើងសាជំនួញ និងជួល្ងខដរ។ 

 ផលាក Shazli បានដឹកនាំការ�លាស់្រតនូរដ៏ផជាគជ័យខាលាំងមួយ ផលើនាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
ពាណិជ្ជកម្ម ថនធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី ផហើយផបកាមការដឹកនាំរ្រស់ផលាក អាជីវកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម បានផបាះជំហានរីកចផបមើនគួរឲ្យផកាតសរផសើរ។ ចា្រ់តាំងេីចា្រ់ផ្តើមអាជីេការងារ 
ជាមួយស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅខែមករា ឆ្នាំ២០០៦ ផលាកជា្រ៊គ្គលផ្្ើមមានាក់ផៅក្នុង ប្រតិ្រតតិការសាោរ/ប្រមូល 
្រំណុលរ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផោយផលាកបាន្រផងកើតខ្្កបគ្រ់បគងបទេ្យសម្បតតិេិផសស ផដើម្បីសាោរ 
ផ�ើងវិញ នូវឥណទានមិនដំផណើរការ រ្រស់នាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ សាជីវកម្ម នាយកោាន 
ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម/សហបគាសធ៊នតូច និងមធ្យម និងនាយកោានផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល។  
ផលាកជាប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាលថនបក៊មហ៊៊នបគ្រ់បគងបទេ្យសម្បតិត សា្ន (Sathorn Asset 

Management Co.) (ប្រផទសថ្) និងបក៊មហ៊៊នបគ្រ់បគងបទេ្យសម្បតតិេិផសសអាស៊ីអាផគ្យ៍ ផ្រ៊ីហាដ  
(Southeast Asia Special Asset Management Berhad) ខដលជាបក៊មហ៊ន៊ Special Purpose  

Vehicle ្រផងកើតផ�ើងផដើម្បីទិញបទេ្យ/កម្ី ខដលោក់លក់ ផដើម្បីជបមះ្រំណុល (distressed loans/

assets) េីធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ 

 ផលាក Ahmad Shazli បានចា្រ់ផ្តើមអាជីេការងាររ្រស់ផលាកផៅក្នុងធនាគារពាណិជ្ជ (merchant  

bank) នាំម៊ែផគមួយ ម៊នផេលផលាក្រតនូរផៅ្រផបមើការ ផៅបក៊មហ៊៊នបគ្រ់បគងបទេ្យសម្បតិតជាតិរ្រស់
មា៉ាផ�ស៊ី ផឈាះះ ផេងហ្គនូរូសាន ោណ្ហាតា ណ្សិនណល ផ្រ៊ីហាដ (Pengurusan Danaharta  

Nasional Berhad (ផៅកាត់ថា ោណ្ហាតា (Danaharta))។ 

 ្រខន្មផលើសេីផនះ ផលាក Shazli ក៏ជាសាថា្រនិកមួយរូ្រ និងជារតនាគារិក ថនអង្គការ បក៊មសកម្ម 
មាតា្រិតាផដើម្បីការអ្រ់រំ (Parent Action Group for Education (ផៅកាត់ថា PAGE)) ខដលជា 
អង្គការមិនខមនរោាភិបាលផធវែើកិច្ការ ផដើម្បីវិស័យអ្រ់រំដំ្រូងផគ្រងអស់រ្រស់ប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី ខដលមាន 
ផគាល្រំណង្តល់ភាេឈានម៊ែផគផលើប្រេ័នធអ្រ់រំរ្រស់ប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ 

អភិបាលមិនឯករាជេយមិនគបតិបត្តិ

សញ្ជាាតិមា៉ាផ�ស៊ី

បតរូវបានខតងតាំងជាអភិបាល នាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាលទាំង ០៧ ផលើក ក្នុងឆ្នាំ២០២០

កេម៊បេកឹេសាភិបាល

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ
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 ផលាក ្រ៊៊ន យីន បានទទួលសញ្ជាា្របតឧតតមសិក្សា ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ គណផនយ្យ និងធនាគារ េី 
បកសួងហិរញ្ញវត្នុ កម្នុជា ផៅឆ្នាំ១៩៨៧។

 ផលាក ្រ៊៊ន យីន បតរូវបានខតងតាំងជា ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ 
្រនាា្រ់េីការកាន់តំខណងជា អគ្គនាយករងរ្រស់ធនាគារ ចា្រ់តាំងេីផេល្រផងកើតធនាគារដំ្រូង ផៅក្នុង 
ប្រផទសកម្នុជា។ ្រនាា្រ់មក ផលាកបតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាលប្រតិ្រតតិ ផៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ 
២០១៥។ ផលាកក៏ជាសមាជិកថនគណៈកមាះធិការហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ្ងខដរ។

 ក្នុងតំខណងជា អភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ផលាក ្រ៊៊ន យីន ទទួលែ៊សបតរូវរួម  
ផលើការអន៊វតតយ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស់ធនាគារ និងផសចកតីសផបមចរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផរៀ្រចំអាជីវកម្ម 
រ្រស់ធនាគារ និងដឹកនាំប្រតិ្រតតិការ បស្រតាមផគាលផ�យ៊ទធសាស្ត្រសត និងទិសផ�អាជីវកម្ម។ ផលាក 

ផធវែើការដឹកនាំគណៈបគ្រ់បគង ក្នុងការអន៊វតតយ៊ទធសាស្ត្រសត និងទស្េនវិស័យរ្រស់ធនាគារ។ ក្នុងឋានៈ 
ជា អភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ ផលាកទទួលែ៊សបតរូវ ចំផពាះម៊ែបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផលើ 
ប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរ្រស់ធនាគារ។

 ផលាក ្រ៊៊ន យីន ្រផបមើការផៅក្នុងវិស័យធនាគារ រយៈផេល ៤០ឆ្នាំមកផហើយ។ ជាមួយ្រទេិផសាធន ៍
ោ៉ាងផបចើនសនធឹកសនាា្រ់ ក្នុងវិស័យធនាគារ ផលាកយល់ច្បាស់ អំេីទី្្សារក្នុងបស៊ក ផហើយផលាកបាន 
ផដើរតួនាទីោ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ។ ផលាកក៏បតរូវបានទទួលសាាល់ថា ជា្រ៊គ្គល 
ដ៏សំខាន់មួយរូ្រ ផៅក្នុងឧស្សាហកម្មធនាគារទាំងមូល្ងខដរ។

ប៊៊ន យីន

គបធាននាយកគបតិបត្តិ / អភិបាលមិនឯករាជេយគបតិបត្តិ

សញ្ជាាតិខែ្មរ

បតរូវបានខតងតាំងជា អភិបាល នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ចូលរួមកិច្ប្រជ៊ំបក៊មប្រឹក្សាភិបាល ទាំង ០៧ផលើក ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ជាសមាជិកគណៈកមាះធិការហានិភ័យ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គក៊មគបឹកេសាភិបាល
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

DATIN ROSSAYA MOHD NASHIR

 Datin Rossaya Mohd Nashir គឺជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ (CIMB 

Group)។ ផលាកបសី បានចូល្រផបមើការងារ ជាមួយធនាគារ ក្នុងការិោល័យផសវាកម្មនីតិកម្មបក៊មហ៊៊ន   
ផៅក្នុងឆ្នាំ២០០២។ ផលាកបសីគឺជា្រ៊គ្គលមួយរូ្រ ខដលជួយ្រផងកើតនាយកោានផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន 
ផ�ើង ផៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ និងបតរូវបានខតងតាំងជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផៅ 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៦។

 ជាមួយតួនាទីជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន ផលាកបសីទទួលែ៊សបតរូវ ក្នុងការ្តល់ការប្រឹក្សា និង 
ដំ្រូនាះន ពាក់េ័នធនឹងតួនាទី និងកាតេវែកិច្ផ្្េងៗ រ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផដើម្បីធានាថា ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
អន៊វតតអន៊ផលាមផៅតាមច្បា្រ់ និង្រទ្រ្បញ្ញតតិផ្្េងៗ។ ផលាកបសីផដើរតួនាទីជា អ្កទំនាក់ទំនង រវាង 
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងអ្កពាក់េ័នធសំខាន់ៗ ទាំងផៅក្នុងប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី និងផៅក្នុងប្រតិ្រតតិការថានាក ់
តំ្រន់ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផដើម្បីធានាថា បក្រែណឌអភិបាលកិច្ធនាគារ បតរូវបានផរៀ្រចំ ក្នុង 
លកុណៈមួយ ខដលគាំបទដល់ទស្េនវិស័យ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។ 

 ផលាកបសីមានចំផណះដឹង ខ្្កវិស័យធនាគារោ៉ាងទូលំទូលាយ ជាមួយ្រទេិផសាធន៍ ក្នុង
ការងារផលខាធិការបក៊មហ៊៊នផបចើនជាង ២៥ឆ្នាំ។ ម៊នចូល្រផបមើការងារ ផៅក្នុងស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ
ផលាកបសី្រផបមើការងារឲ្យបក៊មហ៊៊ន ផភើមុូោឡាន ផណសិនណល ផ្រ៊ីហាដ (Permodalan National 

Berhad) ក្នុងតំខណងជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊នរួម ថនបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធមួយចំនួន ថនបក៊មហ៊៊នផនះ។ 
ផលាកបសីបានចា្រ់ផ្តើមអាជីេការងារដំ្រូង ផៅបក៊មហ៊៊ន ថាម ផអនជីផនៀរីង បគ៊្រ (Time Engineering  

Group)។

 Datin Rossaya គឺជាសមាជិកមួយរូ្រ ថនផវទិកាប្រឹក្សា អំេីនីតិវិធីបក៊មហ៊៊ន (Corporate  

Practice Consulative Forum) រ្រស់គណៈកមាះការបក៊មហ៊៊ន ថនមា៉ាផ�ស៊ី (Companies  

Commission of Malaysia) ផហើយក៏ជាអភិបាលមួយរូ្រ ថនបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធមួយចំនួន ផៅក្នុង 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ។ ផលាកបសីគឺជាផជើងឯកនិរនតភាេស៊ីអាយអិម្រ៊ី (CIMB Sustainability  

Champion)។ ផលាកបសីបាន្តលួចផ្តើមគផបមាងមួយចំនួន ផដើម្បីជំរ៊ញនិរនតរភាេ ផៅក្នុងកខនលែងផធវែើការ 
ឲ្យ #teamcimb។ ផលាកបសីចូលរួមោ៉ាងសកម្ម ក្នុងការជំរ៊ញការចូលរួមរ្រស់ស្ត្រសតី ក្នុងកិច្ប្រជ៊ំរ្រស ់
បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ផហើយផលាកបសីបានចូលរួមសកម្មភាេ ក្នុងកិច្្តលួចផ្តើមតាមលកុណៈ្រណ្តាញ 
ផ្្េងៗ ផដើម្បីផលើកកម្ស់្រញ្ជាាផនះ្ងខដរ។ 

 Datin Rossaya ទទួលបានសញ្ជាា្របតច្បា្រ់ ជំនាញច្បា្់រពាណិជ្ជកម្ម េីសាកលវិទ្យាល័យ  
ែូវិនបទី (Coventry University) ចបកភេអង់ផគលែស។ ផលាកបសី គឺជាផលខាធិការមួយរូ្រ ខដលទទួល 
បានវិញ្ជាា្រន្របត េីគណៈកម្មការបក៊មហ៊៊ន ថនមា៉ាផ�ស៊ី (Companies Commission of Malaysia)  
ផហើយផលាកបសីក៏ជាសមាជិក (affiliate) មួយរូ្រ ថនវិទ្យាសាថានរដឋបាល និងផលខាធិការជំនាញ 
មា៉ាផ�ស៊ី្ងខដរ។

ទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊នរួម

សញ្ជាាតិ មា៉ាផ�ស៊ី

លេខាធិការកេម៊ហ៊៊៊ុនរួម

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 74 គក៊មគបឹកេសាភិបាល
ផលខាធិការបក៊មហ៊៊នរួម
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លី ទសាភា

 ផលាកបសី លី ផសាភា កាន់តួនាទីជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊នរួម រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី  
គិតចា្រ់តាំងេីខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០១០មកផមលែុះ។ ផលាកបសី គឺជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊នរួមមួយរូ្រ ថនបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកមាះធិការសវនកម្ម រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី។ ផលាកបសីក៏ជា 
ផលខាធិការ ថនគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង និងជាអ្កចូលរួមអចិថស្ត្រនតយ៍ ក្នុងគណៈកមាះធិការផ្្េងៗផទៀត 
រ្រស់ធនាគារ រួមមានដូចជា គណៈកមាះធិការហានិភ័យ និងគណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា។

 ម៊នផេលចូល្របមីការងារ ក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកបសីធាលា្រ់្រផបមើការងារជា 
ជំនួយការ នាយកប្រតិ្រតិតជាន់ែ្ស់នីតិកម្ម និងនាយកខ្្កនីតិកម្ម និងកិច្ការបក៊មហ៊៊ន ផៅក្នុងធនាគារ 
ធំមួយ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ ក្នុងផេលខតមួយ ផប�េីការ្រនតការសិក្សា ផលាកបសីបាន្រផបមើការងារ ខ្្ក 
នីតិកម្ម និងផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន អស់រយៈផេល ០៦ឆ្នាំ ផៅនាយកោាននីតិកម្ម និងកិច្ការបក៊មហ៊៊ន 
ផៅកខនលែងខដលធាលា្រ់្រផបមើការងារេីម៊ន។ 
 

 ផលាកបសី ល ីផសាភា បានទទលួសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កនីតសិាស្ត្រសត េសីាកលវិទ្យាលយ័ ភមូនិះ 
នីតិសាស្ត្រសត និងវិទ្យាសាស្ត្រសតផសដឋកិច្ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ផហើយក្នុងឆ្នាំដខដលផនះ ផលាកបសីក៏ទទួលបាន 
សញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ជំនាញគណផនយ្យ េីមហាវិទ្យាល័យបគ្រ់បគងពាណិជ្ជកម្ម ថនវិទ្យាសាថាន្រផច្ក 
វិទ្យា និងបគ្រ់បគង (្រច្នុ្រ្បន្ជា សាកលវិទ្យាល័យ េ៊ទិធសាស្ត្រសត) ្ងខដរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ផលាកបសី 
ទទួលបានសញ្ជាា្របតថានាក់អន៊្រណឌិត ជំនាញនីតិឯកជន េីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិនះនីតិសាស្ត្រសត និង 
វិទ្យាសាស្ត្រសតផសដឋកិច្។ ផលាកបសីទទួលបានវិញ្ជាា្រន្របត ខ្្កការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ 
្រ្បទានផភរវកម្ម (AML/CFT) េី Asian Institute of Chartered Bankers ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

ទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊នរួម

សញ្ជាាតិខែ្មរ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គក៊មគបឹកេសាភិបាល

ផលខាធិការបក៊មហ៊៊នរួម



គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង



គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

នាយកទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុប៊្្គល

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ
 ផលាកបសី ផហង ធីតា ទទួល្រនះនុកបគ្រ់បគងទូផៅ និងសកម្មភាេហិរញ្ញវត្នុ ផលើខ្្កផសវាកម្មហិរញ្ញ 
វត្នុ្រ៊គ្គល រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផហើយភារកិច្រ្រស់ផលាកបសី គឺរួមមានខ្្កអភិវឌ្ឍន ៍
្លិត្ល ខ្្កលក់ និងខចកចាយ និងខ្្កបគ្រ់បគងឥណទាន ផៅផលើអតិ្ិជន្រ៊គ្គល។ ផលាកបសីជា 
អ្ក្រផងកើតយ៊ទធសាស្ត្រសតអាជីវកម្ម និងទទួលែ៊សបតរូវ ផលើខ្្កខចកចាយ្លិត្លតាមសាខា ផសវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុជាន់ែ្ស់ (Preferred Banking) ឥណទានផគហោាន ឥណទានរ្យនត និងផសវាកម្ម្រ័ណ្ណ 
ឥណទាន (Credit Card)។

 ផលាកបសី ផហង ធីតា ចា្រ់ផ្តើមអាជីេការងារជា ្រ៊គ្គលិកខ្្កលក់ ផៅក្នុងបក៊មហ៊៊ន នាំផចញ នាំ 
ចូល ផហើយ្រនាា្រ់មកបានផធវែើការ ផៅក្នុងបក៊មហ៊៊ន្្សាយពាណិជ្ជកម្មអនតរជាតិមួយ អស់រយៈផេល ៤ 
ឆ្នាំ ខ្្កទំនាក់ទំនងអតិ្ិជន ម៊ននឹងផលាកបសីផចញផៅ្រនតការសិក្សា ផៅប្រផទសជ្រុ៊ន។ ផបកាយ 
ផេលវិលមកប្រផទសកម្នុជាវិញ ផលាកបសីបានចូល្រផបមើការងារ ជាអ្ក្តល់ប្រឹក្សា ដល់ធនាគារេិភេ 
ផលាក ក្នុងកម្មវិធីផមគង្គអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន (Mekong Private Development Facility)។  

 ម៊នផេលចូល្រផបមើការងារ ក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកបសី ធីតា ធាលា្រ់្រំផេញ 
ការងារ ផៅធនាគារធំមួយ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា អស់រយៈផេល ៨ឆ្នាំ ខដលក្នុងអំ�នុងផេលផនាះ ផលាកបសី 
កាន់តួនាទីបគ្រ់បគងមួយចំនួន ដូចជានាយកខ្្កទី្្សារ នាយកខ្្កគាំបទផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល 
ផហើយ្រនាា្រ់មកជានាយកខ្្កបគ្រ់បគង្រណ្តាញសាខា។

 ផលាកបសី ផហង ធីតា ទទួលបាន្ររិញ្ជាា្របត េីសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិបគ្រ់បគង (NUM) ផៅ 
រាជធានីភ្ំផេញ និង្ររិញ្ជាា្របតជាន់ែ្ស់ ខ្្កទី្្សារ និងអាជីវកម្ម ផៅសាកលវិទ្យាល័យ អនតរជាតិ ថន 
ប្រផទសជ្រុ៊ន។

 ជាមួយនឹង្រទេិផសាធន៍ការងារជាផបចើនឆ្នាំ ផៅក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជ ផលើខ្្ក្រផបមើផសវាកម្ម 
អតិ្ិជន បេមទាំងខ្្កបគ្រ់បគងហានិភ័យ ផលាក ហ៊ង ផជៀ្រ មានចំផណះដឹងោ៉ាងស៊ីជផបរៅ ផលើ 
វិស័យធនាគារ និងទំនាក់ទំនងអតិ្ិជន ក្នុងការ្តល់នូវផោ្រល់ ដល់ខ្្កខដលពាក់េ័នធ ក្នុងដំផណើរការ 
អាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ បេមទាំងការបគ្រ់បគងហានិភ័យ។ ផលាក ហ៊ង ផជៀ្រ ក៏ធាលា្រ់បាន្រផបមើការងារជា 
នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ រ្រស់ធនាគារ្ររផទសមួយ ផៅក្នុងប្រផទសឡាវ្ងខដរ។ 

 ម៊នផេលកាលាយជា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម គិតចា្រ់េីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ 
ផលាក ហ៊ង ផជៀ្រ ធាលា្រ់កាន់តំខណងជា នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី 
ខដលផលាកបតរូវទទួល្រនះនុក ខ្្កបគ្រ់បគងហានិភ័យទូផៅ និងជាប្រធានគណៈកម្មការឥណទាន ផៅ 
ក្នុងធនាគារ ផោយផធវែើការោ៉ាងជិតស្ិទធ ជាមួយអង្គភាេ ខដលពាក់េ័នធ ផដើម្បីធានាការអន៊វតតដ៏ខាា្រ់ែ្ជលួន  
នូវវ្រ្បធម៌បគ្រ់បគងហានិភ័យ ផៅក្នុងធនាគារទាំងមូល។

 ក្នុងម៊ែតំខណងជា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ផលាក ហ៊ង ផជៀ្រ ទទួល្រនះនុក ខ្្ក 
ខ្រក្សា និង្រផងកើនគ៊ណភាេ ខ្្កឥណទាន ប្រមូលបបាក់្រផញ្ញើ ផដើម្បីសផបមចបានផគាលផ�មូលធន 
រ្រស់ធនាគារ េបងីកប្រសិទធភាេបក៊មការងារ និងេបងឹងសាះរតីបក៊ម រួមទាំង្រផងកើនចំណូលមិនខមន
ការបបាក់ រ្រស់ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម។ ផប�េីផនះ ផលាក ហ៊ង ផជៀ្រ បានេបងឹងសហ 
ប្រតិ្រតតិការ រវាងបក៊មការងារផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម និងបក៊មការងារដថទផទៀត ផៅក្នុងធនាគារ  
ផដើម្បី្រផងកើនការលក់ តាមរយៈការខណនាំ្រនត និងការទាក់ទងអតិ្ិជន ឲ្យផប្រើ្លិត្ល និងផសវាកម្ម 
ផ្្េងៗផទៀត ក្នុងផគាល្រំណង្តល់នូវ្រទេិផសាធន៍្រផបមើផសវាកម្មអតិ្ិជន ឲ្យកាន់ខតលអប្រផសើរ។

 ផលាក ហ៊ង ផជៀ្រ ទទួលបានសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត និង្ររិញ្ជាា្របតជាន់ែ្ស់ ខ្្កបគ្រ់បគង 
អាជីវកម្ម ផហើយបាន្រញ្្រ់ការសិក្សា ផលើកម្មវិធីភាេជាអ្កដឹកនាំ CIMB-INSEAD ្ងខដរ។

ទហ៊ុង ធីតា 

នាយកទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុពាណិជ្ជកម្ម

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

ហ៊ុ៊ង ទជៀប

្ណៈករ្ាេធិការគេប់គេង

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 78 គបវត្តិសទង្បរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល និង្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង
គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង
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នាយករតនាភិបាល និងទីផ្តេសារ

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

 ផលាក ផហង តូរ៉ង់ គឺជា្រ៊គ្គលមួយរូ្រ ក្នុងគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី 
ភីអិលស៊ី ខដលបានចូលរួមដំ្រូង ផៅផេលធនាគារបតរូវបាន្រផងកើត ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ផលាកបានចា្រ ់
ផ្តើមការងារ ក្នុងតួនាទីជាអ្ក្រផងកើត និងដឹកនាំនាយកោានបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងកិច្ការផលខាធិការ  
រ្រស់គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងហានិភ័យ។ ផៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៣ ផលាកបតរូវបានប្រគល ់
កាតេវែកិច្ឲ្យដឹកនាំនាយកោានរតនាភិបាល និងទី្្សារ ខដលរួមមានការបគ្រ់បគងតារាងត៊ល្យកាល 
រ្រស់ធនាគារ និងការលក់្លិត្ល ខ្្ករតនាភិបាល ដូចជាប្រតិ្រតតិការទិញលក់មូលនិធិ ផៅក្នុងទី្្សារ 
ផបាះដ៊ំ និងទី្្សារអនតរធនាគារ ប្រតិ្រតតិការទិញលក់រូ្រិយវត្នុ-រូ្រិយ្រ័ណ្ណ និងការខណនាំអំេី្លិត្ល 
វិនិផោគផប�បស៊កផ្្េងៗ ជូនអតិ្ិជន រួមទាំងការក្សារនូវទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំ ជាមួយធនាគារ និង
បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុថដគូនានា។ ផប�េីម៊ែតំខណងជាសមាជិកមានាក់ រ្រស់គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង 
ផលាកតូរ៉ង់ ក៏មានវតតមាន និងតួនាទី ផៅក្នុងគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងបទេ្យសកម្ម និងបទេ្យអកម្ម 
ផហើយនិងគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគងហានិភ័យ្ងខដរ។

 ម៊នផេលចូល្រផបមើការងារ ផៅធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាក តូរ៉ង់ ធាលា្រ់ជាប្រធានខ្្ក 
បគ្រ់បគងហានិភ័យសាច់បបាក់ និងទី្្សារ រួមទាំងមាន្រទេិផសាធន៍អន៊វតត�ាល់ ក្នុងការបគ្រ់បគង 
សាច់បបាក់ និងរតនាភិបាល ថនធនាគារធំមួយ ផៅក្នុងប្រផទសកម្នុជា អស់រយៈផេល ៦ឆ្នាំ។

 ផលាក តូរ៉ង់ បាន្រញ្្រ់ការសិក្សា ថានាក់្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កគណផនយ្យ េីសាកលវិទ្យាល័យបគ្រ់បគង 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ ថានាក់្ររិញ្ជាា្របតជាន់ែ្ស់ ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ េីសាកលវិទ្យាល័យ្រញ្ជាាសាស្ត្រសត ថនកម្នុជា  
ក្នុងឆ្នាំ២០១១ និងវគ្គសិក្សាជាន់ែ្ស់ Accelerated Universal Bankers Programme េីសាកល 
វិទ្យាល័យ ្រផច្កវិទ្យា ណ្នោ៉ាង (Nanyang Technological University)  ក្នុងប្រផទសសិងហ្រ៊រី 
ផៅឆ្នាំ២០១៤។ 

ទហ៊ុង តូរ៉ង់

នាយកទសវាកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុសាជីវកម្ម គបតិបត្តិការធនាគារ 

និងគ្ឹះសា្េនហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

 ផលាកបសី គី សាណ្ បាន្រផបមើការងារ ក្នុងវិស័យធនាគារ ជាង ១៨ឆ្នាំ។  ផលាកបសីបានចា្រ់ផ្តើម 
អាជីេ ជាមួយនឹងធនាគារអនតរជាតិជាផបចើន និងកាន់ម៊ែតំខណងផ្្េងៗគានា គិតចា្រ់េីខ្្ក្រផបមើផសវាកម្ម 
អតិ្ិជន ដល់ខ្្កគាំបទប្រតិ្រតតិការធនាគារ រួមមានខ្្កឥណទាន និងហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជ្ជកម្ម
ដល់គណៈបគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់។ ផលាកបសីបានចូល្រផបមើការងារ ផៅធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី  
ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ជាប្រធានសាខា ខដលជាសាខាដំ្រូងផគ្រងអស់រ្រស់ធនាគារ។ ផលាកបសីទទួល្រនះនុក  
ផលើផសវាកម្មធនាគារជាន់ែ្ស់ (Preferred Banking) និងផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម ម៊នផេល 
បតរូវបានខតងខតជា នាយកផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម ប្រតិ្រតិតការធនាគារ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ។ 

 ផៅក្នុងម៊ែតំខណងផនះ ផលាកបសី សាណ្ ទទួលែ៊សបតរូវ ផលើការបគ្រ់បគងទំនាក់ទំនងផសវាកម្ម 
ធនាគារ ជាមួយអតិ្ិជនបក៊មហ៊៊នធំៗ និងដំផណើរការរ្រស់ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្មទាំងមូល ក្នុង 
ធនាគារ ផៅប្រផទសកម្នុជា។ ផលើសេីផសវាកម្ម្តល់ឥណទានសាជីវកម្ម ខ្រ្រប្រថេណី ផលាកបសីមាន 
តួនាទី ក្នុងការ្តល់ដំផណ្ះបសាយ និងគ៊ណតថមលែ្រខន្ម បស្រនឹងតបមរូវការផសវាកម្មប្រតិ្រតតិការធនាគារ  
រួមមានការបគ្រ់បគងសាច់បបាក់ ហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងផសវាធនាគារ តាមប្រេ័នធអ៊ីនផធើផណត។

 ក្នុងអំ�នុងផេល ថនការ្រំផេញការងាររ្រស់ែលែលួន ផលាកបសី សាណ្ ទទួលបានពានរងាាន់មួយ 
ចំនួន រួមមាន៖

 ១. ពានរងាាន់សាខាផ្្ើមប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ េីធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា

 ២. ពានរងាាន់្រ៊គ្គលិគ្គផ្្ើមប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ េីធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ក្នុងប្រផទសកម្នុជា 

 ៣.  ពានរងាាន់អឹមផមើរ៉ល ឆ្នាំ ២០១៣ (Emerald Award 2013) សបមា្រ់អ្កបគ្រ់បគងថានាក ់
កណ្តាល េីស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ

 ផលាកបសី  សាណ្  បាន្រញ្្រ់ការសិក្សាថានាក់្ររិញ្ញ្របត ខ្្កគណផនយ្យ  េីវិទ្យាសាថាន ជាតិបគ្រ់បគង  
និង្រញ្្រ់វគ្គសិក្សា Accelerated Universal Bankers Programme ផៅសាកលវិទ្យាល័យ  
្រផច្កវិទ្យាណ្នោ៉ាង (Nayang Technological University) ក្នុងប្រផទសសិងហ្រ៊រី។

្ី សាណា

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គបវត្តិសទង្បរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល និង្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង

គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

នាយកធនធានសាជីវកម្ម

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ
 ក្នុងនាមជាគណៈបគ្រ់បគងមួយរូ្រ ខដលបានចូលរួមដំ្រូងផគ ផៅផេលធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី  
បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ផលាកបសី អ៊៊ំ ចិនាោភកតី គឺជា្រ៊គ្គលសំខាន់ ខដលបានជំរ៊ញឲ្យមានភាេផជាគជ័យ ក្នុងការ 
បគ្រ់បគងដឹកនាំ ផលើយ៊ទធសាស្ត្រសតអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមន៊ស្េ ខដលរួមមានការផបជើសផរីស្រ៊គ្គលិកសកាោន៊េល /  
ការបគ្រ់បគងអន៊វតតន៍ការងារ និងបបាក់រងាាន់ផលើកទឹកចិតត / ការចូលរួមសកម្មភាេសង្គមនានា ក្នុងន័យ្្សារភាា្រ ់
ការបបាបស័យទាក់ទង រវាងនិផោជិត និងនិផោជក / វ្រ្បធម៌ថនការកសាង និងការ្រណត�ះ្រណ្តាល និងបគ្រ់បគង 
ធនធានមន៊ស្េ។ ផលាកបសីធានាថា ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី គឺជាសាថា្រ័នការងារឈានម៊ែផគមួយ ផៅផលើ 
ទី្្សារ។ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ផលាកបសីជួយផបជាមខបជង ដល់ធនាគារ ផដើម្បីឈ្ះពានរងាាន់ «ទីកខនលែងការងារលអ 
្រំ្៊ត ក្នុងប្រផទសកម្នុជា» ខដលជាសមិទធ្លគួរជាទីផមាទនរ្រស់សាថា្រ័នទាំងមូល។

 រហូតមកដល់្រច្នុ្រ្បន្ ផលាកបសី ភកតី រួមចំខណក ក្នុងការសផបមចបានសមិទធ្លរ្រស់ធនាគារ តាមរយៈ 
ការកសាង េបងឹង និង្រផងកើនសមត្ភាេនិផោជិត ប្រក្រផោយភាេប្រកួតប្រខជង និងជំរ៊ញដល់ធនធាន 
មន៊ស្េ ឲ្យអស់េីលទធភាេរ្រស់េួកផគ។ ចំណុចផ�ោតចម្បងរ្រស់ផលាកបសី គឺរួមមានការទាក់ទាញ និងការ 
រក្សាទ៊ក នូវនិផោជិតសកាោន៊េល ខដលជួយេផនលែឿនភាេរីកចផបមើន និងនិរនតភាេរ្រស់អាជីវកម្ម សបមា្រ់រយៈផេល 
ែលែី មធ្យម និងរយៈផេលខវងរ្រស់ធនាគារ។ យ៊ទធសាស្ត្រសត និងគំនិតគនលែឹះរ្រស់ផលាកបសី សបមា្រ់ទិសផ�អនាគត  
ជំរ៊ញការផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេរ្រស់ធនាគារ ផដើម្បីតាមទាន់ការអភិវឌ្ឍ ផៅក្នុងសម័យឌីជី្ល និង្រផច្កវិទ្យា។  
ផលាកបសីអភិវឌ្ឍនិផោជតិ ជាមួយនងឹជំនាញ ចផំណះដឹង នងិសមត្ភាេការងារ ្្មីៗ  ខដលជាតបមរូវការ រមួមាន 
ខ្្កឌីជី្ល ទិន្ន័យ និងរចនា តាមរយៈកម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាល និងការសិក្សាផរៀនសូបតចបម៊ះខ្រ្រ ទាំង 
ផៅក្នុងប្រផទស និងថានាក់តំ្រន់ បស្រតាម្រទេិផសាធន៍ការងារជាក់ខសតង។

 ផលាកបសី ភកតី មានជំនាញទំនាក់ទំនងោ៉ាងលអ ខដលអាចផធវែើការោ៉ាងជិតស្ិទធ បានផោយរលូន ជាមួយ 
ថានាក់ដឹកនាំ ក្នុងការ្រផងកើត និងអន៊វតតខ្នការ ថនការសផបមចផជាគជ័យ ផបកាមការជួយគាំបទ ោ៉ាងផេញ 
ទំហឹង េីកម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាល និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ ផៅក្នុងប្រផទស និងថានាក់តំ្រន់។

 ផប�េីជំនាញ ខ្្កបគ្រ់បគងធនធានមន៊ស្េ ផលាកបសីទទួល្រនះនុក ផលើការដឹកនាំចាត់ខចង ខ្្ករដឋបាល  
ការបគ្រ់បគងគផបមាង្រផងកើត និងេបងីកសាខា និងការិោល័យការងារ ក៏ដូចជាលទធកម្មជាយ៊ទធសាស្ត្រសត។  
ផលាកបសីេិនិត្យផមើលគផបមាងសំខាន់ៗ ខដលធានានូវប្រសិទធភាេ និងប្រសិទធ្ល ថនការបគ្រ់បគងចំណ្យ។

 ម៊នផេលចា្រ់ផ ត្ើមចូល្រផបមើការងារ ក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកបសី អ៊៊ំ ចិនាោភកតី មាន 
្រទេិផសាធន៍១៥ឆ្នាំ ក្នុងតំខណងជាអ្កបគ្រ់បគង ខ្្កធនធានមន៊ស្េ ជាមួយ្រណ្តាសាថា្រ័នជាផបចើនរួចមក 
ផហើយ។ ផលាកបសីបាន្រញ្្រ់ការសិក្សា ថានាក់្ររិញ្ជាា្របត ខ្្ករដឋបាលពាណិជ្ជកម្ម េីវិទ្យាសាថាន ជាតិបគ្រ់បគង
ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។

 ផលាក ផហង វ៊ទធី គឺជា្រ៊គ្គលមួយរូ្រ ក្នុងគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី 
ភីអិលស៊ី ខដលបានចូលរួមដំ្រូង ផៅផេលធនាគារបតរូវបាន្រផងកើត ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ភារកិច្ចម្បង 
រ្រស់ផលាក គឺរួមមានការបគ្រ់បគងម៊ែងារហិរញ្ញវត្នុ ផរៀ្រចំខ្នការ ដឹកនាំ និងបគ្រ់បគង្រ៊គ្គលិក ក្នុង 
ការអភិវឌ្ឍ អន៊វតត និងផរៀ្រចំផគាលការណ៍ និងនីតិវិធី សបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្នុ ្វិកា គណផនយ្យ  
េនធោរ និងរបាយការណ៍្រទ្រ្បញ្ញតតិ បេមទាំងយ៊ទធសាស្ត្រសតអាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារទាំងមូល។ 

 ផលាក វ៊ទធី បតួតេិនិត្យ្ងខដរ ផលើប្រេ័នធ និងរបាយការណ៍គណផនយ្យ ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្នុ
ការផរៀ្រចំខ្នការអាជីវកម្ម និងផដើរតួនាទីជា អ្កសបម្រសបមួល ជាមួយបក៊មហ៊៊នផម ផៅប្រផទស 
មា៉ាផ�ស៊ី។ ម៊នផេលចូល្រផបមើការងារ ផៅធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកមាន្រទេិផសាធន ៍
៨ឆ្នាំ ក្នុងការងារបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្នុ និងកាន់តួនាទីជា នាយករងហិរញ្ញវត្នុ ផៅធនាគារធំមួយ ក្នុង 
ប្រផទសកម្នុជា។

 ផលាក វ៊ទធី ទទួលបានសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របតជាន់ែ្ស់ ខ្្កបគ្រ់បគងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញហិរញ្ញវត្នុ
េីសាកលវិទ្យាល័យ ្រញ្ជាាសាស្ត្រសតកម្នុជា ផហើយបាន្រញ្្រ់ការសិក្សា ថានាក់គណផនយ្យករជាន់ែ្ស់
(ACCA: Association of Chartered Certified Accountants) េីសាលាពាណិជ្ជកម្ម CamEd 

ខដលជាសាថា្រ័នទទួលបានសិទធិជា្លែនូវការ េីចបកភេអង់ផគលែស ក្នុងការ្រណត�ះ្រណ្តាល ACCA ផៅ 
ប្រផទសកម្នុជា។

អ៊៊ំ ចិនាោេភក្តី

នាយកហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

ទហ៊ុង វ៊ទ្ធី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 80 គបវត្តិសទង្បរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល និង្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង
គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង

្ណៈករ្ាេធិការគេប់គេង
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 ផលាក អ៊៊ក ថានិន បានចូល្រផបមើការងារ ផៅក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ 
ខដលមានតួនាទីបតួតេិនិត្យ ផលើនាយកោានបគ្រ់បគង្លិត្ល។ ទំនួលែ៊សបតរូវការងាររ្រស់ផលាក 
គឺរួមមានការបគ្រ់បគង ការសបម្រសបមួល និងការអន៊វតតគផបមាង ្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងផសចកតីខណនាំ ខដល 
ពាក់េ័នធនឹង្លិត្ល្្មីៗ និងមានបសា្រ់ ផដើម្បីបស្រតាមតបមរូវការទី្្សារ។ ក្នុងឆ្នាំកនលែងមកផនះ ផលាក 
បានចាត់ខចងនាយកោានបគ្រ់បគង្លិត្ល និងបាននាំយក្លិត្ល្្មីៗ ផោយផជាគជ័យ ខដល 
នាំឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី កាន់ខតមានភាេប្រកួតប្រខជងមួយកបមិតផទៀត ផៅផលើទី្្សារ។ មិនខត 
្រុ៊ផណ្ះះ ផលាកបានដឹកនាំសបម្រសបមួល ផលើគផបមាងទូទាំងធនាគារជាផបចើន ខដលភាគផបចើន គឺ 
ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនិរនតរភាេ និងកម្មវិធីផសវាធនាគារ តាមទូរសេះចល័ត។

 ម៊នផេលចូល្រផបមើការងារ ក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ផលាកមាន្រទេិផសាធន៍ ៩ឆ្នាំ ផៅក្នុងវិស័យ 
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្នុ ក្នុងខ្្កផ្្េងៗគានា ដូចជាផសវាកម្មធានារា៉ា្រ់រងទូផៅ ការបគ្រ់បគងឥណទាន និង 
ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម។

 ផលាក ថានិន ធាលា្រ់ទទួលអាហារូ្រករណ៍ េីរោាភិបាលសិងហ្រ៊រី និងអាហារូ្រករណ៍ Fulbright។  
ផលាកបាន្រញ្្រ់ការសិក្សា ថានាក់្ររិញ្ជាា្របត េីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ សិងហ្រ៊រី ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ផហើយ 
ផលាកក៏ទទួលបានអាហារូ្រករណ៍ Fulbright ្ងខដរ ផោយបាន្រញ្្រ់ការសិក្សា ថានាក់អន៊្រណឌិត 
េីសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ផៅសហរដឋអាផមរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ផលាកបានកាលាយជាសមាជិក 
Beta Gamma Sigma ខដលជាសាថា្រ័នអនតរជាតិ សបមា្រ់ថានាក់ឧតតមសិក្សា ខ្្កអាជីវកម្ម។

នាយកគ្ប់គ្ងផ្តលិតផ្តល

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

អ៊៊ក ថនិន

 ផលាក ផហង វិ្៊របត បានចូល្រផបមើការងារ ផៅក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុងនាមជា  
នាយក្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ ផៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ ផលាកទទួល្រនះនុកផមើលការែ៊សបតរូវ  
ផៅផលើខ្្កេ័ត៌មានវិទ្យា សនតិស៊ែេ័ត៌មានវិទ្យា ការបគ្រ់បគងគផបមាងេ័ត៌មានវិទ្យា អភិបាលកិច្ទិន្ន័យ  
បេមទាំងម៊ែងារការធានា ផលើការអន៊ផលាមតាម្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន។

 ផប�េីការបគ្រ់បគង ផលើ្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន ផលាក វិ្រ៊បត ក៏ទទួលែ៊សបតរូវ ផលើខ្្កប្រតិ្រតតិការ 
រ្រស់ធនាគារទាំងមូល្ងខដរ និងធានាថា រាល់ប្រតិ្រតតិការប្រចាំថ្ងៃ បតរូវប្របេឹតតផៅផោយរលូន ខ្អក 
ផលើផគាលការណ៍ នីតិវិធី ្រទ្រ្បញ្ញតតិ និងការអន៊ផលាមតាមច្បា្រ់។ មិនខត្រុ៊ផណ្ះះ ផលាកបតរូវដឹកនាំ 
និងអន៊វតតយ៊ទធសាស្ត្រសត សបមា្រ់ខ្្ក្រផច្កវិទ្យា និងប្រតិ្រតតិការ ផដើម្បីបស្រតាមកំផណើនអាជីវកម្ម និង
ខ្នការយ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម។

 ផលាក វិ្រ៊បត មាន្រទេិផសាធន៍ការងារជាង ១៨ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ ផហើយផលាកបានចា្រ់ផ្តើម 
អាជីេការងារជា វិសវែករសរផសរកម្មវិធីក៊ំេ្យនូទ័រ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣។ ម៊នផេលចូល្រផបមើការ ផៅធនាគារ 
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកធាលា្រ់្រំផេញការងារជា នាយកផសវាកម្ម្រផច្កវិទ្យាេ័ត៌មាន ជាមួយនឹង 
ធនាគារក្នុងបស៊កដ៏ធំមួយ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។

 ផលាក ផហង វិ្៊របត ទទួលបានសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កវិទ្យាសាស្ត្រសតក៊ំេ្យនូទ័រ េីសាកលវិទ្យាល័យ  
ភូមិនះភ្ំផេញ។

នាយកបទចចេកវិទេយា និងគបតិបត្តិការ

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

ទហ៊ុង វិប៊គត 

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គបវត្តិសទង្បរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល និង្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង

គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

នាយកនីតិកម្ម និងទលខាធិការគក៊មហ៊ុ៊៊ន

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ
 ផលាកបសី លី ផសាភា មានតួនាទីជានាយកនីតិកម្ម និងផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន ថនធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ចា្រ់តាំងេីថ្ងៃចា្រ់ផ្តើមប្រតិ្រតិតការដំ្រូងរ្រស់ធនាគារ ផៅក្នុងខែវិច្ិកា  
ឆ្នាំ២០១០។ ផលាកបសី ទទួល្រនះនុកចាត់ខចងតួនាទីនីតិកម្ម និងផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន។ ផលាកបស ី
គឺជាផលខាធិការបក៊មហ៊៊នមួយរូ្រ ថនបក៊មប្ឹរក្សាភិបាល និងគណៈកមាះធិការសវនកម្ម រ្រស់ធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី។ ផលាកបសីក៏ជាផលខាធិការថនគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង និងជាអ្កចូលរួម 
អចិថស្ត្រនតយ៍ ក្នុងគណៈកមាះធិការផ្្េងៗផទៀតរ្រស់ធនាគារ រួមមានដូចជា គណៈកមាះធិការហានិភ័យ  
និងគណៈកមាះធិការឥណទានកម្នុជា។

 ម៊នផេលចូល្របមីការងារ ក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកបសីធាលា្រ់្រផបមើការងារជា 
ជំនួយការ នាយកប្រតិ្រតិតជាន់ែ្ស់នីតិកម្ម និងនាយកខ្្កនីតិកម្ម និងកិច្ការបក៊មហ៊៊ន ផៅក្នុងធនាគារ 
ធំមួយ ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ ក្នុងផេលខតមួយ ផប�េីការ្រនតការសិក្សា ផលាកបសីបាន្រផបមើការងារ ខ្្ក 
នីតិកម្ម និងផលខាធិការបក៊មហ៊៊ន អស់រយៈផេល ០៦ឆ្នាំ ផៅនាយកោាននីតិកម្ម និងកិច្ការបក៊មហ៊៊ន  
ផៅកខនលែងខដលធាលា្រ់្រផបមើការងារេីម៊ន។ 
 
 ផលាកបសី លី ផសាភា បានទទួលសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កនីតិសាស្ត្រសត េីសាកលវិទ្យាល័យ 
ភូមិនះនីតិសាស្ត្រសត និងវិទ្យាសាស្ត្រសតផសដឋកិច្ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ផហើយក្នុងឆ្នាំដខដលផនះ ផលាកបសីក៏ទទួល 
បានសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ជំនាញគណផនយ្យ េីមហាវិទ្យាល័យ បគ្រ់បគងពាណិជ្ជកម្ម ថនវិទ្យាសាថាន 
្រផច្កវិទ្យា និងបគ្រ់បគង (្រច្នុ្រ្បន្ជា សាកលវិទ្យាល័យេ៊ទិធសាស្ត្រសត) ្ ងខដរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ផលាកបស ី
ទទួលបានសញ្ជាា្របតថានាក់អន៊្រណឌិត ជំនាញនីតិឯកជន េីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិនះនីតិសាស្ត្រសត និង 
វិទ្យាសាស្ត្រសតផសដឋកិច្។ ផលាកបសីទទួលបានវិញ្ជាា្រន្របត ខ្្កការប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ 
្រ្បទានផភរវកម្ម (AML/CFT) េី Asian Institute of Chartered Bankers ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

 ផលាក ផគៀន វឌ្ឍនា គឺជានាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យ រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ខដល 
មានតួនាទីបតួតេិនិត្យ ផលើការបគ្រ់បគងហានិភ័យ និងផធវែើការោ៉ាងជិតស្ិទធ ជាមួយនឹងខ្្កអាជីវកម្ម 
ផ្្េងផទៀត បេមទាំងបក៊មការងារហានិភ័យ រ្រស់ស៊ីអាយអិម្រ៊ី បគ៊្រ ផដើម្បី្រញ្នូល និង្រស្ត្រញ្ជាា្រវ្រ្បធម ៌
បគ្រ់បគងហានិភ័យ ផៅក្នុងធនាគារ។

 ផលាក វឌ្ឍនា គឺជាអ្កចូលរួមដំ្រូងមួយរូ្រ ក្នុងការ្រផងកើតបក៊មការងារបគ្រ់បគងឥណទាន ផៅ 
ក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ខដលបតួតេិនិត្យផមើលឥណទាន ផលើបគ្រ់ខ្្ក 
អាជីវកម្ម (ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ្រ៊គ្គល ផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជកម្ម និងផសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុសាជីវកម្ម)។  
ផលាកមានចំផណះដឹង និង្រទេិផសាធន៍ដ៏ទំលូទំលាយ ផលើខ្្កបគ្រ់បគងឥណទាន។ ផលាកបានេបងឹង 
ជំនាញរ្រស់ែលែលួន្រខន្ម ជាមួយនឹងការយល់ដឹង អំេីអតិ្ិជន និងវិស័យធនាគារ តាមរយៈការផធវែើការ 
ជាមួយបក៊មការងារបគ្រ់បគងឥណទាន ក្នុងប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី និងសិងហ្រ៊រី ខដលទទួល្រនះនុកបតួតេិនិត្យ 
សំផណើស៊ំឥណទានទាំងអស់ េីប្រផទសកម្នុជា ថ្ និងមា៉ាផ�ស៊ី។

 ផលាក ផគៀន វឌ្ឍនា បតរូវបានខតងតំាងជា ប្រធានគណៈកម្មការឥណទាន ផោយខ្អកផលើ 
្រទេិផសាធន៍ដ៏បកាស់ខបកល ខ្្កបគ្រ់បគងឥណទាន រយៈផេលជាង ១៥ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ។
ផលាក្តល់នូវទិសផ� និងការខណនាំ ផដើម្បីរក្សា និងទាក់ទាញអតិ្ិជនលអៗ បេមទាំងធានាឲ្យបាន  
នូវគ៊ណភាេឥណទាន ខដលធនាគារមាន។ ផប�េីផនះ ផលាកេិនិត្យផមើលការបគ្រ់បគងហានិភ័យ 
ប្រផភទផ្្េងផទៀត ខដលរួមមានហានិភ័យប្រតិ្រតតិការ ហានិភ័យទី្្សារ និងហានិភ័យសនះនីយភាេ 
ជាផដើម។ 

 ផលាក វឌ្ឍនា ទទួលបានសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ បេមទាំង្ររិញ្ជាា្របត 
ខ្្កវិទ្យាសាស្ត្រសតគណិតវិទ្យា។ ជាមួយគានាផនះ ផលាកបាន្រញ្្រ់ការសិក្សាកម្មវិធី្រណត�ះ្រណ្តាល ផលើ 
ជំនាញវាយតថមលែឥណទាន រ្រស់ CIMB-Omega និង Accelerated Universal Bankers  

Programme េីសាកលវិទ្យាល័យ ្រផច្កវិទ្យាណ្នោ៉ាង (Nanyang Technological  

University) ក្នុងប្រផទសសិងហ្រ៊រី។

លី ទសាភា

នាយកគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

ទ្ៀន វឌ្េឍនា

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 82 គបវត្តិសទង្បរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល និង្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង
គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង

្ណៈករ្ាេធិការគេប់គេង



83

នាយកគបតិបត្តិតាម

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ
 ផលាកបសី ឈ៊ន េ៊ទធក៊មភៈវតតី បានចូល្រផបមើការងារ ផៅធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុង 
ម៊ែតំខណងជា នាយកប្រតិ្រតតិតាម ផៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ ផលាកបសីទទួល្រនះនុក ផលើការងារ 
បគ្រ់បគងរួម ផលើម៊ែងារប្រតិ្រតតិតាម និងរាយការណ៍ ផៅកាន់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ថនធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី។ ក្នុងម៊ែតំខណងជានាយកប្រតិ្រតតិតាម ផលាកបសីវតតី បតួតេិនិត្យ និង 
ខណនាំការងារទាំងឡាយ ខដលទាក់ទងនឹងខ្្កប្រតិ្រតតិតាម ផៅក្នុងធនាគារ និងជាអ្កទំនាក់ទំនង 
ចម្បង ជាមួយនឹងធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា និងអាជាញាធរដថទផទៀត។

 ផលាកបសី ឈ៊ន េ៊ទធក៊មភៈវតតី បានចា្រ់ផ្តើមអាជីេការងារជា សវនករ ក្នុងបក៊មហ៊៊នសវនកម្ម 
អនតរជាតិមួយ ផហើយ្រនាា្រ់មក ផលាកបសីបានចា្រ់យកតួនាទីការងារ ខ្្កប្រតិ្រតតិតាម ក្នុងវិស័យ 
ហិរញ្ញវត្នុ។ ផលាកបសីវតតី មាន្រទេិផសាធន៍ការងារ១០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ ជាមួយនឹងជំនាញ  
ខ្្កប្រតិ្រតតិតាម និងបគ្រ់បគងហានិភ័យប្រតិ្រតតិការ។ ម៊នផេលចូល្រផបមើការងារ ក្នុងធនាគារ  
ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី ផលាកបសីវតតី ធាលា្រ់្រផបមើការងារជា នាយកបគ្រ់បគងហានិភ័យប្រតិ្រតតិការ  
និងបគ្រ់បគងថ្ះក្នុង ផៅធនាគារធំមួយក្នុងប្រផទសកម្នុជា។

 ផលាកបសីវតតី បាន្រញ្្រ់ការសិក្សាថានាក់្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ និងធនាគារ េីសាកលវិទ្យាល័យ  
្រញ្ជាាសាស្ត្រសត កម្នុជា និង្រញ្្រ់ការសិក្សា ខ្្កប្រតិ្រតតិតាម េីវិទ្យាសាថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្នុ។ ក្នុង 
ឆ្នាំ២០២០ ផលាកបសីទទួលបានវិញ្ជាា្រន្របត កបមិតអនតរជាតិ ខ្្កប្រឆ្ំងការសមាាតបបាក់ និងហិរញ្ញ 
្រ្បទានផភរវកម្ម េីសមាគមអនតរជាតិ ខ្្កប្រតិ្រតតិតាម ។

 ក្នុងនាមជាអ្កចូលរួមចំខណកមួយរូ្រ ក្នុងគណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង រ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី  
ភីអិលស៊ី ផៅផេលផ្រើកដំផណើរការដំ្រូង ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ផលាក ផែៀវ ឡានីន ទទួលែ៊សបតរូវ ផលើការ 
អភិវឌ្ឍ េិនិត្យផមើលខ្នការសវនកម្ម យ៊ទធសាស្ត្រសត សតង់ោរ និងផគាលការណ៍ បេមទាំងការបគ្រ់បគង 
ទូផៅ ក្នុងនាយកោានសវនកម្មថ្ះក្នុង រ្រស់ធនាគារ។

 ផលាក ឡានីន បានចូល្រផបមើការងារ ក្នុងវិស័យធនាគារ ជាេិផសសម៊ែងារ សវនកម្មថ្ះក្នុង 
ជាមួយនឹង្រទេិផសាធន៍ជាង ១៨ឆ្នាំមកផហើយ ខដលផលាកមានសមត្ភាេ ក្នុងការ្រំផេញតួនាទីោ៉ាង 
មានប្រសិទធភាេ និងជាជំនួយ ផៅដល់គណៈកមាះធិការសវនកម្ម និងគណៈបគ្រ់បគង ក្នុងការ្រផងកើត 
ការបគ្រ់បគងចំណ្យ ប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ ការវាយតថមលែហានិភ័យ ការ្តល់អន៊សាសន៍ ផលើវិធាន 
ការកាត់្រន្យហានិភ័យ និងការធានាដំផណើរការអភិបាលកិច្ ឲ្យបានលអប្រផសើរ។

 ផលាក ឡានីន ទទួលបានសញ្ជាា្របត្ររិញ្ជាា្របត ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ និងធនាគារ េីសាកលវិទ្យាល័យ  
ជាតិបគ្រ់បគង និង្ររិញ្ជាា្របតជាន់ែ្ស់ ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ និងគណផនយ្យ េីសាកលវិទ្យាល័យ ផ្រៀលបបាយ។  
្រច្នុ្រ្បន្ ផលាកកំេ៊ងសិក្សាថានាក់សវនករថ្ះក្នុង េីវិទ្យាសាថាន សវនករថ្ះក្នុង។

�៊ន ព៊ទ្ធក៊ម្ភៈវត្តី

នាយកសវនកម្មនផ្ត្កនខុង

ស
ញ្ជា

ាតិខែ្មរ

ទ�ក ទខៀវ ឡានីន

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
គបវត្តិសទង្បរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល និង្ណៈករា្េធិការគ្ប់គ្ង

គណៈកមាះធិការបគ្រ់បគង



៨៦ រ�យ�រណ៍��ុម��ឹក��ភិ�ល

៨៨ រ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ��

៩០ រ�យ�រណ៍���ន�ពហិរ��វត��

៩១ រ�យ�រណ៍ចំ��ញ-�ត និងលទ�ផលលម�ិត����ងៗ

៩២ រ�យ�រណ៍ប���ប���លមូលធន

៩៣ រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់���ក់

៩៤ កំណត់ស���ល់រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

១៤០ ព័ត៌�នហិរ��វត��ប���ម ��ម ត���វ�ររបស់ 

ធ��រ�តិ ��កម���

រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��



៨៦ រ�យ�រណ៍��ុម��ឹក��ភិ�ល

៨៨ រ�យ�រណ៍សវនករឯក�ជ��

៩០ រ�យ�រណ៍���ន�ពហិរ��វត��

៩១ រ�យ�រណ៍ចំ��ញ-�ត និងលទ�ផលលម�ិត����ងៗ

៩២ រ�យ�រណ៍ប���ប���លមូលធន

៩៣ រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់���ក់

៩៤ កំណត់ស���ល់រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

១៤០ ព័ត៌�នហិរ��វត��ប���ម ��ម ត���វ�ររបស់ 

ធ��រ�តិ ��កម���

រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 86 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
របាយការណ៍បក៊មប្រឹក្សាភិបាល

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលធនាគារ ស៊អីាយអមិ្ី៊រ ភីអលិស៊ ី(ផៅកាត់ថា «ធនាគារ») សូមោកជ់នូរបាយការណ ៍
រ្រស់ែលែលួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ខដលបានផធវែើសវនកម្មរួចផហើយ សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នា ំ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បាន្រផងកើតផ�ើងផៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០១០ ផហើយធនាគារ 
ផនះគឺជាបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធ ខដលកាន់កា្រ់ទាំងបស៊ងផោយ CIMB Bank Berhad ខដលជាធនាគារ 
មានអាជាញា្រ័ណ្ណច៊ះ្រញ្ជីអាជីវកម្ម ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី។ បក៊មហ៊៊ន CIMB Group Holdings Berhad 

ខដលបានច៊ះ្រញ្ជីជាបក៊មហ៊៊នសាជីវកម្មសាធារណៈ ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី គឺជាបក៊មហ៊៊នផមធំ្រងអស់។ 

គិតបតឹមកាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍ផនះ៖

ក.  មិនមាន្រនះនុកណ្មួយ ផលើបទេ្យសកម្មរ្រស់ធនាគារ ខដលបានផកើតផ�ើង ផោយសារការោក់្រញ្ជាះំ  
ផដើម្បីការធានា្រំណុលរ្រស់្រ៊គ្គលណ្មានាក់ផ�ើយ ចា្រ់តាំងេីដំណ្ច់ឆ្នាំមក និង

ែ.  មិនមាន្រំណុលយថាភាេណ្មួយរ្រស់ធនាគារ ខដលបានផកើតផ�ើង ចា្រ់តាំងេីដំណ្ច់ឆ្នាំមក  
ផប�េី្រំណុលផ្្េងៗ ផៅក្នុងដំផណើរការអាជីវកម្មធនាគារធម្មតាផនាះផទ។

 តាមផោ្រល់រ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល េ៊ំមាន្រំណុលយថាភាេ ឬ្រំណុលផ្្េងៗរ្រស់ធនាគារ
ខដលបតរូវបានទាមទារឲ្យសង ឬអាចនឹងបតរូវទាមទារឲ្យសង ក្នុងរយៈផេល១២ខែ ្រនាា្រ់េីដំណ្ច់ឆ្នាំ
ខដលនឹង ឬអាចនឹងមាន្ល ្រុះពាល់ជាសារវនដដល់លទធភាេរ្រស់ធនាគារ ក្នុងការ្រំផេញកាតេវែកិច ្
រ្រស់ែលែលួន ផៅថ្ងៃ្៊តកំណត់សងផនាះផទ។ 

 គិតបតឹមកាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍ផនះ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលេ៊ំបានដឹងេីកាលៈផទសៈណ្មួយ  
ខដលមិនបាន្លែនុះ្រញ្ជាះំងផៅក្នុងរបាយការណ៍ផនះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ខដលអាច 
្រណ្តាលឲ្យចំនួនទឹកបបាក់ ខដលបាន្រងាាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ មានកំហ៊ស្្គង
ជាសារវនតផនាះផ�ើយ។ 

 តាមផោ្រល់រ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល លទធ្លហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុផនះ  
េ៊ំមានរងនូវ្ល្រុះពាល់ជាសារវនដេីគណនី ប្រតិ្រតតិការ ឬបេឹតដិការណ៍ណ្មួយ ខដលមានលកុណៈ 
ជាសារវនត និងែ៊សេីធម្មតាផនាះផទ។ តាមផោ្រល់រ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងចផនាលាះផេល រវាង 
ដំណ្ច់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ មកទល់នឹងកាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍ផនះ េ៊ំមានគណនី ប្រតិ្រតដិការ ឬបេឹតដ ិ
ការណ៍ណ្មួយ ខដលមានលកុណៈជាសារវនត និងែ៊សប្របកតី ខដលទំនងជាមាន្ល្រុះពាល់ជា 
សារវនតដល់លទធ្លហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ក្នុងឆ្នាំខដលរបាយការណ៍ផនះបតរូវបានផធវែើផ�ើងផនាះផទ។

 សកម្មភាេអាជីវកម្មចម្បងៗរ្រស់ធនាគារ គឺការ្តល់ផសវាខ្្កធនាគារជាផបចើនប្រផភទ និងផសវា 
ខដលពាក់េ័នធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្នុផៅក្នុងបេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា។

 លទធ្លហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារសបមា្រ់ឆ្នាំ បតរូវបាន្រងាាញផៅក្នុងរបាយការណ៍ចំផណញ-ខាត 
និងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ ផៅផលើទំេ័រទី៩១។

 សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មិនមានការប្រកាស ឬការ្រង់ភាគលាភផទ។

 ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ មិនមានការ�លាស់្រតនូរភាគទ៊និករ្រស់ធនាគារផទ ។

 ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ ធនាគារបានផ្ះរបបាក់ចំផណញរក្សាទ៊ករ្រស់ែលែលួនចំនួន ១៧.៥០០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក  
ផដើម្បីរក្សាទ៊កជាផដើមទ៊ន្របម៊ង។

 ម៊នផេលផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការ ខដល 
មានមូលោាន សមរម្យ ពាក់េ័នធផៅនឹងការជបមះ្រ៊ផរប្រទាន និងឥណទានអាបកក់ផចញេី្រញ្ជី ឬការផធើវែ 
សំវិធានធនការខាត្រង់ខដល  ្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែ ផហើយបក៊មប្រឹក្សាភិបាលផជឿជាក់ថា រាល ់
្៊រផរប្រទាន និងឥណទានអាបកក់ទាំងអស់ខដលបានដឹង បតរូវបានជបមះផចញេី្រញ្ជី និងបានកត់បតា
សំវិធានធនបាត់្រង់បគ្រ់បគាន់ សបមា្រ់្រ៊ផរប្រទាន និងឥណទានអាបកក់ និងសង្េ័យ។

 គិតបតឹមកាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍ផនះ និងខ្អកតាមកបមិតថនការយល់ដឹង បក៊មប្រឹក្សាភិបាល 
េ៊ំបានដឹងេី កាលៈផទសៈណ្មួយ ខដលនាំឲ្យចំនួន្រ៊ផរប្រទាន និងឥណទានអាបកក់ ខដលបានជបមះ 
ផចញេី្រញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធន ្រ៊ផរប្រទាន និងឥណទានអាបកក់ និងសង្េ័យ ក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារមានតថមលែមិនបគ្រ់បគាន់ ជាសារវនតផនាះផទ។

 ម៊នផេលផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ បក៊មប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការ ខដល 
មានមូលោានសមរម្យ ផដើម្បី្រញ្ជាាក់ថា្រណ្តាបទេ្យសកម្ម ខដលទំនងជាមិនអាចទទួលបានមកវិញ
ផៅក្នុងប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មធម្មតា ផៅតាមតថមលែផៅក្នុង្រញ្ជីរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានកាត់្រន្យឲ្យ
ផស្មើនឹងតថមលែខដលរំេឹងថានឹងអាចលក់បាន ផៅផលើទី្្សារជាក់ខសតង។

 គិតបតឹមកាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍ផនះ និងខ្អកតាមកបមិតថនការយល់ដឹង បក៊មប្រឹក្សាភិបាល 
េ៊ំបានដឹងេីកាលៈផទសៈណ្មួយ ខដល្រណ្តាលឲ្យតថមលែបទេ្យសកម្ម ផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
រ្រស់ធនាគារ មានតថមលែមិនបតឹមបតរូវជាសារវនតផនាះផទ។

របាយការណ៍គក៊មគបឹកេសាភិបាល

អំពីធនាគារ 

បំណុលយថភាព និងបំណុលទផ្តេសងៗ

ការដែគបគបរួលកាលៈទទសៈ

គបតិបត្តិការដែដលរានលក្ណៈមិនធម្មតា

សកម្មភាពអាជីវកម្មចមេបងៗ

លទ្ធផ្តលគបតិបត្តិការ

ទដើមទ៊ន

ហា្េស៊ីលីធីហ៊ុិរញ្ញវត្ខុអាគកក់ និងសងេស័យ

 គទពេយសកម្ម

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី



87 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

របាយការណ៍បក៊មប្រឹក្សាភិបាល

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad ប្រធានបក៊មប្រឹក្សាភិបាល/  
 អភិបាលឯករាជ និងមិនប្រតិ្រតតិ 

្រណឌិត ម៊ី កល្យាណ   អភិបាលឯករាជ និងមិនប្រតិ្រតតិ 

ផលាកបសី Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបាលឯករាជ និងមិនប្រតិ្រតតិ

ផលាក Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid អភិបាលមិនឯករាជ និងមិនប្រតិ្រតតិ 

ផលាក Ahmad Shazli Kamarulzaman អភិបាលមិនឯករាជ និងមិនប្រតិ្រតតិ 

ផលាក ្រ៊៊ន យីន អភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ

 សមាជិកបក៊មប្រឹក្សាភិបាលខដលផៅ្រផបមើការក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ និងរហូតមកទល់នឹងកាល្ររិផច្ទថន 
របាយការណ៍ផនះ មានរាយនាមដូចខាងផបកាម ៖

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលបានភាា្រ់មកជាមួយ បេមទាំងកំណត់សមាាល់ទាំងឡាយបាន្រងាាញ 
បតឹមបតរូវនូវបគ្រ់ទិដឋភាេជាសារវនតទាំងអស់ថនសាថានភាេហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ     គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  
ឆ្នាំ២០២០ និងលទធ្លហិរញ្ញវត្នុ បេមទំាងលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំ  
ផោយអន៊ផលាមផៅតាមសតង់ោររបាយការណ៍ ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្នុអនតរជាតិ ថនកម្នុជា បតរូវបានអន៊ម័ត 
ផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។

 ច៊ះហត្ផលខាផោយផោងផៅតាមផសចកតីសផបមចរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល។

ទ�ក ប៊៊ន យីន 
អភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ

រាជធានីភ្ំផេញ បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា
ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

 បក៊មប្រឹក្សាភិបាលទទួលែ៊សបតរូវ ក្នុងការ្រញ្ជាាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង  
និងបាន្រងាាញបតឹមបតរូវនូវបគ្រ់ទិដឋភាេជាសារវនដទាំងអស់ ថនសាថានភាេហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ គិតបតឹម 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងលទធ្លហិរញ្ញវត្នុ បេមទាំងលំហូរសាច់បបាក់ សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំ ផោយ 
អន៊ផលាមផៅតាមសតង់ោររបាយការណ ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្នុអនតរជាតិ ថនកម្នុជា (ផៅកាត់ថា «CIFRS»)។ 
 
 ការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនះ តបមរូវឲ្យបក៊មប្រឹក្សាភិបាល៖

