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ចក្ខុុ�វិិស័័យ

ក្លាា យជាស្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ជម្រើ��ើសទីី�យួរប័ស់អតិ្ថុថិិជនជានិច្ចច។



មាតិិកា

១. ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�

២. ព័ត៌៌មានស័ំខាន់ៗរបស័់ធនាគារ

អំពីីធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 

ស្ថាររប័ស់�ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល  

ស្ថាររប័ស់�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ  

ច្ចកុ�វស័ិយ ម្រើប័សកក�ម និងគុ�ណត្ថុម្លៃ�ា

�ប័វត្ថុិិរបូ័�កុ��បឹ័កាភិបិាល 

�ប័វត្ថុិិរបូ័ទីី�ប័ឹកាម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាល

�ប័វត្ថុិិរបូ័គុណៈ�គុប័�់គុង

ម្រើសច្ចកីីសម្រើងុប័សំខាន់ៗ ម្លៃនអាជីវក�មឆំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើសច្ចកិីសម្រើងុប័អំពីីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

លទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ស�ទិីធផលសម្រើ��ច្ចបានកំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០

ជំហានម្រើជាគុជយ័

ប័ណិ្តាញក្លារយិាល័យ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ 

ប័ណិ្តាញម្រើអធីអឹ�

ផលិត្ថុផល និងក�មវធិីពីិម្រើសស

ធនធាន�ន�សស

គុម្រើ��ងឌីីជីថិល 

��ខងារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�
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៣. រចនាស័ម្ព័័័នធធនាគារ

៤. ទិំនួលខុុស័ត្រូត៌ូវិស័ង្គគម្ព័  

៦. របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

៥. ការទិទិួលស្គាា�ល់នានា

រច្ចនាស�័ន័ធរប័ស់ស្ថាា ប័ន័   

អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម

ភាគុទី�និក

�កុ��បឹ័កាភិបិាល

ក្លារអន�វត្ថុិម្រើគាលក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យច្ចីរភាពី 

ទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវសងគ� 

របាយក្លារណ៍រប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល 

របាយក្លារណ៍សវនករឯករាជយ

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានម្រើធើើសវនក�ម

ពីត័្ថុ�៌នស្ថាា ប័ន័

ពានរងាើ ន ់និងក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់

៤៩

៥១

៥១

៥១

៥៩

៦០

៧៥

៧៨

៨១

៦៧

៧១



បទិពិទៅស្គាធន៍ត្រូបត៌ិបត៌ិិការធនាគារទៅ�យរលូនទៅ�យ
ត្រូគាន់តែត៌ចុចបុុនាា�នបុក្ខុ់បុុទៅ�ះ��!

ក�មវធិីធនាគារច្ចល័ត្ថុឈាន��ខម្រើគុនាម្រើពីលអនាគុត្ថុដែ�លផិល់ជូនអំកនូវរម្រើប័ៀប័រស់យាា ងរលូន និង

ងាយ�សួលកំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់អំក�គុប័ម់្រើពីលម្រើវលា។



PRINCE Mobile គុឺជាក�មវធិីធនាគារច្ចល័ត្ថុដែ�លទីទីួលបានរងាើ ន ់ ម្រើ�យបានប័ំម្រើពីញនូវត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់

អតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើងកំ�ងក្លារផិល់ម្រើសវាក�មធនាគារឌីីជីថិល�ង៏ាយ�សួល ដែ�លស�នឹងរម្រើប័ៀប័រស់ម្រើ�ដែប័ប័

ឌីីជីថិល និងម្រើគាលម្រើ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ពីួកម្រើគុ។  ជា�យួនឹងក�មវធិី PRINCE Mobile អតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើង

រកីរាយនឹងម្រើសវាក�មធនាគារដែ�លគាម នកំណត្ថុ ់ ម្រើ�យអត្ថុិថិិជន�គុប័រ់បូ័អាច្ចដែសើងយល់ពីី��ខងារ�ង៏ាយ

�សួល រ�ួ�នក្លារដែសើករក�ា ស�ីនម្រើអធីអឹ�ច្ចំនួន ៥៧ទីីតាងំ ក្លារម្រើផេរ�បាកភ់ាា �ៗ ក្លារទូីទាត្ថុត់ា�ទូីរស័ពីេ និង

ក្លារប័ញ្ញចូ លទីឹក�បាក ់ក្លារម្រើសំើស�ំប័ណ័ណ និ�មតិ្ថុអនឡាញ និងម្រើផសង��ខងារៗម្រើទីៀត្ថុ។



ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�



អំពីីធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 

ស្ថាររប័ស់�ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល  

ស្ថាររប័ស់�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ  

ច្ចកុ�វស័ិយ ម្រើប័សកក�ម និងគុ�ណត្ថុម្លៃ�ា
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៣ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

អំំពីីធនាគារ ព្រីពីីនស៍៍ ម.ក 

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានចាំប័ម់្រើផិើ��ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ខាួនម្រើ�កំ�ងឆំ្នាំ២ំ០១៥ កំ�ងនា�ជា�គឹុ�ស្ថាា ន��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ឯកជន�យួ
ដែ�ល�នម្រើឈាម �ថា  “ �គុឹ�ស្ថាា ន��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ពីីនស៍ ហាើ យដែនន ភិអីិលស�ី ”  ម្រើហិើយប័នាេ ប័�់ក�ត្ថុូវបានដែ�ប័ក្លាា យម្រើ�ជា
ធនាគារពាណិជជ  តា�រយៈអាជាា ប័ណ័ណ ម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុក្លារធនាគារម្រើលខ ធ ៤៦  ម្រើច្ចញម្រើ�យធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា  ច្ច��ម្លៃថិៃទីី១៨ 
ដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៨។ ទីីសំ្ថាកក់្លារកណិ្តាលរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក សាិត្ថុម្រើ�អគារម្រើលខ ១៧៥ អាម្រើប័ម្រើសម្រើ� �ហាវថិិី
ម្រើ�ា ម្រើសទី�ង ភិូ� ិ៥ សងាក ត្ថុទ់ីួលស្ថាើ យម្លៃ�ពីទីី ១ ខណឌ ច្ចំក្លារ�ន រាជធានីភិំមំ្រើពីញ។

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងកំ�ងទី��ងជ់ា�កុ�ហុិ�ន�ហាជនទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវ�នក��តិ្ថុ កំ�ងប័ញ្ញជ ីពាណិជជក�ម
ម្រើលខ ០០០១៤៦២៧ រប័ស់�កសួងពាណិជជក�ម។ ម្រើ�យ�ន�ូល�ា នម្រើ�ើ�ទី�ន�រ៏ងឹ� ំ ជា�យួនឹងក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ប័ម្រើច្ចចកវទិីា
ទីំម្រើនើប័�ប័កប័ម្រើ�យជំនាញច្ចាស់លាស់ និងក្លារយល់�ឹងយាា ងទូីលំទូីលាយអំពីីទីីផារកំ�ង�សុក ធនាគារ�នច្ចកុ�វស័ិយកំ�ង
ក្លារក្លាា យជា  “ ធនាគារឌីីជីថិលលអប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជា ”  ម្រើ�យផិល់ជូននូវ�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីៗតា�រយៈប័ណិ្តាញច្ច��ុ�
ដែ�ល�នរ�ួទាងំ ប័ណិ្តាញឌីីជីថិល�ប័កប័ម្រើ�យភាពីម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុ ដែ�លផិល់នូវភាពីងាយ�សួលស��ប័អ់តិ្ថុថិិជន។ ម្រើយើងច្ចង់
ចូ្ចលរ�ួច្ចំដែណកកំ�ងក្លារផិល់ជូននូវផលិត្ថុផលស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនប័�គុគល និងក្លារអភិវិឌីឍនអ៍ាជីវក�មរប័ស់សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច 
និង�ធយ� ម្រើហិើយបាននឹងកំពី�ងពី�ងីកម្រើសវាក�មប័ដែនា�ម្រើទីៀត្ថុម្រើ�ើ�ីចីាំប័យ់កច្ចំដែណកទីីផារថិមីតា�រយៈម្រើសវាធនាគារអាទីិភាពី។

�ក�ល់ច្ច�ងឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នស្ថាខាសរ�ប័ច្ចំនួន ៣១ ដែ�ល�នស្ថាខាច្ចំនួន៩ សាិត្ថុម្រើ�កំ�ងរាជធានី
ភិំមំ្រើពីញ និង ២២ស្ថាខាម្រើទីៀត្ថុសាិត្ថុម្រើ�តា�ប័ណិ្តាម្រើខត្ថុិ។ ស្ថាខាដែ�ល�នទីីតាងំសាិត្ថុម្រើ�កំ�ងរាជធានីភិំមំ្រើពីញ�ន�ូច្ចជា៖ 
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក (ក្លារយិាល័យកណិ្តាល) ស្ថាខាខណឌ ឬសសដីែកវ -សងាក ត្ថុទ់ីួលសដែងកទីី២ ស្ថាខាខណឌ ម្រើពាធដ៍ែសនជយ័-
សងាក ត្ថុម់្រើចាំ�ម្រើ�៣ ស្ថាខាខណឌ ម្រើ�ជាយច្ចងាើ រ-សងាក ត្ថុដ់ែ�ពីកម្រើលៀប័ ស្ថាខាខណឌ �បាពីំីរ�ករា-សងាក ត្ថុវ់ាលវង ់ ស្ថាខា
ខណឌ ច្ចំក្លារ�ន-សងាក ត្ថុទ់ីម្រើនាបាស្ថាក ់ ស្ថាខាខណឌ ច្ចារអំម្រើ�-សងាក ត្ថុន់ិម្រើរាធ ស្ថាខាខណឌ ច្ចំក្លារ�ន-សងាក ត្ថុផ់ារម្រើ�ើ�ថិកូវ ស្ថាខា
ខណឌ �នជយ័-សងាក ត្ថុស់េឹង�នជយ័២ ច្ចំដែណកទីីតាងំម្រើ�ប័ណិ្តាម្រើខត្ថុិរ�ួ�ន៖ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិបាត្ថុ�់ំប័ង ស្ថាខាម្រើខត្ថុិម្រើសៀ�រាប័ 
ស្ថាខាម្រើខត្ថុិកំពីងច់ាំ� ស្ថាខាម្រើខត្ថុិ�ពី�សីហិន� ស្ថាខា�កុងតាម្រើ�ម  (ម្រើខត្ថុិកណិ្តាល) ស្ថាខាម្រើខត្ថុិម្លៃ�ពីដែវង ស្ថាខាម្រើខត្ថុិ�កម្រើច្ច� ស្ថាខា
ម្រើខត្ថុិស្ថាើ យម្រើរៀង ស្ថាខាម្រើខត្ថុិរត្ថុនៈគុិរ ី ស្ថាខាម្រើខត្ថុិកំពីងស់័ឺ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិតាដែកវ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិ�ពី�វហិារ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិកំពីងឆំ់្នាំងំ     
ស្ថាខាម្រើខត្ថុិកំពីងធ់ំ ស្ថាខា�កុងម្រើបាា យដែប័ាត្ថុ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិត្ថុីងូឃ្មុំម� ំ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិម្រើពាធស៍្ថាត្ថុ ់ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិសេឹងដែ�ត្ថុង ស្ថាខាម្រើខត្ថុិ
ប័នាេ យ�នជយ័ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិកំពីត្ថុ ស្ថាខាម្រើខត្ថុិ�ណឌ លគុិរ ីនិងស្ថាខា�កុងម្រើសៀ�រាប័។

ឆំ្នាំ២ំ០២០ គុឺជាឆំ្នាំ�ំយួដែ�ល�នជ�ៃកូឺវ�ី-១៩កំពី�ងរាត្ថុត្ថុាត្ថុជាសកល  ម្រើហិើយធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក កប៏ានចាំប័ម់្រើផិើ�ដែណនាំ
នូវផលិត្ថុផល និងម្រើសវាក�មឌីីជីថិលថិមីៗរប័ស់ខាួន�ល់ស្ថាធារណជន ក�ូ៏ច្ចជាអំពីីស�វត្ថុាិភាពីម្លៃនក្លារម្រើធើើ�ំម្រើណើ រឆ្លាងស្ថាខារប័ស់
អតិ្ថុថិិជនផងដែ�រ។ ធនាគារបាន�កម់្រើច្ចញនូវផលិត្ថុផលឌីីជីថិលថិមីៗរប័ស់ខាួន �ូច្ចជាក្លារម្រើប័ើកគុណនីអនឡាញ ក្លារម្រើសំើស�ំ
ប័ណ័ណ  �ា សេ័រក្លាត្ថុ / វសី្ថា ក្លារ�កព់ាកយម្រើសំើស�ំឥណទានអនឡាញ។ល។ ស��ប័ម់្រើសវាក�មឌីីជីថិលធនាគារកប៏ានដែណនាំ
នូវក្លារម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើផេរ�បាកត់ា�ក�មវធិីទូីរស័ពីេម្លៃ�ដែ�ល�ន�ូច្ចជា៖ ក្លារម្រើផេរ�បាកឆ់្លាងធនាគារកំ�ង�សុក ម្រើសវាទូីទាត្ថុរ់ហ័ិស 
បាគុង និងម្រើសវារដីែធលម្រើផ ផងដែ�រ។ 

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នក្លារម្រើប័ិជាា ច្ចិត្ថុិយាា ង��ត្ថុ�មំ្រើ�ើ�ីគីា�ំទី�ល់កិច្ចចក្លារសងគ�ម្រើ�កំ�ងវស័ិយអប័រ់ ំ វស័ិយស�ខាភិបិាល 
និងកីឡា។



៤អំពីីធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 



៥ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

សាររបស៍់ព្រីបធានព្រីកុមព្រីបឹក្សាភិិបាល  

ឆំ្នាំ២ំ០២០ គុឺជាឆំ្នាំ�ំលំ៏បាក�យួស��ប័វ់ស័ិយធនាគារ និងម្រើស�ាកិច្ចចជាទូីម្រើ�
ម្រើ�យស្ថារដែត្ថុជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ដែ�លបានប័ា�ពាល់យាា ងធៃនធ់ៃរ�ល់ ស�ខភាពី
ស្ថាធារណៈ ជីវភាពីរស់ម្រើ�រប័ស់�ប័ជាជន អាជីវក�ម និងម្រើស�ាកិច្ចចម្រើ�ជ�ំវញិ
ពីិភិពីម្រើលាកក�ូ៏ច្ចជាម្រើស�ាកិច្ចចរប័ស់�ប័ម្រើទីសក�័�ជាផងដែ�រ។ ម្រើទា�ជា�នប័ញ្ហាា ម្រើន�
ម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងយាា ងណ្តាកម៏្រើ�យ ក�៏កុ��បឹ័កាភិបិាលរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 
ម្រើ�ដែត្ថុប័និឃ្លាំា មំ្រើ�ើល និងវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើស្ថាា នភាពីម្រើន�យាា ងជិត្ថុសំិទីធប័ំផ�ត្ថុ និង�និ
�ត្ថុឹ�ដែត្ថុម្រើធើើក្លារដែកស��ួលម្រើលើម្រើគាលនម្រើយាបាយ និងយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារប័ដែនា�
ម្រើទីៀត្ថុប័ា�ម្រើណ្តាណ �ម្រើទី ដែថិ�ទាងំម្រើធើើក្លារវភិាគុម្រើ�ើ�ីកី្លាត្ថុប់័នាយផលអវជិជ�នដែ�លម្រើកើត្ថុ
ម្រើ�ើងពីីប័ញ្ហាា ម្រើន�ផងដែ�រ។

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានដែណនានូំវផលិត្ថុផល និងម្រើសវាក�មប័ដែនា�ម្រើទីៀត្ថុ
ស��ប័�់ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�មរប័ស់ខាួនម្រើ�យ ពី�ងីកប័ណិ្តាញស្ថាខាម្រើ�ទូីទាងំ
�ប័ម្រើទីស ម្រើហិើយប័ណិ្តាញម្រើសវាក�មម្រើទីៀត្ថុម្រើស្ថាត្ថុក�៏ត្ថុូវបានពីិនិត្ថុយ និងដែកល�អឱ្យយ
ក្លានដ់ែត្ថុ�នភាពីស�ីរូដែប័ប័។ ម្រើយើងបានប័និម្រើប័ើក�ំម្រើណើ រក្លារសើ័យម្រើសវាក�ម
ម្រើ�យខាួនឯងប័ដែនា�ម្រើទីៀត្ថុច្ចំនួន ៥៧ទីីតាងំ ម្រើ�ើ�ីផីិល់ជូននូវអតិ្ថុថិិជននូវ
ប័ទីពិីម្រើស្ថាធនក៍្លានដ់ែត្ថុងាយ�សួលម្រើ��គុប័ប់័ណិ្តាញទាងំអស់។ ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក �នប័ំណងម្រើ�ិត្ថុក្លារយកច្ចិត្ថុិទី�ក�ក ់ ម្រើលើ�គុប័ដ់ែផំកទាងំអស់ម្លៃន�ំម្រើណើ រក្លារ 
ម្រើ�យប័និអភិវិឌីឍ និងដែកល�អដែផំកនី�យួៗក�ូ៏ច្ចជាក្លារ�គុប័�់គុងស្ថាា ប័ន័ជា�យួ
នឹងម្រើគាលនម្រើយាបាយអភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�មលអ�ប័កប័ម្រើ�យត្ថុ�ា ភាពី  និង
យ�ត្ថុិិធ� ៌ និងម្រើធើើសក�មភាពី�ប័កប័ ម្រើ�យទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវច្ចំម្រើពា�សងគ� និង
ប័រសិ្ថាា នរប័ស់ម្រើយើង ឱ្យយ�សប័ម្រើ�តា�ម្រើគាលនម្រើយាបាយអភិវិឌីឍន�៍ប័កប័ម្រើ�យ
ច្ចីរភាពី និងក្លាត្ថុពីើកិច្ចចរប័ស់ម្រើយើងកំ�ងក្លារកស្ថាង�ប័ម្រើទីសជាត្ថុិ។

កំ�ងនា�ជាធនាគារឌីីជីថិល�យួ ដែ�ល�នក្លាររកីច្ចម្រើ��ើនម្រើលឿនប័ំផ�ត្ថុម្រើ�កំ�ង
�ប័ម្រើទីសក�័�ជា �បាកច់្ចំម្រើណញស�ទីធរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើ�ឆំ្នាំមំ្រើន�ទីទីួល
បាន ៥.២៦២ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ។ ម្រើសវាឥណទានរប័ស់ម្រើយើងក�៏នក្លារម្រើកើន
ម្រើ�ើង�ប័�ណជា ១៥,៥៦%  ច្ចំដែណកឯ�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើសរ�ប័�នច្ចំនួន ៣៨០,៧៨% 
ម្រើប័ើម្រើ�ប័ៀប័ម្រើធៀប័ម្រើ�នឹងឆំ្នាំ២ំ០១៩កនាងម្រើ�។ 



៦ស្ថាររប័ស់�ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល  

ច្ចំម្រើពា��ំម្រើណើ រម្រើឆ័្នាំ�ម្រើ���ខ ខា� ំអាច្ចប័ញ្ហាជ ក�់ល់អតិ្ថុថិិជន និងម្លៃ�គូុសហិក្លាររប័ស់ម្រើយើងឱ្យយបាន�ឹង
ថា ម្រើយើង�នទីំន�កចិ្ចត្ថុិថា ម្រើយើងនឹងម្រើ�គា�ំទីអតិ្ថុថិិជន ក�ូ៏ច្ចជាម្លៃ�គូុសហិក្លារទាងំអស់ 
ក�ូ៏ច្ចជានឹងប័និផិល់ម្រើសវាក�មធនាគារ�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពី និង�ប័សិទីធផល ម្រើទា�ប័ីជា
�នក្លារគុំរា� កំដែហិងពីីក្លាររកីរាល�លម្លៃនជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ម្រើពីញ�យួឆំ្នាំកំម៏្រើ�យ។ ម្រើយើង
សងឹ�ឹថា រ�ួគំាម្រើយើងនឹងជ�ំ�ម្រើពីលម្រើវលា�លំ៏បាកទាងំម្រើន� ម្រើហិើយអាច្ចដែសើងយល់ក្លានដ់ែត្ថុ
ច្ចាស់ពីីត្ថុ��ូវក្លារអាជីវក�ម និងត្ថុ��ូវក្លារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់អតិ្ថុថិិជន ម្រើ�ើ�ីផីិល់នូវ�ំប័ូនាម នលអ
ប័ំផ�ត្ថុកំ�ងក្លារក្លាត្ថុប់័នាយហានិភិយ័ម្រើលើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�មរប័ស់ពីួកម្រើគុ និងអាច្ចចាំប័យ់ក
ឱ្យក្លាសរកីច្ចម្រើ��ើន ថិមីៗ ប័នមិ្រើទីៀត្ថុជា�យួម្រើយើង។

កំ�ងនា��កុ��បឹ័កាភិបិាល និងត្ថុំណ្តាងឱ្យយ�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ខា� ំ
សូ�ដែថិាងអំណរគុ�ណច្ចំម្រើពា�ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា អាជាា ធរ�នស�ត្ថុាកិច្ចច�ម្លៃទីម្រើទីៀត្ថុ ច្ចំម្រើពា�
ក្លារ ដែណនា ំ និងក្លារគា�ំទី។ ខា� ំសូ�ដែថិាងអំណរគុ�ណយាា ង�ជាលម្រើ��ច្ចំម្រើពា��ច ស់ភាគុហុិ�ន
ទាងំអស់ គុណៈ�គុប័�់គុងជានខ់័ស់ ប័�គុគលិក ម្លៃ�គូុអាជីវក�ម និងអតិ្ថុថិិជនទាងំអស់ដែ�លបាន
ផិល់ក្លារទី�កចិ្ចត្ថុិ និងគា�ំទី�ល់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ ម្រើយើងខា� ំនឹងខិត្ថុខំប័ំម្រើពីញម្រើសវាក�ម
រប័ស់ម្រើយើង�ប័កប័ ម្រើ�យវជិាជ ជីវៈម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញ និងប័ម្រើងកើនស�ខ��លភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ល់អតិ្ថុថិិជន 
និងអំកពាកព់ីន័ធទាងំអស់។

អ្ននក្ខុឧក្ខុញ៉ាា� ទៅចន ហិ�ស៊ី��

�ច ស់ភាគុហុិ�ន និង�ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល



៧ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

សាររបស៍់ព្រីបធាននាយកព្រីបតិិបតិិិ  

ម្រើស�ាកិច្ចចក�័�ជាម្រើ�ដែត្ថុប័និ�ប័ឈ���ខនឹងផលប័ា�ពាល់ពីីជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ប័ា�ដែនិវា
ម្រើ�ដែត្ថុ�នសញ្ហាញ វជិជ�នប័ងាា ញថា សក�មភាពីម្រើស�ាកិច្ចច�យួច្ចំនួនកំពី�ងចាំប័ម់្រើផិើ�
ម្រើកើនម្រើ�ើង។ ម្រើស�ាកិច្ចចម្រើ�ក�័�ជា�ត្ថុូវបានពីាករថានឹងធាា កច់្ច�� ២% ម្រើ�ឆំ្នាំ២ំ០២០ 
ប័ា�ដែនិ�ត្ថុូវបានម្រើគុរពំីឹងថានឹងសេ��ម្រើងើប័ម្រើ�ើងវញិ និងម្រើកើនម្រើ�ើង ៤% ម្រើ�ឆំ្នាំ២ំ០២១។

ឆំ្នាំ២ំ០២០ អាច្ច�ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថាជាឆំ្នាំដំែ�លម្រើជាគុជយ័ប័ំផ�ត្ថុ�យួស��ប័់
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ដែ�លទីទីួលបាននូវលទីធផល�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារវជិជ�នលអប័ំផ�ត្ថុ។ 
ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លវបិ័ត្ថុិិម្រើស�ាកិច្ចច�នក្លារម្រើកើនម្រើ�ើង និនំាក្លារប័ច្ចច�ប័ីនំ �ត្ថុូវបាន�ា ស់
ប័ិូរយាា ងម្រើលឿន កំ�ងម្រើនា�ដែ�រ ប័ណិ្តាញទូីទាត្ថុត់ា�រយៈអនឡាញ ពាណិជជក�ម 
ម្រើអ�ិច្ច�ត្ថុូនិច្ច និងក្លារទូីទាត្ថុម់្រើ�យគាម នស្ថាច្ច�់បាក�់ត្ថុូវបានម្រើកើនម្រើ�ើងឥត្ថុឈប័់
ឈរ។ ម្រើ�យម្រើ�ើលម្រើឃ្មុំើញពីីនិនំាក្លារម្រើន� ម្រើយើងបានម្រើធើើប័ច្ចច�ប័ីនំភាពីម្រើសវាក�ម
ឌីីជីថិលរប័ស់ម្រើយើងបានយាា ងលអរចួ្ចម្រើ�ម្រើហិើយ ដែ�លម្រើយើងអាច្ច�កម់្រើច្ចញនូវ
ផលិត្ថុផល និងម្រើសវាក�មឌីីជីថិលថិមីៗ ជាម្រើ�ច្ចើនម្រើ�ក្លានទី់ីផារម្រើ�ើ�ីមី្រើឆ្លាើយត្ថុប័ម្រើ�
នឹងត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជនដែ�ល�នក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងម្រើន�។ អតិ្ថុថិិជនអាច្ចរកីរាយ
នឹងក�មវធិីធនាគារច្ចល័ត្ថុថិមីរប័ស់ម្រើយើង ដែ�ល�នម្រើឈាម �ថា PRINCE Mobile 
ដែ�លជាក�មវធិីទូីរស័ពីេដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ជា�យួនឹងភាពីងាយ�សួលម្រើ�ប័ើ 
និង��ខងារថិមីៗជាម្រើ�ច្ចើន។ ក�មវធិីម្រើន��ត្ថុូវបានរច្ចនាម្រើ�ើងម្រើ�ើ�ីរី�ួប័ញ្ញចូ លនូវភាពី
ងាយ�សួល និងម្រើសវាក�មថិមីៗម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុជាម្រើ�ច្ចើន។ �ូម្រើច្ចំ�វាអាច្ចនឹង�ត្ថុូវម្រើធើើប័ច្ចច�ប័ីនំ
ភាពីជាញឹកញាប័ ់ដែ�លអាច្ចនា�ំកនូវ ��ខងារថិមីៗ ដែ�ល�នភាពីងាយ�សួល និង
រលូនជាង��ន។

កំ�ងរយៈម្រើពីលម្លៃនវបិ័ត្ថុិិជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ម្រើន�ផងដែ�រ ម្រើយើងបានប័ម្រើងកើត្ថុក�មវធិី HR in 

the Pocket ដែ�លអន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយនិម្រើយាជិត្ថុទាងំអស់ អាច្ចម្រើធើើសក�មភាពី�ប័ចាំមំ្លៃថិៃ
រប័ស់ពីួកម្រើគុ និងក្លារម្រើសំើស�ំនានា�ូច្ចជា ក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល ក្លារស�ំច្ចាប័ឈ់ប័ ់
ស��ក ក្លារម្រើធើើម្រើត្ថុសិស�ខភាពី�ប័ចាំមំ្លៃថិៃ និងក្លារម្រើសំើស�ំក្លារអន��ត័្ថុពីី�ប័ធានដែផំក 
ក�ូ៏ច្ចជាថំាក�់ឹកនាជំានខ់័ស់ផងដែ�រ។ ធនាគារក�៏នប័ំណងម្រើ�ិត្ថុសំខានម់្រើលើ
�ំម្រើណើ រក្លារ ក្លារអភិវិឌីឍន ៍ និងដែកល�អដែផំកនី�យួៗក�ូ៏ច្ចជាក្លារ�គុប័�់គុងស្ថាា ប័ន័
�ប័កប័ម្រើ�យអភិបិាលកិច្ចចលអ ម្រើគាលនម្រើយាបាយត្ថុ�ា ភាពី និងយ�ត្ថុិិធ� ៌ �ពី�ទាងំ
ម្រើធើើសក�មភាពី�ប័កប័ម្រើ�យទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវច្ចំម្រើពា�សងគ� សហិគុ�ន ៍ និងប័រសិ្ថាា ន 
ដែ�លអន�ម្រើលា�តា�ម្រើគាលនម្រើយាបាយអភិវិឌីឍន�៍ប័កប័ម្រើ�យច្ចីរភាពី។ ធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក បាន�កម់្រើច្ចញនូវវធិានក្លារនានាម្រើ�ើ�ីកី្លាត្ថុប់័នាយក្លាររកីរាល�ល
ម្លៃនជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ម្រើន� �សប័តា�ម្រើគាលក្លារណ៍ដែណនាពីំីអាជាា ធរ និងរ�ា ភិបិាលផង
ដែ�រ។



៨ស្ថាររប័ស់�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ  

វធិានក្លារណ៍ទាងំម្រើន�អន�ញ្ហាញ តិ្ថុឱ្យយប័�គុគលិករប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ភាគុម្រើ�ច្ចើន អាច្ចប័ំម្រើពីញក្លារងារពីី
ផេ� និងក្លាត្ថុប់័នាយក្លារម្រើធើើ�ំម្រើណើ រណ្តាដែ�ល�និចាំបំាច្ចជ់ាម្រើ�ើ� ។

ម្រើ�កំ�ងពិីភិពីម្រើលាកដែ�ល�នក្លាររកីច្ចម្រើ��ើន ម្រើយើង�ត្ថុូវដែត្ថុប័និប័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់អតិ្ថុថិិជន
រប័ស់ម្រើយើង ម្រើទា�បី័ជាប័រយិាក្លាស�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ពីួកម្រើគុ�នក្លារ�ា ស់ប័ិូរកម៏្រើ�យ។ ម្រើហិើយកំ�ងនា�ជា
ធនាគារឌីីជីថិលដែ�លរកីច្ចម្រើ��ើនម្រើលឿនប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជា ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក នឹងប័និពី�ងីកក្លារ
អភិវិឌីឍនប៍័ម្រើច្ចចកវទិីានាម្រើពីលអនាគុត្ថុ ម្រើ�ើ�ីឈីាន��ខម្រើគុប័ដែនា�ម្រើលើម្រើសវាក�មអតិ្ថុថិិជន ក�ូ៏ច្ចជាម្រើ�ើ�ី ី
ប័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់ពីួកម្រើគុឱ្យយក្លានដ់ែត្ថុ�ប័ម្រើសើរ។ តា�រយៈម្រើសវាធនាគារតា�ទូីរស័ពីេម្លៃ� និងក្លារពី�ងីក
ស្ថាខា �ពី�ទាងំ�ា ស�ីនម្រើអធីអឹ�ដែ�ល�នម្រើ�តា�ប័ណិ្តាម្រើខត្ថុិ ម្រើយើងម្រើជឿជាកថ់ាម្រើយើងពិីត្ថុជាអាច្ច
ប័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លារអតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើងតា�រយៈអនឡាញ ដែ�លស��សប័ម្រើ�តា�ត្ថុ��ូវម្រើផសងៗគំារប័ស់
ពីួកម្រើគុ។

ម្រើលើដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ម្រើយើង ផលប័�័ត្ថុក�ចសីរ�ប័បានម្រើកើនម្រើ�ើងពីី ៣០២.៩៧៩ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ កំ�ង
ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ម្រើ� ៣៥០.១២៩ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ ម្រើ�ច្ច�ងឆំ្នាំ២ំ០២០ ។

ជាច្ច�ងម្រើ�ក្លាយ ម្រើយើងពិីត្ថុជា�នម្រើ�ទីនភាពី និងកិត្ថុិិយសណ្តាស់ដែ�លទីទីួលបានក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់
ពីីសំណ្តាកស់្ថាា ប័ន័អនិរជាតិ្ថុ�ូច្ចជា HR Asia និង Business Media International ពានរងាើ នជ់ា
និម្រើយាជកលអប័ំផ�ត្ថុម្រើ�អាស�ី�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ពានរងាើ នជ់ាធនាគារដែ�ល�នភាពីម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុជាអនិរជាតិ្ថុ
ឆំ្នាំ២ំ០២០ ពីី Enterprise Asia ធនាគារឌីីជីថិលដែ�លរកីច្ចម្រើ��ើនម្រើលឿនប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជាឆំ្នាំ២ំ០២០ ពីី 
Global Business Outlook Banking Awards 2020។ ពានរងាើ នទ់ាងំម្រើន�គឺុជាសកុីភាពីម្លៃន
ក្លារខិត្ថុខំប័ំម្រើពីញក្លារងារដែ�លម្រើយើងបានម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារនាម្រើពីលកនាង�ក និងជាក្លារប័ញ្ហាជ កពី់ីក្លារ
យកច្ចិត្ថុិទី�ក�ករ់ប័ស់ស�ជិក�កុ�កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញនូវ�គុប័ត់្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន ។

កំ�ងនា�ជាគុណៈ�គុប័�់គុងជានខ់័ស់ ខា� ំសូ�ដែថិាងអំណរគុ�ណ�ល់អតិ្ថុថិិជន និម្រើយាជិត្ថុ ម្លៃ�គូុអាជីវក�ម 
និង�ច ស់ភាគុហុិ�នទាងំអស់ ដែ�លបានគា�ំទី�ល់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក តាងំពីីម្រើ�ើ�រហូិត្ថុ�ក។ ភាពី
ម្រើជាគុជយ័ម្រើ�ម្លៃថិៃម្រើន� នឹង�និអាច្ចម្រើ�រចួ្ចម្រើនា�ម្រើទី ម្រើប័ើសិនជាគាម នក្លារម្រើជឿទី�កចិ្ចត្ថុិ និងក្លារគា�ំទីពីីសំណ្តាក់
អតិ្ថុថិិជន ក�ូ៏ច្ចជាក្លារចូ្ចលរ�ួច្ចំដែណក និងក្លារល�ប័ងរ់ប័ស់និម្រើយាជិត្ថុរប័ស់ម្រើយើងកំ�ងក្លារចូ្ចលរ�ួម្រើធើើ
�ំម្រើណើ រម្រើលើវថិិី�អ៏ស្ថាច រយម្រើន�។

ទៅ�ក្ខុ ហិ៊ន់ ស័ុរចនា

អភិបិាល�និឯករាជយ  �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ / �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ



៩ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ចកុ�វិិស៍័យ បេបស៍កកមម និងគុុណតិម្លៃមៃ

កាា�យជាស្គាា�ប័នហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ជទៅត្រូម្ព័ើស័ទិ�ម្ព័ួយរបស័់អ្នតិ៌ថិិជនជានិចច។

ជួយឱ្�យអ្នត៌ិថិិជនទៅជាគជ័យតាម្ព័រយៈទៅស័វាក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ� ត្រូបក្ខុបទៅ�យវិិជាា�ជ�វិៈ។

ចក្ខុុ�វិិស័័យ

ទៅបស័ក្ខុក្ខុម្ព័ម



១០ច្ចកុ�វស័ិយ ម្រើប័សកក�ម និងគុ�ណត្ថុម្លៃ�ា

ម្រើយើងច្ចងប់ាននូវឧត្ថុិ�ភាពី និងច្ចងជ់ួយអតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើងឱ្យយទីទីួលបានម្រើជាគុជយ័។

ច្ចំណងច់្ចំណូលច្ចិត្ថុិគឺុជាអើីដែ�លម្រើយើងម្រើធើើម្រើច្ចញពីីម្រើប័��ូង ម្រើយើងម្រើពីញចិ្ចត្ថុិនឹងជួយអតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើងឱ្យយទីទីួលបានម្រើជាគុជយ័ម្រើ�យម្រើធើើអើីដែ�ល�ត្ថុឹ��ត្ថុូវជានិច្ចច �គុប័ម់្រើពីលទាងំ
អស់។ ម្រើយើង�នម្រើគាលប័ំណង សម្រើ��ច្ចឱ្យយបាននូវឧត្ថុិ�ភាពី ម្រើ�យ�ំម្រើណើ រម្រើឆ័្នាំ�ម្រើ���ខជានិច្ចច ភាពីម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុ និងក្លារដែកល�អ។ ទីនេឹ�នឹងម្រើន� ម្រើយើងឱ្យយត្ថុម្លៃ�ា ម្រើលើកសេួយ និង

ក្លារពារយាា ងខាា ងំនូវម្រើករ ិម៍្រើឈាម �រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍។

ម្រើយើងចាំប័ម់្រើផិើ�ម្រើធើើអើី�យួ ម្រើ�យគុិត្ថុ�ល់លទីធផលច្ច�ងម្រើ�ក្លាយ ជា�យួនឹងក្លារ�ឹងអំពីីភាពីប័នាេ ន ់និងក្លារម្រើ�ិត្ថុម្រើលើក្លារសម្រើ��ច្ចឱ្យយបាននូវក្លារងារ          
ដែ�លម្រើយើងចាំប័ម់្រើផិើ�។

អតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើងម្រើជឿជាកម់្រើលើម្រើយើង កំ�ងក្លារផិល់នូវ�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយដែ�លម្រើធើើឱ្យយជីវតិ្ថុរប័ស់ពីួកគាត្ថុ�់ប័ម្រើសើរម្រើ�ើង ម្រើហិើយម្រើយើងកប៏ានយកចិ្ចត្ថុិទី�ក�កច់្ចំម្រើពា�ទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវម្រើន�
យាា ងហិមត្ថុច់្ចត្ថុ។់ ម្រើយើងចាំប័ម់្រើផិើ�ម្រើធើើអើី�យួ ម្រើ�យគុិត្ថុ�ល់លទីធផលច្ច�ងម្រើ�ក្លាយ ជា�យួនឹងក្លារ�ឹងអំពីីភាពីប័នាេ ន ់និងក្លារម្រើ�ិត្ថុម្រើលើក្លារសម្រើ��ច្ចឱ្យយបាននូវក្លារងារដែ�លចាំបំាច្ច។់ 

ម្រើយើងរពំីឹងនិងយកឈ�ំម្រើលើប័ញ្ហាា �ប័ឈ�នានា ម្រើហិើយត្ថុសូុកំ�ងក្លារដែសើងរកម្រើគាលម្រើ�រប័ស់ម្រើយើងជា�កុ�ដែត្ថុ�យួ។

        ម្រើយើងឱ្យយត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�ម្រើលើវប័ីធ�ម៌្លៃនក្លារម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុដែ�លម្រើយើងម្រើធើើក្លារពីិម្រើស្ថាធននូ៍វ�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយថិមីៗ ម្រើ�កំ�ងប័រយិាក្លាស�ប័កប័ម្រើ�យស�វត្ថុាិភាពីនិងក្លារ
សហិក្លារគំា។

ម្រើយើង�និច្ចងរ់កីរាយ�ត្ថុឹ�អើីដែ�លម្រើយើងធាា ប័ប់ានម្រើធើើ និងទីទីួលយកស្ថាា នភាពី�ូច្ចពីី��ន ម្រើ�យម្រើធើើក្លារងារតា�រម្រើប័ៀប័ដែ�លម្រើយើងដែត្ថុងដែត្ថុធាា ប័ម់្រើធើើម្រើនា�ម្រើទី។ ម្រើយើងដែសើងរកក្លារ
ផសងម្រើ�ពីងនិងម្រើសរភីាពីកំ�ងក្លារម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុនូវ�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយរប័ស់ម្រើយើង។ ម្រើយើងឱ្យយត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�ម្រើលើវប័ីធ�ម៌្លៃនក្លារម្លៃច្ចំ�ប័ឌីិត្ថុ ដែ�លម្រើយើងម្រើធើើក្លារពីិម្រើស្ថាធននូ៍វ�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយថិមីៗម្រើ�កំ�ង
ប័រយិាក្លាស�ប័កប័ម្រើ�យស�វត្ថុាិភាពី និងក្លារសហិក្លារគំា។ ជា�យួគំាម្រើន�ដែ�រ ម្រើយើង�ត្ថុូវ�នវនិយ័ម្រើ�ម្រើពីលម្រើធើើក្លារពីិម្រើស្ថាធន ៍ និង�នទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវម្រើរៀងៗខាួនច្ចំម្រើពា�លទីធផល

ច្ច�ងម្រើ�ក្លាយ។

គុណ៍ត៌ម្លៃម្ព័ៃ

មានចំណ៍ង្គ់ចំណ៍ូលចិត៌ិខុ័ស័់ 

ទៅ�ោ�ត៌ទៅ�ទៅលើលទិធផល

មានគំនិត៌ម្លៃចនត្រូបឌិិត៌ 

 ម្រើយើង�នភាពីម្រើស្ថាម ��ត្ថុង ់ត្ថុ�ា ភាពី និងម្រើប័ិជាា កំ�ងក្លារម្រើធើើអើីដែ�លលអប័ំផ�ត្ថុស��ប័អ់តិ្ថុថិិជន និងធនាគាររប័ស់ម្រើយើង។ 

ម្រើយើង�នភាពីម្រើស្ថាម ��ត្ថុង ់ត្ថុ�ា ភាពី និងម្រើប័ិជាា កំ�ងក្លារម្រើធើើអើីដែ�លលអប័ំផ�ត្ថុស��ប័អ់តិ្ថុថិិជន និងធនាគាររប័ស់ម្រើយើង។ ម្រើយើង�ត្ថុូវ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិខាួន�ប័កប័ម្រើ�យស�ច្ចរតិ្ថុភាពីច្ចំម្រើពា�រាល់
អើីទាងំអស់ដែ�លម្រើយើងម្រើធើើ ម្រើហិើយម្រើករ ិម៍្រើឈាម �រប័ស់ម្រើយើងជាប័�គុគល និងកំ�ងនា�ជា�កុ�ហុិ�ន�យួគុឺ�នស្ថារៈសំខានប់័ំផ�ត្ថុ។ ពាកយរប័ស់ម្រើយើងគឺុជាច្ចំណងរប័ស់ម្រើយើង ម្រើយើង
និយាយអើីដែ�លម្រើយើងច្ចងន់ិយាយ ម្រើហិើយម្រើយើងម្រើធើើអើីដែ�លម្រើយើងនិយាយ។ ម្រើយើង�និ�នភាពីអត្ថុធ់មត្ថុច់្ចំម្រើពា�ម្រើរឿងនម្រើយាបាយ រម្រើប័ៀប័វារៈលាកក់ំបាងំ ឬអាកប័ីកិរយិាប័ម្រើ��ើ

�ប័ម្រើយាជនខ៍ាួនឯង។

មានភាពម្លៃថិៃថិន�រ 

 ម្រើយើងប័ម្រើងកើត្ថុច្ចំណងរងឹ� ំនិងយូរអដែងើងជា�យួ�តិ្ថុិរ�ួក្លារងារ ម្លៃ�គូុ និងអតិ្ថុថិិជន ម្រើ�ើ�ីរី�ួគំាជំរ�ញភាពីម្រើជាគុជយ័។

ធនាគារ  �ពីីនស៍ �ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យ�ន�សសពីិម្រើសស ប័ា�ដែនិ�នដែត្ថុតា�រយៈក្លារម្រើធើើក្លារជា�កុ�ប័ា�ម្រើណ្តាណ � ដែ�លម្រើយើងទីទីួលបានភាពីអស្ថាច រយម្រើន�។ ម្រើយើងភាជ ប័ ់និងកស្ថាង
ទីំនាកទ់ីំនងរងឹ� ំនិងយូរអដែងើង ជា�យួ�តិ្ថុិរ�ួក្លារងារ ម្លៃ�គូុ និងអតិ្ថុថិិជនម្រើ�ើ�ីជីំរ�ញភាពីម្រើជាគុជយ័។ ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើ�ូច្ចម្រើន�បាន ម្រើយើង�ត្ថុូវកស្ថាងក្លារម្រើជឿទី�កចិ្ចត្ថុិនិងដែសើងរក

ម្រើគាលម្រើ�រ�ួគំាជា�យួសហិក្លាររីប័ស់ម្រើយើង។

ទៅច�ស័ហិការគាា� 

ម្រើយើងម្រើ�ើលម្រើឃ្មុំើញហិួសពីីស្ថាា នភាពី និងធនធានប័ច្ចច�ប័ីនំរប័ស់ម្រើយើង ម្រើហិើយ�នម្រើសច្ចកិីក្លាា ហានកំ�ងក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិ  “ បាទី / ចាំស ឬអត្ថុ ់”  ។

ម្រើយើងក្លាា ហាន និងហុាន ប័ា�ដែនិ�និដែ�ន�និម្រើច្ច�ពិីចាំរណ្តាម្រើនា�ម្រើទី។ ម្រើយើង�និខាា ច្ចកំ�ងក្លារ�ប័ថិ�យ និងក្លារម្រើធើើខ�សម្រើនា�ម្រើទី។ ម្រើយើង�នច្ចកុ�វស័ិយកំ�ងក្លារម្រើ�ើលម្រើឃ្មុំើញហិួសពីី
ស្ថាា នភាពីប័ច្ចច�ប័ីនំ និងធនធាន�នកំណត្ថុន់ាម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំរប័ស់ម្រើយើង ម្រើ�ើ�ី�ីឹងអំពីីសកិ្លាន�ពីលម្លៃនក្លារប័ណិ្តាកទ់ី�នថិមី។ ម្រើយើង�នភាពីក្លាា ហានកំ�ងក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិ  “ បាទី 

/ ចាំស ឬអត្ថុ ់”  ម្រើទា�បី័ជាម្រើពីលខា�គាម នពីត័្ថុ�៌ន�គុប័ទ់ាងំអស់កម៏្រើ�យ។ ម្រើហិើយសំខានប់័ំផ�ត្ថុ ម្រើយើង�នក�ា ងំចិ្ចត្ថុិម្រើ�ើ�ីបី័ញ្ញចប័អ់ើីដែ�លម្រើយើងចាំប័ម់្រើផិើ�។

មានស័ហិត្រូគិនភាព 



ព័ត៌៌មានស័ំខាន់ៗរបស័់
ធនាគារ



�ប័វត្ថុិិរបូ័�កុ��បឹ័កាភិបិាល 

�ប័វត្ថុិិរបូ័ទីី�ប័ឹកាម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាល

�ប័វត្ថុិិរបូ័គុណៈ�គុប័�់គុង

ម្រើសច្ចកីីសម្រើងុប័សំខាន់ៗ ម្លៃនអាជីវក�មឆំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើសច្ចកិីសម្រើងុប័អំពីីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

លទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ស�ទិីធផលសម្រើ��ច្ចបានកំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០

ជំហានម្រើជាគុជយ័

ប័ណិ្តាញក្លារយិាល័យ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ 

ប័ណិ្តាញម្រើអធីអឹ�

ផលិត្ថុផល និងក�មវធិីពីិម្រើសស 

ធនធាន�ន�សស

គុម្រើ��ងឌីីជីថិល 

��ខងារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�

១៣

១៧

២១

២៩

២៩

៣០

៣១

៣៣

៣៥

៣៦

៣៧

៤១

៤៤

៤៦

២



១៣ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ព្រីបវិតិិិរូបព្រីកុមព្រីបឹក្សាភិិបាល 

អំកឧកញាា  ម្រើច្ចន ហិស� ី គុឺជា�ច ស់ភាគុហុិ�ន និងជា�ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក។  អំកឧកញាា ចូ្ចលរ�ួកំ�ងក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិម្រើលើយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិសំខាន់ៗ ទាកទ់ីងនឹងក្លារប័ម្រើងកើន និង
ក្លារពី�ងីក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�មជាម្រើ�ើ�។ 

ប័ដែនា�ពីីម្រើលើក្លារវនិិម្រើយាគុកំ�ងវស័ិយធនាគារ អំកឧកញាា  ម្រើច្ចន ហិស� ី កប៏ានវនិិម្រើយាគុម្រើ�ម្រើលើអាជីវក�ម
ម្រើផសងៗ ដែ�លទាកទ់ីងនឹងវស័ិយជាម្រើ�ច្ចើនផងដែ�រ។  អំកឧកញាា បានវនិិម្រើយាគុម្រើ�ម្រើលើវស័ិយ
អច្ចលន�ទីពីយ�ូច្ចជា ម្រើសវាត្ថុ�ប័ដែត្ថុងសំណងអ់គារ អគារសណ្តាា គារ ក្លារអភិវិឌីឍនអ៍ច្ចលន�ទីពីយ និង
ក្លារ�គុប័�់គុងអច្ចលន�ទីពីយ។ 

ច្ចំម្រើពា�អាជីវក�មពាកព់ីន័ធនឹងវស័ិយ�ប័ពីន័ធផសពីើផាយ អំកឧកញាា វនិិម្រើយាគុកំ�ងក្លារ�ំម្រើណើ រក្លារ�កុ�ហុិ�ន
ភំាកង់ារទីីផារ និងក្លារផគត្ថុផ់គងម់្រើសវាអ�ីនធឺម្រើណត្ថុ។ 

អំកឧកញាា  ម្រើច្ចន ហិស� ី កប៏ានវនិិម្រើយាគុកំ�ងអាជីវក�មផិល់ម្រើសវាក�ម �ល់ក្លារ�គុប័�់គុងនាវាកំស្ថានិ ផារ
ទីំនិញលករ់ាយ ម្រើសវាល�អសួនច្ចារ និងក្លារវនិិម្រើយាគុ�ូលធនឯកជនជាម្រើ�ើ�។

អ្ននក្ខុឧក្ខុញ៉ាា� ទៅចន ហិ�ស៊ី��
�ច ស់ភាគុហុិ�ន និង�ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល



១៤�ប័វត្ថុិិរបូ័�កុ��បឹ័កាភិបិាល 

ប័នាេ ប័ពី់ីបានចូ្ចលរ�ួកំ�ងវស័ិយឯកជនជាម្រើ�ច្ចើនឆំ្នាំ ំ  ម្រើលាកបានសម្រើ��ច្ចផិួច្ចម្រើផិើ�ប័ម្រើងកើត្ថុពាណិជជក�ម
�េ ល់ខាួន ម្រើ�យសហិក្លារជា�យួម្លៃ�គូុពាណិជជក�មម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុកំ�ងអំ��ងម្រើ�ើ�ឆំ្នាំ២ំ០១០។  ម្រើ�អំ��ង
ម្រើពីលប័ា�នាម នឆំ្នាំ�ំំប័ូង ម្រើលាកម្រើ�ិត្ថុជាពិីម្រើសសម្រើលើក្លារអភិិវឌីឍន៍វស័ិយអច្ចលន�ទីពីយ។   ម្រើ�យ
ទីទីួលបានក្លារគា�ំទីខ័ស់ពីីម្លៃ�គូុវនិិម្រើយាគុ ម្រើលាកបានពី�ងីកក្លារវនិិម្រើយាគុម្រើ�កំ�ងវស័ិយ�យួច្ចំនួន
ម្រើទីៀត្ថុ ជាពិីម្រើសសវស័ិយហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ម្រើលាកបានប័ម្រើងកើត្ថុ�គឹុ�ស្ថាា ន��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ពីីនស៍ ហាើ យដែនន 
ភិអីិលស�ី ជា�យួនឹងម្រើគាលម្រើ�ម្លៃនក្លារប័ម្រើងកើត្ថុធនាគារពាណិជជដែ�លកំពី�ង�ំម្រើណើ រក្លារនាម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំ
ម្រើន�។

ម្រើលាកជាពាណិជជករដែ�ល�នទីសសនវស័ិយដែវងឆ្នាំៃ យ យល់ច្ចាស់ពីីសកិ្លាន�ពីលម្រើស�ាកិច្ចចពាកព់ីន័ធ
នឹងអាជីវក�ម�គុប័�់ប័ម្រើភិទី និងម្រើច្ច�ចាំប័យ់កឱ្យក្លាសដែ�លហិ�ច្ចឱ្យយ។ ម្រើលើសពីីម្រើន� ម្រើលាកយល់ច្ចាស់ពីី
ប័រយិាក្លាសពាណិជជក�មកំ�ង�សុក និងសកិ្លាន�ពីលជំនួញដែ�ល�នកំ�ង�ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជាផង
ដែ�រ។

ម្រើលាក�នអាជីវក�ម�ម្លៃទីម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុ ម្រើ�កំ�ងវស័ិយទីីផារ ម្រើសវាក�មម្រើបា�ពី��ភ ម្រើសវាអ�ីនធឺម្រើណត្ថុ
ក្លារដែច្ចកចាំយទីំនិញម្រើ�ប័ើ�បាស់រហ័ិស និងវនិិម្រើយាគុម្រើលើអច្ចលន�ទីពីយ។

ទៅ�ក្ខុ ហិគ�យ ឆាយ
�ច ស់ភាគុហុិ�ន និងអន��ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល



១៥ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើលាក ហុិន ់ ស�រច្ចនា គុឺជា�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងអភិបិាល�គុប័�់គុង �ពី�ទាងំជាស�ជិក
ស្ថាា ប័និក�ំកម់្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ផងដែ�រ។ ម្រើលាក ស�រច្ចនា �នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនជ៍ាង ១០ឆំ្នាំ ំ
ម្រើ�កំ�ងវស័ិយធានារាាប័រ់ង វស័ិយអប័រ់ ំ និងធនាគារ។ ម្រើលាក�នទីសសនវស័ិយ�អ៏ស្ថាច រយស��ប័់
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក និងម្រើ�ិត្ថុសំខានម់្រើ�ម្រើលើយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ និងក្លារ�គុប័�់គុងច្ចំម្រើពា�ធនាគារ ម្រើ�ើ�ី ី
ម្រើឆ័្នាំ�ម្រើ�រកភាពីម្រើជាគុជយ័នាម្រើពីលអនាគុត្ថុ។ 

ម្រើលាកទីទីួលបានប័រញិ្ញញ ប័�ត្ថុជានខ់័ស់ដែផំក�គុប័�់គុងអនិរជាតិ្ថុពីីស្ថាលា Audencia-School of 

Business ម្រើ�ទីី�កុង Nantes �ប័ម្រើទីសបារាងំ។

ម្រើលាក ម្រើថិន សំវសិ�ទីធ គុឺជាអភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។  ម្រើលាកធាា ប័ជ់ា
ស្ថាស្រ្តសិ្ថាចាំរយដែផំកគុណម្រើនយយ និងពីនធ�រស��ប័ស់្ថាកលវទិីាល័យនានាម្រើ�ក�័�ជា និងម្រើ��ប័ម្រើទីសបារាងំ។

ម្រើលាក�និ�តឹ្ថុ�ដែត្ថុជាស្ថាស្រ្តសិ្ថាចាំរយ�ំកប់័ា�ម្រើណ្តាណ �ម្រើទី ម្រើលាកកជ៏ាអភិបិាល និង�ច ស់�កុ�ហុិ�ន�ម៏្រើជាគុជយ័រប័ស់
�កុ�ហុិ�ន AT&B Consulting Co., Ltd ដែ�លផីល់ម្រើសវាក�មពិីម្រើ�គា�ម្រើយាប័ល់ម្រើលើដែផំកពីនធ� ម្រើសវាក�ម
ពីនធ� ម្រើសវាក�មនិងប័ណិ� �ប័ណិ្តាលដែផំកគុណម្រើនយយផងដែ�រ។ ម្រើលាកកធ៏ាា ប័ជ់ានាយក ដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្លៃន
�កុ�ហុិ�ន Meas Development Holding Co., Ltd. ដែ�លជា�កុ�ហុិ�ន�គុប័�់គុង�គឹុ�ស្ថាា នដែ�លទាកទ់ីង
នឹងចំ្ចណីអាហារម្រើផសងៗផងដែ�រ។

ម្រើលាកទីទីួលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងពាណិជជក�មពីីស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេនីត្ថុិស្ថាស្រ្តសិ និង 
វទិីាស្ថាស្រ្តសិម្រើស�ាកិច្ចចម្រើ�ភិំមំ្រើពីញ សញ្ហាញ ប័�ត្ថុប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំកនីត្ថុិស្ថាស្រ្តសិពីីស្ថាកលវទិីាល័យនរ័ត្ថុ�ន និង 
សញ្ហាញ ប័�ត្ថុអន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងពាណិជជក�មពីីវទិីាស្ថាា ន Asian Institute of Technology (AIT) 
នាទីី�កុងបាងកក �ប័ម្រើទីសម្លៃថិ។ ម្រើលាកកប៏ានប័ញ្ញចប័ថំ់ាកប់័ណឌិ ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ពីី IAE ម្រើ�ស្ថាកល
វទិីាល័យ Université Pierre Mendes-Grenoble 2 �ប័ម្រើទីសបារាងំផងដែ�រ។

ទៅ�ក្ខុ ហិ៊ន់ ស័ុរចនា 

ទៅ�ក្ខុ ទៅថិន ស័ំវិិស័ុទិធ

អភិបិាល�និឯករាជយ  �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ / �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ

អភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ



១៦�ប័វត្ថុិិរបូ័�កុ��បឹ័កាភិបិាល 

ម្រើលាក ស�ី� ហុិ�យឈ័ង ជាអភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ ម្រើលាក
�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនក៍្លារងារជាង២០ឆំ្នាំ ំ ម្រើលើវស័ិយគុណម្រើនយយ ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ 
ក្លារ�គុប័�់គុងម្លៃផេកំ�ង និងដែផំកធនាគារ  ពីីស្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ជាម្រើ�ច្ចើនកំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា។ 

ម្រើលាកទីទីួលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុ និងសញ្ហាញ ប័�ត្ថុអន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំកម្រើស�ាកិច្ចច ម្រើ�រាជប័ណឌិ ត្ថុ
សភាក�័�ជា។ ប័ដែនា�ម្រើលើម្រើន� ម្រើលាកកទ៏ីទីួលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុអន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងធ�រកិច្ចច ដែ�ល
ម្រើ�ិត្ថុម្រើលើដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុ ពីីស្ថាលាពាណិជជក�មអនិរជាតិ្ថុ�ល៏ីលីាញ គុឺស្ថាកលវទិីាល័យ 
Brandeis ម្រើ�រ�ា�ា ស្ថាឈូម្រើសត្ថុ សហិរ�ាអាម្រើ�រកិ។

ម្រើលាក ហុិ�យ ឈ័ង កជ៏ាគុណម្រើនយយករដែ�លទីទីួលបានវញិ្ហាញ ប័នប័�ត្ថុវជិាជ ជីវៈពីីស�គុ�
គុណម្រើនយយករ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ដែ�ល
�ន�ូល�ា នម្រើ�ច្ច�កភិពីអងម់្រើគុាស។

ទៅ�ក្ខុ ស័ុ�ម្ព័ ហិ៊ុយឈ័័ង្គ 
អភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ



១៧ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ព្រីបវិតិិិរូបទីីព្រីបឹក្សាម្លៃនព្រីកុមព្រីបឹក្សាភិិបាល

Datuk Michael Lor ជាទីី�ប័ឹកាជានខ់័ស់ម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ ម្រើលាក�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធន៍
ក្លារងារ�ល៏អកំ�ងរយៈម្រើពីលជាង៣០ឆំ្នាំ ំ ម្រើ�ទូីទាងំត្ថុំប័នអ់ាស�ីអាម្រើគុំយក៍ំ�ងនា�ជាធនាគារកិជានខ់័ស់ម្រើ�យម្រើ�ិត្ថុ
យាា ងខាា ងំម្រើលើយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ អាជីវក�ម ក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ និងអភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម ក្លារម្រើរៀប័ច្ចំស្ថាា ប័ន័ 
និងក្លារអភិវិឌីឍនធ៍នធាន�ន�សស។

ប័ច្ចច�ប័ីនំម្រើន� ម្រើលាកកជ៏ាទីី�ប័ឹកា�ំកម់្លៃន�កសួងម្រើស�ាកិច្ចច និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្លៃន�ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជាផងដែ�រ ។

Datuk Michael Lor ធាា ប័ក់្លាន�់�ខ�ំដែណងជាម្រើ�ច្ចើន�ូច្ចជា៖ អតី្ថុត្ថុ�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ ក្លាណ្តាឌីីយាា  
ភិអីិលស�ី ម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ម្រើហិើយអាជីពី��នម្រើនា�រប័ស់ម្រើលាក គុឺជា�ប័ធាននាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ EON 

Bank Group ម្រើ��ប័ម្រើទីស�ា ម្រើ�ស�ី។ ��នម្រើពីលចូ្ចលរ�ួជា�យួ Hewlett Packard កំ�ងនា�ជានាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ
ទូីទាងំពិីភិពីម្រើលាកដែផំក�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយធនាគារ ម្រើលាកកធ៏ាា ប័ជ់ានាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិដែផំកម្រើសវាធនាគារស��ប័អ់តិ្ថុថិិជន
ប័�គុគលម្លៃនធនាគារ RHB �ប័ចាំ�ំប័ម្រើទីស�ា ម្រើ�ស�ីផងដែ�រ ។

Datuk Michael Lor ធាា ប័ជ់ានាយក�គុប័�់គុងម្រើ�ធនាគារ DBS �ប័ម្រើទីសសិងាប័�រអីស់រយៈម្រើពីល ១៧ឆំ្នាំ ំ ម្រើ�យ
ឆ្លាងក្លាត្ថុត់្ថុំដែណងជាអំក�គុប័�់គុងជានខ់័ស់ដែផំក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធនាគារទាងំម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសសិងាប័�រ ីនិង�ប័ម្រើទីសម្លៃថិ ។

ជារ�ួ កំ�ងអាជីពីរប័ស់ម្រើលាក ម្រើលាកបានចូ្ចលរ�ួម្រើ�វស័ិយធនាគារ និងប័ម្រើច្ចចកវទិីាម្រើ�យបាន�ឹកនា�ំប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ
អាជីវក�មម្រើ��ប័ម្រើទីសសិងាប័�រ ីម្លៃថិ �ា ម្រើ�ស�ី ក�័�ជា ឡាវ �យីាា ន�់ា  និងចិ្ចនផងដែ�រ ។

កំ�ងនា�ជាអំកគា�ទីំ�ខ៏ាា ងំក្លាា ម្លៃនក្លារ�ា ស់ប័ិូរដែផំកឌីីជីថិល និងក្លារម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុម្រើ�កំ�ងវស័ិយម្រើសវាក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�កំ�ងត្ថុំប័ន ់
ប័ច្ចច�ប័ីនំម្រើលាក�ន��ខងារ និងត្ថុួនាទីីជាអំកផិល់�ប័ឹកាម្រើយាប័ល់�ល់កិច្ចចក្លារម្រើផសងៗកំ�ងវស័ិយម្រើន�។

DATUK MICHAEL LOR CHEE LENG 

ទីី�ប័ឹកាជានខ់័ស់ 



១៨�ប័វត្ថុិិរបូ័ទីី�ប័ឹកាម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាល

ម្រើលាក Dieter Billmeier គុឺជាទីី�ប័ឹការប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ ត្ថុួនាទីី
រប័ស់ម្រើលាក គុឺផិល់ក្លារគា�ំទី ក្លារដែណនា ំផិល់អន�ស្ថាសន ៍និង�ំប័ូនាម ន ម្រើ�ើ�ីធីានានូវភាពីម្រើជាគុជយ័
រប័ស់ធនាគារ។

ម្រើលាក Billmeier កជ៏ាស�ជិក�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្លៃនស្ថាលាអនិរជាតិ្ថុ�ល៏ីលីាញម្រើ� 
ក�័�ជា ម្រើហិើយម្រើលាកធាា ប័ជ់ាអន��ប័ធានជានខ់័ស់ និងជាទីី�ប័ឹកា�កុ��បឹ័កាភិបិាលរប័ស់ធនាគារ 
ក្លាណ្តាឌីីយាា  ភិអីិលស�ី ផងដែ�រ។ ��នម្រើពីលចូ្ចលរ�ួជា�យួធនាគារក្លាណ្តាឌីីយាា  ភិអីិលស�ី ម្រើលាក
បានច្ចំណ្តាយ ម្រើពីលជិត្ថុពីីរទីសវត្ថុស ជាអំកពិីម្រើ�គា�ម្រើយាប័ល់អាជីពីម្រើ�ទីី�កុងហិ�ងក�ង និងម្រើ�
�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ។ 

កំ�ងរយៈម្រើពីល១៧ឆំ្នាំ ំ ម្រើលាកបានក្លាន�់�ខត្ថុំដែណងជាម្រើ�ច្ចើនម្រើ�ធនាគារ Commerzbank ម្រើលើដែផំក
យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ រត្ថុនាគារ រ�ាបាល ក្លារ�ា ស់ប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ ប័រម្រើទីស និងទីីផារ�បាក។់ ក្លារងាររប័ស់
ម្រើលាកបានម្រើធើើឱ្យយម្រើលាក�ន�ូល�ា នម្រើធើើក្លារម្រើ��ប័ម្រើទីសជាម្រើ�ច្ចើន�ូច្ចជាអាលាឺ�ាង ់ សហិរ�ាអាម្រើ�រកិ 
បារាងំ និងហិ�ងក�ង។ 

��ខត្ថុំដែណងច្ច�ងម្រើ�ក្លាយរប័ស់ម្រើលាក Billmeier គុឺជាអន��ប័ធានជានខ់័ស់ និងជាអគុគនាយក
�គុប័ ់�គុងទូីម្រើ� រប័ស់ធនាគារ Commerzbank ម្រើ�ទីី�កុងហិ�ងក�ង។

ម្រើ�យ�នម្រើ�ើ�កំម្រើណើ ត្ថុ�កពីី�ប័ម្រើទីសអាលាឺ�ាង ់ ម្រើលាកបានសិកាម្រើ�ស្ថាលាពាណិជជក�មជាន់
ខ័ស់ដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងធនាគារ ម្រើ�ទីី�កុង Bamberg និងប័ណឌិ ត្ថុយសភាធនាគារ និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
ម្រើ�ទីី�កុង Nuremberg ។

ទៅ�ក្ខុ DIETER BILLMEIER 

ទីី�ប័ឹកា







២១ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ព្រីបវិតិិិរូបគុណៈព្រីគុប់ព្រីគុង

ម្រើលាក ស�រច្ចនា ជា�ប័ធាននាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ចាំប័់
តាងំពីីឆំ្នាំ២ំ០១៥ រហូិត្ថុ�ក�លប័ច្ចច�ប័ីនំ។ ម្រើលាក�នច្ចកុ�វស័ិយដែវងឆ្នាំៃ យ និង
ច្ចាស់លាស់ �ពី�ទាងំ�នយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិអន�វត្ថុជិាកដ់ែសិង ម្រើ�ើ�ី�ីគុប័�់គុង និង
�ឹកនាធំនាគារ �ពីីនស៍ ឱ្យយរកីច្ចម្រើ��ើន គុួរឱ្យយកត្ថុស់�គ ល់។ ម្រើលាក�នប័ទី
ពីិម្រើស្ថាធន ៍ជាង១០ឆំ្នាំ ំ កំ�ងត្ថុួនាទីីជាអំក�គុប័�់គុងជានខ់័ស់កំ�ងវស័ិយធានា
រាាប័រ់ង និងធនាគារ ។ 

ម្រើលាកបានប័ញ្ញចប័ថំ់ាកអ់ន�ប័ណឌិ ត្ថុអនិរជាត្ថុិ ដែផំក�គុប័�់គុង (International 

Master in Management) ពីីស្ថាលា Audencia -School of 

Business កំ�ងទីី�កុង Nantes �ប័ម្រើទីស បារាងំ និងប័ញ្ញចប័ថំ់ាកប់័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុ
ដែផំកវទិីាស្ថាស្រ្តសិក�ំពីយទូីរ័ ពីីស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេភិំមំ្រើពីញ �ប័ម្រើទីសក�័�ជាកំ�ង
ឆំ្នាំ២ំ០០៣ ។

ម្រើលាកជាអន��ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ។ ��នម្រើពីល
ចូ្ចលរ�ួជា�យួនឹងធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើលាកបានក្លាន�់�ខត្ថុំដែណងជាម្រើ�ច្ចើន
ម្រើ�ធនាគារ ANZ Royal �ូច្ចជា ដែផំក�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុតា� ម្រើសវាក�មធនាគារ
ម្រើអ�ិច្ច�ត្ថុូនិក �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារលក ់ រាយ អាជីវក�មប័ណ័ណ ទូីទាត្ថុ ់ និងក្លារ�គុប័�់គុង
ប័ណិ្តាញលកត់ា�ស្ថាខាម្រើខត្ថុិជាម្រើ�ើ� ។ ម្រើ�ធនាគារហិ�ងលីអ�ង  (ក�័�ជា)  
ភិអីិលស�ី ម្រើលាកធាា ប័ជ់ានាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិក្លារពីីឆំ្នាំ២ំ០១២ �ល់ឆំ្នាំ២ំ០១៤។

ម្រើលាក ប័ុនិ ម្រើ�វនិ ទីទួីលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុថំាកអ់ន�ប័ណឌិ ត្ថុចំ្ចនួន ៣ គុឺ 
អន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំកវទិីាស្ថាស្រ្តសិ�គុប័�់គុង ពីីស្ថាកលវទិីាល័យ Pantheon

-Assas �ប័ម្រើទីសបារាងំ អន�ប័ណឌិ ត្ថុជំនាញ�គុប័ ់�គុងគុម្រើ��ងអនិរជាតិ្ថុ ពីី
ស្ថាលាធ�រកិច្ចច ESCP �ប័ម្រើទីសបារាងំ   និងអន�ប័ណឌិ ត្ថុ�គុប័�់គុងអាជីវក�ម ពីី
វទិីាស្ថាា នប័ម្រើច្ចចកវទិីាអាស�ី (AIT) ម្រើ��ប័ម្រើទីសម្លៃថិផងដែ�រ ។

ទៅ�ក្ខុ ហិ៊ន់ ស័ុរចនា
អភិបិាល�និឯករាជយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និង�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ

ទៅ�ក្ខុ ប៊�ន ទៅដ្ឋវិិន
អន��ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ



២២�ប័វត្ថុិិរបូ័គុណៈ�គុប័�់គុង

ម្រើលាក គុឺជានាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ�គុប័�់គុងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ។ ��ន
ម្រើពីលចូ្ចលរ�ួជា�យួ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើលាកគឺុជា នាយកនាយក�ា ន
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងដែផនក្លារ អាជីវក�មម្លៃនធនាគារ OCBC �ប័ម្រើទីស�ា ម្រើ�ស�ី។ 
ម្រើលាកកធ៏ាា ប័ជ់ានាយកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្លៃន�កុ�ហុិ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ពីូ�ិនសល ភិអីិលស�ី ម្លៃន
�ប័ម្រើទីសម្រើវៀត្ថុណ្តា�ផងដែ�រ។ ម្រើលាក�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនជ៍ាង១៧ឆំ្នាំ ំម្រើ�កំ�ងវស័ិយ
ឧសាហិក�មធនាគារ កំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារម្រើរៀប័ ច្ចំយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ និង
ដែផនក្លារអាជីវក�មក្លារ�គុប័ ់�គុង ក្លារសម្រើ��ច្ចច្ចិត្ថុិ និងទីីផារផលិត្ថុផលជាម្រើ�ើ�។ 
ម្រើលាកកធ៏ាា ប័�់នអតី្ថុត្ថុ ភាពីក្លារងារ�ំប័ូងជា�យួ�កុ�ហុិ�ន KPMG កំ�ង នា�
ជាគុណម្រើនយយករ ដែ�ល�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនដ៍ែផំកសវនក�ម។

ទៅ�ក្ខុ WINSTON TAN KOK WENG
នាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិ�គុប័�់គុងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ប័ច្ចច�ប័ីនំ ម្រើលាកជានាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃននាយក�ា នសវនក�មម្លៃផេ កំ�ង។ ��នម្រើពីល
ចូ្ចលរ�ួជា�យួធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើលាក�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនជ៍ាសវនករ
ម្លៃផេកំ�ងជានខ់័ស់ ជាអំក�គុប័�់គុង និងជានាយកម្លៃននាយក�ា នសវនក�មម្លៃផេកំ�ង 
កំ�ងវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា� អស់រយៈម្រើពីល ៩ឆំ្នាំ។ំ ប័ដែនា�ពីីម្រើនា�  ម្រើលាក
កធ៏ាា ប័ម់្រើធើើក្លារកំ�ងវស័ិយគុណម្រើនយយ ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងវស័ិយពាកព់ីន័ធម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុ 
អស់រយៈម្រើពីលជាង ១០ឆំ្នាំ។ំ 

ម្រើលាក ដែកវ វ�ឌីឍ ី បានប័ញ្ញចប័ថំ់ាកអ់ន�ប័ណឌិ ត្ថុច្ចំនួន ៣ រ�ួ�នអន�ប័ណឌិ ត្ថុ
គុណម្រើនយយ និងអន�ប័ណឌិ ត្ថុសវនក�ម ពីីវទិីាស្ថាា នវាាន�់គុណម្រើនយយ (�ប័ម្រើទីស
ក�័�ជា) និងអន�ប័ណឌិ ត្ថុ�គុប័�់គុងពាណិជជក�ម-ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ពីីស្ថាកលវទិីាល័យ
ពាណិជជក�មនិងហិិរញ្ញញ វត្ថុា� (�ប័ម្រើទីសសើីស)។ ម្រើលាកកទ៏ីទីួលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុ
ម្រើ�ក្លាយឧត្ថុិ�ដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ពីីស្ថាកលវទិីាល័យ Wale (ច្ច�កភិពី អងម់្រើគុាស) 
កំ�ងឆំ្នាំ២ំ០០៨ ផងដែ�រ។ �សប័ម្រើពីលប័ំម្រើពីញ ក្លារងារ ពីី�យួឆំ្នាំមំ្រើ��យួឆំ្នាំ ំ
ម្រើលាកបានម្រើឆ្លាៀត្ថុម្រើពីលសិកា �ស្ថាវ �ជាវប័ដែនា� ម្រើ�យទីទីួលបាននូវវញិ្ហាញ ប័ន
ប័�ត្ថុជំនាញ   ម្រើផសងៗ ពីីស្ថាា ប័ន័អនិរជាតិ្ថុជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុ�ូច្ចជា CND, WVTS, 

CCII, GCMA, QIA, CAME, FCPA, CFIP, CAIP, CBFA, CFE, CAT 
ជាម្រើ�ើ� ។

ទៅ�ក្ខុ តែក្ខុវិ វិុឌិ�ឍី�
នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ�គុប័�់គុងសវនក�មម្លៃផេកំ�ង



២៣ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើលាក គុឺជានាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មធនាគារឌីីជីថិលម្លៃនធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក ។  ម្រើលាក�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធជាង ២០ឆំ្នាំកំំ�ងវស័ិយពីត័្ថុ�៌នវទិីា
រប័ស់ធនាគារ។ កំ�ងនា�ជាអំកជំនាញខាងជំនួញស្ថាា ប័ត្ថុយករ�ប័ពីន័ធ និង
ជានាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃន�កុ�ហុិ�ន fintech ម្រើលាកបានចូ្ចលរ�ួ ឬ�ឹកនាកំស្ថាង 
ឬ�ំម្រើណើ រក្លារ�ប័ពីន័ធ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ធំៗ ជាង១០០។ ម្រើលាក�នក្លារ
យល់�ឹងទូីលំទូីលាយ និងក្លារអន�វត្ថុិយូរអដែងើងអំពីីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ឌីីជីថិល ម្រើហិើយ
ម្រើលាក�នភាពីប័�ិន�ប័សប័ដ់ែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងប័ម្រើច្ចចកវទិីា ជាពិីម្រើសសកំ�ង
ក្លារអន�វត្ថុិ និង�គុប័�់គុង�ប័ពីន័ធម្រើអកូ�ូស�ី ក�មវធិីធំនិងសម�គុស្ថាម ញជាម្រើ�ច្ចើន។

ម្រើលាកទីទីួលបានអន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំកវសិើក�ម�កពីី ស្ថាកលវទិីាល័យ Tsinghua 
�ប័ម្រើទីសច្ចិន។ ប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុវសិើក�ម ពីីវទិីាស្ថាា នប័ម្រើច្ចចកវទិីា Harbin ម្រើ�
�ប័ម្រើទីសច្ចិន។

ប័ច្ចច�ប័ីនំ ម្រើលាក ជានាយក�គុប័�់គុងហានិភិយ័។ ម្រើលាក�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធន ៍
ជាង១១ឆំ្នាំ ំកំ�ងវស័ិយធនាគារ ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ធានារាាប័រ់ង និងទីីផារភាគុហុិ�ន / 
�ូលប័�័ត្ថុពីីធនាគារឈាន��ខកំ�ង�សុកជាម្រើ�ច្ចើន។

ម្រើលាក�នជំនាញយាា ងប័�ិន�ប័សប័ដ់ែផំក�គុប័�់គុង និងប័ម្រើងកើត្ថុក�មវធិី�ប័ពីន័ធ�ូច្ច 
ជា ក្លារ�គុប័�់គុងស្ថាខា ក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ និងស្ថារម្រើពីើពីនធជាម្រើ�ើ�។

ម្រើលាក ម្រើ�ង ម្រើសង�ន បានប័ញ្ញចប័ក់្លារសិកាថំាកអ់ន�ប័ណឌិ ត្ថុ ច្ចំនួន ២ និង
ថំាកប់័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុច្ចំនួន ២ ផងដែ�រ។ ទីី�យួ គុអឺន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ពីីស្ថា
លា�គុប័�់គុង ESCP-EAP European ម្រើ��ប័ម្រើទីសបារាងំ និងទីីពីីរ គុឺ
អន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងពាណិជជក�មពីីវទិីាស្ថាា នអាស�ីប័ម្រើច្ចចកវទិីា ( AIT ) ម្រើ�
�ប័ម្រើទីសម្លៃថិផងដែ�រ ។ ច្ចំដែណកថំាកប់័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុ ម្រើលាកបានប័ញ្ញចប័ប់័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុ
ដែផំកម្រើស�ាកិច្ចច និងពាណិជជក�ម ម្រើ�ស្ថាកលវទិីាល័យ ភិូ�និេនីត្ថុិស្ថាស្រ្តសិ និង
វទិីាស្ថាស្រ្តសិម្រើស�ាកិច្ចចកំ�ងឆំ្នាំ២ំ០០៣ និងប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំកវទិីាស្ថាស្រ្តសិក�ំពីយទូីរ័ 
ម្រើ�ស្ថាកលវទិីាល័យនរ័ត្ថុ�ន កំ�ងឆំ្នាំ២ំ០១០ ។

ទៅ�ក្ខុ  BRYAN MIN
នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មធនាគារឌីីជីថិល

ទៅ�ក្ខុ ទៅ�ង្គ ទៅស័ង្គ�ន 
នាយក�គុប័�់គុងហានិភិយ័ 



២៤�ប័វត្ថុិិរបូ័គុណៈ�គុប័�់គុង

ម្រើលាក�សី �នត្ថុួនាទីីជានាយិក្លាម្លៃននាយក�ា នកិច្ចចក្លារច្ចាប័ ់ និងម្រើលខាធិក្លារ
�កុ�ហុិ�នរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ ម្រើលាក�សី �នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនយ៍ាា ង
ទូីលំទូីលាយ កំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងស្ថាជីវក�ម និងពាណិជជក�ម �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ
អច្ចលន�ទីពីយ និងប័ញ្ហាា វវិាទី។

ម្រើលាក�សី បានផិល់ក្លារ�ប័ឹកាសិីពីីយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិម្រើផសងៗ ម្លៃនក្លារហិកចូ់្ចលទីីផារ 
និងក្លារចាំកម្រើច្ចញ រ�ួទាងំក្លារប័ម្រើងកើត្ថុ�កុ�ហុិ�ន និងអភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម
រច្ចនាស�័ន័ធម្លៃនក្លារទិីញយកអច្ចលន�ទីពីយ ក្លារច្ចរចាំ ម្រើសច្ចកិី�ពាង និង
ក្លារម្រើរៀប័ច្ចំកិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងលក ់ និងទិីញ�ីធាី ក្លារអភិវិឌីឍន�៍ីធាីនិងខ�ន�ូ
ជាម្រើ�ើ�។

ម្រើលាក�សី បានម្រើធើើក្លារពីិនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិនូវឯកស្ថារអច្ចលន�ទីពីយស��ប័ក់្លារ
ជួលរយៈម្រើពីលខាី និងដែវង និងបានម្រើធើើក្លារ�ប័ឹកាម្រើយាប័ល់�ល់អតិ្ថុថិិជនអំពីី 
វវិាទីរ�ាប័ីម្រើវណីនិង�ពីហិមទីណឌ  ជាអាជាា កណិ្តាល និងប័ញ្ហាា ម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុដែ�ល
ទាកទ់ីងនឹងប័ញ្ហាា វវិាទី។

ម្រើលាក�សី បានប័ញ្ញចប័ថំ់ាកប់័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុពីី ស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេនីត្ថុិស្ថាស្រ្តស ិ

និងវទិីាស្ថាស្រ្តសិម្រើស�ាកិច្ចច ( RULE ) ប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុជានខ់័ស់ពីី
ស្ថាកលវទិីាល័យ Lumière Lyon 2 ម្លៃន�ប័ម្រើទីសបារាងំ 
និងប័ណឌិ ត្ថុដែផំកច្ចាប័ ់ ពីីស្ថាកលវទិីាល័យ Florida ម្លៃន
សហិរ�ាអាម្រើ�រកិ។

ទៅ�ក្ខុត្រូស័� តែក្ខុវិ រស័់និស័�ស៊ី័យ 
នាយិក្លា�គុប័�់គុងកិច្ចចក្លារច្ចាប័ ់និងម្រើលខាធិក្លារ�កុ�ហុិ�ន

កំ�ងត្ថុួនាទីីប័ច្ចច�ប័ីនំ ម្រើលាក�សី លីយាា  �នទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវកំ�ងក្លារជំរ�ញ
អាជីវក�មរប័ស់ធនាគារដែផំកម្រើសវាធនាគារស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនប័�គុគល ម្រើ�យក្លារ
ប័ម្រើងកើនច្ចំនួនអតិ្ថុថិិជន�ក�់បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និង�បាកក់�ច ី តា�រយៈក្លារពី�ងីកក្លារ
ផិល់ជូនប័ណ័ណ ឥណទានរប័ស់ធនាគារ និងប័ម្រើងកើនច្ចំនួន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ។ 
ម្រើលាក�សី កចូ៏្ចលរ�ួផងដែ�រជា�យួគុម្រើ��ងធំៗរប័ស់ធនាគារ �ូច្ចជាគុម្រើ��ង
ក�មវធិីធនាគារតា�រយៈទូីរស័ពីេ និងគុម្រើ��ងប័ណ័ណ ទូីទាត្ថុរ់ប័ស់ធនាគារ ។

��នម្រើពីលចូ្ចលរ�ួជា�យួធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើលាក�សី លីយាា  បានក្លាន់
��ខត្ថុំដែណងជាម្រើ�ច្ចើនម្រើ�ធនាគារហិ�ងលីអ�ង (ម្រើខ�ប័ូឌា) ភិអីិលស�ី និង 
ធនាគារឯកម្រើទីស វងី ម្រើខ�ប័ូឌា ។ 

ម្រើលាក�សីទីទីួលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុគុណម្រើនយយពីីក្លាើ ងចូ្ចវ �ប័ម្រើទីសច្ចិន និង
ប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុវទិីាស្ថាស្រ្តសិក�ំពីយទូីរ័ ពីីស្ថាកលវទិីាល័យនរ័ត្ថុ�ន។ ម្រើលើសពីីម្រើន�
ម្រើទីៀត្ថុ ម្រើលាក�សី�នគុ�ណវ�ឌីឍសិិកាយាា ងទូីលំទូីលាយម្រើ�កំ�ងភាស្ថា
អងម់្រើគុាស រ�ួ�នសញ្ហាញ ប័�័ត្ថុពីី ស្ថាកលវទិីាល័យប័ញ្ហាញ ស្ថាស្រ្តសិ និងថំាក់
ភាស្ថាអងម់្រើគុាសស��ប័ ់ ��ខជំនួញជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុ ដែ�លផិល់ជូនម្រើ�យ
�គុឹ�ស្ថាា នអប័រ់ឈំាន��ខម្រើគុម្រើ�ក�័�ជា�ូច្ចជាវទិីាស្ថាា នភាស្ថាប័រម្រើទីស ( IFL ) 

និង�ជឈ�ណឌ លអូស្រ្តសិ្ថាលីស��ប័ក់្លារអប័រ់ ំ( ACE ) ។

ម្រើលាក�សី លីយាា  ក�៏នអាច្ចម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្រើ�ច្ចើនភាស្ថារ�ួ�ន ភាស្ថាដែខមរ 
អងម់្រើគុាស ចិ្ចនក�កងឺ និង�គា�ភាស្ថាចិ្ចនកនិាងំផងដែ�រ។

ម្រើលាក�សី គុឺជានាយិក្លានាយក�ា នម្រើសវាក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
ស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនប័�គុគលរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ។ 
ម្រើលាក�សី�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធន ៍ជាង១០ឆំ្នាំកំំ�ងវស័ិយហិិរញ្ញញ វត្ថុា� 
និងធនាគារ ម្រើហិើយម្រើលាក�សីធាា ប័�់នត្ថុួនាទីីជាម្រើ�ច្ចើនកំ�ង
ក្លារ�ឹកនាយំ�ទីធស្ថាស្រ្តសិទីីផារ និងក្លារផិួច្ចម្រើផិើ�ដែផំកអភិវិឌីឍន៍
ផលិត្ថុផល។

ទៅ�ក្ខុត្រូស័� ទៅបុង្គ ល�យ៉ាា� 
នាយិក្លា�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនប័�គុគល 



២៥ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើលាក�សី ជានាយិក្លានាយក�ា នម្រើសវាក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អាជីវក�ម និង
ពាណិជជក�មម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ។ ម្រើលាក�សីទីទីួលប័នេ�កម្រើលើក្លារផិល់
ម្រើសវាក�មធនាគារដែផំកស្ថាជីវក�ម និងអាជីវក�មដែ�ល�ន�ូច្ចជាឥណទាន 
�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារអភិវិឌីឍនផ៍លិត្ថុផល និងម្រើសវាក�មដែផំកអាជីវក�ម ដែ�លរ�ួ
ទាងំហិិរញ្ញញ ប័ីទានពាណិជជក�ម និងម្រើសវាក�មពាកព់ីន័ធផងដែ�រ។ ម្រើលាក�សី
�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនជ៍ំនាញ ជាង១៥ឆំ្នាំ ំ កំ�ងវស័ិយធនាគារទាងំធនាគារ
អនិរជាតិ្ថុ និងធនាគារកំ�ងត្ថុំប័ន។់ ជំនាញច្ច�ីងៗរប័ស់ម្រើលាក�សី រ�ួ�ន 
ម្រើសវាក�មធនាគារស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនប័�គុគល ( Retail Banking )  និង
ធនាគារពាណិជជ ក�ូ៏ច្ចជាក្លារវភិាគុហានិភិយ័ឥណទាន និងក្លារ�គុប័�់គុង
ទីំនាកទ់ីំនងម្រើសវាក�មជា �យួអតិ្ថុថិិជនអាទិីភាពី។

ម្រើលាក�សី ដែត្ថុ ��យនី បានប័ញ្ញចប័ថំ់ាកប់័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងពាណិជជក�ម 
ជំនាញហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងធនាគារពីីស្ថាកលវទិីាល័យជាត្ថុិ�គុប័�់គុង ម្រើហិើយ
ម្រើលាក�សីកប៏ានប័ញ្ញច ប័ស់ញ្ហាញ ប័�ត្ថុថំាកភ់ាស្ថាអងម់្រើគុាស និងសញ្ហាញ ប័�ត្ថុ
ភាស្ថាច្ចិនក�កងឺផងដែ�រ។

ប័ច្ចច�ប័ីនំ ម្រើលាកជានាយកម្លៃននាយក�ា នធនធាន�ន�សស។ ម្រើលាក�ន
ប័ទីពិីម្រើស្ថាធន ៍ ជាង២០ឆំ្នាំ ំ កំ�ងវស័ិយធនធាន�ន�សស និងក្លារ�គុប័�់គុងម្រើ�
ធនាគារ ��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� អងគក្លារម្រើ��រ�ា ភិបិាលអនិរជាត្ថុិ និងសហិ�គាស
ម្រើសវាវជិាជ ជីវៈម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុ។ ��នម្រើលាកចូ្ចលប័ម្រើ��ើក្លារងារម្រើ�ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក ម្រើលាកធាា ប័ប់ានប័ម្រើ��ើក្លារងារឱ្យយ  ��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� អ��តឹ្ថុ ធនាគារ ក្លាណ្តាឌីីយាា  
�កុ�ហុិ�នសូគុី��ចិ្ច�គុុប័ �កុ�ហុិ�ន Digital Divide Data អងគក្លារដែភិាន
អនិរជាតិ្ថុ �កុ�ហុិ�ន PwC  ( Pricewaterhouse Cooper) សណ្តាា គារ  
និងរ�ណីយ�ា ន Inter-Continental។ ម្រើលាកបានក្លានត់្ថុួនាទីីជា នាយក
�គុប័�់គុងធនធាន�ន�សសអស់រយៈម្រើពីល ជាង១៥ឆំ្នាំ ំជាប័់ៗ គំា ។

ម្រើលាកទីទីួលបានសញ្ហាញ ប័�ត្ថុអន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំក�គុប័�់គុងពាណិជជក�ម  ( ធ�រកិច្ចច ) 
ពីីស្ថាកលវទិីាល័យ Preston ម្លៃនសហិរ�ាអាម្រើ�រកិ និងសញ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំក�គុប័់
�គុងធនធាន�ន�សសពីីស្ថាកលវទិីាល័យប័ម្រើច្ចចកវទិីា Swinburn ម្លៃន
�ប័ម្រើទីសអូស្រ្តសិ្ថាលី។

ម្រើលាកកគ៏ុឺជាស�ជិកម្លៃនប័ណិ្តាញម្រើផសងៗដែ�ល�ន�ូច្ចជា ប័ណិ្តាញធន ធាន
�ន�សសម្រើ�ក�័�ជាទាងំដែផំកឯកជន និងស្ថាធារណៈ ប័ណិ្តាញធនធាន�ន�សស
ម្រើ��ប័ម្រើទីសម្រើវៀត្ថុណ្តា� ប័ណិ្តាញ�កុ�ហុិ�ន PricewaterhouseCoo-

pers (PwC) -Strata-Ev ប័ណិ្តាញវាយត្ថុម្លៃ�ាក្លារងារម្រើ�អាលាឺ�ាង ់ប័ណិ្តាញ
�កុ�ហុិ�នម្លៃហិ�គុុប័ម្រើ��ប័ម្រើទីសម្លៃថិ �ជឈ�ណឌ លវាយត្ថុម្លៃ�ា Saville and 

Holdsworth ដែ�លជា�កុ�ហុិ�ន�ន�ូល�ា នម្រើ�
ច្ច�កភិពី អងម់្រើគុាស ដែ�លផិល់ជូននូវម្រើសវាក�មស្ថាកលីង
អាជីពី និងជំនាញជាសកល ម្រើហិើយកជ៏ាស�ជិកម្លៃន
ប័ណិ្តាញដែផនក្លារអនិរជាត្ថុិធនធាន�ន�សសម្រើ�អាស�ីផង
ដែ�រ។ 

ទៅ�ក្ខុត្រូស័� តែត៌ ម្ព័ុយន� 
នាយិក្លា�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អាជីវក�ម និងពាណិជជក�ម

ទៅ�ក្ខុ លឹម្ព័ ល�រ៉ាា�ឌិ�
នាយក�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មធនធាន�ន�សស



២៦�ប័វត្ថុិិរបូ័គុណៈ�គុប័�់គុង

កញ្ហាញ  ហាងំ ហុិ�យ ជានាយិក្លាម្លៃននាយក�ា ន�គុប័�់គុងឥណទានម្លៃន
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ។ 

