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ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ ជាធនាគារពាណិជម្យួថែលរកីចប្មើន
្ទព្យសកម្មបលឿនរៃផំពុតក្ពុងចបំណ្មធនាគារពាណិជ្ និង្គរឹុះសាថា នហរិញ្ញ វតថាពុឈាន

មពុខបៅក្ពុង្រៃបទសកម្ពុជា ថែល្តរូវបានរៃបងកើតបឡើងក្ពុងថខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៣ 
ប្កាមបែគនូរយពុទ្ធសាសស្រវាងកាណ្ឌីោ៉ា  អពុីនបវសមនិហនូលឌីង ប្រៃសណីយ៍
កម្ពុជាបន ្កសួងប្រៃសណីយ ៍និងទនូរគមនាគមនក៍ម្ពុជា និងហវានូឡរឹតពុនហាវា យណ្ន់
ស៊ល្យហនូលឌីង។

ធនាគារ្តរូវបានរៃបងកើតបឡើងែំរៃនូងជាមយួនរឹងបែើមទពុន ចពុុះរៃញី្ចំនួន ៣៨លាន
ែពុលាលៃ រអាបមរកិក្ពុងឆ្្២ំ០១៣ និងបានរៃថនថាមបែើមទពុនរហនូតែល់ ៥៩លាន
ែពុលាលៃ រអាបមរកិក្ពុងថខមករា ឆ្្២ំ០១៧។ ក្ពុងថខកញ្្ញ ឆ្្២ំ០១៧ ធនាគារបាន
រៃថនថាមបែើមទពុនរហនូតែល់ ៧០.៧៩លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ កែ៏នូចជាបែើម្បបីឆលៃើយ
តរៃបៅនរឹងរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ្្មីររៃស់ធនាគារជាតិ បនកម្ពុជា នាថខមនីា ឆ្្២ំ០១៨ 
ធនាគារកប៏ានរៃថនថាមបែើមទពុនសរពុរៃបកើនបឡើងរហនូតែល់ ៦លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ។

ក្ពុងរយៈបពល ៧ឆ្្បំន្រៃតិរៃត្ិការ ធនាគារបានបបាុះជំហានោ៉ា ងបលឿនកាលៃ យជា
ធនាគារថរៃរៃឌីជី្ល ថែលអនពុញ្្ញ តឱ្យអតិ្ិជនអាចប្រៃើ្បាស់ និង្គរៃ់្ គង
ហិរញ្ញ វតថាពុបានោ៉ា ងង្យ្សរួល និងមានសពុវតថាិភាពខ្ស់រៃំផពុតបោយ្គានថ់ត
ប្រៃើ្បាស់ទនូរស័ព្ទបែ។ គិត្តរឹមឆ្្២ំ០២០ធនាគារសប្មចបានននូវ្ទព្យសកម្ម
សរពុរៃបកើនបឡើងរហនូតែល់ជាង ១,០០០,០០០,០០០ ែពុលាលៃ រអាបមរកិជាមយួនរឹង
រៃណ្្ញ្រៃតិរៃត្ិការសាខាលាតសន្ធរឹងបពញបផ្ទ្រៃបទសចំនួន ៥៨សាខា រមួ
រៃញ្ចនូ លទាងំ្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ ហវានូណន ថែលជារៃពុ្តសម្ន័្ធររៃស់ធនាគារ
ចំនួន ៥១សាខា មា៉ា សពុីនបអធីអរឹម ៧២ទីតាងំ ចំនួនគណនីអតិ្ិជនសរពុរៃជាង 
១០មពុនឺគណនី ចំនួនរៃណ័្ណ បអធីអរឹមជាង ៥មពុនឺរៃណ័្ណ  បែគនូអាជីវកម្មជាង ២ពាន់
កថនលៃង និងភ្ាកង់្រជាបែគនូជាង ៧ពានក់ថនលៃងទនូទាងំ្រៃបទស។

ក្ពុងឆ្្២ំ០២០ ធនាគារសប្មចបានននូវ្រៃសិទ្ធនាម និងពានរង្វា នជ់ាប្ចើនពី
សាថា រៃន័ជាតិ និងអន្រជាតិបោយថផ្អកបលើការផ្ល់បសវាកម្ម និងទំនួលខពុស្តរូវ
ររៃស់ធនាគារចំបពាុះសង្គមជាតិ និងអតិ្ិជន។ 

បសវាធនាគារជាប្ចើន្តរូវបានោកឱ់្យប្រៃើ្បាស់ តាមរយៈ្រៃពន័្ធអនឡាញថែល
អាចជួយ�ស្មរួលែល់អតិ្ិជន អាចទទួលបានននូវបសវាហិរញ្ញ វតថាពុបោយមនិ
ចាបំាចប់ធវាើែំបណើ រមកកានស់ាខាររៃស់ធនាគារបឡើយ រមួមានការោកែំ់បណើ រ
ការ្រៃពន័្ធបស្ើសពុំឥណទាន និងបស្ើសពុំបរៃើកគណនីតាមអនឡាញ ្រៃពន័្ធ
អនពុមត័ឥណទានសវា័យ្រៃវត្ិ (LOS) បសវាធនាគារតាមរយៈទនូរស័ព្ទបែថែល
មានមពុខង្រពិបសសៗជាប្ចើនរមួមាន ទនូទាត ់ និងបផ្ទរ្បាកត់ាមរយៈ QR
បសកន ទនូទាតវ់កិកយរៃ្ត ទនូទាតប់្លៃទរឹក បភលៃើង សំរាម បផ្ទរ្បាកឆ់លៃងធនាគារ
តាមរយៈ្រៃពន័្ធបាគង RFT (Retail Pay) ្រៃពន័្ធទនូទាតរ់ហ័ស (FAST)
រៃញ្ចនូ លទរឹក្បាកទ់នូរស័ព្ទ និងមពុខង្រជាប្ចើនបផសេងបទៀត។ មនិ្តរឹមថតរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះ
ធនាគារកម៏ានបសវាធនាគារ ៣៦៥ប្្ង ថែលរៃប្មើបសវាធនាគារជនូនអតិ្ិជន
ជាបរៀងរាល់ប្្ង ទាងំប្្ងចពុងសប្ាហ៍ និងប្្ងឈរៃស់្មាករៃពុណ្យជាតិជាបែើម 
រមួមានសាខាការោិល័យកណ្្ល សាខាថសនសពុខ (ផសារទំបនើរៃអពុីអន
ថសនសពុខ) និងសាខាអនូឡាពិំក។

ធនាគារបរៃ្ជាញា ក្ពុងការកសាងបគាលជំហរែម៏ពុតមាមំយួ ្រៃករៃបោយ្កមសីល
ធមវ៌ជ្ិាជីវៈ និងរៃទោឋា ន្តរឹម្តរូវក្ពុងការថ្រកសា និងបលើកកម្ស់្រៃសិទ្ធភាព
ការង្រ បែើម្បនីាយំកផលិតផល និងបសវាកម្ម្រៃករៃបោយភាពបច្្រៃឌិតខ្ស់
ជនូនអតិ្ិជន ្សរៃតាមចក្ពុវស័ិយ “្គរួសារមយួ គណនីមយួ”។

អំពីធនា គា រ បនា នាសណីយ៍កម្ព ុជា  ក.អ
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កា រ�ឿ្រុកចិត្ត 
ផ្ល់ននូវភាពបជឿជាក ់និងទំនពុកចិត្
ក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន 
ជាពិបសសគពុណភាពបនផលិតផល 

និងបសវាកម្ម។Rកា រ�ឿ្រុកចិត្ត Rកា រ�ឿ្រុកចិត្ត 
ផ្ល់ននូវភាពបជឿជាក ់និងទំនពុកចិត្Rផ្ល់ននូវភាពបជឿជាក ់និងទំនពុកចិត្
ក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន Rក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន 
ជាពិបសសគពុណភាពបនផលិតផល Rជាពិបសសគពុណភាពបនផលិតផល 
ក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន 
ជាពិបសសគពុណភាពបនផលិតផល 
ក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន Rក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន 
ជាពិបសសគពុណភាពបនផលិតផល 
ក្ពុងការរៃប្មើបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន 

និងបសវាកម្ម។Rនិងបសវាកម្ម។

កា រ�្ន ្រប្រ ឌិត 
អនពុវត្ឱ្យមាន្រៃសិទ្ធភាពបលើការរៃបងកើត

ផលិតផលែំបណើ រការផ្ល់បសវាកម្មរៃបច្ចកវទិយា 
និងគំនិត្្មីៗ បែើម្បផី្ល់ននូវែំបណ្ុះ្សាយ

សម្សរៃតាមត្មរូវការររៃស់អតិ្ិជន 
និងត្មរូវការទីផសារបគាលបៅ។Iកា រ�្ន ្រប្រ ឌិត Iកា រ�្ន ្រប្រ ឌិត 

អនពុវត្ឱ្យមាន្រៃសិទ្ធភាពបលើការរៃបងកើតIអនពុវត្ឱ្យមាន្រៃសិទ្ធភាពបលើការរៃបងកើត
ផលិតផលែំបណើ រការផ្ល់បសវាកម្មរៃបច្ចកវទិយា Iផលិតផលែំបណើ រការផ្ល់បសវាកម្មរៃបច្ចកវទិយា 

និងគំនិត្្មីៗ បែើម្បផី្ល់ននូវែំបណ្ុះ្សាយIនិងគំនិត្្មីៗ បែើម្បផី្ល់ននូវែំបណ្ុះ្សាយIសម្សរៃតាមត្មរូវការររៃស់អតិ្ិជន Iសម្សរៃតាមត្មរូវការររៃស់អតិ្ិជន 
និងត្មរូវការទីផសារបគាលបៅ។Iនិងត្មរូវការទីផសារបគាលបៅ។

កា រយកចិត្ត ្រុកោ ក់
យកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្ម

ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង
អតិ្ិជនខាងប្រៅបែើម្បកីសាង និងរកសា

បានននូវទំនាកទ់ំនងយនូរអថងវាង។Cកា រយកចិត្ត ្រុកោ ក់Cកា រយកចិត្ត ្រុកោ ក់
យកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្មCយកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្ម

ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និងCែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង
យកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្ម

ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង
យកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្មCយកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្ម

ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង
យកចិត្ទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការផ្ល់ជនូនបសវាកម្ម

អតិ្ិជនខាងប្រៅបែើម្បកីសាង និងរកសាCអតិ្ិជនខាងប្រៅបែើម្បកីសាង និងរកសា
ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង

អតិ្ិជនខាងប្រៅបែើម្បកីសាង និងរកសា
ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និងCែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង

អតិ្ិជនខាងប្រៅបែើម្បកីសាង និងរកសា
ែល៏្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជនខាងក្ពុង និង

បានននូវទំនាកទ់ំនងយនូរអថងវាង។Cបានននូវទំនាកទ់ំនងយនូរអថងវាង។

សហបគិនភាព
បលើកកម្ស់ការអនពុវត្នគ៍ំនិត្្មីៗ និង 

ទំនួលខពុស្តរូវរវាងរៃពុគ្គលិក បែើម្បរីៃន្បច្្រៃឌិត
ឱ្យ្សរៃតាមផ្តគ់ំនិតររៃស់សហ្គិន។EសហបគិនភាពEសហបគិនភាព
បលើកកម្ស់ការអនពុវត្នគ៍ំនិត្្មីៗ និង Eបលើកកម្ស់ការអនពុវត្នគ៍ំនិត្្មីៗ និង 

ទំនួលខពុស្តរូវរវាងរៃពុគ្គលិក បែើម្បរីៃន្បច្្រៃឌិតEទំនួលខពុស្តរូវរវាងរៃពុគ្គលិក បែើម្បរីៃន្បច្្រៃឌិត
ឱ្យ្សរៃតាមផ្តគ់ំនិតររៃស់សហ្គិន។Eឱ្យ្សរៃតាមផ្តគ់ំនិតររៃស់សហ្គិន។

ចក� ុវ�ស័យ និង�នាសកកម្ម 

តៃម�ស�ូល “RICE”

ផ្រសកកម្ម
អភវិឌ្ឍផលិតផល និងបសវាកម្មហិរញ្ញ វតថាពុ
្រៃករៃបោយភាពបច្្រៃឌិតតាមត្មរូវការទីផសារ

្ពមទាងំរៃប្មើបសវាល្អរៃំផពុតជនូនអតិ្ិជន។

ចក�ុវ�ស័យ
ជាធនាគារផ្ល់បសវាកម្មហិរញ្ញ វតថាពុឈានមពុខបគ

ជនូនអតិ្ិជន្គរៃក់្មតិបែើម្បបីលើកកម្ស់ជីវភាព

និងជួយ�រៃំបពញរៃំណងរកីចប្មើនររៃស់្រៃជាជនកម្ពុជា

បហើយរៃបងកើតតបមលៃជានិរន្រែ៍ល់ភាគទពុនិក រៃពុគ្គលិក 

និងសង្គម។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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ហវានូឡរឹតពុនហាវា យណ្នស៊់្យល ខារៃភ់តីាល់ ភធីីអពុី បាន
 វនិិបោគ និងបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការជាសាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុបៅ
 ក្ពុងទីផសារ ថែលកំពពុងរកីចប្មើនបោយប្្តបលើការ
 

រៃប្មើបសវាកម្មែល់សហ្គាសខ្ាតតនូច និងមធ្យម 
និងអាជីវកម្មទីផសារច្មរុុះតាមរយៈការអភវិឌ្ឍន ៍និង 
្រៃតិរៃត្ិននូវខ្ាតគំរនូអាជីវកម្ម ្រៃករៃបោយភាពបច ្
្រៃឌិតខ្ស់  និងល្អោចប់គ។ 

ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា  គឺជាអង្គភាពសវាយត័ថែលសថាិត 
បៅប្កាម្កសួងប្រៃសណីយ ៍និងទនូរគមនាគមន ៍
  ប្រៃសណីយ ៍និង្រៃពន័្ធទនូរគមនាគមនក៍ម្ពុជា។

ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអំណ្ចពិបសស
 

ថែលផ្ល់បោយរោឋា ភបិាល ក្ពុងការជួយ�គាំ្ ទននូវ 

បគាលរៃំណង បរៃសកកម្ម ចក្ពុវស័ិយ និងបគាល 

នបោបាយររៃស់រាជរោឋា ភបិាល។

ភាគទុនិក

រចនាសម្ព័ន្ធ 
ដើមទុនសាជីវកម្ម

កាណាឌីយ៉នា អុីនវនាសមិន
ហូលឌីង ភីអិលសុី

ហ្វូឡឹតុនហ្វនាយណាន់
ស៊នាយលខា្រ់ពីតាល់ ភីធីអុី

បនានាសណីយ៍កម្ពុជា
បន្កសួងប្រៃសណីយ ៍និងទនូរគមនាគមនក៍ម្ពុជា

50% 45% 5%

បុតតសម្័ន្ធរបស់ ហ្វូឡឹតុន 
ហ្វ្រយណាន់ស៊្រយលហូលឌីង

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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បនាវត្តិជោគជ័យរ្រស់ធនាគារ

• រៃបងកើតននូវរៃណ្្ញផ្ល់បសវាកម្មតាម្រៃពន័្ធឌីជី្ល

• ការោកែ់ំបណើ រការបសវាបអធីអរឹម

• ែំបណើ រការសាកល្បងបសវាធនាគារចល័ត

• កំថណទ្មងត់ួនាទីបែើម្បពី្ងរឹងរៃថនថាមបសវាកម្ម

អតិ្ិជន

• ែំបណើ រការការ្គរៃ់្ គងថ្្កត់ំរៃនប់ែើម្បបីធវាើឱ្យ 
្រៃបសើរបឡើងបៅមពុខង្រ MIS និងការវភិាគ

• ការព្ងីក្រៃតិរៃត្ិការចំនួន ៦សាខារៃថនថាមថែល

សាខាសរពុរៃបកើនបឡើងចំនួន ៣៧សាខា

• កំបណើ ន្ទព្យសកម្មសរពុរៃបកើនបឡើងរហនូតែល់ 
ចំនួន ៤១៦លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ និងរៃពុគ្គលិក 
រៃប្មើការង្រចំនួន ១,១៨២នាក់

• សប្មចបាន្បាកច់ំបណញសពុទ្ធ្រៃចាឆ្ំ្រំហនូតែល់

ចំនួន ៨លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ

• ការរៃបងកើតភ្ាកង់្រ្រៃមនូលសំណងតាមទនូរស័ព្ទ

បៅស្ាកក់ារកណ្្ល

• ទិញភាគហ៊ពុន្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុហវានូណន 

១០០% ជាមយួទីតាងំ្រៃតិរៃត្ិការ ៥១សាខា

• ទំហំ្ទព្យសកម្មររៃស់្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ 

ហវានូណន បកើនបឡើង ៣ែងក្ពុង ១ឆ្្ំ

• ោកែ់ំបណើ រការជាផលៃនូវការបសវាធនាគារចល័ត

• កាលៃ យជាសមាជិកផលៃនូវការបន្រៃពន័្ធ FAST

• បានកាលៃ យជាបែគនូរសហការជាមយួ្ករុម វីង បលើ 

បសវារៃងស់ងឥណទាន

• ព្ងីក្រៃតិរៃត្ិការចំនួន ៥រៃថនថាម ថែលចំនួន 
សាខាបកើនបឡើង ៤២សាខាទនូទាងំ្រៃបទស

• កាលៃ យជាធនាគារបែគនូរររៃស់ធនាគារអន្រជាតិ 

DSK bank និង ICBC

• ្រៃតិរៃត្ិការ្ទព្យសកម្មកណ្្ល

• កំបណើ ន្ទព្យសកម្មសរពុរៃបកើនបឡើងរហនូតែល់ 
៥៧៧លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ និងរៃពុគ្គលិក 
រៃប្មើការង្រ ១,២៨១នាក់

• សប្មចបាន្បាកច់ំបណញសពុទ្ធ្រៃចាឆ្ំ្រំហនូត 

ែល់ចំនួន ៨.៥លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ

• បានអនពុវត្្រៃពន័្ធ្តរួតពិនិត្យ 

និងវាយតបមលៃការបស្ើសពុំឥណទាន

• រៃបងកើតននូវមពុខង្រការ្គរៃ់្ គងមនូលធន

• ព្ងីកសាខា្្មីចំនួន ៣ បែើម្បបីធវាើ្រៃតិរៃត្ិការ 

បសវាធនាគារឲ្យទនូលំទនូលាយថែលចំនួន 

សាខាបកើនបឡើង ៤៥សាខា

• កាលៃ យខលៃួនជាសមាជិកឈានមពុខបគបលើ្រៃពន័្ធ 
្រៃតិរៃត្ិការឆលៃងធនាគារ (CSS)

• រៃបងកើនបែើមទពុនចពុុះរៃញី្រហនូតែល់ 

៧៦លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ

• កិច្ចសហការជាបែគនូជាមនូយ្ករុមហ៊ពុនធានារា៉ា រៃរ់ង

អាយពុជីវតិ សុវណា្នាភូមិ ឡាយហ្វ៍

• កាលៃ យជាបែគនូសហការជាមយួ្ករុមហ៊ពុន តារាផេ 

បលើបសវារៃងឥ់ណទាន

• កំបណើ ន្ទព្យសកម្មបកើនបឡើងរហនូតែល់ចំនួន 
៧៨៣ែពុលាលៃ រអាបមរកិ និងរៃពុគ្គលិករៃប្មើការង្រ 
ចំនួន ១.៤៤១នាក់

• សប្មចបាន្បាកច់ំបណញសពុទ្ធ្រៃចាឆ្ំ្រំហនូត

ែល់១៧លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ

2016
2017 2018

ពានរង្វា ន ់ The ESQR’s Quality 
ChoicePrize Award Program in 2016

CPBank ទទួលបានពានរង្វា ន ់ESQR’s 
Quality Choice Prize Award “ក្មតិមាស” 

ពីអង្គការអន្រជាតិ “ESQR” បៅ្រៃបទស 
អាឡឺម៉ាង ់នាថខធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦

ពានរង្វា ន ់The BIZZ AWARD in 2018

The BIZZ AWARD ឆ្្២ំ០១៨ ្តរូវបាន 
្រៃគល់ជនូន CPBank ថផ្កឧត្មភាពអាជីវកម្ម 

បៅទី្ករុង Maimi រែឋា Florida

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 20208  



• ោកែ់ំបណើ រការ “ផស�ធនាគារ 365 ៃថ�” បលើ្រៃតិរៃត្ិការ
ចំនួន ៣ សាខាបៅក្ពុងរាជធានីភ្បំពញរមួមាន 
ការោិល័យកណ្្ល សាខាអនូឡាពិំក សាខាថសនសពុខ 
(ផសារទំបនើរៃអពុីអន ថសនសពុខ)

• ោកែ់ំបណើ រការរៃណ័្ណ ឥណពន្ធ វីសា ក្ពុងទីផសារ

• កាលៃ យជាសមាជិកែំរៃនូងបន្រៃពន័្ធ បាគង

• ោកែ់ំបណើ រការមពុខង្រទនូទាតត់ាមរយៈ ឃនាយូអរកូដ 
បោយឥតគិតប្លៃក្ពុងបសវាធនាគារចល័ត

• ោកែ់ំបណើ រការការរៃញ្ចនូ លទរឹក្បាកក់្ពុងការរៃនូរៃលពុយ
បអឡិច្តរូនិកបៅកាន ់តារាផេ និងគណនី វីង តាមរយៈ
បសវាធនាគារចល័ត

• ការព្ងីក្រៃតិរៃត្ិការចំនួន ៦សាខារៃថនថាមថែលចំនួន
សាខាសរពុរៃបកើនបឡើងរហនូតែល់ ៥១សាខា

• ការបធវាើបតស្សាកល្បង្រៃពន័្ធឥណទានរហ័ស (Loan 
Origination System)

• ោកែ់ំបណើ រការភ្ាកង់្ររៃប្មើបសវាអតិ្ិជនតាមទនូរស័ព្ទ 
និងបគហទំពរ័ ២៤បមា៉ា ង បលើ ២៤បមា៉ា ង

• បរៀរៃចំសិក្ាសាលាអន្រជាតិស្ីពី “�ស្តី និងហិរ��វត�ុ” 
ប្កាមកិច្ចសហការជាមយួ WSBI

• កំបណើ ន្ទព្យសកម្មសរពុរៃបកើនបឡើងរហនូតែល់ចំនួន 
៨២០លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ និងចំនួនរៃពុគ្គលិករៃប្មើការង្រ
ចំនួន ១,៥៨៥នាក់

• សប្មចបាន្បាកច់ំបណញសពុទ្ធ្រៃចាឆ្ំ្រំហនូត
ែល់ ២០លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ

សមិទ្ធ េលសំខា ន់ៗ�នាលស�នា នាចបា ន
• សប្មចបាន្ទព្យសកម្មសរពុរៃជាង ១.១៦ ពានល់ានែពុលាលៃ រអាបមរកិ 

្តរឹមរយៈ ៧ឆ្្ំ

• ោកែ់ំបណើ រការជាផលៃនូវការននូវរៃណ័្ណ ឥណទានវសីា រៃណ័្ណ និម្មតិ បសវាទនូទាត់
វកិកយរៃ្តបផសេងៗជាប្ចើន តាមរយៈបសវាធនាគារចល័ត

• ចនូលរមួជាមយួធនាគារជាតិ បនកម្ពុជា បោយោកប់ចញននូវ្រៃពន័្ធទនូទាត់
ថរៃរៃទំបនើរៃកម្មជាប្ចើន រមួមានការទនូទាត ់និងបផ្ទរ្បាកត់ាមរយៈ្រៃពន័្ធ 
បាគង Fast និង Retail Pay តាមរយៈបសវាធនាគារចល័ត និងរៃញ្របរៃឡាករ

• ោកែ់ំបណើ រការទ្មងប់ស្ើសពុំឥណទាន និងបស្ើសពុំបរៃើកគណនីតាមអនឡាញ

• ោកែ់ំបណើ រការបសវាធនាគារអាទិភាព (Private Banking)

• ចនូលរមួជាមយួធនាគារជាតិ បនកម្ពុជា តាមរយៈធនាគារសហ្គាសធពុនតនូច 
និងមធ្យមកម្ពុជារៃបងកើតជាគប្មាង “សហហិរញ្ញរៃ្បទានស្មារៃស់ហ្គាស
ធពុនតនូច និងមធ្យម” ប្កាមបគាលការណ៍ថណនាថំផ្ករៃបច្ចកបទស និងហិរញ្ញ
វតថាពុររៃស់្កសួងបសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថាពុ

• ោកែ់ំបណើ រការ្រៃពន័្ធអនពុមត័ឥណទានសវា័យ្រៃវត្ិ និង្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងការ
្រៃមនូលសំណង ថែលកំពពុងសថាិតប្កាមការបធវាើបតស្សាកល្បង

• ព្ងីករៃណ្្ញ្រៃតិរៃត្ិការចំនួន ៤សាខារៃថនថាមថែលចំនួនសាខាសរពុរៃបកើន
បឡើងរហនូតែល់ ៥៥សាខា

• សប្មចបាន្បាកច់ំបណញសពុទ្ធ្រៃចាឆ្ំ្សំរពុរៃចំនួន ៩លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ 
និងរៃពុគ្គលិករៃប្មើការង្រចំនួន ១,៥២៣នាក់

�នរ�្វនាន់
• ទទួលបាន្រៃសិទ្ធនាមជាធនាគារបឆ្ើមស្មារៃស់ហ្គិនសស្ី “Best Bank 

for Women Entrepreneurs 2020” ពី International Finance
Corporation (IFC) និង SME Finance Forum 

• ទទួលបានវញិ្្ញ រៃនរៃ្តអនពុបលាមភាពសារបពើពន្ធក្មតិ មាស 
ពីអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ

• ទទួលបាន្រៃសិទ្ធនាមជាធនាគារបឆ្ើម “Best Retail Bank Cambodia 
2020” ពី International Business Magazine

• ទទួលបានពានរង្វា នជ់ាធនាគារបឆ្ើម “Fastest Growing Retail Bank 
Cambodia 2020” ពី Global Banking and Finance Review

• ទទួលបានពានរង្វា នឈ់ានមពុខពី VISA ថផ្ក “Leadership in Contact-
less Conversion 2020”

2019

2020

ពានរង្វា ន ់Best Bank for Women Entrepreneurs by IFC ក្ពុងឆ្្ ំ2020

ទទួលបាន្រៃសិទ្ធនាមជាធនាគារបឆ្ើមស្មារៃស់ហ្គិនសស្ី 
“Best Bank for Women Entrepreneurs 2020” ពី

International Finance Corporation (IFC) និង SME Finance Forum

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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សា្នាក់ការកណា�នាល
អគា រ�ោខ២៦៥-២៦៩ វិថី�ោ ះអ្្គ ឌួ្ សងា� ោត់វត្ត ភ្ន ំ 
ខណ្ឌ ដូន�ោញ រា ជធា នីភ្ន ំ�ោញ

�ោខទូរសពទៃ : (855) 23 260 888
អីុ�៉ោល: info@cambodiapostbank.com

សាខាអនូឡាពិំក

(+855) 70 600 015

ផ្ទុះបលខ០៥៧-០៥៨-០៥៩ មហាវ ិ្ ី្ពុះសីហនពុ
សង្ក តវ់ាលវង ់ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្បំពញ

សាខាប្ជាយចង្វា រ

(+855) 70 700 064

ផ្ទុះបលខ ២H ្ករុមទី១ ផលៃនូវជាតិបលខ៦អា ភនូមបិែើមគរ 
សង្ក តប់្ជាយចង្វា រ ខណ្ឌ ប្ជាយចង្វា រ រាជធានីភ្បំពញ

សាខាអនូរថរៃកក្អម

(+855) 70 600 051

ផ្ទុះបលខ១១៧អា ផលៃនូវបលខ២៧១ ភនូម១ិ សង្ក តរ់ៃរឹងសាឡាង 
ខណ្ឌ ទួលបគាក រាជធានីភ្បំពញ

សាខាសពុវណ្្ណ

(+855) 70 600 089

ផ្ទុះបលខឌី៣៣ ផលៃនូវោយមនិ សង្ក តទ់ំនរៃទ់រឹក ខណ្ឌ ចំការមន 
រាជធានីភ្បំពញ

សាខាថសនសពុខ (ផសារទំបនើរៃអពុីអនថសនសពុខ)

(+855) 69 700 099

ភនូមបិាោ៉ា រៃ សង្ក តភ់្បំពញ្្មី ខណ្ឌ ថសនសពុខ
រាជធានីភ្បំពញ

សាខាកាណ្សពុីធី

(+855) 70 600 025

ផ្ទុះបលខ អា១-អា២ ផលៃនូវបវងប្សង ភនូមបិចាមបៅ សង្ក តប់ចាមបៅ 
ខណ្ឌ បពាធិ៍ថសនជយ័ រាជធានីភ្បំពញ

សាខាែនូនបពញ

(+855) 70 600 026

អគារអា ផលៃនូវបលខ១៣ ថកងផលៃនូវបលខ០២ សង្ក តវ់ត្ភ្ំ
ខណ្ឌ ែនូនបពញ រាជធានីភ្បំពញ

សាខាឬសសេថីកវ ២

(+855) 70 600 054

ផលៃនូវជាតិបលខ៥ ភនូមសិាវា យបា៉ា ក សង្ក តស់ាវា យបា៉ា ក
ខណ្ឌ ឬសសេថីកវ រាជធានីភ្បំពញ

សាខាវមិានឯករាជ្យ

(+855) 69 600 029

ផ្ទុះបលខ១៣០អឺ០ & អឺ១ មហាវ ិ្ ី្ពុះសីហនពុ សង្ក តរ់ៃរឹងបកងកងទី១ 
ខណ្ឌ រៃរឹងបកងកង រាជធានីភ្បំពញ

សាខាការោិល័យកណ្្ល

(+855) 70 600 098

អគារបលខ២៦៥-២៦៩ វ ិ្ ី្ពុះអង្គឌួង សង្ក តវ់ត្ភ្ំ
ខណ្ឌ ែនូនបពញ រាជធានីភ្បំពញ

សាខារៃរឹង្តថរៃក

(+855) 69 600 092

ភនូម៥ិ សង្ក តផ់សារបែើម្កនូវ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្បំពញ

សាខាចបារអំបព

(+855) 70 600 014

ផលៃនូវជាតិបលខ១ ភនូមបិែើមថសលៃង សង្ក តច់បារអំបពទី២
ខណ្ឌ ចបារអំបព រាជធានីភ្បំពញ 

សាខាឬសសេថីកវ

(+855) 93 600 073

ផលៃនូវជាតិបលខ៥ សង្ក តឬ់សសេថីកវ ខណ្ឌ ឬសសេថីកវ រាជធានីភ្បំពញ

សាខាទរឹកថ្លៃ

(+855) 70 600 013

ផ្ទុះបលខ អា១២៧-១២៩ ផលៃនូវសហពន័្ធរពុសសេ ីសង្ក តទ់រឹកថ្លៃ  
ខណ្ឌ ថសនសពុខ រាជធានីភ្បំពញ

្រណា� នាញបនា តិ្រត្ត ិកា រ

ទីតា ំងរា ជ� នីភ� ំ�នាញ

សាខាបខត្រៃនា្ទ យមានជយ័

(+855) 70 600 046

ភនូម៣ិ សង្ក ត់្ ពុះពនាលៃ  ្ករុងសិរបីសាភណ័ បខត្រៃនា្ទ យមានជយ័

សោ�ោកកុង្ោត់ដំបង

(+855) 70 700 062

ភនូមកិម្មករ សង្ក តស់ាវា យបបា៉ា  ្ករុងបាតែំ់រៃង បខត្បាតែំ់រៃង

សាខាបខត្កំពងឆ្់្ងំ

(+855) 69 600 045

ភនូមកិណ្្ល សង្ក តក់ំពងឆ្់្ងំ ្ករុងកំពងឆ្់្ងំ បខត្កំពងឆ្់្ងំ

សាខាបខត្កំពងធ់ំ

(+855) 69 600 027

ផលៃនូវជាតិបលខ៦អា  ភនូមរិៃលលៃ័ងកលិច សង្ក តែ់ំរជីានខ់ាលៃ  ្ករុងស្ទរឹងថសន 
បខត្កំពងធ់ំ

សាខាបខត្បាតែំ់រៃង

(+855) 70 600 097

ផ្ទុះបលខ ២៤៨ ផលៃនូវជាតិបលខ៥ ភនូមអិនូរចារ សង្ក តអ់នូរចារ 
្ករុងបាតែំ់រៃង បខត្បាតែំ់រៃង

សាខាបខត្កំពងច់ាម

(+855) 70 600 052

ភនូមទិី៦ សង្ក តវ់ាលវង ់្ករុងកំពងច់ាម បខត្កំពងច់ាម

សាខាបខត្កំពងស់្ឺ

(+855) 70 600 074

ផលៃនូវជាតិបលខ៤ ភនូមសំិណង ់សង្ក តរ់ការធំ ្ករុងចបារមន បខត្កំពងស់្ឺ

សោ�ោកកុង្ោវ�ត

(+855) 70 700 042

ផលៃនូវជាតិបលខ១ ភនូមបិាវតិកណ្្ល សង្ក តប់ាវតិ ្ករុងបាវតិ 
បខត្សាវា យបរៀង

សាខាបខត្បកាុះកពុង

(+855) 16 600 094

ផលៃនូវជាតិបលខ៤៨ ភនូមទិី១ សង្ក តស់ា្ម ចម់ានជយ័ ្ករុងបខមរភនូមនិ្ទ 
បខត្បកាុះកពុង

សាខាបខត្កំពត

(+855) 70 600 031

ភនូមកិំពងប់ាយខាងត្បនូង សង្ក តក់ំពងប់ាយ ្ករុងកំពត បខត្កំពត

សោ�ោកកុង បបា៉ា យថរៃ៉ាត

(+855) 70 600 045

ភនូមគិីឡនូបលខ៤  សង្ក តផ់សារកណ្្ល  ្ករុងបបា៉ា យថរៃ៉ាត 
បខត្រៃនា្ទ យមានជយ័

សាខាបខត្្កបចុះ

(+855) 70 700 058

វ ិ្ ីសង្គមរាសស្និយម ភនូមវិត្ សង្ក ត់្ កបចុះ ្ករុង្កបចុះ បខត្្កបចុះ

សោ�ោកកុង តាបខ្ម

(+855) 70 600 087

ផលៃនូវជាតិបលខ៦ ភនូមិ្ ្មី សង្ក តត់ាបខ្ម  ្ករុងតាបខ្ម  បខត្កណ្្ល

សាខាបខត្ឧត្រមានជយ័

(+855) 70 600 042

ភនូមសំិបរាង សង្ក តសំ់បរាង ្ករុងសំបរាង បខត្ឧត្រមានជយ័

សាខាបខត្បរៃ៉ាលិន

(+855) 70 600 073

ភនូមបិា៉ា ហពុីត្បនូង សង្ក តប់រៃ៉ាលិន ្ករុងបរៃ៉ាលិន បខត្បរៃ៉ាលិន

ទីតា ំងតា ម្រណា� នា�នាត្ត 

សមា្គ្រល់៖ របាយការណ៍ក្ពុងថខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០២១

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202010  



្រណា� នាញបនា តិ្រត្ត ិកា រ

សាខាបខត្បពាធិ៍សាត់

(+855) 70 600 078

ភនូមសិាថា នីយ ៍សង្ក តស់ាវា យអាត ់្ករុងបពាធិ៍សាត ់បខត្បពាធិ៍សាត់

សាខាបខត្ប្ពថវង

(+855) 70 600 094

ភនូមបិលខ៤ សង្ក តកំ់ពងល់ាវ ្ករុងប្ពថវង បខត្ប្ពថវង

សាខាបខត្្ពុះសីហនពុ

(+855) 70 700 084

ផ្ទុះបលខ១៩៩ ផលៃនូវឯករាជ្យ ភនូម២ិ សង្ក ត៤់ ្ករុង្ពុះសីហនពុ 
បខត្្ពុះសីហនពុ

សាខាបខត្រតនគិរ ី

(+855) 93 600 012

ផលៃនូវជាតិបលខ៧៨ ភនូមភិ្សំាវា យ សង្ក តរ់ៃរឹងកថនសេង ្ករុងបានលពុង 
បខត្រតនគិរ ី

សាខាបខត្ស្ទរឹងថ្តង

(+855) 10 600 013

ភនូមភិនូមថិ្ពក �ពុំស្ទរឹងថ្តង ្សរុកស្ទរឹងថ្តង បខត្ស្ទរឹងថ្តង

សាខាបខត្បសៀមរារៃ

(+855) 70 600 035

ភនូមមិណ្ឌ ល២ សង្ក តស់ាវា យែង្គំ ្ករុងបសៀមរារៃ បខត្បសៀមរារៃ

សាខាបខត្សាវា យបរៀង

(+855) 70 600 076

ភនូមបិកៀនសំាង សង្ក តស់ាវា យបរៀង ្ករុងសាវា យបរៀង បខត្សាវា យបរៀង

សាខាបខត្បសៀមរារៃ-ផសារបលើ

(+855) 70 700 034

ផលៃនូវជាតិបលខ៦ ភនូមចិពុងបរៅស៊នូ សង្ក តស់លៃ្កាម ្ករុងបសៀមរារៃ 
បខត្បសៀមរារៃ

សាខាបខត្តាថកវ

(+855) 70 600 034

ផលៃនូវជាតិបលខ២ ភនូម៣ិ សង្ក តរ់កាក្ពុង ្ករុងែនូនថកវ បខត្តាថកវ

ទីតា ំងតា ម្រណា� នា�នាត្ត 

CPBank CPBank CPBank

សមា្គ្រល់៖ របាយការណ៍ក្ពុងថខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០២១

សោ�ោកសុកព�ោឮ-ឃុំវ��ោរហ��ង

(+855) 69 600 073

ភនូមបិទព្រៃណម្យ �ពុំវហិារហលៃួង ្សរុកពញឮ បខត្កណ្្ល

សោ�ោកសុកកតោំកក់-ឃុំអង�តោលសោម

(+855) 93 600 084

ភនូមបិ្ពរបំែង �ពុំអង្គតាបសាម ្សរុក្តាកំក ់បខត្តាថកវ

សោ�ោកសុកស�ោង-ឃុំដកពកគយ

(+855) 70 600 019

ផលៃនូវជាតិបលខ២១ ភនូមថិ្ពករពុន �ពុំថ្ពកគយ ្សរុកសា្អ ង បខត្កណ្្ល

សោ�ោកសុក្ោកោន-ឃុំបឹង�្ោរ

(+855) 70 600 082

ផលៃនូវជាតិបលខ៥ ភនូមរិៃរឹងខ្ារ ្សរុកបាកាន បខត្បពាធិ៍សាត់

សោ�ោកសុកលជើងនកព-ឃុំសូទិព្វ

(+855) 70 700 096

ភនូមសិ្គន ់�ពុំសនូទិពវា ្សរុកបជើងប្ព បខត្កំពងច់ាម

សោ�ោកសុកលកៀនស្វោយ-ឃុំដតីឥដ�

(+855) 70 600 092

ផលៃនូវជាតិបលខ១ ភនូមែិីឥែឋាបកាុះផពុស �ពុំែីឥែឋា ្សរុកបកៀនសាវា យ 
បខត្កណ្្ល

សោ�ោកសុកលមមត់-ឃុំលមមត់

(+855) 93 700 019

ផលៃនូវជាតិបលខ៧ ភនូមមិា៉ា សពុីនទរឹក �ពុំបមមត ់្សរុកបមមត ់បខត្ត្បនូង�្មពុ ំ

សោ�ោកសុកអង�ស្�ល-ឃុំដំ�ោក់អំពិល

(+855) 15 600 043

ភនូមិ្ ្ល់ទទរឹង �ពុំែំណ្កអ់ំពិល ្សរុកអង្គស្ួល បខត្កណ្្ល

សោ�ោកសុក្ោទតី-ឃុំកត�ោំងសោប

(+855) 70 600 041

ភនូមបិៅ្ម ខ្ចី �ពុំ្តពាងំសារៃ សាខា្សរុកបាទី បខត្តាថកវ

សោ�ោកសុកមុខកំពូល-ឃុំដកពកអ�្ចោញ

(+855) 70 600 047

ភនូមបិ្កាម �ពុំថ្ពកអញ្្ច ញ ្សរុកមពុខកំពនូល បខត្កណ្្ល

សោ�ោកសុកអង�ស្�ល-ឃុំដបក�ោន

(+855) 70 700 054

ផ្ទុះបលខ១ និងបលខ២ ផលៃនូវជាតិបលខ៤ ភនូមរិៃនូរកីម្មករ �ពុំថរៃកចាន 
្សរុកអង្គស្ួល បខត្កណ្្ល

សោ�ោកសុក្ោ�ោយណ៍-ឃុំបល�័ង�

(+855) 93 700 032

ផលៃនូវជាតិបលខ៦ ភនូមបិ្ពតា្តាវ �ពុំរៃល័លៃង្គ ្សរុកបារាយណ៍ បខត្កំពងធ់ំ

សោ�ោកសុកគងពិសតី-ឃុំជកងុក

(+855) 69 600 071

ផលៃនូវជាតិបលខ៣ ភនូមិ្ ករីៃ្តា ំ�ពុំជ្ងរុក ្សរុកគងពិសី បខត្កំពងស់្រឹ

សោ�ោកសុកព�ោដកកក-ឃុំដកកក

(+855) 93 700 026

ផលៃនូវជាតិបលខ៧ ភនូមថិ្កកត្បនូង �ពុំថ្កក ្សរុកពញថ្កក បខត្ត្បនូង�្មពុ ំ

សោ�ោកសុក�ោមរក៍

(+855) 70 600 057

ភនូមថិ្ពករាងំ �ពុំរៃនលៃិច្បាសាទ ្សរុកពាមរក ៍បខត្ប្ពថវង

សោ�ោកសុកពួក-ឃុំពួក

(+855) 70 600 093

ផលៃនូវជាតិបលខ៦ ភនូមចិំរៃកថ់ហរ �ពុំពួក ្សរុកពួក បខត្បសៀមរារៃ

សោ�ោកសុករតនមណ�ល-ឃុំល�្ោ

(+855) 70 700 050

ភនូមបិៅ្ �ពុំបៅ្ ្សរុករតនមណ្ឌ ល បខត្បាតែំ់រៃង

សោ�ោកសុកថ្មល�ោល-ឃុំតោមុឺន

(+855) 70 600 091

ផ្ទុះបលខ២៨ ផលៃនូវជាតិបលខ៥ ភនូមបិគាក្តរៃ ់�ពុំតាមពុនឺ ្សរុក្្មបគាល 
បខត្បាតែំ់រៃង

សោ�ោកសុកលស�ោង-ឃុំកំពង់ច្ិនត្ប�ង

(+855) 70 600 043

ផលៃនូវជាតិបលខ៦ ភនូមលិារៃទង �ពុំកំពងចិ់នត្បនូង ្សរុកបសា្ទ ង 
បខត្កំពងធ់ំ

សោ�ោកសុកសំល�ោលូន-ឃុំសន្ិ�ោព

(+855) 70 600 084

ផលៃនូវជាតិបលខ៥៧បរៃ ភនូមិ្ តពាងំ្ពលិត �ពុំសន្ិភាព ្សរុកសំបពលនូន 
បខត្បាតែំ់រៃង

ទីតា ំងតា ម្រណា� នា�នា ុក

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020 11  



អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មជួយបង្កើតងករ្តិ៍ង្មោះ និ្ភាពទាក់ទាញដល់អតិថិជន អ្នកវិនិងោគ អ្នកផ្គត់ផ្គ្់ និ្សហគមន៍បបកបងោយទំនុកចិត្ត។ ធនាគារ 

បានខិតខំបបរឹ្បបប្ោ៉ោ្ខ្ោំ្ ងដើមោបីកសា្នូវវបោបធម៌ការងារល្អ បពមទាំ្បានបង្កើតនូវមុខងារសវនកម្មផផទៃក្ននុ្ ងដើមោបីធានាបាននូវបបសិទ្ធភាព។ ការបង្កើតនូវ 

រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម គឺរួមបញ្ចចូលធាតុសំខន់មួយចំនួនដូចជា (ក) បង្កើតឱោយមានឯករាជោយភាពផនមុខងារសវនកម្មផផទៃក្ននុ្ ងោយបតរូវរាយការណ៍ 

ផ្ោល់ងៅកាន់បបធានគណៈកមាមោធិការសវនកម្មកបមិតបកុមបបរឹកោសាភិបាល (ខ) បកុមហ៊ុនសវនកម្មបតរូវបានងបជើសតាំ្ងោយបកុមបបរឹកោសាភិបាល ងហើយរបាយការណ៍ 

របស់បកុមហ៊ុនសវនកម្មងនាះ បតរូវបានរាយការណ៍ងៅបកុមបបរឹកោសាភិបាលផ្បដរ (គ) បង្កើតឱោយមានគណៈកមាមោធិការបបតិបត្តិក្ននុ្ជួរគណៈបគប់បគ្ ងដើមោបីធានា 

នូវបបសិទ្ធភាពក្ននុ្ការអនុវត្តន៍កិច្ចការបបចាំផថងៃ (ឃ) បង្កើតឱោយមានបកមសីលធម៌វិជា្ោជីវៈក្ននុ្ការអនុវត្តន៍ការងារ និ្ងគាលនងោបាយនិងវទនកម្ម   

(្) គណៈកមាមោធិការកបមិតបកុមបបរឹកោសាភិបាលមានតួនាទីក្ននុ្ការបតរួតពិនិតោយ និ្សងបមចនូវកិច្ចការសំខន់ៗដូចជា បផនការថវិកាបបចាំឆ្ោំ បផនការធនធានមនុសោស 

បផនការសវនកម្ម ងគាលនងោបាយឥណទាន…។ល។ ងោយការអនុវត្តន៍ងលើបផនការ និ្ងគាលនងោបាយទាំ្ងនាះ គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈបគប់បគ្។ 

តួនាទីរបស់បកុមបបរឹកោសាភិបាលបតរូវបានកំណត់តាមខ្ោតគំរូអន្តរជាតិងោយអនុងោមតាមបកបខណ្ឌចោបាប់ និ្បទបោបញ្ញត្តិក្ននុ្បបងទស និ្តំបន់។ រចនាសម្ព័ន្ធ 

សាជីវកម្មបច្ចនុបោបន្នបតរូវបានរួមបញ្ចចូលទាំ្បកុមបបរឹកោសាភិបាល អនុគណៈកមាមោធិការបកុមបបរឹកោសាភិបាល និ្គណៈកមាមោធិការបបតិបត្តិ។

តកុមតបឹក្រសាភិបាល
គណៈកមាមោធិការបកុមបបរឹកោសាភិបាលទាំ្ ៣ នរឹ្ជួយដល់បកុមបបរឹកោសាភិបាលក្ននុ្ការងផតោតងលើបញ្ោជាក់ោក់បំងពញតួនាទី និ្ភារកិច្ចបដលបានងធ្វើបបតិភូកម្ម 

ងោយបកុមបបរឹកោសាភិបាល រាយការណ៍ងៅកាន់បកុមបបរឹកោសាភិបាលងលើការសងបមចចិត្ត និ្ការអនុវត្តន៍នូវបផនការសកម្មភាពតាមោនការអនុវត្តន៍របស់គណៈបគប់បគ្

និ្ផ្តល់អនុសាសន៍ចាំបាច់ងផោស្ៗដលគ់ណៈបគប់បគ្។

1. គណៈកមា្្រធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មធិការងនះ បតរូវបានបង្កើតងបកាមងគាលការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

និ្បតរូវបានផ្តល់ឱោយនូវអំណាចពិងសសចាំបាច់ដូចបានកំណត់ក្ននុ្តួនាទី និ្

ភារកិច្ចរបស់គណៈកមាមោធិការទាំ្ងនះ ងដើមោបីសងបមចបាននូវងគាលងៅរបស់ 

ខ្លួន។ អំណាច តួនាទី និ្ភារកិច្ចរបស់គណៈកមាមោធិការសវនកម្មមានភាព 

ទូលំទូោយនិ្ងគារពតាមលក្ខខណ្ឌដូចបានកំណត់ក្ននុ្មាបតា ១៣១ ផន 

ចោបាប់ស្តីពីសហបគាសពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជាបបការ ៨ ផនបបកាសងលខ ធ៧-

០៨-២១១បប.ក របស់ធនាគារជាតិផនកម្នុជា ស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់បគរឹះសា្ោន 

ធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្នុ។ បបធានគណៈកមាមោធិការងនះ គឺជាសមាជិកបកុម 

បបរឹកោសាភិបាលបដលមិនបបតិបត្តិ និ្ជាសមាជិកបកុមបបរឹកោសាភិបាលឯករាជោយ 

បដលនរឹ្បតរូវង្្ើយនូវសំណួរទាំ្អស់ពីភាគទុនិកងៅក្ននុ្កិច្ចបបជុំបបចាំឆ្ោំ។

សមាជិក

គណៈកមាមោធិការមានសមាជិក ៣រូប។ បបធានផនគណៈកមាមោធិការ គឺសមាជិក 

បកុមបបរឹកោសាភិបាលបដលមិនបបតិបត្តិ និ្ជាសមាជិកបកុមបបរឹកោសាភិបាលឯករាជោយ 

ងៅក្ននុ្ធនាគារ។   សមាជិកទាំ្អស់ផនគណៈកមាមោធិការមានឯករាជោយភាព

ក្ននុ្បកុមហ៊ុន។

      ▪ ងោក Giang Sovann  បបធាន

      ▪ ងោកបសីងវជ្ជបណ្ឌិត Pung Carolyne សមាជិក

      ▪ ងោក Teo Meng Poh Philip  សមាជិក

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំផនគណៈកមាមោធិការសវនកម្ម នរឹ្បតរូវបបារព្ធងធ្វើង�ើ្ជាញរឹកញាប់តាម