១.  ផប្រើបបាស់ផគាលការណ៍គណផនយ្យសមបស្រ ខដលគាំបទផោយការវិនិច្័យ និងការបា៉ាន់ប្រមាណ 
សមផហត៊្ល និងប្រក្រផោយការប្រ៊ងប្រយ័ត្ ្រនាា្រ់េីផនាះបតរូវអន៊វតដផគាលការណ៍ទាំងផនាះ 
ឲ្យបានស៊ីសងាាក់គានា។

២.  អន៊វតតតាមការលាតបតោងេ័ត៌មានរ្រស់ CIFRS ឬប្រសិនផ្រើមានការបបាសចាកណ្មួយ ក្នុង 
ការ្រងាាញឲ្យមានភាេបតឹមបតរូវ ការបបាសចាកទាំងផនាះបតរូវលាតបតោង េន្យល់ និងកំណត ់
្ររិមាណឲ្យបានបតឹមបតរូវ ផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

៣. រក្សាទ៊ក្រញ្ជគីណផនយ្យឲ្យបានបគ្់របគាន់ និងប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ ះ្ក្នុង ប្រក្រផោយប្រសិទធភាេ។

៤.  ផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ផោយខ្អកផលើមូលោាននិរនដរភាេថនអាជីវកម្ម ផលើកខលងខតមាន
ករណីមិនសមរម្យក្នុងការសន្មតថា ធនាគារអាចនឹង្រនដប្រតិ្រតដិការអាជីវកម្មផៅផេលអនាគត
ដ៏ែលែី និង

៥.  បតួតេិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារ ផោយចូលរួមផលើរាល់ការសផបមចចិតតសំខាន់ៗទាំងអស់ ខដលជះ 
ឥទធិេលដល់ប្រតិ្រតដិការ និងដំផណើរការរ្រស់ធនាគារ ផហើយបតរូវបបាកដថាកិច្ការទាំងផនះបតរូវ
បាន្លែនុះ្រញ្ជាះំងបតឹមបតរូវ ផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។  

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលអះអាងថា ធនាគារបានអន៊វតដតាមតបមរូវការខាងផលើ ក្នុងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ។ 

 គក៊មគបឹកេសាភិបាល  ការអន៊ម័តរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

ការទទួលខ៊សគតរូវរបស់គក៊មគបឹកេសាភិបាល ចំទពាះរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ជនូភាគទ៊និកធនាគារ ស៊អីាយអិម្ី៊រ ភីអលិស៊ី

 តាមមតិផោ្រល់រ្រស់ផយើងែំនុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបាន្រងាាញបតឹមបតរូវ នូវបគ្រ់ទិដឋភាេជា 
សារវនតទាំងអស់ ថនសាថានភាេហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី (ផៅកាត់ថា «ធនាគារ»)   
គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងលទធ្លហិរញ្ញវត្នុ បេមទាំងលំហូរសាច់បបាក់ សបមា្រ់ 
ដំណ្ច់ឆ្នាំ ផោយអន៊ផលាមផៅតាមសតង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្នុអនតរជាតិ ថនកម្នុជា 
(ផៅកាត់ថា «CIFRS»)។ 

របាយការណ៍ដែដលទយើងខ្ខុំបានទធីើសវនកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ រួមមាន៖

• របាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

• របាយការណ៍ចំផណញ-ខាត និងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំ

• របាយការណ៍្រខបម្របមួលមូលធន សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំ

• របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំ និង

•  កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ រួមទាំងផសចកតីសផងុ្រផគាលការណ៍គណផនយ្យសំខាន់ៗ  
និងេ័ត៌មានេន្យល់ផ្្េងៗផទៀត។

 គណៈបគ្រ់បគងទទួលែ៊សបតរូវ ក្នុងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និង្រងាាញរបាយការណ៍ 
ទាំងផនាះឲ្យបានបតឹមបតរូវ ផោយអន៊ផលាមផៅតាម CIFRS និងទទួលែ៊សបតរូវផលើការបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង  
ខដលគណៈបគ្រ់បគងកំណត់ថាមាន ភាេចាំបាច់ក្នុងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុឲ្យផចៀស្៊តេី
ការរាយការណ៍ែ៊សជាសារវនត ខដល្រណ្តាលមកេីការខកលែង្រនលែំ ឬកំហ៊ស្្គងផ្្េងៗ។

 ក្នុងការផរៀ្រចំរបាយការណហ៍រិញ្ញវត្នុ គណៈបគ្់របគងទទួលែ៊សបតរូវក្នុងការវាយតថមលែ អេំលីទធភាេ 
រ្រស់បក៊មហ៊៊ន ក្នុងការ្រនតនិរនតរភាេអាជីវកម្ម ការលាតបតោងេ៌ត័មាន ខដលពាក់េ័នធ ក៏ដូចជា្រញ្ជាា 
ផ្្េងៗ ខដលទាក់ទិនផៅនឹងនិរនតរភាេអាជីវកម្ម ផោយផប្រើមូលោានគណផនយ្យ សបមា្រ់និរនតរភាេ 
អាជីវកម្ម ផលើកខលងខតគណៈបគ្រ់បគងមានគផបមាង្រិទអាជីវកម្មរ្រស់បក៊មហ៊៊ន ឬ្រញ្ឈ្រ់ប្រតិ្រតិតការ  
ឬផោយមិនមានជផបមើសណ្ផ្្េង ប្រក្រផោយភាេបបាកដប្រជាណ្មួយ។

 អ្កខដលទទួល្រនះនុកផលើអភិបាលកិច្ ទទួលែ៊សបតរូវក្នុងការបតួតេិនិត្យដំផណើរការថនការ 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់បក៊មហ៊៊ន។

 ផយើងែំនុំបានផធវែើសវនកម្មផោយអន៊ផលាមផៅតាម សតង់ោរអនតរជាតិសតីេីសវនកម្មថនកម្នុជា (ផៅ 
កាតថ់ា «សតងោ់រ សវនកម្ម»)។ ការទទួលែ៊សបតរូវរ្រស់ផយើងែំនុ ំ ខដលអន៊ផលាមផៅតាមសតង់ោរទាងំផនាះ 
បតរូវបានេណន៌ា្រខន្មផទៀតផៅក្នុងកថាែណឌ ការទទួលែ៊សបតរូវរ្រស់សវនករ ក្នុងការផធវែើសវនកម្មផលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ផៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកររ្រស់ផយើងែំនុំ។

 ផយើងែំនុំផជឿជាក់ថាភ័សតនុតាងសវនកម្មខដលផយើងែំនុំបានទទួល មានភាេបគ្រ់បគាន់ និងសមផហត៊្ល  
ផដើម្បីផធវែើជាមូលោាន សបមា្រ់ការ្រផញ្ញមតិផោ្រល់រ្រស់ផយើងែំនុំ។

ឯករាជេយ

 ផយើងែំនុំមានឯករាជ្យេីបក៊មហ៊៊ន ខដលអន៊ផលាមផៅតាមបកមសីលធម៌អនតរជាតិ សបមា្រ ់
គណផនយ្យករវិជាាជីវៈ (រួមទាំងសតង់ោរឯករាជ្យអនតរជាតិ) ខដលផចញ្្សាយផោយបក៊មប្រឹក្សាសតង់ោរ 
បកមសីលធម៌អនតរជាតិ សបមា្រ់គណផនយ្យករ (ផៅកាត់ថា «បកមសីលធម៌អនតរជាត»ិ) និងអន៊ផលាម 
ផៅតាមបកមសីលធម៌រ្រស់វិទ្យាសាថានគណផនយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្នុជា (ផៅកាត់ថា «បកម 
សីលធម៌ វគសក») ខដលពាក់េ័នធនឹងការផធវែើសវនកម្មរ្រស់ផយើងែំនុំ ចំផពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ផៅ 
ក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ ផយើងែំនុំបាន្រំផេញកាតេវែកិច្ ក្នុងការទទួលែ៊សបតរូវខ្្កបកមសីលធម៌ផ្្េងៗ 
ផទៀតខដលកំណត់ផោយបកមសីលធម៌អនតរជាតិ និងបកមសីលធម៌ វគសក។

 គណៈបគ្រ់បគងទទួលែ៊សបតរូវ ចំផពាះេ័ត៌មានផ្្េងៗ។ េ័ត៌មានផ្្េងៗខដលផយើងែំនុំបានទទួល 
នាកាល្ររិផច្ទថនរបាយការណ៍សវនករផនះ រួមមានរបាយការណ៍បក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងេ័ត៌មាន 
ហិរញ្ញវត្នុ្រខន្មផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ្រុ៊ខនតមិនរួម្រញ្នូលនូវរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្នុ និងរបាយការណ៍សវនកររ្រស់ផយើងែំនុំផទ។

 មតិផោ្រល់រ្រស់ផយើងែំនុំចំផពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ េ៊ំបានបគ្រដណត្រ់ផៅផលើេ័ត៌មានផ្្េងៗ 
ផនាះផទ ផហើយផយើងែំនុំមិនផធវែើការធានាអះអាង ចំផពាះេ័ត៌មានទាំងផនាះផទ។

 ទាកទ់ងនឹងការផធវែើសវនកម្មរ្រស់ផយើងែំនុ ំ ផៅផលើរបាយការណហ៍រិញ្ញវត្នុ ផយើងែំនុទំទួលែ៊សបតរូវក្នុង 
ការអានេ័ត៌មានផ្្េងៗ ខដលបានផរៀ្ររា្រ់ខាងផលើ ផដើម្បីេិចារណ្ថាផតើេ័ត៌មានផ្្េងៗទាំងផនាះ 
មានភាេ្ះនុយគានាជាសារវនតេីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ឬ្ះនុយេីការយល់ដឹងរ្រស់ផយើងែំនុំខ្អកផលើលទធ្ល 
ថនការផធវែើសវនកម្ម  ឬមានការរាយការណ៍េីកំហ៊ស្្គងជាសារវនតខដលបានផកើតផ�ើងឬផទ។ 

 ខ្អកផៅផលើការងារខដលផយើងែំនុំបាន្រំផេញ ផៅផលើេ័ត៌មានផ្្េងៗខដលផយើងែំនុំទទួលបាន ម៊ន 
កាល្ររិផច្ទថន របាយការណ៍សវនករផនះ ប្រសិនផ្រើផយើងែំនុំសន្ិោានថាមានកំហ៊ស្្គងជាសារវនត 
ខដលផកើតផចញេីេ័ត៌មានផ្្េងៗទាំងផនះ ផយើងែំនុំបតរូវរាយការណ៍េីអង្គផហត៊ថនកំហ៊ស្្គងទាំងផនាះ។  
ផយើងែំនុំមិនមានអវែីបតរូវរាយការណ៍ចំផពាះ្រញ្ជាាផនះផទ។

របាយការណ៍សវនករឯករាជេយ

មតិទយាបល់របស់ទយើងខ្ខុំ

ការទទួលខ៊សគតរូវរបស់្ណៈគ្ប់គ្ង និងអនកដែដលទទួលបន្ខុក 
ទលើអភិបាលកិចចេ ចំទពាះរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

មូលដា្េនននមតិទយាបល់របស់ទយើងខ្ខុំ

 ព័ត៌រានទផ្តេសងៗ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ
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 ផគាល្រំណងរ្រស់ផយើងែំនុំ គឺខសវែងរកអំណះអំណ្ងខដលសមផហត៊្លថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
ទាំងមូលេ៊ំមានការរាយការណ៍ែ៊សជាសារវនតខដល្រណ្តាលមកេីការខកលែង្រនលែំ ឬកំហ៊ស្្គងផ្្េងៗ និង 
ផចញរបាយការណស៍វនករ ខដលមានមតិផោ្រលរ់្រស់ផយើងែំនុ។ំ អណំះអណំ្ងខដលសមផហត៊្ល 
គឺជាការអះអាងក្នុងកបមិតែ្ស់ ្រុ៊ខនតវាមិនខមនជាការធានាថាសវនកម្មខដលបានផធវែើផ�ើងផោយអន៊ផលាម 
ផៅតាមសតង់ោរសវនកម្ម ខតងខតរកផឃើញជានិច្នូវការរាយការណ៍ែ៊សជាសារវនត ខដលបានផកើតផ�ើង 
ផនាះផទ។ ការរាយការណ៍ែ៊សអាចផកើតផ�ើងេីការខកលែង្រនលែំ ឬកំហ៊ស្្គង ផហើយវាបតរូវបានចាត់ទ៊កថា
មានលកុណៈជាសារវនត ប្រសិនផ្រើការរាយការណ៍ែ៊សនីមួយៗ ឬការរាយការណ៍ែ៊សសរ៊្រ អាចបតរូវ 
បានរំេឹងថាវាជះឥទធិេល ផលើមូលោានថនការសផបមចចិតត ខ្្កផសដឋកិច្រ្រស់អ្កផប្រើបបាស់របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងផនះ។

 ខ្្កមួយថនការផធវែើសវនកម្មខដលអន៊ផលាមផៅតាមសតង់ោរសវនកម្ម       តបមរូវឲ្យផយើងែំនុំផប្រើបបាស ់
ការវិនិច្័យប្រក្រផោយ    វិជាាជីវៈ និងរក្សាការសង្េ័យបស្រតាមវិជាាជីវៈ ក្នុងផេល្រំផេញការងារសវនកម្ម 
រ្រស់ផយើងែំនុំ។ ផយើងែំនុំ៖

•  កំណត់ និងវាយតថមលែហានិភ័យថនភាេែ៊សជាសារវនតថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ខដលអាច្រណ្តាល 
មកេីការខកលែង្រនលែំ ឬកំហ៊ស្្គងផ្្េងៗ ផោយតាក់ខតងនីតិវិធីសវនកម្ម  និងផធវែើសវនកម្មផដើម្បីផ្លែើយ 
ត្រផៅនឹងហានិភ័យទាំងផនាះ និងខសវែងរកភ័សតនុតាងសវនកម្មបគ្រ់បគាន់ និងសមបស្រ ផដើម្បីផធវែើ 
ជាមូលោានសបមា្រ់ការ្រផញ្ញមតិផោ្រល់រ្រស់ផយើងែំនុំ។ ហានិភ័យខដល្រណ្តាលមកេីការ 
រកមិនផឃើញកំហ៊ស្្គងជាសារវនតេីការខកលែង្រនលែំ វាមានទំហំធំជាងហានិភ័យខដល្រណ្តាលមកេ ី
កំហ៊ស្្គងអផចតនា ផោយសារការខកលែង្រនលែំរួមមាន ការសមគំនិត ការខកលែង្រនលែំឯកសារ ការល៊្រ 
្រំបាត់ផោយផចតនា ការ្រងាាញែ៊ស ឬការរំលងប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង។

•  ខសវែងយល់អំេីប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុង ខដលពាក់េ័នធផៅនឹងសវនកម្ម ផដើម្បីតាក់ខតងនីតិវិធ ី
សវនកម្មខដលសមបស្រ ផៅតាមកាលៈផទសៈ ្រុ៊ខនតមិន្រផញ្ញមតិផោ្រល់រ្រស់ផយើងែំនុំ ផៅ 
ផលើប្រសិទធភាេថនប្រេ័នធបតួតេិនិត្យថ្ះក្នុងរ្រស់បក៊មហ៊៊នផទ។

•  វាយតថមលែអំេីភាេសមបស្រថនផគាលការណ៍គណផនយ្យ ខដលបានផប្រើបបាស់ភាេសមផហត៊្ល 
ថនការបា៉ាន់សាះនគណផនយ្យ និងការលាតបតោងពាក់េ័នធ ខដលគណៈបគ្រ់បគងបានផធវែើផ�ើង។

•  សន្ិោានផលើភាេសមបស្រ ថនការផប្រើបបាស់មូលោានគណផនយ្យនិរនតរភាេអាជីវកម្មរ្រស់គណៈ 
បគ្់របគងអាបសយ័ផៅផលើភស័តនុតាងសវនកម្ម ខដលផយើងែំនុទំទួលបាន ថាផតើវាមានភាេមនិច្បាសល់ាស ់
ជាសារវនតខដលបានផកើតផ�ើងកបមិតណ្ ពាក់េ័នធផៅនឹងបេឹតតិការណ៍ ឬលកុែណឌនានា ខដល 
អាច្រណ្តាលឲ្យមានការសង្េ័យជាដ៊ំកំភួន ផៅផលើលទធភាេរ្រស់បក៊មហ៊៊ន ក្នុងការ្រនតនិរនតរភាេ 
អាជីវកម្មរ្រស់ែលែលួនខដរឬផទ។ ប្រសិនផ្រើផយើងែំនុំសន្ិោានថា វាមានភាេមិនច្បាស់លាស់ជាសារវនត 
បានផកើតផ�ើង ផនាះផយើងែំនុំបតរូវផធវែើការ្រងាាញផៅក្នុងរបាយការណ៍សវនករ ផដើម្បីទាញចំណ្្រ ់
អារម្មណអ្៍កផប្រើបបាស់របាយការណហ៍រិញ្ញវត្នុ ចផំពាះការលាតបតោងេ័តម៌ាន ផៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ ឬប្រសិនផ្រើការលាតបតោងផនាះ ផៅមិនទាន់បគ្រ់បគាន់ផទៀត ផយើងែំនុំបតរូវផធវែើការខកខប្រ 
មតិផោ្រល់រ្រសផ់យើងែំនុ។ំ ផសចកតសីនិ្ោានសរ៊្ររ្រស់ផយើងែំនុ ំអាបស័យផៅផលើភស័តនុតាងសវនកម្ម 
ខដលផយើងែំនុំទទួលបាន រហូតដល់ថ្ងៃច៊ះហត្ផលខា ផលើរបាយការណ៍សវនករផនះ។ ផទាះជា 
ោ៉ាងណ្ក៏ផោយ បេឹតតិការណ៍ ឬលកុែណឌនានាក្នុងផេលអនាគត អាច្រណ្តាលឲ្យបក៊មហ៊៊ន 
ឈ្រ់្រនតនិរនតរភាេអាជីវកម្ម។

•  វាយតថមលែការ្រងាាញទូផៅ រចនាសម្័នធ និងែលែឹមសារក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ រួមទាំងការ 
លាតបតោងេ័ត៌មានផ្្េងៗ និងកំណត់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបាន្រងាាញេីប្រតិ្រតតិការ និង 
បេឹតតិការណ៍ជាក់ខសតង ខដលអាចផធវែើឲ្យមានការ្រងាាញបតឹមបតរូវ។

 ផយើងែំនុំបានរាយការណ៍ជូនអ្ក ខដលទទួល្រនះនុកអភិបាលកិច្នូវ្រញ្ជាាផ្្េងៗ ដូចជាទំហំ 
ការងារ តាមខ្នការ និងផេលផវលាសវនកម្ម បេមទាំង្រញ្ជាាសវនកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងរាយការណ៍ 
េីភាេែវែះខាតជាសារវនត ក្នុងការបគ្រ់បគងថ្ះក្នុង ខដលផយើងែំនុំបានរកផឃើញក្នុងការផធវែើសវនកម្មរ្រស់
ផយើងែំនុំ។

ជ. បក៊មហ៊៊ន បបាយវ័តធ័រហាវែូផភើស៍ (ផែម្រូឌា)

ឡាង ហ៊ុ៊ី

Partner

រាជធានីភ្ំផេញ បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា

ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ការទទួលខ៊សគតរូវរបស់សវនករ កនខុងការទធីើសវនកម្ម 
ទលើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 90 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
របាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ

កំណត់សមាាល់ខដលភាា្រ់មកជាមួយ េីទំេ័រទី៩៤  ដល់ទំេ័រទី១៣៩ គឺជាខ្្កថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនះ។

 បទេ្យសកម្មបទេ្យសកម្ម       

 សាច់បបាក់ក្នុងថដ ៤ ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩ ៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល ៥ ២១១.៩៩៥.៦៩៩ ៨៥៧.៥២២.៦០២ ១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ ៦ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០

 ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ ៧ ៨៤៧.០៤០.២០៦ ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧

 បបាក់តមកល់តាមច្បា្រ់ផៅធនាគារកណ្តាល ៨ ៧៧.២៣២.៦៦៧ ៣១២.៤០៦.១៣៨ ១១៤.៥២៦.១៨៤ ៤៦៦.៦៩៤.២០០

 បទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ ៩ ៤.៩៦០.៣៥៧ ២០.០៦៤.៦៤៤ ៥.២៩៤.៦០៩ ២១.៥៧៥.៥៣២

 បទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ ១០ ៤.៦៥៧.១១០ ១៨.៨៣៨.០១០ ២.៩៤៧.២៨៤ ១២.០១០.១៨២

 បទេ្យសកម្មអរូ្រី ១១ ១.៩០៤.៤៦៩ ៧.៧០៣.៥៧៧ ១.៣៧៦.២២៧ ៥.៦០៨.១២៥

 េនធេន្យាបទេ្យសកម្ម ១២ ២.១០៩.១៥៨ ៨.៥៣១.៥៤៤ ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២

 បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ ១៣ ៤.២០០.១១២ ៦.៩៨៩.៤៥៣ ៤.៨៧៣.២៤០ ១៩.៨៥៨.៤៥៣
 

 បទេ្យសកម្មសរ៊្របទេ្យសកម្មសរ៊្រ  ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ៥.២៩៧.១៩៥.១៨៥ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០ ៤.៤៧៧.០២៨.៩៤៥

        

 ្រំណុល និងមូលធន្រំណុល និងមូលធន       

 ្រំណុល្រំណុល       

 បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ ១៤ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥

 បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន ១៥ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១ ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧

 បបាក់កម្ី ១៦ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០

 អន៊្រំណុល ១៧ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥ ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២

 ្រំណុលភតិសន្យា ៩ ៥.៣៨១.៥៩៨ ២១.៧៦៨.៥៦៤ ៥.៦៣៦.០១២ ២២.៩៦៦.៧៤៩

 ្រំណុលេនធផលើបបាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២៩ ៥.១២២.៣៧៥  ២០.៧២០.០០៧  ៤.៥៤៤.៥៤៨ ១៨.៥១៩.០៣៣

 អត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិក ១៨ ២.៥៧៦.៧៨៧ ១០.៤២៣.១០៣ ២.០៧៥.៣៧៩ ៨.៤៥៧.១៦៩

 ្រំណុលផ្្េងៗ ១៩ ១៦.១១៧.៨១៩ ៦៥.១៩៦.៥៧៨ ២៥.៦៤៣.០៧៣ ១០៤.៤៩៥.៥២១

 បំណុលសរ៊ប  ១.១៧២.២៦២.៩៤៧  ៤.៧៤១.៨០៣.៦២១  ៩៨២.៤៥៥.១១១ ៤.០០៣.៥០៤.៥៧៦

        

 មូលធនមូលធន       

 ផដើមទ៊ន ២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

 បបាក់ចំផណញរក្សាទ៊ក  ៣៧.២៩៣.៩២៧  ១៥០.៩៧៦.០៣០  ៣៣.៩៥៧.៣៧៥ ១៣៧.៣៧២.៩០៦

 ផដើមទ៊ន្របម៊ង ២១ ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០ - -

 ទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្រ់ ២២ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៦៥.៨៥០ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧

 ទ៊ន្របម៊ងផ្្េងៗ  - (១១២.៨១៦) - ១.២៣៨.៤៨៦

 មូលធនសរ៊្រមូលធនសរ៊្រ  ១៣៧.៣០៣.២៣០  ៥៥៥.៣៩១.៥៦៤  ១១៦.២០២.២៩៩ ៤៧៣.៥២៤.៣៦៩

        

 ្រំណុល និងមូលធនសរ៊្រ ្រំណុល និងមូលធនសរ៊្រ  ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧  ៥.២៩៧.១៩៥.១៨៥  ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០ ៤.៤៧៧.០២៨.៩៤៥

កំណត់កំណត់
សមាាល់សមាាល់  ដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀល  ដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០របាយការណ៍សា្េនភាពហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី



91 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

របាយការណ៍ចំផណញ-ខាត និងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ

កំណត់សមាាល់ខដលភាា្រ់មកជាមួយ េីទំេ័រទី៩៤  ដល់ទំេ័រទី១៣៩ គឺជាខ្្កថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនះ។

 ចំណូលការបបាក់ ២៣ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ ២៣៧.៩៣០.៨២១ ៤៨.៩០៣.៤៨៦ ១៩៨.១៥៦.៩២៥

 ចំណ្យការបបាក់ ២៣ (២១.៣៥៨.៩២១) (៨៧.០៨០.៣២១) (១៦.៤៩៥.២៣៦) (៦៦.៨៣៨.៦៩៦)

 ចំណូលការបបាក់ស៊ទធ ចំណូលការបបាក់ស៊ទធ ២៣ ៣៧.០០០.៣៦៨ ១៥០.៨៥០.៥០០ ៣២.៤០៨.២៥០ ១៣១.៣១៨.២២៩

         

 ចំណូលកថបមផជើងសា ២៤ ៧.១២១.៦៨៩ ២៩.០៣៥.១២៦ ៦.៨៩៦.១៨១ ២៧.៩៤៣.៣២៥

 ចំណ្យកថបមផជើងសា ២៤ (១.០៤៤.០០០) (៤.២៥៦.៣៨៨) (១.៣៨៧.៥៩៥) (៥.៦២២.៥៣៥)

 ចំណូលកថបមផជើងសាស៊ទធចំណូលកថបមផជើងសាស៊ទធ ២៤ ៦.០៧៧.៦៨៩ ២៤.៧៧៨.៧៣៨ ៥.៥០៨.៥៨៦ ២២.៣២០.៧៩០

         

 ខាតេីការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន ២៥ (១.៥៩៩.៣០៥) (៦.៥២០.៣៦៦) (៦៥៥.២៤៣) (២.៦៥៥.០៤៥)

 ចំណូលប្រតិ្រតតិការផ្្េងៗ  ១.៣៤៦.៨០៥ ៥.៤៩០.៩២៤ ១.១៣៧.៧៤៣ ៤.៦១០.១៣៥

 ចំផណញផ្្េងៗ - ស៊ទធ  ៥០.៦៦៩ ២០៦.៥៧៨ ២០.៤០៤ ៨២.៦៧៧

 ចំណូលប្រតិ្រតតិការផ្្េងៗស៊ទធចំណូលប្រតិ្រតតិការផ្្េងៗស៊ទធ  (២០១.៨៣១) (៨២២.៨៦៤) ៥០២.៩០៤ ២.០៣៧.៧៦៧

        

 ចំណ្យចំណ្យ       

 ចំណ្យ្រ៊គ្គលិក ២៦ (៩.៩៧០.០៧៩) (៤០.៦៤៨.០១២) (៩.៤០១.៩៦២) (៣៨.០៩៦.៧៥០)

 រំលស់បទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ និងរំលស់បទេ្យសកម្មអរូ្រី ២៧ (២.៤៣០.៩០០) (៩.៩១០.៧៧៩) (២.១៥៧.៧៩០) (៨.៧៤៣.៣៦៥)

 ចំណ្យប្រតិ្រតតិការផ្្េងៗ ២៨ (៣.៧១៧.៧៨១) (១៥.១៥៧.៣៩៣) (៣.៩៩៧.៨៤១) (១៦.១៩៩.២៥២)

    (១៦.១១៨.៧៦០) (៦៥.៧១៦.១៨៤) (១៥.៥៥៧.៥៩៣) (៦៣.០៣៩.៣៦៧)

         

 ចំផណញម៊នេនធផលើបបាក់ចំណូល ចំផណញម៊នេនធផលើបបាក់ចំណូល  ២៦.៧៥៧.៤៦៦ ១០៩.០៩០.១៩០ ២២.៨៦២.១៤៧ ៩២.៦៣៧.៤១៩

 ចំណ្យេនធផលើបបាក់ចំណូល ២៩ (៥.៦៥៦.៥៣៥) (២៣.០៦១.៦៩៣) (៤.៦៤៩.៧២១) (១៨.៨៤០.៦៦៩)

 ចំផណញក្នុងឆ្នាំចំផណញក្នុងឆ្នាំ  ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០

         

 លទធ្លលមអិតផ្្េងៗ៖លទធ្លលមអិតផ្្េងៗ៖       

 ែះង់ខដលមិនបតរូវបានចាត់ថានាក់ក្នុងចំផណញ-ខាត

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ  - (១.៣៥១.៣០២) - ១.៧២៩.៣០៨

 លទធ្លលមអិតផ្្េងៗក្នុងឆ្នាំ កាត់កងជាមួយេនធ  - (១.៣៥១.៣០២) - ១.៧២៩.៣០៨

 លទ្ធផ្តលលម្អិតទផ្តេសងៗសរ៊បកនខុងឆ្េ ំ  ២១.១០០.៩៣១ ៨៤.៦៧៧.១៩៥ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៥.៥២៦.០៥៨

       

 ចំផណញរ្រស់៖ចំផណញរ្រស់៖       

 មាះស់ធនាគារ  ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០

         

 លទធ្លលមអិតសរ៊្ររ្រស់៖លទធ្លលមអិតសរ៊្ររ្រស់៖       

 មាះស់ធនាគារ  ២១.១០០.៩៣១ ៨៤.៦៧៧.១៩៥ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៥.៥២៦.០៥៨

    ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក  ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក  ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល
កំណត់កំណត់
សមាាល់សមាាល់

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០របាយការណ៍ចំទណញ-ខាត និងលទ្ធផ្តលលម្អិតទផ្តេសងៗ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

  សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី០១  សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩  ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩

 ចផំណញក្នុងឆ្នាំ

 លទធ្ លលមអតិផ្្េងៗ

 លទធ្ លលមអតិសរ៊្រក្នុងឆ្នាំលទធ្ លលមអតិសរ៊្រក្នុងឆ្នាំ

 ប្រតិ្រតតកិារជាមួយភាគទ៊ន  ប្រតិ្រតតកិារជាមួយភាគទ៊ន 

  និកក្នុងនាមជាភាគទ៊និក   និកក្នុងនាមជាភាគទ៊និក 

 ការផ ះ្រផៅទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្់រ  

  (កណំតស់មាាល ់២២)

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ

 ប្រតិ្រតតិការសរ៊្រជាមួយ ប្រតិ្រតតិការសរ៊្រជាមួយ 

  ភាគទ៊និក  ភាគទ៊និក

 សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ  សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ  

  ឆ្នា២ំ០១៩  ឆ្នា២ំ០១៩ 

 សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី០១ សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី០១ 

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០

 ចផំណញក្នុងឆ្នាំ

 លទធ្ លលមអតិផ្្េងៗ 

 លទធ្ លលមអតិសរ៊្រក្នុងឆ្នាំលទធ្ លលមអតិសរ៊្រក្នុងឆ្នាំ

 ប្រតិ្រតតកិារជាមួយភាគទ៊ននិក ប្រតិ្រតតកិារជាមួយភាគទ៊ននិក 

  ក្នុងនាមជាជាភាគទ៊និក៖  ក្នុងនាមជាជាភាគទ៊និក៖

 ការផ ះ្រផៅផដើម្របម៊ង   

  (កំណតស់មាាល ់២១)

 ការផ ះ្រផៅទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្់រ   

  (កណំតស់មាាល ់២២)  

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ  

 ប្រតិ្រតតកិារសរ៊្រជាមួយ ប្រតិ្រតតកិារសរ៊្រជាមួយ 

  ភាគទ៊និក  ភាគទ៊និក

 សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី៣១សមត៊ល្យផៅថ ង្ៃទី៣១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០
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សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០របាយការណ៍បដែគមបគមរួលមូលធន

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី
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របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់

កំណត់សមាាល់ខដលភាា្រ់មកជាមួយ េីទំេ័រទី៩៤  ដល់ទំេ័រទី១៣៩ គឺជាខ្្កថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនះ។

 លំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការលំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការ       

 សាច់បបាក់ផចញេី/(បានផប្រើក្នុង)ប្រតិ្រតតកិារ ៣១ ៦៥.៦៥៥.៤៧៥ ២៦៧.៦៧៧.៣៧៣ (៦១.២២១.៣០៩) (២៤៧.៨៩៥.១៧២)

 

 ការបបាកប់ានទទួល  ៥៧.៦៦០.៨៥២ ២៣៥.០៨៣.២៩៤ ៤៧.៦២៩.២៥២ ១៩២.៩៩៣.៧២៩

 ការបបាកប់ាន្រង់  (១៩.០៣៤.៥៥៤) (៧៧.៦០៣.៨៧៧) (១៤.៤៧១.៤៥០) (៥៨.៦៣៨.៣១៥)

 េនធផលើបបាក់ចណូំលបាន្រង ់ ២៩ (៥.២៦២.៧៦៦) (២១.៤៥៦.២៩៧) (៣.៧៧១.៣៦៦) (១៥.២៨១.៥៧៥)

 មូលនធិផិសាធននិវតតន៍្៊រគ្គលកិបាន្រង់ ១៨ (២០៣.៩៧៣) (៨៣១.៥៩៨) (១៥៣.៧៤៩) (៦២២.៩៩១)

 សាច់បបាក់ស៊ទធផចញេី/(បានផប្រើក្នុង)  សកម្មភាេប្រតិ្រតតិការសាច់បបាក់ស៊ទធផចញេី/(បានផប្រើក្នុង)  សកម្មភាេប្រតិ្រតតិការ  ៩៨.៨១៥.០៣៤ ៤០២.៨៦៨.៨៩៥ (៣១.៩៨៨.៦២២) (១២៩.៤៤៤.៣២៤)

         

 លំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេវិនិផោគលំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេវិនិផោគ       

 មូល្របតអាចជួញដូរបាន  ១៥.១៧៩.០០០ ៦១.៨៨៤.៧៨៣ (៧៤.៤៧៦.០០០) (៣០១.៧៧៦.៧៥២)

 ការទញិបទេ្យសម្បតត ិនិង្ររិកាខារ  (២.៦៤៧.៦៩៧) (១០.៧៩៤.៦៦១) (១.០២៤.៥៥៦) (៤.១៥១.៥០១)

 ការទញិបទេ្យសកម្មអរូ្រ ី  (៥៧៣.២០៨) (២.៣៣៦.៩៦៩) (៦៧៤.៦៩៧) (២.៧៣៣.៨៧២)

 សាចប់បាក់បានេីការលកប់ទេ្យសម្បតត ិនិង្ររិកាខារ  ៣៣.៦៦៤ ១៣៧.២៤៨ ១១.៤៥៣ ៤៦.៤០៨

 សាច់បបាក់ស៊ទធផចញេី/(បានផប្រើក្នុង) សកម្មភាេវិនិផោគសាច់បបាក់ស៊ទធផចញេី/(បានផប្រើក្នុង) សកម្មភាេវិនិផោគ  ១១.៩៩១.៧៥៩ ៤៨.៨៩០.៤០១ (៧៦.១៦៣.៨០០) (៣០៨.៦១៥.៧១៧)

 

 លំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទានលំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទាន       

 សាច់បបាក់បានេីបបាកក់មី្ ១៦ ១៧០.៣៥១.៨១១ ៦៩៤.៥២៤.៣៣៣ ១២៨.០៥៣.៩៨៨ ៥១៨.៨៧៤.៧៥៩

 ការទទូាត់សងបបាកក់មី្ ១៦ (១៨១.០៣៤.៣៤៩) (៧៣៨.០៧៧.០៤១) (៦៤.៣៤៨.២៤០) (២៦០.៧៣៩.០៦៨)

 សាចប់បាក់បានេីអន៊្ំរណុល ១៧ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥៦០.០០០

 បបាកផ់ដើមថនការទូទាត់ភតិសន្យា  (១.២៦៦.៦៨៨) (៥.១៦៤.២៨៧) (១.១១៦.៦៩៣) (៤.៥២៤.៨៤០)

 សាច់បបាក់ស៊ទធ(បានផប្រើក្នុង)/ផចញេី សកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទានសាច់បបាក់ស៊ទធ(បានផប្រើក្នុង)/ផចញេី សកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទាន  (១.៩៤៩.២២៦) (៧.៩៤៦.៩៩៥) ៩២.៥៨៩.០៥៥ ៣៧៥.១៧០.៨៥១

         

 កំផណើន/(តំហយ)សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលស៊ទធកំផណើន/(តំហយ)សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលស៊ទធ  ១០៨.៨៥៧.៥៦៧ ៤៤៣.៨១២.៣០១ (១៥.៥៦៣.៣៦៧) (៦២.៨៨៩.១៩០)

 សាចប់បាក់ និងសាច់បបាកស់មមលូផដើមឆ្នា ំ  ១៨៣.២៧១.៥៣៥ ៧៤៦.៨៣១.៥០៦ ១៩៨.៨៣៤.៩០២ ៧៩៨.៩១៨.៦៣៦

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ  - (៨.៩៨១.៥៨៩) - ១០.៨០២.០៦០

 

 សាចគ់បាក់ និងសាច់គបាកស់មមលូដណំាចឆ្់េ ំ ៣០ ២៩២.១២៩.១០២ ១.១៨១.៦៦២.២១៨ ១៨៣.២៧១.៥៣៥ ៧៤៦.៨៣១.៥០៦

    ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក  ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក  ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល
កំណត់កំណត់
សមាាល់សមាាល់

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០របាយការណ៍លំហ៊ុូរសាច់គបាក់



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ីធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០កំណត់សរាាេល់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងផៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ជាា ឆ្នាំ២០១០ ផោយ 
វិញ្ជាា្រន្របតច៊ះ្រញ្ជីផលែ ០០០១០៥២៤ ផចញផោយបកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបានចា្រ់ផ្តើមប្រតិ្រតតិ
ការអាជីវកម្មផៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០១០។ ធនាគារគឺជាបក៊មហ៊៊ន្រ៊បតសម្័នធ ខដលកាន់កា្រ់ទាំង 
បស៊ងផោយ CIMB Bank Berhad ខដលជាធនាគារមានអាជាញា្រ័ណ្ណច៊ះ្រញ្ជីអាជីវកម្ម ផៅប្រផទស 
មា៉ាផ�ស៊ី។ បក៊មហ៊៊ន CIMB Group Holdings Berhad ខដលបានច៊ះ្រញ្ជីជាបក៊មហ៊៊នសាជីវកម្ម
សាធារណៈ ផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី គឺជាបក៊មហ៊៊នផមធំ្រងអស់។ 

 សកម្មភាេអាជីវកម្មចម្បងរ្រស់ធនាគារ គឺពាក់េ័នធនឹងអាជីវកម្មធនាគារបគ្រ់ទិដឋភាេទាំងអស់  
និង្តល់ផសវាផ្្េងៗ ខដលពាក់េ័នធនឹងខ្្កហិរញ្ញវត្នុ ផៅក្នុងប្រផទសកម្នុជា។ ធនាគារបានទទួល 
អាជាញា្រ័ណ្ណប្រក្រអាជីវកម្មធនាគារ ខដលផចញផោយធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា (ផៅកាត់ថា «ធនាគារ 
កណ្តាល») ផៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ២០១០។

 ការិោល័យច៊ះ្រញ្ជីរ្រស់ធនាគារមានទីតាំងស្ិតផៅ្ះះផលែ២០AB មហាវិ្ីបេះនផរាតតម ខកង 
្លែនូវផលែ១១៨ សងាកាត់្្សារចាស់ រាជធានីភ្ំផេញ បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា។  

 បក៊មប្ឹរក្សាភិបាលបានអន៊មត័ឲ្យផចញ្្សាយរបាយការណហ៍រិញ្ញវត្នុ ផៅថ ង្ៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នា២ំ០២១។ 

២.២  ស្តង់ដារ្ណទនយេយថិ្មី និងបំណកគសាយ

i) ស្តង់ដារ្ណទនយេយថិ្មី និងវិទសាធនកម្ម ដែដលធនាគារបានអន៊វត្ត

 ធនាគារបានអន៊វតតសតង់ោរគណផនយ្យ្្មី និងវិផសាធនកម្មដូចខាងផបកាមផលើកដំ្រូង ចំផពាះរបាយ 
ការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំរ្រស់ធនាគារ សបមា្រ់ការិយ្ររិផច្ទខដលចា្រ់ផ្តើម ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០៖

• និយមន័យថន Material - វិផសាធនកម្ម CIAS 1 និង CIAS 8

• ខកសបមួលនិយមន័យពាក្យរ្រស់គណផនយ្យសបមា្រ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 

 វិផសាធនកម្មខដលបានច៊ះ្រញ្ជីខាងផលើ មិនផធវែើឲ្យមាន្ល្រុះពាល់ណ្មួយផៅផលើចំនួន ខដល 
បានទទួលសាាល់ក្នុងការិយ្ររិផច្ទម៊ន និងមិនរំេឹងថាមាន្ល្រុះពាល់ជាសារវនតសបមា្រ់ការិយ្ររិផច្ទ 
ផនះ និងការិយ្ររិផច្ទនាផេលអនាគត។

ii) ស្តង់ដារ្ណទនយេយថិ្មី និងបំណកគសាយ ដែដលធនាគារមិនទាន់បានអន៊វត្ត

 ធនាគារមិនបានអន៊វតតម៊នកាលកំណត់នូវសតង់ោរគណផនយ្យ្្មី និង្រំណកបសាយខដលបតរូវបាន 
ផចញ្្សាយរួច ្រុ៊ខនតមិនទាន់ចាំបាច់បតរូវអន៊វតត សបមា្រ់ការិយ្ររិផច្ទរាយការណ៍ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ ផទ។ ធនាគារមិនរំេឹងថាសតងោ់រទាងំផនះមាន្ល្ុរះពាល់ជាសារវនត ផលើមលូធនរ្រស់ធនាគារ  
សបមា្រ់ការិយ្ររិផច្ទរាយការណ៍ផនះ និងការិយ្ររិផច្ទរាយការណ៍ នាផេលអនាគត និងចំផពាះ 
ប្រតិ្រតតិការ នាផេលអនាគតខាងម៊ែផនះផទ។

២.៣ ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

i) រូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាល និងរូ្រិយ្រ័ណ្ណសបមា្រ់្រងាាញ

 គណនីទាំងអស់ ខដលមានផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានវាស់ខវងផោយ 
ផប្រើបបាស់រ្ូរយិ្រណ័្ណថន្ររិោកាសផសដឋកិច្ចម្បង ខដលធនាគារផធវែើប្រតិ្រតដកិារ (ផៅកាត់ថា «រ្ូរយិ្រណ័្ណ 
ផគាល»)។ ការកំណត់យកបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិកជារូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាល ផោយសារបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក 
មានឥទធិេលជាសារវនតផលើប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនះ បតរូវបាន្រងាាញជា
បបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក ខដលជារូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាល និងរូ្រិយ្រ័ណ្ណ សបមា្រ់្រងាាញរ្រស់ធនាគារ។

ii) ប្រតិ្រតដិការ និងសមត៊ល្យ

 ប្រតិ្រតិតការជារូ្រិយ្រ័ណ្ណផ្្េងៗ បតរូវបានកត់បតា្រតនូរផៅជារូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាល ផោយផប្រើអបតា្រតនូរ 
បបាក់នាកាល្ររិផច្ទថនប្រតិ្រតតិការផនាះ។ ចំផណញ និងខាតេីការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ ខដល្រណ្តាលមក
េីការទូទាត់តាមប្រតិ្រតិតការខ្រ្រផនះ និងេីការ្រតនូរបទេ្យសកម្ម និង្រំណុលរូ្រិយវត្នុនានា ខដលកំណត ់
ជារូ្រិយ្រ័ណ្ណផ្្េងៗ ផប�េីបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក តាមអបតា្រតនូរបបាក់នាដំណ្ច់ឆ្នាំ បតរូវបានទទួលសាាល ់
ក្នុងរបាយការណ៍ចំផណញ-ខាត។
 

iii) ការ្រងាាញជាបបាក់ផរៀល

 អន៊ផលាមតាមច្បា្រ់សតីេីគណផនយ្យ និងសវនកម្ម របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវ្រងាាញជាបបាក់
ផរៀល។ របាយការណ៍ចំផណញ-ខាត និងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់ 
បតរូវបាន្រតនូរផៅជាបបាក់ផរៀល ផោយផប្រើអបតា្រតនូរបបាក់ជាមធ្យមក្នុងឆ្នាំ។ បទេ្យសកម្ម និង្រំណុល ខដល 
បាន្រងាាញក្នុងរបាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុនីមួយៗ និងមូលធនភាគទ៊និក បតរូវបាន្រតនូរតាមអបតា 
្រតនូរបបាក់ថ្ងៃ្រិទ្រញ្ជី នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណទាំងអស់ ខដលផកើតមក
េីការ្រតនូរមូលធនភាគទ៊និក បតរូវបានទទួលសាាល់�ាល់ក្នុងមូលធន ផហើយរាល់លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រិយ 
្រ័ណ្ណទាំងអស់ផ្្េងៗផទៀត បតរូវបានទទួលសាាល់ផៅក្នុងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ។

 ធនាគារបានផប្រើអបតា្រតនូរបបាក់្លែនូវការ ខដល្្េេវែ្្សាយផោយធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា។ គិតបតឹម 
កាល្ររិផច្ទរាយការណ៍ អបតា្រតនូរបបាក់មធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ១ ដ៊លាលារអាផមរិក ផស្មើនឹង ៤.០៧៧ ផរៀល  
(២០១៩ ៖ ១ ដ៊លាលារអាផមរិក ផស្មើនឹង ៤.០៥២ ផរៀល) ផហើយអបតា្រតនូរបបាក់្រិទ្រញ្ជីគឺ ១ ដ៊លាលារ 
អាផមរិក ផស្មើនឹង ៤.០៤៥ ផរៀល (២០១៩ ៖ ១ ដ៊លាលារអាផមរិក ផស្មើនឹង ៤.០៧៥ ផរៀល)។

 ផគាលការណ៍គណផនយ្យសំខាន់ៗ ខដលបានផប្រើបបាស់ក្នុងការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនះ  
បតរូវបាន្រងាាញខាងផបកាម។ ផគាលការណ៍ទាំងផនះ បតរូវបានអន៊វតតោ៉ាងមានសង្គតិភាេបគ្់រឆ្នាំ ខដល 
បានោក់្រងាាញទាំងអស់ ផលើកខលងខតមានការ្រញ្ជាាក់ផ្្េងេីផនះ។

២.១  មូលដា្េនននការទរៀបចំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 របាយការណហិ៍រញ្ញវត្នុបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើងផោយអន៊ផលាមផៅតាម សតងោ់ររបាយការណទ៍ាកទ់ង 
នងឹហរិញ្ញវត្នុអនតរជាតិ ថនកម្នុជា (CIFRS) ខដលខ អ្កទំាងបសង៊ ផៅតាមសតងោ់រទាងំអស់ ខដលបានផចញ 
្្សាយផោយបក៊មប្រឹក្សា សតង់ោរគណផនយ្យអនតរជាតិ រួមទាំង្រំណកបសាយ និងវិផសាធនកម្មផ្្េងៗ 
ខដលអាចផកើតមានក្នុងកាលៈផទសៈណ្មួយ ចំផពាះសតង់ោរនីមួយៗ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានផរៀ្រចំតាមវិធីសាស្ត្រសតថ្លែផដើម។

 ការផរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ខដលបស្រផៅតាម CIFRS តបមរូវឲ្យផប្រើបបាស់ការបា៉ាន់សាះន 
គណផនយ្យជាក់លាក់សំខាន់ៗ។ ផហើយវាក៏តបមរូវឲ្យគណៈបគ្រ់បគងផធវែើការវិនិច្័យ ផៅក្នុងដំផណើរការ 
ថនការអន៊វតតផគាលការណ៍គណផនយ្យផនះ្ងខដរ។ ខ្្កខដលទាក់ទងនឹងការវិនិច្័យ ឬភាេស្មនុគសាះញ 
ក្នុងកបមិតែ្ស់ ឬខ្្កខដលការសន្មត និងការបា៉ាន់សាះនមានលកុណៈជាសារវនដ ចំផពាះរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានលាតបតោងផៅក្នុងកំណត់សមាាល់ ៣ ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុជាភាសាអង់ផគលែស បតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើងផចញេី របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
ជាភាសាខែ្មរ។ ក្នុងករណីមិនមានសង្គតិភាេ ឬមានភាេែ៊សគានាក្នុងការ្រកបសាយ រវាងភាសាទាំងេីរ 
ផនាះបតរូវយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ជាភាសាខែ្មរជាផគាល។

១.  ព័ត៌រានទូទៅ

២.  ទសចក្តីសទង្បទគាលការណ៍្ណទនយេយសំខាន់ៗ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 94 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
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២.៤ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូល

 ក្នុងការោក់្រងាាញរបាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់ សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល រួមមាន
 សាច់បបាក់ក្នុងថដ បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់មិនជា្រ់កបមិត ផៅធនាគារកណ្តាល និងធនាគារផ្្េងៗ
 និងការវិនិផោគសាច់បបាក់ងាយបសួលរយៈផេលែលែី ខដលមានរយៈផេលកំណត់្រីខែ ឬតិចជាង្រីខែ
 ខដលធនាគារអាចមានលទធភាេផេញផលញក្នុងការដកសាច់បបាក់ ក្នុងផគាល្រំណងផៅផេលចាំបាច់ 
និងមានហានិភ័យ្រខបម្របមួលតថមលែតិចតួច។ 

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល និងធនាគារផ្្េងៗ បតរូវបានកត់បតាតាមថ្លែ 
ផដើមដករំលស់ ផៅក្នុងរបាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ។ ឥណទានវិបារូ្រន៍ បតរូវបានោក់្រងាាញ 
ជា្រំណុលផៅក្នុងរបាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ។

២.៥ គទពេយសកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

(ក)  ចំណាត់ថ្េក់

 ធនាគារខ្រងខចកបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ែលែលួន ជាបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុវាស់ខវង តាមថ្លែផដើម
ដករំលស់ ខដលក្នុងផនាះ រួមមាន សាច់បបាក់ក្នុងថដ បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល 
និងធនាគារផ្្េងៗ ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ និងបទេ្យសកម្មផ្្េងៗ។

 ការផធវែើចំណ្តថ់ានាកផ់នះ គអឺាបសយ័ផៅតាមគរំអូាជីវកម្មរ្រស់ធនាគារ ក្នុងការបគ្់របគងបទេ្យសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុ និងលកុែណឌក្នុងកិច្សន្យាថនលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ។

 ធនាគារបានផធវែើចំណ្ត់ថានាក់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ែលែលួន តាមថ្លែផដើមដករំលស់ខតក្នុងករណី
ខដលបស្រតាមលកុណៈវិនិច្័យដូចខាងផបកាម្រុ៊ផណ្ះះ៖

•  បទេ្យសកម្មខដលបតរូវបានកាន់កា្រ់ក្នុងគំរូអាជីវកម្ម ខដលមានផគាល្រំណងផដើម្បីប្រមូលលំហូរ
សាច់បបាក់ក្នុងកិច្សន្យា និង

•  លកុែណឌក្នុងកិច្សន្យាខដលនាំឲ្យមានកាល្ររិផច្ទជាក់លាក់នានា ចំផពាះលំហូរសាច់បបាក់ ខដល 
ជាការទូទាត់បបាក់ផដើម និងការបបាក់ទាំងបស៊ង ផៅផលើចំនួនបបាក់ផដើមខដលផៅមិនទាន់ទូទាត់។

(ខ) ការទទួលសាាេល់ និងការ�ប់ទទួលសាាេល់

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានទទួលសាាល ់ ផៅផេលខដលធនាគារកាលាយជាភាគមីយួ ក្នុងកិច្សន្យា 
ថនឧ្រករណ៍ណ្មួយ។ ការទិញ និងការលក់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុតាមមផធ្យាបាយធម្មតា បតរូវបាន 
ទទួលសាាល់នាកាល្ររិផច្ទជួញដូរ ជាកាល្ររិផច្ទខដលធនាគារផធវែើការទិញ ឬលក់បទេ្យសកម្ម។ 

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានឈ្រ់ទទួលសាាល់ ផៅផេលខដលសិទធិក្នុងការទទួលលំហូរសាច់ 
បបាក់េីបទេ្យសកម្មផនាះបានហួសកាលកំណត់ ឬបតរូវបានផ្ះរ ផហើយធនាគារបានផ្ះរនូវរាល់ហានិភ័យ 
ជាសារវនត និង្លកម្មសិទធិទាំងអស់។ ចំផណញ ឬខាតេីការឈ្រ់ទទួលសាាល់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
ខដលបតរូវបានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ បតរូវបានទទួលសាាល់ ផៅក្នុងចំផណញ-ខាត ផៅផេល 
ខដលបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានផគឈ្រ់ទទួលសាាល់។ 

(្)  ការវាស់ដែវង

 នាផេលទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូង ធនាគារវាស់ខវងបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុតាមតថមលែសមបស្រ ្រូក្រខន្ម 
ជាមយួនងឹចំណ្យប្រតិ្រតតកិារផ្្េងៗ ខដលបានចំណ្យ�ាល ់ក្នុងការទិញបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ក្នុង 
ករណខីដលបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុមិនបតរូវបានវាស់ខវងតាមតថមលែសមបស្រ ក្នុងចំផណញ-ខាត («FVPL»)។  
ចណំ្យប្រតិ្រតតកិារថនបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលបតរូវបានកត់បតាតាម FVPL បតរូវបានកត់បតាជាចណំ្យ 
ក្នុងចំផណញ-ខាត។ ្រនាា្រ់េីការទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូងភាលាម សំវិធានធនសបមា្រ់ការ្យច៊ះតថមលែ 
ឥណទានរំេឹងទ៊ក («ECL») បតរូវបានទទួលសាាលស់បមា្់របទេ្យសកម្ម ខដលបតរូវបានវាស់ខវងតាមថ ល្ែផដើម 
ដករំលស់ ខដលផធវែើឲ្យមានការខាតតាមគណផនយ្យមួយ ខដលបតរូវបានទទួលសាាល់ក្នុងចំផណញ-ខាត 
ផៅផេលបទេ្យសកម្មមួយបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង្្មី។

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលមានផដរីផវទីវ   បតរូវបានផគគិតផៅផលើចំនួនរ្រស់វាទាំងបស៊ង   ផៅផេល 
ផធវែើការកំណត់លំហូរសាច់បបាក់រ្រស់វាសបមា្រ់ការទូទាត់បបាក់ផដើម និងការបបាក់ទាំងបស៊ង។

ឧ្រករណ៍្រំណុល

 ការវាសខ់វងឧ្រករណ៍្រណុំល គអឺាបសយ័ផៅផលើគរំអូាជវីកម្មរ្រស់ធនាគារ ក្នុងការបគ្់របគងបទេ្យ 
សកម្ម និងលកុណៈថនលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់បទេ្យសកម្មផនាះ។ ធនាគារផធវែើចំណ្ត់ថានាក់ឧ្រករណ៍
្រំណុលរ្រស់ែលែលួនជាបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលបានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់។

 ថ្លែផដើមដករំលស់៖ បទេ្យសកម្មខដលបតរូវបានកាន់កា្រ់ សបមា្រ់ការប្រមូលលំហូរសាច់បបាក់ក្នុង
កិច្សន្យា ខដលលំហូរសាច់បបាក់ផនាះគឺជាការទូទាត់បបាក់ផដើម និងការបបាក់ទាំងបស៊ង (SPPI) បតរូវ
បានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់។ តថមលែផោងថនបទេ្យសកម្មទាំងផនះ បតរូវបានខកតបមរូវផៅតាម
សំវិធានធនការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក ខដលបានទទួលសាាល់។ ចំណូលការបបាក់ ខដលបាន 
េីបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុទាំងផនះ បតរូវបានោក់្រញ្នូលផៅក្នុងចំណូលការបបាក់ ផោយផប្រើវិធីសាស្ត្រសត
អបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេ។

 ចំផពាះឥណទាន្តល់ឲ្យ្រ៊គ្គលិកសបមា្រ់ទិញ្ះះ ខដលមានអបតាការបបាក់ទា្រជាងអបតាទី្្សារ  
បតរូវបានទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូងតាមតថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនការទូទាត់សាច់បបាក់នាផេលអនាគត និងផធវែើ 
អ្្របហារ តាមអបតាការបបាក់ផលើទី្ ស្ារថនឥណទានប្រហាក់ប្រខហលគានា។ ចនំនួលផមអ�ងរវាងសាច់បបាក ់
បាន្រង់ និងតថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនសាច់បបាក់បតរូវទទួលក្នុងផេលអនាគត បតរូវបានទទួលសាាល់ជា្រ៊ផរប្រទាន 
អត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិក ក្នុងែះង់បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ។

(ឃ) ការទធីើចំណាត់ថ្េក់គទពេយសកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុទ�ើងវិញ

 ធនាគារផធវែើចំណ្ត់ថានាក់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ�ើងវិញ ផៅផេលខដលគំរូអាជីវកម្ម សបមា្រ់ការ 
បគ្រ់បគងបទេ្យសកម្មរ្រស់ែលែលួនមានការខប្រប្រួល។

(ង)  ការថិយច៊ះតនមលៃ 

 ធនាគារវាយតថមលែការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក («ECL») តាមមូលោានរំេឹងផមើលផៅថ្ងៃអនាគត  
ខដលទាក់ទងជាមួយនងឹឧ្រករណ៍្រណុំលរ្រសែ់លែលួន ខដលវាសខ់វងតាមថ ល្ែផដើមដករំលស់ បេមទំាងហានិភយ័ 
ខដលផកើតេីកិច្សន្យា្តល់ឥណទាន (រួមទាំង ឥណទានវិបារូ្រន៍ និងហាាស៊ីលីធី ខដលអាចផប្រើបបាស់
ផ�ើងវិញ) និងកិច្សន្យាធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុ។ ធនាគារទទួលសាាល់សំវិធានធន សបមា្រ់ការខាត្រង ់
ចំផពាះការខាតប្រផភទផនះ នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ ការវាស់ខវង ECL ្លែនុះ្រញ្ជាះំងេី៖

•  ចំនួនលផមអ�ង និងចំនួនខដលបាន្លែឹងប្ររូបា្រ ខដលបតរូវបានកំណត់ផោយផធវែើការវាយតថមលែ ផលើ
លទធភាេខដលអាចផកើតផ�ើងមួយចំនួន

• ផេលផវលាថនតថមលែទឹកបបាក់ និង

•  េ័ត៌មានខដលមានភាេសមផហត៊្ល និងមានការគាំបទ ខដលអាចរកបានផោយេ៊ំចាំបាច់មាន 
ការចំណ្យ និងការែំប្រឹងខប្រងផលើសល្់រ នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍ អំេីបេឹតតិការណ៍នាផេល 
អតីតកាល ផេល្រច្នុ្រ្បន្ និងការេ្យាករអំេីលកុែណឌ នាផេលអនាគត

 

 ធនាគារបានអន៊វតតវិធីសាស្ត្រសត្រីដំណ្ក់កាល ចំផពាះការវាស់ខវងការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក សបមា្រ់ 
ប្រផភទដូចខាងផបកាម៖

• ឧ្រករណ៍្រំណុលខដលវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ និង

•  កិច្សន្យា្តល់ឥណទាន (រួមទាំងឥណទានវិបារូ្រន៍ ខដលមិនទាន់បានដកបបាក់ និងហាាស៊ីលធ ី
អាចផប្រើបបាស់ផ�ើងវិញ) និងកិច្សន្យាធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 អន៊វតតវិធីសាស្ត្រសត្ីរដំណ្ក់កាល ខ្អកផៅផលើ្រខបម្របមួលហានិភ័យឥណទាន ចា្់រតាំងេីការ
ទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូង៖

(i) ដំណ្ក់កាលទី ១ ៖ ECL ១២ខែ
 ដំណ្ក់កាលទី១ រួម្រញ្នូលនូវបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលមិនមានកំផណើនហានិភ័យឥណទាន 
គរួឲ្យកត់សមាាល ់ចា្រត់ាងំេីការកត់បតាផលើកដ្ំរងូ ឬមានហានិភយ័ឥណទានកបមិតទា្រនាកាល្ររិផច្ទ 
រាយការណ៍។ ECL១២ខែ បតរូវបានកត់បតា ផហើយចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនា តាមចំនួនតថមលែ
ផោងដ៊លរ្រស់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ។

(ii) ដំណ្ក់កាលទី ២ ៖ ECL ផេញមួយអាយ៊កាល – មិនមានការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន
 ដំណ្ក់កាលទី ២ រួមមានបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានកំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនត  
ចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូង (ផលើកខលងខតវាមានហានិភ័យឥណទានទា្រ នាកាល្ររិផច្ទរាយ 
ការណ៍) ្រុ៊ខនតមិនមានភ័សតនុតាងជាក់ខសតង្រងាាញេីការ្យច៊ះតថមលែ។ ECL ផេញមួយអាយ៊កាលបតរូវបាន 
កត់បតា ផហើយចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនាតាមចំនួនតថមលែផោងដ៊លរ្រស់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ។

(iii) ដំណ្ក់កាលទី ៣ ៖ ECL ផេញមួយអាយ៊កាល – មានការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន
 ដំណ្ក់កាលទី ៣ រួមមានបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានភ័សតនុតាងជាក់ខសតង្រងាាញេីការ្យ
ច៊ះតថមលែ នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ ECL ផេញមួយអាយ៊កាលបតរូវបានកត់បតា ផហើយចំណូលការ 
បបាក់បតរូវបានគណនាតាមចំនួនតថមលែផោងដ៊លរ្រស់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ។
 

២.៦ បំណុលហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានកត់បតា ផៅផេលខដលធនាគារកាលាយជាភាគីមួយ ផៅក្នុងកិច្សន្យាថន 
ឧ្រករណ៍ណ្មួយ។ ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារួមមាន បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ បបាក់្រផញ្ញើរ្រស ់
អតិ្ិជន បបាក់កម្ី អន៊្រំណុលនិង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ។

 ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូង តាមតថមលែសមបស្រដកចំណ្យប្រតិ្រតតិការ  
ចំផពាះ្រំណុលប្រតិ្រតតិការទាំងអស់ ខដលមិនវាស់ខវងតាមតថមលែសមបស្រ ក្នុងចំផណញ-ខាត។

 ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុខដលមិនបតរូវបានចាត់ថានាក់ តាមតថមលែសមបស្រ ក្នុងចំផណញ-ខាត បតរូវបាន
វាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់។ ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុខដលបតរូវបានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ មាន
ដូចជា បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន បបាក់កម្ី អន៊្រំណុល និង្រំណុលផ្្េងៗ។

 ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានផគឈ្រ់ទទួលសាាល់ ផៅផេលខដលវាបតរូវបាន្រងវែិលអស់ ឬផ្រើមិន 
ដូផចានាះផទ វាបតរូវបានបេមផបេៀងឲ្យ្រញ្ឈ្រ់ការសងបបាក់តផៅផទៀត។

២.៧ កិចចេសនេយាផ្ត្តល់ឥណទាន និងកិចចេសនេយាធានាដែផ្តនកហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 កិច្សន្យា្តល់ឥណទាន (រួមមានឥណទានវិបារូ្រន៍ ខដលមិនទាន់បានដកបបាក់ និងហាាស៊ីលីធ ី
អាចផប្រើបបាស់ផ�ើងវិញ) ខដលធនាគារបាន្តល់ បតរូវបានវាស់ខវងតាមចំនួនសំវិធានធនបាត់្រង់។ 
ធនាគារមិនបាន្តល់កិច្សន្យា្តល់ឥណទានណ្មួយ ខដលមានអបតាការបបាក់ទា្រជាងអបតាទី្្សារ 
ផទ ឬកិច្សន្យាខដលអាចបតរូវបានទូទាត់ជាសាច់បបាក់ស៊ទធ ឬតាមរយៈការ្តល់ ឬការផចញឧ្រករណ៍
ហិរញ្ញវត្នុផ្្េងផទៀតផទ។

 ចំផពាះកិច្សន្យា្តល់ឥណទាន (រួមមានឥណទានវិបារូ្រន៍ ខដលមិនទាន់បានដកបបាក់ និង 
ហាាស៊លីីធី ខដលអាចផប្រើបបាស់ផ�ើងវិញ) ការខាតឥណទានរំេឹងទ៊កបតរូវបានទទលួសាាលជ់ាសវិំធានធន 
(ខដលបតរូវបានោក់្រងាាញក្នុង្រំណុលផ្្េងៗ)។ ផទាះជាោ៉ាងណ្ក៏ផោយ ចំផពាះកិច្សន្យាខដលរួម 
្រញ្នូលទាំងឥណទាន និងកិច្សន្យាខដលមិនទាន់ដកបបាក់ ផហើយខដលធនាគារមិនអាចកំណត់ការ
ខាតឥណទានរំេឹងទ៊កោច់ផោយខ�ក ចំផពាះកិច្សន្យាឥណទានខដលមិនទាន់ដកបបាក់ បតរូវបាន 
ទទួលសាាល់រួមគានា ក្នុងសំវិធានធនឥណទានបាត់្រង់។ ក្នុងករណីខដលការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ករួម 
្រញ្នូលគានា ផលើសេីចំនួនតថមលែផោងដ៊លរ្រស់ឥណទាន ផនាះការខាតឥណទានរំេឹងទ៊កបតរូវបាន 
ទទួលសាាល់ជាសំវិធានធន។

 កិច្សន្យាធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុ គឺជាកិច្សន្យាទាំងឡាយណ្ ខដលតបមរូវឲ្យអ្កផចញ្្សាយការ 
ធានា ផធវែើការទូទាត់ជាក់លាក់មួយ ផដើម្បី្តល់សំណងផៅអ្កកាន់កា្រ់ ចំផពាះការខាត្រង់ខដលផកើតមាន 
ផ�ើង ផោយសារកូន្ំរណុល ណ្មួយមិនបានសង្រំណុលផៅផេលដល់ថ្ងៃកំណត់ ផោយអន៊ផលាម 
ផៅតាមលកុែណឌថនឧ្រករណ៍្រំណុលផនាះ។ ការធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុប្រផភទផនះ គឺបតរូវបាន្តល់ឲ្យ 
ធនាគារ បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ និងអង្គភាេផ្្េងៗ ជំនួសបគឹះសាថានទាំងផនះ ផដើម្បីធានាផលើឥណទាន 
ឥណទានវិបារូ្រន៍ និងហាាស៊ីលីធីធនាគារផ្្េងៗ។
 

 ការធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូង ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ តាមតថមលែ 
សមបស្រ នាកាល្ររិផច្ទ្តល់ការធានាផនាះ។ ការធានាបតរូវបានបេមផបេៀងតាមលកុែណឌស្ម័បគចិតត 
ផស្មើភាេគានា ផហើយតថមលែ្រ៊េវែលាភខដលបានបេមផបេៀង មានចំនួនប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែថនកាតេវែកិច ្
ក្នុងការធានា។ ្រ៊េវែលាភខដលបតរូវទទួលនាផេលអនាគតមិនបតរូវបានទទួលសាាល់ផទ។ ្រនាា្រ់មកកិច ្
សន្យាធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានវាស់ខវងតាមចំនួនណ្មួយ ខដលែ្ស់ជាងផគ រវាងចំនួនខដលបតរូវ 
បានកំណត់ផោយខ្អកផៅតាមគំរូការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក ផបកាម CIFRS 9 សតីេី «ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ»  

