
2020
របយការណ៍្របចឆំា� ំ



ធ្វើប្រតិ្រត្ិការ្នាគារពីផ្ទះ
នៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាព

2 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 3ធនាគារស្នា្រនា



មា
តិកា

នៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាព

អំពីធនាគារស្នា្រនា...................................................................................... 4
គុណតម្លៃ.................................................................................................... 6
ការវិវឌនាឍន៍រ្រស់ធនាគារស្នា្រនា....................................................................... 7
ផលិតផលនិងសសវាក្្ម..................................................................................8
តំ្រន់ប្រតិ្រត្ិការ........................................................................................... 9
សរពីប្រធានបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល.......................................................................10
សរពីប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ..........................................................................12
រចនាស្្ព័ន្ធធនាគារ.....................................................................................14
បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល.........................................................................................16
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសសងខេ្រ........................................................................ 20
សសវាធនាគារឌីជីថល................................................................................... 22
្រព័ណ្ណ........................................................................................................ 24
របាយការណ៍ឥណទានអាជីវក្្ម.....................................................................26
របាយការណ៍បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជន................................................................ 27
ភាពជាមៃគូ.................................................................................................28
ការអភិវឌនាឍធនធាន្នុសនាស............................................................................. 30
អភិបាលកិច្ចសជីវក្្មការបគ្រ់បគងហានិភព័យនិងការប្រតិ្រត្ិតា្..................... 32
ពានរង្នាន់និងវិញ្នា្រន្របត........................................................................... 38
ទំនួលខុសបតរូវសង្គ្និងបពរឹត្ិការណ៍.............................................................. 40
និរន្ភាព្ររិស្នាននិងសង្គ្.......................................................................... 42
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនក្្ម.......................................................................47

2 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 3



អំពី្នាគារ ស្ថា្រនា

ប្រពាយសកម្ម

2.10 ពាន់លានៃុលា្នារអាស្រិក

បរាក់ ចំធេញ សុ្រ្ធ

41.54 លានៃុលា្នារអាស្រិក

្រុគ្គលិក

4,000+

បរាក់្រធ្ញើពីអតិថិជន

1.28 ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិក

ឥេទានផ្ដល់ឱាយអតិថិជន

1.57 ពាន់លានៃុលា្នារអាស្រិក

សខា

170+

ធនាគារស្នា្រនាជាធនាគារពាណិជ្ជឈាន្ុខសគ្ួយក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា
ដៃលមានបទពនាយសក ្្មសរុ្រសលើស2ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិកនិងមាន្ុរគ្គលិក
សបចើនជាង4,000នាក់។ធនាគារមាន្រណ្ានាញសខាសបចើនជាង170ទីតំាង
និងសអធីអរ្ឹ ជាង230កដនលៃងទូទំាងប្រសទសដៃលមានស្ត្ភាពសពញសលញ
ៃូចជាដាក់បបាក់ៃកបបាក់និងសធវើការទូទាត់បបាក់។ធនាគារផ្ល់ជូនអតិថិជន
នូវសសវាក ្្មធនាគារសពញសលញរួ្មានសសវាឥណទានសសវា្រសញ្ញើiBanking
ប្រពព័ន្ធធនាគារតា្ទូរសព័ព្ទមៃ្រព័ណ្ណឥណពន្ធនិងឥណទានសសវាសផ្ទរបបាក់ក្ថុង
និងសបរៅប្រសទសWestern Unionហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជក ្្មនិងសសវាសផនាសងៗសទៀត
ជាសបចើន។សលើសពីសនរះធនាគារមានការផ្ល់សសវាក ្្មប្រ្ូលពន្ធបគ្់រប្រសភទ
ការ្រង់កមប្សសវាសធារណៈជា្ួយបកសងួសធារណការនិងៃរឹកជញ្ជជូន
បកសួងការងរនិង្រណ្តរះ្រណ្ានាលវិជ្ានាជីវៈនិងការសហការជា្ួយបកុ្ហុ៊នសផ្ទរ
និងទូទាត់បបាក់តា្រយៈទូរសព័ព្ទរួ្មានៃូចជាវីងផាយសផបទរូមា៉នាន់នី
លីហួរសវរលុយ អ៊ី-មា៉នាន់នី និងបាគង សៃើ្នាបីផ្ល់នូវភាពងយបសួល
និងឆ្រ់រហព័សៃល់អតិថិជន។
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ចក្ខុវិស័យ
គឺជាធនាគារដៃលឈាន្ុខសគ
និងគួរឱនាយទុកចិត្្ំរផុតក្ថុងការផ្ល់
សសវាក ្្មធនាគារសពញសលញទូទំាង

បពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា

ធ្រសកកម្ម
ជួយសលើកក្្ស់អាជីវក្្មនិងការរស់
សៅរ្រស់ប្រជាជនតា្រយៈការផ្ល់
សសវាក្្មធនាគារសពញសលញជា្ួយនរឹង
្រសច្ចកវិទនាយាទំសនើ្រសៅទូទាំងប្រសទសនិង
រួ្ចំដណកៃល់ការអភិវឌនាឍប្រក្រសដាយ
ចីរភាពមនបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា
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គុណតៃម�

េស�កម�ល�ឥតេ���ះ

ជាធនាគរែដលទទួលបនការេជឿទុកចិត�តាមរយៈ ការេប�ជា� ចិត�ក�ុងការផ�ល់នូវ 
េសវាកម�ដល៏�បំផុត្របកបេដាយទំនួលខុស្រត�វ និងសុច�រតិភាព។

ធន�ន�ចម��ង 

េយើងយកចិត�ទុកដាកច់ំេពះគ�   េគរពគ�  និងជួយគ�
េទវញិេទមក្របកបេដាយសាមគ�ីភាព។

គំនិតថ�ី 

សា� គមនគ៍ំនិតផ�ួចេផ�ើមថ�ី និងែស�ងរកការែកលម�ជាបន�បនា� ប ់
េដើម្បចីបយ់កឱកាសអាជីវកម�ថ�ីៗ ។

�រក�ងនិរន�រ�ព

េយើងេប�ជា� យ៉ងមុតម ំក�ុងការគ្ំរទ និង្រទ្រទងក់ារអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយ 
និរន�រភាព ស្រមបធ់នាគរ និងសង�មរបស់េយើង។

គុេតម្លា

សយើងបានដណនាំគុណតម្លៃថ្មីរ្រស់សយើងសៅសៃើ្ឆ្នាំ2020 តា្រយៈ
ដផនការយុទ្ធសសស្ទំនាក់ទំនងៃ៏ទូលំទូលាយ។សពវមថងៃសនរះបគ្់រ្ុរគ្គលិក
រ្រស់សយើងបានសដ្្ងនូវការសពញចិត្ និងប្រកាន់យ៉នាងខា្នា្រ់ខ្ជជួននូវ
គុណតម្លៃថ្មី។

រាល់សក្្មភាពរ្រស់សយើងសបមា្រ់ឆ្នាំ2020សៅដតមានភាពរឹងមាំដៃល
ស្បស្រតា្្ររិ្រទៃ៏លំបាកនាឆ្នាំសនរះ។ការដចករំដលកចំសណរះៃរឹងថ្មីៗ
សរៀងរាល់ការជួ្រជុំសៅសពលបពរឹកការដាក់្រង្នាញអំពីគុណតម្លៃតា្សអបកង់
កំុពនាយជូទព័រ្រព័ណ្ណផលិតផលសសវាក ្្មតា្សខានី្ួយៗនិងទីស្នាក់ការកណ្ានាល
រួ្ទាំងការវាយតម្លៃការងរប្រចាំឆ្នាំ បតរូវបានដាក់្រញ្ចថុលសៃើ្នាបីធានាបាន
នូវការអនុវត្យ៉នាងខា្នា្រ់ខ្ជជួនពី្រុគ្គលិកទាំងអស់។

6 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 7ធនាគារស្នា្រនា



គុណតៃម�

េស�កម�ល�ឥតេ���ះ

ជាធនាគរែដលទទួលបនការេជឿទុកចិត�តាមរយៈ ការេប�ជា� ចិត�ក�ុងការផ�ល់នូវ 
េសវាកម�ដល៏�បំផុត្របកបេដាយទំនួលខុស្រត�វ និងសុច�រតិភាព។

ធន�ន�ចម��ង 

េយើងយកចិត�ទុកដាកច់ំេពះគ�   េគរពគ�  និងជួយគ�
េទវញិេទមក្របកបេដាយសាមគ�ីភាព។

គំនិតថ�ី 

សា� គមនគ៍ំនិតផ�ួចេផ�ើមថ�ី និងែស�ងរកការែកលម�ជាបន�បនា� ប ់
េដើម្បចីបយ់កឱកាសអាជីវកម�ថ�ីៗ ។

�រក�ងនិរន�រ�ព

េយើងេប�ជា� យ៉ងមុតម ំក�ុងការគ្ំរទ និង្រទ្រទងក់ារអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយ 
និរន�រភាព ស្រមបធ់នាគរ និងសង�មរបស់េយើង។

ធនាគរ សា� បនា ដាកឱ់្យ
េ្របើ្របស់សា� កស�� ថ�ី របស់ខ�ួន

្រទព្យសកម�សរបុបនេកើនេឡើង
ដល់ចំនួនមយួពនល់នដុល� អាេមរកិ

សេម� ធជាផ�ូវការនូវកម�វធិី េសវាធនាគរ 

តាមទូរស័ព�ៃដ Sathapana Mobile 
េបើកដំេណើ រការបណ័� វសីា សា� បនា

្របកាសភាពជាៃដគូជាមយួវងី Pi Pay និង  
Western Union

ដំេណើ រការម៉សីុនដាក្់របក ់និង ដក្របក់

សេម� ធសាខផ្សោរទំេនើបអុីអន2 

2017

2019

2016

2018

2020

អង�ការសា� បនា
សហគមនក៍ម�ុជា (CCB) ្រត�វបនបេង�ើតេឡើង

ជាអង�ការេ្រករដា� ភបិល ក�ុង្រស�កមយួ

ធនាគរបនេបើកដំេណើ រការគណនីអនឡាញ
ដាកឱ់្យដំេណើ រការេសវាកម�្របមូលពន�

ធនាគរបនព្រងីកភាពជាៃដគូជាមយួអគ�ិសនីកម�ុជា
PPWSA, PPSWMA, MLVT និង MPWT

ពនរងា� នក់ម�វធិីធនាគររបូវន�នវានុវត�ន ៍
េនកម�ុជា្របចឆំា� 2ំ020 

ធនាគរ សា� បនា ទទួលបនពនរងា� ននិ់េយជកេឆ�ើម 
ស្រមបឆ់ា� 2ំ020

ពនរងា� នធ់នាគរឌីជីថលឈានមុខ្របចឆំា� 2ំ020 

ធនាគ សា� បនា ដាកឱ់្យេ្របើ្របស់ជាផ�ូវការ

បណ័� ឥណពន�វសីា 
និងបណ័� ឥណទនវសីា

ទទួលពនរងា� នក់ម�វធិីទូរស័ព�ៃដល�ជាងេគ
ក�ុង្របេទសកម�ុជា

សហការភាពជាៃដគូជាមយួ TrueMoney 
និង Ly Hour Veluy

្រទព្យសកម�សរបុឈានដល់ 1.67
ពនល់នដុល� អាេមរកិ

ដំេណើ រការទូទតវ់កិ�យប្រតជាមយួ 
រដា� ករទឹកស�យត័្រក�ងភ�េំពញ

ធនាគរ សា� បនា 
ទទួលបនអាជា� បណ័� េពញេលញ
ជាធនាគរពណិជ�

20081995

ម៉រ ៉ហូាន ់ធនាគរ ជប៉ុន ភអីិលសុី
្រត�វបនបេង�ើតេឡើងជាធនាគរពណិជ�
ែដលមនអាជា� បណ័� េពញេលញ

ការវិវឌាឍន៍រ្រស់្នាគារ ស្ថា្រនា
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បរាក់្រធ្ញើ ឥេទាន ្រ័េ្ណ្នាគារ ស្ថា្រនា

ផលិតផល និងសាវាកម្ម

 y គណនីសននាសំ 
 y គណនីសននាសំឆ្នាតមវ
 y គណនី្ូលនិធិសសធន
 y គណនី្រច្ចថុ្រនាបន្
 y គណនីចរន្្រូក
 y គណនី្រសញ្ញើមានកាលកំណត់
 y គណនីរូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទស
 y គណនីស្រើកបបាក់ស្រៀវតនាសរ៍

ឥេទានអាជីវកម្ម
 y ឥណទានអាជីវក្្ម
 y ឥណទានវិបារូ្ររ៍
 y ឥណទានទុន្រងវិលរយៈសពលខលៃី
 y ហិរញ្ញ្រនាបទានពាណិជ្ជក្្ម

ឥេទាន្រុគ្គល
 y ឥណទានមានកាលកំណត់
 y ឥណទានកសិក្្ម 
 y ឥណទានសគហដា្នាន
 y ឥណទានយនយន្

 y ្រព័ណ្ណឥណពន្ធវីស
 y ្រព័ណ្ណឥណទានវីស
 y ្រព័ណ្ណនិ្្មិត
 y ្រព័ណ្ណសអធីអរឹ្
 y ្រព័ណ្ណឥណទានពាណិជ្ជក្្ម

ធសវាធផទេរបរាក់ ការបគ្រ់បគងសច់បរាក់

 y សផ្ទរបបាក់ក្ថុងបសុក
 y សផ្ទរបបាក់តា្បាគង
 y សផ្ទរបបាក់សបរៅប្រសទស
 y សផ្ទរបបាក់តា្Western Union

 y សសវា្រង់វិកយ្របត
 y សសវាសផ្ទរបបាក់ជាចសងកនា្
 y សសវាប្រ្ូលសច់បបាក់
 y សសវា្រ្ជូរបបាក់

្រណ្ាញចចកចាយ ភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ាភិរាល

 y សអធីអរឹ្Express Banking
 y សសវាធនាគារតា្ទូរសព្ទមៃ
 y សសវាធនាគារតា្អ៊ីនធឺសណត
 y សខាធនាគារ
 y សហការីទំនាក់ទំនង24/7

 y អគ្គនាយកដា្នានពន្ធដារ
 y បកសួងសធារណការនិងៃរឹកជញ្ជជូន
 y បកសួងការងរនិង្រណ្តរះ្រណា្នាលវិជា្នាជីវៈ
 y អគ្គិសនីក្្ថុជា
 y រដា្នាករទរឹកសវយព័តបកុងភ្ំសពញ
 y រដា្នាករសវយព័តបគ្រ់បគងសំរា្និង
សំណល់រឹងរាជធានីភ្ំសពញ

 y ការដណនាំអតិថិជនសលើការធានារា៉នា្រ់រង
អាយុជីវិតជាបកុ្សបមា្រ់ការការពារក្្ចី

 y ការដណនាំអតិថិជនសលើការធានារា៉នា្រ់រង
អាយុជីវិត្រុគ្គល

ភាពជាដៃគូ

 y សផ្ទរបបាក់តា្ប្រពព័ន្ធឌីជីថល
 y ដាក់បបាក់តា្រយៈភា្នាក់ងរ
 y ្រង់បបាក់ក្្ចីតា្រយៈភា្នាក់ងរ

ធសវាធានារ៉ា្រ់រងអាយុជីវិតជាមួយ 
ធមនូឡាយហវ៍
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ប���ញែចក�យ

25

197

1,674

11,403

េខត�/�កុង

�សុក/ខ័ណ�

ឃំុ/ស���ត់

ភូមិ

170+30,000+ 230+ 24/7

េស�ធ��រ�ម
អ៊�នធឺេណត

េស�ធ��រ�មទូរស័ព�ទំ�ក់ទំនងសហ�រ�េអធីអឹមសរុប��សរុប���ក់�រសរុប

តំ្រន់បាតិ្រត្ិការ
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សរពីបាធានកាុមបាឹកាសាភិរាល

សៅឆ្នាំ2020ពិភពសលាកទាំង្ូលបានប្រឈ្្ុខនរឹងវិ្រត្ិសុខមាភាព
ដៃលនាំ្កនូវការផា្នាស់្រ្ជូរដៃល្ិនអាចនរឹកស្នានៃល់ សៅសលើសសៃ្ឋកិច្ច
ពិភពសលាកនិងជីវិតរ្រស់្នុសនាសសស្ទើរដតទាំងអស់សៅក្ថុងពិភពសលាក។
គិតបតរឹ្សបា្នាហ៍ទី្ួយ ដខឧសភា ឆ្នា ំ2021 ជំងឺកូវ ីៃ19 បាន
រីករាលដាលដៃលចំនួនឆលៃងសរុ្រមានប្រមាណ156លាននាក់ និង
ស្នា្រ់ចំនួនប្រមាណ៣នាក់។នាសពល្រច្ចថុ្រនាបន្ចំនួនអ្កឆលៃងសរុ្រមាន
យ៉នាងតិចណាស់ប្រមាណ200ប្រសទសនិងតំ្រន់។ជា្ួយនរឹងការៃរឹកនាំ
ៃ៏រឹងមាំរ្រស់រាជរដា្នាភិបាលក្្ថុជា វា៉នាក់ស៊នាំងជាសបចើនបតរូវបានចាក់ជូន
ប្រជាពលរៃ្ឋសៃើ្នាបីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺឆលៃងសនរះ។

សយងតា្របាយការណ៍សសៃ្ឋកិច្ចពិភពសលាកដៃលបានចុរះផនាសាយសៅ
្ូលនិធិរូ្ិរយវត្ថុអន្រជាតិជំងឺកូវីៃ19បាន្រណ្ានាលឱនាយមានផល្៉ររះពាល់ៃល់
ផលិតផលក្ ថុងបសុកសរុ្រប្រមាណ3.5%សៅឆ្ នា ំ្ ុន។ ក៏្រ ៉ ុ ដន ្
ផល្រ៉ពាល់សនរះមានចំនួន្ិនសបចើនៃូចជា្រណា្នាប្រសទសសៅតំ្រន់អាសុី
អាសគ្យ៍សនារះសទ។តា្របាយការណ៍ៃដៃលសនរះចំនួនផលិតសរុ្រក្ថុង
បសុកសរុ្រអាចនរឹងសកើនស�ើងៃល់4.2%សៅក្ថុងឆ្នាសំនរះនិងសៅក្ថុងឆ្នា2ំ022
នរឹងអាចសកើនស�ើងៃល់6%ដៃលជាសកើនស�ើងៃ៏សលឿន្ំរផុតក្ថុងការរីកចសប ើ្ន
សសៃ្ឋកិច្ចអាស៊នានសៅឆ្នាំសបកាយ។

ទន្ទរឹ្នរឹងសនរះធនាគារជាតិមនក្្ថុជា (NBC)បានប្រកាសថាសទារះ្រី
ជាជំងឺកកូវីៃ19 បាន្រង្កផល្រ៉រះពាល់្ិនល្អសលើសសៃ្ឋកិច្ចក្្ថុជាក្ី
ក៏វិសព័យហិរញ្ញវត្ថុសៅដតទទួលបានកំសណើនបបាក់្រសញ្ញើ និងបបាក់ក្្ចី។
បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិថិជនសកើន35%ៃល់1.28ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិករីឯ

សបកា្ទសនាសនៈវិសព័យសឆពនារះសៅ្ុខសយើងនរឹង
្រន្អនុវត្នូវគំនិតផ្ជួចសផ្ើ្យ៉នាង្ុតមាំមន
ទសនាសនៈវិសព័យរ្រស់ធនាគារស្នា្រនា។
សយើងសជឿជាក់ថាធនាគារស្នា្រនានរឹងសៃើរ
តួនាទីយ៉នាងសំខាន់ក្ថុងការអភិវឌនាឍ
ប្រសទសក្្ថុជារួ្ទាំង្រន្ការស្រ្ជា្នាចិត្
យ៉នាងសមារះ្ុតនិងយរូអដងវងជូនៃលអ់តិថិជន
ភាគហ៊ុននិកនិងសហគ្ន៍រ្រស់សយើង។
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បបាក់ក្្ចីសកើនៃល់20%សៅ1.57ពាន់លានៃុលា្នារ។ធនាគារជាតិក៏បាន
សលើកស�ើងថាការធា្នាក់ចុរះមនសសៃ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ្ុនដៃលជាសលើកៃំ្រូង
្ំរផុតក្ថុងរយៈសពលសលើសពី20ឆ្នាកំនលៃង្កសនរះបានសធវើឱនាយវិសព័យសទសចរណ៍
វិសព័យកាត់សៃរនិងវិសព័យសំណង់បានធា្នាក់ចុរះសៅតា្សនារះដៃរ។

ក្ថុងសពលដៃលប្រឈ្នរឹងជំងឺរាតតនាបាតសនរះរួ្ទំាងការធ្ានាក់ចុរះមនសសៃ្ឋកិច្ច
ធនាគារ ស្នា្រនា សៅដតទទួលបានបបាក់ចំសណញសុទ្ធ 41.5
លានៃុល្ានារអាស្រិកសកើន12%ពី37.2លានៃុល្ានារអាស្រិក។សៅឆ្នាំ2020
បទពនាយសក្្មសរុ្ររ្រស់សយើងសកើន2.10ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិកពី1.67
ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិកសៅឆ្នា2ំ019 (សស្មើនរឹងកំសណើន 26%)។ សយើង
ក៏មានសសវាក្្មឌីជីថលសបមា្រ់គណនីអនឡាញដៃលដាក់សចញឱនាយ
សប្រើបបាស់ក្ថុងឆ្នាំ2020 តា្រយៈស្នា្រនាសផ (ការសស្កន QR) និង
ការភា្នា្រ់ប្រពន្ធព័បាគងសៃើ្នាបីសធវើឱនាយការយល់ៃរឹងអំពីសសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
កាន់ដតប្រសសើរស�ើង។ សៃើ្នាបីឱនាយប្រជាជនប្រលូកក្ថុងសសៃ្ឋកិច្ចឌីជីថល
កាន់ដតសបចើន សយើងនរឹងជប្ុញ និង្រសង្កើនចំសណរះៃរឹងដផ្កហិរញ្ញវត្ថុ្រដន្្
សទៀត។ សយើងសងនាឃរ្ឹ ថា ភាពជាមៃគូដៃលសយើងមាន នរឹងផ្ល់ការសលើក
ទរឹកចិត្ឱនាយប្រជាជនក្្ថុជាស្រើកគណនីធនាគារឱនាយបានកាន់ដតសបចើន និង
ទទួលបាន្រទពិសសធន៍ផ្ានាល់ជា្ួយសយើង។

សបកា្ទសនាសនៈវិសព័យៃ៏សឆពនារះសៅ្ុខសយើងនរឹង្រន្អនុវត្នូវគំនិតផ្ជួចសផ្ើ្
មន ទសនាសនៈវិសព័យស្នា្រនារ្រស់សយើងយ៉នាង្ុតមាំ។ សយើងសងនាឃរឹ្ថា
ធនាគារស្នា្រនានរឹងសៃើរតួយ៉នាងសំខាន់ក្ថុងការអភិវឌនាឍប្រសទសក្្ថុជា
រួ្ទាំង្រន្ការស្រ្ជា្នាចិត្យ៉នាងសមារះ្ុតនិងយូរអដងវងជូនៃល់អតិថិជន
ភាគហ៊ុននិកនិងសហគ្ន៍រ្រស់សយើង។

ធនាគារស្នា្រនាស្រ្ជា្នាចិត្នរឹងសធវើឱនាយអាជីវក្្ម
និងជីវភាពរ្រស់ប្រជាពលរៃ្ឋកាន់ដតប្រសសើរ
ស�ើងជា្ួយស្រសកក ្្មរ្រស់សយើង។សយើងនរឹង
ផ្ល់សសវាក្្មធនាគារយ៉នាងល្អ និងមាន
ទំនុកចិត្្រំផុតប្រក្រសដាយ្រសច្ចកវិទនាយាទំសនើ្រ
និងការអភិវឌនាឍប្រក្រសដាយចីរភាព។

សបមា្រ់ឆ្នាំ2021សយើងស្រ្ជា្នាសធវើរការវិនិសយគ្រដន្្សទៀតសលើ្រសច្ចកវិទនាយា
និងឌីជីថលភាវូ្រនីយក្្មសៃើ្នាបី្រសង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតផលឱនាយកាន់ដត
ប្រសសើរអភិវឌនាឍផលិតផលនិងសសវាក្្មឱនាយសលចសធា្នារនិងសធវើឱនាយអតិថិជន
ទទួលបាន្រទពិសសធន៍ជាទីគា្រ់ចិត្។

ក្ថុងឆ្នាំ2021សយើងបតរូវបានទទួលបានការអ្រអរសទរក្ថុងការកា្នាយខលៃជួន
ជាវិនិសយគិនដផ្ក្រសច្ចកវិទនាយានិងឌីជីថលដៃលផ្ល់នូវសសវាក្្មៃ៏សំ្រូរ
ដ្រ្រប្រក្រសដាយភាពងយបសួលនិងទាន់ស្ព័យ។

ឆ្នាំសនរះក៏ជាគប្្រ់ខួ្រ៥ឆ្នាំ ដៃលធនាគារស្នា្រនាបានកា្នាយខលៃជួនជា
ធនាគារពាណិជ្ជឈាន្ុខសគសយើងបានកា្នាយខលៃជួនសៅជាធនាគារពាណិជ្ជ
ឈាន្ុខសគ្ួយដៃលសកើតស�ើងសបកា្ការរួ្្រញ្ចជូលគា្នារវាងស្នា្រនា
លី្ីធីត និងធនាគារ មា៉នារូហាន់ដៃលជាបគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុធំៗពីរសៅ
ក្ថុងប្រសទសក្្ថុជាដៃល្ួយជាបគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុៃ៏ធំ្ួយរីឯ្ួយ
សទៀតជាធនាគារជ្រ៉ុនដៃលមានវត្មានៃំ្រូង្រំផុតសៅប្រសទសក្្ថុជា។
ចា្រ់តាំងពីឆ្នា ំ2016 ជា្ួនរឹងការប្រកួតប្រដជង្ររិយកាសសសៃ្ឋកិច្ច
សយើងបាន្រដន្្នូវបទពនាយសក្្មបបាក់ក្្ចីជូនៃល់អតិថិជន និងបបាក់
្រសញ្ញើជូនៃល់អតិថិជន។

ជា្ួយនរឹងទសនាសនៈវិសព័យក្ថុងការដប្រខលៃជួនឱនាយកា្នាយជាធនាគារពាណិជ្ជ
ឈាន្ុខ និងសជឿទុកចិត្សៅប្រសទសក្្ថុជា សយើងបាន្រសង្កើតអគារ
ស្នា្រនា ដៃលជាទីស្នាក់ការថ្មី និងមានស្ៃ់ដាអគារលំដា្រ់កប្ិតA 
សៅទីបកុងភ្ំសពញ។

តាងនា្ឱនាយបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលនិងគណកមា្នាធិការប្រតិ្រត្ិខ្ថុំសូ្ដថលៃង
អំណរគុណយ៉នាងសស្នារះស្មព័បគចំសពារះមៃគូសហការនិងធនាគារជាតិមនក្្ថុជា
ដៃលដតងដត្រន្ការគាំបទ និងសជឿទុកចិត្កនលៃង្ក។ ទន្ទរឹ្នរឹងសនរះ
ខ្ថុំសូ្សំដៃងការអរគុណយ៉នាងកក់សរៅ្នាសៅៃល់្រុគ្គលិកស្នា្រនាចំនួន
4,000នាក់ដៃលខិតខំប្ររឹងដប្រងលរះ្រង់អស់ពីកំលាំងកាយចិត្ក្ថុងការ
សធវើការងរប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាព។

្រេ្ឌិត Han Chang-Woo
ប្រធានបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល

10 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 11



សរពីបាធាននាយកបាតិ្រត្ិ

ជំងឺរាតតនាបាតកូវីៃ19បាននិងកំពុងផា្នាស់្រ្ជូរពិភពសលាករ្រស់សយើងតា្
រូ្រភាពជាសបចើន្ិនថាសសៃ្ឋកិច្ចវិជា្នាជីវៈនិង្រុគ្គលសនារះសទ។សៅឆ្នាំ2020
និងសពលអនាគតដៃលអាចប្រមាលស្ើលបានវិ្រត្ិសុខភាពសកលដៃល
្ិនធា្នា្រ់មានសនរះបានជរះផលអន្រាយសលើសសៃ្ឋកិច្ចពិភពសលាក។ធនាគារ
ស្នា្រនាសូ្សដ្្ងការៃរឹងគុណចំសពារះរាជរដា្នាភិបាលក្្ថុជានិងបកសួង
សុខាភិបាលដៃលបានស្្រជ្ានាចិត្យ៉នាងសមារះ្ុតនិងសធវើការលរះ្រង់យ៉នាងខ្ានាងំក្ានា
ក្ថុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺរាតតនាបាតសនរះតា្រយៈកិច្ចខិតខំប្ររឹងដប្រងក្ថុងការ
ចាក់វា៉នាក់សំង្រងកនារជំងឺកូវីៃ19ៃល់ប្រជាជនក្្ថុជា។

សៅធនាគារស្នា្រនាសយើងស្្រជ្ានាចិត្អនុវត្ខា្នា្់រខ្ជជួនតា្សគាលនសយបាយ
និងសគាលការណ៍ដណនំារ្រស់រដ្ានាភិបាលក្ថុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីៃ19។
សយើងបានដាក់សចញនូវវិធានការសុខភាពតរឹងរុឹងសៃើ្នាបី្រសង្កើត្ររិយកាស
ការងរដៃលមានសុវតិ្ភាពសំសៅការពារអតិថិជននិង្ុរគ្គលិករ្រស់សយើង។
សហើយសៃើ្នាបីធានាសុវត្ិភាពរ្រស់សហគ្ន៍ដៃលសយើងសធវើប្រតិ្រត្ិការ
ធនាគារស្នា្រនាបាន្ររិចា្នាគសមា្នារៈសវជ្ជសសស្ចាំបាច់្រំផុតៃូចជា

មា៉នាស់អាល់កុលនិងដជលលាងសមា្នាតមៃ្រដន្្សលើការគាំបទៃល់ការ
អំពាវនាវរ្រស់រដ្ានាភិបាលក្ថុងយុទ្ធនាការ្ររិច្ានាគសៃើ្ នាបី“ប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីៃ
សសសង្នារះជីវិត(វា៉នាក់សំង)”។

សទារះ្រីជាធនាគារ ស្នា្រនា ្ិនអាចសគចផុតពីផល្រ៉រះពាល់សលើ
អាជីវក្្មសដាយសរជំងឺរាតតនាបាតសនរះក្ី ក៏លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2020
រ្រស់សយើងបាន្រញ្នាក់ពីភាពធន់ និងយុទ្ធសសស្រឹងមាំរ្រស់សយើង។
សយើងទទួលបានកំសណើនបបាក់ចំសណញសុទ្ធ 12% ដៃលសកើនពី 37.2
លានៃុលា្នារអាស្រិក សៅឆ្នាំ2019 ៃល់ 41.5 លានៃុលា្នារអាស្រិក
សៅឆ្នា2ំ020។បទពនាយសក ្្មសរុ្ររ្រស់សយើងសកើនៃល់2.10ពាន់លានៃុល្ានារ
សៅឆ្នាំ2020សកើនពីចំនួន1.67ពាន់លានៃុលា្នារអាស្រិកសៅឆ្នាំ2019។
ធនាគារស្នា្រនាបានទាក់ទាញអតិថិជនដាក់បបាក់្រសញ្ញើកាន់ដតសបចើន
សៅឆ្នាំ2020ដៃលក្ថុងសនារះបបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិថិជនសកើន35%ពីចំនួន
947.4លានៃុល្ានារអាស្រិកសៅឆ្នា2ំ019ៃល់1.28ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិក
សៅឆ្នាំ2020។ក្្ចីសកើន20%ៃល់1.57ពាន់លានៃុលា្នារអាស្រិកសៅ
ឆ្នាំ2020សកើនពី1.30ពាន់លានៃុលា្នារអាស្រិកសៅឆ្នាំ2019។

ទនាពនាយសក្្មសរុ្រ

2.10 ពាន់លានៃុលា្នារអាមនារិក
កើនឡើង 26%

បនានាក់ចំណនាញសុទ្ធ

41.5 លានៃុលា្នារអាមនារិក 
កើនឡើង12%

12 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 13ធនាគារស្នា្រនា



វាជាការតស៊ូៃ៏លបំាកសបមា្រ់បគរឹរះស្នាន្ីបករូហរិញ្ញវត្ថុ្ួយដៃលរកីចសប ើ្ន
ក្ថុងប្រសទសសផនាសង្ួយកាលពី25ឆ្នាំ្ នុរហូតក្ានាយសៅជាធនាគារឌីជីថល
ៃំ្ូរងឈាន្ុខសគដៃលជួយបទបទង់សសៃ្ឋកិច្ចឌីជីថលរ្រស់ក្្ថុជា។ការសធវើ
ៃំសណើរសឆពនារះសៅ្ុខរ្រស់ធនាគារស្នា្រនា្ និដ្នសទើ្រដតចា្់រសផ្ើ្ សនារះសទ
សហើយសយើងកំពុងរិរះរក្រសច្ចកវិទនាយាថ្មីៗ ដៃលអាចជួយឱនាយសយើងផ្ល់សសវាកាន់ដត
ប្រសសើរៃល់អតថិជនក៏ៃូចជា្រសង្កើនប្រសិទ្ធផលមនប្រតិ្រតិ្ការរ្រស់សយើង។

សបកា្ការទទួលស្នាល់ជាតួអង្គៃ៏សំខាន់្ួយក្ថុងសសៃ្ឋកិច្ចឌីជីថលសៅក្្ថុជា
ធនាគារស្នា្រនាបតរូវបានសបជើសសរីសជាធនាគារឌីជីថលដៃលមាននវានុវត្ន៍
ជាងសគសៅក្្ថុជា ក្ថុងក្្មវិធីពានរង្នាន់ហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិឆ្នាំ2020។
ទន្ទរ្ឹ នរឹងសនរះក ្្មវិធីSathapana Mobileរ្រស់សយើងបតរូវបានទទួលស្នាល់
ជាក្្មវិធីសសវាធនាគារដៃលមាននវានុវត្ន៍ជាងសគសៅក្្ថុជាក្ថុងក្្ម
វិធីពានរង្នាន់Global Banking and Finance Awardsឆ្នាំ2020។

ធនាគារស្នា្រនា ្រន្ផ្ល់អត្ប្រសយជន៍
ជាក់ដស្ង និងភាពងយបសួលដ្រ្រទំសនើ្រ
ៃល់អតិថិជនរ្រស់សយើង សបពារះសយើងបាន
សធវើទំសនើ្រក ្្មការផ្ានាស់្្រជូរឌីជីថលរ្រស់សយើង។
សយើងសងនាឃរឹ្ថា ភាពជាមៃគូរ្រស់សយើង
ជា្ួយអ្កផ្ល់សសវាទូទាត់តា្ប្រពព័ន្ធ
សអ�ិចបតរូនិក (e-payment) នរឹង
ជំរ ុញប្រជាជនក្្ ថុជាដៃល្ិនសប្រើសសវា
ធនាគារ ចូលរួ្យ៉នាងសក្្មក្ថុងសសៃ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលរ្រស់ក្្ថុជាដៃលកំពុងដតរីកចសប ើ្ន។

កាលពីឆ្នាំ្ុនសយើងបាន្រសង្កើនស្ត្ភាពឌីជីថលរ្រស់អតិថិជនតា្
រយៈការដាក់ឱនាយសប្រើបបាស់ក្្មវិធី ស្នា្រនា សផ និងសសវាស្រើកគណនី
តា្ប្រពព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ជាសសវាដៃលអតិថិជនទទួលបាននវានុវត្ន៍
ឌីជីថលចុងសបកាយ តា្រយៈក្្មវិធី ស្នា្រនា ្៉ូបាល។ សបរៅពីសនរះ

សយើងបានចា្រ់មៃជា្ួយក្្មវិធីបាគងសៃើ្នាបីផ្ល់ការសផ្ទរបបាក់ងយបសួល
រវាងគណនីរ្រស់ធនាគារស្នា្រនានិងបគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុក្ថុងបសុកតា្
រយៈក្្មវិធីធនាគារចលព័តរ្រស់សយើង។

ខណៈដៃលសយើង្រន្ផ្ល់្រទពិសសធន៍ធនាគារកាន់ដតប្រសសើរៃល់
អតិថិជនរ្រស់សយើង ធនាគារ ស្នា្រនាបានផ្ល់ផលិតផល និង
សសវាថ្មីៗ ៃូចជា្រព័ណ្ណវីស Platinum ការទូទាត់្រុពវលាភរា៉នា្រ់រង
រ្រស់បកុ្ហ៊ុន Manulifeតា្រយៈស្នា្រនា្៉ូបាលការសហការជា្ួយ
eMoneyការស្រើកគណនីសបរៅទីតំាងការ្រង់ពន្ធជូនអគ្គនាយកដ្ានានពន្ធដារ
គណនីសននាសំឆ្នាតមវ និងបបាក់សសធននិវត្ន៍។ សបរៅពីសនរះ សយើងបាន
ដកល ្្អអគារសខាចំនួន10សៅទូទំាងប្រសទសសៅជាអគារស្ង់ដារថ្មសីៃើ្ នាបី
ផ្ល់សសវាធនាគារដៃលកាន់ដត្រង្កភាពងយបសួល និងងយបសួល
សប្រើបបាស់។ សយើងបានដាក់ឱនាយសប្រើបបាស់នូវស្នា្រនា បពីមារណ៍ សៃើ្នាបី
ផ្ល់្រទពិសសធន៍ធនាគារលំដា្រ់ខ្ស់។

សបមា្រ់ការទទួលខុសបតរូវក្ថុងសង្គ្ធនាគារស្នា្រនាបានសធវើយុទ្ធនាការ

“គា្នានផ្ានាស្ទកិ” រយៈសពល5ដខសៃើ្ នាបកាត់្រន្យផលតិផលផា្នាស្ទកិដៃល្ិន
អាចសប្រើបបាស់ស�ើងវិញបានតា្រយៈការជំរុញសលើកទរឹកចិត្ឱនាយប្រជាជន
ចា្រ់សផ្ើ្ងក្កសប្រើបបាស់ផលិតផលដៃល្ិន្រ៉រះពាល់ៃល់្ររិស្នាន។
ធនាគារស្នា្រនាគឺជាអ្កឧ្រត្ ្្ភៃ៏សំខាន់្ួយក្ថុងក ្្មវិធីពានរង្នាន់សហបគិន
ថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020ដៃលសរៀ្រចំស�ើងសដាយវិទនាយាស្នានជាតិសហបគិនភាព
និងនវានុវត្ន៍និងសហបគាសដខ្មរ។ក្ថុងឱកាសអ្រអរទិវាកាកបាទបកហ្
និងអឌនាឍចន្ទបកហ្ពិភពសលាកឆ្នាំ2020សយើងបាន្ររិចា្នាគបបាក់ចំនួន20
លានសរៀលៃល់កាកបាទបកហ្ក្្ថុជា។ទន្ទរ្ឹ នរឹងសនរះសៃើ្ នាបី្រន្ពបងរឹងភាព
ជាមៃគូរ្រស់សយើងជា្ួយ្ន្ទរីសពទនាយកុមារអង្គរ(AHC)និង្រសង្កើនការចូល
ៃល់អ្កដៃលអាចកា្នាយជាមា្នាស់ជំនួយធនាគារស្នា្រនាបានប្រកាសថា
អតិថិជនអាចចូលរួ្្ររិចា្នាគៃល់្ន្ទីរសពទនាយកុមារអង្គរតា្រយៈក្្មវិធី
ស្នា្រនា្៉ូបាល។។ក្ថុងការអភិវឌនាឍពាក់ពព័ន្ធ្រុគ្គលិកធនាគារស្នា្រនា
ជាង200នាក់រួ្ទំាងគណៈបគ្់របគងនិងថ្ានាក់បគ្់របគងធនាគារបានសរៀ្រចំ
បពរឹតិ្ការណ៍ជិរះកង់ស្រនាបថុរសធ្៌សៅសខត្សសៀ្រា្រក្ថុងទិវាមនកី្បសឡាញ់។
បពរឹតិ្ការណ៍សនរះមានសឈ្ានារះថា“ជិរះកង់សៃើ្ នាបីស្ន្ា ញញរ្ឹ កុមារក្្ថុជា” សៃើ្ នាបី
គាបំទ្រដន្្សទៀតៃលក់ារមរអង្នាស្ូលនិធិជួយៃល់្ ន្ទរីសពទនាយកុមារអង្គរ។

ខ្ថុមំានសមាទនភាពនិងរីករាយជាពន់សពកដៃលបានសធវើការជា្ួយសហការី
រ្រស់សយើងដៃលមានការស្្រជ្ានាចិត្ខ្ស់ក្ថុងៃំសណើរការមនការផ្ានាស់្្រជូរៃ៏គួរឱនាយ
រំសភើ្រចិត្សនរះសៃើ្ នាបីឱនាយធនាគារស្នា្រនាក្ានាយសៅជាធនាគារពាណិជ្ជៃ៏ឈាន
្ុខសគ្ួយសៅក្្ថុជា។ការងរជាបកុ្ដត្ួយនិងការគាំបទយ៉នាងសពញ
ទំហរឹងពីអតិថិជនរ្រស់សយើងពិតជាអាចឱនាយសយើងសសប្ចសគាលសៅរ្រស់
សយើងជាក់ជា្ិនខាន។

សយើងនរឹង្រន្រិរះរកវិធីកាន់ដតប្រសសើរសៃើ្នាបី្រសប្ើ រួ្ចំដណក និងសធវើឱនាយ
មានភាពខុសគ្ានាក្ថុងសហគ្ន៍ដៃលសយើងសធវើប្រតិ្រតិ្ការ។សយើងសជឿជាក់ថា
រយៈសពល3ឆ្នាំខាង្ុខ(2021-2023)គឺជាអំ�ថុងសពលៃ៏សំខាន់្រំផុត
សបមា្រ់ធនាគារស្នា្រនា។សយើងបតរូវពបងីកខលៃជួន្រដន្្សទៀតនិងពបងរឹង
្ូលដា្នានរ្រស់សយើងឱនាយកា្នាយសៅជាធនាគារពាណិជ្ជយ៉នាងពិតបបាកៃ
(ៃូចជា សហដា្នារចនាស្្ព័ន្ធ ្រណា្នាញផ្ល់សសវា ជសប្ើសផលិតផល
និងសសវាអតិថិជន្រូករួ្នរឹងហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំអភិបាលកិច្ចសជីវក្្មល្អ
ភាពអនុសលា្និងតមា្នាភាព)។

ឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំចា្រ់សផ្ើ្ៃំសណើរសឆពនារះសៅ្ុខ្ួយសទៀតសបមា្រ់ធនាគារ
ស្នា្រនាសបពារះសយើងបានដាក់សចញនូវដផនការដប្រកា្នាយអាជីវក្្ម3ឆ្នាំ។
សៅឆ្នាំខាង្ុខសយើងមានសុទិៃ្ឋិនិយ្ចំសពារះគនលៃងសឆពនារះសៅ្ុខមនៃំសណើរ
ការអាជីវក ្្មរ្រស់សយើង។សយើងរំពរឹងថាការដាក់ឱនាយសប្រើបបាស់នូវផលិតផល
និងសសវានវានុវត្ន៍ថ្មីៗនរឹង្រំសពញតប្រូវការអតិថិជនរ្រស់សយើងបានកាន់
ដតប្រសសើរ។ សបកា្គំនិតផ្ជួចសផ្ើ្ដកល្្អៃំសណើរការនិងសវព័យប្រវត្ិក្្ម
កាន់ដតសបចើនសយើងនរឹងអាច្រសង្កើនប្រសិទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការរ្រស់សយើង។

ធោក ហវខុង ដកជិន
ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ
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នាយកដា� ន   
ធនាគរ ឌីជីថល

នាយកដា� នបណ័� ធនាគរ

នាយកដា� ន
លក្់របតិបត�ិការធនាគរ

គណៈកម�ការសវនកម�
គណៈកម�ការែតងតាងំ   

និងផ�ល់តៃម�ការ 

េលខធិការដា� ន

អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ

គណៈកម�ការ
្រគប្់រគងហានិភយ័

អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ ការយិល័យតំណង
្របចទីំ្រក�ងយ៉ងហ�ូន 
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នាយក្របតិបត�ិ  ហានិភយ័

នាយកដា� ន
្រគប្់រគង  ហានិភយ័

នាយកដា� ន្របតិបត�ិតាម

ែផ�កទំនាកទ់ំនង
អតិថិជនជប៉ុន

ែផ�កលក់
និងទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

នាយកដា� ន 
ែផនការ  និងយុទ�សា�ស�

  នាយកដា� នទីផ្សោរ 
និងបទពិេសាធនអ៍តិថិជន

នាយកដា� នរដ�បល

នាយកដា� ន ហិរ�� វត�ុ

នាយកដា� នរតនាភបិល

ែផ�ក្រគប្់រគង្របសិទ�ភាព 
និងផលិតភាពការងារ

នាយកដា� ន 
ធនធានមនុស្ស

នាយកដា� ន នីតិកម�

នាយកដា� ន 
្របតិបត�ិការឥណទន

នាយកដា� ន
្រគប្់រគង ឥណទន

OFFICER

ការយិល័យ
្រគប្់រគងគេ្រមង

នាយកដា� ន
សន�ិសុខពត័ម៌នវទិ្យោ

ែផ�ក្របតិបត�ិការ
 ទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

ែផ�កេអធីអឹម

នាយកដា� ន្រគប្់រគង
ដំេណើ រការអាជីវកម�

នាយកដា� ន
្រគប្់រគងការទូទត់

នាយកដា� ន
ធានា គុណភាព

នាយកដា� ន
កម�វធិីបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ន

នាយកដា� នេហដា� រចនា
សម័�ន� បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ន

នាយកដា� ន
្របពន័�ធនាគរឌីជីថល
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នាយក្របតិបត�ិ ្របតិបត�ិការ 
(ែផ�កទំនាកទ់ំនងអតិថិជន)

នាយក្របតិបត�ិ 
បេច�កវទិ្យោ និងពត័ម៌ន

នាយិកា្របតិបត�ិ អភវិឌ្ឍន៍
OFFICER

នាយក្របតិបត�ិ ហិរ�� វត�ុ

នាយកដា� នេសវា
ហិរ�� វត�ុពណិជ�កម�

នាយកដា� នេសវា 
សា� បនា ្រពីមរណ៍

នាយកដា� នេសវា
ហិរ�� វត�ុបុគ�ល
(្រគប្់រគងសាខ)

្របធានតំបន/់សាខ

គណៈកម�ការ្របតិបត�ិ

រចនាសម្ព័ន្ធ្នាគារ
គិតតនារឹ្ខនា្ិថុនាឆ្នាំ2021
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នាយក្របតិបត�ិ  ហានិភយ័

នាយកដា� ន
្រគប្់រគង  ហានិភយ័

នាយកដា� ន្របតិបត�ិតាម

ែផ�កទំនាកទ់ំនង
អតិថិជនជប៉ុន

ែផ�កលក់
និងទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

នាយកដា� ន 
ែផនការ  និងយុទ�សា�ស�

  នាយកដា� នទីផ្សោរ 
និងបទពិេសាធនអ៍តិថិជន

នាយកដា� នរដ�បល

នាយកដា� ន ហិរ�� វត�ុ

នាយកដា� នរតនាភបិល

ែផ�ក្រគប្់រគង្របសិទ�ភាព 
និងផលិតភាពការងារ

នាយកដា� ន 
ធនធានមនុស្ស

នាយកដា� ន នីតិកម�

នាយកដា� ន 
្របតិបត�ិការឥណទន

នាយកដា� ន
្រគប្់រគង ឥណទន

OFFICER

ការយិល័យ
្រគប្់រគងគេ្រមង

នាយកដា� ន
សន�ិសុខពត័ម៌នវទិ្យោ

ែផ�ក្របតិបត�ិការ
 ទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

ែផ�កេអធីអឹម

នាយកដា� ន្រគប្់រគង
ដំេណើ រការអាជីវកម�

នាយកដា� ន
្រគប្់រគងការទូទត់

នាយកដា� ន
ធានា គុណភាព

នាយកដា� ន
កម�វធិីបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ន

នាយកដា� នេហដា� រចនា
សម័�ន� បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ន

នាយកដា� ន
្របពន័�ធនាគរឌីជីថល

នាយកដា� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង
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នាយក្របតិបត�ិ ្របតិបត�ិការ 
(ែផ�កទំនាកទ់ំនងអតិថិជន)

នាយក្របតិបត�ិ 
បេច�កវទិ្យោ និងពត័ម៌ន

នាយិកា្របតិបត�ិ អភវិឌ្ឍន៍
OFFICER

នាយក្របតិបត�ិ ហិរ�� វត�ុ

នាយកដា� នេសវា
ហិរ�� វត�ុពណិជ�កម�

នាយកដា� នេសវា 
សា� បនា ្រពីមរណ៍

នាយកដា� នេសវា
ហិរ�� វត�ុបុគ�ល
(្រគប្់រគងសាខ)

្របធានតំបន/់សាខ

គណៈកម�ការ្របតិបត�ិ
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កាុមបាឹកាសាភិរាល

្រេ្ឌិតHAN CHANG-WOO
ប្រធានបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល

ធោក HAN YU
អភិបាល

ធោក HAN KEN
អភិបាល

16 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 17ធនាគារស្នា្រនា



ធោក គិម វា៉ាដ
អភិបាលឯករាជនាយ

ធោក ANTHONY CHIN
អភិបាល

ធោកSHINOHARA KATSUHIRO
អភិបាលឯករាជនាយ
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្រេ្ឌិត HAN CHANG-WOO 
ប្រធានបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល

សលាក្រណ្ិតHAN Chang-Woo ជាស្នា្រនិក និងជាប្រធានបកុ្ហ៊ុនMARUHAN Corporation ក្ថុង
ប្រសទសជ្រ៉ុនដៃលកំពុងសធវើការផ្គត់ផ្គង់ និងសរៀ្រចំសមា្នារកំសន្ជាសបចើនប្រសភទៃូចជាទីលានវាយកូនសហា្នាល
ទីលានហាត់វាយកូនសហ្ានាលកដនលៃងសបារះ្ូរលីង្ ជនាឈ្ណ្លសហ្្គ សភាជនីយដ្ានាននិងPachinko Parlors (Japanese 
Pinball)។សលាកបាន្រសង្កើតបកុ្ហ៊ុនMARUHAN Corporation ក្ថុងឆ្នាំ1957និងបានសធវើសអាយអាជីវក្្ម្ួយសនរះ
មានការវិវឌនាឍយ៉នាងសលឿនដៃលបានទទួលចំណូលសច់បបាក់ក្ថុងការលក់សរុ្រជាង25ពាន់លានៃុលា្នារក្ថុង្ួយឆ្នាំ។
បកុ្ហ៊ុនMARUHAN Corporation បតរូវបានស្នាល់ថាជាបកុ្ហ៊ុនឈាន្ុខសគក្ថុងវិសព័យឧសនាសាហក្្មក្ថុង
ប្រសទសជ្ុ៉រន។អាជីវក ្្មមនបកុ្ហុ៊នរ្រស់សលាកមានការរីកចសប ើ្នលូតលាស់និងទទួលបានសជាគជព័យជា្រន្្រន្ានា្់រគឺបាន
្កពីការខិតខំអស់ពីកមា្នាំងកាយចិត្រ្រស់សលាកក្ថុងការ្រំសពញតា្តប្រូវការរ្រស់អតិថិជននិងស្នារតីប្រកួតប្រដជង
ខ្ស់រ្រស់សលាក។្រច្ចថុ្រនាបន្ សលាកកំពុងចូលរួ្ក្ថុងសមាគ្ន៍្ួយចំនួននិងកំពុង្រសប្ើការជាប្រធានរៃ្ឋបាលរ្រស់
បកុ្ហុ៊នHan Chang-Woo Tetsu Cultural Foundationនិងជាប្រធានសមាគ្ន៍Kyoto UNESCO Association 
ជា្សនី្រៃ្ឋបាលរ្រស់សមាគ្ន៍Kyoto Chapter United Nations Association of Japanនិងជាប្រធានTokyo 
Philharmonic។សលាកបានទទួលសញ្នា្របតថ្ានាក់្ររិញ្នា្របតដផ្កសសៃ្ឋកិច្ចនសយបាយពីសកលវិទនាយាលព័យHOSEI 
University ក្ថុងឆ្នាំ1953។

ធោក HAN KEN
អភិបាល

សលាកHAN Kenបានចូលរួ្ជា្ួយបកុ្ហុ៊នMARUHAN Corporationក្ថុងឆ្នា2ំ000្រន្ានា្់រពីសលាកបានសធវើការសៅ
Nomura Securitiesតំាងពីឆ្នា1ំ998។សលាកបតរូវបានដតងតំាងជាអភិបាលក្ថុងបកុ្ហុ៊នMARUHAN Corporation 
ក្ថុងឆ្នា ំ2007 ជានាយកប្រតិ្រត្ិសៅឆ្នាំ2014 និងជាតំណាងអភិបាលសៅក្ថុងឆ្នា ំ2020 ដៃលសលាកទទួល
្រន្ទថុកជានាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុនិងMARUHAN Group's ASEAN Financial Businessតាំងពីឆ្នាំ2007។
សលាកក៏មានតួនាទីជាអភិបាលនិងជាប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិរ្រស់បកុ្ហ៊ុនMARUHAN INVESTMENT ASIA 
PTE., LTD ការិយលព័យកណា្នាលដៃលស្ិតសៅក្ថុងប្រសទសសិង្ហ្រុរី បគ្រ់បគងបកុ្ហ៊ុន្រុបតស្្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុៃូច
ជាSathapana Bank Plc Sathapana Limited សៅប្រសទស្ីយ៉នាន់មា៉នានិងMaruhan Japan Bank Lao។
សលាកបាន្រញ្ច្រ់ការសិកនាសាថា្នាក់្ររិញ្នា្របតដផ្កចនាបា្រ់ពីសកលវិទនាយាលព័យDOSHISHAក្ថុងឆ្នាំ1997។

ធោក HAN YU
អភិបាល

សលាកHAN Yuជាប្រធាននិងជាប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិដផ្កប្រតិ្រត្ិការបកុ្ហ៊ុនMARUHAN Corporation 
ដៃលបានៃរឹកនាំ្រុគ្គលិក15,000នាក់និងរកនាសាបកុ្ហ៊ុនMARUHAN Corporationជាបកុ្ហ៊ុនឈាន្ុខសគ
ក្ថុងវិសព័យសសវាក្្មកំសន្លំដា្រ់ថា្នាក់ពិភពសលាក។ សលាកបានចូល្រំសរីការងរក្ថុងបកុ្ហ៊ុន MARUHAN 
Corporationក្ថុងឆ្នាំ1990សដាយបាន្រំសរីការងរក្ថុងតួនាទីសំខាន់ៗ្ួយចំនួនៃូចជានាយកប្រតិ្រត្ិដផ្កជំនួញ
និងជានាយកបគ្រ់បគង។សលាកបតរូវបានដតងតាំងជានាយករងក្ថុងឆ្នាំ2006និងជានាយកក្ថុងឆ្នាំ2008។សលាកបាន
ទទួលសញ្នា្របត្ររិញ្នា្របតដផ្កអកនាសរសសស្ភាសអង់សគលៃសពីសកលវិទនាយាលព័យHOSEIក្ថុងឆ្នាំ1988។

18 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 19ធនាគារស្នា្រនា



ធោក SHINOHARA KATSUHIRO
អភិបាលឯករាជនាយ

សលាកSHINOHARA Katsuhiroធា្នា្រ់មានប្រវត្ិជា្ួយប្រសទសក្្ថុជាជាង40ឆ្នាំកនលៃង្កសហើយ។្ ុនសពលដៃល
សលាកបាន្រសប្ើការជា្សន្ីសលខាទូតប្រចាំស្នានទូតជ្រ៉ុនសៅក្្ថុជាសលាកបាន្កៃល់ប្រសទសក្្ថុជា្ុនៃំ្រូងសៅ
ឆ្នាំ1967ក្ថុងនា្ជា្សន្ីទូតរ្រស់ប្រសទសជ្រ៉ុននិងបានចំណាយសពល2ឆ្នាំៃំ្រូងក្ថុងវត្ឧណា្នាសលា្ក្ថុងរាជធានី
ភំ្សពញដៃលក្ថុងសនារះសលាកបានចំណាយសពល៧ដខ្ួរសជាបពរះសងនាឃសៃើ្ នាបីសិកនាសាភាសនិងវ្រនាបធ្៌ដខ្មរ។្រន្ានា្់រ្កសលាក
បានវិលបត�្់រ្កកាន់ប្រសទសក្្ថុជាចំនួន២សលើកសទៀតក្ថុងនា្អគ្គទីប្ររឹកនាសាស្នានទូតជ្ុ៉រនក្ថុងរយៈសពល៣ឆ្នាំ្ ង្ៗ
(ពីឆ្នា ំ1991-1994និង 2001-2004)។ សលាកបាន្រសង្កើតចំណង្ិត្ភាពជា្ួយប្រសទសក្្ថុជាយ៉នាងរឹងមាំ
សដាយបាន្រសប្ើការជាឯកអគ្គរាជទូតជ្រ៉ ុន ប្រចាំប្រសទសក្្ថុជាចា្រ់ពីឆ្នា ំ2007 រហូតៃល់ឆ្នា2009។

សលាកជាអភិបាលឯករាជនាយរ្រស់ធនាគារស្នា្រនាចា្់រពីឆ្នា2ំ012សហើយសលាកក៏ជាអនុប្រធានអង្គការNGO CIESF 
Japan (Cambodia International Education Support Foundation)ដៃលមានតួនាទីជាប្រធានការិយលព័យ
តំណាងប្រចាំបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជាដៃលមានទីតាំងសៅរាជធានីភ្ំសពញ។

ធោក គិម វា៉ាដ
អភិបាលឯករាជនាយ

សលាកគិ្វា៉នាដាមាន្រទពិសសធន៍ការងររយៈសពលជាង៣៧ឆ្នាំសៅធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសដាយចា្់រសផ្ើ្ពីតំដណង
ជាប្រធានការិយលព័យសៅសខាសខត្កណ្ានាលរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជារហូតក្ានាយជាអគ្គនាយកមនអគ្គនាយកដ្ានាន
បតរួតពិនិតនាយមនធនាគារជាតិមនក្្ថុជា។ក្ថុងអំ�ថុងសពល្ំរសពញការងរសៅធនាគារជាតិសលាកបានទទួល្រន្ទថុកនិង្ុខ
តំដណងជាថា្នាក់ៃរឹកនាំជាន់ខ្ស់ជាសបចើនជា្ួយនរឹង្រទពិសសធន៍ទូលំទូលាយក្ថុងវិសព័យធនាគារសដាយរួ្្រញ្ចជូល
ទាំងដផ្កបគ្រ់បគងហានិភព័យ(ហានិភព័យទីផនាសារឥណទានសន្ទនីយភាពនិងប្រតិ្រត្ិការជាសៃើ្)អភិបាលកិច្ច
និងយុទ្ធសសស្អាជីវក្្ម។សលាកបានសៃើរតួនាទីយ៉នាងសំខាន់ក្ថុងការសរៀ្រចំប្រពព័ន្ធធនាគារសៅក្្ថុជាស�ើងវិញយ៉នាង
សជាគជព័យក្ថុងអំ�ថុងទសវតនាសន៍ឆ្នាំ2000ក្ថុងការ្រសង្កើតឲនាយមានប្រពព័ន្ធធនាគារ្ួយដៃលមានលកខេណៈប្រកួតប្រដជង
និងប្រក្រសដាយសុវត្ិភាពសបកា្ការបតរួតពិនិតនាយនិងបគ្រ់បគងបានយ៉នាងល្អ បព្ទាំងបាន្រសង្កើតឲនាយមានការសកណ្
ប្រ្ូលបបាក់្រសញ្ញើយ៉នាងមានប្រសិទ្ធភាពសបមា្រ់ផ្ល់ហិរញ្ញ្រនាបទាន សៃើ្នាបីជប្ុញកំសណើនសសៃ្ឋកិច្ចក្្ថុជា។
សលាកគិ្វា៉នាដាទទួលបាន្ររិញ្នា្របតចនាបា្រ់ក្ថុងឆ្នាំ1975្ររិញ្នា្របតធនាគារក្ថុងឆ្នាំឆ្នាំ1985និងអនុ្រណ្ិតដផ្ក
បគ្រ់បគងធុរៈកិច្ចជំនាញហិរញ្ញវត្ ថុពីសកលវិទនាយាលព័យឆលស្ទឺតប្រសទសអូសស្នាលីក្ ថុងឆ្នា ំ2003។ សលាក
គិ្វា៉នាដាធា្នា្រ់សធវើជាសសស្នាចារនាយនិងជាវាគ្មិនសៅសកលវិទនាយាលព័យលនាបីៗ្ួយចំនួនសៅប្រសទសក្្ថុជា។សលើសពីសនរះ
ក្ថុងអំ�ថុងសពល10ឆ្នាំចុងសបកាយសនរះសលាកបានចូលរួ្យ៉នាងសក ្្មក្ថុងនា្ជាវាគ្មនិក្ថុងសនិ្សីទនិងសិក្ានាសលាជាតិ
និងអន្រជាតិជាសបចើនដៃលទាក់ទងនរឹង បក្រខណ្្រទ្រនាបញ្ញត្ិបតរួតពិនិតនាយ និងការបតរួតពិនិតនាយបគរឹរះស្នានធនាគារ
និងបគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុបព្ទំាងសសវាធនាគារចលព័តក៏ៃូចជា្ររិយ្រព័ន្ហិរញ្ញវត្ថុ។ចំសពារះការងរអន្រជាតិសលាកបាន
ទទួល្រន្ទថុកជាប្រធានបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលមនសមាគ្ឥណទានកសិក ្្មនិងជន្រទតំ្រន់អាសីុប៉ានាសីុហវកិ(APRACA)
ពីដខកក្កដាឆ្នា2ំ012ៃល់ដខ្ិថុនាឆ្នា2ំ014និងជាសមាជិកប្រតិ្រតិ្មនសហពព័ន្ធ្ររិយ្រព័ន្ហិរញ្ញវត្ថុ(AFI)ពីដខ្ករា
ឆ្នាំ2015ៃល់ដខ្ិថុនាឆ្នាំ2017។

ធោក ANTHONY CHIN
អភិបាល

សលាក Anthony CHIN ជាប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិមនធនាគារមា៉នារ៉ ូហាន់ជ្រ៉ុនសៅប្រសទសឡាវ ដៃលមាន
្រទពិសសធន៍ការងរ23ឆ្នា។ំសលាកបានសធវើការជា្ួយស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុធំក្ថុងប្រសទសម៉ានាស�សីុក្ថុងដផ្កសំខាន់ៗៃូចជា
យុទ្ធសសស្ឌីជីថលដផ្កដចកចាយដផ្កទីផនាសារដផ្កឥណទានប្រតិ្រត្ិការដផ្ក្រសច្ចកវិទនាយាការប្រ្ូលការផា្នាស់្រ្ជូរ
និងការបគ្់របគងគសបមាងនិងការបគ្់របគង្រដប្្រប រ្ួលនិងដផ្កសផនាសងៗសទៀតផងដៃរ។្ នុការដតងតំាងតំដណង្រច្ចថុ្រនាបន្
សលាកCHINមានតួនាទីជាថា្នាក់ៃរឹកនាំជាន់ខ្ស់ជាសបចើនៃូចជាអនុប្រធានដផ្កបគ្រ់បគង,ប្រធានស្ីទីដផ្កលក់រាយ
និងធនាគារខា្នាតតូចនិង្ធនាយ្អនុប្រធានប្រតិ្រត្ិមនបកុ្្រទពិសសធន៍ឌីជីថលរ្រ្រគំសហើញនិងការផា្នាស់្រ្ជូរ
វ្រនាបធ្៌និងជាប្រធានបកុ្ប្ររឹកនាសាបកុ្សន្ិសុខឌីជីថលនិង្រទពិសសធន៍ការងរជាសបចើនសទៀតបព្ទាំងបគ្រ់បគង
គំសរាងសៅទូទាំងតំ្រន់អាសុីបា៉នាសុីហវិក។សលាកបានៃរឹកនាំស្នា្រព័នឱនាយទទួលបានពានរង្នាន់ដៃលគួរសអាយកត់សមា្នាល់
និងមានកិតនាយានុភាព។ សបរៅពីបតរូវបានទទួលស្នាល់ជាអ្កជំនាញឥណទាន ដៃលមានវិញ្នា្រន្រព័បតវិជា្នាជីវៈដផ្ក
សជីវក្្មសដាយthe Asian Institute of Chartered Bankersក្ថុងឆ្នាំ2001សលាកក៏បានកា្នាយជាChartered 
Banker (CB) ដៃលផ្ល់សដាយthe Chartered Banker Institute UK & Asian Institute of Chartered 
Bankersក្ថុងឆ្នាំ2019។សលាកឈីនជាLean Six-sigma trainedនិង្រច្ចថុ្រនាបន្ជាសមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាមា៉នាស�សុី
មនធុរកិច្ចឡាវនិងសភាពាណិជ្ជក ្្មនិងឧសនាសាហក ្្មជាតិមនប្រសទសឡាវ។សលាកបាន្រញ្ច្់រ្ររិញ្នា្រព័បតដផ្កពាណិជ្ជក ្្ម
ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផនាសារពីសកលវិទនាយាលព័យ្រសច្ចកវិទនាយាសុីៃនីរ្រស់ប្រសទសអូសស្នាលីនិងមានសញ្នា្រព័បតថា្នាក់
អនុ្រណិ្តដផ្កបគ្់របគងធុរកិច្ចពីEdinburgh Business Schoolមនសកលវិទនាយាលព័យHeriot-Wattរ្រស់ស្កថុតស�ន។
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មូលធនរបស់�គទុនិក
គិតជាលនដុល� រអាេមរកិ

��ក់បេ��ើអតិថិជន
គិតជាលនដុល� រអាេមរកិ

ឥណ�នផ�ល់ឲ��អតិថិជន
គិតជាលនដុល� រអាេមរកិ

��ក់ចំេណញសុទ�
គិតជាលនដុល� រអាេមរកិ

�របង�ិលចំណ�លេលើ�ទព��សកម� 

�របង�ិលចំណ�លេលើមូលនិធិ���ស់ហ៊ុន

អនុ�ត�ធន�ព

928.72016

1,044.52017

1,322.02018

1,674.62019

248.0

155.5

135.6

1,570.9

1,303.9

1,025.0

809.0

610.8

1,282.2

947.4

804.7

618.2

583.2

41.5

37.2

25.3

18.6

8.8

377.8

298.8

253.3

214.0

 167.3 

2,107.42020 140.3

136.8

131.1

125.2

121.52016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

21.35%
2020

20.06%
2019

18.40%
2018

18.11%
2017

20.66%
2016

13.87%
2020

14.98%
2019

13.99%
2018

11.95%
2017

6.51%
2016

1.66%
2020

1.16%
2019

1.62%
2018

1.33%
2017

1.57%
2016

299.5

180.8

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

0.95%
2016

1.78%
2017

1.91%
2018

2.22%
2019

1.97%
2020

គុណ�ព�ទព��សកម�
ឥណទនមនិដំេណើ រការេលើស ឬេស�ើ 90ៃថ�

អតិថិជនឥណ�ន  
អតិថិជនឥណទនសរបុគិតជាពនន់ាក់

អតិថិជន��ក់បេ��ើសរុប
អតិថិជន   ្របកប់េ�� ើសរបុគិតជាពនន់ាក់

�ទព��សកម�សរុប
គិតជាលនដុល� រអាេមរកិ

*ទិន�នយ័ឆា� 2ំ019  និងឆា� 2ំ020 គឺេធ�ើសវនកម�តាមស�ងដ់ាររបយការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា

ររាយការេ៍ហិរ្ញវត្ថខុសង្ា្រ*
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2019
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2016
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2017
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2.22%
2019

1.97%
2020

គុណ�ព�ទព��សកម�
ឥណទនមនិដំេណើ រការេលើស ឬេស�ើ 90ៃថ�

អតិថិជនឥណ�ន  
អតិថិជនឥណទនសរបុគិតជាពនន់ាក់

អតិថិជន��ក់បេ��ើសរុប
អតិថិជន   ្របកប់េ�� ើសរបុគិតជាពនន់ាក់

�ទព��សកម�សរុប
គិតជាលនដុល� រអាេមរកិ

*ទិន�នយ័ឆា� 2ំ019  និងឆា� 2ំ020 គឺេធ�ើសវនកម�តាមស�ងដ់ាររបយការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា
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សាវា្នាគារឌីជីថល

កម្មវិ្ី ស្ថា្រនា ម៉ូរាល បតរូវរាន្រ្រួលស្ាល់ថាជាធសវា្នាគារតាម្រូរស័ពទេដៃល្អ្រំផុតធៅកម្ពខុជាក្ខុងពានរង្ាន់្នាគារ និងហិរ្ញវត្ថខុសកល 
ឆ្ាំ2019។ ្នាគារ ស្ថា្រនា ្រ្រួលរានកិត្ិយសពីការបតរួតពិនិតាយ្នាគារ និងហិរ្ញវត្ថខុសកលចៃលមានមូលដ្ានធៅចបកភពអង់ធគ្លសធដយ 
្រង្ាញពីភាពធជាគជ័យ និងការ្រ្រួលស្ាល់ថ្មីមួយធ្រៀតដនការអភិវឌាឍៃំធេើរឌីជីថលរ្រស់្នាគារ ស្ថា្រនា។ កម្មវិ្ីឌីជីថលបតរូវរានធអាយ 
ចំណត់ថា្ាក់ 4.8 ចៃលធលចធធាលារធៅក្ខុង Appstore ។

ក្្មវិធីធនាគារឌីជីថលរ្រស់សយើងដៃលបតរូវបានសគស្នាល់ថាជាស្នា្រនា្៉ូបាលបតរូវបានសធវើឱនាយ
ប្រសសើរស�ើងជា្រន្្រនា្នា្រ់តា្រយៈវិធីសសស្ដៃលមានភាពរហព័សរហួនសៃើ្នាបីធានាថាសយើង
ផ្ល់ជូននូវលកខេណៈពិសសសសពញសលញនិងស្នាបជូរដ្រ្រក៏ៃូចជាភាពងយបសលួៃល់អតិថិជន
រ្រស់សយើងស្រើសប្រៀ្រសធៀ្រសៅនរឹងឆ្នាំ្ុន។

អ្កបនាើបនានាស់ក្្មវិធីស្នា្រនា្៉ូបាល

កើនឡើងពី2019 

2018 2019 2020

21�ន់

93�ន់

182�ន់ 95%

4.8
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្ុខងររ្រស់ស្នា្រនា្៉ូបាលនិងសនាវាធនាគារឌីជីថលសមនានា្រ់អាជីវក្្ម

វិធីល្អ្រំផុតក្ថុងការ្រសង្កើតនិងបគ្រ់បគងគណនី
រ្រស់អ្កយ៉នាងងយបសួលបគ្រ់ទីកដនលៃងបគ្រ់
សពលសវលា!