ការងស្នើសុំ ប៉ុបន្តមិនបតរូវតិចជា្ ៤ដ្ក្ននុ្មួយឆ្ោំ។

2. គណៈកមា្្រធិការតគប់តគងហនិភ័យ

គណៈកមាមោធិការងនះមានសមាជិក ៣រូប បដលបតរូវបានងបជើសតាំ្ងោយ 

បកុមបបរឹកោសាភិបាល។ បបធានគណៈកមាមោធិការងនះ គឺជាបុគ្គលបដលមាន 

បទពិងសាធន៍ និ្ជំនាញក្ននុ្ការបគប់បគ្ហានិភព័យក្ននុ្វិសព័យធនាគារ និ្ 

ហិរញ្ញវត្នុ។ គណៈកមាមោធិការងនះ មានភារកិច្ចសំខន់ៗដូចមានបច្ក្ននុ្ 

តួនាទី   និ្ភារកិច្ចរបស់គណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យ និ្អនុវត្តភារកិច្ច 

ងផោស្ៗងទៀតតាមការចាត់តាំ្របស់បកុមបបរឹកោសាភិបាល។ គណៈកមាមោធិការងនះ 

មានភារកិច្ចបតរួតពិនិតោយងលើការអនុវត្តន៍ងគាលនងោបាយបគប់បគ្ហានិភព័យ 

បដលបានកំណត់ងោយបកុមបបរឹកោសាភិបាល។ គណៈកមាមោធិការងនះ ក៏ងដើរតួនាទ ី

ោ៉ោ្សំខន់ក្ននុ្ការផ្តល់បបរឹកោសាងលើកិច្ចការពាក់ពព័ន្ធនរឹ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ 

បសបតាមស្ត្់ោរអន្តរជាតិ។

សមាជិក

បកុមបបរឹកោសាភិបាលជាអ្នកងបជើសតាំ្ បបធានគណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យ

បដលមានអាណត្តិរយៈងពល ៣ឆ្ោំ គិតចាប់ពីកាលបរិងចឆេទផនការងបជើសតាំ្។ 

គណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យ គឺជាសមាជិកបកុមបបរឹកោសាភិបាលបដលមិន 

បបតិបត្តិ និ្មានឯករាជោយភាពពីគណៈបគប់បគ្ មិនជាប់ពាក់ពព័ន្ធនរឹ្មុខជំនួញ 

ណាមួយ ឬទំនាក់ទំន្ងផោស្ៗបដលអាចងបជៀតបបជកងលើការវិនិចឆេព័យឯករាជោយ 

របស់ពួកគាត់។

      ▪ ងោក Teo Meng Poh Philip បបធាន

      ▪ ងោក Giang Sovann សមាជិក

      ▪ ងោក Neo Poh Kiat  សមាជិក

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំនរឹ្បតរូវបានបបារព្ធងធ្វើង�ើ្ងៅងពលបដលសមរមោយ ប៉ុបន្តោ៉ោ្ងហាច 

ណាស់ ៤ដ្ក្ននុ្មួយឆ្ោំ។ បបធានគណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យអាច

ងកាះបបជុំបបន្មងទៀត បបសិនងបើមានករណីចាំបាច់ណាមួយ។

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202012  



3. គណៈកមា្្រធិការតមមលៃការ និងតតងតាំង

គណៈកមាមោធិការងនះ បតរូវបានបង្កើតង�ើ្ងោយបកុមបបរឹកោសាភិបាលបសបតាម 

តបមរូវការអភិបាលកិច្ច ងដើមោបីផ្តល់នូវការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតសបមាប់ធនាគារ។ 

បបធានគណៈកមាមោធិការ គឺជាសមាជិកបកុមបបរឹកោសាភិបាលឯករាជោយ។ 

គណៈកមាមោធិការងនះ ទទួលអនុវត្តងគាលនងោបាយតផម្ការ ងដើមោបីឱោយមាន 

ស្្គតិភាពជាមួយនរឹ្ទិសងៅរយៈងពលបវ្ និ្តផម្សាជីវកម្មរបស ់

ធនាគារ។ គណៈកមាមោធិការងនះ ផ្តល់អនុសាសន៍ខ្ះៗងលើនីតិវិធីងដើមោបី 

ងបជើសងរើស និ្បំងពញបបន្មនូវសមាជិកបកុមបបរឹកោសាភិបាល និ្សមាជិកបកុម 

បបរឹកោសាភិបាលឯករាជោយបដលមានសកាតោនុពល ងដើមោបីកា្ោយជាសមាជិកគណៈ

កមាមោធិការងនះ។ គណៈកមាមោធិការតផម្ការ និ្បត្តាំ្បតរូវងធ្វើការអនុមព័ត

ងបជើសតាំ្គណៈបគប់បគ្ជាន់ខ្ស់ផ្បដរ។ គណៈកមាមោធិការងនះ  ៣ រូប 

និ្ងលខធិការផនគណៈកមាមោធិការ ១រូប។ បកុមបបរឹកោសាភិបាលមានអំណាច 

បគប់ងពលក្ននុ្ការដកសមាជិកណាមួយងចញពីគណៈកមាមោធិការងនះ និ្បត្

តាំ្សមាជិកថ្មីងដើមោបីបំងពញកបន្្ទំងនរងបកាយពីការដកងចញងនាះ។

សមាជិក

 ▪ ងោក Neo Poh Kiat    បបធាន

     ▪ ងោកបសីងវជ្ជបណ្ឌិត Pung Carolyne សមាជិក

 ▪ ងោក Yeo  Hong Ping  សមាជិក

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំនរឹ្បតរូវបានបបារព្ធង�ើ្ងៅងពលបដលសមរមោយ ប៉ុបន្តោ៉ោ្ងហាច 

ណាស់ ២ ដ្ក្ននុ្មួយឆ្ោំ។ បបធានគណៈកមាមោធិការងនះ អាចងរៀបចំឱោយមាន

ការបបជុំបបន្មងទៀត បបសិនងបើចាំបាច់។

គណៈកមា្្រធិការនាយក
គណៈកមាមោធិការនាយកទាំ្ ៨ នរឹ្ជួយដល់បបធាននាយកបបតិបត្តិក្ននុ្ការ

ងផតោតងៅងលើបញ្ោជាក់ោក់តាមរយៈការបតរួតពិនិតោយ និ្តាមោននូវដំងណើរ 

ការបបតិបត្តិការបបចាំផថងៃរបស់ធនាគារ បពមទាំ្អនុវត្តកិច្ចការងផោស្ៗងទៀត 

តាមការចាត់តាំ្របស់បបធាននាយកបបតិបត្តិ និ្រាយការណ៍ជូនបបធាន 

នាយកបបតិបត្តិងដើមោបីងធ្វើងសចក្តីសងបមចចិត្ត និ្ងោះបសាយនូវបញ្ោងផោស្ៗ 

បតរួតពិនិតោយលទ្ធផលការងាររបស់ធនាគារ និ្ផ្តល់អនុសាសន៍ចាំបាច់មួយ 

ចំនួនងដើមោបីងោះបសាយនូវបបតិបត្តិការអាជីវកម្មបបចាំផថងៃ។

1. គណៈកមា្្រធិការតបតិបត្តិ

គណៈកមាមោធិការងនះ រួមមានបបធាននាយកបបតិបត្តិ និ្នាយកបបតិបត្តិបគប់បគ្ 

នាយកោ្ោនទាំ្អស់បដលបតរូវរាយការណ៍ងៅកាន់បបធាននាយកបបតិបត្តិ និ្ 

នាយកបបតិបត្តិបគប់បគ្នាយកោ្ោនបគប់បគ្ហានិភព័យងផោស្ងទៀត អាចបតរូវបាន

អងញ្ជើញចូលរួមបបសិនងបើមានករណីចាំបាច់។ គណៈកមាមោធិការបបតិបត្តិ បតរូវជួយ 

ដល់បបធាននាយកបបតិបត្តិក្ននុ្ការបតរួតពិនិតោយ និ្តាមោនដំងណើរការការអនុវត្តន ៍

បបតិបត្តិការទាំ្មូលរបស់ធនាគារ និ្រាយការណ៍ពីវឌោឍនភាពផនសកម្មភាព 

ការងារបបចាំផថងៃពីបគប់បផ្នកពាក់ពព័ន្ធងៅបបធាននាយកបបតិបត្តិ បពមទាំ្ផ្តល ់

អនុសាសន៍ងដើមោបីគាំបទដល់ការអនុមព័តងលើបញ្ោទូងៅបដលងកើតង�ើ្ក្ននុ្បបតិបត្តិ

ការអាជីវកម្មបបចាំផថងៃ។

សមាជិក

សមាជិកគណៈកមាមោធិការបបតិបត្តិ គឺជានាយកបបតិបត្តិ ឬនាយកផន 

នាយកោ្ោនបដលរាយការណ៍ផ្ោល់ងៅកាន់បបធាននាយកបបតិបត្តិរួមមាន៖

	 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	 	 ប្រធាន

	 ▪ អនុប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	 	 សមាជិក	

	 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិធនធានមនុស្ស	 	 សមាជិក

	 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ	 	 សមាជិក

	 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 	 សមាជិក

	 ▪ ប្រធាននាយិកាប្រតិ្រត្ិពាណិជ្ជកម្ម	និងអភិបាលសាខា	សមាជិក	

	 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ្រច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន	 សមាជិក	

	 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិឥណទាន	 	 	 សមាជិក	

	 ▪ ប្រធានផ្នែកនីតិកម្ម	 	 	 ចលខាកត់បរា

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំនរឹ្បតរូវបានបបារព្ធងធ្វើង�ើ្ងៅងពលណាមួយសមរមោយ ប៉ុបន្តជារួម 

ការបបជុំគណៈកមាមោធិការបបតិបត្តិ គឺបបជំុបបចាំសបាតោហ៍ ងលើកបល្បតមាន 

ការមមាញរឹកងផោស្ៗពីងនះ ការបបជុំអាចងលើកងៅសបាតោហ៍ងបកាយងទៀតបាន។

2. គណៈកមា្្រធិការត្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងបំណុល

ងគាលបំណ្ផនគណៈកមាមោធិការបទពោយសកម្ម អកម្ម និ្បំណុល គឺងដើមោប ី

បតរួតពិនិតោយ និ្បគប់បគ្នូវបទពោយសមោបត្តិ និ្បំណុលរបស់ធនាគារទាំ្មូល។ 

គណៈកមាមោធិការងនះបតរួតពិនិតោយ និ្ឃ្ោំងមើលជាបបចាំនូវសា្ោនភាពហានិភព័យ 

នានា បដលអាចប្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគាររួមមាន អនុបាតសនទៃនីយភាព 

អនុបាតសមតុលោយបបាក់កម្ចីងធៀបនរឹ្សមតុលោយបបាក់បងញ្ញើសនោសំ ផលប៉ះពាល់ 

បដលបណា្ោលមកពីទំហំបបាក់បងញ្ញើសនោសំបដលបានពីមួយបបភព ឬអតិថិជន 

ណាមួយ ការកំណត់សំណ្អតិបរមា និ្អបោបបរមាផនបទពោយសកម្ម អកម្ម 

និ្បំណុល បពមទាំ្ការបបបបបរួលផនអបតាការបបាក់។ អត្បបងោជន៍របស ់

ធនាគារបតរូវបានធានាតាមរយៈការបគប់បគ្នូវរាល់ធាតុសកម្មនានាផនបទពោយ

សកម្ម អកម្ម និ្បំណុលោ៉ោ្បតរឹមបតរូវ និ្បបកបងោយតមា្ោភាព។

សមាជិក

គណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យកបមិតបកុមបបរឹកោសាភិបាល មានតួនាទី 

បត្តាំ្បបធានគណៈកមាមោធិការបទពោយសកម្ម អកម្ម និ្បំណុល ងោយមាន 

អាណត្តិ ៣ឆ្ោំ គិតចាប់ពីងពលបត្តាំ្។ គណៈកមាមោធិការងនះ រួមមាន 

សមាជិកដូចខ្ងបកាម៖

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 ប្រធាន

 ▪ 	ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ	 សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 សមាជិក	

 ▪ ប្រធាននាយិកាប្រតិ្រត្ិពាណិជ្ជកម្ម	និងអភិបាលសាខា	សមាជិក

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិ	ឬនាយកនាយកដ្្នរតនាភិបាល	សមាជិក

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិវិភាគហានិភ័យ	 សមាជិក

 ▪ ចលខាបកុមហ៊ុន	 ចលខាកត់បរា

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំនរឹ្បតរូវបានបបារព្ធងធ្វើង�ើ្ងៅងពលណាមួយសមរមោយ ប៉ុបន្តោ៉ោ្ 

ងហាចណាស់ងធ្វើង�ើ្ ១ដ្ក្ននុ្មួយបខ។ បបធានគណៈកមាមោធិការងនះអាច 

ងរៀបចំឱោយមានការបបជុំបបន្មងទៀត បបសិនងបើចាំបាច់។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020 13  



កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំនរឹ្បតរូវបបារព្ធង�ើ្ងៅងពលណាមួយសមរមោយ ប៉ុបន្តោ៉ោ្ងហាច 

ណាស់ងធ្វើង�ើ្ ១ដ្ក្ននុ្មួយបខ។ បបធានគណៈកមាមោធិការអាចងរៀបចំឱោយ 

មានការបបជុំបបន្មងទៀត បបសិនងបើចាំបាច់។

5. គណៈកមា្្រធិការធនធានមនុស្រស

ចោល្រំណងននការ្រចងកើតគណៈកមា្្ធិការធនធានមនុស្ស៖

• បែើម្បធីានាបានថ្បគាលនបោបាយធនធានមនពុសសេ្តរូវបានអនពុវត្ោ៉ា ង
ខ្ារៃខ់្ួនជាមយួបគាលរៃំណងយនូរអថងវាង និងគពុណតបមលៃររៃស់ធនាគារ។

• ផ្ល់អនពុសាសនប៍លើនីតិវធិីែល់គណៈ្គរៃ់្ គង អំពីបរឿងរា៉ា វថែលពាកព់ន័្ធ
នរឹងកិច្ចការធនធានមនពុសសេណ្មយួ ថែលមនិមានថចងក្ពុងបគាលនបោ
បាយររៃស់ធនាគារ។

• ផ្ល់អនពុសាសនប៍លើនីតិវធិីែល់គណៈ្គរៃ់្ គង អំពីនីតិវធិីរៃពុគ្គលិកចំបពាុះ
រៃញ្ហា ថែលគណៈ្គរៃ់្ គងមនិអាចបធវាើការសប្មចចិត្បានបោយខលៃួនឯង
បៅក្ពុងនាយកោឋា នររៃស់ខលៃួន។

• ការទទួលខពុស្តរូវចំបពាុះរៃញ្ហា ណ្មយួថែលទាកទ់ងនរឹងរៃញ្ហា រៃពុគ្គលិក 
ថែលចាតត់ាងំបោយ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ។

សមាជិក

សមាជិកគណៈកមាមោធិការធនធានមនុសោស គួរបតបបុ្បបយព័ត្នងដើមោបីងជៀស វា្ 

ទំនាស់ផលបបងោជន៍ បដលអាចងធ្វើឱោយប៉ះពាល់ដល់ការវិនិចឆេព័យរបស់ពួកងគ 

ងហើយគួរបតដកខ្លួនងចញពីការសងបមចចិត្តណាមួយ បដលអាចនរឹ្មាន 

ទំនាស់ផលបបងោជន៍ (ងទាះបីជាវាអាចនរឹ្ងកើតមាន ឬងកើតមានជាក់បស្ត្ 

ក៏ងោយ)។ គណៈកមាមោធិការធនធានមនុសោសមានសមាជិកអចិផ្តន្តយ៍បដល

មានសមាសភាពដូចខ្ងបកាម៖

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិធនធានមនុស្ស	 	 ប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	 	 សមាជិក 

 ▪ អនែកសបម្រសបមរួលកិ្ចេការធនធានមនុស្ស	 ចលខាកត់បរា

សមាជិកងផោស្ងទៀត អាចនរឹ្បត្តាំ្ជាតំណា្ក្ននុ្ករណីសមាជិកខ្

ងលើមិនអាចចូលរួមការបបជុំបាន។ ក្ននុ្ករណីបបធានគណៈកមាមោធិការងនះ 

បតរូវបានបត្តាំ្ ងនាះកិច្ចបបជុំបតរូវបានដរឹកនាំងោយសមាជិកណាមា្ោក់ងផោស្

ងទៀត បដលបតរូវបានងបជើសងរើសងោយសមាជិកផនកិច្ចបបជុំ។

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំងនះ នរឹ្បតរូវបានងធ្វើង�ើ្ងៅងពលមួយដ៏សមបសបបដលបានកំណត់។ 

បបធានគណៈកមាមោធិការងនះ  អាចងរៀបចំឱោយមានការបបជុំបបន្មងទៀតបបសិន

ងបើចាំបាច់។

6. គណៈកមា្្រធិការតគប់តគងហនិភ័យតបតិបត្តិការ

គណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យបបតិបត្តិការ បតរូវបានបង្កើតង�ើ្ងដើមោបីធានា 

ដល់ការកំណត់អត្តសញ្ោណ ការបតរួតពិនិតោយ និ្បគប់បគ្រាល់ងហតុការណ៍ 

ហានិភព័យបបតិបត្តិការទាំ្អស់របស់ធនាគារ។ ងគាលបំណ្ផនគណៈកមាមោធិការ 

បគប់បគ្ហានិភព័យបបតិបត្តិការរួមមាន៖

• អនពុវត្ និងរកសារចនាសម្ន័្ធ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការររៃស់ធនាគារ។

• ្តរួតពិនិត្យ និងថកលម្អរាល់បហតពុការណ៍ហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការថែលអាច
 

បធវាើឱ្យរៃ៉ាុះពាល់ែល់ធនាគារធ្ងនធ់្ងរ បែើម្បរីៃបញ្ៀស ឬកាតរ់ៃនថាយឱ្យសថាិត 
ក្ពុងក្មតិទារៃមយួថែលអាចទទួលយកបាន។

3. គណៈកមា្្រធិការឥណទាន

គណៈកមាមោធិការឥណទាន បតរូវបានបង្កើតង�ើ្ងដើមោបីធានានូវការអនុងោម 

តាមអភិបាលកិច្ច និ្ការបគប់បគ្ផលបព័បតរបស់ធនាគារ។ 

ចោល្រំណងននគណៈកមា្្ធិការចនះ៖	

• អនពុមត័បគាលការណ៍ថណនាឥំណទាន ថែលសថាិតប្កាម្ករៃខណ័្ឌ  
អភបិាលកិច្ច និងក្មតិឥណទានថែលបានផ្ល់ជនូនអតិ្ិជន ឬ្ករុម

 
អតិ្ិជន ថែលបានពាកព់ន័្ធនរឹងសិទ្ធអំណ្ចថែលផ្ល់ឱ្យពីគណៈកមា្ម  
ធិការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័។

• ទទួលខពុស្តរូវចំបពាុះការអនពុវត្ន ៍ និងតាមោន្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងហានិភយ័
ឥណទាន និងបគាលនបោបាយទាកទ់ងនរឹងអាជីវកម្មររៃស់ធនាគារទាងំ
មនូល។

• ធានាឱ្យបានការអនពុបលាមតាមកម្មវធិីអភបិាលកិច្ច និង្រៃពន័្ធ្តរួតពិនិត្យ។

សមាជិក

សមាសភាពគណៈកមាមោធិការឥណទានរួមមាន៖

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិឥណទាន	 	 	 ប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	 	 សមាជិក

 ▪ អនុប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	 	 សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ	 	 សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 	 សមាជិក

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិបគ្រ់បគងហានិភ័យ		 	 ចលខាកត់បរា

កិច្ចតបជុំ

ការអនុមព័តអាចងធ្វើង�ើ្ងោយងបបើបបាស់សារងអ�ិចបតរូនិក ងៅងពលមាន 

ករណីចាំបាច់ណាមួយ។ កិច្ចបបជុំនរឹ្បតរូវបបារព្ធង�ើ្ងៅងពលណាមួយ សមរមោយ 

ប៉ុបន្តោ៉ោ្ងហាចណាស់ងធ្វើង�ើ្ ១ ដ្ក្ននុ្មួយបខ។ បបធានគណៈកមាមោធិការ

ឥណទានអាចងរៀបចំឱោយមានការបបជុំបបន្មងទៀត បបសិនងបើចាំបាច់។

4. គណៈកមា្្រធិការសសវាកម្ម និងសោះតរាយបណ្ឹងអតិថិជន

ងគាលបំណ្ផនការបង្កើតឱោយមានគណៈកមាមោធិការងសវាកម្ម និ្ងោះបសាយ 

បណ្រឹ្អតិថិជនងនះង�ើ្ គឺងដើមោបីផ្តល់ពព័ត៌មានដល់សមាជិកពីសារៈសំខន ់

ផនងសវាអតិថិជន និ្ងដើមោបីចូលរួមសបមបសបមរួល  ក៏ដូចជាបង្កើតឱោយមាន 

វបោបធម៌ផនការបងបមើងសវាអតិថិជនល្អសបមាប់ធនាគារទាំ្មូល។ ងលើសពីងនះ 

ងៅងទៀតគណៈកមាមោធិការនរឹ្ងធ្វើការតាមោន បតរួតពិនិតោយ វាយតផម្ និ្ផ្តល ់

ជាអនុសាសន៍ចាំបាច់នានាងៅបគប់ទិដ្ឋភាពទាំ្អស់នូវគំនិត និ្ការយល់ 

ងឃើញរបស់អតិថិជន បពមទាំ្ងធ្វើការងោះបសាយនូវភាពមិនងពញចិត្តរបស់ 

អតិថិជនទាំ្អតិថិជនខ្ក្ននុ្និ្អតិថិជនខ្ងបរៅ។

សមាជិក

 គណៈកមាមោធិការងនះមានសមាជិក ៥រូបដូចខ្ងបកាម៖

 ▪ នាយិកាប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិរាម	 ប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ																																							 អនុប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 សមាជិក				

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិធនធានមនុស្ស	 សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយិកាប្រតិ្រត្ិពាណិជ្ជកម្ម	និងអភិបាលសាខា	សមាជិក

 ▪ នាយកបគ្់របគងទី្្សារ	 សមាជិក

 ▪ ប្រធានផ្នែកនីតិកម្ម	 ចលខាកត់បរា

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202014  



• ទទួលខពុស្តរូវបលើការអនពុវត្ន ៍ និងការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ
 

រមួទាងំបគាលនបោបាយនានាថែលសម្សរៃបៅនរឹងអាជីវកម្ម និង 
យពុទ្ធសាសស្ក្ពុងការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័។

• បធវាើឱ្យ្បាកែថ្ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការអនពុបលាមតាមបគាល 
នបោបាយ្គរៃ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យររៃស់ធនាគារទាងំមនូល។

សមាជិក

សមាសភាពគណៈកមាមោធិការបគប់បគ្ហានិភព័យបបតិបត្តិការ បតរូវដរឹកនាំងោយ 

បបធាននាយកបបតិបត្តិបគប់បគ្ហានិភព័យ និ្មានសមាជិកដូចខ្ងបកាម៖

 ▪ អនុប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	ប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	អនុប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិបគ្រ់បគងហានិភ័យ	 	សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 	សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយិកាប្រតិ្រត្ិពាណិជ្ជកម្ម	និងអភិបាលសាខា	សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ្រច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន	 សមាជិក

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិបគ្រ់បគងហានិភ័យ	 សមាជិក

 ▪ ប្រធានផ្នែកបគ្រ់បគងហានិភ័យប្រតិ្រត្ិការ	 ចលខាកត់បរា

កិច្ចតបជុំ

កិច្ចបបជុំផ្ចូវការងលើការបគប់បគ្ហានិភព័យបបតិបត្តិការ បតរូវងរៀបចំង�ើ្ោ៉ោ្ 

ងហាចណាស់ ១ដ្ក្ននុ្មួយបខ។ បបធានគណៈកមាមោធិការងនះ អាចងរៀបចំឱោយ

មានការបបជុំបបន្មងទៀត បបសិនងបើចាំបាច់។

7. គណៈកមា្្រធិការល្រ្ធកម្ម

បគាលរៃំណងគណៈកមា្ម ធិការលទ្ធកម្ម គឺបែើម្បថីសវាងយល់បលើគពុណតបមលៃបន 
សាច់្ បាកប់ៅ្គរៃក់ារបធវាើលទ្ធកម្ម។ តបមលៃថែល្តរូវបានសប្មចប្ជើសបរ ើស 
តាមរយៈការ្រៃកួត្រៃថជងបោយបរៃើកចំហ បៅបពលថែលអ្កផ្គតផ់្គងណ់្មយួ 
អាចបជឿទពុកចិត្បានថ្ គប្មាងសំបណើ ររៃស់ពួគបគ ្តរូវបានវាយតបមលៃថ្ 
អាចទទួលយកបានមនិមាននយ័ថ្ “តបមលៃទារៃ” ជានិច្ចកាល្តរូវបាន 
ប្ជើសបរ ើសបោយសវា័យ្រៃវត្ិបនាុះបទ បពាលគឺរមួរៃញ្ចនូ លទាងំការពិចារណ្ 
បៅបលើភាពសម្សរៃ និងបគាលរៃំណងតបមលៃបលើទីផសារ ចំណនូ លបលើការ

 
វនិិបោគ ការចំណ្យទាងំអស់ក្ពុងមយួវែ្ជីវតិ ការផ្គតផ់្គងទ់ានប់ពលបវលា

 
ការគាំ្ ទរៃនា្ទ រៃពី់ផ្គតផ់្គងរ់ចួ និងនិរន្រភាព រៃរសិាថា នទំនួលខពុស្តរូវសង្គម 
ភស្ពុតាង បនរៃទពិបសាធនថ៍ែលបានអនពុវត្ពីមពុនការធានាបានននូវ្រៃសិទ្ធភាព
និងការអនពុបលាមបៅតាមចបារៃ។់

សមាជិក

គណៈកមាមោធិការលទ្ធកម្មរួមមានសមាជិកមានដូចខ្ងបកាម៖

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ	 	 ប្រធាន 

 ▪	ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 	 អនុប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 	 សមាជិក 

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិបគ្រ់បគងហានិភ័យ	 	 សមាជិក

 ▪ នាយកបគ្់របគងរដ្ឋបាល	និងលទ្ធកម្ម	 	 សមាជិក	និង		

	 	 	 	 	 ចលខាកត់បរា

កិច្ចប្រជុំ

កិច្ចបបជុំបតរូវបានងរៀបចំតាមងពលងវោសមបសបណាមួយ។ បបធានគណៈ 

កមាមោធិការលទ្ធកម្ម អាចងកាះងៅបបជុំបបន្មបបសិនងបើចាំបាច់។

8. គណៈកមា្្រធិការបសច្ចកវិ្រ្រយាព័ត៌មាន

ងគាលបំណ្ផនគណៈកមាមោធិការបងច្ចកវិទោយាពព័ត៌មាន គឺទទួលខុសបតរូវងលើ 

ការបគប់បគ្ និ្បតរួតពិនិតោយងលើបញ្ោបងច្ចកវិទោយាពព័ត៌មាន ងហោ្ោរចនាសម្ព័ន្ធ 

ងសវាកម្ម ការោក់ដំងណើរការ ការអនុវត្តន៍ ការបគប់បគ្ និ្ការបតរួតពិនិតោយ 

ង�ើ្វិញងៅងគាលនងោបាយ ការអនុវត្តន៍ងគាលនងោបាយបណនាំ 

និ្គងបមា្ផនបងច្ចកវិទោយា ក្ននុ្ងគាលបំណ្ងដើមោបីសងបមចបាននូវបផនការ 

អាជីវកម្ម និ្ការបង្កើតធនធានក្ននុ្ការកាត់បន្យហានិភព័យ។

សមាជិក

គណៈកមាមោធិការងនះរួមមានសមាជិកមានដូចខ្ងបកាម៖

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ្រច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន	 				ប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ	 				អនុប្រធាន

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិបគ្រ់បគងហានិភ័យ	 				សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិប្រតិ្រត្ិការ	 				សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ	 				សមាជិក

 ▪ ប្រធាននាយិកាប្រតិ្រត្ិពាណិជ្ជកម្ម	និងអភិបាលសាខា			សមាជិក

 ▪ នាយកប្រតិ្រត្ិប្រព័ន្ធ្រណ្្ញធនាោរចអឡិ្បតរូនិក				សមាជិក

 ▪ ប្រធានផ្នែក្្គត់្្គង់ប្រព័ន្ធចោល	និង			 				ចលខាកត់បរា	
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CPBank ថតងថតរៃន្ននូវការបរៃ្ជាញា ចិត្ោ៉ា ងមពុតមាកំ្ពុងការកសាង្រៃពន័្ធ 
្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃករៃបោយសពុវតថាិភាព និងឯករាជ្យ ថែលរមួរៃញ្ចនូ ល ការអនពុវត្នថ៍រៃរៃអន្រជាតិ ឱ្យ្សរៃតាមបគាលបៅយពុទ្ធសាសស្ររៃស់ 
ធនាគារ។ ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ររៃស់ធនាគារ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យបោយ

្្ទ ល់ពីគណៈកមា្ម ធិការ្តរួតពិនិត្យហានិភយ័ បន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល បហើយ 
មពុខង្របនុះ្តរូវបាន្គរៃែណ្រៃប់លើ សកម្មភាព្គរៃ់្ គងហានិភយ័ 
ទាងំមនូលររៃស់ធនាគារ។ 

្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ររៃស់ CPBank បផ្ើមបចញពីការកំណត ់
ហានិភយ័ររៃស់ធនាគារ ថែល្តរូវបានបធវាើបឡើងបោយ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល

 និង្សរៃតាមយពុទ្ធសាសស្អាជីវកម្មររៃស់ធនាគារ បោយផសារភ្ារៃជ់ាមយួ 
នរឹងវតថាពុរៃំណងចបាស់លាស់។ ្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងហានិភយ័បនុះ កម៏ានតួនាទី

 ក្ពុងការព្ងរឹងវរៃ្បធមហ៌ានិភយ័ររៃស់ធនាគារផងថែរតាមរយៈ “tone 
from the top” ថែលរៃញ្្កោ់៉ា ងចបាស់ពីហានិភយ័ថែលធនាគារនរឹង 
្តរូវជួរៃ្រៃទុះ។ អា្ស័យបហតពុបនុះហានិភយ័ជាប្ចើនរមួមាន ហានិភយ័ 
ឥណទាន ហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ ហានិភយ័សន្ទនិយភាព និងហានិភយ័

 ទីផសារ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ និងបធវាើការកាតរ់ៃនថាយជា្រៃចា ំ បែើម្បធីានាថ្
 ធនាគារអាចរកសាបានននូវមនូលធនបសែឋាកិច្ច ការ្គរៃ់្ គងបែើមទពុន 

សន្ទនិយភាព និងរៃទរៃ្បញ្ញត្ិបផសេងៗបទៀត។ ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលរៃបងកើត
គណៈកមា្ម ធិការ្តរួតពិនិត្យហានិភយ័បនុះបឡើង បែើម្បី្ តរួតពិនិត្យបលើ

 គណៈកមា្ម ធិការ្គរៃ់្ គងបផសេងបទៀតែនូចជា គណៈកមា្ម ធិការឥណទាន 
គណៈកមា្ម ធិការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ និងគណៈកមា្ម ធិការ

 ្ទព្យសកម្ម អកម្ម និងរៃំណពុ ល ថែលទទួលខពុស្តរូវបលើការផ្ល់អនពុសាសន៍
ការអនពុវត្ន ៍ និងតាមោនពីបគាលនបោបាយ និងែំបណើ រការបន 
ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័។

គណៈកមា្ម ធិការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ មានតួនាទីោកប់ចញននូវបគាល 
នបោបាយ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ ថែល្តរូវបានរៃបងកើតបឡើងបែើម្បកីំណត ់
និងវភិាគអំពីហានិភយ័ថែលធនាគារជួរៃ្រៃទុះ កែ៏នូចជាបែើម្បកីំណត់

 និង្គរៃ់្ គងទំហំហានិភយ័ឱ្យបានសម្សរៃ រមួទាងំការតាមោន 
ហានិភយ័ និងការ្រៃកានខ្់ារៃន់នូវថែនកំណតហ់ានិភយ័។ បគាល 
នបោបាយ និង្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យបឡើងវញិ

 ជា្រៃចា ំ បែើម្បឆីលៃពុុះរៃញ្្ច ំងឱ្យប�ើញពីការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរលក្ខណ្ឌ ទីផសារ និង
 សកម្មភាពររៃស់ធនាគារ។ ធនាគារតាមរយៈការរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្ល 

ស្ងោ់របនការ្គរៃ់្ គង និងនីតិវធិី បែើម្បអីភវិឌ្ឍននូវការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័
្រៃករៃបោយវនិយ័ និង្រៃសិទ្ធភាពថែលនិបោជិកទាងំអស់យល់ោ៉ា ង
ចបាស់ពីតួនាទី និងកាតពវាកិច្ចររៃស់ពួកបគ។

គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម មានតួនាទី្តរួតពិនិត្យការអនពុវត្នក៍ារ្គរៃ់្ គង
បផ្ទក្ពុង និងការអនពុបលាមតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ។ គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម 
្តរូវបធវាើការ្តរួតពិនិត្យជា្រៃចានំនូវមពុខង្រសវនកម្មបផ្ទក្ពុង កែ៏នូចជាថផ្ក 
អនពុបលាមភាព។ សវនកម្មបផ្ទក្ពុង មានតួនាទី្តរួតពិនិត្យជា្រៃចាបំលើ

 ការ្គរៃ់្ គងបផ្ទក្ពុង នីតិវធិី និងថផ្កអនពុបលាមភាព បែើម្បធីានាថ្រាល់
រៃទរៃ្បញ្ញត្ិ្តរូវបានអនពុវត្ឱ្យបានសម្សរៃបៅនរឹងលទ្ធផលថែល្តរូវ 
រាយការណ៍បៅគណៈកមា្ម ធិការសវនកម្មររៃស់ធនាគារ។

ធនាគារបធវាើការ្គរៃ់្ គងការកំណតអ់ត្សញ្្ញ ណ ការវាយតបមលៃ ការកាត ់
រៃនថាយហានិភយ័ធំៗ និងហានិភយ័ថែលកំពពុងបកើតបឡើងតាមរយៈ
ែំបណើ រការអភបិាលកិច្ចបផ្ទក្ពុង ជាមយួនរឹងការប្រៃើ្បាស់ឧរៃករណ៍ 
និងែំបណើ រការការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័។ វធិីសាសស្ក្ពុងការកំណត់

 

អត្សញ្្ញ ណ និងវាយតបមលៃផលរៃ៉ាុះពាល់រៃបងកើតបឡើង បែើម្បធីានាថ្ 
ធនាគារអាចកាតរ់ៃនថាយផលរៃ៉ាុះពាល់ បនហានិភយ័ទាងំបនុះបៅបលើ 
លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាពុ កែ៏នូចជាបគាលបៅយពុទ្ធសាសស្រយៈបពលថវង និង 
បករ ្ិ៍បឈា្ម ុះររៃស់ធនាគារ។ ការវភិាគ និងរៃថ្មរៃ្មរួលបនហានិភយ័ 
ផលរៃ័្ ត ថតងថត្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យបឡើងវញិបោយប្រៃើ្បាស់ការវាយ

 
តបមលៃហានិភយ័តាមថរៃរៃ្រៃបពណី និងការវភិាគបសណ្រយី៉ានូមា៉ា ្ករូបសែឋាកិច្ច
និងបគាលនបោបាយ។ វធិីសាសស្ទាងំពីរបនុះអនពុញ្្ញ តឱ្យធនាគារបមើល 
ប�ើញពីហានិភយ័ថែលជុះឥទ្ធិពលែល់ធនាគារ ថែលជារៃទ់ាកទ់ងបៅ
នរឹងផលរៃ័្ តជាកល់ាក។់

ធនាគារបរៃ្ជាញា រៃន្ព្ងរឹងសមតថាភាព និងការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ជាមយួ 
នរឹងការព្ងរឹងនីតិវធិីហានិភយ័ បគាលនបោបាយហានិភយ័ ឧរៃករណ៍

 ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ ការវភិាគហានិភយ័ និងរបាយការណ៍ហានិភយ័។ 
ទន្ទរឹមនរឹងបនុះ នីតិវធិីបនការគាំ្ ទ និងការ្តរួតពិនិត្យឥណទានររៃស់

 ធនាគារ កែ៏នូចជាបគាលនបោបាយឥណទានក៏្ តរូវបាន្តរួតពិនិត្យបឡើង
វញិោ៉ា ងបទៀងទាត ់ និង្តរូវបានថកលម្អបែើម្បបីធវាើឱ្យមានតពុល្យភាពរវាង
បល្បឿនសាច់្ បាក ់និងការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័រមួជាមយួនរឹងការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរ រៃទរៃ្បញ្ញត្ិបផសេងៗ។ ចំបណុះែរឹងហានិភយ័្តរូវបានរៃង្ហា ញបឡើងតាមរយៈ
ការរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្លបផ្ទក្ពុង។ តាមរយៈការអនពុវត្នឥ៍តឈរៃឈ់រក្ពុងការ
បលើកកម្ស់គពុណភាពផលរៃ័្ ត ធនាគារកន៏នូវថតអាច្គរៃ់្ គងផលរៃ័្ ត
ឥណទានបាន បទាុះរៃីជាផលរៃ័្ តឥណទានមានការបកើនបឡើងខ្ស់ជាង 
ឆ្្មំពុន និង្សរៃបពលថែលទីផសារកម្ពុជាកំពពុងថតជួរៃ្រៃទុះនរឹងការរកី

 រាលោលបនជំងឺកនូវែី១៩ កប៏ោយ។

ការតគប់តគងហនិភ័យឥណទាន

ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាហានិភយ័បនការបាតរ់ៃងហ់ិរញ្ញ វតថាពុររៃស់
 ធនាគារ ក្ពុងករណីថែលអតិ្ិជន ឬភាគីខ្ចី្បាកខ់កខានមនិបានរៃំបពញ
 កាតពវាកិច្ចតាមកិច្ចសនយា។ ស្មារៃប់គាលរៃំណងបនរបាយការណ៍ 

្គរៃ់្ គងហានិភយ័ ធនាគារពិចារណ្ និងរមួរៃញ្ចនូ ល្គរៃធ់ាតពុទាងំអស់
 បនហានិភយ័ឥណទាន - ឧទាហរណ៍ ហានិភយ័កាតពវាកិច្ចរៃពុគ្គល និង 

ហានិភយ័ក្ពុងវស័ិយបផសេងៗ។

CPBank បានរៃបងកើតបគាលនបោបាយឥណទានរៃ្មរុង្រៃយត័្ និង 
្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងពត័ម៌ានែរ៏ រឹងមាសំ្មារៃផ់លិតផលឥណទាន អតិ្ិជន 
និងការអនពុវត្នរ៍ៃបច្ចកបទសវាស់ថវងហានិភយ័ក្មតិខ្ស់។ ្គរៃរ់ៃណ្្ 
ផលិតផលឥណទានររៃស់ធនាគារ ្តរូវបាន្គរៃ់្ គងបោយកម្មវធិីមយួ 
្រៃបភទថែល្តរូវបានរៃបងកើតបឡើងបោយថផ្អកបលើត្មរូវការររៃស់អតិ្ិជន
និង្តរូវបានអនពុមត័បោយគណៈកមា្ម ធិការ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល បហើយ កម្មវធិីទាងំបនុះ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យបឡើងវញិជា្រៃចាសំ្មារៃក់ារអនពុវត្ន៍
និងការកាតរ់ៃនថាយហានិភយ័។ ផលរៃ័្ តឥណទាន្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ 
ជា្រៃចាបំោយថផ្អកបលើរនូរៃមន្បនផលរៃ័្ តខពុសៗគ្ា បែើម្បធីានាថ្ 
្រៃតិរៃត្ិការររៃស់ធនាគារសថាិតបៅក្ពុង្ពំថែនថែលបានកំណត។់ បគាល

 នបោបាយឥណទានទាងំអស់ ្តរូវបានរៃង្ហា ញបៅគណៈកមា្ម ធិការ 
្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលបែើម្បអីនពុមត័។ ធនាគារមានរបាយការណ៍ផលរៃ័្ ត 
្រៃចាបំ្្ង ្រៃចាសំប្ាហ៍ និង្រៃចាថំខបែើម្បបីធវាើការតាមោន និង្តរួត

 
ពិនិត្យ ែនូបច្ុះធនាគារអាចចាតវ់ធិានទានប់ពលបវលា និងអាចកាតរ់ៃនថាយ 
ហានិភយ័ឥណទានបាន។

ធនាគារថតងថតតាមោន និង្តរួតពិនិត្យហានិភយ័បោយថផ្អកបលើផលិត
 ផល អតិ្ិជន និងអាជីវកម្ម -ល-។ ក្ពុងឆ្្២ំ០២០ ធនាគារបាន
 

ការបគ្រ់បគងហនិភ័យ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202016  



ោកែ់ំបណើ រការ្រៃពន័្ធអនពុមត័ឥណទានឆ្រៃរ់ហ័ស ថែលកំពពុងសថាិត 
ក្ពុងការសាកល្បង និង្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងការ្រៃមនូលទិន្នយ័ ថែលរចួរាល់ 
ជាសាថា ពរក្ពុងជួយ�ក្ពុងការស្មរៃស្មរួលហានិភយ័ស្មារៃែ់ំណ្កក់ាល 
នីមយួៗបនវែ្ឥណទាន។ ធនាគារមានបគាលបៅចងក់ាលៃ យជាធនាគារ 
មយួថែលមានលទ្ធភាពគា្ម នថែនកំណត ់ ថែលគាំ្ ទបោយរៃបច្ចកវទិយា 
បែើម្បរីៃបងកើនសមតថាភាពក្ពុងការរៃប្មើអតិ្ិជនឱ្យកានថ់តមានភាពង្យ

 ្សរួលជាមយួនរឹងរៃទពិបសាធនែ៍អ៏សា្ច រ្យ និងគួរជាទីគារៃចិ់ត្។

បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បសែឋាកិច្ចកម្ពុជាទាងំមនូល្តរូវបានរងផលរៃ៉ាុះពាល់
 

បោយបរាគរាតតបាតបនជំងឺកនូវែី១៩។ បោយសារផលរៃ៉ាុះពាល់បនជំងឺ 
កនូវែី១៩ បលើអាជីវកម្មនានា ្តរូវបានបគែរឹងទនូទាងំពិភពបលាកគា្ម ន 
្រៃបទសណ្មយួអាចបជៀសផពុតពីវរិៃត្ិមយួបនុះបឡើយ រមួទាងំរៃណ្្ 
បសែឋាកិច្ចចម្បងៗ និងបែគនូពាណិជ្កម្មជាប្ចើនររៃស់កម្ពុជា។ សថាិតក្ពុង

 សាថា នភាពអនូសរៃនាលៃ យ សាថា នភាពថែលមនិ្បាកែ្រៃជា និងមនិធាលៃ រៃ ់
បកើតមានពីមពុនមក ជាបហតពុបធវាើឱ្យអាជីវកម្មជាប្ចើន្តរូវបានរិៃទទាវា របញ្ឈប់
្រៃតិរៃត្ិការ ជាពិបសសកម្មករជាប្ចើនក៏្ តរូវបានបញ្ឈបព់ីការង្រ។ 
សថាិតក្ពុងកាលៈបទសៈទាងំបនុះ បធវាើឱ្យការរៃញ្្ទិញកានថ់តោ៉ា រៃយ់ពុឺន
ខាលៃ ងំ។ បោយសារការអនពុវត្នវ៍ធិានការជំនួយររៃស់សាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុ 
ប្កាមបគាលការណ៍ថណនារំរៃស់ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា ែនូបច្ុះធនាគារ 
បានតាមោនោ៉ា ងែិតែល់ពីសាថា នភាពររៃស់អ្កខ្ចី ែនូបច្ុះធនាគារអាច
ចាតវ់ធិានការបោុះ្សាយបានទានប់ពលបវលា ជាពិបសស្រៃសិនបរៃើ 
អតិ្ិជនមនិអាចរៃំបពញកាតពវាកិច្ចសងរៃំណពុ លររៃស់ខលៃួនបាន។ ធនាគារ

 បាន្រៃរុង្រៃយត័្ខាលៃ ងំក្ពុងការផ្ល់ននូវរៃទរៃ្បញ្ញត្ិជនូនែល់អតិ្ិជ នជាមយួ 
នរឹងការវភិាគលម្អតិ និងការវាយតបមលៃោ៉ា ងតរឹងរ រឹងបលើសមតថាភាពក្ពុងការ

 សង្បាក។់ បទាុះរៃីជាបយើងបានសបងកតប�ើញពីការបកើនបឡើងបនភាព
មនិ្រៃ្កតីក្ពុងរយៈបពលែំរៃនូងបនការរកីរាលោលជំងឺបនុះក្ី រៃ៉ាពុថន្រៃញ្ហា
បនុះ្តរូវបានកាតរ់ៃនថាយវញិនាបពលែំណ្ចឆ្់្។ំ វធិានការជំនួយថែល 
បានថណនាបំោយរាជរោឋា ភបិាល និងសាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុ ក្ពុងការជួយ�ស្មាល

 រៃន្ទពុកហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់អ្កខ្ចី អាចជួយ�្ទ្ទងស់ាថា នការណ៍បានមយួក្មតិ
 និងជួយ�ែល់អ្កថែលរងប្គាុះឆលៃងផពុតននូវ្គាែលំ៏បាកបនុះ។

បោយសារការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរអាករៃ្បកិរោិររៃស់អតិ្ិជនបៅក្ពុងរៃរោិកាស្្មី
រៃនា្ទ រៃពី់ការរកីរាលោលបនជំងឺកនូវែី១៩ ធនាគារ និងធពុរកិច្ចនានា្តរូវថត
ថកស្មរួលែំបណើ រអាជីវកម្មររៃស់ខលៃួន និងចារៃយ់កគំរនូអាជីវកម្ម្្មីថែល

 ្សរៃបៅនរឹងកាលៈបទសៈបនការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរបនុះ ជាពិបសស្សរៃបពល 
ថែលមានហានិភយ័បកើនបឡើងចំបពាុះបសែឋាកិច្ច។ សថាិតក្ពុងកាលៈបទសៈ 
ទាងំបនុះ ធនាគារបាន្រៃកានយ់កបគាលការណ៍្រៃរុង្រៃយត័្រៃថនថាមបទៀត 
ចំបពាុះការអនពុមត័ឥណទាន្្មី។ ធនាគារបានប្្តបលើការវភិាគថផ្អកបលើ 
ពត័ម៌ានពី្រៃភពបផសេងៗ បែើម្បធីានាបានននូវការវភិាគ និងការ្តរួត 
ពិនិត្យហានិភយ័្រៃករៃបោយ្រៃសិទ្ធភាព។ បទាុះរីៃជាធនាគារបាន 
សបងកតប�ើញថ្ ការបងើរៃបឡើងវញិរៃន្ិចរៃន្ួចបនបសែឋាកិច្ចជាមយួនរឹង

 ការបរៃើកែំបណើ រការជារៃបណ្ើ រៗននូវ្រៃបភទសហ្គាសមយួចំនួនកប៏ោយ
កវ៏ស័ិយអាជីវកម្មមយួចំនួន មនិអាចវលិ្តឡរៃម់ករកភាព្រៃ្កតីវញិ
បានបទ ជាពិបសសអាជីវកម្មថែលពរឹងថផ្អកបៅបលើជនរៃរបទសែនូចជា 
ឧសសាហកម្មបទសចរណ៍ និងរៃែិសណ្ឋា រកិច្ចជាបែើម។

ធនាគារបានអនពុវត្យពុទ្ធសាសស្ជាប្ចើន បែើម្បបីោុះ្សាយសាថា នភាព 
ហានិភយ័ឥណទានបផសេងៗគ្ា។ ការ្តរួតពិនិត្យបមើលបឡើងវញិបលើរចនា

 សម្ន័្ធ្គរៃ់្ គងគពុណភាព្ទព្យសម្បត្ិ តាមរយៈការវភិាគបែើមបហតពុ
បនឧរៃសគ្គឥណទាន ការវភិាគបលើគណនីចាបំាច ់ និងការបសពុើរៃអបងកត

 
ពីភាពមនិ្រៃ្កតីបនតំរៃនជ់ាកល់ាក ់ ថែល្តរូវបានអនពុវត្្រៃចាឆ្ំ្។ំ 
គំនិតផ្ួចបផ្ើមមយួចំនួនបផសេងបទៀត ថែលបានរៃំបពញបគាលរៃំណង
កាតរ់ៃនថាយហានិភយ័ររៃស់ធនាគាររមួមាន ទ្មងហ់ានិភយ័ឥណទាន 
ការថសវាងរកឱកាសសក្ានពុពល និងការថកស្មរួលថផនការកំបណើ ន 

ររៃស់ធនាគារ បោយសារថតហានិភយ័បកើនបឡើងថែលរៃណ្្លមកពី
ការរកីរាលោលបនជំងឺរាតតបាត។ ការថរៃងថចកផលរៃ័្ តបៅក្ពុងគំរនូ 
PD រមួរៃញ្ចនូ លផលរៃ៉ាុះពាល់្្មីពីជំងឺរាតតបាតបនុះ។ បៅបពលធនាគារ 
បានអនពុវត្វធិីសាសស្សកម្ម ចារៃត់ាងំពីការផ្ទពុុះបឡើងបនជំងឺរាតតបាត តាម

 រយៈការអនពុវត្នវ៍ធិានការណ៍បផសេងៗ។ ធនាគារបជឿជាកថ់្ផលរៃ័្ ត 
បានវលិ្តឡរៃម់កភាព្រៃ្កតីវញិ បទាុះរៃីជាបសែឋាកិច្ចទាងំមនូលអាច 
នរឹងចំណ្យបពលមយួឆ្្បំទៀតកប៏ោយ។

ធនាគារបានអនពុវត្ការវាយតបមលៃ បនផលរៃ៉ាុះពាល់ហានិភយ័ទាងំបនុះ 
ថែល្តរូវបានោករ់ៃញ្ចនូ លបៅក្ពុងបតស្បសស្ស បែើម្បវីាយតបមលៃពី