កញ្ហាញ �នប័ទីពិីម្រើស្ថាធន ៍ ជាង១០ឆំ្នាំ ំ កំ�ងវស័ិយធនាគារ ដែ�លម្រើ�ិត្ថុខាា ងំម្រើលើ
ក្លារវភិាគុហានិភិយ័ឥណទាន។ ជាពីិម្រើសស កញ្ហាញ ទីទីួលបានក្លារទីទីួល
ស្ថាគ ល់ស��ប័ជ់ំនាញម្លៃនក្លារវាយ ត្ថុម្លៃ�ាឥណទានម្រើ�យ Moody’s 

Analytics ផងដែ�រ។   កញ្ហាញ  ហុិ�យ �នជំនាញខាងក្លារវភិាគុអាជីវក�ម និង
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារកំណត្ថុអ់ត្ថុិសញ្ហាញ ណហានិភិយ័ និងក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន 
អន�ម្រើលា�តា�ប័ទីប័ីញ្ញញ ត្ថុិិរប័ស់�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ទាងំ�បាកក់�ចអីាជីវក�មខំាត្ថុ
តូ្ថុច្ច �ធយ� និងស្ថាជីវក�ម។

កញ្ហាញ  ហុិ�យ ទីទីួលបានប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំកគុណម្រើនយយ និងអន�ប័ណឌិ ត្ថុដែផំក
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�ស្ថាកលវទិីាល័យប័ញ្ហាញ ស្ថាស្រ្តសិក�័�ជា។

ក្ខុញ្ញាា� ហាំំង្គ ហិ៊ុយ
នាយិក្លា�គុប័�់គុងឥណទាន

ម្រើលាក�សី ជានាយិក្លាម្លៃននាយក�ា ន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�ម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ 
ម្រើលាក�សី�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធន ៍ជាង១៥ឆំ្នាំ ំកំ�ងវស័ិយធនាគារ ម្រើហិើយបានក្លាន់
ត្ថុួនាទីី�គុប័�់គុងកំ�ងដែផំក�យួច្ចំនួន�ូច្ចជា សវនក�មម្លៃផេកំ�ង គុណម្រើនយយ
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�។ ប័ដែនា�ពីីជំនាញដែ�ល
�ន ម្រើលាក�សីបានប័និពី�ងីក និងអភិវិឌីឍ�ប័ពីន័ធម្លៃនក្លារ�ប័ឆ្នាំងំក្លារស�អ ត្ថុ
�បាក ់និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�មផងដែ�រ។ 

ម្រើលាក�សី ម្រើសៀ ស�ខលីន ទីទីួលបានប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុ ( B.A. ) គុណម្រើនយយ និង
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ប័ច្ចច�ប័ីនំម្រើលាក�សីកំពី�ងប័និក្លារសិកាជំនាញ ACCA ម្រើ�ស្ថាលា
ពាណិជជក�ម CamEd។ ម្រើលាក�សី បានទីទីួលវញិ្ហាញ ប័នប័�័ត្ថុដែផំក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ
តា�ច្ចាប័ ់ ពីី IBF និង ICA វញិ្ហាញ ប័នប័�័ត្ថុក��តិ្ថុខ័ស់អនិរជាតិ្ថុកំ�ងក្លារ�ប័ឆ្នាំងំ
ក្លារលាងស�អ ត្ថុ�បាក ់ពីីច្ច�កភិពីអងម់្រើគុាស។

ទៅ�ក្ខុត្រូស័� ទៅស័ៀ ស័ុខុល�ន 
នាយិក្លា�គុប័�់គុង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�



២៧ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើលាក បានចូ្ចលរ�ួជា�យួធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ជានាយកនាយក�ា ន
�គុប័�់គុងក្លារលក ់និងប័ណិ្តាញដែច្ចក ចាំយ ម្រើ�ដែខកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ២ំ០២០ ប័នាេ ប័ពី់ី
បានប័ម្រើ��ើក្លារងារជា�យួធនាគារ OCBC �ា ម្រើ�ស�ីអស់រយៈម្រើពីល ១៧ឆំ្នាំ ំ
និងជា�យួធនាគារហិ�ងលីអ�ង �ា ម្រើ�ស�ី ជាង២០ឆំ្នាំ។ំ

ម្រើលាក �នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនដ៍ែផំកធនាគារយាា ងទូីលំទូីលាយម្រើ�កំ�ងវស័ិយ
សវនក�មម្លៃផេកំ�ង �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធនាគារ ក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល និងអភិវិឌីឍ
ប័�គុគលិក ក្លារលក ់និងក្លារ �គុប័�់គុង�ទីពីយស�ីត្ថុិិ។

កំ�ងអំ��ងម្រើពីលដែ�លម្រើលាកប័ម្រើ��ើក្លារងារម្រើ� ធនាគារ OCBC �ា ម្រើ�ស�ី 
ម្រើលាកកប៏ានចូ្ចលរ�ួកំ�ងក្លារងារ�ូច្ចជា ក្លារអភិវិឌីឍនក៍�មវធិីប័ណិ� �ប័ណិ្តាល
ស��ប័ប់័ណិ្តាញ។ �ឹកនា�ំកុ�កំ�ងគុម្រើ��ងក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល និង
ស��ប័ស��ួល�ល់�ប័ធានស្ថាខា និង�ប័ធានដែផំកម្រើសវាអតិ្ថុថិិជន។ 

ម្រើលាក អុ�ង ពីិសី ជានាយក�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មប័ម្រើច្ចចកវទិីា។ ម្រើលាក�ន
ប័ទីពិីម្រើស្ថាធនក៍្លារងារជំនាញ ជាង១៤ឆំ្នាំ ំ កំ�ងវស័ិយធនាគារ ម្រើ�យកំ�ង
ម្រើនា�ម្រើលាកបានម្រើធើើក្លារប័នាា ស់ប័ិូរ�ប័ពីន័ធធនាគារសំូល ម្រើរៀប័ច្ចំ�ប័ពីន័ធសនិិស�ខ
ប័ណិ្តាញ កិច្ចច�ស្ថាវ�ជាវ ក្លារម្រើរៀប័ច្ចំដែផនក្លារយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ និងក្លារអន�វត្ថុិគុម្រើ��ង
នានា។

ម្រើលាកបានច្ចំនាយម្រើពីល ជិត្ថុ១០ឆំ្នាំ ំ ប័ម្រើ��ើក្លារងារម្រើ� ធនាគារវនិិម្រើយាគុ និង
អភិវិឌីឍនក៍�័�ជា ភិអីិលស�ី ម្រើ�យបានរ�ួច្ចំដែណកកំ�ងក្លារ�ំម្រើ�ើង�ប័ពីន័ធប័ម្រើច្ចចកវទិីា 
ម្រើរៀប័ច្ចំ�កុ�ក្លារងារឱ្យយ�សប័ម្រើ�និងច្ចកុ�វស័ិយរប័ស់ធនាគារ ។

កំ�ងអំ��ងដែខធូំ ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ម្រើលាកបានចាំប័ម់្រើផិើ�ក្លារងារជា�យួ  ធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក កំ�ងត្ថុួនាទីីជា�ប័ធានដែផំកជានខ់័ស់ក�មវធិីប័ម្រើច្ចចកម្រើទីស ម្រើហិើយកំ�ង
ត្ថុួនាទីីប័ច្ចច�ប័ីនំ ម្រើលាកទីទួីលខ�ស�ត្ថុូវម្រើលើកដែផំកសំខាន់ៗ រ�ួ�ន �ប័ពីន័ធ
ធនាគារសំូល ម្រើរៀប័ច្ចំម្រើហិ�ា រច្ចនាស�័ន័ធប័ណិ្តាញ ពី�ងីក�ប័ពីន័ធ ATM និង
អភិវិឌីឍនម៍្រើ�ម្រើលើគុំម្រើរាងត្ថុភាជ ប័�់ប័ពីន័ធធំៗរប័ស់ធនាគារជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុ ។

ម្រើលាក អុ�ង ពីិសី ទីទីួលបានប័រញិ្ហាញ ប័�ត្ថុដែផំកវទិីាស្ថាស្រ្តសិក�ំពីយទូីរ័ និងវសិើក�ម 
ពីីស្ថាកលវទិីាល័យភូិ�និេភំិមំ្រើពីញ �ប័ម្រើទីសក�័�ជា និងរ�ួ�នសញ្ហាញ ប័�ត្ថុពីី
ស្ថាា ប័ន័ Oracle University និង�ប័ពីន័ធធនាគារសំូល Temenos T24។ 

ទៅ�ក្ខុ  HO KOK WAI
នាយក�គុប័�់គុងក្លារលក ់និងប័ណិ្តាញដែច្ចកចាំយ

ទៅ�ក្ខុ អ្ន៊ុង្គ ពិស័�
នាយក�គុប័�់គុងម្រើសវាក�មប័ម្រើច្ចចកវទិីា



២៨�ប័វត្ថុិិរបូ័គុណៈ�គុប័�់គុង

ក្លារអភិវិឌីឍនអ៍ច្ចលន�ទីពីយ និងភំាកង់ារផសពីើផាយពាណិជជក�ម។ ប័ទីពិីម្រើស្ថាធន៍
រប័ស់ម្រើលាក �គុប័�ណិប័យ់ាា ងស�ីជម្រើ��ម្រើ�ទូីទាងំទីីផារ ម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីស
�ា ម្រើ�ស�ី សិងាប័�រ ីម្លៃថិ និងឥណឌូ ម្រើនស�ី។

ម្រើលាកបានចាំប័ម់្រើផិើ�ក្លារងារទីំនាកទ់ីំនងរយៈម្រើពីលជាម្រើ�ច្ចើនឆំ្នាំ ំ កំ�ងក្លារប័ម្រើងកើត្ថុ
ស្ថាា កយីម្រើហា ( branding ) ក្លារផាយពាណិជជក�ម ក្លារ�គុប័�់គុងទីំនាកទ់ីំនង
អតិ្ថុថិិជន ក្លារម្រើធើើទីីផារម្រើ�យ�េ ល់ ក្លារប័ម្រើងកើត្ថុទូីរទីសសន ៍ និងក្លារម្រើធើើឱ្យយសក�ម
ម្រើ�កំ�ងទីីភំាកង់ារអនិរជាតិ្ថុ�ូច្ចជា Ogilvy, Euro RSCG, Young & 

Rubicam និង Draft-Lowe ��នម្រើពីលងាកម្រើ�រកដែផំកខាងអតិ្ថុថិិជនកំ�ង
វស័ិយធនាគារ ម្រើ�ធនាគារ អ ម្រើអច្ច ប័ុ ីនិងធនាគារ ហិ�ងលីអ�ង។ ប័នាេ ប័�់ក
ម្រើលាកចូ្ចលរ�ួជា�យួ KSK Berhad ដែ�លជា�កុ�ហុិ�នក្លានក់្លាប័ក់្លារវនិិម្រើយាគុ
ម្រើ�ិត្ថុម្រើលើក្លារធានារាាប័រ់ងទូីម្រើ� ក្លារអភិវិឌីឍនអ៍ច្ចលន�ទីពីយ ប័�ិសណ្តាា រកិច្ចច 
និង Insurtech & Autotech ។ ថិមីៗម្រើន� ម្រើលាកម្រើធើើក្លារជា�យួអំកអភិវិឌីឍ
អច្ចលន�ទីពីយច្ចំនួនពីីរនាក ់ ដែ�ល�នគុម្រើ��ងចាំប័ពី់ីម្រើឆ្លំរស���ទី រហូិត្ថុ�ល់
ទីី�កុង ម្រើហិើយរហូិត្ថុម្រើ��ល់ក្លារអភិវិឌីឍនច៍្ច��ុ� រ�ួ�នអាគារសំ្ថាកម់្រើ�។

ម្រើលាក Lim Eng Keat បានប័ញ្ញចប័ថំ់ាកអ់ន�ប័ណឌិ ត្ថុ ( MBA ) ពីីស្ថាកល
វទិីាល័យ Bath ច្ច�កភិពីអងម់្រើគុាស និងប័រញិ្ហាញ ប័�័ត្ថុ ដែផំក វទិីាស្ថាស្រ្តសិ  ( BSC )  
ពីីស្ថាកលវទិីាល័យ Campbell សហិរ�ាអាម្រើ�រកិ។ ម្រើលើសពីីម្រើន�ម្រើទីៀត្ថុ 
ម្រើលាកគឺុជាអំកទីីផារ ដែ�លបានទីទីួលស្ថាគ ល់ម្រើ�យវទិីាស្ថាា នទីីផារ ឆ្នាំត្ថុម្រើទីើដែរត្ថុ 
ច្ច�កភិពីអងម់្រើគុាសដែ�លម្រើ�ទីីម្រើនា� ម្រើលាកបានទីទីួលសញ្ហាញ ប័�័ត្ថុអន�ប័ណឌិ ត្ថុ
ដែផំកទីីផារ។ ម្រើលាកកទ៏ីទីួលបានវញិ្ហាញ ប័នប័�័ត្ថុដែផំកទីំនាកទ់ីំនងស្ថាធារណៈពីី
វទិីាស្ថាា នទីំនាកទ់ីំនងស្ថាធារណៈ �ប័ម្រើទីស�ា ម្រើ�ស�ី ផងដែ�រ។

ម្រើលាក គុឺជានាយក�គុប័�់គុងទ់ីំនាកទ់ីំនង�កុ�ហុិ�ន និង
�ា ឃ្មុំីត្ថុធីងម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ។

ម្រើលាក គុឺជាអំកជំនាញដែផំកទីីផារ និងទីំនាកទ់ីំនង ដែ�ល
�នប័ទីពិីម្រើស្ថាធនក៍្លារងារ ជាង២៥ ឆំ្នាំ ំ កំ�ងវស័ិយធនាគារ 

ទៅ�ក្ខុ  LIM ENG KEAT
នាយក�គុប័�់គុងទ់ីំនាកទ់ីំនង�កុ�ហុិ�ន និង�ា ឃ្មុំីត្ថុធីង



២៩ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

បេស៍ចកិីស៍បេងុបអំំពីីហិិរញ្ញញវិតិុ�

២០២០ ២០១៩

ឆាា�ំបញ្ញចប់ម្លៃថិៃទិ� ៣១ តែខុធន�

ស័ូចនក្ខុរស័ម្ព័ិទិធផលគនៃឹ� (%)

�បាកច់្ចំម្រើណញស�ទីធម្រើធៀប័នឹង�ទីពីយ�ច ស់ ២% -០,៦១%

�បាកច់្ចំម្រើណញស�ទីធម្រើធៀប័នឹង�ទីពីយសរ�ប័ ០,៨៨% -០,៣៨%

អន�បាត្ថុស្ថាធនភាពី ៥៦% ៦៧%

អន�បាត្ថុ�កប័ខណ័ឌ សនេនីយភាពី ១២៦% ២៥៦%

បេស៍ចកីីស៍បេងុបស៍ំខាន់ៗម្លៃនអាជីីវិកមមឆ្នាំំ្ំ២០២០

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ខិត្ថុខំម្រើឆ័្នាំ�ម្រើ���ខម្រើ�ើ�ីកី្លាា យជាធនាគារឌីីជីថិល�ល៏អប័ំផ�ត្ថុម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា �ូច្ចម្រើន�ធនាគារ�និដែ�លឈប័ដ់ែកល�អ និងអភិវិឌីឍ
ផលិត្ថុផលធនាគារឌីីជីថិលថិមីៗរប័ស់ខាួន កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញម្រើសច្ចកិី�ត្ថុូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជនម្រើ�ើយ។ ម្រើលើសពីីម្រើន�ម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុធនាគារ បានពី�ងីកប័ណិ្តាញស្ថាខា
រប័ស់ខាួនម្រើ�ទូីទាងំ�ប័ម្រើទីសម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន ក�ូ៏ច្ចជាផិល់នូវភាពីងាយ�សួល និង�ប័សិទីធភាពីម្រើ�ើ�ីមី្រើឆ្លាើយត្ថុប័នឹងស្ថាា នភាពីម្លៃនក្លារ
រស់ម្រើ�រប័ស់ពីួកម្រើគុ។ ស��ប័អ់ាសយ�ា នស្ថាខាវញិផងដែ�រ ធនាគារ បានម្រើ�ិត្ថុសំខានម់្រើ�ម្រើលើទីីតាងំដែ�ល�នសកិ្លាន�ពីល និងអាច្ចផិល់នូវភាពី
ងាយ�សួលជូន�ល់អតិ្ថុថិិជន ឥ�ូវម្រើន�ម្រើយើង�នច្ចំនួន ៣១ស្ថាខា និង�ា ស�ីនម្រើអធីអឹ�ច្ចំនួន ៥៧ទីីតាងំទូីទាងំ�ប័ម្រើទីស។  ម្រើយើងបានដែណនាផំលិត្ថុផល 
និងម្រើសវាក�មថិមីៗម្រើ�ក្លានទី់ីផារ ម្រើ�ើ�ីផីិល់ជូននូវម្រើសវាក�មលអប័ំផ�ត្ថុ�ល់អតិ្ថុថិិជន ក�ូ៏ច្ចជាក្លារគា�ំទី�ល់កំម្រើណើ នដែ�លម្រើកើនម្រើ�ើងនាម្រើពីលអនាគុត្ថុ។

ដែផអកម្រើលើ�ូល�ា នអតិ្ថុថិិជនវញិ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានប័ម្រើងកើនច្ចំនួនអតិ្ថុថិិជនឥណទានរហូិត្ថុ�ល់ ២៤,២៦% និង ១៤៩,៩០% ម្រើលើអតិ្ថុថិិជន 
�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ។ 

ច្ចំនួន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើសរ�ប័បានម្រើកើនម្រើ�ើងពីី ៤១.៦៣៥ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ �ល់ ២០០.១៧៤ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ និងច្ចំនួន�បាកក់�ចសីរ�ប័ម្រើកើនពីី ៣០២.៩៧៩  
ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ �ល់ ៣៥០.១២៩ពាន�់�លាា រអាម្រើ�រកិ។ ច្ចំដែណកឯ�ទីពីយសក�មសរ�ប័រប័ស់ធនាគារក�៏នក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងរហូិត្ថុ�ល់ ៥៩៩.៥១៤ពាន់
��លាា រអាម្រើ�រកិ ម្រើ�ច្ចើនជាងឆំ្នាំ�ំ�នម្រើទីើ�ង។

ម្រើយើង�នប័ំណងកំ�ងក្លារក្លាា យជាធនាគារឌីីជីថិល�ល៏អប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជា ម្រើ�យកំ�ងរយៈម្រើពីលថិមីៗម្រើន� ធនាគារបានដែណនា�ំ�ខងារថិមីម្រើលើ ក�មវធិីធនាគារតា�
ទូីរស័ពីេរប័ស់ខាួន ដែ�ល�នម្រើឈាម �ថា PRINCE Pay ជា�យួ��ខងារន� អតិ្ថុថិិជនអាច្ចម្រើធើើក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកម់្រើ�យ�គានដ់ែត្ថុម្រើសកន QR កូ�ជាក្លារម្រើ�សច្ច។ 
ជា�យួនឹងក្លារអន�វត្ថុិក�មវធិីធនាគារតា�ទូីរស័ពីេ ក�ូ៏ច្ចជាក្លារទីទីួលយក និងប័ំដែលងអតិ្ថុថិិជនពីី ក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្រើសវាធនាគារដែប័ប័�ប័ម្លៃពីណីម្រើ�ជាម្រើសវា
ធនាគារដែប័ប័ឌីីជីថិលវញិ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានឈ�ំនូវពានរងាើ ន ់និងក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់ជាម្រើ�ច្ចើន ម្រើហិើយថិមីៗម្រើន� ធនាគារទីទីួលបានក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់ជា
អនិរជាតិ្ថុកំ�ងនា�ជា ធនាគារឌីីជីថិលដែ�លរកីលូត្ថុលាស់ម្រើលឿនប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជាឆំ្នាំ២ំ០២០ ពីី Global Business Outlook។ 

ស��ប័យ់�ទីធស្ថាស្រ្តសិឆំ្នាំមំ្រើ�ក្លាយ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នដែផនក្លារពី�ងឹង និងម្រើលើកក�័ស់អាជីវក�មរប័ស់ខាួន�ប័កប័ម្រើ�យភាពីម្លៃវឆ្នាំា ត្ថុម្រើ�ក្លា�ក្លារអភិវិឌីឍន៍
នូវប័ម្រើច្ចចកវទិីា ម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញប័ដែនា�នូវ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន។ ធនាគារនឹងប័ម្រើងកើត្ថុ�ប័ពីន័ធថិមីម្រើ�ថាក្លារម្រើប័ើកគុណនីអនឡាញ ដែ�លនឹងជួយស��ួល�ល់
�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើប័ើកគុណនីឱ្យយក្លានដ់ែត្ថុម្រើលឿន និងងាយ�សួលជាង��ខ�ល់អតិ្ថុថិិជនក�ូ៏ច្ចជាស្ថាធារណៈជន។



៣០លទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

លទីធផលហិិរញ្ញញវិតិុ�

�ទព��សកម�
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

ឥណ�នសរុប (សុទ�)
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

��ក់ចំណ�លសរុប
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

��ក់ចំេណញសុទ� / (�តបង់)
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

មូលនិធិ���ល់សុទ�
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

មូលធនរបស់�គទុនិក
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

��ក់បេ��ើសរុប
(ពានដុ់លា� រអាេមរកិ)

២៤១.៨៨០ ២៤២.៦៥១

២០១៩ ២០២០

២៦.៦០០

៣៩.៦៣១

២០១៩ ២០២០

៣០២.៩៧៩

៣៥០.១២៩

២០១៩ ២០២០

២៥៨.៤៩៧ ២៦៣.៧៥៩

២០១៩ ២០២០

៤១.៦៣៥

២០០.១៧៤

២០១៩ ២០២០

៤២១.៥៤៩

៥៩៩.៥១៤

២០១៩ ២០២០

(១.៥៨៦)

៥.២៦២

២០១៩

២០២០



៣១ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ស៍មិទីធផលស៍បេព្រីមចបានកុ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២០

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានពី�ងីក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�មរប័ស់
ខាួនម្រើ�ក្លានប់័ណិ្តាម្រើខត្ថុិ និង�កុងដែ�ល�នសកិ្លាន�ពីលជាម្រើ�ច្ចើន។ 
ម្រើ�ច្ច�ងឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ�នស្ថាខាសរ�ប័ច្ចំនួន ៣១ ទូីទាងំ
�ប័ម្រើទីស។ ម្រើយាងតា�ច្ចកុ�វស័ិយរប័ស់ម្រើយើង ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក
ច្ចងក់្លាា យជាស្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ជម្រើ��ើសទីី�យួរប័ស់អត្ថុិថិិជន
ជានិច្ចច �ូម្រើចំ្ច�យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិពី�ងីកទីីផារម្រើន��នម្រើគាលប័ំណង
ម្រើ�ើ�ីឈីានម្រើ�រក និងម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើ��ើអតិ្ថុថិិជនឱ្យយក្លានដ់ែត្ថុ�ប័ម្រើសើរម្រើ�ើង
ជា�យួនឹងភាពីងាយ�សួល និងផិល់ជូននូវម្រើសវាក�មក្លានដ់ែត្ថុ
រហ័ិស ជាង��ន។

ការពត្រូង្គ�ក្ខុប�ា�ញស្គាខា 

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានប័ម្រើងកើនប័ទីពិីម្រើស្ថាធ�ល់អតិ្ថុថិិជនតា�រយៈក្លារប័ម្រើងកើត្ថុ
ម្រើ�ើងវញិនូវ�ំម្រើណើ រក្លាររប័ស់ខាួន និងដែណនាមំ្រើសវាក�មថិមីតា�អ�ីនធឺម្រើណត្ថុ�ូច្ចជា
ម្រើសវាធនាគារច្ចល័ត្ថុ (PRINCE Mobile)។ ជា�យួក�មវធិី PRINCE Mobile 
អតិ្ថុថិិជនអាច្ចម្រើធើើក្លារទូីទាត្ថុម់្រើ�យគាម នស្ថាច្ច�់បាកត់ា�រយៈ QR Code ក�ូ៏ច្ចជា
អាច្ចតា��ន និង�គុប័�់គុង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ពីួកម្រើគុតា�រយៈម្រើសវា
អ�ីនធឺម្រើណត្ថុបានយាា ងងាយ�សួល។ ក�មវធិី PRINCE Mobile កផិ៏ល់ជូននូវ
�ំម្រើណ្តា��ស្ថាយទូីទាត្ថុ�់បាកត់ា�ឌីីជីថិល�ូច្ចជាក្លារទូីទាត្ថុវ់កិកយប័�ត្ថុ ក្លារប័ញ្ញចូ ល
ទីឹក�បាកត់ា�ទូីរស័ពីេម្លៃ� ក្លារប័ងម់្លៃថិាសិកា ក្លារប័ងម់្លៃថិាសំរា� ឬសំណល់រងឹ ជាម្រើ�ើ�
ដែ�លអាច្ចជួយអតិ្ថុថិិជនសនសសំំម្លៃច្ចម្រើពីលម្រើវលា និងច្ចំណ្តាយបានយាា ង�ន
�ប័សិទីធភាពី។

ការ�ា�ស័់បិ�រឌិ�ជ�ថិល 

�ា ស�ីនម្រើអធីអឹ�ច្ចំនួន ៥៧ �ត្ថុូវបាន�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារ ដែ�លកំ�ងម្រើនា��ន�ា ស�ីនម្រើអធីអឹ�ច្ចំនួន ២៦ ទីីតាងំសាិត្ថុម្រើ�ទីីតាងំស្ថាធារណៈទូីទាងំ�ប័ម្រើទីស។ 
ឥ�ូវម្រើន�អតិ្ថុថិិជនអាច្ចម្រើធើើក្លារ�ក និង�ក�់បាក ់ក�ូ៏ច្ចជាម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ២៤/៧ ម្រើ�យ�និចាំបំាច្ចម់្រើ�ក្លានទី់ីតាងំស្ថាខាណ្តា�យួម្រើ�ើយ។

បតែនុម្ព័មាា�ស័ុ�នទៅអ្នធ�អ្នឹម្ព័ / ស័ុ�ឌិ�អ្នឹម្ព័ ថិម�



៣២ស�ទិីធផលសម្រើ��ច្ចបានកំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០

�ក្ខុ់ដ្ឋំទៅណ៍ើរការស្គាលរង្គ់ចាំំទៅស័វាធនាគារអាទិិភាព

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានម្រើប័ើក�ំម្រើណើ រក្លារស្ថាលរងច់ាំំ
ម្រើសវាក�មធនាគារអាទីិភាពី �ំប័ូងម្រើ�ស្ថាខាម្រើ�ា ម្រើសទី�ង 
( ក្លារយិាល័យកណិ្តាល ) រប័ស់ខាួន ម្រើ�ើ�ីមី្រើឆ្លាើយត្ថុប័ម្រើ�
នឹងសកិ្លាន�ពីលខ័ស់រប័ស់អត្ថុិថិិជនដែ�លកំពី�ងដែសើងរក
ក្លារទីទីួលបានម្រើសវាក�មពិីម្រើសសម្រើ�រាល់ម្រើពីល�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុក្លារ
ធនាគាររប័ស់ពីួកម្រើគុ។ អតិ្ថុថិិជនធនាគារអាទិីភាពី អាច្ច
រកីរាយនឹងក្លារផិល់ជូនពិីម្រើសស�ូច្ចជា ស��កម្រើ�ស្ថាល
រង ់ចាំមំ្រើ��ពីលានយនិម្រើហា�  ទីទីួលបានប័ណ័ណ ប័ញ្ញច� �ត្ថុម្លៃ�ា  
( កូប័ា�ងសាា   កូប័ា�ងម្រើលងកូនម្រើហាគ ល  និងប័ណ័ណ ប័ញ្ញច� � ត្ថុម្លៃ�ា
ស��ប័ក់្លារទីសសនាភាពីយនិជាម្រើ�ើ� )  ដែថិ�ទាងំរកីរាយ
ជា �យួ នឹង ក្លារផិល់ម្រើសវាក�មរហ័ិសពីី�ប័ធាន�គុប័�់គុង
ទីំនាកទ់ីំនង�េ ល់ ខាួនរប័ស់ពីួកម្រើគុ និងក្លារផិល់ជូនជាម្រើ�ច្ចើន
ម្រើទីៀត្ថុ។ 

ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុ បានចាំប់ម្លៃដ្ឋគូជាម្ព័ួយត្រូក្ខុុម្ព័ហិ៊ុនមាា�ស័័័រកាត៌ និង្គវិីស្គា ទៅដ្ឋើម្ព័�បី�ផិល់ប័ណ៍ណឥណ៍ពនធ និង្គឥណ៍ទាន

�ត្ថុឹ�ដែត្ថុ ២ឆំ្នាំកំំ�ងក្លារ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិក្លារជាធនាគារពាណិជជម្រើពីញម្រើលញ  ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក បាន�ប័ក្លាស�ក�់ំម្រើណើ រក្លាររ�ួគំាជា�យួនឹង�កុ�ហុិ�ន�ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថាកំ�ងក្លារ
�កម់្រើច្ចញនូវប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថា ឥណទាន / ឥណពីនធថិមី។  ប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុ

និង វសី្ថា  ឥណទាន / ឥណពីនធ ប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងកំ�ងម្រើគាល
ប័ំណងប័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន�គុប័រ់បូ័ ដែ�ល
�នចំ្ចណង់ច្ចំណូលច្ចិតិ្ថុកំ�ងក្លារទិីញអីវាា ន់អនឡាញ 
ឬម្រើ�តា�ហាងលកទ់ីំនិញនានាកំ�ង�សុក ឬម្រើ�ទូីទាងំ
ពីិភិពីម្រើលាក ម្រើហិើយកច៏្ចងប់័ងាា ញពីីក្លារយកចិ្ចត្ថុិទី�ក�ក ់
និងក្លារម្រើប័ិជាា ច្ចិត្ថុិ រប័ស់ធនាគារកំ�ងក្លារជួយឱ្យយអតិ្ថុថិិជន
ទីទីួលបានម្រើជាគុជយ័ តា�រយៈម្រើសវាក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់
ខាួន ក�ូ៏ច្ចជាម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើត្ថុសងគ��យួដែ�លគាម នក្លារម្រើ�ប័ើ
�បាស់ ស្ថាច្ច�់បាកន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា។ 
ប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថា   ឥណទាន / ឥណពីនធរប័ស់
ធនាគារ �ពីីនស៍ អាច្ចឱ្យយអំកម្រើ�ប័ើ�បាស់រកីរាយនឹងប័ទី
ពីិម្រើស្ថាធនទ៍ីិញអីវាា ន ់ ដែ�ល�នភាពីងាយ�សួល និង�ន
ស�វត្ថុាិភាពីទាងំអនឡាញ និងម្រើ�យ�េ ល់ស��សប័ម្រើលើ
�គុប័រ់ម្រើប័ៀប័រស់ម្រើ�រប័ស់អតិ្ថុថិិជន។



៣៣ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ជីំហានបេ�គុជី័យ

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

• ត្រូព�នស័៍ ហាំា�យតែនន ភី�អ្និលស័ុ� �ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងជា�គឹុ�ស្ថាា ន

��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

• បុគគលិក្ខុច្ចំនួន ១០៩ នាក្ខុ់

• ស្គាខាចំនួន ៣ �ំម្រើណើ រក្លារម្រើ� រ៉ាជធាន�ភីនំទៅពញ

• អ្នត៌ិថិិជនឥណ៍ទានច្ចំនួន៣៥៦ នាក្ខុ់

• ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មស័រុបបានម្រើកើនម្រើ�ើង�ល់ ១៣,៧០ �នដ្ឋុ�ា�រ

អាទៅម្ព័រិក្ខុ

• បុគគលិក្ខុច្ចំនួន ១៦៨ នាក្ខុ់

• ស្គាខាចំនួន ៥ �ំម្រើណើ រក្លារម្រើ� រ៉ាជធាន�ភីនំទៅពញ ទៅខុត៌ិទៅស័ៀម្ព័រ៉ាប និង្គ

ទៅខុត៌ិបាត៌់ដ្ឋំបង្គ

• អ្នត៌ិថិិជនឥណ៍ទានច្ចំនួន ៦៨៨ នាក្ខុ់

• �ទីពីយសក�មសរ�ប័បានម្រើកើនម្រើ�ើង�ល់ ២៦,៩៣ �នដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

• បុគគលិក្ខុច្ចំនួន ៦៦១ នាក្ខុ់

• ស្គាខាចំនួន ៩ �ំម្រើណើ រក្លារម្រើ� រ៉ាជធាន�ភីនំទៅពញ 

ទៅខុត៌ិទៅស័ៀម្ព័រ៉ាប ទៅខុត៌ិបាត៌់ដ្ឋំបង្គ ទៅខុត៌ិត្រូព�ស័�ហិនុ 

និងទៅខុត៌ិក្ខុំពង្គ់ចាំម្ព័

• អ្នត៌ិថិិជនឥណ៍ទានច្ចំនួន១.៧១១ នាក្ខុ់

• អ្នត៌ិថិិជនស័រុបមានច្ចំនួន ២.២៦៣ នាក្ខុ់

• ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មស័រុបបានម្រើកើនម្រើ�ើង�ល់ ១៧០,៧០ 

�នដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

• �គុឹ�ស្ថាា នបានទិទិួលអាជាា�ប័ណ៍ណទៅពញទៅលញ ជា

ធនាគារ ពាណ៍ិជជម្រើ�ដែខកកក� 

• �ប័ពីន័ធធនាគារសំូលថិមី Oracle’s Flexcube 

បាន�កឱ់្យយម្រើ�ប័ើ�បាស់



៣៤ជំហានម្រើជាគុជយ័

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

• បុគគលិក្ខុច្ចំនួន ១.០១១

• ស្គាខាស័រុបច្ចំនួន ៣១ ដែ�ល�ំម្រើណើ រក្លារម្រើ�រ៉ាជធាន�ភីនំទៅពញ និង ២១ទៅខុត៌ ិ

• ស្គាលរង្គ់ចាំំ ទៅស័វាធនាគារអាទិិភាពចំនួន២ ត្រូត៌ូវិបាន�ក្ខុ់ដ្ឋំទៅណ៍ើរការ

• ៥៧ ទិ�តាំង្គមាា�ស័ុ�នដ្ឋក្ខុ និង្គ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ ់ ( ATM / CDM )  បាន�កឱ់្យយម្រើ�ប័ើ�បាស់

• អ្នត៌ិថិិជនឥណ៍ទាន ច្ចំនួន ៤.០៦២ នាក្ខុ់

• អ្នត៌ិថិិជនស័ក្ខុម្ព័មស័រុបច្ចំនួន ២៨.៨០៥ នាក្ខុ់

• អ្ននក្ខុទៅត្រូបើត្រូបាស័់ទៅស័វាក្ខុម្ព័មធនាគារចល័ត៌មានចំនួន ១៩.៣៧៩ (ម្រើសមើនឹង ៦៧% ម្លៃនអតិ្ថុថិិជនសរ�ប័)

• ១៧ ស្គាា�ប័នម្លៃដ្ឋគូ �ត្ថុូវបាន�ំម្រើណើ រក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ទៅស័វាក្ខុម្ព័មទិូទាត៌់វិិក្ខុកយបត្រូត៌តាម្ព័PRINCE Mobile

• ១០.៧៩៤ ប័ណ៍ណឥណ៍ពនធ និង ៨២៩ ប័ណ៍ណឥណ៍ទាន ( �ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថា ) 

• ២.០១៦ មាា�ស័់ហាំង្គ បាន�ំម្រើណើ រក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ទៅស័វាក្ខុម្ព័មទិូទាត៌់តាម្ព័ QR ក្ខុូដ្ឋ

• ចូលរួម្ព័ត្រូបព័នធរីតែធលទៅផ (Retail Pay) និងត្រូបព័នធទិូទាត៌់តាម្ព័ត្រូបព័នធទៅខុម្ព័បូឌានតែស័៊ស័ី�ច (CSS) 

• ក្លាា យជាស័មាជិក្ខុ�ា�ល់របស័់ស័ភា�ត៌់ទាត៌់ជាត៌ិ 

• �ំម្រើណើ រក្លារទៅស័វាក្ខុម្ព័មទៅផ័រត្រូបាក្ខុ់ឆ្លៃង្គត្រូបទៅទិស័ជា�យួធនាគារម្លៃដ្ឋគូ Kasikorn ម្រើលើរបូ័ិយប័ណ័ណ  �បាក�់�លាា រ 

�បាកអ់ឺរ ូនិង�បាកម់្លៃថិបាត្ថុ ។

• �ំម្រើណើ រក្លារត្រូបព័នធ PRINCE Pay ទិូទាត៌់តាម្ព័ QR ក្ខុូដ្ឋ

• ត្រូបព័នធបណ៍ះ��ប�ា�លតាម្ព័អ្ននឡាញ (E - learning platform) �ត្ថុូវបាន�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារ

• ត្រូបព័នធត្រូគប់ត្រូគង្គធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី (HRIS) �ត្ថុូវបាន�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារតាម្ព័រយៈក្ខុម្ព័មវិិធ�ទិូរស័័ព័ម្លៃដ្ឋ

• ត្រូបព័នធធនធានម្ព័នុស័�ស៊ីទាំង្គអ្នស័់ក្ខុន�ង្គក្ខុម្ព័មវិិធ�ទិូរស័័ព័ម្លៃដ្ឋតែត៌ម្ព័ួយ (HR in the pocket)

• បុគគលិក្ខុចំនួន ១.០០៤

• ស្គាខាស័រុបចំនួន ២៨ ដែ�ល�ំម្រើណើ រក្លារម្រើ�រាជធានីភិំមំ្រើពីញ និង ២០ម្រើខតិ្ថុ

• អ្នត៌ិថិិជនឥណ៍ទានស័រុបចំនួន ២.៨៤៨ នាក្ខុ់

• ច្ចំនួនអ្នត៌ិថិិជនស័ក្ខុម្ព័មស័រុបចំនួន ១១.៥២៦ នាក្ខុ់

• អ្ននក្ខុទៅត្រូបើត្រូបាស័់ទៅស័វាក្ខុម្ព័មធនាគារចល័ត៌មានចំនួន ៤.៤៣១ (ម្រើសមើនឹង ៣៨% ម្លៃនអតិ្ថុថិិជនសរ�ប័)

• ត្រូបព័នធធនាគារឌិ�ជ�ថិល�ត្ថុូវបាន�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារ

• ៣២ មាា�ស័ុ�នដ្ឋក្ខុ និង�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ ់( ATM / CDM ) បាន�កឱ់្យយម្រើ�ប័ើ�បាស់

• បានចូ្ចលរ�ួកំ�ងត្រូបព័នធទៅស័វាទិូទាត៌់រហិ័ស័ និងទៅស័វាទិូទាត៌់បាគង្គ 

• ត្រូបព័នធត្រូគប់ត្រូគង្គធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី ( HRIS ) �ត្ថុូវបាន�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារ

• ត្រូបព័នធទិត្រូម្ព័ង្គ់ទៅអ្ន�ិចត្រូត៌ូនិចស��ប័ប់័�គុគលិក�កសំ់ម្រើណើ ម្រើសំើស�ំនានា�ត្ថុូវបាន�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារ



៣៥ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

បណ្តាា្ញការិយាល័យព្រីបតិិបតិិិការ 

ស្គាា�ក្ខុ់ការក្ខុ�ា�ល

ផេ�ម្រើលខ ១៧៥ អាម្រើប័ម្រើសម្រើ� �ហាវថិិីម្រើ�ា ម្រើសទី�ង សងាក ត្ថុទ់ីួលស្ថាើ យម្លៃ�ពីទីី១ 
ខណឌ ច្ចំក្លារ�ន រាជធានីភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាទិួលស័តែង្គក

ផេ�ម្រើលខ២១១ ផាូវម្រើលខ៥៩៨ សងាក ត្ថុទ់ីួលសដែងកទីី២ ខណឌ ឫសសដីែកវ រាជធានី
ភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាទៅចាំម្ព័ទៅ�

ផេ�ម្រើលខ២១១១ ផាូវជាត្ថុិម្រើលខ៤ ភិូ�មិ្លៃ�ពី�ពីីងខាងម្រើជើង១ សងាក ត្ថុម់្រើចាំ�ម្រើ�ទីី៣ 
ខណឌ ម្រើពាធដ៍ែសនជយ័ រាជធានីភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាទៅត្រូជាយចង្វាា�រ

ផេ�ម្រើលខ៨ និង១០ផាូវជាត្ថុិម្រើលខ៦អា ភិូ�ខិេរ សងាក ត្ថុដ់ែ�ពីកម្រើលៀប័ ខណឌ ម្រើ�ជាយ
ច្ចងាើ រ រាជធានីភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាអ្នូឡាំព�យា

អគារម្រើលខ S២-០១ �ឺអូឡាពំីាស�ីធី �ហាវថិិី�ពី���នីម្រើរ ាត្ថុ (២១៧)  និងវថិិីម្រើទីពី
ផន(១៨២) សងាក ត្ថុវ់ាលវង ់ខណឌ ៧�ករា រាជធានីភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាត្រូព�នស័៍�ា�ហិ�សា

ប័ា�កអា-១ �ី�ូត្ថុម៍្រើលខ៧១ �ហាវថិិី�ពី�នម្រើរាត្ថុិ� សងាក ត្ថុទ់ីម្រើនាបាស្ថាក ់
ខណឌ ច្ចំក្លារ�ន រាជធានីភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាច�បារអ្នំទៅ�

អគារម្រើលខ ២១៨-២១៨អា ផាូវជាត្ថុិម្រើលខ១ ភិូ�ឬិសស�ីសស់ សងាក ត្ថុន់ិម្រើរាធ ខណឌ
ច្ចារអំម្រើ� រាជធានីភិំមំ្រើពីញ

ស្គាខាផ�សារទៅដ្ឋើម្ព័ថិក�វិ

ផេ�ម្រើលខ៣៦៣    ផាូវម្រើលខ២៧១ �កុ�១៧ ភិូ�៣ិ សងាក ត្ថុផ់ារម្រើ�ើ�ថិកូវ 
ខណឌ ច្ចំក្លារ�ន រាជធានីភិំមំ្រើពីញ 

ស្គាខាបាត៌់ដ្ឋំបង្គ

ផាូវជាតិ្ថុម្រើលខ៥ ភិូ�ដិែ�ពីក�ហាម្រើទីពី សងាក ត្ថុស់្ថាើ យម្រើបាា  �កុងបាត្ថុ�់ំប័ង 
ម្រើខត្ថុិបាត្ថុ�់ំប័ង

ស្គាខាទៅស័ៀម្ព័រ៉ាប១

ផាូវជាតិ្ថុម្រើលខ៦ ភិូ�សិ្ថាលាកដែនសង សងាក ត្ថុស់្ថាើ យ�ងគំ �កុងម្រើសៀ�រាប័ 
ម្រើខត្ថុិម្រើសៀ�រាប័

ស្គាខាក្ខុំពង្គ់ចាំម្ព័

ផាូវជាតិ្ថុម្រើលខ៧ ភិូ�ទិីី៤ សងាក ត្ថុវ់ាលវង ់�កុងកំពីងច់ាំ� ម្រើខត្ថុិកំពីងច់ាំ�

ស្គាខាត្រូព�ស័�ហិនុ

ផាូវឯករាជយ ភិូ�១ិ សងាក ត្ថុ២់  �កុង�ពី�សីហិន� ម្រើខត្ថុិ�ពី�សីហិន�

ស្គាខាតាទៅ�ា�

ផាូវជាតិ្ថុម្រើលខ ២១ ភិូ�ថិិមី សងាក ត្ថុត់ាម្រើ�ម  �កុងតាម្រើ�ម  ម្រើខត្ថុិកណិ្តាល

ស្គាខាម្លៃត្រូពតែវិង្គ

ភិូ�មិ្រើលខ៧ សងាក ត្ថុក់ំពីងល់ាវ �កុងម្លៃ�ពីដែវង ម្រើខត្ថុិម្លៃ�ពីដែវង

ស្គាខាស្គាា�យទៅរៀង្គ

ភិូ�សួិនថិមី សងាក ត្ថុម់្លៃ�ពីឆ្នាំា ក ់�កុងស្ថាើ យម្រើរៀង ម្រើខត្ថុិស្ថាើ យម្រើរៀង

ស្គាខាត្រូក្ខុទៅច�

ភិូ��ូិន�ជា ំសងាក ត្ថុ�់កម្រើច្ច� �កុង�កម្រើច្ច� ម្រើខត្ថុិ�កម្រើច្ច�

ស្គាខាស័រុបចំនួន ៣១ ក្ខុំពុង្គត្រូបត៌ិបត៌ិិការ 

និង ៥៧ ទិ�តាំង្គមាា�ស័ុ�នដ្ឋក្ខុ និង្គ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ ់



៣៦ប័ណិ្តាញម្រើអធីអឹ�

បណ្តាា្ញបេអំធីអំឹម

ស្គាខារត៌នគ�រី

ភិូ�ជិយ័ជំនៈ សងាក ត្ថុឡ់ាបានម្រើសៀក �កុងបានល�ង ម្រើខត្ថុិរត្ថុនគីុរ ី

ស្គាខាក្ខុំពង្គ់ស័័�

កាល�ីម្រើលខ ៨៨៤ ភិូ�ពិាណិជជក�ម សងាក ត្ថុរ់ក្លាធំ �កុងច្ចារ�ន ម្រើខត្ថុិកំពីងស់័ឺ

ស្គាខាតាតែក្ខុវិ

កាល�ីម្រើលខ ៧៩២ ភិូ��ូិរ ីសងាក ត្ថុរ់ក្លាកំ�ង �កុង�ូនដែកវ ម្រើខត្ថុិតាដែកវ

ស្គាខាត្រូព�វិិហាំរ

ភិូ�អិណូិងម្រើពាធ ៍សងាក ត្ថុក់ំពីង�់ប័ណ្តាក �កុង�ពី�វហិារ ម្រើខត្ថុិ�ពី�វហិារ

ស្គាខាក្ខុំពង្គ់ឆាា�ំង្គ

ភិូ��ិទីឹក�តី្ថុ សងាក ត្ថុក់ំពីងឆំ់្នាំងំ �កុងកំពីងឆំ់្នាំងំ ម្រើខត្ថុិកំពីងឆំ់្នាំងំ

ស្គាខាក្ខុំពង្គ់ធំ

កាល�ីម្រើលខ ១២០០ ភិូ�កិំពីងធ់ំ សងាក ត្ថុក់ំពីងរ់ទី� �កុងសេឹងដែសន ម្រើខត្ថុិកំពីងធ់ំ 

ស្គាខាទៅបាា�យតែបុត៌

ភិូ�បិាលិម្រើលយយ១ សងាក ត្ថុម់្រើបាា យដែប័ាត្ថុ ម្រើខត្ថុិប័នាេ យ�នជយ័

ស្គាខាត៌�បី�ង្គឃ្មុំម�ំ

កាល�ីម្រើលខ ០៨១៩ ផាូវជាត្ថុិម្រើលខ៧ ភិូ�មិ្រើជើង�ង សងាក ត្ថុសួ់ង �កុងសួង ម្រើខត្ថុិ
ត្ថុីងូឃ្មុំម� ំ

រ៉ាជធាន�ភីនំទៅពញ ប�ា�ទៅខុត៌ិ

១. សំ្ថាកក់្លារកណិ្តាល

២. ស្ថាខាទីួលសដែងក

៣. ស្ថាខាម្រើចាំ�ម្រើ�

៤. ស្ថាខាម្រើ�ជាយច្ចងាើ រ

៥. ស្ថាខាអូឡាពំីា

៦. ស្ថាខា�ពីីនស៍�ា ហិា

៧. ស្ថាខាច្ចារអំម្រើ�

៨. ស្ថាខាផារម្រើ�ើ�ថិកូវ

៩. ស្ថាខាប័នាេ យ�នជយ័

១០. អ�ីអនដែសនស�ខ 

១១. វថិិី ធីម្រើខ   

១២. អ�ីឌីិន ហាក �ឹន

១៣. ហាងក្លាម្រើហិើម្រើ�បានប័ឹងម្រើកងកង 

១៤. រងើង�់ូលទីួលម្រើគាក ធីម្រើខ

១៥. ម្រើក្លា�ម្រើពី�ជ   

១៦. �ជឈ�ណឌ ល �ឺម្រើ�ញ     

១៧. �ឺម្រើហិើច្ចតូ្ថុរ ី

១៨. ភិំមំ្រើពីញម្រើថាវរ័  

១៩. សណ្តាា គារហិ�ី�ា វាា រ ី

២០. ផារទីំម្រើនើប័ �ពីីនស៍ ទីួលស្ថាើ យម្លៃ�ពី

២១. ផារទីំម្រើនើប័ �ពីីនស៍ ស�ីស�វត្ថុាិ

២២. អគារស្ថាក យ�ទីី 

២៣. ស្ថាា នីយម្រើ�ប័ងឥនធនៈ តូ្ថុតាល់ ផារថិមី

២៤. ស្ថាា នីយម្រើ�ប័ងឥនធនៈ ភិធីីធី ផាូវជាត្ថុិម្រើលខ ៦ម្រើអ

២៥. ក្លារាា ស់ឡាន ម្រើ�ហិគ័រ ផាូវជាត្ថុិម្រើលខ ១

២៦. ផារទីំម្រើនើប័ឡាកគ់ុី ឬសសដីែកវ

២៧. ផារ អ�ីអនភិំមំ្រើពីញ

២៨. អគារ �ឺ�ប័ី� សូហូិ

២៩. ហាងក្លាម្រើហិើ �ាូបាល់ក្លាម្រើហិើ ស�ធារស់

៣០. វទិីាល័យសនធរ��ខ 

៣១. ស្ថាលាប័ឋ�សិកា �ពី�នម្រើរាត្ថុិ�

៣២. ផារទីំម្រើនើប័ឡាកគ់ុី ចាំកអ់ដែ�ងម្រើ�ក្លា�

៣៣. ស្ថាខាបាត្ថុ�់ំប័ង 

៣៤. ស្ថាខាម្រើសៀ�រាប័១ 

៣៥. ស្ថាខាកំពីងច់ាំ�

៣៦. ស្ថាខា�ពី�សីហិន�

៣៧. ស្ថាខាតាម្រើ�ម

៣៨. ស្ថាខាម្លៃ�ពីដែវង

៣៩. ស្ថាខាស្ថាើ យម្រើរៀង

៤០. ស្ថាខា�កម្រើច្ច� 

៤១.. ស្ថាខារត្ថុនគីុរ ី

៤២. ស្ថាខាកំពីងស់័ឺ

៤៣. ស្ថាខាតាដែកវ 

៤៤. ស្ថាខា�ពី�វហិារ

៤៥. ស្ថាខាកំពីងឆំ់្នាំងំ 

៤៦. ស្ថាខាកំពីងធ់ំ

៤៧. ស្ថាខាម្រើបាា យដែប័ាត្ថុ

៤៨. ស្ថាខាត្ថុីងូឃ្មុំម� ំ 

៤៩. ស្ថាខាម្រើពាធស៍្ថាត្ថុ ់

៥០. ស្ថាខាសេឹងដែ�ត្ថុង

៥១. ស្ថាខាប័នាេ យ�នជយ័

៥២. ស្ថាខាកំពីត្ថុ 

៥៣. ស្ថាខាម្រើសៀ�រាប័២

៥៤. ស្ថាខា�ណឌ លគុីរ ី

៥៥. ឱ្យសថិ�ា នយូដែឃ្មុំរ ផារចាំស់ម្រើសៀ�រាប័

៥៦. យូដែឃ្មុំរ ស�ីវតាា  ម្រើសៀ�រាប័

៥៧. ឱ្យសថិ�ា ន ហិ�ងហិួត្ថុ

ស្គាខាទៅពាធ៍ស្គាត៌់

កាល�ីម្រើលខ ០៥៣២ ផាូវជាតិ្ថុម្រើលខ៥ ភិូ�សិ្ថាា នីយ ៍សងាក ត្ថុស់្ថាើ យអាត្ថុ ់�កុង
ម្រើពាធស៍្ថាត្ថុ ់ម្រើខត្ថុិម្រើពាធស៍្ថាត្ថុ់

ស្គាខាស័័ឹង្គតែត្រូត៌ង្គ

កាល�ីម្រើលខ ៤៥ ផាូវម្រើលខ៦ ៣ ភិូ�ដិែ�ពីក សងាក ត្ថុស់េឹងដែ�ត្ថុង �កុងសេឹងដែ�ត្ថុង ម្រើខត្ថុិ 
សេឹងដែ�ត្ថុង

ស្គាខាបនាា�យមានជ័យ

កាល�ី ម្រើអ១១១ ១១៨៨ ផាូវជាតិ្ថុម្រើលខ ៦អា ភិូ� ិ១ សងាក ត្ថុ�់ពី�ពីនាា  �កុង 
សិរមី្រើស្ថាភិណ័ ម្រើខត្ថុិប័នាេ យ�នជយ័

ស្គាខាក្ខុំពត៌

កាល�ីម្រើលខ ម្រើអ១ ០៦៨៧  ផាូវសួនច្ចារ�កុង ភិូ�១ិឧសភា សងាក ត្ថុក់ំពីង់
កណិ្តាល �កុង កំពីត្ថុ ម្រើខត្ថុិកំពីត្ថុ

ស្គាខាទៅស័ៀម្ព័រ៉ាប២

កាល�ីម្រើលខ ១៥២៦ �ហាវថិិីស�ីវតាា  ភិូ�វិហិាច្ចិន សងាក ត្ថុស់្ថាើ យ�ងគំ �កុង 
ម្រើសៀ�រាប័

ស្គាខាស័័ឹង្គមានជ័យ

កាល�ីម្រើលខ ២៩៥០  នឹង ២៩៥១ ផេ�ម្រើលខ៣២ម្រើអ និង៣៣ម្រើអ �ហាវថិិី�ពី���នី
ម្រើរ ាត្ថុ  ភិូ��ិំណ្តាកធ់ំ១ សងាក ត្ថុស់េឹង�នជយ័ ខណឌ �នជយ័ �កុងភិំមំ្រើពីញ  

ស្គាខាម្ព័ណ៍ឌលគ�រី

កាល�ីម្រើលខ ៦១៨ ភិូ�កិណិ្តាល សងាក ត្ថុស័់្ថាន�នជយ័ ម្រើខត្ថុិ�ណឌ លគុិរ ី



៣៧ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ផលិតិផល និងកមមវិិធីពីិបេស៍ស៍

គុណនី�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើសនសរំប័ស់ម្រើយើងរ�ួ�ន៖ គុណនីសនស�ំពីីនស៍ គុណនីម្រើប័ើក�បាកម់្រើប័ៀវត្ថុស គុណនីច្ចរនិ និងគុណនីម្រើសវាធនាគារអាទីិភាពី។ 

គុណនី�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុរ់ប័ស់ម្រើយើង �នអ�តាក្លារ�បាក�់ប័កួត្ថុ�ប័ដែជងខ័ស់ម្រើ�តា�រយៈម្រើពីលម្លៃនក្លារសនសរំ�ួជា�យួនឹងជម្រើ��ើសទីទីួលបាន
អ�តាក្លារ�បាក�់នពីីរ�ប័ម្រើភិទី គឺុ�ប័ចាំដំែខ ឬម្រើ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី។

ប័ណ័ណ ធនាគារ �ពីីនស៍ រប័ស់ម្រើយើង�ន ប័ណ័ណ ឥណទាន និងឥណពីនធ �ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថា  និងប័ណ័ណ ម្រើអធីអឹ�ដែ�ល�ននិ�ិមត្ថុសញ្ហាញ  CSS ភាជ ប័ជ់ា�យួ។

ម្រើយើងផិល់ជូនឥណទានជាម្រើ�ច្ចើន�ប័ម្រើភិទីស��ប័ត់្ថុ��ូវក្លារអតិ្ថុថិិជនម្រើផសងៗគំា�ូច្ចជា៖ ឥណទានម្រើគុហិ�ា ន ឥណទាន�េ ល់ខាួន ឥណទាននិសសតិ្ថុ 
ឥណទានស��ប័អ់តិ្ថុថិិជន�កុ�ហុិ�នជាម្លៃ�គូុអភិវិឌីឍលំម្រើ��ា ន ម្រើសវាម្រើប័ើក�បាកម់្រើប័ៀវត្ថុស��នក្លាលកំណត្ថុ ់ ឥណទានស��ប័ប់័�គុគលិក�កុ�ហុិ�នដែ�លច្ច��
អន�សារណៈជា�យួធនាគារ�ពីីនស៍ និងឥណទានវបិារបូ័នស៍��ប័អ់តិ្ថុថិិជនម្រើសវាម្រើប័ើក�បាកម់្រើប័ៀវត្ថុស។

ម្រើ��ពីីផលិត្ថុផលដែ�លបានម្រើរៀប័រាប័ខ់ាងម្រើលើ ម្រើយើងកផ៏ិល់ជូននូវម្រើសវាក�មជាម្រើ�ច្ចើន�ប័ម្រើភិទី �ូច្ចជាក្លារម្រើផេរ�បាកក់ំ�ង�ប័ម្រើទីសតា�រយៈ  ( សភា�ត្ថុទ់ាត្ថុ ់
( NCS ) ម្រើសវាទូីទាត្ថុរ់ហ័ិស �ប័ពីន័ធរដីែធលម្រើផ និងបាគុង )  ក្លារម្រើផេរ�បាកម់្រើ�ម្រើ���ប័ម្រើទីស។

ផលិត៌ផល និង្គទៅស័វាក្ខុម្ព័មស័ត្រូមាប់រូបវិនិបុគគល



៣៨ផលិត្ថុផល និងក�មវធិីពីិម្រើសស

ក្ខុម្ព័មវិិធ�ពិទៅស័ស័ស័ត្រូមាប់រូបវិ័និបុគគល និង្គអ្នត៌ិថិិជនស្គាជ�វិក្ខុម្ព័ម

ដែណនាអំត្ថុិថិិជនម្រើប័ើកគុណនី�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុថ់ិមី
យាា ងតិ្ថុច្ច ១២ ដែខនឹងទីទីួលបានរងាើ នម់្រើលើកទឹីកចិ្ចត្ថុិ ០,១% 

ម្លៃនច្ចំនួន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុ ់ ដែ�ល�នត្ថុម្លៃ�ារហូិត្ថុ

�ល់ ១០.០០០ ��លាា រអាម្រើ�រកិកំ�ងអតិ្ថុថិិជន�ំក។់

ដែណនាកំ្លានដ់ែត្ថុម្រើ�ច្ចើន ទីទីួលបាន�បាករ់ងាើ នក់្លានដ់ែត្ថុម្រើ�ច្ចើន!

អតិ្ថុថិិជន�ត្ថុូវដែត្ថុម្រើគារពីតា�លកុខណឌ ម្លៃនក�មវធិី ��នម្រើពីល

ដែ�លម្រើធើើក្លារដែណនា ំ ម្រើនា�ម្រើលាកអំកនឹងទីទីួល�បាករ់ងាើ ន ់ ឬ 

អ�តាក្លារ�បាកព់ីិម្រើសសម្រើ�តា��ប័ម្រើភិទីគុណនី ដែ�ល

ម្រើលាកអំកបានដែណនាអំតិ្ថុថិិជនថិមីម្រើប័ើក។

ម្រើប័ើកគុណនីច្ចរនិ ឬសនសណំ្តា�យួ ម្រើ�ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 

ម្រើលាកអំកនឹងទីទីួលបានរងាើ នភ់ាា �ៗ ដែ�ល�ន�ូច្ចជា ៖ 

សំប័��ត្ថុក�ន ឆ្ល�័ត្ថុ អាវម្រើភិាៀង និងរងាើ នម់្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុជាម្រើ�ច្ចើន។

ស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនស្ថាជីវក�មម្រើយើងផិល់ជូននូវផលិត្ថុផល�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖ គុណនី�ូលប័ីទានប័�័ត្ថុអាជីវក�ម គុណនីអាជីវក�មផាឹស គុណនី�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ
�នក្លាលកំណត្ថុ ់ឥណទានស��ប័ស់ហិ�គាសខំាត្ថុតូ្ថុច្ច និង�ធយ� ឥណទានរយៈម្រើពីលយូរ ឥណទានស��ប័ស់្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ឥណទានធានាម្រើ�យ
�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ ឥណទានវបិារបូ័ ៍ឥណទានស��ប័ក់ិច្ចចធានា និងម្រើសវាប័ម្រើញ្ញចញ�ូលនិធិម្រើ�តា�ក្លារ�ពី�ម្រើ�ពីៀង ( Funds Released Agreement ) ។ 

ផលិត៌ផល និង្គទៅស័វាក្ខុម្ព័មស័ត្រូមាប់អ្នត៌ិថិិជនស្គាជ�វិក្ខុម្ព័ម



៣៩ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឱ្យក្លាសកំ�ងក្លារចាំប័ម់្រើផិើ� និងពី�ងីកអាជីវក�មសហិ�គាស

ធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ� តា�រយៈក្លារម្រើសំើឥណទានសហិ�គាស

ធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ� ពីីធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ជា�យួអ�តា

ក្លារ�បាក�់ត្ថុឹ�ដែត្ថុ ៧%កំ�ង�យួឆំ្នាំ ំ និងរយៈម្រើពីលរហូិត្ថុ �ល់

៧ឆំ្នាំ។ំ ម្រើយើងនឹងម្រើ�ទីីម្រើន�ជានិច្ចចម្រើ�ើ�ីជីួយ�ល់ត្ថុ��ូវក្លារ

ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់អំក

ម្រើផេរ�បាកម់្រើ��គុប័ធ់នាគារទូីទាងំ�ប័ម្រើទីស ក្លានដ់ែត្ថុងាយ

�សួល ម្រើ�យ�និគិុត្ថុម្លៃថិាម្រើសវា ជា�យួ PRINCE Mobile!
អស់កងើល់ កំ�ងក្លារដែសើងរកកដែនាង�ក ់ និង�ក�បាក ់ ពីី

គុណនីបាគុង!

ម្រើលាកអំកដែ�ល�នគុណនីបាគុង អាច្ចម្រើធើើក្លារ�ក ់ និង

�ក�បាកប់ានយាា ងងាយ�សួល ម្រើ�យ�និគិុត្ថុម្លៃថិាម្រើសវា 

ម្រើ�តា�ស្ថាខាទាងំ៣១ រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 

ទូីទាងំ�ប័ម្រើទីស។

ម្រើលាកអំកអាច្ចម្រើធើើក្លារម្រើផេរ�បាក ់ ពីីគុណនីធនាគារ �ពីីនស៍ 

ម្រើ�ក្លានគ់ុណនីធនាគារកំ�ង�សុក ដែ�លជាស�ជិកម្លៃន

�ប័ពីន័ធទូីទាត្ថុរ់ហ័ិស ម្រើ�យ�និគិុត្ថុម្លៃថិាម្រើសវា និងទីទីួល�បាក់

បានភាា �ៗ។

គុណនីច្ចរនិរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ អន�ញ្ហាញ តិ្ថុឱ្យយម្រើលាកអំក 

ម្រើធើើក្លារ�គុប័�់គុង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារបានយាា ងងាយ�សួល �ពី�ទាងំ

រកីរាយជា�ួយនឹងក្លារផិល់ជូនម្រើសៀវម្រើ��ូលប័ីទានប័័�ត្ថុ

ម្រើ�យឥត្ថុគិុត្ថុម្លៃថិា។ 

�និគិុត្ថុម្លៃថិាម្រើសវា�ប័ចាំឆំំ្នាំ ំដែថិ�ទាងំបានរងាើ នភ់ាា �ៗម្រើទីៀត្ថុ!

�គានដ់ែត្ថុម្រើសំើប័ណ័ណ ឥណទាន ឬឥណពីនធ�ា សេ័រក្លាត្ថុរប័ស់

ធនាគារ �ពីីនស៍ ម្រើលាកអំកនឹងទីទីួលបានក្លារផិល់ជូនម្រើន�

ភាា �ៗ! ដែលងបារ�ភជា�យួក្លារទូីទាត្ថុក់ំ�ង / ម្រើ���ប័ម្រើទីស និង

តា�រយៈអនឡាញ!



៤០ផលិត្ថុផល និងក�មវធិីពីិម្រើសស

រកីរាយនឹងក្លារប័ញ្ញច� �ត្ថុម្លៃ�ារហូិត្ថុ�ល់ ៥០% ម្រើ�ម្រើរាង ភាពី

យនិ Major Cineplex �គុប័ស់្ថាខា ម្រើ�យ�គានដ់ែត្ថុ

ប័ងាា ញប័ណ័ណ ធនាគារអាទីិភាពី / ម្រើអធីអឹ� ឬទូីទាត្ថុ់

តា�រយៈប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុ / វសី្ថា រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ 

�.ក ម្រើនា�ម្រើលាក អំកនឹងទីទីួលបានក្លារប័ញ្ញច� �ត្ថុំម្លៃលពិីម្រើសស

ម្រើន�ម្រើលើសំប័��ត្ថុក�ន�ប័ម្រើភិទី 2D / 3D / VIP ភាា �ៗ! 

�ប័សិនម្រើប័ើម្រើលាកអំក�និទាន�់នប័ណ័ណ ធនាគារ �ពីីនស៍ 

�.ក ម្រើ�ម្រើ�ើយ អាច្ចម្រើសំើស�ំបានម្រើ��គុប័ស់្ថាខាធនាគារ 

�ពីីនស៍ �.ក ឬតា�រយៈ PRINCE Mobile ។

ម្រើ���ស្ថាយប័ញ្ហាា ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� រប័ស់ម្រើលាកអំក បាន�គុប័់

ក្លាលៈម្រើទីសៈ! 

ម្រើ�យម្រើសំើឥណទាន�េ ល់ខាួន ឥណទានម្រើគុហិ�ា ន និង

ឥណទានអាជីវក�មរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើលាកអំក

នឹងទីទួីលបានអ�តាក្លារ�បាកព់ីិម្រើសស និងរយៈម្រើពីល

ឥណទានដែវង!

ម្រើផេរភាា � ចូ្ចលភាា � ជា�យួម្រើសវាម្រើផេរ�ូលនិធិភាា �ៗម្រើលើ
PRINCE Mobile!

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានចូ្ចលជាស�ជិកម្លៃន�ប័ពីន័ធម្រើផេរ

�ូលនិធិភាា �ៗ ( RFT ) រប័ស់ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា ដែ�ល

អន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយអតិ្ថុថិិជនម្រើធើើក្លារម្រើផេរ�បាក់ពីីគុណនី�ពីីនស៍

ម្រើ�ក្លាន ់ឬទីទួីល�បាកពី់ី �គុប័ស់្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដែ�លជាស

�ជិកម្លៃន�ប័ពីន័ធម្រើន�។ ជាពីិម្រើសស ស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនធនាគារ 

�ពីីនស៍ �.ក នឹងទីទីួលបានក្លារម្រើផេរ�បាក់ / ទីទីួល�បាក ់ 

តា�រយៈ PRINCE Mobile ម្រើ�យ�និគិុត្ថុម្លៃថិា និង

ម្រើ�ប័ើ�បាស់�ូលនិធិបាន ភាា �ៗ!

�ិនច្ចង់ច្ចំណ្តាយម្រើ�ច្ចើនម្រើលើ ម្រើសវាម្រើផេរ�បាក់ម្រើ�ម្រើ���ប័ម្រើទីស

ដែ�នម្រើទី?

ជា�ួយនឹងម្រើសវាម្រើផេរ�បាក់ម្រើ�ម្រើ���ប័ម្រើទីសរប័ស់ធនាគារ 

�ពីីនស៍ �.ក ម្រើលាកអំកនឹងទីទីួលបានក្លារ�និគិុត្ថុកម្លៃ��

ម្រើសវាម្រើលើក្លារទីទីួល�បាកពី់ីម្រើ���ប័ម្រើទីស និងកម្លៃ��ម្រើសវា

ពីិម្រើសស�ត្ថុឹ�ដែត្ថុ ០.១២% ម្រើលើក្លារម្រើផេរ�បាកម់្រើ�ម្រើ���ប័ម្រើទីស

ដែ�ល�នច្ចំនួនចាំប័ពី់ី ៥០.០០០ �ល់ ២០០.០០០��លាា រ

អាម្រើ�រកិ

ម្រើប័ើកគុណនីទីទីួលបាន ២��លាា រស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនថិមី!

ងាយ�សួល និង�និច្ចំណ្តាយម្រើពីលយូរកំ�ងក្លារម្រើប័ើកគុណនី 

ម្រើ�យ�គានដ់ែត្ថុទាញយក PRINCE Mobile តា�រយៈ 

Play Store/App Store ឬម្រើ�ក្លានស់្ថាខាណ្តា�យួ

ដែ�លម្រើ�ជិត្ថុម្រើលាកអំកប័ំផ�ត្ថុ។ 

អស់បារ�ភម្រើលើក្លារទូីទាត្ថុអ់នឡាញ ដែថិ�ទាងំបាន�បាក់

�ត្ថុ�ប័ឥ់ត្ថុដែ�នកំណត្ថុម់្រើទីៀត្ថុផង!

ទីទីួលបាន�បាក�់ត្ថុ�ប័ ់ ១��លាា រ ម្រើលើរាល់ក្លារច្ចំណ្តាយ

យាា ងតិ្ថុច្ច ១០��លាា រម្រើ�ើងម្រើ�កំ�ង�យួ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ម្រើ�យ

ទូីទាត្ថុត់ា�រយៈប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ 

�.ក! 

ម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារក្លានដ់ែត្ថុម្រើ�ច្ចើន ទីទីួលបាន�បាក�់ត្ថុ�ប័ក់្លានដ់ែត្ថុ

ម្រើ�ច្ចើន!



៤១ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ធនធានមនុស៍្ស

ម្រើ�ើ�ីសីម្រើ��ច្ចបាននូវម្រើគាលម្រើ�ក្លាា យជាធនាគារឌីីជីថិលលអបំ័ផ�ត្ថុម្រើ�កំ�ង
�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ម្រើយើងបានកំពី�ងពី�ងឹងសងាើ កក់្លារងារ (HR process) 

រប័ស់ម្រើយើង�សប័ម្រើ�នឹងក្លារវវិត្ថុិម្លៃនប័ម្រើច្ចចកវទិីា។ ម្រើទា�បី័ជាកំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២០ 
ជំងឺកូវ�ី-១៩ បានជ�ឥទីធិពីលយាា ងធៃនធ់ៃរ ប័ា�ដែនីអំ��ងម្រើពីលម្លៃនជំងឺ
រាត្ថុត្ថុាត្ថុម្រើន�វាបានប័ម្រើ�ងៀនម្រើយើងនូវវធិីស្ថាស្រ្តសីជាម្រើ�ច្ចើន ។ ជាជាងក្លារម្រើធើើ
ពីិពីរ័ណ៍ក្លារងារម្រើ�តា�ស្ថាកលវទិីាល័យនានា ម្រើយើងបានម្រើធើើសិកុ្លា
ស្ថាលាតា��ប័ពីន័ធឌីីជីថិលជា�យួស្ថាកលវទិីាល័យជាម្រើ�ច្ចើន ម្រើ�ើ�ី ី
ម្រើ�ជើសម្រើរ ើសម្រើប័កុជនសកិ្លាន�ពីលយាា ងម្រើ�ច្ចើន ស��ប័ម់្រើប័កុជនជួរ��ខ និង
ប័�គុគលិកគា�ំទីរប័ស់ម្រើយើង។ ម្រើយើងបានផសពីើផាយ ក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសប័�គុគលិក
តា��ប័ពីន័ធម្រើអ�ិច្ច�តូ្ថុនិច្ចរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �ល់
ស្ថាធារណជន ដែ�ល ម្រើន�ជាក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសប័�គុគលិកតា��ប័ពីន័ធ 
អនឡាញ ដែ�លម្រើ�ប័ើម្រើគុហិទីំពីរ័ប័ម្រើច្ចចកវទិីាស��ប័�់ំម្រើណើ រក្លារទាងំ
�សុងរ�ួ�ន៖ ក្លារទាក ់ទាញច្ចំណ្តាប័អ់ារ�មណ៍ពីីម្រើប័កុជន ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ា 
ក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើស និងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំឱ្យយប័�គុគលិកចូ្ចលប័ម្រើ��ើកំ�ងធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក ។ តា�រយៈក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសតា��ប័ពីន័ធម្រើអ�ិច្ច�ត្ថុូនិច្ចម្រើន� ម្រើប័កុជន
អាច្ចម្រើធើើក្លារ�កព់ាកយបានយាា ងងាយ�សួល ម្រើ�យ�គានដ់ែត្ថុច្ច�ច្ច
ដែត្ថុ�យួ�ង (One Click) ម្រើ�ើ�ី�ីកព់ាកយ ម្រើហិើយពាកយម្រើសំើស�ំម្រើនា�នឹង
ភាជ ប័ម់្រើប័កុជន�ំកម់្រើនា�ម្រើ�នឹងម្រើប័កុជន�ម៏្លៃទីម្រើទីៀត្ថុដែ�លម្រើយើង�ន ដែ�ល
ម្រើធើើឱ្យយក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសរប័ស់ម្រើយើងបានម្រើលឿនជាង��ន ។

• ម្រើ�កំ�ងធនាគារ �ពីីនស៍ ក្លារអភិវិឌីឍនស៍�ត្ថុាភាពីប័�គុគលិកគឺុយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ�យួកំ�ងច្ចំម្រើណ្តា�យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិអាទិីភាពីសំខាន់ៗ រប័ស់ម្រើយើង។ ម្រើ�ើ�ីគីា�ំទី
�ល់ក្លាររកីលូត្ថុលាស់យាា ងឆ្នាំប័រ់ហ័ិស និងក្លារពី�ងីកខាួនរប័ស់ធនាគារ�ពីីនស៍ ម្រើយើងប័និក្លារវនិិម្រើយាគុយាា ងម្រើ�ច្ចើនកំ�ងក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល និងអភិវិឌីឍ
ស�ត្ថុាភាពីប័�គុគលិករប័ស់ម្រើយើងទាងំប័�គុគលិកថិមី និងប័�គុគលិកចាំស់។ ម្រើន�គឺុម្រើ�ើ�ីធីានាថាពីួកម្រើគុ�នច្ចំម្រើណ��ឹង ជំនាញ និងឥរយិាប័ថិ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវកំ�ងក្លារ
ប័ំម្រើពីញក្លារងាររប័ស់ពីួកម្រើគុ�ប័កប័ម្រើ�យភាពីម្រើជាគុជយ័ និងម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញម្រើប័សកក�ម និងម្រើគាលម្រើ�រប័ស់ធនាគារស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើង។

• ម្រើទា�បី័សាិត្ថុម្រើ�ក្លា�ស្ថាា នភាពីជំងឺកូវ�ី-១៩ ដែ�លប័ងកជាប័ញ្ហាា �ប័ឈ��យួច្ចំនួនកំ�ងក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាលម្រើ�យ�េ ល់កម៏្រើ�យ ម្រើយើង�ន�ប័ពីន័ធ
�គុប័�់គុងក្លារប័ណី� �ប័ណី្តាលម្លៃផេកំ�ង ( LMS ) និងឧប័ករណ៍ប័ម្រើច្ចចកវទិីាទីំម្រើនើប័។ �ូច្ចម្រើន�ម្រើយើងម្រើ�ដែត្ថុអាច្ចប័នីអភិវិឌីឍស�ត្ថុាភាពីប័�គុគលិករប័ស់ម្រើយើង 
ម្រើ�យផិល់ក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល�ល់ពីួកម្រើគុតា��ប័ពីន័ធអនឡាញ។ ជាលទីធផលម្រើយើងបានម្រើរៀប័ច្ចំវគុគប័ណិ� �ប័ណិ្តាលបានជាង ៦.៥០០ ម្រើ�ា ង ស��ប័់
ប័�គុគលិកថិមីៗ និងប័�គុគលិកចាំស់រប័ស់ម្រើយើងច្ចំនួន ១២០០នាក។់ វគុគប័ណី� �ប័ណី្តាលម្រើន�រ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំជំនាញប័ម្រើច្ចចកម្រើទីស (Hard Skills) និង
ជំនាញទូីម្រើ� (Soft Skills) ។ ម្រើ��ពីីក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាលម្លៃផេកំ�ង ម្រើយើងកប៏ានចាំត្ថុត់ាងំប័�គុគលិករប័ស់ម្រើយើងតា�អគុគនាយក�ា ននី�យួៗ ឱ្យយចូ្ចលរ�ួវគុគ
ប័ណិ� �ប័ណិ្តាលខាងម្រើ��ធនាគារ ទាងំម្រើ�កំ�ង�សុក និង ម្រើ���ប័ម្រើទីសផងដែ�រ។

• ប័ដែនា�ពីីម្រើលើម្រើន� ម្រើយើងកំពី�ងម្រើធើើក្លារម្រើរៀប័ច្ចំក�មវធិីអភិវិឌីឍភាពីជាអំក�ឹកនា ំ(Prince LEAP_ Leadership Excellence and Performance) 
ដែ�លម្រើ�ិត្ថុម្រើលើនិម្រើយាជិត្ថុទាងំអស់ម្រើ�កំ�ងធនាគារទាងំ�ូល ម្រើ�ើ�ីជីួយពីួកម្រើគុឱ្យយក្លាា យជាអំក�ឹកនាមំ្រើឆ្លំើ��ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពី និងម្រើរៀប័ច្ចំឱ្យយពីួកម្រើគុ
ម្រើ�ត្ថុៀ�ខាួនជាម្រើ�សច្ចស��ប័�់�ខត្ថុំដែណង ឬម្រើគាលម្រើ�អាជីពីប័នាេ ប័ ់។ ក�មវធិីម្រើន�នឹងចាំប័ម់្រើផិើ�ម្រើ�ពាកក់ណិ្តាលឆំ្នាំ២ំ០២១។

តែផនការធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី និង្គ ការទៅត្រូជើស័ទៅរីស័បុគគលិក្ខុ

ការបណ៍ះ��ប�ា�ល និង្គការអ្នភីិវិឌិ�ឍីន៍ធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី



៤២ធនធាន�ន�សស

• អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនរ៍ប័ស់ប័�គុគលិក

• វធិានក្លារណ៍ក្លារពារប័�គុគលិកពីី ជំងឺកូវ�ី-១៩

• សើ័យ�ប័វត្ថុិិក�ម�ំម្រើណើ រក្លារធនធាន�ន�សស និងឌីីជីថិល

• កំ�ងនា�ជា�កុ�ហុិ�នដែ�លលអប័ំផ�ត្ថុ�យួ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �ត្ថុូវបានម្រើគុទីទីួលស្ថាគ ល់ថា ជាស្ថាា ប័ន័ឈាន��ខ�យួដែ�លផិល់កញ្ញចប័់
�បាកឈ់ំួល�ទ៏ាកទ់ាញ និងស�រ�យ�ល់ប័�គុគលិករប័ស់ម្រើយើង។

• ម្រើ�ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបានដែកល�អលកុណៈពិីម្រើសសម្លៃន�បាកក់�ចរីប័ស់ប័�គុគលិក ម្រើ�យផិល់អ�តាក្លារ�បាកទ់ាប័�ល់ប័�គុគលិករប័ស់ម្រើយើងម្រើ�ើ�ី ី
ទីិញផេ�កំ�ងកិី�សម្លៃ� ទីិញយានជំនិ��េ ល់ខាួន និងផិល់ឥណទានម្រើលើត្ថុ��ូវក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់�េ ល់ខាួនម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុផងដែ�រ។ ម្រើយើងកប៏ានម្រើធើើ
វមិ្រើស្ថាធនក�ម ម្រើ�យស��ួលក្លារគុណនាដែ�ល�នភាពីស្ថា�ញ្ញញ ម្រើ�ម្រើលើរងាើ នដ់ែ�ល�នភាពីទាកទ់ាញ និងជំរ�ញម្រើលើកទឹីកចិ្ចត្ថុិ�ល់ប័�គុគលិក
ដែផំកលករ់ប័ស់ម្រើយើង ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើនគុ�ណភាពី និងលទីធផលក្លារងាររប័ស់ពីួកម្រើគុ ។

ចាំប័ត់ាងំពីីដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបាន�ប័ក្លានខ់ាជ ប័នូ់វម្រើគាលក្លារណ៍ដែណនារំប័ស់�កសួង
ស�ខាភិបិាល ម្រើ�ើ�ីកី្លារពារជំងឺកូវ�ី-១៩ ប័�គុគលិក និងអតិ្ថុថិិជនទាងំអស់ដែ�លចូ្ចល�កកំ�ង
ប័រមិ្រើវណធនាគារ�ត្ថុូវបានដែណនាឱំ្យយអន�វត្ថុិ�ូច្ចជា ក្លារដែសកនកំម្រើ�ជាកំហិិត្ថុ ក្លារពាក�់ា ស់ លាង
ស�អ ត្ថុម្លៃ� រកាគុ�ា ត្ថុ និងក្លារម្រើធើើអនា�យ័កដែនាងម្រើធើើក្លារជា�ប័ចាំ។ំ ធនាគារ កប៏ាន�កម់្រើច្ចញនូវ
ម្រើគាលក្លារណ៍ដែណនាបំ័�ម្រើរសក�មម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុស��ប័ន់ិម្រើយាជិត្ថុឱ្យយអន�វត្ថុិតា�។ ជាឧទាហិរណ៍
ធនាគារបានប័ម្រើងកើត្ថុយនិក្លាររាយក្លារណ៍ស��ប័ន់ិម្រើយាជិត្ថុទាងំអស់កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ា
ស�ខភាពី�ប័ចាំមំ្លៃថិៃរប័ស់ពីួកម្រើគុតា�រយៈ�ប័ពីន័ធឌីីជីថិល ម្រើ�ើ�ីឱី្យយអំក�គុប័�់គុង និងអគុគនាយក
�ា នម្រើសវាក�មធនធាន�ន�សសបាន�ឹងថា អំកណ្តាដែ�ល�និ�សួលខាួន ពីិនិត្ថុយម្រើរាគុសញ្ហាញ រប័ស់
ពីួកម្រើគុ និងផិល់�ំប័ូនាម ន�ល់ពីួកម្រើគុស��ប័ក់្លារពិីនិត្ថុយស�ខភាពី ឬ ម្រើ�ម្រើធើើម្រើត្ថុសិកូវ�ី-១៩ ។

• ច្ចកុ�វស័ិយធនាគាររប័ស់ម្រើយើងគឺុម្រើ�ើ�ីដីែ�ប័ក្លាា យម្រើ�ជា  “ ស្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ជម្រើ��ើសទីី�យួម្រើ�ក�័�ជា ”  និងម្រើប័ិជាា ថានឹងសម្រើ��ច្ចឱ្យយបានម្រើលើសពីី
ត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើង ។ ជា�យួគំាម្រើន� ធនាគារបានកំណត្ថុស់ិង�់រគុ�ណភាពីខ័ស់ម្លៃនក្លារងារ  “ ម្រើសវាក�មថំាកល់អប័ំផ�ត្ថុ ”  ម្រើហិើយ
រពំីឹងថានឹង�នភាពីម្រើលឿនរហ័ិសកំ�ងក្លារផិល់ម្រើសវាក�ម�ប័កប័ម្រើ�យវជិាជ ជីវៈពីីប័�គុគលិករប័ស់ម្រើយើងផងដែ�រ។ ម្រើ�ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក បានពិីនិត្ថុយ និងម្រើធើើប័ច្ចច�ប័ីនំភាពីម្រើលើក�មវធិីក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាលម្រើ�ើ�ីអីភិវិឌីឍនិម្រើយាជិត្ថុទាងំអស់ម្រើ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ ឱ្យយ�នស�ត្ថុាភាពីក្លាន ់ដែត្ថុ
លអ�ប័ម្រើសើរម្រើ�ើងកំ�ងក្លារផិល់ម្រើសវាក�មដែ�លនឹងអាច្ចទីទីួលបានអ�តាម្លៃនក្លារម្រើពីញច្ចិត្ថុិពីីអតិ្ថុថិិជនម្រើលើសពីី ៨០% ។

• ម្រើ�កំ�ងធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក និម្រើយាជិត្ថុទាងំអស់អាច្ចចូ្ចលម្រើ�ើល និងម្រើរៀនម្រើ�យខាួនឯងបាន�គុប័ម់្រើពីលម្រើវលា �គុប័ទី់ីកដែនាង តា�រយៈ 
Web-Browser ក�ូ៏ច្ចជាក�មវធិីទូីរស័ពីេ HR Pocket  រប័ស់ម្រើយើងផងដែ�រ។ ចាំប័ត់ាងំពីីក្លាររកីរាល�លជំងឺកូវ�ី-១៩  ម្រើ�ម្រើ�ើ�ឆំ្នាំ២ំ០២០�ក 
ម្រើយើង�នក្លារ�គុប័�់គុងបានលអកំ�ងក្លារ�ា ស់ប័ិូរពីីក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាលម្រើ�យ�េ ល់ ម្រើ�ជាក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល និងម្រើរៀនតា�អនឡាញទាងំ�សុង
ស��ប័ន់ិម្រើយាជិត្ថុរប័ស់ម្រើយើង។

• ម្រើ�ក្លា�ក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសប័�គុគលិកទាងំម្រើប័កុជនពីីខាងម្រើ�� និងម្រើប័កុជនម្លៃផេកំ�ងអាច្ចម្រើ�ើលម្រើឃ្មុំើញឱ្យក្លាសក្លារងារថិមី និងអាច្ច�កព់ាកយតា�រយៈ�ប័ពីន័ធ
រប័ស់ម្រើយើងបានម្រើ�យងាយ�សួល។ ម្រើយើងកអ៏ាច្ច�គុប័�់គុង�ំម្រើណើ រក្លារតាងំពីីក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសប័�គុគលិករហូិត្ថុ�ល់ក្លារម្រើរៀប័ច្ចំឱ្យយចូ្ចលប័ម្រើ��ើក្លារងារ
រប័ស់ពីួកម្រើគុផងដែ�រ ។

• �ប័ពីន័ធ�គុប័�់គុងធនធាន�ន�សសកអ៏ន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយម្រើយើង�គុប័�់គុង�ប័វត្ថុិិរបូ័ប័�គុគលិករាប័ព់ានន់ាក ់ �គុប័�់គុង�បាកម់្រើប័ៀវត្ថុស ក្លារកំណត្ថុម់្រើគាលម្រើ� និង
វាយត្ថុម្លៃ�ាលទីធផលក្លារងារ �ំម្រើណើ រក្លារម្លៃនក្លារចាំកម្រើច្ចញរប័ស់និម្រើយាជិត្ថុជាម្រើ�ើ�។ និម្រើយាជិត្ថុរប័ស់ម្រើយើងអាច្ចម្រើ�ប័ើទី��ងម់្រើអ�ិច្ច�ត្ថុូនិច្ចជាម្រើ�ច្ចើន
ម្រើ�ើ�ីជីួយពីួកម្រើគុកំ�ង�ំម្រើណើ រក្លាររ�ាបាលពីី�យួម្លៃថិៃម្រើ��យួម្លៃថិៃ ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើនផលិត្ថុភាពី និង�ប័សិទីធភាពីក្លារងាររប័ស់ពីួកម្រើគុ ។

• ជាដែផំក�យួម្លៃន�ំម្រើណើ រក្លារអភិវិឌីឍនក៍ំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងធនធាន�ន�សសតា�ដែប័ប័ឌីីជីថិល ម្រើយើងកក៏ំពី�ងម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើឱ្យយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធនធាន
�ន�សស ក្លានដ់ែត្ថុស្ថា�ញ្ញញ  និងសើ័យ�ប័វត្ថុិិក�ម ម្រើ�យនា�ំកនូវលកុណៈពីិម្រើសសជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុ�ល់ក�មវធិី HR Pocket រប័ស់ម្រើយើង និងប័ម្រើងកើន UX 

/ UI ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើត្ថុប័ទីពិីម្រើស្ថាធនល៍អៗស��ប័ប់័�គុគលិកម្រើ�កំ�ងធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។

តែផនការធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី និង្គ ការទៅត្រូជើស័ទៅរីស័បុគគលិក្ខុ

ការទិូទាត៌់ត្រូបាក្ខុ់ស័ំណ៍ង្គ និង្គអ្នតុ៌ត្រូបទៅយ៉ាជន៍បុគគលិក្ខុ



៤៣ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ពានរង្វាា�ន់ធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី

 ធនាគារ�ពីីនស៍ �នម្រើ�ទីនភាពីកំ�ងក្លារប័ងាា ញនូវពានរងាើ នទ់ាងំបី័ដែ�លទីទីួលបានកំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០ �ន�ូច្ចជា៖

• ពានរងាើ នន់ិម្រើយាជកម្រើឆ្លំើ�ប័ំផ�ត្ថុជាសកល�ប័ចាំ២ំ០២០ ពីី�ហាសនំិបាត្ថុធនធាន�ន�សសពិីភិពីម្រើលាកម្រើ�ដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ដែ�លបានប័ងាា ញពីី
ម្រើករ ិម៍្រើឈាម �រប័ស់ធនាគារ�ពីីនស៍ទូីទាងំពិីភិពីម្រើលាក។

• ពានរងាើ នន់ិម្រើយាជកម្រើឆ្លំើ�ប័ំផ�ត្ថុកំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ពីី�ហាសនំិបាត្ថុធនធាន�ន�សសពីិភិពីម្រើលាកម្រើ�ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ដែ�ល
ប័ងាា ញថាធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក គឺុជាធនាគារដែ�ល�ននិម្រើយាជកម្រើឆ្លំើ�ប័ំផ�ត្ថុ�យួកំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា។

• ពានរងាើ ន ់HR ASIA ដែ�លជា�កុ�ហុិ�នលអប័ំផ�ត្ថុស��ប័ម់្រើធើើក្លារម្រើ�អាស�ី ឆំ្នាំ២ំ០២០ ពីី�ប័ពីន័ធផសពីើផាយធ�រកិច្ចចអនិរជាតិ្ថុម្រើ�ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ស��ប័ ់
“ �កុ�ហុិ�នដែ�ល�នក្លារងារលអប័ំផ�ត្ថុម្រើ�អាស�ី ” ។

ពានរង្វាា�ន់និទៅយ៉ាជក្ខុទៅឆ្លនើម្ព័បំផុត៌

ជាស័ក្ខុលត្រូបចាំំ២០២០

ពានរង្វាា�ន់និទៅយ៉ាជក្ខុទៅឆ្លនើម្ព័បំផុត៌ក្ខុន�ង្គ

ត្រូបទៅទិស័ក្ខុម្ព័័�ជាត្រូបចាំំឆាា�ំ២០២០ 

ពានរង្វាា�ន់ HR ASIA តែដ្ឋលជាត្រូក្ខុុម្ព័ហិ៊ុនលអ

បំផុត៌ស័ត្រូមាប់ទៅធីើការទៅ�អាស័ុ� ឆាា�ំ២០២០

ប័នាេ ប័ពី់ីបានប័ំដែប័ាងខាួនម្រើ�ជាធនាគារពាណិជជម្រើពីញម្រើលញម្រើ�កំ�ងដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ធនាគារបានប័ម្រើងកើនច្ចំនួននិម្រើយាជិត្ថុយាា ងម្រើ�ច្ចើន ។ កំ�ងរយៈម្រើពីល�៏
ខាីម្រើន� ធនាគារ�ពីីនស៍បានម្រើ�ិត្ថុម្រើលើយ�ទីធនាក្លារ  “ និម្រើយាជកជាជម្រើ��ើសទីី�យួ ”  ម្រើ�យប័ម្រើងកើត្ថុម្រើគាលក្លារណ៍លអៗ�ូច្ចជា ក្លារពី�ងឹងក្លារម្រើ�ជើសម្រើរ ើសប័�គុគលិកឱ្យយ
បានលអ  ក្លារវនិិម្រើយាគុកំ�ងក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល និងអភិវិឌីឍប័�គុគលិក ម្រើ�យប័ណី� �គុំនិត្ថុម្រើ�ិត្ថុម្រើលើលទីធផលក្លារងារ និងគុ�ណត្ថុម្លៃ�ាសំូលរប័ស់ធនាគារ �ពី�ទាងំ
ផិល់ឱ្យក្លាស�ល់និម្រើយាជិត្ថុកំ�ងក្លារចូ្ចលរ�ួផិល់�តិ្ថុម្រើយាប័ល់ និងគុំនិត្ថុថិមីៗ ។ ធនាគារ�ពីីនស៍ �នកិត្ថុិិយសណ្តាស់ដែ�លទីទីួលបានពានរងាើ នទ់ាងំម្រើន�។