សសវាធនាគារ តា្ទូរសព័ព្ទមៃ ស្នា្រនា ្៉ូបាល អាចសអាយ្នុសនាស
បគ្់រគ្ានាស្រើកគណនីបបាក់សរៀលនិងៃុល្ានារយ៉នាងងយបសួលបគ្់រសពលសវលា
បគ្រ់ទីកដនលៃងសដាយ្ិនចាំបាច់សៅកាន់សខារ្រស់សយើង។

សាវា្នាគារឌីជីថលសមាា្រ់បាើបាាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ក្្មវិធីស្នា្រនា្៉ូបាល្រង្នាញពីអត្ប្រសយជន៍ប្រកួតប្រដជងយ៉នាង
ខ្ានាងំសបមា្់រអ្កសប្រើបបាស់។ក ្្មវិធីសនរះសប្រើសលើ្រណ្ានាញក ្្មវិធីOmni 
សបមា្់រសប្រើបបាសស់លើប្រពព័ន្ធអី៊នធឺសណតនិងសសវាធនាគារសលើទូរសព័ព្ទ
សប្រើបបាស់សលខកូៃដត្ួយៃូចគ្ានាផ្ល់ភាពងយបសួលៃល់អ្កសប្រើបបាស់។
ក្្មវិធីស្នា្រនា្៉ូបាល ដថ្ទាំងអាចសអាយអ្កសប្រើបបាស់ស្ើល
ការវិភាគសងបបាក់ក្្ចី ស្រើកឬ្រិទបបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់
ទូទាត់វិក្កយ្របតក្ថុងប្រសទសសផ្ទរបបាក់និងទូទាត់បបាក់រហព័សសដាយសប្រើ

្រសច្ចកវិទនាយាQRកូៃសផ្ទរបបាក់សៅកាន់ឌីជីថលWalletរ្រស់្ិត្ភកិ្ទទួល
បានសសវាក្្មកាតឥណទាននិង្ុខងរបគ្រ់បគងកាតសផនាសងៗសទៀត
សផ្ទរបបាក់ពីគណនី្ួយសៅគណនី្ួយសទៀតក្ថុងធនាគារៃូចគ្ានាសផនាសងគ្ានា
និងសផ្ទរបបាក់សៅសបរៅប្រសទសនិងមានសសវាៃ៏មានអត្ប្រសយជន៍
សផនាសងៗជាសបចើនសទៀត។

សាវា្នាគារឌីជីថលសមាា្រ់អាជីវកម្ម
ក ្្មវិធីBusiness Mobileរ្រស់ធនាគារស្នា្រនាមានអត្ប្រសយជន៍
ប្រកួតប្រដជងយ៉នាងខ្ានាងំចំសពារះអ្កសប្រើបបាស់ដៃលជាអាជីវករ។ក ្្មវិធីសនរះ
សប្រើបបាស់សលើ្រណា្នាញក្្មវិធីOmniសបមា្រ់ទាំងសសវាធនាគារតា្
ប្រពព័ន្ធអ៊ីនធឺសណតនិងសសវាធនាគារតា្ទូរសព័ព្ទសដាយសប្រើសលខកូៃ
ដត្ួយងយបសួលៃល់អ្កសប្រើបបាស់។ក្្មវិធីBusiness Mobile
ផ្ល់ភាព្រត់ដ្រនជា្ួយនរឹងជសប្ើសក្ថុងការអនុញ្នាតសអាយមាន
ប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ថុសដាយមានដៃនកំណត់និងលកខេណៈអាជីវក្្ម
សំខាន់ៗជាសបចើនដៃលបតរូវបានរចនាស�ើងសអាយស្នរឹងតប្រូវការ
អាជីវក្្មរ្រស់បកុ្ហ៊ុននាសពល្រច្ចថុ្រនាបន្រួ្មានការសកសួរគណនី
ស្រើក/្រិទបបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់ស្ើលកាលវិភាគសងបបាក់ក្្ចី
ទូទាត់វិក្កយ្របត ការ្រង់បបាក់ជាបទង់បទាយធំ ការបគ្រ់បគង
្ូល្រនាបទាន្រព័បតការបគ្រ់បគងកាតធនាគារនិងការសផ្ទរបបាក់សៅសបរៅ
ប្រសទសពីគណនី្ួយសៅកាន់គណនី្ួយសទៀតក្ថុងធនាគារៃូចគា្នា
សផនាសងគា្នានិងសផ្ទរបបាក់សៅសបរៅប្រសទសគឺសុទ្ធសរឹងដតជា្ុខងរមាន
សរៈប្រសយជន៍។ក្្មវិធីBusiness Mobile អាចឱនាយអ្កសប្រើបបាស់
បគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវក្្មរ្រស់ពួកសគបគ្រ់សពលសវលាបគ្រ់ទីកដនលៃង
ប្រក្រសដាយសុវត្ិភាពភាពរហព័សរហព័សនិងងយបសួល។

សាវាកម្មវិ្ី្រូរស័ពទេដា  & លក្េៈពិសាស

ធស
វាក

ម្ម្
នា

គា
រ

ស្ើលគណនីពិនិតនាយស្តុលនាយ/ប្រវត្ិប្រតិ្រត្ិការពព័ត៌មានអំពីគណនី ü

សផ្ទរបបាក់ក្ថុងធនាគារ(គណនីផា្នាល់ខលៃជួនក្ថុងធនាគារអំសណាយជាបបាក់) ü

សផ្ទរបបាក់សៅធនាគារក្ថុងបសុក(សផ្ទរបបាក់រហព័ស/ឥណទាន/បាគង/លក់រាយ) ü
សផ្ទរបបាក់តា្រយៈកា្រូ្របាគង ü

សផ្ទរបបាក់សៅ្ររសទស ü

សផ្ទរបបាក់សៅកាតវីស ü

សផ្ទរបបាក់សៅកាន់ភា្នាក់ងរ(វីង/ផាយសផ/បទរូមា៉នានី/អ៊ីមា៉នាន់នី/លីហួរសវរលុយ) ü

សច់បបាក់តា្កូៃ ü

សលខកូៃQR/ការទូទាត់តា្ទូរសព័ព្ទចលព័ត(ទូទាត់់សៅកាន់ភា្នាក់ងរនិង
ទូទាត់់QRសៅមថ)

ü

ទូទាត់់វិកព័យ្រព័បត(អគ្គិសនីនិងទរឹកកាកសំណល់រឹងវិក្កយ្របត២៤និង
្រញ្ជីបកសួងអិ៊នធឺណិតមថលៃសិកនាសាធានារ៉ានា្់ររងនិងវិក្កយ្របតអចលនៈបទពនាយ)

ü

សសងខេ្រកាតឥណទាន ü

ស្រើក/្រិទគណនី្រសញ្ញើមានកំណត់ ü

រកនាសាទុកគំរូទូទាត់ ü

្រញ្ចជូលទរឹកបបាក់ក្ថុងទូរសព័ព្ទមៃ ü

ការបគ្រ់បគង្ូល្រនាបទាន្រព័បត(សស្ើសុំសំសណើ្ូល្រនាបទាន្រព័បតរ្រស់ធនាគារ
្រញនាឈ្រ់សំសណើបតរួតពិនិតនាយ)

ü

"ការបគ្រ់បគងសសវាកាត(្រសង្កើតកាតនិ្្មិតភា្នា្រ់កាតថ្មីសធវើឱនាយសក្្ម/្រិទ/
ស្រើកកូៃPIN្រ្ជូរសលខកូៃកាត)"

ü

សួរសំណួរ/វិវាទ/សំសណើសសវាអតិថិជន ü

ៃំសណើរការគណនីអសក្្ម ü

ដាក់ពាកនាយសុំCASA/កាត/បបាក់ក្្ចី/CBC ü

ធស
វាក

ម្ម ធ
ផាេ

ងៗ

ឧ្រករណ៍ដសវងរកទីតាំងសអធីអរឹ្/សខា ü
សផ្ទរបបាក់រហព័ស/ទូទាត់បបាក់/្រញ្ចជូលទរឹកបបាក់
មា៉នាសុីនគិតអបតា្រ្ជូរបបាក់ ü
មា៉នាសុីនគិតឥណទាន ü
មា៉នាសុីនគិតអបតាការបបាក់ ü
សលើកក្្ស់ការរស់សៅតា្ទីតាំង ü

មុខ
ង

រ  ធផ
ាេង

ៗ

អាចសប្រើបបាស់ជាប្រពព័ន្ធប្រតិ្រត្ិការiOSនិងAndroid ü
សប្រើបបាស់សដាយឥតគិតមថលៃ ü
ចុរះសឈា្នារះសដាយខលៃជួនឯង ü
ការជូនៃំណរឹង ü
ការចូលសដាយសប្រើស្នា្បកសៅមៃ/អត្សញ្នាណ្ុខ ü

សាវាកម្មវិ្ី្រូរស័ពទេដាសំរ្រ់អាជីវកម្ម  & លក្េៈពិសាស

ធស
វាក

ម្ម្
នា

គា
រ

ស្ើលគណនីពិនិតនាយស្តុលនាយ/ប្រវត្ិប្រតិ្រត្ិការពព័ត៌មានអំពីគណនី ü

សផ្ទរបបាក់សៅក្ថុងធនាគារ ü

សផ្ទរបបាក់សៅធនាគារក្ថុងបសុក(សផ្ទរបបាក់រហព័ស/ឥណទាន) ü

សផ្ទរបបាក់សៅសបរៅប្រសទស ü

ការទូទាត់វិក្កយ្របតបទង់បទាយធំ ü

ការស្រើកបបាក់ដខ្រុគ្គលិក ü

ស្រើក/្រិទគណនី្រសញ្ញើមានកំណត់ ü

រកនាសាទុកទប្ង់ទូទាត់ ü

្រញ្ចជូលទរឹកបបាក់ក្ថុងទូរសព័ព្ទ ü

ការបគ្រ់បគង្ូល្រនាបទាន្រព័បត(សស្ើសុំសំសណើ្ូល្រនាបទាន្រព័បតរ្រស់ធនាគា
រ្រញនាឈ្រ់សំសណើបតរួតពិនិតនាយ)

ü

សួរសំណួរ/វិវាទ/សំសណើសសវាអតិថិជន ü

ធស
វាក

ម្ម ធ
ផាេ

ងៗ

ឧ្រករណ៍ដសវងរកទីតាំងសអធីអរឹ្/សខា ü

មា៉នាសុីនគិតអបតា្រ្ជូរបបាក់ ü

មា៉នាសុីនគិតឥណទាន ü

មា៉នាសុីនគិតអបតាការបបាក់ ü

សលើកក្្ស់ការរស់សៅតា្ទីតាំង ü

មុខ
ង

រ  ធផ
ាេង

ៗ អាចសប្រើបបាស់ជាប្រពព័ន្ធប្រតិ្រត្ិការiOSនិងAndroid ü

កំណត់ចំនួននិងអនុ្ព័តសដាយភាព្រត់ដ្រន ü

ការចូលសដាយសប្រើស្នា្បកសៅមៃ/អត្សញ្នាណ្ុខ ü
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្រ័េ្ណ

វីសកាតធនាគារស្នា្រនាផ្ល់សសវាសប្រើបបាស់ថវិកាសដាយផា្នាល់គណនីដាក់បបាក់ឬ្រណា្នាញ
ឥណទាន។ជា្ួយវីសកាត ធនាគារស្នា្រនា អ្កអាចសៃើរទិញឥវា៉នាន់ សៃើរសលងក្នាសាន្
ៃកបបាក់ ្ររិសភាគអាហារ ឬរីករាយជា្ួយការរស់សៅប្រក្រសដាយភាពងយបសួល
សដាយ្ិនចាំបាច់កាន់សច់បបាក់ឬ្ូល្រនាបទាន្រព័បត។សបរៅពសីលឿនមានភាពងយបសួលនិង
សុវត្ិភាពធនាគារស្នា្រនាផ្ល់ជូនអត្ប្រសយជន៍្រុពវលាភនិងអត្ប្រសយជន៍សបមា្រ់
ម្ានាស់្រព័ណ្ណនូវការសប្រើបបាស់កដនលៃងអង្គថុយរងចំារ្រស់អាកាសយនដ្ានានទូទំាងពិភពសលាកនិងទទួល
បានការធានារា៉នា្រ់រងការសធវើៃំសណើររហូតៃល់1លានៃុលា្នារនិងសសវាក្្មជំនួយការ24សមា៉នាង។

្រព័ណ្ណឥណពន្ធ

រីករាយជា្ួយនរឹងភាពងយបសួលក្ថុងការ្រង់បបាក់សដាយផា្នាល់ពី
គណនីរ្រស់អ្កប្រក្រសដាយសុវត្ិភាពដៃលផ្ល់ជូនក្ថុង្រព័ណ្ណ
ឥណពន្ធវីស។

វីសកាត ធនាគារស្នា្រនា សធវើប្រតិ្រត្ិការៃូចសច់បបាក់ និង
កាន់ដតប្រសសើរ។ជា្ួយនរឹង្រន្ទរះឈី្រចុងសបកាយ្ំរផុតនិង្រសច្ចកវិទនាយា
កាតឥណពន្ធរ្រស់សយើងបតរូវបានទទួលយកសៅទូទំាងពិភពសលាក។

វាផ្ល់ជូននូវសសវាក ្្មរហព័សសុវតិ្ភាពនិងងយបសួលសប្រើបបាស់សច់
បបាក់រ្រស់អ្កសដាយផា្នាល់តា្អ៊ីនធឺដណតនិងសៅសបរៅប្រសទស។

្រព័ណ្ណឥណទាន

្ិនថាអ្កកំពុងដសវងរកអត្ប្រសយជន៍ដ្រ្រប្រមពណីឬដ្រ្របពីស្ៀ្
សនារះសទវីសកាតស្នា្រនាណាជសប្ើសល្អសបមា្រ់អ្ក។

កាតឥណទានវីសផ្ល់ជូនអ្កនូវភាពងយបសួលនិងសុវតិ្ភាព
ក្ថុងការទិញទូទាត់វិកព័យ្រព័បតឬៃកសច់បបាក់ពីមា៉នាសុីនសអធីអរឹ្
ជាង2លានសបគឿងសៅទូទាំងពិភពសលាក។

្រព័ណ្ណឥណទានផ្ល់ភាពងយបសួលៃល់អតិថិជនរ្រស់សយើង។
្រដន្្សលើជសប ើ្សមនការទូទាត់ដៃលអាចផ្ានាស់្្រជូរបានកាតឥណទាន
អាចផ្ល់រង្នាន់ការសធវើៃំសណើរសច់បបាក់ឬអត្ប្រសយជន៍សផនាសងសទៀត។

ការជូនៃំណរឹងអំពីបនាតិ្រត្ិការនិងបនាវត្ិបនាតិ្រត្ិការ

សៃើ្នាប ី្រសង្ក ើនសុវត្ ិភាពរាល់ប្រតិ្រត្ ិការដៃលបានសធវ ើនរឹងបតរូវបាន
សផ្ើជាសរSMS។

សសវាធនាគារតា្ទូរសព័ព្ទមៃស្នា្រនា្៉ូបាលផ្ល់ជូននូវលកខេណៈ
ពិសសសសបមា្រ់ភាពងយបសួលក្ថុងការកំណត់ចំនួនកាតឥណទាន
ប្រតិ្រត្ិការនិងចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវទូទាត់។

24 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 25ធនាគារស្នា្រនា



មា៉នាសុីនដាក់/ៃកបនានាក់

ធនាគារស្នា្រនាមានម៉ានាសីុនសអធីអរ្ឹ ជាង230ម៉ានាសីុនកំពុងប្រតិ្រតិ្ការនាសពល្រច្ចថុ្រនាបន្និង្រន្ដាក់
ពបងយ្រដន្្សទៀត សៅ្រ៉ុនា្នានឆ្នាំខាង្ុខសនរះ។ សបរៅពីកាតធនាគារស្នា្រនានិងកាតសមាជិក
CSS (Cambodian Share Switch) មា៉នាសុីនសអធីអរឹ្ក៏ទទួលយកវីសកាតរ្រស់ធនាគារសផនាសងៗ
ទូទាំងសកលសលាក។មា៉នាសុីនដាក់/ៃកបបាក់(ATM Cash Recycling)សនរះផ្ល់នូវអត្ប្រសយជន៍
ៃល់អតិថិជនបព្ទំាង្រសង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្ថុងការ្ំរសពញសច់បបាក់ជំនួសធនាគារ។ការដាក់ម៉ានាសីុន
ATMគឺជាយុទ្ធសសស្្ យួសៃើ្ នាបីរួ្ចំដណករកបបាក់ចំណូលមថលៃសសវាពីការសប្រើបបាស់កាតសបរៅប្រសទស។

សនាវា្រមនាើអតិថិជន

បកុ្ទំនាក់ទំនងសហការីរ្រស់សយើងបានសបតៀ្ខលៃ ជួនជាសបសច
សៃើ្នាបីផ្ល់ជំនួយការនិងសដារះបសយ្រណ្រឹងតវា៉នាបគ្រ់សពលសវលា។
បកុ្ការងរសយើងសធវើការ24សមា៉នាង បតរួតពិនិតនាយរាល់ប្រតិ្រត្ិការ
ទាំងអស់សហើយនរឹងចាត់វិធានការភា្នា្ៗ ប្រសិនស្រើចាំបាច់។
បកុ្ការងរសយើងដថ្ទាំងផ្ល់សសវាទាក់ទងសៅនរឹងៃំសណើរកំសន្
និងក ្្មវិធី្រញ្ចថុរះតំមលសបមា្់រម្ានាស់កាតដៃលជាអតិថិជនរ្រស់សយើង។

មា៉នាសុីនទូទាត់បនានាក់ដោយឆូតកាត

ធនាគារស្នា្រនាគឺជាធនាគារទូទាត់បបាក់សដាយកាតវីសនិងបានពបងយ
មា៉នាសុីនទូទាត់បបាក់ សដាយឆូតកាតសៃើ្នាបីជាជំនួយៃល់សខា្រញ្ជរ្រង់
បបាក់ទំាងឡាយ។ការដាក់ៃំសណើរការម៉ានាសីុនឆូតកាតសៅសអាយអាជីវករ
កំពុងដតៃំសណើរការជា្រន្្រនា្នា្រ់។

3DS 2.0
រាល់ប្រតិ្រត្ិការវីសកាតបតរូវបានធានាសុវត្ិភាពពីសបពារះវីសកាត
សផ្ទៀងផា្នាត់ប្រតិ្រត្ិការនី្ួយៗសដាយលកខេណៈខុសពីគា្នាទាំងអស់
និង្ិនមានការរាល់ប្រតិ្រត្ិការវីសកាតបតរូវបានធានាសុវត្ិភាព
ពីសបពារះវីសកាតសផ្ទៀងផា្នាត់ប្រតិ្រតិ្ការនី្ួយៗសដាយលកខេណៈខុសពី
គ្ានាទំាងអស់និង្ិនមានការរំសលាភ្ំរពានលកខេខណ្ណា្ួយស�ើយ។
ធនាគារស្នា្រនាក៏សប្រើ3DS 2.0សបមា្់រ្រសង្កើនសុវតិ្ភាពប្រតិ្រតិ្ការ
សអាយឈានៃល់កប្ិតខ្ស់្រំផុត។

24 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 25



ររាយការេ៍ឥេទានអាជីវកម្ម

ធៃើមាបីជួយពបងឹងការបគ្់របគងសជីវកម្មរ្រស់ខ្លួន ្ នាគារ ស្ថា្រនា ្រន្អនុវត្ធដយប្ុរងប្រយ័ត្នូវធគាលការេ៍រ្រស់ខ្លួនក្ខុងការវាយតដម្លសកម្មភាពផ្ល់ 
កមី្ក៏ៃូចជាសកម្មភាពផ្ល់កមី្ច្រ្រប្រតិសកម្មធៃើមាបីទាក់ទាញសក្ាានុពលថ្មីៗ  និងជួយៃល់អតិថិជនក្ខុងការធប្រើបរាស់មូលនិ្ិធនះប្រក្រធដយផលិតភាព។

ក្្ចីសកើន20.6%ខណៈដៃលបបាក់ចំសណញសុទ្ធសកើនចំនួន18.9%។ផល្របតក្្ចីសៅឆ្នាំ2020
បតរូវបានសធវើយ៉នាងល្អសលើវិសព័យនានាៃូចជាបគរួសរជំនួញនិងពាណិជ្ជក្្មកសិក្្ម សសវា
និងសំណង់និងឧសនាសាហក្្មផលិត។ផល្រ៉រះពាល់មនជំងឺរាតតនាបាតកូវីៃ19បានសធវើឱនាយអនុបាត
ក្្ចី្ិនៃំសណើរការសកើនពី1.16%ៃល់1.66%។

ទូទាត់ សដាយបាន្រសង្កើនបបាក់ចំណូលសរុ្រពីកមប្សសវាចំនួន76.7%
សស្មើនរឹង17.8លានៃុលា្នារអាស្រិក។

ផល្៉ររះពាលម់នជំងឺរាតតនាបាតកូវីៃ19សលើការបគ្់របគងហានិភព័យឥណទាន
គឺផលសធៀ្រ PAR 30 មថងៃសកើនពី 1.20% ៃល់ 1.69%
ក្្ចី្ិនៃំសណើរការសកើនពី1.16%ៃល់1.66%សហើយក្្ចីសរៀ្រចំស�ើងវិញ
រ្រស់ធនាគារសកើនពី1.63%សៅដខស្សឆ្នាំ2020ៃល់11.61%សៅ
ដខធ្ជូឆ្នា2ំ020។សទារះជាយ៉នាងណាធនាគារស្នា្រនាសៅដតមានទំនុកចិត្ថា
ធនាគារនរឹងអាច្រន្សសប្ចបានកំសណើននិងបគ្រ់បគងផល្របតក្្ចីក្ថុង
អំ�ថុងវិ្រត្ិជំងឺកូវីៃ19។

សៅឆ្នាំ2020សទារះ្រីជារងផល្រ៉រះពាល់្ួយចំនួនសដាយសរជំងឺកូវីៃ19
ក្ីក៏ធនាគារស្នា្រនាសៅដតសសប្ចបានកំសណើនក្្ចីចំនួន18.9%សកើនពី
1,303.9លានៃុល្ានារអាស្រិកសៅឆ្នាំ2019ៃល់1.57ពាន់លានៃុល្ានារអាស្រិក
សៅឆ្នាំ2020។កំសណើនសនរះរួ្ផនាសំសដាយការសកើនស�ើងមនក្្ចី្រុគ្គលចំនួន
17%និងការសកើនស�ើងមនក្្ចីពាណិជ្ជក្្មចំនួន75.7%។កំសណើនក្្ចី
ពាណិជ្ជក្្ម្រណា្នាល្កពីការដាក់សចញនូវផលិតផលបបាក់ចំណូលដផ្អក
តា្កមប្សសវាៃូចជាសសវាសផ្ើរបបាក់ក្ថុងបសុកនិងអន្រជាតិBancassurace 
Business Referralនិងការចងស្្ព័ន្ធជាយុទ្ធសសស្ជា្ួយអ្កផ្ល់សសវា
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ររាយការេ៍បាាក់្រញញើពីអតិថិជន

គិតបតឹមដថងៃ្ីរ 31 ចខ្្នូ ឆ្ា2ំ020 ្ នាគារ ស្ថា្រនា សធបមចរានកំធេើនបរាក់្រធ ញ្ើធលើស1 ពាន់ោនៃុោលារអាធមរិកជាធលើកៃំ្ូរង ធដយបរាក់្រធ ញ្ើធកើនៃល់ 
1.28 ពាន់ោនៃុោលារអាធមរិក ឬធស្មើនឹងកំធេើន 35.33% ធ្ៀ្រនឹងឆ្ាំ2019។

ធនាគារស្នា្រនាសសប្ចបានផល្របតបបាក់្រសញ្ញើដៃលមានសន្ទនីយ្រំផុតសៅឆ្នាំ2020ដៃល
សធវើឱនាយស្នា្រនាកា្នាយជាធនាគារដៃលទទួលបានទំនុកចិត្្រំផុត្ួយសៅក្្ថុជា។

មានមូលធហតុ 3 សំខាន់ៗចៃលរួមចំចេកៃល់ការសធបមចរានកំធេើនគួរឱាយកត់សមា្ាល់ធនះ។

ខណៈដៃលអតិថិជនមានការយល់ស�ើញនិងឥរិយ្រថចាសទំុ់ចំសពារះការដាក់បបាក់្រសញ្ញើសដាយស ើ្លស�ើញពីសក្ានានុពលមនការដាក់បបាក់្រសញ្ញើសៅធនាគារ
ស្នា្រនាក៏ៃូចជាការដាក់ឱនាយសប្រើបបាស់នូវផលិតផលនិងសសវាថ្មីៗ និងប្រសសើរជាង្ុនជាពិសសសសសវាធនាគារឌីជីថលៃូចជាសសវាធនាគារតា្ប្រពព័ន្ធអី៊នធឺណិត
និងសសវាធនាគារចលព័ត្រព័ណ្ណឥណពន្ធនិង្រព័ណ្ណឥណទានការ្រំពាក់មា៉នាសុីនATMៃ៏ទំសនើ្រ្រដន្្សទៀតសយើងរំពរឹងថាបបាក់្រសញ្ញើនរឹង្រន្សកើនស�ើងក្ថុងរយៈ
សពល្រ៉ុនា្នានឆ្នាំខាង្ុខ។

១.ធនាគារស្នា្រនាដតងសផា្នាតអាទិភាព
សលើភាពងយបសួល និងការសពញ

ចិត្រ្រស់អតិថិជនចំសពារះសសវារ្រស់សយើង។ចា្់រ
ពីស្រឡារហូតៃល់្ុរគ្គលិកបគ្់ររូ្រដៃល្រសប ើ្ការ
សៅធនាគារស្នា្រនាសយើងចង់ធានាឱនាយបានថា
អតិថិជនរ្រ់សសយើងទទួលបាន្រទពិសសធន៍
សសវាធនាគារល្អ្រំផុត។្រណា្នាញសខាយ៉នាង
សបចើនរ្រស់សយើងសៅទូទំាងប្រសទសបានផ្ល់ភាព
ងយបសួលៃល់អតិថិជនក្ថុងការសប្រើបបាស់សសវា
ធនាគារសៅបគ្រ់ទីកដនលៃងក្ថុងប្រសទសក្្ថុជា។

២.សសវាធនាគារឌីជ ីថលកំព ុងសធ វ ើ
ប្រតិ្រត្ិការយ៉នាងសក្្មដៃលអតិថិ

ជនមានភាពងយបសលួក្ថុងការចូលសប្រើបបាស់
សសវាហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខលៃជួនទន្ទរ្ឹ នរឹងការទទួលបាន
ៃំសណារះបសយឌីជីថលដៃលជួយឱនាយប្រតិ្រតិ្ការ
រ្រស់ពួកសគជា្ួយធនាគារកាន់ដតឆ្រ់រហព័ស
សុវត្ិភាពនិងងយបសួលសប្រើបបាស់សៅបគ្រ់
ទីកដនលៃងនិងបគ្់រសពលសវលា(24សម៉ានាង/7មថងៃ)។
្រណា្នាញសខាៃ៏ធំរ្រស់សយើង្រំពាក់សដាយ
ម៉ានាសីុនATMម៉ានាសីុន្រងវលិសច់បបាក់(CRM)
សៃើ្នាបីឱនាយអតិថិជនរ្រស់សយើងអាចសប្រើបបាស់
គណនីរ្រស់ខលៃជួនយ៉នាងរីករាយនិងសធវើប្រតិ្រតិ្ការ
កាន់ដតសបចើនសដាយ្ិនចំាបាច់ឈរតប្ង់ជួរសៅ
្រញ្ជរស្រឡា។

៣.ធនាគារស្នា្រនាបានសហការយ៉នាង
សក្្មជា្ួយរដា្នាភិបាលក្ថុងការ

ផ្ល់សសវាៃល់អតិថិជនរ្រស់សយើង ៃូចជា
ការ្រង់ពន្ធ ការទូទាត់វិក្កយ្របតអគ្គិសនី
និងវិក្កយ្របតសផនាសងសទៀតសៅទូទំាងប្រសទសសៃើ្ នាបី
ផ្ល់លទ្ធភាពសប្រើបបាស់និងភាពងយបសួល
ៃល់អតិថិជនរ្រស់សយើង។
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ភាពជាដាគូ
សយើងបានចូលរួ្សហការជា្ួយវិសព័យរដា្នាភិបាលជាសបចើនប្រសភទសលើការទូទាត់មថលៃសសវា
យ៉នាងងយបសួលផ្គជួ្រផនាសំនរឹង្រទពិសសធន៍ធនាគារឌីជីថលៃ៏ស្ញ្ញដៃលសយើងបានផ្ល់ជូន
អតិថិជន។

កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូជា្ួយអគ្គនាយកដា្នាន
ពន្ធដារននាកនាសួងសនាៃ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារស្នា្រនាគឺជាធនាគារមៃគូ្ួយជា្ួយបកសួងសសៃ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សដាយ
ផ្ល់ជូនសសវាក្្មប្រ្ូលពន្ធចំសពារះអ្កចូលរួ្ក្ថុងការប្រ្ូលចំណូលរៃ្ឋ សលើពន្ធបគ្រ់
ប្រសភទជា្ួយនរឹងការបគ្រៃណ្្រ់ទូទាំងប្រសទស។

សសវាក្្មពន្ធដារបគ្រ់ប្រសភទមានៃូចជា៖

y ពន្ធអាករបគ្រ់ប្រសភទ(្រូករួ្ពន្ធ
្សធនាយាបាយនិងៃរឹកជញ្ជជូន)
y ពន្ធសទាសទណ្
y ពន្ធសលើអចលនបទពនាយចុរះ្រញ្ជីៃំ្រូង
y ពន្ធសលើអចលនបទពនាយ
y ពន្ធប្រថា្រ់បតាសផ្ទរក្្មសិទ្ធិ
អចលនបទពនាយដៃលបានចុរះ្រញ្ជី

y ពន្ធប្រថា្់របតាសផ្ទរក ្្មសិទ្ធិ
អចលនបទពនាយដៃល្ិនបានចុរះ្រញ្ជី
y ពន្ធបបាក់សសវាចុរះ្រញ្ជីនិង
សធវើ្រច្ចថុ្រនាបន្ភាពពព័ត៌មាន
y ពន្ធសនលៃរឹកដត្ប្រិ៍អាករ
y ពន្ធប្រថា្រ់បតា
y សសវាផ្ល់្រព័ណ្ណ្រង់ពន្ធ

កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូជា្ួយរដា្នាករទរឹកសវយព័ត
គនា្រ់គនាងសំរា្និងសំណល់រឹងកនាុងភ្ំពនាញ

សសវាទូទាត់វិក្កយ្របតសំរា្ និងសំណល់រឹងសបមា្រ់រាជធានីភ្ំសពញតា្រយៈ
្រណា្នាសខាធនាគារស្នា្រនាទូទាំងប្រសទសនិងតា្រយៈធនាគារឌីជីថលរ្រស់
ធនាគារស្នា្រនា។

កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូជា្ួយកនាសួងសធារណការ
និងៃរឹកជញ្ជជូន
ធនាគារស្នា្រនាបានចា្់រមៃគូសហការជា្ួយបកសួងសធារណការនិងៃរឹកជញ្ជជូន
ក្ថុងការផ្ល់ជូននូវ្សធនាយាបាយសលើសសវាក ្្មសផនាសងៗៃូចជាសលខពិសសសផ្ានាល់ខលៃជួនសសវាក ្្ម
ចុរះ្រញ្ជីរថយន្ សសវាក្្មបតរួតពិនិតនាយលកខេណៈ្រសច្ចកសទសយនជំនិរះ សសវាក្្មផ្ល់
្រព័ណ្ណស្រើក្ររយនយន្ផ្ល់លិខិតអនុញ្នាតអាជីវក ្្មៃរឹកជញ្ជជូនផលៃជូវសគាកនិងការសផ្ទរក ្្មសិទ្ធិ
យនជំនិរះតា្រយៈប្រពព័ន្ធកំុពនាយជូទព័រឬទូរសព័ព្ទស្នាតហវជូនរ្រស់អ្កក៏ៃូចជាអាចសធវើការទូទាត់
វិក្កយ្របតសសវាក ្្មទំាងសនារះតា្រយៈសខារ្រស់ធនាគារស្នា្រនាដៃលសៅជិតសលាកអ្ក
ផងដៃរ។សលាកអ្កអាចសធវើការបតរួតពិនិតនាយតម ល្ៃផ្ានាកសលខរថយន្និងសធវើការកក់ទុកភ្ាន្ា ៗ
សដាយងយបសួល។

អត្ប្រសយជន៍
y សសវាក្្មសធារណៈរ្រស់បកសួងសធារណការនិងៃរឹកជញ្ជជូនបគ្រ់សពលសវលា
និងបគ្រ់ទីកដនលៃង។
y សលាកអ្កអាចទិញផា្នាកសលខរថយន្ពីផ្ទរះរ្រស់សលាកអ្កឬក៏សពលសលាកអ្ក
កំពុងសធវើៃំសណើរក្ថុងអំ�ថុងសពលវិសនាស្កាលសបរៅប្រសទស។

28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 29ធនាគារស្នា្រនា



កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូជា្ួយអ៊ី-មា៉នាន់នី

សៃើ្នាបីផ្ល់ជូនអតិថិជននូវភាពងយបសួល និងសុវត្ិភាពក្ថុងការសផ្ទរបបាក់រវាង
គណនីធនាគារស្នា្រនានិងអ៊ី-មា៉នាន់នីWalletតា្រយៈការសប្រើបបាស់Sathapana 
Mobile និងeMoney app។ភាពជាមៃគូសនរះក៏បានអនុញ្នាតឲនាយអតិថិជនរ្រស់សយើង
សធវើការ្រង់បបាក់ក្្ចី សៅតា្ភា្ក់ងរអ៊ី-មា៉នាន់នីជាង 8.000កដនលៃង សៅទូទាំង
ប្រសទសក្្ថុជា។

កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូទូរគ្នាគ្ន៍ក្្ថុជា

សសវាទូទាត់វិក្កយ្របតអ៊ីនសធើសណតនិងទូរសព័ព្ទសលើតុ(023)តា្រយៈ្រណា្នាសខា
ធនាគារស្នា្រនាទូទាំងប្រសទសនិងតា្រយៈធនាគារឌីជីថលរ្រស់ធនាគារស្នា្រនា
ផ្ល់ជូនអតិថិជននូវការទូទាត់កាន់ដតងយបសួល។

អត្ប្រសយជន៍
y អាចទូទាត់បានកាន់ដតរហព័សនិងមានភាពងយបសួល
បគ្រ់សពលសវលានិងបគ្រ់ទីកដនលៃង។
y កាត់្រន្យហានិភព័យក្ថុងការទូទាត់សដាយសប្រើបបាស់សច់បបាក់សុទ្ធ។
y បគ្រ់បគងសច់បបាក់ប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាពខ្ស់។

កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូជា្ួយអគ្គិសនីក្្ថុជា

សធវើកិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការជា្ួយនរឹងអគ្គិសនីក្្ថុជាក្ថុងការពបងីកសសវាទូទាត់វិក្កយ្របត
ថា្ពលអគ្គិសនីសបមា្់រ្រណា្នាសខត្ដៃលស្ិតសបកា្ការបគ្់របគងរ្រស់អគ្គិសនីក្្ថុជា
តា្រយៈ្រណា្នាសខាធនាគារស្នា្រនាទូទាំងប្រសទសនិងតា្រយៈធនាគារឌីជីថល
រ្រស់ធនាគារស្នា្រនា។អគ្គិសនីក្្ថុជាបគ្រៃណ្្រ់ប្រមាណ15សខត្បកុងមានៃូចជា
អគ្គិសនីតាដកវអគ្គិសនីរតនគីរីអគ្គិសនី្ណល្គីរីអគ្គិសនីមបពដវងអគ្គិសនីស្នាយសរៀង
អគ្គសិនីបកសចរះអគ្គសិនីបាត់ៃំ្រងអគ្គសិនីកំពង់ចា្អគ្គសិនីកំពង់សឺ្អគ្គសិនីតនាបជូង�្មថុំ
អគ្គិសនីសសៀ្រា្រអគ្គិសនីបកុងបពរះសីហនុអគ្គិសនីកំពតអគ្គិសនី្រនា្នាយមានជព័យ
និងអគ្គិសនីស្ទរឹងដបតង។

កិច្ចសហបនាតិ្រត្ិការភាពជាដនាគូជា្ួយកនាសួងការងរ
និង្រណ្តរះ្រណា្នាលវិជា្នាជីវៈ
ធនាគារស្នា្រនាបានដាក់ៃំសណើរការសសវាទូទាត់កមប្សសវាសធារណៈទាក់ទងនរឹង
វិសព័យការងរនិង្រណ្តរះ្រណា្នាលវិជា្នាជីវៈចំនួន29ក្ថុងចំសណា្សសវាសធារណៈជាង
200 រ្រស់បកសួងការងរ និង្រណ្តរះ្រណា្នាលវិជា្នាជីវៈ។ សធវើការទូទាត់វិក្កយ្របត
សប្រើបបាស់សសវាសធារណៈរ្រស់ខលៃជួនតា្រយៈធនាគារឌីជីថលរ្រស់ធនាគារស្នា្រនា
ឬតា្រយៈ្រណា្នាញសខារ្រស់ធនាគារស្នា្រនាដៃលសៅជិតសលាកអ្ក្រំផុត។

អត្ប្រសយជន៍
y កាន់ដតរហព័សនិងងយបសួលក្ថុងការសធវើប្រតិ្រត្ិការសសវាទូទាត់បាន
បគ្រ់សពលសវលានិងបគ្រ់ទីកដនលៃង
y កាត់្រន្យហានិភព័យក្ថុងការទូទាត់សដាយសប្រើបបាស់សច់បបាក់សបមា្់រស្នា្រព័ននី្ួយៗ
y បគ្រ់បគងសច់បបាក់ប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភាពខ្ស់។

28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 29



ការអភិវឌាឍ្នធានមនុសាេ

កតា្ាសំខាន់មួយចៃលនាំឱាយ្នាគារ ស្ថា្រនា ្រ្រួលរានធជាគជ័យគឺ្នធានមនុសាេរ្រស់ធយើង។ ធហតុៃូធចា្ាះធហើយ ្នាគារ ស្ថា្រនា ចតងចតធបជើសធរើស 
និងអភិវឌាឍ្រុគ្គលិកបស្រតាមសកា្ានុពលចៃល្រុគ្គលិកមានបស្រ់រួមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងចប្រធ្វើការរ្រស់ពួកគាត់។

ធនាគារស្នា្រនាបានសផា្នាតនិងយកចិត្ទុកដាក់យ៉នាងខា្នាំងសៅសលើលទ្ធផលនិងគុណភាព
ការងរក៏ៃូចជាការ្រន្ការអភិវឌនាឍពី្ួយសពលសៅ្ួយសពល។ៃូចគា្នាសនរះដៃរធនាគារដតងដត
ផ្ល់តម្លៃសៅសលើភាពសផនាសងៗគា្នាក្ថុងចំសណា្្រុគ្គលិកសយើងទាំនាងអស់សហើយការអភិវឌនាឍស្ត្ភាព
និងចំសណរះៃរឹងៃល់្រុគ្គលិកបគ្រ់ៗរូ្រសៃើ្នាបីឱនាយពួកសគអាចភា្នា្រ់ទំនាក់ទំនងល្អជា្ួយអតិថិជន
ឱនាយកាន់ដតប្រសសើរស�ើងនិងមានលទ្ធភាពបគ្រ់បគាន់ក្ថុងការផ្ល់ជូននូវសសវាក្្មល្អបព្ទាំង
ផលិតផលសផនាសងៗរ្រស់ធនាគារ។

ក្ថុងឆ្នាំ2020នាយកដា្នានធនធាន្នុសនាសសៅដត្រន្សផា្នាតសៅសលើការសធវើ
កំដណទប្ង់ដ្រ្រដផនការការងរ្ួយចំនួនក៏ៃូចជាការសធវើដផនការនិងការ
អភិវឌនាឍធនធាន្នុសនាសបស្រសៅនរឹងសគាលសៅនិងរីកចសប ើ្នសៅ្ុខដថ្្ួយ
កប្ិតសទៀតរ្រស់ធនាគារ។ក ្្មវិធី្រណ្តរះ្រណ្ានាលនិងរាល់ការ្រសង្ើតវគ្គថ្មីៗ
បានអនុញ្នាតសអាយសយើងអាចកំណត់រាល់្ុខតំដណងនិង្ុរគ្គលិកសំខាន់ៗ
យក្ក្រណ្តរះ្រណា្នាលក្ថុងសគាល្រំណងចូលរួ្សបជា្ដបជងសៃើ្នាបីអាច
សសប្ចរាល់ដផនការយុទ្ធសសស្រ្រស់ធនាគារ។សៃើ្នាបីឱនាយបស្រតា្ការ

សៅចុងឆ្នាំ2020ចំនួន្រុគ្គលិករ្រស់ធនាគារស្នា្រនាបានសកើនៃល់
4,362(សដាយក្ថុងសនារះ1,679ជានារី)និង្រុគ្គលិកហាត់ការចំនួនជាង
70នាក់។្រុគ្គលិកថ្មីដៃលសយើងបានសបជើសសរីសមានចំនួន 840នាក់។
្ុខតំដណងភាគសបចើនដៃលសយើងសបជើសសរីសសៅដតសផា្នាតសៅសលើដផ្កលក់
និងតំដណងជា្រុគ្គលិកជួរ្ុខសបមា្រ់ទាំងដផនការថ្មីនិងសបមា្រ់ជំនួស
្រុគ្គលិកដៃលបានលាឈ្រ់។

30 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 31ធនាគារស្នា្រនា



រីកចសប្ើនដផ្កឌីជីថលសយើងបានដាក់ឱនាយសប្រើបបាស់ប្រពព័ន្ធធនធាន្នុសនាស
មាន្ុខជាសបចើនដៃលអនុញ្នាតឱនាយ្រុគ្គលិកទាំងអាចចូលសស្ើរសុំនិងចូល
ស ើ្លរាល់កិច្ចការពាក់ពព័ន្ធនរឹងធនធាន្នុសនាសបានសដាយខលៃជួនឯងជាលទ្ធផល
ប្រពព័ន្ធថ្មី្ យួសនរះបានជួយកាត់្រន្យការសស្ើរសុំនិងការសប្រើបបាសប់កដាស
សផនាសងៗ្្រជូរ្កជាប្រពព័ន្ធសអ�ិចបតរូនិច។សលើសពីសនរះសទៀតប្រពព័ន្ធថ្មី្ យួសនរះ
ក៏ជួយកាត់្រន្យការសប្រើសពលសវលាឱនាយកាន់ដតតិចក៏ៃូចជួយ្រសង្កើនប្រសិទ្ធ
ភាពការងរបានខ្ស់ជាង្ុនផងដៃរ។

សៃើ្នាបីគាំបទៃល់ការអភិវឌនាឍដផ្កធនធាន្នុសនាសរ្រស់សយើងធនាគារបាន
សៅដត្រន្ការវិនិសយគក្ថុងសគាលសៅជំរុញការរីកលូតលាស់ដផ្កធនធាន
្នុសនាសរ្រស់ធនាគារសទារះ្រីជាមានការ្រ៉រះពាល់្ួលចំនួនដៃលសកើតមាន
ស�ើងតា្រយៈជំងឺកូវ ីៃ-19យ៉នាងណាក្ី។ ពួកសយើងសៅដត្រន្ការ
្រណ្តរះ្រណ្ានាលដៃលសផ្ានាតសំខាន់សៅសលើការអភិវឌនាឍតា្រយៈធនធានខាង
ក្ថុងរ្រស់ធនាគារផា្នាល់ជាជាង្រញ្ជជូនសៅ្រណ្តរះ្រណា្នាលសៅខាងសបរៅ។
ទន្ទរឹ្គា្នាសនរះផងដៃរ្រសច្ចកវិទនាយាថ្មីៗបតរូវបានសប្រើបបាស់ជាឧ្រករណ៍សៃើ្នាបី
ជួយសប រ្ួលៃលក់ ្្មវិធីសកិនាសាតា្រយៈអនឡាញនិងការ្រណ្តរះ្រណ្ានាល
សៅក្ថុងថា្នាក់។ជាលទ្ធផលពួកសយើងបាន្រណ្តរះ្រណា្នាលវគ្គសិកនាសាសរុ្រ
សៅកាន់្រុគ្គលិកជាង 3,000នាក់សលើដផ្កជំនាញ្រសច្ចកសទស រាល់
ផលិតផលថ្មីៗរ្រស់ធនាគារស្នា្រនា បព្ទាំងការរំលរឹកស�ើងវិញសលើ
សគាលនសយបាយមផ្ទក្ថុងនិងវគ្គសិកនាសាអភិវឌនាឍន៍ជំនាញសផនាសងសទៀតសៅកាន់
នាយកនិងនាយិកាសខា្ុរគ្គលិកទូសៅ្ុរគ្គលិកចូលថ្មីក៏ៃូចជា្ុរគ្គលិក
គណៈបគ្់របគងផងដៃរ។្រដន្្ពីសនរះសទៀតធនាគាក៏បានដាក់សអាយសប្រើបបាស់
នូវ្ុខងរE-Trainingសៅក្ថុងប្រពព័ន្ធធនធាន្នុសនាសថ្មសីនរះផងដៃរដៃលជា
្រទពិសសធន៍ថ្មី្ យួសបមា្់រ្ុរគ្គលិកទំាងអស់និងអនុញ្នាតឱនាយ្ុរគ្គលិករ្រស់
សយើងទំានាងអស់អាចសវព័យសិកនាសានូវវគ្គចំាបាច់្ួយចំនួន។សបរៅពីសនរះសទៀតសយើង

សៅដត្រន្អនុវត្ក្្មវិធីៃល់សិកា្នាកា្ជាលទ្ធផលជាក់ដស្ង60%មន
សិក្ានាកា្រ្រស់សយើងបតរូវបានសបជើសសរីសក្ានាយសៅជា្ុរគ្គលិកសពញសិទ្ធរិ្រស់
សយើងតា្រយៈក្្មវិធីសិកា្នាកា្សនរះ។

ធនាគារស្នា្រនាបាន្រន្ផ្ល់ឱកាសសស្មើៗគា្នាៃល់្រុគ្គលិកខាងក្ថុង
ក្ថុងការទទួលបាននូវ្ុខតំដណងនិងតួនាទីដៃលល្អប្រសសើរជាង្ុនដៃល
ជាក់ដស្ង្រុគ្គលិកភាគសបចើនមន្រុគ្គលិកដផ្កប្រធានបគ្រ់បគងទំនាក់ទំនង
អតិថិជនបតរូវបានស�ើងតំដណងជានាយកនិងនាយិកាសខាជា្រន្្រន្ានា្់រ
បស្រនិងការទទួលខុសបតរូវខ្ស់ជាង្ុនផងដៃរ។ៃូចគ្ានាសនរះដៃរក្ថុងដខស្ស
ឆ្នា ំ2020 នាយកដផ្កបគ្រ់បគងហានិភព័យរ្រស់សយើងបតរូវបានតស្លៃើង
តំដណងជានាយកប្រតិ្រត្ិហានិភព័យផងដៃរ។

30 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 31



អភិរាលកិច្សជីវកម្ម ការគា្រ់គាងានិភ័យ 
និងការបាតិ្រត្ិតាម 

ផងដៃរសលើការសបជើសសរីស្រុគ្គលិកការតស្លៃើងៃំដណងនិងការចាត់តាំង
្រុគ្គលសំខាន់សៅក្ថុងជួរថា្នាក់បគ្រ់បគងជាន់ខ្ស់រ្រស់ធនាគារ។ បកុ្
ប្ររឹកនាសាភិបាលបតរូវដតធានាឱនាយបានថារាល់សក្្មភាពទាំងឡាយរ្រស់ថា្នាក់
បគ្រ់បគងបតរូវដតបស្រគា្នាជា្ួយយុទ្ធសសស្សគាលសៅសគាលនសយបាយ
និងកប្ិតហានិភព័យដៃលអាចអនុសបគារះបាន ដៃលកំណត់សដាយបកុ្
ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគារផា្នាល់។

សមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគារ បតរូវដតមានប្រវត្ិមនការអ្រ់រំ
សបរៅបជរះ្រទពិសសធន៍យូរអដងវងនិងជំនាញក្ថុងវិសព័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ
និងសសៃ្ឋកិច្ច។សមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគាររួ្មានសមាជិក
ឯករាជនាយនិងសមាជិក្ិនឯករាជនាយ។

កនាុ្បនារឹកនាសាភិបាល
សៅសបកា្សមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលមនធនាគារ ស្នា្រនា មាន
គណៈក្្មការ្រី ដៃលក្ថុងសនារះរួ្បានគណៈក្្មការបគ្រ់បគងហានិភព័យ
គណៈក្្មការសវនក្្មនិងគណៈក្្មការអត្ប្រសយជន៍និងការដតង
តាំង។ បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល និង គណៈក្្មការទាំង្រីមានតួនាទី និង
ទំនួលខុសបតរូវចនាបាស់លាស់ក្ថុងការការពារផលប្រសយជន៍រ្រស់ធនាគារ
្រសង្កើតគុណតម ល្ៃនិងៃរឹកនំាយុទ្ធសសស្អាជីវក ្្មដៃលរួ្មានការយល់បព្
និងការបតរួតពិនិតនាយការអនុវត្សគាលសៅយុទ្ធសសស្បក្រខព័ណ្អភិបាលកិច្ចល្អ
និងវ្រនាបធ្៌អាជីវក្្មរ្រស់ធនាគារ។បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលក៏បតរួតពិនិតនាយស្ើល

ភាពសជាគជព័យមនយុទ្ធសសស្រ្រស់អាជីវក្្ម្ួយ បតរូវការការគាំបទសលើការបគ្រ់បគងយ៉នាង
យកចិត្ទុកដាក់សៅសលើអភិបាលកិច្ចសជីវក្្មល្អនិងការបគ្រ់បគងហានិភព័យ។

ពួកធយើងពិតជាឱាយតដម្លធលើអភិរាលកិច្សជីវកម្មល្អ ចៃលក្ខុងធនាះរួមមានប្រព័ន្ធបគ្រ់បគងដផទេក្ខុងរឹងមាំ ធៃើមាបីធានាឱាយរាននូវ្ររិយាកាស 
បគ្រ់បគងមួយសបមា្រ់ការរើកចធបមើនប្រក្រធដយនិរន្ភាព ក៏ៃូចជាធៃើមាប ីចូលរួមចំចេកក្ខុងការអភិវឌាឍធសៃ្ឋកិច្ និងជីវភាពរស់ធៅ 
រ្រស់ប្រជាជនកម្ពខុជាតាមរយៈការផ្ល់នូវធសវាកម្មរ្រស់្នាគារធដយផ្ទាល់ និងធដយប្រធយាលជូនពួកធគ។ អភិរាលកិច្សជីវកម្មរ្រស់ 
ធយើងបតរូវរាន្រធងកើតធ�ើងយា៉ាងល្អ និងមានភាពប្រទាក់បកឡាគា្ា ចា្រ់តាំងពី កបមិតបកុមប្រឹកាសាភិរាលរហូតៃល់្រុគ្គលិកថា្ាក់ធបកាម។

32 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 33ធនាគារស្នា្រនា



កនា្សីលធ្៌និងវិជា្នាជីវៈអាជីវក្្ម
ពួកសយើងផ្ល់តម ល្ៃយ៉នាងខ្ានាងំសៅសលើកប្ិតជំនាញមនគុណភាពការងរនិង
ការផ្ល់សសវាក្្មជូនអតិថិជនចំសពារះអាជីវក្្មរ្រស់សយើង។ ពួកសយើង
ដតងដតសផ្ានាតសំខាន់សៅសលើការដសវងរកនូវអវថី្មីៗ ជា្ួយនរឹងការផ្ល់សសវាក ្្ម
យ៉នាងល្អឥតសខ្ានារះជូនអតិថិជនដៃលដតងដតសប្រើបបាស់និងសជឿទុកចិត្្កសលើ
សសវាក ្្មសយើងកនលៃង្ក។សយើងមានបក្សីលធ្៌យ៉នាងល្អដៃល្រង្នាញថា
ពួកសយើងមានការសហការសដាយមានការអនុវត្តា្ចនាបា្់រនិង្រទ្រញ្នាតិ្
យ៉នាងខា្នា្រ់ខ្ចជួនដៃលទាក់ទងនរឹងអាជីវក្្មរ្រស់សយើង។

សយើងបបាកៃថា្ិនមានការសរីសសអើងជាតិសសន៍,ការស្រៀតស្រៀនផលៃជូវសភទ,
ឬនិនា្នាការនសយបាយសៅក្ថុងធនាគារស�ើយ ពីសបពារះសយើងបានផ្ល់
នូវសសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉នាងសស្មើភាពជូនសធារណជនបគ្រ់បសទា្រ់វណ្ណៈ
សដាយ្ិនមានការសរីសសអើងស�ើយ។ សយើងសជឿជាក់ថាកប្ិតជំនាញមន
គុណភាពការងរគឺជាចំណុចស្ជូលសំខាន់្ួយដៃលនាំឱនាយសយើងសឆពនារះសៅ
រកការរីកចសប្ើននិងទទួលបានជំសនឿទុកចិត្ពីអតិថិជននិងនិសយជិត
ទាំងអស់។ចំណុចសំខាន់ស្ជូល្ួយសទៀតមនបក្សីលធ្៌រ្រស់សយើងគឺ
ការរកនាសាឱនាយបាននូវសុវត្ិភាពពព័ត៌មានរ្រស់អតិថិជនក៏ៃូចជាការយល់ពី
តប រ្ូវការជាក់ដស្ងរ្រស់អតិថិជន្កសលើសសវាក ្្មធនាគារ។ទំាងអស់សនរះ
គឺជាអវីដៃលសយើងផ្ល់គុណតម្លៃខ្ស់្រំផុតក្ថុងនា្ជាធនាគារមៃគូរយ៉នាង
សំខាន់ក្ថុងការរីកលូតលាស់នូវអាជីវក ្្មរ្រស់អតិថិជននិងជាធនាគារដៃល
គួរឱនាយទុកចិត្្រំផុត។

ទំនាស់ផលបនាោជន៍
ពួកសយើងបគ្រ់បគងទំនាស់ផលប្រសយជន៍និងសរៀ្រចំការវាយតម្លៃយ៉នាង
បតរឹ្បតរូវសៅសលើសក្្មភាពរ្រស់និសយជិតការសបជើសសរីស្រុគ្គលិកសដាយ
រកនាសាបាននូវការសជឿទុកចិត្អំពី្ុរគ្គលិកនិងសធារណជនក៏ៃូចជាការការពារ
សករ្ត ិ៍សឈា្នារះរ្រស់ធនាគារ។ សយើងមានសគាលនសយបាយស្ីពីទំនាស់
ផលប្រសយជន៍ ដៃលបគ្រ់្រណា្នានិសយជិតទាំងអស់រួ្ទាំងសមាជិក
បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលគឺតប្រូវឱនាយប្រកាសនូវទំនាស់ផលប្រសយជន៍រ្រស់ខលៃជួន
្កកាន់ធនាគារ។

ថា្នាក់គនា្រ់គនាងជាន់ខ្ស់
្រដន្្ពីសលើគណៈក្្មការទាំង្រីខាងសលើបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលបានផ្ល់សិទ្ធ
អំណាចឱនាយសៅប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិនិងគណៈក្្មការបគ្រ់បគងសៃើ្នាបី
បតរួតពិនិតនាយសលើការបគ្់របគងហានិភព័យយុទ្ធសសស្និងសគាលសៅរ្រស់ធនាគារ
សៅតា្ជំនាញសរៀងៗខលៃជួនសបមា្រ់សក្្មភាពបគ្រ់បគងប្រចាំមថងៃ។

ការការពារទាំង្រីថា្នាក់
រចនាស្្ព័នបគ្់របគងរ្រស់ធនាគារបតរូវបានកំណត់ស�ើងនិងអនុវត្បស្រសៅ
តា្្រន្ានាត់មនការការពារទំាង្ីរថ្ានាក់តា្ការសរៀ្រចំស�ើងសដាយគណៈក ្្មការ
បគ្រ់បគងធនាគារបាដសលសៅកាត់ថា(BCBS)។ចំណាត់ថា្នាក់មនការ
ការពារនី្ួយៗមានតួនាទីនិងទំនួលខុសបតរូវសៅតា្ជំនាញសរៀងៗខលៃជួន។

ការការពារថា្នាក់ទី្ួយសស្្នាៃល់ដផ្កប្រត្ិ្រត្ិការអាជីវក្្មដៃលជា
មា្នាស់ហានិភព័យផា្នាល់។ពួកសគទទួលយកនិងបគ្រ់បគងរាល់បគ្រ់
ប្រសភទហានិភព័យទាំងអស់ដៃលអាចសកើតមានស�ើងក្ថុងសពលសធវើ
ប្រតិ្រត្ិការអាជីវក្្មរ្រស់ធនាគារ។

ការការពារថា្នាក់ទី្រីសស្្នាៃល់ដផ្កសវនក្្មមផ្ទក្ថុងដៃលមានតួនាទី

និងទំនួលខុសបតរូវចំ្រងៗរួ្មានការចុរះសធវើសវនក ្្មទូសៅនិងសវនក ្្ម
ដៃលដផ្អកសលើកតា្នាហានិភព័យសៃើ ន្ាបីពិនិតនាយស្ើលស�ើងវិញនិងផ្ល់ការ
ធានាជូនចំសពារះបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសដាយសធវ ើឱនាយបានបបាកៃថា
បក្រខព័ណ្អភិបាលកិច្ចទាំង្ូលរួ្នរឹងបក្រខព័ណ្មនការបគ្រ់បគង
ហានិភព័យ យុទ្ធសសស្ និងសគាលសៅរ្រស់ធនាគារ គឺបតរូវបាន
អនុវត្យ៉នាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្បស្រតា្ការយល់បព្រ្រស់
បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល។ ដផ្កសវនក្្មមផ្ទក្ថុងក៏បតរូវធានាផងដៃរថា
រាល់សគាលនសយបាយនីតិវិធីដៃលមានបស្រ់និងបតរូវបានអនុវត្
សហើយសគារពតា្ការការពារថា្នាក់ទី្ួយនិងថា្នាក់ទីពីរ។

ការការពារថា្នាក់ទីពីរសស្្នាៃល់ដផ្កបគ្រ់បគងហានិភព័យនិងដផ្ក
ប្រតិ្រត្ិតា្ ដៃលទទួលខុសបតរូវក្ថុងការបគ្រ់បគងហានិភព័យក្ថុង
ធនាគារទាំង្ូលបព្ទាំង្រញ្នាប្រតិ្រត្ិតា្នានាដៃលរួ្មាន
ការលាងលុយកខវក់ និងការផ្ល់ហិរញ្ញ្រនាបទានៃល់សក្្មភាព

ភារវក្្ម។ដផ្កបគ្រ់បគងហានិភព័យនិងដផ្កប្រតិ្រត្ិតា្គឺជាដផ្ក
ឯករាជនាយ សហើយដផ្កទាំងពីរសនរះបតរូវរាយការណ៍សដាយផា្នាល់សៅកាន់
គណៈក្្មការបគ្រ់បគងហានិភព័យ។

01

02

03

32 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 33



ការគនា្រ់គនាងហានិភព័យ

្នាគារ ស្ថា្រនា ្រ្ួរលស្ាល់ថាការបគ្់របគងានិភ័យគឺជាធាតុសំខាន់មួយសបមា្់រការបតរួតពិនិតាយ និងការគំាប្រ្ូរធៅធៃើមាបីសធបមចឱាយរាននូវយុ្រ្ធសសស្
អាជីវកម្ម និងធគាលធៅរ្រស់្នាគារ។ ក្ខុងនាមជាថ្ាាក់្ីរពីរដនការការពារ នាយកដ្ានបគ្់របគងានិភ័យរានផ្ល់នូវ្រសាេនៈវិស័យវិភាគានិភ័យធៃើមាបីការពារ 
ផលប្រធយាជន៍ រ្រស់្នាគារពីសកម្មភាពអាជីវកម្មចៃលអាច្៉រះពាល់ធៅក្ខុងៃំធេើរការអាជីវកម្ម,ប្រព័ន្ធបគ្់របគង,្នធានមនុសាេ និងគំនិតផួ្ចធផ្ើមអាជីវកម្ម។

ធនាគារស្នា្រនាអនុវត្បក្រខព័ណ្រីសអា្រដភថាយ(Risk Appetite)ដៃលបានអនុ្ព័តសដាយបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសៃើ្នាបីបតរួតពិនិតនាយសក្្មភាពហានិភព័យ
នានាដៃលស្បស្រសៅនរឹងរីសអា្រដភថាយ(Risk Appetite)និងរីសថសលើដរន(Risk Tolerance)ដៃលធនាគារស្នា្រនាមានឆន្ទៈទទួលយកសបកា្
លកខេខណ្ដៃលអាចបគ្រ់បគងបាន។រាល់សគាលនសយបាយ,នីតិវិធី,សសចក្ីដណនាំសផនាសងៗបតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងសបមា្រ់ការទំនាក់ទំនងនិងបតរួតពិនិតនាយ។
្រដន្្ពីសនរះសទៀតធនាគារ ស្នា្រនា បានតា្ដានយ៉នាងល្អិតល្អន់អំពីការគំរា្កំដហង និងឱកាសសផនាសងៗពី្ជនាឈដា្នានខាងសបរៅរួ្មានសសៃ្ឋកិច្ច,
វិសព័យធនាគារ,ទីផនាសារប្រកួតប្រដជង,នសយបាយ,សង្្គ ,ការអភិវឌនាឍមន្រសច្ចកវិទនាយា,សបគារះធ ្្មជាតិ,និងជូនៃំណរឹងសៅកាន់បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលនិងបគ្់រ្រណ្ានា
នាយកដា្នានពាក់ពព័ន្ធ។

ធនាគារស្នា្រនាប្រឈ្នរឹងហានិភព័យៃូចខាងសបកា្៖

ហានិភព័យ
ឥណទាន

ហានិភព័យ
ប្រតិ្រត្ិការ

ហានិភព័យទីផនាសារ ហានិភព័យ
សន្ទនីយភាព

ហានិភព័យ
ពព័ត៌មាន្រសច្ចកវិទនាយា

34 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 35ធនាគារស្នា្រនា



ចូលរួ្រកនាសាបាននូវសស្រភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយ្រន្ធជូរភាពតានតរឹងហិរញ្ញវត្ថុ
រ្រស់អតិថិជន។្រដន្្ពីសលើសនរះសទៀតធនាគារសៅដត្រន្សធវើឥណទាន
សរៀ្រចំសទនាប ើងវិញសៅតា្សំសណើររ្រស់អតិថិជន សដាយអនុវត្តា្
សសចត្ីដណនាំរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជានិង្ររិ្រទសសៃ្ឋកិច្ច។

ហានិភព័យទីផនាសារ

ហានិភព័យទីផនាសារ គឺជាហានិភព័យមនការខាត្រង់ ឬការបាត់្រង់ ដៃល
អាចសកើតមានស�ើងតា្រយៈការសកើនស�ើងមនចលនាមនតម្លៃទីផនាសារ
ឬការដប្រប្ររួលតម្លៃទីផនាសារ ដៃលសធវើឱនាយតម្លៃអនាគតមនលំហូរសច់បបាក់
មនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរឹងមានការស�ើងចុរះសដាយសរការផា្នាស់្រ្ជូរមនតម្លៃ
ទីផនាសារ។ហានិភព័យទីផនាសារសកើតស�ើងពីស្នានភាពស្រើកចំហរមនអបតាការបបាក់
រូ្រិយ្រព័ណ្ណនិងបទពនាយមា្នាស់ដៃលកតា្នាទាំងអស់សនរះទទួលឥទ្ធិពលក៏ៃូចជា
ផល្រ៉រះពាល់ពីចលនាទីផនាសារទូសៅជាក់លាក់និងការដប្រប្ររួល្ិនសទៀង
មនអបតា ឬតម្លៃទីផនាសារៃូចជាអបតាការបបាក់ គំសលៀតឥណទាន
អបតា្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទសនិងតម្លៃមនបទពនាយមា្នាស់។ធនាគារទទួលរង

ការ្៉ររះពាល់ចំសពារះហានិភព័យទីផនាសារដតសៅសលើសក ្្មភាពអាជីក ្្មក្ថុង្រញ្ជធី
នាគារដត្ុ៉រសណ្ានារះ(Banking Book)្ និទទួលរងនូវការ្៉ររះពាល់ពីហានិ
ភព័យបទពនាយសក្្មក្ថុងទីផនាសារជួញៃូរ(Trading Book)ស�ើយ។

