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បានលឿ�ឿន និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ជូូនអតិិថិិជនដ៏៏មានតម្លៃ�ៃ
របស់់យើ�ើង ស្រ�បតាមចក្ខុុ�វិិស័័យ និិងបេ�សកកម្មម របស់់
ធនាគារ។

4

កូូវីីដ-១៩ ក្តីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែឆន្ទៈៈ� និិងការតស៊ូូ�របស់់យើ�ើងបាននាំំឱ្្យ
ធនាគារតាមការគ្រោ��ងទុុកក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០នេះ�ះ ក៏៏ដូូចជា

ការពង្រី�ីកខ្លួួ�នកាន់់តែ�ធំំ និិងកាន់់តែ�រឹឹងមាំំឡើ�ើងប្រ�កបដោ�យ

ការប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ ខ្ពពស់
ត
។
់  តាមរយៈៈសមិិទ្ធផលថ្មីី�
ធ
ៗនៃ�សេ�វាធនាគារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថល និិងការពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមសាខាថ្មីី�ៗជាបន្តត

សាខានៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� សម្រា�ប់់គោ�លដៅ�រយៈៈពេ�ល

វែែង។ ពីីមួយ
ួ ឆ្នាំំ��ទៅ�មួួយឆ្នាំំ� ក្នុ
� ង
�ុ ឋានៈៈជាធនាគារក្នុុង
� ស្រុ�ុកមួួយ

ដែ�លបានចាក់់ឬសកាន់់តែ�ជ្រៅ�� និិងកាន់់តែ�រឹឹងមាំំទៅ�ក្នុុង
� វិិស័យ
័

នូូវគោ�លដៅ�អភិិវឌ្្ឍ

“ធនាគារ វឌ្ឍឍនៈៈ”

ឱ្្យក្លាា�យ ជា

ឱ្្យឃើ�ើញនូូវគុុណតម្លៃ�ៃស្នូូ�ល និិងវប្្បធម៌៌នៃ�ការផ្តតល់់សេ�វា

មួួយប្រ�កបដោ�យ «ភាពស្មោះ���ះ ត្រ�ង់់ និិងជំំនាញវិិជ្ជា�ជី
ា វៈី �ខ្ពពស់»់
ជូូនដល់់អតិិថិិជនគ្រ�ប់់ស្រ�ទាប់់វណ្ណៈៈ�។

បន្ទាាប់
� តាមបណ្តា
់
រា
�ា ជធានីីខេ�ត្ត យើ�
ត ង
ើ ជឿ�ឿជាក់់ថា បញ្ហាាប្រ� �ឈម
ជាច្រើ��ើន របស់់អតិិថិិជន ពិិតជាត្រូ�ូវបានបានឆ្លើ�ើ�យតបជា
វិិជ្ជជមានក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ។

5

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

ការពង្រី�ីកបណ្តាា�ញសាខា

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

ការកសាងធនធានមនុុស្្ស

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើវិិស័័យឌីីជីីថល

មានសន្តិិ�ភាព មានការអភិិវឌ្្ឍ

កំំពុុងបន្តតអូូសបន្លាា�យក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាយ៉ាា�ង

ដែ�លបណ្តាាលម
�
កពីីវិបត្តិិ�
ិ នៃ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ ដូូចបណ្តាអាជីី
�ា
វកម្មម

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ នៅ�តែ�បន្តតបោះ�ះជំំហ៊ាន
�ា ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ
� �មុុខប្រ�កបដោ�យ

ឯកជននៅ�កម្ពុុជា
� មានលទ្ធធភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ក្នុ
់ ង
�ុ ការអភិិវឌ្ឍ្ ខ្លួួន
�

ពង្រី�ីកបណ្តាាញ
� សាខាយ៉ាាង
� សកម្មម រហូូតសម្រេ��ចបាននូូវការ

ចំំនួន
ួ បុុគ្គគលិក
ិ ឡើ�ើយតាំំងពីីដើ�មរៀ�
ើ ៀងមក ព្រោះ��ះយើ�ើងតែ�ងផ្តតល់់

ទោះ�ះស្ថិិ�តក្នុុង
� បរិិបទនៃ�វិិបត្តិិ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ ដែ�លបាននិិង

បើ�ើទោះ�ះបីីជា ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ក៏៏ទទួល
ួ រងនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់

ណាក្តីី� ឆ្នាំំ២
� ០២០នេះ�ះ យើ�ើងបានខិិតខំជំ
ំ រុុំ ញការអនុុវត្តតផែ�នការ

ដ៏៏ទៃ�ក្តីី� តែ�យើ�ើងមិិនបានប្រ�កាន់់យកនូូវជម្រើ��ើសកាត់់បន្ថថយ

ពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមសាខាថ្មីី�ចំំនួួន ៧ទីីតាំំង ទៀ�ៀតគឺឺ ៖

តម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងខ្លាំំ�ងដល់់ទំំនាក់់ទំំនងរវាងធនាគារជាមួួយនឹឹង

•
•

១ សាខា នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង

បុុគ្គគលិក
ិ គ្រ�ប់់ៗរូូប និង
ិ ដោ�យឈរលើ�ើគោ�លការណ៍៍ «រក្្សាចាស់់

® ក្រុងសួង(ខេត្តត្បូងឃ្មុំ)

និិងការកសាងធនធានមនុុស្្សបន្ថែ�ែម សម្រា�ប់់ការបើ�ើកសាខា

® ខេត្តប៉ៃលិន

ទីីស្នាា�ក់់ការកណ្តាា�ល ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យចំំនួួនបុុគ្គគលិិកសរុុបកើ�ើន

® ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង

ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក ។

៦ សាខាទ�ៀតនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន រួមមាន៖

បង្កើ�ើន
� ថ្មីី»� ។ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បានយកចិិត្តទុុ
ត កដាក់់លើ�ើការពង្រឹ�ឹង

® ខេត្តកំពង់ធំ

ថ្មីី�ជាបន្តត បន្ទា ា � ប់់  និិ ង ការពង្រី�ី ក រចនាសម្ព័័�ន្ធធ កា រងារថ្មីី�នៅ�

® ក្រុងប�៉ោយប៉ែត 

ឡើ�ើងដល់់ ៦៤៣នាក់់ នៅ�ចុុងឆ្នាំំ២
� ០២០ ស្រ�បតាមផែ�នការ

® ខេត្តក្រចេះ។

រាល់់សាខាទាំំងអស់់ ត្រូ�វូ បានវិិនិយោ�គ
ិ
សាងសង់់ឡើ�ើងដោ�យ
ភាគទុុនិិករបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយសុុទ្ធធសឹឹងជា
អគារខ្ពពស់់ធំំស្កឹឹ�មស្កៃ�ៃ និិងមានទីីតាំំងល្អអ ងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការ
ផ្តតល់់សេ�វាជូូនអតិិថិិជនរបស់់ខ្លួួ�ន ។

ភាពស្វាា�ហាប់់ជានិិច្ចច ថែ�មទាំំងបានគាំំទ្រ�ដល់់កូូនខ្មែ�ែរដើ�ើម្្បីី

បញ្ចេ�េញស្នាា�ដៃ�  តាមរយៈៈការអនុុវត្តតផ្ទាា�ល់់ផែ�នការវិិនិិយោ�គ

លើ�ើកម្មមវិធី
ិ ឌី
ី ជី
ី ថ
ី លរបស់់ខ្លួន
�ួ ។ ជាលទ្ធធផល យើ�ង
ើ សម្រ�ចបាន
នូូ វ ការផ្តត ល់់ ដំំ ណោះ �ះស្រា�យជាវិិ ជ្ជ ជ មា នជូូ ន ដល់់ អតិិ ថិិ ជ ន

ក្នុុង
� កាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏ប្រ�ឈមនេះ�ះ ដោ�យសម្រេ��ចបាននូូវការធ្វើ�ើ� 
ទំំ នើ� ើ ប កម្មម សេ� វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ ន្ធ ធ អុីី� នធឺឺ ណិិ ត និិ ង

ឌីីជីថ
ី លូូបនីយ
ី កម្មមលើ�ើផលិតផល និ
ិ
ង
ិ សេ�វាធនាគារ តួួយ៉ាង
�ា
សេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ដែ�លជាផលិិតផល
ឌីី ជីី ថ លដ៏៏ ថ្មីី� សន្លាា� ង មួួ យ  ត្រូ�ូ វ បានបង្កើ�ើ �តឡើ �ើ ង ដោ�យ

ស្នាា�ដៃ�កូូនខ្មែ�ែរសុុទ្ធធសាធ ក្រោ��មគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មផ្ទាា�ល់់របស់់

មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្្បីីជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍសមត្ថថភាព និិង

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ និិងត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាផ្លូូ�វការ

បុុគ្គគលិក
ិ  ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បានបង្កើ�ើ�តនាយកដ្ឋាាន
� ថ្មីី�បន្ថែ�ែមចំំនួន
ួ

មានផ្តតល់់ជូូនអតិិថិិជននូូវមុុខងារចាំំបាច់់សំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើន

ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់ក្នុង
�ុ ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ធ
់ នធាន

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០នេះ�ះ។ សេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

២ ទៀ�ៀត គឺឺ៖

ក្នុុង
� ការធ្វើ�ើប្រ� �តិិបត្តិិ�ការហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រ�កបដោ�យភាពងាយស្រួ�ួល 

• នាយកដ្ឋានសិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និង
• នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មសាខា 

យើ�ើងក៏៏បានបង្កើ�ើ�តឱ្យ្ មានការបណ្តុះះ�បណ្តា
�
ល
�ា ជាច្រើ��ើន ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យវិិទ្្យាស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
រួួមទាំំងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លដែ�លរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ផ្ទាា�ល់់ផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ប្រៀ��ៀបបាននឹឹង
មហាវិិ ទ្្ យាល័័ យ ដ៏៏ ធំំ មួួ យ ដែ�លតែ�ងតែ�ផ្តត ល់់ ឱកា សបើ�ើ ក

ទូូលាយដល់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូូបទាំំងអស់់ ក្នុុ�ងការក្រេ��បជញ្ជជក់់

នូូវចំំណេះ�ះដឹឹង និិងចំំណេះ�ះធ្វើ�ើ� រៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបរបបធ្វើ�ើ�ការងារ

ការបណ្តុះះ�បណ្តា
�
លហ្វឹឹ�
�ា
កហាត់់លុុតដំ និ
ំ ង
ិ បំំពាក់់បំប៉៉
ំ នជំំនាញ
វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ដើ�ើម្្បីីចាប់់យកឱកាសឈានឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�កាន់់តួួនាទីី

សំំខាន់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងធនាគាររបស់់យើ�ើង និិងអភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�នឯងឱ្្យ
ក្លាា�យជាបុុគ្គគលដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មមួួយរូូបនៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមជាតិិ។

6

ទោះ�ះជួួ បកា រលំំ បា ក ដោ�យសារតែ�ជំំ ងឺឺ កូូ វី ី ដ -១៩

និិងមានសុុវត្ថិិ�ភាពខ្ពពស់់។ ដោ�យទទួួលបានការជឿ�ឿទុុកចិិត្តត
និិងការគាំំទ្រ�កាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើងជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ពីីសំំណាក់់

អតិិថិជ
ិ ន បច្ចុុ�ប្្បន្នន សេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បាន

និិងកំំពុុងបន្តតអភិិវឌ្ឍ្ មុុខងារថ្មីី�ៗបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ក៏៏ដូច
ូ ជាកែ�លម្អអ

មុុខងារដែ�លមានស្រា�ប់់ឱ្យ្ កាន់់តែ�វ័័យឆ្លាា�ត និង
ិ ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធ
សុុវត្ថិិ�ភាពឱ្្យកាន់់តែ�រឹឹងមាំំបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

«អរគុុណសន្តិភា
ិ� ព» ដែ�លបានផ្តតល់ឱកា
់
សដល់់វិស័
ិ យ
័

ឱ្យ្ កាន់់តែ�រឹឹងមាំំធំឡើំ �ើងជាលំំដាប់ ហើ�
់
យ
ើ មានឱកាសចូូលរួម
ួ
ចំំណែ�កជាមួួយរាជរដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុុ�ងការតបស្ននងត្រ�លប់់ទៅ�

សង្គគមជាតិិវិញ
ិ  តាមរយៈៈការកសាងអភិិវឌ្ឍ្ សង្គគម និង
ិ ជំំរុុញ
កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឱ្្យកាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរ នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុជា
� ។ ដោ�យមានការជឿ�ឿជាក់់លើ�ើរាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ ល ភាគទុុនិិក
ទាំំងអស់់របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ពុំំ�មានការរារែែកឡើ�ើយក្នុុង
� ការ

បោះ�ះទុុនវិិនិយោ�គដោ
ិ
�យផ្ទាាល់
� ទៅ់ �លើ�ើទីតាំ
ី ង
ំ  និិងសំំណង់អគារ
់
សាខាទាំំងអស់់របស់់ខ្លួួ�ន។ ការសម្រេ��ចចិិត្តតវិិនិិយោ�គពង្រី�ីក

សាខាបន្ថែ�ែមជាបន្តតបន្ទាា�ប់់របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ គឺឺមិិនត្រឹ�ឹម
តែ�អាចឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់នានារបស់់វិនិ
ិ យោ�គិ
ិ
ន
ិ

អាជីីវករ ក៏៏ដូូចជាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទូូទៅ� លើ�ើសេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្នុុ�ង

ឋានៈៈជាដៃ�គូូអាជីីវកម្មមដ៏ស្មោះ�ះ
៏
�ត្រ
� �ង់់ប្រ�កបដោ�យជំំនាញវិិជ្ជាជី
�ា វៈ� 
ី
និិងទំំនុុកចិិត្តខ្ពពស់
ត
 នោះ�
់
ះទេ� តែ�ថែ�មទាំំងបានរួួមចំណែ�
ំ
កជំំរុុញ

ការអភិិវឌ្ឍ្ នៅ�ក្នុុង
� តំំបន់ក្បែ�ែ�
់ រសាខាទាំំងនោះ�ះផងដែ�រ តាមរយៈៈ
សំំណង់ហេ�ដ្ឋា
់
រ�ា ចនាសម្ព័័�ន្ធធរូប
ូ វន្តតទំនើ�
ំ បទាន់
ើ
ស
់ ម័័យ ការផ្តតល់់
ឱកាសការងារ និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ធនធានមនុុស្្ស ជាដើ�ើម។
ទាំំងនេះ�ះ គឺឺជាការចូូលរួួមចំំណែ�កជាវិិជ្ជជមានដល់់ការអភិិវឌ្្ឍ

ទាំំងសង្គគម និង
ិ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច ក្រោ�
ិ �មម្លលប់់សន្តិិ�ភាពដ៏៏បវរនៃ�យើ�ើង។
យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាាស
� ង្្ឃឹឹមយ៉ាាង
� មុុតមាំំថា ទាំំងភាគទុុនិិក

និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាំំងអស់់នៃ� ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ នឹឹងនៅ�តែ�
បន្តតផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�យ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹងដល់់យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា�

ដែ�លជាកងទ័័ពស្រួ�ួច ដើ�ើម្្បីីបន្តតរួួមគ្នាា�ជ្រោ��ងទង់់វឌ្្ឍនភាពនៃ�
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ដោ�យក្តីី�អង់់អាចក្លាា�ហាន សំំដៅ�បន្តតពង្រី�ីក
សាខា និិងបណ្តាា�ញនៃ�ការផ្តតល់់សេ�វារបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

ឱ្្យកាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ព្រោះ��ះចំំនួួនសាខារបស់់
យើ�ើង អាចនឹឹងមិិនទាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់នៅ់ �ឡើ�ើយតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវ

ការដ៏៏ច្រើ��ន
ើ លើ�ើសលុុបរបស់់អតិិថិជ
ិ ននាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន និង
ិ ក្នុុង
�
ពេ�លអនាគតដ៏៏ខ្លីី�ខាងមុុខ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

គោ�លដៅ�ឆ្នាំំ��២០២១

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ នឹឹងបន្តតពង្រឹ�ង
ឹ  និិងពង្រី�ីកការផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មម

របស់់ខ្លួួ�នទាំំងហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធទន់់ និិងរឹឹង តាមរយៈៈការ

អភិិវឌ្្ឍកែ�លម្អអសេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលឱ្្យកាន់់តែ�

ល្អអប្រ�សើ�ើរ ប្រ�កបដោ�យភាពទំំនើ�បទាន់
ើ
ស
់ ម័័យ និិងសុុវត្ថិិ�ភាព

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ
ខ្ពពស់់ស្រ�បតាមការរីីកចម្រើ��ើននៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្្យាឌីីជីថ
ី ល ព្រ�មទាំំង

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ សូូមសម្ដែ�ែងនូូវអំំណរគុុណ និិងការដឹឹង

ជំំរុុញការពង្រី�ីកបណ្តាា�ញសាខាថ្មីី�ឱ្្យកាន់់តែ�លឿ�ឿននៅ�តាម

គុុណយ៉ាា�ងជ្រា�លជ្រៅ��ជូូនចំំពោះ�ះរាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាដែ�ល

សំំដៅ�បង្ខិិ�តសេ�វាឱ្្យកាន់់តែ�ទៅ�កៀ�ៀកជិិតនឹឹងអតិិថិិជន ។

ក្នុុ�ងការលើ�ើកស្ទួួ�យវិិស័័យធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា ជាពិិសេ�សក្នុុ�ង

គ្រ�ប់់បណ្តាា�រាជធានីី ខេ�ត្តត ទូូទាំំងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

បានផ្ដដល់់ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិងផ្ដដល់់ឱកាសគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង
កាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏លំបា
ំ កនៃ�វិិបត្តិិ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩នេះ�ះ។ ជាមួួយគ្នាា�
នេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏សូ
៏ មថ្លែ�ែ
ូ
ងអំំណរគុុណយ៉ាាង
� ជ្រា�លជ្រៅ��ជូូនចំំពោះ�ះ

ធនាគារជាតិិ នៃ �កម្ពុុ � ជា  ដែ�លបានជួួ យ សម្រ�បសម្រួ�ួ ល 
និិងផ្តតល់នូ
់ វូ អនុុសាសន៍៍ល្អៗ
អ  ដែ�លអាចជួួយឱ្យ្ វិិស័យ
័ ធនាគារ
នៅ�កម្ពុុ�ជានៅ�បន្តតរឹឹងមាំំ និិងវិិវឌ្្ឍទៅ�មុុខទោះ�ះស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាលៈៈ
ទេ�សៈៈណាក៏៏ដោ�យ។

យើ�ើងខ្ញុំំ��សូមថ្លែ�ែ
ូ
ងអំំណរគុុណយ៉ាាង
� ជ្រា�លជ្រៅ��បំំផុុតជូន
ូ

ចំំពោះ�ះ ភាគទុុនិិកទាំំងអស់់ដែ�លតែ�ងតែ�គាំំទ្រ� និិងមាន

ទំំនុុកចិិត្តតខ្ពពស់់លើ�ើការដឹឹកនាំំរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ តាំំងពីីដើ�ើមរហូូតមក។

យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏សូូមកោ�តសរសើ�ើរ និិងវាយតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះ

ការប្រ�កាន់់យ៉ាង
�ា ខ្ជាាប់
� ខ្ជួួ
់ ន
� នូូវវិិន័យ
័ ភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ការប្ដេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ ត
កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង ភាពឧស្្សាហ៍៍ព្្យាយាម និិងការលះះបង់់

របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិិកធនាគារគ្រ�ប់់លំំដាប់់ថ្នាា�ក់់

ដែ�លរួួមគ្នាាខិ
� តខំ
ិ អ
ំ នុុវត្តតបានយ៉ាាង
� ល្អអតាមផែ�នការ រហូូតអាច

សម្រេ��ចដោះ�ះស្រា�យបាននូូវបញ្ហាា�ប្រ�ឈមជាអតិិបរិិមាជូូន
ដល់់អតិិថិិជនក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០នេះ�ះ។ យើ�ើងខ្ញុំំ�សង្្ឃឹឹមយ៉ាា�ង

មុុតមាំំថា គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិក
ិ ទាំំងអស់់នឹង
ឹ បន្តតខិតខំ
ិ ំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក្នុុ�ងការអនុុវត្តតនូូវតួួនាទីី និិងភារកិិច្ចច

ឱ្្យបានខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន ជំំនះះនូូវរាល់់ការលំំបាកនានា ដើ�ើម្្បីីនាំំមក
នូូវជោ�គជ័័យថ្មីី�ៗបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏សូូមអរគុុណដល់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ

របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់លំំដាប់់ថ្នាា�ក់់ ដែ�ល
តែ�ងតែ�ផ្តត ល់់ កា រជឿ�ឿជាក់់  និិ ង បង្កកលក្ខខណៈៈងាយស្រួ�ួ ល

គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ដល់់ការបំំពេ�ញភារកិិច្ចចការងារ
របស់់មហាគ្រួ�ួសារ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។

យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា�ងជ្រា�លជ្រៅ��បំំផុុត

ជូូនចំំពោះ�ះ អតិិថិិជន និិងដៃ�គូូអាជីីវកម្មមទាំំងអស់់ ដែ�លតែ�ង
តែ�ផ្ដដល់់ការគាំំទ្រ�ឥតងាករេេតាំំងពីីដើ�ើមរៀ�ៀងមក ពិិសេ�សការ

ផ្ដដល់់ទំនុុ
ំ កចិិត្ត និ
ត ង
ិ ភាពជឿ�ឿជាក់់មកលើ�ើ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ ហើ�ើយ
យើ�ើងខ្ញុំំស
�� ង្្ឃឹឹមយ៉ាាង
� មុុតមាំំថា លោ�កអ្ននកនឹឹងនៅ�តែ�បន្តតគាំទ្រំ �
និិងរក្្សាភាពជាដៃ�គូូជាមួួយ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ជាយូូរអង្វែ�ែង
តរៀ�ៀងទៅ�។

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង
បណ្ណាា�ធិិការ

កំំណត់់សម្គាា�ល់់
ទីីស្នាា�ក់់ការកណ្តាា�ល (វឌ្្ឍនៈៈ កាពីីតាល)
សាខាធនាគារកំំពុុងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ (២៤ទីីតាំំង)
សាខាធនាគារកំំពុុងសាងសង់់ (២១ទីីតាំំង)
ដីីសម្រា�ប់់សាងសង់់សាខាធនាគារ (២ទីីតាំំង)
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

របាយការណ៍៍អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
លទ្ធធផល

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទី៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំ២
�ំ ០២០ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ មាន៖

♦

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុបចំំនួន
ួ ៨១២,៤លានដុុល្លាា�រកើ�ើនឡើ�ើង

ជោ�គជ័័យតាមលក្ខខខណ្ឌឌប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននទាំំងអស់់ ដែ�លបាន

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់យើ�ង
ើ បានកើ�ើនដល់់ ៦៩៧,២លានដុុល្លាា�រ

យ៉ាាង
� ណាមិិញ សម្រា�ប់់ប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញមុុនដកពន្ធធរបស់់

១៣% ធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ�២០១៩។

♦

ក្នុុ�ងអត្រា�កំំណើ�ើន១៣% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៨៣លានដុុល្លាា�រ ។

♦

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម

♦

ផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លបណ្តាលម
�ា
កពីីវិបត្តិិ�
ិ នៃ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩

ខ្ពពស់់ទៅ�នឹឹងវិិបត្តិិ�ផងដែ�រ។ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានអនុុវត្តតនូូវ

ថ្មីី�មួួយទៀ�ៀតនៃ�ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសាកល្្បងនូូវសមត្ថថភាពនៃ�ការ

ខិិតខំស
ំ ម្រេ��ចឱ្យ្ បាននូូវបង្គោ�ោ�លចរថ្មីី�ៗ ស្រ�បតាមចក្ខុុ�វិស័
ិ យ
័

ដែ�លបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មឡើ�ើងតាំំងពីីដើ�មឆ្នាំ
ើ
២
�ំ ០២០ គឺឺជាវិិញ្ញាសា
�ា
បត់់បែ�ន និិងការសម្រ�បខ្លួួន
� របស់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ករធនាគារទាំំងឡាយ

ទៅ�នឹឹងការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាយថាហេ�តុុ ព្រ�មទាំំងសមត្ថថភាពធន់់

10

ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ដែ�ល
ត
បានដាក់់ចេ�ញជាបន្តតបន្ទាប់
�ា  ដើ�
់ ម្្
ើ បីី
និិងបេ�សកកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន ។

♦

កំំណត់់ដោ�យ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានធ្លាា�ក់ចុះះ� 
់ ២០% ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០២០ មកត្រឹ�ម 
ឹ

ឥណទានរបស់់យើ�ង
ើ បានកើ�ើនដល់់ ៣៧៨លានដុុល្លាា�រ

១០,២លានដុុល្លាា�រ បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��មុុន ដោ�យសារកំំណើ�ើន

១៥,៨លានដុុល្លាា�រ។ ឥណទានជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល មានចំំនួន
ួ

ការប្រា�ក់់ មា នការកើ�ើ ន ឡើ�ើ ង ដល់់ ទៅ �

១២,៨% នៃ�ផលប័័ត្រ�ឥណទានសរុុប ស្រ�បពេ�លដែ�ល 

អតិិថិជ
ិ នមកលើ�ើ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ការចំំណាយ

នេះ�ះ ក្រោ��មគំំនិត
ិ ផ្តួចផ្តើ�ើ�ម
�ួ
របស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ ល យើ�ើងបាន

២៧% ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
�� ០២០ ភាគច្រើ��ើនដោ�យសារការចំំណាយ

ធុុនតូូច និង
ិ មធ្្យម ដោ�យបានបញ្ចេ�េញទឹឹកប្រា�ក់់ឥណទាន

៧ទីីតាំំង និិងការជ្រើ��ើសរើើ�សបុុគ្គគលិិកថ្មីី�បន្ថែ�ែម ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តត

ក្នុុ � ង អត្រា�កំំ ណើ� ើ ន តិិ ចតួួ ចត្រឹ �ឹ ម តែ� ៤% ស្មើ�ើ�នឹឹ ង

តិិចតួច
ួ នៃ�ចំំណូលកា
ូ
រប្រា�ក់់ ៩% ខណៈៈពេ�លដែ�លចំំណាយ

១៩៥,២ប៊ីី�លានរៀ�ៀល (ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤៨,២លានដុុល្លាា�រ) ឬ

កំំណើ�ើនប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� ដោ�យសារទំំនុុកចិិត្តតកើ�ើនឡើ�ើងរបស់់

ឥណទានមិិនដំំណើ�រើ ការមានចំំនួន
ួ ០,០៣%។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹង

លើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងបុុគ្គគលិិកមានការកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ទៅ�

ចូូលរួមក្នុ
ួ ង
�ុ គម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�ស

លើ�ើការរៀ�ៀបចំំបើ�ើកដំំណើ�ើរការសាខាថ្មីី�ៗរហូូតដល់់ទៅ�ចំំនួួន

សរុុបចំំនួន
ួ ៤,៨៤ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដើ�ើម្្បីីរួមចំ
ួ ណែ�
ំ
កគាំំទ្រ�ដល់់

តាមផែ�នការពង្រី�ីកសាខាដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក។

សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅ�កម្ពុុ�ជា។
♦

ដូូចនេះ�ះ ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០២០នេះ�ះ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បានអនុុវត្តតដោ�យ

២១% ព្រោះ��ះ

មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានអនុុលោ�មតាម

អនុុបាតប្រា�ក់់កម្ចីី�ធៀ�ៀបនឹឹងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារ

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ស្តីី�ពីី

សន្ទទនីីយភាពរបស់់ធនាគារ មានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់រហូូតដល់់

រៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញជូូនអតិិថិិជនដែ�លជួួបការលំំបាក

របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ត្រឹ�ឹម ១០០%។

ដល់់គោ�លនយោ�បាយទ្រ�ទ្រ�ង់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិដ៏៏មានសារៈ�

ធៀ�ៀបនឹឹង លក្ខខខណ្ឌឌអនុុបាតសាធនភាពរបស់់ ធនាគារជាតិិ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ នឹឹងបន្តតអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រផ្តតល់់សេ�វាកម្មម

មាន ៥៤% ។

ការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ ដោ�យបានផ្តតល់់ការអនុុគ្រោះ��ះ

២២២,៥៤% ធៀ�ៀបជាមួួយលក្ខខខណ្ឌឌអនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

ក្នុុ�ងការបង់់សងឥណទានរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្្បីីរួួមចំំណែ�កគាំំទ្រ�

អនុុបាតសាធនភាពរបស់់ធនាគារ មានអត្រា� ២០,១២%

សំំខាន់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដ៏៏លំំបាកនៃ�វិិបត្តិិ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩នេះ�ះ។

នៃ�កម្ពុុ�ជា ដែ�លមានអត្រា� ១៦,២៥%។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

ឥណទានប្រ�កបដោ�យភាពប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន អនុុលោ�មតាមច្្បាប់់
និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធជាធរមាន ដើ�ើម្្បីីធានាឱ្្យ បាននូូវ

គុុណភាពឥណទាន និិងសម្រេ��ចឱ្្យបាននូូវកំំណើ�ើនមួួយ
ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។

មួួយវិិញទៀ�ៀត បើ�ើទោះ�ះជាស្ថិិ�តក្នុុង
� កាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏ប្រ�ឈម

នៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនបានកាត់់
បន្ថថយចំំនួួនបុុគ្គគលិិកនោះ�ះទេ� តែ�ថែ�មទាំំងបានបន្តតបង់់ពន្ធធ

ជូូនរដ្ឋឋតាមច្្បាប់់ជាធរមាន រហូូតត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជា

សហគ្រា�សដែ�លបានបង់់ពន្ធច្រើ��
ធ ន
ើ ជាងគេ�លំំដាប់ទី
់ ៧
ី ០ នៅ�
កម្ពុុ�ជា និិងត្រូ�ូវបានអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារកម្ពុុ�ជាផ្តតល់់

វិិញ្ញាា�បនបត្រ� អនុុលោ�មភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ  «មាស»

សម្រា�ប់់ឆ្នាំ២
�ំ ០២០ និិង២០២១ ជាធនាគារដែ�លបានបំំពេ�ញ

ពានរង្វាា�ន់់អន្តតរជាតិិ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០នេះ�ះ ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង

ដូូចជា ៖

ឌីី ជីី ថ លូូ បនីី យ កម្មម  គឺឺ ជា ផែ�នការអាទិិ ភា ពរបស់់

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានទទួួលពានរង្វាា�ន់់ជាច្រើ��ើន

តម្រូ�ូវការជាក់់ស្តែ�ែងរបស់់អតិិថិិជនសម្រា�ប់់ការទូូទាត់់តាម
រយៈៈប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថល។

♦ សេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

♦

ទទួួលបានការគាំំទ្រ�កាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើងជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ពីី

នឹឹងការរចនារូូបរាងថ្មីី�  អមដោ�យការបន្ថែ�ែមនូូវកម្រិ�ិត

ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសាកល្្បងយ៉ាាង
� តឹឹងរឹឹង

មុុខងារប័័ ណ្ណណ តាម រយៈៈសេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ ន្ធ ធ

ការពារសម្រា�ប់់អតិិថិជ
ិ ន ក្នុុង
� ការបិិទ និង
ិ បើ�ើកដំំណើ�រើ ការ

សំំណាក់់ អតិិថិិជន។ កម្មមវិិធីី សេ�វាធនាគារចល័័ត 

ទិិ ន្ននន័័ យ របស់់ អតិិ ថិិ ជ ន មុុននឹឹ ង ទទួួ ល បាននូូ វ

អុីី�នធឺឺណិិត និិងសេ�វាធនាគារចល័័ត។

♦ ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់បាគង

បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបន្តតវិនិ
ិ យោ�គលើ
ិ
�ើការ

បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា និិងដំំណោះ�ះស្រា�យលើ�ើបញ្ហាា�

ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
�  ហើ�ើយក៏៏បានតភ្ជាាប់
� ជា
់ មួួយសេ�វា

ឌីីជីីថលរបស់់ខ្លួួ�នជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ដើ�ើម្្បីីជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការ

ចល័័តនេះ�ះ មានផ្តតល់់ជូូននូូវមុុខងារទំំនើ�ើបទាន់់សម័័យ

ខ្លួួ�នដោ�យជោ�គជ័័យផងដែ�រ។

សម្្បូូរបែ�ប ងាយស្រួ�ួល និិងឆាប់់រហ័័ស។

របស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យងាយ និិងមានសុុវត្ថិិ�ភាពខ្ពពស់់។

THALES ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ល្្បីីខាង

ពេ�ញទំំហឹង
ឹ ដល់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់ប្រ់ �ព័័ន្ធទូ
ធ ទាត់
ូ
បា
់ គងរបស់់

អភិិវឌ្្ឍ និិងការកែ�លម្អអការផ្តតល់់សេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ

ប្រ�ព័័ ន្ធ ធ សុុ វត្ថិិ�ភាពទិិ ន្ននន័័ យ ។ កម្មម វិ ិ ធីី សេ� វាធនាគារ

ធនាគារចល័័ត និង
ិ សេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិត
ិ របស់់

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សេ�វាធនាគាររបស់់អតិិថិិជនឱ្្យកាន់់តែ�ទំំនើ�ើប

ជាច្រើ��ើន សម្រា�ប់់អតិិថិិជនធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

បច្ចុុ�ប្្បន្នន ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ មានក្រុ�ុមការងារអភិិវឌ្ឍ្ ន៍៍សេ�វា

♦ សេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអុីី�នធឺឺណិិត

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បានដាក់់ឱ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់នូ
់ វូ

នៅ�កម្ពុុជា
�  ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Global Business and Finance

របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ត្រូ�វូ បានដាក់់ឱ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់ជា
់ មួួយ

ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២
� ០២០ សេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ

ម៉៉ត់់ចត់់បំំផុុត  ជាពិិសេ�សលើ�ើការជ្រា�តចូូលក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ

រង្វាាន់
� ធ
់ នាគារដែ�លមានអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមល្អបំ
អ ផុុត
ំ

ប័័ណ្ណណវីីសា និិងប័័ណ្ណណម៉ាា�ស្ទ័័�រថ្មីី�បច្ចេ�េកវិិទ្្យា Contactless

ជាក់់ស្តែ�ែង បន្ទាាប់
� ពី
់ បា
ី នដាក់់ឱ្យ្ ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ជា
់ ផ្លូូវ� ការនៅ�ចុង
ុ

ធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលចំំនួួន ៣ នាយកដ្ឋាា�ន គឺឺ៖
♦
♦

នាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

នាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍កម្មមវិិធីីបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន និិង
នាយកដ្ឋាា�នសេ�វាកម្មមធនាគារឌីីជីីថល

សេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអុីី�នធឺឺណិិត និិងប្រ�ព័័ន្ធធ OTP

♦

មានភាពងាយស្រួ�ួល និង
ិ មានសុុវត្ថិិ�ភាពខ្ពពស់់ក្នុង
�ុ ការធ្វើ�ើ�

និិងការកែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធឌី
ធ ជី
ី ថ
ី លរបស់់ធនាគារ។ ប៉ុុន្តែ�ែ ដោ
� �យសារ

ត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអជាថ្មីី� ជាមួួយការរចនាបែ�បទំំនើ�បទាន់
ើ
់

ល្បឿ�ឿ��ននៃ�ការវិិវឌ្្ឍនៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្្យាកាន់់តែ�មានភាពឆាប់់រហ័័ស  

នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំ២
�ំ ០២១ ខាងមុុខនេះ�ះ។

បន្ថែ�ែមនៅ�ដើ�ើមឆ្នាំ២
�ំ ០២១ តាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�តនូវូ នាយកដ្ឋាាន
�

បន្ទាាប់
� ពី
់ បា
ី នកែ�លម្អអរួច
ួ រាល់់ ដែ�លធ្វើ�ឱ្
�ើ យ្ អតិិថិជ
ិ នកាន់់តែ�

នាយកដ្ឋាា�នទាំំង៣នេះ�ះបានរួួមគ្នាា�សហការជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ។ ឯ គេ�ហទំំព័រ័ របស់់ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ

តម្រូ�ូវការរបស់់អតិិថិិជនកាន់់តែ�មានការកើ�ើនឡើ�ើង ហើ�ើយ

សម័័យ ដែ�លគ្រោ��ងនឹឹងដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាផ្លូូ�វការ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានសម្រេ��ចពង្រី�ីករចនាសម្ព័័�ន្ធធការងារ

សុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា និិងអភិិបាលកិិច្ចចដែ�លនឹឹង
ក្លាា�យជានាយកដ្ឋាាន
� ទីី ៤ ដើ�ើម្្បីីជំំរុុញប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការធ្វើ�ើ�

ពានរង្វាា � ន់់ ធ នាគារដែ�លមានការពេ�ញចិិ ត្ត ត  និិ ង ភាព

រីីករាយពីីអតិិថិជ
ិ នលើ�ើផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមនៅ�កម្ពុុជា
�  និិងពាន

♦ 	ប័័ណ្ណណវីីសា និិងប័័ណ្ណណម៉ាា�ស្ទ័័�រថ្មីី�បច្ចេ�េកវិិទ្្យា Contactless

មួួយវិិញទៀ�ៀត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានចូូលរួួមគាំំទ្រ�យ៉ាា�ង

បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ជាធរមាន។

២០២០

វឌ្្ឍនភាពនៃ�សេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថល

វិិញ្ញាា�បនបត្រ�បញ្ជាា�ក់់លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

កាតព្វវកិិច្ចចសារពើ�ើពន្ធធបានគ្រ�ប់់លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័�័យ ស្រ�បតាម

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

Review
♦

ពានរង្វាាន់
� ឈា
់
នមុុខគេ�លើ�ើ ផ្នែ�ែកប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ប័
់ ណ្ណណ
័ ឥណទាន  

      ក្នុុ�ងការចំំណាយជាមធ្្យម ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២០ ពីីវីីសា  
♦

ពានរង្វាាន់
� ធ
់ នាគារដែ�លផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមអតិិថិជ
ិ នល្អអបំផុុត
ំ

នៅ�កម្ពុុជា
�  និិងពានរង្វាាន់
� ធ
់ នាគារដែ�លមានអភិិបាលកិិច្ចច
សាជីីវកម្មមល្អបំ
អ ផុុតនៅ
ំ
�កម្ពុុជា
�  ពីីទស្្សនាវដ្តីី� International

Business។

ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមជូូនអតិិថិិជន

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ រក្្សាបាននូូវការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមជូូន

អតិិថិិជនដ៏៏ល្អអប្រ�សើ�ើរ ដោ�យបង្កកលក្ខខណៈៈងាយស្រួ�ួល និិង

ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពខ្ពពស់់ជូន
ូ អតិិថិជ
ិ ន។ រាល់់កិច្ចចខិ
ិ តខំ
ិ ប្រឹំ �ង
ឹ ប្រែ��ង
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីរក្្សា និិងបង្កើ�ើ�នស្តតង់់ដារសេ�វាកម្មមឱ្្យ
កាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរ ទោះ�ះបីីជួួបឧបសគ្គគប្រ�ឈមយ៉ាា�ងណា

ក៏៏ដោ�យ។ យើ�ើងតែ�ងតែ�ពិិនិិត្្យលើ�ើនីីតិិវិិធីី និិងស្តតង់់ដារផ្តតល់់
សេ�វាកម្មមនៅ�គ្រ�ប់់សាខាទាំំងអស់់ ដើ�ើម្្បីីជំំរុុញប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�
ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមជូូនអតិិថិិជនប្រ�កបដោ�យការយកចិិត្តត

ទុុកដាក់់។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ យើ�ើងក៏៏បានរួួមគ្នាា�ធ្វើ�ើ�យុុទ្ធធនាការ

ថែ�រក្្សាអតិិថិិជនលើ�ើកទីី១៦ របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ដែ�លត្រូ�ូវ

បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ នៅ� សណ្ឋាាគា
� រ ហ្គាាឌិ
� ន
ិ  ស៊ីី�ធីី នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា 
ឆ្នាំំ�២០២០ ដើ�ើម្្បីីពិិនិិត្្យលើ�ើស្តតង់់ដារសេ�វាកម្មមរបស់់ធនាគារ
សំំដៅ�លើ�ើកកម្ពពស់់ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�កប
ដោ�យភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងជំំនាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ខ្ពពស់់។

ពិិពិធ
ិ កម្មម និង
ិ ឌីីជីថ
ី លូូបនីយ
ី កម្មមលើ�ើផលិតផល និ
ិ
ង
ិ សេ�វាកម្មម
ធនាគារ សំំដៅ�លើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន។

12

13

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

២០២០

ការរួួមចំំណែ�កបង្កាា�រ និិងទប់់ស្កាា�ត់់ការឆ្លលង
រាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩

អនាគត

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ

ដើ�ើម្្បីីធានាសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់អតិិថិិជន និិងបុុគ្គគលិិក

ទាំំងអស់់ បានយកចិិត្តតទុុកដាក់់គោ�រពអនុុវត្តតយ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន

ជឿ�ឿជាក់់លើ�ើការដឹឹកនាំំគ្រ�ប់់គ្រ�ងដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវប៉ិិ�នប្រ�សប់់របស់់

ចំំពោះ�ះកិិច្ចចខិតខំ
ិ ប្រឹំ �ង
ឹ ប្រែ��ងយ៉ាាង
� សកម្មម និង
ិ ចំំណាត់កា
់ រយ៉ាាង
�

ប្រ�កបដោ�យស្មាា�រតីីទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ទាំំងអស់់ ឱ្្យបានជាអតិិបរមា គ្រ�ប់់សាខា ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

ប្រា�កដប្រ�ជា តែ�យើ�ើងនៅ�តែ�មានសុុទិិដ្ឋិិ�និិយម និិងមានការ

រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការវិិលត្រ�លប់់ទៅ�រកប្រ�ក្រ�តីីភាព

ផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លបណ្តាលម
�ា
កពីីវិបត្តិិ�
ិ នៃ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ មកលើ�ើ

ទាំំងអស់់ ដែ�លបានរួួមគ្នាាខិ
� តខំ
ិ បំ
ំ ពេំ �ញភារកិិច្ចចរហូូតសម្រេ��ច

យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះ ធនាគារជាតិិនៃ� 

បីី ស្ថិិ�តក្នុ ុ � ង កាលៈៈទេ�សៈៈដ៏៏ លំំ បា ក នៃ�ជំំ ងឺឺ កូូ វី ី ដ -១៩ យ៉ាា � ង

ក៏៏ដូូចជាចំំណាត់់ការដ៏៏មានប្រ�សិិទ្ធធភាពនិិងទាន់់ពេ�លវេេលា

យើ�ើងខ្ញុំំ��សូមថ្លែ�ែ
ូ
ងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះអតិិថិជ
ិ នទាំំងអស់់

តាមវិិធានការសុុខាភិិបាលដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យរាជរដ្ឋាា�

ភិិបាលក្នុុ�ងការបង្កាា�រ និិងទប់់ស្កាា�ត់់ការឆ្លលងរាលដាលនៃ�ជំំងឺឺ

ទោះ�ះបីីវិបត្តិិ�
ិ នៃ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ ស្ថិិ�តក្នុុង
� ស្ថាាន
� ភាពមួួយមិិន

វិិញក្នុុ�ងពេ�លដ៏៏ខ្លីី�ខាងមុុខនេះ�ះ។

ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ នឹឹងបន្តតខិិតខំំអនុុវត្តតតាម

យើ�ើងខ្ញុំំ�សូ
� មថ្លែ�ែ
ូ
ងអំំណរគុុណដល់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
�

យើ�ើងខ្ញុំំ��សូូមវាយតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង

ឆាប់់រហ័័សក្នុុង
� ការដាក់់ចេ�ញនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យនានា ចំំពោះ�ះ

ប្រ�តិិបត្តិិ�  ប្រ�ធានសាខា ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�ន និិងបុុគ្គគលិិក

វិិស័័យធនាគារ។

បាននូូវសមិិទ្ធធផលជាបន្តតបន្ទាា�ប់់នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០នេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ

កូូវីីដ-១៩។

ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លបានដាក់់ចេ�ញតាមដំំណាក់់កាល

កម្ពុុជា
�  ដែ�លបានផ្តតល់កា
់ រលើ�ើកទឹឹកចិិត្ត និ
ត ង
ិ គាំំទ្រ�គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាាង
�

ណាក្តីី�។

១លានដុុល្លាា�រ ថែ�មទាំំងបានធ្វើ�ើ�យុុទ្ធធនាការរៃៃអង្គាា�សប្រា�ក់់

ធនាគារ និិងការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�  ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព 

តាមរយៈៈការអនុុញ្ញាា�តឱ្្យរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ ដែ�លជា

ដែ�លតែ�ងតែ�ផ្តត ល់់ កា រគាំំ ទ្រ � និិ ង ការជឿ�ឿទុុកចិិ ត្ត ត ម កលើ�ើ

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ក៏៏បានបរិិច្ចាគ
�ា ថវិិកាចំនួ
ំ ន
ួ

ប្រ�គល់់ជូូនដល់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ង
ការទិិញវ៉ាា�ក់់សាំំងបង្កាា�រជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ថែ�មទៀ�ៀតផង។

នីីមួយ
ួ ៗដោ�យប្រុ�ង
ុ ប្រ�យ័័ត្នន ដើ�ម្្
ើ បីីធានាបន្តតការផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មម
ទំំនុុកចិិត្តត និិងសុុវត្ថិិ�ភាពជូូនដល់់អតិិថិិជន។ ជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ
យើ�ើងនឹឹងបន្តតខិិតខំំកែ�លម្អអឱ្្យកាន់់តែ�មានភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

ថែ�មទៀ�ៀត លើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់សេ�
់ វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធឌី
ធ ជី
ី ថ
ី ល 

ការឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាា�ងសមស្រ�បក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលប៉ះះ�ពាល់់
នៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩។

យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ភាគទុុនិិក និិង

ដែ�លរួួ ម មាន សេ�វាធនាគារចល័័ ត សេ� វាធនាគារតាម

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលទាំំងអស់់ ចំំពោះ�ះការជឿ�ឿទុុកចិិត្តត

ភាពជាដៃ�គូូជាមួួយ អគ្គគនាយកដ្ឋាាន
� ពន្ធធដារ អគ្គគនាយកដ្ឋាាន
�

សាខាថ្មីី�ៗរបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ក៏៏ដូច
ូ ជាការកំំណត់ទិ
់ ស
ិ ដៅ�

អុីី�នធឺឺណិត និ
ិ
ង
ិ សេ�វាប័័ណ្ណណ ជាដើ�ើម។ យើ�ើងក៏៏នឹង
ឹ ខិិតខំពង្រឹ�
ំ
ង
ឹ
គយនិិងរដ្ឋាា�ករ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត ដាយអុិិ�ឈិិ

ឡាយហ្វ៍៍� នៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
�  និិងស្ថាាប័
� ន
័ ផ្សេ�េ�ងៗព្រ�មទាំំង
អាជីីវកម្មមដទៃ�ទៀ�ៀតផងដែ�រ។

ដោ�យឡែ�កក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ខាងមុុខ យើ�ើងគ្រោ��ងនឹឹង

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។

និិងការគាំំទ្រ�យ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹងក្នុុ�ងការអនុុវត្តតផែ�នការពង្រី�ីក
ដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងការផ្តតល់់ឱវាទានុុសាសន៍៍ល្អអៗយ៉ាា�ងមាន

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ
អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងទាន់់ពេ�លវេេលា រហូូតសម្រេ��ចរក្្សាបាននូូវ
ប្រ�ក្រ�តីីភាព និិងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម។

ពង្រី�ីកសាខាថ្មីី�នៅ�តាមខេ�ត្តតចំនួ
ំ ន
ួ ៧ ទៀ�ៀត ស្រ�បតាមផែ�នការ
ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុកក្នុុ�ងការពង្រី�ីកសាខាឱ្្យបានគ្រ�ប់់បណ្តាា�
ខេ�ត្តត ទាំំងអស់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា នៅ�ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�២០២២។

យើ�ើងនឹឹងបន្តតយកចិិត្តទុុ
ត កដាក់់ លើ�ើកទឹឹកចិិត្ត និ
ត ង
ិ ជំំរុុញឱ្យ្ មាន

ការបណ្តុះះ�បណ្តា
�
លធ
�ា
នធានមនុុស្្សផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� នៅ�គ្រ�ប់់ផ្នែ�ែក ហើ�ើយ
ថែ�មទាំំងផ្តតល់់ឱកាសបើ�ើកទូូលាយដោ�យទទួួលយកជាបន្តត

បន្ទាាប់
� នូ
់ វូ ធនធានថ្មីី�ៗខាងក្រៅ��ដែ�លមានសមត្ថថភាព និិងមាន
ឆន្ទៈៈ�ពិិតប្រា�កដចង់់ចូូលរួួមជាមួួយយើ�ើង។

14

15

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

២០២០

អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ  គឺឺជាធនាគារដែ�លមានភាគទុុនិិកក្នុុ�ង

បេ�សកកម្មមសាជីីវកម្មម

ស្រុ�ុកសុុទ្ធធ និិងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០២។  
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ផ្តតល់់សេ�វាកម្មមធនាគារពាណិិជ្ជជគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ

ជូូនអតិិថិិជនទូូទៅ� រួួមមាន រូូបវន្តតបុុគ្គគល  អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច 
សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម និិងអាជីីវកម្មមខ្នាា�តធំំ នៅ�

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ និិងបណ្តាា�ខេ�ត្តតនៅ�ទូូទាំំងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�
កម្ពុុ�ជា។  ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ទទួួលបាននូូវទំំនុុកចិិត្តត និិងការ

ជឿ�ឿជាក់់ពីអតិិ
ី ថិជ
ិ នជាបន្តតបន្ទាប់
�ា  និ
់ ង
ិ ទទួួលបាននូូវកិិត្តិិ�សព្ទទល្អអ

ក្នុុង
� ការផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមអតិិថិជ
ិ នល្អអឥតខ្ចោះ�ះ�� និង
ិ មានអភិិបាលកិិច្ចច
សាជីីវកម្មមល្អ តាម
អ
រយៈៈការទទួួលស្គាល់
�ា ពី
់ សំ
ី ណាក់
ំ
ស្ថា
់ ប័
�ា ន
័ ជាតិិ

បេ�សកកម្មមសាជីីវកម្មម ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ គឺឺការប្រ�កប

បេ�សកកម្មមសេ�វាកម្មម
ធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការទទួួលស្គាា�ល់់ថាជាធនាគារ ដែ�លមាន

អាជីី វ កម្មម ធ នាគារដោ�យ ភាពស្មោះ�ះ� �ត្រ �ង់់  សុុចរិ ិ ត ភាព 

សេ�វាកម្មមល្អអលើ�ើសគេ� តាមរយៈៈការបម្រើ��ើជូូនតាមតម្រូ�ូវការ

និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធទាំំ
ធ ងអស់់។

ការគួួរ សម ការរក្្សាការសម្ងាា�ត់់ ភាពទុុកចិិត្ដដ និិង ភាព

គណនេ�យ្្យភាព និិងភាពទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះអតិិថិិជន
ទិិសដៅ�ធនាគារ គឺឺការធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានកំំណើ�ើនអាជីីវកម្មម

ប្រ�កបដោ�យ និិរន្តតភាព សុុវត្ថិិ�ភាព និិងភាពរឹឹងមាំំ ដើ�ើម្្បីីរក្្សា

និិងលើ�ើសពីីការរពឹឹងទុុករបស់់អតិិថិិជនខាង ប្រ�សិិទ្ធធភាព 
ងាយស្រួ�ួល។

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ជា ធនាគារមាន “សុុវត្ថិិ�ភាព” និិងឈានទៅ�

រកចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ល្អអជាងនេះ�ះ។

និិងអន្តតរជាតិិ ក្នុង
�ុ រយៈៈពេ�លនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ខ្លួន
�ួ ជាច្រើ��ើនឆាំ្នន�
កន្លលងមក។ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ជា

ធនាគារដែ�លមាន "សុុវតិ្ថថ�ភាព" ពីី ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា

បនា្ទទប់់ពី ធ
ី នាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� បានចុះះ�ត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្្
ិ យ និិងធើ្វ�វ�ការ
វាយតម្លៃ�ៃ។

ទិិសដៅ�សាជីីវកម្មម
•

ទទួលបានការពេញចិត្តពីអតិថិជន តាមរយៈការផ្តល់

•

សេ�វាកម្មមប្រ�កបដោ�យភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ភាពសុុចរិិត និិង

ការបេ្ត�ជ្ញា
ត ចិ
�ា ត្ត
ិ ខ្ពពស់
ត
 តាម
់
រយៈៈការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាព 

ប្រ�សិិទ្ធធភាព។
•

ផ្តល
 ន
់ វូ ផលិតផលថ្មីទំន�ប 
ើ ជាមួយនឹងការបម្រើ សេវាកម្ម

និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លសមត្ថថភាពការងារ។
•

ល្អអវិិសេ�ស តាមតម្រូ�ូវការរបស់់អតិិថិិជន។

•

ល�ើកកម្ពស់កិត្តិសព្ទរបស់ធនាគារ តាមរយៈការធ្វើខ្លួន

ធា
 នាឲ្យមានបុគ្គលិកប្រកបដោយសមត្ថភាព និងមា
 ន

ធា
 នារកប្រាក់ចណេ
ំ
ញឲ្យបានច្រើន តាមរយៈការជម្រុញ 
ឱ្្យមានកំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពរយៈៈពេ�លវែែង។

•

ឱ្្យក្លាា�យទៅ�ជា ស្ថាាប័
� ន
័ ល្អអ មានការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ខ្ពពស់់។

ធានាឱ្យមានគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពគ្រប់ជាន់

ថ្នាា�ក់ទាំំ
់ ងអស់់ ដើ�ម្្
ើ បីីពង្រឹ�ង
ឹ នូូវការទុុកចិិត្ត និ
ត ង
ិ ការជឿ�ឿជាក់់
របស់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់។

គុុណតម្លៃ�ៃសាជីីវកម្មម
•

ជាតិិសាសន៍៍ វប្្បធម៌៌ និិងសាសនា

យ�ើងស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មរួមគ្នា

•

យ�ើងយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការបម្រើ

យ�ើងប្រតិបត្តិដោយសុចរិត

•

•

យ�ើងដឹកនាំជាគំរូ

•

•

យ�ើងមានការប្តេជ្ញាចិត្ត

•

•

យ�ើងគោរពទស្សនៈបុគ្គលគ្រប់រូបមិនប្រកាន់

ទាក់់ទងគ្នាា�

សហគមន៍៍ និិងបរិិស្ថាា�ន

16
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

២០២០

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

២០២០

ធនាគារដៃ�គូូក្រៅ��ប្រ�ទេ�សសំំខាន់់ៗ

ឈ្មោះសមាជិក

មុខតំណែង

ឋានៈ

ធនាគារ

ប្រទេស

អ្នកឧកញ៉ា សំ អាង

ប្រធាន

នាយកមិនប្រតិបត្តិ

១.

ធនាគារ Standard Chartered Bank

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

អ្នកឧកញ៉ា ឈុន លាង

សមាជិក

បណ្ណាធិការ

២.

ធនាគារ UniCredit Bank AG

នៅ�ប្រ�ទេ�សអាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់

លោក ចាន់ កុក ចយ

សមាជិក

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

៣. ធនាគារ Bred Banque Populaire

នៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង

លោកជំទាវ តាល់ ណៃអុីម

សមាជិក

នាយកឯករាជ្យ

៤.

ធនាគារ United Overseas Bank Limited

នៅ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី

លោកជំទាវ សំអាង កាន្និកា

សមាជិក

នាយកមិនប្រតិបត្តិ

៥.

ធនាគារ DBS

នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

អ្នកឧកញ៉ា សំអាង វឌ្ឍនៈ

សមាជិក

នាយកមិនប្រតិបត្តិ

៦.

ធនាគារ OCBC

នៅ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី

លោកជំទាវ សំអាង លក្ខិណា

សមាជិក

នាយកមិនប្រតិបត្តិ

៧.

ធនាគារ Industrial & Commercial Bank of China Limited

នៅ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី

លោក តេង យូ វ៉ង

សមាជិក

នាយកឯករាជ្យ

៨.

ធនាគារ Thanachart Bank Public Company Limited

នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ�

លោក ជច ទាវ ចូវ ជី

សមាជិក

នាយកឯករាជ្យ

៩.