និងចំនួន ខដលបតរូវបានទទួលសាាល់ផលើកដំ្រូងដកនឹងចំនួនបបាក់ចំណូល្រង្គរ ខដលបតរូវបានទទួល 
សាាល់ផោយខ្អកផៅតាមផគាលការណ៍រ្រស់ CIFRS 15 សតីេី «បបាក់ចំណូលេីកិច្សន្យាជាមួយ 
អតិ្ិជន» ផៅតាមការសមបស្រ។ 

 ការបា៉ាន់សាះនបតរូវបានកំណត់ផោយខ្អកផៅតាម្រទេិផសាធន៍ ថនប្រតិ្រតតិការប្រហាក់ប្រខហលគានា  
និងប្រវតតិថនការខាត្រង់ក្នុងបគាកនលែងមក និង្រូក្រខន្មជាមួយនឹងការវិនិច្័យរ្រស់គណៈបគ្រ់បគង។     
ចំណូលកថបមផសាយហ៊៊យខដលរកបាន បតរូវបានទទួលសាាល់តាមមូលោានផ្រ អាបស័យផៅតាមអាយ៊ 
កាលថនការធានាផនាះ។

 កំផណើន្រំណុលខដលពាក់េ័នធនឹងការធានា បតរូវបានរាយការណ៍ផៅក្នុងចំផណញ-ខាត ក្នុងែះង ់
ចំណ្យប្រតិ្រតតិការ។

២.៨ ការកាត់កងឧបករណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានកាត់កង ផហើយចំនួនទឹកបបាក់ស៊ទធ្រនាា្រ់េ ី
កាត់កងបតរូវបានរាយការណ៍ផៅក្នុងរបាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ ផៅផេលខដលធនាគារមានសិទធិតាម 
្លែនូវច្បា្រ់ក្នុងការកាត់កងចំនួនទឹកបបាក់ខដលបានទទួលសាាល់ ផហើយធនាគារមាន្រំណងនឹងទូទាតត់ាម 
មូលោានចំនួនទឹកបបាក់ស៊ទធ ឬមាន្រំណងកត់បតាបទេ្យសកម្ម និងទូទាត់្រំណុលក្នុងផេលដំណ្លគានា។

២.៩ គទពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្េរ

 បទេ្យសម្បតដិ និង្ររិកាខារបតរូវបានកត់បតាតាមថ្លែផដើមដករំលស់្រង្គរ និងការខាត្រង់ខដល្រណ្តាល 
មកេីការ្យច៊ះតថមលែ។ ថ្លែផដើមរួមមានចំណ្យ�ាល់ផ្្េងៗ ខដលបានចំណ្យក្នុងការទិញបទេ្យផនាះ។

 ចំណ្យ្រនត្រនាា្រ់ផ្្េងៗ បតរូវបានកត់បតា្រញ្នូលផៅក្នុងតថមលែផោងថនបទេ្យផនាះ ឬបតរូវបាន 
ទទួលសាាល់ជាបទេ្យោច់ផោយខ�កតាមការសមបស្រ ខតផៅផេលខដលមានភាេបបាកដថា្ល 
ប្រផោជន៍ផសដឋកិច្នាផេលអនាគតថនបទេ្យផនាះនឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ ផហើយថ្លែផដើមថនបទេ្យ 
ផនាះអាចបតរូវបានវាស់ខវងគួរឲ្យផជឿជាក់បានខត្រុ៊ផណ្ះះ។ រាល់ចំណ្យផលើការជួសជ៊ល និងការខ្ទា ំ
ផ្្េងៗផទៀតទាំងអស់ បតរូវបានកត់បតាជា្រនះនុកផៅក្នុងចំផណញ-ខាត ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុខដលប្រតិ្រតតិការ 
ផនាះផកើតផ�ើង។

 ការងារកំេ៊ងដំផណើរការមិនបតរូវបានដករំលស់ផទ។ ការដករំលស់ផលើបទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ បតរូវ 
បានកត់បតាជា្រនះនុក ក្នុងចំផណញ-ខាត តាមមូលោានផ្រ អាបស័យផៅតាមអាយ៊កាលផប្រើបបាស់
បា៉ាន់សាះនរ្រស់បទេ្យសកម្មនីមួយៗ និងផៅតាមអបតាប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងផបកាម៖

អគតារំលស់

ការខកលមអផលើបទេ្យជួល ២០% ឬ ្ិរផវលាថនកិច្សន្យាជួល 
ប្រសិនផ្រើវាែលែីជាង

្ររិកាខារការិោល័យ ១០% ផៅ ២០%

្ររិកាខារក៊ំេ្យនូទ័រ ២០% ផៅ ៣៣%

ោនយនត                 ២០%

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 96 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ការដករំលស់ ផលើការងារកំេ៊ងដំផណើរការ ចា្រ់ផ្តើមផ�ើងផៅផេលខដលបទេ្យសកម្មមានភាេរួច 
រាល់សបមា្រ់ការផប្រើបបាស់។ អាយ៊កាលផប្រើបបាស់រ្រស់បទេ្យសកម្មបតរូវបានបតួតេិនិត្យ និងខកតបមរូវ
តាមការសមបស្រនា ដំណ្ច់កាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។

 ប្រសិនផ្រើតថមលែផោងថនបទេ្យសកម្មណ្មួយ ផលើសេីតថមលែខដលអាចបសង់មកវិញបាន វាបតរូវ 
បានកត់បតា្រន្យឲ្យផៅបតឹមតថមលែបា៉ាន់សាះន ខដលអាចបសង់មកវិញបាន។

ចំផណញ និងខាតេីការលក់បទេ្យសម្បតដិ និង្ររិកាខារ បតរូវបានកំណត់ផោយផធវែើការផប្រៀ្រផធៀ្រសាច ់
បបាក់បានេីការលក់ និងតថមលែផោង ផហើយបតរូវបានទទួលសាាល់ផៅក្នុងចំផណញ-ខាត។

២.១០ គទពេយសកម្មអរូបី

 បទេ្យសកម្មអរូ្រីខដលរួមមានអាជាញា្រ័ណ្ណកម្មវិធីក៊ំេ្យនូទ័រខដលបានទិញ  និងចំណ្យពាក់េ័នធផ្្េងៗ  
បតរូវបានរាយការណ៍តាមថ្លែផដើមដករំលស់្រង្គរ និងការខាតខដល្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែ។ អាជាញា 
្រ័ណ្ណកម្មវិធីក៊ំេ្យនូទ័រខដលបានទិញ បតរូវបានផធវែើមូលធនកម្មតាមមូលោានថ្លែផដើម ខដលបានផកើតផ�ើង  
ក្នុងការទិញកម្មវិធីជាក់លាក់ផនាះមកផប្រើបបាស់។ ថ្លែផដើមបតរូវបានដករំលស់ក្នុងរយៈផេល្រីឆ្នាំ តាម 
វិធីសាស្ត្រសតរំលស់ផ្រ ផលើកខលងខតអាជាញា្រ័ណ្ណសបមា្រ់កម្មវិធីធនាគារ ខដលមានអាយ៊កាលផប្រើបបាស់
ដ្រ់ឆ្នាំ។

 ការងារកំេ៊ងដំផណើរការមិនបតរូវបានដករំលស់ផទ។ ចំណ្យនានាពាក់េ័នធនឹងការខ្រក្សាបទេ្យ 
សកម្មអរូ្រី បតរូវបានទទួលសាាល់ជាចំណ្យ ផៅផេលខដលប្រតិ្រតតិការផនាះបានផកើតផ�ើង។

២.១១ ការថិយច៊ះតនមលៃននគទពេយសកម្មមិនដែមនហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 បទេ្យសកម្មទាំងឡាយណ្ ខដលមានអាយ៊កាលផប្រើបបាស់មិនកំណត់ មិនបតរូវបានដករំលស់ផទ 
និងបតរូវបានបតួតេិនិត្យប្រចាំឆ្នាំរកការ្យច៊ះតថមលែរ្រស់វា ផៅផេលខដលមានបេឹតិតការណ៍ ឬការ�លាស់ 
្រតនូរកាលៈផទសៈណ្មួយចងអនុល្រងាាញថាតថមលែផោងរ្រស់វា នឹងមិនអាចបសង់មកវិញបាន។ ការខាត 
្រង់្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែ បតរូវបានទទួលសាាល់តាមចំនួនលផមអ�ងរវាងតថមលែផោងថនបទេ្យផនាះ  
ផធៀ្រជាមួយតថមលែខដលអាចបសង់មកវិញបាន។ តថមលែខដលអាចបសង់មកវិញបាន គឺជាតថមលែមួយណ្ខដល 
ែ្ស់ជាងផគ រវាងតថមលែសមបស្រថនបទេ្យផនាះ ដកចំណ្យក្នុងការលក់ចញ និងតថមលែផៅផប្រើបបាស់។ 
ក្នុងការបា៉ាន់សាះនរកការ្យច៊ះតថមលែ បទេ្យសកម្មបតរូវបានោក់ជាបក៊មតូចៗ្រំ្៊ត ខដលផគអាចកំណត ់
លំហូរសាច់បបាក់រ្រស់វាោច់ផោយខ�កេីគានា្ ខដលវាមានឯករាជ្យទាំងបស៊ងេីលំហូរសាច់បបាក ់
ចូលរ្រស់បទេ្យសកម្ម ឬបក៊មបទេ្យសកម្មដថទ (បក៊ម្រផងកើតសាច់បបាក់)។ បទេ្យសកម្មមិនខមនហិរញ្ញវត្នុ 
ខដលមានការ្យច៊ះតថមលែ បតរូវបានបតួតេិនិត្យរកផមើលលទធភាេ ក្នុងការកតប់តាការ្យច៊ះតថមលែបត�្់រ 
ផៅវិញ ផៅផរៀងរាល់ដំណ្ច់ការិយ្ររិផច្ទរាយការណ៍នីមួយៗ។
 

 ការខាតខដល្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែ បតរូវបានកត់បតាជា្រនះនុកក្នុងចំផណញ-ខាតក្នុងការិយ 
្ររិផច្ទខដលប្រតិ្រតតិការផនាះបានផកើតផ�ើង។ ការកត់បតាបតល្រ់មកវិញថនការខាតខដល្រណ្តាលមក 
េីការ្យច៊ះតថមលែ បតរូវបានកត់បតាក្នុងចំផណញ-ខាតផៅតាមចំនួនតថមលែផោងថនបទេ្យសកម្មផនាះ ខដល 
មិនផលើសតថមលែផោងខដលបានកំណត់ កាត់កងជាមួយនឹងរំលស់ ប្រសិនផ្រើមិនបានទទួលសាាល់ការ
ខាតខដល្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែ។

២.១២ ភតិសនេយា 

ធនាគារជាភាគីអ្កជួល

 ផៅផេលចា្រ់ផ្តើមកិច្សន្យា ធនាគារវាយតថមលែថាផតើកិច្សន្យាផនាះ ឬែលែឹមសាររ្រស់វាជាភត ិ
សន្យាខដរឬផទ។ កិច្សន្យាមួយ ឬ ែលែឹមសារថនកិច្សន្យាមួយបតរូវបានចាត់ទ៊កថាជាភតិសន្យា ប្រសិនផ្រើ 
កិច្សន្យាផនាះ្តល់សិទធិ ក្នុងការបគ្រ់បគងការផប្រើបបាស់បទេ្យសកម្ម ខដលបតរូវបានកំណត់មួយ ក្នុង 
រយៈផេលណ្មួយ ជា្្នូរនឹងការ្រង់បបាក់។

 កិច្សន្យាអាចមានទាំងធាត៊ភតិសន្យា និងធាត៊មិនខមនភតិសន្យា។ ធនាគារបានខ្រងខចកសាច ់
បបាក់ក្នុង កិច្សន្យាជាធាត៊ភតិសន្យា និងធាត៊មិនខមនភតិសន្យា អាបស័យផលើថ្លែឈ្លួលខដលពាក់េ័នធ
រ្រស់វា។

 លកុែណឌក្នុងភតិសន្យាបតរូវបានចរចាផ�ើងវិញ តាមមូលោានោចផ់ោយខ�ក នងិមានលកុែណឌ 
ែ៊សៗេីគានា។ កច្ិបេមផបេៀងភតិសន្យាមិនបាន្រណ្តាលឲ្យមានកិច្សន្យាណ្មួយ ផប�េអីត្ប្រផោជន៍ 
ខដលបានធានា ផៅក្នុងបទេ្យសកម្មភតិសន្យា ខដលបតរូវបានកាន់កា្រ់ផោយភាគីមាះស់ជួលផនាះផទ។ 
បទេ្យសកម្មខដលបតរូវបានជួល អាចនឹងមិនបតរូវបានផប្រើបបាស់ជាបទេ្យធានាក្នុងការែ្ីបបាក់ផទ។

 ភតិសន្យាបតរូវបានទទួលសាាល់ជាបទេ្យសកម្ម ខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ និងជា្រំណុលពាក់េ័នធ 
នាកាល្ររិផច្ទ ខដលបទេ្យសកម្មខដលបានជួល មានភាេរួចរាល់សបមា្រ់ផប្រើបបាស់។

 បទេ្យសកម្ម និង្ំរណុល ខដលផកើតេីភតិសន្យា បតរូវបានវាស់ខវងជាដំ្រងូតាមមូលោានតថមលែ្រច្នុ្្របន្។

(i)  បំណុលភតិសនេយា 

 ្ំរណុលភតសិន្យារមួ្រញ្នូលនវូតថមលែ្រច្នុ្្របន្សទ៊ធថនការទូទាតភ់តិសន្យាផ្រ (រមួទាងំការ្រង់បបាក ់
ផ្រផ្្េងៗ) ដកនឹងការផលើកទឹកចិតតផ្្េងៗ សបមា្រ់ការជួលខដលបតរូវទទួលបាន។

 ការទូទាត់ភតិសន្យាខដលបតរូវផធវែើផ�ើងផបកាមជផបមើសខដលអាចេន្យារយៈផេលបាន ប្រក្រផោយ 
ភាេសមផហត៊្ល បតរូវបានរួម្រញ្នូលផៅក្នុងការវាស់ខវង្រំណុល។

 ការទូទាត់ភតិសន្យាបតរូវបានផធវែើអ្រ្បហារ ផោយផប្រើអបតាជាក់ខសតងក្នុងភតិសន្យា។ ប្រសិនផ្រើ
អបតាការបបាក់មិនអាចកំណត់បានផោយភាេងាយបសួលផនាះ ខដលជាទូផៅចំផពាះករណីភតិសន្យា
ផៅក្នុងធនាគារ អបតាកំផណើន បបាក់កម្ីរ្រស់ភាគីអ្កជួលបតរូវបានផប្រើបបាស់ ផហើយវាគឺជាអបតាខដល 
ភាគីអ្កជួលនីមួយៗបតរូវចំណ្យ ផដើម្បីទទួលបានបបាក់កម្ី ខដលមានភាេចាំបាច់ ផដើម្បីទទួលបាន 
បទេ្យសកម្មខដលមានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនងឹបទេ្យសកម្ម ខដលមានសទិធផិប្រើបបាស់ ផៅក្នុង្ររិោកាស 
ផសដឋកិច្បសផដៀងគានា ជាមួយនឹងលកុែណឌ និងការធានាប្រហាក់ប្រខហលគានា។

 ផដើម្បីកំណត់អបតាកំផណើនបបាក់កម្ី ធនាគារអាចផធវែើផៅបានផោយផប្រើហិរញ្ញ្រ្បទានភាគីទី្រីខដល 
ទទួលបានេីភាគីអ្កជួលនីមួយៗ គឺជាចំណុចចា្រ់ផ្តើម ផហើយខកតបមរូវផលើការ�លាស់្រតនូរលកុែណឌ 
ហិរញ្ញ្រ្បទាន ចា្រ់តាំងេីហិរញ្ញ្រ្បទានភាគីទី្រីទទួលបាន។

 ការទូទាត់ភតិសន្យាបតរូវបានខ្រងខចករវាងបបាក់ផដើម និងចំណ្យការបបាក់។ ចំណ្យការបបាក់ 
បតរូវបានកត់បតាជា្រនះនុកក្នុងចំផណញ-ខាត ក្នុងរយៈផេលថនភតិសន្យាផនាះ ផដើម្បី្រផងកើតអបតាការបបាក ់
ផ្រតាមកាលកំណត់មួយ ផលើចំនួនសមត៊ល្យ្រំណុលខដលផៅសល់ក្នុងការិយ្ររិផច្ទនីមួយៗ។

(ii)  គទពេយសកម្មដែដលរានសិទ្ធិទគបើគបាស់

 បទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់បតរូវបានវាស់ខវងជាដំ្រូងតាមថ្លែផដើម ខដលរួមមាន៖

• ចំនួនទឹកបបាក់ថន្រំណុលភតិសន្យា ខដលបានវាស់ខវងផលើកដំ្រូង

•  ការទូទាត់ភតិសន្យាណ្មួយ ខដលបានផធវែើផ�ើងផៅកាល្ររិផច្ទចា្រ់ផ្តើម ឬម៊នកាល្ររិផច្ទចា្រ ់
ផ្តើមដកការផលើកទឹកចិតតផ្្េងៗ ខដលទទួលបានេីការជួល

• ចំណ្យ�ាល់ផលើកដំ្រូង និង

• ចំណ្យសបមា្រ់ការជួសជ៊សផ�ើងវិញ ប្រសិនផ្រើមាន

 បទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ ជាទូផៅបតរូវបានដករំលស់ តាមមូលោានរំលស់ផ្រ ផលើ 
រយៈផេលណ្មួយខដលែលែីជាងផគ រវាងអាយ៊កាលផប្រើបបាស់រ្រស់បទេ្យសកម្ម និងរយៈផេលជួល។  
ប្រសិនផ្រើធនាគារមាន្រំណងជាក់លាក់ដ៏សមផហត៊្លក្នុងការទិញ ផនាះបទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិ
ផប្រើបបាស់ផនាះបតរូវបានដករំលស់ ផលើអាយ៊កាលផប្រើបបាស់មូលោានរ្រស់បទេ្យសកម្មផនាះ។

 ្រនាា្រ់មកផទៀត បទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ បតរូវបានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ និង 
ការខាត ខដល្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែ្រង្គរ ប្រសិនផ្រើមាន។

(iii)  ការទូទាត់ភតិសនេយាទគកាមការទលើកដែលងទផ្តេសងៗ

 ការទូទាត់នានាខដលពាក់េ័នធនឹងភតិសន្យា ខដលមានរយៈផេលែលែី បតរូវបានកត់បតាក្នុងចំផណញ- 
ខាតតាមមូលោានផ្រផលើរយៈផេលថនភតិសន្យា។ ភតិសន្យាខដលមានរយៈផេលែលែី រួមមានការជួល 
ទីតាំងសបមា្រ់ទូ ATM។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

២.១៣ ពន្ធទលើគបាក់ចំណូល

 ចំណ្យេនធផលើបបាក់ចំណូល គឺជាចំនួនបបាក់េនធខដលបតរូវ្រង់ ផលើបបាក់ចំណូលជា្រ់េនធ ក្នុង 
ការិយ្ររិផច្ទ្រច្នុ្រ្បន្ ផោយខ្អកផៅតាមអបតាេនធផលើបបាក់ចំណូលខដលចូលជាធរមាន និងផធវែើ 
និយ័តកម្ម ផៅតាម្រខបម្របមួលេនធេន្យាបទេ្យសកម្ម និង្រំណុលេនធេន្យា ខដល្រណ្តាលឲ្យមាន
លផមអ�ង្រផណ្តាះអាសន្ និងការខាតេនធខដលមិនបានផប្រើបបាស់។

 ចំណ្យេនធផលើបបាក់ចំណូលក្នុងបគា បតរូវបានគណនាតាមមូលោានច្បា្រ់េនធ ខដលបានអន៊ម័ត 
រួចជាសាថាេរ ឬបតរូវបានអន៊ម័តរួចមួយខ្្កធំនាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍ ផៅក្នុងប្រផទសខដលធនាគារ
ផធវែើប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្ម និង្រផងកើតបបាក់ចំផណញជា្រ់េនធ។

 េនធេន្យាបតរូវបានកត់បតាសំវិធានធនផេញផលញ ផោយផប្រើវិធីសាស្ត្រសត្រំណុល ផលើចំនួនលផមអ�ង 
្រផណ្តាះអាសន្រវាងមូលោានេនធថនបទេ្យសកម្ម និង្រំណុល និងតថមលែផោងរ្រស់វាផៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ។ េនធេន្យាបតរូវបានកំណត់ផោយផប្រើអបតាេនធតាមច្បា្រ់េនធ ខដលបតរូវបានអន៊ម័តរួចជាសាថាេរ  
ឬបតរូវបានអន៊ម័តរួចមួយខ្្កធំ នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។

 េនធេន្យាបទេ្យសកម្មបតរូវបានទទួលសាាល់ ល៊ះបតាខតមានភាេបបាកដថានឹងមានបបាក់ចំផណញ 
ជា្រ់េនធនាផេលអនាគត សបមា្រ់យកលផមអ�ង្រផណ្តាះអាសន្មកផប្រើបបាស់។ េនធេន្យាបទេ្យសកម្ម 
បតរូវបានបតួតេិនិត្យផៅផរៀងរាល់កាល្ររិផច្ទរាយការណ៍នីមួយៗ ផហើយបតរូវបានកាត់្រន្យផៅតាម 
ចំនួន ខដលទំនងជាមិនមានបបាក់ចំផណញជា្រ់េនធបតរូវបានកត់បតា។

 េនធេន្យាបទេ្យសកម្មបតរូវបានកាត់កងជាមួយនឹង្រំណុលេនធេន្យា ប្រសិនផ្រើមានសិទិធតាម្លែនូវ 
ច្បា្រ់ ផដើម្បីកាត់កង្រំណុលេនធក្នុងឆ្នាំជាមួយនឹងេនធបទេ្យសកម្មក្នុងឆ្នាំ ផហើយប្រសិនផ្រើវាទាក់ទង 
នឹងេនធផលើបបាក់ចំណូល ខដលកំណត់ផោយអាជាញាធរេនធោរខតមួយ ផៅផលើអង្គភាេជា្រ់េនធខតមួយ។

 េនធក្នុងឆ្នាំ និងេនធេន្យាបតរូវបានទទួលសាាល់ផៅក្នុងចំផណញ-ខាត      ផលើកខលងខតវាពាក់េ័នធជាមួយ 
នឹងែះង់ផ្្េងៗ ខដលបានទទួលសាាល់�ាល់ ក្នុងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ ឬក្នុងមូលធន។ ក្នុងករណី
ផនះ េនធបតរូវបានទទួលសាាល់ក្នុងលទធ្លលមអិតផ្្េងៗ ឬបតរូវបានទទួលសាាល់�ាល់ ក្នុងមូលធន
ខដរ។

២.១៤ សំវិធានធន

 សំវិធានធនបតរូវបានទទួលសាាល់ ផៅផេលខដលមានកាតេវែកិច្តាម្លែនូវច្បា្រ់ ឬកាតេវែកិច្ប្រផោល  
ខដលជាលទធ្លថនបេឹតដិការណ៍េីអតីតកាល ផហើយវាទំនងជាអាចតបមរូវឲ្យមានការចំណ្យធនធាន 
ផដើម្បីទូទាត់កាតេវែកិច្ផនាះ ផហើយចំនួនទឹកបបាក់បតរូវបានបា៉ាន់សាះនគួរឲ្យផជឿជាក់បាន។

 ផៅផេលខដលមានកាតេវែកិច្បសផដៀងគានាផបចើន កបមិតថនលំហូរផចញផដើម្បីទូទាត់កាតេវែកិច្ផនាះ  
បតរូវបានកំណត់ផោយគិតផៅផលើចំណ្ត់ថានាក់ថនកាតេវែកិច្ទាំងមូល។ សំវិធានធនបតរូវបានទទួលសាាល់  
ផទាះ្រីជាកបមិតថនលំហូរផចញផដើម្បីទូទាត់កាតេវែកិច្ផនាះមានចំនួនតូចក៏ផោយ។

 សំវិធានធនបតរូវបានគណនាតាមតថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនចំណ្យខដលបតរូវទូទាត់កាតេវែកិច្ផនាះ ផោយ 
ផប្រើអបតាម៊ន្រង់េនធ ផដើម្បី្លែនុះ្រញ្ជាះំងការវាយតថមលែទី្្សារ្រច្នុ្រ្បន្ថនតថមលែសាច់បបាក់គិតតាមផេលផវលា   
និងហានិភ័យជាក់លាក់ផ្្េងៗថនកាតេវែកិច្ផនាះ។ ការផកើនផ�ើងថនសំវិធានធនផោយសារផេលផវលា 
ខដលបានកនលែង្៊ត បតរូវបានទទួលសាាល់ជាចំណ្យការបបាក់។
 

២.១៥ ទ៊នបគម៊ងតាមចេបាប់

 ធនាគារ និងបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានតបមរូវឲ្យគណនាសំវិធានធនតាមច្បា្រ់ អន៊ផលាមផៅ 
តាមប្រកាសផលែធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ.ក ច៊ះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសារាចរខណនាំផលែ ធ៧-
០១៨-០០១ ច៊ះថ្ងៃទី១៦ ខែក៊មភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សតីេី «ចំណ្ត់ថានាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធន 
ផលើអ៊ិមខភរមិន»។ ប្រសិនផ្រើសំវិធានធនតាមច្បា្រ់្រង្គរ មានចំនួនែ្ស់ជាងការ្យច៊ះតថមលែ្រង្គរ ខ្អក 
តាម CIFRS 9 ផនាះ «ការ្រំផេញ្រខន្ម - topping up» នឹងបតរូវបានកត់បតាជាទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្រ់ និង 
បតរូវបានោក់្រងាាញផៅក្នុងមូលធន។ ្រនាា្រ់មក ទ៊ន្របម៊ងបតរូវបានកត់បតាបត�្រ់ផៅវិញ (រហូតដល ់
សូន្យ) ប្រសិនផ្រើសំវិធានធនតាមច្បា្រ់្រង្គរមានចំនួនផស្មើគានា ឬទា្រជាងការ្យច៊ះតថមលែ្រង្គរ ខដល 
ខ្អកតាម CIFRS 9 ។ ទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្រ់បតរូវបានតមកល់ទ៊កមួយខ�ក ជាបទនា្រ់ទ៊ន ផហើយមិនអាច 
ខ្រងខចកបាន និងមិនបតរូវបានអន៊ញ្ជាាតឲ្យរួម្រញ្នូលផៅក្នុងការគណនាមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធផទ។

២.១៦ អត្គបទយាជន៍ប៊្្គលិក

i) អត្គបទយាជន៍ប៊្្គលិករយៈទពលខលៃី

 អត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិករយៈផេលែលែី បតរូវបានកត់បតា្រង្គរក្នុងឆ្នាំ ខដល្រ៊គ្គលិកបាន្រផបមើការងារ 
ឲ្យធនាគារ។

ii) អត្គបទយាជន៍ប៊្្គលិករយៈទពលដែវងទផ្តេសងៗ - ការទូទាត់គបាក់បំណាច់អតីតភាពការងរ

 ផៅខែមិ្៊នា ឆ្នាំ២០១៨ រាជរោាភិបាលកម្នុជាបានផធវែើវិផសាធនកម្មផលើច្បា្រ់សតីេីការងារ ខដល 
ខណនាំេីគផបមាង ការទូទាត់បបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ។ ្រនាា្រ់មក ផៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ជាា ឆ្នាំ 
២០១៨ ប្រកាសផលែ ៤៤៣ K.B/Br.K.Kh.L បតរូវបានផចញ្្សាយ ផោយបាន្តល់នូវផគាលការណ៍ 
ខណនាំសតីេីការអន៊វតតច្បា្រ់ផនះ។ អន៊ផលាមផៅតាមច្បា្រ់/ប្រកាសផនះ អង្គភាេនីមួយៗតបមរូវឲ្យទូទាត ់
បបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារឲ្យនិផោជិត ខដលមានកិច្សន្យាការងារមិនមានរយៈផេលកំណត់ 
ដូចខាងផបកាម៖

•  បបាក់្រំណ្ច់ការងារប្រចាំឆ្នាំ - ចូលជាធរមានក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ - ផស្មើនឹង ១៥ ថ្ងៃ ថនបបាក ់
ផ្រៀវត្េរ៍ប្រចាំខែរ្រស់្៊រគ្គលិក និងអត្ប្រផោជន៍ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗគិតជាមធ្យម ខដលបតរូវទូទាត ់
ផរៀងរាល់ ៦ ខែមតង ផៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិ្៊នា និងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ (៧.៥ ថ្ងៃ ក្នុងការទូទាត់មតងៗ)។

•  ការផ្រើករំឮកបបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ - និផោជិតមានសិទធិទទួលបានការផ្រើករំឮកបបាក ់
្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ ផស្មើនឹង ១៥ ថ្ងៃថនបបាក់ផ្រៀវត្េរ៍រ្រស់េួកផគក្នុងមួយឆ្នាំ គិតចា្រ់តាំងេ ី
ថ្ងៃចូល្រផបមើការងាររហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ផហើយផៅខត្រនតការងារជាមួយធនាគារ។  
ការផ្រើករំឮកបបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ អាបស័យផៅតាមចំនួនឆ្នាំអតីតភាេការងាររ្រស ់
្រ៊គ្គលិកមានាក់ៗ ផហើយមិនបតរូវផលើសេី៦ខែថនបបាក់ ផ្រៀវត្េរ៍ដ៊លជាមធ្យមផទ។ ផៅថ្ងៃទី២២  
ខែមីនាឆ្នាំ២០១៩ បកសួងការងារ និង្រណត�ះ្រណ្តាលវិជាាជីវៈ បានផចញផសចកតីខណនាំផលែ  
០៤២/១ K.B/S.N.N.Kh.L ផដើម្បីេន្យាផេលការផ្រើករំឮកបបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ ខដល 
នឹងបតរូវទូទាត់ឲ្យចំនួន្រីថ្ងៃ ក្នុងខែមិ្៊នា និងខែធ្នូ ចា្រ់ផ្តើមផៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

 

 ការទូទាត់បបាក់្រំណ្ច់ការងារប្រចាំឆ្នាំ បតរូវបានចាត់ទ៊កថាជាអត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិករយៈផេល
ែលែី ផហើយវាបតរូវបានកត់បតា្រង្គរ ក្នុងឆ្នាំខដល្រ៊គ្គលិកបាន្រផបមើការងារឲ្យធនាគារ។

 ការផ្រើករំឮកបបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ បតរូវបានចាត់ថានាក់ជាអត្ប្រផោជន៍្៊រគ្គលិករយៈផេល 
ខវង។ ្រំណុលបបាក់រំឮកអតីតភាេការងារ បតរូវបានកត់បតាតាមតថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនកាតេវែកិច្ ខដលបាន 
កំណត់នាការិយ្ររិផច្ទរាយការណ៍ ផោយផប្រើវិធីសាស្ត្រសត projected unit credit ផដើម្បីផធវែើការបា៉ាន ់
សាះនឲ្យបានកាន់ខតលអនូវតថមលែច៊ងផបកាយ ខដលធនាគារបតរូវ្រង់ឲ្យ្រ៊គ្គលិក ជា្្នូរនឹងការ្រផបមើការងារឲ្យ 
ធនាគារក្នុងផេល្រច្នុ្រ្បន្ និងក្នុងឆ្នាំកនលែងមក។ តថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនការផ្រើករំឮកបបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេ 
ការងារ បតរូវបានកណំតផ់ោយផធវែើអ្្របហារផលើចំននួទឹកបបាក់បា៉ានស់ាះន ខដលបតរូវទូទាតន់ាផេលអនាគត  
ផោយផោងផៅតាមសញ្ជាា្រណ័្ណសាជវីកម្ម ខដលមានគ៊ណភាេែ្ស់ថនរូ្រយិ្រណ័្ណរ្រស្់រណុំលផនាះ។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 98 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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iii) អត្គបទយាជន៍ប៊្្គលិកទផ្តេសងៗ - មូលនិធិទសាធននិវត្តន៍ប៊្្គលិក

 ធនាគារបានកត់បតាមូលនិធិផសាធននិវតតន៍្រ៊គ្គលិក សបមា្រ់ជាអត្ប្រផោជន៍ដល់្រ៊គ្គលិកផេញ 
សិទធិទាំងអស់។ ទាំងនិផោជិត និងនិផោជក ្រង់វិភាគទាន ៥% ថនបបាក់ផ្រៀវត្េរ៍ប្រចាំខែរ្រស់្រ៊គ្គលិក 
មានាក់ៗ។ ្រ៊គ្គលិកខដលបាន្រផបមើការងាររយៈផេល្រីឆ្នាំ ឬតិចជាងផនះ ផៅផេលលាឈ្រ់េីការងារ ឬ
ចូលនិវតត នឹងទទួលបានបតឹមខតវិភាគទាន្រង្គររ្រស់ែលែលួនខត្រុ៊ផណ្ះ�ះ។ ្រនាា្រ់េី្រីឆ្នាំ ្រ៊គ្គលិកមានាក់ៗ
នឹងទទួលបានទាំងវិភាគទានរ្រស់េួកផគ និងវិភាគទានរ្រស់ធនាគារ។ 

 មូលនធិផិនះ បតរូវបានរក្សាទ៊កក្នុងគណនីធនាគារផោយខ�ក សបមា្រ្៊់រគ្គលកិមានាក់ៗ  ្រុខ៊នតសិ្តផបកាម 
ការបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារ។ ធនាគារ្តល់ការបបាក់ ទាំងចំផពាះវិភាគទានរ្រស់ធនាគារ និងវិភាគទាន 
រ្រស់្រ៊គ្គលិក តាមអបតាការបបាក់រ្រស់បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត់១២ខែ។ ចំណ្យវិភាគទាន (៥%  
េីធនាគារ) បតរូវបានកត់បតាក្នុងចំផណញ-ខាត តាមមូលោានប្រចាំខែ។

២.១៧ ចំណូល និងចំណាយការគបាក់

 ចំណូល និងចំណ្យការបបាក់េីឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ខដលវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ បតរូវ 
បានទទួលសាាល់ក្នុង «ចំណូលការបបាក់» និង «ចំណ្យការបបាក់» ក្នុងចំផណញ-ខាត ផោយផប្រើវិធី
សាស្ត្រសតការបបាក់មានប្រសិទធភាេ។

 វិធីសាស្ត្រសតការបបាក់មានប្រសិទធភាេ គឺជាវិធីសាស្ត្រសត ក្នុងការគណនាថ្លែផដើមដករំលស់ថនបទេ្យ 
សកម្មហិរញ្ញវត្នុមួយឬ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុមួយ និងជាវិធីសាស្ត្រសតក្នុងការខ្រងខចកចំណូលការបបាក់ ឬ 
ចំណ្យការបបាក់ ផលើរយៈផេលខដលពាក់េ័នធ។ អបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេ គឺជាអបតាខដលផធវែើ 
អ្រ្បហារជាក់ខសតងចំផពាះការទូទាត់សាច់បបាក់ ឬ្រងាកាន់ថដទទួលបបាក់បា៉ាន់សាះននាផេលអនាគត ក្នុង 
រយៈផេលថនអាយ៊កាលបា៉ាន់សាះនរ្រស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ឬក្នុងរយៈផេលណ្មួយខដលែលែីជាង ផៅ 
តាមការសមបស្រ ចំផពាះតថមលែផោងស៊ទធរ្រស់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ឬ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ។ ផៅផេល 
គណនាអបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេ ធនាគារបានកត់បតារាល់លកុែណឌក្នុងកិច្សន្យាទាំងអស់ថន 
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និងបានរួម្រញ្នូលនូវកថបម ឬកំផណើនចំណ្យនានា ខដលបានចំណ្យផោយ 
�ាល់ផៅផលើឧ្រករណ៍ផនាះ នឹងវាជាខ្្កមួយថនអបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេ ្រុ៊ខនតមិនខមនជាការ
ខាតឥណទាននាផេលអនាគតផទ។

 ចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនាផោយអន៊វតតនូវអបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេ ចំផពាះតថមលែផោង 
ដ៊លរ្រស់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ផលើកខលងខតចំផពាះ៖

•  បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលមានការ្យច៊ះតថមលែខដលបានទិញ ឬបាន្រផងកើតផ�ើង (Purchased 

or originated credit-impaired financial assets - POCI) ខដលអបតាការបបាក់មាន 
ប្រសិទធភាេសបមា្រ់ខកតបមរូវឥណទានផលើកដំ្រូង បតរូវបានអន៊វតតចំផពាះថ្លែផដើមដករំលស់រ្រស ់
បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ។

•  បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលមិនខមនជា POCI ្រុ៊ខនតបានកាលាយជាឥណទានខដលមានការ្យច៊ះ 
តថមលែមួយខ្្កធំ (ឬ «ដំណ្ក់កាលទី ៣») ខដលចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនាផោយផប្រើ 
អបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេ ចំផពាះថ្លែផដើមដករំលស់រ្រស់វា (ឧ. កាត់កងជាមួយនឹងសំវិធាន 
ធនការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក)។

២.១៨ ចំណូលកនគមទជើងសា 

 ចំណូលកថបមផជើងសាបតរូវបានទទួលសាាល់ជាចំណូល ផៅផេលខដលវាបាន្ំរផេញតាមគំរ ូ
លកុែណឌទាំងអស់ (កាតេវែកិច្ថនដំផណើរការបតរូវបានទទួលយក ផហើយការបគ្រ់បគងបតរូវបានផ្ះរក្នុង
ផេលផវលាណ្មួយ ឬ ចំណុចថនផេលផវលាណ្មួយ)។

 កថបមក្នុងដំផណើរការ្តល់ឥណទាន ្រ៊ផរប្រទាន និងហិរញ្ញ្រ្បទាន ខដលទំនងជាអាចបតរូវបាន 
្តល់ឲ្យ បតរូវបានេន្យា (ជាមួយនឹងចំណ្យ�ាល់ពាក់េ័នធ) ផហើយចំណូលខដលជាខ្្កថនអបតាការ 
បបាក់មានប្រសិទធភាេរ្រស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានទទួលសាាល់ផោយផធវែើនិយ័តកម្ម ផៅផលើអបតា 
ការបបាក់មានប្រសិទធភាេរ្រស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនាះ។

 

 ធនាគារផធវែើការបា៉ាន់សាះន និងការសន្មតផោយគិតផៅផលើអនាគតកាល។ តាមនិយមន័យ លទធ្ល 
ថនការបា៉ាន់សាះនគណផនយ្យ កបមផស្មើគានាជាមួយនឹងលទធ្លជាក់ខសតងណ្ស់។ ផដើម្បីផធវែើឲ្យមាតិកា 
េ័ត៌មានថនការបា៉ាន់សាះនកាន់ខតមានភាេលអប្រផសើរផ�ើង ធាត៊អផ្រជាក់លាក់សំខាន់ៗខដលជាធាត ៊
ផធវែើឲ្យមានការ្រុះពាល់ជាសារវនតចំផពាះលទធ្ល និងសាថានភាេហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានផធវែើផតសត 
រកភាេងាយខប្រប្រួលរ្រស់វាចំផពាះ្រខបម្របមួលបា៉ារា៉ាខមុបតមូលោាន។ ការបា៉ាន់សាះន និងការសន្មតចំផពាះ 
តថមលែផោងរ្រស់បទេ្យសកម្ម និង្រំណុល ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ្រនាា្រ់ បតរូវបានកត់សមាាល់ដូចខាងផបកាម៖

i) សំវិធានធនការខាតឥណទានរំពឹងទ៊ក ចំទពាះគទពេយសកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុដែដលវាស់ដែវងតាមនថិលៃទដើមដករំលស់

 សំវិធានធនការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក ចំផពាះបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដក 
រំលស់ តបមរូវឲ្យផប្រើបបាស់គំរូស្មនុគសាះញ និងការសន្មតជាក់លាក់ ចំផពាះលកុែណឌផសដឋកិច្នាផេល 
អនាគត និងលកុណៈរ្រស់ឥណទាន (ឧ. លទធភាេខដលអតិ្ិជនអាចមិនសងបបាក់ និង្រណ្តាលឲ្យ 
មានការខាត្រង់)។
 

 ការវិនិច្័យជាក់លាក់មួយចំនួន ក៏បតរូវបានតបមរូវផៅក្នុងការអន៊វតតតបមរូវការគណផនយ្យ សបមា្រ់
ការវាស់ខវង ECL ្ងខដរ ដូចជា៖ 

•  ការ្រផងកើតបក៊មបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានលកុណៈបសផដៀងគានា ក្នុងផគាល្ំរណងផដើម្បី 
វាស់ខវង ECL

• ផបជើសផរីសគំរូ និងការសន្មតសមបស្រ សបមា្រ់ការវាស់ខវង ECL

•  ការកំណត់លកុណៈវិនិច្័យ ចំផពាះកំផណើនហានិភ័យឥណទានអតិ្ិជន ខដលមានកំផណើន 
ហានិភ័យជាសារវនត («SICR»)

•  អន៊វតតការសន្មត និងការវិភាគ ផលើលំហូរសាច់បបាក់នាផេលអនាគតរំេឹងទ៊ក និងេ័ត៌មានខដល 
េ្យាករអំេីអនាគត

•  អន៊វតតវិធីសាស្ត្រសតមិនខមន្រផច្កផទសចំផពាះ ECL ផោយេិចារណ្្រខន្មលកុណៈវិនិច្័យខ្្ក 
គ៊ណភាេ្រខន្ម សបមា្រ់ SICR ចំផពាះឥណទានខដលបតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើងវិញ ផោយសារ្ល 
្រុះពាល់ថន COVID-19 និងការកំណត់ផសណ្រីយុូខដល្លែឹងប្ររូបា្រ ខដល្លែនុះ្រញ្ជាះំងអំេ ី
លកុែណឌផសដឋកិច្ច៊ងផបកាយ្រំ្៊ត ខដលរង្ល្រុះពាល់ផោយសារ COVID-19 ខដលមិនបតរូវ
បានរួម្រញ្នូលផៅក្នុងគំរូ ECL ខដលមានបសា្រ់។

ii)   អត្គបទយាជន៍ប៊្្គលិករយៈទពលដែវងទផ្តេសងៗ - ការទូទាត់គបាក់បំណាច់អតីតភាពការងរ

 តថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនកាតេវែកិច្ការទូទាត់បបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ អាបស័យផៅផលើកតាោមួយ 
ចំនួនខដលបតរូវបានកំណត់ផោយមូលោានមួយ ខដលផប្រើបបាស់ការសន្មតមួយចំនួន។ ការសន្មតខដល 
បតរូវបានផប្រើបបាសក្់នុងការកំណតច់ណំ្យច៊ងផបកាយ សបមា្រក់ារទទូាតប់បាក្់រណំ្ចអ់តីតភាេការងារ  
រួមមានអបតា្រខបម្របមួល្រ៊គ្គលិក និងអបតាអ្រ្បហារ។ ្រខបម្របមួលណ្មួយ ក្នុងការសន្មតទាំងផនះ  
នឹងផធវែើឲ្យមាន្ល្រុះពាល់ ផលើតថមលែផោងរ្រស់កាតេវែកិច្ការទូទាត់បបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ។

iii)  លក្ខណ្ឌភតិសនេយា

 ក្នុងការកំណត់លកុែណឌភតិសន្យា គណៈបគ្រ់បគងេិចារណ្ផៅផលើភាេជាក់ខសតង និងលកុែណឌ 
ទាំងអស់ ខដល្រផងកើតឲ្យមានការផលើកទឹកចិតតខ្្កផសដឋកិច្ ផដើម្បីអន៊វតតជផបមើស ក្នុងការ្រនតការជួល
ឬជផបមើសមិន្រនតការជួល។ ជផបមើសក្នុងការ្រនតការជួល (ឬរយៈផេល្រនាា្់រេីជផបមើស្រញ្ឈ្់រការ 
ជួល) បតរូវបានរួម្រញ្នូលផៅក្នុងលកុែណឌភតិសន្យា ប្រសិនផ្រើភតិសន្យាផនាះមានភាេជាក់លាក ់
សមផហត៊្ល សបមា្រ់ការ្រនតការជួល (ឬមិន្រញ្ឈ្រ់ខត្រុ៊ផណ្ះះ)។

៣.  ការបា៉េន់សា្េន្ណទនយេយសំខាន់ៗ និងការវិនិច្័យ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

(i)   ធនាគារបានតមកល់មូល្របតអាចជួញដូរបាន (NCDs) ខដលមានទឹកបបាក់ចំនួន ៩.៧៥២.៣២៤ 
ដ៊លាលារអាផមរិក (៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៖ ១១.៧៣០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក)   ជាមួយធនាគារកណ្តាល  
ជាបទេ្យ្រញ្ជាះំផលើហាាស៊ីលីធី សបមា្រ់ទូទាត់។ NCDs ផ្្េងផទៀត ខដលមានទឹកបបាក់ចំនួន  
៦៥.៥៩៤.១០៦ ដ៊លាលារអាផមរិក (៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៖ ៧៨.៧០០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក) ផៅ 
ធនាគារកណ្តាល បតរូវបានោក់ជាបទេ្យ្រញ្ជាះំ ចំផពាះបបាក់កម្ីផលើប្រតិ្រតតិការ្តល់ សនះនីយភាេ 
ផោយមានការធានា (LPCO) (កំណត់សមាាល់ ១៦)។ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ 
មិនទាន់បានផប្រើឥណទានវិបារូ្រន៍ ចំផពាះហាាស៊ីលីធីសបមា្រ់ការទូទាត់ផនះផៅផ�ើយផទ។

 អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំថនបបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល មានដូចខាងផបកាម៖

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់

  ផៅធនាគារក្នុងប្រផទស៖     

  បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត ់ ៣២.៦២៧.៣១៧ ១៣១.៩៧៧.៤៩៧ - -

  គណនីសន្េ ំ ២.០១២.៣២៤ ៨.១៣៩.៨៥១ ១.០០៣.៤៦១ ៤.០៨៩.១០៤

  គណនីចរនត ៥៧០.៧១២ ២.៣០៨.៥៣០ ៨០៦.៨៥៧ ៣.២៨៧.៩៤២

 ដក៖ សំវិធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេឹងទ៊ក (៧.១២១) (២៨.៨០៥) (៤៧៣) (១.៩២៧)

 សមត៊ល្យផៅធនាគារ

  ក្នុងប្រផទសសរ៊្រ ៣៥.២០៣.២៣២ ១៤២.៣៩៧.០៧៣ ១.៨០៩.៨៤៥ ៧.៣៧៥.១១៩

       

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់

  ផៅធនាគារផប�ប្រផទស៖     

  បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត់ ២៤.០២៤.៥៣៧ ៩៧.១៧៩.២៥២ ៦.២២០.៣៥២ ២៥.៣៤៧.៩៣៤

  គណនីចរនត ៦.៧៩៣.៤១៣ ២៧.៤៧៩.៣៥៦ ៦.៣៦២.៥៨៤ ២៥.៩២៧.៥៣០

 ដក៖ សំវិធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេឹងទ៊ក (៦.៣១៣) (២៥.៥៣៦) (៣.២៨៤) (១៣.៣៨៣)

 សមត៊ល្យផៅធនាគារ 

  ផប�ប្រផទសសរ៊្រ ៣០.៨១១.៦៣៧ ១២៤.៦៣៣.០៧២ ១២.៥៧៩.៦៥២ ៥១.២៦២.០៨១

    ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់

  ផៅធនាគារក្នុងប្រផទស ៣៥.២១០.៣៥៣ ១៤២.៤២៥.៨៧៨ ១.៨១០.៣១៨ ៧.៣៧៧.០៤៦

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

  ផៅធនាគារផប�ប្រផទស ៣០.៨១៧.៩៥០ ១២៤.៦៥៨.៦០៨ ១២.៥៨២.៩៣៦ ៥១.២៧៥.៤៦៤

    ៦៦.០២៨.៣០៣ ២៦៧.០៨៤.៤៨៦ ១៤.៣៩៣.២៥៤ ៥៨.៦៥២.៥១០

 ដក៖ សំវិធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេឹងទ៊ក (១៣.៤៣៤) (៥៤.៣៤១) (៣.៧៥៧) (១៥.៣១០)

    ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 0% 

 0% 

០,០៧% ផៅ ១,០៩%

 0% 

 0% 

០,២៨% ផៅ ១,០៩%

គណនីចរនត

គណនីទទូាត់

មលូ្របតអាចជញួដរូបាន

២០២០២០២០ ២០២១២០២១

 រយៈផេលែលែ ី     

  គណនចីរនត ១៣៦.២០១.១២៦ ៥៥០.៩៣៣.៥៥៥ ១០៧.៥៦៩.០២៩ ៤៣៨.៣៤៣.៧៩៣

  គណនីទទូាត ់ ៤៤៨.១៤៣ ១.៨១២.៧៣៨ ១.៤៦០.២៩៦ ៥.៩៥០.៧០៧

  មូល្របតអាចជួញ 

   ដូរបាន (i) ៧៥.៣៤៦.៤៣០ ៣០៤.៧៧៦.៣០៩ ៩០.៦២៦.៧២៥ ៣៦៩.៣០៣.៩០៤

 សរ៊្ររយៈផេលែលែ ី ២១១.៩៩៥.៦៩៩ ៨៥៧.៥២២.៦០២ ១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤

    ២១១.៩៩៥.៦៩៩ ៨៥៧.៥២២.៦០២ ១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលែលែ ី     

  បបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក ៨៦.០៧៩.០៨២ ៣៤៨.១៨៩.៨៨៧ ៥៧.៣៨៨.៨៧០ ២៣៣.៨៥៩.៦៤៥

  បបាក់ផរៀល ៣.៣៧២.៤៤៨ ១៣.៦៤១.៥៥២ ២.៥១៦.៤៤៣ ១០.២៥៤.៥០៥

    ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩ ៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

៤. សាច់គបាក់កនខុងនដ

៥.  គបាក់បទញ្ញើ និងការដាក់គបាក់ទ�ធនាគារកណា្េល

៦.  គបាក់បទញ្ញើ និងការដាក់គបាក់ទ�ធនាគារទផ្តេសងៗ

(ក)  វិភា្តាមសា្េនភាពនិវាសនដា្េន

(ខ)  វិភា្តាមគបទភទ្ណនី

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 100 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំថនបបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ មានដូចខាងផបកាម៖

 ឥណទានទញិផគហោាន ២៣៤.៣៨៨.០៦២ ៩៤៨.០៩៩.៧១១ ២១៩.០៥៧.៧៥៤ ៨៩២.៦៦០.៣៤៨

 លកដំ៊់ និងលករ់ាយ ១៥៣.៦៤២.៨៨៥ ៦២១.៤៨៥.៤៧០ ១១៤.១៨០.២៩៣ ៤៦៥.២៨៤.៦៩៤

 នាចំលូ នងិនាផំចញ ១៤៣.៩៨០.៧៣៥ ៥៨២.៤០២.០៧៣ ១០៥.៤៩៩.១៥៤ ៤២៩.៩០៩.០៥៣

 បគឹះសាថានហរិញ្ញវត្នុ ៦៤.៩៥៥.៦៤២ ២៦២.៧៤៥.៥៧២ ៣៥.២២៣.៣៧៧ ១៤៣.៥៣៥.២៦១

 ្លិតកម្ម ៥៤.៦៨១.៧៦៣ ២២១.១៨៧.៧៣១ ៥១.២៥០.១១៧ ២០៨.៨៤៤.២២៧

 សណំង ់ ៥៤.៥៧៣.១៤៨ ២២០.៧៤៨.៣៨៤ ៣២.៤៨៤.៧០១ ១៣២.៣៧៥.១៥៧

 ផសវាមិនខមន 

  ហរិញ្ញវត្នុផ្្េងៗ ៤៥.៦៣៣.៦០៦ ១៨៤.៥៨៧.៩៣៦ ៣៧.៤៥២.៩០៨ ១៥២.៦២០.៦០០

 ហរិញ្ញវត្នុ ធានារា៉ា្់ររង  

  អចលនបទេ្យ និង 

  ផសវាអាជវីកម្ម ៤១.៨១៦.៤៣៥ ១៦៩.១៤៧.៤៨០ ៣៩.៣១៩.៤៦២ ១៦០.២២៦.៨០៨

 ការដកឹជញ្ជនូន ឃាលាងំទំនញិ 

  និងទនំាកទ់នំង ២២.៦៣៣.៣៥៦ ៩១.៥៥១.៩២៥ ២២.៨៧៦.៧៣២ ៩៣.២២២.៦៨៣

 អគ្គិសនី ហាាស និងទឹកសាាត ៦.៩៨២.១៣០ ២៨.២៤២.៧១៦ ៧.៨១១.៩៧៧ ៣១.៨៣៣.៨០៦

 ផ្្េងៗ ២៧.៣៥៩.២៩៥ ១១០.៦៦៨.៣៤៧ ៣០.៥២៦.៤៦៩ ១២៤.៣៩៥.៣៦០

 

 ឥណទានដ៊លសរ៊្រ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ECL ១២ខែ 

  (ដណំ្ក់កាលទ ី១) ២.៦៥៨.១២៤ ១០.៧៥២.១១២ ១.៦៨០.៥២១ ៦.៨៤៨.១២៣

 ECLផេញមយួអាយក៊ាល-

  មិន្យច៊ះតថមលែឥណទាន 

  (ដំណ្ក់កាលទ ី២) ២១.៨៥៣ ៨៨.៣៩៥ ២៦.២៣៧ ១០៦.៩១៦

 ECLផេញមយួអាយក៊ាល-

  ្យច៊ះតថមលែឥណទាន 

  (ដំណ្ក់កាលទ ី៣) ៩២៦.៨៧៤ ៣.៧៤៩.២០៥ ២១២.២៨០ ៨៦៥.០៤១

    ៣.៦០៦.៨៥១ ១៤.៥៨៩.៧១២ ១.៩១៩.០៣៨ ៧.៨២០.០៨០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ឥណទានរយៈផេលខវង ៤៤៤.៦៧៨.៦៨៦ ១.៧៩៨.៧២៥.២៨៥ ៣៤២.៥៣២.៣៥៤ ១.៣៩៥.៨១៩.៣៤៣

 ឥណទានទញិផគហោាន ២៣៣.៦១០.៥៦៣ ៩៤៤.៩៥៤.៧២៧ ២១៧.៦១៩.៥១១ ៨៨៦.៧៩៩.៥០៧

 ឥណទានវិបារ្ូរន៍ ៨៣.២៦១.១៧២ ៣៣៦.៧៩១.៤៤១ ៦៤.២៨០.៩២១ ២៦១.៩៤៤.៧៥៣

 សកីុ្របតឥណទាន 

  ជំផនឿទ៊កចតិត ៧៦.២៣៦.៧៧៤ ៣០៨.៣៧៧.៧៥១ ៥៨.៧១៥.៦២០ ២៣៩.២៦៦.១៥២

 ឥណទានខដលអាច 

  ផប្រើផ�ើងវិញបាន ៤.២៨៤.១៩៨ ១៧.៣២៩.៥៨១ ៤.៦៨៣.៣៣៤ ១៩.០៨៤.៥៨៦

 ឥណទាន្៊រគ្គល ២.៩៩៨.០៩២ ១២.១២៧.២៨២ ៣.៣០៣.៩០៥ ១៣.៤៦៣.៤១៣

 ឥណទានោនយនត ៣.៥៩២.២៤២ ១៤.៥៣០.៦១៩ ២.១៥៧.៣៩៨ ៨.៧៩១.៣៩៧

 ្័រណ្ណឥណទាន ៩០៥.៩៥៤ ៣.៦៦៤.៥៨៤ ១.៦៩៨.៦០៥ ៦.៩២១.៨១៥

 ឥណទានរយៈផេលែលែ ី ១.០៧៩.៣៧៦ ៤.៣៦៦.០៧៥ ៦៩១.២៩៦ ២.៨១៧.០៣១

 ឥណទានដ៊លសរ៊្រ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

 

 ដក៖ សំវិធានធនការ 

  ខាតឥណទាន 

  រំេឹងទ៊ក (កណំត់ 

  សមាាល ់៣៤.១ 

  (ច)(i)) (៣.៦០៦.៨៥១) (១៤.៥៨៩.៧១២) (១.៩១៩.០៣៨) (៧.៨២០.០៨០)

 

 ឥណទានសទ៊ធសរ៊្រ ៨៤៧.០៤០.២០៦ ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

០,០០% - ០,៣៥%

១,២៥% - ២,២៥%

០,០៥% - ២,០០%

០,០០% - ០,៨០%

១,២៥%

១,២០% - ២,៤៥%

គណនីចរនត

គណនីសន្េំ

បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកណំត់

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលែលែ ី ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០

   ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

(្)  វិភា្តាមកាលកំណត់ឥណទាន (ក)  សំវិធានធនការខាតឥណទានរំពឹងទ៊ក

 ្រខបម្របមួលសំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទាន មានដូចខាងផបកាម៖

៧.   ឥណទាន និងប៊ទរគបទានវាស់ដែវងតាមនថិលៃទដើមដករំលស់
(ខ)  វិភា្តាមគបទភទអាជីវកម្ម

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

២,០០% - ១៨,០០%

៣,៥០% - ១១,០០%

៦,០០% - ១១,០០%

 ៦,០០% - ៨,០០% 

៦,៥០% - ៨,០០%

៨,០០% - ២៤,០០%

៦,៥០% - ១៨,០០%

១៨,០០%

៦,៣០% - ១៨,០០%

៣,៥០% - ១១,០០%

៥,០០% - ១០,០០%

៦,០០% - ៨,៧៥%

៧,០០% - ៧,២០%

៨,០០% - ២៤,០០%

៦,៥០% - ១៨,០០%

១៨,០០%

ឥណទានរយៈផេលខវង

ឥណទានទិញផគហោាន

ឥណទានវិបារូ្រន៍

សកីុ្របតឥណទានជំផនឿទ៊កចិតត

ឥណទានខដលអាចផប្រើផ�ើងវិញបាន

ឥណទាន្៊រគ្គល

ឥណទានោនយនត

្រណ័្ណឥណទាន

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ហានភិយ័ធម្មតា ៧៩០.៤៨៥.៧៥៨ ៣.១៩៧.៥១៤.៨៩១ ៥៩២.៤០១.៤៤៦ ២.៤១៤.០៣៥.៨៩៣

 ហានភិយ័ធ ំ ៦០.១៦១.២៩៩ ២៤៣.៣៥២.៤៥៤ ១០៣.២៨១.៤៩៨ ៤២០.៨៧២.១០៤

 ឥណទានដ៊លសរ៊្រ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 និវាសោាន ៨៥០.៦៤១.៩១៥ ៣.៤៤០.៨៤៦.៥៤៦ ៦៩៥.៥៦០.៥១៧ ២.៨៣៤.៤០៩.១០៧

 អនិវាសោាន ៥.១៤២ ២០.៧៩៩ ១២២.៤២៧ ៤៩៨.៨៩០

 ឥណទានដ៊លសរ៊្រ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ភាគពីាកេ់ន័ធ ១.៧៧៨.៤៦៨ ៧.១៩៣.៩០៣ ៨៧៤.៧០៩ ៣.៥៦៤.៤៣៩

 ភាគមីនិពាកេ់ន័ធ ៨៤៨.៨៦៨.៥៨៩ ៣.៤៣៣.៦៧៣.៤៤២ ៦៩៤.៨០៨.២៣៥ ២.៨៣១.៣៤៣.៥៥៨

 ឥណទានដ៊លសរ៊្រ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 មិនផលើស១ឆ្នា ំ ១៧៣.៧៧២.៣៦០ ៧០២.៩០៩.១៩៦ ១៤៣.៣៩៤.២៣០ ៥៨៤.៣៣១.៤៨៧

 ផលើស១ឆ្នា ំនងិមិន 

  ផលើស៣ឆ្នា ំ ៧៥.១៥៥.០១៣ ៣០៤.០០២.០២៨ ៦៨.៩១៨.៩០៣ ២៨០.៨៤៤.៥៣០

 ផលើស៣ឆ្នា ំនិងមិន 

  ផលើស៥ឆ្នា ំ ១៧៥.១២៧.០៤១ ៧០៨.៣៨៨.៨៨១ ១៤៨.៤១២.៦០២ ៦០៤.៧៨១.៣៥៣

 ផលើស៥ឆ្នា ំ ៤២៦.៥៩២.៦៤៣ ១.៧២៥.៥៦៧.២៤០ ៣៣៤.៩៥៧.២០៩ ១.៣៦៤.៩៥០.៦២៧

 ឥណទានដ៊លសរ៊្រ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 ឥណទានដផំណើរការ     

 ចនំនួដ៊ល ៨៤៤.៨៤៦.៣០៩ ៣.៤១៧.៤០៣.៣១៩ ៦៩២.៩០២.១៤៤ ២.៨២៣.៥៧៦.២៣៧

 ចំននួខដលមាន 

  ហានភិយ័មនិសង ៨៩៨.៩៤០.៩៦៧ ៣.៦៣៦.២១៦.២១២ ៧៣៩.៨៥២.៦០៣ ៣.០១៤.៨៩៩.៣៥៧

 សវិំធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេងឹទ៊ក ២.៦៥៨.១២៤ ១០.៧៥២.១១២ ១.៦៨០.៥២១ ៦.៨៤៨.១២៣

       

 ឥណទានផបកាមដផំណើរការ     

 ចំននួដ៊ល ១.៣៦៤.៣៣៥ ៥.៥១៨.៧៣៥ ១.៦១៤.៩១៥ ៦.៥៨០.៧៧៩

 ចំននួខដលមាន 

  ហានភិយ័មនិសង ២.៥៥៨.៤៥០ ១០.៣៤៨.៩៣០ ២.០១៦.២០៧ ៨.២១៦.០៤៤

 សវិំធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេឹងទ៊ក ២១.៨៥៣ ៨៨.៣៩៥ ២៦.២៣៧ ១០៦.៩១៦

  

 ឥណទានមនិដំផណើរការ     

 ចំននួដ៊ល ៤.៤៣៦.៤១៣ ១៧.៩៤៥.២៩១ ១.១៦៥.៨៨៥ ៤.៧៥០.៩៨១

 ចំននួខដលមាន 

  ហានភិយ័មនិសង ៧.៦២០.៩០៣ ៣០.៨២៦.៥៥៣ ១.៦៨១.៦៥៩ ៦.៨៥២.៧៦០

 សវិំធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេឹងទ៊ក ៩២៦.៨៧៤ ៣.៧៤៩.២០៥ ២១២.២៨០ ៨៦៥.០៤១

 សរ៊្រ     

 ចំននួដ៊ល ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

 ចំននួខដលមាន 

  ហានភិយ័មនិសង ៩០៩.១២០.៣២០ ៣.៦៧៧.៣៩១.៦៩៥ ៧៤៣.៥៥០.៤៦៩ ៣.០២៩.៩៦៨.១៦១

 សវិំធានធនការខាត 

  ឥណទានរំេឹងទ៊ក ៣.៦០៦.៨៥១ ១៤.៥៨៩.៧១២ ១.៩១៩.០៣៨ ៧.៨២០.០៨០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

(្)  វិភា្តាមចំណាត់ថ្េក់ឥណទាន

(ឃ)  វិភា្តាមកាលកំណត់ឥណទាន

(ង)  វិភា្តាមហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភ័យធំបតរូវបានកំណត់និយមន័យ ផោយធនាគារកណ្តាលថា ជាហានិភ័យឥណទានទូផៅ 
ចំផពាះអ្កទទួលជាឯកតតជនណ្មួយ ខដលផលើសេី ១០% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារ។

(ច)  វិភា្តាមទំនាក់ទំនង

(ឆ)  វិភា្តាមនិវាសនដា្េន

(ជ)  អគតាការគបាក់

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 102 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 រំលសប់ទេ្យសកម្មខដល

  មានសទិធផិប្រើបបាស់      

  អគារ ១.៣២២.៦១៣ ៥.៣៩២.២៩៣ ១.១៧៩.៧៧៩ ៤.៧៨០.៤៦៥

 ចំណ្យរំលស់  

  (កំណតស់មាាល ់២៧) ១.៣២២.៦១៣ ៥.៣៩២.២៩៣ ១.១៧៩.៧៧៩ ៤.៧៨០.៤៦៥

       

 ចណំ្យការបបាកផ់លើ 

  ្ំរណុលភតសិន្យា      

  អគារ ២៣៦.៧៨៨ ៩៦៥.៣៨៥ ២២៨.៣២៧ ៩២៥.១៨១

 ចំណ្យការបបាក់  

  (កំណតស់មាាល ់២៣) ២៣៦.៧៨៨ ៩៦៥.៣៨៥ ២២៨.៣២៧ ៩២៥.១៨១

       

 ចំណ្យពាកេ់ន័ធនឹង 

  ភតិសន្យារយៈផេលែលែី  

  (រួម្រញ្នូលក្នុងចំណ្យ 

  ប្រតិ្រតតកិារផ្្េងៗ)  

  (កំណតស់មាាល ់២៨)  ២១២.៨៧៤ ៨៦៧.៨៨៧ ២៤៧.៤៥៧ ១.០០២.៦៩៦

 ចំណ្យពាកេ់ន័ធនឹង 

  ភតិសន្យាសរ៊្រ ១.៧៧២.២៧៥ ៧.២២៥.៥៦៥ ១.៦៥៥.៥៦៣ ៦.៧០៨.៣៤២

(i) ទ៊នបគម៊ងកាតពីកិចចេ
 ផោងតាមប្រកាសផលែ ធ៧-០២០-២៣០ ប្រ.ក ច៊ះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ទ៊ន្របម៊ង 
កាតេវែកិច្អ្រ្ប្ររមា បតរូវបាន�លាស់្រតនូរមក ៧% សបមា្រ់បគ្រ់រូ្រិយ្រ័ណ្ណ និងមានប្រសិទធិភាេ ចា្រ់េ ី
ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ខដលអបតាម៊នការ�លាស់្រតនូរគឺ ៨% សបមា្រ់បបាក់ផរៀល និង១២,៥%  
សបមា្រ់រូ្រិយ្រ័ណ្ណផ្្េងៗ។ ទ៊ន្របម៊ងកាតេវែកិច្ េ៊ំមានការបបាក់ផទ។

