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ជាមួយអាជា្ញាប័ណ្ណនេះ វីងេឹងពងងរីកផលិតផលជានងរើេងបនេទរបស ់
ខ្លួេដល់ងបជាជេកម្ពុជាទាំងអស់  រួមទាំងនសវាងរាក់កម្រី េិងងរាក ់
ងរាក់បន្ញើ ដដលបំនពញបដេថែមនលើផលបងតដដលមាេងរាប់នេ 
នសវាឌរីជរីថល េិងហិរ្ញវតថែពុរបស់នយើង។ នសវាទាំងនេះងតរូវរាេផ្តល ់
ជូេតាមរយៈកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង េិងបណ្ញាញដដលមាេភ្ញាក់ងារវីង 
ជាង៩.០០០កដេ្ង។ នយើងរួមគ្ញាបនងមើរាធារណជេឲញាយកាេ់ដត 
ងបនសើរ តាមរយៈការធានានលើនសរីភព េិងបរិយាបេ្នហិរ្ញវតថែពុ។

វងីរកសាកំណ�ីន និងលទ្ធផលគាប់បបណ�ីរ

វីងរីករនងមើេកាេ់ដតខ្ញាំងពរីមួយឆ្ញាំនៅមួយឆ្ញាំ នហើយនៅឆ្ញាំ២០២០ 
មិេមាេការធា្ញាក់រុះននាះដដរ។ ងរាក់រំណូលនកើេន�ើង៣១%ពរី 
មួយឆ្ញាំនៅមួយឆ្ញាំ នហើយអ្នកនងបើងរាស់របស់នយើងរាេនកើេន�ើង 
ងតឹម១៨%។ កំនណើេយា៉ញាងខ្ញាំងទាំងននាះរាេជួយឲញាយងរាក់រំនណញ
សុទ្ធនកើេន�ើងងតឹម៥៦%ចាប់ពរីឆ្ញាំ២០១៩។

កាលពរីឆ្ញាំមុេ ង្រប់អង្គភពអាជរីវកម្មរបស់វីងរាេបងា្ញាញពរីការអេុវត្ត 
ការងាររាេល្អងបនសើរ។ ដផ្នកដំនណះងរាយរាជរីវកម្មនកើេន�ើង 
៥៣%។ ការនផទេរងរាក់អេ្តរជាតិរាេនកើេន�ើង៤០% នហើយនសវា 
ងបមូលងរាក់កម្រីរាេនកើេន�ើង ៤៨% នបើនងបៀបនធៀបនៅេឹងឆ្ញា ំ
មុេ។ តនម្សរុបនេការជួញដូរនៅនលើ WingPay ដដលជា 
ពាណិជ្ជកម្មដផ្នកទូទាត់ដដល កំពុងដតរីករនងមើេរបស់នយើងរាេនកើេ
ន�ើង៤៧%។

អ្នកនងបើងរាស់ថ្មរីសរុប១ . ៨ លាេនាក់រាេរូលរួមក្នពុងងបព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុ 
របស់វីង។ ទំហំងបតិបត្តិការរាេនកើេន�ើង៣១%   ខណៈដដលតនម្
ងបតិបត្តិការរាេនកើេន�ើង២៨% នបើនធៀបនៅឆ្ញាំ២០១៩។

បណ្ញាញនេទរីកដេ្ង បនងមើនសវារបស់នយើង មាេលក្ខណៈទូល ំ
ទូលាយជាងនពលណទាំងអស់ នោយមាេភ្ញាក់ងារជាង៩.០០០ 
កដេ្ងនៅទូទាំងងបនទសកម្ពុជា។ វីងរាេបនងមើនសវាដល់អ្នកនងបើ 
ងរាស់ជាង១២លាេនាក់ ក្នពុងឆ្ញាំ២០២០។ នៅនពលដដលអាជរីវកម្ម 
នានាដស្ងរក េិងោក់នរញេូវវិធរីរាសស្តេវាេុវត្តេ៍នដើមញាបរីលក់ នោយ 
នងបើងរាស់ទូរសពទេនដ បនរ្កវិទញាយាឌរីជរីថលេិងនៅក្នពុងហាង ពួកគត ់
កំពុងទទួលរា្ញាល់ថា ដំនណះងរាយរបស់វីង ជាដំនណះងរាយ 
ទូទាត់មួយដដលអារទុករិត្តរាេ េិងមាេសុវតថែិភព។

ការន្តញាតនៅនលើការជំរុញ រូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់នយើងក៏រាេផ្តល់េូវ 
ភ្រលាេជានងរើេកាលពរីឆ្ញាំមុេ។ ៤៤%នេតនម្សរុបនេងបតិបត្តិការ 
នេងបតិបត្តិការរបស់វីងងតរូវនធ្ើន�ើងជាងរាក់នរៀលដខ្មរ ។ នោយមិេ 
រាប់ប្្វូលរាជធាេរីេ្នំនពញ ងបតិបត្តិការងរាក់នរៀលមាេរំេួេ ៤២% 
នេតនម្សរុបនៅតាមបណ្ញាញរបស់វីង។
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កាលពរីឆ្ញាំទៅបញាទញាសកម្ពុជា េិងសហ្រមេ៍ទូទាំងពិេពលោករាេ 
បញាឈមបញ្ញានានាដោយរារតញាការរាតតញាបាតនញាជំងឺកូវីដ-១៩ េិង 
បញ្ញា សុខភព េិងសញាដ្ឋកិរ្ជាបេ្តបនា្ទញាប់។

ការោក់ឲញាយនៅក្នពុងរា្ថញាេភពលំរាក្រឺជា ការធ្ើតញាស្ដជាក់ស្ដញាងលើ 
អត្ដររិតរបស់មេុសញាសមា្ញាក់។ កាលពរីឆ្ញាំទៅ វីងក៏រាេជួបបញាទះេឹង 
បញ្ញាបញាឈមសញាដៀងគ្ញាេឹងកញាុមហ៊ុេដទញាទៀត។ ទោះបរីជាយា៉ញាង  
នោះក្ដរី យើងមិេតញាឹមតញារាេពុះពារឆ្ងកាត់បញ្ញាបញាឈមទាំងនញាះ 
ដោយខ្លួេឯងប៉ុណ្ណញាះទញា ប៉ុន្តញាថញាមទាំងរាេបេ្តផ្តល់ជំេួយដល ់
សហ្រមេ៍ជិតខង របស់យើងដញាលកំពុងតញារូវការជំេួយជាខ្ញាំង។  
យើងក៏រាេខិតខំយា៉ញាងខ្ញាំងដើមញាបរីណញានាំផលិតផលថ្មរី េិងផលិតផល 
េិងសញាវាហិរ្ញវតថែពុពាក់ព័េ្ធនានា ដើមញាបរីឆ្ើយតបទៅេឹងតមញារូវការ 
អតិថិជេរបស់យើងជាបនា្ទញាេ់ ទោះបរីមាេបញ្ញាបញាឈមក៏ដោយ។

ក្នពុងនាមជា្រណៈគញាប់គញាងជាេ់ខ្ស់របស់វីង ខ្ញពុំសូមថ្ញាងអំណរ្រុណ 
រំពោះការបេ្តគំទញា ដញាលវីងរាេទទួលពរីេិយ័តករ ភ្រហ៊ុេិក 
អាជរីវករ េិងដញា្រូក្នពុងវិស័យឯកជេ េិងរាធារណៈ។ ខ្ញពុំក៏សូមថ្ញាង
អំណរ្រុណរំពោះអ្នកបញាើបញាញាស់ េិងេិយោជិតរបស់យើង រួមទាំង 
បណ្ញាញ ភ្ញាក់ងារវីងរបស់យើងដញាលនៅតញាបេ្តកិរ្ខិតខំបញាឹងបញាញាង
មកទល់ពញាលនញាះ។ ខ្ញពុំរីករាយេឹងចញាករំលញាកអំពរីការអេិវឌញាឍដ៏្រួរឲញាយ 
រំភើបរបស់វីង នៅពញាលដញាលយើងបេ្តករាងអនា្រតដ៏តញារះតញារង់
របស់បញាទញាសកម្ពុជា។

ណយីងកំពុងតែបំណពញែួនាទីបតនថែម

ឆ្ញាំ២០២០្រឺជាឆ្ញាំ ដដល្រួរឲញាយកត់សម្ាញាល់មួយនទៀត ដដលនពារនពញ 
នៅនោយងពឹតិថែការ ណ៍សំខេ់េិងសមិទ្ធផលជានងរើេ។ នយើងរាេ 
ងបឹងដងបងយា៉ញាងខ្ញាំងក្នពុងការពងងឹងសមតថែភពរបស់នយើង នដើមញាបរីរួមរ ំ
ដណកឲញាយកាេ់ដតសុរីជនងរៅដថមនទៀតនៅក្នពុងការរីករនងមើេ េិងការ 
អេិវឌញាឍវិស័យហិរ្ញវតថែពុរបស់ងបនទសកម្ពុជា។

បនា្ទញាប់ពរីផ្តល់ នសវាហិរ្ញវតថែពុនដើមញាបរីបំនពញតងមរូវការងបចាំនថងៃដល់អ្នក 
មិេមាេ្រណេរីធនាគរ េិងមិេសថែិតក្នពុងបណ្ញាញធនាគរនៅទូទាំង 
ងពះរាជាណរងកកម្ពុជា អស់រយៈនពលជាងមួយទសវតញាសរ៍មក កិរ ្
ងបឹងដងបងរបស់នយើងងតរូវរាេទទួលរា្ញាល់ េិងទទួលរាេអាជា្ប័ណ្ណ 
ជា ធនាគរពាណិជ្ជពរីធនាគរជាតិនេកម្ពុជាដដលអេុញ្ញាតឲញាយងកុម 
ហ៊ុេនធ្ើងបតិបត្តិការនងកាមន្្ញាះថា “ធនាគរ វីង (នខមបូឌា)  ម.ក” ។ 
ជាមួយបនរ្កវិទញាយាងបកបនោយេវាេុវត្តេ៍ េិងរំនណះដឹងដ៏ទូល ំ
ទូលាយរបស់នយើងអំពរីទរីផញាសារក្នពុងតំបេ់ វីង ភ្ញាក់ងារ េិងនដ្រូរបស់     
វីងរាេនងតៀម ខិតខំងបឹងដងបងរួមគ្ញានដើមញាបរីបំនពញរំណុរខ្ះខត 
នោយផ្តល់ ឧបករណ៍ហិរ្ញវតថែពុ ដល់ងបជាជេដដលមិេសថែិតក្នពុង 
បណ្ញាញធនាគរ។
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សារពីអគ្គនាយក សារពីអគ្គនាយក

បបព័ន្ធហិរញ្ញវែថែុតែលមានការវវិឌ្ឍ

ក្នពុងរយៈនពលជាង១២ឆ្ញាំកេ្ងមក វីងទទួលរាេការនជឿទុករិត្តពរី 
សំណក់ងបជាជេកម្ពុជា នោយន្តញាតការយករិត្តទុកោក់ក្នពុងការ 
ធានាេូវងបតិបត្តិការងបកបនោយសុវតថែិភព េិងការងបុងងបយ័ត្នជាប ់
ជាេិរ្សងមាប់សេ្តិសុខព័ត៌មាេ។ សព្នថងៃនេះ វីងងតរូវរាេទុករិត្ត 
នោយមេុសញាសរាប់លាេនាក់ថាជានសវាទូទាត់ងរាក់ងបកបនោយសុវតថែ ិ
ភព េិងមាេភពងាយងសួល។ វីងរាេបនងកើតងបព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុ 
លំោប់ពិេពនលាកដដលជាបណ្ញាញនសវាមាេទំនាក់ទំេងគ្ញានៅវិញ 
នៅមក ដដលអារឲញាយអ្នកនងបើងរាស់បំនពញតងមរូវការនផញាសងៗនៅក្នពុង 
ជរីវិតងបចាំនថងៃរបស់ពួកគត់។

នយើងធានាសុវតថែិភពនេការទូទាត់ងរាក់តាម អេឡាញរបស់អតិថ ិ
ជេ តាមរយៈនលខកូដសុវតថែិភពកងមិតខ្ស់ េិងងបកាេ់ខ្ញាប់យា៉ញាង 
មុឺងមា៉ញាត់រំនពាះវិធាេការងបឆំងេឹងការសមា្ញាតងរាក់ េិងការងបយុទ្ធ 
ងបឆំងេឹងហិរ្ញបញាបទាេនេរវកម្ម (AML/CFT) តាមរយៈការងបុង 
ងបុងងបយ័ត្នជាប់ជាេិរ្ េិងការន្តញាតការយករិត្តទុកោក់ឥតឈប ់
ឈរនលើអេុនលាមភព។ ចាប់ពរីការទទួលខុសងតរូវនលើអេិរាលកិរ ្
រាជរីវកម្មរញាបាស់លាស់របស់នយើង រហូតដល់ការអេុវត្តពិធរីរារ  
AML / CFT េិងវិធាេការអេុនលាមភពនោយមាេងបុងងបយ័ត្ននផញាសង 
នទៀត វីងរកញាសារាេេូវ ស្តង់ោរខ្ស់បំផុតនៅនពលនធ្ើការជាមួយរញាបាប ់
បទបញ្ញាជាធរមាេ េិងឧត្តមាេុវត្តេ៍អេ្តរជាតិនដើមញាបរីធានាថា េិយ័តករ

េិងនដ្រូពាក់ព័េ្ធទាំងអស់នៅក្នពុងតំបេ់ េិងអេ្តរជាតិអេុនលាមតាម 
កាតព្កិរ្របស់ AML/CFT។ 

ក្នពុងនញាះរួមមាេ ការវិេយិោ្រទៅលើបញាព័េ្ធពរីដើមដល់រប ់េងិធេធាេ 
មេុសញាសរបស់យើងដើមញាបរីបងកើត កញាុមអ្នកជំនាញដញាលមាេសមតថែភព  
េិងគំទញារំពោះវិធាេការ AML / CFT នៅគញាប់កន្ញាងបមញាើសញាវា 
អតិថិជេទាំងអស់។ យើងប្តញាជា្ញាអេុវត្តឧត្តមាេុវត្តេ៍ជារាកល េិង 
វិធាេការអេុលោមភពសមញាញាប់បទបញ្ញាជាធរមាេទាំងអស់ រួមទាំង 
រញាបាប់ស្តរីពរីការ បញាឆំងការរីករាយភយអាវុធមហាបញាល័យនាពញាល 
ខងមុខ។

តាមរយៈការបេ្ដកិរ្ខិតខំបញាឹងបញាញាងរបស់យើងក្នពុងការផ្តល់ សញាវា 
ហិរ្ញវតថែពុដល់អតិថិជេមកពរីគញាប់មជញាឈោ្ឋញាេ ទើបធ្ើឲញាយយើងមាេការ 
ទទួលរា្ញាល់ជាអេ្តរជាតិពរីរារព័ត៌មាេលញាបរីៗ។ នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០២០  
វីងរាេទទួលពាេរងា្វញាេ់ “កញាុមហ៊ុេដញាលមាេេវាេុវត្តេ៍បំផុត ផ្នញាក 
សញាវាហិរ្ញវតថែពុសមញាញាប់ អតិថិជេនៅកម្ពុជាក្នពុងឆ្ញាំ២០២០” ពរី 
ទសញាសនាវដ្តរីហរិ្ញវតថែពុអេ្តរជាតិ “រា្ញាកយរីហោេយិោជកឆ្នើមនៅកម្ពុជា 
ឆ្ញាំ ២០២០” ពរីវិទញាយារា្ថញាេ Employer Branding  ពញាមទាំងពាេ 
រងា្វញាេ“់រា្ញាកយរីហោេិយោជកឆ្នើមអាសុរី” ពរី World HRD Congress 
េិង “កញាុមហ៊ុេល្អបំផុតរបស់បញាទញាសកម្ពុជាដើមញាបរីធ្ើការនៅអាសុរី”   
ពរី Asia HR ឆ្ញាំ២០២០ នញាះគញាញាេ់តញារៀបរាប់តញាួសៗប៉ុណ្ណញាះ។ 

ការណបតេជ្ញា ចិែតេ រប�់ណយីងកុ្ងការកសាង ណ�ែ្ឋកិច្ច ឌីជីថលរប�់បបណទ�កមុ្ជ្

យើងកំពុងរិះរកវិធរីថ្មរីៗ ដើមញាបរីលើកសទេលួយ បរិយាបេ្នហិរ្ញវតថែពុក្នពុង 
រំណមអាជរីវករ អតិថិជេ ដញា្រូ េិងបញាជាជេទូទៅនៅក្នពុងសញាដ្ឋកិរ ្
ដញាលមាេទំនាក់ទំេងគ្ញាកាេ់តញាខ្ញាំងឡើង។ ដើមញាបរីសមញាញារគោលដៅ 
នញាះ យើងកំពុងបេ្តវិេិយោ្រ េិងធ្ើការយា៉ញាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរោ្ឋញា 
េិរាល េិយ័តករ ភ្ញាក់ងារអេិវឌញាឍេ៍អេ្តរជាតិ េិងដញា្រូយុទ្ធរាសញា្ត 
ក្នពុងតំបេ់នៅគញាប់បញាភញាទសញាដ្ឋកិរ្ទាំងអស់។

កាលពរីឆ្ញាំមុេ យើងរាេ្េដល់កិរ្ពញាមពញាៀងភពជាដញា្រូរំេួេ 
៥១១ ជាមួយរា្ថញាប័េសំខេ់ៗនៅក្នពុងទរីផញាសារ រួមមាេ៖ អាជរីវករតាម 
អេឡាញ េិងកញាញាបញាព័េ្ធអុរីេធឺណិត ទរីផញាសារនានា អង្គការសបញាបពុរសធម ៌
រា្ថញាប័េទូរ្រមនា្រមេ៍ េិងបច្ញាកវិទញាយា ធនាគរធំៗ គញាឹះរា្ថញាេ 
ឥណទាេ េិងរា្ថញាប័េរាជរោ្ឋញាេិរាល។ ភពជាដញា្រូទាំងនញាះក៏រួម 
មាេ អាជរីវកម្មខ្ញាតតូរ េិងរា្ញាកយរីហោមួយរំេួេនៅលើពិេពលោក 
ដញាលមាេឥទ្ធិពលបំផុត។

នៅឆ្ញាំ២០២០ វីងរាេចាប់ដញា្រូជាមួយរា្រង ដើមញាបរីធ្ើឲញាយហញាោ្ឋញា 
ររនាសម្័េ្ធ ហិរ្ញវតថែពុនៅកម្ពុជា្េទៅរកការវិវឌញាឍេ៍ថ្មរីមួយកមញាិត 
ថញាមទៀត។ ភពជាដញា្ូរ រវាងវីងេងិរា្រងអេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេរបស់ 
រា្រងអារបញាើបញាញាស់សញាវាោក់ េិងដកបញាញាក់តាមរយៈភ្ញាក់ងារវីង បញាើ 
បញាញាសQ់R Payនៅតាមបណ្ញាអាជរីវករដញា្រូរបស់វីង េិងធ្ើការផទេញារ 
បញាញាក់ រវាងវីង េិងរា្រង wallets ។

ដើមញាបរីជួយដល់សហ្រមេ៍ទាំងឡាយដញាលបញាឈមេឹងបញ្ញា នានា 
ក្នពុងអំ�ពុងពញាលមាេជំងឺរាតតញាបាតនញាកូវីដ-១៩ យើងរាេរៀបរំឲញាយ 
មាេវញាទិការពាណិជ្ជកម្មអេឡាញថ្មរីរំេួេ៣ ្រឺ វីងម៉ល រា្ញាលិ៍សប ់
េិង BLOC លើបញាព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុរបស់យើង។ អតិថិជេអារបញ្ញា 

ទិញអាហារ េិងភញាសជ្ជៈតាមរំណង់រំណូលរិត្តជាមួយកម្មវិធរីរា្ញាត 
ហ្វូេវីងដោយឥត្រិតថ្ញាដឹកជ្្ជវូេ េិងមិេចាំរារ់ចញាញពរីផទេះរបស ់
ពួកគត់ឡើយ។

ឥ�វូវនញាះ អតិថិជេរបស់វីងអារបើក្រណេរីសេញាសំរបស់ធនាគរ ជញា  
តញាញាស់ រ៉ូយ៉ាញាល់ រាេយា៉ញាងលឿេតាមរយៈកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីងដញាល 
អារឲញាយពួកគត់ទទួលរាេអតញាញាការបញាញាក់្រួរជាទរីពញាញរិត្ត។ ផលិត 
ផលនញាះតញារូវរាេបងកើតឡើងជាពិសញាស សមញាញាប់អតិថិជេមិេមាេ 
្រណេរីធនាគរនៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជា។ ពួកគត់អាររូលបញាើបញាញាស ់
្រណេរីរបស់ពួកគត់នៅគញាប់ទរីកន្ញាង េិងគញាប់ពញាលវញាលាដោយបញាើ 
កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ឬភ្ញាក់ងារវីង របស់យើង។ ្រណេរីសេញាសំអារ 
ជួយពួកគត់ឲញាយតញាៀមខ្លួេសមញាញាប់ពញាលអនា្រត េិងកញាញាបជ្្ជក់យក 
រំណញាះដឹង េិងសមតថែភពផ្នញាកហិរ្ញវតថែពុដ៏មាេតម្ញា។

សហគញាញាសធុេតូរ េិងមធញាយម ដើរតួនាទរីយា៉ញាងសំខេ់ក្នពុងការរួម 
រំណញាកនៅក្នពុងកំណើេសញាដ្ឋកិរ្របស់បញាទញាសកម្ពុជា។ សហគញាញាស 
ធុេតូរ េិងមធញាយម បងកើតការងារសមញាញាប់សហ្រមេ៍ េិងគំទញា 
កញាុមហ៊ុេធំៗ។ កាលពរីឆ្ញាំមុេ យើងរាេសហការជាមួយរា្ថញាប័េ 
សំខេ់ៗមួយរំេួេ ក្នពុងគោលបំណងគំទញាដល់កំណើេសហគញាញាស 
ធុេតូរ េិងមធញាយម េិងស្ញាងរកឱកាសបនថែញាមទៀតដើមញាបរីជួយឲញាយ 
ពួកគត់ធ្ើអាជរីវកម្មបញាកបដោយេិរេ្តរភព។ ដញា្រូទាំង ញាេះរួមមាេ៖ 
មជញាឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិរ្ថ្មរី“តញាជោ” ធនាគរ អេិវឌញាឍេ៍ជេបទេិង 
កសិកម្ម, មរកត ថិកណ�ជរី , សុរីអ៊ីអូ មា៉ញាសទេ័រក្ឹប េិងសម្័េ្ធសហ្រម 
សហគញាញាសធុេតូរ េិងមធញាយមកម្ពុជា។

ដើមញាបរីផ្តល់សិទ្ធិអំណរដល់មេុសញាសគញាប់គ្ញាឲញាយទទួលរាេ សញាវាហិរ្ញ 
វតថែពុដ៏ងាយសញាួល វីងរាេសហការជាមួយគញាឹះរា្ថញាេហិរ្ញវតថែពុ្េ 
មុខគញានៅកម្ពុជាជាចញាើេរួមមាេ៖ ធនាគរ អញាសុរីលរីោ េរីអិលសុរី 
ធនាគរវឌញាឍេៈ អាសុរី រំកាត់ ធនាគរ កាណឌរីយា៉ញាក.អ េិងធនាគរ  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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ហ្រីលរីព េរីអិលសុរី ។ កិរ្សហការទាំងនញាះអេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេមកពរីដញា្រូធនាគរទាំងនញាះ 
សងបញាញាក់កម្រីដោយបញាើបញាញាស់បញាព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុរបស់យើង ដោយមិេចាំរារ់ទៅកាេ់រាខ 
ធនាគរដោយ្្ទញាល់។ វាជួយឲញាយពួកគត់សេញាសំសំចញាពញាលវញាលា េិងថវិកាពរីការធ្ើដំណើរ េិង 
អេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេផតញាតលើបញាតិបត្តិការអាជរីវកម្មពរីមួយថងៃញាទៅមួយថងៃញារាេជាងមុេ។

នៅពញាលដញាលការទូទាត់តាម ឌរីជរីថលកំពុងតញាមាេបញាជាបញាិយភព ទូទាំងពិេពលោក  
វីង ផញាសារទំនើប អុរីអេ ម៉ល  េិងកញាុមហ៊ុេឈញាហ្រ៉ុេ(ខញាមបូឌា) លរីមរីធរីត ដញាលជាបញាតិបត្តិករ 
រា្ថញាេរីយបញាញាងឥេ្ធេៈកាល់តិរ រាេសហការគ្ញាដើមញាបរីកំណត់ឡើងវិញេូវវិធរីដញាលបញាជាជេ 
កម្ពុជាធ្ើការបញ្ញាទិញ។ ភពជាដញា្រូទាំងនញាះអេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេបញាើបញាញាស់ WingPayនៅ 
តាមហាងេរីមួយៗសមញាញាប់ការទិញទំេិញដញាលមាេភពងាយសញាួល េិងមាេសុវតថែិភព។

យើងជឿជាក់ថា ភពជាដញា្រូទាំងនញាះេឹងជួយឲញាយយើងមាេទំនាក់ទំេងជាមួយអ្នកបញាើបញាញាស ់
េិង អាជរីវករយា៉ញាងរលូេដញាលធ្ើឲញាយសញាដ្ឋកិរ្ឌរីជរីថលកាេ់តញាមាេភពងាយសញាួល េិងអារ 
ទទួលយករាេសមញាញាប់មេុសញាសគញាប់រូប។ 

ការណបតេជ្ញា ចិែតេរប�់ណយីងចំណោះ�ហគមន៍ 

កាលពរីជាង១២ឆ្ញាំមុេ យើងរាេចាប់ផ្តើម បញាសកកម្ម មួយដើមញាបរីធ្ើឲញាយ សញាវាហិរ្ញវតថែពុ 
សមញាញាប់បុ្រ្គលទាំងឡាយ េិងអាជរីវកម្មគញាប់ខ្ញាតមាេលក្ខណៈបញាជាេុវឌញាឍេ៍។ យើងេឹង  
បេ្តអេុវត្តបញាសកកម្ម េិង្រុណតម្ញារបស់យើង េិងខិតខំធ្ើឲញាយមាេការវិវឌញាឍេ៍យូរអង្ញាងនៅ 
ក្នពុងបញាទញាសរបស់យើង។

វីង បមញាើសញាវាដល់បញាជាជេកម្ពុជាទំាងអស់ដោយមាេវិរាលភពគញាបដណ្តប់ ១០០%  
នៅគញាប់សញាុកទាំងអស់។ យើងមាេមោទេភពណស់ ដញាលជាងពាក់កណ្ញាលនញា 
អតិថិជេទាំងអស់របស់វីងមកពរីតំបេ់ជេបទ ហើយភ្រចញាើេមិេមាេ្រណេរីធនាគរ  
េិងមិេសថែិតក្នពុងបណ្ញាញធនាគរ។ អតិថិជេវីងជាងពាក់កណ្ញាល េិងជាង៨០% នញា 
ភ្ញាក់ងារវីង្រឺជាស្តញារី ដញាលធ្ើឲញាយយើងកា្ញាយជា្រំរូដ៏លម្អមួយនៅក្នពុងបរិយាបេ្នយញាេឌ័រនៅ 
កម្ពុជា។ វីង ្រឺជាសមាជិកបណ្ញាញជាទរីមោទេៈមួយនញា ធនាគរពិេពលោករបស់ស្តញារី  
(Women’s World Banking) ចាប់តាំងពរីឆ្ញាំ២០១៩ ដូច្នញាះ យើងអារចញាករំលញាកបទ 
ពិសោធេ៍ជាមួយ្រំេិតសញាដៀងគ្ញានៅទូទាំងពិេពលោក នៅពញាលេិយាយអំពរីបរិយាបេ្ន 
យញាេឌ័រនៅក្នពុងសញាវាហិរ្ញវតថែពុ។ យើងមើលឃើញថា បរិយាបេ្នយញាេឌ័រ្ឺរជាផ្នញាករមញាបង 
មួយនញាការប្តញាជា្ញារិត្តរបស់យើង ក្នពុងការបញាើបញាញាស់សញាវាហិរ្ញវតថែពុដើមញាបរីលើកកម្ស់ជរីវភព 
បញាចាំថងៃញារបស់បញាជាជេកម្ពុជាគញាប់រូប។ 

ការយករិត្តទុកោក់រំពោះសហ្រមេ៍ រាេចាក់ឫសយា៉ញាងជញាញានៅក្នពុងទសញាសេវិជា្ញារាជរីវកម្ម 
របស់វីង នៅពញាលដញាលយើងពញាយាយាមឲញាយេិយោជិតរូលរួមក្នពុងសកម្មភពទទួលខុសតញារូវ 
សង្គមជាចញាើេ។

កាលពរីឆ្ញាំទៅនញាះឯង វីងរាេសមញាបសមញាួលក្នពុងការរញាអងា្ញាសមូលេិធិសមញាញាប់ម្រ្គទញាសក ៍
ទញាសររណ៍ េិងអ្នករត់រុឺម៉កកង់បរីដញាលកំពុងតស៊ូរិ្្ឹមជរីវិត ក្នពុងពញាលមាេជំងឺកូវីដ-១៩ 
កំពុងរាតតញាបាត រាេជួយផ្តល់មូលេិធិដល់មេទេរីរពញាទញាយកុមារអង្គរនៅខញាត្តសៀមរាប រាេ 
រាងសង់ផ្វូវថ្នល់នៅខញាត្តកំពង់ស្ឺ ឧបតថែម្ភគំទញាដល់ពលកររំណកសញាុកកម្ពុជានៅបញាទញាស 
កូរ៉ញាខងតញាបវូង រាេរៀបរំកម្មវិធរីបរិចា្ចញា្រ្មរបស់េិយោជិត រាេសហការជាមួយអង្គការ 
រា្ញាមញញឹមកម្ពុជា ដើមញាបរីផ្តល់ការវះកាត់ដោយ ឥត្រិតថ្ញាដល់អ្នកជំងឺមាេបញ្ញាពិការភព 
មុខមាត់ពរីកំណើត ការបរិចា្ចញា្រកុំពញាយវូទ័រយួរដញាេិងសំភរៈផញាសញាងៗដើមញាបរីជួយដល់កុមារដញាល 
កំពុងរស់នៅមជញាឈមណ្ឌលរកញាសាកុមារកញាុមជំេុំដំណឹងល្អពោរពញាញកម្ពុជា នៅក្នពុងខញាត្តកំពង់ស្ឺ  

េិងគំទញា្រំេិតផ្តលួរផ្តើមរបស់រាជរោ្ឋញាេិរាលកម្ពុជាក្នពុងការទិញវា៉ញាក់រាំងកូវីដ១៩។

វីងក៏ជួយក្នពុងការផ្គត់ផ្គង់មូលេិធិគំពារសង្គមដល់បញាជាជេកញារីកញាដញាលជាផ្នញាកមួយនញា ្រំេិត 
ផ្តលួរផ្តើមរបស់រាជរោ្ឋញាេិរាលកម្ពុជាតាមរយៈកញាសួងសង្គមកិរ្អតរីតយុទ្ធជេ។ េិង យុវេរីតិ 
សមញាបទា

ការ�ម្លឹងណៅរកឆំ្្២០២១

ដំណើរការបញាកបដោយភពល្អបញាសើររបស់វីងនៅឆ្ញាំ២០២០ ឆ្ពុះបញ្ចញាំងពរីការប្តញាជា្ញារិត្ត 
របស់យើងរំពោះរក្ខពុវិស័យរបស់យើងក្នពុងការផ្តល់ឲញាយ បញាជាជេកម្ពុជាគញាប់រូបេូវភពងាយ 
សញាួលក្នពុងការទទួលរាេសញាវាហិរ្ញវតថែពុដញាលពាក់ព័េ្ធ េិងសមញាញាប់ការកញាលម្អជរីវភពរស់នៅ  
បញាចាំថងៃញារបស់ពួកគត់។ ដោយរារភពមិេបញាញាកដបញាជានញាជំងឺរាតតញាបាតនញាះ ្រួបផញាសំេឹង 
បញ្ញាសញាដ្ឋកិរ្ វីងគញាញាងេឹងពងញាឹងកិរ្ខិតខំបញាឹងបញាញាងរបស់ខ្លួេ េិងរួមរំណញាកដើមញាបរីធ្ើឲញាយស
ហ្រមេ៍កាេ់តញារីករមញាើេបនថែញាមទៀត។

យើងេឹងបេ្តពងញារីកវិរាលភពនញា ភ្ញាក់ងារវីងនៅទូទាងំបញាទញាសកម្ពុជា។       យើងេងឹបេ្ត វិេយិោ្រ 
លើកំណើេ េិងការអេិវឌញាឍនញាដំណះសញាញាយ េិងកម្មវិធរីឌរីជរីថលរបស់យើង ដើមញាបរីបងកភព
ងាយសញាួលកាេ់តញាចញាើេជាងមុេដល់អតិថិជេ។ 

រំពោះសញាវាទូទាត់ យើងេឹងបងកើេវិរាលភពរបស់យើងទៅដល់ពាណិជ្ជករេិងដញា្រូផញាសញាងៗ 
នៅលើ កម្មវិធរីរបស់យើងបនថែញាមទៀតក្នពុងគោលបំណងលើកទឹករិត្តឲញាយមាេការទូទាត់ដោយ
មិេបញាើបញាញាស់រារ់បញាញាក់ក្នពុងរំណមសហ្រមេ៍អាជរីវកម្ម។

ជាមួយអាជា្ញាប័ណ្ណធនាគរពាណិជ្ជដញាលទើបទទួលរាេថ្មរីៗនញាះ យើងេឹងបងកើតផលិតផល  
ហិរ្ញវតថែពុបនថែញាមទៀតដើមញាបរីជួយរាតញារសហ្រមេឡ៍ើងវិញឲញាយរាេលឿេ បនា្ទញាប់ពរីជំងឺរាតតញាបាត។ 
យើងេឹងបនថែញាមមុខងារថ្មរីៗទៅក្នពុងកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីងដូរជា៖ សញាវាបញាញាក់កម្រី េិង សេញាសំបញាញាក ់
បញាកបដោយភពរាម្ញ។

ភពជោ្រជ័យរបស់យើងពឹងផ្អញាកទាំងសញាុងលើទំេុករិត្ត េិងការគំទញាពរីេិយ័តករ អតិថិជេ 
ភ្ញាក់ងារ   ដញា្រូ េិងអ្នកពាក់ព័េ្ធ ក៏ដូរជា ការបមញាើការងារអស់ពរីកមា្ញាំងកាយរិត្តរបស់េិយោជិត 
យើង ក្នពុងអំ�ពុងពញាលមាេបញ្ញាបញាឈមបណ្ញាលមកពរីការផទេពុះឡើងនញាកូវីដ-១៩។ យើងមាេ 
មហិរ្ឆតារួមគ្ញាក្នពុងការជំរុញឲញាយមាេបរិយាបេ្នផ្នញាកហិរ្ញវតថែពុ យញាេឌ័រ េិងឌរីជរីថលនៅក្នពុង  
បញាទញាសកម្ពុជា។

២០២១ េឹងជាឆ្ញាំដ៏្រួរឲញាយរំភើបមួយពោរពញាញទៅដោយឱកាសសមញាញាប់វីង េិងបញាទញាស កម្ពុជា 
យើងទេទេឹងរង់ចាំក្នពុងការធ្ើឲញាយឆ្ញាំ២០២១នញាះទៅជាឆ្ញាំដញាលល្អបំផុត េិងអេិវឌញាឍរួមគ្ញា។

 
 
 
 

សូមអរ្រុណនលាកអ្នកដដលរាេបេ្តគំងទនៅក្នពុងរក្ខពុវិស័យរួមគ្ញារបស់នយើង។ 
នោយក្តរីនគរពរាប់អាេអំពរីខ្ញពុំ

នលាក មា៉ញាេូ រា៉ញាចាេ់មា៉ញាេូ រា៉ញាចាេ់

សារពីអគ្គនាយក សារពីអគ្គនាយក
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ទ�្សនវ�័ិយ

ផ្តល់សញាវាកម្មហិរ្ញវតថែពុរល័ត េិងសញាវាកម្មដញាលពាក់ព័េ្ធ 
ផញាសញាងៗទៀត ដល់បញាជាជេកម្ពុជាដើមញាបរីជួយបងកើេជរីវភព 
បញាចាំថងៃញារបស់ពួកគញា។

ជ័យជំនះ

ឆេទេៈរបស់ពួកយើង ្រឺរង់ទទួលរាេជោ្រជ័យលើគញាប់ភរកិរ្។  
ពួកយើងតញាងតញាមាេគោល្រំេិតថា យើងអារធ្ើរាេ ហើយធ្ើ  
ការបញាកប ដោយសុររិតភព េិងទំេួលខុសតញារូវខ្ស់។ ឆេទេៈ ក្នពុងការ 
ផ្តល់េូវសញាវាកម្មដញាលមាេ្រុណភពខ្ស់ េិងធ្ើកិរ្ការងារដញាល 
្េមុខ្រូបញាជញាង រាេជមញាុញរិត្តយើងឲញាយផតញាត ជាសំខេ់តញាលើ 
អ្រី ដញាលមាេអតថែបញាយោជេ៍ដល់អតិថិជេ េិងដញា្ូរជំេួញរបស់យើង។  

នវានុវែតេន៍

ពួកយើងជឿជាក់លើការអេិវឌញាឍខ្លួេទៅមុខ េិងបេ្តស្ញាងរកដំណះ 
សញាញាយបច្ញាកវិទញាយាដើមញាបរីឆ្ើយតបេឹងតមញារូវការថ្មរីៗ។ គញាប់ផលិតផល 
េិងសញាវាកម្មរបស់យើង សុទ្ធតញាធ្ើឡើងដើមញាបរីឲញាយ អតិថិជេមាេ 
ភពងាយសញាួលក្នពុងការបញាើបញាញាស់ េិងផ្តល់អតថែបញាយោជេ៍ជាចញាើេ 
តាមរយៈសញាវាកម្មដញាលរាម្ញ តញាទាេ់សម័យ េិង បងកើត្រុណ 
តម្ញាខ្ស់សមញាញាប់ការរស់នៅបញាចាំថងៃញារបស់បញាជាជេ េិងសហ្រមេ ៍
ទាំងមូល។  

ការប�តេុ ះបណ្តេ ល

ពួកយើងយករិត្តទុកោក់ េិងការពារេិយោជិក អតិថិជេ េិងដញា្រ ូ
របស់យើងជាេិរ្ ដោយយើងជួយបងកើតឲញាយមាេបរិយាកាសមួយ  
ដញាលគញាប់គ្ញាអារ្រិតដោយមាេមហិរ្ឆតា ផ្តល់ េិង ទទួលកមា្ញាំង 
រិត្ត ក៏ដូរជារូលរួមយា៉ញាងសសញាញាក់សសញាញាំក្នពុងកិរ្ការអ្រីមួយ។  មិេ 
តញាឹមតញាប៉ុណ្ណញាះ យើងក៏ពញាយាយាមបងកើតទំនាក់ទំេងល្អ េិងមិត្តភព 
ភពយូរ អង្ញាង ជាមួយភ្ររីពាក់ព័េ្ធ អតិថិជេ េិងសហ្រមេ៍យើង 
ផងដញារ។   

ការរីកលូែលា�់

រាល់កិរ្ការដញាលយើងធ្ើ មិេថាជាការអេិវឌញាឍេ៍មា៉ញាកសញ្ញាយើង ឬ 
ជាការបងកើតផលិតផល េិងសញាវាកម្មថ្មរីនោះទញា យើងតញាងតញារង់ 
សមញាញាររាេជោ្រជ័យ លើសពរីគោលដៅដញាលយើងរាេកំណត់។ 
ពួកយើងជឿជាក់លើការរីកលូតលាស់រយៈពញាលវញាង េិងការបងកើត 
្រុណតម្ញាបញាកបដោយេិរេ្តរភព ហើយតញាងតញាធ្ើការដោយ្រិតទៅ
ដល់អតិថិជេ សហ្រមេ៍ េិងបញាទញាសជាតិនៅក្នពុងរិត្តជាេិរ្។

អែិថិជនជាអាទិភាព 

ស្ញាងយល់ពរីតមញារូវការទរីផញាសារ ដោយផ្តល់ជូេ េូវផលិតផល េិងសញាវា 
វាកម្មដញាលល្អបំផុត ដើមញាបរីបំពញាញតមញារូវការអតិថិជេទាេ់ពញាលវញាលា។ 

បុគ្គលិកជ្��រ�តេម្ភ

បងកើតឲញាយមាេបរិយាកាសការងារល្អ ដញាលមាេការទទួលរា្ញាល់រា្ញាដញា 
េិង សមិទ្ធផលការងារល្អជាមួយេឹង ការអេុវត្តេ៍្រុណតម្ញារបស ់
ធនាគរ។  

ណ ត្េ ែណលីការអភិវឌ្ឍន៍�ហគមន៍

ផ្តល់ជូេេូវសញាវាកម្មហិរ្ញវតថែពុរល័តដញាលមាេ ភពងាយសញាួលេិង 
អារទទួលយករាេសមញាញាប់ ជួយសហ្រមេ៍ឲញាយមាេជរីវភពបញាសើរ 
ឡើង េិងកាត់បេថែយវិសមភពសង្គម។  

�មិទ្ធផលខ្�់�បមាប់ភាគទុនិក

បងកើតេូវស្តង់ោរ អេិរាលកិរ្ល្អមួយ ដញាលរកញាសាឲញាយរាេេូវអតថែ 
បញាយោជេ៍ខ្ស់ សមញាញាប់ភ្រទុេិក ក្នពុងគោលដៅ អាជរីវកម្មរយៈពញាល 
េិងវញាង ពញាមទាំងបេ្ត្េមុេគញាជាធនាគរ ដញាលផ្តល់េូវសញាវាកម្ម 
ហិរ្ញវតថែពុរល័តដញាលងាយសញាួលបំផុតសមញាញាប់អតិថិជេគញាប់រូប។

គុ�ែមម្ណប�កកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

បកណលកណមីលណៅធនាគារឯកណទ�វងី

ធនាគរឯកទញាសវីង (ខញាមបូឌា) លរីមរីតធរីត ដញាលជាអ្នកផ្តល់សញាវាកម្មហិរ្ញវតថែពុតាមទូរស័ពទេ 
រល័ត្េមុខគញានៅកម្ពុជា ទទួលរាេអាជា្ញាប័ណ្ណធនាគរពាណិជ្ជពរីធនាគរជាតិនញាកម្ពុជា  
កាលពរីថងៃញាទរី៣១ ខញាធ្នវូ ឆ្ញាំ២០២០។ អាជា្ញាប័ណ្ណនញាះអេុញ្ញាតឲញាយវីងធ្ើបញាតិបត្តិការជាធនាគរ 
ពាណិជ្ជកញាញាមឈ្ញាះ “ធនាគរ វីង (ខញាមបូឌា) ម.ក”។

វីងផតញាតទៅលើរក្ខពុវិស័យ ដញាលជួយឲញាយបញាជាជេកម្ពុជាគញាប់រូបមាេភពងាយសញាួលក្នពុងការ 
ទទួលរាេសញាវាហិរ្ញវតថែពុដញាលពាក់ព័េ្ធ េិងធ្ើឲញាយពួកគត់មាេជរីវិតរស់នៅបញាចាំថងៃញាបញាសើរ 
ឡើង។

ចាប់តាំងពរីរាេបងកើតឡើងក្នពុងឆ្ញាំ២០០៨មក ការប្តញាជា្ញារិត្តរបស់វីងរាេធ្ើឲញាយយើងកា្ញាយជា 
អ្នក្េមុខគញាក្នពុងវិស័យនញាះនៅទរីផញាសារក្នពុងសញាុក។ បញាព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុដ៏ទូលំទូលាទទួលរាេ 
ការជឿទុករិត្តយា៉ញាងខ្ញាំងពរីសំណក់អតិថិជេជារូបវេ្តបុ្រ្គល េិងរាជរីវកម្មនានា។ វីងផ្តល ់
ជូេេូវសញាវាផទេញារបញាញាក់ក្នពុងសញាុក េិងអេ្តរជាតិ ពញាមទាំងសញាវាណញានាំឥណទាេផងដញារ។ 
បើេិយាយអំពរីការទូទាត់នានា យើងផ្តល់សញាវាទូទាត់វិកកយបតញា បង់ទឹកភ្ើង េិងប្្វូលទឹក 
បញាញាក់ក្នពុងទូរសពទេដញា។ សញាវា WingPay របស់យើងតញារូវរាេបញាើបញាញាស់ដើមញាបរីធ្ើបញាតិបត្តិការលក ់
រាយដញាលមាេតម្ញារាប់លាេដុលា្ញារ ដោយរួមប្្វូលទាំងកម្មវិធរីពាណិជ្ជកម្មតាមបញាព័េ្ធអញា�ិ
រតញារូេិក (e-commerce) ផងដញារ។

វីងក៏ផ្តល់េូវដំណះសញាញាយទូទាត់រារ់បញាញាក់ដល់កញាុមហ៊ុេរាជរីវកម្មផងដញារ។ ធុេតូរេិង 
មធញាយម (SMEs) ក៏ដូរជាកញាុមហុ៊េធំៗពឹងផ្អញាកលើសញាវាបញាញាក់បៀវតញាសរ៍ េិងការទូទាត់  
រំណយរបស់យើង ដើមញាបរីបមញាើដល់េិយោជិតរបស់ពួកគញា ដញាលជាការពងញារីកវិរាលភព
សញាវាហិរ្ញវតថែពុ េិងធ្ើឲញាយផ្នញាកហិរ្ញវតថែពុរបស់បញាទញាសកម្ពុជាកាេ់តញាបញាកបដោយបរិយាបេ្ន។

ការរួមប្្វូលនញាវីង េិងកម្មវិធរីរា្រងធ្ើឲញាយបញាព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុរបស់បញាទញាសកម្ពុជា្េទៅរក 
កមញាិតថ្មរីមួយ ទៀត។ ភពជាដញា្រូរបស់យើងផ្តល់ឲញាយអ្នកបញាើបញាញាស់កម្មវិធរីរា្រងអារធ្ើ
បញាតិបត្តិការជាមួយភ្ញាក់ងារវីងដើមញាបរីោក់ ឬដកបញាញាក់។ ពួកគញាក៏អារបញាើបច្ញាកវិទញាយា QR 
Pay នៅតាមអាជរីវករដញា្រូរបស់យើង េិងផទេញារបញាញាក់រវាង្រណេរីវីងរបស់ពួកគញា េិង រា្រង 
e-wallets ។

យើងមាេ ភ្ញាក់ងារវីងជាង ៩.០០០កន្ញាង នៅគញាប់សញាុកទាំងអស់ក្នពុង បញាទញាសកម្ពុជា។  
អាជរីវកម្មបញាមាណជាង ៥២.០០០ រាេជញាើសរីសបញាើបញាញាស់សញាវារបស់យើង។ យើងក ៏
រាេសហការជាមួយកញាុមហ៊ុេ ្េមុខគញានៅក្នពុងឧសញាសាហកម្មលើរាកលលោករួមមាេ៖ 
Mas tercard, Visa, MoneyGram, AliPay, WeChat Pay, Wes tern Union េិង Ria 
ជាដើម។

វីងប្តញាជា្ញារំពោះស្តង់ោរខ្ស់បំផុត េិងបញាកាេ់ខ្ញាប់េូវរញាបាប់ដញាលពាក់ព័េ្ធ េិងឧត្តមាេុវត្តេ៍  
ទាំងក្នពុងតំបេ់ េិងអេ្តរជាតិ។  ធនាគរនញាះបញាកាេ់ខ្ញាប់េូវវិធាេការបញាឆំង េឹងការសមា្ញាត 
បញាញាក់េិងហិរ្ញបញាបទាេភញារវកម្ម ក្នពុងរំណមវិធាេការផញាសញាងទៀត។

 

យើងក៏នៅតញាប្តញាជា្ញារិត្តក្នពុងការបងកើតកម្មវិធរីផញាសព្ផញាសាយរំណញាះដឹង េិងបណ្តុះបណ្ញាលថ្មរីៗ
ដើមញាបរីជំរុញឲញាយមាេការយល់ដឹងកាេ់តញាចញាើេអំពរីរញាបាប់ រួមទាំងរញាបាប់ទាំងឡាយដញាលមិេទាេ់
តញារូវរាេអេុវត្តដូរជា រញាបាប់ស្តរីពរីការបញាឆំងការរីករាយភយអាវុធមហាបញាល័យជាដើម។

ដើមញាបរីធានាថា យើងដំណើរការបញាកបដោយការទទួលខុសតញារូវ េិងកញាមសរីលធម៌ វីងរាេវិេិ
យោ្រលើបញាព័េ្ធពរីដើមដល់រប់(end-to-end) ដញាលជញាញាមជញាញាងដោយកញាុមអ្នកឯកទញាសរួម 
គ្ញាដញាលគញាប់គញាងវិធាេការបញាឆំងេឹងការសមា្ញាតបញាញាក់ េិងហិរ្ញបញាបទាេភញារវកម្ម នៅកន្ញាង 
បមញាើសញាវាអតិថិជេទាំងអស់។

ក្នពុងនាមជាអ្នកនាំមុខគញាផ្នញាកឌរីជរីថល វីងក៏ធ្ើបរ្ពុបញាបេ្នភពេូវវិធាេការការពារសេ្តិសុខបច្ញាក 
វិទញាយាជាទៀងទាត់ដើមញាបរីបងា្កញារការលួររូល េិងការវាយបញាហារឌរីជរីថលផញាសញាងទៀតមកលើអាជរីវ 
កម្ម េិងអតិថិជេរបស់យើង។    យើងរាេវិេិយោ្រលើបច្ញាកវិទញាយាសេ្តិសុខសហគញាញាសរុង 
កញាញាយបំផុត ដើមញាបរីការពារបណ្ញាញធនាគរទាំងអស់ រួមមាេ៖ កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង , POS 
App, USSD, Online SDK េិងទំព័រអាជរីវកម្មរបស់យើង។