ការត្រូគប់ត្រូគង្គលទិធផលការង្វារ

ម្រើ�ើ�ីគីា�ំទី�ល់ក្លារសម្រើ��ច្ចបាននូវយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិរប័ស់ធនាគារម្រើ�ឆំ្នាំ ំ២០២០ ម្រើគាលក្លារណ៍ដែណនាសំិីពីីក្លារ�គុប័�់គុង     លទីធផលក្លារងារ�ត្ថុូវបាន�កម់្រើច្ចញ
ម្រើ�ើ�ីដីែណនាបំ័�គុកលិករប័ស់ម្រើយើងឱ្យយកំណត្ថុម់្រើគាលម្រើ�ដែ�ល�ត្ថុូវសម្រើ��ច្ច ( KPI )  បានច្ចាស់លាស់ និងផិល់ពីត័្ថុ�៌ន�ត្ថុលប័នូ់វលទីធផលក្លារងារទូីទាងំ
ធនាគារជា�ប័ចាំ ំដែ�លអាច្ចផិល់លទីធភាពី�ល់ប័�គុគលិកទាងំអស់អាច្ចស��ច្ចលទីធផលក្លារងារបានកំ�ងអ�តាជា�ធយ� ៨០% ឬ ម្រើ�ច្ចើនជាងម្រើន� ។

ម្លៃដ្ឋគូអាជ�វិក្ខុម្ព័មធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី

�កុ�ក្លារងារម្រើសវាក�មធនធាន�ន�សសរប័ស់ម្រើយើង�ត្ថុូវបានម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើ�ីភីាជ ប័ម់្រើ�នឹង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�ម ដែ�លបានជួយ�ល់�ំម្រើណើ រក្លារក្លារងារធនធាន
�ន�សស និងស��ប័ស��ួលគុម្រើ��ងធនធាន�ន�សសនានា�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពីខ័ស់។ ជា�យួគំាម្រើន� �និ�តឹ្ថុ�ដែត្ថុនិម្រើយាជិត្ថុខាងកំ�ងរប័ស់ម្រើយើងម្រើទី ដែ�ល
ម្រើក្លាត្ថុសម្រើសើរ�ល់�កុ�ក្លារងារម្រើសវាក�មធនធាន�ន�សស ប័ា�ដែនិស្ថាា ប័ន័ខាងម្រើ��កទ៏ីទីួលស្ថាគ ល់ធនាគាររប័ស់ម្រើយើងផងដែ�រ ដែ�លជាលទីធផលម្រើ�ឆំ្នាំ២ំ០២០ 
ម្រើយើងបានទីទីួលពានរងាើ ន�់យួច្ចំនួន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�ៈ

ការត្រូគប់ត្រូគង្គលទិធផលការង្វារ និង្គភាពជាម្លៃដ្ឋគូអាជ�វិក្ខុម្ព័មធនធានម្ព័នុស័�ស៊ី



៤៤គុម្រើ��ងឌីីជីថិល 

គុបេព្រីមាងឌីីជីីថល 

កំ�ងអំ��ងម្រើពីលម្លៃនក្លាររកីរាល�លម្លៃនជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ វាគឺុជាម្រើពីលម្រើវលា�លំ៏បាក�យួស��ប័រ់ាល់អាជីវក�ម និង�ប័ជាជនម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ម្រើ�ើ�ី ី
ក្លាត្ថុប់័នាយនូវក្លារលំបាកម្លៃន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធនាគាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានប័ម្រើងកើន��ខងារ�ន�ប័ម្រើយាជនជ៍ាម្រើ�ច្ចើនម្រើលើក�មវធិី PRINCE 

Mobile រប័ស់ខាួនជូន�ល់ស្ថាធារណជន។ អតិ្ថុថិិជនរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ អាច្ចក្លាត្ថុប់័នាយក្លារម្រើធើើ�ំម្រើណើ រម្រើ�ក្លានទី់ីតាងំស្ថាខា ម្រើ�យ�គានដ់ែត្ថុចូ្ចល
ម្រើ�ក្លាន�់�ខងារ�យួច្ចំនួនដែ�ល�នម្រើ�កំ�ងក�មវធិី PRINCE Mobile �ូច្ចជា ក្លារម្រើផេរ�បាករ់វាងគុណនីធនាគារ �ពីីនស៍ និងគុណនី�និដែ�នជាធនាគារ 
�ពីីនស៍ ក្លារម្រើផេរ�បាកម់្រើ�ក្លានធ់នាគារកំ�ង�សុកតា�រយៈ ( �ប័ពីន័ធបាគុង, ម្រើសវាទូីទាត្ថុរ់ហ័ិស, �ប័ពីន័ធរដីែធលម្រើផ ) ក្លារម្រើសំើស�ំឥណទានតា�អនឡាញ ក្លារម្រើប័ើក
គុណនីថិមីអនឡាញ ក្លារម្រើសំើស�ំប័ណ័ណ រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �ូច្ចជា  ( �ា សេ័រក្លាត្ថុ / វសី្ថា )  ជាម្រើ�ើ� ក្លារតា��នស�ត្ថុ�លយគុណនី និង��ខងារម្រើផសងៗ
ជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុ។

ប័ដែនា�ពីីម្រើន� ម្រើយើងបានរ�ួប័ញ្ញចូ ល��ខងារក្លារម្រើផេរ�បាកជ់ា�ប័ចាំ ំដែ�លអន�ញ្ញញត្ថុិឱ្យយអតិ្ថុថិិជនអាច្ចកំណត្ថុម់្រើពីលម្រើវលាម្លៃនក្លារម្រើផេរ�បាកម់្រើ�ក្លានគ់ុណនីដែ�លពីួកម្រើគុ
ម្រើពីញច្ចិត្ថុិ ជា�ប័ចាំមំ្លៃថិៃ �ប័ចាំសំបិាហ៍ិ និងជា�ប័ចាំឆំំ្នាំ។ំ  ��ខងារម្រើផេរ�បាកម់្រើន� �ត្ថុូវបានម្រើគុម្រើ�ថាគុឺជាក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកស់��ប័ជ់ីវភាពីរស់ម្រើ��ប័ចាំមំ្លៃថិៃ ដែ�ល
កំ�ងម្រើនា�អតិ្ថុថិិជនអាច្ចម្រើធើើក្លារទិីញក្លាត្ថុទូីរស័ពីេ និងក្លារទូីទាត្ថុម់្រើ�ក្លានម់្លៃ�គូុសហិក្លាររប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុ។  ម្លៃ�គូុសហិក្លារជាម្រើ�ច្ចើន 
�នក្លារម្រើកើនម្រើ�ើង�សប័ម្រើ�តា�ត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន។ ម្រើយើងកប៏ាន�កប់័ញ្ញចូ លម្រើសវាម្រើផេរ�ូលនិធិភាា �ៗ  ( រដីែធលម្រើផ )  ដែ�លជា�ប័ពីន័ធប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង
ម្រើ�យធនាគារជាត្ថុិ ម្លៃនក�័�ជាម្រើ�កំ�ងក�មវធិី ទូីរស័ពីេច្ចល័ត្ថុរប័ស់ម្រើយើង ម្រើ�ើ�ីមី្រើឆ្លាើយត្ថុប័ម្រើ�នឹងត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជន។ ប័ដែនា�ពីីម្រើន�ម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុ ម្រើយើងកប៏ាន
ប័ម្រើងកើត្ថុនូវ��ខងារពិីម្រើសសជាម្រើ�ច្ចើនដែ�លអន�ញ្ហាញ តិ្ថុឱ្យយអតិ្ថុថិិជនម្រើធើើក្លារប័ម្រើងកើត្ថុក្លាត្ថុនិ�មតិ្ថុម្រើ�យខាួនឯង  និង��ខងារដែ�លទាកទ់ីងជា�យួប័ណ័ណ ដែ�ល�ន�ូច្ចជា 
ក្លារប័ងកក និងឈប័ប់័ងកកប័ណ័ណ  ក្លារ�ា ស់ប័ិូរម្រើលខ PIN កូ� ប័ណ័ណ រប័ស់ពីួកម្រើគុជាម្រើ�ើ�។ ម្រើលើសពីីម្រើន� អតិ្ថុថិិជនកអ៏ាច្ចម្រើធើើក្លារម្រើសំើស�ំឥណទានអនឡាញ
តា�រយៈក�មវធិីម្រើសវាធនាគារតា�ទូីរស័ពីេ (PRINCE Mobile) រប័ស់ពីួកម្រើគុបានផងដែ�រ។ 

ម្រើយើងនឹងប័និម្រើធើើប័ច្ចច�ប័ីនំភាពី និងប័ម្រើងកើន��ខងារប័ដែនា�ម្រើទីៀត្ថុម្រើ�ម្រើលើក�មវធិី ធនាគារម្រើលើទូីរស័ពីេ ឱ្យយស�នឹងពាកយដែ�លប័ញ្ហាជ កថ់ា ម្រើយើងគឺុជាធនាគារ ឌីីជីថិល
ដែ�លរកីច្ចម្រើ��ើនម្រើលឿនប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជា។

ការតែក្ខុលម្ព័អក្ខុម្ព័មវិិធ� PRINCE Mobile 



៤៥ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ក�មវធិី Prince HR in the Pocket គុឺជាផលិត្ថុផលថិមី�យួម្លៃនក្លារ
ម្រើធើើឌីីជីថិល ម្រើលើ�ំម្រើណើ រក្លារម្លៃផេកំ�ងរប័ស់ម្រើយើងដែ�លពាកព់ីន័ធម្រើ�នឹង
លំហូិរក្លារងាររប័ស់អំកម្រើ�ប័ើ�បាស់ ក្លារ�ា ស់ប័ិូរ�ប័ពីន័ធ ។ល។ វាក៏
រ�ួប័ញ្ញចូ លផងដែ�រនូវម្រើវទិីក្លាសើ័យសិកាដែ�លអន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយប័�គុគលិក
រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ទាងំអស់អាច្ចម្រើ�ជើសម្រើរ ើសវគុគសិកាតា�
ច្ចំណងច់្ចំណូលច្ចិត្ថុិ និងវគុគសិកាដែ�លចាំបំាច្ច�់យួច្ចំនួនតា�ភាពី
ងាយ�សួលរប័ស់ពីួកម្រើគុ។

ក្លារម្រើប័ើកគុណនី �ពីីនស៍អនឡាញ គុឺជាក�មវធិីថិមី�យួដែ�លអន�ញ្ហាញ តិ្ថុឱ្យយអតិ្ថុថិិជនអាច្ចចូ្ចលម្រើ�ក្លានគ់ុណនី�ពីីនស៍រប័ស់ពីួកម្រើគុក្លានដ់ែត្ថុងាយ�សួល 
�គុប័ម់្រើពីលម្រើវលា �គុប័ទី់ីកដែនាង។ 

��ខងារថិមីម្រើន� អន�ញ្ហាញ តិ្ថុឱ្យយអតិ្ថុថិិជនអាច្ចម្រើធើើក្លារប័ម្រើងកើត្ថុគុណនី�េ ល់ខាួនម្រើហិើយអាច្ចម្រើធើើក្លារម្រើផេៀង�េ ត្ថុព់ីត័្ថុ�៌នដែ�ល�ន�ស្ថាប័ជ់ា�យួធនាគារ។ 
��ខងារ ដែកល�អប័ដែនា�ម្រើន��ន�ូច្ចជា ក្លារប័ម្រើងកើត្ថុគុណនីររ�ួ ក�ូ៏ច្ចជាក្លារប័ម្រើងកើត្ថុគុណនីថិមីស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនចាំស់ផងដែ�រ។ 

ការ�ក្ខុ់ដ្ឋំទៅណ៍ើរការក្ខុម្ព័មវិីធ� HR in the Pocket 

ការ�ក្ខុ់ដ្ឋំទៅណ៍ើរការ ការទៅបើក្ខុគណ៍ន�អ្ននឡាញ

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បាន�ក�់ំម្រើណើ រក្លារក�មវធិី PRINCE Pay រប័ស់
ខាួនដែ�លជាវធិីស្ថាស្រ្តសិទូីទាត្ថុង់ាយ�សួលបំ័ផ�ត្ថុស��ប័ក់្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ 
�ប័ចាំមំ្លៃថិៃរប័ស់អតិ្ថុថិិជន។ អតិ្ថុថិិជនអាច្ចម្រើធើើក្លារទូីទាត្ថុត់ា�រយៈក�មវធិី 
PRINCE Mobile ម្រើ�យ�គានដ់ែត្ថុម្រើធើើក្លារម្រើសកន QR កូ� ប័នាេ ប័�់កម្រើធើើ
តា�ជំហានទូីទាត្ថុ�់យួច្ចំនួនដែ�ល�នម្រើ�ម្រើលើក�មវធិី PRINCE 

Mobile ។ វធិសី្ថាស្រ្តសិទូីទាត្ថុម់្រើន� ផិល់នូវប័ទីពិីម្រើស្ថាធនទូ៍ីទាត្ថុ�់បាក់
ម្រើលឿនរហ័ិសស�វត្ថុាិភាពី និងងាយ�សួលជាង��នស��ប័អ់ំកម្រើ�ប័ើ�បាស់
ទាងំអស់។ ពីិម្រើសសជាងម្រើន�ម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុអតិ្ថុថិិជនកអ៏ាច្ចរកីរាយជា�យួនឹង
ក្លារផិល់ជូនពិីម្រើសស�ូច្ចជា អាហារ និងម្រើភិសជជៈ ក្លារម្រើ�ើរទីិញអីវាា ន ់
ក្លារក�ានិ និងក�មវធិីម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុជាម្រើ�ច្ចើន ម្រើ�រាល់ម្រើពីលដែ�លពីួកម្រើគុម្រើធើើ
�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារទូីទាត្ថុត់ា�រយៈ PRINCE Pay រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក។

�ក្ខុ់ដ្ឋំទៅណ៍ើរក្ខុម្ព័មវិិធ� PRINCE Pay 



៤៦��ខងារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�

មុខងារព្រីបតិិបតិិិតាម

ម្រើ�ើ�ីអីន�ម្រើលា�តា�ច្ចាប័ន់ិងប័ទីប័ញ្ហាជ ជាធរ�ន ប័ទី�ា នវជិាជ ជីវៈ និង�ក�សីលធ� ៌និងម្រើ�ើ�ីធីានាថាធនាគារអន�ម្រើលា�បានម្រើពីញម្រើលញ ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក បានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើគាលនម្រើយាបាយអន�ម្រើលា�តា� �សប័តា��ប័ក្លាសសិីពីី ក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ងរប័ស់�គុឹ�ស្ថាា នធនាគារនិងហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�ើ�ីជីួយ
អំក�គុប័�់គុង និង�កុ��បឹ័កាភិបិាលកំ�ងក្លារកំណត្ថុ ់ វាស់ដែវង តា��ន និង�គុប័�់គុងហានិភិយ័�និអន�ម្រើលា�តា�ច្ចាប័ ់ និងម្រើលើកក�័ស់ក្លារ�គុប័�់គុង
ធនាគារឱ្យយបាន�ត្ថុឹ��ត្ថុូវ�សប័តា�ច្ចាប័ន់ិងប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិដែ�លម្រើច្ចញម្រើ�យ ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា។

ម្រើគាលនម្រើយាបាយម្រើន��នម្រើគាលប័ំណងប័ងាា ញពីីនិត្ថុិវធិីរប័ស់ធនាគារដែ�លកំណត្ថុម់្រើ�ម្រើលើ��ខងារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� ដែ�ល�នស្ថារៈសំខានក់ំ�ងក្លារកំណត្ថុ ់
វាយត្ថុម្លៃ�ា និងប័ងាា ញពីីភាពីអន�ម្រើលា�តា� និងប័ងាា ញពីីហានិភិយ័ដែ�លទាកទ់ីងនឹងប័ទីប័ញ្ញញ ត្ថុិិនានា។ ម្រើគាលនម្រើយាបាយម្រើន�នឹងជួយ�ល់ធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក កំ�ងក្លារក្លាត្ថុប់័នាយ និងល�ប័ប័ំបាត្ថុហ់ានិភិយ័ម្លៃនក្លារប័ំពានម្រើ�ម្រើលើ ច្ចាប័ ់ប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិ និង�ក�សីលធ�។៌

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នក្លារម្រើប័ិជាា ច្ចិត្ថុិយាា ង��ត្ថុ�កំំ�ងក្លារ�ប័ឆ្នាំងំក្លារលាងស�អ ត្ថុ�បាក ់និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�មម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ AML / CFT ”  ម្រើ�យម្រើធើើ
ក្លារប័ម្រើងកើត្ថុម្រើគាលនម្រើយាបាយ �ប័ឆ្នាំងំក្លារលាងស�អ ត្ថុ�បាក ់ និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�ម �សប័តា�ច្ចាប័ន់ិង�ប័ក្លាសសិីពីីក្លារ�ប័ឆ្នាំងំក្លារលាងស�អ ត្ថុ�បាក ់
និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�ម ម្រើ�ើ�ីកី្លារពារធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ពីីក្លារ�ប័�ពីឹត្ថុិម្រើ�យម្រើច្ចត្ថុនាឬម្រើ�យអម្រើច្ចត្ថុនាទាកទ់ីងនឹងក្លារលាងស�អ ត្ថុ�បាកឬ់សក�មភាពី
ហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�មម្រើន�។ ម្រើលើសពីីម្រើន� ធនាគារបានវនិិម្រើយាគុម្រើ�ម្រើលើ�ប័ពីន័ធប័ម្រើច្ចចកវទិីាដែ�ល�នម្រើឈាម �ថា  “ CORAL iSEM AML / CFT System ” 

ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើក្លារអន�វត្ថុិកិច្ចចក្លារ�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពីនិង�ប័សិទីធផល។ 

សំខានជ់ាងម្រើន�ម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុ ធនាគារកប៏ានប័និប័ណិ� �ប័ណិ្តាលប័�គុគលិកទាងំអស់ ជាពិីម្រើសសប័�គុគលិក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារទាងំអស់�ត្ថុូវចូ្ចលរ�ួវគុគប័ណិ� �ប័ណិ្តាល
ប័ំប័ានសិីពីី ក្លារ�ប័ឆ្នាំងំក្លារលាងស�អ ត្ថុ�បាក ់និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�ម  (  AML / CFT )  �ិងកំ�ង�យួឆំ្នាំនិំងឆ្លាងក្លាត្ថុក់្លារ�ប័លងម្រើ�ក្លាយក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល។ 
ត្ថុ��ូវក្លារម្លៃនក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាលម្រើន�គុឺជាដែផំក�យួម្លៃនយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិអន�វតិ្ថុម្រើ�ើ�ីពីី�ងឹងក្លារអប័រ់នំិងក្លារយល់�ឹងរប័ស់ប័�គុគលិកទាកទ់ីងនឹងក្លារ�ប័ឆ្នាំងំក្លារលាង
ស�អ ត្ថុ�បាក ់ និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�ម ដែ�លជាវធិីស្ថាស្រ្តសិ�យួកំ�ងក្លាររារាងំច្ចំម្រើពា�ក្លារប័ា�នប័ាងកំ�ងក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្រើសវាក�ម និងផលិត្ថុផលរប័ស់ធនាគារ
ម្រើ�យ�និ�នភាពី�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ។

ម្រើ�ើ�ីទីីទីួលបានពីត័្ថុ�៌នទាកទ់ីងនឹងក្លារ�ប័�ពឹីត្ថុិអាកប័ីកិរយិា�និស�រ�យ ឬសក�មភាពីអសីលធ�ណ៌្តា�យួដែ�លអាច្ចនឹងម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង�គុប័ម់្រើពីល និងម្រើ�ើ�ី ី
អន�វត្ថុិ�សប័តា��ប័ក្លាសសិីពីីក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ងរប័ស់ធនាគារ និងស្ថាា ប័ន័ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើគាលនម្រើយាបាយវសីសលប័ាា�វងី 
ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុអ់ំកទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវ និងទីទីួលពីត័្ថុ�៌នពីីនិម្រើយាជិត្ថុដែ�ល�នកងើល់ធៃនធ់ៃរតា�រយៈក្លារប័ម្រើងកើត្ថុ ប័ណិ្តាញទីំនាកទ់ីំនងស�វត្ថុាិភាពីដែ�លម្រើន�ជួយ
ឱ្យយនិម្រើយាជិត្ថុអាច្ចម្រើធើើក្លាររាយក្លារណ៍អំពីីកងើល់ធៃនធ់ៃរ ទាកទ់ីងនឹងក្លារអន�វត្ថុិអាកប័ីកិរយិា�និស�រ�យដែ�លអាច្ចនាឱំ្យយ�នផលប័ា�ពាល់អវជិជ�ន�ល់
សក�មភាពីរប័ស់ធនាគារ។

ម្រើគាលក្លារណ៍ម្រើន��តូ្ថុវបានម្រើរៀប័ចំ្ចម្រើ�ើងកំ�ងម្រើគាលបំ័ណងម្រើលើកទីឹកច្ចិតិ្ថុ�ល់និម្រើយាជិត្ថុឱ្យយម្រើលើកម្រើ�ើងពីីកងើល់ធៃន់ធៃរម្រើ�ខាងកំ�ងម្រើ�យគាម នក្លារភិ័យខាា ច្ច
ក្លារសងសឹក ជា�យួនឹងក្លារទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវ និង�ប័សិទីធភាពីជាជាងក្លារម្រើ�ើលម្រើ�ម្រើលើប័ញ្ហាា ឬរាយក្លារណ៍ម្រើ�ខាងម្រើ��។ ម្រើគាលនម្រើយាបាយម្រើន�កន៏ឹងជួយ
�ល់ក្លារ�គុប័�់គុង ចាំត្ថុវ់ធិានក្លារម្រើ���ស្ថាយ ឬក្លារពារក្លារ�ប័�ពឹីត្ថុិ�និ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវណ្តា�យួឱ្យយបានទានម់្រើពីលម្រើវលា។ ជាក្លារសំខានផ់ងដែ�រដែ�លក្លារអន�វត្ថុិ
ម្រើគាលនម្រើយាបាយម្រើន��ត្ថុូវម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�យ�នត្ថុ�ា ភាពីនិងទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវ  ( �ូម្រើច្ចំ�និម្រើយាជិត្ថុទី�កចិ្ចត្ថុិម្រើលើ�ំម្រើណើ រក្លារម្រើន� )  ដែ�លធានានូវក្លារស�ៃ ត្ថុក់ំ�ងក្លារ
ផិល់ពីត័្ថុ�៌ននិងពីត័្ថុ�៌នដែ�លបានរាយក្លារណ៍។

ទៅគាលនទៅយ៉ាបាយត្រូបត៌ិបត៌ិិតាម្ព័ 

ការត្រូបឆាំង្គការ�ង្គស័មាា�ត៌ត្រូបាក្ខុ់និង្គហិិរញ្ញញប�បីទានទៅភីរវិក្ខុម្ព័ម

ទៅគាលនទៅយ៉ាបាយវិីស័�ស៊ីលបៃ�ុវិីង្គ



៤៧ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

រចនាស័ម្ព័័័នធធនាគារ



រច្ចនាស�័ន័ធរប័ស់ស្ថាា ប័ន័  

អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម

ភាគុទី�និក

�កុ��បឹ័កាភិបិាល

៤៩

៥១

៥១

៥១

៣



៤៩ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

រចនាស៍ម័័នធរបស៍់សាា្ប័ន   

�យក���នច��ប់ និងេល�ធិ�រ�កុមហ៊ុន

អនុ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�យក���នទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� និង���ឃិតធីង

�រ��ល័យ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�យក���ន
�គប់�គង�និភ័យ

គណៈកម��រ�ទព��
សកម� និងអកម�

�យក���ន
�គប់�គងឥណ�ន

�យក���ន�បតិបត�ិ�ម
អគ��យក���ន

ប���ញ និងែចក�យ
អគ��យក���ន�បតិបត�ិ�រ

អគ��យក���ន
ទិន�ន័យនិងបេច�កវ�ទ�� អគ��យក���នឌីជីថល អគ��យក���នហិរ��វត��

�យក���ន
េស�ហិរ��វត��បុគ�ល

អគ��យក���ន
ធន�នមនុស��

�យក���ន
េស�ហិរ��វត���ជីវកម�

អគ��យក���នសវនកម�
ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�ៃផ�ក��ង

និង�បតិបត�ិ�ម

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យ

និងផលិតផលថ�ី

គណៈក���ធិ�រផ�ល់តៃម��រ�រ

និងេ�ជើស�ំង

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�កុម�បឹក��ភិ�ល គណៈកម��រ
�យក�បតិបត�ិ

គណៈកម��រ
�គប់�គង�និភ័យ

គណៈកម��រ�គប់�គង
ធន�នមនុស��

គណៈកម��រ
�គប់�គងឥណ�ន



៥០រច្ចនាស�័ន័ធរប័ស់ស្ថាា ប័ន័   

រចនាស៍ម័័នធរបស៍់សាា្ប័ន   

�យក���នច��ប់ និងេល�ធិ�រ�កុមហ៊ុន

អនុ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�យក���នទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� និង���ឃិតធីង

�រ��ល័យ�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�យក���ន
�គប់�គង�និភ័យ

គណៈកម��រ�ទព��
សកម� និងអកម�

�យក���ន
�គប់�គងឥណ�ន

�យក���ន�បតិបត�ិ�ម
អគ��យក���ន

ប���ញ និងែចក�យ
អគ��យក���ន�បតិបត�ិ�រ

អគ��យក���ន
ទិន�ន័យនិងបេច�កវ�ទ�� អគ��យក���នឌីជីថល អគ��យក���នហិរ��វត��

�យក���ន
េស�ហិរ��វត��បុគ�ល

អគ��យក���ន
ធន�នមនុស��

�យក���ន
េស�ហិរ��វត���ជីវកម�

អគ��យក���នសវនកម�
ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�ៃផ�ក��ង

និង�បតិបត�ិ�ម

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង�និភ័យ

និងផលិតផលថ�ី

គណៈក���ធិ�រផ�ល់តៃម��រ�រ

និងេ�ជើស�ំង

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�កុម�បឹក��ភិ�ល គណៈកម��រ
�យក�បតិបត�ិ

គណៈកម��រ
�គប់�គង�និភ័យ

គណៈកម��រ�គប់�គង
ធន�នមនុស��

គណៈកម��រ
�គប់�គងឥណ�ន



៥១ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

អំភិិបាលកិចចសាជីីវិកមម

ភាគុទីុនិក

ធនាគារយល់ច្ចាស់ពីីស្ថារ�ប័ម្រើយាជនរ៍ប័ស់អភិបិាលកិច្ចច  ដែ�ល�ន�ប័សិទីធភាពីច្ចំម្រើពា��ំម្រើណើ រក្លារ��៏ត្ថុឹ��ត្ថុូវស��ប័ធ់នាគារ។  �ូម្រើច្ចំ� ធនាគារ  �ពីីនស៍  
�.ក   បានម្រើ�ជើសយកក្លារអន�វត្ថុិ��៏ប័ម្រើសើររប័ស់អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�មកំ�ងវស័ិយធនាគារ ជា�យួនឹងយនិក្លារពិីនិត្ថុយ   និងស�ត្ថុ�លយដែ�ល�កុ��បឹ័កា
ភិបិាលពីិនិត្ថុយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធ�រកិច្ចច   ដែ�ល�ំម្រើណើ រក្លារម្រើ�យគុណៈ�គុប័�់គុង។ ធនាគារ   �ពីីនស៍  �.ក បានម្រើរៀប័ច្ចំនូវរច្ចនាស�័ន័ធកំ�ងក្លារធានាឱ្យយបាន នូវ
ក្លារដែប័ងដែច្ចកនូវត្ថុួនាទីីរវាង��ខងាររប័ស់ធ�រកិច្ចច     ដែ�ល�គុប័�់គុង�េ ល់ម្រើលើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធ�រកិច្ចច     និង��ខងារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយរ�ួ�នដែផំក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� និង
ហានិភិយ័   ដែ�លពីិនិត្ថុយម្រើ�ញម្រើ�លម្រើ�យឯករាជយម្រើលើ��ខងារធ�រកិច្ចច  និងរាយក្លារណ៍�េ ល់ម្រើ�គុណៈក�មក្លារដែ�លសាិត្ថុម្រើ�ម្រើ�ក្លា��កុ��បឹ័កាភិបិាល 
( Board Committee ) ដែ�លរ�ួ�នគុណៈក�មក្លារហានិភិយ័ និងផលិត្ថុផលថិមី និងគុណៈក�មក្លារសវនក�ម និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�។ ម្រើលើសពីីម្រើន� ��ខងារ
សវនក�មម្លៃផេកំ�ងម្រើធើើក្លារធានាម្រើ�យ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើ�ើលម្រើលើក្លារ�គុប័�់គុងរប័ស់��ខងារធ�រកិច្ចច និងពិីនិត្ថុយដែផំក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� និងហានិភិយ័ ម្រើហិើយរាយក្លារណ៏
�េ ល់ជូនគុណៈក�មក្លារដែ�លសាិត្ថុម្រើ�ម្រើ�ក្លា��កុ��បឹ័កាភិបិាល ( Board Committee )  តា�រយៈគុណៈក�មក្លារសវនក�ម និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�។ 

ត្រូក្ខុម្ព័ស័�លធម្ព័៌

ជំម្រើនឿទី�កចិ្ចត្ថុិដែ�លអតិ្ថុថិិជន និងស្ថាធារណៈជន�នច្ចំម្រើពា�ធនាគារ   គុឺសំខានស់��ប័ក់ំម្រើណើ នជាប័និប័នាេ ប័ ់  និងភាពីម្រើជាគុជយ័រប័ស់ធនាគារ។ ធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក �ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុយាា ងសក�ម និងអន�ម្រើលា�តា��ក�សីលធ�រ៌�ួ�ន  អភិបិាល  ប័�គុគលិក  អំកច្ច��កិច្ចចសនា  និងអំកផគត្ថុផ់គងដ់ែ�លត្ថុ��ូវឱ្យយ
ទីទីួលស្ថាគ ល់ និងអន�វត្ថុិនូវ�ក�សីលធ�រ៌ប័ស់ធនាគារ  �ពីីនស៌  �.ក  និងត្ថុ��ូវឱ្យយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�យាា ងតឹ្ថុងរ�ងឹ។

ប័ច្ចច�ប័ីនំ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នភាគុទី�និកច្ចំនួន ២របូ័។

អំកឧកញាា  ម្រើច្ចន ហិស� ីជាពីលរ�ាក�័�ជា និងជាភាគុទី�និកដែ�ល�នទី�នម្រើ�ច្ចើនប័ំផ�ត្ថុម្លៃនធនាគារ  �ពីីនស៍  �.ក។   កំ�ងនា�ជាភាគុទី�និក  ម្រើលាកចូ្ចលរ�ួកំ�ង
�ំម្រើណើ រក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិសំូលរប័ស់ធនាគារ   រ�ួ�នប័ម្រើងកើនម្រើ�ើ�ទី�នច្ច��ប័ញ្ញជ ី  និងពី�ងីក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធ�រកិច្ចចម្រើលើទីីផារ។

ម្រើលាក ហិគ�យ ឆ្នាំយ ជាពីលរ�ាក�័�ជា និងជាភាគុទី�និក�ំកម់្រើទីៀត្ថុរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ ម្រើលាកជាសហិ�គុិនពូីដែក�យួរបូ័ ជា�យួជំនាញកំ�ងក្លារ
ម្រើធើើវនិិម្រើយាគុកំ�ងវស័ិយម្រើផសងៗ�ូច្ចជា  អច្ចលន�ទីពីយ  សណ្តាា គារ  រ�ណីយ�ា ន ក្លារ�គុប័�់គុង និងអភិវិឌីឍម្រើភាជនីយ�ា ន ប័ម្រើច្ចចកវទិីាពីត័្ថុ�៌នវទិីា �ពី�ទាងំ
វស័ិយ�ឹកជញ្ញជូ ន។

ព្រីកុមព្រីបឹក្សាភិិបាល
�កុ��បឹ័កាភិបិាល�នស�ជិកច្ចំនួន  ៥នាក ់ម្រើហិើយកំ�ងម្រើនា� ២របូ័ជា អភិបិាលឯករាជយ។

�កុ��បឹ័កាភិបិាលជាស្ថាា ប័ន័ដែ�លម្រើធើើក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិច្ច�ងម្រើ�ក្លាយម្រើគុ   ម្រើលើកដែលងម្រើលើប័ញ្ហាា �យួច្ចំនួន ដែ�លត្ថុ��ូវឱ្យយ�នក្លារយល់�ពី�ពីីភាគុទី�និក�ូច្ចដែ�ល
បានដែច្ចងកំ�ងលកុនិិកៈ�កុ�ហុិ�ន និងច្ចាប័ស់ិីពីីសហិ�គាសពាណិជជក�ម។ �កុ��បឹ័កាភិបិាលទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវទាងំ�សុងម្រើលើក្លារ�ឹកនា ំ �គុប័�់គុង 
ច្ចងអ�លប័ងាា ញ  និងពិីនិត្ថុយម្រើលើ�ំម្រើណើ រ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិក្លារទាងំ�ូលរប័ស់ធនាគារ �ពី�ទាងំពី�ងឹងនូវសិង�់រគុណម្រើនយយភាពី   ម្រើ�ើ�ីឱី្យយគុណៈ�គុប័�់គុង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិនូវ
ទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវ�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពី និង�ប័សិទីធផល។ 



៥២អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម

�កុ��បឹ័កាភិបិាលអន�វត្ថុិវធិីស្ថាស្រ្តសិម្លៃនក្លារម្រើធើើម្រើសច្ចកីីសម្រើ��ច្ចរ�ួម្រើលើ�គុប័ក់្លារវនិិច្ចេយ័ទាងំអស់។ 

ជា�យួនឹងកិច្ចច�បឹ័ងដែ�ប័ងម្រើន��កុ��បឹ័កាភិបិាលទីទីួលបានអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនពី៍ីច្ចំម្រើណ��ឹង�ស៏�ីជម្រើ��   និងក្លាររ�ួច្ចំដែណកពីីសំណ្តាកអ់ភិបិាលនី�យួៗ ម្រើ�
�គុប័វ់ស័ិយទាងំអស់រប័ស់ធ�រកិច្ចច  និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ធនាគារ។ ប័ដែនា�ម្រើលើម្រើទីពីម្រើក្លាសលយជំនាញ�ទូ៏ីលំទូីលាយរប័ស់អភិបិាលទាងំអស់  អភិបិាល
ឯករាជយកផ៏ិល់នូវក្លារវនិិច្ចេយ័ឯករាជយម្រើលើក្លារពីិភាកាពីីប័ញ្ហាា គុនាឹ�ទាកទ់ីងនឹងយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ ក្លារម្រើធើើសវនក�ម �ំម្រើណើ រ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិក្លារ និងហានិភិយ័។ 

�កុ��បឹ័កាភិបិាល ដែត្ថុងដែត្ថុធានាបានម្រើលើក្លារ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិតា�និយត័្ថុក�មដែ�លបានកំណត្ថុម់្រើ�យច្ចាប័ ់ និងប័ទីប័ញ្ញញត្ថុិិ ជាពិីម្រើសសទាកទ់ីងម្រើ�នឹង�ប័ក្លាស
ទាងំអស់ដែ�លបាន�កម់្រើច្ចញម្រើ�យធនាគារជាត្ថុិក�័�ជា ( NBC )។

កំ�ងនយ័ម្រើន�  រច្ចនាស�័ន័ធ   និងស�សភាពីម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាល គុឺ�សប័តា�លកុខណឌ ត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់ធនាគារជាត្ថុិ។   ម្រើន�ម្រើ�ើ�ីធីានាឱ្យយបានថាធនាគារ 
ទីទីួល�ប័ម្រើយាជនពី៍ីស�ត្ថុ�លយម្រើលើស�ត្ថុាកិច្ចច ប័ម្រើងកើនគុណម្រើនយយភាពី  និងស�ត្ថុាភាពីឱ្យយ�ប័ម្រើសើរម្រើ�ើង ស��ប័ក់្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិ�ប័កប័ម្រើ�យភាពីឯករាជយ។

�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្រើជឿជាកថ់ា   អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម�រ៏ងឹ� ំគុឺជាកតិា�សំ៏ខាន ់  និង�នអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនក៍ំ�ងក្លារអន�វត្ថុិម្រើប័សកក�មរប័ស់ធនាគារម្រើ�យ
ម្រើជាគុជយ័។  �កប័ខណឌ អភិបិាលកិច្ចចរប័ស់ធនាគារ �ត្ថុូវបានអភិវិឌីឍម្រើ�ើងម្រើ�យដែផអកម្រើលើ�ូល�ា នម្លៃនម្រើគាលក្លារណ៍រប័ស់�ប័ក្លាសម្រើលខ ធ-៧-០៨-២១១ សិី
ពីីអភិបិាលកិច្ចចម្រើ�តា�ប័ណិ្តាធនាគារ និង�គឹុ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ច្ច��ម្លៃថិៃទីី២៥  ដែខវចិ្ចេិក្លា ឆំ្នាំ២ំ០០៨  (�ប័ក្លាសសិីពីីអភិបិាលកិច្ចច) �ប័ក្លាសម្រើលខ ធ៧-០៨-២១២ 
�ប័.ក សិីពីីលកុខណឌ វនិិច្ចេយ័�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ និងស��សប័ស��ប័ប់័�គុគល�កព់ាកយម្រើសំើស�ំ និង�គឹុ�ស្ថាា នធនាគារ និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នអាជាា ប័ណ័ណ   និង�ប័ក្លាស
ម្រើលខធ៧-១០-១៧២ �ប័.ក សិីពីីក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ងរប័ស់�គុឹ�ស្ថាា នធនាគារ និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ច្ច��ម្លៃថិៃទីី២៨ ដែខកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ២ំ០១០  (�ប័ក្លាសសិីពីីក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយ
ម្លៃផេកំ�ង) ម្រើច្ចញផាយម្រើ�យធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា   ជា�យួនឹងក្លារអន�វត្ថុិម្លៃនអភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�មជាអនិរជាតិ្ថុ   និង�នលកុណៈលអ�ប័ម្រើសើរ។

គុណៈក�មក្លារជានខ់័ស់ប័ី�ត្ថុូវប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

គណ៍ៈក្ខុម្ព័មការស័វិនក្ខុម្ព័ម និង្គត្រូបត៌ិបត៌ិិតាម្ព័

ស័មាស័ភាព

• ទៅ�ក្ខុ ទៅថិន ស័ំវិិស័ុទិធ  ជា�ប័ធាន (អភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ)

• ទៅ�ក្ខុ ស័ុ�ម្ព័ ហិ៊ុយឈ័័ង្គ  ជាស�ជិក (អភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ)

• ទៅ�ក្ខុ ហិគ�យ ឆាយ ជាស�ជិក

ត៌ួនាទិ� និង្គទិំនួលខុុស័ត្រូត៌ូវិ

ក្ខុ. ដ្ឋំទៅណ៍ើរការម្លៃផ័ក្ខុន�ង្គ និង្គការត្រូគប់ត្រូគង្គ

• អន��ត័្ថុម្រើលើម្រើគាលក្លារណ៍ ម្រើគាលនម្រើយាបាយ �ំម្រើណើ រក្លារ និង�កប័ខណឌ �ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយស��ប័ក់្លារ�គុប័�់គុង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធ�រកិច្ចចរប័ស់ធនាគារ។

• ពីិនិត្ថុយម្រើលើភាពី�តឹ្ថុ��ត្ថុូវម្លៃនក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ង រ�ួទាងំ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងដែផំក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� ដែ�លប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យគុណៈ
�គុប័�់គុងធនាគារ។

• គុណៈក�មក្លារសវនក�មនិង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� �ត្ថុូវធានាថាក្លារពីិនិត្ថុយម្រើ�ើល�ប័សិទីធភាពីម្លៃនក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ង គឺុ�ត្ថុូវម្រើធើើជា�ប័ចាំ។ំ

• ពីិនិត្ថុយម្រើលើក្លារ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិតា�ច្ចាប័ ់ ប័ទីប័ញ្ញញត្ថុិិ និង�ក�សីលធ�រ៌ប័ស់ធនាគារ។ ពីិចាំរណ្តាម្រើលើគុំម្រើហិើញសំខាន់ៗ ដែ�លពាកព់ីន័ធនឹង
ក្លារម្រើស�ើប័អម្រើងកត្ថុម្លៃផេកំ�ងណ្តា�យួកំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងភាពីទីនម់្រើខាយ  ក្លារប័នាំ ឬក្លារ�ប័�ពឹីត្ថុិ�ក�អសីលធ� ៌ និងក្លារម្រើឆ្លាើយត្ថុប័រប័ស់គុណៈ
�គុប័�់គុង (កំ�ងករណីអវត្ថុិ�នរប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុង)។

• �ឹកនាអំងគភាពីដែ�លពាកព់ីន័ធម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើប័ច្ចច�ប័ីនំភាពី គុណៈក�មក្លារសវនក�មនិង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� ម្រើហិើយផិល់ម្រើយាប័ល់ពីីផលដែ�លអាច្ច
ម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើង  ឬម្រើកើត្ថុ�នជាកដ់ែសីងម្លៃនក្លារ�ា ស់ប័ីូរនិយត័្ថុក�ម។

• ផិល់អន�ស្ថាសន�៍ត្ថុឹ��ត្ថុូវ ម្រើ�ើ�ីមី្រើ���ស្ថាយផលប័ា�ពាល់អវជិជ�នដែ�លច្ចំណ� ច្ចខាងម្រើលើអាច្ចម្រើកើត្ថុ�នច្ចំម្រើពា��ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារធនាគារ ឬ
ម្រើ�ប័ើ�បាស់ក្លាលាន�វត្ថុិនភ៍ាពីដែ�លផីល់ឱ្យយ។



៥៣ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

គ. ស័វិនក្ខុម្ព័មទៅ�យស័វិនក្ខុរឯក្ខុរ៉ាជ�យ

ឃ្មុំ. ស័វិនក្ខុម្ព័មម្លៃផ័ក្ខុន�ង្គ

ខុ. របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

១. ពិីនិត្ថុយទីំហិំក្លារងារ និងត្ថុម្លៃ�ា�ប័សិទីធភាពីរប័ស់សវនក�ម  និងឯករាជយភាពី  និងអពីា�កឹត្ថុភាពីរប័ស់សវនករឯករាជយ។   ម្រើ�យសវនករផិល់
ម្រើសវាក�មម្រើ�ច្ចើនផងដែ�រ ម្រើ��ពីីម្រើសវាក�មសវនក�ម។ គុណៈក�មក្លារសវនក�ម និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� គុួររកានូវទីំហិំម្លៃនម្រើសវាក�មម្រើ�ក្លា�ក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយ  
ក្លាររ�ិរកត្ថុ�លយភាពីម្រើលើក្លាររកាអពីា�កឹត្ថុភាពី និងត្ថុម្លៃ�ាម្លៃនក្លារច្ចំណ្តាយ។ 

២. ផិល់អន�ស្ថាសនជូ៍ន�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្រើលើក្លារដែត្ថុងតាងំ ក្លារដែត្ថុងតាងំស្ថារជាថិមី  និងក្លារ�កត្ថុំដែណងសវនករឯករាជយ �ពី�ទាងំអន��ត័្ថុ
យល់�ពី�ម្រើលើកម្លៃ�� និងខាឹ�ស្ថារម្លៃនកិច្ចចសនាជា�យួនឹងសវនករឯករាជយ។

៣. ពិីនិត្ថុយលទីធផលម្លៃនក្លារម្រើធើើសវនក�មជា�យួនឹងសវនករឯករាជយ  ម្រើ�យពីិចាំរណ្តាម្រើលើលិខិត្ថុពីីគុណៈ�គុប័�់គុងរប័ស់�កុ�ហុិ�នសវនករឯករាជយ   
និងច្ចម្រើ�ាើយត្ថុប័រប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុងច្ចំម្រើពា�ក្លាររកម្រើឃ្មុំើញ និងក្លារផិល់អន�ស្ថាសន។៍

១. ពិីនិត្ថុយនូវទីំហិំសក�មភាពី និង�ប័សិទីធភាពីរប័ស់��ខងារសវនក�មម្លៃផេកំ�ង។

២. ពីិនិត្ថុយដែផនក្លារសវនក�មម្លៃផេកំ�ង�ប័ចាំឆំំ្នាំ ំ និងធានាថា��ខងារសវនក�មម្លៃផេកំ�ង�នធនធាន�គុប័�់គាន ់ និង�នសិទីធិចូ្ចលយកពីត័្ថុ�៌នរប័ស់
ស្ថាា ប័ន័។

ពីិនិត្ថុយម្រើលើ�ំម្រើណើ រម្លៃនក្លារម្រើធើើរបាយក្លារណ៍ និងក្លារ�ប័ក្លាសពីត័្ថុ�៌នហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�ើ�ី�ីបាក�ថារបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�គុឺ�ត្ថុឹ��ត្ថុូវ �គុប័�់គាន ់ និង
�ប័កប័ម្រើ�យភាពីម្រើជឿជាក។់ ទាងំម្រើន�រ�ួ�ន៖

១. ពិីនិត្ថុយម្រើគាលនម្រើយាបាយគុណម្រើនយយ។

២. ពិីនិត្ថុយប័ញ្ហាា ច្ច�ីងៗម្លៃនរបាយក្លារណ៍ និងក្លារវនិិច្ចេយ័ម្រើ�ើ�ីធីានាឱ្យយបាននូវស�ច្ចរតិ្ថុភាពីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

៣. រាយក្លារណ៍ជូន�កុ��បឹ័កាភិបិាលជាប័នាេ ន ់នូវប័ញ្ហាា ទាងំអស់ដែ�លអាច្ចប័ា�ពាល់ធៃនធ់ៃរ�ល់ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

៤. ពិីនិត្ថុយរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័ចាំ�ំតី្ថុ�ស ឆ្ល�ស និង�ប័ចាំឆំំ្នាំ�ំ�នក្លារ�កជូ់ន�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្រើ�យម្រើ�ិត្ថុសំខានម់្រើលើ៖ 

• ក្លារ�ិស់ប័ិូរទាងំឡាយណ្តាដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើងច្ចំម្រើពា�ម្រើគាលនម្រើយាបាយ និងម្រើគាលក្លារណ៍គុណម្រើនយយ។

• ក្លារច្ច��ប័ញ្ញជ ីគុណម្រើនយយច្ច�ីងៗម្រើ�យដែផអកម្រើលើក្លារវនិិច្ចេយ័រប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុង។

• ភាពី�និ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ  �ប័សិនម្រើប័ើ�នកំ�ងម្រើសច្ចកិី�ពាងម្លៃនរបាយក្លារណ៍សវនក�ម។

• ក្លារដែកត្ថុ��ូវសំខាន់ៗ ដែ�លម្រើកើត្ថុម្រើច្ចញពីីក្លារម្រើធើើសវនក�ម។

• លិខិត្ថុត្ថុំណ្តាងម្រើ�ក្លានស់វនករ។

• ម្រើសច្ចកិីសនំិ�ា នពីីកងើល់។

• ក្លារ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិតា�សិង�់រគុណម្រើនយយ។

• ក្លារ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិតា�លកុខណឌ ត្ថុ��ូវដែផំកច្ចាប័ ់ និងប័ញ្ញញត្ថុិិសិីពីីរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

• �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររវាងភាគុីពាកព់ីន័ធ ត្ថុួយាា ង �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារជា�យួភាគុីជំរ�ញ�ា កយីម្រើហា    ឬគុណៈ�គុប័�់គុង ប័ណិ្តា�កុ�ហុិ�នពាកព់ីន័ធ�ម្លៃទីម្រើទីៀត្ថុ 
ឬស្ថាច្ចញ់ាតិ្ថុ ។ល។ ដែ�លអាច្ចប័ងកឱ្យយ�នទំីនាស់ផល�ប័ម្រើយាជនន៍ាម្រើពីលអនាគុត្ថុ។



៥៤អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម

ច. ទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ង្គ. ត្រូបត៌ិបត៌ិិតាម្ព័

៣. ពីិនិត្ថុយរបាយក្លារណ៍�ប័ចាំ�ំតី្ថុ�ស   និងអន�ស្ថាសនពី៍ីសវនករម្លៃផេកំ�ង   ម្រើហិើយធានាឱ្យយបាននូវវធិានក្លារ�ត្ថុឹ��ត្ថុូវច្ចំណ្តាត្ថុក់្លារម្រើ�យគុណៈ
�គុប័�់គុង�សប័តា�ក្លាលកំណត្ថុ។់

៤. ផិល់អន�ស្ថាសន�៍ល់�កុ��បឹ័កាភិបិាលម្រើលើក្លារដែត្ថុងតាងំ ឬក្លារ�កត្ថុំដែណងនាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិទីទីួលប័នេ�កម្រើលើ��ខងារសវនក�មម្លៃផេកំ�ង។

៥. ពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិក្លាររកម្រើឃ្មុំើញម្លៃនក្លាម្រើស�ើប័អម្រើងកត្ថុម្លៃផេកំ�ង ម្រើ�យសវនករម្លៃផេកំ�ងម្រើលើប័ញ្ហាា សងសយ័ដែ�លពាកព់ីនធនឹ័ងក្លារប័នាំ ភាពី�និ�ប័�កតី្ថុ និង
ភាពីប័រាជយ័ម្លៃន�ប័ពីន័ធ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ងម្រើលើប័ញ្ហាា ច្ច�ីង និងក្លាររាយក្លារណ៍ជូន�កុ��បឹ័កាភិបិាល។ 

១. ស��ប័ស��ួលជា�យួគុណៈក�មក្លារហានិភិយ័និងផលិត្ថុផលថិមី ម្រើ�ើ�ីធីានាថាដែផនក្លារសម្រើស្រ្តងាគ �ធ�រកិច្ចច�ត្ថុូវបានអន�វត្ថុិម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពី។

២. �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិនូវត្ថុួនាទីី និងសក�មភាពីម្រើផសងៗដែ�ល�កុ��បឹ័កាភិបិាលពីិចាំរណ្តាថាស្ថាកស�កំ�ងខាឹ�ស្ថារម្រើយាង។

១.  �ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ និងពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិនូវក្លារ�ប័ក្លានខ់ាជ ប័រ់ប័ស់ធនាគារច្ចំម្រើពា�ត្ថុ��ូវក្លារច្ចាប័ ់ និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា� ដែ�ល�ត្ថុូវអន�វត្ថុិច្ចំម្រើពា�អាជីវក�ម និង
�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ធនាគារម្រើ�យគាម នក្លារកំណត្ថុច់្ចំម្រើពា�ក្លារ�គុប័�់គុងម្រើលើក្លារ�ប័ឆ្នាំងំម្រើ�នឹងក្លារស�អ ត្ថុ�បាក ់ និងក្លារ�ប័យ�ទីធ�ប័ឆ្នាំងំនឹង
ហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើភិរវក�ម ម្រើហិើយ�ត្ថុូវរាយក្លារណ៍ជាម្រើទីៀងទាត្ថុម់្រើ�ក្លាន�់កុ��បឹ័កាភិបិាល ដែផអកម្រើលើប័ញ្ហាា �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�ម្រើ�យ�សប័តា�អន�ស្ថាសន ៍
ឬសក�មភាពីដែកត្ថុ��ូវណ្តា�យួ។ 

២.  ពីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិរាល់�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ភាគីុពាកព់ីន័ធ និងស្ថាា នភាពីទីំនាស់ផល�ប័ម្រើយាជនណ៍្តា�យួដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើងម្រើ�កំ�ងធនាគារ 
រ�ួទាងំ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ នីត្ថុិវធិី ឬម្លៃន�ំម្រើណើ រក្លារម្លៃនក្លារ�ប័�ពីឹត្ថុិិដែ�លម្រើចាំទីជាសំណួរអំពីីភាពីម្រើស្ថាម ��ត្ថុងម់្លៃនក្លារ�គុប័�់គុង។ 

គណ៍ៈក្ខុម្ព័មការហាំនិភី័យ និង្គផលិត៌ផលថិម�

ស័មាស័ភាព

• ទៅ�ក្ខុ ស័ុ�ម្ព័ ហិ៊ុយឈ័័ង្គ ជា�ប័ធាន (អភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ) 

• ទៅ�ក្ខុ ទៅថិន ស័ំវិិស័ុទិធ  ជាស�ជិក (អភិបិាលឯករាជយ �និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ)

• ទៅ�ក្ខុ ហិគ�យ ឆាយ ជាស�ជិក

ត៌ួនាទិ� និង្គទិំនួលខុុស័ត្រូត៌ូវិ

ក្ខុ. ហាំនិភី័យ

១. ពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិនូវរបាយក្លារណ៍រប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុងដែ�លល�អតិ្ថុពីីភាពី�គុប័�់គាន ់ និង�ប័សិទីធភាពីទាងំ�សុងម្លៃន��ខងារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័
រប័ស់ធនាគារ និងក្លារអន�វត្ថុិម្រើ�យគុណៈ�គុប័�់គុង ម្រើហិើយនិងរបាយក្លារណ៍ម្រើលើក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ង អន�ស្ថាសន៍ និងប័ញ្ហាជ កពី់ីវធិានក្លារ
�ត្ថុឹ��តូ្ថុវដែ�លបានម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុក់្លារ។

២. ពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិនូវទីសសនៈវទិីាម្រើលើហានិភិយ័ �កប័ខណឌ  យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ និងម្រើគាលនម្រើយាបាយដែ�លបានដែណនាមំ្រើ�យគុណៈ�គុប័�់គុង ម្រើ�យ
ធានានូវក្លារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�ម្រើគាលនម្រើយាបាយ និងលកុណៈហានិភិយ័ទូីម្រើ�រប័ស់ស្ថាា ប័ន័។ ហានិភិយ័កំ�ងនាយទូីលាយ រ�ួ�នហានិភិយ័
ទីីផារ ហានិភិយ័ឥណទាន ហានិភិយ័សនេនីយភាពី ហានិភិយ័�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ និងហានិភិយ័ពាណិជជក�ម។

៣. ពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិភាពី�គុប័�់គានម់្លៃនក្លារធានារាាប័រ់ង។

៤. ពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិក្លារកំណត្ថុអ់ត្ថុិសញ្ហាញ ណ និងវធិីស្ថាស្រ្តសិវាស់ដែវងហានិភិយ័។



៥៥ របាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

គណ៍ៈក្ខុម្ព័មការត្រូបាក្ខុ់ឈ័ន�ល និង្គការតែត៌ង្គតាំង្គ

ស័មាស័ភាព

• ទៅ�ក្ខុ ស័ុ�ម្ព័ ហិ៊ុយឈ័័ង្គ ជា�ប័ធាន (អភិបិាលឯករាជយ�និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ)

• ទៅ�ក្ខុ ហិគ�យ ឆាយ  ជាស�ជិក

• ទៅ�ក្ខុ ហិ៊ន់ ស័ុរចនា ជាស�ជិក (�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ)

ត៌ូនាទិ� និង្គទិំនួលខុុស័ត្រូត៌ូវិ

ក. ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើត្ថុត្ថុ��ូវក្លារអប័ីរ�ស��ប័�់កុ��បឹ័កាភិបិាល �ូច្ចជា ត្ថុ��ូវឱ្យយ�នជំនាញច្ច��ុ� ប័ទីពិីម្រើស្ថាធន ៍ លកុណៈស�ីត្ថុិិ និងស�ត្ថុាភាពីសំូល
ដែ�លត្ថុ��ូវឱ្យយ�នស��ប័ម់្រើធើើជាអភិបិាល។ 

ខ. ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើត្ថុត្ថុ��ូវក្លារអប័ីរ�ស��ប័ន់ាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងស��ប័ស់�ជិកគុណៈក�មក្លារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និង;

គុ. ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើត្ថុយនិក្លារស��ប័វ់ាយត្ថុម្លៃ�ាជាផាូវក្លារម្រើលើ�ប័សិទីធភាពីរប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាលទាងំ�ូល និងក្លារចូ្ចលរ�ួច្ចំដែណករប័ស់អភិបិាលនី�យួៗម្រើលើ
�ប័សិទីធភាពីរប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល ក្លារចូ្ចលរ�ួច្ចំដែណករប័ស់អន�គុណៈក�មក្លារនានារប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល និងក្លារអន�វត្ថុិក្លារងាររប័ស់នាយក
�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងស�ជិករប័ស់គុណៈក�មក្លារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិនានា និង

ឃ្មុំ. ម្រើ�ើ�ីផីិល់ម្រើយាប័ល់ដែណនា ំ និងវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើអំកដែ�ល�ត្ថុូវដែត្ថុងតាងំស��ប័ភ់ាពីជាអភិបិាល ស�ជិកគុណៈក�មក្លារម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាល ក�ូ៏ច្ចជា
អំកដែ�ល�ត្ថុូវដែត្ថុងតាងំស��ប័ម់្រើធើើជានាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងស�ជិករប័ស់គុណៈក�មក្លារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ។

ង.  ម្រើ�ើ�ីវីាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើអភិបិាល ស��ប័ក់្លារដែត្ថុងតាងំម្រើធើើជាអភិបិាលម្រើ�ើងវញិ ��ននឹង�កព់ាកយម្រើសំើស�ំក្លារយល់�ពី�ពីីធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា (NBC) ។ 

ខុ. ផលិត៌ផលថិម�

១. ពីិនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិ និងដែណនាផំលិត្ថុផលថិមី រ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំប័ា�ដែនិ�និកំណត្ថុ�់ត្ថុឹ�ដែត្ថុ��ខងារ ប័ញ្ហាញ ត្ថុិិ និងលកុខណឌ  យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ និងដែផំក
ម្រើគាលម្រើ� ក�ូ៏ច្ចជាយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ ម្រើគាលនម្រើយាបាយ និងភាពី�ទា�ំទីហានិភិយ័ស��ប័ក់្លារយល់�ពី�រប័ស់គុណៈក�មក្លារ
ហានិភិយ័ និង ផលិត្ថុផលថិមី និងក្លារអន��ត័្ថុរប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល។ 

២.  តា��ន និង�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយក្លារអន�វត្ថុិរប័ស់ផលិត្ថុផលថិមីដែ�លបានដែណនាមំ្រើ�ក្លានអ់តិ្ថុថិិជន និងធានាថាផលិត្ថុផលដែ�លបានដែណនាមំ្រើនា��ន
ភាពីស�ីសងាើ កគំ់ានឹងយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិម្រើគាលម្រើ�រយៈម្រើពីលដែវង និងរយៈម្រើពីលខាីដែ�លបានកំណត្ថុម់្រើ�យ�កុ��បឹ័កាភិបិាល។ 

៣. ម្រើ�ើ�ីតីា��ន និងវាយត្ថុម្លៃ�ាលកុខណឌ អាជីវក�ម និងក្លារអភិវិឌីឍនក៍ំ�ងទីីផារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ�យដែផអកម្រើលើ�ូល�ា នកំពី�ងរកីច្ចម្រើ��ើន និងវាយត្ថុម្លៃ�ា
ផលប័ា�ពាល់ដែ�លម្រើកើត្ថុម្រើច្ចញពីីក្លារ�ា ស់ប័ិូរម្លៃនច្ចាប័ ់និងប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិ។ 

៥. �នក្លារយកច្ចិត្ថុិទី�ក�កខ់័ស់ម្រើលើម្រើគាលក្លារណ៍អភិបិាលកិច្ចច និង�ក��ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិលអឥត្ថុម្រើខាច �។

៦. ល�អិត្ថុម្រើលើច្ចំណ� ច្ច ដែ�ល�តូ្ថុវម្រើបា�ផាយកំ�ងរបាយក្លារណ៍�ប័ចាំំឆំ្នាំំពាក់ពី័នធនឹងសក�មភាពីរប័ស់គុណៈក�មក្លារហានិភិ័យរ�ួប័ញ្ញចូ លទាំង
�កប័ខណឌ ហានិភិយ័ និងវធិីស្ថាស្រ្តសិ។

៧. ទីទីួលយក�ំប័ូនាម នឯករាជយពីីខាងម្រើ��ជាលាយលកុណ៍អកសរ ឬម្រើ�យ�េ ល់�ត្ថុ�់ប័សិនម្រើប័ើចាំបំាច្ច។់

៨. ប័ម្រើងកើត្ថុអន�គុណៈក�មក្លារហានិភិយ័ម្រើច្ចញពីីស�ជិកភាពីរប័ស់ខាួន ម្រើ�ើ�ីមី្រើ���ស្ថាយទីិ�ាភាពីជាកល់ាកម់្លៃនភារកិច្ចចរប័ស់ខាួន។

៩. ពិីនិត្ថុយ និងវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើភាពី�គុប័�់គានម់្លៃនម្រើគាលនម្រើយាបាយ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ និង�កប័ខណ័ឌ កំ�ងក្លារកំណត្ថុអ់ត្ថុិសញ្ហាញ ណ ក្លារវាស់សេង ់និង
ក្លារតា��ន ក្លារ�គុប័�់គុងម្រើលើហានិភិយ័ និងវសិ្ថាលភាពីដែ�លក្លារម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�ន�ប័សិទីធភាពី។ 

១០. ធានារច្ចនាស�័ន័ធ ធនធាន និង�ប័ពីន័ធ�ត្ថុូវបាន�កស់��ប័ក់្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ ឧទាហិរណ៍៖ ធានាថាប័�គុគលិក�នទីំនួលខ�ស�ត្ថុវូ
ស��ប័អ់ន�វត្ថុិ�ប័ពីន័ធ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ និងអន�វត្ថុិត្ថុួនាទីីទាងំម្រើនា�ម្រើ�យឯករាជយតា�សក�មភាពីហានិភិយ័ម្រើ�ើ�រប័ស់ធនាគារ។ 

១១. �ត្ថុួត្ថុពិីនិ�ត្ថុម្រើ�ើងវញិនូវរបាយក្លារណ៍តា�ម្រើពីលម្រើវលាពីីនាយក�ា ន�គុប័�់គុងហានិភិយ័អំពីីហានិភិយ័ដែ�លបាន�កជូ់ន ស�សភាពី��ខងារ
ហានិភិយ័ និងសក�ម�គុប័�់គុងហានិភិយ័។ 



៥៦អភិបិាលកិច្ចចស្ថាជីវក�ម

ច្ច. ម្រើ�ើ�ី�ីត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយស�សភាពីទូីម្រើ�ម្លៃន�កុ��បឹ័កាភិបិាល ទាកទ់ីងនឹងភាពីស�រ�យម្លៃនទីំហិំ និងជំនាញ និងស�ភាពីរវាងអភិបិាល�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ អភិបិាល
�និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងអភិបិាលឯករាជយ តា�រយៈក្លារក្លារពីិនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិ�ប័ចាំឆំំ្នាំ។ំ 

ឆ្ល. ម្រើ�ើ�ី�ីត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើលើក្លារដែត្ថុងតាងំ ដែផនក្លារប័និម្រើវនរប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុង និងក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើក្លារអន�វត្ថុិក្លារងាររប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុងជានខ់័ស់សំខាន់ៗ  
និង

ជ. ម្រើ�ើ�ីផីិល់ម្រើយាប័ល់អំពីី�កប័ខណឌ ម្លៃន�បាកឈ់ំូលរប័ស់អភិបិាល នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងគុណៈ�គុប័�់គុងជានខ់័ស់សំខាន់ៗ  ស��ប័ទ់ីទីួលបានក្លារ
អន��ត័្ថុយល់�ពី�ពីី�កុ��បឹ័កាភិបិាល ។ 

ឈ. ម្រើ�ើ�ីផីិល់ម្រើយាប័ល់ម្រើលើកញ្ញចប័�់បាកឈ់ំូលជាកល់ាកស់��ប័អ់ភិបិាល�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ និងស�ជិកគុណៈក�មក្លារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ។

គណ៍ៈក្ខុម្ព័មការត្រូបតិ៌បត៌ិិ

គុណៈក�ម ធិក្លា�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិ ( EXCO )  �នត្ថុួនាទីីជាអំកម្រើធើើម្រើសច្ចកិីសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិខ័ស់ប័ំផ�ត្ថុកំ�ងក��តិ្ថុគុណៈ�គុប័�់គុងរប័ស់ធនាគារ។ ម្រើលើសពីីម្រើន�
គុណៈក�ម ធិក្លារ�គុប័�់គុងរប័ស់ធនាគារ គុឺជាគុណៈក�ម ធិក្លារប័ដែនា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�ើ�ីជីួយស��ួលកំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញភារកិច្ចច និងទីំនួល
ខ�ស�ត្ថុូវរប័ស់គុណៈក�ម ធិក្លារ�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិ។ គុណៈក�ម ធិក្លារទាងំម្រើនា�រ�ួ�ន គុណៈក�ម ធិក្លារធនធាន�ន�សស ( HRC )  គុណៈក�ម ធិក្លារ�គុប័�់គុង
ហានិភិយ័ ( RMC )  គុណៈក�ម ធិក្លារឥណទាន ( MCC )  គុណៈក�ម ធិក្លារ�គុប័�់គុង�ទីពីយសក�ម និងអក�ម ( ALCO )  និងគុណៈក�ម ធិក្លា
�គុប័�់គុងគុម្រើ��ង ( PSC )។

ម្រើ�ក��តិ្ថុត្ថុគុណៈ�គុប័�់គុង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ ស�សភាពីគុណៈក�មក្លាររ�ួ�ន៖

១. ម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ៖     ជា�ប័ធានគុណៈក�មក្លារ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ

២. ម្រើលាក ប័ុនិ ម្រើ�វនិ នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិដែផំកអាជីវក�ម និងជាអន��ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ៖  ជាស�ជិក

៣. ម្រើលាក លឹ� លីរាា ឌីី នាយក�គុប័�់គុងម្រើសវាធនធាន�ន�សស៖    ជាស�ជិក

៤. ម្រើលាក�សី ដែកវ រស់និសសយ័ នាយិក្លានាយក�ា នកិច្ចចក្លារច្ចាប័ ់និងម្រើលខាធិក្លារ�កុ�ហុិ�ន៖  ជាស�ជិក

៥. ម្រើលាក Winston Tan នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៖     ជាស�ជិក

៦. ម្រើលាក ម្រើ�ង ម្រើសង�ន នាយក�គុប័�់គុងហានិភិយ័៖     ជាស�ជិក

៧. ម្រើលាក Lim Eng Keat  នាយក�គុប័�់គុងទ់ីំនាកទ់ីំនង�កុ�ហុិ�ន និង�ា ឃ្មុំីត្ថុធីង៖  ជាស�ជិក

៨. ម្រើលាក�សី ម្រើសៀ ស�ខលីន នាយិក្លានាយក�ា ន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�៖    ជាស�ជិក

៩. ម្រើលាក Min Gang នាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិឌីីជីថិល និងម្លៃ�គូុអាជីវក�មឌីីជីថិល   ជាស�ជិក

១០. ម្រើលាក�សី ម្រើប័ាង លីយាា  នាយិក្លាម្រើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនប័�គុគល   ជាស�ជិក

១១. ម្រើលាក�សី ដែត្ថុ ��យនី នាយិក្លាម្រើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស��ប័អ់តិ្ថុថិិជនអាជីវក�ម   ជាស�ជិក

១២. ម្រើលាក Ho Kok Wai នាយក�គុប័�់គុងឆ្នាំដែណល និង ប័ណិ្តាញដែច្ចកចាំយ   ជាស�ជិក

១៣. កញ្ហាញ  ហាងំ ហុិ�យ នាយិក្លា�គុប័�់គុងឥណទាន     ជាស�ជិក



ទិំនួលខុុស័ត្រូត៌ូវិស័ង្គគម្ព័



ក្លារអន�វត្ថុិម្រើគាលក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យចី្ចរភាពី  

ទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវសងគ� 

៥៩

៦០

៤



៥៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ការអំនុវិតិិបេគាលការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិុ�
ព្រីបកបបេ�យចីរភាពី 

ធនាគារ �ពីីនស៍  �.ក  កំ�ងត្ថុួនាទីីជាស�ជិកម្លៃនស�គុ�ធនាគារម្រើ�ក�័�ជា បានទីទីួលយកម្រើគាលក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យច្ចីរភាពីរប័ស់�ប័ម្រើទីស
ក�័�ជា។ ក្លារ�ប័ក្លានខ់ាជ ប័នូ់វម្រើគាលក្លារណ៍ទាងំម្រើន�អាច្ចជួយធនាគារក្លាត្ថុប់័នាយហានិភិយ័ម្លៃនក្លារវនិិម្រើយាគុ និងដែសើងរកឱ្យក្លាសអាជីវក�មថិមីៗ ទីនេឹ�នឹងក្លារ
ដែថិរកាប័រសិ្ថាា ន និងគា�ំទី�ល់វប័ីធ� ៌និងសហិគុ�ន។៍  

កំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើយើងបានប័ម្រើងកើត្ថុ និង�កឱ់្យយ�ំម្រើណើ រក្លារ�កប័ខណឌ ម្រើគាលនម្រើយាបាយហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យច្ចីរភាពី ដែ�ល�នម្រើគាលនម្រើយាបាយទូីម្រើ��យួ 
ម្រើគាលនម្រើយាបាយសំូលប័នួ ម្រើគាលនម្រើយាបាយ�ប័ធានប័ទីពីីរ និងម្រើគាលនម្រើយាបាយតា�ឧសាហិក�មហានិភិយ័�បាបំ័នួ ម្រើ�ើ�ីគីា�ំទី�ល់ក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិ
អាជីវក�មរប័ស់ម្រើយើងម្រើ��គុប័ក់��តិ្ថុ និងផិល់ជាឯកស្ថារម្រើយាងស��ប័ដ់ែសើងយល់ពីីឱ្យក្លាស និងម្រើ���ស្ថាយជា�យួហានិភិយ័កំ�ងប័របិ័ទីម្លៃនផលប័ា�ពាល់
ប័រសិ្ថាា ន និងសងគ�ម្រើ�យ�េ ល់ និងម្រើ�យ�ប័ម្រើយាល។ ម្រើគាលនម្រើយាបាយនី�យួៗប័ងាា ញពីីប័ញ្ហាា ប័រសិ្ថាា ន និងសងគ�សំខាន់ៗ  �ំម្រើណ្តា��ស្ថាយដែ�លជាក្លារ
ម្រើប័ិជាា ច្ចិត្ថុិរប័ស់ម្រើយើង និងអើីដែ�លម្រើយើងរពំីឹងថាអតិ្ថុថិិជន និងម្លៃ�គូុអាជីវក�មរប័ស់ម្រើយើងនឹង�ត្ថុូវ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិតា�។

នីត្ថុិវធិី�គុប័�់គុងហានិភិយ័ប័រសិ្ថាា ន និងសងគ� ក�៏ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�ើ�ីផីិល់ក្លារដែណនាជំាជំហានៗ ម្រើលើក្លារកំណត្ថុវ់ាយត្ថុម្លៃ�ា និង�គុប័�់គុងហានិភិយ័
ប័រសិ្ថាា ន និងសងគ�។ ប័ដែនា�ម្រើលើក្លារប័ញ្ញចូ លក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាហានិភិយ័ប័រសិ្ថាា ននិងសងគ� ម្រើ�កំ�ង�ំម្រើណើ រក្លារឥណទាននិងលទីធក�ម ម្រើយើងកម៏្រើប័ិជាា ម្រើលើកក�័ស់
ច្ចំម្រើណ��ឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងប័រយិាប័នំហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារអភិវិឌីឍនស៍�ត្ថុាភាពី និងក្លារយល់�ឹងទាកទ់ីងនឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យចី្ចរភាពី ក្លារអភិវិឌីឍន៍
ម្រើគាលនម្រើយាបាយហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្លៃប័ត្ថុង ម្រើ�ើ�ីផីិល់នូវផលិត្ថុផល និងម្រើសវាក�មកំ�ងត្ថុំម្លៃលស�រ�យស��ប័ថ់ា�ពីលកម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងវញិ និងក្លាត្ថុប់័នាយម្រើហិត្ថុ�ប័ា�ពាល់
ប័រសិ្ថាា ន និងសងគ�រប័ស់ម្រើយើង។

ម្រើគាលក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យចី្ចរភាពីទាងំ ៩ គឺុ

• ក្លារក្លារពារប័រសិ្ថាា ន

• ក្លារក្លារពារ�ន�សស

• ក្លារក្លារពារវប័ីធ�៌

• ច្ចំម្រើណ��ឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

• ប័រយិាប័ន័ំហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

• ហិិរញ្ញញ ប័ីទានម្រើលើគុំនិត្ថុម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុ

• ក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាល និងផសពីើផាយ

• ម្រើហិត្ថុ�ប័ា�ពាល់ប័រសិ្ថាា ន និងសងគ�

ទៅគាលការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�
ត្រូបក្ខុបទៅ�យច�រភាព

ទាំង្គ ៩

�រ�រ�របរ����ន

�រ�រ�រវប��ធម៌

េហតុប៉ះ�ល់
បរ����ន និងសង�ម

បរ��ប័ន�ហិរ��វត��

េហតុប៉ះ�ល់
បរ����ន និងសង�ម

�រ�រ�រមនុស��

�របណ��ះប���ល 
និងផ��ព�ផ��យ

ហិរ��ប���នេលើ
គំនិតៃច��បឌិត

ចំេណះដឹងហិរ��វត��



៦០ទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវសងគ�

ទីំនួលខុស៍ព្រីតិូវិស៍ងគម

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១៥ ដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក  បានដែច្ចករដំែលកកិី�សលាញ់ម្រើ�យផិល់   “ អាហារបូ័ករណ៍រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ ”   កំ�ងកញ្ញចប័់
ម្រើពីញស��ប័ថំ់ាកប់័រញិ្ហាញ ប័�័ត្ថុច្ចំនួន ២០កដែនាង ជូន�ល់និសសតិ្ថុដែ�លខើ�លទីធភាពីសិកាម្រើ�វទិីាស្ថាា នប័ម្រើច្ចចកវទិីាក�័�ជា និងស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេ
ភិំមំ្រើពីញ ម្រើ�ើ�ីជីាជំនួយអភិវិឌីឍធនធាន�ន�សស�ប័កប័ម្រើ�យគុ�ណវ�ឌីឍខ័ស់។

គុួរឱ្យយរលឹំកផងដែ�រ ក�មវធីីច្ច��ហិត្ថុាម្រើលខាអន�សារណៈម្លៃនក្លារម្រើយាគុយល់គំាម្លៃនក្លារផិល់អាហារបូ័ករណ៍ម្រើន� �នក្លារចូ្ចលរ�ួពីីសំណ្តាក ់ ឯកឧត្ថុិ� 
ឃ្មុំ�ត្ថុ ចាំន�់រាា  អន��ប័ធានសហិភាពីសហិពីន័ធយ�វជនក�័�ជា រាជធានីភិំមំ្រើពីញ, ម្រើលាក ហុិន ់ ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក, 
ឯកឧត្ថុិ�ប័ណឌិ ត្ថុ អុ�� រ�យណី នាយកវទិីាស្ថាា នប័ម្រើច្ចចកវទិីាក�័�ជា និងឯកឧត្ថុិ�ប័ណឌិ ត្ថុ ម្រើជត្ថុ ជាលី ស្ថាកលវទិីាធិក្លារស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេភិំមំ្រើពីញ។ 
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នកិីសងឹ�ឹថា តា�រយៈក្លារផិល់អាហារបូ័ករណ៍ម្រើន� នឹងជួយឱ្យយយ�វជនដែខមរទីទីួលបានក្លារអប័រ់លំអ និងអភិវិឌីឍខាួនឱ្យយក្លានដ់ែត្ថុ�ប័ម្រើសើរ 
ម្រើ�ើ�ីជីា សសរ �ទីូងរប័ស់�គុួស្ថារ និង�ប័ម្រើទីសជាតិ្ថុ។

ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុផិល់អាហាំរូបក្ខុរណ៍៍ ដ្ឋល់និស័�ស៊ីិត៌តែដ្ឋលខុី�លទិធភាព

រាប័ច់ាំប័ពី់ីខាងម្រើឆ្លើង៖ ម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ថិត្ថុរបូ័ក្លានលិ់ខិត្ថុច្ច��អន�សារណៈម្រើជាគុយល់ ជា�យួឯកឧត្ថុិ�ប័ណឌិ ត្ថុ អុ�� រ�យណី 
នាយកវទិីាស្ថាា នប័ម្រើច្ចចកវទិីាក�័�ជា និង ឯកឧត្ថុិ�ប័ណឌិ ត្ថុ ម្រើជត្ថុ ជាលី ស្ថាកលវទិីាធិក្លារ ស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេភិំមំ្រើពីញ

ការអ្នប់រំ



៦១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ស័ុខុភាព និង្គក្ខុ�ឡា

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក និងកាឹប័បាល់ទាត្ថុ់
វសិ្ថាខា បានម្រើរៀប័ច្ចំ�ពឹីត្ថុិិក្លារណ៍  “ The Warrior Night ”   ដែ�ល�និ
អាច្ចប័ំម្រើភិាច្ចបាន ម្រើ�ើ�ី�ីប័ក្លាសជាផាូវក្លារនូវក្លារប័ិូរម្រើឈាម �  “ កី��ា ន
វសិ្ថាខា ”  ម្រើ�ជា  “ កី��ា ន�ពីីនស៍ ”  និងម្រើ�ើ�ីបី័ងាា ញនូវកីឡាករ 
�គុូប័ងើឹកនិងម្រើហិ�ា រច្ចនាស�័ន័ធថិមីៗម្រើ�កំ�ងរ�ូវក្លាល២០២០។

ត្រូពឹត៌ិិការណ៍៍  “ The Warrior Night ”  ទៅដ្ឋើម្ព័�បី�ត្រូបកាស័ជាផៃ�វិការនូវិការ

បិ�រទៅ�ា��  “ ក្ខុ���ា�នវិិស្គាខា ”  ទៅ�ជា  “ ក្ខុ���ា�នត្រូព�នស័៍ ”

ក្ខុម្ព័មវិិធ�ស័ប�បី�រស័ធម្ព័៌ទៅលើក្ខុទិ�១១ 

ក�មវធិីសប័ី�រសធ�ម៌្រើលើកទីី១១ ម្លៃនស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេភិំមំ្រើពីញ ដែ�លម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើងជាម្រើរៀងរាល់ឆំ្នាំ ំ ម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�ើ�ីមី្លៃរអងាគ ស�បាក ់ និងផិល់ម្រើ�ឱ្យយអំកទីទីួល
ផល  ( អំកខើ�ខាត្ថុ )  ដែ�លបានម្រើ�ជើសម្រើរ ើសម្រើ�យស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេភិំមំ្រើពីញ។  កំ�ងឱ្យក្លាសម្លៃន�ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍សប័ី�រសធ�ម៌្រើន�ក�៏នក្លារតាងំប័ងាា ញ
ពីិពីរ័ណ៍ក្លារ�ប័គុំត្ថុ�និី ក្លារសដែ�ិង និងសក�មភាពីសប័ាយរកីរាយជាម្រើ�ច្ចើនម្រើទីៀត្ថុផងដែ�រ។ ម្រើ�កំ�ងម្រើនា� ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក កប៏ានចូ្ចលរ�ួដែច្ចករដំែលកផិល់
នូវច្ចំម្រើណ��ឹងអំពីីក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្រើសវាធនាគារ ក�ូ៏ច្ចជាប័ម្រើងកើត្ថុសក�មភាពីសប័ាយ ៗ និងផិល់ក្លា�ូអន�សាវរយី ៍�ល់ស្ថាធារណជន និងប័អូនៗនិសសតិ្ថុដែ�ល
បាន�កទីសសនាសិងរ់ប័ស់ម្រើយើងនាម្រើពីលម្រើនា�។

រាប័ច់ាំប័ពី់ីខាងម្រើឆ្លើង៖ ឯកឧត្ថុិ�ប័ណឌិ ត្ថុ ម្រើជត្ថុ ជាលី ស្ថាកលវទិីាធិក្លារ ស្ថាកលវទិីាល័យភិូ�និេភិំមំ្រើពីញ �ប័គុល់លិខិត្ថុ
ដែថិាងអំណរគុ�ណម្រើ�ក្លាន ់ម្រើលាកហុិន ់ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 

រាប័ច់ាំប័ពី់ីខាងម្រើឆ្លើង៖ ម្រើលាកជំទាវ ដែក សួន ស�ភិ ី�ប័ធានកាឹប័បាល់ទាត្ថុវ់សិ្ថាខា�ប័គុល់ទីងជ់ាតិ្ថុម្រើ�ក្លាន ់ម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា 
�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ស��ប័ក់្លារប័ិូរម្រើឈាម �ពីីកី��ា នវសិ្ថាខា ម្រើ�ជាកី��ា ន�ពីីនស៍



៦២ក្លារអន�វត្ថុិម្រើគាលក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យច្ចីរភាពី 

ការផិល់ទៅ�កាន់ស័ង្គគម្ព័

ស��ប័ឆំ់្នាំ២ំ០២០ ម្រើន� ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើ�ដែត្ថុប័និច្ចួលរ�ួឧប័ត្ថុា�ភ�ល់ ស�គុ��គុូម្រើពីទីយសម័�គុចិ្ចត្ថុិយ�វជន សម្រើ�ិច្ចម្រើត្ថុម្រើជា ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ TYDA ”  
ដែ�ល�នសក�មភាពីផិល់ក្លារពីិនិត្ថុយ និងពីាបាលម្រើ�យឥត្ថុគុិត្ថុម្លៃថិាជូន�ប័ជាពីលរ�ាដែ�លរស់ម្រើ�កំ�ងសហិគុ�ន�៍កី�ក ដែ�លជួយស��លប័នេ�ក�គុួស្ថារ
ដែ�លខើ�ខាត្ថុ�ប័ភិពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស��ប័ក់្លារពីាបាលម្រើវជជស្ថាស្រ្តសិ។ ទីនេឹ�នឹងក្លាររកីរាលម្រើ�យ ជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ កំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើន� ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក និង 
TYDA បានចូ្ចលរ�ួយាា ងសក�មកំ�ងក្លារម្រើឆ្លាើយត្ថុប័ម្រើ�នឹងក្លារ�ប័យ�ទីធ�ប័ឆ្នាំងំពីីក្លាររកីរាល�លម្រើ�យ ជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជាម្រើន�ផងដែ�រ។

ក្លាលពីី�ពីឹកម្លៃថិៃទីី២៤ ដែខកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បាន
រ�ួសហិក្លារជា�យួ�ជឈ�ណឌ លជាត្ថុិផិល់ឈា� កំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំនូវ
ក�មវធិី  “ ប័រចិាំច គុឈា�ម្រើ�យសម័�គុចិ្ចត្ថុិរប័ស់ប័�គុគលិកធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក �ប័ចាំ ំឆំ្នាំ ំ២០២០ ”  ម្រើ�ក្លា��ប័ធានប័ទី  “ ដែច្ចករដំែលកកិី�សលាញ់ 
ម្រើ�យក្លារប័រចិាំច គុឈា� ”  ដែ�ល�នក្លារចូ្ចលរ�ួសម័�គុចិ្ចត្ថុិយាា ងក��ករ
ពីីសំណ្តាកប់័�គុគលិក និងគុណៈ�គុប័�់គុងម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ 
ក�មវធិីប័រចិាំច គុឈា��ប័ចាំឆំំ្នាំមំ្រើន� �ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងកំ�ងម្រើគាលប័ំណង 
ចូ្ចលរ�ួច្ចំដែណកកំ�ងសងគ� និងម្រើ�ើ�ីជីួយសម្រើស្រ្តងាគ ��ល់ជនរងម្រើ�គា�ដែ�ល
កំពី�ង�ត្ថុូវក្លារឈា�ជាចាំបំាច្ច។់

ការឧបត៌ុម្ព័ភដ្ឋល់ស័មាគម្ព័ត្រូគូទៅពទិ�យស័ម័ត្រូគចិត៌ិយុវិជន ស័ទៅម្ព័ិចទៅត៌ទៅជា

តែចក្ខុរំតែលក្ខុក្ខុិ�ត្រូស័�ញ់ ទៅ�យការបរិចាំាគ�ម្ព័

ប័�គុគលិករប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក សម័�គុចិ្ចត្ថុិចូ្ចលរ�ួប័រចិាំច គុឈា�ម្រើ�ក្លារយិាល័យកណិ្តាល

ម្រើលាកជំទាវ ម្រើពី�ជចាំន�់�នំី ( អាវស)  អន��ប័ធាន�កុ��បឹ័កាភិបិាល ម្លៃនស�គុ��គុូម្រើពីទីយសម័�គុច្ចិត្ថុិយ�វជនសម្រើ�ិច្ចម្រើត្ថុម្រើជា (TYDA) ថិត្ថុរបូ័ជា�កុ�ជា�យួប័�គុគលិកម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 
កំ�ងសក�មភាពីក្លារពិីនិត្ថុយស�ខភាពីជូន�ល់�ប័ជាពីលរ�ាម្រើ�យ�និគិុត្ថុម្លៃថិា 



៦៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើ�យសម្រើងកត្ថុម្រើឃ្មុំើញពីីស្ថាា នភាពីម្លៃនក្លាររកីរាល�លម្លៃនជ�ៃឺកូវ�ី-១៩ 
ម្រើ�ដែត្ថុ�នក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងជាម្រើរៀងរាល់ម្លៃថិៃ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បាន
ចូ្ចលរ�ួម្រើធើើក្លារឧប័ត្ថុា�ភ�ា សក្លារពារច្ចំនួន ១០.០០០ ម្រើ�ក្លានក់ាឹប័បាល់
ទាត្ថុវ់សិ្ថាខា ម្រើ�ើ�ីរី�ួច្ចំដែណកកំ�ងក្លារទីប័ស់្ថាក ត្ថុក់្លាររកីរាល�លម្លៃនជ�ៃ ឺ     
កូវ�ី-១៩ម្រើន�។ ក្លារឧប័ត្ថុា�ភ�ា សក្លារពារទាងំម្រើន� គុឺកំ�ងម្រើគាលប័ំណង
ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើក្លារដែច្ចកជូន�ល់�ប័ជាពីលរ�ាដែ�លសាិត្ថុម្រើ�តា�ទីីជនប័ទី ។

ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុ បានឧបត៌ុម្ព័ភមាា�ស័ចំនួន ១០.០០០ ដ្ឋល់ក្ខុៃឹប

បាល់ទាត៌់ វិិស្គាខា

តា�រយៈគុម្រើ��ងក្លារងារសងគ�រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ដែ�ល
បានសហិក្លារជា�យួអងគក្លារ�ូលនិធិក��រក�័�ជា (CCF) បានម្រើលើក
ទីឹកចិ្ចត្ថុិ�ល់អតិ្ថុថិិជនដែ�លបានម្រើ�ប័ើ�បាស់គុណនីធនាគារ �ពីីនស៍ 
អាច្ចចូ្ចលរ�ួម្រើធើើក្លារប័រចិាំច គុថិវកិ្លា ម្រើ�ើ�ីគីា�ំទីសក�មភាពីរប័ស់អងគក្លារ 
CCF កំ�ងក្លារជួយ�ល់ក��រងាយរងម្រើ�គា�រាប័ព់ានន់ាក ់និង�កុ��គុួស្ថារ
រប័ស់ពីួកម្រើគុឱ្យយរចួ្ចផ�ត្ថុពីីក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ពីលក�មម្រើ�យប័ងុំ ក្លារជួញ�ូរ
ក��រ ភាពី�កី�ក និងក្លារគាម នលទីធភាពីស��សប័កំ�ងក្លាររស់ម្រើ�។
ល។ ប័ច្ចច�ប័ីនំ អងគក្លារ CCF ដែ�ល�នម្រើលាក Scott Neeson ជា
ស្ថាា ប័និក បានកំពី�ងប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចកំ�ងក្លារជួយសម្រើស្រ្តងាគ �ក��រនានា
ដែ�លរស់ម្រើ�ម្រើលើគុំនរសំរា�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា។

ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុ បទៅង្គកើត៌ម្ព័ុខុង្វារថិម�ទៅលើក្ខុម្ព័មវិិធ� PRINCE Mobile 

ស័ត្រូមាប់បរិចាំា�គថិវិិកា ទៅ�កាន់អ្នង្គគការម្ព័ូលនិធិក្ខុុមារក្ខុម្ព័័�ជា (CCF)



៦៤ក្លារអន�វត្ថុិម្រើគាលក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័កប័ម្រើ�យច្ចីរភាពី 

ម្រើ�ើ�ីគីាំ�ទីនូវអន�ស្ថាសន៍រប័ស់រាជរ�ា ភិិបាលក�័�ជាកំ�ងក្លារ�ប័�ូល
�ូលនិធិស��ប័ទ់ីិញវាាកសំ់្ថាងម្រើ�ើ�ីទីីប័ស់្ថាក ត្ថុជ់�ៃកូឺវ�ី-១៩ ដែ�លកំពី�ង
រាត្ថុត្ថុាត្ថុជាសកល ធនាគារ �ពីីនស៍ �.កបានប័ម្រើងកើត្ថុ យ�ទីធនាក្លារម្រើយើង
រ�ួគំាម្រើ�ើ�ីកី�័�ជា ម្រើ�ើ�ី�ីប័�ូល�បាកប់័រចិាំច គុស��ប័ទ់ីិញវាាកសំ់្ថាង
ទីប័ស់្ថាក ត្ថុជ់�ៃកូឺវ�ី-១៩។ ម្រើ�ើ�ីជីាក្លារចូ្ចលរ�ួ ក�ូ៏ច្ចជាស��ួល�ល់
ស្ថាធារណជនកំ�ងក្លារប័រចិាំច គុ ពីួកម្រើគុអាច្ចម្រើធើើក្លារម្រើផេរ�បាកម់្រើ�ក្លាន់
គុណនីម្រើឈាម � Cambodians For Cambodia (Vaccine) 
ដែ�ល�នម្រើលខគុណនី ១១១៧៧៧៨៨៨ (ស��ប័�់បាកម់្រើរៀល)  និង 
៦៦៦៧៧៧៨៨៨   ( ស��ប័�់បាក�់�លាា រ )   ម្រើហិើយក្លារប័រចិាំច គុម្រើន�
ម្រើទីៀត្ថុម្រើស្ថាត្ថុអាច្ចម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�តា�ស្ថាខាធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ទាងំ
៣១ស្ថាខា ទូីទាងំ�ប័ម្រើទីស ឬតា�រយៈក�មវធិី PRINCE Mobile ។

ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុ បានបទៅង្គកើត៌យុទិធនាការទៅយើង្គរួម្ព័គាា�ទៅដ្ឋើម្ព័�បី�ក្ខុម្ព័័�ជា 

ទៅដ្ឋើម្ព័�បី�ត្រូបម្ព័ូលថិវិិកាបរិចាំា�គស័ត្រូមាប់ទិិញវាា�ក្ខុ់ស្គាំង្គទិប់ស្គាា�ត់៌ជម្ព័ៃ�ក្ខុូវិីដ្ឋ-១៩  