ធនាគារ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

នៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម

គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�

១០. ធនាគារ Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam (BIDV)

នៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម

១១. ធនាគារ Vietnam Joint Stock Commercial Bank
for Industry and Trade (Vietin)

នៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម

១២. ធនាគារ គូកមីន

នៅ�ប្រ�ទេ�សកូូរ៉េេ�ខាងត្្បូូង

ទីីស្នាា�ក់់ការកណ្តាា�ល

ឈ្មោះសមាជិក

មុខតំណែង

ឋានៈ

អ្នកឧកញ៉ា ឈុន លាង

ប្រធាន

បណ្ណាធិការ

ជាន់ទី ២ វិមាន វឌ្ឍនៈ កាពីតាល អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លោក ចាន់ កុក ចយ

សមាជិក

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

ទូរស័ព្ទ

៖

(៨៥៥) ០២៣ ៩៦៣ ៩៩៩

លោក កង សុភ័ក្រ្ត

សមាជិក

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

កូដស្វីស៍ (SWIFT Code)

៖

VBLCKHPP

លោកស្រី រស់ ដារ៉ា

សមាជិក

នាយិកាប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម

អុីម៉ែល

៖

service@vattanacbank.com

លោក តុំ ពិសិដ្ឋ

សមាជិក

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការធនាគារ

គេហទំព័រ

៖

www.vattanacbank.com

ហ្វេសប៊ុក

៖

Vattanac Bank
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អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អំំពីី ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

២០២០

សាខាធនាគារ
១. ការិយាល័យកណ្តាល

៧. សាខាសួនឧស្សាហកម្ម វឌ្ឍនៈ ២

អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស

សង្កាត់ក្រាំងពង្រ ខណ្ឌដង្កោ 

ជាន់ទី១ វិមានវឌ្ឍនៈ កាពីតាល
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៦៣ ៨៨៨

២. សាខាព្រះនរោត្តម

អគារលេខ ៨៩ មហាវិថីព្រះនរោត្តម 
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ២១២ ៧២៧

៣. សាខាខេត្តសៀមរាប

អគារលេខ ៨៨៨ មហាវិថីស៊ីវត្ថា 
ខេត្តសៀមរាប 

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៦៣ ៧៦៧ ៣៣៣

៤. សាខាអូឡាំពក
ិ

អគារលេខ ៤៣ ផ្លូវ ២៨៦

សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ២១៧ ៦៨៣  

រាជធានីភ្នំពេញ

៨. សាខាឫស្សីកែវ

អគារលេខ ២០៧ ផ្លូវជាតិលេខ ៥
សង្កាត់ គីឡូម៉ែត្រលេខ ៦

ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៨១ ២២២
៩. សាខាចោមចៅ

អគារលេខ ១១៧ ផ្លូវជាតិលេខ 
៤ សង្កាត់ចោមចៅទី ៣

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩០០ ៥៥៥
១០. សាខាខេត្តបាត់ដប
ំ ង

អគារលេខ ៧៧៨ ផ្លូវលេខ ៣

សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៥៣ ៩៥៣ ០០០

(នៅមុខសួនឧស្សាហកម្ម វឌ្ឍនៈ ១)

ភូមិមុខខេត្ត សង្កាត់រការធំ

ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៣
៦. សាខាស្ពានស្ទឹងមានជ័យ
អគារលេខ ៧៨ ផ្លូវ២៧១  
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២

ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៨៩ ២២២

ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

កែងផ្លូវលេខ២០០៤

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៣២ ៩៣១ ២២០

អគារលេខ ៩ ផ្លូវជាតិលេខ ៤
ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៥ ៩៨៧ ១១១

១២. សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់

អគារលេខ ៣៣៣ ផ្លូវជាតិលេខ ៥

ភូមិរ៉ាសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់
ខេត្តពោធិ៍សាត់

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៥២ ៩៥១ ២២២

អគារលេខ២៥៦ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី
ភូមិតាងួន១ សង្កាត់កាកាបទី១

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៩៨ ២២២
១៤. សាខាទួលគោក

២០. សាខាខេត្តកំពង់ធំ

សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក

ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កព
ំ ង់រទេះ

អគារលេខ ២២៩ ផ្លូវលេខ២៨៩
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៩០ ២២២

អគារលេខ ៥៥៣ ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា
ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៦២ ៩៦១ ២២២

១៥. សាខាខេត្តកំពង់ចាម

២១. សាខាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទី៧ សង្កាត់កំពង់ចាម 

សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន

អគារលេខ២០៥២ ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស
ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៤២ ៩៤៣ ២២២

អគារលេខ៨៨ ផ្លូវលេខ៥៧ ភូមិវត្ត 
ខេត្តប៉ៃលិន

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៥៥ ៩០០ ៥៥៥

១៦. សាខាជ្រោយចង្វារ

២២. សាខាក្រុងប៉ោយប៉ែត

ភូមិ៣ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ

ភូមិក្បាលស្ពាន១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត 

អគារលេខ អា១ ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា
ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៩៧ ២២២
១១. សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ

១៩. សាខាពោធិ៍ចិនតុង

ផ្លូវជាតិលេខ ២ ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ២៣១ ១៨៨

៥. សាខាស្ទឹងមានជ័យ

អគារលេខ ៨៨  ផ្លូវវេងស្រេង
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ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិក្រាំងពង្រ 

១៣. សាខាខេត្តតាកែវ

អគារលេខ១៨២៨ ផ្លូវជាតិលេខ៥

ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៥៤ ៩០០ ៥៥៥

១៧. សាខាបឹងទំពុន

២៣. សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ភូមិម័ល សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ 

ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង

អគារលេខ៦៣៦ ផ្លូវលេខ៣៧១
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៣ ៩៩៤ ២២២

អគារលេខ អា២៣ ផ្លូវលេខ៣៦
ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០២៦ ៩៨៩ ២២២

១៨. សាខាសួង

២៤. សាខាខេត្តក្រចេះ

សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ

ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិសួងលិច 

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៤២ ៩០០ ២២២

អគារលេខ ១២១ វិថីព្រះសីហនុ 
ខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ  (៨៥៥) ០៧២ ៩៧១ ៥៥៥
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

៨១២,៤ �ន

២០២០

�ទព��សកម� (គិត�ដុ��រ�េមរ�ក )

២០១៨

្រទព្យសកម�សរុបមានចំនួន ៨១២,៤ លន
ដុល�រអេមរក
ំ ០២០ ឬ េកន
ិ ក�ុងឆា�២
ើ េឡង
ើ
១៣% េធៀបនឹងឆា�២
ំ ០១៩

២០១៧

១៣%

៦៩៧,២ �ន
១៣%
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៦៣០,៧�ន
៤៧៨,២�ន

០

៣០០ លន

៦០០ លន

៦១៤,៣�ន

២០១៩
២០១៨

្របាក់បេ�� ើ សរុបមានចំនួន ៦៩៧,២ លន
ដុល�រអេមរក
ំ ០២០ ឬ េកើនេឡើង
ិ ក�ុងឆា�២
១៣% េធៀបនង
ឆា
�
២
ំ
០១៩
ឹ

២០១៧

៥៤១,៦�ន
៣៩៤,៩�ន

០

៣៧៨,១ �ន

២០២០

ឥណ�ន (គិត�ដុ��រ�េមរ�ក )

២០១៨

ឥណទនសរុបមានចំនួន ៣៧៨ លន
ដុល�រអេមរក
ំ ០២០ ឬ េកើនេឡើង
ិ ក�ុងឆា�២
៤% េធៀបនឹងឆា�២
ំ ០១៩

២០១៧

៩០០ លន

៦៩៧,២�ន

២០២០

២៥០ លន

៥០០ លន

២៦១,៥�ន
២១១,៤�ន

១៥០ លន

៣០០ លន

មូលនធ
ិ ភា
ិ គទុនក
ិ សរុបមានចំនួន ១០២,៧ លន
ដុល�រអេមរក
ក�
ំ ០២០ ឬ េកន
ិ ុ ងឆា�២
ើ េឡង
ើ
៩% េធៀបនឹងឆា�២
ំ ០១៩

២០១៧

៤៥០ លន

៨៤�ន
៧៩,៨�ន

០

៤០ លន

៨០ លន

៣៤,៦�ន

២០១៩
២០១៨

ចំណូលសរុបមានចំនួន ៣៨ លន
ដុល�រអេមរក
ំ ០២០ ឬ េកើនេឡើង
ិ ក�ុងឆា�២
១០% េធៀបនង
ឆា
�
២
ំ
០១៩
ឹ

២០១៧

២៤,៥�ន
២០,៣�ន

០

១០,២ �ន

២០២០

ចំេណញមុនដកពន� (គិត�ដុ��រ�េមរ�ក )

២០១៨

ចំេណញមុនដកពន�សរុបមានចំនួន ១០,២ លន
ដុល�រអេមរក
ំ ០២០ ឬ ថយចុះ
ិ ក�ុងឆា�២
២០% េធៀបនឹងឆា�២
ំ ០១៩

២០១៧

១២០ លន

៣៨�ន

២០២០

ចំណ�ល (គិត�ដុ��រ�េមរ�ក )

២០%

៣៦២,៣�ន

០

២០១៨

១០%

៩៤,៧�ន

២០១៩

មូលនិធិ�គទុនិក (គិត�ដុ��រ�េមរ�ក )

៣៨ �ន

១០២,៨�ន

២០២០

៧៥០ លន

៣៧៨,១�ន

២០១៩

១០២,៨ �ន
៩%

៧២០,៧�ន

២០១៩

��ក់បេ��ើ (គិត�ដុ��រ�េមរ�ក )

៤%

៨១២,៤�ន

១៥ លន

៣០ លន

៤៥ លន

១០,២�ន
១២,៨�ន

២០១៩
៦,៥�ន
៤,៣�ន

០

៥ លន

១០ លន

១៥ លន
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២០២០

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

បណ្ណាា�ធិិការ

•

ជាសហស្ថាបនិក ភាគទុនិក បង្កើត ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

•

ជាសហស្ថាបនិក ភាគទុនិក បង្កើត ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

•

ជា
 សហស្ថាបនិក ភាគទុនិក បង្កើត សួនឧស្សាហកម្ម

•

ជាសហស្ថាបនិក ភាគទុនិក បង្កើត សួនឧស្សាហកម្ម

ជា
 សហស្ថាបនិក ភាគទុនិក និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

•

វឌ្ឍនៈ ១ & ២

•

វឌ្ឍនៈ ១ & ២

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ អាហរ័័ណ នីីហរ័័ណ ឯ.ក

ភិបាលនៃ ៖

® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ កាពីតាល លីមីធីត

•

ជាសហស្ថាបនិក ភាគទុនិក និងជាអភិបាលនៃ ៖

® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អុិនវេសមេន លីមីធីត

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ កាពីតាល លីមីធីត

® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អេហ្វ & ប៊ី លីមីធីត

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អុិនវេសមេន លីមីធីត

® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ហ្គោល រីហ្សត ឯ.ក

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អេហ្វ & ប៊ី លីមីធីត

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ហ្គោល រីហ្សត ឯ.ក

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ប្រូវ�ើរី ឯ.ក

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អលង្ការ ចំកាត់

®

ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ប្របភ�ើធី អិលធីឌី

® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ប្រូវ�ើរី ឯ.ក
® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អលង្ការ ចំកាត់
® ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ប្របភ�ើធី អិលធីឌី
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២០២០

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា 

ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជា នាយកឯករាជ្្យ នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ជាសហស្ថាា�បនិិក និិងជានាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�  នៃ�ក្រុ�ុម

ជាសហស្ថាា�បនិិក និិងភាគទុុនិិករបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

ជនជាតិិម៉ាឡេ�ា �ស៊ីី�បានចូូលបម្រើ��កា
ើ រងារជា អគ្គគនាយក នៅ�

ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជា ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រផលិិតផលថ្មីី� 

បានទទួួលបរិិញ្ញាា�បត្រ� (កិិត្ដិិ�យស) ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

ឆ្នាំំ�២០២០។

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ��  ២០០២ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាន

តែ�ងតាំំងជា នាយកប្រ�តិិបត្ដិិ� នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នៅ�ក្នុុង
�
ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០០៧។

បានទទួួលបរិិញ្ញាា�បត្រ�(កិិត្ដិិ�យស)ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង

គ្រ�ប់់គ្រ�ងពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ Sains ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� 
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៨៤។

មានបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្នែ�ែកធនាគារជាង ៣៦ ឆ្នាំំ�ដែ�លធ្លាា
�
�ប់់

ធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�តាមបណ្ដាា�សាខាធនាគារ Public
Bank Berhad ប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៨៨-១៩៩១
ហើ�ើយជា អគ្គគនាយក នៅ�ធនាគារ VID Public Bank
នៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩២-១៩៩៧ និិងជា

អគ្គគនាយក នៅ� ធនាគារកម្ពុុ�ជាសាធារណៈៈ នៅ�ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩៩-២០០២។

នាយកឯករាជ្្យ

ក្នុុ�ងខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០១១។

និិងសកម្មមភាពថ្មីី� ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៦។

បានទទួួលបរិញ្ញា
ិ បត្រ
�ា �ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ចចពី
ិ  មហាវិ
ី
ទ្្
ិ យាល័័យ

នីីតិសា
ិ ស្រ្ត� និ
ត ង
ិ វិិទ្្យាសាស្រ្ត�សេ�ដ្ឋ
ត
កិ
ឋ ច្ចច នៅ
ិ �ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
�
ក្នុុង
� ឆ្នាំំ១
� ៩៧៤។

មានបទពិិសោ�ធន៍៍ការងារជាង ៣០ ឆ្នាំំ�� ទាំំងនៅ�ធនាគារ
ពាណិិជ្ជជ និិង ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

លោ�កជំំទាវធ្លាា�ប់ធ្វើ�
់ ជា
�ើ អគ្គគនាយក ធនាគារពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមក្រៅ��

ប្រ�ទេ�សនៃ�កម្ពុុជា
�  ក្នុុង
� ឆ្នាំំ១
� ៩៨០-១៩៩១ និិង ធនាគារ
ពាណិិជ្ជក
ជ ម្មមកម្ពុុជា
�  ក្នុុង
� ឆ្នាំំ១
� ៩៩១-១៩៩៥។

ពីីឆ្នាំ១
�ំ ៩៩៥ លោ�កជំំទាវចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ��កា
ើ រនៅ� ធនាគារជាតិិ

នៃ� កម្ពុុជា
�  ហើ�ើយពីីឆ្នាំ១
�ំ ៩៩៨ ដល់់ ២០១០ មានតួួនាទីីជា
អគ្គគនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងបួួននាយកដ្ឋាាន
� ធំំៗ គឺឺ ៖ នាយកដ្ឋាាន
�

ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ នាយកដ្ឋាាន
� ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ នាយកដ្ឋាាន
� ស្រា�វជ្រា�វ

សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចនិ
ិ ង
ិ ស្ថិិ�តិិ និង
ិ នាយកដ្ឋាាន
� គ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្តូូ�រប្រា�ក់់ នៃ� 
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។
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នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

ប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលតាំំងពីីឆ្នាំំ�២០០២។

និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ ពី
� សា
ី កលវិិទ្្យាល័័យសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ នៃ�ទីីក្រុ�ុងឡុុងដ៍៍
ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៤។

មានបទពិិសោ�ធន៍៍ការងារផ្នែ�ែកសវនកម្មម ជាសវនករ

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

ហើ�ើយបានតែ�ងតាំំងជា នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ� នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាលតាំំងពីីឆ្នាំំ�២០០២។

បានទទួួលបរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាន់់ខ្ពពស់់ (Master) ផ្នែ�ែកវិិស្វវកម្មម

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ Oxford
ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ។

ឯករាជ្្យនៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KPMG និិង Deloitte ប្រ�ទេ�សសិិង្ហបុុរី
ហ ី

បានសិិក្្សាស្រា�វជ្រា�វផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមធនាគារ នៅ�ធនាគារ

មានបទពិិសោ�ធន៍កា
៍ រងារផ្នែ�ែកធនាគារ ជាគណនេ�យ្្យករ

ជានាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ ប្រ�បភើ�ើធីី អិិលធីីឌីី

លំំ ដាប់់ អន្ដដរជាតិិ JP Morgan និិ ង Credit Suisse

វឌ្្ឍនៈៈ កាពីីតាល ដែ�លបានឈ្នះះ�ពានរង្វាា�ន់់ និិមិិត្តតសញ្ញាា�

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៤ - ២០០៧។

និិ ង ជាសមាជិិ ក ក្រុ�ុមគ្រ�ប់់ គ្រ �ងហានិិ ភ័័ យ នៅ�ធនាគារ
ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៧ - ២០០៨។

បានបញ្ចចប់់កម្មមវិធី
ិ សិ
ី ក្្
ិ សាថ្នាា�ក់គ្រ់ �ប់់គ្រ�ងនៅ�សាលាពាណិិជ្ជជ
Harvard សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�២០១០។

ជាសហស្ថាាបនិ
� ក
ិ ភាគទុុនិិក និិងជាអភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

វឌ្្ឍនៈៈ ប្រូ�ូវើើ�រីី ឯ.ក និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ ហ្គោ�ោ�ល រីីហ្្សត 
ឯ.ក។

Allied Irish ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៥។

និិ ង ជាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ �ងគម្រោ��ងសាងសង់់ សំំ ណង់់ អ គារ
នៃ�ការអភិិវឌ្្ឍមានទីីតាំំង នៅ�កណ្ដាា�លរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។
ជាសហស្ថាាបនិ
� ក
ិ ភាគទុុនិិក និិងជាអភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

វឌ្្ឍនៈៈ ប្រូ�វើើ�រី
ូ ី ឯ.ក, ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ អុិិ�នវេេសមេ�ន លីីមីធី
ី ត
ី ,
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ អេ�ហ្វវ & ប៊ីី� លីីមីីធីីត, ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ

កាពីីតាល លីីមីីធីីត និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ ហ្គោ�ោ�ល រីីហ្្សត 
ឯ.ក។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២០២០

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

ជនជាតិិសិិង្ហហបុុរីី ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា នាយកឯករាជ្្យ

ជនជាតិិសិិង្ហហបុុរីី ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា នាយកឯករាជ្្យ

ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា នាយកមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�  នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមរបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

នាយកឯករាជ្្យ

នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា ល ហើ�ើ យ ត្រូ�ូ វ បានជ្រើ��ើ ស តាំំ ង ជា
ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០០៧។

បានទទួួ លបរិ ិ ញ្ញា ា � បត្រ �ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ ពីី សា កល
វិិទ្្យាល័័យសិិង្ហហបុុរីី ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៧០។

ជាគណនេ�យ្្យករជំំ នា ញទទួួ លស្គា ា � ល់់ នៅ �ប្រ�ទេ�ស
សិិង្ហហបុុរីី។

មានតួួនាទីីជាគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់នៅ់ �ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិត
កម្មម និិង សេ�វាកម្មមពីីឆ្នាំំ�� ១៩៦៨ - ២០០៥។
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នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ហើ�ើយត្រូ�វូ បានជ្រើ��ើសតាំំងជាប្រ�ធាន
ក្នុុ�ងខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០០៩។ លោ�ក ជច គឺឺជាប្រ�ធាន

គណៈៈកម្មាា�ធិិការផលិិតផលថ្មីី� និិងសកម្មមភាពថ្មីី� ចាប់់ពីី
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១០ រហូូតដល់់ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៦។

មានបទពិិសោ�ធន៍៍ការងារជាង ៣០ឆ្នាំំ� ផ្នែ�ែ
�
កធនាគារ
និិងផ្នែ�ែក Financial Futures ជាមួួយ ធនាគារក្នុុង
� ស្រុ�ុកនានា
និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Phillip Futures នៅ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

ភិិបាល នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៤។

បានទទួួ លបរិ ិ ញ្ញា ា � បត្រ � (កិិ ត្ដិិ� យស) ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច 
ពីីសាកល វិិទ្្យាល័័យ Nottingham ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១០។

ជានាយកផ្នែ�ែកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មមនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ
ប្រ�បភើ�ើធីី អិិលធីីឌីី និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ អុិិ�នវេេសមេ�ន
លីីមីីធីីត។

ជាសហស្ថាាបនិ
� ក
ិ ភាគទុុនិិក និិងជាអភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

វឌ្្ឍនៈៈ ប្រូ�ូវើើ�រីី ឯ.ក និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន វឌ្្ឍនៈៈ ហ្គោ�ោ�ល រីីហ្្សត 
ឯ.ក។
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បណ��ះប���ល
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និងែផ�ក�គប់�គង
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�បតិបត�ិ�រធ��រ

�គប់�គង�និភ័យ
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ឥណ�ន
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អភិវឌ��ន៍កម�វ�ធី
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�បព័ន�ស�លធ��រ

�និភ័យព័ត៌�នវ�ទ��

យន��រ�តឹម�ត�វ

បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

�យក���ន

អភិវឌ��ន៍�ជីវកម�
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ស��ប់ដំេណើរ�រ�ជីវកម�

���រេរៀបចំ និង

�ម��

េស�កម�អតិថិជន

អនុគណៈក���ធិ�រ

�បតិបត�ិ�រធ��រ

�យក���ន

�ំ�ទ��ធ��រ

�បតិបត�ិ�រ និង
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កិច��រ��រណៈ

េលើកកម�ស់

េស�កម�អតិថិជន

គណៈក���ធិ�រ
េស�កម�អតិថិជន

និង�បតិបត�ិ�ម

�គប់�គង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
គណៈក��ធ
� �
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�

និង�បតិបត�ិ�ម

�គប់�គង�និភ័យ

�យក���ន

�យក���ន

អភិវឌ��ន៍�ជីវកម�

េអឡិច�ត�និក

េស�កម�ធ��រ�ម

�យក���នប័ណ� និង

េអឡិច�ត�និក

គេ��ងប័ណ� និង

េស�កម�ធ��រ�ម

គណៈក���ធិ�រ
ប័ណ� និងេស�កម�
ធ��រ�ម
េអឡិច�ត�និក

ព័័ត៌៌មានសាជីីវកម្មម

សិក�� និងអភិវឌ��ន៍

ហិរ��វត�� និងរត�កិច�

�យក���ន

និង�ទព��អកម�

�គប់�គង�ទព��សកម�

�គប់�គង

គណៈក���ធិ�រ
េបើក��ថ�ី

�បតិបត�ិ

គណៈក��ធិ�រ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

គណៈក��ធិ�រ

ព័័ត៌៌មានសាជីីវកម្មម

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង
ធន�នមនុស��

សវនកម�

គណៈក��ធិ�រ

សកម��ពថ�ី

ផលិតផល និង

គណៈក��ធិ�រ

២០២០

គណៈក���ធិ�រ
�ទព��សកម�
និង�ទព��អកម�

សវនកម�ៃផ�ក�ង

�យក���ន

រចនាសម្ព័័�ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសតាំំងដោ�យមហាសន្និិ�បាតភាគទុុនិិករបស់់

ធនាគារ ដោ�យ មានការទទួួលស្គាា�ល់់ពីី ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានសិិទ្ធិិ�បង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មាា�ធិិការផ្សេ�េ�ង

ទៀ�ៀត ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន រួួមមាន គណៈៈកម្មាា�ធិិការនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលចំំនួួន ៣ និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការ

 នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ចំំនួួនកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� និិងវត្តតមានរបស់់សមាជិិកនៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានដូូចខាងក្រោ��ម៖

កាលបរិិច្ឆេ�េទកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល៖

♦ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើកទីី ៥៥ - ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២០

ប្រ�តិិបត្តិិ�ចំំនួួនមួួយ ដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការរួួមរបស់់ធនាគារ អមដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រោ��មឱវាទចំំនួួន ៩

♦ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើកទីី ៥៦ - ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០

ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ជាសេ�នាធិិការក្នុុ�ងការបំំពេ�ញភារកិិច្ចចប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។

♦ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើកទីី ៥៧ - ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២០

♦ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើកទីី ៥៨ - ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលក៏៏បានតែ�ងតាំំងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ជាន់់ខ្ពពស់់ រួួមមាន បណ្ណាា�ធិិការ អគ្គគនាយក ប្រ�ធាន

នាយកដ្ឋាា�ន សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហានិិភ័័យ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអនុុលោ�មភាព ដែ�លមានការទទួួលស្គាា�ល់់ពីី
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ត្រូ�ូវមានគណនេ�យ្្យភាព ចំំពោះ�ះក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានតួួនាទីីដឹឹកនាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនាគារ តាមរយៈៈការដាក់់ចេ�ញនូូវគោ�លនយោ�បាយ ទិិសដៅ�

ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ក្
ឹ សា
្ ភិិបាល

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
សវនកម្មម

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័
និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ផលិិតផល និិង
សកម្មមភាពថ្មីី�

៤

៤

៤

៤

យុុទ្ធធ សា ស្រ្ត � ត  គោ�លដៅ �រយៈៈពេ�លវែែង សំំ ដៅ �ធានាឱ្ ្ យ បាននូូ វ ស្តត ង់់ ដា រអភិិ បា លកិិ ច្ចច សាជីី វ កម្មម ក ម្រិ�ិ តខ្ពពស់់  ក្នុ ុ � ង ន័័ យ រក្្សា

ប្រ�សិិ ទ្ធ ធ ភា ព  នៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធ ធ គ្រ �ប់់ គ្រ �ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ � ង ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លត្រូ�ូ វ ធានាថាគណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រ �ងប្រ�តិិ បត្តិិ�ដឹឹ ក នាំំ រា ល់់ កិិ ច្ចចកា រ

អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារប្រ�កបដោ�យសុុចរិិតភាព និិងតម្លាា�ភាព ស្រ�បតាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញតិ្តត�ជាធរមាន សំំដៅ�លើ�ើក
កម្ពពស់់គុុណតម្លៃ�ៃ និិងសម្រេ��ចឱ្្យបាននូូវកំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យចីីរភាព។

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
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ល.រ

ចំំនួួនកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�

១

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

៤

២

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

៤

៣

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

៤

៤

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

៤

៤

៤

៤

៤

ល.រ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្
ឹ ្សាភិិបាល

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

៥

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

៤

៤

៤

៤

១

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៦

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

៤

៤

៤

៤

២

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

សមាជិិក

បណ្ណាា�ធិិការ

៧

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

៤

៤

៤

៤

៣

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ� 

៨

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

៤

៤

៤

៤

៤

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៩

៥

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

៤

៤

៤

៤

៦

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៧

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៨

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៩

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

កត់់សម្គាា�ល់់៖

  ប្រ�ធាន          សមាជិិក

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានអនុុម័័តលើ�ើចំំណុុចសំំខាន់់ៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
១. ការបើ�ើកគណនីីជាមួួយធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីក្រូ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ចំំនួួន៦
២. ការកែ�សម្រួ�ួលគំំរូូហត្ថថលេ�ខាជាមួួយធនាគារពាណិិជ្ជជ ចំំនួួន២
៣. ការតែងតាំងប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

គណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
១. គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម
៤. ការតែ�ងតាំំងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងមន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីជួួយដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលក្នុុ�ងការអនុុវត្តតនូូវតួួនាទីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃ 

៥. របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួច និិងរបាយការណ៍៍សវនករ

ក្នុុ�ង និិងធានាឱ្្យបាននូូវប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងស័័ក្តិិ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរួួមរបស់់ធនាគារ។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ

៦. របាយការណ៍៍គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង គិិតត្រឹ�ឹមការិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ករណីីចាំំបាច់់ រួួចដាក់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីអនុុម័័ត។

គិិតត្រឹ�ឹមការិិយបរិិច្ឆេ�េទ បញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

មានភារកិិច្ចចបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ ទាក់់ទងនឹឹងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននកម្មមក្នុុ�ង

៧. ការបើ�ើកសាខាថ្មីី� ចំំនួួន៣

៨. គម្រោ��ងថវិិកាឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច និិងគម្រោ��ងថវិិកាឆ្នាំំ�២០២១
៩. គោ�លនយោ�បាយ

		
♦ គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�វរកម្មម
   និិងគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច

		
♦ គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានការឆ្លលងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩
		
♦ គោ�លនយោ�បាយធនធានមនុុស្្ស ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច

		
♦ ក្រ�បខណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព និិងគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច
		
♦ គោ�លនយោ�បាយសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច

១០. ផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានការឆ្លលងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩
១១. ការតែ�ងតាំំងអគ្គគនាយករង/នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ព័័ត៌៌មាន និិងបច្ចេ�េកវិិទ្្យា
១២. មុុខតំំណែ�ងថ្មីី�របស់់អគ្គគនាយក និិងអគ្គគនាយករង

១៣. លក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច
១៤. លក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

១៥. ផែ�នការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច
១៦.  សេ�វាទូូទាត់់អន្តតរជាតិិរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន EMQ
១៧. កិិច្ចចសហការជាមួួយធនាគារឯកទេ�សវីីង

១៨. ការបន្តតអាយុុចូូលនិិវត្តតន៍៍របស់់អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
១៩. តារាងរចនាសម្ព័័�ន្ធធបុុគ្គគលិិក

២០.គម្រោ��ងអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបច្ចេ�េកវិិទ្្យារបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា

គណៈៈកម្មាា � ធិិ កា រសវនកម្មម មា នតួួ នា ទីី ពិិ និិ ត្្ យមើ�ើ ល ភាពត្រឹ�ឹ មត្រូ �ូ វ នៃ�របាយការណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ �  ព្រ �មទាំំ ង ពិិ និិ ត្្ យមើ�ើ ល 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស និិងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីធានានូូវភាពអនុុលោ�មតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងស្តតង់់ដារគណនេ�យ្្យកម្ពុុ�ជា។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ក៏៏ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងលើ�ើកយោ�បល់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ចលើ�ើលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។ គណៈៈ កម្មាា�ធិិការ
នេះ�ះ ក៏៏មានតួួនាទីីតាមដាន និិងធានាថា រាល់់គោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងនីីតិិវិិធីីទាំំងអស់់ ដែ�លកំំណត់់
ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ត្រូ�ូវបានយកទៅ�អនុុវត្តត។

ម្្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមក៏៏បានតាមដាន និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�កិិច្ចចការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

របស់់ធនាគារ ដោ�យរៀ�ៀបចំំផែ�នការសវនកម្មមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងដាក់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដើ�ើម្្បីីអនុុម័័ត។
គណៈៈកម្មាា�ធិិការ សវនកម្មមរាយការណ៍៍អំំពីីលទ្ធធផលនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ព្រ�មទាំំងលើ�ើកជាយោ�បល់់

និិងដំំណោះ�ះស្រា�យលើ�ើបញ្ហាា�ទាំំងឡាយដែ�លកើ�ើតមាន។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម មានកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន ៤ លើ�ើកក្នុុ�ង
មួួយឆ្នាំំ� នៅ
� �មុុនរាល់់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

សមាសភាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
ល.រ សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

ប្រ�ធាន

នាយកឯករាជ្្យ

២

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៣

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៤

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៥

អ្ននកឧកញា៉៉ សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៦

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

*ប្រ�ធានផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមាន តួួនាទីីជាលេ�ខានៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ។
សកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរួមមាន ការពិនិត្យប្រតិបត្តិការធនាគារទាំងមូល  ឬដោយផ្នែក នៅតាមបណ្តានាយកដ្ឋាន

នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល  និងនៅតាមបណ្ដាសាខា។ ការរាប់សាច់ប្រាក់ដោយឥតគ្រោងទុក
ផ្សេងៗទ�ៀត ត្រូវបានធ្វើទ�្បើងតាមគោលការណ៍។

34

និងការពិនិត្យប្រតិបត្តិការ

35

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមបានត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យរបាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុង
�ុ  និិងរបាយការណ៍៍របស់់សវនករឯករាជ្្យ  ហើ�ើយ

បានលើ�ើកជាយោ�បល់់ជូូនគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ� ដើ�ើម្្បីីចាត់់វិិធានការលើ�ើលទ្ធធផលនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម។ គណៈៈ កម្មាា�ធិិការ

២០២០

	
♦ ការពិិនិិត្្យ និិងឯកភាពលើ�ើគោ�លនយោ�បាយមួួយចំំនួួន ដូូចជា គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�ត

ប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ និិងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិងគោ�ល 

បានដាក់់ផែ�នការសវនកម្មមរបស់់ធនាគារសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២១ ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដើ�ើម្្បីីអនុុម័័ត។

នយោ�បាយស្តីី�ពីីការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

♦ ការពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តលើ�ើគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ ស្តីី�ពីីការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន

២. គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

ភេ�រវកម្មម

គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាមត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីជួួយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ

ហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ ដែ�លអាចមានផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ រួួមមានហានិិភ័័យ

ឥណទាន ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ ហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព និិងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះក៏៏ជួួយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាលផងដែ�រ ក្នុុ�ងការតាមដានហានិិភ័័យពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភាពមិិនអនុុលោ�ម និិងធានាថា ជានិិច្ចចកាលធនាគារ ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

អាជីីវកម្មមដោ�យអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធ រួួមមាន បញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីីការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិង
ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម។ ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ជាសមាជិិកឯករាជ្្យ នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល។

សមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងត្រួតពិនិត្យភាពអនុលោមមានដូចខាងក្រោម៖
ល.រ

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

ប្រ�ធាន

នាយកឯករាជ្្យ

២

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៣

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៤

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៥

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៦

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

*ប្រ�ធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម មានតួួនាទីីជាលេ�ខានៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ។

៣. គណៈៈកម្មាា�ធិិការសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�  មានតួួនាទីីពិិនិិត្្យលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការថ្មីី� សេ�វាកម្មមថ្មីី� ការបញ្ចូូ�លដើ�ើមទុុន

ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ធនធានពីីប្រ�ភពខាងក្រៅ�� ការពង្រី�ីក ឬផ្លាា�ស់់ប្តូូ�របណ្តាា�ញដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធ ឬ ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ច្្បាប់់ ឬហានិិភ័័យក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

សមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការផលិតផល និងសកម្មភាពថ្មី មានដូចខាងក្រោម៖
ល.រ

សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

ប្រ�ធាន

នាយកឯករាជ្្យ

២

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៣

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

សមាជិិក

នាយកឯករាជ្្យ

៤

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៥

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៦

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

សមាជិិក

នាយកមិិនប្រ�តិិបត្ដិិ�

៧

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ� 

៨

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

*ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការធនាគារ មានតួនាទីជាលេខានៃគណៈកម្មាធិការនេះ។

សមិិទ្ធធផលសំំខាន់់ៗ នៃ�ការអនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ ស្តីី�ពីីការប្រ�ឆាំំងនឹឹងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន

ភេ�រវកម្មមឆ្នាំំ�២០២០ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

♦ ការពិិនិិត្្យលើ�ើរបាយការណ៍៍ស្តីី�ពីីការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�វរកម្មម
♦ ការពិិនិិត្្យលើ�ើរបាយការណ៍៍ស្តីី�ពីីការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមច្្បាប់់របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងច្្បាប់់ផ្សេ�េ�ងៗ

♦ ការពិិភាក្្សាលើ�ើបញ្ហាា� និិងសកម្មមភាពសម្រា�ប់់របាយការណ៍៍ស្តីី�ពីីការចុះះ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យដល់់ទីីកន្លែ�ែងរបស់់ ធនាគារជាតិិ
នៃ�កម្ពុុ�ជា

ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ភាពងាយស្រួ�ួល និិងបង្ខិិ�តសេ�វាកម្មមឱ្្យកាន់់តែ�កៀ�ៀកអតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានបើ�ើក

សាខាថ្មីី�ចំំនួន
ួ ៧បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត រួួមមាន ១ នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញ (សាខាពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង) និិងសាខានៅ�ខេ�ត្តតចំនួ
ំ ន
ួ ៦ ដូូចជា សាខាក្រុ�ុងសួួង

(ខេ�ត្ដដត្្បូូងឃ្មុំំ�)
� សាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ធំំ សាខាខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន សាខាក្រុ�ុងប៉ោ�ោ�យប៉ែ�ែត (ខេ�ត្តតបន្ទាា�យមានជ័័យ) សាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង
និិងសាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។

♦ ការពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តលើ�ើផែ�នការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២១ របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

36

37

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�បានពិិនិិត្្យលើ�ើការបង្កើ�ើ�ត និិងការកែ�លម្អអមុុខងារថ្មីី�ៗរបស់់ កម្មមវិិធីីសេ�វា

ធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ដែ�លបានដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់តាំំងពីីខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ ការបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពនៃ�សេ�វា
ធនាគារ តាមអុីី�នធឺឺ ណិិ ត  ប្រ�ព័័ ន្ធ ធ ខេ�មបូូ ឌា នស៊ែ�ែស្វីី�ច និិ ង គម្រោ��ងប័័ ណ្ណណវី ី សា  ប័័ ណ្ណណម៉ា ា � ស្ទ័័� រកាត និិ ង ប័័ ណ្ណណយូូ ញៀ� ៀនផេ�
អន្តត រ ជាតិិ បច្ចេ�េកវិិទ្្យាContactless។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការសកម្មមភាព និិងផលិិតផលថ្មីី�  បានឯកភាពលើ�ើគម្រោ��ងថ្មីី�ចំំនួួន២ រួួមមាន(១) EMQ, ដែ�លជា

សេ�វាទូូទាត់់ប្រា�ក់់អន្តតរជាតិិដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យអតិិថិិជន ធ្វើ�ើ�ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ទៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សតាមរយៈៈ សេ�វាធនាគារចល័័ត 
សេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិត និ
ិ
ង
ិ តាមបញ្ជជរ និិង(២)ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាពខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ក្នុង
�ុ ការអនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
ស្តីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបច្ចេ�េកវិិទ្្យារបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
អាជីីវកម្មម ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនៃ�ការគំំរាមកំំហែ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ� បានអនុុម័័តលើ�ើកិិច្ចចការជាច្រើ��ើនដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះរួួមមាន៖

ក. សំំណើ�ើ

១. សំណ�ើស្តីពីកម្រិតផ្ទុកសាច់ប្រាក់នៅតាមសាខា

២. សំំណើ�ើស្តីី�ពីីការកែ�សម្រួ�ួលលើ�ើការចុះះ�បញ្ជិិ�ការគណនេ�យ្្យលើ�ើភតិិសន្្យា ដោ�យអនុុវត្តតតាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា១៦

៣. សំំណើ�ើទូូទាត់់សំំណងអតីីតភាពការងារនៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០

៤. សំំណើ�ើកែ�សម្រួ�ួលលើ�ើកម្រិ�ិតប័័ណ្ណណឥណទានរបស់់បុុគ្គគលិិកធនាគារ

៥. សំំណើ�ើបង្កើ�ើ�តនាយកដ្ឋាា�នសុុវត្ថិិ�ភាព និិងអភិិបាលកិិច្ចចបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន
ខ. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងនីីតិិវិិធីី

១. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ
គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រប្រ�តិិបត្តិិ� ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីពិនិ
ិ ត្្
ិ យលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទូូទៅ�របស់់ធនាគារ។

សមាសភាពរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ� រួួមមាន៖
ល.រ សមាជិិក

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

៣. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីសេ�វាធនាគារចល័័ត
៤. នីីតិិវិិធីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

៥. នីីតិិវិិធីីប្រើ��ើប្រា�ស់់រថយន្តតរបស់់ធនាគារ

៦. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីរបាយការណ៍៍ FATCA

១

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�ធាន

បណ្ណាា�ធិិការ

២

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

៣

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤

លោ�កស្រី�ី រស់់ ដារ៉ាា�

សមាជិិក

នាយិិកាប្រ�តិិបត្ដិិ�អាជីីវកម្មម

៥

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ	

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

៧. នីីតិិវិិធីីសេ�វាប្រ�មូូលថ្លៃ�ៃទឹឹក អគ្គិិ�សនីី និិងកាកសំំណល់់រឹឹង

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធ្វើផែនការ វិភាគ  និងដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្រ្ដ ព្រម

ទាំងត្រួតពិនិត្យល�ើគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារ។ គណៈកម្មាធិការនេះមាន

២. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការសិិក្្សា និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍

ភារកិច្ចកំណត់នូវគោលនយោបាយ

ចាំបាច់នានា ដ�ើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុម័ត  និងដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីនានាសម្រាប់ការ
អនុវត្តគោលនយោបាយដែលបានអនុម័តរួច ព្រមទាំងធានាឱ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
លិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន។

និងភាពអនុលោមតាម

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រនេះ�ះ ក៏៏ទទួលខុុ
ួ
សត្រូ�វូ ផងដែ�រលើ�ើប្រ�តិិបត្ដិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារ និិងជំំរុុញឱ្្យមានប្រ�តិិភូក
ូ ម្មមសមស្រ�ប

ទៅ�កាន់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិត នូូវភារកិិច្ចច សិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងការសម្រេ��ចចិិត្ដដប្រ�កបដោ�យឯករាជ្្យភាព។

លើ�ើ ស ពីី នេះ� ះទៀ�ៀត គណៈៈកម្មាា � ធិិ កា រនេះ�ះ មានតួួ នា ទីី រា យការណ៍៍ ជា ប្រ�ចាំំ ជូូ ន ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្្ សាភិិ បា លលើ�ើ កា រវិិ វ ត្តត ថ្មីី� ៗនៃ�

បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធដល់់អាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។

៨. នីីតិិវិិធីីស្តីី�ពីីការផ្តតល់់មតិិយោ�បល់់របស់់អតិិថិិជន

៩. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីសេ�វាកម្មមអតិិថិិជននៅ�វិិមានវឌ្្ឍនៈៈ

១០. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ផ្លែ�ែតហ្វវមជួួញដូូរអនឡាញរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
១១. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធធនាគារអនឡាញរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
១២. នីីតិិវិិធីីដឹឹកជញ្ជូូ�នសាច់់ប្រា�ក់់

១៣. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីសេ�វាកម្មមមាស

១៤. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចចធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត

១៥. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងលក្ខខខណ្ឌឌស្តីី�ពីីសេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិិត
១៦. នីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីអុីី�វ៉ាា�ឡេ�ត

១៧. នីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីមីីក្រូ�ូឥណទាន
គ.	អនុុស្្សរណៈៈយោ�គយល់់ស្តីី�ពីីផែ�នការយថាភាពសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយ
	ធនាគារ BIDC និិងធនាគារ Phillip

ឃ. លក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធានមនុុស្្ស ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរួួច
ង.	យុុទ្ធធនាការបុុគ្គគលិិកណែ�នាំំប័័ណ្ណណឥណទាន
ច.	កម្មមវិិធីីទទួួលស្គាា�ល់់ការលក់់

ឆ.	គំំរូូសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពអាជីីវកម្មមសាខា

38

39

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

គណៈៈកម្មាា�ធិិការដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�
ដើម្បធា
ី នានូវប្រសទ្ធ
ិ ភាពប្រតិបត្តកា
ិ ររបស់ធនាគារ ក្រុមបក
ឹ្រ សា
្ ភិបាលបានបងតគណ
ើ្ក
ៈកម្មាធិការ គ្រប់គង
្រ ចំនន
ួ ៩

រួមមាន៖

(១) គណៈកម្មាធិការឥណទាន

(៦) គណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអតិថិជន

(២) គណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម 

(៧) គណៈកម្មាធិការបើកសាខាថ្មី

(៣) គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស

(៨) គណៈកម្មាធិការប័ណ្ណ និងសេវាកម្មធនាគារ
តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

(៤) គណៈកម្មាធិការបចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន

(៥) គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

(៩) គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចធានារ៉ាប់រង
អាយុជីវិត។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំងនេះ�ះ មានភារកិិច្ចចជួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ� ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម

ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារ និិងធានារក្្សានូូវទំំនុុកចិិត្តត និិងភាពពេ�ញចិិត្តតរបស់់អតិិថិិជនមកលើ�ើសេ�វាកម្មមធនាគារឱ្្យស្ថិិ�តនៅ�
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជានិិច្ចច។

ជាពិិ សេ� សឥណទានរៀ�ៀបចំំ ឡើ �ើ ង វិិ ញ ។ គណៈៈកម្មាា � ធិិ កា រនេះ�ះ

បានត្រួ�ួ តពិិ និិ ត្្ យពាក្្យស្នើ�ើ�សុំំ� 

ឥណទាន និិងធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញលើ�ើឥណទានដែ�លបានអនុុម័័តរួច និ
ួ
ង
ិ សំំណើ�សុំំ�រៀ�
ើ
ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ ដោ�យសារ

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការឆ្លលងជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ ដើ�ើម្្បីីធានាអនុុលោ�មភាពតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ស្ដីី�ពីកា
ី រផ្ដដល់់ឥណទាន និិងគោ�លនយោ�បាយ
ឥណទានរបស់់ធនាគារ។

២. គណៈៈកម្មាា�ធិិការទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទ្រ�ព្្យអកម្មម
គណៈៈកម្មាា�ធិិការទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទ្រ�ព្្យអកម្មម (ALCO) ទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងចាត់់ចែ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង

ទ្រ�ព្្យអកម្មមរបស់់ធនាគារ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទ្រ�ព្្យអកម្មម មានភារកិិច្ចចក្នុុ�ងការជំំរុុញកំំណើ�ើនប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាអតិិបរមាប្រ�កប

ជុំំ�វិិញប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាគារ ដូូចជាការកម្រិ�ិត សន្ទទនីីយភាព អត្រា�ការប្រា�ក់់ អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ និិងការវិិវត្តត
នៃ�ទីីផ្្សារ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន ទទួួលខុុសត្រូ�ូវពិិនិិត្្យ និិងអនុុវត្ដដតាមគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិិវិិធីី ក្នុុ�ងការផ្តតល់់

ឥណទាន ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងអនុុលោ�មតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងបទប្្បញ្ញញត្ដិិ�នានា

របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។ តួួនាទីី និិងភារកិិច្ចចរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះរួួមមាន ការកំំណត់់ ការវាយតម្លៃ�ៃការវាស់់វែែង
ការរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ការអនុុម័័ត ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើឥណទាន និិងការប្រ�មូូលឥណទានត្រ�ឡប់់មកវិិញ ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យឥណទានរបស់់ធនាគារ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�គោ�លនយោ�បាយឥណទានរបស់់ធនាគារ

និិងពិិនិិត្្យលើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ ដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ចគោ�លដៅ�ឥណទានរបស់់ធនាគារ ព្រ�មទាំំងលើ�ើកយោ�បល់់ជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល 
តាមរយៈៈគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបតិ្តត�។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទ្រ�ព្្យអកម្មម ក៏៏មានតួួនាទីីធានាអនុុលោ�មភាពរបស់់ធនាគារតាមលក្ខខខណ្ឌឌប្រុ�ុង

ប្រ�យ័័ត្ននរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា មានជាអាទិ៍៍ សន្ទទនីីយភាព សាធនភាព និិងមូូលនិិធិិផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធ។

ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសន្ទទនីីយភាព គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះបានរៀ�ៀបចំំផែ�នការយថាភាព ដោ�យកំំណត់់ប្រ�ភពសន្ទទនីីយភាព

ដែ�លធនាគារអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បាននៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ ផ្តោ�ោ�តការយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាព និិង

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរតនាកិិច្ចច តាមរយៈៈការស្វែ�ែងរកដៃ�គូូក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងក្រៅ��ស្រុ�ុកដែ�លមានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ល្្បីីល្្បាញក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារ។
សមាសភាពនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះរួួមមាន៖
ល.រ សមាជិិក

សមាសភាពរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះរួួមមាន៖
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ឥណទានរបស់់ ធ នាគារ

ដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផល។ សកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះ រួួមមាន ការតាមដានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនានា

១. គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន

ល.រ សមាជិិក

នៅ�ឆ្នាំំ � ២ ០២០ គណៈៈកម្មាា � ធិិ កា រឥណទានបានជួួ ប ប្រ�ជុំំ�ជារៀ�ៀងរាល់់ ខែ� ដើ� ើ ម្្ បីី ពិិ និិ ត្្ យគុុណភាព និិ ង លទ្ធធ ផល 

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�ធាន

បណ្ណាា�ធិិការ

២

លោ�ក ចាន់់ កុុក ច យ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

៣

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤

លោ�កស្រី�ី រស់់ ដារ៉ាា�

សមាជិិក

នាយិិកាប្រ�តិិបត្ដិិ�អាជីីវកម្មម

៥

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ	

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

ប្រ�ធាន

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

៣

លោ�កស្រី�ី រស់់ ដារ៉ាា�

សមាជិិក

នាយិិកាប្រ�តិិបត្តិិ�អាជីីវកម្មម

៤

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ	

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

៥

លោ�កស្រី�ី អេ�ង សុុខផល្លាា�

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងរតនាកិិច្ចច

៦

លោ�កស្រី�ី វ៉ាា�ន់់ ធានីី

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញប្្បទានពាណិិជ្ជជកម្មម
និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

៣. គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធានមនុុស្្ស
ខាងក្រោ��ម គឺឺជាភាពអនុុលោ�មរបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ទៅ�នឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌអនុុបាតប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននសំខាន់
ំ
ៗ
់ របស់់ ធនាគារជាតិិ

នៃ�កម្ពុុ�ជា គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០៖
ល.រ

អនុុបាតប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននសំំខាន់់ៗ

កម្រិ�ិតកំំណត់់របស់់

របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា

ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

ស្ថាា�នភាព

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

ឆ្នាំំ��២០២០

បាន/មិិនបាន

គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធានមនុុស្្ស ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីជួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ� ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង

បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល ធនធានមនុុស្្ស។

ភារកិិច្ចចចម្្បងរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធានមនុុស្្ស គឺឺការរៀ�ៀបចំំគោ�លការណ៍៍នៃ�ការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្រៃ��លាភការ ប្រ�កប

ដោ�យតម្លាា�ភាព ដល់់បុុគ្គគលិិករបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីដាក់់ជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�អនុុម័័ត។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធាន

មនុុស្្សពិិនិិត្្យ និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ ដើ�ើម្្បីីសុំំ�ការឯកភាពពីី គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ� លើ�ើការកែ�ប្រែ��ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ និិងការ
ផ្តតល់់ប្រា�ក់់បុុព្វវលាភ ដល់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាា�ក់់។

១

ការផ្តតល់់ឥណទានធំំចំំពោះ�ះ ឯកត្តតបុុគ្គគល 

អតិិបរមា

២០%

១៥,៥៦%

បាន

២

ការផ្តតល់់ឥណទានធំំៗសរុុប

អតិិបរមា

៣០០%

១២៥,៨៩%

បាន

៣

ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រសរុុប

អតិិបរមា

៣០%

១៨,៧៣%

បាន

ស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្្ស។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ មានតួួនាទីីបង្កើ�ើ�តផែ�នការបណ្ដុះះ��

៤

ស្ថាា�នភាពចំំហសុុទ្ធធនៃ�

អតិិបរមា

២០%

៣,៩៥%

បាន

និិងចាស់់ដើ�ើម្្បីីធានាថា បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់បំំពេ�ញការងារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់ ។

អប្្បបរមា

១០០%

១០៣,៣៨%

បាន

គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានសមាសភាពដូូចខាងក្រោ��ម៖

រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស
៥

ការប្រើ��ើប្រា�ស់់មូូលនិិធិិក្នុុ�ងស្រុ�ុកធៀ�ៀបនឹឹង
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�អតិិថិិជន

៦

អនុុបាតសាធនភាព

អប្្បបរមា

១៥%

២០,១២%

បាន

៧

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

អប្្បបរមា

៩០%

២២២,៥៤%

បាន

៨

ដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា

អប្្បបរមា

៧៥លានដុុល្លាា�រ

១០៣,៩៩លានដុុល្លាា�រ

បាន

គណៈៈកម្មាា�ធិិការបានជួួបប្រ�ជុំំ� ១២ ដង នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ដើ�ើម្្បីីពិិនិិត្្យលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងស័័ក្តិិ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ ទ្រ�ព្្យអកម្មម និង
ិ ផ្តតល់អ
់ នុុសាសន៍៍លើ�ើគោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ ទ្រ�ព្្យអកម្មមឱ្យ្ កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធានមនុុស្្ស ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ក្នុុ�ងការជ្រើ��ើសរើើ�សតែ�ងតាំំងដំំឡើ�ើងឋានៈៈ និិងរក្្សាបរិិមាណបុុគ្គគលិិក

បណ្ដាា�ល និិងអភិិវឌ្្ឍធនធានមនុុស្្ស រួួមមានវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្តីី�ពីីក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សដល់់បុុគ្គគលិិកថ្មីី� 

ល.រ សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

ប្រ�ធាន

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

២

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣

លោ�កស្រី�ី រស់់ ដារ៉ាា�

សមាជិិក

នាយិិកាប្រ�តិិបត្តិិ�អាជីីវកម្មម

៤

លោ�ក ហុុង សុុវណ្ណណតារា

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស និិងបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការធនធានមនុុស្្ស បានពិិចារណា និិងពិិភាក្្សាលើ�ើសុុខុុមាលភាពរបស់់បុុគ្គគលិិក

និិងការរៀ�ៀបចំំការងារ ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងការឆ្លលងរាតត្្បាតនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ បានសម្រ�បសម្រួ�ួលលើ�ើការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមុុខតំំណែ�ងរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ និិងបានបង្កើ�ើ�ត 

នាយកដ្ឋាា�នសិិក្្សា និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍សមត្ថថភាព និិងនាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មមសាខា។

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិងនីីតិិវិិធីីដំំណើ�ើរការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល  របស់់នាយកដ្ឋាា�នសិិក្្សា និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍សមត្ថថភាព 

ត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលឡើ�ើងវិិញ និិងអនុុម័័ត។ កម្មមវិិធីី Google Classroom ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់ការសិិក្្សាតាម 
អនឡាញរបស់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ។ ក្នុុង
� ឆ្នាំំ២
� ០២០ ការបណ្តុះះ�បណ្តា
�
លផ្ទៃ�ៃក្នុ
�ា
ង
�ុ ចំំនួន
ួ ៥៨ វគ្គគ សម្រា�ប់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ សរុុបចំំនួន
ួ ១.៣២៦នាក់់
 ហើ�ើយបុុគ្គគលិិកចំំនួួន ៦២នាក់់ ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ចូូលរួួមការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លខាងក្រៅ��ចំំនួួន ២៤ វគ្គគ។

ការជ្រើ��ើសរើើ�សបុុគ្គគលិិកត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងពេ�ញមួួយឆ្នាំំ� � សម្រា�ប់់សាខាថ្មីី�ចំំនួួន ៧ ដែ�លត្រូ�ូវបើ�ើកដំំណើ�ើរការ នៅ�ឆ្នាំំ�

២០២០ និិងសម្រា�ប់់សាខាដែ�លត្រូ�ូវបើ�ើកដំំណើ�ើរការនៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�២០២១។

42

43

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

៤. គណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

គណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន មានតួួនាទីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មានរបស់់ធនាគារ។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការ

បច្ចេ�េកវិិ ទ្្ យាព័័ ត៌ ៌ មា ន បង្កើ�ើ �ត និិ ង គ្រ�ប់់ គ្រ �ងប្រ�ព័័ ន្ធ ធ ព័័ ត៌ ៌ មា នរបស់់ ធ នាគារ ពិិ និិ ត្្ យ និិ ង គ្រ�ប់់ គ្រ �ងហានិិ ភ័័ យ  ដើ�ើ ម្្ បីី ធានា
ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មានទាំំងមូូល។
គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានសមាសភាពដូូចខាងក្រោ��ម៖
ល.រ សមាជិិក

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

គណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន បានពិិភាក្្សាលើ�ើការពង្រឹ�ឹងនៃ�រចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន ដោ�យ

បានបង្កើ�ើ�តនាយកដ្ឋាា�នពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន និិងការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ស្រ�បតាមការអនុុវត្តតល្អអបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ង
ឧស្្សាហកម្មម និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មានរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

ជាការអនុុវត្តតទូូទៅ� ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសង្គ្រោះ��ះ��ទិិន្ននន័័យ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចំំនួួន ២ដង នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ស្រ�បតាមលក្ខខខណ្ឌឌ

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក ឃុុន ពិិសិិដ្ឋឋ

ប្រ�ធាន

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

២

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

៣

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤

លោ�ក អ៊ូូ� កា វ៉ៃ�ៃ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�ព័័ត៌៌មាន និិងបច្ចេ�េកវិិទ្្យា

៥

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្ដិិ�ការធនាគារ

៦

លោ�ក ស៊ាា�ន វិិសាល

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសេ�វាធនាគារឌីីជីីថល

៧

លោ�ក អ៊ុុ�ក សុុថារិិទ្ធធ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍កម្មមវិិធីី
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

ឆ្នាំំ�២០២០ ជាឆ្នាំំ�ដែ�ល ធ
�
នាគារ វឌ្្ឍនៈៈ និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន ជួួបប្រ�ទះះបញ្ហាា�ប្រ�ឈម ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ

អាចសម្រេ��ចបាននូូវផ្លែ�ែផ្កាា�គួួរជាទីីគាប់់ចិិត្ដដ។ ធនាគារបានដាក់់ឱ្្យដំំណើ�ើរការនូូវប្រ�ព័័ន្ធធសេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិិត និិង

ប្រ�ព័័ន្ធធ OTP ជំំនាន់់ថ្មីី� ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្្យអតិិថិិជន ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ ប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព នៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង និិង

គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។ ការបង្កើ�ើ�ត និិងការអនុុវត្តតប្រ�ព័័ន្ធធ ESB (API gateway) បានបង្កើ�ើ�នភាពបត់់បែ�ននៃ�ការតភ្ជាា�ប់់ប្រ�ព័័ន្ធធសម្រួ�ួល
ដល់់ការតភ្ជាា�ប់់ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់បាគង ការដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាធនាគារចល័័ត ការតភ្ជាា�ប់់ប្រ�ព័័ន្ធធស្តតង់់ដារ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ និិងការដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាទូូទាត់់តតិិយភាគីីមួួយចំំនួួន នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០។

តម្រូ�ូវ របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់ជាស្ថាា�ពរ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី�ជាងឆ្នាំំ��មុុន។
៥. គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ មានតួួនាទីីពិិនិិត្្យ និិងវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើអាជីីវកម្មម

របស់់ធនាគារ និិងរាយការណ៍៍ជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ រៀ�ៀបចំំយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការតាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានប្រ�ព័័ន្ធធ និិងនីីតិិវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្្បីីធានាប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យហានិិភ័័យ

ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យផ្ទាា�ល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លមកលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ ព្រ�មទាំំងភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីី ឬកំំហុុសឆ្គគង ដែ�ល
អាចកើ�ើតមានក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានសមាសភាពដូូចខាងក្រោ��ម៖
ល.រ សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ

ប្រ�ធាន

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

២

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

សមាជិិក

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

៣

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤

លោ�ក ឃុុន ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

៥

លោ�កស្រី�ី អេ�ង សុុខផល្លាា�

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងរតនាកិិច្ចច

៦

លោ�កស្រី�ី វ៉ាា�ន់់ ធានីី

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញប្្បទានពាណិិជ្ជជកម្មម

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបញ្ចចប់់គម្រោ��ងទូូទាត់់បាគង និិងបានដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២០។

ធនាគារ បានតភ្ជាា�ប់់ប្រ�ព័័ន្ធធបាគងជាមួួយ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីសម្រួ�ួលដល់់ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់អន្តតរធនាគារ។ គណៈៈ
កម្មាា�ធិិការ បានពិិភាក្្សា និិងរៀ�ៀបចំំផែ�នការសម្រា�ប់់ការតភ្ជាា�ប់់ដទៃ�ទៀ�ៀត។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន ក៏៏ជាអ្ននកឧបត្ថថម្ភភនៃ�គម្រោ��ងទូូទាត់់រាយរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ផងដែ�រ។

សមាជិិកនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់រាយ អាចបញ្ជូូ�ន និិងទទួួលប្រ�តិិបត្តិិ�ការភ្លាា�មៗ ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់គណនីី និិងទូូរស័័ព្ទទ។ គម្រោ��ង
បានបញ្ចចប់់ ហើ�ើយគ្រោ��ងនឹឹងដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាផ្លូូ�វការ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន បានរៀ�ៀបចំំហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន សម្រា�ប់់សាខាថ្មីី� ចំំនួួន៧

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០។ ដោ�យសារការរៀ�ៀបចំំឱ្្យមានស្តតង់់ដារលើ�ើឧបករណ៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់សាខា និិងការដាក់់ចេ�ញ
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រស្វែ�ែងរកអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឱ្្យបានច្រើ��ើន យើ�ើងសម្រេ��ចបានការចំំណាយទាប និិងការកាត់់បន្ថថយរយៈៈពេ�លរៀ�ៀបចំំ

និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ បានពិិនិិត្្យ និិងឯកភាពលើ�ើនីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ 

ថ្មីី�ៗ សម្រា�ប់់ ប្រ �តិិ បត្តិិ�កា រធនាគារ ដើ�ើ ម្្ បីី បំំ ពេ �ញតាមការអនុុវត្តត បច្ចុុ � ប្្បន្នន រួួ ម មាន នីី តិិ វិ ិ ធីី  បណ្តឹឹ� ងចំំ ពោះ� ះក្រ�ដាស ប្រា�ក់់

ក្លែងក្លាយ នីតិវិធីដឹកជញ្ជូន សាច់ប្រាក់ នីតិវធ
ិ ីប្រើប្រាស់រថយន្ត ផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្មអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ-១៩ នីតិវិធីនៃសេវាកម្មប្រមូលវិក្កយបត្រជាដ�ើម។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ បានឯកភាពលើ�ើទម្រ�ង់់ថ្មីី� និិងនីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីបណ្តឹឹ�ងរបស់់អតិិថិិជនចំំពោះ�ះ

ក្រ�ដាសប្រា�ក់់ដកចេ�ញពីីម៉ាា�ស៊ីី�នអេ�ធីីអឹឹម។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការ ក៏៏បានពិិនិិត្្យ និិងឯកភាពលើ�ើការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពលើ�ើការ
កំំណត់់តម្លៃ�ៃ និិងកម្រិ�ិតផ្ទុុ�កសាច់់ប្រា�ក់់របស់់សាខាចាស់់ និិងសាខាថ្មីី�។

ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ។

44

45

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

៦. គណៈៈកម្មាា�ធិិការសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

៧. គណៈៈកម្មាា�ធិិការរៀ�ៀបចំំការបើ�ើកសាខាថ្មីី�

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសេ�វាកម្មមអតិិថិជ
ិ ន មានគោ�លដៅ�លើ�ើកកម្ពពស់់ការផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមល្អជូ
អ ន
ូ អតិិថិជ
ិ នរបស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការរៀ�ៀបចំំការបើ�ើកសាខាថ្មីី� ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាផ្លូូ�វការនៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�២០១៥ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង ដើ�ើម្្បីី

តួួនាទីីចម្្បងរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ គឺឺតាមដាន វាយតម្លៃ�ៃ កែ�លម្អអ និិងពង្រឹ�ឹងគុុណភាពសេ�វាកម្មមអតិិថិិជនជា ប្រ�ចាំំ។

ធានាដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ទាក់់ទងនឹឹងការបើ�ើកសាខាថ្មីី�ឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងទាន់់ពេ�លវេេលា។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានតួួនាទីី

សេ�វាកម្មម អតិិថិិជនរបស់់ធនាគារជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើម្្បីីឱ្្យពួួកគាត់់មានជំំនាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការបម្រើ��ើអតិិថិិជន និិងដើ�ើម្្បីី

នឹឹងការអនុុវត្តតគម្រោ��ងនេះ�ះ។

លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះ រៀ�ៀបចំំនីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ ក៏៏ដូូចជាបណ្តុះះ��បណ្តាា�លបុុគ្គគលិិកបម្រើ��ើ
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ពួួកគាត់់ឱ្្យបំំពេ�ញ ភារកិិច្ចចកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។
គណៈកម្មាធិការនេះមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖
ល.រ សមាជិិក

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ លើ�ើគម្រោ��ងពង្រី�ីកសាខា និិងផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាព ពេ�លវេេលា និិងការរៀ�ៀបចំំផ្សេ�េ�ងៗដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

គណៈកម្មាធិការនេះមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

ល.រ សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

ប្រ�ធាន

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

១

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

ប្រ�ធាន

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

២

លោ�ក អ៊ុុ�ច សាម៉េ�េត

សមាជិិក

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

២

លោ�ក កង សុុភ័័ក្ត្រ�រ

សមាជិិក

នាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣

លោ�ក ហុុង សុុវណ្ណណតារា

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស

៣

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ	

ប្រ�ធាន

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ

៤

លោ�កស្រី�ី នីី សុុភីី

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

៥

លោ�ក ហ្វ្រេ��េដឺឺរិិក អាល់់មៃ�ដា

សមាជិិក

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នកិិច្ចចការសាធារណៈៈ

៦

លោ�ក ហុុង សុុវណ្ណណតារា

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស

៧

លោ�ក ឃុុន ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

៨

កញ្ញាា� គូូ លីីគាវ

សមាជិិក

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកអចលនទ្រ�ព្្យ

និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

៤

លោ�ក ហ្វ្រេ��េដឺឺរិិក អាល់់មៃ�ដា

សមាជិិក

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នកិិច្ចចការសាធារណៈៈ

៥

លោ�កស្រី�ី ស៊ិិ�នជា ម៉ាា�រៀ�ៀ រេេមារ៍៍

សមាជិិក

អ្ននកពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់

៦

លោ�កស្រី�ី នីី សុុភីី

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

7

លោ�កស្រី�ី ព្រឹ�ឹម ម៉ាា�លីីស

សមាជិិក

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប័័ណ្ណណ 

និិងសេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន បានបន្តតពិិនិិត្្យលើ�ើមតិិយោ�បល់់របស់់អតិិថិិជនពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្តតល់់មតិិ

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការរៀ�ៀបចំំការបើ�ើកសាខាថ្មីី� បានពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តលើ�ើការរចនាប្លលង់់ សាខាចំំនួួន ៧ និិង

យោ�បល់់ របស់់ធនាគារ បែ�បបទផ្តតល់់មតិិយោ�បល់់ និិងគេ�ហទំំព័័រប្រ�ព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយសង្គគម។ ស្តតង់់ដារសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន

រៀ�ៀបចំំការបើ�ើកដំំណើ�ើរការសាខាក្រុ�ុងសួួង (ខែ�មករា) សាខាពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង (ខែ�មិិថុុនា) សាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ធំំ (ខែ�តុុលា)

គណៈៈកម្មាា�ធិិការបានរៀ�ៀបចំំយុុទ្ធធនាការថែ�រក្្សាអតិិថិិជន លើ�ើកទីី១៦ ត្រូ�ូវបានប្រា�រព្ធធធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០

(ខែ�ធ្នូូ�)។

របស់់នាយកដ្ឋាា�ននានា ត្រូ�ូវបានពិិភាក្្សាជាមួួយប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�ន នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំខែ�របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ។
ក្រោ��មប្រ�ធានបទ “សេ�វាកម្មមមាស” សម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិកមកពីីបណ្តាា�ខេ�ត្តតទាំំងអស់់។

សាខាខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន (ខែ�តុុលា) សាខាក្រុ�ុងប៉ោ�ោ�យប៉ែ�ែត  (ខែ�តុុលា) សាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង (ខែ�ធ្នូូ�) និិងសាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ

ធនាគារគ្រោ��ងនឹឹងបើ�ើកដំំណើ�ើរការសាខាចំំនួួន ៧ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត នៅ�ឆ្នាំំ�២០២១ រួួមមាន សាខាខេ�ត្តត រតនគិិរីី សាខា 

ខេ�ត្តតបន្ទាា�យមានជ័័យ សាខាខេ�ត្តតព្រះ�ះវិិហារ សាខាខេ�ត្តតកំំពត  សាខាខេ�ត្តតព្រៃ��វែែង សាខាក្រុ�ុងព្រះ�ះសីីហនុុ និិងសាខាខេ�ត្តត
ស្ទឹឹ�ងត្រែ��ង។

46

47

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

៨. គណៈៈកម្មាា�ធិិការប័័ណ្ណណ និិងសេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

៩. គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចចធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត (ម៉ូូ�ឌែ�លណែ�នាំំ)

គណៈៈកម្មាា�ធិិការប័័ណ្ណណ និិងសេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក ទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ការបង្កើ�ើ�ត 

គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធុុរកិិច្ចចធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីធានាការរៀ�ៀបចំំ

និិងការអនុុវត្តត គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងប័័ណ្ណណ និិងសេ�វាកម្មមធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ

និិងយន្តតការត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរការអាជីីវកម្មមណែ�នាំំផលិិតផលធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិតរបស់់ធនាគារ ដោ�យសហការ

គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានសមាសភាពដូូចខាងក្រោ��ម៖

គណៈៈកម្មាា�ធិិការនេះ�ះមានសមាសភាពដូូចខាងក្រោ��ម៖

អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកអនុុលោ�មតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� និិងការអនុុវត្តតដ៏៏ល្អអ របស់់សមាគមប័័ណ្ណណជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ។

ល.រ សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត ដាយអុីី�ឈិិ ឡាយហ្វ៍៍� ខេ�មបូូឌា។

ល.រ សមាជិិក

មុុខតំំណែ�ង

ឋានៈៈ

១

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

ប្រ�ធាន

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

១

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ

ប្រ�ធាន

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្ដិិ�

២

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្ដិិ�ការធនាគារ

២

លោ�កស្រី�ី រស់់ ដារ៉ាា�

សមាជិិក

នាយិិកាប្រ�តិិបត្ដិិ�អាជីីវកម្មម

៣

កញ្ញាា� ចាន់់ ភ័័ក្ត្រា�ា�

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប័័ណ្ណណ និិងសេ�វាធនាគារ

៣

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្ដិិ�ការធនាគារ

៤

លោ�ក ឃុុន ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

៤

លោ�កស្រី�ី នីី សុុភីី

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

៥

លោ�ក ហ្វ្រេ��េដឺឺរិិក អាល់់មៃ�ដា

សមាជិិក

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នកិិច្ចចការសាធារណៈៈ

៥

លោ�ក ហុុង សុុវណ្ណណតារា

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស

៦

លោ�កស្រី�ី នីី សុុភីី

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

៧

លោ�ក ចេ�ង សុុធាវុុធ

សមាជិិក

ជំំនួួយការអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�នាយកដ្ឋាា�នប័័ណ្ណណ 
និិងសេ�វាធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

៦

លោ�ក ណុុប កញ្ញាា�រិិទ្ធិិ�

សមាជិិក

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នច្្បាប់់

តាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

គណៈៈកម្មាា�ធិិការប័័ណ្ណណ និិងធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក បានពិិនិិត្្យ និិងពិិភាក្្សាលើ�ើផលិិតផល និិងសេ�វា កម្មម

ប័័ណ្ណណថ្មីី� ដោ�យ បានដាក់់ចេ�ញប័័ណ្ណណវីីសាបច្ចេ�េកវិិទ្្យា Contactless នៅ�ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ និិងប័័ណ្ណណម៉ាា�ស្ទ័័�រកាតបច្ចេ�េកវិិទ្្យា
Contactless នៅ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។ ប័័ណ្ណណទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានរចនាជាថ្មីី�។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ បានឯកភាពលើ�ើការការពារបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់អតិិថិិជន ក្នុុ�ងការបិិទ និិងបើ�ើកដំំណើ�ើរការមុុខងារប័័ណ្ណណ 

តាមរយៈៈសេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិិត និិងសេ�វាធនាគារចល័័ត ព្រ�មទាំំងការបញ្ចចប់់គម្រោ��ងខេ�មបូូឌានស៊ែ�ែស្វីី�ច សម្រា�ប់់
ម៉ាា�ស៊ីី�នឆូូតប័័ណ្ណណ (ការចេ�ញ/ការទទួួលយក) ជាមួួយប្រ�ភេ�ទប័័ណ្ណណ មានបន្ទះះ�ម៉ាា�ញេ៉�៉ទិិច។

និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការបានពិិនិិត្្យ និិងឯកភាពលើ�ើគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីធុុរកិិច្ចចធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត 

(ម៉ូូ�ដែ�លណែ�នាំំ) ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់នូូវនីីតិិវិិធីីផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លបុុគ្គគលិិកធនាគារត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់ សម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ប្រ�កបដោ�យភាពរលូូន និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត ដាយអុីី�ឈិិ ឡាយហ្វ៍៍� ខេ�មបូូឌា។

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ បានផ្ញើ�ើ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំខែ�ស្តីី�ពីីលទ្ធធផលធុុរកិិច្ចចធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត  (ម៉ូូ�ដែ�លណែ�នាំំ) ជូូន

ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសជូូន ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

ក្នុុ�ងនាមជាសមាជិិកមួួយនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធបាគង គណៈៈកម្មាា�ធិិការប័័ណ្ណណ និិងធនាគារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក បានសហការ

ជាមួួយគណៈៈកម្មាា�ធិិការបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន ក្នុុ�ងការដាក់់ឱ្្យដំំណើ�ើរការគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មជាច្រើ��ើន រួួមមាន ការទូូទាត់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធ
KHQR និិងការបញ្ចូូ�លទឹឹកប្រា�ក់់ទៅ�ក្នុុ�ងបាគងវ៉ាា�ឡេ�ត តាមបញ្ជជរ សេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិិត និិងសេ�វាធនាគារចល័័ត។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានចាត់់វិិធានការទុុកជាមុុន និិងដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លបណ្តាា�លមកពីី

គោ�លនយោ�បាយ
៤. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងហានិិភ័័យ (RCSA) ដែ�លជាឧបករណ៍៍ដ៏៏

ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ស្តីី�ពីីការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង របស់់

២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព

ហានិិភ័័យ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ សូូចនាករហានិិភ័័យគន្លឹះះ�� (KRI)

ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ខ្លួួ�នបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងជាយថាហេ�តុុ។ ហានិិភ័យ
័ ឥណទាន

ពិិនិិត្្យ ជាប្រ�ចាំំដើ�ើម្្បីីធានាថា អនុុបាតនេះ�ះត្រូ�ូវបាន រក្្សាឱ្្យ

គ្រ�ងរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវរាយការណ៍៍នូូវរាល់់ឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុដែ�ល

ការតាមដានដំំណើ�ើរការ នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផៃ្ទ�ទក្នុុ�ងដើ�ើម្្បីី

ទ្រ�ព្្យ ធានា ហានិិភ័័យឥណទានប្រ�មូូលផ្តុំំ�� ការវាយតម្លៃ�ៃ

ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ត្រូ�ូវចាត់់វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវ

ពាក់់ព័័ន្ធធ ទាំំងអស់់ ស្រ�បតាមបេ�សកកម្មម និិងទិិសដៅ�

ផ្សេ�េ�ងៗ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�របស់់ ធនាគារ

ប្រ�យ័័ត្នន  ១០% បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវរបស់់ច្្បាប់់។

តាមកាលកំំណត់់ និិងទៀ�ៀងទាត់់ ដោ�យផ្តោ�ោ�តសំំខាន់់

របស់់ធនាគារមាន ២២២%។

សមត្ថថភាព និិងចរិិតលក្ខខណៈៈ របស់់អតិិថិិជន។ គណៈៈ

៣. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យទីីផ្្សារ

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។ គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ ដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាា�ងសំំខាន់់

ក្នុុង
� ការពិិនិត្្
ិ យ និិងតាមដានរាល់់ហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទាន ហើ�ើយ

និិងហានិិភ័័យប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានតាមដាន និិង

ណែ�នាំំ សម្រា�ប់់មុុខងារ សវនកម្មមឯករាជ្្យ ដែ�លអនុុលោ�ម

បំំបាត់់ហានិិភ័័យសំំដៅ� ធានាគុុណភាពទ្រ�ព្្យសកម្មម របស់់

ការប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�បរិិយាកាសទីីផ្្សារ។

ការប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�បរិិយាកាសអាជីីវកម្មម ដូូចជា ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ និិងហានិិភ័័យ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លអាចមានផលប៉ះះ�ពាល់់ ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។

ធនាគារបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័�យវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើការ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានប្រ�តិិបត្តិិ�តាមប្រ�កាសរបស់់

សំំខាន់់ក្នុុ�ងការកំំណត់់ និិងពិិនិិត្្យតាមដានបម្រែ��បម្រួ�ួល

ធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ហើ�ើយបានបន្តតពង្រឹ�ឹង

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាពរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួត

ដើ�ើម្្បីីវាស់់វែែងនូូវប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ គណៈៈគ្រ�ប់់

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រសវនកម្មមជួយ
ួ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ក្នុុង
�

របស់់ធនាគារ រួួមមាន ហានិិភ័័យការទូូទាត់់ ហានិិភ័័យ

លើ�ើស ១០០% ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�  ។

កើ�ើតមានឡើ�ើងក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្លួួ�នជាប្រ�ចាំំខែ� និិង

ធានាសុុវត្ថិិ�ភាព គណនេ�យ្្យភាព និិងតម្លាា�ភាពជូូនភាគីី

ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យអ្ននកធានា និិងហានិិភ័័យ

ធនាគារក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានកំំណត់់កម្រិ�ិតអនុុបាតប្រុ�ុង

លើ�ើស កម្រិ�ិតដែ�លបានកំំណត់់។

សាជីីវកម្មម របស់់ធនាគារ។

ជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ។ ធនាគារក៏៏ពិនិ
ិ ត្្
ិ យឥណទានដែ�លមានស្រា�ប់់

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០  អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ� មានតួួនាទីីសំំខាន់់ក្នុុ�ងការពិិនិិត្្យ

គោ�លនយោ�បាយសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ចាត់់វិិធានការកែ�តម្រូ�ូវឱ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលា។

បំំណង សមត្ថថកិិច្ចច និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�មុុខងារសវនកម្មម

១. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទាន

ធនាគារនៅ�តែ�បន្តតរក្្សាគុុណភាពឥណទានល្អអប្រ�សើ�ើរ

និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាាង
� មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពលើ�ើហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទាន

ទៅ�លើ�ើ លទ្ធធភាពសងបំំណុុល ទ្រ�ព្្យធានា ស្ថាា�នភាព 
កម្មាាធិ
� កា
ិ រឥណទានបានដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាង
�ា សំំខាន់ និ
់ ង
ិ ចម្្បង
ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយ ឬលុុប
ធនាគារ។

សន្ទទនីីយភាពរបស់់

ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ រួួមមាន ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់

គ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់ ដើ�ើម្្បីីចៀ�ៀសវាងហានិិភ័័យកើ�ើតពីី
មុុខងារនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ រួួមមាន ការកំំណត់់

ប្រ�សិិនបើ�ើចំំនួួនឧប្្បត្តិិ�ហេ�តុុ

គណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រទាំំងអស់់ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មឱវាទរបស់់

និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងនីីតិិវិិធីី និិង

គោ�លនយោ�បាយសវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុ ុ � ង កំំ ណត់់ ពីី គោ�ល

ក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងជារួួមរបស់់ធនាគារ និិងផ្តតល់់ការ
តាមច្្បាប់់ជាធរមាន និិងការអនុុវត្តតល្អអបំំផុុត។

គោ�លដៅ�នៃ�គោ�លនយោ�បាយសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង គឺឺ

ជួួយដល់់សមាជិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ហានិិ ភ័័ យ ទីី ផ្្ សារដែ�លអាចកើ�ើ តមានដោ�យប្រើ��ើ ប្រា�ស់់

ទាំំងអស់់ បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញភារកិិច្ចច

ធនាគារ ក៏៏មានការប្រុ�ង
ុ ប្រ�យ័័ត្ននផងដែ�រក្នុុង
� ការផ្តតល់ឥណទាន
់

ក. ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់

នៃ�ភាគីី ពា ក់់ ព័័ ន្ធ ធ នឹឹ ង ដំំ ណើ� ើ រ ការសវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុ ុ � ង តាមរយៈៈ

ចំំណេ�ញ ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើគម្លាា�តនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ ដើ�ើម្្បីី

ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ។

វិិភាគលើ�ើបម្រែ��បម្រួ�ួលអត្រា�ការប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង

®

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ហានិិភ័័យគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

នឹឹងឥណទានត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ហើ�ើយ
ដើ�ើម្្បីីធានាបាននូូវកំំណើ�ើនឥណទានល្អអប្រ�សើ�ើរ និិងប្រា�ក់់

ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារមានឥណទានមិិនដំំណើ�រើ ការ ០.០៣%។

ឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

ដើ�ើ ម្្ បីី គ្រ �ប់់ គ្រ �ងហានិិ ភ័័ យ អត្រា�ការប្រា�ក់់  ធ នាគារ

តាមដាននិិន្នាា�ការទីីផ្្សារ និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមមូូលនិិធិិ និិងដើ�ើម្្បីី
ទ្រ�ព្្យអកម្មម។

ខ. ហានិិភ័័យប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស

របស់់ ខ្លួ ួ � ន ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធ ធ ភា ព ដោ�យកំំ ណត់់ តួួ នា ទីី

ការវិិភាគ ការវាយតម្លៃ�ៃ ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ និិងមតិិ
បេ�សកកម្មមនៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគឺឺដើ�ើម្្បីីធានាថា៖

គោលការណ៍ នីតិវធ
ិ ីពាក់ព័ន្ធ និងគោលការណ៍ណែនាំ
នានារបស់់ ធ នាគារ ត្រូ�ូ វ អនុុលោ�មតាមច្្បាប់់  និិ ង
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ជាធរមាន

ធនាគារបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងរក្្សាគោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ង

ការប្តូូ�រប្រា�ក់់ ស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍ស្តីី�ពីី ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទ្រ�ព្្យអកម្មម ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់
និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�របស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់
®

មានគោលការណ៍ នីតិវិធី និងគោលការណ៍ណែនាំ រួម
បញ្ចូូ�លទាំំងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដើ�ើម្្បីីកាត់់
បន្ថថយនូូវហានិិភ័័យ

®

មានវិធានការណ៍ក្នុងការត្រួតពិនត្
ិ យ

និងគ្រប់គ្រងជា

ប្រ�ចាំំទៅ�លើ�ើគោ�លនយោ�បាយនីីតិវិិ ធី
ិ  និ
ី ង
ិ គោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំ

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ជាផ្នែ�ែកមួួយ

នៃ�គោ�លនយោ�បាយអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមរបស់់ ធនាគារ
វឌ្្ឍនៈៈ។ ទស្្សនៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ក្នុុ�ងគោ�លការណ៍៍

នេះ�ះចែ�ងថា ហានិិភ័័យទាំំងអស់់ត្រូ�ូវតែ�បានកំំណត់់ វាស់់វែែង
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិង គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ហើ�ើយផលចំំណេ�ញ ដែ�លទទួួលបានត្រូ�ូវតែ�
ស័័ក្តិិ�សមនឹឹងហានិិភ័័យដែ�ល ធនាគារ បានទទួួលយក។

គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត កែ�សម្រួ�ួល 

និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហានិិភ័័យ
និិង ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ស្រ�បតាមអនុុសាសន៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល ដើ�ើម្្បីីធានាថា ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបាន

គ្រ�ប់់គ្រ�ង ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពសំំដៅ�សម្រេ��ចបាននូូវ
គោ�លដៅ�រយៈៈពេ�លវែែងរបស់់ធនាគារ។

គោ�លនយោ�បាយបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំ ង ការសម្អាា � តប្រា�ក់់  និិ ង

វីីស្្សលប៉្លូូ��វីីងជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម ហើ�ើយ

បទដ្ឋាា�ន ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ គោ�លដៅ� និិងសេ�វាកម្មមបច្ចេ�េកវិិទ្្យា

ពីីការប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ដោ់ �យចេ�តនា ឬអចេ�តនា ដោ�យពួួកឧក្រិ�ិដ្ឋជ
ឋ ន

តាមបានពេ�ញលេ�ញទៅ�តាមប្រ�កាសរបស់់ ធនាគារជាតិិ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម និិងកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ។

និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម

ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម មានគោ�លដៅ�ការពារ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ

ដើ�ើម្្បីីសម្អាា�តប្រា�ក់់ ឬធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម។
គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ ក៏៏មានគោ�លដៅ� ធានាថា

រាល់់

ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនេះ�ះ គឺឺការ

ប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការគោ�រពតាមច្្បាប់់ និិងបទ

គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ

ត្រូ�ូវ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងអនុុវត្តតដើ�ើម្្បីីឱ្្យធនាគារប្រ�តិិបត្តិិ�
នៃ�កម្ពុុ�ជា ស្តីី�ពីីការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ
និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

គោ�លនយាបាយនេះ�ះជំំរុុញឱ្្យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង

ស្រុ�ុក មិិនត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមធ្យោ�ោ�បាយក្នុុ�ងការ សម្អាា�ត

បុុគ្គគលិិករបស់់ធនាគារ អតិិថិិជន អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិង ភាគីី

ជាងនេះ�ះទៀ�ៀត គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ ការពារធនាគារពីីការ

ឆ្គគងរបស់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ធនាគារ។ ការបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មានក្នុុ�ងគោ�ល

ប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាន់់

ដាក់់ទណ្ឌក
ឌ ម្មមផ្នែ�ែកច្្បាប់់ និង
ិ រក្្សាកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ�ះ
�
�ល្អ
� រអ បស់់ធនាគារ។

ដើ�ើម្្បីីគាំទ្រំ �ដល់់គោ�លដៅ�ទាំំងនេះ�ះ ធនាគារបានអនុុវត្តត

នូូវវិិធីសា
ី ស្ត្រ�រចាត់់វិធា
ិ នការជាមុុន ដើ�ើម្្បីីពិនិ
ិ ត្្
ិ យ និិងតាមដាន
កម្មមវិិធីីប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងយន្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដូូចជាគោ�ល

នយោ�បាយស្គាា�ល់់អតិិថិិជន ប្រ�ព័័ន្ធធរាយការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
សង្្ស័័យ និិងយន្តតការក្នុុ�ងការ អង្កេ�េតប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

រាល់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ពេ�ញសិិទ្ធិិ� បានតម្រូ�ូវឱ្យ្ ចូូលរួម
ួ វគ្គគបណ្តុះ��ះ

ភាពជឿ�ឿជាក់់ មាត្រ�ដ្ឋាា � ន  និិ ង សុុវត្ថិិ�ភាព តាមរយៈៈការ

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។
គោ�លនយោ�បាយបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន រួួមបញ្ចូូ�ល

ផែ�នការនិិ រ ន្ដដរភាពអាជីី វ កម្មម  និិ ង ផែ�នការស្ដាា � រ ទិិ ន្ននន័័ យ

រាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មាន គឺឺជាគោ�លការណ៍៍វីីស្្សលប៉្លូូ��វីីងដែ�ល
មាននៅ�ក្នុុ � ង គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ។

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ
និិងការសូូកប៉ាា�ន់់

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ប្តេ�េជ្ញាា�អនុុវត្តតតាមក្រ�មសីីលធម៌៌ក្នុុ�ង

សំំណូូក និិងបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះការបង់់សំំណូូក។

បង់់ ស្នើ�ើ�សុំំ� ឬទទួួលសំំណូូក ឬសម្រួ�ួលក្នុុ�ងការផ្តតល់់ ឬបង់់

និិងការពារទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន រួួមមាន
ព្រ�មទាំំង ធានាសុុវត្ថិិ�ភាព ចំំពោះ�ះមជ្្ឈមណ្ឌឌលទិិន្ននន័័យ និិង
មជ្្ឈមណ្ឌឌលប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យ។

គោ�លនយោ�បាយផ្នែ�ែកផលិិតផល និិងសកម្មមភាពថ្មីី�

គោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីផលិិតផល និិងសកម្មមភាពថ្មីី� 

ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងឱ្្យស្រ�បតាមប្រ�កាសស្ដីី�ពីី អភិិបាលកិិច្ចច
សាជីីវកម្មម និិងប្រ�កាសស្ដីី�ពីីការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងធនាគារ
និិងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ កំំណត់់គោ�លដៅ�ក្នុុ�ងការវាយ

ធនាគារ មិិនអត់់ឱនចំំពោះ�ះអំំពើ�ើពុុករលួួយ និិងការ

តម្លៃ�ៃយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត នីីតិិវិិធីី និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ ទាក់់ទង

តតិិយភាគីីណាដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់សំ
់ ណូ
ំ ក
ូ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ��តនូ
ើ វូ ទំំនាក់់

និិ ង កាត់់ បន្ថថ យហានិិ ភ័័ យ មុុននឹឹ ង ដាក់់ ឱ្ ្ យ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ជា

ដើ�ើ ម្្ បីី ពង្រឹ�ឹ ង ការអប់់ រំ ំ  និិ ង ចំំ ណេះ� ះដឹឹ ង របស់់ បុុគ្គ គ លិិ ក អំំ ពីី

សូូកប៉ាាន់
� ឡើ់ �ើយ។ ទំំនាក់់ទំន
ំ ងអាជីីវកម្មម នឹង
ឹ មិិនបន្តតជាមួួយ

ជាកត្តាា�សំំខាន់់មួួយ ក្នុុ�ងការទប់់ស្កាា�ត់់ការប៉ុុ�នប៉៉ងប្រើ��ើប្រា�ស់់

ទំំនងនោះ�ះឡើ�ើយ។

សេ�វាកម្មម និង
ិ ផលិិតផលរបស់់ធនាគារ ដោ�យមិិនសមស្រ�ប។

គោ�លនយោ�បាយបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន ផ្តតល់់នូូវប្រ�សិិទ្ធធភាព 

បំំ ណ ងល្អអ  កា រការពារ និិ ង រក្្សាការសម្ងាា � ត់់ រ បស់់ អ្នន ក

បន្ទាា�ប់់ពីីបានចូូលរួួមវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លនេះ�ះ។ លក្ខខខណ្ឌឌ

តម្រូ�ូវរបស់់វគ្គគនេះ�ះ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ប្រត �តិិបត្តិិ�តាម 

ព័័ត៌៌មានរបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីរក្្សាបាននូូវភាពរឹឹងមាំំផ្នែ�ែក

ទាំំងគោ�លការណ៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន ដើ�ើម្្បីីត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ

ការប្រ�កបអាជីីវកម្មម។ ធនាគារ មានគោ�លជំំហរមិិន ផ្តតល់់

ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមមួួយឆ្នាំំ��ម្តតង និិងត្រូ�ូវប្រ�លងឱ្្យជាប់់

គោ�លនយោ�បាយបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន កំំណត់់ពីី

ខាងក្រៅ��បង្ហាា�ញ ឬរាយការណ៍៍ពីក្តីី�
ី បារម្ភភ ឬការប្រ�ព្រឹ�ត្ត
ឹ ខុុ
ត ស

បណ្តាា�លរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញពីីការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិង

ការប្រ�ឆាំំងការសម្អាាតប្រា�ក់
�
 និ
់ ង
ិ ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម ដែ�ល

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

២០២០

គោ�លនយោ�បាយវីីស្្សលប៉្លូូ��វីីង (Whistle Blowing)

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ទាំំងក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងក្រៅ��

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

នឹឹងផលិិតផល និង
ិ សកម្មមភាពថ្មីី� ដើ�ើម្្បីីធានាបានជោ�គជ័័យ
សាធារណៈៈ។

ប្្បញ្ញញត្តិិ� ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័  ក៏
ធ ដូ
៏ ច
ូ ជាបទដ្ឋាាន
� នានា និិងឥរិិយាបថ
ប្រ�កបដោ�យក្រ�មសីីលធម៌ ដើ�
៌ ម្្
ើ បីីកាត់បន្ថថ
់ យ និិងលុុបបំំបាត់់
ហានិិភ័័យ នៃ�ការបំំពានច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�។
គោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ

មានគោ�លដៅ�បង្ហាា�ញពីី

វិិធីីសាស្ត្រ�រដែ�លធនាគារកំំណត់់ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ព្រ�មទាំំង
តួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ដើ�ើម្្បីី
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�តាមច្្បាប់់។
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អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម

២០២០

ក្រ�មសីីលធម៌៌

គោ�លនយោ�បាយរក្្សាការសម្ងាា�ត់់

គ្រ�ប់់រូប រួ
ូ ម
ួ ទាំំងនាយក គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិក
ិ ប្រ�កាន់់

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងអតិិថិិជន និិងធនាគារ គឺឺជាកត្ដាា�សំំខាន់់

ក្រ�មសីីលធម៌ល្អ
៌ ។
អ  ក្រ�មសីីលធម៌នេះ�
៌ ះកំំណត់នូ
់ វូ គោ�លការណ៍៍

របស់់ធនាគារ ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវធានារក្្សាការសម្ងាា�ត់់នៃ�ព័័ត៌៌មាន

ក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ តម្រូ�ូវឱ្្យបុុគ្គគលិិក

ខ្ជាា�ប់នូ
់ វូ ភាពសុុចរិិត ទៀ�ៀងត្រ�ង់់ ចេះ�ះទទួួលខុុសត្រូ�វូ  និិងមាន
ណែ�នាំំ ស ម្រា�ប់់  និិ យោ�ជិិ ត របស់់  ធ នាគារ វឌ្ ្ ឍ នៈៈ ដូូ ច
ខាងក្រោ��ម៖

♦ ចៀ�ៀសវាងទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍

♦ ចៀ�ៀសវាងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ឋានៈៈ ឬតួួនាទីីខុុស

♦ ចៀ�ៀសវាងការប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ព័
់ ត៌
័ មា
៌ នប្រ�តិិបត្ដិិ�ការធនាគារ

ដើ�ើម្្បីីបម្រើ��ផល
ើ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្ទាល់
�ា ខ្លួ
់ ន
�ួ ឬដើ�ើម្្បីីគោ�ល
បំំ ណ ងផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតក្រៅ��ពីី ផល ប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់
ធនាគារ

♦ ធានានូូវការកត់់ត្រា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងពេ�ញលេ�ញ

♦គោ�រពភាពឯកជនរបស់់អតិិថិជ
ិ ន និិងធានារក្្សា    
    ការសម្ងាា�ត់់នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអតិិថិិជន

♦ ផ្ត ត ល់់ សេ� វាកម្មម ដោ �យស្មើ�ើ�ភាព និិ ង សមធម៌៌ ជូូ ន

អតិិ ថិិ ជ នគ្រ�ប់់ រូូ ប និិ ង អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត ដែ�លមាន
ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយធនាគារ
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សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

២០២០

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��
ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាក្រុ�ុងសួួង

ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង

ក្នុុង
� ការរក្្សាកិិត្ដិិ�សព្ទទរបស់់ធនាគារ។ ដូូច្នេះ�ះ� បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ទាំំងអស់់

នៅ�ក្រុ�ុងសួួង ខេ�ត្តតត្្បូូងឃ្មុំំ�� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២០។

នៅ�លើ�ើមហាវិថី
ិ ស
ី ហព័័ន្ធរុុស្្សី
ធ
 ស្ថិិ�តនៅ
ី
�ក្បែ�ែ�រអាកាសយានដ្ឋាាន
�

និិង ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ របស់់អតិិថិិជន ដែ�លរួួមមាន៖

ពិិធីបើី �ើកសម្ពោ�ោ�ធសាកល្្បងមានការចូូលរួមពី
ួ គណៈ
ី
ៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សម្ពោ�ោ�ធសាខា  មានការចូូលរួួមពីីភាគទុុនិិក និិងគណៈៈ

ការរក្្សាការសម្ងាាត់
� នៃ់ �ទំំនាក់់ទំន
ំ ងអាជីីវកម្មម និង
ិ

♦ នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល 

ឬនៅ�ក្រោ��យពេ�លបព្ចាា�ប់់

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាទីី១៨របស់់ខ្លួន
�ួ

សាខាក្រុ�ុងសួួង ស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើផ្លូូវ� ជាតិិលេ�ខ៧ នៅ�ភូូមិសួ
ិ ង
ួ លិិច។
របស់់ធនាគារ និិងអតិិថិិជនមួួយចំំនួួន។

ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាទីី១៩របស់់ខ្លួន
�ួ

អន្តតរជាតិិភ្នំំ�ពេ�ញ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ពិិធីបើី �ើក
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារ។

ការងារ ជាមួួយ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បុុគ្គគលិិក ឬ

នាយក មិិនអាចបញ្ចេ�េញ ឬប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាន

ការសម្ងាា�ត់់ ឯកសាររក្្សាសិិទ្ធិិ� លិិខិិតឆ្លើ�ើ�យឆ្លលង

គណនីី ឬការងារផ្សេ�េ�ងៗរបស់់ធនាគារ ឬអតិិថិជ
ិ ន
របស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គលឡើ
គ �ើយ។

♦ ព័័ត៌៌មានអាជីីវកម្មម និិងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់

អតិិថិជ
ិ នណាម្នាា�ក់់ អាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬបង្ហាាញ
� ឱ្យ្ ភាគីី
ទីីបីីបាន លុះះ�ត្រា�តែ�មានការយល់់ព្រ�មជា លាយ
លក្ខខណ៍៍ អក្្សរ ជាមុុនពីីអតិិថិជ
ិ ននោះ�ះ ឬលុះះ�ត្រា�តែ �
មានចំំ ណាត់់ កា រផ្លាា� ស់់ ប្ដូូ � រ ព័័ ត៌ ៌ មា នដ៏៏ ត្រឹ �ឹ មត្រូ �ូ វ

រវាងបណ្ដាា � ធ នាគារនានាពាក់់ ព័័ ន្ធ ធ នឹឹ ង ហានិិ ភ័័ យ
ឥណទាន ឬលុះះ�ត្រា�តែ�តម្រូ�ូវដោ�យច្្បាប់់។
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២០២០

ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ធំំ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធជាផ្លូូ�វការនូូវ សាខា

ទីី២០របស់់ខ្លួន
�ួ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២០ នៅ�លើ�ើផ្លូូវ� ជាតិិ

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន
ក្រុ�ុងប៉ោ�ោ�យប៉ែ�ែត

២០២០

និិងសាខា

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាចំំនួួនពីីរ

លេ�ខ៦អា នៅ�ក្រុ�ុងស្ទឹឹ�ងសែ�ន។ ពិិធីបើី �ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខា មាន

នៅ�ក្នុុង
� ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២០ ក្នុុង
� នោះ�ះ

ហ៊ុុ�ន ម៉ាា�និិត ឯកឧត្តតម  គង់់ វិិបុុល ឯកឧត្តតម  សុុខ លូូ

សម្ពោ�ោ�ធសាខានេះ�ះ គឺឺស្រ�បតាមគោ�លដៅ�របស់់ធនាគារ ក្នុុង
�

ការអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួមជាអធិិបតីីពីីឯកឧត្តតម ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ឯក
ភ្ញៀ�ៀ�វកិិត្តិិ�យស និិងអតិិថិិជនសំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត មកពីី
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ និិងខេ�ត្តតកំំពង់់ធំផ្ទាា
ំ ល់
� ់។

ថ្លែ�ែងនៅ�ក្នុុង
� សុុន្ទទរកថា នៅ�ពេ�លបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខានេះ�ះ

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង បណ្ណាា�ធិកា
ិ រនៃ� ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បាន

មាន សាខាខេ�ត្តតប៉ៃ�ៃលិិន និិងសាខាក្រុ�ុងប៉ោ�ោ�យប៉ែ�ែត។ ការបើ�ើក
ការផ្តតល់់សេ�វាជូូនអតិិថិិជនឱ្្យបានកាន់់តែ�ច្រើ��ើនថែ�មទៀ�ៀត 
ជាពិិសេ�សនៅ�តាមបណ្តាា�ខេ�ត្តត។ អគារសាខាទាំំងពីីរ ខ្ពពស់់

ជាងអគារដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុង
� តំំបន់ដែ�លបង្ហា
់
ញ
�ា ពីីភាពជឿ�ឿជាក់់
និិងស្ថិិ�រភាព។

សម្តែ�ែងនូូវសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ ចំំពោះ�ះរាជរដ្ឋាា�ភិិបាល 
ដែ�លបានផ្តតល់់នូូវទំំនុុកចិិត្តត និិងការជួួយជ្រោ��មជ្រែ��ង ចំំពោះ�ះ
ធនាគារ ក្នុុ�ងការពង្រី�ីកបណ្តាា�ញសាខារបស់់ខ្លួួ�ន នៅ�ក្នុុ�ង

អ្នកឧកញ៉ា សំ អាង និងអ្នកឧកញ៉ា ឈុន លាង

ក្នុងពិធីសូត្រមន្តបើកដំណើរការ សាខាខេត្តប៉ៃលិន។

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងភ្ញៀវកិត្តិយស អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូ ក្នុងពិធីសម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការ សាខាខេត្តកំពង់ធំ។
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សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

២០២០

ធនាគារ វឌ្ ្ ឍ នៈៈ បានបើ�ើ ក សម្ពោ�ោ� ធ សាខាទីី ២ ៣

ការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើអនុុស្្សរណៈៈយោ�គយល់់
គ្នាា� ជាមួួយក្រ�សួួងសាធារណការ និិងដឹឹកជញ្ជូូ�ន

ការបើ�ើកដំំណើ�ើរការបញ្ជជរសេ�វាបង់់ពន្ធធ នៅ�សាខា
ពន្ធធដារខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង

ដែ�លមានទីីតាំំងស្ថិិ�តនៅ� អគារលេ�ខ  A23 ផ្លូូ�វលេ�ខ  36

យោ�គយល់់គ្នាា� ជាមួួយក្រ�សួួងសាធារណការ និិងដឹឹកជញ្ជូូ�ន

ពន្ធធនៅ�សាខាពន្ធធដារខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មិិថុុនា

ប្រ�ហែ�ល  ២០០ម៉ែ�ែត្រ�នៅ�ភាគខាងជើ�ើងវិិមានឯករាជ្្យ។

ដំំណើ�រើ ការនៅ�លើ�ើកម្មមវិធី
ិ សេ�
ី វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ

ដែ�ល ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបើ�ើកដំំណើ�ើរការបញ្ជជរបង់់ពន្ធធ

ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំ��ង
ំ

របស់់ខ្លួួ�ននាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ នៅ�ខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង
ភូូមិិកណ្ដាា�ល  សង្កាា�ត់់កំំពង់់ឆ្នាំំ�ង ក្រុ�ុងកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង ចម្ងាា�យ

សាខាខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង ផ្តតល់់សេ�វាធនាគារគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទជូូន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងអាជីីវករ នៅ�ក្រុ�ុង និិងខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង។

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើអនុុស្្សរណៈៈ

ស្តីី�ពីីការប្រ�មូូលកម្រៃ��នៅ�តាមបញ្ជជរ។ ការទូូទាត់ក
់ ម្រៃ��នេះ�ះ ក៏៏ចាប់់
ផងដែ�រ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។

កម្រៃ��របស់់ក្រ�សួង
ួ សាធារណការ និិងដឹឹកជញ្ជូូ�ន រួួមមាន៖

ការទូូទាត់់លើ�ើស្លាា�កលេ�ខយានជំំនិះះ� ការចុះះ�បញ្ជីី�យានជំំនិះះ� 
ការពិិនិត្្
ិ យបច្ចេ�េកទេ�សយានជំំនិះះ� ការចេ�ញ និិងបន្តតសុុពលភាព 

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបើ�ើកដំំណើ�ើរការបញ្ជជរសេ�វាបង់់

ឆ្នាំំ�២០២០។ សាខាពន្ធធដារខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង ជាសាខាទីី៦

បន្ទាា � ប់់ ពីី សា ខាខណ្ឌឌ សែ� នសុុខ  សាខាខណ្ឌឌ មា នជ័័ យ
សាខាខណ្ឌឌ ដូូ ន ពេ�ញ សាខាខណ្ឌឌ ៧ មករា និិ ង សាខា
ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប។

ប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ ការចេ�ញ និិងបន្តតសុុពលភាពអាជ្ញាា�បណ្ណណ
អាជីីវកម្មម ដឹឹកជញ្ជូូ�ន។

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងភ្ញៀវកិត្តិយស អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការ សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

បុគ្គលិក នៃ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ និងមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ក្នុងពិធីបើកដំណើរការបញ្ជរសេវាបង់ពន្ធ នៅសាខាពន្ធដារ ខេត្តបាត់ដំបង។

ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ដែ�ល

ជាសាខាទីី២៤របស់់ខ្លួួ�ន នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។
សាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងអគារកម្ពពស់់៩ជាន់់ ដែ�លជា
អគារខ្ពពស់់ជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តត។

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង បណ្ណាា�ធិិការនៃ� ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

បានថ្លែ�ែងនៅ�ក្នុុង
� ពិិធីបើី �ើកសម្ពោ�ោ�ធសាខាថា៖ “ការបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធ
សាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ជាសមិិទ្ធផលថ្មីី�មួ
ធ
យ
ួ ទៀ�ៀតរបស់់ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ។

បុគ្គលិក នៃ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ និងមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
នៅក្នុងការិយាល័យសាខាពន្ធដារ ខេត្តបាត់ដប
ំ ង។

សាខាខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ នឹឹងផ្តតល់់សេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជូូនអាជីីវករ និិង

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តត ព្រ�មទាំំងរួួមចំំណែ�កដល់់កំំណើ�ើន
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ខេ�ត្តត។”
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២០២០

សេ�វាធនាគារចល័័ ត របស់់ ខ្លួ ួ � ន  បន្ទាា � ប់់ ពីី ទទួួ ល បានការ
អនុុញ្ញាា�តពីី ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។

សេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានឆ្លលងកាត់់

ការធ្វើ�ើ �តេ �ស្តត យ៉ា ា � ង តឹឹ ង រ៉ឹឹ�ងលើ�ើ ប្រ �ព័័ ន្ធ ធ សុុ វត្ថិិ�ភាព មុុននឹឹ ង

ទទួួ ល បានវិិ ញ្ញា ា � ប នបត្រ�ពីី ក្រុ�ុមហ៊ុុ� ន Thales ដែ�លជា

ក្រុ�ុមហ៊ុុ� ន បច្ចេ�េកវិិ ទ្្ យាដ៏៏ ល្្ បីី មួួ យ លើ�ើ ផ្នែ�ែ កដំំ ណោះ �ះស្រា�យ
និិងសេ�វាកម្មមសុុវត្ថិិ�ភាពទិិន្ននន័័យ នៅ�ទីីក្រុ�ុងហុុងកុុង។  

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

សេ�វាធនាគារឌីីជីីថល

ការដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាធនាគារចល័័តធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាផ្លូូ�វការនូូវ

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងតម្រូ�ូវការអតិិថិិជន និិងការរីីកចម្រើ��ើនយ៉ាា�ងឆាប់់រហ័័សនៃ�សេ�វាធនាគារឌីីជីីថល នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា

កម្មម វិ ិ ធីី សេ� វាធនាគារចល័័ ត ធ នាគារ វឌ្្ ឍ នៈៈអាច

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបង្កើ�ើ�តនាយកដ្ឋាា�នសេ�វាកម្មមធនាគារឌីីជីីថល នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ��  ២០២០ ដោ�យបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមការងារដែ�លទទួួល

ស្មាាតហ្វូូ
�
ន
� ឬតាមរយៈៈ លេ�ខកូូដ QR ហើ�ើយដំំណើ�រើ ការជាមួួយ

មានការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតខ្ពពស់់ និិងគំំនិិតច្នៃ�ៃ ប្រ�ឌិិត រួួមគ្នាា�បង្កើ�ើ�តបាននូូវកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ដែ�ល

ទាញយក បានពីី App Store/Play Store របស់់ទូូរស័័ព្ទទ

បន្ទុុ�កលើ�ើការបង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារចល័័ត។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដ៏៏ខ្លីី�មួួយ ក្រុ�ុមការងារ ដែ�លមានសមាជិិក វ័័យក្មេ�េង ឈ្លាា�សវៃៃ 

គណនីីដែ�លបានបើ�ើកជាមួួយ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។

ត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ ហើ�ើយកម្មមវិិធីីនេះ�ះមានសមត្ថថភាពមិិនចាញ់់កម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារ
ចល័័ត ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបរទេ�សឡើ�ើយ។
ងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើប្រា�ស់់

បច្ចុុ�ប្្បន្នន (ក្នុុង
� រយៈៈពេ�លតិិចជាង៨ខែ�បន្ទាាប់
� ពី
់ ដាក់
ី
ឱ្
់ យ្ ដំំណើ�រើ ការ) យើ�ើងមានអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់ប្រ់ �ហែ�លចំំនួន
ួ ១៣.០០០នាក់់។

ប្រ�ការនេះ�ះ បានបង្ហាាញ
� ថា កម្មមវិធី
ិ សេ�
ី វាធនាគារចល័័តរបស់់យើ�ង
ើ មានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើប្រា�ស់។
់  សូូមពិនិ
ិ ត្្
ិ យមើ�ើលមុុខងារ
ដូូចខាងក្រោ��ម៖
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សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

សេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិិត

សុុវត្ថិិ�ភាព

អតិិថិិជនរបស់់ធនាគារ គ្មាា�នក្តីី�បារម្ភភចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�គណនីី និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ កម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារ

ចល័័ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ធានានូូវប្រ�ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាព តាមរយៈៈ៖

នៅ�ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារបានដាក់់ឱ្យ្ ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
សេ�
់ វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិត ដោ
ិ �យប្រើ�� ផ្លែ�ែតហ្វវម និ
ើ
ង
ិ ប្រ�ព័័ន្ធសុុ
ធ វត្ថិិ�ភាព 

ជំំនាន់់ថ្មីី� ដែ�លងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើប្រា�ស់ និ
់ ង
ិ មានសុុវត្ថិិ�ភាព។ ការចាប់់ផ្តើ�ើ�មដាក់ឱ្
់ យ្ ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
សេ�
់ វាកម្មមធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិតថ្មីី� 
ិ ប្រ�ព្រឹ�ត្ត
ឹ ត
ទៅ�ដោ�យរលូូន។

ទំំព័រ័ សេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិត ដែ�ល
ិ
មានការរចនាថ្មីី� បង្ហាាញ
� នូូវមុុខងារ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការបានច្្បាស់់ ដែ�លបង្កកលក្ខខណៈៈ

ងាយស្រួ�ួលដល់់អតិិថិិជនជាបុុគ្គគល និិងជាអាជីីវកម្មម។ សេ�វាធនាគារតាមអុីី�នធឺឺណិិតជំំនាន់់ថ្មីី�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំរួួចរាល់់ និិង

ផ�ល់ដំណឹងជូន���មៗ

ដំេណើរ�រ�នេ�េលើ
ឧបករណ៍ែតមួយ ក��ងេពលែតមួយ

�រប���ក់អត�ស���ណ
ពីរក�មិត (2FA)

មិនអនុ��តឱ��េ�បើេលើទូរស័ព�ែដល
មិន�នសុវត�ិ�ព�គប់��ន់

�កេចញេ�យខ��នអ�ក���ល់

�នេធ�ើេតស�េ�ជៀតចូល�បព័ន�
និងេតស�សុវត�ិ�ព

មិនអនុ��តឱ��ថតៃផ�ក��ក់ទូរស័ព�

ចូលេ�បើ��ស់�មួយ�រប���ក់
អត�ស���ណែផ�កេលើជីវ��ត

ឬេ�យស�័យ�បវត�ិ

េពលេ�បើកម�វ�ធី

ដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងគេ�ហទំំព័័ររបស់់ធនាគារ។

ផែ�នការអនាគត

ដោ�យសារមានកំំណើ�ន
ើ អ្ននកប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
់ នាយកដ្ឋាាន
� សេ�វាកម្មមធនាគារឌីីជីថ
ី ល គ្រោ��ងនឹឹងបង្កើ�ើ�តមុុខងារថ្មីី�បន្ថែ�ែម បង្កើ�ើន
� សុុវត្ថិិ�ភាព 

សមត្ថថភាព និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ប្រើ��ើប្រា�ស់់/ការរចនា។ ផ្អែ�ែកតាមកំំណើ�ើនរបស់់នាយកដ្ឋាា�ន និិងទិិសដៅ� ការគាំំទ្រ� ព្រ�មទាំំងការ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តរត បស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់សេ�
់ វាធនាគារចល័័តរបស់់យើ�ង
ើ  ពិិតជាអាចទទួួលបាននូូវសេ�វាធនាគារចល័័ត
មួួយ កាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើប្រា�ស់់។
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សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

២០២០

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្រៅ��ធនាគារ

ប័័ណ្ណណបច្ចេ�េកវិិទ្្យា Contactless

ពានរង្វាា�ន់់អន្តតរជាតិិ

របស់់ខ្លួួ�ននៅ� វឌ្្ឍនៈៈ ហ្គោ�ោ�ល រីីហ្្សត នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�សីីហា 

បច្ចេ�េកវិិទ្្យា Contactless របស់់ខ្លួន
�ួ  នៅ�ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២
� ០២០ និិង

♦

ដែ�លអញ្ជើ�ើ�ញមកពីីរាជធានីី និិងបណ្តាា�ខេ�ត្តតនានា ព្រ�មទាំំង

ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ប័័ណ្ណណឥណពន្ធធ និិងប័័ណ្ណណឥណទានបច្ចេ�េកវិិទ្្យា

♦

មានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងងាយស្រួ�ួល។ ការទិិញត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់

♦

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានរៀ�ៀបចំំកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ឆ្នាំំ � ២ ០២០។ កិិ ច្ចច ប្រ�ជុំំ�មានការចូូ លរួួ មពីី ប្រ �ធានសាខា
ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពលើ�ើការវិិវឌ្្ឍថ្មីី�ៗ

របស់់ធនាគារ ក៏៏ដូច
ូ ជាពិិភាក្្សាលើ�ើផែ�នការនាពេ�លអនាគត។
បន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�បានបញ្ចចប់់ អ្ននកចូូលរួួមទាំំងអស់់បានដើ�ើរ

កម្្សាន្តតនៅ�កន្លែ�ែងវាយកូូនហ្គោ�ោ�ល នៅ�ពេ�លល្ងាាច ដោ
� �យមាន
ការអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួមពី
ួ ភា
ី គទុុនិិក របស់់ធនាគារ។ កម្មមវិធី
ិ ទាំំ
ី ង

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានដាក់់ឱ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ប័័ណ្ណណវីីសា

២០២០

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានទទួួលពានរង្វាា�ន់់ជាច្រើ��ើន ដូូចជា៖

ប័័ណ្ណណម៉ាា�ស្ទ័័�រកាត បច្ចេ�េកវិិទ្្យា Contactless របស់់ខ្លួន
�ួ  នៅ�ខែ�ធ្នូូ�

ពានរង្វាា�ន់់ធនាគារដែ�លមានការពេ�ញចិិត្តត និិងភាពរីីករាយពីីអតិិថិិជនលើ�ើផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមនៅ�កម្ពុុ�ជា និិងពានរង្វាា�ន់់ធនាគារ
ដែ�លមានអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមល្អបំ
អ ផុុតនៅ
ំ
�កម្ពុុ�ជា ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Global Business and Finance Review។

Contactless អាចឱ្្យអតិិថិជ
ិ ន ធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់ប្រា�ក់
់
បានរហ័័
់
ស
យ៉ាា�ងឆាប់់រហ័័សជាមួួយនឹឹងការដាក់់ប័័ណ្ណណនៅ�ជិិតម៉ាា�ស៊ីី�ន

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ពា
 នរង្វាាន់
� ធ
់ នាគារដែ�លផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមអតិិថិជ
ិ នល្អអបំផុុតនៅ
ំ
�កម្ពុុជា
�  និិងពានរង្វាាន់
� ធ
់ នាគារដែ�លមានអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម
ល្អអបំំផុុតនៅ�កម្ពុុ�ជា ពីីទស្្សនាវដ្តីី� International Business ។

និិងពានរង្វាា�ន់់ឈានមុុខគេ�លើ�ើ ផ្នែ�ែកប្រើ��ើប្រា�ស់់ប័័ណ្ណណឥណទានក្នុុ�ងការចំំណាយជាមធ្្យម ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២០ ពីីវីីសា។

ឆូូតប័័ណ្ណណ។

មូូលបានបញ្ចចប់់ជាមួួយការទទួួលទានអាហារពេ�លល្ងាា�ច
នៅ�អគារ The Pavilion។

អ្នកឧកញ៉ា សំ អាង និងអ្នកឧកញ៉ា ឈុន លាង

ព្រមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងនៃធនាគារ អញ្ជើញដើរកម្សាន្តនៅ
វឌ្ឍនៈ ហ្គោល រីហ្សត។

ការណែ�នាំំសេ�វាធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត

យោ�ងតាមការអនុុញ្ញាាតពី
� ក្រ�សួ
ី
ង
ួ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច និ
ិ
ង
ិ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

និិង ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ អាចណែ�នាំំ

អតិិថិិជនជូូនក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដាយអុីី�ឈិិ ឡាយហ្វ៍៍� ខេ�មបូូឌា។

បុុគ្គគលិក
ិ របស់់ធនាគារយើ�ើង បានណែ�នាំំអតិិថិជ
ិ នដែ�លចាប់់
អារម្មម ណ៍៍ លើ �ើ សេ� វាធានារ៉ាា � ប់់ រ ងអាយុុជីី វិ ិ ត ជូូ ន ទីី ប្រឹ �ឹ ក្្ សា

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដាយអុីី�ឈិិ ឡាយហ្វ៍៍� ខេ�មបូូឌា
ដែ�លប្រ�ចាំំការនៅ�សាខារបស់់ធនាគារ។ ទីីប្រឹ�ឹក្្សាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ពន្្យល់់អំំពីីសេ�វាធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិតដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដាយអុីី�ឈិិ ឡាយហ្វ៍៍� ខេ�មបូូឌា ទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
ចំំពោះ�ះផលិិតផលធានារ៉ាា�ប់់រងរបស់់ខ្លួួ�ន។

64

លោក ចាន់ កុក ចយ និងលោក Nhi Duc Thai
ក្នុងពិធីប្រកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ និងក្រុមហ៊ុនដាយអុីឈិ ឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា។
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សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

ការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសារពើ�ើពន្ធធ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បន្តតទទួួលបានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�អនុុលោ�មភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ “មាស” ដែ�លមានសុុពលភាពរយៈៈពេ�ល 

២ឆ្នាំំ�� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ ២០២០ ដល់់ឆ្នាំំ�២០២១ ពីីអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ។ ការបន្តតទទួួលបាននេះ�ះ សបញ្ជាា�ក់់ឱ្្យឃើ�ើញថា
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ពិិតជាត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ និិងបង្ហាា�ញពីីទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ធនាគារ លើ�ើការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចសារពើ�ើពន្ធធ

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ ក៏៏មានកិិត្តិិ�យសទទួួលបានការថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ និិងកោ�តសរសើ�ើរ ពីីក្រ�សួង
ួ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច និ
ិ
ង
ិ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ ដែ�ល
�

បានចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចបង់់ពន្ធធជូូនរដ្ឋឋច្រើ��ើនជាងគេ�លំំដាប់់ទីី ៧០ ក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្ននកបង់់ពន្ធធទាំំងអស់់ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០២០។

គ្រ�ប់់លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យ ស្រ�បតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានារបស់់អគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

២០២០

សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

ខួួបអនុុស្្សាវរីីយ៍៍លើ�ើកទីី១៨ នៃ�ការបង្កើ�ើ�ត ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

ជឿ�ឿជាក់់ ភាពរឹឹងមាំំ និិងវឌ្្ឍភាពរបស់់ធនាគារ ខណៈៈ

ពណ៌៌មាស តំំណាងឱ្្យភាពជោ�គជ័័យ ភាពសម្្បូូរទ្រ�ព្្យ និិង

គុុណភាពសេ�វាកម្មមល្អឥ
អ តខ្ចោះ�ះ��របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ។ កម្មមវិធី
ិ ី
បានប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្ត ត តាមលំំ ដាប់់ លំំ ដោ �យដូូ ចតទៅ �៖ ការថ្លែ�ែង

សន្ទទរកថាពីីសមាជិិក ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ការប្រ�គល់់ពានរង្វាាន់
� ់
អ្នកឧកញ៉ា ឈុន លាង ទទួលពានរង្វាន់ថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមនិងបម្រើការយូរឆ្នាំ

ដែលប្រគល់ជូនដោយ អ្នកឧកញ៉ា សំ អាង និងអ្នកឧកញ៉ា សំ អាង វឌ្ឍនៈ

និិងការទទួួលស្គាា�ល់់បុុគ្គគលិិកដែ�លបានបម្រើ��ើការងារយូូរឆ្នាំំ�� 
ការសម្តែ�ែង ចម្រៀ��ៀង អនុុស្្សាវរីីយ៍ កា
៍ រប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងសមត្ថថភាព 

ហ្គាា� ឌិិន ស៊ីី�ធីី ដោ�យមានការអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួមពីីអ្ននកឧកញ៉ាា�

ដូូចជា បញ្ហាាប្រ� �ឈម ក្តីី�រំំភើ�ប 
ើ វឌ្្ឍនភាព ភាពជោ�គជ័័យ និិង

បណ្ណាា�ធិកា
ិ រ លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង
វឌ្្ឍនៈៈ ព្រ�មទាំំងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់លំំដាប់់
ទាំំងអស់់នៃ� ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ សរុុបចំំនួួនជាង៦០០នាក់់។

កម្មមវិធី
ិ ដំ
ី បូ
ំ ង
ូ ក្នុុង
� ថ្ងៃ�ៃដ៏៏វិសេ�
ិ សវិិសាលនោះ�ះ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មឡើ�ើង

ដោ�យការលេ�ងកម្្សាន្តតនៅ�សួួនទឹឹកហ្គាាឌិ
� ន
ិ  ស៊ីី�ធីី វ៉៉តធើ�ផា
ើ ក ក្នុុង
�
បរិិយាកាសសប្្បាយរីីករាយនិិងស្និិ�ទ្ធធស្នាាល ដោ
� �យមានកម្មមវិធី
ិ ី

សំំខាន់ៗ
់ មួួយចំំនួន
ួ របស់់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ជូូនដល់់អ្ននកចូូលរួម 
ួ
ក្តីី�សង្្ឃឹឹម  របស់់ធនាគារ។ លោ�ក ចាន់់ បានសម្តែ�ែងនូូវ
សុុទិិដ្ឋិិ�និិយម និិងភាពជឿ�ឿជាក់់ចំំពោះ�ះអនាគត បើ�ើទោះ�ះបីីជា
ធនាគារបានជួួបប្រ�ទះះនូូវបញ្ហាាប្រ� �ឈមពីីវិបត្តិិ�
ិ នៃ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩

នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន។ លោ�កបានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះ អ្ននក

ពាក់់ព័ន្ធ
័ ទាំ
ធ ង
ំ អស់់ដែ�លបានជួួយ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ឱ្្យសម្រេ��ច
នូូវសមិិទ្ធធផលជាបន្តតបន្ទាា�ប់់។

ថ្លែ�ែងក្នុុ�ងឱកាសនោះ�ះដែ�រ អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�កួួតកីីឡាមិិត្តតភាពរវាងបុុគ្គគលិិក ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ក្នុុ � ង

បណ្ណាា�ធិិការនៃ� ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានលើ�ើកឡើ�ើង អំំពីីការ

បានផ្តតល់់កិិត្តិិ�យសអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួមដោ�យផ្ទាា�ល់់ដើ�ើម្្បីីជាការ

វែែងឆ្ងាាយ
�  និិងត្រឹ�មត្រូ
ឹ �ូវបំំផុុតរបស់់ភាគទុុនិិកគ្រ�ប់់រូប 
ូ ជាពិិសេ�ស

ឯកសណ្ឋាាន
� កីីឡាដ៏៏ស្រ�ស់ស្អា
់ ត
�ា ។ ថ្នាា�ក់ដឹ
់ ក
ឹ នាំំ ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតក្នុុ�ងការបើ�ើកកម្មមវិិធីីនេះ�ះ។

បន្ទាា�ប់់មក នាវេេលាម៉ោ�ោ�ង៦ល្ងាា�ច ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ គណៈៈ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងបុុគ្គគលិក
ិ ទាំំងអស់់នៃ�ធនាគារ វឌ្ឍ្ នៈៈ បានជួួបជុំំ�
គ្នាា�ប្រា�រព្ធធកម្មមវិិធីីជប់់លៀ�ៀងខួួបអនុុស្្សាវរីីយ៍៍ លើ�ើកទីី១៨ នៅ�

សណ្ឋាាគា
� រ ហ្គាាឌិ
� ន
ិ  ស៊ីី�ធីី។ អ្ននកចូូលរួម
ួ ទាំំងអស់់មានទឹឹកចិិត្តត

សប្្បាយរីីករាយក្នុុង
� សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ស្រ�ស់ស្អា
់ ត ដែ�ល
�ា
សម្រា�ប់់
បុុគ្គគលិក
ិ នារីីស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់បែ�បប្រ�ពៃ�ណីីពណ៌ខៀ�
៌ ៀវ និិង
ពណ៌៌មាស រីីឯបុុគ្គគលិិកបុុរស ស្លៀ�ៀ�កពាក់់ក្នុុ�ងឈុុតអាវធំំ
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ជាមួួយក្រ�វ៉ាា�ត់់ករពណ៌៌ខៀ�ៀវ។ ពណ៌៌ខៀ�ៀវ និិង

ពណ៌៌មាស ជាពណ៌៌តំំណាងឱ្្យ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ដែ�លមាន

បង្កកប់់អត្ថថន័័យយ៉ាា�ងជ្រា�លជ្រៅ��។ ពណ៌៌ខៀ�ៀវ តំំណាងឱ្្យភាព 
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គឺឺត្រូ�ូវទៅ�ទាំំងអស់់គ្នាា�។

លោ�ក ចាន់់ កុុក ចយ អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� បានថ្លែ�ែងមតិិ

ស្វាា�គមន៍៍ ហើ�ើយបានរំំលឹឹកអំំពីីប្រ�វត្តិិ� និិងលើ�ើកនូូវចំំណុុច

សំំ អាង ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

តែ�បើ�ើចង់់ទៅ�បានឆ្ងាា�យហើ�ើយរឹឹងមាំំ

និិងការចាប់់ឆ្នោ�ោ�តផ្្សងសំំណាងចំំនួួន ១៨រង្វាា�ន់់។

នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បាន

ប្រា�រព្ធធ កម្មមវិិធីីខួួបអនុុស្្សាវរីីយ៍៍លើ�ើកទីី១៨ នៅ�សណ្ឋាា�គារ

បើ�ើចង់់ទៅ�លឿ�ឿន ឱ្្យទៅ�ម្នាា�ក់់ឯង

ប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ិត្តតដ៏៏មោះ�ះមុុតក្នុុ�ងការវិិនិិយោ�គប្រ�កបដោ�យចក្ខុុ�វិស័
ិ ័យ
ការជំំរុុញ និិងការគាំំទ្រ�យ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹងលើ�ើផែ�នការពង្រី�ីក

ការលេងកម្សាន្ត នៅហ្គាឌិន ស៊ីធី វ៉តធើផាក នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៨ នៃ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

បណ្តាាញ
� សាខា និិងឌីីជីថ
ី លូូបនីយ
ី កម្មមផលិតផល និ
ិ
ង
ិ សេ�វា
ធនាគារ។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ អ្ននកឧកញ៉ាា� បណ្ណាា�ធិិការ បានចែ�ក

រំំលែ�កនូូវយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តគន្លឹះះ��  ទាំំង៧ ជូូនដល់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
និិងបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ដែ�រ មកពីីរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ និិងតាម

បណ្តាា�ខេ�ត្តត ដើ�ើម្្បីីជាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងការជំំរុុញវឌ្្ឍនភាពរបស់់

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។ អ្ននកឧកញ៉ាា ក៏
� បា
៏ ន
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ឱ្្យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់រួួមគ្នាា�សាមគ្គីី�សហការ

ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ង
ឹ ប្រ�សិិទ្ធធភាពការងារ តាមរយៈៈប្រ�សាសន៍៍ណែ�នាំំ

ថា៖ «បើ�ើចង់ទៅ់ �លឿ�ឿន ឱ្្យទៅ�ម្នាា�ក់ឯ
់ ង តែ�បើ�ើចង់ ទៅ់ �បានឆ្ងាាយ
�
ហើ�ើយរឹឹងមាំំ គឺឺត្រូ�ូវទៅ�ទាំំងអស់់គ្នាា�។»

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនធំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដោយផ្តើមចេញពី បុគ្គលិកតែ១២នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
(ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៨) មានបុគ្គលិកសរុបជាង៦០០នាក់។
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សមិិទ្ធធផល និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងសង្គគម

២០២០

ការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងសង្គគម
យុុទ្ធធនាការថែ�រក្្សាអតិិថិិជនលើ�ើកទីី១៦
យុុទ្ធធនាការថែ�រក្្សាអតិិថិិជនលើ�ើកទីី១៦ (CCC16)

ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០ នៅ�

សណ្ឋាាគា
� រ ហ្គាាឌិ
� ន
ិ   ស៊ីី�ធីី ដែ�លចូលរួ
ូ មដោ
ួ �យគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

និិងបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់សាខាខេ�ត្តតទាំំងអស់់។ ក្រោ��មប្រ�ធានបទ 
“សេ�វាកម្មមមាស” យុុទ្ធធនាការនេះ�ះ បានពិិនិិត្្យលើ�ើស្តតង់់ដារ
សេ�វាកម្មមរបស់់ធនាគារ និិងបានបង្ហាា�ញពីីការអនុុវត្តតល្អអៗ
ដល់់អ្ននកចូូលរួួម ដើ�ើម្្បីីឱ្្យពួួកគាត់់អាចយកមកអនុុវត្តតនៅ�
ក្នុុ�ងការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្លួួ�ន។

ការឧបត្ថថម្ភភកម្មមវិិធីីសិិល្្បៈ� Street Art Fest++,
KH+SG Edition
សមាជិិករបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ជាអ្ននកឧបត្ថថម្ភភប្រ�ភេ�ទមាសនៅ�ក្នុុ�ង

ការឧបត្ថថម្ភភក្នុុ�ង “កម្មមវិិធីីដើ�ើរ ដើ�ើម្្បីីស្នាា�មញញឹឹម
នៅ�អង្គគរ”

លោ� ក ចា ន់់ កុុ ក ច យ អ គ្គ គ នា យ ក ប្រ � តិិ បត្តិិ� នៃ � 

ក្រោ��មការដឹឹកនាំំដោ�យអគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� លោ�ក ចាន់់

កម្មមវិិធីីសិិល្្បៈ�  Street Art Fest++, KH+SG Edition

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានចូូលរួួម “កម្មមវិិធីីដើ�ើរ ដើ�ើម្្បីីស្នាា�មញញឹឹម

ស្តតង់់ដារ “សេ�វាកម្មមមាស” របស់់ធនាគារ។ អ្ននកចូូលរួួមបាន

ទំំនងការទូូតរវាងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី។

មួួយចំំនួន
ួ  ដែ�លជាកម្មមវិធី
ិ ដើ�
ី រើ សប្្បុុរសធម៌៌ នៅ�រមណីីយដ្ឋាាន
�

កុុក ចយ បានថ្លែ�ែងដោ�យសង្ខេ�េបអំំពីីទិិដ្ឋឋភាពនានានៃ�

ស្តាា�ប់់យ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាក់់ចំំពោះ�ះអនុុសាសន៍៍របស់់វាគ្មិិ�ន
និិងបង្ហាា�ញពីីការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត ក្នុុ�ងការបន្តតផ្តតល់់នូូវសេ�វាកម្មមល្អអ
បំំផុុតជូូនអតិិថិិជនរបស់់ខ្លួួ�ន។