ដោយអេុលោមតាមពិធរីរាររបស់ធនាគរជាតិនញាកម្ពុជា យើងរាេបញាើបញាញាស់ឧបករណ ៍
បញាឆំងការសមា្ញាតបញាញាក់ដញាលដំណើរការដោយបញ្ញាសិបញាបេិម្មិតដើមញាបរីពិេិតញាយ េិងតាមោេ 
រាល់បញាតិបត្តិការដញាលមាេសញ្ញាក្ញាងបេ្ំ។ ដោយបេ្តខិតខំបញាឹងបញាញាងដើមញាបរីទទួលរាេេូវ 
សុវតថែិភពជាអតិបរមា វីងបញាកាេ់ខ្ញាប់េូវស្តង់ោរទៅលើសុវតថែិភព ផ្នញាកទិេ្នេ័យសមញាញាប ់
ការទូទាត់តាមរយៈកាត (PCI DSS) ដើមញាបរីធានាថា អតិថិជេបេ្តជឿជាក់លើសញាវារបស់យើង  
ខណៈដញាលយើងបងកើតបទពិសោធេ៍ងាយសញាួលបំផុតតាមដញាលអារធ្ើទៅរាេ។

ទាំងការទាក់ទាញ េិងការរកញាសាេូវបុ្រ្គលិកមាេទញាពកោសលញាយ ពិតជាមាេរារសំខេ់ដូរគ្ញា 
ដើមញាបរីឆ្ពញាះទៅរកភពជោ្រជ័យរបស់យើង។ កញាុមការងាររបស់វីងកាេ់តញាមាេរំេួេចញាើេ 
សញាបគ្ញាេឹងការរីករមញាើេនញាអាជរីវកម្មរបស់យើង។   ទោះបរីជាមាេជំងឺរាតតញាបាតនញាជំងឺ កូវីដ-១៩ 
នញាះក៏ដោយ ក៏ក្នពុងឆ្ញាំ២០២០នញាះ រំេួេបុ្រ្គលិករបស់យើងរាេកើេឡើងជាង ១០០នាក ់
្រឺកើេរហូតដល់៥៦០នាក់។

ភ្ញាក់ងារវីងរបស់យើងក៏កើេឡើងពរី   ៧.៥០០ ទៅ  ៩.០០០នាក់ ហើយសុទ្ធតញាតញារូវរាេបណ្តុះ 
បណ្ញាលេូវជំនាញគញាប់គញាញាេ់ ក្នពុងការបំញាញតមញារូវការអតិថិជេដញាលកំពុងមាេការកើេឡើងផង 
ដញារ។

កាលពរីឆ្ញាំទៅ អតិថិជេរបស់យើងដញាលភ្រចញាើេនៅជេបទ រាេជួយជំរុញសញាដ្ឋកិរ្កម្ពុជា 
តាមរយៈការធ្ើបញាតិបត្តិការជាង១៦៥លាដង។ យើងមាេមោទេភពបំផុត ដញាលរាេផ្តល ់
សញាវាជូេអ្នកមិេមាេ្រណេរីធនាគរ េិងមិេសថែិតក្នពុងបណ្ញាញធនាគរទូទាំងបញាទញាសកម្ពុជា៕
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�មិទ្ធផល�ំខាន់ៗកុ្ងឆ្្ ំ ២០២០

ទោះបរីជាមាេបញ្ញាបញាឈមដោយរារតញាជំងឺវីកូវីដ-១៩ក៏ដោយ ក៏ឆ្ញាំ២០២០្រឺជាឆ្ញាំដ៏រីករមញាើេ េិងសមញាញារសមិទ្ធផលជាចញាើេសមញាញាប ់
វីង យើងខ្ញពុំសូមថ្ញាងអំណរ្រុណដល់បុ្រ្គលិក ភ្ញាក់ងារវីង េិងដញា្រូដ៏អរា្ចញារញាយរបស់វីង ដញាលរាេជួយឲញាយយើងខ្ញពុំអារបេ្តផ្តល់សញាវាជូេអតិថិជេ 
នៅទូទាំងបញាទញាសកម្ពុជា។ ពញាឹត្តិការណ៍សំខេ់ៗក្នពុងឆ្ញាំ២០២០ រួមមាេ៖ភពជាដញា្រូជាមួយកញាុមហ៊ុេ្េមុខគញាជាចញាើេនៅក្នពុងឧសញាសាហកម្ម
នញាះ ការោក់ឲញាយដំណើរការេូវដំណះសញាញាយឌរីជរីថលថ្មរីៗ េិងវឌញាឍេភពឆ្ពញាះទៅរកការទទួលរាេអាជា្ញាប័ណ្ណធនាគរពាណិជ្ជរបស់វីង។

វងីទទួលបានអាជ្ញា ប័�្ណធនាគារោ�ិជ្ជ

បនា្ទញាប់ពរីរាេផ្តល់ សញាវាហិរ្ញវតថែពុរល័ត នៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជាអស ់
រយៈពញាលជាងមួយ ទសញាសវតញាសេ៍ធនាគរឯកទញាសវីង (ខញាមបូឌា) 
លរីមរីតធរីត រាេទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណជាធនាគរពាណិជ្ជពរីធនាគរជាតិ
នញាកម្ពុជា ហើយឥ�វូវនញាះរាេដំណើរការកញាញាមឈ្ញាះថា  “ធនាគរ 
វីង (ខញាមបូឌា) ម.ក” ។

ជាមួយអាជា្ញាប័ណ្ណថ្មរី ឥ�វូវនញាះ វីងផ្តល់សញាវាបញាញាក់កម្រី េិងបញាញាក់បញញើ 
បនថែញាមពរីលើសញាវាហិរ្ញវតថែពុដញាលមាេសញាញាប់របស់វីង។ សញាវាថ្មរីៗទាំង
អស់នញាះអាររករាេតាមរយៈកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីងដ៏ទំនើប ពញាមទាំង
បណ្ញាញភ្ញាក់ងារវីងនៅទូទាំងបញាទញាស។

ឥ�វូវនញាះ វីង្រឺជាធនាគរពាណិជ្ជ ប៉ុន្តញាយើងនៅរកញាសារក្ខពុវិស័យ 
ដដញាល ពោល្រឺ ផ្តល់សញាវាកម្មហិរ្ញវតថែពុតាមរយៈទូរស័ពទេដញា េិង 
សញាវាកម្មដញាលពាក់ព័េ្ធផញាសញាងៗទៀតដល់បញាជាជេកម្ពុជា ដើមញាបរីជួយ
ដល់បងកើេជរីវភពបញាចាំថងៃញារបស់ពួកគញា។

បាគង និងវងី

ការទូទាត់បញាញាក់តាមរយៈទូរស័ពទេេិងធនាគរជំនាេ់ថ្មរី។

រា្រងកំណត់ឡើងវិញេូវសញាវាទូទាត់បញាញាក់ េិងធនាគររល័ត។  
រា្រងរួមប្្វូលគ្ញាេូវមុខងារេូវ e-wallets, ការទូទាត់បញាញាក់តាម 
ទូរស័ពទេ សញាវាធនាគរតាមរយៈអុរីេធឺណិត ជាចញាើេជាមួយេឹង 
interface ដញាលងាយសញាួលបញាើបញាញាស់។

នៅឆ្ញាំ២០២០ រា្រងរាេសហការជាមួយវីងដើមញាបរីធ្ើឲញាយហញាោ្ឋញា 
ររនាសម្័េ្ធហិរ្ញវតថែពុ របស់បញាទញាសកម្ពុជាទទួលរាេជោ្រជ័យថ្មរីៗ 
ថញាមទៀត។ ភពជាដញា្រូរបស់វីង េិងរា្រងអេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេ 
រា្រងអារបញាើបញាញាស់សញាវាោក់ េិងដកបញាញាក់នៅតាមភ្ញាក់ងារវីង 
នានា បញាើបញាញាសQ់R Payនៅតាមហាងដញា្រូវីង េិងធ្ើការផទេញារបញាញាក់ 
រវាងវីង េិងរា្រងwallets។

គ�នី�ន្ំសជ្មួយធនាគារ ណជ បរា�់ រ ៉យូ៉ា ល់
ឥ�វូវនេះ អតិថិជេវីងអារនបើក្រណេរីសេញាសំរបស់ធនាគរ នជ ងតាស ់
រ៉ូយា៉ញាល់ នោយរំណយនពលដតប៉ុនា្ញាេនាទរីប៉ុនណ្ណញាះ តាមរយៈកម្មវិធរី 
រា្ញាតហ្វូេវីង ដដលអារឲញាយពួកគត់ទទួលរាេអងតាការងរាក់្រួរឲញាយ 
ចាប់អារម្មណ៍។ ផលិតផលនេះងតរូវរាេនងគងនរៀបរំន�ើងយា៉ញាង 
ពិនសសសងមាប់អ្នកមិេមាេ្រណេរីធនាគរនៅក្នពុងងបនទសកម្ពុជា។  
ឥ�វូវ អតិថិជេទាំងអស់នេះអារនបើក្រណេរីសេញាសំនោយងគេ់ដត 
ោក់ងរាក់៥ដុលា្ញារប៉ុនណ្ណញាះ នហើយចាប់នផ្តើមការសេញាសំរបស់ខ្លួេនដើមញាបរី 
នឆ្ពញាះនៅរកអនា្រតហិរ្ញវតថែពុដ៏េ្ឺរា្វញាង។ ពួកគត់អាររូលនងបើ្រណេរី
របស់ខ្លួេង្រប់ទរីកដេ្ង ង្រប់នពលនវលា នោយនងបើងរាស់កម្មវិធរីរា្ញាត 
ហ្វូេវីង ឬភ្ញាក់ងារវីងរបស់នយើង។

កម្មវធីិ�ន្ំសពិនុ្ WingPoints

WingPoints      ្រជឺាកម្មវិធរីសេញាសំពិេទេពុដ៏ពិសញាសបផុំតនៅកម្ពុជា។   កម្មវិធរី 
នញាះមាេសមញាញាប់តញាអតិថិជេវីងប៉ុណ្ណញាះ។ ងាយសញាួលសេញាសំពិេទេពុ។  
អតិថិជេគញាញាេ់តញាទូទាត់ថ្ញាទទួលទាេអាហារ ទិញទំេិញ ធ្ើដំណើរ 
េិងអ្រីៗជាចញាើេទៀត តាមរយៈWingPay QRជាចញាើេជាមួយេឹង  
នៅតាមហាងជាដញា្រូណមួយ។ បនា្ទញាប់មក អតិថិជេអារប្តវូរពិេទេពុ  
WingPoints យករងា្វញាេ់ដ៏អរា្ចញារញាយ ឬតាមកាតា�ពុក្្ញាស់ប្តវូរពិេទេពុ  
WingPoints ក្នពុងកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ។ យើងកំពុងពងញារីកបណ្ញាញ 
ហាងជាដញា្រូបនថែញាមទៀតឥតឈប់ឈរ។ បណ្ញាញហាងជាដញា្រ ូ
ទូទាំងបញាទញាសរបស់វីងពងញារីកជារៀងរាល់ឆ្ញាំ ហើយ WingPoints 
កាេ់តញាទាក់ទាញរំណប់អារម្មណ៍ចញាើេឡើងថញាមទៀត។

វងីម៉ាល (WingMall)

វីង សហការគ្ញាជាមួយកញាុមហ៊ុេមួយនៅកញាញាម រ៉ូយា៉ញាល់គញាុប ដញាល 
មាេឈ្ញាះថា វីងម៉ល ដើមញាបរីនាំមកេូវកម្មវិធរីទិញទំេិញតាមបញាព័េ្ធ 
អញា�ិរតញារូេិកមួយដ៏រលូេនៅលើកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ដញាលផ្តល់េូវ 
បទពិសោធេ៍ទិញទំេិញសមញាបវូរបញាប េិងសញាវាដឹកជ្្ជវូេរហ័ស។  
អតិថិជេអាររកមើលហាងជាង ១០០០សមញាញាប់តមញារូវការបញាចាំថងៃញា 
ពួកគត់ មិេថាជា រំណរីអាហារ ភញាសជ្ជៈ គញាឿងទញាស គញាឿងអញា�ិរ 
តញារូេិក បញាោប់បញាោក្មញាងលញាង គញាឿងសមា្ញាង េិងទំេិញជាចញាើេ 
ទៀត។ ពួកគត់អារទូទាត់បញាញាក់ភ្ញាមៗ េិងមាេសុវតថែិភពតាមរយៈ 
កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ហើយបនា្ទញាប់មក គញាេឹងដឹកជ្្ជវូេផលិតផល 
ទៅដល់មាត់ទា្វញាររបស់ពួកគត់ដោយមិេ្រិតថ្ញាបនថែញាម ឡើយ។    លើស 
ពរីនញាះទៀត អតិថិជេេឹងទទួលរាេពិេទេពុ WingPoints ពរីការទិញ 
ទំេិញរបស់ពួកគត់ ហើយអារ្្ញាស់ប្តវូរយករបស់ផញាសញាងៗនៅតាម 
ហាងដញា្រូរបស់វីងម៉ល។

វីងម៉ល ្រឺជាផ្នញាកសំខេ់មួយនញាបញាព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុ ធនាគរវីង កុម្ម៉ង ់
អាហារ េិងភញាសជ្ជៈដញាលអ្នករូលរិត្តពរីវីងម៉លឥ�វូវនញាះ ដោយឥត 
្រិតថ្ញាសញាវាដឹកជ្្ជវូេ េិងមាេការប្្ពុះតម្ញាពិសញាសទៀតផង។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

បបព័ន្ធណអកូបណច្ចកវទិយាហិរញ្ញវែថែុជ្ឧបករ�៍ 
�បមាប់ការរកីចណបមីនបបកបណោយចីរភាព

បរិយាបេ្នហិរ្ញវតថែពុ េិងវិបុលភពនសដ្ឋកិរ្្រឺជារំណុរស្នវូលនេការងារដដលនយើងនធ្ើ។ នដើមញាបរីបនងមើនសវាអតិថិជេរបស់នយើង េិងនគលនៅ 
ហិរ្ញវតថែពុរបស់ពួកគត់ នយើងេឹងបេ្តផ្តល់បនរ្កវិទញាយាងបកបនោយសុវតថែិភព េិង្រួរឲញាយទុករិត្ត បនងកើតផលិតផល េិងនសវាហិរ្ញវតថែពុដដលមាេ 
ការងបកួតងបដជងបំផុត េិងពងងរីកបណ្ញាញភ្ញាក់ងារ នដ្រូពាណិជ្ជកម្ម េិងនដ្ូរអាជរីវកម្មដថមនទៀត។

វីងផ្តល់ជូេអតិថិជេមា្ញាក់ៗ េិងអតិថិជេរាជរីវកម្ម មិេថាអ្នកមាេ្រណេរីធនាគរ ឬអ្នកមិេមាេ្រណេរីធនាគរជាមួយផលិតផលនសវា  
េិងការរូលនងបើងរាស់ហិរ្ញវតថែពុដ៏សមញាបវូរដបប តាមរយៈការនធ្ើសមាហរណកម្មពួកគត់ នៅក្នពុងងបព័េ្ធឌរីជរីថលដ៏ទូលំទូលាយរបស់វីង។

ផលិែផល និងណ�វារប�់វងី

ចាប់តាំងពរីរាេបងកើតឡើងនៅក្នពុងឆ្ញាំ ២០០៨មក ការផ្តល់ជូេ 
បញាជាជេកម្ពុជាេូវលទ្ធភពទទួលរាេផលិតផល េិងសញាវាហិរ្ញ  
វតថែពុដ៏ទំនើប ដើមញាបរីកញាលម្អជរីវភពរស់នៅបញាចាំថងៃញាជាកិរ្ការអាទិភព 
រមញាបងរបស់វីង។ ជារំណុរស្នវូល យើងជឿជាក់ថា ការទទួលរាេ 
ហិរ្ញវតថែពុ្រឺជា កតាតញាជំរុញដ៏សំខេ់ឲញាយមាេការរូលរួមក្នពុងសកម្មភព 
ពាណិជ្ជកម្ម េិងសញាដ្ឋកិរ្។ ជាមួយេឹងលទ្ធភពទទួលរាេហិរ្ញ 
វតថែពុ េិងសញាវាហិរ្ញវតថែពុ បញាជាជេកម្ពុជាអារធ្ើមូលធេកម្មកំណើេ 
សញាដ្ឋកិរ្យា៉ញាងឆប់រហ័សរបស់បញាទញាសកម្ពុជា េិងចាប់ផ្តើមបោះ 
ជំហាេឆ្ពញាះទៅរកភពរីករមញាើេផ្នញាកហិរ្ញវតថែពុ។

គ�នីវងី

ការបនងកើត្រណេរីជាមួយវីង ្រឺមាេភពរាម្ញ។ វាក៏ជាជំហាេដំបូង
ក្នពុងអេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេអារនងបើងរាស់ផលិតផល េិងនសវាទាំងអស់
របស់នយើង រួមជាមួយេឹងឯកសិទ្ធិដដលពួកគត់មាេក្នពុងនាមជាមា្ចញាស ់
្រណេរីវីង។

បណ្តេ ញភ្ាក់ងារវងី

វីងមាេបណ្ញាញយា៉ញាងធំទូលាយដដលមាេភ្ញាក់ងារវីងជាង៩ . ០ ០ ០ 
កដេ្ង កំពុងនធ្ើការនៅទូទាំងងបនទសកម្ពុជា។ ភ្ញាក់ងារវីងមាេនៅ 
តាំងពរី ទរីងបជុំជេ េូមិោរ់ងសយាលបំផុតរហូតដល់កណ្ញាលងកុង 
េ្នំនពញ។ ភ្ញាក់ងារេរីមួយៗទទួលរាេការបណ្តុះបណ្ញាលរំនណះ 
ដឹងជំនាញ េិងឧបករណ៍បនរ្កនទសនដើមញាបរីផ្តល់នសវាវីងភ្ញាមៗ 
ងបកបនោយសុវតថែិភព េិងភពងាយងសួល។

ភ្ញាក់ងារ វីង នងតៀមខ្លួេជានងសរនដើមញាបរីបនងមើនសវាជូេអតិថិជេ មិេថា
អតិថិជេនៅដល់ទរីណ នហើយពួកគត់ងតរូវការងបតិបត្តិការហិរ្ញវតថែពុ 
អ្រីក៏នោយ មិេថាជា ការនផទេរងរាក់ក្នពុងងបនទស េិងនងរៅងបនទស  
ការទូទាត់វិកកយបងត         ការទូទាត់ងរាក់កម្រី ការប្្វូលទឹកងរាក់ក្នពុង 
ទូរស័ពទេ េិងងបតិបត្តិការនផញាសងៗជានងរើេនទៀត។

កម្មវធីិសា្ម ែហ្ូនវងី 

កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ផ្តល់ជូេអតិថិជេេូវការរូលនងបើងរាស់ផលិត 
ផល េិងនសវានពញនលញរបស់វីង។ ងបសិេនបើអតិថិជេមិេមាេ 
នពលនវលានៅរកនសវាភ្ញាក់ងារវីងនទននាះ ពួកគត់អារចាត់ដរង  
ការងារ ដូរជា៖ ការនផទេរងរាក់ ការទូទាត់នោយមិេនងបើរារ់ងរាក់         
េិងការបនងកើតមា៉ញាសទេ័រកាត នោយងគេ់ដតរុរនលើទូរស័ពទេរា្ញាតហ្វូេ 
របស់ពួកគត់ពរីរបរីដងប៉ុនណ្ណញាះ។

ណ�វាណផ្របបាក់កុ្ងបបណទ�

ទំហំ េិងវិរាលភពនេងបព័េ្ធឌរីជរីថលរបស់វីង ដដលរួមមាេទាំងកម្ម 
វិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង េិងបណ្ញាញភ្ញាក់ងារវីងនៅទូទាំងងបនទសមាេេ័យ 
ថាអតិថិជេមាេជនងមើសជានងរើេ នៅនពលនធ្ើងបតិបត្តិការហិរ្ញវតថែពុ 
ងបកបនោយសុវតថែិភព េិងរហ័ស។

វីងនៅវីង៖ អតិថិជេវីងអារនផទេរងរាក់នៅ្រណេរីវីងណមួយដដល 
មាេភពងាយងសួលក្នពុងការដកងរាក់នៅតាមភ្ញាក់ងារវីងណមួយក ៏
រាេ។

វីងវញារលុយ៖ អតិថិជេវីងអារផទេញារបញាញាក់ទៅឲញាយមិត្តេក្តិ េិងកញាុម 
គញាួរារដញាលមិេមាេ្រណេរីវីង្្ទញាល់ខ្លួេ ឬ្រណេរីធនាគរ។ នៅក្នពុង 

បញាតិបត្តិការទាំងនញាះ អ្នកបញាើបញាញាស់វីងអារបញាើ្រណេរី្្ទញាល់ខ្លួេ ដើមញាបរី 
ផ្ញើបញាញាក់ទៅលញាខទូរសពទេណមួយនៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជា។

ការផទេញារបញាញាក់ពរីវីងទៅធនាគរ៖ វីងមាេទំនាក់ទំេងជាមួយធនាគរ 
 េិង រា្ថញាប័េហិរ្ញវតថែពុ ្េមុខគញាជាចញាើេនៅ បញាទញាសកម្ពុជា។ 
អតិថិជេ ដញាលរង់សងបញាញាក់កម្រី ឬផទេញារបញាញាក់ទៅ្រណេរីធនាគរណ 
មួយគញាញាេ់តញាតញារូវការកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ឬទៅកាេ់ភ្ញាក់ងារវីងណ 
មួយដើមញាបរីបំពញាញបញាតិបត្តិការរបស់ពួកគត់នោះជាការសញាញារ។

បញ្ចូលទលឹកបបាក់ទូរ�័ព្

អ្នកនងបើងរាស់ វីង អារប្្វូលទឹកងរាក់ក្នពុងទូរស័ពទេនដរបស់ខ្លួេនោយ 
មិេចាំរារ់ចាកនរញពរីផទេះន�ើយ។ ផទេពុយនៅវិញពួកគត់អារនងបើងរាស់
នសវាប្្វូលទឹកងរាក់ក្នពុងទូរសពទេរបស់វីង នដើមញាបរីប្្វូលទឹកងរាក់ក្នពុង 
ទូរស័ពទេខ្លួេឯង ង្រួរារ ឬមិត្តេក្តិ។ ទឹកងរាក់អារងតរូវរាេប្្វូល 
នោយនងបើនលខកូដសមា្ញាត់ ឬនោយគ្ញាេ (គ្ញាេនលខកូដសមា្ញាត់)  
ដូនរ្នះ អ្នកនងបើងរាស់របស់វីងនៅដតអារភ្ញាប់ទំនាក់ទំេងរាេជាមួយ
មេុសញាសជាទរីងសឡាញ់របស់ពួកគត់ជាេិរ្។

ទូទាែ់វកិ្កយបបែ

ការទូទាត់វិកកយបងតជាមួយ វីងមាេភពងាយងសួលបំផុត។ ភពជា 
នដ្រូរបស់នយើងជាង ៥១១អាជរីវកម្ម អេុញ្ញាតឲញាយអតិថិជេអារទូទាត់
នថ្នងបើងរាស់ទឹក នេ្ើង អុរីេធឺណិតការទូទាត់ប័ណ្ណឥណទាេ ងរាក់ 
កម្រីបង់នថ្រាលានរៀេ េិងនថ្នសវារបស់រោ្ឋញាេិរាល នថ្អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
េិងនថ្នសវាជានងរើេនទៀត។ នពលនងបើងរាស់វីង នលាកអ្នកមិេចា ំ
រារ់នៅតងមង់ជួរគ្ញាន�ើយ ងគេ់ដតបង់ងរាក់ងបចាំដខប៉ុនណ្ណញាះ។

វងីអនឡាញមា៉ា �័្រកាែ

ទូទាត់តាមអេឡាញនោយគ្ញាេការរំខេ។ ងបសិេនបើមាេវីងអេឡាញ
មា៉ញាសទេ័រកាត នលាកអ្នកអារទិញទំេិញតាមអេឡាញរាេនោយមិេ 
ចាំរារ់នងបើកាតឥណទាេន�ើយ។ អតិថិជេវីងអារនងបើងរាស់ប័ណ្ណ 
េិម្មិតនេះនដើមញាបរីនធ្ើការ ទិញទំេិញតាមអេឡាញនោយសុវតថែិភពនៅ 
ង្រប់ទរីកដេ្ងនៅនលើពិេពនលាក ដូនរ្នះ មិេថាអ្នករូលរិត្តនលង នហ្គម  
អ្នករូលរិត្តរំណរីអាហារ អ្នករូលរិត្តទិញសនម្ៀកបំពាក់ អ្នកនធ្ើ 
ដំនណើរ ឬសហង្រិេ វីងអេឡាញមា៉ញាសទេ័រកាតេឹងនាំនលាកអ្នកនៅរក 
អ្រីៗជានងរើេនទៀត។
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បបព័ន្ធ ណអកូបច្ចកវទិយាហិរញ្ញវែថែុជ្ឧបករ�៍�បមាប់ការរកីចណបមីនបបកបណោយចីរភាព បបព័ន្ធ ណអកូបច្ចកវទិយាហិរញ្ញវែថែុជ្ឧបករ�៍�បមាប់ការរកីចណបមីនបបកបណោយចីរភាព

វងីណផ (WINGPAY)

វីងផញា (WingPay) ្រឺជាកម្មវិធរីទូទាត់ដោយមិេបញាើរារ់បញាញាក ់
សមញាញាប់ អតិថិជេវីងក្នពុងការទិញទំេិញ េិងសញាវាពរីដញា្រូជាង  
៥២.០០០ កន្ញាង រួមមាេ៖ ភោជេរីយោ្ឋញាេ រោងភពយេ្ត  
ហាងសម្ៀកបំពាក់ េិងហាងជាចញាើេទៀត។ អ្រីដញាលអ្នកបញាើបញាញាស ់
កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ទាំងអស់តញារូវការដើមញាបរីទូទាត់នៅហាងជាដញា្រូ  
្រឺជារា្ញាតហ្វូេ េិងកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីងតញាប៉ុណ្ណញាះ។

ក្នពុងនាមជាអ្នកនាំមុខគញាផ្នញាកសញាវាហិរ្ញវតថែពុឌរីជរីថល វីង្រឺជាកញាុមហ៊ុេ 
ដំបូងគញាដញាលណញានាំសញាវាទូទាត់តាម QR ដោយមិេបញាើបញាញាស់រារ់
បញាញាក់នៅបញាទញាសកម្ពុជា េិងជាអ្នកចាប់ដញា្រូដំបូងគញាជាមួយAlipay 
េិង WeChat Pay។

ែំណណ្ះបសាយបក រុមហុ៊នសាជីវកម្ម

វីងធ្ើឲញាយមាេភពងាយសញាួល ក្នពុងការភ្ញាប់ទំនាក់ទំេង ជាមួយ  
បុ្រ្គលិក េិងអតិថិជេ ក៏ដូរជា សញាវារបស់រោ្ឋញាេិរាល។ កម្ម 
វិធរីរបស់វីងផ្តល់ជូេេូវសញាវាបញាញាក់បៀវតញាសរ៍ ជមញាើសទូទាត់វិកកយបតញា 
េិងបងា្កញាេ់ដញា ពញាមទាំងជមញាើសទូទាត់បញាញាក់តាមអេឡាញ េិងជា 
មួយហាងដោយ្្ទញាល់។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

ណ�វាកម្មណផ្របបាក់អនតេរជ្ែិ

វីង ២ វីលដ៍ (Wing2World) ្រឺជាសញាវាផទេញារបញាញាក់អេ្តរជាតិរបស់វីង ដញាលផ្តល់ជូេបញាជាជេកម្ពុជាទាំងក្នពុងបញាទញាស េិងកញាញាបញាទញាសតាម 
រយៈសញាវាក្នពុងេិងកញាញាបញាទញាស។ អតិថិជេដញាលរស់នៅកញាញាបញាទញាសកម្ពុជាអារផ្ញើបញាញាក់មកគញាួរារដោយបញាើដញា្រូអេ្តរជាតិរបស់យើងដញាល
មាេវត្តមាេនៅក្នពុងបញាទញាស េិងតំបេ់ជាង២០០។ ម៉ញាយាងវិញទៀត អ្នកទទួលអារបើកបញាញាក់នៅតាមភ្ញាក់ងារវីងណមួយក្នពុងរំណមភ្ញាក់ងារ 
វីងជាង ៩០០០កន្ញាង នៅបញាទញាសកម្ពុជា ឬទទួលបញាញាក់តាមបញាព័េ្ធឌរីជរីថលភ្ញាមៗតាមរយៈកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីងរបស់ពួកគត់។

ឥ�វូវនញាះ អតិថិជេវីងនៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជាអារផ្ញើបញាញាក់របស់ពួកគត់ទៅដញា្រូវីងណមួយនៅបរទញាស តាមរយៈកម្មវិធរីរបស់វីង ឬនៅតាម 
ភ្ញាក់ងារវីងណមួយក៏រាេ។

វងីអាជីវកម្ម

បញាសកកម្មរបស់វីង ្រឺការកា្ញាយជាអ្នកផ្តល់ដំណះសញាញាយផ្នញាកធនាគរដ៏ល្អបំផុត នៅបញាទញាសកម្ពុជាសមញាញាប់សហគញាញាសខ្ញាតតូរ េិង ធញាយម។  
យើងសមញាញាររាេបញាសកកម្មនញាះដោយផ្តល់ជូេេូវផលិតផល េិងសញាវា លំោប់ពិេពលោក េិងបញាកបដោយេវាេុវត្តេ៍ជាចញាើេដញាលមាេ 
សុវតថែិភព អារទុករិត្តរាេ ហើយងាយសញាួលបញាើ។ វីងអាជរីវកម្ម ជាមណ្ឌលមួយសមញាញាប់ឲញាយអាជរីវកម្មទាំងនញាះគញាប់គញាងបញាតិបត្តិការបញាកប 
ដោយបញាសិទ្ធភព នៅគញាប់ទរីកន្ញាង េិងគញាប់ពញាលវញាលា មិេថាតាមអេឡាញជាមួយកុំពញាយវូទ័រ ឬរា្ញាតហ្វូេ ឬជាមួយភ្ញាក់ងារវីងជាង ៩០០០ 
កន្ញាងនៅទូទាំងបញាទញាស។
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ជាមួយេឹងផលប៉ះពាល់ទូទាំងពិេពលោកដោយរារការរាតតញាបាតនញាកូវីដ១៩ ឆ្ញាំ២០២០ ្រឺជាឆ្ញាំដញាលមាេបញ្ញាបញាឈមសមញាញាប់កញាុមហ៊ុេ 
នានានៅទូទាំងពិេពលោក។ ក្នពុងអំ�ពុងពញាលនញាះ យើងតាំងរិត្តធានាឲញាយរាេថា ផលប៉ះពាល់នញាកូវីដ-១៩ លើបញាតិបត្តិការតញារូវរាេកាត ់
បេថែយតាមលទ្ធភពដញាលអារធ្ើរាេ។

យើងរាេពងញារីកបណ្ញាញទូទាំងបញាទញាសរបស់យើងទៅដល់ខញាត្តោរ់សញាយាល េិងបងកើតភពជាដញា្រូយុទ្ធរាសញា្តថ្មរីៗជាចញាើេ ដើមញាបរីធានា 
រាេេូវសញាវាផ្ញើបញាញាក់ទៅសមាជិកគញាួរារកាេ់តញាងាយសញាួល េិងតម្ញាទាបជាងមុេ។

តាមរយៈការសមញាួលការទូទាត់ េិងផ្ញើបញាញាក់នៅទូទាំងពញាះរាជាណរកញាកម្ពុជា វីងជាមួយេឹងដញា្រូរបស់យើងកំពុង្្ញាស់ប្តវូររបៀបដញាលបញាជា
ជេកម្ពុជាធ្ើអាជរីវកម្ម េិងគញាប់គញាងហិរ្ញវតថែពុរបស់ពួកគត់។

ធនាគារណអ�ីុលីោ និងវងី�ហការគ្ាោក់ឲ្យែំណ�ីរការ 
ណ�វាណផ្របបាក់ 

ធនាគរ អញាសុរីលរីោ េរីអិលសុរី េិងវីងរាេចាប់ដញា្រូដើមញាបរីផ្តល ់
សញាវាផទេញារបញាញាក់ េិងទូទាត់បញាញាក់ទៅវិញទៅមក។ គោលបំណង 
្រឺដើមញាបរីសមញាួលដល់ការផទេញារបញាញាក់រវាង្រណេរី Core Banking របស់  
ធនាគរអញាសុរីលរីោ េិង្រណេរីវីង ក៏ដូរជារវាង្រណេរីអញាសុរីលរីោយូ
េរីធរីទាេ់រិត្ត េិង្រណេរីវីង។

ភាពជ្មែគូយុទ្ធសាប�តេ

ធនាគារ ABA និងវងីោក់ឲ្យែំណ�ីរការណ�វាណផ្របបាក់

ធនាគរ ABA េិងវីងរាេចាប់ដញា្រូជាផ្វូវការដើមញាបរីផ្តល់ជូេេូវវិធរីផទេញារ 
បញាញាក់នៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជាបញាកបដោយភពងាយសញាួល េិងសុវតថែិភព។ 
សថែិតកញាញាមភពជាដញា្រូនញាះ អតិថិជេវីង េិងធនាគរ ABA អារផទេញារ 
បញាញាក់ពរី្រណេរីវីងទៅ្រណេរី ABA  េិងអារផទេញារបញាញាក់ពរី្រណេរី ABA 
ទៅ្រណេរីវីងរាេដោយបញាើកម្មវិធរីABA Mobile ឬកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេ 
វីង។ អតិថិជេធនាគរ ABA ក៏អារទូទាត់សងបញាញាក់កម្រីនៅតាមភ្ញាក ់
ងារវីងដញាលនៅជិតបំផុត ឬដោយបញាើUSSD Code *989# ដោយ 
ដោយមិេចាំរារ់ទៅដល់រាខធនាគរ ABA ឡើយ។



2322

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

ភាពជ្មែគូយុទ្ធសាប�តេ ភាពជ្មែគូយុទ្ធសាប�តេ

វងី�ហការជ្មួយ FASMEC �បមាប់ 
ែំណណ្ះបសាយទូទាែ់បបាក់

វីង េិងសម្័េ្ធសមា្រមសហគញាញាសធុេតូរ េិង មធញាយមកម្ពុជា 
(FASMEC) រាេរុះហតថែលញាខលើអេុសញាសរណៈនញាការយោ្រយល ់
គ្ញាដញាលបើកផ្វូវសមញាញាប់ការគញាប់គញាងហិរ្ញវតថែពុរាេល្អ បញាសើរំណម 
សមាជិករបស់ខ្លួេ តាមរយៈដំណះសញាញាយទូទាត់តាមបញាព័េ្ធឌរីជរី 
ថលដញាលវីងរាេផ្តល់ជូេ។ ផលិតផល េិងសញាវាជាចញាើេរបស់វីង 
តញារូវរាេរៀបរំឡើងយា៉ញាងពិសញាស សមញាញាប់អតិថិជសហគញាញាសខ្ញាត 
មរីកញារូ តូរេិងមធញាយម។ អេុសញាសរណៈយោ្រយល់គ្ញានញាះអេុញ្ញាតឲញាយ 
វីង យល់អំពរីបញ្ញាបញាឈមរបស់សមាជិក FASMEC េិងរៀបរ ំ
បនថែញាមទៀតេូវដំណះសញាញាយរបស់វីងសមញាញាប់ពួកគត់។

អែិថិជនកាល់ែិចទំាងអ�់អាចទូទាែ់រាមកម្មវធីិសា្ម ែ
ហ្ូនវងី

វីង េិងកញាុមហ៊ុេឈញាហ្រ៉ុេ(ខញាមបូឌា) លរីមរីធរីត រាេសហការគ្ញា 
ដើមញាបរីធ្ើឲញាយការទូទាត់ កាេ់តញាងាយសញាួល សមញាញាប់អតិថិជេនៅ 
រា្ថញាេរីយផ្តល់សញាវាបញាញាងឥទ្ធេៈរបស់កាល់តិរ។ ឥ�វូវនញាះអ្នកបើកបរ 
អារបញាើកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ដើមញាបរីទូទាត់តាមបញាព័េ្ធឌរីជរីថលនៅតាម 
រា្ថញាេរីយសញាវាបញាញាងឥេ្ធេៈកាល់តិរទាំងអស់ សមញាញាប់ការទិញផលិត 
ផល េិងសញាវានៅតាមហាងទំេិញ ហាងកាហ្ញា្្ញាស់ េិង Lube Bay 
outlets រាេយា៉ញាងងាយសញាួល។

សា្ម យិ៍�បមានណៅកុ្ងកម្មវធីិវងី

វីង េិង រា្ញាយិ៍សបដញាលជាផញាសារអេឡាញ្េមុខគញាដូរAmazon  
រាេសហការគ្ញាដើមញាបរីធានាថា អតិថិជេអារទិញទំេិញបញាចាំថងៃញា 
របស់ពួកគត់យា៉ញាងងាយសញាួលពរីគញាហោ្ឋញាេរបស់ពួកគត់ ដោយបញាើ 
កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង។ ការសហការនញាះមាេរារសំខេ់ណស់ ជា 
ពិសញាសរំពញាលមាេជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបញាទញាសកម្ពុជា។ កញាញាមភព  
ជាដញា្រូនញាះ អតិថិជេអារធ្ើការបញ្ញាទិញទំេិញដោយ្្ទញាល់ពរី 
រា្ញាយិ៍សបតាមរយៈវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ។

ធនាគារ ណជ បរា�់ រ ៉យូ៉ា ល់ផតេល់ជូន “គ�នី�ន្ំសខ្ាែែូច”  
រាមរយៈកម្មវធីិសា្ម ែហ្ូនវងី 

វីង េិងធនាគរ ជញា តញាញាស់ រ៉ូយា៉ញាល់ រាេរុះហតថែលញាខលើកិរ្ពញាម 
ពញាៀងដើមញាបរីផ្តល់ជូេេូវ ផលិតផលសេញាសំខ្ញាតតូរថ្មរី ្េមុខគញា។  
ភពជាដញា្រូនញាះរាេអេុញ្ញាតឲញាយ អតិថិជេវីងបើក្រណេរី សេញាសំខ្ញាត 
តូរដោយមាេអតញាញាការបញាញាក់្រួរឲញាយទាក់ទាញ ដោយគញាញាេ់តញាោក ់
បញាញាក់តមកល់តញាឹមតញា ៥ដុលា្ញារ ប៉ុណ្ណញាះ។ ដោយគញាញាេ់តញាមាេអត្ត 
សញ្ញាណប័ណ្ណដញាលមាេសុពលភព ទូរស័ពទេ េិងកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង   
ឥ�វូវនញាះបញាជាជេកម្ពុជាអារ បើក្រណេរីសេញាសំ ជាផ្វូវការធនាគរ 
ជញា តញាញាស់ រ៉ូយា៉ញាល់រាេ ពោល្រឺ មិេចាំរារ់ទៅដល់រាខធនាគរ 
ជញា តញាញាស់ រ៉ូយា៉ញាល់ នោះឡើយ អតិថិជេអារទទួលរាេការបញាញាក់  
េិងរូលបញាើ្រណេរីរបស់ខ្លួេគញាប់ពញាលវញាលា គញាប់ទរីកន្ញាង ដោយបញាើ 
កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង។

មជ្ឈម�្ឌ លប�តេុ ះធុរកិច្ចថ្មី“ ណែណជ្” និងវងីគំាបទអ្កមច្ 
បបឌិែបណច្ចកវទិយាណៅកមុ្ជ្

វីង េិងមជញាឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិរ្ថ្មរី“តញាជោ”មាេគោលបំណងរួមគ្ញា 
មួយក្នពុងការបញាើបញាញាស់បច្ញាកវិទញាយារុងកញាញាយបង្អស់ដើមញាបរីលើកកម្ស់ 
សញាដ្ឋកិរ្កម្ពុជា េិងធ្ើឲញាយជរីវភពរស់នៅបញាចាំថងៃញារបស់បញាជាជេ 
បញាសើរឡើង។ ឥ�វូវ ដញា្រូនញាះរាេសហការគ្ញាយា៉ញាងសកម្មដើមញាបរី 
ជំរុញកំណើេនញាធុរកិរ្ថ្មរីនៅកម្ពុជា។ បច្ញាកវិទញាយារបស់វីងេឹងគំទញា 
ដល់សមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិររ្ថ្មរី“តនជោ”ខណៈដដលពួក
គត់រាេពញាយាយាមអេុវត្តតាមេិនា្ញាការបច្ញាកវិទញាយា ដញាលរៀបរំអនា្រត 
ឌរីជរីថលរបស់បញាទញាសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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ARDB និងវងីគំាបទ�ហបគា�ធុនែូចនិងមធ្យម 
និងក�ិោ�ិជ្ជកម្មណៅកមុ្ជ្

វីង េិងធនាគរអេិវឌញាឍេ៍ជេបទេិងកសិកម្ម(ARDB) រាេសហការគ្ញាដើមញាបរីផ្តល់លទ្ធភព 
ទទួលរាេហិរ្ញវតថែពុកាេ់តញាចញាើេដល់សហគញាញាសខ្ញាតតូរ េិងមធញាយម េិងកសិពាណិជ្ជកម្ម 
នៅទូទាំងបញាទញាស។ ដោយមាេភពជាដញា្រូនញាះ សូមញាបរីតញាសហគញាញាសខ្ញាតតូរេិងមធញាយមេិង 
កសិពាណិជ្ជកម្ម ដញាលនៅតំបេ់ោរ់សញាយាល ក៏អារទូទាត់សងបញាញាក់កម្រីធនាគរអេិវឌញាឍេ ៍
ជេបទេិងកសិកម្ម តាមរយៈភ្ញាក់ងារវីង កម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង ឬតាម USSD Code *989#  
នៅលើទូរសពទេដញារបស់ពួកគត់រាេដញារ។ ការទូទាត់សងនញាះ អារធ្ើឡើងគញាប់ពញាលវញាលា  
រាល់ថងៃញា ២៤មោ៉ញាង/៧ថងៃញា។

ផសារទំណនីប អីុអន ម៉ាល និងវងីរមួគ្ាផតេល់នូវបទពិណសាធន៍មនការទិញទំនិញ 
បបកបណោយភាពងាយប�រួល

វីង េិងផញាសារទំនើប អុរីអេ ម៉ល រាេសហការផ្តល់បទពិសោធេ៍ងាយសញាួលជាមួយ 
ការទូទាត់ដោយមិេបញាើរារ់បញាញាក់សមញាញាប់អតិថិជេទាំងអស់នៅទរីតាំងផញាសារទំនើប អុរីអេ  
ម៉ល ក្នពុងរាជធាេរីេ្នំពញាញ។ ឥ�វូវនញាះ អតិថិជេអារបញាើវីងផញា (WingPay) ដើមញាបរីទិញទំេិញ  
េិងសញាវាកម្មនៅផញាសារទំនើប អុរីអេ ម៉ល រាេ។ ការទូទាត់ដោយស្គញាេកូដ QR ដូរជាវីង ផញា 
(WingPay) កំពុងទទួលរាេការពញាញេិយមនៅទូទាំងពិេពលោក ដោយរារតញាភព  
ងាយសញាួល េិងសុវតថែិភពររេ្តជិត ហើយភពជាដញា្រូនញាះអារធ្ើឲញាយអតិថិជេវីងអារបញាើ 
បញាញាស់ការទូទាត់នៅក្នពុងទរីតាំងលក់រាយដញាលល្អបំផុតនៅបញាទញាសកម្ពុជា។

វងី និងធនាគារ កាណ្ឌីយ៉ា  �ហការគ្ាណលីកកម្�់បរយិបន្ហិរញ្ញវែថែុ

វីង េិងធនាគរ កាណឌរីយា៉ញា ក.អ រាេរុះហតថែលញាខលើកិរ្ពញាមពញាៀងដើមញាបរីស្ញាងរក 
ឱកាសថ្មរីៗដើមញាបរីផ្តល់ភពងាយសញាួល េិងសុវតថែិភពដល់បញាជាជេកម្ពុជានៅពញាលទទួលរាេ 
សញាវាហិរ្ញវតថែពុ។ បរ្ពុបញាបេ្នវីង េិងធនាគរ កាណឌរីយា៉ញា កំពុងធ្ើការរួមគ្ញាដើមញាបរី “បំពញាញ 
រនោ្ញាះខ្ះខតសញាវាហិរ្ញវតថែពុ” ដញាលមាេនៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជា ។

មរកែ ែិក�ូឡូជី និងវងី�ហការគ្ាណែីម្ី�បមរួលែំណ�ីរការបបមូល 
បបាក់កម្ចី

គញាឹះរា្ថញាេ មរីកញារូហិរ្ញវតថែពុេិងធនាគរនៅទូទាំងបញាទញាសកម្ពុជាអារបញាើបញាញាស់បញាព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុ 
របស់វីងតាមរយៈ មរកត តិកណូ�វូជរី ដើមញាបរីបញាមូលបញាញាក់កម្រី ដើមញាបរីធានារាេេូវការបញាមូល 
បញាកបដោយបញាសិទ្ធភព េិងកាត់បេថែយថ្ញារំណយលើបញាតិបត្តិការ។ អតិថិជេរបស ់
គញាឹះរា្ថញាេមរីកញារូហិរ្ញវតថែពុេិងធនាគរជញាើសរីសធ្ើការទូទាត់សងបញាញាក់កម្រី តាមរយៈភ្ញាក់ងារ 
វីងដញាលនៅជិតបំផុត ឬតាមរយៈកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីង។

�ីុអីុអូ មា៉ា �័្រក្លឹប និងវងី�ហការគ្ាណែីម្ីគំាបទ�ហបគា�ខ្ាែែូច 
និងមធ្យមណៅបបណទ�កមុ្ជ្

វីង េិងសុរីអ៊ីអូ មា៉ញាសទេ័រក្ឹប កំពុងនធ្ើការជាមួយគ្ញាយា៉ញាងជិតស្និទ្ធនដើមញាបរីពងងឹងសមាជិកក្ឹបដដល 
ភ្រនងរើេជា សហងគសខ្ញាតតូរ េិងមធញាយម។ វីងផ្តល់រំនណះដឹងទូលំទូលាយអំពរីដំនណះ 
ងរាយទូទាត់តាមងបព័េ្ធ ឌរីជរីថលរបស់វីងនៅកាេ់សមាជិកក្ឹប តាមរយៈការបណ្តុះបណ្ញាល 
េិង សកម្មភពករាងសមតថែភពដដលពាក់ព័េ្ធ េឹងងបតិបត្តិការងបចាំនថងៃរបស់ពួកគត់។  
នោយ រារទំហំអាជរីវកម្មរបស់ពួកគត់ សហងគសខ្ញាតតូរ េិងមធញាយមជួបងបទះបញ្ញាងបឈម 
ជានងរើេ នៅនពលេិយាយដល់ការង្រប់ង្រងហិរ្ញវតថែពុេិងការទទួលរាេបនរ្កវិទញាយាទំនេើប  
នពាល្រឺ វីងអារកាត់បេថែយបញ្ញាងបឈមទាំងនេះ េិងជួយសហងគសខ្ញាតតូរ េិងមធញាយម 
ឲញាយរីករនងមើេតាមរយៈការផ្តល់ងបព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុឌរីជរីថលងបកបនោយេវាេុវត្តេ៍។

ធនាគារ ហ្ីលីព និងវងី�ហការគ្ាណែីម្ីផតេល់ណ�វាទូទាែ់�ងបបាក់កម្ចីតែល
មានភាពងាយប�រួល

អតិថិជេរបស់ធនាគរ ហ្រីលរីព េរីអិលសុរី ដដលជាសមាជិកនេងកុមហ៊ុេហ្រីលរីពកាពរីតាល់ង្រុប 
មាេទរីរា្ញាក់ការនៅងបនទសសិង្ហបុរី ឥ�វូវនេះអារទូទាត់សងងរាក់កម្រីរបស់ខ្លួេតាមរយៈភ្ញាក ់
ងារវីងជាង៩.០០០កដេ្ង នៅទូទាំងងបនទសកម្ពុជា នោយសេញាសំសំនរនពលនវលា េិងថវិកា 
យា៉ញាងងាយងសួល៕

ភាពជ្មែគូយុទ្ធសាប�តេ ភាពជ្មែគូយុទ្ធសាប�តេ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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វីងនៅដតងបកាេ់ខ្ញាប់េូវការនប្តជា្ញារិត្តនដើមញាបរីបងកលក្ខណៈងាយងសួលដល់ងបជាជេកម្ពុជាង្រប់រូប ក្នពុងការទទួលរាេនសវាហិរ្ញវតថែពុរល័តដដល
អារនធ្ើឲញាយជរីវភពរស់នៅងបចាំនថងៃរបស់ពួកគត់មាេភពងបនសើរន�ើង។ រហូតមកដល់នពលនេះ ន្រអារសេ្មតរាេថា ភពនជា្រជ័យរបស់វីង
រាេមកពរីរំនណះដឹងដ៏រញាបាស់លាស់ េិងការនប្ដជា្ញារិត្តដដលមិេនរះនេឿយហត់របស់បុ្រ្គលិកវីង។ ការមាេរំដណកមួយនៅក្នពុងធនាគរវីងមិេ
ងតឹមដតទទួលរាេឱកាសការងារប៉ុនណ្ណញាះនទ។ នយើងនលើកទឹករិត្តឲញាយងកុមការងាររូលរួមយា៉ញាងសកម្មក្នពុងការនលើកកម្ស់ងបនទសកម្ពុជាឲញាយកាេ់
ដតងបនសើរន�ើង េិងរួមរំដណកដល់កិរ្ការសហ្រមេ៍នានា។ 