នា�ពីឹកម្លៃថិៃទីី១៦ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានផិល់�ា សច្ចំនួន ១.១៧០�ប័អប័ ់�ល់�នេីរម្រើពីទីយក��រគុនធប័�បាា  ម្រើ�ើ�ីចូី្ចលរ�ួច្ចំដែណកកំ�ងក្លារ
�ប័យ�ទីធ�ប័ឆ្នាំងំនឹងក្លាររាត្ថុត្ថុាត្ថុម្លៃនជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ប័នាេ ប័ពី់ីក្លារផេ��ម្រើ�ើងនូវ�ពឹីត្ថុិិក្លារណ៍ក្លារឆ្លាងជាសហិគុ�ន ៍ ២៨ វចិ្ចេិក្លា។ក�មវធិី�ន�សសធ�ម៌្រើន� ប័ងាា ញឱ្យយ
ម្រើឃ្មុំើញពីីក្លារ�ពីួយបារ�ភ ក្លារយកច្ចិត្ថុិទី�ក�ក ់ ច្ចំម្រើពា�ស�វត្ថុាិភាពីរប័ស់�កុ��គុូម្រើពីទីយ ក�ូ៏ច្ចជាក��រតូ្ថុច្ចៗដែ�លកំពី�ងស��កពីាបាលម្រើ��នេីរម្រើពីទីយគុនធប័�បាា ។ 
ក�មវធិីម្រើន� �ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ��នេីរម្រើពីទីយក��រគុនធប័�បាា  ម្រើ�យ�នក្លារអម្រើញ្ញជ ើញចូ្ចលរ�ួពីីសំណ្តាក ់ម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក និងថំាក�់ឹកនា�ំនេីរម្រើពីទីយក��រគុនធប័�បាា  ក�ូ៏ច្ចជាថំាក�់ឹកនាជំានខ់័ស់ម្លៃនធនាគារជាម្រើ�ច្ចើនរបូ័ផងដែ�រ។

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានផិល់�ា សច្ចំនួន ១.១៧០�ប័អប័ ់ជូន�ល់�នេីរម្រើពីទីយគុនធប័�បាា  ម្រើ�ើ�ីចូី្ចលរ�ួទីប័ស់្ថាក ត្ថុក់្លារឆ្លាងជ�ៃកូឺវ�ី-១៩

ប័�គុគលិកត្ថុំណ្តាងឱ្យយ�នេីរម្រើពីទីយគុនធប័�បាា  ទីទីួល�ា ស់ ដែ�លឧប័ត្ថុា�ភម្រើ�យធនគារ �ពីីនស៍



ការទិទិួលស្គាា�ល់នានា



ពីត័្ថុ�៌នស្ថាា ប័ន័

ពានរងាើ ន ់និងក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់

៦៧

៧១

៥



៦៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ពី័តិ៌មានសាា្ប័ន

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានម្រើរៀប័ច្ចំពិីធី ច្ច��ហិត្ថុាម្រើលខាម្រើលើក្លារផិល់ជូនកញ្ញចប័អ់ត្ថុា�ប័ម្រើយាជនព៍ីិម្រើសស ស��ប័�់កុ�ហុិ�នច្ច��ប័ញ្ញជ ី ម្រើ�ផារ�ូលប័�ត្ថុក�័�ជា ម្រើ�
ម្លៃថិៃទីី០៨ ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០ នាអគារផារ�ូលប័�ត្ថុក�័�ជា ។ ក្លារសហិក្លាររវាងធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក និង�កុ�ហុិ�នផារ�ូលប័�ត្ថុក�័�ជា ម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�ើ�ី ី
ផិល់អត្ថុា�ប័ម្រើយាជន ៍ និងម្រើលើកទឹីកចិ្ចត្ថុិ�ល់�កុ�ហុិ�នដែ�លច្ច��ប័ញ្ញជ ីម្រើ�ផារ�ូលប័�ត្ថុក�័�ជា កំ�ងម្រើគាលម្រើ�ជួយប័ំម្រើពីញប័ដែនា�នូវត្ថុ��ូវក្លារហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់
�កុ�ហុិ�នទាងំម្រើនា�  និងម្រើ�ើ�ីចូី្ចលរ�ួគា�ំទី�ល់ក្លារអភិវិឌីឍន�៍ប័ម្រើទីសផងដែ�រ។

ម្រើ�យស�ាងឹម្រើ�ើលម្រើឃ្មុំើញពីីក្លាររកីច្ចម្រើ��ើនយាា ងខាា ងំ និងឆ្នាំប័រ់ហ័ិសរប័ស់
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក និងស�័័នធស�គុ�សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង
�ធយ�ក�័�ជា កំ�ងក្លារជំរ�ញកំម្រើណើ នម្រើស�ាកិច្ចចជាតិ្ថុ ក�ូ៏ច្ចជាក្លារ
អភិវិឌីឍនម៍្លៃនស្ថាា ប័ន័��៏នស្ថារៈសំខានទ់ាងំពីីរ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 
និងស�័័នធស�គុ�សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�ក�័�ជា បានច្ច��
អន�សសរណៈម្រើលើកិច្ចចសហិ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ដែ�ល�ប័�ពីឹត្ថុិម្រើ�ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០៤ 
ដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើ�ទីីសំ្ថាកក់្លារកណិ្តាលរប័ស់ស�័័នធស�គុ�
សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�ក�័�ជា។ ក្លារច្ច��អន�សសរណៈម្រើន��ត្ថុូវ
បានម្រើធើើម្រើ�ើងកំ�ងម្រើគាល បំ័ណងគាំ�ទី�ល់ក្លាររកីច្ចម្រើ��ើនម្លៃនវស័ិយ
សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�ម្រើ�ក�័�ជា តា�រយៈក្លារម្រើសំើស�ំក្លារគា�ំទី
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងហិិរញ្ញញ ប័ីទានពីីម្លៃ�គូុអភិវិឌីឍនអ៍និរជាត្ថុិ និងស្ថាា ប័ន័ពាក់
ពីនធន័ានា �ពី�ទាងំផិល់ក្លារប័ណិ� �ប័ណិ្តាលប័ដែនា�ម្រើ�ឱ្យយសហិ�គាស
ធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ� �ន�ូច្ចជា៖ ក្លារ�គុប័�់គុងប័ញ្ញជ ីគុណម្រើនយយ ក្លារ
ម្រើសំើស�ំ និងក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ឥណទាន�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធិភាពីខ័ស់ ក្លារ
�គុប័�់គុងស់្ថាច្ច�់បាក ់។ល។

ពិធ�ចុ�ហិត៌ុទៅលខាទៅលើការផិល់ជូនក្ខុញ្ញចប់អ្នត៌ុត្រូបទៅយ៉ាជន៍ពិទៅស័ស័ ស័ត្រូមាប់ត្រូក្ខុុម្ព័ហិ៊ុនចុ�បញ្ញជ�ទៅ�ផ�សារម្ព័ូលបត្រូត៌ក្ខុម្ព័័�ជា

ពិធ�ចុ�អ្ននុស័�ស៊ីរណ៍ៈរវាង្គ ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុនិង្គស័ម្ព័័័នធស័មាគម្ព័

ស័ហិត្រូគាស័ធុនត៌ូច និង្គម្ព័ធ�យម្ព័ក្ខុម្ព័័�ជា

ត្ថុំណ្តាង�កុ�ហុិ�នផារ�ូលប័�ត្ថុក�័�ជា និងគុណៈ�គុប័�់គុងម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ ថិត្ថុរបូ័ជា�កុ�កំ�ងឱ្យក្លាសពិីធីច្ច��អន�សារណៈម្រើជាគុយល់

រាប័ច់ាំប័ពី់ីខាងម្រើឆ្លើង៖ ឧកញាា  ដែត្ថុ តាងំប័ា �ប័ធានស�័ន័ធស�គុ�សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�ក�័�ជា និងម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា 
�ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ថិត្ថុរបូ័រ�ួគំាកំ�ងឱ្យក្លាសពិីធីច្ច��អន�សារណៈម្រើជាគុយល់ 



៦៨ពីត័្ថុ�៌នស្ថាា ប័ន័

ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បាន�កស់ម្រើ�័ធ ម្រើសវាធនាគារ
អាទីិភាពី �ពី�ជា�យួនឹងក្លារប័ងាា ញស្ថាលរងច់ាំសំ��ប័់
អតិ្ថុថិិជនអាទិីភាពីរប័ស់ខាួនម្រើ�ក្លារយិាល័យកណិ្តាល ដែ�ល
�នអាសយ�ា នម្រើ�ម្រើលើប័ម្រើណិ្តាយ�ហាវថិិីម្រើ�ា ម្រើសទី�ង។ ម្រើសវា
ធនាគារអាទីិភាពី�តូ្ថុវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងស��ប័់អតិ្ថុថិិជនដែ�ល
កំពី�ងដែសើងរកប័ទីពិីម្រើស្ថាធនធ៍នាគារ�េ ល់ខាួន ម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញ
តា�ម្រើគាលម្រើ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងសិង�់រម្លៃនក្លាររស់ម្រើ�រប័ស់
ពីួកម្រើគុ។ ចាំប័ពី់ីដែខ�នីាម្រើន�ត្ថុម្រើ� ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក នឹង
ចាំប័ម់្រើផិើ�ម្រើប័ើកទីទីួលអតិ្ថុថិិជនសកិ្លាន�ពីល ឱ្យយចូ្ចល�កទីសសនា
ស្ថាលរងច់ាំ ំ ម្រើហិើយក�៏នក្លារផិល់ជូននូវម្រើភិសជជៈ(ដែត្ថុ) ច្ចំម្រើពា�
អតិ្ថុថិិជនផងដែ�រ។

ធនាគារ ត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុ បាន�ក្ខុ់ស័ទៅមាោ�ធ ទៅស័វាធនាគារអាទិិភាព

របូ័កណិ្តាល៖ ម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ថិត្ថុរបូ័ជា�កុ�ជា�យួគុណៈ�គុប័�់គុងម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក 
កំ�ងពិីធីក្លារ�ក�ំ់ម្រើណើ រក្លារស្ថាលរងច់ាំមំ្រើសវាធនាគារអាទីិភាពី



៦៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

រាជធានីភិំមំ្រើពីញ៖ ក្លាលពីីម្លៃថិៃទីី០១ ដែខសីហា ឆំ្នាំ២ំ០២០ កនាងម្រើ�ម្រើន� 
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានម្រើរៀប័ច្ចំកិច្ចច�ប័ជ�ំយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិឆ្ល�សទីី២ 
ឆំ្នាំ២ំ០២០ កំ�ងម្រើគាលប័ំណងបូ័កសរ�ប័លទីធផលឆ្ល�សទីី១ និង
ម្រើរៀប័ច្ចំដែផនក្លារយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិសំរាប័ឆ់្ល�សទីី២ ម្រើ�ើ�ី ី  “ ប័និនិរនិរភាពី
ជាធនាគារឌីីជីថិលដែ�លរកីច្ចម្រើ��ើនម្រើលឿនជាងម្រើគុប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ក�័�ជា ” ។

កិច្ចច�ប័ជ�ំយ�ទីធស្ថាស្រ្តសិ��៏នស្ថារៈសំខាន�់ប័ចាំឆំ្ល�សម្រើន� �ត្ថុូវបានក្លារ
អម្រើញ្ញជ ើញចូ្ចលរ�ួពីីម្រើលាក�ប័ធាននាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិ គុណៈនាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិ 
និងថំាក�់ឹកនាជំានខ់័ស់សំខាន់ៗ �កពីីទីីសំ្ថាកក់្លារកណិ្តាល និងនាយក
ស្ថាខាទាងំ៣១ ម្រើ�ទូីទាងំ�ប័ម្រើទីស រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ដែ�ល
�នអំកចូ្ចលរ�ួសរ�ប័�ប័�ណ ១០០នាក។់

ក្ខុិចចត្រូបជុំយុទិធស្គាស្រ្តស័ិឆ្លមាស័ទិ�២ ឆាា�ំ២០២០



៧០ពីត័្ថុ�៌នស្ថាា ប័ន័

�ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ម្លៃនក�មវធិី  “ ក្លារ�កស់ម្រើ�័ធឱ្យយម្រើ�ប័ើ�បាស់ជាផាូវក្លារ
នូវប័ណ័ណ ធនាគារ �ពីីនស៍ ”  ក្លាលពីីរម្រើសៀលម្លៃថិៃទីី៣០ ដែខកញ្ហាញ  
ឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើ�សណ្តាា គារ សូហិើីដែត្ថុល ភិំមំ្រើពីញ ភិូគីុ�តា 
ម្រើ�យ�នក្លារចូ្ចលរ�ួពីី សំណ្តាកគ់ុណៈ�គុប័�់គុងរប័ស់
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក  ត្ថុំណ្តាងអម្រើញ្ញជ ើញ�កពីី�កុ�ហុិ�ន
�ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថា �ពី�ទាងំម្រើភិាៀវកិត្ថុិិយសជាម្រើ�ច្ចើននាក។់

កំ�ងក�មវធិីម្រើន�ផងដែ�រ ក�៏នក្លារ�ប័ក្លាសនូវក្លារផិល់ជូន
ពីិម្រើសស  “ ឈ�ំរងាើ ន�់គុប័់ៗ គំា ជា�យួធនាគារ �ពីីនស៍ ”  និង
ក្លារ�ប័ក្លាសជាផាូវក្លារនូវក្លារទីទីួលបានពានរងាើ នជ់ា  “ ធនាគារ
ពាណិជជ�ម៏្រើឆ្លំើ��ប័ចាំកំ�័�ជាឆំ្នាំ២ំ០២០ ” ។

ការ�ក្ខុ់ស័ទៅមាោ�ធឱ្�យទៅត្រូបើត្រូបាស័់ជាផៃ�វិការនូវិប័ណ៍ណធនាគារ ត្រូព�នស័៍

រាប័ច់ាំប័ពី់ីខាងម្រើឆ្លើង៖ ម្រើលាក តឹ្ថុក ស�ផល ត្ថុំណ្តាង�កពីី�កុ�ហុិ�ន�ា សេ័រក្លាត្ថុ និងម្រើលាក ហុិន ់ស�រច្ចនា �ប័ធាននាយក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិ ម្លៃនធនាគារ �ពីីនស៍ និងម្រើលាក�សី ជ� ំ�ូនីក្លាត្ថុំណ្តាង�កុ�ហុិ�ន វសី្ថា 
បានថិត្ថុរបូ័អន�សាវរយីម៍្រើ�កំ�ង�ពឹីត្ថុិិក្លារណ៍សក្លារ�កស់ម្រើ�័ធជាផាូវក្លារនូវប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុ និងវសី្ថា



៧១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ពានរងាា្ន់

២. និទៅយ៉ាជក្ខុទៅឆ្លនើម្ព័ជាស្គាក្ខុលត្រូបចាំំឆាា�ំ ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខក�ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០២០
 ពីី: World HRD Congress 

 ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានទីទីួលពានរងាើ នជ់ានិម្រើយាជកម្រើឆ្លំើ� កំ�ង
ក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិធនធាន�ន�សស កំ�ងក្លារ�គុប័�់គុង
និម្រើយាជិត្ថុ និងអភិវិឌីឍនូវម្រើទីពីម្រើក្លាសលយរប័ស់ពីួកម្រើគុ។  ធនាគារ 
�ពីីនស៍ �.ក ទីទីួលបានពានរងាើ នម់្រើន�ប័នាេ ប័ពី់ីឈ�ំពានរងាើ នជ់ា
និម្រើយាជកម្រើឆ្លំើ�ម្រើ�ក�័�ជាឆំ្នាំ២ំ០២០។ 

៣. ធនាគារឌិ�ជ�ថិលតែដ្ឋលរីក្ខុចទៅត្រូម្ព័ើនទៅលឿនបំផុត៌ ទៅ�ក្ខុម្ព័័�ជាឆាា�ំ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខក�ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០២០

 ពីី: Global Business Outlook Banking Awards 2020 

 ម្រើន�គុឺជាក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់ថិមី�យួម្រើទីៀត្ថុស��ប័ក់្លារអភិវិឌីឍនធ៍នាគារ
ឌីីជីថិល (ក�មវធិីធនាគារម្រើលើទូីរស័ពីេ ម្រើសវាម្រើអធីអឹ� និងប័ណិ្តាញ
ឌីីជីថិលម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុ) ដែ�លធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានម្រើធើើក្លារ
ម្លៃចំ្ច�ប័ឌិីត្ថុប័ដែនា�ម្រើលើ��ខជំនួញរប័ស់ខាួនម្រើ�យម្រើ�ប័ើ�បាស់សកិ្លាន�ពីល
ម្លៃនប័ម្រើច្ចចកវទិីាឌីីជីថិល ម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់អតិ្ថុថិិជនរប័ស់
ខាួនឱ្យយក្លានដ់ែត្ថុ�ប័ម្រើសើរម្រើ�ើង ជា�យួនឹងរម្រើប័ៀប័រស់ម្រើ��ប័កប័ ម្រើ�យ
ភាពីងាយ�សួលកំ� ងក្លារ�គុប័់�គុង�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុក្លារហិិ រញ្ញញ វត្ថុា� រប័ស់
ពីួកម្រើគុ។

៤. ធនាគារពាណ៍ិជជទៅឆ្លនើម្ព័ ត្រូបចាំំត្រូបទៅទិស័ក្ខុម្ព័័�ជាឆាា�ំ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខសីហា ឆំ្នាំ២ំ០២០

 ពីី: International Banker

 ពានរងាើ នម់្រើន�គឺុជាក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់�យួម្រើទីៀត្ថុ អំពីីម្រើលី�នម្លៃនក្លារ
អភិវិឌីឍនរ៍ប័ស់ធនាគារ ដែ�លទាកទ់ីងម្រើ�នឹងច្ចំនួនអតិ្ថុថិិជន ក្លារ
ប័ម្រើងកើត្ថុធនាគារឌីីជីថិល�ប័កប័ម្រើ�យភាពីម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុ និងក្លារវនិិ
ម្រើយាគុ ម្រើលើក្លារអភិវិឌីឍនធ៍នធាន�ន�សស រ�ួទាងំក្លារក្លាា យជាធនាគារ
ពាណិជជ�ំប័ូងប័ងអស់ដែ�លបាន�ក�់ំម្រើណើ រក្លារប័ណ័ណ �ា សេ័រក្លាត្ថុ /  
វសី្ថា  ឥណពីនធ / ឥណទាន  កំ�ងម្រើពីលដែត្ថុ�យួប័នាេ ប័ពី់ីបានក្លាា យ ជា
ធនាគារពាណិជជម្រើពីញម្រើលញម្រើ�រយៈម្រើពីល�ត្ថុឹ�ដែត្ថុ២ឆំ្នាំ។ំ

១. និទៅយ៉ាជក្ខុទៅឆ្លនើម្ព័ត្រូបចាំំឆាា�ំ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០
 ពីី: World HRD Congress

 ពានរងាើ ន់ម្រើន�បានឆ្លា��ប័ញ្ហាច ំងពីី�ប័សិទីធភាពីម្លៃនក្លារអន�វតិ្ថុរប័ស់
ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក កំ�ងក្លារទាកទ់ាញ អភិវិឌីឍ និងរកានូវ
ប័�គុគលិកដែ�ល�នសកិ្លាន�ពីល។ កំ�ងរយៈម្រើពីលតិ្ថុច្ចជាងពីីរឆំ្នាំំ
ប័នាេ ប័ពី់ីបានក្លាា យជាធនាគារពាណិជជម្រើពីញម្រើលញ ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក ខិត្ថុខំ�បឹ័ងដែ�ប័ងម្រើ�ើ�ីកី្លាា យជាធនាគារម្លៃនជម្រើ��ើសស��ប័់
និម្រើយាជិត្ថុរប័ស់ខាួន។ 

៥៤៣២១

ធនាគារ �ពីីនស៍ បានឈ�ំរងាើ នជ់ាម្រើ�ច្ចើនពីីស្ថាា ប័ន័អនិរជាតិ្ថុម្រើ�កំ�ងដែផំកម្លៃនក្លារម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុ ធនធាន�ន�សស ធនាគារឌីីជីថិល និងជារ�ួ (ធនាគារពាណិជជលអ
ប័ំផ�ត្ថុ) ។ ម្រើយើង�នម្រើ�ទីនភាពី និងកិត្ថុិិយសដែ�លក្លារផិល់ម្រើសវាក�មម្រើ�ក្លានអ់តិ្ថុថិិជនរប័ស់ម្រើយើង�នក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់។ ម្រើលើសពីីម្រើន�ម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុម្រើន�កជ៏ា
សកុីភាពីប័ញ្ហាជ កអ់ំពីីក្លារល�ប័ង ់ និងម្រើ�ិត្ថុសំខានក់ំ�ងក្លារម្រើធើើឱ្យយធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ក្លាា យជាធនាគារ ពាណិជជឈាន��ខម្រើគុម្រើ�ក�័�ជា។ ពានរងាើ ន់
ទាងំម្រើន�អាច្ចម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងបានម្រើ�យស្ថារក្លារខិត្ថុខំ�បឹ័ងដែ�ប័ងរប័ស់ស�ជិក�កុ� និងក្លារល�ប័ងរ់ប័ស់ប័�គុគលិកទាងំអស់ម្រើ�ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក រ�ួទាងំ
ម្លៃ�គូុអាជីវក�មរប័ស់ម្រើយើងផងដែ�រ។ ក្លារគា�ំទីឥត្ថុឈប័ឈ់ររប័ស់អតិ្ថុថិិជន ក�ូ៏ច្ចជាម្លៃ�គូុអាជីវក�មរប័ស់ម្រើយើង នឹងម្រើធើើឱ្យយធនាគារ �ពីីនស៍ក្លានដ់ែត្ថុខិត្ថុខំ
�ប័ឹងដែ�ប័ងប័និម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុម្រើ�ម្លៃថិៃអនាគុត្ថុ។ សូ�អរគុ�ណច្ចំម្រើពា�ក្លារគា�ំទី និងប័និម្រើជឿជាក�់កម្រើលើធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើយើងនឹងរ�ិរកនូវផលិត្ថុផល និង
ម្រើសវាក�ម�ប័កប័ម្រើ�យភាពីម្លៃច្ចំ�ប័ឌិីត្ថុថិមីប័ំផ�ត្ថុ ម្រើ�ើ�ីបី័ំម្រើពីញត្ថុ��ូវក្លាររប័ស់ម្រើលាកអំកនាម្រើពីលអនាគុត្ថុ។



៧២ពានរងាើ ន់

៧. និទៅយ៉ាជក្ខុលអបំផុត៌ទៅ�អាស័ុ� ឆាា�ំ២០២០  

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០

 ពីី: HR Asia, Business Media International 

 ស��ប័ក់្លារម្រើលើកក�័ស់វប័ីធ�ម៌្រើ�កដែនាងម្រើធើើក្លារ�ល៏អ និងក្លារ
វនិិម្រើយាគុកំ�ងក្លារអភិវិឌីឍនប៍័�គុគលិក។ ពានរងាើ នម់្រើន� គុឺជាសកុីភាពី
ម្លៃនស�ទិីធិផល�អ៏ស្ថាច រយរប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក កំ�ងក្លារ
វនិិម្រើយាគុ និងអភិវិឌីឍធនធាន�ន�សស រ�ួ�នប័រយិាក្លាសក្លារងារ 
ក�មវធិីប័ណិ� �ប័ណិ្តាល អត្ថុា�ប័ម្រើយាជន ៍ និងផិល់ក្លារគា�ំទី�ល់
ប័�គុគលិករប័ស់ខាួនកំ�ង�គាលំបាកជាម្រើ�ើ�។

៦. ធនាគារពាណ៍ិជជតែដ្ឋលរីក្ខុចទៅត្រូម្ព័ើនលអបំផុត៌ ត្រូបចាំំឆាា�ំ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០

 ពីី: Global Business Outlook Banking Awards 2020 

 ក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់�យួម្រើទីៀត្ថុស��ប័ធ់នាគារ �ពីីនស៍ �.ក ម្រើ�កំ�ង
ក្លារ�ា ស់ប័ិូរពីីធនាគារដែប័ប័ស្ថា�ញ្ញញ ម្រើ�ជាធនាគារឌីីជីថិល និង
ក្លារប័ម្រើងកើត្ថុថិមីតា�រយៈប័ណិ្តាញឌីីជីថិល ដែ�លផិល់ភាពីងាយ
�សួល �ល់អតិ្ថុថិិជនរប័ស់ខាួន។

៩. និទៅយ៉ាជក្ខុទៅឆ្លនើម្ព័ជាស្គាក្ខុលត្រូបចាំំឆាា�ំ ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០

 ពីី: ASIAMONEY 

 ក្លាររកីច្ចម្រើ��ើនម្រើលឿនប័ំផ�ត្ថុម្រើលើច្ចំនួនអតិ្ថុថិិជនឥណទាន ច្ចំនួន
ប័ណិ្តាញស្ថាខា និងម្រើអធីអឹ� �ពី�ទាងំផលិត្ថុផល និងម្រើសវាក�ម 
ស��ប័ស់ហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�។ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក
បានឈ�ំពានរងាើ នម់្រើន� ម្រើ�យបានផិល់ក្លារគា�ំទីយាា ងម្រើពីញ 
ទីំហិឹង �ល់សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ� ជាពិីម្រើសសកំ�ង អំ��ង
ម្រើពីល�នជំងឺរាត្ថុត្ថុាត្ថុ។ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក បានម្រើធើើក្លារ
យាា ងជិត្ថុសំិទីធជា�យួធនាគារសហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�
ម្រើ�ើ�ីផីិល់ឥណទានអាជីវ ក�ម ជា�យួនឹងអ�តាក្លារ�បាកព់ីិម្រើសស 
ម្រើ�ើ�ីជីាក្លារគា�ំទី�ល់សហិ�គាសធ�នតូ្ថុច្ច និង�ធយ�ម្រើ�ក�័�ជា
កំ�ងក្លារពី�ងឹង និងពី�ងីកអាជីវក�មរប័ស់ខាួន។

៨. ស្គាា�ប័នតែដ្ឋលរីក្ខុចទៅត្រូម្ព័ើនទៅលឿនបំផុត៌ទៅ�ក្ខុម្ព័័�ជា ឆាា�ំ២០២០ 

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០

 ពីី: Enterprise Asia

 ធនាគារបានទីទីួលរងាើ នម់្រើន� ម្រើ�យក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងយាា ងឆ្នាំប័ ់
រហ័ិស  ម្លៃន�ូល�ា នអតិ្ថុថិិជនដែ�លម្រើ�ប័ើ�បាស់ផលិត្ថុផល និងម្រើសវា
ក�មរប័ស់ខាួន �ូច្ចជាឥណទាន និង�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ ក្លារពី�ងីកប័ណិ្តាញ
ស្ថាខា និងម្រើអធីអឹ�ម្រើ�ទូីទាងំ�ប័ម្រើទីសកំ�ងរយៈម្រើពីលខាី ប័នាេ ប័ពី់ីក្លារ
�ា ស់ប័ិូរពីី��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ�ធនាគារពាណិជជម្រើពីញម្រើលញ។  

៥. ធនាគារតែដ្ឋលមានភាពម្លៃចនត្រូបឌិិត៌ជាអ្ននិរជាត៌ិត្រូបចាំំឆាា�ំ២០២០

 ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី: ដែខវចិ្ចេក្លា ២០២០

 ពីី: Enterprise Asia

 ធនាគារបានឈ�ំពានរងាើ ន ់ ម្រើលើដែផំកម្រើសវាក�ម និង�ំម្រើណ្តា� 
�ស្ថាយ ក�មវធិី HR in the pocket។ ក�មវធិីម្រើន� គុឺជាក្លារម្រើធើើ
ឌីីជីថិលម្លៃផេកំ�ងម្រើ�ើ�ីផីិល់នូវភាពីងាយ�សួល�ល់ប័�គុគលិក កំ�ងក្លារ
អន�វត្ថុិ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពី និង�ប័សិទីធផលជា�ប័ចាំ។ំ 

៩
៨៧៦



របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិុ� 



របាយក្លារណ៍�កុ��បឹ័កាភិបិាល

របាយក្លារណ៍សវនករឯករាជយ

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

៧៥

៧៨

៨១

៦



៧៥ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

របាយការណ៍ព្រីកុមព្រីបឹក្សាភិិបាល

�កុ��បឹ័កាភិបិាល  ( “ អភិបិាល ” )  សូ��កជូ់នរបាយក្លារណ៍រប័ស់ខាួន និងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដែ�លបានម្រើធើើសវនក�មរចួ្ចរប័ស់រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក  ( ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ ធនាគារ ” )   ស��ប័ច់្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០។ 

អ្នំព�ធនាគារ

��នម្លៃថិៃទីី១៨ ដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក �នម្រើឈាម �ថា �ពីីនស៍ ហាើ យម្រើនន ភិអីិលស�ី ជា�កុ�ហុិ�នឯកជនទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវ�នក��តិ្ថុ ដែ�ល
�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�ក្លា�ច្ចាប័ម់្លៃន�ពី�រាជាណ្តាច្ច�កកក�័�ជា ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�ម��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ�កំ�ង�ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជា ម្រើ�ក្លា�
វញិ្ហាញ ប័នប័�ត្ថុច្ច��ប័ញ្ញជ ីម្រើលខ ០០០១៤៦២៧ ច្ច��ម្លៃថិៃទីី២៨ ដែខម្រើ�ស្ថា ឆំ្នាំ២ំ០១៥ ម្រើច្ចញម្រើ�យ�កសួងពាណិជជក�ម។ ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១៨ ដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៨ 
ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជាបានផិល់អាជាា ប័ណ័ណ ឱ្យយធនាគារ ម្រើ�ើ�ីកី្លាា យជាធនាគារពាណិជជឯកជន និងបានប័ិូរនា�ករណ៍�កុ�ហុិ�នម្រើ�ជា ធនាគារ �ពីីនស៍ 
�.ក។ �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើន�ក�៏ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ និង�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុជាផាូវក្លារម្រើ�យ�កសួងពាណិជជក�ម ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី២១ ដែខសីហា ឆំ្នាំ២ំ០១៨។

សក�មភាពីអាជីវក�មច្ច�ីងរប័ស់ធនាគារ គុឺក្លារផិល់ម្រើសវាដែផំកធនាគារជាម្រើ�ច្ចើន�ប័ម្រើភិទីដែ�លពាកព់ីន័ធនឹងវស័ិយហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

លទិធផលត្រូបត៌ិបត៌ិិការ និង្គភាគ�ភី

លទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស��ប័�់ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំមំ្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ �ត្ថុូវបានប័ងាា ញកំ�ងរបាយក្លារណ៍ច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ និងលទីធផលល�អតិ្ថុម្រើផសងៗ ម្រើ�ម្រើលើទីំពីរ័
ទីី៨៣។

កំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ�ំនិ�នក្លារ�ប័ក្លាស ឬក្លារប័ងភ់ាគុលាភិម្រើទី។

ធនាគារ�នម្រើ�ើ�ទី�នសរ�ប័ច្ចំនួន ២៥០លាន��លាា អាម្រើ�រកិ ជា�យួនឹងសនាឹកហុិ�នធ�មតាច្ចំនួន ២៥០.០០០សនាឹកហុិ�ន ដែ�ល�នត្ថុម្លៃ�ាចាំរកឹ ១.០០០��លាា
អាម្រើ�រកិកំ�ង�យួសនាឹកហុិ�ន។

��នម្រើពីលម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �កុ��បឹ័កាភិបិាលបានចាំត្ថុវ់ធិានក្លារដែ�ល�ន�ូល�ា នស�រ�យ ពាកព់ីន័ធម្រើ�នឹងក្លារជ���ឥណទាន និង
ប័�ម្រើរ�ប័ទានអា�កកម់្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី និងក្លារម្រើធើើសំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងដ់ែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា ម្រើហិើយបានយល់�សប័ថារាល់ឥណទាន និង
ប័�ម្រើរ�ប័ទានអា�កកទ់ាងំអស់ដែ�លបាន�ឹង�ត្ថុូវ បានជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី និងបានកត្ថុ�់តាសំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានអា�កក ់ និង
សងសយ័ម្រើពីញម្រើលញ។

គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ម្រើន� និងដែផអកម្រើលើក��តិ្ថុម្លៃនក្លារយល់�ឹង �កុ��បឹ័កាភិបិាលពី�ំបាន�ឹងពីីក្លាលៈម្រើទីសៈណ្តា�យួដែ�លនាឱំ្យយច្ចំនួនឥណទាន 
និងប័�ម្រើរ�ប័ទានអា�កកដ់ែ�លបានជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី ឬច្ចំនួនសំវធិានធន ស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងដ់ែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាកំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
រប័ស់ធនាគារ�នត្ថុម្លៃ�ា�និ�គុប័�់គានជ់ាស្ថារវនិម្រើនា�ម្រើទី។

ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន

ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទានអាត្រូក្ខុក្ខុ់ និង្គឥណ៍ទានស័ង្គ�ស៊ី័យ

ស័ក្ខុម្ព័មភាពអាជ�វិក្ខុម្ព័មចម្ព័�បីង្គ



៧៦របាយក្លារណ៍�កុ��បឹ័កាភិបិាល

��នម្រើពីលម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �កុ��បឹ័កាភិបិាលបានចាំត្ថុវ់ធិានក្លារដែ�ល�ន�ូល�ា នស�រ�យ ម្រើ�ើ�ីបី័ញ្ហាជ កថ់ា ប័ណី្តា�ទីពីយសក�ម
ទាងំឡាយដែ�លទីំនងជា�និអាច្ចប័ងើិល�កវញិម្រើ�កំ�ង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារអាជីវក�មធ�មតាតា�ត្ថុម្លៃ�ាកំ�ងប័ញ្ញជ ីគុណម្រើនយយរប័ស់ធនាគារ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាប័នាយឱ្យយ
ម្រើសមើនឹងត្ថុម្លៃ�ាដែ�លរពំីឹងថានឹងអាច្ចលកប់ានម្រើ�ម្រើលើទីីផារជាកដ់ែសីង។ 

គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ម្រើន� និងដែផអកម្រើលើក��តិ្ថុម្លៃនក្លារយល់�ឹង �កុ��បឹ័កាភិបិាលពី�ំបាន�ឹងពីី ក្លាលៈម្រើទីសៈណ្តា�យួ ដែ�លប័ណិ្តាលឱ្យយត្ថុម្លៃ�ា
ម្លៃន�ទីពីយសក�មម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �និ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវជាស្ថារវនិម្រើនា�ម្រើទី។

គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ម្រើន� �កុ��បឹ័កាភិបិាល�និបាន�ឹងពីីក្លាលៈម្រើទីសៈណ្តា�យួដែ�ល�និបានដែវកដែញកម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ម្រើន� ឬ
របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ ដែ�លអាច្ចប័ណី្តាលឱ្យយច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លបានប័ងាា ញកំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �នភាពី�និ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវម្រើនា�ម្រើទី។ 

តា�ម្រើយាប័ល់រប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល លទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារស��ប័�់ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើន� �និ�នរងនូវផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនីពីីគុណនី 
�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារ ឬ�ពីឹត្ថុីិក្លារណ៍ណ្តា�យួដែ�ល�នលកុណៈជាស្ថារវនិ និង�និធ�មតាម្រើនា�ម្រើទី។ តា�ម្រើយាប័ល់រប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល ម្រើ�ច្ចម្រើនាា �ម្រើពីលរវាង
�ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា� �កទីល់នឹងក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ម្រើន� �និ�នគុណនី �ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារ ឬ�ពឹីត្ថុីិក្លារណ៍ណ្តា�យួដែ�ល�នលកុណៈជាស្ថារវនិ និង
�និធ�មតា ដែ�លទីំនងជា�នផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនី�ល់លទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ កំ�ងឆំ្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លរបាយក្លារណ៍ម្រើន��ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើនា�
ម្រើទី។

ស�ជិក�កុ��បឹ័កាភិបិាលរប័ស់ធនាគារដែ�លម្រើ�ប័ម្រើ��ើក្លារកំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ ំរហូិត្ថុ�ល់ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ម្រើន� �នរាយនា��ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

 ទៅ�ក្ខុ ទៅចន ហិ�ស៊ី��  �ប័ធាន�កុ��ប័ឹកាភិបិាល

 ទៅ�ក្ខុ ហិគ�យ ឆាយ   អន��ប័ធាន

 ទៅ�ក្ខុ ហិ៊ន់ ស័ុរចនា  អភិបិាល និងជា�ប័ធាននាយក�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិ

 ទៅ�ក្ខុ ទៅថិន ស័ំវិិស័ុទិធ  អភិបិាលឯករាជយ

 ទៅ�ក្ខុ ស័ុ�ម្ព័ ហិ៊ុយឈ័័ង្គ  អភិបិាលឯករាជយ

គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ម្រើន� �ន�ូច្ចជា ៖

(ក). ពី�ំ�នប័នេ�កណ្តា�យួម្រើលើ�ទីពីយសក�មរប័ស់ធនាគារ ដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យស្ថារក្លារ�កប់័ញ្ហាច ំស��ប័ក់្លារធានាប័ំណ� លរប័ស់ប័�គុគលណ្តា�ំក់
ម្រើ�ើយ ចាំប័ត់ាងំពីី�ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា��ក ឬ

(ខ). ពី�ំ�នប័ំណ� លយថាម្រើហិត្ថុ�ណ្តា�យួរប័ស់ធនាគារ ដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងចាំប័ត់ាងំពីី�ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា��ក ម្រើ��ពីីប័ំណ� លម្រើផសងៗម្រើ�កំ�ង�ំម្រើណើ រ
ក្លារអាជីវក�មធនាគារធ�មតាម្រើនា�ម្រើទី។

តា�ម្រើយាប័ល់រប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល ពី�ំ�នប័ំណ� លយថាម្រើហិត្ថុ� ឬបំ័ណ� លម្រើផសងៗរប័ស់ធនាគារដែ�ល�ត្ថុូវបានទា�ទារឱ្យយសង ឬអាច្ចនឹង�ត្ថុូវបានទា�ទារ
ឱ្យយសងកំ�ងរយៈម្រើពីល១២ដែខប័នាេ ប័ពី់ី�ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដែ�លនឹង ឬអាច្ចនឹង�នផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនី�ល់លទីធភាពីរប័ស់ធនាគារ កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញ
ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចរប័ស់ខាួនម្រើ�ម្លៃថិៃ�ល់ម្រើពីលកំណត្ថុស់ងម្រើនា�ម្រើទី។

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម

ការតែត្រូបត្រូបួលកាលៈទៅទិស័ៈ

ត្រូបត៌ិបត៌ិិការម្ព័ិនត្រូបត្រូក្ខុត៌�

ត្រូក្ខុុម្ព័ត្រូបឹក្ខុ�សាភីិបាល

បំណ៍ុលយថាទៅហិត៌ុ និង្គបំណ៍ុលទៅផ�ស៊ីង្គៗ



៧៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានភាជ ប័�់កជា�យួ �ពី�ទាងំសំគាល់ទាងំឡាយបានប័ងាា ញ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវនូវ�គុប័ទ់ីិ�ាភាពីជាស្ថារវនិទាងំអស់ម្លៃនស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
រប័ស់ធនាគារ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ និងលទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ពី�ទាងំលំហូិរស្ថាច្ច�់បាករ់ប័ស់ធនាគារស��ប័�់ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំ ំ ម្រើ�យ អន�ម្រើលា�
ម្រើ�តា�សិង�់ររបាយក្លារណ៍ទាកទ់ីងនឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា �ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុម្រើ�យ�កុ��បឹ័កាភិបិាល។

ច្ច��ហិត្ថុាម្រើលខាម្រើ�យម្រើយាងម្រើ�តា�ម្រើសច្ចកិីសម្រើ��ច្ចរប័ស់�កុ��បឹ័កាភិបិាល។

     

ទៅ�ក្ខុ ហិ៊ន់ ស័ុរចនា

ត្រូបធាននាយក្ខុត្រូបត៌ិបត៌ិិ និង្គ អ្នភីិបាលត្រូគប់ត្រូគង្គ

រាជធានីភិំមំ្រើពីញ �ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជា

ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃថិៃទីី១៩ ដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២១

�កុ��បឹ័កាភិបិាលទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវកំ�ងក្លារប័ញ្ហាជ កថ់ា របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប័ងាា ញ�ត្ថុឹ��ត្ថុូវនូវ�គុប័ទ់ីិ�ាភាពីជាស្ថារវនីទាងំអស់ម្លៃនស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់
ធនាគារ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ �ពី�ទាងំលទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកស់��ប័�់ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំ ំ ម្រើ�យអន�ម្រើលា�ម្រើ�តា�សិង�់រ
របាយក្លារណ៍ទាកទ់ីងនឹងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា  ( ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ CIFRS ” ) ។ 

កំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទាងំម្រើន� ត្ថុ��ូវឱ្យយ�កុ��បឹ័កាភិបិាល ៖

១). អន�វត្ថុីម្រើគាលក្លារណ៍គុណម្រើនយយស��សប័ ដែ�លគា�ំទីម្រើ�យក្លារវនិិច្ចេយ័ និងក្លារបាា ន�់ប័�ណស�ម្រើហិត្ថុ�ផល និង�ប័កប័ម្រើ�យក្លារ�ប័ុង�ប័យត័្ថុំ 
�ពី�ទាងំអន�វត្ថុីតា�ម្រើគាលក្លារណ៍ទាងំម្រើន�ជា�ប័ចាំំ

២). អន�វត្ថុីតា�ត្ថុ��ូវក្លារកំ�ងក្លារលាត្ថុ�ត្ថុ�ងពីត័្ថុ�៌នរប័ស់ CIFRS ឬក�៏ប័សិនម្រើប័ើ�នក្លារ�បាសចាំកណ្តា�យួ កំ�ងក្លារប័ងាា ញឱ្យយ�នភាពី�ត្ថុឹ��ត្ថុូវ
ក្លារ�បាសចាំកទាងំម្រើនា��ត្ថុូវបានប័ងាា ញ ពីនយល់ និងកំណត្ថុច់្ចំនួនទឹីក�បាក ់ឱ្យយបាន�តឹ្ថុ��ត្ថុូវម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

៣). រកាទី�កកំណត្ថុ�់តាគុណម្រើនយយឱ្យយបាន�គុប័�់គាន ់និង�ប័ពីន័ធ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ង�ប័កប័ម្រើ�យ�ប័សិទីធភាពី

៤). ម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ�យដែផអកម្រើលើ�ូល�ា ននិរនីរភាពីម្លៃន�ំម្រើណើ រក្លារអាជីវក�ម ម្រើលើកដែលងដែត្ថុ�នករណីសនមត្ថុស�រ�យថា ធនាគារនឹង
�និអាច្ចប័នីកិច្ចច�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារអាជីវក�មម្រើ�ម្រើពីលអនាគុត្ថុ�ខ៏ាី និង

៥). �គុប័�់គុងនិង�ឹកនាធំនាគារឱ្យយ�ន�ប័សិទីធភាពី តា�រយៈក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិជាស្ថារវនិទាងំអស់ដែ�លជ�ឥទីធិពីល �ល់�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារ និងលទីធផល
រប័ស់ធនាគារ ម្រើហិើយ�ត្ថុូវធានាថាផលប័ា�ពាល់ទាងំម្រើនា��ត្ថុូវបានឆ្លា��ប័ញ្ហាច ំង�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ ម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។  

 �កុ��បឹ័កាភិបិាលអ�អាងថា ធនាគារបានអន�វត្ថុីតា�ត្ថុ��ូវក្លារខាងម្រើលើកំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

ការទិទិួលខុុស័ត្រូត៌ូវិរបស័់ត្រូក្ខុុម្ព័ត្រូបឹក្ខុ�សាភីិបាលទៅលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ការអ្ននុម្ព័័ត៌របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�



៧៨របាយក្លារណ៍រប័ស់សវនករឯករាជយ

ម្រើយើងបានម្រើធើើសវនក�មម្រើ�ម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក ( ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ ធនាគារ ” )  ដែ�លរ�ួ�នរបាយក្លារណ៍ស្ថាា នភាពី
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ �ពី�ទាងំរបាយក្លារណ៍ ច្ចំណូលល�អតិ្ថុ របាយក្លារណ៍ប័ដែ��ប័��ួល�ូលធន និងរបាយក្លារណ៍លំហូិរស្ថាច្ច�់បាក់
ស��ប័ច់្ច�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី និងកំណត្ថុសំ់គាល់ម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� រ�ួទាងំម្រើសច្ចកីីសម្រើងុប័ម្រើលើម្រើគាលនម្រើយាបាយ គុណម្រើនយយសំខាន់ៗ  រ�ួទាងំ
ម្រើសច្ចកីីពីនយល់ម្រើលើពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗ។

តា��តិ្ថុម្រើយាប័ល់រប័ស់ម្រើយើងខា� ំ របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លប័ងាា ញ�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ�គុប័ស់្ថាា នភាពីជាស្ថារវនិទាងំអស់ម្លៃនស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារគុិត្ថុ�តឹ្ថុ�
ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ �ពី�ទាងំលទីធផលហិិរញ្ញញ វត្ថុា� រ�ួទាងំលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកស់��ប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីដែ�លបានប័ញ្ញចប័ ់ម្រើ�យ អន�ម្រើលា�ម្រើ�តា�សិង�់រ
របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា  ( “ CIFRSs ” )  និងម្រើសច្ចកីីដែណនារំប័ស់ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា។

ម្រើយើងខា� ំបានម្រើធើើសវនក�ម ម្រើ�យអន�ម្រើលា�តា�សិង�់រសវនក�មអនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា  ( “ CISAs ” ) ។  ក្លារទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវរប័ស់ម្រើយើងខា� ំសាិត្ថុម្រើ�ក្លា�សិង�់រ
ទាងំម្រើនា� គុឺ�ត្ថុូវបានម្រើរៀប័រាប័ប់័ដែនា�ម្រើ�កំ�ងដែផំកក្លារទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវរប័ស់សវនករ ស��ប័ក់្លារម្រើធើើសវនក�មម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ម្រើយើងខា� ំ គុឺឯករាជយពីី
ធនាគារ អន�ម្រើលា�តា��កុ��បឹ័កា សិង�់រ វជិាជ ជីវៈគុណម្រើនយយអនិរជាតិ្ថុ �ក�សីលធ� ៌រប័ស់គុណម្រើនយយករជំនាញ  ( “ IESBA Code ” )  រ�ួជា�យួនឹង
ត្ថុ��ូវក្លារ�ក�សីលធ� ៌ ដែ�លពាកព់ីន័ធម្រើ�នឹងក្លារម្រើធើើសវនក�មរប័ស់ម្រើយើងខា� ំម្រើ�ម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ម្រើហិើយម្រើយើងបានប័ំម្រើពីញ
ក្លារទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវម្រើ�តា�ត្ថុ��ូវក្លារ �ក�សីលធ�ទ៌ាងំម្រើនា� និង IESBA Code ។ ម្រើយើងខា� ំម្រើជឿជាកថ់ា ភិសិ�តាងសវនក�មដែ�លម្រើយើងខា� ំទីទីួលបាន គុឺ
�គុប័�់គាន ់និងស��សប័ ម្រើ�ើ�ីផីិល់�ូល�ា នស��ប័�់តិ្ថុម្រើយាប័ល់រប័ស់ម្រើយើងខា� ំ។

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារគុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ និងស��ប័ច់្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី �ត្ថុូវបានម្រើធើើសវនក�មម្រើ�យសវនករម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុ 
ដែ�លបានប័ងាា ញអំពីី�តិ្ថុម្រើយាប័ល់�ត្ថុឹ��ត្ថុូវម្រើ�ម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២០។

គុណៈ�គុប័�់គុង គុឺ�ត្ថុូវទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវរាល់ពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗ។ ពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗ ជាពីត័្ថុ�៌នដែ�លបានរាយក្លារណ៍ម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍រប័ស់�កុ� �បឹ័កាភិបិាល 
ប័ា�ដែនិ�និរ�ួប័ញ្ញចូ លរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងរបាយក្លារណ៍សវនកររប័ស់ម្រើយើង ដែ�លម្រើយើងទីទីួលបាន��នក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍រប័ស់សវនករម្រើន� 
រ�ួទាងំរបាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំដំែ�ល�ត្ថុូវបានរពំីឹងទី�កថាបានម្រើ�ត្ថុៀ�រចួ្ចរាល់ស��ប័ម់្រើយើងខា� ំប័នាេ ប័ពី់ីក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្រើនា�។

�តិ្ថុរប័ស់ម្រើយើងខា� ំម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �និបាន�គុប័�់ណីប័ទ់ាងំ�សុងម្រើ�ម្រើលើពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗ ម្រើហិើយម្រើយើងខា� ំ�និប័ងាា ញពីីទី��ងដ់ែប័ប័ប័ទីម្លៃន
ក្លារធានាណ្តា�យួម្លៃនម្រើសច្ចកិីសនំិ�ា នម្រើនា�ម្រើទី។

ពាកព់ីន័ធនឹងក្លារម្រើធើើសវនក�មរប័ស់ម្រើយើងខា� ំម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវរប័ស់ម្រើយើងខា� ំ គុឺ�ត្ថុូវអានពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗ ម្រើហិើយពីិចាំរណ្តាថាម្រើត្ថុើ
ពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗម្រើនា� �នភាពី�និ�សប័គំាជាស្ថារវនីជា�យួរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ឬម្រើទី ឬ�នកំហិ�សឆ្លគងណ្តា�យួដែ�លអាច្ចប័ម្រើងកើត្ថុកំហិ�សឆ្លគងជាស្ថារវនិ
ឬម្រើទី។

ជូនចំទៅពា�ភាគទិុនិក្ខុរបស័់ធនាគារត្រូព�នស័៍ ម្ព័.ក្ខុ

ម្ព័ត៌ិទៅយ៉ាបល់

ម្ព័ូល�ា�នម្លៃនការបទៅញ្ញចញម្ព័ត៌ិទៅយ៉ាបល់

បញ្ញាា�ទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ព័ត៌៌មានទៅផ�ស៊ីង្គៗទៅត្រូ�ព�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង្គរបាយការណ៍៍របស័់ស័វិនក្ខុរ

របាយការណ៍របស៍់ស៍វិនករឯករាជី្យ



៧៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

គុណៈ�គុប័�់គុងទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវកំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំ និងក្លារប័ងាា ញរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទាងំម្រើន�ឱ្យយបាន�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ ម្រើ�យអន�ម្រើលា�ម្រើ�តា�សិង�់ររបាយ ក្លារណ៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា  ( “ CIFRSs ” )  ម្រើហិើយស��ប័ក់្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ងដែ�លគុណៈ�គុប័�់គុងកំណត្ថុថ់ា  វា�នភាពីចាំបំាច្ចក់ំ�ងក្លារ ម្រើរៀប័ច្ចំ
របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �និឱ្យយ�នក្លាររាយក្លារណ៍ខ�សជាស្ថារវនិ ដែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារដែកាងប័នាំ ឬកំហិ�សឆ្លគងម្រើផសងៗ។

កំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� គុណៈ�គុប័�់គុង�នទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវច្ចំម្រើពា�ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�ម្រើលើស�ត្ថុាភាពីធនាគារកំ�ងក្លារប័និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ម្រើ�យ
ដែផអកម្រើលើ�ូល�ា ននិរនិភាពី ក្លារលាត្ថុ�ត្ថុ�ង �ប័សិនជា�នប័ញ្ហាា ទាកទ់ីងនឹងនិរនិភាពីជាស្ថារវនិ និងក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់និរនិភាពីជា�ូល�ា នគុណម្រើនយយ 
ល���តាដែត្ថុគុណៈ�គុប័�់គុង�នម្រើគាលបំ័ណងរលំាយធនាគារ ឬប័ញ្ញឈប័�់ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ឬកគ៏ាម នជម្រើ��ើសម្រើផសង ប័ា�ដែនិចាំបំាច្ច�់ត្ថុូវម្រើធើើ។

�កុ��បឹ័កាភិបិាល គុឺ�នទីំនួលខ�ស�ត្ថុូវកំ�ងក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយកំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ។

ម្រើគាលប័ំណងរប័ស់ម្រើយើងខា� ំ គុឺម្រើ�ើ�ីទីីទីួលបាននូវក្លារធានាអ�អាង�ស៏�ម្រើហិត្ថុ�ផល ម្រើ�ម្រើលើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�យពី�ំ�នលកុណៈខ�សឆ្លគងជា
ស្ថារវនិ ដែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារដែកាងប័នាំ ឬកំហិ�សឆ្លគង និងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារណ៍ សវនក�ម ដែ�លរ�ួ�ន�តិ្ថុម្រើយាប័ល់រប័ស់ម្រើយើងខា� ំផងដែ�រ។ ក្លារធានា
អ�អាងដែ�លស�ម្រើហិត្ថុ�ផល គុឺជាក្លារធានា�យួ �ខ៏័ស់ ប័ា�ដែនិវា�និបានធានាថា ក្លារម្រើធើើសវនក�មម្រើ�យដែផអកម្រើ�ម្រើលើសិង�់រសវនក�មអនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា  
( “ CISAs ” )  នឹងដែត្ថុងដែត្ថុរកម្រើឃ្មុំើញជានិច្ចចនូវកំហិ�សឆ្លគងជាស្ថារវនិដែ�លម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើងម្រើនា�ម្រើ�ើយ។ ក្លាររាយក្លារណ៍ខ�សអាច្ចម្រើកើត្ថុ �នម្រើ�ើងពីីក្លារដែកាងប័នាំ 
ឬកំហិ�សឆ្លគងដែ�លអាច្ចចាំត្ថុទ់ី�កថាជាស្ថារវនី ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លកំហិ�ស�យួ ឬកំហិ�សរ�ួគំាអាច្ច �នឥទីធិពីល�ល់ម្រើសច្ចកីីស��ច្ចចិ្ចត្ថុិដែផំកម្រើស�ាកិច្ចចរប័ស់
អំកម្រើ�ប័ើ�បាស់របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទាងំម្រើន�។

ជាដែផំក�យួម្លៃនក្លារម្រើធើើសវនក�ម ម្រើ�យម្រើយាងម្រើ�តា�សិង�់រសវនក�មអនិរជាតិ្ថុម្លៃនក�័�ជា  ( “ CISAs ” )  ម្រើយើងអន�វត្ថុិនូវ វជិាជ ជីវៈវនិិច្ចេយ័ និងក្លារសងសយ័
ដែ�ល�នវជិាជ ជីវៈម្រើ�ម្រើលើក្លារម្រើធើើសវនក�ម។ ម្រើយើងខា� ំក៖៏

កំណត្ថុអ់ត្ថុិសញ្ហាញ ណ និងវាយត្ថុម្លៃ�ានូវហានិភិយ័ម្លៃនក្លាររាយក្លារណ៍ខ�សជាស្ថារវនីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ថាម្រើត្ថុើវាម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យក្លារដែកាងប័នាំ ឬ
កំហិ�សឆ្លគង ម្រើរៀប័ច្ចំ និងអន�វត្ថុិនិត្ថុិវធិីសវនក�មដែ�ល ម្រើឆ្លាើយត្ថុប័ម្រើ� នឹងហានិភិយ័ទាងំម្រើនា� រ�ួទាងំក្លារ�ប័�ូលយកភិសិ�តាងសវនក�មឱ្យយបាន�គុប័�់គាន ់និង
ស��សប័ម្រើ�ើ�ីជីា �ូល�ា នស��ប័ប់័ម្រើញ្ញចញ�តិ្ថុម្រើយាប័ល់រប័ស់ម្រើយើងខា� ំ។ ហានិភិយ័ដែ�ល�និអាច្ចរកម្រើឃ្មុំើញម្រើ�យក្លារ រាយក្លារណ៍ខ�សជាស្ថារវនិដែ�ល
ប័ណិ្តាល�កពីីក្លារដែកាងប័នាំ គុឺធំជាងកំហិ�សឆ្លគងម្រើ�យអម្រើច្ចត្ថុនាម្រើ�យស្ថារ ដែត្ថុក្លារដែកាងប័នាំរ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំក្លាររ�ួគុំនិត្ថុ ក្លារដែកាងប័នាំម្រើ�យម្រើច្ចត្ថុនា 
ក្លារល�ប័ម្រើចាំលម្រើ�យម្រើច្ចត្ថុនា ក្លារប័ងាា ញខ�ស ឬក្លារម្រើលើមសម្រើ�ម្រើលើក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ង។

• ម្រើធើើក្លារដែសើងយល់អំពីីក្លារ�គុប័�់គុងម្លៃផេកំ�ងដែ�លទាកទ់ីងម្រើ�នឹងក្លារម្រើធើើសវនក�ម ម្រើ�ើ�ីបី័ម្រើងកើត្ថុនូវនិត្ថុិវធិីសវនក�ម ដែ�លស��សប័ម្រើ�នឹងក្លាលៈម្រើទីសៈ 
ប័ា�ដែនិ�និដែ�នជាម្រើគាលប័ំណងកំ�ងក្លារប័ងាា ញនូវ �តិ្ថុម្រើយាប័ល់ម្រើលើ �ប័សិទីធិភាពីម្លៃនក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្លៃផេកំ�ងរប័ស់ធនាគារម្រើនា�ម្រើទី។

• ម្រើធើើក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាភាពីស��សប័ម្រើលើម្រើគាលនម្រើយាបាយគុណម្រើនយយដែ�លបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ និងភាពីស�ម្រើហិត្ថុ�ផល ម្លៃនគុណម្រើនយយបាា នស់្ថាម ន ក�ូ៏ច្ចជា
ក្លារប័ងាា ញនានាដែ�លម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�យគុណៈ�គុប័�់គុង។

• ម្រើធើើក្លារសនំិ�ា ន�ស៏��សប័ម្រើលើក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់រប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុងម្រើលើ�ូល�ា ននិរនិភាពីគុណម្រើនយយ ដែផអកម្រើ� ម្រើលើភិសិ�តាងសវនក�មដែ�លទីទួីល
បាន ថាម្រើត្ថុើភាពី�និ�បាក��ប័ជា ជាស្ថារវនីបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងទាកទ់ីិននឹង �ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ ឬលកុខណឌ ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�ន�នេិលសងសយ័ខាា ងំម្រើ�ម្រើលើ
លទីធភាពីក្លារប័និនិរនិភាពីរប័ស់ធនាគារ។

• �ប័សិនម្រើប័ើម្រើយើងខា� ំសនំិ�ា នថា ភាពី�និ�បាក��ប័ជាជាស្ថារវនីនឹងម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើង ម្រើយើងត្ថុ��ូវឱ្យយម្រើធើើក្លារលាត្ថុ�ត្ថុ�ង ពីត័្ថុ�៌នចាំបំាច្ចម់្រើ�ើ�ីទីាញ
ក្លារយកច្ចិត្ថុិទី�ក�កម់្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍សវនក�មរប័ស់ ម្រើយើងខា� ំម្រើ�នឹងក្លារ លាត្ថុ�ត្ថុ�ងម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ឬក�៏ប័សិនម្រើប័ើក្លារ
លាត្ថុ�ត្ថុ�ងម្រើនា��និ�គុប័�់គាន ់ម្រើនា�ម្រើយើងខា� ំ�ត្ថុូវ ដែក�តិ្ថុម្រើយាប័ល់រប័ស់ម្រើយើងខា� ំ។ 

�ប័សិនម្រើប័ើម្រើយាងតា�ក្លារងារដែ�លម្រើយើងបានអន�វត្ថុិ ម្រើយើងខា� ំសនំិ�ា នថា ម្រើប័ើ�នកំហិ�សឆ្លគងជាស្ថារវនីម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើលើពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗម្រើន� ម្រើយើងខា� ំ�ត្ថុូវ
រាយក្លារណ៍ម្រើ�តា�ស្ថាា នភាពីជាកដ់ែសីង។ ម្រើយើងខា� ំពី�ំ�នអើីដែ�ល�ត្ថុូវរាយក្លារណ៍ពាកព់ីន័ធនឹងពីត័្ថុ�៌នម្រើផសងៗម្រើន�ម្រើទី។

ម្រើពីលដែ�លម្រើយើងអានរបាយក្លារណ៍�ប័ចាំឆំំ្នាំ ំ �ប័សិនម្រើប័ើម្រើយើងសនំិ�ា នថា�នកំហិ�សឆ្លគងជាស្ថារវនិ ពីួកម្រើយើងត្ថុ��ូវឱ្យយទាកទ់ីងជា�យួ�កុ��បឹ័កាភិបិាល 
និងម្រើឆ្លាើយត្ថុប័ម្រើ�នឹងប័ញ្ហាា ទាងំម្រើនា�ម្រើ�យអន�ម្រើលា�តា�ក្លារត្ថុ��ូវរប័ស់ CIA ៧២០ (បានដែកត្ថុ��ូវ)។

ការទិទិួលខុុស័ត្រូត៌ូវិរបស័់គណ៍ៈត្រូគប់ត្រូគង្គ និង្គត្រូក្ខុុម្ព័ត្រូបឹក្ខុ�សាភីិបាលទៅ�ទៅលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ការទិទិួលខុុស័ត្រូត៌ូវិរបស័់ស័វិនក្ខុរទៅ�ទៅលើការទៅធីើស័វិនក្ខុម្ព័មរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ៌�



៨០របាយក្លារណ៍រប័ស់សវនករឯករាជយ

• ក្លារសនំិ�ា នរប័ស់ម្រើយើងខា� ំ គុឺដែផអកម្រើ�ម្រើលើភិសិ�តាងសវនក�មដែ�លទីទីួលបានគិុត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃម្លៃនក្លារម្រើច្ចញ របាយក្លារណ៍សវនក�មរប័ស់ម្រើយើងខា� ំ។ ម្រើទា�បី័
យាា ងណ្តាកម៏្រើ�យ ស្ថាា នភាពី ឬក�៏ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍នាម្រើពីលអនាគុត្ថុ អាច្ចប័ណិ្តាលឱ្យយធនាគារ�និអាច្ចប័និ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារជានិរនិភាពីបាន។

• វាយត្ថុម្លៃ�ាក្លារប័ងាា ញទូីម្រើ� រច្ចនាស�័ន័ធ និង�តិ្ថុក្លារប័ស់របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំក្លារ លាត្ថុ�ត្ថុ�ងនានា ថាម្រើត្ថុើរបាយក្លារណ៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប័ងាា ញនូវ�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុក្លារ និង�ពឹីត្ថុិិក្លារណ៍នានាម្រើ�ើ�ីបី័ងាា ញ នូវភាពី�តឹ្ថុ��ត្ថុូវស��សប័រប័ស់វា។

ម្រើយើងខា� ំរាយក្លារណ៍ជូនអំកដែ�លទីទីួលប័នេ�កដែផំកអភិបិាលកិច្ចចម្រើលើប័ញ្ហាា ម្រើផសងៗ ដែផនក្លារណ៍ វសិ្ថាលភាពីដែ�លបាន ម្រើ�គាងទី�ក កំ�ងក្លារម្រើធើើសវនក�ម និង
ប័ញ្ហាា សវនក�មសំខាន់ៗ ដែ�លម្រើយើងខា� ំបានរកម្រើឃ្មុំើញ រ�ួទាងំរាយក្លារណ៍ពីីភាពីខើ�ខាត្ថុ ជាស្ថារវនិកំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងម្លៃផេកំ�ងដែ�ល ម្រើយើងខា� ំរកម្រើឃ្មុំើញអំ��ងម្រើពីល
ម្រើធើើសវនក�ម។

ម្រើយើងខា� ំកផ៏ិល់ជូន�កុ��បឹ័កាភិបិាល នូវម្រើសច្ចកិីដែថិាងក្លារណ៍�យួដែ�លម្រើយើងខា� ំបានអន�វត្ថុិម្រើ�តា�ត្ថុ��ូវក្លារ �ក�សីលធ� ៌ ដែ�លទាកទ់ីងនឹងឯករាជយភាពី 
ម្រើហិើយម្រើយើងខា� ំរាយក្លារណ៍ជូន�កុ��បឹ័កាភិបិាលនូវទីំនាកទ់ីំនងទាងំអស់ និងប័ញ្ហាា ម្រើផសងៗ ដែ�លនឹងគិុត្ថុថាស�ម្រើហិត្ថុ�ផលម្រើ�ម្រើលើឯករាជយភាពីរប័ស់ម្រើយើងខា� ំ 
និងក្លារក្លារពារដែ�លអាច្ច�ន។

ទៅស្រ្តហិគន ស័នថិុន (ទៅខុម្ព័បូឌា) ល�ម្ព័�ត៌ធ�ត៌

គុណម្រើនយយករជំនាញ

សវនករ�ប័តិ្ថុ�សុត្ថុច្ច��ប័ញ្ញជ ី

Ronald C. Almera

នាយកសវនករជំនាញ

រាជធានីភិំមំ្រើពីញ �ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជា

ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃថិៃទីី១៩ ដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៨១

របាយការណ៍៍ស្គាា�នភាពហិិរញ្ញញវិត៌ុ�
គិត៌ត្រូត៌ឹម្ព័ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ស័ំគាល់
ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០ ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម

ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� ៦ ១៩.៦៩៦.២៤៦ ៧៩.៦៧១.៣១៥ ៨.៣១១.៩៩៣ ៣៣.៨៧១.៣៧១

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និងក្លារ�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារកណី្តាល ៧ ៨៨.២៨៦.៩៧១ ៣៥៧.១២០.៧៩៨ ៧៦៣.៤០៩ ៣.១១០.៨៩២

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និងក្លារ�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារម្រើផសង ៨ ៦៨.១៤២.៣០១ ២៧៥.៦៣៥.៦០៨ ៤៨.១០៥.១៦០ ១៩៦.០២៨.៥២៧

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ�រលំស់ ៩ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

វនិិម្រើយាគុម្រើលើ�ូលប័�ត្ថុ័ ១០ ៥.០១៣.១៥៨ ២០.២៧៨.២២៤ - -

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរតា�ប័ទីប័ញ្ហាញ ត្ថុិិជា�យួធនាគារកណី្តាល ១១ ៤០.៩៥៤.៣៨៣ ១៦៥.៦៦០.៤៧៩ ៣៥.៧៦៣.១៧២ ១៤៥.៧៣៤.៩២៦

�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ ១២ ៥.៩០២.៤៥១ ២៣.៨៧៥.៤១៤ ៦.៤៨៦.៣៩៣ ២៦.៤៣២.០៥១

�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ ១៣ ១២.៤៦៩.៣៤៨ ៥០.៤៣៨.៥១៣ ១២.១០៣.៥៦៣ ៤៩.៣២២.០១៩

�ទីពីយសក�មអរបូ័ិយ ១៤ ៥.២៧២.២១៦ ២១.៣២៦.១១៤ ៣.៥៤១.៩៥៧ ១៤.៤៣៣.៤៧៥

ពីនធពីនាម្រើលើ�ទីពីយសក�ម ១៥ ១៧៩.៧៥៩ ៧២៧.១២៥ ៥២៩.៨៩៩ ២.១៥៩.៣៣៨

�ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ ១៦ ៣.៤៦៨.៥២៤ ១៤.០៣០.១៨០ ២.៩៦៤.៦០៩ ១២.០៨០.៧៨២

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មស័រុប ៥៩៩.៥១៣.៩២៤ ២.៤២៥.០៣៣.៨២៤ ៤២១.៥៤៨.៧៦៥ ១.៧១៧.៨១១.២១៧

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតិុ�



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៨២

ស័ំគាល់
ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០ ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

បំណ៍ុល និង្គម្ព័ូលធន

បំណ៍ុល

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរពីីអតិ្ថុថិិជន ១៧ ២០០.១៧៣.៦០២ ៨០៩.៧០២.២២០ ៤១.៦៣៤.៨៤១ ១៦៩.៦៦១.៩៧៧

�បាកក់�ចី ១៨ ១១២.០៤៣.៦៥៥ ៤៥៣.២១៦.៥៨៤ ៩៣.៥១៩.៤៤៧ ៣៨១.០៩១.៧៤៧

ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ១៣ ១៣.៥៦៤.១៧០ ៥៤.៨៦៧.០៦៨ ១២.៨៤២.៨៣៦ ៥២.៣៣៤.៥៥៧

ប័ំណ� លពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលប័ច្ចច�ប័ីនំ ១៩ ៧៦៣.៦៦១ ៣.០៨៩.០០៩ - -

អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក ២០ ៦៤.៩៥០ ២៦២.៧២៣ ៧៨.៥៣៤ ៣២០.០២៦

ប័ំណ� លម្រើផសងៗ ២១ ៩.១៤៤.៧៥៨ ៣៦.៩៩០.៥៤៧ ១៤.៩៧៦.១២៧ ៦១.០២៧.៧១៨ 

បំណ៍ុលទៅផ�ស៊ីង្គៗ ៣៣៥.៧៥៤.៧៩៦ ១.៣៥៨.១២៨.១៥១ ១៦៣.០៥១.៧៨៥ ៦៦៤.៤៣៦.០២៥

ម្ព័ូលធន

ម្រើ�ើ�ទី�ន ២២ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១១.២៥០.០០០ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០ 

វភិាគុទានម្រើ�ើ�ទី�ន ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.២៤៩.២៧២ ១២.៦៦៩.៧៨៣        ៥១.៣៣៧.៩៦១ 

ក្លារខាត្ថុប័ងប់័ងគរ (៥.០៨៦.៧១៨) (២០.៥១៧.៤៦៤) (៧.១០៩.៧៥១)       (២៨.៧៦៦.២៤៨)

ទី�នប័��ុងតា�ប័ទីប័ីញ្ហាញ ត្ថុិិ ៦.១៧៦.០៦៣ ២៥.០៨៥.៨៥១ ២.៩៣៦.៩៤៨        ១១.៨៧៨.៥៧២ 

ទី�នប័��ុងម្រើផសងៗ - (១៦១.៩៨៦) -             ១៧៤.៩០៧ 

ម្ព័ូលធនស័រុប ២៦៣.៧៥៩.១២៨ ១.០៦៦.៩០៥.៦៧៣ ២៥៨.៤៩៦.៩៨០ ១.០៥៣.៣៧៥.១៩២

បំណ៍ុល និង្គម្ព័ូលធនស័រុប ៥៩៩.៥១៣.៩២៤ ២.៤២៥.០៣៣.៨២៤ ៤២១.៥៤៨.៧៦៥ ១.៧១៧.៨១១.២១៧

 សំគាល់ដែ�លភាជ ប័�់កជា�យួ គុឺជាដែផំកម្លៃនរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើន�។

របាយការណ៍៍ស្គាា�នភាពហិិរញ្ញញវិត៌ុ� (ត៌)
គិត៌ត្រូត៌ឹម្ព័ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០



៨៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

សំគាល់ដែ�លភាជ ប័�់កជា�យួ គុឺជាដែផំកម្លៃនរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើន�។

ស័ំគាល់

ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំ

ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំ

ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ច្ចំណូលក្លារ�បាក់ ២៣ ៣៧.៨១៧.៨៧៦ ១៥៤.១៩៩.៩០៥ ២៦.២០៥.៨៦១ ១០៦.១៨៦.១៤៩

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាក់ ២៣ (៧.៨៤៧.២២០) (៣១.៩៩៦.៥២៤) (៣.៨៩៩.៩៩៩) (១៥.៨០២.៧៩៦)

ចំណ៍ូលការត្រូបាក្ខុ់ស័ុទិធ ២៣ ២៩.៩៧០.៦៥៦ ១២២.២០៣.៣៨១ ២២.៣០៥.៨៦២ ៩០.៣៨៣.៣៥៣

ច្ចំណូលកម្លៃ��ម្រើជើងស្ថា ២៤ ១.១៥៧.០៧៦ ៤.៧១៧.៩០១ ៣៩០.៨១៨ ១.៥៨៣.៥៩៥

ច្ចំណ្តាយកម្លៃ��ម្រើជើងស្ថា ២៤ (៧៦.៦៧៤) (៣១២.៦៣៣) (៩៣.៩៨៦) (៣៨០.៨៣១)

ចំណ៍ូលក្ខុម្លៃត្រូម្ព័ទៅជើង្គស្គាស័ុទិធ ២៤ ១.០៨០.៤០២ ៤.៤០៥.២៦៨ ២៩៦.៨៣២ ១.២០២.៧៦៤

ច្ចំណូល�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើផសងៗ ២៧០.១៦០ ១.១០១.៥៦០ ៣.៣៨៦ ១៣.៧២០

(ខាត្ថុ)/ច្ចំម្រើណញម្រើផសងៗ - ស�ទីធ ២៥ ៣៨៦.៣៣២ ១.៥៧៥.២៤៤ (៦៤៧.០៣៤) (២.៦២១.៧៨២)

(ខាត៌)/ចំណ៍ូលត្រូបត៌ិបត៌ិិការស័រុប ៦៥៦.៤៩២ ២.៦៧៦.៨០៤ (៦៤៣.៦៤៨) (២.៦០៨.០៦២)

ខាត្ថុពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន ២៦ (៨២០.៧៦៨) (៣.៣៤៦.៦២៨) (១.៨១៨.៥៤០) (៧.៣៦៨.៧២៤)

ខាត៌ត្រូបត៌ិបត៌ិិការទៅផ�ស៊ីង្គៗស័ុទិធ (១៦៤.២៧៦) (៦៦៩.៨២៤) (២.៤៦២.១៨៨) (៩.៩៧៦.៧៨៦)

ច្ចំណ្តាយប័�គុគលិក ២៧ (១២.៧៦៩.៨០៣) (៥២.០៦៨.០៣២) (១០.១៨៦.២៨២) (៤១.២៧៤.៨១៥)

រលំស់�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ និងរលំស់�ទីពីយសក�មអរបូ័ិយ ២៨ (៣.៨០១.៩៦៥) (១៥.៥០២.២៦៣) (២.៨៨៥.៧៤៣) (១១.៦៩៣.០៣០)

ច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើផសងៗ ២៩ (៧.៥៨៦.០៩៩) (៣០.៩៣១.៨២០) (៨.៩៩៦.៧១៦) (៣៦.៤៥៤.៦៩៤)

(ខាត៌)/ចំទៅណ៍ញម្ព័ុនពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល ៦.៧២៨.៩១៥ ២៧.៤៣៦.៧០៩ (១.៩២៨.២៣៥) (៧.៨១៣.២០៨)

ពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូល(ច្ចំណ្តាយ)/ឥណទាន ៣០ (១.៤៦៦.៧៦៧) (៥.៩៨០.៦៤៦) ៣៤២.៤៦៤ ១.៣៨៧.៦៦៤

(ខាត៌)/ចំទៅណ៍ញស័ុទិធក្ខុន�ង្គឆាា�ំ ៥.២៦២.១៤៨ ២១.៤៥៦.០៦៣ (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៤២៥.៥៤៤)

ច្ចំណូល�អតិ្ថុម្រើផសងៗ៖

ខេងគ់ុណនីដែ�ល�និ�ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកម់្រើ�ើងវញិកំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ

លម្រើ�អៀងពីីក្លាប័ីូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៣៣៦.៨៩៣) -     ១០៧.៤៧១ 

ចំណ៍ូលលម្ព័អិត៌ (ខាត៌) ក្ខុន�ង្គឆាា�ំ ៥.២៦២.១៤៨ ២១.១១៩.១៧០ (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៣១៨.០៧៣)

(ខាត៌)/ចំទៅណ៍ញរបស័់៖

�ច ស់ធនាគារ ៥.២៦២.១៤៨ ២១.១១៩.១៧០ (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៤២៥.៥៤៤)

លទិធផលលម្ព័អិត៌/(ខាត៌)របស័់៖

�ច ស់ធនាគារ ៥.២៦២.១៤៨ ២១.១១៩.១៧០ (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៣១៨.០៧៣)

របាយការណ៍៍ចំទៅណ៍ញ-ខាត៌ និង្គលទិធផលលម្ព័អិត៌ទៅផ�ស៊ីង្គៗ
ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន�ឆាា�ំ២០២០



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៨៤

តែដ្ឋលជារបស័់មាា�ស័់ធនាគារ

ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន ការ�ក្ខុ់ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន ត្រូបាក្ខុ់ខាត៌រក្ខុ�សាទិុក្ខុ ទិុនបត្រូម្ព័ុង្គតាម្ព័ច�បាប់ ទិុនបត្រូម្ព័ុង្គទៅផ�ស៊ីង្គៗ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ស័ម្ព័ត៌ុល�យទៅ�ម្លៃថិៃទិ�០១ តែខុម្ព័ក្ខុរ៉ា ឆាា�ំ២០១៩ ១០០.០០០.០០០ ៤០១.៨០០.០០០ - - (៣.៨៨៩.៨៣១) (១៥.៧៣០.៥៧១) ១.៣០២.៧៩៩ ៥.២៦៨.៤៣៩ - ៦៧.៤៣៦ ៩៧.៤១២.៩៦៨ ៣៩១.៤០៥.៣០៤

ខាត្ថុកំ�ងឆំ្នាំំ - - - - (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៤២៥.៥៤៤) - - - - (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៤២៥.៥៤៤)

ច្ចំណូលល�អតិ្ថុម្រើផសងៗ - - - - - - - - - ១០៧.៤៧១ - ១០៧.៤៧១

លទិធផលលម្ព័អិត៌ស័រុបក្ខុន�ង្គឆាា�ំ - - - - (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៤២៥.៥៤៤) - - - ១០៧.៤៧១ (១.៥៨៥.៧៧១) (៦.៣១៨.០៧៣)

ត្រូបត៌ិបត៌ិិការជាម្ព័ួយភាគទិុននិក្ខុក្ខុន�ង្គនាម្ព័ជា
     ភាគហិ៊ុនិក្ខុ

ក្លារម្រើបា�ផាយភាគុហុិ�ន ១៥០.០០០.០០០ ៦០៧.៨០០.០០០ - - - - - - - - ១៥០.០០០.០០០ ៦០៧.៨០០.០០០

ក្លារ�កម់្រើ�ើ�ទី�ន - - ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.៣៣៧.៩៦១ - - - - - - ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.៣៣៧.៩៦១

ក្លារម្រើផេរម្រើ�ទី�នប័��ុងតា�ច្ចាប័់ - - - - (១.៦៣៤.១៤៩) (៦.៦១០.១៣៣) ១.៦៣៤.១៤៩ ៦.៦១០.១៣៣ - - - -

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - ៩.១៥០.០០០ - - - - - - - - - ៩.១៥០.០០០

ត្រូបត៌ិបត៌ិិការស័រុបជាម្ព័ួយភាគហិ៊ុនិក្ខុ ១៥០.០០០.០០០ ៦១៦.៩៥០.០០០ ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.៣៣៧.៩៦១ (១.៦៣៤.១៤៩) (៦.៦១០.១៣៣) ១.៦៣៤.១៤៩ ៦.៦១០.១៣៣ - ១៦២.៦៦៩.៧៨៣ ៦៦៨.២៨៧.៩៦១

ស័ម្ព័ត៌ុល�យទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០ ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.៣៣៧.៩៦១ (៧.១០៩.៧៥១) (២៨.៧៦៦.២៤៨) ២.៩៣៦.៩៤៨ ១១.៨៧៨.៥៧២ - ១៧៤.៩០៧ ២៥៨.៤៩៦.៩៨០ ១.០៥៣.៣៧៥.១៩២

ស័ម្ព័ត៌ុល�យទៅ�ម្លៃថិៃទិ�០១ តែខុម្ព័ក្ខុរ៉ា ឆាា�ំ២០២០ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០ ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.៣៣៧.៩៦១ (៧.១០៩.៧៥១) (២៨.៧៦៦.២៤៨) ២.៩៣៦.៩៤៨ ១១.៨៧៨.៥៧២ - ១៧៤.៩០៧ ២៥៨.៤៩៦.៩៨០ ១.០៥៣.៣៧៥.១៩២ 

�បាកច់្ចំម្រើណញកំ�ងឆំ្នាំំ - - - - ៥.២៦២.១៤៨ ២១.៤៥៦.០៦៣ - - - - ៥.២៦២.១៤៨ ២១.៤៥៦.០៦៣

ខាត្ថុល�អតិ្ថុម្រើផសងៗ - - - - - - - - - (៣៣៦.៨៩៣) - (៣៣៦.៨៩៣)

ចំណ៍ូលលម្ព័អិត៌ស័រុបក្ខុន�ង្គឆាា�ំ - - - - ៥.២៦២.១៤៨ ២១.៤៥៦.០៦៣ - - - (៣៣៦.៨៩៣) ៥.២៦២.១៤៨ ២១.១១៩.១៧០

របាយការណ៍៍បតែត្រូម្ព័បត្រូម្ព័ួលម្ព័ូលធន
ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៨៥

តែដ្ឋលជារបស័់មាា�ស័់ធនាគារ

ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន ការ�ក្ខុ់ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន ត្រូបាក្ខុ់ខាត៌រក្ខុ�សាទិុក្ខុ ទិុនបត្រូម្ព័ុង្គតាម្ព័ច�បាប់ ទិុនបត្រូម្ព័ុង្គទៅផ�ស៊ីង្គៗ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រ
អាទៅម្ព័រិក្ខុ

ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ត្រូបត៌ិបត៌ិិការជាម្ព័ួយភាគទិុននិក្ខុក្ខុន�ង្គនាម្ព័ជា 

     ភាគហិ៊ុនិក្ខុ

ក្លារម្រើផេរម្រើ�ទី�នប័��ុងតា�ប័ទីប័ីញ្ហាញ ត្ថុិិ - - - - (៣.២៣៩.១១៥) (១៣.២០៧.២៧៩) ៣.២៣៩.១១៥ ១៣.២០៧.២៧៩ - - - -

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៧.៥០០.០០០) - (៨៨.៦៨៩) - - - - - - - (៧.៥៨៨.៦៨៩)

ត្រូបត៌ិបត៌ិិការស័រុបជាម្ព័ួយភាគហិ៊ុនិក្ខុ - (៧.៥០០.០០០) - (៨៨.៦៨៩) (៣.២៣៩.១១៥) (១៣.២០៧.២៧៩) ៣.២៣៩.១១៥ ១៣.២០៧.២៧៩ - - - (៧.៥៨៨.៦៨៩)

ស័ម្ព័ត៌ុល�យទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១១.២៥០.០០០ ១២.៦៦៩.៧៨៣ ៥១.២៤៩.២៧២ (៥.០៨៦.៧១៨) (២០.៥១៧.៤៦៤) ៦.១៧៦.០៦៣ ២៥.០៨៥.៨៥១ - (១៦១.៩៨៦) ២៦៣.៧៥៩.១២៨ ១.០៦៦.៩០៥.៦៧៣

របាយការណ៍៍បតែត្រូម្ព័បត្រូម្ព័ួលម្ព័ូលធន (ត៌)
ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

សំគាល់ដែ�លភាជ ប័�់កជា�យួ គុឺជាដែផំកម្លៃនរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើន�។



៨៦របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

របាយការណ៍៍លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់
ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

សំគាល់ដែ�លភាជ ប័�់កជា�យួ គុឺជាដែផំកម្លៃនរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើន�។

ស័ំគាល់

ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំ
ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំ
ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ព�ស័ក្ខុម្ព័មភាពត្រូបត៌ិបត៌ិិការ

ស្ថាច្ច�់បាកប់ានម្រើ�ប័ើកំ�ងសក�មភាពី�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ៣២ ៨១.៣៤៥.០៧២ ៣៣១.៦៧៩.១៨៧ (១៧១.០៨៤.៤០៣) (៦៩៣.២៣៤.០០២)

ក្លារ�បាកដ់ែ�លទីទីួលបាន ៣៦.៧៩៨.៥២៧ ១៥០.០៤៣.៥៧៦ ២៦.៣៨៤.៧៦៦ ១០៦.៩១១.០៧២

ក្លារ�បាកដ់ែ�លបានទូីទាត្ថុ់ (៤.២៥៨.៩០៩) (១៧.៣៦៥.៤២២) (២.៥៦៥.៥២៣) (១០.៣៩៥.៤៩៩)

ពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលដែ�លបានទូីទាត្ថុ់ (៣៥២.៩៦៦) (១.៤៣៩.១៩៦) - -

ច្ចំម្រើណញពីីប័ីូររបូ័ិយប័ណ័ណ �និជាកល់ាក់ (៣៣៨.៦៨៥) (១.៣៨០.៩៦៦) - -

អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិកដែ�លបានទូីទាត្ថុ់ (៥៥៨.២៣៥) (២.២៧៦.១៦៧) (១៦៦.៨៦០) (៦៧៦.១១៧)

ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ព� (បានទៅត្រូបើ) ក្ខុន�ង្គស័ក្ខុម្ព័មភាព 
     ត្រូបត៌ិបត៌ិិការ ១១២.៦៣៤.៨០៤ ៤៥៩.២៦១.០១២ (១៤៧.៤៣២.០២០) (៥៩៧.៣៩៤.៥៤៦)

លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ព�ស័ក្ខុម្ព័មភាពវិិនិទៅយ៉ាគ

�បាកត់្ថុ�កល់ធានាម្រើលើម្រើ�ើ�ទី�ន - - (១៥.០០០.០០០) (៦០.៧៨០.០០០)

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារ
     កណិ្តាល - ក្លាលកំណត្ថុម់្រើលើស៣ដែខ (៦.៩៣៧.២២៥) (២៨.៤៦១.៩២៦) (៩៩.០៩៨) (៤០៣.៨២៤)

ទីិញ�ទីពីយសក�មអរបូ័ិយ ១៤ (២.០១៩.៦៦៩) (៨.២៣៥.០៦៨) (១.២៧៥.៣៩៧) (៥.១៦៧.៩០៩)

ទីិញ�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ ១២ (១.២៣៣.៦៦៩) (៥.០៣០.២០៤) (៣.២៣៩.៦០០) (១៣.១២៦.៨៥៩)

ស្ថាច្ច�់បាកប់ានពីីក្លារលក�់ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ ៨៨៣ ៣.៦០០ ៤៨៥ ១.៩៦៥ 

ទីិញភាគុហុិ�នវនិិម្រើយាគុ ១០ (៥.០០០.០០០) (២០.៣៨៧.១៧២) - -

ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់បានទៅត្រូបើក្ខុន�ង្គស័ក្ខុម្ព័មភាពវិិនិទៅយ៉ាគ (១៥.១៨៩.៦៨០) (៦២.១១០.៧៧០) (១៩.៦១៣.៦១០) (៧៩.៤៧៦.៦២៧)

លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ព�ស័ក្ខុម្ព័មភាពហិិរញ្ញញប�បីទាន

�បាកម់្រើ�ើ�ម្លៃនក្លារទូីទាត្ថុភ់ិតិ្ថុសនា (១.២០៥.១៥២) (៤.៩១៣.៩២៨) (៨៨៦.៨៩៣) (៣.៥៩៣.៦៩០)

ស្ថាច្ច�់បាកប់ានពីី�បាកក់�ចី ១៥.៧៩២.២៤០ ៦៣.៨៧៩.៦១១    ១៨៩.០០០.០០០  ៧៦៥.៨២៨.០០០ 

ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់បានព�ស័ក្ខុម្ព័មភាពហិិរញ្ញញប�បីទាន ១៤.៥៨៧.០៨៨ ៥៨.៩៦៥.៦៨៣ ១៨៨.១១៣.១០៧ ៧៦២.២៣៤.៣១០ 

ក្ខុំទៅណ៍ើនស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ និង្គស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ស័ម្ព័ម្ព័ូល ១១២.០៣២.២១២ ៤៥៦.១១៥.៩២៥ ២១.០៦៧.៤៧៧ ៨៥.៣៦៣.១៣៧

ស្ថាច្ច�់បាក ់និងស្ថាច្ច�់បាកស់��ូលម្រើ�ើ�ឆំ្នាំំ ៥៧.១៤៤.១៣១ ២៣២.៨៦២.៣៣៤ ៣៦.០៧៦.៦៥៤ ១៤៤.៩៥៥.៩៩៦ 

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៤.៦៥៩.៩៥១) - ២.៥៤៣.២០១ 

ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ និង្គស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ស័ម្ព័ម្ព័ូលដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំ ៣១ ១៦៩.១៧៦.៣៤៣ ៦៨៤.៣១៨.៣០៨ ៥៧.១៤៤.១៣១ ២៣២.៨៦២.៣៣៤



៨៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ស័ំគាល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�
ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆាា�ំម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

១. ព័ត៌៌មានទិូទៅ�

��នម្លៃថិៃទីី១៨ ដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក  ( ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ ធនាគារ ” )  �នម្រើឈាម �ថា �ពីីនស៍ ហាើ យម្រើនន ភិអីិលស�ី ជា�កុ�ហុិ�ន
ឯកជនទីទីួលខ�ស�ត្ថុូវ�នក��តិ្ថុ ដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�ក្លា�ច្ចាប័ម់្លៃន�ពី�រាជា ណ្តាច្ច�កក�័�ជា ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើ �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�ម��ីកូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
ម្រើ�កំ�ង�ពី�រាជាណ្តាច្ច�កកក�័�ជា ម្រើ�ក្លា�វញិ្ហាញ ប័នប័�ត្ថុ ច្ច��ប័ញ្ញជ ីម្រើលខ ០០០១៤៦២៧ ច្ច��ម្លៃថិៃទីី២៨ ដែខម្រើ�ស្ថា ឆំ្នាំ២ំ០១៥ ម្រើច្ចញម្រើ�យ�កសួង
ពាណិជជក�ម។ ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១៨ ដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ធនាគារជាត្ថុិ ម្លៃន ក�័�ជា បានផិល់អាជាា ប័ណ័ណ ឱ្យយធនាគារ ម្រើ�ើ�ីកី្លាា យជាធនាគារពាណិជជឯកជន និង
បានប័ិូរនា�ករណ៍�កុ�ហុិ�នម្រើ�ជា ធនាគារ �ពីីនស៍ �.ក។ �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើន�ក�៏ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ និង�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុជាផាូវក្លារ ម្រើ�យ�កសួង
ពាណិជជក�ម ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី២១ ដែខសីហា ឆំ្នាំ២ំ០១៨។

សក�មភាពីអាជីវក�មច្ច�ីងរប័ស់ធនាគារ គុឺក្លារផិល់ម្រើសវាដែផំកធនាគារជាម្រើ�ច្ចើន�ប័ម្រើភិទី និងម្រើសវាម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុដែ�លពាកព់ីន័ធនឹងវស័ិយហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

ក្លារយិាល័យច្ច��ប័ញ្ញជ ីរប័ស់ធនាគារ�នទីីតាងំសាិត្ថុម្រើ�អគារម្រើលខ ១៧៥ អាម្រើប័ម្រើសម្រើ� �ហាវថិិី ម្រើ�ា ម្រើសទី�ង សងាក ត្ថុ ់ទីួលស្ថាើ យម្លៃ�ពី ១ ខណឌ  ច្ចំក្លារ�ន 
រាជធានីភិំមំ្រើពីញ �ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជា ។  

ការរីក្ខុរ៉ាល�លម្លៃនជំង្គ�ក្ខុូវិីដ្ឋ-១៩ និង្គត្រូគប់យ៉ាា�ង្គទៅលើក្ខុតែលង្គតែត៌អាវិុធ EBA

ក្លាររកីរាល�លម្លៃនវរី�សកូរ ាណូ្តា   ( កូវ�ី-១៩ )   �ត្ថុូវបាន�ប័ក្លាសថាជាជ�ៃរឺាត្ថុត្ថុាត្ថុជាសកល  ដែ�លបានរកីរាល�លម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា
ចាំប័ត់ាងំពីីច្ច�ងដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០។ ចាំប័ត់ាងំពីីម្រើពីលម្រើនា��ក�ប័ម្រើទីសម្រើយើង�ប័ឈ�នឹងហានិភិយ័ម្លៃនក្លាររកីរាល�លកំ�ង�ប័ម្រើទីស ដែ�លជា�ូល
ម្រើហិត្ថុ�ប័ងករឱ្យយ�នផលប័ា�ពាល់ម្រើ��ល់សក�មភាពីអាជីវក�ម និងម្រើស�ាកិច្ចច។