 សមតថាភាពររៃស់ធនាការក្ពុងការ្សរូរៃយក្ពរឹត្ិការណ៍ទាងំបនុះ ្ រៃសិនបរៃើ
វាបកើតបឡើង។ ធនាគារកប៏ាន្តរួតពិនិត្យបឡើងវញិននូវបគាលនបោបាយ

 និងនីតិវធិីទាងំអស់ក្ពុងឆ្្ ំ ២០២០ ទាកទ់ងនរឹងផលិតផលទាងំអស់
 ររៃស់ធនាគារ។ ជាមយួនរឹងត្មរូវការរៃទរៃ្បញ្ញត្ិបនការអនពុវត្ន ៍CIFRS 

ធនាគារបានអនពុវត្គំរនូ IFRS9 ចំបពាុះការចពុុះបខសាយ បែើម្ប ី 
អនពុបលាមតាម និងផ្ួចបផ្ើមគំនិតបែើម្បបីធវាើឱ្យ្រៃបសើរបឡើងរៃថនថាមបទៀត
បៅក្ពុងឆ្្ខំាងមពុខ។

ការប្្តសំខានជ់ារមួបលើការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ និងការ្គរៃ់្ គងមនូល
ធនក្ពុងឆ្្២ំ០២០ ្តរូវបានរកសាទ្មងប់នហានិភយ័ររៃស់ធនាគារឱ្យ 
្សរៃតាមយពុទ្ធសាសស្ហានិភយ័ និងការរៃបងកើនមនូលោឋា នបែើមទពុនបែើម្បី
គាំ្ ទគំនិតផ្ួចបផ្ើមស្មារៃ់្ គរៃ់្ គងយពុទ្ធសាសស្ ររៃស់ធនាគារបោយ 
ប្្តបលើការរៃបងកើន្រៃសិទ្ធភាពតារាងតពុល្យការ។

ការតគប់តគងហនិភ័យតបតិបត្តិការ

ហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ គឺជាហានិភយ័បនការខាតរៃងថ់ែលបកើតបចញ
ពីកងវាុះខាត និងរៃរាជយ័ក្ពុងែំបណើ រការបផ្ទក្ពុង ធនធានមនពុសសេ ្រៃពន័្ធ 
ឬពីកត្ាខាងប្រៅ។ ហានិភយ័បនុះ្តរូវបាន្គរៃ់្ គងតាមរយៈែំបណើ រការ
្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ ការ្តរួតពិនិត្យ និងការបធវាើរបាយការណ៍

 អាជីវកម្មតាមរយៈការ្គរៃ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យថែលផ្ល់បោយគណៈ 
្គរៃ់្ គងជានខ់្ស់។ រមួរៃញ្ចនូ លទាងំហានិភយ័ថផ្កចបារៃ ់ ហានិភយ័ 
្រៃតិរៃត្ិតាម ហានិភយ័គណបនយ្យនិងហានិភយ័បនការបគរៃនលៃំ។

ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ ត្មរូវឱ្យមានការរៃបងកើតរចនាសម្ន័្ធ 
អង្គភាព តួនាទី និងបគាលនបោបាយ្គរៃ់្ គងឱ្យបានចបាស់លាស់។ 
បគាលនបោបាយ និងវធិានការ្តរួតពិនិត្យបផ្ទក្ពុងជាប្ចើនក៏្ តរូវបាន

 ោកឱ់្យអនពុវត្។ ទាងំបនុះរមួរៃញ្ចនូ លការរៃបងកើតគណៈ្រៃតិភនូអាជាញា ធរ ការ 
កំណតក់ារ្តរួតពិនិត្យ្រៃពន័្ធបា៉ា រា៉ា ថម៉្ា ត នីតិវធិី និងឯកសារនានា បែើម្បី

 ធានាឱ្យមានការអនពុបលាមតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ និងចបារៃ។់ កត្ាទាងំអស់ 
បនុះ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យបឡើងវញិជារៃន្រៃនា្ទ រៃ ់ បែើម្បបីោុះ្សាយ

 ហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការថែលបកើតបឡើងពីអាជីវកម្មធនាគារ។ ធនាគារ
 ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការបៅ្គរៃក់្មតិ និង្តរួតពិនិត្យបោយ
 គណៈកមា្ម ធិការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ។ មពុខង្រនីមយួៗ្តរូវ 

បានអនពុវត្បោយ ការវាយតបមលៃការ្តរួតពិនិត្យហានិភយ័បោយខលៃួនឯង 
(RCSA) ថែល្តរូវបានសាកល្បងជា្រៃចាបំោយ្ករុមការង្រហានិភយ័ 
្រៃតិរៃត្ិការ បែើម្បធីានាថ្ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការបាន្តរឹម

 ្តរូវ។ ធនាគារមាន្រៃពន័្ធស្មារៃ់្ រៃមនូលទិន្នយ័ថែលបាតរ់ៃង ់និងមាន 
សនូចនាករហានិភយ័សំខាន់ៗ  (KRIs) ស្មារៃអ់ាជីវកម្មបែើម្បតីាមោន
ហានិភយ័។ កម្មវធិី RCSA កំពពុង្តរូវបានោកែ់ំបណើ រការបៅ្គរៃម់ពុខង្រ 
និងរៃណ្្ញ្រៃតិរៃត្ិការសាខាទាងំអស់ បែើម្បបីលើកកម្ស់ការអនពុវត្ន៍
ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិការ។

បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ ធនាគារបានោកែ់ំបណើ រការគប្មាងនិរន្រភាព 
អាជីវកម្ម (BCP) ជាប្ចើនែង ថែលរមួមានការបធវាើ BCP ក្ពុងកំឡពុងបពល

 បនការរាតតបាតបនជំងឺកនូវែី១៩ ថែលោកប់ចញននូវបគាលការណ៍បធវាើការ 
ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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ពីចមា្ង យ ឬបធវាើការពីផ្ទុះ និងការសាកល្បង BCP ថែលឱ្យបឈា្ម ុះថ្ 
Call Tree។ សកម្មភាពទាងំបនុះ្តរូវបានបធវាើបឡើងបែើម្បធីានាបានននូវ 
្រៃសិទ្ធភាពបនការរៃន្អនពុវត្នក៍ារង្រ្សរៃតាមថផនការ កែ៏នូចជា 
ការប្តៀមខលៃួន បែើម្បទីរៃទ់ល់នរឹងការរខំានណ្មយួថែលអាចបកើតបឡើង
បៅក្ពុងរៃរោិកាសអាជីវកម្មររៃស់ធនាគារ។

ធនាគារបានបរៃើកែំបណើ រការ     BCP         ជាបលើកែំរៃនូងនាថខមនីា ឆ្្២ំ០២០។ 
ធនាគារបានោកែ់ំបណើ រការបៅ្គរៃទី់តាងំទាងំអស់ជាមយួវធិានការណ៍
ជាប្ចើនែនូចជា៖

• ធានាឱ្យបានននូវអនាមយ័ និងវធិានការណ៍រៃ្មរុង្រៃយត័្ជាមពុនែនូចជា
ការវាស់កប្្ ការពាកម់ា៉ា ស់ របាងំមពុខ -ល-

• ការផ្ល់ពត័ម៌ានបៅកានរ់ៃពុគ្គលិកចំបពាុះរៃញ្ហា ជំងឺកនូវែី១៩ អំពីកត្ា 
ថែល្តរូវបធវាើ និងមនិ្តរូវបធវាើក្ពុងបពលមានជំងឺរាតតបាតបនុះ

• ការថរៃងថចកបវនការង្រ និង្ករុមការង្របៅតាមរៃណ្្សាខា រមួទាងំ 
ការបធវាើការពីផ្ទុះ ក្ពុងអំឡពុងថខមនីា ឆ្្២ំ០២១

• ការសាកល្បង Call Tree បៅអំឡពុងថខមនីា ឆ្្២ំ០២១

• ោកឱ់្យអនពុវត្តាមថផនការ BCP និងបធវាើការសាកល្បងថផនការបនុះ
បែើម្បធីានាថ្អាជីវកម្មននូវថតរៃន្្រៃតិរៃត្ិការបៅមពុខ

• ោកក់ាររ រឹតត្បតិបលើការបធវាើែំបណើ រររៃស់រៃពុគ្គលិក និងការអនពុវត្នត៍ាម
 ការថណនារំរៃស់្កសួងសពុខាភបិាលស្មារៃក់ាររ រឹតត្បតិការបធវាើែំបណើ រ

• ការោកប់ចញននូវការបធវាើចត្ាឡីស័កបោយខលៃួនឯងស្មារៃរ់ៃពុគ្គលិក
 និងការត្មរូវឱ្យបធវាើតាមការថណនារំរៃស់្កសួងសពុខាភបិាលបៅបពល

ថែលចាបំាច។់

បលើសពីបនុះបៅបទៀត ធនាគារបានអនពុវត្តាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ និងបសចក្ី
ថណនាទំាងំអស់ររៃស់រាជរោឋា ភបិាល ក្ពុងកំឡពុងបពលបនជំងឺរាតតបាតបនុះ
បែើម្បធីានាបានននូវការអនពុបលាម កែ៏នូចជាការការពាររៃពុគ្គលិក និង 
អតិ្ិជនពីឆលៃងរកីរាលោលបនជំងឺកនូវែី១៩។

ថផ្កនីមយួៗមានឯកសារ (BCP) ស្មារៃភ់ាពអាសន្ណ្មយួ។ 
BCP រមួរៃញ្ចនូ លទាងំនីតិវធិី ថផនការ និងពត័ម៌ានថែលអាចឱ្យអង្គភាព

 អាជីវកម្មបឆលៃើយតរៃបៅនរឹងការរខំាន ការស្ារបឡើងវញិ និងែំបណើ រការ 
មពុខង្របឡើងវញិ។

ការតគប់តគងហនិភ័យសន្ទនីយភាព

ហានិភយ័សន្ទនីយភាព គឺជាហានិភយ័ថែលធនាគារនរឹងជួរៃការលំបាក
ក្ពុងការរៃំបពញកាតពវាកិច្ចពាកព់ន័្ធនរឹងរៃំណពុ លហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់ខលៃួន ថែល

 ្តរូវបានទនូទាតប់ោយការ្រៃគល់សាច់្ បាក ់ឬ្ទព្យសម្បត្ិបផសេងបទៀត។ 
ហានិភយ័សន្ទនីយភាពបកើតបចញ ពីភាពមនិសពុីសង្វា កគ្់ារវាងបពល 
បវលា និងរៃរមិាណលំហនូរសាច់្ បាកថ់ែលជារៃទ់ាកទ់ងនរឹង្រៃតិរៃត្ិការ 
និងការវនិិបោគររៃស់ធនាគារ។

បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បនការរាតតបាតជំងឺកនូវែី១៩ ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា 
បានរៃន្អនពុវត្វធិានការជ្មរុញសន្ទនីយភាព ជាពិបសសការផ្ល់ 
សន្ទនីយភាពជា្បាកប់រៀលតាមរយៈ ្រៃតិរៃត្ិការ LPCO បោយ
បោងតាមសាថា នភាពអ្តារៃ្នូរ្បាកប់រៀល និងសាថា នភាពសន្ទនីយភាព 
ការកាតរ់ៃនថាយអ្តាការ្បាកអ់រៃ្បរៃរមា ០.៥% បន (LPCO) 
ស្មារៃ់្ គរៃក់ាលកំណតទ់ាងំអស់ ការកាតរ់ៃនថាយអ្តាការ្បាក ់ បន
វញិ្្ញ រៃនរៃ័្ ត្បាករ់ៃបញ្ញ ើជា្បាកប់រៀល និងែពុលាលៃ រអាបមរកិក្ពុងក្មតិ
សម្សរៃ ការកាតរ់ៃនថាយទពុនរៃ្មរុងបធៀរៃនរឹង្បាករ់ៃបញ្ញ ើ និង្បាក ់
កម្ចបីៅសមតពុល្យ្រៃចាបំ្្ងបស្មើនរឹង ៧% (្បាពីំរភាគរយ) ជា្បាកប់រៀល 
និងរនូរិៃយរៃណ័្ណ រៃរបទស បហើយបានោកែ់ំបណើ រការរហនូតែល់ចពុងរៃញ្ច រៃ់

បនឆមាសទី១ ឆ្្២ំ០២១ ការពនយាបពលធនាគារ និងសាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុ 
បែើម្បរីកសាបាន ៥០% បនការមនូលធនអភរិកសេ (CCB) និងកាតរ់ៃនថាយបន
អនពុបាត្គរៃែណ្រៃស់ន្ទនីយភាព (LCR) តាមការចាបំាច។់

ធនាគារ្គរៃ់្ គងសន្ទនីយភាព សថាិតប្កាមគណៈកមា្ម ធិការ្ទព្យសកម្ម 
អកម្ម និងរៃំណពុ ល ថែលជាអ្កទទួលខពុស្តរូវក្ពុងការរៃបងកើតបគាល 
នបោបាយសន្ទនីយភាព  កែ៏នូចជាការ្តរួតពិនិត្យសន្ទនីយភាពជា 
្រៃចា។ំ ត្មរូវការ្ទព្យសកម្មអរៃ្បរៃរមា្តរូវបានរៃបងកើតបឡើង បែើម្បធីានា 
ថ្សមាមា្ត្ទព្យសកម្មសន្ទនីយភាព និងរៃំណពុ ល ្តរូវសថាិតបៅ 
ប្កាម ក្មតិអរៃ្បរៃរមាជានិច្ច។ ធនាគារបានបធវាើការតាមោនបលើ 
សាថា នភាពសន្ទនីយភាព ជាមយួនរឹងការ្តរួតពិនិត្យមនូលោឋា នរង្វា ស់ 
ែនូចជា អនពុបាតសាច់្ បាកង់្យរងប្គាុះ (LCR) និងការតាមោនជា 
បរៀងរាល់ប្្ង។ បលើសពីបនុះបៅបទៀត ធនាគារកប៏ាន្តរួតពិនិត្យលំហនូរ 
សាច់្ បាកផ់ងថែរ បែើម្បធីានាបានននូវអតិរៃរមិាបនសាច់្ បាកប់ៅក្ពុង ្រៃតិរៃត្ិការធនាគារ។ ការអនពុវត្នទ៍ាងំបនុះបាននរឹងកំពពុងគាំ្ ទែល់ 
ធនាគារក្ពុងការពយាករណ៍ ការបឆលៃើយតរៃ និង្រៃសិទ្ធភាពក្ពុងបសណ្រយី៉ានូ
ធម្មតា និងបសស្ស បហើយវាកជ៏ួយ�ឱ្យធនាគាររកសាននូវលំនរឹងសន្ទនីយភាព 
ផងថែរ។ ធនាគារបានរៃបងកើតការវភិាគបលើគមាលៃ តកាលកំណតស់្មារៃ ់
ការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ទីផសារបែើម្បធីានាបានននូវការផ្ល់មនូលនិធិជាមយួ
នរឹងកាលកំណតថ់ែល្តរូវការបែើម្បកីាតរ់ៃនថាយគមាលៃ តអរៃ្បរៃរមា។ ធនាគារ 
កប៏ានកំណតម់នូលោឋា ន្គរឹុះមយួចំនួនផងថែរថែលសថាិតប្កាមរបាយការណ៍
ហានិភយ័ បែើម្បឈីានបៅរកការអនពុវត្ន៍្ រៃករៃបោយសពុវតថាិភាពក្ពុងការ

 ្គរៃ់្ គងហានិភយ័បៅែំណ្កក់ាលែំរៃនូង។

ក្ពុងអំឡពុងឆ្្២ំ០២០ ធនាគាររកសាបានននូវសន្ទនីយភាពបានោ៉ា ងល្អ
 

បោយអនពុបលាមតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ។ ធនាគារកប៏ានរៃបងកើតការបរៀរៃច ំ
មនូលនិធិ ជាមយួវទិយាសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុបៅប្រៅ្រៃបទស បែើម្បី្ គរៃ់្ គង

 សន្ទនីយភាពក្ពុងកំឡពុងបពលបនភាពតានតរឹងបនុះ ថែលអាចឱ្យធនាគារ
បធវាើ្រៃតិរៃត្ិការបានរលនូន្សរៃតាមថផនការ។

ការតគប់តគងហនិភ័យ្រីផ្រសារ

ហានិភយ័ទីផសារ គឺជាហានិភយ័ថែលរៃងកឱ្យមានការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរតបមលៃទីផសារ 
ឧទាហរណ៍. អ្តាការ្បាក ់ អ្តារៃ្នូរ្បាករ់ៃរបទស និងតបមលៃភាគហ៊ពុន 
ថែលនរឹងរៃងកឱ្យមានជាផលរៃ៉ាុះពាល់ែល់្បាកច់ំណនូ លររៃស់ធនាគារ ឬ  
តបមលៃបនការកានក់ារៃឧ់រៃករណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ។ បគាលរៃំណងបនការ្គរៃ់្ គង 
ហានិភយ័ទីផសារ គឺបែើម្បី្ គរៃ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យហានិភយ័ទីផសារថែល
រៃង្ហា ញតាមរយៈបា៉ា រា៉ា ថម៉្ា តថែលអាចទទួលយកបាន ្សរៃបពលថែល
ការបធវាើឱ្យ្រៃបសើរ្តឡរៃម់កវញិ។

សរពុរៃជារមួ បសែឋាកិច្ចររៃស់្រៃបទសកម្ពុជាទទួលបានសន្ទពុុះខាលៃ ងំបៅក្ពុង
 ្តីមាសចពុងប្កាយ ជាមយួនរឹងបគាលនបោបាយរនូរិៃយវតថាពុថែល្តរូវបាន
 អនពុមត័បោយធនាគារកណ្្ល និងការរៃន្ធនូររៃនថាយការរ រឹតត្បតិបលើ
 អាជីវកម្មមយួចំនួនែនូចជាសាលាបរៀន បភាជនីយោឋា ន និងការកមសាន្ 

ជាបែើម។ បទាុះជាោ៉ា ងណ្ក្ី ហានិភយ័្តរូវបានបកើតបឡើងជា្្មីបោយ 
សារថតកត្ាបនជំងឺកនូវែី១៩ បានជុះឥទ្ធិពលបៅបលើការបធវាើែំបណើ រ និង

 ការែរឹកជញ្នូ នអន្រជាតិ។ សាថា នភាពបនុះបានជុះឥទ្ធិពលោ៉ា ងធ្ងនធ់្ងរ
 

ែល់បសែឋាកិច្ច្រៃបទសកម្ពុជា បោយសារថត្រៃបទសកម្ពុជាពរឹងថផ្អក
 ោ៉ា ងខាលៃ ងំបលើ្បាកច់ំណនូ លពីរៃរបទស ជាពិបសសការនាបំចញ និង 

បទសចរណ៍។

បទាុះោ៉ា ងណ្ក្ី ក្ពុងអំឡពុងបពលបនបរាគរាតតបាតជំងឺកនូវែី១៩ ធនាគារ
 ជាតិបនកម្ពុជា បានរៃន្រកសាបសថារភាពអ្តារៃ្នូរ្បាក ់បោយការបធវាើអន្រាគមន៍
 បៅក្ពុងទីផសាររៃ្នូរ្បាក ់ និងការបលើកថលងននូវការោកក់្មតិបលើធនាគារ 

និងសាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុស្មារៃក់ារបរៃើករៃង្ហា ញរនូរិៃយរៃណ័្ណ ក្ពុង្សរុក។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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បែើម្បទីរៃទ់ល់នរឹងទីផសារហិរញ្ញ វតថាពុ ថែលង្យនរឹងរៃងកជាបហតពុណ្មយួ
 ធនាគារកំពពុងតាមោនសាថា នភាពបនុះោ៉ា ងែិតែល់ និងបធវាើការវាយតបមលៃ 

ផលរៃ៉ាុះពាល់ បែើម្បធីានាថ្សកម្មភាពថែលមាន្រៃសិទ្ធភាព្តរូវបាន 
បធវាើបឡើងទានប់ពលបវលាបែើម្បបីោុះ្សាយននូវភាពមនិចបាស់លាស់។ 
ធនាគារកប៏ានប្្តការយកចិត្ទពុកោក ់ បលើការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ 
ថែលសថាិតប្កាម ការ្គរៃ់្ គងររៃស់គណៈកមា្ម ធិការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ 
(ROC) និងគណៈកមា្ម ធិការ្ទព្យសកម្ម អកម្ម និងរៃំណពុ ល (ALCO) 
បែើម្បធីានាការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័បានទានប់ពលបវលា និងមាន្រៃសិទ្ធភាព

 
ថែលអាចរកសាបានននូវហានិភយ័សថាិតក្ពុងថែនកំណតជ់ាកល់ាក។់

ការតគប់តគងហនិភ័យបសច្ចកវិ្រ្រយាព័ត៌មាន

ការលនូតលាស់ និងរកីចប្មើនបនរៃបច្ចកវទិយាពត័ម៌ានបាននាមំកននូវការ
ល្ៃ ស់រៃ្នូរោ៉ា ងឆ្រៃរ់ហ័សបលើអាជីវកម្ម និង្រៃតិរៃត្ិការថែលកំពពុង្តរូវ

បានអនពុវត្បៅក្ពុង CPBank។ ការ្គរៃ់្ គងសពុវតថាិភាព និងការកំណត ់
អត្សញ្្ញ ណបនការគំរាមកំថហងបានកាលៃ យជាទិែឋាភាពចាបំាច ់ បនការ 
អនពុវត្នរ៍ៃបច្ចកវទិយា។ ្រៃពន័្ធហិរញ្ញ វតថាពុ និងរៃណ្្ញគាំ្ ទែល់្រៃតិរៃត្ិការ

 អាជីវកម្មមានភាពរកីចប្មើនក្ពុងវសិាលភាពែធ៏ំបធងជាប្ចើនឆ្្ ំ បហើយ
បានផ្ល់ជនូនននូវភាពខពុសគ្ាបនផលិតផល និងបសវាកម្មថែលមាន្រៃពន័្ធ 
្រៃតិរៃត្ិការបៅតាមទីតាងំជាប្ចើន និង្តរូវបានជួយ�ប្ជាមថ្ជងពីអ្ក
ផ្ល់បសវាកម្មបផសេងៗគ្ា។

ធនាគារយល់ចបាស់ពីហានិភយ័ និងបានបរៀរៃចំបគាលការណ៍ថណនាំ
ស្មារៃគ់ប្មាង្គរៃ់្ គងរៃបច្ចកវទិយាពត័ម៌ានែនូចខាងប្កាម៖

ក. ការរៃបងកើតគប្មាង្គរៃ់្ គងហានិភយ័រៃបច្ចកវទិយារ រឹងមាំ

ខ. ការព្ងរឹង្រៃពន័្ធសពុវតថាិភាព ភាពបជឿជាក ់ភាពរ រឹងមា ំនិងការរៃបងកើត 
បឡើងវញិ

គ. ការោកព់្ង្យការបផ្ទៀង ្្ទ ត់្ តរឹម្តរូវបែើម្បកីារពារទិន្នយ័ 
្រៃតិរៃត្ិការ និង្រៃពន័្ធររៃស់អតិ្ិជន

ធនាគារមនិ្តរឹមថតបធវាើការ្គរៃ់្ គង និង្តរួតពិនិត្យហានិភយ័បន
 រៃបច្ចកវទិយារៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្ថ្មទាងំបធវាើការសាកល្បងបលើការប្ជៀត 

ចនូលបែើម្បធីានាបានននូវភាពរ រឹងមាបំនសពុវតថាិភាព្រៃពន័្ធធនាគារ និងចាត់
 

វធិានការោ៉ា ងចបាស់លាស់ បែើម្បរីៃបងកើនសពុវតថាិភាពក្ពុងការរកសា្រៃពន័្ធ 
ឱ្យមានសពុវតថាិភាព។ បយើងមានការ្គរៃ់្ គងទិន្នយ័រៃ្មរុងទពុកស្មារៃ ់
ការពារពត័ម៌ាន កែ៏នូចជាការសបសង្្គ ុះប្គាុះមហន្រាយរៃថនថាមបលើ 
បគហទំពរ័ BCP។ ធនាគារបានែំបណើ រការ្គរៃ់្ គងការប្រៃើ្បាស់ររៃស់ 
អតិ្ិជនបែើម្បធីានាថ្ ការ្គរៃ់្ គងប្រៃើ្បាស់បាន្តរឹម្តរូវបៅក្ពុង

 ធនាគារ។ ធនាគារកម៏ានែំបណើ រការ្គរៃ់្ គងការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរសំបណើ បៅនរឹង
កថនលៃងបែើម្បធីានាថ្រាល់ការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរ ្តរូវបានវាយតបមលៃបាន្គរៃ់្ គាន់
មពុនបពលោកព់្ង្យ។ ធនាគារបានរៃញ្ច រៃក់ារោកព់្ង្យែំបណ្ុះ 
្សាយសពុវតថាិភាពពត័ម៌ាន និងការ្គរៃ់្ គង្ពរឹត្ិការណ៍ (SIEM) ជាមយួ 
មជ្ឈមណ្ឌ លសពុវតថាិភាព្រៃតិរៃត្ិការ ២៤/៧ ថែលបានព្ងរឹងការ្គរៃ់្ គង 
ហានិភយ័រៃបច្ចកវទិយាទាងំមនូលររៃស់ធនាគារ បៅបលើមនូលោឋា នជាកថ់ស្ង 
និងការពារធនាគារពីរៃញ្ហា សពុវតថាិភាពតាមរយៈអពុីនធឺថណត។ ធនាគារ

 កំពពុងឈានែល់ការបធវាើឱ្យ្រៃបសើរបឡើងននូវ្រៃពន័្ធធនាគារស្នូល ថែលនរឹង
 មនិ្តរឹមថតផ្ល់ឱ្យធនាគារននូវែំបណ្ុះ្សាយធនាគារែរ៏ រឹងមាថំែលមាន 

រៃបច្ចកវទិយាខ្ស់រៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្ថ្មទាងំគាំ្ ទែល់ចំណពុ ច្រៃទាក ់
្រៃពន័្ធជាប្ចើន ថែលអាចបជឿទពុកចិត្បានស្មារៃប់ធវាើឱ្យការប្រៃើ្បាស់ 
ររៃស់អតិ្ិជនកានថ់ត្រៃបសើរបឡើង។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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ការប្រតិ្រត្តិតាម
CPBank បានបរៃ្ជាញា ចិត្អនពុវត្ឱ្យបានល្អ្រៃបសើរបៅតាមរៃទោឋា នទីផសារ 
ក្ពុងតំរៃន ់ថែល្រៃករៃបោយគណបនយ្យភាព តមាលៃ ភាព និង្កមសីលធម ៌
ក្ពុងការ្រៃករៃអាជីវកម្មបែើម្បបីលើកកម្ស់ននូវនិរន្រភាព។ អភបិាលកិច្ចល្អ 

 និងការចនូលរមួចំថណកទទួលខពុស្តរូវបៅក្ពុងសង្គម ជាថផ្កបៅក្ពុងការ
 

រៃបងកើតបានននូវទីផសារស្ងោ់រ។ ចំណពុ ចស្នូលបនកិច្ច្រៃរឹងថ្រៃងទាងំបនុះ
 គឺសំបៅែល់សពុច្ចរតិភាព និងហានិភយ័បករ ្ិ៍បឈា្ម ុះររៃស់ធនាគារថែល 

្តរូវ្រៃឈមបៅក្ពុងសកម្មភាពអាជីវកម្មររៃស់ខលៃួន។

បែើម្បី្ គរៃ់្ គងននូវរៃញ្ហា ទាងំបនុះ ធនាគារបានរៃបងកើតននូវមពុខង្រ្រៃតិរៃត្ិ 
តាមឯករាជ្យមយួ។ ធនាគារបានរៃបងកើតបគាលការណ៍្រៃតិរៃត្ិតាមក្ពុង 
បគាលរៃំណងបែើម្បរីៃង្ហា ញជនូនអំពីការកំណតន់នូវតួនាទី និងភារកិច្ច

 ្ពមទាងំការទទួលខពុស្តរូវររៃស់មពុខង្រ្រៃតិរៃត្ិតាមចំបពាុះការ្គរៃ់្ គង
ហានិភយ័្រៃតិរៃត្ិតាមររៃស់ធនាគារ។ បគាលការណ៍បនុះ ្តរូវបានបធវាើ 
រៃច្ចពុរៃ្បន្កម្មថែលអនពុមត័បោយ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល និងបានចនូលជាធរ

 មានបៅប្្ងទី០៣ ថខធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។ បគាលការណ៍បនុះ ្តរូវពិនិត្យបឡើង
 វញិោ៉ា ងបហាចណ្ស់បរៀងរាល់មយួឆ្្មំ្ង ឬតាមការចាបំាច ់បែើម្បបីឆលៃើយ 

តរៃបៅនរឹងឧត្មភាពទីផសារ និងការអនពុវត្នែ៍ល៏្អរៃំផពុត្សរៃតាមរៃររិៃទ
អាជីវកម្មររៃស់ធនាគារ ការវវិឌ្ឍនប៍នចបារៃ ់និងរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ។ ការអនពុវត្ន ៍
មពុខង្រ្រៃតិរៃត្ិតាមមានែនូចខាងប្កាម៖

ក. ការតបឆាំងការសមា្្រតតបាក់ និងហិរញ្ញប្របទានសភរវកម្ម (AMT/CFT)

CPBank បានបរៃ្ជាញា ោ៉ា ងមពុតមាកំ្ពុងការ្រៃឆ្ងំការសមា្អ តសាច់្ បាក ់
និងហិរញ្ញរៃ្បទានបភរវកម្ម។ ធនាគារបានរៃបងកើតននូវបគាលការណ៍ និង 
នីតិវធិីស្ីពីការ្រៃឆ្ងំការសមា្អ តសាច់្ បាក ់ និងហិរញ្ញរៃ្បទានបភរវកម្ម 
បោយអនពុបលាមបៅតាមចបារៃ ់ និង្រៃកាស ស្ីពីការ្រៃឆ្ងំការសមា្អ ត 
សាច់្ បាក ់ និងហិរញ្ញរៃ្បទានបភរវកម្ម។ ្គរៃរ់ៃពុគ្គលិកទាងំអស់ថែល 
ពាកព់ន័្ធ្តរូវបានរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្ល បែើម្បអីនពុវត្ឱ្យបានខ្ារៃខ់្ួនននូវបគាល

 ការណ៍ និងនីតិវធិីបនុះ។

ខ. ការតបតិបត្តិតាមច្របាប់ និងលិខិតប្រោ្្រនគតិយុត្តិ

CPBank បាន្រៃកានខ្់ារៃោ់៉ា ងបពញបលញបៅនរឹងការបគារពតាមចបារៃ់
និងរៃទរៃ្បញ្ញត្ិថែលពាកព់ន័្ធ។  ធនាគារបានរៃបងកើតរៃញី្្តរួតពិនិត្យ
ការ្រៃតិរៃត្ិតាម  បែើម្បវីាយតបមលៃបលើការអនពុវត្នរ៍រៃស់ធនាគារ។

 
នាយកោឋា ន្រៃតិរៃរៃត្ិតាម  និង្រៃតិរៃត្ិតាម គឺជាអ្កស្មរៃស្មរួល 

 និង្តរួតពិនិត្យបលើការអនពុវត្នរ៍រៃស់ធនាគារទាងំមនូលក្ពុងការអនពុបលាម

តាមចបារៃ ់និងរៃទរៃ្បញ្ញត្ិបផសេងៗ។

គ. និសវ្រនកម្ម

ធនាគារបានបរៃ្ជាញា ចិត្ក្ពុងការថ្រកសា និងសប្មចឱ្យបានននូវរៃទោឋា ន 
ខ្ស់រៃំផពុតក្ពុងការបរៃើកចំហបៅបលើការរៃបញ្ចញមតិសពុច្ចរតិភាព និង

 គណបនយ្យភាព។ ភាគីពាកព់ន័្ធ ឬរៃពុគ្គលិកបៅ្គរៃក់្មតិទាងំអស់្តរូវ 
បានអនពុញ្្ញ តឱ្យចនូលរមួអនពុវត្បោយភាពបសា្ម ុះ្តងម់និលំបអៀង និង 
សពុច្ចរតិភាព្រៃករៃបោយ្រៃសិទ្ធភាព។ ការអនពុវត្នប៍នុះ្តរូវបានព្ងរឹង 
បៅក្ពុងធនាគារទាងំមនូល បោយបលើកទរឹកចិត្រៃពុគ្គលិកធនាគារឱ្យ

 រាយការណ៍ពីរៃញ្ហា សំខាន់ៗ បោយគា្ម នការរារាងំែនូចជា៖
• ការរបំលាភបលើចបារៃ ់ឬរៃទរៃ្បញ្ញត្ិបផសេងៗថែលពាកព់ន័្ធ
• ការអនពុវត្នម៍និ្តរឹម្តរូវ កំហពុសឆ្គង ឬការបគរៃនលៃំថែលទាកទ់ង 

បៅនរឹងការ្តរួតពិនិត្យបផ្ទក្ពុង គណបនយ្យ សវនកម្ម និងរៃញ្ហា  
ហិរញ្ញ វតថាពុបផសេងៗ

• ប្គាុះថ្្កស់ពុខភាព និងសពុវតថាិភាពររៃស់រៃពុគ្គលិក

• ការរបំលាភបលើចបារៃប់នការអនពុវត្នក៍ារង្របៅក្ពុងធនាគារ

• ការរៃិទបាងំបោយបចតនាននូវចំណពុ ចណ្មយួថែលបានបរៀរៃរារៃ ់
ខាងបលើ

• ការ្រៃ្ពរឹត្ិរៃទបល្មើស្ពហ្មទណ្ឌ  ឬរែឋារៃ្បបវណី និងការផ្ល់យពុត្ិធម ៌
មនិបាន្តរឹម្តរូវ

• ទំនាស់ផល្រៃបោជន៍

• ការខនូចខាតថែលរៃ៉ាុះពាល់ែល់រៃរសិាថា ន

• ការ្រៃ្ពរឹត្ិមនិ្តរឹម្តរូវ ឬឥរោិរៃទថែលគា្ម ន្កមសីលធមថ៌ែល
អាចជាផលរៃ៉ាុះពាល់ែល់បគាលការណ៍រររៃស់ធនាគារ

ឃ. ការសោះតរាយបណ្ឹងអតិថិជន

ធនាគារបានបរៃ្ជាញា ចិត្ោ៉ា ងមពុតមា ំ ក្ពុងការផ្ល់ជនូនននូវបសវាកម្មែល៏្អ
រៃំផពុតជនូនែល់អតិ្ិជន។ ធនាគារបានរៃបងកើតននូវបគាលនបោបាយ 
ការបោុះ្សាយរៃណ្រឹ ងអតិ្ិជន បែើម្បផី្ល់ជនូនននូវការបោុះ្សាយ 
រៃណ្រឹ ងអតិ្ិជន្រៃករៃបោយយពុត្ិធម ៌ ្រៃសិទ្ធភាព និងមានគពុណភាព

 ឱ្យអនពុបលាមបៅតាម្រៃកាសបលខ ធ-៧០១៧-២៩៩ ្រៃ.ក ចពុុះប្្ង 
ទី២៧ ថខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៧ ស្ីពីការបោុះ្សាយរៃណ្រឹ ងអតិ្ិជន

 ររៃស់្គរឹុះសាថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុ ររៃស់ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា។ 
បគាលនបោបាយបនុះ គឺោកឱ់្យប្រៃើ្បាស់ោ៉ា ងទនូលំទនូលាយបៅក្ពុង
ធនាគារទាងំមនូល ថែលទាកទ់ងបៅនរឹងផលិតផល បសវាកម្ម រៃពុគ្គលិក 
និងការបោុះ្សាយរៃណ្រឹ ង។

ង. ការតបតិបត្តិតាមអនុសោមភាពពន្ធចំសពាះគណនីសតរៅតបស្រសរបស ់
បុគ្គលអាសមរិក    (FATCA)

CPBank កប៏ាន អនពុវត្ផងថែរននូវកម្មវធិី FATCA។ រៃច្ចពុរៃ្បន្បនុះ FATCA
្តរូវបាន កាលៃ យជាចបារៃប់ៅក្ពុង្សរុក បោយសារថតរាជរោឋា ភបិាលកម្ពុជា 
បានចពុុះហតថាបលខាបលើកិច្ច្ពមប្ពៀងអន្ររោឋា ភបិាលតាមគំរនូ IB (IGAIB) 
ជាមយួរោឋា ភបិាលសហរែឋាអាបមរកិបៅប្្ងទី២៤ ថខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៥។ 
ែនូបច្ុះសថាិតប្កាមកិច្ច្ពមប្ពៀង IGA បនុះ មាននយ័ថ្ រាជរោឋា ភបិាល 
និងសាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុ ្តរូវមានកាតពវាកិច្ចអនពុវត្បៅតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ

 ររៃស់ FATCA។ ការរាយការណ៍ចំបពាុះគណនីជនជាតិអាបមរកិជាមយួ 
សាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុ និងធនាគារ គឺសថាិតប្កាមយពុត្ាធិការបនកម្ពុជាថែល

 ត្មរូវឱ្យបផញាើរបាយការណ៍បៅអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ ថែលសថាិតប្កាម
ការ្គរៃ់្ គងររៃស់្កសួងបសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថាពុ។ ែនូចបនុះបែើម្បអីនពុវត្

 តាមចបារៃអ់នពុបលាមភាពពន្ធ ចំបពាុះគណនីប្រៅ្រៃបទសររៃស់រៃពុគ្គល 
អាបមរកិ ធនាគារបានោកប់ចញបគាលការណ៍ថណនាថំែលបានបធវាើ 
រៃច្ចពុរៃ្បន្ភាពែនូចខាងប្កាម៖

• បសចក្ីសប្មចបលខ ធរៃក  0២៣០-០៥-២០ ចពុុះប្្ងទី២៨  
ថខឧសភា ឆ្្២ំ០២០ ស្ីពីការោកឱ់្យប្រៃើ្បាស់ននូវបគាលការណ៍ 
្រៃតិរៃត្សិ្ីពីអនពុបលាមភាពពន្ធ ចំបពាុះគណនីប្រៅ្រៃបទសររៃស់ 
រៃពុគ្គលអាបមរកិ (FATCA)។

• រៃថនថាមពីបលើបនុះបៅបទៀត ធនាគារបានរៃបងកើតឱ្យមានននូវគណៈ 
កមា្ម ធិការស្មារៃ ់ FATCA បនុះថែលមានសមាសភាពពីគណៈ 
្គរៃ់្ គងជានខ់្ស់ររៃស់ធនាគារ ថែលជាអ្ករៃបងកើត្រៃពន័្ធ 
របាយការណ៍ FATCA បនុះបឡើង។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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សមិទ្ធ េលស�នា នាចបា ន
រមួរៃញ្ចនូ លជាមយួ្គរឹុះសាថា ន		ហ្វូណន មីបក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសុី

ថែលជារៃពុ្តសម្ន័្ធររៃស់ធនាគារ

245

416

370

577

515

783

667

824

692

1.06

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

• 2015-2017: ស្ងោ់រគណបនយ្យអន្រជាតិ បនកម្ពុជា
• 2018-2020: ស្ងោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាពុអន្រជាតិ បនកម្ពុជា

37

8

53

8.5

72

17

88

20

96

11

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

បបាក់ចំណ�លសរុ្រ
$96 �ន

បបាក់ចំផណញសរុ្រ
$11 �ន

សមតុលនាយឥណ�ន
$692 �ន

បទពនាយសកម្មសរុ្រ
$1.06 �ន់�ន
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្រៃបទសកម្ពុជា គឺជា្រៃបទសមយួថែលមានកំបណើ នបសែឋាកិច្ចរកី
ចប្មើនរៃំផពុតបៅក្ពុងតំរៃនអ់ាសពុីអាបគ្យ ៍ ថែលជាមធ្យមមាន
កំបណើ ន្រៃចាឆ្ំ្រំហនូតែល់ ៧% ក្ពុងរយៈបពលរៃ៉ាពុនា្ម នឆ្្ចំពុង
ប្កាយបនុះ។ រយៈបពល ២០ឆ្្កំនលៃងមកបនុះ ្រៃបទសកម្ពុជា
មានភាពរកីចប្មើនោ៉ា ងខាលៃ ងំ ក្ពុងការកាតរ់ៃនថាយភាព្កី្កររៃស់ 
្រៃជាជន និងការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនពុសសេបោយមានការចនូល
រមួចំថណកោ៉ា ងខាលៃ ងំ ពីវស័ិយកសិកម្ម បរាងច្កកាតប់ែរ 
និងបទសចរណ៍។ ្រៃបទសកម្ពុជាជា្រៃបទសថែលមានចំណនូ ល
មធ្យមក្មតិទារៃក្ពុងឆ្្២ំ០១៥ និងមានបគាលរៃំណងបគច
បចញពីជំងឺកនូវែី-១៩ និងថ្រៃកាលៃ យ្រៃបទសបនុះជា្រៃបទសថែល
មាន្បាកច់ំណនូ លមធ្យមក្មតិខ្ស់បៅឆ្្២ំ០៣០ នាបពលខាង
មពុខបនុះ។ បែើម្បសីប្មចបានននូវសមទិ្ធផលថែលរពំរឹងទពុកបនុះ 
្រៃបទសកម្ពុជាបាននរឹងកំពពុងបធវាើពិពិធកម្មររៃស់ខលៃួន បលើវស័ិយ
ផលិតកម្មកាតប់ែរ និងវាយនភណ័្ឌ ជាមយួនរឹងការព្ងីកកំបណើ ន
បនការនាបំចញក្ពុងតបមលៃខ្ស់។

បយើងបានសបងកតប�ើញពីភាពរកីចប្មើន គួរឱ្យកតស់មា្គ ល់ក្ពុង
រយៈបពល ២០ឆ្្កំនលៃងមកបនុះបៅក្ពុងរាជធានីភ្បំពញ កែ៏នូច
ជាបៅតាមរៃណ្្បខត្ទនូទាងំ្រៃបទស។ កំបណើ ន្រៃជាជនបៅ
ក្ពុងរាជធានីភ្បំពញបានបកើនបឡើងបស្ទើរថតបទវាែង ក្ពុងកំឡពុង
បពលបនុះ។ បោងតាមតាមការពយាករណ៍ ្រៃជាជនក្ពុងរាជធានី
ភ្បំពញសពវាប្្ងមានចំនួន ២លាននាក ់ បហើយករ៏ពំរឹងថ្នរឹងមាន 

ការបកើនបឡើងរហនូតែល់ ៣លាននាក ់  បៅក្ពុងឆ្្២ំ០៣០។ 
បសែឋាកិច្ច្រៃបទសកម្ពុជាបានរកសាកំបណើ នែរ៏ រឹងមា ំ ជាមយួនរឹង
អតិផរណ្ទារៃនិងអាច្គរៃ់្ គងបាន ថែលជាឱកាសែអំ៏បណ្យ
ផលស្មារៃវ់ស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុ ក្ពុងការរៃន្្រៃតិរៃត្ិការររៃស់ខលៃួន
្រៃករៃបោយចីរភាព។ ការរៃន្ស្មរៃខលៃួនតាមរៃបច្ចកវទិយា្្មីៗ 
បែើម្បបីឆ្្ុះបៅរកភាពទំបនើរៃកម្មក្ពុងឧសសាហកម្មហិរញ្ញ វតថាពុកំពពុង
បែើរតួនាទីោ៉ា ងសំខានប់ៅបលើវស័ិយបនុះ ថែលផ្ល់លទ្ធភាពជនូន 
្រៃជាពលរែឋាឱ្យទទួលបានបៅបសវាហិរញ្ញ វតថាពុល្អ្រៃបសើរ បទាុះរីៃជា 
ពួកគាតស់ថាិតបៅទីជនរៃទកប៏ោយ។

បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បយើងបានជួរៃ្រៃទុះនរឹងវរិៃត្ិបនការរកីរាលោល
បនជំងឺកនូវែី-១៩ ថែលជុះឥទ្ធិពលែល់ការរស់បៅ និងជីវភាព
ររៃស់្រៃជាជនបៅ្គរៃទី់កថនលៃង។ ឆ្្បំនុះផងថែរ បសែឋាកិច្ចររៃស់
្រៃបទសកម្ពុជាមានផលរៃ៉ាុះពាល់គួរឱ្យកតស់មា្គ ល់។

បយើងបានឆលៃងកាតរ់ៃញ្ហា ្រៃឈម និងភាពមនិ្រៃ្កតីបផសេងៗជា
ប្ចើនក្ពុងកំឡពុងបពលែលំ៏បាកមយួបនុះ រៃ៉ាពុថន្បោយឆន្ទៈែប៏មាុះ 
មពុតបន្ករុមការង្រទាងំអស់ បយើងកអ៏ាចឆលៃងផពុត្គាែលំ៏បាក 
មយួបនុះបានបោយបជាគជយ័។

ជំងឺរាតតបាតជាសកលមយួបនុះ មនិ្តរឹមថតរៃបងកើតភាពមនិ្រៃ្កតី
បកើតបឡើងរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្កប៏ានផ្ល់ឱ្យបយើងននូវឱកាសក្ពុង
ការគិតគនូរពីកត្ាបផសេងៗបទៀត ជាពិបសសថផ្ក្រៃតិរៃត្ិការជួរមពុខ 

�នាចក្ត ី�� នាងកា រណ៍រ្រស់បនា � នកនា ុមបនា ឹកនាសា ភិបា ល

“បគាលជំហរែរ៏ រឹងមា ំនិង
យពុទ្ធសាសស្ែឆ៏្លៃ តបវក្ពុង

ការជំរពុញឱ្យធនាគារ
សប្មចបានភាពបជាគជយ័ 
និងរកសាលំនរឹងបានោ៉ា ងល្អ 
បទាុះរៃីសថាិតក្ពុងសាថា នភាពបន

ជំងឺកនូវែី-១៩”
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អ្ន កឧក��្របណ� ិត ពុង � វ�្រ
្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល

ថែលបយើងរពំរឹងថ្អតិ្ិជននរឹងទទួលបានននូវរៃទពិបសាធនប៍នុះ
ោ៉ា ងបពញបលញ បហើយកនូវែី១៩ កំពពុងជំរពុញឱ្យមនពុសសេ្គរៃ់
រនូរៃកាតរ់ៃនថាយននូវការរៃ៉ាុះពាល់បោយ ្្ទ ល់ ថែលជាបហតពុអាចបធវាើ
ឱ្យបសែឋាកិច្ចជួរៃននូវប្គាុះហានិភយ័។ បយើងទាងំអស់គ្ាបានែរឹង
បហើយថ្រៃបច្ចកវទិយាឌីជី្ល មនិ្តរឹមថតជាជប្មើសែ៏្ រៃបសើរ
រៃំផពុតរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្វាកជ៏ាការពិតថែលវាជាត្មរូវការស្មារៃ់
មនពុសសេ្គរៃគ្់ា។ ទន្ទរឹមនរឹងបនុះ ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរគពុណោ៉ា ង
្ជាលប្ជែល់ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា ថែលបានប្្តសំខាន់
បលើការជំរពុញរៃបច្ចកវទិយាឌីជី្ល ក្ពុងវស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុបៅកម្ពុជា
តាមរយៈគំនិតផ្ួចបផ្ើមបផសេងៗគ្ាែនូចជា៖ ការោកប់ចញននូវ 
្រៃពន័្ធបាគង ្រៃពន័្ធបផ្ទរ្បាកឆ់លៃងធនាគារ Retail Pay,
Koica និង្រៃតិរៃត្ិការឆលៃងធនាគារ CSS ជាបែើមថែលមនិ
្តរឹមថតបធវាើឱ្យការប្រៃើ្បាស់បសវាធនាគារររៃស់អតិ្ិជន មានភាព
ង្យ្សរួលរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្ថ្មទាងំបធវាើឱ្យការបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការ 
មយួចំនួនមានភាពកានថ់ត្រៃបសើរបឡើង។

បទាុះរៃីជាមានគំនិតផ្ួចបផ្ើមបផសេងៗ ពីរាជរោឋា ភបិាលតាមរយៈ
ការោកប់ចញននូវកញ្ចរៃ់្ វកិា បែើម្បជីំរពុញែល់បសែឋាកិច្ចកប៏ោយ 
កប៏សែឋាកិច្ចកម្ពុជាបានធាលៃ កច់ពុុះគួរឱ្យកតស់មា្គ ល់ បោយខិតជិត
ចំណពុ ចសនូន្យបៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០។ ការ្រៃថជងគ្ាថផ្កភនូមសិាសស្
នបោបាយរវាង្រៃបទសចិន និងសហរែឋាអាបមរកិកក៏ានថ់តខាលៃ ងំ 
បឡើងៗ ថែលកានថ់តរៃថនថាមការរៃ៉ាុះពាល់ែល់បសែឋាកិច្ចររៃស់
្រៃបទសកម្ពុជា។ បែើម្បី្ រៃឆ្ងំនរឹងសាថា នភាពមយួបនុះ CPBank 
បានរៃង្ហា ញននូវភាពខាលៃ ងំមយួចំនួនររៃស់ខលៃួន ជាមយួនរឹងគំនិត 
ផ្ួចបផ្ើមររៃស់ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា ក្ពុងការជំរពុញបសែឋាកិច្ច 
CPBank បានរកសាតារាងតពុល្យភាពបន្ទព្យសកម្មររៃស់ខលៃួនសរពុរៃ
ជាង ១,០០០,០០០,០០០ែពុលាលៃ រអាបមរកិ និងការស្មរៃខលៃួន
ោ៉ា ងរហ័ស បទាុះរៃីជាសាថា នការមានភាព្ចរៃនូក្ចរៃល់ក្ពុង
ទីផសារកប៏ោយ។ ជាពិបសសបៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បយើងសប្មច
បានននូវទំហំឥណទានបកើនបឡើង ៤% និង្បាកច់ំបណញសពុទ្ធ
៨.៥លានែពុលាលៃ រអាបមរកិ បទាុះរៃីជាមានការរខំានែល់បសែឋាកិច្ច
ថែលរៃណ្្លមកពីការរាតតបាតបនជំងឺកនូវែី-១៩ បនុះកប៏ោយ។