អភិបកមរប�់ណយីង៖

ងកុមការងារ្រឺជាធេធាេដ៏មាេតនម្បំផុតរបស់នយើង។ នយើងរាេ 
នប្តជា្ញាអស់ពរីកមា្ញាំងកាយរិត្តក្នពុងការវិេិនយា្រនលើការ អេិវឌញាឍេិងការ 
រីករនងមើេដផ្នកវិជា្ញាជរីវៈរបស់ពួកន្រ។ នយើងដតងដតផ្តល់ឱកាសករាង 
រំនណះដឹង មុខជំនាញ េិងស្តង់ោរឲញាយពួកគត់។

រំនពលដដលពិេពនលាកមាេបញ្ញាងបឈម ដដលបងកន�ើង នោយជមងៃឺ 
រាតតញាបាតជារាកល នយើងរាេចាប់ នផ្តើមោក់នរញេូវយេ្តការ 
មួយរំេួេ កាលពរីឆ្ញាំមុេ នដើមញាបរីធានាថា បុ្រ្គលិកមាេសុវតថែិភព 
ក្នពុងនពលបនងមើការងារ  ដូរជា៖ អេុវត្តការនធ្ើការងារពរីផទេះជានដើម។  
ទេទេឹមេឹងនេះ បុ្រ្គលិកទាំងឡាយដដលនធ្ើការងារក្នពុងការិយាល័យ 
តងមរូវឲញាយអេុវត្តតាមនគលការណ៍ដណនាំស្តរីពរី សុខភពយា៉ញាងតឹងរុឹង  
ដូរដដលរាេដណនាំនោយអង្គការសុខភពពិេពនលាក េិងងកសួង
សុខេិរាលរបស់ងបនទសកម្ពុជា។

ឥ�វូវនេះ រាល់កិរ្ងបជុំ េិងសកម្មភពជួបជុំ្្ទញាល់នានាងតរូវរាេនធ្ើ 
ន�ើងតាមអេឡាញជំេួសវិញ។ នយើងរាេបនងកើតសហ្រមេ៍អេ 
ឡាញមួយ នដើមញាបរីឲញាយបុ្រ្គលិកអារនធ្ើបរ្ពុបញាបេ្នភពអំពរីនសរក្ដរីងបកាស 

របស់រោ្ឋញាេិរាល រា្ថញាេភពរបស់សហការី េិងនសរក្ដរីដណនាំនផញាសងៗ  
របស់វីង។ បុ្រ្គលិកមា្ញាក់ៗងតរូវរាេតងមរូវឲញាយបំនពញររាយការណ៍តាម 
ោេទំនាក់ទំេងអំពរី រា្ថញាេភពសុខភព របស់ខ្លួេទាក់ទងេឹងវីរុស 
កូវីដ-១៩។

ទោះជាយ៉ាងណក៏នោយ នៅឆ្ញាំ២០២០ ងបតិបត្តិការេិងសេទេពុះនេ  
កមា្ញាំងការងាររបស់វីងមាេការរីករនងមើេជាខ្ញាំង។ នៅដំណរ់ឆ្ញាំ  
កេ្ងនៅ វីងមាេបុ្រ្គលិកសរុបរហូតដល់នៅ ៥៦០នាក់ នពាល្រឺ  
នកើេន�ើងរំេួេ២៤ភ្ររយ នលើសពរីឆ្ញាំ២០១៩។ ការតាំងរិត្ត 
របស់នយើងរំនពាះការរកញាសា េិង បណ្តុះបណ្ញាលបុ្រ្គលិករាេជំរុញឲញាយ 
នយើងអេុវត្តកម្មវិធរីករាងសមតថែភពជានងរើេទាំងអេឡាញ េិង  
នោយ ្្ទញាល់ងបកបនោយនជា្រជ័យ។

កាលពរីឆ្ញាំមុេ វីងរាេរំណយនពលងបមាណជាង១៣.០៥៩នមា៉ញាង 
នដើមញាបរីអេិវឌញាឍេ៍បុ្រ្គលិកវីងជាង៥០០នាក់ ក្នពុងននាះមាេទាំង សមាជិក 
ចាស់ េិងសមាជិកថ្មរី។ នលើសពរីនេះនៅនទៀត វីងវិេិនយា្រនលើ 
កម្មវិធរីសិកញាសា LinkedIn ដដលងតរូវរាេទទួលរា្ញាល់ជាទូនៅ នដើមញាបរី 
ឲញាយបុ្រ្គលិកងរាវងជាវរកជំនាញថ្មរីៗ េិងដុសខត់ជំនាញដដលមាេ 
ងរាប់។        ជាលទ្ធផល បុ្រ្គលិកជាង២០០នាក់រាេប្្ប់វ្រ្គសិកញាសា 
អេឡាញ។

ជានរៀងរាល់ឆ្ញាំ នយើងខិតខំងបឹងដងបងយ៉ាញាងខ្ញាំង នដើមញាបរីបនងកើតឱកាស  
ឲញាយេិសញាសិតមកពរី ង្រឹះរា្ថញាេឧត្តមសិកញាសានផញាសងៗអាររូលរួមក្នពុងកម្មវិធរី 
រុះកម្មសិកញាសារបស់នយើង េិងទទួលរាេបទពិនរាធេ៍នោយ្្ទញាល់ដ៏ 
មាេតនម្តាមដផ្នកនានារបស់ងកុមហ៊ុេ។ នយើងមាេនមាទេភព  
យា៉ញាងនងកដលង ដដលឥ�វូវនេះអតរីតអ្នកហាត់ការរបស់នយើង៨៩%  
រាេរូលបនងមើការងារឲញាយវីង ដដលបញ្ញាក់ថា ពួកគត់មិេងតឹមដត 
នពញរិត្តេឹងបរិយាកាសការងារប៉ុនណ្ណញាះនទ ប៉ុដេ្តដថមទាំងនជឿជាក់
នលើរក្ខពុវិស័យរបស់វីងនទៀតផង។

នយើងនជឿជាក់ថា “រា្ញារតរីងកុម” មាេរារសំខេ់ណស់នៅក្នពុង  
ការិយាល័យវីង។ នដើមញាបរីជំរុញរា្ញារតរីនេះ នយើងបនងកើតឱកាសមួយ  
រំេួេជូេបុ្រ្គលិកនដើមញាបរីដរករំដលក្រំេិតរបស់ខ្លួេ រូលរួមក្នពុង្រំេិត 
ផ្តលួរនផ្តើមថ្មរីៗ េិងងរាងស័យទាក់ទងជាមួយ្រណៈង្រប់ង្រងជាេ់ខ្ស ់
នយើងដតងដតជំរុញបុ្រ្គលិកឲញាយរូលរួមក្នពុងកិរ្ងបជុំ ងពមទាំងសកម្ម 
ភពវបញាបធម៌េិងសហ្រមេ៍នានា នដើមញាបរីជួយនលើកសទេលួយរា្ញារតរីេិងរកញាសា 
ទំនាក់ទំេងឲញាយរាេរឹងមាំ។ 

វីង រាេទទួលពាេរងា្វញាេ់លំោប់ពិេពនលាក រំេួេបរីកាលពរីឆ្ញាំមុេ  
ដដលទទួលរា្ញាល់ការនប្តជា្ញារិត្តរបស់វីងរំនពាះេិនយាជិក។ នយើង 
ទទួលរាេពាេរងា្វញាេ់ “រា្ញាកយរីនហាេិនយាជកនឆ្នើមនៅកម្ពុជាឆ្ញាំ 
២០២០” ក្នពុងកម្មវិធរីងប្រល់រងា្វញាេ់រា្ញាកយរីនហាេិនយាជកនលើកទរី ១៤ 
ដដលនរៀបរំនោយវិទញាយារា្ថញាេ Employer Branding Ins titute  ងពម 
ទាំងពាេរងា្វញាេ”់រា្ញាកយរីនហាេិនយាជកនឆ្នើមអាសុរី” ក្នពុងកម្មវិធរីងបចាំ
ឆ្ញាំនលើកទរី ១១ នរៀបរំន�ើងនោយរា្ថញាប័េ World HRD Congress ។ 
ទសញាសនាវដ្តរី Asia HR ដដលជាទសញាសនាវដ្តរីមួយ្េមុខ នៅក្នពុង 
ឧសញាសាហកម្មក៏រាេទទួលរា្ញាល់ការនប្តជា្ញារិត្តរបស់វីងផងដដរ ជាមួយ 
ពាេរងា្វញាេ”់ ងកុមហ៊ុេល្អបំផុតរបស់ងបនទសកម្ពុជានដើមញាបរីនធ្ើការនៅអា
សុរី”។

នទាះបរីជាពាេរងា្វញាេ់ននាះមិេដមេជានគលនៅរបស់វីងក៏ នោយវាពិត 
ជាអរា្ចញារញាយណស់ ដដលន្រទទួលរា្ញាល់ការនប្តជា្ញារិត្តរបស់វីងរំនពាះ
បុ្រ្គលិក។ នគលនៅសំខេ់ននាះ នយើងរង់ឲញាយបុ្រ្គលិករីករនងមើេ  
េិងទទួលរាេនជា្រជ័យជាមួយគ្ញា។ ដូនរ្នះនហើយ នយើងពញាយាយាម 
ងបកាេ់ខ្ញាប់រំនពាះរាវរនារបស់វីង្រឺ “នយើងអេិវឌញាឍេ”៍ “នយើង 
ដថទាំ៉”៉ “នយើងនលើកទឹករិត្ត” “នយើងនាំមកេូវការ្្ញាស់ ប្តវូរ” ។

ការបគប់បគង និង 
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ�្ស
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

ការរមួចំត�កជួយែល់អ្ករែ់រ ុមឺ៉ាកកង់បី និងមគ្គណទ្�ក៍ណទ�ចរ�៍

កញាុមគញាួរាររបស់អ្នករត់រុឺម៉កកង់បរី េិងម្រ្គទញាទេសក៍ទញាសររណ៍បញាមាណ៧០០គញាួរារ រាេទទួលជំេួយហិរ្ញវតថែពុ 

ពរីវីងដើមញាបរីជួយបំពញាញតមញារូវការបញាចាំថងៃញារបស់ពួកគត់ក្នពុងអំ�ពុងពញាលមាេវិបត្តិសញាដ្ឋកិរ្ ដញាលបងកឡើង  ដោយជំង ឺ

រាតតញាបាតរាកល។ ថវិកាដញាលអារបញាើសមញាញាប់ទិញគញាឿងទញាសជាមួយហាងជាដញា្រូវីង ដោយបញាើ QR code តញារូវ 

រាេផទេញារតាមបញាបឌរីជរីថលទៅក្នពុង្រណេរីវីងរបស់ពួកគត់។ ទឹកបញាញាក់ជំេួយសរុបរំេួេ២១.០១៦,៧០ដុលា្ញារ 

អាមញារិក តញារូវរាេបរិចា្ចញា្រដោយបុ្រ្គលិកវីង កញាុមហ៊ុេរ៉ូយា៉ញាល់គញាុប ភ្ញាក់ងារវីង េិងរាធារណជេ។ 

ជំនួយែល់អ្កជំងឺមានបញ្ហា ពិការភាពមុខមាែ់

វីងជួយដល់អង្គការរា្ញាមញញឹមកម្ពុជា ដើមញាបរីផញាសព្ផញាសាយអំពរីការវះកាត់ដោយ ឥត្រិតថ្ញា ដល់បញាជាជេកម្ពុជាដញាល 

មាេបញ្ញាឆញាបមាត់ កញាអូមមាត់ឆញាប េិងពិការភពមុខមាត់ផញាសញាងៗទៀតតាមរយៈវញាទិកាជាចញាើេរបស់វីងរួមមាេ៖  

បណ្ញាញសង្គម គញាហទំព័រ កម្មវិធរីរ្ាញាតហ្វូេវីង ភ្ញាក់ងារវីង េិងដញា្រូបញាព័េ្ធផញាសព្ផញាសាយមួយរំេួេទៀត។ អ្នកជំង ឺ

ដញាលមាេបញ្ញាមាត់ឆញាបរា្ទញាក់សទេើរក្នពុងការទាក់ទងមេុសញាសក្នពុងសង្គម ដញាលបណ្ញាលឲញាយពួកគត់មាេបញ្ញាផ្វូវរិត្ត  

េិងបញ្ញា្្ទញាល់ខ្លួេជាចញាើេ។ វីងប្តញាជា្ញាគំទញាដល់កិរ្ខិតខំបញាឹងបញាញាងនញាះដើមញាបរីធ្ើឲញាយកុមារនៅកម្ពុជាមាេជរីវិតសញាស ់

បំពញាងឡើងវិញ។

វីងបញាកាេ់ខ្ញាប់េូវឧត្តម្រតិខ្ស់បំផុតនៅគញាប់សហ្រមេ៍ដញាលយើងបមញាើការជាមួយ។ នោះហើយជាមូលហញាតុដញាលយើងប្តញាជា្ញាអេុវត្តតាម
គោលការណ៍ស្ដរីពរីការអេិវឌញាឍបញាកបដោយររីរភព េិងសមញាញារឲញាយរាេេូវភរកិរ្សង្គមេិងសរីលធម៌ក្នពុងនាមជាពលរដ្ឋរាជរីវកម្មដញាលមាេ 
ទំេួលខុសតញារូវ។

បញាសកកម្មរបស់វីង ក្នពុង“ការផ្តល់ជូេេូវសញាវាហិរ្ញវតថែពុរល័តដញាលងាយសញាួល េិងអារទទួលយករាេសំរាប់ជួយសហ្រមេ៍អោយមាេជរីវ
ភពបញាសើរឡើង េិងកាត់បេថែយវិសមភពសង្គម” មិេតញាឹមតញាមាេនៅក្នពុងបញាតិបត្តិការរបស់វីងប៉ុណ្ណញាះទញា ប៉ុន្តញាបញាសកកម្មនញាះជាមូលោ្ឋញាេ 
គញាឹះនញាអាជរីវកម្មរបស់វីង។ យើងប្តញាជា្ញាធ្ើឲញាយបញាទញាសកម្ពុជាកាេ់តញាបញាសើរឡើងតាមគញាប់មធញាយារាយទាំងអស់។ នោះហើយជាមូលហញាតុ
ដញាលកម្មវិធរីទំេួលខុសតញារូវសង្គមរបស់កញាុមហ៊ុេយើងគញាបដណ្តប់លើរំណញាះដឹងហិរ្ញវតថែពុ សុខភពេិងសុវតថែិភព ការអេិវឌញាឍសហ្រមេ៍ 
ការអប់រំ េិង  យញាេឌ័រ។

វីងរាេលើកទឹករិត្តឲញាយបុ្រ្គលិក ភ្ញាក់ងារវីង េិងដញា្រូសហការផញាសញាងទៀតរូលរួមក្នពុងសកម្មភពទទួលខុសតញារូវក្នពុងសង្គមជាចញាើេ។ ខង 
កញាញាមនញាះគញាញាេ់តញាជាឧទាហរណ៍មួយរំេួេនញាសកម្មភពនៅក្នពុងសហ្រមេ៍របស់វីងកេ្ងមក៖

ទំនួលខុ�បែរូវ�ង្គម
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

គា ំបទបបជ្ជនកមុ្ជ្ណៅបបណទ�កូណរខ៉ាងែ្ូង

វីងរាេបរិចា្ចញា្រថវិការំេួេ៥.០០០ដុលា្ញារ ដល់បញាជាជេកម្ពុជាដញាល  
កំពុងរស់នៅ ធ្ើការ េិងសិកញាសានៅក្នពុងបញាទញាសកូរ៉ញាខងតញាបវូង តាម 
រយៈរា្ថញាេទូតកម្ពុជាបញាចាំទរីកញាុងសញាអ៊ូល ដើមញាបរីទិញមា៉ញាស់េិងទឹក 
អនាម័យលាងដញាដើមញាបរីការពារខ្លួេកុំឲញាយឆ្ងវីរុសកូវីដ-១៩។ េិសញាសិត 
ខ្ះមាេការលំរាកក្នពុងការទទួលរាេ គញាឿងផ្គត់ផ្គង់ ទាំងនញាះក្នពុង 
អំ�ពុងពញាលមាេជំងឺរាតតញាបាតរាកល។

ការពិភាកសាអំពី “ភាពជ្អ្កែលឹកនំារប�់ប�តេីណៅកុ្ងយុគ
�ម័យឌីជីថល”

វីង េិងកញាុមហ៊ុេ មញាេូឡាយហ្៍ (ខញាមបូឌា) រាេរួមសហការរៀប 
រំកម្មវិធរីពិភកញាសាស្តរីពរីការពងញាឹងសិទ្ធិសញា្តរី េិងវិធរីរាស្តសឆ្ពញាះទៅរក 
ភពជាអ្នកដឹកនាំក្នពុងយុ្រសម័យឌរីជរីថល។ ការផ្តល់អំណរដល់ស្តញារី 
ឲញាយរូលរួមក្នពុងសញាដ្ឋកិរ្ ្រឺជា្រេ្ឹះក្នពុងការផញាសារភ្ញាប់្រមា្ញាតយញាេឌ័រ។ 
វីងប្តញាជា្ញារិត្តធានាឲញាយមាេបរិយាបេ្ន តាមរយៈបណ្ញាញចញាកចាយ 
ផលិតផល េិងសញាវារបស់ខ្លួេ។

គា ំបទែល់ការណលីកកម្�់បរយិបន្ហិរញ្ញវែថែុ�បមាប់ប�តេី

ខណៈពញាលដញាល ស្តញារីមួយរំេួេកំពុងជួបបញាទះបញ្ញាបញាឈមក្នពុងការ 
ទទួលរាេ សញាវាហិរ្ញវតថែពុដោយរាររំណញាះដឹងតិរតួរក្នពុងការគញាប ់
គញាងហិរ្ញវតថែពុ វីងរាេរួមរំណញាកជួយដល់ធនាគរជាតិនញាកម្ពុជា 
េិងកញាសួងកិរ្ការនារី ដើមញាបរីជួយស្តញារីកម្ពុជាឲញាយទទួលរាេេូវសញាវា 
ហិរ្ញវតថែពុផ្វូវការ។ ការគំទញារំណញាះដឹងផ្នញាកហិរ្ញវតថែពុដល់ស្តញារី ្រឺមាេ
រារសំខេ់ក្នពុងការជួយដល់ការអេិវឌញាឍសញាដ្ឋកិរ្របស់បញាទញាសជាតិ។ 

ទំនួលខុ�បែរូវ�ង្គម ទំនួលខុ�បែរូវ�ង្គម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

គា ំបទែល់មនី្រណពទ្យកុមារអង្គរ

វីង រាេឃើញពរីតមញារូវការរបស់អ្នកជំងឺនៅមេទេរីរពញាទញាយកុមារអង្គរហើយ 
រាេជួយរៀបរ“ំបុណញាយ្្កញាបញាញាក់មហារាម្រ្គរីឆ្ញាំទរី៧” តាមបញាប ពញាះ 
ពុទ្ធរាសនា ដើមញាបរីបញាមូលថវិកាជួយដល់មេទេរីរពញាទញាយ េិងកិរ្ការ  
ផញាសញាងៗ។ នៅក្នពុងពិធរីនោះ វីងរាេបរិចា្ចញា្រទឹកបញាញាក់សរុបរំេួេ 
១២.១៤១ដុលា្ញារអាមញារិក ដល់មេទេរីរពញាទញាយកុមារអង្គរ។       ក្នពុងនោះរួម 
មាេថវិការាេមកពរីវីង្្ទញាល់ លោកជំទាវ ម៉ញា រំណេ កញាុមហ៊ុេ 
រ៉ូយា៉ញាល់គញាុប ពញាមទាំងបុ្រ្គលិក ភ្ញាក់ងារវីង អតិថិជេវីង េិងកញាុមហ៊ុេ 
ផញាសញាងៗទៀត។

គា ំបទែល់កុមារកុ្ងអំឡុងណពលបិទសាលាណរៀន

ដើមញាបរីបេ្តរា្ញារតរីនញាការផ្តល់តញា�ប់ដល់សហ្រមេ៍ ក្នពុងឱកាសអបអរ 
រាទរខួបលើកទរី១២ឆ្ញាំ វីង េិងបុ្រ្គលិករាេជួយដល់កុមារងាយរង 
គញាញាះដញាលរា្ក់នៅមជញាឈមណ្ឌលរកញាសាកុមារ កញាុមជំេុំដំណឹងល្អពោរ 
ពញាញកម្ពុជា នាខញាត្តកំពង់ស្ឺ។ បុ្រ្គលិកវីងរាេ ធ្ើដំណើរទៅខញាត្ត 
កំពង់ស្ឺដើមញាបរីជួបជាមួយសិសញាសាេុសិសញាសក្នពុង បរិវញាណរាលានៅកញាុង 
រញាបារមេ ហើយរាេចញាកអំណយដោយ្្ទញាល់ដញា។ កុមារទាំងនោះ 
ទទួលរាេកុំពញាយវូទ័រយួរដញារំេួេ១៧គញាឿង សមា្ភញារៈករីឡា សមា្ភញារៈសិកញាសា 
ពញាមទាំងរីករាយក្នពុងពិធរីោំដើមឈើផងដញារ។ 

វងីជំរញុឲ្យមានការបរចិ្្ច គឈាម

វីងរាេរៀបរំកម្មវិធរី ទំេួលខុសតញារូវសង្គមមួយទៀតដើមញាបរីអបអររា 
ទរខួប១២ឆ្ញាំ ដោយលើកទឹករិត្តបុ្រ្គលិកឲញាយបរិចា្ចញា្រ្មក្នពុងគោល 
បំណងដោះសញាញាយបញ្ញា កង្ះខតការបរិចា្ចញា្រ្ម នៅឯមជញាឈម 
ណ្ឌលជាតិផ្តល់្មនៅរាជធាេរីេ្នំពញាញ ខណៈពញាលមាេជំងឺរាត 
តញាបាតរាកល។ 

គំាបទអង្គការអុកស្ាមកមុ្ជ្ជួយ�ហគមន៍ 
ងាយរងណបគាះ

វីងអេុញ្ញាតឲញាយអង្គការអុករា្វញាមកម្ពុជាផទេញារបញាញាក់ដោយឥត្រិតថ្ញាដល់
កម្មករងាយរងគញាញាះ េិងសមាជិកសហ្រមេ៍ផញាសញាងទៀតបញាមាណ 
៣០០០នាក់ រួមទាំងថា្ញាក់ដឹកនាំមូលោ្ឋញាេ េិងតំណងកម្មករផងដញារ។
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បពលឹែតេិការ�៍ជិះកង់ណែីម្ី�ុខភាព និងបរសិាថែ ន

្រណៈគញាប់គញាង េិងបុ្រ្គលិកវីងរូលរួមក្នពុងពញាឹត្តិការណ៍ជិះកង់ដើមញាបរីសុខភព េិងបរិរា្ថញាេដញាលរៀបរំឡើងដោយ សហព័េ្ធករីឡាទោរកញាយាេ 
កម្ពុជាេិងសមា្រមធនាគរនៅកម្ពុជា។ ពញាឹត្តិការណ៍ជិះកង់នញាះ រាេបញាមូលផ្តពុំគញាឹះរា្ថញាេហិរ្ញវតថែពុ េិងអ្នកពាក់ព័េ្ធទៅកាេ់ខញាត្តសៀមរាបដើមញាបរី 
លើកកម្ស់រា្ញារតរីសហ្រមេ៍ េិងរាម្រ្គរីភព។

ណផ្របបាក់ណោយឥែគិែមថ្ណ�វាកុ្ងអំឡុងណពលជំងឺរាែែបាែកូវែី-១៩

វីងរូលរួមរំណញាកបញាយុទ្ធបញាឆំងេឹងវីរុស េិងគំទញាអតិថិជេរបស់ខ្លួេក្នពុងអំ�ពុងពញាលនញាការរីករាលោល ជំងឺកូវីដ-១៩។ វីងផ្តល់ជូេ 
អតិថិជេរបស់ខ្លួេទាំងអស់េូវការផទេញារបញាញាក់ពរី្រណេរីវីងទៅវិញទៅមក ដោយឥត្រិតថ្ញាសញាវានៅក្នពុងបញាទញាសកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធរីរា្ញាត 
ហ្វូេវីង ដើមញាបរីជួយពួកគត់ក្នពុងការផ្ញើបញាញាក់ទៅមេុសញាសជាទរីសញាឡាញ់របស់ខ្លួេយា៉ញាងងាយសញាួលពរីគញាហោ្ឋញាេរបស់ពួកគត់។ សុខភព េិង 
សុវតថែិភពរបស់សហ្រមេ៍ ្រឺជាអាទិភពខ្ស់បំផុតរបស់វីង។

ការជំរញុឲ្យមានការចូលរមួកិច្ចការ�ង្គមកុ្ងចំណណ្មយុវជន 

វីងរាេសហការជាមួយ“ពិធរីសបញាបពុរសធម៌លើកទរី១១”នៅរាកលវិទញាយាល័យេូមិេទេេ្នំពញាញ េិងជាអ្នកឧបតថែម្ភធំដើមញាបរីជួយលើកកម្ស់ការរូល 
រួមរបស់យុវជេក្នពុងសកម្មភពមេុសញាសធម៌។ ពញាឹត្តិការណ៍នញាះមាេការអញ្ជើញរូលរួមជាកិត្តិយស ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភចារញាយ ហង់ ជួេ ណរ៉ុេ  
រដ្ឋមន្តញារីកញាសួងអប់រំ យុវជេ េិងករីឡា ឯកឧត្តម ហ៊ុេ មា៉ញាេរី បញាធាេសហភពសហព័េ្ធយុវជេកម្ពុជា ពញាមទាំងមាេការរូលរួមពរីយុវជេជាង 
១០មុឺេនាក់មកពរីរាកលវិទញាយាល័យផញាសញាងៗគ្ញា។

ចូលរមួជ្មួយរាជរោ្ឋ ភិបាលកមុ្ជ្កុ្ងការមរអងា្គ �ថវកិាទិញវាក់៉សំាងកូវែី-១៩

វីងរាេជួយដល់រាជរោ្ឋញាេិរាលកម្ពុជាតាមរយៈការរញាអងា្ញាសថវិកាពរីរាធារណជេដើមញាបរីទញាទញាង់ដល់ការទិញវា៉ញាក់រាំងកូវីដ-១៩ ។ មេុសញាស 
គញាប់រូបអាររូលរួមរំណញាកក្នពុងបុព្ហញាតុនញាះដោយធ្ើការបរិចា្ចញា្រតាមរយៈភ្ញាក់ងារវីង ឬកម្មវិធរីរា្ញាតហ្វូេវីងដោយមិេ្រិតថ្ញាសញាវា។ តាមរយៈ 
ការណញានាំរបស់អ្នកឧកញ៉ញា ្រិត ម៉ញាង អ្រ្គនាយកកញាុមហ៊ុេរ៉ូយា៉ញាល់គញាុប កិរ្ខិតខំបញាឹងបញាញាងនញាះមាេគោលបំណងធានាឲញាយរាេថា បញាជាជេ 
កម្ពុជាគញាប់រូបអាររួមគ្ញាគំទញា្រំេិតផ្តលួរផ្តើមរបស់រាជរោ្ឋញាេិរាល។

ទំនួលខុ�បែរូវ�ង្គម ទំនួលខុ�បែរូវ�ង្គម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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ទិន្ន័យហិរញ្ញវែថែុ�ណងខេប

ឯក
តា

 (
ដុលា

្ញារអា
ម

ញារិក
’0

00
) 38,453 

20
19

20
20

 49,976

+30%បទព្យ�កម្ម�របុ

ឯក
តា

 (
ដុលា

្ញារអា
ម

ញារិក
’0

00
) 27,099 

20
19

20
20

 34,199

+26%ចំ�ូលបបែិបែតេិការ

ឯក
តា

 (
ដុលា

្ញារអា
ម

ញារិក
’0

00
)

 18,567 

20
19

20
20

 21,640

+17%ចំណ្យបបែិបែតេិការ

ឯក
តា

 (
ដុលា

្ញារអា
ម

ញារិក
’0

00
)

 6,822 

20
19

20
20

10,646

+56%ចំណ�ញ�ុទ្ធ
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9,000+

3.1MN+
គណនីវ�ងែដល�នចុះេឈា� ះជាង

52,000+

500+

ៃដគូវ�ក�យប្រតជាជំនួញ
ខា� តតចូ និងមធ្យម

2,400+

ៃដគូវ�ក�យប្រតជា
សហ្រគាសអាជីវកម�

អាជីវករែដលេ្របី WINGPAY 

ភា� ក់ងារវ�ង

ទិន្ន័យបបែិបែតេិការ�ណងខេប
3736
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អភិបាលកិច្ច

បក រុមបបលឹកសាភិបាល និងគ�ៈកមា្ម ធិការបក រុមបបលឹកសាភិបាល

ងកុមងបឹកញាសាេិរាល្រឺជា្រណៈកម្មការដដលនធ្ើការសនងមររិត្តខ្ស់បំផុតរបស់ធនាគរ។ ភ្រនងរើេ តួនាទរី េិងលក្ខខណ្ឌនយាង របស់ងកុម 
ងបឹកញាសាេិរាល ្រឺ: 

• អេុម័តយុទ្ធរាសស្តរបស់ធនាគរ នគលេនយារាយហាេិេ័យ េិងេរីតិវិធរីនផញាសងៗ។

• នងជើសនរីស  តាមោេ ្្ញាស់ប្តវូរអ្រ្គនាយកក្នពុងករណរីចាំរារ់ណមួយ។ 

• ការនចាទសួរសំេួរនៅអ្នកង្រប់ង្រងជាេ់ខ្ស់។

• នធ្ើការងបនមើលនមើលអនា្រត នដើមញាបរីកំណត់បញ្ញាងបឈម េិងបញ្ញាដដលអារេឹងនកើតមាេរំនពាះធនាគរ នហើយធានាថា  
ការចាត់វិធាេការ ដកដងបដ៏ងតឹមងតរូវ ងតរូវរាេនធ្ើន�ើងភ្ញាមៗ ទាេ់នពល នវលានៅនពលចាំរារ់។

�មា�ភាពមនបក រុមបបលឹកសាភិបាល

ងកុមងបឹកញាសាេិរាលមាេសមាជិកដូរខងនងកាម៖

គ�ៈកមា្ម ធិការបក រុមបបលឹកសាភិបាល
្រណៈកមា្ញាធិការងកុមងបឹកញាសាេិរាល ្រឺជា្រណៈកមា្ញាធិការបេ្តពរីងកុមងបឹកញាសាេិរាលរបស់វីង ដដលបនងកើតន�ើងនដើមញាបរីពិភកញាសាសុរីជនងរៅនលើបញ្ញា 
នផញាសងៗ។ ការពិភកញាសា េិងសនងមររិត្តរបស់ពួកន្រ ងតរូវរាេរាយការណ៍នៅ ងកុមងបឹកញាសាេិរាល ជានទៀងទាត់។ ្រណៈកមា្ញាធិការ ងកុមងបឹកញាសា 
េិរាលមាេដូរតនៅ៖ 

 ក.    គ�ៈកមា្ម ធិការបក រុមបបលឹកសាភិបាលបគប់បគងហានិភ័យ និងបបែិបែតេិរាម

• តាមោេមើលកិរ្ការទាំងអស់របស់ធនាគរដើមញាបរីធានាឱញាយមាេការបញាតិបត្តិតាមរញាបាប់ េិងបទបញាប្ញត្តិពាក់ព័េ្ធទាំងអស់ ការ 
តញាួតពិេិតញាយ គោលេយោរាយ អោយរាេសមសញាបដើមញាបរីផ្តល់េូវបទោ្ឋញាេខ្ស់បំផុតនញាអេិរាលកិរ្រាជរីវកម្ម េិងឥរិយាបទ 
បញាកប ដោយកញាមសរីលធម៌។ 

• ពិេិតញាយេិងអេុម័តយុទ្ធរាសញា្តការគញាប់គញាងហាេិេ័យ កញាបខណ្ឌហាេិេ័យ គោលេយោរាយហាេិេ័យ ហាេិេ័យ ដញាលអារ 
ទទួលយករាេ េិងដញាេកំណត់ហាេិេ័យ។  

• ពិេិតញាយ េិងវាយតម្ញាភពគញាប់គញាញាេ់នញាការគញាប់គញាងគោលេយោរាយហាេិេ័យ េិងកញាបខណ្ឌក្នពុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ 
ការវាស់សទេង់ ការតាមោេ េិងការគញាប់គញាងហាេិេ័យ េិងទំហំដញាលពួកគញារាេធ្ើបញាតិបត្តិការយា៉ញាងមាេបញាសិទ្ធភព។

• ជួយដល់កញាុមបញាឹកញាសាេិរាលក្នពុងការទទួលខុសតញារូវបញាកបដោយបញាសិទ្ធភពរបស់ខ្លួេសមញាញាប់ការគញាប់គញាងហាេិេ័យ េិងពិេិតញាយ
ឡើងវិញេូវសមតថែភពក្នពុងការគញាប់គញាងក្នពុងការវាយតម្ញា េិងគញាប់គញាងហាេិេ័យរបស់ធនាគរជាបញាចាំ។

 ខ.    គ�ៈកមា្ម ធិការ�វនកម្ម

• ធានាថាព័ត៌មាេដញាលរាេផ្តល់ដល់រាធារណជេ េិងធនាគរជាតិនញាកម្ពុជារញាបាស់លាស់តញាឹមតញារូវ េិងអារជឿទុករិត្តរាេ។

• វាយតម្ញា្រុណភពនញាេរីតិវិធរីតញាួតពិេិតញាយផទេញាក្នពុង ជាពិសញាសថាតើបញាព័េ្ធសមញាញាប់វាស់វញាង តញាួតពិេិតញាយ េិងការគញាប់គញាងហាេិេ័យ្រ ឺ
មាេភពសថែិតសថែញារ េិងផ្ដល់អេុរាសេ៍សមញាញាប់សកម្មភពបនថែញាមទៀតដញាលសមរមញាយ។ 

• ធានាថាហិរ្ញវតថែពុ េិងព័ត៌មាេដញាលទាក់ទងេឹងហាេិេ័យ្រឺតញាឹមតញារូវ រញាបាស់លាស់ េិងការវាយតម្ញាពរីភពពាក់ព័េ្ធេឹង
វិធរីរាសញា្ត នញា្រណនញាយញាយ េិងការវាយតម្ញា តញារូវរាេគញាបញាើសមញាញាប់ការបងកើតសំរាប់្រណេរីេរីមួយៗ, ្រណេរីរួម េិង 
ររាយការណ៍ហិរ្ញវតថែពុ។ 

• តាមោេ េិងពិេិតញាយឡើងវិញេូវបញាសិទ្ធភពនញាមុខងារសវេកម្មផទេញាក្នពុងរបស់ធនាគរ។ 

• ពិេិតញាយតាមោេសុររិតភពនញាររាយការណ៍ហិរ្ញវតថែពុរបស់ធនាគរ។ 

• ធ្ើការផ្តល់អេុរាសេ៍ឱញាយកញាុមបញាឹកញាសាេិរាលមា្ចញាស់ភ្រហ៊ុេរបស់ខ្លួេដើមញាបរីអេុម័តលើការតញាងតាំង ការតញាងតាំងជាថ្មរី េិង 
ការដកចញាញនញាសវេករខងកញាញាក៏ដូរជាការបើកបញាញាក់ឈ្នលួល េិងលក្ខខណ្ឌនញាការរូលរួមរបស់ពួកគញា។ 

• តាមោេ េិងពិេិតញាយឡើងវិញេូវឯករាជញាយភព វិស័យភពេិង បញាសិទ្ធភពរបស់សវេករខងកញាញា។  

• អេិវឌញាឍ េិងអេុវត្តគោលេយោរាយស្តរីពរីការរូលរួមរបស់សវេករខងកញាញាដើមញាបរីផ្គត់ផ្គង់សញាវាកម្មមិេមញាេជាការធ្ើសវេកម្ម។

អ្កឧកញ្្ញ៉ា   
គិែ ណម៉ាង
បបធានបក រុម 
បបលឹកសាភិបាល

IAN GORDON 
WATSON 
អភិបាល

RAMI BASHIR  
ASA’D SHARAF 
អភិបាល
(តែងរំាងមថងៃទី 26 
តខមករា ឆំ្្ 2021)

VONG 
SOKHAL 
អភិបាលឯករាជ្យ
(តែងរំាងមថងៃទី 26 
តខមករា ឆំ្្ 2021)

TAING 
HAVDY 
អភិបាលឯករាជ្យ
(តែងរំាងមថងៃទី 28 
តខ�ីហា ឆំ្្ 2020)

WILLIAM 
MARK HANNA  
អភិបាល
(លាតលងមថងៃទី 18  
តខមករា ឆំ្្ 2021)
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ែធល  បុ៊នថា
្របធានែផ�កែផនការ
អាជីវកម�

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�

េលាក េឌ�ក តារាវធុ
នាយកែផ�កហានិភ័យ

វ�ង
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

េលាក MANU RAJAN
អគ�នាយក

េលាកជំទាវ េ�៉  ចំណាន
អគ�នាយិកា្របតិបត�ិការ

េលាក ្រទី េខងេលង
នាយកពត៌មានវ�ទ�

េលាក េ� េស�ងៃហ
នាយកែផ�ក ធនធានមនុស្ស

េលាក េហា បុ៊នែថ
អគ�នាយករង

រស់ េខមរា
នាយក្រគប់្រគង
ែផ�កៃដគូរយុទ�សា្រស�

េលាក ្រស៊ �ន ឈាងេ្រសង
នាយក្រគប់្រគង
អាជីវកម�ទីផ�រអតិថិជន

េលាក េសាម ធីែសន
នាយកែផ�ក
អាជីវកម�សហ្រគាស

េលាក ឈុន វឌ្ឍនភក�ី
នាយក្រគប់្រគង
អាជីវកម�សហ្រគាស

តំែណងទំេនរ
នាយក្រគប់្រគង
ែផ�កេសវាកម�អតិថិជន

វា�ន សុធារ�
នាយក្រគប់្រគងែផ�ក
្របតិបត�ិការ   និងភស�ុភារ

ហួត  សារ �ន
នាយករង្រគប់្រគង
ហិរ��វត�ុ

ហុង វណ�េថត
នាយកែផ�កអាជីវកម�
ខា� តតូចនិងមធ្យម

េលាក សុធី សុវ�ត�
នាយកអាជីវកម�
សា� ប័នហិរ��វត�ុ

CLAUDIA NIEVES 
នាយក្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
ែផ�កទីផ�រ

ANIMESH SARKAR
នាយក្រគប់្រគង ផលិតផល

គណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគង
ហានិភ័យ និង្របតិបត�ិតាម

ឈិត  វ�តា 
្របធានែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុង
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រចនា�ម័្ន្ធធនាគារ 
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គ�ៈបគប់បគង គ�ៈបគប់បគង

ណលាកជំទាវ ណ ៉៉ា  ចំណ្ន
អគ្គនាយិកាបបែិបែតេិការ 
ក្នពុងនាមជាអ្រ្គនាយិកាបញាតិបត្តិការ លោកជំទាវធ្ើការយា៉ញាងជិតស្និទ 
ជាមួយអ្រ្គនាយកដើមញាបរីអេវុត្តផញាេការ ការចាត់ចញាងេងិការគញាបគ់ញាង 
េូវរាល់សកម្មភពបញាចាំថងៃញានៅក្នពុងធនាគរឯកទញាសវីង។ លោកជំទាវ 
ទទួលបេទេពុកធ្ើឲញាយកញាុមហ៊ុេមាេដំណើរកា រដោយរលូេ ដើមញាបរីជាអតថែ 
បញាយោជេ៍ដ៏ល្អបំផុតដល់រាធារណៈជេ េិងភ្ររីពាក់ព័េ្ធអាជរីវកម្ម 
កញាុមហ៊ុេ ក៏ដូរជាភ្ររីពាក់ព័េ្ធផញាសញាងទៀតដូរ ជា៖អតិថិជេ បុ្រ្គលិក 
មា្ចញាស់ភ្រហ៊ុេ េិងកញាុមបញាឹកញាសាេិរាល។ 

លោកជំទាវផ្តើមធ្ើការជាមួយវីងនៅក្នពុងឆ្ញាំ ២០១៦ ហើយវីងទទួល 
រាេភពជោ្រជ័យជាបេ្ត បនា្ទញាប់នៅកញាញាមការដឹក នាំរបស់លោក 
ជំទាវ ដញាលភពជោ្រជ័យនញាះរាេជួយឲញាយវីងមាេការទទួលរា្ញាល ់
កាេ់តញាចញាើេឡើង នៅក្នពុងដំណើរការអាជរីវកម្មរបស់ខ្លួេ។ រយៈពញាល 
៣ឆ្ញាំដំបូង ក្នពុងការធ្ើការក្នពុងកញាុមហ៊ុេវីង កញាុមហ៊ុេរាេទទួលការងារ 
កិត្តយិសជា “សហគញាេិសង្គមបញាកបដោយេរិេ្តរភព (Sus tainable 
Social Enterprise)” នាកម្មវិធរីបញា្រល់រងា្វញាេ់បញាចាំឆ្ញាំលើជំេួញក្នពុង
តំបេ់អារា៊ញាេ (AEAN Business Awards)។ 

លោកជំទាវក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិមា្ញាក់សមញាញាប់ស្តញារី េិងភពរមញាុះយញាេឌ័រ 
នៅកន្ញាងធ្ើការ ពញាមគ្ញានញាះដញារ លោកជំទាវក៏រាេធ្ើការងារជាចញាើេ 
ដើមញាបរីករាងវបញាបធម៌កញាុមហ៊ុេ ដញាលបញាកបដោយសមភព េិងការ 
គោរពគ្ញាទៅវិញទៅមក។
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ណលាក មា៉ា នូ រាច៉្ន់ 
អគ្គនាយក
លោក Manu រាេរូលបមញាើការងារនៅក្នពុងធនាគរឯកទញាស វីង 
(ខញាមបូឌា) លរីមរីតធរីត នៅក្នពុងខញា ធ្នវូ ឆ្ញាំ ២០១៨ ក្នពុងតួនាទរីជា 
អ្រ្គនាយកពាណិជ្ជកម្ម ហើយរាេទទួលតូនាទរីជាអ្រ្គនាយកកាលពរី 
ខញា សរីហា ឆ្ញាំ ២០១៩។ 

លោក Manu ទទួលរាេបរិញ្ញាប័តញាជាេ់ខ្ស់ផ្នញាកគញាប់គញាងពាណិជ្ជ 
កម្មពរីរាលាគញាប់គញាង CUSAT ក្នពុងបញាទញាសឥណ្ឌញា ជាមួយេឹងបទ 
ពិសោធេ៍ ការងារជាង២ទសវតញាសេ៍ក្នពុងផ្នញាកផញាសញាងគ្ញាជាចញាើេដូរជា៖ 
ការធ្ើការផញាសព្ ផញាសាយពាណិជ្ជកម្ម ការវិភ្រទិេ្នេ័យកមញាិតខ្ស ់
បញាតិបត្តិការផ្នញាក ទូរ្រមនា្រមេ៍ហិរ្ញវតថែពុ បច្ញាកវិទញាយាហិរ្ញវតថែពុ 
សមញាញាប់អតិថិជេនៅក្នពុងទរីផញាសារផញាសញាងៗគ្ញាជាចញាើេ ដញាលរួមមាេ 
បញាទញាសមិេទាេ់អេិវឌញាឍេ៍ដូរជានៅ តំបេ់អាហ្ញាិក បញាទញាសកំពុង 
អេិវឌញាឍេ៍ដូរជាឥណ្ឌញា េិងតំបេ់អាហញាិ្ក េិងបញាទញាសជាប់មហា 
សមុទញារា៉ញាសុរីហ្ិក ពញាមទាំងបញាទញាសអេិវឌញាឍេ៍ដូរជាសហរដ្ឋអាមញារិក 
ជាដើម។  

លោក Manu រាេដើរតួរដ៏សំខេ់នៅក្នពុងការោក់អោយដំណើរការ 
Green Field Operations េិង ដឹកនាំការរួមប្្វូលគ្ញានញាកញាុមហុ៊េ 
ទូរ្រមនា្រមេ៍ដញាលមាេបញាតិបត្តិការ្េមុខគញា ដញាលតញារូវរាេទិញ 
ទិញនៅ ក្នពុងសញាុក នៅក្នពុងបញាទញាសជាចញាើេ។ ទេទេឹមេឹង ញាេះលោកក ៏
រាេដឹកនាំ្រមញាញាងបញាឹកញាសាផ្នញាកវិភ្រទិេ្នេ័យ សមញាញាប់កញាុមហ៊ុេដញាល 
ដញាលសថែិតក្នពុងកញាុមហ៊ុេ ១០០ ដំបូងគញាដញាលរករាេរំណូលខ្ស់  
បំផុត (Fortune 100 Companies) េិង ជូយរាតញារដល់បញាតិបត្តិការ 
អាជរីវកម្មរបស់កញាុមហ៊ុេទូរ្រមនា្រមេ៍ដញាល្េមុខគញា ក្នពុងទរីផញាសារ 
ដញាលមាេការអេិវឌញាឈ នៅតំបេ់អាហញា្ិកអោយទទួលរាេបញាញាក ់
រំណូលឡើងវិញ។

លោក Manu តញាងតញាចាប់អារម្មណ៍ពងញាឹងដំណះសញាញាយបច្ញាកវិទញាយា 
ហិរ្ញវតថែពុដញាលមាេភពច្នញាបញាឌិត ដញាលជួយជំរុញដល់បរិយាប័េ្ន 
ហិរ្ញវតថែពុក្នពុងទរីផញាសារកំពុងអេិវឌញាឍេ៍។ លោករាេធ្ើការជាអ្នកទរីផញាសារ 
បច្ញាកវិទញាយាអស់រយៈពញាលជាង២២ឆ្ញាំ ហើយ លោកតញាងខិតខំប្្វូល 
គ្ញារវាងបច្ញាកវិទញាយា េិងហិរ្ញវតថែពុដញាលសមសញាបសមញាញាប់បញាជាជេកញារី 
បញាជាជេកញារីកញា ពញាមទាំងតួនាទរីផ្នញាកបញាតិបត្តិនៅក្នពុង បញាទញាសផញាសញាងៗ 
ផងដញារ។
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គ�ៈបគប់បគង គ�ៈបគប់បគង

ណលាក ណហា បុ៊នតថ
អគ្គនាយករង
នលាក  ប៊ុេដថ រូលបនងមើការក្នពុងងកុមហ៊ុេវីង នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០០៩ នហើយនលាករាេទទួល 
តំដណងជាអ្រ្គនាយករងកាលពរីឆ្ញាំ២០១៩។ 

ក្នពុងតួនាេរីនេះ នលាកនធ្ើការយា៉ញាងជិតស្និទជាមួយអ្រ្គនាយក េិងដផ្នកពាណិជ្ជកម្ម នដើមញាបរី 
សនងមរនគលនៅងរាក់រំណូល េិងទទួលខុសងតរូវធានាឱញាយមាេកំនណើេអាជរីវកម្មជារួមរបស ់
ងកុមហ៊ុេ េិងរំនណញភព ។ នលើសពរីនេះ នលាកក៏ទទួលបេទេពុកពិេិតញាយនមើលកាលាេុវត្តភព 
ក្នពុងការអេិវឌញាឍផលិតផល េិងនសវាកម្មថ្មរី ក៏ដូរជាង្រប់ង្រងមុខងារគំងទ អាជរីវកម្មដដលងតរូវ 
នដើមញាបរីផ្តល់ជូេេូវនសវាកម្មវីង ដដលមាេនងរើេងបនេទដល់អតិថិជេ។ 

នលាក ប៊ុេដថ រាេនាំយកមកជាមួយេូវបទពិនរាធេ៍រយៈនពលជាង ១០ឆ្ញាំដផ្នកង្រប់ង្រង 
ហិរ្ញវតថែពុនៅក្នពុងវិស័យជានងរើេ ដូរជា៖ ធនាគរ ការវិេិនយា្រ ការទូទាត់រល័ត េិងការ 
នាំនរញ/ នាំរូល។

នលាករាេប្្ប់ការសិកញាសា ថា្ញាក់បរិញ្ញាប័ងតជំនាញ្រណនេយញាយពរីរាកលវិទញាយាល័យេូមិេទេ 
េរីតិរាសស្ត េិងវិទញាយារាសស្តនសដ្ឋកិរ្នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០០៦ េិងទទួលរាេបរិញ្ញាប័ងតជាេ់ខ្ស់
ដផ្នកង្រប់ង្រងអាជរីវកម្ម េិងង្រប់ង្រងក្នពុងឆ្ញាំ២០១៨។ នលាកទទួលរាេសញ្ញាប័ងត ACCA 
នៅឆ្ញាំ ២០១១។ 