ដែ�លជា កម្មមវិិធីីអបអរខួួបអនុុស្្សាវរីីយ៍៍ ៥៥ឆ្នាំំ��  នៃ�ទំំនាក់់

កម្មមវិធី
ិ សិ
ី ល្្បៈ� 
ិ
Street Art ជាកម្មមវិធី
ិ មិ
ី ន
ិ ស្វែ�ែងរកប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ល 
ូ
ដែ�លត្រូ�ូ វ បានប្រា�រព្ធធ ឡើ �ើ ង ដើ�ើ ម្្ បីី ផ្្ សព្វវផ្្សាយការផ្លាា� ស់់ ប្តូូ � រ

វប្្បធម៌៌អន្តតរជាតិិ តាមរយៈៈសិិល្្បៈ� តន្ត្រី�ី�  របាំំ និិងអាហារ។
សិិល្្បករមកពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងប្រ�ទេ�ស សិិង្ហហបុុរីី បាន

បង្ហាាញ
� នូូវទេ�ពកោ�សល្្យរបស់់ខ្លួន
�ួ  នៅ�ផ្្សារទំំនើ�ប 
ើ WB Arena។

នៅ�អង្គគរ” ដែ�លមានចម្ងាា�យ ២២គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� ជាមួួយបុុគ្គគលិិក
អង្គគរ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២០។

អ្ននកចូូលរួួមបានដើ�ើរ និិងទស្្សនាប្រា�សាទបុុរាណជាច្រើ��ើន
ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នការយល់់ដឹឹង និិងរៃៃអង្គាា�សថវិិកាជូូនអង្គគការ
ស្នាា�មញញឹឹមកម្ពុុ�ជា។

ធនាគារ បានបរិិច្ចាា�គថវិិកាចំំនួួន ១ពាន់់ដុុល្លាា�រ ដើ�ើម្្បីី

ជួួយគាំំទ្រ�បេ�សកកម្មម របស់់អង្គគការ ស្នាា�មញញឹឹមកម្ពុុ�ជា
នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្្យខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប ដែ�លអ្ននកជំំងឺឺចំំនួួន ៥៥នាក់់
ទទួួលបានការវះ�កាត់់មាត់់/ ក្រ�អូូមឆែ�ប ដោ�យជោ�គជ័័យ
និិងឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។

លោក ចាន់ កុក ចយ និងសមាជិកគណកម្មាធិការសេវាកម្មអតិធិជន ព្រមទាំងបុគ្គលិកគ្រប់សាខាខេត្តទាំងអស់ ក្នុងយុទ្ធនាការថែរក្សាអតិថិជនលើកទី១៦

លោក ចាន់ កុក ចយ សង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់សេវាកម្មល្អ
ជូនអតិថិជន ទៅកាន់បុគ្គលិក ធនាគារ វឌ្ឍនៈ
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បុគ្គលិក ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អនុវត្តវិធីសំពះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ដើម្បីស្វាគមន៍អតិថិជន

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី (ទី៣ ពីឆ្វេង) និងលោក ចាន់ កុក ចយ (ទី១ ពីស្តាំ)
ក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈ Street Art Fest

លោក ចាន់ កុក ចយ (កណ្តាល) និងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតក្នុង
«កម្មវិធីដើរ ដើម្បីស្នាមញញឹមនៅអង្គរ»

អ្នកចូលរួមបានអញ្ជើញមកស្តង់របស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈ
Street Art Fest++
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ការឧបត្ថថម្ភភខួបអនុ
ួ
ស្
ុ សា
្ វរីីយ៍លើ�ើកទី
៍
៤
ី ០ នៃ�ការដាក់់
ឱ្្យចរាចរឡើ�ើងវិិញនូូវប្រា�ក់់រៀ�ៀល

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ជាអ្ននកឧបត្ថថម្ភភមួួយនៃ�ការប្រា�រព្ធធខួួប

ការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងសង្គគម

វិិធានការទប់់ស្កាា�ត់់ការឆ្លលងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩
អតិិថិជ
ិ នរបស់់សាខា ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តឱ្
ត យ្ ពាក់់ម៉ាស់
�ា ់

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

ការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងសង្គគម

ការកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើបរិិស្ថាា�ន
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ មានផែ�នការរយៈៈពេ�លវែែងក្នុុ�ងការ

២០២០

ការបរិិច្ចាា�គថវិិកាជូូនជនរងគ្រោះ��ះទឹឹកជំំនន់់
ភាគទុុនិិ ក របស់់ ធ នាគារ បានបរិិ ច្ចា ា � គ ថវិិ កាចំំ នួួ ន

អនុុស្្សាវរីីយ៍៍លើ�ើកទីី៤០ នៃ�ការដាក់់ឱ្្យចរាចរឡើ�ើងវិិញនូូវ

នៅ�ពេ�លចូូលក្នុង
�ុ អគារសាខា។ អតិិថិជ
ិ ន បរិិច្ចាគប្រា�ក់
�ា
ចំ
់ នួ
ំ ន
ួ

បំំពាក់់ផ្ទាំំ�ងសូូឡា ជាប្រ�ភពអគ្គិិ�សនីីសម្រា�ប់់សាខា។ នៅ�

១០មុឺឺ�នដុុល្លាា�រ ជូូនរាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� ដើ�ើម្្បីីជួយ
ួ កាត់់បន្ថថយ

នៃ�កម្ពុុ�ជា។

បានម៉ាា�ស់់មួួយ។ ទឹឹកសម្អាា�តដៃ� ក៏៏ត្រូ�ូវបានដាក់់នៅ�ម៉ាា�ស៊ីី�ន

បន្ទះះ�សូូឡា ដោ�យនៅ�ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០ សម្រា�ប់់

នៅ�ខែ�កញ្ញាា និ
� ង
ិ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២០ បានបង្កកឱ្្យមានទឹឹកជំំនន់់

ប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យ ធនាគារជាតិិ
ការប្រា�រព្ធធ ខួួ ប អនុុស្្សាវរីី យ៍៍ នេះ� ះមានគោ�លបំំ ណ ង

ផ្្សព្វវផ្្សាយ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀលឱ្្យបានទូូលំំទូូលាយ
ដែ�លនឹឹងជួួយជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិ។ ធនាគារបាន

គាំំទ្រ�យុុទ្ធធនាការរបស់់ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងផ្តតល់សេ�
់ វា
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងឥណទានជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល។

២.០០០រៀ�ៀល ជូូនអង្គគការស្នាា�មញញឹឹមកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីទទួួល
អេ�ធីី អឹឹ ម តុុផ្ត ត ល់់ ព័័ ត៌ ៌ មា ន និិ ង បញ្ជជ រ សម្រា�ប់់ អ តិិ ថិិ ជ ន

ប្រើ��ើប្រា�ស់់។ វីីដេ�អូូណែ�នាំំពីីក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល ត្រូ�ូវបាន
ចាក់់ ផ្្ សាយនៅ� លើ�ើ ផ្ទាំំ � ង អេ�ក្រ�ង់់  អិិ លអុីី�ឌីី  នៅ �សាខា

ពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង ដែ�លស្ថិិ�តនៅ� មហាវិិថីីសហព័័ន្ធធរុុស្្សីី សម្រា�ប់់
អ្ននកដំំណើ�ើរឆ្លលងកាត់់ទស្្សនា ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ សាខាចំំនួួនពីីរ បានសាកល្្បងប្រើ��ើប្រា�ស់់
សាខាពោ�ធិ៍៍ចិិនតុុង និិងនៅ�ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២០ សម្រា�ប់់
សាខាស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ។ សាខាជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត  ជាពិិសេ�ស

សាខាថ្មីី� ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងប្រើ��ើប្រា�ស់់បន្ទះះ�សូូឡា នៅ�ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��២០២១។

បុុគ្គគលិិកជួួរមុុខ ត្រូ�ូវពាក់់ម៉ាា�ស់់ និិងស្រោ��មដៃ� ហើ�ើយ

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ទឹឹកជំំនន់់ចំពោះ�
ំ ះសហគមន៍៍។ ភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាា�ក់ខ្លាំ
់ ង
�ំ
និិងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់អ្ននកភូូមិិ នៅ�ខេ�ត្តតនានាក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
និិងខណ្ឌឌជាច្រើ��ើននៅ�រាជធានីី។

ម៉្្�យាងទៀ�ៀត សាខាបាននាំំយកថវិិកាជូន
ូ ភូូមិទាំ
ិ ង
ំ ឡាយ

ដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ នៅ�តាមតំំបន់់ផ្សេ�េ�ងៗគ្នាា�។

ធនាគារ ក៏៏បានផ្តតល់់ជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផងដែ�រជូូនបុុគ្គគលិិក
ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារទឹឹកជំំនន់់។

ត្រូ�វូ បាន ណែ�នាំំឱ្យ្ លាងសម្អាាតដៃ� 
�
ឱ្្យបានញឹឹកញាប់់។ ម៉ាាស់
� ់
ត្រូ�ូវបាន ចែ�កជូូនទាំំងបុុគ្គគលិិក និិងគ្រួ�ួសាររបស់់ខ្លួួ�ន។
ផ្ទាំំ��ងជ័័រថ្លាា� ក៏៏ត្រូ�ូវបានបំំពាក់់នៅ�តាមបញ្ជជរសាខាផងដែ�រ
ដើ�ើម្្បីីការពារអតិិថិិជន និិងបុុគ្គគលិិក បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ធនាគារ បានបង្កើ�ើ �តក្រុ�ុមកា រងារកូូ វី ី ដ -១៩ ដើ�ើ ម្្ បីី

ពិិភាក្្សាលើ�ើវិិធានការសុុវត្ថិិ�ភាព និិងផ្្សព្វវផ្្សាយព័័ត៌៌មាន

សំំខាន់់ដល់់បុុគ្គគលិិក។ ផែ�នការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ក៏៏ត្រូ�ូវ
បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងផងដែ�រ ដើ�ើម្្បីីអាចឱ្្យធនាគារត្រៀ��ៀមខ្លួួ�ន
លោក ចាន់ កុក ចយ (ទី៧ ពីឆ្វេង) អញ្ជើញចូលរួមក្នុង កម្មវិធីប្រារព្ធ

ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ នៃការដាក់ឱ្យច
 រាចរឡើងវិញនូវប្រាក់រៀល។

ជាស្រេ��ច ក្នុុ�ងពេ�លមានការឆ្លលងរាលដាលជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩។

វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩នានា ត្រូវបានអនុវត្ត ដែលក្នុងនោះក៏
មានការដាក់របាំងការពារនៅតាមបញ្ជរ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ផងដែរ
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បន្ទះសូឡា ត្រូវបានតំឡើងនៅសាខាស្ទឹងមានជ័យ

បន្ទះសូឡា ត្រូវបានតំឡើងនៅសាខាពោធិ៍ចិនតុង

លោក ចាន់ កុក ចយ និងប្រធានសាខា ឧបត្ថម្ភស្បៀង

អាហារដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងសង្កាត់ព្រែកកំពស
ឹ ខណ្ឌដង្កោ

បុគ្គលិក ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់
ទទួលការឧបត្ថម្ភជាថវិកា ពីធនាគារ
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

ការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងសង្គគម

ការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងសង្គគម

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

ការបរិិច្ចាា�គថវិិកាជូូនមូូលនិិធិិវ៉ាា�ក់់សាំំងកូូវីីដ-១៩

លោក ចាន់ កុក ចយ (ទី២ ពីឆេង
្វ ) តំណាងឱ្យធនាគារ វឌ្ឍនៈ ប្រគល់ថវិកាបរិច្ចាគ ជូនតំណាងខុទ្ទកាល័យការិយាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ បានបរិិច្ចាា�គថវិិកាចំំនួួន ១លានដុុល្លាា�រ

ក្រៅ��ពីីបានធ្វើ�ើ�ការបរិិច្ចាា�គថវិិកាចំំនួួន ១លានដុុល្លាា�រ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�យុុទ្ធធនាការរៃៃ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ក៏៏បានដាក់់ឱ្យ្ ដំំណើ�រើ ការមូូលនិធិ
ិ វ៉ា
ិ ក់
�ា សាំ
់ ង
ំ

ការបរិិ ច្ចា ា � គនេះ� ះ ត្រូ�ូ វ បានធ្វើ�ើ �ឡើ �ើ ង  បន្ទាា � ប់់ ពីី ស ម្តេ�េចអ គ្គគ

សាធារណជន តាមសេ�វាធនាគារចល័័ត និិងតាមបញ្ជជរ។

អង្គាា�សថវិិកាទិិញវ៉ាា�ក់់សាំំងកូូវីីដ-១៩ របស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល។
មហាសេ�នាបតីីតេ�ជោ�  ហ៊ុុ�ន សែ�ន នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�  នៃ�

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា បានប្រ�កាសនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៧ ខែ�ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�២០២០ ថារាជរដ្ឋាា�ភិិបាលនឹឹងទិិញវ៉ាា�ក់់សាំំងកូូវីីដ-១៩  
ចំំនួួន ២០លានដូូស សម្រា�ប់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាចំំនួួន
១០លាននាក់់។
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កូូវីីដ-១៩ របស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្្បីីរៃៃអង្គាា�សថវិិកាពីីអតិិថិិជន និិង
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារប្រ�មូូលថវិិកា

បានប្រ�មាណ១៦៧.០០០ដុុល្លាា�រ រួួចហើ�យ
ើ បានប្រ�គល់់ជូន
ូ
រាជរាដ្ឋាាភិ
� បា
ិ ល។ ធនាគារ ក៏៏បានផ្្សព្វវផ្្សាយអំំពីីយុុទ្ធធនាការ

រៃៃអង្គាាស
� ថវិិការបស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លផងដែ�រ នៅ�តាមបណ្តាាញ
�

ផ្្សព្វវផ្្សាយ របស់់ខ្លួួ�ន រួួមមាន Facebook, Telegram,
WhatsApp, ផ្ទាំំ�ង
� អេ�ក្រ�ង់់ អិលអុីី�ឌី
ិ
 ម៉ា
ី ស៊ីី�
�ា នអេ�ធីីអឹម 
ឹ ជាដើ�ើម។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
និិង របាយការណ៍៍របស់់សវនករឯករាជ្្យ

របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៧៩

របាយការណ៍៍របស់់សវនករឯករាជ្្យ

៨៥

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៨៨

របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ ឬខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

៨៩

របាយការណ៍៍ស្ដីី�ពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន

៩០

របាយការណ៍៍លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់

៩១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៩៣
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានសេ�ចក្ដីី�រីីករាយ សូូមដាក់បង្ហា
់
ញ
�ា របាយការណ៍៍របស់់ខ្លួន
�ួ  និិងរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ ធនាគារ

ធនាគារ

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ

ចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មមលេ�ខ

00006065

ទីីស្នាា�ក់់ការចុះះ�បញ្ជីី�

អគារលេ�ខ 66 មហាវិិថីីព្រះ�ះមុុនីីវង្្ស សង្កាា�ត់់វត្តតភ្នំំ� ខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ

វឌ្ឍ្ នៈៈ ហៅ�កាត់់ថា (“ធនាគារ”) ដែ�លបានធ្វើ�ើស
� វនកម្មមរួច
ួ សម្រា�ប់់ការិយ
ិ បរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំ�� ំ ២០២០។

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

សកម្មមភាពចម្្បង

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

សកម្មមភាពចម្្បងរបស់់ធនាគារ គឺឺការផ្តតល់់នូូវសេ�វាកម្មមផ្នែ�ែកធនាគារ និិង សេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ ។

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

នៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះ ពុំំ�មានការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាសារវន្តតលើ�ើសកម្មមភាពចម្្បងរបស់់ធនាគារទេ� ។

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

គណៈៈកម្មមការប្រ�តិិបត្តិិ�

សវនករ

២០២០

របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ព័័ត៌៌មានអំំពីីធនាគារ

ភាគទុុនិិក

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងជាអភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� និិងជាបណ្ណាា�ធិិការ

លោ�ក ចាន់់ កុុកចយ

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� និិងជាអគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� 

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��  ២០២០ លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារមាន

ដូូចខាងក្រោ��ម

២០២០

២០១៩

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ពាន់់រៀ�ៀល 

២០១៩
ពាន់់រៀ�ៀល 

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនដកពន្ធធ

10.199.510

12.826.383

41.583.402

51.972.504

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

(2.135.010)

(2.555.642)

(8.704.436)

(10.355.461)

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

8.064.500

10.270.741

32.878.966

41.617.043

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�ធាន

លោ�ក ចាន់់ កុុកចយ

សមាជិិក

លោ�ក កង សុុភ័័ក្រ្ត�ត

សមាជិិក

អ្ននកស្រី�ី រស់់ ដារ៉ាា�

សមាជិិក

លោ�ក តុំំ� ពិិសិិដ្ឋឋ

សមាជិិក

ខេ�ភីីអឹឹមជ្ជីី� ខេ�មបូូឌា ចំំកាត់់

ភាគលាភ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលធនាគារបានអនុុម័័តបែ�ងចែ�កភាគលាភជូូនភាគទុុនិិក ចំំនួួន

១០.០០០.០០០ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួច គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ។
ធនាគារបានដាក់់លិិខិិតស្នើ�ើ�សុំំ�ការអនុុម័័តពីី ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ចំំពោះ�ះការបែ�ងចែ�កភាគលាភនេះ�ះ ។

ដើ�ើមទុុន
ពុំំ�មានការប្រែ��ប្រួ�ួលដើ�ើមទុុនសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះទេ� ។

ទុុនបម្រុ�ុង និិងសំំវិិធានធន
ពុំំ�មានការប្រែ��ប្រួ�ល
ួ ជាសារវន្តតនៃ�ទុុនបម្រុ�ុង និិងសំំវិធា
ិ នធននៅ�ក្នុុង
� ការិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះទេ� ក្រៅ��ពីីការបង្ហាាញ
� នៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
នៅ�មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានចាត់់វិធា
ិ នការសមស្រ�ប ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាក់
�ា ់
ថាវិិធានការទាក់់ទងទៅ�នឹឹងការលុុបបំំបាត់់ចោ�លឥណទាន
អាក្រ�ក់់ និិងការធ្វើ�ើ�សំំវិិធានធនលើ�ើឥណទានជាប់់សង្្ស័័យ

ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានការជឿ�ឿជាក់់ថា
រាល់់ឥណទានដែ�លទទួួលស្គាល់
�ា ថា
់  មិិនអាចទារបានត្រូ�វូ បាន
លុុបបំំបាត់់ចោ�ល ហើ�ើយសំំវិិធានធនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ត្រូ�ូវបាន
កំំណត់់ឡើ�ើង សម្រា�ប់់ឥណទានដែ�លជាប់់សង្្ស័័យ ។

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ និិងផ្អែ�ែកលើ�ើ

កម្រិ�ិតនៃ�ការយល់់ដឹង
ឹ ដ៏៏សុុក្រឹ�ត ក្រុ�ុមប្រឹ
ឹ
�ឹក្្សាភិិបាលពុំំ�បានដឹឹងពីី
ហេ�តុុការណ៍៍ណាមួួយ ដែ�លអាចនឹឹងបណ្តាា�លឱ្្យចំំនួួននៃ�

វិិធីីសាស្ត្រ�រវាយតម្លៃ�ៃ
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

ភិិបាលពុំំ�បានដឹឹងពីីហេ�តុុការណ៍៍ណាមួួយដែ�លបានកើ�ើត
ឡើ�ើង ហើ�ើយអាចនឹឹងធ្វើ�ើ�អោ�យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការអនុុវត្តតវិិធីី

សាស្ត្រ�រដែ�លមានកន្លលងមក ក្នុុង
� ការវាយតម្លៃ�ៃទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ

បំំណុលនៅ
ុ �ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ ថាមាន
ភាពមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬមិិនសមស្រ�បនោះ�ះទេ� ។

បំំណុុលយថាហេ�តុុ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត
នាថ្ងៃ�ៃចេ�ញរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ពុំំ�មាន៖
(ក)

ការលុុបបំំបាត់់ចោ�លឥណទានអាក្រ�ក់់ ឬចំំនួួននៃ�ការធ្វើ�ើ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មម
នៅ�មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានចាត់់វិិធានការ ដែ�លមានមូូលដ្ឋាា�ន
សមរម្្យដើ�ើម្្បីីបញ្ជាា�ក់់ថាបណ្តាា�ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងអស់់ក្រៅ��ពីី

ឥណទាន  និិងបុុរេេប្រ�ទានដែ�លទំំនងជាមិិនអាចទទួួលស្គាល់
�ា ់
បាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមធម្មមតាហើ�ើយតម្លៃ�ៃដែ�ល

បានកត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�គណនេ�យ្្យ នឹឹងត្រូ�ូវបន្ថថយនៅ�ស្មើ�ើ�
នឹឹងតម្លៃ�ៃដែ�លគិិតថានឹឹងអាចប្រ�មូូលបានជាក់់ស្តែ�ែង ។

គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

ភិិបាលពុំំ�បានដឹឹងពីីហេ�តុុការណ៍៍ណាមួយ
ួ ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�អោ�យ

ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចាប់់តាំំងពីីថ្ងៃ�ៃចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

ក្នុុង
�  ការធានាចំំពោះ�ះបំំណុល
ុ របស់់បុុគ្គលណាមួ
គ
យ
ួ

សំំវិធា
ិ នធនលើ�ើឥណទានជាប់់សង្្ស័័យ នៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះមានចំំនួួនខ្វះះ�ខាតជាសារវន្តតនោះ�ះឡើ�ើយ ។

ការដាក់់បញ្ចាំំ��នូវូ ទ្រ�ព្្យសកម្មមណាមួយ
ួ របស់់ធនាគារ

ឡើ�ើយ ឬ
(ខ)

បំំណុុលយថាហេ�តុុណាមួួយដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើង

ចំំពោះ�ះធនាគារ ចាប់់តាំង
ំ ពីីថ្ងៃ�ៃចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទមក
ក្រៅ��អំំពីប្រី �តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមធម្មតា
ម របស់់ធនាគារ
ឡើ�ើយ ។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តាមមតិិរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលពុំំ�មានបំំណុុលយថា

ហេ�តុុ ឬបំំណុលផ្សេ�េ�
ុ
ងៗទៀ�ៀតរបស់់ធនាគារ ដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញ
ឬអាចនឹឹងត្រូ�ូវបំំពេ�ញក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល  ១២ ខែ� បន្ទាា�ប់់

ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ដែ�លនឹឹង ឬអាចនឹឹងប៉ះះ�ពាល់់ជា

សារវន្តតដល់លទ្ធ
់
ភា
ធ ពរបស់់ធនាគារ ក្នុុង
� ការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច
របស់់ខ្លួួ�ន ដូូចដែ�លបានកំំណត់់និិងនៅ�ពេ�លដែ�លដល់់ថ្ងៃ�ៃ
កំំណត់់នោះ�ះទេ�។

ការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៃ�ហេ�តុុការណ៍៍
នាថ្ងៃ�ៃចេ�ញរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលពុំំ�បាន

ដឹឹងពីីហេ�តុុការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមិិនបានវែែកញែ�កនៅ�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍នេះ�ះ ឬ ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ
ដែ�លនឹឹងបណ្តាាលអោ�
�
យមានតួួលេ�ខនៃ�ចំំនួន
ួ ណាមួួយដែ�ល
បានបង្ហាាញ
� នៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុមា
� នភាពមិិនត្រឹ�ម
ឹ
ត្រូ�ូវនោះ�ះទេ� ។

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការមិិនប្រ�ក្រ�តីី

២០២០

វីីរុុសកូូរ៉ូូ�ណា និិងផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន
រំំពឹឹងទុុក

ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុក ត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណ

ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមួួយចំំនួួនដែ�លបាន

ព្្យាករណ៍៍ទុុក នៅ�ក្នុុង
� ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍។ ការផ្ទុះះ��ឡើ�ើង

នៃ� វីីរុុសណូូវែែលកូូរ៉ូូ�ណា  (“កូូវីីដ-១៩”) បានរាតត្្បាត 
ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក រួួមទាំំងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍

បានធ្វើ�ើឱ្
� យ្ មានការរាំំងស្ទះះ�សកម្មមភាពអាជីីវកម្មម និង
ិ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ។
ផលប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើផលិិតផលក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុុប (ផ.ស.ស)

និិងសូូចនាករសំំខាន់់ផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�ូវបានយកមកពិិចារណា

ក្នុុ�ងការកំំណត់់ភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងភវនីីយភាពនៃ�ការធ្លាា�ក់់ចុះះ�នៃ�
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណការ
ខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុក ដោ�យក្នុុ�ងនោះ�ះការគណនាលើ�ើ

ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុកនៅ�ស្ថាា�នភាពបច្ចុុ�ប្្បន្នន  អាច

មានភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាជាសារវន្តត ។ អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង បានធ្វើ�ើ�
ការប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណលើ�ើលទ្ធធផលដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងមកលើ�ើ

ធនាគារ ពីីជំងឺ
ំ កូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ប៉ុុន្តែ�ែកា
�
រប៉ាាន់
� ប្រ់ �មាណនេះ�ះអាចនឹឹងមាន

តាមមតិិរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលទ្ធធផលនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�

ការផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ជាសារវន្ដដ ពេ�លមានព្រឹ�ត្ដិិ�កា
ឹ
រណ៍៍ថ្មីី�កើ�តឡើ
ើ �ើង ។

ផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតដោ�យសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលក៏៏មានមតិិផងដែ�រថា នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុង

ការរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ មិិនមាន

ការណ៍៍ណាមួយ
ួ ដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និង
ិ មិិនប្រ�ក្រ�តីី
នោះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�៖

ពេ�លចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទដល់់ថ្ងៃ�ៃចេ�ញរបាយការណ៍៍

នេះ�ះពុំំ�មានចំំណាត់ថ្នាា
់ ក់
� ស
់ កម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬព្រឹ�ត្តិិ�កា
ឹ
រណ៍៍
ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងមិិនប្រ�ក្រ�តីី

កើ�ើតមានទ្បើ�ើ��ង ដែ�លអាចនាំំអោ�យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់លទ្ធធផល
នៃ�ប្រ�តិិ បត្តិិ�កា ររបស់់ ធ នាគារក្នុុ � ង ការិិ យ បរិិ ច្ឆេ�េទដែ�ល
របាយការណ៍៍នេះ�ះបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនោះ�ះទេ� ។

ប៉ះះ�ពាល់់ដល់កា
់ រកំំណត់តម្លៃ�ៃទ្រ
់
�ព្្យសកម្មមនៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ថាមានភាពមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ� ។

80

81

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្
ឹ ្សាភិិបាល

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដែ�លបានបម្រើ��ើការនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា� និិងនាថ្ងៃ�ៃចេ�ញរបាយការណ៍៍នេះ�ះ រួួមមាន៖
អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងជាអភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ� និិងជាបណ្ណាា�ធិិការ

លោ�ក ចាន់់ កុុកចយ

អគ្គគនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

លោ�កជំំទាវ តាល់់ ណៃ�អុីី�ម

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�ក តេ�ង យូូ វ៉៉ង

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�ក ជច ទាវ ចូូវ ជីី

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�កជំំទាវ សំំអាង កាន្និិ�កា

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

លោ�កជំំទាវ សំំអាង លក្ខិិ�ណា

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

នៅ�ចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ  ឬនៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

(i) អនុុម័័តនូវូ គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យដែ�លសមស្រ�ប 

ជាគូូភាគីីមួយ
ួ  ក្នុុង
� គោ�លបំំណងជួួយដល់់សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

សមហេ�តុុផល និិងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការអនុុវត្តត

ទិិញយកភាគហ៊ុុ�ន ឬលិិខិតបំ
ិ ណុ
ំ លពី
ុ
ធ
ី នាគារ ឬពីីក្រុ�ុមហ៊ុុន
�

(ii) អ នុុវត្តត ទៅ �តាមស្តត ង់់ ដា របាយការណ៍៍  ទាក់់ ទ ងនឹឹ ង

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ ពុំំ�មានការរៀ�ៀបចំំណាមួួយដែ�លមានធនាគារ

ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការវិិនិិច្ឆ័�័យ និិងការប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណយ៉ាា�ង

ភិិបាល ដើ�ើម្្បីីទទួល
ួ បាននូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដោ�យ មធ្យោ�ោ�បាយ

ប្រ�កបដោ�យសង្គគតិិភាព ។

ដទៃ�ទៀ�ៀតទេ� ។

ចាប់់តាំង
ំ ពីីដើ�មការិ
ើ
យ
ិ បរិិច្ឆេ�េទហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ពុំំ�
� មានសមាជិិក

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលណាម្នាា�ក់់បានទទួួល  ឬមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល
បាននូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ណាមួួយ (ក្រៅ��ពីី អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ដែ�លបានទទួួល ដូូចបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� តាមរយៈៈការចុះះ�កិិច្ចចសន្្យាធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យធនាគារ
ឬដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាក់់ព័័ន្ធធមួួយ ជាមួួយនឹឹងធនាគារ ដែ�ល

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនោះ�ះជាសមាជិិក ឬក៏៏ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ដែ�លមានសមាជិិកជាអភិិបាល ដែ�លមានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ភាគហ៊ុុ�នរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ច្រើ��ើនជាមួួយនោះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ការបង្ហាា�ញ
នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លបម្រើ��ើការនាចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ និិងមានភាគហ៊ុុ�ននៅ�ក្នុុ�ងធនាគារមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ចំំនួួនភាគហ៊ុុ�ន

ភាគហ៊ុុ�ន %

100 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ចំំនួួនភាគហ៊ុុ�ន

ក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន

ភាគហ៊ុុ�ន %

100 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

40%

300.000

40%

300.000

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

40%

300.000

40%

300.000

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

20%

150.000

20%

150.000

100%

750.000

100%

750.000

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើរបាយ
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល  មានភារៈ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការ

អះះអាងបញ្ជាាក់
� ថា
់ របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ� �វូ បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង

ដោ�យត្រឹ�មត្រូ
ឹ �ូវនូូវគ្រ�ប់់ទិដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ពជាសារវន្តតទាំំងអស់់ ដើ�ម្្
ើ បីីចង្អុុល
�
បង្ហាា�ញនូូវភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��  ២០២០ និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

និិងលំំហូរូ ទឹឹកប្រា�ក់់ សម្រា�ប់់ការិយ
ិ បរិិច្ឆេ�េទ ដែ�លបានបញ្ចចប់់។

នៅ�ក្នុុង
� ការរៀ�ៀបចំំ របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនេះ�
� ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា(CIFRs) ឬប្រ�សិិនបើ�ើមាន

ការប្រា�សចាកណាមួួយក្នុុង
� ការបង្ហាាញ
� អោ�យមានភាព

ត្រឹ�មត្រូ
ឹ �ូវ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលត្រូ�ូវប្រា�កដថា ការប្រា�សចាក
ទាំំងនេះ�ះត្រូ�វូ បានបង្ហាាញ
�  ពន្្យល់់ និង
ិ  កំំណត់ បរិ
់ មា
ិ ណ
ឱ្្យបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

(iii) រក្្សាទុុកកំំណត់់ត្រា�គណនេ�យ្្យ អោ�យបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
និិងប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងឱ្្យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

(iv) វាយតម្លៃ�ៃនូូវលទ្ធធភាពរបស់់ធនាគារក្នុុង
� ការបន្តតនិរិ ន្តតរភាព
អាជីីវកម្មម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មាន
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងអះះអាងថាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង់់បាន

អនុុវត្តតនូវូ រាល់់តម្រូ�វូ ការដូូចមានរាយការណ៍៍ខាងលើ�ើក្នុង
�ុ
ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិញ្ញាា�វត្ថុុ�របស់់ធនាគារ។

(v) ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងដឹឹកនាំំធនាគារឱ្្យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព លើ�ើ
រាល់់សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចដែ�លមានសារៈ�សំំខាន់់ទាំំងអស់់

ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការនិិងដំំណើ�ើរ

ការរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយត្រូ�ូវប្រា�កដថា កិិច្ចចការនេះ�ះត្រូ�ូវ
បានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងយ៉ាា�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលធានាអះះអាងថា ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

បានអនុុវត្តត តាមនូូ វ រាល់់ តម្រូ� ូ វ ការ ដូូ ច មានរាយការណ៍៍
ខាងលើ�ើក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវ៖
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍របស់់សវនករឯករាជ្្យ
ជូូនចំំពោះ�ះភាគទុុនិិកនៃ�ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ
មតិិសវនកម្មម

ការអនុុម័័តលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
យើ�ើងខ្ញុំំ� សូ
� មធ្វើ�
ូ
�កា
ើ រអនុុម័័តលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ដែ�ល
�
បានភ្ជាាប់
� ម
់ កជាមួួយ ដែ�លជាមតិិរបស់់ខ្ញុំ�យើ�
�ំ ង
ើ បានបង្ហាាញ
� នូូវភាព

ត្រឹ�មត្រូ
ឹ �ូវនៃ�ស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារនាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំ�� ំ ២០២០ ព្រ�មទាំំងលទ្ធធផលហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ លំំហូរូ ទឹឹកប្រា�ក់់សម្រា�ប់់
ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់់ដាបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្ដដរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។
ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាតំំណាងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

យើ�ើងខ្ញុំំ��  បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

របស់់ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ហៅ�កាត់់ថា (“ធនាគារ”) ដែ�លរួួមមាន

ក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េញមតិិសវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� ។

ផ្សេ�េ�ងៗ របាយការណ៍៍ ស្ដីី�ពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន និិង

ព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗ

២០២០ របាយការណ៍៍ចំណេ�
ំ
ញ ឬខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�ត

បញ្ចចប់់ និិងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ដែ�លរួួមមានគោ�លនយោ�បាយ

គណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ ព្រ�មទាំំងព៌៌ត័័មានពន្្យល់់ផ្សេ�េ�ងៗ
ដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ទំំព័័រទីី ៨៨ ដល់់ទីី ១៦៧(ដែ�លហៅ�
_________________________________

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�� ២០២១

បណ្ណាា�ធិិការ

លក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិង សមស្រ�បសម្រា�ប់់ជាមូូលដ្ឋាា�ន

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

របាយការណ៍៍លំហូ
ំ រូ ទឹឹកប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ការិយ
ិ បរិិច្ឆេ�េទដែ�លបាន

_________________________________

ជឿ�ឿជាក់់ថា ភស្តុុ�តាងសវនកម្មមដែ�លយើ�ង
ើ ខ្ញុំំប្រ� �មូូលបានមាន

កាត់់ថា “របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�”) ។

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង មានភារៈ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើព័័ត៌៌មាន

ផ្សេ�េ�ងៗ ។ ព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លបានទទួួលត្រឹ�ឹមកាលបរិច្ឆេ�េទ
ិ
នៃ� 
របាយការណ៍៍សវនកម្មមនេះ�ះ គឺឺរបាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាលដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ទំំព័័រទីី ៧៩ ដល់់ទីី ៨៤ និិង
របាយការណ៍៍ប្រ�ចំាា�ឆ្នាំរ�ំ បស់់ធនាគារ ដែ�លរំំពឹង
ឹ ថានឹឹងរួួចរាល់់

ជាមតិិរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ� � របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាសារវន្តត

បន្ទាា � ប់់ ពីី កាលបរិ ិ ច្ឆេ�េទ នៃ�របាយការណ៍៍ ស វនកម្មម នេះ� ះ ។

ធនាគារនាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��  ២០២០ ព្រ�មទាំំងលទ្ធធផល

បានគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើព័ត៌
័ មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗឡើ�ើយហើ�ើយ យើ�ើងខ្ញុំំ�មិ
� ន
ិ ធ្វើ�ើ�

ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម

ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��លើ�របាយការណ៍៍
ើ

បានបង្ហាា�ញនូូវភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់

មតិិសវនកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� ទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ មិ
� ន
ិ

ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ �  និិ ង លំំ ហូូ រ ទឹឹ ក ប្រា�ក់់ របស់់ ធ នាគារសម្រា�ប់់

ការផ្ដដល់់នូវូ អំំណះះអំំណាងណាមួួយទៅ�លើ�ើព័ត៌
័ មា
៌ ននេះ�ះទេ� ។

ស្តតង់ដា
់ របាយការណ៍៍ ទាក់ទ
់ ងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុអ
� ន្ដដរជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
�
(“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.”) ។

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�មតិិសវនកម្មម
យើ�ើងខ្ញុំំ��  បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាម

ស្តតង់់ដាសវនកម្មមអន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ។ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

របស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� ដែ�លស្រ�បតាមស្តង់
ត ដា
់ ទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបរាប់់
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌស្ដីី�ពីី ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់
សវនករ សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ យើ�ើងខ្ញុំំ�� 
មានភាពឯករាជ្្យពីីធនាគារដោ�យស្រ�បទៅ� តាមតម្រូ�ូវការ
ក្រ�មសីី លធម៌ ៌ វិ ិ ជ្ជា ា � ជីី វៈ� ដែ�ល ពាក់់ ព័័ ន្ធ ធ នឹឹ ង សវនកម្មម លើ �ើ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ កា
� រទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� គឺត្រូឺ �វូ អានព័័ត៌មា
៌ ន

ផ្សេ�េ�ងៗ ហើ�ើយពិិចារណាថាតើ�ើព័ត៌
័ មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗនោះ�ះ មានភាព
មិិនស្រ�បគ្នាា�ជាសារវន្តតជាមួួយរបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬការ
យល់់ដឹង
ឹ របស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��នៅ�ក្នុុង
� ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មម ឬមានបង្ហាាញ
�
នូូវកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តត ។

ប្រ�សិិនបើ�ើការអានព័័ត៌មា
៌ នផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លបានទទួួលមុុន

កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍សវនកម្មមនេះ�ះ អាចឱ្្យយើ�ើងខ្ញុំំ�� 
សន្និិ�ដ្ឋាាន
� ថា មានកំំហុុសឆ្គគងជាសារវន្តតកើ�តឡើ
ើ �ើងលើ�ើព័ត៌
័ មា
៌ ន
ផ្សេ�េ�ងៗនេះ�ះ យើ�ើ ង ខ្ញុំំ ��ត្រូ �ូ វ រាយការណ៍៍ ទៅ �តាមស្ថាា � ន ភាព

ជាក់់ស្តែ�ែង។ យើ�ើងខ្ញុំំ�ពុំំ�
� មានអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងព័័ត៌៌មានផ្សេ�េ�ងៗនេះ�ះទេ� ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ក្នុុ�ង ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំបា
� នបំំពេ�ញនូូវទំំនួលខុុ
ួ
សត្រូ�វូ លើ�ើក្រ�មសីលធម៌
ី
៌
វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការរបស់់ស្តតង់់ដាទាំំងនោះ�ះ ។ យើ�ើងខ្ញុំំ�
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់អ្នក
ន

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករ សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�
សវនកម្មមរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងមានភារៈ�ទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើការរៀ�ៀបចំំ និង
ិ

គោ�លដៅ�របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�គឺ
� ឺផ្ដដល់់នូូវអំំណះះអំំណាងសម

គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើអភិិបាលកិិច្ចច

ការបង្ហាា�ញនូូវភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�យ

អនុុលោ�មទៅ�តាមស្តតង់ដា
់ បាយការណ៍៍ទាក់ទ
់ ងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
អន្ដដរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ហើ�ើយនិិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួត
ពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងកំំណត់់ថាមានភាពចាំំបាច់់

សម្រា�ប់់ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឱ្្យជៀ�ៀសផុុតពីីការ
បង្ហាា�ញខុុសជាសារវន្តត ដោ�យសារ តែ�ការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុស
ឆ្គគង។

នៅ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

មានភារៈ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃនូូវលទ្ធធភាពរបស់់

ធនាគារ ក្នុុ�ងការបន្តតនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើ
ការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មាន ប្រ�សិិនបើ�ើពាក់់ព័័ន្ធធនូូវបញ្ហាា�ទាំំង

ឡាយដែ�លទាក់់ទងទៅ�នឹឹងនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម និង
ិ ប្រើ��ើប្រា�ស់់
មូូលដ្ឋាន
�ា និិរន្តតរភាពនៃ�គណនេ�យ្្យលើ�ើកលែ�ងតែ�អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើអភិិបាលកិិច្ចច មានភារៈ�ទទួួលខុុស

ត្រូ�ូវក្នុុ�ងការត្រួ�តពិ
ួ ិនិិត្្យដំំណើ�ើរការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ។

នូូវនីីតិវិិ ធី
ិ ស
ី វនកម្មមដែ�លសមស្រ�បទៅ�តាមកាលៈៈទេ�សៈៈ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីបញ្ចេ�េញមតិិលើ�ើ

ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� របស់់ធនាគារឡើ�ើយ ។

បង្ហាា�ញខុុសជាសារវន្តតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះទេ� ។ ការ

ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាពសមស្រ�ប  នៃ�គោ�លនយោ�បាយ

បង្ហាាញ
� ខុុសជាសារវន្តតអាចកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារការក្លែ�ែងបន្លំំ� 

គណនេ�យ្្យដែ�លធនាគារបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់  និិ ង ភាព

ឬកំំហុុសឆ្គគង ហើ�ើយត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាសារវន្តត នៅ�ពេ�ល 

សមហេ�តុុផលនៃ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ

ដែ�លការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគងតែ�មួួយ ឬក៏៏រួមបញ្ចូូ
ួ
លគ្នាា
�
� មាន

ព្រ�មទាំំងការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លបាន

ផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការសម្រេ��ចចិិត្តតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់អ្ននក

ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ដោ�យអនុុលោ�មតាម

ស្តតង់់ដាសវនកម្មមអន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា យើ�ើងខ្ញុំំ�អនុុវត្តតនូូវការ

វិិនិិច្ឆ័័�យ ដែ�លប្រ�កបទៅ�ដោ�យវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងរក្្សានូូវមជ្្ឈធាតុុ
និិយម ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លសវនកម្មម ។ យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏៖

ទទ
 ល
ួ បាននូវការយល់ដង
ឹ អំពកា
ី រគ្រប់គ្រងផ្ទៃកង
្នុ  ដែល

ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មម   ក្នុង
�ុ គោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីរៀ�ៀបចំំ

តាមស្តតង់ដា
់ សវនកម្មមអន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� អាចរកឃើ�ើញនូូវការ

®
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®

ធានាថា គ្រ�ប់់ពេ�លនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យអនុុលោ�មទៅ�

មានបំំណងចង់់ជម្រះ�ះបញ្ជីី�ផ្អាា�កដំំណើ�ើរការធនាគារ ឬ គ្មាា�ន
ជម្រើ��ើសសមរម្្យដទៃ�ទៀ�ៀតក្រៅ��ពីីធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ។

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

គឺឺជាអំំណះះអំំណាងមានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមិិនអាច

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យយោ�ងលើ�ើ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

ក៏៏ដោ�យក៏៏ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ ឬលក្ខខខណ្ឌឌនាពេ�លអនាគត

ការបកស្រា�យមិិនពិិត ឬមិិនអនុុវត្តតតាមនីតិ
ី វិិ ធី
ិ គ្រី �ប់់គ្រ�ង

ការបង្ហាាញ
�  ខុុសជាសារវន្តតដោ�យសារតែ�ការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុស
មតិិសវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� ។ អំំណះះអំំណាងសមហេ�តុុផល 

២០២០

ឃុុបឃិិតគ្នាា� ការលួួចបន្លំំ� ការលុុបចោ�លដោ�យចេ�តនា

ហេ�តុុផលថារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងមូូល មិិនមាន

ឆ្គគង និិងផ្ដដល់់នូូវរបាយការណ៍៍របស់់សវនករដែ�លរួួម បញ្ចូូ�ល

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង។
®

ធ្វើការសន្និដ្ឋានល�ើភាពសមស្រប   នៃការប្រើប្រាស់
មូូលដ្ឋាន
�ា និិរន្តតរភាព    នៃ�គណនេ�យ្្យរបស់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

អាចធ្វើ�ើឱ្
� យ្ ធនាគារបញ្្ឈប់់និរិ ន្តតរភាពនៃ�អាជីីវកម្មមបាន។
®

វាយតម្លៃល�ើការបង្ហាញនៃទម្រង់ និងខ្លឹមសារនៃរបាយ
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងមូូល ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការ

លាតត្រ�ដាងព័័ត៌មា
៌ ន និិងវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បានបង្ហាា�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍
ពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងអត្ថថន័័យ ដែ�លអាចសម្រេ��ចបាននូូវការ
បង្ហាា�ញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ។

យើ�ើ ង ខ្ញុំំ �� ផ្ដដល់់ ព័័ ត៌ ៌ មា នជូូ ន អ្ននកទទួួ លខុុ សត្រូ�ូ វ លើ�ើ

អភិិបាលកិិច្ចច ស្ដីី�ពីប
ី ញ្ហាាផ្សេ�េ�
� ងទៀ�ៀត វិិសាលភាព និិងពេ�លវេេលា

ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុកសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើស
� វនកម្មម និង
ិ ការរកឃើ�ើញ
បញ្ហាាជា
� សារវន្តតផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លមានរួួមបញ្ចូូល
� ទាំំង ចំំណុច
ុ

ខ្វះះ�ខាតនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លបានរកឃើ�ើញក្នុុ�ងអំំឡុុង
ពេ�លធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ។

ហើ�ើយដោ�យ   ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើភស្តុុតា
� ងសវនកម្មមដែ�លទទួល
ួ
បាន ធ្វើ�ើ �កា រសន្និិ�ដ្ឋាា � ន ថាតើ�ើ ភា ពមិិ ន ច្្បាស់់ លា ស់់

ជាសារវន្តត ពាក់់ព័ន្ធ
័ ទៅធ �នឹឹងព្រឹ�ត្តិិ�កា
ឹ
រណ៍៍ ឬលក្ខខខណ្ឌឌដែ�ល

ធ្វើការកំណត់ និងវាយតម្លៃនូវហានិភ័យនៃការបង្ហាញ

អាចធ្វើ�ើឱ្
� យ្ មានមន្ទិិ�លជាសារវន្តតលើ�ើលទ្ធភា
ធ ពរបស់់ធនាគារ

ការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬកំំហុុសឆ្គគង និិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការ

សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាមានអស្ថិិ�រភាពនៃ�ភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាជា

ទៅ�នឹឹងហានិិភ័យ
័ ទាំំងនោះ�ះ និិងប្រ�មូូលនូវូ ភស្តុុ�តាងដែ�ល

របស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ� ដើ�
� ម្្
ើ បីីទាញចំំណាប់អា
់ រម្មមណ៍លើ៍ �ើការលាត

មូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េញមតិិសវនកម្មម របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� ។

ឬប្រ�សិិនបើ�ើការលាតត្រ�ដាងព័័ត៌៌មានមានលក្ខខណៈៈ

សារវន្តតដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារតែ�ការក្លែ�ែងបន្លំំ� មាន

ដែ�លមានបញ្ហាា។
�  ការសន្និិ�ដ្ឋាាន
� របស់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� គឺផ្អែ�ែ
ឺ កតាម

ឆ្គគងដោ�យសារតែ�ការក្លែ�ែងបន្លំំ� អាចរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការ

នៃ�របាយការណ៍៍សវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។ យ៉ាា�ងណា

ខុុសជាសារវន្តតលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដោ� �យសារតែ�

ដើ�ើម្្បីីបន្តនិ
ត រិ ន្តតរភាពអាជីីវកម្មម ។ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ� ធ្វើ�
� �កា
ើ រ

រៀ�ៀបចំំ និិងការអនុុវត្តតនូូវនីីតិិវិិធីីសវនកម្មម ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតប

សារវន្តត យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��ចាំបា
ំ ច់់ត្រូ�វូ បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍

មានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងសមស្រ�បសម្រា�ប់់ជា

ត្រ�ដាងព័័ត៌មា
៌ នពាក់់ព័ន្ធ
័ នៅធ �ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

ហានិិភ័យ
័ ដែ�លមិិនអាចរកឃើ�ើញនូូវការបង្ហាាញ
� ខុុសជា

មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ យើ�ើងខ្ញុំំ�ចាំ
� ំបាច់់ត្រូ�ូវផ្ដដល់់មតិិសវនកម្មម

លក្ខខណៈៈខ្ពពស់់ជាងការបង្ហាា�ញខុុសកើ�ើតឡើ�ើងពីីកំំហុុស

ភស្តុុ�តាងសវនកម្មមដែ�លប្រ�មូូលបានត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទ

តំំណាងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ខេ�ភីីអឹឹមជ្ជីី� ខេ�មបូូឌា ចំំកាត់់

Lim Chew Teng
Partner
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ ខែ� មីីនា ឆ្នាំំ�� ២០២១

87

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

កំំណត់់

សម្គាា�ល់់

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2019

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ឆ្នាំំ�� 2020
ពាន់់រៀ�ៀល

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ឆ្នាំំ�� 2019

កំំណត់់

សម្គាា�ល់់

ពាន់់រៀ�ៀល

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ទ្រ�ព្្យសកម្មម

25

(10.990.039)

(9.062.085)

(44.806.389)

(36.719.568)

22.228.860

21.333.857

90.627.062

86.444.789

26

2.349.398

3.580.398

9.578.496

14.507.773

27

2.420.162

642.233

9.867.000

2.602.328

26.998.420

25.556.488

110.072.558

103.554.890

28.109.161

55.362.080

113.701.556

225.600.476

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់

8

56.473.721

84.677.706

228.436.201

345.061.652

ចំំណូូលសុុទ្ធធពីីកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

ឥណទាន
និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្តតល់់ដល់់អតិិថិិជន-សុុទ្ធធ

9

373.698.960

359.600.207

1.511.612.293

1.465.370.844

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

11

18.633.186

18.535.419

75.371.237

75.531.832

ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

12

453.984

135.839

1.836.365

553.544

ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ

13

19.478.192

18.755.474

78.789.287

76.428.557

សិិទ្ធធប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

14

3.972.216

4.295.706

16.067.614

17.505.002

961.311

640.798

3.888.503

2.611.251

812.356.788

720.710.301

3.285.983.207

2.936.894.475

21A

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប
បំំណុុលនិិង មូូលធនរបស់់ ភាគទុុនិិក
បំំណុុល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

15

698.857.617

616.065.486

2.826.879.061

2.510.466.855

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា

16

1.401.216

1.120.019

5.667.919

4.564.077

បំំណុុលភតិិសន្្យា

17

4.732.934

5.083.029

19.144.718

20.713.343

បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

18

1.636.499

952.272

6.619.638

3.880.508

សំំវិិធានធនលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិត

19

250.000

346.922

1.011.250

1.413.707

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

20

532.783

-

2.155.107

-

សំំវិិធានធនលើ�ើកិិច្ចចសន្្យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

30A

114.107

71.551

461.563

291.570

បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

21B

2.062.935

2.366.825

8.344.572

9.644.812

709.588.091

626.006.104

2.870.283.828

2.550.974.872

បំំណុុលសរុុប

ពាន់់រៀ�ៀល

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

7

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល-សុុទ្ធធ

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

123.164.357

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា-សុុទ្ធធ

5.766.246

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

135.433.451

722.465.071

7.353.151

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

30.395.942

1.248.927.000

1.415.030

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩

33.218.899

177.292.042

1.817.837

២០២០

24

308.758.220

10

២០១៩

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់
6

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

២០២០

ចំំណូូលពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់
សមមូូល-សុុទ្ធធ

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម - សុុទ្ធធ

២០២០

របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ ឬខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ឆ្នាំំ�� 2020

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ចំំណេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប
ចំំណាយលើ�ើបុុគ្គគលិិក

28

(7.744.925)

(6.085.528)

(31.576.059)

(24.658.559)

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

29

(7.306.970)

(5.742.490)

(29.790.517)

(23.268.570)

(15.051.895)

(11.828.018)

(61.366.576)

(47.927.129)

11.946.525

13.728.470

48.705.982

55.627.761

(1.747.015)

(902.087)

(7.122.580)

(3.655.257)

10.199.510

12.826.383

41.583.402

51.972.504

(2.135.010)

(2.555.642)

(8.704.436)

(10.355.461)

8.064.500

10.270.741

32.878.966

41.617.043

-

-

(3.099.190)

5.048.934

8.064.500

10.270.741

29.779.776

46.665.977

ចំំណាយលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការសរុុប
ចំំណេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការមុុន
ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនៃ�
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

32(ខ)

(vi)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនដកពន្ធធ
ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

21(គ)

លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
លទ្ធធផលលម្អិិ�តសរុុបសម្រា�ប់់់�ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់ជូូននេះ�ះ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

មូូលធនរបស់់ភាគទុុនិិក
ដើ�ើមទុុន

22

75.000.000

75.000.000

300.472.500

300.472.500

ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�

23

1.517.774

2.786.455

6.100.032

11.272.444

26.250.923

16.917.742

106.554.307

68.502.929

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក
ទុុនបម្រុ�ុងលើ�ើការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

-

2.572.540

5.671.730

មូូលធនសរុុប

102.768.697

94.704.197

415.699.379

385.919.603

បំំណុុល និិងមូូលធនសរុុប

812.356.788

720.710.301

3.285.983.207

2.936.894.475

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់ជូូននេះ�ះ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

88

89

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

415.699.379
102.768.697

២០២០

របាយការណ៍៍លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
២០២០

២០១៩

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

8.064.500

10.270.741

32.878.966

41.617.043

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

2.135.010

2.555.642

8.704.436

10.355.461

រំំលស់់

2.525.212

1.972.419

10.295.288

7.992.242

-

(22.668)

-

(91.851)

(22.228.860)

(21.333.857)

(90.627.062)

(86.444.789)

1.575.659

580.208

6.423.962

2.351.003

87.672

207.671

357.439

841.483

សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់ការវិិនិិយោ�គ
លើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល

40.646

93.635

165.713

379.409

សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់
កិិច្ចចសន្្យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

42.556

20.573

173.501

83.362

(96.922)

(113.078)

(395.151)

(458.192)

(7.854.527)

(5.768.714)

(32.022.908)

(23.374.829)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា

26.224.835

(1.802.582)

106.918.652

(7.304.062)

ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់

28.203.898

(14.972.341)

114.987.292

(60.667.926)

(15.514.310)

(100.400.775)

(63.251.842)

(406.823.940)

(402.807)

(85.079)

(1.642.244)

(344.740)

82.575.268

72.916.845

336.659.368

295.459.056

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា

281.197

(212.207)

1.146.440

(859.863)

បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

684.227

203.272

2.789.593

823.658

114.197.781

(50.121.581)

465.584.351

(203.092.646)

ពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩
ពាន់់រៀ�ៀល 

លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
និិយ័័តភាពលើ�ើ:

-

ចំំណេ�ញពីីការលក់់ទ្រ�ព្្យនិិងបរិិក្ខាា�រ
ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ
សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបងឥណទាន
និិងបុុរេេប្រ�ទាន
សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់ប្រា�ក់់
បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់ជូូននេះ�ះ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

6.100.032 26.250.923 106.554.307
1.517.774
300.472.500
75.000.000
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

2.572.540

29.779.776
8.064.500
-

-

-

-

8.064.500

32.878.966

- (3.099.190)

(3.099.190)
- (3.099.190)
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

លទ្ធធផលលម្អិិ�ត

-

-

-

32.878.966
8.064.500
-

-

5.172.412
1.268.681
(5.172.412)
- (1.268.681)
ការផ្ទេ�េរ

ស្គាា�ល់់ដោ�យផ្ទាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងមូូលធន

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លបានទទួួល

32.878.966
-

-

-

385.919.603
94.704.197
5.671.730
2.786.455 11.272.444 16.917.742
300.472.500
នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ� មករា ឆ្នាំំ�� ២០២០

75.000.000

68.502.929

-

385.919.603
94.704.197
5.671.730
2.786.455 11.272.444 16.917.742
300.472.500
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

75.000.000

68.502.929

46.665.977
10.270.741
5.048.934
-

-

-

- 10.270.741

41.617.043

5.048.934
5.048.934
-

ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ប់់

លទ្ធធផលលម្អិិ�ត

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

- 10.270.741

41.617.043

(714.084)
(176.230)
714.084
176.230
ការផ្ទេ�េរ

ដោ�យផ្ទាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងមូូលធន

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់

-

41.617.043
10.270.741

-

-

339.253.626
84.433.456
622.796
27.599.970
6.823.231
2.610.225 10.558.360
300.472.500
75.000.000
នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ� មករា ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ដុុល្លាា�រ

អាមេ�រិិក

(កំំណត់់

សម្គាា�ល់់ 5)

ដុុល្លាា�រ

អាមេ�រិិក

(កំំណត់់

សម្គាា�ល់់ 5)
អាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រ

ពាន់់រៀ�ៀល

-

(កំំណត់់

សម្គាា�ល់់ 5)

ដុុល្លាា�រ
(កំំណត់់

សម្គាា�ល់់ 5) អាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រ

សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់

អាមេ�រិិក

ពាន់់រៀ�ៀល
ពាន់់រៀ�ៀល
ពាន់់រៀ�ៀល
ពាន់់រៀ�ៀល

សរុុប
ទុុនបម្រុ�ុងលើ�ើ

ការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរក្្សាទុុក
ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញតិ្តត�
ដើ�ើមទុុន

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

របាយការណ៍៍ស្ដីី�ពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន
90

8.064.500

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

សំំវិិធានធនលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិត

បម្រែ��បម្រួ�ួលៈៈ

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

សាច់់ប្រា�ក់់ទទួួលបាន/(ប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ង)
ពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

91

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ (ត)

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

២០២០

២០១៩

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩
ពាន់់រៀ�ៀល

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ចំំណូូលការប្រា�ក់់បានទទួួល

34.371.963

28.851.501

140.134.493

116.906.282

ចំំណាយការប្រា�ក់់បានបង់់

(10.438.906)

(8.039.852)

(42.559.420)

(32.577.480)

(2.759.413)

(1.663.962)

(11.250.127)

(6.742.374)

135.371.425

(30.973.894)

551.909.297

(125.506.218)

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល
ការទិិញទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ
ការទិិញទ្រ�ព្្យអរូូបីី
ការទូូទាត់់បំំណុុលភតិិសន្្យា
សាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ង
សកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ

-

29.000

-

117.508

(135.409)

(13.280.068)

(552.062)

(53.810.836)

(2.164.609)

(6.149.110)

(8.825.111)

(24.916.194)

(395.044)

(34.095)

(1.610.594)

(138.153)

(1.367.210)

(1.138.999)

(5.574.115)

(4.615.224)

(4.062.272)

(20.573.272)

(16.561.882)

(83.362.899)

លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាព ហិិរញ្ញញប្្បទាន
សាច់់ប្រា�ក់់ទទួួលបានពីីប្រា�ក់់កម្ចីី�

598.269

-

2.439.143

-

ការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់កម្ចីី�

(65.573)

-

(267.341)

-

សាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធទទួួលបានពីី
សកម្មមភាពហិិរញ្ញញប្្បទាន

532.696

-

2.171.802

-

131.841.849

(51.547.166)

537.519.217

(208.869.117)

177.292.042

228.839.208

722.465.071

919.475.938

-

-

(9.537.699)

11.858.250

309.133.891

177.292.042

1.250.446.589

722.465.071

ការកើ�ើនឡើ�ើង/(ថយចុះះ�) សុុទ្ធធនៃ�

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល
សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល
នាដើ�ើមការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល

នាចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ (កំំណត់់ម្គាា�ល់់6)

ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ ហៅ�កាត់់ថា (“ធនាគារ”) បានបង្កើ�ើ�ត

ឡើ�ើងនៅ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ� �
ក្រោ��មការចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មមលេ�ខ ០០០០៦០៦៥ (ពីីមុុន

លេ�ខ Co. ៦០០០/០២P)។ ធនាគារ បានទទួួលអាជ្ញាាប័
� ណ្ណណពី
័
ី
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមជា
ធនាគារពាណិិជ្ជជ ចាប់់ពីថ្ងៃ�ៃទី
ី
៧
ី  ខែ� មិិថុុនា ឆ្នាំំ២
� ០០២ ហើ�ើយ

បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាផ្លូូ�វការនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៨ ខែ� វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�� 
២០០២ ។

លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ
សាច់់ប្រា�ក់់ទទួួលបានពីីការលក់់
ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ

១. អំំពីីធនាគារ

២០០២ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាធារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវកម្រិ�ិតមួួយ

លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ពីីសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ (ត)

សាច់់ប្រា�ក់់សុុទ្ធធទទួួលបានពីី/(ប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ង)
សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបានបង់់

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សកម្មមភាពចម្្បងរបស់់ធនាគារ រួួមមានការផ្តតល់់នូូវ

សេ�វាកម្មមផ្នែ�ែកធនាគារ និិងសេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ង
ៗតាមរយៈៈការិិយាល័័យកណ្តាា�ល និិងសាខាផ្សេ�េ�ងៗនៅ�

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។ ពុំំ�មានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជាសារវន្តតលើ�ើ

សកម្មមភាពចម្្បងរបស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុង
� ការិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះទេ�។
ការិិយាល័យ
័ ចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាគារមានទីីតាំង
ំ ស្ថិិ�តនៅ�

អគារលេ�ខ  ៦៦ មហាវិិ ថីី ព្រះ �ះមុុនីី វ ង្្ស សង្កាា � ត់់ វ ត្តត ភ្នំំ� 
ខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ។

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំ�� ំ ២០២០ ធនាគារមានបុុគ្គគលិក
ិ ចំំនួន
ួ

៦៤៣ នាក់់ (នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំ�� ំ ២០១៩: ៥៣២ នាក់់)។

២. មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ

ឡើ�ើ ង ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមស្តត ង់់ ដា របាយការណ៍៍

ទាក់់ ទ ងនឹឹ ង ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � អ ន្ដដរជាតិិ នៃ�កម្ពុុ � ជា  ហៅ�កាត់់ ថា
(“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ។

ព័័ ត៌ ៌ មា ន លម្អិិ�តទាក់់ ទ ង នឹឹ ង គោ�ល ន យោ� បា យ

គណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាង
ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣៤។

របាយការណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � ត្រូ �ូ វ បានអនុុម័័ តដោ �យក្រុ�ុម

ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ និិងផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ផ្្សាយនៅ� ថ្ងៃ�ៃទីី ១៧
ខែ� មីីនា ឆ្នាំំ�� ២០២១ ។

៣. រូូបិិយប័័ណ្ណណមុុខងារ និិងរូូបិិយប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់
កំំណត់់បង្ហាា�ញ