ហានិភព័យទីផនាសារៃ៏សំខាន់រ្រស់ធនាគារគឺហានិភព័យដៃលមានទំនាក់ទំនង
សៅនរឹងហានិភព័យអបតាការបបាក់និងហានិភព័យមនអបតា្្រជូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ្ររសទស
ដៃលជាគនលៃរឹរះៃ៏សំខាន់មនហានិភព័យទីផនាសារប្រតិ្រតិ្ការរ្រស់ធនាគារសៅក្ថុង
ទីផនាសារមនបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

ហានិភព័យបនាតិ្រត្ិការ

ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការគឺជាហានិភព័យមនការខាត្រង់ឬការបាត់្រង់សដាយ
ផ្ានាល់ឬសដាយប្រសយលដៃល្រណ្ានាល្កពីការខវរះខាតការ្ររាជព័យឬការ
្ិនៃំសណើរការមនប្រពព័ន្ធមផ្ទក្ថុង,កត្ាន្ា នុសនាស,កត្ានា្រសច្ចកវិទនាយាឬ្រណ្ានាល្ក
ពីកត្ានាខាងសបរៅសដាយ្ិនរា្់រ្រញ្ចជូលហានិភព័យឥណទាន,ហានិភព័យទីផនាសារ,
ហានិភព័យសន្ទនីយភាពដៃលសកើតសចញពីលកខេខណ្ផលៃជូវចនាបា្រ់,និយព័តក្្ម,
និងស្ង់ដារដៃលអាចទទួលយកបានមនឥរិយ្រថសជីវក្្ម។

ការខាត្រង់សដាយហានិភព័យប្រតិ្រតិ្ការគឺបតរូវបានបគ្់របគងតា្រយៈៃំសណើរ
ការមនការបគ្់របគងហានិភព័យប្រតិ្រតិ្ការ,ការបតរួតពិនិតនាយនិងការរាយការណ៍
មនសក្្មភាពអាជីវក្្មឱនាយបានបតរឹ្បតរូវ និងមានការគាំបទពីដផ្កដៃល
ពាក់ពព័ន្ធសហើយបគ្រ់បគងសដាយអ្កបគ្រ់បគងជាន់ខ្ស់។

ការបគ្់របគងហានិភព័យប្រតិ្រតិ្ការសៅក្ថុងធនាគារនំាឱនាយមានការ្រសង្កើតយ៉នាង
ចនាបាស់នូវរចនាស្្ព័ន្ធតួនាទីក៏ៃូចជាសគាលនសយបាយមនការបគ្រ់បគង។
សគាលនសយបាយមនការបគ្រ់បគងនិងការវាស់ដវងមផ្ទក្ថុងសផនាសងសទៀតបតរូវ
បានអនុវត្ដៃលរួ្មានការ្រសង្កើតសិទ្ធចុិរះហត្សលខាការកំណត់ប៉ានារ៉ានាដ្៉បត
មនការបគ្រ់បគងការសធវើឱនាយប្រសសើរស�ើងនូវនីតិវិធីនិងការអនុវត្សៅតា្
លកខេខណ្តប្រូវនិយព័តក្្មនិងលកខេខណ្ផលៃជូវចនាបា្រ់សផនាសងសទៀត។

ហានិភព័យឥណទាន
ហានិភព័យឥណទាន គឺជាការខាត្រង់ហិរញ្ញវត្ ថុរ្រស់ធនាគារសៅ
សពលអ្កខ្ចី ឬកូន្រំណុល្ិនបាន្រំសពញកាតពវកិច្ចរ្រស់ខលៃជួនសៅតា្
កិច្ចសននាយា,និងការសកើនស�ើងនូវបបាក់សៃើ្ ពីអតិថិជន។ហានិភព័យឥណទាន
គឺជាហានិភព័យច ន្ាបង្ួយសបមា្់រអាជីវក ្្មដផ្កវិសព័យធនាគារ។ហានិភព័យ
ឥណទានក៏អាចមានសៅក្ថុងឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសបរៅតារាងតុលនាយការ
ៃូចជាកិច្ចសននាយាឥណទាន។គណៈក ្្មការឥណទានរ្រស់ធនាគារបតរូវបាន
ទទួល្រន្ទថុកក្ថុងការបគ្រ់បគងហានិភព័យឥណទាន។

ហានិភព័យឥណទានគឺបតរូវដតតា្ដានបគ្រ់បគងជាប្រចាំនិងវិភាគអំពី
ស្ត្ភាពមនការសង្រំណុលរ្រស់អតិថិជនទាំងបបាក់សៃើ្ និងការ
បបាក់សៅតា្កិច្ចសននាយាដៃលបានកំណត់។ ជាការអនុវត្ទូសៅសៃើ្នាបី
បគ្រ់បគងហានិភព័យឥណទានគឺបតរូវទា្ទារឱនាយមានវត្ថុ្រញ្នាំនិងវត្ថុធានា
សផនាសងៗរ្រសអ់តិថិជន។ថា្នាក់បគ្់របគងបតរូវសធវើការពិនិតនាយស ើ្លជាសរៀងរាលឆ់្នាំ
្រនា្នា្រ់ពីបានផ្ល់ឥណទានជូនអតិថិជនសៃើ្នាបីវិភាគស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
និងសក្្មភាពពាក់ពព័ន្ធនរឹងការសងបបាក់រ្រស់អតិថិជន។

ធនាគារស្នា្រនាបាន្រសង្កើតសគាលនសយបាយឥណទានសៃើ្នាបីបគ្រ់បគង
សក្្មភាពមនការផ្ល់ឥណទានរ្រស់ខលៃជួន។ការផ្ល់ឥណទានបតរូវបាន
ប្របពរឹត្ិសៅសបកា្សគាលនសយបាយឥណទានដៃលបានសរៀ្រចំសបមា្រ់
្រណ្តំផលិតផលឥណទាន,រួ្មានសគាលសៅទីផនាសារ,លកខេខណ្,ឯកសរ
និងនីតិវិធីដៃលផលិតផលឥណទានបតរូវបានសធវើការវាស់ដវងនិងវាយតម្លៃ
សដាយអ្កទទួល្រន្ទថុក។

ធនាគារស្នា្រនាធានាថាបានសធវើការដ្រងដចកភារកិច្ចយ៉នាងចនាបាស់លាស់រវាង
អ្ក្រសង្កើតឥណទាន,អ្កវាយតម្លៃឥណទាន,និងអ្កអនុ្ព័តឥណទាន។
ធនាគារស្នា្រនាបានអនុវត្សៅតា្សគាលនសយបាយឥណទានសៃើ្នាបី
កាត់្រន្យហានិភព័យឥណទានៃូចជាការធានាឥណទានគឺតប រ្ូវឱនាយធនាគារ
ទា្ទារវត្ថុ្រញ្នាំពីអតិថិជន, សលើសពីសនរះសទៀតធនាគារក៏បានអនុវត្
ការដណនាំស្ីអំពីការសធវើចំណាត់ថា្នាក់បទពនាយ្រញ្នាំ ឬសៃើ្នាបីកាត់្រន្យ
ហានិភព័យឥណទាន។

ប្រសភទមនបទពនាយ្រញ្នាំដៃលយក្កធានាសលើឥណទានរួ្មាន៖
y ហុី្រ៉ូដតកសលើបទពនាយស្នាបត្ិ ឬលំសៅដា្នាន រួ្មាន ៃី អគារ និង

បទពនាយស្នាបត្ិសផនាសងៗ...

y តម្លៃមនបទពនាយសក្្មអាជីវក្្មៃូចជាៃីអគារ...

y វត្ថុធានាមានទប្ង់ជាបបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់

ធនាគារ យល់ស�ើញនូវផល្រ៉រះពាល់ពីជ្ងៃ ឺរាតតនាបាត កូវ ីៃ-19
(“Covid-19”) ដៃល្រង្កឱនាយមាន្រ៉រះពាល់ប្រភពចំណូលរ្រស់
អតិថិជន្ួយចំនួន។ សនរះជាដផ្ក្ួយរ្រស់ធនាគារក្ថុងការអនុវត្
តា្សសចកី្ដណនំារ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាក្ថុងការសធវើឥណទានសរៀ្រចំ
សទនាបើងវិញជូនអតិថិជនក្ថុងអំទនាបថុងសពលផល្៉ររះពាល់ពីជ ង្ៃរឺាតតនាបាតកូវីៃ-១៩
(“Covid-19”)។ ទាំងអស់សនរះគឺជាដផ្ក្ួយយ៉នាងសំខាន់ក្ថុងការ

34 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 35



រ្រស់ធនាគារក្ថុងបពរឹត្ិការណ៏រំខានណា្ួយ។ ក្ថុងសនារះផងដៃរនីតិវិធី
បគ្់របគងនិរន្ភាពអាជីវក ្្មសលើជ ង្ៃរឺាតតនាបាតកូវីៃ-19(“Covid-19”)បាន
ចូលរួ្យ៉នាងសក្្មក្ថុងការការពារអតិថិជននិង្រុគ្គលិកពីការឆលៃងជ្ងៃឺ
រាតតនាបាតសនរះ។ចំណុចសនរះក៏រួ្ចំដណកផងដៃរក្ថុងការសធវើឱនាយបបាកៃថា
ធនាគារមានការសរៀ្រចំរួចរាល់និងសបតៀ្ជាសបសចក្ថុងការប្រឆំងនរឹងការ
ច្លៃងនូវជ្ងៃឺសនរះប្រសិនស្រើសកើតមានក្ថុង្ររិសវណអាជីវក្្មរ្រស់ធនាគារ។

ហានិភព័យសន្ទនីយភាព

ហានិភព័យសន្ទនីយភាពគឺជាហានិភព័យដៃល្ិនអាច្រំសពញកាតពវកិច្ច
ទូទាត់រ្រស់ខលៃជូនបាន ដៃលពាក់ពព័ន្ធសៅនរឹង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ សៅសពល
្រំណុលទាំងសនារះៃល់សពលកំណត់បតរូវសងឬបតរូវដាក់បបាក់្រំសពញវិញ
សៅសពលបបាក់ទាំងសនារះបតរូវបានៃក។ផលវិបាកមនហានិភព័យសនរះអាចជា
ការ្ិនបាន្ំរសពញកាតពវកិច្ចក្ថុងការសងបបាក់បតល្់រជូនអ្កត ្្កល់បបាក់
(Depositors)និង្ិនអាច្រំសពញតា្ការសននាយាក្ថុងការផ្ល់ក្្ចី។

ធនាគារមានបក្រខណ្មនការបគ្រ់បគងហានិភព័យសន្ទនីយភាព ដៃល
ផ្ល់ជាការដណនាំសបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហានិភព័យសន្ទនីយភាពដៃល
ក្ថុងសនារះរួ្មានការផ្ល់្ូលនិធិឱនាយបស្រសៅនរឹងសក្្មភាពបបាក់្រសញ្ញើ
ការផ្ល់ឥណទាននិងបទពនាយរ្រស់មា្នាស់។ធនាគារតា្ដានសន្ទនីយភាព
ក្ថុងតារាងតុលនាយការបគ្រ់បគង្រណ្តំនិងប្រវត្ិមនលំហូរសច់បបាក់និងសធវើ
ឱនាយបបាកៃថាធនាគារមានសន្ទនីយភាពបគ្រ់បគាន់និងអនុវត្តា្អនុបាទ
សន្ទនីយភាពៃូចដៃលបានកំណត់។ធនាគារដតងដតសធវើការបតរួតពិនិតនាយ
និងរាយការណ៍ពីស្នានភាពសច់បបាក់និងលំហូរសច់បបាក់ទំាងស្នានភាព
រយៈសពលខលៃីនិងដវង។្រដន្្ពីសនរះធនាគារបានសរៀ្រចំគសបមាងមនប្រតិ្រត្ិ
ការនូវការបគ្រ់បគងសន្ទនីយភាពយថាភាពសៃើ្នាបីសឆលៃើយត្រសៅនរឹង្រញ្នា
ដៃលអាចសកើនមានស�ើងក្ថុងករណីធនាគារអាចនរឹងរងនូវការ្៉ររះពាល់ពីស្នាន
ភាពសសៃ្ឋកិច្ចនិងបពរឹត្ិការណ៍ខាងសបរៅសផនាសងៗសទៀត។

ការបគ្រ់បគងហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ្ិនអាចលុ្រ្រំបាត់រាល់ហានិភព័យ
ទាំងអស់បានស�ើយ្រ៉ុដន្គឺសៃើ្នាបីធានាថាការបគ្រ់បគងដៃលដាក់ឱនាយបាន
អនុវត្និងហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការដៃលសសសសល់រ្រស់ធនាគារសៅដត
ស្ិតក្ថុងកប្ិត្ួយដៃលអាចទទួលយកបាននិងសគារពសៅតា្កប្ិត
ហានិភព័យដៃលធនាគារបានកំណត់។

សៃើ្នាបីសលើកក្្ស់និងសធវើឱនាយបបាកៃសៅសលើការបគ្រ់បគងហានិភព័យប្រតិ្រត្ិ
ការឲនាយកាន់ដតមានប្រសិទ្ធភាពសយើងមាននូវឧ្រករណ៍វាយតម្លៃហានិភព័យ
ដៃលរួ្្រញ្ចជូលនូវការអនុវត្និងការប្រតិ្រត្ិមនការបគ្រ់បគងការវាយតម្លៃ
ហានិភព័យសដាយខលៃជួនឯងរាល់ការសធវើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់សខា និងបគ្រ់
នាយកដា្នានទាំងអស់។យុទ្ធសសស្អាជីវក្្មផលិតផលនិងសសវាក្្ម
ថ្មីបតរូវបានរួ្្រញ្ចជូលគា្នាសៅសលើការវាយតម្លៃហានិភព័យនិងការទំនាក់ទំន
ងក្ថុងការសធវើការសសប្ចចិត្សៃើ្នាបីកាត់្រន្យហានិភព័យដៃលអាច្រ៉រះពាល់
ៃល់ធនាគារ្កកប្ិតដៃលអាចទទួលយកបាន។

សយើងមានសគាលការណ៍ធានារា៉នា្រ់រងសៃើ្នាបីសផ្ទរនិងកាត់្រន្យហានិភព័យ
ប្រតិ្រត្ិការដៃលបគ្រៃណ្្រ់សៅសលើប្រសភទមនឧ្រនាបត្ិសហតុសផនាសងៗគា្នា
ៃូចខាងសបកា្
y ធានារា៉នា្រ់រងសលើប្រតិ្រត្ិការអាជីវក្្មទាំង្ូលរ្រស់ធនាគារ និង

ធានារា៉នា្រ់រងសលើឧបកិៃ្ឋក្្មតា្ប្រពព័ន្ធសអ�ិចបតរូនិច និងកុំពនាយជូទព័រ
(សគាលនសយបាយBBB);

y ធានារា៉នា្រ់រងសលើសំណងចំសពារះការប្របពរឹត្រ្រស់អ្កបគ្រ់បគង និង
្រុគ្គលិក(សគាលនសយបាយD&O);

y ធានារា៉នា្រ់រងសច់បបាក់សៅក្ថុងមា៉នាសុីនសអធីអរឹ្ និងការៃរឹកជញ្ជជូន
សច់បបាក់។

y ធានារា៉នា្រ់រងអគ្គិភព័យអគារការិយលព័យ។

ធនាគារមានសគាលនសយបាយបគ្រ់បគងនិរន្ភាពអាជីវក្្ម(Business 
Continuity Management)សៃើ្នាបីធានានិរន្ភាពប្រតិ្រត្ិការច្នាបងៗ
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ស្ង់ដាសនរះផ្ល់នូវបក្រខណ្ៃ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្ថុងការអនុវត្ការងរអាជីវក ្្ម
និងជួយបគ្រ់បគងសហបគាស ្រសច្ចកសទសមនការបគ្រ់បគង ដៃលជា
សគាលការណ៍និងការអនុវត្ដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់ជាសកល។ធនាគារ
នរឹង្រន្វិនិសយគសៃើ្ នាបីទទួលបានវិញ្នា្រន្របតសផនាសងសទៀតសៃើ្ នាបី្រសង្កើននូវកប្ិត
មនស្ង់ដារនិងសៃើ្នាបីប្រតិ្រត្ិការកាន់ដតមានប្រសិទ្ធភាព។

បស្រសៅតា្ការសកើនស�ើងអាជីវក្្មធនាគារនិងការរីកចសប្ើនមនសហដា្នា
រចនាស្្ព័ន្ធពព័ត៌មានវិទនាយា,ការអភិវឌនាឍសៅសលើ្រសច្ចកវិទនាយារ្រស់សយើងបតរូវបាន
បតរួតពិនិតនាយនិងសធវើឱនាយប្រសសើរស�ើងសៃើ្នាបីកាត់្រន្យហានិភព័យទាំងក្ថុងនិង
សបរៅឱនាយមានប្រសិទ្ធភាព។្រដន្្ពីសនរះសយើងផ្ល់អាទិភាពៃល់ធនធាន
ខាងក្ថុងនិងអ្កជំនាញខាងសបរៅក្ថុងការអនុវត្នូវការវាយតម្លៃនូវប្រពព័ន្ធ
បគ្រ់បគងរ្រស់សយើងដៃលជាកតា្នា្ួយអនុញ្នាតឱនាយ្រុគ្គលិកពព័ត៌មានវិទនាយា
ចាត់វិធានការភា្នា្ៗសពលមាន្រញ្នាសកើតស�ើង។

សៅកប្ិតមនសុវត្ ិភាព្រណា្នាញមានៃូចជា Web Application 
Firewall, DoS protection module, multi-tier network 
firewalls with Intrusion Prevention System and Intrusion 
Detection System  បតរូវបានដាក់ឱនាយៃំសណើរការសៃើ្នាបីធានាៃល់ការ
បតរួតពិនិតនាយសៅសលើប្រពព័ន្ធសុវតិ្ភាពយ៉នាងហ្មត់ចត់ចំដណកឯ្រណ្តមំនពព័ត៌មាន
និងអ្កសប្រើបបាស់្រណ្ានាញបតរូវបានដ្រងដចកយ៉នាងបតរ្ឹ បតរូវ។រាល់ការចរាចរ
ប្រពព័ន្ធអ៊ីនធឺសណតនិងអ៊ីដ្៉ល(Email)បតរូវបានបតរួតពិនិតនាយសៃើ្នាបីការពារ
ហានិភព័យ។រាល់កំពនាយជូទព័រទាំងអស់បតរូវបាន្រំពាក់សៅសដាយក្្មវិធីកមា្នាត់
ស្សរាគដៃលជាកតា្នា្ួយៃ៏សំខាន់ក្ថុងការកាត់្រន្យហានិភព័យសៅសពល
ដៃលមានស្សរាគឆលៃងតា្្រណ្ានាញសផនាសងៗ។ក ្្មវិធីយល់ៃរឹងអំពីសុវតិ្ភាព
ពព័ត៌មានវិទនាយាបតរូវបានដាក់ឱនាយៃំសណើរការយ៉នាងបតរឹ្បតរូវសៃើ្នាបីឲនាយ្រុគ្គលិក
មានការយល់ៃរឹងទាក់ទងនរឹងសុវតិ្ភាពពព័ត៌មានវិទនាយានិងទំនួលខុសបតរូវសៅ
សលើសុវតិ្ភាពពព័ត៌មាន។ក ្្មវិធីសនរះមានសៅក្ថុងក ្្មវិធីសិកនាសាតា្សអ�ិចបតរូនិច
(E-Learning)និងពព័ត៌មានសផនាសងសទៀតដចករំដលកក្ថុងធនាគារទាំង្ូល។

ហានិភព័យពព័ត៌មានវិទនាយា

្រសច្ចកវិទនាយាពព័ត៌មានវិទនាយាសធវើការប្រតិ្រតិ្និងជួយគាំបទដផ្កប្រតិ្រតិ្ការនិង
សសវាក ្្មសៅក្ថុងធនាគារទំាង្ូល។ក្ថុងនា្ជាអ្កគំាបទ្ួយៃ៏សំខាន់ដផ្ក
ពព័ត៌មានវិទនាយាបានស្្រជ្ានាចិត្ផ្ល់នូវសសវាក ្្មគំាបទៃ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺការផ្ល់
ជាការដណនំាសផនាសងៗសៅកាន់ភាគីពាក់ពព័ន្ធសៃើ្ នាបីឲនាយៃំសណើរការមផ្ទក្ថុងកាន់ដត
ប្រសសើរស�ើងនិងមានប្រសិទ្ធភាពសុវត្ិភាពអភិបាលកិច្ចល្អផលិតភាព
និងមថលៃសៃើ្ប្រក្រសដាយការមច្ប្រឌិតនិង្រសច្ចកវិទនាយា។

គណៈក្្មការយុទ្ធសសស្ពព័ត៌មានវិទនាយាបតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងសៃើ្នាបីអនុវត្
្ុខងរបតរួតពិនិតនាយសៅសលើសក ្្មភាពរ្រស់គណៈក ្្មការប្រតិ្រតិ្ពព័ត៌មានវិទនាយា
និងបស្រសៅតា្យុទ្ធសសស្ពព័ត៌មានវិទនាយាមនអាជីវក្្ម សៃើ្នាបីសធវើឲនាយបបាកៃ
ថាមានការវិនិសយគសៅសលើដផ្កពព័ត៌មានវិទនាយាបគ្់របគាន់សបមា្់រប្រតិ្រតិ្ការ
និងហានិ-ភព័យដៃលអាចសកើតមាន។

សុវត្ិភាពមនពព័ត៌មានវិទនាយាទា្ទារឱនាយមានការចូលរួ្រវាងយុទ្ធសសស្មន
សគាលការណ៍បគ្់របគង្នុសនាស,ៃំសណើរការនិង្រសច្ចកវិទនាយា។សៃើ្ នាបីឱនាយកប្ិត
មនការបគ្រ់បគងសុវត្ិភាពពព័ត៌មានវិទនាយាឱនាយកាន់ដតប្រសសើរស�ើងនិងរឹងមាំ
ធនាគារបានអនុវត្នូវៃំសណើរការ និងការបគ្រ់បគងស្ង់ដារអន្រជាតិ។
ធនាគារមានការ្រញ្នាក់និងអនុសលា្សៅតា្ស្ង់ដាអន្រជាតិPCI-DSS 
និងPCI-PIN Security។

សយើងទទួលស្នាល់នូវសរៈសំខាន់មនទិន្នព័យរ្រស់អតិថិជនប្រពព័ន្ធសុវតិ្ភាព
រ្រស់ធនាគាររយៈសពលដវងនិងការរីកចសប្ើនប្រក្រសដាយនិរន្ភាពរ្រស់
ធនាគារ។សហតុសនរះបានជាធនាគារសធវើការវិនិសយគសៅសលើធនធាននិង
ប្រពព័ន្ធសំខាន់ៗសផនាសងៗ។្ុរគ្គលិកមននាយកដ្ានានសុវតិ្ភាពពព័ត៌មានវិទនាយាបាន
ទទួលវិញ្នា្រន្របតស្ង់ដារអន្រជាតិដៃលមានៃូចជា COBIT 5 
Foundation, CCNA Security, CySA+, eJPT, SPPT, ECIH, CEH, 
CPISI and ISMS។

ការបនាតិ្រត្ិតា្

បក្រខព័ណ្មនការប្រឆំងការសមា្នាតបបាក់ និងការប្រឆំងហិរញ្ញ្រនាបទាន
សភវរក ្្ម(AML/CFT)សដាយរួ្្រញ្ចជូលទំាងសគាលនសយបាយវីសនាសល្រលៃ៉វីូង
(Whistle Blowing)នីតិវិធីនិងការអនុវត្រ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្រសង្កើត
និងអនុវត្សដាយអនុសលា្សៅតា្ចនាបា្រ់ និង្រទ្រនាបញ្ញត្ិដៃលកំណត់
សដាយធនាគារជាតិមនក្្ថុជា(NBC)និងអង្គភាពសស៊ី្រអសង្កតហិរញ្ញវត្ថុ
ក្្ថុជា(CAFIU)។

នាយកដា្នានប្រតិ្រត្ ិតា្មានតួនាទីចំ្រងក្ ថុងការបតរួតពិនិតនាយសលើ
ទិៃ្ឋភាពចនាបា្រ់មនសក្្មភាពអាជីវក្្ម ដៃលបានអនុវត្សដាយធនាគារ
តា្រយៈការសប្្រសប្រួលផ្ល់ប្ររឹកនាសាសយ្រល់តា្ដានបតរួតពិនិតនាយ
និងគាំបទសៃើ្នាបីធានាថាធនាគារសធវើសក្្មភាពអនុសលា្តា្ចនាបា្រ់និង
្រទ្រនាបញ្ញតិ្ជាធរមានទាំងអស់រ្រស់ប្រសទសក្្ថុជា។នាយកដា្នានសនរះមាន
ទំនួលខុសបតរូវសដាយឯករាជនាយនិងរាយការណ៍សដាយផ្ានាល់សៅគណៈក ្្មការ
បគ្រ់បគងហានិភព័យសៃើ ន្ាបីសធវើឱនាយបបាកៃថាសគាលនសយបាយប្រតិ្រត្ិតា្
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ធនាគារស្នា្រនាទទួលបានពានរង្នាន់និសយជកសឆ្ើ្
សបមា្រ់ឆ្នាំ2020ដៃលជាពានរង្នាន់សលើកទី14ប្រគល់សដាយThe 

Employer Branding Institute, World HRD Congress 
and Stars of the Industry Group មថងៃទី10ដខ្ករាឆ្នាំ2020

ក្ថុងទីបកុងបាងកកមនប្រសទសមថ។

ពានរង្ាន់់ និងវិញ្ញា្រន្រតា

38 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 39ធនាគារស្នា្រនា



ការឧ្រត្្អង្ករជូនៃល់
បនាជាពលរៃ្ឋរងគនានារះ
ដោយសរការរីករាល
ដាលននាវីរុសកូវីៃ-19
និងទរឹកជំនន់

ធនាគារស្នា្រនាបានឧ្រត្្្ភអង្ករ 9,000
គី�ជូបកា្ តា្រយៈសមាគ្ធនាគារសៅ
ក្្ថុជា។

ធនាគារស្នា្រនាបាន្ររិចា្នាគវិភាគទានថវិកា
ចំនួន20,000ៃុល្ានារអាស្រិកតា្ធនាគារជាតិ
មនក្្ថុជា។
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្រំនួលខុសតារូវសង្គម និងពាឹត្ិការេ៍

ក្្មវិធីជិរះកង់ដើ្នាបីស្នា្ញញរឹ្កុមារក្្ថុជា

ក្ថុងទិវាមនក្ីបសលាញ់ សៅមថងៃទី14 ដខកុ្្ភៈ ឆ្នាំ2020 គណបគ្រ់បគង
និង្រុគ្គលិកធនាគារស្នា្រនាសបចើនជាង200នាក់បានចូលរួ្ក្ថុងក្្មវិធី
ជិរះកង់សៃើ្ នាបីស្ន្ា ញញរ្ឹ កុមារក្្ថុជាប្រ្ូលថវិកាជូនៃល់្ន្ទសីពទនាយកុមារអង្គរ
សៅសខត្សសៀ្រា្រ។ ក្ថុងក្្មវិធីស្រនាបថុរសធ្៌សនរះ ធនាគារ ស្នា្រនា
បានប្រ្ូលថវិកាសរុ្រចំនួន20លានសរៀល។

កាកបាទកនាហ្ក្្ថុជា

ក្ថុងឱកាសមនការអ្រអរខួ្រសលើកទី157ទិវាពិភពសលាកកាកបាទបកហ្
អឌនាឍចន្ទបកហ្ធនាគារស្នា្រនាបាន្ររិច្ានាគទរឹកបបាក់ចំនួន20,000,000
(ម ្្ភលានសរៀល)ជូនសៅកាកបាទបកហ្ក្្ថុជាសៃើ្ នាបីជាការចូលរួ្ចំដណក
ក្ថុងសក ្្មភាពស្រនាបថុរសធ្៌្ នុសនាសធ្៌ៃ៏ប្រមពបព្ទំាងប្រសយជន៍សបមា្់រ
សង្គ្ជាតិក្្ថុជាទាំង្ូល។

ពានរង្នាន់សហគនាិនភាពថា្នាក់ជាតិ2020

ធនាគារស្នា្រនាបានចូលរួ្ឧ្រត្ ្្ភធំក្ថុងក ្្មវិធីពានរង្នាន់សហបគិនភាព
2020 ដៃលបានសរៀ្រចំសដាយវិទនាយាស្នានជាតិ សហបគិនភាព និង
នវានុវត្ន៍។ ក្្មវិធីសនរះ្រសង្កើតស�ើងក្ថុងសគាល្រំណងសៃើ្នាបីជួយជំរុញ
និងសលើកទរឹកចិត្ៃល់សហបគិននិងអនាគតសហបគិនទំាងអស់ឱនាយផ្ជួចសផ្ើ្ 
គំនិតថ្មីៗដៃលមានសកា្នានុពលសឆពនារះសៅរកនវានុវត្ន៍សបមា្រ់ការអភិវឌនាឍ
សសៃ្ឋកិច្ចជាតិឱនាយកាន់ដតប្រសសើរ។
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ទិវាបនានាក់រៀលលើកទី40

ធនាគារស្នា្រនា្រន្ការគាំបទយ៉នាងសពញទំហរឹងចំសពារះទិវាបបាក់សរៀល
សលើកទី40 ដៃលសរៀ្រចំស�ើងសដាយធនាគារជាតិ មនក្្ថុជាតា្រយៈ
ការឧ្រត្ ្្ភធំក្ថុងទិវាសនរះនិងរួ្្រញ្ចជូលបបាក់សរៀលជា្រន្្រន្ានា្់រក្ថុងសសវាក ្្ម
ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខលៃជួន។ទិវាបបាក់សរៀលបតរូវបានបបារព្ធស�ើងក្ថុងសគាល្រំណង
សលើកស្ទជួយនិងជំរុញការសប្រើបបាស់បបាក់សរៀលឱនាយបានកាន់ដតទូលំទូលាយ
សៅទូទាំងប្រសទស។ធនាគារស្នា្រនាស្រ្ជា្នានរឹង្រន្នូវកិច្ចខិតខំប្ររឹងដប្រង
ក្ថុងការសលើកស្ទជួយបបាក់សរៀលនិងសូ្សំណូ្ពរៃល់សធារណជនទាំង
អស់ឱនាយចូលរួ្ ក្ថុងការសប្រើបបាស់បបាក់សរៀលឱនាយបានកាន់ដតសបចើនតា្
លទ្ធភាពដៃលអាចសធវើសៅបាន។

យុទ្ធនាការកាត់្រន្យបា្នាស្ទិក

ធនាគារស្នា្រនាដតងដតយកចិត្ទុកដាក់សៅសលើ្រញ្នា្ររិស្នានសៅក្ថុង
សង្្គ ដៃលក្ថុងសនារះកំសណើនមនកាកសំណល់ប្ានាស្ទកិដៃលសប្រើបបាស់បាន
ដត្ួយៃងគឺជា្រញ្ន្ា យួដៃលចំាបាច់បតរូវមានវិធានការសដារះបសយ។សៃើ្ នាបី
ចូលរួ្ចំដណកកាត់្រន្យកាកសំណល់បា្នាស្ទិកធនាគារស្នា្រនាបាន
ផ្ជួចសផ្ើ្ យុទ្ធនាការកាត់្រន្យប្ានាស្ទកិសដាយប្រកាសសៅប្រជាពលរៃ្ឋទំាង
អស់ឱនាយចូលរួ្ជា្ួយធនាគារក្ថុងការកាត់្រន្យការសប្រើបបាស់ផលិតផល
បា្នាស្ទិកដៃល្ិនចាំបាច់ សហើយងក្កសប្រើផលិតផលដៃលអាចការពារ
្ររិស្នាន្កជំនួស។យុទ្ធនាការសនរះទទួលបានការគំាបទពីសំណាក់្ហាជន
ប្រមាណជាង300នាក់ដៃលបានចូលរួ្សៅតា្រយៈ្រណា្នាញសង្គ្។

ពនារឹត្ិការណ៍ជិរះកង់បនាចាំឆ្នាំ2020

ធនាគារស្នា្រនាបានចូលរួ្ឧ្រត្ ្្ភក្ថុងបពរឹតិ្ការណ៍ជិរះកង់ប្រចំាឆ្នា2ំ020
ដៃលបានសរៀ្រចំស�ើងសដាយសមាគ្ធនាគារសៅក្្ថុជា (ABC)។
បពរឹតិ្ការណ៍សនរះសិ្តសបកា្ប្រធាន្រទ"ជិរះកង់សៃើ្ នាបីសុខភាពនិង្ររិស្នាន"
សៅក្ថុងសគាល្រំណងសលើកក្្ស់ប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុបក្រសដាយចីរភាពនិង
សរប្រសយជន៍មនទំនួលខុសបតរូវសៅក្ថុងសង្គ្។
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ធនាគារយល់ស�ើញថាអាជីវក្្មរ្រស់ខលៃជួនអាចនិងមានការជរះឥទ្ធិពលសដាយផា្នាល់និងសដាយ
ប្រសយលសៅៃល់្ររិស្នាន និងសង្គ្។ ៃូសច្រះធនាគារសជឿជាក់ថា្ររិស្នាន និងសង្គ្គឺជា
្ូលដា្នានបគរឹរះដៃលនាំឲនាយធនាគារអាចសសប្ចបាននូវលទ្ធផលដៃលជាសគាលសៅរ្រស់ខលៃជួននិង
ការអភិវឌនាឍប្រក្រសដាយនិរន្ភាពសៅក្ថុងប្រសទសក្្ថុជា។សនរះជាដផ្ក្ួយដៃលបស្រជា្ួយ
នរឹងស្រសក្្មរ្រស់ធនាគារក្ថុងការចូលរួ្ចំដណកៃល់ការអភិវឌនាឍប្រក្រសដាយនិរន្ភាពសៅ
ក្ថុងប្រសទសក្្ថុជាក៏ៃូចជាសៃើ្នាបីសឆលៃើយត្រសៅនរឹងគំនិតផ្ជួចសផ្ើ្ជាតិនិងសគាលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រក្រសដាយនិរន្ភាពរ្រស់ប្រសទសក្្ថុជាស្ីអំពី្ររិស្នាននិងសង្គ្។

បកុមប្រឹកាសាភិរាលរ្រស់ ្នាគារ ស្ថា្រនា ក៏មាន្រំនួលខុសបតរូវ និងការពិចារណជារួមធៅធលើ្រញ្ា្ររិស្ថាន និងសង្គមផងចៃរ ធៃើមាបធ្វើឲាយការអភិវឌាឍ 
យុ្រ្ធសសស្រ្រស់្នាគារប្រក្រធដយនិរន្ភាព។ ធលើសពីធនះធ្រៀតធយើងរានសធបមចអនុវត្តាមធគាលការេ៍ហិរ្ញវត្ថខុប្រក្រធដយនិរន្ភាពរ្រស់ 
ប្រធ្រសកម្ពខុជាចៃលជាគំនិតផួ្ចធផ្ើមរ្រស់សមាគម្នាគារធៅកម្ពខុជា។ ការប្រកាន់ខា្ា្់រនូវធគាលការេ៍ទំាងធនះអាចជួយឱាយ្នាគារកាត់្រន្ថយានិភ័យ 
ដនការវិនិធយាគ និងចសវងរកឱកាសអាជីវកម្មថ្មីៗ ្រនទេឹមនឹងការចថរកាសា្ររិស្ថាន និងការគំាប្រសហគមន៍។ ក្ខុងឆ្ា២ំ០២០ ធយើងរានធ វ្ើ្រច្ខុ្រាបន្ភាពធៅធលើ 
ធគាលនធយារាយនិរន្ភាព្ររិស្ថាន និងសង្គម និងរាន្រធងកើតនីតិបគ្់របគងានិភ័យ្ររិស្ថាន និងសង្គម្រចន្ថមធ្រៀតធៃើមាបីគំាប្រៃល់ការសធបមចចិត្អាជីវកម្ម 
រ្រស់្នាគារធៅបគ្រ់កបមិត និងធៃើមាបីចសវងយល់ពីឱកាសអាជីវកម្ម និងធៃើមាបីធដះបសយានិភ័យចៃល្រ៉ះពាល់ៃល់្ររិស្ថាន និងសង្គមធដយផ្ទាល់ 
និងធដយប្រធយាល។ 

និរន្ភាព្ររិស្ថាន និងសង្គម
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ការផ្ល់ហិរញ្ញ្រនាបទានដោយទទួល
ខុសតនារូវ
ការអនុវត្នូវការផ្ល់ក ្្ចរី្រស់សយើងអាចនរឹងមានផល្៉ររះពាល់ៃល់្ររិស្នាន
និងសង្គ្(“ES”)។ៃូសច្រះសៃើ្នាបីសឆលៃើយត្រសៅនរឹង្រញ្នាសនរះសយើងបាន
ស្រ្ជា្នាចិត្សលើកក្្ស់ៃល់ការអភិវឌនាឍប្រក្រសដាយនិរន្រភាពតា្រយៈការ
វាយតម្លៃអតិថិជនក្្ចីថាសតើអាជីវក្្មរ្រស់ពួកសគអាចសធវើឲនាយ្រ៉រះពាល់និង
្រង្កហានិភព័យៃល់្ររិស្នាននិងសង្គ្ដៃរឬសទៃូចដៃលមានដចងសៅក្ថុង
ឧ្រករណ៍វាយតម្លៃឥណទាន។

ការស្រ្ជា្នាចិត្សនរះមានដចងសៅក្ថុងសគាលនសយបាយឥណទានរ្រស់សយើង
សៅក្ថុងដផ្កការបគ្រ់បគងហានិភព័យ្ររិស្នាន និងសង្គ្សបមា្រ់អនុវត្
ក្ថុងការផ្ល់ឥណទានរ្រស់សយើង។សគាលនសយបាយសនរះបតរូវបាន្រំសពញ
្រដន្្សដាយសគាលនសយបាយស្ីពីនិរន្រភាព្ររិស្នាននិងសង្គ្ដៃល
កំណត់ស្ង់ដាអនុវត្និងប្រតិ្រត្ិការហា្ឃាត់(ក្ថុង្រញ្ជីហា្ឃាត់)
សៃើ្នាបីផ្ល់ជាទប្ង់និងការដណនាំ្រដន្្ឲនាយកាន់ដតល្្អិតក្ថុងការកំណត់
និងវាយតម ល្ៃហានិភព័យ្ររិស្នាននិងសង្្គ ដៃលជាដផ្ក្ួយសៅក្ថុងៃំសណើរ
ការមនការវាយតម្លៃអតិថិជន។

វិធីសសស្វាយតម្លៃហានិភព័យ្ររិស្នាននិងសង្គ្គឺជាចំដណក្ួយដៃល
សិ្តសៅសបកា្ដផ្កវាយតម ល្ៃឥណទានមននាយកដ្ានានប្រតិ្រតិ្ការឥណទាន
និងនាយកដា្នានអភិវឌនាឍន៍អាជីវក្្មសៃើ្នាបីធានាថា្រញ្នា្ររិស្នាននិងសង្គ្
សំខាន់ៗបតរូវបានពិចារណាសបមា្់រការសស្ើសំុឥណទាននិងការបតរួតពិនិតនាយ
ស្ើលតា្កាលកំណត់។ប្រសិនស្រើអតិថិជនក្្ចីបតរូវបានសងនាសព័យថាមាន
ប្រក្រអាជីវក្្មដៃលពាក់ពព័ន្ធនរឹងសក្្មភាពដៃលអាចនាំឲនាយមាន្រញ្នា

ៃល់្ររិស្នាននិងសង្្គ ឬបតរូវបានចាត់ចូលសៅក្ថុង្រញ្ជហីា្ឃាត់សនារះបកុ្
វាយតម ល្ៃឥណទាននិងបកុ្អភិវឌនាឍន៍អាជីវក ្្មនរឹងសស្ើ្ សនី្ដៃលទទួល្រន្ទថុក
ដផ្ក្ររិស្នាននិងសង្គ្មននាយកដា្នានបគ្រ់បគងហានិភព័យចូលរួ្ភា្នា្ៗ
សៃើ្ នាបីសធវើការពិសបគារះសយ្រល់។ប្រសិនស្រើអតិថិជនក ្្ចី្ និមាន្ំរណងចាត់
វិធានការបគ្់របគងឲនាយបានបគ្់របគាន់និង្រន្ធជូរ្រន្យ្រញ្នា្ររិស្នាននិងសង្្គ 
ដៃលបានកំណត់សទសនារះសយើងនរឹង្ិនទទួលយកសំសណើសំុឥណទានស�ើយ

សហើយវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងអាជីវក្្មស�ើងវិញប្រសិនស្រើមាន។

េ�ល�រណ៍ហិរ��វត���បកបេ�យនិរន��ព�ំង��ំបួន គឺៈ

ការការពរ្របជាជន បរយិបន�ហិរ�� វត�ុ

ការវាយតៃម�បរសិា� ន 
និងសង�ម

ការអភរិក្សវប្បធម៌

ហិរ��ប្បទនៃន
ការៃច�្របឌិត

តម� ភាព និងគណេនយ្យភាព

ការអភរិក្សបរសិា� ន ការអភវិឌ្ឍចំេណះដឹងហិរ�� វត�ុ

បទដា� នបរសិា� ន 
និងសង�ម                     

42 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 43



ការធប្រើបរាស់្រឹក បកដស និងបកដសអនាម័យ
ការសប្រើបបាស់ទរឹកមានការសកើនស�ើងតិចតួចសស្មើនរឹង6%ក្ថុង
ឆ្នាំ2020សដាយសរដតធនាគារមានសខាថ្មីចំនួន3សៅ
ក្ថុងរាជធានីភំ្សពញដាក់សអាយសធវើប្រតិ្រតិ្ការសពញសលញ។
ការសប្រើបបាស់បកដាសមានការធ្ានាក់ចុរះគួរសអាយកត់សម្ានាល់
សស្មើនរឹង 36% ក្ថុងឆ្នាំ2020 ស្រើសធៀ្រជា្ួយឆ្នាំ2019
សដាយសរការផ្ជួចសផ្ើ្ពីការសប្រើបបាស់បកដាសសៅជាការ
សប្រើបបាស់ប្រពព័ន្ធឌីជីថលជំនួសឧទាហរណ៍ៃូចជាប្រពព័ន្ធ
ធនធាន្នុសនាសប្រពព័ន្ធៃំសណើរការការផ្ល់បបាក់ក ្្ច។ីល។
ទន្ទរឹ្នរឹងសនរះការសប្រើបបាស់បកដាសអនា្ព័យមានការធា្នាក់
ចុរះ្រន្ិចផងដៃរ។

38

13

4

2018

31

11
5

2019

33

4
7

2020

ទឹក គិតជា
ែម្៉រតគូប/FTE

្រកដាស គិតជា
គីឡូ្រកាម/FTE

្រកដាសអនាមយ័ 
គិតជាគីឡូ្រកាម/FTE

2018 2019 2020

48%

86%

41%

46%

83%

43%

43%

77%

52%

1,026,009,070

1,304,760,406 1,572,157,378

ឥណទនផ�ល់ជូនអាជីវកម�ខ� តតូច%

ឥណទនផ�ល់ជូន្របជាជន
េនតំបនជ់នបទ%
ឥណទនសរបុ

ឥណទនផ�ល់ជូនអតិថិជនជា�ស�ី%

ឥេទាន
ឥណទានផ្ល់ជូនអតិថិជនសស្ីមានចំនួន43%មនចំនួន
ឥណទានសរុ្រ។សនរះ្រង្នាញឱនាយស�ើញថាសយើងបានសធវើការ
សលើកក្្ស់ស្ភាពសយនឌព័រនិងផ្ល់សិទ្ធអំិណាចៃល់សសី្
អាចចូលរួ្ក្ថុងការអភិវឌនាឍនិងសធវើឱនាយសសៃ្ឋកិច្ចរីកចសប្ើន។
សនរះជាការចូលរួ្ចំដណកនូវសគាលសៅទី5សី្ពី“ស្ភាព
សយនឌព័រ” និងសគាលសៅទី10សី្ពី“ការកាត់្រន្យវិស្ភាព”آ

មនសគាលសៅអភិវឌនាឍប្រក្រសដាយនិរន្រភាពរ្រស់យូ
អិនឌីភី(UNDP)។ ទន្ទរឹ្នរឹងសនរះឥណទានផ្ល់ជូន
អាជីវក្្មខា្នាតតូចមានចំនួន77% មនចំនួនឥណទាន
សរុ្រ ដៃលបស្រសៅនរឹងសគាលសៅរ្រស់ធនាគារដៃល
សផា្នាតសំខាន់សៅសលើអតិថិជនដៃលមានចំណូលទា្រ
អតិថិជនមានចំណូល្ធនាយ្និងអតិថិជនសៅតា្តំ្រន់
ជន្រទអាចទទួលបានហិរញ្ញ្រនាបទានពីធនាគារសៃើ្នាបីយក
សៅគំាបទអាជីវក ្្មឬក៏តប រ្ូវការហិរញ្ញវត្ថុ។សនរះជាការចូលរួ្
ចំដណកនូវសគាលសៅទី1សី្ពី“គ្ានានភាពបកីបក” មនសគាលសៅ
អភិវឌនាឍប្រក្រសដាយនិរន្រភាពរ្រស់យូអិនឌីភី(UNDP)។

្ររិយ្រន្ហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករលើការអនុវត្ផ្នាក្ររិស្នាន

សូចនាករលើការអនុវត្ផ្នាកសង្គ្

ការធប្រើបរាស់ថាមពល
ធនាគារសសង្កតស�ើញថាការសប្រើបបាស់ថា្ពលអគ្គិសនី
សបមា្រ់ឆ្នាំ2020មានការសកើនស�ើងតិចតួចស្រើសធៀ្រជា
្ួយឆ្នា2ំ019។ក្ថុងសនារះមានសហតុផលពីរដៃលរួ្ចំដណក
ៃល់ការសកើនស�ើងមានៃូចជាទី្ួយ៖ការសធវើប្រតិ្រត្ិការ
សពញសលញរ្រស់សខាថ្មីចំនួន3 និងទីពីរ៖ សស្រភាព
មនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដៃលអាចជួយក្ថុងការកាត់្រន្យ
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដៃល្រំដលង្កពីមា៉នាសុីនសភលៃើងរ្រស់
សយើង។ការសប្រើបបាស់សប្រងសំងនិងសប្រងមា៉នាសុីនមាន
ការធា្នាក់ចុរះ16%ក្ថុងឆ្នាំ2020។

1,038

116

2018

1,274

116

2019

1,371

97

2020

ចរន�អគ�ិសនី 
គិតជាគីឡូវ៉ាតេ់ម៉ង/FTE

េ្របងសំាង និងេ្របងម៉សីុន 
គិតជាលី្រត/FTE
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បរាក់្រធ្ញើ
សបរៅពីការផ្ល់ហិរញ្ញ្រនាបទាន សយើងក៏បានសលើកទរឹកចិត្
ៃល់អតិថិជនរ្រស់សយើង ឱនាយបគ្រ់បគង្ូលនិធិរ្រស់
ពួកសគតា្រយៈការផ្ល់នូវសសវាក្្មទទួលបបាក់្រសញ្ញើ។
សយើងបានដាក់សចញនូវយុទ្ធនាការដកនប្រ្ូលបបាក់
្រសញ្ញើសននាសំសៃើ្ នាបីឱនាយពួកសគយល់ពីសរៈសំខាន់មនការសននាសំ។
ដៃលជាលទ្ធផលសយើងស�ើញថាចំនួនអតិថិជន ដៃល
បានដាក់បបាក់្រសញ្ញើមានការសកើន26% សដាយសរ
ដតការខិតខំប្ររឹងដប្រងផនាសពវផនាសាយនូវយុទ្ធនាការ និង
ការរីកចសប្ើននូវប្រពព័ន្ធឌីជីថល។អតិថិជនបបាក់្រសញ្ញើ
ជាសស្ីមានចំនួន50%ក្ថុងឆ្នាំ2020ជា្ួយនរឹងលទ្ធផល
ដៃលទទួលបានសនរះគឺសយើងសផា្នាតការសលើកទរឹកចិត្យ៉នាង
ខា្នាំងសៅៃល់សស្ីអាចទទួលបានសសវាក្្មហិរញ្ញវត្ថុទាំង
អស់រួ្មានបបាក់ក ្្ចីនិងបបាក់្រសញ្ញើ។សនរះគឺជាការចូលរួ្
ចំដណកនូវសគាលសៅទី5ស្ីពី “ស្ភាពសយនឌព័រ” និង
សគាលសៅទី10សី្ពី"ការកាត់់្រន្យវិស្ភាព"មនសគាលសៅ
អភិវឌនាឍប្រក្រសដាយនិរន្រភាពរ្រស់យូអិនឌីភី(UNDP)។

253,293

132,200

2018

298,833

153,203

2019

377,791

189,045

2020

ចំនួនអតិថិជនសរបុ ចំនួនអតិថិជនជា�ស�ី

ការ្រេ្តះ្រណ្ាល្រុគ្គលិក
ក្្មវិធី្រំពាក់្រំ្រ៉ន់ (refreshment) និងក្្មវ ិធី
្រណ្តរះ្រណា្នាល្រុគ្គលិកថ្មីបានចំនួន66%និង7%សរៀងគា្នា
សៅក្ថុងឆ្នា ំ2020 សនរះ្រង្នាញថាធនាគារ ស្នា្រនា
យកចិត្ទុកដាក់យ៉នាងខា្ នា ំង សៅៃល់្រុគ្គលិកក្ ថុង
ការអភិវឌនាឍជំនាញ និងស្ត្ភាពសៃើ្នាបីពបងរឹងជំនាញ
រ្រស់ពួកសគ្រដន្្។ សដាយសរដតការរីករាលដាលនូវ
សរាគរាតតនាបាលកូវីត19សទើ្រសធវើសអាយមានការកំណត់ហា្
ការជួ្រជំុក្ថុងការ្រណ្តរះ្រណ្ានាលៃល់្ុរគ្គលិករ្រស់សយើង។
សនារះសហើយជា្ូលសហតុដៃលសធវើឱនាយចំនួនវគ្គ្រណ្តរះ្រណ្ានាល
នី្ួយៗមានការធា្នាក់ចុរះស្រើសធៀ្រជា្ួយឆ្នាំ្ុន្រន្ិច។
អាបសព័យសហតុសនរះសហើយសទើ្រសយើងសធវើការអភិវឌនាឍការសិកនាសា
ឱនាយសៅការសិកនាសាតា្ប្រពព័ន្ធសអ�ិចបតរូនិចនិងតា្ប្រពព័ន្ធ
ឌីជីថល។

3,694

520

2018

2,959

686

2019

2,879

313

2020

កម�វធិីបំពកប់ំបន៉់ កម�វធិីបណ�ុ ះបណ� លបុគ�លិកថ�ី

4,473

4,322

4,362

2018 2019 2020

38%

62%

38%

62%

39%

61%

បុគ�លិកជា�ស�ី បុគ�លិកជាបុរស បុគ�លិកសរបុ

្រុគ្គលិក
ចំនួន្រុគ្គលិកជាសស្ីមានចំនួន39% មនចំនួន្រុគ្គលិក
សរុ្រសនរះ្រង្នាញសអាយស�ើញថាធនាគារស្នា្រនាផ្ល់
ឱកាសការងរសស្មើៗ គ្ានាសដាយ្ិនគិតពីរសភទ។្រដន្្ពីសនរះ
សយើងចង់្រង្នាញថាសយើងសលើកក្្ស់ស្ភាពសយនឌព័រនិង
ផ្ល់សិទ្ធិអំណាចៃល់សស្ីក្ថុងវិសព័យធនាគារ។

ធនធាន្នុសនាស

44 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 45



46 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 47ធនាគារស្នា្រនា



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដនាលបានធវើសវនក្្ម
ដោយអនុលោ្តា្ស្ង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិក្្ថុជា
នាថងៃនាទី31ខនាធ្ជូឆ្នាំ2020និងសមនានា្រ់ការិយ្ររិច្ឆនាទ្រញ្ច្រ់

46 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 47



បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគារស្នា្រនាភីអិលសុី(“ធនាគារ”)សូ្្រង្នាញនូវរបាយការណ៍រ្រស់ខលៃជួននិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់សដាយដ�ករ្រស់ធនាគារ
(សៅថា“របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”)នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020និងសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់។

ពព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ស្នា្រនាលី្ីតធីតសៅកាត់ថា(“បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុ”)បតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងនិងចុរះ្រញ្ជីពាណិជ្ជក្្មសៅក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជាជា្ួយបកសួងពាណិជ្ជក្្ម
នាមថងៃទី19ដខកុ្្ភៈឆ្នាំ2003សដាយដផ្កសលើលកខេនិ្កៈចុរះមថងៃទី27ដខធ្ជូឆ្នាំ2002រវាងស្នា្រនាសហគ្ន៍ក្្ថុជា(CCB)ដៃលជាអង្គការសបរៅរដា្នាភិបាលក្ថុងបសុក្ួយ
ដៃលបាន្រសង្កើតស�ើងសៅក្ថុងឆ្នាំ1996និង្រុគ្គលិករ្រស់បគរឹរះស្នាន។បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានអាជា្នា្រព័ណ្ណប្រត្ិ្រត្ិជា្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិមនក្្ថុជា
នាមថងៃទី23ដខស្សឆ្នាំ2003។សបកា្

អាជា្នា្រព័ណ្ណជាបគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុ បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានអនុញ្នាតឲនាយផ្ល់ឥណទាននិងសសវាផ្ល់បបាក់សននាសំៃល់បកុ្បគរួសរបកីបកមានចំណូលទា្រ
និងសហបគិនធុនតូចដៃលសធវើប្រតិ្រត្ិការក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានផ្ល់អាជ្ានា្រព័ណ្ណអចិមសន្យ៍ចា្់រពីមថងៃទី19ដខស្សឆ្នា2ំ006។សៅមថងៃទី22ដខ្ករាឆ្នា2ំ009បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលអាជ្ានា្រព័ណ្ណពីធនាគារ
ជាតិមនក្្ថុជាសៃើ្ នាបីផ្ល់សសវាក ្្មទទួលបបាក់្រសញ្ញើ។នាមថងៃទី11ដខកុ ្្ភៈឆ្នា2ំ014បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលអាជ្ានា្រព័ណ្ណរយៈសពល3ឆ្នាសំៃើ្ នាបីផ្ល់សសវាក ្្ម្្រជូរបបាក់។

សៅមថងៃទី19 ដខតុលាឆ្នាំ2012 ធនាគារមា៉នារ៉ូហាន់ ជ្រ៉ុន ភីអិលសុី (“MJB”)បានចុរះកិច្ចសននាយាទិញលក់ជា្ួយStichting Triodos-Doen (“ST”), 
Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor Ontwikellingslanden N.V. (“NFVO”) DWM Funds S.C.A – SICAV SIF (“DWM”), Cambodia 
Community Building (CCB)និងSathapana Employee Investment Limited (“SEI”) សៃើ្នាបីទិញភាគហ៊ុនចំនួន95.1%ពីស្នា្រនាលី្ីតធីត។ៃំ
សណើរការសនរះបតរូវបានអនុ្ព័តសដាយធនាគារជាតិមនក្្ថុជានាមថងៃទី5 ដខធ្ជូឆ្នាំ2012។សលើសពីសនរះសៅសទៀតបកសួងពាណិជ្ជក្្មបានអនុ្ព័តសៅសលើការ្រ្ជូរក្្មសិទ្ធិមន
សៃើ្ទុនសៅមថងៃទី17ដខធ្ជូឆ្នាំ2012។

សៅមថងៃទី8ដខកុ្្ភៈឆ្នាំ2016សដាយអនុសលា្សៅតា្កិច្ចបព្សបពៀងជា្ួយCCB បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគារបានសសប្ចថា្ូលធនភាគតិចរ្រស់បគរឹរះស្នានបតរូវ
បានលក់ភាគហ៊ុនសៅសល់ចំនួន4.9%ដៃលមានសៅបគរឹរះស្នាន។ភាគហ៊ុនសនរះតំណាងសអាយភាគហ៊ុនរ្រស់ភាគទុនិកភាគតិចដៃលមានទរឹកបបាក់សរុ្រចំនួន6.02
លានៃុលា្នារអាស្រិក។ប្រតិ្រតិ្ការបតរូវបាន្រញ្ច្រ់សៅមថងៃទី17ដខ្ីនាឆ្នាំ2016។

សៅសៃើ្ឆ្នាំ2015ធនាគារមា៉នារ៉ូហាន់ជ្រ៉ុនភីអិលសុីនិងស្នា្រនាលី្ីតធីតបានយល់បព្រួ្្រញ្ចជូលធនាគារទាំងពីរជាធនាគារដត្ួយសដាយមានសឈា្នារះថ្មីជា
ធនាគារស្នា្រនាភីអិលសុីដៃលទទួលបានការអនុ្ព័តជាផលៃជូវការពីធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសៅមថងៃទី28ដខ្ីនាឆ្នាំ2016។សៅមថងៃទី29ដខ្ីនាឆ្នាំ2016ធនាគារជាតិមន
ក្្ថុជាបានផ្ល់អាជា្នា្រព័ណ្ណធនាគារអចិមសន្យ៍ៃល់ធនាគារស្នា្រនាភីអិលសុី។រាល់បទពនាយសក្្មនិង្រំណុលទាំងអស់រ្រស់MJBបានសផ្ទរសៅឲនាយធនាគារនាមថងៃទី1
ដខស្សឆ្នាំ2016។


សក្្មភាពច្នាបង
ធនាគារមានសក្្មភាពអាជីវក្្មជាច្នាបងក្ថុងទិៃ្ឋភាពទាំងឡាយមន្ុខជំនួញធនាគារនិងការផ្ល់សសវាហិរញ្ញវត្ថុដៃលពាក់ពព័ន្ធក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

ទីតាំង

ការិយលព័យដៃលបានចុរះ្រញ្ជីរ្រស់ធនាគារមានទីតាំងស្ិតសៅអគារស្នា្រនាសលខ63្ ហាវិថីបពរះនសរាត្្ដកងផលៃជូវសលខ172និងផលៃជូវសលខ174ភូ្ិ14សងកនាត់ផនាសារថ្មី3
ខណ្ៃូនសពញរាជធានីភ្ំសពញបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។ធនាគារសធវើអាជីវក្្មរ្រស់ខលៃជួនសៅក្ថុង្រណា្នាសខត្ទាំង25ដៃលមាន្រណា្នាញសខាចំនួន173។

្រុគ្គលិក

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020ធនាគារមាន្រុគ្គលិកចំនួន4,362នាក់(មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019:4,397នាក់)។

ររាយការេ៍រ្រស់កាុមបាឹកាសាភិរាល  
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020បតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយការណ៍ចំណូលសពញសលញ។

ដើ្ទុនបាន្រង់
សៃើ្ទុនរ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្រដន្្ចំនួន43លានៃុលា្នារអាស្រិក។

ទុន្រមនាុងនិងសំវិធានធន
ពុំមានការផា្នាស់្រ្ជូរជាសរវន្មនទុន្រប្ុងនិងសំវិធានធនសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទសបរៅពីអវីដៃលបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះសទ។

ការខាត្រង់ឥណទានរំពរឹងទុកលើឥណទានទៅអតិថិជននិងទនាពនាយសក្្មផនាសនាងៗ
ដនាលកត់តនានាតា្ថលៃនារំលស់
សៅ្ុនសពលដៃលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសសងខេ្រក្ថុងបគាសបមា្រ់សគាល្រំណងជាក់លាក់ រ្រស់ធនាគារបតរូវបានសរៀ្រចំស�ើងបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលបានចាត់វិធានការ
ស្បស្រសៃើ្នាបី្រញ្នាក់ថាវិធានការទាក់ទងសៅនរឹងការលុ្រសចាលសចញពី្រញ្ជីនូវឥណទានអាបកក់ឬការសធវើសំវិធានធនសលើការខាត្រង់ឥណទានរំពរឹងទុករ្រស់
ឥណទានបតរូវបានសធវើសទនាបើងសហើយបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសជឿជាក់ថារាល់ឥណទានអាបកក់ បតរូវបានលុ្រសចញពី្រញ្ជី សហើយសំវិធានធនស្បស្របតរូវបានសធវើស�ើងយ៉នាង
បគ្រ់បគាន់សបមា្រ់ឥណទាននិងបទពនាយសក្្មសផនាសងៗដៃលកត់បតាតា្មថលៃរំលស់។

ការខាត្រង់ឥណទានរំពរឹងទុកសលើឥណទានសៅអតិថិជននិងបទពនាយសក ្្មសផនាសងៗដៃលកត់បតាតា្មថលៃរំលស់(តពីទំពព័រ្ុន)នាមថងៃសចញរបាយការណ៍សនរះបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល
ពុំបានៃរឹងពីកាលៈសទសៈណា្ួយដៃលអាចនរឹង្រណា្នាលឲនាយចំនួនមនការលុ្រសចញពី្រញ្ជីឥណទានអាបកក់ឬចំនួនមនការសធវើសំវិធានធនសលើឥណទានសៅអតិថិជន
និងបទពនាយសក្្មសផនាសងៗដៃលកត់បតាតា្មថលៃរំលស់ក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសសងខេ្រក្ថុងបគាសបមា្រ់សគាល្រំណងជាក់លាក់រ្រស់ធនាគារមានចំនួន្ិនបគ្រ់បគាន់ជា
សរវន្សនារះស�ើយ។

ទនាពនាយសក្្ម
្ុនសពលដៃលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានសរៀ្រចំស�ើង បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលបានចាត់វិធានការ ដៃលមាន្ូលដា្នានស្រ្នាយសៃើ្នាបី្រញ្នាក់ថា
្រណា្នាបទពនាយសក្្មសបរៅពី្រំណុលដៃលសន្ិដា្នានថា្ិនអាចប្រ្ូល្កវិញបានតា្តម្លៃដៃលបានកត់បតាសៅក្ថុង្រញ្ជីសៅក្ថុងប្រតិ្រត្ិការអាជីវក្្មធ្្មតាបតរូវបាន
កាត់្រន្យឲនាយសៅសស្មើនរឹងតម្លៃដៃលគិតថានរឹងអាចប្រ្ូលបានជាក់ដស្ង។

នាមថងៃសចញរបាយការណ៍សនរះបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលពុំបានៃរឹងពីសហតុការណ៍ណា្ួយដៃលនរឹង្រ៉រះពាល់ៃល់ការកំណត់តម្លៃបទពនាយសក្្ម សៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
រ្រស់ធនាគារមានភាពពុំបតរឹ្បតរូវសនារះសទ។

វិធីសស្នាននាការវាយតមលៃនា
នាមថងៃសចញរបាយការណ៍សនរះបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលពុំបានៃរឹងពីសហតុការណ៍ណា្ួយដៃលបានសកើតស�ើងសហើយ្រ៉រះពាល់ៃល់ការអនុវត្ន៍វិធីសសស្ដៃលមានកនលៃង្ក
ក្ថុងការវាយតម្លៃបទពនាយសក្្មនិង្រំណុលសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារថាមានភាព្ិនបតរឹ្បតរូវឬ្ិនស្បស្រសនារះសទ។
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្រំណុលយថាភាពនិង្រំណុលផនាសនាងៗ
នាមថងៃសចញរបាយការណ៍សនរះពុំមាន៖
(ក) ្រន្ទថុកណា្ួយសលើបទពនាយសក្្មណា្ួយរ្រស់ធនាគារដៃលសកើតស�ើងក្ថុងការធានាចំសពារះ្រំណុលរ្រស់្រុគ្គលណាមា្នាក់ស�ើយ ចា្រ់តាំងពីមថងៃ

ចុងកាល្ររិសច្ឆទ្កនិង
(ខ) ្រំណុលយថាសហតុណា្ួយដៃលសកើតមានស�ើងចំសពារះធនាគារចា្រ់តាំងពីចុងកាល្ររិសច្ឆទ្កសបរៅអំពីប្រតិ្រត្ិការអាជីវក្្មធ្្មតារ្រស់ធនាគារ។

បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលយល់ស�ើញថាពុំមាន្រំណុលយថាសហតុ ឬ្រំណុលសផនាសងៗសទៀតរ្រស់ធនាគារដៃលធនាគារបតរូវបានទា្ទារឲនាយសងឬអាចនរឹងទា្ទារ
ឲនាយសងក្ថុងអំ�ថុងសពល12ដខ្រនា្នា្រ់ពីមថងៃ្រញ្ច្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទដៃលនរឹងមានផល្រ៉រះពាល់ជាសរវន្ៃល់លទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារក្ថុងការ្រំសពញកាតពវកិច្ចរ្រស់ខលៃជួន
សៅសពលដៃលៃល់មថងៃកំណត់ស�ើយ។

ពនារឹត្ិការណ៍្រន្្រនា្នា្រ់
ពុំមានបពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ណាបានសកើតស�ើងសបកាយមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020ដៃលតប្រូវឲនាយមានការ្រង្នាញឬការសធវើនិយព័តក្្មចំសពារះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សបរៅពី
បពរឹត្ិការណ៍ៃូចមាន្រង្នាញក្ថុងកំណត់សមា្នាល់មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះសទ។

កនាុ្បនារឹកនាសាភិបាល
សមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសៅក្ថុងការិយ្ររិសច្ឆទនិងនាកាល្ររិសច្ឆទមនរបាយការណ៍សនរះមាននា្ៃូចខាងសបកា្៖

្រណ្ិតHan Chang-Woo ប្រធានកុប្ប្ររឹកនាសាភិបាល(្ិនប្រតិ្រត្ិ)

សលាកHan Yu អភិបាល្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាកHan Ken អភិបាល្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាកAnthony CHIN Min Khong អភិបាល្ិនប្រតិ្រត្ិ(ដតងតាំងសៅមថងៃទី19ដខកុ្្ភៈឆ្នាំ2020)

សលាកShinohara Katsuhiro អភិបាលឯករាជនាយនិង្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាកគរឹ្វា៉នាដា អភិបាលឯករាជនាយនិង្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាកហ៊ុន្ុន្ីវណ្ណ អភិបាលឯករាជនាយនិង្ិនប្រតិ្រត្ិ(លាឈ្រ់សៅមថងៃទី30ដខស្សឆ្នាំ2021)

សវនករ
បកុ្ហ៊ុនសវនក្្មឯករាជនាយErnst & Young (Cambodia) Ltd.គឺជាសវនកររ្រស់ធនាគារ។

ភាគហ៊ុនកាន់កា្រ់រ្រស់កនាុ្បនារឹកនាសាភិបាល
្ិនមានសមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលណាមា្នាក់មានការទាក់ទិននរឹងភាគហ៊ុនរ្រស់ធនាគារសនារះសទ។

អត្បនាោជន៍រ្រស់កនាុ្បនារឹកនាសាភិបាល
ក្ថុងអំ�ថុងនិងនាចុងការិយ្ររិសច្ឆទមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នា2ំ020ពំុមានការបព្សបពៀងណា្ួយដៃលមានបកុ្ហ៊នុរួ្និងធនាគារចូលរួ្ជាភាគីម្ានាងសទៀតក្ថុងសគាល្ំរណង
ជួយៃល់បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគារសៃើ្នាបីទទួលបាននូវអត្ប្រសយជន៍ សដាយការទិញយកភាគហ៊ុនឬលិខិត្រំណុលពីស្ីបកុ្ហ៊ុនរួ្និងធនាគារឬ
ពីបកុ្ហ៊ុនៃមទសទៀតសទ។

ពំុមានសមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលណា្ួយរ្រស់ធនាគារដៃលបានទទួលឬមានសិទ្ធនិរឹងទទួលបាននូវអត្ប្រសយជន៍ណា្ួយតា្រយៈការចុរះកិច្ចសននាយាដៃលបាន
សធវើស�ើងរវាងបកុ្ហ៊ុនរួ្និងធនាគារនិងបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលឬរវាងធនាគារនិងបកុ្ហ៊ុនពាក់ពព័ន្ធជា្ួយនរឹងបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសនារះឬជា្ួយនរឹងបកុ្ហ៊ុនដៃល
បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសនារះជាសមាជិកឬក៏ជា្ួយបកុ្ហុ៊នដៃលបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសនារះមានផលប្រសយជន៍ដផ្កហិរញ្ញវត្ថុជាសរវន្ជា្ួយគ្ានាសបរៅពីប្រតិ្រតិ្ការៃូចមាន
្រង្នាញក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះ។