ណលាក ឈុន វឌ្ឍនភកតេី
នាយកបគប់បគងអាជីវកម្ម�ហបគា�
នលាក ឈុេ វឌញាឍេេក្តរី     ជានាយកង្រប់ង្រងអាជរីវកម្មសហងគសនេធនាគរឯកនទស វីង។ 
គត់រាេរូលបនងមើការនៅក្នពុងឆ្ញាំ ២០១២ ក្នពុងតួនាទរីជាងបធាេង្រប់ង្រងជាេ់ខ្ស់អាជរីវកម្ម 
អាជរីវកម្មដផ្នកលក់ នហើយងតរូវរាេតនម្ើងឋាេៈជានាយកដផ្នកអាជរីវកម្មសហងគស នៅក្នពុង 
ឆ្ញាំ២០១៥ បនា្ទញាប់មកនទៀតនលាកេក្តរីក៏ងតរូវរាេតនម្ើងឋាេៈ ជានាយកង្រប់ង្រង 
អាជរីវកម្មសហងគស។

បរ្ពុបញាបេ្ននេះ នលាកទទួលខុសងតរូវរំនពាះអាជរីវកម្មសហងគសនោយទទួលបេទេពុក ដផ្នកទំនាក ់
ទំេងជាមួយងកុមហ៊ុេអាជរីវកម្មនានា សហងគសធុេតូរេិងមធញាយម រួមទាំងរាេនធ្ើការជា 
មួយរាជរោ្ឋញាេិរាលកម្ពុជានដើមញាបរីផ្តល់នសវាទូទាត់តាម ងបព័េ្ធ ឌរីជរីថលនអាយកាេ់ដតងបនសើរ 
ន�ើង។ ភពបុិេងបសព្របស់នលាកក្នពុងដផ្នកទំនាក់ទំេងនេះ រាេផ្តល់ជាងបនយាជេ៍ជានងរើេ 
ដល់ង្រប់ភ្ររីទាំងអស់ ក៏ដូរជានលើក កម្ស់កិត្តិនាមរបស់ធនាគរឯកនទសវីងផងដដរ។ 
បដេថែមពរីនេះនទៀត គត់ក៏រាេនជា្រជ័យក្នពុងការោក់នអាយដំនណើរការផលិតផលេិងនសវា 
កម្មថ្មរីៗជានងរើេនៅរូលនៅក្នពុងទរីផញាសារ រួមមាេដូរជា៖ នសវានបើកងរាក់ដខ នសវានផទេររារ់ងរាក់  
នសវាទូទាត់ងរាក់ េិងដំនណះងរាយសងមាប់អាជរីវកម្មជានងរើេនទៀត ។

មុេនពលរូលរួមជាមួយធនាគរឯកនទសវីង នលាកេក្តរីធា្ញាប់រាេបំនពញការងារអស់រយៈ 
នពលជាង ៤ ឆ្ញាំជាមួយធនាគរ ANZ រ៉ូយា៉ញាល់ ដដលតួនាទរីរុងនងកាយរបស់នលាក្រឺជាងបធាេ 
ដផ្នកទំនាក់ទំេង Premier Banking ។នលាករាេប្្ប់ បរិញ្ញាបងតដផ្នករដ្ឋរាលពាណិជ្ជកម្ម 
ពរីរាកលវិទញាយាល័យជាតិង្រប់ង្រង នៅឆ្ញាំ ២០០១។

ណលាក បទី ណខងណលង
នាយកបគប់បគងព័ែ៌មានវទិយា
នលាក នខងនលង រាេរូលបនងមើការងារក្នពុងធនាគរឯកនទសវីងនៅ ក្នពុងដខធ្នវូ ឆ្ញាំ២០១១ 
ជាអ្នកង្រប់ង្រង្រនងមាង េិងទទួលតួនាទរីជា នាយកង្រប់ង្រងព័ត៌មាេវិទញាយាក្នពុងឆ្ញាំ២០១៩។ 
 
ការទទួលរាេតួនាទរីនេះ ្រឺដផ្អកនលើការផ្តល់ការគំងទរបស់នលាកក្នពុងការជំរុញការនរ្នងបឌិត 
ជាបេ្តបនា្ទញាប់ដល់ធនាគរឯកនទសវីង។ ក្នពុងអាជរីពការងារ នលាកមាេបំណងធំក្នពុងការនា ំ
យកបនរ្កវិទញាយារុងនងកាយបំផុត មកងបនទសកម្ពុជា ដដលទាក់ទងេឹងដផ្នកការអេិវឌញាឍេ ៍
សូហ្ដវរ កម្មវិធរីវិភ្រទិេ្នេ័យសុរីជនងរៅ េិងសុវតថែិភពក្នពុងងបព័េ្ធព័ត៌មាេវិទញាយា។ 

នលាកទទួលរាេសញ្ញាប័ងតអេុបណ្ឌិតដផ្នកវិទញាយារាសស្តព័ត៌មាេវិទញាយា េិងបនរ្កវិទញាយា ពរីង្រឹះ 
រា្ថញាេអប់រំមួយនៅក្នពុងងបនទសជប៉ុេ នហើយនលាក មាេបទពិញារាធេ៍ក្នពុងការអេិវឌញាឍកម្មវិធរី 
េិងបំពាក់ញាបព័េ្ធបរ្កវិទញាយាដល់ ធនាគរពាេិជ្ជជានងរើេនៅកម្ពុជាក្នពុងរយៈនពល ១៥ឆ្ញាំនេះ 
នោយនងបើផលិតផលរបស់ Microsoft, Oracle, IBM, SAP េិង Sage ។

 

អ្កនាង CLAUDIA NIEVES
នាយកបគប់បគងជ្ន់ខ្�់តផ្កទីផសារ
អ្នកនាង Claudia រូលបនងមើការងារក្នពុងធនាគរឯកនទសវីងក្នពុងដខនមរាឆ្ញាំ ២០២០ជានាយកង្រប់ង្រង 
ជាេ់ខ្ស់ដផ្នកទរីផញាសារនហើយបរ្ពុបញាបេ្ន អ្នកនាង កំពុងដឹកនាំដផ្នកទរីផញាសារនៅនលើការបនងកើតងបព័េ្ធនអកូ�វូជរី 
ហិរ្ញវតថែពុ េិង ឌរីជរីថល។

អ្នកនាង Claudia មាេបទពិនរាធេ៍បនងកើតរា្ញាកសញ្ញាអតិថិជេជាមួយងកុមហ៊ុេអេ្តរជាតិលញាបរីៗជានងរើេ 
េិងនធ្ើការជាមួយរា្ញាកសញ្ញាធំៗ ក្នពុងរយៈនពល១៥ឆ្ញាំកេ្ងមកនេះ។ អ្នកនាង Claudia មាេបទ 
ពិនរាធេ៍ជានងរើេ ដផ្នកទរីផញាសារអ្នកនងបើងរាស់នោយន្តញាតសំខេ់នៅនលើយុទ្ធរាសស្តទរីផញាសារការនធ្ើទរីផញាសារ 
ឌរីជរីថល េិងការនធ្ើទរីផញាសារតាមងបព័េ្ធផញាសព្ផញាសាយសង្គម ការវិភ្រ រា្ញាកសញ្ញា េិង ព័ត៌មាេអតិថិជេ។ 
នលើសពរីនេះ អ្នកនាងក៏មាេបទពិនរាធេ៍ក្នពុងការតាមោេកំនណើេងរាក់រំណូល េិងការរូលរួមរបស ់
អតិថិជេផងដដរ។ 

អ្នកនាង Claudia មាេរំណង់រំណូលរិត្តដស្ងរកវិធរីរាសស្តដដលងបកបនោយភពនរ្នងបឌិត នដើមញាបរី 
ផញាសារភ្ញាប់រា្ញាកសញ្ញាជាមួយេិងអតិថិជេ។ សងមាប់ រា្ញានដការងាររបស់គត់អ្នកនាងងតរូវរាេទទួល 
រា្ញាល់ជាអ្នកនធ្ើការដផ្នកទរីផញាសារ ដ៏ពូដកមា្ក់ក្នពុងរំនណមអ្នកដដល ពូដកបំផុត១០០នាក់នៅក្នពុងតំបេ ់
ទទួលរាេពាេរងា្វញាេ់ Gold Clio Award ពរីបណ្ឌិតញាយសភផញាសព្ផញាសាយពាណិជ្ជកម្ម ញវូវយ៉ក 
(New York Advertising Academy) ពាេរងា្វញាេ់  Shortlisted Cannes ពាេរងា្វញាេ់ Gold FIAP 
េិង ពាេរងា្វញាេ់ Bronze FIP។ 

អ្នកនាង Claudia ទទួលរាេបរិញ្ញាបងតដផ្នកពាណិជ្ជកម្ម េិងរាេប្្ប់ថា្ញាក់បរិញ្ញាបងត ជាេ់ខ្ស ់
ជំនាញសថែិតិពរីរាកលវិទញាយាល័យ Hasselt ទរីងកុង Leuven ក្នពុងងបនទសដបលហញាសិក។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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គ�ៈបគប់បគង គ�ៈបគប់បគង

ណលាក ប� រុ៊ន ឈាងណប�ង
នាយកបគប់បគងអាជីវកម្មទីផសារអែិថិជន
នលាក  ្ងនងសង ្រឺជា នាយកង្រប់ង្រងអាជរីវកម្មទរីផញាសារអតិថិជេ របស់ងកុមហ៊ុេវីង។  
នលាករាេរូលបនងមើការជាមួយងកុមហ៊ុេវីងនៅក្នពុងឆ្ញាំ២០១៦ ក្នពុងតួនាទរីជាងបធាេជាេ ់
ខ្ស់ដផ្នកលក់ េិងដរកចាយ នហើយងតរូវរាេដតងតាំងជា នាយកង្រប់ង្រងដផ្នកលក ់
េិងដរកចាយ នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០១៨ េិងជានាយកង្រប់ង្រងអាជរីវកម្មទរីផញាសារអតិថិជេ  
នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០១៩។ នលាកទទួលខុសងតរូវង្រប់ង្រងដផ្នកលក់ េិងដរកចាយ េិងង្រប់ង្រង 
ងបតិបត្តិការបណ្ញាញដរកចាយភ្ញាក់ងារវីង ទូទាំងងបនទស។ តួនាទរីបរ្ពុបញាបេ្នរបស់នលាក  
្រឺន្តញាតជាសំខេ់នៅនលើការបនងកើត បណ្ញាញដរកចាយភ្ញាក់ងារមួយដដលមាេភពរឹងមាំ  
ដដលរួមមាេ ការកំណត់្រំរូដរកចាយភ្ញាក់ងារ យុទ្ធរាសស្តនងជើសនរីសភ្ញាក់ងារ ការ 
ង្រប់ង្រងទំនាក់ទំេងបណ្ញាញភ្ញាក់ងារ កម្មវិធរីអេិវឌញាឍេ៍ េិងបណ្តុះបណ្ញាលភ្ញាក់ងារ 
នដើមញាបរីធានាថា ងកុមហ៊ុេ វីង មាេបណ្ញាញភ្ញាក់ងារដដលនងរើេជាងន្រ េិងមាេ្រុណភព 
ល្អបំផុត សងមាប់ជួយគំងទដល់ងបព័េ្ធទូទាត់ (Payment Ecosystem) េិងអាជរីវកម្ម 
នផញាសងនទៀតរបស់ វីង ។ 

នលាក ្ងនងសង មាេបទពិនរាធេ៍ការងារជាងមួយទសវតញាសេ៍ ក្នពុងវិស័យការទូទាត ់
រល័ត ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ ផលិតផលរំណរីអាហារ (FMCG) េិងធនាគរពាណិជ្ជ។  
មុេនពលរូលបនងមើការនៅធនាគរឯកនទសវីង នលាកធា្ញាប់បនងមើការងារជាមួយងកុមហ៊ុេ
អេ្តរជាតិដូរជា ងកុមហ៊ុេថា្ញាំជក់អង់ន្្រស អានមរិកកាំង British American Tobacco 
(Cambodia) េិង ធនាគរ ANZ Royal។ នលាក ្ងនងសង រាេប្្ប់បរិញ្ញាបងតដផ្នក
ង្រប់ង្រងពាណិជ្ជកម្មពរីរាកលវិទញាយាល័យបញ្ញារាសស្តកម្ពុជាក្នពុងឆ្ញាំ ២០០៨ ។

ណលាក ណឌឿក រារាវធុ
នាយកបគប់បគងហានិភ័យ និងបបែិបែតេិរាម
នលាក តារាវុធ រូលបនងមើការក្នពុងងកុមហ៊ុេ វីង ក្នពុងឆ្ញាំ២០១៤ ក្នពុងតួនាទរីជានាយក 
ង្រប់ង្រងហាេិេ័យ េិងងបតិបត្តិតាម នដើមញាបរីបនងកើតងកបខ័ណ្ឌសងមាប់ងកុមងបតិបត្តិតាម 
របស់ងកុមហ៊ុេ។ បរ្ពុបញាបេ្ននេះ នលាកតារាវុធ ង្រប់ង្រងហាេិេ័យនៅនលើង្រប់នាយកោ្ឋញាេ 
អាជរីវកម្មទាំងអស់នោយរួមប្្វូលផលិតផល េិងដំនណើរការដដលនទើបបនងកើតថ្មរី។ នលើស 
ពរីនេះ នលាកក៏ផ្តល់អេុរាសស្តដល់ងកុមងបឹកញាសាេិរាល េិង្រណៈង្រប់ង្រងនដើមញាបរីជួយក្នពុង 
ការនរៀបរំយុទ្ធរាសស្ត។ 

ការង្រង់ង្រងហាេិេ័យ មាេរារៈសំខេ់យា៉ញាងខ្ញាំងនៅក្នពុងវិស័យធនាគរ េិងបនរ្កវិទញាយា 
ហិរ្ញវតថែពុ ដដល នលាកតារាវុធ ងតរូវ នដើរតួនាទរីយា៉ញាងសំខេ់ក្នពុងការនធ្ើនអាយងបនសើរន�ើងេូវ 
េូវងកបខ័ណ្ឌសងមាប់ការនធ្ើការសនងមររិត្ត ការងបតិបត្តិតាម ដំនណើរការដដលងបកបនោយ 
ងបសិទ្ធភព េិងការង្រប់ង្រងការងតួតពិេិតញាយនផទេក្នពុង ក៏ដូរជាការ ង្រប់ង្រងវិវាទ េិងការ 
នកងបេ្ំផងដដរ។ 

នលាកទទួលរាេសញ្ញាប័ងត ACCA នៅឆ្ញាំ ២០១២។

ណលាក ANIMESH SARKAR  
នាយកបគប់បគងផលិែផល
នលាក Animesh រាេរូលបនងមើការងារក្នពុងងកុមហ៊ុេវីងនៅក្នពុងដខ ធ្នវូ ឆ្ញាំ ២០១៩ 
ក្នពុងតំដណងជា នាយកង្រប់ង្រងផលិតផល។ 

នលាក មាេបទពិនរាធេ៍រយៈនពល១២ឆ្ញាំជាង ក្នពុងការវិវឌញាឍ្្ញាស់ប្តវូរងបព័េ្ធឌរីជរីថល ការទូទាត ់
រល័ត េិងទូរ្រមនា្រមេ៍ ក្នពុងទរីផញាសារនានាជានងរើេ ក្នពុងតំបេ់អាសុរី អឺរ៉ុប អាសហ្ិក  
េិងរា៉ញាសុរីហ្ិកខងតញាបវូង។ នលាក Animesh ្រឺជាសមាជិកមួយរូបរបស់សមា្រមឧសញាសាហកម្ម 
TM Forum (TM Forum Industry Association) េិងវិទញាយារា្ថញាេជំនាញទរីផញាសារ 
(Charted Institute of Marketing) របស់រងកេពអង់ន្រ្ស។

នលាកទទួលរាេការអប់រំក្នពុងងបនទសឥណ្ឌញា ជាកដេ្ងដដលនលាក ទទួលរាេបរិញ្ញាបងតដផ្នក 
នអ�ិរងតរូេិរ េិងទូរ្រមនា្រមេ៍ពរី រាកលវិទញាយាល័យបនរ្កវិទញាយា Biju atnaikេិងថា្ញាក់ 
បរិញ្ញាបងតជាេ់ខ្ស់ដផ្នកង្រប់ង្រងពាណិជ្ជកម្មពរីរាកលវិទញាយាល័យ Sikkim Manipal ។

ណលាក ហួែ  សារន៉
នាយករងហិរញ្ញវែថែុ
នលាក ហួត  រារ៉េ ងតរូវរាេដតងតំាងជានាយករងហិរ្ញវតថែពុរបស់ងកុមហ៊ុេវីងនៅក្នពុងដខ  
សរីហា ឆ្ញាំ ២០១៩។ មុេនពល ទទួលតួនាទរីជានាយករងហិរ្ញវតថែពុ នលាកមាេតួនាទរីជាអ្នក 
ដឹកនាំជានងរើេក្នពុងរយៈនពលជាង៤ឆ្ញាំកេ្ងមកនេះជាមួយ វីង ដដលក្នពុងននាះរួមមាេ៖ ជាងប 
ធាេដផ្នកវិភ្រហិរ្ញវតថែពុក្នពុងឆ្ញាំ ២០១៦ េិងពរីរឆ្ញាំបនា្ទញាប់ ជាងបធាេជាេ់ខ្ស់ដផ្នកហិរ្ញវតថែពុ។

មុេនពលចាប់នផ្តើមនធ្ើការងារក្នពុងដផ្នកហិរ្ញវតថែពុ នលាករាេនធ្ើការជាអ្នកសរនសរកម្មវិធរីអស ់
រយៈនពលជិត៦ឆ្ញាំ េិងរាេនធ្ើការ នៅក្នពុងដផ្នកសវេកម្មនផទេក្នពុងអស់រយៈនពលជិត២ឆ្ញាំ។ 

នលាក រារ៉េ រាេប្្ប់បរិញ្ញាបងតដផ្នកនសដ្ឋកិរ្ពាណិជ្ជកម្ម ពរីរាកល វិទញាយាល័យជាត ិ
ង្រប់ង្រងនៅឆ្ញាំ២០០៨ េិងនៅក្នពុងឆ្ញាំដដដល នលាក ទទួលរាេបរិញ្ញាបងតមួយបដេថែម 
នទៀត ដផ្នកវិទញាយារាសស្តកុំពញាយវូទ័រ ពរីរាកលវិទញាយាល័យ នម្រង្គកម្ពុជា។ នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០១៥ 
នលាក ទទួលរាេសញ្ញាប័ងត ្រណនេយញាយករជំនាញ ACCA ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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គ�ៈបគប់បគង គ�ៈបគប់បគង

ណលាក រ�់ ណខមរា 
នាយកបគប់បគងតផ្កមែគូយុទ្ធសាប�តេ
នលាក នខមរា រូលបនងមើការក្នពុងងកុមហ៊ុេវីងក្នពុងឆ្ញាំ២០១៩ ជានាយកង្រប់ង្រងដផ្នក 
នដ្រូយុទ្ធរាសស្ត េិងទទួលខុសងតរូវនលើការអេិវឌញាឍេ៍អាជរីវកម្មថ្មរី េិងការបនងកើតងបេព 
រំណូលថ្មរីដដលងបកបនោយភពនរ្នងបឌិត។ 

នោយសមិទ្ធផលការងាររបស់នលាកនៅ ធនាគរអេិវឌញាឍេ៍អាសុរី (ADB) េិង នៅរាជរីវកម្ម 
អេ្តរ:ជាតិ (IFC) នៅឆ្ញាំ ២០១៦ នលាក នខមរា ងតរូវរាេជាប់ន្្ញាះជាបុ្រ្គលមាេ 
ឥទ្ធិពលមា្ញាក់ក្នពុងរំណមបុ្រ្គល១០០នាក់ដដលមាេឥទ្ធិពលបំផុត ក្នពុងដផ្នកបនរ្កវិទញាយា 
ហិរ្ញវតថែពុ (Top ១០០ FinTech Influencers) ងបចាំតំបេ់អាសុរី នោយរា្ថញាប័េ 
Next Money។ នលាកទទួលរាេការទទួលរា្ញាល់ ងសនដៀងគ្ញានេះនៅឆ្ញាំ២០១៨ 
ពរីសហ្រមេ៍ LATTICE80 ។ នលាក នខមរា មាេបទពិនរាធេ៍ជាងមួយទសវតញាសេ៍  
េិងរំនណះដឹងសុរីជនងរៅក្នពុងការងារអេិវឌញាឍេ៍ទាំងវិស័យរាធារណៈ េិងឯកជេនៅកម្ពុជា  
េិងក្នពុងតំបេ់។

នលាក ទទួលរាេបរិញ្ញាប័ញាតជាេ់ខ្ស់ ពរីរាកលវិទញាយាល័យទំេងអេ្តរជាតិ Ritsumeikan
ក្នពុងងបនទសជប៉ុេ។

ណលាក ណៅ ណ�ៀងមហ
នាយកបគប់បគងធនធានមនុ�្ស
នលាក នសៀងនហ រាេបនងមើការងារជានាយកដផ្នកង្រប់ង្រងធេធាេមេុសញាសរបស់ងកុមហ៊ុេ 
វីងចាប់តាំងពរីឆ្ញាំ២០១៥មកម្៉នះ។ នលាករាេបំនរីការងារក្នពុងងកុមហ៊ុេ Royal Group  
ដដលជាងកុមហ៊ុេនមរបស់វីង ចាប់តាំងពរី គត់នធ្ើការដំបូងរបស់ខ្លួេ កាលពរី១០ឆ្ញាំមុេ។ 

នលាក នសៀងនហ មាេតួនាទរីដ៏សំខេ់ក្នពុងការបនងកើតយុទ្ធរាសស្តអតថែងបនយាជេ៍របស់បុ្រ្គលិក 
សងមាប់ងកុមហ៊ុេវីង។ ដផេការរបស់នលាក រួមមាេ៖ ការវិភ្រ េិងនរៀររំតួនាទរី សងមាប់ការ 
បនងកើតររនាសម្័េ្ធងរាក់ដខ េិងការកំណត់ឋានាេុងកមតួនាទរីនផទេក្នពុង ដដលកិរ្ការងារទាំងអស ់
ននាះងតរូវរាេយកនៅអេុវត្តសងមាប់ងកុមហ៊ុេសម្័េ្ធទាំងអស់ របស់ងកុមហ៊ុេ Royal Group។

វិរាលភពការងារដ៏ធំនេះ រាេនធ្ើឲញាយនលាកទទួលរាេបទពិនរាធេ៍យា៉ញាងសុរីជំនៅនលើការ 
ង្រប់ង្រងធេធាេមេុសញាស ក្នពុងងកុមហ៊ុេ Royal Group ដដលជាងកុមហ៊ុេសម្័េ្ធដ៏ធំបំផុតនៅ 
កម្ពុជា េិងងកុមហ៊ុេអេ្តរជាតិ ដូរជា៖ ងកុមហ៊ុេ នខម ជរី នអ អឹម នខ លរីមរីតធរីត (Mobitel)  
ងកុមហ៊ុេ Cambodia Broadcasting Services េិងងកុមហ៊ុេ Damco Cambodia 
ដដលជាដផ្នកមួយរបស់ងកុមហ៊ុេ A.P Moller Maersk Group។ 

នលាកទទួលរាេការទទួលរា្ញាល់ជាអ្នកជំនាញអេុវត្តដផ្នកធេធាេមេុសញាស (HR Practioner 
in HRM and IR) នោយរា្ថញាប័េ HIDA ក្នពុងងបនទសជប៉ុេ េិងរាេប្្ប់ការសិកញាសាថា្ញាក ់
បរិញ្ញាជាេ់ខ្ស់ង្រប់ង្រងពាណិជ្ជកម្មពរីរាកលវិទញាយាល័យបញ្ញារាសស្តកម្ពុជា។

ណលាក �ុធី �ុវែីយា
នាយកបគប់បគងអាជីវកម្មសាថែ ប័នហិរញ្ញវែថែុ
នលាក សុវិតញាយា ្រឺជានាយកង្រប់ង្រងអាជរីវកម្មរា្ថញាប័េហិរ្ញវតថែពុរបស់ងកុមហ៊ុេវីង។ 

នលាករាេរូលបនងមើការងារឲញាយងកុមហ៊ុេវីងដំបូងក្នពុងឆ្ញាំ២០១៤ ជានាយកសវេកម្មនផទេក្នពុង នដើមញាបរីជួយ 
ងកុមហ៊ុេក្នពុងការនងតៀម េិងនរៀបរំខ្លួេ កា្ញាយនៅជាធនាគរឯកនទស។ បនា្ទញាប់ពរីនជា្រជ័យក្នពុងតំដណងជា 
នាយកសវេកម្ម នលាកងតរូវរាេដតងតាំងជានាយកង្រប់ង្រងអាជរីវកម្មខ្ញាតតូរ េិងមធញាយមក្នពុងឆ្ញាំ ២០១៦ 
េិងជានាយកអាជរីវកម្មនផទេរងរាក់អេ្តរជាតិក្នពុងឆ្ញាំ២០១៧ ដដលនលាករាេជួយអេិវឌញាឍេ៍ផលិតផលេិង 
ររនាសម្័េ្ធនាយកោ្ឋញាេថ្មរីទាំង២នេះ។ 

នហើយនលាករាេចាប់នផ្តើមតួនាទរីបរ្ពុបញាបេ្ននេះ ក្នពុងឆ្ញាំ២០១៩ ដំនណើរការ េិងងបតិបត្តិ ការងបចាំនថងៃ ក៏ដូរជា 
យុទ្ធរាសស្តរយៈនពលដវងរបស់នាយកោ្ឋញាេ។ អាងស័យនោយនលាកមាេបទពិនរាធេ៍ក្នពុងវិស័យ 
ហិរ្ញវតថែពុ ជាពិនសសដផ្នកធនាគររល័ត នលាករាេជួយឲញាយវីងមាេវត្តមាេក្នពុងអាជរីវកម្មរា្ថញាប័េហិរ្ញ 
វតថែពុនេះតាមរយៈការអេុវត្ត េិងបនងកើតទំនាក់ទំងជាយុទ្ធរាសស្តជាមួយជាមួយង្រឹះរា្ថញាេហិរ្ញវតថែពុធំៗនៅ 
ក្នពុងងបនទសកម្ពុជា ក៏ដូរជានៅជុំវិញពិេពនលាក ដដលជំរុញឲញាយមាេនសវានផទេរងរាក់ក្នពុង េិងនងរៅងបនទស 
រវាងងបនទសកម្ពុជា េិងពិេពនលាក។

មុេនពលរូលបនងមើការងារក្នពុងងកុមហ៊ុេវីង នលាក សុវិតញាយា រាេនធ្ើការជាមួយងកុមហ៊ុេសវេកម្ម PwC 
ក្នពុងងបនទសរារាំង េិងរាេដឹកនាំការនធ្ើសវេកម្មហិរ្ញវតថែពុនអាយធនាគរធំៗមួយរំេួេផងដដរ។ បនា្ទញាប់ 
មក នលាករាេកា្ញាយជាសវេករនផទេក្នពុងជាេ់ខ្ស់នៅក្នពុងងកុមហ៊ុេ GE Capital មុេនពលដដល នលាកងត�ប ់
មកងបនទសកម្ពុជាក្នពុងឆ្ញាំ២០១៣ េិងរាេនធ្ើជាងបធាេសវេកម្មរបស់ងកុមហ៊ុេ Sokimex Group ដដល 
ជាងកុមហ៊ុេសម្័េក្នពុងងសុកមួយ។ 

នលាក សុវិតញាយា រាេប្្ប់ការសិកញាសាថា្ញាក់បរិញ្ញាបងតជាេ់ខ្ស់ពរីរាលា ESCP ក្នពុងងបនទសរារាំង 
នលើជំនាញដផ្នកហិរ្ញវតថែពុ េិងសវេកម្ម។ 

ណលាក ណសាម ធីត�ន
នាយកបគប់បគងអាជីវកម្ម�ហបគា�
នលាក ធរីដសេ រាេរូលរួមជាមួយវីងនៅដខឧសភឆ្ញាំ ២០១៨ នាយកអេិវឌញាឍេ៍អាជរីវកម្ម េិងងតរូវរាេ 
តំន�ើងឋាេៈជានាយកង្រប់់ង្រងអាជរីវកម្មសហងគសនៅដខមិថុនាឆ្ញាំ ២០២០ ។

ក្នពុងតួនាទរីនេះ គត់កំពុងពងងរីកងបព័េ្ធទូទាត់សងមាប់ងកុមហ៊ុេB2B, ងកុមហ៊ុេC2B េិងរា្ថញាប័េរោ្ឋញាេិរាល ។ 
 
នលាកង្រប់ង្រងផលិតផល e-wallet របស់វីង េិងទទួលខុសងតរូវរំនពាះ រា្ញាកសញ្ញាផលិតផល 
សហសញាសវតញាសពុ៍ ដដលកំពុងជួយ្្ញាស់ប្តវូរងបជាជេកម្ពុជាពរីការទូទាត់នោយនងបើរារ់ងរាក់នៅជាការទូទាត់
ដបបឌរីជរីថល ងពមទំាងពងងរីកភពជានដ្រូជាមួយងកុមហ៊ុេ្េមុខន្រដូរជា៖ WeChat, Alipay, 
Mastercard េិង Visa េិងការទូទាត់ឆ្ងងបនទស។

នលាកក៏ងតួតពិេិតញាយការអេិវឌញាឍេ៍ផលិតផលថ្មរីៗរបស ់WingPay េិងជំរុញការនងបើងរាស់ផលិតផលនេះឲ្
យសកម្មនៅនដ្រូអាជរីវកម្មជាង ៥២.០០០ ទូទាំងងបនទស។

មុេនពលរូលរួមជាមួយវីង គត់រាេដុសខត់ជំនាញរបស់គត់នៅក្នពុងងបព័េ្ធហិរ្ញវតថែពុេិងការទាត់តាម 
ទូរស័ពទេ តាមរយៈការនធ្ើការងារជាមួយងកុមហ៊ុេCam GSM (Cellcard), ងកុមហ៊ុេSoftline 
Cambodia ដដលបុងតសម្័េ្ធនេ Softline International, ងកុមហ៊ុេVattanac Transformers 
Supply ងកុមហ៊ុេYong Sheng Global Trading ដដលបុងតសម្័េ្ធRoyal Group េិងងកុមហ៊ុេ  
Pi Pay។

នលាករាេប្្ប់ បរិញ្ញាបងតដផ្នកទំនាក់ទំេងអេ្តរជាតិ េិងកិរ្ការរាធារណៈពរីរាកលវិទញាយាល័យបញ្ញា 
រាសស្តនេងបនទសកម្ពុជាក្នពុងឆ្ញាំ ២០០៨ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

គ�ៈបគប់បគង គ�ៈបគប់បគង

ណលាក វាន៉ �ុធារី
នាយកតផ្កបបែិបែិតេ និងភ�តេុភា
បរ្ពុបញាបេ្ន នលាក សុធារី ្រឺជានាយកដផ្នកងបតិបត្តិការ េិងេស្តពុភ ។  នលាករាេរូលបនងមើ 
ការងារដំបូងក្នពុងងកុមហ៊ុេ វីង ជាងបធាេដផ្នកលក់ងបចាំតំបេ់ក្នពុងឆ្ញាំ២០០៨។ ការនប្តជា្ញា 
រិត្ត េិងការរង់រាេភពរីករនងមើេរបស់នលាក ជាកតាតញាជំរុញដដលនធ្ើឲញាយ នលាកទទួលរាេ 
តួនាទរីជាងបធាេដផ្នកលក់្្ទញាល់ជាេ់ខ្ស់នៅក្នពុងឆ្ញាំ២០១៤ ជាងបធាេជាេ់ខ្ស់ដផ្នកទូទាត ់
ពាណិជ្ជករ នៅឆ្ញាំ២០១៧េិងក្នពុងឆ្ញាំ២០១៩ថ្មរីៗនេះ នលាករាេទទួល តួនាទរីជានាយក 
ង្រប់ង្រងដផ្នកដផ្នកងបតិបត្តិការ េិងេស្តពុភរ។ 

ក្នពុងតួនាទរីបរ្ពុបញាបេ្ន នលាកទទួលខុសងតរូវផ្តល់ការគំងទដល់ងបតិបត្តិការងបចាំនថងៃនៅដល់ង្រប ់
នាយកោ្ឋញាេទាំងអស់របស់ងកុមហ៊ុេ។ នងរៅពរីជំនាញការងារដដលនលាកមាេ នលាកសុធារីរាេ 
រាេនាំមកជាមួយេូវទំនាក់ទំេងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជានងរើេដល់ងកុមហ៊ុេ ដដលពិតជាមាេ
រារៈសំខេ់យា៉ញាងខ្ញាំងសងមាប់ងកុមហ៊ុេ។ 

នលាករាេទទួលការនកាតសរនសើរពរីមិត្តរួមការងារ សងមាប់ការជួយផ្តល់េូវការគំងទ េិងការ
ទទួលខុសងតរូវខ្ស់នលើការងាររបស់នលាក។ 

RAYMUND CABRERA 
នាយកបគប់បគង�ី្ទីតផ្កលក់
Raymund រាេរូលរួមជាមួយវីងនៅឆ្ញាំ ២០១៨ ក្នពុងនាមជាងបធាេង្រប់ង្រងជាេ់ខ្ស់ដផ្នក 
អាជរីវកម្មទូទាត់ ដដលទទួលខុសងតរូវនលើការជំរុញការងបមូលសមាជិកអាជរីវកម្មេិងការោក ់
ពងងាយដំនណះងរាយទូទាត់ឌរីជរីថលសងមាប់វិស័យរាជរីវកម្ម។

នៅឆ្ញាំ ២០២០ នលាករាេទទួលតួនាទរីជានាយកង្រប់ង្រងស្ដរីទរីដផ្នកលក់ទទួលបេទេពុកដឹកនាំ
ការងបមូលសមាជិកដផ្នកអាជរីវកម្មទូទាត់េិងសហងគសធុេតូរេិងមធញាយម។ នលាករាេពងងរីក
កបណ្ញាញវីងយា៉ញាងនជា្រជ័យនោយមាេសមាជិកអាជរីវកម្មជាង ៥២.០០០ តាមរយៈការ 
អេិវឌញាឍេ៍នសវាកម្មទូទាត់ឌរីជរីថល នរៀបរំកម្មវិធរីនលើកទឹករិត្តអតិថិជេ េិងដំនណះងរាយពា
ណិជ្ជកម្មតាមងបព័េ្ធនអ�ិរងតរូេិរ។

មុេនពលរូលរួមជាមួយវីង គត់រាេនដើរតួយា៉ញាងសំខេ់ក្នពុងការោក់ឲញាយដំនណើរការដំនណះ 
ងរាយទូទាត់តាមទូរស័ពទេរល័តរបស់ងកុមហ៊ុេជានងរើេរួមមាេ៖ Pi Pay ក្នពុងឆ្ញាំ២០១៧ េិង 
Cam GSM ក្នពុងឆ្ញាំ២០១០ ។

Raymund រាេប្្ប់ការសិកញាសានៅឆ្ញាំ ២០០៧ នោយទទួលរាេបរិញ្ញាបងតដផ្នករដ្ឋរាល 
ធុរកិរ្ជំនាញដផ្នកទរីផញាសារពរីមហាវិទញាយាល័យ Saint Benilde នេរាកលវិទញាយាល័យដឺឡា 
រា�ល ក្នពុងទរីងកុងមា៉ញាេរីលងបនទសហ្រីលរីពរីេ។

AMIT ANAND 
នាយកបគប់បគងវភិាគទិន្ន័យ
Amit Anand រាេរូលបនងមើការងារនៅធនាគរវីង កាលដខធ្នវូ ឆ្ញាំ២០២០ ក្នពុងតួនាទរីជា 
នាយកង្រប់ង្រងវិភ្រទិេ្នេ័យ។ គត់ទទួលខុសងតរូវក្នពុងការនងបើងរាស់វិទញាយារាសស្ត េិង 
បនរ្កវិទញាយាទិេ្នេ័យធំទំនេើបរុងនងកាយ នដើមញាបរីជួយដល់មា្ចញាស់អាជរីវកម្មក្នពុងការនធ្ើសនងមររិត្ត 
ឲញាយកាេ់ដតងបនសើរន�ើង នពាល្រឺ ជួយឲញាយពួកគត់អាររាេផលរំនណញនងរើេ េិងបនងកើត 
ងរាក់រំណូលបដេថែម។

គត់មាេបទពិនរាធេ៍ជាង១៥ឆ្ញាំ ក្នពុងការវិភ្រទិេ្នេ័យ នោយផ្តល់េូវដំនណះងរាយទិេ្ន 
េ័យសងមាប់រា្ថញាប័េ ធនាគរ េិងមរីងករូហិរ្ញវតថែពុនៅរងកេពអង់ន្រ្ស ងបនទសឥណ្ឌញា អារា៊ញាេ 
េិងមជញាឈិមបូពា៌ញា ជានដើម។

បទពិនរាធេ៍របស់គត់រួមមាេ ការនងបើងរាស់បនរ្កវិទញាយានេភពនវឆ្ញាតខងអាជរីវកម្ម (BI) 
េិង្រំរូពញាយាករណ៍នដើមញាបរីនលើកកម្ស់ការសនងមររិត្តរបស់ងកុមហ៊ុេ ក៏ដូរជា ការអេុវត្តបនរ្
កវិទញាយាសិកញាសាមា៉ញាសុរីេរុងនងកាយបង្អស់នៅេឹងបញ្ញាហិរ្ញវតថែពុពិេពនលាកជាក់ដស្តង។ គត់
ធា្ញាប់មាេបទពិនរាធេ៍នធ្ើការជាមួយងកុមហ៊ុេជានងរើេដូរជា៖ Standard Chartered, 
Barclays, ADIB េិងធនាគរឥណ្ឌញា្េមុខន្រមួយរំេួេនទៀត។

Amit រាេទទួលបរិញ្ញាបងតបនរ្កវិទញាយាដផ្នកវិស្កម្មឧសញាសាហកម្មក្នពុងឆ្ញាំ២០០៥ ពរីវិទញាយារា្ថញាេ
វិទញាយារា្ថញាេបនរ្ក វិទញាយាឥណ្ឌញា (IIT) ក្នពុងងកុង Kharagpur ដដលជាមហាវិទញាយាល័យវិស្កម្មដ៏
លញាបរីលញាបាញមួយក្នពុងរំនណមមហាវិទញាយាល័យវិស្កម្មលញាបរីលញាបាញជានងរើេនៅងបនទសឥណ្ឌញា។

ណលាក ហុង វ�្ណណថែ 
នាយកបគប់បគងអាជីវកម្មខ្ាែែូច និងមធ្យម
នលាក វណ្ណនថត ងតរូវរាេដតងតាំងជានាយកង្រប់ង្រងដផ្នកអាជរីវកម្មខ្ញាតតូរេិងមធញាយម 
នៅឆ្ញាំ ២០១៩។ នលាកចាប់នផ្តើមបនងមើការងារឲញាយធនាគរឯកនទសវីង ដំបូង ជាងបធាេ 
ដផ្នកអាជរីវកម្មខ្ញាតតូរ េិងមធញាយមនៅក្នពុងឆ្ញាំ ២០១៦ដដលនេះជា រំណុរចាប់នផ្តើម ដដលនធ្ើ 
នអាយនលាកទទួលរាេេូវតួនាទរីបរ្ពុបញាបេ្ននេះ។ បរ្ពុបញាបេ្ន នលាករាេជួយដល់ ងកុមហ៊ុេវីង 
ក្នពុងការផ្តល់ដល់អាជរីវកម្មខ្ញាតតូរ េិងមធញាយមកាេ់ដតនងរើេន�ើង នអាយទទួលរាេេូវ 
ដំនណះងរាយង្រប់ង្រងរារ់ងរាក់ដដលងបនសើរជាងមុេ េិងដដលមិេធា្ញាប់មាេពរីមុេមក 
ដដលនធ្ើនអាយអាជរីវកម្មខ្ញាតតូរ េិងមធញាយម ទទួលរាេការរីករនងមើេ។ 

នលាកមាេបទពិនរាធេ៍យា៉ញាងនងរើេនលើវិស័យហិរ្ញវតថែពុ ដដលទទួលរាេតាមរយៈការនធ្ើការ 
ក្នពុងដផ្នកនេះអស់រយៈនពល១៥ឆ្ញាំជាមួយង្រឹះរា្ថញាេ  ហិរ្ញវតថែពុនផញាសងៗជានងរើេងកុមហ៊ុេ 
ទូរ្រមនា្រមេ៍ េិង ងកុមហ៊ុេរថយេ្តដូរជា៖ ធនាគរនម្រង្គកម្ពុជា ងកុមហ៊ុេ Smart  
Axiata   ធនាគរ ANZ Royal េិង ងកុមហ៊ុេដរកចាយរថយេ្ត Tan Chong International។
នលាកទទួលរាេបរិញ្ញាបងតដផ្នកនសដ្ឋកិរ្ ពរីរាកលវិទញាយាល័យ Anhui ក្នពុងងបនទសរិេ េិង 
បរិញ្ញាជាេ់ខ្ស់ដផ្នកការសិកញាសាការអេិវឌញាឍេ៍ពរីរាកលវិទញាយាល័យេូមិេទេេ្នំនពញ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០
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ធនាគារឯ្បទសវីង (បខមបូឌា) េើមើតធើត

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតុ្
សកមាប់ការិយបរិប ឆ្េទមៃេបានបញចេប់

ម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្   ឆ្្ ំ 2020

និង
របាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជ្យ

ធនាគារ 
ធនាគារឯកទេសវងី(ទេមបូឌា)លីមីតធីត

ចុះបញ្ជីោ�ិជ្ជកម្មណលខ
00005108

ទីស្ាក់ការចុះបញ្ជី  
អគារ721មហាវថីិព្រះមថុនីវង្ស
សង្កា ត់បឹងទកងកងIIIេណ្ឌ ចំការមន
រាជធានីភនាំទ្ញព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា

ភាគទុនិក 
WING Holdings Pte Limited

បក រុមបបលឹកសាភិបាល 
អ្កឧកញ៉ា  គិែ ណម៉ាង
ពបធានពក រុមពបឹកសាភិបាល

ណលាក Ian Gordon Watson
អភិបាល

ណលាក  Rami Bashir Asa’d Sharaf 

អភិបាល(តតងតាំងថថងៃេី26តេមករាឆ្នា ំ2021)

ណលាក Vong Sokhal 

អភិបាលឯករាជ្យ(តតងតាំងថថងៃេី26តេមករាឆ្នា  ំ2021)

ណលាក Taing Havdy 

អភិបាលឯករាជ្យ(តតងតាំងថថងៃេី28តេសីហាឆ្នា ំ2020)

ណលាក William Mark Hanna 

អភិបាល(លាតលងថថងៃេី18តេមករាឆ្នា  ំ2021)

ព័ែ៌មានអំពី ធនាគារព័ែ៌មានអំពី ធនាគារ

អ្កបគប់បគង 
ណលាក មា៉ា នូ រាច៉្ន់
អគ្គនាយក

ណលាក ណហា បុ៊នតថ 
អគ្គនាយករង

ណលាកជំទាវ ណ ៉៉ា  ចំណ្ន
អគ្គនាយិកាពបតិបតិ្ការ

ណលាក បទី ណខងណលង
នាយកពគប់ពគងការបទងកាីតថ្ី

ណលាក ឈុន វឌ្ឍនៈភកតេី 
នាយកពគប់ពគងអាជីវកមស្ហពគាស

ណលាក ប�ុ៊ន ឈាងណប�ង 
នាយកពគប់ពគងេីផ្សារអតិថិជន

ណលាក ណឌឿក រារាវធុ 
នាយកពគប់ពគងហានិភ័យនិងពបតិបតិ្តាម

ណលាក ណៅ ណ�ៀងមហ 
នាយកពគប់ពគងធនធានមនថុស្ស

ណលាក រ�់ ណខមរា 
នាយកពគប់ពគងថៃគូរយថុេ្ធសាពស្

ណលាក អាមីែ អាណ្ន់ 
នាយកពគប់ពគងវភិាគេិននាន័យ

�វនករ
ទេភីអឹមជី្ទេមបូឌាចំកាត់
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

របាយការ�៍រប�់បក រុមបបលឹកសាភិបាល

នាថថងៃទចញរបាយការណ៍ទនរះ អភិបាល ថ្ុំបានៃឹង្ីទហតថុការណ៍ណាមួយតៃលនឹងទធវីឲ្យប៉រះពាល់ៃល់ការកំណត់ តថមលៃពេ្្យសកមទ្ៅកនាថុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថាមានភា្មិនពតឹមពតរូវទនារះទេ។

វធីិសាប�តេកំ�ែ់ែមម្ 

នាថថងៃទចញរបាយការណ៍ទនរះ  អភិបាល ថ្ុំបានៃឹង្ីទហតថុការណ៍ណាមួយតៃលបានទកីតទ�ងីទធវីឲ្យប៉រះពាល់ ៃល់ការអនថុវត្វធីិសាពសត្ៃលមានកនលៃងមក
កនាថុងការវាយតថមលៃពេ្្យសកម្និងបំណថុ លទៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថាមានភា្មិនពតឹមពតរូវឬមិនសមពសបទនារះទេ។

បំ�ុលយថាភាព និងបំ�ុលណផ្សងៗណទៀែ

នាថថងៃទចញរបាយការណ៍ទនរះ ថ្ុំមាន៖

(ក) ការដាក់បញ្ចា ំពេ្្យសកមណ្ាមួយរបស់ធនាគារចាប់តាំង្ីថថងៃចថុងការយិបរទិចឆេេមកកនាថុងការធានាចំទពារះបំណថុ លរបស់បថុគ្គលណាមានា ក់ទ�យីឬ

(េ) បំណថុ លយថាទហតថុណាមួយតៃលទកីតមានទ�ងីចំទពារះធនាគារចាប់តាំង្ីចថុងការយិបរទិចឆេេមកទពរៅអំ្ីពបតិបតិ្ការអាជីវកមធ្មត្ារបស់ធនាគារ។

អភិបាលយល់ទ�ីញថា ថ្ុំមានបំណថុ លយថាទហតថុ ឬបំណថុ លទផ្្សងៗទេៀតរបស់ធនាគារ តៃលធនាគារពតរូវបំទ្ញ ឬអាចនឹងពតរូវបំទ្ញកនាថុងអំ�ថុងទ្ល

ៃប់្ីរតេ បនាទា ប់្ីថថងៃបញចាប់ការយិបរទិចឆេេ នឹងមានផ្លប៉រះពាល់ជាសារវន្ៃល់លេ្ធភា្របស់ធនាគារ កនាថុងការបំទ្ញកាត វ្កិចចារបស់េលៃួនទៅទ្លតៃល
ៃល់ថថងៃកំណត់ទ�យី។

ការតបបបបរួល�ភាពការ�៍

នាថថងៃទចញរបាយការណ៍ទនរះ អភិបាលរបស់ធនាគារ ថ្ុំបាន្ិនិត្យទ�ីញសភា្ការណ៍ណាមួយ តៃលមិនបានតវកតញកទៅកនាថុងរបាយការណ៍ទនរះ ឬកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតៃលអាចនឹងបណ្ាលឲ្យមានតួទលេថនចំនួនណាមួយទៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភា្មិនពតឹមពតរូវទនារះទេ។


បបែិបែតេិការមិនបបបកែី

តាមមតិរបស់អភិបាល លេ្ធផ្លថនការទធវីពបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារកនាថុងការយិបរទិចឆេេហិរញ្ញវត្ថុទនរះ មិនមានផ្លប៉រះពាល់ជាសារវន្ទដាយសកមភ្ា្
ពបតិបតិ្ការឬព្ឹតិ្ការណ៍ណាមួយតៃលមានលក្ខណៈមិនពបពកតីទនារះទេទពរៅ្ីការផ្ទាថុរះទ�ងីថនវរី ថុសណូតវលកូរ ៉ណូា (COVID-19) ។

ផលប៉ាះោល់ការផុ្ះណឡីងមនវរី�ុ�ូតវល កូរ ៉ណូ្ណៅណលីធនាគារ

ចាប់តំាង្ីតេមករាឆ្នា ំ2020ការផ្ទាថុរះទ�ងីថនវរី ថុសកូរ ៉ណូា(“COVID-19”)មានផ្លប៉រះពាល់ៃល់ស្ានភា្ពាណិជ្កមជ្ាសកល។រហូតមកៃល់កាល
បរទិចឆេេថនរបាយការណ៍ទនរះCOVID-19មិនមានផ្លប៉រះពាល់ជាសារវន្ៃល់ធនាគាទេ។ទដាយរង់ចាំទមីលស្ានភា្ថនការរកីរាលដាលថនCOVID-19
បនាទា ប់្ីកាលប រ ិ ទចឆេេថនរបាយការណ៍ទនរះការផ្លៃ ស់បូ្រថនលក្ខេណ្ឌ ទសៃ្ឋកិចចាតៃលអាចទកីតទ�ងីអាចនឹងមានផ្លប៉រះពាល់ៃល់លេ្ធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ធនាគារទហីយេំហំថនផ្លប៉រះពាល់មិនអាចប៉ាន់ស្ានបានទៅកាលបរទិចឆេេថនរបាយការណ៍ទនរះ។ធនាគារនឹងបន្ការយកចិត្េថុកដាក់ទៅទៅទលីស្ានភា្
្ថនCOVID-19និងទ ល្ៃីយតបយ៉ងសកមចំ្ទពារះផ្លប៉រះពាល់របស់វាទៅទលីស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុនិងលេ្ធផ្លពបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារ។