ធនាគារធ្វើ�ើប្រ� �តិិបត្តិិ�ការ និិងកត់់ត្រា�រាល់់បញ្ជីី�គណនេ�យ្្យ

របស់់ខ្លួួ�នជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ។  អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងក៏៏បាន

កំំណត់ថា
់  ប្រា�ក់់ដុុល្លាារ� អាមេ�រិិកជារូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណមុុខងារ និិងជា
រូូបិិយប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការបង្ហាា�ញ ព្រោះ��ះវាឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីសារ
ធាតុុសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�ប្រ�ភពព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ និិងកាលៈៈទេ�សៈៈរបស់់
ធនាគារ ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជាប្រា�ក់់

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដែ�លជារូូបិិយប័័ណ្ណណមុុខងាររបស់់ធនាគារ។
តួួលេ�ខទាំំងអស់់ត្រូ�ូវបានបង្គគត់់ចំំនួួនមួួយដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ឬមួួយពាន់់រៀ�ៀលដែ�លជិិតបំំផុុត បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ�លុះះ�ត្រា�តែ�
មានការបង្ហាា�ញផ្សេ�េ�ងពីីនោះ�ះ។

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លភ្ជាា�ប់់ជូូននេះ�ះ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

92

93

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៤. ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការវិិនិិច្ឆ័័�យ

នៅ�ក្នុុង
� ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនេះ�
� ះអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ធ្វើ�ើ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យ ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងសន្មមតដែ�លមានឥទ្ធិិ�ពលដល់់
ការអនុុវត្តតនូូវគោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យ និិងចំំនួួននៃ�

ទ្រ�ព្្យសកម្មម បំំណុុល ចំំណូូល និិងចំំណាយដែ�លបាន

រាយការណ៍៍ ។ លទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែងអាចខុុសពីីការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា
ទាំំងនោះ�ះ។

ព័័ត៌មា
៌ នអំំពីភា
ី ពមិិនច្្បាស់់លាស់់នៃ�ការសន្មមត់ និ
់ ង
ិ ការ

ប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា  ដែ�លមានហានិិភ័យ
័ ជាសារវន្ដដ ដែ�លអាចធ្វើ�ើឱ្
� យ្ មាន
និិយ័័តភាពលើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលនា

ការិិយបរិិច្ឆេ�េទហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០ ត្រូ�ូវបាន
បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖
®

សមស្រ�បនៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�លមិ
�
ន
ិ មានទិិន្ននន័យ
័

ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការសន្មមតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ត្រូ�ូវបាន

ដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន ។

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យជាប្រ�ចាំំ។ ការកែ�ប្រែ��លើ�ើការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន ត្រូ�ូវបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់តាមវិិធិិសាស្រ្ត�តទស្្សនៈៈវិិស័័យ។

®

ឥណទាន រួួមទាំំងការបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាននៃ�ការប្រ�មើ�ើល

សារវន្ដដ លើ�ើចំនួ
ំ ន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាល់
�ា នៅ់ �ក្នុុង
�

®

កំណត់សម្គាល់ ៣៤គ(ii)៖ ការចាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្ម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ  កា
� រវាយតម្លៃ�ៃគំំរូអា
ូ ជីីវកម្មមដែ�លទ្រ�ព្្យទាំំងនោះ�ះ
ត្រូ�វូ បានកាន់់កាប់ និ
់ ង
ិ ការវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើលក្ខខខណ្ឌកិ
ឌ ច្ចច
ិ

ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតទៅ�តាមច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីគណនេ�យ្្យ និិងសវនកម្មម ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ បំំណុលត្រូ
ុ �ូវបានប្តូូ�រតាមអត្រា�នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ។ ដើ�ើមទុុនត្រូ�វូ បានប្តូូ�រតាមអត្រា�នាកាលបរិិច្ឆេ�េទ

រាយការណ៍៍ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ។ របាយការណ៍៍ចំណេ�
ំ
ញ ឬខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ និិងរបាយការណ៍៍លំហូ
ំ រូ ទឹឹកប្រា�ក់់

ត្រូ�វូ បានប្តូូ�រទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀលដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់ អត្រា�មធ្្យមនៅ�ក្នុុង
� ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ ។ ភាពខុុសគា្ននដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីការប្តូូ�ររូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ 
ត្រូ�ូវបាន ទទួួលស្គាា�ល់់ជា “ទុុនបម្រុ�ុងលើ�ើការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ” នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ។
ធនាគារប្រើ��ើប្រា�ស់់អត្រា�ប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណដូូចខាងក្រោ��ម៖
អត្រា�នាកាលបរិិច្ឆេ�េទ

កណត
ំ
់សម្គាល់ ៣៤គ (vii)  ៖ ឱនភាពនៃឧបករណ៍
នៃ�ការវាស់់   វែែងលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់

គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជា

ដូូចខាងក្រោ��ម។

របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ត្រូ� �វូ បានបង្ហាាញ
� ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាារ� អាមេ�រិិក ។ ការប្តូូ�ររូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណពីប្រា�ក់
ី
ដុុល្លាា
់
រ� អាមេ�រិិក ទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល 

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�៖ កំំណត់់ការបញ្ចូូ�លសមាសធាតុុទៅ�ក្នុុ�ងគំំរូូ

ព័័ត៌មា
៌ នអំំពីកា
ី រវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័�  ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ក្នុុង
� ការអនុុវត្តត

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់

កណត
ំ
់សម្គាល់ ៣៤គ  (vi) ៖   ការកំណត់ល�ើតម្លៃ

៥. ការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណពីីប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល

មើ�ើលនាពេ�លអនាគត ។
®

កណត
ំ
់សម្គាល់ ៣៤គ (vii) ៖ ឱនភាពនៃឧបករណ៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ៖�  ការសន្មមត់សំ
់ ខាន់
ំ
ៗ
់  ដែ�លប្រើ��ើក្នុង
�ុ ការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា
លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអាចប្រ�មូូលមកវិិញបាន ។

1 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

=

4.045 រៀ�ៀល

4.077 រៀ�ៀល

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

1 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

=

4.075 រៀ�ៀល

4.052 រៀ�ៀល

តួួលេ�ខជាប្រា�ក់់រៀ�ៀលនេះ�ះ គឺឺសម្រា�ប់់ជាការបង្ហាា�ញតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបានយកមកបកស្រា�យថា តួួលេ�ខប្រា�ក់់

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកនេះ�ះត្រូ�ូវបានប្ដូូ�រទៅ�ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ឬគួួរត្រូ�ូវបានប្ដូូ�រជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ឬនឹឹងត្រូ�ូវបាន ប្ដូូ�រជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល នាពេ�លអនាគត
តាមអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់នេះ�ះ ឬអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនោះ�ះឡើ�ើយ ។

៦. សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល- សុុទ្ធធ
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ (“SPPI”)លើ�ើចំំនួួនប្រា�ក់់ដើ�ើមដែ�ល
នៅ�សល់់ ។

កណត
ំ
់សម្គាល់ ៣៤គ(vii)៖  ការបង្កើតលក្ខណៈ

វិិនិិច្ឆ័�័យសម្រា�ប់់កំំណត់់ថាតើ�ើហានិិភ័័យឥណទានលើ�ើ   
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បានកើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដ ចាប់់

សាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងដៃ�
សាច់់ប្រា�ក់់សមមូូលជាមួួយធនាគារនានា

តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង ដោ�យកំំណត់់វិិធីីសាស្រ្ត�ត
សម្រា�ប់់ បញ្ចូូ � លព័័ ត៌ ៌ មា នទៅ�ក្នុុ � ង ការ វាស់់ វែែ ងលើ�ើ

ការរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ("ECL") និិងការ

ជ្រើ��ើសរើើ�ស និិងការអនុុម័័តលើ�ើគំរូំ ដែ�លប្រើ�
ូ
�ើដើ�ម្្
ើ បីីវាស់់វែែង

អត្រា�មធ្្យម

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

សន្្យានៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺជាការទូូទាត់់តែ�ប្រា�ក់់

®

រាយការណ៍៍

ដក៖ ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

32.168.282

32.680.488

130.120.701

133.172.989

276.965.609

144.611.554

1.120.325.888

589.292.082

309.133.891

177.292.042

1.250.446.589

722.465.071

(375.671)

-

(1.519.589)

-

308.758.220

177.292.042

1.248.927.000

722.465.071

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

លើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ។

94

95

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៦. សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល- សុុទ្ធធ(ត)

៨. ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់

បម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�សំំវិិធានធនលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

-

-

-

-

375.671

-

1.531.611

-

-

-

(12.022)

-

375.671

-

1.519.589

-

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� មករា
សំំវិិធានធននៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

២០១៩

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2020

ដក៖ ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

28.364.483

55.905.401

114.734.334

227.814.509

(255.322)

(543.321)

(1.032.778)

(2.214.033)

28.109.161

55.362.080

113.701.556

225.600.476

(ឆ្នាំំ�២០១៩៖ ២% ទៅ� ៦%) ក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ�� ។

២០២០

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ចៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

96

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន

7.500.012

7.500.099

30.337.549

30.562.903

ប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
លើ�ើប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

48.973.709

77.177.607

198.098.652

314.498.749

56.473.721

84.677.706

228.436.201

345.061.652

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ក. ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាលើ�ើដើ�ើមទុុន

ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្លួួ�នបានឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែធនាគារអាចដកវិិញបាន នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារសម្រេ��ចចិិត្តតឈប់់ធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ង
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជាដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។  
ខ. ប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច
ប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចគឺឺជាទុុនបម្រុ�ុងអប្្បបរមាដែ�លត្រូ�ូវបានគណនាតាមអត្រា� ៨% ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិង ១២.៥០%

ចំំពោះ�ះរូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារអនិិវាសនជន និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញ
វត្ថុុ� និិង ប្រា�ក់់កម្ចីី�អនិិវាសនជន ។  យោ�ងតាមប្រ�កាសរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា លេ�ខធ៧-០១៨-២៨២ ប្រ�.ក. ស្តីី�ពីីការ

រក្្សាទុុនបម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៩ ខែ� សីីហា ឆ្នាំំ� � ២០១៨ ប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិងរូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ង
មិិនទួួលបានការប្រា�ក់់ទេ� ។

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ ខែ� មីីនា ឆ្នាំំ��  ២០២០ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា បានប្រ�កាសអំំពីី ការកាត់់បន្ថថយនូូវប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច 

នៃ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និង
ិ ប្រា�ក់់កម្ចីី� (“RRR”) មកត្រឹ�ម
ឹ ៧% ចំំពោះ�ះរូូបិយ
ិ វត្ថុុជា
� តិិ និង
ិ រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណបរទេ�ស ក្នុុង
� គោ�លបំំណងទប់់ស្កាត់
�ា នូ
់ វូ ឥទ្ធិិ�ពល 

បម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�សំំវិិធានធនឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃមានដូូចខាងក្រោ��ម ៖

(ការកែ�ប្រែ��ត្រ�ឡប់់មកវិិញ)/
សំំវិិធានធននៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

ឆ្នាំំ�� 2019

ឱ្្យរក្្សាប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់ចំំនួួន ១០% នៃ�ដើ�ើមទុុនរបស់់ខ្លួួ�ន។ ប្រា�ក់់តម្កកល់់នេះ�ះ គឺឺមិិនអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា មានកាលកំំណត់ចា
់ ប់់ពីី ៣ ខែ�ដល់់ ១២ ខែ� ហើ�ើយទទួួលបានការប្រា�ក់់ចន្លោះ�ះ�ពី
� ី ២% ទៅ� ៥.៥%

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

ឆ្នាំំ�� 2020

យោ�ងតាមប្រ�កាសរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា លេ�ខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៥ ខែ� តុុលា ឆ្នាំំ�� ២០០១ ធនាគារ តម្រូ�ូវ

៧. ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា - សុុទ្ធធ

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់
(មិិនមែ�នជាសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល)

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

543.321

335.650

2.214.033

1.348.642

(287.999)

207.671

(1.174.172)

841.483

-

-

(7.083)

23.908

255.322

543.321

1.032.778

2.214.033

ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីវីីរុុសកូូរ៉ូូ�ណាមកលើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
គ. តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់ (ប្រ�ចាំំឆ្នាំ��)
ំ ៖

ប្រា�ក់់តម្កកល់់ធានាដើ�ើមទុុន

ប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

២០២០

២០១៩

0.06%- 0.48%

0.48%-0.62%

គ្មាាន

គ្មាាន
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៩. ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្តតល់់ដល់់អតិិថិិជន - សុុទ្ធធ

១០. ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មម:

ឥណទានវិិបារូូបន៍៍

ឥណទានរយៈៈពេ�លវែែង

ហិិរញ្ញញប្្បទានពាណិិជ្ជជកម្មម

ឥណទានអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានដុុល
ការប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាន
ប្រា�ក់់ចំំណូូលពន្្យា
សំំវិិធានធនលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន – សុុទ្ធធ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

94.092.517

91.488.239

380.604.231

372.814.574

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019

265.649.553

1.133.784.878

1.082.521.928

2.601.841

2.560.660

10.524.447

10.434.690

1.104.291

378.091.573
966.527

(1.971.298)

2.600.638

362.299.090
806.425

(1.693.125)

4.466.857

1.529.380.413

3.909.601

(7.973.900)

10.597.600

1.476.368.792

3.286.182

361.412.390

1.525.316.114

1.472.755.490

(3.387.842)

(1.812.183)

(13.703.821)

(7.384.646)

373.698.960

359.600.207

1.511.612.293

1.465.370.844

បម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

1.812.183

1.231.975

7.384.646

4.950.076

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

1.576.141

580.208

6.425.927

2.351.003

-

(1.965)

-

-

-

(104.787)

83.567

3.387.842

1.812.183

13.703.821

7.384.646

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

(482)

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានការធានា

929.211

761.356

3.758.658

3.102.525

ចំំណាយបង់់មុុន

723.612

544.341

2.927.011

2.218.189

165.014

109.333

667.482

445.532

1.817.837

1.415.030

7.353.151

5.766.246

ផ្សេ�េ�ងៗ

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

១១. ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល - សុុទ្ធធ
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�2020

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�2019

ឆ្នាំំ�2020

ឆ្នាំំ�2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

4.999.644

4.962.837

20.223.560

20.223.560

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ការលុុបចោ�លសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

ឆ្នាំំ�� 2019

(6.899.484)

377.086.802

២០២០

ឆ្នាំំ�� 2020

ពាន់់រៀ�ៀល

280.292.924

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ធនាគារហត្ថាា� ភីីអិិលស៊ីី�

(i)

អិិលអូូអិិលស៊ីី� (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�

(ii)

3.618.763

3.592.122

14.637.897

14.637.897

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ អាស៊ីី� ចំំកាត់់

(iii)

10.182.705

10.107.740

41.189.041

41.189.041

18.801.112

18.662.699

76.050.498

76.050.498

(167.926)

(127.280)

(679.261)

(518.666)

18.633.186

18.535.419

75.371.237

75.531.832

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�សរុុប
ដក៖ សំំវិិធានធនលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

មូូលបត្រ�បំំណុុលសាជីីវកម្មមត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម  ជាប្រា�ក់់រៀ�ៀលហើ�ើយមានតម្លៃ�ៃចារឹឹកចំំនួួន ១០០.០០០ រៀ�ៀល 
ក្នុុ�ងមួួយប័័ណ្ណណបំំណុុល។

សម្រា�ប់់ការវិិភាគបន្ថែ�ែមលើ�ើឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្តតល់់ដល់់អតិិថិិជនដុុលសូូមមើ�ើលកំំណត់់សម្គាា�ល់់លេ�ខ ៣២(ខ) ។

98

99

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
១១. ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល - សុុទ្ធធ(ត)

១២. ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

(i) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំ�� ំ ២០១៨ ធនាគារបានទិិញមូូលបត្រ�បំំណុលចំ
ុ
នួ
ំ ន
ួ ២០០.០០០ ប័័ណ្ណណ ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ ២០.០០០.០០០.០០០

២០២០

២០១៩

 រៀ�ៀល ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយដោ�យ ធនាគារហត្ថាា�ភីីអិិលស៊ីី�។ មូូលបត្រ�បំំណុុលមាន អត្រា�ការប្រា�ក់់ ៨.៥% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�� 
ដោ�យមានរយៈៈពេ�ល  ៣ ឆ្នាំំ� � (២០១៨ - ២០២១) ហើ�ើយមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពចាប់់ពីថ្ងៃ�ៃទី
ី
ី ១៤ ខែ� វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំ�� ំ ២០១៨

និិងត្រូ�វូ បញ្ចចប់់នៅ�ថ្ងែ�ែទីី ១៣ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំ២
�ំ ០២១ ។ មូូលបត្រ�បំំណុល ត្រូ
ុ
�ូវទូូទាត់ជា
់ ឆមាស នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� ឧសភា និិងថ្ងៃ�ៃទីី

១៤ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ដោ�យការទូូទាត់់លើ�ើកដំំបូូងនឹឹងត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ��  ២០១៩។ ការប្រា�ក់់លើ�ើ
មូូលបត្រ�បំំណុល ត្រូ
ុ
�ូវបានគណនាដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូលដ្ឋា
ូ
ន
�ា ៣៦៥ ថ្ងៃ�ៃ ។

(ii) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ��  ២០១៩ ធនាគារបានទិិញមូូលបត្រ�បំំណុុលចំំនួួន ១៤៤.០០០ ប័័ណ្ណណ ស្មើ�ើ�នឹឹង

១៤.៤០០.០០០.០០០រៀ�ៀល ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយដោ�យ អិិលអូូអិិលស៊ីី�   (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�  ។ មូូលបត្រ�បំំណុុលមាន  

អត្រា�ការប្រា�ក់់ ៩% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�� ដោ�យមានរយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ��  (២០១៩ - ២០២២) ហើ�ើយមានប្រ�សិិទ្ធធភាពចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី
២៦ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ�� ២០១៩ និិងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់នៅ�ថ្ងែ�ែទីី ២៥ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២២ ។ មូូលបត្រ�បំំណុុល ត្រូ�ូវទូូទាត់់ជាឆមាស

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ខែ� តុុលា និិងថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ខែ� មេ�សា ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� ដោ�យការទូូទាត់់លើ�ើកដំំបូូង នឹឹងត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី
២៦ ខែ� តុុលា ឆ្នាំំ�� ២០១៩។ ការប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន ៣៦៥ ថ្ងៃ�ៃ។

(iii) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� សីីហា ឆ្នាំ�� ំ ២០១៩ ធនាគារបានទិិញមូូលបត្រ�បំំណុលចំ
ុ
នួ
ំ ន
ួ ៤០០.០០០ ប័័ណ្ណណ ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ ៤០.០០០.០០០.០០០

 រៀ�ៀល ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយដោ�យ ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈ អាស៊ីី� ចំំកាត់់ ។ មូូលបត្រ�បំំណុល
ុ មាន អត្រា�ការប្រា�ក់់ ៧.៧៥% ក្នុុង
� មួួយឆ្នាំំ�� 
ដោ�យមានរយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ��  (២០១៩ - ២០២២) ហើ�ើយមានប្រ�សិិទ្ធធភាពចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� សីីហា ឆ្នាំំ��  ២០១៩
និិងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់នៅ�ថ្ងែ�ែទីី ១៣ ខែ�សីីហា ឆ្នាំ២
�ំ ០២២ ។ មូូលបត្រ�បំំណុល ត្រូ
ុ
�ូវទូូទាត់ជា
់ ឆមាស នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� កុុម្ភៈៈ� និិងថ្ងៃ�ៃទីី

១៤ ខែ� សីីហា ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំ� �ំ ។ ការទូូទាត់លើ់ �ើកដំំបូង
ូ  នឹឹងត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�� ២០២០។ ការប្រា�ក់់លើ�ើ

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

2.680.586

2.646.491

10.923.388

10.633.601

395.044

34.095

1.610.594

138.153

-

-

(93.059)

151.634

3.075.630

2.680.586

12.440.923

10.923.388

2.544.747

2.429.877

10.369.844

9.763.246

76.899

114.870

313.517

465.453

-

-

(78.803)

141.145

2.621.646

2.544.747

10.604.558

10.369.844

453.984

135.839

1.836.365

553.544

សូូហ្វវវែ�រ
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា
ការទិិញបន្ថែ�ែម
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ដកៈៈ រំំលស់់បង្គគរ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា
រំំលស់់
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

តម្លៃ�ៃយោ�ង
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

មូូលបត្រ�បំំណុុល ត្រូ�ូវបានគណនា ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន ៣៦៥ ថ្ងៃ�ៃ ។
បម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�សំំវិិធានធនលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា
សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

100

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

127.280

33.645

518.666

135.185

40.646

93.635

165.713

379.409

-

-

(5.118)

4.072

167.926

127.280

679.261

518.666

101

102
ដុុល្លាា�

-

ការលក់់

-

ការលក់់

២០១៩

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

តម្លៃ�ៃយោ�ង

២០១៩

9.894.789

-

5.470.456

1.529.766

-

-

161.143

1.368.623

7.000.222

-

-

-

4.392.546

2.607.676

1.078.043

1.173.723

-

-

149.101

1.024.622

2.251.766

-

-

4.966

493.725

1.753.075

ដុុល្លាា�

548.962

1.113.707

-

122.684

991.023

1.662.669

-

-

8.611

260.588

1.393.470

ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រឹឹម
និិងគ្រឿ��ឿងបំំពាក់់

ការកែ�លម្អអ
អគារ

អាមេ�រិិក

812.470

1.291.976

-

178.269

1.113.707

2.104.446

-

4.870

436.907

1.662.669

930.483

1.401.216

-

227.493

1.173.723

2.331.699

-

7.501

72.432

2.251.766

ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក

1.059.906

4.081.447

-

493.627

3.587.820

5.141.353

-

-

350.295

197.553

4.593.505

ដុុល្លាា�

587.157

797.485

-

(88.668)

104.324

781.829

1.384.642

-

(95.000)

132.290

337.709

1.009.643

ដុុល្លាា�
អាមេ�រិិក

យានយន្តត

កុំំ�ព្្យូូទ័័រ
និិងបរិិក្ខាា�រ
ការិិយាល័័យ

អាមេ�រិិក

729.038

968.284

-

170.799

797.485

1.697.322

-

44.920

267.760

1.384.642

ដុុល្លាា�

អាមេ�រិិក

1.183.709

4.596.766

-

515.319

4.081.447

5.780.475

-

57.771

581.351

5.141.353

ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក

យានយន្តត

116.161

-

-

-

-

-

116.161

-

-

(496.162)

466.989

145.334

ដុុល្លាា�
អាមេ�រិិក

ទ្រ�ព្្យកំំពុុង
បង្កើ�ើ�ត

4.839

-

-

-

-

4.839

-

(115.062)

3.740

116.161

ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក

ទ្រ�ព្្យ
កំំពុុងបង្កើ�ើ�ត

18.755.474

8.696.128

-

(88.668)

1.030.879

7.753.917

27.451.602

-

(95.000)

-

6.149.110

21.397.492

ដុុល្លាា�
អាមេ�រិិក

ពាន់់រៀ�ៀល

76.428.557

35.436.721

463.643

(359.283)

4.177.122

31.155.239

111.865.278

1.358.901

(384.940)

-

24.916.194

85.975.123

(កំំណត់ស
់ ម្គាាល់
� ់ 5)

ពាន់់រៀ�ៀល

78.789.287

41.008.287

(307.023)

5.878.589

35.436.721

119.797.574

(892.815)

-

8.825.111

111.865.278

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

សរុុប

19.478.192

10.138.019

-

1.441.891

8.696.128

29.616.211

-

-

2.164.609

27.451.602

ដុុល្លាា�

អាមេ�រិិក

សរុុប

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

-

-

រំំលស់់
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការ
ប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

9.894.789

២០១៩

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា ឆ្នាំំ�� 

ដកៈៈ រំំលស់់បង្គគរ

២០១៩

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

-

-

ការផ្ទេ�េរ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការ
ប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

-

9.894.789

អាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�
អាមេ�រិិក

អគារ

5.922.864

ដីី

ការទិិញបន្ថែ�ែម

២០១៩

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា ឆ្នាំំ�� 

២០១៩

9.894.789

1.879.777

-

-

350.011

1.529.766

7.802.641

-

-

9.894.789

-

-

-

802.419

7.000.222

-

9.894.789

ដុុល្លាា�

អាមេ�រិិក

ការកែ�លម្អអ អគារ

កុំំ�ព្្យូូទ័័រ និិង
បរិិក្ខាា�រ
ការិិយាល័័យ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

ដុុល្លាា�

អាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�

អាមេ�រិិក

អគារ

ដីី

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រឹឹម
និិងគ្រឿ��ឿងបំំពាក់់

២០២០

តម្លៃ�ៃយោ�ង

២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការ
ប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ

រំំលស់់

ឆ្នាំំ�� ២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

ដកៈៈ រំំលស់់បង្គគរ

២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�រ
រូូបិិយប័័ណ្ណណ

ការផ្ទេ�េរ

ការទិិញបន្ថែ�ែម

២០២០

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា ឆ្នាំំ� �

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

២០២០

១៣. ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

103

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
១៤. សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

១៥. ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

ព័័ត៌៌មានអំំពីីភតិិសន្្យារបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់នេះ�ះ និិងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១៧ ។
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2020

សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

3.972.216

4.295.706

16.067.614

17.505.002

ធនាគារ បានជួួលទីីតាំំងការិិយាល័័យសម្រា�ប់់ការិិយាល័័យកណ្ដាា�ល នឹឹង សាខា។ ព័័ត៌៌មានអំំពីីការជួួល ដែ�លធនាគារ

ជាអ្ននកជួួលត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញដូូចខាងក្រោ��ម៖

២០២០

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា
បន្ថែ�ែម

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ដកៈៈ រំំលស់់បង្គគរ

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

រំំលស់់សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

8.591.849

7.851.233

35.011.785

31.546.254

-

-

(279.610)

464.555

9.274.781

8.591.849

37.516.489

682.932

740.616

2.784.314

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

គណនីីសន្្សំំ

107.043.134

103.695.886

432.989.477

422.560.736

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

279.480.957

252.248.873

1.130.500.471

1.027.914.157

គណនីីចរន្តត

308.448.731

255.774.899

1.247.675.117

1.042.282.713

810.022

1.487.918

3.276.539

6.063.266

695.782.844

613.207.576

2.814.441.604

2.498.820.872

3.074.773

2.857.910

12.437.457

11.645.983

698.857.617

616.065.486

2.826.879.061

2.510.466.855

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកម្រិ�ិត
ការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវទូូទាត់់

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជនដុុលខាងលើ�ើនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានវិិភាគដូូចខាងក្រោ��ម៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

3.000.976

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

35.011.785

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

រយៈៈពេ�ល ១ ខែ�

454.895.544

400.858.550

1.840.052.476

1.633.498.591

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

(ក) តាមកាលកំំណត់់៖
4.296.143

3.469.473

17.506.783

13.940.342
3.349.667

> ១ ទៅ� ៣ ខែ�

38.474.521

32.868.186

155.629.437

133.937.858

-

-

(161.090)

216.774

> ៣ ទៅ� ៦ ខែ�

51.524.791

46.639.396

208.417.780

190.055.539

5.302.565

4.296.143

21.448.875

17.506.783

150.887.988

132.841.444

610.341.911

541.328.884

695.782.844

613.207.576

2.814.441.604

2.498.820.872

3.972.216

4.295.706

16.067.614

17.505.002

1.006.422

826.670

4.103.182

តម្លៃ�ៃយោ�ង
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2019

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

> ៦ ទៅ� ១២ ខែ�

(ខ) តាមប្រ�ភេ�ទអតិិថិិជន៖
ឯកត្តតជន

466.498.645

421.636.845

1.886.987.019

1.718.170.143

សហគ្រា�ស

229.284.199

191.570.731

927.454.585

780.650.729

695.782.844

613.207.576

2.814.441.604

2.498.820.872

695.779.565

613.204.297

2.814.428.340

2.498.807.510

3.279

3.279

13.264

13.362

695.782.844

613.207.576

2.814.441.604

2.498.820.872

(គ) តាមនិិវាសនដ្ឋាា�ន៖
និិវាសជន
អនិិវាសជន

104

105

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

១៧. បំំណុុលភតិិសន្្យា

១៥. ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន(ត)

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជនដុុលខាងលើ�ើនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានវិិភាគដូូចខាងក្រោ��ម៖ (ត)
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2020

(ឃ) តាមទំំនាក់់ទំំនង៖

សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ
ផ្សេ�េ�ងៗ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

10.438.296

13.143.010

42.222.907

53.557.766

685.344.548

695.782.844

600.064.566

613.207.576

2.772.218.697

2.445.263.106

2.814.441.604 2.498.820.872

2020

(ង) តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់ (ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��)៖
គណនីីចរន្តត

គណនីីសន្្សំំ

2019

0.00% - 1.50%

0.00% - 0.50%

1.50% - 5.00%

1.50% - 5.00%

0.50% - 1.00%

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់់�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

តិិចជាង ១ ឆ្នាំំ�

1.427.810

1.303.877

5.775.491

5.313.299

១ ឆ្នាំំ�� ទៅ� ៥ ឆ្នាំំ�

3.886.138

4.416.615

15.719.428

17.997.706

132.000

286.000

533.940

1.165.450

5.445.948

6.006.492

22.028.859

24.476.455

រយៈៈពេ�លខ្លីី�

1.141.407

986.862

4.616.991

4.021.463

រយៈៈពេ�លវែែង

3.591.527

4.096.167

14.527.727

16.691.880

តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្ននសរុុបនៃ�បំំណុុលភតិិសន្្យា

4.732.934

5.083.029

19.144.718

20.713.343

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2019

0.50% - 1.00%

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកម្រិ�ិត មិន
ិ ទទួួលបានការប្រា�ក់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយត្រូ�វូ បានរក្្សាទុុកសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើពា
� ណិិជ្ជក
ជ ម្មម និង
ិ ការធានាជូូនចំំពោះ�ះ
អតិិថិជ
ិ ន។

លើ�ើសពីី ៥ ឆ្នាំំ�

លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យា
មិិនទាន់់ធ្វើ�ើ�អប្្បហារ

តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�បំំណុុលភតិិសន្្យា

ចំំនួួនដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ ឬ ខាត

គណនីីចរន្តត

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

1.401.216

1.120.019

5.667.919

4.564.077

1.401.216

1.120.019

5.667.919

4.564.077

1.401.216

1.120.019

5.667.919

4.564.077

1.401.216

1.120.019

5.667.919

4.564.077

ការប្រា�ក់់លើ�ើបំំណុុលភតិិសន្្យា

(ខ) តាមទំំនាក់់ទំំនង៖
មិិនមែ�នសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

334.183

336.264

1.362.464

1.362.542

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ចំំនួួនដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់
២០២០

(ក) តាមកាលកំំណត់់៖
រយៈៈពេ�ល ១ ខែ�

ពាន់់រៀ�ៀល

តាមកិិច្ចចសន្្យាមិិនទាន់់ធ្វើ�ើ�អប្្បហារ

១៦. ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា
ឆ្នាំំ�� 2020

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019

វិិភាគតាមកាលកំំណត់់ - លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់

២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

លំំហូូរចេ�ញនៃ�សាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ភតិិសន្្យា

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(1.367.210)

(1.138.999)

(5.574.115)

(4.615.224)

(គ) តាមនិិវាសនដ្ឋាា�ន៖
និិវាសជន

គណនីីចរន្តតរបស់់ធនាគារនានាមិិនទទួួលបានការប្រា�ក់់ឡើ�ើយ ។

106

107

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
១៨. បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

ការទូូទាត់នឹ
់ ង
ឹ ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ពីីរដងក្នុុង
� មួួយឆ្នាំំ� គឺ
� នៅឺ �ក្នុុង
� ខែ� មិិថុុនា និិងខែ� ធ្នូូ� ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំ� �ំ ។ និិយោ�ជិតពុំំ�
ិ មានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បាន

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

សំំណងរំំលឹឹកអតីីតភាពការងារនៅ�សល់់ដែ�លមិិនទាន់់បានទូូទាត់់នោះ�ះទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើគាត់់លាលែ�ងពីីការងារ ។

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

បំំណុុលពន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ

237.132

160.277

959.198

653.129

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិតផ្សេ�េ�ងៗ

729.102

624.319

2.949.218

2.544.100

ចំំណាយបង្គគរ និិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

670.265

167.676

2.711.222

683.279

1.636.499

952.272

6.619.638

3.880.508

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

១៩. សំំវិិធានធនលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិត

២០២០

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

532.783

-

2.155.107

-

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារបានចុះះ�កិិច្ចចសន្្យាប្រា�ក់់កម្ចីី�ពីីធនាគារសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម កម្ពុុ�ជា

ម.ក សម្រា�ប់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�ចំំនួួន ១.០០០.០០០ដុុល្លាា�អាមេ�រិិកសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល  ៥ឆ្នាំំ� � ។ ប្រា�ក់់កម្ចីី�នេះ�ះ មិិនមានការធានា
និិងមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ ២% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�� ។

២០២០

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

346.922

460.000

1.413.707

1.848.280

ការកែ�ប្រែ��ត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

(96.922)

(113.078)

(395.151)

(458.192)

-

-

(7.306)

23.619

250.000

346.922

1.011.250

1.413.707

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

២០. ប្រា�ក់់កម្ចីី�

សំំវិិធានធនលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិតសំំដៅ�ទៅ�លើ�ើ សំំវិិធានធនលើ�ើការទូូទាត់់សំំណងអតីីតភាពការងារដែ�លតម្រូ�ូវ

តាមប្រ�កាសលេ�ខ ៤៤៣ ចេ�ញដោ�យក្រ�សួួងការងារ និិង បណ្តុះះ�បណ្តា
�
លវិ
�ា ជ្ជា
ិ ជី
�ា វៈ�
ី នាថ្ងៃ�ៃទីី ២១ ខែ� កញ្ញាា ឆ្នាំ
� �� ំ ២០១៨ និិងសេ�ចក្តីី�
ណែ�នាំំលេ�ខ ០៤២/១៩ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២២ ខែ� មីីនា ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ។
®

ប្រា
 ក់អតីតភាពការងារថក
្មី ង
្នុ ឆ្នាំ៖ ត្រូវបានកំណតយ
់ កចំនន
ួ ស្មន
ើ ង
ឹ ១៥ ថ្ងៃ នៃប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍កង
្នុ មួយឆ្នាំ។

®

ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារ៖ ត្រូវបានកំណត់យកចំនួនស្មើនឹង  ៦  ថ្ងៃ  នៃប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍សុទ្ធក្នុងមួយឆ្នាំដែលនឹងត្រូវ

២១. ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
ក. ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម - សុុទ្ធធ
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម
ពន្ធធពន្្យារជាបំំណុុល
ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម - សុុទ្ធធ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

2.007.601

1.695.993

8.120.746

6.911.171

(1.046.290)

(1.055.195)

(4.232.243)

(4.299.920)

961.311

640.798

3.888.503

2.611.251

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

ទូូទាត់់ចាប់់ពីីឆ្នាំំ��  ២០២១ តទៅ� ។  សំំវិិធានធនលើ�ើប្រា�ក់់អតីីតភាពការងារ ត្រូ�ូវបានគណនាមិិនឱ្្យលើ�ើសពីីចំំនួួន
អតិិបរមាស្មើ�ើ�នឹឹង ៦ ខែ� នៃ�ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍សុុទ្ធធរបស់់និិយោ�ជិិត ដែ�លមានអតីីតភាពការងារមុុនឆ្នាំំ�� ២០១៩ (អាស្រ័�័យតាម
រយៈៈពេ�លបម្រើ��ើការងារបស់់និិយោ�ជិិត) ។

យោ�ងតាមប្រ�កាសលេ�ខ ០១៨/២០ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ� មិិថុុនា ឆ្នាំំ� � ២០២០ នៃ�ក្រ�សួួងការងារ និិង បណ្ដុះះ�បណ្ដា
�
ល
�ា

វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ស្ដីី�ពីីការពន្្យារការទូូទាត់់ប្រា�ក់់រំំលឹឹកអតីីតភាពការងារដែ�លមានមុុនឆ្នាំំ�២០១៩ នឹឹង ពន្្យារការទូូទាត់់ប្រា�ក់់អតីីតភាព

ការងារថ្មីី�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០។ នៅ�ក្នុុ�ងការវាស់់វែែងនេះ�ះ ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់រំំលឹឹកអតីីតភាពការងារដែ�លមានមុុនឆ្នាំំ�២០១៩ នឹឹង ពន្្យារ
ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់អតីីតភាពការងារថ្មីី�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ នឹឹងត្រូ�ូវបានពន្្យារដល់់ឆ្នាំំ�� ២០២២ ។

108

109

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
២១. ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ (ត)

អនុុលោ�មតាមច្្បាប់់សារពើ�ើពន្ធនៃធ �ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
�  ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមានកាតព្វវកិិច្ចចបង់ពន្ធ
់ លើធ �ើប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញ ដោ�យគណនា

តាមអត្រា� ២០% នៃ�ប្រា�ក់់ចំណេ�
ំ
ញជាប់់ពន្ធធ ឬក៏៏បង់ពន្ធ
់ អ
ធ ប្្បបរមាដោ�យគណនាតាមអត្រា� ១% នៃ�ប្រា�ក់់ចំណូ
ំ លនៅ
ូ �ពេ�លដែ�ល

ក. ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម - សុុទ្ធធ (ត)

ពន្ធធមួួយណាមានចំំនួួនធំំជាង។

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម រួួមមានគណនីីដូូចខាងក្រោ��ម៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2020

គ. ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

616.755

271.379

2.494.774

1.105.869

(1.046.290)

(1.055.195)

(4.232.243)

(4.299.920)

50.000

69.384

202.250

282.740

បំំណុុលភតិិសន្្យា

946.587

1.016.605

3.828.944

4.142.665

ប្រា�ក់់ចំំណូូលបង្គគរ

394.259

338.625

1.594.778

1.379.897

961.311

640.798

3.888.503

2.611.251

ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ
រំំលស់់ រូូមបញ្ចូូ�លទាំំងសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
សំំវិិធានធនលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិត

២០២០

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
ពន្ធធពន្្យារ

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

640.798

460.669

2.611.251

1.850.968

ទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ ចំំណេ�ញ ឬ ខាត

320.513

180.129

1.306.731

729.883

-

-

(29.479)

30.400

961.311

640.798

3.888.503

2.611.251

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ខ. បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��
២០២០

២០១៩

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

2.366.825

1.295.016

9.644.812

5.203.374

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

2.455.523

2.735.771

10.011.167

11.085.344

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបានបង់់

(2.759.413)

(1.663.962)

(11.250.127)

(6.742.374)

-

-

(61.280)

98.468

2.062.935

2.366.825

8.344.572

9.644.812

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

110

ពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

2.455.523

2.735.771

10.011.167

11.085.344

(320.513)

(180.129)

(1.306.731)

(729.883)

2.135.010

2.555.642

8.704.436

10.355.461

ដូូចបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ឬខាត ដូូចខាងក្រោ��ម:
២០២០
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

២០១៩

២០២០

ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់
� ពន្ធ
់ លើធ �ើប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញដែ�លត្រូ�ូវបានគណនាតាមអត្រា�ពន្ធធផ្លូូវ� ការ ២០% ចំំពោះ�ះចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញ

បម្រែ��បម្រួ�ួលនៃ�ពន្ធធពន្្យារមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

២០១៩
ពាន់់រៀ�ៀល

%

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

តាមអត្រា�ផ្លូូ�វការ ២០%
ចំំណាយផ្សេ�េ�ងៗ
មិិនអាចកាត់់កងបាន
ផ្សេ�េ�ងៗ
ចំំណាយពន្ធធ
លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

10.199.510

41.583.402

2.039.902

8.316.680

95.108

ពាន់់រៀ�ៀល

%

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)
12.826.383

51.972.504

20

2.565.277

10.394.502

20

387.756

0.93

-

-

-

-

-

-

(9.635)

(39.041)

-

2.135.010

8.704.436

21

2.555.642

10.355.461

20

ការគណនាប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធ គឺឺស្ថិិ�តក្រោ��មការត្រួ�តពិ
ួ ិនិិត្្យ និិងវាយតម្លៃ�ៃពីីអាជ្ញាា�ធរពន្ធធដារ។

ពាន់់រៀ�ៀល

111

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
២២. ដើ�ើមទុុន

២៤. ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2019

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

២០២០

ឆ្នាំំ�� 2020

ឆ្នាំំ�� 2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ភាគហ៊ុុ�នដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី�

និិងបានបង់់គ្រ�ប់់ចំនួ
ំ ន
ួ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃ ១០០
 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកក្នុុង
� មួួយភាគហ៊ុុ�ន

75.000.000

75.000.000

300.472.500

300.472.500

ភាគហ៊ុុ�ន

%

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ចំំនួួនភាគហ៊ុុ�ន

100 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន

ភាគហ៊ុុ�ន

%

ចំំនួួនភាគហ៊ុុ�ន

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

29.158.510

24.857.920

118.879.245

100.724.292

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា

2.473.846

4.359.023

10.085.870

17.662.761

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល

1.471.874

929.495

6.000.830

3.766.314

114.669

249.504

467.506

1.010.990

33.218.899

30.395.942

135.433.451

123.164.357

២០២០

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន

ប្រា�ក់់តម្កកល់់នៅ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា

ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តនៃ�ការកាន់់កាប់់ភាគហ៊ុុ�នមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

២០១៩

២៥. ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

100 ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ក្នុុ�ងមួួយភាគហ៊ុុ�ន
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

9.651.974

7.613.858

39.351.098

30.851.352

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំ អាង

40%

300.000

40%

300.000

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

អ្ននកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

40%

300.000

40%

300.000

គណនីីសន្្សំំ

660.978

728.083

2.694.807

2.950.192

អ្ននកឧកញ៉ាា� សំំអាង វឌ្្ឍនៈៈ

20%

150.000

20%

150.000

គណនីីចរន្តត

337.412

383.880

1.375.629

1.555.482

100%

750.000

100%

750.000

បំំណុុលភតិិសន្្យា

334.183

336.264

1.362.464

1.362.542

5.492

-

22.391

-

10.990.039

9.062.085

44.806.389

36.719.568

២០២០

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

នាការិិយបរិិច្ឆេ�េទ ពុំំ�មានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនូូវភាគហ៊ុុ�ន និិងការកាន់់កាប់់ភាគហ៊ុុ�ននៃ�ធនាគារនោះ�ះឡើ�ើយ ។

២៣. ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញតិ្តត�
ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� តំណា
ំ
ងឱ្្យភាពខុុសគ្នាា�នៃ�សំំវិធា
ិ នធនរវាងឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃលើ�ើឥណទានស្រ�បតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

២៦. ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារសុុទ្ធធ

និិងសំំវិិធានធនតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដោ�យអនុុលោ�មតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�របស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ។

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

សេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ចេ�ញចូូល

1.036.544

1.248.873

4.225.990

5.060.433

កម្រៃ��ផ្សេ�េ�ងៗ

1.383.399

2.387.528

5.640.118

9.674.264

2.419.943

3.636.401

9.866.108

14.734.697

(70.545)

(56.003)

(287.612)

(226.924)

2.349.398

3.580.398

9.578.496

14.507.773

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

112

113

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
២៧. ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

២០២០

ចំំណូូលពីីការវិិនិិយោ�គមូូលធន

ការទទួួលបានមកវិិញពីីឥណទាន
ត្រូ�ូវបានលុុបចោ�ល
ចំំណេ�ញពីីអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់
ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

៣០. ការសន្្យា និិងយថាភាព

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

29.116

25.509

118.706

103.363

1.488.500

-

6.068.614

-

613.367

438.620

2.420.162

642.233

289.179

178.104

2.500.697

1.777.288

9.867.000

2.602.328

1.178.983

ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ និិងប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល

ប្រា�ក់់បុុព្វវលាភ ប្រា�ក់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតនិិង
ចំំណាយពាក់់ពន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ
ចំំណាយអតីីតភាពការងារ

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

6.116.597

4.796.123

24.937.366

19.433.890

1.429.406

1.169.412

5.827.688

4.738.457

7.744.925

6.085.528

31.576.059

24.658.559

198.922

119.993

811.005

ក្នុុង
� ការធ្វើ�ើប្រ� �តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមធម្មតា ធ
ម
នាគារមានការសន្្យាយថាភាពមួួយចំំនួន
ួ តាមឧបាស្រ័�័យជា ផ្លូូ�វច្្បាប់់ដល់អ
់ តិិថិជ
ិ ន

របស់់ខ្លួួ�ន ។ ពុំំ�មានការខាតបង់់ជាសារវន្តតដែ�លបានពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងនោះ�ះទេ�ដែ�ល រួួមមាន៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

486.212

ឆ្នាំំ�� 2019

ឆ្នាំំ�� 2020

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

សមតុុល្្យឥណទានដែ�លមិិនទាន់់បានប្រើ��ើប្រា�ស់់

38.447.383

24.746.008

155.519.664

100.839.983

លិិខិិតឥណទាន

10.553.078

5.006.335

42.687.201

20.400.815

ការធានារបស់់ធានារិិក

4.241.159

2.310.553

17.155.488

9.415.503

ផ្សេ�េ�ងៗ

4.368.982

8.420.139

17.672.532

34.312.066

57.610.602

40.483.035

233.034.885

164.968.367

រំំលស់់ និិងរំំលស់់លើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី
ចំំណាយជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំ
ចំំណាយសប្្បុុរសធម៌៌
ចំំណាយទំំនាក់់ទំំនង
ចំំណាយទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

ចំំណាយថ្លៃ�ៃអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ

ចំំណាយសម្ភាា�រៈ�ការិិយាល័័យ

ចំំណាយទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
ទីីផ្្សារ និិងផ្្សាយពាណិិជ្ជជកម្មម
ចំំណាយពន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ

ចំំណាយផ្នែ�ែកវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

ចំំណាយធានារ៉ាា�ប់់រង

ចំំណាយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ និិងការកម្្សាន្តត
ចំំណាយផ្សេ�េ�ងៗ

114

២០១៩

២០២០

២០១៩

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

2.525.212

1.972.419

10.295.288

1.000.000

-

4.077.001

1.043.854

827.633

4.255.794

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)
7.992.242

3.353.569

-

979.969

1.632.703

3.995.334

6.615.713

335.815

279.494

1.369.118

1.132.510

828.487

888.810

672.032

303.373

177.594

172.417

407.883

236.782

356.751
150.130

203.210

219.351

164.835

74.870

177.691

93.874

43.560
94.285

7.306.970

17.834

1.662.939
965.360

724.446

82.679

382.724

86.075

384.400

42.551

5.742.490

29.790.517

1.445.555
608.327

72.263

335.015

348.776

23.268.570

ពាន់់រៀ�ៀល

ឆ្នាំំ�� 2019
ពាន់់រៀ�ៀល

ក្នុុង
� អំំឡុុងឆ្នាំំ�� ធនាគារបានធ្វើ�ើ�សំវិំ ធា
ិ នធនលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃចំំនួន
ួ ៤២.៥៥៦ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក (ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំ�� ំ ២០១៩:

២០.៥៧៣ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក) ។

បម្រែ��បម្រួ�ួលលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃមានដូូចខាងក្រោ��ម ៖

២៩. ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ
២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ�� 2020

721.677

២៨. ចំំណាយលើ�ើបុុគ្គគលិិក
២០២០

ក. ការសន្្យា

២០២០

២០១៩

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

71.551

50.978

291.570

204.830

ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែម

42.556

20.573

173.501

83.362

-

-

(3.508)

3.378

114.107

71.551

461.563

291.570

លម្អៀ�ៀ�ងពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

ពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩
ពាន់់រៀ�ៀល

ខ. យថាភាពលើ�ើពន្ធធ
ពន្ធធត្រូ�វូ បានស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ និិងតាមដានអង្កេ�េតដោ�យក្រុ�ុមអាជ្ញាាធ
� រ ដែ�លផ្តតល់សិ
់ ទ្ធិិ�ដោ
ិ �យច្្បាប់់ក្នុង
�ុ ការដាក់់

ពិិន័័យដាក់់ទណ្ឌក
ឌ ម្មម និង
ិ គិិតការប្រា�ក់់ ។ ការអនុុវត្តតច្្បាប់់ និង
ិ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពន្ធលើធ �ើ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទអាចប្រ�ឈមនឹឹង
បំំណកស្រា�យផ្សេ�េ�ងៗ។

បញ្ហាាទាំ
� ង
ំ នេះ�ះ អាចបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានហានិិភ័យ
័ ពន្ធធ នៅ�ក្នុុង
� ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
� មានលក្ខខណៈៈធំំជាងនៅ� ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀត។

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជឿ�ឿជាក់់ថា ការធ្វើ�ើ�សំំវិិធានធនមានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការបកស្រា�យនៃ�នីីតិិកម្មមពន្ធធ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ 
អាជ្ញាា�ធរជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធអាចនឹឹងមានបំំណកស្រា�យខុុសគ្នាា� ហើ�ើយ ផលប៉ះះ�ពាល់់អាចមានទំំហំំធំំ ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣១. សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

គ. សមតុុល្្យជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ក. អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងនេះ�ះ ភាគីីទាំំងឡាយត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជាសម្ព័័�ន្ធធញាតិិរបស់់ធនាគារ

ឆ្នាំំ�� 2020

ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានលទ្ធធភាពដោ�យផ្ទាាល់
� ់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើភាគីីនោះ�ះ ឬមានឥទ្ធិិ�ពលជាសារវន្ដដ ក្នុុ�ងការ
សម្រេ��ចចិិត្តតផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬច្រា�សមកវិិញ ឬក៏៏ធនាគារ និិងភាគីីទាំំងនោះ�ះស្ថិិ�តក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬនៅ�
ក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលជាសារវន្ដដរួួមគ្នាា� ។ សម្ព័័�ន្ធធញាតិិអាចជារូូបវន្តត បុុគ្គគល ឬនីីតិិបុុគ្គគលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ។

ឆ្នាំំ�� 2019

ដោ�យភាគទុុនិិកដូូចគ្នាា� និិងអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ ។

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជាបុុគ្គគលដែ�លមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការ ធ្វើ�ើ�ផែ�នការ

ការដឹឹកនាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងសកម្មមភាពរបស់់ធនាគារ ដោ�យផ្ទាា�ល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�ល ។ អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ រួួមមាន អភិិបាល
ធនាគារ និិងសមាជិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារមួួយចំំនួួន ។

ដោ�យ រាប់់បញ្ចូូល
� ទាំំងអត្រា�ការប្រា�ក់់ និង
ិ ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� សម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លអាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបបាន ជាមួួយបុុគ្គគលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត 
ដែ�លមានឋានៈៈប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល ឬអាចអនុុវត្តតបានជាមួួយនិិយោ�ជិិតផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ។  ប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងនេះ�ះមិិនមានហានិិភ័័យ

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ភាគទុុនិិក/អភិិបាល

7.308.655

730.421

29.563.509

2.976.466

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

3.129.641

13.143.010

12.659.398

53.557.765

10.438.296

13.873.431

42.222.907

56.534.231

103.337

-

417.998

-

2.492.642

252.901

10.082.737

1.030.571

2.595.979

252.901

10.500.735

1.030.571

ប្រា�ក់់កម្ចីី�ទៅ�សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ
ភាគទុុនិិក/អភិិបាល

៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ក. សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម និិងទស្្សនៈៈទូូទៅ�

ខ. ប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ធនាគារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដូូចខាងក្រោ��ម៖
២០២០

២០១៩

®

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

®

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់
ភាគទុុនិិក/អភិិបាល
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ចំំណាយការប្រា�ក់់
ភាគទុុនិិក/អភិិបាល
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ចំំណាយការជួួល
ភាគទុុនិិក/អភិិបាល

លាភការររបស់់ភាគទុុនិិក/អភិិបាល
កម្រៃ�� និិងលាភការរបស់់អភិិបាល
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ពាន់់រៀ�ៀល

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ច្រើ��ើនជាងហានិិភ័័យធម្មមតានៃ�ការទូូទាត់់សង ឬ បង្ហាា�ញនូូវលក្ខខណៈៈមិិនអំំណោ�យផលផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ មានទំំនាក់់ទំំនងប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌអាជីីវកម្មមធម្មមតា និិងមានលក្ខខខណ្ឌឌដូូចគ្នាា�

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ឆ្នាំំ�� 2019

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

២០១៩

ឆ្នាំំ�� 2020

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ទទួួលបានពីីសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

ធនាគារមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយសម្ព័័�ន្ធធញាតិិ ជាមួួយភាគទុុនិិក ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរង ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

®
®

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យទីផ្សារ

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និង
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

13.558

112

55.276

454

565.092

3.891

2.303.880

15.766

578.650

4.003

2.359.156

16.220

140.797

94.940

574.029

384.697

17.904

59.239

72.995

240.036

158.701

154.179

647.024

624.733

ជួួបប្រ�ទះះការលំំបាកក្នុុ�ងការទូូទាត់់កម្ចីី�ដោ�យសារការប៉ះះ�ពាល់់នៃ�កំំឡុុងពេ�ល កូូវីីដ១៩ ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ការសើ�ើរើើ�ជាមួួយអ្ននកខ្ចីី�

788.200

608.000

3.213.491

2.463.616

គណៈៈកម្មមការពិិសេ�សរបស់់ធនាគារដែ�លឯករាជ្្យ ពីីនាយកដ្ឋាា�នឥណទាន ។ គណៈៈកម្មមការពិិសេ�សនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�មានការពិិនិិត្្យ

1.149.918

1.106.362

4.688.216

4.482.979

កំំណត់ស
់ ម្គាាល់
� នេះ�
់ ះ បង្ហាាញ
� ពីីព័ត៌
័ មា
៌ នស្តីី�ពីី ហានិភ័
ិ យ
័ នីីមួយ
ួ ៗ ខាងលើ�ើរបស់់ធនាគារ ដែ�លមាន គោ�លដៅ� គោ�លការណ៍៍

ណែ�នាំំ និិងវិិធានការរបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីវាស់់វែែង និិងចាត់់ចែ�ងនូូវហានិិភ័័យ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនូូវដើ�ើមទុុន
របស់់ធនាគារ ។

ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីរក្្សាស្ថេ�េរភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងកាត់់បន្ថថយបន្ទុុ�កនៃ�អ្ននកខ្ចីី�ដែ�លបានបាត់់បង់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលចប្្បង និិង

ដែ�លរងការប៉ះះ�ពាល់់ និិងអនុុញ្ញាា�តឱ្្យមានការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ។ ឥណទានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំដោ�យ
យ៉ាា�ងទៀ�ៀងទាត់់លើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើផលប័័ត្រ�របស់់អ្ននកខ្ចីី�ដើ�ើម្្បីីវាស់់វែែងលើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ពួួកគេ�
នាពេ�លមានរោ�គរាតត្្បាត ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
ក. សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម និិងទស្្សនៈៈទូូទៅ� (ត)

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន

មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងរចនាសម្ព័័�ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចច
ធនាគារ មិិនប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិស្្សន្ទទ 

ដូូចជាកិិច្ចចសន្្យាប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងបណ្តូូ�រអត្រា� ការប្រា�ក់់
ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ននោះ�ះទេ� ។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល មានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវទូូទៅ�ក្នុុ�ង

ការបង្កើ�ើ�ត និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ របស់់

ហានិិភ័យ
័ ឥណទាន គឺឺជាហានិិភ័យ
័ នៃ�ការខាតបង់់ផ្នែ�ែក

គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអនុុលោ�មភាព របស់់ធនាគារដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតាម

តម្រូ�ូវការច្្បាប់់ និិង បទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានា ដូូចជាច្្បាប់់ និិងប្រ�កា

សរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
�  លើ�ើគោ�លការណ៍៍ប្រ�ឆាំំងការ
លាងលុុយ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន ភេ�រវកម្មមជាដើ�ើម។

សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ជាអ្ននកជួួយដល់់គណៈៈកម្មមការសវនកម្មម

ធនាគារ ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានបង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មមការ

ក្នុុង
� ការបំំពេ�ញភារកិិច្ចចនេះ�ះ ។ សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ធ្វើ�ើ�ការ ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងគណៈៈកម្មមការផ្នែ�ែកសកម្មមភាព និិងផលិិតផល

ហានិិភ័័យ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការ រាយការណ៍៍លទ្ធធផលទៅ�គណៈៈ

សវនកម្មម គណៈៈកម្មមការហានិិភ័័យ និិងគណៈៈ កម្មមការ

ជាប្រ�ចាំំ ឬម្តតងម្កាាលលើ
� �ើគោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិវិិ ធី
ិ គ្រី �ប់់គ្រ�ង

ថ្មីី� ដើ�ើម្្បីីទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�ត និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនូូវ

កម្មមការសវនកម្មម។  ជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ គណៈៈកម្មមការសវនកម្មមក៏៏

គណៈៈកម្មមការមានសមាជិិកជា នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� និិងមិិន

គ្រ�ប់់គ្រ�ង គោ�លនយោ�បាយ និិងនីីតិវិិ ធី
ិ ី សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ

ភិិបាល អំំពីីសកម្មមភាពរបស់់ពួួកគេ� ។

នានាផងដែ�រ ។

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យតាមផ្នែ�ែកនីីមួួយៗ ។

បានតាមដាន និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ប្រ�តិិបត្តិិ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការរាយការណ៍៍ជាប្រ�ចាំំទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា

របស់់ធនាគារ ព្រ�មទាំំងការប្រ�តិិបត្ដិិ�តាមច្្បាប់់ និង
ិ បទប្្បញ្ញញត្ដិិ�

គណៈៈកម្មមការហានិិភ័យ
័  និិងគណៈៈកម្មមការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម 

គណៈៈកម្មមការផលិិតផល និិងសកម្មមភាពថ្មីី� ត្រូ�ូវបាន

ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីជួួយដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលក្នុុ�ង

ការចាត់់ចែ�ង និិងទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

និិងអនុុលោ�មភាពរបស់់ធនាគារ ពាក់់ព័ន្ធ
័  នឹ
ធ ង
ឹ ហានិិភ័យ
័ ក្នុុង
�
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មម និង
ិ ដំំណើ�រើ ការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យហានិិភ័យ
័ ។
ទាំំងនេះ�ះរួួមមានការកំំណត់ហានិ
់
ភ័
ិ យ
័ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យហានិិភ័័យ និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការអនុុវត្តតទៅ�
តាមច្្បាប់់ និង
ិ  បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់

គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ។

នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដើ�ើរតួួនាទីី

យ៉ាា�ងសំំខាន់់ដើ�ើម្្បីីជួួយគណៈៈកម្មមការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាប្រ�ចាំំលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដែ�ល
មានសក្ដាា�នុុពលដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យក្នុុ�ង

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ និិងសាខារបស់់ខ្លួន
�ួ  ក៏៏ដូច
ូ ជាមុុខងារ
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បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីជួួយដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលក្នុុ�ងការធានា

ថានីី តិិ វិ ិ ធីី  លក្ខខន្តិិ�កៈ ៈ និិ ង គោ�លការណ៍៍ ណែ�នាំំ ផ្សេ�េ� ងៗ
ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតដើ�ើម្្បីីប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន វាយតម្លៃ�ៃ និិងកាត់់បន្ថថយ

ហានិិភ័យ
័ ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងផលិិតផលនិង
ិ សកម្មមភាពថ្មីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�ត ។

ធនាគារបានបង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ហានិិភ័័យឥណទាន

ហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ ប្រ�សិិនបើ�ើអតិិថិជ
ិ ន ឬភាគីីម្ខាង
�ា ទៀ�ៀត 

ស្នូូ�ល (Core Credit Risk Policy) ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដើ�ើម្្បីី

ហានិិ ភ័័ យ ជាចម្្បងនេះ�ះ គឺឺ កើ� ើ តចេ� ញតាមរយៈៈការផ្តត ល់់

ធនាគារ ។ ការបន្តតឥណទានត្រូ�វូ បានគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដោ�យកម្មមវិធី
ិ ី

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុលរបស់់ធនាគារ ។ សម្រា�ប់់

ឬសំំពៀ�ៀត  ឥណទានពិិសេ�ស រួួមទាំំងទីីផ្្សារគោ�លដៅ�

ធ្វើ�ើ�ការពិិចារណា និិងដាក់់រួួមបញ្ចូូ�លនូូវធាតុុទាំំងអស់់នៃ�

ផលិិតផលឥណទានដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង និិងផ្តតល់់

មិិនមានលទ្ធធភាពបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចទៅ�តាមកិិច្ចចសន្្យា ហើ�ើយ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងនូូវសកម្មមភាពក្នុុ�ងការធានាលើ�ើហានិិភ័័យរបស់់

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានដល់់អតិិថិិជន ធនាគារនានា និិង

ឥណទានដែ�លបានរៀ�ៀបចំំ គម្រោ�� ងសម្រា�ប់់ ផលិិ តផល 

គោ�លបំំណងរាយការណ៍៍អំពី
ំ កា
ី រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័  ធនាគារ

កាលកំំណត់ និ
់ ង
ិ លក្ខខខណ្ឌឌ ឯកសារសំំអាង និិងនីីតិវិិ ធី
ិ  សំ
ី រា
ំ ប់់

ហានិិភ័យ
័ ឥណទានដែ�លប្រ�ឈម - ឧទាហរណ៍៍ ហានិភ័
ិ យ
័

អោ�យ ។

តាមកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ តាមតំំបន់់ និិងហានិិភ័័យ
តាមវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ហានិិភ័័យឥណទាន ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ

និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុប្្បន្នន
�
កម្មមតាមមូលដ្ឋា
ូ
ន
�ា ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�� និ
ំ ង
ិ ក្នុុង
�  ហេ�តុុការណ៍៍

ហានិិភ័័យឥណទាន គឺឺជាការខាតបង់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់

ផ្សេ�េ�ងៗដូូចជា (i) ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររយៈៈពេ�ល និិងលក្ខខខណ្ឌឌ

បំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើការបង់់ប្រា�ក់់ដើ�ើមចំំពោះ�ះ ឥណទាន

ក្នុុ�ងការសងប្រា�ក់់ ឬការហួួសកាលកំំណត់់សងប្រា�ក់់ និិង

ធនាគារ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្ចីី� ឬដៃ�គូូពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម ខកខានមិិនបាន

ឥណទាន រួួមទាំំងការពន្្យារឥណទាន (ii) ភាពមិិនទៀ�ៀងទាត់់

និិងបុុរេេប្រ�ទាន ។

(iii) ព័័ត៌មា
៌ នមិិនល្អអ ពាក់់ព័ន្ធ
័  នឹ
ធ ង
ឹ អ្ននកខ្ចីី�ប្រា�ក់់ ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