(ii) គបាក់តមកល់ធានាទលើទដើមទ៊ន
 ផោងតាមប្រកាសផលែ ធ៧-០១-១៣៦ប្រ.ក. ច៊ះថ្ងៃទី១៥ ខែត៊លា ឆ្នាំ២០០១ ផចញផោយ 
ធនាគារកណ្តាល សតីេី «បបាក់តមកល់ធានាផលើផដើមទ៊ន» តបមរូវឲ្យធនាគារតមកល់បបាក់ចំនួន ១០% ថន 
ផដើមទ៊នច៊ះ្រញ្ជរី្រស់ធនាគារ ជាបបាកត់មកល់ធានាផលើផដើមទ៊នផៅធនាគារកណ្តាល។ បបាកត់មកលផ់នះ
មិនសបមា្រ់ផប្រើបបាស់ ក្នុងប្រតិ្រតតិការប្រចាំថ្ងៃរ្រស់ធនាគារផទ ផហើយនឹងបតរូវ្រងវែិលជូនធនាគារវិញ 
ផៅផេលខដលធនាគារស្ម័បគចិតត្រញ្្រ់ប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មរ្រស់ែលែលួន ផៅក្នុងប្រផទសកម្នុជា។

 អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំ

 មិនមានការ្រខន្មបទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំផទ (២០១៩ ៖ សូន្យ)

 លហំរូសាចប់បាកផ់ចញសរ៊្រ សបមា្រភ់តិសន្យាឆ្នា២ំ០២០ មានចំននួ ១.៤៧៩.៥៦២ ដ៊លាលារអាផមរិក  
(២០១៩៖ ១.៣៤៥.០២០ ដ៊លាលារអាផមរិក)។

 កំណត់សមាាល់ផនះ្តល់នូវេ័ត៌មានអំេីភតិសន្យា ខដលធនាគារជាភាគីអ្កជួល។

 ធនាគារជួលអគារមួយចំនួន សបមា្រ់ផធវែើប្រតិ្រតតិការជាការិោល័យកណ្តាល និងការិោល័យសាខា។  
ជាទូផៅ កិច្សន្យាជួលបតរូវបានផធវែើផ�ើង សបមា្់ររយៈផេលកំណត់ចា្រ់េី ២ឆ្នាំ រហូតដល់ ១០ឆ្នាំ។
ភតិសន្យាទាំងផនះ មានរយៈផេលជួលខដល្រញ្ជាាក់េីការផ�ើងថ្លែ និងសិទធិ្រនតកិច្សន្យាែ៊សៗគានា។ 
ចំផពាះការ្រនតកិច្សន្យាជា្្មី លកុែណឌថនភតិសន្យា ទាំងផនះបតរូវបានចរចាផ�ើងវិញ។

០,០៩% ផៅ ០,៤៨%

0%

០,៤៨% ផៅ ៣,០០% 

0%

បបាក់តមកល់ធានាផលើផដើមទ៊ន

ទ៊ន្របម៊ងកាតេវែកិច្

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បទេ្យសកម្មខដលមាន

  សទិធផិប្រើបបាស់ 

  (រយៈផេលខវង)     

  អគារ ៤.៩៦០.៣៥៧ ២០.០៦៤.៦៤៤ ៥.២៩៤.៦០៩ ២១.៥៧៥.៥៣២

   ៤.៩៦០.៣៥៧ ២០.០៦៤.៦៤៤ ៥.២៩៤.៦០៩ ២១.៥៧៥.៥៣២

 

 ្ំរណុលភតសិន្យា     

  រយៈផេលែលែ ី ១.២៤៧.៣១៦ ៥.០៤៥.៣៩៣ ១.១៨៧.១៩៥ ៤.៨៣៧.៨២០
  រយៈផេលខវង ៤.១៣៤.២៨២ ១៦.៧២៣.១៧១ ៤.៤៤៨.៨១៧ ១៨.១២៨.៩២៩

   ៥.៣៨១.៥៩៨ ២១.៧៦៨.៥៦៤ ៥.៦៣៦.០១២ ២២.៩៦៦.៧៤៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលែលែ ី     

 ទ៊ន្របម៊ងកាតេវែកិច្ (i) ៦៩.៧៣២.៦៦៧ ២៨២.០៦៨.៦៣៨ ១០៧.០២៦.១៨៤ ៤៣៦.១៣១.៧០០

 រយៈផេលខវង     

 បបាកត់មកលធ់ានា 

  ផលើផដើមទ៊ន (ii) ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៦២.៥០០

   ៧៧.២៣២.៦៦៧ ៣១២.៤០៦.១៣៨ ១១៤.៥២៦.១៨៤ ៤៦៦.៦៩៤.២០០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

៨.   គបាក់តមកល់តាមចេបាប់ទ�ធនាគារកណា្េល

៩.  ភតិសនេយា

(ក)  ចំនួនទឹកគបាក់ដែដលបានកត់គតា ទ�កនខុងរបាយការណ៍សា្េនភាពហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ 

(ខ)  ចំនួនទឹកគបាក់ដែដលបានកត់គតា ទ�កនខុងរបាយការណ៍ចំទណញ-ខាត

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 រយៈផេលខវង រយៈផេលខវង

៥.៧២៣.៩៤៩

(៤.៥០០.៤៧៩)

១.២២៣.៤៧០

៤.៩១៥.៩០២

១.២២៣.៤៧០

-

១១៨.៨៨៥

(៤៣៤.៦៥៤)

៩០៧.៧០១

៥.៨៤២.៨៣៤

(៤.៩៣៥.១៣៣)

៩០៧.៧០១

៣.៦៩៨.៨៨២

៥.៨៤២.៨៣៤

(៤.៩៣៥.១៣៣)

៩០៧.៧០១

៣.៦៩៨.៨៨២

៩០៧.៧០១

៤៦៦.៤៨១

១.៣០៣.០៣០

(៤៧៦.៥១៦)

២.២០០.៦៩៦

៧.៦១២.៣៤៥

(៥.៤១១.៦៤៩)

២.២០០.៦៩៦

៨.៩០១.៨១៥

 ១.៣០៣.៤៤២

 (១.០០៦.១៩៩)

 ២៩៧.២៤៣

 ១.១៩៤.៣២២

 

 

 ២៩៧.២៤៣

 ១១៤.០៥៤

 ៧.១៦៧

 (១០៥.៨៣២)

 ៣១២.៦៣២

 

 

 ១.៤២៤.៦៦៣

 (១.១១២.០៣១)

 ៣១២.៦៣២

 ១.២៧៣.៩៧៥

 

 

 ១.៤២៤.៦៦៣

 (១.១១២.០៣១)

 ៣១២.៦៣២

 ១.២៧៣.៩៧៥

 

 

 ៣១២.៦៣២

 ១៩២.៨៩៩

 -

 (១០៨.០៤០)

 ៣៩៧.៤៩១

 

 

 ១.៦១៧.៥៦២

 (១.២២០.០៧១)

 ៣៩៧.៤៩១

 ១.៦០៧.៨៥១

 ២.៨៦០.៥២៥

(២.៥៦៨.១០៦)

២៩២.៤១៩

១.១៧៤.៩៤០

២៩២.៤១៩

៨០.៣៩៨

៣២.៩២៣

(១៧៥.៣៧០)

២៣០.៣៧០

២.៩៧៣.៨៤៦

(២.៧៤៣.៤៧៦)

២៣០.៣៧០

៩៣៨.៧៥៨

២.៩៧៣.៨៤៦

(២.៧៤៣.៤៧៦)

២៣០.៣៧០

៩៣៨.៧៥៨

២៣០.៣៧០

៤៧៣.៦១៦

-

(១៧៨.២៩៦)

៥២៥.៦៩០

៣.៤៤៧.៤៦២

(២.៩២១.៧៧២)

៥២៥.៦៩០

២.១២៦.៤១៦

 ១.០៩៦.៥២០

(៦១៦.៦០៦)

៤៧៩.៩១៤

១.៩២៨.២៩៤

៤៧៩.៩១៤

១៤៣.៨៨៤

-

(១៥៧.១៩៩)

៤៦៦.៥៩៩

១.១៩៣.០៦៤

(៧២៦.៤៦៥)

៤៦៦.៥៩៩

១.៩០១.៣៩១

១.១៩៣.០៦៤

(៧២៦.៤៦៥)

៤៦៦.៥៩៩

១.៩០១.៣៩១

៤៦៦.៥៩៩

៩៦.៣០០

-

(១៧៨.៨៣១)

៣៨៤.០៦៨

១.១៧២.៦២៩

(៧៨៨.៥៦១)

៣៨៤.០៦៨

១.៥៥៣.៥៥៥

 ៤៨៩.៩១១

-

៤៨៩.៩១១

១.៩៦៨.៤៦៣

៤៨៩.៩១១

៦៩៩.០៤៦

(១៥៨.៩៧៥)

-

១.០២៩.៩៨២

១.០២៩.៩៨២

-

១.០២៩.៩៨២

៤.១៩៧.១៧៦

១.០២៩.៩៨២

-

១.០២៩.៩៨២

៤.១៩៧.១៧៦

១.០២៩.៩៨២

១.៤២២.២១៣

(១.៣០៣.០៣០)

-

១.១៤៩.១៦៥

១.១៤៩.១៦៥

-

១.១៤៩.១៦៥

៤.៦៤៨.៣៧៣

 ១១.៤៧៤.៣៤៧

(៨.៦៩១.៣៩០)

២.៧៨២.៩៥៧

១១.១៨១.៩២១

២.៧៨២.៩៥៧

១.០៣៧.៣៨២

-

(៨៧៣.០៥៥)

២.៩៤៧.២៨៤

១២.៤៦៤.៣៨៩

(៩.៥១៧.១០៥)

២.៩៤៧.២៨៤

១២.០១០.១៨២

១២.៤៦៤.៣៨៩

(៩.៥១៧.១០៥)

២.៩៤៧.២៨៤

១២.០១០.១៨២

២.៩៤៧.២៨៤

២.៦៥១.៥០៩

-

(៩៤១.៦៨៣)

៤.៦៥៧.១១០

១៤.៩៩៩.១៦៣

(១០.៣៤២.០៥៣)

៤.៦៥៧.១១០

១៨.៨៣៨.០១០

ការខកលមអការខកលមអ
បទេ្យជួលបទេ្យជួល

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

្ររិកាខារ្ររិកាខារ
ការិោល័យការិោល័យ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក
្ររិកាខារក៊ំេ្យនូទ័រ្ររិកាខារក៊ំេ្យនូទ័រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក
ោនយនតោនយនត

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ការងារកំេ៊ង ការងារកំេ៊ង 
ដំផណើរការដំផណើរការ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក
សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩ថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩

 ថ ល្ែផដើម

 រំលស្់រង្គរ

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធ

 គិតជាពានផ់រៀល

 សបមា្រដ់ណំ្ចឆ់្នាថំ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩សបមា្រដ់ណំ្ចឆ់្នាថំ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធផដើមបគា

 ្រខន្ម

 ផ ះ្រ

 រំលស់

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធច៊ងបគា

 ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩

 ថ ល្ែផដើម

 រំលស្់រង្គរ

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធ

 គិតជាពានផ់រៀល

 ថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០ថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០

 ថ ល្ែផដើម

 រំលស្់រង្គរ

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធ

 គិតជាពានផ់រៀល

 សបមា្រដ់ណំ្ចឆ់្នាថំ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០សបមា្រដ់ណំ្ចឆ់្នាថំ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធផដើមបគា

 ្រខន្ម

 ផ ះ្រ

 រំលស់

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធច៊ងបគា

 ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០

 ថ ល្ែផដើម

 រំលស្់រង្គរ

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជសីទ៊ធ

 គិតជាពានផ់រៀល

១០.  គទពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្េរ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 104 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩     
 ថ្លែផដើម ៣.៦២២.៧៧៩ ២២៧.៨៦៩ ៣.៨៥០.៦៤៨
 រំលស់្រង្គរ (៣.២៣៣.៦៧២) - (៣.២៣៣.៦៧២)

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធ ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦

 គិតជាពាន់ផរៀល ១.៥៦៣.៤៣២ ៩១៥.៥៧៨ ២.៤៧៩.០១០
     
 សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩     
 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធផដើមបគា ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦
 ្រខន្ម - ៨៦៤.២០៧ ៨៦៤.២០៧
 ផ្ះរ ១៣.៩៦៥ (១៣.៩៦៥) -
 រំលស់ (១០៤.៩៥៦) - (១០៤.៩៥៦)

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធច៊ងបគា ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧
     
  ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩     
 ថ្លែផដើម ៣.៦៣៦.៧៤៤ ១.០៧៨.១១១ ៤.៧១៤.៨៥៥
 រំលស់្រង្គរ (៣.៣៣៨.៦២៨) - (៣.៣៣៨.៦២៨)
 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធ ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧

 គិតជាពាន់ផរៀល ១.២១៤.៨២៣ ៤.៣៩៣.៣០២ ៥.៦០៨.១២៥
     
 ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០     
 ថ្លែផដើម ៣.៦៣៦.៧៤៤ ១.០៧៨.១១១ ៤.៧១៤.៨៥៥
 រំលស់្រង្គរ (៣.៣៣៨.៦២៨) - (៣.៣៣៨.៦២៨)

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធ ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧

 គិតជាពាន់ផរៀល ១.២១៤.៨២៣ ៤.៣៩៣.៣០២ ៥.៦០៨.១២៥
     
 សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០     
 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធផដើមបគា ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧
 ្រខន្ម ១២៧.២៨៩ ៥៦៧.៥៥៧ ៦៩៤.៨៤៦
 ផ្ះរ ៣១៨.០២២ (៣១៨.០២២) -
 រំលស់ (១៦៦.៦០៤) - (១៦៦.៦០៤)

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធច៊ងបគា ៥៧៦.៨២៣ ១.៣២៧.៦៤៦ ១.៩០៤.៤៦៩
     
 ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០     
 ថ្លែផដើម ៤.០៨២.០៥៥ ១.៣២៧.៦៤៦ ៥.៤០៩.៧០១
 រំលស់្រង្គរ (៣.៥០៥.២៣២) - (៣.៥០៥.២៣២)

 តថមលែច៊ះ្រញ្ជីស៊ទធ ៥៧៦.៨២៣ ១.៣២៧.៦៤៦ ១.៩០៤.៤៦៩

 គិតជាពាន់ផរៀល ២.៣៣៣.២៤៩ ៥.៣៧០.៣២៨ ៧.៧០៣.៥៧៧

 រយៈផេលខវង រយៈផេលខវង កម្មវិធីក៊ំេ្យនូទ័រកម្មវិធីក៊ំេ្យនូទ័រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ការងារកំេ៊ងការងារកំេ៊ង
ដំផណើរការដំផណើរការ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក
សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 េនធេន្យាបទេ្យសកម្ម ៣.១៨៦.៥៩៧  ១២.៨៨៩.៧៨៥  ៣.០៦៥.៩៨៨ ១២.៤៩៣.៩០១

 ្រំណុលេនធេន្យា (១.០៧៧.៤៣៩) (៤.៣៥៨.២៤១) (១.១៤០.៨៨៨) (៤.៦៤៩.១១៩)

 េនធេន្យាបទេ្យសកម្មស៊ទធ – រយៈផេលខវង ២.១០៩.១៥៨  ៨.៥៣១.៥៤៤  ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

១១.  គទពេយសកម្មអរូបី

១២.  ពន្ធពនេយាគទពេយសកម្ម

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 ២០១៩២០១៩     

 ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (១.០៨៧.៥៨០) (៨០.១៧៦) (១.១៦៧.៧៥៦)

 កត់បតាខាងែះង់ឥណទាន/(្រនះនុក) ក្នុងចំផណញ-ខាត ២៨.៦៥៨ (១.៧៩០) ២៦.៨៦៨

 ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ (១.០៥៨.៩២២) (៨១.៩៦៦) (១.១៤០.៨៨៨)

 គិតជាពាន់ផរៀល (៤.៣១៥.១០៧) (៣៣៤.០១២) (៤.៦៤៩.១១៩)
      

 ២០២០២០២០     

 ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (១.០៥៨.៩២២) (៨១.៩៦៦) (១.១៤០.៨៨៨)

 កត់បតាខាងែះង់ឥណទាន/(្រនះនុក) ក្នុងចំផណញ-ខាត ៦៦.៨៥១ (៣.៤០២) ៦៣.៤៤៩

 ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (៩៩២.០៧១) (៨៥.៣៦៨) (១.០៧៧.៤៣៩)

 គិតជាពាន់ផរៀល (៤.០១២.៩២៧) (៣៤៥.៣១៤) (៤.៣៥៨.២៤១)

បទេ្យសកម្មបទេ្យសកម្ម
ខដលមានសិទធិ     ខដលមានសិទធិ     

ផប្រើបបាស់ផប្រើបបាស់
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ចំផណញេីការ្រតនូរចំផណញេីការ្រតនូរ
រូ្រិយ្រ័ណ្ណមិនទាន់រូ្រិយ្រ័ណ្ណមិនទាន់

កត់បតា-ស៊ទធកត់បតា-ស៊ទធ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ២០១៩២០១៩

 ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

 កត់បតាខាងែះង់ឥណទាន/(្រនះនុក)  

          ក្នុងចំផណញ-ខាត

 ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

 គិតជាពាន់ផរៀល

 ២០២០២០២០

 ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

 កត់បតាខាងែះង់ឥណទាន/(្រនះនុក)  

          ក្នុងចំផណញ -ខាត

 ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

 គិតជាពាន់ផរៀល

្រំណុល្រំណុល
ភតិសន្យាភតិសន្យា

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

កថបមឥណទាន កថបមឥណទាន 
មិនទាន់រំលស់មិនទាន់រំលស់
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ខាតេីការ្យ ខាតេីការ្យ 
ច៊ះតថមលែច៊ះតថមលែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

មូលនិធិមូលនិធិ
ផសាធននិវតតន៍ផសាធននិវតតន៍
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

រំលស់េផនលែឿនរំលស់េផនលែឿន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

្រង្គរផ្្េងៗ្រង្គរផ្្េងៗ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ការទទូាតប់បាក្់រណំ្ច់ ការទទូាតប់បាក្់រណំ្ច់ 
អតីតភាេការងារអតីតភាេការងារ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

៩៦.៣១៧

១៣៥.៤៨៤

២៣១.៨០១

៩៤៤.៥៨៩

២៣១.៨០១

៣០៥.៥៦១

៥៣៧.៣៦២

២.១៧៣.៦២៩

៣៤៥.៣៧៩

២០៩.០០១

៥៥៤.៣៨០

២.២៥៩.០៩៩

៥៥៤.៣៨០

៣៤.៧១៨

៥៨៩.០៩៨

២.៣៨២.៩០១

១.១៤៣.២៤៣

(១៦.០៤១)

១.១២៧.២០២

៤.៥៩៣.៣៤៨

១.១២៧.២០២

(៥០.៨៨២)

១.០៧៦.៣២០

៤.៣៥៣.៧១៥

២៧.៩៦៨

-

២៧.៩៦៨

១១៣.៩៧០

២៧.៩៦៨

-

២៧.៩៦៨

១១៣.១៣១

២៩៧.៥០២

៨៩.៦០៦

៣៨៧.១០៨

១.៥៧៧.៤៦៥

៣៨៧.១០៨

(១៤៣.៤១៣)

២៤៣.៦៩៥

៩៨៥.៧៤៦

៦៣៥.៤២៣

៣២.៥៩៣

៦៦៨.០១៦

២.៧២២.១៦៥

៦៦៨.០១៦

(២៨.៣៧៥)

៦៣៩.៦៤១

២.៥៨៧.៣៤៨

៧៣.៥៩២

(៤.០៧៩)

៦៩.៥១៣

២៨៣.២៦៥

៦៩.៥១៣

៣.០០០

៧២.៥១៣

២៩៣.៣១៥

២.៦១៩.៤២៤

៤៤៦.៥៦៤

៣.០៦៥.៩៨៨

១២.៤៩៣.៩០១

៣.០៦៥.៩៨៨

១២០.៦០៩

៣.១៨៦.៥៩៧

១២.៨៨៩.៧៨៥

 ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២ ១.៤៥១.៦៦៨ ៥.៨៣២.៨០២

 កត់បតាខាងែះង់ឥណទានក្នុងចំផណញ-ខាត  

  (កំណត់សមាាល់ ២៩ (ែ))   ១៨៤.០៥៨  ៧៥០.៤០៤  ៤៧៣.៤៣២ ១.៩១៨.៣៤៦

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ -  (៦៣.៦៤២) - ៩៣.៦៣៤

 ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ២.១០៩.១៥៨  ៨.៥៣១.៥៤៤  ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

(i) បដែគមបគមរួលពន្ធពនេយាគទពេយសកម្ម

 ្រខបម្របមួលេនធេន្យាបទេ្យសកម្មស៊ទធ ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ មានដូចខាងផបកាម៖

(ii) បដែគមបគមរួលបំណុលពន្ធពនេយា

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 106 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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១,០០% ផៅ ៦,៤០%

០,០០% ផៅ ២,០០%

០,០០% ផៅ ១,៦៨%

០,៥០% ផៅ ៦,០០%

០,០០% ផៅ ២,០០%

០,០០% ផៅ ១,៦៨%

បបាក្់រផញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីចរនត

គណនីសន្េំ

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលែលែ ី ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១ ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧

   ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១ ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បបាក់្រផញ្ញើមាន 

  កាលកណំត ់ ៤៧០.៨៧៦.៣៣៨ ១.៩០៤.៦៩៤.៧៨៨ ៣៨២.៥២៤.១៥៨ ១.៥៥៨.៧៨៥.៩៤៣

 គណនីចរនត ៣៧០.៧១២.៦៧១ ១.៤៩៩.៥៣២.៧៥៤ ៣៤០.៦១៦.៨៨៨ ១.៣៨៨.០១៣.៨១៩

 គណនីសន្េ ំ ៥៤.៣០៩.៨៤៩ ២១៩.៦៨៣.៣៣៩ ៦៧.៦៤២.១៦៨ ២៧៥.៦៤១.៨៣៥

   ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១ ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ភាគពីាកេ់ន័ធ ២០.១២០.០០២  ៨១.៣៨៥.៤០៨  ១០៩.៩៥០ ៤៤៨.០៤៦

 ភាគមីនិពាកេ់ន័ធ ១១៥.៣៨១.១៨០  ៤៦៦.៧១៦.៨៧៣  ៤១.៨៦៨.៩៩៦ ១៧០.៦១៦.១៥៩

   ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ប្រផទសកម្នុជា ១១៥.៣៦៨.៩២៧ ៤៦៦.៦៦៧.៣១០ ៤១.៨៦៨.៩៩៦ ១៧០.៦១៦.១៥៩

 ្ររផទស ២០.១៣២.២៥៥ ៨១.៤៣៤.៩៧១ ១០៩.៩៥០ ៤៤៨.០៤៦

   ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ្៊រផរប្រទាន 

  អត្ប្រផោជន្៊៍រគ្គលកិ ៣.១២២.៥៦៤ ១២.៦៣០.៧៧១ ២.៩៨៤.៥១២ ១២.១៦១.៨៨៦

 បបាក់កក ់ ៦៧០.៥៤៥ ២.៧១២.៣៥៥ ៦៧០.០០៣ ២.៧៣០.២៦២

 ចំណ្យ្រងម៊់ន ១០៥.៣៦១ ៤២៦.១៨៥ ៤៥២.២២៤ ១.៨៤២.៨១៣

 ប្រតិ្រតតកិារផ ះ្របបាក់ 

  ចូលមនិទាន់ទទូាត ់ ៥៧.៨២២ ២៣៣.៨៩០ ៥០០.៣៤៤ ២.០៣៨.៩០២

 ទឹកបបាក់បក៊មហ៊ន៊ 

  ផម�ាលជ់ពំាក ់ ៤៣.១៨២ ១៧៤.៦៧១ ៨៩.៧០៨ ៣៦៥.៥៦០

 ផ្្េងៗ ២០០.៦៣៨ ៨១១.៥៨១ ១៧៦.៤៤៩ ៧១៩.០៣០

   ៤.២០០.១១២ ១៦.៩៨៩.៤៥៣ ៤.៨៧៣.២៤០ ១៩.៨៥៨.៤៥៣

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

១៣.  គទពេយសកម្មទផ្តេសងៗ

១៥.  គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិិជន

 រយៈផេលែលែ ី ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥

   ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បបាក់្រផញ្ញើមាន 
  កាលកណំត ់ ១២៨.៥៤៣.៨៣២ ៥១៩.៩៥៩.៨០០ ៣៦.៦៧០.៨២៣ ១៤៩.៤៣៣.៦០៤
 គណនីចរនត ៦.៩៥៧.៣៥០ ២៨.១៤២.៤៨១ ៥.៣០៨.១១៦ ២១.៦៣០.៥៧៣
 គណនីសន្េ ំ - - ៧ ២៨

   ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥

១៤.  គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ

(ក)  វិភា្តាមកាលកំណត់

(ខ)  វិភា្តាមអគតាការគបាក់

(្)  វិភា្តាមសា្េនភាពនិវាសនដា្េន

(ឃ)  វិភា្តាមទំនាក់ទំនង

(ក)  វិភា្តាមកាលកំណត់

(ខ)  វិភា្តាមអគតាការគបាក់

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

 រយៈផេលែលែ ី ៥៩២.៩៨៨ ២.៣៩៨.៦៣៦ ១.២០៩.២២៣ ៤.៩២៧.៥៨៤

 រយៈផេលខវង ៣.៦០៧.១២៤ ១៤.៥៩០.៨១៧ ៣.៦៦៤.០១៧ ១៤.៩៣០.៨៦៩

   ៤.២០០.១១២ ១៦.៩៨៩.៤៥៣ ៤.៨៧៣.២៤០ ១៩.៨៥៨.៤៥៣

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

២,០៥% - ៤,៥០%

 ០,០០% - ០,៧៥% 

០,៥០%

 ១,១០% - ៤,២០% 

 ០,០០% - ១,២០% 

               ០,៥០%       

បបាក្់រផញ្ញើមានកាលកណំត់

គណនីចរនត

គណនីសន្េំ

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

្រខបម្របមួល្រំណុលខដលផកើតមកេីសកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទាន – បបាក់កម្ី

ប្រតិ្រតតកិារ ត្ល់សនះនីយភាេ 

 ផោយមានការធានា

ឥណទានតចូ និងមធ្យម

២,១០% - ៤,៥០%

២,០០%

២,៦០% - ៣,៥៥%

-

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 ចនំនួបបាក់ផដើម     

 ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ៧៣.៨៦៥.០៣១ ៣០១.០០០.០០១ ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩

 ្រខន្ម ១៧០.៣៥១.៨១១ ៦៩៤.៥២៤.៣៣៣ ១២៨.០៥៣.៩៨៨ ៥១៨.៨៧៤.៧៥៩

 ការទទូាតស់ង (១៨១.០៣៤.៣៤៩) (៧៣៨.០៧៧.០៤១) (៦៤.៣៤៨.២៤០) (២៦០.៧៣៩.០៦៨)

 លផមអ�ងេីការ្រតនូរ 

  រូ្រយិ្រណ័្ណ - (១.៨៧៤.១០៩) - ២.០៤៤.៣១១

 ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ  ៦៣.១៨២.៤៩៣ ២៥៥.៥៧៣.១៨៤ ៧៣.៨៦៥.០៣១ ៣០១.០០០.០០១

      

 ការបបាកប់តរូវសង

 ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ៦១២.៤២៩ ២.៤៩៥.៦៤៩ ៧៩.១៧៥ ៣១៨.១២៥

 កតប់តាជា្រនះនុកក្នុងឆ្នា ំ ២.៧៣៨.៨៥៥ ១១.១៦៦.៣១២ ១.៣៩៥.៧៥៥ ៥.៦៥៥.៥៩៩

 ការទទូាតក់ារបបាក់ (២.២៨០.៤៤៩) (៩.២៩៧.៣៩១) (៨៦២.៥០១) (៣.៤៩៤.៨៥៤)

 លផមអ�ងេីការ្រតនូរ 

  រូ្រិយ្រ័ណ្ណ - (៣៣.០៤២) - ១៦.៧៧៩

 ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ  ១.០៧០.៨៣៥ ៤.៣៣១.៥២៨ ៦១២.៤២៩ ២.៤៩៥.៦៤៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ចំនួនបបាក់ផដើម ៦៣.១៨២.៤៩៣ ២៥៥.៥៧៣.១៨៤ ៧៣.៨៦៥.០៣១ ៣០១.០០០.០០១

 ការបបាក់បតរូវ្រង់ ១.០៧០.៨៣៥ ៤.៣៣១.៥២៨ ៦១២.៤២៩ ២.៤៩៥.៦៤៩

   ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលែលែ ី     

 ប្រតិ្រតតកិារ ត្ល់សនះនីយភាេ

  ផោយមានការធានា  

  (LPCO) (i) ៦៣.៥៦៧.៧៤៥ ២៥៧.១៣១.៥២៩ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០

 ឥណទាតចូ នងិមធ្យម (ii) ១៤១.៧១៨ ៥៧៣.២៤៩ - -

   ៦៣.៧០៩.៤៦៣ ២៥៧.៧០៤.៧៧៨ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០

 រយៈផេលខវង     

 ឥណទាតចូ និងមធ្យម (ii) ៥៤៣.៨៦៥  ២.១៩៩.៩៣៤  -  - 

 បបាក់កមី្សរ៊្រ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ភាគពីាកេ័់នធ ១.០១២.១៣៥  ៤.០៩៤.០៨៦  ៤៥០.៣១២ ១.៨៣៥.០២១

 ភាគមិីនពាក់េ័នធ ៨៩៤.៨៨៦.៧២៣  ៣.៦១៩.៨១៦.៧៩៥  ៧៩០.៣៣២.៩០២ ៣.២២០.៦០៦.៥៧៦

   ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១ ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ប្រផទសកម្នុជា ៨៥៤.០៥០.៨៥៥        ៣.៤៥៤.៦៣៥.៧០៩    ៧៩០. ៧៨៣.២១៤  ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ 

 ្ររផទស ៤១.៨៤៨.០០៣  ១៦៩.២៧៥.១៧២  -    -   

   ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១ ៧៩០.៧៨៣.២១៤  ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ 

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

(្)  វិភា្តាមសា្េនភាពនិវាសនដា្េន

(ឃ)  វិភា្តាមទំនាក់ទំនង

១៦.  គបាក់កមចេី

(i)  ធនាគារបានទទួលបបាក់កម្ីេីធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា ក្នុងទបមង់ជាប្រតិ្រតតិការ្តល់សនះនីយភាេ 
ផោយមានការធានា (LPCO) ខដលមានរយៈផេលកំណត់តិចជាង១២ខែ។ ធនាគារបានផប្រើ 
បបាស់មូល្របតអាចជួញ ដូរបាន ជាបទេ្យ្រញ្ជាះំ (កំណត់សមាាល់ ៥)។ 

(ii)  ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារបានច៊ះកិច្បេមផបេៀងបបាក់កម្ីជាមួយធនាគារសហបគាស 
ធ៊នតូច និងមធ្យម កម្នុជា ម.ក (ផៅកាត់ថា «SME Bank»)។ បបាក់កម្ីមានអបតាការបបាក់ ២%  
ក្នុងមួយឆ្នាំ និងធនាគារបតរូវ្រង់ ក្នុងរយៈផេល ៧ឆ្នាំ ផហើយបតរូវទូទាត់សងទាំងការបបាក់ និង 
បបាក់ផដើមជាផរៀងរាល់ខែ។  

អបតាការបបាក់ផលើបបាក់កម្ី មានដូចខាងផបកាម៖

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 108 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 អត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិករយៈផេលខវងផ្្េងៗ - មូលនិធិផសាធននិវតតន៍

 រយៈផេលខវង     

 នាផដើមឆ្នា ំ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៩.៨៣៩ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ - (៤.១៩៥) - ៧.៩៧០

 នាដណំ្ចឆ់្នា ំ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៤ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៩.៨៣៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលខវង     

 នាផដើមឆ្នា ំ ១.៩៣៥.៥៤១ ៧.៨៨៧.៣៣០ ១.៤៨៧.៥១០ ៥.៩៧៦.៨១៥

 ្រខន្មក្នុងឆ្នា៖ំ     

  - ្រដិភាគរ្រសធ់នាគារ ៣១៣.០១១ ១.២៧៦.១៤៦ ២៧៧.៥៥៤ ១.១២៤.៦៤៩

  - ្រដិភាគរ្រស្៊់រគ្គលកិ ៣១៣.០១១ ១.២៧៦.១៤៦ ២៧៧.៥៥៤ ១.១២៤.៦៤៩

  - ការបបាក ់ ៨៦.៩២២ ៣៥៤.៣៨១ ៦៨.០៩០ ២៧៥.៩០១

 មូលនធិផិសាធន 

  និវតតន៍បានទទូាត ់ (២០៣.៩៧៣) (៨៣១.៥៩៨) (១៥៣.៧៤៩) (៦២២.៩៩១)

 និយត័កម្ម (៧.៥៦៣) (៣០.៨៣៤) (២១.៤១៨) (៨៦.៧៨៦)

 លផមអ�ងេកីារ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ - (៧៤.១១២) - ៩៥.០៩៣

 នាដណំ្ចឆ់្នា ំ ២.៤៣៦.៩៤៩ ៩.៨៥៧.៤៥៩ ១.៩៣៥.៥៤១ ៧.៨៨៧.៣៣០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលខវង     

 មលូនធិផិសាធននវិតតន៍ ២.៤៣៦.៩៤៩ ៩.៨៥៧.៤៥៩ ១.៩៣៥.៥៤១ ៧.៨៨៧.៣៣០

 ការទទូាតប់បាក្់រណំ្ច់

  អតីតភាេការងារ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៤ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៩.៨៣៩

   ២.៥៧៦.៧៨៧ ១០.៤២៣.១០៣ ២.០៧៥.៣៧៩ ៨.៤៥៧.១៦៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ចនំនួបបាក់ផដើម     

 ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០

 ្រខន្ម ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥៦០.០០០

 លផមអ�ងេកីារ្រតនូរ 

  រូ្រយិ្រណ័្ណ - (១.៤៣០.០០០) - ១.០៨៩.០០០

 ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ  ៤៧.០០០.០០០ ១៩០.១១៥.០០០ ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥.០០០

 

 ការបបាក់បតរូវសង

 ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា ៣១៦.៤៧៩ ១.២៨៩.៦៥២ ៦៨.៤៦៦ ២៧៥.០៩៦

 កតប់តាជា្រនះនុកក្នុងឆ្នា ំ ១.៧៥៧.៦៥៥ ៧.១៦៥.៩៥៩ ៩១០.៣០៧ ៣.៦៨៨.៥៦៤

 េនធកាត់ទ៊កផលើ

  ចំណ្យការបបាក់ (១៩៦.៩៣២) (៨០២.៨៩២) (១១២.០២០) (៤៥៣.៩០៥)

 ការទទូាតក់ារបបាក ់ (១.៤៦៦.២០២) (៥.៩៧៧.៧០៦) (៥៥០.២៧៤) (២.២២៩.៧១០)

 លផមអ�ងេកីារ្រតនូរ 

  រូ្រយិ្រណ័្ណ - (១២.៥១៨) - ៩.៦០៧

 ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ  ៤១១.០០០ ១.៦៦២.៤៩៥ ៣១៦.៤៧៩ ១.២៨៩.៦៥២

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បក៊មហ៊ន៊ផម�ាល់ (កំណត់ 

  សមាាល ់៣៣(ង))     

 ចំននួបបាក់ផដើម - 

  រយៈផេលខវង ៤៧.០០០.០០០ ១៩០.១១៥.០០០ ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥.០០០

 ការបបាកប់តរូវ្រង់ - 

  រយៈផេលែលែ ី ៤១១.០០០ ១.៦៦២.៤៩៥ ៣១៦.៤៧៩ ១.២៨៩.៦៥២

 អន៊្ំរណុលសរ៊្រ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥ ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

១៧.  អន៊បំណុល ១៨.  អត្គបទយាជន៍ប៊្្គលិក

 ធនាគារបានច៊ះហត្ផលខាផលើកិច្សន្យាអន៊្រំណុលជាមួយ CIMB Bank Berhad ខដលជា 
ភាគទ៊និក។ អន៊្រំណុលនីមួយៗ មានកាលកំណត់រយៈផេល ១០ឆ្នាំ។ អន៊្រំណុលផនះនឹងបតរូវសង 
វិញផៅកាល្ររិផច្ទ្៊តកំណត់ និងមានអបតាការបបាក់ ៣,០០% ផៅ ៤,៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការ 
បបាក់នឹងបតរូវ្រង់ជាផរៀងរាល់ ៦ខែមតង។ អន៊្រំណុលផនះបតរូវបានអន៊ម័តផោយធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា  
ក្នុងផគាល្រំណងសបមា្រ់គណនាផដើមទ៊នថានាក់ទី២។

 ្រខបម្របមួល្រំណុលខដលផកើតមកេីសកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទាន – អន៊្រំណុល

 អត្ប្រផោជន៍្៊រគ្គលិករយៈផេលខវងផ្្េងៗ - ការទូទាត់បបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 សវិំធានធនតាមច្បា្់រ 

  ខ អ្កតាម CAS និង

  ផគាលការណខ៍ណនាំ

  រ្រសធ់នាគារកណ្តាល ១១.១៩៥.១៩៩ ៤៥.២៨៤.៥៨០ ៩.៣២៩.១១៣ ៣៨.០១៦.១៣៥

 សវិំធានធនសបមា្់រការ 

  ខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក  

  ខ អ្កតាម CIFRS 9 (៣.៦៨៥.៨៩៦) (១៤.៩០៩.៤៤៩) (២.០៨៤.១៨៩) (៨.៤៩៣.០៧០)

 ទ៊ន្របម៊ងផ្្េងៗ - (៩.២៨១) - (២៣៥.០៨៨)

 ទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្់របាន 

  ផ ះ្រេីបបាកច់ផំណញ  

  រក្សាទ៊ក ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៦៥.៨៥០ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បានផចញ្្សាយ និងបាន 

  ្រង់បបាករួ់ច៖     

 នាផដើមឆ្នាំ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០

 លផមអ�ងេកីារ្រតនូររ្ូរយិ្រណ័្ណ - (២.២៥០.០០០) - ៤.២៧៥.០០០

 នាដណំ្ចឆ់្នា ំ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 នាផដើមឆ្នា ំ ១៦១.៣៩៤ ៦៥៧.៦៨១ ១៥៥.៣១៤ ៦២៤.០៥២

 កត់បតា(ខាងែះង់ឥណទាន)/

  ្រនះនុក ក្នុងចំផណញ-ខាត (៩៥.៧៨៣) (៣៩០.៥០៧) ៦.០៨០ ២៤.៦៣៦

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ - (១.៧៧៨) - ៨.៩៩៣

 នាដំណ្ចឆ់្នា ំ ៦៥.៦១១ ២៦៥.៣៩៦ ១៦១.៣៩៤ ៦៥៧.៦៨១

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 រយៈផេលែលែ ី ១៥.៧៥៥.២៥៥  ៦៣.៧៣០.០០៦  ២៥.៣០២.៥០៩ ១០៣.១០៧.៧២៤

 រយៈផេលខវង ៣៦២.៥៦៤  ១.៤៦៦.៥៧២  ៣៤០.៥៦៤ ១.៣៨៧.៧៩៧

 ្ំរណុលផ្្េងៗសរ៊្រ ១៦.១១៧.៨១៩  ៦៥.១៩៦.៥៧៨  ២៥.៦៤៣.០៧៣ ១០៤.៤៩៥.៥២១

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 មលូ្្របទាន្របតរ្រស់

  ធនាគារ នងិគណនី 

  បតរូវទទួលផ្្េងៗ ៥.៨២៤.៨៤១ ២៣.៥៦១.៤៨២ ១៩.៤០១.៨៩៣ ៧៩.០៦២.៧១៤

 ប្រតិ្រតតកិារផ ះ្របបាក់ 

  ផចញខដលផៅ 

  មិនទានទ់ទូាត ់ ៣.៩២៩.៦៣៤ ១៥.៨៩៥.៣៧០ ៨០៣.៥៦៩ ៣.២៧៤.៥៤៤

 ្រង្គរបបាក់រងាានប់តរូវ្រង់ ២.១២៨.៩៣៧ ៨.៦១១.៥៥០ ២.៣៥៤.៥១៨ ៩.៥៩៤.៦៦១

 ទឹកបបាក់ជពំាកអ្់ក ្្គត់ ្្គង់ ១.៧៣៩.១៧៧ ៧.០៣៤.៩៧១ ១.២៣៣.៩៥៩ ៥.០២៨.៣៨៣

 ្រង្គរេនធបតរូវ្រង់ ១៩២.០៩៣ ៧៧៧.០១៦ ១៩៤.៣១៨ ៧៩១.៨៤៦

 ្រង្គរច្បា្់រឈ្់រសបមាក 

  ប្រចំាឆ្នា ំ ១៩០.៥៦៤ ៧៧០.៨៣១ ១៩០.៥៦៤ ៧៧៦.៥៤៨

 ការខាតេកីារ្យច៊ះ 

  តថមលែសបមា្់រ ECL  

  ផលើកិច្សន្យា ត្ល់ 

  ឥណទាន និងកិច្សន្យា 

  ធានាខ្្កហរិញ្ញវត្នុ ៦៥.៦១១ ២៦៥.៣៩៦ ១៦១.៣៩៤ ៦៥៧.៦៨១

 ផ្្េងៗ ២.០៤៦.៩៦២ ៨.២៧៩.៩៦២ ១.៣០២.៨៥៨ ៥.៣០៩.១៤៤

   ១៦.១១៧.៨១៩ ៦៥.១៩៦.៥៧៨ ២៥.៦៤៣.០៧៣ ១០៤.៤៩៥.៥២១

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

១៩.  បំណុលទផ្តេសងៗ

 សំវិធានធនសបមា្រ់ ECL ផលើកិច្សន្យា្តល់ឥណទាន និងកិច្សន្យាធានាខ្្កហិរញ្ញវត្នុ

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផដើមទ៊នច៊ះ្រញ្ជីរ្រស់ធនាគារមានចំនួន ៧៥លានភាគហ៊៊ន  
(ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ៖ ៧៥លានភាគហ៊៊ន) ខដលមានតថមលែចារិក ១ដ៊លាលារអាផមរិកក្នុងមួយភាគហ៊៊ន។  
ភាគហ៊៊នខដលបានអន៊ម័តទាំងអស់ បតរូវបាន្រង់បបាក់រួចរាល់ទាំងបស៊ង។

២០.  ទដើមទ៊ន

 ធនាគារបានផ្ះរបបាក់ចំណញរក្សាទ៊ករ្រស់ែលែលួនចំនួន ១៧.៥០០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក ផដើម្ប ី
រក្សាទ៊កជាផដើមទ៊ន្របម៊ង ផៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ផដើម្បីអន៊ផលាមតាមអបតាអតិ្ររិមា ២០%  
ថនផដើមទ៊ន្របម៊ងផប្រៀ្រផធៀ្រនឹងផដើមទ៊នថានាក់ទី ១ សរ៊្រ (ផដើមទ៊នស្នូល) ផោយផោងតាមប្រកាស 
ផលែ ធ៧០១០១៨២ ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ។ ការផ្ះរផនះ បតរូវបានអន៊ម័តផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល 
ផៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ និងធនាគារជាតិ ថន កម្នុជា ផៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

 ដូចបានកត់សមាាល់ ២.១៥ សំវិធានធនតាមច្បា្់រ្រង្គរ ខដលអន៊ផលាមផៅតាម CAS និង 
ផគាលការណ៍ខណនាំរ្រស់ធនាគារកណ្តាល  គឺមានចំនួនែ្ស់ជាងការខាតេីការ្យច៊ះតថមលែ្រង្គរ  
ខដលអន៊ផលាមផៅតាម CIFRS 9 ដូចផនះចំនួន្រខន្ម ‘topping up’ បតរូវបានផ្ះរេីបបាក់ចំផណញ 
រក្សាទ៊ក ផៅទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្រ់ និងបតរូវោក់្រងាាញផបកាមមូលធន។

២១.  ទដើមទ៊នបគម៊ង

២២.  ទ៊នបគម៊ងតាមចេបាប់

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 110 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ្រខបម្របមួលទ៊ន្របម៊ងតាមច្បា្រ់ មានដូចខាងផបកាម៖

 ចណូំលកថបមផជើងសា៖     

 កថបមេីផសវាផ ះ្របបាក់ ៣.០៦៧.៨៣៦ ១២.៥០៧.៥៦៧ ២.៧៣៧.៣៣៨ ១១.០៩១.៦៩៤

 កថបមហិរញ្ញ្្របទាន 

  ពាណជិ្ជកម្ម ១.៦៨៣.៧៤១ ៦.៨៦៤.៦១២ ១.៦០៩.០១០ ៦.៥១៩.៧០៩

 កថបមដំផណើរការឥណទាន ៦០២.៦៣០ ២.៤៥៦.៩២៣ ៥០០.៨២០ ២.០២៩.៣២៣

 កថបមេីការសងឥណទាន 

  ម៊នកាលកំណត ់ ៤៨៤.៨២៦ ១.៩៧៦.៦៣៦ ៥៣៣.៣០៨ ២.១៦០.៩៦៤

 កថបមសបមា្់រទរូផលែ  

  ទូរសារ និងទូរសេ័ះ ៣០៩.៦៥៦ ១.២៦២.៤៦៨ ២៨៧.១៧៦ ១.១៦៣.៦៣៧

 កថបម និងផសវា 

  ឥណទានផ្្េងៗ ២៩៨.៣៣៣ ១.២១៦.៣០៤ ២១៣.៥៥៣ ៨៦៥.៣១៧

 កថបមផសវាផ្្េងៗ ១៤៤.៧៨៧ ៥៩០.២៩៧ ២៥៥.៤០៥ ១.០៣៤.៩០១

 កថបមប្រចំាឆ្នាផំលើ្រណ័្ណ  

 ATM និង្័រណ្ណឥណទាន 

 ្៊រផរប្រទាន និងកថបម�ក 

 េិនយ័ចផំពាះការទទូាត់ 

 សងយតឺោ៉ាវ ១៣៣.៩០៣ ៥៤៥.៩២៣ ១២៧.១៦០ ៥១៥.២៥២

 កថបមរដឋបាល ៥៩.៦៥៩ ២៤៣.២៣០ ១៧៧.៧៦៧ ៧២០.៣១២

 ចំណ្យផ្្េងៗ ៣៣៦.៣១៨ ១.៣៧១.១៦៦ ៤៥៤.៦៤៤ ១.៨៤២.២១៦

 ចំណូលកថបម 

  ផជើងសាសរ៊្រ ៧.១២១.៦៨៩ ២៩.០៣៥.១២៦ ៦.៨៩៦.១៨១ ២៧.៩៤៣.៣២៥

 ចំណ្យកថបមផជើងសា (១.០៤៤.០០០) (៤.២៥៦.៣៨៨) (១.៣៨៧.៥៩៥) (៥.៦២២.៥៣៥)

 ចំណូលកថបមផជើងសាសទ៊ធ  ៦.០៧៧.៦៨៩ ២៤.៧៧៨.៧៣៨ ៥.៥០៨.៥៨៦ ២២.៣២០.៧៩០

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

 ខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក (ECL):     

 ឥណទាន និង្៊រផរប្រទាន ១.៦៨៥.៥០៥ ៦.៨៧១.៨០៤ ៦៥៤.៣៨៣ ២.៦៥១.៥៦០

 បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

          ផៅធនាគារផ្្េងៗ ៩.៥៩២ ៣៩.១០៧ (៥.២២០) (២១.១៥១)

 កិច្សន្យា ត្ល់ឥណទាន 

  និងកិច្សន្យាធានា 

  ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ (៩៥.៧៩២) (៣៩០.៥៤៥) ៦.០៨០ ២៤.៦៣៦

   ១.៥៩៩.៣០៥ ៦.៥២០.៣៦៦ ៦៥៥.២៤៣ ២.៦៥៥.០៤៥

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 នាផដើមឆ្នា ំ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧ ៥.៨៩១.៧១៦   ២៣.៨០៤.៧៧៨ 

 ការផ ះ្រ្រខន្មផៅ 

  ទ៊ន្របម៊ងតាម 

  ច្បា្់រក្នុងឆ្នា ំ ២៦៤.៣៧៩ ១.០៧៧.៨៧៣ ១.៣៥៣.២០៨ ៥.៤៨៣.១៩៩

 នាដណំ្ចឆ់្នា ំ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៦៥.៨៥០ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ចំណូលការបបាកេ់បីទេ្យ 

  សកម្មហរិញ្ញវត្នុវាសខ់វង 

  តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់៖     

 ឥណទាន និង្៊រផរប្រទាន ៥៧.៥៤៨.៦៨២ ២៣៤.៦២៥.៩៧៦ ៤៧.០៤៨.៩៥៣ ១៩០.៦៤២.៣៥៨

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

  ផៅធនាគារកណ្តាល ៤៥៦.៣៦៥ ១.៨៦០.៦០០ ៥៤១.៩៤១ ២.១៩៥.៩៤៥

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់

  បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ     

  - ធនាគារក្នុងប្រផទស ២៤៤.៤០០ ៩៩៦.៤១៩ ៤៧៩.៦៨០ ១.៩៤៣.៦៦៣

  - ធនាគារផប�ប្រផទស ១០៩.៨៤២ ៤៤៧.៨២៦ ៨៣២.៩១២ ៣.៣៧៤.៩៥៩

 ចំណូលការបបាកស់រ៊្រ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ ២៣៧.៩៣០.៨២១ ៤៨.៩០៣.៤៨៦ ១៩៨.១៥៦.៩២៥

       

 ចណំ្យការបបាកផ់លើ 

  ្ំរណុលហរិញ្ញវត្នុវាសខ់វង 

  តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់៖     

 បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកណំត ់ ១៣.៤២៩.២៣០ ៥៤.៧៥០.៩៧១ ១០.៧៣៤.៣២៧ ៤៣.៤៩៥.៤៩៣

 គណនីចរនត ២.២៦៤.៤៦០ ៩.២៣២.២០៣ ២.៧៩៩.៨២៦ ១១.៣៤៤.៨៩៥

 គណនីសន្េ ំ ៣៤៧.២១១ ១.៤១៥.៥៧៩ ៣៥៨.៦០៤ ១.៤៥៣.០៦៣

 បបាក់កមី្  ៣.០៣៩.៧០២ ១២.៣៩២.៨៦៥ ១.៣៩៥.៧៥៥ ៥.៦៥៥.៥៩៩

 អន៊្ំរណុល ១.៩៥៤.៦០៨ ៧.៩៦៨.៩៣៧ ៩១០.៣០៧ ៣.៦៨៨.៥៦៤

 ្ំរណុលភតសិន្យា ២៣៦.៧៨៨ ៩៦៥.៣៨៥ ២២៨.៣២៧ ៩២៥.១៨១

 មូលនធិផិសាធននិវតតន៍្៊រគ្គលកិ ៨៦.៩២២ ៣៥៤.៣៨១ ៦៨.០៩០ ២៧៥.៩០១

 ចំណ្យការបបាកស់រ៊្រ ២១.៣៥៨.៩២១ ៨៧.០៨០.៣២១ ១៦.៤៩៥.២៣៦ ៦៦.៨៣៨.៦៩៦
       
 ចំណូលការបបាកស់ទ៊ធ ៣៧.០០០.៣៦៨ ១៥០.៨៥០.៥០០ ៣២.៤០៨.២៥០ ១៣១.៣១៨.២២៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

២៣.  ចំណូលការគបាក់ស៊ទ្ធ

២៤.  ចំណូលកនគមទជើងសាស៊ទ្ធ

២៥.  ខាតបណា្េលមកពីការថិយច៊ះតនមលៃឥណទាន

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 រំលស់បទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ (កំណត់សមាាល់ ៩) ១.៣២២.៦១៣ ៥.៣៩២.២៩៣ ១.១៧៩.៧៧៩ ៤.៧៨០.៤៦៥
 រំលស់បទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ (កំណត់សមាាល់ ១០)  ៩៤១.៦៨៣ ៣.៨៣៩.២៤២ ៨៧៣.០៥៥ ៣.៥៣៧.៦១៩
 រំលស់បទេ្យសកម្មអរូ្រី (កំណត់សមាាល់ ១១) ១៦៦.៦០៤ ៦៧៩.២៤៤ ១០៤.៩៥៦ ៤២៥.២៨១

   ២.៤៣០.៩០០ ៩.៩១០.៧៧៩ ២.១៥៧.៧៩០ ៨.៧៤៣.៣៦៥

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 ជួសជ៊ល និងខ្ទាំ  ៨៦៤.៥២១ ៣.៥២៤.៦៥២ ៦៨៤.៩៣៨ ២.៧៧៥.៣៦៩

 ចំណ្យសនិតស៊ែ ៣៧៦.៦១៩ ១.៥៣៥.៤៧៦ ៣១៥.៧៩៩ ១.២៧៩.៦១៨

 ទឹកផភលែើង ៣៣៧.០៧៥ ១.៣៧៤.២៥៥ ២៨២.៤៤៦ ១.១៤៤.៤៧១

 ចំណ្យកថបមអាជាញា្រ័ណ្ណ ៣០០.៤១៣ ១.២២៤.៧៨៤ ៣១៥.៦០៥ ១.២៧៨.៨៣១

 ្្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ២៨១.៨២៩ ១.១៤៩.០១៧ ៤៩៩.៩០៣ ២.០២៥.៦០៧

 ចំណ្យទំនាក់ទំនង ២៣៣.៣១៧ ៩៥១.២៣៣ ២៤៥.១៣៤ ៩៩៣.២៨៣

 ចំណ្យការជួល ២១២.៨៧៤ ៨៦៧.៨៨៧ ២៤៧.៤៥៧ ១.០០២.៦៩៦

 សមាារ្្គត់្្គង់ការិោល័យ ២០៨.០៧១ ៨៤៨.៣០៥ ១៧០.០០៨ ៦៨៨.៨៧២

 កថបមផសវាខ្្កច្បា្រ់ និងផសវាវិជាាជីវៈ ១៧៣.៥១២ ៧០៧.៤០៨ ១៤០.៩៣៥ ៥៧១.០៦៩

 ចំណ្យដំផណើរការោនយនត ១៥១.២៤៧ ៦១៦.៦៣៤ ១១៣.០៩៣ ៤៥៨.២៥៣

 ចំណ្យធានារា៉ា្រ់រង ១៣០.៧៣៦ ៥៣៣.០១១ ១១៣.៩០៦ ៤៦១.៥៤៧

 កថបមរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ១១២.៦៧៧ ៤៥៩.៣៨៤ ៩៦.១៦៤ ៣៨៩.៦៥៧

 ការផធវែើដំផណើរ និងការសានាក់ផៅ ៥៤.១៦៥ ២២០.៨៣១ ១៧០.៦៧៧ ៦៩១.៥៨៣

 ផបគឿងសងាារឹម និង្ររិកាខារ្រំពាក់ ២៨.៥៦៧ ១១៦.៤៦៨ ៩៦.៣៩៩ ៣៩០.៦០៩

 ផ្្េងៗ ២៥២.១៥៨ ១.០២៨.០៤៨ ៥០៥.៣៧៧ ២.០៤៧.៧៨៧

   ៣.៧១៧.៧៨១ ១៥.១៥៧.៣៩៣ ៣.៩៩៧.៨៤១ ១៦.១៩៩.២៥២

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

 បបាក់ផ្រៀវត្េរ៍ និងបបាក់ផមា៉ាង ៦.៤៩៧.២៤៣ ២៦.៤៨៩.២៦០ ៥.៧៥១.០២៧ ២៣.៣០៣.១៦១

 បបាក់រងាាន់ និងបបាក់ផលើកទឹកចិតត ១.៩៨៥.៦១២ ៨.០៩៥.៣៤០ ២.៣៩៣.៣១៨ ៩.៦៩៧.៧២៥

 ការទូទាត់បបាក់្រំណ្ច់អតីតភាេការងារ ៤៩៦.៤១៩ ២.០២៣.៩០០ ៤០៨.១៦៩ ១.៦៥៣.៩០១

 ចំណ្យមូលនិធិផសាធននិវតតន៍្រ៊គ្គលិក ២៨៧.៦៤៥ ១.១៧២.៧២៩ ២៧៧.៥៥៤ ១.១២៤.៦៤៩

 បបាក់្រខន្ម ២៤៩.៧៧៦ ១.០១៨.៣៣៧ ១០១.៩៤៨ ៤១៣.០៩៣

 អត្ប្រផោជន៍្រ៊គ្គលិកផ្្េងៗ ២១១.៦៥៣ ៨៦២.៩០៩ ១៥៨.៣៣៩ ៦៤១.៥៩០

 អត្ប្រផោជន៍ឥណទាន្រ៊គ្គលិក ១៦២.៥៩០ ៦៦២.៨៧៩ ១៣១.១៧២ ៥៣១.៥០៩

 ចំណ្យ្រណត�ះ្រណ្តាល្រ៊គ្គលិក ២៦.០០៩ ១០៦.០៣៩ ៨៣.០៨៨ ៣៣៦.៦៧៣

 ការឈ្រ់សបមាកប្រចាំឆ្នាំ - - ៩៥.៤២៦ ៣៨៦.៦៦៦

 ផ្្េងៗ ៥៣.១៣២ ២១៦.៦១៩ ១.៩២១ ៧.៧៨៣

   ៩.៩៧០.០៧៩ ៤០.៦៤៨.០១២ ៩.៤០១.៩៦២ ៣៨.០៩៦.៧៥០

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

២៦.  ចំណាយប៊្្គលិក

២៧.  រំលស់គទពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្េរ និងរំលស់គទពេយសកម្មអរូបី

២៨.  ចំណាយគបតិបត្តិការទផ្តេសងៗ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 112 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
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 រយៈផេលែលែី      
 

 នាផដើមឆ្នាំ ៤.៥៤៤.៥៤៨ ១៨.៥១៩.០៣៣ ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤

 ចំណ្យេនធផលើបបាក់ចំណូល ៥.៧៨៧.០១០ ២៣.៥៩៣.៦៤០ ៥.១២៣.១៥៣ ២០.៧៥៩.០១៥

 េនធផលើបបាក់ចំណូលបាន្រង់ (៥.២៦២.៧៦៦) (២១.៤៥៦.២៩៧) (៣.៧៧១.៣៦៦) (១៥.២៨១.៥៧៥)

 និយ័តកម្មេនធក្នុងឆ្នាំថនការិយ្ររិផច្ទបគាម៊ន ៥៣.៥៨៣ ២១៨.៤៥៧ - - 

 លផមអ�ងេីការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ - (១៥៤.៨២៦) - ២១៣.០៧៩

 នាដំណ្ច់ឆ្នាំ ៥.១២២.៣៧៥ ២០.៧២០.០០៧ ៤.៥៤៤.៥៤៨ ១៨.៥១៩.០៣៣

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ចំផណញម៊នេនធផលើបបាក់ចំណូល ២៦.៧៥៧.៤៦៦  ១០៩.០៩០.១៩០  ២២.៨៦២.១៤៧ ៩២.៦៣៧.៤១៩

 េនធគណនាតាមអបតា ២០% ៥.៣៥១.៤៩៣  ២១.៨១៨.០៣៧  ៤.៥៧២.៤២៩ ១៨.៥២៧.៤៨៤

 ្ល្រុះពាល់េនធថនែះង់៖      

  ចំណ្យមិនបតរូវកាត់កងេនធ ៤០.៨០៩ ១៦៦.៣៧៩ ៧៧.២៩២ ៣១៣.១៨៥

  ការទទួលសាាល់ផលើសថនេនធេន្យា ២១០.៦៥០  ៨៥៨.៨២០  - -

  និយ័តកម្មេនធក្នុងឆ្នាំថនការិយ្ររិផច្ទបគាម៊ន ៥៣.៥៨៣ ២១៨.៤៥៧ - -

 ចំណ្យេនធផលើបបាក់ចំណូល ៥.៦៥៦.៥៣៥ ២៣.០៦១.៦៩៣ ៤.៦៤៩.៧២១ ១៨.៨៤០.៦៦៩

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 េនធផលើបបាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ៥.៧៨៧.០១០ ២៣.៥៩៣.៦៤០ ៥.១២៣.១៥៣ ២០.៧៥៩.០១៥

 និយ័តកម្មេនធក្នុងឆ្នាំថនការិយ្ររិផច្ទបគាម៊ន ៥៣.៥៨៣ ២១៨.៤៥៧ - -

 ចំណ្យេនធក្នុងឆ្នាំសរ៊្រ ៥.៨៤០.៥៩៣ ២៣.៨១២.០៩៧ ៥.១២៣.១៥៣ ២០.៧៥៩.០១៥
 

 េនធេន្យា (១៨៤.០៥៨) (៧៥០.៤០៤) (៤៧៣.៤៣២) (១.៩១៨.៣៤៦)

 ចំណ្យេនធផលើបបាក់ចំណូល ៥.៦៥៦.៥៣៥ ២៣.០៦១.៦៩៣ ៤.៦៤៩.៧២១ ១៨.៨៤០.៦៦៩

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

២៩.  ពន្ធទលើគបាក់ចំណូល

(ក)  បំណុលពន្ធទលើគបាក់ចំណូលកនខុងឆ្េំ

 ្រខបម្របមួល្រំណុលេនធ ផលើបបាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំរ្រស់ធនាគារ មានដូចខាងផបកាម៖

(ខ) ចំណាយពន្ធទលើគបាក់ចំណូល

ផោងតាមច្បា្រ់សតីេីសារផេើេនធថនកម្នុជា ធនាគារបតរូវ្រង់េនធផលើបបាក់ចំណូលតាមអបតា ២០%។

(ឃ)  បញ្េទផ្តេសងៗ

 េនធ បតរូវបានគណនាតាមមូលោាន្រំណកបសាយ្រច្នុ្រ្បន្ផលើ្រទ្រ្បញ្ញតតិេនធោរ ខដលបានចូលជាធរមាននាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ គណៈបគ្រ់បគងវាយតថមលែផៅតាមការិយ្ររិផច្ទ អំេីសាថានភាេខដល
បានផកើតផ�ើងក្នុងលិែិតប្រកាសេនធ ខដលទាក់ទិនផៅនឹង្រទ្រ្បញ្ញតតិេនធ និង្រំណកបសាយរ្រស់វាខដលផៅជាធរមាន។ ធនាគារកត់បតាសំវិធានធនតាមការសមបស្រ ផៅតាមមូលោានថនចំនួនទឹកបបាក ់
ខដលរំេឹងថាបតរូវ្រង់ជូនអាជាញាធរេនធោរ។

 ផទាះជាោ៉ាងណ្ក៏ផោយ ្រទ្រ្បញ្ញតតិទាំងអស់ផនះមានការ�លាស់្រតនូរេីមួយបគាផៅមួយបគា ផហើយការកំណត់ច៊ងផបកាយ្រំ្៊តផលើចំនួន្រំណុលេនធនឹងផធវែើផ�ើង ្រនាា្រ់េីមានការបតួតេិនិត្យផោយអាជាញាធរ 
េនធោរ។ ផៅផេលខដលលទធ្លេនធច៊ងផបកាយែ៊សគានាេីចំនួន ខដលបានកត់បតាេីដំ្រូង ផនាះភាេលផមអ�ងផនះនឹងផធវែើឲ្យ្រុះពាល់ដល់សមត៊ល្យ្រំណុលេនធ ក្នុងការិយ្ររិផច្ទ ខដលការកំណត់េនធបតរូវបានផធវែើ 
ផ�ើង។

(្) ការទផ្ត្�ង�្េត់រវាងចំទណញតាម្ណទនយេយ និងចំណាយពន្ធទលើគបាក់ចំណូលរបស់ធនាគារ រានដូចខាងទគកាម៖

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 លំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការលំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេប្រតិ្រតតិការ       

 ចំផណញម៊នេនធផលើបបាក់ចំណូល  ២៦.៧៥៧.៤៦៦  ១០៩.០៩០.១៩០  ២២.៨៦២.១៤៧ ៩២.៦៣៧.៤១៩
 និយ័តកម្ម៖       
  រំលស់បទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ និងរំលស់បទេ្យសកម្មអរូ្រី ២៧ ២.៤៣០.៩០០  ៩.៩១០.៧៧៩  ២.១៥៧.៧៩០ ៨.៧៤៣.៣៦៥
  ខាតេីការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន ២៥ ១.៥៩៩.៣០៥ ៦.៥២០.៣៦៦ ៦៥៥.២៤៣ ២.៦៥៥.០៤៥
  ចំផណញេីការលក់បទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ  (៣៣.៦៦៤) (១៣៧.២៤៨) (១១.៤៥៣) (៤៦.៤០៨)
  និយ័តកម្មមូលនិធិផសាធននិវតតន៍្រ៊គ្គលិក ១៨ (៧.៥៦៣) (៣០.៨៣៤) (២១.៤១៨) ៨៦.៧៨៦
  មូលនិធិផសាធននិវតតន៍្រ៊គ្គលិក ១៨ ៦២៦.០២២ ២.៥៥២.២៩២ ៥៥៥.១០៨ ២.២៤៩.២៩៨
  អត្ប្រផោជន៍ឥណទាន្រ៊គ្គលិក ២៦ ១៦២.៥៩០ ៦៦២.៨៧៩ ១៣១.១៧២ ៥៣១.៥០៩
  ច្បា្រ់ឈ្រ់សបមាកប្រចាំឆ្នាំ ២៦ - - ៩៥.៤២៦ ៣៨៦.៦៦៦
  ចំណូលការបបាក់ និងចំណ្យការបបាក់ស៊ទធ ២៣ (៣៧.០០០.៣៦៨) (១៥០.៨៥០.៥០០) (៣២.៤០៨.២៥០) (១៣១.៣១៨.២២៩)
         
 ្រខបម្របមួលផដើមទ៊ន្រងវែិល៖       
  ទ៊ន្របម៊ងកាតេវែកិច្  ៣៧.២៩៣.៥១៧ ១៥២.០៤៥.៦៦៩ (២២.៣៥៩.៦៣៧) (៩០.៦០១.២៤៩)
  បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក ់ផៅធនាគារផ្្េងៗ  - កាលកំណតផ់លើសេ្ីរខីែ  ៥៦.១១៥ ២២៨.៧៨១ ១៣.៦៥០ ៥៥.៣១០
  ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទាន  (១៥៤.៣៥១.៥៤៣) (៦២៩.២៩១.២៤១) (១៥៣.៦៦៨.២៥៣) (៦២២.៦៦៣.៧៦១)
  បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ  ៨១១.១៨០ ៣.៣០៧.១៨១ (១.០៦០.៤៣០) (៤.២៩៦.៨៦២)
  បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ  ៩៣.៤២៥.៦៥០ ៣៨០.៨៩៦.៣៧៥ ១២.៩២៧.៣៣៨ ៥២.៣៨១.៥៧៤
  បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន  ១០៣.៤៤០.៧៩០ ៤២១.៧២៨.១០១ ១០៥.០៦០.៥៦៣ ៤២៥.៧០៥.៤០១
  ្រំណុលផ្្េងៗ  (៩.៥៥៤.៩២២) (៣៨.៩៥៥.៤១៧) ៣.៨៤៩.៦៩៥ ១៥.៥៩៨.៩៦៤

 សាច់បបាក់ផចញេី/(បានផប្រើក្នុង)ប្រតិ្រតតិការ  ៦៥.៦៥៥.៤៧៥  ២៦៧.៦៧៧.៣៧៣  (៦១.២២១.៣០៩) (២៤៧.៨៩៥.១៧២)