ពក រុមពបឹ កសា ក៏មានមតិផ្ងតៃរថាទៅកនាថុងចទនាលៃ រះទ្លចាប់្ីថថងៃចថុងការយិបរទិចឆេេៃល់ថថងៃទចញរបាយការណ៍ទនរះ ថ្ុំមានចំណាត់ថានា ក់សកមភ្ា្ពបតិបតិ្ការ
ឬព្ឹ តិ្ការណ៍ណាមួយតៃលមានលក្ខណៈជាសារវន្ និងមិនពបពកតីទកីតមានទ�ងី តៃលអាចនំាឲ្យប៉រះពាល់ៃល់លេ្ធផ្លថនពបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារកនាថុង
ការយិបរទិចឆេេតៃលរបាយការណ៍ទនរះបានទរៀបចំទ�ងីទនារះទេ។

ពក រុមពបឹកសាភិបាល (“អភិបាល” ឬ ”ពក រុមពបឹកសាភិបាល”) សូមទធវីការបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍របស់េលៃួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
ឯកទេសវងី(ទេមបូឌា)លីមីតធីតទៅកាត់ថា(“ធនាគារ”)តៃលបានទធវីសវនកម្រចួសពមាប់ការយិបរទិចឆេេតៃលបានបញចាប់ថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020។

�កម្មភាពចម្ង

សកមភ្ា្ចម្បងរបស់ធនាគារគឺទៃីរតួនាេីជាអនាកផ្្ល់ទសវាកមេូ្ទាត់សពមាប់ពបតិបតិ្ការេូទាត់នានាទៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា។ ថ្ុំមានការផ្លៃ ស់បូ្រ
ជាសារវន្ទលីសកមភ្ា្ចម្បងរបស់ធនាគារទៅកនាថុងអំ�ថុងការយិបរទិចឆេេទធវីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវែថែុ
លេ្ធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានៃូចខាងទពកាម៖

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ពបាក់ចំទណញមថុនៃក្ន្ធ 13,914,465 8,993,360 56,729,274 36,441,096

ចំណាយ្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញ (3,268,177) (2,171,280) (13,324,358) (8,798,027)

ពបាក់ចំទណញសថុេ្ធសពមាប់ការយិបរទិចឆេេ 10,646,288 6,822,080 43,404,916 27,643,069

ភាគលាភ

ថ្ុំមានការពបកាសឬការតបងតចកភាគលាភទេទហីយពក រុមពបឹកសាភិបាលក៏ ថ្ុំមានអនថុសាសន៍ឲ្យមានការតបងតចកភាគលាភសពមាប់ការយិបរទិចឆេេតៃល
បានទធវីសវនកមទ្នរះទេ។

ណែីមទុន

ទៅថថងៃេី 5 តេ វចិឆេិកា ឆ្នា ំ  2020 ពក រុមពបឹកសាភិបាលបានសទពមចបទងកាីនទៃីមេថុនរបស់ធនាគារចំនួន 13,958,749 ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ ្ី 15,000,000  
ៃថុលាលៃ រអាទមរកិទៅៃល់28,958,749ៃថុលាលៃ រអាទមរកិតាមរយៈការទផ្ទារ្ីពបាក់ចំទណញរកសាេថុក។ទៅថថងៃេី6តេវចិឆេិកាឆ្នា ំ2020ធនាគារបានទសនាីសថុំការយល់
ព្ម្ីធនាគារជាតិថនកម្ថុជាសពមាប់ការបតងវរពបាក់ចំទណញរកសាេថុកទៅជាទៃីមេថុនចំនួន13,958,749ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ។ធនាគារបានេេួលការអនថុម័ត្ី
ធនាគារជាតិថនក ម្ថុជាទៅថថងៃេី 19 តេ វចិឆេិកា ឆ្នា ំ  2020 ។ការទធវីវទិសាធនកមថ្នអនថុសសារណៈនិងលក្ខនិ្កៈពតរូវបានដាក់ទសនាីទៅពកសួងពាណិជ្កមទ្ៅ
ថថងៃេី27 តេវចិឆេិកាឆ្នា ំ2020 ។គិតចាប់្ីកាលបរទិចឆេេទចញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះធនាគារកំ ថ្ុងរង់ចំាការយល់ព្ម្ីពកសួងពាណិជ្កម្។

ទុនបបម រុង និង�ំវធិានធន

ថ្ុំមានការតពបពបរួលជាសារវន្ថនេថុនបពម រុងនិងសំវធិានធនទៅកនាថុងការយិបរទិចឆេេទនរះទេទពរៅ្ីការបង្ហា ញទៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះ។

បទព្យ�កម្ម

ទៅមថុនទ្លតៃលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពតរូវបានទរៀបចំទ�ងី អនាកពគប់ពគងបានចាត់វធិានការ តៃលមានមូលដា្ឋ នសមរម្យទៃីម្បបីញ្្ក់ថា
បណ្ាពេ្្យសកម្ តៃលបានកត់ពតាទៅកនាថុងបញ្ីគណទនយ្យរបស់ធនាគារ ទហីយតៃលសននាិដា្ឋ នថាមានតថមលៃមិនអាចពបមូលមកវញិបានទៅកនាថុងពបតិបតិ្
ការអាជីវកមធ្មត្ាពតរូវបានកាត់បនយ្ឲ្យទៅទស្ីនឹងតថមលៃតៃលគិតថានឹងអាចពបមូលបានជាក់តសង្។



របាយការណ៍របស់ក្ រុមកបរឹ្សាភិបាល របាយការណ៍របស់ក្ រុមកបរឹ្សាភិបាល
5958

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

ការទទួលខុ�បែរូវរប�់បក រុមបបលឹកសាភិបាលណលីរបាយការ�៍ហិរញ្ញវែថែុ(ែ)

(ង) ពតរួត្ិនិត្យនិងៃឹកនំាធនាគារឲ្យមានពបសិេ្ធភា្ទលីរាល់ទសចកី្សទពមចតៃលមានសារៈសំខាន់ទំាងអស់តៃលប៉រះពាល់ៃល់សកមភ្ា្ពបតិបតិ្ការ
 និងៃំទណីរការរបស់ធនាគារទហីយពតរូវពបាកៃថាកិចចាការទនរះពតរូវបាន ល្ៃថុរះបញ្ចាំ ងយ៉ងពតឹមពតរូវទៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ពក រុមពបឹកសាភិ បា លធានាអរះអាងថាពក រុមពបឹកសាភិបាលបានអនថុវត្នូវរាល់តពមរូវការៃូចមានរាយការណ៍ខាងទលីកនាថុងការទរៀបចំបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនាគារ។

ការអនុម័ែណលីរបាយការ�៍ហិរញ្ញវែថែុ

ទយីងេ្ថុំសូមទធវីការអនថុម័តទលីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានភ្ាប់មកជាមួយៃូចតៃលបានបង្ហា ញទៅេំ្័រេី62ៃល់េី108ថាបានបង្ហា ញជាសារវន្
នូវភា្ពតឹមពតរូវថនស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថថងៃេី 31 តេ ធនាូ ឆ្នា ំ  2020 ព្មទំាងលេ្ធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរេឹកពបាក់សពមាប់ការយិបរទិចឆេេ
តៃលបានបញចាប់ទដាយអនថុទលាមទៅតាមសង់្ដារបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិថនកម្ថុជា។

ចថុរះហតទ្លខាកនាថុងនាមពក រុមពបឹកសាភិបាលទដាយអនថុទលាមទៅតាមកិចចាសំទរចរបស់ពក រុមពបឹកសាភិបាល

   

ទលាក Manu Rajan    ណលាក ណហា បុ៊នតថ 

អគ្គនាយក    អគ្គនាយករង

រាជធានីភនាំទ្ញព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា

ថថងៃេី៖31-មីនា-2021
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

របាយការ�៍រប�់�វនករឯករាជ្យ 
ជូនចំណោះភាគទុនិករប�់ធនាគារឯកណទ�វងី (ណខមបូឌា) លីមីែធីែ
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

របាយការ�៍សាថែ នភាពហិរញ្ញវែថែុ
នាមថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

កំ�ែ់ 
�មា្គ ល់ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

ោន់ណរៀល 
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ោន់ណរៀល 
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

បទព្យ�កម្ម

សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់សមមូល-សថុេ្ធ 6  34,504,240  22,728,264 139,569,651  92,617,676 

ពបាក់តមកាល់តាមចបាប់ 7  1,447,937  750,000  5,856,905  3,056,250 

ពេ្្យសកមទ្ផ្្សងៗ 8  8,312,954  9,445,914  33,625,897  38,492,099 

ពេ្្យសកមអ្របីូ 9  924,664  902,058  3,740,266  3,675,886 

ពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ 10  3,930,935  3,412,958  15,900,632  13,907,804 

សិេ្ធទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ 11  188,525  471,310  762,584  1,920,588 

្ន្្ធ នយារជាពេ្្យសកម្-សថុេ្ធ 12េ  666,644  742,930 2,696,575   3,027,440 

បទព្យ�កម្ម�របុ 49,975,899   38,453,434 202,152,510  156,697,743 

បំ�ុល និង មូលធន

បំ�ុល

គណនីពតរូវេូទាត់និងបំណថុ លទផ្្សងៗ 13  6,788,463  6,476,366  27,459,332  26,391,191 

បំណថុ លភតិសនយា 14  256,517  562,854  1,037,611  2,293,630 

សំវធិានធនទលីអតព្បទយជន៍និទយជិត 15  223,243  238,136  903,018  970,404 

បំណថុ ល្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញពបចំាឆ្នា ំ 12ក 2,837,895  1,952,585 11,479,285  7,956,784 

10,106,118   9,229,941  40,879,246   37,612,009 

មូលធន

ទៃីមេថុន 16  28,958,749  15,000,000  116,909,820  60,000,000 

េថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញតិ្ 17  128,015  264,744  512,575  1,070,019 

ពបាក់ចំទណញរកសាេថុក  10,783,017  13,958,749  43,597,108  56,544,568 

េថុនបពម រុងទលីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ  -    -    253,761  1,471,147 

 39,869,781  29,223,493  161,273,264  119,085,734 

�របុបំ�ុល និង មូលធន  49,975,899  38,453,434 202,152,510  156,697,743 


កំណត់សមា្គ ល់តៃលភ្ាប់ជូនទនរះគឺជាតផ្នាកមួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

2020 2019 2020 2019

កំ�ែ់ 
�មា្គ ល់ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

ោន់ណរៀល 
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ោន់ណរៀល 
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ចំណូលកថពមនិងទជីងសារ 18  38,658,420  30,287,453 157,610,378 122,724,760 

ចំណាយកថពមនិងទជីងសារ 29  (4,459,301)  (3,126,297) (18,180,570) (12,667,755)

ចំ�ូលកមបម និងណជីងសារ - �ុទ្ធ  34,199,119  27,161,156 139,429,808 110,057,005 

ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនពបាក់បទញ្ញទីៅ
ធនាគារនានានិងតថមលៃថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  (179,806)  (62,633)  (733,069)  (253,789)

ចំណ�ញពីបបែិបែតេិការ�របុ  34,019,313  27,098,523 138,696,739 109,803,216 

ចំណូលទផ្្សងៗ 20  1,569,179  535,386  6,397,543  2,169,385 

ចំណាយទលីបថុគ្គលិក 21  (9,370,509)  (7,321,872) (38,203,565) (29,668,225)

រលំស់ 22  (2,194,594)  (1,970,278)  (8,947,360)  (7,983,567)

ចំណាយេូទៅនិងរៃ្ធបាល 23 (10,075,261)  (9,274,726) (41,076,839) (37,581,191)

ចំណ�ញពីបបែិបែតេិការ  13,948,128  9,067,033  56,866,518  36,739,618 

ចំណាយទលីការពបាក់  (33,663)  (73,673)  (137,244)  (298,522)

បបាក់ចំណ�ញមុនែកពន្ធ  13,914,465  8,993,360  56,729,274  36,441,096 

ចំណាយ្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញ 12គ  (3,268,177)  (2,171,280) (13,324,358)  (8,798,027)

ចំណ�ញ�ុទ្ធ�បមាប់ការយិបរណិចឆេទ  10,646,288  6,822,080  43,404,916  27,643,069 

លទ្ធផលលមិ្ែណផ្សងៗ

េថុនបពម រុងទលីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - (1,217,386) 1,433,788

លទ្ធផលលមិ្ែ�របុ 
    �បមាប់ការយិបរណិចឆេទ  10,646,288  6,822,080  42,187,530  29,076,857 


កំណត់សមា្គ ល់តៃលភ្ាប់ជូនទនរះគឺជាតផ្នាកមួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 

របាយការ�៍ចំណ�ញ ឬខាែ និងលទ្ធផលលមិ្ែណផ្សងៗ
�បមាប់ការយិបរណិចឆេទតែលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

របាយការ�៍�ី្ពីបតបមបបមរួលមូលធន
�បមាប់ការយិបរណិចឆេទតែលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020

បៃើមទុន ទុនបកម រុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត កបា្់្ំបណញរ្សាទុ្ ទុនបកម រុងបេើការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ សរបុ

ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល 

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5) ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល 

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5) ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល 

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5) ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល 

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5) ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល 

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

2019

នាថថងៃេី1តេមករាឆ្នា ំ 2019 15,000,000 60,000,000 389,174 1,574,209 7,012,239 28,397,309 - 37,359 22,401,413 90,008,877

បបែិបែតេិការតែលបានទទួលសា្គ ល់ណោយ្្ល់ 
    ណៅកុ្ងមូលធន

ការទផ្ទារ្ីេថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញត្ិទៅ
ពបាក់ចំទណញរកសាេថុក - - (124,430) (504,190) 124,430 504,190 - - - -

លទ្ធផលលមិ្ែ

ចំទណញសថុេ្ធសពមាប់ការយិបរទិចឆេេ - - - - 6,822,080 27,643,069 - - 6,822,080 27,643,069

េថុនបពម រុងទលីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - - - - - - 1,433,788 - 1,433,788

លទ្ធផលលមិ្ែ�របុ - - - - 6,822,080 27,643,069 - 1,433,788 6,822,080 29,076,857

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2019 15,000,000 60,000,000 264,744 1,070,019 13,958,749 56,544,568 - 1,471,147 29,223,493 119,085,734

2020

នាថថងៃេី1 តេមករាឆ្នា ំ2020 15,000,000 60,000,000 264,744 1,070,019 13,958,749 56,544,568 - 1,471,147 29,223,493 119,085,734

បបែិបែតេិការតែលបានទទួលសា្គ ល់ណោយ្្ល់ 
    ណៅកុ្ងមូលធន

ការបតមលៃង្ីពបាក់ចំទណញរកសាេថុកទៅទៃីមេថុន
(កំណត់សមា្គ ល់16)  13,958,749 56,909,820 - -  (13,958,749) (56,909,820) - - - -

ការទផ្ទារ្ីេថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញត្ិទៅ
ពបាក់ចំទណញរកសាេថុក - -  (136,729)  (557,444)  136,729  557,444 - - - -

 13,958,749  56,909,820  (136,729)  (557,444)  (13,822,020)  (56,352,376)  -    -    -    -   

លទ្ធផលលមិ្ែ

ចំទណញសថុេ្ធសពមាប់ការយិបរទិចឆេេ  -    -    -    -    10,646,288  43,404,916  -    -    10,646,288  43,404,916 

េថុនបពម រុងទលីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ -  -    -    -    -    -    (1,217,386)  -    (1,217,386)

លទ្ធផលលមិ្ែ�របុ  -   -  -    -    10,646,288  43,404,916  -    (1,217,386)  10,646,288  42,187,530 

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020  28,958,749  116,909,820  128,015  512,575  10,783,017  43,597,108  -    253,761  39,869,781  161,273,264 

កំណត់សមា្គ ល់តៃលភ្ាប់ជូនទនរះគឺជាតផ្នាកមួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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របាយការ�៍លំហូរទលឹកបបាក់ 
�បមាប់ការយិបរណិចឆេទតែលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020

2020 2019 2020 2019

កំ�ែ់ 
�មា្គ ល់ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

ោន់ណរៀល
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ោន់ណរៀល
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

លំហូរទលឹកបបាក់ពី�កម្មភាពបបែិបែតេិការ

ចំទណញសថុេ្ធសពមាប់ការយិបរទិចឆេេ  10,646,288  6,822,080  43,404,916  27,643,069 

និយ័តភា្ទលី៖

រលំស់ 22  1,911,809  1,687,493  7,794,446  6,837,722 

រលំស់សិេ្ធទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ 22  282,785  282,785  1,152,914  1,145,845 

ចំណាយការពបាក់  33,663  73,673  137,244  298,522 

សំវធិានធនទលីអតព្បទយជន៍
និទយជិត 15  (14,893)  (154,355)  (60,719)  (625,446)

ចំណាយ្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញ 12គ  3,268,177  2,171,280  13,324,358  8,798,027 

សំវធិានធនការខាតបង់ទលី
ឱនភា្តថមលៃថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  20,437  10,927    83,322  44,276   

ចំទណញ្ីការលក់ពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ - (686) - (2,780)
16,148,266   10,893,197  65,836,481  44,139,235 

បតពមបពមរួលថន៖

ពេ្្យសកមទ្ផ្្សងៗ 1,112,523  (4,879,594)  4,535,756 (19,772,115)

គណនីពតរូវេូទាត់និងបំណថុ លទផ្្សងៗ 312,097  2,472,899 1,272,419  10,020,187 

សាច់ពបាក់ទពបីពបាស់កនាថុងពបតិបតិ្ការ  17,572,886  8,486,502 71,644,656    34,387,307 

អតព្បទយជន៍និទយជិតបានបង់ -  (11,370) -  (46,071)

្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញបានបង់ 12ក  (2,306,581)  (983,040)  (9,403,931)  (3,983,278)

ការពបាក់បានបង់  (33,663)  (73,673)  (137,244)  (298,522)

សាច់បបាក់�ុទ្ធទទូលបានពី 
    �កម្មភាពបបែិបែតេិការ 15,232,642  7,418,419  62,103,481  30,059,436 

លំហូរទលឹកបបាក់ពី�កម្មភាពវនិិណយគ 

ការេិញពេ្្យសកមអ្របីូ 9  (402,826)  (134,799)  (1,642,322)  (546,206)

ការេិញពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ 10  (2,049,566)  (1,555,533)  (8,356,081)  (6,303,020)

ពបាក់បាន្ីការលក់ពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ  -    9,539  -    38,652 

សាច់បបាក់�ុទ្ធណបបីបបា�់កុ្ង 
    �កម្មភាពវនិិណយគ  (2,452,392)  (1,680,793)  (9,998,403)  (6,810,574)

2020 2019 2020 2019

កំ�ែ់ 
�មា្គ ល់ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

ោន់ណរៀល
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ោន់ណរៀល
(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

លំហូរទលឹកបបាក់ពី�កម្មភាពហិរញ្ញប្ទាន

ការេូទាត់បំណថុ លភតិសនយា  (306,337)  (246,129)  (1,248,936)  (997,315)

ការេូទាត់សងពបាក់កមចាី  -    (2,874,443)  -   (11,647,243)

ពបាក់តមកាល់តាមចបាប់  (697,937)  -    (2,845,489)  -   

សាច់បបាក់�ុទ្ធណបបីបបា�់កុ្ង 
    �កម្មភាពហិរញ្ញប្ទាន  (1,004,274)  (3,120,572)  (4,094,425) (12,644,558)

ការណកីនណឡីង�ុទ្ធមនសាច់បបាក់ និង 
    សាច់បបាក់�មមូល  11,775,976  2,617,054  48,010,653  10,604,304 

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់�មមូល 
    នាណែីមការយិបរណិចឆេទ  22,728,264  20,111,210  92,617,676  80,806,842 

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - -  (1,058,678)  1,206,530 

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់�មមូល 
    នាចុងការយិបរណិចឆេទ 6  34,504,240  22,728,264 139,569,651  92,617,676 

បបែិបែតេិការមិនតមនជ្សាច់បបាក់�ំខាន់ៗ៖

ទៅកនាថុងការយិបរទិចឆេេមានពបតិបតិ្ការមិនតមនជាសាច់ពបាក់សំខាន់ៗៃូចខាងទពកាម៖

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ការបតមលៃង្ីពបាក់ចំទណញរកសា
េថុកទៅជាទៃីមេថុន 13,958,749 - 56,909,820 -

 
កំណត់សមា្គ ល់តៃលភ្ាប់ជូនទនរះគឺជាតផ្នាកមួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការ�៍លំហូរទលឹកបបាក់(ែ) 
�បមាប់ការយិបរណិចឆេទតែលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020
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កំ�ែ់�មា្គ ល់ណលីរបាយការ�៍ហិរញ្ញវែថែុ
�បមាប់ការយិបរណិចឆេទតែលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020

1. ព័ែ៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារឯកទេសវងី (ទេមបូឌា) លីមីតធីត ទៅកាត់ថា (“ធនាគារ”)បានបទងកាីតទ�ងីទៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា ទៅថថងៃេី 18 តេ សីហា
ឆ្នា ំ 20 0 8  ទពកាមការចថុរះបញ្ីពាណិជ្កមទ្លេ 00005108 ។ ធនាគារ គឺជាបថុពតសម័្ន្ធទា ំងពស រុងរបស់WING Holdings Pte Limited  
ជាពក រុមហ៊ថុនតៃលបទងកាីតទ�ងីទៅពប ទេ ស សឹងហាបថុរីតៃលកាន់កាប់ទដាយផ្ទា ល់្ីសំណាក់ភាគេថុនិកមួយរ ូ បតៃលជាសញ្្តិតេរ្ទហីយបចចាថុប្បននាក៏មានតួនាេីជាអភិបាលទៅកនាថុងធនាគារទនរះផ្ងតៃរ។

េីសានា ក់ការចថុរះបញ្ីពាណិជ្កម្ និងេីកតនលៃងពបកបអាជីវកមរ្បស់ធនាគារស្ិតទៅអគារទលេ721មហាវថីិព្រះមថុនីវង្សសង្កា ត់បឹងទកងកងេី3  
េណ្ឌ ចំការមនរាជធានីភនាំទ្ញព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា។

សកមភ្ា្ចម្បងរបស់ធនាគាររមួមានការទធវីពាណិជ្កមត្ាមរយៈពប្័ន្ធទអ�ចិពតរូនិកការេូទាត់តាមរយៈេូរស័ ទ្ាចល័តនិងទសវាកមត្ៃលពាក់
្័ន្ធទផ្្សងៗទេៀតទៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា។

ធនាគារ កំ ថ្ុងទធវីពបតិបតិ្ការជាធនាគារឯកទេស ទលីទសវាកមេូ្ទាត់ ទពកាមអាជ្ាបណ្ណជាធនាគារឯកទេសេេួលបាន្ីធនាគារជាតិថនកម្ថុជា
ទៅថថងៃេី10 តេកញ្្ញ ឆ្នា ំ2014។

ធនាគារមានបថុគ្គលិកចំនួន579នាក់នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020(2019:450 នាក់)។

2. មូលោ្ឋ នមនការណរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ពតរូវបានទរៀបចំទ�ងីទដាយអនថុទលាមទៅតាមសង់្ដាររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិថនកម្ថុជា
ទៅកាត់ថា(“ស.រ.េ.ហ.អ.ក”)។

ទគាលនទយបាយគណទនយ្យ និងវធីិសាពសថ្នការគណនា ពតរូវបានអនថុវត្ពបកបទដាយសង្គតិភា្ទៅពគប់ការយិបរទិចឆេេតៃលបានបង្ហា ញទៅ
កនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងទនរះ។

្័ត៌មានលមអិតទាក់េងនឹងទគាលនទយបាយគណទនយ្យសំខាន់ៗរបស់ធនាគារពតរូវបានលាតពតដាងកនាថុងកំណត់សមា្គ ល់28។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះពតរូវបានអនថុម័តទដាយពក រុមពបឹកសាភិបាលនិងអនថុញ្្ញ តឲ្យទចញផ្សាយទៅថថងៃេី31តេមីនាឆ្នា ំ 2021 ។

3. របិូយប័�្ណមុខងារ និងរបិូយប័�្ណ�បមាប់កំ�ែ់បងាហា ញ
ធនាគារទធវីពបតិបតិ្ការ និងកត់ពតារាល់បញ្ីគណទនយ្យរបស់េលៃួនជាពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ ។ អនាកពគប់ពគងក៏បានកំណត់ថា ពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ

ជារបិូយប័ណ្ណមថុេង្រ និងជារបិូយបណ្ណ័ សពមាប់ទធវីការបង្ហា ញ ទពពារះវា ល្ៃថុរះបញ្ចាំ ង្ីសារធាតថុទសៃ្ឋកិចចាថនពបភ្ព្ឹតិ្ការណ៍ និងកាលៈទេសៈ
របស់ធនាគារ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះ ពតរូវបានបង្ហា ញជាពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ តៃលជារបិូយប័ណ្ណមថុេង្ររបស់ធនាគារ។  តួទលេទា ំងអស់ពតរូវបានបង្គត់
ចំនួនមួយៃថុលាលៃ រអាទមរកិតៃលជិតបំផ្ថុតទបីមិនៃូទចនារះទេលថុរះពតាតតមានការបង្ហា ញទផ្្សង្ីទនារះ។

4. ការវនិិចឆេ័យ និងការបា៉ា ន់សា្ម ន 
ទៅកនាថុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះ អនាកពគប់ពគងទធវីការវនិិចឆេ័យ ការប៉ាន់ស្ាន និងការសនត្តៃលមានផ្លប៉រះពាល់ៃល់ការអនថុវត្នូវ

ទគាលនទយបាយគណទនយ្យ និងចំនួនថនពេ្្យសកម្ បំណថុ ល ចំណូល និង ចំណាយតៃលបានរាយការណ៍។ លេ្ធផ្លជាក់តសង្អាចេថុស
្ីការប៉ាន់ស្ានទាំងទនារះ។

ការប៉ាន់ស្ាននិងការសនត្តៃលពាក់្័ន្ធពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យជាពបចំា។ការតកតពបទលីការប៉ាន់ស្ានពតរូវបានេេួលសា្គ ល់តាមវធិិសាពសេ្ស្សនៈ
វស័ិយ។

្័ត៌មានអំ្ីការវនិិចឆេ័យ តៃលបានទធវីទ�ងីកនាថុងការអនថុវត្ទគាលនទយបាយគណទនយ្យតៃលមានផ្លប៉រះពាល់ជាសារវន្ ទលីចំនួនេឹកពបាក់តៃល
ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានបង្ហា ញកនាថុងកំណត់សមា្គ ល់ៃូចខាងទពកាម។

• កំណត់សមា្គ ល់28គ(ii)៖ការចាត់ថានា ក់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ៖ការវាយតថមលៃគំរអូាជីវកមត្ៃលពេ្្យទាំងទនារះពតរូវបានកាន់កាប់និងការវាយតថមលៃថាទតីលក្ខេណ្ឌ កិចចាសនយាថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុគឺជាការេូទាត់តតពបាក់ទៃីមនិងការពបាក់(“SPPI”)ទលីចំនួនពបាក់ទៃីមតៃលទៅសល់។

• កំណត់សមា្គ ល់ 28គ(vii)៖ ការបទងកាីតលក្ខណៈវនិិចឆេ័យសពមាប់កំណត់ថាទតីហានិភ័យឥណទានទលីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុបានទកីនទ�ងីជា
សារវន្ចាប់តាំង្ីការេេួលសា្គ ល់ៃំបូងទដាយកំណត់វធីិសាពសស្ពមាប់បញចាូល្័ត៌មានទៅកនាថុងការវាស់តវងទលីការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់
ឥណទាន("ECL")និងការទពជីសទរសីនិងការអនថុម័តទលីគំរតូៃលទពបីទៃីម្បវីាស់តវងទលីការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន។

្័ត៌មានអំ្ីភា្មិនចបាស់លាស់ថនការសនត្និងការប៉ាន់ស្ានតៃលមានហានិភ័យជាសារវន្តៃលអាចទធវីឲ្យមាននិយ័តភា្ទលីតថមលៃទយងថន
ពេ្្យសកម្និងបំណថុ លកនាថុងការយិបរទិចឆេេហិរញ្ញវត្ថុនាទ្លបចចាថុប្បននាពតរូវបានបញចាូលកនាថុងកំណត់សមា្គ ល់ៃូចខាងទពកាម៖

• កំណត់សមា្គ ល់28គ(vi)៖ការកំណត់ទលីតថមលៃសមពសបថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលមិនមានេិននាន័យតៃលអាចអទងកាតបាន។

• កំណត់សមា្គ ល់ 28គ(vii) ៖ ឱនភា្ថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណត់ការបញចាូលសមាសធាតថុទៅកនាថុងគំរថូនការវាស់តវងទលីការរំ្ ឹងេថុកទលី
ការខាតបង់ឥណទានរមួទាំងការបញចាូល្័ត៌មានថនការពបទមីលនាទ្លអនាគត។

• កំណត់សមា្គ ល់ 28គ(vii) ៖ ឱនភា្ថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសនត់្សំខាន់ៗ តៃលទពបីកនាថុងការប៉ាន់ស្ាន លំហូរេឹកពបាក់តៃលអាច
ពបមូលមកវញិបាន។

5. ការបតេូររបិូយប័�្ណពីបបាក់ែុល្ារអាណមរកិណៅជ្បបាក់ណរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានបង្ហា ញជាពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ។ការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ្ីពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិទៅជាពបាក់ទរៀលពតរូវបានទធវីទ�ងីទៃីម្បី
អនថុវត្ទៅតាមតពមរូវការថនចបាប់ស្ី្ីគណទនយ្យនិងសវនកម្។

ពេ្្យសកម្និងបំណថុ លពតរូវបានបូ្រតាមអពតានាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍។របាយការណ៍ចំទណញឬខាតនិងលេ្ធផ្លលមអិតទផ្្សងៗនិងរបាយការណ៍លំហូរេឹកពបាក់ពតរូវបានបូ្រទៅជាពបាក់ទរៀល ទដាយទពបីពបាស់អពតាមធ្យមទៅកនាថុងការយិបរទិចឆេេ ។  ភា្េថុសគានា តៃលទកីតទ�ងី្ីការបូ្រ
របិូយប័ណ្ណពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជា“េថុនបពម រុងទលីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ”ទៅកនាថុងរបាយការណ៍លេ្ធផ្លលមអិតទផ្្សងៗ។

ធនាគារទពបីពបាស់អពតាបូ្ររបិូយប័ណ្ណៃូចខាងទពកាម៖

អបរានាកាលបរណិចឆេទ 
រាយការ�៍

អបរាមធ្យម

ថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020 1ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ 4,045 ទរៀល  4,077 ទរៀល

ថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2019 1ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ 4,075 ទរៀល  4,052 ទរៀល

តួទលេជាពបាក់ទរៀលទនរះ គឺសពមាប់ជាការបង្ហា ញតតប៉ថុទណា្ណ រះ ទហីយមិនពតរូវបានយកមកបកពសាយថា តួទលេ ពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិទនរះពតរូវបានបូ្រទៅជា
ពបាក់ទរៀលឬគួរពតរូវបានបូ្រជាពបាក់ទរៀលឬនឹងពតរូវបានបូ្រជាពបាក់ទរៀលនាទ្លអនាគតតាមអពតាបូ្រពបាក់ទនរះឬអពតាបូ្រពបាក់ទផ្្សងទេៀតទនារះទ�យី។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 7170 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

6. សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់�មមូល - �ុទ្ធ

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

សាច់ពបាក់កនាថុងថៃ  10,887,850  3,449,445  44,041,353  14,056,488 

សាច់ពបាក់សមមូលជាមូយធនាគារនានា  23,913,204  19,416,264  96,728,910  79,121,276 

គណនីអណតិ្្យាបាល (*)  143,248,457  109,707,292  579,440,009  447,057,215 

 167,161,661  129,123,556 676,168,919  526,178,491 

សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់ទៅ
ធនាគារ

 
 178,049,511 

 
 132,573,001 

 
 720,210,272 

  
540,234,979 

សមតថុល្យគណនីអតិថិជន(*) (143,248,457) (109,707,292)  (579,440,009) (447,057,215)
 34,801,054  22,865,709  140,770,263  93,177,764 

ៃក:សំវធិានធនទលីឱនភា្ថន
តថមលៃថនសមតថុល្យធនាគារ  (296,814)  (137,445)  (1,200,612)  (560,088)

សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់
សមមូលសថុេ្ធ

  
34,504,240 

 
 22,728,264 

 
 139,569,651 

 
 92,617,676 


ទៅកនាថុងការយិបរទិចឆេេធនាគារបានទធវីសំវធិានធនទលីការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃថនសមតថុល្យធនាគារមានចំនួន 159,369ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ(ឆ្នា ំ2019៖
51,706ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ)។

(*) ទដាយអនថុទលាមតាមពបកាសទលេ ធ14-107-161 របស់ធនាគារជាតិថនកម្ថុជា តៃលពតរូវអនថុវត្ចំទពារះពគឹរះស្ានផ្្ល់ទសវាកមេូ្ទាត់ ចថុរះថថងៃេី
 14តេមិថថុនាឆ្នា ំ2017តៃលតពមរូវឲ្យធនាគារបទងកាីតគណនីទៅធនាគារទៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជាជាគណនីអណតិ្្យាបាលឬវនិិទយគទលី
 ពេ្្យសកមត្ៃលមានហានិភ័យទាបនិងបំទ្ញលក្ខណៈវនិិចឆេ័យៃូចបានកំណត់ទដាយធនាគារជាតិថនកម្ថុជា។គណនីទនរះពតរូវបានបទងកាីតទដាយ ធនាគារចំទពារះពបាក់តៃលេេួលបាន្ីអនាកទពបីពបាស់ទសវាកមក្នាថុងគណនីថនធនាគារទៅកម្ថុជាជាមួយនឹងទគាលបំណងថនការបទងកាីតពបតិបតិ្ការ
 ចំណាយៃូចបានតណនំាទដាយអនាកទពបីពបាស់ទសវាកមេូ្ទាត់និងមិនទពបីចំទពារះទគាលបំណងពបតិបតិ្ការថនការផ្្ល់ទសវាកមទ្នារះទេ។

6. សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់�មមូល - �ុទ្ធ (ែ)
 សាច់ពបាក់កនាថុងធនាគារមានកាលកំណត់រយៈទ្លមួយតេនឺងអាចៃកបានតាមតពមរូវការទហីយពតរូវបានវភិាគៃូចខាងទពកាមទនរះ៖

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ក. រាមរបិូយប័�្ណ:

ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ  94,247,452  76,278,721 381,230,943 310,835,788 

ពបាក់ទរៀល  72,914,209  52,844,835 294,937,976 215,342,703 

167,161,661 129,123,556 676,168,919 526,178,491 

ខ. រាមធនាគារ:

ធនាគារជាតិថនកម្ថុជា  7,770,607  5,537,653  31,432,105  22,565,936 

ធនាគារនានា 159,391,054 123,585,903 644,736,814 503,612,555 

167,161,661 129,123,556 676,168,919 526,178,491 

2020 2019

គ. រាមអបរាការបបាក់ (កុ្ងមួយ ឆ្្ ំ):

ធនាគារជាតិថនកម្ថុជា គ្ាន គ្ាន

ធនាគារនានា គ្ាន - 3.00% គ្ាន - 2.00% 

7. បបាក់ែម្កល់រាមចបាប់
ពបាក់បទញ្ញីទនរះ គឺជាពបាក់តមកាល់ធានាទលីទៃីមេថុនអប្បបរមាទស្ីនឹង 5% ថនទៃីមេថុនចថុរះបញ្ីរបស់ ធនាគារពសបតាមពបកាសទលេ េ7-00-05 
ពប.កស្ី្ីអាជ្ាប័ណ្ណធនាគារឯកទេសចថុរះថថងៃេី 11 តេមករាឆ្នា ំ 2000។ពបាក់បទញ្ញីទនរះពតរូវបានតមកាល់េថុកជាមួយធនាគារជាតិថនកម្ថុជាជា
ពបាក់ៃថុលាលៃ រអាទមរកិទហីយអាចៃកមកវញិបានទៅទ្លធនាគារបញចាប់ពបតិបតិ្ការអាជីវកមទ្ៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជាទដាយស្័ពគចិត្។

កនាថុងអំ�ថុងការយិបរទិចឆេេធនាគារេេួលបានការពបាក់ទដាយតផ្អកទលី3/8 LIBOR(6តេ)តៃលមានអពតាចទនាលៃ រះ្ី0.47%ទៅ0.09% កនាថុងមួយ
ឆ្នា ំ(ឆ្នា ំ2019៖្ី0.54%ទៅ0.72%)។

 សពមាប់ទគាលបំណងថនការបង្ហា ញសមតថុល្យថនគណនីអណតិ្្យាបាល ពតរូវបានកាត់កងជាមួយសមតថុល្យគណនីអតិថិជនរមួបញចាូលបទណ្ារះ
 អាសននារបស់អតិថិជនកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 7372 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

8. បទព្យ�កម្មណផ្សងៗ

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

គណនីពតរូវេេួល្ីសម័្ន្ធញាតិ 3,061,643  3,262,403 12,384,346  13,294,292 

ៃក:សំវធិានធនទលីឱនភា្ថនតថមលៃ (3,000,000) (3,000,000) (12,135,000) (12,225,000)

គណនីពតរូវេេួល្ីសម័្ន្ធញាតិសថុេ្ធ(*) 61,643  262,403   249,346  1,069,292 

ពបាក់បង់មថុនសពមាប់ទលេកាតសំង្ត់  2,030,097  185,091  8,211,742  754,246 

លថុយទអ�ចិពតរូនិកពតរូវេេូល  1,651,332  5,914,767  6,679,638  24,102,676 

ពបាក់បទញ្ញីនិងពបាក់បង់មថុន  2,214,995  1,634,297  8,959,655  6,659,760 

កថពមនិងគណនីពតរូវេេូល  1,586,405  896,543  6,417,008  3,653,413 

គណនីពតរូវេេូលទផ្្សងៗ(**) 768,482  552,813 3,108,508  2,252,712 

 8,312,954  9,445,914  33,625,897  38,492,099 

(*) ទនរះគឺជាចំនួនេឹកពបាក់តៃលពតរូវេេួល្ីពក រុមហ៊ថុនMobile Refresh Company Limited តៃលជាសម័្ន្ធញាតិ។អនាកពគប់ពគងបាន
 វាយតថមលៃទលីចំនួនសថុេ្ធទនរះ ទហីយទជឿជាក់ថាពក រុមហ៊ថុន Mobile Refresh នឹងេេួលបានពបាក់ចំទណញ ទហីយនិងមានលំហូរសាច់
 ពបាក់វជ្ិមាននាទ្លអនាគតតៃលអាចេូទាត់សងវញិបាន។

(**)  រមួបញចាូលទាំងសំវធិានធនទលីឱនភា្ថនតថមលៃចំនួន31,364ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ។កនាថុងអំ�ថុងការយិបរទិចឆេេធនាគារបតនម្សំវធិានធនទលី
 ឱនភា្ថនតថមលៃរបស់គណនីពតរូវេេូលទផ្្សងៗចំនួន20,437ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ(ឆ្នា ំ2019៖10,927ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ)។

9. បទព្យ�កម្មអរបីូ

2020 2019 2020 2019

�ូហត្វវកំុព្ូយទ័រ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

មថ្ណែីម

នាថថងៃេី1តេមករា 1,554,303 1,419,504 6,333,785  5,703,567 

ការេិញបតនម្ 402,826 134,799 1,642,322  546,206 

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - -  (59,520)  84,012 

នាថថងៃេី31តេធនាូ 1,957,129 1,554,303 7,916,587  6,333,785 

ែកៈ រំល�់បង្គរ

នាថថងៃេី1តេមករា 652,245 305,055 2,657,899  1,225,711 

រលំស់ 380,220 347,190 1,550,158  1,406,814 

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - -  (31,736)  25,374 

នាថថងៃេី31តេធនាូ  1,032,465 652,245 4,176,321  2,657,899 

ែមម្ណយង  

នាថថងៃេី 31តេធនាូ  924,664 902,058 3,740,266 3,675,886



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 7574 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

10. បទព្យ និងបរកិាខេ រ

ការម្េម្ 
កទព្យជួេ

បរិកាខេ រ 
ការិយាេ័យ

បរិកាខេ រ្ំុព្ូយទ័រ និង 
ព័ត៌មានវិទយា

បកគឿងសង្ហា រឹម 
និងបកគឿងបំពា្់ យានយន្ត សរបុ

2020 ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ោន់ណរៀល (កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ថថលៃទៃីម

នាថថងៃេី1តេមករាឆ្នា ំ2020 1,474,889 44,431 6,687,491 485,226 75,000 8,767,037 35,725,676

ការេិញបតនម្  108,926  49,610  1,890,634  396  -  2,049,566  8,356,081

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - - - - - (328,598)

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020  1,583,815  94,041  8,578,125  485,622  75,000  10,816,603  43,753,159 

ែកៈ រំល�់បង្គរ

នាថថងៃេី1តេមករាឆ្នា ំ2020  1,447,165  23,023  3,397,348  458,992  27,551  5,354,079  21,817,872 

រលំស់  22,933  10,949  1,454,172  25,168  18,367  1,531,589  6,244,288 

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - - - - - (209,633)

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020  1,470,098  33,972  4,851,520  484,160  45,918  6,885,668  27,852,527 

ែមម្ណយង

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ 2020  113,717  60,069  3,726,605  1,462  29,082  3,930,935  15,900,632 
 
2019

មថ្ណែីម

នាថថងៃេី1តេមករាឆ្នា ំ 2019 1,465,980 26,201 5,191,288 484,490 75,000 7,242,959 29,102,209

ការេិញបតនម្ 8,909 18,230 1,527,658 736 - 1,555,533 6,303,020

ការលក់ទចញ - - (31,455) - - (31,455) (127,455)

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - - - - - 447,902

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2019 1,474,889 44,431 6,687,491 485,226 75,000 8,767,037 35,725,676

ែកៈ រំល�់បង្គរ

នាថថងៃេី1តេមករាឆ្នា ំ2019 1,293,699 15,516 2,353,781 364,198 9,184 4,036,378 16,355,404

រលំស់ 153,466 7,507 1,066,169 94,794 18,367 1,340,303 5,430,908

ការលក់ទចញ - - (22,602) - - (22,602) (91,583)

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - - - - - 123,143

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2019 1,447,165 23,023 3,397,348 458,992 27,551 5,354,079 21,817,872

ែមម្ណយង

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2019 27,724 21,408 3,290,143 26,234 47,449 3,412,958 13,907,804



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 7776 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

11. �ិទ្ធិណបបីបបា�់បទព្យ�កម្ម
្័ត៌មានអំ្ីភតិសនយារបស់ធនាគារពតរូវបានបង្ហា ញទៅកនាថុងកំណត់សមា្គ ល់ទនរះនិងកំណត់សមា្គ ល់14។

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្
2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

សិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្  188,525  471,310  762,584  1,920,588 

ធនាគារបានជួលការយិល័យសពមាប់បំទពមីពបតិបតិ្ការរបស់េលៃួន។្័ត៌មានអំ្ីការជួលតៃលធនាគារជាអនាកជួលពតរូវបានបង្ហា ញៃូចខាងទពកាម៖

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

�ិទ្ធិណបបីបបា�់បទព្យ�កម្ម

នាថថងៃេី1តេមករា  471,310  754,095  1,920,588  3,029,954 

រលំស់សពមាប់ការយិបរទិចឆេេ  (282,785)  (282,785) (1,152,914) (1,145,845)

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ -  -    (5,090)  36,479 

នាថថងៃេី 31តេធនាូ  188,525  471,310  762,584  1,920,588 

12. ពន្ធណលីបបាក់ចំណ�ញ  

្. បំណុេពន្ធបេើកបា្់្ំបណញកបចំា ឆ្្ ំ

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

នាថថងៃេី1តេមករា  1,952,585 823,670  7,956,784 3,309,507

េេូលសា្គ ល់កនាថុងចំទណញឬខាត  3,191,891 2,111,955 13,013,340 8,557,642

្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញបានបង់  (2,306,581) (983,040) (9,403,931) (3,983,278)

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - -  (86,908) 72,913

នាថថងៃេី31តេធនាូ 2,837,895 1,952,585  9,052,285 7,956,784

12. ពន្ធណលីបបាក់ចំណ�ញ (ែ)
 
ខ. ពន្ធពនយារជាកទព្យស្ម្ម- សុទ្ធ
្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកម្ និងបំណថុ លសកម្ ពតរូវបានេូទាត់សងទៅទ្លតៃលមានចបាប់អនថុញ្្ញ តឲ្យទធវីការកាត់កងរវាង្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកមនិ្ង្ន្ធ
្នយារជាបំណថុ លទៅទ្លតៃល្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកមទ្ាក់េងទៅនិងអជ្ាធរសារទ្ីរ្ន្ធតតមួយ។ចំនួនតៃលពតរូវកាត់កងៃូចតទៅ៖

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្
2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកម្ 920,559 926,491 3,723,661 3,775,451

្ន្ធ្នយារជាបំណថុ ល (253,915) (183,561) (1,027,086) (748,011)

្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកម្-សថុេ្ធ 666,644 742,930 2,696,575 3,027,440

បតពមបពមរូលថន្ន្ធ្នយារសថុេ្ធមានៃូចខាងទពកាម៖

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

នាថថងៃេី1 តេមករា  742,930 802,255  3,027,440 3,223,461

ការេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុង
ចំទណញឬខាត  (76,286) (59,325)  (311,018) (240,385)

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ  -   -  (19,847) 44,364

នាថថងៃេី31តេធនាូ  666,644 742,930  2,696,575 3,027,440



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 7978 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

12. ពន្ធណលីបបាក់ចំណ�ញ (ែ)

ខ. ពន្ធពនយារជាកទព្យស្ម្ម- សុទ្ធ (ត)

សំវិធានធនបេើសមតុេ្យបៅ 
ធនាគារនានា

សំវិធានធនបេើ 
បំណុេជាប់សង្័សយ ្ំណូេ ពនយារ កបា្់រង្វា ន់

កាតពវា្ិ ច្េ          
អត្កបបយាជន៍របស់និបយាជិត រំេស់រហ័ស ភតិសនយា សរបុ

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

នាថថងៃេី1 តេមករាឆ្នា ំ 2020 27,489 600,000 53,635 179,431 47,627 (183,561) 18,309 742,930

ការេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងចំទណញនិងខាត  31,874 -  28,663  (179,431)  117,673  (70,354)  (4,711)  (76,286)

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2020  59,363 600,000    82,298  -    165,300  (253,915)  13,598  666,644 

(ពាន់ទរៀល--កំណត់សមា្គ ល់5)  240,123 2,427,000   332,895  -    668,639  (1,027,086)  55,004  2,696,575 

នាថថងៃេី1 តេមករាឆ្នា ំ 2019 17,148 600,000 20,166 177,497 80,772 (93,328) - 802,255

ការេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងចំទណញនិងខាត 10,341 - 33,469 1,934 (33,145) (90,233) 18,309 (59,325)

នាថថងៃេី31តេធនាូឆ្នា ំ2019 27,489 600,000 53,635 179,431 47,627 (183,561) 18,309 742,930

(ពាន់ទរៀល-កំណត់សមា្គ ល់5) 112,018 2,445,000 218,563 731,181 194,080 (748,011) 74,609 3,027,440
 
គ. ្ំណាយពន្ធបេើកបា្់្ំបណញ

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញពបចាំឆ្នា ំ 3,191,891 2,111,955 13,013,340 8,557,642

្ន្ធ្នយារ 76,286 59,325 311,018 240,385

3,268,177 2,171,280 13,324,358 8,798,027



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 8180 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

12. ពន្ធណលីបបាក់ចំណ�ញ (ែ) 
 
គ. ្ំណាយពន្ធបេើកបា្់្ំបណញ (ត)

2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5) % ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5) %

ពបាក់ខាតមថុនៃក្ន្ធ 13,914,465 56,729,274 8,993,360 36,441,096

្ន្ធតៃលបានគណនាតាមអពតាផ្លៃូវការ20%

 2,782,893  11,345,855 20% 1,798,672 7,288,219 20%

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន  248,243  1,012,087 2% 190,430 771,623 2%

អតិទរកសំវធិានធន្ីការយិបរទិចឆេេមថុន  237,041  966,416 2% 182,178 738,185 2%

ចំណាយ្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញ  3,268,177  13,324,358 24% 2,171,280 8,798,027 24%

អនថុទលាមតាមចបាប់ស្ី្ីសារទ្ី្ន្ធកម្ថុជា ធនាគារមានកាត វ្កិចចាបង់្ន្ធពបាក់ចំណូលសាជីវកមទំ្ាង្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញកនាថុងអពតា 20% ថនពបាក់
ចំទណញជាប់្ន្ធឬ្ន្ធអប្បបរមា 1% ថនពបាក់ចំណូលៃថុលតៃលេ្ស់ជាង។

ការគណនាពបាក់ចំណូលតៃលជាប់្ន្ធគឺពតរូវមានការពតរួត្ិនិត្យនិងអនថុម័ត្ីអាជ្ាធរ្ន្ធដារ។

13. គ�នីបែរូវទូទាែ់ និងបំ�ុលណផ្សងៗ

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ពបាក់បទញ្ញីតៃលអាចៃកវញិបាន  3,326,050  2,810,850  13,453,872  11,454,214 