(i). ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទាន

(ii). កម្រិ�ិតហានិិភ័័យ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

សកម្មម ភា ពឥណទាន ត្រូ�ូ វ បានណែ�នាំំ ដោ �យ

ធនាគារប្រើ��ើប្រា�ស់់គោ�លការណ៍៍និិងការអនុុវត្តតជាច្រើ��ើន

គោ�លការណ៍៍ឥណទានរបស់់ធនាគារ ដើ�ើម្្បីីធានាអះះអាងថា

ដើ�ើម្្បីីកាត់បន្ថថ
់ យហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ក្នុុង
� នោះ�ះ គោ�លការណ៍៍

ឧទាហរណ៍៍ អតិិថិជ
ិ នឥណទានមានគុុណភាព និិងសមត្ថថភាព

អតិិថិិជន ។ ធនាគារអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្ដីី�ពីីការទ

គោ�លការណ៍៍ឥណទានមាន កត់់ត្រា�នូូវគោ�លការណ៍៍ផ្តតល់់

នៃ�វត្ថុុ�បញ្ចាំំ��សំំខាន់់ៗដើ�ើម្្បីីធានាឥណទានអតិិថិិជនមាន

ដោ�យរួួមបញ្ចូូល
� ទាំំងប្រ�ព័័ន្ធចំ
ធ ណាត់
ំ
ថ្នាា
់ ក់
� ហានិ
់
ភ័
ិ យ
័ ឥណទាន

®

គោ�លបំំណងនៃ�ការផ្តតល់ឥ
់ ណទានសម្រេ��ចបានជោ�គជ័័យ ។

ជាប្រ�ពៃ�ណីី គឺឺ កា រដាក់់ ធា នា ជាវត្ថុុ � បញ្ចាំំ �លើ� �ើ ឥ ណទាន

សង ហើ�ើយហានិិភ័យ
័ ឥណទានត្រូ�វូ បានបែ�ងចែ�កយ៉ាាង
� ល្អអ ។

ទួួលយកបាននូូវចំំណាត់ថ្នាា
់ ក់
� ជា
់ ក់់លាក់់នៃ�វត្ថុុបញ្ចាំំ
�
។
� ប្រ�ភេ�ទ

ឥណទាន ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� និិងដំំណើ�ើរការអនុុម័័ត  ឥណទាន

ដូូចជា៖

ផ្ទៃ�ៃក្នុុង
�  និិងនីីតិវិិ ធី
ិ ដែ�ល
ី
អនុុវត្តតដើ�ម្្
ើ បីីធានាអះះអាងក្នុុង
� ការគោ�រព
ទៅ�តាមការណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ។

ហ៊ីី�ប៉ូូ�តែ�ក / វត្ថុុបញ្ចាំំ
�
�លើ� �ទ្រើ �ព្្យសម្្បត្តិិ�សម្រា�ប់់តាំង
ំ ទីីលំនៅំ �

និិងអាជីីវកម្មម (មានដីីធ្លីី� អគារ និិងទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗ) និិង
®

សាច់់ប្រា�ក់  ក្នុ
់ ង
�ុ ទម្រ�ង់់ជាប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់

និិងកម្រិ�ិតទុុក ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ការប្រ�ឈម
នឹឹងហានិិភ័័យ
ឥណទាន
អតិិបរមា

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន(ត)
(iii). ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យ
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានបង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មាាធិ
� កា
ិ រការឥណទានធនាគារ សម្រា�ប់់ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ។ នាយកដ្ឋាាន
�

ឥណទានដោ�យឡែ�ក ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន ដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ឥណទានរួួមមានដូូចខាងក្រោ��ម ។

តារាងខាងក្រោ��មបង្ហាាញ
� ពីីការប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័យ
័ អតិិបរមារបស់់ធនាគារ ចំំពោះ�ះហានិិភ័យ
័ ឥណទានក្នុុង
� របាយការណ៍៍

ចំំពោះ�ះបំំណុុល យថាហេ�តុុ ការប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យឥណទានអតិិបរមា គឺឺជាចំំនួួនអតិិបរមាដែ�លធនាគារត្រូ�ូវបង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ការប្រ�ឈម
នឹឹងហានិិភ័័យ
ឥណទានអតិិបរមា
ពាន់់រៀ�ៀល

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ការដាក់់
ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/
ការពង្រឹ�ឹង
ឥណទាន

%

ផ្នែ�ែកខ្លះះ�
នៃ�ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/
ការពង្រឹ�ឹង
ឥណទាន

%

មិិនមាន
ការធានានិិង
គ្មាា�នទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/
ការពង្រឹ�ឹង
ឥណទាន

%

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
ធាតុុនានាក្នុុង
� របាយការណ៍៍ស្ថាន
�ា ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ជាមួួយធនាគារនានា-ដុុល
ឥណទាននិិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់អ
់ តិិថិជ
ិ ន-ដុុល
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល-ដុុល
សរុុប

276.965.609

1.120.325.888

-

-

100%

28.364.483

114.734.334

-

-

100%

379.058.100 1.533.290.014

97%

-

3%

929.211

3.758.658

-

-

100%

18.801.112

76.050.498

-

-

100%

704.118.515

2.848.159.392
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57.610.602

233.034.885

ការសន្្យា

ថ្ងៃ�ៃទី៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
�� ០២០

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

កសិិកម្មម រុុក្ខាា�ប្រ�មាញ់់
និិងនេ�សាទ

ការជីីកយករ៉ែែ�

ផលិិតកម្មម

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

សំំណង់់

ការលក់់បោះ�ះដុំំ�

ការលក់់រាយ

3%

32%

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

%

%

%

144.611.554

589.292.082

-

-

100%

55.905.401

227.814.509

-

-

100%

363.105.515

1.479.654.974

94%

-

6%

761.356

3.102.525

-

-

100%

18.662.699

76.050.498

-

-

100%

78%

16%

6%

40.483.035

164.968.367

ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យវិិភាគតាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មម

សណ្ឋាា�គារ
និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន

65%

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

583.046.525 2.375.914.588

ធាតុុនានាក្រៅ��របាយការណ៍៍ស្ថាន
�ា ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ស្ថាា�ប័័នប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

ធាតុុនានាក្រៅ��របាយការណ៍៍ស្ថាន
�ា ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កិិច្ចចសន្្យា

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

សរុុប

ការប្រ�ឈម
នឹឹងហានិិភ័័យ
ឥណទាន
អតិិបរមា

សាច់់ប្រា�ក់ស
់ មមូូលជាមួួយធនាគារនានា-ដុុល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ជាមួួយធនាគារនានា-ដុុល

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល-ដុុល

ការប្រ�ឈមនឹឹងប្រ�ភេ�ទហានិិភ័័យឥណទាន

ពាន់់រៀ�ៀល

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់
ដល់់អតិិថិិជន-ដុុល

គឺឺជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៃ�ឥណទានដែ�លមិិនទាន់់ដកចេ�ញដោ�យ អតិិថិិជន ។

មិិនមាន
ការធានានិិង
គ្មាា�នទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/
ការពង្រឹ�ឹង
ឥណទាន

ធាតុុនានាក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាព
សាច់់ប្រា�ក់ស
់ មមូូលជាមួួយធនាគារនានា-ដុុល

កាតព្វវកិិច្ចចនៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ� �វូ បានស្នើ�ើ�សុំំ� ។  ចំំពោះ�ះកិិច្ចចសន្្យាឥណទាន ការប្រ�ឈមទៅ�នឹឹងហានិិភ័យ
័ ឥណទានអតិិបរមា

ផ្នែ�ែកខ្លះះ�
នៃ�ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/
ការពង្រឹ�ឹង
ឥណទាន

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

ស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុក្រៅ�
� �របាយការណ៍៍ស្ថាន
�ា ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ ដោ� �យមិិនគិិតពីទ្រី �ព្្យបញ្ចាំំ�� ឬការពង្រឹ�ឹងឥណទាន
ដទៃ�ទៀ�ៀត ។ សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុង
� ុ របាយការណ៍៍ស្ថាន
� ា ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ កា
� រប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់វា។

ការប្រ�ឈម
នឹឹងហានិិភ័័យ
ឥណទានអតិិបរមា

ការដាក់់
ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/
ការពង្រឹ�ឹង
ឥណទាន

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន
និិងការស្ដុុ�កទុុក

សាច់់ប្រា�ក់់
សមមូូលជាមួួយ
ធនាគារនានា-ដុុល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�
ឥណទាននិិង
ធនាគារនានាបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់
ដុុល ដល់់អតិិថិិជន-ដុុល

ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ផ្សេ�េ�ងៗ

ការវិិនិិយោ�គ
លើ�ើមូូលបត្រ�
បំំណុុល-ដុុល

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

276.965.609

28.364.483

5.200.376

329.331.580

-

8.338.430

18.801.112

-

-

-

8.338.430

-

-

6.329.083

-

6.329.083

34.223.674

-

-

-

62.198.935

-

-

-

9.835.427

276.965.609

266.749

16.686.728

1.383.495

82.490.931

32.384.367

28.364.483 259.338.195

-

-

-

18.801.112

266.749

16.686.728

1.383.495

82.490.931

32.384.367
34.223.674

62.198.935
9.835.427

583.469.399
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន (ត)

ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យវិិភាគតាមប្រ�ភេ�ទអាជីីវកម្មម (ត)
សាច់់ប្រា�ក់់
សមមូូលជាមួួយ
ធនាគារនានាដុុល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�
ធនាគារនានាដុុល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

-

-

ឥណទាននិិង
បុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់
ដល់់អតិិថិិជនដុុល

ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ផ្សេ�េ�ងៗ

ការវិិនិិយោ�គ
លើ�ើមូូលបត្រ�
បំំណុុល-ដុុល

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

-

2.611.240

2.611.240

-

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដោ�យមិិនរាប់់

បញ្ចូូ�លការជួួលនិិងការជួួល 
អចលនៈៈទ្រ�ព្្យ

-

-

176.276

-

-

176.276

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្្យ

-

-

76.453.425

-

-

76.453.425

សេ�វាកម្មមមិិនមែ�ន
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

28.547.500

929.211

ការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

-

-

8.737.929

-

-

8.737.929

កាតឥណទាន

-

-

645.323

-

-

645.323

29.476.711

ប្រា�ក់់កម្ចីី�ទិិញផ្ទះះ�
ម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

-

-

2.310.824

-

-

2.310.824

ផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

237.388

-

-

237.388

-

-

119.719.905

929.211

-

120.649.116

276.965.609

28.364.483

379.058.100

929.211 18.801.112

704.118.515

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)

ការវិិនិិយោ�គ
លើ�ើមូូលបត្រ�
បំំណុុល-ដុុល

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

144.611.554

55.905.401

12.706.377

- 18.662.699

231.886.031

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

11.397.133

-

-

11.397.133

និិងនេ�សាទ

-

-

6.391.757

-

-

6.391.757

ការជីីកយករ៉ែែ�

-

-

288.418

-

-

288.418

ផលិិតកម្មម

-

-

17.944.140

-

-

17.944.140

ទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

-

-

964.451

-

-

964.451

សំំណង់់

-

-

61.966.371

-

-

61.966.371

ការលក់់បោះ�ះដុំំ�

-

-

43.653.205

-

-

43.653.205

ការលក់់រាយ

-

-

28.326.617

-

-

28.326.617

សណ្ឋាា�គារ
និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន

-

-

59.656.720

-

-

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន
និិងការស្ដុុ�កទុុក

59.656.720

-

-

9.475.714

-

-

9.475.714

និិងទូូរគមនាគមន៍៍

-

-

3.518.312

-

-

3.518.312

អចលនៈៈទ្រ�ព្្យ

-

-

168.874

-

-

168.874

សកម្មមភាពអចលនទ្រ�ព្្យ

-

-

66.921.749

-

66.921.749

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

29.063.770

761.356

-

29.825.126

ការផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី�ផ្ទាាល់
� ់ខ្លួួ�ន

-

-

7.469.993

-

-

7.469.993

កាតឥណទាន

-

-

1.122.475

-

-

1.122.475

កាប់់ដោ�យម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ�

-

-

1.808.834

-

-

1.808.834

ផ្សេ�េ�ងៗ

-

-

260.605

-

-

260.605

144.611.554

55.905.401

363.105.515

761.356 18.662.699

583.046.525

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយព័័ត៌៌មាន
សកម្មមភាពជួួល និង
ិ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដោ�យមិិនរាប់់

បញ្ចូូ�លការជួួល និង
ិ ការជួួល 

ដែ�លកាន់់កាប់់ដោ�យ

សរុុប (ពាន់់រៀ�ៀល –

ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ផ្សេ�េ�ងៗ

កសិិកម្មម រុុក្ខាា�ប្រ�មាញ់់

សកម្មមភាពជួួល និិង

សរុុប (ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)

ឥណទាន និិង
បុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់
ដល់់អតិិថិិជនដុុល

ស្ថាា�ប័័នប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយព័័ត៌៌មាន
និិងទូូរគមនាគមន៍៍

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�
ធនាគារនានាដុុល

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

(iii). ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យ (ត)

ថ្ងៃ�ៃទី៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
�� ០២០(ត)

សាច់់ប្រា�ក់់
សមមូូលជាមួួយ
ធនាគារនានាដុុល

1.120.325.888 114.734.334 1.533.290.014 3.758.658 76.050.498 2.848.159.392

សេ�វាកម្មមមិិនមែ�ន

ប្រា�ក់់កម្ចីី�ទិិញផ្ទះះ�ដែ�លកាន់់

សរុុប (ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក)
សរុុប (ពាន់់រៀ�ៀល –

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)
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589.292.082 227.814.509 1.479.654.974 3.102.525 76.050.498 2.375.914.588
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

(iv). ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��

ខណៈៈពេ�លដែ�លការប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័យ
័ អតិិបរមារបស់់ធនាគារ គឺឺជាតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬក្នុុង
� ករណីីឧបករណ៍៍

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន (ត)

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ក្រៅ��របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានធានាការសន្្យាផ្ដដល់់ឱ្្យ ការទទួួលយក ឬ

(iii). ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យ (ត)

ការយល់់ព្រ�ម ហានិិភ័យ
័ ទាំំងនោះ�ះទំំនងអាចទាបជាងដោ�យសារតែ�ការកាត់់កងទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� ការធានាឥណទាន និិងសកម្មមភាព

ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យវិិភាគតាមនិិវាសដ្ឋាា�ន និិងទំំនាក់់ទំំនង និិងការប្រ�ឈមទៅ�នឹឹងឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានដុុលធំំៗ៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�� 2020

ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ ។

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�
2019

ឆ្នាំំ�� 2020

2019

ពាន់់រៀ�ៀល

ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់5)

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់5)

379.058.100

363.105.515

1.533.290.014

1.479.654.974

375.500.915

361.817.358

1.518.901.201 1.474.405.735

កម្ចីី�បុុគ្គគលិិក

1.064.543

1.035.256

4.306.076

4.218.668

សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ

2.492.642

252.901

10.082.737

1.030.571

379.058.100

363.105.515

1.533.290.014

1.479.654.974

ផលប៉ះះ�ពាល់់មានទំំហំំធំំ (*)

130.906.819

117.162.534

529.518.082

477.437.326

ផលប៉ះះ�ពាល់់មានទំំហំំតូូច

248.151.281

245.942.981

1.003.771.932

1.002.217.648

379.058.100

363.105.515

1.533.290.014

1.479.654.974

83.249.185

-

336.742.952

-

295.808.915

-

1.196.547.062

-

379.058.100

-

1.533.290.014

-

វិិភាគតាមនិិវាសដ្ឋាា�ន៖
និិវាសជន

វិិភាគតាមទំំនាក់់ទំំនង៖
អតិិថិិជនខាងក្រៅ��

តាមរយៈៈផលប៉ះះ�ពាល់់៖

តាមរយៈៈលក្ខខខណ្ឌឌអនុុគ្រោះ��ះ៖
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ(**)
មិិនរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ

(*) ផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លមានទំំហំធំ
ំ  ត្រូំ �វូ បានកំំណត់ដោ់ �យប្រ�កាសរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ថាជាហានិិភ័យ
័ ដុុលនៃ�សមតុុល្្យ
សរុុបនៃ�ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានជាមួួយអ្ននកទទួួលផលតែ�មួួយដែ�លមានចំំនួន
ួ លើ�ើសពីី ១០% នៃ�មូូលធនសុុទ្ធធរបស់់ធនាគារ។
ផលប៉ះះ�ពាល់់នេះ�ះ គឺឺខ្ពពស់់ជាងឥណទាន ឬកិិច្ចចសន្្យាដែ�លនៅ�សល់់ និិងឥណទាន ឬកិិច្ចចសន្្យាដែ�លបានអនុុម័័ត ។

(**) ឥណទានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ គឺឺជាឥណទានដែ�លលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កិិច្ចចសន្្យាត្រូ�ូវបានកែ�ប្រែ��ដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់់នូូវលក្ខខខណ្ឌឌអនុុគ្រោះ��ះ
សម្រា�ប់់អ្ននកខ្ចីី� សម្រា�ប់់ហេ�តុុផលសមស្រ�បទាក់់ទងនឹឹងភាពប្រា�កដប្រ�ជានៃ�វិិបតិ្តត�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន ។

124

ការពិិពណ៌៌នាអំំពីីទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នីីមួួយៗ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញដូូចខាងក្រោ��ម ។
សាច់់ប្រា�ក់ស
់ មមូូលជាមួួយធនាគារនានា ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើនៅ� �ធនាគារនានា ការវិិនិយោិ �គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុល
ុ និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ជាទូូទៅ�មិិនត្រូ�ូវបានស្វែ�ែងរកសម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនេះ�ះទេ� ។
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជន. បំំណុុលយថាភាព និិងការសន្្យា
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជន បំំណុុលយថាភាព និិងការសន្្យា ជាធម្មមតាត្រូ�ូវមានដាក់់ជាទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ក្នុុ�ង

កម្រិ�ិតណាមួួយ ។ ជាពិិសេ�សហានិិភ័័យលើ�ើឥណទានគេ�ហដ្ឋាា�ន ជាទូូទៅ�ត្រូ�ូវបានធានាពេ�ញលេ�ញដោ�យគេ�ហដ្ឋាា�ន។
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�េបអំំពីីការធានាលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន៖
ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/ការពង្រឹ�ឹងឥណទាន
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ឥណទាន
និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់
ដល់់អតិិថិិជន
ការសន្្យា

ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�

ទ្រ�ព្្យ
សកម្មមចល័័ត

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មាន
កាលកំំណត់់

ផ្សេ�េ�ងៗ

ឥណទានពុំំ�មាន
ការធានា

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

366.221.084

-

225.759

35.575.930

-

455.404

229.483 12.381.774 379.058.100
2.874.305

18.704.963

57.610.602

401.797.014

-

681.163

3.103.788 31.086.737 436.668.702

341.668.020

-

-

324.835

28.812.227

-

192.025

8.902.756

2.576.027

40.483.035

370.480.247

-

192.025

9.227.591

23.688.687

403.588.550

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជន
ការសន្្យា

21.112.660 363.105.515
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

តួួយ៉ាា�ងសម្រា�ប់់អតិិថិិជនដែ�លបានបង់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិង

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន (ត)

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�េបអំំពីីការធានារបស់់សាខាធនាគារលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន៖ (ត)
ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��/ការពង្រឹ�ឹងឥណទាន
ទ្រ�ព្្យសកម្មម ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�មាន
ទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ� រយៈៈពេ�លខ្លីី�
កាលកំំណត់់

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ពាន់់រៀ�ៀល 
ពាន់់រៀ�ៀល (កំំណត់់
សម្គាា�ល់់ 5)

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជន

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជន

គ្មាា�នការធានា

(កំំណត់់

ពាន់់រៀ�ៀល 

ពាន់់រៀ�ៀល 

ពាន់់រៀ�ៀល 

5)

សម្គាា�ល់់ 5)

សម្គាា�ល់់ 5)

សម្គាា�ល់់ 5)

សម្គាា�ល់់

(កំំណត់់

(កំំណត់់

-

913.195

928.258

143.904.637

-

1.842.109

11.626.564

1.625.268.922

ហានិិភ័័យ
ឥណទាន

ផ្សេ�េ�ងៗ

1.481.364.285

ការសន្្យា

(កំំណត់់

សរុុប

ពាន់់រៀ�ៀល (កំំណត់់
សម្គាា�ល់់ 5)

50.084.276 1.533.290.014
75.661.575

233.034.885

- 2.755.304 12.554.822 125.745.851 1.766.324.899

-

117.409.825

-

782.502 36.278.730

10.497.310

1.509.707.007

-

782.502 37.602.432

96.531.400 1.644.623.341

-

1.323.702

86.034.090 1.479.654.974
164.968.367

លើ�ើឥណទានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�លើ�ើអតិិថិិជនដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ពីី កូូវីីដ-១៩ ដោ�យ៖

®
®
®
®
®

និិងលក្ខខខណ្ឌឌទីីផ្្សារដែ�ល អាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

វិិស័យ
័ រងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារការរីីករាលដាលនៃ�កូូវីដ
ី -១៩
និិងទឹឹកជំំនន់់ដោ�យផ្អែ�ែកតាមការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាគារ
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ។

ចាប់់ពីថ្ងៃ�ៃទី
ី
២
ី ៧ ខែ� មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារបានប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
សា
់ រាចរលេ�ខ ធ៧-០២០-០០១ ចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
�

®

ត្រឹ�ឹមតែ�ជួួបនូូវវិិបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បណ្តោះ�ះ��អាសន្នន និិងការលំំបាក

អោ�យមានការរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញចំំពោះ�ះ ឥណទានស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុង
�

(v). គុុណភាពឥណទាននៃ�ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជនដុុល

®

ចំំពោះ�ះនិិន្នាាកា
� រថយចុះះ�នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ ដៃ�គូភា
ូ គីី

លើ�ើការសងត្រ�លប់់។ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានអនុុញ្ញាា�ត

1.392.297.182

ការសន្្យា

ការប្រា�ក់់ឬទាំំងប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ ដោ�យមិិនលើ�ើស

ពីី៩០ថ្ងៃ�ៃ (ឥណទានដំំណើ�ើរការ) និិងត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថាអាច

(iv). ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� (ត)

កាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់ដ�ើម ឬចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់នៅចុងគ្រា

បន្ទាបអាត្រាការប្រាក់ឱ្យទាបជាងអាត្រាដ�ើមក្នុងកិច្ចសន្យា

ពន្យារការបង់ប្រាក់ដ�ើម ឬ ការប្រាក់ ឬការបំលែងការប្រាក់មិនបានបង់ទៅជាប្រាក់ដ�ើម 
បន្ថែម កាលកំណត.់  បន្ថែម/កែប្រែ អ្នករួមខ្ចី នឹង/ឬ អ្នកធានា ប�ើអាច

ភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យនេះ�ះរាប់់បញ្ចូូល ប៉ុ
�
ន្តែ�ែមិ
ុ�
ន
ិ ត្រូ�វូ បានកំំណត់់

ដោ�យអនុុលោ�មតាមសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិ

នៃ�កម្ពុុ�ជា លេ�ខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាន

នីីមួយ
ួ ៗ យោ�ងទៅ�តាមគុុណភាពឥណទានដូូចខាងក្រោ��ម៖
ឥណទានធម្មមតា៖
ឥណទានដែ�លនៅ�សល់់ ត្រូ�ូវបានទូូទាត់់សងទាន់់

ពេ�លវេេលា និិងមិិនជាប់់សង្្ស័័យសម្រា�ប់់ការទូូទាត់់សង
នាពេ�លអនាគត។ ការទូូ ទាត់់ ស ង ត្រូ�ូ វ បានធ្វើ�ើ �ឡើ �ើ ង

តាមកិិច្ចចសន្្យា ហើ�ើយអតិិថិជ
ិ នមិិនបង្ហាាញ
� ពីីភាព ទន់់ខ្សោ�ោ�យ

ឬស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន និិងស្ថាា�នភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច 
និិ ង លទ្ធធ ភា ពទូូ ទាត់់ ស ងនាពេ�លអនាគតរបស់់ ខ្លួ ួ � ន ឬ

ស្ថាាន
� ភាពកាន់់តែ�យ៉ាាប់
� យ៉ឺឺ�
់ ននៃ�ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�� ។ ចំំណាត់ថ្នាា
់ ក់
� នេះ�
់ ះ
មានសនិិទានភាពផ្ទាាល់
� ខ្លួ
់ ន
�ួ យ៉ាាង
� ច្្បាស់់លាស់់ ហើ�យ
ើ មិិនគួួរ

ប្រើ��ើជាការសម្រ�បសម្រួ�ួលរវាងឥណទានធម្មមតា និង
ិ ឥណទាន
ក្រោ��មស្ដដង់់ដាទេ� ។

ឥណទានក្រោ��មស្ដដង់់ដា៖
ឥណទានដែ�លបានចាត់់ថ្នាាក់
� នៅ់ �ក្នុុង
� ចំំណាត់ថ្នាា
់ ក់
� នេះ�
់ ះ

បង្ហាាញ
� ពីីភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យគួួរឱ្យ្ កត់់សម្គាាល់
�  ហើ�
់ យ
ើ មិិនត្រូ�វូ បាន
ការពារគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដោ�យអាជីីវកម្មមបច្ចុុ�ប្្បន្នន  ឬស្ថាា�នភាព

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ លទ្ធធភាពសងរបស់់កូន
ូ បំំណុល
ុ ទេ� ។  និិយាយ

ឱ្្យចំំទៅ�ប្រ�ភពដើ�ើមនៃ�ការសងបំំណុល គឺ
ុ
មិ
ឺ ន
ិ គ្រ�ប់់គ្រា�ន់ដើ�
់ ម្្
ើ បីី
ទូូទាត់់បំំណុុលនោះ�ះទេ� ដោ�យមិិនគិិតពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�ល

បានមកពីីប្រ�ភពបន្ទាាប់
� បន្្សំ
់
ដូ
ំ ច
ូ ជាលក់់ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ�ជា
� ដើ�ើម ។

នៃ�លទ្ធធភាពក្នុុ�ងការទូូទាត់់សង អាជីីវកម្មម លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់
និិងស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នោះ�ះឡើ�ើយ ។
ឥណទានឃ្លាំំ��មើ�ើល៖

ឥណទានដែ�លនៅ�ក្នុុង
� ចំំណាត់ថ្នាា
់ ក់
� នេះ�
់ ះ ត្រូ�វូ បានការពារ

នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន ហើ�ើយប្រ�ហែ�លជាមិិនអាចហួួស កាល
កំំណត់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាបង្ហាា�ញពីីភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យដែ�លអាចជះះ

ឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់ការទូូទាត់់សងរបស់់កូូនបំំណុុល

នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទនាពេ�លអនាគត ប្រ�សិិនបើ�ើមិន
ិ បានកែ�តម្រូ�ូវ
ឱ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលា និិងយកចិិត្តតទុុកដាក់់ពីីគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន ។

ប្ដូរពីការសងរំលស់ ទៅជាការបង់ការប្រាក់ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយប្រាក់ដ�ើមត្រូវបង់នៅចុងគ្រា
ល�ើកលែងទ្រព្យបញ្ចាំ ឬ ទទួលយកទ្រព្យបញ្ចាំតម្លៃទាប និង

កាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌកម្ចី និង/ឬល�ើកលែងការសងត្រលប់មកវិញរយៈពេលរហូតដល់ ៦ខែរាប់ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា
លើ�ើកិិច្ចចសន្្យាកម្ចីី�ថ្មីី� ។

126

127

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន (ត)

ធនាគារអនុុវត្តតវិធី
ិ សា
ី ស្រ្ត�ត ៣ ដំំណាក់កាល ដោ
់
�យផ្អែ�ែកលើ�ើការផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� គុុណភាពឥណទានចាប់់តាំង
ំ ពីីមានការទទួួលស្គាល់
�ា ដំ
់ បូ
ំ ង
ូ ៖

(v). គុុណភាពឥណទាននៃ�ឥណទាន និិង

វិិធីីសាស្រ្ត�ត ៣ ដំំណាក់់កាល

បុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជនដុុល (ត)
ឥណទានក្រោ��មស្ដដង់់ដា៖ (ត)

កត្តាា�ដែ�លនាំំឱ្្យមានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានក្រោ��មស្ដដង់់ដា
រួួមមាន៖
®

កូនបំណុលគ្មានលទ្ធភាពដ�ើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ
នៃ�ការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យា

®

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងទីផ្សារមិនអំណោយផលដែល
អាចជះះឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់អាជីីវកម្មម និិងប្រា�ក់់
ចំំណេ�ញរបស់់ដៃ�គូូភាគីីនាពេ�លអនាគត

®

ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញការទូូទាត់់សង

ភាពលំបាកដែលបានជួបប្រទះដោយដៃគូភាគី   ក្នុង
ការទូូទាត់់សងឥណទានផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដែ�លផ្តតល់់ដោ�យ

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន ឬដោ�យស្ថាា�ប័័នផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត នៅ�ពេ�លមាន
ព័័ត៌៌មានអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន

®

ឥណទានដែ�លបានចាត់់ថ្នាាក់
� នៅ់ �ក្នុុង
� ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ បង្ហាាញ
�

ពីីភាពទន់់ខ្សោ�ោ�យធ្ងងន់់ធ្ងងរជាងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានក្រោ��ម
ស្ដដង់់ដា ដែ�លការប្រ�មូូលបានមកវិិញគ្រ�ប់់ចំំនួួន ផ្អែ�ែកលើ�ើ

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ដំំណើ�ើរហេ�តុុដែ�លមានស្រា�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌ ឬតម្លៃ�ៃ
នៃ�ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��មានការសង្្ស័័យខ្ពពស់់ ឬមិិនអាចប្រ�មូូលបាន

វិិញ ។  ការរំំពឹង
ឹ ទុុកថានឹឹងបាត់់បង់គឺ
់ ខ្ពពស់
ឺ
 ទោះ�
់ ះបីីជាចំំនួន
ួ ពិិត
ប្រា�កដនៅ�មិិនទាន់់បានកំំណត់ស
់ ម្រា�ប់់ពេ�លនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ។

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទន់ខ្សោយ និង / ឬ អសមត្ថភាព
របស់់ដៃ�គូូភាគីីដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

®

ឥណទានជាប់់សង្្ស័័យ៖

និង  ការបំពានល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុដោយដៃគូ
ភាគីី ។

ឥណទានខាតបង់់៖
ឥណទានដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ថាជាការបាត់់បង់់ គឺឺ

នៅ�ពេ�លដែ�លវាមិិនអាចប្រ�មូូលបានមកវិិញ ហើ�ើយការទូូទាត់់
សងវិិញអាចមានចំំនួួនតិិចតួួច ឬប្រ�មូូលមិិនបានសោះ�ះ ។

ការទទួួលស្គាា�ល់់ឥណទាន
ដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹងបាត់់បង់់
លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យ

ដំំណាក់់កាលទីី ២

ដំំណាក់់កាលទីី ៣

ដំំណើ�ើរការ

ក្រោ��មដំំណើ�ើរការ

មិិនដំំណើ�ើរការ

រំំពឹឹងថានឹឹងបាត់់បង់់

រំំពឹឹងថានឹឹង

រំំពឹឹងថានឹឹង

មិិនមានការកើ�ើនឡើ�ើងជា

ហានិិភ័័យឥណទានដែ�លបាន

ឥណទានដែ�ល

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

តម្លៃ�ៃយោ�ងសុុទ្ធធ

រយៈៈពេ�ល 12 ខែ�

សារវន្ដដលើ�ើហានិិភ័័យឥណទានទេ�

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការគណនា

ចំំណូូលជាប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

បាត់់បង់់ពេ�ញអាយុុកាល
កើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដ

បាត់់បង់់ពេ�ញអាយុុកាល
មានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

ធនាគារ នឹឹងវាស់់វែែងលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តទូូទៅ� ។ វិិធីីសាស្រ្ត�តទូូទៅ�រួួមមាន

ការញែ�កអតិិថិិជនចេ�ញជា ៣ ដំំណាក់់កាលផ្សេ�េ�ងៗ គ្នាា� ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យដំំណាក់់កាលដោ�យធ្វើ�ើ�ការវាយ

តម្លៃ�ៃហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ។ ការរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានរយៈៈពេ�ល ១២ ខែ� នឹឹងត្រូ�វូ បានគណនាសម្រា�ប់់ដំណាក់
ំ
កាល
់

ទីី ១ ខណៈៈការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានពេ�ញអាយុុកាល នឹឹងត្រូ�ូវបានគណនាសម្រា�ប់់ដំំណាក់់កាលទីី ២ និិង
ដំំណាក់កាលទី
់
ី ៣ ។ នាការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីមួ
ី យ
ួ ៗ ធនាគារនឹឹងវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័យ
័ ឥណទានទៅ�តាមគណនីីនីមួ
ី យ
ួ ៗ
បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប នឹឹង កម្រិ�ិតហានិិភ័័យនៅ�ពេ�លផ្ដដល់់ឱ្្យ ។
ឥណទានរយៈៈពេ�លវែែង (ច្រើ��ើនជាងមួួយឆ្នាំំ�)
ដំំណាក់់កាល
1
2

3
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ដំំណាក់់កាលទីី ១

ស្ថាា�នភាពហានិិភ័័យឥណទាន
មិិនមានការកើ�ើនឡើ�ើងជា

សារវន្ដដលើ�ើហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទានទេ�
ហានិិភ័័យឥណទានបាន
កើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដ

ឥណទានមានឱនភាព

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃហួួសកាលកំំណត់់

សុុចនាករណ៍៍នៃ�ការយឺឺតយ៉ាា�វ

ឥណទានធម្មមតា

0 ដល់់ 29 ថ្ងៃ�ៃ

ដំំណើ�ើរការ

ឥណទានឃ្លាំំ��មើ�ើល

30 ដល់់ 89 ថ្ងៃ�ៃ

ក្រោ��មដំំណើ�ើរការ

ឥណទានក្រោ��មស្ដដង់់ដា

90 ដល់់ 179 ថ្ងៃ�ៃ

ឥណទានជាប់់សង្្ស័័យ

180 ដល់់ 360 ថ្ងៃ�ៃ

ឥណទានខាតបង់់

លើ�ើសពីី 360 ថ្ងៃ�ៃ

មិិនដំំណើ�ើរការ
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន (ត)
(v). គុុណភាពឥណទាននៃ�ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជនដុុល (ត)

ឥណទានធម្មមតា

ឥណទានរយៈៈពេ�លខ្លីី� (១ ឆ្នាំំ�� ឬតិិចជាង)

1
2

3

មិិនមានការកើ�ើនឡើ�ើងជា

សារវន្ដដលើ�ើហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទានទេ�
ហានិិភ័័យឥណទានបាន
កើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដ

ឥណទានមានឱនភាព

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃហួួសកាលកំំណត់់

សុុចនាករណ៍៍នៃ�ការយឺឺតយ៉ាា�វ

ឥណទានធម្មមតា

0 ដល់់ 14 ថ្ងៃ�ៃ

ដំំណើ�ើរការ

15 ដល់់ 30 ថ្ងៃ�ៃ

ឥណទានក្រោ��មស្ដដង់់ដា

31 ដល់់ 60 ថ្ងៃ�ៃ

ឥណទានជាប់់សង្្ស័័យ

61 ដល់់ 90 ថ្ងៃ�ៃ

ឥណទានខាតបង់់

លើ�ើសពីី 91 ថ្ងៃ�ៃ

សំំវិិធានធនខាតបង់់

ក្រោ��មដំំណើ�ើរការ

តម្លៃ�ៃយោ�ង (ពាន់់រៀ�ៀល-កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)

ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នបាននាពេ�លអនាគត នៅ�ពេ�លមានព័័ត៌៌មានកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួលរក ។

សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
មានលក្ខខណៈៈរយៈៈពេ�លខ្លីី� វិិធីសា
ី ស្រ្ត�សា
ត មញ្ញញនឹង
ឹ ត្រូ�វូ បានអនុុម័័ត នៅ�ពេ�លដែ�លវាមិិនតម្រូ�ូវ

ឱ្យ្ មានលក្ខខណៈៈវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� ជាជំំហានៗ ។ នៅ�ក្នុុង
� ករណីីនេះ�ះ វានឹឹងត្រូ�វូ បានបែ�ងចែ�កជាឥណទាន (ដំំណាក់កាលទី
់
ី ១) ឬឥណទាន
មិិនដំំណើ�ើរការ ។

តារាងខាងក្រោ��មសង្ខេ�េបពីីគុុណភាពឥណទាននៃ�ហិិរញ្ញញប្្បទានដុុលរបស់់ធនាគារ ដោ�យយោ�ងតាមចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ខាងលើ�ើ ។
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
ដំំណាក់់កាលទីី 1

ដំំណាក់់កាលទីី 2

ដំំណាក់់កាលទីី 3

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

374.613.381

-

-

-

4.344.236

374.613.381

-

-

-

374.613.381

4.344.236

372.119.718

3.477.617

1.505.224.259

14.066.961

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់

ឥណទានឃ្លាំំ��មើ�ើល

ឥណទានក្រោ��មស្ដដង់់ដា
សំំវិិធានធនខាតបង់់
តម្លៃ�ៃយោ�ង

តម្លៃ�ៃយោ�ង (ពាន់់រៀ�ៀល-កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)
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(2.493.663)

(866.619)

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

363.003.030

-

-

363.003.030

-

102.485

-

102.485

363.003.030

102.485

-

363.105.515

(1.803.015)

( 9.168)

-

(1.812.183)

361.200.015

93.317

-

361.293.332

1.471.890.061

380.267

-

1.472.270.328

ធនាគាររួួមបញ្ចូូលព័
�
ត៌
័ មា
៌ នលើ�ើការប្រ�មើ�ើលមើ�ល
ើ អនាគត នៅ�ក្នុុង
� ការវាយតម្លៃ�ៃទថាតើ�ើហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទានរបស់់ឧបករណ៍៍

វិិនិិច្ឆ័័�យក្នុុ�ងការបែ�ងចែ�កដំំណាក់់កាល។ ដូូចគ្នាា�នេះ�ះផងដែ�រ ធនាគារនឹឹងបង្កើ�ើ�តការដាក់់ពិិន្ទុុ�ឥណទាន ឬធាតុុដែ�លអាច

ឥណទានធម្មមតា

សរុុប

ការដាក់់បញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានលើ�ើការប្រ�មើ�ើលមើ�ើលអនាគត

មិិនដំំណើ�ើរការ

ធនាគារនឹឹងប្រើ��ើប្រា�ស់់ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃហួួសកាលកំំណត់់សង និិងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់របស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា សម្រា�ប់់លក្ខខណៈៈ

អតិិថិិជនតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

ដំំណាក់់កាលទីី 3

ឥណទានឃ្លាំំ��មើ�ើល

តម្លៃ�ៃយោ�ង
ឥណទានឃ្លាំំ��មើ�ើល

ដំំណាក់់កាលទីី 2

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់
អតិិថិិជនតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

ការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន (ត)

ដំំណាក់់កាល ស្ថាា�នភាពហានិិភ័័យឥណទាន

ដំំណាក់់កាលទីី 1

100.483

4.344.236
100.483

100.483

379.058.100

72.923

375.670.258

294.973

1.519.586.193

(27.560)

(3.387.842)

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បានកើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង និិងការវាស់់វែែងលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន
ដែ�រឬទេ� ។

ព័័ត៌៌មានខាងក្រៅ��ដែ�លត្រូ�ូវបានយកមកពិិចារណារួួមមានទិិន្ននន័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងការព្្យាករណ៍៍ដែ�លបានបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយ

ដោ�យស្ថាា � ប័័ ន រដ្ឋាា � ភិិ បា ល និិ ង អាជ្ញាា � ធ ររូូ បិិ យ វត្ថុុ � នៅ �ក្នុុ � ង បណ្តាា � ប្រ �ទេ�សផ្សេ�េ�ងៗដែ�លធនាគារធ្វើ�ើ � ប្រ �តិិ បត្តិិ�កា រជាមួួ យ
និិងអង្គគការអន្ដដរជាតិិធំំៗ ដូូចជាធានាគារពិិភពលោ�ក និិងជំំរើើ�សវិិស័័យឯកជន និិងការសិិក្្សារបស់់អ្ននកព្្យាករណ៍៍ ។

ធនាគារ បានប្រើ��ើទិិន្ននន័័យម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត ដែ�លដកស្រ�ង់់ចេ�ញពីីទិិន្ននន័័យបោះ�ះផ្្សាយដោ�យធនាគារ

ពិិភពលោ�ក ។ ដើ�ើម្្បីីព្្យាករណ៍៍ពីប្រូី �បា
ូ ប៊ីី�លីីតេ�នៃ�ហានិិភ័យ
័ ឥណទានសម្រា�ប់់ឆ្នាំ��ខា
ំ ងមុុខ អត្រា� ហានិិភ័យ
័ ឥណទានដែ�ល ត្រូ�ូវ
បានគេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស (ODRs) ត្រូ�ូវបានតម្រែ��តម្រ�ង់់ទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃអថេ�រម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស (“MEV”) ។

ធនាគារ បានប្រើ��ើ វិិធីីសាស្រ្ត�តជាពេ�លវេេលាជាមធ្្យម ដើ�ើម្្បីីព្្យាករពីី MEVs នាពេ�លអនាគត  ។ ការប្រ�មើ�ើលមើ�ើលទៅ�មុុខ 
ត្រូ�ូវបានគណនាតាមសមាមាត្រ�នៃ� ODR ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ MEV ដែ�លគេ�ស្គាា�ល់់ថ្មីី�ៗ និិង MEV ដែ�លបានព្្យាករណ៍៍។

អថេ�រម៉ាាក្រូ�
� សេ�ដ្ឋ
ូ
កិ
ឋ ច្ចច ត្រូ
ិ �ូវបានគណនាតាមមូូលដ្ឋាន
�ា សេ�ណារីីយ៉ូូ�ធម្មតា ល្អ
ម
បំ
អ ផុុត និ
ំ
ង
ិ អាក្រ�ក់់បំផុុត
ំ ។ វាត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ដោ�យ

គណនាគម្លាា�តគំំរូូនៃ�តម្លៃ�ៃប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តដែ�លគេ�ស្គាា�ល់់នៃ� អថេ�រម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងកែ�តម្រូ�ូវតម្លៃ�ៃមូូលដ្ឋាា�នដោ�យគម្លាា�តស្តតង់់ដា 
+/- ១ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តសេ�ណារីីយ៉ូូ�ដែ�លល្អអបំំផុុត និិងអាក្រ�ក់់បំំផុុត។

ធនាគារបានរកឃើ�ើញ និិងចងក្រ�ងឯកសារគន្លឹះះ��នៃ�ហានិិភ័័យឥណទាន និិងការខាតបង់់ឥណទានសម្រា�ប់់ផលបត្រ�

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ស្រ�បតាម
�
ប្រ�ទេ�សនីីមួយ
ួ ៗ ហើ�ើយប្រើ��ើការវិិភាគទិិន្ននន័យ
័ ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត� ដើ�
ត ម្្
ើ បីីប៉ាន់
�ា ស្មា
់ ន
�ា ទំំនាក់់ទំន
ំ ងរវាងអថេ�រ
ម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហានិិភ័័យឥណទាន និិងការខាតបង់់ឥណទាន ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

(vi). ចំំនួួនកើ�ើតឡើ�ើងពីីការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន

ខ. ហានិិភ័័យឥណទាន (ត)

សំំវិិធានធនខាតបង់់

(v). គុុណភាពឥណទាននៃ�ឥណទាន និិង បុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់អតិិថិិជនដុុល (ត)

តារាងខាងក្រោ��ម បង្ហាាញ
� ពីីការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់
� លើ់ �ើសំវិំ ធា
ិ នធនលើ�ើការរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានតាមការចាត់់ថ្នាាក់
� ឧ
់ បករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នាដើ�ើម និិងចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ ។

ការរីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើសំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់

២០២០

ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងការរីីករាលដាលនៃ�កូូវីដ
ី -១៩ ធនាគារ បានកំំណត់ថា
់ ចក្ខុុ�វិស័
ិ យ
័ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ សម្រា�ប់់ឆ្នាំ�ខា
�ំ ងមុុខ នឹឹងរងផល

ប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាង
�ា ខ្លាំំង
� ពីីការរីីករាលដាលនៃ�ជម្ងឺឺ�នេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ ទើ�ើបបង្កើ��តកា
ើ
រកំំណត់សេ�ណារី
់
យ៉ូូ�សេ�ដ្ឋ
ី
កិ
ឋ ច្ចចថ្មីី� 
ិ (រួួមទាំំងការបាត់់បង់)
់ ។
ធនាគារ បានកែ�លម្អអការព្្យាករណ៍៍សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច
ិ របស់់ខ្លួន
�ួ ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើជាធាតុុចូូលទៅ�ក្នុុង
� ការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹង
ឹ ទុុក

ត្រឹ�មថ្ងៃ�ៃទី
ឹ
ី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំ� �ំ ២០២០ រាប់់ពីឆ្នាំ
ី � �ំ ២០១៩ ។ ធនាគារជឿ�ឿជាក់់ថាការកែ�លម្អអនេះ�ះបង្ហាាញ
� ពីី លក្ខខខណ្ពពសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចចបច្ចុុ
ិ
ប្្បន្នន
�
។

ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការគណនាការខាតបង់់ឥណទានរំំពឹឹងទុុកធនាគារ និិងដើ�ើម្្បីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីស្ថាា�នភាពបច្ចុុ�ប្្បន្ននធនាគារបានគិិតពីី

ករណីីសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច ដែ�ល
ិ
មានភាពតានតឹឹងក្នុុង
� កំំឡុុងពេ�លការរីីករាលដាលនៃ�កូូវីដ
ី -១៩ ដោ�យពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញនូូវលទ្ធធផលនៃ�ទំំងន់់
ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ� (PWO) និិងដាក់់កម្រិ�ិតធ្ងងន់់ជាងមុុនលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នអាក្រ�ក់់បំំផុុត និិងកម្រិ�ិតស្រា�លជាងលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នល្អអបំំផុុត  ។
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ការថ្លឹឹ�ងទម្ងងន់់ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�រួួចទៅ�ហើ�ើយដោ�យសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើទម្ងងន់់បន្ថែ�ែមលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នដែ�ល
អាក្រ�ក់់បំំផុុតដល់់ ៤០% (២០១៩: ៣៣%) និិងបន្ថថយទំំងន់់នៃ�មូូលដ្ឋាា�នល្អអបំំផុុតមកត្រឹ�ឹមតែ� ២៥% (២០១៩:៣៣%)។

តារាងខាងក្រោ��មបង្ហាា�ញពីីសេ�ណារីីយ៉ូូ�ទំំងន់់ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�ជាភាគរយនាការិិយបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ដំំណាក់់កាលទីី 1

ដំំណាក់់កាលទីី 2

ដំំណាក់់កាលទីី 3

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

-

1.812.183

-

-

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់

ដល់់អតិិថិិជនតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី ២

ផ្ទេ�េរទៅ�ដំំណាក់់កាលទីី ៣
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

(ពាន់់រៀ�ៀល - កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)

1.803.015

(72.667)

763.315

នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំ២
ំ� ០១៩

មូូលដ្ឋាា�ន%

មូូលដ្ឋាា�នល្អអបំំផុុត%

មូូលដ្ឋាា�នអាក្រ�ក់់ %

35%

25%

40%

34%

(482)

1.576.141

(482)

-

866.619

27.560

3.387.842

10.086.867

3.505.474

111.480

13.703.821

33%

33%

ដំំណាក់់កាលទីី 1

ដំំណាក់់កាលទីី 2

ដំំណាក់់កាលទីី 3

សរុុប

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

1.221.998

9.977

-

1.231.975

-

-

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់
អតិិថិិជនតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

នាថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករា

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�

748.340

748.340

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់

(167.323)

(809)

-

(168.132)

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

1.803.015

9.168

-

1.812.183

7.347.286

37.360

-

7.384.646

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ�

(ពាន់់រៀ�ៀល - កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)
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28.042

២០១៩

លទ្ធធផលទំំងន់់ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ� (PWO)៖
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំ២
ំ� ០២០

(28.042)

812.826

2.493.663

(មុុនការរីីករាលដាល នៃ�កូូវីីដ-១៩) និិងការិិយបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០៖

PWO

9.168

72.667

133

134

117.813.651
726.469.509 (407.608.534)
436.593.665
77.407.697

(សមមូូលពាន់់រៀ�ៀល -

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)

392.664 (196.127.071) (519.314.279)

29.125.748
(100.768.488)
179.596.912
(48.486.297) (128.384.247) 107.934.157
97.074
19.136.637

សរុុបគំំលាតការប្រា�ក់់

707.161.049
227.273.267
181.785
3.942.438
52.424.239
231.258.566 39.241.573

152.839.181

1.636.499
1.636.499

បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

4.732.934

127.143
3.464.384
571.759
281.809
192.450
95.389
បំំណុុលភតិិសន្្យា

532.783

54.642
478.054

87
ប្រា�ក់់កម្ចីី�

1.401.216
1.401.216

-

698.857.617
224.235.552

152.267.422
52.142.430

18.801.112

-

929.211

126.504.779 736.286.797
111.876.595 179.778.697

39.049.123

980.758
95.805.184

231.163.090

2.538.056
9.095.632

929.211

-

379.058.100

28.364.483

-

309.133.891

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

-

-

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
របស់់ធនាគារនានា

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កំំណត់់ថ្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ ឬមានកាលកំំណត់់ណាមួួយណាដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងមុុន ។

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ� ធនាគារនានា
- ដុុល

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�េបពីីហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់របស់់ធនាគារ ។ តារាងនេះ�ះចង្អុុ�លបង្ហាា�ញពីីរយៈៈពេ�លដែ�ល

28.968.304

ការប្រា�ក់់ដែ�លខុុសប្រ�ក្រ�តីី បានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ដោ�យធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងកម្រិ�ិតអាចទទួួលយកបាននៃ�ហានិិភ័័យ ។

154.590.019

ការវិិភាគគំំលាតប្រែ��ប្រួ�ល
ួ អត្រា�ការប្រា�ក់់ ។ សក្តាា�នុុពលនៃ�ការធ្លាា�ក់ចុះះ�ចំ
់
ណូ
ំ លកា
ូ
រប្រា�ក់់សុុទ្ធ បណ្តា
ធ
លម
�ា
កពីីការប្រែ��ប្រួ�ល
ួ អត្រា�

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់
សមមូូល - ដុុល

រយៈៈការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់លើ�ើចំំណូូលនៃ�ការបណ្តាា�ក់់ទុុន តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប តម្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�មូូលនិិធិិ និិងតាមរយៈៈ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ការប្រា�ក់់ និិងការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនៅ�ក្នុុ�ងសមាសភាពនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុល ។  ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានចាត់់ចែ�ងតាម

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់ សំំដៅ�លើ�ើការខាតបង់់នូូវប្រា�ក់់ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ដោ�យសារតែ�ការប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�កម្រិ�ិតអត្រា�

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

(i). ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់

> ១ - ៣ ខែ�

បាន ខណៈៈពេ�លដែ�លមានការបង្កើ�ើ�ននូូវប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការទទួួលបានចំំណូូលមកវិិញ ។

រហូូតដល់់ ១ ខែ�

បំំណងនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យទីីផ្្សារ គឺឺដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យហានិិភ័័យទីីផ្្សារតាមប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�ដែ�លអាចទទួួលយក

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

និិងតម្លៃ�ៃមូូលធន - នឹឹងមានផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់ធនាគារ ឬតម្លៃ�ៃនៃ�ការកាន់់កាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។ គោ�ល

> ៣ – ៦ ខែ�

ហានិិភ័យ
័ ទីីផ្្សារគឺឺជាហានិិភ័យ
័ ដែ�លមានការផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� តម្លៃ�ៃទីីផ្្សារ - ឧទាហរណ៍៍ អត្រា�ការប្រា�ក់់ អត្រា�ប្តូូ�ររូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណបរទេ�ស

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

គ. ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

3.655.257

24.454.934

7.122.580

3.937.942

902.087

250.395.203 39.338.647

1.747.015

-

83.362

13.448.702

173.501

4.944.376

20.573

114.081

42.556

293.953

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣០)

សំំវិិធានធនលើ�ើកិិច្ចចសន្្យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

-

379.409

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើ
មូូលបត្រ�បំំណុុល- ដុុល

165.713

-

93.635

-

40.646

-

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ១១)

សំំវិិធានធនលើ�ើការវិិនិិយោ�គជាបំំណុុល 

-

841.483

-

357.439

-

207.671

ធនាគារនានា (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៦ & ៧)

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត

87.672

សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�

98.427.893 179.778.697

2.351.003

2.779.763

6.425.927

1.285.805

580.208

និិងបុុរេេប្រ�ទាន (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៩)

-

1.576.141

សំំវិិធានធនលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន

ពាន់់រៀ�ៀល

-

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

16.730.795

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ 5)

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ផ្តតល់់ដល់់អតិិថិិជន - ដុុល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

125.575.568

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ពាន់់រៀ�ៀល

២០១៩

-

២០២០

-

២០១៩

២០២០

-

២០២០

លើ�ើសពីី ៥ ឆ្នាំំ��

ហើ�ើយត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម៖

> ១ - ៥ ឆ្នាំំ��

សំំវិធា
ិ នធនខាតបង់់លើ�ើឱនភាពតម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមនៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ចំណេ�
ំ
ញ ឬខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

> ៦ – ១២ ខែ�

៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ពុំំ�មានការប្រា�ក់់

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

សរុុប

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

135

136
កំំណត់ស
់ ម្គាាល់
� ់ ៥)

(សមមូូលពាន់់រៀ�ៀល (225.835.172)

(55.419.674)

220.236.492

-

77.611

-

220.158.881

164.816.818

-

-

93.422.185

5.648.683

65.745.950

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

រហូូតដល់់ ១ ខែ�

-

134.166.902

401.593.129

14.256.184 (148.100.357) (475.015.158)

-

98.550.461

3.828.018

-

503.159

-

(36.343.646) (116.568.137)

3.498.450

-

-

177.371.387

-

-

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

លើ�ើសពីី ៥ ឆ្នាំំ��

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

សរុុប

55.905.401

18.662.699

761.356

952.272

-

1.120.019

181.155.048

952.272

5.083.029

1.120.019

616.065.486

104.912.854 615.727.013

-

761.356

- 363.105.515

-

104.151.498 177.292.042

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ពុំំ�មានការប្រា�ក់់

(78.314.485)

(7.493.793)
721.695.695 (319.131.526) (30.537.205)

177.103.238

268.149 183.227.339 623.220.806

-

268.149

-

-

18.101.924 102.378.479 177.371.387

18.257.669

-

-

84.120.810

4.892.213

-

-

13.209.711

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

> ១ - ៥ ឆ្នាំំ��

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

> ៦ – ១២ ខែ�

3.828.018

47.466.988

-

245.071

-

47.221.917

11.123.342

113.241

-

2.278.281

8.731.820

-

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

> ៣ – ៦ ខែ�

134.670.061

33.523.759

-

161.021

-

33.362.738

37.022.209

291.789

-

1.020.639

28.315.187

7.394.594

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

> ១ - ៣ ខែ�

២០២០

សរុុបគំលា
ំ តការប្រា�ក់់

បំំណុលផ្សេ�េ�
ុ
ងៗ

បំំណុលភតិ
ុ
ស
ិ ន្្យា

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិជ
ិ ន

បំំណុល
ុ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ការវិិនិយោ�គលើ
ិ
�ើ
មូូលបត្រ�បំំណុល 
ុ - ដុុល

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
ផ្តតល់ដល់
់
អ
់ តិិថិជ
ិ ន - ដុុល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�
ធនាគារនានា - ដុុល

សាច់់ប្រា�ក់ និ
់ ង
ិ សាច់់ប្រា�ក់់
សមមូូល - ដុុល

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះសង្ខេ�េបពីីការប៉ះះ�ពាល់់របស់់ធនាគារទៅ�លើ�ើហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់ដែ�លរួួមមានទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង បំំណុុលក្នុុ�ងការផ្ទុុ�កចំំនួួន ។

(i). ហានិិភ័័យអត្រា�ការប្រា�ក់់ (ត)

៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល - ដុុល

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ជាមួួយធនាគារនានា - ដុុល

ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់
អតិិថិិជន - ដុុល

ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល - ដុុល

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់កម្ចីី�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា

បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

បំំណុុលភតិិសន្្យា

ស្ថាា�នភាពទ្រ�ព្្យ(បំំណុុល)/សកម្មម-សុុទ្ធធ

(កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)

សមមូូលពាន់់រៀ�ៀល

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំ� �ំ ២០២០ ធនាគារមិិនមានឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុតាមតម្លៃ�ៃ
�
សមស្រ�បទេ� ។ ធនាគារ មិិនប្រើ��ើប្រា�ស់់

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិស្្សន្ទទ ដូូចជាកិិច្ចចសន្្យាប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងការប្តូូ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់

ខ្លួួ�ននោះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� ការវិិភាគរំំញោ�ច មិិនត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញឡើ�ើយ ។

(ii). ហានិិភ័័យរូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស
ហានិិភ័យ
័ រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ គឺជា
ឺ ហានិិភ័យ
័ ដែ�លតម្លៃ�ៃនៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុមា
� នការប្រែ��ប្រួ�ល បណ្តា
ួ
លម
�ា
កពីីការប្រែ��ប្រួ�ល
ួ អត្រា�

ប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ។

ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យរូូបិិយប័័ណ្ណណ

ចំំនួួនទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� តាមប្រ�ភេ�ទនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
ប្រ�ភេ�ទនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណសមមូូលដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

3.245.357

ពាន់់រៀ�ៀល
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ផ្សេ�េ�ងៗ
សរុុប

60.716.705
247.336.513
1.080.673
309.133.891

48.386.808
256

18.801.112

290.613

75.052

-

25.119.126

330.671.292
928.955

-

131.150.238

604.055.886
1.080.673
736.286.797

136.868.436
561.982.929
6.252
698.857.617

532.783

-

1.110.603

4.732.934

137.766.884

569.385.987

8.178

707.161.049

(6.616.646)
34.669.899
1.072.495
29.125.748

(26.764.333)
140.239.742
4.338.242
117.813.651

1.559.521

-

28.364.483

379.058.100

-

-

-

1.926

-

929.211

18.801.112

1.401.216
532.783

4.732.934
1.636.499
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ការវិិភាគរំំញោ�ច
សន្មមតថា ហានិិភ័័យអថេ�រផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៅ�តែ�ថេ�រជានិិច្ចច ការប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�ការប្តូូ�ររូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណបរទេ�សសម្រា�ប់់ ធនាគារនាកាល

គ. ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ (ត)

បរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបដូូចខាងក្រោ��ម (ដោ�យបង្ហាា�ញតែ�រូូបិិយប័័ណ្ណណដែ�លមានចំំនួួនច្រើ��ើនជាង ៥% នៃ�ស្ថាា�នភាព

(ii). ហានិិភ័័យរូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស (ត)

ដំំបូូងសុុទ្ធធ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជារូូបិិយប័័ណ្ណណជាក់់លាក់់របស់់វានៅ�ក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��ម ។ សម្រា�ប់់រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតការ

ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ហានិិភ័័យរូូបិិយប័័ណ្ណណ (ត)

លាតត្រ�ដាងទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានដាក់់ជាក្រុ�ុម ‘ផ្សេ�េ�ងៗ’)៖

ចំំនួួនទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលហិរញ្ញញ
ិ វត្ថុុ� តាមប្រ�ភេ�ទនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណមានដូូចខាងក្រោ��ម៖ (ត)
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល - ដុុល
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ជាមួួយធនាគារនានា - ដុុល
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានផ្ដដល់់ដល់់
អតិិថិិជន - ដុុល
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ

ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុល - ដុុល

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា
បំំណុុលភតិិសន្្យា
បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

ស្ថាា�នភាពទ្រ�ព្្យ(បំំណុុល)/សកម្មម-សុុទ្ធធ
សមមូូលពាន់់រៀ�ៀល (កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥)

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ប្រ�ភេ�ទនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណសមមូូលដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ពាន់់រៀ�ៀល

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ផ្សេ�េ�ងៗ

សរុុប

26.114.535

150.415.771

761.736

177.292.042

21.916.870

39.722.518

254

33.988.531

323.382.997

-

55.905.401

-

363.105.515

761.102

-

-

-

106.416.876

508.548.401

761.736

615.727.013

107.614.056

508.451.430

-

616.065.486

-

5.083.029

18.662.699

608.473

1.296

511.546

-

761.356

18.662.699

1.120.019

5.083.029

108.223.825

949.189

514.995.194

1.787

952.272

1.787

623.220.806

(1.806.949)

(6.446.793)

759.949

(7.493.793)

(7.363.317)

(26.270.682)

3.096.792

(30.537.207)

ពាន់់រៀ�ៀល
ផ្សេ�េ�ងៗ
ពាន់់រៀ�ៀល – កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

- 1% ការថយចុះះ�

+ 1% ការកើ�ើនឡើ�ើង

- 1% ការថយចុះះ�

+ 1% ការកើ�ើនឡើ�ើង

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

66.167

(66.167)

(18.070)

18.070

(10.725)

10.725

(7.599)

7.599

55.442

(55.442)

25.669

(25.669)

224.263

(224.263)

104.601

(104.601)

ឃ. ហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល
“ហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល” គឺឺជាហានិិភ័័យដែ�លធនាគារនឹឹងជួួបផលលំំបាកក្នុុ�ងការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច ពាក់់ព័័ន្ធធ

នឹឹងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លត្រូ�ូវបានទូូទាត់់តាមរយៈៈជាសាច់់ប្រា�ក់់ ឬទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ ហានិិភ័័យ

សាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល កើ�ើតឡើ�ើងពីីភាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�ទៅ�នឹឹងពេ�លវេេលា និិងចំំនួួនលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
និិងការវិិនិិយោ�គរបស់់ធនាគារ ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល
ធនាគារ គ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលរបស់់ខ្លួួ�នតាមរយៈៈគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម បំំណុុល ដែ�លទទួួល

ខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួលជាប្រ�ចាំំ ។ តម្រូ�ូវការ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមងាយស្រួ�ួលអប្្បបរមា ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានាថាអនុុបាតនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមងាយស្រួ�ួល និិងបំំណុុលដែ�ល
មានលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ត្រូ�ូវទទួួលបានកម្រិ�ិតអប្្បបរមាគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា ។