 ការទិញបទេ្យសម្បតតិ និង្ររិកាខារ (*) ៤៥.០៨១ ១៨៣.៧៩៥  ៤១.២៦៩ ១៦៧.២២២

 ការទិញបទេ្យសកម្មអរូ្រី (*) ៣១១.១៤៨ ១.២៦៨.៥៥០  ១៨៩.៥១០ ៧៦៧.៨៩៥

   ៣៥៦.២២៩ ១.៤៥២.៣៤៥  ២៣០.៧៧៩ ៩៣៥.១១៧

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល
កំណត់កំណត់
សមាាល់សមាាល់

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

៣១.  លំហ៊ុូរសាច់គបាក់ពីសកម្មភាពគបតិបត្តិការ

(ក)  សាច់គបាក់ទចញពី/(បានទគបើកនខុង)គបតិបត្តិការ

(ខ)  សកម្មភាពវិនិទយា្ និងសកម្មភាពហ៊ុិរញ្ញបេបទានដែដលមិនដែមនជសាច់គបាក់

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 114 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

៣០.  សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូល

 សាច់បបាក់ក្នុងថដ  ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩  ៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០
 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល៖ 
  គណនីចរនត ១៣៦.២០១.១២៦  ៥៥០.៩៣៣.៥៥៥  ១០៧.៥៦៩.០២៩ ៤៣៨.៣៤៣.៧៩៣
  គណនីទូទាត់ ៤៤៨.១៤៣ ១.៨១២.៧៣៨ ១.៤៦០.២៩៦ ៥.៩៥០.៧០៧
 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ៖ 
  គណនីចរនត ៧.៣៦៤.១២៥  ២៩.៧៨៧.៨៨៦ ៧.១៦៩.៤៤១ ២៩.២១៥.៤៧២
  គណនីសន្េំ ២.០១២.៣២៤   ៨.១៣៩.៨៥១  ១.០០៣.៤៦១  ៤.០៨៩.១០៤
  បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត់ ខដលមានកាលកំណត់្រីខែ ឬ តិចជាង ៥៦.៦៥១.៨៥៤ ២២៩.១៥៦.៧៤៩  ៦.១៦៣.៩៩៥ ២៥.១១៨.២៨០

   ២៩២.១២៩.១០២ ១.១៨១.៦៦២.២១៨  ១៨៣.២៧១.៥៣៥ ៧៤៦.៨៣១.៥០៦

(*) ចំនួនទឹកបបាក់ផនះគឺជាសាច់បបាក់បតរូវ្រង់ចំផពាះការទិញបទេ្យសកម្ម គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ 

 សកម្មភាេហិរញ្ញ្រ្បទានខដលមិនខមនជាសាច់បបាក់ បតរូវបានលាតបតោងផៅក្នុងកំណត់សមាាល់ ៩ សតីេីការទិញបទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់។
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CIMB Group Holdings Berhad បក៊មហ៊៊នផមធំជាងផគ

CIMB Bank Berhad បក៊មហ៊៊នផម�ាល់

CIMB Thai Bank Public Co. Limited («CIMB Thai») បក៊មហ៊៊នញាតិសម្័នធ

PT Bank CIMB Niaga TBK («CIMB Indonesia») បក៊មហ៊៊នញាតិសម្័នធ

CIMB Bank (Singapore) បក៊មហ៊៊នញាតិសម្័នធ

CIMB Bank Berhad Shanghai Branch បក៊មហ៊៊នញាតិសម្័នធ

CIMB Bank (Vietnam) Limited បក៊មហ៊៊នញាតិសម្័នធ

្រ៊គ្គលិកគណៈបគ្រ់បគងសំខាន់ៗ ្រ៊គ្គលិកគណៈបគ្រ់បគងសំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារ គឺអភិបាល ទាំងអស់រ្រស់ធនាគារ ខដលជាអ្កមានសិទធិផធវែើការសផបមច 

ចិតតសំខាន់ៗ ពាក់េ័នធផៅនឹងផគាលផ�យ៊ទធសាស្ត្រសតរ្រស់ធនាគារ និង្រ៊គ្គលិកគណៈបគ្រ់បគងជាន់ែ្ស់ (រួមទាំងសមាជិក 

បគួសារជិតស្ិទធរ្រស់េួកផគ្ងខដរ)។

Related party Relationshipភា្ីពាក់ព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង

 លិែិតធានា និងលិែិតឥណទានធនាគារ ២២៤.៦៧១.៩១៦ ៩០៨.៧៩៧.៩០០ ១៦៩.៩២២.៦៥០ ៦៩២.៤៣៤.៧៩៩

 ឥណទានវិបារូ្រន៍ខដលមិនបានផប្រើបបាស់ ៦៧.៨០៥.៤៣៦ ២៧៤.២៧២.៩៨៩ ៥៨.២៧១.៨១៩ ២៣៧.៤៥៧.៦៦២

 ្រ័ណ្ណឥណទានខដលមិនបានផប្រើបបាស់ ១០.៦៧៨.៩៦៨ ៤៣.១៩៦.៤២៦ ៨.៩៣៥.៩៣២ ៣៦.៤១៣.៩២៣

 កិច្សន្យា្តល់ឥណទានមានកាលកំណត់ ២.៦២៨.៥៨០ ១០.៦៣២.៦០៦ ៣.៩៩០.៦២៤ ១៦.២៦១.៧៩៣

   ៣០៥.៧៨៤.៩០០ ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ ២៤១.១២១.០២៥ ៩៨២.៥៦៨.១៧៧

 ដក៖ សំវិធានធនបាត់្រង់ ECL (៦៥.៦១១) (២៦៥.៣៩៦) (១៦១.៣៩៤) (៦៥៧.៦៨១)

 ហានិភ័យសរ៊្រ ៣០៥.៧១៩.២៨៩ ១.២៣៦.៦៣៤.៥២៥ ២៤០.៩៥៩.៦៣១ ៩៨១.៩១០.៤៩៦

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

(ខ) កិចចេសនេយាភតិសនេយាគបតិបត្តិ

 ធនាគារបានទទួលសាាល់បទេ្យសកម្មខដលមានសិទធិផប្រើបបាស់ និង្រំណុលភតិសន្យាចំផពាះកិច្សន្យាភតិសន្យាខដលធនាគារជាភាគីអ្កជួល ផលើកខលងខតភតិសន្យាទំាងឡាយណ្ខដលមានរយៈផេលែលែី  
សូមផមើលកំណត់សមាាល់ ២.១២.iii និងកំណត់សមាាល់ ៩ សបមា្រ់េ័ត៌មាន្រខន្ម។ កិច្សន្យាភតិសន្យាខដលមានរយៈផេលែលែី មិនមានភាេជាសារវនតផទ។

៣៣.  ការ�តគតដាងភា្ីពាក់ព័ន្ធ

(ក) ភា្ីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនង

 ធនាគារ គឺជា្រ៊បតសម្័នធខដលបតរូវបានកាន់កា្រ់ទាំងបស៊ងផោយ CIMB Bank Berhad ខដលជាធនាគារមានអាជាញា្រ័ណ្ណច៊ះ្រញ្ជីអាជីវកម្មផៅប្រផទស មា៉ាផ�ស៊ី។ CIMB Group Holdings Berhad  
ខដលជាបក៊មហ៊៊នសាជីវកម្មបានច៊ះ្រញ្ជីផៅប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី គឺជាបក៊មហ៊៊នផមធំជាងផគ។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

៣២.  កិចចេសនេយាទផ្តេសងៗ និងបំណុលយថទហ៊ុត៊

(ក) កិចចេសនេយាផ្ត្តល់ឥណទាន ការធានា និងកិចចេសនេយាធានាដែផ្តនកហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមានចំនួនទឹកបបាក់ក្នុងកិច្សន្យា ថនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុផប�តារាងត៊ល្យការ ខដលបតរូវ្តល់ឥណទានជូនអតិ្ិជន ដូចខាងផបកាម៖



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 កថបមរ្រស់អភិបាល ១១២.៦៧៧ ៤៥៩.៣៨៤ ៩៦.១៦៤ ៣៨៩.៦៥៧
       
 បបាក់ផ្រៀវត្េរ៍ និង 
  អត្ប្រផោជន ៍
  រយៈផេលែលែី ១.៥៥៣.៨៨៣ ៦.៣៣៥.១៨១ ១.៣១៧.០៣៨  ៥.៣៣៦.៦៣៨ 
 អត្ប្រផោជន៍រយៈ 
  ផេលខវងផ្្េងៗ ៦១.៧១៩ ២៥១.៦២៨ ៥៧.០១៤  ២៣១.០២១ 

   ១.៦១៥.៦០២ ៦.៥៨៦.៨០៩ ១.៣៧៤.០៥២  ៥.៥៦៧.៦៥៩ 

 អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ មានដូចខាងផបកាម៖

(ង)  អន៊បំណុលពីភា្ីពាក់ព័ន្ធ

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

ធនាគារ្រ៊បតសម្័នធ និងសាខា 

 ធនាគាររ្រស់បក៊មហ៊៊នផម

 ផៅ្ររផទស (គណនីចរនត) 

ធនាគារ្រ៊បតសម្័នធរ្រស់បក៊មហ៊៊នផម

 ផៅ្ររផទស (បបាក់្រផញ្ញើមាន 

 កាលកំណត់)

អភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគងសំខាន់ៗ   

 (គណនីចរនត) 

អភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគងសំខាន់ៗ   

 (គណនីសន្េ)ំ  

អភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគងសំខាន់ៗ   

 (បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត់)

0០,០០%

០,៣៥% - ០,៥៥%

០,០០% - ០,៥០%

០,៥០% - ១,៦៨%

២,២៥% - ៥,២៥%

០,០០%

-

០,០០% - ០,៥០%

០,៥០% - ១,០០%

២,២៥% - ៤,០០%

 អន៊្រំណុលេីបក៊មហ៊៊នផម�ាល់មិនមានការធានាផទ និងមានអបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងចផនាលាះេី 
៣,០០% ផៅ ៤,៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ (២០១៩ ៖ ៣,០០% ផៅ ៤,៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

(ច)  ទឹកគបាក់ភា្ីពាក់ព័ន្ធជំពាក់

 បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ     
 ទឹកបបាក់បក៊មហ៊៊ន 
  ផម�ាល់ជំពាក់ ៤៣.១៨២ ១៧៤.៦៧១ ៨៩.៧០៨ ៣៦៥.៥៦០

   ៤៣.១៨២ ១៧៤.៦៧១ ៨៩.៧០៨ ៣៦៥.៥៦០

(ឆ)  ការទូទាត់ឲ្េយប៊្្គលិក្ណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់ៗ

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បក៊មហ៊ន៊ផម�ាល់ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥ ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២

 ចំណ្យការបបាក់ ១.៩៥៤.៦០៨  ៧.៩៦៨.៩៣៧  ៩១០.៣០៧ ៣.៦៨៨.៥៦៤

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ធនាគារ្៊របតសម័្នធ និង  
  សាខាធនាគាររ្រស់    
  បក៊មហ៊ន៊ផម ផៅ្ររផទស 
  (គណនីចរនត) ១០៩.៩២០ ៤៤៤.៦២៦ ១០៩.៩៥០ ៤៤៨.០៤៦
 ធនាគារ្៊របតសម័្នធ និង 
  សាខាធនាគាររ្រស់    
  បក៊មហ៊ន៊ផមផៅ្ររផទស 
  (បបាក់្រផញ្ញើមានកាល 
  កំណត់) ២០.០១០.០៨២ ៨០.៩៤០.៧៨២ - -
 អភិបាល នងិគណៈបគ្់របគង 
  សខំាន់ៗ  (គណនីចរនត) ២៣៧.៧១៣ ៩៦១.៥៤៩ ៩៥.៥៨៣ ៣៨៩.៥០១
 អភិបាល នងិគណៈបគ្់របគង 
  សខំាន់ៗ  (គណនីសន្េ)ំ ១៥០.០២៨ ៦០៦.៨៦៣ ១១៧.២៩៦ ៤៧៧.៩៨១
 អភិបាល នងិគណៈបគ្រប់គង
  សខំាន់ៗ  (បបាក្់រផញ្ញើ 
  មានកាលកណំត់) ៦២៤.៣៩៤ ២.៥២៥.៦៧៤ ២៣៧.៤៣៣ ៩៦៧.៥៣៩
   ២១.១៣២.១៣៧ ៨៥.៤៧៩.៤៩៤ ៥៦០.២៦២ ២.២៨៣.០៦៧

 ចំណ្យការបបាក់ផលើ 
  បបាក់្រផញ្ញើ ៥៧.២១៨ ២៣៣.២៧៨ ១៧៩.៨៩៦ ៧២៨.៩៣៩

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 អភិបាល និងគណៈ 
  បគ្់របគងសំខាន់ៗ ១.៧៦៧.៣៥០ ៧.១៤៨.៩៣១ ៨៧៤.៧០៩ ៣.៥៦៤.៤៣៩
       
 ចំណូលការបបាក ់ ៨៩.៣០៦  ៣៦៤.១០១  ៦៥.១៥៤ ២៦៤.០០៤

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 បក៊មហ៊ន៊ផម (គណនីចរនត) ៥.៥៩៧.៤៦៧ ២២.៦៤១.៧៥៤ ៤.១៣៧.៥៧៣ ១៦.៨៦០.៦១០

 ធនាគារ្៊របតសម័្នធ និង 

  សាខាធនាគាររ្រស់ 

  បក៊មហ៊ន៊ផម ផៅ្ររផទស  

  (គណនីចរនត) ៨៣៤.៣៣៧ ៣.៣៧៤.៨៩៣ ២.០៧៥.៩៧៥ ៨.៤៥៩.៥៩៨

 បក៊មហ៊ន៊ផម (បបាក្់រផញ្ញើ 

  មានកាលកណំត់) ១៥.០០០.០២១ ៦០.៦៧៥.០៨៥ ៥៦.២២២ ២២៩.១០៥

   ២១.៤៣១.៨២៥ ៨៦.៦៩១.៧៣២ ៦.២៦៩.៧៧០ ២៥.៥៤៩.៣១៣

 ចំណូលការបបាក ់ ៥.៩៥១ ២៤.២៦២ ១.៦០១ ៦.៤៨៧

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

(ខ)  គបាក់បទញ្ញើ និងការដាក់គបាក់ ជមួយភា្ីពាក់ព័ន្ធ

 គណនីចរនតជាមួយបក៊មហ៊៊នផម និងធនាគារ្រ៊បតសម្័នធ និងសាខាធនាគាររ្រស់បក៊មហ៊៊នផមផៅ
្ររផទស មិនមានការបបាក់ផទ (២០១៩៖ មិនមាន) ផលើកខលងខតគណនីចរនត ខដលោក់ផៅ CIMB 
Bank Berhad Shanghai Branch មានអបតាការបបាក់បតឹម ០,៣៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

 បបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយបក៊មហ៊៊នផម មានអបតាការបបាក់ក្នុងចផនាលាះេី ០,០៥% ផៅ 
១,២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ (២០១៩ ៖ ១,២០% ផៅ ២,៤៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

 (្) ឥណទាន និងប៊ទរគបទានវាស់ដែវង តាមនថិលៃទដើមដករំលស់ផ្ត្តល់ឲ្េយភា្ីពាក់ព័ន្ធ

 ឥណទាន និង្៊រផរប្រទាន្តល់ឲ្យអភិបាល និងគណៈបគ្រ់បគងសំខាន់ៗ ទទួលបានអបតាការបបាក ់
ប្រចាំឆ្នាំក្នុងចផនាលាះេី ៣,៥០% ផៅ ១១,០០% ក្នុងមួយឆ្នាំ (២០១៩ ៖ ៣,៥០% ផៅ ១១%ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

(ឃ)   គបាក់បទញ្ញើរបស់ភា្ីពាក់ព័ន្ធ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 116 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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៣៤.១  ហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យ ខដលផធវែើឲ្យមានការខាត្រង់ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ ប្រសិនផ្រើអតិ្ិជន 
រ្រស់ធនាគារ ឬភាគីថដគូក្នុងទី្្សារ ែកខានមិនបាន្រំផេញកាតេវែកិច្សងបបាក់ផៅតាមកិច្សន្យាឲ្យ 
ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានផកើតមក េីការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល និងធនាគារផ្្េងៗ 
ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទាន បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ កិច្សន្យា្តល់ឥណទាន និងកិច្សន្យាធានា 
ខ្្កហិរញ្ញវត្នុ។ ហានិភ័យឥណទានភាគផបចើនផកើតមកេីសកម្មភាេ្តល់បបាក់កម្ី។

(ក)  ការវាស់ដែវងហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភ័យឥណទានបតរូវបានបគ្រ់បគងតាមមូលោានជាបក៊ម។

 ចំផពាះឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទាន និងកិច្សន្យា្តល់ឥណទាន ការបា៉ាន់សាះនហានិភ័យឥណទាន 
ក្នុងផគាលផ�បគ្រ់បគងហានិភ័យ តបមរូវឲ្យផប្រើបបាស់គំរូ ផោយសារហានិភ័យមានភាេែ៊សខ្រលែកគានា
ផៅតាម្រខបម្របមួលលកុែណឌផលើទី្្សារ លំហូរសាច់បបាក់រំេឹងទ៊ក និងផេលផវលាខដលកនលែង្៊ត។ 
ការវាយតថមលែហានិភ័យឥណទានថន្ល្របតបទេ្យសកម្មមួយ តបមរូវឲ្យមានការបា៉ាន់សាះន្រខន្មផទៀត 
ដូចជាលទធភាេថនការមិនសងបបាក់ថនអន៊បាតការខាត្រង់ពាក់េ័នធ និងការមិនសងបបាក់ ផៅវិញផៅ 
មករវាងភាគីថដគូ។ ធនាគារវាស់ខវងហានិភ័យឥណទាន ផោយផប្រើប្ររូបា្រថនការមិនសងបបាក់ (PD) 

ចំនួនខដលមានហានិភ័យមិនសង (EAD) និងការខាត្រង់ផៅផេលមិនមានការសងបបាក់ (LGD) ក្នុងការ 
វាស់ខវងការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក (ECL) ផបកាម CIFRS 9។

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល និងធនាគារផ្្េងៗ បតរូវបានចាត់ទ៊កថាមាន 
ហានិភ័យឥណទានតិចតួច។ ចំណ្ត់ថានាក់ឥណទានថនបទេ្យសកម្មទាំងផនះ បតរូវបានតាមោនផដើម្ប ី
ខសវែងរកការ្យច៊ះតថមលែថនឥណទាន។ ការវាស់ខវងការ្យច៊ះតថមលែបតរូវបានកំណត់បតឹម ការខាត្រង ់
ឥណទានរំេឹងទ៊ក១២ខែ។ បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗខដលបតរូវបានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់  
បតរូវបានតាមោន ផដើម្បីខសវែងរកេីការ្យច៊ះចំណ្ត់ថានាក់ឥណទានរ្រស់វា ផហើយការវាស់ខវងការ្យ 
ច៊ះតថមលែគឺអន៊វតតតាមវិធីសាស្ត្រសត្រីដំណ្ក់កាល ដូចបានេណ៌នាក្នុងកំណត់សមាាល់ ៣៤.១ (គ)។

(ខ)  ការគ្ប់គ្ងកគមិតហានិភ័យ និងទគាលការណ៍បន្យហានិភ័យ

 ធនាគារផធវែើប្រតិ្រតដិការ និង្ដល់ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានជូនអតិ្ិជនជាឯកតដជន ឬសហបគាស 
នានាក្នុងបេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា។ ធនាគារបគ្រ់បគងកបមិតហានិភ័យ និងផ�ោតការយកចិតតទ៊កោក់
ផលើហានិភ័យឥណទាន ផៅផេលខដលហានិភ័យបតរូវបានរកផឃើញ។ 

 ធនាគារកំណត់កបមិតហានិភ័យឥណទាន ខដលែលែលួនទទួលែ៊សបតរូវ ផោយោក់កបមិតផលើចំនួន 
ហានិភ័យខដលអាចទទួលយកបាន ទាក់ទងនឹងអ្កែ្ីមានាក់ ឬបក៊មមអ្កែ្ី និងខ្្កឧស្សាហកម្ម។ ហានិភ័យ 
ខ្រ្រផនះបតរូវបានតាមោនផលើមូលោានរងវែិលជ៊ំ ផហើយបតរូវបានបតួតេិនិត្យផ�ើងវិញប្រចាំឆ្នាំ ឬញឹកញា្រ ់
ជាងផនះផៅតាមការចាំបាច់។ កបមិតកំណត់ថនហានិភ័យឥណទាន ផៅតាមប្រផភទ្លិត្ល និង 
វិស័យឧស្សាហកម្ម បតរូវបានអន៊ម័តផោយបក៊មប្រឹក្សាភិបាល។

 ហានិភ័យធំបតរូវបានកំណត់និយមន័យផោយធនាគារកណ្តាលថា ជាហានិភ័យឥណទានទូផៅ 
ចំផពាះអ្កទទួល្លជាឯកតតជន ខដលផលើសេី ១០% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារ។ អន៊ផលាម 
តាមលកុែណឌថនប្រកាសផលែ ធ៧-០៦-២២៦ប្រ.ក ខដលផចញផោយធនាគារកណ្តាល បានតបមរូវ 
ឲ្យធនាគាររក្សាផៅបគ្រ់ផេលផវលាទាំងអស់ នូវអន៊បាតអតិ្ររមា ២០% រវាងហានិភ័យឥណទានទូផៅ 
រ្រស់ធនាគារ ចំផពាះអ្កទទួល្លជាឯកតតជន និងមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារ។ ហានិភ័យ 
ឥណទានធំសរ៊្រ មិនបតរូវផលើស ៣០០% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារផទ។

 ធនាគារអន៊វតតផគាលការណ៍ និងការអន៊វតតជាផបចើន ផដើម្បីសបមាលហានិភ័យ ដូចជាការតបមរូវឲ្យ 
អ្កែ្ីបបាក់ ោក់តមកល់បទេ្យ្រញ្ជាះំ ផៅផេលផស្ើស៊ំែ្ីឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានេីធនាគារ។

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ      

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុវាស់ខវង 

  តាមថ្លែផដើមដករំលស់

  សាច់បបាក់ក្នុងថដ ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩  ៥៩.៩០៥.៣១៣  ២៤៤.១១៤.១៥០

  បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់

   បបាក់ផៅធនាគារ 

   កណ្តាល ២១១.៩៩៥.៦៩៩ ៨៥៧.៥២២.៦០២  ១៩៩.៦៥៦.០៥០  ៨១៣.៥៩៨.៤០៤

  បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក ់

   បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥  ១៤.៣៨៩.៤៩៧  ៥៨.៦៣៧.២០០

  ឥណទាន និង្៊រផរប្រទាន 

   វាស់ខវងតាមថ្លែផដើម    

   ដករំលស់ ៨៤៧.០៤០.២០៦   ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣  ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦  ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ ៨៩១.៤៥៨  ៣.៦០៥.៩៤៨   ១.៣៥៨.១២៣  ៥.៥៣៤.៣៥១

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ ១.២១៥.៣៩៣.៧៦២  ៤.៩១៦.២៦៧.៧៦៧   ៩៦៩.០៧២.៨៨៩  ៣.៩៤៨.៩៧២.០២២

        

 ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ       

 ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុវាស់ខវង 

  តាមថ្លែផដើមដករំលស់

  បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ  ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១  ៤១.៩៧៨.៩៤៦  ១៧១.០៦៤.២០៥

  បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១  ៧៩០.៧៨៣.២១៤  ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧

  បបាក់កមី្ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២  ៧៤.៤៧៧.៤៦០  ៣០៣.៤៩៥.៦៥០

  អន៊្ំរណុល ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥  ៣៧.៣១៦.៤៧៩  ១៥២.០៦៤.៦៥២

  ្ំរណុលភតិសន្យា ៥.៣៨១.៥៩៨ ២១.៧៦៨.៥៦៤  ៥.៦៣៦.០១២  ២២.៩៦៦.៧៤៩

  ្ំរណុលហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ ១២.០៦២.៨៧៧ ៤៨.៧៩៤.៣៣៧  ២២.៥១២.២៧១  ៩១.៧៣៧.៥០៤

 ្ំរណុលហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ ១.១៦០.៥០៨.៨៤៣ ៤.៦៩៤.២៥៨.២៧០  ៩៧២.៧០៤.៣៨២  ៣.៩៦៣.៧៧០.៣៥៧

       

 បទេ្យសកម្ម/(្រំណុល)

  ហិរញ្ញវត្នុស៊ទធ ៥៤.៨៨៤.៩១៩  ២២២.០០៩.៤៩៧   (៣.៦៣១.៤៩៣)  (១៤.៧៩៨.៣៣៥)

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ៣៤.  ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 ធនាគារបានរួម្រញ្នូលការបគ្រ់បគងហានិភ័យជាខ្្កមួយថនអាជីវកម្ម ប្រតិ្រតតិការ និងដំផណើរ 
ថនការសបមចចិតតរ្រស់ធនាគារ។ ក្នុងការផធវែើឲ្យបបាកដថាធនាគារសផបមចបាននូវ្លចំផណញែ្ស់្រំ្៊ត  
ទនះឹមនឹងផេលផធវែើប្រតិ្រតតិការក្នុង្ររិោកាសអាជីវកម្មលអ បក៊មការងារខ្្កបគ្រ់បគងហានិភ័យបានចូល 
រួមតាំងេីដំណ្ក់កាលដំ្រូង ក្នុងដំផណើរការទទួលយកហានិភ័យ ផោយ្តល់នូវការចូលរួមឯករាជ្យ
រួមមានរបាយការណ៍វាយតថមលែពាក់េ័នធ ការវាយតថមលែឥណទាន ការវាយតថមលែផលើ្លិត្ល្្មី និង 
កំណត់្ររិមាណតបមរូវការផដើមទ៊ន។ ការចូលរួមទាំងផនះជួយជបម៊ញឲ្យខ្្កអាជីវកម្មផ្្េងៗ ផធវែើការ 
វាយតថមលែហានិភ័យផធៀ្រនឹង្លចំផណញ ក្នុងខ្នការអាជីវកម្មរ្រស់េួកផគ ដូចផនះផធវែើឲ្យហានិភ័យ
បតរូវបានកំណត់តថមលែសមបស្រ ពាក់េ័នធនឹង្លចំផណញ។

ជាទូផៅ ផគាលផ�ថនសកម្មភាេក្នុងការបគ្រ់បគងហានិភ័យរ្រស់ធនាគារ គឺផដើម្បី៖
• កំណត់េីហានិភ័យផ្្េងៗ និងតបមរូវការផដើមទ៊ន
•  ធានាថាសកម្មភាេទទួលយកហានិភ័យ មានភាេស៊ីសងាាក់គានាជាមួយនឹងផគាលការណ៍ហានិភ័យ  

ផហើយសាថានភាេថន្រណត�ំហានិភ័យ គឺស្ិតក្នុងកបមិតហានិភ័យ ខដលបតរូវបានអន៊ម័តផោយបក៊ម 
ប្រឹក្សាភិបាល និង

• ្រផងកើតតថមលែរ្រស់ភាគទ៊និក តាមរយៈបក្រែណឌថនការបគ្រ់បគងហានិភ័យដ៏លអ

ធនាគារកាន់កា្រ់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ ដូចខាងផបកាម៖

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

(្)  ទគាលការណ៍ការថិយច៊ះតនមលៃ (ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទ៊ក)

 ការវាស់ខវងសំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក ផបកាមវិធីសាស្ត្រសត្រីដំណ្ក់កាលរ្រស់ CIFRS 9 គឺផដើម្បីកត់បតាសំវិធានធន សបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កផេញមួយអាយ៊កាល ចំផពាះ 
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលមានកំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនត ចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូង ឬឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលមានការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
ខដលមិនទាន់មានការ្យច៊ះតថមលែគួរឲ្យកត់សមាាល់ ក្នុងហានិភ័យឥណទាន នឹងបតរូវបានកត់បតា ក្នុងសំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក ១២ខែ។

 ផបកាមវិធីសាស្ត្រសត្រីដំណ្ក់កាល ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានខ្រងខចកជា្រីដំណ្ក់កាល អាបស័យផៅតាម្រខបម្របមួលខដលពាក់េ័នធ ផៅក្នុងហានិភ័យឥណទាន។ 

•  ដំណ្ក់កាលទី១ រួមមានឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលមិនមានកំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនត ចា្រ់តំាងេីការកត់បតាផលើកដំ្ូរង និងមិនមានការ្យច៊ះតថមលែឥណទាននាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ 
ចំផពាះបទេ្យសកម្មទាំងផនះ បតរូវបានកត់បតាក្នុងសំវិធានធន សបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក១២ខែ។

•  ដំណ្ក់កាលទី២ រួមមានឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលមានកំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនត ចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូង ្រុ៊ខនតមិនមានភ័សតនុតាងជាក់ខសតង្រងាាញថាមានការ្យច៊ះតថមលែ។ ចំផពាះ 
បទេ្យសកម្មទាំងផនះ បតរូវបានកត់បតាក្នុងសំវិធានធន សបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កផេញមួយអាយ៊កាល។

•  ដំណ្ក់កាលទី៣ រួមមានឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលមានភ័សតនុតាងជាក់ខសតង្រងាាញថាមានការ្យច៊ះតថមលែ នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ ចំផពាះបទេ្យសកម្មទាំងផនះ បតរូវបានកត់បតាក្នុងសំវិធានធនសបមា្រ ់
ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កផេញមួយអាយ៊កាល។

•  ការទិញបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលមានការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន ឬបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលមានការ្យច៊ះតថមលែឥណទានេីដំ្រូង គឺជាបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុទាំងឡាយណ្ខដលមានការ្យច៊ះតថមលែ
ឥណទានចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូង។ សំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក ខតងខតបតរូវបានវាស់ខវង តាមមូលោានផេញមួយអាយ៊កាល (ដំណ្ក់កាលទី ៣)។

 ការវិនិច្័យនិងការសន្មតសំខាន់ៗ ខដលធនាគារបានអន៊វតតផៅតាមតបមរូវការនានារ្រស់សតង់ោរ ក្នុងការវាស់ខវងសំវិធានធន មានដូចខាងផបកាម៖

(i) កំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនត - significant increase in credit risk («SICR»)

 ការបា៉ាន់សាះន SICR គឺជាការវិភាគេហ៊កតាោ និងការវិភាគជារួម អាបស័យផៅផលើការរួម្រញ្នូលគានារវាងេ័ត៌មានខ្្ក្ររិមាណ និង/ឬ គ៊ណភាេ។ ផដើម្បីកំណត់ថាផតើហានិភ័យថនការមិនសងបបាក់ចំផពាះ 
ឥណទាន/ហិរញ្ញ្រ្បទាន បានផកើនផ�ើងគួរឲ្យកត់សមាាល់ឬផទ ចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូងមក ហានិភ័យថនការមិនសងបបាក់នាផេល្រច្នុ្រ្បន្បតរូវបានយកមកផប្រៀ្រផធៀ្រ ជាមួយនឹងហានិភ័យថនការមិន
សងបបាក់នាផេលកត់បតាផលើកដំ្រូង។ អ្កែ្ីបបាក់ បតរូវបានចាត់ទ៊កថាមានកំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនត ចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូង ប្រសិនផ្រើលកុែណឌរ្រស់គាត់សមបស្រផៅតាមលកុែណឌ
ណ្មួយដូចខាងផបកាម៖ 

• ហួសកាលកំណត់សងបបាក់ ៣១ថ្ងៃ សបមា្រ់ហាាស៊ីលីធីកាលកំណត់រយៈផេលែលែី ផៅតាមកាលវិភាគសងបបាក់ក្នុងកិច្សន្យា និង

• ហួសកាលកំណត់សងបបាក់ ៩០ថ្ងៃ សបមា្រ់ហាាស៊ីលីធីកាលកំណត់រយៈខវង ផៅតាមកាលវិភាគសងបបាក់ក្នុងកិច្សន្យា

(ii) និយមន័យថនការមិនសងបបាក់ និងការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន

 ធនាគារកំណត់ថាឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុមួយស្ិតក្នុងចំណ្ត់ថានាក់មិនសងបបាក់ និងមានការ្យច៊ះតថមលែ ឥណទាន ផៅផេលខដលឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុផនាះ បស្រផៅតាមលកុណៈវិនិច្័យណ្មួយ ដូចខាងផបកាម៖

•  ផៅផេលខដលបបាក់ផដើម ឬការបបាក់ ឬទាំងបបាក់ផដើម និងការបបាក់ថនឥណទានហាាស៊ីលីធីណ្មួយហួសកំណត់សងផលើសេី៩០ថ្ងៃ ក្នុងថ្ងៃ្រនត្រនាា្រ់គានា ឬផលើសនិង/ឬការមិនសងបបាក់ជាក់ខសតង។ ក្នុង 
ករណីហាាស៊ីលីធីខដលអាចផប្រើបបាស់ផ�ើងវិញ (ឧ. ឥណទានវិបារូ្រន៍ហាាស៊ីលីធី) ហាាស៊ីលីធីបតរូវបានចាត់ថានាក់ថាមានការ្យច៊ះតថមលែ ផៅផេលខដលចំនួនទឹកបបាក់ខដលផៅមិនទាន់ទូទាត់ ផៅសល់ 
ផលើសេីកបមិតខដលបានអន៊ម័ត ក្នុងរយៈផេលផលើសេី៩០ថ្ងៃ ឬ៣ខែ។ 

•  ក្នុងករណីខដលអ្កជា្រ់កាតេវែកិច្/ភាគីថដគូមានឥណទានផបចើនជាមួយធនាគារ ផហើយមានការអន៊វតតកាតេវែកិច្ការសងបបាក់គានាផៅវិញផៅមក (cross default obligation applies) ផនាះតបមរូវឲ្យមាន 
ការបា៉ាន់សាះន សំវិធានធនផបកាមការមិនសងបបាក់ថនកាតេវែកិច្្រំណុលមួយ ខដលផធវែើឲ្យមានការមិនសងបបាក់ថនកាតេវែកិច្្រំណុលមួយផ្្េងផទៀត (ការមិនសងបបាក់្លែងគានា)។ ក្នុងករណីមិនមានឃាលា 
ខដលខចងេីសិទធិផដើម្បីទាមទារការទូទាត់សង ផនាះការវាយតថមលែសំវិធានធន ចាំបាច់បតរូវផធវែើផ�ើងចំផពាះឥណទានក្នុងកបមិតឯកតតជនជំនួសឲ្យកបមិតអ្កជា្រ់កាតេវែកិច្/ភាគីថដគូជារួម។

• គណនីខដលបតរូវជបមះផចញេី្រញ្ជី។
 

(iii) ការវាស់ខវង (ECL - លទធ្លវិធីសាស្ត្រសតក្នុងការសន្មត និងការបា៉ាន់សាះន)

 ECL បតរូវបានវាស់ខវងតាមមូលោាន ១២ខែ ឬតាមមូលោានផេញមួយអាយ៊កាល អាបស័យផៅតាមកំផណើនហានិភ័យឥណទានជាសារវនតខដលបានផកើតផ�ើង ចា្រ់តាំងេីការកត់បតាផលើកដំ្រូង ឬ
ប្រសិនផ្រើបទេ្យសកម្មមួយបតរូវបានចាត់ទ៊កថាមានការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន។ ECL បតរូវបានវាយតថមលែ និងវាស់ខវងតាមមូលោានប្រមូល្តនុំ និងមូលោានឯកជន។

 ចំផពាះការវាយតថមលែជាបក៊ម សំវិធានធន ECL បតរូវបានកំណត់ផោយផធវែើការបា៉ាន់សាះន PD, LGD និង EAD សបមា្រ់ខែ្រនាា្រ់ក្នុងអនាគត និងសបមា្រ់ខ្្ករួម។ ធាត៊ទាំង្រីផនះបតរូវបានគ៊ណ្រញ្នូលគានាផដើម្ប ី
គណនារក ECL សបមា្រ់ឆ្នាំនីមួយៗក្នុងផេលអនាគត ខដល្រនាា្រ់មកវាបតរូវបានផធវែើអ្្របហារបត�្រ់ផៅវិញនាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍ និងបតរូវបាន្រូក្រញ្នូលគានាវិញ។ អបតាអ្រ្បហារខដលបតរូវបានផប្រើក្នុងការ 
គណនា ECL គឺជាអបតាការបបាក់មានប្រសិទធភាេដំ្រូង ឬអបតាខដលប្រហាក់ប្រខហល។

 ចំផពាះការវាយតថមលែលកុណៈ្រ៊គ្គល សំវិធានធន ECL បតរូវបានកំណត់ផោយផធវែើការផប្រៀ្រផធៀ្រសមត៊ល្យខដលមិនទាន់ទូទាត់ ជាមួយនឹងតថមលែ្រច្នុ្រ្បន្ថនលំហូរសាច់បបាក់ខដលរំេឹងថាបតរូវទទួលបានេ ី
អ្កែ្ីបបាក់។

 ប្ររូបា្រថនការមិនសងបបាក់ (PD)

 PD គឺជាលទធភាេខដលអតិ្ិជនមានាក់មិនសងបបាក់ចំផពាះកាតេវែកិច្ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ែលែលួន ក្នុងរយៈផេល ១២ខែ្រនាា្រ់ (PD ១២ខែ) ឬក្នុងរយៈផេលផេញមួយអាយ៊កាលខដលផៅសល់ (PD ផេញមួយ 
អាយ៊កាល) រ្រស់កាតេវែកិច្ផនាះ។

 PD ១២ខែ និងផេញមួយអាយ៊កាល គឺបានរំេឹងទ៊កផេលផវលាប្ររូបា្រថនការមិនសងបបាក់រហូតដល់ ១២ខែ និងផេញមួយអាយ៊កាលខដលផៅសល់ថនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ផោយខ្អកផលើលកុែណឌខដល 
មានបសា្រ់ នាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍ និងសាថានភាេផសដឋកិច្នាផេលអនាគត ខដល្រុះពាល់ហានិភ័យឥណទាន។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 118 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 PD បានមកេីការយកអបតាថនការសងបបាក់កនលែងមក ខដលបានខកតបមរូវនូវេ័ត៌មាននាផេលអនាគត និងការ្លែនុះ្រញ្ជាះំងេីសមាសធាត៊ portfolio ្រច្នុ្រ្បន្ និងទិន្ន័យទី្្សារ។
 

 ចំផពាះ portfolio ខដលគាះនទិន្ន័យបគ្រ់បគាន់ផលើការមិនសងបបាក់ ប្ររូកស៊ី PD នាផេលអនាគត បតរូវបានផប្រើបបាស់។

 ចំនួនខដលមានហានិភ័យមិនសង (Exposure at Default)

 EAD គឺជាចំនួនទឹកបបាក់សរ៊្រ ខដលធនាគារមានហានិភ័យ ផៅផេលខដលអ្កែ្ីបបាក់មិនសងបបាក់ខដលផៅជំពាក់។

 EAD ១២ខែ ឬផេញមួយអាយ៊កាល បតរូវបានកំណត់អាបស័យផៅតាមទិន្ន័យការ្រង់បបាក់រំេឹងទ៊ក ខដលមានភាេែ៊សគានាអាបស័យផៅតាមប្រផភទ្លិត្ល។

•  ចំផពាះ្លិត្លខដលបតរូវដករំលស់ និងឥណទានខដលបតរូវសងបបាក់ទាំងបស៊ង គឺអាបស័យផៅផលើការសងបបាក់ក្នុងកិច្សន្យាខដលអ្កែ្ីបបាក់ផៅជំពាក់ ក្នុងរយៈផេល ១២ខែ ឬ រយៈផេល្៊តកំណត ់
ខដលផៅសល់។

•  ចំផពាះ្លិត្លខដលអាចផប្រើបបាស់ផ�ើងវិញ ហានិភ័យថនការមិនសងបបាក់បតរូវបានេ្យាករផោយយកសមត៊ល្យ ទឹកបបាក់ខដលបានដកនាផេល្រច្នុ្រ្បន្ និង្ូរក្រខន្ម «កតាោ្រងវែិលឥណទាន» ខដល 
អន៊ញ្ជាាតផោយកបមិតថនការមិនសងបបាក់ឲ្យមានការដកបបាក់រំេឹងទ៊ក ក្នុងកបមិតខដលផៅសល់។

 ការខាត្រង់ផៅផេលខដលមិនមានការសងបបាក់ (Loss Given Default)

 LGD គឺជាការរំេឹងទ៊ករ្រស់ធនាគារអំេីកំផណើនថនការខាត្រង់ ចំផពាះហានិភ័យថនការមិនសងបបាក់។ LGD មានភាេែ៊សខ្រលែកគានា អាបស័យផៅតាមប្រផភទភាគីថដគូ ប្រផភទ និងអតីតភាេថនសំណង  
និងបទេ្យ្រញ្ជាះំខដលមាន ឬការគាំបទឥណទានផ្្េងៗ។ LGD បតរូវបាន្រងាាញផោយភាគរយថនការខាត្រង់ក្នុងមួយឯកតាោហានិភ័យ នាចំណុចផេលមិនសងបបាក់ (EAD)។ LGD បតរូវបានគណនាទាំងចំផពាះ 
រយៈផេល ១២ខែ និងរយៈផេលផេញមួយអាយ៊កាល។ LGD គឺជាភាគរយថនការខាត្រង់ខដលរំេឹងថាបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ប្រសិនផ្រើមានការមិនសងបបាក់ផកើតផ�ើង ផលើរយៈផេលផេញមួយអាយ៊កាលរំេឹង 
ទ៊កខដលផៅសល់រ្រស់ឥណទាន។

 ចំផពាះ portfolio ខដលគាះនទិន្ន័យបគ្រ់បគាន់ផលើការមិនសងបបាក់ ប្ររូកស៊ី PD នាផេលអនាគត បតរូវបានផប្រើបបាស់។

 ការសន្មតខដលជាមូលោានសបមា្រ់ការគណនា ECL បតរូវបានតាមោន និងបតួតេិនិត្យជា្រនត្រនាា្រ់។ មិនមានការខប្រប្រួលជាសារវនតណ្មួយ ចំផពាះវិធីសាស្ត្រសតថនការបា៉ាន់សាះន ឬការសន្មតជាក់លាក ់
ណ្មួយ បតរូវបានផធវែើផ�ើងក្នុងការិយ្ររិផច្ទរាយការណ៍ផនះផទ។

(iv) េ័ត៌មាននាផេលអនាគតខដលបតរូវបាន្រញ្នូលផៅក្នុងគំរូ ECL 

 ការគណនា ECL មានរួម្រញ្នូលនូវេ័ត៌មាននាផេលអនាគត។ ធនាគារមានផធវែើការវិភាគស្ិតិ ផោយខ្អកផៅតាម្រទេិផសាធន៍ក្នុងបគាម៊ន ផដើម្បីកំណត់រកធាត៊អផ្រខ្្កផសដឋកិច្សំខាន់ៗ ខដលមាន 
ឥទធិេលផលើហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក សបមា្រ់ portfolio នីមួយៗ។ ទំនាក់ទំនងរវាងធាត៊អផ្រផសដឋកិច្ទាំងផនះ ចំផពាះ PD, EAD និង LGD បតរូវបានកំណត់ផោយផធវែើការវិភាគ
ស្ិតិបត�្រ់្យផបកាយ ផដើម្បីខសវែងយល់េី្រខបម្របមួលថន្ល្រុះពាល់ ផោយសារធាត៊អផ្រទាំងផនះខដលធាលា្រ់ផកើតមានកនលែងមក ចំផពាះអបតាថនការមិនសងបបាក់ និងផលើសមាសធាត៊រ្រស់ PD និង LGD។ 
ធាត៊អផ្រផសដឋកិច្ទាំងផនះ និង្ល្រុះពាល់ពាក់េ័នធរ្រស់វាចំផពាះ PD, EAD និង LGD មានភាេែ៊សៗគានាផៅតាមឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។ ការវិនិច្័យរ្រស់អ្កជំនាញ ក៏បតរូវបានអន៊វតតផៅក្នុងដំផណើរការផនះ 
្ងខដរ។ ការេ្យាករចំផពាះធាត៊អផ្រផសដឋកិច្ទាំងផនះ បតរូវបានដកបសង់ប្រភេមកេីបក៊មអ្កជំនាញផសដឋកិច្រ្រស់បក៊មហ៊៊នផម�ាល់រ្រស់ធនាគារ និងវិទ្យាសាថានបសាវបជាវខាងផប�។

 ក្នុងការេិចារណ្អំេី្ល្រុះពាល់ថនជំងឺ្លែង COVID-19 ចំផពាះឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានរ្រស់ធនាគារ គណៈបគ្រ់បគងផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេជា្រនត្រនាា្រ់ ចំផពាះអផ្រមា៉ាបករូផសដឋកិច្ប្រចាំឆ្នាំ ផដើម្បី្លែនុះ្រញ្ជាះំង
េីលកុែណឌផសដឋកិច្នាផេល្រច្នុ្រ្បន្ ក្នុងគំរូនាផេលអនាគតរ្រស់ធនាគារ។ សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គណៈបគ្រ់បគងបានផធវែើ្រច្នុ្រ្បន្ភាេអផ្រមា៉ាបករូផសដឋកិច្ច៊ងផបកាយ្រំ្៊តខដល
មានរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ គណៈបគ្រ់បគងផជឿជាក់ថាការខកតបមរូវផនះ បាន្លែនុះ្រញ្ជាះំងេីលកុែណឌផសដឋកិច្ច៊ងផបកាយ្រំ្៊តផហើយ។ ការ្រនតរីករាលោលថនជំងឺ COVID-19 ក៏បាន្រណ្តាល 
ឲ្យមានភាេមិនបបាកដប្រជាចំផពាះ្ររិោកាសផសដឋកិច្ ខដលអាច្រណ្តាលឲ្យចំណ្យការ្យច៊ះតថមលែឥណទានមានការផកើនផ�ើងែ្ស់ជាងម៊ន។ ដូចផនះគណៈបគ្រ់បគងបានខកសបមួលភាគរយថនប្ររូបា្រ 
ខដលបាន្លែឹង ផៅក្នុងប្ររូបា្រថនការមិនសងបបាក់ («PD») នាផេលអនាគតខដលបាន ល្ែឹង ផដើម្បី្តល់នូវទមងៃន់ធងៃន់ជាងម៊ន ចំផពាះផសណ្រីយុូខដលលអ និងទមងៃន់បសាលជាងចំផពាះផសណ្រីយុូលអមធ្យម ផោយផប្រើ 
េ័ត៌មានខដលសមផហត៊្ល និងមានការគាំបទ។

 ធនាគារអន៊វតតផសណ្រីយុូផសដឋកិច្ចំនួន្រី ផដើម្បី្លែនុះ្រញ្ជាះំងអំេីការ្លែឹងប្ររូបា្រខដលមិនលផមអ�ងថនលទធ្លខដលអាចផកើតមានផ�ើងនាផេលអនាគត ក្នុងការបា៉ាន់សាះន ECL ដូចខាងផបកាម៖

•  ករណីមូលោាន៖ ្រងាាញេី «លទធ្លខដលមានលទធភាេផកើតផ�ើងផបចើន្រំ្៊ត» ថនលកុែណឌផសដឋកិច្ក្នុងផេលអនាគត ខដលបស្រជាមួយនឹងេ័ត៌មានខដលធនាគារបានផប្រើបបាស់ សបមា្រ់ផគាល្រំណងផ្្េង 
ផទៀត ដូចជាការផរៀ្រចំ្វិកា និងការបតួតេិនិត្យ stress testing ជាផដើម។

•  ករណីលអ្រំ្៊ត និងករណីអាបកក់្រំ្៊ត៖ ្រងាាញេីលទធ្ល «ែ្ស់្រំ្៊ត» និង «ទា្រ្រំ្៊ត» ថនលកុែណឌផសដឋកិច្ក្នុងផេលអនាគត ខដលបតរូវបានកំណត់ផោយការរួម្រញ្នូលគានារវាងការវិភាគស្ិតិ និងការ 
វិនិច្័យរ្រស់អ្កជំនាញខាងខ្្កឥណទាន។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការ្លែឹងប្ររូបា្រផសណ្រីយុូ

ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ការ្លែឹងប្ររូបា្រផសណ្រីយុូ
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មូលោានមូលោាន លអ្រំ្៊តលអ្រំ្៊ត អាបកក់្រំ្៊តអាបកក់្រំ្៊ត

មូលោានមូលោាន លអ្រំ្៊តលអ្រំ្៊ត អាបកក់្រំ្៊តអាបកក់្រំ្៊ត

 ការសន្មតអផ្រមា៉ាបករូផសដឋកិច្

 ការ្លែឹងខដលបតរូវបានកំណត់ចំផពាះផសណ្រីយុូផសដឋកិច្នីមួយៗ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មានដូចខាងផបកាម៖

 ផោយសារផនះជាការេ្យាករផសដឋកិច្ ការបា៉ាន់ប្រមាណនានា និងលទធភាេខដលអាចផកើតមានផ�ើង អាចប្រឈមនឹងភាេមិនច្បាស់លាស់ក្នុងកបមិតែ្ស់ ដូចផនះលទធ្លជាក់ខសតងអាចែ៊សេីការបា៉ាន ់
សាះនទាំងផនាះ។ ធនាគារយល់ផឃើញថាការេ្យាករទាំងផនះ ្រងាាញេីការបា៉ាន់សាះនដ៏លអ្រំ្៊តរ្រស់ែលែលួន អំេីលទធ្លខដលអាចផកើតមានផ�ើង និងបាន្រងាាញោ៉ាងសមបស្រអំេីផសណ្រីយុូខដលអាចផកើតផ�ើង។  
ការ្លែឹងផសណ្រីយុូ ចំនួនផសណ្រីយុូ និងការសន្មតអំេីលទធ្លរ្រស់វា បតរូវបានវាយតថមលែជា្រនត្រនាា្រ់។

 ការវិភាគភាេខប្រប្រួល (Sensitivity analysis)

 ធនាគារក៏បានកំណត់អំេីធាត៊អផ្រផសដឋកិច្សំខាន់ៗ ខដលបតរូវបានអន៊វតតការបា៉ាន់សាះនភាេខប្រប្រួលចំផពាះ ECL សបមា្រ់ឥណទាន ្រ៊ផរប្រទាន និងហិរញ្ញប្រទាន ពាក់េ័នធនឹងការខប្រប្រួលធាត៊អផ្រ 
ផសដឋកិច្សំខាន់ៗ ទនះឹមនឹងផេលខដលធាត៊អផ្រផ្្េងៗផទៀត មិនមានការខប្រប្រួលផទ។ កតាោថនភាេខប្រប្រួលខដលបតរូវបានយកមកផប្រើបបាស់ គឺខ្អកផៅតាមសតង់ោររំេឹងទ៊កថនការខប្រប្រួល ខដលបតរូវបាន 
កំណត់សបមា្រ់ធាត៊អផ្រផសដឋកិច្នីមួយៗ ផដើម្បីបា៉ាន់សាះន្ល្រុះពាល់ថន ECL ចំផពាះធនាគារ។ 

(v) ការោក់ហានិភ័យជាបក៊ម ចំផពាះ ECL ខដលបតរូវបានវាស់ខវងតាមមូលោានប្រមូល្តនុំ

 ចំផពាះសំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក ខដលយកគំរូតាមមូលោានប្រមូល្តនុំ ការប្រមូល្តនុំ ហានិភ័យជាបក៊មបតរូវបានផធវែើផ�ើងតាមមូលោានថនលកុណៈហានិភ័យជារួម ខដលការផធវែើខ្រ្រ
ផនះផធវែើឲ្យហានិភ័យ ខដលស្ិតផៅក្នុងបក៊មខតមួយមានភាេដូចគានា។

 ក្នុងការោក់ជាបក៊មផនះ តបមរូវឲ្យមានេ័ត៌មានបគ្រ់បគាន់សបមា្រ់បក៊ម ផដើម្បីអាចប្រមូលស្ិតិបាន។ ប្រសិនផ្រើមិនមានេ័ត៌មានថ្ះក្នុងបគ្រ់បគាន់ផទ ផនាះធនាគារបានេិចារណ្ផៅផលើទិន្ន័យផគាលខាង 
ក្នុង/ខាងផប�្រខន្ម ផដើម្បីផប្រើបបាស់សបមា្រ់ការផធវែើគំរូ។

 ភាេសមបស្រក្នុងការោក់ជាបក៊ម បតរូវបានតាមោន និងបតួតេិនិត្យ តាមមូលោានប្រចាំការិយ្ររិផច្ទ ផោយខ្្កហានិភ័យឥណទាន។

(vi) ផគាលការណ៍ជបមះផចញេី្រញ្ជី

 ជាទូផៅ ការជបមះផចញេី្រញ្ជីបតរូវបានផធវែើផ�ើង ផៅផេលខដលសកម្មភាេនានាក្នុងការប្រមូលបបាក់ បតរូវបានផធវែើផ�ើងបគ្រ់មផធ្យាបាយរួចផហើយ ឬផៅផេលខដលការប្រមូលបបាក់្រខន្មផទៀតមិនអាចផធវែើផៅ 
បាន ឬមិនអាចទទួលយកបានផោយភាេសមបស្រ។ ផៅផេលខដលឥណទាន ឬឧ្រករណ៍្រំណុលបតរូវបានចាត់ទ៊កថាមិនអាចប្រមូលបាន វាបតរូវបានជបមះផចញេី្រញ្ជីក្នុងគណនីសំវិធានធន ឬគណនី្យ 
ច៊ះតថមលែខដលពាក់េ័នធ។ ឥណទានផនាះបតរូវបានជបមះផចញេី្រញ្ជីទាំងបស៊ង ឬបតរូវបានជបមះផចញេី្រញ្ជីមួយខ្្ក ្រនាា្រ់េីគិតេិចារណ្ផៅផលើតថមលែខដលអាចលក់បានជាក់ខសតងរ្រស់បទេ្យ្រញ្ជាះំ (ប្រសិនផ្រើមាន)  
និងផៅផេលខដលការវិនិច្័យរ្រស់គណៈបគ្រ់បគងយល់ផឃើញថា មិនមានលទធភាេក្នុងការប្រមូលបបាក់មកវិញផទ។ ឥណទានខដលបតរូវជបមះផចញេី្រញ្ជីទាំងអស់ បតរូវខតមានការអន៊ម័តផោយបក៊មប្រឹក្សា 
ភិបាល ឬអាជាញាធរខដលបានទទួលសិទធិ។

(vii) ការខកខប្រឥណទានផ�ើងវិញ

 ជួនកាលធនាគារបានចរចាផ�ើងវិញ ឬបានខកខប្រលំហូរសាច់បបាក់ក្នុងកិច្សន្យាថនឥណទានអតិ្ិជនផ�ើងវិញ។ ផៅផេលខដលមានផហត៊ការណ៍ផនះផកើតផ�ើង ធនាគារវាយតថមលែថាផតើែលែឹមសារថន 
លកុែណឌ្្មី មានភាេែ៊សគានាជាសារវនតេីលកុែណឌដំ្រូងឬផទ។ ធនាគារផធវែើខ្រ្រផនះផោយគិតេិចារណ្ផៅផលើកតាោផ្្េងៗ ក្នុងចំផណ្មកតាោជាផបចើន ដូចខាងផបកាម៖

• ប្រសិនផ្រើអ្កែ្ីបបាក់មាន្លវិបាកខ្្កហិរញ្ញវត្នុ ផហើយការខកខប្រេិតជាអាចជួយកាត់្រន្យលំហូរសាច់បបាក់ក្នុងកិច្សន្យា ឲ្យផៅបតឹមចំនួនខដលអ្កែ្ីបបាក់រំេឹងថាមានលទធភាេ្រង់បបាក់

• ថាផតើមានលកុែណឌ្្មីសំខាន់ៗបតរូវបានខណនាំ ដូចជាការខ្រងខចកបបាក់ចំផណញ/្លចំផណញខដលខ្អកផលើមូលធន ខដលមាន្ល្រុះពាល់ជាសារវនតផលើទិន្ន័យហានិភ័យរ្រស់ឥណទានផនាះ

• ការេន្យាផេលឥណទានជាក់លាក់ ផៅផេលខដលអ្កែ្ីបបាក់មិនមាន្លវិបាកខ្្កហិរញ្ញវត្នុ

• ការខប្រប្រួលអបតាការបបាក់ជាក់លាក់

• ការ�លាស់្រតនូរប្រផភទរូ្រិយ្រ័ណ្ណរ្រស់ឥណទាន

• ការោក់្រញ្នូលបទេ្យ្រញ្ជាះំ ការធានាផ្្េងៗ ឬការេបងីកទំហំឥណទាន ខដលមាន្ល្រុះពាល់ជាសារវនតផលើហានិភ័យថនឥណទានផនាះ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 120 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ្រនាា្រ់េីបានផធវែើការខកខប្ររួចផហើយ ហានិភ័យថនការមិនសងបបាក់ពាក់េ័នធនឹងឥណទានទាំងផនះ បតរូវបានវាយតថមលែនាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍ និងបតរូវបានផប្រៀ្រផធៀ្រជាមួយនឹងហានិភ័យផបកាម 
លកុែណឌផដើមផៅផេលកត់បតាដំ្រូង ផៅផេលខដលការខកខប្រមិនមានភាេជាសារវនត ផហើយមិន្រណ្តាលឲ្យមានការឈ្រ់កត់បតាឥណទានដំ្រូង។ ធនាគារតាមោនដំផណើរការបទេ្យសកម្មខដលបានខកខប្រ
ជា្រនត្រនាា្រ់។ ធនាគារអាចកំណត់ថាហានិភ័យឥណទាន បតរូវបានខកលមអគួរឲ្យកត់សមាាល់ ្រនាា្រ់េីការផរៀ្រចំផ�ើងវិញរួច ដូចផនះបទេ្យសកម្មផនាះបតរូវបានដកផចញេីដំណ្ក់កាលទី៣ ឬដំណ្ក់កាលទី២ 
(ECL ផេញមួយអាយ៊កាល) មកដំណ្ក់កាលទី១ (ECL ១២ខែ) វិញ។ ករណីផនះ គឺសបមា្រ់ខតបទេ្យសកម្មខដលមានដំផណើរការលអបស្រផៅតាមលកុែណឌ្្មី ក្នុងរយៈផេល ៦ខែ្រនត្រនាា្រ់ ឬផលើសេីផនះ។

(viii) ហានិភ័យផប�តារាងត៊ល្យការ

 ហានិភ័យផប�តារាងត៊ល្យការមានដូចជា ហាាស៊ីលីធីពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្សន្យាខដលមិនទាន់បានដកបបាក់។ ធនាគារបានផប្រើ Cash Conversion Factor (CCF) ថ្ះក្នុង ផដើម្បីបា៉ាន់សាះន EAD ថនែះង ់
ផប�តារាងត៊ល្យការ។ ចំផពាះប្រតិ្រតតិការសាមញ្ញ ធនាគារបានសន្មត CCF សបមា្រ់ហានិភ័យផប�តារាងត៊ល្យការ មានដូចខាងផបកាម៖ 

• CCF ៤០% បតរូវបានសន្មតសបមា្រ់ចំខណកខដលមិនទាន់ផប្រើបបាស់ឥណទានវិបារូ្រន៍ ចំខណកមិនទាន់ផប្រើបបាស់្រ័ណ្ណឥណទាន និងលិែិតឥណទាន

• CCF ៧៥% បតរូវបានសន្មតសបមា្រ់វិក័យ្របតផជឿទ៊កចិតតបាន ខដលមិនទាន់បានដកបបាក់ និង

• CCF ១០០% បតរូវបានសន្មតសបមា្រ់ឥណទានមានកាលកំណត់ ខដលមិនទាន់បានដកបបាក់

(ឃ)  ហានិភ័យឥណទានអតិបររាម៊នទពលរឹបអូសវត្ខុបញ្េំ ឬម៊នទពលពគងីកឥណទានទផ្តេសងៗ

 ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមា ចំផពាះបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលបតរូវបានកត់បតាផៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ គឺផស្មើនឹងតថមលែផោងរ្រស់វា។ ចំផពាះ្រំណុលយថាផហត៊ ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមា គឺផស្មើ 
នឹងចំនួនទឹកបបាក់អតិ្ររមា ខដលធនាគារបតរូវ្រង់ ប្រសិនផ្រើកាតេវែកិច្ថនឧ្រករណ៍ខដលបានផចញ្្សាយបតរូវបានផគផស្ើឲ្យ្រង់។ ចំផពាះកិច្សន្យា្តល់ឥណទាន ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមា គឺជាចំនួនទឹក 
បបាក់ទាំងបស៊ងថនហាាស៊ីលីធីឥណទានបាន្តល់ឲ្យអតិ្ិជន ខដលមិនទាន់បានដក។ តារាងខាងផបកាមផនះ ្រងាាញេីហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមាចំផពាះធនាគារ ចំផពាះឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលអាចមានការ
្យច៊ះតថមលែ៖

 តារាងខាងផលើផនះ្រងាាញេីផសណ្រីយុូ ខដលអាបកក់្រំ្៊តថនហានិភ័យឥណទានរ្រស់ធនាគារ ផោយមិនបានគិតដល់បទេ្យ្រញ្ជាះំខដលបានកាន់កា្រ់ និង/ឬ ការេបងីកឥណទានផ្្េងៗផទ។ ចំផពាះបទេ្យ 
សកម្មក្នុងតារាងត៊ល្យការ ហានិភ័យខាងផលើ គឺខ្អកផៅផលើតថមលែផោងដ៊ល។ ដូចបាន្រងាាញខាងផលើ ៧០%  (២០១៩ ៖ ៧៣%) ថនហានិភ័យ ឥណទានអតិ្ររមាសរ៊្រ ផកើតមកេីឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទាន។ 
គណៈបគ្រ់បគងផជឿជាក់ផលើលទធភាេរ្រស់ែលែលួនក្នុងការ្រនត ការបគ្រ់បគង និងរក្សាហានិភ័យឥណទានខដលផកើតមកេីឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានរ្រស់ធនាគារ  ឲ្យស្ិតក្នុងកបមិតអ្រ្ប្ររមា តាមវិធីដូចខាងផបកាម៖

• ផសះើរខតបគ្រ់ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានទាំងអស់ បតរូវបានធានាផោយបទេ្យ្រញ្ជាះំ ផហើយបទេ្យ្រញ្ជាះំទាំងផនាះមានតថមលែក្នុងចផនាលាះេី ៦០% ផៅ ៧០% ថនឥណទាន។

• ធនាគារមាននីតិវិធីវាយតថមលែឥណទានសមបស្រ ម៊នផេល្តល់ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានជូនអតិ្ិជន។

•  ៣១% ថនបបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ គឺបានផ្ំើផៅបក៊មហ៊៊នផមរ្រស់ែលែលួន ខដលជាធនាគារមានចំណ្ត់ថានាក់ Baa1 (២០១៩ ៖ ៣១%)។ សមត៊ល្យខដលផៅសល់គឺបានផ្ំើផៅធនាគារ 
ក្នុងបស៊ក និងធនាគារផប�ប្រផទស ផហើយគណៈបគ្រ់បគងបានផធវែើការវាយតថមលែហានិភ័យសមបស្រ ផហើយផជឿជាក់ថាធនាគារមិនមានការខាត្រង់ជាសារវនតេីធនាគារក្នុងបស៊ក និងផប�ប្រផទសទាំងផនះផទ។

 ហានិភ័យឥណទានពាក់េ័នធនឹងបទេ្យសកម្មក្នុងតារាងត៊ល្យការ      

  បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ ៦៦.០២៨.៣០៣  ២៦៧.០៨៤.៤៨៦  ១៤.៣៩៣.២៥៤ ៥៨.៦៥២.៥១០

  ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានវាស់ខវងតាមថ្លែផដើមដករំលស់ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧  ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៦  ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

  បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ ៨៩១.៤៥៨  ៣.៦០៥.៩៤៨  ១.៣៥៨.១២៣ ៥.៥៣៤.៣៥១

   ៩១៧.៥៦៦.៨១៨  ៣.៧១១.៥៥៧.៧៨០  ៧១១.៤៣៤.៣២១ ២.៨៩៩.០៩៤.៨៥៨

 ហានិភ័យឥណទានពាក់េ័នធនឹងែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ៖

  ធានាធនាគារ និងលិែិតឥណទាន ២២៤.៦៧១.៩១៦  ៩០៨.៧៩៧.៩០០  ១៦៩.៩២២.៦៥០ ៦៩២.៤៣៤.៧៩៩

  ចំខណកមិនទាន់បានផប្រើបបាស់ថនឥណទានវិបារូ្រន៍ ៦៧.៨០៥.៤៣៦  ២៧៤.២៧២.៩៨៩  ៥៨.២៧១.៨១៩ ២៣៧.៤៥៧.៦៦២

  ចំខណកមិនទាន់បានផប្រើបបាស់ថន្រ័ណ្ណឥណទាន ១០.៦៧៨.៩៦៨  ៤៣.១៩៦.៤២៦  ៨.៩៣៥.៩៣២ ៣៦.៤១៣.៩២៣

  កិច្សន្យាឥណទានមានកាលកំណត់ ២.៦២៨.៥៨០  ១០.៦៣២.៦០៦  ៣.៩៩០.៦២៤ ១៦.២៦១.៧៩៣

   ៣០៥.៧៨៤.៩០០  ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១  ២៤១.១២១.០២៥ ៩៨២.៥៦៨.១៧៧

 ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមាសរ៊្រ ខដលបតរូវមានការ្យច៊ះតថមលែ ១.២២៣.៣៥១.៧១៨  ៤.៩៤៨.៤៥៧.៧០១  ៩៥២.៥៥៥.៣៤៦ ៣.៨៨១.៦៦៣.០៣៥

 សំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់(ECL) (៣.៦៨៥.៨៩៦) (១៤.៩០៩.៤៥០) (២.០៨៤.១៨៩) (៨.៤៩៣.០៧១)

 ហានិភ័យឥណទានស៊ទធសរ៊្រ ១.២១៩.៦៦៥.៨២២  ៤.៩៣៣.៥៤៨.២៥១  ៩៥០.៤៧១.១៥៧ ៣.៨៧៣.១៦៩.៩៦៤

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

(ង) ្៊ណភាពឥណទានននគទពេយសកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

 ធនាគារវាយតថមលែគ៊ណភាេឥណទាន ថនឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទាន និងហិរញ្ញ្រ្បទាន ផោយផប្រើវិធីសាស្ត្រសតវាយតថមលែចំណ្ត់ថ្ះក្នុង ខដលបតរូវបានតាក់ខតងផ�ើងោ៉ាងសមបស្រជាមួយនឹងប្រផភទ្លិត្ល  
និងភាគីថដគូផ្្េងៗគានា។ វិធីសាស្ត្រសតទាំងផនះបតរូវបាន្រផងកើតផ�ើងថ្ះក្នុងធនាគារ និងបានគួ្រ្្េំជាមួយនឹងការវិភាគស្ិតិ រួមជាមួយនឹងការវិនិច្័យរ្រស់្រ៊គ្គលិកខ្្កឥណទាន។