ចំណូលបង្គរ  411,490  268,176  1,664,477  1,092,817 

ការេូទាត់សំណងអតីតភា្ការង្រ  442,935  -    1,791,672  -   

គណនីពតរូវេូទាត់ទផ្្សងៗ  931,378  950,933  3,767,424  3,875,051 

ពបាក់ទអ�ចិពតរូនិកពតរូវបង់  304,557  562,075  1,231,931  2,290,456 

ចំណាយបង្គរទៅទលីថថលៃេីផ្សារនិង
ធនធានមនថុស្ស  18,700  405,970  75,642  1,654,328 

ចំណាយបង្គរទលីពបតិបតិ្ការ  165,945  128,749  671,248  524,652 

ចំណាយបង្គរទលីពបតិបតិ្ការ
Wing Cash Express (“WCX”)  7,000  6,962  28,315  28,370 

ចំណាយទលីពបាក់រង្វ ន់  887,656  897,155  3,590,569  3,655,907 

ចំណាយទលី្ន្ធទផ្្សងៗ  292,752  445,496  1,184,182  1,815,396 

 6,788,463  6,476,366  27,459,332  26,391,191 

14. បំ�ុលភែិ�នយា

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ែមម្បច្ចុប្ន្មនបំ�ុលភែិ�នយា

រយៈទ្លេលៃី  256,517  306,337  1,037,611  1,248,323 

រយៈទ្លតវង  -    256,517  -    1,045,307 

 256,517  562,854  1,037,611  2,293,630 

លំហូរទលឹកបបាក់រាមកិច្ច�នយាមិនអប្ហារ

តិចជាងមួយឆ្នា ំ  264,000  340,000  1,067,880  1,385,500 

1ទៅ5ឆ្នា ំ  -    264,000  -    1,075,800 

 264,000  604,000  1,067,880  2,461,300 

i. ចំនូនទទូលសា្គ ល់កុ្ងចំណ�ញ ឬខាែ

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ការពបាក់ទលីបំណថុ លភតិសនយា  33,663  53,871  137,244  218,285 

ចំណាយទលីភតិសនយាតៃលមាន
តថមលៃទាប(កំណត់សមា្គ ល់23)  397,508  320,202  1,620,640  1,297,459 

 431,171  374,073  1,757,884  1,515,744 

ii. ចំនួនតែលបានទទួលសា្គ ល់ណៅកុ្ងរបាយការ�៍លំហូរទលឹកបបាក់

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)


លំហូរទលឹកបបាក់ពី�កម្មភាពហិរញ្ញប្ទាន
ការេូទាត់សាច់ពបាក់សពមាប់ពបាក់
ទៃីមថនបំណថុ លភតិសនយា  256,517  306,337  1,037,611  1,248,323 

លំហូរទលឹកបបាក់ពី�កម្មភាពបបែិបែតេិការ
ការេូទាត់សាច់ពបាក់សពមាប់ការ
ពបាក់ថនបំណថុ លភតិសនយា  (33,663)  (73,673)

 

(137,244)  (298,522)



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 8382 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

15. �ំវធិានធនណលីអែថែបបណយជន៍និណយជិែ

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

សំវធិានធនទលីសំណងអតីតភា្ការង្រ  223,243  238,136  903,018  970,404 

សំវធិានធនទលីអតព្បទយជន៍និទយជិតសំទៅទៅទលីសំវធិានធនទលីការេូទាត់សំណងអតីតភា្ការង្រតៃលតពមរូវតាមពបកាសទលេ 443 ទចញទដាយ
ពកសួងការង្រនិងបណ្ថុ រះបណ្ាលវជ្ិាជីវៈនាថថងៃេី21តេកញ្្ញ ឆ្នា ំ2018និងទសចកី្តណនំាទលេ042/19ចថុរះថថងៃេី22តេមីនាឆ្នា ំ 2019 ។

• ពបាក់អតីតភា្ការង្រថនាីកនាថុងឆ្នា ំ៖ពតរូវបានកំណត់យកចំនួនទស្ីនឹង15ថថងៃថនពបាក់ទបៀវត្សរ៍និងអតព្បទយជន៍កនាថុងមួយឆ្នា ំ។

• ពបាក់រលឹំកអតីតភា្ការង្រ៖ពតរូវបានកំណត់យកចំនួនទស្ីនឹង 6ថថងៃថនពបាក់ទបៀវត្សរស៍ថុេ្ធកនាថុងមួយឆ្នា ំតៃលនឹងពតរូវេូទាត់ចាប់្ីឆ្នា ំ2021តទៅ។
សំវធិានធនទលីពបាក់អតីតភា្ការង្រពតរូវបានគណនាមិនឲ្យទលីស្ីចំនួនអតិបរមាទស្ីនឹង6តេថនពបាក់ទបៀវត្សរស៍ថុេ្ធរបស់និទយជិតតៃលមាន
អតីតភា្ការង្រមថុនឆ្នា ំ2019(អាពស័យតាមរយៈទ្លបទពមីការង្របស់និទយជិត)។ 

ការេូទាត់នឹងពតរូវបានទធវីទ�ងី្ីរៃងកនាថុងមួយឆ្នា ំគឺទៅកនាថុងតេមិថថុនានិងតេធនាូជាទរៀងរាល់ឆ្នា ំ។និទយជិត ថ្ុំមានសិេ្ធិេេួលបានសំណងរលឹំកអតីតភា្
ការង្រទៅសល់តៃលមិនទាន់បានេូទាត់ទនារះទេពបសិនទបីគាត់លាតលង្ីការង្រ។

ថថងៃេី23តេធនាូ ឆ្នា ំ 2020រាជរដា្ឋ ភិបាលថនព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជាបានផ្្ល់ទៅៃល់ទរាងចពកសហពគាសនិងពក រុមហ៊ថុនពគប់វស័ិយកនាថុងការ្នយារការេូទាត់ពបាក់រលឹំកអតីតភា្ការង្រមថុនឆ្នា ំ2019និងពបាក់អតីតភា្ការង្របចចាថុប្បននាកនាថុងឆ្នា ំ2020 និងឆ្នា ំ2021ទៅឆ្នា ំ 2022 ។ធនាគារបានទពជីសទរសី
អនថុទលាមតាមបេប្បញ្ញតិ្ទនរះៃូទចនារះទហីយការេូទាត់ទាំងទនរះនឹងពតរូវទធវីទ�ងីទៅឆ្នា ំ2022។

បតពមបពមរូលទលីអតព្បទយជន៍និទយជិតកនាថុងឆ្នា ំមានៃូចខាងទពកាមៈ

 

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

នាថថងៃេី1តេមករា  238,136  403,861  970,404  1,622,713 

បានេេួលសា្គ ល់កនាថុងចំទណញឬខាត  (14,893)  (154,355)  (60,719)  (625,446)

េូទាត់ទៅកនាថុងឆ្នា ំ -  (11,370) -  (46,071)

លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ - - (6,667)  19,208 

នាថថងៃេី31តេធនាូ  223,243  238,136  903,018  970,404 

16. ណែីមទុន

្ំនួនភាគហុ៊ន មៃេមានតមមលៃ 1 ៃុល្លៃ រអាបមរិ្ ្ុ្ងមួយហុ៊ន 

2020 2019

ភាគកម្ម             
%

ចំនួន
ែុល្ារអាណមរកិ

ភាគកម្ម  
%

ចំនួន 
ែុល្ារអាណមរកិ

WING Holdings Pte Limited 100 28,958,749  100  15,000,000 

(ពាន់ទរៀល--កំណត់សមា្គ ល់5) 116,909,820 60,000,000

ធនាគារទនរះគឺជាធនាគារបថុពតសម័្ន្ធរបស់ WING Holdings Pte Limited តៃលបានបទងកាីតទ�ងីទៅពបទេសសឹងហាបថុរី។ គិតពតឹមថថងៃេី31 តេធនាូ ឆ្នា ំ
2020 ទៃីមេថុនតៃលមានការអនថុញ្្ញ តមានចំនួន 28,958,749 ហ៊ថុន (2019៖ 15,000,000 ហ៊ថុន) កនាថុងតថមលៃទស្ី 1 ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ កនាថុ ងមួ យហ៊ថុន ។
រាល់ភាគហ៊ថុនតៃលបានអនថុញ្្ញ តពតរូវបានតបងតចកនិងេូទាត់ពបាក់ទ្ញទលញ។

ទៅថថងៃេី 5 តេ វចិឆេិកា ឆ្នា ំ  2020 ពក រុមពបឹកសាភិបាលបានសទពមចបទងកាីនទៃីមេថុនរបស់ធនាគារចំនួន 13,958,749 ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ ្ី 15,000,000  
ៃថុលាលៃ រអាទមរកិទៅ28,958,749ៃថុលាលៃ រអាទមរកិតាមរយៈការទផ្ទារ្ីពបាក់ចំទណញរកសាេថុក។ទៅថថងៃេី6តេវចិឆេិកាឆ្នា ំ2020ធនាគារបានទសនាីសថុំការយល់
ព្ម្ីធនាគារជាតិថនកម្ថុជាសពមាប់ការបតងវរពបាក់ចំទណញរកសាេថុកទៅជាទៃីមេថុនចំនួន13,958,749ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ។ធនាគារបានេេួលការអនថុម័ត
្ីធនាគារជាតិថនកម្ថុជាទៅថថងៃេី19 តេវចិឆេិកាឆ្នា ំ  2020។ការទធវីវទិសាធនកមថ្នអនថុសសារណៈនិងលក្ខនិ្កៈពតរូវបានដាក់ទសនាីទៅពកសួងពាណិជ្កមទ្ៅ
ថថងៃេី27 តេវចិឆេិកាឆ្នា ំ 2020។គិតចាប់្ីកាលបរទិចឆេេទចញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះធនាគារកំ ថ្ុងរង់ចំាការយល់ព្ម្ីពកសួងពាណិជ្កម្។

17. ទុនបបម រុងរាមបទប្ញ្ញែិតេ
េថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញតិ្ តំណាងឲ្យការទផ្ទារ្ីពបាក់ចំទណញរកសាេថុករបស់ធនាគារទដាយអនថុទលាមពសបតាមពបកាសរបស់ធនាគារជាតិថនកម្ថុជាទលេធ7-017-344ចថុរះថថងៃេី1តេធនាូឆ្នា ំ2017 ។

កនាថុងអំ�ថុងការយិបរទិចចាេ ធនាគារ បានទផ្ទារេថុនបពម រុងតាមបេបញ្ញតិ្ចំនួន 136,729 ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ (ឆ្នា ំ  2019៖ 124,430ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ) ទៅពបាក់
ចំទណញរកសាេថុក។

18. ចំ�ូលកមបម និងណជីងសារ 

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

កថពមពបតិបតិ្ការ  37,304,704  29,189,077  152,091,278 118,274,140 

កថពមពបតិបតិ្ការទបីកពបាក់ទបៀវត្សរ៍  1,353,716  1,098,376  5,519,100  4,450,620 

 38,658,420  30,287,453  157,610,378 122,724,760 



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 8584 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

19. ចំណ្យកមបម និងណជីងសារ

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

កថពមពបតិបតិ្ការ  3,214,883  1,945,619 13,107,078  7,883,648 

កថពមទសវាេូទាត់  1,244,418  1,180,678  5,073,492  4,784,107 

 4,459,301  3,126,297  18,180,570  12,667,755 

20. ចំ�ូលណផ្សងៗ

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ចំណូលហិរញ្ញប្បទាន  1,305,526  184,953  5,322,630  749,430 

ចំទណញ្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណ  245,315  290,179  1,000,149  1,175,805 

ចំទណញ្ីការលក់ពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ  -    686  -    2,780 

ចំណូលទផ្្សងៗ  18,338  59,568  74,764  241,370 

 1,569,179  535,386  6,397,543  2,169,385 

21. ចំណ្យណលីបុគ្គលិក

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ពបាក់ទបៀវត្សរ៍និងពបាក់ឈនាលួ  7,318,057  5,568,796  29,835,718  22,564,761 

ពបាក់រង្វ ន់និងពបាក់ទលីកេិកចិត្និទយជិត  1,023,694  940,989  4,173,600  3,812,887 

អតព្បទយជន៍និទយជិត(*)  428,042  207,068  1,745,127  839,040 

ការង្រទលីសទម៉ាង  287,152  281,851  1,170,719  1,142,060 

ធានារាប់៉រងបថុគ្គលិក  99,979  114,481  407,614  463,877 

អតព្បទយជន៍ទផ្្សងៗ  213,585  208,687  870,787  845,600 

 9,370,509  7,321,872  38,203,565  29,668,225 

(*) ចំនួនទនរះ គឺពាក់្័ន្ធនឹងការចំណាយអតព្បទយជន៍របស់និទយជិតតៃលបានកំណត់ទដាយពកសួងការង្រនិង បណ្ថុ រះបណ្ាលវជ្ិាជីវៈតផ្អកទលី
 បេប្បញ្ញតិ្ថនពបកាស 443 ស្ី្ីការេូទាត់ពបាក់បំណាច់អតីតភា្ការង្រ ។ កនាថុងការយិបរទិចឆេេ ធនាគារបានកត់ពតាតំហយសំវធិានធនចំនួន  

 14,893 ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ(ឆ្នា ំ2019៖ 154,355ៃថុលាលៃ រអាទមរកិ)ទដាយសារការលាតលង្ីការង្ររបស់និទយជិត។

22. រំល�់ 

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

រលំស់ទលីពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ  1,531,589  1,340,303  6,244,288  5,430,908 

រលំស់ទលីពេ្្យសកមអ្របីូ  380,220  347,190  1,550,158  1,406,814 

រលំស់ទលីសិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្  282,785  282,785  1,152,914  1,145,845 

 2,194,594  1,970,278  8,947,360  7,983,567 

23. ចំណ្យទូណៅ និងរែ្ឋបាល
 

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

ទសវាធនាគារ  2,581,240  1,588,596 10,523,715  6,436,991 

េីផ្សារនិងការផ្្ស វ្ផ្សាយ  2,168,769  1,587,532  8,842,071  6,432,680 

សារនិងចំណាយទផ្្សងៗ  1,782,036  1,789,854  7,265,361  7,252,488 

កថពមទសវាវជ្ិាជីវៈ  402,156  263,636  1,639,590  1,068,253 

ថថលៃជួល(កំណត់សមា្គ ល់14)  397,508  320,202  1,620,640  1,297,459 

ពប្័ន្ធេិននាន័យ  395,010  408,463  1,610,456  1,655,092 

ថថលៃទធវីៃំទណីរ  295,887  387,562  1,206,331  1,570,401 

ថថលៃបណ្ថុ រះបណ្ាល  276,056  583,182  1,125,480  2,363,053 

ថថលៃេឹកទភលៃងី  204,702  189,020  834,570  765,909 

ថថលៃទពជីសទរសីបថុគ្គលិក  90,293  49,735  368,125  201,526 

ថថលៃសនិ្សថុេ  87,688  65,554  357,504  265,625 

ថថលៃទសវាេំនាក់េំនង  71,580  53,208  291,832  215,599 

ធានារាប់៉រង  53,728  48,090  219,049  194,861 

ថថលៃជួលជថុលនិងតថទំា  45,573  31,612  185,801  128,092 

ថថលៃសំបថុពតនិងសំភារៈទផ្្សងៗ  31,421  46,375  128,103  187,912 

ទផ្្សងៗ  1,191,614  1,862,105  4,858,211  7,545,250 

 10,075,261  9,274,726  41,076,839  37,581,191 



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 8786 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

24. យថាភាពណលីពន្ធ
្ន្ធពតរូវបានស្ិតទៅទពកាមការពតរួត្ិនិត្យនិងតាមដានអទងកាតទដាយពក រុមអាជ្ាធរតៃលផ្្ល់សិេ្ធិទដាយចបាប់កនាថុងការដាក់្ិន័យដាក់េណ្ឌ កម្និង
គិតការពបាក់។ការអនថុវត្ចបាប់និងបេប្បញ្ញតិ្្ន្ធទលីពបតិបតិ្ការទពចីនពបទភេអាចពបឈមនឹងបំណកពសាយទផ្្សងៗ។

បញ្ហា ទាំងទនរះអាចបទងកាីតឲ្យមានហានិភ័យ្ន្ធទៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជាមានលក្ខណៈជាសារវន្ជាងទៅពបទេសៃថេទេៀត។អនាកពគប់ពគង
ទជឿជាក់ថាការទធវីសំវធិានធនមានលក្ខណៈពគប់ពគាន់ទដាយតផ្អកទៅទលីការបកពសាយថននីតិកម្្ ន្ធ។ក៏ប៉ថុតន្អាជ្ាធរជាប់ពាក់្័ន្ធអាចនឹងមាន

បំណកពសាយេថុសគានា ទហីយផ្លប៉រះពាល់ទលីធនាគារអាចមានលក្ខណៈជាសារវន្។

25. �ម័្ន្ធញែិ
្. សម័្ន្ធញាតិនិងទំនា្់ទំនង

�ម័្ន្ធញែិ ទំនាក់ទំនង

WING Holdings Pte Limited ពក រុមហ៊ថុនទមពគប់ពគងទដាយអនាកឧកញ្្ញ៉ គិតទម៉ង  - 100%
Mobile Refresh Company Limited ពក រុមហ៊ថុនស្ិតទៅទពកាមភាគេថុនិកធំតតមួយ

អនាកពគប់ពគងសំខាន់ៗ អនាកពគប់ពគងសំខាន់ៗគឺជាអនាកតៃលបានចូលរមួកនាថុងការង្ររៃ្ឋបាលៃឹកនាំ
ពគប់ពគងឬទរៀបចំនិងអនថុវត្នការពគប់ពគងថផ្ទាកនាថុងរបស់ធនាគារ។ 

ខ. កបតិបត្តិការជាមួយសម័្ន្ធញាតិ

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

Mobile Refresh Company Limited

ការេូទាត់ជំនួស  200,747  153,171  818,444  620,649 

អនាកពគប់ពគងសំខាន់ៗ

លាភការ  1,473,026  1,416,529  6,005,527  5,739,776 

គ. សមតុេ្យជាមួយសម័្ន្ធញាតិ

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)
ោន់ណរៀល

(កំ�ែ់�មា្គ ល់ 5)

Mobile Refresh Company Limited (Note 8)   3,061,643  3,262,403   12,384,319  13,294,292 

គណនីពតរូវេេូល្ីសសម័្ន្ធញាតិគឺមិនពាក់្័ន្ធអាជីវកម្គ្ានការពបាក់និងពតរូវេូទាត់តាមតពមរូវការ។

26. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវែថែុ
ការពគប់ពគងហានិភ័យគឺជាៃំទណីរការថនការវាស់តវងឬវាយតថមលៃហានិភ័យនិងការបទងកាីតយថុេ្ធសាពសទ្ៃីម្បពីគប់ពគងហានិភ័យទាំងទនារះ។ៃូច
តៃលបានអនថុវត្ចំទពារះពបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារវាគឺជាបទចចាកទេសមួយសពមាប់វាស់តវងតាមដាននិងពតរួត្ិនិត្យហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុឬហានិភ័យ

ពបតិបតិ្ការទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុ។

្. ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យតៃលភាគីមា្ខ ងទេៀតមិនមានលេ្ធភា្បំទ្ញកាត វ្កិចចា តៃលទកីតទ�ងីជាចម្បងតាមគណនីពតរូវេេួល្ី
អតិថិជននិងពបាក់បទញ្ញីទៅធនាគារនិងការវនិិទយគមូលបពតបំណថុ ល។តៃលបណ្ាលឲ្យមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ។សពមាប់ទគាលបំណងរាយការណ៍អំ្ីការពគប់ពគងហានិភ័យ ធនាគារទធវីការ្ិចារណា និងដាក់រមួបញចាូលនូវធាតថុទាំងអស់ថនហានិភ័យឥណទានតៃលពបឈម
-ឧទាហរណ៍ហានិភ័យតាមកាត វ្កិចចារបស់បថុគ្គលមានា ក់ៗតាមតំបន់និងហានិភ័យតាមវស័ិយទសៃ្ឋកិចចា។

ធនាគារទធវីការជួញៃូរអាជីវកមជ្ាមួយតតភាគីេីបីណាតៃលបានេេួលសា្គ ល់ថាអាចេថុកចិត្បាន។គណនីអតិថិជននិងគណនីពតរូវេេួលទផ្្សងៗ
ពតរូវបានចាត់េថុកថាជាឥណទានថានា ក់េ្ស់ ទពពារះធនាគារ ថ្ុំបានរំ្ ឹងេថុកថាមិនមានការេូទាត់្ីអតិថិជនទនារះទ�យី ។  សថុវត្ិភា្ទលីហានិភ័យ
ទនរះតផ្អកទៅទលីសមតភ្ា្តៃលធនាគារអាចកាត់កងចំនួន្ីគណនីតៃលពតរូវេេួលទៅនឹងចំនួនថនគណនីតៃលពតរូវេូទាត់ទៅកាន់អតិថិជន។

សាច់ពបាក់ទៅធនាគារពតរូវបានចាត់ថានា ក់ថាជាឥណទានថានា ក់េ្ស់្ីទពពារះវាពតរូវបានតមកាល់តតទៅធនាគារធំៗកនាថុងពស រុក។

ការពបមូលផ្្ថុំហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារគឺពបាក់បទញ្ញីទៅធនាគារនានា។ការពបឈមមថុេជាអតិបរមារបស់ធនាគារគឺទស្ីនឹងតថមលៃទយង
របស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុទាំងទនារះ។ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារគឺពតរូវបានចាត់ថានា ក់ថាមិនហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់។

ឱនភា្ថនតថមលៃទលីពបាក់បទញ្ញីជាមួយធនាគារនានា ពតរូវបានវាស់តវងទលីមូលដា្ឋ នខាតបង់តៃលរំ្ ឹងេថុកកនាថុងរយៈទ្ល 12 តេ ទហីយ ល្ៃថុរះបញ្ចាំ ង
្ីរយៈទ្លេលៃីថនការពបឈម។ធនាគារបានចាត់េថុកថាពបាក់បទញ្ញីជាមួយធនាគារនានាមានហានិយភ័យឥណទានទាប។

ខ. ហានិភ័យសា្់កបា្់ង្យកសរួេ
ហានិភ័យសាច់ពបាក់ង្យពសរួលគឺជាហានិភ័យតៃលធនាគារមិនអាចបំទ្ញកាត វ្កិចចាទាក់េងនឹងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលពតរូវេូទាត់។ផ្លវបិាកថនហានិភ័យសាច់ពបាក់ង្យពសរួលអាចជាភា្បរាជ័យកនាថុងការបំទ្ញកាត វ្កិចចាទៃីម្បេូីរទាត់ជូនមាចា ស់បំណថុ ល ។ ធនាគារ ទធវីការពគប់ពគង

ហានិភ័យទនរះទដាយធានាថាមានមូលនិធិពគប់ពគាន់ទៃីម្បបំីទ្ញតពមរូវការសាច់ពបាក់ង្យពសរួលរយៈទ្លេលៃី។

ទគាលបំណងរបស់ធនាគារគឺរកសាឲ្យបាននូវតថុល្យភា្រវាងការបន្ទពបីពបាស់មូលនិធិនិងមានភា្បត់តបន។តពមរូវការថនការវនិិទយគរបស់ធនា
គារគឺការផ្្ល់មូលនិធិទដាយការបតនម្ទៃីមេថុន្ីភាគេថុនិក។

តារាងខាងទពកាមទនរះសទង្ខប្ីេពមង់ថនសាច់ពបាក់ង្យពសរួលទលីបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារទដាយតផ្អកទៅទលីការេូទាត់តាមកិចចាសនយាមិន
អប្បហា។

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ តាមតកមរូវការ ្ុ្ងរយៈបពេ 1  ឆ្្ ំ បេើស 1  ឆ្្ ំ សរបុ

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ
គណនីពតរូវេូទាត់និងបំណថុ លទផ្្សងៗ - 4,561,985 -   4,561,985

បំណថុ លភតិសនយា -  264,000 -  264,000 
-   4,825,985  - 4,825,985

សមមូលពាន់ទរៀល(កំណត់សមា្គ ល់5) -   19,521,109 - 19,521,109



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 8988 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

26 ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវែថែុ (ែ)

ខ. ហានិភ័យសា្់កបា្់ង្យកសរួេ (ត)

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្ តាមតកមរូវការ ្ុ្ងរយៈបពេ 1  ឆ្្ ំ បេើស 1  ឆ្្ ំ សរបុ

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ
គណនីពតរូវេូទាត់និងបំណថុ លទផ្្សងៗ -  4,323,858 -  4,323,858 

បំណថុ លភតិសនយា -  340,000  264,000  604,000 
-  4,663,858  264,000  4,927,858 

សមមូលពាន់ទរៀល(កំណត់សមា្គ ល់5) -  19,005,221  1,075,800  20,081,021 

គ. ហានិភ័យទើផសារ
ហានិភ័យេីផ្សារគឺជាហានិភ័យតៃលមានការផ្លៃ ស់បូ្រតថមលៃេីផ្សារ-ឧទាហរណ៍អពតាការពបាក់អពតាបូ្ររបិូយប័ណ្ណបរទេសនិងតថមលៃមូលធន-នឹង

មានផ្លប៉រះពាល់ៃល់ពបាក់ចំណូលរបស់ធនាគារឬតថមលៃថនការកាន់កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ទគាលបំណងថនការពគប់ពគងហានិភ័យេីផ្សារគឺ
ទៃីម្បពីគប់ពគង និងពតរួត្ិនិត្យហានិភ័យេីផ្សារតាមប៉ារាត៉ម៉ពតតៃលអាចេេួលយកបាន េណៈទ្លតៃលមានការបទងកាីននូវពបសិេ្ធភា្កនាថុងការេេួលបានចំណូលមកវញិ។

(i). ហានិភ័យអបរាការបបាក់

ហានិភ័យអពតាការពបាក់ សំទៅទលីការខាតបង់នូវចំណូលការពបាក់សថុេ្ធ ទដាយសារតតការតពបពបរួលថនកពមិតអពតាការពបាក់ និងការផ្លៃ ស់បូ្រទៅ
កនាថុងសមាសភា្ថនពេ្្យសកម្និងបំណថុ ល។ហានិភ័យអពតាការពបាក់ពតរូវបានចាត់តចងតាមរយៈការពតរួត្ិនិត្យយ៉ងហត់្ចត់ទលីចំណូលថន

ការបណ្ាក់េថុនតថមលៃេីផ្សារថថលៃទៃីមថនមូលនិធិនិងតាមរយៈការវភិាគគំលាតតពបពបរួលអពតាការពបាក់។សក្ានថុ្លថនការធាលៃ ក់ចថុរះចំណូលការពបាក់
សថុេ្ធបណ្ាលមក្ីការតពបពបរួលអពតាការពបាក់តៃលេថុសពបពកតីពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យទដាយទធៀបទៅនឹងកពមិតអាចេេួលយកបានថនហានិភ័យ។

ការវភិាគរំណញចែមម្�មប�ប�បមាប់ឧបករ�៍ហិរញ្ញវែថែុតែលមានអបរាការបបាក់ណថរ

ធនាគារ មិនបានកត់ពតាបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលមានអពតាការពបាក់ទថរតាមតថមលៃសមពសប ទដាយភា្លំទអៀង ពតរូវបានបញចាូលទៅកនាថុងរបាយកា
រណ៍លេ្ធផ្លទនារះទេ។ៃូទចនារះការផ្លៃ ស់បូ្រអពតាការពបាក់នាចថុងកាលបរទិចឆេេ ថ្ុំមានផ្លប៉រះពាល់ៃល់ពបាក់ចំទណញឬខាតទនារះទេ។

ការវភិាគរំណញចែមម្�មប�ប�បមាប់ឧបករ�៍ហិរញ្ញវែថែុតែលមានអបរាការបបាក់អណថរ

ធនាគារ ថ្ុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលមានអពតាការពបាក់អទថរជាសារវន្ទនារះទេ។ៃូទចនារះការវភិាគរទំញាចទលីលំហូរេឹកពបាក់សពមាប់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុតៃលមានអពតាការពបាក់អទថរមិនពតរូវបានបង្ហា ញទ�យី។

 (ii).  ហានិភ័យពីការបូ្ររបិូយប័�្ណបរណទ�

ហានិភ័យ្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណបរទេសគឺជាហានិភ័យតៃលតថមលៃថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានការតពបពមរួលបណ្ាលមក្ីការតពបពបរួលអពតាបូ្ររបិូយ
ប័ណ្ណបរទេស។

26 ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវែថែុ (ែ)

គ. ហានិភ័យទើផសារ (ត)

(ii). ហានិភ័យពីការបូ្ររបិូយប័�្ណបរណទ� (ែ)

ការបបមូលផំុ្ហានិភ័យរបិូយប័�្ណ

ចំនួនពេ្្យសកម្និងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតាមពបទភេថនរបិូយប័ណ្ណមានៃូចខាងទពកាម៖

កបបភទមនរបិូយប័ណ្ណ 
សមមូេៃុល្លៃ រអាបមរិ្

មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020 ណរៀល ែុល្ារអាណមរកិ �របុ

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ
សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់សមមូលសថុេ្ធ  8,439,130  26,065,110  34,504,240 

ពេ្្យសកមទ្ផ្្សងៗ  -    4,067,862  4,067,862 

 8,439,130  30,132,972  38,572,102 

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ
គណនីពតរូវេូទាត់និងបំណថុ លទផ្្សងៗ  -   4,561,985 4,561,985

សាថែ នភាពបទព្យ�កម្ម�ុទ្ធ  8,439,130 25,570,987 34,010,117

សមមូលពាន់ទរៀល-(កំណត់សមា្គ ល់5)  34,136,281   103,434,642 137,570,923

កបបភទមនរបិូយប័ណ្ណ 
សមមូេៃុល្លៃ រអាបមរិ្

មថងៃទី 31 តខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2019 ណរៀល ែុល្ារអាណមរកិ �របុ

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ
សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់សមមូលសថុេ្ធ  5,126,881  17,601,383  22,728,264 

ពេ្្យសកមទ្ផ្្សងៗ  -    7,626,526  7,626,526 

 5,126,881  25,227,909  30,354,790 

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ
គណនីពតរូវេូទាត់និងបំណថុ លទផ្្សងៗ  -    4,323,858  4,323,858 

សាថែ នភាពបទព្យ�កម្ម�ុទ្ធ  5,126,881  20,904,051   26,030,932  

សមមូលពាន់ទរៀល-(កំណត់សមា្គ ល់5)  20,892,040  85,184,008 106,076,048



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9190 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

26 ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវែថែុ (ែ)

គ. ហានិភ័យទើផសារ (ត)

 (ii)  ហានិភ័យពីការបូ្ររបិូយប័�្ណបរណទ� (ែ)

ការវភិាគរំណញច
សនត្ថាហានិភ័យអទថរទផ្្សងទេៀតទៅតតទថរជានិចចា ការតពបពបរួលថនការបូ្ររបិូយប័ណ្ណបរទេសសពមាប់ ធនាគារនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ពតរូវបានសទង្ខបៃូចខាងទពកាម(ទដាយបង្ហា ញតតរបិូយប័ណ្ណតៃលមានចំនួនទពចីនជាង1%ថនស្ានភា្ៃំបូងសថុេ្ធពតរូវបានបង្ហា ញជារបិូយប័ណ្ណជាក់
លាក់របស់វាទៅកនាថុងតារាងខាងទពកាម៖

នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2020 នាម ង្ៃទើ 31 មខ ធូ្  ឆ្្ ំ 2019

- 1% 
ការថយចុះ

+ 1% 
ការណកីនណឡីង

- 1% 
ការថយចុះ

+ 1% 
ការណកីនណឡីង

ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ ែុល្ារអាណមរកិ

ទរៀល  (83,556)  83,556  (50,761)  50,761 

សមមូលពាន់ទរៀល
(កំណត់សមា្គ ល់5)  (340,658)  340,658  (205,684)  205,684 

ឃ. ហានិភ័យកបតិបត្តិការ
ហានិភ័យពបតិបតិ្ការ គឺជាហានិភ័យថនការបាត់បង់ផ្ទា ល់ ឬពបទយលតៃលទកីតមានទ�ងី្ីការេវរះខាត ឬការអនថុវត្មិនមានពបសិេ្ធភា្នូវនីតិវធីិៃំទណីរការថផ្ទាកនាថុង បថុគ្គលិក ឬពប្័ន្ធ ឬ្ីកត្ាខាងទពរៅ ។ ហានិភ័យទនរះពតរូវបានពគប់ពគងតាមរយៈការបទងកាីតពប្័ន្ធៃំទណីរការពគប់ពគង

ពបតិបតិ្ការ ការពតរួត្ិនិត្យ និង ការរាយការណ៍ឲ្យបានពតឹមពតរូវ្ីសកមភ្ា្អាជីវកម្ តាមរយៈអង្គភា្ពគប់ពគង និងគំាពេ តៃលឯករាជ្យ្ី
អង្គភា្អាជីវកម្និងគណៈពគប់ពគង។ទាំងទនរះរមួមានហានិភ័យខាងតផ្នាកចបាប់អនថុទលាមភា្ហានិភ័យទលីគណទនយ្យនិងការតកលៃងបនលៃំ។

ការពគប់ពគងទលីហានិភ័យពបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារតពមរូវឲ្យបទងកាីតនូវរចនាសម័្ន្ធតួនាេីនិងវធីិសាពសថ្នការពគប់ពគងរបស់អង្គភា្ឲ្យបានចបាស់លាស់ ។ ទគាលការណ៍ និងវធិានការពតរួត្ិនិត្យថផ្ទាកនាថុងជាទពចីនពតរូវបានអនថុវត្ រមួមានការបទងកាីតអនាកមានសិេ្ធិចថុរះហតទ្លខា ពប្័ន្ធពតរួត្ិនិត្យយ៉ងហត់្ចត់ការទរៀបចំនូវនីតិវធីិនិងឯកសារសំអាងនានាព្មទាំងការអនថុវត្តាមបេប្បញាត្ិនិងតពមរូវការតាមចបាប់នានា។ៃំទណីរការទាំងទនរះពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យជាពបចំាឆ្នា ំទៃីម្បទី ល្ៃីយតបទៅនឹងហានិភ័យពបតិបតិ្ការតៃលអាចទកីតទ�ងីទៅកនាថុងពបតិបតិ្ការអាជីវកមរ្បស់ធនាគារ។

ង. ការកគប់កគងបៃើមទុន
សពមាប់ទគាលបំណងកនាថុងការពគប់ពគងទៃីមេថុនរបស់ធនាគារ តៃលទៃីមេថុនរមួបញចាូលទំាង ទៃីមេថុនតៃលបានទបារះផ្សាយនិងទៃីមេថុនតៃលបាន
បង់។  ទគាលបំណងចម្បងកនាថុងការពគប់ពគងទៃីមេថុនរបស់ធនាគារគឺទៃីម្បបីទងកាីនតថមលៃជាអតិបរមិាទៅៃល់ភាគេថុនិក។ធនាគារបានទធវីការពគប់
ពគងទៃីមេថុននិងទធវីនិយ័តភា្ទៃីម្បទី ល្ៃីយតបទៅនឹងការផ្លៃ ស់បូ្រថនស្ានភា្ទសៃ្ឋកិចចា។

27. ែមម្�មប�បមនបទព្យ�កម្ម និងបំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួមានពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ។ តថមលៃសមពសបគឺជាថថលៃតៃលពតរូវេេួលទៃីម្បលីក់ពេ្្យសកម្ឬបានេូទាត់
ទៃីម្បទីផ្ទារបំណថុ លទៅតាមលំដាប់លំទដាយទៅកនាថុងពបតិបតិ្ការរវាងអនាកចូលរមួកនាថុងេីផ្សារទៅកាលបរទិចឆេេថនការវាស់តវងចម្បងឬពបសិនអវត្មាន

េីផ្សារតៃលមានការរកីចទពមីនបំផ្ថុតតៃលធនាគារបានេេួលទៅកាលបរទិចឆេេទនារះ ។  ្័ត៌មានតៃលបានបង្ហា ញទៅេីទនរះ តំណាងឱ្យការប៉ាន់
ស្ានថនតថមលៃសមពសបនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ថនស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុ។

តថមលៃេីផ្សារតៃលបានៃកពសង់ និងអាចអទងកាតបាន ទហីយអាចរកបាន ពតរូវបានទពបីសពមាប់វាស់តវងទលីតថមលៃសមពសបថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ទៅទ្លតៃលតថមលៃេីផ្សារតៃលបានៃកពសង់ និងអាចសទងកាតបាន មិនអាចទពបីពបាស់បាន ទនារះតថមលៃសមពសបពតរូវបានប៉ាន់ស្ានទដាយតផ្អកទលី
វធីិសាពស្ និងការសនត្ជាទពចីនទាក់េងទៅនឹងលក្ខណៈហានិភ័យថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទផ្្សងៗ តៃលមានអពតាអប្បហារ ការប៉ាន់ស្ានថន

លំហូរេឹកពបាក់នាទ្លអនាគតនិងកត្ាទផ្្សងៗទេៀត។

27 ែមម្�មប�បមនបទព្យ�កម្ម និងបំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ (ែ)

្័ត៌មានថនតថមលៃសមពសបសពមាប់ពេ្្យសកម្ និងបំណថុ លមិនតមនហិរញ្ញវត្ថុ មិនពតរូវបានរាប់បញចាូលទេ ្ីទពពារះវាមិនស្ិតកនាថុងវសិាលភា្ថន
ស.រ.ហ.អ.ក7៖ការបង្ហា ញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលទាមទារឱ្យមានការបង្ហា ញ្័ត៌មានថនតថមលៃសមពសប។

តថមលៃសមពសបថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានៃូចជាសាច់ពបាក់ និងមូលនិធិរយៈទ្លេលៃី សមតថុល្យ ទៅធនាគារជាតិ និងពបាក់បទញ្ញី
ជាមួយធនាគារ និងពគឹរះស្ានហិរញ្ញវត្ថុនានា   ពេ្្យសកមទ្ផ្្សងៗ បំណថុ លទផ្្សងៗ និងពបាក់កមចាីរយៈទ្លេលៃីមិនមានលក្ខណៈជាសារវន្ ចំទពារះ

ការផ្លៃ ស់បូ្រអពតាពបាក់ចំទណញកនាថុងេីផ្សារទដាយសារតតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងទនរះមានរយៈទ្លកំណត់ជាក់លាក់។តថមលៃទយងថនពេ្្យសកម្
និងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទាំងទនរះទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍មានតថមលៃពបហាក់ពបតហលនឹងតថមលៃសមពសបរបស់វា។

ចំណ្ែ់ថ្ាក់ែមម្�មប�ប

ស.រ.ហ.អ.ក 7 ប ញ្្ក់្ីចំណាត់ថានា ក់ថនបទចចាកទេសវាយតថមលៃទដាយតផ្អកទលី ថាទតីេិននាន័យថនបទចចាកទេសវាយតថមលៃទំាងទនារះអាចអទងកាតបាន
ឬមិនអាចអទងកាតបាន។េិននាន័យតៃលអាចអទងកាតបាន្ លៃថុរះបញ្ចា ំង្ីេិននាន័យេីផ្សារតៃលេេួលបាន្ីពបភ្ឯករាជ្យនិងេិននាន័យតៃលមិនអាច

អទងកាតបាន ល្ៃថុរះបញ្ចាំ ង្ីការសនត្េីផ្សាររបស់ធនាគារ។ចំណាត់ថានា ក់ថនតថមលៃសមពសបមានៃូចខាងទពកាមៈ

• កពមិត1-តថមលៃៃកពសង់(មិនបានទធវីនិយ័តភា្)ទៅកនាថុងេីផ្សារសកម្សពមាប់ពេ្្យសកម្ឬបំណថុ លៃូចគានា ។កពមិតទនរះរាប់បញចាូលទាំង
មូលបពតកមសិ្េ្ធិតៃលបានចថុរះបញ្ីនិងឧបករណ៍បំណថុ ល។

• កពមិត2 - េិននាន័យទពរៅ្ីតថមលៃតៃលបានៃកពសង់រាប់បញចាូលកនាថុងកពមិត1 តៃលអាចអទងកាតបានចំទពារះពេ្្យសកម្ឬបំណថុ លទដាយផ្ទា ល់
(ឧទាហរណ៍តថមលៃ)ឬទដាយពបទយល(ឧទាហរណ៍ទកីតទចញ្ីតថមលៃ)។

• កពមិត3-េិននាន័យសពមាប់ពេ្្យសកម្ឬបំណថុ លតៃលមិនតផ្អកទលីេិននាន័យេីផ្សារតៃលអាចអទងកាតបាន(ធាតថុចូលតៃលមិនអាចអទងកាតបាន)។
កពមិតទនរះរមួបញចាូលទាំងឧបករណ៍មូលធននិងឧបករណ៍បំណថុ លតៃលមានសមាសធាតថុមិនអាចអទងកាតបានជាសារវន្។

តថមលៃទយងនិងតថមលៃសមពសបថនពេ្្យសកម្និងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុរមួបញចាូលទាំងកពមិតរបស់្ួកទគទៅកនាថុងចំណាត់ថានា ក់តថមលៃសមពសបមានៃូច
ខាងទពកាម។វាមិនបានរាប់បញចាូល្័ត៌មានថនតថមលៃសមពសបសពមាប់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលមិនពតរូវបានវាស់តវងតាម
តថមលៃសមពសបទេពបសិនទបីតថមលៃទយងមានតថមលៃពបហាក់ពបតហលនឹងតថមលៃសមពសប។

28. ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ
ទគាលនទយបាយគណទនយ្យសំខាន់ៗតៃលបានបង្ហា ញទៅខាងទពកាមទនរះពតរូវបានអនថុវត្ទដាយសង្គតិភា្ទៅពគប់កាលបរទិចឆេេទលីកតលងតត
មានការបង្ហា ញទផ្្សង្ីទនរះ។

្. មូេោឋា នមនការវាស់មវង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពតរូវបានទរៀបចំទ�ងីទៅតាមមូលដា្ឋ នតថមលៃទៃីមៃំបូង។

ខ. របិូយប័ណ្ណបរបទស
សកមភ្ា្ពបតិបតិ្ការជារបិូយប័ណ្ណពតរូវបានបូ្រទៅជារបិូយប័ណ្ណមថុេង្រទដាយទពបីអពតាបូ្របាពក់ទៅថថងៃពបតិបតិ្ការទនារះ។

ពេ្្យសកម្របិូយវត្ថុ និងបំណថុ លរបិូយវត្ថុ តៃលជារបិូយប័ណ្ណបរទេស ពតរូវបានបូ្រទៅជារបិូយប័ណ្ណមថុេង្រ ទដាយទពបីអពតាបូ្រពបាក់នាកាល

បរទិចឆេេរាយការណ៍។ ភា្លទមអៀង្ីការបូ្ររបិូយប័ណ្ណបរទេស តៃលទកីតមក្ីការបូ្រទនារះ ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ ឬ ខាតទៅកនាថុង
របាយការណ៍លេ្ធផ្ល។ធាតថុមិនតមនរបិូយវត្ថុតៃលពតរូវបានវាស់តវងតផ្អកទលីតថមលៃពបវតិ្សាពសជ្ារបិូយប័ណ្ណបរទេសពតរូវបានបូ្រទដាយទពបីអពតា
បូ្រពបាក់ទៅកាលបរទិចឆេេថនពបតិបតិ្ការ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9392 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្

(i). ការទទួលសា្គ ល់ និងការវា�់តវងែំបូង

ធនាគារេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងនូវឥណទានទៅកាលបរទិចឆេេតៃលទកីតមានពបតិបតិ្ការ។ពេ្្យសកម្និងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទផ្្សងទេៀតពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកាលបរទិចឆេេតៃលធនាគារកាលៃ យជាភាគីកិចចាសនយា។

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុឬបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានវាស់តវងៃំបូងតាមតថមលៃសមពសប(សពមាប់ឧបករណ៍តៃលមិនតមនវាស់តវងតាមតថមលៃសមពសប
តាមរយៈចំទណញឬខាត(“FVTPL”)បូកនឹងថថលៃទៃីមពបតិបតិ្ការតៃលទកីតមក្ីការេិញឬលក់ពេ្្យនិងបំណថុ លទាំងទនារះ។

(ii). ការច្ែ់ចំណ្ែ់ថ្ាក់ និងការវា�់តវងបន្ាប់

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ - ការច្ែ់ចំណ្ែ់ថ្ាក់

ទៅកនាថុងការេេួលសា្គ ល់ៃំបូងពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុពតរូវបានចាត់ថានា ក់តាមការវាស់តវង:រលំស់ថថលៃទៃីមFVOCIឬFVTPL។

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ពតរូវបានវាស់តវងតាមរលំស់ថថលៃទៃីម ពបសិនទបីវាបំទ្ញទៅនឹងលក្ខេណ្ខ ៃូចខាងទពកាមទហីយមិនពតរូវបានកំណត់ជា
FVTPLទនារះទេ៖

• ពេ្្យសកមត្ៃលមានទៅកនាថុងគំរអូាជីវកម្កនាថុងទគាលបំណងរកសាេថុកទៃីម្បកីារពបមូលសាច់ពបាក់តាមកិចចាសនយានិង

• លក្ខេណ្ឌ កិចចាសនយារបស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុផ្្ល់នូវកាលបរទិចឆេេជាក់លាក់ចំទពារះលំហូរេឹកពបាក់តៃលសពមាប់េូទាត់តតពបាក់ទៃីមនិងការ
ពបាក់(“SPPI”)។

ឧបករណ៍បំណថុ ល ពតរូវបានវាស់តវងទៅ FVOCI លថុរះពតាតតវាបានបំទ្ញនឹងលក្ខេណ្ឌ ទំាង្ីរៃូចខាងទពកាម ទហីយមិនពតរូវបានកំណត់ជា
FVTPLទនារះទេ៖

• ពេ្្យសកមត្ៃលមានទៅកនាថុងគំរអូាជីវកម្ កនាថុងទគាលបំណងរកសាេថុកទៃីម្បកីារពបមូលសាច់ពបាក់តាមកិចចាសនយា និងលក់ពេ្្យសកម្
ហិរញ្ញវត្ថុនិង

• លក្ខេណ្ឌ កិចចាសនយារបស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុផ្្ល់នូវកាលបរទិចឆេេជាក់លាក់ចំទពារះលំហូរេឹកពបាក់តៃលសពមាប់េូទាត់តតពបាក់ទៃីម
និងការពបាក់(“SPPI”)។

សពមាប់ការេេួលសា្គ ល់ការវនិិទយគទលីមូលធនជាទលីកៃំបូង តៃលមិនពតរូវបានកាន់កាប់សពមាប់ជួញៃូរធនាគារ ពតរូវតតទពជីសទរសីការបង្ហា ញ
ការតពបពបរួលនាទ្លបនាទា ប់តាមរយៈលេ្ធផ្លលមអិតទផ្្សងៗ។ការទពជីសទរសីទនរះទធវីទ�ងីទដាយតផ្អកទលីការវនិិទយគនីមួយៗ។

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុទាំងអស់ទផ្្សងទេៀតពតរូវបានចាត់ថានា ក់តាមការវាស់តវងតាមFVTPL

ទលីស្ីទនរះសពមាប់ការេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងធនាគារអាចនឹងកំណត់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលបំទ្ញតាមលក្ខេណ្ឌ កនាថុងការវាស់តវងតាម
រលំស់ថថលៃទៃីម ឬតាម  FVOCI ពបសិនទបីវាស់តវងតាម FVTPL នឹងលថុបបំបាត់ ឬកាត់បនយ្ជាសារវន្នូវភា្មិនសថុីគានា ថនគណទនយ្យតៃល

នឹងទកីតទ�ងី។

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ - ការវាយែមម្គំរអូាជីវកម្ម

ធនាគារទធវីការវាយតថមលៃអំ្ីទគាលបំណងថនគំរអូាជីវកម្ទលីពេ្្យសកមក្នាថុងកពមិតសំណថុំ ឥណទាននីមួយៗទពពារះគំរទូនរះបង្ហា ញយ៉ងចបាស់្ីវធីិ
ពគប់ពគងអាជីវកម្និងវធីិផ្្ល់្័ត៌មានទៅអនាកពគប់ពគង។្័ត៌មានទាំងទនារះរមួមាន៖

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (ii)  ការច្ែ់ចំណ្ែ់ថ្ាក់ និងការវា�់តវងបន្ាប់ (ែ)
 
បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ - ការវាយែមម្គំរអូាជីវកម្ម (ែ)

• ទគាលនទយបាយនិងទគាលបំណងតៃលបានបញ្្ក់សពមាប់សំណថុំ ឥណទាននិងអនថុវត្នូវទគាលនទយបាយទាំងទនារះ។ ជា្ិទសសថា
ទតីយថុេ្ធសាពសរ្បស់អនាកពគប់ពគងទផ្្តទលីការតសវងរកចំណូលការពបាក់តាមកិចចាសនយារកសានូវេពមង់អពតាការពបាក់ជាក់លាក់មួយទធវីឲ្យសថុី
សង្វ ក់គានា រវាងរយៈទ្លថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុទៅនឹងរយៈទ្លថនបំណថុ លតៃលជាហិរញ្ញប្បទានរបស់ពេ្្យសកមទ្ាំងទនារះឬការទធវីឲ្យ
មានលំហូរេឹកពបាក់តាមរយៈការលក់ពេ្្យសកម្។

• វធីិកនាថុងការវាយតថមលៃលេ្ធផ្លថនសំណថុំ ឥណទាននិងវធីិរាយការណ៍ទៅអនាកពគប់ពគងរបស់ធនាគារ

• ហានិភ័យតៃលប៉រះពាល់ៃល់លេ្ធផ្លថនគំរអូាជីវកម្ (និងពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានទៅកនាថុងគំរអូាជីវកមទ្នារះ) និងយថុេ្ធសាពសស្ពមាប់
ពគប់ពគងហានិភ័យទាំងទនារះ

• រទបៀបតៃលអនាកពគប់ពគងអាជីវកមេ្េួលបានការេូទាត់(ឧទាហរណ៍៖ទតីការេូទាត់សំណងតផ្អកទលីតថមលៃសមពសបថនពេ្្យសកមត្ៃលបាន
ពគប់ពគងឬសាច់ពបាក់តាមកិចចាសនយាតៃលបានពបមូល)និង