តារាងខាងក្រោ��មសង្ខេ�េបពីទ្រី �ព្្យសកម្មម និង
ិ បំំណុល
ុ របស់់ធនាគារ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើកាលកំណត់
ំ
កិ
់ ច្ចច
ិ សន្្យាដែ�លនៅ�សល់់។

លំំហូរូ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ បំំណុល
ុ ទាំំងនេះ�ះ អាចខុុសជាសារវន្ដដពីីអ្វីី�ដែ�លបានបង្ហាាញ
� នៅ�ក្នុុង
� តារាង។
ឧទាហរណ៍៍ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជនមិិនត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងត្រូ�ូវដកបានភ្លាា�មៗ នោះ�ះទេ� ។

138

139

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

- 2.539.624.784

623.220.806
-

1.120.019

952.272

-

-

-

-

616.065.486

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

ង. ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ គឺឺជាហានិិភ័័យនៃ�ការបាត់់បង់់

1.092.707
15.599.173
548.780.499
136.609.318 195.972.076
1.641.571.011

268.149
3.828.018
134.670.061
48.091.307
33.523.759
402.839.512

624.319

327.953

268.149
3.828.018
503.159
245.071
161.021
77.611

អនុុវត្តត មិិ ន មានប្រ�សិិ ទ្ធ ធ ភា ពនូូ វ នីី តិិ វិ ិ ធីី ដំំ ណើ� ើ រ ការផ្ទៃ�ៃក្នុុ � ង

បុុគ្គគលិក
ិ ឬប្រ�ព័័ន្ធធ ឬពីីកត្តាា�ខាងក្រៅ�� ។ ហានិិភ័យ
័ នេះ�ះ ត្រូ�វូ បាន
គ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ហានិិភ័យ
័ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យ និិងការរាយការណ៍៍ឱ្យ្

២០២០

ច. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន
(i). ដើ�ើមទុុនតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�
គោ�លដៅ�របស់់ធនាគារក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន មាន

ន័័ យ ទូូ លំំ ទូូ លា យជាង “មូូ លធ ន” ដែ�លបង្ហាា � ញ ក្នុុ � ង
របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុនមានដូូចខាងក្រោ��ម៖

បានត្រឹ�មត្រូ
ឹ �ូវពីីសកម្មមភាពអាជីីវកម្មម តាមរយៈៈអង្គគភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ង

®

គ្រ�ប់់គ្រ�ង ។ ទាំំងនេះ�ះរួួមមាន ហានិិភ័័យខាងផ្នែ�ែកច្្បាប់់

®

ធនាគារជាតិិ

និិងគាំំទ្រ� ដែ�លឯករាជ្្យពីីអង្គគភាពអាជីីវកម្មម និិងគណៈៈ

តម្រូ�ូវឱ្្យបង្កើ�ើ�តនូូវរចនាសម្ព័័�ន្ធធតួួនាទីី និិងវិិធីីសាស្ត្រ�រនៃ�ការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់អង្គគភាពឱ្យ្ បានច្្បាស់់លាស់់ ។ គោ�លការណ៍៍

និិងវិិធានការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� ជាច្រើ��ើនត្រូ�វូ បានអនុុវត្តត រួម
ួ មាន

ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីបន្តនិរន្តរភាព

អាជីីវកម្មម ដូចនេះ�
ូ
ះ ធនាគារអាចបន្តតផ្តល់
ត ផល
់
ប្រ�យោ�ជន៍៍

អនុុលោ�មភាព ហានិិភ័យ
័ លើ�ើគណនេ�យ្្យ និិងការក្លែ�ែងបន្លំំ� ។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ

អនុលោមតាមតម្រូវការដ�ើមទុន ដែលកំណត់ដោយ

ដល់់ភាគទុុនិិក និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ភាគីីដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធនាគារ និិង
®

រក្សាមូលដ្ឋានដ�ើមទុនរឹងមាំ ដ�ើម្បីគាទ្រដល
ំ
់ការអភិវឌ្ឍ
អាជីីវកម្មម ។

គោ�លនយោ�បាយរបស់់ធនាគារ គឺឺធានាឱ្្យបាននូូវ

ការបង្កើ�ើ�តអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ប្រ�ព័័ន្ធត្រួធ �តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យយ៉ាាង
�

មូូលដ្ឋាន
�ា ដើ�ើមទុុនរឹឹងមាំំដើ�ម្្
ើ បីីរក្្សានូូវទំំនុុកចិិត្តទី
ត ផ្្
ី សារ និិងដើ�ើម្្បីី

ព្រ�មទាំំ ង ការអនុុវត្តត តាមបទប្្ប ញ្ញញ តិ្តត� និិ ង តម្រូ�ូ វ ការតាម

ប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើកម្រិ�ិតដើ�ើមទុុនលើ�ើភាគលាភរបស់់ធនាគារ

ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�ល

តម្រូ�ូវការ ដើ�ើម្្បីីធានាបាននូូវតុុល្្យភាពរវាងភាគលាភខ្ពពស់់

ហ្មមត់់ចត់់ ការរៀ�ៀបចំំនូូវនីីតិិវិិធីី និិងឯកសារសំំអាងនានា

ធានាស្ថេ�េរភាពនៃ�ការអភិិវឌ្្ឍយូូរអង្វែ�ែងរបស់់អាជីីវកម្មម ។ ផល

ច្្បាប់់នានា ។ ដំំណើ�ើរការទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យជា

ក៏៏ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ ហើ�ើយធនាគារបានទទួួលស្គាា�ល់់នូូវ

អាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុង
� ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ។

ដែ�លអាចនឹឹងកើ�ើតមានឡើ�ើងជាមួួយនឹឹងប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកម្រិ�ិត

ខ្ពពស់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និង
ិ ការធានាដែ�លផ្តតល់ដោ់ �យស្ថាាន
� ភាព
ដើ�ើមទុុនល្អអ។

(ii). ការបែ�ងចែ�កដើ�ើមទុុន

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥ )

(សមមូូលពាន់់រៀ�ៀល -

បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

ការបែ�ងចែ�កដើ�ើមទុុនរវាងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងសកម្មមភាព

បំំណុុលភតិិសន្្យា

1.120.019

47.221.917
33.362.738
401.313.929
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា

134.166.902

-

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ផ្ទាា�ល់់ ឬប្រ�យោ�លដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើងពីីការខ្វះះ�ខាត ឬការ

ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

សរុុប
ពុំំ�មានកាល
អវសាន្តត
> ១ - ៥ ឆ្នាំំ��
> ១ - ៣ ខែ�
រហូូតដល់់ ១ ខែ�
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៥ )

> ៣ – ៦ ខែ�

> ៦ – ១២ ខែ�

លើ�ើសពីី ៥ ឆ្នាំំ��

2.860.466.444
735.320
15.947.162
618.234.487
215.005.264
158.732.163
1.851.812.048

181.785
3.942.438
152.839.181
53.153.341
39.241.573
457.802.731

(សមមូូលពាន់់រៀ�ៀល -

បំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ

907.397

-

729.102

-

-

-

-

707.161.049

1.636.499

4.732.934
3.464.384
571.759
281.809
192.450
95.389
បំំណុុលភតិិសន្្យា

54.642
478.054

87
ប្រា�ក់់កម្ចីី�

127.143

-

532.783

-

1.401.216

1.401.216

152.267.422
52.142.430
39.049.123
455.398.642
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជន

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់ធនាគារនានា

698.857.617

ដុុល្លាារអាមេ�រិ ិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក

សរុុប
ពុំំ�មានកាល
អវសាន្តត
លើ�ើសពីី ៥ ឆ្នាំំ��
> ១ - ៥ ឆ្នាំំ��
> ៦ – ១២ ខែ�
> ៣ – ៦ ខែ�
> ១ - ៣ ខែ�
រហូូតដល់់ ១ ខែ�
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល (ត)

ឃ. ហានិិភ័័យសាច់់ប្រា�ក់់ងាយស្រួ�ួល (ត)

៣២. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
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5.083.029

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

ជាក់់លាក់់ គឺឺត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យកម្រិ�ិតភាគលាភដែ�ល

ទទួួលបានពីីការបែ�ងចែ�កនោះ�ះ ។ ដើ�ើមទុុនដែ�លបានបែ�ងចែ�ក
ទៅ�តាមប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬសកម្មមភាពនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវផ្អែ�ែកទៅ�
តាមដើ�ើមទុុនដែ�លកំំណត់់ដោ�យច្្បាប់់ ។

141

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)

ក. មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការវាស់់វែ�ង
ដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំង
� ពីីទិន្ននន័
ិ យ
័ ទីីផ្្សារដែ�លទទួួល

និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរួ� ម
ួ មានទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ បំ
� ណុ
ំ ល
ុ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុក្រៅ�
� �របាយការណ៍៍ស្ថាន
�ា ភាព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ តម្លៃ�ៃសមរម្្យ គឺឺជាថ្លៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវទទួួលដើ�ើម្្បីីលក់់

ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬបានទូូទាត់់ ដើ�ើម្្បីីផ្ទេ�េរបំំណុុលទៅ�តាមលំំដាប់់

លំំដោ�យនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ រវាងអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងទីីផ្្សារនៅ�

កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការវាស់់វែែងចម្្បង ឬប្រ�សិិនអវត្តតមានទីីផ្្សារ
ដែ�លមានការរីីកចម្រើ��ើនបំំផុុតដែ�លធនាគារបានទទួួលនៅ�

កាលបរិិច្ឆេ�េទនោះ�ះ ។ ព័័ត៌៌មានដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ទីីនេះ�ះ
តំំណាងឱ្្យការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនាកាលបរិិច្ឆេ�េទ
រាយការណ៍៍នៃ�ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

តម្លៃ�ៃទីីផ្្សារដែ�លបានដកស្រ�ង់់ និិងអាចអង្កេ�េតបាន

ហើ�ើយ អាចរកបាន ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើសម្រា�ប់់វាស់់វែែងលើ�ើតម្លៃ�ៃ

សមស្រ�ប នៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ។ នៅ�ពេ�លដែ�លតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារ
ដែ�លបានដកស្រ�ង់់ និង
ិ អាចសង្កេ�េតបាន មិិនអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់
បាន នោះ�ះតម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដោ�យផ្អែ�ែក

លើ�ើវិធី
ិ សា
ី ស្រ្ត� និ
ត ង
ិ ការសន្មមតជាច្រើ��ើនទាក់់ទងទៅ�នឹឹងលក្ខខណៈៈ
ហានិិភ័័យនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លមានអត្រា�

អប្្បហារ ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគត 
និិងកត្តាា�ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។

ព័័ត៌៌មាននៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បសម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង

បំំណុលមិ
ុ
ន
ិ មែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ មិ
� ន
ិ ត្រូ�វូ បានរាប់់បញ្ចូូល
� ទេ� ពីីព្រោះ��ះ

បានពីីប្រ�ភពឯករាជ្្យ និិងទិិន្ននន័័យដែ�លមិិនអាចអង្កេ�េតបាន
តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ

មានដូូចជាសាច់់ប្រា�ក់ និ
់ ង
ិ សាច់់ប្រា�ក់ស
់ មមូូល ប្រា�ក់បញ្ញើ�ើ�នៅ
់
�
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នានា ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ និិងបំំណុុល

កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍មានតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃ

កម្រិត ១ - តម្លៃដកស្រង់ (មិនបានធ្វើនិយ័តភាព)

នៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារសកម្មម សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
ឬបំំណុុលដូចគ្នាា
ូ
� ។ កម្រិ�ិតនេះ�ះរាប់់បញ្ចូូ�ល

ទាំំងមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី� 
®

សមស្រ�បរបស់់វា ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ

ឡើ�ើងទៅ�តាមមូូលដ្ឋាា�នតម្លៃ�ៃដើ�ើមដំំបូូង ។
ខ. រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស

សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការជារូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រទៅ�ជា

រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណមុុខងារ ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូ�របា្រ�ក់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
នោះ�ះ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមរូូបិិយវត្ថុុ� និិងបំំណុុលរូូបិិយវត្ថុុ� ដែ�លជា

និិងឧបករណ៍៍បំំណុុល។

រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រទៅ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណមុុខងារ

បញ្ចូូ�លក្នុង
�ុ កម្រិ�ិត ១ ដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន

ការចំំណេ�ញ ឬការខាតបង់់ពីីការប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស

(ឧទាហរណ៍៍ តម្លៃ�ៃ) ឬដោ�យប្រ�យោ�ល 

នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�� ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមសម្រា�ប់់ការប្រា�ក់់

កម្រិត ៣ - ទិន្នន័យសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម  ឬបំណុល 

រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�សដែ�លបានប្តូូ�រដោ�យប្រើ��ើ អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់នា

កម្រិត ២ - ទិន្នន័យក្រៅពីតម្លៃដែលបានដកស្រង់រាប់

ដោ�យប្រើ��ើ អត្រា�ប្តូូ� រ ប្រា�ក់់ នា កាលបរិិ ច្ឆេ�េទ រាយការណ៍៍ ។

ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬបំំណុល ដោ
ុ �យផ្ទាាល់
� ់

គឺឺជាភាពខុុសគ្នាា�រវាងរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមជារូូបិិយប័័ណ្ណណមុុខងារ

(ឧទាហរណ៍៍ កើ�ើតចេ�ញពីីតម្លៃ�ៃ)

ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងការទូូទាត់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ធៀ�ៀបនឹឹងរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម ជា

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បដែ�លបានប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា ជាទូូទៅ�គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើ

ដែ�លមិិនផ្អែ�ែកលើ�ើទិន្ននន័
ិ យ
័ ទីីផ្្សារដែ�លអាច

កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ។

ពេ�លមិិ ន មានទីី ផ្្ សារដែ�លមានស្រា�ប់់ ស ម្រា�ប់់ មូូ លបត្រ �

អង្កេ�េតបាន) ។ កម្រិ�ិតនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំង

ទីី ផ្្ សារប្រ�ហាក់់ ប្រ �ហែ�ល  ឬ ទ្រ�ព្្យសកម្មម រូូ បីី សុុទ្ធ ធ រ បស់់

ដែ�លមាន សមាសធាតុុមិិ ន អាចអង្កេ�េត

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បគឺឺ ផ្អែ�ែ កលើ�ើ វិ ិ ធីី សា ស្រ្ត � ត  និិ ង ការសន្មម តដូូ ច
ខាងក្រោ��ម៖

ការវិិនិិយោ�គ

®

តម្លៃ�ៃទីីផ្្សារដែ�លបានដកស្រ�ង់់ និិងអាចអង្កេ�េតបាន ។ នៅ�

អង្កេ�េតបាន (ធាតុុចូូ លដែ�លមិិ ន អាច

មួួយចំំនួន
ួ  នោះ�ះតម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបានប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា លើ�ើទិន្ននន័
ិ យ
័

ឧបករណ៍៍មូលធ
ូ
ន និិងឧបករណ៍៍បំណុ
ំ ល 
ុ

វិិនិិយោ�គិិន ។

បានជាសារវន្ដដ ។

ហិិរញ្ញញប្្បទាន បុុរេេប្រ�ទាន និិងផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត
តម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបានប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា  ដោ�យការធ្វើ�ើអ
� ប្្បហារ

នៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ។ នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការវិិនិិយោ�គទ្រ�ព្្យ

ហានិិភ័័យឥណទាន និិងកាលកំំណត់់ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ។

ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ទីីផ្្សារនៃ�ការផ្តតល់់ហិិរញ្ញញប្្បទានដែ�លមាន
ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

ធនាគារ មិិនមានទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទេ� ។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប 

ទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ បំំណុលដែ�លមិ
ុ
ន
ិ មែ�នជារូូបិយ
ិ វត្ថុុ ដែ�ល
�

ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមរម្្យជារូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស
ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រទៅ�ជារូូបិិយប័័ណ្ណណមុុខងារនៅ� អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់នៅ�

កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លតម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានកំំណត់។
់ ធាតុុមិិនមែ�នរូូបិយ
ិ វត្ថុុ�
ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងផ្អែ�ែកលើ�ើតម្លៃ�ៃប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ជា
ត រូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ
បរទេ�សត្រូ�ូវបានប្តូូ�រដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទ
នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

គឺឺជាតមៃ្ល�លដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មម អាចប្តូូ�របាន ឬជាតមៃ្ល�លដែ�ល

បំំណុុលអាចសងបាន។ ដោ�យសារតម្លៃ�ៃសមស្រ�បពុំំ�អាច
វាយតមៃ្ល�លបាន ដូូច្នេះ�ះ�តមៃ្ល�លសមស្រ�បមិិនមានសម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យ

សកម្មម និិងបំំណុុលមួួយចំំណែ�កធំំរបស់់ធនាគារឡើ�ើយ។

ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ  តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ត្រូ�ូវបានសន្មមត់ដោ់ �យអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ស.រ.ហ.អ.ក ៧ បញ្ជាា�ក់់ពីីចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នៃ�បច្ចេ�េកទេ�ស

យោ�ងតាមទម្រ�ង់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលទាំំងនោះ�ះ ។

ទាំំងនោះ�ះអាចអង្កេ�េតបាន ឬមិិនអាចអង្កេ�េតបាន ។ ទិិន្ននន័័យ

បំំណុលហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�លបង្ហា
�
ញ
�ា ក្នុុង
� តារាងតុុល្្យការ គឺឺជាតម្លៃ�ៃ

វាយតម្លៃ�ៃដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ ថាតើ�ើទិន្ននន័
ិ យ
័ នៃ�បច្ចេ�េកទេ�សវាយតម្លៃ�ៃ
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®

ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � ទាំំ ង នេះ�ះមានរយៈៈពេ�លកំំ ណត់់ ជា ក់់ លា ក់់ ។

លើ�ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននាពេ�លអនាគត 

និិងបរិិក្ខាា�រ ។

នៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បមានដូូចខាងក្រោ��មៈៈ

អត្រា�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញក្នុុ�ងទីីផ្្សារ ដោ�យសារតែ�ឧបករណ៍៍

វាមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងវិិសាលភាពនៃ� ស.រ.ហ.អ.ក ៧ ៖ ការបង្ហាា�ញ
ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�លទាមទា
�
រឱ្យ្ មានការបង្ហាាញ
� ព័័ត៌មា
៌ ន

ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីការសន្មមតទីីផ្្សាររបស់់ធនាគារ ។ ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

ផ្សេ�េ�ងៗ ដែ�លមិិនមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្ដដ ចំំពោះ�ះការផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ�

តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ បំំណុលហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុ� ទាំំងនេះ�ះ នៅ�

២០២០

៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ

សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៣. តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តាមមតិិរបស់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង
ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដ៏៏សមហេ�តុុផលសម្រា�ប់់តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ(ត)
គ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ការវាយតម្លៃ�ៃគំំរូូអាជីីវកម្មម

(i). ការទទួួលស្គាា�ល់់ និិងការវាស់់វែ�ងដំំបូូង
ធនាគារទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ លើ�ើកដំំបូង
ូ នូូវឥណទាន និិងការ

វិិនិយោ�គលើ
ិ
�ើមូលបត្រ
ូ
�បំំណុល នៅ
ុ �កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លកើ�ត
ើ មាន

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ។ ទ្រ�ព្្យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�
កាលបរិិច្ឆេ�េទ ដែ�លធនាគារក្លាា�យជាភាគីីកិិច្ចចសន្្យា ។

ឧបករណ៍៍បំណុ
ំ ល ត្រូ
ុ �ូវបានវាស់់វែែងនៅ� FVOCI លុះះ�ត្រា�តែ�

វាបានបំំពេ�ញនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌទាំង
ំ ពីីរដូូចខាងក្រោ��មហើ�ើយមិិន
ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ជា FVTPL នោះ�ះទេ�៖
®

បំំណងរក្្សាទុុកដើ�ើម្្បីីការប្រ�មូូលសាច់់ប្រា�ក់់តាមកិិច្ចច

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបាន

(“FVTPL”) បូូកនឹឹងថ្លៃ�ៃដើ�ើមប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លកើ�ើតមកពីីការ

®

(ii).ការចាត់់ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់

សម្រា�ប់់ការទទួួលស្គាា�ល់់ការវិិនិិយោ�គលើ�ើមូូលធនជា

បានចាត់់ថ្នាា�ក់់តាមការវាស់់វែែង: រំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម  FVOCI ឬ
FVTPL ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម 
ប្រ�សិិនបើ�ើវាបំំពេ�ញទៅ�នឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌដូូចខាងក្រោ��មហើ�ើយ
មិិនត្រូ�ូវបានកំំណត់់ជា FVTPL នោះ�ះទេ�៖
®

ទ្រព្យសកម្មដែលមាននៅក្នុងគំរូអាជីវកម្ម  ក្នុងគោល

បំំណងរក្្សាទុុកដើ�ើម្្បីីការប្រ�មូូលសាច់់ប្រា�ក់់តាមកិិច្ចច
សន្្យា និិង
®

លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យារបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  ផ្តល់ 
នូូវកាលបរិិច្ឆេ�េទជាក់់លាក់់ចំំពោះ�ះលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល

សម្រា�ប់់ទូទាត់
ូ
តែ�ប្រា�ក់់
់
ដើ�ម និ
ើ
ង
ិ ការប្រា�ក់់ (“SPPI”) ។

ព័័ត៌៌មានទៅ�អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ។ ព័័ត៌៌មានទាំំងនោះ�ះរួួមមាន៖
®

ទាំំងនោះ�ះ។ ជាពិិសេ�សថាតើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់អ្ននក

គ្រ�ប់់គ្រ�ង ផ្តោ�ោ�តលើ�ើការស្វែ�ែងរកចំំណូូលការប្រា�ក់់តាម

កិិច្ចចសន្្យា រក្្សានូូវទម្រ�ង់់អត្រា�ការប្រា�ក់់ជាក់់លាក់់មួួយ

ធ្វើ�ើឱ្
� យ្ ស៊ីី�សង្វាាក់
� គ្នាា
់ រ� វាងរយៈៈពេ�លនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
ទៅ�នឹឹងរយៈៈពេ�លនៃ�បំំណុុល ដែ�លជាហិិរញ្ញញប្្បទាន

របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនោះ�ះ ឬការធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានលំំហូូរទឹឹក

លើ�ើកដំំបូូង ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានកាន់់កាប់់សម្រា�ប់់ជួួញដូូរ

ប្រា�ក់់តាមរយៈៈការលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម។

ធនាគារ ត្រូ�ូវតែ�ជ្រើ��ើសរើើ�សការបង្ហាា�ញការប្រែ��ប្រួ�ួល  នាពេ�ល

បន្ទាាប់
� តាម
់
រយៈៈលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ។ ការជ្រើ��ើសរើើ�សនេះ�ះ

®

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុទាំ
� ង
ំ អស់់ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានចាត់់ថា្ននក់់

®

នោះ�ះ) និិងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

លើ�ើសពីីនេះ�ះ សម្រា�ប់់ការទទួួលស្គាា�ល់់ជាលើ�ើកដំំបូូង

ទាំំងនោះ�ះ
®

រប�ៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទទួលបានការទូទាត់
(ឧទាហរណ៍៍៖ តើ�ើការទូូទាត់់សំំណងផ្អែ�ែកលើ�ើតម្លៃ�ៃ

FVOCI ប្រ�សិិនបើ�ើវាស់់វែែងតាម FVTPL នឹឹងលុុបបំំបាត់់ ឬកាត់់

សមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬសាច់់

បន្ថថយជាសារវន្ដដនូូវភាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�នៃ�គណនេ�យ្្យដែ�លនឹឹង
កើ�ើតឡើ�ើង ។

ហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃគំរូអាជីវកម្ម 

(និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
មាននៅ�ក្នុុង
� គំំរូអាជីី
ូ
វកម្មម

តាមការវាស់់វែ�ងតាម FVTPL

តាមលក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងការវាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម  ឬតាម 

វធ
ិ ក
ី ង
្នុ ការវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃសំណឥ
ំុ ណទាន និងវិធី
រាយការណ៍៍ទៅ�អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារ

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការវិិនិិយោ�គនីីមួួយៗ ។

ធនាគារអាចនឹឹងកំំណត់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបំំពេ�ញ

គោលនយោបាយ និងគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់

សម្រា�ប់់សំណុំំ�
ំ ឥណទាន និិងអនុុវត្តតនូវូ គោ�លនយោ�បាយ  

នូូវកាលបរិិច្ឆេ�េទជាក់់លាក់់ ចំពោះ�
ំ ះលំំហូរូ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល

ទិិញ ឬលក់់ ទ្រ�ព្្យ និិងបំំណុុលទាំំងនោះ�ះ ។

នៅ�ក្នុុង
� ការទទួួលស្គាល់
�ា ដំ
់ បូ
ំ ង
ូ  ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ� �វូ

នេះ�ះបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងច្្បាស់់ពីីវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីីវកម្មម និិងវិិធីីផ្តតល់់

លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យារបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  ផ្តល់
សម្រា�ប់់ទូូទាត់់តែ�ប្រា�ក់់ដើ�ើមនិិងការប្រា�ក់់(“SPPI”) ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

លើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមក្នុង
�ុ កម្រិ�ិតសំណុំំ�
ំ ឥណទាននីីមួយ
ួ ៗ ព្រោះ��ះគំំរូូ

សន្្យា   និិងលក់់ទ្រ�ព្្យ សកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង

វាស់់វែែងដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប (សម្រា�ប់់ឧបករណ៍៍ដែ�ល

មិិនមែ�នវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បតាមរយៈៈចំំណេ�ញ ឬខាត 

ទ្រព្យសកម្មដែលមាននៅក្នុងគំរូអាជីវកម្ម   ក្នុងគោល

ធនាគារ ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃអំំពីគោ�លបំ
ី
ណ
ំ ងនៃ�គំំរូអាជីី
ូ
វកម្មម

ប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យាដែ�លបានប្រ�មូូល) និិង
®

ភាពញឹកញាប់បរិមាណ និងរយៈពេលនៃការលក់ក្នុង
គ្រា�មុុន មូូលហេ�តុុនៃ�ការលក់់នោះ�ះ និិងការរំំពឹឹងទុុកអំំពីី
សកម្មមភាពលក់់នាពេ�លអនាគត ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណា

ក៏៏ដោ�យ ព័័ត៌៌មានអំំពីីសកម្មមភាពលក់់មិិនត្រូ�ូវបានចាត់់
ទុុកថាដាច់់ដោ�យឡែ�កឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការ

144

វាយតម្លៃ�ៃទូូទៅ� អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្្យសម្រេ��ចបាននូូវ

គោ�លបំំណងក្នុុង
� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ
លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់របស់់ធនាគារ ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការជួួញដូូរ ឬចាត់់ចែ�ង

ហើ�ើយដែ�លលទ្ធធផលត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃតាមមូូលដ្ឋាា�នតម្លៃ�ៃ

សមស្រ�ប ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាម FVTPL ព្រោះ��ះទ្រ�ព្្យសកម្មម

ទាំំងនោះ�ះមិិនមែ�នសម្រា�ប់់ប្រ�មូូលសាច់់ប្រា�ក់តាមកិ
់
ច្ចច
ិ សន្្យា
ឬមិិនមែ�នសម្រា�ប់់ទាំង
ំ ការប្រ�មូូលសាច់់ប្រា�ក់តាមកិ
់
ច្ចច
ិ សន្្យា
និិងសម្រា�ប់់លក់់ឡើ�ើយ ។

ការវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើលំំហូរូ ទឹឹកប្រា�ក់តា
់ មកិិច្ចចសន្យា
្ គឺឺសម្រា�ប់់
ទូូទាត់់តែ�ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់

ចំំពោះ�ះគោ�លបំំណងនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃនេះ�ះ “ប្រា�ក់់ដើ�ើម”

គឺឺជាតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ពេ�លទទួួល

ស្គាា�ល់់ជាលើ�ើកដំំបូូង ។ “ការប្រា�ក់់” គឺឺជាតម្លៃ�ៃតបស្ននងមួួយ
សម្រា�ប់់ ពេ �លវេេលានៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ទឹឹ ក ប្រា�ក់់ ស ម្រា�ប់់

រយៈៈពេ�លណាមួួយ និិងសម្រា�ប់់ហានិភ័
ិ យ
័ ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ

បរិិមាណប្រា�ក់់ដើ�មនៅ
ើ �ជាប់់ជំពា
ំ ក់់ក្នុង
�ុ អំំឡុុងពេ�លជាក់់លាក់់
មួួយ និិងសម្រា�ប់់ការចំំណាយរួួមទាំំងហានិិភ័័យក្នុុ�ងការ
ផ្តត ល់់ ក ម្ចីី�ជា មូូ លដ្ឋា ា � ន ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត  (ដូូ ច ជាហានិិ ភ័័ យ

សាច់់ប្រា�ក់ងា
់ យស្រួ�ួល និង
ិ ចំំណាយរដ្ឋឋបាល)រួួមទាំំងប្រា�ក់់
ចំំណេ�ញ ។

ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យាគឺឺ

សម្រា�ប់់តែ�ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ ធនាគារត្រូ�ូវ

ពិិចារណាលក្ខខខណ្ឌឌកិិច្ចចសន្្យារបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
រួួមបញ្ចូូ�លការវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើ ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មាន

លក្ខខខណ្ឌឌ កិិច្ចចសន្្យាដែ�លអាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រពេ�លវេេលា ឬចំំនួួន
លំំ ហូូ រ ទឹឹ ក ប្រា�ក់់ តាមកិិ ច្ចច សន្្យា ដែ�លអាចធ្វើ�ើ � ឱ្ ្ យ ខុុសពីី
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)
គ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ការចាត់់ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ

(iv). ការកែ�ប្រែ��ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុល
ុ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(ii). ការចាត់់ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ (ត)



ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃ ធនាគារពិិចារណាលើ�ើ៖
®

ព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាភាពដែលអាចផ្លាស់ប្តូរចំនួន
និិងរយៈៈពេ�លនៃ�លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់

®
®

ជាទូូទៅ�ធនាគារ ពិិចារណាលើ�ើព័័ត៌៌មានខាងក្រោ��មក្នុុ�ង

ការវិិនិិច្ឆ័័�យ៖
®

លក្ខខណ្ឌពិសេស

លក្ខខណ្ឌសងប្រាក់មុនកាលកំណត់    និងការពន្យារ

បរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការបង់់សងកម្ចីី�ដែ�រ ឬទេ�
®

ពេ�លសង
®

លក្ខខណ្ឌដែលកម្រិតធនាគារ  ក្នុងការទាមទារមកវិញ

®

ក៏៏ដោ�យ

®

ប្រា�ក់់តាមពេ�លវេេលា   (ឧទាហរណ៍៍ការកំំណត់អ
់ ត្រា�ការ
ប្រា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ តាមកាលកំំណត់់) ។

ឥណទានដែ�លមិិនអាចប្រ�មូូលមកវិិញបាន
ក្នុុង
� ករណីីខ្លះះ� ឥណទានដែ�លផ្តតល់ដោ់ �យធនាគារ ដែ�ល 

(ឥណទានដែ�លមិិនអាចប្រ�មូូលមកវិិញបាន) ។ ក្នុុង
� ករណីី
នេះ�ះ ធនាគារធ្វើ�ើ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើឥណទាន
នោះ�ះអាចប្រ�មូូលមកវិិញបានតែ�ប្រា�ក់់ដើ�ម និ
ើ ង
ិ ការប្រា�ក់់ឬទេ� ។

ថា
 តើ�ើអតិិថិជ
ិ នគឺឺជារូូបវន្តតបុុគ្គល 
គ ឬជាអង្គគភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
សំំខាន់់ ឬជាអង្គគភាពដែ�លមានគោ�លបំំណងពិិសេ�ស

®

ហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការបាត់់បង់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

ទាក់់ទងនឹឹងឥណទានដែ�លមិិនអាចប្រ�មូូលមកវិិញបាន

®

ថា
 តើ�ើទ្រ�ព្្យដាក់់ធានាគឺឺជាទ្រ�ព្្យទាំំងអស់់ដែ�លអតិិថិជ
ិ ន
មាន ឬជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតរបស់់

ត្រូ�ូវបានការពារដោ�យទ្រ�ព្្យដាក់់ធានារបស់់អតិិថិិជនក៏៏មាន
កំំ ហិិ តធ នាគារក្នុុ � ង ការទាមទារសាច់់ ប្រា�ក់់ ម កវិិ ញ ដែ�រ

ស
 មត្ថថភាព និិងឆន្ទៈៈ�របស់់អតិិថិជ
ិ ន ក្នុុង
� ការទូូទាត់ស
់ ង
តាមកិិច្ចចសន្្យា ទោះ�ះបីីមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��

ដែ�ល  មិិនអាចប្រ�មូូលមកវិិញបាន) និិង

លក្ខណៈពិសេសដែលកែប្រែតម្លៃតបស្នងអំពី   តម្លៃ

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យបញ្ចាំំ��ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំនួួននៃ�ទ្រ�ព្្យ
សកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការធានា

នូូវសាច់់ប្រា�ក់ពី
់ ទ្រី �ព្្យសកម្មមជាក់់លាក់់  (ដូូចជាឥណទាន
®

ថាតើ�ើកិិច្ចចសន្្យាមានបញ្ជាា�ក់់ច្្បាស់់ពីីចំំនួួន   និិងកាល

®

ទ្រ�ព្្យសកម្មម ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ � មិិ ន ត្រូ�ូ វ បានធ្វើ�ើ �ចំំ ណាត់់ ថ្នាា � ក់់

ឡើ�ើងវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីការទទួួលសា្គគល់់តម្លៃ�ៃដំំបូូងឡើ�ើយ លើ�ើក
លែ�ងតែ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�លធនាគារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគំំរូូអាជីីវកម្មម
របស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។
(iii). ការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�

ពេ�លដែ�លសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាក្នុុ�ងការទទួួលលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់

ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុផុុតកំ
�
ណត់
ំ
់ ឬការផ្ទេ�េរសិិទ្ធិិ�ទទួលលំ
ួ
ហូ
ំ រូ
ទឹឹកប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យាក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លហានិិភ័័យ

ទាំំងអស់់ និង
ិ ភាពជាកម្មមសិទ្ធិិ�
ិ នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ត្រូ� �វូ បាន
ផ្ទេ�េរឬក្នុុ�ងករណីីដែ�លធនាគារមិិនផ្ទេ�េរ ឬមិិនរក្្សាទុុកនូូវរាល់់

ហានិិភ័យ
័  និិងភាពជាកម្មមសិទ្ធិិ�ហើ�
ិ
យ
ើ វាមិិនរក្្សាការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ប្រែ�� នោះ�ះធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យ
សកម្មមដែ�លបានកែ�ប្រែ��នោះ�ះ មានភាពខុុសគ្នាា�ខ្លាំំ�ង ឬទេ� ។

ប្រ�សិិនបើ�ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់មានភាពខុុសគ្នាា�ខ្លាំំ�ង នោះ�ះ

សិិទ្ធិិ�តាមកិិច្ចចសន្្យាចំំពោះ�ះលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មម

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដើ�ើម ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាផុុតអាណត្តិិ� ។ ក្នុុ�ងករណីី
នេះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដើ�ើម ត្រូ�ូវឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ (សូូម
មើ�ើល(iii)) ហើ�ើយទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី� ត្រូ�ូវបានទទួួល

ស្គាាល់
� តាមតម្លៃ�ៃ
់
សមស្រ�បបូូកនឹឹងថ្លៃ�ៃចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ។
ថ្លៃ�ៃសេ�វានានាដែ�លទទួួលបានជាផ្នែ�ែកនៃ�ការកែ�ប្រែ��នេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បានរាប់់បញ្ចូូ�លដូូចខាងក្រោ��ម៖
®

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

លម្អៀ�ៀ�ងរវាងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម (ឬតម្លៃ�ៃយោ�ងដែ�ល

នេះ�ះឬទេ� ។

ផលបូូកនៃ� (i) តម្លៃ�ៃតបស្ននងដែ�លទទួួលបាន (រាប់់បញ្ចូូ�ល

ជាចំំណែ�កនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់) និិង
ទាំំ ង ទ្រ�ព្្យសកម្មម ថ្មីី�ដែ�លទទួួ ល បាន ដកបំំ ណុ ុ លថ្មីី�

ដែ�លទទួួលយក) និិង (ii) ចំំណេ�ញ ឬខាតដែ�លបាន

ថ្លៃ�ៃសេ�វាដែ�លត្រូ�ូវបានពិិចារណាក្នុុ�ងការកំំណត់់តម្លៃ�ៃ

សមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមថ្មីី� និិងថ្លៃ�ៃសេ�វាដែ�ល ទទួួល

បានមកវិិញលើ�ើថ្លៃ�ៃចំណា
ំ
យប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង

ចំំពោះ�ះការឈប់់ទទួលស្គា
ួ
ល់
�ា ទ្រ់ �ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ភាព

អតិិថិិជន និិង

ថាតើ�ើធនាគារទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីទ្រ�ព្្យ សកម្មម

ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌនៃឌ �ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ� �វូ បានកែ�

ត្រូ�វូ បានរាប់់បញ្ចូូលក្នុ
�
ង
�ុ ការវាស់់វែែងដំំបូង
ូ នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម
និិង
®

ថ្លៃ�ៃសេ�វាផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងចំំណេ�ញ
និិងខាត  ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការចំំណេ�ញ  ឬខាតលើ�ើ
ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ ។

ទទួួលស្គាល់
�ា ក្នុ
់ ង
�ុ OCI ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា នៅ់ �ក្នុុង
� ចំំណេ�ញ
និិងខាត ។

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារឈប់់ទទួលស្គា
ួ
ល់
�ា បំ
់ ណុ
ំ លហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុ នៅ� �ពេ�ល

ដែ�លកាតព្វវកិិច្ចចក្រោ��មកិិច្ចចសន្្យាត្រូ�វូ បានរំំលាយ ឬលុុបចោ�ល 
ឬផុុតអាណត្តិិ�។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)

តម្រូ�ូវ ។ រាល់់ការចំំណាយ ឬថ្លៃ�ៃសេ�វា ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង

ប្រសិនប�ើលំហូរទឹកប្រាក់ត្រូវបានកែប្រែនៅពេលដែល

និិងថ្លៃ�ៃសេ�វាទទួួលបាន ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការកែ�តម្រូ�ូវ

អតិិថិិជនជួួបការលំំបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នោះ�ះគោ�ល

ទាក់់ទងនឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

បំំណងនៃ� ការកែ�ប្រែ��ជាទូូទៅ� គឺឺដើ�ម្្
ើ បីីទទួល
ួ បានមកវិិញ

ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការកែ�តម្រូ�ូវ ត្រូ�ូវបានរំំលស់់ផ្អែ�ែកលើ�ើរយៈៈ

ជាអតិិបរមាលើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កិិច្ចចសន្្យាដើ�ើមជាជាង

ពេ�លដែ�លនៅ�សល់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
បាន

បង្កើ�ើ �តទ្រ �ព្្យសកម្មម ថ្មីី�ដែ�ល មានលក្ខខខណ្ឌឌ ខុុ សគ្នាា�

កែ�តម្រូ�ូវនោះ�ះ ។

ខ្លាំំ � ង ។ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានគម្រោ��ងកែ�ប្រែ��ទ្រ�ព្្យ

ប្រសិនប�ើការកែតម្រូវនេះ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយសារ

ការលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ

តែ�អតិិថិជ
ិ នជួួបការលំំបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ នោះ�
� ះចំំណេ�ញ

នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមគួរួ តែ�ត្រូ�វូ បានលុុបចេ�ញពីីបញ្ជីី�មុុនពេ�ល

ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម ។ ក្នុុង
� ករណីីផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត 

គោ�លនយោ�បាយ ការលុុបចេ�ញពីីបញ្ជីី�) ។  វិិធីសា
ី ស្រ្ត�ត

ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្ត្រ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព ។

ត្រូ�ូ វ បានយកមកពិិ ចា រណាជាមុុន ថាតើ�ើ ផ្នែ�ែ កមួួ យ

ឬខាតត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជាមួួយគ្នាា�នឹឹងការខាតបង់់លើ�ើ

ធ្វើ�ើ �កា រកែ�ប្រែ��ឬទេ� (សូូ មមើ� ើ លខា ងក្រោ��មសម្រា�ប់់

វាត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជាចំំណូូលការប្រា�ក់់ ដែ�លគណនា

នេះ�ះ ជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់លទ្ធផល
ធ
នៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃបរិិមាណ 
ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះមានន័័យថា លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�
ការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ ទ្រ�ព្្យ ជាទូូទៅ�មិិនអាចអនុុវត្តត
បាននោះ�ះទេ� ។
®

®

ប្រសិនប�ើការកែតម្រូវទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន

វាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម  ឬ FVOCI  មិិនបណ្តាា�ល

ឱ្្យមានការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទេ�

នោះ�ះ នោះ�ះធនាគារនឹឹងគណនាឡើ�ើងវិិញនូូវតម្លៃ�ៃយោ�ង

នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុជា
� មុុន ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់
ប្រ�សិិទ្ធធភាពដំំបូូងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងទទួួលស្គាា�ល់់

លទ្ធធផលនៃ�ការកែ�តម្រូ�ូវជាចំំណេ�ញឬខាត ។ សម្រា�ប់់

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
មានអត្រា�ប្រែ��ប្រួ�ល 
ួ អត្រា�ការ
ប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដំំបូង
ូ ដែ�លប្រើ��ើដើ�ម្្
ើ បីីគណនាចំំណេ�ញ
ឬខាតពីីការកែ�តម្រូ�ូវ ត្រូ�ូវបានកែ�ប្រែ��ដើ�ើម្្បីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង

បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
®

ធនាគារ ឈប់ទទួលស្គាល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេល
ដែ�លលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់វាត្រូ�វូ បានកែ�តម្រូ�ូវ ហើ�ើយលំំហូរូ ទឹឹក
ប្រា�ក់់នៃ�បំំណុុលដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូវនោះ�ះមានភាពខុុស
គ្នាា�ខ្លាំំ�ង ។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ត្រូ�ូវបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។ ភាពលម្អៀ�ៀ�ងរវាង

តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�បំំណុលហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�លមិ
�
ន
ិ ត្រូ�វូ បានទទួួល
ស្គាា�ល់់ និិងតម្លៃ�ៃតបស្ននងត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ង

ចំំណេ�ញ និិងខាត ។ តម្លៃ�ៃតបស្ននងរួួមមានទ្រ�ព្្យសកម្មម
មិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានផ្ទេ�េរ (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន) និិង

ការទទួួលយកបំំណុុលរួួមទាំំងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�ល 
បានកែ�តម្រូ�ូវថ្មីី� ។

២០២០

ធនាគារវាស់់វែែងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

មានការឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ទេ� នោះ�ះរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�  

មួួ យ  ដោ�យប្រើ��ើ ស ម្រ�ង់់ តម្លៃ�ៃនៅ �ក្នុុ � ង ទីី ផ្្ សារសកម្មម រ បស់់

ទឹឹ ក ប្រា�ក់់ ដែ�ល បានកែ�ប្រែ�� តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់

ទីី ផ្្ សារ សកម្មម ប្រ�សិិ ន បើ�ើ ប្រ �តិិ បត្តិិ�កា ររបស់់ ទ្រ �ព្្យសកម្មម

បំំណុល ត្រូ
ុ
�ូវគណនាឡើ�ើងវិិញដោ�យធ្វើ�ើអ
� ប្្បហារលំំហូរូ

សម្រា�ប់់បំណុ
ំ លហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុមា
� នអត្រា�ប្រែ��ប្រួ�ល 
ួ អត្រា�ការ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

សកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តាមរបៀ�ៀបមួួយ ដែ�លអាចនាំំឱ្្យមាន

ប្រសិនប�ើការកែតម្រូវបំណុលហរិ ញ្ញវត្ថុនេះមិនធ្វើឱ្យ

ខាត ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញនិិងខាត។

(iv). ការកែ�ប្រែ��ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុល
ុ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

®

®

ប្រ�សិិទ្ធធភាពដំំបូូង ហើ�ើយលទ្ធធផលនៃ�ការចំំណេ�ញ ឬ

គ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដំំបូង
ូ ដែ�លប្រើ��ើដើ�ម្្
ើ បីីគណនាចំំណេ�ញ
ឬខាតពីីការកែ�តម្រូ�ូវ ត្រូ�ូវបានកែ�ប្រែ��ដើ�ើម្្បីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីី

លក្ខខខណ្ឌឌទីីផ្្សារបច្ចុុ�ប្្បន្នន នៅ�ពេ�លដែ�លធ្វើ�ើ�ការកែ�តម្រូ�ូវ

។ រាល់់ការចំំណាយ និិងថ្លៃ�ៃសេ�វាដែ�លកើ�ើតមាន ត្រូ�វូ បាន

ទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ ការកែ�តម្រូ�ូវទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�បំំណុល 
ុ
និិងរំំលស់់តាមរយៈៈពេ�លដែ�លនៅ�សល់់នៃ�បំំណុុល

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូវដោ�យគណនាអត្រា�ការ
ប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពឡើ�ើងវិិញលើ�ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។
(v). ការកាត់់កង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� អាចត្រូ�ូវ

កាត់់ ក ងគ្នាា� បា ន និិ ង ត្រូ�ូ វ បង្ហាា � ញ ជាចំំ នួួ ន សុុទ្ធធ នៅ �ក្នុុ � ង

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លុះះ�ត្រា�តែ�ធនាគារមាន

សិិទ្ធិិ�តាមច្្បាប់់ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការកាត់់កងគ្នាា�បាន និិងមានបំំណង
ធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់ដោ់ �យផ្អែ�ែកលើ�ើមូលដ្ឋា
ូ
ន
�ា ចំំនួន
ួ នៅ�សល់់សុុទ្ធធ ឬក៏៏
ទទួួ លស្គា ា � ល់់ ទ្រ �ព្្យសកម្មម និិ ង ទូូ ទាត់់ បំំ ណុ ុ លក្នុ ុ � ង ពេ�ល
ដំំណាលគ្នាា� ។

(vi). ការវាស់់វែ�ងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប គឺឺជាតម្លៃ�ៃដែ�លនឹឹងទទួួលបានដោ�យ

ការលក់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬតម្លៃ�ៃដែ�លបានទូូទាត់់ចំំពោះ�ះការផ្ទេ�េរ

បំំណុលនៅ
ុ �ក្នុុង
� ប្រ�តិិបត្តិិ�ការធម្មមតា រវាងអ្ននកចូូលរួមក្នុ
ួ ង
�ុ ទីីផ្្សារ
នាកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការវាស់់វែែងនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារគោ�ល  ឬក្នុុ�ង

ករណីីមិិនមានទីីផ្្សារគោ�ល គឺឺយកទីីផ្្សារជាអាទិិភាពបំំផុុត 
ដែ�លធនាគារអាចកំំណត់រ់ កបាននៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការវាស់់

វែែងនោះ�ះ។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់បំណុ
ំ ល ឆ្លុះះ
ុ
�បញ្ចាំំ
�
ង
� ពីីហានិភ័
ិ យ
័

ឧបករណ៍៍នោះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន ។  ទីីផ្្សារមួួយចាត់់ទុុកជា

ឬបំំណុល កើ�
ុ
តឡើ
ើ �ើងញឹឹកញាប់់ ហើ�យ
ើ ទំំហំប្រំ �តិិបត្តិិ�ការមាន
ភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានតម្លៃ�ៃជាទៀ�ៀងទាត់់ ។

ប្រ�សិិនបើ�ើពុំំ�មានសម្រ�ង់់តម្លៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារសកម្មមទេ�

នោះ�ះធនាគារត្រូ�ូវប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�សវាយតម្លៃ�ៃណាដែ�លអាច

ប្រើ��ើប្រា�ស់ទិ
់ ន្ននន័
ិ យ
័ ដែ�លអាចអង្កេ�េតបានជាអតិិបរមា និិងកាត់់
បន្ថថយនូូវការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យដែ�លមិិនអាចអង្កេ�េតបាន ។
បច្ចេ�េកទេ�សវាយ តម្លៃ�ៃដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�ស ត្រូ�ូវរួួមបញ្ចូូ�លនូូវ
កត្តាា�ទាំំងអស់់ដែ�លអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងទីីផ្្សារនឹឹងពិិចារណានៅ�
ក្នុុ�ងការកំំណត់់តម្លៃ�ៃ ។

ភស្តុុ� តា ងដ៏៏ ល្អ អ បំំ ផុុត សម្រា�ប់់ តម្លៃ�ៃ សមស្រ�បរបស់់

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុមួ
� យ
ួ  នៅ�ពេ�លទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ លើ�ើកដំំបូង
ូ

ជាទូូទៅ�គឺឺជាតម្លៃ�ៃ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ មានន័័យថា ជាតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
នៃ�ផលតបស្ននងបានផ្តតល់ឱ្
់ យ្ ឬបានទទួួល ។ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារ

កំំណត់ថា
់  តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៅ�ពេ�លទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ លើ�ើកដំំបូង
ូ
ខុុសពីី តម្លៃ�ៃ ប្រ�តិិ បត្តិិ�កា រហើ�ើ យ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនេះ�ះពុំំ�មាន

ភស្តុុ�តាងមកបញ្ជាា�ក់់ តាមរយៈៈសម្រ�ង់់ តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងទីីផ្្សារ

សកម្មម ចំំ ពោះ� ះទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬបំំ ណុ ុ លដែ�លស្រ�ដៀ� ៀងគ្នាា�
ឬក៏៏តាមរយៈៈបច្ចេ�េកទេ�សវាយតម្លៃ�ៃ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះទិិន្ននន័័យ
ដែ�លមិិនអាចអង្កេ�េតបានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការវាស់់វែែង ត្រូ�ូវបាន

សន្មមត់់ថាមិិនសារវន្ដដ ដូូច្នេះ�ះ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវវាស់់វែែង
ជាលើ�ើកដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដោ�យកែ�តម្រូ�ូវតាមរយៈៈ

ការពន្្យារនូូវភាពខុុសគ្នាា�រវាងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៅ�ពេ�លទទួួល

ស្គាាល់
� ជា
់ លើ�ើកដំំបូង
ូ  និិងតម្លៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ។ បន្ទាាប់
� ម
់ កទៀ�ៀត 
ភាពខុុសគ្នាា�នោះ�ះគឺឺត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ ឬខាត
ផ្អែ�ែកលើ�ើអាយុុកាលរបស់់ឧបករណ៍៍នោះ�ះ ក៏៏ប៉ុ�ុន្តែ�ែមិិនឱ្្យយូូរ

ជាងការវាយតម្លៃ�ៃតាមរយៈៈទិិន្ននន័យ
័ ទីីផ្្សារដែ�លអាចតអង្កេ�េត
បាន ឬនៅ�ពេ�លបញ្ចចប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនោះ�ះទេ� ។  

ការមិិនអនុុវត្តតកាតព្វវកិិច្ចច ។  

ពីីលក្ខខខណ្ឌឌទីីផ្្សារបច្ចុុ�ប្្បន្នន នៅ�ពេ�លដែ�លធ្វើ�ើ�ការកែ�

148

149

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)

(vii). ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប មានតម្លៃ�ៃលក់់ និង
ិ តម្លៃ�ៃទិិញនោះ�ះធនាគារ
វាស់់វែែងទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងស្ថាា�នភាពវែែងតាមតម្លៃ�ៃលក់់ ហើ�ើយ
វាស់់វែែងបំំណុុល និិងស្ថាា�នភាពខ្លីី�តាមតម្លៃ�ៃទិិញ ។

សំំណុំំ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ បំំណុលហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�

មានហានិិភ័យ
័ ទីីផ្្សារ និិងហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ដែ�លត្រូ�ូវបាន

ធនាគារទទួួលស្គាា�ល់់សំំវិិធានធនលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើ

ការខាតបង់់ឥណទាន ចំំពោះ�ះឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�លមិ
�
ន
ិ បាន
វាស់់វែែងតាម FVTPL ដូូចខាងក្រោ��ម៖
®
®

ចាត់់ចែ�ង ដោ�យធនាគារ តាមមូូលដ្ឋាន
�ា ចំំនួន
ួ សុុទ្ធធដែ�លមាន
ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ ឬហានិិភ័័យឥណទាន ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែង

តាមមូូលដ្ឋាា�ននៃ�តម្លៃ�ៃ ដែ�លនឹឹងទទួួលបានដោ�យការលក់់

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមាន ស្ថាា�នភាពវែែង (ឬការទូូទាត់់សងក្នុុ�ង
ការផ្ទេ�េរទ្រ�ព្្យសកម្មមសុុទ្ធធដែ�លមានស្ថាា�នភាពខ្លីី�) សម្រា�ប់់
ហានិិ ភ័័ យ ជាក់់ លា ក់់ ។ ការកែ�តម្រូ�ូ វ ត្រឹ�ឹ ម កម្រិ�ិ តទ្រ �ព្្យ

សកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មានន័័យថា ការកែ�

តម្រូ�ូវតម្លៃ�ៃលក់់-ទិិញ ឬការកែ�តម្រូ�ូវហានិិភ័យ
័ ឥណទាន ដែ�ល
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីការវាស់់វែែងតាមមូូលដ្ឋាា�នតម្លៃ�ៃសុុទ្ធធ គឺឺត្រូ�ូវបាន

នីីមួួយៗនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុលនោះ�ះ។

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មានលក្ខខណៈៈអាច

ទាមទារសងតាមតម្រូ�ូវការ (ឧទាហរណ៍៍ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ចរន្ដដ)

គឺឺមិន
ិ ត្រូ�វូ តិិចជាងចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបង់់តាមតម្រូ�វូ ការទេ�
ដោ�យត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អប្្បហារចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃដំំបូូងដែ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់
អាចត្រូ�ូវបានបង់់។

ធនាគារទទួួលស្គាល់
�ា កា
់ រផ្ទេ�េររវាងកម្រិ�ិតនៃ�ឋានានុុក្រ�ម

តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប នៅ�ចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍អំឡុុ
ំ ង
ពេ�លដែ�លការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�របានកើ�ើតឡើ�ើង ។

150

កច្ច
ិ សន្យាឥណទានដែលបានបោះផ្សាយ ។

ពុំំ�មានការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានទទួួល

ស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងការវិិនិិយោ�គមូូលធនឡើ�ើយ ។

ធនាគារវាស់់វែែងសំំវិធា
ិ នធនលើ�ើការខាតបង់់ តាមចំនួ
ំ ន
ួ

ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ពេ�ញ

អាយុុកាល លើ�ើកលែ�ងគណនីីខាងក្រោ��ម ដែ�លត្រូ�ូវវាស់់វែែង
តាមការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានរយៈៈពេ�ល ១២
ខែ�៖
®

បែ�ងចែ�កតាមទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ បំំណុលនី
ុ
មួ
ី យ
ួ ៗតាមមូូលដ្ឋាន
�ា
ការកែ�តម្រូ�ូវហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាឧបករណ៍បំណុល និង

®

២០២០

រយៈៈពេ�លអតិិបរមាដែ�លត្រូ�ូវយកមកពិិចារណា ពេ�ល

កាល (Life-time ECL) គឺឺជា ការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់

ធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន

ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�អាយុុកាលរំំពឹឹងទុុក (expected life)

ប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យឥណទាន ។

ឥណទាន ដែ�លអាចបណ្តាាលម
�
កពីីព្រឹ�ត្តិិ�កា
ឹ
រណ៍៍ខកខានសង

ស្គាា�ល់់តាមការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានពេ�ញមួួយ

(vi). ការវាស់់វែ�ងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប (ត)
ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬបំំណុលដែ�លត្រូ
ុ
�ូវបានវាស់់វែែង

ការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានពេ�ញមួួយអាយុុ

នៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ។ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
បានទទួួល

គ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អាយុុកាល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាឥណទានដែ�លមានឱនភាព

នៃ�តម្លៃ�ៃ (credit-impaired) ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកជា “ឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលទីី ២” ។

នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍ ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើ

ហានិិភ័យ
័ ឥណទាននៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុបា
� នកើ�ើនឡើ�ើងជា
សារវន្ដដ ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងដែ�រឬទេ� ។

នៅ�ពេ�លដែ�លហានិិភ័័យឥណទានកើ�ើន ឡើ�ើងជាសារវន្ដដ 
ចាប់់តាំង
ំ ពីីការទទួួលស្គាល់
�ា  លើ
់ �ើកដំំបូង
ូ  សំំវិធា
ិ នធនលើ�ើការ
បាត់់បង់់ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹងអាយុុកាលនៃ�ការ
រំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ។

នៅ�ពេ�លកំំណត់់ថាតើ�ើហានិិភ័័យឥណទាននៃ�ទ្រ�ព្្យ

សកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុបា
� នកើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដ ចាប់់តាំង
ំ ពីីការទទួួល
ស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង និិងនៅ�ពេ�លប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើការរំំពឹឹងទុុក

លើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន នោះ�ះធនាគារពិិចារណាលើ�ើព័ត៌
័ មា
៌ ន
កា
 រវិនយោគល
ិ
�ើមលបត្រប
ូ
ណ
ំ ល ដែលត្រូ
ុ
វបានកណត
ំ
់

ដែ�លសមហេ�តុុសមផល និិងព័័ត៌៌មានគាំំទ្រ� ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

ការណ៍៍ និិង

ខ្ពពស់់ ។ ព័័ត៌៌មានទាំំងនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានបរិិមាណ និិង

ទទួួល) ដែ�លហានិិភ័័យឥណទានមិិនបានកើ�ើនឡើ�ើង

របស់់ធនាគារ និិងការវាយតម្លៃ�ៃឥណទាន ព្រ�មទាំំងបញ្ចូូ�ល

ការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ១២ ខែ� គឺឺជា

ប្រ�សិិនបើ�ើហានិិភ័័យឥណទានមិិនបានកើ�ើនឡើ�ើងជា

ថាមានហានិិភ័័យឥណទានទាប នាកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយ

និិង អាចរកបាន ដោ�យមិិនចាំំបាច់់ចំំណាយ ឬប្រឹ�ឹងប្រែ��ង

ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុផ្សេងទ�ៀត (ក្រៅពីភតស
ិ ន្យាត្រូវ

ព័័ត៌មា
៌ នគុុណភាព និិងការវិិភាគ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើបទពិសោ�ធន៍
ិ
៍

ជាសារវន្ដដចាប់់តាំំង ពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូង ។

ព័័ត៌៌មានប្រ�មើ�ើលមើ�ើលអនាគត ។

ផ្នែ�ែកនៃ�ការរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានដែ�លបណ្តាាល
�

សារវន្ដដ ចាប់់តាំង
ំ ពីីការទទួួលស្គាល់
�ា លើ់ �ើកដំំបូង
ូ ឬប្រ�សិិនបើ�ើ

បន្ទាាប់
� ពី
់ កាលបរិ
ី
ច្ឆេ�េទ
ិ
រាយការណ៍៍ ។ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�

ឡើ�ើង ដែ�លបណ្តាា�លឱ្្យគ្មាា�នការកើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដ  នៃ�

១២ ខែ� ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជា “ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ង

សំំវិិធានធនលើ�ើការបាត់់បង់់ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�

មកពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ខកខានសងប្រា�ក់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១២ ខែ� 

គុុណភាពឥណទាននៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មានភាពប្រ�សើ�ើរ

បានទទួួលស្គាល់
�ា តាមកា
់
ររំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន

ហានិិភ័យ
័ ឥណទានចាប់់តាំង
ំ ពីីការទទួួលស្គាល់
�ា លើ់ �ើកដំំបូង
ូ

ដំំណាក់់កាលទីី១”។

នឹឹងការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន ១២ ខែ�។

គឺឺ ជារយៈៈពេ�លកិិច្ចចសន្្យាអតិិបរមាដែ�លសាខាធនាគារ

ការកំំណត់នៃ់ �ការកើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដនូូវហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទាន
ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើមានហានិិភ័័យឥណទានបាន

កើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដឬទេ�ចាប់់តាំំងពីីការទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើក

ដំំបូង
ូ  នៅ� កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ។ ការកំំណត់ពី
់ កា
ី រកើ�ើន
ឡើ�ើងនៃ�ហានិិភ័យ
័ ឥណទានផ្អែ�ែកជាសំំខាន់លើ់ �ើចរិតលក្ខខណៈ
ិ
ៈ
នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអតិិថិិជន និិងតំំបន់់ភូូមិិសាស្ត្រ�រ ។
ធនាគារពិិ ចា រណាថាការកើ�ើ ន ឡើ�ើ ង នៃ�ហានិិ ភ័័ យ

ឥណទានជាសារវន្ដដ កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមមាន

ការខកខានសង មិិនតិិចជាងរយៈៈពេ�លចំំនួួន ៣០ ថ្ងៃ�ៃ ។
ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃខកខានសងត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យការរាប់់ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃ
ចាប់់តាំំងពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទផុុតកំំណត់់ដំំបូូងបង្អអស់់ ដែ�លការ

បង់់សងទាំំងអស់់មិិនទាន់់បានទទួួល  ។ កាលបរិិច្ឆេ�េទផុុត

កំំណត់សង ត្រូ
់
�វូ បានកំំណត់ដោ់ �យមិិនពិិចារណាទៅ�លើ�ើរយៈៈ
ពេ�លអនុុគ្រោះ��ះណាមួួយដែ�លអាចមានសម្រា�ប់់អតិិថិិជន
ឡើ�ើយ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)
គ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)

ការវាស់់វែ�ងលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន

(vii). ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ (ត)
ការកំំណត់នៃ់ �ការកើ�ើនឡើ�ើងជាសារវន្ដដនូូវហានិភ័
ិ យ
័ ឥណទាន
(ត)

ប្រ�សិិនបើ�ើមានភស្តុុ�តាងបញ្ជាាក់
� ថា
់  មិិនមានការកើ�ើនឡើ�ើង

ការរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទានគឺឺជាការប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា

ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�មធ្្យមនៃ�ការបាត់់បង់់ឥណទាន។ ការរំំពឹឹងទុុក

លើ�ើការ ខាតបង់់ឥណទាន ត្រូ�វូ បានវាស់់វែែងដូូចខាងក្រោ��ម៖
®

កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍៖ ជាតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�កង្វះះ�

លើ�ើហានិិភ័័យឥណទានជាសារវន្ដដទាក់់ទងនឹឹងការទទួួល

សាច់់ប្រា�ក់ទាំំ
់ ងអស់់ (ពោ�លគឺឺភាពខុុសគ្នាា�រវាងលំំហូរូ

ស្គាា�ល់់លើ�ើកដំំបូូងទេ�នោះ�ះ សំំវិិធានធននៃ�ការបាត់់បង់់លើ�ើ

ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លជំំពាក់់ធនាគារស្រ�បតាមកិិច្ចចសន្្យា និិង