50 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 51ធនាគារស្នា្រនា



របាយការណ៍សី្ពីការទទួលខុសតនារូវរ្រស់កនាុ្ បនារឹកនាសាភិបាលចំពោរះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលជាអ្កទទួលខុសបតរូវក្ថុងការ្រញ្នាក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានសរៀ្រចំស�ើងយ៉នាងបតរឹ្បតរូវ សៃើ្នាបី្រង្នាញនូវទិៃ្ឋភាពពិតបបាកៃមនស្នានភាព
ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ សហើយនិងស្នានភាពលំហូរសច់បបាក់សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់។បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល
បតរួតពិនិតនាយសលើការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់គណៈបគ្រ់បគងដៃលបតរូវបានតប្រូវឲនាយ៖

ក) អនុ្ព័តនូវសគាលនសយបាយគណសនយនាយស្បស្រដៃលដផ្អកសលើការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ប្រមាណយ៉នាងស្សហតុផលនិងប្រក្រសដាយការប្រុងប្រយព័ត្
សហើយបតរូវអនុវត្សគាលនសយបាយទាំងសនរះជាអចិមសន្យ៍។

ខ) អនុសលា្តា្តប្រូវការលាតបតដាង្រង្នាញនិងការដណនាំសផនាសងៗដៃលសចញផនាសាញសដាយស្ង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិមនក្្ថុជា
ឬប្រសិនស្រើមានគំលាតមនការអនុវត្ន៍សង់្ដារនិងសៃើ្ នាបីជាប្រសយជន៍ៃល់ការ្រង្នាញនូវភាពពិតនិងបតរ្ឹ បតរូវរ្រស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនារះគំលាតទំាង
សនារះគួរដតបតរូវបានលាតបតដាងពព័ត៌មានពននាយល់និងកំណត់្ររិមាណក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲនាយបានស្រ្នាយ។

គ) រកនាសាទុកនូវ្រញ្ជីគណសនយនាយឲនាយបានបគ្រ់បគាន់និងប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយមផ្ទក្ថុងឲនាយមានប្រសិទ្ធិភាព។
�) សរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នាននិរន្រភាពមនៃំសណើរការអាជីវក្្ម សលើកដលងដតក្ថុងករណី្ិនស្រ្នាយក្ថុងការសន្មតថាធនាគារ

នរឹង្រន្សធវើប្រតិ្រត្ិការអាជីវក្្មរ្រស់ខលៃជួននាសពលអនាគត។
ង) ការបគ្់របគងសដាយមានប្រសិទ្ធភិាពនិងៃរឹកនំាធនាគារប្រក្រសដាយប្រសិទ្ធភិាពសលើការសសប្ចចិត្ដៃលអាចមានផល្៉ររះពាល់ជាសរវន្ៃល់ប្រតិ្រតិ្ការ

និងៃំសណើរការអាជីវក្្មរ្រស់ធនាគារសហើយបតរូវបបាកៃថាកិច្ចការទាំងសនរះបតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

គណៈបគ្រ់បគងជាអ្កទទួលខុសបតរូវ សៃើ្នាបីធានាថា្រញ្ជីគណសនយនាយបតរឹ្បតរូវ សហើយបតរូវបានរកនាសាទុកនិងលាតបតដាងឲនាយបានបតរឹ្បតរូវនិងស្សហតុផលបគ្រ់សពល
សហើយស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនិងធានាថា្រញ្ជគីណសនយនាយបស្រតា្ប្រពព័ន្ធគណសនយនាយដៃលបានចុរះ្រញ្ជ។ីសនរះគឺជាការទទួលខុសបតរូវក្ថុងការដថរកនាសាបទពនាយសក ្្ម
រ្រស់ធនាគារសហើយ្នាយា៉នាងសទៀតក៏បតរូវចាត់វិធានការស្បស្រសៃើ្នាបីទ្រ់សកនាត់និងដសវងរកកំហុសសចតនាសហើយនិងភាព្ិនប្របកតីសផនាសងៗ។

ការអនុ្ព័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សយើងខ្ថុំជាបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលបានអនុ ព្័តសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៃូចដៃលមានភ្ានា្់រជា្ួយសនរះថាបាន្រង្នាញនូវទិៃ្ឋភាពពិតបបាកៃនិងបតរ្ឹ បតរូវសៅសលើស្នានភាព
ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020និងលទ្ធផលមនប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ថុ សហើយនិងស្នានភាពលំហូរសច់បបាក់សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់សដាយ
អនុសលា្សៅតា្ស្ង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិមនក្្ថុជា។

តំណាងបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល

____________________________    ____________________________

ធោក ណកាា្ាវា៉ា តាកាហុីរ៉ុ     ធោក សវឺយ ្រ៉ុេ្ណរតន៍
អនុប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ     នាយកប្រតិ្រត្ិហិរញ្ញវត្ថុ

រាជធានីភ្ំសពញបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា
មថងៃទី9ដខ្ីនាឆ្នាំ2021
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ជូនចំសពារះ៖ភាគទុនិកមនធនាគារស្នា្រនាភីអិលសុី

្តិោ្រល់

សយើងខ្ថុំបានសធវើសវនក ្្មសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារស្នា្រនាភីអិលសុី(“ធនាគារ”)ដៃលមានរបាយការណ៍ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020
និងរបាយការណ៍លទ្ធផលសពញសលញរបាយការណ៍ស្ីពី្រដប្្រប្រួល្ូលធននិងរបាយការណ៍លំហូរសច់បបាក់សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទដៃលបាន្រញ្ច្រ់និងកំណត់
សមា្នាល់សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលរួ្មានសសចក្ីសសងខេ្រមនសគាលនសយបាយគណសនយនាយសំខាន់ៗ។

តា្្តិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះបាន្រង្នាញនូវទិៃ្ឋភាពពិតបបាកៃនិងបតរ្ឹ បតរូវសលើស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នា2ំ020
បព្ទំាងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិងលំហូរសច់បបាក់សបមា្់រការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្់រសដាយអនុសលា្សៅតា្ស្ង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិមនក្្ថុជា(CIFRSs)។

្ូលដា្នានននា្តិោ្រល់

សយើងខ្ថុបំានសធវើសវនក ្្មសដាយអនុសលា្សៅតា្ស្ង់ដារអន្រជាតិសី្ពីសវនក ្្មមនក្្ថុជា(“CISAs”)។ការទទួលខុសបតរូវរ្រស់សយើងខ្ថុំសយងតា្ស្ង់ដារអន្រជាតិសី្ពីស
វនក ្្មមនក្្ថុជាបតរូវបាន្ររិយយ្រដន្្សៅក្ថុងដផ្កមន“ការទទួលខុសបតរូវរ្រស់សវនករចំសពារះការសធវើសវនក ្្មសលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ”  មនរបាយការណ៍រ្រស់សយើងខ្ថុ។ំ
សយើងខ្ថុំមានភាពឯករាជនាយពីធនាគារសដាយសយងតា្អនុបករឹតនាយសៅសលើបក្សីលធ្៌សបមា្រ់វីជា្នាជីវៈរ្រស់គណសនយនាយករនិងសវនករជំនាញដៃលសចញសដាយ
រាជរដ្ានាភិបាលមនបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជាសហើយសយើងខ្ថុក៏ំបាន្ំរសពញនូវទំនួលខុសបតរូវៃមទសទៀតសយងតា្តប រ្ូវការទំាងសនរះផងដៃរ។សយើងខ្ថុសំជឿជាក់ថាភស្ថុតាងសវនក ្្ម
ដៃលសយើងខ្ថុំទទួលបានមានលកខេណៈបគ្រ់បគាន់និងស្បស្រសៃើ្នាបីផ្ល់ជា្ូលដា្នានក្ថុងការ្រសញ្ចញ្តិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំ។

ពព័ត៌មានៃ៏ទនាផនាសនាងទៀតកនានាពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍រ្រស់សវនករ

ពព័ត៌មានសផនាសងៗសទៀតដៃលទទួលបាននាកាល្ររិសច្ឆទមនរបាយការណ៍រ្រស់សវនកររួ្មានរបាយការណ៍រ្រស់បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល។គណៈបគ្់របគងមានទំនួលខុសបតរូវ
ចំសពារះពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះ។

្តិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំបគ្រៃណ្្រ់សលើពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះសទសហើយសយើងខ្ថុំក៏្ិន្រង្នាញសសចក្ីសន្ិដា្នានធានាអរះអាងក្ថុងទប្ង់
ណា្ួយសៅសលើពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះដៃរ។

ទាក់ទិននរឹងការសធវើសវនក ្្មរ្រស់សយើងខ្ថុសំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំនួលខុសបតរូវរ្រស់សយើងខ្ថុគឺំការអានពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះសហើយសធវើការពិចារណាថាសតើពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះ
មានភាពខុសគា្នាជាសរវន្ឬសទជា្ួយនរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬចំសណរះៃរឹងរ្រស់សយើងខ្ថុំដៃលទទួលបានសៅក្ថុងការសធវើសវនក្្មឬថាសតើពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះ
មានកំហុសឆ្គងជាសរវន្ឬសទ។ប្រសិនស្រើសយើងខ្ថុសំនិ្ដ្ានានថាមានកំហុសឆ្គងជាសរវន្សលើពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះសដាយដផ្អកសលើការងរដៃលបានអនុវត្សយើងខ្ថុបំតរូវតប រ្ូវ
ឲនាយរាយការណ៍តា្ភាពជាក់ដស្ង។សយើងខ្ថុំពុំមានសហតុការណ៍អវីដៃលតប្រូវឲនាយរាយការណ៍ចំសពារះពព័ត៌មានសផនាសងៗសនរះសទ។

ការទទួលខុសតនារូវរ្រស់គណៈគនា្រ់គនាងនិងអ្កទទួល្រន្ទថុកលើអភិបាលកិច្ចចំពោរះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈបគ្់របគងជាអ្កទទួលខុសបតរូវចំសពារះការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដាយអនុសលា្សៅតា្CIFRSsសហើយនិងទទួលខុសបតរូវផងដៃរចំសពារះប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយ
មផ្ទក្ថុងដៃលគណៈបគ្រ់បគងគិតថាមានសរៈប្រសយជន៍ក្ថុងការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃលពុំមានកំហុសឆ្គងជាសរវន្ ដៃល្រណា្នាល្កពីការដកលៃង្រនលៃំឬ
ការភាន់បច�ំ។

សៅក្ថុងការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគណៈបគ្់របគងជាអ្កទទួលខុសបតរូវក្ថុងការវាយតម ល្ៃនិរន្រភាពអាជីវក ្្មរ្រស់ធនាគារនិងសធវើការលាតបតដាង(ប្រសិនស្រើមាន)
នូវ្រញ្នាទាំងឡាយណាដៃលទាក់ទងនរឹងនិរន្រភាពអាជីវក ្្មនិងការសប្រើបបាស់្ូលដា្នាននិរន្រភាពអាជីវក ្្មសៅក្ថុងប្រពព័ន្ធគណសនយនាយរ្រស់ធនាគារសលើកដលងដតក្ថុង
ករណីគណៈបគ្រ់បគងមាន្រំណងរំលាយឬ្រញនាឈ្រ់ប្រតិ្រត្ិការធនាគារឬក៏គា្នាន្សធនាយាបាយជាក់លាក់ណា្ួយសទៀតសបរៅពីសនរះ។

បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលមានទំនួលខុសបតរូវក្ថុងការបតរួតពិនិតនាយស្ើលសលើៃំសណើរមនការរាយការណ៍អំពីហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ។

ររាយការេ៍រ្រស់សវនករឯករជាយ

52 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 53ធនាគារស្នា្រនា



ការទទួលខុសតនារូវរ្រស់សវនករសមនានា្រ់ការធវើសវនក្្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សគាល្រំណងរ្រស់សយើងខ្ថុ ំ គឺសៃើ្នាបីទទួលបាននូវការធានាអរះអាងដៃលស្សហតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង្ូល្ិនមានកំហុសឆ្គងជាសរវន្
ដៃល្រណ្ានាល្កពីការដកលៃង្រនលៃំឬការភាន់បច�ំសហើយសធវើការសចញផនាសាយរបាយការណរ៍្រសស់វនករដៃលរួ្ មាន្តិសយ្រលរ់្រសស់យើងខ្ថុំ។ការធានាអរះអាងដៃល
ស្សហតុផលគឺជាការធានាអរះអាងកប្ិតខ្ស់្ួយ្ុ៉រដន្្ិនដ្នជាការធានាថាការងរសវនក ្្មដៃលប្របពរឹត្សៅសដាយអនុសលា្តា្CISAsដតងដតរកស�ើញកំហុស
ឆ្គងជាសរវន្ដៃលមានសនារះសទ។កំហុសឆ្គងអាចសកើតសចញពីការដកលៃង្រនលៃំឬការភាន់បច�ំនិងបតរូវបានចាត់ទុកថាជាសរវន្ប្រសិនស្រើកំហុសឆ្គងទំាងអស់សនារះ(ដត្ួយ
ឬ្រញ្ចជូលគា្នាជារួ្)អាចមានឥទ្ធិពលសលើការសប្ចចិត្ដផ្កសសៃ្ឋកិច្ចរ្រស់អ្កសប្រើបបាស់សដាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងសនរះ។

ជាដផ្ក្ួយមនការងរសវនក ្្មដៃលអនុសលា្តា្CISAsសយើងខ្ថុបំានសធវើការវិនិច្ឆព័យនិងរកនាសារនូវច ង្ៃល់ប្រក្រសដាយវិជ្ានាជីវៈក្ថុងៃំសណើរការសវនក ្្ម។សយើងខ្ថុក៏ំបាន៖
y កំណត់និងវាយតម ល្ៃហានិភព័យមនកំហុសឆ្គងជាសរវន្មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃល្រណ្ានាល្កពីការដកលៃង្រនលៃំឬការភាន់បច�ំ្រសង្កើតនិងអនុវត្នីតិវិធីសវនក ្្ម

ដៃលសឆលៃើយត្រសៅនរឹងហានិភព័យទាំងសនារះសហើយប្រ្ូលភស្ថុតាងសវនក្្មឲនាយបានបគ្រ់បគាន់និងស្បស្រសបមា្រ់ផ្ល់ជា្ូលដា្នានក្ថុងការ្រសញ្ចញ្តិសយ្រល់
រ្រស់សយើងខ្ថុំ។ហានិភព័យដៃល្ិនអាចរកស�ើញកំហុសឆ្គងជាសរវន្ដៃល្រណា្នាល្កពី

y ការដកលៃង្រនលៃំមានកប្ិតខ្ស់ជាងហានិភព័យដៃល្ិនអាចរកស�ើញកំហុសឆ្គងដៃល្រណា្នាល្កពី

y ការភាន់បច�ំសបពារះថាការដកលៃង្រនលៃំអាចពាក់ពព័ន្ធនរឹងការ�ុ្រ�ិតការ្រនលៃំការលុ្រសចញសដាយសចតនា

y ការរាយការណ៍្ិនបតរឹ្បតរូវឬ្ិនសគារពតា្ប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយមផ្ទក្ថុង។

y ដសវងយល់អំពីប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយមផ្ទក្ថុងដៃលពាក់ពព័ន្ធនរឹងការងរសវនក ្្មសៃើ្ នាបី្រសង្កើតជានីតិវិធីសវនក ្្មដៃលស្បស្រសៅតា្កាលៈសទសៈ្ុ៉រដន្្ិនដ្នសបមា្់រ
សគាល្រំណងសៃើ្នាបី្រសញ្ចញ្តិសយ្រល់សលើប្រសិទ្ធិភាពមនការបតរួតពិនិតនាយមផ្ទក្ថុងរ្រស់ធនាគារសទ។

y វាយតម្លៃភាពស្បស្រមនសគាលនសយបាយគណសនយនាយដៃលបានសប្រើបបាស់និងភាពស្សហតុផល

y មនការបា៉នាន់ស្នានគណសនយនាយនិងការ្រង្នាញដៃលជា្រ់ទាក់ទងសផនាសងសទៀតដៃលសធវើស�ើងសដាយគណៈបគ្រ់បគង។

y សធវើសសចក្ីសន្ិដា្នានសៅសលើភាពស្បស្រមនការសប្រើបបាស់្ូលដា្នាននិរន្រភាពអាជីវក្្មសៅក្ថុងប្រពព័ន្ធគណសនយនាយសដាយគណៈបគ្រ់បគងនិងតា្រយៈភស្ថុតាង
សវនក ្្មដៃលទទួលបានសយើងខ្ថុសំធវើការសនិ្ដ្ានានថាសតើមានវត្មានមនភាព្ិនបបាកៃប្រជាជាសរវន្ទាក់ទងនរឹងបពរឹតិ្ការណ៍ឬកាលៈសទសៈទំាងឡាយណាដៃល
នាំឲនាយមានការសងនាសព័យជាសរវន្សៅសលើនិរន្រភាពមនៃំសណើរការអាជីវក្្មរ្រស់

y ធនាគារ។ប្រសិនស្រើសយើងសន្ិដា្នានថាមានវត្មានមនភាព្ិនបបាកៃប្រជាជាសរវន្សយើងខ្ថុំតប្រូវឲនាយ

y ទាញចំណា្់រអារ ្្មណ៍ក្ថុងរបាយការណ៍សវនករសលើកំណត់សម្ានាល់ដៃលពាក់ពព័ន្ធដៃលមានសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬប្រសិនស្រើកំណត់សម្ានាល់សនរះពំុមាន

លកខេណៈបគ្រ់បគាន់សទសនារះសយើងខ្ថុំនរឹងសធវើការដកដប្រ្តិសយ្រល់រ្រស់សយើងខ្ថុំ។ការសន្ិដា្នានរ្រស់សយើងខ្ថុំគឺពរឹងដផ្អកសលើភស្ថុតាងសវនក្្មដៃលទទួលបានរហូត
ៃល់មថងៃសចញរបាយការណ៍សវនករ។ដតសទារះជាយ៉នាងណាក៏សដាយបពរឹត្ិការណ៍និង

y កាលៈសទសៈនាសពលអនាគតក៏អាច្រង្កឲនាយធនាគារ្ិនអាច្រន្និរន្រភាពរ្រស់អាជីវក្្មបានផងដៃរ។

y វាយតម្លៃការ្រង្នាញទូសៅមាតិកានិងខលៃរឹ្សរក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួ្្រញ្ចជូលទាំងកំណត់សមា្នាល់

y សផនាសងៗនិងវាយតម្លៃថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតំណាងឲនាយប្រតិ្រត្ិការនិងបពរឹត្ិការណ៍ដៃលជា្ូលដា្នានសៃើ្នាបីសសប្ចបាននូវការ្រង្នាញៃ៏បតរឹ្បតរូវ។

ក្ថុងចំសណា្្រញ្នាៃមទសទៀតសយើងខ្ថុបំានសធវើការទំនាក់ទំនងជា្ួយអ្កទទួល្រន្ទថុកសលើអភិបាលកិច្ចអំពីវិសលភាពដៃលបានសបគាងទុកនិងសពលសវលាមនការងរសវនក ្្ម
និងរ្រកគំសហើញសំខាន់ៗរួ្្រញ្ចជូលផងដៃរនូវកងវរះខាតសំខាន់ៗសៅសលើប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយមផ្ទក្ថុងដៃលសយើងខ្ថុំរកស�ើញក្ថុងសពលសធវើសវនក្្ម។

____________________________
Maria Cristina M. Calimbas
Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
បកុ្ហ៊ុនគណសនយនាយករជំនាញសវនករប្រតិបសុត

សធវើសៅរាជធានីភ្ំសពញបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា
មថងៃទី9ដខ្ីនាឆ្នាំ2021
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នាថងៃនាទី31ខនាធ្ជូឆ្នាំ2020 

ររាយការេ៍ស្ថានភាពហិរ្ញវត្ថខុ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

កំណត់
សមា្នាល់

ៃុលា្នារអាស្រិក
ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

បទពនាយសក្្ម

សច់បបាក់ក្ថុងមៃ 3 112,449,694 454,859,012 85,296,900 347,584,868 

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិ
មនក្្ថុជា 4 347,765,470 1,406,711,326 213,118,865 868,459,375 

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ 5 14,507,186 58,681,567 15,818,539 64,460,546 

ឥណទានសៅអតិថិជន 6 1,551,574,179 6,276,117,554 1,293,005,023 5,268,995,469

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 7 20,517,283 82,992,410 13,022,688 53,067,454 

បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ 8 17,357,825 70,212,402 14,787,841 60,260,452 

សិទ្ធិសប្រើបបាស់បទពនាយសក្្ម 9 16,631,777 67,275,538 13,315,124 54,259,130 

សូហវដវរ 10 3,009,642 12,174,002 2,369,838 9,657,090 

្ូលធនពាណិជ្ជក្្ម 11 17,380,030 70,302,221 17,380,030 70,823,622 

ពន្ធពននាយាជាបទពនាយសក្្ម 17.(ក) 6,202,335 25,088,445 6,467,838 26,356,440 

បទពនាយសក្្មសរុ្រ 2,107,395,421 8,524,414,477 1,674,582,686 6,823,924,446

បទពនាយអក្្មនិង្ូលធន

បទពនាយអក្្ម

បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជននរឹង
បគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 12 1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730 

ក្្ចី 13 375,502,609 1,518,908,053 365,971,306 1,491,333,072 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 14 63,750,000 257,868,750 44,000,000 179,300,000 

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 15 37,103,838 150,085,023 27,736,213 113,025,068

អត្ប្រសយជន៍រ្រស់និសយជិក 16 23,701,504 95,872,584 20,596,063 83,928,957

្រំណុលពន្ធសលើបបាក់ចំណូល 17.(ខ) 10,222,127 41,348,504 8,896,377 36,252,736 

្រំណុលភតិសននាយា 18 15,393,794 62,267,897 11,971,106 48,782,257 

បទពនាយអក្្មសរុ្រ 1,807,846,853 7,312,740,519 1,426,582,287 5,813,322,820

្ូលធន

សៃើ្ទុន 19 193,000,000 772,000,000 150,000,000 600,000,000

បបាក់ចំសណញរកនាសាទុក 94,612,427 385,800,086 85,429,935 345,822,065  

ទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ 19 11,936,141 48,263,492 12,570,464 50,849,627

ភាពខុសគា្នាមនពីការដប្រសប្រួលអបតារូ្រិយ្រព័ណ្ណ - 5,610,380 - 13,929,934

្ូលធនសរុ្រ 299,548,568 1,211,673,958 248,000,399 1,010,601,626

បទពនាយអក្្មនិង្ូលធនសរុ្រ 2,107,395,421 8,524,414,477 1,674,582,686 6,823,924,446

កំណត់សមា្នាល់ដៃលភា្នា្រ់្កជា្ួយពីសលខ1ៃល់31ជាដផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះ។
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ររាយការេ៍ល្រ្ធផលពាញលាញ
សមនានា្រ់ការិយ្ររិចនា្ឆទ្រញ្ច្រ់ថងៃនាទី31ខនាធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

កំណត់
សមា្នាល់ ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូ

ឆ្នាំ2019

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការ

ចំណូលការបបាក់ 20 203,086,588 827,984,019 166,965,257 676,543,221 

ចំណាយការបបាក់ 21 (81,406,370) (331,893,770) (66,008,944) (267,468,241)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ 121,680,218 496,090,249 100,956,313 409,074,980  

ចំណូលសផនាសងៗ 6,895,186 28,111,673 4,019,426 16,286,714 

ចំណាយមថលៃឈ្ជួលនិងកមប្សជើងសរសុទ្ធ 22 4,722,029 19,251,712 2,839,932 11,507,404 

ចំណូលពីប្រតិ្រត្ិការសរុ្រ 133,297,433 543,453,634 107,815,671 436,869,098  

ចំណាយរៃ្ឋបាលនិងចំណាយទូសៅ 23 (63,814,487) (260,171,663) (56,610,901) (229,387,371)

សំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់ឥណទាន 5, 6 (15,571,732) (63,485,951) (5,372,451) (21,769,171)

ចំសណញ្ុន្រង់ពន្ធ 53,911,214 219,796,020 45,832,319 185,712,556

ចំណាយពន្ធសលើបបាក់ចំណូល 17(គ) (12,363,045) (50,404,134) (8,678,488) (35,165,232)

ចំសណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ 41,548,169 169,391,886 37,153,831 150,547,324

ការខាត្រង់ធាតុសពញសលញ
ទទួលស្នាល់សៅ្ូលធន

ការដប្រសប្រួលសលើអបតា្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ - (8,319,554) - 13,412,792

បបាក់ចំនាណញនាពញនាលញសរុ្រ 41,548,169 161,072,332 37,153,831 163,960,116

កំណត់សមា្នាល់ដៃលភា្នា្រ់្កជា្ួយពីសលខ1ៃល់31ជាដផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះ។
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សមនានា្រ់ការិយ្ររិចនា្ឆទ្រពា្្រ់ថងៃនាទី31ខនាធ្ជូឆ្នាំ2020

ររាយការេ៍្រមាា្រមារួលមូល្ន

សៃើ្ទុន បបាក់ចំសណញរកនាសាទុក ទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ
និយព័តក្្ម្រង្គរ

សលើការដប្រសប្រួល សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ៃុលា្នារអាស្រិក
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ៃុលា្នារអាស្រិក
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4 ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)

ស្តុលនាយនាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2020 150,000,000 600,000,000 85,429,935 345,822,065 12,570,464 50,849,627 13,929,934 248,000,399 1,010,601,626

ចំសណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ - - 41,548,169 169,391,886 - - - 41,548,169 169,391,886

វិភាគទានសៃើ្ទុន្រដន្្ 10,000,000 40,000,000 - - - - - 10,000,000 40,000,000 

សផ្ទរសៅទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ - - 634,323 2,586,135 (634,323) (2,586,135) - - -

សផ្ទរសៅសៃើ្ទុន 33,000,000 132,000,000 (33,000,000) (132,000,000) - - - - -

ការដប្រសប្រួលរូ្រិយ្រព័ណ្ណ - - - - - - (8,319,554) - (8,319,554)

ស្តុលនាយនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 193,000,000 772,000,000 94,612,427 385,800,086 11,936,141 48,263,492 5,610,380 299,548,568 1,211,673,958

ស្តុលនាយនាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2019 120,000,000 480,000,000 48,576,109 196,490,361 12,270,459 49,634,007 517,142 180,846,568 726,641,510

ចំសណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ - - 37,153,831 150,547,324 - - - 37,153,831 150,547,324

វិភាគទានសៃើ្ទុន្រដន្្ 30,000,000 120,000,000 - - - - - 30,000,000 120,000,000

សផ្ទរសៅទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ - - (300,005) (1,215,620) 300,005 1,215,620 - - -

ការដប្រសប្រួលរូ្រិយ្រព័ណ្ណ - - - - - - 13,412,792 - 13,412,792

ស្តុលនាយនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 150,000,000 600,000,000 85,429,935 345,822,065 12,570,464 50,849,627 13,929,934 248,000,399 1,010,601,626

កំណត់សមា្នាល់ដៃលភា្នា្រ់្កជា្ួយពីសលខ1ៃល់31ជាដផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះ។
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សៃើ្ទុន បបាក់ចំសណញរកនាសាទុក ទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ
និយព័តក្្ម្រង្គរ

សលើការដប្រសប្រួល សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ៃុលា្នារអាស្រិក
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ៃុលា្នារអាស្រិក
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)
(កំណត់សមា្នាល់សលខ19)

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4 ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4)

ស្តុលនាយនាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2020 150,000,000 600,000,000 85,429,935 345,822,065 12,570,464 50,849,627 13,929,934 248,000,399 1,010,601,626

ចំសណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ - - 41,548,169 169,391,886 - - - 41,548,169 169,391,886

វិភាគទានសៃើ្ទុន្រដន្្ 10,000,000 40,000,000 - - - - - 10,000,000 40,000,000 

សផ្ទរសៅទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ - - 634,323 2,586,135 (634,323) (2,586,135) - - -

សផ្ទរសៅសៃើ្ទុន 33,000,000 132,000,000 (33,000,000) (132,000,000) - - - - -

ការដប្រសប្រួលរូ្រិយ្រព័ណ្ណ - - - - - - (8,319,554) - (8,319,554)

ស្តុលនាយនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 193,000,000 772,000,000 94,612,427 385,800,086 11,936,141 48,263,492 5,610,380 299,548,568 1,211,673,958

ស្តុលនាយនាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2019 120,000,000 480,000,000 48,576,109 196,490,361 12,270,459 49,634,007 517,142 180,846,568 726,641,510

ចំសណញសុទ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ - - 37,153,831 150,547,324 - - - 37,153,831 150,547,324

វិភាគទានសៃើ្ទុន្រដន្្ 30,000,000 120,000,000 - - - - - 30,000,000 120,000,000

សផ្ទរសៅទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ - - (300,005) (1,215,620) 300,005 1,215,620 - - -

ការដប្រសប្រួលរូ្រិយ្រព័ណ្ណ - - - - - - 13,412,792 - 13,412,792

ស្តុលនាយនាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 150,000,000 600,000,000 85,429,935 345,822,065 12,570,464 50,849,627 13,929,934 248,000,399 1,010,601,626

កំណត់សមា្នាល់ដៃលភា្នា្រ់្កជា្ួយពីសលខ1ៃល់31ជាដផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះ។
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កំណត់
សមា្នាល់

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្រ់
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

សច់បបាក់សុទ្ធទទួលបានពី(សប្រើក្ថុង)
សក្្មភាពប្រតិ្រត្ិការ 24(ក) 166,470,858 678,701,687 (109,495,322) (443,675,046)

សក្្មភាពវិនិសយគ

ការទិញ៖

បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ 8 (6,868,526) (28,002,981) (8,173,772) (33,120,124)

សូហវដវរ 10 (926,248) (3,776,313) (667,803) (2,705,938)

ចំណូលពីការលក់បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ 10 74,689 304,507 - -

សច់បបាក់សប្រើក្ថុងសក្្មភាពវិនិសយគ (7,720,085) (31,474,787) (8,841,575) (35,826,062)

សក្្មភាពហរិញ្ញវត្ថុ

សច់បបាក់បាន្កពី៖

ក្្ចី 24(ខ) 134,305,459 547,563,356 249,801,942 1,012,197,469

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 24(ខ) 23,750,000 96,828,750 29,000,000 117,508,000 

វិភាគទានសៃើ្ទុន្រដន្្ 10,000,000 40,770,000 20,000,000 81,040,000

ការសងបបាក់សលើ៖

ក្្ចី 24(ខ) (125,235,508) (510,585,166) (137,108,931) (555,565,388)

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 24(ខ) (4,000,000) (16,308,000) (5,000,000) (20,260,000)

្រំណុលភតិសននាយា 24(ខ) (4,833,946) (19,707,998) (4,699,573) (19,042,670)

សច់បបាក់សុទ្ធបានពីសក្្មភាពហរិញ្ញវត្ថុ 33,986,005 138,560,942 151,993,438 615,877,411 

ការសកើនស�ើងសុទ្ធមនសច់បបាក់
និងសច់បបាក់ស្្ូល 192,736,778 785,787,842 33,656,541 136,376,303 

សច់បបាក់និងសច់បបាក់ស្្ូលសៃើ្បគា 3 129,780,586 528,855,888 96,663,139 388,392,493 

លស្្អៀងពីអបតា្រ្ជូរបបាក់ 461,348 (8,194,841) (539,094) 4,087,092 

សច់បបាក់និងសច់បបាក់ស្្ូលសៅ
ចុងការិយ្ររិសច្ឆទ 3 322,978,712 1,306,448,889 129,780,586 528,855,888 

កំណត់សមា្នាល់ដៃលភា្នា្រ់្កជា្ួយពីសលខ1ៃល់31ជាដផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះ។

សមនានា្រ់ការិយ្ររិចនា្ឆទ្រពា្្រ់ថងៃនាទី31ខនាធ្ជូឆ្នាំ2020

ររាយការេ៍លំហូរសច់បាាក់
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នាថងៃនាទី31ខនាធ្ជូឆ្នាំ2020និងសមនានា្រ់ការិយ្ររិចនា្ឆទ្រញ្ច្រ់

កំេត់សមា្ាល់លើររាយការេ៍ហិរ្ញវត្ថខុ 

១.ពព័ត៌មានអំពីសជីវក្្ម
ធនាគារស្នា្រនាភីអិលសុី(“ធនាគារ”)បតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងនិងចុរះ្រញ្ជីសៅ
ក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

ការ្រង្កើតនិងបនាតិ្រត្ិការ

ស្នា្រនាលី្ីតធីតជាបគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុ (“្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុ”) បតរូវបាន
្រសង្កើតស�ើងក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជាសដាយបកសួងពាណិជ្ជក្្មសៅមថងៃទី19
ដខកុ្្ភៈ ឆ្នា ំ2003 សដាយដផ្អកសលើលកខេន្ិកៈចុរះ មថងៃទី27 ដខធ្ជូ ឆ្នា ំ2002
រវាងស្នា្រនាសហគ្ន៍ក្្ថុជា (CCB) ជាអង្គការសបរៅរដា្នាភិបាលក្ថុង
បសុក្ួយដៃលបតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងក្ថុងឆ្នាំ1996និង្រុគ្គលិករ្រស់បគរឹរះស្នាន។
បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានអាជ្ានា្រព័ណ្ណប្រតិ្រតិ្ការជាស្នា្រព័ន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុ

ពីធនាគារជាតិ មនក្្ថុជាសៅមថងៃទី23ដខស្សឆ្នាំ2003។សបកា្អាជា្នា្រព័ណ្ណ
្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុ បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានអនុញ្នាត្ិឲនាយផ្ល់ឥណទានៃល់
បកុ្បគរួសរបកីបកមានចំណូលទា្រនិងសហបគាសធុនតូចដៃលសធវើប្រតិ្រតិ្ការ
ក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានផ្ល់អាជា្នា្រព័ណ្ណជាបគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុអចិមបន្យ៍
នាមថងៃទី19ដខស្សឆ្នាំ2006។សៅមថងៃទី22ដខ្ករាឆ្នាំ2009បគរឹរះស្នាន្ីបករូ
ហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលអាជ្ានា្រព័ណ្ណពីធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសៃើ្ នាបីផ្ល់សសវាក ្្មទទួល
បបាក់្រសញ្ញើ។សៅមថងៃទី11ដខកុ ្្ភៈឆ្នា2ំ014បគរឹរះស្នាន្ីបករូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលអាជ្ានា
្រព័ណ្ណ3ឆ្នាំសៃើ ន្ាបីសធវើអាជីវក ្្ម្្រជូរបបាក់។នាគារមានទីតាំងស្ិតសៅអគារស្នា្រនា
សលខ 63 ្ហាវិថីបពរះនសរាត្្ ដកងផលៃជូវសលខ172 និងផលៃជូវសលខ174 ភូ្ិ14
សងកនាត់ផនាសារថ្មី3ខណ្ៃូនសពញរាជធានីភ្ំសពញ បពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។
ធនាគារសធវើអាជីវក្្មរ្រស់ខលៃជួនសៅក្ថុង្រណា្នាសខត្ទាំង25ដៃលមាន្រណា្នាញ

សខាចំនួន173។

សៅមថងៃទី19 ដខតុលា ឆ្នា ំ2012 ធនាគារ មា៉នារ៉ ូហាន់ ជ្រ៉ុន (“MJB”)
បានចុរះកិច្ចសននាយាទិញលក់ជា្ួយ Stichting Triodos-Doen (“ST”) 
Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor Ontwikellingslanden 
NV (“NFVO”), DWM Funds SCA-SICAV SIF (“DWM”), 
CCB, និងសជីវក្្មវ ិនិសយគ្រុគ្គលិកស្នា្រនា លី្ីតធីត (SEI)
សៃើ្នាបីទទួលបានភាគហ៊ុន 95.1% មនស្នា្រនា លី្ីតធីត។ ៃំសណើរការ
សនរះបតរូវបានអនុ្ព័តសដាយធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសៅមថងៃទី5 ដខធ្ជូឆ្នាំ2012។
សលើសពីសនរះសៅសទៀតបកសួងពាណិជ្ជក្្មបានអនុ្ព័តសៅសលើការ្រ្ជូរក្្មសិទ្ធិមន
សៃើ្ទុនសៅមថងៃទី17ដខធ្ជូឆ្នាំ2012។

សៅមថងៃទី8ដខកុ ្្ភៈឆ្នាំ2016សដាយអនុសលា្តា្សៅតា្កិច្ចបព្សបពៀងជា្ួយ
CCBបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលរ្រស់ធនាគារបានសសប្ចចិត្ថា្ លូធនភាគតិចរ្រស់
បគរឹរះស្នានបតរូវបានលក់ភាគហ៊ុនសៅសល់ចំនួន4.9%ដៃលមានសៅបគរឹរះស្នាន។
ភាគហុ៊នសនរះតំណាងសអាយភាគហុ៊នរ្រស់ភាគទុនិកភាគតិចដៃលមានទរឹកបបាក់
សរុ្រចំនួន6.02លានៃុលា្នារអាស្រិក។ប្រតិ្រត្ិការបតរូវបាន្រញ្ច្រ់សៅមថងៃទី17
ដខ្ីនាឆ្នាំ2016។

សៅសៃើ្ ឆ្នា2ំ015ធនាគារម៉ានារូ៉ហាន់ជ្ុ៉រននិងស្នា្រនាលី្ីតធីតបានយល់បព្
រួ្្រញ្ចជូលស្នា្រព័នទាំងពីរសៅជាធនាគារដត្ួយសដាយមានសឈា្នារះថ្មីជាធនាគារ
ស្នា្រនាភីអិលសីុដៃលទទួលបានការអនុ ព្័តជាផលៃជូវការពីធនាគារជាតិមនក្្ថុជា
សៅពីមថងៃទី28ដខ្ីនាឆ្នាំ2016។សៅមថងៃទី29ដខ្ីនា

ឆ្នាំ2016ធនាគារជាតិ មនក្្ថុជាបានផ្ល់អាជា្្រព័ណ្ណធនាគាអចិមសន្យ៍ៃល់
ធនាគារស្នា្រនាភីអិលសីុ។រាល់បទពនាយសក ្្មនិង្ំរណុលទំាងអស់រ្រស់MJB
បានសផ្ទរសៅធនាគារសៅមថងៃទី1ដខស្សឆ្នាំ2016។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានអនុ ព្័តសអាយសចញផនាសាយសដាយបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល
សៅមថងៃទី9ដខ្ីនាឆ្នាំ2021។

សក្្មភាពច្នាបង

ធនាគារប្រក្រអាជីវក្្មសលើបគ្រ់វិសព័យដៃលជា្ុខជំនួញធនាគារនិងការផ្ល់
សសវាហិរញ្ញវត្ថុដៃលពាក់ពព័ន្ធក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

ដើ្ទុនដនាលបាន្រង់

គិតបតរឹ្មថងៃទី31 ដខធ្ជូ ឆ្នាំ2020 សៃើ្ទុនរ្រស់ធនាគារដៃលបាន្រង់មាន
ចំនួន193,000,000ៃុល្ានារអាស្រិក(ឆ្នា2ំ019៖150,000,000ៃុល្ានារអាស្រិក)។


កនាុ្បនារឹកនាសាភិបាល

សមាជិកបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសៅក្ថុងការិយ្ររិសច្ឆទ និងនាកាល្ររិសច្ឆទមន
របាយការណ៍សនរះមាននា្ៃូចខាងសបកា្៖

្រណ្ិត Han Chang-Woo ប្រធានកុប្ប្ររឹកនាសាភិបាល(្ិនប្រតិ្រតិ្)

សលាក Han Yu អភិបាល្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាក Han Ken អភិបាល្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាក  
Anthony CHIN Min Khong

អភិបាល្ិនប្រតិ្រត្ិ(ដតងតាំង
សៅមថងៃទី19ដខកុ្្ភៈឆ្នាំ2020)

សលាក Shinohara Katsuhiro អភិបាលឯករាជនាយនិង្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាកគរឹ្វា៉នាដា អភិបាលឯករាជនាយនិង្ិនប្រតិ្រត្ិ

សលាកហ៊ុន្ុន្ីវណ្ណ
អភិបាលឯករាជនាយនិង្ិនប្រតិ្រត្ិ
(លាឈ្់រសៅមថងៃទី30ដខស្សឆ្នា2ំ021)
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២.គោលនោបាយគណននាយនាយ
សគាលនសយបាយគណសនយនាយសំខាន់ៗដៃលសប្រើក្ថុងការសរៀ្រចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ ថុ មានកំណត់ៃូចខាងសបកា្។ សគាលនសយបាយទាំងសនរះ
បតរូវបានអនុវត្យ៉នាងជា្រ់លា្រ់សៅបគ្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទដៃលបាន្រង្នាញលុរះបតា
ដតមានដចងការ្រង្នាញសផនាសងពីសនរះ។

២.១្ូលដា្នានននាការរៀ្រចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានសរៀ្រចំស�ើង សដាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នានមថលៃសៃើ្
ប្រវត្ិសសស្សលើកដលងដតបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុមានតម្លៃស្បស្រតា្រយៈ
ធាតុចំណូលសពញសលញសផនាសងសទៀត(“FVOCI”)ដៃលបតរូវបានវាស់ដវងតា្
តម្លៃស្បស្រ។

២.២សនាចក្ីថលៃនាងភាពអនុលោ្

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានសរៀ្រចំតា្ស្ង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹង
ហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិមនក្្ថុជា(“CIFRSs”)ដៃលបតរូវបានសចញសដាយបកុ្ប្ររឹកនាសា
ស្ង់ដារគណសនយនាយអន្រជាតិ(“IASB”)ដៃលបកុ្ប្ររឹកនាសាជាតិគណសនយនាយ
បានទទួលយកការអនុវត្ទាំងបសុង។

២.៣ការ្រង្នាញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ្រង្ញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខលៃជួន តា្លំដា្រ់លំសដាយ
មនវិសន្ទភាពសដាយដផ្អកសលើសគាល្រំណងរ្រស់ធនាគារនិងស្ត្ភាពក្ថុង
ការប្រ្ូល្កវិញឬការទូទាត់្ំរណុលមនបទពនាយសក ្្មនិងបទពនាយអក ្្មភាគសបចើន
សៅក្ថុង្រញ្ជីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលបតរូវគា្នា។ការវិភាគមនការស្នារស�ើងវិញ
ឬការទូទាត់ក្ថុងរយៈសពល12 ដខ្រនា្នា្រ់ពីកាល្ររិសច្ឆទរាយការណ៍(ចរន្)
និងសបចើនជាង12ដខ្រន្ានា្់រពីកាល្ររិសច្ឆទរាយការណ៍(អចរន្)បតរូវបាន្រង្នាញ
សៅក្ថុងកំណត់សំគាល់28។

២.៤រូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ុខងរនិងរូ្រិយ្រព័ណ្ណ្រង្នាញ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបាន្រង្នាញជាៃុលា្នារអាស្រិក។ការ្រកដប្របបាក់
ៃុលា្នារអាស្រិកជាបបាក់សរៀលបតរូវបានរា្រ់្រញ្ចជូលទាំងការ្រំសពញតា្តប្រូវការ
មន្រទ្រង្នាញ សដាយអនុសលា្តា្ចនាបា្រ់ស្ីពីគណសនយនាយនិងសវនក្្ម។
រូ្រិយ្រណ្ណព័្ុខងររ្រស់ធនាគារគឺៃុលា្នារអាស្រិក។

បទពនាយសក្្ម និងបទពនាយអក្្មដៃលបាន្រង្នាញនាកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍
ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានដប្រសប្រួលសដាយសប្រើអបតា្រ្ជូរបបាក់ចុងបគានា
កាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍នី្ួយៗនិងសៃើ្ទុន្រកដប្រតា្អបតាប្រវត្ិសសស្
4,000សរៀល។ចំដណកឯចំណូលនិងចំណាយដៃលបាន្រង្នាញក្ថុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលសពញសលញបតរូវបានដប្រសប្រួលសដាយសប្រើអបតា្ធនាយ្សបមា្រ់
ការិយ្ររិសច្ឆទ្រញ្ច្់រ។របាយការណ៍លទ្ធផលសពញសលញនិងលំហូរសច់បបាក់
ទូលំទូលាយបតរូវបានផា្នាស់្រ្ជូរសៅជាបបាក់សរៀលសដាយសប្រើបបាស់អបតាជា្ធនាយ្
សបមា្់រឆ្នា។ំភាពខុសគ្ានាមនការផ្ានាស់្្រជូរដៃលសកើតស�ើងពីការ្រដប្្រប រ្ួលបតរូវបាន
ទទួលស្នាល់និងប្រ្ូលផ្ថុំសៅក្ថុងការដកសប្រួលការផា្នាស់្រ្ជូរដៃលបាន្រង្នាញ
សៅក្ថុងរបាយការណ៍ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបាន្រង្នាញជាបបាក់សរៀលសដាយដផ្អកសលើអបតា្្រជូរបបាក់
ដៃលដាក់ឱនាយសប្រើបបាស់ក្ថុង1ៃុលា្នារអាស្រិកៃូចខាងសបកា្៖

2020 2019

អបតានាចុងបគា 4,045 4,075

អបតា្ធនាយ្ 4,077 4,052

ឆ្ាំសរធពើពន្ធ

ឆ្នាំសរសពើពន្ធរ្រស់ធនាគារគឺចា្រ់សផ្ើ្ពីមថងៃទី1 ដខ្ករានិង្រញ្ច្រ់សៅមថងៃទី31
ដខធ្ជូ។

២.៥សនាចក្ីសងខេនា្រននាគោលនោបាយគណននាយនាយ
សំខាន់ៗ

សគាលនសយបាយគណសនយនាយដៃលបានដាក់សចញខាងសបកា្បតរូវបានអនុវត្
យ៉នាងខា្នា្រ់ខ្ជជួនបគ្រ់សពលសវលា ដៃលបតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងសនរះសលើកដលងដតមានការចង្អថុល្រង្នាញសផនាសងពីសនរះ។

២.៥.១ទនាពនាយសក្្មនិងទនាពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

(i)ការទទួលស្នាល់និងការវាស់ដវងៃំ្រូង
ធនាគារទទួលស្នាល់ៃំ្រូងមនឥណទានសៅអតិថិជនក្្ចីនិងអនុ្រំណុលសៅ
កាល្ររិសច្ឆទដៃលសកើតស�ើង។ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានទទួលស្នាល់សៅ
កាល្ររិសច្ឆទដៃលធនាគារក្ានាយជាភាគីមន្រទ្រនាបញ្ញតិ្កិច្ចសននាយាមនឧ្រករណ៍សនរះ។
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុឬបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានវាស់ដវងៃំ្រូងតា្តម្លៃ
ស្បស្រធាតុដៃល្ិនរា្រ់្រញ្ចជូលនូវការវាស់ដវងតា្(“FVTPL”)្រូកនរឹង
ចំណាយប្រតិ្រត្ិការដៃលសកើតស�ើងសដាយផា្នាល់សៅសលើការទិញឬលក់។

(ii)ចំណាត់ថា្នាក់
ប្រពាយសកម្មហិរ្ញវត្ថខុ
សៅសពលទទួលស្នាល់ៃំ្ូរងបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានចាត់ថ្ានាក់តា្ការវាស់
ដវងតា្៖មថលៃសៃើ្រំលស់FVOCIឬ FVTPL។

បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានវាស់តា្មថលៃសៃើ្ រំលស់ប្រសិនស្រើវាបតរូវនរឹងលកខេខណ្
ៃូចខាងសបកា្សហើយ្ិនបតរូវបានកំណត់តា្FVTPL៖
y បទពនាយសក្្មបតរូវបានអនុវត្តា្គំរូអាជីវក្្មដៃលមានសគាល្រំណង

កាន់កា្រ់បទពនាយសក្្មសៃើ្នាបីប្រ្ូលលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយា។និង
y លកខេខណ្កិច្ចសននាយាមនបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុផ្ល់ឱនាយមានការសកើនស�ើងតា្

កាល្ររិសច្ឆទជាក់លាក់មនលំហូរសច់បបាក់ដៃលជាSPPI។
y ឧ្រករណ៍្រំណុលបតរូវបានវាស់ដវងសៅ FVOCI លុរះបតាដតវា្រំសពញ

លកខេខណ្ទំាងពីរៃូចខាងសបកា្សហើយ្ិនបតរូវបានកំណត់ៃូចសៅFVTPL៖
y បទពនាយសក្្មបតរូវបានអនុវត្តា្គំរូអាជីវក្្មដៃលមានសគាលសៅរ្រស់ខលៃជួន

ទទួលបានសដាយការប្រ្ូលលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយានិងការលក់
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ។និង

y លកខេខណ្កិច្ចសននាយាមនបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុផ្ល់ឱនាយមានការសកើនស�ើងតា្
កាល្ររិសច្ឆទជាក់លាក់មនលំហូរសច់បបាក់ដៃលជាSPPI។

60 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 61ធនាគារស្នា្រនា



ការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងមនវិនិសយគ្ូលធនដៃល្ិនកាន់កា្រ់សបមា្រ់ជួញៃូរ
ធនាគារ្ិនអាចសធវើការសបជើសសរីសសៃើ្នាបី្រង្នាញពីការផា្នាស់្រ្ជូរជា្រន្្រនា្នា្រ់មន
តម្លៃស្បស្រសៅក្ថុងOCI។ការសបជើសសរីសសនរះបតរូវបានសធវើស�ើងសដាយដផ្អកសលើ
្ូលដា្នានមនការវិនិសយគ។

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗសទៀតបតរូវបានចាត់ថា្ក់បតរូវបានវាស់តា្FVTPL
សលើសពីសនរះសទៀត សៅសលើការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងធនាគារអាចកំណត់នូវ
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃល្ិនអាចសឆលៃើយត្របានស្រើ្ិនៃូសច្រះសទសឆលៃើយត្រនរឹង
តប្រូវការដៃលបតរូវវាស់ដវងសដាយមថលៃសៃើ្រំលស់ឬសៅFVOCIៃូចសៅFVTPL
ប្រសិនស្រើសធវើៃូសច្រះលុ្រ្រំបាត់ ឬកាត់្រន្យយ៉នាងខា្នាំងនូវភាព្ិនសុីគា្នាមន
គណសនយនាយដៃលនរឹងសកើតស�ើង។

ការវាយតដម្លគំរូអាជីវកម្ម
ធនាគារសធវើការវាយតម ល្ៃអំពីសគាល្ំរណងមនគំរូអាជីវក ្្មដៃលបទពនាយសក ្្មបតរូវបាន
កាន់កា្់រសៅកប្ិតកាលផល្រព័បតពីសបពារះសនរះឆលៃថុរះ្រញ្នាងំល្អ្ំរផុតពីការបគ្់របគង
អាជីវក្្ម និងពព័ត៌មានបតរូវបានផ្ល់ជូនថា្នាក់បគ្រ់បគង។ពព័ត៌មានដៃលបាន
ពិចារណារួ្មាន៖
y សគាលនសយបាយនិងសគាល្រំណងដៃលបាន្រញ្នាក់សបមា្រ់ផល្រព័បត

និងប្រតិ្រតិ្ការមនសគាលនសយបាយទំាងសនារះសៅក្ថុងការអនុវត្ជាក់ដស្ង។
ជាពិសសស្ិនថាយុទ្ធសសស្រ្រស់ថា្នាក់បគ្រ់បគងសផា្នាតសលើការទទួលបាន
ចំណូលការបបាក់តា្កិច្ចសននាយា រកនាសានូវអបតាការបបាក់ជាក់លាក់្ួយ
តប្រូវរយៈសពលមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសៅនរឹងរយៈសពលមនបទពនាយ

y អក្្មហិរញ្ញវត្ថុ ដៃលជា្ូលនិធិរ្រស់បទពនាយសក្្មទាំងសនារះឬការប្រ្ូល
យក្កវិញនូវ

y លំហូរសច់បបាក់តា្រយៈការលក់បទពនាយសក្្មសនារះ។
y រស្រៀ្រដៃលលទ្ធផលមនផល្រព័បតបតរូវបានវាយតម ល្ៃនិងរាយការណ៍សៅថ្ានាក់

បគ្រ់បគងធនាគារ
y ហានិភព័យដៃលជរះឥទ្ធិពលៃល់ការអនុវត្គំរូអាជីវក្្ម(និងបទពនាយសក្្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានសៅក្ថុងគំរូអាជីវក្្មសនារះ) និងយុទ្ធសសស្រ្រស់វា
សបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហានិភព័យទាំងសនារះ។

y រស្រៀ្រដៃលថា្នាក់បគ្រ់បគងអាជីវក្្មទទួលបានសំណង(ឧទាហរណ៍ថា
សតើសំណងគឺដផ្អកសលើតម្លៃស្បស្រមនបទពនាយស្នាបត្ិដៃលបានបគ្រ់បគងឬ
លំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាដៃលបានប្រ្ូល);និង

y ភាពញរឹកញា្រ់ ្ររិមាណ និងសពលសវលាមនការលក់ក្ថុងរយៈសពល្ុន
្ូលសហតុមនការលក់ដ្រ្រសនរះនិងការរំពរឹងទុករ្រស់ខលៃជួនអំពីសក ្្មភាពលក់
នាសពលអនាគត។សទារះយ៉នាងណាក៏សដាយពព័ត៌មានអំពីសក្្មភាពលក់

្ិនបតរូវបានពិចារណាដត្ួយដផ្កសទ ្រ៉ុដន្ជាដផ្ក្ួយមនការវាយតម្លៃ
រួ្អំពីវិធី ដៃលធនាគារបាន្រញ្នាក់អំពីសគាល្រំណងក្ថុងការបគ្រ់បគង
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានសសប្ចនិងរស្រៀ្រដៃលសគប្រ្ូល្កវិញ
នូវលំហូរសច់បបាក់។

បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលបតរូវបានកាន់កា្់រសបមា្់រការសធវើពាណិជ្ជក ្្មឬបគ្់របគង
និងការអនុវត្ន៍ដៃលបតរូវបានវាយតម្លៃ សដាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នានតម្លៃស្បស្រ
ដៃលបតរូវបានវាស់ដវងសៅ FVTPL ពីសបពារះពួកសគ្ិនបតរូវបានសគបគ្រ់បគង
សៃើ្ នាបីប្រ្ូលលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយានិងសៃើ្ នាបីលក់បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុ។
ការវាយតំមលថាសតើលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាគឺជាការទូទាត់ដតបបាក់
សៃើ្និងការបបាក់

សបមា្រ់សគាល្រំណងមនការវាយតម្លៃសនរះ ‘បបាក់សៃើ្’ បតរូវបានកំណត់
ជាតម្លៃស្បស្រមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ ថុសៅសពលទទួលស្នាល់ៃំ្រូង។
'ការបបាក់' បតរូវបានកំណត់ជាការពិចារណាសបមា្រ់តម្លៃសពលសវលាមនបបាក់
និងសបមា្រ់ហានិភព័យឥណទានដៃលទាក់ទងនរឹងចំនួនទរឹកបបាក់សៃើ្ដៃល
សៅសល់ក្ថុងកំ�ថុងសពលជាក់លាក់ណា្ួយនិងសបមា្រ់ហានិភព័យនិងការ
ផ្ល់ឥណទានជា្ូលដា្នានសផនាសងសទៀត(ឧទាហរណ៍ហានិភព័យសច់បបាក់និង
ចំណាយរៃ្ឋបាល)ក៏ៃូចជាកប្ិតចំសណញ។

ក្ថុងការវាយតំមលថាសតើលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាគឺជាSPPIធនាគារ
ពិចារណាសលើលកខេខណ្មនកិច្ចសននាយា។សនរះរួ្្រញ្ចជូលទាំងការវាយតម្លៃថាសតើ
បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុមានរយៈសពលកិច្ចសននាយាដៃលអាចផ្ានាស់្្រជូរសពលសវលាឬចំនួន
លំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាដៃលថាវានរឹង្ិន្ំរសពញតា្លកខេខណ្សនរះសទ។

ក្ថុងការវាយតំមលធនាគារពិចារណា៖
y បពរឹត្ិការណ៍យថាសហតុ ដៃលអាចផា្នាស់្រ្ជូរចំនួន និងសពលសវលាមន

លំហូរសច់បបាក់
y លកខេណៈពិសសសអានុភាព
y លកខេខណ្្រង់បបាក់ជា្ុននិងការពននាយាសពល
y លកខេខណ្ដៃលកំណត់ការទា្ទាររ្រស់ធនាគារចំសពារះលំហូរសច់បបាក់

ពីបទពនាយសក ្្មដៃលបាន្រញ្នាក់(ឧទាហរណ៍ឥណទាន្ិនដ្នជាសំណង)
និង

y លកខេណៈពិសសសដៃលដកដប្រអំពីតម ល្ៃសពលសវលាមនបបាក់(ឧទាហរណ៍ការ
កំណត់អបតាការបបាក់តា្កាលកំណត់)

ឥេទានចៃលមិន្រូទាត់ជាសច់បរាក់
y ក្ថុងករណីខលៃរះឥណទានបតរូវបានសធវើស�ើងសដាយធនាគារដៃលធានាសដាយ
បទពនាយ្រញ្នាំរ្រស់អ្កខ្ចី សៅសលើការទា្ទាររ្រស់ធនាគារចំសពារះលំហូរសច់
បបាក់មនវត្ថុ្រញ្នាំ្ូលដា្នាន(ឥណទាន្ិនដ្នជាសំណង)។ធនាគារអនុវត្
ការវិនិច្ឆព័យក្ថុងការវាយតម្លៃថាសតើឥណទាន្ិនដ្នសំណងសឆលៃើយត្រនរឹង
លកខេណៈវិនិច្ឆព័យរ្រស់SPPIដៃរឬសទ។ធនាគារជាធ ្្មតាពិចារណាសលើពព័ត៌មាន
ៃូចខាងសបកា្សៅសពលសធវើការវិនិច្ឆព័យសនរះ
y ក្ថុងលកខេខណ្ការសរៀ្រចំកិច្ចសននាយាមានកំណត់ចំនួននិងកាល្ររិសច្ឆទជាក់

លាក់មនការទូទាត់ជាសច់បបាក់មនឥណទាន
y តម្លៃស្បស្រមនវត្ថុ្រញ្នាំទាក់ទងនរឹងចំនួនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃល

បានធានា
y ស្ត្ភាពនិងឆន្ទៈរ្រស់អ្កខ្ចក្ីថុងការទូទាត់តា្កិច្ចសននាយាសទារះ្ីរមានការ

ធា្នាក់ចុរះមនតម្លៃ្រញ្នាំ
y ក្ថុងលកខេខណ្អ្កខ្ចីគឺជា្រុគ្គលឬជាអង្គភាពប្រតិ្រត្ិការសំខាន់ឬជា

អង្គភាពដៃលមានសគាល្រំណងពិសសស
y ហានិភព័យរ្រស់ធនាគារ ក្ថុងការខាត្រង់សលើបទពនាយសក្្មទាក់ទងនរឹង

ឥណទានមានសំណងសពញសលញ
y ទំហំដៃលវត្ថុ្រញ្នាំតំណាងឱនាយទាំងអស់ឬដផ្កសំខាន់មនបទពនាយរ្រស់អ្ក

ខ្ចី។និង
y ធនាគារនរឹងទទួលបានអត្ប្រសយជន៍ពីការគិតគូរពី្ូលដ្ានានបទពនាយសក ្្ម។

ចំណត់ថា្ាក់ធ�ើងវិញ
បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថ្ុ និបតរូវបានសធវើចាត់ថ្ានាក់ស�ើងវិញ្រន្ា្់រពីការទទួលស្ល់
ៃំ្រូងសលើកដលងដតក្ថុងរយៈសពលដៃលធនាគារផា្នាស់្រ្ជូរគំរូអាជីវក្្មរ្រស់ខលៃជួន
សបមា្រ់ការបគ្រ់បគងបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ។
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(iii)ការឈ្រ់ទទួលស្នាល់
ប្រពាយសកម្មហិរញវត្ថខុ
ធនាគារឈ្់រទទួលស្នាល់បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុសៅសពលដៃលសិទ្ធទិទួលសច់
បបាក់ពីបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុតា្កិច្ចសននាយាបតរូវបានផុតសុពលភាពឬសផ្ទរសិទ្ធិ
ក្ថុងការទទួលបានលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាក្ថុងប្រតិ្រតិ្ការដៃលហានិភព័យ
និងផលចំសណញទាំងអស់មនភាពជាមា្នាស់សលើបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានសផ្ទរ
ឬដៃលធនាគារ្ិនរកនាសាទុកនូវរាលហ់ានិភព័យនិងផលចំសណញសហើយ្ិនរកនាសា
ការបគ្រ់បគងបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ។

សយងតា្ការឈ្់រទទួលស្នាល់បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុភាពខុសគ្ានារវាងតដ ល្ៃសយង
រ្រស់បទពនាយសក ្្ម(ឬចំនួនតម ល្ៃដៃលបតរូវបានដ្រងដចកសៅចំដណកមនបទពនាយដៃល
បានៃកហូត)និងផល្រូកមន(i)ទរឹកបបាក់ដៃលទទួលបាន(រា្់រ្រញ្ចជូលទាំង
បទពនាយសក្្មថ្មីដៃលទទួលបាន្ិនគិតការទទួលខុសបតរូវថ្មីដៃលបតរូវបានរា្រ់
្រញ្ចជូល)និង(ii)ការខាត្រង់ឬខាត្រង់ដៃលទទួលបានសៅក្ថុងOCIបតរូវបាន
ទទួលស្នាល់សៅក្ថុងបបាក់ចំសណញនិងការខាត្រង់។

ប្រពាយអកម្មហិរ្ញវត្ថខុ
ធនាគារឈ្រ់ទទួលស្នាល់នូវបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុសៅសពលដៃលកាតពវកិច្ចក្ថុង
កិច្ចសននាយាបតរូវបានរំសយឬលុ្រសចាលឬផុតកំណត់។

(iv)ការដកដប្របទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រពាយសកម្មហិរ្ញវត្ថខុ
ប្រសិនស្រើលកខេខណ្មនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានដកដប្រធនាគារវាយតម្លៃ
ថាសតើលំហូរសច់បបាក់មនបទពនាយសក្្មដៃលបានដកដប្រមានភាពខុសគា្នាសបចើន។
ប្រសិនស្រើលំហូរសច់បបាក់មានភាពខុសគ្ានាខ្ានាងំសនារះសិទ្ធក្ិថុងកិច្ចសននាយាចំសពារះ
លំហូរសច់បបាក់ពីបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសៃើ្បតរូវបានចាត់ទុកថាផុតកំណត់។
ក្ថុងករណីសនរះបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសៃើ្បតរូវបានសគទទួលស្នាល់(សូ្ស្ើល
(iii))សហើយបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីបតរូវបានទទួលស្នាល់តា្តម្លៃស្បស្រ
្ូរកនរឹងមថលៃសៃើ្ ប្រតិ្រតិ្ការដៃលមានលកខេណៈបគ្់របគាន់។មថលៃឈ្ជួលដៃលទទួល
បានជាដផ្កមនការដកដប្របតរូវបានរា្រ់្រញ្ចជូលៃូចខាងសបកា្ៈ
y មថលៃសសវាដៃលបតរូវបានពិចារណាក្ថុងការកំណត់តម ល្ៃស្បស្រមនបទពនាយសក ្្ម

និងមថលៃសសវាថ្មដីៃលតំណាងឱនាយការទូទាត់មថលៃសៃើ្ ប្រតិ្រតិ្ការដៃលមានសទិ្ធិ
បតរូវបានរា្រ់្រញ្ចជូលក្ថុងការវាស់ដវងៃំ្រូងមនបទពនាយសក្្ម។និង

y មថលៃសសវាសផនាសងសទៀតបតរូវបានរា្រ់្រញ្ចជូលទាំងបបាក់ចំសណញនិងការខាត្រង់
ដៃលជាដផ្ក្ួយមនការចំសណញឬខាតសលើការ្ិនទទួលស្នាល់។

y ប្រសិនស្រើលំហូរសច់បបាក់បតរូវបានដកដប្រ សៅសពលដៃលអ្កខ្ចីជួ្រការ

លំបាកដផ្កហិរញ្ញវត្ថុៃូសច្រះសគាល្ំរណងមនការដកដប្រជាទូសៅគឺសៃើ្ នាបីទទួល
បាន្កវិញនូវលកខេខណ្កិច្ចសននាយាសៃើ្ជាអតិ្ររិមាជាជាង្រសង្កើតសៃើ្
ទុនបទពនាយថ្មដីៃលមានលកខេខណ្ខុសគ្ានាសបចើន។ប្រសិនស្រើធនាគារមានដផន
ការដកដប្របទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុតា្រស្រៀ្រ្ួយដៃលអាចនាំឱនាយមានការ
អភព័យសទាសចំសពារះលំហូរសច់បបាក់្រនា្នា្រ់្កវាបតរូវពិចារណាជា្ុនថា
សតើដផ្កណា្ួយមនបទពនាយសក្្ម គួរដតបតរូវបានលុ្រសចាល្ុនសពលការ

ផា្នាស់្រ្ជូរសកើតស�ើង(សូ្ស្ើលខាងសបកា្សបមា្រ់សគាលនសយបាយការ
លុ្រសចាលបទពនាយសក្្ម)។វិធីសសស្សនរះជរះឥទ្ធិពលៃល់លទ្ធផលមនការ
វាយតម ល្ៃ្ររិមាណនិងមាននព័យថាលកខេណៈវិនិច្ឆព័យមនការ្ិនទទួលស្នាល់
ជាធ្្មតាក្ថុងករណីដ្រ្រសនរះ។

y ប្រសិនស្រើការដកដប្របទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ ដៃលបតរូវបានវាស់ដវងសដាយ
មថលៃសៃើ្រំលស់ឬFVOCI្ិន្រណា្នាលឱនាយមានការ្ិនទទួលស្នាល់បទពនាយ
សក ្្មហិរញ្ញវត្ថុសទសនារះធនាគារនរឹងគណនាស�ើងវិញនូវចំនួនសយងសរុ្រមន
បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុសដាយសប្រើអបតាការបបាក់មានប្រសិទ្ធភិាពៃំ្ូរងមនបទពនាយ
សហើយទទួលស្នាលល់ទ្ធផលជាការដកដប្រចំសណញនិងខាត។ចំសពារះបទពនាយ
សក្្មហិរញ្ញវត្ថុអបតាអដណ្តអបតាការបបាក់មានប្រសិទ្ធភាពៃំ្រូងដៃល
បតរូវបានសប្រើសៃើ្នាបីគណនាការសកើនស�ើងឬការខាត្រង់បតរូវបានដកតប្រូវ
សៃើ្ នាបីឆលៃថុរះ្រញ្នាងំពីលកខេខណ្ទីផនាសារ្រច្ចថុ្រនាបន្សៅសពលសធវើការដកដប្រ។មថលៃសៃើ្ 
ឬមថលៃសសវាចំណាយនរឹងមថលៃសសវាដៃលទទួលបានជាដផ្កមនការដកដប្រចំនួន
តម ល្ៃសរុ្រមនបទពនាយសក ្្មដៃលបានដកដប្រសហើយបតរូវបានសគសធវើរំលស់សលើរយៈ
សពលសៅសល់មនបទពនាយសក្្មដៃលបានដកដប្រ។

y ប្រសិនស្រើការដកដប្រដ្រ្រសនរះបតរូវបានអនុវត្សដាយសរដតការលំបាកដផ្ក
ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់អ្កខ្ចី្រនា្នា្រ់្កភាពចំសណញឬខាតបតរូវបាន្រង្នាញរួ្