ខញាពុ ំថតងថតបជឿជាកថ់្ការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរ គឺជានិរន្រភាពបៅក្ពុងជីវតិ និង
អាជីវកម្ម។ ការបធវាើសមាហរណកម្ម គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់
ណ្ស់ជាមយួនរឹងចក្ពុវស័ិយនាបពលអនាគត ថែលខញាពុ ំបជឿថ្ជា
សមាសធាតពុែសំ៏ខានប់នាុះ នរឹងជួយ�ែល់រៃបងកើតគពុណតបមលៃ និង 
និរន្រភាពជនូនភាគទពុនិក និងថផ្កពាកព់ន័្ធទាងំអស់។ កត្ាថែល
ផ្ល់ឱ្យខញាពុ ំននូវទំនពុកចិត្ថ្ បយើងនរឹងទទួលបានបជាគជយ័យនូរអថងវាង
បនុះ គឺបកើតបចញពីសមទិ្ធផលថែលសប្មចបានបៅក្ពុងប្្ងបនុះ 
ថែលរមួមាន្ទព្យសកម្មសរពុរៃជាង ១ពានែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិ ជាមយួ
នរឹងបែើមទពុនែ៏្ គរៃ់្ គានស់្មារៃថ់ផនការនាបពលអនាគត។

ក្ពុងកំឡពុងឆ្្ ំ ២០២០ CPBank បានរកីចប្មើនគួរឱ្យកត់
សមា្គ ល់ជាមយួសមទិ្ធផលធំៗ និងសំខាន់ៗ រមួមានការព្ងីក
រៃណ្្ញ្រៃតិរៃត្ិសាខាចំនួន ៥៨ទីតាងំទនូទាងំ្រៃបទស ការ
ែំបឡើងមា៉ា សពុីនបអធីអរឹម ចំនួន ៧០ប្គឿង បៅ្គរៃស់ាខា និង
តំរៃនស់ក្ានពុពល ការោកឲ់្យប្រៃើ្បាស់មា៉ា សពុីនោក់្ បាកច់ំនួន
២ ប្គឿង និងបសវាកម្មធនាគារបផសេងៗជាប្ចើនបទៀត។ បៅក្ពុង
ឆ្្២ំ០២០ បនុះផងថែរ ្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ ហវានូណន ថែល
ជារៃពុ្តសម្ន័្ធររៃស់ធនាគារកស៏ប្មចបានននូវ្បាកច់ំបណញ
ជាមយួនរឹងកំបណើ នបនផលរៃ័្ តគួរជាទីគារៃ់្ រៃបសើរ។

សមទិ្ធិផលជាប្ចើន្តរូវបានោកឱ់្យែំបណើ រការតាមរយៈ្រៃពន័្ធ
ទំបនើរៃកម្ម ថែលរមួរៃញ្ចនូ លបសវាអតិ្ិជនតាមអនឡាញការបធវាើ
្រៃតិរៃត្ិការតាមរយៈបសវាធនាគារចល័តក្ពុងទនូរស័ព្ទ និងរៃណ្្ញ
រៃប្មើបសវាកម្មជាប្ចើនបផសេងបទៀត។ ធនាគារបានែរឹងោ៉ា ងចបាស់
ពីភាពចាបំាច ់និងសក្ានពុពលបនបសវាធនាគារឌីជី្លក្ពុងទីផសារ
ច្មរុុះ បែើម្បភ្ីារៃរ់ៃណ្្ញជាមយួថផ្កពាកព់ន័្ធខាងក្ពុង និងប្រៅ
ធនាគារ។ បោយបហតពុបនុះ បយើងអាចព្ងីកវសិាលភាពបសវា 
ហិរញ្ញ វតថាពុបៅទនូទាងំ្រៃបទស។ ជាមយួនរឹងភាពទំនួលខពុស្តរូវ និង 
ភាពឆ្លៃ តបវបន្ករុមការង្រររៃស់ធនាគារ រមួទាងំទទួលបានការ 
គាំ្ ទ និងផ្ល់ទំនពុកចិត្ពីភាគទពុនិក និងអតិ្ិជនររៃស់បយើង 
បយើងមានភាពបជឿជាកថ់្នរឹងបងើរៃបចញពីរៃញ្ហា មយួបនុះបាន។

ការរៃន្ប្្តបលើគពុណភាពបសវាកម្មជនូនអតិ្ិជន ជាកត្ានាឱំ្យ
បសវាធនាគារកានថ់តមានភាពង្យ្សរួល សាមញ្ញ  និងសវា័យ្រៃវត្ិ។
នាថខសីហា ឆ្្២ំ០២០ បយើងបានចារៃប់ផ្ើមសាកល្បងននូវ
្រៃពន័្ធអនពុមត័ឥណទានបោយសវា័យ្រៃវត្ិ បែើម្បជីួយ�ស្មរួលែល់
ការផ្ល់ឥណទានជនូនអតិ្ិជនឱ្យមានភាពង្យ្សរួល និងឆ្រៃ់
រហ័សរៃំផពុត។ បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បយើងបានបធវាើឲ្យ្រៃតិរៃត្ិការ
មានភាពង្យ្សរួល សាមញ្ញ  ថតសពុវតថាិភាពជាងមពុន និងប្្ត
សំខានប់លើត្មរូវការររៃស់អតិ្ិជន។ ប្កាមការែរឹកនាំ្ រៃករៃ 
បោយសមតថាភាព គឺបានបែើរតួនាទីោ៉ា ងសំខានក់្ពុងការបធវាើឱ្យ 
ធនាគារឆលៃងកាតប់ពលបវលាែលំ៏បាកមយួបនុះបាន។ ខញាពុ ំពិតជា 
មានបសចក្ីបសាមនរកីរាយចំបពាុះថ្្កែ់រឹកនាជំានខ់្ស់ថែលបាន 
ខិតខំ្រៃរឹងថ្រៃងឥតឈរៃឈ់រ បែើម្បរីៃន្្រៃតិរៃត្ិការអាជីវកម្ម
កែ៏នូចជារកសាបានននូវសពុវតថាិភាពទាងំរៃពុគ្គលិក និងអតិ្ិជនក្ពុង
អំឡពុងបពលបនុះផងថែរ។

ែនូចសពវាមយួែង ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរគពុណោ៉ា ងបសា្ម ុះស្ម័្គចំបពាុះ 
្ករុមការង្រទាងំអស់ បន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលថែលថតងថត្រៃកាន់
ខ្ារៃន់នូវការថណនា ំ ថែលជាកត្ាចម្បងក្ពុងការជួយ�ធនាគារ
ឆលៃងកាតប់ពលបវលាែលំ៏បាក និងរៃបងកើតឱកាស្្មីៗ ជាប្ចើន
បផសេងបទៀត។ ខញាពុ ំកស៏នូមថ្លៃងអំណរគពុណែល់សាថា រៃន័រៃទរៃ្បញ្ញត្ិ
នានាបន្រៃបទសកម្ពុជា ជាពិបសសធនាគារជាតិបនកម្ពុជា 
អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ ្កសួងបសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថាពុថែលថតង
ថតគាំ្ ទែល់ធនាគារ។ ការរៃន្គាំ្ ទររៃស់សាថា រៃន័ទាងំអស់បនុះ 
គឺជាបរឿងថែលគួរឱ្យបកាតសរបសើរខាលៃ ងំរៃំផពុត។ ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរ
គពុណោ៉ា ង្ជាលប្ជចំបពាុះអតិ្ិជនទាងំអស់ររៃស់ធនាគារ ថែល
ថតងថតបជឿទពុកចិត្ និងគាំ្ ទននូវ្គរៃប់សវាកម្មររៃស់ធនាគារ។

ជាចពុងប្កាយ ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរគពុណោ៉ា ង្ជាលប្ជចំបពាុះ្ករុម
ការង្រជួរមពុខ និង្ករុមការង្រសបសង្្គ ុះថែលបានលុះរៃងខ់លៃួន
ឯង និង្ករុម្គរួសារ ក្ពុងការរៃំបពញកាតពវាកិច្ចការង្របែើម្បជីួយ�
្រៃបទសឱ្យឆលៃងកាតប់ពលបវលាែលំ៏បាកមយួបនុះ។ ខញាពុ ំសង្ឃរឹមថ្ 
បយើងនរឹងបានប�ើញប្្ងរុះជា្្មី ជាមយួនរឹងការរិៃតរៃញ្ចរៃប់នជំងឺ
កនូវែី១៩ នាបពលឆ្រៃ់ៗ ខាងមពុខបនុះ។
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�នាចក្ត ី�� នាងកា រណ៍រ្រស់បនា � ននា យកបនា តិ្រត្ត ិ

ឆ្្២ំ០២០ ជាឆ្្ថំែលបសែឋាកិច្ចសកលបលាកបានទទួលរងផលរៃ៉ាុះពាល់
ោ៉ា ងខាលៃ ងំបោយជំងឺកនូវែី-១៩ វាកប៏ានជុះឥទ្ធិពលោ៉ា ងខាលៃ ងំមកែល់ 
្រៃបទសកម្ពុជាផងថែរ បរៃើបទាុះជាបយើងប�ើញថ្ជំងឺបនុះ មនិមានផ្ល់ការ
រៃ៉ាុះពាល់បៅែល់ជីវតិមនពុសសេបៅកម្ពុជាកប៏ោយ។ ក្ពុងនាមជាធនាគារ 
មយួថែលផ្ល់បសវាកម្មហិរញ្ញ វតថាពុឈានមពុខបគ ជនូនអតិ្ិជន្គរៃក់្មតិ 
បែើម្បបីលើកកម្ស់ជីវភាព និងជួយ�រៃំបពញរំៃណងក្ពុងការរកីចប្មើន
ររៃស់្រៃជាជនកម្ពុជា បហើយរៃបងកើតតបមលៃជានិរន្រភាពែល់ភាគទពុនិក 
រៃពុគ្គលិក និងសង្គមជាតិទាងំមនូល។ បយើងថតងថតសថាិតបៅជាមយួអតិ្ិជន 
និបោជិក និងសហគមន ៍ បែើម្បជីាទីពរឹងពាកជ់ួយ�ស្មាលរៃន្ទពុក និង
ថសវាងរកននូវ ែំបណ្ុះ្សាយហិរញ្ញ វតថាពុជនូនពួកគាត។់ ខញាពុ ំបជឿជាកថ់្ក្ពុង
បពលបវលាែលំ៏បាកមយួបនុះ បយើងទាងំអស់គ្ាបានសហការគ្ាបាន
ោ៉ា ងល្អ បហើយកប៏ានរៃង្ហា ញននូវភាពរ រឹងមារំរៃស់បយើងថែលជាចំណពុ ច
ថែលគួរឱ្យកតស់មា្គ ល់ផងថែរ។

ក្ពុងនាមជាធនាគារថែលមាន្រៃតិរៃត្ិការសាខាពាសបពញបផ្ទ្រៃបទស
កម្ពុជា បយើងបានបែើរតួនាទីោ៉ា ងសំខាន ់ ក្ពុងការជួយ�គាំ្ ទែល់បគាល
នបោបាយររៃស់រាជរោឋា ភបិាលក្ពុងការជំរពុញកិច្ចខិតខំ្រៃរឹងថ្រៃងស្ារ
បសែឋាកិច្ច - សង្គម រមួនរឹងសា្ម រតីបនកិច្ចសហ្រៃតិរៃត្ិការោ៉ា ងល្អ្រៃបសើរ
តាមរយៈសមាគមធនាគារបៅកម្ពុជា។  បយើងថតងថតប្្តការយកចិត្ 
ទពុកោក ់និងផ្ល់អាទិភាពបៅបលើត្មរូវការថផ្កហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់អតិ្ិជន
ររៃស់បយើង បែើម្បជីួយ�គាំ្ ទពួកគាតប់ៅក្ពុង្គាលំបាកបនុះ។ បនុះជា

កំណតថ់ផនការយពុទ្ធសាសស្
ថ្រៃកាលៃ យពីផលរៃ៉ាុះពាល់
បនជំងឺកនូវែី-១៩ បៅជា

ឱកាសក្ពុងការផ្ល់បសវា
ហិរញ្ញ វតថាពុបលើរៃបច្ចកវទិយា

ទំបនើរៃជនូនអតិ្ិជន
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ការពិតថែលបយើងថតងថតសថាិតបៅជាមយួអតិ្ិជនររៃស់បយើង បទាុះរីៃ
សថាិតក្ពុងកាលៈបទសៈណ្កប៏ោយ។ រៃ៉ាពុថន្ខញាពុ ំពិតជាមានភាពរកីរាយថែល
បយើងបានឆលៃងកាតន់នូវការសាកល្បងក្ពុងនាមជាសាថា រៃន័ហិរញ្ញ វតថាពុមយួ 
ថែលបៅជាមយួអតិ្ិជនក្ពុង្គាលំបាកបនុះ តាមរយៈការរៃបងកើតជា 
ឱកាស្្មីៗស្មារៃព់ួកគាត។់ ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរគពុណោ៉ា ង្ជាលប្ជ
ចំបពាុះសាថា រៃន័មានសមតថាកិច្ច ជាពិបសសធនាគារជាតិបនកម្ពុជា ក្ពុងការ
ផ្ល់ននូវវធិានការ និងការថណនាបំផសេងៗ បែើម្បជីួយ�រៃំបពញននូវត្មរូវការ 
ចំបាចប់ៅក្ពុង្គាលំបាកបនុះ។ សថាិតប្កាមភាពជាបែគនូយពុទ្ធសាសស្រវាង
កាណ្ឌីោ៉ា អពុីនបវសមនិហនូលឌីង ហវានូឡរឹតពុនហាវា យណ្នស៊់ល្យហនូលឌីង
និងប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា បន្កសួងប្រៃសណីយ ៍ និងទនូរគមនា 
គមនក៍ម្ពុជា បយើងមានឯកសិទ្ធិបពញបលញក្ពុងការផ្ល់បសវាហិរញ្ញ វតថាពុ
ថែល្រៃករៃបោយនិរន្រភាពជនូនែល់អតិ្ិជនររៃស់បយើង បទាុះរីៃសថាិត 
បៅក្ពុងកំឡពុងបពលបនការរាតតបាតររៃស់បមបរាគជាសកលបនុះកប៏ោយ។
ក្ពុងរយៈបពលរៃ៉ាពុនា្ម នឆ្្កំនលៃងមកបនុះ បយើងបានវនិិបោគបលើការព្ងរឹង 
សមតថាភាពថផ្ករៃបច្ចកវទិយាឌីជី្ល ថែលខញាពុ ំបជឿជាកោ់៉ា ងមពុ៉ាតមាថំ្បនុះ 
ជាឱកាសក្ពុងការបរៀរៃចំែំបណើ រការអាជីវកម្មររៃស់បយើងឱ្យមានភាពរលនូន
បទាុះសថាិតក្ពុងកំឡពុងបពលមានជំងឺរាតតបាតបនុះក្ី។         ្ ករុម្រៃរឹកសាភបិាល          
និងភាគទពុនិកររៃស់បយើងបានយល់្សរៃបលើគប្មាងបផសេងៗស្មារៃក់ារ 
ោកែ់ំបណើ រការបសវាកម្មតាមរយៈឌីជី្លក្ពុងកំឡពុងឆ្្២ំ០២០ ថែល
ផ្ល់ជាលទ្ធភាពក្ពុងការរៃប្មើបសវាធនាគារថែល្រៃករៃបោយគពុណភាព
និងល្អ្រៃបសើរជនូនអតិ្ិជន្រៃករៃបោយសពុវតថាិភាពខ្ស់រៃំផពុត។
ខញាពុ ំបានបធវាើការចង្អពុលរៃង្ហា ញែល់ធនាគារ បែើម្បបីរៀរៃចំជាមនូលោឋា ន្គរឹុះឱ្យ 
បានរ រឹងមាថំែលជួយ�បយើងឱ្យសប្មចបានននូវកំបណើ ន្រៃករៃបោយចីរភាព
នាបពលខាងមពុខបនុះ។ បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បទាុះរីៃជាមានជំងឺរាតតបាត 
ជាសកលមយួបនុះកប៏ោយ កក៏ារអនពុវត្នក៍ារង្រររៃស់បយើង្រៃករៃបៅ
បោយរលនូន និងមាន្រៃសិទ្ធភាពខ្ស់។ បយើងបានថកថ្រៃសាថា នភាព 
បនុះ ឱ្យបៅជាឱកាសបែើម្បពី្ងរឹងទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិ្ិជនក្ពុងការ
ថសវាងយល់ពីពួកគាតឱ់្យកានថ់តចបាស់ ថែលជាកត្ាជួយ�បយើងក្ពុងការ
រៃប្មើបសវាកម្មជនូនពួកគាតឱ់្យបានល្អរៃំផពុត។ បយើងខិតខំរុិះរក្គរៃ ់
មបធយាបាយ ក្ពុងការបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការជនូនអតិ្ិជន ក្ពុងនាមជាធនាគារ 
ថែលមានទំនួលខពុស្តរូវ និង្សរៃបៅតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិចបារៃ ់ បែើម្បជីា 
្រៃបោជនជ៍នូនែល់អតិ្ិជន សង្គមជាតិ និងពិភពបលាកទាងំមនូល។
នាចពុងឆ្្២ំ០២០ ធនាគារបានព្ងីករៃណ្្ញសាខាររៃស់ខលៃួនរហនូតែល់
៥៨សាខាទនូទាងំ្រៃបទស បែើម្បនីាយំកបសវាធនាគារជនូនបៅែល់អតិ្ិជន
ឱ្យសថាិតបៅជិតពួកគាតរ់ៃំផពុត។ បយើងបានោកែំ់បណើ រការបសវាបស្ើសពុំ 
បរៃើកគណនីតាមរយៈអនឡាញ និងបានបធវាើរៃច្ចពុរៃ្បន្ភាពបសវាធនាគារ
ចល័តតាមទនូរសព្ទជាមយួនរឹងមពុខង្រ្្មីៗជាប្ចើន បែើម្បរីៃប្មើបសវា 
ធនាគារជនូនអតិ្ិជនររៃស់បយើងឱ្យមានភាពង្យ្សរួល និងកានថ់ត 
្រៃបសើរបឡើង។ ទន្ទរឹមនរឹងបនុះ បយើងកប៏ានចពុុះហតថាបលខាបលើភាពជា
បែគនូជាមយួនរឹង្ករុមហ៊ពុន Bill24 ក្ពុងការោកឱ់្យប្រៃើ្បាស់បសវារៃង ់
វកិកយរៃ័្ តជាប្ចើន្រៃបភទជនូនែល់អតិ្ិជនររៃស់បយើងផងថែរ។ បយើង ក៏
បានោកប់ចញននូវរៃណ័្ណ ឥណទានវសីា ស្មារៃប់្រៃើ្បាស់បៅក្ពុងទីផសារ
ផងថែរ។ បសវាឥណទានសហ្គាសខ្ាតតនូច និងមធ្យមររៃស់បយើងក ៏
កំពពុងរៃប្មើជនូនែល់្រៃជាជន ថែល្រៃករៃអាជីវកម្មខ្ាតតនូច ជាមយួនរឹង 
ការបច្្រៃឌិត្្មី បែើម្បគីាំ្ ទែល់វនិិបោគិនធំៗក្ពុងការជួយ�ែល់កំបណើ ន
បសែឋាកិច្ចជាតិ។ បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ ្គរឹុះសាថា ន ហវានូណន មី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ 
ភអីិលសពុី ថែលជារៃពុ្តសម្ន័្ធររៃស់ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ 
កប៏ានសប្មចបានននូវសមទិ្ធផលែល៏្អ្រៃបសើរ និងបានអនពុវត្ននូវវធិីសាសស្

្សបែៀងគ្ាជាមយួនរឹងធនាគារផងថែរ។
បយើងបានព្ងរឹងននូវថផនការរៃន្អាជីវកម្មររៃស់បយើង មនិថមន្តរឹមថត
ស្មារៃប់្រៃើ្បាស់ក្ពុងែំបណើ រការអាជីវកម្មរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្ថ្មទាងំ 
ធានាែល់សពុវតថាិភាពរៃពុគ្គលិក និងអតិ្ិជនតាមរយៈវធិានការសពុខាភបិាល
និងសពុវតថាិភាពបផសេងៗ ក្ពុងបពលមានការរាតតបាតបនជំងឺបនុះ។ បលើស 
ពីបនុះបទៀត បយើងមានបហោឋា រចនាសម្ន័្ធថរៃរៃឌីជី្លែរ៏ រឹងមា ំ ថែល 
ង្យ្សរួលស្មារៃក់ារបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការ បទាុះរៃីជាមានការថរៃងថចកឱ្យ 
រៃពុគ្គលិកបធវាើការពីផ្ទុះក្ី។  បសវាធនាគារឌីជី្លររៃស់បយើងកជ៏ួយ�ោ៉ា ង
សកម្មែល់អតិ្ិជនបែើម្បបីធវាើ្រៃតិរៃត្ិការធនាគារបោយខលៃួនឯងតាមរយៈ
អនឡាញបានបោយមនិចាបំាចប់ធវាើែំបណើ រមកកានស់ាខាររៃស់ធនាគារ
បោយ ្្ទ ល់បឡើយ។
បៅក្ពុងឆ្្២ំ០២០ ្ទព្យសកម្មសរពុរៃររៃស់បយើងបានបកើនបឡើង ៣១% 
ថែល្ទព្យសកម្មសរពុរៃបកើនបឡើងែល់ជាង ១,០០០,០០០,០០០ លាន 
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ថែលភាគប្ចើនបានមកពីកំបណើ នបន្បាករ់ៃបញ្ញ ើសនសេំ
ថែលបស្មើនរឹង ៣៧%។ បទាុះរីៃ្បាកច់ំបណញររៃស់បយើងបៅឆ្្២ំ០២០ 
ទារៃជាងឆ្្២ំ០១៩ រៃន្ិច រៃ៉ាពុថន្បយើងបានព្ងរឹងធនធានបែើមទពុនររៃស់
បយើងកានថ់តរ រឹងមា ំ បែើម្បសីប្មចឱ្យបានននូវកំបណើ ននាឆ្្ខំាងមពុខ។ 
បយើងកស៏ប្មចបានននូវសមទិ្ធផលជាប្ចើនរមួមាន គណនីអតិ្ិជនជាង 
១០០,០០០គណនី និងបសវាបអធីអរឹម តាមអាចបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការឆលៃង
ធនាគារតាមរយៈសមាជិក CSS ជាង ៥០០០ទីតាងំ។ តួបលខ 
ទាងំអស់បនុះ មនិ្តរឹមថតជាសមទិ្ធផលថែលឆលៃពុុះរៃញ្្ច ំងឱ្យប�ើញពីភាព 
រកីចប្មើនររៃស់បយើងរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះបទ រៃ៉ាពុថន្វាកជ៏ាសក្ីភាពបនបគាលបៅក្ពុង
ការកាលៃ យជាធនាគារពាណិជ្ និងជាធនាគារឈានមពុខបៅក្ពុងទីផសារ 
ក្ពុងចំបណ្មធនាគារឈានមពុខទាងំ ៥ ថផ្កសហ្គាសធពុនតនូច និង 
មធ្យមទាងំអស់ (MSME) បៅក្ពុង្រៃបទសកម្ពុជា។
ឆ្្២ំ០២០ គឺជាឆ្្ថំែលមានរៃញ្ហា ្រៃឈមខាលៃ ងំ រៃ៉ាពុថន្ធនាគារននូវថតរៃន្ 
រៃង្ហា ញឱ្យប�ើញននូវភាពខាលៃ ងំររៃស់ខលៃួន។ ទាងំអស់បនុះសពុទ្ធសរឹងថត  
បកើតបចញពីការលុះរៃងរ់រៃស់្ករុមការង្រ្គរៃលំ់ោរៃជ់ានថ្់្ករ់រៃស់
ធនាគារ។ ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរគពុណែល់្ករុមការង្រទាងំអស់ ថែលបាន 
ខិតខំអស់ពីសមតថាភាព កែ៏នូចជា្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល និងភាគទពុនិក 
ស្មារៃក់ារថណនាែំម៏ានតបមលៃ បែើម្បជីាស្ានក្ពុងការបធវាើែំបណើ រឆលៃងកាត់
្គាែលំ៏បាកបលើវស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុ និងរៃញ្ហា ្រៃឈមក្ពុងបពលរៃច្ចពុរៃ្បន្។
ខញាពុ ំកស៏នូមថ្លៃងអំណរគពុណោ៉ា ង្ជាលប្ជ ចំបពាុះសាថា រៃន័មានសមតថាកិច្ច 
ទាងំអស់ស្មារៃែំ់បណើ រការ្រៃពន័្ធបអកនូឡនូសពុី ក្ពុងការជួយ�ឱ្យបយើងអនពុវត្
បានននូវទំនួលខពុស្តរូវថែល្រៃករៃបោយទំនពុកចិត្ និងនិរន្រភាព។ ក្ពុង 
នាមជាធនាគារពាណិជ្មយួបៅក្ពុង្រៃបទសកម្ពុជា បយើងបៅទីបនុះ     
បែើម្បរីៃប្មើបសវាហិរញ្ញ វតថាពុជនូនបលាកអ្កបោយយកចិត្ទពុកោក ់ បែើម្បី
ធានាបានននូវែំបណ្ុះ្សាយថផ្កហិរញ្ញ វតថាពុ ្រៃករៃបោយភាពបច្្រៃឌិត 
និងផ្ល់ជនូនបសវាកម្មែល៏្អរៃំផពុត។ ជាចពុងរៃញ្ចរៃ ់ខញាពុ ំសនូមថ្លៃងអំណរគពុណ
ោ៉ា ង្ជាលប្ជែល់អតិ្ិជនទាងំអស់ថែលរៃន្ការគាំ្ ទ និងបជឿជាក់
មកបលើធនាគារររៃស់បយើងខញាពុ ំ។

សោក តូច ស�សចក
្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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បលាក YEO HONG PING មានតួនាទី្តរួតពិនិត្យបលើការរៃបងកើតសិទ្ធិធពុរកិច្ចររៃស់
Fullerton Investment Holding Pte Ltd, និងអភវិឌ្ឍនច៍ក្ពុវស័ិយ និងយពុទ្ធសាសស្
ររៃស់ Fullerton Investment Holding Pte Ltd, បោយមានបគាលបៅរៃបងកើនតបមលៃ
ភាគទពុនិកបោយឈរបលើនិរន្រភាព។ ក្ពុងនាមជាអគ្គនាយក បលាកមានទំនួលខពុស
្តរូវទាងំ្សរុងបលើ Fullerton Investment Holding Pte Ltd, និង្ករុមហ៊ពុន
វនិិបោគររៃស់ខលៃួន។

មពុនបពលចនូលរមួជាមយួ Fullerton Investment Holding Pte Ltd, បលាក 
YEO HONG PING គឺជានាយក្គរៃ់្ គង្ករុមហ៊ពុន J.P. Morgan និងជាអ្ក
ទទួលខពុស្តរូវខាងអាជីវកម្មទនូបៅ បនធនាគារវនិិបោគបៅក្ពុង្រៃបទសសិងហារៃពុរ។ី

បលាក YEO HONG PING កធ៏ាលៃ រៃរ់ៃប្មើការជាសមាជិកគណៈកមា្ម ធិការ្គរៃ់្ គង
ជានខ់្ស់្ករុមហ៊ពុន J.P Morgan សិងហារៃពុរ ី និងជាសមាជិក្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល្ករុមហ៊ពុន
J.P. Morgan (SEA)។ បលាក្តរូវបានបធវាើការថតងតាងំក្ពុងតួនាទីជានខ់្ស់ជាប្ចើន
បផសេងបទៀតរមួមាន នាយក្រៃតិរៃតិ្ធនាគារ វនិិបោគអចលន្ទព្យ និងជានាយក្រៃតិ
រៃត្ិហិរញ្ញ វតថាពុសាជីវកម្មបៅអាសពុីអាបគ្យ។៍

� ក  YEO HONG PING
អនុប្រ ធា នក្រ ុមប្រ ឹក្រសា ភិបា ល

បកុមប្រឹកនាសាភិបាល
អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត ពពុង ឃាវថស ជា្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល បន CPBank ធនាគារ 
កាណ្ឌីោ៉ា  និង្ករុមហ៊ពុនវនិិបោគទពុនអាណិកជនកម្ពុជា (OCIC)។ អ្កឧកញ៉ា
រៃណ្ឌិ តបានចនូលរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុងការវនិិបោគ និងការអភវិឌ្ឍនស៍ាថា រៃន័ទាងំរីៃបាន
ោ៉ា ងបជាគជយ័រៃំផពុតក្ពុង្រៃបទសកម្ពុជា។ អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ តជាសហ្គិនែប៏ឆ្ើម និង
ជាអ្កែរឹកនាធំពុរកិច្ចែគ៏ួរឱ្យបគារពក្ពុង្រៃបទសកម្ពុជា និង្រៃបទសកាណ្ោ និងធាលៃ រៃ់
បានរៃប្មើការង្រក្ពុងមពុខតំថណងជានខ់្ស់ជាប្ចើន រមួមាន្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល 
្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ និងអភបិាលររៃស់្ករុមហ៊ពុនជាប្ចើនែនូចជា ្ ករុមហ៊ពុនផ្គតផ់្ងន់ាវា 
និង Oriental Commercial Inc.។ អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ តបានែរឹកនា ំCPBank ឱ្យទទួល
បានភាពរកីចប្មើនោ៉ា ងខាលៃ ងំចារៃត់ាងំពីឆ្្២ំ០១៣ កែ៏នូចជាធនាគារ កាណ្ឌីោ៉ា  
ចារៃត់ាងំពីឆ្្១ំ៩៩១ មក។

មនិ្តរឹមថតរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះ អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត មានតួនាទីជា្រៃធានសមាគមអ្កសាងសង់
កម្ពុជា បោយបធវាើការោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួបមែរឹកនាឧំសសាហកម្មបែើម្បែីរឹកនាកំារអភវិឌ្ឍន៍
វស័ិយធនាគារ និងសំណងប់ៅកម្ពុជា និងធាលៃ រៃម់ានតួនាទីជា្រៃធានសមាគមធនាគារ
បៅកម្ពុជាផងថែរ។

អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត បានទទួលពានរង្វា នកិ់ត្ិយសថ្្ក ់“មហាបសរវីឌ្ឍនៈ” ពី្ពុះករពុណ្
្ពុះបាទសបម្ច្ពុះនបរាត្មសីហនពុ ្ពុះមហាវរីកសេ្តបន្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជាក្ពុងឆ្្ ំ
២០០២ និងទទួលបានបមបែសាថា រៃនាជាតិថ្្កប់លខមយួ ថែល្រៃគល់ជនូនបោយសបម្ច
អគ្គមហាបសនារៃតីបតបជា ហ៊ពុន ថសន តំណ្ង្ពុះករពុណ្្ពុះបាទសបម្ច្ពុះរៃរមនា្
នបរាត្មសីហមពុនី ្ពុះមហាកសេ្តបន្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជាក្ពុងឆ្្២ំ០១២។ 

នាប្្ងទី២១ ថខវចិឋាិកា ឆ្្២ំ០១៩ អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត ពពុង ឃាវថស បានទទួលបគារមង្រកិត្ិយស 
ជា "អ្កឧកញ៉ា " ប្កាមអធិរៃតីែខ៏្ងខ់្ស់ ររៃស់សបម្ចអគ្គមហាបសនារៃតីបតបជា 
ហ៊ពុន ថសន ក្ពុងពិធីសបម្ាធអគារឥសន្ទបទវ ីបន រាជរៃណ្ឌិ តសភាកម្ពុជា។

អ� កឧក�៉នា្រណ� ិត ពុង � វ�នា
បបធាៃបកុមបបរក�េិ្ាល
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បកុមប្រឹកនាសាភិបាល
ឯកឧត្ម បអាក រៃនូរា៉ា  ្ តរូវបានថតងតាងំជា អគ្គនាយក បន នាយកោឋា ន ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា 
ក្ពុងឆ្្២ំ០១០ និងជា្រៃតិភនូរាជរោឋា ភបិាលទទួលរៃន្ទពុកប្រៃសណីយក៍ម្ពុជាក្ពុងឆ្្ ំ២០១១។

ឯកឧត្មបានរៃប្មើការង្រជា្រៃធានមន្ទីរប្រៃសណីយ ៍ និងទនូរគមនាគមនក្៍ពុងបខត្ 
រៃនា្ទ យមានជយ័ បហើយឯកឧត្មកជ៏ាសមាជិកបនវទិយាសាថា នវសិវាកម្មកម្ពុជា (Cambodia 
Engineering Institution) កាលពីឆ្្២ំ០០០ រហនូតែល់ឆ្្២ំ០១០។

ឯកឧត្មបានរៃញ្ចរៃថ្់្កអ់នពុរៃណ្ឌិ ត ្គរៃ់្ គងពាណិជ្កម្ម និងថ្្កអ់នពុរៃណ្ឌិ តវសិវាករ
ទនូរគមនាគមន ៍ពីសកលវទិយាល័យពហពុរៃបច្ចកបទស (University of Hanoi Polytechnic)
បៅក្ពុង្រៃបទសបវៀតណ្មក្ពុងឆ្្១ំ៩៩៧។ ចារៃត់ាងំពីបពលបនាុះមក ឯកឧត្មបាន
ចនូលរមួក្ពុងវគ្គរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្លជាប្ចើនថែលទាកទ់ងបៅនរឹង្រៃពន័្ធទនូរគមនាគមន ៍ និង 
ពត័ម៌ានវទិយាទាងំក្ពុង និងប្រៅ្រៃបទស។

ឯកឧត្ត ម � ក ្រូរា�នា
ទីបបរក�បកុមបបរក�េិ្ាល

បលាក NEO POH KIAT ជានាយក្គរៃ់្ គង្ករុមហ៊ពុន Advisory Services of
Octagon Advisors។ បលាកបានចនូលរមួោ៉ា ងសកម្មជាមយួអតិ្ិជនបលើជំនាញ 
M&A បៅក្ពុងតំរៃន។់ បលាកធាលៃ រៃប់ធវាើជានាយក្រៃតិរៃត្ិបន្ករុមហ៊ពុនផ្ល់្រៃរឹកសាបោរៃល់
Octagon Advisors Sanghai Limited។

មពុនបពលចនូលរៃប្មើការង្រជាទី្រៃរឹកសា Octagon បលាកបានរៃប្មើការក្ពុងតួនាទីជា
អនពុ្រៃធាននាយកជានខ់្ស់ និងជាមសន្ីទំនាកទ់ំនង្រៃបទសចិន បនSingapore’s 
United Overseas Bank ។ បលាកជាអ្កទទួលខពុស្តរូវថផ្កទំនាកទ់ំនង្ករុមហ៊ពុន
និងសាជីវកម្មររៃស់ធនាគារ UOB ថែលមានមនូលោឋា នបៅទី្ករុងហពុងកពុង។

មពុនបពលចនូលរៃប្មើការង្រជាមយួធនាគារ UOB បលាកកធ៏ាលៃ រៃរ់ៃប្មើការង្រក្ពុងធនាគារ
DBS បលើមពុខតំថណងជានាយក្គរៃ់្ គង និងចាតក់ារទនូបៅររៃស់ធនាគារ DBS សាខា
ហពុងកពុង។ ទន្ទរឹមនរឹងបនុះ បលាកកធ៏ាលៃ រៃជ់ានាយក្រៃតិរៃត្ិ និងជាសមាជិកបន 
គណៈកមា្ម ធិការនាយក បនធនាគារ DBS Kwong និងជានាយក្គរៃ់្ គង្ករុមហ៊ពុន
វនិិបោគ DBS Asia Capital Limited ថែលជារៃពុ្តសម្ន័្ធររៃស់ធនាគារ DBS 
ក្ពុងទី្ករុងហពុងកពុង។ បលាកបានចនូលរមួោ៉ា ងសកម្មបៅក្ពុងការរៃបងកើត្ករុមហ៊ពុន DBS 
Securities Hong Kong និងប្កាយមកបលាកបានកាលៃ យជានាយក្គរៃ់្ គងនាបែើម
ទសវតសេរ៩៍០។

បលាក NEO POH KIAT ទទួលបានរៃរញិ្្ញ រៃ្តពាណិជ្កម្ម (Honours)
ពីអតីត Nanyang University ្រៃបទសសិងហារៃពុរ។ី

� ក  NEO POH KIAT
សមា ជិកក្រ ុមប្រ ឹក្រសា ភិបា ល

ឯករា ជ្រយ
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� ក  GIANG SOVANN
សមា ជិកក្រ ុមប្រ ឹក្រសា ភិបា ល

ឯករា ជ្រយ

បលាក GIANG SOVANN ជាសាថា រៃនិក និងជា្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិររៃស់ 
Corporate Governance Academy និងជាសមាជិកគណៈកមា្ម ធិការវនិយ័ 
និងបោុះ្សាយរៃណ្រឹ ងររៃស់្ករុមហ៊ពុន Public Accountants Oversight Committee,
Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA), and Singapore បហើយ
បលាកកជ៏ានាយក្ករុមហ៊ពុនថែលបានចពុុះរៃញី្ជាមយួទីផសារភាគហ៊ពុនសិងហារៃពុរ។ី

បលាកជានាយក្រៃតិរៃត្ិ Singapore Institute of Directors ថែលមានតួនាទីជា
គណៈកមា្ម ធិការបរៀរៃចំរង្វា នស់្មារៃ់្ ករុមហ៊ពុនសរឹងហារៃពុរ ី និងជាសហ្រៃធាន្គរៃ់្ គង
ចាតថ់ចងពានរង្វា នស់្មារៃ់្ ករុមហ៊ពុនសិងហារៃពុរថីែលបានចពុុះរៃញី្។ បលាកកជ៏ា្គរូរៃង្ហា ត់
បលើមពុខវជ្ិាការទទួលខពុស្តរូវ និងភារកិច្ចបនការទទួលខពុស្តរូវបលើការចពុុះរៃញី្ផសារ
ភាគហ៊ពុនសរឹងហារៃពុរ ី ស្ីពីអភបិាលកិច្ចសាជីវកម្ម។ បលាកកជ៏ាអ្កតាកថ់តងននូវអតថារៃទជា
ប្ចើនស្ីពី្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល ការ្គរៃ់្ គងបផ្ទក្ពុង និងសវនកម្ម និងបានរៃប្មើការង្រ
ជាអ្កែរឹកនាឯំករាជ្យ ្រៃធានបនគណៈកមា្ម ធិការសវនកម្ម ្រៃធានបនគណៈកមា្ម ធិការ
្គរៃ់្ គងហានិភយ័ក្មតិ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល សមាជិកគណៈកមា្ម ធិការប្ជើសតាងំ និង
គណៈកមា្ម ធិការវាយតបមលៃការចពុុះរៃញី្ររៃស់្ករុមហ៊ពុន។

បលាក GIANG SOVANN បានរៃញ្ចរៃថ្់្ករ់ៃរញិ្្ញ រៃ្តរែឋាបាល បោយទទួលបាន 
លទ្ធផលល្អ្រៃបសើរបៅ University of Regina ្រៃបទសកាណ្ោ និងបលាកជា 
អ្កជំនាញគណបនយ្យររៃស់ Canadian Institute of Chartered Accountants។ 
បលាកកជ៏ាគណបនយ្យករ និងជាសមាជិកររៃស់ Singapore Institute of Directors។

បលាក TEO MENG POH PHILIP ជាអ្ក្គរៃ់្ គងបលើថផ្កហានិភយ័បផសេងៗបនសិទ្ធិ
ធពុរកិច្ចររៃស់ Fullerton Investment Holding Pte Ltd, បៅក្ពុង្រៃបទសចិន និងឥណ្ឌនូ ចិន។ 
ក្ពុងតួនាទីមយួបនុះ បលាកកម៏ានទំនួលខពុស្តរូវរៃថនថាមបលើការ្គរៃ់្ គងហានិភយ័
្រៃតិរៃត្ិការសវនកម្ម និងអនពុបលាមភាពរមួទាងំការកំណតប់គាលនបោបាល និង 
្ករៃខណ្ឌ អភបិាលកិច្ច។ បលាកកជ៏ាអ្កែរឹកនាហំានិភយ័ស្មារៃស់កម្មភាពតាមោន 
និងវាយតបមលៃ។

មពុនបពលចនូលរៃប្មើការង្រជាមយួ Fullerton Investment Holding Pte Ltd, បលាកជា
នាយក្រៃតិរៃត្ិសវនកម្មអតិ្ិជន និងហិរញ្ញ វតថាពុសាជីវកម្មបៅ Standard Chartered 
Bank។ បលាកបានចារៃប់ផ្ើមអាជីពជាមយួសាជីវកម្មធនាគារបៅប្រៅ្រៃបទសចិនថែល
មានតួនាទីជានខ់្ស់ទទួលខពុស្តរូវចំបពាុះអតិ្ិជន បៅក្ពុងអាជីវកម្មប្រៅ្រៃបទសររៃស់
ធនាគារបសៀងបហ និងបាងកក។

                             � ក  TEO MENG
POH PHILIP

សមា ជិកមិនប្រ តិបត្ត ិ

បកុមប្រឹកនាសាភិបាល

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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បលាក រស់      ភរិពុណ  ជាតួនាទីជាអនពុ្រៃធាននាយកោឋា នហិរញ្ញ វតថាពុ បន្កសួងបសែឋាកិច្ច 
និងហិរញ្ញ វតថាពុ។ បលាកមានទំនួលខពុស្តរូវស្មារៃក់ម្មវធិីកំថណទ្មងក់ារ្គរៃ់្ គង
ហិរញ្ញ វតថាពុសាធារណៈ ការរៃបងកើត និងការអភវិឌ្ឍនម៍នូលរៃ្តររៃស់រោឋា ភបិាលកម្ពុជាទីផសារ
ទំនិញ្បាកប់សាធននិវត្នប៍គាលនបោបាយបសថារភាពហិរញ្ញ វតថាពុ និងហិរញ្ញ វតថាពុតាមតំរៃន់
បៅ្រៃបទសកម្ពុជាប្កាមយពុទ្ធសាសស្អភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុ។ បលាកកជ៏ាអនពុ្រៃធាន
្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលររៃស់បរៃឡាជាតិសន្ិសពុខសង្គម (រៃសស) ស្មារៃម់សន្ីរាជការសពុីវលិ 
(NSSFC) បែើម្បី្ តរួតពិនិត្យ និងអនពុមត័ បសចក្ីប្ពៀងចបារៃថ់ែលបរៀរៃចំបោយ (រៃសស) 
ចារៃព់ីឆ្្២ំ០០៩ រហនូតែល់ថខបមសា ឆ្្២ំ០១៣។

ចារៃព់ីឆ្្២ំ០០៤ រហនូតែល់ឆ្្២ំ០០៨ បលាកជា្រៃធាននាយកោឋា ន្គរៃ់្ គងកាសពុីណនូ
ថែលសថាិតបៅប្កាមនាយកោឋា នហិរញ្ញ វតថាពុ និងជាអនពុ្រៃធានបនអង្គការពាណិជ្កម្ម
ពិភពបលាកទទួលរៃន្ទពុកថផ្កនីតិកម្ម និង្រៃតិរៃត្ិតាម និងជំនួយការររៃស់មសនី្
បសែឋាកិច្ចជានខ់្ស់តំណ្ងកម្ពុជា ថែលសថាិតបៅប្កាមនាយកោឋា នអន្រជាតិ និង 
អាស៊ានបន្កសួងពាណិជ្កម្ម។ បលាកបានរៃញ្ចរៃថ្់្កអ់នពុរៃណ្ឌិ តថផ្ក្គរៃ់្ គង
វទិយាសាសស្បៅក្ពុងវស័ិយបទសចរណ៍ពី CERAM ESC Sophia Antipolis 
ពី្រៃបទសបារាងំពីឆ្្២ំ០០២ បហើយបានរៃញ្ចរៃថ្់្កអ់នពុរៃណ្ឌិ ត្គរៃ់្ គងពាណិជ្កម្ម
អន្រជាតិ ពីវទិយាសាថា នអាសពុីរៃបច្ចកវទិយា្រៃបទសប្។

� ក រស់ ភិរុណ
សមា ជិកក្រ ុមប្រ ឹក្រសា ភិបា ល

បលាក្សី CAROLYNE PUNG បានរៃញ្ចរៃក់ារសិកសាបៅទី្ករុង Montreal ្រៃបទស
កាណ្ោ។ រៃនា្ទ រៃពី់បានរៃញ្ចរៃក់ារសិកសាថ្្កវ់ទិយាសាសស្អនពុវត្បៅមហាវទិយាល័យ
បលាក្សីមានជំនាញបវជ្សាសស្្គរួសារ និងបានរៃញ្ចរៃក់ារសិកសាពីសកលវទិយាល័យ
Montreal បៅក្ពុងឆ្្២ំ០០២។ អស់រយៈបពលជិត ៥ឆ្្មំកបហើយថែលបលាក្សី
បានមមាញរឹក និងអាជីពការង្រជា្គរូបពទ្យបៅក្ពុងមន្ទីរបពទ្យ និងគលៃីនិកឯកជនពីរបៅក្ពុង
្រៃបទសកាណ្ោ គឺបខត្ Quebec និងបខត្ Ontario។

បៅក្ពុងឆ្្២ំ០០៧ បលាក្សីបានសប្មចចិត្្តឡរៃម់ក្រៃបទសកម្ពុជាវញិ បែើម្បជីួយ�
្គរៃ់្ គងបលើអាជីវកម្មររៃស់្គរួសារបៅក្ពុង្រៃបទសកម្ពុជា។ បោយបសចក្ី្សឡាញ់ 
ចំណងច់ំណនូ លចិត្ និង្កមវជ្ិាជីវៈថផ្កបវជ្សាសស្ បលាក្សីបានរៃប្មើការប្រៅបមា៉ា ង
ជាមយួនរឹង SOS international Clinic។ បលាក្សីធាលៃ រៃជ់ាជំនួយការ ្្ទ ល់ររៃស់្រៃធាន
្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលធនាគារ កាណ្ឌីោ៉ា  ថែលជាធនាគារឈានមពុខបគក្ពុង្រៃបទស
កម្ពុជា។ បលាក្សី្តរូវបានថតងថតជាសមាជិក្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល CPBank ក្ពុងឆ្្ ំ
២០១៤។

� ក�នា ីវនាជ� ្រណ� ិត 
CAROLYNE PUNG
សមា ជិកក្រ ុមប្រ ឹក្រសា ភិបា ល

បកុមប្រឹកនាសាភិបាល

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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គណៈ�នា ្រ់�នា ងជា ន់ខ្ព ស់

រលាក តូច រ�ារចក

ប្រ ធា ននា យកប្រ តិបត្ត ិ

បលាក តនូច បៅបចក មានរៃទពិបសាធនជ៍ាង ២០ឆ្្កំ្ពុងវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុក្ពុង្រៃបទស
កម្ពុជា។ បលាក្តរូវបានថតងតាងំជា្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិបន CPBank ចារៃត់ាងំពីការ
កបកើតបឡើងែំរៃនូងបនធនាគារ ក្ពុងថខមនីា ឆ្្២ំ០១៣។ បលាកកជ៏ាសមាជិក្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល 
កានត់ំថណងជាអភបិាល បន្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ ហវានូណន ថែលជារៃពុ្តសម្ន័្ធររៃស់
CPBank។

មពុនបពល្តរូវបានថតងតាងំជា្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិបន CPBank បលាកបានកានត់ំថណង
ជាអនពុ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ និង្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ្រៃតិរៃត្ិការ បន្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ 
ហតាថា កសិករ លីមធីីត ថែលទទួលខពុស្តរូវទាងំ្សរុងបលើ្រៃតិរៃត្ិការអាជីវកម្ម រមួមានការ 
្គរៃ់្ គងសំពាធឥណទាន ការបកណ្ឌ ្រៃមនូល្បាករ់ៃបញ្ញ ើសនសេ ំ ការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវកម្ម និងការ 
្គរៃ់្ គងសាខា។  បលាកកធ៏ាលៃ រៃរ់ៃប្មើការង្រក្ពុងមពុខតំថណងជារៃពុគ្គលិកជានខ់្ស់ និងជានាយក    
្រៃតិរៃត្ិក្ពុងអគ្គនាយកោឋា នឥណទានបនធនាគារ បអសពុីលីោ។ ប្រៅពីវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុ 
បលាកកធ៏ាលៃ រៃប់ានរៃប្មើការង្រក្ពុងវស័ិយផលិតកម្មអស់រយៈបពល ២ឆ្្ ំ ក្ពុងតួនាទីជានាយក
្រៃតិរៃត្ិទីផសារផងថែរ។

បលាកបានរៃញ្ចរៃថ្់្កអ់នពុរៃណ្ឌិ តថផ្កធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុ ពីសកលវទិយាល័យកម្ពុជា ក្ពុងឆ្្ំ
២០០៦។ បៅក្ពុងឆ្្១ំ៩៩៩ បលាកកប៏ានរៃញ្ចរៃថ្់្កអ់នពុរៃណ្ឌិ តថផ្កទីផសារ ពីសកលវទិយាល័យ
ជាតិ្គរៃ់្ គង និងបានរៃញ្ចរៃថ្់្ករ់ៃរញិ្្ញ រៃ្តនីតិសាធារណៈ និងថ្្ករ់ៃរញិ្្ញ រៃ្តរងថផ្ក
វជ្ិាជីវៈចបារៃក់្ពុងឆ្្១ំ៩៩៦ ពីសកលវទិយាល័យចបារៃ ់ និងវទិយាសាសស្បសែឋាកិច្ចផងថែរ។
បលាកកប៏ានចនូលរមួក្ពុងវគ្គរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្ល្រៃតិរៃត្ិជាប្ចើនទាងំក្ពុង និងប្រៅ្រៃបទសបលើវស័ិយ 
ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុ ថែលទាកទ់ងបៅនរឹងភាពជាអ្កែរឹកនា ំ ការ្គរៃ់្ គង និងការ 
្គរៃ់្ គងហានិភយ័ជាបែើម។