 ការេណ៌នាេីគ៊ណភាេឥណទាន បតរូវបានសផងុ្រដូចខាងផបកាម៖

្៊ណភាពឥណទាន ពណ៌នា

ការតាមោនសតង់ោរ អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ក្នុងប្រផភទផនះ ្រងាាញេីសមត្ភាេរឹងមាំក្នុងការ្រំផេញកាតេវែកិច្សងបបាក់។ ធនាគារតាមោនអ្កជា្រ់្រំណុលប្រផភទផនះ ផៅតាម 
សាថានភាេថនការសងបបាក់យឺតោ៉ាវ។ អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ បតរូវបានរួម្រញ្នូលផៅក្នុងការតាមោនសតង់ោរមាន៖

• អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ខដលហួសកាលកំណត់សងបបាក់តិចជាង ១៥ថ្ងៃ ក្នុងកិច្សន្យាសងបបាក់ ចំផពាះហាាស៊ីលីធីរយៈផេលែលែី

• អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ខដលហួសកាលកំណត់សងបបាក់តិចជាង ៣០ថ្ងៃ ក្នុងកិច្សន្យាសងបបាក់ ចំផពាះហាាស៊ីលីធីរយៈផេលខវង

ការតាមោនេិផសស អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ក្នុងប្រផភទផនះ មានសមត្ភាេមធ្យមក្នុងការ្រំផេញកាតេវែកិច្សងបបាក់។ ធនាគារតាមោនអ្កជា្រ់្រំណុលប្រផភទផនះ ផៅតាម 
សាថានភាេថនការសងបបាក់យឺតោ៉ាវ។ អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ បតរូវបានរួម្រញ្នូលផៅក្នុងការតាមោនេិផសសមាន៖

• អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ ខដលហួសកាលកំណត់សងបបាក់េី ១៥ថ្ងៃ ផៅ ៣០ថ្ងៃ ក្នុងកិច្សន្យាសងបបាក់ ចំផពាះហាាស៊ីលីធីរយៈផេលែលែី

• អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្ ខដលហួសកាលកំណត់សងបបាក់េី ៣០ថ្ងៃ ផៅ ៨៩ថ្ងៃ ក្នុងកិច្សន្យាសងបបាក់ ចំផពាះហាាស៊ីលីធីរយៈផេលខវង 

ការមិនសងបបាក់/
ការ្យច៊ះតថមលែឥណទាន

អ្កជា្រ់កាតេវែកិច្បតរូវបានវាយតថមលែថាមានការ្យច៊ះតថមលែ។

្៊ណភាពឥណទាន ពណ៌នា

អធិ្រផតយ្យ សំផ�ដល់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលផចញផោយធនាគារកណ្តាល/រដឋបាល ឬបតរូវបានធានាផោយធនាគារកណ្តាល/រដឋបាល។

ចំណ្ត់ថានាក់វិនិផោគ សំផ�ដល់គ៊ណភាេឥណទានថនបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលអ្កផចញ្្សាយមានលទធភាេ្រំផេញកាតេវែកិច្សង្រំណុល ផហើយអ្កកាន់កា្រ់សញ្ជាា្រ័ណ្ណ 
មានហានិភ័យឥណទានទា្រ ចំផពាះការមិនសងបបាក់។

មិនមានចំណ្ត់ថានាក់វិនិផោគ សំផ�ដល់គ៊ណភាេឥណទានកបមិតទា្រថនបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានការប្រឈមែ្ស់នឹងហានិភ័យថនការមិនសងបបាក់។

មិនមានចំណ្ត់ថានាក់ សំផ�ដល់បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដល្រច្នុ្រ្បន្ផនះមិនមានចំណ្ត់ថានាក់ផទ អាបស័យផោយមិនមានគំរូចំណ្ត់ថានាក់

្យច៊ះតថមលែឥណទាន សំផ�ដល់បទេ្យសកម្មខដលមានការ្យច៊ះតថមលែ

 គ៊ណភាេឥណទានថនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុផប�េីឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទាន និងហិរញ្ញ្រ្បទាន បតរូវបានកំណត់ផោយខ្អកផៅផលើចំណ្ត់ថានាក់រ្រស់ភាគីថដគូ ខដលបតរូវបានកំណត់ថាមានតថមលែផស្មើនឹងអបតារ្រស់
ភានាក់ងារវាយតថមលែចំណ្ត់ថានាក់អនតរជាតិផ្្េងៗ ដូចខាងផបកាម៖ 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 122 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



123

 តារាងខាងផបកាមផនះ្រងាាញេីការវិភាគហានិភ័យឥណទាន តាមដំណ្ក់កាល រួមជាមួយនឹងសំវិធានធន ECL៖

 បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាកផ់ៅ បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាកផ់ៅ 

  ធនាគារផ្្េងៗ  ធនាគារផ្្េងៗ

  មានចំណ្តថ់ានាកវិ់និផោគ

  មិនមានចំណ្តថ់ានាកវិ់និផោគ

  មិនមានចំណ្ត់

 តថមលែផោងដ៊ល

 ដក៖ ការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក

 តថមលែផោងសទ៊ធ

 គតិជាពាន់ផរៀល

 ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង 

  តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់  តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

  ការតាមោនសតងោ់រ

  ការតាមោនេិផសស

  ការមិនសងបបាក់

 តថមលែផោងដ៊ល

 ដក៖ ការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក

 តថមលែផោងសទ៊ធ

 គតិជាពាន់ផរៀល

 ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

  ការតាមោនសតងោ់រ  

  ការតាមោនេិផសស

  ការមិនសងបបាក់

 តថមលែផោងដ៊ល

 ដក៖ ការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក

 តថមលែផោងសទ៊ធ 

 គិតជាពាន់ផរៀល

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិន្យអាយ៊កាល-មិន្យ

ច៊ះតថមលែឥណទានច៊ះតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-្យអាយ៊កាល-្យ

ច៊ះតថមលែឥណទានច៊ះតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក
សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិន្យអាយ៊កាល-មិន្យ

ច៊ះតថមលែឥណទានច៊ះតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-្យអាយ៊កាល-្យ

ច៊ះតថមលែឥណទានច៊ះតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

៣១.០៣៤.៩៥៩

-

៣៤.៩៩៣.៣៤៤

៦៦.០២៨.៣០៣

(១៣.៤៣៤)

៦៦.០១៤.៨៦៩

២៦៧.០៣០.១៤៥

៨៤៤.៨៤៦.៣០៩

-

-

៨៤៤.៨៤៦.៣០៩

(២.៦៥៨.១២៤)

៨៤២.១៨៨.១៨៥

៣.៤០៦.៦៥១.២០៨

៣០៥.៧៨៤.៩០០

-

-

៣០៥.៧៨៤.៩០០

(៦៥.៦១១)

៣០៥.៧១៩.២៨៩

១.២៣៦.៦៣៤.៥២៤

-

-

-

-

-

-

-

-

១.៣៦៤.៣៣៥

-

១.៣៦៤.៣៣៥

(២១.៨៥៣)

១.៣៤២.៤៨២

៥.៤៣០.៣៤០

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៤.៤៣៦.៤១៣

៤.៤៣៦.៤១៣

(៩២៦.៨៧៤)

៣.៥០៩.៥៣៩

១៤.១៩៦.០៨៥

-

-

-

-

-

-

-

៣១.០៣៤.៩៥៩

-

៣៤.៩៩៣.៣៤៤

៦៦.០២៨.៣០៣

(១៣.៤៣៤)

៦៦.០១៤.៨៦៩

២៦៧.០៣០.១៤៥

៨៤៤.៨៤៦.៣០៩

១.៣៦៤.៣៣៥

៤.៤៣៦.៤១៣

៨៥០.៦៤៧.០៥៧

(៣.៦០៦.៨៥១)

៨៤៧.០៤០.២០៦

៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣

៣០៥.៧៨៤.៩០០

-

-

៣០៥.៧៨៤.៩០០

(៦៥.៦១១)

៣០៥.៧១៩.២៨៩

១.២៣៦.៦៣៤.៥២៤

១២.៥៩៦.៩៩៨

-

១.៧៩៦.២៥៦

១៤.៣៩៣.២៥៤

(៣.៧៥៧)

១៤.៣៨៩.៤៩៧

៥៨.៦៣៧.២០០

៦៩២.៩០២.១៤៤

-

-

៦៩២.៩០២.១៤៤

(១.៦៨០.៥២១)

៦៩១.២២១.៦២៣

២.៨១៦.៧២៨.១១៤

២៤១.១២១.០២៥

-

-

២៤១.១២១.០២៥

(១៦១.៣៩៤)

២៤០.៩៥៩.៦៣១

៩៨១.៩១០.៤៩៦

-

-

-

-

-

-

-

-

១.៦១៤.៩១៥

-

១.៦១៤.៩១៥

(២៦.២៣៧)

១.៥៨៨.៦៧៨

៦.៤៧៣.៨៦៣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១.១៦៥.៨៨៥

១.១៦៥.៨៨៥

(២១២.២៨០)

៩៥៣.៦០៥

៣.៨៨៥.៩៤០

-

-

-

-

-

-

-

១២.៥៩៦.៩៩៨

-

១.៧៩៦.២៥៦

១៤.៣៩៣.២៥៤

(៣.៧៥៧)

១៤.៣៨៩.៤៩៧

៥៨.៦៣៧.២០០

៦៩២.៩០២.១៤៤

១.៦១៤.៩១៥

១.១៦៥.៨៨៥

៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

(១.៩១៩.០៣៨)

៦៩៣.៧៦៣.៩០៦

២.៨២៧.០៨៧.៩១៧

២៤១.១២១.០២៥

-

-

២៤១.១២១.០២៥

(១៦១.៣៩៤)

២៤០.៩៥៩.៦៣១

៩៨១.៩១០.៤៩៦

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក     

 សវិំធានធនបាត់្រង់ផៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០ ១.៦៨០.៥២១ ២៦.២៣៧ ២១២.២៨០ ១.៩១៩.០៣៨

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារឧ្រករណ៍ 

  ហរិញ្ញវត្នុ បានទទួលសាាល់ 

  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ១ី ៧៧ - (៧៧) -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី (២១.៨៥៣) ២១.៨៥៣ - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ៣ី (៧៧២.១៥២) (២៧.២១៩) ៧៩៩.៣៧១ -

 ការវាសខ់វងសវិំធានធនបាត់្រង់ 

  ផ�ើងវិញសទ៊ធ (*) ៣៧៧.៦២២ - (៣៤១) ៣៧៧.២៨១

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ន្ុ ្មខីដលបតរូវបាន 

  ្រផងកើតផ�ើង ឬបានទិញ ១.៤៦៣.៨១៦ - ៧២២ ១.៤៦៤.៥៣៨

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដលបតរូវបាន 

  ឈ្រក់ត់បតា ក្នុងអ�ំនុង 

  ការិយ្ររិផច្ទ ផប�េីជបមះ 

  ផចញេី្រញ្ជ ី (១៥៣.០៥៧) (២.៨២៩) (៤២៨) (១៥៦.៣១៤)

 ការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ នងិ្រខបម្របមួល 

  ផ្្េងៗ ២.៣០៨ - - ២.៣០៨

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី៣១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ ២.៥៧៧.២៨២ ១៨.០៤២ ១.០១១.៥២៧ ៣.៦០៦.៨៥១

 គិតជាពានផ់រៀល ១០.៤២៥.១០៥ ៧២.៩៨០ ៤.០៩១.៦២៧ ១៤.៥៨៩.៧១២

ដណំ្កក់ាលទ១ីដណំ្កក់ាលទ១ី

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដណំ្កក់ាលទ២ីដណំ្កក់ាលទ២ី

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយក៊ាល-មនិអាយក៊ាល-មនិ

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដណំ្កក់ាលទ ី ៣ដណំ្កក់ាលទ ី ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយក៊ាល-អាយក៊ាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 តថមលែផោងដ៊លតថមលែផោងដ៊ល     

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០ ៦៩២.៩០២.១៤៤ ១.៦១៤.៩១៥ ១.១៦៥.៨៨៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារ 

  ឧ្រករណ៍ហរិញ្ញវត្នុបាន 

  ទទួលសាាល ់ផៅថ ង្ៃទី០១ 

  ខែមករា៖

  ផ ះ្រផៅដំណ្ក់កាលទ១ី ៥.៧០៣ - (៥.៧០៣) -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី (១.៣៦៤.៣៣៥) ១.៣៦៤.៣៣៥ - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ៣ី (៣.៦០៣.៥៣៨) (២៣.២៥៥) ៣.៦២៦.៧៩៣ -

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ន្ុ ្មខីដល 

  បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ឬ 

  បានទញិ ៣១២.០៩៥.៧៤៨ ១.១៩៤ ៣៨៦.៣៩៣ ៣១២.៤៨៣.៣៣៥

 បទេ្យសកម្មហរិញ្ញវត្នុខដល 

  បតរូវបានឈ្់រកត់បតា 

  ក្នុងអ�ំនុងការិយ្ររិផច្ទ

  ផប�េីជបមះផចញេ្ីរញ្ជ ី (១៥៥.៨៤០.៤៤៤) (១.៣៤៩.៦០១) (៣២៩.១៧៧) (១៥៧.៥១៩.២២២)

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ ង្ៃទី៣១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ ៨៤៤.១៩៥.២៧៨ ១.៦០៧.៥៨៨ ៤.៨៤៤.១៩១ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧

 គិតជាពានផ់រៀល ៣.៤១៤.៧៦៩.៨៩៩ ៦.៥០២.៦៩៣ ១៩.៥៩៤.៧៥៣ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

 ការខាត្រង់ឥណទានរំេងឹទ៊កការខាត្រង់ឥណទានរំេងឹទ៊ក     

 សវិំធានធនបាត់្រង់ផៅ 

  ថ ង្ៃទី០១ ខែមករា 

  ឆ្នា២ំ០១៩ ១.០៩៨.០៧៩ ៨ ១៦៦.៥៦៩ ១.២៦៤.៦៥៦

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារ 

  ឧ្រករណ៍ហរិញ្ញវត្នុ បាន 

  ទទួលសាាលផ់ៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្ក់កាលទ១ី ៨ (៨) - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី (៣.២៩៤) ៣.២៩៤ - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ៣ី (១.២២៩) - ១.២២៩ -

 ការវាស់ខវងសំវិធានធន 

  បាត្់រង់ផ�ើងវិញសទ៊ធ (*) (៣៣.៩៨៨) (៧៨៤) ៧០.០០៦ ៣៥.២៣៤

 បទេ្យសកម្មហរិញ្ញវត្ន្ុ ្មខីដល 

  បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង  

  ឬបានទិញ ៩៣៤.១៤០ ២៣.៧២៧ ១២.៦៦២ ៩៧០.៥២៩
 បទេ្យសកម្មហរិញ្ញវត្នុខដល 
  បតរូវបានឈ្់រកត់បតា 
  ក្នុងអ�ំនុងការិយ្ររិផច្ទ 
  ផប�េីជបមះផចញេ្ីរញ្ជ ី (៣១៣.១៩៥) - (៣៨.១៨៦) (៣៥១.៣៨១)

 សវិំធានធនបាត់្រង់ផៅ 

  ថ ង្ៃទ៣ី១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ១.៦៨០.៥២១ ២៦.២៣៧ ២១២.២៨០ ១.៩១៩.០៣៨

 គិតជាពានផ់រៀល ៦.៨៤៨.១២៣ ១០៦.៩១៦ ៨៦៥.០៤១ ៧.៨២០.០៨០

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

(ច) សំវិធានធនបាត់បង់

 (i)  ការផ្ះ�ង�ាត់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក – ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានវាស់ខវងតាម 
ថ្លែផដើមដករំលស់

 (*) ្ល្រុះពាល់ថនការវាស់ខវង ECL ផោយសារការខប្រប្រួល EAD និង PD ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ គឺ 
ផកើតផ�ើងេីការោក់្រញ្នូលេ័ត៌មានផៅក្នុងគំរូ្្មីៗជាប្រចាំ។

 (*) ្ល្រុះពាល់ថនការវាស់ខវង ECL ផោយសារការខប្រប្រួល EAD និង PD ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ គឺ 
ផកើតផ�ើងេីការោក់្រញ្នូលេ័ត៌មានផៅក្នុងគំរូ្្មីៗជាប្រចាំ។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 124 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 (*) ្ល្រុះពាល់ថនការវាស់ខវង ECL ផោយសារការខប្រប្រួល EAD និង PD ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ គឺ 
ផកើតផ�ើងេីការោក់្រញ្នូលេ័ត៌មានផៅក្នុងគំរូ្្មីៗជាប្រចាំ។

(ii) ការផ្ះ�ង�ាត់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក – បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ

 ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក     

 សវិំធានធនបាត់្រង់ផៅថ ង្ៃទី០១

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០ ៣.៧៥៧  -  -  ៣.៧៥៧ 

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័  

  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី១ -  -  -  - 

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី២ -  -  -  - 

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី៣ -  -  -  - 

 ការវាសខ់វងសវិំធានធន 

  បាត់្រង់ផ�ើងវិញសទ៊ធ (*) (៩៩៧) -  -  (៩៩៧)

 ហានភិយ័ ្្ម ី ១២.៧៥៨  -  -  ១២.៧៥៨ 

 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រ

  កត់បតា ឬហួសកាលកណំត ់ (២.១៦៩) -  -  (២.១៦៩)

 ការ្រតនូររូ្រយិ្័រណ្ណ នងិ្រខបម្របមួល  

  ផ្្េងៗ ៨៥ - - ៨៥

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី៣១

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ ១៣.៤៣៤  -  -  ១៣.៤៣៤ 

 គិតជាពាន់ផរៀល ៥៤.៣៤១  -  -  ៥៤.៣៤១ 

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក
 ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក     

  តថមលែផោងដ៊ល 

  ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា 

  ឆ្នាំ២០១៩ ៥៣៩.៨៥៤.៨០២ ២០៣ ១.០៤៤.៨៧៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារ 

  ឧ្រករណ៍ហរិញ្ញវត្នុ បាន 

  ទទួលសាាល ់ផៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ១ី ២០៣ (២០៣) - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី (១.៦៧២.៦៩៥) ១.៦៧២.៦៩៥ - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ៣ី (១៣៧.២៤៨) - ១៣៧.២៤៨ -

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ន្ុ ្មខីដល 

  បតរូវបាន្រផងកើតផ�ើង ឬ 

  បានទញិ ៣៧៦.៩០៧.២៣៨ ២៣៨.២២៥ ៥៥.៨១៩ ៣៧៧.២០១.២៨២

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុខដល 

  បតរូវបានឈ្់រកត់បតា  

  ក្នុងអំ�នុងការិយ្ររិផច្ទ  

  ផប�េីជបមះផចញេី្រញ្ជ ី (២២២.០៥០.១៥៦) (២៩៦.០០៥) (៧២.០៥៩) (២២២.៤១៨.២២០)

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ ង្ៃទី៣១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ៦៩២.៩០២.១៤៤ ១.៦១៤.៩១៥ ១.១៦៥.៨៨៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

  គិតជាពានផ់រៀល ២.៨២៣.៥៧៦.២៣៧ ៦.៥៨០.៧៧៩ ៤.៧៥០.៩៨១ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក     

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី០១ 
  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០ ១៦១.៣៩៤ - - ១៦១.៣៩៤
       
 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័  
  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖     
  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី១ - - - -
  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី២ - - - -
  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី៣ - - - -
 ការវាសខ់វងសវិំធានធនបាត់្រង់ 
  ផ�ើងវិញសទ៊ធ  (*) (៥.១១៨) - - (៥.១១៨)
 ហានភិយ័ ្្ម ី ៧.៧៩៩ - - ៧.៧៩៩
 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រកត់បតា  
  ឬហួសកាលកណំត ់ (៩៨.៤៧៣) - - (៩៨.៤៧៣)
 ្រខបម្របមួលការ្រតនូររូ្រយិ្រណ័្ណ នងិ
  ផ្្េងៗ ៩ - - ៩

 សំវិធានធនបាត់្រង់ ផៅថ្ងៃទ៣ី១ 
  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ៦៥.៦១១ - - ៦៥.៦១១

 គិតជាពាន់ផរៀល ២៦៥.៣៩៦ - - ២៦៥.៣៩៦

 (*) ្ល្រុះពាល់ថនការវាស់ខវង ECL ផោយសារការខប្រប្រួល EAD និង PD ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ គ ឺ
ផកើតផ�ើងេីការោក់្រញ្នូលេ័ត៌មានផៅក្នុងគំរូ្្មីៗជាប្រចាំ។

 (*) ្ល្រុះពាល់ថនការវាស់ខវង ECL ផោយសារការខប្រប្រួល EAD និង PD ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ គឺ
ផកើតផ�ើងេីការោក់្រញ្នូលេ័ត៌មានផៅក្នុងគំរូ្្មីៗជាប្រចាំ។

(iii) ការផ្ះ�ង�ាត់ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក–កិច្សន្យា្តល់ឥណទាន និងកិច្សន្យាធានា 
ខ្្កហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ 

 តថមលែផោងដ៊លតថមលែផោងដ៊ល     

 ហានិភ័យតថមលែ ផៅថ្ងៃទី០១  

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០២០ ១៤.៣៩៣.២៥៤  -  -  ១៤.៣៩៣.២៥៤ 

    

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័  

  ផៅថ្ ងៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ១ី -  -  -  - 

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី -  -  -  - 

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ៣ី -  -  -  - 

 ហានភិយ័ ្្ម ី ៦០.០២៦.៥៣៧  -  -  ៦០.០២៦.៥៣៧ 

 ហានិភ័យខដលបតរូវបានឈ្រ ់

  កត់បតា ឬហសួកាលកណំត ់ (៨.៣៩១.៤៨៨) -  -  (៨.៣៩១.៤៨៨)

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ្ងៃទ៣ី១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ ៦៦.០២៨.៣០៣  -  -  ៦៦.០២៨.៣០៣ 

 គិតជាពានផ់រៀល ២៦៧.០៨៤.៤៨៦  -  -  ២៦៧.០៨៤.៤៨៦ 

 ការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊កការខាត្រង់ឥណទានរំេឹងទ៊ក     

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី០១ 

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩ ៨.៩៧៧ - - ៨.៩៧៧

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័  

  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ១ី - - - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី - - - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ៣ី - - - -

 ការវាសខ់វងសវិំធានធនបាត់្រង់ 

  ផ�ើងវិញសទ៊ធ (*) (២.៩២៩) - - (២.៩២៩)

 ហានភិយ័ ្្ម ី ៤១១ - - ៤១១

 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រ 

  កតប់តា ឬហសួកាលកណំត ់ (២.៧០២) - - (២.៧០២)

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី៣១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ៣.៧៥៧ - - ៣.៧៥៧

 គិតជាពានផ់រៀល ១៥.៣១០ - - ១៥.៣១០

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

 តថមលែផោងដ៊លតថមលែផោងដ៊ល     

 ហានភិយ័តថមលែ ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា 

  ឆ្នា២ំ០១៩ ៨.៥៣៥.៤៦៥ - - ៨.៥៣៥.៤៦៥

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័ 

  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្ក់កាលទ១ី - - - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្ក់កាលទ២ី - - - -

  ផ ះ្រផៅដំណ្ក់កាលទ៣ី - - - -

 ហានភិយ័ ្្ម ី ៦.៩១០.២១៥ - - ៦.៩១០.២១៥

 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រកត់បតា 

  ឬហសួកាលកណំត ់ (១.០៥២.៤២៦) - - (១.០៥២.៤២៦)

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ 

  ឆ្នា២ំ០១៩ ១៤.៣៩៣.២៥៤ - - ១៤.៣៩៣.២៥៤

 គិតជាពានផ់រៀល ៥៨.៦៥២.៥១០ - - ៥៨.៦៥២.៥១០

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 126 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ចនំនួមានហានិភយ័ចនំនួមានហានិភយ័     

 ចនំនួមានហានិភយ័ ផៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ២៤១.១២១.០២៥ - - ២៤១.១២១.០២៥ 

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័ 

  ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ្ះរផៅដំណ្ក់កាលទី១                      -   -      -   - 

  ផ្ះរផៅដំណ្ក់កាលទី២  -   -      -   - 

      ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី៣  -   -      -   - 

 ហានភិយ័ ្្ម ី ១៥០.៦២៥.៩២០ - - ១៥០.៦២៥.៩២០

 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រ

  កត់បតា ឬហួសកាលកណំត ់ (៨៥.៩៦២.០៤៥) - - (៨៥.៩៦២.០៤៥)

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ 

  ឆ្នា២ំ០២០ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០

 គិតជាពានផ់រៀល ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ - - ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

 ចំនួនមានហានិភ័យចំនួនមានហានិភ័យ     

 ចនំនួមានហានិភយ័ ផៅថ ង្ៃទី០១  

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩ ១៧៦.២៧០.៨៨១ - - ១៧៦.២៧០.៨៨១

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័ 

  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ្ះរផៅដំណ្ក់កាលទី១ - - - -

  ផ្ះរផៅដំណ្ក់កាលទី២ - - - -

  ផ្ះរផៅដំណ្ក់កាលទី៣ - - - -

 ហានិភ័យ ្្មី  ១៥៧.៣៤៦.០៣២ - - ១៥៧.៣៤៦.០៣២

 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រ 

 កត់បតា ឬហសួកាលកណំត ់ (៩២.៤៩៥.៨៨៨) - - (៩២.៤៩៥.៨៨៨)

 តថមលែផោងដ៊ល ផៅថ្ងៃទ៣ី១  

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ២៤១.១២១.០២៥ - - ២៤១.១២១.០២៥

 គិតជាពានផ់រៀល ៩៨២.៥៦៨.១៧៧ - - ៩៨២.៥៦៨.១៧៧ 

ដំណ្ក់កាលទី១ដំណ្ក់កាលទី១

ECL 
១២ខែ១២ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី២ដំណ្ក់កាលទី២

ECL ផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-មិនអាយ៊កាល-មិន

្យច៊ះ ្យច៊ះ 
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ដំណ្ក់កាលទី  ៣ដំណ្ក់កាលទី  ៣

ECLផេញមួយផេញមួយ
អាយ៊កាល-អាយ៊កាល-

្យច៊ះ្យច៊ះ
តថមលែឥណទានតថមលែឥណទាន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារ ដ៊លាលារ 

អាផមរិកអាផមរិក

 (*) ្ល្រុះពាល់ថនការវាស់ខវង ECL ផោយសារការខប្រប្រួល EAD និង PD ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ គឺ
ផកើតផ�ើងេីការោក់្រញ្នូលេ័ត៌មានផៅក្នុងគំរូ្្មីៗជាប្រចាំ។

 ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទ៊កការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទ៊ក     

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី០១ 

  ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩ ១៥៥.៣១៤ - - ១៥៥.៣១៤

       

 ្រខបម្របមួលផោយសារហានិភយ័ 

  ផៅថ ង្ៃទី០១ ខែមករា៖     

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ១ី                      -   -      -   - 

  ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទ២ី  -   -      -   - 

      ផ ះ្រផៅដំណ្កក់ាលទី៣  -   -      -   - 

 ការវាសខ់វងសំវិធានធន 

  បាត្់រង់ផ�ើងវិញសទ៊ធ (*) (៣.៥១៧) - - (៣.៥១៧)

 ហានភិយ័ ្្ម ី ១២៧.២៨៤ - - ១២៧.២៨៤

 ហានភិយ័ខដលបតរូវបានឈ្់រ

  កត់បតា ឬហួសកាលកណំត ់ (១១៧.៦៨៧) - - (១១៧.៦៨៧)

 សវិំធានធនបាត់្រង់ ផៅថ ង្ៃទី៣១

  ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ១៦១.៣៩៤ - - ១៦១.៣៩៤

 គិតជាពាន់ផរៀល ៦៥៧.៦៨១ - - ៦៥៧.៦៨១

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

៣៥.០០០.៤២៧ 

៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 

៨០១.៤៤៥ 

២២៤.៦៧១.៩១៦ 

៦៧.៨០៥.៤៣៦ 

១០.៦៧៨.៩៦៨ 

២.៦២៨.៥៨០ 

១.១៩២.២៣៣.៨២៩ 

(៣.៦៨៥.៧៧៣)

១.១៨៨.៥៤៨.០៥៦ 

៤.៨០៧.៦៧៦.៨៨៧ 

 

១.៨១០.៣១៨

៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១.២០៩.៨៣៧

១៦៩.៩២២.៦៥០

៥៨.២៧១.៨១៩

៨.៩៣៥.៩៣២

៣.៩៩០.៦២៤

៩៣៩.៨២៤.១២៤

(២.០៨០.៩០៥)

៩៣៧.៧៤៣.២១៩

៣.៨២១.៣០៣.៦១៧

៣១   ធ្នូ ២០២០៣១   ធ្នូ ២០២០

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

 ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង 

 តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

តថមលែផោងដ៊ល

ដក៖ ការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក

តថមលែផោងសទ៊ធ

គតិជាពាន់ផរៀល

៣១   ធ្នូ ២០១៩៣១   ធ្នូ ២០១៩

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

 ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង 

 តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន   

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់ 

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់ 

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

តថមលែផោងដ៊ល

ដក៖ ការខាតឥណទានរំេឹងទ៊ក

តថមលែផោងសទ៊ធ

គតិជាពាន់ផរៀល

ប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ីប្រផទសមា៉ាផ�ស៊ី
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ប្រផទសថ្�ង់ប្រផទសថ្�ង់
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សហរដឋអាផមរិកសហរដឋអាផមរិក
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ប្រផទសសិងហ្រ៊រីប្រផទសសិងហ្រ៊រី
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ប្រផទសឥណឌ�ផនស៊ីប្រផទសឥណឌ�ផនស៊ី
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ប្រផទសផ្្េងៗប្រផទសផ្្េងៗ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ប្រផទសកម្នុជាប្រផទសកម្នុជា
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

២០.៥៩៧.៤៨៨ 

-   

៧៣.២៩៧ 

-   

-   

-   

-   

២០.៦៧០.៧៨៥ 

(៩៤)

២០.៦៧០.៦៩១ 

៨៣.៦១២.៩៤៥

៤.១៩៦.២៩៣

-

១៤១.២១៩

-

-

-

-

៤.៣៣៧.៥១២

(១.០៩៥)

៤.៣៣៦.៤១៧

១៧.៦៧០.៨៩៩

 

៣២១.០៩៦ 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

៣២១.០៩៦ 

(១៥)

៣២១.០៨១ 

១.២៩៨.៧៧៣ 

១.៧៥៧.៨៦៩

-

៣១៨

-

-

-

-

១.៧៥៨.១៨៧

(៤៥៩)

១.៧៥៧.៧២៨

៧.១៦២.៧៤២

៩.៥៩៣.៣៧៨ 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

៩.៥៩៣.៣៧៨ 

-   

៩.៥៩៣.៣៧៨ 

៣៨.៨០៥.២១៤ 

 

៦.៣១០.៦៦៨

-

-

-

-

-

-

៦.៣១០.៦៦៨

(១.៦៤៧)

៦.៣០៩.០២១

២៥.៧០៩.២៦១

២៨៩.១១៤ 

-   

១៦.៥១៣ 

-   

-   

-   

-   

៣០៥.៦២៧ 

(៥)

៣០៥.៦២២ 

១.២៣៦.២៤១ 

៣០៥.៧០០

-

៣.១៥៧

-

-

-

-

៣០៨.៨៥៧

(៨០)

៣០៨.៧៧៧

១.២៥៨.២៦៦

១៤.២០១ 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

១៤.២០១ 

(១)

១៤.២០០ 

៥៧.៤៣៩ 

១២.៤០៦

-

-

-

-

-

-

១២.៤០៦

(៣)

១២.៤០៣

៥០.៥៤២

២១២.៥៩៩ 

-   

២០៣ 

-   

-   

-   

-   

២១២.៨០២ 

(៨)

២១២.៧៩៤ 

៨៦០.៧៥២ 

-

-

៣.៥៩២

-

-

-

-

៣.៥៩២

-

៣.៥៩២

១៤.៦៣៧

៦៦.០២៨.៣០៣ 

៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 

៨៩១.៤៥៨ 

២២៤.៦៧១.៩១៦ 

៦៧.៨០៥.៤៣៦ 

១០.៦៧៨.៩៦៨ 

២.៦២៨.៥៨០ 

១.២២៣.៣៥១.៧១៨ 

(៣.៦៨៥.៨៩៦)

១.២១៩.៦៦៥.៨២២ 

៤.៩៣៣.៥៤៨.២៥១ 

១៤.៣៩៣.២៥៤

៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១.៣៥៨.១២៣

១៦៩.៩២២.៦៥០

៥៨.២៧១.៨១៩

៨.៩៣៥.៩៣២

៣.៩៩០.៦២៤

៩៥២.៥៥៥.៣៤៦

(២.០៨៤.១៨៩)

៩៥០.៤៧១.១៥៧

៣.៨៧៣.១៦៩.៩៦៤

(ឆ)  បណ្តំគទពេយសកម្មហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ ទធៀបនឹងហានិភ័យឥណទាន

(i) វិភាគតាមតំ្រន់ភូមិសាស្ត្រសត

 តារាងខាងផបកាមផនះ លមអិតអំេីហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារ តាមតថមលែផោងដ៊លរ្រស់វា ផោយចាត់ថានាក់តាមតំ្រន់ភូមិសាស្ត្រសត គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងតារាងផនះ ធនាគារ 
បានខ្រងខចកហានិភ័យផៅតាមប្រផទសនីមួយៗ ផោយខ្អកតាមប្រផទសថនភាគីថដគូរ្រស់ែលែលួន។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 128 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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(ii)  វិភាគតាមប្រផភទអាជីវកម្ម

 តារាងខាងផបកាមផនះ លមអិតអំេីហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗរ្រស់ធនាគារ តាមតថមលែផោងដ៊លរ្រស់វា ដកការ្យច៊ះតថមលែ ប្រសិនផ្រើមាន ផោយចាត់ថានាក់តាមវិស័យអាជីវកម្មរ្រស់ភាគីថដគូ។

បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ

ឥណទានទិញផគហោាន

លក់ដំ៊ និងលករ់ាយ

នាចំលូ នងិនំាផចញ

្លតិកម្ម

ហរិញ្ញវត្នុ ធានារា៉ា្់ររង  

 អចលនបទេ្យ និង 

 ផសវាអាជវីកម្ម

ផសវាមិនខមនហិរញ្ញវត្នុ 

 ផ្្េងៗ 

សណំង់

ការដឹកជញ្ជនូន ឃាលាងំទំនញិ  

 និងទំនាកទ់នំង

អគ្គសិនី ហាាស និង 

 ទឹកសាាត

កសកិម្ម

ផ្្េងៗ

តថមលែផោងដ៊ល

ដក៖ ការខាតឥណទាន 

 រំេឹងទ៊ក

តថមលែផោងសទ៊ធ

គតិជាពាន់ផរៀល

៦៤.៩៥៥.៦៤២

២៣៤.៣៨៨.០៦២

១៥៣.៦៤២.៨៨៥

១៤៣.៩៨០.៧៣៥

៥៤.៦៨១.៧៦៣

៤១.៨១៦.៤៣៥

៤៥.៦៣៣.៦០៦

៥៤.៥៧៣.១៤៨

២២.៦៣៣.៣៥៦

៦.៩៨២.១៣០

-

២៧.៣៥៩.២៩៥

៨៥០.៦៤៧.០៥៧

(៣.៦០៦.៨៥១)

៨៤៧.០៤០.២០៦

៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣

៨៧.១៥៣

៦៤៧.៥០០

-

-

-

-

-

-

-

៩.៩៤៥

-

១៤៦.៨៦០

៨៩១.៤៥៨

-

៨៩១.៤៥៨

៣.៦០៥.៩៤៨

បបាក្់រផញ្ញើ  បបាក្់រផញ្ញើ  
នងិការោកប់បាក់ នងិការោកប់បាក់ 

ផៅធនាគារផ្្េងៗផៅធនាគារផ្្េងៗ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ឥណទាន ឥណទាន 
នងិ្៊រផរប្រទាននងិ្៊រផរប្រទាន

វាសខ់វងតាមវាសខ់វងតាម
ថ ល្ែផដើមដករំលស់ថ ល្ែផដើមដករំលស់

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

បទេ្យសកម្មបទេ្យសកម្ម
ផ្្េងៗផ្្េងៗ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ែះង់ផប�ែះង់ផប�
តារាងត៊ល្យការតារាងត៊ល្យការ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

២០២០២០២០

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

៦៦.០២៨.៣០៣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៦៦.០២៨.៣០៣

(១៣.៤៣៤)

៦៦.០១៤.៨៦៩

២៦៧.០៣០.១៤៥

៤.៦៦៥.២៣៧

៥១៨.៩១២

៦៧.៤៥៧.៨៤៩

១៥៨.៨៧០.៥២២

២៣.០៣២.៦៥២

១.៦៤៧.៤៩២

២.២៤៨.១៧៧

២៧.៥១៧.៨២៦

៣.៧៩៩.៣៧៨

៣៦៧.០៨០

១.៩១៤.២២៩

១៣.៧៤៥.៥៤៦

៣០៥.៧៨៤.៩០០

(៦៥.៦១១)

៣០៥.៧១៩.២៨៩

១.២៣៦.៦៣៤.៥២៥

១៣៥.៧៣៦.៣៣៥

២៣៥.៥៥៤.៤៧៤

២២១.១០០.៧៣៤

៣០២.៨៥១.២៥៧

៧៧.៧១៤.៤១៥

៤៣.៤៦៣.៩២៧

៤៧.៨៨១.៧៨៣

៨២.០៩០.៩៧៤

២៦.៤៣២.៧៣៤

៧.៣៥៩.១៥៥

១.៩១៤.២២៩

៤១.២៥១.៧០១

១.២២៣.៣៥១.៧១៨

(៣.៦៨៥.៨៩៦)

១.២១៩.៦៦៥.៨២២

៤.៩៣៣.៥៤៨.២៥១

៣៥.២២៣.៣៧៧

២១៩.០៥៧.៧៥៤

១១៤.១៨០.២៩៣

១០៥.៤៩៩.១៥៤

៥១.២៥០.១១៧

៣៩.៣១៩.៤៦២

៣៧.៤៥២.៩០៨

៣២.៤៨៤.៧០១

២២.៨៧៦.៧៣២

៧.៨១១.៩៧៧

-

៣០.៥២៦.៤៦៩

៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

(១.៩១៩.០៣៨)

៦៩៣.៧៦៣.៩០៦

២.៨២៧.០៨៧.៩១៧

៥៩០.០៥២

៦៤៥.៤១៨

-

-

-

-

-

-

-

៩.៨៧៣

-

១១២.៧៨០

១.៣៥៨.១២៣

-

១.៣៥៨.១២៣

៥.៥៣៤.៣៥១

បបាក្់រផញ្ញើ  បបាក្់រផញ្ញើ  
នងិការោកប់បាក់ នងិការោកប់បាក់ 

ផៅធនាគារផ្្េងៗផៅធនាគារផ្្េងៗ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ឥណទាន ឥណទាន 
នងិ្៊រផរប្រទាននងិ្៊រផរប្រទាន

វាសខ់វងតាមវាសខ់វងតាម
ថ ល្ែផដើមដករំលស់ថ ល្ែផដើមដករំលស់

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

បទេ្យសកម្មបទេ្យសកម្ម
ផ្្េងៗផ្្េងៗ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ែះង់ផប�ែះង់ផប�
តារាងត៊ល្យការតារាងត៊ល្យការ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

២០១៩២០១៩

សរ៊្រសរ៊្រ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

១៤.៣៩៣.២៥៤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

១៤.៣៩៣.២៥៤

(៣.៧៥៧)

១៤.៣៨៩.៤៩៧

៥៨.៦៣៧.២០០

៥.០៦៤.៥៤០

៩៩៣.៣៩២

៦២.៦០៤.៣៩២

៥១.៩៩២.៤៦១

៧៤.០៧៦.៧០៣

១.២២១.៣៨៣

៩.៣៨០.៣៧៩

១៧.០២០.៧០៣

៣.៨០៣.៩៥៣

១៩៧.១៩៣

១.៥០០.០០០

១៣.២៦៥.៩២៦

២៤១.១២១.០២៥

(១៦១.៣៩៤)

២៤០.៩៥៩.៦៣១

៩៨១.៩១០.៤៩៦

៥៥.២៧១.២២៣

២២០.៦៩៦.៥៦៤

១៧៦.៧៨៤.៦៨៥

១៥៧.៤៩១.៦១៥

១២៥.៣២៦.៨២០

៤០.៥៤០.៨៤៥

៤៦.៨៣៣.២៨៧

៤៩.៥០៥.៤០៤

២៦.៦៨០.៦៨៥

៨.០១៩.០៤៣

១.៥០០.០០០

៤៣.៩០៥.១៧៥

៩៥២.៥៥៥.៣៤៦

(២.០៨៤.១៨៩)

៩៥០.៤៧១.១៥៧

៣.៨៧៣.១៦៩.៩៦៤

(ជ)  ការរឹបអូសគទពេយបញ្េំ

 បទេ្យសម្បតតិខដលបានរឹ្រអូសបតរូវលក់ផចញឲ្យបានឆ្្រ់ តាមខដលអាចផធវែើបាន។ ធនាគារមិនផប្រើបបាស់បទេ្យ្រញ្ជាះំខដលបានរឹ្រអូស សបមា្រ់ប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្មរ្រស់ែលែលួនផទ។

 ក្នុងអំ�នុងដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និង ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារមិនបានរឹ្រអូសបទេ្យសម្បតតិ ខដលបានោក់ជាវត្នុ្រញ្ជាះំផនាះផទ។

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

្រខបម្របមួល្រខបម្របមួល 
+/-៥០%

 ្លិត្លក្នុងបស៊កសរ៊្រ

៣៤.២  ហានិភ័យទីផ្តេសារ

 ធនាគារប្រឈមម៊ែនឹងហានិភយ័ទី្ ស្ារជាហានិភយ័ ខដលផធវែើឲ្យមានការខប្រប្ួរលតថមលែសមបស្រ ឬលំហរូសាចប់បាកន់ាផេលអនាគតថនឧ្រករណ៍ហរិញ្ញវត្នុ ផោយសារការ�លាស្់រតនូរតថមលែទី្្សារ។ ហានិភយ័ទី្ ស្ារ 
ផកើតផ�ើងផោយសាថានភាេផ្រើកចំហថនអបតាការបបាក់ រូ្រិយ្រ័ណ្ណ និង្លិត្លមូលធន ខដលទាំងអស់ផនះប្រឈមម៊ែនឹង្រខបម្របមួលទី្្សារជាក់លាក់ និងទូផៅ បេមទាំង្រខបម្របមួលអបតាទី្្សារ ឬតថមលែទី្្សារ 
ដូចជាអបតាការបបាក់ គមាលាតឥណទាន អបតា្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ និងតថមលែមូលធនជាផដើម។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមិនមានផប្រើឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនិស្េនះ ដូចជាកិច្សន្យា្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ និងការផ�ោះ្រតនូរអបតាការបបាក់ ផដើម្បីបគ្រ់បគងហានិភ័យរ្រស់ែលែលួនផនាះផទ។ 

(ក) ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

 ធនាគារផធវែើប្រតិ្រតតកិារអាជីវកម្ម ផៅក្នុងប្រផទសកម្នុជា ផោយផប្រើរូ្រយិវត្នុផបចើនប្រផភទ ខដល្រណ្តាលឲ្យមានហានភិយ័រ្ូរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ ខដលភាគផបចើនគឺទាក់ទងនឹងបបាក់ផរៀល បបាក់អរូ៉ឺ និងដ៊លាលារសងិហ្៊ររី។

 ហានិភ័យការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណផកើតេីប្រតិ្រតតិការពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងផេលអនាគត បទេ្យសកម្ម និង្រំណុលខដលបានកត់បតាជារូ្រិយ្រ័ណ្ណមួយ ខដលមិនខមនជារូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាលរ្រស់ធនាគារ។

 គណៈបគ្រ់បគងតាមោនហានិភ័យការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ ផោយផធៀ្រនឹងរូ្រិយ្រ័ណ្ណផគាលរ្រស់ធនាគារ។ ្រុ៊ខនតធនាគារមិនបានការពារហានិភ័យការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ ខដលផកើតេីប្រតិ្រតតិការពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងផេល 
អនាគត បទេ្យសកម្ម និង្រំណុលខដលបានកត់បតាផោយផប្រើកិច្សន្យា នាផេលអនាគតផទ។

 ផគាលការណ៍រ្រស់ធនាគារ គឺរក្សាហានិភ័យការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ ឲ្យស្ិតក្នុងកបមិតខដលអាចទទួលយកបាន និងស្ិតផបកាមផគាលការណ៍ខណនាំ ខដលមានបសា្រ់។

 តារាងខាងផបកាមផនះសផងុ្រអំេីហានិភ័យការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណរ្រស់ធនាគារ។ ក្នុងតារាងខាងផបកាមផនះ គឺជាឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារតាមតថមលែផោងដ៊លរ្រស់វា ផោយវិភាគតាមរូ្រិយ្រ័ណ្ណ និង 
មានតថមលែសមមូលនឹងបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក។

 តំហយ ECL សរ៊្រ ចំផពាះការខប្រប្រួលធាត៊អផ្រសំខាន់ៗ 

  ជាវិជ្ជមាន (១០៦.៤៤៣) (៤៣០.៥៦២) (៤៥.៤៨០) (១៨៥.៣៣១)
 

 កំផណើន ECL សរ៊្រ ចំផពាះការខប្រប្រួលធាត៊អផ្រសំខាន់ៗ 

  ជាអវិជ្ជមាន ១០៦.៤៤៣ ៤៣០.៥៦២ ៤៥.៤៨០ ១៨៥.៣៣១

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

(�)  ការវិភា្ភាពដែគបគបរួល

 ធនាគារបានផធវែើការបា៉ាន់សាះនភាេខប្រប្រួល ECL ផលើឥណទាន ្រ៊ផរប្រទាន និងហិរញ្ញ្រ្បទាន ផោយខ្អកផៅតាម្រខបមប្រួលថនធាត៊អផ្រផសដឋកិច្សំខាន់ៗ។ កតាោថនការខប្រប្រួលខដលបានផប្រើ គឺជាការ 
សន្មតនានា ខដលខ្អកផៅតាមការ�លាស់្រតនូរបស្រគានាថនធាត៊អផ្រសំខាន់ៗ ផដើម្បីេ្យាករេី្ល្រុះពាល់ចំផពាះ ECL រ្រស់ធនាគារ។

 តារាងខាងផបកាមផនះ ្រងាាញេី្ល្រុះពាល់ថន ECL ចំផពាះការខប្រប្រួលធាត៊អផ្រសំខាន់ៗ ខដលបានផប្រើបបាស់ ទនះឹមនឹងធាត៊អផ្រផ្្េងៗផទៀត ខដលមិនមានការខប្រប្រួល។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 130 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ផៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

   បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ្   បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ្

សាច់បបាក់ក្នុងថដ

បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក ់

 ផៅធនាគារកណ្តាល

បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក ់

 ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានវាស់ខវង 

 តាមថ្លែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ

បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ 

បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន

បបាក់កម្ី

អន៊្រំណុល

្រំណុលភតិសន្យា

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

សាថានភាេស៊ទធសាថានភាេស៊ទធ

គិតជាពាន់ផរៀលគិតជាពាន់ផរៀល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

ធានាធនាគារ និងលិែិតឥណទាន

ចំខណកខដលមិនទាន់បានផប្រើបបាស ់

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចំខណកខដលមិនទាន់បានផប្រើបបាស ់

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កិច្សន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

គិតជាពាន់ផរៀលគិតជាពាន់ផរៀល

៨៦.០៧៩.០៨២ 

១៨១.៩៣៩.៣០០ 

៥៩.៣៧១.៦៨៤ 

៧៥៦.៦២៩.៩១២ 

៨២៦.៥៧១ 

១.០៨៤.៨៤៦.៥៤៩ 

១២៣.៥៥៦.៤៧៥ 

៨៦៣.៤៥៧.២៥២ 

៦៨៥.៥៨៣ 

៤៧.៤១១.០០០ 

៥.៣៨១.៥៩៨ 

៩.២៩៨.៧៧៤ 

១.០៤៩.៧៩០.៦៨២ 

៣៥.០៥៥.៨៦៧ 

១៤១.៨០០.៩៨២ 

២០៧.៤០០.០២១ 

៦៦.៨០៥.៥៦៣ 

១០.៦៧៨.៩៦៨ 

២.៣០៩.៦៦៨ 

២៨៧.១៩៤.២២០ 

១.១៦១.៧០០.៦២១ 

៣.៣៧២.៤៤៨ 

៣០.០៥៦.៣៩៩ 

១.០២២.២៣៥ 

៩០.៤១០.២៩៤ 

១៨.១០០ 

១២៤.៨៧៩.៤៧៦ 

១១.១៣០.៣៥៣ 

៣០.៣៨៤.០៤០ 

៦៣.៥៦៧.៧៤៥ 

-   

-   

១២២.៧២៧ 

១០៥.២០៤.៨៦៥ 

១៩.៦៧៤.៦១១ 

៧៩.៥៨៣.៨០១ 

-   

៩៩៩.៨៧៤ 

-   

៣១៨.៩១១ 

១.៣១៨.៧៨៥ 

៥.៣៣៤.៤៨៥ 

- 

- 

៣.៦៥២.៧៣៩  

- 

១២.១០៣ 

៣.៦៦៤.៨៤២ 

៨១១.៩៩៥ 

១.២៦៦.៤៣១ 

-

-   

-   

១.៥១៣.៨១៥ 

៣.៥៩២.២៤១ 

៧២.៦០១ 

៧៩.៥៨៣.៨០១ 

-   

៩៩៩.៨៧៤ 

-   

៣១៨.៩១១ 

១.៣១៨.៧៨៥ 

៥.៣៣៤.៤៨៥ 

-   

-   

៣២១.១២១ 

-   

-   

៣២១.១២១ 

២.៣៥៩ 

៤៣.១៨៤ 

-   

-   

-   

១៣៨.៣៧២ 

១៨៣.៩១៥ 

១៣៧.២០៦ 

៥៥៤.៩៩៨

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

៥៣០.៨៧០ 

-   

-   

៥៣០.៨៧០

-   

៥១១.៨១១ 

-   

-   

-   

-   

៥១១.៨១១ 

១៩.០៥៩ 

៧៧.០៩៤ 

១៧.២៧១.៨៩៥ 

-   

-   

-   

១៧.២៧១.៨៩៥ 

៦៩.៨៦៤.៨១៥ 

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សមមូលជាបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិកសមមូលជាបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក

ផរៀលផរៀល អរូ៉ឺអរូ៉ឺ ដ៊លាលារអូស្ត្រសាោលីដ៊លាលារអូស្ត្រសាោលី ដ៊លាលារសងិហ្៊ររីដ៊លាលារសងិហ្៊ររី ផ�នផ�ន រីងហ្គតីរីងហ្គតី ផ្្េងៗផ្្េងៗ សរ៊្រសរ៊្របាតបាត

-   

-   

២៨៩.២៤៩ 

-   

១៦.៥១៣ 

៣០៥.៧៦២ 

-   

៤៣.៩១៣ 

-   

-   

-   

២៩៦.២៥៤ 

៣៤០.១៦៧ 

(៣៤.៤០៥)

(១៣៩.១៦៨)

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

១៥៨.៧៩៨ 

-   

៨.៨៤៨

១៦៧.៦៤៦

-   

១៦៦.៤៥៥ 

-   

-   

-   

-

១៦៦.៤៥៥

១.១៩១

៤.៨១៨

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

១៣២.៤៦៩ 

-   

៩.១៤៣

១៤១.៦១២

-   

-   

-   

-   

-   

២១៣.៣៩៧

២១៣.៣៩៧

(៧១.៧៨៥)

(២៩០.៣៧០)

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

៥៣៥.៧០៤ 

-   

១៨០ 

៥៣៥.៨៨៤ 

-   

២៥.៧៧២ 

-   

-   

-   

៤៧៩.៥៣៨ 

៥០៥.៣១០ 

៣០.៥៧៤ 

១២៣.៦៧១ 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

៨៩.៤៥១.៥៣០ 

២១១.៩៩៥.៦៩៩ 

៦៦.០១៤.៨៦៩ 

៨៤៧.០៤០.២០៦ 

៨៩១.៤៥៨ 

១.២១៥.៣៩៣.៧៦២ 

១៣៥.៥០១.១៨២ 

៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ 

៦៤.២៥៣.៣២៨ 

៤៧.៤១១.០០០ 

៥.៣៨១.៥៩៨ 

១២.០៦២.៨៧៧ 

១.១៦០.៥០៨.៨៤៣ 

៥៤.៨៨៤.៩១៩ 

២២២.០០៩.៤៩៧ 

២២៤.៦៧១.៩១៦ 

៦៧.៨០៥.៤៣៧ 

១០.៦៧៨.៩៦៨ 

២.៦២៨.៥៧៩ 

៣០៥.៧៨៤.៩០០ 

១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ 

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

៥៧.៣៨៨.៨៧០

១៨២.៩០៣.១៧២

៧.៩១៤.៣៤៣

៦២៤.៣២២.០៣៤

១.២៧៩.៤៤៤

៨៧៣.៨០៧.៨៦៣

៤១.៤៤៩.២៩២

៧៨០.២៨៨.៨៦៨

-

៣៧.៣១៦.៤៧៩

៥.៦៣៦.០១២

១៩.៨៥៧.៨២០

៨៨៤.៥៤៨.៤៧១

(១០.៧៤០.៦០៨)

(៤៣.៧៦៧.៩៧៨)

១៦៩.៨២៥.០៦៣

៥៧.៣៤៦.៦៧៩

៨.៩៣៥.៩៣២

៣.៣៩៦.៥៦៤

២៣៩.៥០៤.២៣៨ 

៩៧៥.៩៧៩.៧៧០ 

២.៥១៦.៤៤៣

១៦.៧៥២.៨៧៨

៧៧៥.៩៤២

៦៩.៤៤១.៨៧២

២០.១៤១

៨៩.៥០៧.២៧៦

៥២១.៣២៨

៨.៤៧៨.៣៥០

៧៤.៤៧៧.៤៦០

-

-

៣២២.៤៩២

៨៣.៧៩៩.៦៣០

៥.៧០៧.៦៤៦

២៣.២៥៨.៦៥៧

-

៩២៥.១៤០

-

៥៩៤.០៦០

១.៥១៩.២០០

៦.១៩០.៧៤០

-

-

២.៧១២.៦៧៩

-

១៧.៣៩៤

២.៧៣០.០៧៣

៥.៦៥៧

១.២២២.០៥៤

-

-

-

-

១.២២៧.៧១១

១.៥០២.៣៦២

៦.១២២.១២៥

-

-

-

-

-

-

-

-

១.៧៥៧.៤៥០

-

៣១៨

១.៧៥៧.៧៦៨

២.៦៦៩

៥៣.៥៤៧

-

-

-

១.៦០៥.៦៣៧

១.៦៦១.៨៥៣

៩៥.៩១៥

៣៩០.៨៥៤

-

-

-

-

-

-

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សមមូលជាបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិកសមមូលជាបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក

ផរៀលផរៀល អរូ៉ឺអរូ៉ឺ បាតបាត ដ៊លាលារអូស្ត្រសាោលីដ៊លាលារអូស្ត្រសាោលី ដ៊លាលារសងិហ្៊ររីដ៊លាលារសងិហ្៊ររី រីងហ្គតីរីងហ្គតី ផ្្េងៗផ្្េងៗ សរ៊្រសរ៊្រ

ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាចប់បាក់ក្នុងថដ

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាកផ់ៅ 

 ធនាគារកណ្តាល

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាកផ់ៅ 

 ធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង 

 តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសធ់នាគារ 

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសអ់តិ្ជិន

បបាក់កមី្

អន៊្ំរណុល

្រណុំលភតិសន្យា

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ

សាថានភាេសទ៊ធសាថានភាេសទ៊ធ

គតិជាពាន់ផរៀលគតិជាពាន់ផរៀល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់ 

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

គតិជាពាន់ផរៀលគតិជាពាន់ផរៀល

-

-

៣៥៦.៩១៧

-

-

៣៥៦.៩១៧

-

៣១៣.៤៧០

-

-

-

៣៥.៤៤៨

៣៤៨.៩១៨

៧.៩៩៩

៣២.៥៩៦

-

-

-

-

-

-

-

-

៣០៥.៧៥៨

-

៣.១៥៧

៣០៨.៩១៥

-

៦៨.៥១៥

-

-

-

២៧៣.៦៥៣

៣៤២.១៦៨

(៣៣.២៥៣)

(១៣៥.៥០៦)

៩៧.៥៨៧

-

-

-

៩៧.៥៨៧

៣៩៧.៦៦៧

-

-

១៨៦.៣០៤

-

៨.៥៨៩

១៩៤.៨៩៣

-

១៩២.១៨៤

-

-

-

២.៣១២

១៩៤.៤៩៦

៣៩៧

១.៦១៨

-

-

-

-

-

-

-

-

១០០.៩២៦

-

២៥.៥០៨

១២៦.៤៣៤

-

-

-

-

-

២៦៤.៣៤៨

២៦៤.៣៤៨

(១៣៧.៩១៤)

(៥៦២.០០០)

-

-

-

-

-

-

ផ�នផ�ន

-

-

២៧៩.១៧៨

-

៣.៥៧២

២៨២.៧៥០

-

១៦៦.២២៦

-

-

-

១៥០.៥៦១

៣១៦.៧៨៧

(៣៤.០៣៧)

(១៣៨.៧០១)

-

-

-

-

-

-

៥៩.៩០៥.៣១៣

១៩៩.៦៥៦.០៥០

១៤.៣៨៩.៤៩៧

៦៩៣.៧៦៣.៩០៦

១.៣៥៨.១២៣

៩៦៩.០៧២.៨៨៩

៤១.៩៧៨.៩៤៦

៧៩០.៧៨៣.២១៤

៧៤.៤៧៧.៤៦០

៣៧.៣១៦.៤៧៩

៥.៦៣៦.០១២

២២.៥១២.២៧១

៩៧២.៧០៤.៣៨២

(៣.៦៣១.៤៩៣)

(១៤.៧៩៨.៣៣៥)

១៦៩.៩២២.៦៥០

៥៨.២៧១.៨១៩

៨.៩៣៥.៩៣២

៣.៩៩០.៦២៤

២៤១.១២១.០២៥ 

៩៨២.៥៦៨.១៧៧

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 132 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ការវិភាគ្ល្រុះពាល់េីការខប្រប្រួល (sensitivity analysis)

 ការវិភាគអំេី្ល្រុះពាល់ចំផពាះបទេ្យសកម្ម ខដល្រណ្តាលមកេីការខប្រប្រួលអបតា្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ 
ចំនួន ៣% ចំផពាះបបាក់ចំផណញផបកាយដកេនធ មានដូចខាងផបកាម៖

(ខ)  ហានិភ័យតនមលៃ

 ធនាគារមិនប្រឈមម៊ែនឹងហានិភ័យតថមលែមូល្របតផទ  ផោយសារធនាគារមិនមានការវិនិផោគ      
ឬរក្សាទ៊កការវិនិផោគ ខដលបតរូវបានចាត់ថានាក់ផៅក្នុងរបាយការណ៍សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ តាមតថមលែ 
សមបស្រផទ។

(្)  ហានិភ័យអគតាការគបាក់

 ហានិភ័យអបតាការបបាក់ថនលំហូរសាច់បបាក់ គឺជាហានិភ័យខដលផធវែើឲ្យមានការខប្រប្រួលលំហូរ 
សាច់បបាក់នាផេលអនាគតថនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ផោយសារការខប្រប្រួលអបតាការបបាក់ផលើទី្្សារ។   
ហានភិយ័អបតាការបបាកថ់នតថមលែសមបស្រ គជឺាហានិភយ័ខដលផធវែើឲ្យមានការខប្រប្ួរលតថមលែថនឧ្រករណ៍ 
ហរិញ្ញវត្នុ ផោយសារការខប្រប្ួរលអបតាការបបាក់ផលើទី្ ស្ារ។ កបមិតថនការបបាក់អាចផកើនផ�ើងផោយសារ 
លទធ្លថនការខប្រប្រួល ្រុ៊ខនតអាចកាត់្រន្យការខាត្រង់ ផៅក្នុងករណីខដល្រខបម្របមួលឥតរំេឹងទ៊ក 
ផកើត�ីង។ 

 ធនាគារមិនមានហានិភ័យអបតាការបបាក់តថមលែសមបស្រផទ ផោយសារឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបតរូវ
បានវាស់ខវងតាមតថមលែផដើមដករំលស់។

 ផៅដំណ្កក់ាលផនះ គណៈបគ្់របគងមិនមានផគាលការណ ៍ផដើម្បីកណំតក់បមិតថនភាេមិនស៊គីានា 
ថនអបតាការបបាក់ផទ ្រុខ៊នតគណៈបគ្់របគងផធវែើការបតួតេិនត្ិយោ៉ាងផទៀងទាត់ ផៅផលើភាេមិនស៊គីានាផនះ។  
ជាងផនះផៅផទៀត គណៈបគ្រ់បគងផធវែើការវិភាគ និងេ្យាករោ៉ាងផទៀងទាត់ ចំផពាះ្រខបម្របមួលរំេឹងទ៊ក 
ថនអបតាការបបាក់ និងផរៀ្រចំហានិភ័យអបតាការបបាក់ថនលំហូរសាច់បបាក់ ផោយវាយតថមលែផៅផលើ្ល 
្រុះពាល់រ្រស់វា និងចាត់វិធានការផ្្េងៗ ផដើម្បីផ្លែើយត្រផៅនឹងហានិភ័យអបតាការបបាក់។

 តារាងខាងផបកាមផនះ សផងុ្រេីហានិភ័យអបតាការបបាក់រ្រស់ធនាគារ។ ផៅក្នុងតារាងផនះ ក៏រួម 
្រញ្នូលនូវឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារតាមតថមលែផោង ផោយបានចាត់ថានាក់តាមតថមលែក្នុងកិច្សន្យា 
ផដើមបគា ឬតាមកាល្ររិផច្ទ្៊តកំណត់សង ផោយខ្អកផលើមូលោានមួយណ្ខដលផកើតផ�ើងម៊ន។

 បទេ្យសកម្ម/(្ំរណុល)បទេ្យសកម្ម/(្ំរណុល)   

 ផរៀល ១៩.៦៧៤.៦១១  ៥.៧០៧.៦៤៦ 

 អឺរ៉ូ  ៧២.៦០១ ១.៥០២.៣៦២

 បាត ១៣៧.២០៦ ៩៥.៩១៥

 ដ៊លាលារអូស្ត្រសាោលី ១៩.០៥៩  ៧.៩៩៩ 

 ដ៊លាលារសិងហ្រ៊រី (៣៤.៤០៥) (៣៣.២៥៣)

 ផ�ន ១.១៩១ ៣៩៧

 រីងហ្គីត (៧១.៧៨៥) (១៣៧.៩១៤)

 ផ្្េងៗ ៣០.៥៧៤  (៣៤.០៣៧)

   ១៩.៨២៩.០៥២  ៧.១០៩.១១៥ 

 គិតជាពាន់ផរៀល ៨០.២០៨.៥១៥  ២៨.៩៦៩.៦៤៤ 

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 កផំណើន/(តំហយ)កផំណើន/(តំហយ)

 -៣%

 ផរៀល ៤៨៦.៧៩៤  ១.៩៦៩.០៨២  ១៤១.២២០  ៥៧៥.៤៧២ 

 អឺរូ៉  ១.៧៩៦  ៧.២៦៥  ៣៧.១៧២  ១៥១.៤៧៦ 

 បាត ៣.៣៩៥  ១៣.៧៣៣  ២.៣៧៣  ៩.៦៧០ 

 ដ៊លាលារអូស្ត្រសាោលី ៤៧១  ១.៩០៥  ១៩៧  ៨០៣ 

 ដ៊លាលារសងិហ្៊ររី (៨៥១) (៣.៤៤២) (៨២៣) (៣.៣៥៤)

 ផ�ន ២៩  ១១៧  ១០  ៤១ 

 រីងហ្គតី (១.៧៧៦) (៧.១៨៤) (៣.៤១២) (១៣.៩០៤)

 ផ្្េងៗ ៧៥៧  ៣.០៦២  (៨៤១) (៣.៤២៧)

   ៤៩០.៦១៥  ១.៩៨៤.៥៣៨  ១៧៥.៨៩៦  ៧១៦.៧៧៧ 

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពាន់ផរៀលពាន់ផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០

      ២០២០ ២០១៩២០២០ ២០១៩

 កផំណើន/(តំហយ)កផំណើន/(តំហយ)

 -៣%

 ផរៀល (៤៥៨.៤៣៨) (១.៨៥៤.៣៨២) (១៣២.៩៩៤) (៥៤១.៩៥១)

 អឺរូ៉  (១.៦៩២) (៦.៨៤៤) (៣៥.០០៦) (១៤២.៦៤៩)

 បាត (៣.១៩៧) (១២.៩៣២) (២.២៣៥) (៩.១០៨)

 ដ៊លាលារអូស្ត្រសាោល ី (៤៤៤) (១.៧៩៦) (១៨៦) (៧៥៨)

 ដ៊លាលារសងិហ្៊ររី ៨០២  ៣.២៤៤  ៧៧៥  ៣.១៥៨ 

 ផ�ន (២៨) (១១៣) (៩) (៣៧)

 រីងហ្គតី ១.៦៧៣  ៦.៧៦៧  ៣.២១៤  ១៣.០៩៧ 

 ផ្្េងៗ (៧១២) (២.៨៨០) ៧៩២  ៣.២២៧ 

   (៤៦២.០៣៦) (១.៨៦៨.៩៣៦) (១៦៥.៦៤៩) (៦៧៥.០២១)

   ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០១៩២០១៩២០២០២០២០
 ការវិភាគ្ល្រុះពាល់េីការខប្រប្រួល (sensitivity analysis)

 ធនាគារប្រឈមម៊ែនឹងហានិភ័យ ចំផពាះ្ល្រុះពាល់ថនការ�លាស់្រតនូរអបតា្រតនូរបបាក់ ចំផពាះរបាយ 
ការណ៍ សាថានភាេហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរសាច់បបាក់រ្រស់ធនាគារ។ តារាងខាងផបកាម្រងាាញេីរចនាសម្័នធ 
សំខាន់ថនហានិភ័យការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណរ្រស់ធនាគារ៖

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ផៅថ ង្ៃទី៣១ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ ផៅថ ង្ៃទី៣១ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ 