គា្នាជា្ួយនរឹងការខាត្រង់សលើអ៊ី្ដភ្ិនមនតម្លៃ។ក្ថុងករណីសផនាសងសទៀត
វាបតរូវបាន្រង្នាញជាចំណូលការបបាក់ដៃលបានគណនាសដាយសប្រើវិធី
សសស្អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធិភាព។

ប្រពាយអកម្មហិរ្ញវត្ថខុ

ធនាគារ្ និទទួលស្នាល់បទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុសៅសពលដៃលលកខេខណ្រ្រស់វាបតរូវ
បានដកដប្រសហើយលំហូរសច់បបាក់មន្ំរណុលដៃលបានដកដប្រមានភាពខុសគា្នា
ខ្ានាងំ។ក្ថុងករណីសនរះការទទួលខុសបតរូវហិរញ្ញវត្ថុថ្មីសដាយដផ្អកសលើលកខេខណ្ដៃល
បានដកដប្របតរូវបានទទួលស្នាល់តា្តម ល្ៃស្បស្រ។ភាពខុសគ្ានារវាងតម ល្ៃសយង
មនបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលបានទទួលស្ល់និងការពិចារណា្រង់បតរូវបាន
ទទួលស្ល់សលើភាពចំសណញនិងខាត។ការពិចារណាសលើការ្រង់ រួ្្រញ្ចជូល
ទំាងបទពនាយស ន្ាបតិ្ដៃល្ិនដ្នជាហិរញ្ញវត្ថុដៃលបានសផ្ទរប្រសិនស្រើមាននិងការ
សន្មត់មន្រំណុលរួ្ទាំងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលបានដកដប្រថ្មី។

ប្រសិនស្រើការដកដប្របទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ្ិនបតរូវបានសគរា្រ់្រញ្ចជូលសនារះសទ
ការចំណាយរំលស់្រំណុលបតរូវបានគណនាស�ើងវិញសដាយ្រញ្ចថុរះអបតាលំហូរ
សច់បបាក់ដៃលបានដកដប្រតា្អបតាការបបាក់មានប្រសិទ្ធភាពសៃើ្ សហើយ
លទ្ធផលមនភាពចំសណញឬខាតបតរូវបានទទួលស្នាល់ជាបបាក់ចំសណញនិង
ខាត។ចំសពារះបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុអបតាអដណ្តអបតាការបបាក់មានប្រសិទ្ធភាព
សៃើ្ដៃលបតរូវបានសប្រើ សៃើ្នាបីគណនាចំសណញឬខាតបតរូវបានដកតប្រូវសៃើ្នាបី
ឆលៃថុរះ្រញ្នាងំពីលកខេខណ្ទីផនាសារ្រច្ចថុ្រនាបន្សៅសពលសធវើការដកដប្រ។មថលៃសៃើ្ និងមថលៃសសវា
ចំណាយបតរូវបានសគទទួលស្នាល់ថាជាការដកតប រ្ូវសលើ្រន្ទថុកដៃលបតរូវទទួលនិង
បតរូវបានសងរំលស់ក្ថុងរយៈសពលដៃលសៅសល់មនបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃល
បានដកដប្រសដាយគណនាអបតាការបបាក់ដៃលមានប្រសិទ្ធភិាពសៅសលើឧ្រករណ៍។

(v)ការកាត់កង
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានកាត់កងនិងចំនួនទរឹក
បបាក់សុទ្ធបតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយការណ៍តុលនាយការសៅសពលដៃលធនាគារ
មានសិទ្ធិបស្រចនាបា្រ់ក្ថុងការកំណត់នូវចំនួនទរឹកបបាក់សហើយមាន្រំណងទូទាត់
វាសដាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នានសុទ្ធឬសៃើ្នាបីទទួលស្នាល់បទពនាយសក្្មនិងទូទាត់
្រំណុលក្ថុងសពលៃំណាលគា្នា។

២.គោលនោបាយគណននាយនាយ(ត)
២.៥ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយ

សំខាន់ៗ(ត)
២.៥.១ទនាពនាយសក្្មនិងទនាពនាយអក្្មហរិញ្ញវត្ថុ(ត)
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(vi)ការវាស់តម្លៃស្បស្រ
'តម ល្ៃស្បស្រ'គឺជាមថលៃដៃលបតរូវទទួលសៃើ ន្ាបីលក់បទពនាយសក ្្មឬទូទាត់សៃើ ន្ាបីសផ្ទរ
ការទទួលខុសបតរូវក្ថុងប្រតិ្រត្ិការដៃលមានអ្កចូលរួ្ទីផនាសារសៅកាល្ររិសច្ឆទ
មនការវាស់ដវងឬក្ថុងករណីដៃល្ិនមានទីផនាសារដៃលមានអត្ប្រសយជន៍្រំផុត
ដៃលធនាគារមានសិទ្ធិសប្រើបបាស់សៅកាល្ររិសច្ឆទសនារះ។តម្លៃស្បស្រមនការ
ទទួលខុសបតរូវឆលៃថុរះ្រញ្នាំងពីហានិភព័យ្ិនៃំសណើរការរ្រស់វា។

សៅសពលមានឧ្រករណ៍សនរះធនាគារវាស់តម្លៃស្បស្រមនឧ្រករណ៍សដាយសប្រើ
តម ល្ៃដៃលបានៃកបសង់សៅក្ថុងទីផនាសារសក ្្មសបមា្់រឧ្រករណ៍សនារះ។ទីផនាសារបតរូវ
បានចាត់ទុកថា‘សក ្្ម’ ប្រសិនស្រើប្រតិ្រតិ្ការសបមា្់របទពនាយសក ្្មឬការទទួល
ខុសបតរូវសកើតស�ើងជា្ួយនរឹងសប្រកង់និង្ររិមាណបគ្រ់បគាន់សៃើ្នាបីផ្ល់ពព័ត៌មាន
អំពីតម្លៃជាប្រចាំ។

ប្រសិនស្រើ្ិនមានការៃកបសង់តម្លៃសៅក្ថុងទីផនាសារសក្្មសទសនារះធនាគារសប្រើ
្រសច្ចកសទសវាយតម ល្ៃដៃល្រសង្កើនការសប្រើបបាស់ធនធានដៃលអាចសសង្កតបាននិង
្របងរ្ួ អ្រនាប្ររមាការសប្រើបបាស់ធាតុចូលដៃល្ិនអាចសសង្កតបាន។្រសច្ចកសទស
វាយតម្លៃដៃលបតរូវបានសបជើសសរីសរួ្្រញ្ចជូលកតា្នាទាំងអស់ដៃលអ្កចូលរួ្ក្ថុង
ទីផនាសារពិចារណាសលើការកំណត់តម្លៃប្រតិ្រត្ិការ។

ភស្ថុតាងល្អ្ំរផុតមនតម ល្ៃស្បស្រមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសៅសលើការទទួលស្នាល់
ៃំ្ូរងគឺតម ល្ៃប្រតិ្រតិ្ការជាធ ្្មតាតម ល្ៃស្បស្រមនការពិចារណាដៃលបានផ្ល់
ឱនាយឬទទួលបាន។ប្រសិនស្រើធនាគារកំណត់ថាតម ល្ៃស្បស្រសលើការទទួលស្នាល់
ៃំ្ូរងខុសគ្ានាពីតម ល្ៃប្រតិ្រតិ្ការសហើយតម ល្ៃស្បស្រ្ និបតរូវបាន្រង្នាញសដាយ
តម ល្ៃដៃលបានៃកបសង់សៅក្ថុងទីផនាសារសក ្្មសបមា្់របទពនាយសក ្្មឬ្ំរណុលដៃល
ៃូចគា្នានិង្ិនដផ្អកសលើ្រសច្ចកសទសវាយតម្លៃដៃល្ិនអាចបគ្រ់បគងបាន។
ធាតុចូលបតរូវបានវិនិច្ឆព័យថា្ិនសំខាន់ទាក់ទងនរឹងការវាស់ដវង ្រនា្នា្រ់្ក
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានវាស់ដវងៃំ្រូងសដាយតម្លៃស្បស្រដកសប្រួល
សៃើ្នាបីពននាយាភាពខុសគា្នា រវាងតម្លៃយុត្ិធ្៌សលើការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងនិង
តំមលប្រតិ្រត្ិការ។្រនា្្រ់្កភាពខុសគា្នាសនារះបតរូវបានសគទទួលស្នាល់សៅ
ក្ថុងរបាយការណ៍មនបបាក់ចំសណញ ឬការបាត់្រង់សដាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នាន
ស្បស្រសបមា្រ់អាយុកាលមនឧ្រករណ៍្រ៉ុដន្្ិនសលើសពីសពលដៃលការ
វាយតម្លៃបតរូវបានគាំបទទាំងបសុងសដាយទិន្នព័យទីផនាសារដៃលអាចសសង្កតបាន
ឬប្រតិ្រត្ិការបតរូវបាន្រិទ។

ប្រសិនស្រើបទពនាយសក ្្មឬបទពនាយអក ្្មដៃលបតរូវបានវាស់ដវងតា្តម ល្ៃស្បស្រមាន
តម ល្ៃសស្ើទិញនិងតម ល្ៃដាក់លក់្រន្ានា្់រ្កធនាគារវាស់ដវងសលើបទពនាយសក ្្មក្ថុងត

ម្លៃសស្ើទិញនិងបទពនាយអក្្មតា្តម្លៃដាក់លក់។

ផល្រព័បតមនបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលបតរូវបានប្រឈ្
នរឹងហានិភព័យទីផនាសារនិងហានិភព័យឥណទានដៃលបតរូវបានបគ្រ់បគងសដាយ
ធនាគារសដាយដផ្អកសលើផល្រ៉រះពាល់សុទ្ធចំសពារះហានិភព័យទីផនាសារឬហានិភព័យ
ឥណទានបតរូវបានវាស់ដវងសដាយដផ្អកសលើតម ល្ៃដៃលនរឹងបតរូវបានទទួលសៃើ្ នាបីលក់
(ឬ្រង់បបាក់សៃើ្នាបីសផ្ទរទីតាំងខលៃីសុទ្ធ)សបមា្រ់ហានិភព័យជាក់លាក់។ការដក
ៃំណាក់កាលផល្រព័បតឧទាហរណ៍ការសៃញមថលៃ-សស្ើសុំការដកតប្រូវឬការដក
តប រ្ូវហានិភព័យឥណទានដៃលឆលៃថុរះ្រញ្នាងំពីការវាស់ដវងសដាយឈរសលើ្ លូដ្ានាន
ការ្រ៉រះពាល់សុទ្ធ - បតរូវបាន្រប្ុងទុកសបមា្រ់បទពនាយសក្្មនិង្រំណុល្រុគ្គល
ដផ្អកសលើ្ូលដា្នានមនការដកតប្រូវហានិភព័យទាក់ទងនរឹងឧ្រករណ៍នី្ួយៗ
សៅក្ថុងផល្រព័បត។

តម ល្ៃស្បស្រមនបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានលកខេណៈទា្ទារ(ឧទាហរណ៍
គណនីបបាក់្រសញ្ញើចរន្)្ិនតិចជាងចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវ្រង់តា្តប្រូវការ
ដៃលបតរូវបាន្រញ្ចថុរះចា្រ់ពីមថងៃៃំ្រូងដៃលចំនួនទរឹកបបាក់អាចតប្រូវសអាយ្រង់។

ធនាគារ ទទួលស្នាល់ការសផ្ទរបបាក់ រវាងៃំណាក់កាលមនឋានានុបក្តម្លៃ
ស្បស្រសៅចុង្រញ្ច្រ់មនរយៈសពលរបាយការណ៍កំ�ថុងសពលដៃលការផា្នាស់
្រ្ជូរបានសកើតស�ើង។

(vii)អ៊ី្ដភ្ិន
ធនាគារទទួលស្នាល់នូវការខាត្រង់សំរា្រ់ការខាត្រង់ឥណទានដៃលបាន
រំពរឹងទុក(“ECLs”)សលើឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៃូចខាងសបកា្ដៃល្ិនបតរូវបាន
វាស់ដវងសៅFVTPL។
y បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលជាឧ្រករណ៍្រំណុល;និង

y ការផ្ល់ឥណទានដៃលបានផនាសពវផនាសាយ។

គា្នានការខាត្រង់សលើអ៊ី្ដភ្ិនបានទទួលស្ល់សលើការវិនិសយគ្ូលធន។

ធនាគារវាស់សំវិធានធនបាត់្រង់តា្ចំនួនទរឹកបបាក់សស្មើនរឹង ECL ្ួយ
អាយុកាលសលើកដលងដតចំណុចៃូចខាងសបកា្ដៃលបតរូវបានវាស់ដវងជាECL
រយៈសពល12ដខ៖

y ្ លូ្របតវិនិសយគ្ំរណុលដៃលបតរូវបានកំណត់ថាមានហានិភព័យឥណទាន
ទា្រសៅកាល្ររិសច្ឆទមនការរាយការណ៍;និង

y ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងសទៀត(សបរៅពីការទទួលបានជួល)ដៃលហានិភព័យ
ឥណទាន្ិនបានសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់ចា្រ់តាំងពីមានការទទួល
ស្នាល់ៃំ្រូង។

ECL 12 ដខ គឺជាដផ្ក្ួយមនECL ដៃល្រណា្នាល្កពីបពរឹត្ិការណ៍្ិន
ប្របកតីសលើឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលអាចសធវើសៅបានក្ថុងរយៈសពល12ដខ្រនា្នា្រ់
ពីកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍។ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំរា្រ់ECLមានរយៈសពល
12ដខបតរូវបានសគទទួលស្នាល់ថាជា‘ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៃំណាក់កាលទី1’។

ECL ្ួយអាយុកាល គឺជា ECL ដៃល្រណា្នាល្កពីបពរឹត្ិការណ៍ដៃល

អាចសកើតមានទាំងអស់សលើអាយុកាលរំពរឹងទុករ្រស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលECL្ យួអាយុកាល្ួយបតរូវបានសគទទួលស្នាល់្ុ៉រដន្
្ិនមានឥណទានអន់ថយបតរូវបានសគសៅថា“ ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៃំណាក់កាល
ទី2”។
សៅកាល្ររិសច្ឆទមនការរាយការណ៍នី្ួយៗធនាគារវាយតម្លៃថាសតើហានិភព័យ
ឥណទានមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សម្ានាល់ចា្់រតំាងពីមាន
ការទទួលស្នាល់ៃំ្រូង។ សៅសពលហានិភព័យឥណទានបានសកើនស�ើងគួរឱនាយ
កត់សមា្នាល់ចា្រ់តាំងពីការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងសំវិធានធនការបាត់្រង់បតរូវបាន
វាស់ដវងតា្ចំនួនទរឹកបបាក់សស្មើនរឹងECL្ួយអាយុកាល។

សៅសពលកំណត់ថាសតើហានិភព័យឥណទានមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុបានសកើន
ស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់ចា្រ់តាំងពីការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងនិងសៅសពលបា៉នាន់
ស្នានECLsធនាគារពិចារណាសលើពព័ត៌មានស្សហតុផលនិងអាចទុកចិតប្ាន
ដៃលពាក់ពព័ន្ធនិងអាចរកបានសដាយ្ិនចាំបាច់ចំណាយឬការប្ររឹងដប្រងដៃល
្ិនស្សហតុ។ទំាងសនរះរួ្មានទំាង្ររិមាណនិងពព័ត៌មានប្រក្រសដាយគុណភាព
និងការវិភាគដផ្អកសលើ្រទពិសសធន៍និងប្រវត្ិសសស្រ្រស់ធនាគារនិងការវាយ
តំមលឥណទានដៃលមានបស្រ់និងរួ្្រញ្ចជូលទាំងពព័ត៌មានដៃលស្ើលសៅ
អនាគត។
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ប្រសិនស្រើហានិភព័យឥណទាន្ិនបានសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សម្ានាល់ចា្់រតំាងពីការ
ទទួលស្នាល់ៃំ្រូងឬប្រសិនស្រើគុណភាពឥណទានមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមាន
ភាពប្រសសើរស�ើងសនារះ វាដលងមានការសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់ សលើ
ហានិភព័យឥណទានចា្រ់តាំងពីការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងសំវិធានធនការបាត់្រង់
បតរូវបានវាស់ដវងក្ថុងចំនួនទរឹកបបាក់សស្មើនរឹងECLsរយៈសពល12ដខ។

រយៈសពលអតិ្ររមាដៃលបតរូវបានពិចារណាសៅសពលបា៉នាន់ស្នាន ECLs 
គឺជារយៈសពលកិច្ចសននាយាអតិ្ររមាដៃលធនាគារបតរូវប្រឈ្នរឹងហានិភព័យ
ឥណទាន។

កំណត់ថាសតើហានិភព័យឥណទានបានសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់
ធនាគារវាយតំមលថាសតើហានិភព័យឥណទានបានសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់
ចា្់រតំាងពីការទទួលស្នាល់ៃំ្ូរងសៅកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍នី្ួយៗ។កំណត់
ថាសតើការសកើនស�ើងហានិភព័យឥណទានមានសរៈសំខាន់ឬអត់អាបសព័យសលើ
លកខេណៈមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្កខ្ចីនិងតំ្រន់ភូ្ិសសស្។

ធនាគារចាត់ទុកថាការសកើនស�ើងនូវហានិភព័យឥណទានសកើតស�ើង្ិនសលើសពី
សពលដៃលបទពនាយសក ្្មហួសកាលកំណត់90មថងៃ។មថងៃដៃលហួសកំណត់បតរូវបាន
កំណត់សដាយរា្់រចំនួនមថងៃចា្់រតំាងពីមថងៃផុតកំណត់ៃំ្ូរង្ំរផុតដៃលទាក់ទងនរឹង
ការទូទាត់បបាក់សពញសលញ្ិនបតរូវបានទទួល។កាល្ររិសច្ឆទកំណត់បតរូវបាន
កំណត់សដាយ្ិនគិតពីរយៈសពលអនុសបគារះណា្ួយដៃលអាចមានសបមា្់រអ្កខ្ច។ី
ប្រសិនស្រើមានភព័ស្ថុតាង្រង្នាញថា្ិនមានការសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់សលើ
ហានិភព័យឥណទានទាក់ទងនរឹងការទទួលស្នាល់ៃំ្ូរងសទសនារះសំវិធានធនសលើការ

ខាត្រង់សលើឧ្រករណ៍្ួយនរឹងវិលបត�្់រសៅវាស់ដវងជាECLរយៈសពល12ដខ។

និយ្នព័យមនឥណទានខូច
ធនាគារពិចារណាសលើបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដតសៅៃដៃលសៅសពលដៃល៖
y អ្កខ្ចទំីនងជា្ិន្រង់កាតពវកិច្ចឥណទានរ្រស់ខលៃជួនៃល់ធនាគារសដាយគ្ាន

ការប្រ្ូល្កវិញពីធនាគារសដាយការរឹ្រអូសបទពនាយ្រញ្នាំ(ប្រសិនស្រើមាន)។
ឬ

y ធនាគារពិចារណាថាការសកើនស�ើងនូវហានិភព័យឥណទានសកើតស�ើង្ិនសលើ
សពីសពលដៃលបទពនាយសក ្្មសលើសឬសស្មើ90មថងៃហួសកាលកំណត់ស�ើយ។

y សៅសពលគណនីសនរះបតរូវឆលៃងកាត់ការសរៀ្រចំរចនាស�ើងវិញឬមានការផ្ានាស់្្រជូរ

y សៅសពលគណនី្រង្នាញពីការចុរះថយមនលកខេណៈឥណទានរ្រស់ខលៃជួន
្ុ៉រដន្ភាព្ិនបតរ្ឹ បតរូវរ្រស់វា្ិនសលើសពី90ដថងៃដៃលកនលៃងផុតសៅ(“DPD”)
(គណនីចាំបាច់)

y សៅសពលគណនីបតរូវបានកាត់ផ្ានាច់សដាយអ្កជា្់រពន្ធមនប្រសភទអ្កខ្ចៃូីចគ្ានា
សៅក្ថុងប្រភព្រញ្ជីឥណទានៃូចគា្នា

ការវាស់ដវងមនECLs
ECLsគឺជាការប៉ានាន់ស្នានសដាយដផ្អកសលើប្ររូបា្ី៊រលីសតមនការបាត់្រង់ឥណទាន។
វាស់ៃូចខាងសបកា្៖
y បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃល្ិនចុរះសខនាសាយឥណទានសៅកាល្ររិសច្ឆទ

របាយការណ៍ៈជាតម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្នូវកងវរះខាតសច់បបាក់ (មាននព័យថា
ភាពខុសគ្ានារវាងលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយានិងលំហូរសច់បបាក់ដៃល
ធនាគាររំពរឹងថានរឹងទទួលបាន);

y បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលឥណទានអន់ថយសៅកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍៖
ៃូចជាភាពខុសគា្នារវាងតម្លៃសយងសរុ្រនិងតម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្មនលំហូរសច់
បបាក់អនាគត។និង

y ឥណទានដៃលនរឹងបតរូវ្រំសពញ្រដន្្ជាតម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្មនភាពខុសគា្នារវាង
លំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាដៃលសកើតស�ើងសដាយការសប្រើបបាស់
ឥណទាននិងលំហូរសច់បបាក់ដៃលធនាគាររំពរឹងថានរឹងទទួលបាន។

y ការ្រញ្ចជូលការសន្មតនិង្រសច្ចកសទសដៃលបតរូវបានសប្រើសបមា្រ់ការបា៉នាន់
ស្នានពីអ៊ី្ដភ្ិន

ធាតុចូលសំខាន់ៗក្ថុងការវាស់ដវងរ្រស់ECLគឺជារចនាស្្ព័ន្ធពាកនាយមនអសថរ

ៃូចខាងសបកា្ៈ
y ប្ររូបា្រ៊ីលីសតមនឥណទានខូច(“PD”);

y ការខាត្រង់ដៃលបានសកើតមាន(“LGD”);និង

y ចំនួនដៃលបតរូវខាត្រង់សៅសពលឥណទានខូច(“EAD”)

y ការដកតប្រូវកតា្នាសសៃ្ឋកិច្ច(“EFA”)

y កតា្នា្រញ្ចថុរះតំមល(“DF”)

ECLសបមា្់រការលាតបតដាងសៅៃំណាក់កាលទី1បតរូវបានគណនាសដាយគុណ
PD 12 ដខសដាយ EAD 12 ដខសដាយ EFA 12 ដខសដាយ LGD 
និងសដាយកតា្នា្រញ្ចថុរះតម្លៃ។ECL្ ួយអាយុកាលបតរូវបានគណនាសដាយគុណ
PD្ួយអាយុកាលនិងEAD្ួយអាយុកាលនិងEFA្ួយអាយុកាលនិង
LGDនិងកតា្នា្រញ្ចថុរះតម្លៃ។

ធនាគារ ទទួលយកនូវតារាង្រំដលង្រំដរ្រំរួលដៃលមាន្ូលដា្នានសលើភាព

្ិនបតរឹ្បតរូវគំរូអបតាការខាត្រង់ជាប្រវត្ិសសស្និងគំរូប្ររូកសុី សៃើ្នាបីបា៉នាន់ស្នាន
PDរ្រស់ខលៃជួន។

LGDគឺជាទំហំមនការបាត់្រង់ដៃលអាចសកើតមានប្រសិនស្រើមានលំនាំសៃើ្
ធនាគារបា៉នាន់ស្នានបា៉នារា៉នាដ្៉បតរ្រស់LGDដផ្អកសលើប្រវត្ិមនអបតាមនការសងើ្រស�ើង
វិញមនពាកនាយ្រណ្រឹងប្រឆំងនរឹងស្ភាគីដៃលគា្នានកំណត់។ ្៉ូដៃល LGD
ពិចារណាសលើរចនាស្្ព័ន្ធវត្ថុ្រញ្នាអំតីតភាពមនការទា្ទារឧសនាសាហក ្្មស្ភាគី
និងមថលៃសៃើ្មនការស្នារស�ើងវិញមនបទពនាយ្រញ្នាំណា្ួយដៃលមានសរៈសំខាន់
ចំសពារះបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ។LGD បតរូវបានគណនាដផ្អកសលើវិធីសសស្សក
លនាបង។វិធីសសស្សកលនាបងគឺដផ្អកសៅសលើសំណុំមនលំហូរសច់បបាក់ដៃល
បានបា៉នាន់ស្នាន (ឧទាហរណ៍ ការប្រ្ូល ឬលក់វត្ថុ្រញ្នាំ) ក្ថុងអំ�ថុង
សពលមនការសកលនាបងនិង្រញ្ចថុរះសដាយអបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធិភាពរហូតៃល់
កាល្ររិសច្ឆទកំណត់។

EADតំណាងឱនាយការ្៉ររះពាល់ដៃលរំពរឹងទុកក្ថុងករណីមាន្រញ្នា។ធនាគារទាញ
យកEADពីការ្រ៉រះពាល់នាសពល្រច្ចថុ្រនាបន្សៅនរឹងស្ភាគីនិងការផា្នាស់្រ្ជូរ
សកា្នានុពលមនចំនួនទរឹកបបាក់្រច្ចថុ្រនាបន្ដៃលបានអនុញ្នាតសបកា្កិច្ចសននាយា
និងសកើតស�ើងពីការរំលស់។EADមនបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាចំនួនបទពនាយសក ្្ម
សរុ្ររ្រស់វាសៅលំនាំសៃើ្។ចំសពារះការសននាយាផ្ល់ឥណទានEADsគឺជាចំនួន
សកា្នានុពលនាសពលអនាគតដៃលអាចបតរូវបានអូសទាញសបកា្កិច្ចសននាយា

២.គោលនោបាយគណននាយនាយ(ត)
២.៥ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយ

សំខាន់ៗ(ត)
២.៥.១ទនាពនាយសក្្មនិងទនាពនាយអក្្មហរិញ្ញវត្ថុ(ត)

(vii)អ៊ី្ដភ្ិន(ត)

64 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 65ធនាគារស្នា្រនា



ដៃលបតរូវបានបា៉ នាន ់ ប្រមាណដផ្អកសលើការសសង្កតប្រវត ្ ិសសស្ ន ិង
ការពនាយាករណ៍សឆពនារះសៅ្ុខ។ ចំសពារះបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ EAD បតរូវបាន
កំណត់សដាយយកគំរូតា្លទ្ធផលដៃលអាចមានសៅចំណុចសផនាសងៗក្ថុង
សពលសវលាសដាយសប្រើសសណារីយ៉ូនិង្រសច្ចកសទសស្ិតិ។

ៃូចដៃលបានសរៀ្ររា្រ់ខាងសលើសហើយអាចសប្រើបបាស់អតិ្ររិមាចំនួន 12
ដខ PD សបមា្រ់បទពនាយសក្្មៃំណាក់កាលទី 1 ធនាគារវាស់ដវង ECL
ពិចារណាសលើហានិភព័យមនការខកខានក្ថុង

រយៈសពលកិច្ចសននាយាអតិ្ររមា(រា្រ់្រញ្ចជូលទាំងជសប្ើសពននាយាររ្រស់អ្កខ្ចី)
ប្រឈ្នរឹងហានិភព័យឥណទានសទារះ្រីក្ថុងសគាល្រំណងបគ្រ់បគងហានិភព័យ
ឥណទានធនាគារពិចារណារយៈសពលយូរជាងសនរះ។រយៈសពលកិច្ចសននាយាអតិ
្ររមាមានរហូតៃល់កាល្ររិសច្ឆទដៃលធនាគារមានសិទ្ធិទា្ទារសងបបាក់ជា
្ុនឬ្រញ្ច្រ់កិច្ចសននាយាឬការធានាឥណទាន។

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលបានសរៀ្រចំស�ើងវិញ
ប្រសិនស្រើលកខេខណ្មនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានពិភាកនាសាស�ើងវិញឬដកដប្រ
ឬបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានបស្រ់បតរូវបានជំនួសសដាយបទពនាយថ្មី សដាយ
សរដតការលំបាកដផ្កហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់អ្កខ្ចី្រនា្នា្រ់្កការវាយតម្លៃបតរូវបាន
សធវើស�ើងថាសតើបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុគួរបតរូវបានសគទទួលស្នាល់សហើយECL
បតរូវបានវាស់ៃូចខាងសបកា្។

y ប្រសិនស្រើការសរៀ្រចំស�ើងវិញដៃលរំពរឹងទុកនរឹង្ិន្រណ្ានាលឱនាយមានការទទួល
ស្នាល់បទពនាយសក ្្មដៃលមានបស្់រសនារះលំហូរសច់បបាក់ដៃលរំពរឹងទុកដៃល
បាន្កពីបទពនាយសក ្្មហរិញ្ញវត្ថុដៃលបានដកដប្របតរូវបានរា្់រ្រញ្ចជូលក្ថុងការ
គណនាកងវរះសច់បបាក់ពីបទពនាយសក្្មដៃលមានបស្រ់។

y ប្រសិនស្រើការសរៀ្រចំស�ើងវិញដៃលរំពរឹងទុកនរឹងមានលទ្ធផលមនការ្ិន
ទទួលស្នាល់បទពនាយសក្្ម ដៃលមានបស្រ់សនារះ តម្លៃដៃលរំពរឹងទុកមន
បទពនាយសក ្្មថ្មីបតរូវបានចាត់ទុកជាលំហូរសច់បបាក់ចុងសបកាយពីបទពនាយសក ្្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានបស្រ់សៅសពលដៃលការ្ិនទទួលស្នាល់។ចំនួនសនរះ
បតរូវបានរា្រ់្រញ្ចជូលក្ថុងការគណនាកងវរះខាតសច់បបាក់ពីបទពនាយសក្្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានបស្់រដៃលបតរូវបាន្រញ្ចថុរះពីកាល្ររិសច្ឆទមនការ្ិនទទួល
ស្នាល់រហូតៃល់មថងៃរាយការណ៍សដាយសប្រើអបតាការបបាក់សៃើ្ដៃលមាន
ប្រសិទ្ធិភាពមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានបស្រ់។

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលចុរះសខនាសាយឥណទាន
សៅកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍នី្ួយៗធនាគារវាយតំមលថាសតើបទពនាយសក្្ម
ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានចំណាយសលើមថលៃសៃើ្ រំលស់និងបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុ្ំរណុលដៃល
មានសៅ FVOCIមានភាពអន់ថយសលើឥណទាន (សំសៅៃល់“ ៃំណាក់
កាលទី3”)។បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលភាពអន់ថយសលើឥណទានសៅសពល
បពរឹតិ្ការណ៍្ួយឬសបចើនដៃលមានផល្៉ររះពាល់យ៉នាងខ្ានាងំសលើលំហូរសច់បបាក់
ហិរញ្ញវត្ថុនាសពលអនាគតរ្រស់បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុបានសកើតស�ើង។

ភព័ស្ថុតាងដៃលបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ ដៃលមានភាពឥណទានអន់ថយរួ្មាន
ទិន្នព័យដៃលអាចសសង្កតបានៃូចខាងសបកា្៖
y ្រញ្នាដផ្កហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗរ្រស់អ្កខ្ចីឬអ្កសបារះផនាសាយ;
y ការរំសលាភកិច្ចសននាយាៃូចជាករណីហួសកាលកំណត់ឬហួសកាល្ររិសច្ឆទ

កំណត់;

y ការសរៀ្រចំស�ើងវិញនូវឥណទានសដាយធនាគារតា្លកខេខណ្ដៃលធនាគារ
្ិនដៃលបានពិចារណាពី្ុន្ក;

y វាអាចនរឹងសកើតស�ើងដៃលថាអ្កខ្ចីនរឹងចូលកនាសព័យធនឬការសរៀ្រចំហិរញ្ញវត្ថុ
ស�ើងវិញ;ឬ

y ការបាត់ខលៃ ជួនមនទីផនាសារសក្្ម្ួយសបមា្រ់ការធានាសដាយសរដតការ
លំបាកដផ្កហិរញ្ញវត្ថុ។

ឥណទានដៃលបតរូវបានសគពិចារណាស�ើងវិញសដាយសរដតការបាត់្រង់គុណភាព
សៅក្ថុងស្នានភាពរ្រស់អ្កខ្ចីបតរូវបានសគចាត់ទុកថាជាអ៊ី្ដភ្ិនឥណទាន
លុរះបតាដតមានភស្ថុតាងដៃល្រង្នាញថាហានិភព័យមនការ្ិនទទួលលំហូរ
សច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាបានថយចុរះគួរឱនាយកត់សម្ានាល់សហើយ្ិនមានសូចនាករ
សផនាសងសទៀតមនអី៊ងដភ្ិន។សលើសពីសនរះសៅសទៀតឥណទានដៃលហួសកាលកំណត់
រយៈសពល90មថងៃឬសលើសសនរះបតរូវបានសគចាត់ទុកថាមានគុណវិ្រតិ្ឥណទាន។

ការ្រង្នាញនូវសំវិធានធនECLសៅក្ថុងរបាយការណ៍ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
សំវិធានធនសបមា្រ់ECL បតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយការណ៍ស្នានភាព
ហិរញ្ញវត្ថុដៃលបតរូវបានវាស់ដវងសដាយមថលៃសៃើ្ រំលស់៖ជាគណនី្រសញ្នាស់ពីចំនួន
ៃុលសរុ្រមនបទពនាយសក្្ម។

លុ្រសចញ
ឥណទានសៅអតិថិជនបតរូវបានលុ្រសចាល(ទំាងដផ្កខលៃរះឬសពញសលញ)សៅសពល
គា្នានការរំពរឹងទុកស្សហតុផលក្ថុងការប្រ្ូល្កវិញនូវបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
ទាំង្ូលឬដផ្កណា្ួយ។ជាទូសៅករណីសនរះសៅសពលដៃលធនាគារកំណត់
ថាអ្កខ្ចី្ និមានបទពនាយស ន្ាបតិ្ឬប្រភពចំណូលដៃលអាច្រសង្កើតលំហូរសច់បបាក់
បគ្រ់បគាន់ សៃើ្នាបីសងចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវលុ្រសចាល។ការវាយតម្លៃសនរះបតរូវ
បានអនុវត្តា្ៃំណាក់កាលបទពនាយស្នាបត្ិ្រុគ្គល។

ការប្រ្ូល្កវិញនូវចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបានលុ្រសចាលពី្ុនបតរូវបានទទួល
ស្នាល់ជាការចំសណញខាតសៅក្ថុងរបាយការណ៍ចំសណញសពញសលញ។

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុៃុល បតរូវបានលុ្រសចាលអាចជាក្្មវត្ថុមនការអនុវត្
សក្្មភាពសៃើ្នាបីអនុវត្តា្នីតិវិធីរ្រស់ធនាគារក្ថុងការរកនាសាចំនួនសៃើ្ដៃល
បានកំណត់។

២.៥.២សច់បនានាក់និងសច់បនានាក់ស្្ូល

សបមា្រ់សគាល្រំណងមនរបាយការណ៍លំហូរសច់បបាក់សច់បបាក់និងសច់
បបាក់ស្្ូលមានសច់បបាក់ បបាក់្រសញ្ញើជា្ួយធនាគារសផនាសងសទៀតនិង
ការវិនិសយគរយៈសពលខលៃីដៃលមានកាលកំណត់សៃើ្តិចជាងសរៅសិ្រមថងៃដៃល
អាច្រំដលងសៅជា្ររិមាណសច់បបាក់ដៃលសគស្នាល់។

២.៥.៣្ូលធន

ភាគហ៊ុនធ្្មតាបតរូវបានចាត់ថា្នាក់ជាភាគហ៊ុន។ការចំណាយសកើនស�ើងដៃល
ទាក់ទងសដាយផា្នាល់សៅនរឹង្រញ្នាមនចំដណកធ្្មតាបតរូវបានសគទទួលស្នាល់ថា
ជាការកាត់សចញពីភាគហ៊ុនដៃលជាផល្រ៉រះពាល់មនពន្ធណា្ួយ។ភាគហ៊ុន
សផនាសងសទៀតបតរូវបានចាត់ថា្នាក់ជាភាគហ៊ុននិង /ឬការទទួលខុសបតរូវសយង
សៅតា្ខលៃរឹ្សរសសៃ្ឋកិច្ចមនឧ្រករណ៍ពិសសស។ការដចកចាយៃល់អ្កកាន់
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលបតរូវបានចាត់ថា្នាក់ជាឧ្រករណ៍ស្ធ្៌បតរូវបានគិតមថលៃ
សដាយផា្នាល់ចំសពារះភាគហ៊ុន។
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២.៥.៤ទុន្រមនាុងទូទៅនិងទុន្រមនាុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ

ទុន្រប្ុងទូសៅបតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងសបមា្រ់ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ ថុទូសៅ។
បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលអនុវត្ការសំសរចចិត្រ្រស់ខលៃជួនសបមា្រ់ការសប្រើបបាស់និងដថ
រកនាសាទុន្រប្ុងទូសៅ។ការសផ្ទរពីបបាក់ចំណូលដៃលបានរកនាសាទុកសៅបបាក់្រប្ុង
ទូសៅគឺបតរូវមានការយល់បព្ពីបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាល។

ទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិបតរូវបាន្រសង្កើតស�ើងសបមា្រ់ភាពខុសគា្នាមនការផ្ល់រវា
ងការកំណត់ECLអនុសលា្តា្CIFRS 9និង្រទ្រនាបញ្ញត្ិដៃលបានដចង
អនុសលា្តា្ប្រកាសរ្រស់NBCប្រកាសសលខខ7-017-344ចុរះមថងៃទី1ដខធ្ជូ
ឆ្នាំ2017និងសរាចរសលខខ7-018-001សរណចុរះកាល្ររិសច្ឆទមថងៃទី16
ដខកុ្្ភៈឆ្នាំ2018ស្ីពីការដ្រងដចកហានិភព័យឥណទាននិងសំវិធានធនសលើការ
ថយចុរះតម្លៃសបមា្រ់ធនាគារនិងស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុ។

សំវិធានធន្រទ្រនាបញ្ញត្ិតប្រូវឱនាយធនាគារនិងស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុចាត់ចំណាត់ថា្នាក់
ផល្របតក្្ចីរ្រស់ពួកសគជាបបាំថា្នាក់និងផ្ល់សំវិធានធនទូសៅនិងជាក់លាក់
សដាយដផ្អកសលើចំណាត់ថា្នាក់ឥណទានៃូចខាងសបកា្៖

ចំណាត់ថា្នាក់ ចំនួនមថងៃសលើសកាលកំណត់
អបតា

ទាយជ្ជទាន

ស្ង់ដារ
0មថងៃៃល់14មថងៃ(រយៈសពលខលៃី)
0មថងៃៃល់29មថងៃ(រយៈសពលដវង) 1%

ឃា្នាំស្ើល
15មថងៃៃល់30មថងៃ(រយៈសពលខលៃី)
30មថងៃៃល់89មថងៃ(រយៈសពលដវង) 3%

សបកា្ស្ង់ដារ
31មថងៃៃល់60មថងៃ(រយៈសពលខលៃី)
90មថងៃៃល់179មថងៃ(រយៈសពលដវង) 20%

សងនាសព័យ
61មថងៃៃល់90មថងៃ(រយៈសពលខលៃី)

180មថងៃៃល់359មថងៃ(រយៈសពលដវង) 50%

បាត់្រង់

ចា្រ់ពី91មថងៃ(រយៈសពលខលៃី)
360មថងៃឬសបចើនជាងមថងៃឬ

(រយៈសពលដវង) 100%

ធនាគារបតរូវសប្រៀ្រសធៀ្រសំវិធានធន ដៃលគណនាតា្ CIFRS 9 និង
តា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិ៖
(i)ក្ថុងករណីសំវិធានធនដៃលគណនាតា្្រទ្រនាបញ្ញតិ្ទា្រជាងសំវិធានធនដៃល

បានគណនាបស្រតា្CIFRS9ធនាគារបតរូវកត់បតាសំវិធានធនតា្
CIFRS9និង

(ii)ក្ថុងករណីសំវិធានធនគណនាតា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិខ្ស់ជាងសំវិធានធនដៃ
លបានគណនាបស្រតា្CIFRS9ធនាគារបតរូវកត់បតាសំវិធានធនតា្
CIFRS9និងសផ្ទរភាពខុសគ្ានាពីបបាក់ចំសណញរកនាសាទុកឬគណនីខាតដៃល
បាន្រង្គរចូលសៅក្ថុងគណនីទុន្រប្ុង្រទ្រនាបញ្ញត្ិ។

២.៥.៥ការដាក់បនានាក់្រញ្ញើនិងបនានាក់ត្្កល់ៅធនាគារ

ការដាក់បបាក់្រសញ្ញើនិងបបាក់ត្្កល់សៅធនាគារនានា បតរូវបាន្រង្នាញតា្
តម្លៃសៃើ្ៃកECL។

២.៥.៦ឥណទានទៅអតិថិជន

ឥណទានសៅអតិថិជន ដៃលមានក្ថុងរបាយការណ៍ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុបតរូវ
បានវាស់សដាយមថលៃសៃើ្ រំលស់។ៃំ្ូរងពួកសគបតរូវបានវាស់ដវងតា្តម ល្ៃស្បស្រ
្ូរកនរឹងការផ្ានាស់្្រជួរមថលៃចំណាយប្រតិ្រតិ្ការផ្ានាល់សហើយ្រន្ានា្់រ្កវាស់ដវងសដាយ
មថលៃសៃើ្រំលស់សដាយសប្រើវិធីសសស្ការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព។

២.៥.៧ទនាពនាយសក្្មផនាសនាងទៀត

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗបតរូវបានកត់បតាតា្មថលៃសៃើ្ៃកនរឹងអ៊ី្ដភ្ិនស្រើមាន។

២.៥.៨ទនាពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍

(i)ការទទួលស្នាល់និងការវាស់ដវង
្ុខទំនិញនិង្ររិកា្របតរូវបានវាស់ដវងតា្តម្លៃៃករំលស់្រង្គរនិងការខាត្រង់
សលើឱនភាពតម្លៃ្រង្គរ។

មថលៃសៃើ្រួ្្រញ្ចជូលទាំងការចំណាយដៃលបតរូវបាន្រង្កស�ើងសដាយផា្នាល់សៅនរឹង
ការទទួលបានបទពនាយសក្្មនិងការចំណាយសផនាសងៗសទៀតដៃល្រណា្នាល្ក
ពីការនាំបទពនាយសនរះសៅលកខេខណ្ការងរសបមា្រ់ការសប្រើបបាស់ដៃលបានសបគាង
ទុកនិងមថលៃសៃើ្ មនការរុរះសរីនិងៃកហូតវត្ថុនិងការជុសជុលទីតំាងដៃលពួកសគសិ្ត
សៅ។ការចំណាយសលើបទពនាយសក ្្ម្រសង្កើតសដាយខលៃជួនឯងក៏រួ្្រញ្ចជូលទំាងមថលៃសៃើ្ មន
វត្ថុធាតុសៃើ្ និងកម្ានាងំពលក ្្មផ្ានាល់ផងដៃរ។ចំសពារះបទពនាយស ន្ាបតិ្មានលកខេណៈ
ស្នាបត្ិបគ្រ់បគាន់ការចំណាយសលើក្្ចីបតរូវបានសធវើសៃើ្ទុនសដាយអនុសលា្តា្
សគាលនសយបាយគណសនយនាយសី្ពីមថលៃសៃើ្ ក ្្ច។ីមថលៃសៃើ្ ក៏អាចរួ្្រញ្ចជូលទំាងការ
សផ្ទរបបាក់ពីស្ធ្៌មនការចំសណញ ឬខាតណា្ួយផងដៃរសលើការការពារ
ហានិភព័យលំហូរសច់បបាក់ដៃលមានលកខេណៈបគ្់របគាន់មនការទិញបទពនាយស ន្ាបតិ្
និង្ររិកា្នាររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទស។

ការទិញក ្្មវិធីដៃលមានសរៈសំខាន់ចំសពារះ្ុខងររ្រស់ឧ្រករណ៍ដៃលទាក់ទង
បតរូវបានដាក់ទុនជាដផ្ក្ួយមនឧ្រករណ៍សនារះ។

សៅសពលដផ្កសំខាន់ៗមនធាតុមនបទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍មានអាយុកាលមាន
ប្រសយជន៍សផនាសងៗគា្នាពួកសគបតរូវបានចាត់ទុកថាជារ្រស់ដាច់សដាយដ�កពីគា្នា
(សមាសធាតុសំខាន់ៗ)មនបទពនាយសក្្មនិងឧ្រករណ៍។

ការចំសណញឬខាតសលើការលក់បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍បតរូវបានកំណត់សដាយការ
សប្រៀ្រសធៀ្រចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបាន្កពីការលក់សៅជា្ួយតម្លៃសយងមន
បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍សហើយបតរូវបានទទួលស្នាល់ក្ថុង“ចំណូលសផនាសងសទៀត” និង
“ការចំណាយសផនាសងៗ” សរៀងៗខលៃជួនសៅក្ថុងរបាយការណ៍បបាក់ចំណូល។

(ii)ការចំណាយ្រន្្រនា្នា្រ់
មថលៃសៃើ្មនធាតុជំនួសមនបទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍បតរូវបានទទួលស្នាល់តា្តប្រូវ
ការមនទំនិញស្រើអាចជាផលចំសណញសសៃ្ឋកិច្ចនាសពលអនាគតដៃលមានសៅ

២.គោលនោបាយគណននាយនាយ(ត)
២.៥ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយ

សំខាន់ៗ(ត)

66 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 67ធនាគារស្នា្រនា



ក្ថុងសមាសធាតុនរឹងហូរចូលក្ថុងធនាគារសហើយមថលៃសៃើ្រ្រស់វាអាចបតរូវបាន
វាស់ដវងសដាយសជឿទុកចិត្បាន។ចំនួនឥវ៉ានាន់រ្រស់សមាសធាតុដៃលបតរូវបានជំនួស
បតរូវបានសគទទួលស្នាល់ថាចំសណញឬខាត។មថលៃសៃើ្ មនការ្រសប ើ្បទពនាយសក ្្មនិង
សបគឿង្ររិក្ានារប្រចំាមថងៃបតរូវបានទទួលស្នាល់ជាបបាក់ចំសណញឬខាត្រង់ដៃលបាន
សកើតស�ើង។

(iii)ការរំលស់
ការរំលស់បតរូវបានទទួលស្នាល់ថាជាការចំណាយក្ថុងរបាយការណ៍ចំសណញ
ឬខាត សលើ្ូលដា្នានរំលស់សថរ ដៃលបានបា៉នាន់ប្រមាណមនធាតុនី្ួយៗមន
បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍។

បទពនាយស្នាបត្ិដៃលបានជួលបតរូវបានរំលស់ក្ថុងរយៈសពលខលៃីតា្រយៈសពលមន
ការជួលនិងអាយុកាលសប្រើបបាស់ សលើកដលងដតមានសហតុផលចនាបាស់លាស់
ថាធនាគារនរឹងទទួលបានក្្មសិទ្ធិសៅចុង្រញ្ច្រ់មនរយៈសពលមនការជួល។
ៃី្ិនបតរូវបានរំលស់សទ។

ការរំលស់បតរូវបានទទួលស្នាល់ចា្រ់ពីកាល្ររិសច្ឆទដៃលបទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍
បតរូវបានតស្លៃើងនិងរួចរាល់សបមា្រ់សប្រើបបាស់ឬបទពនាយសក្្មដៃលបានសងសង់
ចា្់រពីកាល្ររិសច្ឆទដៃលបទពនាយសនារះបតរូវបាន្រញ្ច្់រនិងរួចរាល់សបមា្់រសប្រើបបាស់។
ការស្នា្រនាដៃលកំពុងៃំសណើរការ្ិនបតរូវបានសគសធវើការរំលស់ស�ើយ។

អាយុកាលសប្រើបបាស់មនបទពនាយស្នាបត្ិនិងឧ្រករណ៍បតរូវបានគិតបបាក់ចំសណញ
ឬខាតសដាយសប្រើវិធីសសស្រំលស់សថរតា្អបតាៃូចខាងសបកា្

ចំនួនឆ្នាំ

សបគឿងសង្នារឹ្ការិយលព័យ
និងសបគឿងឧ្រករណ៍ 4 - 7 

កុំពនាយជូទព័រ 3 - 7

្៉ូតូ 4 - 5

ការដកល្្អអគារ 5

វិធីសសស្រំលស់អាយុកាលសប្រើបបាស់និងតម្លៃសំណល់បតរូវបានវាយតម្លៃសៅ
ចុង្រញ្ច្រ់មនរយៈសពលរបាយការណ៍និងដកសប្រួលប្រសិនស្រើស្រ្នាយ។

២.៥.៩សូហវវនារ

សូហវដវររួ្មានការទិញនូវអាជ្ានា្រព័ណ្ណសប្រើបបាស់រ្រស់សូហវដវរកំុពនាយជួទព័រនិងមថលៃសៃើ្ 
ដៃលទាក់ទងបតរូវបានកត់បតាតា្តម្លៃសៃើ្ៃករំលស់ឬការថយចុរះនូវតម្លៃ។
អាជា្នា្រព័ណ្ណសប្រើបបាស់រ្រស់សូហវដវរកុំពនាយជួទព័រដៃលទទួលបានបតរូវបានសធវើ្ូលធន
ក្្មដផ្អកសលើមថលៃសៃើ្ដៃលចំណាយសៃើ្នាបីទទួលបានក្្មវិធីនិងនាំវាសៅសប្រើ។

សូហវដវរបតរូវបានសធវើរំលស់តា្វិធីសសស្រំលស់សថរតា្អបតារំលស់បា៉នាន់ស្នាន
ឆ្នាំមនអាយុកាលសប្រើបបាស់។

ការចំណាយទាក់ទងនរឹងការអភិវឌនាឍឬការដថរកនាសាក្្មវិធីកុំពនាយជូទព័របតរូវបានទទួល
ស្នាល់ថាជាការចំណាយសៅសពលសកើតស�ើង។

២.៥.១០ភតិសននាយា

សៅសពលចា្រ់សផ្ើ្កិច្ចសននាយាធនាគារវាយតម្លៃថាសតើកិច្ចសននាយាមានឬ្ិនមាន
ភតិសននាយា។ប្រសិនស្រើកិច្ចសននាយាមានសិទ្ធបិគ្់របគងការសប្រើបបាស់បទពនាយដៃលបាន
កំណត់ក្ថុងរយៈសពលកំណត់ជាថ្ជូរនរឹងការ្រង់បបាក់។

សៃើ្នាបីវាយតម្លៃថាសតើកិច្ចសននាយាមានសិទ្ធិបគ្រ់បគងការសប្រើបបាស់បទពនាយដៃលបាន
កំណត់ធនាគារវាយតម្លៃថាសតើ៖
y កិច្ចសននាយាពាក់ពព័ន្ធនរឹងការសប្រើបបាស់បទពនាយដៃលបានកំណត់- សនរះអាចបតរូវ

បាន្រញ្នាក់ចនាបាស់ ឬ្ិនចនាបាស់លាស់ សហើយគួរដតមានភាពខុសគា្នា
ខាងរាងកាយឬតំណាងឱនាយសមាសភាពទំាងអស់មនបទពនាយសក ្្មដៃលមាន
លកខេណៈរូ្រវន្។ប្រសិនស្រើអ្កផ្គត់ផ្គង់មានសិទ្ធយិកបទពនាយសផនាសង្កជំនួសក្ថុង
រយៈសពលមនការសប្រើបបាស់សនារះបទពនាយសនរះ្ និបតរូវបានកំណត់ជាក់លាក់សទ។

y ធនាគារមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ចយ៉នាងសបចើនពីការ
សប្រើបបាស់បទពនាយក្ថុងកំ�ថុងសពលសប្រើបបាស់។និង

y ធនាគារមានសិទ្ធិក្ថុងការសប្រើបទពនាយសក្្មសដាយផា្នាល់។ធនាគារមានសិទ្ធិ
សនរះសៅសពលដៃលខលៃជួនមានសិទ្ធិសធវើការសសប្ចចិត្ដៃលពាក់ពព័ន្ធ្រំផុតក្ថុង
ការផា្នាស់្រ្ជូររស្រៀ្រនិងសគាល្រំណងសបមា្រ់បទពនាយសក្្មដៃលបតរូវបាន

សប្រើបបាស់។ក្ថុងករណីដៃលការសំសរចចិត្ទាំងអស់អំពីរស្រៀ្រនិងសបមា្រ់
សគាល្រំណងអវីដៃលបទពនាយបតរូវបានសប្រើបបាស់បតរូវបានកំណត់ទុកជា្ុន
ធនាគារមានសិទ្ធិៃរឹកនាំការសប្រើបបាស់បទពនាយប្រសិនស្រើ៖

y ធនាគារមានសិទ្ធិសធវើប្រតិ្រត្ិការបទពនាយសក្្ម;ឬ

y ធនាគារបានរចនា្រលៃង់បទពនាយតា្រស្រៀ្រដៃលកំណត់ទុកជា្ុននូវ
រស្រៀ្រនិងសគាល្រំណងអវីដៃលនរឹងបតរូវសប្រើបបាស់។

សៅសពលចា្់រសផ្ើ្ ឬវាយតំមលស�ើងវិញនូវកិច្ចសននាយាដៃលមានសមាសធាតុជួល
និងសមាសធាតុ្ិនជួលធនាគារដ្រងដចកការពិចារណាសៅក្ថុងកិច្ចសននាយាចំសពារះ
សមាសធាតុមនការជួលនី្ួយៗនិងសមាសធាតុផនាសំដៃល្ិនដ្នជាភតិសននាយា
សដាយដផ្អកសលើមថលៃឈ្ជួលឈរដាច់សដាយដ�ករ្រស់ពួកសគ។សទារះយ៉នាងណាសបមា្់រ
ការជួលៃីនិងអគារដៃលខលៃជួនជាអ្កជួលធនាគារបានសបជើសសរីស្ិន្រំដ្រក
សមាសធាតុដៃល្ិនជួលសហើយបតរូវរា្់រ្រញ្ចជូលសមាសធាតុជួលនិង្ិនជួលជា

សមាសធាតុមនការជួលដត្ួយ។

ភតិសននាយាដៃលធនាគារជាអ្កជួល

ការសរៀ្រចំ្ួយបាន្រង្នាញពីសិទ្ធក្ិថុងការសប្រើបបាស់បទពនាយសក ្្មប្រសិនស្រើលកខេខណ្
្ួយខាងសបកា្បតរូវបាន្រំសពញ៖

y អ្កទិញមានស្ត្ភាពឬសិទ្ធិក្ថុងការសប្រើបបាស់បទពនាយសក្្មខណៈសពល
ដៃលទទួលបានឬបគ្រ់បគងសលើសពី្ររិមាណ្ិនសំខាន់មនលទ្ធផល;

y អ្កទិញមានស្ត្ភាពឬសិទ្ធិក្ថុងការបគ្រ់បគងសិទ្ធិសប្រើបបាស់រូ្រវព័ន្ក្ថុង
កំ�ថុងសពលទទួលបានឬបគ្រ់បគងសលើសពី្ររិមាណដៃល្ិនសំខាន់;ឬ

y អង្គសហតុនិងកាលៈសទសៈបាន្រង្នាញថាវាជាការដាច់ឆ្នាយដៃលថាភាគី
សផនាសងសទៀតនរឹងទទួលបានសបចើនជាង្ររិមាណដៃល្ិនសំខាន់សហើយតម្លៃ
ក្ថុង្ួយឯកតា្ិនបតរូវបានកំណត់ក្ថុង្ួយឯកតាមនទិន្ផលសទសហើយសស្មើ
នរឹងតម្លៃទីផនាសារ្រច្ចថុ្រនាបន្ក្ថុង្ួយឯកតាមនលទ្ធផល។

ធនាគារទទួលស្នាល់នូវសិទ្ធិសប្រើបបាស់និង្រំណុលភតិសននាយាសៅកាល្ររិសច្ឆទ
ចា្រ់សផ្ើ្ជួល។
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បទពនាយស ន្ាបតិ្មនការសប្រើបបាស់បតរូវបានវាស់ៃំ្ូរងសដាយមថលៃសៃើ្ ដៃលរួ្មានចំនួន
ទរឹកបបាក់ៃំ្រូងមន្រំណុលដៃលបតរូវបានដកតប្រូវសបមា្រ់ការទូទាត់ភតិសននាយា
ដៃលបានសធវើស�ើងសៅឬ្ុនកាល្ររិសច្ឆទចា្រ់សផ្ើ្្រូករួ្នរឹងមថលៃសៃើ្ៃំ្រូងដៃល
បានសកើតស�ើងនិងការបា៉នាន់ប្រមាណមនចំណាយសៃើ្នាបីរុរះសរីនិងៃកសចញបទពនាយ
្ូលដ្ានានឬសៃើ្ នាបីស្នារស�ើងវិញនូវបទពនាយស ន្ាបតិ្្ូលដ្ានានឬទីតំាងដៃលមានទីតំាង
ស្ិតសៅតិចជាងការជួលដៃលទទួលបាន។

បទពនាយស្នាបត្ិដៃលបតរូវសប្រើបតរូវបានរំលស់ជា្រន្្រនា្នា្រ់សដាយសប្រើវិធីសសស្
រំលស់សថរចា្រ់ពីកាល្ររិសច្ឆទចា្រ់សផ្ើ្រហូតៃល់ចុង្រញ្ច្់រមនរយៈសពលជួល។
សលើសពីសនរះសទៀតបទពនាយស្នាបត្ិមនការសប្រើបបាស់បតរូវបានកាត់្រន្យជាសទៀងទាត់

សដាយការខាត្រង់សលើឱនភាពមនតម្លៃស្រើមានសហើយបតរូវបានដកតប្រូវសបមា្រ់
ការវាស់ដវងជាក់លាក់មន្រំណុលភតិសននាយា។

អាយុកាលសប្រើបបាស់ដៃលបានបា៉នាន់មនបទពនាយស្នាបត្ិដៃលបតរូវសប្រើ រួ្មានការ
ជួលការិយលព័យកណ្ានាលការិយលព័យសខានិងទីតំាងសអធីអរ្ឹ មានចសន្ានារះពី
3សៅ10ឆ្នាំ។

្រំណុលភតិសននាយាបតរូវបានវាស់ៃំ្រូងតា្តម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្មនការជួលដៃល្ិនបតរូវ
បាន្រង់សៅកាល្ររិសច្ឆទចា្រ់សផ្ើ្ការ្រញ្ចថុរះតម្លៃសដាយសប្រើអបតាការបបាក់ជាក់
ដស្ងសៅក្ថុងកិច្ចសននាយាជួលឬប្រសិនស្រើអបតាសនរះ្ិនអាចបតរូវបានកំណត់យ៉នាង
ងយសៅនរឹងអបតាការបបាក់្រដន្្រ្រស់អ្កជួល។ជាទូសៅធនាគារសប្រើអបតាក ្្ចី
្រដន្្រ្រស់ខលៃជួនជាអបតា្រញ្ចថុរះតម្លៃ។

ការទូទាត់ភតិសននាយាដៃលមានសៅក្ថុងការវាស់ដវងមន្ំរណុលភតិសននាយារួ្មាន៖
y ការទូទាត់សថររួ្ទាំងការទូទាត់ជារូ្រធាតុ;

y ការទូទាត់ភតិសននាយាអសថរដៃលពរឹងដផ្អកសលើសន្ទសនាសន៍ឬអបតា្ួយដៃលវាស់
ដវងៃំ្រូងសដាយសប្រើសន្ទសនាសន៍ឬអបតាសៅកាល្ររិសច្ឆទចា្រ់សផ្ើ្;

y ចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលរំពរឹងថានរឹងបតរូវ្រង់សបកា្ការធានាតម្លៃសៅសល់;និង

y តម ល្ៃដៃលស្ិតសៅសបកា្ជសប ើ្សមនការទិញដៃលធនាគារមានភាពបបាកៃ
ប្រជាសៃើ្នាបីអនុវត្ការជួលជួលក្ថុងរយៈសពល្រន្ជាថ្មី ប្រសិនស្រើធនាគារ
សជឿជាក់ថាអាចអនុវត្ជសប្ើស្រដន្្បាន។

y ្ំរណុលភតិសននាយាបតរូវបានវាស់ដវងសដាយមថលៃសៃើ្ រំលស់សដាយសប្រើវិធីសសស្
ការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព។វាបតរូវបានសគជួសជុលស�ើងវិញសៅសពលមានការ
ផា្នាស់្រ្ជូររយៈសពលជួលការផា្នាស់្រ្ជូរការវាយតម្លៃមនជសប្ើសក្ថុងការទិញ
បទពនាយស ន្ាបតិ្្ូលដ្ានានការផ្ានាស់្្រជូរការទូទាត់បបាក់ជួលសៅសពលអនាគតសកើត
ស�ើងពីការផ្ានាស់្្រជូរសន្ទសនាសន៍ឬអបតាឬប្រសិនស្រើមានការផ្ានាស់្្រជូរការប៉ានាន់
ប្រមាណរ្រស់ធនាគារសលើចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលរំពរឹងថានរឹងបតរូវ្រង់សបកា្
ការធានាតម្លៃសៅសល់។

សៅសពលដៃលការទទួលខុសបតរូវភតិសននាយាបតរូវបានដកដប្រតា្វិធីសនរះការដកតប រ្ូវ
ដៃលបតរូវគ្ានាបតរូវបានសធវើស�ើងចំសពារះចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបានដាក់មនសិទ្ធសិប្រើបបាស់
ឬបតរូវបានកត់ក្ថុងបបាក់ចំសណញនិងខាតប្រសិនស្រើចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបាន
កាន់កា្់រមនបទពនាយស ន្ាបតិ្សប្រើបបាស់បតរ្ឹ បតរូវបតរូវបានកាត់្រន្យសអាយសស្មើសូននាយ។

ការជួលរយៈសពលខលៃនិីងការជួលបទពនាយសក ្្មមានតំមលទា្រធនាគារបានសបជើសសរីស
្ិនទទួលស្នាល់បទពនាយសក្្មដៃលអាចសប្រើបាននិង្រំណុលជួលសបមា្រ់ការ
ជួលមា៉នាសុីនរយៈសពលខលៃី ទីតាំងមា៉នាសុីនសអធីអរឹ្ដៃលមានរយៈសពលជួល
រយៈសពល12ដខឬតិចជាងសនរះនិងការជួលបទពនាយសក្្មមានតម្លៃទា្ររួ្ទាំង
ឧ្រករណ៍ IT។ធនាគារទទួលស្នាល់ការទូទាត់ភតិសននាយាដៃលទាក់ទងនរឹង
ការជួលទាំងសនរះជាការចំណាយដផ្អកសលើ្ូលដា្នានបតង់ក្ថុងរយៈសពលជួល។

២.៥.១១អត្បនាោជន៍រ្រស់និោជិក

គណនីសនរះមានទំនួលខុសបតរូវរ្រស់ធនាគារចំសពារះនិសយជិកសបមា្រ់្ូលនិធិ
សសធននិវត្ន៍និងសំណងអតីតភាពដៃលបតរូវបានចាត់ទុកថាជាកាតពវកិច្ច
អត្ប្រសយជន៍ដៃលបានកំណត់("DBO")។

្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍
ធនាគារ បានផ្ល់អត្ប្រសយជន៍ៃល់្រុគ្គលិកតា្សគាលការណ៍្ូលនិធិ
សសធននិវត្ន៍។្រុគ្គលិកដៃលបាន្រញ្ច្រ់ការសកលនាបងមានជសប្ើសក្ថុងការ
ចូលរួ្ក្ថុងគសបមាង្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍។្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ បតរូវបាន
ផ្ល់្ូលនិធិៃូចខាងសបកា្៖
y ្រុគ្គលិកចូលរួ្ចំដណករហូតៃល់5.0%មនបបាក់ស្រៀវតនាសប្រចាំដខរ្រស់

្រុគ្គលិកសហើយធនាគារចូលរួ្ចំដណកពីរៃងមនចំនួនសនារះ។ការចូលរួ្
ចំដណកសនារះបតរូវបានកត់បតាក្ថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

y ធនាគារចូលរួ្ចំដណកផ្ល់ការបបាក់សលើស្តុលនាយ្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍
្រង្គរសដាយគណនាតា្អបតា6.5%ក្ថុង្ួយឆ្នា។ំការចូលរួ្ចំដណកសនារះ
បតរូវបានកត់បតាក្ថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍នរឹង្រង់ជូន្រុគ្គលិកសដាយធនាគារ បតរូវបានកត់បតា
សៅក្ថុងចំសណញឬខាត(ដៃលបានចូលរួ្ចំដណក)សៅសពលដៃលចូលនិវត្ន៍
លាឈ្រ់ឬ្រញ្ច្រ់កិច្ចសននាយាការងរ។

សៅសពលចូលនិវត្ន៍ឬលាឈ្រ់ការចូលរួ្ចំដណករ្រស់្រុគ្គលិកនិងការបបាក់
បតរូវស្រើកឲនាយទាំងអស់សលើកដលងការចូលរួ្ចំដណករ្រស់ធនាគារនិងការបបាក់
ពាក់ពព័ន្ធបតរូវស្រើកអនុសលា្តា្លកខេខណ្ៃូចខាងសបកា្៖

ចំនួនឆ្នាំដៃលបាន្រំសពញសសវាក្្ម ភាគរយមនការចូលរួ្ពីធនាគារ

សស្មើនរឹងឬតិចជាង1ឆ្នាំ -
យ៉នាងតិច1ឆ្នាំ 20%

យ៉នាងតិច2ឆ្នាំ 40%

យ៉នាងតិច3ឆ្នាំ 60%

យ៉នាងតិច4ឆ្នាំ 80%

យ៉នាងតិច5ឆ្នាំ 100%

្រុគ្គលិកដៃលបាន្រញនាឈ្រ់ សដាយកំហុសវិជា្នាជីវៈធងៃន់ធងៃរអាចទទួលបានដតការ
ចូលរួ្ចំដណករ្រស់ខលៃជួននិងការបបាក់ដត្រ៉ុសណា្នារះសទារះ្រីជាបាន្រំសពញការងរ
ជា្ួយធនាគាររយៈសពលយូរ្រ៉ុនណាក៏សដាយ។

សៅឆ្នាំ2018បកសួងការងរនិង្រណ្តរះ្រណា្នាលវិជា្នាជីវៈបានសចញប្រកាសសលខ
443ចុរះមថងៃទី21ដខកញ្នាឆ្នាំ2018ស្ីពីការអនុវត្ការទូទាត់បបាក់អតីតភាព
អតីតភាពការងរប្រកាសសនរះតប្រូវឱនាយមានការផ្ល់បបាក់អតីតភាពការងរ្្ង
សទៀតសស្មើនរឹងៃ្រ់បបាំមថងៃក្ថុង្ួយឆ្នាំ រ្រស់និសយជិកដៃលនរឹងបតរូវផ្ល់ឱនាយពួកសគ

២.គោលនោបាយគណននាយនាយ(ត)
២.៥ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយ

សំខាន់ៗ(ត)
២.៥.១០ភតិសននាយា(ត)
ភតិសននាយាដនាលធនាគារជាអ្កជួល(ត)