បលាក Malay Kumer Paul មានរៃទពិបសាធនក៍ារង្រថផ្ក្គរៃ់្ គង្រៃតិរៃត្ិជាង ២៦ឆ្្ំ
បៅក្ពុងសាថា រៃន័ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុបៅក្ពុងតំរៃនអ់ាសពុីបា៉ា សពុីភចិ និងតំរៃនម់ជ្ឈរឹមរៃនូព៌ាថ្្កស់កល 
ក្ពុង្សរុក និងធនាគារវនិិបោគ។ បលាកបានចនូលរមួជាមយួ CPBank បៅក្ពុងថខមករា 
ឆ្្២ំ០១៧ ក្ពុងមពុខតំថណងជា្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ្គរៃ់្ គងហានិភយ័។ ក្ពុងឆ្្២ំ០២០ បលាក
្តរូវបានថតងតាងំជាអនពុ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិបន CPBank ថែលមានតួនាទីបមើលការខពុស្តរូវ
បលើថផ្កហានិភយ័ ្រៃតិរៃត្ិតាម ្រៃតិរៃត្ិការ និងរៃបច្ចកវទិយាពត័ម៌ានរមួជាមយួនរឹងមពុខង្រ
សវនកម្មបផ្ទក្ពុង។

បលាកមានមពុខតំថណងចពុងប្កាយជា អនពុ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ្គរៃ់្ គងហានិភយ័ររៃស់
Fullerton Financial Holdings (FFH) ថែលមានទទួលខពុស្តរូវ និងគាំ្ ទែល់ការ្គរៃ់្ គង
ហានិភយ័ផលរៃ្តឥណទានររៃស់ FFH បៅក្ពុង ៨្រៃបទស។ បលាកបានរៃប្មើការក្ពុង
តួនាទី្គរៃ់្ គងហានិភយ័ជានខ់្ស់ជាប្ចើនរមួមាន អនពុ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ្គរៃ់្ គងហានិភយ័
បន FFH ្រៃបទសសិងហារៃពុរ ី អនពុ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ និងជា្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ្គរៃ់្ គង
ហានិភយ័បៅធនាគារ Mekong Development Bank (MDB) ក្ពុង្រៃបទសបវៀតណ្ម 
នាយក្រៃតិរៃត្ិឥណទាន និងបោុះ្សាយរៃំណពុ លបៅក្ពុងថផ្កលក ់ និងអាជីវកម្មខ្ាតតនូច 
បៅធនាគារ The City Bank Ltd. និង ធនាគារ PRAC Bank ក្ពុង្រៃបទសរៃងក់ាលៃ បែស។ 

បៅមពុនបពលថែលបលាករៃប្មើការង្របៅធនាគារខាងបលើ បលាកបានរៃប្មើការង្រអស់រយៈបពល ១៣ឆ្្ ំ បៅធនាគារ Standard Chartered 
Bank និងមានតួនាទីចពុងប្កាយជានាយក្រៃតិរៃត្ិបោុះ្សាយរៃំណពុ ល្រៃចាតំំរៃន ់ រមួមាន្រៃបទស Bahrain, Qatar, Jordan និង Lebanon។
បលាកចារៃប់ផ្ើមការង្រក្ពុងធនាគារែំរៃនូងររៃស់បលាកបៅធនាគារ ANZ Grindlays Bank’s ថែលមានតួនាទីជាអ្ក្គរៃ់្ គងសាខាធនាគារ 
និង្គរៃ់្ គងរៃំណពុ លមានរៃញ្ហា ។

បលាកបានរៃញ្ចរៃថ្់្ករ់ៃរញិ្្ញ រៃ្តជានខ់្ស់ ថផ្កវទិយាសាសស្ (ថ្្កែំ់រៃនូង) ជាមយួសកលវទិយាល័យកាោ ក្ពុង្រៃបទសរៃងក់ាលៃ បែស។ បលាកកជ៏ា 
្គរូរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្ល (Collection Trainer) ថែលមានការទទួលសា្គ ល់ និងបានរៃញ្ចរៃវ់គ្គរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្លជា្គរូរៃបង្្គ លថែលបានបរៀរៃចំបោយ 
វទិយាសាថា នធនាគារ អភវិឌ្ឍនអ៍ាសពុី (ADBI) មជ្ឈមណ្ឌ លសិកសាអភវិឌ្ឍ្ករុងតនូក្យនូ (TDLC) ថែលជាសមាជិកបន GDLN អាសពុីបា៉ា សពុីហវាិក និង   
អង្គការអភវិឌ្ឍនម៍នូលធនសហ្រៃជាជាតិមនូលនិធិ (UNCDF)។ បលាកគឺជា្គរូរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្លថផ្ក្គរៃ់្ គងហានិភយ័បៅវទិយាសាថា ន្គរៃ់្ គងធនាគារ 
្រៃបទសរៃងក់ាលៃ ថែស។ បលាកកជ៏ាសមាជិកបនសមាគមអ្កជំនាញហានិភយ័សកល (GARP) ។
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បលាក យី សាគពុណ មានរៃទពិបសាធនជ៍ាង ១៧ ឆ្្ ំបៅបលើការ្គរៃ់្ គងធនធានមនពុសសេ ការរៃណ្ពុ ុះ
រៃណ្្ល និងការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនពុសសេ ការ្គរៃ់្ គងបលើការអនពុវត្ការង្ររៃពុគ្គលិក និងជាបែគនូ
យពុទ្ធសាសស្ក្ពុងការស្មរៃស្មរួលកិច្ចការធនធានមនពុសសេ បៅក្ពុងវស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុរមួមានធនាគារ
្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ និងបៅក្ពុងវស័ិយរៃែិសណ្ឋា រកិច្ច។ បលាកបានចនូលរមួជាមយួធនាគារ
ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជាចារៃត់ាងំពីការរៃបងកើតធនាគារបឡើងែំរៃនូង នាថខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៣ ។ សពវាប្្ងបលាក
មានមពុខតំណងជា ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិធនធានមនពុសសេ បៅធនាគារប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ ។ 

មពុនបពលចនូលរៃប្មើការង្រជាមយួ ធនាគារប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា បលាកធាលៃ រៃម់ានមពុខតំថណងជានាយករង
្រៃតិរៃត្ិធនធានមនពុសសេ បន្គរឹុះសាថា នមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ អ្មរឹត កែ៏នូចជា នាយក្គរៃ់្ គងធនធានមនពុសសេ 
នាយក្គរៃ់្ គងយពុទ្ធសាសស្ធនធានមនពុសសេ និងជាអ្កស្មរៃស្មរួលកិច្ចការ្គរៃ់្ គងគប្មាងក្ពុង
្រៃបទសបនធនាគារ ANZ បហើយបលាកកធ៏ាលៃ រៃជ់ា នាយក្រៃតិរៃត្ិធនធានមនពុសសេ បនសណ្ឋា គារ និង
រមណីយោឋា នសពុខា្គរុរៃផងថែរ។ បលាកធាលៃ រៃប់ានរៃប្មើការក្ពុងកិច្ចការថផ្កលក ់ និងរៃប្មើ បសវាកម្ម
អតិ្ិជន បៅក្ពុងវស័ិយរៃែិសណ្ឋា រកិច្ច រារៃរ់ៃញ្ចនូ លទាងំសណ្ឋា គារក្ពុង្សរុក និង សណ្ឋា គារលំោរៃ់
អន្រជាតិ (លំោរៃ់្ ក យ៥) ែនូចជា សណ្ឋា គារ Sofitel សណ្ឋា គារ Raffles (Le Royal and Grand 
d’Angkor)  ្ករុមហ៊ពុនបទសចរណ៍ និង្ករុមហ៊ពុនទនូរគមនាគមន។៍ 

បលាកមានរៃទពិបសាធនជ៍ាប្ចើនបលើថផ្ក្គរៃ់្ គង និងអភវិឌ្ឍធនធានមនពុសសេ ការរៃបងកើតវរៃ្បធម ៌
ការង្រ ការ្គរៃ់្ គងការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរ្រៃពន្ធ័្ គរៃ់្ គងធនធានមនពុសសេ ការ្គរៃ់្ គងការង្ររៃពុគ្គលិក និង
ការ្គរៃ់្ គងថផនការរៃពុគ្គលិកថែល្រៃករៃបោយជំនាញនិងបទពបកាសល្យ ស្មារៃរ់ៃប្មើការង្រឲ្យ
្ករុមហ៊ពុនរៃបងកើត្្មី និង្ករុមហ៊ពុនថែលបធវាើកំថណទ្មងរ់ចនាសម្ន័្ធ្្មី ។

បលាក យី សាគពុណ បានរៃញ្ចរៃថ្់្ករ់ៃរញិ្្ញ រៃ្ត្គរៃ់្ គងអាជីវកម្ម និងបានចនូលរមួវគ្គរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្ល
ជាប្ចើនទាងំក្ពុង្រៃបទស និងបៅរៃរបទស ថែលភាគប្ចើនទាកទ់ងបៅនរឹងភាពជាអ្កែរឹកនា ំ និងការ
្គរៃ់្ គងធនធានមនពុសសេ។

ល�ោក គង់ �ោយឡពុង មោនបទពិលសោធន៍កោរ�ោរក្ពុងវ�ស័យបលច្្ចកវ�ទ� និងធ�ោ�ោរជោង ២៣�្ោំ 
និង្ោនច្ូលរួមជោមួយ CPBank ក្ពុង�្ោំ២០១៦។ សព្វនថ� ល�ោកមោនមុខតំដណងជោកប�ោន
�ោយកកបតិបត្ិកបតិបត្ិកោរ នន CPBank។

ល�ោក្ោនច្ំ�ោយលពល និងច្ូលរួមបលកមើកោរ�ោរជោមួយ កកុមហ៊ុនបលច្្ចកវ�ទ�អន្រជោតិធំៗ
ច្ំនួន ២ អស់រយៈលពលជោង ១២�្ោំ។ លកកោយមកល�ោក្ោនច្ូលកោន់មុខតំដណងជោន់ខ្ស់ល�ោក្ពុង
ធ�ោ�ោរ ANZ អស់រយៈលពលជោង ១០�្ោំ។ ដផ�កលលើបទពិលសោធន៍ដផ្កកបព័ន្ធបលច្្ចកវ�ទ�
ជោលកច្ើន�្ោំ ល�ោក្ោនលធ្វើពិពិធកម្មច្ំលណះដឹង លដើម្បតីច្ូលរួមក្ពុងវ�ស័យធ�ោ�ោរលដើម្បតីលធ្វើឱ�លស�ោ កម្ម
ធ�ោ�ោរកោន់ដតមោនលក�ណៈ�ោយកសួល ឌតីជតីថល សោមញ� និងស្វ័យកបវត្ិកម្មលដើម្បតីបំលពញតោម
តកមូវកោរទតីផ�រ និងអភិ្ោលកិច្្ចឱ�ល�គួរជោទតី�ោប់កបលសើរ។ ល�ោក្ោនកោន់មុខតំដណងសំ�ោន់ៗ 
និងទទួលខុសកតូវខ្ស់ជោលកច្ើនក្ពុងធ�ោ�ោរ ANZ Royal លលើកោរដឹក�ោំលដើម្បតីជួយសកមួល
ដល់កបតិបត្ិកោរលស�ោកម្មដផ្កលក់ ដផ្កកគប់កគងកទព�សម្បត្ិ ដផ្កសោជតីវកម្ម លដើម្បតីសលកមច្
្ោននូវ�ោពលជោគជ័យ និងលកកោយមកក៏ក�ោយជោធ�ោ�ោរធំមួយល�ោក្ពុងទតីផ�រកបលទសកម្ពុជោ។

ល�ោយកោរលប្ជ�ោច្ិត្ និងកោរច្ូលរួមរបស់ល�ោកលទើបលធ្វើឱ�សលកមច្្ោននូវលទ្ធផលគួរឱ�កត់
សម�ោល់ដូលច្្ះ ល�ោកកតូវ្ោនដតងតោំងជោ�ោយកកបតិបត្ិកបតិបត្ិកោរ មោនតួ�ោទតីកគប់កគង
និងដឹក�ោំ�ោយក��ោនច្ំនួន ៥ ដដលស�ិតលកកោមកោរកគប់កគងរបស់ល�ោក។ លក�ោពតីកោរ�ោរ 
ល�ោល ល�ោកក៏ទទួល្ោនលជោគជ័យក្ពុងកោរដឹក�ោំ និងអនុវត្ន៍គលកមោងលផ�ងៗជោលកច្ើនរួមទោំង
 System Transformation និង Processes re-Engineering ។

ល�ោក គង់ �ោយឡពុង ្ោនបញ្ចប់�្ោក់អនុបណ�ិតដផ្កព័ត៌មោនវ�ទ� និងទទួល្ោនវ���ោបនប័កត  
�ោពជោអ្កដឹក�ោំលផ�ងៗ ល�ោកក៏ជោសមោជិកនន International Compliance Association 
និងវ���ោបនប័កតលបក��ោពលឆ្ើមផងដដរ។

រលាក ្រង់ ឆាយឡនុង

ប្រ ធា ននា យកប្រ តិបត្ត ិ
ប្រ តិបត្ត ិកា រ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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ល�ោកកសតី ឈួ លផកជូ មោនបទពិលសោធន៍ក្ពុងវ�ស័យធ�ោ�ោរ�ោប់តោំងពតី�្ោំ ២០០៤ មកលម៉�ះ។ 
ល�ោកកសតី ្ោនច្ូលរួមជោមួយ CPBank �ោដខឧស�ោ �្ោំ២០១៩ ក្ពុងមុខតំដណងជោកប�ោន 
�ោយិកោកបតិបត្ិ�ោណិជ�កម្ម និងអភិ្ោលសោ�ោ។ 

មុនលពលច្ូលរួមជោមួយ CPBank ល�ោកកសតីមោនបទពិលសោធន៍ជោលល�ោធិកោរ�ោយកកបតិបត្ិ
ល�ោធ�ោ�ោរ កម្ពុជោ �ោសុតី និងកោន់មុខតំដណងកបតិបត្ិកោរ និងកោរកគប់កគងជោលកច្ើនដផ្កល�ោ
ក្ពុងធ�ោ�ោរ ANZ រ�ូ�៉ោល់ រួមមោនដផ្កធន�ោនមនុស� លស�ោកម្មអតិថិជន កបតិបត្ិកោរសោ�ោ 
កោរកគប់កគងសោ�ោ និងកោរកគប់កគងឥណទោន�្ោក់តំបន់។ ល�ោកកសតីក៏កតូវ្ោន�ោត់តោំងល�ោយ
កកុមហ៊ុនទូទោត់តោមទូរសព�នដ កកុមហ៊ុនវ�ងលខមបូ�ោ (ជោបុកតសម្័ន្ធរបស់ធ�ោ�ោរ ANZ ក្ពុង�្ោំ  
២០០៨) ក្ពុង�ោមជោ�ោយិកោកគប់កគងតំដហរក�អតិថិជន និងកគប់កគងរដ�្ោល ទទួលបន�ពុក
កគប់កគងដផ្កទំ�ោក់ទនងតោមទូរស័ព� ដផ្កលក់�ោយ ដផ្ករដ�្ោល និង�ោយក��ោនកបតិបត្ិកោរ។ 
ល�ោកកសតីក៏��ោប់មោនបទពិលសោធន៍ក្ពុងមុខតំដណងជោន់ខ្ស់ជោលកច្ើនល�ោក្ពុងធ�ោ�ោរ លមយដប៊ង 
(លខមបូ�ោ) ភតីអិលសុតី លលើដផ្កធ�ោ�ោរអតិថិជន និងឥណទោន�្ោតតូច្ និងមធ�ម។

ល�ោកកសតី ក៏ជោកកុមកោរ�ោរដផ្កលស�ោធ�ោ�ោរ និងហិរញ�វត�ពុក្ពុងកកុមកោរ�ោរទោំង ១៣ដផ្ក ឯកជន 
ននលវទិកោ �ោជរ��ោភិ្ោល-ដផ្កឯកជន ទទួលស�ោល់ជោផ��វកោរល�ោយ�ោយករដ�ម�ន្តី�ោនថ�ទតី២៥ 
ដខមតី�ោ �្ោំ២០១៩។ ល�ោកកសតីជោសមោជិកគណៈកម្មោធិកោរបលច្្ចកលទសទតី២ តំ�ោងស�ោមុខរបរ 
និងមតីកកូសហក�ោសកម្ពុជោ  និងជោសមោជិកដផ្កសោរ�ោតុ និងផលិតផលគតីមតីលកកោមកកសួង 
ឧស�ហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងជោសមោជិក EXCO នន CSU_ACA សមោជិកស�ោ�ោណិជ�កម្ម 
សមោជិកននសមោគមសហកគិនកស្តីកម្ពុជោ និងជោសមោជិកសហព័ន្ធដខ្មរ ច្ិនល�ោកម្ពុជោ។

ល�ោកកសតី ឈួ លផកជូ ្ោនបញ្ចប់�្ោក់អនុបណ�ិតដផ្កកគប់កគងទូល�ោ ពតីសោកលវ�ទ�ល័យ Charles 
Sturt កបលទសអូកស្ោលតី។ ល�ោកកសតីក៏កតូវ្ោនទទួលស�ោល់ល�ោយ LEAN Six Sigma
និង Omega លលើជំ�ោញដផ្កឥណទោនផងដដរ។

រលាកបសី ឈួ រផកជូ

ប្រ ធា ននា យិកា ប្រ តិបត្ត ិ
ពា ណិជ្ កម្ម  និង
អភិបា លរា ខា 

ល�ោក ជោ ប៊ុន�៊ោន មោនបទពិលសោធន៍ជោង ១០�្ោំ ក្ពុងវ�ស័យធ�ោ�ោរហិរញ�វត�ពុ និងសវនកម្ម។ 
ល�ោក្ោនច្ូលរួមជោមួយ CPBank ក្ពុងមុខតំដណងជោកប�ោន�ោយកកបតិបត្ិហិរញ�វត�ពុ�ោ ដខ 
វ�ច្�ិកោ �្ោំ២០១៩។ 

ល�ោក្ោនច្ំ�ោយលពលជោង ២�្ោំជោមួយកកុមហ៊ុនកោ�ោឌតី�៉ោកគុប និងបលកមើកោរក្ពុងតួ�ោទតី
លផ�ងៗ�្ោដូច្ជោ �ោយកកបតិបត្ិដផនកោរ�ោជតីវកម្ម និងកគប់កគងរ្ោយកោរណ៍ហិរញ�វត�ពុ �ោយក
កបតិបត្ិរត�ោ�ោរ ល�ោធ�ោ�ោរកោ�ោឌតី�៉ោ និងជោកប�ោន�ោយកកបតិបត្ិល�ោកកុមហ៊ុនកោ�ោ
សុតីឃ��រ�ធតីអិលធតីឌតី។ មុនលពលល�ោក្ោនច្ូលរួមជោមួយធ�ោ�ោរ ល�ោក្ោនកោន់មុខតំដណង
ជោលកច្ើនជោមួយធ�ោ�ោរក្ពុងតំបន់ រួមមោនតំដណងជោ�ោយករងកបតិបត្ិធ�ោ�ោរ�ោណិជ�អស់
រយៈលពល ៤�្ោំ។ លលើសពតីលនះលទៀត ល�ោក្ោនកោន់តំដណងជោង ៧�្ោំក្ពុងដផ្កសវនកម្ម ដដល
ច្ុងលកកោយល�ោក្ោនកោន់តំដណងជោ�ោយកកគប់កគងសវនកម្ម ល�ោកកុមហ៊ុនសវនកម្មក្ពុងកសុក 
និងកកុមហ៊ុនសវនកម្មធំៗច្ំនួន ៤ ល�ោកបលទសសិង�បុរ� កបលទសលវៀត�ោម និងកបលទសកម្ពុជោ។

បលាកកជ៏ាសវនករថែលទទួលបានការទទួលសា្គ ល់ ពីគណៈកម្មការមនូលរៃ្តកម្ពុជាផងថែរ។
បលាកមានរៃទពិបសាធការង្រ ្្ទ ល់ជាមយួនិយត័ករ ែនូចជាធនាគារជាតិបនកម្ពុជា អគ្គនាយកោឋា ន
ពន្ធោរ KICPAA ្ ករុម្រៃរឹកសាជាតិគណបនយ្យ និងសភាពាណិជ្កម្មបនសមាគមធនាគារបនកម្ពុជា 
និងសភាពាណិជ្កម្មមា៉ា បឡសពុី។

បលាក ជា រៃ៊ពុនហ៊ាន ទទួលបានវញិ្្ញ រៃនរៃ្តគណបនយ្យសាធារណៈពី CPA អនូសស្ាលី និង 
KICPAA។ បលាកកប៏ានរៃញ្្ច រៃថ្់្ករ់ៃរញិ្្ញ រៃ័្ តជានខ់្ស់ថផ្ក្គរៃ់្ គងធពុរកិច្ច ពីសាកលវទិយាល័យ
្គរៃ់្ គងពាណិជ្កម្មទី្ករុងបា៉ា រសី ្រៃបទសបារាងំ និងរៃរញិ្្ញ រៃ្តបសែឋាកិច្ចពីសាកលវទិយាល័យ
លីយ៉ាពុង ្រៃបទសបារាងំ។

រលាក ជា ប៊ុៃ�៊ាៃ

ប្រ ធា ននា យកប្រ តិបត្ត ិ
ហិរញ្ញ វត្ ុ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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រលាក ប្រួច ចាៃ់ថុល

ប្រ ធា ននា យកប្រ តិបត្ត ិ
បច្ច ្រកវិ្រ្រយា ព័ត៌មា ន

ជីវ�តកា ន់�នាបនា �ើជីវ�តកា ន់�នាបនា �ើ
� យមិន�នា ើកនា � ស�នា នាក់

ល�ោក កគួច្ �ោន់ថុល មោនបទពិលសោធន៍កោរ�ោរជោង ២០�្ោំ។ ល�ោក្ោនចូ្លរួមជោមួយ CPBank 

ក្ពុងដខកក��ោ �្ោំ២០១៦ ក្ពុងតួ�ោទតីជោ�ោយកកបតិបត្ិបលច្្ចកវ�ទ�ព័ត៌មោន និងកតូវ្ោនដតងតោំងជោកប�ោន
�ោយកកបតិបត្ិបលច្្ចកវ�ទ�ព័ត៌មោន ក្ពុង�្ោំ២០២០។

ល�ោកកំពុងដឹក�ោំកកុមកោរ�ោរននអគ��ោយក��ោនបលច្្ចកវ�ទ� និងឌតីជតីថល នន CPBank ក្ពុងល�ោលបំណង 
ជំរុញយុទ្ធសោកស្ បលច្្ចកវ�ទ� និងឌតីជតីថលជំ�ោន់លកកោយល�ោកម្ពុជោ។ ល�ោក និងកកុមកោរ�ោរ្ោនលប្ជ�ោច្ិត្លធ្វើ
កោរ��ោស់ប្�រនិ�្ោកោរបលច្្ចកវ�ទ�បច្្ចពុប្បន្ឱ�កោន់ដតរ�កច្លកមើនដថមមួយកកមិតលទៀត និងទោក់ទោញផលិតផល
ឌតីជតីថលថ្មតីៗ កបកបល�ោយ�ោពនច្្កបឌិតដដលមោន�ោពរហ័ស និងបលង�ើនកបសិទ្ធ�ោពខ្ស់សកមោប់កំលណើន
�ោជតីវកម្ម។

ល�ោក្ោនច្ូលរួមជោសមោជិកស�ោបនិកអ្កលរៀបច្ំកកុមហ៊ុន�ោ�ោ��ាប់រង�ោយុជតីវ�ត ធ�ោ�ោរ លខមកូ និង 
RHB និង្ោនលបើកដំលណើរកោរ�ោជតីវកម្មលនះល�ោយលជោគជ័យក្ពុងរយៈលពល ៦ដខ។  ល�ោក្ពុងតួ�ោទតីមួយលនះ 
ល�ោកទទួលខុសកតូវកគប់កគងដផនទតីប��ោញផ��វបលច្្ចកវ�ទ�ព័ត៌មោន និងឌតីជតីថល លហើយក៏ជោកប�ោន
គណៈកម្មោធិកោរដឹក�ោំដផ្កព័ត៌មោនវ�ទ� ដំលឡើងលហ��ោរច្�ោសម័្ន្ធ លស�ោកម្ម និងផលិតផលផ�ត់ផ�ង់ 
កបតិបត�ិកោរមជ្ឈមណ�លប័ណ� កគប់កគងអ្កផ�ត់ផ�ង់លស�ោគំ�ោមកំដហងសន្ិសុខតោមកបព័ន្ធអតីុនធឺដណត
សវនកម្ម �ោនិភ័យ អភិ្ោលកិច្្ច និង�ោ�ោគុណ�ោព �ោំកទដផ្កបលច្្ចកលទស អភិវឌ�ន៍កម្មវ�ធតីបន្និរន្រ�ោព
�ោជតីវកម្ម និងដផនកោរស្ោរលក�ោះមហន្�ោយ។ ល�ោក្ោនកំពុងកគប់កគងបុគ�លិកច្ំនួន ៣៣ �ោក់ល�ោលកកោម
�ោយក��ោនបលច្្ចកវ�ទ�ព័ត៌មោន និងឌតីជតីថល។ មុនលពលច្ូលកោន់តួ�ោទតីលនះល�ោក្ោនកោន់មុខតំដណងជោន់
ខ្ស់ល�ោក្ពុងឧស�ហកម្មធ�ោ�ោរ និង�ោ�ោ��ាប់រងលផ�ងៗ។ ក្ពុងច្ំល�ោមកោរ�ោរពតីមុន ល�ោកគឺជោកប�ោន
ដផ្កព័ត៌មោនវ�ទ� និងកោរ�ោំកទដផ្កលស�ោកម្មល�ោធ�ោ�ោរ UCB RHB និង លខមកូ និង�ោ�ោ��ាប់រង�ោយុជតីវ�ត
កពូដិនសល។ 

ល�ោក កគួច្ �ោន់ថុល ្ោនបញ្ចប់កោរសិក�ដផ្កវ�ទ�សោកស្ព័ត៌មោនកុំព��ទ័រពតីសោកលវ�ទ�ល័យភូមិន�ភ្ំលពញ 
និងទទួល្ោនស��ោប័កតច្ំនួនពតីរ ពតីដផ្ករដ�្ោលធុរកិច្្ច៕
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�នរ�្វនាន់

វិ�ញាបៃបបតអៃុរលាម
ភាពសាររពើពៃ្ធ "កបមិត្ាស"

ពីអ្រ្គនាយកដ្ាៃពៃ្ធដារ

នាប្្ងទី១៦ ថខមនីា ឆ្្២ំ០២០ CPBank 
ទទួលបានវញិ្្ញ រៃនរៃ្ត អនពុបលាមភាពសារបពើពន្ធ
"ក្មតិមាស" សារជា្្មីម្ងបទៀត ពីអគ្គនាយកោឋា ន 
ពន្ធោរ។

ពានរង្វា នម់យួបនុះ រៃង្ហា ញឱ្យប�ើញថ្ពីទំនួលខពុស
្តរូវររៃស់ CPBank ក្ពុងការ្រៃកានខ្់ារៃរ់រៃស់ខលៃួន
បលើកាតពវាកិច្ចរៃងព់ន្ធ្សរៃតាមបគាលការណ៍ និង
រៃទរៃ្បញ្ញត្ិស្មារៃវ់ស័ិយធនាគារបៅកម្ពុជា។

BEST RETAIL BANK
CAMBODIA 2020

បោយថផ្អកបលើកិច្ចខិតខំ្រៃរឹងថ្រៃងបន្រៃតិរៃត្ិការ
្តរឹមរយៈបពល ៧ ឆ្្ ំនិងការយកចិត្ទពុកោកក់្ពុង 
ការនាយំកផលិតផល និងបសវាកម្មថែល្រៃករៃ
បោយភាពបច្្រៃឌិត និងសម្បនូរថរៃរៃជនូនរៃងរៃ្អនូន
្រៃជាពលរែឋាកម្ពុជា បនុះជាបហតពុថែល CPBank 
្តរូវបាន្រៃសិទ្ធនាមជាធនាគារបឆ្ើមជាប្ចើនក្ពុង
្រៃវត្ិសាសស្ររៃស់ធនាគារ។

ក្ពុងឆ្្ ំ ២០២០ ធនាគារក៏្ តរូវបាន្រៃសិទ្ធនាមជា
ធនាគារបឆ្ើមស្មារៃរ់ៃងរៃ្អនូន្រៃជាពលរែឋាកម្ពុជា 
“BEST RETAIL BANK CAMBODIA 2020” 
ពី International Business Magazine។

FASTEST GROWING
RETAIL BANK CAMBODIA 2020

សក្ីភាពែអ៏សា្ច រ្យ្តរូវបានបកើតបឡើងបែើម្បកីត់្ តា
ជា្រៃវត្ិសាសស្បន CPBank គឺការសប្មចបានននូវ
ពានរង្វា នធ់នាគារបឆ្ើមថផ្ក “Fastest Growing
Retail Bank Cambodia 2020” ពី Global 
Banking and Finance Review។

ពានរង្វា នប់ឆ្ើមមយួបនុះ្រៃគល់ជនូន CPBank ក្ពុង
នាមជាធនាគារថែលមានភាពរកីចប្មើន បលើការ
សប្មចបានននូវ្ទព្យសកម្មរហនូតែល់ ១ ពានល់ាន
ែពុលាលៃ រអាបមរកិបលឿនរៃំផពុត និងការព្ងីកននូវរៃណ្្ញ
្រៃតិរៃត្ិការររៃស់ខលៃួន ោ៉ា ងឆ្រៃរ់ហ័សរៃំផពុតក្ពុង
រយៈបពល ៧ឆ្្ ំ ថែលជាកំណត់្ តាមយួក្ពុង
្រៃវត្ិសាសស្បនសាថា រៃន័ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុកម្ពុជា។

ធនា គា រ�� ើមស�នា នា្រ់សហ�នា ិន�នា ្ត ី ពី IFC និង SME Finance Forum

សហ្គិនសស្ី    គឺជាអ្កចនូលរមួចំថណកោ៉ា ងសំខានក់្ពុងការ
អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឯកជន កែ៏នូចជាកំបណើ នបសែឋាកិច្ចបៅក្ពុង្រៃបទស
កម្ពុជា។ នាបពលរៃច្ចពុរៃ្បន្មា្ច ស់អាជីវកម្មខ្ាតតនូច និងមធ្យមភាគ 
ប្ចើនបៅកម្ពុជា គឺជាសស្ីថែលពួកគាតជ់ាចលករែសំ៏ខានក់្ពុង
ការរៃបងកើតការង្របៅតាមរៃណ្្សហគមនទ៍នូទាងំ្រៃបទស។
ការបលើកកម្ស់ និងផ្ល់ឱកាសជនូនសស្ី បែើម្បចីនូលរមួក្ពុងវស័ិយ
អាជីវកម្ម និងវស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុ គឺជាការយកចិត្ទពុកោក ់ និងការ
បរៃ្ជាញា ចិត្រៃំផពុតររៃស់ CPBank ។

CPBank  ទទួលបាន្រៃសិទ្ធនាមជា “ធនាគារបឆ្ើមស្មារៃ់
សហ្គិនសស្ី ”ពីសាជីវកម្មហិរញ្ញ វតថាពុអន្រជាតិ (International
Finance Corporation) និងបវទិកាហិរញ្ញ វតថាពុសហ្គាសខ្តតនូច
និងមធ្យម (SME Finance Forum)។  ប្្តសំខានប់លើការ 
យកចិត្ទពុកោក ់និងបរៃ្ជាញា ចិត្ក្ពុងការជួយ�បលើកកម្ស់ និង
ស្មរៃស្មរួលថផ្កហិរញ្ញ វតថាពុ ជនូនែល់សហ្គិនសស្ីទាងំអស់
ទនូទាងំ្រៃបទស  បែើម្បសីប្មចបគាលបៅរៃរោិរៃន័្ហិរញ្ញ វតថាពុក្ពុង
ការរៃបងកើនននូវលទ្ធភាព និងសិទ្ធិអំណ្ចជនូនែល់សហ្គិនសស្ី
និងភាពជាអ្កែរឹកនារំរៃស់សស្ីក្ពុងអាជីវកម្មបៅទនូទាងំ្រៃបទស។
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កា រចូលរួមចំ�នាកក� ុងសង្គ ម

អ� កឧក�៉នា្រណ� ិត ពុង � វ�នា
កប�ោនកកុមកបឹក�ភិ្ោល ននធ�ោ�ោរ 

នកបសណតីយ៍កម្ពុជោ ្ោនបរ��្ចោគថវ�កោច្ំនួន 

៣លាៃដុល្ារអារមរិក
ជូន

ស�្ត នាចអគ្គ មហ �នានា ្រតី�នាជោ  ហ៊ុន �នាន

 �ោយករដ�ម�ន្តីនន កពះ�ោជោ�ោច្កកកម្ពុជោ 
លដើម្បតីច្ូលរួម ក្ពុងកោរទិញ ��ាក់សោំងកូវ�ដ-១៩។
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ពនាឹត្តិការណ៍ផនាសនាងៗ
ក្ង្រៃបទសម្ពុជា  បោយប្រៃើ្បាស់រៃណ្្ញ 
ការោិល័យ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ទនូទាងំ្រៃបទស”។

បលាក តនូច បៅបចក មាន្រៃសាសនរ៍ៃថនថាមបទៀតថ្ 
“ការសប្មចបាន្ទព្យសកម្មជាង ១ពានល់ានែពុលាលៃ រ
អាបមរកិបនុះ គឺជា្រៃវត្ិសាសស្ែអ៏សា្ច រ្យស្មារៃ ់
CPBank។ អវាីថែលគួរឱ្យកតស់មា្គ ល់បទៀតបនាុះគឺ 
ធនាគារអាចសប្មចបានសមទិ្ធផលមយួបនុះ្តរឹម 
ថតរយៈបពល ៧ឆ្្រំៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះ។  បជាគជយ័បនុះ សប្មច 
បានបោយមានកត្ាជាប្ចើនរមួផសេគ្ំាែនូចជា បែគនូ 
អាជីវកម្ម កមាលៃ ងំហិរញ្ញ វតថាពុ និងធនធានមនពុសសេ។

បរៃើគិត្តរឹមថខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០២០បនុះ CPBank 
មានសន្ទពុុះោ៉ា ងខាលៃ ងំ ក្ពុងការព្ងីករៃណ្្ញ

 
្រៃតិរៃត្ិការសាខាររៃស់ខលៃួនបែើម្បផី្ល់បសវាហិរញ្ញ វតថាពុ
ជនូនអតិ្ិជន ឱ្យ្សរៃតាមចក្ពុវស័ិយថែលធនាគារ 
បានកំណត។់ ការយកចិត្ទពុកោកប់លើការរៃប្មើ
បសវាអតិ្ិជន និងការព្ងីករៃណ្្ញ្រៃតិរៃត្ិការ

 សាខាររៃស់ខលៃួនថរៃរៃបនុះ បទើរៃធនាគារសប្មចបាន 
ននូវ្ទព្យសកម្មសរពុរៃរហនូត ១ពានល់ានែពុលាលៃ រ 
អាបមរកិថែលឆលៃពុុះរៃញ្្ច ំងឱ្យប�ើញពីសក្ានពុពល និង

 បករ ្ប៍ឈា្ម ុះររៃស់ធនាគារ ក្ពុងរយៈបពលោ៉ា ងខលៃី 
ជាមយួសមទិ្ធិផលជាប្ចើន។

នា្ពរឹកប្្ងបៅរ ៍ ទី២៦ ថខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០២០ 
CPBank បាន្បារព្ធពិធីអរៃអរសាទរខួរៃគ្មរៃ ់៧ឆ្្ ំ
ថែលបានបរៀរៃចំបឡើង បៅសណ្ឋា គារតារាថអរ៊ផត 
រាជធានីភ្បំពញ។ ធនាគារបាន្បារព្ធពិធបីនុះបឡើង 
ក្ពុងបគាលរៃំណង អរៃអរសាទរការសប្មចបាន 
្ទព្យសកម្មជាង ១ពានល់ានែពុលាលៃ រអាបមរកិ 
្តរឹមរយៈបពល ៧ឆ្្ ំ បន្រៃតិរៃត្ិការ និង 
ការ្រៃគល់វញិ្្ញ រៃនរៃ្ត និងពានកិត្ិយសជនូនែល់ 
គណៈ្គរៃ់្ គង និងរៃពុគ្គលិក្គរៃជ់ានថ្់្កថ់ែលបាន
ចនូលរៃប្មើការង្រជាមយួធនាគារអស់រយៈបពល ៧ឆ្្ ំ
ចារៃត់ាងំពីធនាគារបរៃើកែំបណើ រការែំរៃនូងមកបម៉ាលៃុះ។

បលាក តនូច បៅបចក ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ បន 
CPBank កប៏ានមាន្រៃសាសនប៍លើកបឡើងថ្៖ 
“CPBank ផ្ួចបផ្ើមក្ពុងការរៃបងកើតបឡើងែំរៃនូងប្កាម 
បគាលគំនិត បែើម្បចីនូលរមួកាតរ់ៃនថាយភាព្កី្កក្ពុង ្រៃបទសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្ល់ជនូនបសវាហិរញ្ញ វតថាពុ ជនូន្រៃជាពលរែឋាកម្ពុជា មនិ្តរឹមថតរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះការបមើល
ប�ើញភាពរកីចប្មើនររៃស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ ៍
ររៃស់រៃណ្្្រៃបទសបៅអាសពុីមយួចំនួន ែនូចជាចិន 
កនូបរ ៉ាខាងត្បនូង ជរៃ៉ាពុន និងសីងហារៃពុរជីាបែើម បទើរៃជាបហតពុ

 ថែលអ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត ពពុង ឃាវថស ្រៃធាន្ករុម 
្រៃរឹកសាបានផ្ួចបផ្ើមរៃបងកើតននូវ CPBank  បឡើងបៅ

 

ពិធីអរៃអរសាទរខួរៃគ្មរៃ ់
៧ឆ្្ ំជាមយួការសប្មចបាន 
្ទព្យសកម្មសរពុរៃបកើនបឡើង 
រហនូតែល់ ១ពានល់ានែពុលាលៃ រ

ពិធីបរៃើកសបម្ាធសាខា្្មី 
្រៃចាឆ្ំ្២ំ០២០

សាខា្សរុកបាទី-�ពុំ្តពាងំសារៃ

សាខា្សរុកអង្គស្ួល-�ពុំែំណ្កអ់ំពិល

សាខាបខត្ស្ទរឹងថ្តង

សាខាឬសសេថីកវ ២

53

55

52

54
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នាប្្ងទី២៤ ថខកកកោ ឆ្្២ំ០២០បនុះ CPBank 

សាខា្សរុករតនមណ្ឌ ល ប្កាមការែរឹកនារំរៃស់ 
បលាកនាយកសាខា និងមានការចនូលរមួពីមសន្ី 
សាខា្គរៃរ់នូរៃបានបធវាើការឧរៃតថាម្ភរៃងអ់ង្គពុយ ជនូន 
ែល់សាលា្សរុករតនមណ្ឌ ល បែើម្បោីករ់ៃប្មើ
ជា្រៃបោជនរ៍មួ ជនូនែល់្រៃជាពលរែឋាតាម 

ទីសាធារណៈថែលសថាិតបៅក្ពុងភនូមបិៅ្ �ពុំបៅ្ 

្សរុករតនមណ្ឌ ល បខត្បាតែ់ំរៃង។

ការឧរៃតថាម្ភរៃងអ់ង្គពុយបនុះ គឺបែើម្បចីនូលរមួចំថណក 
 

ក្ពុងកិច្ចការសង្គម និងការអភវិឌ្ឍនក៍្ពុងសហគមន។៍
 

CPBank ឧរៃតថាម្ភរៃងអ់ង្គពុយ
ជនូនសាលា្សរុករតនមណ្ឌ ល
បខត្បាតែ់ំរៃង

ពនាឹត្តិការណ៍ផនាសនាងៗ
CPBank ពិតជាមានបសចក្ីបសាមនសសេ 
រកីរាយជាខាលៃ ងំក្ពុងការ ជួយ�បលើកកម្ស់វស័ិយ
សណ្្រៃធ្់ារៃស់ាធារណៈ បៅក្ពុង្រៃបទស 
កម្ពុជាបយើង បោយការ្រៃគល់រៃងអ់ង្គពុយបនុះ 
គឺឆលៃពុុះរៃញ្្ច ំង ពីទំនួលខពុស្តរូវររៃស់ធនាគារ 
ចំបពាុះសង្គម និងបរៃ្ជាញា ចិត្ោ៉ា ងមពុតមា ំ
ក្ពុងការសប្មចបគាលបៅក្ពុងការជួយ� និង 
អភវិឌ្ឍនស៍ង្គមជាតិ។

CPBank ចូលរួមអបអរសទរជាមួយធនាគារជាតិ ក្នុងខួបទី ៤០ នៃទិវាប្ាក់ររៀល
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ពនា ឹត្ត ិកា រណ៍ផនាសនាងៗ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា  ក.អ (CPBank) ជាធនាគារពាណិជ្
ែធ៏ំមយួឈានមពុខបគបៅក្ពុង្សរុក ថែល្តរូវបានរៃបងកើតបឡើង
ក្ពុងថខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៣ រវាងបែគនូយពុទ្ធសាសស្រមួមានកាណ្ឌីោ៉ា
អពុីនបវសមនិហនូលឌីង ភអីិលសពុី (CIH), ហវានូឡរឹតពុន ហាវា យណ្ន ់
ស៊ល្យហនូលឌីង (FFH)  និងប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា (CP) បន្កសួង
ប្រៃសណីយ ៍និងទនូរគមនាគមនក៍ម្ពុជា។

បោយថផ្អកបលើកិច្ចខិតខំ្រៃរឹងថ្រៃង បន្រៃតិរៃត្ិការ្តរឹមរយៈបពល 
៦ឆ្្ ំ និងការយក ចិត្ទពុកោកក់្ពុងការនាយំកផលិតផល និង
បសវាកម្មថែល្រៃករៃបោយភាពបច្្រៃឌិត និងសម្បនូរថរៃរៃជនូន
រៃងរៃ្អនូន្រៃជាពលរែឋាកម្ពុជា បនុះជាបហតពុថែល CPBank ្តរូវ
បាន្រៃសិទ្ធនាមជាធនាគារបឆ្ើមជាប្ចើនក្ពុង្រៃវត្ិសាសស្ររៃស់
ធនាគារ។ ក្ពុងឆ្្២ំ០២០  ធនាគារក៏្ តរូវបាន្រៃសិទ្ធនាមជា
ធនាគារបឆ្ើមស្មារៃ់ រៃងរៃ្អនូន្រៃជាពលរែឋាកម្ពុជា   “BEST RE-
TAIL BANK CAMBODIA 2020” ពី International Busi-
ness Magazine។

ពានរង្វា នថ់ែល មនិអាចកាតប់្លៃបានមយួបនុះ បកើតបចញពីការ 
បជឿទពុកចិត្ររៃស់អតិ្ិជន និងកិច្ចខិតខំ្រៃរឹងថ្រៃងររៃស់រៃពុគ្គលិក
្គរៃរ់នូរៃ។ សនូមអរគពុណអ្កទាងំអស់គ្ា!