អំ��ងម្រើពីលម្លៃនក្លារផេ��ម្រើ�ើងម្លៃនជ�ៃកូឺវ�ី-១៩ ម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ក្លាររាត្ថុត្ថុាត្ថុជាសកលម្រើន�បានប័ា�ពាល់�ល់ ក្លារនាមំ្រើច្ចញ និងនាចូំ្ចលម្លៃន
វត្ថុា�ធាត្ថុ�ម្រើ�ើ� និងផលិត្ថុផលសម្រើ��ច្ចចូ្ចល និងម្រើច្ចញ�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ដែ�លប័ណី្តាលឱ្យយបានក្លារ �អ ក�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារជាប័ម្រើណី្តា�អាសនំរប័ស់ម្រើរាងច្ច�ក និង
�កុ�ហុិ�ន�យួច្ចំនួនកំ�ងអំ��ងដែខ�នីា រហូិត្ថុ�ល់ដែខឧសភា។ វស័ិយម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុ�ូច្ចជាសណ្តាា គារ និងវស័ិយម្រើទីសច្ចរណ៍ក�៏នផលប័ា�ពាល់
ម្រើ�យស្ថារដែត្ថុក្លារម្រើធើើ�ំម្រើណើ រតា�យនិម្រើហា��នកំណត្ថុ ់ម្រើហិើយកជ៏�ឥទីធិពីលយាា ងខាា ងំម្រើ��ល់វលស័យម្រើទីសច្ចរណ៍ជាសកល។ ម្រើ�ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃន
របាយក្លារណ៍ក្លាររកីរាល�លម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ម្រើ�អាច្ច�គុប័�់គុងបាន ម្រើហិើយប័ច្ចច�ប័ីនំកំពី�ងម្រើរៀប័ច្ចំក្លារចាំកវ់ាា កសំ់្ថាង។

ម្រើ�កំ�ងដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ស�គុ�នអ៍ឺរ ា�ប័បានសម្រើ��ច្ច�អ កជាប័ម្រើណី្តា�អាសនំនូវក្លារម្រើលើកដែលងក្លារប័ងព់ីនធ�ក ក្លាន�់ប័ម្រើទីសក�័�ជាម្រើ�ក្លា�ក�មវធិី
រប័ស់សហិភាពីអឺរ ា�ប័�គុប័យ់ាា ងម្រើលើកដែលងដែត្ថុអាវ�ធ   ( EBA  )   ម្រើ�គាងក្លារណ៍ពាណិជជក�ម  និង�ន�ប័សិទីធិភាពីម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១២  ដែខសីហា  ឆំ្នាំ២ំ០២០ 
ម្រើលើកដែលងច្ច�កភាពីអងម់្រើគុាស និង�ប័ម្រើទីសម្រើអៀរ�ងខ់ាងម្រើជើងដែ�លបាន សម្រើ��ច្ចម្រើគាលលនម្រើយាបាយពាណិជជក�មឯករាជយ�ច្ចម់្រើ�យដែ�កជា�យួ
�ប័ម្រើទីសក�័�ជាចាំប័ពី់ីម្លៃថិៃទីី១ ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២១។

គុណៈ�គុប័�់គុងកប៏ានកំណត្ថុនូ់វផលប័ា�ពាល់ម្លៃនជំងឺកូវ�ី-១៩ ម្រើ�យ៖

ក). ម្រើធើើក្លារតា��នឱ្យយទានម់្រើហិត្ថុ�ក្លារម្លៃនធាត្ថុ�ស��ប័ក់្លារគុណនា�ប័ូបាប័ុលីីម្រើត្ថុអស�ត្ថុាភាពីកំ�ងក្លារទូីទាត្ថុស់ង   ( “ PD ” )  ស��ប័ក់្លារ
គុណនា ក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក  ( “ ECL ” )

ខ). ប័ដែ��ប័��ួលរប័ស់អតិ្ថុថិិជនដែ�លបានម្រើសំើរស�ំពីនាម្រើពីលក្លារប័ង�់បាករ់ប័ស់ពីួកម្រើគុពីី�ំណ្តាកក់្លាលទីី១ ម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ ម្រើ�ើ�ី ី
ឆ្លា��ប័ញ្ហាច ំងពីីក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងនសហានិភិយ័ឥណទាន។



៨៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

២. គទៅត្រូមាង្គម្លៃនរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង្គម្ព័ូល�ា�នម្លៃនការទៅរៀបចំ និង្គការបង្វាា�ញនូវិរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

២.១. របាយការណ៍៍តែដ្ឋលអ្ននុទៅ�ម្ព័តាម្ព័ស័ិង្គ់�ររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�អ្ននិរជាត៌ិម្លៃនក្ខុម័្ព័�ជា

២.៣.ម្ព័ូល�ា�នម្លៃនការ�ក្ខុ់បញ្ញច�លគាា�

២.២. ម្ព័ូល�ា�នម្លៃនការទៅរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើងម្រើ�យអន�ម្រើលា�តា�សិង�់ររបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុម្លៃន ក�័�ជា  ( ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា “ CIFRS ” 
) ។ CIFRSs �ូច្ចគំាម្រើ�នឹងសិង�់ររបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�អនិរជាតិ្ថុ  ( “ IFRSs ” )  ដែ�លបាន ម្រើច្ចញផាយម្រើ�យ�កុ��បឹ័កាគុណម្រើនយយ
ជាត្ថុិ  ( “ IASB ” )  ពីីម្រើ�ពា� IFRSs �ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុម្រើ�យ�កុ��បឹ័កាគុណម្រើនយយជាត្ថុិ  ( NAC )  ម្រើ�យគាម នក្លារដែកដែ�ប័�ូច្ចជា CIFRSs។

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� រ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់សំ្ថាកក់្លារកណី្តាល ម្រើហិើយនិងស្ថាខាទាងំ ៣១ រប័ស់ខាួន ប័នាេ ប័ពី់ីក្លារជំរ�
ប័ញ្ញជ ីម្រើលើស�ត្ថុ�លយ និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់អនិរស្ថាខាសំខាន់ៗ ។

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �ត្ថុូវបានប័ងាា ញជា�បាក�់�លាា អាម្រើ�រកិ  ( “ US$ ” )  �ត្ថុូវបានម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើងម្រើ�យ អន�ម្រើលា�តា��ូល�ា ន
ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ប័វត្ថុិិស្ថាស្រ្តសិ ម្រើលើកដែលងដែត្ថុឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងច្ចំនួនដែ�លបាន�កត់្ថុម្លៃ�ា ម្រើ�ើងវញិ ឬត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្រើ�ច្ច�ងប័ញ្ញចប័់
ម្រើ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីនី�យួៗម្លៃនរបាយក្លារណ៍ �ូច្ចដែ�លបានប័ក�ស្ថាយម្រើ�កំ�ង ម្រើគាលនម្រើយាបាយគុណម្រើនយយ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�។ ម្លៃថិាម្រើ�ើ�
�ប័វត្ថុិិស្ថាស្រ្តសិ ជាទូីម្រើ�ដែផអកម្រើ�ម្រើលើត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្លៃនក្លារពីិចាំរណ្តា ដែ�លបានផីលឱ្យយម្រើ�កំ�ងក្លារម្រើ���ូរទីំនិញ និងម្រើសវាក�ម។

ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ គុឺជាត្ថុម្លៃ�ាដែ�លនឹង�ត្ថុូវទីទីួលបានពីីក្លារលក�់ទីពីយសក�ម ឬបានទូីទាត្ថុម់្រើ�ើ�ីមី្រើផេរប័ំណ� លម្រើ�កំ�ង �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារស��សប័រវាង
អំកចូ្ចលរ�ួទីីផារម្រើ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនក្លារវាស់ដែវង ម្រើ�យ�និគិុត្ថុថាត្ថុម្លៃ�ាម្រើនា�អាច្ចតា��នបាន ម្រើ�យ�េ ល់ ឬ�ត្ថុូវបានបាា នស់្ថាម នម្រើ�យ
ម្រើ�ប័ើ�បាស់ប័ម្រើច្ចចកម្រើទីសវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុ។ កំ�ងក្លារបាា នស់្ថាម នត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្លៃន�ទីពីយសក�ម និងប័ំណ� ល ធនាគារគុិត្ថុពីីលកុណៈម្លៃន
�ទីពីយសក�ម ឬប័ំណ� ល �ប័សិនម្រើប័ើអំកចូ្ចលរ�ួទីីផារដែ�លគុិត្ថុពីី លកុណៈទាងំម្រើនា�ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លកំណត្ថុត់្ថុម្លៃ�ាម្លៃន�ទីពីយសក�ម និងប័ំណ� លម្រើ�
ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនក្លារវាស់ដែវង។  ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ ស��ប័ក់្លារវាស់ដែវង  និង / ឬ  កំ�ងម្រើគាលប័ំណង�កប់័ងាា ញម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រ�ួ
�ត្ថុូវបានកំណត្ថុជ់ា �ូល�ា ន។

ប័ដែនា�ពីីម្រើន�ម្រើទីៀត្ថុ កំ�ងម្រើគាលប័ំណងម្លៃនក្លារម្រើធើើរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ក្លារវាស់ដែវងម្លៃនត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ គុឺ�ត្ថុូវបានម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកម់្រើ�ជាក��តិ្ថុ
ទី១ី.២ និងក��តិ្ថុទីី៣ ដែផអកម្រើ�ម្រើលើក��តិ្ថុម្លៃនធាត្ថុ�ចូ្ចលម្រើ�ើ�ីវីាស់ដែវងត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ដែ�លអាច្ចតា��នបានរ�ួទាងំធាត្ថុ�ចូ្ចលសំខាន់ៗ ម្រើ�ើ�ី ី
វាស់ដែវងត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ទាងំអស់ដែ�លបានពិីពីណ៌នា�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• ក��តិ្ថុទីី១ ធាត្ថុ�ចូ្ចល�ត្ថុូវបាន�កត់្ថុម្លៃ�ា  ( �និអាច្ចម្រើកដែ�ប័បាន )  ម្រើ�កំ�ងទីីផារសក�មរប័ស់�ទីពីយសក�ម  និងប័ំណ� លដែ�លសហិ�គាស
អាច្ចទីទីួលបានម្រើ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនក្លារវាស់ដែវង

• ក��តិ្ថុទីី២ ធាត្ថុ�ចូ្ចលម្រើ��ពីីធាត្ថុ�ចូ្ចលដែ�លបាន�កត់្ថុម្លៃ�ាម្រើ�យរ�ួប័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងក��តិ្ថុទីី១ ដែ�លអាច្ចតា��នបានម្រើ�ម្រើលើ
�ទីពីយសក�ម ឬប័ំណ� ល �និថាម្រើ�យ�េ ល់ ឬម្រើ�យ�ប័ម្រើយាល និង

• ក��តិ្ថុទីី៣ ធាត្ថុ�ចូ្ចល គឺុជាធាត្ថុចូ្ចលទាងំឡាយណ្តាដែ�ល�និអាច្ចតា��នបានរប័ស់�ទីពីយសក�ម ឬប័ំណ� ល។

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី២៧ ដែខ�នីា ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជាបានម្រើច្ចញផាយស្ថារាច្ចរសីីអំពីីក្លារម្រើរៀច្ចច្ចំឥណទានម្រើ�ើងវញិ កំ�ង ម្រើពីលដែ�ល�នផលប័ា�ពាល់ពីីក្លាររកី
រាល�លម្លៃនជំងឺកូវតី្ថុ-១៩ កំ�ងម្រើគាលបំ័ណងរកាម្រើសារភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា� គា�ំទី�ល់ សក�មភាពីម្រើស�ាកិច្ចច និងក្លាត្ថុប់័នាយប័នេ�ករប័ស់អំកខចីដែ�លកំពី�ង
�ប័ឈ�នឹងក្លារលំបាកកំ�ងក្លារសង�ត្ថុ�ប័�់កវញិនូវ�បាក ់ ប័ំណ� លម្រើ�យស្ថារក្លារធាា កច់្ច��ម្លៃន�ប័ភិពីច្ចំណូលសំខាន។់ ធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជាបាន
ម្រើធើើក្លារដែណនាមំ្រើ�ក្លានធ់នាគារ និង�គឹុ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ឱ្យយយកចិ្ចត្ថុិទី�កម្រើ�ម្រើលើអតិ្ថុថិិជនដែ�ល�ប័ឈ�និងផលប័ា�ពាល់ពីិត្ថុ�បាក� ម្រើហិើយនឹងអន�ញ្ហាញ ត្ថុ
ឱ្យយម្រើរៀប័ច្ចំ រច្ចនាស�័ន័ធឥណទានម្រើ�ើងវញិស��ប័ស់ហិ�គាសដែ�លរងផលប័ា�ពាល់ពីិត្ថុ�បាក�។



៨៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ច្ចំនួនទីឹក�បាកម់្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានប័ងគត្ថុម់្រើ�ជាច្ចំនួន�បាក�់�លាា អាម្រើ�រកិដែ�លជិត្ថុប័ំផ�ត្ថុ និងពានម់្រើរៀលដែខមរ 
(KHR’០០០) ស��ប័ច់្ចំនួនទឹីក�បាកជ់ា��លាា អាម្រើ�រកិ និងដែខមរម្រើរៀល ម្រើរៀងគំា។

ក្ខុ).  រូបិយប័ណ៍ណទៅគាល និង្គរូបិយប័ណ៍ណស័ត្រូមាប់បង្វាា�ញ

គុណនីទាងំអស់ដែ�ល�នម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �ត្ថុូវបានវាស់ត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�យម្រើ�ប័ើ�បាស់របូ័ិយ ប័ណ័ណ ម្លៃនប័រយិាក្លាស
ម្រើស�ាកិច្ចចច្ច�ីងដែ�លធនាគារម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារ  ( ម្រើ�ក្លាត្ថុថ់ា  “ របូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើគាល ” ) ។ �បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ ឆ្លា��ប័ញ្ហាច ំងខាឹ�ស្ថារម្រើស�ាកិច្ចច
ម្លៃន�ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ និងស្ថាា នភាពីជា�ូល�ា នរប័ស់ធនាគារ។ �ូច្ចម្រើន� របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើន� �ត្ថុូវបានប័ងាា ញជា�បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ
ដែ�លជារបូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើគាល និងរបូ័ិយប័ណ័ណ ស��ប័ប់័ងាា ញរប័ស់ធនាគារ។

ខុ).   ត្រូបត៌ិបត៌ិិការ និង្គស័ម្ព័ត៌ុល�យ

�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារជារបូ័ិយប័ណ័ណ ប័រម្រើទីស �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាប័ីូរម្រើ�ជារបូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើគាល ម្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តាប័ីូរ�បាកន់ាក្លាល ប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិ
ក្លារម្រើនា�។ ច្ចំម្រើណញនិងខាត្ថុពីីក្លារប័ីូររបូ័ិយប័ណ័ណ  ដែ�លជាលទីធផលពីីក្លារទូីទាត្ថុ�់ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារទាងំម្រើន� និងពីីក្លារប័ីូរ�ទីពីយសក�ម និង
ប័ំណ� លរបូ័ិយវត្ថុា�ជារបូ័ិយ ប័ណ័ណ ប័រម្រើទីសម្រើផសងៗ ម្រើ�យអ�តាប័ីូរ�បាកច់្ច�ងឆំ្នាំ ំ�ត្ថុូវបានទីទួីលស្ថាគ ល់ម្រើ�កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ។

គ).  ការបង្វាា�ញជាត្រូបាក្ខុ់ទៅរៀល

អន�ម្រើលា�តា�ច្ចាប័ស់ិីពីីគុណម្រើនយយ និងសវនក�ម ត្ថុ��ូវឱ្យយ�នក្លារកត្ថុ�់តាប័ិូរច្ចំនួនទឹីក�បាកក់ំ�ងរបាយក្លារណ៍ ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ពីី�បាក�់�លាា រ
អាម្រើ�រកិ ម្រើ�ជា�បាកម់្រើរៀល។ របាយក្លារណ៍ច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ និងលទីធផលល�អតិ្ថុម្រើផសងៗ និងលំហូិរស្ថាច្ច ់�បាក�់ត្ថុូវបានប័ិូរម្រើ�ជា�បាកម់្រើរៀល 
ម្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តា�ធយ��ប័ចាំឆំំ្នាំ។ំ �ទីពីយសក�ម និងប័ំណ� លដែ�លបាន�កប់័ងាា ញកំ�ង របាយក្លារណ៍ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�នី�យួៗ និង
�ូលធនរប័ស់ភាគុទី�និក �ត្ថុូវបានប័ិូរម្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តាម្លៃថិៃប័ិទីប័ញ្ញជ ីនាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី រាយក្លារណ៍។ លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូរម្លៃន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�ូលធន
ភាគុទី�និក�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា�េ ល់កំ�ង�ូលធន ម្រើហិើយរាល់ លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូរម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុ ទាងំអស់ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ងច្ចំណូលល�អតិ្ថុម្រើផសង
ៗ។

ធនាគារបានម្រើ�ប័ើអ�តាប័ិូរ�បាកផ់ាូវក្លារដែ�លផសពីើផាយម្រើ�យធនាគារកណិ្តាល និង អគុគនាយកពីនធស��ប័ ់ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីឆំ្នាំ២ំ០២០ និង
ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ម្រើរៀងគំា។ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ អ�តា�ធយ�ស��ប័ឆំ់្នាំមំ្រើន� គុឺ ១��លាា រអាម្រើ�រកិ ម្រើសមើនឹង ៤.០៧៧ ម្រើរៀល 
(២០១៩ ៖ ១��លាា រអាម្រើ�រកិ ម្រើសមើនឹង ៤.០៥២ ម្រើរៀល) ម្រើហិើយអ�តាច្ច�ង�គាគុឺ ១��លាា រអាម្រើ�រកិ ម្រើសមើនឹង ៤.០៤៥ម្រើរៀល (២០១៩ ៖ ១��លាា រ
អាម្រើ�រកិ ម្រើសមើនឹង ៤.០៧៥ម្រើរៀល)។

៣. ស័ិង្គ់�រគណ៍ទៅនយ�យថិម� វិិទៅស្គាធនក្ខុម្ព័ម និង្គបំណ៍ក្ខុត្រូស្គាយតែដ្ឋលធនាគារម្ព័ិនទាន់បានអ្ននុវិត៌ិ

៤. ទៅស័ចក្ខុិ�ស័ទៅង្គុបទៅគាលការណ៍៍គណ៍ទៅនយ�យស័ំខាន់ៗ

ធនាគារ�និបានអន�វត្ថុិ��នក្លាលកំណត្ថុនូ់វសិង�់រគុណម្រើនយយថិមី និងប័ំណក�ស្ថាយដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើច្ចញផាយរចួ្ច ប័ា�ដែនិ�និទានច់ាំបំាច្ច�់ត្ថុូវអន�វត្ថុិ
ស��ប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើទី។ ធនាគារ�និរពំីឹងថាសិង�់រ ទាងំម្រើន��នផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនិម្រើលើ�ូលធនរប័ស់
ធនាគារ ស��ប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍ម្រើន� និងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីរាយ ក្លារណ៍នាម្រើពីលអនាគុត្ថុ និងច្ចំម្រើពា��ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារនាម្រើពីលអនាគុត្ថុខាង��ខម្រើន�
ម្រើទី។

ម្រើគាលនម្រើយាបាយគុណម្រើនយយសំខាន់ៗ  បានអន��ត័្ថុម្រើ�កំ�ងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំរបាយក្លារនហ៍ិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទាងំម្រើន� គុឺ�ត្ថុូវបាន ប័ងាា ញ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�។ 
ម្រើគាលនម្រើយាបាយទាងំម្រើន��ត្ថុូវបានអន�វត្ថុិយាា ង�នសងគតិ្ថុភាពីម្រើ�រាល់ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីដែ�លបាន ប័ងាា ញម្រើលើកដែលងដែត្ថុ�នក្លារប័ងាា ញម្រើផសងពីីម្រើន�។

២.៤.   ការបង្គគត៌់ចំនួនទិឹក្ខុត្រូបាក្ខុ់

៤.១.   ការបិ�ររូបិយប័ណ៍ណ



៩០របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ក្ខុ).  ចំ�ត៌់ថាា�ក្ខុ់

ធនាគារដែប័ងដែច្ចក�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ខាួន ជា�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ រ�ួ�ន ស្ថាច្ច�់បាក់
កំ�ងម្លៃ� �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល និងធនាគារម្រើផសងៗ ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន វាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ 
និង�ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ។

ក្លារម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកម់្រើន�គឺុអា�ស័យម្រើ�តា�គុំរអូាជីវក�មរប័ស់ធនាគារ កំ�ងក្លារ�គុប័�់គុង�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និង លកុខណឌ កំ�ងកិច្ចចសនា
ម្លៃនលំហូិរស្ថាច្ច�់បាករ់ប័ស់�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

ធនាគារម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាក�់ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ខាួន តា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ �ប័សិនម្រើប័ើវាប័ំម្រើពីញតា�លកុណៈ វនិិច្ចេយ័ទាងំពីីរ �ូច្ច
ខាងម្រើ�ក្លា�៖

• �ទីពីយសក�មដែ�ល�ត្ថុូវបានក្លានក់្លាប័ក់ំ�ងគុំរអូាជីវក�ម ដែ�ល�នម្រើគាលប័ំណងម្រើ�ើ�ី�ីប័�ូលលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ង កិច្ចចសនា និង

• លកុខណឌ កំ�ងកិច្ចចសនាដែ�លននាឱំ្យយ�នក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីជាកល់ាកន់ានា ច្ចំម្រើពា�លំហូិរស្ថាច្ច�់បាក ់ ដែ�លជាក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកម់្រើ�ើ� 
និងក្លារ�បាកទ់ាងំ�សុង ម្រើ�ម្រើលើច្ចំនួន�បាកម់្រើ�ើ�ដែ�លម្រើ��និទានទូ់ីទាត្ថុ។់

ខុ).   ការទិទិួលស្គាា�ល់ និង្គការឈ័ប់ទិទិួលស្គាា�ល់

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់�ំប័ូង ម្រើ�យត្ថុម្លៃ�ាស��សប័។ ច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារដែ�លចូ្ចលរ�ួ ម្រើ�យ�េ ល់កំ�ងក្លារទីិញ ឬ
ធានាម្លៃន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� (ម្រើ��ពីី�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ តា�រយៈច្ចំម្រើណញ ខាត្ថុ) �ត្ថុូវបានប័ូកប័ដែនា� ឬបាន
�កម្រើច្ចញពីីត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្លៃន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លស��សប័កំ�ងក្លារទីទីួលស្ថាគ ល់ �ំប័ូង។ ច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារចូ្ចលរ�ួម្រើ�យ�េ ល់
កំ�ងក្លារទិីញ�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�យត្ថុម្លៃ�ាស��ស�តា�រយៈច្ចំម្រើណញ ឬខាត្ថុ គឺុ�ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ភាា �ម្រើ�កំ�ងច្ចំម្រើណញ ឬខាត្ថុ។

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានម្រើគុឈប័ទ់ីទីួលស្ថាគ ល់ ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លសិទីធិកំ�ងក្លារទីទីួលលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកពី់ី �ទីពីយសក�ម ម្រើនា�បានហិួស
ក្លាលកំណត្ថុ ់ឬ�ត្ថុូវបានម្រើផេរ ម្រើហិើយធនាគារបានម្រើផេរនូវរាល់ហានិភិយ័ជាស្ថារវនិ និងរងាើ នម់្លៃន ភាពីជា�ច ស់ទាងំអស់។ ច្ចំម្រើណញឬខាត្ថុពីី
ក្លារឈប័ក់ត្ថុ�់តា�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ �ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ម្រើ�កំ�ង ច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ ម្រើ�ម្រើពីល
ដែ�ល�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានម្រើគុឈប័ទ់ីទីួលស្ថាគ ល់។

គ).  ការវាស័់តែវិង្គ

នាម្រើពីលទីទីួលស្ថាគ ល់ម្រើលើក�ំប័ូង ធនាគារវាស់ដែវង�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�តា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ ប័ូកប័ដែនា�ជា�យួនឹង ច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ
ម្រើផសងៗដែ�លបានច្ចំណ្តាយ�េ ល់កំ�ងក្លារទិីញ�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� កំ�ងករណីដែ�ល�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �និ�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ត្ថុម្លៃ�ា
ស��សប័កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ(FVPL)។ ច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្លៃន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាតា� FVPL �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា
ជាច្ចំណ្តាយកំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ។ ប័នាេ ប័ពី់ីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូងភាា � សំវធិានធន ស��ប័ក់្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទានរពំីឹងទី�ក (ECL) 
�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាស��ប័�់ទីពីយសក�មដែ�ល�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ� �ករលំស់ ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារខាត្ថុតា�គុណម្រើនយយ�យួ ដែ�ល�ត្ថុូវ
បានកត្ថុ�់តាកំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ ម្រើ�ម្រើពីល�ទីពីយសក�ម�យួ �ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងថិមី។

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នម្រើ�រមី្រើវទីីវ �ត្ថុូវបានម្រើគុគិុត្ថុម្រើ�ម្រើលើច្ចំនួនរប័ស់វាទាងំ�សុង ម្រើ�ម្រើពីលម្រើធើើក្លារកំណត្ថុ ់ លំហូិរស្ថាច្ច�់បាករ់ប័ស់វា
ស��ប័ក់្លារទូីទាត្ថុ�់បាកម់្រើ�ើ� និងក្លារ�បាកទ់ាងំ�សុង។

កំ�ងក្លារ�កប់័ងាា ញរបាយក្លារណ៍លំហូិរស្ថាច្ច�់បាក ់ស្ថាច្ច�់បាក ់និងស្ថាច្ច�់បាកស់��ូលរ�ួ�ន ស្ថាច្ច�់បាក ់កំ�ងម្លៃ� �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ
�ក�់បាក�់និជាប័ក់��តិ្ថុម្រើ�ធនាគារកណិ្តាល �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ និងក្លារវនិិម្រើយាគុស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួល
រយៈម្រើពីលខាីដែ�ល�នរយៈម្រើពីលកំណត្ថុប់័ីដែខ ឬតិ្ថុច្ចជាងបី័ដែខ ដែ�លធនាគារអាច្ច�ន លទីធភាពីម្រើពីញម្រើលញកំ�ងក្លារ�កស្ថាច្ច�់បាក ់ កំ�ង
ម្រើគាលប័ំណងម្រើ�ម្រើពីលចាំបំាច្ច ់និង�នហានិភិយ័ប័ដែ��ប័��ួលត្ថុម្លៃ�ា តិ្ថុច្ចត្ថុួច្ច។ 

៤.៣.   ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

៤.២.   ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ និង្គស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ស័ម្ព័ម្ព័ូល



៩១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឧប័ករណ៍ប័ំណ� ល

ក្លារវាស់ដែវងឧប័ករណ៍ប័ំណ� លគឺុអា�ស័យម្រើ�ម្រើលើគុំរអូាជីវក�មរប័ស់ធនាគារ កំ�ងក្លារ�គុប័�់គុង�ទីពីយសក�ម និង លកុណៈម្លៃនលំហូិរ
ស្ថាច្ច�់បាករ់ប័ស់�ទីពីយសក�មម្រើនា�។ ធនាគារម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកឧ់ប័ករណ៍ប័ំណ� លរប័ស់ខាួនជា�ទីពីយសក�ម ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានវាស់ដែវងតា�
ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់។

ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់៖ �ទីពីយសក�មដែ�ល�ត្ថុូវបានក្លានក់្លាប័ស់��ប័ក់្លារ�ប័�ូលលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងកិច្ចចសនា ដែ�លលំហូិរស្ថាច្ច ់ �បាកម់្រើនា�
គុឺជាក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកម់្រើ�ើ� និងក្លារ�បាកទ់ាងំ�សុង (SPPI) �ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់។ ត្ថុម្លៃ�ា ម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយសក�មទាងំម្រើន�
�ត្ថុូវបានដែកត្ថុ��ូវម្រើ�តា�សំវធិានធនក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�កដែ�លបានកត្ថុ�់តា។ ច្ចំណូលក្លារ�បាកពី់ី�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
ទាងំម្រើន��ត្ថុូវបាន�កប់័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងច្ចំណូលក្លារ�បាក ់ម្រើ�យម្រើ�ប័ើវធិីស្ថាស្រ្តសិអ�តាក្លារ �បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី។ 

ឃ្មុំ).  ការទៅធីើចំ�ត៌់ថាា�ក្ខុ់ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទៅ�ើង្គវិិញ

ធនាគារម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាក�់ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ�ើងវញិ ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លគុំរអូាជីវក�មស��ប័ក់្លារ�គុប័�់គុង �ទីពីយសក�ម រប័ស់ខាួន�នក្លារ
ដែ�ប័�ប័ួល។

ង្គ).  ការថិយចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃ 

ធនាគារវាយត្ថុម្លៃ�ាក្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�កម្រើ�យដែផអក  ( “ ECL ” )  តា��ូល�ា នរពំីឹងម្រើ�ើលម្រើ�ម្លៃថិៃអនាគុត្ថុ ដែ�លទាកទ់ីង ជា�យួនឹង
ឧប័ករណ៍�ទីពីយរប័ស់ខាួនដែ�លវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ និងតា� FVOCI �ពី�ទាងំ ហានិភិយ័ដែ�ល ម្រើកើត្ថុពីីកិច្ចចសនាផិល់
ឥណទាន (រ�ួទាងំ ឥណទានវបិារបូ័ន ៍និងហាើ ស�ីលីធីរងើិលជ�ំ) និងកិច្ចចសនាធានា ដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ធនាគារកត្ថុ�់តាសំវធិានធនស��ប័់
ក្លារខាត្ថុប័ងច់្ចំម្រើពា�ក្លារខាត្ថុ�ប័ម្រើភិទីម្រើន� នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ ក្លារវាស់ដែវង ECL ឆ្លា��ប័ញ្ហាច ំងពីី ៖

• ច្ចំនួនលម្រើ�អៀង និងច្ចំនួនដែ�លបានថិាឹង�ប័ូបាប័ ដែ�ល�ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យម្រើធើើក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើលទីធភាពីដែ�លអាច្ច ម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង
�យួច្ចំនួន

• ម្រើពីលម្រើវលាម្លៃនត្ថុម្លៃ�ាទឹីក�បាក ់និង

• ពីត័្ថុ�៌នដែ�ល�នភាពីស�ម្រើហិត្ថុ�ផល និង�នក្លារគា�ំទី ដែ�លអាច្ចរកបានម្រើ�យពី�ំចាំបំាច្ច�់នក្លារច្ចំណ្តាយ និងក្លារខំ�ប័ឹង
ដែ�ប័ងម្រើលើសលប័ ់នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍ អំពីី�ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍នាម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំ និងក្លារពីាករអំពីី លកុខណឌ នាម្រើពីលអនាគុត្ថុ

 

ធនាគារបានអន�វត្ថុិវធិីស្ថាស្រ្តសិបី័�ំណ្តាកក់្លាល ចំ្ចម្រើពា�ក្លារវាស់ដែវងក្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�ក (ECLs) ស��ប័ ់�ប័ម្រើភិទី�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• ឧប័ករណ៍ប័ំណ� លដែ�លវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ និង

• កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន (រ�ួទាងំ ឥណទានវបិារបូ័នដ៍ែ�ល�និទានប់ាន�ក�បាក ់ និងហាើ ស�ីលធីអាច្ចម្រើ�ប័ើ�បាស់ ម្រើ�ើងវញិ) 
និងកិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

អន�វត្ថុិវធិីស្ថាស្រ្តសិប័ី�ំណ្តាកក់្លាលដែផអកម្រើ�ម្រើលើប័ដែ��ប័��ួលហានិភិយ័ឥណទាន ចាំប័ត់ាងំពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង៖

(ក). �ំណ្តាកក់្លាលទីី ១ ៖ ECL ១២ដែខ

�ំណ្តាកក់្លាលទីី១រ�ួប័ញ្ញចូ លនូវ�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដែ�ល�និ�នកំម្រើណើ នហានិភិយ័ឥណទានគុួរឱ្យយកត្ថុ ់ ស�គ ល់ចាំប័ត់ាងំពីីក្លារ
កត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង ឬ�នហានិភិយ័ឥណទានក��តិ្ថុទាប័ នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ ECL ១២ដែខ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា ម្រើហិើយច្ចំណូល
ក្លារ�បាក�់ត្ថុូវបានគុណនាតា�ច្ចំនួនត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

(ខ). �ំណ្តាកក់្លាលទីី ២ ៖ ECL ម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល – �និ�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន

�ំណ្តាកក់្លាលទីី ២ រ�ួ�ន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នកំម្រើណើ នហានិភិយ័ឥណទានជាស្ថារវនិ ចាំប័ត់ាងំ ពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង 
(ម្រើលើកដែលងដែត្ថុវា�នហានិភិយ័ឥណទានទាប័នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍) ប័ា�ដែនិ�និ�នភិសិ�តាង ជាកដ់ែសិងប័ងាា ញពីីក្លារថិយច្ច��
ត្ថុម្លៃ�ា។ ECL ម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា ម្រើហិើយច្ចំណូលក្លារ�បាក�់ត្ថុូវបានគុណនា តា�ច្ចំនួនត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់�ទីពីយសក�ម
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។



៩២របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

គុ). �ំណ្តាកក់្លាលទីី ៣ ៖ ECL ម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល – �នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន

�ំណ្តាកក់្លាលទីី ៣ រ�ួ�ន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នភិសិ�តាងជាកដ់ែសិងប័ងាា ញពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ានាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ 
ECL ម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា ម្រើហិើយច្ចំណូលក្លារ�បាក�់ត្ថុូវបានគុណនាតា�ច្ចំនួន ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់�ទីពីយសក�ម
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើ�ម្រើពីលដែ�លធនាគារក្លាា យជាភាគុី�យួ ម្រើ�កំ�ងកិច្ចចសនាម្លៃនឧប័ករណ៍ណ្តា�យួ។ ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
រប័ស់ធនាគារ�ួ�ន �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន �បាកក់�ច ីនិងប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ។

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូងតា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ �កច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ច្ចំម្រើពា�ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទាងំអស់ដែ�ល�និ
វាស់ដែវងតា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ កំ�ងច្ចំម្រើណញខាត្ថុ។

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�និ�ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកត់ា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ �ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ� �ករលំស់។ ប័ំណ� ល
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ �ន�ូច្ចជា �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់ធនាគារ �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន �បាកក់�ច ី និង
ប័ំណ� លម្រើផសងៗ។ 

ច្ចំម្រើពា��បាកក់�ចពីីីភាគុទី�និកដែ�ល�នអ�តាក្លារ�បាកទ់ាប័ជាងអ�តាទីីផារ �បាកក់�ចមី្រើន��ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូងតា�ត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃន
ក្លារទូីទាត្ថុស់្ថាច្ច�់បាកន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុ និងម្រើធើើអប័ីហារតា�អ�តាក្លារ�បាកម់្រើលើទីីផាររប័ស់�បាកក់�ច ី ដែ�ល�នលកុណៈ�ប័ហាក់
�ប័ដែហិលគំា។ ភាពីខ�សគំារវាងច្ចំនួនស្ថាច្ច�់បាកប់ានទីទីួល និងត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនក្លារទូីទាត្ថុស់្ថាច្ច ់�បាកន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា
ជាក្លារ�កម់្រើ�ើ�ទី�នម្រើ�កំ�ង�ូលធន។

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានម្រើគុឈប័ក់ត្ថុ�់តា ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លវា�ត្ថុូវបានប័ងើិលអស់ ឬម្រើប័ើ�និ�ូម្រើចំាំ�ម្រើទីវា�ត្ថុូវបាន�ពី� ម្រើ�ពីៀងឱ្យយប័ញ្ញឈប័ក់្លារសង
�បាកត់្ថុម្រើ�ម្រើទីៀត្ថុ។

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន (រ�ួ�នឥណទានវបិារបូ័នដ៍ែ�ល�និទានប់ាន�ក�បាក ់ និងហាើ ស�ីលីធីអាច្ចម្រើ�ប័ើ�បាស់ ម្រើ�ើងវញិ) ដែ�ល
ធនាគារបានផិល់ �ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ច្ចំនួនសំវធិានធនបាត្ថុប់័ង។់ ធនាគារ�និបានផិល់កិច្ចចសនាផិល់ ឥណទានណ្តា�យួ ដែ�ល�ន
អ�តាក្លារ�បាកទ់ាប័ជាងអ�តាទីីផារម្រើទី ឬកិច្ចចសនាដែ�លអាច្ច�ត្ថុូវបានទូីទាត្ថុជ់ាស្ថាច្ច�់បាក ់ ស�ទីធ ឬតា�រយៈក្លារផិល់ ឬក្លារម្រើច្ចញ
ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុម្រើទី។

ច្ចំម្រើពា�កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន (រ�ួ�ន ឥណទានវបិារបូ័នដ៍ែ�ល�និទានប់ាន�ក�បាក ់និងហាើ ស�ីលីធីរងើិលជ�ំ) ក្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹង
ទី�ក�តូ្ថុវបានកត្ថុ�់តាជាសំវធិានធន (ដែ�ល�ត្ថុូវបាន�កប់័ងាា ញកំ�ងប័ំណ� លម្រើផសងៗ)។ ម្រើទា�ជាយាា ង ណ្តាកម៏្រើ�យ ច្ចំម្រើពា�កិច្ចចសនាដែ�ល
រ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំឥណទាន និងកិច្ចចសនាដែ�ល�និទាន�់ក�បាក ់ ម្រើហិើយដែ�លធនាគារ �និអាច្ចកំណត្ថុក់្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�ក
�ច្ចម់្រើ�យដែ�ក ច្ចំម្រើពា�កិច្ចចសនាឥណទានដែ�ល�និទាន�់ក�បាក ់ �ត្ថុូវបាន កត្ថុ�់តារ�ួគំាកំ�ងសំវធិានធនឥណទានបាត្ថុប់័ង។់ 
កំ�ងករណីដែ�លក្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�ករ�ួប័ញ្ញចូ លគំា ម្រើលើសពីីច្ចំនួន ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់ឥណទាន ម្រើនា�ក្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�ក 
�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជាសំវធិានធន។

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�គុឺជាកិច្ចចសនាទាងំឡាយណ្តាដែ�លត្ថុ��ូវឱ្យយអំកម្រើច្ចញផាយក្លារធានា ម្រើធើើក្លារទូីទាត្ថុ ់ ជាកល់ាក�់យួម្រើ�ើ�ី ី
ផិល់សំណងម្រើ�អំកក្លានក់្លាប័ ់ច្ចំម្រើពា�ក្លារខាត្ថុប័ងដ់ែ�លម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើង ម្រើ�យស្ថារកូនប័ំណ� លណ្តា�យួ �និបានសងប័ំណ� លម្រើ�ម្រើពីល
�ល់ម្លៃថិៃកំណត្ថុ ់ ម្រើ�យអន�ម្រើលា�ម្រើ�តា�លកុខណឌ ម្លៃនឧប័ករណ៍ប័ំណ� លម្រើនា�។ ក្លារធានាដែផំក ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័ម្រើភិទីម្រើន� គុឺ�ត្ថុូវបានផិល់ឱ្យយ
ធនាគារ �គុឹ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងអងគភាពីម្រើផសងៗ ជំនួស�គុឹ�ស្ថាា នទាងំម្រើន� ម្រើ�ើ�ីធីានាម្រើលើឥណទាន ឥណទានវបិារបូ័ន ៍ និងហាើ ស�ីលីធី
ធនាគារ ម្រើផសងៗ។

៤.៥.   ក្ខុិចចស័ន�យាផិល់ឥណ៍ទាន និង្គក្ខុិចចស័ន�យាធានាតែផនក្ខុហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

៤.៤.   បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�



៩៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ក្លារធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូងកំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� តា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ នាក្លាល ប័រមិ្រើច្ចេទី ផិល់ក្លារធានាម្រើនា�។ 
ក្លារធានា�ត្ថុូវបាន�ពី�ម្រើ�ពីៀងតា�លកុខណឌ ច្ចំម្រើហាងម្លៃ� និងត្ថុម្លៃ�ាប័�ពីើលាភិដែ�លបាន �ពី�ម្រើ�ពីៀង�នច្ចំនួន�ប័ហាក�់ប័ដែហិលនឹងត្ថុម្លៃ�ាម្លៃន
ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចកំ�ងក្លារធានា។ ប័�ពីើលាភិដែ�ល�ត្ថុូវទីទួីលនាម្រើពីលអនាគុត្ថុ �និ�ត្ថុូវ បានកត្ថុ�់តាម្រើទី។ ប័នាេ ប័�់កកិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ច្ចំនួនណ្តា�យួដែ�លខ័ស់ជាងម្រើគុ រវាង ច្ចំនួន ដែ�ល�ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យដែផអកម្រើ�តា�គុំរកូ្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�ក 
ម្រើ�ក្លា� CIFRS ៩ សិីពីី ‘ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  និងច្ចំនួនដែ�ល�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង�កនឹងច្ចំនួន�បាកច់្ចំណូលប័ងគរ ដែ�ល�ត្ថុូវបាន
កត្ថុ�់តាម្រើ�យដែផអកម្រើ�តា�ម្រើគាល ក្លារណ៍រប័ស់ CIFRS ១៥ សិីពីី ‘�បាកច់្ចំណូលពីីកិច្ចចសនាជា�យួអតិ្ថុថិិជន ម្រើ�តា�ក្លារស��សប័។ 

ក្លារបាា នស់្ថាម ន�ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យដែផអកម្រើ�តា�ប័ទីពិីម្រើស្ថាធនម៍្លៃន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�ប័ហាក�់ប័ដែហិលគំា និង�ប័វត្ថុិិម្លៃន ក្លារខាត្ថុប័ងក់ំ�ង�គា
កនាង�ក និងប័ូកប័ដែនា�ជា�យួនឹងក្លារវនិិច្ចេយ័រប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុង។ ច្ចំណូលកម្លៃ��ម្រើស្ថាយហុិ�យដែ�លរក បាន�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាតា�
�ូល�ា នម្រើថិរ អា�ស័យម្រើ�តា�អាយ�ក្លាលម្លៃនក្លារធានាម្រើនា�។

កំម្រើណើ នប័ំណ� លដែ�លពាកព់ីន័ធនឹងក្លារធានា �ត្ថុូវបានរាយក្លារណ៍ម្រើ�កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ កំ�ងខេងច់្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ។

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានក្លាត្ថុក់ង ម្រើហិើយច្ចំនួនទឹីក�បាកស់�ទីធប័នាេ ប័ពី់ីក្លាត្ថុក់ង�ត្ថុូវបាន រាយក្លារណ៍ម្រើ�កំ�ង
របាយក្លារណ៍ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លធនាគារ�នសិទីធិតា�ផាូវច្ចាប័ក់ំ�ងក្លារក្លាត្ថុក់ងច្ចំនួន ទីឹក�បាកដ់ែ�លបានកត្ថុ�់តា ម្រើហិើយ
ធនាគារ�នប័ំណងនឹងទូីទាត្ថុត់ា��ូល�ា នច្ចំនួនទឹីក�បាកស់�ទីធ ឬ�នប័ំណងកត្ថុ�់តា �ទីពីយសក�ម និងទូីទាត្ថុប់័ំណ� លកំ�ងម្រើពីល
�ំណ្តាលគំា។

�ទីពីយស�ីត្ថុីិ និងប័រកុិ្លារ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ� �ករលំស់ប័ងគរ។ ម្លៃថិាម្រើ�ើ�រ�ួ�នច្ចំណ្តាយ�េ ល់ម្រើផសងៗ ដែ�ល បានច្ចំណ្តាយកំ�ង
ក្លារទិីញ�ទីពីយម្រើនា�។

ច្ចំណ្តាយប័នាេ ប័ប់័នសមំ្រើផសងៗ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាប័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយម្រើនា� ឬ�ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ជា �ទីពីយសក�ម�ច្ច ់
ម្រើ�យដែ�កតា�ក្លារស��សប័ ដែត្ថុម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�នភាពី�បាក�ថាផល�ប័ម្រើយាជនម៍្រើស�ាកិច្ចចនាម្រើពីល អនាគុត្ថុម្លៃន�ទីពីយម្រើនា� នឹងហូិរចូ្ចល
�កកំ�ងធនាគារ ម្រើហិើយម្លៃថិាម្រើ�ើ�ម្លៃន�ទីពីយម្រើនា�អាច្ច�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងគុួរឱ្យយម្រើជឿជាកប់ានដែត្ថុ ប័ា�ម្រើណ្តាណ �។ រាល់ច្ចំណ្តាយ ម្រើលើក្លារជួសជ�ល និងក្លារ
ដែថិទាមំ្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុទាងំអស់ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជាប័នេ�កម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ លទីធផល កំ�ងក្លារយិ ប័រមិ្រើច្ចេទីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិក្លារម្រើនា�
ម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង។

សំណងក់ំពី�ងស្ថាងសង�់និ�ត្ថុូវបាន�ករលំស់ម្រើទី។ ក្លារ�ករលំស់ម្រើលើ�ទីពីយស�ីត្ថុិិនិងប័រកុិ្លារ �ត្ថុូវបានគុណនា ម្រើ�យម្រើ�ប័ើ�បាស់វធិី
ស្ថាស្រ្តសិរលំស់ម្រើថិរ ម្រើ�ើ�ីដីែប័ងដែច្ចកម្លៃថិាម្រើ�ើ�ម្រើ�នឹងត្ថុម្លៃ�ាសំណល់រប័ស់វា អា�ស័យម្រើ�តា�អាយ�ក្លាលម្រើ�ប័ើ �បាស់បាា នស់្ថាម នម្លៃន�ទីពីយម្រើនា� �ូច្ច
ខាងម្រើ�ក្លា�៖

រយៈទៅពលរំលស័់គិត៌ជាឆាា�ំ

ក្លារដែកល�អម្រើលើ�ទីពីយជួល រយៈម្រើពីលណ្តា�យួដែ�លខាីជាង រវាង ម្រើថិរម្រើវលាម្លៃនកិច្ចចសនាជួល និង 
អាយ�ក្លាលម្រើស�ាកិច្ចចរប័ស់វាច្ចំនួន ១០ ឆំ្នាំំ

យានយនិ ៤ - ៨

ប័រកុិ្លារក�ំពីយទូីរ័ ៤

ម្រើ�គុ�ងសងាា រ�ិ និងប័រកុិ្លារ ៤

៤.៧.   ត្រូទិព�យស័ម្ព័�បីត៌ិិ និង្គបរិកាា�រ

៤.៦.   ការកាត៌់ក្ខុង្គឧបក្ខុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�



៩៤របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

�ទីពីយសក�មអរបូ័ីដែ�លរ�ួ�នអាជាា ប័ណ័ណ ក�មវធិីក�ំពីយទូីរ័ម្រើលើ�ប័ពីន័ធធនាគារដែ�លបានទិីញ ច្ចំណ្តាយពាកព់ីន័ធ ម្រើផសងៗ និងក�មវធិីម្រើផសងៗ 
�ត្ថុូវបានរាយក្លារណ៍តា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ� �ករលំស់ប័ងគរ និងក្លារខាត្ថុដែ�លប័ណី្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច�� ត្ថុម្លៃ�ា។  អាជាា ប័ណ័ណ ក�មវធិីក�ំពីយទូីរ័ដែ�លបាន
ទីិញ �ត្ថុូវបានម្រើធើើ�ូលធនក�មតា��ូល�ា នម្លៃថិាម្រើ�ើ�ដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងកំ�ងក្លា រទិីញក�មវធិីជាកល់ាកម់្រើនា��កម្រើ�ប័ើ�បាស់។ ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ត្ថុូវ
បានម្រើធើើរលំស់តា�វធិីស្ថាស្រ្តសិរលំស់ម្រើថិរ ម្រើលើអាយ�ក្លាលម្រើ�ប័ើ�បាស់បាា នស់្ថាម នរប័ស់វាកំ�ងរយៈម្រើពីល១០ឆំ្នាំ។ំ

ច្ចំណ្តាយនានាពាកព់ីន័ធនឹងក្លារដែថិរកាក�មវធិីក�ំពីយទូីរ័ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជាច្ចំណ្តាយម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�ប័ត្ថុិប័ត្ថុិិក្លារម្រើនា� បានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង។

ម្រើ�ច្ច�ងប័ញ្ញចប័ម់្លៃនក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ ធនាគារវាយត្ថុម្លៃ�ាថា�នភិសិ�តាងណ្តា�យួដែ�លប័ងាា ញថា�ន �ទីពីយសក�មរបូ័ិយ និង
�ទីពីយសក�មអរបូ័ិយដែ�លអាច្ច�ប័ឈ�នឹងក្លារខាត្ថុប័ងម់្លៃនឱ្យនភាពីត្ថុម្លៃ�ា។ �ប័សិនម្រើប័ើ�នក្លារច្ចងអ�ល ប័ងាា ញដែប័ប័ម្រើន� ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�ល
អាច្ច�សង�់កវញិបានរប័ស់�ទីពីយសក�ម គុឺ�ត្ថុូវបានបាា នស់្ថាម ន ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុពី់ី វសិ្ថាលភាពីម្លៃនឱ្យនភាពីម្លៃនក្លារខាត្ថុប័ង ់ �ប័សិនម្រើប័ើ�ន។ 
ម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�និអាច្ចបាា នស់្ថាម នច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លអាច្ចសី្ថារ �កវញិបានម្លៃន�ទីពីយសក�មប័�គុគល ធនាគារបាា នស់្ថាម នច្ចំនួនទឹីក�បាក់
ដែ�លអាច្ចសី្ថារ�កវញិបានម្លៃនឯកតារប័ម្រើងកើត្ថុស្ថាច្ច�់បាក ់រប័ស់សក�មម្រើនា�។ ម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�ន�ូល�ា នស�ម្រើហិត្ថុ�ផល និងស��សប័ម្លៃន
ក្លារដែប័ងដែច្ចកអាច្ចកំណត្ថុអ់ត្ថុិសញ្ហាញ ណបាន �ទីពីយសក�មគឺុ�ត្ថុូវបានដែប័ងដែច្ចកឯកតាប័ម្រើងកើត្ថុស្ថាច្ច�់បាក ់ ឬម្រើប័ើ�និ�ូម្រើចំាំ�ម្រើទី�ទីពីយសក�ម
ទាងំម្រើនា��ត្ថុូវបានដែប័ងដែច្ចកម្រើ�ជាដែផំក តូ្ថុច្ចប័ំផ�ត្ថុរប័ស់ឯកតាប័ម្រើងកើត្ថុស្ថាច្ច�់បាកស់��ប័�់ូល�ា នស�ម្រើហិត្ថុ�ផល និងស��សប័ម្លៃន
ក្លារដែប័ងដែច្ចកអាច្ច�ត្ថុូវបានកំណត្ថុ ់អតិ្ថុសញ្ហាញ ណ។

�ទីពីយសក�មទាងំឡាយណ្តាដែ�ល�នអាយ�ក្លាលម្រើ�ប័ើ�បាស់�និកំណត្ថុ ់�និ�ត្ថុូវបាន�ករលំស់ម្រើទី និង�ត្ថុូវបាន �ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ�ប័ចាំឆំំ្នាំរំកក្លារ
ថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ារប័ស់វា ម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�ន�ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ ឬក្លារ�ា ស់ប័ិូរក្លាលៈម្រើទីសៈណ្តា�យួច្ចងអ�លប័ងាា ញថាត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់វា នឹង�និ
អាច្ច�សង�់កវញិបាន។ ក្លារខាត្ថុប័ងប់័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា តា�ច្ចំនួនលម្រើ�អៀងរវាងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយម្រើនា� 
ម្រើធៀប័ជា�យួត្ថុម្លៃ�ាដែ�លអាច្ច�សង�់កវញិបាន។ ត្ថុម្លៃ�ាដែ�លអាច្ច�សង�់កវញិ បានគឺុជាត្ថុម្លៃ�ា�យួណ្តាដែ�លខ័ស់ជាងម្រើគុរវាងត្ថុម្លៃ�ា
ស��សប័ម្លៃន�ទីពីយម្រើនា� �កច្ចំណ្តាយកំ�ងក្លារលកច់្ចញ និងត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�ម្រើ�ប័ើ �បាស់។ កំ�ងក្លារបាា នស់្ថាម នរកក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា �ទីពីយសក�ម�ត្ថុូវ
បាន�កជ់ា�កុ�តូ្ថុច្ចៗប័ំផ�ត្ថុ ដែ�លម្រើគុអាច្ចកំណត្ថុលំ់ហូិរ ស្ថាច្ច�់បាករ់ប័ស់វា�ច្ចម់្រើ�យដែ�កពីីគំា�� ដែ�លវា�នឯករាជយទាងំ�សុងពីី
លំហូិរស្ថាច្ច�់បាកចូ់្ចលរប័ស់�ទីពីយសក�ម ឬ�កុ� �ទីពីយសក�ម�ម្លៃទី (�កុ�ប័ម្រើងកើត្ថុស្ថាច្ច�់បាក)់។ �ទីពីយសក�ម�និដែ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នក្លារ
ថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា �ត្ថុូវបាន�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ រកម្រើ�ើលលទីធភាពីកំ�ងក្លារកត្ថុ�់តាក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា�ត្ថុ�ប័ម់្រើ�វញិ ម្រើ�ម្រើរៀងរាល់�ំណ្តាច្ចក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី
រាយក្លារណ៍នី�យួៗ។

ក្លារខាត្ថុដែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា �ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ជាប័នេ�កកំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុកំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ដែ�ល�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើនា�
បានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង។ ក្លារកត្ថុ�់តា�ត្ថុលប័�់កវញិម្លៃនក្លារខាត្ថុដែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា �ត្ថុូវបាន ទីទីួលស្ថាគ ល់ កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ
ម្រើ�តា�ច្ចំនួនត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយសក�មម្រើនា� ដែ�ល�និម្រើលើសត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងដែ�លបានកំណត្ថុ ់ក្លាត្ថុក់ងជា �យួនឹងរលំស់ �ប័សិនម្រើប័ើ�និបាន
ទីទីួលស្ថាគ ល់ក្លារខាត្ថុដែ�លប័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា។

ក្លារ�ករលំស់ម្រើលើសំណងក់ំពី�ងស្ថាងសង ់ ចាំប័ម់្រើផិើ�ម្រើ�ើងម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�ទីពីយសក�ម�នភាពីរចួ្ចរាល់ស��ប័ ់ ក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់។ 
អាយ�ក្លាលម្រើ�ប័ើ�បាស់រប័ស់�ទីពីយសក�ម�ត្ថុូវបាន�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ និងដែកត្ថុ��ូវតា�ក្លារស��សប័ នា�ំណ្តាច្ចក់្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។

�ប័សិនម្រើប័ើត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយសក�មណ្តា�យួ ម្រើលើសពីីត្ថុម្លៃ�ាដែ�លអាច្ច�សង�់កវញិបាន វា�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាប័នាយភាា �ឱ្យយម្រើ��ត្ថុឹ�ត្ថុម្លៃ�ា
បាា នស់្ថាម នដែ�លអាច្ច�សង�់កវញិបាន។

ច្ចំម្រើណញ និងខាត្ថុពីីក្លារលក�់ទីពីយស�ីត្ថុីិ និងប័រកុិ្លារ �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យម្រើធើើក្លារម្រើ�ប័ៀប័ម្រើធៀប័ស្ថាច្ច�់បាកប់ានពីីក្លារលក ់និងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង 
ម្រើហិើយ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើ�កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ។

៤.៨.   ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មអ្នរូប�

៤.៩.   ការថិយចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃម្លៃនត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មម្ព័ិនតែម្ព័នហិិរញ្ញញវិត៌ុ�



៩៥ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ធនាគារជាភាគុីអំកជួល

ម្រើ�ម្រើពីលចាំប័ម់្រើផិើ�កិច្ចចសនា ធនាគារវាយត្ថុម្លៃ�ាថាម្រើត្ថុើកិច្ចចសនាម្រើនា� ឬខាឹ�ស្ថាររប័ស់វាជាភិតិ្ថុសនាដែ�រឬម្រើទី។ កិច្ចចសនា�យួ ឬ ខាឹ�ស្ថារ
ម្លៃនកិច្ចចសនា�យួ �ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថាជាភិតិ្ថុសនា�ប័សិនម្រើប័ើកិច្ចចសនាម្រើនា�ផិល់សិទីធិកំ�ងក្លារ �គុប័�់គុងក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់�ទីពីយសក�មដែ�ល
�ត្ថុូវបានកំណត្ថុ�់យួ កំ�ងរយៈម្រើពីលណ្តា�យួ ជាថិំូរនឹងក្លារប័ង�់បាក។់

កិច្ចចសនាអាច្ច�នទាងំធាត្ថុ�ភិតិ្ថុសនា និងធាត្ថុ��និដែ�នភិតិ្ថុសនា។ ធនាគារបានដែប័ងដែច្ចកស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ង កិច្ចចសនា ជាធាត្ថុ�ភិតិ្ថុសនា 
និងធាត្ថុ��និដែ�នភិតិ្ថុសនា អា�ស័យម្លៃថិាឈំួលដែ�លពាកព់ីន័ធរប័ស់វា។

លកុខណឌ កំ�ងភិតិ្ថុសនា�ត្ថុូវបានច្ចរចាំម្រើ�ើងវញិតា��ូល�ា ន�ច្ចម់្រើ�យដែ�ក និង�នលកុខណឌ ខ�សៗពីីគំា។ កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងភិតិ្ថុសនា
�និបានប័ណិ្តាលឱ្យយ�នកិច្ចចសនាណ្តា�យួ ម្រើ��ពីីអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនដ៍ែ�លបានធានា ម្រើ�កំ�ង�ទីពីយ សក�មភិតិ្ថុសនាដែ�ល�ត្ថុូវបាន
ក្លានក់្លាប័ម់្រើ�យភាគុី�ច ស់ជួលម្រើនា�ម្រើទី។ �ទីពីយសក�មដែ�ល�ត្ថុូវបានជួល អាច្ចនឹង�និ�ត្ថុូវបាន ម្រើ�ប័ើ�បាស់ជា�ទីពីយធានាកំ�ងក្លារខចី�បាក់
ម្រើទី។

ភិតិ្ថុសនា�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជា�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ និងជាប័ំណ� លពាកព់ីន័ធ នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីដែ�ល �ទីពីយសក�មដែ�លបាន
ជួល �នភាពីរចួ្ចរាល់ស��ប័ម់្រើ�ប័ើ�បាស់។

�ទីពីយសក�ម និងប័ំណ� លដែ�លម្រើកើត្ថុពីីភិតិ្ថុសនា �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជា�ំប័ូងតា��ូល�ា នត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំ។

i). បំណ៍ុលភីតិ៌ស័ន�យា 

ii). ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មតែដ្ឋលមានស័ិទិធិទៅត្រូបើត្រូបាស័់ 

ប័ំណ� លភិតិ្ថុសនារ�ួប័ញ្ញចូ លនូវត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំស�ទីធម្លៃនក្លារទូីទាត្ថុភ់ិតិ្ថុសនាម្រើថិរ (រ�ួទាងំក្លារប័ង�់បាកម់្រើថិរម្រើផសងៗ) �កនឹងក្លារម្រើលើក
ទីឹកចិ្ចត្ថុិម្រើផសងៗស��ប័ក់្លារជួលដែ�ល�ត្ថុូវទីទីួលបាន។

ក្លារទូីទាត្ថុភ់ិតិ្ថុសនាដែ�ល�ត្ថុូវម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�ក្លា�ជម្រើ��ើសដែ�លអាច្ចពីនាររយៈម្រើពីលបាន �ប័កប័ម្រើ�យភាពីស�ម្រើហិត្ថុ� ផល �ត្ថុូវបាន
រ�ួប័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងក្លារវាស់ដែវងប័ំណ� ល។

ក្លារទូីទាត្ថុភ់ិតិ្ថុសនា�ត្ថុូវបានម្រើធើើអប័ីហារ ម្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តាជាកដ់ែសិងកំ�ងភិតិ្ថុសនា។ �ប័សិនម្រើប័ើអ�តាក្លារ�បាក�់និអាច្ចកំណត្ថុ់
បានម្រើ�យភាពីងាយ�សួលម្រើនា� ដែ�លជាទូីម្រើ�ច្ចំម្រើពា�ករណីភិតិ្ថុសនាម្រើ�កំ�ងធនាគារ ភាគីុអំកជួល�ត្ថុូវបាន ម្រើ�ប័ើ�បាស់
អ�តាកំម្រើណើ ន�បាកក់�ចមី្រើនា� ម្រើហិើយវាគុឺជាអ�តាដែ�លភាគុីអំកជួលនី�យួៗ�ត្ថុូវច្ចំណ្តាយ ម្រើ�ើ�ីទីីទីួលបាន�បាកក់�ច ី ដែ�ល�ន
ភាពីចាំបំាច្ច ់ ម្រើ�ើ�ីទីីទីួលបាន�ទីពីយសក�មដែ�ល�នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិលនឹង�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ ម្រើ�កំ�ង
ប័រយិាក្លាសម្រើស�ាកិច្ចច�សម្រើ�ៀងគំា ជា�យួនឹងលកុខណឌ  និងក្លារធានា�ប័ហាក�់ប័ដែហិលគំា។ 

ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុអ់�តាកំម្រើណើ ន�បាកក់�ច ី ធនាគារអាច្ចម្រើធើើម្រើ�បានម្រើ�យម្រើ�ប័ើហិិរញ្ញញ ប័ីទានភាគុីទីីប័ីដែ�លទីទីួលបានពីីភាគុីអំកជួល
នី�យួៗ គុឺជាច្ចំណ� ច្ចចាំប័ម់្រើផិើ� ម្រើហិើយដែកត្ថុ��ូវម្រើលើក្លារ�ា ស់ប័ិូរលកុខណឌ ហិិរញ្ញញ ប័ីទាន ចាំប័ត់ាងំពីីហិិរញ្ញញ ប័ី ទានភាគីុទីីប័ី
ទីទីួលបាន។

�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជា�ំប័ូងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ� ដែ�លរ�ួ�ន៖

• ច្ចំនួនទីឹក�បាកម់្លៃនប័ំណ� លភិត្ថុិសនាដែ�លបានវាស់ដែវងម្រើលើក�ំប័ូង

• ក្លារទូីទាត្ថុភ់ិតិ្ថុសនាណ្តា�យួដែ�លបានម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីចាំប័ម់្រើផិើ� ឬ��នក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីចាំប័ម់្រើផិើ� �កក្លារ ម្រើលើក
ទីឹកចិ្ចត្ថុិម្រើផសងៗដែ�លទីទីួលបានពីីក្លារជួល

• ច្ចំណ្តាយ�េ ល់ម្រើលើក�ំប័ូង និង

• ច្ចំណ្តាយស��ប័ក់្លារជួសជ�សម្រើ�ើងវញិ �ប័សិនម្រើប័ើ�ន

៤.១០.  ភីត៌ិស័ន�យា 



៩៦របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ច្ចំណ្តាយពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលគុឺជាច្ចំនួន�បាកព់ីនធ�ត្ថុូវប័ង ់ ម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលជាប័ព់ីនធកំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីប័ច្ចច�ប័ីនំ ដែផអកម្រើ�តា�អ�តាពីនធ
ម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលដែ�លចូ្ចលធរ�ន និងម្រើធើើនិយត័្ថុក�មម្រើ�តា�ប័ដែ��ប័��ួលពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម និង ប័ំណ� លពីនធពីនារ ដែ�លប័ណិ្តាល
ឱ្យយ�នលម្រើ�អៀងប័ម្រើណិ្តា�អាសនំ និងក្លារខាត្ថុពីនធដែ�ល�និបានម្រើ�ប័ើ�បាស់។

ច្ចំណ្តាយពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលកំ�ង�គា�ត្ថុូវបានគុណនាតា��ូល�ា នច្ចាប័ព់ីនធ ដែ�លបានអន��ត័្ថុរចួ្ចជាស្ថាា ពីរ ឬ�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុរចួ្ច�យួ
ដែផំកធំ នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍ ម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសដែ�លធនាគារម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�ម និងប័ម្រើងកើត្ថុ �បាកច់្ចំម្រើណញជាប័ព់ីនធ។

ពីនធពីនារ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាសំវធិានធនម្រើពីញម្រើលញ ម្រើ�យម្រើ�ប័ើវធិីស្ថាស្រ្តសិប័ំណ� ល ម្រើលើច្ចំនួនលម្រើ�អៀងប័ម្រើណិ្តា�អាសនំ រវាង�ូល�ា នពីនធម្លៃន
�ទីពីយសក�ម និងប័ំណ� ល និងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់វាម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ពីនធពីនារ�ត្ថុូវបាន កំណត្ថុម់្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តាពីនធតា�ច្ចាប័់
ពីនធ ដែ�ល�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុរចួ្ចជាស្ថាា ពីរ ឬ�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុរចួ្ច�យួដែផំកធំ នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី រាយក្លារណ៍។

ពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា ល���តាដែត្ថុ�នភាពី�បាក�ថានឹង�ន�បាកច់្ចំម្រើណញជាប័ព់ីនធនាម្រើពីល អនាគុត្ថុស��ប័យ់ក
លម្រើ�អៀងប័ម្រើណិ្តា�អាសនំ�កម្រើ�ប័ើ�បាស់។ ពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម�ត្ថុូវបាន�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើ�ម្រើរៀងរាល់ក្លាល ប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍នី�យួៗ ម្រើហិើយ
�ត្ថុូវបានក្លាត្ថុប់័នាយម្រើ�តា�ច្ចំនួន ដែ�លទីំនងជា�និ�ន�បាកច់្ចំម្រើណញជាប័ព់ីនធ�ត្ថុូវ បានកត្ថុ�់តា។

ពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម�ត្ថុូវបានក្លាត្ថុក់ងជា�យួនឹងប័ំណ� លពីនធពីនារ �ប័សិនម្រើប័ើ�នសិទីិធតា�ផាូវច្ចាប័ម់្រើ�ើ�ីកី្លាត្ថុ ់ កងប័ំណ� លពីនធកំ�ងឆំ្នាំំ
ជា�យួនឹងពីនធ�ទីពីយសក�មកំ�ងឆំ្នាំ ំ ម្រើហិើយ�ប័សិនម្រើប័ើវាទាកទ់ីងនឹងពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលដែ�លកំណត្ថុ ់ ម្រើ�យអាជាា ធរពីនធ�រដែត្ថុ�យួ 
ម្រើ�ម្រើលើអងគភាពីជាប័ព់ីនធដែត្ថុ�យួ។

ពីនធកំ�ងឆំ្នាំ ំ និងពីនធពីនារ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើ�កំ�ងច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ ម្រើលើកដែលងដែត្ថុវាពាកព់ីន័ធជា�យួនឹងខេងម់្រើផសងៗ ដែ�លបានកត្ថុ�់តា�េ ល់
កំ�ងលទីធផលល�អតិ្ថុម្រើផសងៗ ឬកំ�ង�ូលធន។ កំ�ងករណីម្រើន� ពីនធ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ងលទីធផលល�អតិ្ថុ ម្រើផសងៗ ឬ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា�េ ល់កំ�ង
�ូលធនដែ�រ។

iii). ការទិូទាត៌់ភីត៌ិស័ន�យាទៅត្រូកាម្ព័ការទៅលើក្ខុតែលង្គទៅផ�ស៊ីង្គៗ 

�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ ជាទូីម្រើ��ត្ថុូវបាន�ករលំស់តា��ូល�ា នរលំស់ម្រើថិរ ម្រើលើរយៈម្រើពីលណ្តា�យួ ដែ�លខាី
ជាងម្រើគុរវាង អាយ�ក្លាលម្រើ�ប័ើ�បាស់រប័ស់�ទីពីយសក�ម និងរយៈម្រើពីលជួល។ �ប័សិនម្រើប័ើធនាគារ�នប័ំណងជាកល់ាក ់ �ស៏�
ម្រើហិត្ថុ�ផលកំ�ងក្លារទិីញ ម្រើនា��ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្រើនា��ត្ថុូវបាន�ករលំស់ ម្រើលើអាយ�ក្លាលម្រើ�ប័ើ�បាស់    �ូល�ា ន
រប័ស់�ទីពីយសក�មម្រើនា�។

ប័នាេ ប័�់កម្រើទីៀត្ថុ �ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ �ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ និងក្លារខាត្ថុដែ�ល ប័ណិ្តាល�កពីី
ក្លារថិយ�ច្ច�ត្ថុម្លៃ�ាប័ងគរ �ប័សិនម្រើប័ើ�ន។

ក្លារទូីទាត្ថុន់ានាដែ�លពាកព់ីន័ធនឹងភិតិ្ថុសនាដែ�ល�នរយៈម្រើពីលខាី �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាតា��ូល�ា នម្រើថិរម្រើ�កំ�ង ច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ។ 
ភិតិ្ថុសនារយៈម្រើពីលខាី គឺុជាភិតិ្ថុសនាទាងំឡាយណ្តាដែ�ល�នរយៈម្រើពីលជួល១២ដែខ ឬតិ្ថុច្ចជាង១២ដែខ។ 

៤.១១.  ពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល 



៩៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

សំវធិានធន�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�នក្លាត្ថុពីើកិច្ចចតា�ផាូវច្ចាប័ ់ ឬក្លាត្ថុពីើកិច្ចច�ប័ម្រើយាលដែ�លជាលទីធផល ម្លៃន�ពីឹត្ថុីិក្លារណ៍ពីីអតី្ថុត្ថុ
ក្លាល ម្រើហិើយវាទីំនងជាអាច្ចត្ថុ��ូវឱ្យយ�នក្លារច្ចំណ្តាយធនធានម្រើ�ើ�ីទូីីទាត្ថុក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្រើនា�ម្រើហិើយច្ចំនួន ទីឹក�បាក�់ត្ថុូវបានបាា នស់្ថាម នគុួរឱ្យយ
ម្រើជឿជាកប់ាន។

ម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�នក្លាត្ថុពីើកិច្ចច�សម្រើ�ៀងគំាម្រើ�ច្ចើន ក��តិ្ថុម្លៃនលំហូិរម្រើច្ចញម្រើ�ើ�ីទូីីទាត្ថុក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្រើនា� �ត្ថុូវបានកំណត្ថុ ់ ម្រើ�យគុិត្ថុម្រើ�ម្រើលើ
ច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកម់្លៃនក្លាត្ថុពីើកិច្ចចទាងំ�ូល។ សំវធិានធន�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា ម្រើទា�បី័ជាក��តិ្ថុម្លៃនលំហូិរម្រើច្ចញម្រើ�ើ�ី ីទូីទាត្ថុក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្រើនា��នច្ចំនួន
តូ្ថុច្ចកម៏្រើ�យ។

សំវធិានធន�ត្ថុូវបានគុណនាតា�ត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនច្ចំណ្តាយដែ�ល�ត្ថុូវទូីទាត្ថុក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្រើនា� ម្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តា��ន ប័ងព់ីនធ ម្រើ�ើ�ីឆី្លា��ប័ញ្ហាច ំង
ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាទីីផារប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនត្ថុម្លៃ�ាស្ថាច្ច�់បាកគ់ុិត្ថុតា�ម្រើពីលម្រើវលា និងហានិភិយ័ជាកល់ាកម់្រើផសងៗ ម្លៃនក្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្រើនា�។ ក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងម្លៃន
សំវធិានធនម្រើ�យស្ថារម្រើពីលម្រើវលាដែ�លបានកនាងផ�ត្ថុ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជាច្ចំណ្តាយ ក្លារ�បាក។់

ធនាគារ និង�គឹុ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានត្ថុ��ូវឱ្យយគុណនាសំវធិានធនតា�ច្ចាប័ ់អន�ម្រើលា�ម្រើ�តា��ប័ក្លាស ម្រើលខធ៧-០១៧-៣៤៤�ប័.ក 
ច្ច��ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៧ និងស្ថារាច្ចរដែណនាមំ្រើលខ ធ៧-០១៨-០០១ ច្ច��ម្លៃថិៃទីី១៦ ដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០១៨ សិីពីី  “ ច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកហ់ានិភិយ័
ឥណទាន និងសំវធិានធនម្រើលើអ�ិ�ដែភិរ�និ ” ។  �ប័សិនម្រើប័ើសំវធិានធនតា�ច្ចាប័ប់័ងគរ �នច្ចំនួនខ័ស់ជាងក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាប័ងគរដែផអកតា� 
CIFRS ៩ ម្រើនា� ‘ក្លារប័ំម្រើពីញប័ដែនា� - topping up’ នឹង�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា ជាទី�នប័��ុងតា�ច្ចាប័ ់ និង�ត្ថុូវបាន�កប់័ងាា ញម្រើ�កំ�ង
�ូលធន។ ប័នាេ ប័�់ក ទី�នប័��ុង�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា�ត្ថុ�ប័ម់្រើ�វញិ (រហូិត្ថុ�ល់សូនយ) �ប័សិនម្រើប័ើសំវធិានធនតា�ច្ចាប័ប់័ងគរ �នច្ចំនួនម្រើសមើគំា 
ឬ ទាប័ជាងក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាប័ងគរដែ�លដែផអកតា� CIFRS ៩ ។ ទី�នប័��ុងតា�ច្ចាប័�់ត្ថុូវបានត្ថុ�កល់ទី�ក�យួដែ�ក ជា�ទីនាប័ម់្រើ�ើ�ទី�ន 
ម្រើហិើយ�និអាច្ចដែប័ងដែច្ចកបាន និង �និ�ត្ថុូវបានអន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយរ�ួប័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងក្លារគុណនា�ូលនិធិ�េ ល់ស�ទីធម្រើទី។

i) អ្នត៌ុត្រូបទៅយ៉ាជន៍បុគគលិក្ខុរយៈទៅពលខុៃ�

អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិករយៈម្រើពីលខាី�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាប័ងគរ កំ�ងឆំ្នាំដំែ�លប័�គុគលិកបានប័ម្រើ��ើក្លារងារឱ្យយធនាគារ។

ii) អ្នត៌ុត្រូបទៅយ៉ាជន៍បុគគលិក្ខុរយៈទៅពលតែវិង្គទៅផ�ស៊ីង្គៗ - ការទិូទាត៌់ត្រូបាក្ខុ់បំ�ច់អ្នត៌�ត៌ភាពការង្វារ

ម្រើ�ដែខ�ថិិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០១៨ រាជរ�ា ភិបិាលក�័�ជាបានម្រើធើើវមិ្រើស្ថាធនក�មម្រើលើច្ចាប័ស់ិីពីីក្លារងារ ដែ�លដែណនាពីំីគុម្រើ��ង  ក្លារទូីទាត្ថុ�់បាក់
ប័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ។ ប័នាេ ប័�់កម្រើ�ម្លៃថិៃទីី២១ ដែខកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ២ំ០១៨ �ប័ក្លាសម្រើលខ ៤៤៣ K.B/Br.K.Kh.L �ត្ថុូវបានម្រើច្ចញផាយ 
ម្រើ�យបានផិល់នូវម្រើគាលក្លារណ៍ដែណនាសំិីពីីក្លារអន�វត្ថុិច្ចាប័ម់្រើន�។ អន�ម្រើលា�ម្រើ�តា� ច្ចាប័/់�ប័ក្លាស ត្ថុ��ូវឱ្យយអងគភាពីនី�យួៗ
ទូីទាត្ថុ�់បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារឱ្យយនិម្រើយាជិត្ថុ ដែ�ល�នកិច្ចចសនាក្លារងារ�និ �នរយៈម្រើពីលកំណត្ថុ ់�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• �បាកប់័ំណ្តាច្ចក់្លារងារ�ប័ចាំឆំំ្នាំ ំ - ចូ្ចលជាធរ�នកំ�ងដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០១៩ - ម្រើសមើនឹង ១៥ ម្លៃថិៃ ម្លៃន�បាកម់្រើប័ៀវត្ថុសរ�៍ប័ចាំ ំ ដែខរប័ស់
ប័�គុគលិក និងអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនក៍ំ�ងឆំ្នាំនីំ�យួៗគិុត្ថុជា�ធយ� ដែ�ល�ត្ថុូវទូីទាត្ថុម់្រើរៀងរាល់ ៦ ដែខ�ិង ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣០ ដែខ�ថិិ�នា និង
ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ (៧.៥ ម្លៃថិៃ កំ�ងក្លារទូីទាត្ថុ�់ិងៗ)។

• ទាកទ់ីងនឹងម្រើសច្ចកីីជូន�ំណឹងម្រើលខ ០១៨/២០ ក.ប័/ស.ជ.ណ.ខ.ល រប័ស់�កសួងក្លារងារ និងប័ណី� �ប័ណី្តាល វជិាជ ជីវៈច្ច��
ម្លៃថិៃទីី០២ ដែខ�ថិិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០២០ សីីពីីក្លារពីនាម្រើពីលកំ�ងក្លារម្រើប័ើករលឹំក�បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ ដែ�ល�ន��នឆំ្នាំ២ំ០១៩ 
និង�បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារថិមីកំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២០។ ម្រើយាងតា�អន�សសរណៈរប័ស់ ធនាគារម្រើលខ ០២៣/HRS/២០២០ ច្ច��
ម្លៃថិៃទីី១២ ដែខ�ថិិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០២០ បានសម្រើ��ច្ចកំ�ងក្លារប័និរទូីទាត្ថុ ់ នូវ�បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារស��ប័ឆំ់្នាំ២ំ០២០ ជូន
និម្រើយាជិត្ថុទាងំអស់ដែ�លកំពី�ងប័និរកិច្ចចសនា�និ�ន រយៈម្រើពីលកំណត្ថុ ់ ម្រើ�តា�ក្លាលវភិាគុដែ�លបានកំណត្ថុម់្រើ�យ�កសួង 
គុឺម្រើ�កំ�ងដែខ�ថិិ�នា និងដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើរៀងគំា។

៤.១២.  ស័ំវិិធានធន

៤.១៣.  ទិុនបត្រូម្ព័ុង្គតាម្ព័ច�បាប់

៤.១៤.  អ្នត៌ុត្រូបទៅយ៉ាជន៍បុគគលិក្ខុ



៩៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ច្ចំណូលនិងច្ចំណ្តាយក្លារ�បាកពី់ីឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដែ�លវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ង  “ ច្ចំណូលក្លារ�បាក ់”  និង  
“ ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាក ់”  កំ�ងរបាយក្លារណ៍ច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ ម្រើ�យម្រើ�ប័ើវធិីស្ថាស្រ្តសិក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធ ភាពី។

វធិីស្ថាស្រ្តសិក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី គុឺជាវធិីស្ថាស្រ្តសិកំ�ងក្លារគុណនាម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ម្លៃន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �យួឬប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�
�យួ និងជាវធិីស្ថាស្រ្តសិកំ�ងក្លារដែប័ងដែច្ចកច្ចំណូលក្លារ�បាក ់ ឬច្ចំណ្តាយក្លារ�បាក ់ ម្រើលើរយៈម្រើពីលដែ�ល ពាកព់ីន័ធ។ អ�តាក្លារ�បាក់
�ន�ប័សិទីធភាពីគឺុជាអ�តា ដែ�លម្រើធើើអប័ីហារជាកដ់ែសិងច្ចំម្រើពា�ក្លារទូីទាត្ថុស់្ថាច្ច�់បាកន់ាម្រើពីល អនាគុត្ថុ បាា នស់្ថាម ន ឬប័ងាក នម់្លៃ�ទីទីួល�បាក ់
កំ�ងរយៈម្រើពីលម្លៃនអាយ�ក្លាលបាា នស់្ថាម នរប័ស់ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ឬកំ�ងរយៈម្រើពីល ណ្តា�យួដែ�លខាីជាងម្រើ�តា�ក្លារស��សប័ ច្ចំម្រើពា�ត្ថុម្លៃ�ា
ម្រើយាងស�ទីធរប័ស់�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ឬបំ័ណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

ម្រើ�ម្រើពីលគុណនាអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី ធនាគារបានកត្ថុ�់តារាល់លកុខណឌ កំ�ងកិច្ចចសនាទាងំអស់ម្លៃន ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និង
បានរ�ួប័ញ្ញចូ លនូវកម្លៃ�� ឬកំម្រើណើ នច្ចំណ្តាយនានា ដែ�លបានច្ចំណ្តាយម្រើ�យ�េ ល់ច្ចំម្រើពា�ឧប័ករណ៍ �យួម្រើហិើយវា ជាដែផំក�យួម្លៃនអ�តា
ក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី ប័ា�ដែនិ�និដែ�នជាក្លារខាត្ថុឥណទាននាម្រើពីលអនាគុត្ថុម្រើទី។

ច្ចំណូលក្លារ�បាក�់ត្ថុូវបានគុណនាម្រើ�យអន�វត្ថុិអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី ច្ចំម្រើពា�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់�ទីពីយ សក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� 
ម្រើលើកដែលងដែត្ថុច្ចំម្រើពា�៖

• �ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាដែ�លបានទិីញ ឬបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង (Purchased or originated 

credit-impaired financial assets - POCI) ដែ�លអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពីស��ប័ដ់ែកត្ថុ��ូវឥណទាន 
ម្រើលើក�ំប័ូង �ត្ថុូវបានអន�វត្ថុិច្ចំម្រើពា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់រប័ស់�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

• �ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�និដែ�នជា POCI ប័ា�ដែនិបានក្លាា យជាឥណទានដែ�ល�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា�យួដែផំកធំ (ឬ 
‘�ំណ្តាកក់្លាលទីី ៣’) ដែ�លច្ចំណូលក្លារ�បាក�់ត្ថុូវបានគុណនាម្រើ�យម្រើ�ប័ើអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី ច្ចំម្រើពា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ក
រលំស់រប័ស់វា (ឧ. ក្លាត្ថុក់ងជា�យួនឹងសំវធិានធនក្លារខាត្ថុឥណទានរពំីឹងទី�ក)។

ច្ចំណូលកម្លៃ��ម្រើជើងស្ថារ�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាជាច្ចំណូល ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លវាបានប័ំម្រើពីញតា�គុំរលូកុខណឌ ទាងំអស់ (ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្លៃន�ំម្រើណើ រក្លារ�ត្ថុូវ
បានទីទីួលយក ម្រើហិើយក្លារ�គុប័�់គុង�ត្ថុូវបានម្រើផេរកំ�ងម្រើពីលម្រើវលាណ្តា�យួ ឬ ច្ចំណ� ច្ចម្លៃនម្រើពីលម្រើវលា ណ្តា�យួ)។

កម្លៃ��កំ�ង�ំម្រើណើ រក្លារផិល់ឥណទាន ប័�ម្រើរ�ប័ទាន និងហិិរញ្ញញ ប័ីទាន ដែ�លទីំនងជាអាច្ច�ត្ថុូវបានផិល់ឱ្យយ �ត្ថុូវបាន ពីនារ (ជា�យួនឹង
ច្ចំណ្តាយ�េ ល់ពាកព់ីន័ធ) ម្រើហិើយច្ចំណូលដែ�លជាដែផំកម្លៃនអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពីរប័ស់ឧប័ករណ៍ ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��យួ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តា
ម្រើ�យម្រើធើើនិយត័្ថុក�មម្រើ�ម្រើលើអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពីរប័ស់ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើនា�។

ក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកប់័ំណ្តាច្ចក់្លារងារ�ប័ចាំឆំំ្នាំ ំ �ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថាជាអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិករយៈម្រើពីលខាី ម្រើហិើយវា�ត្ថុូវ បានកត្ថុ�់តាប័ងគរកំ�ងឆំ្នាំំ
ដែ�លប័�គុគលិកបានប័ម្រើ��ើក្លារងារឱ្យយធនាគារ។

ក្លារម្រើប័ើករឮំក�បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ �ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកជ់ាអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិករយៈម្រើពីលដែវង។ ប័ំណ� ល�បាករ់ឮំកអតី្ថុត្ថុភាពី
ក្លារងារ �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាតា�ត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនក្លាត្ថុពីើកិច្ចចដែ�លបានកំណត្ថុ ់ នាក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីរាយ ក្លារណ៍ ម្រើ�យម្រើ�ប័ើវធិីស្ថាស្រ្តសិ 
projected unit credit ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើក្លារបាា នស់្ថាម នឱ្យយបានក្លានដ់ែត្ថុលអនូវត្ថុម្លៃ�ាច្ច�ងម្រើ�ក្លាយដែ�ល ធនាគារ�ត្ថុូវប័ងឱ់្យយប័�គុគលិក ជាថិំូរនឹង
ក្លារប័ម្រើ��ើក្លារងារឱ្យយធនាគារកំ�ងម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំ និងកំ�ងឆំ្នាំកំនាង�ក។ ត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនក្លារ ម្រើប័ើករឮំក�បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ �ត្ថុូវ
បានកំណត្ថុម់្រើ�យម្រើធើើអប័ីហារម្រើលើច្ចំនួនទឹីក�បាក�់ត្ថុូវទូីទាត្ថុន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុ បាា នស់្ថាម ន ម្រើ�យម្រើយាងម្រើ�តា�សញ្ហាញ ប័ណ័ណ ស្ថាជីវក�ម
ដែ�ល�នគុ�ណភាពីខ័ស់ម្លៃនរបូ័ិយប័ណ័ណ រប័ស់ប័ំណ� លម្រើនា�។

៤.១៥.  ចំណ៍ូល និង្គចំ�យការត្រូបាក្ខុ់

៤.១៦.  ចំណ៍ូលក្ខុម្លៃត្រូម្ព័ទៅជើង្គស្គា 



៩៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ភាគីុស�័ន័ធញ្ហាញ ត្ថុិិគុឺពាកព់ីន័ធនឹងក្លារម្រើផេរធនធាន ម្រើសវាក�ម ឬក្លាត្ថុពីើកិច្ចចរវាងធនាគារ និងប័�គុគល ទាកទ់ីិន ម្រើ�យ�និ
គុិត្ថុថាម្រើត្ថុើត្ថុម្លៃ�ា�ត្ថុូវបាន�កប់័នេ�កឬម្រើទី។

ភាគីុនី�យួៗ �ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថាពាកព់ីន័ធគំា �ប័សិនម្រើប័ើភាគុី�យួបាន�គុប័�់គុង ចូ្ចលរ�ួ�គុប័�់គុង ឬ�នឥទីធិពីលយាា ងខាា ងំម្រើ�ម្រើលើភាគុី
�ុងម្រើទីៀត្ថុកំ�ងក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ។ អងគភាពីដែ�ល�នដែផនក្លារ អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនម៍្រើ�ក្លាយម្រើពីលប័ញ្ញចប័ក់ិច្ចចសនា
ក្លារងារ ស��ប័ន់ិម្រើយាជិត្ថុ និងគុណៈ�គុប័�់គុងសំខាន់ៗ រប័ស់ធនាគារ ក�៏ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កជាប័�គុគលទាកទ់ីិនផងដែ�រ។

ធនាគារកំណត្ថុ�់ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ម្រើ�ក្លាយក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ថា �ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ម្រើនា�អំម្រើណ្តាយផល និង�និ អំម្រើណ្តាយផលដែ�ល
ម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងរវាងច្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ និងក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីដែ�លរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ត្ថុូវបានអន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយម្រើច្ចញផាយ។ 
របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �ត្ថុូវបានដែកត្ថុ��ូវម្រើ�ើ�ីឆី្លា��ប័ញ្ហាច ំងអំពីី�ពីឹត្ថុិក្លារណ៍ ទាងំម្រើនា�ដែ�លផីល់នូវភិសិ�តាងម្លៃនស្ថាា នភាពី
ដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�ច្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍។ �ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ ដែ�ល�និអាច្ចដែកដែ�ប័បានប័នាេ ប័ពី់ីច្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិ
ប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ �ត្ថុូវបានប័ងាា ញម្រើ�កំ�ងកំណត្ថុសំ់គាល់ម្រើ�ម្រើលើ របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ប័សិនម្រើប័ើវា�នភាពីជាស្ថារវនិ។

ខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� គុឺជាសនមត្ថុគុណម្រើនយយជាកល់ាក ់ ម្រើ��ពីីក្លារវនិិច្ចេយ័ម្រើលើក្លារបាា នស់្ថាម ន (ដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ងាា ញ�ច្ចម់្រើ�យដែ�ក �ូច្ច
ខាងម្រើ�ក្លា�) អភិបិាលបានអន�វត្ថុិម្រើ�កំ�ង�ំម្រើណើ រក្លារម្លៃនក្លារអន�វត្ថុិម្រើគាលនម្រើយាបាយគុណម្រើនយយរប័ស់ធនាគារ ម្រើហិើយ�ន ឥទីធិពីលយាា ង
ខាា ងំម្រើ�ម្រើលើច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�ល�ត្ថុូវបានទីទួីលស្ថាគ ល់ម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

i) រូបិយប័ណ៍ណទៅគាល

ម្រើ�យដែផអកម្រើលើខាឹ�ស្ថារម្រើស�ាកិច្ចចម្លៃន ក្លាលៈម្រើទីសៈជា�ូល�ា នទាកទ់ីងម្រើ�នឹងធនាគារ គុណៈ�គុប័�់គុងបានកំណត្ថុ ់ របូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើគាល
រប័ស់ធនាគារជា�បាក�់�លាា អាម្រើ�រកិ។ ��លាា អាម្រើ�រកិ គុឺជារបូ័ិយប័ណ័ណ  ម្លៃនប័រយិាក្លាលម្រើស�ុកិច្ចចច្ច�ីង ដែ�ល ធនាគារ�ំម្រើណើ រក្លារ ម្រើហិើយវា
ជារបូ័ិយប័ណ័ណ ដែ�ល�នឥទីធិពីលសំខានម់្រើ�ម្រើលើឥណទានម្រើ�ឱ្យយអតិ្ថុថិិជន និងច្ចំណូលក្លារ�បាក។់

ii) ការវាយត៌ម្លៃម្ព័ៃគំរូអាជ�វិក្ខុម្ព័ម

ធនាគារម្រើ�ប័ើគុំរនូិងក្លារសនមត្ថុម្រើផសងៗគំាកំ�ងក្លារបាា នស់្ថាម ន ECL ។ ក្លារវនិិច្ចេយ័�ត្ថុូវបានអន�វត្ថុិកំ�ងក្លារកំណត្ថុគ់ុំរ ូ ស��សប័ប័ំផ�ត្ថុស��ប័់
�ប័ម្រើភិទី�ទីពីយសក�មនី�យួៗក�ូ៏ច្ចជាស��ប័ក់ំណត្ថុក់្លារសនមត្ថុដែ�លបានម្រើ�ប័ើម្រើ�កំ�ងគុំរទូាងំម្រើន�រ�ួ ទាងំក្លារសនមត្ថុដែ�លទាកទ់ីងនឹងកតិា
ដែ�លប័ងករឱ្យយ�នហានិភិយ័ ម្លៃនហានិភិយ័ឥណទាន។

៤.១៧.  ត្រូបត៌ិបត៌ិិការរបស័់បុគគលទាក្ខុ់ទិិន 

៤.១៨.  ត្រូពឹត៌ិិការណ៍៍ទៅត្រូកាយការិយបរិទៅចេទិម្លៃនរបាយការណ៍៍

៥.១.   ការស័នមត៌គណ៍ទៅនយ�យជាក្ខុ់�ក្ខុ់ ក្ខុន�ង្គការអ្ននុវិត៌ិទៅគាលនទៅយ៉ាបាយគណ៍ទៅនយ�យ