68 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 69ធនាគារស្នា្រនា



ក្ថុងអតិ្ររមាដៃល្ិនសលើសចំនួន6ដខដៃលគណនាសៅតា្បបាក់ដខ្ធនាយ្សុទ្ធ
សបមា្រ់ឆ្នា ំនី្ួយៗ។ ការទូទាត់បតរូវបានសធវើស�ើង ចា្រ់ពីដខធ្ជូ ឆ្នា ំ2021
ៃូចខាងសបកា្៖
y សស្មើនរឹង3មថងៃនរឹងសធវើស�ើងជាសរៀងរាល់ដខ្ិថុនា

y សស្មើនរឹង3មថងៃនរឹងសធវើស�ើងជាសរៀងរាល់ដខធ្ជូ

សៅចុង្រញ្ច្់រមនរយៈសពលរបាយការណ៍នី្ួយៗ្ លូនិធិសសធននិវត្ន៍និងបបាក់
្រំណាច់អតីតភាពការងរបតរូវបានវាយតម្លៃស�ើងវិញ្រនា្នា្រ់ពីការវាយតម្លៃជាក់
ដស្ងដៃលអនុវត្សដាយអ្កឯកសទសខាងសបរៅរ្រស់ធនាគារសដាយសប្រើវិធីសសស្
ឥណទានឯកតាគសបមាង។ការទទួលខុសបតរូវទាក់ទងសៅនរឹង្ូលនិធិសសធន
និវត្ន៍្រច្ចថុ្រនាបន្និងបបាក់្ំរណាច់អតីតភាពការងរបតរូវបានសគចាត់ទុកថាបតរូវបាន
្រង្គរសពញសលញសហើយៃូសច្រះ្ិនបតរូវបានដ្រងដចករវាងអតីតកាល(ឬការ្រញ្ចជូល)
និងធាតុសៅក្ថុងសសវាក ្្មនាសពលអនាគត។ទំនួលខុសបតរូវអត្ប្រសយជន៍ដៃល
បានកំណត់សុទ្ធបតរូវបានទទួលស្នាល់តា្តម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្មនកាតពវកិច្ច។

សំវិធានធនបតរូវបានទទួលស្នាល់សៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសៅសពលដៃល
ធនាគារមានកាតពវកិច្ចផលៃជូវចនាបា្រ់ឬកាតពវកិច្ច ដៃលជាលទ្ធផលមនបពរឹត្ិការណ៍
កនលៃង្កសហើយវាអាចសៅរួចដៃលថាលំហូរសចញមនអត្ប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ច

នរឹងបតរូវបានទា្ទារសៃើ្នាបីសដារះបសយកាតពវកិច្ច។ ប្រសិនស្រើផល្រ៉រះពាល់
មានភាពជាសរវន្សំវិធានធនបតរូវបានកំណត់សដាយការថយចុរះលំហូរសច់
បបាក់នាសពលអនាគតដៃលរំពរឹងទុកក្ថុងអបតាពន្ធ្ុនដៃលឆលៃថុរះ្រញ្នាំងពីការវាយ
តម្លៃទីផនាសារ្រច្ចថុ្រនាបន្មនតម្លៃសពលសវលាមនបបាក់និងសៅសពលដៃលស្បស្រ
ហានិភព័យជាក់លាក់ចំសពារះទំនួលខុសបតរូវ។ការ្ិន្រញ្ចថុរះតម្លៃបតរូវបានទទួល
ស្នាល់ថាជាមថលៃហិរញ្ញវត្ថុ។

២.៥.១៣ការបនានាក់
អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព
ចំណូលនិងចំណាយការបបាក់បតរូវបានទទួលស្នាល់សៅក្ថុងបបាក់ចំសណញ
និងខាតសដាយសប្រើវិធីសសស្ការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព។"អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព"
គឺជាអបតាដៃល្រញ្ចថុរះតម ល្ៃយ៉នាងជាក់លាក់ដៃលបា៉នាន់ស្នានការទូទាត់សច់បបាក់
នាសពលអនាគត ឬវិកព័យ្រព័បតតា្រយៈអាយុកាលរំពរឹងទុករ្រស់ឧ្រករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុៃល់៖

y ចំនួនសរុ្រៃុលមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ;ឬ

y មថលៃសៃើ្រំលស់សលើបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ។

សៅសពលគណនាអបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពសបមា្រ់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ ថុ
សបរៅពីទិញបទពនាយសក្្មឥណទានអន់ថយធនាគារប៉ានាន់ស្នានលំហូរសច់បបាក់
នាសពលអនាគតសដាយពិចារណាសលើលកខេខណ្កិច្ចសននាយាទំាងអស់មនឧ្រករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ្ុ៉រដន្្ិនដ្នECL។ចំសពារះបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានភាពថយចុរះ
សៅសពលទិញឬសៅសពល្រសង្កើតអបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធិភាពដកតប្រូវឥណទាន
បតរូវបានគណនាសដាយសប្រើលំហូរសច់បបាក់នាសពលអនាគតដៃលបានប៉ានាន់ស្នាន
រួ្ទាំងECL។

ការគណនាអបតាការបបាក់ដៃលមានប្រសិទ្ធភាពរួ្មានមថលៃប្រតិ្រត្ិការនិង
មថលៃឈ្ជួល ដៃលបាន្រង់ឬទទួលដៃលជាដផ្កសំខាន់មនអបតាការបបាក់
ប្រសិទ្ធភាព។មថលៃសៃើ្ប្រតិ្រត្ិការរួ្មានការចំណាយ្រដន្្ដៃលបតរូវបាន្រង្ក
ស�ើងសដាយផ្ានាល់សៅនរឹងការទទួលបានឬសបារះផនាសាយបទពនាយសក ្្មឬបទពនាយអក ្្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ។

រំលស់មថលៃសៃើ្និងតម្លៃៃុល
ការចំណាយរំលស់មនបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុឬបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាចំនួនទរឹក
បបាក់ដៃលបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុឬបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានវាស់សៅសលើការ
ទទួលស្នាល់ៃំ្ូរងៃកការសងសៃើ្ ្ូរកឬៃកការរំលស់តគ្ានាសដាយសប្រើវិធីសសស្
ដៃលមានប្រសិទ្ធភាពមនភាពខុសគ្ានារវាងចសន្ានារះៃំ្ូរង។ចំនួនទរឹកបបាក់និងចំនួន
ទរឹកបបាក់កំណត់សហើយសបមា្រ់បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ ថុបតរូវបានដកតប្រូវ
សបមា្រ់សំវិធានធនការបាត់្រង់ឥណទានដៃលរំពរឹងទុក (ឬសំវិធានធន
ឱនភាពតមា្នាភាព្ុនមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2018)។

ចំនួនទរឹកបបាក់មនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាមថលៃសៃើ្ដៃលបតរូវបានរំលស់មន
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ្ុនសពលសធវើការដកសប្រួលសលើសំវិធានធនការបាត់្រង់
ឥណទានដៃលរំពរឹងទុក។

ការគណនាចំណូលការបបាក់និងចំណាយ
អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពមនបទពនាយសក ្្មឬបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានគណនា
សលើការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្ថុងការគណនាចំណូលនិងចំណាយ អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពបតរូវបាន
អនុវត្សៅសលើចំនួនតស្លៃើង្រន្ទថុកសរុ្រមនបទពនាយសក្្ម(សៅសពលដៃលបទពនាយសនារះ
្ិនមានការថយចុរះឥណទាន)ឬចំសពារះការចំណាយរំលស់មន្ំរណុល។អបតា
ការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពបតរូវបានដកល្្អជាលទ្ធផលមនការបា៉នាន់ប្រមាណស�ើងវិញ
តា្កាលកំណត់មនលំហូរសច់បបាក់មនឧ្រករណ៍អដណ្តទរឹកសៃើ្ នាបីឆលៃថុរះ្រញ្នាងំ
ពីការផា្នាស់្រ្ជូរអបតាការបបាក់ទីផនាសារ។

អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពក៏បតរូវបានដកសប្រួលផងដៃរសបមា្រ់ការដកតប្រូវ
អបតាការបបាក់ស្រ្នាយ សៅការរំលស់កាល្ររិសច្ឆទមនការដកតប្រូវការការពារ
ហានិភព័យចា្រ់សផ្ើ្។

សទារះយ៉នាងណាចំសពារះបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានការថយចុរះឥណទានជា្រន្
្រនា្នា្រ់សៅនរឹងការទទួលស្នាល់ៃំ្រូងបបាក់ចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនា
សដាយអនុវត្អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពចំសពារះការចំណាយរំលស់មនបទពនាយសក ្្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ប្រសិនស្រើបទពនាយសនារះដលងមានការថយចុរះឥណទាន្រនា្នា្រ់្កការ
គណនាចំណូលការបបាក់នរឹងបតល្រ់សៅ្ូលដា្នានសរុ្រវិញ។

ចំសពារះបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃល្ិនមានការចា្រអ់ារ ្្មណ៍សលើការទទួលស្នាល់
ៃំ្ូរងបបាក់ចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនាសដាយអនុវត្អបតាការបបាក់ដៃលមាន
ប្រសិទ្ធិភាពដកតប្រូវឥណទានសៅនរឹងមថលៃសៃើ្រំលស់មនបទពនាយ។ការគណនា

បបាក់ចំណូលការបបាក់្ិនបតល្់រសៅ្ូលដ្ានានសរុ្រសទសទារះ្ីរហានិភព័យឥណទាន
រ្រស់បទពនាយមានភាពប្រសសើរស�ើងក៏សដាយ។

្រទ្រង្នាញ
ចំណូលការបបាក់និងចំណាយការបបាក់ដៃលបានកំណត់សដាយសប្រើវិធីសសស្
អបតាការបបាក់ដៃលមានប្រសិទ្ធិភាពបតរូវបាន្រង្នាញសបកា្បបាក់ចំសណញឬ
ខាត្រង់សៅក្ថុងសសចក្ីដថលៃងការណ៍មនបបាក់ចំណូលទូលំទូលាយ។

២.៥.១៤កមនានានិងកមនានាជើងសរ

ចំណលូនិងចំណាយសលើកមប្និងកមប្សជើងសរដៃលមានសរៈសខំាន់ចំសពារះ
អបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាពសលើបទពនាយសក្្មឬបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានរា្រ់
្រញ្ចជូលក្ថុងអបតាការបបាក់ប្រសិទ្ធភាព។
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បបាក់ចំណូលកមប្សជើងសនិងកមប្សជើងសរសផនាសងសទៀត-រួ្ទំាងមថលៃសសវាគណនី
បតរូវបានទទួលស្នាល់ថាសសវាក្្មពាក់ពព័ន្ធបតរូវបានអនុវត្។

កិច្ចសននាយាជា្ួយអតិថិជនដៃលទទួលបានលទ្ធផលជាឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃ
លបតរូវបានទទួលស្នាល់សៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារអាចជាដផ្
កខលៃរះមនវិសលភាពមនCIFRS9និងដផ្កខលៃរះមនវិសលភាពមនCIFRS15។ប្រ
សិនស្រើសនរះជាករណី្រន្ានា្់រ្កធនាគារអនុវត្CIFRS9ៃំ្ូរងសៃើ្ នាបី្ំរដ្រកនិងវា
ស់ដផ្កមនកិច្ចសននាយាដៃលស្ិតក្ថុងវិសលភាពមនCIFRS9និង្រនា្នា្រ់្កយក
CIFRS15សលើអវីសសសសល់។

២.៥.១៥បនានាក់ចំណូលភាគលាភ

បបាក់ចំណូលភាគលាភបតរូវបានទទួលស្នាល់សៅសពលសិទ្ធិរ្រស់ធនាគារបតរូវ
ទទួលបានការទូទាត់។

២.៥.១៦ឱនភាពននាទនាពនាយសក្្ម្ិនមនានហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃសយងមនបទពនាយសក្្មរ្រស់ធនាគារនិងបទពនាយសក្្មសផនាសងសទៀតដៃលជា
បទពនាយសក្្មក្ថុងកិច្ចសននាយានិងបទពនាយសក្្មពន្ធពននាយាបតរូវបានបតរួតពិនិតនាយសៅ

កាល្ររិសច្ឆទរាយការណ៍នី្ួយៗសៃើ ន្ាបីកំណត់ថាសតើមានការ្រង្នាញឱនភាពមន
តម្លៃ។ប្រសិនស្រើមានការចង្អថុល្រង្នាញដ្រ្រសនរះមានចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលអាច
ប្រ្ូលបាន្កវិញមនបទពនាយស ន្ាបតិ្បតរូវបានប៉ានាន់ប្រមាណ។ចំសពារះបទពនាយអរូ្ីរដៃល
មានអាយុកាលសប្រើបបាស់គា្នានកំណត់ឬដៃល្ិនទាន់មានសបមា្រ់សប្រើបបាស់
ចំនួនដៃលអាចប្រ្ូលបានបតរូវបានបា៉នាន់ប្រមាណជាសរៀងរាល់ឆ្នាំក្ថុងសពល
ដត្ួយ។

ការខាត្រង់សលើឱនភាពនូវតម្លៃបតរូវបានទទួលស្នាល់ ប្រសិនស្រើតម្លៃសយង
មនបទពនាយសក្្មឬឯកតា្រសង្កើតសច់បបាក់ (“CGU”) សលើសពីចំនួនដៃល
អាចប្រ្ូល្កវិញបាន។

ចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលអាចប្រ្ូលបាន្កវិញមនបទពនាយសក្្មឬCGUគឺជាតម្លៃ
ធំជាងក្ថុងការសប្រើបបាស់សហើយតម្លៃស្បស្ររ្រស់វាបតរូវចំណាយតិចក្ថុងការ
លក់។ក្ថុងការវាយតម ល្ៃតម ល្ៃក្ថុងការសប្រើបបាស់លំហូរសច់បបាក់នាសពលអនាគត
ដៃលបតរូវបានប៉ានាន់ប្រមាណបតរូវបាន្រញ្ចថុរះតម ល្ៃ្រច្ចថុ្រនាបន្សដាយសប្រើអបតា្រញ្ចថុរះត្្
មលពន្ធដៃលឆលៃថុរះ្រញ្នាងំពីការវាយតម ល្ៃទីផនាសារ្រច្ចថុ្រនាបន្អំពីតម ល្ៃសពលសវលាមនបបាក់
និងហានិភព័យជាក់លាក់ចំសពារះបទពនាយសក្្មឬCGU។

សបមា្រ់សគាល្រំណងមនការសធវើសតស្សលើឱនភាពតម្លៃដៃល្ិនអាចបតរូវបាន
សកលនាបងជាលកខេណៈ្ុរគ្គលបតរូវបានដាក់ជាបកុ្រួ្គ្ានាសៅជាបកុ្តូច្ំរផុតមន
បទពនាយ ដៃល្រសង្កើតលំហូរសច់បបាក់ពីការសប្រើបបាស់្រន្ដៃលភាគសបចើនឯករាជនាយ
ពីលំហូរសច់បបាក់មនបទពនាយសក្្មសផនាសងសទៀតឬCGUs។

ការខាត្រង់សលើឱនភាពនូវតម្លៃបតរូវបានទទួលស្ល់សលើចំណញនិងខាត។
ការខាត្រង់សលើឱនភាពមនតម្លៃ បានទទួលស្ល់សលើ CGUs បតរូវបាន
ចាត់្រញ្ចជូលជាៃំ្រូងសៃើ្នាប ីកាត់្រន្យចំនួន បានផ្ល់ជូនៃល់ CGU 
និង្រនា្្រ់្កកាត្់រន្យចំនួនរ្រស់បទពនាយសក្្មសផនាសងៗសទៀតសៅក្ថុងCGUs 
សលើ្ូលដា្នានសមាមាបត។

ការខាត្រង់សលើឱនភាពមនតម្លៃដៃលបានទទួលស្នាល់ក្ថុងអំ�ថុងសពល្ុនៗ
បតរូវបានវាយតម ល្ៃសៅកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍នី្ួយៗសូចនាករណា្ួយដៃល
្រង្នាញថាការបាត់្រង់បានថយចុរះឬដលងមានសទៀត។ការខាត្រង់សលើឱនភាព
មនតម្លៃបតរូវបាន្រសញ្នាស់ប្រសិនស្រើមានការផា្នាស់្រ្ជូរការបា៉នាន់ស្នសៃើ្នាបីកំណត់
ចំនួនដៃលអាចប្រ្ូលបាន្កវិញ។ការខាត្រង់សលើអ៊ី្ដភ្ិនបតរូវបានកត់
្រសញ្នាស់សៅនរឹងទំហំដៃលតម្លៃសយងរ្រស់បទពនាយសក្្ម្ិនសលើសពីតម្លៃសយង
ដៃលបានកំណត់ការៃករំលស់ឬរំលស់ប្រសិនស្រើ្ិនមានការខាត្រង់សលើអ៊ី្
ដភ្ិនណា្ួយ។

២.៥.១៧ពន្ធលើបនានាក់ចំណូល

ការចំណាយពន្ធសលើបបាក់ចំណូលរួ្មានពន្ធ្រច្ចថុ្រនាបន្និងពន្ធពននាយា។វាបតរូវបាន
ទទួលស្នាល់សៅក្ថុងចំសណញនិងខាតសលើកដលងដតវត្ថុដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់
សដាយផា្នាល់សៅក្ថុង្ូលធនឬសៅក្ថុងចំណូលសផនាសងសទៀត។

ធនាគារបានកំណត់ថាការបបាក់ និងការដាក់ទណ្ក្្មទាក់ទងនរឹងពន្ធសលើ
បបាក់ចំណូលរួ្ទំាងការពនាយាបាលពន្្ធ និបបាកៃប្រជា្ិនបតរូវនរឹងនិយ្នព័យមន
ពន្ធសលើបបាក់ចំណូលសហើយៃូសច្រះបានរា្រ់្រញ្ចជូលពួកសគសៅសបកា្ IAS37,
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets បានទទួ
លស្នាល់ការចំណាយដៃលពាក់ពព័ន្ធសៅក្ថុង'ការចំណាយសផនាសងសទៀត'។
្រនា្នា្រ់ពីការអនុ្ព័តCIFRSsអាជា្នាធរពន្ធដារ(“GDT”)្ិនបាន្រង្នាញពី
ការផា្នាស់្រ្ជូរ្ូលដា្នានពន្ធសបមា្រ់ការគណនាពន្ធសបមា្រ់ផល្រ៉រះពាល់ពន្ធ
មនការផា្នាស់្រ្ជូរសៅCIFRSs សទ។ធនាគារបានសធវើការសន្មតថាការបគ្រ់បគង
វាយតម្លៃបតរូវមានភាពស្សហតុផលនិងប្រុងប្រយព័ត្ក្ថុងការវាយតម្លៃពន្ធដៃល
បតរូវ្រង់និងពន្ធពននាយា។ការសប្រើបបាស់ការសន្មត់ខុសៗគា្នាអាចនាំឱនាយមានផល
្រ៉រះពាល់ជាសមា្នារៈសៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។្ំរណុលពន្ធចុងសបកាយនិ
ងពន្ធពននាយារ្រស់ធនាគារបតរូវស្ិតសបកា្ការកំណត់និងកិច្ចបព្សបពៀងជា្ួយ
អាជា្នាធរពន្ធដារ(GDT)។

(i)ពន្ធ្រច្ចថុ្រនាបន្
ពន្ធ្រច្ចថុ្រនាបន្រួ្មានពន្ធដៃលបតរូវ្រង់ឬទទួលបានសលើបបាក់ចំណូលជា្រ់ពន្ធ
សបមា្់ររយៈសពលដៃលសប្រើបបាស់អបតាពន្ធដៃលបតរូវបានអនុ ព្័តឬបតរូវបានអនុ ព្័ត
ជាធរមានសៅកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍និងការដកសប្រួលពន្ធដៃលបតរូវ្រង់
គិតក្ថុងរយៈសពល្ុន។

(ii)ពន្ធពននាយា
ពន្ធពននាយាបតរូវបានទទួលស្នាល់ចំសពារះភាពខុសគ្ានា្រសណ្ានារះអាសន្រវាងតប រ្ូវការមន
បទពនាយសក ្្មនិង្ំរណលុសបមា្់រសគាល្ំរណងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនិងចំនួន
ទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវសប្រើសបមា្រ់សគាល្រំណងពន្ធ។

បទពនាយសក្្មពន្ធពននាយាបតរូវបានទទួលស្នាល់ចំសពារះការបាត់្រង់ពន្ធដៃល្ិនបាន
សប្រើនិងភាពខុសគ្ានា្រសណ្ានារះអាសន្ដៃលអាចកាត់សចញបានដៃលអាចថាបបាក់
ចំសណញជា្់រពន្ធនាសពលអនាគតអាចសប្រើបានស្រើសប្រៀ្រសធៀ្រនរឹងបបាក់ចំសណញ
ដៃលអាចសប្រើបបាស់បាន។ពន្ធពននាយាបទពនាយសក្្មបតរូវបានពិនិតស�ើងវិញក្ថុង
កាល្ររិច្ឆទរាយការណ៍និងបានកាត់្រន្យក្ថុងៃំណាក់កាលដៃលវាអាចនរឹង
្ិនអាចទទួលបាននូវអត្ប្រសយជន៍ពន្ធដៃលពាក់ពព័ន្ធ។ការកាត់្រន្យដ្រ្រសនរះ
បតរូវបាន្រសញ្នាសសៅសពលដៃលប្ររូបា្ី៊រលីសតមនបបាក់ចំសណញជា្់រពន្ធនាសពល
អនាគតមានភាពប្រសសើរស�ើង។

២.គោលនោបាយគណននាយនាយ(ត)
២.៥ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយ

សំខាន់ៗ(ត)

70 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 71ធនាគារស្នា្រនា



ពន្ធពននាយាបតរូវបានកំណត់តា្អបតាពន្ធដៃលរំពរឹងថានរឹងបតរូវបានអនុវត្ចំសពារះ
ភាពខុសគា្នា្រសណា្នារះអាសន្ សៅសពលដៃលពួកសគផា្នាស់្រ្ជូរសដាយសប្រើអបតាពន្ធ
ដៃលបានអនុ្ព័តឬបតរូវបានអនុ្ព័តយ៉នាងខា្នាំងសៅកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍។

ការវាស់ដវងពន្ធពននាយារឆលៃថុរះ្រញ្នាំងពីផលវិបាកពន្ធដៃលនរឹងអនុវត្តា្លកខេណៈ
ដៃលធនាគាររំពរឹងថានរឹងទទួលបាន្កវិញនូវចំនួនទរឹកបបាក់មនបទពនាយនិង្ំរណុល
រ្រស់ខលៃជួន។

ពន្ធពននាយាមនបទពនាយសក្្មនិង្រំណុលមនពន្ធពននាយាបតរូវបានទូទាត់សងក្ថុងករណី
តប្រូវការជាក់លាក់្ួយ។

២.៥.១៨្ូលធនពាណិជ្ជក្្ម

្ូលធនពាណិជ្ជក ្្មបតរូវបានវាស់ដវងៃំ្ូរងតា្តម ល្ៃសៃើ្ (ជាចំនួនសលើសមនទរឹក
បបាក់ទទួលបានពីការទិញលក់និងចំនួនទទួលស្នាល់រ្រស់មា្នាស់ហ៊ុនភាគតិច
និងអត្ប្រសយជន៍ដៃលមានពី្ុន)។ប្រសិនស្រើតម ល្ៃសុទ្ធមនបទពនាយសក ្្មមានចំនួន
ធំជាងទរឹកបបាក់ទទួលបានពីការទិញលក់ធនាគារបតរូវសធវើការវាស់ដវងសរស�ើង
វិញថាសតើបទពនាយសក ្្មនិងបទពនាយអក ្្មទំាងអស់បតរូវបានគណនាសដាយភាពបតរ្ឹ បតរូវ
និងវិធានមនការគណនាតម ល្ៃដៃលទទួលស្នាល់។ប្រសិនស្រើការសផ្ទៀងផ្ានាល់ស�ើងវិញ

សៅដតផ្ល់លទ្ធផលថាតម ល្ៃសុទ្ធមនបទពនាយសក ្្មធំជាងទរឹកបបាក់ទទួលបានពីការ
សផ្ទរផលចំសណញបតរូវបានទទួលស្នាល់ក្ថុងរបាយការណ៍ចំសណញខាត។

្រនា្នា្រ់ពីការទទួលស្នាល់ៃំ្រូង្ូលធនពាណិជ្ជក្្មបតរូវបានវាស់ដវងឱនភាព។
សបមា្់រសគាល្ំរណងក្ថុងការគណនាឱនភាពពីមថងៃដៃលរួ្្រញ្ចជូលគា្នា្ លូធន
ពាណិជ្ជក ្្មដៃលសកើតស�ើងសៅសពលរួ្្រញ្ចជូលគ្ានាមនធនាគារបតរូវបានដចកសៅៃល់
អង្គភាព្រសង្កើតសច់បបាក់ដៃលនរឹងរំពរឹងថាមានអត្ប្រសយជន៍សកើតស�ើងពីការរួ្
្រញ្ចជូលគ្ានាសដាយ្ិនគិតពីបទពនាយសក ្្មឬបទពនាយអក ្្មរ្រស់ភាគីដៃលបតរូវបានទិញ។
សៅសពល្ូលធនពាណិជ្ជក ្្មបតរូវបានដចកសៅអង្គភាព្រសង្កើតសច់បបាក់សហើយ
ដផ្ក្ួយអង្គភាពសនរះបតរូវបានលក់សចញ្ លូធនពាណិជ្ជក ្្មបតរូវបានដាក់្រញ្ចជូល
សៅក្ថុងតម ល្ៃសយងសៅសពលគណនាផលចំសណញឬខាតក្ថុងសពលលក់។្ លូធន
ពាណិជ្ជក្្មដៃលបានលក់សចញក្ថុងករណីសនរះ បតរូវបានគណនាតា្តម្លៃ
សមាមាបតមនអង្គភាព្រសង្កើតសច់បបាក់។

២.៥.១៩្រំណុលយថាហនាតុ

ក្ថុងករណីដៃល្ិនមានលទ្ធភាពដៃលថាលំហូរមនផលប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ចនរឹង
បតរូវបានទា្ទារឬចំនួនទរឹកបបាក់ដៃល្ិនអាចបា៉នាន់ស្នានបានសនារះកាតពវកិច្ច
្ិនបតរូវបានទទួលស្នាល់ សៅក្ថុងរបាយការណ៍មនស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងបតរូវ
បាន្រង្នាញថាជា្ំរណុលដៃលមានទំនួលខុសបតរូវសលើកដលងដតប្ររូបា្ី៊រលីសតមន
លំហូរផលប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ចគឺសៅឆ្នាយ។កាតពវកិច្ចដៃលអាចមានដៃល
អតិ្ភាពនរឹងបតរូវបាន្រញ្នាក់សដាយការសកើតស�ើងឬការ្ិនសកើតស�ើងមនបពរឹតិ្ការណ៍
នាសពលអនាគត្ួយឬសបចើនក៏បតរូវបាន្រង្នាញថាជា្ំរណុលជា្់រលា្់រផងដៃរ
ៃរា្រណាប្ររូបា្រ៊ីលីសតមនលំហូរផលប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ចសៅឆ្នាយ។

២.៥.២០ទនាពនាយសក្្មយថាហនាតុ

ក្ថុងករណីដៃល្ិនមានលទ្ធភាពលំហូរចូលមនផលប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ចឬចំនួន
ទរឹកបបាក់្ិនអាចបតរូវបានបា៉នាន់ប្រមាណបានសទសហើយបទពនាយស្នាបត្ិ្ិនបតរូវបាន
ទទួលស្នាល់សៅក្ថុងរបាយការណ៍មនស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងបតរូវបាន្រង្នាញ
ជាបទពនាយស ន្ាបតិ្្រន្សលើកដលងដតប្ររូបា្ី៊រលីសតមនលំហូរផលប្រសយជន៍សសៃ្ឋកិច្ចគឺ
សៅឆ្នាយ។បទពនាយស ន្ាបតិ្ដៃលមានបស្់រនរឹងបតរូវបាន្រញ្នាក់សដាយការសកើតស�ើង
ឬការ្ិនសកើតស�ើងមនបពរឹត្ិការណ៍នាសពលអនាគត្ួយឬសបចើន។

២.៥.២១ការ្រង្គត់តួលនាខ

តួសលខសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបាន្រង្គត់ឲនាយកា្នាយជាតួសលខគត់ដៃល
មានតម ល្ៃប្រហាក់ប្រដហល្ំរផុតសៅនរឹងតួសលខទរឹកបបាក់ៃុល្ានារអាស្រិកនិងសរៀល។

២.៦ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយសំខាន់ៗ

ការសរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបស្រតា្ CIFRSs តប្រូវឱនាយធនាគារសធវើ
ការបា៉នាន់ស្នាននិងការសន្មតដៃល្រ៉រះពាល់ៃល់្ររិមាណមនធនធាន្រំណុល
ចំណូលនិងចំណាយដៃលបានរាយការណ៍និងការលាតបតដាងធនធានដៃល
ជា្់រទាក់ទងនិង្ំរណុលដៃលជា្់រទាក់ទង។បពរឹតិ្ការណ៍នាសពលអនាគតអាច
នរឹងសកើតស�ើងដៃលអាច្រណា្នាលឱនាយការសន្មត ដៃលបតរូវបានសប្រើក្ថុងការសៅ
ៃល់ការប៉ានាន់ស្នានសៃើ្ នាបីផ្ានាស់្្រជូរ។ផល្៉ររះពាល់មនការផ្ានាស់្្រជូរណា្ួយសៅក្ថុង
ការបា៉នាន់ស្នានបតរូវបានឆលៃថុរះ្រញ្នាំងសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសៅសពលដៃល
ពួកសគអាចកំណត់បានស្រ្នាយ។

២.៦.១ការវិនិច្ឆព័យ

ខាងសបកា្សនរះគឺជាការវិនិច្ឆព័យសំខាន់ៗ និងការសន្មតសំខាន់ៗដៃលមាន
ហានិភព័យយ៉នាងសំខាន់មនការដកសប្រួលសមា្នារៈសៅនរឹងចំនួនទរឹកបបាក់ដៃល
បានត្្កល់បទពនាយស្នាបត្ិនិង្រំណុលក្ថុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ្រនា្នា្រ់៖

ក.ចំណាត់ថា្នាក់បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារចាត់ថ្ានាក់បទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខលៃជួនអាបសព័យសលើគំរូអាជីវក ្្មសបមា្់រ
បគ្រ់បគងបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងសនារះ និងថាសតើលកខេខណ្កិច្ចសននាយាមន
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុគឺSPPIសលើចំនួនទរឹកបបាក់សៃើ្ដៃលសៅសល់។ធនាគារ
សធវើការវាយតម្លៃគំរូអាជីវក្្មសដាយដផ្អកសលើកតា្នាដៃលអាចសសង្កតបានៃូចជា៖

y ការអនុវត្ន៍គំរូអាជីវក្្ម និងបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានសៅក្ថុងគំរូ
អាជីវក្្មសនារះបតរូវបានវាយតម្លៃនិងរាយការណ៍សៅ្រុគ្គលិកបគ្រ់បគង
សំខាន់រ្រស់ធនាគារ

y ហានិភព័យដៃលជរះឥទ្ធិពលៃល់ៃំសណើរការអាជីវក្្ម (និងបទពនាយសក្្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានសៅក្ថុងគំរូអាជីវក្្មសនារះ) និងជាពិសសសវិធីដៃល
ហានិភព័យបតរូវបានបគ្រ់បគង។

y សំណងៃល់អង្គភាពអាជីវក្្ម្ិនថាដផ្អកសលើតម្លៃស្បស្រមនបទពនាយដៃល
បានបគ្រ់បគងឬលំហូរសច់បបាក់តា្កិច្ចសននាយាដៃលបានប្រ្ូល

y ភាពញរឹកញា្រ់រំពរឹងទុកតម្លៃនិងសពលសវលាមនការលក់

ក្ថុងការអនុវត្សតស្SPPIធនាគារអនុវត្ការវិនិច្ឆព័យនិងពិចារណាសលើកតា្នា
ពាក់ពព័ន្ធៃូចជារូ្រិយ្រព័ណ្ណដៃលបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានកំណត់រយៈសពល
ដៃលអបតាការបបាក់បតរូវបានកំណត់បពរឹត្ិការណ៍្រន្ដៃលអាចផា្នាស់្រ្ជូរចំនួន
និងសពលសវលាមនលំហរូសច់បបាក់អានុភាពលកខេណៈពិសសសលកខេខណ្មនការ
្រង់បបាក់ជា្ុននិងការពននាយាសពលនិងលកខេណៈពិសសសសផនាសងសទៀតដៃលអាច
ដកដប្រការពិចារណាសបមា្រ់តម្លៃសពលសវលាមនបបាក់។

ខ.តម្លៃស្បស្រមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សៅសពលដៃលតម្លៃស្បស្រមនបទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបាន
កត់បតាសៅក្ថុងសសចក្ីដថលៃងការណ៍ស្ីពីស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុឬបាន្រង្នាញសៅ
ក្ថុងកំណត់បតាសៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ិនអាចទទួលបានពីទីផនាសារសក្្ម
សទទាំងសនរះបតរូវបានកំណត់សដាយសប្រើ្រសច្ចកសទសវាយតម ល្ៃតម ល្ៃមផ្ទក្ថុងសដាយសប្រើ
គំរូវាយតម ល្ៃទីផនាសារដៃលបតរូវបានទទួលយកជាទូសៅ។ធាតុចូលមន្ូ៉ដៃលទំាងសនរះ
បតរូវបានយកសចញពីទីផនាសារដៃលអាចអសង្កតបានសៅសពលដៃលអាចសធវើសៅបាន
្រ៉ុដន្សៅសពលដៃល្ិនអាចសធវើសៅបានៃំណាក់កាលមនការវិនិច្ឆព័យបតរូវបាន
ទា្ទារក្ថុងការ្រសង្កើតតម្លៃស្បស្រ។
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គ.ភតិសននាយា
ធនាគារកំណត់រយៈសពលជួលជាលកខេខណ្មនការជួលដៃល្ិនអាចលុ្រសចាល
បានរួ្ជា្ួយរយៈសពលណា្ួយដៃលបគ្រៃណ្្រ់សដាយជសប្ើសសៃើ្នាបីពបងីក
កិច្ចសននាយាជួលប្រសិនស្រើមានសហតុផលណា្ួយបតរូវអនុវត្ឬរយៈសពលណា
្ួយដៃលបគ្រៃណ្្រ់សដាយជសប្ើសសៃើ្នាបី្រញ្ច្រ់កិច្ចសននាយាជួលប្រសិនស្រើ
វាស្សហតុផលណាស់ដៃល្ិនបតរូវអនុវត្។

ជសប្ើសមនការ្រន្និង្រញ្ច្រ់
ធនាគារមានកិច្ចសននាយាជួលជាសបចើនដៃលរួ្មានជសប្ើស្រន្ និង្រញ្ច្រ់។
ធនាគារអនុវត្ការវិនិច្ឆព័យក្ថុងការវាយតម្លៃថាសតើវាមានសហតុផលស្រ្នាយឬអត់
សៃើ្ នាបអីនុវតជ្សប ើ្សសៃើ្ នាប្ីរន្ឬ្រញ្ច្់រកិច្ចសននាយាជួល។សនារះគឺវាចាត់ទុកថាកតា្នា
ពាក់ពព័ន្ធទំាងអស់ៃូចជាការដកលំអភតិសននាយានិងទីតំាងដៃល្រសង្កើតជាការសលើក
ទរឹកចិត្សសៃ្ឋកិច្ចសបមា្រ់វាសៃើ្នាបីអនុវត្ទាំងការ្រន្ឬការ្រញ្ច្រ់។

្រន្ានា្់រពីកាល្ររិសច្ឆទចា្់រសផ្ើ្ ធនាគារបានកំណត់រយៈសពលជួលវិញប្រសិនស្រើ
មានបពរឹតិ្ការណ៍ឬការផ្ានាស់្្រជូរកាលៈសទសៈណា្ួយដៃលសិ្តក្ថុងការបគ្់របគង
រ្រស់ខលៃជួននិង្៉ររះពាល់ៃល់ស្ត្ភាពក្ថុងការសធវើលំហាត់បបាណឬ្ិនសប្រើជសប ើ្ស
ក្ថុងការ្រន្ឬ្រញ្ច្រ់។

ការបា៉នាន់ប្រមាណIBRសបមា្រ់្រំណុលភតិសននាយា
ធនាគារ្ និអាចកំណត់បាននូវអបតាការបបាក់ដៃលមានសៅក្ថុងភតិសននាយាស�ើយ
ៃូសច្រះសហើយបកុ្ហ៊ុនសនរះសប្រើបបាស់ IBR សៃើ្នាបីវាស់ដវង្រំណុលដៃលអាច
ជួលបាន។IBRសបមា្់រ្ំរណុលភតិសននាយាគឺជាអបតាការបបាក់ដៃលបកុ្បតរូវ្រង់
សៃើ្នាបីខ្ចីក្ថុងរយៈសពលបសសៃៀងគា្នាសហើយសដាយមានសុវត្ិភាពប្រហាក់ប្រដហល
្ូលនិធិចាំបាច់ សៃើ្នាបីទទួលបានបទពនាយសក្្មដៃលមានតំមលសស្មើនរឹងបទពនាយ
សក្្មROU សៅក្ថុង្ររិស្នានសសៃ្ឋកិច្ចបសសៃៀងគា្នា។ធនាគារបា៉នាន់ប្រមាណ
IBRសបមា្រ់្រំណុលភតិសននាយាសដាយសប្រើធាតុចូលដៃលអាចអសង្កតបាន(សដា
យសយងសៅសលើអបតាគ្ានានហានិភព័យទូសៅ)ដៃលបតរូវបានដកតប រ្ូវសៃើ្ នាបីពិចារណា
សលើហានិភព័យឥណទានរ្រស់អង្គភាព(ឧទាហរណ៍ការផនាសពវផនាសាយឥណទាន)។

២.៦.២ការបា៉នាន់បនាមាណ

ក.ការខាត្រង់ឥណទានសលើបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុ
ការគណនាECL រ្រស់ធនាគារគឺជាលទ្ធផលមនគំរូស្មថុគស្នាញជា្ួយនរឹងការ
សន្មត្ូលដា្នានទាក់ទងនរឹងជសប្ើសមនធាតុចូលអសថរនិងភាពអាបសព័យគា្នាសៅ
វិញសៅ្ក។ធាតុផនាសំមនគំរូECLដៃលបតរូវបានសគពិចារណាការវិនិច្ឆព័យគណសនយនាយ

និងការបា៉នាន់ស្នានរួ្មាន៖

y ការដ្រងដចកផល្រព័បតដៃលគំរូឬវិធីសសស្ECLបតរូវបានសប្រើ

y លកខេណៈវិនិច្ឆព័យសបមា្រ់ការវាយតំមលប្រសិនស្រើមាន SICR សហើយ
សំវិធានធនសបមា្់របទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុ្ំរណុលគួរដតបតរូវបានវាស់ដវងសលើ
្ូលដា្នានECL្ួយអាយុកាលនិងការវាយតម្លៃគុណភាព

y ការដ្រងដចកបទពនាយសក្្ម្រំណុលសៅសពល ECL បតរូវបានវាយតម្លៃជា
ស្ូហភាពនិង

y ្ ូលដា្នាន្រុគ្គលសបមា្រ់អតិថិជនសំខាន់ៗៃូចបានកំណត់សដាយការ
បគ្រ់បគងធនាគារ

y ការអភិវឌនាឍគំរូECLរួ្ទាំងរូ្រ្ន្សផនាសងៗគា្នានិងជសប្ើសមនធាតុចូល

y ការកំណត់សមាគ្រវាងសសណារីយ៉ូមា៉នាបករូសសៃ្ឋកិច្ចនិងធាតុចូលសសៃ្ឋកិច្ច
និងផល្រ៉រះពាល់សលើPD EADsនិងLGDs

y ការសបជើសសរីសសសណារីយ៉ូមា៉នាបករូសសៃ្ឋកិច្ចសឆពនារះសៅ្ុខនិងការបា៉នាន់ស្នានអំ
ពីប្ររូបា្រ៊ីលីសតរ្រស់វាសៃើ្នាបីទាញយកធាតុចូលសសៃ្ឋកិច្ចសៅក្ថុងគំរូECL

ខ.ការទទួលស្នាល់ពន្ធពននាយាជាបទពនាយសក ្្ម
ពន្ធពននាយាជាបទពនាយសក្្ម បតរូវបានទទួលស្ល់ចំសពារះរាល់ការខាត្រង់ពន្ធដៃល
្ិនបានសប្រើបបាសនិ់ងភាពខុសគា្នា្រសណ្ានារះអាសន្ក្ថុងទំហំដៃលអាចនរឹងទទួល
បានបបាក់ចំណញជា្រ់ពន្ធនាសពលអនាគតស្រើសធៀ្រនរឹងការខាត្រង់ដៃលអាច
ដ្រងដចកបាន។ការវិនិច្ឆព័យការបគ្់របគងមានសរៈសំខាន់បតរូវបានកំណត់សៃើ្ នាបី
កំណត់ចំនួនមនពន្ធពននាយាជាបទពនាយសក្្មដៃលអាចបតរូវបានទទួលស្នាល់សដាយ
ដផ្អកសលើសពលសវលានិងៃំណាក់កាលមនបបាក់ចំណូលជា្់រពន្ធនាសពលអនាគត
រួ្ជា្ួយនរឹងយុទ្ធសសស្ដផនការពន្ធនាសពលអនាគត។

គ.អី៊្ដភ្ិនមនបទពនាយសក្្ម្ិនដ្នហិរញ្ញវត្ថុ
អី៊្ដភ្ិនសកើតមានសៅសពលដៃលតម ល្ៃពិតគណសនយនាយរ្រស់បទពនាយសក ្្្ម យួឬ

ឯកតា្រសង្កើតសច់បបាក់មានចំនួនសលើសពីតម ល្ៃដៃលទទួលបានដៃលវាជាតម ល្ៃ
ខ្ស់ជាងរវាងតម ល្ៃទីផនាសារៃកសចញចំណាយសៃើ្ នាបីលក់និងតម ល្ៃដៃលបតរូវសប្រើបបាស់។
ការគណនាតម ល្ៃទីផនាសារៃកសចញចំណាយសៃើ ន្ាបីលក់គឺដផ្អកតា្ទិន្នព័យដៃល
មានពីការសៃញមថលៃលក់ក្ថុងប្រតិ្រតិ្ការស្រើកចំហរមនប្រសភទបទពនាយសក ្្មបសសៃៀងៗ
គា្នាឬតា្តម្លៃទីផនាសារដៃលអាចអសង្កតបានសដាយៃកសចញចំណាយសកើនស�ើង
មនការលក់បទពនាយសក ្្មសនារះ។ការគណនាតម ល្ៃសប្រើបបាស់គឺសយងតា្វិធីអ្រនាបហារ
លំហូរសច់បបាក់។ធនាគារសធវើការបា៉នាន់ប្រមាណតម្លៃអ៊ី្ដភ្ិនសលើបទពនាយសក្្ម
រាល់សពលដៃលមានបពរឹតិ្ការណ៏ឬ្រដប្្រប រ្ួលស្នានភាពគូស្រញ្នាក់ថាតម ល្ៃពិត
គណសនយនាយមនបទពនាយសក្្ម្ួយ្ិនអាចសបសចបសង់វិញបាន។កតា្នាដៃលធនា
គារបតរូវពិចារណាយ៉នាងល្អតិល្អន់សលើអវដីៃលអាចជាគនលៃរឹរះក្ថុងការពិនិតនាយសលើអី៊្ដភ
្ិនរួ្មានៃូចខាងសបកា្៖
(ក)ការ្រំសពញ្ុខងរ្ិនបានល្អជាសរវន្ ដៃលទាក់ទិននរឹងលទ្ធផល

ប្រតិ្រត្ិការដៃលរំពរឹងទុកជាប្រវត្ិសសស្ ឬលទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការជា
គសបមាងនាសពលអនាគត;

(ខ)្រដប្្រប្រួលជាសរវន្ក្ថុងការសប្រើបបាស់បទពនាយសក្្មដៃលបានទិញឬ
ក្ថុងយុទ្ធសសស្សបមា្រ់្ុខជំនួញទាំង្ូល;និង

(គ)ឧសនាសាហក្្មអវិជ្ជមានជាសរវន្ឬនិនា្នាការសសៃ្ឋកិច្ច។

�.ការបា៉នាន់ប្រមាណអាយុកាលមនការសប្រើបបាស់បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍និង
ចំណាយក្្មវិធីកុំពនាយជូទព័រ

ធនាគារសធវើការបា៉នាន់ប្រមាណអាយុកាលមនការសប្រើបបាស់បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍
និងចំណាយក ្្មវិធីកំុពនាយជូទព័ររ្រស់ខលៃជួន។ការប៉ានាន់ប្រមាណសនរះបតរូវបានបតរួតពិនិតនាយ
ជាសរឿយៗសៃើ្នាបី្រញ្នាក់ថារយៈសពលមនការសធវើរំលស់សលើបទពនាយរូ្រិយនិងរំលស់
សលើបទពនាយអរូ្រិយបានស្បស្រសៅនរឹងលំអានមនការរំពរឹងទុកមនអត្ប្រសយជន៍
សសៃ្ឋកិច្ចពីបទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍និងចំណាយក្្មវិធីកុំពនាយជូទព័រ។

២.៧ស្ង់ដារបានចនាញផនាសាយ្រ៉ុន្នា្ិនទាន់
មានបនាសិទ្ធភាព

ស្ង់ដារនិងការដកដប្រថ្មីនិងការ្រកបសយដៃលបតរូវបានសចញ្ុ៉រដន្្ិនទាន់មាន
ប្រសិទ្ធភាពសៅស�ើយរហូតៃល់កាល្ររិសច្ឆទសចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់
ធនាគារបតរូវបាន្រង្នាញខាងសបកា្។ធនាគារមានសចតនាទទួលយកស្ង់ដារ

២.គោលនោបាយគណននាយនាយ(ត)
២.៦ការវិនិច្ឆព័យនិងការបា៉នាន់ស្នានគណននាយនាយ

សំខាន់ៗ(ត)
២.៦.១ការវិនិច្ឆព័យ(ត)

72 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 73ធនាគារស្នា្រនា



និងការដកដប្រ និងការ្រកបសយថ្មីប្រសិនស្រើអាចអនុវត្បានសៅសពលមាន
ប្រសិទ្ធិភាព។

IFRS17៖កិច្ចសននាយាធានារា៉នា្រ់រង

សៅដខឧសភា ឆ្នាំ2017 IASB បានសចញកិច្ចសននាយាធានារា៉នា្រ់រង IFRS
17 ដៃលជាស្ង់ដារគណសនយនាយថ ្ម ីសបមា្រ់ក ិច ្ចសននាយាធានារា៉ នា្រ ់ រង
រួ្មានការទទួលស្នាល់និងវាស់ដវងការ្រង្នាញនិងការ្រង្នាញ។ សៅសពល
មានប្រសិទ្ធិភាពIFRS17នរឹងជំនួសកិច្ចសននាយាធានារា៉នា្រ់រងIFRS4ដៃលបតរូវ
បានសចញក្ថុងឆ្នាំ2005។ IFRS 17 អនុវត្ចំសពារះកិច្ចសននាយាធានារា៉នា្រ់រង
បគ្រ់ប្រសភទ (សពាលគឺជីវ ិតអាយុជីវ ិតការធានារា៉នា្រ់រងសដាយផា្នាល់និង
ធានារា៉នា្រ់រងស�ើងវិញ) សដាយ្ិនគិតពីប្រសភទអង្គភាព។ ្រញ្នាទាំងសនារះ
ក៏ៃូចជាការធានាជាក់លាក់ និងឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានលកខេណៈ
ពិសសសដៃលអាចចូលរួ្បាន។ការសលើកដលងវិសលភាពជាក់លាក់នរឹងបតរូវ
អនុវត្។សគាល្រំណងរួ្មន IFRS17គឺសៃើ្នាបីផ្ល់នូវគំរូគណសនយនាយសបមា្រ់
កិច្ចសននាយាធានារា៉នា្់ររងដៃលមានប្រសយជន៍និងបស្រសបមា្រ់អ្កធានារា៉នា្រ់រង។
ផ្ទថុយសៅនរឹងតប្រូវការសៅក្ថុងIFRS4ដៃលភាគសបចើនពរឹងដផ្អកសលើសគាលការណ៍
គណសនយនាយក្ថុងបសុកពី្ុនរ្រស់ IFRS17ផ្ល់នូវគំរូៃ៏ទូលំទូលាយសបមា្រ់

កិច្ចសននាយាធានារា៉នា្រ់រងដៃលបគ្រៃណ្្រ់សលើទិៃ្ឋភាពគណសនយនាយពាក់ពព័ន្ធទាំង
អស់។ស្ជូលមនIFRS17គឺជាគំរូទូសៅ្រដន្្សដាយ៖

-ការសប្្រខលៃជួនជាក់លាក់សបមា្រ់កិច្ចសននាយាដៃលមានលកខេណៈពិសសសចូល
រួ្សដាយផា្នាល់(វិធីគិតតម្លៃអសថរ)

-វិធីសសស្ស្ញ្ញ(វិធីសសស្មនការដ្រងដចក្រុពវលាភ)ភាគសបចើនសបមា្រ់
កិច្ចសននាយារយៈសពលខលៃី។

IFRS17មានប្រសិទ្ធភាពសបមា្រ់រយៈសពលរាយការណ៍ចា្រ់សផ្ើ្សៅឬសបកាយ
មថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នា2ំ021ជា្ួយនរឹងតួសលខសប្រៀ្រសធៀ្រដៃលបតរូវការ។ការសស្ើសំុ្ុ
នសពលបតរូវបានអនុញ្នាតផ្ល់ឱនាយអង្គភាពក៏អនុវត្IFRS9និងIFRS15សៅឬ្ុន

កាល្ររិសច្ឆទដៃលបតរូវអនុវត្IFRS17ស្ង់ដារសនរះ្ិនអនុវត្ចំសពារះធនាគារសទ។
វិសសធនក្្មសលើIFRS3៖និយ្នព័យមនអាជីវក្្មសៅដខតុលាឆ្នាំ2018IASB
បានសចញនូវការដកដប្រនិយ្នព័យមនអាជីវក្្មសៅក្ថុង្រននាសំអាជីវក្្ម IFRS3
សៃើ្នាបីជួយអង្គភាពក្ថុងការកំណត់ថាសតើសក្្មភាពនិងបទពនាយស្នាបត្ិដៃលទទួល
បានគឺជាអាជីវក ្្មឬអត់។ពួកសគ្រញ្នាក់ពីតប រ្ូវការអ្រនាប្ររមាសបមា្់រអាជីវក ្្ម
ៃកការវាយតម ល្ៃថាសតើអ្កចូលរួ្ទីផនាសារមានស្ត្ភាពក្ថុងការជំនួសធាតុដៃល
បាត់ឬ្រដន្្ការដណនំាសៃើ្ នាបីជួយអង្គភាពវាយតម ល្ៃថាសតើៃំសណើរការដៃលទទួល
បានមានសរៈសំខាន់្របងរួ្និយ្នព័យមនអាជីវក្្មនិងលទ្ធផលនិងដណនាំ
ការសធវើសតស្ការសផា្នាតអារ្្មណ៍តម្លៃស្បស្រ។ឧទាហរណ៍ថ្មីបតរូវបានផ្ល់ជា
្ួយការដកដប្រ។

ចា្រ់តាំងពីការសធវើវិសសធនក្្មអនុវត្សៅអនាគតឬប្រតិ្រត្ិការសផនាសងសទៀត
ដៃលសកើតស�ើងសៅឬ្រន្ានា្់រពីកាល្ររិសច្ឆទមនការដាក់ពាកនាយសលើកៃំ្ូរងធនាគារនរឹង
្ិនរងផល្រ៉រះពាល់ពីការសធវើវិសសធនក្្មទាំងសនរះសៅកាល្ររិសច្ឆទផា្នាស់្រ្ជូរសទ។

ការសធវើវិសសធនក្្មសលើIFRS1និងIAS8៖និយ្នព័យមនភាពជាសរវន្
សៅដខតុលាឆ្នាំ2018 IASBបានសចញការសធវើវិសសធនក្្មសលើរបាយការណ៍
IFRS1 មនសគាលនសយបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងសគាលនសយបាយគណសនយនាយ IAS
8ការផា្នាស់្រ្ជូរការបា៉នាន់ប្រមាណគណសនយនាយនិងកំហុសក្ថុងការតំរឹ្និយ្នព័យ
មនភាពជាសរវន្ សៅទូទាំង្រទដា្នាននិងសៃើ្នាបី្រញ្នាក់ពីទិៃ្ឋភាពជាក់លាក់មន
និយ្នព័យ។និយ្នព័យថ្មីដចងថា“ ពត៌មានគឺជាឯកសរប្រសិនស្រើលុ្រសចាល
្រំភាន់ឬសធវើឱនាយងងរឹតវាអាចបតរូវបានរំពរឹងថានរឹងមានឥទ្ធិពលសលើការសសប្ចចិត្
ដៃលអ្កសប្រើបបាស់សំខាន់មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសគាល្ំរណងទូសៅដផ្អកសលើ
្ូលដា្នានមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងសនារះដៃលផ្ល់ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុអំពី
របាយការណ៍ជាក់លាក់អង្គភាព។

ការសធវើវិសសធនក្្មសលើនិយ្នព័យមនភាពជាសរវន្្ិនបតរូវបានសគរំពរឹងថានរឹង
មានផល្រ៉រះពាល់គួរឱនាយកត់សមា្នាល់សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ។

៣.សច់បនានាក់ក្ថុងដនា
សច់បបាក់ក្ថុងមៃតា្រូ្រិយ្រព័ណ្ណមានៃូចខាងសបកា្៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ៃុលា្នារអាស្រិក 73,120,272 295,771,500 56,635,699 230,790,474 

ដខ្មរសរៀល 36,914,623 149,319,650 27,392,071 111,622,689 

មថបាត 2,297,849 9,294,799 1,222,650 4,982,299 

សយ៉នជ្រ៉ុន 72,754 294,290 40,122 163,497 

សផាន 13,512 54,656 1,516 6,178 

អឺរ៉ូ 12,318 49,826 3,586 14,613 

យ៉ន់ចិន 11,564 46,776 153 623 

ៃុលា្នារអូសស្នាលី 6,066 24,537 380 1,549 

ៃុលា្នារសិង្ហ្រុរី 736 2,978 723 2,946 

112,449,694 454,859,012  85,296,900 347,584,868
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សបមា្រ់សគាល្រំណងរបាយការណ៍លំហូរសច់បបាក់សច់បបាក់និងសច់បបាក់ស្្ូលរួ្មាន៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

សច់បបាក់ក្ថុងមៃ 112,449,694 454,859,012 85,296,900 347,584,868

គណនីចរន្

សៅធនាគារជាតិមនក្្ថុជា
(កំណត់សមា្នាល់សលខ4) 196,014,234 792,877,576 28,658,987 116,785,372

ជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ
(កំណត់សមា្នាល់នាលខ5) 14,514,784 58,712,301 15,824,699 64,485,648

 322,978,712 1,306,448,889 129,780,586 528,855,888

៤.ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិននាក្្ថុជា
ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិរួ្មាន៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

គណនីចរន្ 196,014,234 792,877,576 28,658,987 116,785,372

បបាក់្រសញ្ញើរយៈសពលខលៃី(i) 30,700,000 124,181,500 31,533,191 128,497,753

បបាក់ត្្កល់ធានាសលើសៃើ្ទុន(ii) 19,300,000 78,068,500 15,000,000 61,125,000

បបាក់្រប្ុងកាតពវកិច្ច(iii) 101,751,236 411,583,750 137,926,687 562,051,250

347,765,470 1,406,711,326 213,118,865 868,459,375

(i)បបាក់្រសញ្ញើរយៈសពលខលៃី
បបាក់្រសញ្ញើរយៈសពលខលៃីដៃលមានកាលកំណត់ពី6ដខសៅ12ដខទទួលបានការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំចា្រ់ពី0.13%សៅ0.14%និងពី0.16%សៅ0.31%(2019:ចា្រ់ពី
0.90%សៅ0.95%និងពី1.11%សៅ1.25%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ)សរៀងគា្នា។

(ii)បបាក់ត្្កល់ធានាសលើសៃើ្ទុន
សយងតា្ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជា សលខ ធ7-01-136 ចុរះមថងៃទី15 ដខតុលា ឆ្នាំ2001 បគ្រ់ធនាគារបតរូវបានតប្រូវឲនាយត្្កល់បបាក់ចំនួន10%
មនសៃើ្ ទុនចុរះ្រញ្ជសីៅធនាគារជាតិមនក្្ថុជា។បបាក់ត ្្កល់សនរះគឺ្ិនអាចសប្រើបបាស់ក្ថុងប្រតិ្រតិ្ការប្រចំាមថងៃរ្រស់ធនាគារបានស�ើយ្ុ៉រដន្ធនាគារអាចៃកយកវិញបាន
សៅសពលដៃលធនាគារសសប្ចចិត្ឈ្រ់សធវើអាជីវក្្មសៅក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។

(iii)បបាក់្រប្ុងកាតពវកិច្ច
តា្ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសលខធ7-020-230ចុរះមថងៃទី18ដខ្ីនាឆ្នាំ2020ធនាគារតប្រូវឲនាយរកនាសាចំនួនទរឹកបបាក់្រប្ុងកាតពវកិច្ចសៅធនាគារជាតិមន
ក្្ថុជាក្ថុងទប្ង់ជាបបាក់្រសញ្ញើកាតពវកិច្ចគណនាតា្អបតា7%មនបបាក់្រសញ្ញើអតិថិជននិងបបាក់ក្្ចីជារូ្រិយ្រព័ណ្ណសរៀលនិងរូ្រិយ្រព័ណ្ណសផនាសងៗ(2019:8%និង
12.5%ជារូ្រិយវត្ថុសរៀលនិងៃុលា្នារអាស្រិកសរៀងគា្នា។

សៅក្ថុងការិយ្ររិច្ឆទសនរះចំណូលការបបាក់ពីស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិមនក្្ថុជាមានចំនួន196,286ៃុលា្នារអាស្រិកឬ800,258ពាន់សរៀល(2019:1,469
ៃុលា្នារអាស្រិកឬ5,592ពាន់សរៀល)កំណត់សមា្នាល់សលខ20។
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៥.ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារផនាសនាងៗ
ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងៗរួ្មាន៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

គណនីចរន្ 14,445,740 58,433,018  15,765,599  64,244,816 

គណនីសននាសំ 69,044 279,283  59,100  240,832 

ស្តុលនាយៃុលធនាគារសៅធនាគារសផនាសងៗ 14,514,784 58,712,301 15,824,699  64,485,648 

សំវិធានធនសលើECLs (7,598) (30,734) (6,160) (25,102)

សុទ្ធ 14,507,186 58,681,567 15,818,539 64,460,546 

(ក)ការបបាក់
សៅឆ្នា2ំ020គណនីសននាសំទទួលបានការបបាក់ប្រចំាឆ្នាំ0.50%-1.25%(2019៖0.20%-1.50%)ចំដណកគណនីចរន្ទទួលបានការបបាក់0.75%(2019៖1.50%)។

ក្ថុងការិយ្ររិច្ឆទសនរះចំណូលការបបាក់ពីស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងៗមានចំនួន3,335ៃុលា្នារអាស្រិកឬ13,597ពាន់សរៀល(2019:134,583ៃុលា្នារអាស្រិក
ឬ545,330ពាន់សរៀល)កំណត់សមា្នាល់សលខ20។

(ខ)្រដប្្រប្រួលមនសំវិធានធនសលើECLs

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី1ដខ្ករា 6,160 25,102 31,847 127,961 

សំវិធានធន្រដន្្ឬការកត់បតា្រសញ្នាស់ 1,438 5,863 (25,687) (104,084)

លស្្អៀងអបតាការបបាក់ - (231) - 1,225

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី31ដខធ្ជូ 7,598 30,734 6,160 25,102 
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៦.ឥណទានទៅអតិថិជន
ពព័ត៌មានលំអិតអំពីឥណទានសៅអតិថិជនមានៃូចខាងសបកា្៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ការសធវើជំនួញលក់រាយ 726,894,490 2,940,288,212 522,813,453 2,130,464,821 

ផា្នាល់ខលៃជួន 406,385,390 1,643,828,903 452,662,153 1,844,598,273 

កសិក្្ម 233,527,928 944,620,469 194,275,204 791,671,456 

អាជីវក្្មជំនួញ 130,271,518 526,948,290 72,821,259 296,746,630 

សគហដា្នាន 43,641,595 176,530,252 33,646,762 137,110,555 

សបមា្រ់្រុគ្គលិក 20,734,146 83,869,621 20,895,492 85,149,130 

វិបារូ្រន៏ 8,924,133 36,098,118 6,161,885 25,109,681 

កាត 488,798 1,977,188 452,477 1,843,844 

សវព័យប្រវត្ិក្្ម 61,743 249,750 151,419 617,032 

1,570,929,741 6,354,410,803 1,303,880,104 5,313,311,422 

ការបបាក់ដៃលនរឹងបតរូវទទួល 14,044,501 56,810,007 11,441,863 46,625,594 

1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

សំវិធានធនសលើការខាត្រង់
ឥណទានរំពរឹងទុក (21,269,711) (86,035,982) (10,483,213)  (42,719,093)

មថលៃសសវាឥណទាន្ិនទាន់រំលស់ (12,130,352) (49,067,274) (11,833,731) (48,222,454)

សុទ្ធ 1,551,574,179 6,276,117,554 1,293,005,023 5,268,995,469

ការវិភាគ្រដន្្សលើឥណទានសៅអតិថិជនចំសពារះអតិថិជនមានៃូចខាងសបកា្៖
(i)្រដប្្រប រ្ួលមនសំវិធានធនសលើECLs

2020

ៃំណាក់កាលទី1
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី2
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី3
ៃុលា្នារអាស្រិក សរុ្រ

ស្តុលនាយនាសៃើ្ការិយ្ររិសច្ឆទ
មថងៃទី1ដខ្ករា 2,131,635 560,760 7,790,818 10,483,213 

បទពនាយសក្្មថ្មី 2,081,635 1,229,772   1,157,530   4,468,937

ការទូទាត់និងបទពនាយសក្្មដៃល
ឈ្រ់ទទួលស្នាល់ (489,759) (57,555) 546,298 (1,015)

ផល្រ៉រះពាល់ខាតឥណទានរំពរឹងទុក
សៅសពលដៃលសផ្ទរតា្ៃំណាក់កាល -   3,760,567 7,363,786 11,124,353 

សផ្ទរសៅៃំណាក់កាលទី1 48,865 (6,586) (42,278) -

សផ្ទរសៅៃំណាក់កាលទី2 (60,142) 82,282 (22,140) -

សផ្ទរសៅៃំណាក់កាលទី3 (115,875) (512,160) 628,035 -

ចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់
សៅក្ថុងបបាក់ចំសណញឬខាត្រង់ក្ថុងឆ្នាំ 1,464,723 4,496,320 9,631,231 15,592,274 

ឥណទានលុ្រសចាល - - (4,805,776) (4,805,776)

ស្តុលនាយមថងៃ31ដខធ្ជូ 3,596,358 5,057,080 12,616,273 21,269,711

ស្្ូលពាន់សរៀល 14,547,269 20,455,889 51,032,824 86,035,982 
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2019

ៃំណាក់កាលទី1
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី2
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី3
ៃុលា្នារអាស្រិក សរុ្រ

ស្តុលនាយនាសៃើ្ការិយ្ររិសច្ឆទ
មថងៃទី1ដខ្ករា 1,163,833 56,571 5,823,935 7,044,337

បទពនាយសក្្មថ្មី 1,440,700 45,962   147,599   1,634,261

ការទូទាត់និងបទពនាយអក្្មដៃល
ឈ្រ់ទទួលស្នាល់ (815,854) 423,950 79,262 (312,642)

ផល្រ៉រះពាល់ខាតឥណទានរំពរឹងទុក
សៅសពលដៃលសផ្ទរតា្ៃំណាក់កាល 384,136 128,554 3,556,382 4,069,072 

សផ្ទរសៅៃំណាក់កាលទី1 45,976 (991) (44,985) -

សផ្ទរសៅៃំណាក់កាលទី2 (14,091) 19,333 (5,242) -

សផ្ទរសៅៃំណាក់កាលទី3 (73,063) (112,619) 185,682 -

ចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់
សៅក្ថុងបបាក់ចំសណញឬខាត្រង់ក្ថុងឆ្នាំ 967,804 504,189 3,918,698 5,390,691

ឥណទានលុ្រសចាល - - (1,951,815) (1,951,815)

ស្តុលនាយមថងៃ31ដខធ្ជូ 2,131,635 560,760 7,790,818 10,483,213 

ស្្ូលពាន់សរៀល 8,686,413 2,285,097 31,747,583 42,719,093 

(ii)តា្វិសព័យឧសនាសាហក្្ម

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ពាណិជ្ជក្្ម-លក់ៃុំនិងរាយ 418,368,524 1,692,300,680 443,925,500 1,808,996,413 

ការផ្ល់ឥណទានផា្នាល់ខលៃជួន 399,216,926 1,614,832,466 295,501,938 1,204,170,397 

សសវាក្្ម 286,535,551 1,159,036,304 257,860,374 1,050,781,024 

កសិក្្ម 244,784,318 990,152,566 248,185,782 1,011,357,062 

ដផ្កសំណង់និងអចលបទពនាយ 157,545,301 637,270,743 49,514,306 201,770,797 

្រសញ្ញើ្រញ្នាំ 55,989,306 226,476,743 -   -   

ស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុ 20,107,385 81,334,372 20,333,012 82,857,024 

សផនាសងៗ 2,426,931 9,816,936 1,055 4,299 

សរុ្រ 1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

(iii)តា្កាលអវសន
សយងសលើកំណត់សំគាល់28ស្ីពីពព័ត៌មានតា្កាលកំណត់រ្រស់បទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្ម។
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(iv)តា្និវាសនភាពស្្ព័ន្ធញាតិហានិភព័យនិងអបតាការបបាក់៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

និវាសនភាព

និវាសនជន 1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

អនិវាសនជន - -  -    -   

1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

ទំនាក់ទំនង

ភាគីពាក់ពព័ន្ធ 3,016,627 12,202,256  2,388,280  9,732,241 

ភាគី្ិនពាក់ពព័ន្ធ 1,581,957,615 6,399,018,554 1,312,933,687 5,350,204,775 

1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

ហានិភព័យ

ធំ -   -   -   -   

្ិនធំ 1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំ

2020 2019

អតិថិជនខាងសបរៅ 8.00% - 36.00% 8.00% - 36.00%

ឥណទានសបមា្រ់្រុគ្គលិក 6.50% 6.50%

ក្ថុងការិយ្ររិច្ឆទសនរះចំណូលការបបាក់ពីស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិសផនាសងៗមានចំនួន202,886,967ៃុល្ានារអាស្រិកឬ827,170,164ពាន់សរៀល(2019:166,829,205
ៃុលា្នារអាស្រិកឬ675,991,939ពាន់សរៀល)កំណត់សមា្នាល់សលខ20។

(v)ៃំណាក់កាលសំណុំឥណទានរួ្្រញ្ចជូលទាំងការបបាក់បតរូវទទួលសុទ្ធ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ៃំណាក់កាលទី1 1,533,822,301 6,204,311,208 1,294,693,938 5,275,877,797 

ៃំណាក់កាលទី2 24,881,937 100,647,435  4,438,019  18,084,927 

ៃំណាក់កាលទី3 26,270,004 106,262,167  16,190,010  65,974,292 

1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016 

៦.ឥណទានទៅអតិថិជន(ត)
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៧. ទនាពនាយសក្្មផនាសនាងៗ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ការទូទាត់ជា្ុន 20,438,516 82,673,797 12,798,700 52,154,703 

វិនិសយគសផនាសងៗ 50,000 202,250 50,000 203,750 

ការបបាក់ដៃលនរឹងបតរូវទទួលបាន 28,767 116,363 173,988 709,001 

20,517,283 82,992,410 13,022,688 53,067,454

៨.ទនាពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍
ពព័ត៌មានល្្អិតរ្រស់បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍មានៃូចខាងសបកា្៖

សបគឿងសង្នារឹ្
ការិយលព័យ

និងហត្ជូ្រករណ៍ កុំពនាយជូទព័រ យនយន្
ការជួសជុល

ដកល្្អ
សំណង់

កំពុងៃំសណើរការ សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តម្លៃសៃើ្

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2020 6,909,135 16,383,472 7,909,280 2,016,757 563,952 33,782,596 136,650,601 

ការទិញ្រដន្្ 1,730,323 2,258,126 681,447 297,114 1,901,516 6,868,526 28,002,981

ការលក់ (356,999) (72,914) (258,315) (15,399) - (703,627) (2,868,687)