• ភា្ញឹកញាប់បរមិាណនិងរយៈទ្លថនការលក់កនាថុងពគាមថុនមូលទហតថុថនការលក់ទនារះនិងការរំ្ ឹងេថុកអំ្ីសកមភ្ា្លក់នាទ្លអនាគត។ទទារះជាយ៉ងណាក៏ទដាយ ្័ត៌មានអំ្ីសកមភ្ា្លក់មិនពតរូវបានចាត់េថុកថាដាច់ទដាយត�កទ�យី ប៉ថុតន្ជាតផ្នាកមួយថនការវាយតថមលៃេូទៅ
អំ្ីរទបៀបតៃលទធវីឲ្យសទពមចបាននូវទគាលបំណងកនាថុងការពគប់ពគងពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងលំហូរេឹកពបាក់របស់ធនាគារ។ 

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុសពមាប់ការជួញៃូរ ឬចាត់តចង ទហីយតៃលលេ្ធផ្លពតរូវបានវាយតថមលៃតាមមូលដា្ឋ នតថមលៃសមពសប ពតរូវបានវាស់តវងតាម
FVTPL ទពពារះពេ្្យសកមទំ្ាងទនារះមិនតមនសពមាប់ពបមូលសាច់ពបាក់តាមកិចចាសនយា ឬមិនតមនសពមាប់ទំាងការពបមូលសាច់ពបាក់តាមកិចចា

សនយានិងសពមាប់លក់ទ�យី។

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ - ការវាយែមម្ថាណែីលំហូរទលឹកបបាក់រាមកិច្ច�នយាគឺ�បមាប់ទូទាែ់តែបបាក់ណែីម និងការបបាក់

ចំទពារះទគាលបំណងថនការវាយតថមលៃទនរះ“ពបាក់ទៃីម”គឺជាតថមលៃសមពសបថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុទៅទ្លេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូង។“ការពបាក់”គឺជាតថមលៃតបសនាងមួយសពមាប់ទ្លទវលាថនការទពបីពបាស់េឹកពបាក់សពមាប់រយៈទ្លណាមួយនិងសពមាប់ហានិភ័យតៃលពាក់្័ន្ធនឹងបរមិាណពបាក់ទៃីមទៅជាប់ជំពាក់កនាថុងអំ�ថុងទ្លជាក់លាក់មួយនិងសពមាប់ការចំណាយរមួទាំងហានិភ័យកនាថុងការផ្្ល់កមចាីជាមូលដា្ឋ នទផ្្សងៗទេៀត(ៃូចជា
ហានិភ័យសាច់ពបាក់ង្យពសរួលនិងចំណាយរៃ្ឋបាល)រមួទាំងពបាក់ចំទណញ។

ទៃីម្បវីាយតថមលៃថាទតីលំហូរេឹកពបាក់តាមកិ ចចាសនយាគឺ សពមាប់តតេូទាត់ពបាក់ទៃីមនិងការពបាក់ធនាគារពតរូវ្ិចារណាលក្ខេណ្ឌ កិចចាសនយារបស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួបញចាូលការវាយតថមលៃថាទតីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុមានលក្ខេណ្ឌ កិចចាសនយាតៃលអាចផ្លៃ ស់បូ្រទ្លទវលាឬចំនួនលំហូរេឹក

ពបាក់តាមកិចចាសនយាតៃលអាចទធវីឲ្យេថុស្ីលក្ខេណ្ឌ ថនការេូទាត់ពបាក់ទៃីមនិងការពបាក់។

កនាថុងការវាយតថមលៃធនាគារ្ិចារណាទលី៖

• ព្ឹតិ្ការណ៍ជាយថាភា្តៃលអាចផ្លៃ ស់បូ្រចំនួននិងរយៈទ្លថនលំហូរេឹកពបាក់

• លក្ខេណ្ឌ ្ិទសស

• លក្ខេណ្ឌ សងពបាក់មថុនកាលកំណត់និងការ្នយាទ្លសង

• លក្ខេណ្ឌ តៃលកពមិតធនាគារ កនាថុងការទាមទារមកវញិនូវសាច់ពបាក់្ីពេ្្យសកមជ្ាក់លាក់ (ៃូចជាឥណទានតៃលមិនអាចពបមូលមកវញិបាន)និង

• លក្ខណៈ្ិទសសតៃលតកតពបតថមលៃតបសនាងអំ្ីតថមលៃពបាក់តាមទ្លទវលា(ឧទាហរណ៍ការកំណត់អពតាការពបាក់ទ�ងីវញិតាមកាលកំណត់)។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9594 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)
 
គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (ii)  ការច្ែ់ចំណ្ែ់ថ្ាក់ និងការវា�់តវងបន្ាប់ (ែ)

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ - ការច្ែ់ចំណ្ែ់ថ្ាក់ណឡីងវញិ

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុមិនពតរូវបានទធវីចំណាត់ថានា ក់ទ�ងីវញិ បនាទា ប់្ីការេេួលសា្គ ល់តថមលៃៃំបូងទ�យី ទលីកតលងតតកនាថុងអំ�ថុងទ្លតៃលធនាគារ
ផ្លៃ ស់បូ្រគំរអូាជីវកមរ្បស់េលៃួនកនាថុងការពគប់ពគងពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ - ការច្ែ់ចំណ្ែ់ថ្ាក់ និងការវា�់តវងបន្ាប់ និងការទទួលសា្គ ល់ចំណ�ញឬខាែ

បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានចាត់ថានា ក់តាមការវាស់តវងទដាយចំណាយរលំស់ឬFVTPL។បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានចាត់ថានា ក់ទៅ FVTPL ពបសិន
ទបីវាពតរូវបានចាត់ថានា ក់ថាជាេថុកទធវីពាណិជ្កម្វាជាទៃទរទ៉វធីវឬវាពតរូវបានកំណត់ៃូចការេេួលសា្គ ល់ៃំបូង។បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទៅ FVTPL ពតរូវ
បានវាស់តវងតាមតថមលៃសមរម្យនិងចំទណញនិងខាតបង់សថុេ្ធ រមូទំាងការចំណាយការពបាក់ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងពបាក់ចំទណញឬខាត។
បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទផ្្សងទេៀតពតរូវបានវាស់ជាបន្បនាទា ប់ទដាយចំណាយរលំស់ទដាយទពបីវធីិសាពសក្ារពបាក់ពបកបទដាយពបសិេ្ធភា្។ ចំណាយ

ការពបាក់និងចំទណញនិងការខាតបង់ទលីអពតាបូ្រពបាក់បរទេសពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងពបាក់ចំទណញឬខាត។

 (iii)  ការឈប់ទទួលសា្គ ល់

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ

ធនាគារឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ទៅទ្លតៃលសិេ្ធិកនាថុងកិចចាសនយាកនាថុងការេេួលលំហូរេឹកពបាក់្ីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុផ្ថុតកំណត់

ឬការទផ្ទារសិេ្ធិេេួលលំហូរេឹកពបាក់តាមកិចចាសនយាកនាថុងពបតិបតិ្ការតៃលហានិភ័យទាំងអស់និងភា្ជាកមសិ្េ្ធិថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុពតរូវបាន
ទផ្ទារឬកនាថុងករណីតៃលធនាគារមិនទផ្ទារឬមិនរកសាេថុកនូវរាល់ហានិភ័យនិងភា្ជាកមសិ្េ្ធិទហីយវាមិនរកសាការពគប់ពគងពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។

ចំទពារះការឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ភា្លទមអៀងរវាងតថមលៃទយងរបស់ពេ្្យសកម្ (ឬតថមលៃទយងតៃលជាចំតណកថនពេ្្យសកម
្តៃលឈប់េេួលសា្គ ល់) និងផ្លបូកថន (i) តថមលៃតបសនាង តៃលេេួលបាន (រាប់បញចាូលទា ំងពេ្្យសកមថ្្ីតៃលេេួលបាន ៃកបំណថុ លថ្ីតៃល

េេួលយក)និង(ii)ចំទណញឬខាតតៃលបានេេួលសា្គ ល់កនាថុងOCIពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងចំទណញនិងខាត។

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ

ធនាគារឈប់េេួលសា្គ ល់បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទៅទ្លតៃលកាត វ្កិចចាទពកាមកិចចាសនយាពតរូវបានរលំាយឬលថុបទចាលឬផ្ថុតអាណតិ្។

 (iv)  ការតកតបបបទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ និងបំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ 

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ 

ពបសិនទបីលក្ខេណ្ឌ ថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុពតរូវបានតកតពប ទនារះធនាគារវាយតថមលៃថាទតីលំហូរេឹកពបាក់ថនពេ្្យសកមត្ៃលបានតកតពបទនារះមាន
ភា្េថុសគានា ខាលៃ ំងឬទេ។

ពបសិនទបីលំហូរេឹកពបាក់មានភា្េថុសគានា ខាលៃ ំង ទនារះសិេ្ធិតាមកិចចាសនយាចំទពារះលំហូរេឹកពបាក់្ីពេ្្យសកម្ ហិរញ្ញវត្ថុទៃីម ពតរូវបានចាត់េថុកថាផ្ថុតអាណតិ្។កនាថុងករណីទនរះពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុទៃីមពតរូវឈប់េេួលសា្គ ល់(សូមទមីល(iii))ទហីយពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុថ្ីពតរូវបានេេួលសា្គ ល់
តថមលៃសមពសបបូកនឹងថថលៃចំណាយពបតិបតិ្ការ។ថថលៃទសវានានាតៃលេេួលបានជាតផ្នាកថនការតកតពបទនរះពតរូវបានរាប់បញចាូលៃូចខាងទពកាម៖

• ថថលៃទសវាតៃលពតរូវបាន្ិចារណាកនាថុងការកំណត់តថមលៃសមពសបថនពេ្្យសកមថ្្ីនិងថថលៃទសវាតៃលេេួលបានមកវញិទលីថថលៃចំណាយពបតិបតិ្ការតៃលទកីតទ�ងីពតរូវបានរាប់បញចាូលកនាថុងការវាស់តវងៃំបូងថនពេ្្យសកម្និង

• ថថលៃទសវាទផ្្សងទេៀតពតរូវបានរាប់បញចាូលកនាថុងចំទណញនិងខាតតៃលជាតផ្នាកមួយថនការចំទណញឬខាតទលីពេ្្យសកមត្ៃលឈប់េេួលសា្គ ល់


28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (iv)  ការតកតបបបទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ និងបំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ (ែ)

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុ (ែ)

• ធនាគារឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ទៅទ្លតៃលសិេ្ធិកនាថុងកិចចាសនយាកនាថុងការេេួលលំហូរេឹកពបាក់្ីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុផ្ថុត
កំណត់ ឬការទផ្ទារសិេ្ធិេេួលលំហូរេឹកពបាក់តាមកិចចាសនយាកនាថុងពបតិបតិ្ការ តៃលហានិភ័យទំាងអស់ និងភា្ជាកមសិ្េ្ធិថនពេ្្យសកម្

ហិរញ្ញវត្ថុ ពតរូវបានទផ្ទារឬកនាថុងករណីតៃលធនាគារមិនទផ្ទារឬមិនរកសាេថុកនូវរាល់ហានិភ័យនិងភា្ជាកមសិ្េ្ធិ ទហីយវាមិនរកសាការពគប់ពគង
ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។

• ពបសិនទបីលំហូរេឹកពបាក់ពតរូវបានតកតពបទៅទ្លតៃលអតិថិជនជួបការលំបាកតផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុទនារះទគាលបំណងថនការតកតពបជាេូទៅគឺទៃីម្បី

េេួលបានមកវញិជា អតិបរមាទលីលក្ខេណ្ឌ ថន កិចចាសនយាទៃីមជាជាងបទងកាីតពេ្្យសកមថ្្ីតៃលមានលក្ខេណ្ឌ េថុសគានា ខាលៃ ំង។ ពបសិនទបី
ធនាគារមានគទពមាងតកតពបពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតាមរទបៀបមួយតៃលនាំឲ្យមានការទលីកតលងចំ ទពារះលំហូរេឹកពបាក់ពេ្្យសកមទ្នារះពតរូវប
បានយកមក្ិចារណាជាមថុន ថាទតីតផ្នាកមួយថនពេ្្យសកមគួ្រតតពតរូវបានលថុបទចញ្ីបញ្ីមថុនទ្លទធវីការតកតពបឬទេ (សូមទមីលខាង
ទពកាមសពមាប់ទគាលនទយបាយការលថុបទចញ្ីបញ្ី) ។ វធីិសាពសទ្នរះ ជរះ ឥេ្ធិ្លៃល់លេ្ធផ្លថនការវាយតថមលៃបរមិាទហីយកនាថុងករណីទនរះមានន័យថាលក្ខណៈវនិិចឆេ័យថនការឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យជាេូទៅមិនអាចអនថុវត្បានទនារះទេ។ 

• ពបសិនទបីការតកតពមរូវពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុពតរូវបានវាស់តវងតាមរលំស់ថថលៃទៃីម ឬ FVOCI មិនបណ្ាលឲ្យមានការឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យ
សកមហិ្រញ្ញវត្ថុទេទនារះ ទនារះធនាគារនឹងគណនាទ�ងីវញិនូវតថមលៃទយងថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុជាមថុន ទដាយទពបីអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្

ៃំបូងថនពេ្្យសកម្ និងេេួលសា្គ ល់លេ្ធផ្លថនការតកតពមរូវជាចំទណញឬខាត ។ សពមាប់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានអពតាទថរអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ៃំបូងតៃលទពបីទៃីម្បគីណនាចំទណញ ឬខាត្ីការតកតពមរូវ ពតរូវបានតកតពបទៃីម្បី្ លៃថុរះបញ្ចាំ ង្ីលក្ខេណ្ឌ េីផ្សារបចចាថុប្បននាទៅទ្លតៃលទធវីការតកតពមរូវ ។  រាល់ការចំណាយ ឬថថលៃទសវាតៃលទកីតទ�ងី និងថថលៃទសវាេេួលបាន តៃលជាតផ្នាកមួយថនការតកតពមរូវ
ទាក់េងនឹងតថមលៃទយងៃថុលថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលបានទធវីការតកតពមរូវពតរូវបានរលំស់តផ្អកទលីរយៈទ្លតៃលទៅសល់ថនពេ្្យសកម្
ហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានតកតពមរូវទនារះ។

បំ�ុលហិរញ្ញវែថែុ

ធនាគារឈប់េេួលសា្គ ល់បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទៅទ្លតៃលលក្ខេណ្ឌ របស់វាពតរូវបានតកតពមរូវទហីយលំហូរេឹកពបាក់ថនបំណថុ លតៃលបានតកតពមរូវ
ទនារះមានភា្េថុសគានា ខាលៃ ំង ។  កនាថុងករណីទនរះ បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុថ្ីពតរូវបានេេួលសា្គ ល់តាមតថមលៃសមពសប ។ ភា្លទមអៀងរវាងតថមលៃទយងថន
បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលមិនពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ និងតថមលៃតបសនាងពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងចំទណញ និងខាត ។  តថមលៃតបសនាងរមួមានពេ្្យ
សកមមិ្នតមនហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានទផ្ទារ(ពបសិនទបីមាន)និងការេេួលយកបំណថុ លរមួទាំងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានតកតពមរូវថ្ី។

ពបសិនទបីការតកតពមរូវបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទនរះមិនទធវីឲ្យមានការឈប់េេួលសា្គ ល់ទេ ទនារះរលំស់ថថលៃទៃីមថន បំណថុ ល ពតរូវគណនាទ�ងីវញិទដាយទធវី
អប្បហារលំហូរេឹកពបាក់តៃលបានតកតពបតាមអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធិភា្ៃំបូងទហីយលេ្ធផ្លថនការចំទណញឬខាតពតរូវបានេេួលសា្គ ល់កនាថុងចំទណញ និងខាត ។  សពមាប់បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុមានអពតាអទថរ អពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ៃំបូងតៃលទពបីទៃីម្បគីណនាចំទណញ ឬខាត្ីការតកតពមរូវពតរូវបានតកតពបទៃីម្បី្ លៃថុរះបញ្ចាំ ង្ីលក្ខេណ្ឌ េីផ្សារបចចាថុប្បននាទៅទ្លតៃលទធវីការតកតពមរូវ។រាល់ការចំណាយនិងថថលៃទសវាតៃលទកីតមាន
ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាការតកតពមរូវទៅទលីតថមលៃទយងថនបំណថុ ល និងរលំស់តាមរយៈទ្លតៃលទៅសល់ថនបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានតកតពមរូវទដាយគណនាអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ទ�ងីវញិទលីឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 (v)  ការកាែ់កង

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុអាចពតរូវកាត់កងគានា បាននិងពតរូវបង្ហា ញជាចំនួនសថុេ្ធទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុលថុរះពតា

តតធនាគារមានសិេ្ធិតាមចបាប់ទៃីម្បទីធវីការកាត់កងគានា បាន និងមានបំណងទធវីការេូទាត់ទដាយតផ្អកទលីមូលដា្ឋ នចំនួនទៅសល់សថុេ្ធ ឬក៏េេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកម្និងេូទាត់បំណថុ លកនាថុងទ្លៃំណាលគានា ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9796 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ) 
 
គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (vi)  ការវា�់តវងែមម្�មប�ប

តថមលៃសមពសប គឺជាតថមលៃតៃលនឹងេេួលបានទដាយការលក់ពេ្្យសកម្ ឬតថមលៃតៃលបានេូទាត់ចំទពារះការទផ្ទារបំណថុ លទៅកនាថុងពបតិបតិ្ការធមត្ារវាងអនាកចូលរមួកនាថុងេីផ្សារនាកាលបរទិចឆេេថនការវាស់តវងទៅកនាថុងេីផ្សារទគាលឬកនាថុងករណីមិនមានេីផ្សារទគាលគឺយកេីផ្សារជាអាេិភា្បំផ្ថុតតៃល
ធនាគារអាចកំណត់រកបានទៅកាលបរទិចឆេេថនការវាស់តវងទនារះ។តថមលៃសមពសបរបស់បំណថុ ល្ លៃថុរះបញ្ចាំ ង្ីហានិភ័យការមិនអនថុវត្កាត វ្កិចចា។

ធនាគារវាស់តវងតថមលៃសមពសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ទដាយទពបីសពមង់តថមលៃទៅកនាថុងេីផ្សារសកមរ្បស់ឧបករណ៍ទនារះ ពបសិនទបីមាន ។
េីផ្សារមួយចាត់េថុកជាេីផ្សារសកម្ពបសិនទបីពបតិបតិ្ការរបស់ពេ្្យសកម្ឬបំណថុ លទកីតទ�ងីញឹកញាប់ទហីយេំហំពបតិបតិ្ការមានភា្ពគប់

ពគាន់កនាថុងការផ្្ល់្័ត៌មានតថមលៃជាទេៀងទាត់។

ពបសិនទបី ថ្ុំមានសពមង់តថមលៃទៅកនាថុងេីផ្សារសកមទ្េ ទនារះធនាគារពតរូវទពបីបទចចាកទេសវាយតថមលៃណាតៃលអាចទពបីពបាស់េិននាន័យតៃលអាចជា
អតិបរមានិងកាត់បនយ្នូវការទពបីពបាស់េិននាន័យតៃលមិនអាចអទងកាតបាន។បទចចាកទេសវាយតថមលៃតៃលបានទពជីសទរសីពតរូវរមួបញចាូលនូវកត្ាទំាងអស់តៃលអនាកចូលរមួកនាថុងេីផ្សារនឹង្ិចារណាទៅកនាថុងការកំណត់តថមលៃ។

ភស្ថុតាងៃ៏លអបំផ្ថុតសពមាប់តថមលៃសមពសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ទៅទ្លេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងជាេូទៅគឺជាតថមលៃពបតិបតិ្ការមាន
ន័យថាជាតថមលៃសមពសបថនផ្លតបសនាងបានផ្្ល់ឲ្យឬបានេេួល។ពបសិនទបីធនាគារកំណត់ថាតថមលៃសមពសបទៅទ្លេេួលសា្គ ល់ជាទលីក

ៃំបូង េថុស្ីតថមលៃពបតិបតិ្ការ   ទហីយតថមលៃសមពសបទនរះ ថ្ុំមានភស្ថុតាងមកបញ្្ក់ តាមរយៈសពមង់តថមលៃកនាថុងេីផ្សារសកមចំ្ទពារះពេ្្យសកម្
ឬបំណថុ លតៃលពសទៃៀងគានា  ឬក៏តាមរយៈបទចចាកទេសវាយតថមលៃ តៃលកនាថុងទនារះេិននាន័យតៃលមិនអាចអទងកាតបានពាក់្័ន្ធនឹងការវាស់តវង ពតរូវបាន
សនត់្ថាមិនសារវន្ ៃូទចនារះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពតរូវវាស់តវងជាទលីកៃំបូងតាមតថមលៃសមពសប ទដាយតកតពមរូវតាមរយៈការ្នយារនូវភា្េថុស
គានា រវាងតថមលៃសមពសបទៅទ្លេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូង និងតថមលៃពបតិបតិ្ការ ។  បនាទា ប់មកទេៀត ភា្េថុសគានា ទនារះគឺពតរូវេេួលសា្គ ល់ទៅ

កនាថុងចំទណញ ឬខាត តផ្អកទលីអាយថុកាលរបស់ឧបករណ៍ទនារះ ក៏ប៉ថុតន្មិនឲ្យយូរជាងការវាយតថមលៃតាមរយៈេិននាន័យេីផ្សារតៃលអាចអទងកាតបាន
ឬទៅទ្លបញចាប់ពបតិបតិ្ការទនារះទេ។

ពបសិនទបីពេ្្យសកម្ឬបំណថុ លតៃលពតរូវបានវាស់តវងតាមតថមលៃសមពសបមានតថមលៃលក់និងតថមលៃេិញទនារះធនាគារវាស់តវងពេ្្យសកម្និងស្ាន
ភា្តវងតាមតថមលៃលក់ទហីយវាស់តវងបំណថុ លនិងស្ានភា្េលៃីតាមតថមលៃេិញ។

សំណថុំ ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលមានហានិភ័យេីផ្សារនិងហានិភ័យឥណទានតៃលពតរូវបានចាត់តចងទដាយធនាគារតាម
មូលដា្ឋ នចំនួនសថុេ្ធតៃលមានហានិភ័យេីផ្សារ ឬហានិភ័យឥណទាន ពតរូវបានវាស់តវងតាមមូលដា្ឋ នថនតថមលៃ តៃលនឹងេេួលបានទដាយការលក់

ពេ្្យសកមត្ៃលមានស្ានភា្តវង(ឬការេូទាត់សងកនាថុងការទផ្ទារពេ្្យសកមស្ថុេ្ធតៃលមានស្ានភា្េលៃី)សពមាប់ហានិភ័យជាក់លាក់។ការតក
តពមរូវពតឹមកពមិតពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាការតកតពមរូវតថមលៃលក់-េិញឬការតកតពមរូវហានិភ័យឥណទានតៃល ល្ៃថុរះ
បញ្ចា ំង្ីការវាស់តវងតាមមូលដា្ឋ នតថមលៃសថុេ្ធ គឺពតរូវបានតបងតចកតាមពេ្្យសកម្និងបំណថុ លនីមួយៗតាមមូលដា្ឋ នការតកតពមរូវហានិភ័យតៃល

ពាក់្័ន្ធថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗថនពេ្្យសកម្និងបំណថុ លទនារះ។

តថមលៃសមពសបថនបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខណៈអាចទាមទារសងតាមតពមរូវការ(ឧទាហរណ៍ពបាក់បទញ្ញីចរន្)គឺមិនពតរូវតិចជាងចំនួនេឹកពបាក់
តៃលពតរូវបង់តាមតពមរូវការទេទដាយពតរូវទធវីអប្បហារចាប់្ីថថងៃៃំបូងតៃលចំនួនេឹកពបាក់អាចពតរូវបានបង់។

ធនាគារេេួលសា្គ ល់ការទផ្ទាររវាងកពមិតថនឋានានថុពកមតថមលៃសមពសបទៅចថុងការយិបរទិចឆេេថនរបាយការណ៍អំ�ថុងទ្លតៃលការផ្លៃ ស់បូ្របានទកីត
ទ�ងី។

 (vi)  ឱនភាពមនែមម្

ធនាគារេេួលសា្គ ល់សំវធិានធនទលីការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន ចំទពារះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តៃលមិនបានវាស់តវងតាម FVTPL 
ៃូចខាងទពកាម៖

• ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុគឺជាឧបករណ៍បំណថុ លនិង

• កិចចាសនយាឥណទានតៃលបានទបារះផ្សាយ។

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ) 
 
គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (vi)  ឱនភាពមនែមម្ (ែ) 

ថ្ុំមានការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងការវនិិទយគមូលធនទ�យី។

ធនាគារវាស់តវងសំវធិានធនទលីការខាតបង់តាមចំនួនតៃលទស្ីនឹងការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានទ្ញអាយថុកាលទលីកតលងគណនីខាង
ទពកាមតៃលពតរូវវាស់តវងតាមការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានរយៈទ្ល12 តេ៖

 . ការវនិិទយគទលីមូលបពតបំណថុ លតៃលពតរូវបានកំណត់ថាមានហានិភ័យឥណទានទាបនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍និង

. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទផ្្សងទេៀត (ទពរៅ្ីភតិសនយាពតរូវេេួល) តៃលហានិភ័យឥណទានមិនបានទកីនទ�ងីជាសារវន្ ចាប់តំាង្ ីការេេួល
 សា្គ ល់ទលីកៃំបូង។

 . ការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន12 តេគឺជាតផ្នាកថនការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានតៃលបណ្ាលមក្ីព្ឹតិ្ការណ៍េកខានសង
  ពបាក់កនាថុងរយៈទ្ល 12 តេ បនាទា ប់្ីកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានេេួលសា្គ ល់តាមការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់  ឥណទាន12តេពតរូវបានចាត់េថុកជា“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្ិតកនាថុងៃំណាក់កាលេី1”។

 . ការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានទ្ញមួយអាយថុកាល (Life-time ECL) គឺជា ការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន តៃល
  អាចបណ្ាលមក្ីព្ឹតិ្ការណ៍េកខានសងពបាក់កនាថុងរយៈទ្លថនអាយថុកាលរំ្ ឹងេថុក(expected life)ថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ឧបករណ៍
  ហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានេេួលសា្គ ល់តាមការរំ្ ឹងេថុកទលី ការខាតបង់ឥណទានទ្ញមួយអាយថុកាល ប៉ថុតន្មិនតមនជាឥណទានតៃលមាន  ឱនភា្ថនតថមលៃ(credit-impaired)ពតរូវបានចាត់េថុកជា“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្ិតកនាថុងៃំណាក់កាលេី 2”។

 . ទៅកាលបរទិចឆេេថនរបាយការណ៍ធនាគារវាយតថមលៃថាទតីហានិភ័យឥណទានថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានទកីនទ�ងីជាសារវន្ចាប់តាំង្ីការ
  េេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូង។ទៅទ្លតៃលហានិភ័យឥណទានទកីនទ�ជីាសារវន្ចាប់តាំង្ីការេេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូងសំវធិានធនទលីការ

  បាត់បង់ពតរូវបានវាស់តវងតាមតថមលៃទស្ីនឹងអាយថុកាលថនការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន។

ទៅទ្លកំណត់ថាទតីហានិភ័យឥណទានថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុបានទកីនទ�ងីជាសារវន្ ចាប់តំាង្ីការេេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូង និងទៅទ្ល
ប៉ាន់ស្ានទលីការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន ទនារះធនាគារ្ិចារណាទលី្័ត៌មានតៃលសមទហតថុសមផ្ល និង្័ត៌មានគំាពេ តៃល
្័ន្ធនិងអាចរកបាន ទដាយមិនចា ំបាច់ចំណាយ ឬពបឹងតពបងេ្ស់ ។ ្័ត៌មានទា ំងទនរះរមួបញចាូល្័ត៌មានបរមិាណ និង្័ត៌មានគថុណភា្
និងការវភិាគទដាយតផ្អកទលីបេ្ិទសាធន៍របស់ធនាគារនិងការវាយតថមលៃឥណទានព្មទាំងបញចាូល្័ត៌មានពបទមីលអនាគត។

ពបសិនទបីហានិភ័យឥណទានមិនបានទកីនទ�ងីជាសារវន្ចាប់តាំង្ីការេេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូងឬពបសិនទបីគថុណភា្ឥណទានថនឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុមានភា្ពបទសីរទ�ងីតៃលបណ្ាលឲ្យគ្ា នការទកីនទ�ី ងជាសារវន្ថនហានិភ័យឥណទានចាប់ចាប់តំាង្ីការេេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូង
សំវធិានធនទលីការបាត់បង់ពតរូវបានវាស់តវងតាមតថមលៃទស្ីនឹងការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន12តេ។

រយៈទ្លអតិបរមាតៃលពតរូវយកមក្ិចារណាទ្លទធវីការប៉ាន់ស្ានទលីការំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានគឺជារយៈទ្លកិចចាសនយាអតិបរមា
តៃលធនាគារពបឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន។

ការកំ�ែ់មនការណកីនណឡីងជ្សារវន្នូវហានិភ័យឥ�ទាន

ធនាគារវាយតថមលៃថាទតីមានហានិភ័យឥណទានបានទកីនទ�ងីជាសារវន្ឬទេចាប់តាំង្ីការេេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូងទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍
ការកំណត់្ីការទកីនទ�ងីថនហានិភ័យឥណទានតផ្អកជាសំខាន់ទលីចរតិលក្ខណៈថនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងអតិថិជននិងតំបន់ភូមិសាពស្។

ធនាគារ្ិចារណាថាការទកីនទ�ងីថនហានិភ័យឥណទានជាសារវន្ទកីតទ�ងីទៅទ្លពេ្្យសកមម្ានការេកខានសងមិនតិចជាងរយៈទ្ល
ចំនួន30ថថងៃ។ចំនួនថថងៃេកខានសងពតរូវបានកំណត់ទដាយការរាប់ចំនួនថថងៃចាប់តាំង្ីកាលបរទិចឆេេផ្ថុតកំណត់ៃំបូងបងអស់តៃលការបង់សងទាំង
អស់មិនទាន់បានេេួល។កាលបរទិចឆេេផ្ថុ តកំណត់សងពតរូវបានកំណត់ទដាយមិន្ិចារណាទៅទលីរយៈទ្លអនថុទពគារះណាមួយតៃលអាចមាន
សពមាប់អតិថិជនទ�យី។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9998 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ) 
 
គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (vi)  ឱនភាពមនែមម្ (ែ)

ពបសិនទបីមានភស្ថុតាងបញ្្ក់ថាមិនមានការទកីនទ�ងីទលីហានិភ័យឥណទានជាសារវន្ទាក់េងនឹងការេេួលសា្គ ល់ទលីកៃំបូងទេទនារះសំវធិាន

ធនថនការបាត់បង់ទលីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងពតរូវវាស់តវងតាមការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទាន12 តេ។

និយមន័យមនការខកខាន�ង 

ធនាគារចាត់េថុកពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានការេកខានសងទៅទ្លតៃល៖

• អនាកេចាីមិនមានលេ្ធភា្សងចំទពារះកាត វ្កិចចាឥណទានរបស់េលៃួនទាំងពស រុងទដាយមិន្ឹងតផ្អកទៅទលីការលក់ពេ្្យដាក់ធានាទៃីម្បេូីទាត់សង
(ពបសិនទបីមានពេ្្យដាក់ធានា)ឬ

• ធនាគារ្ិចារណាថាការទកីនទ�ងីជាសារវន្នូវហានិភ័យឥណទានទកីតទ�ងីមិនទលីស្ីទ្លតៃលពេ្្យសកមហ្ួសកាលកំណត់សងទស្ី
ឬទលីស្ី30ថថងៃសពមាប់ឥណទានរយៈទ្លតវងឬទពចីនជាងឬទស្ី15ថថងៃសពមាប់ឥណទានរយៈទ្លេលៃី។

ការវា�់តវងណលីការរំពលឹងទុកណលីការខាែបង់ឥ�ទាន 

ការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានគឺជាការប៉ាន់ស្ានពបរូបាបី៊លីទតមធ្យមថនការបាត់បង់ឥណទាន។ការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានពតរូវ
បានវាស់តវងៃូចខាងទពកាម៖

• ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមិនមានឱនភា្ថនតថមលៃនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍៖ ជាតថមលៃបចចាថុប្បននាថនកងវរះសាច់ពបាក់ទំាងអស់ (ទពាលគឺភា្
េថុសគានា រវាងលំហូរេឹកពបាក់តៃលជំពាក់ធនាគារពសបតាមកិចចាសនយានិងលំហូរេឹកពបាក់តៃលធនាគាររំ្ ឹងេថុកថានឹងេេួលបាន)។ 

• ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានឱនភា្ថនតថមលៃនាកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍៖ ជាភា្េថុសគានា រវាងតថមលៃទយងៃថុល និងតថមលៃបចចាថុប្បននាថនលំហូរ
េឹកពបាក់តៃលរំ្ ឹងេថុកនាទ្លអនាគត។

ទិន្ន័យ ការ�ន្មែ និងបណច្ចកណទ�ណបបី�បមាប់ការវាយែមម្ឱនភាពមនែមម្

សមាសធាតថុសំខាន់ៗកនាថុងការវាស់តវងទលីការរំ្ ឹងេថុកទលីការខាតបង់ឥណទានគឺបានមក្ីអទថរៃូចខាងទពកាម៖

• ពបរូបាបី៊លីទតថនការេកខានសង (“PD”);

• ការបាត់បង់តៃលបណ្ាលមក្ីការេកខានសង (“LGD”) និង

• េំហំថនការេកខានសង(“EAD”)

ECLសពមាប់សមតថុល្យកនាថុងៃំណាក់កាលេី1 ពតរូវបានគណនាទដាយផ្លគថុណថនPD 12តេនឹងLGDនឹង EAD។ECLទ្ញអាយថុកាល
ពតរូវបានគណនាទដាយផ្លគថុណថនPDទ្ញអាយថុកាលនឹងLGDនឹងEAD។

គំរសូ្ិតិពតរូវបានទពបីពបាស់ទៃីម្បវីភិាគេិននាន័យពបមូលបានរចួបទងកាីតនូវការប៉ាន់ស្ានPD ទ្ញអាយថុកាលតៃលទៅសល់និងថាទតីសមតថុល្យទាំង
ទនារះរំ្ ឹងថាតពបពបរួលយ៉ងណាទលីរយៈទ្លទនារះ។

LGDគឺជាឥរយិបេថនភា្អាចបាត់បង់ពបសិនទបីមានការេកខានសង។ធនាគារប៉ាន់ស្ានលក្ខេណ្ឌ LGDទយងតាមពបវតិ្ថនអពតាការពបមូល
ពតលប់្ីអតិថិជនេកខានសង ។  គំរូ LGD ពតរូវបាន្ិចារណាទលីរចនាសម័្ន្ធអេិភា្ថនការទាមទារសំណង វស័ិយតៃលអតិថិជនស្ិតទៅ
ចំណាយទលីការពបមូល្ីពេ្្យបញ្ចា ំតៃលជាតផ្នាកមួយថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។សពមាប់ឥណទានតៃលការពារទដាយពេ្្យអនថុបាតឥណទាន
ទធៀប នឹងតថមលៃពេ្្យបញ្ចា ំ (“LTV”) គឺជាលក្ខេណ្ឌ មួយកនាថុងការកំណត់ LGD ។  ការប៉ាន់ស្ាន LGD ពតរូវបានវាស់តវងសពមាប់វស័ិយទផ្្សងៗ
គានា ទហីយសពមាប់ឥណទានទគហដា្ឋ នគឺអាពស័យទលីការតពបពបរួលតថមលៃអចលនពេ្្យ។តថមលៃទាំងទនារះនឹងពតរូវបានគណនាទដាយអប្បហារទដាយ
តផ្អកទលីអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្។

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ) 
 
គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (vi)  ឱនភាពមនែមម្ (ែ)
 
ទិន្ន័យ ការ�ន្មែ និងបណច្ចកណទ�ណបបី�បមាប់ការវាយែមម្ឱនភាពមនែមម្ (ែ)

EAD តំណាងឲ្យតថមលៃសមតថុល្យទៅទ្លមានការេកខានសង ។  ធនាគារទាញយក EAD ្ីសមតថុល្យបចចាថុប្បននារបស់អតិថិជន និងភា្អាច
តពបពបរួលទលីសមតថុល្យបចចាថុប្បនន្ា ីការបង់សង តៃលអនថុញ្្ញ តតាមកិចចាសនយា និងទកីតទចញ្ីការបង់រលំស់ ។  EAD ថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ
គឺតថមលៃទយងៃថុលទៅទ្លមានការេកខានសង។សពមាប់កាត វ្កិចចាឲ្យេចាីEADគឺសមតថុល្យអនាគតតៃលអាចៃកទពបីពបាស់តាមកិចចាសនយាតៃល
ពតរូវបានប៉ាន់ស្ានតាមការសទងកាត្ីពបវតិ្និងការ្យាករណ៍នាទ្លខាងមថុេ។សពមាប់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុេលៃរះEADពតរូវបានកំណត់ទដាយគំរ ូ
ថនសមតថុល្យតៃលអាចទកីតទ�ងីទៅទ្លទវលាទផ្្សងគានា ទដាយទពបីបទចចាកទេសស្ិតិ។

*ៃូចការទរៀបរាប់ខាងទលី ទដាយតផ្អកទលីការទពបីពបាស់ PD 12 តេសពមាប់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុៃំណាក់កាលេី1 ធនាគារវាស់តវងទលីការរំ្ ឹង
េថុកទលីការខាតបង់ឥណទានទដាយ្ិចារណាទលីហានិភ័យថនការេូចខាតទលីរយៈទ្លទ្ញទលញថនកិចចាសនយា(រមួបញចាូលទាំងរយៈទ្ល្នយា
ពបសិនទបីមាន) តៃលមានហានិភ័យទលីឥណទាន ទទារះបីជាកនាថុងទគាលបំណងពគប់ពគងហានិភ័យឥណទានក៏ទដាយ ធនាគារ្ិចារណាទលីរយៈទ្លតៃលតវងជាង។រយៈទ្លតៃលតវងបំផ្ថុតគឺគិតពតឹមថថងៃតៃលធនាគារមានសិេ្ធិទៃីម្បីទាមទារការសងពត�ប់ថនឥណទានឬបញចាប់កិចចា
សនយាផ្្ល់ឥណទានឬការធានា។

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុតែលបានណរៀបចំណឡីងវញិ

ពបសិនទបីលក្ខេណ្ឌ ថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុពតរូវបានចរចា ឬតកតពមរូវ ឬពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានពសាប់ ពតរូវបានជំនួសទដាយពេ្្យសកម្
ហិរញ្ញវត្ថុថ្ីទដាយសារស្ានភា្លំបាកតផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនទនារះការវាយតថមលៃពតរូវបានទធវីទ�ងីទៃីម្បវីាយតថមលៃថាទតីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ
គួរតតពតរូវឈប់េេួលសា្គ ល់ឬទេទហីយECLពតរូវបានវាស់តវងៃូចខាងទពកាម៖

• ពបសិនទបីការទរៀបចំទ�ងីវញិ មិននំាឲ្យឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកមត្ៃលមានពសាប់ទេ ទនារះលំហូរេឹកពបាក់តៃលរំ្ ឹងេថុកថាទកីតមាន្ី
 ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលបានតកតពមរូវពតរូវបានបញចាូលទៅកនាថុងការគណនាកងវរះខាតថនសាច់ពបាក់្ីពេ្្យសកមត្ៃលមានពសាប់។

• ពបសិនទបីការទរៀបចំទ�ងីវញិ នំាឲ្យមានការឈប់េេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកមត្ៃលមានពសាប់ ទនារះតថមលៃសមពសបរំ្ ឹងេថុកថនពេ្្យសកមថ្្ីទនារះ
 ពតរូវបានចាត់េថុកជាលំហូរេឹកពបាក់ចថុងទពកាយេេួលបាន្ីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុបចចាថុប្បននាទៅទ្លតៃលឈប់េេួលសា្គ ល់។ចំនួនេឹកពបាក់

 ទនរះពតរូវបានបញចាូលទៅកនាថុងការគណនាកងវរះខាតសាច់ពបាក់្ីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុបចចាថុប្បននា តៃលពតរូវបានទធវីអប្បហារ្ីកាលបរទិចឆេេរំ្ ឹងេថុក

 ថនការឈប់េេួលសា្គ ល់ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ទដាយទពបីអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ទៃីមថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុបចចាថុប្បននា។

បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុតែលមានឱនភាពមនែមម្ 

ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍នីមួយៗធនាគារវាយតថមលៃថាទតីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលបានកត់ពតាតាមរលំស់ថថលៃទៃីមនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃល
បានកត់ពតាតាមFVOCIមានឱនភា្ថនតថមលៃឬទេ(តៃលពតរូវបានកំណត់ជា“ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុៃំណាក់កាលេី3”។ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ
ពតរូវបានចាត់េថុកថាមានឱនភា្ថនតថមលៃទៅទ្លតៃលព្ឹតិ្ការណ៍មួយឬទពចីនបានទកីតទ�ងីតៃលនំាឲ្យមានផ្លប៉រះពាល់ជាអវជ្ិមានទៅទលីលំ
ហូរេឹកពបាក់នាទ្លអនាគតតៃលរំ្ ឹងេថុកថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។

ភស្ថុតាងតៃលបញ្្ក់ថាពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុមានឱនភា្ថនតថមលៃរមួមានេិននាន័យតៃលអាចអទងកាតបានៃូចខាងទពកាម៖

• ការលំបាកតផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ងខាលៃំ ងរបស់អតិថិជនឬអនាកទបារះផ្សាយ

• ការបំពានកិចចាសនយាៃូចជាការេកខានមិនបានសងឬហួសកាលកំណត់

• ការទរៀបចំទ�ងីវញិទលីលក្ខេណ្ឌ ថនការផ្្ល់ឥណទានៃល់អតិថិជនតៃលធនាគារមិនយល់ព្ម

• អតិថិជនេំនងនឹងក្័សយធនឬពតរូវទរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុទ�ងីវញិជាថ្ី

• ការបាត់បង់េីផ្សារសកមស្ពមាប់មូលបពតទដាយសារតតការលំបាកតផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 101100 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ) 
 
គ. កទព្យស្ម្មហិរញ្ញវតុ្ និងបំណុេហិរញ្ញវតុ្ (ត)

 (vi)  ឱនភាពមនែមម្ (ែ)
 
បទព្យ�កម្មហិរញ្ញវែថែុតែលមានឱនភាពមនែមម្ (ែ)

ឥណទានតៃលពតរូវបានទរៀបចំទ�ងីវញិទដាយសារតតភា្មិនពបពកតីទៅកនាថុងលក្ខេណ្ឌ របស់អតិថិជនពតរូវបានចាត់េថុកជាឥណទានមានឱនភា្
ថនតថមលៃ លថុរះពតាតតមានភស្ថុតាងបញ្្ក់ថាហានិភ័យថនការមិនេេួលបានលំហូរេឹកពបាក់តាមកិចចាសនយាបានថយចថុរះជាសារវន្ និងមិនមានសូច
នាករទផ្្សងទេៀតតៃលនំាឲ្យមានឱនភា្ថនតថមលៃ។បតនម្ទលីទនរះឥណទានតៃលហួសកាលកំណត់សង90ថថងៃឬទលីស្ីទនរះពតរូវបានចាត់េថុកជា
ឥណទានមានឱនភា្ថនតថមលៃទទារះបីជានិយមន័យថនការហួសកាលកំណត់សងតៃលចបាប់បានកំណត់ទផ្្សងគានា ក៏ទដាយ។

�ំវធិានធន�បមាប់ ECL ណៅកុ្ងរបាយការ�៍សាថែ នភាពហិរញ្ញវែថែុ

សំវធិានធនថនការខាតបង់ECL ពតរូវបានបង្ហា ញទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុសពមាប់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលវាស់តវងតាមរលំស់
ថថលៃទៃីមទដាយទធវីការកាត់កង្ីតថមលៃទយងៃថុលថនពេ្្យសកម្។

សំវធិានធនទលីធាតថុទពរៅតារាងតថុល្យការពតរូវបានបង្ហា ញជាបំណថុ លទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការលុបណច្ល

ឥណទានផ្្ល់ៃល់អតិថិជនពតរូវបានលថុបទចញ្ីបញ្ី (មួយតផ្នាកឬទាំងពស រុង) ទៅទ្លមិនមានការរំ្ ឹងេថុកថាអាចពបមូលបានមកវញិនូវពេ្្យ
សកមហិ្រញ្ញវត្ថុទនារះទំាងពស រុង។ ករណីទនរះមានជាេូទៅ ទៅទ្លធនាគារកំណត់ថាអនាកេចាី ថ្ុំមានពេ្្យសកម្ ឬ ពបភ្ចំណូលណាតៃលអាច
បទងកាីតបាននូវលំហូរេឹកពបាក់ពគប់ពគាន់ទៃីម្បេូីទាត់សងនូវចំនួនតៃលពតរូវលថុបទចញ្ីបញ្ី។ការវាយតថមលៃទនរះពតរូវទធវីទ�ងីតាមកពមិតពេ្្យសកម្
នីមួយៗ។

េឹកពបាក់ពបមូលបានមកវញិទលីចំនួនតៃលបានលថុបទចញ្ីបញ្ីពតរូវបញចាូលទៅកនាថុងេទាង់“ការខាតបង់សថុេ្្ធ ីឱនភា្ថនតថមលៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” 
ទៅកនាថុងចំទណញឬខាតនិងOCI។

ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលបានលថុបទចញ្ីបញ្ី ទៅតតតពមរូវឲ្យមានសកមភ្ា្ទាមទារសងមកវញិ ទៃីម្បអីនថុទលាមតាមនីតិវធីិរបស់ធនាគារកនាថុង
ការពបមូលេឹកពបាក់តៃលទៅជំពាក់។

ឃ. សា្់កបា្់ និងសា្់កបា្់សមមូេ 

សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់សមមូលរមួមានសាច់ពបាក់កនាថុងថៃនិងសមតថុល្យសាច់ពបាក់កនាថុងធនាគារពបាក់បទញ្ញីនិងការវនិិទយគរយៈទ្លេលៃីតៃល
មានកាលវសាន្ទៅទ្លតមកាល់ៃំបូងមានរយៈទ្ល 3 តេ ឬតិចជាង តៃលអាចបូ្រជាសាច់ពបាក់ទ្លណាក៏បាន ទដាយមានហានិភ័យតិចតួច

ចំទពារះការផ្លៃ ស់បូ្រតថមលៃ។

សាច់ពបាក់និងសាច់ពបាក់សមមូលពតរូវបានកត់ពតាតាមថថលៃទៃីមរលំស់ៃកឱនភា្ថនតថមលៃតៃលមិនអាចពបមូលមកវញិបាន។

ង. គណនើអណត្តិពយាបាេ

ទដាយអនថុទលាមតាមពបកាសទលេ ធ14-107-161 របស់ធនាគារជាតិថនកម្ថុជា តៃលពតរូវអនថុវត្ចំទពារះពគឹរះស្ានផ្្ល់ទសវាកមេូ្ទាត់ ចថុរះថថងៃេី 14 តេ មិថថុនា ឆ្នា ំ  2017 តៃលតពមរូវឲ្យធនាគារបទងកាីតគណនីទៅធនាគារទៅកនាថុងព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា ជាគណនីអណតិ្្យាបាល ឬ
វនិិទយគទលីពេ្្យសកមត្ៃលមានហានិភ័យទាបនិងបំទ្ញលក្ខណៈវនិិចឆេ័យៃូចបានកំណត់ទដាយធនាគារជាតិថនកម្ថុជា។គណនីទនរះពតរូវបានបទងកាីតទដាយធនាគារចំទពារះពបាក់តៃលេេួលបាន្ីអនាកទពបីពបាស់ទសវាកមក្នាថុងគណនីថនធនាគារទៅកម្ថុជាជាមួយនឹងទគាលបំណងថនការបទងកាីត
ពបតិបតិ្ការចំណាយៃូចបានតណនា ំទដាយអនាកទពបីពបាស់ទសវាកមេូ្ទាត់និងមិនទពបីចំទពារះទគាលបំណងពបតិបតិ្ការថនការផ្្ល់ទសវាកម្ទនារះទេ។

គណនីអណតិ្្យាបាលមិនតមនជាកមសិ្េ្ធិរបស់ធនាគារទនារះទេទហតថុទនរះវាពតរូវបានចាត់ជាេទាង់ទពរៅតថុល្យការ។

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

្. បៃើមទុន

ភាគហ៊ថុនធមត្ា ពតរូវបានចាត់ថានា ក់ជាមូលធន ។ ថថលៃទៃីមផ្ទា ល់កនាថុងការបទញចាញភាគហ៊ថុន ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទដាយកាត់ទចញ្ីមូលធនបនាទា ប់្ី
ៃក្ន្ធរចួ។ភាគហ៊ថុនៃថេទេៀតពតរូវបានចាត់ថានា ក់ជាមូលធននិង/ឬបំណថុ លតផ្អកទលីសមាសធាតថុទសៃ្ឋកិចចាថនឧបករណ៍ទា ំងទនារះ។ការតបង

តចកទៅអនាកកាន់កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលពតរូវបានចាត់ថានា ក់ជាឧបករណ៍មូលធនពតរូវបានេូទាត់ទដាយផ្ទា ល់្ីមូលធន។