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់បបាក់ក្នុងថដ

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក ់  

 ផៅធនាគារកណ្តាល

បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

 ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង

 តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសធ់នាគារ 

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសអ់តិ្ជិន

បបាក់កមី្

អន៊្ំរណុល

្រណុំលភតសិន្យា

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ

គលំាតតថមលែអបតាការបបាក់សរ៊្រគលំាតតថមលែអបតាការបបាក់សរ៊្រ

គតិជាពាន់ផរៀលគតិជាពាន់ផរៀល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

គតិជាពាន់ផរៀល

- 

១៤.២៣៤.៦៧៥ 

១៧.០១៤.៦៥៥ 

៥៥.៦០២.០៣៤ 

- 

៨៦.៨៥១.៣៦៤ 

៨១.៨២៥.២៨៧ 

១៤០.០២៦.៦៧៦ 

១៣.៩៩៤.៣១៣ 

៣២៤.០៨២ 

២១៧.៦៣៤

- 

២៣៦.៣៨៧.៩៩២ 

(១៤៩.៥៣៦.៦២៨)

(៦០៤.៨៧៥.៦៦០)

-

-

-

-

-

-

- 

៤០.២៥៥.៩២៤ 

- 

១០៧.៦២៩.៩៣៤ 

- 

១៤៧.៨៨៥.៨៥៨ 

៤១.៤៩៥.៤៤៤ 

១៩៨.១៣៦.៦៥៤ 

៣៩.០៣៥.៧៥៤ 

៨៦.៩១៨ 

៩១៨.២៤៥

- 

២៧៩.៦៧៣.០១៥ 

(១៣១.៧៨៧.១៥៧)

(៥៣៣.០៧៩.០៥០)

-

-

-

-

-

-

- 

- 

-

 

២៤៩.២២៦.៤៣៤ 

- 

២៤៩.២២៦.៤៣៤ 

- 

- 

៤៧៥.០០៦ 

៧.០០០.០០០ 

៣.២៣០.៦៩៤

- 

១០.៧០៥.៧០០ 

២៣៨.៥២០.៧៣៤ 

៩៦៤.៨១៦.៣៦៩ 

-

-

-

-

-

-

- 

- 

- 

៤២៤.៣៨៤.២៩៩ 

- 

៤២៤.៣៨៤.២៩៩ 

- 

- 

៦៦.៨៦៧ 

៤០.០០០.០០០ 

៩០៣.៥៨៨

- 

៤០.៩៧០.៤៥៥ 

៣៨៣.៤១៣.៨៤៤ 

១.៥៥០.៩០៨.៩៩៨ 

-

-

-

-

-

-

៨៩.៤៥១.៥៣០  

១៣៦.៦៤៩.២៧០ 

៧.១៥៣.៧៧៦ 

- 

៨៩១.៤៥៨ 

២៣៤.១៤៦.០៣៤

៥.២៧៩.៤៤៦ 

១៣៧.៦៧៦.២៧៣ 

- 

- 

-

១២.០៦២.៨៧៧ 

១៥៥.០១៨.៥៩៦ 

៧៩.១២៧.៤៣៨

៣២០.០៧០.៤៨៧

-

-

-

-

-

-

៨៩.៤៥១.៥៣០ 

២១១.៩៩៥.៦៩៩ 

៦៦.០១៤.៨៦៩ 

៨៤៧.០៤០.២០៦ 

៨៩១.៤៥៨ 

១.២១៥.៣៩៣.៧៦២ 

១៣៥.៥០១.១៨២ 

៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ 

៦៤.២៥៣.៣២៨ 

៤៧.៤១១.០០០ 

៥.៣៨១.៥៩៨

១២.០៦២.៨៧៧ 

១.១៦០.៥០៨.៨៤៣ 

៥៤.៨៨៤.៩១៩ 

២២២.០០៩.៤៩៧ 

២២៤.៦៧១.៩១៦

៦៧.៨០៥.៤៣៧

១០.៦៧៨.៩៦៨

២.៦២៨.៥៧៩

៣០៥.៧៨៤.៩០០

១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

១ខែ ផៅ ៣ខែ១ខែ ផៅ ៣ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ផលើស  ៥ឆ្នាំផលើស  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

មនិមានការបបាក់មនិមានការបបាក់

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ៣ខែ ផៅ  ១ខែ ៣ខែ ផៅ  ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

១ខែ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

-

២០.៨៥៥.៨៣០ 

៤១.៨៤៦.៤៣៨ 

១០.១៩៧.៥០៥ 

- 

៧២.៨៩៩.៧៧៣

៦.៩០១.០០៥ 

៤២០.០៥៩.២៥៥ 

១០.៦៨១.៣៨៨ 

- 

១១១.៤៣៧

- 

៤៣៧.៧៥៣.០៨៥ 

(៣៦៤.៨៥៣.៣១២)

(១.៤៧៥.៨៣១.៦៤៧)

២២៤.៦៧១.៩១៦

៦៧.៨០៥.៤៣៧

១០.៦៧៨.៩៦៨

២.៦២៨.៥៧៩

៣០៥.៧៨៤.៩០០

១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 134 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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-

៣៣.៤៥៤.២៥៧

-

៥០.០៨៥.៨០៤

-

៨៣.៥៤០.០៦១

២៨.៨១២.៩១៦

១៣៩.៣៩៥.៥៥៧

៣១.៤៦១.៣៧៣

-

១៩៧.១៨១

-

១៩៩.៨៦៧.០២៧

(១១៦.៣២៦.៩៦៦)

(៤៧៤.០៣២.៣៨៦)

-

-

-

-

-

-

-

៣៨.៨៤៧.៧០០

៥៦.២០៧

៦៥.៦៨០.១៨៣

-

១០៤.៥៨៤.០៩០

៧.៧៩២.៩៥៣

១៨២.៨៨០.៣០៨

៣៦.៨៤៧.៩០៥

-

៨៨៧.៨៥៩

-

២២៨.៤០៩.០២៥

(១២៣.៨២៤.៩៣៥)

(៥០៤.៥៨៦.៦១០)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

២១៦.៦០០.៤២៨

-

២១៦.៦០០.៤២៨

-

-

-

-

៣.២៥០.៤២៣

-

៣.២៥០.៤២៣

២១៣.៣៥០.០០៥

៨៦៩.៤០១.២៧០

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៣៣៤.១០៥.០១៧

-

៣៣៤.១០៥.០១៧

-

-

-

៣៧.៣១៦.៤៧៩

១.២០២.៤៦០

-

៣៨.៥១៨.៩៣៩

២៩៥.៥៨៦.០៧៨

១.២០៤.៥១៣.២៦៨

-

-

-

-

-

-

៥៩.៩០៥.៣១៣

១០៩.០២៩.៣២៥

៧.១៦៧.៥៧០

-

១.៣៥៨.១២៣

១៧៧.៤៦០.៣៣១

៣.៦២៩.១១៩

១៤១.៥៨៥.៦១៥

-

-

-

២២.៥១២.២៧១

១៦៧.៧២៧.០០៥

៣៩.៦៦៣.៣០២

-

-

-

-

-

-

៥៩.៩០៥.៣១៣

១៩៩.៦៥៦.០៥០

១៤.៣៨៩.៤៩៧

៦៩៣.៧៦៣.៩០៦

១.៣៥៨.១២៣

៩៦៩.០៧២.៨៨៩

៤១.៩៧៨.៩៤៦

៧៩០.៧៨៣.២១៤

៧៤.៤៧៧.៤៦០

៣៧.៣១៦.៤៧៩

៥.៦៣៦.០១២

២២.៥១២.២៧១

៩៧២.៧០៤.៣៨២

(៣.៦៣១.៤៩៣)

(១៤.៧៩៨.៣៣៥)

១៦៩.៩២២.៦៥០

៥៨.២៧១.៨១៩

៨.៩៣៥.៩៣២

៣.៩៩០.៦២៤

២៤១.១២១.០២៥

៩៨២.៥៦៨.១៧៧

ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់បបាក់ក្នុងថដ

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់

 ផៅធនាគារកណ្តាល

បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

 ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង

 តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសធ់នាគារ 

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសអ់តិ្ជិន

បបាក់កមី្

អន៊្ំរណុល

្រណុំលភតសិន្យា

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ

គលំាតតថមលែអបតាការបបាក់សរ៊្រគលំាតតថមលែអបតាការបបាក់សរ៊្រ

គតិជាពាន់ផរៀលគតិជាពាន់ផរៀល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

គតិជាពាន់ផរៀល

១ខែ ផៅ ៣ខែ១ខែ ផៅ ៣ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ផលើស  ៥ឆ្នាំផលើស  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

មនិមានការបបាក់មនិមានការបបាក់

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ៣ខែ ផៅ  ១ខែ ៣ខែ ផៅ  ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

១ខែ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

-

១៨.៣២៤.៧៦៨

៧.១៦៥.៧២០

២៧.២៩២.៤៧៤

-

៥២.៧៨២.៩៦២

១.៧៤៣.៩៥៨

៣២៦.៩២១.៧៣៤

៦.១៦៨.១៨២

-

៩៨.០៨៩

-

៣៣៤.៩៣១.៩៦៣

(២៨២.១៤៩.០០១)

(១.១៤៩.៧៥៧.១៧៩)

១៦៩.៩២២.៦៥០

៥៨.២៧១.៨១៩

៨.៩៣៥.៩៣២

៣.៩៩០.៦២៤

២៤១.១២១.០២៥

៩៨២.៥៦៨.១៧៧

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 ការវិភា្ភាពដែគបគបរួល
 
 ការវិភាគភាេខប្រប្រួលថនអបតាការបបាក់ ្រងាាញេី្ល្រុះពាល់ផលើចំផណញផបកាយ្រង់េនធ និងមូលធនថនបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានអបតាការបបាក់អផ្រ និងបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
និង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានអបតាការបបាក់ផ្រ វាស់ខវងតាមតថមលែសមបស្រ។

 បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ ខដលមានការបបាក់រ្រស់ធនាគារ បតរូវបានច៊ះកិច្សន្យា ផបកាមអបតាការបបាក់ផ្រ។ ដូចផនះធនាគារមិនមានហានិភ័យចំផពាះការ�លាស់្រតនូរអបតាការបបាក់ ក្នុងផេល 
អនាគតផទ។

៣៤.៣  ហានិភ័យសាច់គបាក់ងយគសួល

 ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល គឺជាហានិភ័យខដលធនាគារមិនមានលទធភាេ្ំរផេញកាតេវែកិច្សងបបាក់ តាមកាលកំណត់សងចំផពាះ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ែលែលួន ក៏ដូចជាមិនមានលទធភាេ្រំផេញមូលនិធ ិ
វិញបាន ផៅផេលខដលបានដកមកផប្រើបបាស់រួចផហើយ។ ្លវិបាកផនះ អាច្រណ្តាលឲ្យធនាគារមិនអាច្រំផេញកាតេវែកិច្សងបបាក់ផៅអ្កផ្ំើបបាក់ និងកងវែះសាច់បបាក់ផដើម្បីឲ្យអតិ្ិជនែ្ី។

(ក)  ដំទណើរការគ្ប់គ្ងហានិភ័យសាច់គបាក់ងយគសួល
 គណៈបគ្រ់បគងតាមោនសាច់បបាក់ងាយបសួលក្នុងតារាងត៊ល្យការ និងបគ្រ់បគងការប្រមូល្តនុំ និងទិន្ន័យ្រំណុលខដលមានកាលកំណត់។ ការបតួតេិនិត្យ និងការផធវែើរបាយការណ៍ បតរូវបានផធវែើផ�ើងក្នុងទបមង់
ជាការបតួតេិនិត្យផលើសាថានភាេសាច់បបាក់ប្រចាំថ្ងៃ ផហើយនិងផរៀ្រចំគផបមាងសបមា្រ់ថ្ងៃ្រនាា្រ់ ប្រចាំសបាោហ៍ និងប្រចាំខែជាលំោ្រ់ ផោយសារវាជារយៈផេលគនលែឹះក្នុងការបគ្់របគងសាច់បបាក់ងាយបសួល។ គណៈ 
បគ្រ់បគងតាមោនអំេី្រខបម្របមួលថនអ្កផ្ំើបបាក់សំខាន់ៗ និងគផបមាងថនការដកសាច់បបាក់រ្រស់េួកផគ។

(ខ) ដំទណើរការរកគបភពទ៊ន
 ប្រភេសាច់បបាក់ងាយបសួលចម្បងរ្រស់ធនាគារបានមកេីផដើមទ៊នបាន្រង់រ្រស់ភាគទ៊និក បបាក់កម្ី អន៊្រំណុល និងបបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងអតិ្ិជន។ គណៈបគ្់របគងបតួតេិនិត្យប្រភេសាច់បបាក ់
ងាយបសួលប្រចាំថ្ងៃោ៉ាងផទៀងទាត់ តាមរយៈការបតួតេិនិត្យផលើកាលកំណត់ថនបបាក់្រផញ្ញើមានកាលកំណត់ និងអ្កផ្ំើបបាក់សំខាន់ៗ។

(្) លំហ៊ុូរសាច់គបាក់មិននិសេសន្ (Non-derivative cash flow)

 តារាងខាងផបកាមផនះ ្រងាាញេីលំហូរសាច់បបាក់បតរូវ្រង់ ផបកាម្ំរណុលហិរញ្ញវត្នុមិននិស្េនះ (non-derivative financial liabilities) ផោយខ្អកតាមកាលកំណត់ផលើកិច្សន្យា ខដលផៅសល់   
នាកាល្ររិផច្ទតារាងត៊ល្យការ។ ចនំនួទឹកបបាក់ខដលបានលាតបតោងផៅក្នុងតារាងផនះ គជឺាលហំរូសាចប់បាកក្់នុងកិច្សន្យាខដលមិនផធវែើអ្្របហារ ផោយខ�កធនាគារបគ្់របគងហានិភយ័សាច់បបាកង់ាយបសលួ  
ផោយខ្អកតាមលំហូរសាច់បបាក់រំេឹងទ៊កខដលមិនផធវែើអ្រ្បហារ។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 136 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០២០

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់បបាក់ក្នុងថដ

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់

 ផៅធនាគារកណ្តាល

បបាក់្រផញ្ញើ និងការោកប់បាក់ 

 ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវង

 តាមថ ល្ែផដើមដករំលស់

បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសធ់នាគារ 

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសអ់តិ្ជិន

បបាក់កមី្

អន៊្ំរណុល

្រណុំលភតសិន្យា

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ/(្ំរណុល)សរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ/(្ំរណុល)សរ៊្រ

គតិជាពាន់ផរៀល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាសថ់ន 

 ឥណទានវិបារ្ូរន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាសថ់ន 

 ្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

គតិជាពាន់ផរៀល

៨៩.៤៥១.៥៣០ 

១៥៧.៥១០.៧០៨ 

៤៩.០០៣.៥០៦ 

២៨.១៣៨.០៩៣ 

៥៧.៨២២

៣២៤.១៦១.៦៥៩

១២.១៨១.៦៦៣ 

៥៥៧.៧៨០.៨៧២ 

១០.៦៩២.៤៤២ 

-   

១២៩.៦៥៨

៩.៩៣០.៣០៤

៥៩០.៧១៤.៩៣៩

(២៦៦.៥៥៣.២៨០)

(១.០៧៨.២០៨.០១៨)

២២៤.៦៧១.៩១៦

៦៧.៨០៥.៤៣៦

១០.៦៧៨.៩៦៨

២.៦២៨.៥៨០

៣០៥.៧៨៤.៩០០

១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

-   

១៤.២៨០.៥៦៣ 

១៧.០៣៥.៨១៦ 

៨៣.៩៨៥.៤២៣ 

៣២០

១១៥.៣០២.១២២

៨២.០២៣.៤៦០ 

១៤០.៨១៩.១២៤ 

១៤.១២០.៨៤៣ 

៥៦៩.៥៨៩ 

២៥៩.៣១៥

១.១៤៦

២៣៧.៧៩៣.៤៧៧

(១២២.៤៩១.៣៥៥)

(៤៩៥.៤៧៧.៥៣១)

-

-

-

-

-

-

-   

៤០.៣៥៧.១៧៤ 

-   

២២៦.៣៤១.២៨៩ 

៣៤៨.៧៥៦

២៦៧.០៤៧.២១៩

៤១.៩១៨.០១៩ 

២០៣.០០៤.៨៩១ 

៣៩.៦៥៨.៦៥៤ 

១.២៣៥.៣៤២ 

១.០៥២.២៧៥

២.១៣១.៤២៧

២៨៩.០០០.៦០៨

(២១.៩៥៣.៣៨៩)

(៨៨.៨០១.៤៥៩)

-

-

-

-

-

-

-   

-   

-   

៤៥៩.៥៨៤.៥២៧ 

២៩៤.១២២

៤៥៩.៨៧៨.៦៤៩

-   

-   

៤៩៦.៩៣៥ 

១៤.២៣៥.២៦១ 

៣.៦៤១.៨២៨

-

១៨.៣៧៤.០២៤

៤៤១.៥០៤.៦២៥

១.៧៨៥.៨៨៦.២០៨

-

-

-

-

-

-

-   

-   

-   

២៦៥.៨២០.២៥៩ 

១៩០.៤៣៩

២៦៦.០១០.៦៩៨

-   

-   

៦៨.១១៥ 

៤៦.៤៣៥.០៨២ 

៩៥៤.៧១០

-

៤៧.៤៥៧.៩០៧

២១៨.៥៥២.៧៩១

៨៨៤.០៤៦.០៤០

-

-

-

-

-

-

៨៩.៤៥១.៥៣០ 

២១២.១៤៨.៤៤៥ 

៦៦.០៣៩.៣២២ 

១.០៦៣.៨៦៩.៥៩១ 

៨៩១.៤៥៩ 

១.៤៣២.៤០០.៣៤៧

១៣៦.១២៣.១៤២ 

៩០១.៦០៤.៨៨៧ 

៦៥.០៣៦.៩៨៩ 

៦២.៤៧៥.២៧៤ 

៦.០៣៧.៧៨៦

១២.០៦២.៨៧៧

១.១៨៣.៣៤០.៩៥៥

២៤៩.០៥៩.៣៩២

១.០០៧.៤៤៥.២៤០

២២៤.៦៧១.៩១៦

៦៧.៨០៥.៤៣៦

១០.៦៧៨.៩៦៨

២.៦២៨.៥៨០

៣០៥.៧៨៤.៩០០

១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

១ខែ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

១ខែ ផៅ ៣ខែ១ខែ ផៅ ៣ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ផលើស  ៥ឆ្នាំផលើស  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ៣ខែ ផៅ  ១ខែ ៣ខែ ផៅ  ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

៥៩.៩០៥.៣១៣ 

១២៧.៣៥៩.៣០៧ 

១៤.៣៣៣.៥៦០

៤៣.៣១៦.៩២៧

៥០០.៣៤៤ 

២៤៥.៤១៥.៤៥១ 

៥.៣៧៣.០៧៦

៤៦៨.៥២៥.៨៨០

៦.១៧៥.១៧៤

-

៩៨.០៨៩

២០.២៩៥.១២៧ 

៥០០.៤៦៧.៣៤៦ 

(២៥៥.០៥១.៨៩៥)

(១.០៣៩.៣៣៦.៤៧២)

១៦៩.៩២២.៦៥០ 

៥៨.២៧១.៨១៩ 

៨.៩៣៥.៩៣២ 

៣.៩៩០.៦២៤ 

២៤១.១២១.០២៥ 

៩៨២.៥៦៨.១៧៧ 

-

៣៣.៥០៣.៤៣៣

-

៧២.៦៦៤.៦២៨

១.០២៦ 

១០៦.១៦៩.០៨៧ 

២៨.៩៧៥.២៨៦

១៤០.១១២.៨៦៩

៣១.៦៣៥.២៣៣

៤០៥.០០០

១៩៧.១៨១

៧៥៨.៤៤៨ 

២០២.០៨៤.០១៧ 

(៩៥.៩១៤.៩៣០)

(៣៩០.៨៥៣.៣៤០)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

៣៨.៩៧៨.៣៤៧

៥៦.៧៧៧

១៦១.២៩១.៩៧២

១៧៧.២៤៨ 

២០០.៥០៤.៣៤៤ 

៧.៧៩២.៩៥៣

១៨៧.៣៨១.២៣០

៣៧.៣៣៩.៤៨៦

១.០៨០.០០០

៨៨៧.៨៥៩

១.៤៥៨.៦៩៦ 

២៣៥.៩៤០.២២៤ 

(៣៥.៤៣៥.៨៨០)

(១៤៤.៤០១.២១១)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

៣៨២.៦៩៤.៩៤៧

៣២៣.៦៤២ 

៣៨៣.០១៨.៥៨៩ 

-

-

-

៥.៩៤០.០០០

៣.២៥០.៤២៣

- 

៩.១៩០.៤២៣ 

៣៧៣.៨២៨.១៦៦ 

១.៥២៣.៣៤៩.៧៧៦ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

២១១.៣៩០.៩១៧

៣៥៥.៨៦៣ 

២១១.៧៤៦.៧៨០ 

-

-

-

៤៣.២៦០.៤២៥

១.២០២.៤៦០

- 

៤៤.៤៦២.៨៨៥ 

១៦៧.២៨៣.៨៩៥ 

៦៨១.៦៨១.៨៧២ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

៥៩.៩០៥.៣១៣

១៩៩.៨៤១.០៨៧

១៤.៣៩០.៣៣៧

៨៧១.៣៥៩.៣៩១

១.៣៥៨.១២៣ 

១.១៤៦.៨៥៤.២៥១ 

៤២.១៤១.៣១៥

៧៩៦.០១៩.៩៧៩

៧៥.១៤៩.៨៩៣

៥០.៦៨៥.៤២៥

៥.៦៣៦.០១២

២២.៥១២.២៧១ 

៩៩២.១៤៤.៨៩៥ 

១៥៤.៧០៩.៣៥៦ 

៦៣០.៤៤០.៦២៥ 

១៦៩.៩២២.៦៥០ 

៥៨.២៧១.៨១៩ 

៨.៩៣៥.៩៣២ 

៣.៩៩០.៦២៤ 

២៤១.១២១.០២៥ 

៩៨២.៥៦៨.១៧៧ 

ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ ផៅថ ង្ៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២ំ០១៩ 

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់បបាក់ក្នុងថដ

បបាក្់រផញ្ញើ និងការោកប់បាកផ់ៅធនាគារកណ្តាល

បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារផ្្េងៗ

ឥណទាន និង្៊រផរប្រទានវាស់ខវងតាមថ ល្ែផដើម 

 ដករំលស់

បទេ្យសកម្មផ្្េងៗ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរ៊្រ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុ

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសធ់នាគារ 

បបាក្់រផញ្ញើរ្រសអ់តិ្ជិន

បបាក់កមី្

អន៊្ំរណុល

្រណុំលភតសិន្យា

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុផ្្េងៗ

្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ្រណុំលហរិញ្ញវត្នុសរ៊្រ

បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ/(្ំរណុល)សរ៊្របទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ/(្ំរណុល)សរ៊្រ

គតិជាពាន់ផរៀលគតិជាពាន់ផរៀល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

ធានាធនាគារ នងិលិែតិឥណទាន

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថនឥណទានវិបារូ្រន៍

ចខំណកខដលមិនទានប់ានផប្រើបបាស់

 ថន្័រណ្ណឥណទាន

កច្ិសន្យាឥណទានមានកាលកំណត់

គតិជាពាន់ផរៀល

១ខែ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

១ខែ ផៅ ៣ខែ១ខែ ផៅ ៣ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ផលើស  ៥ឆ្នាំផលើស  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សរ៊្រសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ៣ខែ ផៅ  ១ខែ ៣ខែ ផៅ  ១ខែ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

 ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ ១ឆ្នា ំផៅ  ៥ឆ្នាំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

៣៤.៤ តនមលៃសមគសបននគទពេយសកម្ម និងបំណុលហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

(ក) ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុវាស់ខវងតាមតថមលែសមបស្រ
 ធនាគារមិនមានឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុវាស់ខវងតាមតថមលែសមបស្រផទ។

(ែ) ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុមិនវាស់ខវងតាមតថមលែសមបស្រ
 គិតបតឹមកាល្ររិផច្ទតារាងត៊ល្យការ តថមលែសមបស្រថនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ធនាគារ មានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែផោងរ្រស់វា។

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 138 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
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 ការបា៉ាន់សាះនតថមលែសមបស្រខ្អកផៅតាមវិធីសាស្ត្រសត និងការសន្មតដូចខាងផបកាម៖

(i) បបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល និងធនាគារផ្្េងៗ
 តថមលែផោងថនបបាក់្រផញ្ញើ និងការោក់បបាក់ផៅធនាគារកណ្តាល និងធនាគារផ្្េងៗ មានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែសមបស្ររ្រស់វា ផោយសារគណនីទាំងផនះភាគផបចើនគឺជាគណនីចរនត គណន ី
សន្េំ និងបបាក់្រផញ្ញើរយៈផេលែលែី។

(ii) ឥណទាន និង ្រ៊ផរប្រទានអតិ្ិជន
 ចំផពាះឥណទានខដលមានអបតាផ្រ ខដលមានកាលកំណត់ផៅសល់តិចជាង១ឆ្នាំ ជាទូផៅតថមលែផោងរ្រស់វា គឺជាតថមលែសមបស្របា៉ាន់សាះនរ្រស់វា។
 
 ចំផពាះឥណទានខដលមានអបតាផ្រ និងមានកាលកំណត់ផៅសល់១ឆ្នាំ ឬផលើសេី១ឆ្នាំ តថមលែសមបស្របតរូវបានបា៉ាន់សាះនផោយផធវែើអ្រ្បហារលំហូរសាច់បបាក់បា៉ាន់សាះននាផេលអនាគត និងផប្រើអបតាការ 
បបាក់រ្រស់ឥណទាននាផេល្រច្នុ្រ្បន្ ផោយសារអបតាការបបាក់តាមទី្្សាររ្រស់ឥណទាន មានហានិភ័យឥណទាន និងកាលកំណត់ប្រហាក់ប្រខហលគានា ផហើយបតរូវបានវាយតថមលែថាមានភាេែ៊សគានាតិចតួច
ជាមួយនឹងអបតាការបបាក់រ្រស់ឥណទានតាមកិច្សន្យា។ ជាលទធ្ល តថមលែសមបស្រថនឥណទាន និង្រ៊ផរប្រទានអតិ្ិជនរយៈផេលខវង អាចមានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែផោងរ្រស់វានាកាល្ររិផច្ទ 
រាយការណ៍។

(iii) បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងអតិ្ិជន
 តថមលែសមបស្រថនបបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ និងអតិ្ិជន ខដលមានកាលកំណត់តិចជាង ១ឆ្នាំ មានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែផោងរ្រស់វា ផោយសារបបាក់្រផញ្ញើទាំងផនះមាន 
រយៈផេលែលែី។ តថមលែសមបស្រថនបបាក់្រផញ្ញើរ្រស់ធនាគារ និងអតិ្ិជន ខដលមានកាលកំណត់ផលើសេី ១ឆ្នាំ បតរូវបានផគរំេឹងថាមានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែផោងរ្រស់វា ផោយសារធនាគារបាន្តល់ 
អបតាការបបាក់ប្រហាក់ប្រខហលគានា ផៅនឹងឧ្រករណ៍ខដលមានកាលកំណត់ និងលកុែណឌឥណទានបសផដៀងគានាខដរ។

 តថមលែសមបស្របា៉ាន់សាះនថនបបាក់្រផញ្ញើខដលមិនមានកាលកំណត់ រា្រ់ទាំងបបាក់្រផញ្ញើខដលគាះនការបបាក់ បបាក់្រផញ្ញើខដលអាចដកបានតាមតបមរូវការ គឺជាចំនួនទឹកបបាក់ខដលបតរូវសងនាកាល្ររិផច្ទរាយការណ៍។ 
 
(iv) ្រំណុលភតិសន្យា
 តថមលែសមបស្របា៉ាន់សាះនថន្រំណុលភតិសន្យាខដលមានកាលកំណត់តិចជាង១ឆ្នាំ ប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែផោង។ ចំផពាះ្រំណុលភតិសន្យាផ្្េងៗផទៀត ខដលមានកាលកំណត់១ឆ្នាំ ឬផបចើនជាង តថមលែ 
សមបស្ររ្រស់វាបតរូវបានបា៉ាន់សាះន ខ្អកផៅតាមលំហូរសាច់បបាក់អ្រ្បហារ ផោយផប្រើអបតាកំផណើនបបាក់កម្ីផលើទី្្សារ។

(v) បទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង ្រំណុលហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ
 តថមលែផោងថនបទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ បតរូវបានសន្មតថាមានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែសមបស្ររ្រស់វា ផោយសារគណនីទាំងផនះមិនមានតថមលែខប្រប្រួលជាសារវនត ផៅតាម 
អបតាទី្្សារផទ។

(vi) បបាក់កម្ី និងអន៊្រំណុល
 បបាក់កម្ី និងអន៊្រំណុល មិនបតរូវបានោក់លក់ផលើទី្្សារសកម្មផទ ផហើយតថមលែសមបស្ររ្រស់វាមានតថមលែប្រហាក់ប្រខហលនឹងតថមលែផោងរ្រស់វា។

៣៤.៥  ការគ្ប់គ្ងទដើមទ៊ន

 ផគាលផ�រ្រស់ធនាគារក្នុងការបគ្រ់បគងផដើមទ៊ន មានន័យទូលំទូលាយជាង «មូលធន» ខដលបាន្រងាាញផៅផលើតារាងត៊ល្យការ។ ការបគ្រ់បគងផដើមទ៊ន មានដូចខាងផបកាម៖
 • អន៊ផលាមតាមតបមរូវការផដើមទ៊ន ខដលកំណត់ផោយធនាគារកណ្តាល
 • ការពារលទធភាេរ្រស់ធនាគារក្នុងការ្រនតនិរនតរភាេអាជីវកម្ម ផដើម្បីឲ្យធនាគារអាច្រនត្តល់្លប្រផោជន៍ដល់ភាគទ៊និក និងដល់ភាគីផ្្េងៗខដលពាក់េ័នធនឹងធនាគារ និង
 • រក្សាមូលោានផដើមទ៊នរឹងមាំ ផដើម្បីគាំបទដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

 ធនាគារកណ្តាលតបមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទំាងអស់បតរូវ៖ (i) រក្សាផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមា (ii) រក្សាមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារោ៉ាងផហាចណ្ស់ឲ្យផស្មើនឹងផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមា និង (iii) អន៊ផលាមតាម 
អន៊បាតសាធនភាេ អន៊បាតសាច់បបាក់ងាយបសួល។ 

 ផដើមទ៊នថានាក់ទី១ផដើមទ៊នថានាក់ទី១      

 ផដើមទ៊ន ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០
 ទ៊ន្របម៊ង ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០ - -
 ចំផណញរក្សាទ៊ក ៣៧.២៩៣.៩២៧  ១៥០.៩៧៦.០៣០  ៣៣.៩៥៧.៣៧៥ ១៣៧.៣៧២.៩០៦
 ដក៖ បទេ្យសកម្មអរូ្រី (៥៧៦.៨២៣) (២.៣៣៣.២៤៩) (១.៣៧៦.២២៧) (៥.៦០៨.១២៥)

 ដក៖ ឥណទាន្តល់ឲ្យភាគីពាក់េ័នធ (១.៩២៩.០៤៦) (៧.៨០២.៩៩១) (១.០៨២.០៦៤) (៤.៤០៩.៤១១)

   ១២៧.២៨៨.០៥៨  ៥១៥.០០២.២៩០  ១០៦.៤៩៩.០៨៤  ៤៣២.៩៨០.៣៧០ 
       

 ផដើមទ៊នថានាក់ទី២-ផដើមទ៊ន្រខន្ម ផដើមទ៊នថានាក់ទី២-ផដើមទ៊ន្រខន្ម       

 សំវិធានធនទូផៅ ១០.១២៩.៥៣០ ៤០.៩៧៣.៩៤៩ ៨.៣៥៥.៧៨៨  ៣៤.០៤៩.៨៣៦ 
 អន៊្រំណុល ៤៥.៦០០.០០០ ១៨៤.៤៥២.០០០ ៣៧.០០០.០០០  ១៥០.៧៧៥.០០០ 

   ៥៥.៧២៩.៥៣០ ២២៥.៤២៥.៩៤៩ ៤៥.៣៥៥.៧៨៨  ១៨៤.៨២៤.៨៣៦ 

   ១៨៣.០១៧.៥៨៨  ៧៤០.៤២៨.២៣៩  ១៥១.៨៥៤.៨៧២  ៦១៧.៨០៥.២០៦ 

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ពានផ់រៀលពានផ់រៀល

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

កំណត់សមាាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ព័ត៌រានហ៊ុិរញ្ញវត្ខុបដែន្ម ទៅតាមតគមរូវការ 
របស់ធនាគារជតិ ននកម្ខុជ

របាយការណ៍គក៊មគបឹកេសាភិបាល

ែំនុំបាទជាអភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិរ្រស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី និងជាហត្ផលែី សូមអះអាងថា តាមមតិផោ្រល់រ្រស់ែំនុំបាទ េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ខដលបានភាា្រ់មកជាមួយផនះ 
រួមមានការលាតបតោងេ័ត៌មាន ផៅតាមតបមរូវការថនប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា បតរូវបានផរៀ្រចំផ�ើង និង្លែនុះ្រញ្ជាះំងបតឹមបតរូវ អំេីេ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុរ្រស់បក៊មហ៊៊ន គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។   
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ និងទិន្ន័យទាំងផនះ គឺជាការទទួលែ៊សបតរូវរ្រស់គណៈបគ្រ់បគងធនាគារ។ េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្មផនះ មានសង្គតិភាេជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ផហើយេ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុផនះខដរ
មិនមានការរាយការណ៍ែ៊សជាសារវនតផទ។

ច៊ះហត្ផលខាផោយផោងផៅតាមផសចកតីសផបមចរ្រស់បក៊មប្រឹក្សាភិបាល។

ទ�ក ប៊៊ន យីន

អភិបាលប្រតិ្រតតិ/ប្រធាននាយកប្រតិ្រតតិ

រាជធានីភ្ំផេញ បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា

ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 140 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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 ធនាគារបតរូវអន៊វតតការគណនាអន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយភាេ បស្រតាមគំរូរបាយការណ៍្្មី ចា្រ់ 
េីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ជាដំណ្ក់កាលរហូត្រំផេញបានទាំងបស៊ង ផៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា 
ឆ្នាំ២០២០។ ធនាគារបតរូវរក្សាជាប្រចាំនូវ្ររិមាណបទេ្យសកម្មសនះនីយ ខដលអាចទទួលយកបាន 
បគ្រ់បគាន់ (eligible liquid assets) ផដើម្បីឲ្យកបមិតអន៊បាតខដលបានកំណត់ បស្រផៅតាមផេលផវលា  
ដូចខាងផបកាម៖

 ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យរក្សាអន៊បាតសាធនភាេោ៉ាងផហាចណ្ស់ ១៥%។ 

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អន៊បាតសាធនភាេរ្រស់ធនាគារមានចំនួន ១៩.៩១%  
ខដលគណនាផោយយកមលូនធិ�ិាលស់ទ៊ធរ្រស់ធនាគារជាភាគរយថនបទេ្យសកម្ម ខដល ល្ែងឹហានិភយ័  
និងែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ។

 ការគណនាអន៊បាតសាធនភាេ បតរូវបានលមអិតផៅក្នុង តារាង៣។

 អន៊ផលាមតាមលកុែណឌថនប្រកាសផនះ ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យរក្សាសាថានភាេចំហស៊ទធថន 
រូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទសមួយណ្ក៏ផោយ ឬសាថានភាេចំហស៊ទធថនរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទសទាំងអស់ ផទាះក្នុង 
សាថានភាេខវងឬែលែីក៏ផោយ មិនបតរូវឲ្យផលើស ២០% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារផ�ើយ ផលើកខលង 
ខតបបាក់ផរៀល និងបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមិនមានសាថានភាេចំហស៊ទធថនរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទស 
ខដលផលើស ២០% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារផទ ដូចបានលមអិតក្នុងតារាង៥។

 ធនាគារផធវែើប្រតិ្រតតិការអាជីវកម្ម និងរក្សា្រញ្ជីគណផនយ្យរ្រស់ែលែលួនជាបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក។ 
ផហត៊ផនះរូ្រិយ្រ័ណ្ណទាំងអស់ផប�េីបបាក់ដ៊លាលារអាផមរិក បតរូវបានចាត់ទ៊កជារូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទស។

ខ្ង់តារាងត៊លេយការ

 អន៊ផលាមតាមប្រកាសផលែ ធ៧-០០-៥០ប្រ.ក. គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រាល់បទេ្យ 
សកម្ម និង្រំណុលរ្រស់ធនាគារទាំងអស់ជារូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទសបតរូវបានកត់បតា្រតនូរ ផោយផប្រើអបតា 
្រតនូរបបាក់នាដំណ្ច់ឆ្នាំ។

ខ្ង់ទគរៅតារាងត៊លេយការ

 ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យកត់បតាក្នុងែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ នូវកិច្សន្យាទាក់ទងនឹងបទេ្យសម្បតត ិ
និង្ររិកាខារ ខដលផកើតេីការទិញនិងលក់រូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររផទស ទាក់ទងនឹងប្រតិ្រតតិការដល់ថដ (ខដលមាន 
រយៈផេល២ថ្ងៃ) និងប្រតិ្រតតិការ្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណមានកាលកំណត់។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមិនមានកិច្សន្យាប្រផភទផនះ សបមា្រ់ប្រតិ្រតតិការ 
្រតនូររូ្រិយ្រ័ណ្ណនាផេលអនាគត ផហើយធនាគារបានអន៊វតតបស្រតាមប្រកាសផនះ។

 ប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្តាលផលែ ធ៧-០១៦-១១៧ប្រ.ក. សតីេីផដើមទ៊នច៊ះ្រញ្ជីអ្រ្ប្ររមារ្រស ់
បគឹះសាថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្នុ តបមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជ្រផងកើតផ�ើង ផបកាមរូ្រភាេជាសាខាធនាគារ 
្ររផទស ខដលមានធនាគារផមមានចំណ្ត់ថានាក់វិនិផោគផោយភានាក់ងារចាត់ថានាក់ឯករាជ្យអនតរជាតិ  
បតរូវមានផដើមទ៊នច៊ះ្រញ្ជីអ្រ្ប្ររមាផស្មើនឹង ២០០ ពាន់លានផរៀល (ឬ ៥០លានដ៊លាលារអាផមរិក) ផហើយ 
ធនាគារពាណិជ្ជខដល្រផងកើតផ�ើងផបកាមរូ្រភាេជាបក៊មហ៊៊នក្នុងបស៊ក ឬជា្រ៊បតសម្័នធរ្រស់ធនាគារ 
្ររផទស  បតរូវមានផដើមទ៊នច៊ះ្រញ្ជីអ្រ្ប្ររមាផស្មើនឹង ៣០០ពាន់លានផរៀល (ឬ ៧៥លានដ៊លាលារអាផមរិក)  
ក្នុងរយៈផេលេីរឆ្នាំ ចា្រ់េីថ្ងៃច៊ះហត្ផលខាថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ផនះតផៅ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមានផដើមទ៊នបាន្រង់ចំនួន ៧៥.០០០.០០០ ដ៊លាលារ 
អាផមរិក ខដលបាន្រំផេញតាមកាតេវែកិច្ផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមារួចផហើយ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារ មានចំនួន ១៨៣.០១៧.៥៨៨  
ដ៊លាលារអាផមរិក ដូចគណនាក្នុងតារាង២។

 ធនាគារទាំងឡាយបតរូវរក្សាមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ែលែលួន ោ៉ាងផហាចណ្ស់ផស្មើនឹងផដើមទ៊ន 
អ្រ្ប្ររមា។ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មូលនិធិ�ាល់រ្រស់ធនាគារ ខដលមានចំនួន  
១៨៣.០១៧.៥៨៨ ដ៊លាលារអាផមរិក គឺែ្ស់ជាងចំនួន១០៨.០១៧.៥៨៨ ដ៊លាលារអាផមរិក ផ្រើផធៀ្រផៅ 
នឹងផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមាចំនួន ៧៥.០០០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក។

 ការគណនាមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ បតរូវបានលមអិតផៅក្នុងតារាង២។

 េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុផនះ មិនខមនជាខ្្កថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុខដលបានផធវែើសវនកម្មផទ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមានអន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយ ១៣២,០៦%។
 

 ការគណនាអន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយ បតរូវបានលមអិតផៅក្នុងតារាង១។

ចា្រ់អន៊វតត ០១ កញ្ជាា 
២០១៦

០១ កញ្ជាា 
២០១៧

០១ កញ្ជាា  
២០១៨

០១ មិ្៊នា 
២០១៩

០១ មករា 
២០២០

អន៊បាតអ្រ្ប្ររមា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០%

១.  អន៊បាតគកបខណ្ឌសន្នីយភាព គបកាសទលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ 
គប.ក. និងសារាចរដែណនាំទលខ ធ៧-០២០-០០៣ ស.រ.ច.ណ

៤.  អន៊បាតសាធនភាព គបកាសទលខ ធ៧-០០-៤៦គប.ក. គបកាស 
ទលខ ធ៧-០៤-២០៦គប.ក. និងគបកាសទលខ ធ៧-០៧-១៣៥គប.ក

៦.   សា្េនភាពចំហ៊ុស៊ទ្ធននរូបិយប័ណ្ណបរទទស គបកាសទលខ  
ធ៧-០៧-១៣៤គប.ក. និងលិខិតទលខ ធ៧-០២០-៨៦៨ ឆ.ត

៥.  គបតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណបរទទស គបកាសទលខ ធ៧-០០-៥០គប.ក.

២.  កាតពីកិចចេទដើមទ៊នអបេបបររា គបកាសទលខ ធ៧-០១៦-១១៧គប.ក.

៣.  មូលនិធិ�្េល់ស៊ទ្ធ គបកាសទលខ ធ៧-០១០-១៨២គប.ក.

សបមា្រ់ដំណ្ច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

 ផគាលការណ៍ក្នុងការផធវែើចំណ្ត់ថានាក់ហាាស៊ីលីធីហិរញ្ញវត្នុ  និងសំវិធានធនរ្រស់ធនាគារ  គឺអន៊ផលាម 
ផៅតាមផគាលការណ៍ខណនាំរ្រស់ធនាគារកណ្តាល។  ចំនួនសំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ ខដល 
្រណ្តាលមកេីការ្យច៊ះតថមលែរ្រស់ហាាស៊ីលីធីហិរញ្ញវត្នុ ខដលបានកំណត់ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្នាំ២០២០ គឺអន៊ផលាមផៅតាមតបមរូវការថនប្រកាសផនះ។

 ផសចកតីលមអិត អំេីការគណនាសំវិធានធនហាាស៊ីលីធីឥណទាន ផដើម្បីអន៊ផលាមតាមតបមរូវការ 
រ្រស់ធនាគារកណ្តាល បតរូវបាន្រងាាញផៅក្នុងតារាង៤។

 ធនាគារកណ្តាលបានផចញប្រកាសផលែធ៧-០១៨-០៦៨ប្រ.ក ច៊ះថ្ងៃទី២២ ខែក៊មភៈ ឆ្នាំ២០១៨  
ខដលមានផគាលផ� ដូចខាងផបកាម ៖

•  េបងឹងមូលោានផដើមទ៊ន សបមា្់រ្រំផេញការខាត្រង់នានា ខដលអាចផកើតផ�ើងេីហានិភ័យរ្រស់
បគឹះសាថាន

• ្រងាការការធាលាក់ច៊ះផដើមទ៊នមិនឲ្យទា្រជាងកបមិតផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមា និង

•  កាត្់រន្យហានិភយ័ខដល្រណ្តាលមកេីទនំាកទ់នំងរវាងវិស័យហរិញ្ញវត្នុ នងិវដតផសដឋកិច្ (Pro- 

cyclicality)

 ធនាគារបតរូវមានបទនា្រផ់ដើមទ៊នែនផសើផុវសនិ ចនំនួ ១,២៥% ចា្់រេថី ង្ៃទី០១ ខែមករា ឆ្នា២ំ០១៩  
និងចំនួន ២,៥% ចា្រ់េីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ្រខន្មេីផលើផដើមទ៊នអ្រ្ប្ររមាថានាក់ទី១។ 
ផោងតាមលិែិតផលែ ធ៧-០២០-៦២២ ្.ត ច៊ះថ្ងៃទី១៣ ខែផមសា ឆ្នាំ២០២០ បទនា្រ់ផដើមទ៊នបតរូវ 
បានកាត់្រន្យមកបតឹម ១,២៥%។

 ការខ្រងខចកបបាក់ចំផណញប្រចាំឆ្នាំបតរូវបានហាមឃាត់ ផៅផេលខដលអន៊បាតផដើមទ៊នថានាក់ទី១ 
(MCR1) រ្រស់បគឹះសាថាន ស្ិតផៅផបកាមចត៊ភាគថនបទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផសើុផវសិន ដូចមានខចងផៅក្នុង 
ប្រការ ១១ ថនប្រកាសផនះ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផសើុផវសិនរ្រស់ធនាគារមានចំនួន ១២,៤១%  
គឺមានចំនួនផលើសេីតបមរូវការបទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផសើុផវសិន ចំនួន ១,២៥% រួចផហើយ។ សូមផោង
ផៅតារាង៦ ចំផពាះេ័ត៌មានលមអិត។

៧.   ការទធីើចំណាត់ថ្េក់ និងសំវិធានធនហា្ស៊ីលីធីហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ 
បាត់បង់ គបកាសទលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤គប.ក 
និងសារាចរដែណនាំទលខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ណ.ច

១២.   ការកំណត់គទនាប់ទដើមទ៊ន របស់គ្ឹះសា្េនធនាគារ និងហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ 
         គបកាសទលខធ៧-០១៨-០៦៨ គប.ក. សារាចរដែណនាំទលខ ធ៧-   
         ០២០-០០២ ស.រ.ណ.ច និងលិខិតទលខ ធ៧-០២០-៦២២ ឆ.ត

 តាមលកុែណឌថនប្រកាសផនះ ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យរក្សាបគ្រ់ផេលផវលា នូវអន៊បាតអតិ្ររមា  
២០% រវាងហានិភ័យសរ៊្រខដលផចញេីប្រតិ្រតតិការជាមួយនឹងអ្កទទួល្លឯកតតជននីមួយៗ និង 
មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ ផហើយបតរូវរក្សាហានិភ័យឥណទានធំៗមិនបតរូវឲ្យផលើសេី៣០០% ថនមូលនិធិ�ាល ់
ស៊ទធរ្រស់ធនាគារផ�ើយ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារមិនមានហានិភ័យជាមួយនឹងអ្កទទួល្លឯកតតជន  
នងិហានិភ័យឥណទានធំៗ  ខដលផលើសេ ី២០% នងិ  ៣០០% ថនមូលនធិ�ិាលស់ទ៊ធរ្រស់ធនាគារដចូ
បានគណនាក្នុងតារាង២។ 

 ចំផពាះហានិភ័យឥណទានធំៗ ផធៀ្រនឹងមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ សូមផោងផៅតារាង៧ អន៊បាត 
ទី២០ ថនការគណនាអន៊បាតផ្្េងៗ។

 ធនាគារមិនបតរូវបានអន៊ញ្ជាាតឲ្យ្តល់ឥណទាន ដល់ភាគីពាក់េ័នធផលើសេី ១០% ថនមូលនិធិ�ាល ់
ស៊ទធរ្រស់ធនាគារផទ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ហានិភ័យឥណទានភាគីពាក់េ័នធមិនផលើសេី ១០% ថនមូល 
និធិ�ាល់ស៊ទធផទ ដូចបានគណនាក្នុងតារាង២។

 ចំផពាះឥណទានភាគីពាក់េ័នធផធៀ្រនឹងមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ សូមផោងផៅតារាង៧ អន៊បាតទី១៩  
ថនការគណនាអន៊បាតផ្្េងៗ។

 អចលនបទេ្យខដលផធវែើលទធកម្មផោយធនាគារ សបមា្់រផគាលផ�ប្រត្ិរតតកិារបតរូវរក្សាមិនឲ្យផលើស 
៣០% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធសរ៊្ររ្រស់ធនាគារ ដូចបានកំណត់ក្នុងប្រកាសផលែ ធ៧-០១០-១៨២ 
ប្រ.ក. ផ�ើយ។ អចលនបទេ្យខដលមិនមានទំនាក់ទំនង�ាល់ ជាមួយនឹងប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារបតរូវ 
លក់ផចញមិនឲ្យផលើសរយៈផេលមួយឆ្នាំ ផបកាយកាល្ររិផច្ទខដលអចលនបទេ្យផនាះបានកាលាយជា 
បទេ្យសម្បតតិរ្រស់ធនាគារ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អចលនបទេ្យរ្រស់ធនាគារ ខដលមានចំនួន ៦.៥៦១.៥៧៩
 ដ៊លាលារអាផមរិក (រួមទំាងបទេ្យសកម្មអរូ្រីខដលមានទឹកបបាក់ចំនួន ១.៩០៤.៤៦៩ ដ៊លាលារអាផមរិក) 
សមមូលនឹង ៣,៥៩% ថនមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារ។

៨.  ហានិភ័យឥណទានធំៗ គបកាសទលខ ធ៧-០៦-២២៦គប.ក.

៩.  ឥណទានភា្ីពាក់ព័ន្ធ គបកាសទលខ ធ៧-០២-១៤៦គប.ក.

១០.  អចលនគទពេយ គបកាសទលខ ធ៧-០១-១៨៦គប.ក.

 ធនាគារកណ្តាលបានផចញប្រកាសផលែ ធ៧-០៤-០៣៧ប្រ.ក. ផៅថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៤  
ខដលបានខចងថាធនាគារទាំងឡាយបតរូវបានអន៊ញ្ជាាតឲ្យជួលបទេ្យសម្បតតិបាន ប្រសិនផ្រើបទេ្យសម្បតត ិ
ផនាះទាក់ទងផោយ�ាល់នឹងប្រតិ្រតតិការរ្រស់ធនាគារ។ ជាងផនះផៅផទៀតប្រកាសផនះបានខចងថា
ការ្រង់ម៊នផលើការជួល ឬភតិសន្យា មិនបតរូវផលើសេី១ឆ្នាំថនរយៈផេលជួលផទ។ ផលើសេីផនះផៅផទៀត  
ការជួលខដលផធវែើផ�ើងជាមួយភាគីពាក់េ័នធ បតរូវបានតបមរូវឲ្យរាយការណ៍ ផបកាមខ្្កឥណទាន និង 
្រ៊ផរប្រទានភាគីពាក់េ័នធ ផៅក្នុងប្រតិផវទន៍ប្រចាំបតីមាសរ្រស់ធនាគារ អំេីសមត៊ល្យ និងប្រតិ្រតតិការ 
ភាគីពាក់េ័នធខដលបតរូវោក់ជូនធនាគារកណ្តាល។ ប្រសិនផ្រើធនាគារមានការ្រង់ម៊នផលើការជួល ឬ  
ភតិសន្យាផលើសេី១ឆ្នាំ ធនាគារគួរខតអន៊វតតបស្រតាម្រទ្រ្បញ្ញតតិថនប្រកាសផនះ ក្នុងរយៈផេល៦ខែ  
្រនាា្រ់េីថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៤ ផហើយការ្រង់ម៊នផលើការជួល ឬភតិសន្យា ខដលបាន្រង់ផលើស 
េីមួយឆ្នាំ បតរូវកាត់្រន្យក្នុងការគណនាមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធរ្រស់ធនាគារ។

 គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ការជួលផ្្េងៗរ្រស់ធនាគារ គឺសបមា្រ់្រផបមើក្នុងប្រតិ្រតតិការ 
អាជីវកម្ម ផហើយការ្រង់ម៊នចំផពាះការជួល មិនផលើសេីថ្លែឈ្លួលក្នុងមួយឆ្នាំផទ។

១១.   ការទូទាត់សងជម៊ននូវគបាក់នថិលៃជួល និងភតិសនេយា
គបកាសទលខ ធ៧-០៤-០៣៧គប.ក.

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 142 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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១.១១ ១ សាចប់បាក ់និងកាសក្នុងថដ ៣.៣៧២.៤៤៨ ៨៦.០៧៩.០៨២ - ៣.៣៧២.៤៤៨ ៨៦.០៧៩.០៨២ - ៨៩.៤៥១.៥៣០

១.១២ ១ អតិផរកបបាក់្របម៊ងកាតេវែកិច្ផៅ 

  ធនាគារជាតថិនកម្នុជា - - - - - - -

១.១៣ ១ បបាក់្របម៊ងកាតេវែកិច្ជាបបាកផ់រៀល  

  ផៅធនាគារជាតថិនកម្នុជា ២.៦៣០.៦៦៧ - - ២.៦៣០.៦៦៧ - - ២.៦៣០.៦៦៧

១.១៤ ០.៧ បបាក់្របម៊ងកាតេវែកិច្ជាបបាកដ៊់លាលារអាផមរិក 

  ផៅធនាគារជាតថិនកម្នុជា - ៦៧.១០២.០០០ - - ៤៦.៩៧១.៤០០ - ៤៦.៩៧១.៤០០

១.១៥ ១ សមត៊ល្យបបាក្់រផញ្ញើផៅធនាគារជាតថិនកម្នុជា  

  ផលើកខលងគណនីទទូាត ់និងគណនីបបាកធ់ានា 

  ផលើផដើមទ៊ន ៣០.០៣១.៩៣៧ ១០០.៤៥៤.៣៦៩ - ៣០.០៣១.៩៣៧ ១០០.៤៥៤.៣៦៩ - ១៣០.៤៨៦.៣០៦

១.១៦ ១ មូល្របតអាចជួញដរូបាន  

  (និង ប្រផភទមូល្របតផ្្េងផទៀត)  

  ផចញ្្សាយផោយធនាគារជាតថិនកម្នុជា - - - - - - -

១.១៧ ១ តថមលែទី្្សារថនមូល្របត្ំរណុលអាចជញួដរូ 

  បានមនិជា្រក់ាតេវែកិច្រ្រស់ ឬធានាផោយ 

  សាថា្័រនអធិ្រផតយ្យ និងធនាគារកណ្តាល  

  ខដលមានចណំ្តថ់ានាក ់AAA ផៅ AA- និង  

  ធនាគារសបមា្រក់ារទទូាតអ់នតរជាតិ  

  មូលនធិរិ្ូរយិវត្នុអនតរជាតិ ធនាគារកណ្តាល 

  ថនសហគមន៍អរ៊៉ឺ្រ សហភាេអរ៊៉ឺ្រ និង 

  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ខដលមាន 

  ចំណ្តថ់ានាក ់AAA - - - - - - -

    សរ៊ប ១ = ផ្តលបូក (១.១១ ដល់ ១.១៧) ៣៦.០៣៥.០៥២ ២៥៣.៦៣៥.៤៥១ - ៣៦.០៣៥.០៥២ ២៣៣.៥០៤.៨៥១ - ២៦៩.៥៣៩.៩០៣

១.២១ ០.៨៥ តថមលែទី្្សារថនមូល្របត្ំរណុលអាចជញួដរូ 

  បានមនិជា្រក់ាតេវែកិច្រ្រស់ ឬធានាផោយ 

  សាថា្័រនអធិ្រផតយ្យ និងធនាគារកណ្តាល 

   ខដលមានចំណ្តថ់ានាក ់A+ ផៅ A- - - - - - - -

១.២២ ០.៨៥ តថមលែទី្្សារថនមូល្របត្ំរណុលអាចជញួដរូ 

  បានមនិជា្រក់ាតេវែកិច្រ្រស់ ឬធានាផោយ  

  សហបគាស/អង្គភាេសាធារណៈ  

  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ខដលេំ៊បាន្ូរក្រញ្នូល 

  ផៅក្នុង ១.១៧ ខដលមានចំណ្ត់ 

  ថានាក់ែ្សជ់ាង ឬ ផស្មើ A- - - - - - - -

១.២៣ ០.៨៥ មូល្របត្ំរណុលអាចជញួដរូបានមិនជា្រ់ 

  កាតេវែកិច្ខដលអាចទទលួយកបាន  

  (រួមទាងំ្ល្របតពាណិជ្ជកម្ម) និង  

  Covered Bonds  ខដលមានចំណ្ត់ 

  ថានាក់ែ្សជ់ាង ឬ ផស្មើ AA- - - - - - - -

១.២៤ ០.៧៥ មាស - - ១១.៣៤៩ - - ៨.៥១២ ៨.៥១២

    សរ៊ប ២ = អបេបបររា  នន [OLA ; ៤០% (HQLA+OLA)] - - ១១.៣៤៩ - - ៣.៤០៥ ៣.៤០៥

    សរ៊ប ៣ = សរ៊ប ១ + សរ៊ប ២ ៣៦.០៣៥.០៥២ ២៥៣.៦៣៥.៤៥១ ១១.៣៤៩ ៣៦.០៣៥.០៥២ ២៣៣.៥០៤.៨៥១ ៣.៤០៥ ២៦៩.៥៤៣.៣០៨

 ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗរ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

បទេ្យសកម្មសរ៊្របទេ្យសកម្មសរ៊្រ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹង ចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹង សរ៊្រសរ៊្រ

បទេ្យ បទេ្យ 
សកម្មសកម្ម
សនះនីយ សនះនីយ 
(HQLA)

បទេ្យ បទេ្យ 
សកម្មសកម្ម
សនះនីយសនះនីយ
ផ្្េងផទៀត ផ្្េងផទៀត 
(OLA)

តារាង១ អន៊បាតគកបខណ្ឌសន្នីយភាព មិនបានផធវែើសវនកម្ម គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម  ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

លហូំរ លហូំរ 
សាច់ សាច់ 
បបាកផ់ចញបបាកផ់ចញ

  លហំរូផចញលហំរូផចញ

  ហរូផចញថនបបាក់្រផញ្ញើរាយ (មនិគិតេីទហំទំកឹបបាក់) ហរូផចញថនបបាក់្រផញ្ញើរាយ (មនិគិតេីទហំទំកឹបបាក់) 

  និងបបាក់្រផញ្ញើ រ្រស់សហបគាសខានាតតចូនិងមធ្យម    និងបបាក់្រផញ្ញើ រ្រស់សហបគាសខានាតតចូនិងមធ្យម  

  (តិចជាង ឬ ផស្មើ  ១០០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក ឬ សមមលូ)  (តិចជាង ឬ ផស្មើ  ១០០.០០០ ដ៊លាលារអាផមរិក ឬ សមមលូ)              

២.១១ ០.០៥ បបាក់្រផញ្ញើមានសិ្រភាេ - - - - - - -

២.១២ ០.១៥ បបាក់្រផញ្ញើមិនសវូមានសិ្រភាេ ១៧.១១៥.៨៦០ ៥៨៨.៨០០.៦៨៦ ១.១៨៩.១៣៦ ២.៥៦៧.៣៧៩ ៨៨.៣២០.១០៣ ១៧៨.៣៧០ ៩១.០៦៥.៨៥២

   ប្រភេទ៊នដំ៊មិនមានការធានាប្រភេទ៊នដំ៊មិនមានការធានា       

២.២១ ០.២៥ បបាក់្រផញ្ញើប្រតិ្រតតកិារ (ប្រភេទ៊នមិនមាន 

  ការធានាខដលបានេផីសវាកម្មទូទាត់ 

  រក្សាទ៊ក និង បគ្់របគងសាច់បបាក)់ - ៥៣.៩៧៦.៧១៦ - - ១៣.៤៩៤.១៧៩ - ១៣.៤៩៤.១៧៩

២.២២ ០.៤ បបាក់្រផញ្ញើមិនខមនប្រតិ្រតតកិារ  

  េីបក៊មហ៊ន៊មិនខមនហរិញ្ញវត្នុខដល 

  មិនបតរូវរាយការណ៍ក្នុង ២.១១ ដល ់២.១២ ១២.៥៧២.៦២៥ ២០៨.៦០៨.០៩០ ៨៦៨.៤៤៣ ៥.០២៩.០៥០ ៨៣.៤៤៣.២៣៦ ៣៤៧.៣៧៧ ៨៨.៨១៩.៦៦៣

២.២៣ ០.៤ បបាក់្រផញ្ញើមិនខមនប្រតិ្រតតកិារ  

  េីសាថា្រន័អធិ្រផតយ្យ ធនាគារកណ្តាល  

  និងសហបគាស/អង្គភាេសាធារណៈ  - - - - - - -

២.២៤ ១ បបាក្់រផញ្ញើមិនខមនប្រតិ្រតតកិារេី

  បគឹះសាថានធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ 

  (ដូចមានខចងក្នុងឧ្រសម័្នធ ២) ៩៨១.៣៨៥ ១០.៤៦១.២៩៦ ៨១៤.៣៥៥ ៩៨១.៣៨៥ ១០.៤៦១.២៩៦ ៨១៤.៣៥៥ ១២.២៥៧.០៣៦

២.២៥ ១ បបាក់្រផញ្ញើមិនខមនប្រតិ្រតតកិារ 

  េីនតី្៊ិរគ្គលផ្្េងផទៀត - - - - - - -

២.២៦ ១ ប្រភេទ៊នដំ៊មិនមានការធានាផ្្េងផទៀត  

  រួមទាងំមូល្របត្ំរណុល - - - - - - -

  គបភពទ៊នរានការធានា       

២.៣១ ០ ប្រតិ្រតតកិារប្រភេទ៊នធានាផោយ 

  បទេ្យសកម្មសនះនីយខដលមានគ៊ណភាេែ្ស ់ ១០.៥៨០.៩៦៤ - - - - - -

២.៣២ ០.១៥ ប្រតិ្រតតកិារប្រភេទ៊នធានាផោយបទេ្យសកម្ម 

  សនះនយីផ្្េងផទៀតផប�េីមាស - - - - - - -

២.៣៣ ០.២៥ ប្រតិ្រតតកិារប្រភេទ៊នធានាផោយមាស - - - - - - -

២.៣៤ ១ ប្រតិ្រតតកិារប្រភេទ៊នខដលមានការធានាផ្្េងផទៀត - - - - - - -

  តបមរូវការសនះនីយភាេទាកទ់ងនឹងប្រតិ្រតតកិារ តបមរូវការសនះនីយភាេទាកទ់ងនឹងប្រតិ្រតតកិារ 

  ឧ្រករណ៍នស្ិេនះ នងិប្រតិ្រតតកិារផ្្េងផទៀត  ឧ្រករណ៍នស្ិេនះ នងិប្រតិ្រតតកិារផ្្េងផទៀត       

២.៤១ ១ ឧ្រករណ៍នស្ិេនះបតរូវសង - - - - - - -

២.៤២ ១ លហំរូផចញេី្រខបម្របមួលតថមលែទី្្សារ  

  ថនបទេ្យធានាផលើឧ្រករណ៍នស្ិេនះ - - - - - - -

២.៤៣ ១ លហំរូផចញថនសាច់បបាកេ់បី្រតិ្រតតកិារ 

  ឧ្រករណ៍នស្ិេនះផ្្េងផទៀត - - - - - - -

លំហូរផចញស៊ទធថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក  =   លំហូរផចញថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក - លំហូរចូលថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊កលំហូរផចញស៊ទធថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក  =   លំហូរផចញថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក - លំហូរចូលថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក

 ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗរ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹង ចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹង សរ៊្រសរ៊្រ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 144 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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  លំហូរផចញ  លំហូរផចញ

    សមត៊ល្យមិនទាន់ផប្រើបបាស់ថន សមត៊ល្យមិនទាន់ផប្រើបបាស់ថន 
  កិច្សន្យាឥណទាននិងសនះនីយភាេ  កិច្សន្យាឥណទាននិងសនះនីយភាេ       

    ចំផពាះអតិ្ិជនរាយនិងសហបគាសខានាតតូចនិងមធ្យម       

២.៥១ ០.០៥ កិច្សន្យាឥណទាន ១.២៩០ ១០.៦៧៨.៩៦៨ - ៦៥ ៥៣៣.៩៤៨ - ៥៣៤.០១៣

២.៥២ ០.០៥ កិច្សន្យាសនះនីយភាេ - - - - - - -

  ចំផពាះបក៊មហ៊៊នមិនខមនហិរញ្ញវត្នុ  
  សាថា្រ័នអធិ្រផតយ្យ និងធនាគារកណ្តាល

២.៥៣ ០.១ កិច្សន្យាឥណទាន ៩៩៩.៨៧៤ ១៥២.២២៧.៨៦០ - ៩៩.៩៨៧ ១៥.២២២.៧៨៦ - ១៥.៣២២.៧៧៣

២.៥៤ ០.៣ កិច្សន្យាសនះនីយភាេ - - - - - - -

  ចំផពាះបគឹះសាថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្នុ   
  (ដូចមានខចងក្នុងឧ្រសម័្នធ ២)       

២.៥៥ ០.៤ កិច្សន្យាឥណទាន - - - - - - -

២.៥៦ ០.៤ កិច្សន្យាសនះនីយភាេ - - - - - - -

  បគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុផ្្េងផទៀត       

២.៥៧ ០.៤ កិច្សន្យាឥណទាន - - - - - - -

២.៥៨ ១ កិច្សន្យាសនះនីយភាេ - - - - - - -

  នីតិ្រ៊គ្គលផ្្េងផទៀត       

២.៥៩ ១ កិច្សន្យាឥណទាន - - - - - - -

២.៦០ ១ កិច្សន្យាសនះនីយភាេ - - - - - - -

  កាតេវែកិច្្តល់ទ៊នយថាផហត៊ផ្្េងៗកាតេវែកិច្្តល់ទ៊នយថាផហត៊ផ្្េងៗ    
  (មានកិច្សន្យានិងគាះនកិច្សន្យា)  (មានកិច្សន្យានិងគាះនកិច្សន្យា)       

២.៧១ ០.១ កិច្សន្យាសនះនីយភាេនិងឥណទាន 
  ខដលអាច្រដិផសធបានផោយគាះនលកុែណឌ - ៩៥.៥៥៩.៨៦៥ - - ៩.៥៥៥.៩៨៧ - ៩.៥៥៥.៩៨៧

២.៧២ ១ កាតេវែកិច្ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជ្ជកម្ម  
  (រាយការណ៍ចំនួនជាមធ្យមថនលំហូរផចញស៊ទធ 
  ថនសាច់បបាក់ប្រចាំខែក្នុងអំ�នុងផេល ១២ខែច៊ងផបកាយ) - ២៤.៥០៣.៨២៣ - - ២៤.៥០៣.៨២៣ - ២៤.៥០៣.៨២៣

២.៧៣ ០.៥ ការធានានិងលិែិតឥណទាន ផប�េីកាតេវែកិច្ទាក់ទង 
  នឹងហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជ្ជកម្ម (រាយការណ៍ចំនួនជា 
  មធ្យមថនលំហូរផចញស៊ទធថនសាច់បបាក់ក្នុងអំ�នុង 
  ផេល ១២ខែច៊ងផបកាយ) - - - - - - -