ការលុ្រសចាល (240,837) (19,750) - (1,673) - (262,260) (1,060,842)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 8,041,622 18,548,934 8,332,412 2,296,799 2,465,468 39,685,235 160,724,053

ៃករំលស់្រង្គរ

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2020 4,514,482 7,208,714 6,129,129 1,142,429 - 18,994,754 76,833,780 

រំលស់សៅក្ថុងឆ្នាំ 823,098 2,024,265 997,328 323,046 - 4,167,737 16,991,864 

ការលក់ (312,656) (68,487) (204,083) (14,402) - (599,628) (2,444,683)

ការលុ្រសចាល (217,947) (17,090) - (416) - (235,453) (959,942)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 4,806,977 9,147,402 6,922,374 1,450,657 - 22,327,410 90,421,019

ការដកតប្រូវមនភាពលស្្អៀង (90,632)

តម្លៃសយងសុទ្ធ
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 3,234,645 9,401,532 1,410,038 846,142 2,465,468 17,357,825 70,212,402 
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សបគឿងសង្នារឹ្
ការិយលព័យ

និងហត្ជូ្រករណ៍ កុំពនាយជូទព័រ យនយន្
ការជួសជុល

ដកល្្អ
សំណង់

កំពុងៃំសណើរការ សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តម្លៃសៃើ្

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2019 5,443,658 10,510,928 7,678,050 1,597,029 634,954 25,864,619 103,924,039

ការទិញ្រដន្្ 1,411,869 5,698,938 262,280 364,503 436,182 8,173,772 33,120,124

ការសផ្ទរ 98,117 329,384 - 79,683 (507,184) - -

ការលក់ (1,743) (63,954) (31,050) -   - (96,747) (392,019)

ការលុ្រសចាល (42,766) (91,824) - (24,458) - (159,048) (644,462)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 6,909,135 16,383,472 7,909,280 2,016,757 563,952 33,782,596 136,007,682

ៃករំលស់្រង្គរ

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2019 3,927,333 6,001,516 5,235,288 903,180 - 16,067,318 64,883,496

រំលស់សៅក្ថុងឆ្នាំ 626,007 1,359,053 921,420 260,680 - 3,167,160 12,833,332

ការលក់ - (62,885) (27,579) - - (90,464) (366,560)

ការលុ្រសចាល (38,858) (88,970) - (21,431) - (149,259) (604,797)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 4,514,482 7,208,714 6,129,129 1,142,429 - 18,994,755 76,745,471

ការដកតប្រូវមនភាពលស្្អៀង 998,241

តម្លៃសយងសុទ្ធ
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 2,394,653 9,174,758 1,780,151 874,328 563,952 14,787,841 60,260,452

៩.សិទ្ធក្ថុងការបនាើបនានាស់ទនាពនាយសក្្ម
ធនាគារបានជួលទីស្នាក់ការកណា្នាលការិយលព័យកណា្នាលនិងសខានិងទីតាំងដាក់មា៉នាសុីនATM។ពព័ត៌មានអំពីកិច្ចសននាយាជួលដៃលធនាគារជាអ្កជួលបតរូវ
បាន្រង្នាញៃូចខាងសបកា្៖

ការិយលព័យ ទីតាំងATM សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តម្លៃសៃើ្

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2020 23,897,921 700,881 24,598,802 99,344,069 

ការទិញ្រដន្្ 6,537,755 500,316 7,038,071 28,468,997 

ហួសកាលកំណត់សៅក្ថុងឆ្នាំ (3,426,788) (185,507) (3,612,295) (14,611,733)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 27,008,888 1,015,690 28,024,578 113,201,333 

ៃករំលស់្រង្គរ

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2020 10,986,380 297,297 11,283,678 45,601,256 

រំលស់្រង្គរសៅក្ថុងឆ្នាំ2020 3,402,406 319,012 3,721,418 15,172,221

ហួសកាលកំណត់សៅក្ថុងឆ្នាំ (3,426,788) (185,507) (3,612,295) (14,611,733)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 10,961,998 430,802 11,392,801 46,161,744 

ការដកតប្រូវមនភាពលស្្អៀង 235,951

តម្លៃសយងសុទ្ធ
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 16,046,890 584,888 16,631,777 67,275,538 
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ការិយលព័យ ទីតាំងATM សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តម្លៃសៃើ្

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2019 21,962,983 489,987 22,452,970 90,599,804

ការទិញ្រដន្្ 3,193,657 288,596 3,482,253 14,190,181

ហួសកាលកំណត់សៅក្ថុងឆ្នាំ (1,258,719) (77,702) (1,336,421) (5,445,916)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 23,897,921 700,881 24,598,802 99,344,069

ៃករំលស់្រង្គរ

នាមថងៃទី1ដខ្ករាឆ្នាំ2019 8,928,576 168,399 9,096,975 36,771,474

រំលស់្រង្គរសៅក្ថុងឆ្នាំ2019 3,316,523 206,600 3,523,123 14,275,694

ហួសកាលកំណត់សៅក្ថុងឆ្នាំ (1,258,719) (77,702) (1,336,420) (5,445,912)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 10,986,380 297,297 11,283,678 45,601,256

ការដកតប្រូវមនភាពលស្្អៀង 516,317

តម្លៃសយងសុទ្ធ
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019 12,911,541 403,584 13,315,124 54,259,130

១០.សូហវវនារ
្រដប្្រប្រួលក្្មវិធីកុំពនាយជូទព័ររ្រស់ធនាគារមានៃូចខាងសបកា្៖

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តម្លៃសៃើ្

នាមថងៃទី1ដខ្ករា 6,721,483 27,062,605 5,612,980 22,570,951

ការទិញ្រដន្្ 926,248 3,776,313 667,803 2,705,938

ការសផ្ទរ - - 441,348 1,788,342

ការលុ្រសចាល - - (648) (2,626)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូ 7,647,731 30,838,918 6,721,483 27,062,605

រំលស់្រង្គរ

នាមថងៃទី1ដខ្ករា 4,351,645 17,495,710 4,149,294 16,675,784

រំលស់ 286,444 1,167,832 202,963 822,406

លស្្អៀងពីអបតា្រ្ជូរបបាក់ - - (612) (2,480)

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូ 4,638,089 18,663,542 4,351,645 17,495,710

ការដកតប្រូវមនភាពលស្្អៀង  (1,374) 90,195

តម្លៃសយងសុទ្ធនាមថងៃទី31ដខធ្ជូ 3,009,642 12,174,002 2,369,838 9,657,090

១១.្ូលធនពាណិជ្ជក្្ម
្ូលធនពាណិជ្ជក្្មសនរះទាក់ទងសៅនរឹងការចំណាយ ដៃលសលើសពីសលើតម្លៃស្បស្រមនបទពនាយសក្្មសុទ្ធពីការ្រញ្ចជូលគា្នាបស្រចនាបា្រ់រវាងធនាគារ MJB 
និងស្នា្រនាលី្ីតធីតសៅមថងៃទី1ដខស្សឆ្នាំ2016និងពីការទិញភាគហ៊ុនៃំ្រូងរ្រស់ស្នា្រនាលី្ីតធីតសៅមថងៃទី17ដខធ្ជូឆ្នាំ2012។
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១២.បនានាក់្រញ្ញើពីអតិថិជននិងគនារឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុផនាសនាងៗ
បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជននិងស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងសទៀតបតរូវបានវិភាគៃូចខាងសបកា្៖
(ក).ប្រសភទអតិថិជន

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

គណនីចរន្

្រុគ្គល 14,033,639 56,766,070 3,626,680 14,778,721

បកុ្ហ៊ុន 26,342,796 106,556,610 14,314,927 58,333,328

វិទនាយាស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 31,509,069 127,454,184 15,411,153 62,800,448

រដា្នាភិបាល 942,003 3,810,402 - -

គណនីសននាសំ

្រុគ្គល 186,358,090 753,818,474 112,645,704 459,031,244

បកុ្ហ៊ុន 40,617,964 164,299,664 25,036,536 102,023,884

វិទនាយាស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 12,050,858 48,745,721 8,159,035 33,248,068

បបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់

្រុគ្គល 770,471,762 3,116,558,277 630,208,345 2,568,099,006

បកុ្ហ៊ុន 141,801,472 573,586,954 108,046,266 440,288,534

វិទនាយាស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 58,045,328 234,793,352 29,962,576 122,097,497

1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730

(ខ).តា្និវាសនភាព

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

និវាសនជន 1,206,707,988 4,881,133,811 874,440,733 3,563,345,987

្ិនដ្ននិវាសនជន 75,464,993 305,255,897 72,970,489 297,354,743

1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730

(គ).ប្រសភទរូ្រិយ្រព័ណ្ណ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

បបាក់ៃុលា្នារអាស្រិក 1,098,260,590 4,442,464,087 829,734,576 3,381,168,396

បបាក់សរៀលដខ្មរ 150,956,456 610,618,865 86,196,556 351,250,966

បបាក់សយ៉នជ្រ៉ុន 30,829,776 124,706,444 28,548,702 116,335,961

បបាក់បាតមថ 2,125,655 8,598,274 2,930,928 11,943,532

បបាក់អឺរ៉ូ 493 1,994 450 1,834 

បបាក់ៃុលា្នារអាស្រិក 11 44 10 41 
1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730

82 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 83ធនាគារស្នា្រនា



(�).តា្ទំនាក់ទំនង

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ពាក់ពព័ន្ធ 67,661,519 273,690,844 184,009 749,837

្ិនពាក់ពព័ន្ធ 1,214,511,462 4,912,698,864 947,227,213 3,859,950,893

1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730

(ង).តា្កាលកំណត់

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ក្ថុងរយៈសពល1ដខ 311,854,419 1,261,451,125 196,598,977 801,140,832

ចសនា្នារះពី1ដខសៅ3ដខ 21,607,084 87,400,655 29,548,924 120,411,865

សបចើនជាង3ដខ 948,711,478 3,837,537,928 721,263,321 2,939,148,033

1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730

(ច).សដាយអបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំ

2020 2019

ធនាគារនិងបគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់ 1.00% - 1.50% 1.00% - 1.50%

្រុគ្គល
បបាក់្រសញ្ញើសននាសំ 0.25% - 2.50% 0.50% - 1.00%  

បបាក់្រសញ្ញើចរន្Plus 0.75% - 1.25% -

បបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់ 0.75% - 7.50% 1.00% - 8.00%  

បកុ្ហ៊ុន
បបាក់្រសញ្ញើសននាសំ 0.25% - 0.75% 0.50% - 1.00%  

បបាក់្រសញ្ញើចរន្Plus 0. 50% - 1.25% -

បបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់ 0.75% - 7.50% 1.00% - 8.00%

ក្ថុងការិយ្ររិច្ឆទសនរះចំណាយការបបាក់សៅសលើបបាក់្រសញ្ញើមានចំនួន49,646,278ៃុលា្នារអាស្រិកឬ202,407,875ពាន់សរៀល(2019:41,137,355ៃុលា្នារអាស្រិក
ឬ166,688,562ពាន់សរៀល)កំណត់សមា្នាល់សលខ21។
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១៣.បនានាក់ក្្ចី
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ភាគីពាក់ពព័ន្ធ

Maruhan Investment Asia (“MIA”) 10,000,000 40,450,000 11,650,000 47,473,750

្ិនដ្នភាគីពាក់ពព័ន្ធ១

MIZUHO Bank Ltd 192,505,000 778,682,725 134,171,000 546,746,825 

Aozora Bank Ltd 80,000,000 323,600,000 80,000,000 326,000,000 

Nederlandse Financierings – 
Maatschappij voor Ontwik-keling-
slanden N.V (‘FMO”) 35,000,000 141,575,000 40,000,000 163,000,000 

ICBC 18,541,409 74,999,999 37,904,908 154,462,500 

NBC (LPCO) 14,833,127 59,999,999 24,539,877 99,999,999 

First Commercial Bank 12,920,272 52,262,500 19,705,521 80,299,998 

BlueOrchard Microfinance Ltd. 7,000,000 28,315,000 - -

Norfund 4,000,000 16,180,000 8,000,000 32,600,000 

SME Bank 702,801 2,842,830 

DWM Funds S.C.A - - 4,500,000 18,337,500 

Micro-Finance Enhancement - - 3,000,000 12,225,000 

DEG - - 2,500,000 10,187,500 

375,502,609 1,518,908,053 365,971,306 1,491,333,072 

ការវិភាគ្រដន្្សទៀតមនក្្ចីគា្នានសុវត្ិភាពមានៃូចខាងសបកា្:

(ក)តា្រូ្រិយ្រព័ណ្ណ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ៃុលា្នាអាស្រិក 329,207,801 1,331,645,555 341,431,429 1,391,333,073 

ពាន់សរៀល 46,294,808 187,262,498 24,539,877 99,999,999 

375,502,609 1,518,908,053 365,971,306 1,491,333,072 

(ខ)តា្កាលកំណត់

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ចសនា្នារះសពលសបកា្1ដខ 11,081 44,823 1,500,000 6,112,500

ចសនា្នារះសពល1សៅ3ដខ 18,310,998 74,067,987 21,316,000 86,862,700

ចសនា្នារះសពល3សៅ12ដខ 73,076,443 295,594,212 90,420,245  368,462,498

សបចើនជាង1ឆ្នាំរហូតៃល់5ឆ្នាំ 284,104,087 1,149,201,031 252,735,061 1,029,895,374
375,502,609 1,518,908,053 365,971,306 1,491,333,072

84 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 85ធនាគារស្នា្រនា



អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំមានៃូចខាងសបកា្៖

2020 2019

ៃុលា្នាអាស្រិក 2.00% -10.65% 3.268% - 10.65% 

ដខ្មរសរៀល  2.60% - 7.50%  3.01% - 7.50% 

ក្ថុងការិយ្ររិសច្ឆទសនរះចំណាយការបបាក់សៅសលើបបាក់ក្្ចីមានចំនួន20,849,093ៃុលា្នារអាស្រិកឬ85,001,752ពាន់សរៀល(2019:16,497,455ៃុលា្នារអាស្រិកឬ
66,847,688ពាន់សរៀល)កំណត់សមា្នាល់សលខ21។

១៤.្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)
Norfund 15,000,000 60,675,000 - - 

Symbiotics SA 11,750,000 47,528,750 5,000,000 20,375,000 

Finnish Fund for Industrial  
Cooperation Ltd

10,000,000 40,450,000 10,000,000 40,750,000 

BlueOrchard Microfinance Ltd. 9,000,000 36,405,000 9,000,000 36,675,000 

NMI Fund IV KS 8,000,000 32,360,000 8,000,000 32,600,000 

The Investment Fund for Developing 
Countries

6,000,000 24,270,000 6,000,000 24,450,000 

DEG - Deutsche Investitions 2,000,000 8,090,000 4,000,000 16,300,000 

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. 2,000,000 8,090,000 2,000,000 8,150,000 

63,750,000 257,868,750 44,000,000 179,300,000

សៅមថងៃទី3 ដខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 ធនាគារជាតិក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសលើ្រំណុល
្រនា្នា្រ់្រននាសំរ្រស់ធនាគារពីSymbiotics SA ដៃលមានចំនួន1,750,000
ៃុល្ានារអាស្រិក។ធនាគារបានៃកទរឹកបបាក់ចំនួន1,750,000ៃុល្ានារអាស្រិកសៅ
មថងៃទី1ដខតុលាឆ្នាំ2020។្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំសនរះមានកាលកំណត់រយៈសពល
7ឆ្នាំដៃលនរឹងៃល់កាលកំណត់សៅមថងៃទី1ដខតុលាឆ្នាំ2027។

Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd 

សៅមថងៃទី7ដខសីហាឆ្នា2ំ019ធនាគារជាតិក្្ថុជាបានអនុ ព្័តសលើ្ំរណុល្រន្ានា្់រ
្រននាសំរ្រស់ធនាគារពីFinish Fundសបមា្រ់ Industrial Cooperation Ltd
សបមា្រ់ប្រសទសកំពុងអភិវឌនាឍន៍ដៃលមានចំនួន10,000,000ៃុលា្នារអាស្រិក។
ធនាគារបានៃកទរឹកបបាក់ចំនួន10,000,000ៃុល្ានារអាស្រិកសៅមថងៃទី6ដខកញ្នា
ឆ្នាំ2019។្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំសនរះមានរយៈសពល7ឆ្នាំ ដៃលនរឹងៃល់កាល
កំណត់សៅមថងៃទី6ដខកញ្នាឆ្នាំ2026។

BlueOrchard Microfinance Ltd

សៅមថងៃទី6 ដខសីហាឆ្នាំ2018ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសលើ្រំណុល
្រនា្នា្រ់្រននាសំរ្រស់ធនាគារពី BlueOrchard Microfinance Ltd ចំនួន
9,000,000ៃុលា្នារអាស្រិក។ធនាគារបានៃកទរឹកបបាក់ចំនួន9,000,000
ៃុលា្នារអាស្រិកសៅមថងៃទី23 ដខកក្កដា ឆ្នាំ2018។ ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំសនរះ
មានរយៈសពល7ឆ្នាំដៃលនរឹងៃល់កាលកំណត់សៅមថងៃទី23ដខកក្កដាឆ្នា2ំ025។

Norfund

សៅមថងៃទី3ដខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិក្្ថុជាបានអនុ ព្័តសលើ្ំរណុល្រនា្នា្់រ
្រននាសំរ្រស់ធនាគារពីNorfundដៃលមានចំនួន15,000,000ៃុលា្នារអាស្រិក។
ធនាគារបានៃកទរឹកបបាក់ចំនួន15,000,000ៃុល្ានារអាស្រិកសៅមថងៃទី12ដខកញ្នា
ឆ្នាំ2020។្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំសនរះមានកាលកំណត់រយៈសពល
7ឆ្នាំសៅមថងៃទី12ដខកញ្នាឆ្នាំ2027។

Symbiotics SA

សៅមថងៃទី14ដខវិច្ឆកិាឆ្នា2ំ019ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានអនុ ព្័តសលើ្ំរណុល្រន្ានា្់រ
្រននាសំរ្រស់ធនាគារពីបកុ្ហុ៊នSymbiotics SAចំនួន5,000,000ៃុល្ានារអាស្រិក។
ធនាគារបានៃកទរឹកបបាក់ចំនួន5,000,000ៃុល្ានារអាស្រិកសៅមថងៃទី26ដខកញ្នា
ឆ្នា2ំ019។្ំរណុល្រន្ានា្់រ្រននាសំសនរះមានរយៈសពល7ឆ្នាដំៃលនរឹងៃល់កាលកំណ
ត់សៅមថងៃទី26ដខកញ្នាឆ្នាំ2026។

សៅមថងៃទី2 ដខតុលាឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសលើ្រំណុល្រ
នា្នា្រ់្រននាសំរ្រស់ធនាគារពីSymbiotics SA ដៃលមានចំនួន 5,000,000
ៃុល្ានារអាស្រិក។ធនាគារបានៃកទរឹកបបាក់ចំនួន5,000,000ៃុល្ានារអាស្រិកសៅ

មថងៃទី27ដខតុលាឆ្នា2ំ020។្ំរណុល្រន្ានា្់រ្រននាសំសនរះមានកាលកំណត់រយៈសពល
7ឆ្នាំដៃលនរឹងៃល់កាលកំណត់សៅមថងៃទី27ដខតុលាឆ្នាំ2027។
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NMI Fund IV KS 

សៅមថងៃទី24ដខ្ិថុនាឆ្នាំ2019ធនាគារជាតិក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសលើ្រំណុល
្រនា្នា្រ់្រននាសំរ្រស់ធនាគារពី NMI Fund IV KS ចំនួន 8,000,000
ៃុលា្នារអាស្រិក។ ធនាគារបានៃកចំនួនទរឹកបបាក់ចំនួន 8,000,000
ៃុលា្នារអាស្រិកសៅមថងៃទី14 ដខ្ិថុនា ឆ្នាំ2019។ ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំសនរះ
មានរយៈសពល7ឆ្នាំដៃលនរឹងៃល់កាលកំណត់សៅមថងៃទី14ដខ្ិថុនាឆ្នា2ំ026។

The Investment Fund for Developing Countries

សៅមថងៃទី24 ដខ្ិថុនា ឆ្នា ំ2019 ធនាគារជាតិក្្ថុជា បានអនុ្ព័តសលើ
្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំរ្រស់ធនាគារពី The Invesement Fund សបមា្រ់
ប្រសទសកំពុងអភិវឌនាឍន៍ដៃលមានចំនួន 6,000,000 ៃុលា្នារអាស្រិក។
ធនាគារបានៃកចំនួនទរឹកបបាក់ចំនួន6,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកសៅមថងៃទី12
ដខកក្កដា ឆ្នា ំ2019។ ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាស ំសនរះមានរយៈសពល 7ឆ្នា ំ
ដៃលនរឹងៃល់កាលកំណត់សៅមថងៃទី30ដខ្ិថុនាឆ្នាំ2026។

DEG – Deutsche Investitions

សៅមថងៃទី31 ដខធ្ជូឆ្នាំ2015 ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសលើ្រំណុល
្រនា្នា្រ់្រននាសំរ្រស់ធនាគារពី DEG ចំនួន 10,000,000 ៃុលា្នារអាស្រិក។
ធនាគារបានសងបបាក់សៃើ្ ចំនួនក្ថុង្្ង2,000,000ៃុល្ានារអាស្រិកសៅមថងៃទី15
ដខធ្ជូឆ្នាំ2017មថងៃទី15ដខធ្ជូឆ្នាំ2018មថងៃទី15ដខធ្ជូឆ្នាំ2019និងមថងៃទី15ដខធ្ជូ
ឆ្នាំ2020។្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំសនរះមានរយៈសពល7ឆ្នាំដៃលនរឹងៃល់កាល
កំណត់សៅមថងៃទី15ដខធ្ជូឆ្នាំ2021។

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd.

សៅមថងៃទី10ដខតុលាឆ្នា2ំ013ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានអនុ ព្័តសលើ្ំរណុល្រន្ានា
្់រ្រននាសំរ្រស់ធនាគារពីMaruhan Investment Asia (“MIA”)ដៃលមានចំនួន
5,000,000ៃុល្ានារអាស្រិក។ធនាគារបានៃកចំនួនទរឹកបបាក់ចំនួន5,000,000
ៃុលា្នារអាស្រិកសៅមថងៃទី12ដខសីហាឆ្នាំ2013។សៅមថងៃទី7ដខឧសភាឆ្នាំ2019
ធនាគារបានសងចំនួន3,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកមនបបាក់សៃើ្។សៅមថងៃទី7
ដខកក្កដាឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសលើការ្រន្ក្្ចីដៃលមាន
ចំនួន2,000,000ៃុល្ានារអាស្រិកដៃលបានផុតកាលកំណត់សៅមថងៃទី12ដខសីហា
ឆ្នាំ2020សហើយមានរយៈសពល7ឆ្នាំ។

ក្ថុងការិយ្ររិច្ឆទសនរះចំណាយការបបាក់សៅសលើបបាក់ក ្្ចីមានចំនួន4,955,544
ៃុលា្នារអាស្រិកឬ20,203,794ពាន់សរៀល(2019:3,373,581ៃុលា្នារអាស្រិក
ឬ13,669,750ពាន់សរៀល)កំណត់សមា្នាល់សលខ21។

អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្នាំមានៃូចខាងសបកា្:

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក 10.46% - 10.70% 10.46% -10.65%

១៥.ទនាពនាយអក្្មផនាសនាងៗ

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ការបបាក់បតរូវសង 31,179,492 126,121,045 20,602,173 83,953,855

ចំណាយ្រុគ្គលិក
និង្រន្ទថុកពាក់ពព័ន្ធសផនាសងៗ 5,229,276 21,152,421 5,319,179 21,675,654

គណនីបតរូវសង 559,200 2,261,964 547,731 2,232,004

ចំណាយ្រង្គរ 466,347 1,886,374 664,041 2,705,966 

បបាក់ចំណូលដៃល្ិនបានទទួល 402,638 1,628,671 506,716 2,064,868

ចំណាយពន្ធសផនាសងសទៀតដៃលបតរូវ្រង់ (733,115) (2,965,452) 96,373 392,721

37,103,838 150,085,023 27,736,213 113,025,068 

១៤.្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ(ត)
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១៦.អត្បនាោជន៍រ្រស់នោជិក
អត្ប្រសយជន៍រ្រស់និសយជិកដៃលបតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងរបាយណ៍ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានដ្រងដចកៃូចខាងសបកា្៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ដៃលបាន
ចូលរួ្ចំដណកសដាយនិសយជិក(i) 5,921,223 23,960,566 4,997,133 20,193,055 

្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ដៃលបាន
ចូលរួ្សដាយធនាគារនិងការទូទាត់
ទុក្ុនអតីតភាព(ii) 17,780,281 71,912,018 15,598,930 63,735,902 

សៅមថងៃទី31ដខធ្ជូ 23,701,504 95,872,584 20,596,063 83,928,957 

(i)្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ដៃលបានចូលរួ្ចំដណកសដាយនិសយជិក៖

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

សៅមថងៃទី1ដខ្ករា 4,997,133 20,193,055 4,145,436 16,741,979 

ការចូលរួ្ចំដណកសដាយ
និសយជិកសៅក្ថុងឆ្នាំ 1,352,523 5,514,236 1,234,773 5,003,300 

ចំណាយសលើការបបាក់ 339,894 1,385,748 283,376 1,148,235 

ចំនួនដៃល្រង់ក្ថុងឆ្នាំ (768,327) (3,132,473) (666,452) (2,700,459)

សៅមថងៃទី31ដខធ្ជូ 5,921,223 23,960,566 4,997,133 20,193,055 

(ii)្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ដៃលបានចូលរួ្ចំដណកសដាយធនាគារសៅការទូទាត់សំណងអតីតភាពការងរ៖

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី1្ករា 15,598,930 63,735,902 13,421,327 54,198,579 

្រដប្្រប្រួលមនតម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្មន
កាតពវកិច្ចអត្ប្រសយជន៍ដៃលបានកំណត់

មថលៃសសវាក្្ម្រច្ចថុ្រនាបន្ 2,494,573 10,170,374 2,524,323 10,228,557 

ចំណាយការបបាក់ 702,636 2,864,647 590,416 2,392,367 

អត្ប្រសយជន៍ទូទាត់សដាយផា្នាល់
សដាយធនាគារ (1,015,858) (4,141,649) (937,136) (4,340,126)

ភាពលស្្អៀងមនអបតា្រ្ជូរបបាក់ (717,256) 1,256,525 

ស្តុលនាយសៅចុងឆ្នាំ 17,780,281 71,912,018 15,598,930 63,735,902 

បបាក់ចំណាយដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់
ជាចំសណញឬខាត

មថលៃសសវា្រច្ចថុ្រនាបន្ 2,494,573 10,170,374 2,524,323 10,228,557 

ចំណាយការបបាក់ 702,636 2,864,647 590,416 2,392,367 

បបាក់ចំណាយបតរូវបានទទួលស្នាល់
ជាចំសណញឬខាត 3,197,209 13,035,021 3,114,739 12,620,924 
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វិភាគភាពមនការដប្រប្ររួល៖
សសចក្ីសសងខេ្រខាងសបកា្DBOគិតជាៃុលា្នារអាស្រិកជា្ួយនរឹងអបតាអ្រនាបហារខុសគា្នាអបតាកំសណើនបបាក់ដខនិងការសន្មតអបតាៃកបបាក់៖

ភាពដប្រប្ររួលមនអបតាអ្រនាបហារ

DBO

្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ សំណងអតីតភាព

ការសន្មត្ូលដា្នាន 5.6%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ 12,859,762 561,565

+0.5%អ្រនាបហារ 6.1%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ 12,108,452 546,126

-0.5%អ្រនាបហារ 5.1%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ 13,693,601 577,637

្រដប្្រប្រួលមនបបាក់ដខ ្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ សំណងអតីតភាព

ការសន្មត្ូលដា្នាន 6%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ 12,859,762 561,565

+0.5%កំសណើនបបាក់ដខ 6.5%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ 13,141,288 561,565

-0.5%កំសណើនបបាក់ដខ 5.5%ក្ថុង្ួយឆ្នាំ 12,595,975 561,565

្រដប្្រប្រួលមនអបតាៃកបបាក់ ្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍ សំណងអតីតភាព

ការសន្មត្ូលដា្នាន

ចសនា្នារះពី0%សៅ10%អាបសព័យសលើ
អតីតភាពការងរ

12,859,762 561,565

+0.5%ៃកបបាក់ ចសនា្នារះពី0.5%សៅ10%អាបសព័យសលើអតីតភាពការងរ 13,788,109 545,353

-0.5%ៃកបបាក់
ចសនា្នារះពី0%សៅ9.5%អាបសព័យសលើ

អតីតភាពការងរ 12,924,969 577,566

 
ការវិភាគនូវភាពដប្រប្ររួលខាងសលើសនរះបតរូវបានកំណត់សដាយដផ្អកសលើវធីិសសសដ្ៃលពនាយាករណស៍ៅសលើផល្៉ររះពាលស់លើកាតពវកិច្ចអត្ប្រសយជន៍ដៃលបានកំណត់ដៃល
សកើតស�ើងពីការផ្ានាស់្្រជូរស្សហតុផលក្ថុងការសន្មតសំខាន់ៗដៃលសកើតស�ើងសៅចុង្រញ្ច្់រមនរយៈសពលរបាយការណ៍។ការវិភាគនូវភាពដប្រប្ររួលគឺដផ្អកសលើការផ្ានាស់្្រជូរ
ការសន្មតៃ៏សំខាន់្ួយសដាយរកនាសាការសន្មត់សផនាសងសទៀតទំាងអស់សថរ។ការវិភាគនូវភាពដប្រប្ររួលអាច្ិនអាចជាការតំណាងមនការផ្ានាស់្្រជូរជាក់ដស្ងសៅក្ថុងកាតពវកិច្ច
អត្ប្រសយជន៍ដៃលបានកំណត់សទសបពារះការផា្នាស់្រ្ជូរការសន្មតនិងសកើត្ិនអាចសកើតស�ើងដាច់សដាយដ�កពីគា្នាសទ។

ខាងសបកា្សនរះគឺជាការចំណាយឬការចូលរួ្វិភាគទានដៃលបានសបគាងទុកសបមា្រ់ដផនការអត្ប្រសយជន៍ដៃលបានកំណត់សៅក្ថុងឆ្នាំខាង្ុខ៖

ៃុលា្នាអាស្រិក

2021 1,630,472

2022 1,738,327

2023 1,834,822

2024 to 2028 10,101,776

១៦.អត្បនាោជន៍រ្រស់នោជិក(ត)
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១៧.ពន្ធលើបនានាក់ចំណូល
(ក)ពន្ធពននាយាបទពនាយសក្្ម-សុទ្ធ
ពន្ធពននាយាបទពនាយសក្្ម(បទពនាយអក្្ម)បាន្កពី៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ពន្ធពននាយាបទពនាយសក្្ម

វិភាគទានអត្ប្រសយជន៍រ្រស់និសយជិក 3,556,044 14,384,199 3,171,166 12,922,501

មថលៃៃំសណើរការឥណទានគា្នានការបបាក់ 2,506,486 10,138,736 2,453,831 9,999,362

សំវិធានធនសបមា្រ់ការខាត្រង់
ឥណទានរំពរឹងទុក 1,009,366 4,082,885 230,718 940,176 

សំវិធានធនសបមា្រ់ស្តុលនាយ
ជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ 1,520 6,148 1,232 5,020 

បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ - - 610,891 2,489,381

7,073,416 28,611,968 6,467,838 26,356,440 

ពន្ធពននាយាបទពនាយអក្្ម

បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ (871,081) (3,523,523) - -

ពន្ធពននាយាបទពនាយសក្្ម-សុទ្ធ 6,202,335 25,088,445 6,467,838 26,356,440

ការផា្នាស់្រ្ជូរមនពន្ធពននាយាបទពនាយសក្្ម-សុទ្ធក្ថុងឆ្នាំមានៃូចខាងសបកា្៖

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី1ដខ្ករា 6,467,838 26,356,440 4,603,593 18,497,237

ការ្រដន្្ក្ថុងឆ្នាំ (265,503) (1,082,455) 1,864,245 7,553,922

លស្្អៀងមនអបតា្រ្ជូរបបាក់ (185,540) - 305,281

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី31ដខធ្ជូ 6,202,335 25,088,445 6,467,838 26,356,440

(ខ)្រំណុលពន្ធសលើបបាក់ចំណូល
ពព័ត៌មានល្្អិតមនចំណាយពន្ធសលើបបាក់ចំណូលបា៉នាន់ស្នានមានៃូចខាងសបកា្៖

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី1្ករា 8,896,377 36,252,736 5,705,331 22,924,020

ចំណាយពន្ធនាសពល្រច្ចថុ្រនាបន្ 12,097,542 49,321,679 10,542,733 42,719,154

ពន្ធសលើបបាក់ចំណូលបាន្រង់ (10,724,947) (43,725,609) (7,387,858) (29,935,601)

ភាពលស្្អៀងមនអបតា្រ្ជូរបបាក់ (46,845) (500,302) 36,171 545,163

ស្តុលនាយសៅមថងៃទី31ដខធ្ជូ 10,222,127 41,348,504 8,896,377 36,252,736
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(គ)ចំណាយពន្ធសលើបបាក់ចំណូល
សមាសធាតុសំខាន់ៗមនចំណាយពន្ធសលើបបាក់ចំណូលមានៃូចខាងសបកា្៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ពន្ធ្រច្ចថុ្រនាបន្ 12,097,542 49,321,679 10,542,733 42,719,154

ពន្ធពននាយា 265,503 1,082,455 (1,864,245) (7,553,922)

12,363,045 50,404,134 8,678,488 35,165,232

(�)ពន្ធសលើបបាក់ចំណូលដៃលមានប្រសិទ្ធភាព
ការផ្គជូរផ្គងពន្ធសលើបបាក់ចំណូលដៃលមានប្រសិទ្ធភាព៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ចំសណញ្ុន្រង់ពន្ធតា្្រញ្ជីគណសនយនាយ 53,911,214 219,796,020 45,832,319 185,712,556

ចំណាយពន្ធតា្អបតាកំណត់20% 10,782,243 43,959,204 9,166,464 37,142,512

ភាពខុសគា្នាជាអចិមបន្យ៏ 1,580,802 6,444,930 (487,976) (1,977,280)

ពន្ធបបាក់ចំសណញមានប្រសិទ្ធភាព 12,363,045 50,404,134 8,678,488 35,165,232

សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង្នាគារ
សយងតា្្រទ្រនាបញ្ញតិ្សរសពើពន្ធមនបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជាពន្ធសលើបបាក់ចំណូលក្ថុងបគាបតរូវបានគណនាសដាយយកចំនួនខ្ស់ជាងមនបបាក់ចំសណញជា្់រពន្ធសបមា្់រ
ការិយ្ររិសច្ឆទគុណនរឹងអបតាពន្ធ20%និង1%មនផលរ្ររ។

១៨.្រំណុលភតិសននាយា
នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តម្លៃសៃើ្

នាមថងៃទី1ដខ្ករា 11,971,106 48,782,257 11,952,215 48,024,000 

្រដន្្ក្ថុងឆ្នាំ 6,809,629 27,762,859 3,482,253 14,110,089 

ចំណាយការបបាក់ 1,447,007 5,899,448 1,236,246 5,009,269 

ការទូទាត់ (4,833,948) (19,708,006) (4,699,573) (19,042,670)

លស្្អៀងការបបាក់ - (468,661) (35) 681,569 

្រំណុលភតិសននាយា្ិនទាន់សធវើអ្រនាបហារសរុ្រ 15,393,794 62,267,897 11,971,106 48,782,257

១៧.ពន្ធលើបនានាក់ចំណូល(ត)
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នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ការវិភាគកាលកំណត់លំហូរសច់បបាក់ដៃល
្ិនរា្រ់្រញ្ចជូលក្ថុងកិច្ចសននាយា

តិចជាង1ឆ្នាំ 184,644 746,885 205,181 836,113

1សៅ5ឆ្នាំ 5,249,175 21,232,913 5,172,931 21,079,694

សបចើនជាង5ឆ្នាំ 14,835,945 60,011,398 11,058,320 45,062,653

្រំណុលភតិសននាយាសរុ្រដៃល្ិនបានរា្រ់្រញ្ចជូល 20,269,764 81,991,196 16,436,432 66,978,460

តម្លៃ្រច្ចថុ្រនាបន្មន្រំណុលភតិសននាយា

រយៈសពលខលៃី (4,989) (20,181) (1,173,363) (4,781,454)

រយៈសពលដវង (4,870,981) (19,703,118) (3,291,963) (13,414,749)

15,393,794 62,267,897 11,971,106 48,782,257

ចំនួនដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់សៅក្ថុងចំសណញឬខាតៃូចខាងសបកា្៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ
្រញ្ច្រ់នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ឆទ
្រញ្ច្រ់នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

ការបបាក់សលើ្រំណុលភតិសននាយា 1,447,007 1,236,246

ចំណាយទាក់ទងនរឹងបទពនាយសក្្មរយៈសពលខលៃី 534,044 2,000

ចំណាយទាក់ទងនរឹងការជួលបទពនាយស្នាបត្ិមាន
តំមលទា្រសដាយ្ិនរា្រ់្រញ្ចជូលការជួលរយៈសពលខលៃី 5,745 1,200

សរុ្រ 1,986,796 1,239,446

ពាន់សរៀល(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 8,096,194 5,050,742

១៩.្ូលធននិងទុន្រមនាុងតា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិ
្ូលធន
ពព័ត៌មានល្្អិតមនភាគទុនិករ្រស់MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd.

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ភាគហ៊ុនសៃើ្ទុន 193,000,000 772,000,000 120,000,000 480,000,000

បបាក់្រសញ្ញើសបមា្រ់ការជាវភាគហ៊ុននាសពលអនាគត - - 30,000,000 120,000,000

193,000,000 772,000,000 150,000,000 600,000,000

សៅឆ្នាំ2019បកុ្ហ៊ុនMaruhan Investment Asia Pte Ltdបាន្រញ្ចជូលសៃើ្ទុន្រដន្្ចំនួន20,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកនិង្រ្ជូរ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំចំនូន
10,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកសៅជាសៃើ្ទុន។
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សៅមថងៃទី2ដខសីហាឆ្នា2ំ019ធនាគារបានទទួលការយល់បព្ពីធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសៅសលើអនុសនាសរណៈមនការដកសប រ្ួលលកខេនិ្កៈនិងសមាគ្(“MAA”)។សៅមថងៃទី16
ដខសីហាឆ្នា2ំ019ធនាគារបាន្រញ្ជជូនឯកសរMAAដៃលបានសធវើវិសសធនក ្្មសៅឱនាយបកសួងពាណិជ្ជក ្្ម។ចំនួនភាគហុ៊នដៃលបានអនុញ្នាតសរុ្រសលើការអនុ ព្័តនរឹង
មានចំនួន1,466,050ភាគហ៊ុន(្រច្ចថុ្រនាបន្៖1,200,000ហ៊ុន)ដៃលមានតម្លៃសស្មើ102.315746ៃុលា្នារអាស្រិក(្រច្ចថុ្រនាបន្100ៃុលា្នារអាស្រិកក្ថុង្ួយហ៊ុន)។
រាល់ភាគហ៊ុនទាំងអស់បតរូវបាន្រង់ទាំងបសុង។សៃើ្ទុនសរុ្រចំនួន30,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកបតរូវបានសគចាត់ទុកថាជាបបាក់្រសញ្ញើសបមា្រ់ការជាវភាគហ៊ុន
នាសពលអនាគតនិងទទួលបានការយល់បព្ពីបកសួងពាណិជ្ជក្្មសៅមថងៃទី1ដខធ្ជូឆ្នាំ2020។

សៅមថងៃទី23ដខធ្ជូឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានអនុ្ព័តសៅសលើការដាក់្រញ្ចជូលសៃើ្ទុន្រដន្្សរុ្រចំនួន43,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកដៃលក្ថុងសនារះមានការ
ដាក់្រញ្ចជូលជាសច់បបាក់ចំនួន10,000,000ៃុលា្នារអាស្រិកនិងការ្រងវលិពីបបាក់ចំសណញរកនាសាទុកមនឆ្នា2ំ019ចំនួន33,000,000ៃុលា្នារអាស្រិក។ការដាក់្រញ្ចជូល
សៃើ្ ទុន្រដន្្បតរូវបានអនុ ព្័តសដាយបកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលសៅមថងៃទី5ដខវិច្ឆកិាឆ្នា2ំ020។ចំនួនភាគហុ៊នដៃលបានអនុញ្នាតសរុ្រសលើការអនុ ព្័តនរឹងមានចំនួន1,544,000
ភាគហ៊ុន(្រច្ចថុ្រនាបន្៖1,466,050ហ៊ុន)ដៃលមានតម្លៃសស្មើ125ៃុលា្នារអាស្រិក(្រច្ចថុ្រនាបន្:102.315746ៃុលា្នារអាស្រិកក្ថុង្ួយហ៊ុន)។

ទុន្រប្ុងតា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិ(កំណត់សំគាល់សលខ2.5.4)
្រដប្្រប្រួលសលើទុន្រប្ុងតា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិមានៃូចខាងសបកា្៖

2020 2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្តុលនាយនាមថងៃទី1ដខ្ករា 12,570,464 50,849,627 12,270,459 49,634,007

(សផ្ទរសៅ)សផ្ទរ្កពីបបាក់ចំសណញរកនាសាទុក (634,323) (2,586,135) 300,005 1,215,620

ស្តុលនាយនាមថងៃទី31ដខធ្ជូ 11,936,141 48,263,492 12,570,464 50,849,627

២០.ចំណូលការបនានាក់
ចំណូលការបបាក់ទទួលបានពី៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ឥណទានសៅអតិថិជន
(កំណត់សមា្នាល់សលខ6) 202,886,967 827,170,164 166,829,205 675,991,939

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិមនក្្ថុជា
(កំណត់សមា្នាល់សលខ4) 196,286 800,258 1,469 5,952

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងសទៀត
(កំណត់សមា្នាល់សលខ5) 3,335 13,597 134,583 545,330

203,086,588 827,984,019 166,965,257 676,543,221

១៩.្ូលធននិងទុន្រមនាុងតា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិ(ត)
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២១.ចំណាយការបនានាក់
ចំណាយការបបាក់សៅសលើ៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជន
(កំណត់សមា្នាល់សលខ12) 49,646,278 202,407,875 41,137,355 166,688,562 

ក្្ចី(កំណត់សមា្នាល់សលខ13) 20,849,093 85,001,752 16,497,455 66,847,688 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ
(កំណត់សមា្នាល់សលខ14) 4,955,554 20,203,794 3,373,581 13,669,750 

មថលៃសសវាឥណទាន 3,451,670 14,072,458 2,890,515 11,712,367 

្រំណុលភតិសននាយា
(កំណត់សមា្នាល់សលខ18) 1,447,007 5,899,448 1,236,246 5,009,269 

្ូលនិធិសសធននិវត្ន៍
(កំណត់សមា្នាល់សលខ16) 1,042,530 4,250,395 873,792 3,540,605 

សផនាសងៗ 14,238 58,048 - -

81,406,370 331,893,770 66,008,944 267,468,241 

២២.ថលៃនាឈ្ជួលនិងកមនានាជើងសរសុទ្ធ
ពត៌មានល្្អិតពីមថលៃឈ្ជួលនិងកមប្សជើងសរសុទ្ធមានៃូចខាងសបកា្៖

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

បបាក់ពិនព័យ 3,834,382 15,632,775 2,425,172 9,826,797

មថលៃសសវាសផ្ទរបបាក់ 474,832 1,935,890 334,693 1,356,176

មថលៃឈ្ជួលនិងកមប្សជើងសរឥណទាន 357,258 1,456,541 55,468 224,757

មថលៃឈ្ជួលនិងកមប្សជើងសរសផនាសងៗ 55,557 226,506 24,599 99,674

4,722,029 19,251,712 2,839,932 11,507,404
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២៣.ចំណាយរៃ្ឋបាលនិងចំណាយទូទៅ

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្រៀរវតនាស្រុគ្គលិកនិងអត្ប្រសយជន៍សផនាសងៗ 39,950,207 162,876,994 37,179,851 150,652,756 

រំលស់មនបទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ 4,454,181 18,159,696 3,370,123 13,655,738 

រំលស់មនសិទ្ធក្ថុងការសប្រើបបាស់
បទពនាយសក្្ម 3,721,418 15,172,221 3,523,125 14,275,703 

ចំណាយជុសជុលនិងដថទាំ 2,046,723 8,344,490 526,014 2,131,409 

ចំណាយសន្ិសុខ 1,461,555 5,958,760 1,089,863 4,416,125 

ចំណាយសមា្នារៈការិយលព័យ
និងសបារះពុ្្ 1,284,595 5,237,294 1,079,037 4,372,258 

ចំណាយទរឹកសភលៃើង 1,177,834 4,802,029 1,086,784 4,403,649 

ចំណាយអាជា្នា្រព័ណ្ណ 948,069 3,865,277 986,826 3,998,619 

ចំណាយចនាបា្រ់និងវិជា្នាជីវរះ 946,715 3,859,757 834,192 3,380,146 

ចំណាយការជួលការិយលព័យ 923,409 3,764,738 45,189 183,106 

ចំណាយទូរគ្នាគ្ន៏ 905,264 3,690,761 792,606 3,211,640 

ចំណាយមថលៃធនាគារ 876,904 3,575,138 723,168 2,930,277 

ចំណាយយនយន្ 615,600 2,509,801 669,686 2,713,568 

ចំណាយទីផនាសារនិងផនាសាយពាណិជ្ជក្្ម 227,411 927,155 262,084 1,061,964 

ចំណាយសធវើៃំសណើរ 160,142 652,899 253,821 1,028,483 

ចំណាយការ្រណ្តរះ្រណា្នាល្រុគ្គលិក
និងសន្ិសិទ 20,594 83,962 477,655 1,935,458 

ចំណាយសផនាសងៗ 4,093,866 16,690,691 3,710,877 15,036,472 

63,814,487 260,171,663 56,610,901 229,387,371 

ចំណាយសផនាសងៗមានៃូចជាចំណាយទីផនាសារចំណាយសុខុមាលភាពចំណាយសមាជិកភាពនិងចំណាយរាយសផនាសងៗ។
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២៤.សច់បនានាក់សុទ្ធបនាើក្ថុងសក្្មភាពបនាតិ្រត្ិការ

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ចំសណញ្ុន្រង់ពន្ធ 53,911,214 219,796,020 45,832,319 185,712,556

និយព័តក្្មសលើ៖

សំវិធានធនសំរា្រ់ECL 6 15,571,732 63,485,951 5,372,451 21,769,171

ការរំលស់

បទពនាយសក្្មនិងហត្ជូ្រករណ៍ 8 4,167,737 16,991,864 3,167,160 12,833,332 

សិទ្ធក្ថុងការសប្រើបបាស់បទពនាយសក្្ម 9 3,721,418 15,172,221 3,523,124 14,275,698 

សូហវដវរ 10 286,444 1,167,832 202,963 822,406 

ការចំណាយអត្ប្រសយជន៍រ្រស់នសយជិក 16 2,494,573 10,170,374 3,499,336 14,179,309

ខាតពីការលក់បទពនាយនិងហត្ជូ្រករណ៍ 29,310 119,497 6,283 25,459

បទពនាយសក្្មនិងហត្ជូ្រករណ៍
និងសូហវដវរបតរូវបានលុ្រសចាល 26,807 109,292 9,825 39,811

សច់បបាក់បានពីសក្្មភាព
ប្រតិ្រត្ិការ្ុនការដប្រប្ររួលបទពនាយសក្្ម
និងបទពនាយអក្្ម 80,209,235 327,013,051 61,613,461 249,657,742

ការថយចុរះ(សកើនស�ើង)មនបទពនាយសក្្ម
ឬបទពនាយអក្្មប្រតិ្រត្ិការ៖

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិ 5 32,708,642 133,353,133 (36,365,205) (147,351,811)

ឥណទានសៅអតិថិជន 6 (274,139,450) (1,117,666,538) (279,643,114) (1,133,113,898)

បទពនាយសក្្មសផនាសងសទៀត 8 (7,723,037) (31,486,822) (1,581,877) (6,409,764)

បបាក់្រសញ្ញើរ្រស់អតិថិជននិង
ស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 12 334,761,759 1,364,823,691 142,711,841 578,268,380

ផលប្រសយជន៏សៅនិសយជិក 16 2,395,053 9,764,631 1,234,773 5,003,300

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 15 10,814,632 44,091,255 11,591,295 46,967,927

179,026,834 729,892,401 (100,438,826) (406,978,124)

ពន្ធសលើបបាក់ចំណូលបាន្រង់ (10,771,792) (43,916,596) (7,351,687) (29,789,036)

ការចំណាយ្ូលនិធិ
សសធននិវត្ន៍បាន្រង់ 15 (1,784,184) (7,274,118) (1,704,809) (6,907,886)

សច់បបាក់ទទួលបាន(សប្រើក្ថុង)
សក្្មភាពប្រតិ្រត្ិការ្ុនការដប្រប្ររួល
បទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្មសុទ្ធ 166,470,858 678,701,687 (109,495,322) (443,675,046)
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ព៌តព័មាន្រដន្្សបមា្រ់សច់បបាក់សប្រើក្ថុងសក្្មភាពប្រតិ្រត្ិការទទូលបានពីការបបាក់និងភាគលាភ:

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ការបបាក់បាន្រង់ 65,916,136 268,740,086 57,731,908 233,929,691 

ការបបាក់បានទទួល 200,629,171 817,965,130 165,182,013 669,317,517 

ភាគលាភបានទទួល 57,970 236,345 39,385 159,587 

២៥.កិច្ចសននាយានិងយថាភាព
(ក)ការសននាយាសលើភតិសននាយា

មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

តិចជាង1ឆ្នាំ 1,210,456 4,896,295 4,260,301 17,360,727

សបចើនជាង1ឆ្នាំដតតិចជាង5ឆ្នាំ 10,635,742 43,021,576 12,188,113 49,666,560

សបចើនជាង5ឆ្នាំ 17,836,931 72,150,386 2,233,158 9,100,119

សរុ្រ 29,683,129 120,068,257 18,681,572 76,127,406

(ខ)ការសននាយាសលើការឲនាយខ្ចីបបាក់

មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

បទពនាយសក្្ម

កិច្ចសននាយាអបតា្រ្ជូរបបាក់ 31,667,571 128,095,325 30,490,589 124,249,150

ដផ្ក្ួយមនវិបារូ្រដៃល្ិនបានសប្រើ 43,243,167 174,918,609 19,844,850 80,867,764

សញ្នា្រព័ន - - 3,520,080 14,344,326

បទពនាយអក្្មបបាក់ក្្ចី

្ួយដផ្កដៃល្ិនទាន់ៃកសចញ 63,440,456 256,616,644 15,958,864 65,032,371

លិខិតឥណទាន 303,739 1,228,624 4,252,226 17,327,821

ការធានាៃល់ធនាគារ 8,080,637 32,686,175 130,976 533,727

២៤.សច់បនានាក់សុទ្ធបនាើក្ថុងសក្្មភាពបនាតិ្រត្ិការ(ត)
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(គ)ការទា្ទារសំណងតា្ចនាបា្រ់
ក្ថុងអំ�ថុងការិយ្ររិសច្ឆទធនាគារបានសធវើការ្្ររឹងទា្ទារតា្ដផ្កចនាបា្់រពីអតិថិជនដៃល្ិនបានទូទាត់សង។ភាគសបចើនមនការទា្ទារសនរះគឺកំពុងសិ្តសៅក្ថុងការចរចា
និងឬជំទាស់្ិនបព្ពីកូនបទពនាយអក្្មសហតុសនរះលទ្ធផលចុងសបកាយមនការ្រ្រឹងទា្ទារនិងចំនួនទរឹកបបាក់មនការទា្ទារ្កវិញ្ិនអាចបតរូវបានកំណត់ចនាបាស់សៅ
ស�ើយសៅសពលសនរះ។

(�)ភាពជា្រ់ពន្ធ
ប្រពព័ន្ធពន្ធដារសៅក្្ថុជាបានឆលៃងកាត់ការផា្នាស់្រ្ជូរជាសបចើនសហើយបតរូវបានកំណត់សដាយការ្រកបសយ្ិនចនាបាស់និងការ្រកបសយខុសគា្នាដៃលមានសៅក្ថុងចំសណា្
អាជា្នាធរពន្ធដារនិងយុតា្នាធិការជាសបចើន។ពន្ធបតរូវបានពិនិតនាយនិងសស៊ី្រអសង្កតសដាយអាជា្នាធរ្ួយចំនួនដៃលបតរូវបានអនុញ្នាតសដាយចនាបា្់រក្ថុងការពិនព័យពិនព័យការពិនព័យ
និងការគិតការបបាក់។អង្គសហតុទាំងសនរះអាច្រសង្កើតហានិភព័យពន្ធសៅក្ថុងប្រសទសក្្ថុជាគួរឱនាយកត់សមា្នាល់ជាងប្រសទសៃមទសទៀត។

គណៈបគ្រ់បគងសជឿជាក់ថាខលៃជួនបានផ្ល់បគ្រ់បគាន់សបមា្រ់្រំណុលពន្ធដផ្អកសលើការ្រកបសយចនាបា្រ់នីតិក្្ម។សទារះយ៉នាងណាក៏សដាយអាជា្នាធរពាក់ពព័ន្ធអាចមានការ
្រកបសយខុសគា្នានិងផល្រ៉រះពាល់ចា្រ់តាំងពីការដាក់្រញ្ចជូលធនាគារអាចមានសរៈសំខាន់។

២៦.ការ្រង្នាញពីស្្ព័ន្ធញាតិ
ប្រតិ្រត្ិការសំខាន់ៗជា្ួយភាគីពាក់ពព័ន្ធក្ថុងអំ�ថុងការិយ្ររិសច្ឆទ ដៃលបានសធវើស�ើងតា្លកខេខណ្អាជីវក្្មធ្្មតា សហើយស្តុលនាយសៅចុងកាល្ររិសច្ឆទ
រួ្មានៃូចខាងសបកា្៖
(ក)ប្រតិ្រត្ិការជា្ួយស្្ព័ន្ធញាតិ

ភាគីពាក់ពព័ន្ធ
សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

សបមា្រ់ការិយ្ររិសច្ចទ្រញ្ច្រ់
មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)
MC ការសង្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ - - 10,000,000 40,520,000

ចំណាយការបបាក់ 156,495 638,028 403,493 1,634,954

បបាក់្រសញ្ញើ 134,494 548,332 156,881 635,682

ចំណាយការបបាក់ 177,054 721,847 342,845 1,389,208

MCC បបាក់្រសញ្ញើ 7,213,712 29,410,305 (10,362,755) (41,989,883)

ក្្ចី - - (3,340,000) (13,533,680)

MIA ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 2,000,000 8,154,000 - -

ការសង 3,650,000 14,881,050 6,340,000 25,689,680

ចំណាយការបបាក់ 945,416 3,854,463 1,303,963 5,283,658

បបាក់្រសញ្ញើ 411,190 1,676,423 (1,716,752) (6,956,279)

MJBL បបាក់្រសញ្ញើ 531 2,165 4,902 19,863

MIC បបាក់្រសញ្ញើ 7,473,682 30,231,044 - -

Han Family បបាក់្រសញ្ញើ 2,327,506 9,489,241 1,116,890 4,525,638

គណ:បគ្រ់បគងជាន់ខ្ស់ បបាក់្រសញ្ញើ 1,737,508 7,083,818 (199,354) (807,782)

ឥណទាន 2,699,864 11,007,344 68,770 278,656

បបាក់ស្រៀវតនាស 776,248 3,164,762 45,465 184,224
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(ខ)ស្តុលនាយជា្ួយស្្ព័ន្ធញាតិ

ភាគីពាក់ពព័ន្ធ មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)
MC ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ - - - -

បបាក់្រសញ្ញើ 20,881,860 84,467,124 20,747,366 84,545,516

MCC ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ - - - -

បបាក់្រសញ្ញើ 7,857,168 31,782,245 643,456 2,622,083

MIA ្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 2,000,000 8,090,000 2,000,000 8,150,000

ក្្ចី 10,000,000 40,450,000 11,650,000 47,473,750

បបាក់្រសញ្ញើ 618,110 2,500,257 206,920 843,199

MIC បបាក់្រសញ្ញើ 7,473,682 30,231,044 - -

MJBL បបាក់្រសញ្ញើ 21,966 88,852 21,435 87,348 

MIC បបាក់្រសញ្ញើ 7,473,682 30,231,044 - -

Han Family បបាក់្រសញ្ញើ 30,808,732 124,621,320 28,481,226 116,060,996 

គណ:បគ្រ់បគងជាន់ខ្ស់ បបាក់្រសញ្ញើ 1,921,517 7,772,534 184,009 749,837 

ឥណទាន 3,289,445 13,305,803 589,581 2,402,543 

២៧.ការគនា្រ់គនាងហានិភព័យហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារមានហានិភព័យៃូចខាងសបកា្ពីឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖
y ហានិភព័យឥណទាន;
y ហានិភព័យទីផនាសារ;
y ហានិភព័យសច់បបាក់ងយបសួល;និង
y ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ

្ុខងរបគ្រ់បគងហានិភព័យនិងរចនាស្្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
សក្្មភាពរ្រស់ធនាគារ្រញ្ចជូលហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុជាសបចើនរួ្មាន៖ហានិភព័យឥណទានហានិភព័យទីផនាសារ(រួ្មានហានិភព័យរូ្រិយ្រព័ណ្ណហានិភព័យអបតាការបបាក់
និងហានិភព័យតម្លៃ)និងហានិភព័យសច់បបាក់ងយបសួល។ការប្រថុយនរឹងហានិភព័យគឺជាកតា្នាចំ្រងសបមា្រ់អាជីវក្្មហិរញ្ញវត្ថុសហើយហានិភព័យមនប្រតិ្រត្ិការគឺជា
ផលវិបាកដៃល្ិនអាចសជៀសផុតពីការសធវើជំនួញ។

ធនាគារ្ិនសប្រើបបាស់សញ្នា្រព័បតឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៃូចជាកិច្ចសននាយា្រ្ជូរបបាក់្ររសទសនិងអបតា្រ្ជូរការបបាក់សៃើ្នាបីបគ្រ់បគងហានិភព័យរ្រស់ខលៃជួន។

សគាល្រំណងចំ្រងរ្រស់ធនាគារក្ថុងការបគ្រ់បគងហានិភព័យគឺបតរូវសគារពតា្្រទ្រនាបញ្ញត្ិរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជា។្៉នាយាងវិញសទៀតធនាគារបានទទួលស្នាល់ពី
សរៈសំខាន់មនការសសប្ចបាននូវការអនុវត្ល្អៗ សលើការបគ្រ់បគងហានិភព័យ។បកុ្ប្ររឹកនាសាភិបាលបាន្រសង្កើតគណៈក្្មការឥណទានសៃើ្នាបី្រសង្កើតនូវបា៉នារា៉នាដ្៉បត
ទូលំទូលាយបនហានិភព័យដៃលអាចទទួលយកបានសបមា្រ់ធនាគារនិងបតរួតពិនិតនាយសក្្មភាពដៃលផ្ទថុយនរឹងបា៉នារា៉នាដ្៉បតទាំងសនរះ។

២៦.ការ្រង្នាញពីស្្ព័ន្ធញាតិ(ត)
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បទពនាយសក្្មនិងអក្្មហិរញ្ញវត្ថុៃូចខាងសបកា្៖

មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់បបាក់ក្ថុងមៃ 112,449,694 454,859,012 85,296,900 347,584,868

ស្តុលនាយសៅធនាគារជាតិមនក្្ថុជា 347,765,470 1,406,711,326 213,118,865 868,459,375

ស្តុលនាយសៅធនាគារសផនាសងៗ 14,514,784 58,712,301 15,824,699 64,485,648

ឥណទានសៅអតិថិជន 1,584,974,242 6,411,220,809 1,315,321,967 5,359,937,016

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 78,767 318,613 223,988 912,751

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 2,059,782,957 8,331,822,061 1,629,786,419 6,641,379,658 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជន
និងបគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730

ក្្ចីធនាគារជាតិមនក្្ថុជា 14,833,127 59,999,999 24,539,877 99,999,999

សផនាសងៗ 360,669,482 1,458,908,055 341,431,429 1,391,333,073

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 63,750,000 257,868,750 44,000,000 179,300,000

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 37,434,315 151,421,804 27,133,124 110,567,480 

្រំណុលភតិសននាយា 15,393,794 62,267,897 11,971,106 48,782,257 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 1,774,253,699 7,176,856,213 1,396,486,758 5,690,683,539 

២៧.១ហានិភព័យបនាតិ្រត្ិការ

ហានិភព័យប្រតិ្រតិ្ការគឺជាហានិភព័យមនការបាត់្រង់សដាយផ្ានាល់ឬប្រសយលដៃលសកើតមានស�ើងសដាយការខវរះខាតឬការ្ិនបានអនុវត្ជា្់រលា្់រមននីតិវិធីមផ្ទក្ថុង្ុរគ្គលិក
្រសច្ចកវិទនាយានិងសហដ្ានារចនាស្្ព័ន្ធនិងការសកើតស�ើងពីខាងសបរៅ្ួយចំនួនសទៀតដៃល្ិនដ្នជាហានិភព័យឥណទានហានិភព័យទីផនាសារនិងហានិភព័យសច់បបាក់ងយបសួល
ៃូចជាកតា្នាដៃលសកើតមានស�ើងពីតប្រូវការចនាបា្រ់និង្រទ្រញ្ញត្ិសផនាសងៗនិងស្ង់ដារដៃលទទួលស្នាល់ជាទូសៅសៅក្ថុងសហបគាសអាជីវក្្ម។

ការខាត្រង់ពីហានិភព័យប្រតិ្រតិ្ការបតរូវបានបគ្់របគងតា្រយៈៃំសណើរការការបគ្់របគងហានិភព័យប្រតិ្រតិ្ការដៃលស្បស្រក្ថុងការបតរួតពិនិតនាយនិងការសធវើរបាយការណ៍
សៅសលើសក្្មភាពអាជីវក្្មសដាយដផ្អកសៅសលើការបតរួតពិនិតនាយនិងអង្គភាពគាំបទដៃលមានភាពឯករាជនាយមនដផ្កអាជីវក្្មនិងការបតរួតពិនិតនាយពីគណៈបគ្រ់បគងជាន់ខ្ស់
រ្រស់ធនាគារ។

ការបគ្រ់បគងសលើហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារតប្រូវឲនាយ្រសង្កើតរចនាស្្ព័ន្ធតួនាទីនិងវិធីសសស្មនការបគ្រ់បគងឲនាយបានចនាបាស់លាស់។សគាលការណ៍និងវិធាន
ការបតរួតពិនិតនាយមផ្ទក្ថុងសផនាសងៗបតរូវបានដាក់ឲនាយអនុវត្រួ្ទំាងការ្រសង្កើតៃំណាក់កាលមនការចុរះហត្សលខាអនុ ព្័តការ្រសង្កើតនូវប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយយ៉នាងហ្មត់ចត់ការសរៀ្រចំនីតិវិធី
និងឯកសរសំអាងនានារួ្ទាំងការអនុវត្ន៍សៅតា្សគាលការណ៏និង្រទ្រនាបញ្ញត្ិសផនាសងៗ។ការ្រសង្កើតទាំងសនរះគឺ្រន្ការបតរួតពិនិតនាយស�ើងវិញជាប្រចាំសៃើ្នាបីកំណត់នូវ
ហានិភព័យដផ្កប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ដផ្កអាជីវក្្មធនាគារដៃលសធវើការបតរួតពិនិតនាយជាប្រចាំសដាយអង្គភាពសវនក្្មមផ្ទក្ថុង។លទ្ធផលដៃលបាន្កពីការបតរួតពិនិតនាយរ្រស់
សវនករមផ្ទក្ថុងបតរូវបានពិភាកនាសាជា្ួយអ្កបគ្់របគងមនដផ្កដៃលពាក់ពព័ន្ធរួចសធវើការដាក់្រញ្ជជូនសៅគណៈកម្ានាធិការសវនក ្្មនិងគណៈបគ្់របគងជាន់ខ្ស់រ្រស់ធនាគារ។
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២៧.២ហានិភព័យឥណទាន

ធនាគារចាត់វិធានការសលើការសលចស�ើងហានិភព័យឥណទានដៃលជាហានិភព័យសធវើឲនាយមានការខាត្រង់ហិរញ្ញវត្ថុចំសពារះធនាគារក្ថុងករណីដៃល្ិនបានអនុវត្នូវ
កាតពវកិច្ច។ហានិភព័យឥណទានគឺជាហានិភព័យដៃលសំខាន់្ំរផុតសបមា្់រអាជីវក ្្មរ្រស់ធនាគារ។ហានិភព័យឥណទានសកើតស�ើងជាសរវន្ក្ថុងសក ្្មភាពផ្ល់ក ្្ចី
ៃូចជាការផ្ល់ឥណទានសៅអតិថិជន។ធនាគារក៏មានផងដៃរនូវហានិភព័យឥណទានសបមា្រ់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសបរៅតារាងតុលនាយការៃូចជាកិច្ចសននាយាឥណទាន។
សក ្្មភាពផ្ល់ឥណទានបតរូវបានដណនំាសដាយសគាលការណ៏ឥណទានរ្រស់ធនាគារសៃើ្ នាបីអរះអាងធានាថាសគាល្ំរណងមនឥណទានទំាងអស់ទទួលបានសជាគជព័យ
គឺថាផល្រព័បតឥណទានមានភាពរឹងមាំសហើយហានិភព័យឥណទានបតរូវបានដ្រងដចកបានល្អ។សគាលការណ៏ឥណទានកត់បតានូវសគាលការណ៏ឥណទានបទពនាយ្រញ្នាំ
និងៃំសណើរការអនុ្ព័តឥណទានសដាយរួ្្រញ្ចជូលទាំងប្រពព័ន្ធចំណាត់ថា្នាក់មផ្ទក្ថុងរ្រស់ធនាគារនិងនីតិវិធីដៃលអនុវត្សៃើ្នាបីធានាអរះអាងក្ថុងការសគារពសៅតា្សគាល
ការណ៍ដណនាំរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជា។

(ក)ការវាស់ដវងហានិភព័យឥណទាន
ធនាគារវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពមនការខកខាន្ិន្រំសពញកាតពវកិច្ចរ្រស់អ្កសុំខ្ចី សដាយសប្រើបបាស់ឧ្រករណ៍កំណត់មផ្ទក្ថុង។គណៈកមា្នាធិការឥណទានថា្នាក់ជាតិ
ទទួលខុសបតរូវក្ថុងការកំណត់ៃំណាក់កាលហានិភព័យ។

ៃំណាក់កាលហានិភព័យបតរូវបានពិនិតនាយស�ើងវិញនិងសធវើ្រច្ចថុ្រនាបន្ភាពសរៀងរាល់ឆ្នាំ សហើយនិងក្ថុងករណីដៃល(i)មានការផា្នាស់្រ្ជូរលកខេខណ្ឥណទានដៃលរួ្្រញ្ចជូល
ផងដៃរនូវការពននាយា;(ii)ការទូទាត់្ិនសទៀងទាត់ឬការសគចសវសសដាយសចតនានិង(iii)ពព័ត៌មាន្ិនល្អទាក់ទងនរឹងអ្កសុំខ្ចីឬប្រតិ្រត្ិការ។

(ខ)សគាលនសយបាយបតរួតពិនិតនាយវិសលភាពហានិភព័យនិងការទ្រ់សកនាត់
ធនាគារសធវើប្រតិ្រតិ្ការនិងផ្ល់ឥណទានសៅអតិថិជនចំសពារះរូ្រវន្្ុរគ្គលឬសហបគាសសៅក្ថុងបពរះរាជាណាចបកក្្ថុជា។ធនាគារបគ្់របគងវិសលភាពនិងបតរួតពិនិតនាយ
នូវការប្រ្ូលផ្ថុំហានិភព័យឥណទានសៅសពលណាដៃលហានិភព័យទាំងសនារះបតរូវបានកំណត់អត្សញ្នាណ។ហានិភព័យធំៗដៃលកំណត់សដាយធនាគារជាតិមនក្្ថុជា
គឺជាហានិភព័យទាំងឡាយណាដៃលផ្ល់ឲនាយអត្គាហកដត្ួយដៃលមានអនុបាតសលើសពី10%មនតំមលសុទ្ធរ្រស់ធនាគារ។