CPBank ក្ាយជាធនាគាររឆ្ើម
សប្ាប់បងប�តូៃបបជាពលរដ្កម្នុជា

ក្នុងឆ្ាំ២០២០
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ពនាឹត្តិការណ៍ផនាសនាងៗ
ពិធីដាក់ដំរ�ើរការបបតិបត្ិការ 

ចំ�ូលពៃ្ធប្រប់បបរេទដដលបបមូល
រដាយអ្រ្គនាយកដ្ាៃពៃ្ធដារកម្នុជា

នាប្្ងទី០៨ ថខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០២១ បៅសណ្ឋា គារ អនូឡាពំយាសពុីធី 
រាជធានីភ្បំពញ ធនាគារប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា បាន្បារព្ធពិធី “ោក់

 ែំបណើ រការការប្រៃើ្បាស់បសវាកម្ម ររៃស់ធនាគារប្រៃសណីយ ៍
កម្ពុជាស្មារៃ់្ រៃតិរៃត្ិការចំណនូ លពន្ធ្គរៃ់្ រៃបភទថែល្រៃមនូល
បោយអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរកម្ពុជា អនពុវត្បៅទនូទាងំ្រៃបទស” 
ថែលអនពុញ្្ញ តឱ្យអតិ្ិជន និងសាធារណជនទាងំអស់អាច 
បធវាើការរៃងព់ន្ធជាប្ចើន្រៃបភទ ែនូចជាពន្ធអាករ្គរៃ់្ រៃបភទពន្ធ 
បលើមបធយាបាយបធវាើែំបណើ រ និងពន្ធបលើអចលន្ទព្យជនូនអគ្គនា
យកោឋា នពន្ធោរបានតាមរយៈធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា។
កម្មវធិីបនុះ្តរូវបាន្បារព្ធបឡើង ប្កាមតំណ្ងអធិរៃតីែខ៏្ងខ់្ស់

 ររៃស់ឯកឧត្មរៃណ្ឌិ ត ថកន សម្បត្ិ អគ្គនាយករង បនអគ្គ 
នាយកោឋា នពន្ធោរ ថែលជាតំណ្ងែខ៏្ងខ់្ស់ររៃស់ឯកឧត្ម 
គង ់ វរិៃពុល រែឋាមសន្ី្រៃតិភនូអមនាយករែឋាមសន្ី និងជា្រៃតិភនូ

 រាជរោឋា ភបិាលទទួលរៃន្ទពុកជាអគ្គនាយក បន អគ្គនាយកោឋា ន 
ពន្ធោរ ឯកឧត្ម បអាក រៃនូរា៉ា  ្ រៃតិភនូរាជរោឋា ភបិាលទទួលរៃន្ទពុកជា
អគ្គនាយកប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា និងទី្រៃរឹកសា្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល 
បនធនាគារប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា បលាក តនូច បៅបចក ្រៃធាន 
នាយក្រៃតិរៃត្ិ បនធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា តំណ្ង្ករុម្រៃរឹកសា
ភបិាល បនធនាគារ  ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា និងអមែំបណើ របោយ

 គណៈ្គរៃ់្ គងជានខ់្ស់ បលាកនាយក នាយិកាសាខា និងអ្ក
តំណ្ងមកពីអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរជាប្ចើនរនូរៃផងថែរ។
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ពនាឹត្តិការណ៍ផនាសនាងៗ
បែើម្បជីាបគាលគំនិតក្ពុងការត្មងទិ់ស ជនូនសិសសានពុសិសសេថែល

 កំពពុងសិកសាថ្្កវ់ទិយាល័យ ជាពិបសសរៃ្អនូនៗសិសសានពុសិសសេ
 ថែល្សឡាញ់ និងមានរៃំណងចងរ់ៃប្មើការង្រក្ពុងវស័ិយ

ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុ។ កាលពីប្្ងទី15 ថខមករា ឆ្្2ំ021 
កនលៃងបៅបនុះ CPBank ប្កាមតំណ្ងជាអធិរៃតីភាពែខ៏្ងខ់្ស់ 
ររៃស់ បលាក តនូច បៅបចក ្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ បានអបញ្ើញ 
ចនូលរមួបធវាើរៃទរៃង្ហា ញបែើម្បថីចករថំលកននូវចំបណុះែរឹង រៃទពិបសាធន ៍កែ៏នូចជាផ្ល់ននូវផ្តគ់ំនិតត្មងទិ់ស ជនូនសិសសានពុសិសសេជាង 
១០០ នាក ់ បនសាលាបរៀន្គរូបយើង ក្ពុងទីរមួបខត្រតនគីរ ី ស្ីពី
អាជីពការង្រក្ពុងវស័ិយធនាគារ និងទិសបៅអនាគតស្មារៃ់
យពុវជននាយពុគសមយ័ឌីជី្ល។

រៃឋកថ្ស្ីពីអាជីពការង្រក្ពុងវស័ិយធនាគារ និងទិសបៅអនាគត
 ស្មារៃយ់ពុវជននាយពុគសមយ័ឌីជី្លបនុះ ្ តរូវបានបរៀរៃចំបឡើង 

បែើម្បផីសេពវាផសាយជាពត័ម៌ាន និងផ្ល់ជាចំបណុះែរឹងជនូនែល់ 
សិសសានពុសិសសេបៅក្មតិមធ្យមសិកសា សំបៅបធវាើោ៉ា ងណ្ឱ្យ

 ពួកគាត ់អាចកំណតឱ់្យបានចបាស់លាស់ពីថផនការក្ពុងការសិកសា
ការបរៀរៃចំខលៃួនចនូលថ្្កឧ់ត្មសិកសាបែើម្បឱី្យទទួលបានភាពបជាគជយ័

  និងអាចសប្មចតាមរៃំណង្បាថ្្ររៃស់ខលៃួននាបពលអនាគត។

ក្ពុងសិក្ាសាលាបនុះផងថែរ បលាក តនូច បៅបចក ្ រៃធាននាយក 
្រៃតិរៃត្ិបន CPBank បានមាន្រៃសាសនថ៍្៖ “បែើម្បកីាលៃ យជា 
ធនធានមនពុសសេមយួរនូរៃថែល្រៃករៃបោយសមតថាភាព ចំបណុះែរឹង 
ជំនាញ និងរៃបច្ចកបទសខ្ស់ រៃ្អនូនៗសិសសានពុសិសសាទាងំអស់្តរូវ

 ថតខិតខំ្រៃរឹងថ្រៃងសិកសាតាងំពីថ្្កម់ធ្យមសិកសា និងរហនូតែល់ 
ថ្្កឧ់ត្មសិកសា។ ចំថណកឯការចនូល្រៃលនូកក្ពុងវស័ិយការង្រ 
វញិ សនូមឱ្យក្មួយៗសិសសានពុសិសសេទាងំអស់្តរូវថតប្ជើសបរ ើស

 ការង្រណ្ថែលខលៃួន្សឡាញ់ និងបពញចិត្ក្ពុងការបធវាើ និង្តរូវចំ
ណ្យបពលបវលាក្ពុងការសិកសាពីការង្រមយួបនុះឱ្យបានរហ័ស 
រៃំផពុតបែើម្បអីាចអភវិឌ្ឍនខ៍លៃួនកាលៃ យជាអ្កែរឹកនាមំយួរនូរៃនាបពល
អនាគត”។

បឋកថាស្ីពីអាជីពការងារក្នុងវិស័យ
ធនាគារ ៃិងទិសរ�ាអនា្រតសប្ាប់

យុវជៃនាយុ្រសម័យឌីជីថល
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ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាប្រៃរព្ធពិធីអបអរការសម្រៃចបានទ្រៃព្យសកម្ម១០០០លានដុលា្លារ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៥ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ www.postkhmer.com ១១

 វិស័យធនាគារwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

ការធ្វើ អ្វីៗ ដៃលមាន លក្ខណៈ-
ពិសៃស ប្លៃក ពី គៃ បានផ្តល់ នូវ ភាគ-
លាភ ដ ៏គួរឱៃយ ទាកទ់ាញ  ខណៈ ធនាគារ 
បៃសណីយ៍ កម្ពជុា សមៃច បាន ទៃពៃយ-
សកម្ម សរុប ជាង ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ។

 លៃខ ៧ នៅតៃ ជា លៃខ នៃ អនុសៃសា-
វរីយ៍ ដ៏ គួរ ឲៃយ ចងចំា របស់ បៃជាជន 
កម្ពុជា  នៅពៃល ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
កម្ពុជា ដៃលជា ស្ថាប័ន ផ្តល់ សៃវា ហិរ-
ញ្ញវត្ថុ ឈានមុខ គៃ មួយ បាន បៃរព្ធ 
ពិធី អបអរសទរ ជាមួយ កា សមៃច 
បាន ទៃពៃយសកម្ម សរុប កើន ឡើងដល់ 
១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

 ទទួលបាន ការជំរុញ ឲៃយ បង្កើត ស្ថា-
ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ ផ្អៃកលើ អាយុ-
កាល ដៃល បាន សកលៃបង វៃទិកា 
ធនាគារ បៃសណីយ៍  និង បនា្ទាប់ព ីបាន 
ទៅ ទសៃសនកិច្ច បៃទៃសមួយ ចំនួន ជា 
កន្លៃង ដៃល ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
មានការ រីកចមៃើន គួរឱៃយកត់ សមា្គាល់ 
នងិ ជោគជយ័ ស្ថាបនកិ នងិ ជា បៃធាន 
កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល នៃ ធនាគារ បៃស-
ណីយ៍ កម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌិត ពុង 
ឃាវ សៃ ក៏ សមៃចចិត្ត ចាប់ផ្តើម ស្ថា-
ប័ន សៃវាកម្ម ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
មួយ នៃះ ឡើង ដៃលមាន លក្ខណៈ 
ពិសៃស និង ប្លៃក ពី គៃ ។ 

 ដចូ្នៃះ នៅក្នងុ ចន្លាះ ឆ្នា ំ២០១១ នងិ 
២០១២ លោក បាន ចូលជួប បៃ-
សណីយ៍ កម្ពុជា ដៃលជា ស្ថាប័ន-
ស្វយ័ត គៃប់គៃង ដោយ កៃសួង 
បៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ភា្ជាប់ 
ជាមយួនងឹ សណំើ មយួ ។ បនា្ទាបព់ ីការ 
ពិភាកៃសា ជាចៃើនលើក ចៃើនស  កិច្ច-
ពៃមពៃៀង មួយ តៃូវបាន ធ្វើឡើង ដើមៃបី 
បង្កើត ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា 
ដោយមាន ការអនុម័ត យ ល់ ពៃម ពី 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

 បនា្ទាប់មក អាជា្ញាប័ណ្ណ បើក ធនាគារ 
តៃូវបាន ផ្តល់ឱៃយ ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ២០ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ 
២០១៣ ដោយ ធនាគារជាត ិនៃ កម្ពជុា 
(NBC) ឈរលើ គោលការណ៍ គាំទៃ 
ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច រប ស់ ជាតិ ។ 
បច្ចុបៃបន្ន បនា្ទាប់ពី បៃតិបត្តិការ អស់ 
រយៈពៃល ៧ ឆ្នាំ  ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
សមៃចបាន ទៃពៃយ សកម្ម លើស ១ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

 លោក តចូ ចៅ ចៃក បៃធាន នាយក 
បៃតិបត្តិ ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា 

បានបង្ហាញ ពី ទសៃសនៈ របស់លោក 
ចំពោះ ការ បៃរព្ធ ពិធី អបអរ ជា បៃវត្តិ-
សស្តៃ របស់ ធនាគារ មួយ នៃះ ថា ៖« 
ការសមៃចបាន ទៃពៃយសកម្ម ចំនួន ១ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក គឺជា បៃវត្តិ-
សស្តៃ ដ៏ អស្ទារៃយ សមៃប់ ធនាគារ 
បៃសណីយ៍ ។ អ្វីដៃល គួរឱៃយកត់ 
សមា្គាល់ ទៀត នះ គឺថា យើង អាច 
សមៃចបាន ក្នុង រយៈពៃល ៧ ឆ្នាំ ។  
ជោគជយ័ នៃះ សមៃចបាន ដោយមាន 
កត្តា ជាចៃើន រួមផៃសំ គា្នា ដូចជា ភាពជា 
ដៃគូ យុទ្ធសស្តៃ  កមា្លាំង ហិរញ្ញវត្ថុ  និង 
ធនធាន មនុសៃស » ។ 

« ភាពខ្លាំង របស់ មា្ចាស់ ភាគហ៊ុន 
របស់ ធនាគា រ យើង រួមមាន កៃុមហ៊ុន 
កាណាឌីយ៉ា អិុន វៃស មិន ហូល ឌី ង 
បៃសណីយ៍ កម្ពុជា និង កៃុម ហ៊ុន 
Fullerton Financial Holdings 
ដៃលជា បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Temasek Group គៃប់គៃង ដោយ 
រដ្ឋាភបិាល សងិ្ហ បរុ ី គឺជា អ្វដីៃល ផ្តលឱ់ៃយ 
យើង នវូ យទុ្ធសស្តៃ នងិ កមា្លាងំ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ ។  ភាពជា ដៃគូ របស់ យើង ជាមួយ 
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាតិ និង អន្ដរជាតិ 
ឈានមុខ  បាន ផ្តល់ឱៃយ យើង នូវ ចំណៃះ - 
ដឹង  ជំនាញ និង បទពិសោធដើមៃបី 
ឈានដល់ គោលដៅ និង បំណង បៃ-
ថា្នា របស់ យើង » ។ 

 លោក ចៅ ចៃក មានបៃសសន៍ថា 
៖« ចំពោះ ធនធានមនុសៃស កមា្លាំង 
ការងរ របស់ យើង ភាគចៃើន គឺជា 
អ្នកជំនាញ ខង ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដៃលជា ជនជាតិខ្មៃរ ពីពៃះ យើង 
ជឿជាក់ថា មានតៃ អ្នកមាន សមត្ថភាព 
ក្នុងសៃុក ប៉ុណ្ណោះ ដៃល អាច យល់ 
ចៃបាស់ អំពី ទីផៃសារ បៃទៃស កម្ពុជា » ។  

 ការរួមបញ្ចលូ គា្នា នៃ ភាពជា ដៃគ ូដ ៏ល្អ 
ជាមួយ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខ គៃ 
និង ការដឹកនាំ ដ៏ ឈា្លាសវៃ របស់ បៃជា-
ជន កម្ពុជា បានធ្វើឱៃយ ធនាគារ បៃស- 
ណីយ៍ កម្ពជុា សមៃចបាន ទៃពៃយសកម្ម 
សរុប ជាង ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

 គិតមកដល់ ពៃលនៃះ  ទៃពៃយសកម្ម 
សរុប របស់ ធនាគារ បៃសណីយ៍- 
កម្ពុជា  បាន កើន ដល់  ១,០០៧  ពាន់ 
លាន ដុលា្លារអាមៃរិក។ 

 ក្នុងនាម ជា គៃឹះស្ថាន ធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល បាន បង្កើតឡើង ក្នុង 
សៃុក  ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា 
បាន យល់ ពី ទីផៃសារ កម្ពុជា និង មើល-
ឃើញ ឱកាស ក្នុង ការផ្តល់សៃវា កម្ម- 

ធ នាគារ របស់ខ្លួន ដល់ សហគមន៍ 
ជនបទ ។ នៃះ គឺជា យុទ្ធសស្តៃ មួយ 
ដៃល ធនាគារពាណិជ្ជ មួយចំនួន 
ស្ទាក់ស្ទើរ ក្នុងការ ស្វៃងរក អតិថិជន 
ដៃល នៅ តំបន់ ដច់ សៃ យល ។ 

 ធានា គារ បៃ សណយី ៍កម្ពជុា កម៏ាន 
មោទនភាព ផងដៃរ ក្នុងការ បង្កើត 
ការងរ សមៃប់ បៃជាជន នៅក្នុង 
បៃទៃស ។  ធនាគារ បៃ ស ណ ីយ ៏កម្ព ុជា 
មាន បុគ្គលិក បៃមាណ ១ ពាន់ នាក់ 

បូករួម ទាំង កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ  
Funan Microfinance ដៃលមាន 
បុគ្គលិក ជិត ៦០០ នាក់ ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមទៀតថា ៖«  ខ្ញុ ំមាន 
សុទិដ្ឋិនិយម អំពី ការអភិវឌៃឍ ទៃព-
កោសលៃយ ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ  វត្ថុ 
របស់ បៃទៃសជាតិ ។  ការអភិវឌៃឍ 
ទៃពកោសលៃយ ក្នុង តំបន់ នឹងចូលរួម 
ចំណៃក យ៉ាងសំខន់ មិន តៃឹមតៃ ជួយ 
ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច រប ស់ បៃទៃស-

ជាតិ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង បង្កើន 
កមៃិត ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ  ក្នុងចំណម 
អ្នកជំនាញ ខង សៃវាកម្ម ធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងបៃទៃស ផងដៃរ ។ ទៃព-
កោសលៃយ ទាងំនៃះ អាចឱៃយ យើង គាទំៃ 
បៃទៃស ទាងំមលូ នងិ ទទលួបាន មា្ចាស ់
គណនី ចៃើនជាង ១ សៃន នាក់ ។ 

« ការចលូរមួចណំៃករ បស ់យើង មនិ 
តៃឹមតៃ បង្កើត ឱកាស ការងរ សមៃប់ 
បៃជាជន កម្ពជុា ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ បៃក ់
កម្ចី ដៃល យើង ផ្តល់ជូន បៃជាជន និង 
អាជីវកម្ម ទាំង នៅតម តំបន់ ជនបទ 
និង ទីកៃងុ  អនុញ្ញាតឱៃយ អតិថជិន របស ់
យើង លើកកម្ពស់ កមៃិតជីវភាព  
និង ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ ថៃម 
ទៀតផង » ។ 

 យោងតម ស្ថិតិ ថ្មីៗ បាន បង្ហាញថា 
បច្ចុបៃបន្ន ស្ថាប័ន មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ ដៃល កំពុង បៃតិ-
បត្តិការ នៅ កម្ពុ ជាមាន គណនី កម្ចី 
២,២ លាន គណនី  និង ១,២ លាន ជា 
គណនី សនៃសំ ។  តមរយៈ ទិន្នន័យ នៃះ 
បាន បង្ហាញថា មានគៃួសរ ជាចៃើន 
ដៃលមាន គណនី បៃក់កម្ចី ជាជាង 
គណនី សនៃសំ ។  វា ជា រឿង គួរឱៃយ ចាប់ 
អារម្មណ៍ ដៃល អតិថិជន ទាំងនះ  
មានគណនី កម្ចីចៃើនជាងគណនី-
សនៃសំ ។   

 លោក ចៅ ចៃកបាន ថ្លៃងថា ៖« ដចូ្នៃះ 
យើង បានចាប់ផ្តើម គំនិត ផ្តួចផ្តើម 
ដើមៃបី លើកទឹកចិត្ត បៃជាជន ឱៃយ បើក 
គណនី សនៃសំ កាលពី ឆ្នាមុំន ជាពិសៃស 
អតិថិជន របស់ យើង នៅតម ជនបទ ។ 

ស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពជុា មានទីតំាងស្ថតិនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រៃញ។   

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុក ទី២៥ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

លោក តូច ចៅច្រៃក ប្រៃធាននាយកប្រៃតិបត្តិធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។    

ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមាន៥៥សខានៅទូទាំងប្រៃទ្រៃស។   ad
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អត្ថបទបន្ថ្រៃម អានតនៅគ្រៃហទំព័រ
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ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
និងកនាុមហ៊ុន្រុតនាសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ុរួម 
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ុដោយឡ្រក
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រ្រដ្រលបានបញ្ចប់

ថ្ង្រ្រី 31 ខ្រ ធ្នវូ ឆា្ន្រំ 2020
និង

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ

ចពុុះរៃញី្ពាណិជ្កម្មបលខ Co. 1794 ម/2013

ទីស្ាកក់ារចពុុះរៃញី្ អគារបលខ 265-269 ផលៃនូវ្ពុះអង្គឌួង

សង្ក តវ់ត្ភ្ ំខណ្ឌ ែនូនបពញ

រាជធានីភ្បំពញ ្ ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា

ភាគទពុនិក កាណ្ឌីោ៉ា  អពុិនបវសបមន ហនូលឌីង ក.អ

Fullerton Financial Capital Pte. Ltd. (“Fullerton”)

ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា រៃ.ក

្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត ពពុង ឃាវថស ្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល 

បលាក Yeo Hong Ping អនពុ្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល 

បលាក រស់ ភរីពុណ អភបិាល

បលាក្សីបវជ្រៃណ្ឌិ ត Pung Carolyne អភបិាល

បលាក Teo Meng Poh Philip អភបិាលមនិ្រៃតិរៃត្ិ
បលាក Neo Poh Kiat អភបិាលឯករាជ្យមនិ្រៃតិរៃត្ិ
បលាក Giang Sovann អភបិាលឯករាជ្យមនិ្រៃតិរៃត្ិ

សវនករ ខេភអីឹមជ្ី ខេមបូឌា ចំកាត់
ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អតិបផសេងៗោចប់ោយថឡក 56 
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របាយការណ៍រ្រស់កនាុមបនាឹកនាសាភិបាល
 
្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលមានបសចក្ីរកីរាយ សនូមោករ់ៃង្ហា ញរបាយការណ៍ររៃស់ខលៃួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុរមួររៃស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ ៍ 
កម្ពុជា ក.អ បៅកាតថ់្ (“ធនាគារ”) និង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ ថែលតបៅបនុះ ទាងំធនាគារ និង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ្តរូវបៅកាតថ់្ 
(“សម្ន័្ធធនាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុោចប់ោយថឡកររៃស់ធនាគារ ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្ ំ2020។

 

សកម្មភាពចម្របង

អំពីធនាគារ
សកម្មភាពចម្បងររៃស់ធនាគារ រមួមានការផ្ល់បសវា្រៃតិរៃត្ការ 
ធនាគារ និងបសវាកម្មហិរញ្ញ វតថាពុ ពាកព់ន័្ធជាប្ចើនបទៀត  តាមរយៈ 
ស្ាកក់ារកណ្្ល និងសាខាររៃស់ធនាគារបៅរាជធានីភ្បំពញ 
និងបៅតាមរៃណ្្បខត្នានា ។
 
ពពុំមានការថ្រៃ្រៃរួលថែលគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ននូវសកម្មភាពជាចម្បង 
ររៃស់ធនាគារក្ពុងអំឡពុងការយិរៃរបិចឆេទបនុះបទ។

អំពី្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ

បៅប្្ងទី 11 ថខបមសា ឆ្្2ំ017 ធនាគារបានកាលៃ យជាមា្ច ស់ 
កម្មសិទ្ធិ 100% ររៃស់ហវានូណន មី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ ភអីិលសពុី

 ថែលជា្ករុមហ៊ពុនផ្ល់បសវាមី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ បែើម្បរីៃបងកើនជីវភាព
 ្រៃជាពលរែឋាតាមរយៈទីស្ាកក់ារកណ្្លររៃស់ខលៃួន បៅរាជធានី 

ភ្បំពញ និងសាខាតាមរៃណ្្បខត្ និង្សរុកមយួចំនួនបទៀត 
បៅក្ពុង្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាពុ 
លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ មានែនូចខាងប្កាម៖

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

សម្័ន្ធធនាគារ (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

្បាកច់ំបណញមពុនែកពន្ធ 14,236,162 25,888,517 58,040,832 104,900,271

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ (3,098,042) (5,528,199) (12,630,717) (22,400,262)

្បាកច់ំបណញសពុទ្ធស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 11,138,120 20,360,318 45,410,115 82,500,009

ធនាគារ

្បាកច់ំបណញមពុនែកពន្ធ 11,087,123 22,174,365 45,202,200 89,850,528

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ (2,580,903) (4,551,838) (10,522,342) (18,444,048)

្បាកច់ំបណញសពុទ្ធស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 8,506,220 17,622,527 34,679,858 71,406,480

ភាគលាភ

ពពុំមានការ្រៃកាស ឬការថរៃងថចកភាគលាភ បហើយ្ករុម្រៃរឹកសា 
ភបិាលកព៏ពុំមានអនពុសាសន ៍ ឲ្យមានការថរៃងថចកភាគលាភ 
ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទបនុះបទ។

បែើមទពុន
ពពុំមានការថ្រៃ្រៃរួលបែើមទពុនស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទបនុះបទ ។

ទពុនរៃ្មរុង និងសំវធិានធន
បៅប្្ងទី 19 ថខកពុម្ភៈ ឆ្្2ំ021 ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលបានអនពុមត័ 
បផ្ទរទរឹក្បាកច់ំនួន 8,000,000 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពី្បាកច់ំណនូ ល 
ថែលបានរកសាទពុក នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 បៅជាទពុនរៃ្មរុង 
ថែលមនិអាចថរៃងថចកបាន បោយមានលក្ណៈជាមនូលធន 
ថ្្កទី់ 1។ សំបណើ បនុះ ្តរូវបានអនពុមត័បោយធនាគារជាតិបន
កម្ពុជា បៅប្្ងទី 23 ថខមនីា ឆ្្2ំ021។

ពពុំមានការថ្រៃ្រៃរួលជាសារវន្បនទពុនរៃ្មរុង និងសំវធិានធនបៅ 
ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទបនុះបទ ប្រៅពីការរៃង្ហា ញបៅក្ពុងរបាយការណ៍

 ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ។

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន
បៅមពុនបពលថែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ 
និងធនាគារ ្តរូវបានបរៀរៃចំបឡើង ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលបានចាត ់
វធិានការ ថែលមានមនូលោឋា នសម្សរៃ បែើម្បរីៃញ្្កថ់្វធិាន 
ការទាកទ់ងបៅនរឹងការលពុរៃរៃំបាតប់ចាលឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន
អា្កក ់និងការបធវាើសំវធិានធនបលើឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទានជារៃ ់
សងសេយ័្តរូវបានបធវាើបឡើង  បហើយ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលមានការ 
បជឿជាកថ់្រាល់ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន ថែលបានែរឹងថ្មនិ 
អាចទារបាន្តរូវបានលពុរៃរៃំបាតប់ចាល បហើយសំវធិានធន្គរៃ ់
្គាន់្ តរូវបានកំណតប់ឡើងស្មារៃឥ់ណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន 
អា្កក ់និងជារៃស់ងសេយ័។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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នាប្្ងបចញរបាយការណ៍បនុះ ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលពពុំបានែរឹងពីសាថា ន
ភាពណ្មយួថែលនរឹងរៃណ្្លឲ្យចំនួន បនការលពុរៃរៃំបាតប់ចាល
ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទានអា្កក ់ ឬចំនួនបនការបធវាើសំវធិានធន 
បលើឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទានជារៃស់ងសេយ័បៅក្ពុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ មានចំនួនខវាុះខាតជាសារវន្បនាុះបឡើយ។

្ទព្យសកម្ម
បៅមពុនបពលថែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ 
និងធនាគារ្តរូវបានបរៀរៃចំបឡើង ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលបានចាត ់
វធិានការថែលមានមនូលោឋា នសមរម្យ បែើម្បរីៃញ្្កថ់្ រៃណ្្ 
្ទព្យសកម្មទាងំអស់ ថែលបានកត់្ តាបៅក្ពុងរៃញី្គណបនយ្យ 
បហើយសន្ិោឋា នថ្ មានតបមលៃមនិអាច្រៃមនូលមកវញិបានបៅក្ពុង ្រៃតិរៃត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា  ្តរូវបានកាតរ់ៃនថាយឲ្យបៅបស្មើនរឹង 
តបមលៃថែលគិតថ្ នរឹងអាច្រៃមនូលបានជាកថ់ស្ង។ 
នាប្្ងបចញរបាយការណ៍បនុះ ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលពពុំបានែរឹងពីបហ
តពុការណ៍ណ្មយួថែលនរឹងបធវាើឲ្យរៃ៉ាុះពាល់ែល់ការ កំណតត់បមលៃ
្ទព្យសកម្មបៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ 
និងធនាគារ ថ្មានភាពមនិ្តរឹម្តរូវបនាុះបទ។

វធិីសាសស្វាយតបមលៃ 

នាប្្ងបចញរបាយការណ៍បនុះ ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលពពុំបានែរឹងពី 
បហតពុការណ៍ណ្មយួថែលបានបកើតបឡើង ថែលបធវាើឲ្យរៃ៉ាុះពាល់ 
ែល់ការអនពុវត្វធិីសាសស្ ថែលមានកនលៃងមកក្ពុងការវាយតបមលៃ 
្ទព្យសកម្ម និងរៃំណពុ លបៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់

 សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារថ្ មានភាពមនិ្តរឹម្តរូវ និងមនិ 
សម្សរៃបនាុះបទ ។

រៃំណពុ លយថ្បហតពុ និងរៃំណពុ លបផសេងៗបទៀត
នាប្្ងបចញរបាយការណ៍បនុះពពុំមាន៖

(ក) ការោករ់ៃញ្្ច ំននូវ្ទព្យសកម្មណ្មយួររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ 
និងធនាគារ្តរូវបានបធវាើបឡើង ចារៃត់ាងំពីប្្ងចពុងការយិ 
រៃរបិចឆេទក្ពុងការធានា ចំបពាុះរៃំណពុ លររៃស់រៃពុគ្គលណ្ 
មយួបឡើយ ឬ

(ខ) រៃំណពុ លយថ្បហតពុណ្មយួ ថែលបកើតមានបឡើងចំបពាុះ 
សម្ន័្ធធនាគារ ឬធនាគារចារៃត់ាងំពីប្្ងចពុងការយិរៃរបិចឆេទ          
មកប្រៅអំពី្រៃតិរៃត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា ររៃស់ធនាគារ 
បឡើយ ។

តាមមតិររៃស់្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល ពពុំមានរៃំណពុ លយថ្បហតពុ ឬ 
រៃំណពុ លបផសេងៗបទៀតររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ថែល្តរូវ 
រៃំបពញ ឬអាចនរឹង្តរូវរៃំបពញក្ពុងអំឡពុងបពលែរៃពី់រថខរៃនា្ទ រៃពី់

 ប ្្ងរៃញ្ចរៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែល នរឹងបធវាើឲ្យមានផលរៃ៉ាុះពាល់ ឬអាច នរឹងរៃ៉ាុះពាល់ជាសារវន្ ែល់លទ្ធភាពររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និង 
ធនាគារក្ពុងការរៃំបពញកាតពវាកិច្ចររៃស់ខលៃួន ែនូចថែលបានកំណត ់
និងបៅបពលថែលែល់ប្្ងកំណតប់នាុះបទ ។ 

ការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរបនបហតពុការណ៍
គិត្តរឹមកាលរៃរបិចឆេទបនរបាយការណ៍បនុះ ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល
ពពុំបានែរឹងពីបហតពុការណ៍ណ្មយួ ថែលមនិបានថវកថញកបៅ 
ក្ពុងរបាយការណ៍បនុះ ឬក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់សម្ន័្ធ 
ធនាគារ និងធនាគារថែលនរឹងរៃណ្្លឲ្យមានតួបលខបនចំនួន

ណ្មយួ ថែលបានរៃង្ហា ញបៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុមាន
ភាពមនិ្តរឹម្តរូវបនាុះបទ ។

្រៃតិរៃត្ិការមនិ្រៃ្កតី
តាមមតិររៃស់្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល លទ្ធផលបនការបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការ 
ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ

 មនិមានផលរៃ៉ាុះពាល់ជាសារវន្ បោយសកម្មភាព្រៃតិរៃត្ិការ 
ឬ្ពរឹត្ិការណ៍ណ្មយួ ថែលមានលក្ណៈជាសារវន្ និងមនិ 
្រៃ្កតីបនាុះបទ បលើកថលងថតការផ្ទពុុះបឡើងបនវរីពុសកនូរ ៉ានូណ្។

វរីពុសកនូរ ៉ានូណ្ និងផលរៃ៉ាុះពាល់បលើការខាតរៃងឥ់ណទាន 
រពំរឹងទពុក

ការខាតរៃងឥ់ណទានរពំរឹងទពុក ្តរូវបានបគបា៉ា នស់ា្ម នបោយ 
ថផ្អកបលើលក្ខណ្ឌ បនការពយាករណ៍បសែឋាកិច្ច បៅកាលរៃរចិឆេទ 
រាយការណ៍។ ការផ្ទពុុះបឡើងបនវរីពុសណនូ ថវលកនូរ ៉ានូណ្ (COVID 19) 
បានរកីរាលោលបៅទនូទាងំពិភពបលាក ថែលរៃងកឲ្យមានការ 
រខំានែល់សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងបសែឋាកិច្ច។ ផលរៃ៉ាុះពាល់បលើ
កំបណើ នបនផលិតផលក្ពុង្សរុក និងសនូចនាករសំខានប់ផសេងៗ 

 នរឹង្តរូវបានពិចារណ្ក្ពុងការកំណតភ់ាពធ្ងនធ់្ងរ និងភាពថែល 
អាចបៅរចួបនការធាលៃ កច់ពុុះបនសាថា នភាពបសែឋាកិច្ច ថែលនរឹង្តរូវ 
បានប្រៃើ្បាស់ក្ពុងការបា៉ា ន់្ រៃមាណ ការខាតរៃងឥ់ណទានរពំរឹង 
ទពុកថែលការគណនាបនការខាតរៃងឥ់ណទាន រពំរឹងទពុកបៅក្ពុង 
រៃរោិកាសរៃច្ចពុរៃ្បន្បនុះ គឺសថាិតបៅប្កាមភាពមនិចបាស់លាស់ 
គួរឲ្យកតស់មា្គ ល់។  អ្ក្គរៃ់្ គងផ្ល់ននូវការបា៉ា នស់ា្ម នែល៏្អរៃំផពុត 
ស្ីពីលទ្ធផលថែលអាចបកើតមានររៃស់ COVID 19 បលើសម្ន័្ធ ធនាគារ និងធនាគារ ។

្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលកម៏ានមតិផងថែរថ្ បៅក្ពុងចបនាលៃ ុះបពលចារៃ ់
ពីប្្ងចពុងការយិរៃរបិចឆេទ ែល់ប្្ងបចញរបាយការណ៍បនុះ ពពុំមាន  
ចំណ្តថ្់្កស់កម្មភាព្រៃតិរៃត្ិការ ឬ្ពរឹត្ិការណ៍ណ្មយួថែល មានលក្ណៈជាសារវន្ និងមនិ្រៃ្កតីបកើតមានបទ្បើងថែលអាច
នាឲំ្យរៃ៉ាុះពាល់ែល់លទ្ធផលបន្រៃតិរៃត្ិការ ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ 
និងធនាគារក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទថែលរបាយការណ៍បនុះបានបរៀរៃចំ
បឡើងបនាុះបទ ។

្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល

្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលថែលបានរៃប្មើការក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទរាយការណ៍ 
និងនាប្្ងបចញរបាយការណ៍បនុះ រមួមាន៖

អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត ពពុង ឃាវថស ្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល      

បលាក Yeo Hong Ping អនពុ្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល

បលាក  រស់ ភរីពុណ អភបិាល

បលាក្សីបវជ្រៃណ្ឌិ ត Pung Carolyne អភបិាល

បលាក Teo Meng Poh Philip អភបិាល មនិ្រៃតិរៃត្ិ

បលាក Neo Poh Kiat អភបិាលឯករាជ្យ មនិ្រៃតិរៃត្ិ

បលាក Giang Sovann អភបិាលឯករាជ្យ មនិ្រៃតិរៃត្ិ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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ពីបនុះ បែើម្បរីៃង្ហា ញននូវភាពពិត និង្តរឹម្តរូវ គឺ្តរូវរៃង្ហា ញ 
និងពន្យល់ឲ្យបានចបាស់លាស់  និងកំណតរ់ៃរមិាណបៅ
ក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ។

(iii) ្តរួតពិនិត្យ្រៃពន័្ធែំបណើ រការ បនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ 
ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ និងរកសាទពុកននូវរៃញី្        
គណបនយ្យឲ្យបាន្គរៃ់្ គាន ់ និង្រៃពន័្ធ្គរៃ់្ គងបផ្ទក្ពុង
ឲ្យមាន្រៃសិទ្ធភាព។

(iv) វាយតបមលៃននូវលទ្ធភាពររៃស់ធនាគារ ក្ពុងការរៃន្និរន្រភាព 
អាជីវកម្មទទួលខពុស្តរូវបលើការលាត្តោងពត័ម៌ាន
្រៃសិនបរៃើពាកព់ន័្ធននូវរៃញ្ហា ទាងំឡាយ ថែលទាកទ់ងបៅ
នរឹងនិរន្រភាពអាជីវកម្ម និងប្រៃើ្បាស់មនូលោឋា ន      និរន្រភាព
បនគណបនយ្យ បលើកថលងថតអ្ក្គរៃ់្ គងមានរៃំណង
ចងជ់្មុះរៃញី្ ្ ្អ កែំបណើ រការសម្ន័្ធធនាគារ         និងធនាគារ
ឬគា្ម នជប្មើសសមរម្យែបទបទៀតប្រៅពីបធវាើថរៃរៃបនុះ។ និង

(v) ្តរួតពិនិត្យ និងែរឹកនាធំនាគារឲ្យមាន្រៃសិទ្ធភាពបលើរាល់
បសចក្ីសប្មចថែលមានសារៈសំខានទ់ាងំអស់ ថែលរៃ៉ាុះ
ពាល់ែល់សកម្មភាព្រៃតិរៃត្ិការ និងែំបណើ រការររៃស់ 
ធនាគារ បហើយ្តរូវ្បាកែថ្ កិច្ចការបនុះ្តរូវបានឆលៃពុុះ 
រៃញ្្ច ំងោ៉ា ង្តរឹម្តរូវបៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ។

្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលធានាអុះអាងថ្ បានអនពុវត្រាល់ត្មរូវការែនូច 
បានរាយការណ៍ខាងបលើ ក្ពុងការបរៀរៃចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ 
ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ។

តួបលខប្រៃៀរៃបធៀរៃ
តួបលខប្រៃៀរៃបធៀរៃមយួចំនួន ្តរូវបានបធវាើចំណ្តថ្់្កប់ឡើងវញិ
បែើម្បអីនពុបលាមតាមរៃទរៃង្ហា ញនាការយិរៃរបិចឆេទរៃច្ចពុរៃ្បន្។

ការអនពុមត័បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ
 បយើងខញាពុ ំ សនូមបធវាើការអនពុមត័បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ថែលបាន 
ភ្ារៃម់កជាមយួកំណតស់មា្គ ល់ ថែលតាមមតិររៃស់បយើងខញាពុ ំបាន
រៃង្ហា ញននូវភាព្តរឹម្តរូវបនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាពុ ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ
និងធនាគារនាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 ្ ពមទាងំ លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាពុ 
និងលំហនូរទរឹក្បាកស់្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ ថែលបានរៃញ្ចរៃ ់បោយ
អនពុបលាមបៅតាមស្ងោ់រ  របាយការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាពុ
អន្រជាតិបនកម្ពុជា ។

ភាគហ៊ពុនររៃស់្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល

អ្កឧកញ៉ា រៃណ្ឌិ ត ពពុង ឃាវថស ្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល និង
ជាភាគទពុនិកររៃស់្ករុមហ៊ពុន   កាណ្ឌីោ៉ា     អពុិនបវសបមន     ហនូលឌីង
ក.អ និងជាភាគទពុនិកររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ។

អតថា្រៃបោជនរ៍រៃស់្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល

បៅក្ពុង និងនាចពុងការយិរៃរបិចឆេទហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ពពុំមានការបរៀរៃចំ
ណ្មយួថែលមានធនាគារជាគនូភាគីមយួក្ពុងបគាលរៃំណងជួយ�
ែល់សមាជិក្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ  និងធនាគារ
បែើម្បទីទួលបានននូវអតថា្រៃបោជន ៍ បោយមបធយាបាយទិញយក 
ភាគហ៊ពុនបនាុះបទ។

ចារៃត់ាងំពីចពុងការយិរៃរបិចឆេទហិរញ្ញ វតថាពុឆ្្កំនលៃងបៅ ពពុំមានសមាជិក
្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារណ្ម្ាក ់
បានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបានននូវអតថា្រៃបោជនណ៍្មយួ
(ប្រៅពីអតថា្រៃបោជន ៍ថែលបានរមួរៃញ្ចនូ លបៅក្ពុងចំនួនរៃរលិាភ
សរពុរៃទទួលបាន ឬែល់កំណតទ់ទួលបានបោយសមាជិក្ករុម 
្រៃរឹកសាភបិាល ែនូចបានរៃង្ហា ញបៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ)
តាមរយៈកិច្ចសនយាថែលបធវាើបឡើងបោយ សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ
ថែល្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលបនាុះជាសមាជិក ឬកជ៏ាមយួ្ករុមហ៊ពុន
ថែល្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលបនាុះ មានផល្រៃបោជនថ៍ផ្កហិរញ្ញ វតថាពុ
ប្ចើនបនាុះបទ         បលើកថលងថតការរៃង្ហា ញបៅបលើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាពុ ។ 

ការទទួលខពុស្តរូវររៃស់អ្ក្គរៃ់្ គងបលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាពុ
្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលមានភារៈបធវាើការអុះអាងរៃញ្្កថ់្ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាពុបានបរៀរៃចំបឡើងោ៉ា ង្តរឹម្តរូវ បែើម្បចីង្អពុលរៃង្ហា ញននូវភាពពិត
និង្តរឹម្តរូវបនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ
នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 ្ពមទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាពុ និងលំហនូរ
ទរឹក្បាកស់្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ចរៃ។់ បៅក្ពុងការ
បរៀរៃចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ្ ករុម្រៃរឹកសាភបិាលចាបំាច់្ តរូវ៖

(i) អនពុមត័ននូវបគាលនបោបាយគណបនយ្យថែលសម្សរៃ 
បោយថផ្អកបលើការវនិិចឆេយ័ និងការបា៉ា ន់្ រៃមាណោ៉ា ង        
សមបហតពុផល និង្រៃរុង្រៃយត័្ បហើយបធវាើការអនពុវត្្រៃក
រៃបោយសង្គតិភាព។

(ii) អនពុវត្តាមស្ងោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ង នរឹងហិរញ្ញ វតថាពុ
អន្រជាតិបនកម្ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ឬបរៃើមានការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរ

ចុះហ�្្រលខាសោ�្រ��្រ�សលើ្រសចក្តី�្រតមចរប�់្រកុម្របឹក្រសាភិបាលៈ

អ� កឧក�៉នា្រណ� ិត ពុង � វ�នា 
្រៃធាន្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល 

� ក តូច � �នាក
្រៃធាននាយក្រៃតិរៃត្ិ

រាជធានីភ្បំពញ ្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា
នថ�ទី 30 ថខមនីា ឆ្្2ំ021

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202048  



របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

ជូនចំពោះភាគ្រុនិកន្រ ធនាគារ ប្រ្រសណីយ៍កម្ុជា ក.អ

មតិសវនកម្ម

បយើងខញាពុ ំបានបធវាើសវនកម្មបលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុរមួររៃស់ធនាគារ
ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ បៅកាតថ់្ (“ធនាគារ”និង្ករុមហ៊ពុន 
រៃពុ្តសម្ន័្ធ ថែលតបៅបនុះទាងំធនាគារ និង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ
្តរូវបៅកាតថ់្ (“សម្ន័្ធធនាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុោច់
បោយថឡកររៃស់ធនាគារ ថែលរមួមានរបាយការណ៍សាថា នភាព 
ហិរញ្ញ វតថាពុរមួ និងោចប់ោយថឡក នាប ្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020                 

 របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អតិបផសេងៗ 
របាយការណ៍ស្ីពីរៃថ្មរៃ្មរួល មនូលធន និងលំហនូរទរឹក្បាករ់មួ 
និងោចប់ោយថឡក ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ ថែលបានរៃញ្ច រៃនិ់ង 
កំណតស់មា្គ ល់ ថែលរមួមានបគាលនបោបាយគណបនយ្យ 
សំខាន់ៗ  ្ពមទាងំពត័ម៌ានពន្យល់បផសេងៗថែលបានរៃង្ហា ញបៅ
ទំពរ័ទី 11 ែល់ទី 164  (បៅកាតថ់្ “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ”) ។

ជាមតិររៃស់បយើងខញាពុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុរមួ និងោចប់ោយថឡក 
ជាសារវន្ បានរៃង្ហា ញននូវភាព្តរឹម្តរូវបនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាពុរមួ 
និងោចប់ោយថឡកររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ នាប្្ងទី 31        
ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 ្ ពមទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាពុ និងលំហនូរទរឹក្បាករ់រៃស់ 
សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃ ់
បោយអនពុបលាមបៅតាមស្ងោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាពុ
អន្រជាតិបនកម្ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ។

មនូលោឋា នបនមតិសវនកម្ម

បយើងខញាពុ ំបានបធវាើសវនកម្មបោយអនពុបលាមបៅតាស្ងោ់រសវនកម្ម
អន្រជាតិបនកម្ពុជា (“ស.ស.អ.ក”)។ ការទទួលខពុស្តរូវររៃស់បយើងខញាពុ ំ ថែល្សរៃតាមស្ងោ់រទាងំបនាុះ ្ តរូវបានបរៀរៃរារៃរ់ៃថនថាមបទៀតបៅ
ក្ពុងកថ្ខណ្ឌ ស្ីពី
                               ថែលមានបៅក្ពុង 
របាយការណ៍ររៃស់បយើងខញាពុ ំ។  បយើងខញាពុ ំមានភាពឯករាជ្យពីសម្ន័្ធ

 ធនាគារ និងធនាគារ បោយ្សរៃបៅតាមត្មរូវការ្កមសីលធម ៌
វជ្ិាជីវៈ ថែលពាកព់ន័្ធនរឹងសវនកម្មបលើ     របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ
បៅក្ពុង្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា បហើយបយើងខញាពុ ំបានរៃំបពញននូវ

 ទំនួលខពុស្តរូវបលើ្កមសីលធមវ៌ជ្ិាជីវៈ្សរៃតាមត្មរូវការររៃស់
ស្ងោ់រទាងំបនាុះ។  បយើងខញាពុ ំបជឿជាកថ់្ ភស្ពុតាងសវនកម្មថែល

 បយើងខញាពុ ំ្រៃមនូលបានមានលក្ណៈ្គរៃ់្ គាន ់និងសម្សរៃស្មារៃ់
ជាមនូលោឋា នក្ពុងការរៃបញ្ច ញមតិសវនកម្មររៃស់បយើងខញាពុ ំ។

ពត័ម៌ានបផសេងៗ

អ្ក្គរៃ់្ គងមានភារៈទទួលខពុស្តរូវបលើពត័ម៌ានបផសេងៗ។  ពត័ម៌ាន
បផសេងៗ ថែលបានទទួល្តរឹមកាលរៃរបិចឆេទ បនរបាយការ ណ៍ 
សវនកម្មបនុះ គឺរបាយការណ៍ររៃស់្ករុម្រៃរឹកសាភបិាលថែលបាន 
រៃង្ហា ញបៅទំពរ័ទី 1 ែល់ទី 6 និង របាយការណ៍្រៃចាឆ្ំ្រំរៃស់ 
ធនាគារ ថែលរពំរឹងថ្នរឹងរចួរាល់ រៃនា្ទ រៃពី់កាលរៃរបិចឆេទបនរបា
យការណ៍សវនកម្មបនុះ។ មតិសវនកម្មររៃស់បយើងខញាពុ ំ បៅបលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ មនិបាន្គរៃែណ្រៃប់លើពត័ម៌ានបផសេងៗ
បឡើយ បហើយបយើងខញាពុ ំមនិបធវាើការផ្ល់ននូវអំណុះអំណ្ងណ្មយួ
បៅបលើពត័ម៌ានបនុះបទ ។

ពាកព់ន័្ធនរឹងការបធវាើសវនកម្មររៃស់បយើងខញាពុ ំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ
ការទទួលខពុស្តរូវររៃស់បយើងខញាពុ ំ គឺ្តរូវអានពត័ម៌ានបផសេងៗ បហើយ
ពិចារណ្ថ្បតើពត័ម៌ានបផសេងៗបនាុះ មានភាពមនិ្សរៃគ្ាជា 
សារវន្ជាមយួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ឬការយល់ែរឹងររៃស់បយើង
ខញាពុ ំបៅក្ពុងការបធវាើសវនកម្ម ឬមានរៃង្ហា ញននូវកំហពុងឆ្គងជាសារវន្។

្រៃសិនបរៃើការអានពត័ម៌ានបផសេងៗ ថែលបានទទួលមពុនកាលរៃរបិចឆេទ 
បនរបាយការណ៍សវនកម្មបនុះ អាចឲ្យបយើងខញាពុ ំសន្ិោឋា នថ្មានកំហពុស
ឆ្គងជាសារវន្បកើតបឡើងបលើពត័ម៌ានបផសេងៗបនុះ បយើងខញាពុ ំ្តរូវរាយ
ការណ៍បៅតាមសាថា នភាពជាកថ់ស្ង។  បយើងខញាពុ ំពពុំមានអវាីថែល្តរូ
វរាយការណ៍ពាកព់ន័្ធនរឹងពត័ម៌ានបផសេងៗបនុះបទ ។

ការទទួលខពុស្តរូវបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់អ្ក
្គរៃ់្ គង និងអ្កទទួលខពុស្តរូវបលើអភបិាលកិច្ច

អ្ក្គរៃ់្ គងមានភារៈទទួលខពុ្តរូវបលើការបរៀរៃចំ និងការរៃង្ហា ញ 
ននូវភាព្តរឹម្តរូវបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ បោយអនពុបលាមបៅ 
តាមស្ងោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាពុអន្រជាតិ បនកម្ពុជា
បហើយនិងទទួលខពុស្តរូវបលើ្រៃពន័្ធ្តរួតពិនិត្យបផ្ទក្ពុង ថែលអ្ក 

 ្គរៃ់្ គងកំណតថ់្មានភាពចាបំាចស់្មារៃក់ារបរៀរៃចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាពុឲ្យបជៀសផពុតពីការរៃង្ហា ញខពុសជាសារវន្ បោយសារថត 
ការថកលៃងរៃនលៃំ ឬកំហពុសឆ្គង ។

បៅក្ពុងការបរៀរៃចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ អ្ក្គរៃ់្ គងមានភារៈ 
ទទួលខពុស្តរូវបលើការវាយតបមលៃននូវលទ្ធភាពររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ 
និងធនាគារក្ពុងការរៃន្និរន្រភាពអាជីវកម្មទទួលខពុស្តរូវបលើការ
លាត្តោងពត័ម៌ាន ្រៃសិនបរៃើពាកព់ន័្ធននូវរៃញ្ហា ទាងំឡាយថែល
ទាកទ់ងបៅនរឹងនិរន្រភាពអាជីវកម្ម និងប្រៃើ្បាស់មនូលោឋា ននិរន្រភាព
បនគណបនយ្យ បលើកថលងថតអ្ក្គរៃ់្ គងមានរៃំណងចងជ់្មុះ 
រៃញី្ ្្អ កែំបណើ រការសម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ឬគា្ម នជប្មើស
សមរម្យែបទបទៀតប្រៅពីបធវាើថរៃរៃបនុះ ។

អ្កទទួលខពុស្តរូវបលើអភបិាលកិច្ច មានភារៈទទួលខពុស្តរូវក្ពុងការ
្តរួតពិនិត្យែំបណើ រការហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ។

ការទទួលខពុស្តរូវររៃស់សវនករ ស្មារៃក់ារបធវាើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ
បគាលបៅររៃស់បយើងខញាពុ ំ គឺផ្ល់ននូវអំណុះអំណ្ងសមបហតពុផល 
ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុទាងំមនូល មនិមានការរៃង្ហា ញខពុសជា
សារវន្បោយសារថតការថកលៃងរៃនលៃំ ឬកំហពុសឆ្គង និងផ្ល់ននូវរបាយ
ការណ៍ររៃស់សវនករថែលរមួរៃញ្ចនូ លមតិសវនកម្ម ររៃស់ បយើងខញាពុ ំ។ អំណុះអំណ្ងសមបហតពុផល  គឺជាអំណុះអំណ្ងមានក្មតិ
ខ្ស់មយួ រៃ៉ាពុថន្វាមនិអាចធានាថ្ ្គរៃប់ពលបនការបធវាើសវនកម្ម
បោយអនពុបលាមបៅតាមស្ងោ់រសវនកម្មអន្រជាតិ  បនកម្ពុជា  
អាចរកប�ើញននូវការៃង្ហា ញខពុសជាសារវន្ ថែលបានបកើតបឡើង
បនាុះបទ។  ការរៃង្ហា ញខពុសជាសារវន្អាចបកើតបឡើងបោយសារ 
ការថកលៃងរៃនលៃំ ឬកំហពុសឆ្គង បហើយ្តរូវបានចាតទ់ពុកថ្ជា សារវន្ 
បៅបពលថែលការថកលៃងរៃនលៃំ ឬកំហពុសឆ្គងថតមយួ ឬករ៏មួរៃញ្ចនូ ល
គ្ាមានផលរៃ៉ាុះពាល់ែល់ការសប្មចចិត្ថផ្កបសែឋាកិច្ចររៃស់អ្ក
ប្រៃើ្បាស់ បោយបោងបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ។

            “ការ្រ្ួរលខុសត្រវូរបស់សវនករ សម្រ្រប់ 
ការធ្ើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតុ្“

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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ការទទួលខពុស្តរូវររៃស់សវនករ ស្មារៃក់ារបធវាើសវនកម្ម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ
ជាថផ្កមយួបនការបធវាើសវនកម្ម បោយអនពុបលាមតាមស្ងោ់រ 
សវនកម្មអន្រជាតិបនកម្ពុជា បយើងខញាពុ ំអនពុវត្ននូវការវនិិចឆេយ័ថែល

 ្រៃករៃបៅបោយវជ្ិាជីវៈ និងរកសាននូវមជ្ឈធាតពុនិយមក្ពុងអំឡពុង 
បពលសវនកម្ម ។  បយើងខញាពុ ំក៖៏

•	 បធវាើការកំណត ់ និងវាយតបមលៃននូវហានិភយ័បនការរៃង្ហា ញ
ខពុសជាសារវន្បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ បោយសារថត            
ការថកលៃងរៃនលៃំ ឬកំហពុសឆ្គង និងទទួលខពុស្តរូវបលើការបរៀរៃចំ 
និងការអនពុវត្ននូវនីតិវធិីសវនកម្ម បែើម្បបីឆលៃើយតរៃបៅនរឹង

 ហានិភយ័ទាងំបនាុះ និង្រៃមនូលននូវភស្ពុតាងថែលមានលក្ណៈ
្គរៃ់្ គាន ់ និងសម្សរៃស្មារៃជ់ាមនូលោឋា នក្ពុងការរៃបញ្ចញ
មតិសវនកម្មររៃស់បយើងខញាពុ ំ។ ហានិភយ័ថែលមនិអាចរកប�ើញ
ននូវការរៃង្ហា ញខពុស               ជាសារវន្ ថែលបកើតបឡើងបោយសារថត  
ការថកលៃងរៃនលៃំមានលក្ណៈខ្ស់ជាង ការរៃង្ហា ញខពុសបកើតបឡើង
ពីកំហពុសឆ្គងបោយសារថតការថកលៃងរៃនលៃំ អាចរមួរៃញ្ចនូ លទាងំ 
ការ�ពុរៃ�ិតគ្ា ការលួចរៃនលៃំ ការលពុរៃបចាលបោយបចតនា 
ការរៃក្សាយមនិពិត ឬមនិអនពុវត្តាមនីតិវធិី្គរៃ់្ គងបផ្ទ
ក្ពុង។

•	 ទទួលបានននូវការយល់ែរឹងអំពីការ្គរៃ់្ គងបផ្ទក្ពុង ថែល
ពាកព់ន័្ធនរឹងការបធវាើសវនកម្មក្ពុងបគាលរៃំណង បែើម្បបីរៀរៃចំ

 ននូវនីតិវធិីសវនកម្ម ថែលសម្សរៃបៅតាមកាលៈបទសៈ 
រៃ៉ាពុថន្ មនិថមនក្ពុងបគាលរៃំណង បែើម្បរីៃបញ្ច ញមតិបលើ

 ្រៃសិទ្ធភាពបនការ្គរៃ់្ គងបផ្ទក្ពុងររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និង 
ធនាគារបឡើយ ។

•	 ការវាយតបមលៃបលើភាពសម្សរៃ បនបគាលនបោបាយ 
គណបនយ្យថែលសម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារបាន             ប្រៃើ្បាស់ 
និងភាពសមបហតពុផល បនការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យសំខាន់ៗ
្ពមទាងំការលាត្តោងពត័ម៌ានពាកព់ន័្ធ  ថែលបានបធវាើ 
បឡើងបោយអ្ក្គរៃ់្ គង។