៥. ការបាា�ន់ស្គាា�នគណ៍ទៅនយ�យជាក្ខុ់�ក្ខុ់ ការស័នមត៌ និង្គការវិិនិចេ័យ

ធនាគារម្រើធើើក្លារបាា នស់្ថាម ន និងក្លារសនមត្ថុម្រើ�យគិុត្ថុម្រើ�ម្រើលើអនាគុត្ថុក្លាល។ តា�និយ�នយ័ លទីធផលម្លៃនក្លារបាា នស់្ថាម នគុណម្រើនយយក��ម្រើសមើគំា
ជា�យួនឹងលទីធផលជាកដ់ែសិងណ្តាស់។ ម្រើ�ើ�ីមី្រើធើើឱ្យយ�តិ្ថុក្លាពីត័្ថុ�៌នម្លៃនក្លារបាា នស់្ថាម នក្លានដ់ែត្ថុ �នភាពីលអ�ប័ម្រើសើរម្រើ�ើង ធាត្ថុ�អម្រើថិរជាកល់ាក ់សំខាន ់ៗ
ដែ�លជាធាត្ថុ�ម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនិច្ចំម្រើពា�លទីធផល និង ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើត្ថុសិរកភាពីងាយដែ�ប័�ប័ួលរប័ស់វា
ច្ចំម្រើពា�ប័ដែ��ប័��ួលបាា រាា ដែ�ា�ត្ថុ�ូល�ា ន។ ក្លារ បាា នស់្ថាម ន និងក្លារសនមត្ថុច្ចំម្រើពា�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់�ទីពីសក�ម និងប័ំណ� ល កំ�ងឆំ្នាំហំិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប័នាេ ប័ ់ �ត្ថុូវ
បានកត្ថុស់�គ ល់ �ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖



១០០របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ពីត័្ថុ�៌នអំពីីក្លារបាា នស់្ថាម ន�និជាកល់ាកសំ់ខាន់ៗ ដែ�ល�នផលប័ា�ពាល់ខាា ងំប័ំផ�ត្ថុ ម្រើ�ម្រើលើច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�ល បានទីទីួលស្ថាគ ល់
ម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��នប័ងាា ញ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

i) ការគណ៍នាការខាត៌បង្គ់ត្រូបាក្ខុ់ឧបត៌ុម្ព័

ម្រើ�ម្រើពីលវាស់ដែវងម្រើលើក្លារខាត្ថុប័ងឥ់នទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក ធនាគារប័ម្រើងកើត្ថុនូវច្ចំនួន និងក្លារវាស់ដែវងដែ�លទាកទ់ីង ម្រើ�នឹងម្រើសណ្តារយីាូ
ម្រើ�ម្លៃថិៃអនាគុត្ថុ ស��ប័�់ប័ម្រើភិទីផលិត្ថុផលនី�យួៗ និងកំណត្ថុព់ីត័្ថុ�៌នម្រើ�ម្លៃថិៃអនាគុត្ថុដែ�លពាកព់ីន័ធ ម្រើ�នឹងម្រើសណ្តារយីាូនី�យួៗ។ 
ធនាគារម្រើ�ប័ើ�បាស់ពីត័្ថុ�៌នម្លៃថិៃអនាគុត្ថុដែ�លស�ម្រើហិត្ថុ�ផល និងអាច្ចគា�ំទី ដែ�លអា�ស័យម្រើ� ម្រើលើក្លារសនមត្ថុស��ប័ក់្លារដែ�ប័�ប័ួលនាម្រើពីល
អនាគុត្ថុម្លៃនភាពីខ�សគំារប័ស់ក្លាតាលិករម្រើស�ាកិច្ចច ម្រើហិើយរម្រើប័ៀប័ដែ�រក្លាតាលិករ ទាងំម្រើន��នផលប័ា�ពាល់គំាម្រើ�វញិម្រើ��ក។

ក្លារខាត្ថុប័ងដ់ែ�ល�និអាច្ចទូីទាត្ថុប់ាន គុឺជាក្លារបាា នស់្ថាម នម្លៃនក្លាខាត្ថុប័ងដ់ែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើលើលទីធភាពីម្រើលើក្លារ ទូីទាត្ថុស់ង។ វាដែផអក
ម្រើ�ម្រើលើភាពីខ�សគំាម្លៃនលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកត់ា�កិច្ចចសនា ដែ�លបានម្រើ�គាងទី�ក ម្រើហិើយអំកឱ្យយខចីរពំីឹងថា នឹងទីទីួលបាន ម្រើ�យគុិត្ថុពីីលំហូិរ
ស្ថាច្ច�់បាកពី់ីវត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំ និងក្លារពី�ងឹងគុ�ណភាពីឥណទាន។

�ប័ូបាប័ុលីីម្រើត្ថុម្លៃនលំនាមំ្រើ�ើ� គុឺជាក្លារប័ញ្ញចូ ល�សំ៏ខានក់ំ�ងក្លារវាស់ ECL ។ �ប័ូបាប័ុលីីម្រើត្ថុម្លៃនក្លារដែ�លគាម នលទីធភាពី សង គុឺជាក្លារបាា នស់្ថាម ន
ដែ�ល�ូច្ចគំាម្រើ�នឹងក្លារដែ�លគាម នលទីធភាពីសង ខកខានកំ�ងសង�ត្ថុ�ប័ត់ា�ម្រើពីលម្រើវលាកំណត្ថុ ់ក្លារ គុណនាដែ�លរ�ួប័ញ្ញចូ លទាងំទិីនំយ័
�ប័វត្ថុិិស្ថាស្រ្តសិ ក្លារសនមត្ថុ និងក្លាររពំីឹងទី�ម្រើកប័ស់ស្ថាា នភាពីនាម្រើពីលអនាគុ។ 

iii) ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានតែដ្ឋលបានរំពឹង្គទិុក្ខុទៅ�ទៅលើត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិតុ៌�តាម្ព័ម្លៃថិៃទៅដ្ឋើម្ព័រំលស័់

ក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក ស��ប័�់ទីពីយស�ីត្ថុិិហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ�រលំស់ត្ថុ��ូវ ឱ្យយ�នក្លារ ម្រើ�ប័ើ�បាស់
គុំរសូម�គុស្ថាម ញ និងក្លារសនមត្ថុសំខាន់ៗ អំពីីស្ថាា នភាពីម្រើស�ាកិច្ចចនាម្រើពីលអនាគុត្ថុ និង�ំម្រើណើ រក្លារ ឥណទាន (ឧទាហិរណ៍លទីធភាពី
អតិ្ថុថិិជនខកខាននិងក្លារខាត្ថុប័ងល់ទីធផល) ។

ក្លារវនិិច្ចេយ័ជាកល់ាក�់យួច្ចំនួន ក�៏ត្ថុូវបានត្ថុ��ូវម្រើ�កំ�ងក្លារអន�វត្ថុិត្ថុ��ូវក្លារគុណម្រើនយយស��ប័ក់្លារវាស់ដែវង ECL ផងដែ�រ �ូច្ចជា៖ 

• ក្លារកំណត្ថុល់កុណៈវនិិច្ចេយ័ច្ចំម្រើពា�កំម្រើណើ នហានិភិយ័ឥណទានជាកល់ាក់

• ម្រើ�ជើសម្រើរ ើសគុំរ ូនិងក្លារសនមត្ថុស��សប័ ស��ប័ក់្លារវាស់ដែវង ECL

• ក្លារប័ម្រើងកើត្ថុច្ចំនួនម្រើសណ្តារយីាូ និងក្លារថិាឹងពាកព់ីន័ធ ស��ប័ម់្រើពីលអនាគុត្ថុ ច្ចំម្រើពា��ប័ម្រើភិទីម្លៃនផលិត្ថុផល/ទីីផារ នី�យួៗ និង ECL 
ដែ�លពាកព់ីន័ធ

• ក្លារប័ម្រើងកើត្ថុ�កុ��ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នលកុណៈ�សម្រើ�ៀងគំា កំ�ងម្រើគាលប័ំណងម្រើ�ើ�ីវីាស់ដែវង ECL

iv) ភីត៌ិស័ន�យា

ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាថាម្រើត្ថុើក្លារម្រើរៀប័ច្ចំ រ�ួប័ញ្ញចូ លនូវភិតិ្ថុសនាអា�ស័យម្រើលើស�សធាត្ថុ�ដែ�លពាកព់ីន័ធ ឬម្រើទី។ ក្លារម្រើរៀប័ច្ចំ�ន ឬរ�ួ�ន ភិតិ្ថុសនា
ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លភិតិ្ថុសនាម្រើពីញម្រើលញ �ប័សិនម្រើប័ើក្លារម្រើរៀប័ច្ចំអា�ស័យម្រើ�ម្រើលើ�ទីពីយសក�មជាកល់ាក ់ឬ �ទីពីយសក�ម ម្រើហិើយបានប័ញ្ញចូ លម្រើ�
កំ�ង�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់។

៥.២.   ធនធានស័ំខាន់ៗស័ត្រូមាប់ការបាា�ន់ស្គាា�នម្ព័ិនជាក្ខុ់�ក្ខុ់



១០១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ii) អ្នត៌ុត្រូបទៅយ៉ាជន៍បុគគលិក្ខុរយៈទៅពលតែវិង្គទៅផ�ស៊ីង្គៗ - ការទិូទាត៌់ត្រូបាក្ខុ់បំ�ច់អ្នត៌�ត៌ភាពការង្វារ

ត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនក្លាត្ថុពីើកិច្ចចក្លារក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ អា�ស័យម្រើ�ម្រើលើកតិា�យួច្ចំនួនដែ�ល �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យ
�ូល�ា ន�យួ ដែ�លម្រើ�ប័ើ�បាស់ក្លារសនមត្ថុ�យួច្ចំនួន។ ក្លារសនមត្ថុដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ�បាស់កំ�ងក្លារកំណត្ថុ ់ច្ចំណ្តាយច្ច�ងម្រើ�ក្លាយស��ប័ក់្លារ
ទូីទាត្ថុ�់បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ រ�ួ�នអ�តាប័ដែ��ប័��ួលប័�គុគលិក និងអ�តា អប័ីហារ។ ប័ដែ��ប័��ួលណ្តា�យួកំ�ងក្លារសនមត្ថុ
ទាងំម្រើន� នឹងម្រើធើើឱ្យយ�នផលប័ា�ពាល់ម្រើលើត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចក្លារ ទូីទាត្ថុ�់បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ។

iii) លក្ខុុខុណ៍ឌភីត៌ិស័ន�យា

កំ�ងក្លារកំណត្ថុល់កុខណឌ ភិតិ្ថុសនា គុណៈ�គុប័�់គុងពិីចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើភាពីជាកដ់ែសិង និងលកុខណឌ ទាងំអស់ ដែ�លប័ម្រើងកើត្ថុឱ្យយ�នក្លារ
ម្រើលើកទឹីកចិ្ចត្ថុិដែផំកម្រើស�ាកិច្ចច ម្រើ�ើ�ីអីន�វត្ថុិជម្រើ��ើសកំ�ងក្លារប័និក្លារជួល ឬជម្រើ��ើស�និប័និក្លារជួល។ ជម្រើ��ើសកំ�ងក្លារប័និក្លារជួល (ឬ 
រយៈម្រើពីលប័នាេ ប័ពី់ីជម្រើ��ើសប័ញ្ញឈប័ក់្លារជួល) �ត្ថុូវបានរ�ួប័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងលកុខណឌ ភិតិ្ថុសនា �ប័សិនម្រើប័ើភិតិ្ថុសនាម្រើនា��នភាពីជាកល់ាក់
ស�ម្រើហិត្ថុ�ផល ស��ប័ក់្លារប័និក្លារជួល (ឬ �និប័ញ្ញឈប័ដ់ែត្ថុប័ា�ម្រើណ្តាណ �)។

iv) ពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល

�ប័ពីន័ធពីនធម្រើ�កំ�ង�ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័ជា�ត្ថុូវបានដែប័ងដែច្ចកជាម្រើ�ច្ចើន�ប័ម្រើភិទី និង�នក្លារ�ា ស់ប័ិូរច្ចាប័ជ់ាម្រើរឿយៗ ដែ�លជាទូីម្រើ� �ន
លកុណៈ�និច្ចាស់លាស់ ផេ�យគំា និងអា�ស័យម្រើ�ម្រើលើក្លារប័ក�ស្ថាយ។ ពីនធជា�ប័ធានប័ទី �ត្ថុូវបាន �ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើ�យអាជាា ធរពីនធ�រ
ជាម្រើ�ច្ចើន ដែ�ល�នសិទីធិ�សប័ច្ចាប័ក់ំ�ងក្លារកំណត្ថុ�់បាកព់ីិនយ័ ទីណឌ ក�ម និងក្លារ�បាកម់្រើលើ ប័ំណ� លពីនធ។ 

កតិាទាងំម្រើន� អាច្ចម្រើធើើឱ្យយ�នហានិភិយ័ ពីនធរប័ស់�កុ�ហុិ�នជាស្ថារវនិ។ គុណៈ�គុប័�់គុង ម្រើជឿជាកថ់ាពីួកម្រើគុបាន យល់�ឹងពីីច្ចាប័ព់ីនធ
ដែ�លពាកព់ីន័ធ និងបានម្រើធើើក្លារគុិត្ថុប័ំណ� លពីនធម្រើ�យដែផអកម្រើលើក្លារយល់ម្រើឃ្មុំើញរប័ស់ពីួកម្រើគុ �សប័តា�ច្ចាប័ ់ ពីនធប័ច្ចច�ប័ីនំ។ម្រើទា�បី័ជា
យាា ងណ្តាកិី �ប័សិនម្រើប័ើលទីធផលពីនធច្ច�ងម្រើ�ក្លាយម្លៃនករណីម្រើន��នភាពីខ�សគំាពីីក្លារកត្ថុ�់តា�ំប័ូង ភាពីខ�សគំាដែប័ប័ម្រើន�នឹង�នផល
ប័ា�ពាល់�ល់សំវធិានធនពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូល និងពីនធពីនារ ម្រើ�កំ�ងកំទីី�ង�គាដែ�លក្លារ សម្រើ��ច្ចម្រើន��ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើង។

v) ពនធពន�យាទៅលើត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម

ធនាគារម្រើធើើក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិនូវច្ចំនួនទឹីក�បាកម់្រើយាង ម្រើ�ច្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីនី�យួៗម្លៃនរបាយក្លារណ៍ ម្រើហិើយក្លាត្ថុប់័នាយពីនធ
ពីនាម្រើលើ�ទីពីយសក�ម ម្រើ�ម្រើលើវសិ្ថាលភាពីរប័ស់ពីនធម្រើន�ដែ�ល�និ�ន�ប័សិទីធិភាពីស��ប័�់បាកច់្ចំម្រើណញ ជាប័ព់ីនធ�គុប័�់គាន ់ និងអាច្ច
ម្រើ�ប័ើ�បាស់បានស��ប័ប់័ងាា ញពីនធពីនាម្រើលើ�ទីពីយសក�មទាងំ�សុង ឬ�យួដែផំក។ ម្រើទា�បី័ជា យាា ងណ្តា �និ�នក្លារធានាដែ�លធនាគារ
អាច្ចប័ម្រើងកើត្ថុ�បាកច់្ចំម្រើណញជាប័ព់ីនធ�គុប័�់គានដ់ែ�ល និង�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ស��ប័ ់ ប័ងាា ញពីនធពីនាម្រើលើ�ទីពីយសក�មទាងំ�សុង ឬ�យួ
ដែផំក។

iv) ការបាា�ន់ស្គាា�នអាយុកាលម្លៃនការទៅត្រូបើត្រូបាស័់របស័់ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម

អាយ�ក្លាលម្លៃនក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្លៃន�ទីពីយសក�មរប័ស់ធនាគារ ជា�យួនឹងអាយ�ក្លាលច្ចាស់លាស់�ត្ថុូវបានបាា នស់្ថាម ន ដែផអកម្រើលើរយៈម្រើពីលដែ�ល
�ទីពីយស�ីត្ថុិិ�ត្ថុូវបានម្រើគុរពំីឹងថាអាច្ចម្រើ�ប័ើបាន។ អាយ�ក្លាលម្លៃនក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្លៃន�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ រប័ស់ធនាគារដែ�លបានបាា នស់្ថាម ន 
និង�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ �ត្ថុូវបាន�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើ�ើងវញិយាា ងម្រើទីៀងទាត្ថុ ់ ម្រើហិើយ�ត្ថុូវបានម្រើធើើប័ច្ចច�ប័ីនំភាពី�ប័សិនម្រើប័ើក្លារ
បាា នស់្ថាម នខ�សពីីក្លារបាា នស់្ថាម នកនាង�ក ម្រើ�យស្ថារដែត្ថុរបូ័រាង និងគុ�ណភាពី ភាពីហិួសស�យ័ម្លៃនប័ម្រើច្ចចកវទិីា និងពាណិជជក�ម រ�ួទាងំ
ច្ចាប័ ់ ឬក��តិ្ថុម្លៃនក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្លៃន�ទីពីយសក�មរប័ស់ធនាគារ។ ប័ដែនា� ពីីម្រើន� ក្លារបាា នស់្ថាម ននសអាយ�ក្លាលម្លៃនក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ គុឺដែផអកភាពី
�សម្រើ�ៀងគំាម្លៃន�ទីពីយសក�មទាងំម្រើនា�។ ម្រើទា�បី័ជាយាា ងណ្តាក ៏ ម្រើ�យវាអាច្ចម្រើ�រចួ្ចម្រើ�លលទីធផលនាម្រើពីលអនាគុត្ថុម្លៃន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារដែ�ល
អាច្ច�នផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនិ ម្រើ�យ�ា ស់ប័ីូរក្លារ បាា នស់្ថាម នដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យស្ថារ�ា ស់ប័ីូរកតិាទាងំឡាយដែ�លបាន
ប័ក�ស្ថាយពីីខាងម្រើលើ។ ច្ចំនួនទឹីក�បាក ់ និង រយៈម្រើពីលម្លៃនច្ចំណ្តាយដែ�លបានកត្ថុ�់តាស��ប័រ់ាល់ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីដែ�លនឹងប័ា�ពាល់ 
ម្រើ�យស្ថារក្លារ�ា ស់ប័ីូរនូវកតិាទាងំម្រើន� រ�ួទាងំក្លាលៈម្រើទីសៈផងដែ�រ។ ក្លារក្លាត្ថុប់័នាយនូវអាយ�ក្លាលម្លៃនក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ដែ�លបានបាា នស់្ថាម ន
រប័ស់�ទីពីយស�ីត្ថុិិ ម្រើហិើយ �ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ និងម្រើធើើឱ្យយម្រើកើនម្រើ�ើងនូវច្ចំណ្តាយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារដែ�លបានទីទីួលស្ថាគ ល់ 
ម្រើហិើយថិយច្ច��នូវ �ទីពីយសក�មរយៈម្រើពីលដែវង។ 



១០២របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

vii) ការបាា�ន់ស្គាា�នម្លៃថិៃទៅដ្ឋើម្ព័ម្លៃនត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មតែដ្ឋលមានស័ិទិធិទៅត្រូបើត្រូបាស័់

ក្លារកំណត្ថុម់្លៃថិាម្រើ�ើ��ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ គុិត្ថុប័ញ្ញចូ លទាងំប័ំណ� លភិត្ថុិសនាដែ�លបានទីទួីល ស្ថាគ ល់ និងម្លៃថិាម្រើ�ើ�ដែ�ល
បានបាា នស់្ថាម នម្រើ�លនឹងម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�កំ�ងក្លាររ��ម្រើរ ើរ និង�កហូិត្ថុ�ទីពីយសក�ម�ូល�ា ន ឬក្លារសី្ថារម្រើ�ើង វញិនូវស្ថាា នភាពីដែ�លត្ថុ��ូវម្រើ�យ
កិច្ចចសនា។

ប័ំណ� លភិតិ្ថុសនា គុឺ�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនក្លារទូីទាត្ថុភ់ិតិ្ថុសនាជួល ដែ�លនឹង�ត្ថុូវម្រើធើើម្រើ�ើងតា� លកុខណឌ ម្លៃនភិតិ្ថុសនា
ជួល។ ម្រើ�កំ�ងក្លារគុណនាប័ំណ� លភិតិ្ថុសនា ធនាគារបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ច្ចំណ្តាយក�ច ីនាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី �ំប័ូងម្លៃនលកុខណឌ រប័ស់ភិតិ្ថុសនា។

viii) ឱ្នភាពម្លៃនត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ឱ្យនភាពីម្លៃនត្ថុម្លៃ�ាម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើងម្រើ�ម្រើពីលត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយសក�ម ឬឯកតាប័ម្រើងកើត្ថុស្ថាច្ច�់បាក�់នច្ចំនួនម្រើលើសពីី ច្ចំនួនដែ�លអាច្ចសី្ថារ
�កវញិបាន គុឺម្រើ�យយកត្ថុម្លៃ�ាស��សប័�កច្ចំណ្តាយកំ�ងក្លារលកន់ិងត្ថុម្លៃ�ាកំ�ងក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់។ ក្លារ គុណនាត្ថុម្លៃ�ាស��សប័�កច្ចំណ្តាយ
កំ�ងក្លារលកដ់ែផអកម្រើលើទីិនំនយ័ដែ�លអាច្ចរកបានពីី�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារលកដ់ែ�លបានច្ចងនឹង �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ លកក់ំ�ងត្ថុម្លៃ�ាទីីផារម្លៃន�ទីពីយស�ីត្ថុិិ
�សម្រើ�ៀងគំា ឬត្ថុម្លៃ�ាទីីផារដែ�លអាច្ចសម្រើងកត្ថុបាន �កក្លារច្ចំណ្តាយប័ដែនា� ស��ប័ក់្លារលក ់ �ទីពីយសក�ម។ ក្លារគុណនាត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�ប័ើ�បាស់ គុឺ
ដែផអកម្រើលើគុំរលំូហូិរស្ថាច្ច�់បាកអ់ប័ីហារ។ លំហូិរស្ថាច្ច�់បាក ់ដែ�លបាន�កពីី គុម្រើ��ងថិវកិ្លារម្រើហិើយដែ�ល �និរាប័ប់័ញ្ញចូ លសក�មភាពីម្រើរៀប័ច្ចំ
រច្ចនាស�័ន័ធដែ�ល�កុ�ហុិ�ន�និទានប់ានម្រើធើើ ឬក្លារវនិិម្រើយាគុនា ម្រើពីលអនាគុត្ថុដែ�លនឹងម្រើធើើឱ្យយ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�ទីពីយសក�មម្លៃនឯកតាប័ម្រើងកើត្ថុ
ស្ថាច្ច�់បាកដ់ែ�ល�ត្ថុូវម្រើធើើម្រើត្ថុសិ�នភាពី�ប័ម្រើសើរម្រើ�ើង។ ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លអាច្ចសី្ថារ�កវញិ�នឥទីធិពីលខាា ងំ ម្រើ�យស្ថារអ�តាអប័ីហារ
ដែ�ល�ត្ថុូវម្រើ�ប័ើ�បាស់ ស��ប័គ់ុំរលំូហូិរស្ថាច្ច�់បាក ់ ដែ�លម្រើធើើអប័ីហារ ក�ូ៏ច្ចជាអ�តាលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុដែ�លរពំីឹងទី�ក និង
អ�តា កំម្រើណើ នដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ ស��ប័ម់្រើគាលប័ំណងគុណនាក្លារបាា នស់្ថាម ន។

ix) ការវាស័់តែវិង្គត៌ម្លៃម្ព័ៃស័ម្ព័ត្រូស័ប

អភិបិាលម្រើ�ប័ើ�បាស់ប័ម្រើច្ចចកម្រើទីសក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ា ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុត់្ថុម្លៃ�ាស��សប័រប័ស់ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� (ម្រើ�ម្រើពីល ដែ�លក្លារ�កត់្ថុម្លៃ�ាម្រើ�កំ�ង
ទីីផារសក�ម�និ�ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើង និង�ទីពីយសក�ម�និដែ�នហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ម្រើន�ពាកព់ីន័ធម្រើ�និងក្លារ អភិវិឌីឍនក៍្លារបាា នស់្ថាម ន និងក្លារសនមត្ថុ
ដែ�ល�សប័ជា�យួនិងក្លារ�កត់្ថុម្លៃ�ាឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់អំកចូ្ចលរ�ួកំ�ងទីីផារ។ អភិបិាលដែផអកម្រើ�ម្រើលើក្លារសនមត្ថុរប័ស់ខាួនម្រើ�ម្រើលើទីិនំ័
យដែ�លអម្រើងកត្ថុបាន តា�ដែ�លអាច្ចម្រើ�រចួ្ច ប័ា�ដែនិវា�និដែត្ថុងដែត្ថុម្រើកើត្ថុ�ន រហូិត្ថុម្រើនា�ម្រើទី។ កំ�ងករណីម្រើន� អភិបិាលបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ពីត័្ថុ�៌ន
ដែ�លច្ចាស់លាស់ប័ំផ�ត្ថុ។ ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ដែ�លបាន បាា នស់្ថាម នអាច្ច�នភាពីខ�សគំាពីីត្ថុម្លៃ�ាជាកដ់ែសីងដែ�លនឹងទីទីួលបានពីី�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ
ម្រើ�កំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍។



១០៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

៦. ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ក្ខុន�ង្គម្លៃដ្ឋ

៧. ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើរ និង្គ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ់ជាម្ព័ួយធនាគារក្ខុ�ា�ល

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី

     ��លាា អាម្រើ�រកិ ១៥.៧៣០.៤៨៧ ៦៣.៦២៩.៨២០     ៦.៦៨១.៩០២  ២៧.២២៨.៧៥០ 

     ដែខមរម្រើរៀល ៣.៩៦៥.៧៥៩ ១៦.០៤១.៤៩៥     ១.៦៣០.០៩១     ៦.៦៤២.៦២១ 

 

១៩.៦៩៦.២៤៦ ៧៩.៦៧១.៣១៥     ៨.៣១១.៩៩៣ ៣៣.៨៧១.៣៧១ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី

     គុណនីច្ចរនិ ៤៥.៣៥០.៩២៤ ១៨៣.៤៤៤.៤៨៨ ៣៤១.៣០០ ១.៣៩០.៧៩៨

     គុណនីស��ប័ទូ់ីទាត្ថុ់ ៣៥.៨៩៩.៧២៤ ១៤៥.២១៤.៣៨៤ ៣២៣.០១១ ១.៣១៦.២៧០

     វញិ្ហាញ ប័នប័�័ត្ថុ�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើដែ�លអាច្ចច្ចរចាំបាន ៧.០៣៦.៣២៣ ២៨.៤៦១.៩២៦ ៩៩.០៩៨ ៤០៣.៨២៤

៨៨.២៨៦.៩៧១ ៣៥៧.១២០.៧៩៨ ៧៦៣.៤០៩ ៣.១១០.៨៩២

វិិញ្ញាា�បនប័ត្រូត៌ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើតែដ្ឋលអាចចរចាំបាន 

ធនាគារបានម្រើធើើវញិ្ហាញ ប័នប័�័ត្ថុ�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរដែ�លអាច្ចច្ចរចាំរបាន  ( “ NCD ” )  ដែ�ល�នទឹីក�បាកច់្ចំនួន ៧.០៣៦.៣២៣ ��លាា អាម្រើ�រកិ (ឆំ្នាំ២ំ០១៩៖ 
�នច្ចំនួន ៩៩.០៩៨��លាា អាម្រើ�រកិ) ជា�យួធនាគារកណី្តាល កំ�ងនា�ជា�ទីពីយធានាស��ប័ជ់ាឧប័ករណ៍កំ�ងក្លារទូីទាត្ថុ។់ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ 
ឆំ្នាំ២ំ០២០ និងឆំ្នាំ២ំ០១៩ ធនាគារកប៏ានម្រើ�ប័ើ�បាស់គុណនីវបិារបូ័រជ៍ាឧប័ករណ៍កំ�ងក្លារទូីទាត្ថុ។់

អ�តាក្លារ�បាក�់ប័ចាំឆំំ្នាំមំ្លៃនគុណនី�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និងក្លារ�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារកណី្តាលគុឺ�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ច្ចំណូលក្លារ�បាកស់រ�ប័ដែ�លទីទួីលបានពីីក្លារ�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារកណី្តាល�នច្ចំនួន ៨០.៥៤៦��លាា អាម្រើ�រកិ និងច្ចំនួន ១០៦.៣២២��លាា
អាម្រើ�រកិ គិុត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ និងឆំ្នាំ២ំ០១៩ ម្រើរៀងគំា។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

គុណនីច្ចរនិ គាម ន គាម ន

គុណនីស��ប័ទូ់ីទាត្ថុ់ គាម ន គាម ន

វញិ្ហាញ ប័នប័�័ត្ថុ�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើដែ�លអាច្ចច្ចរចាំបាន ០.០៦% - ០.៧៧% ០.០៦% - ០.៧៧%



១០៤របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

៨. ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើរ និង្គ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ់ជាម្ព័ួយធនាគារទៅផ�ស៊ីង្គ

(ក្ខុ) តាម្ព័ត្រូបទៅភីទិធនាគារ

(ខុ) តាម្ព័ត្រូបទៅភីទិគណ៍ន�

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និង�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារកំ�ង�សុក ៥៥.៨១៦.៤៨៧ ២២៥.៧៧៧.៦៩០  ៤៨.១៦៧.៨២៧ ១៩៦.២៨៣.៨៩៥

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និង�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារម្រើ���ប័ម្រើទីស ១២.៤១២.៩៦២ ៥០.២១០.៤៣២                   -                    - 

�ក៖

�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបាន

     រពំីឹងទី�ក (សំគាល់ ៣៥.១ (f)(iii)) (៨៧.១៤៨) (៣៥២.៥១៤) (៦២.៦៦៧) (២៥៥.៣៦៨)

  

៦៨.១៤២.៣០១ ២៧៥.៦៣៥.៦០៨   ៤៨.១០៥.១៦០ ១៩៦.០២៨.៥២៧ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និង�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារកំ�ង�សុក

     គុណនីច្ចរនិ ១.៦០២.៧៦២ ៦.៤៨៣.១៧២     ៩.៤៩០.៤១៩  ៣៨.៦៧៣.៤៥៧ 

     គុណនីសនស ំ ៣៧៩.៦០៩ ១.៥៣៥.៥១៨        ៧០៨.៤៦៦       ២.៨៨៦.៩៩៩ 

     គុណនីប័ម្រើញ្ញញ ើរ�នក្លាលកំណត្ថុ់ ៥៣.៨៣៤.១១៦ ២១៧.៧៥៩.០០២  ៣៧.៩៦៨.៩៤២ ១៥៤.៧២៣.៤៣៩ 

�ក៖�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបាន

      រពំីឹងទី�ក (សំគាល់ ៣៥.១ (f)(iii)) (៦៩.៨៩២) (២៨២.៧១៣)        (៦២.៦៦៧)        (២៥៥.៣៦៨)

៥៥.៧៤៦.៥៩៥ ២២៥.៤៩៤.៩៧៩ ៤៨.១០៥.១៦០ ១៩៦.០២៨.៥២៧

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និង�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារម្រើ���ប័ម្រើទីស

     គុណនីច្ចរនិ ១២.៤១២.៩៦២ ៥០.២១០.៤៣០ - -

�ក៖�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបាន

     រពំីឹងទី�ក (សំគាល់ ៣៥.១ (f)(iii)) (១៧.២៥៦) (៦៩.៨០១) - -

៦៨.១៤២.៣០១ ២៧៥.៦៣៥.៦០៨ ៤៨.១០៥.១៦០ ១៩៦.០២៨.៥២៧



១០៥ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(ឃ្មុំ) តាម្ព័អ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

គុណនីច្ចរនិ ២% ២%

គុណនីសនស ំ ២% ២%

គុណនីប័ម្រើញ្ញញ ើរ�នក្លាលកំណត្ថុ់ ១% ម្រើ� ៨% ០.០៦% ម្រើ� ៥.៥%

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

តា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ�រលំស់

ឥណទានពាណិជជក�ម៖

     �គឹុ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៨.៥៤៦.១២១ ៣៤.៥៦៩.០៥៩ - -

     រយៈម្រើពីលខាី ២១.៩២៦.៧៨០ ៨៨.៦៩៣.៨២៥ ៦.៨៥០.៩៥៦ ២៧.៩១៧.៦៤៦

     ឥណទានវបិារបូ័រ ៍ ៥.៣២៥.៦៧៩ ២១.៥៤២.៣៧២ ៦៥២.៦២៣ ២.៦៥៩.៤៣៩

     ឥណទានរយៈម្រើពីលដែវង ២០៨.២៦៩.៤០២ ៨៤២.៤៤៩.៧៣១ ១៩១.៦៤៣.៩៨៤ ៧៨០.៩៤៩.២៣៥ 

២៤៤.០៦៧.៩៨២ ៩៨៧.២៥៤.៩៨៧ ១៩៩.១៤៧.៥៦៣ ៨១១.៥២៦.៣២០

ឥណទានអតិ្ថុថិិជន៖

     ក�ចអីច្ចលន�ទីពីយ ៧៥.៧៧៨.៤៨៤ ៣០៦.៥២៣.៩៦៨ ៦០.០២៨.៦៨៩ ២៤៤.៦១៦.៩០៨

     ក្លាត្ថុឥណទាន ៣៥២.២៣២ ១.៤២៤.៧៧៨ ៤២៩ ១.៧៤៨

     ម្រើផសងៗ ៣២.៩៣៧.៦៥៩ ១៣៣.២៣២.៨៣២ ៤៦.០៦៩.៥៨៦ ១៨៧.៧៣៣.៥៦២

១០៩.០៦៨.៣៧៥ ៤៤១.១៨១.៥៧៨ ១០៦.០៩៨.៧០៤ ៤៣២.៣៥២.២១៨

ឥណទានសរ�ប័ ៣៥៣.១៣៦.៣៥៧ ១.៤២៨.៤៣៦.៥៦៥ ៣០៥.២៤៦.២៦៧ ១.២៤៣.៨៧៨.៥៣៨

�ក៖�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�ល

     បានរពំីឹងទី�ក (សំគាល់ ៣៥.១ (f)(i)) (៣.០០៧.៧៩០) (១២.១៦៦.៥១១) (២.២៦៧.៦៥៧) (៩.២៤០.៧០២)

ឥណទានសរ�ប័ស�ទីធ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

អ�តាក្លារ�បាក�់ប័ចាំឆំំ្នាំមំ្លៃន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ និងក្លារ�ក�់បាកជ់ា�យួធនាគារម្រើផសង�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

៩. ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទាន

(គ) តាម្ព័កាលក្ខុំណ៍ត់៌

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី ៦៨.១៤២.៣០១ ២៧៥.៦៣៥.៦០៨   ៤៨.១០៥.១៦០ ១៩៦.០២៨.៥២៧ 



១០៦របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ក្លារដែ�ប័�ប័ួលម្លៃន�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

(ក្ខុ) ត្រូបាក្ខុ់ឧបត៌ុម្ព័ព�ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានតែដ្ឋលបានរំពឹង្គទិុក្ខុ

(ខុ) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័ត្រូបទៅភីទិឧស័�សាហិក្ខុម្ព័ម

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ECL រយៈម្រើពីល ១២ដែខ (�ំណ្តាកក់្លាលទីី១) ១.៩៤៣.៨៣១ ៧.៨៦២.៧៩៦ ១.៧៣៨.៦៨៥ ៧.០៨៥.១៤១ 

អាយ�ក្លាល ECL-�និ�នឱ្យនភាពីឥណទាន 
     (�ំណ្តាកក់្លាលទីី២) ២១៧.០២៣ ៨៧៧.៨៥៨ ៤០.៩៨៤ ១៦៧.០១១ 

អាយ�ក្លាល ECL- ឱ្យនភាពីឥណទាន 
      (�ំណ្តាកក់្លាលទីី៣) ៨៤៦.៩៣៦ ៣.៤២៥.៨៥៧ ៤៨៧.៩៨៨ ១.៩៨៨.៥៥០ 

៣.០០៧.៧៩០ ១២.១៦៦.៥១១ ២.២៦៧.៦៥៧ ៩.២៤០.៧០២ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ពាណិជជក�មម្រើបា���ំ និងលករ់ាយ ១១៨.៤៤២.៨៥៨ ៤៧៩.១០១.៣៦១    ៨៨.២៩៥.៥១៤  ៣៥៩.៨០៤.២១៨

អច្ចលន�ទីពីយ និងក�ចី ៦២.៤១៩.៨១២ ២៥២.៤៨៨.១៤០    ៥១.៦៨៩.១២៣  ២១០.៦៣៣.១៧៦ 

ក្លារផីលក�ច�ីេ ល់ខាួន ៤៧.៥៤២.៧៤៨ ១៩២.៣១០.៤១៦ ៤៣.៩៣៤.៧៣២   ១៧៩.០៣៤.០៣៣ 

អគារ និងក្លារស្ថាងសង់ ៣២.៤៤៩.១៣១ ១៣១.២៥៦.៧៣៥   ២៣.៨៩៨.៦៤៧    ៩៧.៣៨៦.៩៨៧ 

ម្រើសវាក�ម ១៤.៨៤៧.៤៨២ ៦០.០៥៨.០៦៥     ៧.៣០២.៧១៩     ២៩.៧៥៨.៥៨០ 

ផលិត្ថុក�ម ១៣.៧៤៥.២០៩ ៥៥.៥៩៩.៣៧០      ៩.៨៣៣.២៩៦     ៤០.០៧០.៦៨១ 

កសិក�ម រ�កុ្លា�ប័�ញ់ និងម្រើនស្ថាទី ៨.៧៤៩.៤៦៦ ៣៥.៣៩១.៥៩០     ៧.៧០២.៣១៤    ៣១.៣៨៦.៩៣០ 

�គុឹ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៨.៥២២.៦០៥ ៣៤.៤៧៣.៩៣៧  ១២.៧៣៦.៣៨០     ៥១.៩០០.៧៤៩ 

នាចូំ្ចល និងនាមំ្រើច្ចញ ៥.៤០៩.៣៦៣ ២១.៨៨០.៨៧៣      ៤.៦១៥.៥៥៦     ១៨.៨០៨.៣៩១ 

ក�ចមី្រើផសងៗ ៣៧.៩៩៩.៨៩៣ ១៥៣.៧០៩.៥៦៧   ៥២.៩៧០.៣២៩   ២១៥.៨៥៤.០៩១ 

ឥណទានសរ�ប័ស�ទីធ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦ 



១០៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(គ) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័ចំ�ត៌់ថាា�ក្ខុ់ឥណ៍ទាន

(ង្គ) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័ផលបុ�ពាល់

(ឃ្មុំ) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័កាលក្ខុំណ៍ត់៌ឥណ៍ទាន

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

បាន�ំម្រើណើ រក្លារ

ស�ត្ថុ�លយ��ល ៣៤៣.០៤២.៨៦៣ ១.៣៨៧.៦០៨.៣៨២ ៣០០.០៣៣.៥០៤ ១.២២២.៦៣៦.៥២៩

ក្លារប័ា�ពាល់ម្លៃនក្លារដែ�លគាម នលទីធភាពីសង ៥៣៧.៤១៥.៤៤១ ២.១៧៣.៨៤៥.៤៥៩ ៤៧៧.៦៦៩.១៥២ ១.៩៤៦.៥០១.៧៩៤ 

�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក ១.៩៤៣.៨៣១ ៧.៨៦២.៧៩៧ ១.៧៣៨.៦៨៥ ៧.០៨៥.១៤១

កំពី�ង�ំម្រើណើ រក្លារ

ស�ត្ថុ�លយ��ល ៦.៣៣៨.៨៩២ ២៥.៦៤០.៨១៨ ២.៨៧៧.៤៦៣ ១១.៧២៥.៦៦២

ក្លារប័ា�ពាល់ម្លៃនក្លារដែ�លគាម នលទីធភាពីសង ១២.៨០៨.៨៧៤ ៥១.៨១១.៨៩៥ ៥.០២៣.៦៥៦ ២០.៤៧១.៣៩៨

�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក ២១៧.០២៣ ៨៧៧.៨៥៨ ៤០.៩៨៤ ១៦៧.០១០

�និ�ំម្រើណើ រក្លារ

ស�ត្ថុ�លយ��ល ៣.៧៥៤.៦០២ ១៥.១៨៧.៣៦៥ ២.៣៣៥.៣០០ ៩.៥១៦.៣៤៧

ក្លារប័ា�ពាល់ម្លៃនក្លារដែ�លគាម នលទីធភាពីសង ៥.៥៧៨.១៨៧ ២២.៥៦៣.៧៦៦ ៣.៣៦០.៦៣៥ ១៣.៦៩៤.៥៨៨

�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក ៨៤៦.៩៣៦ ៣.៤២៥.៨៥៦ ៤៨៧.៩៨៨ ១.៩៨៨.៥៥១

សរ�ប័

ស�ត្ថុ�លយ��ល ៣៥៣.១៣៦.៣៥៧ ១.៤២៨.៤៣៦.៥៦៥ ៣០៥.២៤៦.២៦៧ ១.២៤៣.៨៧៨.៥៣៨

ក្លារប័ា�ពាល់ម្លៃនក្លារដែ�លគាម នលទីធភាពីសង ៥៥៥.៨០២.៥០២ ២.២៤៨.២២១.១២០ ៤៨៦.០៥៣.៤៤៣ ១.៩៨០.៦៦៧.៧៨០ 

�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក ៣.០០៧.៧៩០ ១២.១៦៦.៥១១ ២.២៦៧.៦៥៧ ៩.២៤០.៧០២

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�និម្រើលើសពីី�យួឆំ្នាំំ ២៨.៨៩០.៩០២ ១១៦.៨៦៣.៦៩៩ ១៩.១១៣.៧៦៩ ៧៧.៨៨៨.៦០៩

យូរជាង�យួឆំ្នាំ ំនិង�និម្រើលើសពីីប័ីឆំ្នាំំ ៨.៤៨១.៨១៩ ៣៤.៣០៨.៩៥៨ ៨.៣៩៣.៤៣១ ៣៤.២០៣.២៣១

យូរជាងបី័ឆំ្នាំ ំនិង�និម្រើលើសពីី�បាឆំំ្នាំំ ២៥.២៧៦.១៩៩ ១០២.២៤២.២២៥ ៣០.០៥៩.៣២០ ១២២.៤៩១.៧២៩

យូរជាង�បាឆំំ្នាំំ ២៨៧.៤៧៩.៦៤៧ ១.១៦២.៨៥៥.១៧២ ២៤៥.៤១២.០៩០ ១.០០០.០៥៤.២៦៧

ឥណទានសរ�ប័ស�ទីធ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ផលប័ា�ពាល់ច្ច�ីង - - - -

ផលប័ា�ពាល់ប័នាេ ប័ប់័នស ំ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

ឥណទានសរ�ប័ស�ទីធ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦



១០៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(ច) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័ទិំនាក្ខុ់ទិំនង្គ

(ឆ្ល) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័ស្គាា�នភាពនិវាស័�ា�ន

ហានិភិយ័ច្ច�ីង �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យធនាគារកណិ្តាលថាជាហានិភិយ័ឥណទានទូីម្រើ�ច្ចំម្រើពា�អំកទីទីួលផល ជាលកុណៈប័�គុគលដែ�លម្រើលើសពីី 
១០ ភាគុរយម្លៃន�ទីពីយស�ីត្ថុិិស�ទីធរប័ស់ធនាគារ។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ប័�គុគលទាកទ់ីិន ១.០៣៧.២០៨ ៤.១៩៥.៥០៦ ១.០៩៩.៥០៨ ៤.៤៨០.៤៩៥

�និដែ�នប័�គុគលទាកទ់ីិន ៣៤៩.០៩១.៣៥៩ ១.៤១២.០៧៤.៥៤៨ ៣០១.៨៧៩.១០២ ១.២៣០.១៥៧.៣៤១

ឥណទានសរ�ប័ស�ទីធ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

និវាសនជន ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

អនិវាសនជន - - - -

ឥណទានសរ�ប័ស�ទីធ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

(ជ) វាយត៌ម្លៃម្ព័ៃតាម្ព័អ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់

 ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានម្រើ�ឱ្យយអតិ្ថុថិិជនដែ�លទីទីួលបានពីីអ�តាក្លារ�បាក�់ប័ចាំឆំំ្នាំ�ំន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ឥណទានអតិ្ថុថិិជន ៥% ម្រើ� ២០.៤០% ៨.៥០% - ២០.៤០ %

ក្លាត្ថុឥណទាន ១៨% ១៥% ម្រើ� ១៨%

�គុឹ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៨.៥០ % ម្រើ� ៩% ៨.៥០% ម្រើ� ១០%

ឥណទានរយៈម្រើពីលដែវង ៥% ម្រើ� ១៨% ៧% - ១៨%

ឥនទានវបិារបូ័រ ៍ ៧% ម្រើ� ១២% ៧.៥០% - ១១%

ឥណទានអច្ចនល�ទីពីយ ៣% ម្រើ� ១៥% ៣% ម្រើ� ១៥%

ឥណទានរយៈម្រើពីលខាី ៧% ម្រើ� ១៨% ១០% - ១៨%



១០៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១២ ដែខវចិ្ចេិក្លា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបានវនិិម្រើយាគុកំ�ង�ូលប័�័ត្ថុប័ំណ� លរយៈម្រើពីល ១ឆំ្នាំ ំច្ចំនួន�បា ំជា�យួត្ថុម្លៃ�ាចាំរកឹ ម្រើសមើរនឹង ១.០០០.០០០ 
��លាា អាម្រើ�រកិកំ�ង�យួ�ូលប័�័ត្ថុ។ �ូលប័�័ត្ថុប័ំណ� ល ទីទីួលបានអ�តាក្លារ�បាក ់ �ប័ចាំឆំំ្នាំចំ្ចំនួន ៣% ម្រើហិើយក្លាលកំណត្ថុគ់ុឺម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១២ ដែខវចិ្ចេិក្លា 
ឆំ្នាំ២ំ០២១។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ�រលំស់ ៥.០២០.១៣៧ ២០.៣០៦.៦៧៧ - -

ក្លារខាត្ថុប័ងឱ់្យនភាពី(សំគាល់ ៣៥.១(ច្ច)(iv)) (៦.៩៧៩) (២៨.៤៥៣) - -

វនិិម្រើយាគុម្រើលើ�ូលប័�័ត្ថុស�ទីធ ៥.០១៣.១៥៨ ២០.២៧៨.២២៤ - -
 

១០. វិិនិទៅយ៉ាគទៅលើម្ព័ូលបត្រូត៌័

១១.ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើរតាម្ព័បទិប�បីញ្ញាា�ត៌ិិជាម្ព័ួយធនាគារក្ខុ�ា�ល

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី

ទី�នប័��ុងតា�ត្ថុ��ូវក្លារ ១៥.៩៤៣.០៧២ ៦៤.៤៨៩.៧២៦ ១០.៧៦៣.១៧២     ៤៣.៨៥៩.៩២៦ 

រយៈម្រើពីលដែវង

�បាកត់្ថុ�កល់ធានាម្រើ�ើ�ទី�ន ២៥.០១១.៣១១ ១០១.១៧០.៧៥៣ ២៥.០០០.០០០ ១០១.៨៧៥.០០០

៤០.៩៥៤.៣៨៣ ១៦៥.៦៦០.៤៧៩ ៣៥.៧៦៣.១៧២ ១៤៥.៧៣៤.៩២៦

i) ទិុនបត្រូម្ព័ុង្គតាម្ព័ការត៌ត្រូម្ព័ូវិ

ទី�នប័��ុងតា�ក្លារត្ថុ��ូវត្ថុំណ្តាងឱ្យយទី�នប័��ុងទាប័ប័ំផ�ត្ថុ ដែ�ល�ត្ថុូវបានគុណនាម្រើ�អ�តា ៧% និង៨%ម្លៃន �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរសរ�ប័ពីីអតិ្ថុថិិជន
កំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ២ំ០២០ និងឆំ្នាំ២ំ០១៩ម្រើរៀងគំា �ូច្ចដែ�លបានត្ថុ��ូវម្រើ�យធនាគារជាត្ថុិម្លៃនក�័�ជា តា�ម្រើសច្ចកីី�ប័ក្លាសម្រើលខ B១៣-០២០-០២០ 
និងB៧-០៧-១៦៣ ម្រើរៀងគំា សីីពីីក្លារផីល់អាជាា ប័ណ័ណ ជូន�ល់ MDIs។ ទី�នប័��ុងតា�ក្លារត្ថុ��ូវម្រើ��បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើររប័ស់អតិ្ថុថិិជន និង�បាកក់�ចដីែ�ល
ទីទីួលបានពីីក្លារ�បាក។់

ii) ត្រូបាក្ខុ់ត៌ម្ព័កល់ធានាទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន

អន�ម្រើលា�តា��ប័ក្លាសម្រើលខ ៧-០១-១៣៦ សិីពីីក្លារធានាម្រើ�ើ�ទី�នរប័ស់ធនាគារច្ច��ម្លៃថិៃទីី ១៥ ដែខត្ថុ�លា ឆំ្នាំ ំ ២០០១ ដែ�លម្រើច្ចញម្រើ�យធនាគារ
កណិ្តាលធនាគារ�ត្ថុូវរកាទី�ក ១០% ម្លៃនម្រើ�ើ�ទី�នដែ�លបានប័ងរ់ប័ស់ខាួនជា�បាកត់្ថុ�កល់ប័ីញ្ញញត្ថុិិម្រើ� ធនាគារកណិ្តាល។ �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើដែ�ល�និ�ន
ស��ប័ម់្រើ�ប័ើកំ�ង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�ប័ចាំមំ្លៃថិៃរប័ស់ធនាគារ អាច្ចសី្ថារ�កវញិបាន ម្រើប័ើសិនធនាគារប័ញ្ញឈប័�់ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លាររប័ស់ខាួនម្រើ�យសម័�គុចិ្ចត្ថុិម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីស
ក�័�ជា។

iii) អ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ទី�នប័��ុងក្លាត្ថុពីើកិច្ចច គាម ន គាម ន

�បាកត់្ថុ�កល់ធានាម្រើលើម្រើ�ើ�ទី�ន ០.០៦% ០.៤៨%



១១០របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

១២.ត្រូទិព�យស័ម្ព័�បីត៌ិិ និង្គបរិកាា�រ

ការតែក្ខុលម្ព័អ ត្រូទិព�យ
ជួល

យ៉ានយនិ បរិកាា�រក្ខុុំព�យ�ទិ័រ ទៅត្រូគឿង្គស័ង្វាា�រិម្ព័ និង្គ
បរិកាា�រការិយ៉ាល័យ

ស័ំណ៍ង្គ់ក្ខុំពុង្គ
ស្គាង្គស័ង្គ់

ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

គិត៌ត្រូត៌ឹម្ព័ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធម្រើ�ើ��គា ២៥៤.០៩០ ១.៦៦១.៦៨៧ ៥៦២.៧៥៦ ៥៩៧.៦២១ ១.៤៩២.៦១៥ ៤.៥៦៨.៧៦៩

ប័ដែនា� ៧១.៨៧៦ ៦០៩.៦៤៥ ៦០៧.៥៩៨ ១.២៦៤.៧៨៣ ៦៨៥.៦៩៨ ៣.២៣៩.៦០០

ម្រើផេរ - - ១.៤០៨.០៤៩ ៦០២.៥១២ (២.០១០.៥៦១) -

លកម់្រើច្ចញ - - (២៦៧) - (៣៦២) (៦២៩)

រលំស់ (៣៦.៩៣០) (៣១៤.២៧៣) (៥៤៩.៦១៧) (៤២០.៥២៧) - (១.៣២១.៣៤៧)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធច្ច�ង�គា ២៨៩.០៣៦ ១.៩៥៧.០៥៩ ២.០២៨.៥១៩ ២.០៤៤.៣៨៩ ១៦៧.៣៩០ ៦.៤៨៦.៣៩៣

ស័ត្រូមាប់ចុង្គការយបរិទៅចេទិ ម្លៃថិៃទិ�៣១ 
      តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ម្លៃថិាម្រើ�ើ� ៥៨៤.០៨៦ ២.៥១៣.០២២ ២.៧១៤.៣៦២ ២.៥៨៤.៩៨៦ ១៦៧.៣៩០ ៨.៥៦៣.៨៤៦

រលំស់ប័ងគរ (២៩៥.០៥០) (៥៥៥.៩៦៣) (៦៨៥.៨៤៣) (៥៤០.៥៩៧) - (២.០៧៧.៤៥៣)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធ ២៨៩.០៣៦ ១.៩៥៧.០៥៩ ២.០២៨.៥១៩ ២.០៤៤.៣៨៩ ១៦៧.៣៩០ ៦.៤៨៦.៣៩៣

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១.១៧៧.៨២២ ៧.៩៧៥.០១៥ ៨.២៦៦.២១៥ ៨.៣៣០.៨៨៥ ៦៨២.១១៤ ២៦.៤៣២.០៥១

ស័ត្រូមាប់ចុង្គការយបរិទៅចេទិ ម្លៃថិៃទិ�៣១ 
     តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធម្រើ�ើ��គា ២៨៩.០៣៦ ១.៩៥៧.០៥៩ ២.០២៨.៥១៩ ២.០៤៤.៣៨៩ ១៦៧.៣៩០ ៦.៤៨៦.៣៩៣

ប័ដែនា� ៥៥.៨៨៥ ៧២.០០០ ១៧៨.៤៩២ ៤៩៣.៧២៥ ៤៣៣.៥៦៧ ១.២៣៣.៦៦៩

ម្រើផេរ ៤.៤៣៣ - ១៦.៧៩៤ ១៧២.៣១៦ (២២០.៥៣៩) (២៦.៩៩៦)

លកម់្រើច្ចញ (៣.៣១៧) - (៦០៥) (១.០៣២) - (៤.៩៥៤)

រលំស់ (៥៨.២៤៦) (៣៣០.៣១៩) (៦៨២.៦៥២) (៧១៤.៤៤៤) - (១.៧៨៥.៦៦១)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធច្ច�ង�គា ២៨៧.៧៩១ ១.៦៩៨.៧៤០ ១.៥៤០.៥៤៨ ១.៩៩៤.៩៥៤ ៣៨០.៤១៨ ៥.៩០២.៤៥១

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ម្លៃថិាម្រើ�ើ� ៦៤៤.៤០៤ ២.៥៨៥.០២២ ២.៩០៩.៦៤៨ ៣.២៥១.០២៧ ៣៨០.៤១៨ ៩.៧៧០.៥១៩

លកម់្រើច្ចញ/ល�ប័ម្រើចាំល (៣.៩៦០) - (១.១២២) (២.៦០៧) - (៧.៦៨៩)

ច្ចំណ្តាយច្ច�ង�គា ៦៤០.៤៤៤ ២.៥៨៥.០២២ ២.៩០៨.៥២៦ ៣.២៤៨.៤២០ ៣៨០.៤១៨ ៩.៧៦២.៨៣០

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

រលំស់ប័ងគរ ៣៥៣.២៩៦ ៨៨៦.២៨២ ១.៣៦៨.៤៩៥ ១.២៥៥.០៤១ - ៣.៨៦៣.១១៤

ក្លារលកម់្រើច្ចញ/ល�ប័ម្រើចាំល (៦៤៣) - (៥១៧) (១.៥៧៥) - (២.៧៣៥)

រលំស់ប័ងគរច្ច�ង�គា ៣៥២.៦៥៣ ៨៨៦.២៨២ ១.៣៦៧.៩៧៨ ១.២៥៣.៤៦៦ - ៣.៨៦០.៣៧៩

ត៌ម្លៃម្ព័ៃចុ�បញ្ញជ�ស័ុទិធ ២៨៧.៧៩១ ១.៦៩៨.៧៤០ ១.៥៤០.៥៤៨ ១.៩៩៤.៩៥៤ ៣៨០.៤១៨ ៥.៩០២.៤៥១

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១.១៦៤.១១០ ៦.៨៧១.៤០៥ ៦.២៣១.៥១៨ ៨.០៦៩.៥៩០ ១.៥៣៨.៧៩១ ២៣.៨៧៥.៤១៤



១១១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

សំគាល់ម្រើន�ផិល់នូវពីត័្ថុ�៌នអំពីីភិតិ្ថុសនា ដែ�លធនាគារជាភាគុីអំកជួល។

ធនាគារជួលអគារ�យួច្ចំនួនស��ប័ម់្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារជាក្លារយិាល័យកណិ្តាល ក្លារយិាល័យស្ថាខា និងប័រកុិ្លារ។ ជាទូីម្រើ� កិច្ចចសនាជួល�ត្ថុូវបាន
ម្រើធើើម្រើ�ើងស��ប័រ់យៈម្រើពីលកំណត្ថុច់ាំប័ពី់ី២ឆំ្នាំរំហូិត្ថុ�ល់១០ឆំ្នាំ។ំ ភិតិ្ថុសនាទាងំម្រើន��ន រយៈម្រើពីលជួល ដែ�លប័ញ្ហាជ កពី់ីក្លារម្រើ�ើងម្លៃថិា និងសិទីធិប័និកិច្ចច
សនាខ�សៗគំា។ ច្ចំម្រើពា�ក្លារប័និកិច្ចចសនាជាថិមី លកុខណឌ  ម្លៃនភិតិ្ថុសនាទាងំម្រើន��ត្ថុូវបានច្ចរចាំម្រើ�ើងវញិ។

ធនាគារបានទីទីួលស្ថាគ ល់�ទីពីយសក�មដែ�លបានសិទីធិម្រើលើក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ស��ប័ភ់ិតិ្ថុសនាទាងំម្រើន� ម្រើលើកដែលងដែត្ថុ ភិតិ្ថុសនាជួលរយៈម្រើពីលខាី។

(i) ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លបានទីទួីលស្ថាគ ល់ម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា� 

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មតែដ្ឋលមានស័ិទិធិទៅត្រូបើត្រូបាស័់

បំណ៍ុលភីត៌ិស័ន�យា

១៣.ភីត៌ិស័ន�យា

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ម្រើ�ម្រើ�ើ�ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ១២.១០៣.៥៦៣ ៤៩.៣២២.០១៩ ៨.៤៩០.២២៨ ៣៤.៣៤៧.១៣៩

ប័ដែនា�កំ�ងអំ��ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ២.៩៧២.៥៣១ ១២.០២៣.៨៨៨ ៥.០៣១.៩៥៦ ២០.៧២៣.១៣២

ក្លាររលំស់កំ�ងអំ��ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី (១.៧២៦.៨៩៤) (៧.០៤១.២៩៧) (១.៤១៨.៦២១) (៥.៧៤៨.២៥២)

ប័ញ្ញចប័ភ់ិតិ្ថុសនាកំ�ងអំ��ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី (៨៧៩.៨៥២) (៣.៥៥៩.០០១) - -

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ីូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៣០៧.០៩៦) - -

ទៅ�ចុង្គការិយបរិទៅចេទិ ១២.៤៦៩.៣៤៨ ៥០.៤៣៨.៥១៣ ១២.១០៣.៥៦៣ ៤៩.៣២២.០១៩

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ម្រើ�ម្រើ�ើ�ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ១២.៨៤២.៩៦០ ៥២.៣៣៥.០៦៣ ៨.៧៥៦.០៣៨ ៣៥.៦៨០.៨៥៥

ប័ដែនា�កំ�ងអំ��ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ២.៩៧២.៥៣១ ១២.០២៣.៨៨៨ ៤.៩៧៥.១៥៧ ២០.២៧៣.៧៦៥

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាកក់ំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ៩៤២.១២២ ៣.៨៤១.៤៤១ ៨៣៤.០៩៩ ៣.៣៩៨.៩៥៣

រលំស់កំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី (២.១៤៧.២៧៤) (៨.៧៥៥.៣៦៩) (១.៧២២.៤៥៨) (៧.០១៩.០១៦)

ប័ញ្ញចប័ភ់ិតិ្ថុសនាកំ�ងអំ��ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី (១.០៤៦.១៦៩) (៤.២៣១.៧៥៤) - -

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ីូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៣៤៦.២០១) - -

ទៅ�ចុង្គការិយបរិទៅចេទិ ១៣.៥៦៤.១៧០ ៥៤.៨៦៧.០៦៨ ១២.៨៤២.៨៣៦ ៥២.៣៣៤.៥៥៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

សិទីធិម្រើលើក្លារម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្លៃន�ទីពីយសក�ម  (រយៈម្រើពីលដែវង)

អគារ ១២.៣៥០.៤៨០ ៤៩.៩៥៧.៦៩១ ១១.៨៩០.៦២៣ ៤៨.៤៥៤.២៨៩ 

ប័រកុិ្លារ ១១៨.៨៦៨ ៤៨០.៨២២ ២១២.៩៤០ ៨៦៧.៧៣០ 

១២.៤៦៩.៣៤៨ ៥០.៤៣៨.៥១៣ ១២.១០៣.៥៦៣ ៤៩.៣២២.០១៩ 



១១២របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(ii). ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លបានកត្ថុ�់តាម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ

 របាយក្លារណ៍ច្ចំណញខាត្ថុ ប័ងាា ញនូវច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លពាកព់ីន័ធនឹងភិតិ្ថុសនា �ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា� ៖

(iii). ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លបានទីទួីលស្ថាគ ល់ម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍លំហូិរស្ថាច្ច�់បាក់

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

បំណ៍ុលភីត៌ិស័ន�យា

ត្ថុិច្ចជាង�យួឆំ្នាំំ ១.៦០៦.៧០២ ៦.៤៩៩.១១០ ១.១៦០.៨១៤ ៤.៧៣០.៣១៧

�យួម្រើ��បាឆំំ្នាំំ ៨.២៦២.៣២៣ ៣៣.៤២១.០៩៧ ៥.២៨៦.៧២៣ ២១.៥៤៣.៣៩៦

ម្រើ�ច្ចើនជាង�បាឆំំ្នាំំ ៣.៦៩៥.១៤៥ ១៤.៩៤៦.៨៦១ ៦.៣៩៥.២៩៩ ២៦.០៦០.៨៤៤

១៣.៥៦៤.១៧០ ៥៤.៨៦៧.០៦៨ ១២.៨៤២.៨៣៦ ៥២.៣៣៤.៥៥៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

បំណ៍ុលភីត៌ិស័ន�យា

រយៈខាី ១.៦០៦.៧០២ ៦.៤៩៩.១១០ ១.០៦៩.៣៨៥ ៤.៧៣០.៣១៧

រយៈម្រើពីលដែវង ១១.៩៥៧.៤៦៨ ៤៨.៣៦៧.៩៥៨ ១១.៧៧៣.៤៥១ ៤៧.៦០៤.២៤០

១៣.៥៦៤.១៧០ ៥៤.៨៦៧.០៦៨ ១២.៨៤២.៨៣៦ ៥២.៣៣៤.៥៥៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រលំស់�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ 

     អគារ ១.៦២១.៣០៩ ៦.៦១០.៧៨១ ១.៣៣៣.៣១៥ ៥.៤០២.៥៩២ 

     ប័រកុិ្លារ ១០៥.៥៨៥ ៤៣០.៥១៦ ៨៥.៣០៦ ៣៤៥.៦៦០ 

រលំស់ (សំគាល់ ២៨) ១.៧២៦.៨៩៤ ៧.០៤១.២៩៧   ១.៤១៨.៦២១   ៥.៧៤៨.២៥២ 

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាកម់្រើលើប័ំណ� លភិតិ្ថុសនា

     អគារ ៩៣០.៦៦៤ ៣.៧៩៤.៧២២ ៨២១.០៤៣ ៣.៣២៦.៨៦៦

     ប័រកុិ្លារ ១១.៤៥៨ ៤៦.៧១៩ ១៣.០៥៦   ៥២.៩០៣

  

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាក ់(សំគាល់ ២៣) ៩៤២.១២២ ៣.៨៤១.៤៤១ ៨៣៤.០៩៩   ៣.៣៧៩.៧៦៩

ច្ចំណ្តាយពាកព់ីន័ធនឹងភិតិ្ថុសនារយៈ(រ�ួប័ញ្ញចូ លកំ�ងច្ចំណ្តាយ
     �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារម្រើផសងៗ) ៩៦.៧៥២ ៣៩៤.៥០០ ១២៥.៦៧៨ ៥០៩.២៤៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

លំហូិរស្ថាច្ច�់បាកម់្រើច្ចញស��ប័ភ់ិតិ្ថុសនាសរ�ប័ ២.១៤៧.២៧៤ ៨.៧៥៥.៣៦៩ ១.៧២០.៩៩២ ៦.៩៧៣.៤៥៦



១១៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ក្ខុម្ព័មវិិធ�ក្ខុុំព�យ�ទិ័រ ការង្វារក្ខុំពុង្គ ដ្ឋំទៅណ៍ើរការ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

គិត៌ត្រូត៌ឹម្ព័ម្លៃថិៃទិ�១ តែខុម្ព័ក្ខុរ៉ា ឆាា�ំ២០១៩

ម្លៃថិាម្រើ�ើ� ៥៥៣.៩៧១ ២.៤៣០.៩២៥ ២.៩៨៤.៨៩៦

រលំស់ប័ងគរ (៦៩.៤២៧) - (៦៩.៤២៧)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ី ៤៨៤.៥៤៤ ២.៤៣០.៩២៥ ២.៩១៥.៤៦៩

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១.៩៧៤.៥១៧ ៩.៩០៦.០១៩ ១១.៨៨០.៥៣៦

ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆ្លនំ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធម្រើ�ើ��គា ៤៨៤.៥៤៤ ២.៤៣០.៩២៥ ២.៩១៥.៤៦៩

ប័ដែនា� ១.២៣៥ ១.២៧៤.១៦២ ១.២៧៥.៣៩៧ 

ម្រើផេរ ១.៤៨០.០០៧ (១.៤៨០.០០៧) -

ជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី - (៤៩១.៥៨០) (៤៩១.៥៨០)

និយត័្ថុក�ម - (១១.៥៥៤) (១១.៥៥៤)

រលំស់ (១៤៥.៧៧៥) - (១៤៥.៧៧៥)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធច្ច�ង�គា ១.៨២០.០១១ ១.៧២១.៩៤៦ ៣.៥៤១.៩៥៧

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ម្លៃថិាម្រើ�ើ� ២.០៣៥.២១៣ ១.៧២១.៩៤៦ ៣.៧៥៧.១៥៩

រលំស់ប័ងគរ (២១៥.២០២) - (២១៥.២០២)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធ ១.៨២០.០១១ ១.៧២១.៩៤៦ ៣.៥៤១.៩៥៧

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៧.៤១៦.៥៤៥ ៧.០១៦.៩៣០ ១៤.៤៣៣.៤៧៥

ស័ត្រូមាប់ដ្ឋំ�ច់ឆ្លនំ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធម្រើ�ើ��គា ១.៨២០.០១១ ១.៧២១.៩៤៦ ៣.៥៤១.៩៥៧

ប័ដែនា� ៦៣២.៥១៧ ១.៣៨៧.១៥២ ២.០១៩.៦៦៩

ម្រើផេរ ២.២៥៩.០៩៦ (២.២៥៩.០៩៦) -

រលំស់ (២៨៩.៤១០) - (២៨៩.៤១០)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធច្ច�ង�គា ៤.៤២២.២១៤ ៨៥០.០០២ ៥.២៧២.២១៦

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ម្លៃថិាម្រើ�ើ� ៤.៩២៦.៨២៦ ៨៥០.០០២ ៥.៧៧៦.៨២៨

រលំស់ប័ងគរ (៥០៤.៦១២) - (៥០៤.៦១២)

ត្ថុម្លៃ�ាច្ច��ប័ញ្ញជ ីស�ទីធ ៤.៤២២.២១៤ ៨៥០.០០២ ៥.២៧២.២១៦

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១៧.៨៨៧.៨៥៦ ៣.៤៣៨.២៥៨ ២១.៣២៦.១១៤

១៤.ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មអ្នរូប�



១១៤របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម បាន�កពីីលម្រើ�អៀងប័ម្រើណិ្តា�អាសនំ ម្រើហិើយ�ត្ថុូវបានទីទីួលស្ថាគ ល់ម្រើ�យស្ថារធនាគារអាច្ចនឹងម្រើ�ប័ើ�បាស់លម្រើ�អៀងប័ម្រើណិ្តា�អាសនំ
ទាងំម្រើនា�បាននាម្រើពីលអនាគុត្ថុ។

 ប័ដែ���ប័ួលពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម កំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ ំ�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

១៥.ពនធពន�យារត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ពីនធពីនារ�ទីពីយសក�ម ៣.២៧៩.១៩៨ ១៣.២៦៤.៣៦១ ៣.២៦៤.០៥៧ ១៣.៣០១.០៣២

ប័ំណ� លពីនធពីនារ (៣.០៩៩.៤៣៩) (១២.៥៣៧.២៣៦) (២.៧៣៤.១៥៨) (១១.១៤១.៦៩៤)

ពីនធពីនារ�ទីពីយសក�មស�ទីធ – រយៈម្រើពីលដែវង ១៧៩.៧៥៩ ៧២៧.១២៥ ៥២៩.៨៩៩ ២.១៥៩.៣៣៨

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៥២៩.៨៩៩ ២.១៥៩.៣៣៨ ១៨៧.៤៣៥ ៧៥៣.១១៤

កត្ថុ�់តាជាប័នេ�ក/(ឥណទាន) កំ�ងច្ចំម្រើណញខាត្ថុ (សំគាល់ ២៩(ក)) (៣៥០.១៤០) (១.៤២៧.៦៧៣) ៣៤២.៤៦៤ ១.៣៨៧.៦៦៤

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៤.៥៤០) - ១៨.៥៦០

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ១៧៩.៧៥៩ ៧២៧.១២៥ ៥២៩.៨៩៩ ២.១៥៩.៣៣៨

ខាត៌ព�ការថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃ

ក្ខុម្លៃត្រូម្ព័ឥណ៍ទាន 

ម្ព័ិនទាន់រំលស័់ បំណ៍ុលភីត៌ិស័ន�យា

កាទិូទាត៌់ត្រូបាក្ខុ់

បំ�ច់អ្នត៌�ត៌ 

ភាពបុគគលិក្ខុ

ការបិ�រូបិយប័ណ៍ណ

ម្ព័ិនច�បាស័់�ស័់ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ៤២.១៤៣ ១៨២.៦៨៣ ១.៧៥១.២០៨ ២១.៥៧៥ - ១.៩៩៧.៦០៩

កត្ថុ�់តាជាប័នេ�ក/(ឥណទាន) កំ�ង
     ច្ចំម្រើណញខាត្ថុ ១១៥.៩៩១ ៣៣៨.៩៦៦ ៨១៧.៣៥៩ (៥.៨៦៨) - ១.២៦៦.៤៤៨

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ១៥៨.១៣៤ ៥២១.៦៤៩ ២.៥៦៨.៥៦៧ ១៥.៧០៧ - ៣.២៦៤.០៥៧

គុិត្ថុជាពានម់្រើរៀល ៦៤៤.៣៩៦ ២.១២៥.៧២០ ១០.៤៦៦.៩១១ ៦៤.០០៦ - ១៣.៣០១.០៣៣

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ១៥៨.១៣៤ ៥២១.៦៤៩ ២.៥៦៨.៥៦៧ ១៥.៧០៧ - ៣.២៦៤.០៥៧

កត្ថុ�់តាជាប័នេ�ក/(ឥណទាន) កំ�ង
     ច្ចំម្រើណញខាត្ថុ (១៥៨.១៣៤) (៣១.៣០១) ១៤៤.២៦៧ (២.៧១៧) ៦៣.០២៧ ១៥.១៤២

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ - ៤៩០.៣៤៨ ២.៧១២.៨៣៤ ១២.៩៩០ ៦៣.០២៧ ៣.២៧៩.១៩៩

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល - ១.៩៨៣.៤៥៨ ១០.៩៧៣.៤១៤ ៥២.៥៤៥ ២៥៤.៩៤៤ ១៣.២៦៤.៣៦១

 ពនធពន�យារត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម៖



១១៥ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

រំលស័់ពទៅនៃ�ន
ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មតែដ្ឋល

មានស័ិទិធិទៅត្រូបើត្រូបាស័់
ខាត៌បង្គ់ឱ្នភាព

ខាត៌បង្គ់ឱ្ន

ភាពទៅផ�ស៊ីង្គៗ
ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០១៩ (១១១.៩២២) (១.៦៩៨.២៥២) - - (១.៨១០.១៧៤)

កត្ថុ�់តាជាប័នេ�ក/(ឥណទាន) កំ�ងច្ចំម្រើណញខាត្ថុ (២០១.៥២៣) (៧២២.៤៦១) - - (៩២៣.៩៨៤)

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ (៣១៣.៤៤៥) (២.៤២០.៧១៣) - - (២.៧៣៤.១៥៨)

គុិត្ថុជាពានម់្រើរៀល (១.២៧៧.២៨៨) (៩.៨៦៤.៤០៥) - - (១១.១៤១.៦៩៣)

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០ (៣១៣.៤៤៥) (២.៤២០.៧១៣) - - (២.៧៣៤.១៥៨)

កត្ថុ�់តាជាប័នេ�ក/(ឥណទាន) កំ�ងច្ចំម្រើណញខាត្ថុ (២៦.៤៤៨) (៧៣.១៥៧) (២៦៤.២៨១) (១.៣៩៦) (៣៦៥.២៨២)

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ (៣៣៩.៨៩៣) (២.៤៩៣.៨៧០) (២៦៤.២៨១) (១.៣៩៦) (៣.០៩៩.៤៤០)

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល (១.៣៧៤.៨៦៧) (១០.០៨៧.៧០៤) (១.០៦៩.០១៧) (៥.៦៤៧) (១២.៥៣៧.២៣៥)

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរ��ល ២.០៧០.៩៦១ ៨.៣៧៧.៦២៦
   

១.០៦១.៥៣១    ៤.៣២៥.៧៣៩ 

�បាកឧ់ប័ត្ថុា�ពីីក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានដែ�លបានរពំីឹងទី�ក 
(សំគាល់៣៥.១ (ច្ច)(iv)) (១៨.៤០៤) (៧៥.០៣៣) - -

២.០៥២.៥៥៧ ៨.៣០២.៥៩៣   ១.០៦១.៥៣១    ៤.៣២៥.៧៣៩ 

ក្លារទូីទាត្ថុជ់ា��ន ៦០៩.៥៩២ ២.៤៦៥.៨០០   ១.៥៨៦.១១២     ៦.៤៦៣.៤០៦ 

ម្រើផសងៗ ៨០៦.៣៧៥ ៣.២៦១.៧៨៧      ៣១៦.៩៦៦    ១.២៩១.៦៣៧ 

៣.៤៦៨.៥២៤ ១៤.០៣០.១៨០   ២.៩៦៤.៦០៩  ១២.០៨០.៧៨២ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី ៨០១.៩៥៥ ៣.២៤៣.៩០៨ ២.៥០៣.៨៣៩ ១០.២០៣.១៤៤

រយៈម្រើពីលដែវង ២.៦៦៦.៥៦៩ ១០.៧៨៦.២៧២ ៤៦០.៧៧០ ១.៨៧៧.៦៣៨

៣.៤៦៨.៥២៤ ១៤.០៣០.១៨០ ២.៩៦៤.៦០៩ ១២.០៨០.៧៨២

 បំណ៍ុលពនធពន�យារ៖

១៦.ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មទៅផ�ស៊ីង្គៗ

១៥.ពនធពន�យារត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម (ត៌)



១១៦របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

១៧.ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើរបស័់អ្នត៌ិថិិជន

១៨.ត្រូបាក្ខុ់ក្ខុម្ព័ច�

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

គុណនីច្ចរនិ ១១៥.៥៤៤.៥៦៥ ៤៦៧.៣៧៧.៧៦៦ ១៤.៥០៤.៨៦៣ ៥៩.១០៧.៣១៧

គុណនីសនស ំ ១៨.១៧១.០៥២ ៧៣.៥០១.៩០៥ ៧.៥៣៦.៤២០ ៣០.៧១០.៩១២

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុ់ ៦៥.១៧២.១១៩ ២៦៣.៦២១.២២១ ១៩.៤៤៨.៣១១ ៧៩.២៥១.៨៦៦

១៩៨.៨៨៧.៧៣៦ ៨០៤.៥០០.៨៩២ ៤១.៤៨៩.៥៩៤ ១៦៩.០៧០.០៩៥

ប័ងគរក្លារ�បាក�់ត្ថុូវប័ង់ ១.២៨៥.៨៦៦ ៥.២០១.៣២៨ ១៤៥.២៤៧ ៥៩១.៨៨២

២០០.១៧៣.៦០២           ៨០៩.៧០២.២២០          ៤១.៦៣៤.៨៤១ ១៦៩.៦៦១.៩៧៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលដែវង៖

     ម្រើលាក Chen Zhi ៦០.៧៦៩.៨០៥ ២៤៥.៨១៣.៨៦២ ៥៨.៤៣២.៥០៤ ២៣៨.១១២.៤៥៤

     OCEANIC OPPORTUNITY FUND ៥០.០០០.០០០ ២០២.២៥០.០០០ ៣៥.០០០.០០០ ១៤២.៦២៥.០០០ 

     SME Bank ១.០៧៦.៥១៦ ៤.៣៥៤.៥០៧ - -

១១១.៨៤៦.៣២១ ៤៥២.៤១៨.៣៦៩ ៩៣.៤៣២.៥០៤ ៣៨០.៧៣៧.៤៥៤

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី ១៩៥.៧៦៦.៤៦៦ ៧៩១.៨៧៥.៣៥៤ ៤១.៥៧៦.៥៥៧ ១៦៩.៤២៤.៤៧០

រយៈម្រើពីលដែវង ៤.៤០៧.១៣៦ ១៧.៨២៦.៨៦៦ ៥៨.២៨៤ ២៣៧.៥០៧

២០០.១៧៣.៦០២ ៨០៩.៧០២.២២០ ៤១.៦៣៤.៨៤១ ១៦៩.៦៦១.៩៧៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

គុណនីច្ចរនិ គាម ន គាម ន

គុណនីសនស ំ ១% - ១.២៥% ១% - ១.២៥%

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុ់ ២.៧៥% - ៨% ២.៧៥% - ៧%

អ�តាក្លារ�បាក�់ប័ចាំឆំំ្នាំសំ��ប័�់បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន �ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖



១១៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ច្ចំនួន�បាកម់្រើ�ើ� ១១១.៨៤៦.៣២១ ៤៥២.៤១៨.៣៦៩ ៩៣.៤៣២.៥០៤ ៣៨០.៧៣៧.៤៥៤

ក្លារ�បាក�់ត្ថុូវប័ង់ ១៩៧.៣៣៤ ៧៩៨.២១៥ ៨៦.៩៤៣ ៣៥៤.២៩៣

១១២.០៤៣.៦៥៥ ៤៥៣.២១៦.៥៨៤ ៩៣.៥១៩.៤៤៧ ៣៨១.០៩១.៧៤៧

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ច្ចំនួន�បាកម់្រើ�ើ�

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៩៣.៥១៩.៤៤៧ ៣៨១.០៩១.៧៤៧ ៦៦.០០០.០០០ ២៦៥.១៨៨.០០០

ប័ដែនា� ១៥.៧៩២.២៤០ ៦៣.៨៧៩.៦១១ ១៨៩.០០០.០០០ ៧៦៥.៨២៨.០០០

ក្លារម្រើផេរម្រើ�ម្រើ�ើ�ទី�ន - - (១៥០.០០០.០០០) (៦០៧.៨០០.០០០)

ក្លារ�កម់្រើ�ើ�ទី�ន (*) - - (១២.៦៦៩.៧៨៣) (៥១.៣៣៧.៩៦១)

ប័នេ�កហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ២.៥៣៤.៦៣៤ ១០.២៥២.៥៩៥ ១.១៨៩.២៣០ ៤.៨១៨.៧៦០

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (២.៨០៥.៥៨៤) - ៤.៣៩៤.៩៤៨

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ១១១.៨៤៦.៣២១ ៤៥២.៤១៨.៣៦៩ ៩៣.៥១៩.៤៤៧ ៣៨១.០៩១.៧៤៧

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១៤ ដែខកកក� ឆំ្នាំ២ំ០១៦ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទានជា�យួម្រើលាក Chen Zhi ដែ�លជា ភាគុទី�និករប័ស់ធនាគារ កំ�ងទឹីក
�បាកស់�រប័ច្ចំនួន ៦លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ។ កំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ២ំ០១៨ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច �ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទាន�យួម្រើទីៀត្ថុជា�យួម្រើលាក Chen Zhi ដែ�ល
�នទីឹក�បាកប់័ដែនា�ស�រប័ច្ចំនួន ៥៥លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ។

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០៥ ដែខ�ថិិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០១៥ និងម្លៃថិៃទីី១៧ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៥ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទាន ជា�យួម្រើលាក Guy Chhay ដែ�លជា
ភាគុទី�និក�យួរបូ័ម្រើទីៀត្ថុរប័ស់ធនាគារ ហាើ ស�ីលីធីម្រើន��នទឹីក�បាកច់្ចំនួន ២លាន ��លាា រអាម្រើ�រកិ និង ៣លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ។ ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០៨ ដែខក��ភៈ 
ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ម្រើលាក Guy Chhay បានច្ច�� កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងទូីទាត្ថុជ់ា�យួម្រើលាក Chen Zhi ម្រើ�ើ�ីមី្រើផេរហាើ ស�ីលីធីទាងំម្រើន�ឱ្យយម្រើលាក Chen Zhi វញិ។ 
�ូច្ចម្រើន� �បាកក់�ចដីែ�លម្រើ��និទានទូ់ីទាត្ថុជ់ា�យួម្រើលាក Chen Zhi �នទីឹក�បាកច់្ចំនួន ៦៦លាន��លាា រអា�រកិ ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៨។ 
ឥណទានម្រើន��និ�នក្លារធានាម្រើទី និង�នអ�តាក្លារ�បាក ់៤% កំ�ង�យួឆំ្នាំ។ំ 

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១២ ដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទានជា�យួម្រើលាក Chen Zhi ដែ�លជា ភាគុទី�និករប័ស់ធនាគារ កំ�ងទឹីក�បាក់
ស�រប័ច្ចំនួន ៧៨លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ ដែ�ល�នអ�តាក្លារ�បាក ់៤% កំ�ង�យួឆំ្នាំ។ំ ធនាគារបាន�ក�បាកស់�រប័ច្ចំនួន ៧៨លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ។

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១៤ ដែខ�ថិិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទានជា�យួម្រើលាក Chen Zhi ដែ�លជា ភាគុទី�និករប័ស់ធនាគារ កំ�ងទឹីក
�បាកស់�រប័ច្ចំនួន ១២៨លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ ដែ�ល�នអ�តាក្លារ�បាកសូ់នយភាគុរយ។ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបាន�ក�បាកច់្ចំនួន 
៧៦លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ។ ធនាគារត្ថុ��ូវឱ្យយសង�បាក ់កំ�ងរយៈម្រើពីល៥ឆំ្នាំ ំពីីម្លៃថិៃដែ�លបានទីទីួល�បាកក់�ចនីី�យួៗ។

�បាកក់�ចចី្ចំនួន ១៥០លាន��លាា រអាម្រើ�រកិពីីហាើ ស�ីលីធីទាងំបី័ខាងម្រើលើដែ�លបានខចីពីីម្រើលាក Chen Zhi �ត្ថុូវបាន ប័ងើិលម្រើ�ជាម្រើ�ើ�ទី�នកំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ ំ
(សំគាល់ ២២)។ 

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី២៩ ដែខត្ថុ�លា ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទានជា�យួ Oceanic Opportunity Fund Pcc ស��ប័ហ់ាើ ស�ីលីធី
ដែ�ល�នទីឹក�បាកស់�រប័ច្ចំនួន ៥០លាន��លាា រអាម្រើ�រកិ រហូិត្ថុ�ល់ដែខ�ករា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ដែ�ល�ត្ថុូវបានធានាម្រើ�យម្រើលាក Chen Zhi ដែ�លជាភាគុទី�
និករប័ស់ធនាគារ។ ឥណទានម្រើន��នអ�តាក្លារ�បាក ់៣% កំ�ង�យួឆំ្នាំ។ំ 

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបានច្ច��កិច្ចច�ពី�ម្រើ�ពីៀងឥណទានជា�យួ SME Bank of Cambodia (SME) ម្រើ�ើ�ីទីីទីួលបាន�ូលនិធិ
កំ�ងក្លារផីល់ជូនឥណទានម្រើ�ឱ្យយអតិ្ថុថិិជន SME ។ ឥណទានម្រើន��នអ�តាក្លារ�បាក២់% កំ�ង�យួឆំ្នាំ។ំ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារ
បានផីល់ឥណទានច្ចំនួន ៩៣៧.៩៦១��លាា អាម្រើ�រកិ និង ៧៣០.០០០.០០០ម្រើរៀល។ 

ប័ដែ��ប័��ួលប័ំណ� លដែ�លម្រើកើត្ថុ�កពីីសក�មភាពីហិិរញ្ញញ ប័ីទាន – �បាកក់�ចី



១១៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(*) ក្លារ�កម់្រើ�ើ�ទី�នម្រើន�ប័ងាា ញពីីត្ថុម្លៃ�ាប័ច្ចច�ប័ីនំម្លៃនក្លារទូីទាត្ថុស់្ថាច្ច�់បាកន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុ ច្ចំម្រើពា��បាកក់�ចដីែ�លធនាគារ ទីទីួលបានពីីភាគុទី�និក
រប័ស់ខាួន ដែ�ល�និ�នក្លារ�បាកម់្រើហិើយ�ត្ថុូវបានម្រើធើើអប័ីហារម្រើ�តា�អ�តាទីីផារម្លៃន�បាកក់�ចដីែ�ល �នលកុណៈ�ប័ហាក�់ប័ដែហិលគំា។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ក្លារ�បាក�់ត្ថុូវប័ង់

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៨៦.៩៤៣ ៣៥៤.២៩៣ - -

កត្ថុ�់តាជាប័នេ�កកំ�ងឆំ្នាំ ំ(សំគាល់២៣) ៣.៨៣២.៤២៨ ១៥.៦២៦.៤៧៣ ២.៨៣៨.៤៥២ ១១.៥០១.៤០៨

ប័នេ�កហិិរញ្ញញ វត្ថុា� (២.៣៣៧.៣០០) (៩.៥៣០.១៨៧) (១.១០២.២៨៧) (៤.៤៦៦.៤៦៧)

ក្លារ�បាក�់ត្ថុូវប័ង់ (១.៣៨៤.៧៣៧) (៥.៦៤៦.១៧៤) (១.៦៤៩.២២២) (៦.៦៨២.៦៤៨)

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៦.១៩០) - ២.០០០ 

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ១៩៧.៣៣៤ ៧៩៨.២១៥ ៨៦.៩៤៣ ៣៥៤.២៩៣

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១ ដែខ�ករា - - ១២.៧០០ ៥១.០២៩

ប័ដែនា� ១.១១៦.៦២៧ ៤.៥៥២.៩៧៣ ២៧៩.៩៦៨ ១.១៣៤.៤៣០

ទូីទាត្ថុ់ (៣៥២.៩៦៦) (១.៤២៧.៧៤៥) (២៩២.៦៦៨) (១.១៨៥.៨៩១)

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៣៦.២១៩) - ៤៣២

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៧៦៣.៦៦១ ៣.០៨៩.០០៩ - -

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១ ដែខ�ករា ៧៨.៥៣៤ ៣២០.០២៦ ២៨៥.១២៨ ១.១៤៥.៦៤៤

ប័ដែនា� ៥៥៨.២៣៥ ២.២៥៨.០៦១ - -

ទូីទាត្ថុ់ (៥៥៨.២៣៥) (២.២៥៨.០៦១) (១៦៦.៨៦០) (៦៧៦.១១៧)

និយត័្ថុក�ម (១៣.៥៨៤) (៥៤.៩៤៧) (៣៩.៧៣៤) (១៦១.០០២)

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (២.៣៥៦) - ១១.៥០១

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៦៤.៩៥០ ២៦២.៧២៣ ៧៨.៥៣៤ ៣២០.០២៦

១៩.បំណ៍ុលពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូលបចច�ប�បីនន

២០.អ្នត៌ុត្រូបទៅយ៉ាជន៍បុគគលិក្ខុ



១១៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ទីឹក�បាកជ់ំពាកភ់ាគុីពាកព់ីន័ធ (សំគាល់ ៣៤.ច្ច) ៧.៥២៦.០៧៨ ៣០.៤៤២.៩៨៦ ១៣.៣៧១.៨០៦ ៥៤.៤៩០.១០៨

ប័ងគរ�បាករ់ងាើ ន/់�បាកម់្រើលើកទឹីកចិ្ចត្ថុិ�ត្ថុូវប័ង់ ១.០៣៩.០៨៥ ៤.២០៣.០៩៩ ១.០១៦.០៩៨ ៤.១៤០.៦០០

ពីនធ�ត្ថុូវប័ង់ ១៤៤.៧៦១ ៥៨៥.៥៥៨ ១៩០.៦០៥ ៧៧៦.៧១៦

ខាត្ថុប័ណិ្តាល�កពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាស��ប័ ់ECL ម្រើលើកិច្ចចសនាផិល់

     ឥណទាន និងកិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� (សំគាល់ ៣៥.១(ច្ច) (ii))

៤៣.៨៣៥ ១៧៧.៣១៣ ៥០.៧៦៦ ២០៦.៨៧១

ម្រើផសងៗ ៣៩០.៩៩៩ ១.៥៨១.៥៩១ ៣៤៦.៨៥២ ១.៤១៣.៤២២

៩.១៤៤.៧៥៨ ៣៦.៩៩០.៥៤៧ ១៤.៩៧៦.១២៧ ៦១.០២៧.៧១៨

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រយៈម្រើពីលខាី ៩.១៤៤.៧៥៨ ៣៦.៩៩០.៥៤៧ ១៤.៩៧៦.១២៧ ៦១.០២៧.៧១៨

រយៈម្រើពីលដែវង - - - -

៩.១៤៤.៧៥៨ ៣៦.៩៩០.៥៤៧ ១៤.៩៧៦.១២៧ ៦១.០២៧.៧១៨

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ២៥០.០០០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០ ១០០.០០០.០០០ ៤០១.៨០០.០០០

ប័ដែនា� - - ១៥០.០០០.០០០ ៦០៧.៨០០.០០០

លម្រើ�អៀងពីីក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ - (៧.៥០០.០០០) - ៩.១៥០.០០០

ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១១.២៥០.០០០ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០

២១.បំណ៍ុលទៅផ�ស៊ីង្គៗ

២២.ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន

គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ម្រើ�ើ�ទី�នច្ច��ប័ញ្ញជ ីសរ�ប័រប័ស់ធនាគារ�នច្ចំនួន ២៥០.០០០.០០០ភាគុហុិ�ន (២០១៩ ៖ ២៥០.០០០.០០០ 
ភាគុហុិ�ន) ដែ�ល�នត្ថុម្លៃ�ាចាំរកិ១��លាា រអាម្រើ�រកិកំ�ង�យួភាគុហុិ�ន (២០១៩ ៖១��លាា រ អាម្រើ�រកិកំ�ង�យួភាគុហុិ�ន)។ រាល់ភាគុហុិ�នដែ�លបានអន��ត័្ថុ
ទាងំអស់ �ត្ថុូវបានម្រើច្ចញផាយ និងបានប័ងរ់ចួ្ចរាល់ទាងំ�សុង។



១២០របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

២២.ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន (ត៌)

២៣.ចំណ៍ូលការត្រូបាក្ខុ់ស័ុទិធ

ភាគទិុនិក្ខុ ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ចំនួនភាគហិ៊ុន % ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ចំនួនភាគហិ៊ុន % ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ម្រើលាក Guy Chhay      ១.១០០ ០.៤៤%      ១.១០០.០០០      ១.១០០ ០.៤៤%      ១.១០០.០០០ 