សយងសៅតា្ប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសលខធ7-06-226ធនាគារបតរូវរកនាសាឲនាយបានបគ្រ់សពលសវលានូវអនុបាតអតិ្ររិមាចំនួន20%រវាងហានិភព័យធំៗសរុ្រ
ដៃលសកើតសចញពីប្រតិ្រត្ិការជា្ួយនរឹងអត្គាហកឯក្រុគ្គលមា្នាក់ៗនិងតំមលសុទ្ធរ្រស់ខលៃជួន។ចំនួនសរុ្រមនហានិភព័យធំៗទាំងអស់្ិនបតរូវសលើសពី 300%
មនតំមលសុទ្ធរ្រស់ធនាគារស�ើយ។

ធនាគារបតរូវស្ិតសៅសបកា្លកខេខណ្មនប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាសលខខ7-76-226សៃើ្នាបីរកនាសាសមាមាបតអតិ្ររមា20%រវាងហានិភព័យឥណទានទូសៅ
រ្រស់ធនាគារចំសពារះតំមលសុទ្ធរ្រស់អត្គាហកឯក្រុគ្គល។ហានិភព័យឥណទានសរុ្រ្ិនបតរូវសលើសពី300%មនតំមលសុទ្ធរ្រស់ធនាគារស�ើយ។

ធនាគារសប្រើបបាស់សគាលនសយបាយនិងការអនុវត្ន៍ជាសបចើនសៃើ្នាបីទ្រ់សកនាត់ហានិភព័យឥណទាន។ជាទំលា្រ់ក្ថុងចំសណា្សគាលនសយបាយនិងការអនុវត្ន៍ទាំងសនរះ
គឺជាការទទួលយកនូវការធានាក្ថុងទប្ង់ជាបទពនាយ្រញ្នាសំលើឥណទានសៅអតិថិជនចំសពារះអតិថិជនដៃលជាការអនុវត្ន៍ជាធ ្្មតា។ធនាគារអនុវត្សគាលការណ៍ដណនំា
សលើភាពដៃលអាចទទួលយកបានមនប្រសភទជាក់លាក់រ្រស់បទពនាយ្រញ្នាំឬការទ្់រសកនាត់ហានិភព័យឥណទាន។ប្រសភទបទពនាយ្រញ្នាសំំខាន់ៗសៃើ្ នាបីធានាសលើឥណទានសៅ
អតិថិជនចំសពារះអតិថិជនរួ្មាន៖
y ការដាក់្រញ្នាំបទពនាយស្នាបត្ិជាទីតាំងៃូចជាៃីធលៃីអគារនិងបទពនាយសផនាសងៗ;
y ការបគ្រ់បគងសលើបទពនាយសក្្មអាជីវក្្មៃូចជាៃីធលៃីនិងអគារ;និង
y សច់បបាក់ជាបបាក់្រសញ្ញើកក់ទុក។

(គ)ការបគ្រ់បគងហានិភព័យឥណទាន
y ការអភិវឌនាឍនិងដថរកនាសាៃំសណើរការរ្រស់ធនាគារសបមា្រ់វាស់ECL៖សនរះរួ្្រញ្ចជូលទាំងៃំសណើរការសបមា្រ់៖

- ការអនុ្ព័តៃំ្ូរងការសធវើឱនាយមានសុពលភាពសទៀងទាត់និងការសធវើសតស្បត�្រ់្កវិញមន្៉ូដៃលដៃលបានសប្រើ;

- កំណត់និងតា្ដានការសកើនស�ើងហានិភព័យឥណទាន;និង

- ការរួ្្រញ្ចជូលពតព័មានរំពរឹងទុកនាសពលអនាគត។

y ពិនិតនាយស�ើងវិញនូវការអនុសលា្ភាពរ្រស់អង្គភាពអាជីវក្្ម ដៃលមានដៃនកំណត់ហានិភព័យដៃលបានបព្សបពៀងរួ្ទាំងសហបគាសដៃលបតរូវបានសបជើសសរីស
ហានិភព័យក្ថុងប្រសទសនិងប្រសភទផលិតផល។របាយការណ៍សទៀងទាត់ស្ីពីគុណភាពឥណទានមនផល្រព័បតក្ថុងបសុកបតរូវបានផ្ល់ជូនឥណទានធនាគារដៃល
អាចតប្រូវឱនាយមានវិធានការដកតប្រូវស្បស្រដៃលបតរូវសធវើ។ទាំងសនរះរួ្្រញ្ចជូលទាំងរបាយការណ៍ដៃលមានការបា៉នាន់ប្រមាណអំពីសំវិធានធនមនECL។

២៧.ការគនា្រ់គនាងហានិភព័យហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

100 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020 101ធនាគារស្នា្រនា



y ឯកសទសក្ថុងការផ្ល់សយ្រល់ការដណនំានិងជំនាញៃល់អង្គភាពអាជីវក ្្មសៃើ្ នាបីសលើកក្្ស់ការអនុវត្ល្អ្ំរផុតសៅធនាគារក្ថុងការបគ្់របគងហានិភព័យឥណទាន។
ធនាគារមានសគាលការណ៍និងការអនុវត្ជាសបចើនសៃើ្ នាបីកាត់្រន្យហានិភព័យឥណទាន។ទំលា្់រមនការទំាងសនរះគឺការទទួលបាននូវសនិ្សុខក្ថុងទប្ង់ជាបទពនាយ្រញ្នាំ
សបមា្រ់ឥណទានសៅអតិថិជនដៃលជាទមា្នា្រ់ធ្្មតា។ធនាគារអនុវត្សគាលការណ៍ដណនាំស្ីពីការទទួលយកបាននូវចំណាត់ថា្នាក់ជាក់លាក់មនបទពនាយ្រញ្នាំឬ
ការកាត់្រន្យហានិភព័យឥណទាន។ប្រសភទបទពនាយ្រញ្នាំសំខាន់សៃើ្នាបីធានាឥណទានសៅអតិថិជនគឺ៖

- ឥណទានហុី្រ៉ូដតកសលើបទពនាយសក្្មលំសៅដា្នាន(ៃីធលៃីអគារនិងបទពនាយសក្្មសផនាសងសទៀត)

- ការផា្នាស់្រ្ជូរសលើបទពនាយសក្្មអាជីវក្្មៃូចជាៃីធលៃីនិងអាគារ;និង

- សច់បបាក់ជាទប្ង់បបាក់្រសញ្ញើមានកំណត់,

ការប្រ្ូលផ្ថុំហានិភព័យ
ការប្រ្ូលផ្ថុហំានិភព័យសកើតស�ើងសៅសពលដៃលស្ភាគី្ួយចំនួនចូលរួ្ក្ថុងសក ្្មភាពអាជីវក ្្មបសសៃៀងគ្ានាឬសក ្្មភាពសៅក្ថុងតំ្រន់ភូ្ិសសស្ៃូចគ្ានាឬមានលកខេណៈ
សសៃ្ឋកិច្ចបសសៃៀងគ្ានាដៃល្រណ្ានាលឱនាយស្ត្ភាពរ្រស់ពួកសគសៃើ្ នាបី្ំរសពញកាតពវកិច្ចតា្កិច្ចសននាយាបតរូវបានរងផល្៉ររះពាល់សដាយ្រដប្្រប រ្ួលសសៃ្ឋកិច្ចនសយបាយ
ឬលកខេខណ្សផនាសងសទៀត។ការប្រ្ូលផ្ថុហំានិភព័យ្រង្នាញពីភាពដប្រប្ររួលទាក់ទងនិងការអនុវត្រ្រស់ធនាគារចំសពារះការអភិវឌនាឍដៃល្៉ររះពាល់ៃល់ឧសនាសាហក ្្មជាក់លាក់
ឬទីតាំងភូ្ិសសស្។

ធនាគារបតរួតពិនិតនាយការប្រ្ូលផ្ថុំមនហានិភព័យឥណទានរ្រស់ស្ភាគីសដាយឧសនាសាហក្្ម។ការវិភាគមនការប្រ្ូលផ្ថុំមនហានិភព័យឥណទានៃូចសៅកាល្ររិសច្ឆទ
តារាងតុលនាយការបតរូវបាន្រង្នាញៃូចខាងសបកា្៖

(�)ការលាតបតដាងអតិ្ររិមាសលើហានិភព័យឥណទាន្ុនសពលដាក់្រញ្នាំឬការពបងរឹងឥណទានសផនាសងសទៀត
ពព័ត៌មានលំអិតមនការលាតបតដាងអតិ្ររិមាសលើហានិភព័យឥណទាន្ុនសពលដាក់វត្ថុ្រញ្នាំឬការពបងរឹងឥណទានមានៃូចខាងសបកា្៖

មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 មថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4) ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់

សលខ2.4)

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិមនក្្ថុជា 347,765,470 1,406,711,326 213,118,865 868,459,375

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ 14,514,784 58,712,301 15,824,699 64,485,648

ឥណទានសៅអតិថិជន 1,584,974,242 6,411,220,810 1,315,321,967 5,359,937,016

បទពនាយសក្្មសផនាសងសទៀត 78,767 318,613 223,988 912,751

1,947,333,263 7,876,963,050 1,544,489,519 6,293,794,790 

ចំនួនមនការលាតបតដាងឥណទានដៃលសកើតស�ើងពីធាតុ្ិនសៅក្ថុងតារាងតុលនាយការបតរូវបាន្រង្នាញសៅក្ថុងកំណត់សំគាល់25ស្ីពីការសននាយានិងយថាភាព។

(ង)្រណ្តំហានិភព័យមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុជា្ួយការលាតបតដាងហានិភព័យឥណទាន
ការប្រ្ូលផ្ថុំហានិភព័យសកើតស�ើងសៅសពលដៃលស្ភាគី្ួយចំនួនចូលរួ្ក្ថុងសក្្មភាពអាជីវក្្មបសសៃៀងគា្នា ឬសក្្មភាពសៅក្ថុងតំ្រន់ភូ្ិសសស្ៃូចគា្នា
ឬមានលកខេណៈសសៃ្ឋកិច្ចបសសៃៀងគា្នា ដៃល្រណា្នាលឱនាយស្ត្ភាពរ្រស់ពួកសគសៃើ្នាបី្រំសពញកាតពវកិច្ចតា្កិច្ចសននាយាបតរូវបានរងផល្រ៉រះពាល់សដាយ្រដប្្រប្រួល
សសៃ្ឋកិច្ចនសយបាយឬលកខេខណ្សផនាសងសទៀត។ការប្រ្ូលផ្ថុំហានិភព័យ្រង្នាញពីភាពដប្រប្ររួលទាក់ទងនិងការអនុវត្រ្រស់ធនាគារចំសពារះការអភិវឌនាឍដៃល្រ៉រះពាល់
ៃល់ឧសនាសាហក្្មជាក់លាក់ឬទីតាំងភូ្ិសសស្។
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នាមថងៃទី31ដខធ្ជួឆ្នាំ2020

ស្តុលនាយជា្ួយ
ធនាគារជាតិ

ស្តុលនាយជា្ួយ
ធនាគារសផនាសងៗ

ឥណទាន
សៅអតិថិជន សផនាសងៗ សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

អន្រការីហិរញ្ញវត្ថុ 347,765,470 14,514,784 - - 362,280,254 

ការផ្ល់ឥណទានផា្នាល់ខលៃជួន - - 399,216,926 - 399,216,926

សំណង់និងអចលនបទពនាយ - - 157,545,301 - 157,545,301

ទិញផ្ទរះ - - 55,989,306 - 55,989,306

ស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុ - - 20,107,385 - 20,107,385 

កសិក្្ម - - 244,784,318 - 244,784,318 

សសវាក្្ម - - 286,535,551 - 286,535,551 

ពាណិជ្ជក្្ម-ៃុំនិងរាយ - - 418,368,524 - 418,368,524

សផនាសងៗ - - 2,426,931 78,767 2,505,698 

347,765,470 14,514,784 1,584,974,242 78,767 1,947,333,263 

សំវិធានធនសបមា្រ់ECLs - (7,598) (21,269,711) - (21,277,309)

មថលៃសសវាឥណទានគា្នានការបបាក់ - - (12,130,352) - (12,130,352)

347,765,470 14,507,186 1,551,574,179 78,767 1,913,925,602 

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 1,406,711,326 58,681,567 6,276,117,554 318,613 7,741,829,060 

នាមថងៃទី31ដខធ្ជួឆ្នាំ2019

ស្តុលនាយជា្ួយ
ធនាគារជាតិ

ស្តុលនាយជា្ួយ
ធនាគារសផនាសងៗ

ឥណទាន
សៅអតិថិជន សផនាសងៗ សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

អន្រការីហិរញ្ញវត្ថុ 213,118,865 15,824,699 - - 228,943,564

ការផ្ល់ឥណទានផា្នាល់ខលៃជួន - - 295,501,938 - 295,501,938

សំណង់និងអចលនបទពនាយ - - 49,514,306 - 49,514,306

ទិញផ្ទរះ - - - - -

ស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុ - - 20,333,012 - 20,333,012

កសិក្្ម - - 248,185,782 - 248,185,782

សសវាក្្ម - - 257,860,374 - 257,860,374

ពាណិជ្ជក្្ម-ៃុំនិងរាយ - - 443,925,500 - 443,925,500

សផនាសងៗ - - 1,055 223,988 225,043

213,118,865 15,824,699 1,315,321,967 223,988 1,544,489,519

សំវិធានធនសបមា្រ់ECLs - (6,160) (10,483,213) - (10,489,373)

មថលៃសសវាឥណទានគា្នានការបបាក់ - - (11,833,731) - (11,833,731)

213,118,865 15,818,539 1,293,005,023 223,988 1,522,166,415

ស្្ូលពាន់នារៀល
(កំណត់សមា្នាល់នាលខ2.4) 868,459,375 64,460,546 5,268,995,469 912,751 6,202,828,141

២៧.ការគនា្រ់គនាងហានិភព័យហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
២៧.២ហានិភព័យឥណទាន(ត)
(ង)្រណ្តំហានិភព័យននាទនាពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុជា្ួយការលាតតនាដាងហានិភព័យឥណទាន(ត)
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(ច)គុណភាពឥណទាន

នាមថងៃទី31ដខធ្ជួឆ្នាំ2020

ៃំណាក់កាលទី1
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី2
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី3
ៃុលា្នារអាស្រិក

សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិ 347,765,470 - - 347,765,470 

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ 12,725,130 1,789,654 - 14,514,784 

ឥណទានសៅអតិថិជន 1,533,822,301 24,881,937 26,270,004 1,584,974,242 

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 78,767 - - 78,767 

1,894,391,668 26,671,591 26,270,004 1,947,333,263 

សំវិធានធនសបមា្រ់ECLs (3,597,392) (5,063,644) (12,616,273) (21,277,309)

មថលៃសសវាឥណទានគា្នានការបបាក់ (11,980,490) (41,325) (108,537) (12,130,352)

1,878,813,786 21,566,622 13,545,194 1,913,925,602 

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 7,599,801,764 87,236,986 54,790,310 7,741,829,060 

នាមថងៃទី31ដខធ្ជួឆ្នាំ2019

ៃំណាក់កាលទី1
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី2
ៃុលា្នារអាស្រិក

ៃំណាក់កាលទី3
ៃុលា្នារអាស្រិក

សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិ 213,118,865 - - 213,118,865

ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ 14,893,162 931,537 - 15,824,699

ឥណទានសៅអតិថិជន 1,294,693,938 4,438,019 16,190,010 1,315,321,967

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 223,988 - - 223,988

1,522,929,953 5,369,556 16,190,010 1,544,489,519 

សំវិធានធនសបមា្រ់ECLs (2,132,660) (565,895) (7,790,818) (10,489,373)

មថលៃសសវាឥណទានគា្នានការបបាក់ (11,648,144) (39,928) (145,659) (11,833,731)

1,509,149,149 4,763,733 8,253,533 1,522,166,415 

ស្្ូលពាន់នារៀល
(កំណត់សមា្នាល់នាលខ2.4) 6,149,782,782 19,412,212 33,633,147 6,202,828,141 

ធនាគារអនុវត្វិធីសសស្្រីៃំណាក់កាលសដាយដផ្អកសលើការផា្នាស់្រ្ជូរគុណភាពឥណទានចា្រ់តាំងពីមានការទទួលស្នាល់ៃំ្រូង៖

សំវិធានធនសបមា្រ់អ៊ី្ដភ្ិននរឹងបតរូវសធវើស�ើងសដាយដផ្អកសលើវិធីសសស្្រីៃំណាក់កាលៃូចខាងសបកា្ដៃលឆលៃថុរះ្រញ្នាំងពីការផា្នាស់្រ្ជូរគុណភាពឥណទានមនឧ្រករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុចា្រ់តាំងពីមានការទទួលស្នាល់ៃំ្រូង៖

(i)ៃំណាក់កាលទី1:ECL12-ដខ– ្ិនដ្នឥណទានអន់ថយ
ចំសពារះការ្រង្នាញណាដៃល្ិនមានការសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សម្ានាល់មនហានិភព័យឥណទានចា្់រតំាងពីការទទួលស្នាល់ៃំ្ូរងសហើយដៃល្ិនមានការថយចុរះឥណទាន
អាបសព័យសលើប្រភពសៃើ្ECLដៃលទាក់ទងនរឹងប្ររូបា្រ៊ីលីសតមនបពរឹត្ិការណ៍ដៃលសកើតស�ើងក្ថុងរយៈសពល12ដខ្រនា្នា្រ់។

(ii)ៃំណាក់កាលទី2:ECLសពញ្ួយជីវិត– ្ិនដ្នឥណទានអន់ថយ
ចំសពារះការ្រង្នាញសៅកដនលៃងដៃលមានការសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សម្ានាល់មនហានិភព័យឥណទានចា្់រតំាងពីការទទួលស្នាល់ៃំ្ូរង្ុ៉រដន្សនារះ្ិនដ្នជាការថយចុរះឥណទាន
សនារះECL្ួយអាយុកាលនរឹងបតរូវបានទទួលស្នាល់។

(iii)ៃំណាក់កាលទី3:ECLសពញ្ួយជីវិត– ឥណទានអន់ថយ
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានវាយតម្លៃជាឥណទានអន់ថយសៅសពលមានបពរឹត្ិការណ៍្ួយឬសបចើនៃងសធវើឱនាយមានផល្រ៉រះពាល់ធងៃន់ធងៃរៃល់លំហូរសច់បបាក់នាសពល
អនាគតរ្រស់បទពនាយសក្្មសនារះ។ ចំសពារះបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ ថុមានការឥណទានអន់ថយ សនារះ ECL ្ួយអាយុកាលនរឹងបតរូវបានទទួលស្នាល់។
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ៃំណាក់កាល ស្នានភាពមនហានិភព័យឥណទាន សូចនាករលំនាំសៃើ្

1 12-ដខECL– ្ិនដ្នឥណទានអន់ថយ 0ៃល់30DPD

2 សពញ1ជីវិតមនECL– ្ិនដ្នឥណទានអន់ថយ 31ៃល់90DPD

3 សពញ1ជីវិតមនECL– ឥណទានអន់ថយ សលើសពី90DPD

ការសរៀ្រចំស�ើងវិញនិងកំណត់សពលសវលាស�ើងវិញ

លំនាំសៃើ្ចាំបាច់

លំនាំសៃើ្ដៃលទាក់ទង

និយ្នព័យមនលំនំាសៃើ្ ដៃលបតរូវបានសប្រើសបមា្់រសគាល្ំរណងទំាងសនរះបតរូវបានអនុវត្ជា្់រលា្់រចំសពារះបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុទំាងអស់សលើកដលងដតមានពព័ត៌មានដៃល
មានសហើយដៃល្រង្នាញថានិយ្នព័យលំនាំសៃើ្គឺស្បស្រសបមា្រ់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់្ួយ។

ដផ្អកសលើនិយ្នព័យមនលំនំាសៃើ្ រ្រស់ធនាគារគណនីដៃលបតរូវបានចាត់ចូលជាលំនំាសៃើ្ នរឹងបតរូវបានដាក់ស្នាកថា"បាទ/ចាស"សៅក្ថុងប្រអ្់រសូចនាករអន់ថយសៅសពល
“សហតុផល-លំនាំសៃើ្” ្រង្នាញពីសហតុផល្ួយក្ថុងចំសណា្សហតុផលទាំង4ខាងសបកា្។

(ក)ធ្្មតា:ភាព្ិនចនាបាស់លាស់រ្រស់គណនីមានសលើសពី90DPDនិងអាចអនុវត្បានចំសពារះផលិតផលទាំងអស់ សលើកដលងដតផលិតផលហិរញ្ញ្រនាបទាន
ពាណិជ្ជក្្មដៃលមាននិយ្នព័យមនសលខ31DPDសដាយសរលកខេណៈរយៈសពលខលៃីមនផលិតផល។

(ខ)ការសរៀ្រចំស�ើងវិញនិងកំណត់សពលសវលាស�ើងវិញ(R&R):សៅសពលដៃលគណនីឆលៃងកាត់ការសរៀ្រចំស�ើងវិញនិងកំណត់សពលសវលាស�ើងវិញ;

(គ)ចាំបាច់៖សៅសពលគណនី្រង្នាញពីការសខនាសាយសៅក្ថុងទប្ង់ឥណទានរ្រស់វា្រ៉ុដន្ការ្រំពានរ្រស់វា្ិនសលើសពី90DPD;និង

(�)ពាក់ពព័ន្ធ៖សំសៅសលើការឆលៃងទសនលៃសដាយអ្កជា្រ់កាតពវកិច្ចមនប្រសភទអ្កខ្ចីៃូចគា្នាសៅក្ថុងប្រភព្រញ្ជីឥណទានៃូចគា្នា។

(iv)ការ្រញ្ចជូលពព័ត៌មានដៃលសឆពនារះសៅ្ុខ
ធនាគាររួ្្រញ្ចជូលពព័ត៌មានដៃលសឆពនារះសៅ្ុខទាំងការវាយតំមលថាសតើហានិភព័យឥណទានរ្រស់ឧ្រករណ៍បានសកើនស�ើងគួរឱនាយកត់សមា្នាល់ចា្រ់តាំងពីការទទួលស្នាល់
ៃំ្រូងនិងការវាស់ដវងរ្រស់ECLដៃរឬសទ។

ពព័ត៌មានខាងសបរៅដៃលបតរូវបានពិចារណារួ្មានទិន្នព័យសសៃ្ឋកិច្ចនិងការពនាយាករណ៍ដៃលសបារះពុ្្ផនាសាយសដាយស្នា្រព័នរដា្នាភិបាលនិងអាជា្នាធររូ្រិយវត្ថុសៅក្ថុង្រណា្នា
ប្រសទសដៃលធនាគារសធវើប្រតិ្រត្ិការអង្គការឈាន្ុខៃូចជា្ូលនិធិរូ្រិយវត្ថុអន្រជាតិនិងវិសព័យឯកជននិងអ្កសិកនាសាពីការពនាយាករណ៍។

ធនាគារបានកំណត់និងចងបកងឯកសរសំខាន់ៗមនហានិភព័យឥណទាននិងការខាត្រង់ឥណទានសបមា្រ់ផល្រព័បតហិរញ្ញវត្ថុនី្ួយៗបស្រតា្ប្រសទសនី្ួយៗ
សហើយសដាយសប្រើការវិភាគទិន្នព័យប្រវត្ិសសស្ដៃលបានបា៉នាន់ស្នានទំនាក់ទំនងរវាងអសថរមា៉នាបករូសសៃ្ឋកិច្ចនិងហានិភព័យឥណទាននិងការខាត្រង់ឥណទាន។

(ឆ)លំដា្រ់មនគុណភាពឥណទាន
តារាងខាងសបកា្្រង្នាញពីគុណភាពឥណទាននិងហានិភព័យអតិ្ររិមាសៅសលើហានិភព័យឥណទានសយងសៅតា្ការកំណត់ចំណាត់ថា្នាក់ឥណទានមផ្ទក្ថុងចំនួន
ខាងសបកា្សនរះគឺ្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECL:

២៧.ការគនា្រ់គនាងហានិភព័យហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
២៧.២ហានិភព័យឥណទាន(ត)
(ច)គុណភាពឥណទាន(ត)
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31ដខធ្ជួឆ្នាំ2019

ចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់ អបតាប្ររូបា្រ៊ីលីសតមនលំនាំសៃើ្

0-0មថងៃ 0.01% - 2.04%

1-30មថងៃ 4.17% - 50.83%

ចំនួនៃុល្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECLជាៃុលា្នារអាស្រិក 1,533,822,301

31-60មថងៃ 2.38% - 64.93%

61-90មថងៃ 2.08% - 57.90%

ចំនួនៃុល្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECLជាៃុលា្នារអាស្រិក 24,881,937

សលើស90មថងៃ 100%

ចំនួនៃុល្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECLជាៃុលា្នារអាស្រិក 26,270,004

សរុ្រជាៃុលា្នារអាស្រិក 1,584,974,242

ស្្ូលពាន់សរៀល(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 6,411,220,810

31ដខធ្ជួឆ្នាំ2019

ចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់ អបតាប្ររូបា្រ៊ីលីសតមនលំនាំសៃើ្

0-0 មថងៃ

1-30មថងៃ 0.06% - 0.87%

1-30days 1.79% - 48.81%

ចំនួនៃុល្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECL ជាៃុលា្នារអាស្រិក 1,294,693,938

31-60មថងៃ 1.82% - 57.43%

61-90មថងៃ 2.5% - 54.36%

ចំនួនៃុល្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECLជាៃុលា្នារអាស្រិក 4,438,019

សលើស90មថងៃ 100%

ចំនួនៃុល្ិនបាន្រូក្រញ្ចជូលECLជាៃុលា្នារអាស្រិក 16,190,010

សរុ្រជាៃុលា្នារអាស្រិក 1,315,321,967

ស្្ូលពាន់សរៀល(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 5,359,937,016

(ជ)វត្ថុ្រញ្នាំដៃលបានរឹ្រអូស
ក្ថុងឆ្នាំធនាគារ្ិនបានរឹ្រអូសវត្ថុ្រញ្នាំណា្ួយដៃលបានកាន់កា្រ់ជា្ូល្រព័បតសនារះស�ើយ។

២៧.៣ហានិភព័យទីផនាសារ

ធនាគារប្រឈ្និងហានិភព័យទីផនាសារ ដៃលជាហានិភព័យសធវើឲនាយតម្លៃស្បស្រឬលំហូរសច់បបាក់អនាគតមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានការដប្រប្ររួលសដាយសរដតការ
ដប្រប្ររួលតម្លៃក្ថុងទីផនាសារ។

ហានិភព័យទីផនាសារសកើតស�ើងពីស្នានភាពស្រើកចំហរក្ថុងអបតាការបបាក់រូ្រិយ្រព័ណ្ណនិងផលិតផលជា្ូលធនដៃលកតា្នាទាំងសនរះបតរូវប្រឈ្នរឹងចលនាទីផនាសារជាក់លាក់
និងទូសៅសហើយនិងការដប្រប្ររួលក្ថុងៃំណាក់កាលអសស្រភាពមនអបតាឬតម ល្ៃទីផនាសារៃូចជាអបតាការបបាក់គំលាតឥណទានអបតា្្រជូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ្ររសទសនិងមថល្ៃ លូធន។
ធនាគារ្ិនសប្រើបបាស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសនាសន្ទៃូចជាកិច្ចសននាយា្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទសនិងអបតាការបបាក់អនាគតសៃើ្នាបី្រសញ្ចៀសនូវហានិភព័យរ្រស់ខលៃជួនសទ។

(ក)ហានិភព័យការ្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទស
ហានិភព័យការ្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទសសកើតស�ើងពីប្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជក្្មអនាគត និងពីបទពនាយសក្្ម និងបទពនាយអក្្មដៃលបតរូវបានទទួលស្នាល់ជារូ្រិយ្រព័ណ្ណ
ណា្ួយដៃល្ិនដ្នជារូ្រិយ្រព័ណ្ណសគាលរ្រស់ធនាគារ។ធនាគារបានរកនាសាទុកសគាលការណ៏ដៃលទ្រ់សកនាត់ខលៃជួនឯងពីស្នានភាពហានិភព័យការ្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ
្ររសទស។ស្នានភាពស្រើកចំហរក្ថុងអបតាការបបាក់រ្ូរិយ្រព័ណ្ណណា្ួយបតរូវបានបតរួតពិនិតនាយជា្ួយនរឹងតប្រូវការប្រតិ្រត្ិការដៃនកំណត់មនស្នានភាពដៃលបានកំណត់់
ជា្ុននិងដៃនកំណត់កាត់្រន្យការខាត្រង់។
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នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020ស្តុលនាយបទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្មរូ្រិយវត្ថុជារូ្រិយ្រព័ណ្ណសផនាសងសបរៅពីៃុលា្នារអាស្រិក្ិនមានទំហំជាសរវន្សទ។សហតុសនរះការវិភាគអំពី
ហានិភព័យ្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទសពុំបតរូវបាន្រង្នាញសនារះសទ។

(ខ)ហានិភព័យតម្លៃ
ធនាគារ្ ិនមានហានិភព័យមថលៃ្ូល្រព័បតសទពីសបពារះធនាគារ្ិនមានការវនិិសយគណា្ួយដៃលបតរូវបានចាត់ថា្នាក់សលើតារាងតុលនាយការជា្ូល្រព័បតដៃលអាចលក់បាន។

(គ)ហានិភព័យអបតាការបបាក់
ហានិភព័យអបតាការបបាក់គឺជាហានិភព័យដៃលលំហូរសច់បបាក់អនាគតមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរឹងដប្រប្ររួលសដាយសរការដប្រប្ររួលអបតាការបបាក់ទីផនាសារ។ៃំណាក់កាល
ការបបាក់អាចសកើនស�ើងជាលទ្ធផលមនការដប្រប្ររួល្រ៉ុដន្អាចកាត់្រន្យការខាត្រង់សៅក្ថុងករណីដៃលបពរឹត្ិការណ៍ឥតរំពរឹងទុកបានសកើតស�ើង។

គណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារសៅៃំណាក់កាលសនរះ្ិនមានសគាលនសយបាយណា្ួយសៃើ្នាបីកំណត់ៃំណាក់កាល្ិនសុីគា្នាមនការកំណត់អបតាការបបាក់ស�ើងវិញ
ដៃលអាចបគ្រ់បគងបានសនារះសទ។សទារះ្រីយ៉នាងណាគណៈបគ្រ់បគងបានបតរួតពិនិតនាយជាប្រចាំសលើភាព្ិនសុីគា្នាសនរះ។

ធនាគារពុំមានបទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្មដៃលមានការបបាក់ដប្រប្ររួលសនារះសទ។ស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិនិងធនាគារសផនាសងៗបបាក់្រសញ្ញើជា្ួយធនាគារសផនាសងៗ
និងឥណទានសៅអតិថិជនទទួលបានការបបាក់សថរសហើយបបាក់្រសញ្ញើទទួលបានពីធនាគារនិងអតិថិជនក៏មានការបបាក់សថរផងដៃរ។


នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020

រហូតៃល់1ដខ 1សៅ3ដខ 3សៅ12ដខ 1សៅ5ឆ្នាំ សលើសពី5ឆ្នាំ គា្នានកាលកំណត់ សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
សច់បបាក់ - - - - - 112,449,694 112,449,694 

ស្តុលនាយសៅ
ធនាគារជាតិមនក្្ថុជា - 7,300,000 23,400,000 - - 317,065,470 347,765,470 

ស្តុលនាយសៅធនាគារសផនាសងៗ 151,875 - - - - 14,362,910 14,514,784 

ឥណទានសៅអតិថិជន 42,580,662 73,767,153 291,293,569 1,002,036,425 162,479,569 - 1,572,157,378 

ការវិនិសយគសផនាសងៗ - - - - - 50,000 50,000 

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ - - - - - 12,150,493 12,150,493 

42,732,537 81,067,153 314,693,569 1,002,036,425 162,479,569 456,078,567 2,059,087,819 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើអតិថិជន
និងបគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 314,543,002 122,277,206 592,294,698 180,315,064 - 72,743,010 1,282,172,981 

ក្្ចី

ធនគារជាតិ - 2,472,188 12,360,939 - - - 14,833,127 

សផនាសងៗ 11,081 15,838,810 60,715,503 282,596,400 1,507,688 - 360,669,482 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ - - 3,800,000 44,650,000 15,300,000 - 63,750,000 

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ - - - - - 37,941,268 37,941,268 

314,554,083 140,588,204 669,171,140 507,561,464 16,807,688 110,684,278 1,759,366,858 

សលើសលទ្ធភាពទូទាត់
សង្រំណុលសុទ្ធ(គមា្នាត) (271,821,546) (59,521,051) (354,477,571) 494,474,960 145,671,880 345,394,288 299,720,961 

ស្្ូលពាន់នារៀល
(កំណត់សមា្នាល់នាលខ2.4) (1,099,518,154) (240,762,649) (1,433,861,775) 2,000,151,213 589,242,756 1,397,119,894 1,212,371,286 

២៧.ការគនា្រ់គនាងហានិភព័យហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
២៧.៣ហានិភព័យទីផនាសារ(ត)
(ក)ហានិភព័យការ្រ្ជូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ្ររសទស(ត)
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នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

រហូតៃល់1ដខ 1សៅ3ដខ 3សៅ12ដខ 1សៅ5ឆ្នាំ សលើសពី5ឆ្នាំ គ្ានានកាលកំណត់ សរុ្រ

ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
សច់បបាក់ - - - - - 85,296,900 85,296,900 

ស្តុលនាយសៅ
ធនាគារជាតិមនក្្ថុជា - - 29,483,190 2,050,000 - 181,585,675 213,118,865 

ស្តុលនាយសៅធនាគារសផនាសងៗ 131,320 - - - - 15,693,379 15,824,699 

ឥណទានសៅអតិថិជន 38,545,796 71,822,016 261,233,866 830,331,735 102,826,992 - 1,304,760,406 

ការវិនិសយគសផនាសងៗ - - - - - 50,000 50,000 

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ - - - - - 10,407,700 10,407,700 

38,677,116 71,822,016 290,717,057 832,381,735 102,826,992 293,033,653 1,629,458,569 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្រសញ្ញើអតិថិជននិង
បគរឹរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 212,662,843 132,655,246 424,870,979 143,869,394 - 33,352,760 947,411,222 

ក្្ចី - - 24,539,877 - - - 24,539,877 

ធនគារជាតិ 3,000,000 19,816,000 65,880,368 252,735,061 - - 341,431,429 

សផនាសងៗ - - 4,000,000 26,600,000 13,400,000 - 44,000,000 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ - - - - - 27,133,124 27,133,124 

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 215,662,843 152,471,246 519,291,224 423,204,456 13,400,000 60,485,884 1,384,515,652 

(176,985,727) (80,649,230) (228,574,168) 409,177,280 89,426,992 232,547,769 244,942,917 

សលើសលទ្ធភាពទូទាត់
សង្រំណុលសុទ្ធ(គមា្នាត) (715,907,265) (326,226,135) (924,582,508) 1,655,122,096 361,732,183 940,655,727 990,794,098 

២៧.៤ហានិភព័យននាលទ្ធភាពទូទាត់សង្រំណុល

ហានិភព័យមនលទ្ធភាពទូទាត់សង្ំរណុលគឺជាហានិភព័យដៃលធនាគារ្ិនអាច្ំរសពញកាតពវកិច្ចទូទាត់បទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខលៃជួនបានសៅសពលៃល់កាលកំណត់សង
សហើយនិង្ិនអាច្ំរសពញ្ូលនិធិសៅសពល្ូលនិធិទំាងសនារះបតរូវបានៃក។ផលវិបាកមន្រញ្នាទំាងសនរះអាចជាការខកខាន្ិនអាច្ំរសពញកាតពវកិច្ចសៃើ្ នាបីសងបតល្់រ
សៅមា្នាស់បបាក់្រសញ្ញើនិង្ិនអាចអនុវត្តា្កិច្ចសននាយាផ្ល់ឥណទាន។

គណៈបគ្រ់បគងរ្រស់ធនាគារបតរួតពិនិតនាយមនលទ្ធភាពទូទាត់សង្រំណុលរ្រស់តារាងតុលនាយការនិងបគ្រ់បគងការប្រ្ូលផ្ថុំនិងរបាយការណ៍មនកាលកំណត់សង
បទពនាយអក្្ម។ការបតរួតពិនិតនាយនិងការរាយការណ៍សធវើស�ើងតា្ស្នានភាពសច់បបាក់ប្រចាំមថងៃ សហើយនិងសរៀ្រចំគសបមាងសបមា្រ់មថងៃ្រនា្នា្រ់សបា្នាហ៍្រនា្នា្រ់និងដខ្រនា្នា្រ់
ពីសបពារះការិយ្ររិសច្ឆទទំាងសនរះគឺជាការិយ្ររិសច្ឆទសំខាន់សបមា្់រការបគ្់របគងលទ្ធភាពទូទាត់សង្ំរណុល។គណៈបគ្់របគងបតរួតពិនិតនាយចលនាមនម្ានាស់បបាក់្រសញ្ញើសំខាន់ៗ
និងគសបមាងការៃកបបាក់រ្រស់ពួកសគ។

កំណត់សមា្នាល់សលខ29សសងខេ្រពីការវាស់ដវងបទពនាយសក្្មនិងអក្្មរ្រស់ធនាគារតា្កាលកំណត់ពាក់ពព័ន្ធសដាយដផ្អកសលើរយៈសពលសៅសល់នាកាល្ររិសច្ឆទតារាង
តុលនាយការចំសពារះកាលកំណត់តា្កិច្ចសននាយាឬកាល្ររិសច្ឆទកាលកំណត់បា៉នាន់ស្នាន។

២៧.៥តមលៃនាទីផនាសារននាទនាពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងទនាពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃទីផនាសារគឺជាទរឹកបបាក់ដៃលបទពនាយសក្្មអាចបតរូវសដារះៃូរឬបទពនាយអក្្ម បតរូវបានទូទាត់រវាងភាគី ដៃលមានឆន្ទៈនិងយល់ៃរឹងសៅក្ថុងប្រត្ិ្រត្ិការស្រើកចំហ។
សៅសពល្ិនមានតម្លៃទីផនាសារដៃលអាចសផ្ទៀងផា្នាត់បានតម្លៃសៅទីផនាសារនរឹង្ិនមានសបមា្់រដផ្កសំខាន់មនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារ។
សហតុសនរះតម្លៃទីផនាសារបតរូវបានដផ្អកសលើការសន្មតរ្រស់អ្កបគ្រ់បគងសដាយសយងតា្លកខេណៈ្ូលដា្នានបទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្ម។តា្ទសនាសនៈរ្រស់អ្កបគ្រ់បគង
តម្លៃពិតគណសនយនាយមនបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុដៃលមានក្ថុងតារាងតុលនាយការគឺជាការបា៉នាន់ស្នានស្សហតុមនតម្លៃទីផនាសាររ្រស់ពួកវា។

ក្ថុងការសធវើការបា៉នាន់ស្នានសនរះគណៈបគ្រ់បគងសន្មតថាឥណទានសៅអតិថិជនបតរូវបានរកនាសាទុកៃល់កាលកំណត់ជា្ួយនរឹងតម ល្ៃទីផនាសារ សស្មើនរឹងតម ល្ៃពិតគណសនយនាយ
មនឥណទានដៃលបានសធវើនិយព័តភាពសំវិធានធនសបមា្រ់ការបាត់្រង់ប្រសិនស្រើមាន។
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២៧.៦ការគនា្រ់គនាងដើ្ទុន

សគាល្រំណងច្នាបងមនការបគ្រ់បគងសៃើ្ទុនរ្រស់ធនាគារគឺសៃើ្នាបីចង់្រញ្នាក់ឲនាយចនាបាស់ថាធនាគារបានសធវើតា្បស្រសៅនរឹងតប្រូវការសៃើ្ទុនខាងសបរៅនិងវាបាន
រកនាសាភាពរឹងមាំសលើតារាងតុលនាយការនិងអនុបាតសៃើ្ទុនសៃើ្នាបីបទបទង់្ុខជំនួញពាណិជ្ជក្្មនិងសធវើអតិ្ររិមាក្្មសលើតម្លៃរ្រស់មា្នាស់ភាគហ៊ុន។

ធនាគារបគ្់របគងរចនាស្្ព័ន្ធសៃើ្ ទុននិងសធវើនិយព័តភាពសលើវាក្ថុងលកខេខណ្មនការផ្ានាស់្្រជូរសសៃ្ឋកិច្ចនិងហានិភព័យមនសក ្្មភាព។សៃើ្ នាបីដថរកនាសាឬសធវើនិយព័តក ្្មសលើរចនាស្្ព័ន្ធ
្ូលធនសនរះធនាគារអាចសធវើនិយព័តក ្្មសលើចំនួនភាគលាភដៃលបានដចកសៅម្ានាស់ភាគហុ៊នការប្រគល់ជូនវិញរចនាស្្ព័ន្ធសៃើ្ ទុនឬសធវើការសបារះផនាសាយសៃើ្ ទុន្ូល្របត។
សគាល្រំណងសគាលនសយបាយនិងៃំសណើរការពី្រណា្នាឆ្នាំ្ុនៗ្ិនមានការដប្រប្ររួលសទ។

២៨.បនាវត្ិរូ្រននាទនាពនាយសក្្មនិងទនាពនាយអក្្ម

តារាងខាងសបកា្បាន្រង្នាញពីការវិភាគសលើទប្ង់កាលកំណត់រ្រស់ធនាគាររ្រស់បទពនាយសក ្្មនិងបទពនាយអក ្្មសលើការប្រ្ូលបានសលើបទពនាយសក ្្មឫការទូទាត់សលើបទពនាយអក ្្ម
សៅក្ថុងរយៈសពល1ឆ្នាំឫសលើសពី1ឆ្នាំគិតពីកាល្ររិសច្ឆទមនរបាយការណ៍ស្តុលនាយ៖

នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ក្ថុងរយៈសពល1ឆ្នាំ សលើសពី1ឆ្នាំ សរុ្រ ក្ថុងរយៈសពល1ឆ្នាំ សលើសពី1ឆ្នាំ សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក ៃុលា្នារអាស្រិក

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់បបាក់ 112,449,694 - 112,449,694 85,296,900 - 85,296,900 

ស្តុលនាយសៅ
ធនាគារជាតិមនក្្ថុជា 297,034,133 50,731,337 347,765,470 155,991,302 57,127,563 213,118,865 

ស្តុលនាយសៅធនាគារសផនាសងៗ 14,507,186 - 14,507,186 15,818,539 - 15,818,539 

ឥណទានសៅអតិថិជន 420,458,248 1,164,515,994 1,584,974,242 382,163,240 933,158,727 1,315,321,967 

បបាក់្រសញ្ញើដៃលអាចៃកវិញបាន - - - 10,030 63,588 73,618 

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 28,767 50,000 78,767 173,988 50,000 223,988 

844,478,028 1,215,297,331 2,059,775,359 639,453,999 990,399,878 1,629,853,877 

បទពនាយសក្្ម្ិនដ្នហិរញ្ញវត្ថុ

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 20,438,516 - 20,438,516 12,725,083 - 12,725,083 

បទពនាយនិងឧ្រករណ៍ - 39,685,235 39,685,235 - 33,782,596 33,782,596 

បទពនាយសក្្មដៃលមានសិទ្ធិ
សប្រើបបាស់ - 28,024,578 28,024,578 - 24,598,802 24,598,802 

សូហវដវរ - 7,647,731 7,647,731 - 6,721,483 6,721,483 

សករ្តរ៍សឈា្នារះអាជីវក្្ម - 17,380,030 17,380,030 - 17,380,030 17,380,030 

បទពនាយសក្្មពន្ធពននាយា - 6,202,335 6,202,335 - 6,467,838 6,467,838 

20,438,516 98,939,909 119,378,425 12,725,083 88,950,749 101,675,832 

2,179,153,784 1,731,529,709

មថលៃសសវាឥណទានគ្ានានការបបាក់ - - (12,130,352) - - (11,833,731)

សំវិធានធនសបមា្រ់ECLs - - (21,269,711) - - (10,483,213)

រំលស់្រង្គរ - - (38,358,300) - - (34,630,079)

បទពនាយសក្្មសរុ្រ 864,916,544 1,314,237,240 2,107,395,421 652,179,082 1,079,350,627 1,674,582,686 

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 3,498,587,420 5,316,089,636 8,524,414,477 2,657,629,759 4,398,353,805 6,823,924,446
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នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020 នាមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2019

ក្ថុងរយៈសពល1ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

សលើសពី1ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក

ក្ថុងរយៈសពល1ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

សលើសពី1ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជន 699,137,521 583,035,460 1,282,172,981 803,541,828 143,869,394 947,411,222 

ក្្ចី

ពីធនាគារជាតិ 14,833,127 - 14,833,127 24,539,877 - 24,539,877 

សផនាសងៗ 76,565,394 284,104,088 360,669,482 88,696,368 252,735,061 341,431,429 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 3,800,000 59,950,000 63,750,000 4,000,000 40,000,000 44,000,000 

្រំណុលសផនាសងៗ 32,465,169 4,638,669 37,103,838 21,773,838 5,359,286 27,133,124

្រំណុលភតិសននាយា 179,655 15,214,139 15,393,794 153,463 11,817,643 11,971,106 

826,980,866 946,942,356 1,773,923,222 942,705,374 453,781,384 1,396,486,758 

បទពនាយអក្្ម្ិនដ្នហិរញ្ញវត្ថុ

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ - - - 603,089 - 603,089

អត្ប្រសយជន៍រ្រស់និសយជិក - 23,701,504 23,701,504 - 20,596,063 20,596,063

ពន្ធសលើបបាក់ចំណូល
ដៃលបតរូវ្រង់ 10,222,127 - 10,222,127 8,896,377 - 8,896,377 

10,222,127 23,701,504 33,923,631 9,499,466 20,596,063 30,095,529 

បទពនាយអក្្មសរុ្រ 837,202,993 970,643,860 1,807,846,853 952,204,840 474,377,447 1,426,582,287 

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 3,386,486,105 3,926,254,414 7,312,740,519 3,880,234,723 1,933,088,097 5,813,322,820 

២៩.ហានិភព័យននាលទ្ធភាពទូទាត់សង្រំណុល
បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
ការវិភាគសលើបទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុតា្កាលកំណត់គឺអាបសព័យសៅសលើកាល្ររិសច្ឆទរំពរឹងថាបទពនាយទាំងសនរះនរឹងបានទទួលស្នាល់។សបមា្រ់បទពនាយសក្្មសផនាសងសទៀត
ការវិភាគកាលកំណត់គឺដផ្អកសៅសលើសពលសវលាដៃលសៅសល់ចា្រ់ពីមថងៃចុងសបកាយមនរបាយការណ៍ៃល់កាលកំណត់មនកិច្ចសននាយាឬក៏្ុនមថងៃមនការរំពរឹងទុកប្រសិន

ស្រើបទពនាយសក្្មសនរះអាចនរឹងទទួលស្នាល់ជាក់លាក់បាន។

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
កាលកំណត់្រណ្តំគឺដផ្អកសលើរយៈសពលដៃលសៅសលច់ា្់រពីកាល្ររិសច្ឆទរបាយការណ៍ៃល់កាលអវសន្មនកិច្ចសននាយា។សៅសពលដៃលមៃគូរពាណិជ្ជក ្្មមានជសប ើ្ស
ក្ថុងការទូទាត់សងបទពនាយអក្្មបតរូវបានចាត់ចូលសៅក្ថុងរយៈសពលដៃលឆ្រ់្រំផុតដៃលធនាគារអាចបតរូវបានតប្រូវឲនាយទូទាត់សង។
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នាមថងៃទី31ដខធ្ជួឆ្នាំ2020

រហូតៃល់1ដខ
ៃុលា្នារអាស្រិក

1សៅ3ដខ
ៃុលា្នារអាស្រិក

3សៅ12ដខ
ៃុលា្នារអាស្រិក

1សៅ5ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

សលើសពី5ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

គ្ានានកាលកំណត់
ៃុលា្នារអាស្រិក

សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
សច់បបាក់ 112,449,694 - - - - - 112,449,694 
ស្តុលនាយសៅធនាគារជាតិមនក្្ថុជា 211,432,636 16,675,150 68,985,009 31,333,337 98,000 19,300,000 347,824,132 
ស្តុលនាយសៅធនាគារសផនាសងៗ 14,514,784 - - - - - 14,514,784 
ឥណទានសៅអតិថិជន 75,582,715 112,496,084 434,958,922 1,328,083,653 194,100,292 - 2,145,221,666 
បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 28,767 - - - 50,000 - 78,767

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 414,008,596 129,171,234 503,943,931 1,359,416,990 194,248,292 19,300,000 2,620,089,043 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជន
និងបគិរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ 387,394,516 123,359,283 615,102,814 206,431,893 - - 1,332,288,505 
ក្្ចី
ធនាគារជាតិ - 2,514,318 12,726,549 - - - 15,240,867 
សផនាសងៗ 2,357,521 21,492,196 69,881,384 308,936,220 1,637,191 - 404,304,511 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 684,000 959,750 8,318,276 60,559,662 17,064,380 - 87,586,069 
បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 5,137,037 13,300,649 5,824,712 8,533,251 3,512,030 1,126,637 37,434,316 
្រំណុលភតិសននាយា 379,301 766,409 3,163,093 11,465,199 5,351,486 - 21,125,487 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 395,952,375 162,392,605 715,016,828 595,926,225 27,565,087 1,126,637 1,897,979,757 

សលើសលទ្ធភាពទូទាត់សង
្រំណុលសុទ្ធ(គមា្នាត) 18,056,221 (33,221,371) (211,072,897) 763,490,765 166,683,205 18,173,363 722,109,286 
ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 73,037,414 (134,380,446) (853,789,868) 3,088,320,144 674,233,564 73,511,253 2,920,932,062 

នាមថងៃទី31ដខធ្ជួឆ្នាំ2019

រហូតៃល់1ដខ
ៃុលា្នារអាស្រិក

1សៅ3ដខ
ៃុលា្នារអាស្រិក

3សៅ12ដខ
ៃុលា្នារអាស្រិក

1សៅ5ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

សលើសពី5ឆ្នាំ
ៃុលា្នារអាស្រិក

គ្ានានកាលកំណត់
ៃុលា្នារអាស្រិក

សរុ្រ
ៃុលា្នារអាស្រិក

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
សច់បបាក់ 85,296,900 - - - - - 85,296,900 

ស្តុលនាយសៅធនាគារជាតិមនក្្ថុជា 55,347,554 14,129,681 86,763,861 42,127,563 - 15,000,000 213,368,659 

ស្តុលនាយសៅធនាគារសផនាសងៗ 15,824,699 - - - - - 15,824,699 

ឥណទានសៅអតិថិជន 66,156,294 105,494,932 383,261,205 1,090,267,978 124,310,276 - 1,769,490,685 

បទពនាយសក្្មសផនាសងៗ 173,988 - - - 50,000  - 223,988

បទពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 222,799,435 119,624,613 470,025,066 1,132,395,541 124,360,276 15,000,000 2,084,204,931 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
បបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជន
និងបគិរះស្នានហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ

246,150,010 133,633,921 440,301,159 162,268,615 - - 982,353,705 

ក្្ចី
ធនាគារជាតិ - - 25,318,707 - - - 25,318,707 

សផនាសងៗ 4,712,401 24,597,834 75,636,346 279,695,436 - - 384,642,017 

្រំណុល្រនា្នា្រ់្រននាសំ 414,000 728,389 6,914,304 37,726,999 14,823,866 - 60,607,558 

បទពនាយអក្្មសផនាសងៗ 2,330,780 9,959,663 9,192,915 5,359,286 - - 26,842,644

្រំណុលភតិសននាយា 329,475 765,646 2,749,223 9,666,493 3,874,337 - 17,385,174 

បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 253,936,666 169,685,453 560,112,654 494,716,829 18,698,203 - 1,497,149,805 

សលើស(កងវរះ)លទ្ធភាពទូទាត់
សង្រំណុលសុទ្ធ (31,137,231) (50,060,840) (90,087,588) 637,678,712 105,662,073 15,000,000 587,055,126 
ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) (126,884,216) (203,997,923) (367,106,921) 2,598,540,751 430,572,947 61,125,000 2,392,249,638 

២៩.ហានិភព័យននាលទ្ធភាពទូទាត់សង្រំណុល(ត)
បទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
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៣០.ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុននាទនាពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងទនាពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួ្មានបទពនាយសក ្្មហិរញ្ញវត្ថុបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងឧ្រករណ៍ដៃល្ិនមានសៅតារាងតុលនាយការ។តម ល្ៃស្បស្រគឺជាមថលៃដៃលបតរូវទទួលសៃើ ន្ាបីលក់
បទពនាយសក ្្មឬ្រង់សៃើ្ នាបីសផ្ទរបទពនាយអក ្្មក្ថុងប្រតិ្រតិ្ការសៅកាល្ររិសច្ឆទមនការវាសដ់វងសៃើ្ ឬក្ថុងករណីដៃល្ិនមានទីផនាសារមានអត្ប្រសយជន៍សបចើន្ំរផុតដៃលធនាគារ
បានចូលសប្រើសៅកាល្ររិសច្ឆទសនារះ។ពព័ត៌មានដៃលបាន្រង្នាញសៅទីសនរះតំណាងឱនាយការបា៉នាន់ប្រមាណមនតម្លៃស្បស្រៃូចកាល្ររិសច្ឆទហិរញ្ញវត្ថុ។

តម្លៃទីផនាសារដៃលអាចៃកបសង់និងអាចអសង្កតដៃលអាចរកបានបតរូវបានសប្រើជារង្នាស់មនតម្លៃស្បស្រមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។សៅសពលដៃលតម្លៃទីផនាសារដៃលបតរូវបាន
ៃកបសង់និងសសង្កត្ិនអាចៃរឹងបានបតរូវបានសគបា៉នាន់ប្រមាណសដាយដផ្អកសលើវិធីសសស្និងការសន្មតទាក់ទងនរឹងលកខេណៈហានិភព័យមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗ
អបតា្រញ្ចថុរះតំមលការបា៉នាន់ស្នានមនលំហូរសច់បបាក់នាសពលអនាគតនិងកតា្នាសផនាសងសទៀត។

ពព័ត៌មានតម្លៃស្បស្រសបមា្រ់បទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្ម្ិនដ្នហិរញ្ញវត្ថុ្ិនបតរូវបានរា្រ់្រញ្ចជូលសទពីសបពារះវា្ិនស្ិតក្ថុងវិសលភាពមនCIFRS7៖ការ្រង្នាញ
ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៃលទា្ទារឱនាយ្រង្នាញពព័ត៌មានតម្លៃស្បស្រ។ទាំងសនរះរួ្្រញ្ចជូលទាំងការវិនិសយគសៅក្ថុងបកុ្ហ៊ុន្រុបតស្្ព័ន្ធនិងបទពនាយនិងឧ្រករណ៍។

តម្លៃស្បស្រមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារៃូចជាសច់បបាក់និងប្រតិ្រត្ិការរយៈសពលខលៃីស្តុលនាយការបាប្រ់្រសញ្ញើនិងបាប្រ់ត្្កល់សៅធនាគារនិងស្នា្រព័ន
ហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងៗបាប្រ់្រសញ្ញើពីអតិថិជននិងធនាគរបទពនាយសក្្ម្រំណុលសផនាសងៗនិងការខ្ចីរយៈសពលខលៃី្ិនមានជារូ្រវព័ន្សទ។ប្រកាន់អកនាសរតូចធំចំសពារះការផា្នាស់្រ្ជូរអបតា
បបាក់ចំសណញទីផនាសារសដាយសរដតរយៈសពលមានកំណត់រហូតៃល់ភាពចាស់ទុំមនឧ្រករណ៍ទាំងសនរះ។ៃូចតម្លៃសយងបទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងសនរះសៅ
កាល្ររិសច្ចទហិរញ្ញវត្ថុប្រហាក់ប្រដហលនរឹងតម្លៃស្បស្ររ្រស់វា។

តម្លៃស្បស្ររ្រស់ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារៃូចជាសច់បបាក់និង្ូលនិធិរយៈសពលខលៃីស្តុលនាយដចងក្ថុងប្រកាសបបាក់្រសញ្ញើនិងបបាក់ត្្កល់សៅធនាគារ
និងស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុសផនាសងសទៀតបបាក់្រសញ្ញើពីអតិថិជននិងធនាគារបទពនាយសក ្្មសផនាសងៗបទពនាយអក ្្មសផនាសងៗនិងការខ្ចរីយៈសពល្ិនផ្លផ់ល្៉ររះចំសពារះការផា្នាស្្់រជូរអបតា
បបាក់ចំសណញទីផនាសារសដាយសរដតរយៈសពលមានកំណត់រហូតៃល់មថងៃផុតកំណត់មនឧ្រករណ៍ទំាងសនរះ។សហតុៃូចសនរះតម ល្ៃសយងមនបទពនាយសក ្្មនិងបទពនាយអក ្្មហិរញ្ញវត្ថុ
សៅកាល្ររិសច្ឆទហិរញ្ញវត្ថុបតរូវប្រហាក់ប្រដហលនរឹងតស្លៃស្រ្នាយរ្រស់បទពនាយ។

វិធីសសស្និងការសន្មតដៃលសប្រើបបាស់សដាយធនាគារក្ថុងការបា៉នាន់ប្រមាណតម្លៃស្បស្រមនឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមាន៖
y សច់បបាក់ក្ថុងមៃនរឹងស្តុលនាយជា្ួយធនាគារជាតិមនក្្ថុជានិងធនាគារសផនាសងៗសទៀត
 តប្រូវការមានតំមលសយងប្រហាក់ប្រដហលនរឹងតម្លៃស្បស្រសដាយសររយៈសពលខលៃីមនគណនីទាំងសនរះ។

y ឥណទានសៅអតិថិជន
 តម្លៃស្បស្របតរូវបានបា៉នាន់ប្រមាណសដាយការថយចរុះលំហូរសច់បបាក់នាសពលអនាគតដៃលបានបា៉នាន់ស្នានសដាយសប្រើអបតាទីផនាសារទូសៅមនហិរញ្ញ្រនាបទានដៃល

មានហានិភព័យឥណទានបសសៃៀងគា្នានិងកាលកំណត់។

y ការដាក់បបាក់្រសញ្ញើនិងក្្ចី
 ការបា៉នាន់ស្នានតម្លៃស្បស្រមនបបាក់្រសញ្ញើមានតប្រូវការដៃល្ិនមានកាល្ររិសច្ឆទរួ្មានបបាក់្រសញ្ញើ្ិនមានការបបាក់គឺជាចំនួនទរឹកបបាក់ដៃលបតរូវសងតា្

តប្រូវការ។ការបា៉នាន់ស្នានតម្លៃស្រ្នាយមនបបាក់្រសញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈសពលដវងនិងក្្ចីសផនាសងសទៀតសដាយ្ិនមានក្ថុងតម្លៃទីផនាសារគឺដផ្អកសលើលំហូរសច់បបាក់
ដៃលបាន្រញ្ចថុរះតម្លៃសដាយសប្រើអបតាការបបាក់សបមា្រ់្រំណុលថ្មីដៃលមានកាលកំណត់សៅសល់បសសៃៀងគា្នា។

 តប្រូវការមានតំមលសយងប្រហាក់ប្រដហលនរឹងតម្លៃស្បស្រមនគណនីទាំងសនរះ។

y បទពនាយសក្្មនិងបទពនាយអក្្មសផនាសងៗ
 សដាយសរដតរយៈសពលខលៃរី្រស់ពួកសគបទពនាយអក ្្មសផនាសងៗសៅក្ថុងរបាយ៏ការណ៍តុលនាយការបតរូវបានសគចាត់ទុកថាជាការប៉ានាន់ស្នានប្រហាក់ប្រដហលនិងតម ល្ៃស្បស្រ

បទពនាយទាំងសនារះ។

ឋានានុបក្មនតម្លៃស្បស្រ
 CIFRS 7 ្រញ្នាក់ពីឋានានុបក្មន្រសច្ចកសទសវាយតម្លៃ សដាយដផ្អកសលើថាសតើធាតុចូលមន្រសច្ចកសទសវាយតម្លៃទាំងសនារះអាចបតរូវបានសគសសង្កតស�ើញ
រឺ្ិនអាចបគ្រ់បគងបាន។ធាតុចូលដៃលអាចអសង្កតបានឆលៃថុរះ្រញ្នាំងពីទិន្នព័យទីផនាសារដៃលទទួលបានពីប្រភពឯករាជនាយនិងធាតុចូលដៃល្ិនអាចបគ្រ់បគងបាន
ឆលៃថុរះ្រញ្នាំងពីការការសន្មត់ទីផនាសាររ្រស់ធនាគារ។ឋានានុបក្តម្លៃ
ស្រ្នាយមានៃូចខាងសបកា្ៈ

y ៃំណាក់កាលទី1– តម្លៃៃកបសង់(្ិននិយព័តក្្ម)សៅក្ថុងទីផនាសារសក្្មសបមា្រ់បទពនាយសក្្មឬ្រំណុលៃូចគា្នា។ៃំណាក់កាលសនរះរា្រ់្រញ្ចជូលទាំង្ូល្រព័បត
ភាគហ៊ុនដៃលបានចុរះ្រញ្ជីនិងឧ្រករណ៍្រំណុល។

y ៃំណាក់កាលទី 2 – ធាតុចូលសបរៅពីតម្លៃដៃលបានៃកបសង់ រួ្មានក្ថុងៃំណាក់កាលទី 1 ដៃលអាចបតរូវបានសគសសង្កតស�ើញ សបមា្រ់បទពនាយសក្្ម
ឬការទទួលខុសបតរូវសដាយផា្នាល់(ឧទាហរណ៍តម្លៃ)ឬសដាយប្រសយល(ឧទាហរណ៍ពីតម្លៃ)។

y ៃំណាក់កាលទី3– ធាតុចូលសបមា្រ់បទពនាយសក្្មឬការទទួលខុសបតរូវដៃល្ិនដផ្អកសលើទិន្នព័យទីផនាសារដៃលអាចអសង្កតបាន(ធាតុចូលដៃល្ិនអាចបគ្រ់បគង
បាន)។ៃំណាក់កាលសនរះរួ្្រញ្ចជូលទាំងឧ្រករណ៍្ូលធននិងឧ្រករណ៍្រំណុលដៃលមានសរធាតុ្ិនអាចសសង្កតបាន។
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តារាងខាងសបកា្បានសបមាយពីតម ល្ៃស្បស្រមនបទពនាយសក ្្មដៃល្ិនដ្នកត់បតាតា្តម ល្ៃស្បស្រសៅក្ថុងរបាយការណ៍ស្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុសៅបតរ្ឹ មថងៃរបាយការណ៍
សហើយវិភាគតា្កប្ិតសផនាសងៗសៅតា្ឋានានុបក្មនតម្លៃស្បស្រ:

2020 2019

តម្លៃសយង
ៃុលា្នារអាស្រិក

តម្លៃស្បស្រ
ៃំណាក់កាលទី3
ៃុលា្នារអាស្រិក

តម្លៃសយង
ៃុលា្នារអាស្រិក

តម្លៃស្បស្រ
ៃំណាក់កាលទី3
ៃុលា្នារអាស្រិក

ឥណទានសៅអតិថិជន 1,551,574,179 1,584,992,763 1,293,005,023 1,315,341,020 

ស្្ូលពាន់សរៀល
(កំណត់សមា្នាល់សលខ2.4) 6,276,117,555 6,411,295,726 5,268,995,470 5,360,014,657

សៅក្ថុងការិយ្ររិសច្ឆទសនរះគ្ានានការសផ្ទរមនតម ល្ៃស្បស្រពីៃំណាក់កាលទី1និងៃំណាក់កាលទី2សទសហើយក៏គ្ានានការសផ្ទរចូលនិងសចញពីតម ល្ៃស្បស្រៃំណាក់កាលទី3សទ។

៣១.ពនារឹត្ិការណ៍កនានាយតារាងតុលនាយការ
ជា្ួយនរឹងការវិវឌនាឍន៍យ៉នាងឆ្រ់រហព័សមនការផ្ទថុរះស�ើងមនវីរ ុសកួរ៉ ូណា (Coronavirus) សនរះ មានប្រសទសជាសបចើនបានតប្រូវឱនាយអង្គភាពនានាកំណត់
ឬផា្នាកប្រតិ្រត្ិការអាជីវក្្មនិងអនុវត្ការរឹត្រន្រឹងការសធវើៃំសណើរនិងវិធានការដាច់សដាយដ�ក។វិធានការណ៍និងសគាលនសយបាយទាំងសនរះបានរំខានយ៉នាងខា្នាំង
(ឬរំពរឹងថានរឹងមានការរំខាន)សៅសលើសក្្មភាពរ្រស់អង្គភាពជាសបចើន។ការផ្ទថុរះស�ើងមនវីរុសវីរុសកួរ៉ូណាសនរះបានសកើតស�ើងក្ថុងសពលសវលាជិតៃល់កាល្ររិសច្ឆទមន
ការរាយការណ៍សហើយស្នានភាពបាន្រន្វិវឌនាឍន៍្ ួយរយៈចា្់រពីមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020្ ក។ចំសពលមានការផ្ទថុរះស�ើងប្រសទសក្្ថុជាក៏ស្ិតក្ថុងចំសណា្ប្រសទសដៃល
រងផល្រ៉រះពាល់ដៃល្រង្នាញពីការធា្នាក់ចុរះមនសសៃ្ឋកិច្ចសដាយសរដតវិ្រត្ិសសៃ្ឋកិច្ចពិភពសលាក។សៅមថងៃទី9ដខ្ីនាឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិមនក្្ថុជាបានដណនាំៃល់
ធនាគារនិងស្នា្រព័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឱនាយពននាយារសពលឬផា្នាករាល់ការទូទាត់ឥណទាននិងការបបាក់ដៃលជាដផ្ក្ួយមនវិធានការណ៍សៃើ្នាបី្រន្ទន់ឥទ្ធិពលៃល់សសៃ្ឋកិច្ច
មនអ្កសកើតជំងឺកូរ៉ូណាសលើអាជីវក្្មនិងអ្កខ្ចីដ្រ្រលកខេណៈបគរួសរ។

ដផ្អកសលើការវាយតម្លៃរ្រស់គណៈបគ្រ់បគងផល្រ៉រះពាល់ដៃលអាចសកើតមានមនការផ្ទថុរះស�ើងមនជំងឺអាចមានចំនួនតិច្រំផុតសដាយសរមានវិធានការណ៍ការពារ
ឥណទានក្ថុងការបគ្រ់បគងហានិភព័យឥណទានមនផល្រព័បត។គណៈបគ្រ់បគងនរឹងយកចិត្ទុកដាក់ជានិច្ចចំសពារះការវិវឌនាឍន៏មនវីរុសCOVID19 សៅក្ថុងប្រសទសក្្ថុជា
ផល្រិរះពាល់សៅសលើអតិថិជនក៏ៃូចជាស្ត្ភាពរ្រស់អតិថិជនក្ថុងការសង្រំណុល។

សបរៅពីការលាតបតដាងពព័ត៌មានសៅក្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសនរះពុំមានបពរឹត្ិការណ៍ដៃលបានសកើតស�ើងសបកាយមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020ដៃលមានឥទ្ធិពលជាសរវន្
សលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ធនាគារសៅមថងៃទី31ដខធ្ជូឆ្នាំ2020ស�ើយ។

៣០.ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុននាទនាពនាយសក្្មហិរញ្ញវត្ថុនិងទនាពនាយអក្្មហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
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