ឆ. ទុនបកម រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ 

េថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញត្ិពតរូវបានបទងកាីតទលីភា្េថុសគានា រវាងសំវធិានធន ពសបតាមស.រ.េ.ហ.អ.ក និងសំវធិានធនតាមបេប្បញ្ញតិ្ ពសបតាម
ពបកាសរបស់ធនាគារជាតិថនកម្ថុជា ទលេ ធ7-017-344 ចថុរះថថងៃេី 1 តេ ធនាូឆ្នា ំ  2017 និងសារាចរតណនា ំ ទលេ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ
ចថុរះថថងៃេី16តេកថុមៈ្ឆ្នា ំ2018ស្ី្ីចំណាត់ថានា ក់ហានិភ័យឥណទាននិងសំវធិានធនទលីឱនភា្ថនតថមលៃសពមាប់ពគឹរះស្ានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ពសបតាមពបការ73ពគឹរះស្ានពតរូវទពបៀបទធៀបសំវធិានធនតៃលគណនាតាមពបការ49ៃល់ពបការ 71ជាមួយនឹងសំវធិានធនតៃលគណនាតាម
ពបការ72និងពតរូវកត់ពតាៃូចខាងទពកាម៖

(i) កនាថុងករណីតៃលសំវធិានធនតាមបេប្បញ្ញតិ្តៃលគណនាតាមពបការ72ទាបជាងសំវធិានធនតៃលគណនាតាមពបការ49ៃល់ពបការ71  
 ទនារះពគឹរះស្ានពតរូវកត់ពតាសំវធិានធនតៃលពតរូវគណនាអនថុទលាមតាមស.រ.េ.ហ.អ.កនិង

(ii)កនាថុងករណីតៃលសំវធិានធនតាមបេប្បញ្ញតិ្តៃលគណនាតាមពបការ72េ្ស់ជាងសំវធិានធនតៃលគណនាតាមពបការ49ៃល់ពបការ71  
 ទនារះពគឹរះ ស្ានពតរូវកត់ពតាសំវធិានធន តៃលពតរូវគណនាតាមស.រ.េ.ហ.អ.ក និងទផ្ទារចំនួនលទមអៀងទនារះ្ីពបាក់ចំទណញរកសាេថុក ឬគណនី
 ខាតបង្គរទៅេថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញតិ្ទៅកនាថុងគណនីមូលធន។

េថុនបពម រុងតាមបេប្បញ្ញតិ្មិនពតរូវបានបញចាូលកនាថុងការគណនាមូលធនផ្ទា ល់សថុេ្ធរបស់ធនាគារទ�យី។

ជ. កបា្់តម្កេ់តាម្បាប់

ពបាក់តមកាល់តាមចបាប់ ពតរូវបានរកសាេថុកទៅធនាគារជាតិថនកម្ថុជាពសបតាមចបាប់ស្ី្ីពគឹរះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុថនព្រះរាជាណាចពកកម្ថុជា
និងពតរូវបានកំណត់ជាភាគរយថនទៃីមេថុនអប្បបរមាតៃលតពមរូវទដាយធនាគារជាតិថនកម្ថុជា។

ឈ. កទព្យស្ម្មបផ្សងបទៀត

ពេ្្យសកមទ្ផ្្សងទេៀតពតរូវបានកត់ពតាតាមតថមលៃទៃីមៃកឱនភា្ថនតថមលៃពបសិនទបីមាន។

ញ. កទព្យ និងបរិកាខេ រ

 (i)  ការទទួលសា្គ ល់ និងការវា�់តវង 

តផ្នាកថនពេ្្យនិងបរកិា្ខ រពតរូវបានវាស់តវងតាមតថមលៃទៃីមៃករលំស់បង្គរនិងការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃបង្គរ។

ចំណាយថថលៃទៃីមរមួបញចាូលទាំ ងការចំណាយទដាយផ្ទា ល់ទៅទលីការេិញពេ្្យ និងការចំណាយទដាយផ្ទា ល់ទផ្្សងៗទេៀត កនាថុងការនំាយកពេ្្យ
សកមទ្ៅកនាថុងលក្ខេណ្ឌ តៃលអាចទពបីពបាស់តៃលបានទពគាងេថុក និងថថលៃទៃីមថនការរ ថុរះទរី និងផ្លៃ ស់បូ្រេីកតនលៃង និងការស្ារេីតា ំង តៃល្ួកទគ
ស្ិតទៅ ។ ថថលៃទៃីមថនពេ្្យកមត្ៃលបានសាងសង់ទដាយេលៃួនឯង ពតរូវរមួបញចាូលទំាងថថលៃទៃីមសម្ារៈ និងកមាលៃ ំង្លកមផ្្ទា ល់ផ្ងតៃរ ។ ចំទពារះ
ពេ្្យសកមត្ៃលមានលក្ខណៈពគប់ពគាន់ ការចំណាយទលីពបាក់កមចាីពតរូវបានទធវីមូលធនកមព្សបតាមទគាលនទយបាយគណទនយ្យទលីថថលៃទៃីម
ពបាក់កមចាី ។ ថថលៃទៃីមក៏អាចរមួបញចាូលទាំ ងការទផ្ទារមូលធន តៃលជាចំទណញឬខាតណាមួយផ្ងតៃរ ទលីការការពារហានិភ័យលំហូរសាច់ពបាក់

តៃលមានលក្ខណៈសម្បតិ្ពគប់ពគាន់ចំទពារះរបិូយប័ណ្ណបរទេសទាក់េងនឹងការេិញពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ។

ការេិញសូហវតវរតៃលមានសារៈសំខាន់ចំទពារះមថុេង្រតៃលទាក់េងនឹងបរកិា្ខ រពតរូវបានទធវីមូលធនកមជ្ាតផ្នាកមួយថនបរកិា្ខ រទនារះ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 103102 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

ញ. កទព្យ និងបរិកាខេ រ

(i)  ការទទួលសា្គ ល់ និងការវា�់តវង (ែ)

ពបសិនទបីតផ្នាកជាសារវន្ណាមួយថនពេ្្យនិងបរកិា្ខ រទំាងទនារះមានអាយថុកាលទពបីពបាស់េថុស្ីគានា តផ្នាកទំាងទនារះពតរូវបានដាក់ជាតផ្នាកទដាយត�ក
(សមាសភា្ចម្បង)ថនពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ។

ចំទណញ ឬខា ត្ីការលក់ថនពេ្្យ និងបរកិា្ខ រណាមួយ ពតរូវបានកំណត់ទដាយភា្េថុសគានា រវាងសាច់ពបាក់េេួលបាន្ីការលក់ និងតថមលៃទយង
ថនតផ្នាកទនារះទហីយពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំណូលទផ្្សងៗ“ចំណូលទផ្្សងៗ”និង“ចំណាយទផ្្សងៗ”ទៅកនាថុងចំទណញឬខាត។

(ii)  ចំណ្យបន្ាប់

ថថលៃចំណាយបនាទា ប់ពតរូវបានទធវីមូលធនកម្ពបសិនទបីវាអាចមានលេ្ធភា្ផ្្ល់នូវអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចានាទ្លអនាគតៃល់ធនាគារបានជំនួសបានជំនួសទនារះពតរូវឈប់េេួលសា្គ ល់ជាចំទណញឬខាត។រាល់ចំណាយកនាថុងការតថទំាពបចាំថថងៃទផ្្សងៗពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញឬខាត

កនាថុងការយិបរទិចឆេេតៃលបានទកីតទេ្បងី។

(iii)  រំល�់

រលំស់ គឺតផ្អកទៅទលីថថលៃទៃីមថនពេ្្យសកម្ៃកតថមលៃសំណល់របស់វា។ សមាសធាតថុសំខាន់ៗថនពេ្្យសកមនី្មួយៗពតរូវបានវាយតថមលៃ ទហីយ
ពបសិនទបីសមាសធាតថុមួយមានអាយថុកាលទពបីពបាស់េថុសគានា ្ីពេ្្យសកមត្ៃលទៅសល់សមាសធាតថុទនារះពតរូវបានទធវីទ�ងីដាច់ទដាយត�ក។

រលំស់ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ថាជាការចំណាយទៅកនាថុងរបាយការណ៍ចំទណញឬខាតទលីមូលដា្ឋ នរលំស់ទថរ។

ពេ្្យសកមត្ៃលបានជួលពតរូវបានរលំស់រយៈទ្លជួលឬអាយថុកាលទពបីពបាស់របស់វាមួយណាតៃលេលៃីជាងទលីកតលងតតមានទហតថុផ្លចបាស់
លាស់ថាធនាគារនឹងេេួលបានកមសិ្េ្ធិទៅចថុងបញចាប់ថនរយៈទ្លថនការជួល។ៃីេំទនរមិនពតរូវបានរលំសល់ទនារះទេ។

រលំស់ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ចាប់្ីកាលបរទិចឆេេតៃលពេ្្យនិងបរកិា្ខ រពតរូវបានតទមលៃីងនិងអាចទពបីពបាស់បានឬពេ្្យសកមត្ៃលបានសាងសង់ចា
ប់្ីការយិបរទិចឆេេតៃលពេ្្យសកមទ្នារះពតរូវបានបញចាប់និងអាចទពបីពបាស់បាន។

ការប៉ាន់ស្ានអាយថុកាលទពបីពបាស់មានៃូចខាងទពកាម៖

ឆំ្្
ការតកលមអពេ្្យជួល អាយថុកាលទពបីពបាស់ថនពេ្្យសកម្ទបីមិនទលីរយៈទ្លថនភតិសនយា

បរកិា្ខ រការយិល័យ 4

បរកិា្ខ រកថុំ្្យេ័ូរ 4

ទពគឿងសង្ហា រមឹនិងទពគឿងបំពាក់ 5

យនយន្ 4

វធីិសាពសរ្លំស់អាយថុកាលទពបីពបាស់និងតថមលៃសំណល់ពតរូវបានវាយតថមលៃនាចថុងការយិបរទិចឆេេថនរបាយការណ៍និងនិយ័តភា្ពបសិនទបីសមពសប
។

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

ៃ. កទព្យស្ម្មអរបូើ

ពេ្្យសកមអ្របីូតៃលរមួមានថថលៃទៃីមអាជ្ាប័ណ្ណកថុំ្្យេ័ូរតៃលបានេិញនិងតថលៃទៃីមពាក់្័ន្ធទផ្្សងទេៀតពតរូវបានកត់ពតាតាមថថលៃទៃីមៃករលំស់បង្គរ
និងការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃបង្គរ ពបសិនទបីមាន។ អាជ្ាប័ណ្ណកថុំ្្យេ័ូរតៃលបានេិញពតរូវបានទធវីមូលធនកមត្ាមមូលដា្ឋ នថថលៃទៃីម តៃល
បានទកីតទ�ងីកនាថុងការេិញកមវ្ធីិជាក់លាក់ទនារះមកទពបីពបាស់។

ពេ្្យសកមអ្របីូពតរូវបានៃករលំស់ទដាយទពបីវធីិសាពសរ្លំស់ទថរកនាថុងរយៈទ្ល5ទៅ 20ឆ្នា ំ។

ថថលៃទៃីមពាក់្័ន្ធនឹងការបទងកាីតឬតថទំាកថុំ្្យេ័ូរសូហវតវរពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំណាយទៅទ្លទកីតទ�ងី។

ឋ. ភតិសនយា

ទៅទ្លចាប់ទផី្្មកិចចាសនយាធនាគារទធវីការវាយតថមលៃថាទតីកិចចាសនយាមួយមានេពមង់ជាភតិសនយាតៃរឬទេ។កិចចាសនយាជាេពមង់មានភតិសនយា
ពបសិនទបីកិចចាសនយាផ្្ល់សិេ្ធិពគប់ពគងការទពបីពបាស់ពេ្្យសកមជ្ាក់លាក់មួយកនាថុងរយៈទ្លកំណត់មួយជាថនារូនឹងតថមលៃតបសនាង។

ទៃីម្បវីាយតថមលៃថាទតីកិចចាសនយាផ្្ល់សិេ្ធិពគប់ពគងការទពបីពបាស់ពេ្្យសកមជ្ាក់លាក់ធនាគារទធវីការវាយតថមលៃថាទតី៖

• កិចចាសនយាមានជាប់ពាក់្័ន្ធនឹងការទពបីពបាស់ពេ្្យសកមជ្ាក់លាក់ ឬទេ តៃលទនរះអាចបញ្្ក់យ៉ងជាក់លាក់ឬពបទយល ទហីយគួរមាន
 លក្ខណៈរបូវន្ទដាយត�ក ឬតំណាងសមតភ្ា្ផ្លិតសារវន្របស់ពេ្្យសកមទ្នារះ ។ ពបសិនទបីអនាកផ្្គត់ផ្្គង់មានសិេ្ធិផ្្ល់ពេ្្យសកម្
 ជំនួសជាសារវន្កនាថុងរយៈទ្លទពបីពបាស់ទនារះពេ្្យសកមមិ្នតមនមានលក្ខណៈជាពេ្្យសកមជ្ាក់លាក់ទនារះទេ។

• ធនាគារមានសិេ្ធិេេួលបានអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាជាសារវន្្ីការទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្កនាថុងរយៈទ្លថនការទពបីពបាស់និង

• ធនាគារមានសិេ្ធិបញ្្ការទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ ។ ធនាគារមានសិេ្ធិទនរះ ទៅទ្លតៃលធនាគារមានសិេ្ធិសទពមចចិត្តៃលពាក់្័ន្ធនឹងការ
 ផ្លៃ ស់បូ្រអំ្ីរទបៀបនិងទគាលបំណងកនាថុងការទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្។កនាថុងករណីតៃលការសទពមចចិត្ទាំងអស់អំ្ីរទបៀបកនាថុងទគាលបំណងថន

 ការទពបីពបាស់ពេ្្យសកមព្តរូវបានកំណត់ជាមថុនទនារះធនាគារមានសិេ្ធិបញ្្ការទពបីពបាស់ពេ្្យសកមព្បសិនទបី៖

 • ធនាគារមានសិេ្ធិទធវីពបតិបតិ្ការទលីពេ្្យសកម្ឬ

 • ធនាគារបានទរៀបចំពេ្្យសកមទ្ៅតាមវធីិតៃលកំណត់ជាមថុន្ីរទបៀបនិងទគាលបំណងតៃលពេ្្យសកមទ្នារះនឹងពតរូវបានទពបីពបាស់។

ទៅទ្លចាប់ទផី្្មកិចចាសនយាឬវាយតថមលៃទ�ងីវញិទលីកិចចាសនយាតៃលមានេពមង់ជាភតិសនយា និងសមាសធាតថុ តៃលមិនតមនភតិសនយាធនាគារ
តបងតចកតថមលៃតបសនាងទៅកនាថុងកិចចាសនយាចំទពារះសមាសធាតថុថនភតិសនយានីមួយៗនិងសមាសធាតថុតៃលមិនតមនភតិសនយាទដាយតផ្អកតាមតថមលៃឯកតានីមួយៗ។ក៏ប៉ថុតន្ចំទពារះការជួលៃីនិងអគារតៃលធនាគារជាអនាកជួលធនាគារមិនតបងតចកសមាសធាតថុមិនតមនភតិសនយាទនារះទេទដាយ
សមាសធាតថុភតិសនយានិងមិនតមនភតិសនយាពតរូវបានចាត់េថុកថាជាសមាសធាតថុភតិសនយា។

ភែិ�នយាកុ្ងករ�ីតែលធនាគារជ្អ្កជួល

ការទរៀបចំឲ្យមានសិេ្ធិកនាថុងការទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ពបសិនទបីបំទ្ញតាមលក្ខេណ្ឌ មួយកនាថុងចំទណាមខាងទពកាម៖

• អនាកេិញមានសមតភ្ា្ឬសិេ្ធិទធវីពបតិបតិ្ការទលីពេ្្យសកម្េណៈទ្លតៃលេេួលបានឬពគប់ពគងទលីស្ីបរមិាណតៃលមិនសារវន្

• អនាកេិញមានសមតភ្ា្ ឬសិេ្ធិកនាថុងការពគប់ពគងទលីការចូលទៅៃល់ពេ្្យសកម្ េណៈតៃលេេួលបាន ឬពគប់ពគងទលីស្ីបរមិាណតៃល
មិនសារវន្ឬ

• ៃំទណីរទហតថុ និងកាលៈទេសៈបានបង្ហា ញថា វាមានលក្ខណៈតិចតួចតៃលភាគីៃថេទេៀតនឹងេេួលបានទពចីនជាងបរមិាណតៃលមិនសារវន្
ទហីយតថមលៃកនាថុងមួយឯកតាមិនពតរូវបានកំណត់កនាថុងមួយឯកតាថនេិននាផ្លទេទហីយក៏មិនទស្ីនឹងតថមលៃេីផ្សារបចចាថុប្បននាកនាថុងមួយឯកតាថនលេ្ធផ្លតៃរ។







កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 105104 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28  ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

ឋ. ភតិសនយា (ត)

ភែិ�នយាកុ្ងករ�ីតែលធនាគារជ្អ្កជួល (ែ)

ធនាគារេេួលសា្គ ល់សិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្និងបំណថុ លភតិសនយាទៅកាលបរទិចឆេេចាប់ទផី្្មភតិសនយា។សិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកមព្តរូវបានបានវាស់តវងតាមថថលៃទៃីម រមួមានថថលៃទៃីមៃំបូងថនបំណថុ លភតិសនយា និង និយ័តភា្សពមាប់ការចំណាយភតិសនយាតៃលទធវីទ�ងីទៅថថងៃចាប់ទផី្្ម
ភតិសនយា ឬមថុនថថងៃចាប់ទផី្្មភតិសនយា បូកថថលៃទៃីមផ្ទា ល់ៃំបូងតៃលបានទកីតទ�ងី និងការប៉ាន់ស្ានចំណាយកនាថុងការរ ថុរះទរី និងៃកទចញនូវ

ពេ្្យសកម្ឬស្ារទ�ងីវញិនូវពេ្្យសកម្ឬេីតាំងៃកពបាក់ទលីកេឹកចិត្ភតិសនយាតៃលេេួលបាន។

សិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកមព្តរូវបានៃករលំស់នាទ្ល តាមវធីិសាពសរ្លំស់ទថរ ចាប់្ីកាលបរទិចឆេេចាប់ទផី្្មភតិសនយា រហូតៃល់ចថុងបញចាប់ថនអាយថុកាលទពបីពបាស់ថនសិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ឬទៅចថុងកាលបរទិចឆេេថនភតិសនយាមួយណាទកីតមថុន។អាយថុកាលទពបីពបាស់ថនសិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ពតរូវបានកំណត់តាមមូលដា្ឋ នៃូចគានា នឹងពេ្្យនិងបរកិា្ខ រ។បតនម្ទលីទនរះសិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ពតរូវបានកាត់បនយ្ជាពបចាំទៅតាមការខាតបង់ឱនភា្ថនតថមលៃនិងតកតពមរូវសពមាប់ការវាស់តវងទ�ងីវញិទលីបំណថុ លភតិសនយា។

ការប៉ាន់ស្ានអាយថុកាលទពបីពបាស់មានៃូចខាងទពកាម៖

• េីតាំងការយិល័យ 3ឆ្នា ំ

បំណថុ លភតិសនយាពតរូវបានវាស់តវងៃំបូងតាមតថមលៃបចចាថុប្បននាថនការេូទាត់ភតិសនយាតៃលមិនទាន់បានបង់ទៅទ្លចាប់ទផី្្មភតិសនយានិងពតរូវបានទធវីអប្បហារទដាយទពបីអពតាការពបាក់ជាក់តសង្ទៅកនាថុងភតិសនយាឬករណីតៃលអពតាការពបាក់ទនារះមិនអាចកំណត់បានភាលៃ មៗពតរូវទធវីទៅតាមអពតា
ការពបាក់កមចាីបតនម្របស់អនាកជួល។

ការេូទាត់ភតិសនយាតៃលបញចាូលទៅកនាថុងការវាស់តវងបំណថុ លភតិសនយារមួមាន៖

• ការេូទាត់ភតិសនយាទថររមួទាំងការេូទាត់កនាថុងេពមង់ទថរ

• ការតពបពបរួលថនការេូទាត់ភតិសនយាអទថរទដាយតផ្អកទលីសនទាស្សន៍ឬអពតាទៅកាលបរទិចឆេេចាប់ទផី្្មភតិសនយា

• ចំនួនតៃលរំ្ ឹងថានឹងពតរូវេូទាត់ទពកាមការធានាតថមលៃទៅសល់និង

• តថមលៃេិញទពកាមជទពមីសថនការេិញ តៃលធនាគារមានទហតថុផ្លជាក់លាក់កនាថុងការអនថុវត្ ។  ការេូទាត់ភតិសនយាទៅកនាថុងអំ�ថុងទ្លតៃល
 មានជទពមីសកនាថុងការបន្ពបសិនទបីធនាគារមានទហតថុផ្លជាក់លាក់កនាថុងការបន្និងការ្ិន័យទលីការបញចាប់ភតិសនយាមថុនកាលកំណត់ទលីក
 តលងតតធនាគារមានទហតថុផ្លចបាស់លាស់ថានឹងមិនបញចាប់ភតិសនយាមថុនកាលកំណត់។

បំណថុ លភតិសនយាពតរូវបានវាស់តវងតាមរលំស់ថថលៃទៃីម ទដាយទពបីវធីិសាពសអ្ពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្។ បំណថុ លភតិសនយាពតរូវបានវាស់តវងទ�ងី
វញិទៅទ្លមានការតកតពបរយៈទ្លថនភតិសនយា ការផ្លៃ ស់បូ្រទលីការវាយតថមលៃសពមាប់ជទពមីសកនាថុងការេិញពេ្្យសកម្ ការតពបពបរួលការេូទាត់
ភតិសនយានាទ្លអនាគត តៃលទកីតទ�ងី្ីការតពបពបរួលថនសនទាស្សន៍ ឬអពតាណាមួយឬពបសិនទបីមានការតកតពបចំនួនប៉ាន់ស្ានតៃលរំ្ ឹងថា
នឹងពតរូវេូទាត់ទលីការធានាតថមលៃតៃលទៅសល់។

ទៅទ្លតៃលបំណថុ លភតិសនយាពតរូវបានវាស់តវងតាមវធីិសាពសទ្នរះ ការតកតពមរូវ ពតរូវបានទធវីទ�ងីទលីតថមលៃទយងថនសិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្
ឬក៏េេួលសា្គ ល់កនាថុងចំទណញឬខាតទបីសិនជាសិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្ពតរូវបានបញចាថុរះរហូតៃល់មានតថមលៃសូន្យ។

ភែិ�នយាមានរយៈណពលខី្ និងភែិ�នយាណលីបទព្យ�កម្មតែលមានែមម្ទាប

ធនាគារមិនេេួលសា្គ ល់សិេ្ធិទពបីពបាស់ពេ្្យសកម្និងបំណថុ លភតិសនយារយៈទ្លេលៃីៃូចជាការជួលម៉ាសថុីនតៃលមានរយៈទ្លតិចជាង12តេ
និងភតិសនយាទលីពេ្្យសកមត្ៃលមានតថមលៃទាបតៃលរមួមានបរកិា្ខ រ្័ត៌មានវេិយា។ធនាគារេេួលសា្គ ល់ចំណាយទលីការជួលទំាងទនរះតាមមូល
ដា្ឋ នរលំស់ទថរទៅតាមរយៈទ្លថនភតិសនយា។

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

ឌ. អត្កបបយាជន៍និបយាជិត

(i)  អែថែបបណយជន៍និណយជិែរយៈណពលខី្

អតព្បទយជន៍និទយជិតរយៈទ្លេលៃីពតរូវបានចំណាយទៅទ្លតៃលទសវាកមព្តរូវបានផ្្ល់ជូន។ចំនួនតៃលរំ្ ឹងេថុកថានឹងពតរូវចំណាយពតរូវបាន
េេួលសា្គ ល់ជាបំណថុ ល ពបសិនទបីធនាគារមានកាត វ្កិចចាតាមផ្លៃូវចបាប់ ឬកាត វ្កិចចាពបទយលនាទ្លបចចាថុប្បននា កនាថុងការេូទាត់ចំណាយ តៃលជា

លេ្ធផ្លថនការង្រតៃលបានបំទ្ញរចួមកទហីយទដាយនិទយជិតទហីយកាត វ្កិចចាទនារះអាចទធវីការប៉ាន់ស្ានបានទដាយភា្ទជឿរជាក់។

(ii)  អែថែបបណយជន៍និណយជិែរយៈណពលតវង

កាត វ្កិចចារបស់ធនាគារចំទពារះអតព្បទយជន៍និទយជិតរយៈទ្លតវងគឺជាចំណាយទលីអតព្បទយជន៍តៃលនិទយជិតពតរូវេេួលបាន្ីការបំទ្ញ
ការង្រកនាថុងការយិបរទិចឆេេកនលៃងផ្ថុតទៅនិងបចចាថុប្បននា។អតព្បទយជន៍និទយជិតរយៈទ្លតវងពតរូវបានទធវីអប្បហារទៅតថមលៃបចចាថុប្បននា។ការវាស់

តវងសារជាថ្ីពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញឬខាតតៃលចំណាយទនរះបានទកីតទ�ងី។

ឍ. សំវិធានធន

សំវធិានធនពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្រហិរញ្ញវត្ថុ ទៅទ្លតៃលធនាគារមានកាត វ្កិចចាតាមផ្លៃូវចបាប់ ឬកាត វ្កិចចា
ពបទយលនាទ្លបចចាថុប្បននា តៃលជាលេ្ធផ្លថនព្ឹត្ិការណ៍កនលៃងផ្ថុតទៅ ទហីយវាមានលេ្ធភា្តៃលតពមរូវឲ្យមានលំហូរទចញនូវអតព្បទយជន៍
ទសៃ្ឋកិចចា កនាថុងការបំទ្ញនូវកាត វ្កិចចាទនារះ ។ ពបសិនទបីផ្លប៉រះពាល់មានលក្ខណៈជាសារវន្ សំវធិានធនពតរូវបានកំណត់ទដាយអប្បហារលំហូរ
េឹកពបាក់តៃលរំ្ ឹងថានឹងពតរូវេូទាត់នាទ្លអនាគតទដាយទពបីអពតាមថុនបង់្ន្ធតៃល ល្ៃថុរះបញ្ចាំ ង្ីការប៉ាន់ស្ានថនតថមលៃទ្លទវលាកនាថុងលក្ខេណ្ឌ
េីផ្សារបចចាថុប្បននានិងហានិភ័យជាក់លាក់ចំទពារះបំណថុ លទាំងទនារះ។អប្បហារទៅសល់ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាថថលៃទៃីមហិរញ្ញប្បទាន។

ណ. ការកបា្់

អបរាការបបាក់បប�ិទ្ធភាព

ចំណូលការពបាក់និងចំណាយការពបាក់ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងចំទណញឬខាតទដាយទពបីវធីិសាពសក្ារពបាក់ពបសិេ្ធភា្។“អពតាការពបាក់
ពបសិេ្ធភា្” គឺជាអពតាតៃលអាចទធវីអប្បហារសាច់ពបាក់តៃលរំ្ ឹងថានឹងេូទាត់ ឬនឹងពតរូវេេួល តាមរយៈអាយថុកាលរំ្ ឹងេថុករបស់ឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុទនារះឲ្យមកទស្ីនឹង៖

• តថមលៃទយងៃថុលរបស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុឬ

• រលំស់តថមលៃទៃីមរបស់បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ។

ទៅទ្លគណនាអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្សពមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទពរៅ្ីពេ្្យតៃលបានេិញ ឬពេ្្យសកម្ តៃលមានឱនភា្ថនតថមលៃទៅទ្លេិញធនាគារទធវីការប៉ាន់ស្ានទលីលំហូរេឹកពបាក់នាទ្លអនាគតទដាយ្ិចារណារាល់លក្ខេណ្ឌ ទាំងអស់របស់កិចចាសនយាឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ថុតន្មិនរាប់បញចាូលនូវការខាតបង់ឥណទានតៃលរំ្ ឹងេថុកទនារះទេ(ECL)។សពមាប់ពេ្្យសកមត្ៃលេិញឬពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ
តៃលមានឱនភា្ ថនតថមលៃទៅទ្លេិញអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្តៃលបានតកតពមរូវហានិភ័យឥណទាន ពតរូវបានគណនាទដាយទពបីលំហូរេឹក
ពបាក់ប៉ាន់ស្ាននាទ្លអនាគតរមួបញចាូលទាំងការខាតបង់ឥណទានតៃលរំ្ ឹងេថុក(ECL)។

ការគណនាអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្រមួបញចាូលនូវថថលៃទៃីមពបតិបតិ្ការនិងកថពមទាំងអស់តៃលបានបង់ឬេេួលតៃលជាតផ្នាកថនអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ ។  ថថលៃទៃីមពបតិបតិ្ការរមួមាន ការចំណាយបតនម្តៃលពាក់្័ន្ធផ្ទា ល់ទៅនឹងការេិញ ឬការទបារះផ្សាយពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ឬបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ។

រំល�់មថ្ណែីម និងែមម្ណយងែុល

“រលំស់ថថលៃទៃីម” របស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ឬបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាចំនួនតៃលពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ ឬបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ ពតរូវបានវាស់តវងទៅ

ទ្លេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងៃកការេូទាត់សងពបាក់ទៃីមបូកឬៃករលំស់បង្គរទដាយទពបីអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ចំទពារះភា្េថុសគានា រវាង
ចំនួនតៃលេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងនិងចំនួនទៅទ្លៃល់កាលកំណត់និងពតរូវទធវីនិយ័តភា្ចំទពារះសំវធិានធនទលីការខាតបង់ឥណទានតៃល
បានរំ្ ឹងេថុកចំទពារះពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 107106 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

ណ. ការកបា្់ (ត)

តថមលៃទយងៃថុលរបស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុគឺជារលំស់ថថលៃទៃីមរបស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុមថុនទ្លតកតពមរូវសំវធិានធនសពមាប់ការខាតបង់
ឥណទានតៃលបានរំ្ ឹងេថុក។

ការគ�នាចំ�ូលការបបាក់ និងចំណ្យការបបាក់

អពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្របស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុឬបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានគណនាទៅទ្លេេួលសា្គ ល់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុឬបំណថុ ល
ហិរញ្ញវត្ថុជាទលីកៃំបូង ។  កនាថុងការគណនាចំណូលការពបាក់ និងចំណាយការពបាក់ អពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ពតរូវបានទពបីតផ្អកទលីតថមលៃទយង
ៃថុលរបស់ពេ្្យសកម្ (ទៅទ្លតៃលពេ្្យសកមមិ្នពតរូវបានចាត់េថុកថាមានឱនភា្ថនតថមលៃ) ឬរលំស់ថថលៃទៃីមថនបំណថុ ល ។  អពតាការពបាក់

ពបសិេ្ធភា្ពតរូវទធវីការតកតពបទ�ងីវញិ ទដាយការប៉ាន់ស្ានទ�ងីវញិនូវលំហូរេឹកពបាក់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតៃលមានអពតាការពបាក់តពបពបរួលទៃីម្បី្ លៃថុរះបញ្ចា ំង្ីការផ្លៃ ស់បូ្ររបស់អពតាការពបាក់េីផ្សារ។អពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្ក៏ពតរូវទធវីការតកតពបទ�ងីវញិសពមាប់ការតកតពមរូវតថមលៃសម
ពសបថនឧបករណ៍ការពារទៅកាលបរទិចឆេេតៃលរលំស់ពតរូវបានចាប់ទផី្្មតកតពមរូវ។

ចំទពារះពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានឱនភា្ថនតថមលៃបនាទា ប់្ីបានេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងចំណូលការពបាក់ពតរូវបានគណនាទដាយទពបីអពតា
ការពបាក់ពបសិេ្ធភា្តផ្អកទលីរលំស់ថថលៃទៃីមរបស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុ។ពបសិនទបីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតលងមានឱនភា្ថនតថមលៃទនារះការគណនា
ការពបាក់ពតរូវតផ្អកទលីមូលដា្ឋ នតថមលៃៃថុលវញិ។

ចំទពារះពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុតៃលមានឱនភា្ថនតថមលៃចាប់តាំង្ីេេួលសា្គ ល់ជាទលីកៃំបូងចំណូលការពបាក់ពតរូវបានគណនាទដាយទពបីអពតាការ
ពបាក់ពបសិេ្ធភា្តៃលពតរូវបានតកតពមរូវនូវហានិភ័យតផ្អកទលីរលំស់ថថលៃទៃីមថនពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុទនារះ។ការគណនាចំណូលការពបាក់ទនរះមិន
ពតរូវបូ្រទៅមូលដា្ឋ នតថមលៃៃថុលវញិទនារះទេទទារះបីជាហានិភ័យឥណទានរបស់ពេ្្យសកមទ្នារះមានភា្ពបទសីរក៏ទដាយ។

ការបងាហា ញ

ចំណូលការពបាក់ពតរូវបានគណនាទដាយទពបីវធីិសាពសក្ារពបាក់ពបសិេ្ធភា្តៃលបានបង្ហា ញទៅកនាថុងចំទណញឬខាតនិងលេ្ធផ្លលមអិតទផ្្សងៗ
រមួបញចាូលការពបាក់ទលីពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុតៃលបានវាស់តវងតាមរលំស់ថថលៃទៃីម។

ចំណាយការពបាក់ពតរូវបានបង្ហា ញទៅកនាថុងរបាយការណ៍ចំទណញឬខាត និងលេ្ធផ្លលមអិតទផ្្សងៗ រមួបញចាូលបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ តៃលបានវាស់
តវងតាមរលំស់ថថលៃទៃីម។

ត. ្មកម និងបជើងសារ 

ចំណូលនិងចំណាយកថពមនិងទជីងសារតៃលជាតផ្នាកថនអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្របស់ពេ្្យសកមហិ្រញ្ញវត្ថុនិងបំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុពតរូវបានរមួ
បញចាូលទៅកនាថុងអពតាការពបាក់ពបសិេ្ធភា្។

ចំណូលកថពមនិងទជីងសារទផ្្សងទេៀតរមួបញចាូលទាំងថថលៃទសវាកម្ពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅទ្លបានបំទ្ញទសវាកម្។

ចំណាយកថពមនិងទជីងសារទផ្្សងទេៀតពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទៅទ្លបានបំទ្ញទសវាកម្។

្. ឱនភាពមនតមមលៃរបស់កទព្យស្ម្មមិនមមនហិរញ្ញវតុ្

តថមលៃទយងថនពេ្្យសកមមិ្នតមនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និង្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកម្ ពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យទ�ងីវញិទៅរាល់ការយិបរទិចឆេេ
រាយការណ៍នីមួយៗទៃីម្បកំីណត់ថាទតីមានសញ្្ញ ណណាមួយតៃលបង្ហា ញថាពេ្្យសកមទ្ាំងទនារះមានឱនភា្ថនតថមលៃឬទេ។ពបសិនទបីមាន

សញ្្ញ ណទនារះទកីតទ�ងី ទនារះការ ប៉ាន់ស្ានទលីតថមលៃតៃលអាចពបមូលមកវញិ បានរបស់ពេ្្យសកមព្តរូវបានទធវីទ�ងី។  ចំទពារះពេ្្យសកមអ្របីូ
តៃលមានអាយថុកាលទពបីពបាស់មិនកំណត់ ឬមិនទាន់អាចទពបីពបាស់បាន តថមលៃតៃលអាចពបមូលមកវញិបានពតរូវទធវីការប៉ាន់ស្ានជាទរៀងរាល់ឆ្នា ំ
កនាថុងទ្លតតមួយ។ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ពបសិនទបីតថមលៃទយងរបស់ពេ្្យសកម្ឬឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់ធំជាង
ការប៉ាន់ស្ានតថមលៃតៃលអាចពបមូលមកវញិបាន។

តថមលៃតៃលអាចពបមូលមកវញិបានរបស់ពេ្្យសកម្ ឬឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់ គឺជាតថមលៃតៃលធំជាងរវាងតថមលៃទពបីពបាស់ និងតថមលៃសមពសប
ៃកចំណាយទៃីម្បលីក់ទចញ។ កនាថុងការប៉ាន់ពបមាណតថមលៃទពបីពបាស់ការប៉ាន់ស្ានលំហូរេឹកពបាក់នាទ្លអនាគត ពតរូវបានទធវីអប្បហារទៅនឹង



28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

្. ឱនភាពមនតមមលៃរបស់កទព្យស្ម្មមិនមមនហិរញ្ញវតុ្ (ត)

តថមលៃបចចាថុប្បននា ទដាយទពបីអពតាការពបាក់មថុនបង់្ន្ធ តៃល ល្ៃថុរះបញ្ចាំ ងការប៉ាន់ពបមាណតថមលៃទ្លទវលាកនាថុងលក្ខេណ្ឌ េីផ្សារបចចាថុប្បននា និងហានិភ័យ

ជាក់លាក់សពមាប់ពេ្្យសកមទ្ាំងទនារះឬឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់។

សពមាប់ទគាលបំណងថនការទធវីទតសទ្លីឱនភា្ថនតថមលៃ ពេ្្យសកមព្តរូវបានដាក់បញចាូលគានា ជាពក រុមតូចៗ តៃលអាចបទងកាីតសាច់ពបាក់បាន្ីការ
បន្ការទពបីពបាស់ទដាយមិន្ឹងតផ្អកខាលៃំ ងទលីលំហូរេឹកពបាក់ថនពេ្្យសកម្ឬឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់។

ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញឬខាត។ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃថនឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់ពតរូវបានតបង
តចកទដាយកាត់បនយ្តថមលៃទយងថនតថមលៃទករ ្ត ិ៍ទ្្រះរបស់ឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់ (ពក រុមថនឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់)ជាមថុន ទហីយបនាទា ប់មកទៃីម្បី
កាត់បនយ្តថមលៃទយងថនពេ្្យសកម្ៃថេទេៀតទៅកនាថុងឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់(ពក រុមថនឯកតាបទងកាីតសាច់ពបាក់)ទលីមូលដា្ឋ នសមាមាពត។

ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃ តៃលេេួលសា្គ ល់កនាថុងទ្លកនលៃងផ្ថុតទៅ ពតរូវបានប៉ាន់ពបមាណរាល់កាលបរទិចឆេេថនការរាយការណ៍ ថាទតីមានសញ្្ញ ណណាមួយតៃលការខាតបង់បានថយចថុរះឬតលងមានការខាតបង់តទៅទេៀត។ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃពតរូវកត់ពតាបពញ្ចា សមកវញិ
ពបសិនទបីមានការតពបពបរួលតថមលៃប៉ាន់ស្ានតៃលទពបីពបាស់ទៃីម្បកំីណត់តថមលៃតៃលអាចពបមូលមកវញិបាន។ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃពតរូវ
បានកត់ពតាបពញ្ចា សមកវញិពតឹមកពមិតមួយតៃលមិនទធវីឲ្យតថមលៃទយងរបស់ពេ្្យសកមទ្នរះមិនទលីស្ីតថមលៃទយងតៃលពតរូវកំណត់(ៃករលំស់)
កនាថុងករណី ថ្ុំមានការេេួលសា្គ ល់ការខាតបង់ទលីឱនភា្ថនតថមលៃ។

ទ. ពន្ធបេើកបា្់្ំបណញ

ចំណាយ្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញរមួមាន្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញពបចំាឆ្នា ំ និង្ន្ធ្នយារ ។  ្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ជាចំទណញ
ឬខាតទលីកតលងតត្ន្ធទនរះទាក់េងទៅនឹងធាតថុតៃលពតរូវេេួលសា្គ ល់ទដាយផ្ទា ល់ទៅកនាថុងមូលធនឬលេ្ធផ្លលមអិតទផ្្សងៗ។

ធនាគារបានកំណត់ថាការពបាក់និងការដាក់្ិន័យទាក់េងនឹង្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញរមួបញចាូលបំណកពសាយ្ន្ធមិនចបាស់លាស់មិនបំទ្ញ
ទៅនឹងនិយមន័យថន្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញៃូទចនារះទហីយវាពតរូវបានកត់ពតាទពកាមសង់្ដារគណនយ្យអន្រជាតិថនកម្ថុជា(“ស.គ.អ.ក”)37សំវធិាន

ធន បំណថុ លយថាភា្ និង ពេ្្យសកម្ យថាភា្ ទហីយពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ថាជាការចំណាយតៃលពាក់្័ន្ធ “ការចំណាយទផ្្សងទេៀត” ។

(i) ពន្ធណលីបបាក់ចំណ�ញបបចំ្ ឆ្្ ំ

្ន្ធទលីពបាក់ចំទណញពបចាំឆ្នា ំរមួមាន្ន្ធតៃលពតរូវបង់ឬេេួលទលីពបាក់ចំទណញជាប់្ន្ធពបចំាឆ្នា ំទដាយទពបីអពតា្ន្ធតៃលបានអនថុម័តឬបាន
អនថុម័តជាអាេិ៍ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍និងនិយ័តភា្ណាមួយទៅទលី្ន្ធពតរូវបង់្ីឆ្នា ំមថុនៗ។

(ii) ពន្ធពនយារ

្ន្ធ្នយារពតរូវបានេេួលសា្គ ល់ទដាយតផ្អកទលីភា្លទមអៀងបទណ្ារះអាសននារវាងតថមលៃទយងរបស់ពេ្្យសកម្និងបំណថុ លទៅកនាថុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនិងតថមលៃទយងសពមាប់ការគិត្ន្ធ។

្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកម្ពតរូវេេួលសា្គ ល់ចំទពារះការខាតបង់្ន្ធមិនទាន់បានទពបីពបាស់និងភា្លទមអៀងបទណ្ារះអាសននាតៃលអាចកាត់កងបាន
ពតឹមកពមិតតៃលពបាក់ចំទណញជាប់្ន្ធនាទ្លអនាគតអាចទពបីពបាស់សពមាប់កាត់កងជាមួយភា្លទមអៀងបទណ្ារះអាសននាទនារះបាន។្ ន្ធ្នយារ
ជាពេ្្យសកមព្តរូវបានពតរួត្ិនិត្យទៅទរៀងរាល់កាលបរទិចឆេេរាយការណ៍ និងពតរូវបានកាត់បនយ្កនាថុងករណីមិនអាចទពបីពបាស់នូវអតព្បទយជន៍

ទាំងទនារះបាន។ការកាត់បនយ្ទនារះពតរួវកត់ពតាបពញ្ចា សមកវញិទៅទ្លតៃលពបាក់ចំទណញជាប់្ន្ធនាទ្លអនាគតមានលក្ខណៈពបទសីរទ�ងី។

្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកមព្តរូវបានវាស់តវងតាមអពតា្ន្ធ តៃលរំ្ ឹងថានឹងពតរូវទពបីចំទពារះភា្លទមអៀងបទណ្ារះអាសននា ទៅទ្លតៃលវាអាចទពបី
ពបាស់បានឬកាត់កងបានទដាយទពបីអពតា្ន្ធទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍។

ការវាស់តវង្ន្ធ្នយារ ល្ៃថុរះបញ្ចា ំងនូវ្ន្ធតៃលធនាគាររំ្ ឹងថាអាចទពបីពបាស់បានឬអាចកាត់កងបាននូវតថមលៃទយងរបស់ពេ្្យសកម្និងបំណថុ ល
ទៅកាលបរទិចឆេេរាយការណ៍។

្ន្ធ្នយារជាពេ្្យសកម្និង្ន្ធ្នយារជាបំណថុ លអាចកាត់កងបានតតកនាថុងករណីវាបានបំទ្ញលក្ខេណ្ឌ ជាក់លាក់ណាមួយ។



កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 109108 កំណត់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ២០២០

28 ណគាលនណយបាយគ�ណនយ្យ�ំខាន់ៗ (ែ)

ធ. បំណុេយថាភាព

កនាថុងករណីតៃលមិនតពមរូវឲ្យមានការហូរទចញនូវអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាឬចំនួនេឹកពបាក់តៃលមិនអាចប៉ាន់ស្ានបានទនារះកាត វ្កិចចាមិនពតរូវបាន
េេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុទនារះទេទហីយវាពតរូវបានបង្ហា ញថាជាបំណថុ លយថាភា្ទលីកតលងតតពបរូបាបី៊លីទតថនលំហូរ
ទចញនូវអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាគឺទសទាីតតគ្ាន។កាត វ្កិចចាតៃលអាចទកីតមានប៉ថុតន្អត្ិភា្ថនកាត វ្កិចចានឹងពតរូវបានបញ្្ក់ទដាយការទកីតទ�ងី
ឬមិនទកីតទ�ីងថនព្ឹតិ្ការណ៍នាទ្លអនាគតមួយឬទពចីនក៏ពតរូវបានបង្ហា ញថាជាបំណថុ លយថាភា្តៃលអាចទកីតមានទ�ងីលថុរះពតាតតពបរូបា

បី៊លីទតថនការហូរទចញថនអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាគឺទសទាីតតគ្ាន។

ន. កទព្យស្ម្មយថាភាព

កនាថុងករ ណី តៃលមិនមានលេ្ធភា្ហូរចូលនូវអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាឬចំនួនេឹកពបាក់តៃលមិនអាចប៉ាន់ស្ានបានទនារះពេ្្យសកមមិ្នពតរូវបាន
េេួលសា្គ ល់ទៅកនាថុងរបាយការណ៍ស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុទ�យីទហីយវាពតរូវបានបង្ហា ញថាជាពេ្្យសកមយ្ថាភា្ទលីកតលងតតពបរូបាបី៊លីទតថន
លំហូរ ចូលនូវអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាគឺទសទាីតតគ្ាន។កាត វ្កិចចាតៃលអាចទកីតមានប៉ថុតន្អត្ិភា្ថនពេ្្យសកមនឹ្ងពតរូវបានបញ្្ក់ទដាយការ
ទកីតទ�ងីឬមិនទកីតទ�ងីថនព្ឹតិ្ការណ៍នាទ្លអនាគតមួយឬទពចីនក៏ពតរូវបានបង្ហា ញថាជាពេ្្យសកមយ្ថាតៃលអាចទកីតមានទ�ងីលថុរះពតា

តតពបរូបាបី៊លីទតថនការហូរចូលថនអតព្បទយជន៍ទសៃ្ឋកិចចាគឺទសទាីតតគ្ាន។

29 �្ង់ោរថ្មី  ការណធី្វណិសាធនកម្ម និង ការបកបសាយមិនទាន់បានណបបី

សង់្ដារថ្ីការទធវីវទិសាធនកមស្ង់្ដារនិងការបកពសាយមួយចំនួនបានចូលជាធរមានសពមាប់ការយិបរទិចឆេេតៃលចាប់ទផី្្មបនាទា ប់្ីថថងៃេី1 តេ
មករា ឆ្នា ំ  2020 តៃលការអនថុវត្មថុនកាលកំណត់ពតរូវបានអនថុញ្្ញ តប៉ថុតន្ ធនាគារ មិនបានអនថុវត្សង់្ដារមថុនកាលកំណត់កនាថុងការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះទៅទ�យីទេ។

• សម្បទានការជូលទាក់េងនឹងកូវៃី19(ការទធវីវទិសាធនកមចំ្ទពារះស.រ.ហ.អ.ក16)

• ពេ្្យទរាងចពកនិងបរកិា្ខ រ៖ចំណូលមថុនទ្លទពបីពបាស់តៃលបានកំណត់េថុកជាមថុន(ការទធវីវទិសាធនកមចំ្ទពារះស.គ.អ.ក16)និង

• ឯកសារទយងចំទពារះពកបេ័ណ្ឌ េស្សនទាន(ការទធវីវទិសាធនកមចំ្ទពារះស.រ.ហ.អ.ក3)

• ការទធវីចំណាត់ថានា ក់បំណថុ លជាបំណថុ លរយៈទ្លេលៃីឬទ្លតវង(ការទធវីវទិសាធនកមចំ្ទពារះស.គ.អ.ក1)

30 បពលឹែតេិការ�៍�ំខាន់ៗ

 ផលប៉ាះោល់មនការរកីរាលោលមនណមណរាគ�ូតវល កូរ ៉ណូ្ចំណោះធនាគារ

ចាប់តាំង្ីតេមករាឆ្នា ំ2020ការផ្ទាថុរះទ�ងីថនCoronavirus(“COVID-19”)មានផ្ល់ប៉រះពាល់ៃល់ស្ានភា្ពាណិជ្កមជ្ាសកល។រហូត
មកៃល់កាលបរទិចឆេេ ថនកា រទចញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះCOVID-19 មិនមានផ្លប៉រះពាល់ជាសារវន្ៃល់ធនាគារទេ។ ទដាយរង់ចំា 

ទមីលស្ានភា្ថនការរកីរាលដាលថនCOVID-19បនាទា ប់្ីកាលបរទិចឆេេថនការទចញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះនិងការផ្លៃ ស់បូ្រថនលក្ខេណ្ឌ ទសៃ្ឋកិចចាតៃលអាចទកីតទ�ងីតៃលអាចនឹងមានផ្លប៉រះពាល់ៃល់លេ្ធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារេំហំថនផ្លប៉រះពាល់មិនអាចប៉ាន់ស្ានបានទៅ
កាលបរទិចឆេេថនការទចញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនរះ។ធនាគារនឹងបន្ការយកចិត្េថុកដាក់ទៅទលីស្ានភា្ថនCOVID-19 និងទ ល្ៃីយតប

យ៉ងសកមចំ្ទពារះផ្លប៉រះពាល់របស់វាទៅទលីស្ានភា្ហិរញ្ញវត្ថុនិងលេ្ធផ្លពបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារ។
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