•	 បធវាើការសន្ិោឋា នបលើភាពសម្សរៃ បនការប្រៃើ្បាស់មនូលោឋា ន
និរន្រភាពបនគណបនយ្យររៃស់អ្ក្គរៃ់្ គង បហើយបោយ 
ថផ្អកបៅបលើភស្ពុតាងសវនកម្ម  ថែលទទួលបានបធវាើការ 
សន្ិោឋា នថ្បតើភាពមនិចបាស់លាស់សារវន្ពាកព់ន័្ធបៅនរឹង ្ពរឹត្ិការណ៍ឬលក្ខណ្ឌ ថែលអាចបធវាើឲ្យមានមន្ទិលជាសារវន្ បលើលទ្ធភាពររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ  និងធនាគារ បែើម្បរីៃន ្
និរន្រភាពអាជីវកម្ម។  ្រៃសិនបរៃើបយើងខញាពុ ំ បធវាើការសន្ិោឋា នថ្មាន 
អតថាិភាពបនភាពមនិ្បាកែ្រៃជាជាសារវន្ បយើងខញាពុ ំចាបំាច់

 ្តរូវរៃញ្ចនូ លបៅក្ពុងរបាយការណ៍ររៃស់បយើងខញាពុ ំ បែើម្បទីាញ
 ចំណ្រៃអ់ារម្មណ៍បលើការលាត្តោងពត័ម៌ានពាកព់ន័្ធបៅ

ក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ឬ្រៃសិនបរៃើការលាត្តោង        
ពត័ម៌ានមានលក្ណៈមនិ្គរៃ់្ គាន ់ បយើងខញាពុ ំចាបំាច់្ តរូវ  
ផ្ល់មតិសវនកម្មថែលមានរៃញ្ហា ។  ការសន្ិោឋា នររៃស់ 
បយើងខញាពុ ំ គឺថផ្អកតាមភស្ពុតាងសវនកម្មថែល្រៃមនូលបាន្តរឹម

 កាលរៃរបិចឆេទបនរបាយការណ៍សវនកម្មររៃស់បយើងខញាពុ ំ។ 
ោ៉ា ងណ្កប៏ោយ្ពរឹត្ិការណ៍ ឬលក្ខណ្ឌ នាបពលអនាគត
អាចបធវាើឲ្យធនាគាររៃពា្ឈរៃនិ់រន្រភាពបនអាជីវកម្ម។

•	 វាយតបមលៃបលើការរៃង្ហា ញបនទ្មង ់និងខលៃរឹមសារបនរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាពុទាងំមនូល ថែលរមួរៃញ្ចនូ លទាងំការលាត្តោង 
ពត័ម៌ាន និងវាយតបមលៃថ្បតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបាន

 រៃង្ហា ញពី្រៃតិរៃត្ិការ និង្ពរឹត្ិការណ៍ពាកព់ន័្ធក្ពុងអតថានយ័
ថែលអាចសប្មចបាន  ននូវការរៃង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ  
វតថាពុែ៏្ តរឹម្តរូវ ។

•	 ទទួលបានននូវភស្ពុតាងសវនកម្មថែលសម្សរៃ និង្គរៃ់្ គាន់
ពាកព់ន័្ធនរឹងពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថាពុស្មារៃរ់ៃណ្្រៃពុ្តសម្ន័្ធបៅ 
ក្ពុងសម្ន័្ធធនាគារ  បែើម្បរីៃបញ្ច ញមតិបលើរបាយការណ៍

 ហិរញ្ញ វតថាពុរមួ។ បយើងខញាពុ ំទទួលខពុស្តរូវក្ពុងការែរឹកនាកំារ្តរួត្តា
បមើល និងការ្រៃត្ិរៃត្ិបនសវនកម្មររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ។ 
បយើងខញាពុ ំរកសាការទទួលខពុស្តរូវបលើមតិសវនកម្មររៃស់បយើងខញាពុ ំ។

បយើងខញាពុ ំផ្ល់ពត័ម៌ានជនូនអ្កទទួលខពុស្តរូវ បលើអភបិាលកិច្ចស្ីពី
រៃញ្ហា បផសេងបទៀត វសិាលភាព   និងបពលបវលាថែលបានប្គាង 
ទពុកស្មារៃក់ារបធវាើសវនកម្ម  និងការរកប�ើញរៃញ្ហា ជាសារវន្     
បផសេង បទៀ ត ថែលមានរមួរៃញ្ចនូ លទាងំចំណពុ ចខវាុះខាតបនការ្គរៃ ់   
្គងបផ្ទក្ពុងថែលបានរកប�ើញក្ពុងអំឡពុងបពលបធវាើសវនកម្ម។

តំណាងតកុមហ៊ុន សខភីអឹមជ្ី សខមបូឌា ចំកាត់

តងែ ហ៊ុយ
Partner

រាជធានីភ្បំពញ ្ ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា 
ប្្ងទី 30 ថខមនីា ឆ្្2ំ021
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មថ្ង្រី 31 តខធ្នវូ មថ្ង្រី 31 តខធ្នវូ 

ឆា្ន្រំ2020 ឆា្ន្រំ2019 ឆា្ន្រំ2020 ឆា្ន្រំ2019

កំណត់ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

សមា្គ ល់
(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 

5)

ត្រព្រយសកម្ម

សាច់្ បាកក់្ពុងបែ 6 30,080,980 25,158,725 121,677,564 102,521,804

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា- សពុទ្ធ 7 280,712,006 52,235,945  1,135,480,064 212,861,476  

្បាកត់មកល់តាមចបារៃ់ 8 54,199,135 69,247,853 219,235,501 282,185,001

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជន - សពុទ្ធ 9 682,018,901 661,928,721 2,758,766,455 2,697,359,538

្ទព្យសកម្មបផសេងៗ 10 1,517,688 1,469,086 6,139,048 5,986,525  

្ទព្យសកម្មអរនូរៃី 11 655,196 960,421 2,650,268 3,913,716

្ទព្យ និងរៃរក្ិារ 12 4,027,288 4,230,499 16,290,380 17,239,283

សិទ្ធិប្រៃើ្បាស់្ទព្យសកម្ម 13 7,518,919 6,007,571 30,414,027 24,480,852

តបមលៃបករ ិ៍ប្ឈា្ម ុះ 14 754,215 754,215 3,050,800 3,073,426

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្ម - សពុទ្ធ 22 1,983,889 1,926,961 8,024,831 7,852,366

ត្រព្រយសកម្មសរុប 1,063,468,217 823,919,997 4,301,728,938 3,357,473,987

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគ្រុនិក

បំណុល   

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន 15 665,985,860 484,555,033 2,693,912,804 1,974,561,759

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 16 109,289,254 83,149,211 442,075,032 338,833,035

្បាកក់ម្ចី 17 113,269,881    90,420,263   458,176,669   368,462,571   

រៃំណពុ លរៃនា្ទ រៃរ់ៃនសេំ 18 34,028,479 34,028,479 137,645,198 138,666,052

រៃំណពុ លភតិសនយា 19 7,397,574  5,931,948 29,923,187  24,172,688 

រៃំណពុ លបផសេងៗ 20 2,781,171   3,715,255  11,249,836   15,139,664  

សំវធិានធនស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត 21 397,653 410,049 1,608,506 1,670,950

រៃំណពុ លពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ ្រៃចាឆ្ំ្ំ 22 2,254,574 4,784,108 9,119,752 19,495,240

បំណុលសរុប 935,404,446 706,994,346 3,783,710,984 2,881,001,959

មូលធនរបស់ភាគ្រុនិក

បែើមទពុន 23 76,000,000  76,000,000  304,093,780  304,093,780 

ទពុនរៃ្មរុងតាមរៃទរៃ្បញ្ញ ត្ិ 24 4,873,295  5,734,785  19,676,927  23,164,489 

្បាកច់ំបណញរកសាទពុក 47,190,476  35,190,866  191,210,743  142,313,066 

ទពុនរៃ្មរុងស្មារៃក់ាររៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - 3,036,504 6,900,693

មូលធនរបស់ភាគ្រុនិកសរុប 128,063,771 116,925,651 518,017,954 476,472,028

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគ្រុនិកសរុប 1,063,468,217 823,919,997 4,301,728,938 3,357,473,987
កំណតស់មា្គ ល់ែនូចមានភ្ារៃជ់ាមយួ គឺជាថផ្កមយួបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ។

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងកនាុមហ៊ុន្រុតនាសម្ព័ន្ធ
របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាពុ នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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2020 2019 2020 2019

កំណត់ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

សមា្គ ល់ (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណនូ លពីការ្បាក់ 25 92,750,217 84,417,468 378,142,635 342,059,580

ចំណាយលើការប្រ្រក់ 26 (49,077,051) (37,111,532) (200,087,137) (150,375,928)

ចំណនូ លពីការ្បាកស់ពុទ្ធ 43,673,166 47,305,936 178,055,498 191,683,652

ចំណនូ លកប្មបជើងសារ 27 233,550 409,400 952,183 1,658,889

ចំណូលផ្រស្រងៗ 28 2,945,804 3,276,763 12,010,043 13,277,444

្បាកច់ំបណញ
្រៃតិរៃត្ិការសរពុរៃ 46,852,520 50,992,099 191,017,724 206,619,985

ចំណ្យបលើរៃពុគ្គលិក 29 (13,556,129) (13,145,838) (55,268,338)  (53,266,936)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ 30 (9,571,594)  (9,005,217) (39,023,389)  (36,489,139)

ចំណាយតបតិបត្តិការសរុប (23,127,723) (22,151,055) (94,291,727)  (89,756,075)

្បាកច់ំបណញ្រៃតិរៃត្ិការមពុន
ឱនភាពបនតបមលៃ 23,724,797 28,841,044 96,725,997 116,863,910

ឱនភាពន្រតមលៃ្រខាតបង់លើឧបករណ ៍
ហិរញ្ញវត្ុ 9 (9,488,635) (2,952,527) (38,685,165) (11,963,639)

្បាកច់ំបណញមពុនែកពន្ធ 14,236,162 25,888,517 58,040,832 104,900,271

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 22 (3,098,042) (5,528,199) (12,630,717) (22,400,262)

្បាកច់ំបណញសពុទ្ធស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 11,138,120 20,360,318 45,410,115 82,500,009

លទ្ធផលលម្អតិបផសេងៗ

លម្អៀងពីការប្តវូររូបិយប័ណ្ណ - - (3,864,189) 5,972,511

ល្រ្ធផលលម្អិត 
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រ្រសរុរៃ 11,138,120 20,360,318 41,545,926 88,472,520

កំណតស់មា្គ ល់ែនូចមានភ្ារៃជ់ាមយួ គឺជាថផ្កមយួបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ។
 

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងកនាុមហ៊ុន្រុតនាសម្ព័ន្ធ
របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អតិបផសេងៗរមួ ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

លំហូរ្រឹកប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

្បាកច់ំបណញសពុទ្ធស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 11,138,120 20,360,318 45,410,115 82,500,009 

និយត័ភាពបលើ៖

រលំស់បលើ្ទព្យសកម្មរនូរិៃយ និងអរនូរីៃ 4,120,603 3,641,925 16,799,698 14,757,080

ចំបណញពីការលក់្ ទព្យ និងរៃរក្ិារ (125) (12,769) (510)  (51,740)

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ 3,098,042 5,528,199  12,630,717 22,400,262

សំវធិានបលើឪនភាពបនតបមលៃ 9,488,635 2,952,527 38,685,165 11,963,639

សំវធិានធនស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត (12,396) (256,851) (50,538) (1,040,760)

  27,832,879   32,213,349   113,474,647   130,528,490 

រៃថ្មរៃ្មរួលបន៖

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា (11,684,226) (4,303,424) (47,262,694) (17,437,474)

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន  (29,580,237) (154,442,170) (119,652,059) (629,351,843)

្បាកត់មកល់តាមចបារៃ់  15,048,718  2,003,516  60,872,064  8,164,328 

្ទព្យសកម្មបផសេងៗ  (48,600)   (248,284)  (196,587) (1,011,757)

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន  181,430,827 (26,692,832)  733,887,695 (108,773,290)

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា  26,140,043 11,019,100  105,736,474 44,902,833

្បាកក់ម្ចី 260,900 577,931 1,055,341 2,355,069

រៃំណពុ លបផសេងៗ (601,749) (14,949,163) (2,434,075) (60,917,839)

សាច់្ បាកទ់ទួលបានពី/(ប្រៃើ្បាស់ក្ពុង)្រៃតិរៃត្ិការ 208,798,555 (154,821,977) 845,480,806 (631,541,483)

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញបានរៃង់ (5,684,504) (4,643,796) (23,175,723) (18,816,661)

សាច់្ បាកស់ពុទ្ធប្រៃើ្បាស់ក្ពុងសកម្មភាព្រៃតិរៃត្ិការ 203,114,051 (159,465,773) 822,305,083 (650,358,144)

លំហូរ្រឹកប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញ្ទព្យ និងរៃរក្ិារនិង្ទព្យសកម្មអរនូរីៃ (1,570,494) (3,126,744) (6,402,904) (12,669,567)

សាច់្ បាកប់ានពីការលក់្ ទព្យ និងរៃរក្ិារ 179 29,882 730 121,082

សាច់្ បាកប់្រៃើ្បាស់ក្ពុងសកម្មភាពវនិិបោគ (1,570,315) (3,096,862) (6,402,174) (12,548,485)

លំហនូរទរឹក្បាកទ់ទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញរៃ្បទាន

សាច់្ បាកទ់ទួលបានពី្បាកក់ម្ចី 54,266,974 37,064,551 221,246,453 150,185,561

ការទនូទាតស់ង្បាកក់ម្ចី  (31,678,256) (14,977,115) (129,152,250) (60,687,270)

សាច់្ បាកទ់ទួលបានពីរៃំណពុ លរៃនា្ទ រៃរ់ៃនសេំ -   27,700,000 -   112,240,400

ការទនូទាតរ់ៃំណពុ លភតិសនយា (2,419,786) (2,602,584) (9,865,468) (10,545,670)

សាច់្ បាកប់្រៃើ្បាស់ក្ពុងសកម្មភាពហិរញ្ញរៃ្បទាន 20,168,932 47,184,852 82,228,735 191,193,021

កើនឡើង/(ថយចុះ)/ន្ររាច់ប្រ្រក់ និងរាច់ប្រ្រក់សមមូលសុ្រ្ធ 221,712,668 (115,377,783) 898,131,644 (471,713,608)

រាច់ប្រ្រក់ និងរាច់ប្រ្រក់សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆ្រ្រ 73,132,627 188,510,410 298,015,455 757,434,827

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (3,497,881) 12,294,236

រាច់ប្រ្រក់ និងរាច់ប្រ្រក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆ្រ្រ(កំណត់សមា្គ្រល់ 7) 294,845,295 73,132,627 1,192,649,218 298,015,455

កំណតស់មា្គ ល់ែនូចមានភ្ារៃជ់ាមយួ គឺជាថផ្កមយួបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ។

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងកនាុមហ៊ុន្រុតនាសម្ព័ន្ធ
របាយការណ៍លំហនូរទរឹក្បាករ់មួ ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202054  



ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

កំណត់ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

សមា្គ ល់ (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ត្រព្រយសកម្ម

សាច់្ បាកក់្ពុងបែ 6 29,730,158 24,813,127  120,258,489  101,113,493 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 7  279,065,745 51,499,286 1,128,820,939  209,859,590 

្បាកត់មកល់តាមចបារៃ់ 8  53,799,135 68,847,853  217,617,501  280,555,001 

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន - សពុទ្ធ 9 626,939,714 606,971,782 2,535,971,143 2,473,410,012

្ទព្យសកម្មបផសេងៗ 10  1,249,796 1,222,926  5,055,425  4,983,423 

ការវនិិបោគក្ពុង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ 14 8,685,818 8,685,818 35,134,134 35,394,708

្ទព្យសកម្មអរនូរីៃ 11  603,109 854,876  2,439,576  3,483,620 

្ទព្យ និងរៃរក្ិារ 12  3,252,092 3,631,392  13,154,712  14,797,922 

សិទ្ធិប្រៃើ្បាស់្ទព្យសកម្ម 13  6,394,869 4,614,191  25,867,245  18,802,828 

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្ម - សពុទ្ធ 22  1,747,314 1,803,309  7,067,885  7,348,484 

សរុបទ្រព្រយសកម្ម 1,011,467,750 772,944,560 4,091,387,049 3,149,749,081 

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគ្រុនិក

បំណុល 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន 15 665,985,860 484,555,033 2,693,912,804 1,974,561,759

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 16 110,703,850 83,686,891 447,797,073 341,024,081

្បាកក់ម្ចី 17 72,889,222 49,663,761 294,836,903 202,379,826

រៃំណពុ លរៃនា្ទ រៃរ់ៃនសេំ 18 31,000,000 31,000,000 125,395,000 126,325,000

រៃំណពុ លភតិសនយា 19 6,352,062 4,633,170 25,694,091 18,880,168

រៃំណពុ លបផសេងៗ 20 1,968,908 3,023,041 7,964,233 12,318,892

សំវធិានធនស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត              21 354,483 356,525 1,433,884 1,452,839

រៃំណពុ លពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ្រៃចាឆ្ំ្ំ 22 1,748,239 4,067,233 7,071,627 16,573,974

បំណុលសរុប 891,002,624 660,985,654 3,604,105,615 2,693,516,539

មនូលធនររៃស់ភាគទពុនិក

បែើមទពុន 23 76,000,000  76,000,000 304,093,780  304,093,780 

ទពុនរៃ្មរុងតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិ 24  4,617,020  5,384,020  18,652,992  21,755,507 

្បាកច់ំបណញរកសាទពុក   39,848,106   30,574,886   161,668,348   123,885,975 

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ -  -     2,866,314   6,497,280 

មនូលធនររៃស់ភាគទពុនិកសរពុរៃ   120,465,126   111,958,906   487,281,434   456,232,542 

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគ្រុនិកសរុប 1,011,467,750 772,944,560 4,091,387,049 3,149,749,081

កំណតស់មា្គ ល់ែនូចមានភ្ារៃជ់ាមយួ គឺជាថផ្កមយួបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ។

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាពុោចប់ោយថឡក នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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2020 2019 2020 2019

កំណត់ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

សមា្គ ល់ (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណនូ លពីការ្បាក់ 25 79,991,963 72,304,870 326,127,233 292,979,333

ចំណ្យបលើការ្បាក់ 26 (45,339,925) (34,003,111) (184,850,874) (137,780,606)

ចំណូលពីការប្រ្រក់សុ្រ្ធ 34,652,038 38,301,759 141,276,359 155,198,727

ចំណនូ លកប្មបជើងសារ 27 233,550 409,400 952,183 1,658,889

ចំណនូ លបផសេងៗ 28 2,501,398 2,901,438 10,198,200 11,756,627

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ 37,386,986 41,612,597 152,426,742 168,614,243

ចំណ្យបលើរៃពុគ្គលិក 29 (10,301,225) (10,014,641) (41,998,094) (40,579,325)

ចំណ្យ្រៃតិរៃត្ិការបផសេងៗ 30 (7,221,645) (6,816,725) (29,442,647) (27,621,369)

ចំណាយលើប្រតិបត្តិការសរុប (17,522,870) (16,831,366) (71,440,741) (68,200,694)

ចំណ្រញពីប្រតិបត្តិការមុនឱនភាពន្រតមលៃ្រ 19,864,116 24,781,231 80,986,001 100,413,549

សំវធិានធនបលើការខាតរៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃឧរៃករណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ 9 (8,776,993) (2,606,866) (35,783,801) (10,563,021)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ 11,087,123 22,174,365 45,202,200 89,850,528

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ 22 (2,580,903) (4,551,838) (10,522,342) (18,444,048)

ចំណ្រញសុ្រ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រ្រល្រ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ 8,506,220 17,622,527 34,679,858 71,406,480

ភាពលបម្អៀងបលើការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (3,630,966) 5,782,491

លទ្ធផលលម្អតិស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទសរពុរៃ 8,506,220 17,622,527 31,048,892 77,188,971

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អតិបផសេងៗោចប់ោយថឡក ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
របាយការណ៍ស្ីពីរៃថ្មរៃ្មរួលមនូលធនោចប់ោយថឡក ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ ឆ្្ ំ2020

កំណតស់មា្គ ល់ែនូចមានភ្ារៃជ់ាមយួ គឺជាថផ្កមយួបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ។
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2020 2019 2020 2019

ដុោ្្ររអាសមរិក ដុោ្្ររអាសមរិក ពាន់សរៀល ពាន់សរៀល

(កំណត់សមា្គ្រល់ 5) (កំណត់សមា្គ្រល់ 5)

លំហូរ្រឹកប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

្បាកច់ំបណញសពុទ្ធស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 8,506,220 17,622,527 34,679,858 71,406,480

និយ័តភាពលើ៖

រលំស់បលើ្ទព្យសកម្មរនូរីៃ និងអរនូរីៃ 3,247,169  2,928,182 13,238,708  11,864,993 

ចំបណញពីការលក់្ ទព្យ និងរៃរក្ិារ (125) (12,768) (510) (51,736)

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ 2,580,903 4,551,838 10,522,340 18,444,048

សំវធិានធនបលើការបាតរ់ៃងឱ់នភាពបនតបមលៃ 8,776,993 2,606,866 35,783,801 10,563,021

សំវធិានធនស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត (2,042)  (143,646) (8,325)  (582,054)

  23,109,118   27,552,999   94,215,872   111,644,752 

បម្រ្របម្រួលន្រ៖

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា (11,684,226) (4,314,545) (47,262,694) (17,581,772)

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន (28,744,435)  (145,548,324)  (116,271,240) (593,109,420)

្បាកត់មកល់តាមចបារៃ់           15,048,718 2,003,516  60,872,064 8,164,328

្ទព្យសកម្មបផសេងៗ (26,870) (204,148)  (108,689) (831,903)

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន 181,430,827   (26,155,152)  733,887,695 (106,582,244)

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 27,016,959   10,934,198  109,283,599 44,556,857

្បាកក់ម្ចី 260,900 442,902 1,055,341 1,804,826

រៃំណពុ លបផសេងៗ (811,949) (15,628,244) (3,284,333) (63,685,095)

សាច់្ បាកទ់ទួល/(ប្រៃើ្បាស់ក្ពុង)្រៃតិរៃត្ិការ  205,599,042 (150,916,798) 832,387,615 (615,619,671)

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញបានរៃង់ (4,843,902) (3,965,686) (19,748,588) (16,068,960)

រាច់ប្រ្រក់្រ្រួលបានពី/(ប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសុ្រ្ធ) 200,755,140 (154,882,484) 812,639,027 (631,688,631)

លំហូរ្រឹកប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញ្ទព្យ និងរៃរក្ិារ និង្ទព្យសកម្មអរនូរីៃ (1,172,432) (2,590,766) (4,780,005) (10,497,784)

សាច់្ បាកប់ានពីការលក់្ ទព្យ និងរៃរក្ិារ 179 29,882 730 121,082

សាច់្ បាកប់្រៃើ្បាស់ក្ពុងសកម្មភាពវនិិបោគ (1,172,253) (2,560,884) (4,779,275) (10,376,702)

លំហូរ្រឹកប្រ្រក់្រ្រួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

សាច់្ បាកទ់ទួលបានពី្បាកក់ម្ចី   48,141,538  31,181,038 196,273,050 126,345,566

ការទនូទាតស់ង្បាកក់ម្ចី   (25,176,977) (13,000,000) (102,646,535) (52,676,000)

សាច់្ បាកទ់ទួលបានពីរៃំណពុ លរៃនា្ទ រៃរ់ៃនសេំ -   24,700,000 - 100,084,400    

ចំណ្យរៃំណពុ លភតិសនយា (1,747,694) (1,377,971) (7,125,349) (5,583,538)

សាច់្ បាកទ់ទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញរៃ្បទាន 21,216,867 41,503,067 86,501,166 168,170,428

ការកើនឡើង/(ថយចុះ) ន្ររាច់ប្រ្រក់និងរាច់ប្រ្រក់សមមូលសុ្រ្ធ 220,799,754 (115,940,301) 894,360,918 (473,894,905)

រាច់ប្រ្រក់ និងរាច់ប្រ្រក់សមមូល  នាដើមការិយបរិច្ឆ្រ្រ 72,035,410 187,975,711 293,544,296 755,286,407

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (3,386,976) 12,152,794

រាច់ប្រ្រក់ និងរាច់ប្រ្រក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆ្រ្រ (កំណត់សមា្គ្រល់ 7) 292,835,164 72,035,410 1,184,518,238 293,544,296

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
របាយការណ៍លំហនូរទរឹក្បាកប់ោយថឡក ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020
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1 .  អំពីធនាគារ
ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ បៅកាតថ់្ (“ធនាគារ”) និង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្ត 
សម្ន័្ធថែលតបៅបនុះ ទាងំធនាគារ  និង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ្តរូវបៅកាត់
ថ្ (“សម្ន័្ធធនាគារ”) ជា្ករុមហ៊ពុនថែលបានរៃបងកើតបឡើង និងចពុុះរៃញី្បៅក្ពុង 
្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា ។

ធនាគារ
ធនាគារ ជាធនាគារពាណិជ្ថែលបធវាើអាជីវកម្ម បោយអនពុបលាមបៅតាមចបារៃ ់
ស្ីពីសហ្គាសពាណិជ្កម្ម បន្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា និងតាមចបារៃស់្ីពី 
្គរឹុះសាថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុបន្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា  បោយសថាិតបៅប្កាម 
ការ្តរួតពិនិត្យ ររៃស់ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា និងអនពុបលាមតាមអាជាញា រៃណ័្ណ បលខ 
38 ថែលបានផ្ល់បោយធនាគារជាតិ បនកម្ពុជា បៅប្្ងទី 20 ថខកញ្្ញ  ឆ្្2ំ013។

ភាគទពុនិកសំខាន់ៗ ររៃស់ធនាគារ រមួមានកាណ្ឌីោ៉ា  អពុិនបវសបមន ហនូលឌីង 
ក.អ ជា្ករុមហ៊ពុនមហាជនទទួលខពុស្តរូវមានក្មតិ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជាបន្កសួង  
ប្រៃសណីយ ៍ និងទនូរគមនាគមន ៍ និង Fullerton Financial Capital Pte. Ltd.  
(“Fullerton”) ជា្ករុមហ៊ពុនរៃបងកើតបៅសរឹងហារៃពុរ ី(កំណតស់មា្គ ល់ 23) ។

សកម្មភាពចម្បងររៃស់ធនាគាររមួមានការផ្ល់បសវា្រៃតិរៃត្ិការធនាគារ និង 
បសវាកម្មហិរញ្ញ វតថាពុពាកព់ន័្ធជាប្ចើនបទៀត តាមរយៈស្ាកក់ារកណ្្ល និងសាខា 
ររៃស់ធនាគារបៅរាជធានីភ្បំពញ និងតាមរៃណ្្បខត្នានា។

ទីស្ាកក់ារចពុុះរៃញី្ររៃស់ធនាគាររៃច្ចពុរៃ្បន្មានទីតាងំសថាិតបៅអគារបលខ  265-269
 ផលៃនូវ្ពុះអង្គឌួង សង្ក តវ់ត្ភ្ ំខណ្ឌ ែនូនបពញ រាជធានីភ្បំពញ ្ ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា។ 

ធនាគារមានសាខាចំនួន 58 សាខា ថែលមានទីតាងំបៅរាជធានីភ្បំពញ និងតាម 
រៃណ្្បខត្ធំៗបន្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា ។

ពពុំមានការថ្រៃ្រៃរួលថែលគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ននូវសកម្មភាពជាចម្បងររៃស់ធនាគារ
ក្ពុងអំឡពុងការយិរៃរបិចឆេទបនុះបទ ។

បែើមទពុនថែលបានរៃងរ់រៃស់ធនាគារ គិត្តរឹមប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្ំ្ 2020 មាន ចំនួន 
76,000,000 ែពុលាលៃ រអាមរកិ (2019: 76,000,000ែពុលាលៃ រអាមរកិ) ។

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 ធនាគារមានរៃពុគ្គលិកចំនួន 1,523 នាក ់(2019: 
1,585 នាក)់  ។

តកុមហ៊ុនបុតតសម្័ន្ធ
ហវានូណន មី្ ករូហិរញ្ញ វតថាពុ ភអីិលសពុី ជា្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធមានសាខា ចំនួន 51 
បៅជពុំវញិ្រៃបទសកម្ពុជា ថែលផ្ល់្បាកក់ម្ចខ្ីាតតនូច និងមធ្យម។

្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធបនុះ្តរូវបានរៃបងកើតបឡើងបៅ្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពុជា បហើយ
បានចពុុះរៃញី្ជាមយួ្កសួងពាណិជ្កម្មជា្ករុមហ៊ពុនទទួលខពុស្តរូវមានក្មតិប្កាម 
រៃញី្ពាណិជ្កម្មបលខ 2133 KH2015  ថែលចពុុះ ប្្ងទី17  ថខ មិ្ ពុនា ឆ្្ ំ2015 ។

2 .   មូលដ្ាៃនៃ្រ�រៃយ្យ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ្តរូវបានបរៀរៃចំបឡើង 
បោយអនពុបលាមបៅតាមស្ងោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាពុអន្រជាតិបន 
កម្ពុជា បៅកាតថ់្ (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)។ 

ពត័ម៌ានលម្អតិទាកទ់ងនរឹងបគាលនបោបាយគណបនយ្យ ររៃស់សម្ន័្ធ ធនាគារ 
និងធនាគារ្តរូវបានរៃញ្ចនូ លបៅក្ពុងកំណតស់មា្គ ល់ 35។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ្តរូវបានអនពុមត័បោយ្ករុម្រៃរឹកសាភបិាល បនធនាគារ 
និងផ្ល់សិទ្ធិផសាយបៅប្្ងទី 30 ថខមនីា ឆ្្2ំ021។

3 .  រូបិយប័�្ណមុខងារ ៃិងរូបិយប័�្ណសប្ាប់រធវើការបង្ាញ
សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារបធវាើ្រៃតិរៃត្ិការ និងកត់្ តារាល់រៃញី្គណបនយ្យររៃស់ 
ខលៃួនជា្បាកែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិ។ អ្ក្គរៃ់្ គងកប៏ានកំណតថ់្ ្ បាកែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិ
ជារនូរៃិយរៃណ័្ណ មពុខង្រ និងជារនូរិៃយរៃណ្ណ័ ររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារស្មារៃ ់
បធវាើការរៃង្ហា ញប្ពាុះវាឆលៃពុុះរៃញ្្ច ំងពីសារធាតពុបសែឋាកិច្ច បន្រៃភព្ពរឹត្ិការណ៍ និង 
កាលៈបទសររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុទាងំបនុះ ្ តរូវបានរៃង្ហា ញជា្បាកែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិ ថែលជា
រនូរិៃយរៃណ័្ណ មពុខង្រររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ។ តួបលខទាងំអស់្តរូវបាន
រៃង្គតច់ំនួនមយួែពុលាលៃ រអាបមរកិ ឬមយួពានប់រៀលថែលជិតរៃំផពុត បរៃើមនិែនូបច្ុះបទ
លពុុះ្តាថតមានការរៃង្ហា ញបផសេងពីបនាុះ ។

4  .  ការរបបើប្ាស់ការ្៉ាៃ់ស្ាៃ ៃិងការវិៃិច្័យ 

បៅក្ពុងការបរៀរៃចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុបនុះ ត្មរូវឲ្យអ្ក្គរៃ់្ គងបធវាើការវនិិចឆេយ័
បា៉ា នស់ា្ម ន និងសន្មតថែលមានផលរៃ៉ាុះពាល់ែល់ការអនពុវត្ននូវបគាលនបោបាយ
គណបនយ្យររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ និងចំនួនបន្ទព្យសកម្ម រៃំណពុ ល 
ចំណនូ ល និងចំណ្យថែលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាកថ់ស្ងអាចខពុសពីការ      
បា៉ា នស់ា្ម នទាងំបនាុះ។

ការបា៉ា នស់ា្ម ន និងការសន្មតថែលពាកព់ន័្ធ្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យជា្រៃចា។ំ  ការថក
ថ្រៃបលើការបា៉ា នស់ា្ម ន្តរូវបានទទួលសា្គ ល់នាបពលអនាគតបនការថកថ្រៃបនាុះ។

ពត័ម៌ានអំពីការវនិិចឆេយ័ ថែលបានបធវាើបឡើងក្ពុងការអនពុវត្បគាលនបោបាយ 
គណបនយ្យថែលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ បលើចំនួនទរឹក្បាកថ់ែល្តរូវបានទទួល 
សា្គ ល់បៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ ្តរូវបានរៃញ្ចនូ លក្ពុងកំណតស់មា្គ ល់ែនូច 
ខាងប្កាម ។

•	 កំណតស់មា្គ ល់ 35�(ii)៖ ការចាតថ្់្ក់្ ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វតថាពុ៖ ការវាយ តបមលៃ 
គំរនូអាជីវកម្មថែល្ទព្យទាងំបនាុះ្តរូវបានកានក់ារៃ ់ និងការវាយតបមលៃថ្បតើ 
លក្ខណ្ឌ កិច្ចសនយាបន្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វតថាពុ គឺជាការទនូទាតថ់ត្បាកប់ែើម 
និងការ្បាក ់(“ SPPI”) បលើចំនួន្បាកប់ែើមថែលបៅសល់។

•	 កំណតស់មា្គ ល់ 35�(vii)៖  ការរៃបងកើតលក្ណៈវនិិចឆេយ័ស្មារៃក់ំណតថ់្ 
បតើហានិភយ័ឥណទាន បលើ្ទព្យសកម្មហិរញ្ញ វតថាពុបានបកើនបឡើងជាសារវន្

 ចារៃត់ាងំពីការទទួលសា្គ ល់ែំរៃនូង បោយកំណតវ់ធិីសាសស្ស្មារៃរ់ៃញ្ចនូ ល 
ពត័ម៌ានបៅក្ពុងការវាស់ថវងបនឥណទានថែលរពំរឹងថ្នរឹងបាតរ់ៃង ់(“ECL”) 
និងការប្ជើសបរ ើស និងការអនពុមត័បលើគំរនូថែលប្រៃើបែើម្បវីាស់ថវងបលើការ 
រពំរឹងទពុកបលើការខាតរៃងឥ់ណទាន។

ពត័ម៌ានអំពីភាពមនិចបាស់លាស់បនការសន្មត និងការបា៉ា នស់ា្ម នថែលមាន  
ហានិភយ័គួរឲ្យកតក់ំណតស់មា្គ ល់បៅបលើតបមលៃបោងបន្ទព្យសកម្ម    និងរៃំណពុ ល 
ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទហិរញ្ញ វតថាពុ នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 ្តរូវបានរៃញ្ចនូ លក្ពុងកំណត់

 សមា្គ ល់ ែនូចខាងប្កាម៖

•	 កំណតស់មា្គ ល់ 35�(vi)៖ ការកំណតប់លើតបមលៃសម្សរៃបនឧរៃករណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាពុជាមយួទិន្នយ័មនិអាចអបងកតបាន ។

•	 កំណតស់មា្គ ល់ 35�(vii)៖ ឱនភាពបនឧរៃករណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ៖ កំណតក់ារ 
រៃញ្ចនូ លសមាសធាតពុបៅក្ពុងគំរនូបនការវាស់ថវង ការខាតរៃងឥ់ណទានថែល 
រពំរឹងទពុក (“ECL”) រមួទាងំការរៃញ្ចនូ លពត័ម៌ាននាបពលអនាគត។

•	 កំណតស់មា្គ ល់ 35�(vii)៖ ឱនភាពបនឧរៃករណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ៖ ការសន្មត 
សំខាន់ៗ  ថែលប្រៃើក្ពុងការបា៉ា នស់ា្ម នលំហនូរទរឹក្បាក ់ ថែលអាច្រៃមនូល 
មកវញិបាន ។

5 .  ការប្តូររូបិយប័�្ណពីដុល្ារអារមរិករ�ាជាប្ាក់ររៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុ្តរូវបានរៃង្ហា ញជា្បាកែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិ។  ការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ
ពី្បាកែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិ បៅជា្បាកប់រៀល្តរូវបានបធវាើបឡើង បែើម្បអីនពុវត្បៅតាម 
ត្មរូវការបនចបារៃស់្ីពីគណបនយ្យ និងសវនកម្ម។

្ទព្យសកម្ម និងរៃំណពុ ល្តរូវបានរៃ្នូរតាមអ្តានាកាលរៃរបិចឆេទរាយការណ៍ និង
 មនូលធន្តរូវបានរៃ្នូរបោយប្រៃើ្បាស់អ្តា្រៃវត្ិសាសស្។ របាយការណ៍ចំបណញ 

ឬខាត និងលំហនូរទរឹក្បាក់្ តរូវបានរៃ្នូរបៅជា្បាកប់រៀល បោយប្រៃើ្បាស់អ្តា  
មធ្យមបៅក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ។ ភាពខពុសគ្ាថែលបកើតបឡើងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ ្តរូវ 
បានទទួលសា្គ ល់ជា “ទពុនរៃ្មរុងពីការរៃ្នូររនូរៃយរៃណ័្ណ ”  បៅក្ពុងរបាយការណ៍

 លទ្ធផលលម្អតិបផសេងៗ ។
 

ធនាគារ បនានាសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងកនាុមហ៊ុន្រុតនាសម្ព័ន្ធ
របាយការណ៍លំហនូរទរឹក្បាកប់ោយថឡក ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ ឆ្្ ំ2020

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202058  



សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ប្រៃើ្បាស់អ្តារៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ ែនូចខាងប្កាម៖
  អតតាចុងនាការិយបរិសច្ឆ្រ           អតតាមធ្រយម
ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 1 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ =  4,045 បរៀល 4,077 បរៀល
ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 1 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ = 4,075 បរៀល 4,052 បរៀល
                 
តួបលខជា្បាកប់រៀលបនុះ គឺស្មារៃជ់ាការរៃង្ហា ញថតរៃ៉ាពុបណ្្ណ ុះ បហើយមនិ្តរូវបានយកមករៃក្សាយថ្  តួបលខ្បាកែ់ពុលាលៃ រអាបមរកិបនុះ្តរូវបានរៃ្នូរបៅជា្បាកប់រៀល 
ឬគួរ្តរូវបានរៃ្នូរជា្បាកប់រៀល ឬនរឹង្តរូវបានរៃ្នូរជា្បាកប់រៀល នាបពលអនាគតតាមអ្តារៃ្នូរ្បាកប់នុះ ឬអ្តារៃ្នូរ្បាកប់ផសេងបទៀតបនាុះបឡើយ។

6 .  សាច់ប្ាក់ក្នុងនដ
ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5) ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
រនូរិៃយរៃណ័្ណ បផសេងបទៀត

24,239,195
5,841,785

30,080,980

18,555,282
6,603,443

25,158,725

98,047,544
23,630,020

121,677,564

75,612,774
26,909,030

102,521,804

ធនាគារ
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
រនូរិៃយរៃណ័្ណ បផសេងបទៀត

24,071,436
5,658,722

29,730,158

  18,386,281
6,426,846

24,813,127

97,368,959
22,889,530

120,258,489

74,924,095
26,189,398

101,113,493

7 .  ប្ាក់បរ្ញើរ�ាប្ររឹះស្ាៃហិរ្ញវត្នុនានា -សុទ្ធ

សម្័ន្ធធនាគារ
្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា
ែក៖ សំវធិានធនឱនភាពបនតបមលៃ

280,763,085
(51,079)

280,712,006

52,288,446
(52,501)

52,235,945

1,135,686,679
(206,615)

1,135,480,064

213,075,418
(213,942)

212,861,476

ធនាគារ
្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា
ែក៖ សំវធិានធនឱនភាពបនតបមលៃ

279,103,776
(38,031)

279,065,745

51,536,827
(37,541)

51,499,286

1,128,974,774
(153,835)

1,128,820,939

210,012,570
(152,980)

209,859,590

ចំនួន្បាករ់ៃបញ្ញ ើែពុលបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានាមានវភិាគែនូចខាងប្កាម៖

(ក) តាមប្រភ្រ្រគណនី

ប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ

ឆ្្2ំ020
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្2ំ019
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្2ំ020
ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឆ្្2ំ019
ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

គណនីចរន្ 

គណនីសនសេំ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់

118,461,051

4,803,264

157,398,331

280,662,646

44,321,788

2,152,114

5,758,239

52,232,141

479,174,951

19,429,203

636,676,249

1,135,280,403

180,611,286

8,769,865

23,464,824

212,845,975

ការ្បាករ់ៃង្គរទពុកថែល្តរូវទទួលបាន 100,439
280,763,085

56,305
52,288,446

406,276
1,135,686,679

229,443
213,075,418

ធនាគារ
គណនីចរន្

គណនីសនសេំ

117,906,364

3,698,642

44,180,827

1,541,456

476,931,242

14,961,007

180,036,870

6,281,433

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 157,398,331

279,003,337

5,758,239

51,480,522

636,676,249

1,128,568,498

23,464,824

209,783,127

ការ្បាករ់ៃង្គរទពុកថែល្តរូវទទួលបាន 100,439 56,305 406,276 229,443

279,103,776 51,536,827 1,128,974,774 210,012,570

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5) ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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7 . ប្ាក់បរ្ញើរ�ាប្ររឹះស្ាៃហិរ្ញវត្នុនានា-សុទ្ធ  (ត)

 (ខ) រាច់ប្រ្រក់ និងរាច់ប្រ្រក់សមមូល

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

សាច់្ បាកក់្ពុងបែ (សមា្គ ល់ 6) 30,080,980 25,158,725 121,677,564 102,521,804

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា

គណនីចរន្ 118,461,051 44,321,788 479,174,951 180,611,286

គណនីសនសេំ 4,803,264 2,152,114 19,429,203 8,769,865

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត ់(កាលកំណត ់រីៃថខ រតឺិចជាង) 141,500,000  1,500,000  572,367,500  6,112,500 

សាច់្ បាក ់និងសាច់្ បាកស់មមនូលក្ពុងរបាយការណ៍លំហនូរសាច់្ បាក់  294,845,295  73,132,627 1,192,649,218  298,015,455 

ធនាគារ

សាច់្ បាកក់្ពុងបែ (សមា្គ ល់ 6) 29,730,158 24,813,127 120,258,489 101,113,493

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា

គណនីចរន្ 117,906,364 44,180,827 476,931,242 180,036,870

គណនីសនសេំ 3,698,642 1,541,456 14,961,007 6,281,433

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត ់(កាលកំណតរ់ៃីថខ រតឺិចជាង) 141,500,000 1,500,000 572,367,500 6,112,500

សាច់្ បាក ់និងសាច់្ បាកស់មមនូលក្ពុងរបាយការណ៍លំហនូរសាច់្ បាក់   292,835,164 72,035,410  1,184,518,238  293,544,296 

 (គ) អតតាការតបាក់ (តបចាំឆា្ន្រំ) 

សម្័ន្ធធនាគារ ធនាគារ

2020 2019 2020 2019

គណនីចរន្
គណនីសនសេំ
្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់

0.0% – 0.75%

0.0% – 1.50%

2.0% – 3.50%

0.0% –1.20%

0.0% –1.50%

0.0%– 2.25%

0.0% – 0.75%

0.0% –1.50%

2.0% – 3.50%

0.0% –1.20%

0.0% –1.50%

0.0%– 2.25%

 (ឃ) សំវិធានធនឱនភាពន្រតមលៃ្រ

 រៃថ្មរៃ្មរួលបនសំវធិានធនឱនភាពបនតបមលៃបលើ្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានាមានែនូចខាងប្កាម៖

ប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ

ឆ្្ ំ2020 ឆ្្ ំ2019 ឆ្្ ំ2020 ឆ្្ ំ2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល(កំណតស់មា្គ ល់ 5) ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ
នាប្្ងទី 1 ថខមករា 52,501 27,268 213,942 109,563

(រៃងវាិលមកវញិសំវធិានធនបៅក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ (1,422) 25,233 (5,797) 102,244

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (1,530) 2,135

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 51,079 52,501 206,615 213,942

ធនាគារ
នាប្្ងទី 1 ថខមករា 37,541 12,308 152,980 49,454

សំវធិានធនបៅក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ 490 25,233 1,998 102,244

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (1,143) 1,282

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 38,031 37,541 153,835 152,980

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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8 . ប្ាក់តម្កល់តាមចបាប់

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្2ំ020

ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឆ្្2ំ019

ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ
្បាកត់មកល់ធានាបែើមទពុន
្បាករ់ៃ្មរុងកាតពវាកិច្ចបលើ្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន

8,000,000
46,199,135

54,199,135

 8,000,000
61,247,853

69,247,853

32,360,000
186,875,501

219,235,501

32,600,000
249,585,001

282,185,001

ធនាគារ
្បាកត់មកល់ធានាបែើមទពុន
្បាករ់ៃ្មរុងកាតពវាកិច្ចបលើ្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន

7,600,000
46,199,135

53,799,135

7,600,000
61,247,853

68,847,853

30,742,000
186,875,501

217,617,501

30,970,000
249,585,001

280,555,001

ក. តបាក់តម្កល់ធានាសលើសដើម្រុន
សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារត្មរូវឲ្យរកសា្បាកត់មកល់តាមចបារៃច់ំនួន 10% បនបែើមទពុនររៃស់ខលៃួន (រៃពុ្តសម្ន័្ធ: 5%)។ ្ បាកត់មកល់បនុះ គឺមនិអាចប្រៃើ្បាស់ក្ពុង្រៃតិរៃត្ិការ 
្រៃចាបំ្្ងររៃស់ខលៃួនបានបឡើយ  រៃ៉ាពុថន្សម្ន័្ធធនាគារ និង ធនាគារអាចែកវញិបានបៅបពលថែលសម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារសប្មចចិត្ឈរៃប់ធវាើអាជីវកម្មបៅក្ពុង្ពុះរាជា 
ណ្ច្កកម្ពុជាបោយស្ម័្គចិត្។ ្ បាកត់មកល់បនុះទទួលបានអ្តាការ្បាក ់0.06% ក្ពុងមយួឆ្្ ំ(2019: 0.48 % ក្ពុងមយួឆ្្)ំ។

ខ. ទុៃបបមុងកាតពវកិច្ចរលើប្ាក់បរ្ញើរបស់អតិថិជៃ

្បាករ់ៃ្មរុងកាតពវាកិច្ចគឺជាទពុនរៃ្មរុងអរៃ្បរៃរមាថែល្តរូវបានគណនាតាមអ្តា 8% ចំបពាុះ្បាកប់រៀល និង12.50% ចំបពាុះរនូរិៃយរៃណ័្ណ បផសេងៗ បន្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន 
្បាករ់ៃបញ្ញ ើ ររៃស់ធនាគារអនិវាសនជន និង្បាករ់ៃបញ្ញ ើ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុ និង ្ បាកក់ម្ចអីនិវាសនជន ។  បោងតាម្រៃកាសររៃស់ធនាគារជាតិបនកម្ពុជា បលខ ធ7-018-
282 ្ រៃ.ក. ស្ីពីការរកសាទពុនរៃ្មរុងកាតពវាកិច្ចចពុុះប្្ងទី 29 ថខសីហា ឆ្្ ំ2018  ្ បាករ់ៃ្មរុងកាតពវាកិច្ចជា្បាកប់រៀល និងរនូរិៃយរៃណ័្ណ បផសេងមនិទទួលបានការ្បាកប់ទ។

នាប្្ងទី 18 ថខមនីា ឆ្្2ំ020 ធនាគារជាតិបនកម្ពុជាបានបចញផសាយននូវ្រៃកាសស្ីអំពីការកាតរ់ៃនថាយននូវ្បាករ់ៃ្មរុងកាតពវាកិច្ច បន្បាករ់ៃបញ្ញ ើ និង្បាកក់ម្ច ី (“RRR”) 
មក្តរឹម 7% ចំបពាុះរនូរិៃយវតថាពុជាតិ និងរនូរិៃយរៃណ័្ណ រៃរបទស ក្ពុងបគាលរៃំណងទរៃស់ាក តន់នូវឥទ្ធិពល ថែលរៃណ្្លមកពីកនូវែី-19 មកបលើបសែឋាកិច្ចបន្រៃបទសកម្ពុជា។

9 . ឥ�ទាៃ ៃិងបុររបបទាៃផ្ល់ដល់អតិថិជៃ - សុទ្ធ

ប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ

ឆ្្ ំ2020

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្ ំ2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្ ំ2020

ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឆ្្ ំ2019

ពានប់រៀល (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ
ឥណទានពាណិជ្កម្ម៖

 ឥណទានវបិារនូរៃន៍

 ឥណទានរយៈបពលខលៃី

 ឥណទានរយៈបពលថវង

ឥណទានអ្កប្រៃើ្បាស់

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន-ែពុល

ការ្បាកថ់ែល្តរូវទទួលបាន

្បាកច់ំណនូ លរៃង្គរ

ែក៖ សំវធិានធនបលើការខាតរៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃ

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជន -សពុទ្ធ

121,308

648,855

691,375,958

146,574

692,292,695

5,824,215

(6,520,069)

691,596,841

(9,577,940)

682,018,901

566,007

1,141,056

665,375,337

54,987

 667,137,387 

 5,669,320 

 (6,576,832)

666,229,875

 (4,301,154)

 661,928,721 

490,691

2,624,618

2,796,615,750

592,892

2,800,323,951

23,558,950

(26,373,679)

2,797,509,222

(38,742,767)

2,758,766,455

2,306,479

4,649,803

2,711,404,498

224,072

 2,718,584,852 

 23,102,479 

 (26,800,590)

2,714,886,741

 (17,527,203)

 2,697,359,538 

ធនាគារ
ឥណទានពាណិជ្កម្ម៖

 ឥណទានវបិារនូរៃន៍

 ឥណទានរយៈបពលខលៃី
 ឥណទានរយៈបពលថវង

ឥណទានអ្កប្រៃើ្បាស់

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន-ែពុល

ការ្បាកថ់ែល្តរូវទទួលបាន

្បាកច់ំណនូ លរៃង្គរ

ែក៖ សំវធិានធនបលើការខាតរៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃ

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជន -សពុទ្ធ

 

121,308

334,792

635,967,308

16,012

636,439,420

5,244,127

(5,787,091)

635,896,456

(8,956,742)

626,939,714

 566,007 

 520,850 

610,435,907 

 54,987 

611,577,751

 5,069,984 

 (5,789,488)