២.៨១ ១ លំហូរផចញថនសាច់បបាក់តាមការសន្យាផ្្េងផទៀតលំហូរផចញថនសាច់បបាក់តាមការសន្យាផ្្េងផទៀត ១ ២៤.៣៣៣ - ១ ២៤.៣៣៣ - ២៤.៣៣៤

  សរ៊្រ ៤ = ្ល្ូរក (២.១១ ដល់ ២.៨១) ៤២.២៥១.៩៩៩ ១.១៤៤.៨៤១.៦៣៧ ២.៨៧១.៩៣៤ ៨.៦៧៧.៨៦៧ ២៤៥.៥៥៩.៦៩១ ១.៣៤០.១០២ ២៥៥.៥៧៧.៦៦០សរ៊្រ ៤ = ្ល្ូរក (២.១១ ដល់ ២.៨១) ៤២.២៥១.៩៩៩ ១.១៤៤.៨៤១.៦៣៧ ២.៨៧១.៩៣៤ ៨.៦៧៧.៨៦៧ ២៤៥.៥៥៩.៦៩១ ១.៣៤០.១០២ ២៥៥.៥៧៧.៦៦០

លំហូរផចញស៊ទធថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក  =   លំហូរផចញថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក - លំហូរចូលថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊កលំហូរផចញស៊ទធថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក  =   លំហូរផចញថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក - លំហូរចូលថនសាច់បបាក់ខដលរំេឹងទ៊ក

 ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗរ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹង ចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹង សរ៊្រសរ៊្រ

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

លហំរូផចញសទ៊ធថនសាច់បបាក់លហំរូផចញសទ៊ធថនសាច់បបាក់

អន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយភាេអន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយភាេ

 ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ ផរៀលផរៀល ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក រ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗរ្ួរយិ្រណ័្ណផ្្េងៗ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក ចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់មិនទាន់្លែឹង ចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹងចំនួនទឹកបបាក់ផបកាយ្លែឹង សរ៊្រសរ៊្រ

លហំរូ លហំរូ 
សាច់ សាច់ 
បបាក់បបាកច់លូចលូ

  លហំរូចូលលហំរូចូល

    សមត៊ល្យសមត៊ល្យ Reverse Repos  
  នងិកមី្មូល្របតខដលមានឥណប្រតិទាន ៣០ថ ង្ៃនងិកមី្មូល្របតខដលមានឥណប្រតិទាន ៣០ថ ង្ៃ       

    បទេ្យ្រញ្ជាះខំដលបានទទួល  
  និងមិនបតរូវបានផប្រើជាបទេ្យ្រញ្ជាះផំ�ើងវិញ       

៣.១១ ០ ធានាផោយបទេ្យសកម្មសនះនីយខដលមានគ៊ណភាេែ្ស ់ - - - - - - -

៣.១២ ០.២៥ ធានាផោយបទេ្យសកម្មសនះនីយផ្្េងផទៀត - - - - - - -

៣.១៣ ១ ធានាផោយបទេ្យសកម្មផ្្េងផទៀត - - - - - - -

  បទេ្យ្រញ្ជាះខំដលបានទទួល  
  និងបតរូវបានផប្រើជាបទេ្យ្រញ្ជាះផំ�ើងវិញ

៣.១៤ ០ ធានាផោយបទេ្យសកម្មសនះនីយខដលមានគ៊ណភាេែ្ស ់ - ២០.៨៥១.០០០ - - - - -

៣.១៥ ០ ធានាផោយបទេ្យសកម្មសនះនីយផ្្េងផទៀត - - - - - - -

៣.១៦ ០ ធានាផោយបទេ្យសកម្មផ្្េងផទៀត - - - - - - -

  កិច្សន្យាមិនទានផ់ប្រើបបាស ់េីបគឹះសាថានធនាគារ
  និងហរិញ្ញវត្នុ ដូចមានកណំតក្់នុងឧ្រសម័្នធ ២       

៣.២១ ០ កច្ិសន្យាេីបគឹះសាថានធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ  
  ខដលមនិបានរាយការណក្៍នុង ៣.២២ - - - - - - -

៣.២២ ១ កច្ិសន្យា ត្ល់ទ៊នេីធនាគារផម - - - - - - -

  លហំរូចូលេកីច្ិសន្យាផ្្េងៗ លហំរូចូលេកីច្ិសន្យាផ្្េងៗ ខដលមានការធានាខដលមានការធានា    
  ឬមិនមានការធានាក្នុងរយៈផេល ៣០ថ ង្ៃ  ឬមិនមានការធានាក្នុងរយៈផេល ៣០ថ ង្ៃ       

៣.៣១ ០.៥ េអីតិ្ជិនរាយ ១.១១៧.៣០៤ ២១.៦២៤.២២១ - ៥៥៨.៦៥២ ១០.៨១២.១១១ - ១១.៣៧០.៧៦៣

៣.៣២ ០.៥ េសីហបគាសខានាតតចូនិងមធ្យម   - - - - -

៣.៣៣ ០.៥ េបីក៊មហ៊ន៊មិនខមនហរិញ្ញវត្នុ ២៧២.៤០១ ៦៨៣.០៣៨  ១៣៦.២០១ ៣៤១.៥១៩ - ៤៧៧.៧២០

៣.៣៤ ១ េធីនាគារកណ្តាល - - - - - - -

៣.៣៥ ១ េបីគឹះសាថានធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ   
  ដូចមានខចងក្នុងឧ្រសម័្នធ ២ - - - - - - -

៣.៣៦ ០.៥ េបីគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុផ្្េងផទៀត   
  ដូចមានខចងក្នុងឧ្រសម័្នធ ២ - - - - - - -

៣.៣៧ ០.៥ េនីតី្៊ិរគ្គលផ្្េងផទៀត - - - - - - -

៣.៣៨ ០.៥ េសីាថា្រន័អធិ្រផតយ្យ - - - - - - -

៣.៣៩ ១ បបាក្់រផញ្ញើផៅបគឹះសាថានធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ   
  ដូចមានខចងក្នុងឧ្រសម័្នធ ២ ៥៩៣.៣២៥ ៣៩.០២៤.២៦៩ - ៥៩៣.៣២៥ ៣៩.០២៤.២៦៩ - ៣៩.៦១៧.៥៩៤

    លហំរូចូលថនសាចប់បាកេ់ឧី្រករណ៍នស្ិេនះលហំរូចូលថនសាចប់បាកេ់ឧី្រករណ៍នស្ិេនះ       

៣.៥០ ១ លហំរូចូលសទ៊ះថនសាច់បបាកេ់ឧី្រករណ៍
  និស្េនះតាមកច្ិសន្យារយៈផេល ៣០ថ ង្ៃ - - - - - - -

៣.៦០ ១ លហំរូចូលថនសាចប់បាកេ់កីច្ិសន្យាមូល្របត
  ផ្្េងផទៀតក្នុងរយៈផេល ៣០ថ ង្ៃ - - - - - - -

៣.៧០ ០ លហំរូចូលថនសាចប់បាកេ់កីច្ិសន្យា
  ផ្្េងផទៀតក្នុងរយៈផេល ៣០ថ ង្ៃ - - - - - - -

    សរ៊្រ ៥ = សរ៊្រ ៥ = ្ល្រកូ្ល្រកូ  ( ៣.១១ដល់ ៣.៧០)  ( ៣.១១ដល់ ៣.៧០) ១.៩៨៣.០៣០ ៨២.១៨២.៥២៨ - ១.២៨៨.១៧៨ ៥០.១៧៧.៨៩៩ - ៥១.៤៦៦.០៧៧

  សរ៊្រ ៦ = សរ៊្រ ៤ - សរ៊្រ ៦ = សរ៊្រ ៤ - អ្្រប្ររមាថនអ្្រប្ររមាថន    
  (សរ៊្រ ៥ ឬ ៧៥%  ថន សរ៊្រ ៤)  (សរ៊្រ ៥ ឬ ៧៥%  ថន សរ៊្រ ៤) ៤០.២៦៨.៩៦៩ ១.០៦២.៦៥៩.១០៩ ២.៨៧១.៩៣៤ ៧.៣៨៩.៦៨៩ ១៩៥.៣៨១.៧៩២ ១.៣៤០.១០២ ២០៤.១១១.៥៨៣

    អន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយភាេអន៊បាតបក្រែណឌសនះនីយភាេ =   =  
  សរ៊្រ ៣ / សរ៊្រ ៦  សរ៊្រ ៣ / សរ៊្រ ៦ - - - ៤៨៧,៦៤% ១១៩,៥១% ០,២៥% ១៣២,០៦%

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 146 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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 ផដើមទ៊នថានាក់ទី១៖ ប្រផភទផដើមទ៊នសំខាន់ផដើមទ៊នថានាក់ទី១៖ ប្រផភទផដើមទ៊នសំខាន់    

 ១. សរ៊្ររង (ក)១. សរ៊្ររង (ក)

  + ផដើមទ៊នបាន្រង់/អំផណ្យផដើមទ៊ន (Capital endowment)  ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥
  + ទ៊ន្របម៊ង (ផប�េីទ៊ន្របម៊ងសបមា្់រវាយតថមលែផ�ើងវិញ)  ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៨
  + ចំផណញស៊ទធបានផធវែើសវនកម្ម (សបមា្រ់ឆ្នាំច៊ងផបកាយ)  ២០.៨៣៦.៥៥២ ៨៤.២៨៤
  + ចំផណញរក្សាទ៊ក   ១៦.៤៥៧.៣៧៥ ៦៦.៥៧០ 
  + ែះង់ផ្្េងៗ (បតរូវបានលមអិត និងគាំបទផោយ ផហើយបានអន៊ម័តេីធនាគារកណ្តាល)   
   ១. ្តល់ឯកសារផោងថនសិទិធ/អន៊ម័តេីធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា  - -
   ២. ្តល់ឯកសារផោងថនសិទិធ/អន៊ម័តេីធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា  - -
     សរ៊្ររង (ក)សរ៊្ររង (ក)  ១២៩.៧៩៣.៩២៧  ៥២៥.០១៧ 
  + ការបតួតេិនិត្យមានកំណត់ផលើចំផណញរក្សាទ៊ក (អតិ្ររមា ២០% ថនសរ៊្ររង (ក))    ១២,៦៨% ១២,៦៨%
   
 ២. សរ៊្ររង (ែ) (ការកាត់កង) ២. សរ៊្ររង (ែ) (ការកាត់កង)
  
  + ភាគហ៊៊ន�ាល់ខដលបានកាន់កា្រ់ផោយធនាគារ (តាមតថមលែច៊ះ្រញ្ជី)  - -
  + ការខាត្រង្គរ  - -
  + បទេ្យសកម្មអរូ្ីរខដលបតរូវកាត់កង  ៥៧៦.៨២៣ ២.៣៣៣
  + ភាគទ៊និក បក៊មប្រឹក្សាភិបាល ភាគីពាក់េ័នធ (កាត់កង)  ១.៩២៩.០៤៦ ៧.៨០៣
   ១. ចំខណកផដើមទ៊នខដលមិនទាន់បាន្រង់ (ក)  - -
   ២. ឥណទាន ឥណទានវិបារូ្រន៍និង្៊រផរប្រទានផ្្េងៗ (ែ)  ១.៩២៩.០៤៦ ៧.៨០៣
   ៣.ឧ្រករណ៍្រំណុលខដលមានការច៊ះហត្ផលខាផោយភាគទ៊និក  
    បក៊មប្រឹក្សាភិបាល និងភាគីពាក់េ័នធ(គ)  - -
  + ការខាត្រង់ផ្្េងៗ   
       (ក) (ែ) និង (គ) បតរូវបានោក់ក្នុងឯកសារភាា្រ់  - -
     សរ៊្ររង (ែ) ២.៥០៥.៨៦៩ ១០.១៣៦សរ៊្ររង (ែ) ២.៥០៥.៨៦៩ ១០.១៣៦
   
សរ៊្រផដើមទ៊នថានាក់ទី១ (ផដើមទ៊នសំខាន់) = សរ៊្ររង (ក) - សរ៊្ររង (ែ)សរ៊្រផដើមទ៊នថានាក់ទី១ (ផដើមទ៊នសំខាន់) = សរ៊្ររង (ក) - សរ៊្ររង (ែ)   ១២៧.២៨៨.០៥៨ ៥១៤.៨៨១ 
   
ផដើមទ៊នថានាក់ទី២៖ ផដើមទ៊ន្រំផេញ្រខន្មផដើមទ៊នថានាក់ទី២៖ ផដើមទ៊ន្រំផេញ្រខន្ម   
   
៣. សរ៊្ររង (គ)៣. សរ៊្ររង (គ)   

 + ការវាយតថមលែទ៊ន្រំរ៊ងផ�ើងវិញ (អន៊ម័តផោយធនាគារកណ្តាល)  - -
 + សំវិធានធនហានិភ័យធនាគារទូផៅ (អន៊ម័តផោយធនាគារកណ្តាល)  - -
 + សំវិធានធនទូផៅ ១% (ប្រកាសសតីេីការផធវែើចំណ្ត់ថានាក់បទេ្យសកម្ម)  ១០.១២៩.៥៣០ ៤០.៩៧៤
 + ឧ្រករណ៍្រំណុល្រនាា្រ់្រន្េំ (បានអន៊វតតតាមលកុែណឌខដលមានខចងក្នុងមាបតា ៧)   ៤៥.៦០០.០០០ ១៨៤.៤៥២
 + ែះង់ផ្្េងៗ (បានលមអិត និងគាំបទ)   
  ១. ្តល់ឯកសារផោងថនសិទិធ/អន៊ម័តេីធនាគារជាតិ ថន កម្នុជា  - -
  ២. ្តល់ឯកសារផោងថនសិទិធ/អន៊ម័តេីធនាគារជាតិ ថន កម្នុជា  - -
     សរ៊្ររង (គ)សរ៊្ររង (គ) ៥៥.៧២៩.៥៣០ ២២៥.៤២៦
 + ការបតួតេនិត្ិយមានកាលកណំត់ផលើ្រណុំល្រនាា្រ្់រន្េំ  
  (អត្ិររមា ៥០% ថនផដើមទ៊នថានាក់ទ១ី)  ៣៥,៨២% ៣៥,៨២%
   
៤. សរ៊្ររង (ឃ)(ផដើមទ៊នថានាក់ទី ២, ការកាត់កងផ្្េងៗ)៤. សរ៊្ររង (ឃ)(ផដើមទ៊នថានាក់ទី ២, ការកាត់កងផ្្េងៗ)   

 + មូលធនខដលមានចំខណកក្នុងបគឹះសាថានធនាគារឬបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុផ្្េងៗ  - -
 + ែះង់ផ្្េងៗខដលបតរូវកាត់កង (្រនះនុកេន្យារ)  - -
     សរ៊្ររង (ឃ)សរ៊្ររង (ឃ) - -
   
សរ៊្រផដើមទ៊នថានាក់ទី២ (ផដើមទ៊ន្រំផេញ្រខន្ម) = សរ៊្ររង (គ) - សរ៊្ររង (ឃ)សរ៊្រផដើមទ៊នថានាក់ទី២ (ផដើមទ៊ន្រំផេញ្រខន្ម) = សរ៊្ររង (គ) - សរ៊្ររង (ឃ)  ៥៥.៧២៩.៥៣០ ២២៥.៤២៦
 + ការបតួតេិនិត្យមានកំណត់ផលើផដើមទ៊នប្រផភទទី២  
  (ផដើមទ៊នប្រផភទទី២ = អតិ្ររមា ១០០% ថនផដើមទ៊នថានាក់ទី១)  ៤៣,៧៨% ៤៣,៧៨%
   
មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធតាមការកំណត់រ្រស់និយ័តករសរ៊្ររង (ក) - សរ៊្ររង (ែ) + សរ៊្ររង (គ) - សរ៊្ររង (ឃ)មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធតាមការកំណត់រ្រស់និយ័តករសរ៊្ររង (ក) - សរ៊្ររង (ែ) + សរ៊្ររង (គ) - សរ៊្ររង (ឃ)  ១៨៣.០១៧.៥៨៨  ៧៤០.៣០៧ 

មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ ដ៊លាលារអាផមរិក លានផរៀលមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ ដ៊លាលារអាផមរិក លានផរៀល

តារាង២ មូលនិធិ�្េល់ស៊ទ្ធ មិនបានផធវែើសវនកម្ម  គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

II - ធាត៊ថនតារាងត៊ល្យការខដល ល្ែងឹតាមកំរិតហានិភយ័សមភាគី - ធាត៊ថនតារាងត៊ល្យការខដល ល្ែងឹតាមកំរិតហានិភយ័សមភាគី
១- ការ ល្ែងឹ០% ចំផពាះបទេ្យសកម្មខដលមានហានិភយ័ទា្រ ៤១០.៥៣៥.៨៤៣  - -
១.១ សាច់បបាក ់ ៨៩.៤៥១.៥៣០ ០% - -
១.២ មាស ១១.៣៤៩ ០% - -
១.៣ ឥណផទយ្យផលើធនាគារជាតិថនកម្នុជា ២៨៩.២២៨.៣៦៦ ០% - -
១.៤ បទេ្យសកម្មខដលមានវត្នុ្រញ្ជាះជំាបបាក់្រផញ្ញើ១០០%ផៅធនាគារ ៣១.៨៤៤.៥៩៨ ០% - -
១.៥ ឥណផទយ្យផលើឬធានាផោយសាថា្រន័អធិ្រផតយ្យខដលមានចំណ្តថ់ានាក់េីAAA ផៅAA- ឬប្រហាក់ប្រខហល - ០% - -
២ - ការ ល្ែងឹ២០% ចំផពាះបទេ្យសកម្មខដលមានហានិភយ័ធនួល្មម ៩.០៣៤.៥១៧  ១.៨០៦.៩០៣ ៧.៣០៩
២.១ ឥណផទយ្យផលើឬធានាផោយសាថា្រន័អធិ្រផតយ្យខដលមានចំណ្តថ់ានាក់េីA+ ផៅA-ឬប្រហាក់ប្រខហល - ២០% - -
២.២ ឥណផទយ្យផលើឬធានាផោយធនាគារឫបក៊មហ៊ន៊ខដលមានចំណ្តថ់ានាក់េីAAA ផៅAA-ឬប្រហាក់ប្រខហល ៩.០៣៤.៥១៧ ២០% ១.៨០៦.៩០៣ ៧.៣០៩
៣ - ការ ល្ែងឹ៥០% ចំផពាះបទេ្យសកម្មខដលមានហានិភយ័មធ្យម ៣២.០៤៣.១៧១  ១៦.០២១.៥៨៦ ៦៤.៨០៧
៣.១ ឥណផទយ្យផលើឬធានាផោយសាថា្រន័អធិ្រផតយ្យខដលមានចំណ្តថ់ានាក់េីBBB+ផៅBBB-ឬប្រហាក់ប្រខហល - ៥០% - -
៣.២ ឥណផទយ្យផលើឬធានាផោយធនាគារឬបក៊មហ៊ន៊ខដលមានចំណ្តថ់ានាក់េីA+ ផៅA-ឬប្រហាក់ប្រខហល ៣២.០៤៣.១៧១ ៥០% ១៦.០២១.៥៨៦ ៦៤.៨០៧

៤ - ការ ល្ែងឹ១០០% ចំផពាះបទេ្យសកម្មខដលមានហានិភយ័ទាងំបសង៊ ៨៥៤.២៨០.៨២៧  ៨៥៤.២៨០.៨២៧ ៣.៤៥៥.៥៦៦

៤.១ បទេ្យសកម្មដថទផទៀតខដលមនិបានផរៀ្ររា្់រខាងផលើ ៨៥៤.២៨០.៨២៧ ១០០% ៨៥៤.២៨០.៨២៧ ៣.៤៥៥.៥៦៦

សរ៊្រ សរ៊្រ (I) (I) = (១) + (២) + (៣) + (៤)= (១) + (២) + (៣) + (៤) ១.៣០៥.៨៩៤.៣៥៨  ៨៧២.១០៩.៣១៦ ៣.៥២៧.៦៨២
      
II II - ធាត៊ថនផប�តារាងត៊ល្យការខដល ល្ែងឹតាមកំរិតហានិភយ័សមភាគី- ធាត៊ថនផប�តារាងត៊ល្យការខដល ល្ែងឹតាមកំរិតហានិភយ័សមភាគ ី     
  
១ -ការ ល្ែងឹ០% ចំផពាះប្រតិ្រតតកិារខដលមានហានិភយ័ទា្រ ២០៦.៦៥០.៥១៨  - -
១.១  ឥណទានមនិទានផ់ប្រើបបាសជ់ាេផិសសឥណទានផលើសសមត៊ល្យ  
 និងការសន្យាឲ្យែី្ខដលមានកាលកំណតត់ចិជាង១ឆ្នា ំ ២០៦.៦៥០.៥១៨ ០% - -
១.២  ប្រតិ្រតតកិារផ្្េងផទៀតខដលមានហានិភយ័ទា្រ - ០% - -
២ - ការ ល្ែងឹ២០% ចំផពាះប្រតិ្រតតកិារខដលមានហានិភយ័ធនួល្មម ៧.៥២៥.៤៤២  ១.៥០៥.០៨៨ ៦.០៨៨
២.១  ឯកសារឥណទានខដលបតរូវបានផចញ្្សាយឬ្រញ្ជាាក់ បស្រផេលខដល 
 ទំនញិបតរូវបានផប្រើជាវត្នុ្រញ្ជាះនិំងប្រតិ្រតតកិារបសផដៀងគានាផ្្េងផទៀត ៧.៥២៥.៤៤២ ២០% ១.៥០៥.០៨៨ ៦.០៨៨
២.២ ប្រតិ្រតតកិារផ្្េងផទៀតខដលមានហានិភយ័ធនួល្មម - ២០% - -
៣ - ការ ល្ែងឹ៥០% ចំផពាះប្រតិ្រតតកិារខដលមានហានិភយ័មធ្យម ៩១.៦០៨.៩៤១  ៤៥.៨០៤.៤៧១ ១៨៥.២៧៩
៣.១  ការសងបបាកត់ាមឯកសារឥណទានខដលបានផចញ្្សាយ 
 ឬ្រញ្ជាាក់ផហើយផៅផេលខដលទនំញិមនិបតរូវបានផប្រើជាវត្នុ្រញ្ជាះ ំ ៩១.២៩០.០២៩ ៥០% ៤៥.៦៤៥.០១៥ ១៨៤.៦៣៤
៣.២ ការធានានងិសញ្ជាា្រណ័្ណឧ្រត្មភនិងការធានាខដលមនិមានលកុណៈជំនួសឥណទាន - ៥០% - -
៣.៣ កិច្សន្យា ត្លឥ់ណទានមិនផប្រើបបាស់ជាេផិសសឥណទានផលើសសមត៊ល្យ 
 និងការសន្យាឲ្យែី្ខដលមានកាលកំណតផ់លើសេ១ីឆ្នា ំ ៣១៨.៩១២ ៥០% ១៥៩.៤៥៦ ៦៤៥
៣.៤  ប្រតិ្រតតកិារផ្្េងផទៀតខដលមានហានិភយ័មធ្យម - ៥០% - -
៤ - ការ ល្ែងឹ១០០% ចំផពាះប្រតិ្រតតកិារខដលមានហានិភយ័ទាងំបសង៊ -  - -
៤.១ ការធានាផលើឥណទាន (ដកផចញហានិភយ័ចផំពាះអត្គាហកៈ) - ១០០% - -
៤.២ ការទទួលបេម - ១០០% - -
៤.៣ រូ្រយិ្រដផិភាគផលើ្ ល្របតខដលមិនមានផឈាះះរ្រស់ធនាគារឬបគឹះសាថានហិរញ្ញវត្នុ - ១០០% - -
៤.៤ សកម្មភាេប្រតិ្រតតកិារផោយមានឧបបាបសយ័ - ១០០% - -
៤.៥ កបមិតឥណទានមិនអាច្រដិផសធបានឬការធានាខដលមានលកុណៈជនួំសឥណទាន - ១០០% - -
៤.៦ ប្រតិ្រតតកិារផ្្េងៗផទៀតខដលមានហានិភយ័ែ្ស ់ - ១០០% - -
សរ៊្រ (សរ៊្រ (IIII) = (១) + (២) + (៣) + (៤)) = (១) + (២) + (៣) + (៤) ៣០៥.៧៨៤.៩០១  ៤៧.៣០៩.៥៥៩ ១៩១.៣៦៧
      
IIIIII - សរ៊្របទេ្យសកម្មនិងប្រតិ្រតតកិារផបកាយ ល្ែងឹហានិភយ័= ( - សរ៊្របទេ្យសកម្មនិងប្រតិ្រតតកិារផបកាយ ល្ែងឹហានិភយ័= (II) + () + (IIII)   ៩១៩.៤១៨.៨៧៥ ៣.៧១៩.០៤៩)   ៩១៩.៤១៨.៨៧៥ ៣.៧១៩.០៤៩

អន៊បាតសាធនភាេ = មូលនធិ�ិាលស់ទ៊ធសរ៊្រ / (អន៊បាតសាធនភាេ = មូលនធិ�ិាលស់ទ៊ធសរ៊្រ / (IIIIII) (>១៥%)   ១៩,៩១% ១៩,៩១%) (>១៥%)   ១៩,៩១% ១៩,៩១%

  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក  ្លែឹង្លែឹង  ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក  លានផរៀលលានផរៀល

តារាង៣

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

អន៊បាតសាធនភាេ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 148 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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ហាាស៊លីធីហីរិញ្ញវត្នុ ១.០១២.៩៥៣.០០៦ ឥណទានធម្មតា ៥.០៧៨.៤៩០.៧៩០ ១% ១០.១២៩.៥៣០ ១០.១២៩.៥៣០ -

ហាាស៊លីធីហីរិញ្ញវត្នុ ២.២១៩.៤៩៨ ឥណទានឃាលាផំមើល ៨.៣៧៩.៧៤៧ ៣% ៦៦.៥៨៥ ៦៦.៥៨៥ -

ហាាស៊លីធីហីរិញ្ញវត្នុ ៤៣.០៩២ ឥណទានផបកាមសតង់ោរ ៥០.០០០ ២០% ៨.៦១៨ ៨.៦១៨ -

ហាាស៊លីធីហីរិញ្ញវត្នុ ៤៨៧.៣៦៧ ឥណទានសង្េយ័ ១.៣៧១.៣៦៨ ៥០% ២៤៣.៦៨៤ ២៤៣.៦៨៤ -

ហាាស៊លីធីហីរិញ្ញវត្នុ ៧៤៦.៧៨២ ឥណទានបាត់្រង់ ២.៦៦៩.៣៤៣ ១០០% ៧៤៦.៧៨២ ៧៤៦.៧៨២ -
        

 សរ៊្រ ១.០១៦.៤៤៩.៧៤៥  ៥.០៩០.៩៦១.២៤៨  ១១.១៩៥.១៩៩ ១១.១៩៥.១៩៩ -

ធនាគារធនាគារ
 ចំនួនហាាស៊ីលីធ ី ចំនួនហាាស៊ីលីធ ី

ហិរញ្ញវត្នុហិរញ្ញវត្នុ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

ចំណ្ត់ថានាក់ឥណទានចំណ្ត់ថានាក់ឥណទាន
តាមតបមរូវការរ្រស់តាមតបមរូវការរ្រស់

ធនាគារកណ្តាលធនាគារកណ្តាល

 ការបា៉ាន់សាះន ការបា៉ាន់សាះន
តថមលែវត្នុ្រញ្ជាះំតថមលែវត្នុ្រញ្ជាះំ

ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សំវិធានធន  សំវិធានធន  
កត់បតាផោយ កត់បតាផោយ 

ធនាគារ ធនាគារ 
កណ្តាលអបតាកណ្តាលអបតា

សំវិធានធនតាម សំវិធានធនតាម 
តបមរូវការរ្រស ់តបមរូវការរ្រស ់

ធនាគារកណ្តាលធនាគារកណ្តាល
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

សំវិធានធនសំវិធានធន
កត់បតាផោយកត់បតាផោយ

ធនាគារធនាគារ
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

  
លផមអ�ងចំនួនលផមអ�ងចំនួន

សំវិធានធនសំវិធានធន
ដ៊លាលារអាផមរិកដ៊លាលារអាផមរិក

តារាង៤ ការផធវែើចំណ្ត់ថានាក់ និងសំវិធានធនហាាស៊ីលីធីហិរញ្ញវត្នុអាបកក់ និងសង្េ័យ
គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

១ ដ៊លាលារអាផមរិក ១២៧.៥១០.១៤៣ ១៣០.៥៤៥.៥៨៨ ១.៣១៨.៧៨៥ ១.៣១៨.៧៨៥ (៣.០៣៥.៤៤៥) -១,៦៦% មិនមាន មិនមាន
២ ផរៀល ១.១៧៦.៣៨៧.២៦៧ ១.១៧៣.៣៥២.៨៥៤ ២៨៧.១៩៤.២២០ ២៨៧.១៩៤.២២០ ៣.០៣៤.៤១៣ ១,៦៦% មិនមាន មិនមាន
៣ អឺរូ៉ ៣.៦៦៤.៨៤២ ៣.៦៦៤.១៦០ - - ៦៨២ ០,០០% ២០% គាះន
៤ ដ៊លាលារសិងហ្៊ររី ៣០៥.៧៦២ ៣០៥.៧០៨ - - ៥៤ ០,០០% ២០% គាះន
៥ ដ៊លាលារហង៊ក៊ង ២៨០.៨៥៧ ២៨០.៨០៤ - - ៥៣ ០,០០% ២០% គាះន
៦ បាត ៣២១.១២១ ៣២១.០៧១ - - ៥០ ០,០០% ២០% គាះន
៧ ផយនុ ៣.៧១៥ ៣.៧១៥ - - - ០,០០% ២០% គាះន
៨ ផ្ុរសូ - - - - - ០,០០% ២០% គាះន
៩ ដ៊លាលារអូស្ត្រសាោល ី ៥៣១.៨៨០ ៥៣១.៧៨០ ១៧.២៧១.៨៩៥ ១៧.២៧១.៨៩៥ ១០០ ០,០០% ២០% គាះន
១០ ដ៊លាលារកាណ្ោ ១១៩ ១១៨ - - ១ ០,០០% ២០% គាះន
១១ ផ�ន ១៦៧.៦៤៦ ១៦៧.៦១៧ - - ២៩ ០,០០% ២០% គាះន
១២ យន ់ ២១៥.៥៥៧ ២១៥.៥២៤ - - ៣៣ ០,០០% ២០% គាះន
១៣ វ៊៉ន - - - - - ០,០០% ២០% គាះន
១៤ ដ៊ង - - - - - ០,០០% ២០% គាះន
១៥ ផ្្េងៗ ១៧៧.២៦៨ ១៧៧.២៣៨ - - ៣០ ០,០០% ២០% គាះន
 សរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ -   សរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ -   

ធាត៊្រនាា្រ់េីកាត់កងសំវិធានធនខដល្រុះពាល់ធាត៊្រនាា្រ់េីកាត់កងសំវិធានធនខដល្រុះពាល់

ផលែផរៀងផលែផរៀង រូ្រិយ្រ័ណ្ណរូ្រិយ្រ័ណ្ណ បទេ្យសកម្មបទេ្យសកម្ម
្រំណុល និង្រំណុល និង

ផដើមទ៊នផដើមទ៊ន

រូ្រិយ្រ័ណ្ណបតរូវទទួលរូ្រិយ្រ័ណ្ណបតរូវទទួល

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

រូ្រិយ្រ័ណ្ណបតរូវសងរូ្រិយ្រ័ណ្ណបតរូវសង

ែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការែះង់ផប�តារាងត៊ល្យការ

សាថានភាេចំហស៊ទធសាថានភាេចំហស៊ទធ សាថានភាេចំហស៊ទធ/ សាថានភាេចំហស៊ទធ/ 
មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធមូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ

កបមិតកំណត់កបមិតកំណត់ ភាេផលើសភាេផលើស

៥ = ១-២+៣-៤៥ = ១-២+៣-៤៤៤៣៣២២១១

តារាង៥

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

សាថានភាេចំហស៊ទធ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 150 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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អន៊បាត្�ើមទ៊នថានាក់ទី១អន៊បាត្�ើមទ៊នថានាក់ទី១              អន៊បាត្�ើមទ៊ន ែន្ស៊ីផវសិនអ្រ្ប្ររមា អន៊បាត្�ើមទ៊ន ែន្ស៊ីផវសិនអ្រ្ប្ររមា 
                             (គិតជាភាគរយ្ៃ្បាក់ចំ្ណញ្្រចាំឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ                             (គិតជាភាគរយ្ៃ្បាក់ចំ្ណញ្្រចាំឆ្នាំហិរញ្ញវត្នុ

                

បទនា្រ់ផដើមទ៊នខដលបតរូវ្រំផេញបទនា្រ់ផដើមទ៊នខដលបតរូវ្រំផេញ ទឹកបបាក់ទឹកបបាក់ គិតជា % ថនបទេ្យសកម្ម គិតជា % ថនបទេ្យសកម្ម 

ខដលបាន្លែឹងតាម  ខដលបាន្លែឹងតាម  

កបមិតហានិភ័យ កបមិតហានិភ័យ RWARWA

បទនា្់រផដើមទ៊នែនផស៊ើផវសិន ១១.៤៩២.៨៧៧ ១,២៥
បទនា្់រផដើមទ៊នផខានផធើស៊ឃីលែែីល - -
បទនា្់រផដើមទ៊នសរ៊្រ ១១.៤៩២.៨៧៧ ១,២៥
ផដើមទ៊នថានាក់ទ ី១ ១២៧.២៨៨.០៥៨ ១៣,៨៤
ផដើមទ៊នថានាក់ទ ី២ ៥៥.៧២៩.៥៣០ ៦,០៦
ផដើមទ៊នសរ៊្រ (មូលនិធ�ិាលស់ទ៊ធ) ១៨៣.០១៧.៥៨៨ ១៩,៩១
បទេ្យសកម្មខដលបាន ល្ែងឹតាមកបមិតហានិភយ័ - RWA ៩១៩.៤១៨.៨៧៥ 
ផដើមទ៊នថានាក់ទ១ី ខដលបតរូវការសបមា្់រអន៊បាតសាធនភាេ ៨២.១៨៣.៣០១ ៨,៩៤
ផដើមទ៊នថានាក់ទ១ី ខដលផៅសលស់បមា្រប់ទនា្់រផដើមទ៊ន ៤៥.១០៤.៧៥៧ ៤,៩១
តបមរូវការផដើមទ៊នថានាក់ទ១ី ខដលបតរូវ្ំរផេញ្រខន្ម - -តបមរូវការផដើមទ៊នថានាក់ទ១ី ខដលបតរូវ្ំរផេញ្រខន្ម - -
    
អន៊បាតផដើមទ៊នថានាក់ទ១ីអ្្រប្ររមា + ផដើមទ៊នថានាក់ទ១ីផៅសល ់+សបមា្់រ្រផំេញបទនា្់រផដើមទ៊ន  ១២,៤១អន៊បាតផដើមទ៊នថានាក់ទ១ីអ្្រប្ររមា + ផដើមទ៊នថានាក់ទ១ីផៅសល ់+សបមា្់រ្រផំេញបទនា្់រផដើមទ៊ន  ១២,៤១
អន៊បាតផដើមទ៊ន្របម៊ងអ្្រប្ររមា (គិតជាភាគរយថនបបាក់ចផំណញប្រចំាឆ្នាហំរិញ្ញវត្នុ)  -អន៊បាតផដើមទ៊ន្របម៊ងអ្្រប្ររមា (គិតជាភាគរយថនបបាក់ចផំណញប្រចំាឆ្នាហំរិញ្ញវត្នុ)  -

≥ MCR1 (7.5%) ផៅ (MCR1 + 0.625%) ១០០
> (MCR1 + 0.625%) ផៅ (MCR1 + 1.25%) ៨០
> (MCR1 + 1.25%) ផៅ (MCR1 + 1.85%) ៦០
> (MCR1 + 1.85%) ផៅ (MCR1 + 2.5%) ៤០
> (MCR1 + 2.5%) 0

 

ធនាគារធនាគារ
្រញ្ញតតិជាក់លាក់សបមា្រ់អន៊វតតចំផពាះបគឹះសាថាន៖្រញ្ញតតិជាក់លាក់សបមា្រ់អន៊វតតចំផពាះបគឹះសាថាន៖  %
អន៊បាតសាធនភាេអ្រ្ប្ររមា = ១៥
អន៊បាតផដើមទ៊នថានាក់ទី១ អ្រ្ប្ររមា = ៧,៥
បទនា្រ់ផដើមទ៊នែនផស៊ើផវសិន (%) = ១,២៥
បទនា្រ់ផដើមទ៊នផខានផធើស៊ីឃលែីែល (%) = ០

តារាង ៦ ការកំណត់បទនា្រ់ផដើមទ៊ន គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

តារាង ៧

     ទដើមទ៊ន ដ៊�្េរអាទមរិក 
  
១.  មូលធន ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ១០,៤៨%
 ក- មូលធន ១៣៧.៣០៣.២៣០ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
២. ទដើមទ៊នថ្េក់ទី១ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ៩,៧២%
 ក- ផដើមទ៊នថានាក់ទី១ ១២៧.២៨៨.០៥៨ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣. ទដើមទ៊នថ្េក់ទី១ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មដែដលថិលៃឹងហានិភ័យ (ក/ខ) ១៣,៨៤%
 ក- ផដើមទ៊នថានាក់ទី១ ១២៧.២៨៨.០៥៨ 
 ែ- បទេ្យសកម្មខដល្លែឹងហានិភ័យ ៩១៩.៤១៨.៨៧៥ 
  
៤. ទដើមទ៊នថ្េក់ទី១ + ទដើមទ៊នថ្េក់ទី២ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មដែដលថិលៃឹងហានិភ័យ (ក/ខ) ១៩,៩១%
 ក- ផដើមទ៊នថានាក់ទី១ + ផដើមទ៊នថានាក់ទី២ ១៨៣.០១៧.៥៨៨ 
 ែ- បទេ្យសកម្មខដល្លែឹងហានិភ័យ ៩១៩.៤១៨.៨៧៥ 
  
៥. មូលនិធិ�្េល់ស៊ទ្ធ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ១៣,៩៨%
 ក- មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ  ១៨៣.០១៧.៥៨៨ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៦. អន៊បាតសាធនភាព (ក/ខ) ១៩,៩១%
 ក- មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ  ១៨៣.០១៧.៥៨៨ 
 ែ- បទេ្យសកម្មខដល្លែឹងហានិភ័យ ៩១៩.៤១៨.៨៧៥ 
  
៧. បំណុល ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ៨៩,៥២%
 ក- ្ំរណុលសរ៊្រ ១.១៧២.២៦២.៩៤៧ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៨. បំណុល ទធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ៨៥៣,៧៨%
 ក- ្ំរណុលសរ៊្រ ១.១៧២.២៦២.៩៤៧ 
 ែ- មូលធន ១៣៧.៣០៣.២៣០ 
 
៩. ភា្�ភ ទធៀបនឹងចំទណញស៊ទ្ធ (ក/ខ) ០,០០%
 ក- ភាគលាភ -   
 ែ- ចំផណញស៊ទធ ២១.១០០.៩៣១ 
 
  
    ្៊ណភាពគទពេយសកម្ម ដ៊�្េរអាទមរិក 

១០. ទ៊នបគម៊ងធនាគារ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ២,០៦%
 ក- ទ៊ន្របម៊ងសរ៊្រ ១៧.៥០០.០០០ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  
១១. ទ៊នបគម៊ងធនាគារ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ១,៣៤%
 ក- ទ៊ន្របម៊ងសរ៊្រ ១៧.៥០០.០០០ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
១២ ឥណទានមិនដំទណើរការ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ០,១៥%
 ក- ឥណទានមិនដំផណើរការ ១.២៧៧.២៤១ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  

    ្៊ណភាពគទពេយសកម្ម ដ៊�្េរអាទមរិក 

១៣. ឥណទានមិនដំទណើរការ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ០,១០%
 ក- ឥណទានមិនដំផណើរការ ១.២៧៧.២៤១ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
 
១៤. គទពេយសកម្មដែដលបានទធីើចំណាត់ថ្េក់ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ០,១៥%
 ក- បទេ្យសកម្មខដលបានផធវែើចំណ្ត់ថានាក់ ១.២៧៧.២៤១ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  
១៥. គទពេយសកម្មដែដលបានទធីើចំណាត់ថ្េក់ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ០,១០%
 ក- បទេ្យសកម្មខដលបានផធវែើចំណ្ត់ថានាក់ ១.២៧៧.២៤១ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
១៦. គទពេយសកម្មដែដលបានទធីើចំណាត់ថ្េក់ ទធៀបនឹងមូលធនសរ៊ប (ក/ខ) ០,៩៣%
 ក- បទេ្យសកម្មខដលបានផធវែើចំណ្ត់ថានាក់ ១.២៧៧.២៤១ 
 ែ- មូលធន ១៣៧.៣០៣.២៣០ 
  
១៧. ឥណទានភា្ីពាក់ព័ន្ធ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ០,២៣%
 ក- ឥណទានភាគីពាក់េ័នធ ១.៩២៩.០៤៦ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  
១៨. ឥណទានហានិភ័យធំ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ១១,០៨%
 ក- ឥណទានហានិភ័យធំ ៩៤.២២៩.៦៦៥ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  
១៩. ឥណទានភា្ីពាក់ព័ន្ធ ទធៀបនឹងមូលនិធិ�្េល់ស៊ទ្ធ (ក/ខ) ១,០៥%
 ក- ឥណទានភាគីពាក់េ័នធ ១.៩២៩.០៤៦ 
 ែ- មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ ១៨៣.០១៧.៥៨៨ 
  
២០. ឥណទានហានិភ័យធំ ទធៀបនឹងមូលនិធិ�្េល់ស៊ទ្ធ (ក/ខ) ៥១,៤៩%
 ក- ឥណទានហានិភ័យធំ ៩៤.២២៩.៦៦៥ 
 ែ- មូលនិធិ�ាល់ស៊ទធ ១៨៣.០១៧.៥៨៨ 
  
២១. សំវិធានធនទូទៅ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ១,១៩%
 ក- សំវិធានធនទូផៅ ១០.១២៩.៥៣០ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  
២២. សំវិធានធនជក់�ក់ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ០,១៣%
 ក- សំវិធានធនជាក់លាក់ ១.០៦៥.៦៦៩ 
 ែ- ឥណទានសរ៊្រ (ដ៊ល) ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 
  
២៣. សំវិធានធនជក់�ក់ ទធៀបនឹងឥណទានមិនដំទណើរការ (ក/ខ) ៨៣,៤៤%
 ក- សំវិធានធនជាក់លាក់ ១.០៦៥.៦៦៩ 
 ែ- ឥណទានមិនដំផណើរការ ១.២៧៧.២៤១ 
  
២៤. សំវិធានធនសរ៊ប ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ០,៨៥%
 ក- សំវិធានធនសរ៊្រ ១១.១៩៥.១៩៩ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
២៥. ឥណទាន ទធៀបនឹងគបាក់បទញ្ញើ (ក/ខ) ៨៧,៧០%
 ក- ឥណទានអតិ្ិជនមិនខមនធនាគារសរ៊្រ (ដ៊ល) ៧៨៥.៦៩១.៤១៥ 
 ែ- បបាក់្រផញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ 

ការគណនាអន៊បាតផ្្េងៗ គិតបតឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 152 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ
េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា
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    ចំណូល ដ៊�្េរអាទមរិក 
 
២៦. អគតាចំណូលទធៀបនឹងគទពេយសកម្ម (ក/ខ) ១,៦១%
 ក- ចំផណញស៊ទធ ២១.១០០.៩៣១ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
២៧. ផ្តលទលើមូលធន (ក/ខ) ១៥,៣៧%
 ក- ចំផណញស៊ទធ ២១.១០០.៩៣១ 
 ែ- មូលធន ១៣៧.៣០៣.២៣០ 
  
២៨. អគតាចំណូលដ៊ល (ក/ខ) ៤,៤៦%
 ក- ចំណូលការបបាក់ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
២៩. កគមិតការគបាក់ស៊ទ្ធ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប [(ក-ខ)/្] ២,៨៣%
 ក- ចំណូលការបបាក់ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ 
 ែ- ចំណ្យការបបាក់ ២១.៣៥៨.៩២១ 
 គ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣០. ចំណូលទផ្តេសងៗ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប(ក/ខ) ០,៦៥%
 ក- ចំណូលផ្្េងៗ ៨.៤៦៨.៤៩៤ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣១. សំវិធានធន ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ០,៨៥%
 ក- សំវិធានធន ១១.១៩៥.១៩៩ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣២. ចំណាយទូទៅ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប(ក/ខ) ១,៨៦%
 ក- ចំណ្យមិនខមនការបបាក់ ២៤.៤១៨.៦០០ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣៣. ចំទណញស៊ទ្ធម៊នបង់ពន្ធ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប(ក/ខ) ២,០៤%
 ក- ចំផណញស៊ទធម៊ន្រង់េនធ ២៦.៧៥៧.៤៦៦ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣៤. ចំណាយពន្ធ ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ០,៤៣%
 ក- ចំណ្យេនធ ៥.៦៥៦.៥៣៥ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៣៥. កគមិតការគបាក់ ទធៀបនឹងចំណូលដ៊ល [(ក-ខ)/្] ៥៥,៣៧%
 ក- ចំណូលការបបាក់ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ 
 ែ- ចំណ្យការបបាក់ ២១.៣៥៨.៩២១ 
 គ- ចំណូលដ៊ល ៦៦.៨២៧.៧៨៣ 
  
៣៦. ចំណូលមិនដែមនការគបាក់ ទធៀបនឹងចំណូលដ៊ល (ក/ខ) ១២,៦៧%
 ក- ចំណូលមិនខមនការបបាក់ ៨.៤៦៨.៤៩៤ 
 ែ- ចំណូលដ៊ល ៦៦.៨២៧.៧៨៣ 
  
៣៧. ចំណាយមិនដែមនការគបាក់ ទធៀបនឹងចំណូលដ៊ល (ក/ខ) ៣៦,៥៤%
 ក- ចំណ្យមិនខមនការបបាក់ ២៤.៤១៨.៦០០ 
 ែ- ចំណូលដ៊ល ៦៦.៨២៧.៧៨៣ 
  
៣៨. ចំនួនដងននការរកចំណូលការគបាក់  [(ក+ខ)/្] ២២៥,២៨%
 ក- ចំផណញម៊ន្រង់េនធ ២៦.៧៥៧.៤៦៦ 
 ែ- ចំណ្យការបបាក់ ២១.៣៥៨.៩២១ 
 គ- ចំណ្យការបបាក់ ២១.៣៥៨.៩២១ 

    សាច់គបាក់ងយគសួល ដ៊�្េរអាទមរិក
 
៣៩. គទពេយសកម្មងយគសួល ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ១៩,០៣%
 ក- បទេ្យសកម្មងាយបសួល ២៤៩.២៦០.៨០៩ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៤០. បំណុលរយៈទពលខលៃី ទធៀបនឹងគទពេយសកម្មសរ៊ប (ក/ខ) ៧៣,៧៦%
 ក- ្ំរណុលរយៈផេលែលែី (តិចជាង១ឆ្នាំ) ៩៦៥.៨៧៦.៩៦៩ 
 ែ- បទេ្យសកម្មសរ៊្រ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ 
  
៤១. គទពេយសកម្មងយគសួលស៊ទ្ធ [(ក-ខ)/្] -៦១,១៣%
 ក- បទេ្យសកម្មងាយបសួល ២៤៩.២៦០.៨០៩ 
 ែ- ្ំរណុលរយៈផេលែលែី (តិចជាង១ឆ្នាំ) ៩៦៥.៨៧៦.៩៦៩ 
 គ- ្ំរណុលសរ៊្រ ១.១៧២.២៦២.៩៤៧ 
  
៤២. អន៊បាតងយគសួល (ក/ខ) ២៥,៨១%
 ក- បទេ្យសកម្មងាយបសួល ២៤៩.២៦០.៨០៩ 
 ែ- ្ំរណុលរយៈផេលែលែី ៩៦៥.៨៧៦.៩៦៩ 
  
៤៣. គបាក់បទញ្ញើ ទធៀបនឹងឥណទានសរ៊ប (ក/ខ) ១១៤,០៣%
 ក- បបាក់្រផញ្ញើអតិ្ិជនសរ៊្រ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ 
 ែ- ឥណទានអតិ្ិជន (ដ៊ល) ៧៨៥.៦៩១.៤១៥ 
  

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ខុ

េ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ្រខន្ម ផៅតាមតបមរូវការរ្រស់ធនាគារជាតិ ថនកម្នុជា



១៥៦ ប���ញធ��រ សុី�យអិមប៊� ភីអិលសុី

១៥៨ ប���ញ��របស់��ុមហ៊ុន��

ប���ញ
របស់ធ��រ



១៥៦ ប���ញធ��រ សុី�យអិមប៊� ភីអិលសុី

១៥៨ ប���ញ��របស់��ុមហ៊ុន��

ប���ញ
របស់ធ��រ



ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០ 156 បណា្េញរបស់ធនាគារ
្រណ្តាញធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

សាខានផរាតតម ខាងផជើង
អគារផលែ២០អា-ផ្រ មហាវិ្ីបេះនផរាតតម 
ខកង្លែនូវ១១៨ សងាកាត់្្សារចាស់ ែណឌដូនផេញ 
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាមហាវិ្ីផរៅ៉ាផសទ៊ង
្ះះផលែ១៨៧ អឺ០អឺ១ មហាវិ្ីផរៅ៉ាផសទ៊ង
សងាកាត់ទួលសាាយថបេ១ ែណឌចំការមន 
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខា្្សារផហងលី
្ះះផលែ១២ផហ្េត ្លែនូវ២៧១  
សងាកាត់ទឹកលអក់៣ ែណឌទួលផគាក  
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាទឹកថាលា 
ជាន់�ាល់ដី អគារកាលីហវែ័រនីញា៉ា  
សូសលផៅស៍ មហាវិ្ីសហេ័នធរ៊ស្េនុី  
សងាកាត់ទឹកថាលា ែណឌខសនស៊ែ រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាបក៊ងកំេង់ចាម
ភូមិ៤ សងាកាត់វាលវង់ បក៊ងកំេង់ចាម  
ផែតតកំេង់ចាម

សាខាចំការមន 
្ះះផលែ៧៦៣ ្លែនូវ៩៣ សងាកាត់្រឹងបតខ្រក 
ែណឌចំការមន រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាអូឡាំេិក 
្ះះផលែ២០១ មហាវិ្ីហ្សាវា៉ាហារឡាលផនហ៍រ៊  
សងាកាត់្្សារផដើមគរ ែណឌទួលផគាក  
រាជធានីភ្ផេញ

សាខា Exchange Square 

ជាន់�ាល់ដី អគារ Exchange Square 

្លែនូវ៥១-៦១ និង្លែនូវ១០២-១០៦ សងាកាត់វតតភ្ំ 
ែណឌដូនផេញ រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាបក៊ងបេះសីហន៊
្ះះផលែ៩០ វិ្ីឯករាជ្យ សងាកាត់ផលែ៤ 
បក៊ងបេះសីហន៊ ផែតតបេះសីហន៊

សាខាបក៊ងបាត់ដំ្រង
្ះះផលែ៩៨-៩៩ សងាកាត់សាាយផបា៉ា  
បក៊ងបាត់ដំ្រង ផែតតបាត់ដំ្រង

សាខាមហាវិ្ីបេះសីហន៊ 
្ះះផលែ៥៧ផអហវែ មហាវិ្ីបេះសីហន៊  
សងាកាត់ចត៊ម៊ែ ែណឌដូនផេញ 
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាទួលផគាក
្ះះផលែ១៥០អិនផ្រ និង ១៥០ផ្រ១ 
អឺ០អឺ១អឺ២អឺ៣អឺ៤ ្លែនូវ៥១៦ 
សងាកាត់្រឹងកក់ទី១ ែណឌទួលផគាក 
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាបាក់ទូក 
ជាន់�ាល់ដី អគារវីបតាស់ ្លែនូវ១៦៩  
សងាកាត់វាលវង់ ែណឌ៧មករា  
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាបក៊ងផសៀមរា្រ 
្ះះផលែ៣៨-៣៩-៤០ វិ្ីបេះស៊ីវតាថា  
សងាកាត់សាាយដង្គនុំ បក៊ងផសៀមរា្រ 
ផែតតផសៀមរា្រ

ទីតំាងសាខាធនាគារ

នផរាតតមខាងផជើង
អគារផលែ ២០អា-ផ្រ មហាវិ្ីបេះនផរាតតម 
ខកង្លែនូវ១១៨ សងាកាត់្្សារចាស់ ែណឌដូនផេញ 
រាជធានីភ្ំផេញ

ផរៅ៉ាផសទ៊ង
្ះះផលែ១៨៧ អឺ០អឺ១ មហាវិ្ីផរៅ៉ាផសទ៊ង
សងាកាត់ទួលសាាយថបេ១ ែណឌចំការមន 
រាជធានីភ្ំផេញ

សាខាទឹកថាលា 
ជាន់�ាល់ដី អគារកាលីហវែ័រនីញា៉ា  
សូសលផៅស៍ មហាវិ្ីសហេ័នធរ៊ស្េនុី  
សងាកាត់ទឹកថាលា ែណឌខសនស៊ែ  
រាជធានីភ្ំផេញ

ចំការមន 
្ះះផលែ៧៦៣ ្លែនូវ៩៣ សងាកាត់្រឹងបតខ្រក 
ែណឌចំការមន រាជធានីភ្ំផេញ

្្សារផហងលី
្ះះផលែ១២ផហ្េត ្លែនូវផលែ ២៧១  
សងាកាត់ទឹកលអក់៣ ែណឌទួលផគាក 
 រាជធានីភ្ំផេញ

ទួលផគាក
្ះះផលែ១៥០អិនផ្រ និង ១៥០ផ្រ១ 
អឺ០អឺ១អឺ២អឺ៣អឺ៤ ្លែនូវ៥១៦  
សងាកាត់្រឹងកក់ទី១ ែណឌទួលផគាក 
រាជធានីភ្ំផេញ

អូឡាំេិក 
្ះះផលែ២០១ មហាវិ្ីហ្សាវា៉ាហារឡាលផនហ៍រ៊  
សងាកាត់្្សារផដើមគរ ែណឌទួលផគាក  
រាជធានីភ្ំផេញ

បាក់ទូក
ជាន់�ាល់ដី អគារវីបតាស់ ្លែនូវ១៦៩  
សងាកាត់វាលវង់ ែណឌ៧មករា  
រាជធានីភ្ំផេញ

បក៊ងផសៀមរា្រ 
្ះះផលែ៣៨-៣៩-៤០ វិ្ីបេះស៊ីវតាថា  
សងាកាត់សាាយដង្គនុំ បក៊ងផសៀមរា្រ  
ផែតតផសៀមរា្រ

មជេឈមណ្ឌល CIMB PREFERRED

បណ្ាេញធនាគារ សី៊អាយអិមបី៊ ភីអិលសី៊



157 របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ

២០២០
បណា្េញរបស់ធនាគារ

្រណ្តាញធនាគារ ស៊ីអាយអិម្រ៊ី ភីអិលស៊ី

អាកាសោនោានអនតរជាតិ ភ្ំផេញ
សាថានីយ៍អ្កដំផណើរមកដល់ ក្នុងអាកាស 
ោនោានអនតរជាតិភ្ំផេញ ្លែនូវជាតិផលែ៤ 
ែណឌផពាធ៍ខសនជ័យ រាជធានីភ្ំផេញ

្្សារទំផនើ្រ មា៉ាបករូ
អគារផលែ៥៧៣៤ ្លែនូវ១០០៣ ភូមិបាោ៉ា្រ 
សងាកាត់ភ្ំផេញ្្មី ែណឌខសនស៊ែ  
រាជធានីភ្ំផេញ 

្្សារទំផនើ្រ The Park Community Mall
្លែនូវជាតិផលែ១ សងាកាត់និផរាធ ែណឌច្បារអំផ�
រាជធានីភ្ំផេញ

សាថានីយផប្រងឥនធនៈ លីម �នុង (ផវង ផបសង)
ដី�នូត៍ផលែ៩ មហាវិ្ីផវងផបសង  
សងាកាត់ផចាមផ� ែណឌផពាធ៍ខសនជ័យ  
រាជធានីភ្ំផេញ

សាថានីយផប្រងឥនធនៈ តូតាល់ (ម៊នីវង្េ)
អគារផលែ៣៧០ ្លែនូវ៩៣ ខកង្លែនូវ៣១០ 
សងាកាត់្រឹងផកងកង១ ែណឌចំការមន  
រាជធានីភ្ំផេញ

អគារ Raintree
អគារផលែ២៩៩ ្លែនូវបេះអង្គឌួង សងាកាត់វតតភ្ំ 
ែណឌដូនផេញ រាជធានីភ្ំផេញ

ផរាងចបកបសាផ្រៀរអង្គរ (ផែតតបេះសីហន៊)
ភូមិ៣ សងាកាត់ផលែ១ បក៊ងបេះសីហន៊  
ផែតតបេះសីហន៊

្្សារទំផនើ្រ អ៊ីអន
ផបកាយហាង Adidas ្្សារទំផនើ្រអ៊ីអន  
អគារផលែ១៣២ មហាវិ្ីសផមតចស៊ធារស
សងាកាត់ទផនលែបាសាក់ ែណឌចំការមន  
រាជធានីភ្ំផេញ

អគារ Exchange Square
ជាន់�ាល់ដី អគារ Exchange Square 

្លែនូវ៥១-៦១ និង្លែនូវ១០២-១០៦ សងាកាត់វតតភ្ំ 
ែណឌដូនផេញ រាជធានីភ្ំផេញ

សណ្ាគារ និងផភាជនីយោាន Royal Inn
្ះះផលែ១២៨ឌី៦-៧-៨ មហាវិ្ីសផមតច
ស៊ធារស សងាកាត់ទផនលែបាសាក់ ែណឌចំការមន
រាជធានីភ្ំផេញ

សាថានីយផប្រងឥនធនៈ តូតាល់ (កម្នុជាផបកាម)
អគារផលែ៧៩៨ ្លែនូវ១២៨ សងាកាត់ទឹកលអក់ 
ែណឌទួលផគាក រាជធានីភ្ំផេញ

សាថានីយផប្រងឥនធនៈ តូតាល់ (្លែនូវ២៧១)
្លែនូវ២៧១ សងាកាត់ទួលទំេូង២ ែណឌចំការមន
រាជធានីភ្ំផេញ

អគារ The Bridge
អគារ The Bridge SoHo ភូមិ១៤  
្លែនូវរដឋសភាជាតិ សងាកាត់ទផនលែបាសាក់ 
ែណឌចំការមន រាជធានីភ្ំផេញ

្្សារទំផនើ្រអង្គរ (ផែតតផសៀមរា្រ)
វិ្ីបេះស៊ីវតាថា សងាកាត់សាាយដង្គនុំ បក៊ងផសៀមរា្រ
ផែតតផសៀមរា្រ

្្សារទំផនើ្រ អ៊ីអន ខសនស៊ែ
ជាន់ទី២ ថន្្សារទំផនើ្រអ៊ីអន ភូមិបាោ៉ា្រ
សងាកាត់ភ្ំផេញ្្មី ែណឌខសនស៊ែ  
រាជធានីភ្ំផេញ 

ណ្ហាាផវីល ១ និង ណ្ហាាផវីល ២ 
្លែនូវសផមតចផតផជាហ៊៊នខសន រាជធានីភ្ំផេញ

សាថានីយផប្រងឥនធនៈ ភីធីធី (ផពាធ៍ចិនត៊ង)
្ះះផលែ៧ផអ មហាវិ្ីសហេ័នធរ៊ស្េនុី 
សងាកាត់កាកា្រ ែណឌផពាធ៍ខសនជ័យ 
រាជធានីភ្ំផេញ

សាថានីយផប្រងឥនធនៈ តូតាល់ (ភ្ំផេញ្្មី)
្លែនូវ១៩៨៦ សងាកាត់ភ្ំផេញ្្មី ែណឌខសនស៊ែ
រាជធានីភ្ំផេញ

្្សារទំផនើ្រ EDEN GARDEN
មជ្ឈមណឌលរាជធានីភ្ំផេញ សងាកាត់បសះចក 
ែណឌដូនផេញ រាជធានីភ្ំផេញ

្្សារទំផនើ្រ Samai Square
អគារផលែ០២ ្លែនូវ៣៣៧ សងាកាត់្រឹងកក់ទី១ 
ែណឌទួលផគាក រាជធានីភ្ំផេញ

្្សារទំផនើ្រ មា៉ាបករូ (ផែតតផសៀមរា្រ)
្លែនូវជាតិផលែ៦ ភូមិផគាកផតានាត ឃ៊ំកខណតក 
បស៊កបបាសាទ បាគង ផែតតផសៀមរា្រ

ទីតំាងរ៉ាេសី៊ន ATM
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CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
Level 13, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 0099
Website : www.cimb.com

PT BANK CIMB NIAGA TBK
16th Floor, Ji. Jend 
Sudirman Kav. 58
Graha CIMB Niaga
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : 6221 250 5252
Fax : 6221 252 6749
Website : www.cimbniaga.com

CIMB BANK (L) LIMITED
Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan, Malaysia

Tel : 6087 597 500
Fax : 6087 597 501
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
Hong Kong Branch
Rooms 2501 & 2507-2510,
25th Floor, Gloucester Tower
The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, Hong Kong

Tel : 852 2586 7288
Fax : 852 2556 3863
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 0099
Website : www.cimb.com

CIMB THAI BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED
44 Langsuan Road
Lumpini, Pathumwan 
Bangkok 10330, Thailand

Tel : 662 638 8000
   662 626 7000
Fax : 662 657 3333
Website : www.cimbthai.com

CIMB BANK BERHAD
Singapore Branch
#09-01,Singapore Land Tower
50, Raffles Place 048623
Singapore

Tel : 65 6337 5115
Fax : 65 6337 5335
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
Philippines Branch
Ground Floor, ORE Central  
Building 9th Avenue Corner 31st 
Street Bonifacio Global City,  
Taguig 1634 Philippines

Tel : 63 2 249 9000
Fax : NIL
Website  : www.cimb.com

CIMB INVESTMENT BANK BERHAD
Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 0099
Website : www.cimb.com

CIMB BANK PLC
20A/B, Corner Preah Norodom 
Boulevard & Street 118
Sangkat Phsar Chas
Phnom Penh 12203
Kingdom of Cambodia

Tel : 855 23 988 388
Fax : 855 23 988 099
Website : www.cimbbank.com.kh

CIMB BANK BERHAD
London Branch
Ground Floor, 27, Knightsbridge
London SW1X 7LY
United Kingdom

Tel : 44 0 20 7201 3150
Fax : 44 0 20 7201 3151
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
Labuan Offshore Branch
Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park, Labuan
Jalan Merdeka 87000 W P 
Labuan, Malaysia

Tel : 6087 597 500
Fax : 6087 597501
Website : www.cimb.com

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 
Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 0099
Website : www.cimb.com

CIMB BANK (VIETNAM) LIMITED 
Level 2, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh
Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam

Tel : 84 4 3266 3388
Fax : 84 4 3266 3389
Website : www.cimbbank.com.vn

CIMB BANK BERHAD 
Shanghai Branch
Unit 1805-1807, AZIA Center 
1233, Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai 200120, China

Tel : 86 21 2026 1888 
Fax : 86 21 2026 1988
Website : www.cimb.com

CIMB INVESTMENT BANK BERHAD
Brunei Branch
14th Floor, PGGMB Building
Jalan Kianggeh
Bandar Seri Begawan BS8111
Brunei Darussalam

Tel : 673 224 1888
Fax : 673 224 0999
Website : www.cimb.com
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CIMB THAI BANK PCL
Vientiane Branch
010, Lanexang Avenue 
Unit 2, Ban Hatsadi
Chanthabury District
Vientiane, Lao PDR

Tel : 856 21 255 355
Fax : 856 21 255 356
Website : www.cimb.com

CIMB COMMERCE 
TRUSTEES BERHAD
Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel  : 603 2261 8888
Fax  : 603 2261 9887
Website  : www.cimb.com

CIMB BANCOM CAPITAL 
CORPORATION
28th Floor, ORE Central Building
9th Avenue Corner 31st Street
Bonifacio Global City
Taguig, 1634 Philippines

Tel : NIL
Fax : NIL
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
Yangon Representative Office
1219, Level 12-A, Sakura Tower
Kyauktada Township
Yangon, Myanmar

Tel : 951 255 430
Fax : 951 255 430
Website : www.cimb.com

TOUCH ‘N GO SDN. BHD.
Tower 6, Avenue 5, 
Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel  : 603 2714 8000
Fax  : 603 2714 8001
Website  : www.touchngo.com.my

iCIMB (MALAYSIA) SDN. BHD.
19th Floor, Tower 5, Avenue 7
Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel  : 603 2180 7198
Fax  : 603 2180 7100
Website : www.cimb.com

CIMB INVESTMENT BANK 
(PRIVATE) LIMITED
No. 47, Alexandra Place
Colombo 07, Sri Lanka

Tel : 94 11 269 5782
Fax : 94 11 269 5410
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
Mumbai Representative Office
Plot No.C-59, G – Block, Platina 
Office No.603A, 6th Floor 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East), Mumbai 40005, India

Tel : 91 22 6671 1570
   91 02 2650 0330
Fax : NIL
Website : www.cimb.com

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
BERHAD
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan, Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 8899
Website : www.principal.com.my

PRINCIPAL ISLAMIC ASSET 
MANAGEMENT SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan, Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 8899
Website : www.principal.com.my

CIMB TRUST LIMITED
Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan, Malaysia

Tel  : 6087 414 252
Fax  : 6087 411 855
Website : www.cimb.com

iCIMB (MSC) SDN. BHD.
19th Floor, Tower 5, Avenue 7
Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel  : 603 2180 7198
Fax  : 603 2180 7100
Website : www.cimb.com

CGS-CIMB HOLDINGS SDN BHD
Level 6, Tropicana City Office Tower
No. 3, Jalan SS20/27
47400 Petaling Jaya, Selangor

Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8899
Website : www.cgs-cimb.com.my

CIMB ISLAMIC TRUSTEE BERHAD 
Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel  : 603 2261 8888
Fax  : 603 2261 9887
Website  : www.cimb.com

CIMB FOUNDATION 
Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8874
Website : www.cimbfoundation.com

CGS-CIMB SECURITIES 
INTERNATIONAL PTE. LTD. 
#16-02, Singapore Land Tower
50, Raffles Place 048623
Singapore

Tel : 65 6225 1228
Fax : 65 6225 1522
Website : www.cimb.com
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២០អាផ្រ មហាវិ្ីបេះនផរាតតម

ខកង្លែនូវ១១៨ សងាកាត់្្សារចាស់ 

រាជធានីភ្ំផេញ

១២២០៣ បេះរាជាណ្ចបកកម្នុជា