ម្រើលាក Chen Zhi  ២៤៨.៩០០ ៩៩.៥៦%  ២៤៨.៩០០.០០០  ២៤៨.៩០០ ៩៩.៥៦%  ២៤៨.៩០០.០០០ 

 ២៥០.០០០ ១០០%  ២៥០.០០០.០០០  ២៥០.០០០ ១០០% ២៥០.០០០.០០០ 

គុិត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១.០១១.២៥០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ច្ចណូំលក្លារ�បាកព់ី�ីទីពីយសក�មហិរិញ្ញញ វត្ថុា�វាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ�
     �ករលំស់៖

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ៣៥.២៣៩.១៧៣ ១៤៣.៦៨៥.៤១៣ ២៥.២៣៨.១១៧ ១០២.២៦៤.៨៥០

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ១.៣០៩.៧៣៨ ៥.៣៤០.៣៧១ ១០៣.៤៣២ ៤១៩.១០៦

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល
៨០.៥៤៧ ៣២៨.៤២៥ ១០៦.៣២៣ ៤៣០.៨២១

កម្លៃ��ម្រើសវាផិល់ឥណទាន ១.១៨៨.៤១៨ ៤.៨៤៥.៦៩៦ ៧៥៧.៩៨៩ ៣.០៧១.៣៧២

៣៧.៨១៧.៨៧៦ ១៥៤.១៩៩.៩០៥ ២៦.២០៥.៨៦១ ១០៦.១៨៦.១៤៩

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាកម់្រើលើប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា� វាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ�
     �ករលំស់៖

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ៣.០៥១.៤៣៥ ១២.៤៤២.០២៦ ២២៧.៤៤៨ ៩២១.៦១៩

�បាកក់�ច ី(សំគាល់ ១៨) ៣.៨៣២.៤២៨ ១៥.៦២៦.៤៧៣ ២.៨៣៨.៤៥២ ១១.៥០១.៤០៨

ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា (សំគាល់ ១៣ (ii)) ៩៤២.១២២ ៣.៨៤១.៤៤១ ៨៣៤.០៩៩ ៣.៣៧៩.៧៦៩

�បាកត់្ថុ�កល់ធានាភិតិ្ថុសនា ២១.២៣៥ ៨៦.៥៨៤ - -

៧.៨៤៧.២២០ ៣១.៩៩៦.៥២៤ ៣.៨៩៩.៩៩៩ ១៥.៨០២.៧៩៦

ច្ចំណូលក្លារ�បាកស់�ទីធ ២៩.៩៧០.៦៥៦ ១២២.២០៣.៣៨១ ២២.៣០៥.៨៦២ ៩០.៣៨៣.៣៥៣



១២១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ច្ចំណូលកម្លៃ��ម្រើជើងស្ថា៖

     កម្លៃ��ច្ចំម្រើពា�ក្លារប័ងយ់ឺត្ថុយាា វ ១.០១៥.៦១៧ ៤.១៤១.១១២ ៣៧៤.៣២៧ ១.៥១៦.៧៧៣

     ម្រើសវាឥណទានម្រើផសងៗ ២.០១៧ ៨.២២៤ ៧៨៩ ៣.១៩៧

     កម្លៃ��ម្រើផសងៗ ១៣៩.៤៤២ ៥៦៨.៥៦៥ ១៥.៧០២ ៦៣.៦២៥

១.១៥៧.០៧៦ ៤.៧១៧.៩០១ ៣៩០.៨១៨ ១.៥៨៣.៥៩៥

ច្ចំណ្តាយកម្លៃ��ម្រើជើងស្ថា៖ (៧៦.៦៧៤) (៣១២.៦៣៣) (៩៣.៩៨៦) (៣៨០.៨៣១)

ច្ចំណូលកម្លៃ��ម្រើជើងស្ថាស�ទីធ ១.០៨០.៤០២ ៤.៤០៥.២៦៨ ២៩៦.៨៣២ ១.២០២.៧៦៤

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ខាត្ថុឥណទានរពឹំីងទី�ក (ECL)៖

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ៧៤០.១៣៣ ៣.០១៧.៨៤៤ ១.៧៥៥.៧៧៩ ៧.១១៤.៤១៧

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន និងក្លារធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៣០.៧៧១ ១២៥.៤៦៧ ៣៧.៧០២ ១៥២.៧៦៩

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ២៤.៤៨១ ៩៩.៨២០ ២៥.០៥៩ ១០១.៥៣៨

វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ ៦.៩៧៩ ២៨.៤៥៦ - -

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ១៨.៤០៤ ៧៥.០៤១ - -

៨២០.៧៦៨ ៣.៣៤៦.៦២៨ ១.៨១៨.៥៤០ ៧.៣៦៨.៧២៤

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ខាត្ថុម្រើលើក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ ៣៥២.៧០១ ១.៤៣៨.១១៦ (១៥៥.៤៥៤) (៦២៩.៩០០)

កត្ថុ�់តាប័ស្រ្តញ្ហាច ស់សំវធិានធនតារាងត្ថុ�លយក្លារ ៣៧.៧០២ ១៥៣.៧២៧ - -

ច្ចំម្រើណញ/(ខាត្ថុ)ពីីក្លារលក�់ទីពីយសក�ម (៤.០៧១) (១៦.៥៩៩) (៤៩១.៥៨០) (១.៩៩១.៨៨២)

៣៨៦.៣៣២ ១.៥៧៥.២៤៤ (៦៤៧.០៣៤) (២.៦២១.៧៨២)

២៤.ចំណ៍ូលក្ខុម្លៃត្រូម្ព័ទៅជើង្គស្គារស័ុទិធ

២៥.(ខាត៌)/ចំទៅណ៍ញទៅផ�ស៊ីង្គៗ - ស័ុទិធ

២៦.ខាត៌ប�ា�លម្ព័ក្ខុព�ការថិយចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន



១២២របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

២៧.ចំ�យបុគគលិក្ខុ

២៨ .  រំលស័់ត្រូទិព�យស័ម្ព័�បីត៌ិិ និង្គបរិកាា�រ និង្គរំលស័់ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មអ្នរូប�

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�បាកម់្រើប័ៀវត្ថុសរ ៍និង�បាកម់្រើ�ា ង ៩.៣៥៥.៥៦៩ ៣៨.១៤៦.៧១៨ ៧.៦៩៤.៧៣៩ ៣១.១៧៩.០៨២

�បាករ់ងាើ ន ់និងច្ចំណ្តាយ�បាកម់្រើលើកទឹីកចិ្ចត្ថុិ ២.០៧៦.៥៧១ ៨.៤៦៧.០៨២ ១.៦៨២.៩៩៦ ៦.៨១៩.៥០០

ក្លារទូីទាត្ថុ�់បាកប់័ំណ្តាច្ចអ់តី្ថុត្ថុភាពីក្លារងារ ៥៤៥.៦០០ ២.២២៤.៦៤៨ ៣៧៧.៤១៤ ១.៥២៩.២៨២

ច្ចំណ្តាយប័ណិ� �ប័ណិ្តាលប័�គុគលិក ៨៩.១៤១ ៣៦៣.៤៦៧ ៨៤.៣៦០ ៣៤១.៨២៧

ច្ចំណ្តាយ�ូលនិធិម្រើស្ថាធននិវត្ថុិន៍ - - - -

អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិកម្រើផសងៗ ៧០២.៩២២ ២.៨៦៦.១១៧ ៣៤៦.៧៧៣ ១.៤០៥.១២៤

១២.៧៦៩.៨០៣ ៥២.០៦៨.០៣២ ១០.១៨៦.២៨២ ៤១.២៧៤.៨១៥

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

រលំស់�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ (សំគាល់ ១២)
១.៧៨៥.៦៦១ ៧.២៨០.៩១៥ ១.៣២១.៣៤៧ ៥.៣៥៤.០៩៨

រលំស់�ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ (សំគាល់ ១៣) ១.៧២៦.៨៩៤ ៧.០៤១.២៩៧ ១.៤១៨.៦២១ ៥.៧៤៨.២៥២

រលំស់�ទីពីយសក�មអរបូ័ី (សំគាល់ ១៤) ២៨៩.៤១០ ១.១៨០.០៥១ ១៤៥.៧៧៥ ៥៩០.៦៨០

៣.៨០១.៩៦៥ ១៥.៥០២.២៦៣ ២.៨៨៥.៧៤៣ ១១.៦៩៣.០៣០



១២៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ច្ចំណ្តាយទីីផារ និងផាយពាណិជជក�ម ២.៧៤៩.៩០១ ១១.២១២.៥៤១      ៤.៥០២.៤១៨  ១៨.២៤៣.៧៩៨ 

កម្លៃ��ម្រើសវាវជិាជ ជីវៈ ៩៨០.៧៥១ ៣.៩៩៨.៩៤៨         ៦៨៦.៩២១     ២.៧៨៣.៤០៤ 

កម្លៃ��អាជាា ប័ណ័ណ  និងបាា ត្ថុង ់ ៤៣០.១៦១ ១.៧៥៣.៩៥៣ ៤១៨.២៣៩     ១.៦៩៤.៧០៤ 

ទីឹកម្រើភិាើង ៣៩០.០២០ ១.៥៩០.២៨១       ៣២៦.៣៣៣    ១.៣២២.៣០១ 

ច្ចំណ្តាយទីំនាកទ់ីំនង ៣៧៥.៤០៦ ១.៥៣០.៦៩៣         ១៤៤.៨១៩        ៥៨៦.៨០៧ 

ច្ចំណ្តាយក្លាត្ថុ ៣៧១.៦០១ ១.៥១៥.១៧៩ - -

កម្លៃ��រប័ស់អភិបិាល ៣១៤.៩៧៨ ១.២៨៤.៣០២         ២៨៨.០០០     ១.១៦៦.៩៧៦ 

ច្ចំណ្តាយជួសជ�ល និងដែថិទាំ ២១៦.១៧៣ ៨៨១.៤៣១         ១៥៥.៤៤៤        ៦២៩.៨៥៩ 

ច្ចំណ្តាយសនិិស�ខ ១៩៨.៨២២ ៨១០.៦៨៤           ៩១.៨២២       ៣៧២.០៦៣ 

យានយនិ និងច្ចំណ្តាយ�ំម្រើណើ រក្លារ ១៨១.៦៥៦ ៧៤០.៦៩០ ២០៧.៣៥៩        ៨៤០.២១៩ 

ច្ចំណ្តាយស�ភ រផគត្ថុផ់គងក់្លារយិាល័យ ២៣១.១៤៤ ៩៤២.៤៧៤        ២៨៣.៧២៨     ១.១៤៩.៦៦៦ 

ច្ចំណ្តាយម្រើធើើ�ំម្រើណើ រ ១២៤.០៥៤ ៥០៥.៨២២         ៣៥៦.៨៧១     ១.៤៤៦.០៤១ 

ច្ចំណ្តាយក្លារជួល ៩៦.៧៥២ ៣៩៤.៥០០ ១២៤.២៤៣ ៥០៣.៤៣៣ 

ច្ចំណ្តាយអាជីវក�ម និងទីំនាកទ់ីំនងស្ថាធារណៈ ៥៩.៩៦០ ២៤៤.៤៨៣         ១៧៦.៥១៨        ៧១៥.២៥១ 

ច្ចំណ្តាយម្រើបា�ពី��័ ៥៦.២៣២ ២២៩.២៨២           ៧៧.៨៨១        ៣១៥.៥៧៤ 

ច្ចំណ្តាយធានារាាប័រ់ង ៧១.០២៤ ២៨៩.៥៩៦         ១៩៨.៦៨៤        ៨០៥.០៦៨ 

ក្លារម្រើបា��តា និងច្ចំណ្តាយច្ច��ប័ញ្ញជ ី ៤១.០៥៨ ១៦៧.៤១១           ៣៦.៩០១        ១៤៩.៥២៣ 

ក្លារប័រចិាំច គុសប័ី�រសធ�៌ ២៨.៨៨៧ ១១៧.៧៨៥            ២០.៦១៦          ៨៣.៥៣៦ 

ច្ចំណ្តាយពីនធអប័ីប័រ� - -         ២៧៩.៩៦៨     ១.១៣៤.៤៣០ 

ម្រើផសងៗ ៦៦៧.៥១៩ ២.៧២១.៧៦៥ ៦១៩.៩៥១ ២.៥១២.០៤១ 

៧.៥៨៦.០៩៩ ៣០.៩៣១.៨២០ ៨.៩៩៦.៧១៦ ៣៦.៤៥៤.៦៩៤ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលកំ�ង�គា ១.១១៦.៦២៧ ៤.៥៥២.៩៧៣ - -

ពីនធពីនារម្រើលើ�បាកច់្ចំណូល ៣៥០.១៤០ ១.៤២៧.៦៧៣ (៣៤២.៤៦៤) (១.៣៨៧.៦៦៤)

១.៤៦៦.៧៦៧ ៥.៩៨០.៦៤៦ (៣៤២.៤៦៤) (១.៣៨៧.៦៦៤)

២៩.ចំ�យត្រូបត៌ិបត៌ិិការទៅផ�ស៊ីង្គៗ

៣០.ចំ�យពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល

(ក្ខុ) ចំ�យពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល



១២៤របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

៣០.ចំ�យពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល (ត៌)

(គ) បញ្ញាា�ទៅផ�ស៊ីង្គៗ

(ខុ) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់រវាង្គចំណ៍យពនធទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំណ៍ូល និង្គចំទៅណ៍ញតាម្ព័គណ៍ទៅនយ�យ

ពីនធអប័ីប័រ�

ម្រើយាងតា�ច្ចាប័ស់ិីពីីស្ថារម្រើពីើពីនធម្លៃនក�័�ជា ធនាគារ�នក្លាត្ថុពីើកិច្ចច�ត្ថុូវប័ងព់ីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូលតា�ច្ចំនួនណ្តា �យួដែ�លខ័ស់ជាងរវាង 
២០% ម្លៃន�បាកច់្ចំម្រើណញជាប័ព់ីនធ ឬ ពីនធអប័ីប័រ� ១% ម្លៃន�បាកច់្ចំណូលសរ�ប័ ម្រើ�យ�និរាប័ ់ប័ញ្ញចូ ល អាករម្រើលើត្ថុម្លៃ�ាប័ដែនា�។

ចាំប័អ់ន�វត្ថុិពីីឆំ្នាំ២ំ០១៧ ធនាគារអាច្ចទីទីួលបានក្លារម្រើលើកដែលងពីនធអប័ីប័រ� ម្រើ�យស្ថារធនាគារម្រើគារពីតា� លកុខណឌ �គុប័�់គុង និង
ដែថិរកាកំណត្ថុ�់តាគុណម្រើនយយរប័ស់ខាួនបាន�តឹ្ថុ��ត្ថុូវ។ ប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិពីនធកប៏ានកំណត្ថុល់កុណៈវនិិច្ចេយ័ ម្លៃនកំណត្ថុ�់តាគុណម្រើនយយ�និ
�ត្ថុឹ��តូ្ថុវច្ចំនួន�បាយំាា ងផងដែ�រ។ ម្រើ�ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនរបាយក្លារណ៍ ធនាគារ�និទានម់្រើធើើក្លារ ទា�ទារក្លារម្រើលើកដែលងពីនធអប័ីរ�ម្រើនា�ម្រើទី។

ពីនធ�តូ្ថុវបានគុណនាតា��ូល�ា នប័ំណក�ស្ថាយប័ច្ចច�ប័ីនំម្រើលើប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិពីនធ�រ ដែ�លបានចូ្ចលជាធរ�ននា ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ 
គុណៈ�គុប័�់គុងវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�តា�ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី អំពីីស្ថាា នភាពីដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងកំ�ងលិខិត្ថុ�ប័ ក្លាសពីនធ ដែ�លទាកទ់ីិនម្រើ�នឹងប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិ
ពីនធ និងប័ំណក�ស្ថាយរប័ស់វាដែ�លម្រើ�ជាធរ�ន។ ធនាគារកត្ថុ�់តាសំវធិានធន តា�ក្លារស��សប័ ម្រើ�តា��ូល�ា នម្លៃនច្ចំនួនទឹីក�បាក់
ដែ�លរពំីឹងថា�ត្ថុូវប័ងជូ់នអាជាា ធរពីនធ�រ។

ម្រើទា�ជាយាា ងណ្តាកម៏្រើ�យ ប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិទាងំអស់ម្រើន��នក្លារ�ា ស់ប័ិូរពីី�យួ�គាម្រើ��យួ�គា ម្រើហិើយក្លារកំណត្ថុ ់ ច្ច�ងម្រើ�ក្លាយប័ំផ�ត្ថុម្រើលើច្ចំនួន
ប័ំណ� លពីនធនឹងម្រើធើើម្រើ�ើង ប័នាេ ប័ពី់ី�នក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើ�យអាជាា ធរពីនធ�រ។ ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លលទីធ ផលពីនធច្ច�ងម្រើ�ក្លាយខ�សគំាពីីច្ចំនួនដែ�ល
បានកត្ថុ�់តាពីី�ំប័ូង ម្រើនា�ភាពីលម្រើ�អៀងម្រើន�នឹងម្រើធើើឱ្យយប័ា�ពាល់�ល់ស�ត្ថុ�លយប័ំណ� ល ពីនធកំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីដែ�លក្លារកំណត្ថុព់ីនធ�ត្ថុូវបាន
ម្រើធើើម្រើ�ើង។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ខាត្ថុ��នពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូល ៦.៧២៨.៩១៥ ២៧.៤៣៦.៧០៩ (១.៩២៨.២៣៥) (៧.៨១៣.២០៨)

ផលប័ា�ពាល់ពីនធម្លៃនខេងដ់ែ�លបានម្រើផេៀង�េ ត្ថុ៖់

ច្ចំណ្តាយ�និ�ត្ថុូវក្លាត្ថុក់ងពីនធ ១.០០៧.៦៤៩ ៤.១០៨.៦២៣ ៦១៥.២៧០ ២.៤៩៣.០៧៤ 

(ខាត្ថុ)/�បាកច់្ចំម្រើនញជាប័ព់ីនធ ៧.៧៣៦.៥៦៤ ៣១.៥៤៥.៣៣២ (១.៣១២.៩៦៥) (៥.៣២០.១៣៤)

ច្ចំណ្តាយពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូល ១.៤៦៦.៧៦៧ ៥.៩៨០.៦៤៦ - -



១២៥ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� (សំគាល់ ៦) ១៩.៦៩៦.២៤៦ ៧៩.៦៧១.៣១៥ ៨.៣១១.៩៩៣ ៣៣.៨៧១.៣៧១

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល៖

     គុណនីច្ចរនិ (សំគាល់ ៧) ៤៥.៣៥០.៩២៤ ១៨៣.៤៤៤.៤៨៨ ៣៤១.៣០០ ១.៣៩០.៧៩៨

     គុណនីទូីទាត្ថុ ់(សំគាល់ ៧) ៣៥.៨៩៩.៧២៤ ១៤៥.២១៤.៣៨៤ ៣២៣.០១១ ១.៣១៦.២៧០

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ៖

     គុណនីច្ចរនិ (សំគាល់ ៨) ១៤.០១៥.៧២៤ ៥៦.៦៩៣.៦០៤ ៩.៤៩០.៤១៩ ៣៨.៦៧៣.៤៥៧

     គុណនីសនស ំ(សំគាល់ ៨) ៣៧៩.៦០៩ ១.៥៣៥.៥១៨ ៧០៨.៤៦៦ ២.៨៨៦.៩៩៩

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុ ់(ផ�ត្ថុកំណត្ថុក់ំ�ងរយៈម្រើពីលបី័ដែខ ឬ 
     តិ្ថុច្ចជាង) (សំគាល់ ៨) ៥៣.៨៣៤.១១៦ ២១៧.៧៥៨.៩៩៩ ៣៧.៩៦៨.៩៤២ ១៥៤.៧២៣.៤៣៩

១៦៩.១៧៦.៣៤៣ ៦៨៤.៣១៨.៣០៨ ៥៧.១៤៤.១៣១ ២៣២.៨៦២.៣៣៤

៣១.ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ និង្គស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ស័ម្ព័ម្ព័ូល

៣២.ព័ត៌៌មានលំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ខាត្ថុ��នពីនធម្រើលើ�បាកច់្ចំណូល ៦.៧២៨.៩១៥ ២៧.៤៣៦.៧០៩ (១.៩២៨.២៣៥) (៧.៨១៣.២០៨)

និយត័្ថុក�ម៖

     រលំស់�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ 
           និងរលំស់�ទីពីយសក�មអរបូ័ី (សំគាល់២៨) ៣.៨០១.៩៦៥ ១៥.៥០២.២៦៣ ២.៨៨៥.៧៤៣ ១១.៦៩៣.០៣០

     ខាត្ថុពីីក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន (សំគាល់ ២៦) ៨២០.៧៦៨ ៣.៣៤៦.៦២៨ ១.៨១៨.៥៤០ ៧.៣៦៨.៧២៤

     ល�ប័ម្រើចាំលនូវ�ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ (សំគាល់ ១២) ៤.៩៥៤ ២០.២០០ - -

     និយត័្ថុក�ម�ទីពីយសក�មអរបូ័ី - - ១១.៥៥៤ ៤៦.៨១៧

     ក្លារជ����ទីពីយសក�មអរបូ័ីម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី (សំគាល់ ១៤) - - ៤៩១.៥៨០ ១.៩៩១.៨៨២ 

     សំវធិានធនអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក ៥៥៨.២៣៥ ២.២៧៦.១៦៧ ៣៩.៧៣៤ ១៦១.០០២

     ច្ចំម្រើណញពីីក្លារលក�់ទីពីយស�ីត្ថុិិ និងប័រកុិ្លារ (៨៨៣) (៣.៦០០) ១៤៤ ៥៨៣

     ច្ចំណូលក្លារ�បាកស់�ទីធ (សំគាល់ ២៣) (២៩.៩៧០.៦៥៦) (១២២.២០៣.៣៨១) (២២.៣០៥.៨៦២) (៩០.៣៨៣.៣៥៣)

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�ើ�ទី�នប័ងើិល៖

     ទី�នប័��ុងក្លាត្ថុពីើកិច្ចច (៥.១៧៩.៩០០) (២១.១២០.៧០២) (៩.៨៧៦.៩៥០) (៤០.០២១.៤០១)

     ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន (៤៨.១០០.៣២២) (១៩៦.១២៥.៩០៣) (១៩១.៨៩៦.៦៥៣) (៧៧៧.៥៦៥.២៣៨)

     �ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ ៣៤៤.៦៣១ ១.៤០៥.២០៨ ៣៦១.៤៦០ ១.៤៦៤.៦៣៦

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ១៥៧.៣៩៨.១៤២ ៦៤១.៧៨០.៥៨៤ ៤០.៤៨០.៥១៥ ១៦៤.០២៧.០៤៧

     ប័ំណ� លម្រើផសងៗ (៥.០៦០.៧៧៧) (២០.៦៣៤.៩៨៦) ៨.៨៣៤.០២៧ ៣៥.៧៩៥.៤៧៧

ស្ថាច្ច�់បាកប់ានម្រើ�ប័ើកំ�ង�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ ៨១.៣៤៥.០៧២ ៣៣១.៦៧៩.១៨៧ (១៧១.០៨៤.៤០៣) (៦៩៣.២៣៤.០០២)

(ក្ខុ) ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ទៅត្រូបើក្ខុន�ង្គត្រូបត៌ិបត៌ិិការ



១២៦របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

៣២.ព័ត៌៌មានលំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ (ត៌)

៣៣.បំណ៍ុលយថាទៅហិត៌ុ និង្គក្ខុិចចស័ន�យាទៅផ�ស៊ីង្គៗ

(ខុ) ស័ក្ខុម្ព័មភាពវិិនិទៅយ៉ាគ និង្គស័ក្ខុម្ព័មភាពហិិរញ្ញញប�បីទានម្ព័ិនតែម្ព័នស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់

(ក្ខុ) ក្ខុិចចស័ន�យាផិល់ឥណ៍ទាន លិខុិត៌ធានា និង្គហាំា�ស័ុ�ល�ធ�ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទៅផ�ស៊ីង្គៗ

(ខុ) ក្ខុិចចស័ន�យាពាក្ខុ់ព័នធនឹង្គការទិិញត្រូទិព�យស័ម្ព័�បីត៌ិិ និង្គបរិកាា�រ

សក�មភាពីវនិិម្រើយាគុ និងសក�មភាពីហិិរញ្ញញ ប័ីទាន�និដែ�នស្ថាច្ច�់បាក ់បានប័ងាា ញកំ�ងសំគាល់ម្រើផសង២ �ូច្ចជា៖

• ក្លារទិីញសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់�ទីពីយសក�ម (សំគាល់ ១៣)

• ប័ងើិល�បាកក់�ចពីីីភាគុហុិ�និក ម្រើ�ម្រើ�ើ�ទី�ន (សំគាល់ ១៨)

ធនាគារ�នច្ចំនួនទឹីក�បាកក់ំ�ងកិច្ចចសនាម្លៃនឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ��តារាងត្ថុ�លយក្លាររប័ស់ខាួន ដែ�ល�ត្ថុូវពីនារ ឥណទានជូនអតិ្ថុថិិជន 
ប័ណ័ណ ធានា និងហាើ ស�ីលីធីម្រើផសងៗ �ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ៧.១៧៣.៥៦៣ ២៩.០១៧.០៦២ ១៣.០៤៨.៦៤៥ ៥៣.១៧៣.២២៨

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ២.៦៩២.២៤៥ ១០.៨៩០.១៣១ ៨១១.១៤១ ៣.៣០៥.៤០០

ហានិភិយ័សរ�ប័ ៩.៨៦៥.៨០៨ ៣៩.៩០៧.១៩៣ ១៣.៨៥៩.៧៨៦ ៥៦.៤៧៨.៦២៨

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�ទីពីយសក�មអរបូ័ី ៨៤០.០៦៦ ៣.៣៩៨.០៦៧         ៨៣៥.៧៤០   ៣.៤០៥.៦៣៩ 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន និងកិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៩.៨៦៥.៨០៨ ៣៩.៩០៧.១៩៣ ១៣.៨៥៩.៧៨៦ ៥៦.៤៧៨.៦២៨

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុឥណទាន រពំីឹងទី�ក (៤៣.៨៣៥) (១៧៧.៣១៣) (៥០.៧៦៦) (២០៦.៨៧១)

ហានិភិយ័ស�ទីធ ៩.៨២១.៩៧៣ ៣៩.៧២៩.៨៨០ ១៣.៨០៩.០២០ ៥៦.២៧១.៧៥៧



១២៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(គ) ក្ខុិចចស័ន�យាភីត៌ិស័ន�យាត្រូបត៌ិបតិិ៌

(ក្ខុ) ភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ និង្គទិំនាក្ខុ់ទំិនង្គ

(ខុ) ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទានផិល់ឱ្�យភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ

(គ) ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទានផិល់ឱ្�យបុគគលិក្ខុគណ៍ៈត្រូគប់ត្រូគង្គស័ំខាន់ៗ

ធនាគារបានទីទីួលស្ថាគ ល់ �ទីពីយសក�មដែ�ល�នសិទីធិម្រើ�ប័ើ�បាស់ និងប័ំណ� លភិត្ថុិសនាច្ចំម្រើពា�កិច្ចចសនា ភិតិ្ថុសនាដែ�លធនាគារជាភាគុី
អំកជួល ម្រើលើក ដែលងដែត្ថុភិតិ្ថុសនាទាងំឡាយដែ�ល�នរយៈម្រើពីលខាី សូ�ម្រើ�ើលកំណត្ថុ ់ស�គ ល់ ៤.១ និងសំគាល់ ១៣ ស��ប័ព់ីត័្ថុ ៌�ន
ប័ដែនា�។ កិច្ចចសនាភិតិ្ថុសនាដែ�ល�នរយៈម្រើពីលខាី �និ�នភាពីជាស្ថារវនិម្រើទី។

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានផិល់ឱ្យយ�កុ�ហុិ�នដែ�លសាិត្ថុម្រើ�ម្រើ�ក្លា�ក្លារ�គុប័�់គុងដែត្ថុ�យួ �នក្លារធានា និង�នអ�តា ក្លារ�បាក ់ ១០% កំ�ង
�យួឆំ្នាំ។ំ

ទីំនាកទ់ីំនង និងភាគីុពាកព់ីន័ធរប័ស់ធនាគារ �ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

៣៤.ត្រូបត៌ិបត៌ិិការ និង្គស័ម្ព័ត៌ុល�យភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ

កំ�ង�ំម្រើណើ រក្លារអាជីវក�មធ�មតា ធនាគារ�ន�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ�យួច្ចំនួនជា�យួភាគុីពាកព់ីន័ធ។ ទីំហិំ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារភាគុី ពាកព់ីន័ធ ស�ត្ថុ�លយនា�ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំំ
ដែ�លម្រើ��និទានទូ់ីទាត្ថុ ់និងច្ចំណ្តាយ-ច្ចំណូលពាកព់ីន័ធកំ�ងឆំ្នាំ�ំន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ទិំនាក្ខុ់ទិំនង្គ ភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ

ម្រើលាក ម្រើច្ចន ហិស� ី ភាគុទី�និក

ម្រើលាក ហិគ�យ ឆ្នាំយ ភាគុទី�និក

�កុ�ហុិ�នពាកព់ីន័ធ �កុ�ហុិ�នដែ�លសាិត្ថុម្រើ�ម្រើ�ក្លា�ភាគុទី�និកដែត្ថុ�យួ

ប័�គុគលិកគុណៈ�គុប័�់គុងសំខាន់ៗ ស�ជិក�កុ��បឹ័កាភិបិាលទាងំអស់រប័ស់ធនាគារ ដែ�ល�នសិទីធិម្រើធើើក្លារសម្រើ��ច្ចចិ្ចត្ថុិ
សំខាន់ៗ  ពាកព់ីន័ធម្រើ�នឹងម្រើគាលម្រើ�យ�ទីធស្ថាស្រ្តសិរប័ស់ធនាគារ និងប័�គុគលិក គុណៈ
�គុប័�់គុងជានខ់័ស់ (រ�ួទាងំស�ជិក�គុួស្ថារជិត្ថុសំិទីធរប័ស់ពីួកម្រើគុផងដែ�រ)។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�កុ�ហុិ�នពាកព់ីន័ធ ៩៧១.៤៣៣ ៣.៩២៩.៤៤៦ ១.០០៦.៦៦៧ ៤.១០២.១៦៨

ច្ចំណូលក្លារ�បាក់ ៩៨.៣១២ ៤០០.៨៦១ ៨៤.៦៦៧ ៣៤៣.០៧១

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ឥណទានផិល់ឱ្យយប័�គុគលិកគុណៈ�គុប័�់គុងសំខាន់ៗ ៨៧.៧៨៨ ៣៥៥.១០២ ៩២.៨៤១ ៣៧៨.៣២៧

ច្ចំណូលក្លារ�បាក់ ៥.៤២៨ ២២.១៣២ ៧.៦៥៨ ៣១.០៣០

៣៣.បំណ៍ុលយថាទៅហិត៌ុ និង្គក្ខុិចចស័ន�យាទៅផ�ស៊ីង្គៗ (ត៌)



១២៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(ឃ្មុំ) ត្រូបាក់្ខុបទៅញ្ញញើរបស័់ភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ

(ង្គ) ត្រូបាក្ខុ់ក្ខុម្ព័ច�ព�ភាគទិុនិក្ខុ 

(ច) ទិឹក្ខុត្រូបាក្ខុ់ឱ្�យទៅ�ភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ

អ�តាក្លារ�បាកជ់ា�ធយ� កំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ ំ�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

�បាកក់�ចពីីីភាគុទី�និក�នអ�តាក្លារ�បាកសូ់នយភាគុរយស��ប័ឆំ់្នាំ ំ២០២០ (២០១៩ ៖ ០% កំ�ង�យួឆំ្នាំ)ំ (សំគាល់ ១៨)។

ទីឹក�បាកឱ់្យយម្រើ�ភាគុីពាកព់ីន័ធ �និ�នក្លារធានា និង�ត្ថុូវសងជាស្ថាច្ច�់បាក។់

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានផិល់ឱ្យយប័�គុគលិកគុណៈ�គុប័�់គុងសំខាន់ៗ  �នក្លារធានា និង�នអ�តាក្លារ�បាក ់៥.៥% កំ�ង�យួឆំ្នាំ។ំ

៣៤.ត្រូបត៌ិបត៌ិិការ និង្គស័ម្ព័ត៌ុល�យភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ (ត៌)

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�កុ�ហុិ�នពាកព់ីន័ធ ៣៧.២៤៨.៧៨៦  ១៥០.៦៧១.៣៣៩ ៣.៦៧៥.២៩៩ ១៤.៩៧៦.៨៤៣

អភិបិាល និងគុណៈ�គុប័�់គុងសំខាន់ៗ ៤៦.១៤៧.០៥៤ ១៨៦.៦៦៤.៨៣៣ ៥៦៤.៤២១ ២.៣០០.០១៦

៨៣.៣៩៥.៨៤០ ៣៣៧.៣៣៦.១៧២ ៤.២៣៩.៧២០ ១៧.២៧៦.៨៥៩

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាក់ ៤១៩.៤៤៩ ១.៧១០.២៧៦ ៣.៨៦៧ ១៥.៦៧០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

�កុ�ហុិ�នពាកព់ីន័ធ ១% ០.០៤%

អភិបិាល និងគុណៈ�គុប័�់គុងសំខាន់ៗ ០.៤៧% ០.៤២%

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�បាកក់�ចពីីីភាគុទី�និក ៦០.៧៦៩.៨០៥ ២៤៥.៨១៣.៨៦១ ៥៨.៤៣២.៥០៤ ២៣៨.១១២.៤៥៤

ច្ចំណ្តាយក្លារ�បាក់ ៣.៧២២.០៣៧ ១៥.១៧៦.៣៦១ ២.៧៥១.៥០៩ ១១.១៤៩.១១៥

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�កុ�ហុិ�នពាកព់ីន័ធ ៧.៥២៦.០៧៨ ៣០.៤៤២.៩៨៦ ១៣.៣៧១.៨០៦ ៥៤.៤៩០.១០៩



១២៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ក្លារជួលក្លារយិាល័យ ១.០៩៥.០៤១ ៤.៤៦៤.៩៥៨         ៩៦៨.២០០    ៣.៩២៣.១៤៦

ក្លារទីិញម្រើសវាក�ម ៧៩.៨៨៤ ៣២៥.៧២២ ៧៥.២១៩       ៣០៤.៧៨៧ 

១.១៧៤.៩២៥ ៤.៧៩០.៦៨០      ១.០៤៣.៤១៩    ៤.២២៧.៩៣៣

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�វាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់

     ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� ១៩.៦៩៦.២៤៦ ៧៩.៦៧១.៣១៥ ៨.៣១១.៩៩៣ ៣៣.៨៧១.៣៧១

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាក ់ម្រើ�ធនាគារកណិ្តាល ៨៨.២៨៦.៩៧១ ៣៥៧.១២០.៧៩៨ ៦៩៥.៣៥៤ ២.៨៣៣.៥៦៨

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ� ធនាគារម្រើផសងៗ ៦៨.១៤២.៣០១ ២៧៥.៦៣៥.៦០៨ ៤៨.១០៥.១៦០ ១៩៦.០២៨.៥២៧

     ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ៣០២.៩៧៨.៦១០ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

�បាកដ់ែខ និងអត្ថុា�ប័ម្រើយាជនរ៍យៈម្រើពីលខាី ១.៧០០.១០៤ ៦.៨៧៦.៩២១  ១.២៣៣.៣៦៧     ៤.៩៩៧.៦០៣

(ឆ្ល) ការទិូទាត៌់ជូនគណ៍ៈត្រូគប់ត្រូគង្គស័ំខាន់ៗ

(ជ) ត្រូបតិ៌បត៌ិិការទៅផ�ស៊ីង្គៗជាម្ព័ួយភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ

៣៥.ការត្រូគប់ត្រូគង្គហាំនិភី័យហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ធនាគារបានរ�ួប័ញ្ញចូ លក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ជាដែផំក�យួម្លៃនអាជីវក�ម �ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារ និង�ំម្រើណើ រម្លៃនក្លារស��ច្ចចិ្ចត្ថុិ រប័ស់ធនាគារ។ កំ�ងក្លារម្រើធើើឱ្យយ
�បាក�ថាធនាគារសម្រើ��ច្ចបាននូវផលច្ចំម្រើណញខ័ស់ប័ំផ�ត្ថុ ទីនេឹ�នឹងម្រើពីលម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារកំ�ងប័រយិាក្លាសអាជីវក�មលអ �កុ�ក្លារងារដែផំក�គុប័�់គុង
ហានិភិយ័បានចូ្ចលរ�ួតាងំពីី�ំណ្តាកក់្លាល�ំប័ូងកំ�ង�ំម្រើណើ រក្លារទីទីួលយកហានិភិយ័ម្រើ�យផិល់នូវក្លារចូ្ចលរ�ួឯករាជយ រ�ួ�នរបាយក្លារណ៍វាយ
ត្ថុម្លៃ�ាពាកព់ីន័ធ ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើលើផលិត្ថុផលថិមី និងកំណត្ថុប់័រ�ិណត្ថុ��ូវក្លារម្រើ�ើ�ទី�ន។ ក្លារចូ្ចលរ�ួទាងំម្រើន�ជួយជ��ុញឱ្យយដែផំក
អាជីវក�មម្រើផសងៗម្រើធើើក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាហានិភិយ័ម្រើធៀប័នឹងផលច្ចំម្រើណញ កំ�ងដែផនក្លារអាជីវក�មរប័ស់ពីួកម្រើគុ �ូច្ចម្រើន�ម្រើធើើឱ្យយហានិភិយ័�ត្ថុូវបានកំណត្ថុត់្ថុម្លៃ�ា 
ស��សប័ពាកព់ីន័ធនឹងផលច្ចំម្រើណញ។

ជាទូីម្រើ� ម្រើគាលម្រើ�ម្លៃនសក�មភាពីកំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័រប័ស់ធនាគារ គុឺម្រើ�ើ�ី៖ី

• កំណត្ថុពី់ីហានិភិយ័ម្រើផសងៗ និងត្ថុ��ូវក្លារម្រើ�ើ�ទី�ន

• ធានាថាសក�មភាពីទីទីួលយកហានិភិយ័ �នភាពីស�ីសងាើ កគំ់ាជា�យួនឹងម្រើគាលក្លារណ៍ហានិភិយ័ ម្រើហិើយស្ថាា ន ភាពីម្លៃនប័ណិ�ំ ហានិភិយ័ 
គុឺសាិត្ថុកំ�ងក��តិ្ថុហានិភិយ័ដែ�ល�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុម្រើ�យ�កុ��បឹ័កាភិបិាល និង

• ប័ម្រើងកើត្ថុត្ថុម្លៃ�ារប័ស់ភាគុទី�និក តា�រយៈ�កប័ខណឌ ម្លៃនក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័�ល៏អ

 ធនាគារក្លានក់្លាប័�់ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

៣៤.ត្រូបត៌ិបត៌ិិការ និង្គស័ម្ព័ត៌ុល�យភាគ�ពាក្ខុ់ព័នធ (ត៌)



១៣០របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

     វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ ៥.០១៣.១៥៨ ២០.២៧៨.២២៤ - -

     �ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ២.៨៥៨.៩៣២ ១១.៥៦៤.៣៨០ ១.៣៧៨.៤៩៧ ៥.៦១៧.៣៧៥ 

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�សរ�ប័ ៥៣៤.១២៦.១៧៥ ២.១៦០.៥៤០.៣៧៩ ៣៦១.៤៦៩.៦១៤ ១.៤៧២.៩៨៨.៦៧៧

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�វាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ក រលំស់

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ២០០.១៧៣.៦០២ ៨០៩.៧០២.២២០ ៤១.៦៣៤.៨៤១ ១៦៩.៦៦១.៩៧៧

     �បាកក់�ចី ១១២.០៤៣.៦៥៥ ៤៥៣.២១៦.៥៨៤ ៩៣.៥១៩.៤៤៧ ៣៨១.០៩១.៧៤៧

     ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ១៣.៥៦៤.១៧០ ៥៤.៨៦៧.០៦៨ ១២.៨៤២.៨៣៦ ៥២.៣៣៤.៥៥៧

     អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក ៦៤.៩៥០ ២៦២.៧២៣ ៧៨.៥៣៤ ៣២០.០២៦

     ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ៨.៩៩៩.៩៩៧ ៣៦.៤០៤.៩៨៩ ១៤.៧៨៥.៥២២ ៦០.២៥១.០០២

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ៣៣៤.៨៤៦.៣៧៤ ១.៣៥៤.៤៥៣.៥៨៤ ១៦២.៨៦១.១៨០ ៦៦៣.៦៥៩.៣០៩

៣៥.ការត្រូគប់ត្រូគង្គហាំនិភី័យហិិរញ្ញញវិត៌ុ� (ត៌)

ហានិភិយ័ឥណទានគឺុជាហានិភិយ័ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារខាត្ថុប័ងដ់ែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ប័សិនម្រើប័ើអតិ្ថុថិិជនរប័ស់ធនាគារ ឬភាគីុម្លៃ�គូុកំ�ងទីីផារ 
ខកខាន�និបានប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចសង�បាកម់្រើ�តា�កិច្ចចសនាឱ្យយធនាគារ។ ហានិភិយ័ឥណទាន ម្រើកើត្ថុ�កពីីក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារ
កណិ្តាល និងធនាគារម្រើផសងៗ ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន �ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន និងកិច្ចចសនាធានាដែផំក
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ហានិភិយ័ឥណទានភាគុម្រើ�ច្ចើនម្រើកើត្ថុ�កពីីសក�មភាពីផិល់ �បាកក់�ច។ី

(ក្ខុ) ការវាស័់តែវិង្គហាំនិភី័យឥណ៍ទាន

ហានិភិយ័ឥណទាន�ត្ថុូវបាន�គុប័�់គុងតា��ូល�ា នជា�កុ�។

ច្ចំម្រើពា�ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន និងកិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ក្លារបាា នស់្ថាម នហានិភិយ័ឥណទានកំ�ងម្រើគាលម្រើ� �គុប័�់គុងហានិភិយ័ ត្ថុ��ូវ
ឱ្យយម្រើ�ប័ើ�បាស់គុំរ ូ ម្រើ�យស្ថារហានិភិយ័�នភាពីខ�សដែប័ាកគំាម្រើ�តា�ប័ដែ��ប័��ួលលកុខណឌ ម្រើលើ ទីីផារ លំហូិរស្ថាច្ច�់បាករ់ពំីឹងទី�ក និង
ម្រើពីលម្រើវលាដែ�លកនាងផ�ត្ថុ។ ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាហានិភិយ័ឥណទានម្លៃនផលប័�ត្ថុ�ទីពីយសក�ម �យួ ត្ថុ��ូវឱ្យយ�នក្លារបាា នស់្ថាម នប័ដែនា�ម្រើទីៀត្ថុ �ូច្ចជា
លទីធភាពីម្លៃនក្លារ�និសង�បាកម់្លៃនអន�បាត្ថុក្លារខាត្ថុប័ងព់ាកព់ីន័ធ និងក្លារ�និ សង�បាកម់្រើ�វញិម្រើ��ករវាងភាគីុម្លៃ�គូុ។ ធនាគារវាស់ដែវង
ហានិភិយ័ឥណទានម្រើ�យម្រើ�ប័ើ �ប័ូបាប័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាក ់ ( “ PD ” )  ច្ចំនួនដែ�ល�នហានិភិយ័�និសង  ( “ EAD ” )  និងក្លារខាត្ថុប័ង់
ម្រើ�ម្រើពីល�និ�នក្លារសង�បាក ់ ( “ LGD ” )  កំ�ងក្លារវាស់ដែវងក្លារ ខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក  ( “ ECL ” )  ម្រើ�ក្លា� CIFRS ៩ ។

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល និងធនាគារម្រើផសងៗ �ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថា�នហានិភិយ័ ឥណទានតិ្ថុច្ចត្ថុួច្ច។ 
ច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកឥ់ណទានម្លៃន�ទីពីយសក�មទាងំម្រើន� �ត្ថុូវបានតា��នម្រើ�ើ�ីដីែសើងរកក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាម្លៃន ឥណទាន។ ក្លារវាស់ដែវងក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា
�ត្ថុូវបានកំណត្ថុ�់ត្ថុឹ� ក្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក១២ដែខ។ �ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើផសងៗដែ�ល�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា�ម្លៃថិាម្រើ�ើ��ករលំស់ �ត្ថុូវ
បានតា��នម្រើ�ើ�ីដីែសើងរកពីីក្លារថិយច្ច��ច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកឥ់ណទាន រប័ស់វា ម្រើហិើយក្លារវាស់ដែវងក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាគឺុអន�វត្ថុិតា�វធិីស្ថាស្រ្តសិប័ី
�ំណ្តាកក់្លាល �ូច្ចបានពីណ៌នាកំ�ងសំគាល់ ៣៥.១ (គុ)។

(ខុ) ការត្រូគប់ត្រូគង្គក្ខុត្រូម្ព័ិត៌ហាំនិភី័យ និង្គទៅគាលការណ៍៍បនុយហាំនិភី័យ

ធនាគារម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុីិក្លារ និងផីល់ឥណទាននិងប័�ម្រើរ�ប័ទានជូនអតិ្ថុថិិជនជាឯកត្ថុីជន ឬសហិ�គាសនានាកំ�ង �ពី�រាជាណ្តាច្ច�កក�័�ជា។ 
ធនាគារ�គុប័�់គុងក��តិ្ថុហានិភិយ័ និងម្រើ�ិត្ថុក្លារយកច្ចិត្ថុិទី�ក�កម់្រើលើហានិភិយ័ឥណទានម្រើ� ម្រើពីលដែ�លហានិភិយ័�ត្ថុូវបានរកម្រើឃ្មុំើញ។ 

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន



១៣១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ធនាគារបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ម្រើគាលក្លារណ៍និងក្លារអន�វត្ថុិជាម្រើ�ច្ចើន ម្រើ�ើ�ីកី្លាត្ថុប់័នាយហានិភិយ័ឥណទាន។ ម្រើគាលក្លារណ៍ដែ�ល�ន �ប័សិទីធភាពី
ប័ំផ�ត្ថុកំ�ងច្ចំម្រើណ្តា�ម្រើគាលក្លារណ៍ទាងំអស់ម្រើន� គុឺក្លារធានាម្រើ�យ�កវ់ត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំម្រើលើឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានអតិ្ថុថិិជន ដែ�លជាក្លារអន�វត្ថុិ
ទូីម្រើ�។ ធនាគារអន�វត្ថុិម្រើគាលក្លារណ៍ដែណនាសំិីពីីក្លារទីទីួលយកនូវច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាក ់ ជាកល់ាកម់្លៃនវត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំ ឬក្លារក្លាត្ថុប់័នាយហានិភិយ័
ឥណទាន។ �ប័ម្រើភិទីម្លៃនវត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំសំខាន់ៗ ម្រើ�ើ�ីធីានាឥណទាន និងប័�ម្រើរ �ប័ទានអតិ្ថុថិិជន �ន�ូច្ចជា៖

• វត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំជា�ទីពីយស�ីត្ថុិិកំ�ងលកុណៈជាលំម្រើ��ា ន (�ន�ីធាី អគារ និង�ទីពីយស�ីត្ថុិិម្រើផសងៗ) និង

• ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងទី��ងជ់ា�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នលកុខណឌ  �ប័សិនម្រើប័ើ�ន។

(គ)  ទៅគាលការណ៍៍ការថិយចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃ (ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ)

ក្លារវាស់ដែវងសំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក ម្រើ�ក្លា�វធិីស្ថាស្រ្តសិប័ី�ំណ្តាកក់្លាលរប័ស់ CIFRS ៩ គុឺម្រើ�ើ�ីកីត្ថុ�់តា
សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�កម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល ច្ចំម្រើពា�ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ន កំម្រើណើ នហានិភិយ័
ឥណទានជាស្ថារវនិ ចាំប័ត់ាងំពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង ឬឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា ឥណទាន នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី
រាយក្លារណ៍។ ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�និទាន�់នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាគុួរឱ្យយកត្ថុស់�គ ល់កំ�ង ហានិភិយ័ឥណទាន នឹង�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ង
សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក១២ដែខ។

ម្រើ�ក្លា�វធិីស្ថាស្រ្តសិបី័�ំណ្តាកក់្លាល ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ត្ថុូវបានដែប័ងដែច្ចកជាបី័�ំណ្តាកក់្លាល អា�ស័យម្រើ�តា� ប័ដែ��ប័��ួលដែ�លពាកព់ីន័ធ 
ម្រើ�កំ�ងហានិភិយ័ឥណទាន។ 

• �ំណ្តាកក់្លាលទីី១ រ�ួ�នឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�និ�នកំម្រើណើ នហានិភិយ័ឥណទានជាស្ថារវនិ ចាំប័ត់ាងំ ពីីក្លារកត្ថុ�់តា
ម្រើលើក�ំប័ូង និង�និ�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាននាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ ច្ចំម្រើពា��ទីពីយសក�ម ទាងំម្រើន� �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ង
សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក១២ដែខ។

• �ំណ្តាកក់្លាលទីី២ រ�ួ�នឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នកំម្រើណើ នហានិភិយ័ឥណទានជាស្ថារវនិ ចាំប័ត់ាងំពីីក្លារ កត្ថុ�់តា
ម្រើលើក�ំប័ូង ប័ា�ដែនិ�និ�នភិសិ�តាងជាកដ់ែសិងប័ងាា ញថា�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា។ ច្ចំម្រើពា��ទីពីយសក�មទាងំម្រើន� �ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ង
សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�កម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល។

• �ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ រ�ួ�នឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នភិសិ�តាងជាកដ់ែសិងប័ងាា ញថា�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ានា ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី
រាយក្លារណ៍។ ច្ចំម្រើពា��ទីពីយសក�មទាងំម្រើន��ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាកំ�ងសំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់ ឥណទានរពំីឹងទី�កម្រើពីញ�យួ
អាយ�ក្លាល។

• ក្លារទិីញ�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន ឬ �ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�នក្លារថិយ ច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន
ពីី�ំប័ូង គុឺជា�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទាងំឡាយណ្តាដែ�ល�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទានចាំប័ ់ តាងំពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង។ 
សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក ដែត្ថុងដែត្ថុ�ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា� �ូល�ា នម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល (�ំណ្តាកក់្លាល
ទីី ៣)។

ក្លារវនិិច្ចេយ័ និងក្លារសនមត្ថុសំខាន់ៗ ដែ�លធនាគារបានអន�វត្ថុិកំ�ងក្លារ�ប័ឈ�នឹងត្ថុ��ូវក្លារនានារប័ស់សិង�់រ កំ�ងក្លារវាស់ដែវងសំវធិានធន 
�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

(i) ក្ខុំទៅណ៍ើនហាំនិភី័យឥណ៍ទានជាស្គារវិនិ - significant increase in credit risk (‘SICR’)

 ក្លារបាា នស់្ថាម ន SICR គុឺជាក្លារវភិាគុពីហិ�កតិា និងក្លារវភិាគុជារ�ួ អា�ស័យម្រើ�ម្រើលើក្លាររ�ួប័ញ្ញចូ លគំារវាង ពីត័្ថុ�៌នដែផំក
ប័រ�ិណ និង/ឬ គុ�ណភាពី។ ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុថ់ាម្រើត្ថុើហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាកច់្ចំម្រើពា�ឥណទាន/ហិិរញ្ញញ ប័ីទាន បានម្រើកើនម្រើ�ើងគុួរ
ឱ្យយកត្ថុស់�គ ល់ឬម្រើទីចាំប័ត់ាងំពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង�ក ម្រើគុយកហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាកន់ាម្រើពីល ប័ច្ចច�ប័ីនំម្រើ�ប័ៀប័ម្រើធៀប័
ជា�យួនឹងហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាកន់ាម្រើពីលកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង។ អំកខចី�បាកដ់ែ�ល�ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�ក ថា�នកំម្រើណើ ន
ហានិភិយ័ឥណទានជាស្ថារវនិ ចាំប័ត់ាងំពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង �ប័សិនម្រើប័ើលកុខណឌ រប័ស់គាត្ថុ ់�សប័ម្រើ� តា�លកុណៈវនិិច្ចេយ័
ណ្តា�យួ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• ហិួសក្លាលកំណត្ថុស់ង ៣០ម្លៃថិៃ ម្រើ�តា�ក្លាលវភិាគុសង�បាកក់ំ�ងកិច្ចចសនាច្ចំម្រើពា�ឥណទានរយៈម្រើពីលខាី និង

• ហិួសក្លាលកំណត្ថុស់ង ៩០ម្លៃថិៃ ម្រើ�តា�ក្លាលវភិាគុសង�បាកក់ំ�ងកិច្ចចសនា ចំ្ចម្រើពា�ឥណទានរយៈម្រើពីលដែវង។

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣២របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(ii) និយម្ព័ន័យម្លៃនការម្ព័ិនស័ង្គត្រូបាក្ខុ់ និង្គការថិយចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

�សប័តា�ក្លារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័ឥណទានម្លៃផេកំ�ងរប័ស់ធនាគារ ដែ�ល�នសងគតិ្ថុភាពីជា�យួនឹងនិយ�នយ័ រប័ស់ធនាគារ
កណិ្តាលសិីពីីក្លារ�និសង�បាក ់ ដែ�ល�នដែច្ចងកំ�ង�ប័ក្លាសម្រើលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤�ប័.ក ច្ច��ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៧ និង
ស្ថារាច្ចរដែណនាមំ្រើលខ ធ៧-០១៨-០០១ ច្ច��ម្លៃថិៃទីី១៦ ដែខក��ភៈ ឆំ្នាំ២ំ០១៨ សិីពីី  “ ក្លារម្រើធើើច្ចំណ្តាត្ថុ ់ថំាកហ់ានិភិយ័ឥណទាន និង
សំវធិានធនម្រើលើអ�ិ�ដែភិរ�និ ”  ធនាគារកំណត្ថុថ់ាឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��យួសាិត្ថុកំ�ងច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាក ់�និសង�បាក ់និង�នក្លារថិយ
ច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើនា��សប័ម្រើ�តា�លកុណៈវនិិច្ចេយ័ណ្តា �យួ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• �បាកម់្រើ�ើ� ឬក្លារ�បាក ់ឬទាងំ�បាកម់្រើ�ើ� និងក្លារ�បាកម់្លៃនឥណទាន ហិួសកំណត្ថុស់ងម្រើលើសពីី៣០ម្លៃថិៃ ច្ចំម្រើពា� ឥណទាន
រយៈម្រើពីលខាី និងហិួសកំណត្ថុស់ងម្រើលើសពីី៩០ម្លៃថិៃ ច្ចំម្រើពា�ឥណទានរយៈម្រើពីលដែវង។ កំ�ងករណី ហាើ ស�ីលីធីរងើិលជ�ំ (ឧ. 
ឥណទានវបិារបូ័ន)៍ ហាើ ស�ីលីធី�ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកថ់ា�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា ម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លម្រើ�
�និទានទូ់ីទាត្ថុ ់ ម្រើ�សល់ម្រើលើសពីីក��តិ្ថុដែ�លបានអន��ត័្ថុ កំ�ងរយៈម្រើពីល៩០ម្លៃថិៃ ឬម្រើលើស កំ�ងម្លៃថិៃប័និប័នាេ ប័។់ ម្រើ�ើ�ី ី
ប័ញ្ហាជ កពី់ីរយៈម្រើពីលម្លៃនប័ំណ� លដែ�លម្រើ�ជំពាក ់�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• ឥណទាន�ត្ថុូវបាន�កម់្រើ�យប័ងុំកំ�ងច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកថ់ិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា អា�ស័យម្រើ�តា�ម្រើហិត្ថុ�ផលជាម្រើ�ច្ចើន�ូច្ចជា ក្លារ 
កសយ័ធន ផលវបិាកដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ជាស្ថារវនិ ជាម្រើ�ើ�។ កំ�ង�ពឹីត្ថុិិក្លារណ៍ដែ�លឥណទាន�និសាិត្ថុកំ�ងក្លារ�និសង �បាក ់
ឬ�និហិួសកំណត្ថុស់ង ប័ា�ដែនិ�ត្ថុូវបាន�កម់្រើ�យប័ងុំកំ�ងច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកថ់ិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា ឥណទានម្រើនា��ត្ថុូវបាន ចាំត្ថុថំ់ាកថ់ា
�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា អា�ស័យម្រើ�តា�ក្លារអន��ត័្ថុរប័ស់គុណៈក�ម ធិក្លារឥណទាន។

• ក្លារម្រើរៀប័ច្ចំ និងក្លារកំណត្ថុក់្លាលវភិាគុហាើ ស�ីលីធីឥណទាន�យួម្រើ�ើងវញិ ពាកព់ីន័ធនឹងក្លារដែកដែ�ប័រយៈម្រើពីល និង 
លកុខណឌ ប័ង�់បាកម់្រើលើក�ំប័ូងម្លៃនហាើ ស�ីលីធីឥណទាន អា�ស័យម្រើ�តា�កំម្រើណើ នម្លៃនហានិភិយ័ឥណទានរប័ស់ អំក
ជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចច/ភាគីុម្លៃ�គូុ។ 

• កំ�ងករណីដែ�លអំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចច/ភាគីុម្លៃ�គូុ�នឥណទានម្រើ�ច្ចើនជា�យួធនាគារ ម្រើហិើយ�នក្លារអន�វត្ថុិក្លាត្ថុពីើ កិច្ចចក្លារ
សង�បាកគំ់ាម្រើ�វញិម្រើ��ក (cross default obligation applies) ម្រើនា�ត្ថុ��ូវឱ្យយ�នក្លារបាា ន ់ស្ថាម នសំវធិានធន ម្រើ�ក្លា�
ក្លារ�និសង�បាកម់្លៃនក្លាត្ថុពីើកិច្ចចប័ំណ� ល�យួ ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារ�និសង�បាកម់្លៃនក្លាត្ថុពីើ កិច្ចចប័ំណ� ល�យួម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុ 
(ក្លារ�និសង�បាកឆ់្លាងគំា)។ កំ�ងករណី�និ�នឃ្លាំា ដែ�លដែច្ចងពីីសិទីធិម្រើ�ើ�ីទីា�ទា រក្លារទូីទាត្ថុស់ង ម្រើនា�ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ា
សំវធិានធន ចាំបំាច្ច�់ត្ថុូវម្រើធើើម្រើ�ើងច្ចំម្រើពា�ឥណទានកំ�ងក��តិ្ថុឯកត្ថុិជនជំនួស ឱ្យយក��តិ្ថុអំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចច/ភាគីុម្លៃ�គូុជា
រ�ួ។

• គុណនីដែ�ល�ត្ថុូវជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី។

(១). ក្លារទូីទាត្ថុស់ងតា��គានី�យួៗ �ត្ថុូវម្រើធើើម្រើ�ើងឱ្យយ�គុប័ច់្ចំនួន។ ក្លារទូីទាត្ថុស់ងដែត្ថុ�យួច្ចំដែណកម្លៃនក្លារសងតា� 
�គា�ត្ថុូវចាំត្ថុទ់ី�កជាក្លារសងយឺត្ថុ។

(២). ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លក្លារប័ងស់ងឥណទាន�ត្ថុូវបាន�អ កឬពីនារ អា�ស័យម្រើ�តា�ក្លារច្ចរចាំ និងក្លារម្រើរៀប័ច្ចំ 
ឥណទានម្រើ�ើងវញិ ម្រើនា�ក្លារកំណត្ថុរ់យៈម្រើពីលម្លៃនប័ំណ� លដែ�លម្រើ�ជំពាក ់ នឹង�ត្ថុូវបាន�កម្រើច្ចញពីីរយៈម្រើពីល 
ម្លៃនក្លារ�អ កឬពីនារម្រើនា�។ ក្លារ�អ កឬពីនារ�និ�ត្ថុូវម្រើលើសពីីរយៈម្រើពីល៦ដែខម្រើទី គុិត្ថុចាំប័ពី់ីក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី ម្លៃន ពាកយ
ម្រើសំើស�ំ�អ កឬពីនាររប័ស់អំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចច/ភាគីុម្លៃ�គូុ។

(៣). ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លក្លារប័ងស់ង�បាក�់ត្ថុូវបានម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើងវញិ កំ�ងច្ចម្រើនាា �ម្រើពីល៩០ម្លៃថិៃ ឬយូរជាងម្រើន� ម្រើនា� ឥណទាន 
�ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកថ់ា�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លក្លារ�និសង�បាកប់ានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង ល���តាដែត្ថុវា�និ
�នប័ងាា ញពីីច្ចំណ� ច្ចម្រើខាយណ្តា�យួ ដែ�លអាច្ចប័ណិ្តាលឱ្យយវា�ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកអ់ា�ស័យ ម្រើ�តា�
ម្រើគាលក្លារណ៍ច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកហ់ានិភិយ័ឥណទាន។

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣៣ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(iii) ការវាស័់តែវិង្គ (ECL - លទិធផលវិិធ�ស្គាស្រ្តស័ិក្ខុន�ង្គការស័នមត៌ និង្គការបាា�ន់ស្គាា�ន)

ECL �ត្ថុូវបានវាស់ដែវងតា��ូល�ា ន ១២ដែខ ឬតា��ូល�ា នម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល អា�ស័យម្រើ�តា�កំម្រើណើ ន ហានិភិយ័
ឥណទានជាស្ថារវនិដែ�លបានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង ចាំប័ត់ាងំពីីក្លារកត្ថុ�់តាម្រើលើក�ំប័ូង ឬ�ប័សិនម្រើប័ើ�ទីពីយសក�ម�យួ�ត្ថុូវបាន ចាំត្ថុទ់ី�កថា
�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន។ ECL �ត្ថុូវបានវាយត្ថុម្លៃ�ា និងវាស់ដែវងតា��ូល�ា ន�ប័�ូលផិ� ំ។

ច្ចំម្រើពា�ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ាជា�កុ� ECL �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យម្រើធើើក្លារបាា នស់្ថាម ន PD. LGD និង EAD ស��ប័ដ់ែខប័នាេ ប័ក់ំ�ងអនាគុត្ថុ និង
ស��ប័ដ់ែផំករ�ួ។ ធាត្ថុ�ទាងំបី័ម្រើន��ត្ថុូវបានគុ�ណប័ញ្ញចូ លគំាម្រើ�ើ�ីគីុណនារក ECL ស��ប័ ់ ឆំ្នាំនីំ�យួៗកំ�ងម្រើពីលអនាគុត្ថុ ដែ�ល
ប័នាេ ប័�់កវា�ត្ថុូវបានម្រើធើើអប័ីហារ�ត្ថុ�ប័ម់្រើ�វញិនាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍ និង�ត្ថុូវបាន ប័ូកប័ញ្ញចូ លគំាវញិ។ អ�តាអប័ីហារដែ�ល
�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើកំ�ងក្លារគុណនា ECL គឺុជាអ�តាក្លារ�បាក�់ន�ប័សិទីធភាពី�ំប័ូង ឬអ�តាដែ�ល�ប័ហាក�់ប័ដែហិល។

�ប័ូបាប័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាក ់(Probability of Default)

PD គុឺជាលទីធភាពីដែ�លអតិ្ថុថិិជន�ំក�់និសង�បាកច់្ចំម្រើពា�ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ខាួន កំ�ងរយៈម្រើពីល១២ដែខ ប័នាេ ប័ ់(PD ១២ដែខ) 
ឬកំ�ងរយៈម្រើពីលម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាលដែ�លម្រើ�សល់ (PD ម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល) រប័ស់ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចម្រើនា�។

PD ម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល �ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យអន�វត្ថុិទី��ងក់្លាលផ�ត្ថុកំណត្ថុ ់ រហូិត្ថុ�ល់ PD ១២ ដែខនាម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំ។ 
ទីិនំនយ័ផ�ត្ថុកំណត្ថុព់ីិនិត្ថុយម្រើ�ើលម្រើ�ម្រើលើរម្រើប័ៀប័ដែ�លក្លារ�និសង�បាក�់ត្ថុូវបានចាំប័ម់្រើផិើ�ប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ច្ចំម្រើពា� portfolio �យួ 
ចាំប័ពី់ីច្ចំណ� ច្ចកត្ថុ�់តា�ំប័ូងនិងម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាលម្លៃនឥណទានម្រើនា�។ ទីិនំនយ័ផ�ត្ថុកំណត្ថុ ់ អា�ស័យម្រើ�ម្រើលើទីិនំនយ័ដែ�ល�ត្ថុូវ
បានអម្រើងកត្ថុរចួ្ចកំ�ង�គាកនាង�ក និង�ត្ថុូវបានសនមត្ថុថា�នភាពី�ូច្ចគំាច្ចំម្រើពា��ទីពីយសក�ម ទាងំអស់ដែ�លសាិត្ថុម្រើ�កំ�ងទី��ងម់្រើនា� 
ម្រើហិើយវា�ត្ថុូវបានគា�ំទីម្រើ�យក្លារវភិាគុដែ�លបានម្រើធើើកំ�ង�គាកនាង�ក។

ច្ចំនួនដែ�ល�នហានិភិយ័�និសង (Exposure at Default)

EAD គឺុជាច្ចំនួនទឹីក�បាកស់រ�ប័ដែ�លធនាគារ�នហានិភិយ័ ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លអំកខចី�បាក�់និសង�បាកដ់ែ�ល ម្រើ�ជំពាក។់

EAD ១២ដែខ ឬម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល �ត្ថុូវបានកំណត្ថុអ់ា�ស័យម្រើ�តា�ទិីនំនយ័ក្លារប័ង�់បាករពំីឹងទី�ក ដែ�ល�នភាពីខ�សគំា
អា�ស័យម្រើ�តា��ប័ម្រើភិទីផលិត្ថុផល។

• ច្ចំម្រើពា�ផលិត្ថុផលដែ�ល�ត្ថុូវ�ករលំស់ និងឥណទានដែ�ល�ត្ថុូវសង�បាកទ់ាងំ�សុង គុឺអា�ស័យម្រើ�ម្រើលើក្លារសង �បាកក់ំ�ង
កិច្ចចសនាដែ�លអំកខចី�បាកម់្រើ�ជំពាក ់កំ�ងរយៈម្រើពីល១២ដែខ ឬ រយៈម្រើពីលផ�ត្ថុកំណត្ថុដ់ែ�លម្រើ�សល់។

• ច្ចំម្រើពា�ផលិត្ថុផលរងើិលជ�ំ ហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាក�់ត្ថុូវបានពីាករម្រើ�យយកស�ត្ថុ�លយទឹីក�បាកដ់ែ�លបាន�កនា
ម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំ និងប័ូកប័ដែនា�  “ កតិាប័ងើិលឥណទាន ”  ដែ�លអន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយ�នក្លាររពំីឹងម្រើលើក្លារ�ក�បាក ់ម្រើលើក��តិ្ថុដែ�ល
ម្រើ�សល់គុិត្ថុ�ល់ម្រើពីលដែ�ល�នហានិភិយ័�និសង។

�បាកម់្រើ�ើ� ឬក្លារ�បាក ់ឬទាងំ�បាកម់្រើ�ើ� និងក្លារ�បាកម់្លៃនឥណទាន ហិួសកំណត្ថុស់ងម្រើលើសពីី ៣០ម្លៃថិៃ ច្ចំម្រើពា�ឥណទានរយៈម្រើពីល
ខាី និងហិួសកំណត្ថុស់ងម្រើលើសពីី ៩០ម្លៃថិៃ ច្ចំម្រើពា�ឥណទានរយៈម្រើពីលដែវង។ កំ�ងករណី ហាើ ស�ីលីធីរងើិលជ�ំ (ឧ. ឥណទានវបិារបូ័ន)៍ 
ហាើ ស�ីលីធី�ត្ថុូវបានចាំត្ថុថំ់ាកថ់ា�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លម្រើ��និទានទូ់ីទាត្ថុ ់ ម្រើ�សល់ម្រើលើសពីី
ក��តិ្ថុដែ�លបានអន��ត័្ថុ កំ�ងរយៈម្រើពីល ៩០ម្លៃថិៃ ឬម្រើលើសកំ�ងម្លៃថិៃប័និប័នាេ ប័។់ ម្រើ�ើ�ីបី័ញ្ហាជ កពី់ីរយៈម្រើពីលម្លៃនប័ំណ� លដែ�លម្រើ�ជំពាក ់
�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ក្លារខាត្ថុប័ងម់្រើ�ម្រើពីលដែ�ល�និ�នក្លារសង�បាក ់(Loss Given Default)

LGD គុឺជាក្លាររពំីឹងទី�ករប័ស់ធនាគារអំពីីកំម្រើណើ នម្លៃនក្លារខាត្ថុប័ងច់្ចំម្រើពា�ហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាក។់ LGD �នភាពីខ�សដែប័ាក
គំា អា�ស័យម្រើ�តា��ប័ម្រើភិទីភាគីុម្លៃ�គូុ �ប័ម្រើភិទី និងអតី្ថុត្ថុភាពីម្លៃនសំណង និង�ទីពីយប័ញ្ហាច ំដែ�ល�ន ឬក្លារ គា�ំទីឥណទានម្រើផសង
ៗ។ LGD �ត្ថុូវបានប័ងាា ញម្រើ�យភាគុរយម្លៃនក្លារខាត្ថុប័ងក់ំ�ង�យួឯកតាហានិភិយ័ នាច្ចំណ� ច្ចម្រើពីល�និ សង�បាក ់(EAD)។ LGD 

�ត្ថុូវបានគុណនាទាងំច្ចំម្រើពា�រយៈម្រើពីល១២ដែខ និងរយៈម្រើពីលម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាល។ LGD គុឺជាភាគុរយម្លៃនក្លារខាត្ថុប័ងដ់ែ�លរពំីឹង
ថា�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង �ប័សិនម្រើប័ើ�នក្លារ�និសង�បាក ់ ម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើលើរយៈម្រើពីលម្រើពីញ�យួអាយ�ក្លាលរពំីឹងទី�កដែ�លម្រើ�សល់
រប័ស់ឥណទាន។

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣៤របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ម្រើ�យស្ថារ�និ�នទិីនំនយ័កំ�ង�គា��ន�គុប័�់គានស់��ប័ក់្លារសិកាម្រើលើ LGD និង�និ�នទិីនំនយ័ដែ�លអាច្ច អម្រើងកត្ថុបានម្រើលើ
ទីីផារម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ធនាគារបានវាយត្ថុម្លៃ�ាថាវា�នភាពីស��សប័កំ�ងក្លារកំណត្ថុយ់ក LGD ១០% ស��ប័ហ់ាើ ស�ីលីធី
ដែ�ល�នក្លារធានាម្រើ�យប័ាងរ់ងឹ និង LGD ២០% ស��ប័ហ់ាើ ស�ីលីធីដែ�ល�នក្លារធានាម្រើ�យប័ាងទ់ីន ់និង ១០០% ស��ប័់
ហាើ ស�ីលីធីដែ�ល�និ�នក្លារធានា។

ក្លារសនមត្ថុដែ�លជា�ូល�ា នស��ប័ក់្លារគុណនា ECL �ត្ថុូវបានតា��ន និង�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយជាប័និប័នាេ ប័។់ �និ�នក្លារដែ�ប័�ប័ួលជា
ស្ថារវនិណ្តា�យួច្ចំម្រើពា�វធិីស្ថាស្រ្តសិម្លៃនក្លារបាា នស់្ថាម ន ឬក្លារសនមត្ថុជាកល់ាកណ់្តា�យួ �ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងកំ�ងក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍
ម្រើន�ម្រើទី។

(iv) ព័ត៌៌មាននាទៅពលអ្ននាគត៌តែដ្ឋលត្រូត៌ូវិបានបញ្ញច�លទៅ�ក្ខុន�ង្គគំរូ ECL 

ក្លារគុណនា ECL �ត្ថុូវបានប័ញ្ញចូ លនូវពីត័្ថុ�៌ននាម្រើពីលអនាគុត្ថុ។ ធនាគារបានអន�វត្ថុិក្លារវភិាគុកំ�ង�គា��ន និងបានកត្ថុស់�គ ល់នូវ
ធាត្ថុ�អម្រើថិរដែផំកម្រើស�ាកិច្ចចសំខាន់ៗ ដែ�ល�នផលប័ា�ពាល់ម្រើលើហានិភិយ័ឥណទាន និងក្លារខាត្ថុឥណ ទានរពំីឹងទី�ក ស��ប័ ់
portfolio នី�យួៗ។

ធាត្ថុ�អម្រើថិរដែផំកម្រើស�ាកិច្ចចសំខាន់ៗ  និងផលប័ា�ពាល់ពាកព់ីន័ធរប័ស់វាច្ចំម្រើពា� PD �នភាពីខ�សដែប័ាកគំាម្រើ�តា� ឧប័ករណ៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ក្លារវនិិច្ចេយ័រប័ស់អំកឯកម្រើទីស ក�៏ត្ថុូវបានអន�វត្ថុិម្រើ�កំ�ង�ំម្រើណើ រក្លារម្រើន�ផងដែ�រ។ ក្លារពីាករកំ�ង�គា កនាង�កច្ចំម្រើពា�
ធាត្ថុ�អម្រើថិរដែផំកម្រើស�ាកិច្ចចទាងំម្រើន�  ( “ ម្រើសណ្តារយីាូម្រើស�ាកិច្ចច�ូល�ា ន ” )  �ត្ថុូវបាន�ក�សង�់ប័ភិពី�កពីីក្លារ �ស្ថាវ�ជាវខាងម្រើ��។ 
ផលប័ា�ពាល់ម្លៃនធាត្ថុ�អម្រើថិរដែផំកម្រើស�ាកិច្ចចទាងំម្រើន� ច្ចំម្រើពា� PD �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យក្លារអន�វត្ថុិក្លារ វភិាគុសាិត្ថុិ�ត្ថុ�ប័ថ់ិយម្រើ�ក្លាយ 
ម្រើ�ើ�ីដីែសើងយល់អំពីីប័ដែ��ប័��ួលម្លៃនផលប័ា�ពាល់ម្រើ�កំ�ងធាត្ថុ�អម្រើថិរទាងំម្រើន� ដែ�លធាា ប័�់ន �ប័វត្ថុិិម្លៃនអ�តា�និសង�បាក ់ម្រើ�ម្រើពីល
ដែ�ល  LGD  ដែផអកម្រើលើក្លារកំណត្ថុរ់ប័ស់ធនាគារម្លៃនក្លារក្លាត្ថុប់័នាយវត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំ និង EAD គឺុដែផអកម្រើលើទី��ងក់្លារទូីទាត្ថុរ់ពំីឹងទី�ក។ 

ប័ដែនា�ពីីម្រើលើម្រើសណ្តារយីាូដែ�លពឹីងដែផអកម្រើ�ម្រើលើម្រើស�ាកិច្ចច ធនាគារពិីចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើលទីធភាពីម្លៃនម្រើសណ្តារយីាូម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុ 
ជា�យួនឹងក្លារក្លារថិាឹងម្រើសណ្តារយីាូ។ ច្ចំនួនម្លៃនម្រើសណ្តារយីាូម្រើផសងៗដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យពីឹងដែផអកម្រើ�ម្រើលើ
ក្លារវភិាគុ�ប័ម្រើភិទីផលិត្ថុផលច្ច�ីងនី�យួៗ ម្រើ�ើ�ីធីានាថា�និ�ន non-linearities។ ច្ចំនួនម្រើសណ្តារយីាូ និងលទីធផលសនមត្ថុ
រប័ស់វា �ត្ថុូវបានវាយត្ថុម្លៃ�ាម្រើ�ម្រើរៀងរាល់ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍នី�យួៗ។ ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ និង ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ 
ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបានសនំិ�ា នថា�នម្រើសណ្តារយីាូច្ចំនួនបី័ដែ�លចាំប័ប់ាន non-linearities យាា ងស��សប័។ ក្លារថិាឹងម្រើសណ្តា
រយីាូ�ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យក្លារផគ� ំប័ញ្ញចូ លគំាម្លៃនក្លារវភិាគុសាិត្ថុិ និងក្លារវនិិច្ចេយ័រប័ស់អំកជំនាញ ខាងដែផំកឥណទាន ម្រើ�យគុិត្ថុម្រើ�ម្រើលើ
លទីធភាពីដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើង�យួច្ចំនួនដែ�ល�នម្រើសណ្តារយីាូនី�យួៗជាត្ថុំណ្តាង។

ជា�យួនឹងក្លារពីាករដែផំកម្រើស�ាកិច្ចច ក្លារម្រើធើើគុម្រើ��ង និងលទីធភាពីដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើងនានា គុឺ�ប័ឈ�នឹងភាពី�និ
ច្ចាស់លាស់ពាកព់ីន័ធកំ�ងក��តិ្ថុខ័ស់ �ូច្ចម្រើន�លទីធផលជាកដ់ែសិងអាច្ច�នភាពីខ�សគំាជាស្ថារវនិពីីក្លារម្រើធើើគុម្រើ��ងទាងំម្រើន�។ 
ធនាគារពិីចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើក្លារពីាករទាងំម្រើន� ម្រើ�ើ�ីបី័ងាា ញពីីក្លារបាា នស់្ថាម នលអប័ំផ�ត្ថុម្រើ�ម្រើលើលទីធភាពីដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�នម្រើ�ើង និង
បានម្រើធើើក្លារវភិាគុម្រើ�ម្រើលើ non-linearities  និងភាពី�និស�ីម្រើ��ទីីគំាម្លៃន portfolios ខ�សៗគំារប័ស់ធនាគារ ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុថ់ា  
ម្រើសណ្តារយីាូ ដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើ�ជើសម្រើរ ើស គុឺជាត្ថុំណ្តាង�ស៏��សប័ច្ចំម្រើពា�ម្រើសណ្តារយីាូនានាដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�ន ម្រើ�ើង។

ក្លារសនមត្ថុធាត្ថុ�អម្រើថិរ�ា �កូម្រើស�ាកិច្ចច

ក្លារសនមត្ថុ�ំណ្តាច្ចក់្លារយិប័រចិ្ចេទីជាស្ថារវនិប័ំផ�ត្ថុ ដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ស��ប័ក់្លារបាា នស់្ថាម ន ECL គុិត្ថុ�តឹ្ថុ� ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ 
ឆំ្នាំ២ំ០១៩ និងម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ �ត្ថុូវបានប័ងាា ញ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�។ ម្រើសណ្តារយីាូ  “ �ូល�ា ន ”  “ លអប័ំផ�ត្ថុ ”  និង  “ អា�កក់
ប័ំផ�ត្ថុ ”  �ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ�បាស់ស��ប័ ់portfolios ទាងំអស់។

ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥

ការវិិនិទៅយ៉ាគទៅថិរដ្ឋុល

�ូល�ា ន ៨.២០ ៨.៤០ ៨.៤០ ៨.៤០ ៨.៤០

លអប័ំផ�ត្ថុ ១០.១៣ ១០.៣៣ ១០.៣៣ ១០.៣៣ ១០.៣៣

អា�កកប់័ំផ�ត្ថុ ៦.២៨ ៦.៤៨ ៦.៤៨ ៦.៤៨ ៦.៤៨

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣៥ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤

ការវិិនិទៅយ៉ាគទៅថិរដ្ឋុល

�ូល�ា ន ៧.៧០ ៨.២០ ៨.៤០ ៨.៤០ ៨.៤០

លអប័ំផ�ត្ថុ ៩.៦៣ ១០.១៣ ១០.៣៣ ១០.៣៣ ១០.៣៣

អា�កកប់័ំផ�ត្ថុ ៥.៧៨ ៦.២៨ ៦.៤៨ ៦.៤៨ ៦.៤៨

ក្លារថិាឹងដែ�ល�ត្ថុូវបានកំណត្ថុច់្ចំម្រើពា�ម្រើសណ្តារយីាូម្រើស�ាកិច្ចចនី�យួៗ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីីម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ និង ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ 
ឆំ្នាំ២ំ០២០ �ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ច្ចំម្រើពា�ក្លារពិីចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើអនាគុត្ថុម្រើផសងៗម្រើទីៀត្ថុ ដែ�ល�និ�ត្ថុូវបាន�កប់័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងម្រើសណ្តារយីាូខាងម្រើលើ �ូច្ចជា ផលប័ា�ពាល់
ម្រើ�យប័ទីប័ីញ្ញញត្ថុិិ ប័ដែ��ប័��ួលផាូវច្ចាប័ ់ ឬនម្រើយាបាយ ក�៏ត្ថុូវបានយកពីីពីិចាំរណ្តាដែ�រ ប័ា�ដែនិវា�និ�ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថា�នផល
ប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនិម្រើទី �ូច្ចម្រើន��និ�ននិយត័្ថុក�ម�ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងច្ចំម្រើពា� ECL ម្រើ�យស្ថារកតិាទាងំម្រើន�ម្រើទី។ វា�ត្ថុូវបាន�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ 
និងតា��នច្ចំម្រើពា�ភាពីស��សប័រប័ស់វាជាប័និប័នាេ ប័។់

ក្លារវភិាគុភាពីដែ�ប័�ប័ួល Sensitivity analysis

ក្លារសនមត្ថុដែ�ល�នភាពីជាស្ថារវនិប័ំផ�ត្ថុដែ�លម្រើធើើឱ្យយប័ា�ពាល់�ល់សំវធិានធន ECL គឺុ  “ ក្លារវនិិម្រើយាគុម្រើថិរ��ល ”  ដែ�លវាម្រើធើើឱ្យយ
�នផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនិម្រើលើលទីធភាពី រប័ស់អំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចច កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញក្លារសង�បាកម់្រើ�តា�កិច្ចច សនា ក�ូ៏ច្ចជា 
�ំម្រើណើ រក្លារអាជីវក�ម និងត្ថុម្លៃ�ាម្លៃនវត្ថុា�ប័ញ្ហាច ំរប័ស់ពីួកម្រើគុ។ 

ប័ដែ��ប័��ួល ECL គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ និង ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ ដែ�លអាច្ចម្រើកើត្ថុ�ន ម្រើ�យស្ថារក្លារដែ�ប័�ប័ួល
បាា រាា ដែ�ា�ត្ថុ�ស៏�ម្រើហិត្ថុ�ផល ខ�សពីីក្លារសនមត្ថុជាកដ់ែសិង ដែ�ល�ត្ថុូវបានម្រើ�ប័ើ�បាស់កំ�ងក្លារសនមត្ថុធាត្ថុ� អម្រើថិរម្រើស�ាកិច្ចចរប័ស់ធនាគារ 
�ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

ក្លារថិាឹង portfolios ទាងំអស់

�ូល�ា ន ៥០%

លអប័ំផ�ត្ថុ ៤៩%

អា�កកប់័ំផ�ត្ថុ ១%

១០០%

ECL
ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ការវិិនិទៅយ៉ាគទៅថិរដ្ឋុល

អ�តា�ប័ចាំឆំំ្នាំ�ំនក្លារម្រើកើនម្រើ�ើងច្ចំនួន ២៥% ២.៣០៤.៦៧៣

�និ�នក្លារដែ�ប័�ប័ួល ២.៩២៥.៣៩៧

អ�តា�ប័ចាំឆំំ្នាំ�ំនក្លារថិយច្ច��ច្ចំនួន ២៥% ៣.៥៤៦.១២១

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣៦របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(v) ការ�ក្ខុ់ហាំនិភី័យជាត្រូក្ខុុម្ព័ ចំទៅពា� ECL តែដ្ឋលត្រូត៌ូវិបានវាស័់តែវិង្គតាម្ព័ម្ព័ូល�ា�នត្រូបមូ្ព័លផិ�ំ

ច្ចំម្រើពា�សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ងឥ់ណទានរពំីឹងទី�ក ដែ�លយកគុំរតូា��ូល�ា ន�ប័�ូលផិ� ំ ក្លារ�ប័�ូលផិ� ំ ហានិភិយ័�ត្ថុូវបាន
ម្រើធើើម្រើ�ើងតា��ូល�ា នម្លៃនលកុណៈហានិភិយ័ជារ�ួ កម៏្រើធើើដែប័ប័ម្រើន�ហានិភិយ័ដែ�លសាិត្ថុម្រើ�កំ�ង�កុ�ដែត្ថុ�យួ គុឺ�នភាពី�ូច្ចគំា។

កំ�ងក្លារ�កជ់ា�កុ� ត្ថុ��ូវឱ្យយ�នពីត័្ថុ�៌ន�គុប័�់គានស់��ប័�់កុ� ម្រើ�ើ�ីអីាច្ច�ប័�ូលសាិត្ថុិបាន។ �ប័សិនម្រើប័ើ �និ�នពីត័្ថុ�៌នម្លៃផេកំ�ង
�គុប័�់គានម់្រើទី ម្រើនា�ធនាគារបានពីិចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើទីិនំនយ័ម្រើគាលខាងកំ�ង/ខាងម្រើ��ប័ដែនា� ម្រើ�ើ�ីមី្រើ�ប័ើ �បាស់ស��ប័ក់្លារម្រើធើើគុំរ។ូ

ភាពីស��សប័កំ�ងក្លារ�កជ់ា�កុ� �ត្ថុូវបានតា��ន និង�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ តា��ូល�ា ន�ប័ចាំកំ្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ម្រើ�យ ដែផំកហានិភិយ័
ឥណទាន។

(vi) ទៅគាលការណ៍៍ជត្រូម្ព័�ទៅចញព�បញ្ញជ�

ជាទូីម្រើ� ក្លារជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី�ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងម្រើ�ម្រើពីលដែ�លសក�មភាពីនានាកំ�ងក្លារ�ប័�ូល�បាក ់ �ត្ថុូវបានម្រើធើើ ម្រើ�ើង�គុប័់
�ម្រើធាបាយរចួ្ចម្រើហិើយ ឬម្រើ�ម្រើពីលដែ�លក្លារ�ប័�ូល�បាកប់័ដែនា�ម្រើទីៀត្ថុ�និអាច្ចម្រើធើើម្រើ�បាន ឬ�និអាច្ចទីទីួលយកបាន ម្រើ�យភាពី
ស��សប័។ ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លឥណទាន ឬឧប័ករណ៍ប័ំណ� ល�ត្ថុូវបានចាំត្ថុទ់ី�កថា�និអាច្ច�ប័�ូលបាន វា�ត្ថុូវបាន ជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី
កំ�ងគុណនីសំវធិានធន ឬគុណនីថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាដែ�លពាកព់ីន័ធ។ ឥណទានម្រើនា��ត្ថុូវបានជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី ទាងំ�សុង ឬ�ត្ថុូវបាន
ជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី�យួដែផំក ប័នាេ ប័ពី់ីគុិត្ថុពិីចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើត្ថុម្លៃ�ាដែ�លអាច្ចលកប់ានជាកដ់ែសិងរប័ស់�ទីពីយ ប័ញ្ហាច ំ (�ប័សិនម្រើប័ើ�ន) 
និងម្រើ�ម្រើពីលដែ�លក្លារវនិិច្ចេយ័រប័ស់គុណៈ�គុប័�់គុងយល់ម្រើឃ្មុំើញថា �និ�នលទីធភាពីកំ�ងក្លារ�ប័�ូល �បាក�់កវញិម្រើទី។ ឥណទាន
ដែ�ល�ត្ថុូវជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ីទាងំអស់ �ត្ថុូវដែត្ថុ�នក្លារអន��ត័្ថុម្រើ�យ�កុ��បឹ័កាភិបិាល ឬអាជាា ធរ ដែ�លបានទីទីួលសិទីធិ។

(vii) ការតែក្ខុតែត្រូបឥណ៍ទានទៅ�ើង្គវិិញ

ជួនក្លាលធនាគារបានច្ចរចាំម្រើ�ើងវញិ ឬបានដែកដែ�ប័លំហូិរស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងកិច្ចចសនាម្លៃនឥណទានអតិ្ថុថិិជនម្រើ�ើងវញិ។ ម្រើ�ម្រើពីល
ដែ�ល�នម្រើហិត្ថុ�ក្លារណ៍ម្រើន�ម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង ធនាគារវាយត្ថុម្លៃ�ាថាម្រើត្ថុើខាឹ�ស្ថារម្លៃនលកុខណឌ ថិមី �នភាពីខ�សគំាជាស្ថារវនិពីីលកុខណឌ
�ំប័ូងឬម្រើទី។ ធនាគារម្រើធើើដែប័ប័ម្រើន�ម្រើ�យ គុិត្ថុពិីចាំរណ្តាម្រើ�ម្រើលើកតិាម្រើផសងៗ កំ�ងច្ចំម្រើណ្តា�កតិាជាម្រើ�ច្ចើន �ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• �ប័សិនម្រើប័ើអំកខចី�បាក�់នផលវបិាកដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើហិើយក្លារដែកដែ�ប័ពិីត្ថុជាអាច្ចជួយក្លាត្ថុប់័នាយលំហូិរស្ថាច្ច�់បាក ់ កំ�ង
កិច្ចចសនា ឱ្យយម្រើ��ត្ថុឹ�ច្ចំនួនដែ�លអំកខចី�បាករ់ពំីឹងថា�នលទីធភាពីប័ង�់បាក។់

• ថាម្រើត្ថុើ�នលកុខណឌ ថិមីសំខាន់ៗ �ត្ថុូវបានដែណនា ំ �ូច្ចជាក្លារដែប័ងដែច្ចក�បាកច់្ចំម្រើណញ/ផលច្ចំម្រើណញដែ�លដែផអកម្រើលើ 
�ូលធន ដែ�ល�នផលប័ា�ពាល់ជាស្ថារវនិម្រើលើទីិនំនយ័ហានិភិយ័រប័ស់ឥណទានម្រើនា�។

• ក្លារពីនារម្រើពីលឥណទានជាកល់ាក ់ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លអំកខចី�បាក�់និ�នផលវបិាកដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។

• ក្លារដែ�ប័�ប័ួលអ�តាក្លារ�បាកជ់ាកល់ាក់

• ក្លារ�ា ស់ប័ិូរ�ប័ម្រើភិទីរបូ័ិយប័ណ័ណ រប័ស់ឥណទាន

• ក្លារ�កប់័ញ្ញចូ ល�ទីពីយប័ញ្ហាច ំ ក្លារធានាម្រើផសងៗ ឬក្លារពី�ងីកទីំហិំឥណទាន ដែ�ល�នផលប័�ពាល់ជាស្ថារវនិម្រើលើ 
ហានិភិយ័ម្លៃនឥណទានម្រើនា�

ប័នាេ ប័ពី់ីបានម្រើធើើក្លារដែកដែ�ប័រចួ្ចម្រើហិើយ ហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ�និសង�បាកព់ាកព់ីន័ធនឹងឥណទានទាងំម្រើន� �ត្ថុូវបានវាយត្ថុម្លៃ�ានាក្លាល
ប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍ និង�ត្ថុូវបានម្រើប័ៀប័ម្រើធៀប័ជា�យួនឹងហានិភិយ័ម្រើ�ក្លា�លកុខណឌ ម្រើ�ើ�ម្រើ�ម្រើពីលកត្ថុ�់តា�ំប័ូង ម្រើ�ម្រើពីលដែ�លក្លារ
ដែកដែ�ប័�និ�នភាពីជាស្ថារវនិ ម្រើហិើយ�និប័ណិ្តាលឱ្យយ�នក្លារឈប័ក់ត្ថុ�់តាឥណទាន�ំប័ូង។ ធនាគារតា��ន �ំម្រើណើ រក្លារ
�ទីពីយសក�មដែ�លបានដែកដែ�ប័ជាប័និប័នាេ ប័។់ ធនាគារអាច្ចកំណត្ថុថ់ាហានិភិយ័ឥណទាន �ត្ថុូវបានដែកល�អគុួរឱ្យយកត្ថុ ់ ស�គ ល់ 
ប័នាេ ប័ពី់ីក្លារម្រើរៀប័ច្ចំម្រើ�ើងវញិរចួ្ច �ូច្ចម្រើន��ទីពីយសក�មម្រើនា��ត្ថុូវបាន�កម្រើច្ចញពីី�ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ ឬ�ំណ្តាកក់្លាលទីី២ (ECL ម្រើពីញ
�យួអាយ�ក្លាល) �ក�ំណ្តាកក់្លាលទីី១ (ECL ១២ដែខ) វញិ។ ករណីម្រើន�គឺុស��ប័ដ់ែត្ថុ�ទីពីយសក�មដែ�ល �ន�ំម្រើណើ រក្លារលអ�សប័
ម្រើ�តា�លកុខណឌ ថិមី កំ�ងរយៈម្រើពីល ៦ដែខប័និប័នាេ ប័ ់ឬម្រើលើសពីីម្រើន�។