610,858,247

 (3,886,465)

606,971,782

490,691

1,354,234

2,572,487,761

64,769

2,574,397,455

21,212,494

(23,408,785)

2,572,201,164

(36,230,021)

2,535,971,143

 2,306,479 

 2,122,464 

2,487,526,321 

 224,072 

2,492,179,336

 20,660,185 

 (23,592,164)

2,489,247,357

 (15,837,345)

2,473,410,012

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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9.  ឥ�ទាៃ ៃិងបុររបបទាៃផ្ល់ដល់អតិថិជៃ - សុទ្ធ (ត)

(i) សំវធិានធនបលើការខាតរៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃ្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំបណញ ឬខាតែនូចខាងប្កាម៖

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

សំវធិានធនបលើការបាតរ់ៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃឥណទាន  
និងរៃពុបរ្រៃទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនសពុទ្ធ

 

9,490,057 2,927,294

 

38,690,962 11,861,395

សំវធិានធនបលើការបាតរ់ៃងប់លើ 
ឱនភាពបនតបមលៃបន្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា (1,422) 25,233 (5,797) 102,244

9,488,635 2,952,527 38,685,165 11,963,639

សំវធិានធនបលើការបាតរ់ៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃឥណទាន  
និងរៃពុបរ្រៃទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនសពុទ្ធ

 

8,776,503 2,581,633

 

35,781,803 10,460,777

សំវធិានធនបលើការបាតរ់ៃងប់លើ 
ឱនភាពបនតបមលៃបន្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 490 25,233 1,998 102,244

8,776,993 2,606,866 35,738,801 10,563,021

(ii) រៃថ្មរៃ្មរួលបនសំវធិានធនបលើការបាតរ់ៃងប់លើឱនភាពបនតបមលៃឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន មានែនូចខាងប្កាម៖

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា 4,301,154 4,054,773 17,527,203 16,292,078

សំវធិានធនស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 9,490,057 2,927,294  38,690,962 11,861,395

ការលពុរៃបចាលស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ (4,213,271) (2,680,913) (17,177,506) (10,863,059)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (297,892) 236,789

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 9,577,940 4,301,154 38,742,767 17,527,203

ធនាគារ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា 3,886,465 3,683,368 15,837,345  14,799,773 

សំវធិានធនស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ 8,776,503 2,581,633 35,781,803  10,460,777 

ការលពុរៃបចាលស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទ (3,706,226)  (2,378,536) (15,110,283)  (9,637,828)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (278,844)  214,623 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 8,956,742 3,886,465 36,230,021  15,837,345 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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10. បទព្យសកម្រផសេងៗ

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្2ំ019
ែពុលាលៃ រអាបមរកិ

ឆ្្2ំ020
ពានប់រៀល(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឆ្្2ំ019 
ពានប់រៀល(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ
្បាករ់ៃបញ្ញ ើធានា
ការទនូទាតម់ពុន
បផសេងៗ

 528,754 
 746,837 
 242,097 

1,517,688

 636,590 
 527,267 
  305,229

1,469,086

 2,138,810 
 3,020,956 

 979,282 

6,139,048

 2,594,104 
 2,148,613 
  1,243,808

5,986,525

ធនាគារ
្បាករ់ៃបញ្ញ ើធានា
ការទនូទាតម់ពុន
បផសេងៗ

528,754
521,626
199,416

1,249,796

 636,590 
 295,818 
 290,518 

 1,222,926 

2,138,810
2,109,977

806,638

5,055,425

 2,594,104 
 1,205,458 
1,183,861

4,983,423

 11.  បទព្យសកម្អរូបី

សម្ន័្ធធនាគារ  
2020

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
2020

ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

2019
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5

តមលៃ្រដើម
នាប្្ងទី 1 ថខមករា 
ការទិញរៃថនថាម
លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ
នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

2,680,311
83,403

-

2,763,714

2,290,146 
390,165

 -

2,680,311

10,922,267
340,034
(82,078)

11,179,223

9,201,807
1,580,949 

139,511

10,922,267

ដក: រំលស់បង្គរ
នាប្្ងទី1 ថខមករា
រលំស់
លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ
នាប្្ងទី31 ថខធ្នូ 
តមលៃ្រយោង
នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

1,719,890
388,628

-

2,160,518

655,196

 1,363,136 
 356,754

 -   

 1,719,890 

 960,421

7,008,551
1,584,436

(64,032)

8,528,955

2,650,268

5,477,080 
1,445,567 

85,904 

7,008,551

 3,913,716

ធនាគារ  

តមលៃ្រដើម
នាប្្ងទី 1 ថខមករា 
ការទិញរៃថនថាម
លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ
នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

2,296,235
83,403

-

2,379,638

1,944,570 
351,665

 -

2,296,235

9,357,158
340,034
(71,556)

9,625,636

7,813,282
1,424,947 

118,929

9,357,158

ដក: រំលស់បង្គរ
នាប្្ងទី1 ថខមករា
រលំស់
លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ
នាប្្ងទី31 ថខធ្នូ 
តមលៃ្រយោង
នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

1,441,359
335,170

-

1,776,529

603,109

 1,159,814 
 281,545 

 -   

 1,441,359 

 854,876

5,873,538
1,366,488

(53,966)

7,186,060

2,439,576

 4,660,133 
 1,140,820 

 72,585 

 5,873,538

 3,483,620

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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12 .  បទព្យ ៃិងបរិក្ារ  

សម្័ន្ធធនាគារ
ការថកលម្អ 

អាគារ

រៃរក្ិារ 
ការោិល័យ

សង្ហា រ រឹម ប្គឿង

រៃំពាក ់និងរៃរក្ិារ

រៃរក្ិារកពុំព្យនូទរ័ 

និងពត័ម៌ានវទិយា ោនយន្

្ទព្យ

កំពពុងរៃបងកើត សរពុរៃ ពានប់រៀល

2020 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

តមលៃ្រដើម

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ020  1,511,697  2,390,749  534,635  3,233,152  1,884,649  221,260  9,776,142  39,837,779 

ការទិញរៃថនថាម  126,659  423,792  44,196  346,786  267,467  278,191  1,487,091  6,062,870 

ការបផ្ទរ  188,350  9,772  7,325  -    -    (205,447)  -    -   

ការលកប់ចញ  (4,823)  -    (1,487)  -    -    -    (6,310)  (25,726)

ការលពុរៃបចាល -  -    -    (3,760)  -    -    (3,760)  (15,330)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - (340,549)

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020  1,821,883  2,824,313  584,669  3,576,178  2,152,116  294,004 11,253,163  45,519,044 

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ020  824,068  1,157,159  401,571   1,843,963  1,318,883  -  5,545,644 22,598,496 

រលំស់ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ  280,491  520,252  58,573  567,139  263,792  -    1,690,247  6,891,137 

ការលកប់ចញ  (4,769)  -    (1,487)  -    -    -    (6,256)  (25,506)

ការលពុរៃបចាល  -    -    -    (3,760)  -    -    (3,760)  (15,330)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - (220,133)

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020  1,099,790  1,677,411  458,657  2,407,342  1,582,675  -   7,225,875 29,228,664

តមលៃ្រយោង

នាប្្ងទី 31 ថខ ធ្នូ ឆ្្ ំ2020  722,093  1,146,902  126,012  1,168,836  569,441  294,004  4,027,288  16,290,380 

សម្័ន្ធធនាគារ
ការថកលម្អ 

អាគារ

រៃរក្ិារ 
ការោិល័យ

សង្ហា រ រឹម ប្គឿង

រៃំពាក ់និងរៃរក្ិារ

រៃរក្ិារកពុំព្យនូទរ័ 

និងពត័ម៌ានវទិយា ោនយន្

្ទព្យ 

កំពពុងរៃបងកើត សរពុរៃ ពានប់រៀល

2019 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

តមលៃ្រដើម

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ019 1,018,324 1,766,144 442,959 2,197,934 1,545,715 224,160 7,195,236 28,910,458

ការទិញរៃថនថាម 391,898 322,979 83,380 759,227 415,234 763,861 2,736,579 11,088,618

ការបផ្ទរ 172,548 306,586 9,611 278,016 - (766,761) - -

ការលកប់ចញ (71,073) (760) - - (76,300) - (148,133) (600,235)

ការលពុរៃបចាល - (4,200) (1,315) (2,025) - - (7,540) (30,552)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - 469,490

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 1,511,697 2,390,749 534,63 5 3,233,152 1,884,649 221,260 9,776,142 39,837,779

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ019  662,162  758,031  347,295 1,348,392  1,034,434  -    4,150,314 16,675,962 

រលំស់ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ  223,154  403,778  55,591 497,596  353,770  -    1,533,889  6,215,318 

ការលកប់ចញ  (61,248)  (450)  -    -    (69,321)  -    (131,019)  (530,889)

ការលពុរៃបចាល  -    (4,200)  (1,316)  (2,025)  -    -    (7,541)  (30,556)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ  -    -    -    -    -    -    -    268,661 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019  824,068 1,157,159 401,570 1,843,963 1,318,883 - 5,545,643 22,598,496

តមលៃ្រយោង

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 687,629 1,233,590 133,065 1,389,189 565,766 221,260  4,230,499  17,239,283 
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ធនាគារ
ការថកលម្អ

អាគារ

រៃរក្ិារ

ការោិល័យ

សង្ហា រ រឹម ប្គឿង

រៃំពាក ់និងរៃរក្ិារ

រៃរក្ិារកពុំព្យនូទរ័ 

និងពត័ម៌ានវទិយា ោនយន្

្ទព្យ

កំពពុងរៃបងកើត សរពុរៃ ពានប់រៀល

2019 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

តមលៃ្រដើម

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ019 986,673 1,685,684 370,408 1,854,025 1,379,929 211,435 6,488,154 26,069,403

ការទិញរៃថនថាម 355,902 309,443 78,306 339,165 379,699 776,586 2,239,101 9,072,837

ការបផ្ទរ 172,548 306,586 9,611 278,016 - (766,761) - -

ការលកប់ចញ (71,073) (760) - - (76,300) - (148,133) (600,235)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - 417,917

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 1,444,050 2,300,953 458,325 2,471,206 1,683,328 221,260 8,579,122 34,959,922

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ019 653,830 708,498 295,820 1,108,268 906,354 - 3,672,770 14,757,190

រលំស់ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ 210,523 387,973 43,431 435,467 328,585 - 1,405,979 5,697,027

ការលកប់ចញ (61,248) (450) - - (69,321) - (131,019) (530,889)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - 238,672

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 803,105 1,096,021 339,251 1,543,735 1,165,618 - 4,947,730 20,162,000

តមលៃ្រយោង

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 640,945 1,204,932 119,074 927,471 517,710 221,260 3,631,392 14,797,922

12 . បទព្យ ៃិងបរិក្ារ (ត) 
 

ធនាគារ
ការថកលម្អអាគារ

រៃរក្ិារ 
ការោិល័យ

សង្ហា រ រឹម ប្គឿង

រៃំពាក ់និងរៃរក្ិារ

រៃរក្ិារកពុំព្យនូទរ័ 

និងពត័ម៌ានវទិយា ោនយន្

្ទព្យ

កំពពុងរៃបងកើត សរពុរៃ ពានប់រៀល

2020 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

តមលៃ្រដើម

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ020 1,444,050 2,300,953 458,325 2,471,206 1,683,328 221,260 8,579,122 34,959,922

ការទិញរៃថនថាម 116,935 418,612 44,196 106,223 206,250 196,813 1,089,029 4,439,971

ការបផ្ទរ 188,350 9,772 7,325 - - (205,447) - -

ការលកប់ចញ (4,823) - (1,487) - - - (6,310) (25,726)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - (292,020)

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 1,744,512 2,729,337 508,359 2,577,429 1,889,578 212,626 9,661,841 39,082,147

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា ឆ្្2ំ020 803,105 1,096,021 339,251 1,543,735 1,165,618 - 4,947,730 20,162,000

រលំស់ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ 261,454 506,237 49,479 417,758 233,347 - 1,468,275 5,986,157

ការលកប់ចញ (4,769) - (1,487) - - - (6,256) (25,506)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - - - - - - (195,216)

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 1,059,790 1,602,258 387,243 1,961,493 1,398,965 - 6,409,749 25,927,435

តមលៃ្រយោង

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 684,722 1,127,079 121,116 615,936 490,613 212,626 3,252,092 13,154,712

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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13.  សិទ្ធិរបបើប្ាស់បទព្យសកម្

ពត័ម៌ានពីការជួល្ទព្យសកម្មររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ្តរូវបានរៃង្ហា ញបៅក្ពុងកំណតស់មា្គ ល់បនុះ និងកំណតស់មា្គ ល់បលខ 19៖

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

សម្័ន្ធធនាគារ (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សិទ្ធិប្រៃើ្បាស់្ទព្យសកម្ម 7,518,919 6,007,571 30,414,027 24,480,852

ធនាគារ

សិទ្ធិប្រៃើ្បាស់្ទព្យសកម្ម
6,394,869 4,614,191 25,867,245 18,802,828

សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារជួលការោិល័យ ស្មារៃស្់ាកក់ារកណ្្ល និងទីតាងំការោិល័យសាខា។  ពត័ម៌ានពីការជួល្ទព្យ 
សកម្មររៃស់សម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ្តរូវបានរៃង្ហា ញែនូចខាងប្កាម៖

សម្័ន្ធធនាគារ

តមលៃ្រដើម

នាប្្ងទី 1 ថខមករា  9,295,810  6,693,226  37,880,426  26,893,382 

ការជួលរៃថនថាម  3,553,076  2,602,584  14,485,891  10,545,670 

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ  -    -    (392,573)  441,374 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ  12,848,886  9,295,810  51,973,744  37,880,426 

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា  3,288,239  1,536,957  13,399,574  6,175,493 

រលំស់ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ  2,041,728  1,751,282  8,324,125  7,096,195 

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ  -    -    (163,982)  127,886 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ  5,329,967  3,288,239  21,559,717  13,399,574 

តមលៃ្រយោង

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ  7,518,919  6,007,571  30,414,027  24,480,852  
ធនាគារ

តមលៃ្រដើម

នាប្្ងទី 1 ថខមករា  6,958,769  5,580,798  28,356,984  22,423,646 

ការជួលរៃថនថាម  3,224,402  1,377,971  13,145,887  5,583,538 

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ  -    -    (311,944)  349,800 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ  10,183,171  6,958,769  41,190,927  28,356,984 

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា  2,344,578  1,103,920  9,554,156  4,435,551 

រលំស់ក្ពុងការយិរៃរបិចឆេទ  1,443,724  1,240,658  5,886,063  5,027,146 

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ  -    -    (116,537)  91,459 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ  3,788,302  2,344,578  15,323,682  9,554,156 

តមលៃ្រយោង

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ  6,394,869  4,614,191 25,867,245  18,802,828 

 
ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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14 . តនម្រករិ៍្រ្្ាឹះ

ការវនិិបោគក្ពុង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ ថែលលាត្តោងបៅក្ពុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាពុោចប់ោយថឡក តំណ្ងឲ្យតបមលៃតរៃស្ងថែល
បានរៃងស់្មារៃក់ារទិញភាគហ៊ពុន ក្ពុង្ករុមហ៊ពុនរៃពុ្តសម្ន័្ធ។

តបមលៃបករ ិ៍ប្ឈា្ម ុះ ្ តរូវបានរៃង្ហា ញជាអតិបរកបោយថផ្អកបលើតបមលៃតរៃស្ង បនតបមលៃសម្សរៃបន្ទព្យសកម្មសពុទ្ធ ។

មនិមានឱនភាពបនតបមលៃបករ ិ៍ប្ឈា្ម ុះ ្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ស្មារៃក់ារយិរៃរបិចឆេទថែលបានរៃញ្ច រៃប់្្ងទី 31 ថខធ្នូ ឆ្្2ំ020 និង នាប្្ងទី 31 
ថខធ្នូ ឆ្្2ំ019 ។

15 . ប្ាក់បរ្ញើរបស់អតិថិជៃ

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ 15,861,140   12,111,732  64,158,311   49,355,308

គណនីសនសេំ 63,001,449 38,243,709 254,840,861   155,843,114

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 568,723,251 421,242,450 2,300,485,550 1,716,562,984

 647,585,840  471,597,891 2,619,484,722  1,921,761,406 

ការ្បាករ់ៃង្គរ្តរូវទនូទាត់ 18,400,020 12,957,142 74,428,082 52,800,353

665,985,860 484,555,033 2,693,912,804 1,974,561,759

ធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ 15,861,140 12,111,732 64,158,311  49,355,308 

គណនីសនសេំ 63,001,449  38,243,709 254,840,861  155,843,114 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 568,723,251 421,242,450 2,300,485,550 1,716,562,984

647,585,840  471,597,891 2,619,484,722  1,921,761,406 

ការ្បាករ់ៃង្គរ្តរូវទនូទាត់ 18,400,020 12,957,142 74,428,082 52,800,353

665,985,860 484,555,033 2,693,912,804 1,974,561,759

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន្តរូវបានវភិាគែនូចខាងប្កាម៖

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) 

ក. តាមប្រភ្រ្រអតិថិជន៖

សម្័ន្ធធនាគារ

ឯកកតជន  643,252,022 466,738,705 2,601,954,429 1,901,960,223 

សហ្គាសអាជីវកម្ម  4,333,818 4,859,186 17,530,293 19,801,183

647,585,840 471,597,891 2,619,484,722 1,921,761,406

ធនាគារ

ឯកកតជន 643,252,022  466,738,705 2,601,954,429  1,901,960,223 

សហ្គាសអាជីវកម្ម 4,333,818  4,859,186 17,530,293  19,801,183 

647,585,840  471,597,891 2,619,484,722  1,921,761,406 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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15 . ប្ាក់បរ្ញើរបស់អតិថិជៃ  (ត)

ខ. តាមនិវាសនោ្្រន៖

សម្័ន្ធធនាគារ

និវាសនជន  557,988,487 375,861,226 2,257,063,430   1,531,634,496

អនិវាសនជន  89,597,353  95,736,665 362,421,292  390,126,910 

647,585,840   471,597,891  2,619,484,722   1,921,761,406  

ធនាគារ

និវាសនជន 557,988,487  375,861,226 2,257,063,430 1,531,634,496 

អនិវាសនជន 89,597,353  95,736,665 362,421,292  390,126,910 

647,585,840  471,597,891 2,619,484,722 1,921,761,406 

 គ. តាមអតតាការតបាក់ (តបចាំឆា្ន្រំ)៖  

2020 2019

សម្័ន្ធធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ 0.00% - 2.00% 0.00% - 2.00%

គណនីសនសេំ 0.25% - 1.50% 0.25% - 1.50%

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 2.50% - 7.00% 2.50% - 7.00%

ធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ 0.00% - 2.00% 0.00% - 2.00%

គណនីសនសេំ 0.25% - 1.50% 0.25% - 1.50%

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 2.50% - 7.00% 2.50% - 7.00%

16 . ប្ាក់បរ្ញើរបស់ប្ររឹះស្ាៃហិរ ញ្វត្នុនានា     

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ 1,628,029 5,325,094 6,585,377   21,699,758  

គណនីសនសេំ 6,373,555   5,972,100  25,781,030 24,336,307

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 98,115,824 69,333,941 396,878,508 282,535,810

106,117,408   80,631,135  429,244,915 328,571,875

ការ្បាករ់ៃង្គរ្តរូវទនូទាត់ 3,171,846 2,518,076 12,830,117 10,261,160

109,289,254 83,149,211 442,075,032 338,833,035

ធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ 1,705,665  5,373,171 6,899,415  21,895,672 

គណនីសនសេំ 7,710,515  6,461,703 31,189,033  26,331,440 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 98,115,824 69,333,941 396,878,508 282,535,809

107,532,004  81,168,815 434,966,956  330,762,921 

ការ្បាករ់ៃង្គរ្តរូវទនូទាត់ 3,171,846 2,518,076 12,830,117 10,261,160

110,703,850 83,686,891 447,797,073 341,024,081

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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16 . ប្ាក់បរ្ញើរបស់ប្ររឹះស្ាៃហិរ ញ្វត្នុនានា  (ត)

ប្ាក់បរ្ញើរបស់ប្ររឹះស្ាៃហិរ្ញវត្នុនានា បតូវ្ាៃវិភា្រ ដូចខាងរបកាម៖

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ក. តាម្រំនាក់្រំនង៖

សម្ន័្ធធនាគារ

សម្ន័្ធញតិ  25,325,979  32,894,390 102,443,585 134,044,639

មនិថមនសម្ន័្ធញតិ  80,791,429 47,736,745 326,801,330 194,527,236 

106,117,408 80,631,135  429,244,915 328,571,875

ធនាគារ

សម្ន័្ធញតិ 26,740,575 33,432,070 108,165,626 136,235,685 

មនិថមនសម្ន័្ធញតិ 80,791,429 47,736,745 326,801,330 194,527,236 

107,532,004 81,168,815 434,966,956 330,762,921 

ខ. តាមនិវាសនោ្្រន៖

សម្ន័្ធធនាគារ

និវាសនជន 106,117,408 80,631,135 429,244,915 328,571,875  

ធនាគារ

និវាសនជន 107,532,004 81,168,815 434,966,956 330,762,921 

 
  គ. តាមអតតាការតបាក់ (តបចាំឆា្ន្រំ)៖

2020 2019

សម្័ន្ធធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ/គណនីសនសេំ 0.25% - 1.50% 0.25% - 1.50%

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 2.50% - 4.75% 2.50% - 4.75%

ធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើតាមត្មរូវការ/គណនីសនសេំ 0.25% - 1.50% 0.25% - 1.50%

្បាករ់ៃបញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 2.50% - 4.75% 2.50% - 4.75%

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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17   .ប្ាក់កម្ចី

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

សម្ន័្ធញតិ  27,874,846  29,792,946  112,753,752  121,406,255 

មនិថមនសម្ន័្ធញតិ  84,500,315  60,026,073  341,803,774  244,606,247 

112,375,161 89,819,019 454,557,526 366,012,502

ការ្បាករ់ៃង្គរ្តរួវទនូទាត់  894,720      601,244    3,619,143 2,450,069

 113,269,881   90,420,263   458,176,669   368,462,571  

ធនាគារ

មនិថមនសម្ន័្ធញតិ 72,185,420 49,220,859 291,990,024 200,575,000 

ការ្បាករ់ៃង្គរ្តរួវទនូទាត់ 703,802 442,902 2,846,879 1,804,826

72,889,222 49,663,761 294,836,903 202,379,826

 
្បាកក់ម្ចពីីសម្ន័្ធញតិ និងមនិថមនសម្ន័្ធញតិ មានការ្បាកត់ាមអ្តាពី 2.00% ែល់ 7.50% (2019: 3.06% ែល់ 8.00% ) ក្ពុង 1ឆ្្។ំ  

18. បំណុលបនា្្រប់បន្រសំ

សម្ន័្ធធនាគារ/ធនាគារបានចពុុះកិច្ច្ពមប្ពៀងរៃំណពុ លរៃនា្ទ រៃរ់ៃនសេចំំននួ 4 ជាមយួកាណ្ឌីោ៉ា អពុិនបវសបមនហនូលឌីង (“សពុីអាយបអចភ”ី)
 Fullerton Financial Capital Ple. Ltd. (“ Fullerton”) បខមរៃនូឌារៃ៉ាពុស្ិ៍ (“ សពុីភ”ី) ថែលជាភាគទពុនិកររៃស់ធនាគារ និងសាជីវកម្ម 

វនិិបោគប្រៅ្រៃបទសកម្ពុជា (“ អនូសពុីអាយសពុី”) ។ រៃំណពុ លបនុះ្តរូវបានអនពុមត័បោយ ធនាគារជាតិបនកម្ពុជាជាបែើមទពុនថ្្កទី់ 2។ ចំនួន 
ទរឹក្បាកប់ែើមនរឹង្តរូវសងជា 5  ែំណ្កក់ាលបស្មើៗគ្ាថែលចារៃប់ផ្ើមពីខួរៃបលើកទី 3 រហនូតែល់កាលកំណត។់

19  . បំ�ុលេតិសៃយា 

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

វភិាគតាមកាលកំណត ់- លំហនូរទរឹក្បាក ់ តាមកិច្ចសនយាមនិទានប់ធវាើអរៃ្បហារ

តិចជាង 1ឆ្្ំ 2,243,889 1,859,901 9,076,531  7,579,094 

1ឆ្្បំៅ 5ឆ្្ំ 5,563,933 4,446,031 22,506,109 18,117,576 

បលើសពី  5ឆ្្ំ 1,132,477  855,645 4,580,869  3,486,753 

រៃំណពុ លភតិសនយាសរពុរៃមនិបានបធវាើអរៃ្បហារ 8,940,299 7,161,577 36,163,509 29,183,426 

តបមលៃរៃច្ចពុរៃ្បន្បនរៃំណពុ លភតិសនយា

រយៈបពលខលៃី 1,808,855 1,510,706 7,316,818  6,156,127

រយៈបពលថវង 5,588,719 4,421,242 22,606,369 18,016,561 

7,397,574 5,931,948 29,923,187 24,172,688 

 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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19. បំ�ុលេតិសៃយា  (ត) 
 
  ធនាគារ

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់  5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់  5)

វិភាគតាមកាលកំណត់ - លំហូរ្រឹកប្រ្រក់តាមកិច្ចសន្រយាមិនទាន់ធ្ើអប្របហរ

តិចជាង 1ឆ្្ំ 1,689,884 1,245,616 6,835,581  5,075,885 

1ឆ្្បំៅ 5ឆ្្ំ 4,873,508 3,523,466 19,713,340 14,358,124 

បលើសពី  5ឆ្្ំ 1,127,144  855,645 4,559,297  3,486,753 

បំណុលភតិសន្រយាសរុបមិនបានធ្ើអប្របហរ 7,690,536 5,624,727 31,108,218 22,920,762 

តមលៃ្របច្ចុប្របន្នន្របំណុលភតិសន្រយា

រយៈបពលខលៃី 1,318,030  974,185 5,331,431  3,969,804 

រយៈបពលថវង 5,034,032 3,658,985 20,362,660 14,910,364 

6,352,062 4,633,170 25,694,091 18,880,168  
  (ក) ចំៃួៃទរកប្ាក់ដដលបតូវ្ាៃទទួលស្គាល់រ�ាក្នុងចំរ�ញ ឬខាត

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់  5)

ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់  5)

សម្័ន្ធធនាគារ

ការ្បាកប់លើរៃំណពុ លភតិសនយា 515,336  401,441 2,101,025 1,626,639

ចំណ្យទាកទ់ងនរឹងការជួល្ទព្យសកម្មរយៈបពលខលៃី 476,418 481,112 1,942,356 1,949,466

991,754 882,553 4,043,381 3,576,105

ធនាគារ

ការ្បាកប់លើរៃំណពុ លភតិសនយា 418,529  326,556 1,706,343  1,323,205 

ចំណ្យទាកទ់ងនរឹងការជួល្ទព្យសកម្មរយៈបពលខលៃី 391,568  394,240 1,596,423  1,597,460 

810,097  720,796 3,302,766  2,920,665 

 
  (ខ) ចំនួន្ឹរកប្រ្រក់ដ្រលត្រវូបាន្រ្ួរលរា្គ្រល់នៅក្នងុរបាយការណ៍ន្រលំហូរ្ឹរកប្រ្រក់

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់  5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់  5)

សម្័ន្ធធនាគារ

លំហនូរសាច់្ បាកពី់សកម្មភាពហិរញ្ញរៃ្បទាន

លំហនូរទរឹក្បាកស់រពុរៃស្មារៃភ់តិសនយា
(2,419,786) (2,602,584) (9,865,468) (10,545,670)

ធនាគារ

លំហនូរសាច់្ បាកពី់សកម្មភាព ហិរញ្ញរៃ្បទាន

លំហនូរទរឹក្បាកស់រពុរៃស្មារៃភ់តិសនយា (1,747,694) (1,377,971) (7,125,349) (5,583,538)

 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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20  .បំ�ុលរផសេងៗ   
ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

គណនីទនូទាត់ 228,692  1,070,223 925,059  4,361,159 

រៃង្គរចំណ្យស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត 
និងប្្ងឈរៃស់្មាកមនិបានប្រៃើ្បាស់ 1,410,454 1,755,347 5,705,286 7,153,039

ចំណ្យរៃង្គរ  384,625  433,264  1,555,808  1,765,551 

ពន្ធថែល្តរូវរៃងប់ផសេងៗ  291,974  223,442  1,181,035  910,526 

បផសេងៗ  465,426  232,979  1,882,648  949,389 

2,781,171   3,715,255 11,249,836   15,139,664

ធនាគារ

គណនីទនូទាត់ 217,879 1,030,047 881,321  4,197,442 

រៃង្គរចំណ្យស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត 
និងប្្ងឈរៃស់្មាកមនិបានប្រៃើ្បាស់ 1,167,251  1,462,168 4,721,530  5,958,335 

ចំណ្យរៃង្គរ 264,365  280,652 1,069,356  1,143,657 

ពន្ធថែល្តរូវរៃងប់ផសេងៗ 276,801  205,117 1,119,660  835,852 

បផសេងៗ 42,612  45,057 172,366   183,606  

1,968,908 3,023,041 7,964,233 12,318,892
 
21  .សំវិធាៃធៃសប្ាប់អត្បបរ�ាជៃ៍ៃិរ�ាជិត

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

សំវធិានធនស្មារៃសំ់ណងអតីតភាពការង្រ 397,653 410,049  1,608,506 1,670,950

ធនាគារ

សំវធិានធនស្មារៃសំ់ណងអតីតភាពការង្រ 354,483  356,525 1,433,884 1,452,839

សំវធិានធនបលើអតថា្រៃបោជននិ៍បោជិតសំបៅបៅបលើ សំវធិានធនបលើការទនូទាតសំ់ណងអតីតភាពការង្រថែលត្មរូវតាម្រៃកាសបលខ 443 បចញ 
បោយ្កសួងការង្រ និងរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្លវជ្ិាជីវៈ  នាប្្ងទី 21 ថខកញ្្ញ  ឆ្្2ំ018 និងបសចក្ីថណនាបំលខ 042/19 ចពុុះប្្ងទី 22 ថខមនីា ឆ្្2ំ019 ។ 
្រៃកាសបនុះ ត្មរូវឲ្យនិបោជកទាងំអស់្តរូវទនូទាតសំ់ណងអតីតភាពការង្រែល់និបោជិតររៃស់ខលៃួន ែនូចខាងប្កាម៖
• ្បាកអ់តីតភាពការង្រ្្មីក្ពុងឆ្្៖ំ ្ តរូវបានកំណតយ់កចំនួនបស្មើនរឹង 15 ប្្ង បន្បាកប់រៃៀវតសេរ ៍និងអតថា្រៃបោជនក៍្ពុងមយួឆ្្ ំចារៃពី់ឆ្្2ំ019 តបៅ។
• ្បាករ់លំរឹកអតីតភាពការង្រ៖ ្ តរូវបានកំណតយ់កចំនួនបស្មើនរឹង 6 ប្្ង បន្បាកប់រៃៀវតសេរស៍ពុទ្ធក្ពុង មយួឆ្្ថំែលនរឹង្តរូវទនូទាតច់ារៃពី់ឆ្្ ំ2021 

តបៅ។ សំវធិានធនបលើ្បាកអ់តីតភាពការង្រ ្ តរូវបានគណនាមនិឲ្យបលើសពីចំនួនអតិរៃរមាបស្មើនរឹង 6 ថខ បន្បាកប់រៃៀវតសេរស៍ពុទ្ធររៃស់និបោជិត 
ថែលមានអតីតភាពការង្រមពុនឆ្្ ំ2019 (អា្ស័យតាមរយៈបពលរៃប្មើការង្ររៃស់និបោជិត)។ 

ការទនូទាតន់រឹង្តរូវបានបធវាើបឡើងពីរែងក្ពុងមយួឆ្្ ំគឺបៅក្ពុងថខមិ្ ពុនា និងថខធ្នូ ជាបរៀងរាល់ឆ្្។ំ និបោជិតពពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងរលំរឹកអតីតភាព 

 
ការង្របៅសល់ថែលមនិទានប់ានទនូទាតប់នាុះបទ្រៃសិនបរៃើ គាតល់ាថលង ការង្រពីសម្ន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ។
នាប្្ងទី2 ថខមិ្ ពុនា ឆ្្2ំ02 0  ្ កសួងការង្រ និងរៃណ្ពុ ុះរៃណ្្លវជ្ិាជីវៈ បានបចញ្រៃកាសបលខ 018/20 បលើការពនយាបពលបរៃើក្បាករ់លំរឹក អតីតភាព

 ការង្រស្មារៃរ់យៈបពលមពុនឆ្្ ំ2019 និងការពនយារបពលបរៃើក្បាកអ់តីតភាពការង្រ្្មីបៅឆ្្ ំ2020 ។ ប្កាម្រៃកាស្្មីបនុះ ការបរៃើក្បាករ់លំរឹកអតី
តភាពការង្រស្មារៃរ់យៈបពលមពុនឆ្្ ំ2019 និង្បាករ់លំរឹកអតីតភាពការង្រ្្មីបៅឆ្្ ំ2020 ្ តរូវបានពនយារបពលរហនូតែល់ឆ្្ ំ2021។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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  ក. ពន្ធពន្រយារជាត្រព្រយសកម្ម - សុ្រ្ធ

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្ម 3,534,843  3,171,254 14,298,440  12,922,860 

ពន្ធពនយារជារៃំណពុ ល (1,550,954)  (1,244,293) (6,273,609)  (5,070,494)

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្ម - សពុទ្ធ 1,983,889  1,926,961 8,024,831  7,852,366 

ធនាគារ
ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្ម  3,040,265  2,726,147  12,297,872  11,109,049 

ពន្ធពនយារជារៃំណពុ ល  (1,292,951)  (922,838)  (5,229,987)  (3,760,565)

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្ម - សពុទ្ធ  1,747,314  1,803,309  7,067,885  7,348,484 

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្មសន្មតែនូចខាងប្កាម៖

សម្័ន្ធធនាគារ

សំវធិានធនស្មារៃក់ារបាតរ់ៃងឥ់ណទាន 418,420  242,972 1,692,509 990,111

សំវធិានធនស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត 49,531  351,070 200,353  1,430,610 

រលំស់  248,857  133,524 1,006,627  544,110 

កប្មកិច្ចសនយាឥណទានថែលមនិទានរ់កបាន  1,304,014  1,172,393 5,274,737  4,777,501 

រៃំណពុ លភតិសនយា  1,479,515  1,186,389 5,984,638  4,834,535 

សិទ្ធិប្រៃើ្បាស់្ទព្យសកម្ម  (1,503,784) (1,201,514) (6,082,806) (4,896,170)

ចំបណញពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ មនិទានប់កើនបឡើង - សពុទ្ធ  (12,664)  42,127 (51,227) 171,669

1,983,889  1,926,961 8,024,831 7,852,366

ពន្ធពនយារជា្ទព្យសកម្មសន្មតែនូចខាងប្កាម៖ 

ធនាគារ

សំវធិានធនស្មារៃក់ារបាតរ់ៃង់  330,385 139,800   1,336,407  569,685 

សំវធិានធនស្មារៃអ់តថា្រៃបោជននិ៍បោជិត - 292,434 - 1,191,669

រលំស់  282,050  176,303  1,140,892  718,435 

កប្មកិច្ចសនយាឥណទានថែលមនិទានរ់កបាន  1,157,418  1,157,898  4,681,756  4,718,434 

រៃំណពុ លភតិសនយា  1,270,413  926,633  5,138,821  3,776,029 

សិទ្ធិប្រៃើ្បាស់្ទព្យសកម្ម  (1,278,974)  (922,838) (5,173,450)  (3,760,565)

ខាតពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ មនិទានប់កើនបឡើង  - សពុទ្ធ (13,978) 33,079 (56,541) 134,797

1,747,314 1,803,309 7,067,885 7,348,484

រៃថ្មរៃ្មរួលពន្ធពនយារជា្ទព្យកម្ម មានែនូចខាងប្កាម៖

សម្័ន្ធធនាគារ 
នាប្្ងទី 1 ថខមករា  1,926,961  1,731,187  7,852,366  6,955,909 

ការទទួលសា្គ ល់បៅក្ពុង ចំបណញ ឬខាត  56,928  195,774  232,096  793,277 

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - -  (59,631)  103,180 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 1,983,889  1,926,961 8,024,831 7,852,366

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020 73  



ក. ពន្ធពន្រយារជាត្រព្រយសកម្ម - សុ្រ្ធ (ត)

ធនាគារ
នាប្្ងទី 1 ថខមករា  1,803,309  1,466,811  7,348,484  5,893,647 

(រៃងវាិល)/ការទទួលសា្គ ល់បៅក្ពុងចំបណញ ឬខាត (55,995) 336,498 (228,292) 1,363,489

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - -  (52,307)   91,348  

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 1,747,314  1,803,309 7,067,885  7,348,484 

22 . ពៃ្ធរលើប្ាក់ចំរ�ញ   (ត)
 
  ខ. បំ�ុលពៃ្ធរលើប្ាក់ចំរ�ញបបចាំឆ្ា ំ 

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា  4,784,108  3,703,931  19,495,240 14,882,395 

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ   3,154,970   5,723,973 12,862,813 23,193,539 

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញបានរៃង់ (5,684,504)  (4,643,796)  (23,175,723) (18,816,661)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ  -   -  (62,578)  235,967 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ 2,254,574 4,784,108 9,119,752 19,495,240 

ធនាគារ

នាប្្ងទី 1 ថខមករា 4,067,233  3,144,583  16,573,974  12,634,934 

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ 2,524,908 4,888,336 10,294,050 19,807,537

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញបានរៃង់  (4,843,902)  (3,965,686)  (19,748,588)  (16,068,960)

លបម្អៀងពីការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ - - (47,809)  200,463 

នាប្្ងទី 31 ថខធ្នូ   1,748,239  4,067,233   7,071,627   16,573,974 

 
  អនុល�ោមតោមច្បាប់ស្តីពតីសោរលពើពន្ធកម្ពុជោ កកុមហ៊ុនមោនកោតព្វកិច្្ចបង់ពន្ធក្ោក់ច្ំណូលសោជតីវកម្មទោំងពន្ធលលើក្ោក់ច្ំលណញក្ពុងអកតោ 20% ននក្ោក់
  ច្ំលណញជោប់ពន្ធ ឬពន្ធអប្បបរមោ 1% ននក្ោក់ច្ំណូលដុលដដលខ្ស់ជោង។

  ្រ. ចំណាយពៃ្ធរលើប្ាក់ចំរ�ញ

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)
ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ្រៃចាឆ្ំ្ំ  3,154,970   5,723,973 12,862,813 23,193,539 

ពន្ធពនយារ  (56,928)  (195,774) (232,096)  (793,277)

3,098,042  5,528,199 12,630,717 22,400,262 

ធនាគារ

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ្រៃចាឆ្ំ្ំ 2,524,908   4,888,336 10,294,050  19,807,537 

ពន្ធពនយារ  55,995  (336,498)  228,292 (1,363,489)

2,580,903   4,551,838 10,522,342  18,444,048 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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  ្រ. ចំណាយពៃ្ធរលើប្ាក់ចំរ�ញ  (ត)

  ការបផ្ទៀង ្្ទ តព់ន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ ថែលបានគណនាតាមអ្តា 20% ថែលត្មរូវតាមចបារៃប់ៅបលើការចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញថែលរៃង្ហា ញ   
  ក្ពុងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត មានែនូចខាងប្កាម៖ 

2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល % ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល %

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

ចំបណញមពុនរៃងព់ន្ធ 14,236,162 58,040,832 25,888,517 104,900,271

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញថផ្អកតាមអ្តាពន្ធ
ជាផលៃនូវការ 20% 2,847,323 11,608,165 20% 4,434,873 20,980,054 20%

ចំណ្យមនិអាចកាតក់ងបាន 250,810 1,022,552 1% 350,496 1,420,208 1%

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ 3,098,042 12,630,717 21% 5,528,199 22,400,262 21%

ធនាគារ

ចំបណញមពុនរៃងព់ន្ធ 11,087,123 45,202,200 22,174,365 89,850,528

ពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញថផ្អកតាមអ្តាពន្ធជា
ផលៃនូវការ 20% 2,217,425 9,040,442 20% 4,434,873 17,970,105 20%

ចំណ្យមនិអាចកាតក់ងបាន 363,478 1,481,900 1% 116,965 473,943 1%

ចំណ្យពន្ធបលើ្បាកច់ំបណញ 2,580,903 10,522,342 21% 4,551,838 18,444,048 21%

ការគណនាពន្ធបលើ្បាកច់ំណនូ ល្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យនិងអនពុមត័បោយអាជាញា ធរពន្ធោរ ។

23  . រដើមទុៃ

ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ ប្្ងទី 31 ថខធ្នូ

ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019 ឆ្្2ំ020 ឆ្្2ំ019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពានប់រៀល
(កំណតស់មា្គ ល់ 5)

បែើមទពុនថែលបានចពុុះរៃញី្ និងបានរៃង ់
76,000,000 ភាគហ៊ពុន មានតបមលៃចារកិ  
1 ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ក្ពុង 1 ភាគហ៊ពុន 76,000,000 76,000,000 304,093,780 304,093,780

ពត័ម៌ានលម្អតិររៃស់ភាគទពុនិក និងភាគហ៊ពុន កានក់ារៃ ់មានែនូចខាងប្កាម៖

Canadia Investment Holding Plc. (“CIHP”) 50% 38,000,000 50% 38,000,000

Fullerton Financial Capital Pte. Ltd. (“Fullerton”) 45% 34,200,000 45% 34,200,000

Cambodia Post (“CP”) 5% 3,800,000 5% 3,800,000

100% 76,000,000 100% 76,000,000

មនិមានការ ល្ៃ ស់រៃ្នូរបៅក្ពុងការកានក់ារៃភ់ាគហ៊ពុនររៃស់ធនាគារក្ពុងការយិរៃរបិចឆេយបនុះបទ ។

24 . ទុៃបបមុងតាមបទប្ប្ញតិ្

ទពុនរៃ្មរុងតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិតំណ្ងឱ្យភាពខពុសគ្ាបនសំវធិានធនរវាង ឱនភាពបនតបមលៃបលើឥណទាន្សរៃតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងសំវធិានធនតាម 
រៃទរៃ្បញ្ញត្ិបោយអនពុបលាមតាមរៃទរៃ្បញ្ញត្ិររៃស់ធនាគារជាតិ បនកម្ពុជា ។

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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25 . ចំ�ូលពីការប្ាក់

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន 91,923,316  84,015,783 374,771,359  340,431,953 

សមតពុល្យបៅធនាគារជាតិបនកម្ពុជា 143,284  261,585  584,169 1,059,942 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 683,617 140,100 2,787,107 567,685

92,750,217  84,417,468 378,142,635  342,059,580 

ធនាគារ

ឥណទាន និងរៃពុបរ្រៃទាន 79,214,317  71,916,004 322,956,770  291,403,648 

សមតពុល្យបៅធនាគារជាតិបនកម្ពុជា 143,284   261,585 584,169  1,059,942 

្បាករ់ៃបញ្ញ ើបៅ្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 634,362 127,281 2,586,294 515,743

79,991,963  72,304,870 326,127,233  292,979,333 
 
26  . ចំណាយរលើការប្ាក់

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន និង្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 38,361,893 29,675,859 156,401,438 120,246,581

្បាកក់ម្ចី 10,199,822  7,034,232 41,584,674  28,502,708 

ការ្បាករ់ៃំណពុ លភតិសនយា 515,336  401,441 2,101,025  1,626,639 

49,077,051 37,111,532 200,087,137  150,375,928 

ធនាគារ

្បាករ់ៃបញ្ញ ើររៃស់អតិ្ិជន និង្គរឹុះសាថា នហិរញ្ញ វតថាពុនានា 38,456,596 29,770,073 156,787,541 120,628,336 

្បាកក់ម្ចី 6,464,800  3,906,482 26,356,990  15,829,065 

ការ្បាករ់ៃំណពុ លភតិសនយា 418,529  326,556 1,706,343  1,323,205 

45,339,925 34,003,111 184,850,874  137,780,606 

 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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27 .  ចំ�ូលកនបម ៃិងរជើងសារ - សុទ្ធ

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

កប្មរតក់ារឥណទាន 750  5,100 3,058  20,665 

ប្លៃឈ្ួល និងកប្មបជើងសារបផសេងៗ 413,057  423,460 1,684,033  1,715,860 

ចំណ្យកប្មបជើងសារ  (180,257)  (19,160)  (734,908)  (77,636)

 233,550  409,400  952,183  1,658,889 

ធនាគារ

កប្មរតក់ារឥណទាន 750  5,100 3,058  20,665 

ប្លៃឈ្ួល និងកប្មបជើងសារបផសេងៗ 413,057  423,460 1,684,033  1,715,860 

ចំណ្យកប្មបជើងសារ (180,257)  (19,160) (734,908)  (77,636)

233,550  409,400 952,183  1,658,889 

28 . ចំ�ូលរផសេងៗ

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

 (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

ការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ រៃរបទស - ចំបណញ ឬ(ខាត) 7,030 (48,816) 28,661 (197,802)

ចំណនូ លបផសេងៗ 2,938,774  3,325,579 11,981,382 13,475,246 

2,945,804  3,276,763 12,010,043 13,277,444 

ធនាគារ

ការរៃ្នូររនូរិៃយរៃណ័្ណ រៃរបទស - ចំបណញ ឬ(ខាត) 6,983 (49,152) 28,470 (199,164)

ចំណនូ លបផសេងៗ 2,494,415  2,950,590 10,169,730 11,955,791 

2,501,398  2,901,438 10,198,200 11,756,627 

29 .  ចំណាយរលើបុ្រ្គលិក 
2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

 (កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

្បាកប់រៃៀវតសេរនិ៍ង្បាកឈ់្ួល  12,848,872 12,496,233  52,384,851 50,634,736 

ចំណ្យបផសេងៗ  707,257  649,605  2,883,487  2,632,200 

 13,556,129 13,145,838  55,268,338 53,266,936 

ធនាគារ

្បាកប់រៃៀវតសេរនិ៍ង្បាកឈ់្ួល  9,895,329  9,556,422  40,343,256 38,722,622 

ចំណ្យបផសេងៗ  405,896  458,219  1,654,838  1,856,703 

 10,301,225 10,014,641  41,998,094 40,579,325 

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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30.  ចំណាយពីបបតិបត្ិការរផសេងៗ
   

2020 2019 2020 2019

ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ែពុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀល ពានប់រៀល

(កំណតស់មា្គ ល់ 5) (កំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្័ន្ធធនាគារ

រលំស់ 4,120,603 3,641,925 16,799,698 14,757,080

ចំណ្យបលើការជួល   476,418  481,112   1,942,356  1,949,466

ោនយន្  621,031 696,326  2,531,943 2,821,513

ចំណ្យបលើអាជាញា រៃណ័្ណ  525,343 499,348  2,141,823 2,023,358

ចំណ្យទំនាកទ់ំនង  520,169 465,014  2,120,729 1,884,237

ចំណ្យទរឹក បភលៃើង  458,843 415,345  1,870,703 1,682,978

សមា្ភ រៈការោិល័យ  343,440 306,182  1,400,205 1,240,649

ចំណ្យបលើការថ្រទា ំនិងជួសជពុល  551,219 453,885  2,247,320 1,839,142

កប្មវជ្ិាជីវៈ និងចំណ្យផលៃនូវចបារៃប់ផសេងៗ  218,899 253,986  892,451 1,029,151

បសាហ៊ពុយបធវាើែំបណើ រ  អាហារ និង ការស្ាកប់ៅ  155,118 196,211  632,416 795,047

ផសេពវាផសាយពាណិជ្កម្ម និងទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ  92,852 216,249  378,558 876,241

ឧរៃករណ៍ និងសមា្ភ រៈថែលមនិថមនជា្ទព្យសកម្ម  75,309 81,340  307,035 329,590

ចំណ្យសារបពើពន្ធ  114,190 153,968  465,553 623,878

ការបបាុះពពុម្ និងទ្មង់  38,008 54,045  154,959 218,990

បផសេងៗ 1,260,152 1,090,281 5,137,640 4,417,819

9,571,594 9,005,217 39,023,389 36,489,139

ធនាគារ

រលំស់ 3,247,169 2,928,182 13,238,708 11,864,993

ចំណ្យបលើការជួល 391,568 394,240 1,596,423 1,597,460

ោនយន្ 465,765 513,881 1,898,924 2,082,246

ចំណ្យបលើអាជាញា រៃណ័្ណ 525,343 499,348 2,141,823 2,023,358

ចំណ្យទំនាកទ់ំនង 415,127 373,223 1,692,473 1,512,300

ចំណ្យទរឹក បភលៃើង 368,346 331,528 1,501,747 1,343,351

សមា្ភ រៈការោិល័យ 256,631 209,945 1,046,285 850,697

ចំណ្យបលើការថ្រទា ំនិងជួសជពុល 365,554 292,156 1,490,364 1,183,816

កប្មវជ្ិាជីវៈ និងចំណ្យផលៃនូវចបារៃប់ផសេងៗ 145,857 136,412 594,659 552,741

បសាហ៊ពុយបធវាើែំបណើ រ អាហារ និងស្ាកប់ៅ 67,029 110,905 273,277 449,387

ផសេពវាផសាយពាណិជ្កម្ម និងទំនាកទ់ំនង សាធារណៈ 85,476 208,033 348,486 842,950

ឧរៃករណ៍ និងសមា្ភ រៈថែលមនិថមនជា្ទព្យសកម្ម 75,309 81,340 307,035 329,590

ចំណ្យសារបពើពន្ធ 81,255 81,439 331,277 329,991

ការបបាុះពពុម្ និងទ្មង់ 33,680 42,230 137,313 171,116

បផសេងៗ 697,536 613,863 2,843,853 2,487,373

7,221,645 6,816,725 29,442,647 27,621,369

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 202078  
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32. សម្ន័្ធញតិ 
ខ. ្រៃតិរៃត្ិការជាមយួសម្ន័្ធញតិ
 សម្ន័្ធធនាគារ

ធនាគារ ប្រៃសណីយក៍ម្ពុជា
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