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(viii) ហាំនិភី័យទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ

ហានិភិយ័ម្រើ��តារាងត្ថុ�លយក្លារ�ន�ូច្ចជា ហាើ ស�ីលីធីពាណិជជក�ម និងកិច្ចចសនាដែ�ល�និទានប់ាន�ក�បាក។់ ធនាគារបានម្រើ�ប័ើ 
Credit Conversion Factor (CCF) ម្រើ�ើ�ីបីាា នស់្ថាម ន EAD ម្លៃនខេងម់្រើ��តារាងត្ថុ�លយក្លារ។ EAD �ត្ថុូវបានបាា នស់្ថាម នច្ចំនួន 
១០០% ម្លៃនហានិភិយ័ខេងម់្រើ��តារាងត្ថុ�លយក្លារ ម្រើ�យម្រើ�ប័ើ CCF។ 

(ឃ្មុំ) ហាំនិភី័យឥណ៍ទានអ្នតិ៌បរមាម្ព័ុនទៅពលរឹបអូ្នស័វិត៌ុ�បញ្ញាា�ំ ឬម្ព័ុនទៅពលពត្រូង្គ�ក្ខុឥណ៍ទានទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ហានិភិយ័ឥណទានអតិ្ថុប័រ� ច្ចំម្រើពា��ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានកត្ថុ�់តាម្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� គុឺម្រើសមើនឹងត្ថុម្លៃ�ា ម្រើយាងរប័ស់
វា។ ច្ចំម្រើពា�ប័ំណ� លយថាម្រើហិត្ថុ� ហានិភិយ័ឥណទានអតិ្ថុប័រ�គុឺម្រើសមើនឹងច្ចំនួនទឹីក�បាកអ់តិ្ថុប័រ�ដែ�លធនាគារ�ត្ថុូវប័ង ់ �ប័សិនម្រើប័ើក្លាត្ថុពីើកិច្ចច
ម្លៃនឧប័ករណ៍ដែ�លបានម្រើច្ចញផាយ�ត្ថុូវបានម្រើគុម្រើសំើឱ្យយប័ង។់ ច្ចំម្រើពា�កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ហានិភិយ័ឥណទានអតិ្ថុប័រ� គុឺជាច្ចំនួ
ទីឹក�បាកទ់ាងំ�សុងម្លៃនហាើ ស�ីលីធីឥណទានបានផិល់ឱ្យយអតិ្ថុថិិជន ដែ�ល�និទានប់ាន�ក។ តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� ប័ងាា ញពីីហានិភិយ័
ឥណទានអតិ្ថុប័រ�ច្ចំម្រើពា�ធនាគារ ច្ចំម្រើពា�ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លអាច្ច�ន ក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា៖

តារាងខាងម្រើលើម្រើន�ប័ងាា ញពីីម្រើសណ្តារយីាូដែ�លអា�កកប់័ំផ�ត្ថុម្លៃនហានិភិយ័ឥណទានរប័ស់ធនាគារ ម្រើ�យ�និបាន គុិត្ថុ�ល់�ទីពីយប័ញ្ហាច ំដែ�ល
បានក្លានក់្លាប័ ់និង/ឬ ក្លារពី�ងីកឥណទានម្រើផសងៗម្រើទី។ ច្ចំម្រើពា��ទីពីយសក�មកំ�ងតារាងត្ថុ�លយក្លារ ហានិភិយ័ខាងម្រើលើគុឺដែផអកម្រើ�ម្រើលើត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង
ស�ទីធ។ �ូច្ចបានប័ងាា ញខាងម្រើលើ ៨០,៤% (២០១៩ ៖ ៨២,៥%) ម្លៃនហានិភិយ័ ឥណទានអតិ្ថុប័រ�សរ�ប័ ម្រើកើត្ថុ�កពីីឥណទាន និង
ប័�ម្រើរ�ប័ទាន។ គុណៈ�គុប័�់គុងម្រើជឿជាកម់្រើលើលទីធភាពីរប័ស់ខាួនកំ�ងក្លារប័និ ក្លារ�គុប័�់គុង និងរកាហានិភិយ័ឥណទានដែ�លម្រើកើត្ថុ�កពីី
ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានរប័ស់ធនាគារ ឱ្យយសាិត្ថុកំ�ងក��តិ្ថុ អប័ីប័រ� តា�វធិី�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• ម្រើសេើរដែត្ថុ�គុប័ឥ់ណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានទាងំអស់ �ត្ថុូវបានធានាម្រើ�យ�ទីពីយប័ញ្ហាច ំ ម្រើហិើយ�ទីពីយប័ញ្ហាច ំ�នត្ថុម្លៃ�ា កំ�ងច្ចម្រើនាា �ពីី ៥០% 
ម្រើ� ៨០% ម្លៃនឥណទាន។

• ធនាគារ�ននីត្ថុិវធិីវាយត្ថុម្លៃ�ាឥណទានស��សប័ ��នម្រើពីលផិល់ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានជូនអតិ្ថុថិិជន។

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ហាំនិភី័យឥណ៍ទានពាក្ខុ់ព័នធនឹង្គត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មក្ខុន�ង្គតារ៉ាង្គ
ត៌ុល�យការ

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ៦៨.២២៩.៤៤៩ ២៧៥.៩៨៨.១២២ ៤៨.១៦៧.៨២៧ ១៩៦.២៨៣.៨៩៥

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ៣៥៣.១៣៦.៣៥៧ ១.៤២៨.៤៣៦.៥៦៥ ៣០៥.២៤៦.២៦៧ ១.២៤៣.៨៧៨.៥៣៨

វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ ៥.០២០.១៣៧ ២០.៣០៦.៤៥៤ - -

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ៦០០.២៦១ ២.៤២៨.០៥៦ ១.៣៧៨.៤៩៧ ៥.៦១៧.៣៧៥ 

ហាំនិភី័យឥណ៍ទានពាក្ខុ់ព័នធនឹង្គខុ័ង្គ់ទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ

កិច្ចចសនាពាកព់ីន័ធនឹងឥណទាន ៧.១៧៣.៥៦៣ ២៩.០១៧.០៦២ ១៣.០៤៨.៦៤៥ ៥៣.១៧៣.២២៨

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ២.៦៩២.២៤៥ ១០.៨៩០.១៣១ ៨១១.១៤១ ៣.៣០៥.៤០០

ហានិភិយ័ឥណទាន��លសរ�ប័ ៤៣៦.៨៥២.០១២ ១.៧៦៧.០៦៦.៣៩០ ៣៦៨.៦៥២.៣៧៧ ១.៥០២.២៥៨.៤៣៦ 

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់(ECL) (៣.១៦៤.១៥៦) (១២.៧៩៩.៦០១) (២.៣៨១.០៩០) (៩.៧០២.៩៤១)

ហានិភិយ័ឥណទានស�ទីធសរ�ប័ ៤៣៣.៦៨៧.៨៥៦ ១.៧៥៤.២៦៦.៧៨៩ ៣៦៦.២៧១.២៨៧ ១.៤៩២.៥៥៥.៤៩៥ 

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៣៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(ង្គ) គុណ៍ភាពឥណ៍ទានម្លៃនត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ធនាគារវាយត្ថុម្លៃ�ាគុ�ណភាពីឥណទាន ម្លៃនឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន និងហិិរញ្ញញ ប័ីទាន ម្រើ�យម្រើ�ប័ើវធិីស្ថាស្រ្តសិ វាយត្ថុម្លៃ�ាច្ចំណ្តាត្ថុម់្លៃផេកំ�ង ដែ�ល
�ត្ថុូវបានតាកដ់ែត្ថុងម្រើ�ើងយាា ងស��សប័ជា�យួនឹង�ប័ម្រើភិទីផលិត្ថុផល និងភាគុីម្លៃ�គូុម្រើផសងៗគំា។ វធិីស្ថាស្រ្តសិទាងំម្រើន��ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង
ម្លៃផេកំ�ងធនាគារ និងបានគុួប័ផសជំា�យួនឹងក្លារវភិាគុសាិត្ថុិ រ�ួជា�យួនឹងក្លារវនិិច្ចេយ័ រប័ស់ប័�គុគលិកដែផំកឥណទាន។

ក្លារពីណ៌នាពីីគុ�ណភាពីឥណទាន �ត្ថុូវបានសម្រើងុប័�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

គុ�ណភាពីឥណទានម្លៃនឧ�ករណ៍ហិរញិ្ញញ វត្ថុា�ម្រើ��ពីីឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន និងហិរញិ្ញញ ប័ីទាន �ត្ថុូវបានកំណត្ថុម់្រើ�យដែផអកម្រើ�ម្រើលើច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាក់
រប័ស់ភាគីុម្លៃ�គូុ ដែ�ល�ត្ថុូវបានកំណត្ថុថ់ា�នត្ថុម្លៃ�ាម្រើសមើនឹងអ�តារប័ស់ភំាកង់ារវាយត្ថុម្លៃ�ាច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកអ់និរជាតិ្ថុម្រើផសងៗ �ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ �ត្ថុូវបានម្រើផាើម្រើ�ធនាគារកំ�ង�សុក  ម្រើហិើយគុណៈ�គុប័�់គុងបានម្រើធើើ ក្លារវាយត្ថុម្លៃ�ា
ហានិភិយ័ស��សប័ ម្រើហិើយម្រើជឿជាកថ់ាធនាគារ�និ�នក្លារខាត្ថុប័ងជ់ាស្ថារវនិពីីធនាគារកំ�ង�សុក ទាងំម្រើន�ម្រើទី។

គុណ៍ភាពឥណ៍ទាន ពណ៍៌នា

ក្លារតា��នសិង�់រ អំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចកំ�ង�ប័ម្រើភិទីម្រើន� ប័ងាា ញពីីស�ត្ថុាភាពីរងឹ�កំំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចសង�បាក។់

ធនាគារតា��នអំកជាប័ប់័ំណ� លកំ�ង�ប័ម្រើភិទីម្រើន� ម្រើ�តា�ស្ថាា នភាពីម្លៃនក្លារសង�បាកយ់ឺត្ថុ យាា វ។ អំកជាប័់
ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចដែ�លសង�បាកហ់ិួសក្លាលកំណត្ថុស់ង ៣០ម្លៃថិៃ កំ�ងកិច្ចចសនា សង�បាកទ់ាងំច្ចំម្រើពា�ហាើ ស�ីលីធី
រយៈម្រើពីលខាី និងហាើ ស�ីលីធីរយៈម្រើពីលដែវងគុឺសាិត្ថុម្រើ�កំ�ងក្លារ តា� �នសិង�់រ។

ក្លារតា��នពិីម្រើសស អំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចកំ�ង�ប័ម្រើភិទីម្រើន� �នស�ត្ថុាភាពី�ធយ�កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចសង�បាក។់

ធនាគារតា��នអំកជាប័ប់័ំណ� លកំ�ង�ប័ម្រើភិទីម្រើន� ម្រើ�តា�ស្ថាា នភាពីម្លៃនក្លារសង�បាកយ់ឺត្ថុ យាា វ។ អំកជាប័់
ក្លាត្ថុពីើកិច្ចចដែ�លសង�បាកហ់ិួសក្លាលកំណត្ថុស់ង ៣០ម្លៃថិៃ កំ�ងកិច្ចចសនាសង �បាក ់ ច្ចំម្រើពា�ហាើ ស�ីលីធី
រយៈម្រើពីលខាី ឬហិួសក្លាលកំណត្ថុស់ងចាំប័ពី់ី៣១ម្លៃថិៃ �ល់៨៩ម្លៃថិៃ កំ�ងកិច្ចចសនាសង�បាក ់ ច្ចំម្រើពា�ហាើ ស�ីលីធី
រយៈម្រើពីលខាីហាើ ស�ីលីធីរយៈម្រើពីលដែវង �ត្ថុូវបានរ�ួ ប័ញ្ញចូ លម្រើ�កំ�ងក្លារតា��នពិីម្រើសស។

ក្លារ�ិនសង�បាក់/ក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា
ឥណទាន

អំកជាប័ក់្លាត្ថុពីើកិច្ចចកំ�ង�ប័ម្រើភិទីម្រើន� �នស�ត្ថុាភាពី�ធយ�កំ�ងក្លារប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចសង�បាក។់

គុណ៍ភាពឥណ៍ទាន ពណ៍៌នា

អធិប័ម្រើត្ថុយយ សំម្រើ��ល់�ទីពីយសក�មហិរញិ្ញញ វត្ថុា� ដែ�លម្រើច្ចញម្រើ�យធនាគារកណី្តាល/រ�ាបាលសហិពីន័ធ ឬ�ត្ថុូវបានធានាម្រើ�យ
ធនាគារកណី្តាល/រ�ាបាលសហិពីន័ធ។

ច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកវ់និិម្រើយាគុ សំម្រើ��ល់គុ�ណភាពីឥណទានម្លៃន�ទីពីយសក�មហិរញិ្ញញ វត្ថុា� ដែ�លអំកម្រើច្ចញផាយ�នលទីធភាពីប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចច
សងប័ំណ� ល ម្រើហិើយអំកក្លានក់្លាប័ស់ញ្ហាញ ប័ណ័ណ �នហានិភិយ័ឥណទានទាប័ច្ចំម្រើពា�ក្លារ�និសង�បាក។់

�និ�នច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកវ់និិម្រើយាគុ សំម្រើ��ល់គុ�ណភាពីឥណទានក��តិ្ថុទាប័ម្លៃន�ទីពីយសក�មហិរញិ្ញញ វត្ថុា� ដែ�ល�នក្លារ�ប័ឈ�ខ័ស់នឹងហានិភិយ័ម្លៃនក្លារ
�និសង�បាក។់

�និ�នច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាក់ សំម្រើ��ល់�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លប័ច្ចច�ប័ីនំម្រើន��និ�នច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកម់្រើទី អា�ស័យម្រើ�យ�និ�នគុំរចូ្ចំណ្តាត្ថុថំាក់

ថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ាឥណទាន សំម្រើ��ល់�ទីពីយសក�មដែ�ល�នក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៣៩

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ECL ១២តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើ និង្គការ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ់ទៅ�ធនាគារទៅផ�ស៊ីង្គៗ

     �នច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកវ់និិម្រើយាគុ ៥១.៨៧៤.០២៣ - - ៥១.៨៧៤.០២៣ ១៣.៤៦៦.២២៧ - - ១៣.៤៦៦.២២៧

     �និ�នច្ចំណ្តាត្ថុ់ ១៦.៣៥៥.៤២៦ - - ១៦.៣៥៥.៤២៦ ៣៤.៧០១.៦០០ - - ៣៤.៧០១.៦០០

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ៦៨.២២៩.៤៤៩ - - ៦៨.២២៩.៤៤៩ ៤៨.១៦៧.៨២៧ - - ៤៨.១៦៧.៨២៧

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់(ECL) (៨៧.១៤៨) - - (៨៧.១៤៨) (៦២.៦៦៧) - - (៦២.៦៦៧)

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងស�ទីធ ៦៨.១៤២.៣០១ - - ៦៨.១៤២.៣០១ ៤៨.១០៥.១៦០ - - ៤៨.១០៥.១៦០

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២៧៥.៦៣៥.៦០៨ - - ២៧៥.៦៣៥.៦០៨ ១៩៦.០២៨.៥២៧ - - ១៩៦.០២៨.៥២៧

ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទានវាស័់តែវិង្គតាម្ព័ម្លៃថិៃទៅដ្ឋើម្ព័ដ្ឋក្ខុរំលស័់

     ក្លារតា��នសិង�់រ ៣៤៣.០៤២.៨៦៣ - - ៣៤៣.០៤២.៨៦៣ ៣០០.០៣៣.៥០៤ - - ៣០០.០៣៣.៥០៤

     ក្លារតា��នពីិម្រើសស - ៦.៣៣៨.៨៩២ - ៦.៣៣៨.៨៩២ - ២.៨៧៧.៤៦៣ - ២.៨៧៧.៤៦៣

     ក្លារ�និសង�បាក់ - - ៣.៧៥៤.៦០២ ៣.៧៥៤.៦០២ - - ២.៣៣៥.៣០០ ២.៣៣៥.៣០០

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ៣៤៣.០៤២.៨៦៣ ៦.៣៣៨.៨៩២ ៣.៧៥៤.៦០២ ៣៥៣.១៣៦.៣៥៧ ៣០០.០៣៣.៥០៤ ២.៨៧៧.៤៦៣ ២.៣៣៥.៣០០ ៣០៥.២៤៦.២៦៧

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់(ECL) (១.៩៤៣.៨៣១) (២១៧.០២៣) (៨៤៦.៩៣៦) (៣.០០៧.៧៩០) (១.៧៣៨.៦៨៥) (៤០.៩៨៤) (៤៨៧.៩៨៨) (២.២៦៧.៦៥៧)

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងស�ទីធ ៣៤១.០៩៩.០៣២ ៦.១២១.៨៦៩ ២.៩០៧.៦៦៦ ៣៥០.១២៨.៥៦៧ ២៩៨.២៩៤.៨១៩ ២.៨៣៦.៤៧៩ ១.៨៤៧.៣១២ ៣០២.៩៧៨.៦១០

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១.៣៧៩.៧៤៥.៥៨៥ ២៤.៧៦២.៩៦០ ១១.៧៦១.៥០៩ ១.៤១៦.២៧០.០៥៤ ១.២១៥.៥៥១.៣៨៧ ១១.៥៥៨.៦៥២ ៧.៥២៧.៧៩៧ ១.២៣៤.៦៣៧.៨៣៦

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទៅផ�ស៊ីង្គៗតាម្ព័ម្លៃថិៃ  ទៅដ្ឋើម្ព័រំលស័់

     ក្លារតា��នសិង�់រ ៥.០២០.១៣៧ - - ៥.០២០.១៣៧ - - - -

     ក្លារតា��នពីិម្រើសស - - - - - - - -

     ក្លារ�និសង�បាក់ - - - - - - - -

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ៥.០២០.១៣៧ - - ៥.០២០.១៣៧ - - - -

 តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន�ប័ងាា ញពីីក្លារវភិាគុហានិភិយ័ឥណទាន តា��ំណ្តាកក់្លាល រ�ួជា�យួនឹងសំវធិានធន ECL ៖

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៤០

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ECL ១២តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយ

ចុ�
ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់(ECL) (៦.៩៧៩) - - (៦.៩៧៩) - - - -

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងស�ទីធ ៥.០១៣.១៥៨ ៥.០១៣.១៥៨ - - - -

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២០.២៧៨.២២៤ - - ២០.២៧៨.២២៤ - - - -

ក្ខុិចចស័ន�យាឥណ៍ទាននិង្គក្ខុិចចស័ន�យាធានា ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     ក្លារតា��នសិង�់រ ៩.៨៦៥.៨០៨ - - ៩.៨៦៥.៨០៨ ១៣.៨៥៩.៧៨៦ - - ១៣.៨៥៩.៧៨៦

     ក្លារតា��នពីិម្រើសស - - - - - - - -

     ក្លារ�និសង�បាក់ - - - - - - - -

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ៩.៨៦៥.៨០៨ - - ៩.៨៦៥.៨០៨ ១៣.៨៥៩.៧៨៦ - - ១៣.៨៥៩.៧៨៦

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់(ECL) (៤៣.៨៣៥) - - (៤៣.៨៣៥) (៥០.៧៦៦) - - (៥០.៧៦៦)

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងស�ទីធ ៩.៨២១.៩៧៣ - - ៩.៨២១.៩៧៣ ១៣.៨០៩.០២០ - - ១៣.៨០៩.០២០

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ៣៩.៧២៩.៨៨១ - - ៣៩.៧២៩.៨៨១ ៥៦.២៧១.៧៥៧ - - ៥៦.២៧១.៧៥៧

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មទៅផ�ស៊ីង្គៗ

     �នច្ចំណ្តាត្ថុថំ់ាកវ់និិម្រើយាគុ ៦០០.២៦១ - - ៦០០.២៦១ - - - -

     �និ�នច្ចំណ្តាត្ថុ់ - - - - - - - -

     ក្លារ�និសង - - - - - - - -

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ៦០០.២៦១ - - ៦០០.២៦១ - - - -

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់(ECL) (១៨.៤០៤) - - (១៨.៤០៤) - - - -

ត៌ម្លៃម្ព័ៃទៅយ៉ាង្គស័ុទិធ ៥៨១.៨៥៧ - - ៥៨១.៨៥៧ - - - -

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២.៣៥៣.៦១១ - - ២.៣៥៣.៦១១ - - - -

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៤១

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣

ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ

សំវធិានធនបាត្ថុប់័ង់ ១.៧៣៨.៦៨៥ ៤០.៩៨៤ ៤៨៧.៩៨៨ ២.២៦៧.៦៥៧ ៣២៥.០៦២ ៥.៤៦៦ ១៨១.៣៥០ ៥១១.៨៧៨

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារហានិភិយ័ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ (៣៩.៩៦១) ៣០.៦៦៤ ៩.២៩៧ - (៤.៩៨៣) ១.០៤៥ ៣.៩៣៨ -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ (៧៧) ៧៧ - - (៣.៣២៦) - ៣.៣២៦ -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ ២៣.០២៦ - (២៣.០២៦) - ១១.៩៤២ - (១១.៩៤២) -

ក្លារវាស់ដែវងសំវធិានធនបាត្ថុប់័ងម់្រើ�ើងវញិស�ទីធ (*) ៥៦៨.៨០១ ១៥៤.០៣៤ (១១.០២២) ៧១១.៨១៣ ៤៩២.២២៩ ៣.៧៥៣ (៧.៣៣០) ៤៨៨.៦៥២

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ឬបានទិីញ ៥៨៦.៣៨០ ៣២.០១៩ ៧០១.៨៩៧ ១.៣២០.២៩៦ ៩៩៣.៣៩៣ ៣២.៨៦០ ៤៧៤.៨៩២ ១.៥០១.១៤៥

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានឈប័ក់ត្ថុ�់តា កំ�ងអំ��ង
ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ម្រើ��ពីីជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី (៩៣៣.០២៣) (៤០.៧៥៥) (២១៨.០៩២) (១.១៩១.៨៧០) (៧៥.៦៣២) (២.១៤០) (១១៧.៤៥១) (១៩៥.២២៣)

ក្លារកត្ថុ�់តាប័ងគរម្រើ�ើងវញិនូវត្ថុម្លៃ�ាអប័ីហាររចួ្ច - - (១០០.១០៦) (១០០.១០៦) - - (៣៨.៧៩៥) (៣៨.៧៩៥)

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ១.៩៤៣.៨៣១ ២១៧.០២៣ ៨៤៦.៩៣៦ ៣.០០៧.៧៩០ ១.៧៣៨.៦៨៥ ៤០.៩៨៤ ៤៨៧.៩៨៨ ២.២៦៧.៦៥៧

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ៧.៨៦២.៧៩៦ ៨៧៧.៨៥៨ ៣.៤២៥.៨៥៧ ១២.១៦៦.៥១១ ៧.០៨៥.១៤១ ១៦៧.០១១ ១.៩៨៨.៥៥០ ៩.២៤០.៧០២

ត៌ម្លៃម្ព័ៃទៅយ៉ាង្គដ្ឋុល

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៣០០.០៣៣.៥០៤ ២.៨៧៧.៤៦៣ ២.៣៣៥.៣០០ ៣០៥.២៤៦.២៦៧ ១១២.៥៦៨.៩១១ ៥១០.៧០៣ ៧៥៤.៥១១ ១១៣.៨៣៤.១២៥

(ច) ស័ំវិិធានធនបាត៌់បង្គ់

(i) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់ការខាត៌បង់្គឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ - ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទាន

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៤២

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣

ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបាន
     កត្ថុ�់តាម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ (៧.២៧៨.៥១៦) ៥.៣០៨.០០៨ ១.៩៧០.៥០៨ - (១.៨៣៦.៨៤៦) ២៧០.៣១៨ ១.៥៦៦.៥២៨ -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ (៥.៧៨៣) ៥.៧៨៣ - - (២៩៣.៨៨៧) - ២៩៣.៨៨៧ -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ ៧៦.៩២២ - (៧៦.៩២២) - ៤៩.០៩០ - (៤៩.០៩០) -

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ឬបានទិីញ ២០០.៣៣១.២២៩ ១.០១៩.៤៧៩ ៥៣៩.១៥៧ ២០១.៨៨៩.៨៦៥ ២២១.៨២៨.៩៤៩ ២.៦១៩.៨៦៤ ២៩៤.៣១៦ ២២៤.៧៤៣.១២៩ 

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�ល�ត្ថុូវបានឈប័ក់ត្ថុ�់តា កំ�ងអំ��ង
     ក្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី ម្រើ��ពីីជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី (១៥០.១១៤.៤៩៣) (២.៨៧១.៨៤១) (១.០១៣.៤៤១) (១៥៣.៩៩៩.៧៧៥) (៣២.២៨២.៧១៣) (៥២៣.៤២២) (៥០៥.៤៥៤) (៣៣.៣១១.៥៨៩)

ជ���ម្រើច្ចញពីីប័ញ្ញជ ី - - - - - - (១៩.៣៩៨) (១៩.៣៩៨)

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៣៤៣.០៤២.៨៦៣ ៦.៣៣៨.៨៩២ ៣.៧៥៤.៦០២ ៣៥៣.១៣៦.៣៥៧ ៣០០.០៣៣.៥០៤ ២.៨៧៧.៤៦៣ ២.៣៣៥.៣០០ ៣០៥.២៤៦.២៦៧

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១.៣៨៧.៦០៨.៣៨២ ២៥.៦៤០.៨១៨ ១៥.១៨៧.៣៦៥ ១.៤២៨.៤៣៦.៥៦៥ ១.២២២.៦៣៦.៥២៩ ១១.៧២៥.៦៦២ ៩.៥១៦.៣៤៧ ១.២៤៣.៨៧៨.៥៣៨

 (*) ផលប័ា�ពាល់ម្លៃនក្លារវាស់ដែវង ECL ម្រើ�យស្ថារក្លារដែ�ប័�ប័ួល EAD និង PD កំ�ងអំ��ងឆំ្នាំ ំគុឺម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងពីីក្លារ�កប់័ញ្ញចូ លពីត្ថុ�៌នម្រើ�កំ�ងគុំរថូិមីៗជា�ប័ចាំ។ំ

(ច) ស័ំវិិធានធនបាត៌់បង្គ់ (ត៌)

(i) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់ការខាត៌បង់្គឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ - ឥណ៍ទាន និង្គបុទៅរត្រូបទាន (ត៌)

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៤៣

(ii) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់ការខាត៌បង់្គឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ – ក្ខុិចចស័ន�យាផិល់ឥណ៍ទាន និង្គក្ខុិចចស័ន�យាធានាតែផនក្ខុហិិរញ្ញញវិត៌ុ� 

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣

ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ

សំវធិានធនបាត្ថុប់័ង់ ៥០.៧៦៦ - - ៥០.៧៦៦ ១៣.០៦៤ - - ១៣.០៦៤

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារហានិភិយ័ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

ក្លារកត្ថុ�់តាប័ស្រ្តញ្ហាច ស់ម្លៃនសំវធិានធនឆំ្នាំចំាំស់ (៣៧.៧០២) - - (៣៧.៧០២)

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ឬបានទិីញ ៣០.៧៧១ - - ៣០.៧៧១ ៣៧.៧០២ - - ៣៧.៧០២

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៤៣.៨៣៥ - - ៤៣.៨៣៥ ៥០.៧៦៦ - - ៥០.៧៦៦

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១៧៧.៣១៣ - - ១៧៧.៣១៣ ២០៦.៨៧១ - - ២០៦.៨៧១

ត៌ម្លៃម្ព័ៃទៅយ៉ាង្គដ្ឋុល

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ១៣.៨៥៩.៧៨៦ - - ១៣.៨៥៩.៧៨៦ ៦.៨៤៣.៩០២ - - ៦.៨៤៣.៩០២

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានកត្ថុ�់តាម្រើ�
     ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

ហានិភិយ័ថិមី (៣.៩៩៣.៩៧៨) - - (៣.៩៩៣.៩៧៨) ៧.០១៥.៨៨៤ - - ៧.០១៥.៨៨៤

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៩.៨៦៥.៨០៨ - - ៩.៨៦៥.៨០៨ ១៣.៨៥៩.៧៨៦ - - ១៣.៨៥៩.៧៨៦

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ៣៩.៩០៧.១៩៣ - - ៣៩.៩០៧.១៩៣ ៥៦.៤៧៨.៦២៨ - - ៥៦.៤៧៨.៦២៨

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៤៤

(iii) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់ការខាត៌បង់្គឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ – ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើ និង្គការ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ់ទៅ�ធនាគារទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣

ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ

សំវធិានធនបាត្ថុប់័ងម់្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៦២.៦៦៧ - - ៦២.៦៦៧ ៣៧.៦០៨ - - ៣៧.៦០៨

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារហានិភិយ័ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ឬបានទិីញ ២៤.៤៨១ - - ២៤.៤៨១ ២៥.០៥៩ - - ២៥.០៥៩

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៨៧.១៤៨ - - ៨៧.១៤៨ ៦២.៦៦៧ - - ៦២.៦៦៧

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ៣៥២.៥១៤ - - ៣៥២.៥១៤ ២៥៥.៣៦៨ - - ២៥៥.៣៦៨

ត៌ម្លៃម្ព័ៃទៅយ៉ាង្គដ្ឋុល

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៤៨.១៦៧.៨២៧ - - ៤៨.១៦៧.៨២៧ ៣០.០៥៨.៤៣៨ - - ៣០.០៥៨.៤៣៨

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានកត្ថុ�់តាម្រើ�
     ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

ហានិភិយ័ថិមី ២០.០៦១.៦២២ - - ២០.០៦១.៦២២ ១៨.១០៩.៣៨៩ - - ១៨.១០៩.៣៨៩

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៦៨.២២៩.៤៤៩ - - ៦៨.២២៩.៤៤៩ ៤៨.១៦៧.៨២៧ - - ៤៨.១៦៧.៨២៧

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២៧៥.៩៨៨.១២២ - - ២៧៥.៩៨៨.១២២ ១៩៦.២៨៣.៨៩៥ - - ១៩៦.២៨៣.៨៩៥

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៤៥

(iv) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់ការខាត៌បង់្គឥនទានតែដ្ឋលបានរំពឹង្គទិុក្ខុ វិិនិទៅយ៉ាគម្ព័ូលប័ត្រូត៌

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣

ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ

សំវធិានធនបាត្ថុប់័ងម់្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា - - - - - - - -

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារហានិភិយ័ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ឬបានទិីញ ៦.៩៧៩ - - ៦.៩៧៩ - - - -

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៦.៩៧៩ - - ៦.៩៧៩ - - - -

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២៨.២៣០ - - ២៨.២៣០ - - - -

ត៌ម្លៃម្ព័ៃទៅយ៉ាង្គដ្ឋុល

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា - - - - - - - -

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានកត្ថុ�់តា
     ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

ហានិភិយ័ថិមី ៥.០២០.១៣៧ - - ៥.០២០.១៣៧ - - - -

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៥.០២០.១៣៧ - - ៥.០២០.១៣៧ - - - -

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២០.៣០៦.៤៥៤ - - ២០.៣០៦.៤៥៤ - - - -

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៤៦

(v) ការទៅផ័�ង្គ�ា�ត៌់ការខាត៌បង់្គឥនទានតែដ្ឋលបានរំពឹង្គទិុក្ខុ ត្រូបាក្ខុ់ត៌ម្ព័កល់ការជួល

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�១ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�២ ដ្ឋំ�ក្ខុ់កាលទិ�៣

ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប ECL ១២ តែខុ

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ម្ព័ិនថិយ

ចុ�ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន

ECL ទៅពញម្ព័ួយ
អាយុកាល-ថិយចុ�

ត៌ម្លៃម្ព័ៃឥណ៍ទាន ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ការខាត៌បង្គ់ឥណ៍ទានរំពឹង្គទិុក្ខុ

សំវធិានធនបាត្ថុប់័ងម់្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា - - - - - - - -

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារហានិភិយ័ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីដែ�ល�ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង ឬបានទិីញ ១៨.៤០៤ - - ១៨.៤០៤ - - - -

សំវធិានធនស��ប័ក់្លារខាត្ថុប័ង ់ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ១៨.៤០៤ - - ១៨.៤០៤ - - - -

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ៧៥.០៣៣ - - ៧៥.០៣៣ - - - -

ត៌ម្លៃម្ព័ៃទៅយ៉ាង្គដ្ឋុល

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លម្រើ�ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា - - - - - - - -

ប័ដែ��ប័��ួលម្រើ�យស្ថារឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ដែ�លបានកត្ថុ�់តាម្រើ�
     ម្លៃថិៃទីី០១ ដែខ�ករា ៖

- - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី១ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី២ - - - - - - - -

     ម្រើផេរម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលទីី៣ - - - - - - - -

ហានិភិយ័ថិមី ៦០០.២៦១ - - ៦០០.២៦១ - - - -

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��ល ម្រើ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ៦០០.២៦១ - - ៦០០.២៦១ - - - -

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ២.៤២៨.០៥៦ - - ២.៤២៨.០៥៦ - - - -

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៤៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(ឆ្ល) បណ៍ះ�ំត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិតុ៌� ទៅធៀបនឹង្គហាំនិភ័ីយឥណ៍ទាន

ធនាគារវាយត្ថុម្លៃ�ាគុ�ណភាពីឥណទាន ម្លៃនឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន និងហិិរញ្ញញ ប័ីទាន ម្រើ�យម្រើ�ប័ើវធិីស្ថាស្រ្តសិ វាយត្ថុម្លៃ�ាច្ចំណ្តាត្ថុម់្លៃផេកំ�ង ដែ�ល
�ត្ថុូវបានតាកដ់ែត្ថុងម្រើ�ើងយាា ងស��សប័ជា�យួនឹង�ប័ម្រើភិទីផលិត្ថុផល និងភាគុីម្លៃ�គូុម្រើផសងៗគំា។ វធិីស្ថាស្រ្តសិទាងំម្រើន��ត្ថុូវបានប័ម្រើងកើត្ថុម្រើ�ើង
ម្លៃផេកំ�ងធនាគារ និងបានគុួប័ផសជំា�យួនឹងក្លារវភិាគុសាិត្ថុិ រ�ួជា�យួនឹងក្លារវនិិច្ចេយ័ រប័ស់ប័�គុគលិកដែផំកឥណទាន។

ក្លារពីណ៌នាពីីគុ�ណភាពីឥណទាន �ត្ថុូវបានសម្រើងុប័�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� ល�អតិ្ថុអំពីីហានិភិយ័ឥណទានសំខាន់ៗ រប័ស់ធនាគារ តា�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់វា ម្រើ�យចាំត្ថុថំ់ាកត់ា�
ត្ថុំប័នភ់ិូ�សិ្ថាស្រ្តសិ គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០។ កំ�ងតារាងម្រើន� ធនាគារបានដែប័ងដែច្ចកហានិភិយ័ ម្រើ�តា��ប័ម្រើទីសនី�យួៗ 
ម្រើ�យដែផអកតា��ប័ម្រើទីសម្លៃនភាគីុម្លៃ�គូុរប័ស់ខាួន។

(i) វិិភាគតាម្ព័ត៌ំបន់ភីូម្ព័ិស្គាស្រ្តស័ិ

ត្រូបទៅទិស័ក្ខុម្ព័័�ជា
ត្រូបទៅទិស័ទៅផ�ស៊ីង្គទៅទិៀត៌ក្ខុន�ង្គ

ត៌ំបន់អាស័ុ� ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ៥៥.៧៤៦.៥៩៥ ១២.៣៩៥.៧០៦ ៦៨.១៤២.៣០១

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ៣៥០.១២៨.៥៦៧ - ៣៥០.១២៨.៥៦៧

វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ ៥.០១៣.១៥៨ - ៥.០១៣.១៥៨

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ៥៨១.៨៥៧ - ៥៨១.៨៥៧

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ៧.១២៩.៧២៨ - ៧.១២៩.៧២៨

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ២.៦៩២.២៤៥ - ២.៦៩២.២៤៥

ហានិភិយ័ឥណទានសរ�ប័ ៤២១.២៩២.១៥០ ១២.៣៩៥.៧០៦ ៤៣៣.៦៨៧.៨៥៦

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល ១.៧០៤.១២៦.៧៤៧ ៥០.១៤០.៦៣១ ១.៧៥៤.២៦៧.៣៧៨

ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ         ៤៨.១០៥.១៦០ -         ៤៨.១០៥.១៦០ 

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន        ៣០២.៩៧៨.៦១០ -      ៣០២.៩៧៨.៦១០ 

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ           ១.៣៧៨.៤៩៧ -           ១.៣៧៨.៤៩៧ 

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន         ១២.៩៩៧.៨៧៩ -       ១២.៩៩៧.៨៧៩ 

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា�              ៨១១.១៤១ -              ៨១១.១៤១ 

ហានិភិយ័ឥណទានសរ�ប័        ៣៦៦.២៧១.២៨៧ - ៣៦៦.២៧១.២៨៧ 

គិុត្ថុជាពានម់្រើរៀល     ១.៤៩២.៥៥៥.៤៩៥ - ១.៤៩២.៥៥៥.៤៩៥ 

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៤៨

តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� ល�អតិ្ថុអំពីីហានិភិយ័ឥណទានសំខាន់ៗ រប័ស់ធនាគារ តា�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង��លរប័ស់វា �កក្លារថិយច្ច��ត្ថុម្លៃ�ា �ប័សិនម្រើប័ើ�ន ម្រើ�យចាំត្ថុថំ់ាកត់ា��ប័ម្រើភិទីអាជីវក�មរប័ស់ ភាគីុម្លៃ�គូុ។

(ii) វិិភាគតាម្ព័ត្រូបទៅភីទិអាជ�វិក្ខុម្ព័ម

ក្ខុស័ិក្ខុម្ព័ម ម្លៃត្រូពទៅឈ័ើ 
និង្គទៅនស្គាទិ

អ្នគារ និង្គ
ស័ំណ៍ង្គ់

ត្រូគឹ�ស្គាា�ន
ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

នាំចូល និង្គ
នាំទៅចញ

ផលិត៌ក្ខុម្ព័ម ឥណ៍ទាន
ទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ឥណ៍ទាឯក្ខុជន ឥណ៍ទាន
អ្នចលនត្រូទិព�យ

ទៅស័វាក្ខុម្ព័ម ជំនួញលក្ខុ់ដ្ឋុំ 
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៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៤៩ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

(ជ) ការរឹបអ្នូស័ត្រូទិព�យបញ្ញាា�ំ

�ទីពីយស�ីត្ថុិិដែ�លបានរបឹ័អូស�ត្ថុូវលកម់្រើច្ចញឱ្យយបានឆ្នាំប័ ់ តា�ដែ�លអាច្ចម្រើធើើបាន។ ធនាគារ�និម្រើ�ប័ើ�បាស់�ទីពីយ ប័ញ្ហាច ំដែ�លបានរបឹ័អូស 
ស��ប័�់ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�មរប័ស់ខាួនម្រើទី។

កំ�ងអំ��ង�ំណ្តាច្ចឆំ់្នាំមំ្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ និង ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ធនាគារ�និបានរបឹ័អូស �ទីពីយស�ីត្ថុិិដែ�លបាន�កជ់ាវត្ថុា�
ប័ញ្ហាច ំម្រើនា�ម្រើទី។

ធនាគារ�ប័ឈ���ខនឹងហានិភិយ័ទីីផារ ជាហានិភិយ័ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារដែ�ប័�ប័ួលត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ ឬលំហូិរស្ថាច្ច ់�បាកន់ាម្រើពីលអនាគុត្ថុម្លៃន
ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�យស្ថារក្លារ�ា ស់ប័ិូរត្ថុម្លៃ�ាទីីផារ។ ហានិភិយ័ទីីផារម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងម្រើ�យស្ថាា នភាពី ម្រើប័ើកច្ចំហិម្លៃនអ�តាក្លារ�បាក ់របូ័ិយប័ណ័ណ  
និងផលិត្ថុផល�ូលធន ដែ�លទាងំអស់ម្រើន��ប័ឈ���ខនឹងប័ដែ��ប័��ួលទីីផារ ជាកល់ាកន់ិងទូីម្រើ� �ពី�ទាងំប័ដែ��ប័��ួលអ�តាទីីផារ ឬ
ត្ថុម្លៃ�ាទីីផារ �ូច្ចជាអ�តាក្លារ�បាក ់គុ�ា ត្ថុឥណទាន អ�តាប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ  និងត្ថុម្លៃ�ា�ូលធនជាម្រើ�ើ�។

ធនាគារ�និម្រើ�ប័ើឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�និសសនេ �ូច្ចជាកិច្ចចសនាប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ  និងក្លារម្រើ�ិ�ប័ិូរអ�តាក្លារ�បាក ់ម្រើ�ើ�ី�ីគុប័�់គុងហានិភិយ័រប័ស់ខាួន
ម្រើនា�ម្រើទី។

(ក្ខុ) ហាំនិភី័យការបិ�ររូបិយប័ណ៍ណ

ហានិភិយ័ក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើកើត្ថុពីី�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារពាណិជជក�មកំ�ងម្រើពីលអនាគុត្ថុ �ទីពីយសក�ម និងប័ំណ� លដែ�លបាន កត្ថុ�់តាជារបូ័ិយប័ណ័ណ
�យួ ដែ�ល�និដែ�នជារបូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើគាលរប័ស់ធនាគារ។

ធនាគារម្រើធើើ�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារអាជីវក�មម្រើ�កំ�ង�ប័ម្រើទីសក�័�ជា ម្រើ�យម្រើ�ប័ើរបូ័ិយវត្ថុា�ម្រើ�ច្ចើន�ប័ម្រើភិទី ដែ�លប័ណិ្តាលឱ្យយ�ន ហានិភិយ័របូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើផសងៗ 
ដែ�លភាគុម្រើ�ច្ចើនគឺុទាកទ់ីងនឹង�បាកម់្រើរៀល។ 

គុណៈ�គុប័�់គុងតា��នហានិភិយ័ក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ  ម្រើ�យម្រើធៀប័នឹងរបូ័ិយប័ណ័ណ ម្រើគាល ប័ា�ដែនិធនាគារ�និ�ត្ថុូវ បានត្ថុ��ូវឱ្យយក្លារពារហានិភិយ័
ក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ  ដែ�លម្រើកើត្ថុពីី�ប័តិ្ថុប័ត្ថុិិក្លារពាណិជជក�មកំ�ងម្រើពីលអនាគុត្ថុ �ទីពីយសក�ម និង ប័ំណ� លដែ�លបានកត្ថុ�់តាម្រើ�យម្រើ�ប័ើកិច្ចចសនា
នាម្រើពីលអនាគុត្ថុម្រើទី។

ម្រើគាលក្លារណ៍រប័ស់ធនាគារគុឺរកាហានិភិយ័ក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ  ឱ្យយសាិត្ថុកំ�ងក��តិ្ថុដែ�លអាច្ចទីទីួលយកបាន និង សាិត្ថុម្រើ�ក្លា�ម្រើគាលក្លារណ៍
ដែណនាដំែ�ល�ន�ស្ថាប័។់

តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន�សម្រើងុប័អំពីីហានិភិយ័ក្លារប័ិូររបូ័ិយប័ណ័ណ រប័ស់ធនាគារ។ កំ�ងតារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� គុឺជា ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់
ធនាគារតា�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់វា ម្រើ�យវភិាគុតា�របូ័ិយប័ណ័ណ  និង�នត្ថុម្លៃ�ាស��ូលនឹង�បាក ់��លាា រអាម្រើ�រកិ។

៣៥.២. ហាំនិភី័យទិ�ផ�សារ

ជាត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ត្រូបាក្ខុ់ទៅរៀល ទៅផ�ស៊ីង្គៗ ស័រុប

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� ១៥.៧៣០.៤៨៧ ៣.៩៦៥.៧៥៩ - ១៩.៦៩៦.២៤៦

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល ៨៤.៥០០.៩០៨ ៣.៧៨៦.០៦៣ - ៨៨.២៨៦.៩៧១

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ៦៧.២៥០.៣២០ ៣៤៧.៩៧២ ៥៤៤.០០៩ ៦៨.១៤២.៣០១

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ៣១១.៣៣៧.២៦៦ ៣៨.៧៩១.៣០១ - ៣៥០.១២៨.៥៦៧

វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ ៥.០១៣.១៥៨ - - ៥.០១៣.១៥៨

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ២.៨១៦.៦៧៦ ៤២.២៥៦ - ២.៨៥៨.៩៣២

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ៤៨៦.៦៤៨.៨១៥ ៤៦.៩៣៣.៣៥១ ៥៤៤.០០៩ ៥៣៤.១២៦.១៧៥

៣៥.១. ហាំនិភី័យឥណ៍ទាន (ត៌)



១៥០របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

(ក្ខុ) ហាំនិភី័យការបិ�ររូបិយប័ណ៍ណ (ត៌)

៣៥.២. ហាំនិភី័យទិ�ផ�សារ (ត៌)

ជាត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ត្រូបាក្ខុ់ទៅរៀល ទៅផ�ស៊ីង្គៗ ស័រុប

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ១៩៦.០៤៦.០២៦ ៤.១២៧.៥៧៦ - ២០០.១៧៣.៦០២

�បាកក់�ចី ១១១.៨៦៨.៧៦០ ១៧៤.៨៩៥ - ១១២.០៤៣.៦៥៥

ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ១៣.៥៦៤.១៧០ - - ១៣.៥៦៤.១៧០

អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក ៦៤.៩៥០ - - ៦៤.៩៥០

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ៨.៩៨៦.៨៤៣ ១៣.១៥៤ - ៨.៩៩៩.៩៩៧

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ៣៣០.៥៣០.៧៤៩ ៤.៣១៥.៦២៥ - ៣៣៤.៨៤៦.៣៧៤

ស្គាា�នភាពស័ុទិធ ១៥៦.១១៨.០៦៦ ៤២.៦១៧.៧២៦ ៥៤៤.០០៩ ១៩៩.២៧៩.៨០១

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៦៣១.៤៩៧.៥៧៧ ១៧២.៣៨៨.៧០២ ២.២០០.៥១៦ ៨០៦.០៨៦.៧៩៥

ទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ៦.៦៧៧.៩៨៧ ៤៥១.៧៤១ - ៧.១២៩.៧២៨

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ២.៦៩២.២៤៥ - - ២.៦៩២.២៤៥

៩.៣៧០.២៣២ ៤៥១.៧៤១ - ៩.៨២១.៩៧៣

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៣៧.៩០២.៥៨៨ ១.៨២៧.២៩២ - ៣៩.៧២៩.៨៨១

ជាត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ត្រូបាក្ខុ់ទៅរៀល ស័រុប

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� ៦.៦៨១.៩០២ ១.៦៣០.០៩១ ៨.៣១១.៩៩៣

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល ២៤៦.០៤៥ ៤៤៩.៣០៩ ៦៩៥.៣៥៤

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ៤៦.៧៨៥.៨៩៩ ១.៣១៩.២៦១ ៤៨.១០៥.១៦០

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ២៦៨.៩៨៩.៩៤៤ ៣៣.៩៨៨.៦៦៦ ៣០២.៩៧៨.៦១០

�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ ១.៣៤៣.៣១៥ ៣៥.១៨២ ១.៣៧៨.៤៩៧ 

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ៣២៤.០៤៧.១០៥ ៣៧.៤២២.៥០៩ ៣៦១.៤៦៩.៦១៤ 

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ៣៩.០៨៤.២៨៩ ២.៥៥០.៥៥២ ៤១.៦៣៤.៨៤១

�បាកក់�ចី ៩៣.៥១៩.៤៤៧ - ៩៣.៥១៩.៤៤៧

ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ១២.៨៤២.៨៣៦ - ១២.៨៤២.៨៣៦

ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ     ១៤.៦៧៨.៨៦៦        ២៦៧.២៥៣    ១៤.៩៤៦.១១៩ 

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ១៦០.១២៥.៤៣៨ ២.៨១៧.៨០៥ ១៦២.៩៤៣.២៤៣

ស្គាា�នភាពស័ុទិធ ១៦៣.៩២១.៦៦៧ ៣៤.៦០៤.៧០៤ ១៩៨.៥២៦.៣៧១ 

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៦៦៧.៩៨០.៧៩៣ ១៤១.០១៤.១៦៩ ៨០៨.៩៩៤.៩៦២ 



១៥១ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ក្លារវភិាគុផលប័ា�ពាល់ពីីក្លារដែ�ប័�ប័ួល (sensitivity analysis)

�ូច្ចបានប័ងាា ញកំ�ងតារាងខាងម្រើលើ ធនាគារ�នហានិភិយ័ជាច្ច�ីងប័ណិ្តាល�កពីីប័ដែ��ប័��ួលអ�តាប័ិូរ�បាក ់��លាា រអាម្រើ�រកិ/�បាកម់្រើរៀល។ 
ភាពីដែ�ប័�ប័ួលម្លៃនច្ចំម្រើណញ-ខាត្ថុ ចំ្ចម្រើពា�ប័ដែ��ប័��ួលអ�តាប័ិូរ�បាក ់ភាគុម្រើ�ច្ចើនម្រើកើត្ថុ�កពីីឧប័ករណ៍ ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ជា�បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ។ 

ផលបុ�ពាល់ទៅលើត្រូបាក្ខុ់ចំទៅណ៍ញទៅត្រូកាយបង្គ់ពនធ ផលបុ�ពាល់ទៅលើធាត៌ុម្ព័ូលធនទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

២០២០

អ�តាប័ិូរ�បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ/�បាកម់្រើរៀល ម្រើកើនម្រើ�ើង៥% (១.៤៧៩.៨៥២) (៥.៩៨៦.០០១) - -

អ�តាប័ិូរ�បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ/�បាកម់្រើរៀលថិយច្ច�� ៥% ១.៦៣៥.៦២៦ ៦.៦១៦.១០៧ - -

២០១៩

អ�តាប័ិូរ�បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ/�បាកម់្រើរៀល ម្រើកើនម្រើ�ើង ៥% (១.២១០.៩២៩) (៤.៩៣៤.៥៣៦) - -

អ�តាប័ិូរ�បាក�់�លាា រអាម្រើ�រកិ/�បាកម់្រើរៀលថិយច្ច�� ៥% ១.៣៣៨.៣៩៦ ៥.៤៥៣.៩៦៤ - -

(ខុ) ហាំនិភី័យត៌ម្លៃម្ព័ៃ

ធនាគារ�និ�ប័ឈ���ខនឹងហានិភិយ័ត្ថុម្លៃ�ា�ូលប័�ត្ថុម្រើទី ម្រើ�យស្ថារធនាគារ�និ�នក្លារវនិិម្រើយាគុ ឬរកាទី�កក្លារ វនិិម្រើយាគុ ដែ�ល�ត្ថុូវបាន
ចាំត្ថុថំ់ាកម់្រើ�កំ�ងរបាយក្លារណ៍ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា� តា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្រើទី។

(គ) ហាំនិភី័យអ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់

ហានិភិយ័អ�តាក្លារ�បាកម់្លៃនលំហូិរស្ថាច្ច�់បាក ់ គុឺជាហានិភិយ័ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារដែ�ប័�ប័ួលលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកន់ា ម្រើពីលអនាគុត្ថុម្លៃនឧប័ករណ៍
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�យស្ថារក្លារដែ�ប័�ប័ួលអ�តាក្លារ�បាកម់្រើលើទីីផារ។ ហានិភិយ័អ�តាក្លារ�បាកម់្លៃនត្ថុម្លៃ�ា ស��សប័ គុឺជាហានិភិយ័ដែ�លម្រើធើើឱ្យយ�នក្លារ
ដែ�ប័�ប័ួលត្ថុម្លៃ�ាម្លៃនឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ម្រើ�យស្ថារក្លារដែ�ប័�ប័ួលអ�តាក្លារ�បាក ់ ម្រើលើទីីផារ។ ក��តិ្ថុម្លៃនក្លារ�បាកអ់ាច្ចម្រើកើនម្រើ�ើងម្រើ�យស្ថារ
លទីធផលម្លៃនក្លារដែ�ប័�ប័ួល ប័ា�ដែនិអាច្ចក្លាត្ថុប់័នាយក្លារខាត្ថុប័ងម់្រើ�កំ�ង ករណីដែ�លប័ដែ��ប័��ួលឥត្ថុរពំីឹងទី�កម្រើកើត្ថុ�ីង។ ម្រើ��ំណ្តាកក់្លាលម្រើន�
គុណៈ�គុប័�់គុង�និ�នម្រើគាលក្លារណ៍ម្រើ�ើ�ីកីំណត្ថុ ់ ក��តិ្ថុម្លៃនភាពី�និស�ីគំាម្លៃនអ�តាក្លារ�បាកម់្រើទី ប័ា�ដែនិគុណៈ�គុប័�់គុងម្រើធើើក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយ
យាា ងម្រើទីៀងទាត្ថុម់្រើ�ម្រើលើភាពី�និស�ីគំាម្រើន�។

តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� សម្រើងុប័ពីីហានិភិយ័អ�តាក្លារ�បាករ់ប័ស់ធនាគារ។ ម្រើ�កំ�ងតារាងម្រើន� ករ៏�ួប័ញ្ញចូ លនូវ ឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់
ធនាគារតា�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង ម្រើ�យបានចាំត្ថុថំ់ាកត់ា�ត្ថុម្លៃ�ាកំ�ងកិច្ចចសនាម្រើ�ើ��គា ឬតា�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី ផ�ត្ថុកំណត្ថុស់ង ម្រើ�យដែផអកម្រើលើ�ូល�ា ន
�យួណ្តាដែ�លម្រើកើត្ថុម្រើ�ើង��ន។

១តែខុ ១តែខុទៅ�៣តែខុ ៣តែខុទៅ�១២តែខុ ១ឆាា�ំទៅ�៥ឆាា�ំ ទៅលើស័៥ឆាា�ំ ម្ព័ិនមានការត្រូបាក្ខុ់ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� - - - - - ១៩.៦៩៦.២៤៦ ១៩.៦៩៦.២៤៦

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល - ៧.០៣៤.៨៥៨ - - - ៨១.២៥២.១១៣ ៨៨.២៨៦.៩៧១

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ - ៥៤.១៤៦.៨៧៤ - - - ១៣.៩៩៥.៤២៧ ៦៨.១៤២.៣០១

     ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ១.៨៨៧.០៧៦ ១៣.៣៣៦.៦១៧ ១៣.៩៩៧.៩៧៩ ៣៣.៤២៧.២៥១ ២៨៧.៤៧៩.៦៤៤ - ៣៥០.១២៨.៥៦៧

     វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ - ១.២៣៥.៩៦២ ៣.៧៧៧.១៩៦ - - - ៥.០១៣.១៥៨

     �ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ - - - - - ២.៨៥៨.៩៣២ ២.៨៥៨.៩៣២

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ១.៨៨៧.០៧៦ ៧៥.៧៥៤.៣១១ ១៧.៧៧៥.១៧៥ ៣៣.៤២៧.២៥១ ២៨៧.៤៧៩.៦៤៤ ១១៧.៨០២.៧១៨ ៥៣៤.១២៦.១៧៥

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ៨០៧.៦០៣ ៦.៩០៥.៨១៣ ១៧៦.៥៥៨.៨២២ - - ១៥.៩០១.៣៦៤ ២០០.១៧៣.៦០២

     �បាកក់�ចី - - - ៥១.២៧៣.៨៥០ - ៦០.៧៦៩.៨០៥ ១១២.០៤៣.៦៥៥

     ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ១០៥.១៤១ ៣៥៦.៩៥៩ ១.១៤៤.៦០១ ៨.២៦២.៣២៣ ៣.៦៩៥.១៤៦ - ១៣.៥៦៤.១៧០

     អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក - - - - - ៦៤.៩៥០ ៦៤.៩៥០

     ប័ងគរ និងប័ំណ� លម្រើផសងៗ - - - - - ៨.៩៩៩.៩៩៧ ៨.៩៩៩.៩៩៧

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ៩១២.៧៤៤ ៧.២៦២.៧៧២ ១៧៧.៧០៣.៤២៣ ៥៩.៥៣៦.១៧៣ ៣.៦៩៥.១៤៦ ៨៥.៧៣៦.១១៦ ៣៣៤.៨៤៦.៣៧៤

គំ�ត៌ត៌ម្លៃម្ព័ៃអ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់ស័រុប ៩៧៤.៣៣២ ៦៨.៤៩១.៥៣៩ (១៥៩.៩២៨.២៤៨) (២៦.១០៨.៩២២) ២៨៣.៧៨៤.៤៩៨ ៣២.០៦៦.៦០២ ១៩៩.២៧៩.៨០១

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៣.៩៤១.១៧៣ ២៧៧.០៤៨.២៧៥ (៦៤៦.៩០៩.៧៦៣) (១០៥.៦១០.៥៨៩) ១.១៤៧.៩០៨.២៩៤ ១២៩.៧០៩.៤០៥ ៨០៦.០៨៦.៧៩៥

៣៥.២. ហាំនិភី័យទិ�ផ�សារ (ត៌)

ជាត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ត្រូបាក្ខុ់ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ត្រូបាក្ខុ់ទៅរៀល ស័រុប

ទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ១២.៩១៧.៧០៣ ៨០.១៧៥ ១២.៩៩៧.៨៧៨

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ៨១១.១៤១ - ៨១១.១៤១

១៣.៧២៨.៨៤៤ ៨០.១៧៥ ១៣.៨០៩.០១៩

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥៥.៩៤៥.០៣៩ ៣២៦.៧១៣ ៥៦.២៧១.៧៥២

(ក្ខុ) ហាំនិភី័យការបិ�ររូបិយប័ណ៍ណ (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៥២

(គ) ហាំនិភី័យអ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់ (ត៌)

១តែខុ ១តែខុទៅ�៣តែខុ ៣តែខុទៅ�១២តែខុ ១ឆាា�ំទៅ�៥ឆាា�ំ ទៅលើស័៥ឆាា�ំ ម្ព័ិនមានការត្រូបាក្ខុ់ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� - - - - - ១៩.៦៩៦.២៤៦ ១៩.៦៩៦.២៤៦

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល - ៧.០៣៤.៨៥៨ - - - ៨១.២៥២.១១៣ ៨៨.២៨៦.៩៧១

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ - ៥៤.១៤៦.៨៧៤ - - - ១៣.៩៩៥.៤២៧ ៦៨.១៤២.៣០១

     ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ១.៨៨៧.០៧៦ ១៣.៣៣៦.៦១៧ ១៣.៩៩៧.៩៧៩ ៣៣.៤២៧.២៥១ ២៨៧.៤៧៩.៦៤៤ - ៣៥០.១២៨.៥៦៧

     វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ - ១.២៣៥.៩៦២ ៣.៧៧៧.១៩៦ - - - ៥.០១៣.១៥៨

     �ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ - - - - - ២.៨៥៨.៩៣២ ២.៨៥៨.៩៣២

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ១.៨៨៧.០៧៦ ៧៥.៧៥៤.៣១១ ១៧.៧៧៥.១៧៥ ៣៣.៤២៧.២៥១ ២៨៧.៤៧៩.៦៤៤ ១១៧.៨០២.៧១៨ ៥៣៤.១២៦.១៧៥

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ៨០៧.៦០៣ ៦.៩០៥.៨១៣ ១៧៦.៥៥៨.៨២២ - - ១៥.៩០១.៣៦៤ ២០០.១៧៣.៦០២

     �បាកក់�ចី - - - ៥១.២៧៣.៨៥០ - ៦០.៧៦៩.៨០៥ ១១២.០៤៣.៦៥៥

     ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ១០៥.១៤១ ៣៥៦.៩៥៩ ១.១៤៤.៦០១ ៨.២៦២.៣២៣ ៣.៦៩៥.១៤៦ - ១៣.៥៦៤.១៧០

     អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក - - - - - ៦៤.៩៥០ ៦៤.៩៥០

     ប័ងគរ និងប័ំណ� លម្រើផសងៗ - - - - - ៨.៩៩៩.៩៩៧ ៨.៩៩៩.៩៩៧

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ៩១២.៧៤៤ ៧.២៦២.៧៧២ ១៧៧.៧០៣.៤២៣ ៥៩.៥៣៦.១៧៣ ៣.៦៩៥.១៤៦ ៨៥.៧៣៦.១១៦ ៣៣៤.៨៤៦.៣៧៤

គំ�ត៌ត៌ម្លៃម្ព័ៃអ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់ស័រុប ៩៧៤.៣៣២ ៦៨.៤៩១.៥៣៩ (១៥៩.៩២៨.២៤៨) (២៦.១០៨.៩២២) ២៨៣.៧៨៤.៤៩៨ ៣២.០៦៦.៦០២ ១៩៩.២៧៩.៨០១

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៣.៩៤១.១៧៣ ២៧៧.០៤៨.២៧៥ (៦៤៦.៩០៩.៧៦៣) (១០៥.៦១០.៥៨៩) ១.១៤៧.៩០៨.២៩៤ ១២៩.៧០៩.៤០៥ ៨០៦.០៨៦.៧៩៥

៣៥.២. ហាំនិភី័យទិ�ផ�សារ (ត៌)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៥៣

១តែខុ ១តែខុទៅ�៣តែខុ ៣តែខុទៅ�១២តែខុ ១ឆាា�ំទៅ�៥ឆាា�ំ ទៅលើស័៥ឆាា�ំ ម្ព័ិនមានការត្រូបាក្ខុ់ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� - - - - - ៨.៣១១.៩៩៣ ៨.៣១១.៩៩៣

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល - ៩៩.០៨០ -   -   -   ៥៩៦.២៧៤ ៦៩៥.៣៥៤

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ - ៣៨.៦២៣.៧៣៦ -   -   -   ៩.៤៨១.៤២៤ ៤៨.១០៥.១៦០

ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ១.០៦៨.៦២២ ២.០៧៣.២៨៤ ១៥.៩៧១.៨៦៣ ៣៨.៤៥២.៧៥១ ២៤៥.៤១២.០៩០ - ៣០២.៩៧៨.៦១០

�ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ - - - - - ១.៣៧៨.៤៩៧ ១.៣៧៨.៤៩៧ 

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ១.០៦៨.៦២២ ៤០.៧៩៦.១០០ ១៥.៩៧១.៨៦៣ ៣៨.៤៥២.៧៥១ ២៤៥.៤១២.០៩០ ១៩.៧៦៨.១៨៨ ៣៦១.៤៦៩.៦១៤ 

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ២៣.៧៥៣.៤៥៩ ៨.៨៧៤.៩៩៥ ២.៧៧៤.៣៤១ - - ៦.២៣២.០៤៦ ៤១.៦៣៤.៨៤១

�បាកក់�ចី -   -   -   ៣៥.០៨៦.៩៤៣ -   ៥៨.៤៣២.៥០៤ ៩៣.៥១៩.៤៤៧ 

ប័ំណ� លភិត្ថុិសនា ៧៥.៧៦៣ ២៦៨.៣៨០ ៨១៦.៦៧២ ៥.២៨៦.៧២៣ ៦.៣៩៥.២៩៨ -   ១២.៨៤២.៨៣៦ 

ប័ងគរ និងប័ំណ� លម្រើផសងៗ -   -   -   -   -   ១៣.៧៦៩.៤២៤ ១៣.៧៦៩.៤២៤ 

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប ២៣.៨២៩.២២២ ៩.១៤៣.៣៧៥ ៣.៥៩១.០១៣ ៤០.៣៧៣.៦៦៦ ៦.៣៩៥.២៩៨ ៧៨.៤៣៣.៩៧៤ ១៦១.៧៦៦.៥៤៨ 

គំ�ត៌ត៌ម្លៃម្ព័ៃអ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់ស័រុប (២២.៧៦០.៦០០) ៣១.៦៥២.៧២៥ ១២.៣៨០.៨៥០ (១.៩២០.៩១៥) ២៣៩.០១៦.៧៩២ (៥៨.៦៦៥.៧៨៦) ១៩៩.៧០៣.០៦៦ 

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល (៩២.៧៤៩.៤៤៥) ១២៨.៩៨៤.៨៥៤ ៥០.៤៥១.៩៦៤ (៧.៨២៧.៧២៩) ៩៧៣.៩៩៣.៤២៧ (២៣៩.០៦៣.០៧៨) ៨១៣.៧៨៩.៩៩៣ 

៣៥.២. ហាំនិភី័យទិ�ផ�សារ (ត៌)

(គ) ហាំនិភី័យអ្នត្រូតាការត្រូបាក្ខុ់ (ត៌)



១៥៤របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ហានិភិយ័ស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួល គុឺជាហានិភិយ័ដែ�លធនាគារ�និ�នលទីធភាពីបំ័ម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចសង�បាក ់ តា�ក្លាលកំណត្ថុស់ង
ច្ចំម្រើពា�ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ខាួន ក�ូ៏ច្ចជា�និ�នលទីធភាពីបំ័ម្រើពីញ�ូលនិធិវញិបានម្រើ�ម្រើពីលដែ�ល បាន�ក�កម្រើ�ប័ើ�បាស់រចួ្ចម្រើហិើយ។ 
ផលវបិាកម្រើន� អាច្ចប័ណិ្តាលឱ្យយធនាគារ�និអាច្ចប័ំម្រើពីញក្លាត្ថុពីើកិច្ចចសង�បាកម់្រើ�អំកម្រើផាើរ �បាក ់និងកងើ�ស្ថាច្ច�់បាកម់្រើ�ើ�ីឱី្យយអតិ្ថុថិិជនខចី។

(ក្ខុ) ដ្ឋំទៅណ៍ើរការត្រូគប់ត្រូគង្គហាំនិភី័យស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួល

គុណៈ�គុប័�់គុងតា��នស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួល និង�គុប័�់គុងក្លារ�ប័�ូលផិ� ំ និងទិីនំនយ័ប័ំណ� លដែ�ល�នក្លាល កំណត្ថុ។់ ក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយ
និងក្លារម្រើធើើរបាយក្លារណ៍ �ត្ថុូវបានម្រើធើើម្រើ�ើងកំ�ងទី��ងជ់ាក្លារ�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយម្រើលើស្ថាា នភាពីស្ថាច្ច�់បាក ់ �ប័ចាំមំ្លៃថិៃ ម្រើហិើយនិងម្រើរៀប័ច្ចំគុម្រើ��ងស��ប័់
ម្លៃថិៃប័នាេ ប័ ់�ប័ចាំសំបិាហ៍ិ និង�ប័ចាំដំែខជាលំ�ប័ ់ម្រើ�យស្ថារវាជារយៈម្រើពីលគុនាឹ� កំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួល។ គុណៈ�គុប័�់គុង
តា��នអំពីីប័ដែ��ប័��ួលម្លៃនអំកម្រើផាើ�បាកសំ់ខាន់ៗ  និងគុម្រើ��ងម្លៃន ក្លារ�កស្ថាច្ច�់បាករ់ប័ស់ពីួកម្រើគុ។

(ខុ) ដ្ឋំទៅណ៍ើរការរក្ខុត្រូបភីពទិុន

�ប័ភិពីស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួលច្ច�ីងរប័ស់ធនាគារបាន�កពីីម្រើ�ើ�ទី�នបានប័ងរ់ប័ស់ភាគុទី�និក �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់ ធនាគារម្រើផសងៗ និង
�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន។ គុណៈ�គុប័�់គុង�ត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយ�ប័ភិពីស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួល�ប័ចាំមំ្លៃថិៃយាា ង ម្រើទីៀងទាត្ថុ ់តា�រយៈក្លារ�ត្ថុួត្ថុពីិនិត្ថុយម្រើលើ
ក្លាលកំណត្ថុម់្លៃន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ�នក្លាលកំណត្ថុ ់និងអំកម្រើផាើ�បាកសំ់ខាន់ៗ ។

(គ) លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ម្ព័ិននិស័�ស៊ីន័ (Non-derivative cash flow)

តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន�  ប័ងាា ញពីីលំហូិរស្ថាច្ច�់បាក�់ត្ថុូវប័ង ់ ម្រើ�ក្លា�ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា��និនិសសនេ (non-derivative financial 

liabilities) ម្រើ�យដែផអកតា�ក្លាលកំណត្ថុម់្រើលើកិច្ចចសនាដែ�លម្រើ�សល់ នាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ ច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�លបាន
លាត្ថុ�ត្ថុ�ងម្រើ�កំ�ងតារាងម្រើន� គុឺជាលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងកិច្ចចសនាដែ�ល�និម្រើធើើអប័ីហារ ម្រើ�យដែ�ក ធនាគារ�គុប័�់គុងហានិភិយ័
ស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួលដែ�លភាជ ប័ជ់ា�យួ ម្រើ�យដែផអកតា�លំហូិរស្ថាច្ច�់បាករ់ពំីឹងទី�កដែ�ល�និម្រើធើើ អប័ីហារ។

៣៥.៣. ហាំនិភី័យស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួល



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៥៥

១តែខុ ១តែខុទៅ�៣តែខុ ៣តែខុទៅ�១២តែខុ ១ឆាា�ំទៅ�៥ឆាា�ំ ទៅលើស័៥ឆាា�ំ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០២០

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� ១៩.៦៩៦.២៤៦ - - - - ១៩.៦៩៦.២៤៦

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល ៨១.២៥២.១១៣ ៧.០៣៤.៨៥៨ - - - ៨៨.២៨៦.៩៧១

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ១៣.៩៩៥.៤២៧ ៥៤.១៤៦.៨៧៤ - - - ៦៨.១៤២.៣០១

     ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ១.៨៦៥.៧១៣ ៩.២៣៨.៦១៨ ១៤.០៧៦.៥១៣ ៤០.៩៥៩.៥៤១ ៤៨៤.០៣២.៤៦១ ៥៥០.១៧២.៨៤៦

     វនិិម្រើយាគុ�ូលប័�័ត្ថុ - ១.២៣៥.៩៦២ ៣.៧៧៧.១៩៦ - - ៥.០១៣.១៥៨

     �ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ ២.៨៥៨.៩៣២ - - - - ២.៨៥៨.៩៣២

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប តាម្ព័កាលផុត៌ក្ខុំណ៍ត់៌ទៅ�ស័ល់ក្ខុន�ង្គក្ខុិចចស័ន�យា ១១៩.៦៦៨.៤៣១ ៧១.៦៥៦.៣១២ ១៧.៨៥៣.៧០៩ ៤០.៩៥៩.៥៤១ ៤៨៤.០៣២.៤៦១ ៧៣៤.១៧០.៤៥៤

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ១៦.៨៧១.៦១៣ ៧.៤២៣.៩៦៥ ១៧៩.១៦៣.៨២១ ១.១៥៥.១៩៨ - ២០៤.៦១៤.៥៩៧

     �បាកក់�ចី - - ១.៥៧៧.២៥៥ ១១៨.១៣៣.១២៩ - ១១៩.៧១០.៣៨៤

     ប័ំណ� លភិតិ្ថុសនា ១០៥.១៤១ ៣៥៦.៩៥៩ ១.១៤៤.៦០១ ៨.២៦២.៣២៣ ៣.៦៩៥.១៤៦ ១៣.៥៦៤.១៧០

     អត្ថុា�ប័ម្រើយាជនប៍័�គុគលិក ៦៤.៩៥០ - - - - ៦៤.៩៥០

     ប័ងគរ និងប័ំណ� លម្រើផសងៗ ៨.៩៩៩.៩៩៧ - - - - ៨.៩៩៩.៩៩៧

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប តាម្ព័កាលផុត៌ក្ខុំណ៍ត៌់ទៅ�ស័ល់ក្ខុន�ង្គក្ខុិចចស័ន�យា ២៦.០៤១.៧០១ ៧.៧៨០.៩២៤ ១៨១.៨៨៥.៦៧៧ ១២៧.៥៥០.៦៥០ ៣.៦៩៥.១៤៦ ៣៤៦.៩៥៤.០៩៨

(ខីុ�)/ទៅលើស័ ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួលស័ុទិធ ៩៣.៦២៦.៧៣០ ៦៣.៨៧៥.៣៨៨ (១៦៤.០៣១.៩៦៨) (៨៦.៥៩១.១០៩) ៤៨០.៣៣៧.៣១៥ ៣៨៧.២១៦.៣៥៦

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៣៧៨.៧២០.១២៣ ២៥៨.៣៧៥.៩៤៤ (៦៦៣.៥០៩.៣១១) (៣៥០.២៦១.០៣៦) ១.៩៤២.៩៦៤.៤៣៩ ១.៥៦៦.២៩០.១៦០

ទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ៧.១២៩.៧២៨ - - - - ៧.១២៩.៧២៨

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� - - ២.៦៩២.២៤៥ - - ២.៦៩២.២៤៥

ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួលទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ ៧.១២៩.៧២៨ - ២.៦៩២.២៤៥ - - ៩.៨២១.៩៧៣

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ២៨.៨៣៩.៧៥០ - ១០.៨៩០.១៣១ - - ៣៩.៧២៩.៨៨១

៣៥.៣. ហាំនិភី័យស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួល (ត៌)

(គ) លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ម្ព័ិននិស័�ស៊ីន័ (Non-derivative cash flow) (ត៌)



របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ១៥៦

១តែខុ ១តែខុទៅ�៣តែខុ ៣តែខុទៅ�១២តែខុ ១ឆាា�ំទៅ�៥ឆាា�ំ ទៅលើស័៥ឆាា�ំ ស័រុប

ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ ដ្ឋុ�ា�រអាទៅម្ព័រិក្ខុ

ទៅ�ម្លៃថិៃទិ�៣១ តែខុធន� ឆាា�ំ២០១៩

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     ស្ថាច្ច�់បាកក់ំ�ងម្លៃ� ៨.៣១១.៩៩៣ - - - - ៨.៣១១.៩៩៣

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល ៥៩៦.២៧៤ ៩៩.០៨០ - - - ៦៩៥.៣៥៤

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារម្រើផសងៗ ៩.៤៨១.៤២៤ ៣៨.៦២៣.៧៣៦ - - - ៤៨.១០៥.១៦០

     ឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទាន ១.០៩១.៧៩៥ ២.១៣០.១៤៧ ១៦.៧២៧.៤៨៧ ៤៨.១៥១.២២៧ ៤១៧.៩៥២.៧៨៦ ៤៨៦.០៥៣.៤៤២

     �ទីពីយសក�មម្រើផសងៗ ១.៣៧៨.៤៩៧ - - - - ១.៣៧៨.៤៩៧

ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប តាម្ព័កាលផុត៌ក្ខុំណ៍ត់៌ទៅ�ស័ល់ក្ខុន�ង្គក្ខុិចចស័ន�យា ២០.៨៥៩.៩៨៣ ៤០.៨៥២.៩៦៣ ១៦.៧២៧.៤៨៧ ៤៨.១៥១.២២៧ ៤១៧.៩៥២.៧៨៦ ៥៤៤.៥៤៤.៤៤៦

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

     �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ២៩.៩៨៧.៦៨១ ៨.៩២៥.១៣៧ ៣.៦១៨.១៧១ ១០.៤៨៩ - ៤២.៥៤១.៤៧៨

     �បាកក់�ចី - - ៩៩៨.៦៣០ ៩៧.៧១៩.៤៤៧ - ៩៨.៧១៨.០៧៧

     ប័ំណ� លភិតិ្ថុសនា ៧៥.៧៦៣ ២៦៨.៣៨០ ៨១៦.៦៧២ ៥.២៨៦.៧២៣ ៦.៣៩៥.២៩៨ ១២.៨៤២.៨៣៦

     ប័ងគរ និងប័ំណ� លម្រើផសងៗ ១៣.៧៦៩.៤២៤ - - - - ១៣.៧៦៩.៤២៤

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ស័រុប តាម្ព័កាលផុត៌ក្ខុំណ៍ត៌់ទៅ�ស័ល់ក្ខុន�ង្គក្ខុិចចស័ន�យា ៤៣.៨៣២.៨៦៨ ៩.១៩៣.៥១៧ ៥.៤៣៣.៤៧៣ ១០៣.០១៦.៦៥៩ ៦.៣៩៥.២៩៨ ១៦៧.៨៧១.៨១៥

(ខីុ�)/ទៅលើស័ ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួលស័ុទិធ (២២.៩៧២.៨៨៥) ៣១.៦៥៩.៤៤៦ ១១.២៩៤.០១៤ (៥៤.៨៦៥.៤៣២) ៤១១.៥៥៧.៤៨៨ ៣៧៦.៦៧២.៦៣១

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល (៩៣.៦១៤.៥០៦) ១២៩.០១២.២៤២ ៤៦.០២៣.១០៧ (២២៣.៥៧៦.៦៣៥) ១.៦៧៧.០៩៦.៧៦៤ ១.៥៣៤.៩៤០.៩៧២

ទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ

កិច្ចចសនាផិល់ឥណទាន ១២.៩៩៧.៨៧៩ - - - - ១២.៩៩៧.៨៧៩

កិច្ចចសនាធានាដែផំកហិិរញ្ញញ វត្ថុា� - - ៨១១.១៤១ - - ៨១១.១៤១

ស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួលទៅត្រូ�តារ៉ាង្គត៌ុល�យការ ១២.៩៩៧.៨៧៩ - ៨១១.១៤១ - - ១៣.៨០៩.០២០

គិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥២.៩៦៦.៣៥៧ - ៣.៣០៥.៤០០ - - ៥៦.២៧១.៧៥៧

៣៥.៣. ហាំនិភី័យស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ង្វាយត្រូស័ួល (ត៌)

(គ) លំហិូរស្គាច់ត្រូបាក្ខុ់ម្ព័ិននិស័�ស៊ីន័ (Non-derivative cash flow) (ត៌)



១៥៧ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើ និងក្លារ�ក�់បាកម់្រើ�ធនាគារកណិ្តាល និងធនាគារម្រើផសងៗ �នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិល នឹងត្ថុម្លៃ�ា
ស��សប័រប័ស់វា ម្រើ�យស្ថារគុណនីទាងំម្រើន�ភាគុម្រើ�ច្ចើនគឺុជាគុណនីច្ចរនិ គុណនីសនស ំនិង�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរយៈម្រើពីលខាី។

(ii)  ឥណ៍ទាន និង្គ បុទៅរត្រូបទានអ្នត៌ិថិិជន

ច្ចំម្រើពា�ឥណទានដែ�ល�នអ�តាម្រើថិរ ដែ�ល�នក្លាលកំណត្ថុម់្រើ�សល់ត្ថុិច្ចជាង១ឆំ្នាំ ំ ជាទូីម្រើ�ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់វា គុឺជាត្ថុម្លៃ�ា
ស��សប័បាា នស់្ថាម នរប័ស់វា។

ច្ចំម្រើពា�ឥណទានដែ�ល�នអ�តាម្រើថិរ និង�នក្លាលកំណត្ថុម់្រើ�សល់ ១ឆំ្នាំ ំ ឬម្រើលើសពីី ១ឆំ្នាំ ំ ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័�ត្ថុូវបានបាា នស់្ថាម ន
ម្រើ�យម្រើធើើអប័ីហារលំហូិរស្ថាច្ច�់បាកប់ាា នស់្ថាម ននាម្រើពីលអនាគុត្ថុ និងម្រើ�ប័ើអ�តាក្លារ�បាករ់ប័ស់ឥណទាននា ម្រើពីលប័ច្ចច�ប័ីនំ 
ម្រើ�យស្ថារអ�តាក្លារ�បាកត់ា�ទីីផាររប័ស់ឥណទាន �នហានិភិយ័ឥណទាន និងក្លាលកំណត្ថុ�់ប័ហាក ់�ប័ដែហិលគំា ម្រើហិើយ�ត្ថុូវ
បានវាយត្ថុម្លៃ�ាថា�នភាពីខ�សគំាតិ្ថុច្ចត្ថុួច្ច ជា�យួនឹងអ�តាក្លារ�បាករ់ប័ស់ឥណទានតា�កិច្ចចសនា។ ជាលទីធផល ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័
ម្លៃនឥណទាន និងប័�ម្រើរ�ប័ទានអតិ្ថុថិិជនរយៈម្រើពីលដែវង អាច្ច�នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិលនឹងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់វានាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទី
រាយក្លារណ៍។

(iii)  ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើរបស័់អ្នត៌ិថិិជន

ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្លៃន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ដែ�ល�នក្លាលកំណត្ថុត់្ថុិច្ចជាង ១ឆំ្នាំ ំ �នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិល នឹងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាង
រប័ស់វា ម្រើ�យស្ថារ�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើទាងំម្រើន��នរយៈម្រើពីលខាី។ ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្លៃន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរប័ស់អតិ្ថុថិិជន ដែ�ល�នក្លាលកំណត្ថុ់
ម្រើលើសពីី ១ឆំ្នាំ ំ �ត្ថុូវបានម្រើគុរពំីឹងថា�នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិលនឹងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់វា ម្រើ�យស្ថារធនាគារបានផិល់អ�តាក្លារ�បាក់
�ប័ហាក�់ប័ដែហិលគំាម្រើ�នឹងឧប័ករណ៍ដែ�ល�នក្លាលកំណត្ថុ ់និងលកុខណឌ ឥណទាន�សម្រើ�ៀងគំាដែ�រ។

ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័បាា នស់្ថាម នម្លៃន�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើដែ�ល�និ�នក្លាលកំណត្ថុ ់រាប័ទ់ាងំ�បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើដែ�លគាម នក្លារ�បាក ់ �បាកប់័ម្រើញ្ញញ ើរដែ�លអាច្ច
�កបានតា�ត្ថុ��ូវក្លារ គឺុជាច្ចំនួនទឹីក�បាកដ់ែ�ល�ត្ថុូវសងនាក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីរាយក្លារណ៍។ 

(iv)  ត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័មហិិរញ្ញញវិត៌ុ� និង្គ បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ទៅផ�ស៊ីង្គៗ

ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងម្លៃន�ទីពីយសក�មហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និង ប័ំណ� លហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ម្រើផសងៗ �ត្ថុូវបានសនមត្ថុថា�នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិល នឹងត្ថុម្លៃ�ាស��សប័
រប័ស់វា ម្រើ�យស្ថារគុណនីទាងំម្រើន��និ�នត្ថុម្លៃ�ាដែ�ប័�ប័ួលជាស្ថារវនិម្រើ�តា�អ�តាទីីផារម្រើទី។

(v)  ត្រូបាក្ខុ់ក្ខុម្ព័ច�

�បាកក់�ច�ីនិ�ត្ថុូវបាន�កល់កម់្រើលើទីីផារសក�មម្រើទី ម្រើហិើយត្ថុម្លៃ�ាស��សប័រប័ស់វា �នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក�់ប័ដែហិលនឹង ត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់
វា។

(i)  ត្រូបាក្ខុ់បទៅញ្ញញើ និង្គការ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ់ទៅ�ធនាគារក្ខុ�ា�ល និង្គធនាគារទៅផ�ស៊ីង្គៗ

(ក្ខុ) ឧបក្ខុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�វាស័់តែវិង្គតាម្ព័ត៌ម្លៃម្ព័ៃស័ម្ព័ត្រូស័ប

 ធនាគារ�និ�នឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�វាស់ដែវងតា�ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្រើទី។

(ខុ) ឧបក្ខុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�ម្ព័ិនវាស័់តែវិង្គតាម្ព័ត៌ម្លៃម្ព័ៃស័ម្ព័ត្រូស័ប

គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីតារាងត្ថុ�លយក្លារ ត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ម្លៃនឧប័ករណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�រប័ស់ធនាគារ �នត្ថុម្លៃ�ា�ប័ហាក ់ �ប័ដែហិលនឹងត្ថុម្លៃ�ាម្រើយាងរប័ស់
វា។

ក្លារបាា នស់្ថាម នត្ថុម្លៃ�ាស��សប័ដែផអកម្រើ�តា�វធិីស្ថាស្រ្តសិ និងក្លារសនមត្ថុ�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

៣៥.៤. ត៌ម្លៃម្ព័ៃស័ម្ព័ត្រូស័បម្លៃនត្រូទិព�យស័ក្ខុម្ព័ម និង្គបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវិត៌ុ�



១៥៨របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�

ម្រើគាលម្រើ�រប័ស់ធនាគារកំ�ងក្លារ�គុប័�់គុងម្រើ�ើ�ទី�ន �ននយ័ទូីលំទូីលាយជាង  “ �ូលធន ”  ដែ�លបានប័ងាា ញម្រើ�ម្រើលើរបាយក្លារណ៍
ស្ថាា នភាពីហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ក្លារ�គុប័�់គុងម្រើ�ើ�ទី�ន �ន�ូច្ចខាងម្រើ�ក្លា�៖

• អន�ម្រើលា�តា�ត្ថុ��ូវក្លារម្រើ�ើ�ទី�នដែ�លកំណត្ថុម់្រើ�យធនាគារកណិ្តាល

• ក្លារពារលទីធភាពីរប័ស់ធនាគារកំ�ងក្លារប័និនិរនិរភាពីអាជីវក�ម ម្រើ�ើ�ីឱី្យយធនាគារអាច្ចប័និផិល់ផល�ប័ម្រើយាជន�៍ល់   ភាគុទី�និក និង  
�ល់ភាគីុម្រើផសងៗដែ�លពាកព់ីន័ធនឹងធនាគារ និង

• រកា�ូល�ា នម្រើ�ើ�ទី�នរងឹ�មំ្រើ�ើ�ីគីា�ំទី�ល់ក្លារអភិវិឌីឍនអ៍ាជីវក�ម

ធនាគារកណិ្តាលត្ថុ��ូវឱ្យយធនាគារពាណិជជទាងំអស់�ត្ថុូវ៖ (i) រកាម្រើ�ើ�ទី�នអប័ីប័រ� (ii) រកា�ូលនិធិ�េ ល់ ស�ទីធរប័ស់ធនាគារ
យាា ងម្រើហាច្ចណ្តាស់ឱ្យយម្រើសមើនឹងម្រើ�ើ�ទី�នអប័ីប័រ� និង (iii) អន�ម្រើលា�តា�អន�បាត្ថុស្ថាធនភាពី អន�បាត្ថុស្ថាច្ច�់បាកង់ាយ�សួល និងអន�បាត្ថុ
សំខាន់ៗ ម្រើផសងម្រើទីៀត្ថុ។

តារាងខាងម្រើ�ក្លា�ម្រើន� សម្រើងុប័អំពីីស�សធាត្ថុ�ម្រើ�ើ�ទី�នតា�ច្ចាប័៖់

៣៥.៥. ការត្រូគប់ត្រូគង្គទៅដ្ឋើម្ព័ទិុន

ឆាា�ំ២០២០ ឆាា�ំ២០១៩

ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល ដ្ឋុ�ា�អាទៅម្ព័រិក្ខុ ពាន់ទៅរៀល

ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុនថាា�ក្ខុ់ទិ�១

ម្រើ�ើ�ទី�ន ២៥០.០០០.០០០ ១.០១១.២៥០.០០០ ២៥០.០០០.០០០ ១.០១៨.៧៥០.០០០

ខាត្ថុប័ងគរ (៥.០៨៦.៧១៨) (២០.៥៧៥.៧៧៤) (៧.១០៩.៧៥១) (២៨.៧៦៦.២៤៨)

�ក៖ �ទីពីយសក�មអរបូ័ី (៥.២៧២.២១៦) (២១.៣២៦.១១៤) (៣.៥៤១.៩៥៧) (១៤.៤៣៣.៤៧៥)

�ក៖ ឥណទានផិល់ឱ្យយភាគីុពាកព់ីន័ធ (១.០៥៩.២២១) (៤.២៨៤.៥៥០) (១.០៩៩.៥០៨) (៤.៤៨០.៤៩៥)

២៣៨.៥៨១.៨៤៥ ៩៦៥.០៦៣.៥៦២ ២៣៨.២៤៨.៧៨៤ ៩៧១.០៦៩.៧៨២ 

ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុនថាា�ក្ខុ់ទិ�២-ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុនបតែនុម្ព័ 

សំវធិានធនទូីម្រើ� ៤.០៦៩.១៦០ ១៦.៤៥៩.៧៥២ ៣.៦៣១.៦១៦ ១៤.៧៩៨.៨៣៥

�ក៖ ក្លារចូ្ចលរ�ួ�ូលធនកំ�ងធនាគារ ឬ �គឹុ�ស្ថាា ន
     ហិិរញ្ញញ វត្ថុា� - - - -

៤.០៦៩.១៦០ ១៦.៤៥៩.៧៥២ ៣.៦៣១.៦១៦ ១៤.៧៩៨.៨៣៥

ស័រុប ទៅដ្ឋើម្ព័ទុិនថាា�ក្ខុ់ទិ�១ + ទៅដ្ឋើម្ព័ទិុនថាា�ក្ខុ់ទិ�២ ២៤២.៦៥១.០០៥ ៩៨១.៥២៣.៣១៤ ២៤១.៨៨០.៤០០ ៩៨៥.៨៦៨.៦១៧ 

៣៦.ការត្រូគប់ត្រូគង្គហាំនិភី័យហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

៣៧.ទៅស័ចក្ខុិ�អ្ននុម្ព័័ត៌ម្លៃនរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវិត៌ុ�

ពី�ំ�ន�ពឹីត្ថុិិក្លារណ៍ ដែ�ល�ត្ថុូវដែកស��ួល ឬ �ពីឹត្ថុិិក្លារណ៍ពី�ំទានដ់ែកស��ួលសំខាន់ៗ ណ្តា�យួ បានម្រើកើត្ថុម្រើ�ើងច្ចម្រើនាា �ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនក្លាររាយក្លារណ៍ និង
ក្លាលប័រមិ្រើច្ចេទីម្លៃនក្លារអន��ត័្ថុឱ្យយម្រើ�ប័ើ�បាស់របាយក្លារណ៍ហិរញិ្ញញ វត្ថុា�ម្រើនា�ម្រើទី។

របាយក្លារណ៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�គុិត្ថុ�តឹ្ថុ�ម្លៃថិៃទីី៣១ ដែខធំូ ឆំ្នាំ២ំ០២០ និងស��ប័ច់្ច�ងប័ញ្ញចប័ក់្លារយិប័រមិ្រើច្ចេទី�ត្ថុូវបានអន��ត័្ថុឱ្យយម្រើច្ចញផាយ ម្រើ�យ�កុ��បឹ័កា
ភិបិាលម្រើ�ម្លៃថិៃទីី១៩ ដែខ�នីា ឆំ្នាំ២ំ០២១។



ទូរស័ព�: ១៨០០-២០-៨៨៨៨ (ឥតគិតៃថ�)

អុីែម៉ល: info@princebank.com.kh

េគហទំព័រ: www.princebank.com.kh

ទី���ក់�រក���ល: អ�រេលខ ១៧៥ �េបេសេដ ម�វ�ថីេ���េសទុង ភូមិ ៥ ស���ត់

ទួល���យៃ�ពទី ១ ខណ�ចំ�រមន �ជ�នីភ�ំេពញ

ទំ�ក់ទំនងមកេយើងខ��ំ

ធ��រ �ពីនស៍ ម.ក
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