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នឹឹងត្រូ�ូវវាស់់វែែងតាមការ រំំពឹឹងទុុកលើ�ើការ

លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លធនាគាររំំពឹឹងទុុកថានឹឹងទទួួល

ខាតបង់់ឥណទាន ១២ ខែ� ។

និិយមន័័យនៃ�ការខកខានសង

បាន) ។
®

បរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍៖   ជាភាពខុុសគ្នាា�រវាងតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល  

អ្ននកខ្ចីី�មិិនមានលទ្ធធភាពសងចំំពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចឥណទាន

ពេ�លអនាគត ។

របស់់ខ្លួន
�ួ ទាំំងស្រុ�ុង ដោ�យមិិនពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើការលក់់

®

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
មានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនាកាល

ធនាគារចាត់់ទុុកទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានការ

និិងតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នននៃ�លំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លរំំពឹឹងទុុកនា

ខកខានសងនៅ�ពេ�លដែ�ល៖
®

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនា

®

កិច្ចច
ិ សន្្យាឥណទានដែ�លនៅ�សល់់៖     ជាតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន

ទ្រ�ព្្យដាក់់ធានាដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់សង(ប្រ�សិិនបើ�ើមានទ្រ�ព្្យ

នៃ�ភាពខុុសគ្នាា�រវាងលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យា

ធ នាគារពិិ ចា រណាថា ការកើ�ើ ន ឡើ�ើ ង ជាសារវន្ដដនូូ វ

ឥណទានបានដកឥណទានប្រើ��ើ និិងលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហួស
ួ កាលកំំណត់ស
់ ងស្មើ�ើ� ឬលើ�ើសពីី ៣០

បើ�ើឥណទានត្រូ�ូវបានដកប្រើ��ើ ។

ដាក់់ធានា) ឬ

ដែ�លជំំពាក់់ ធនាគារ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកាន់់កាប់កិ
់ ច្ចច
ិ សន្្យា

ហានិិភ័យ
័ ឥណទាន កើ�ើតឡើ�ើងមិិនលើ�ើសពីីពេ�លដែ�ល

ដែ�លធនាគារ រំំពឹឹងទុុកថានឹឹងទទួួលបាន ប្រ�សិិន

 ថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ប់់ឥណទានរយៈៈពេ�លវែែងឬច្រើ��ើនជាង ឬស្មើ�ើ� 
១៥ថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ប់់ឥណទានរយៈៈពេ�លខ្លីី� ។

ទិិន្ននន័័យ ការសន្មមត និិងបច្ចេ�េកទេ�សប្រើ��ើសម្រា�ប់់ការវាយ
តម្លៃ�ៃឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

សមាសធាតុុសំំខាន់ៗ
់  ក្នុុង
� ការវាស់់វែែងលើ�ើការរំំពឹង
ឹ ទុុកលើ�ើការ
ខាតបង់់ឥណទាន គឺឺបានមកពីីអថេ�រដូូចខាងក្រោ��ម៖
®
®

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខកខានសង (“PD”);

ការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការខកខានសង

(“LGD”) និិង
®

ទំហំនៃការខកខានសង (“EAD”)
ECL សម្រា�ប់់សមតុុល្្យក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលទីី ១ ត្រូ�ូវបាន

ខកខានសង ។ ធនាគារទាញយក EAD ពីីសមតុុល្្យបច្ចុុ�ប្្បន្នន
របស់់អតិិថិជ
ិ ន និិងភាពអាចប្រែ��ប្រួ�លលើ
ួ �ើសមតុុល្្យបច្ចុុ�ប្្បន្នន

ពីីការបង់់សង ដែ�លអនុុញ្ញាាតតាមកិ
�
ច្ចច
ិ សន្្យា និិងកើ�ើតចេ�ញពីី
ការបង់់រំំលស់់។ EAD នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺតម្លៃ�ៃយោ�ង

ដុុលនៅ�ពេ�លមានការខកខានសង ។ សម្រា�ប់់កាតព្វវកិច្ចច
ិ ឱ្យ្ ខ្ចីី� 
EAD គឺឺសមតុុល្្យអនាគតដែ�លអាចដកប្រើ��ើប្រា�ស់់តាម

គណនាដោ�យផលគុុណនៃ� PD ១២ ខែ� នឹឹង LGD នឹឹង EAD ។

កិិច្ចចសន្្យា ដែ�លត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតាមការសង្កេ�េតពីីប្រ�វត្តិិ� 

ECL ពេ�ញអាយុុកាល ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យផលគុុណ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុខ្លះះ� 
� EAD ត្រូ�វូ បានកំំណត់ដោ់ �យគំំរូនៃូ �សមតុុល្្យដែ�ល

នៃ� PD ពេ�ញអាយុុកាល នឹឹង LGD នឹឹង EAD ។

គំំរូូស្ថិិ�តិិត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីវិិភាគទិិន្ននន័័យប្រ�មូូល

បាន រួួចបង្កើ�ើ�តនូូវការប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន PD ពេ�ញអាយុុកាល 
ដែ�លនៅ�សល់់ និង
ិ ថាតើ�ើសមតុុល្្យទាំំងនោះ�ះរំំពឹង
ឹ ថាប្រែ��ប្រួ�ល
ួ
យ៉ាា�ងណាលើ�ើរយៈៈពេ�លនោះ�ះ ។

LGD គឺឺជាឥរិិយាបទនៃ�ភាពអាចបាត់់បង់ប្រ់ �សិិនបើ�ើមាន

ការខកខានសង ។  ធនាគារប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា លក្ខខខណ្ឌឌ LGD យោ�ង
តាមប្រ�វត្តិិ�នៃ�អត្រា�ការប្រ�មូូលត្រ�លប់់ពីអ
ី តិិថិជ
ិ នខកខានសង
។ ធនាគារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ� LGD ដោ�យកំំណត់់

ការបង់់សងមិិនតាមកិិច្ចចសន្្យានៅ�កំំរិិត  ៤៥% និិង ៣០%
ដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ� Basel IRBF សម្រា�ប់់បណ្តឹឹ�ងទាមទារ

សំំណងជាន់់ខ្ពពស់់លើ�ើសាជីីវកម្មមរដ្ឋឋអធិិបតេ�យ្្យ និិងធនាគារ

ដែ�លមិិនបានធានាដោ�យវត្ថុុបញ្ចាំំ
�
��ដែ�លបានទទួួលស្គាល់
�ា ។
់
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EAD តំំ ណា ងឱ្្ យ តម្លៃ�ៃសមតុុល្្យនៅ�ពេ�លមានការ

និិងការព្្យាករណ៍៍នាពេ�លខាងមុុខ។ សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

អាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លវេេលាផ្សេ�េ�ងគ្នាា�ដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�ស
ស្ថិិ�តិិ ។

ដូូចការរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់

PD ១២ ខែ� សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំំណាក់់កាលទីី១

ធនាគារវាស់់វែែងលើ�ើការរំំពឹឹងទុុកលើ�ើការខាតបង់់ឥណទាន
ដោ�យពិិចារណាលើ�ើហានិិភ័័យនៃ�ការខូូចខាតលើ�ើរយៈៈពេ�ល

ពេ�ញលេ�ញនៃ�កិិច្ចចសន្្យា (រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងរយៈៈពេ�លពន្្យារ

ប្រ�សិិនបើ�ើមាន) ដែ�លមានហានិិភ័័យលើ�ើឥណទានទោះ�ះបីី

ជាក្នុុ�ងគោ�លបំំណងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទានក៏៏ដោ�យ

ធនាគារពិិចារណាលើ�ើរយៈៈពេ�លដែ�លវែែងជាង ។ រយៈៈពេ�ល 
ដែ�លវែែងបំំផុុត គឺឺគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្្បីី

ទាមទារការសងត្រ�ឡប់់នៃ�ឥណទានឬបញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ សន្្យាផ្តតល់់
ឥណទាន ឬការធានា ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)
គ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត)
(vii).ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ (ត)
ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ
ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាន

ចរចា ឬកែ�តម្រូ�ូវ ឬទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
មានស្រា�ប់់ ត្រូ�វូ
បានជំំនួួសដោ�យទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី� ដោ�យសារស្ថាា�ន

ភាពលំំបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់អតិិថិិជននោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃ
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គួួរតែ�ត្រូ�វូ ឈប់់ទទួលស្គា
ួ
ល់
�ា ឬ
់ ទេ� ហើ�ើយ ECL ត្រូ�វូ បានវាស់់វែែង
ដូូចខាងក្រោ��ម៖
®

ប្រសិនប�ើការរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ មិននាំឱ្យឈប់ទទល
ួ

ស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់ទេ� នោះ�ះលំំហូូរទឹឹក

ប្រា�ក់់ដែ�លរំពឹ
ំ ង
ឹ ទុុកថាកើ�ើតមានពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីមួ
ី យ
ួ ៗ ធនាគារវាយតម្លៃ�ៃ

ថាតើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានកត់់ត្រា�តាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃ
ដើ�ើម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានកត់់ត្រា�តាម  FVOCI

មានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ឬទេ� (ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ជា “ទ្រ�ព្្យ

សកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដំ
� ណាក់
ំ
កាលទី
់
ី ៣” ។ ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
ត្រូ�ូ វ បានចាត់់ ទុុ កថាមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនៅ�ពេ�លដែ�ល

ព្រឹ�ត្តិិ�កា
ឹ
រណ៍៍មួយ
ួ ឬច្រើ��ើនបានកើ�ើតឡើ�ើង ដែ�លនាំំឱ្យ្ មានផល

ប៉ះះ�ពាល់់ជាអវិិជ្ជមា
ជ នទៅ�លើ�ើលំហូ
ំ រូ ទឹឹកប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគត
ដែ�លរំំពឹឹងទុុកនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

ភស្តុុ�តាងដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាន

ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ រួួមមានទិិន្ននន័័យដែ�លអាចអង្កេ�េតបានដូូច
ខាងក្រោ��ម៖

ដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូ វ  ត្រូ�ូ វ បានបញ្ចូូ� លនៅ �ក្នុុ � ង ការ

®

មានស្រា�ប់់ ។

®

ស្គាាល់
� ទ្រ់ �ព្្យសកម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់ នោះ�ះតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

®

ទឹឹកប្រា�ក់់ចុង
ុ ក្រោ��យទទួួលបានពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

®

ប្រា�ក់់នេះ�ះត្រូ�វូ បានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុង
� ការគណនាកង្វះះ�ខាត

®

គណនាកង្វះះ�ខាតនៃ�សាច់់ប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�ល
®

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ

ប្រសិនប�ើកា ររ�ៀបចំឡ�ើងវិញ នាំឱ្យមានការឈប់ទទល
ួ
រំំពឹង
ឹ ទុុកនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមថ្មីី�នោះ�ះ ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកជាលំំហូរូ
បច្ចុុ�ប្្បន្នន នៅ�ពេ�លដែ�លឈប់់ទទួលស្គា
ួ
ល់
�ា ់ ។ ចំំនួន
ួ ទឹឹក
សាច់់ប្រា�ក់់ពីីទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននដែ�លត្រូ�ូវ

បានធ្វើ�ើ�អប្្បហារពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទរំំពឹឹងទុុកនៃ�ការឈប់់

ទទួួលស្គាា�ល់់ ទៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ដោ�យប្រើ��ើ

អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
បច្ចុុ�ប្្បន្នន ។

ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងរបស់អតិថិជន   ឬ
អ្ននកបោះ�ះផ្្សាយ

កា
 របំពានកិច្ចសនយា
្  ដូចជាការខកខានមិនបានសង ឬ
ហួួសកាលកំំណត់់

ការរ�ៀបចំឡ�ើងវិញល�ើលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ឥណទាន
ដល់់អតិិថិិជន ដែ�លធនាគារមិិនយល់់ព្រ�ម

អ
 តិថជ
ិ នទំនងនឹងក្សយ
័ ធន ឬត្រូវរ�ៀបចំហរិ ញ្ញវត្ថុឡ�ើង
វិិញជាថ្មីី�

ការបាត់បង់ទីផ្សារសកម្មសម្រាប់មូលបត្រដោយសារ
តែ�ការលំំបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

ឥណទានដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ដោ�យសារតែ�

ភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីនៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់អតិិថិិជន ត្រូ�ូវបាន
ចាត់់ទុុកជាឥណទានមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃលុះះ�ត្រា�តែ�មាន

ភស្តុុ�តាងបញ្ជាា�ក់់ថាហានិិភ័័យនៃ�ការមិិនទទួួលបានលំំហូូរ

ទឹឹកប្រា�ក់់តាមកិិច្ចចសន្្យាបានថយចុះះ�ជាសារវន្ដដ និិងមិិនមាន
សូូចនាករផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លនាំំឱ្្យមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ  ។
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ឃ. សាច់់ប្រា�ក់់ និិងសាច់់ប្រា�ក់់សមមូូល
បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ឥណទានដែ�លហួួស កាលកំំណត់់សង ៩០

សាច់់ប្រា�ក់ និ
់ ង
ិ សាច់់ប្រា�ក់ស
់ មមូូល រួម
ួ មានសាច់់ប្រា�ក់់

 ថ្ងៃ�ៃ ឬលើ�ើសពីីនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកជាឥណទានមានឱនភាព

ក្នុុ�ងដៃ� និិងសមតុុល្្យសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងធនាគារ ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� 

ដែ�លច្្បាប់់បានកំំណត់់ផ្សេ�េ�ងគ្នាា�ក៏៏ដោ�យ ។

តម្កកល់់ដំបូ
ំ ង
ូ មានរយៈៈពេ�ល ៣ ខែ� ឬតិិចជាង ដែ�លអាចប្តូូ�រជា

នៃ�តម្លៃ�ៃ ទោះ�ះបីីជានិិយមន័័យនៃ�ការហួួសកាលកំំណត់់សង

និិងការវិិនិយោ�គ
ិ
រយៈៈពេ�លខ្លីី� ដែ�លមានកាលវសាន្តតនៅ�ពេ�ល

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ ECL នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាព

សាច់់ប្រា�ក់់ពេ�លណាក៏៏បាន ដោ�យមានហានិិភ័័យតិិចតួួច

សំំវិធា
ិ នធននៃ�ការខាតបង់់ ECL ត្រូ�វូ បានបង្ហាាញ
� នៅ�ក្នុុង
�

សាច់់ប្រា�ក់ស
់ មមូូលនៅ�ធនាគារនានា អាចទទួួល់បា
់ ន

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ចំំពោះ�ះការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រតម្លៃ�ៃ។

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

ការសងតាមតម្រូ�ូវការឬតាមការជូូនដំំណឹង
ឹ ខ្លីី�ហើ�ើយត្រូ�វូ បាន

កងពីីតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម ។ សំំវិិធានធនលើ�ើធាតុុ

ប្រា�ក់់សុុទ្ធនិ
ធ ង
ិ សមមូូលសាច់់ប្រា�ក់ត្រូ់ �វូ បានរក្្សាទុុកជាមួួយធ

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

AA- ដល់់ AA + ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការចាត់់ថ្នាា�ក់់របស់់ Standard

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លវាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដោ�យធ្វើ�ើ�ការកាត់់

ចាត់់ថា្ននក់់ជាតម្លៃ�ៃរំំលស់់ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។ សាច់់

ក្រៅ��តារាងតុុល្្យការ ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញជាបំំណុុលនៅ�ក្នុុ�ង

នាគារនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដៃ�គូូស្ថាា�ប័័នដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�វាយតម្លៃ�ៃ 

ការលុុបចោ�ល

& Poor’s MOODY និិង Bloomberg ។

ឥណទានផ្តតល់ដល់
់
អ
់ តិិថិជ
ិ នត្រូ�វូ បានលុុបចេ�ញពីីបញ្ជីី� 

(មួួយផ្នែ�ែក ឬទាំំងស្រុ�ុង) នៅ�ពេ�លមិិនមានការរំំពឹង
ឹ ទុុកថាអាច
ប្រ�មូូលបានមកវិិញនូូវទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនោះ�
� ះទាំំងស្រុ�ុង។

ករណីីនេះ�ះមានជាទូូទៅ� នៅ�ពេ�លធនាគារកំំណត់់ថាអ្ននកខ្ចីី�ពុំំ�

មានទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬ ប្រ�ភពចំំណូលណាដែ�ល
ូ
អាចបង្កើ�ើ�តបាន
នូូវលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់សងនូូវចំំនួួនដែ�ល
ត្រូ�ូវលុុបចេ�ញពីីបញ្ជីី�  ។ ការវាយតម្លៃ�ៃនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាម
កម្រិ�ិតទ្រ�ព្្យសកម្មមនីីមួួយៗ ។

ទឹឹកប្រា�ក់់ប្រ�មូូលបានមកវិិញលើ�ើចំំនួួនដែ�លបានលុុប

ង. ដើ�ើមទុុន
ភាគហ៊ុុ�នធម្មមតា ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់
� ជា
់ មូូលធន ។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េញភាគហ៊ុុ�ន ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យ
កាត់់ ចេ� ញពីី មូូ លធ នបន្ទាា � ប់់ ពីី ដ កពន្ធធ រួួ ច  ។ ភាគហ៊ុុ� ន

ដទៃ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាា�ក់់ជាមូូលធន និិង/ឬ បំំណុុល 
ផ្អែ�ែកលើ�ើសមាសធាតុុសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ នៃ�ឧបករណ៍៍ទាំង
ំ នោះ�ះ ។ ការ

បែ�ងចែ�កទៅ�អ្ននកកាន់់កាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបាន
ចាត់់ថ្នាា�ក់់ជាឧបករណ៍៍មូូលធនត្រូ�ូវបាន ទូូទាត់់ដោ�យផ្ទាា�ល់់
ពីីមូូលធន ។

ចេ�ញពីីបញ្ជីី� ត្រូ�ូវបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងខ្ទទង់់ “ការខាតបង់់សុុទ្ធធ

ពីីឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ”�  នៅ�ក្នុុង
� ចំំណេ�ញ ឬខាត 
និិង OCI ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លទឹឹកប្រា�ក់់មានភាពជាសារវន្តត

ចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់នឹង
ឹ ត្រូ�វូ បានរួួមបញ្ចូូលទៅ
� � ” ចំំណូលផ្សេ�េ�
ូ
ងៗ”
ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ ឬខាត។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
បានលុុបចេ�ញពីីបញ្ជីី� នៅ�តែ�

តម្រូ�ូវឱ្្យមានសកម្មមភាពទាមទារសងមកវិិញ ដើ�ើម្្បីីអនុុលោ�ម
តាមនីីតិិវិិធីីរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការប្រ�មូូលទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លនៅ�
ជំំពាក់់ ។
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)
ច. ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�

ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញតិ្តត�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តលើ�ើភាពខុុស

គ្នាា� រ វាងសំំ វិ ិ ធា នធន ស្រ�បតាម  ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និិ ង

សំំវិធា
ិ នធន តាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� ស្រ�បតាមប្រ�កាសរបស់់ធនាគារ

ជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា លេ�ខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 
២០១៧ និិងសារាចរណែ�នាំំ លេ�ខ ធ៧-០១៨-០០១
ស.រ.ច.ណ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ� � ២០១៨ ស្តីី�ពីី
ចំំ ណាត់់ ថ្នាា � ក់់ ហានិិ ភ័័ យ ឥណទាន និិ ង សំំ វិ ិ ធា នធនលើ�ើ

ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

ស្រ�បតាមប្រ�ការ ៧៣ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នត្រូ�ូវប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសំំវិិធានធន
ដែ�លគណនាតាមប្រ�ការ ៤៩ ដល់់ប្រ�ការ ៧១ ជាមួួយនឹឹង
សំំវិិធានធនដែ�លគណនាតាមប្រ�ការ ៧២ និិងត្រូ�ូវកត់់ត្រា�
ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(i) ក្នុុ�ងករណីីដែ�លសំំវិិធានធនតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� ដែ�ល

គណនាតាមប្រ�ការ ៧២ ទាបជាងសំំវិិធានធនដែ�ល

គណនាតាមប្រ�ការ ៤៩ ដល់់ ប្រ�ការ ៧១ នោះ�ះគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
�

ត្រូ�វូ កត់់ត្រា�សំវិំ ធា
ិ នធន ដែ�លត្រូ�ូវគណនាអនុុលោ�មតាម 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និិង

(ii) ក្នុុ�ងករណីីដែ�លសំំវិិធានធនតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� ដែ�ល

គណនាតាមប្រ�ការ ៧២ ខ្ពពស់់ជាងសំំវិិធានធនដែ�ល

គណនាតាមប្រ�ការ ៤៩ ដល់់ ប្រ�ការ ៧១ នោះ�ះគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
�

ត្រូ�ូ វ កត់់ ត្រា�សំំ វិ ិ ធា នធន ដែ�លត្រូ�ូ វ គណនាតាម 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និិងផ្ទេ�េរចំំនួួនលម្អៀ�ៀ�ងនោះ�ះពីីប្រា�ក់់

ឆ. ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារនានា ត្រូ�ូវបាន កត់់ត្រា�តាម

តម្លៃ�ៃដើ�ើម ដកឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃដែ�លមិិនអាចប្រ�មូូលមក
វិិញបាន ។

ជ. ប្រា�ក់់តម្កកល់់តាមច្្បាប់់
ប្រា�ក់់តម្កកល់តាមច្្
់
បាប់់ ត្រូ�វូ បានរក្្សាទុុកនៅ�ធនាគារជាតិិ

នៃ�កម្ពុុជា
� ស្រ�បតាមច្្បាប់់ស្តីី�ពីគ្រឹះី �ះ�ស្ថាាន
� ធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា និិងត្រូ�ូវបានកំំណត់់ជាភាគរយ
នៃ�ដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា និិងប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជនដែ�ល
តម្រូ�ូវដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ។
ឈ. ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន
“ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទាន” ដែ�លបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ង

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រួួមបញ្ចូូ�លឥណទាន

និិងបុុរេេប្រ�ទាន ដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម  ។  
ឥណទាន និិងបុុរេេប្រ�ទានត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងលើ�ើកដំំបូូងតាម
តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប បូូកចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង

ដោ�យផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយនាពេ�លបន្ទាា�ប់់ត្រូ�ូវកត់់ត្រា�តាមរំំលស់់
ថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្ត្រ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព ។
ញ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�តាមតម្លៃ�ៃដើ�ើម 

ដកឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន ។

ដ. ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ
(i). ការទទួួលស្គាា�ល់់ និិងការវាស់់វែ�ង
ផ្នែ�ែកនៃ�ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមតម្លៃ�ៃដើ�ើម 

ដករំំលស់់បង្គគរ និិងការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃបង្គគរ ។

ចំំណាយថ្លៃ�ៃដើ�ើមរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការចំំណាយដោ�យ

ផ្ទាា�ល់់ទៅ�លើ�ើការទិិញទ្រ�ព្្យ និិងការចំំណាយដោ�យផ្ទាា�ល់់

ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ក្នុុ�ងការនាំំយកទ្រ�ព្្យសកម្មមទៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌ

ដែ�លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់ដែ�ល
់
បានគ្រោ��ងទុុក និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ការរុះ�រើើ� 
�
និិងផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ទីីកន្លែ�ែង និិងការស្តាា�រទីីតាំង
ំ ដែ�លពួួកគេ�ស្ថិិ�តនៅ� ។

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្្យកម្មមដែ�លបានសាងសង់់ដោ�យខ្លួួន
� ឯង ត្រូ�វូ រួួម
បញ្ចូូ�លទាំំងថ្លៃ�ៃដើ�ើមសម្ភាារៈ�និ
� ង
ិ កម្លាំំង
� ពលកម្មមផ្ទាល់
�ា ផ
់ ងដែ�រ ។

ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លមានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់កា
់ រចំំណាយ
លើ�ើ ប្រា�ក់់ ក ម្ចីី�ត្រូ�ូ វ បានធ្វើ�ើ �មូូ លធ នកម្មម ស្រ�បតាមគោ�ល

នយោ�បាយគណនេ�យ្្យលើ�ើថ្លៃ�ៃដើ�មប្រា�ក់
ើ
ក
់ ម្ចីី� ។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមក៏អាច
៏
រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការផ្ទេ�េរមូូលធន ដែ�លជាចំំណេ�ញ ឬខាត

ណាមួួយផងដែ�រ លើ�ើការការពារហានិិភ័យ
័ លំំហូរូ សាច់់ប្រា�ក់់
ដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ចំំ ពោះ� ះរូូ បិិ យ ប័័ ណ្ណណ
បរទេ�សទាក់់ទងនឹឹងការទិិញទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ ។

ការទិិញសូូហ្វវវែែរដែ�លមានសារៈ�សំំខាន់់ចំំពោះ�ះមុុខងារ

ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងបរិិក្ខារ�ា  ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�មូលធ
ូ
នកម្មមជាផ្នែ�ែកមួួយ
នៃ�បរិិក្ខាា�រនោះ�ះ ។

ប្រ�សិិនបើ�ើផ្នែ�ែកជាសារវន្តតណាមួួយនៃ�ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ

ចំំណេ�ញ រក្្សាទុុក ឬគណនីីខាតបង្គគរទៅ�ទុុនបម្រុ�ុង

ទាំំងនោះ�ះ មានអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់ខុុ
់ សពីីគ្នាា ផ្នែ�ែ
� កទាំំងនោះ�ះ

ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

នៃ�ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ ។

តាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ� នៅ�ក្នុុ�ងមូូលធននៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍

(ii). ចំំណាយបន្ទាា�ប់់
ចំំណេ�ញ ឬខាតពីីការលក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខារ�ា ណាមួួយ

ត្រូ�វូ បានកំំណត់ដោ់ �យភាពខុុសគ្នាា�រវាងសាច់់ប្រា�ក់ទទួ
់ ល
ួ បាន
ពីីការលក់់ និិងតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ផ្នែ�ែកនោះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានទទួួល

ស្គាា�ល់់ជាចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ “ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ” និិង “ចំំណាយ

ផ្សេ�េ�ងៗ” នៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ ឬខាត ។

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ការផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� ធាតុុមួួយផ្នែ�ែកនៃ�ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខារ�ា

ដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់រួួចមកហើ�ើយ ត្រូ�ូវបានបូូកបញ្ចូូ�ល 
នៅ�ក្នុុង
�  តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ផ្នែ�ែកនោះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើវាអាចមានលទ្ធធភាព
ផ្តតល់នូ
់ វូ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច 
ិ នាពេ�លអនាគតដល់់ធនាគារ
ហើ�ើ យ តម្លៃ�ៃរបស់់ វា អាចធ្វើ�ើ �កា រវាស់់ វែែ ង បានដោ�យភាព

អាចជឿ�ឿជាក់់បាន ។ តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ធាតុុដែ�លបានជំំនួស
ួ នោះ�ះ

ត្រូ�ូវឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់ជាចំំណេ�ញ ឬខាត ។ រាល់់ចំំណាយ

ក្នុុង
� ការថែ�ទាំំប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃផ្សេ�េ�ងៗ ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ ចំំណេ�ញ
ឬខាត ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានកើ�ើតទ្បើ�ើ��ង ។
(iii). រំំលស់់
រំំលស់់ គឺឺផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម ដកតម្លៃ�ៃ

សំំណល់់របស់់វា ។ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម
នីីមួួយៗ ត្រូ�ូវបាន វាយតម្លៃ�ៃ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើសមាសធាតុុ

មួួ យ មានអាយុុកាលប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ខុុ សគ្នាា� ពីី ទ្រ �ព្្យសកម្មម
ដែ�លនៅ�សល់់ សមាសធាតុុនោះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដាច់់
ដោ�យឡែ�ក ។

ត្រូ�ូវបានដាក់់ជាផ្នែ�ែកដោ�យឡែ�ក (សមាសភាពចម្្បង)

ទុុនបម្រុ�ុងតាមបទប្្បញ្ញញត្តិិ�មិិនត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងការ

គណនាមូូលធនផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធរបស់់ធនាគារឡើ�ើយ ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)

ឌ. ភតិិសន្្យា
នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចសន្្យា ធនាគារធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃ

ដ. ទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ (ត)

ថាតើ�ើកិិច្ចចសន្្យាមួួយមានទម្រ�ង់់ជាភតិិសន្្យាដែ�រ ឬទេ� ។

(iii). រំំលស់់ (ត)
រំំលស់ ត្រូ់ �វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ថា
់ ជាការចំំណាយនៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍ចំណេ�
ំ
ញ ឬខាតលើ�ើមូលដ្ឋា
ូ
ន
�ា រំំលស់ថ
់ យចុះះ� លើ�ើកលែ�ង

តែ�អគារដែ�លរំំលស់់ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នរំំលស់់ថេ�រ ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លបានជួួល ត្រូ�ូវបានរំំលស់់តាមរយៈៈពេ�លជួួល  ឬអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់របស់់វាមួួយណាដែ�លខ្លីី�ជាង

លើ�ើកលែ�ង តែ�មានហេ�តុុផលច្្បាស់់លាស់់ថា ធនាគារនឹឹងទទួួលបានកម្មមសិទ្ធិិ�នៅ
ិ �ចុង
ុ បញ្ចចប់់នៃ�រយៈៈពេ�លនៃ�ការជួួល ។ ដីីទំនេ�
ំ រមិិន
ត្រូ�ូវបានរំំលស់់នោះ�ះទេ�។

កិិច្ចចសន្្យាជា ទម្រ�ង់់មានភតិិសន្្យា ប្រ�សិិនបើ�ើកិច្ចច
ិ សន្្យាផ្ដដល់់
សិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមជាក់់លាក់់មួួយក្នុុ�ង
រយៈៈពេ�លកំំណត់់មួួយ ជាថ្នូូ�រនឹឹងតម្លៃ�ៃតបស្ននង ។

ដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើកិិច្ចចសន្្យាផ្ដដល់់សិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការ

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមជាក់់លាក់់ ធនាគារធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃ 
ថាតើ�ើ៖

រំំលស់ ត្រូ់ �វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ចា
់ ប់់ពីកាលបរិ
ី
ច្ឆេ�េទដែ�លទ្រ
ិ
�ព្្យ និិងបរិិក្ខារ�ា ត្រូ�វូ បានតម្លើ�ើ�ង និិងអាចប្រើ��ើប្រា�ស់បា
់ ន ឬទ្រ�ព្្យសកម្មម

®

សកម្មម ជាក់់លាក់់ ឬទេ� ដែ�លនេះ�ះអាចបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ង

ដែ�លបានសាងសង់់ ចាប់់ពីីការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់ និិងអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន ។

ជាក់់លាក់់ឬ ប្រ�យោ�ល ហើ�ើយគួួរមានលក្ខខណៈៈរូូបវន្ដដ

ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្្បន្ននមានដូូចខាងក្រោ��ម៖

ដោ�យឡែ�ក ឬតំំណាងសមត្ថថភាពផលិិតសារវន្ដដរបស់់

អត្រា�
អគារ

20%

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រឹឹម និិងគ្រឿ��ឿងបំំពាក់់

25%

យានយន្ដដ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ មា
់ នសិិទ្ធិិ�ផ្ដដល់់

5%

ការកែ�លម្អអអគារ

កុំំ�ព្្យូូទ័័រ និិងបរិិក្ខាា�រការិិយាល័័យ

កិច្ចសន្យាមានជាប់ពាក់ព័នន
្ធ ង
ឹ ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យ

25% - 50%
25%

វិិធីីសាស្រ្ត�តរំំលស់់ អាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងតម្លៃ�ៃសំំណល់់ ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃនាចុុងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍

និិងនិិយ័័តភាព ប្រ�សិិនបើ�ើសមស្រ�ប ។
ឋ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី

ទ្រ�ព្្យសកម្មមជំំនួួសជាសារវន្ដដក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់
នោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនមែ�នមានលក្ខខណៈៈជាទ្រ�ព្្យសកម្មម
ជាក់់លាក់់នោះ�ះទេ� ។
®

ធនាគារ   មានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
ជាសារវន្ដដ   ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់ទ្រ់ �ព្្យសកម្មម   ក្នុង
�ុ រយៈៈពេ�ល
នៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិង

®

ធនាគារមានសិទ្ធិបញ្ជាការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម  ។

ធនាគារមានសិិទ្ធិិ�នេះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានសិិទ្ធិិ�

សម្រេ��ចចិិត្តដែ�ល
ត
ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� អំំពីរី បៀ�ៀប និិង
គោ�លបំំណងក្នុុង
� ការប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ទ្រ់ �ព្្យសកម្មម ។ ក្នុុង
� ករណីី

ដែ�លការសម្រេ��ចចិិត្តតទាំំងអស់់អំំពីីរបៀ�ៀប និិងគោ�ល
បំំណងនៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់ទ្រ់ �ព្្យសកម្មមត្រូ�វូ បានកំំណត់ជា
់
មុុន នោះ�ះធនាគារមានសិិទ្ធិិ�បញ្ជាា�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យ
សកម្មម ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
®
®

ធ
 នាគារមានសិទ្ធិធ្វប្រត
ើ
បត្តិកា
ិ
រល�ើទ្រព្យសកម្ម ឬ
ធនាគារបានរ�ៀបចំទ្រព្យសកម្មទៅតាមវិធដែល
ី

កំំណត់ជា
់ មុុនពីីរបៀ�ៀប និិងគោ�លបំំណងដែ�លទ្រ�ព្្យ
សកម្មម នោះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបាន ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ។

នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចសន្្យា ឬវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញលើ�ើ

កិិច្ចចសន្្យាដែ�លមានទម្រ�ង់់ជាភតិិសន្្យា និិងសមាសធាតុុ 
ដែ�លមិិនមែ�ន ភតិិសន្្យា ធនាគារបែ�ងចែ�កតម្លៃ�ៃតបស្ននងនៅ�
ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្្យាចំំពោះ�ះសមាសធាតុុនៃ�ភតិិសន្្យា នីីមួួយៗ
និិងសមាសធាតុុដែ�ល មិិនមែ�នភតិិសន្្យា ដោ�យផ្អែ�ែកតាម
តម្លៃ�ៃឯកតានីីមួួយៗ ។  ក៏៏ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ចំំពោះ�ះការជួួលដីី និិងអគារ

ដែ�លធនាគារជាអ្ននកជួួល ធនាគារមិិនបែ�ងចែ�កសមាសធាតុុ
មិិនមែ�នភតិិសន្្យានោះ�ះទេ�ហើ�ើយសមាសធាតុុភតិិសន្្យា និិង
មិិ ន មែ�នភតិិ ស ន្្យាត្រូ�ូ វ បានចាត់់ ទុុ កថាជាសមាសធាតុុ
ភតិិសន្្យា ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីី ដែ�លរួួមមានថ្លៃ�ៃដើ�ើមអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណកុំំ�ព្្យូូទ័័រដែ�លបានទិិញ និិងថ្លែ�ែដើ�ើមពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបាន

កត់់ត្រា�តាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដករំំលស់់បង្គគរ និិងការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃបង្គគរ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន ។ អាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណកុំំ�ព្្យូូទ័័រដែ�លបាន
ទិិញ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�មូូលធនកម្មមតាមមូូលដ្ឋាា�នថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងការទិិញកម្មមវិិធីី ជាក់់លាក់់នោះ�ះមកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីីត្រូ�ូវបានដករំំលស់់ ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្រ្ត�តរំំលស់់ថយចុះះ�ជាលំំដាប់់ ក្នុុ�ងអត្រា�  ៥០% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� � ។

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមពាក់់ព័ន្ធ
័  នឹ
ធ ង
ឹ ការបង្កើ�ើ�ត ឬថែ�ទាំំកុំំ�ព្្យូូទ័រ័ សូូហ្វវវែែរ ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ ចំំណាយនៅ�ពេ�ល កើ�ើតឡើ�ើង ។ វិិធីសា
ី ស្រ្ត�រំត លស់
ំ
់
អាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់ និ
់ ង
ិ តម្លៃ�ៃសំំណល់ ត្រូ់ �វូ បានវាយតម្លៃ�ៃនាចុង
ុ ការិិយបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍ និង
ិ និិយ័ត
័ ភាពប្រ�សិិនបើ�ើសមស្រ�ប។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)
ឌ. ភតិិសន្្យា (ត)

ភតិិសន្្យាមានរយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងភតិិសន្្យាលើ�ើទ្រ�ព្្យសកម្មម

ភតិិសន្្យាក្នុុ�ងករណីីដែ�លធនាគារជាអ្ននកជួួល
ការរៀ�ៀបចំំឱ្្យមានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

ប្រ�សិិនបើ�ើបំពេំ �ញតាមលក្ខខខណ្ឌឌមួយ
ួ ក្នុុង
� ចំំណោ�មខាងក្រោ��ម៖
®

®

®

ដែ�លមានតម្លៃ�ៃទាប
នៃ�សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬនៅ�ចុុងកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�

ភតិិសន្្យាមួួយណាកើ�ើតមុុន ។ អាយុុកាល ប្រើ��ើប្រា�ស់់នៃ�

អក
្ន ទិញមានសមត្ថភាព ឬសិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការល�ើទ្រព្យ

សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ត្រូ�ូវបានកំំណត់់តាមមូូលដ្ឋាា�ន

ពីីបរិិមាណដែ�លមិិនសារវន្ដដ

ទ្រ�ព្្យសកម្មម ត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយជាប្រ�ចាំំទៅ�តាមការខាត

ចូូលទៅ�ដល់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ខណៈៈដែ�លទទួួលបាន ឬ

លើ�ើបំំណុុលភតិិសន្្យា ។

សកម្មម ខណៈៈពេ�លដែ�លទទួួលបាន ឬគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើស

ដូូចគ្នាា�នឹឹងទ្រ�ព្្យ និិងបរិិក្ខាា�រ ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់

អក
្ន ទិញមានសមត្ថភាព ឬសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងល�ើការ

បង់់ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ និិងកែ�តម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការវាស់់វែែងឡើ�ើងវិិញ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើសពីីបរិិមាណដែ�លមិិនសារវន្ដដ ឬ

ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់អំំឡុុងការិិយ

ដំណ� ើរហេតុ    និងកាលៈទេសៈបានបង្ហាញថា    វាមាន
លក្ខខណៈៈតិិចតួួចដែ�លភាគីីដទៃ�ទៀ�ៀតនឹឹងទទួួលបាន

ច្រើ��ើនជាង បរិិមាណដែ�លមិិនសារវន្តត ហើ�ើយតម្លៃ�ៃក្នុុ�ង
មួួ យ ឯកតាមិិ ន ត្រូ�ូ វ បានកំំ ណត់់ ក្នុ ុ � ង មួួ យ ឯកតានៃ�

ទិិន្ននផលទេ�ហើ�ើយក៏៏មិិនស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃទីីផ្្សារបច្ចុុ�ប្្បន្នន 
ក្នុុ�ងមួួយឯកតានៃ�លទ្ធធផលដែ�រ ។

ធនាគារទទួួលស្គាា�ល់់សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិង

បំំណុុលភតិិសន្្យា នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�មភតិិសន្្យា ។
សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម រួួម

មានថ្លៃ�ៃដើ�ើមដំំបូូងនៃ�បំំណុុលភតិិសន្្យា និិងនិិយ័័តភាព
សម្រា�ប់់ កា រចំំ ណា យភតិិ ស ន្្យាដែ�លធ្វើ�ើ �ឡើ �ើ ង នៅ�ថ្ងៃ�ៃ

បរិិច្ឆេ�េទបច្ចុុ�ប្្បន្នន មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
®

អគារ និងសាខាការិយាល័យ ៥ – ១០ ឆ្នាំ
បំំណុុលភតិិសន្្យា ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងដំំបូូងតាមតម្លៃ�ៃ

បច្ចុុ� ប្្បន្នននៃ �ការទូូ ទាត់់ ភតិិ ស ន្្យាដែ�លមិិ ន ទាន់់ បា នបង់់

នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ភតិស
ិ ន្្យា និិងត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើអ
� ប្្បហារដោ�យ

ប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់ជាក់់ស្តែ�ែងនៅ�ក្នុុង
� ភតិិសន្្យា ឬករណីីដែ�ល
អត្រា�ការប្រា�ក់់នោះ�ះមិិនអាចកំំណត់់បានភា្លលមៗ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទៅ�
តាមអត្រា�ការប្រា�ក់់កម្ចីី�បន្ថែ�ែមរបស់់អ្ននកជួួល ។

ការទូូទាត់ភតិ
់ ស
ិ ន្្យាដែ�លបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុង
� ការវាស់់វែែងបំំណុល
ុ
ភតិិសន្្យារួួមមាន៖
®

កា
 រទូូទាត់ភតិ
់ ស
ិ ន្្យាថេ�រ រួួមទាំំងការទូូទាត់ក្នុ
់ ង
�ុ ទម្រ�ង់់ថេ�រ

ផ្ទាា�ល់់ដំំបូូងដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង និិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នចំំណាយ

®

កា
 រប្រែ��ប្រួ�ល
ួ នៃ�ការទូូទាត់ភតិ
់ ស
ិ ន្្យាអថេ�រ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ

ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬទីីតាំង
ំ  ដកប្រា�ក់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តភតិ
ត ស
ិ ន្្យាដែ�ល

®

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មភតិិសន្្យា ឬមុុនថ្ងៃ�ៃចាប់់ផ្តើ�ើ�មភតិិសន្្យា បូូកថ្លៃ�ៃដើ�ើម

សន្ទទស្្សន៍៍ ឬអត្រា� នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�មភតិស
ិ ន្្យា

ក្នុុ�ងការរុះ��រើើ� និិងដកចេ�ញនូូវទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវ
ទទួួលបាន ។

សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានដករំំលស់់នាពេ�ល 

តាមវិិធីីសាស្ត្រ�ររំំលស់់ថេ�រ ចាប់់ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ភតិិសន្្យា រហូូតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�អាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់

160

ចំំនួួនដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹងត្រូ�ូវទូូទាត់់ ក្រោ��មការធានាតម្លៃ�ៃ
នៅ�សល់់ និិង

®

តម្លៃ�ៃទិិញក្រោ��មជម្រើ��ើសនៃ�ការទិិញ ដែ�លធនាគារមាន
ហេ�តុុផលជាក់់លាក់់ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត ។ ការទូូទាត់់ភតិិ

សន្្យា នៅ�ក្នុុង
� អំំឡុុងពេ�លដែ�លមានជម្រើ��ើសក្នុុង
� ការបន្តត
ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានហេ�តុុផលជាក់់លាក់់ក្នុង
�ុ ការបន្តត

និិងការពិិន័យ
័ លើ�ើការបញ្ចចប់់ភតិស
ិ ន្្យាមុុនកាលកំំណត់់
លើ�ើកលែ�ងតែ�ធនាគារមានហេ�តុុផលច្្បាស់់លាស់់ថា
នឹឹងមិិនបញ្ចចប់់ភតិិសន្្យាមុុនកាលកំំណត់់ ។

បំំណុុលភតិិសន្្យាត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម 

ដោ�យប្រើ��ើវិិធីីសាស្ត្រ�រអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព ។ បំំណុុល
ភតិិសន្្យាត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងឡើ�ើងវិិញនៅ�ពេ�លមានការកែ�ប្រែ��

រយៈៈពេ�លនៃ�ភតិិសន្្យា ការផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ�  លើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់
ជម្រើ��ើសក្នុុ�ងការទិិញទ្រ�ព្្យសកម្មម ការប្រែ��ប្រួ�ួលការទូូទាត់់

ភតិិសន្្យានាពេ�លអនាគត ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីការប្រែ��ប្រួ�ល
ួ នៃ�

សន្ទទស្្សន៍៍ ឬអត្រា�ណាមួួយ ឬប្រ�សិិនបើ�ើមាន ការកែ�ប្រែ��ចំំនួន
ួ
ប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា ដែ�លរំំពឹង
ឹ ថានឹឹងត្រូ�វូ ទូូទាត់លើ់ �ើការធានាតម្លៃ�ៃដែ�ល
នៅ�សល់់ ។

នៅ�ពេ�លដែ�លបំំណុលភតិ
ុ
ស
ិ ន្្យាត្រូ�វូ បានវាស់់វែែងតាម

វិិធីីសាស្រ្ត�តនេះ�ះ ការកែ�តម្រូ�ូវ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងលើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ង

នៃ�សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់ទ្រ់ �ព្្យសកម្មម ឬក៏៏ទទួលស្គា
ួ
ល់
�ា ក្នុ
់ ង
�ុ ចំំណេ�ញ
ឬខាត បើ�ើសិិនជាសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានបញ្ចុះះ��
រហូូតដល់់មានតម្លៃ�ៃសូូន្្យ ។

ធនាគារ មិិនទទួួលស្គាា�ល់់សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម

និិងបំំណុុលភតិិសន្្យារយៈៈពេ�លខ្លីី�ដូូចជា ការជួួលម៉ាា�ស៊ីី�ន
ដែ�លមានរយៈៈពេ�ល តិិចជាង ១២ ខែ� និិងភតិិសន្្យាលើ�ើ
ទ្រ�ព្្យសកម្មម ដែ�ល មានតម្លៃ�ៃទាប ដែ�លរួួ ម មានបរិិ ក្ខា ា � រ

ព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា ។ ធនាគារទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណាយលើ�ើការ

ជួួលទាំំងនេះ�ះតាមមូូលដ្ឋាា�នរំំលស់់ថេ�រ ទៅ�តាមរយៈៈពេ�ល
នៃ�ភតិិសន្្យា ។

ឍ. អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិត
(i). អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិតរយៈៈពេ�លខ្លីី�
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និយោ�ជិ
ិ
ត
ិ រយៈៈពេ�លខ្លីី�ត្រូ�ូវបានចំំណាយ

នៅ�ពេ�លដែ�លសេ�វាកម្មមត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូន ។ ចំំនួួនដែ�លរំំពឹឹង

ទុុកថា នឹឹងត្រូ�ូវចំំណាយ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាបំំណុុល 
ប្រ�សិិនបើ�ើធនាគារមានកាតព្វវកិិច្ចចតាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ឬកាតព្វវកិិច្ចច

ប្រ�យោ�លនាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន ក្នុង
�ុ ការទូូទាត់ចំ
់ ណា
ំ
យ ដែ�លជា
លទ្ធធផលនៃ�ការងារដែ�លបានបំំពេ�ញរួួចមកហើ�ើយដោ�យ

និិយោ�ជិិត ហើ�ើយកាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នបាន
ដោ�យភាពជឿ�ឿជាក់់ ។

(ii). អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជិិតរយៈៈពេ�លវែ�ង
កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ធនាគារចំំពោះ�ះអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និយោ�ជិ
ិ
ត
ិ

រយៈៈពេ�លវែែង គឺឺជាចំំណាយលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លនិិយោ�
ជិិតត្រូ�ូវទទួួលបានពីីការបំំពេ�ញការងារក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

កន្លលងផុុតទៅ� និិងបច្ចុុ�ប្្បន្នន  ។ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិយោ�ជិិត

រយៈៈពេ�លវែែង ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អប្្បហារទៅ�តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្្បន្នន  ។ ការ

វាស់់វែែងសារជាថ្មីី�ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាចំំណេ�ញ ឬខាត 
ដែ�លចំំណាយនេះ�ះបានកើ�ើតឡើ�ើង។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)

រំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម និិងតម្លៃ�ៃយោ�ងដុុល

ណ. សំំវិិធានធន
សំំវិធា
ិ នធនត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា នៅ់ �ក្នុុង
� របាយការណ៍៍

ស្ថាា�នភាពរហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ពេ�លដែ�លធនាគារមានកាតព្វវកិិច្ចច

តាមផ្លូូ�វច្្បាប់់ ឬកាតព្វវកិិច្ចចប្រ�យោ�លនាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន ដែ�ល

ជាលទ្ធធផលនៃ�ព្រឹ�ឹតិ្តត�ការណ៍៍កន្លលងផុុតទៅ�ហើ�ើយវាមានលទ្ធធភាព

ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យមានលំំហូូរចេ�ញនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច 
ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញនូូវកាតព្វវកិិច្ចចនោះ�ះ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់

មានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត សំំវិិធានធនត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យ
អប្្បហារលំំហូរូ ទឹឹកប្រា�ក់់ ដែ�លរំពឹ
ំ ង
ឹ ថានឹឹងត្រូ�វូ ទូូទាត់នា
់ ពេ�ល
អនាគត ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�មុុនបង់់ពន្ធធដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីការ

ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�តម្លៃ�ៃពេ�លវេេលា ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌទីីផ្្សារបច្ចុុ�ប្្បន្នន 
និិងហានិិភ័យ
័ ជាក់់លាក់់ចំពោះ�
ំ ះបំំណុល
ុ ទាំំងនោះ�ះ ។ អប្្បហារ
នៅ�សល់់ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាថ្លៃ�ៃដើ�ើមហិិរញ្ញញប្្បទាន ។
ត. ប្រា�ក់់កម្ចីី�
ប្រា�ក់់កម្ចីី�ត្រូ�វូ បានវាស់់វែែងដំំបូង
ូ តាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដក

នៅ�ពេ�លគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពសម្រា�ប់់

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ ក្រៅ�
� �ពីីទ្រ�ព្្យដែ�លបានទិិញ ឬទ្រ�ព្្យសកម្មម

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺជាចំំនួួនដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬបំំណុុល

ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគតដោ�យ

ដកការទូូទាត់់សងប្រា�ក់់ដើ�ើម បូូក ឬដករំំលស់់បង្គគរ ដោ�យ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនរាប់់បញ្ចូូ�លនូូវការខាតបង់់ឥណទាន

ចំំនួន
ួ ដែ�លទទួួលស្គាល់
�ា ជា
់ លើ�ើកដំំបូង
ូ  និិងចំំនួន
ួ នៅ�ពេ�លដល់់

ឬទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនៅ�ពេ�ល

លើ�ើការខាតបង់់ឥណទានដែ�លបានរំំពឹឹងទុុក ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យ

ដែ�លមាន ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនៅ�ពេ�លទិិ ញ  ធនាគារធ្វើ�ើ �

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ ត្រូ� �វូ បានវាស់់វែែងនៅ�ពេ�លទទួួលស្គាល់
�ា ជាលើ�ើ
់
កដំំបូង
ូ

ពិិចារណារាល់់លក្ខខខណ្ឌទាំ
ឌ ង
ំ អស់់របស់់កិច្ចច
ិ សន្្យាឧបករណ៍៍

ប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព ចំំពោះ�ះភាពខុុសគ្នាា�រវាង

ដែ�លរំំពឹង
ឹ ទុុកនោះ�ះទេ� (ECL) ។ សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមដែ�លទិញ
ិ

កាលកំំ ណត់់  និិ ង ត្រូ�ូ វ ធ្វើ�ើ �និិ យ័័ ត ភាពចំំ ពោះ� ះសំំ វិ ិ ធា នធន

ទិិញ អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដែ�លបានកែ�តម្រូ�ូវហានិិភ័យ
័

សកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

ឥណទាន ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់ប៉ាា�ន់់

ស្មាាន
� នាពេ�លអនាគត រួួមបញ្ចូូល
� ទាំំងការខាតបង់់ឥណទាន
ដែ�លរំំពឹឹងទុុក (ECL) ។

ការគណនាអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព រួួមបញ្ចូូ�លនូូវ

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងកម្រៃ��ទាំំងអស់់ដែ�លបានបង់់ ឬទទួួល 

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមប្រ�តិិបត្តិិ�ការបន្ថែ�ែមដោ�យផ្ទាា�ល់់ និិងវាស់់វែែង បន្ទាា�ប់់

ដែ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ ប្រ �សិិ ទ្ធ ធ ភា ព  ។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើ ម

ប្រ�សិិទ្ធធភាព ។

ផ្ទាាល់
� ទៅ់ �នឹឹងការទិិញ ឬការបោះ�ះផ្្សាយទ្រ�ព្្យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

តាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់វិិធីីសាស្រ្ត�តការប្រា�ក់់
ថ. ការប្រា�ក់់
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព

ចំំណូលកា
ូ
រប្រា�ក់់ និង
ិ ចំំណាយការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានទទួួល

ស្គាាល់
� នៅ់ �ក្នុុង
� ចំំណេ�ញ ឬខាត ដោ�យប្រើ��ើវិធី
ិ សា
ី ស្ត្រ�រការប្រា�ក់់
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ។ “អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព” គឺឺជាអត្រា�ដែ�ល

អាចធ្វើ�ើអ
� ប្្បហារសាច់់ប្រា�ក់ដែ�លរំ
់
ពឹ
ំ ង
ឹ ថានឹឹងទូូទាត់់ ឬនឹឹងត្រូ�វូ

ទទួួលតាមរយៈៈអាយុុកាលរំំពឹង
ឹ ទុុករបស់់ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
នោះ�ះ ឱ្្យមកស្មើ�ើ�នឹឹង៖
®
®

162

តម្លៃយោងដុលរបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
រំលស់តម្លៃដ�ើមរបស់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ។

‘រំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម’ របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬបំំណុុល

ប្រ�តិិ បត្តិិ�កា ររួួ ម មាន ការចំំ ណា យបន្ថែ�ែមដែ�លពាក់់ ព័័ ន្ធ ធ
ឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។

តម្លៃ�ៃយោ�ងដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គឺឺជារំំលស់់

ថ្លៃ�ៃដើ�ើ ម របស់់ ទ្រ �ព្្យសកម្មម ហិិ រ ញ្ញញ វ ត្ថុុ �  មុុ នពេ�លកែ�តម្រូ�ូ វ

សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ការខាតបង់់ឥណទានដែ�លបានរំំពឹឹង
ទុុក ។

ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ 

បន្ទាា�ប់់ពីីបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាលើ�ើកដំំបូូង ចំំណូូលការប្រា�ក់់

ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព ផ្អែ�ែក
លើ�ើរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�លែ�ងមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ នោះ�ះការ
គណនាការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នតម្លៃ�ៃដុុលវិិញ ។

ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ 

ចាប់់តាំង
ំ ពីីទទួលស្គា
ួ
ល់
�ា ជា
់ លើ�ើកដំំបូង
ូ  ចំំណូលកា
ូ
រប្រា�ក់់ត្រូ�វូ
បានគណនាដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពដែ�លត្រូ�ូវ
បានកែ�តម្រូ�ូវនូូវហានិិភ័័យ ផ្អែ�ែកលើ�ើរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្្យ

សកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនោះ�
� ះ។ ការគណនាចំំណូលកា
ូ
រប្រា�ក់់នេះ�ះ មិិន
ត្រូ�វូ ប្តូូ�រទៅ�មូូលដ្ឋាន
�ា តម្លៃ�ៃដុុលវិិញនោះ�ះទេ� ទោះ�ះបីីជាហានិិភ័យ
័
ឥណទានរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមនោះ�ះ មានភាពប្រ�សើ�ើរក៏៏ដោ�យ ។

ការគណនាចំំណូូលការប្រា�ក់់ និិងចំំណាយការប្រា�ក់់
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបានគណនានៅ�ពេ�លទទួួលស្គាា�ល់់

ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាលើ�ើកដំំបូូង ។  
ក្នុុ�ងការគណនាចំំណូូលការប្រា�ក់់ និិងចំំណាយការប្រា�ក់់
អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពត្រូ�ូវបានប្រើ��ើផ្អែ�ែកលើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ង

ដុុលរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម (នៅ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនត្រូ�ូវ
បានចាត់់ទុុកថាមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ) ឬរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�

បំំណុល 
ុ ។  អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ��ឡើ�ើង
វិិញ ដោ�យការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នឡើ�ើងវិិញនូូវលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់របស់់

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
មានអត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រែ��ប្រួ�ល ដើ�
ួ
ម្្
ើ បីីឆ្លុះះ��

ការបង្ហាា�ញ
ចំំណូលកា
ូ
រប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានគណនាដោ�យប្រើ��ើវិធី
ិ សា
ី ស្រ្ត�ត

ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព ដែ�លបានបង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ

ឬខាត និិង លទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ រួួមបញ្ចូូលកា
�
រប្រា�ក់់លើ�ើទ្រ�ព្្យ
សកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ និ
� ង
ិ បំំណុលហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុដែ�ល
�
បានវាស់់វែែងតាម
រំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម។

ចំំណាយការប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បានបង្ហាាញ
� នៅ�ក្នុុង
� របាយការណ៍៍

ចំំណេ�ញ ឬខាត និិងលទ្ធធផលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ រួួមបញ្ចូូ�ល
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានវាស់់វែែងតាមរំំលស់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើម ។

បញ្ចាំំ�ង
� ពីីការផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� របស់់អត្រា�ការប្រា�ក់់ទីផ្្
ី សារ ។ អត្រា�ការ
ប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពក៏៏ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការកែ�ប្រែ��ឡើ�ើងវិិញ សម្រា�ប់់ការ

កែ�តម្រូ�ូវតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឧបករណ៍៍ការពារ នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទ
ដែ�លរំំលស់់ត្រូ�ូវបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មកែ�តម្រូ�ូវ ។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)
ទ. កម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ
ចំំណូល និ
ូ
ង
ិ ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ ដែ�លជាផ្នែ�ែក

នៃ�អត្រា�ការប្រា�ក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

និិងបំំណុល ហិ
ុ
រិ ញ្ញញវត្ថុុ ត្រូ� �វូ បានរួួមបញ្ចូូលទៅ
� �ក្នុុង
� អត្រា�ការប្រា�ក់់
ប្រ�សិិទ្ធធភាព ។

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត រួួមបញ្ចូូ�ល

ទាំំងថ្លៃ�ៃសេ�វាកម្មម ត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា នៅ់ �ពេ�លបានបំំពេ�ញ
សេ�វាកម្មម ។

(i). ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��
មួួយ ។ ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាល់
�ា ់
ប្រ�សិិ ន បើ�ើ តម្លៃ�ៃយោ� ងរបស់់ ទ្រ �ព្្យសកម្មម ឬ ឯកតាបង្កើ�ើ �ត

សាច់់ប្រា�ក់់ ធំំជាងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃដែ�លអាចប្រ�មូូល
មកវិិញបាន ។

តម្លៃ�ៃដែ�លអាចប្រ�មូូលមកវិិញបានរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម ឬ

ឯកតាបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់ គឺឺជាតម្លៃ�ៃដែ�លធំំជាងរវាងតម្លៃ�ៃ

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប ដកចំំណាយដើ�ើម្្បីីលក់់ចេ�ញ

កិិ ច្ចច សន្្យាជាមួួ យ អតិិ ថិិ ជ នដែ�លទទួួ លស្គា ា � ល់់ ជា

។  ក្នុុង
� ការប៉ាាន់
� ប្រ់ �មាណតម្លៃ�ៃប្រើ��ើប្រា�ស់ កា
់ រប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា លំំហូរូ

ធនាគារ អាចមានវិិសាលភាពដោ�យផ្នែ�ែកនៅ�ក្នុុង
� ស.រ.ហ.អ.ក

បច្ចុុ�ប្្បន្នន ដោ�យប្រើ��ើអត្រា�ការប្រា�ក់់មុុនបង់់ពន្ធ ដែ�លឆ្លុះះ
ធ
�បញ្ចាំំ
�
ង
�

ដំំបូង
ូ ធនាគារត្រូ�វូ អនុុវត្តត ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ដើ�ើម្្បីីបែ�ងចែ�ក និិង

និិងហានិិភ័័យជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមទាំំងនោះ�ះ ឬ

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់

ទឹឹកប្រា�ក់់នាពេ�លអនាគត ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អប្្បហារទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃ

៩ និិងដោ�យផ្នែ�ែកនៅ�ក្នុុង
� ស.រ.ហ.អ.ក ១៥ ។ ក្នុុង
� ករណីីនេះ�ះជា

ការប៉ាាន់
� ប្រ់ �មាណតម្លៃ�ៃពេ�លវេេលាក្នុុង
� លក្ខខខណ្ឌឌទីផ្្
ី សារបច្ចុុ�ប្្បន្នន 

វាស់់វែែងផ្នែ�ែកនៃ�កិិច្ចចសន្្យាដែ�លចាត់់ចូលនៅ
ូ �ក្នុុង
� វិិសាលភាព

ឯកតាបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់ ។

នៃ� ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកអនុុវត្តត ស.រ.ហ.អ.ក
១៥ ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកដែ�លនៅ�សេ�សសល់់ ។

ធ. ឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមមិន
ិ មែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារ

ក្រៅ��ពីីពន្ធពន្្
ធ យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម ត្រូ�វូ បានត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញ

នៅ�រាល់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍នីីមួួយៗ ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ថា
តើ�ើមានសញ្ញាា�ណណាមួួយដែ�លបង្ហាា�ញថា ទ្រ�ព្្យសកម្មម

សម្រា�ប់់គោ�លបំណ
ំ ងនៃ�ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដលើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ 

ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�ជាក្រុ�ុមតូូចៗ ដែ�លអាច

បង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់បា
់ នពីីការបន្តតការប្រើ��ើប្រា�ស់ ដោ
់ �យមិិនពឹឹង
ផ្អែ�ែកខ្លាំំ�ងលើ�ើលំំហូូរទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមឬឯកតាបង្កើ�ើ�ត
សាច់់ប្រា�ក់់។

ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់

ជាចំំណេ�ញ ឬខាត ។ ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃនៃ�ឯកតា 

ទាំំងនោះ�ះមានឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ  ឬទេ� ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន

បង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កដោ�យកាត់់បន្ថថយតម្លៃ�ៃ

អាចប្រ�មូូលមកវិិញបានរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ។

នៃ�ឯកតា បង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់) ជាមុុន ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកដើ�ើម្្បីី

កំំណត់់ ឬមិិនទាន់់អាចប្រើ��ើប្រា�ស់បា
់ ន តម្លៃ�ៃដែ�លអាចប្រ�មូូល

ឯកតាបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់ (ក្រុ�ុមនៃ�ឯកតាបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់)

សញ្ញាា�ណនោះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង នោះ�ះការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នលើ�ើតម្លៃ�ៃដែ�ល

យោ�ងនៃ�តម្លៃ�ៃកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ�ះ
�
�� របស់់ឯកតាបង្កើ�ើ�តសាច់់ប្រា�ក់់ (ក្រុ�ុម

 ចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យសកម្មមអរូូបីីដែ�លមានអាយុុកាលប្រើ��ើប្រា�ស់់មិិន

កាត់់ បន្ថថ យតម្លៃ�ៃយោ�ងនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មម ដទៃ �ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ � ង

មកវិិញបានត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ��ក្នុុ�ងពេ�លតែ�

លើ�ើមូូលដ្ឋាា�នសមាមាត្រ� ។
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ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់

ក្នុុ�ងពេ�លកន្លលងផុុតទៅ� ត្រូ�ូវបានប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណរាល់់កាល

បរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការរាយការណ៍៍ ថាតើ�ើមានសញ្ញាា�ណណាមួួយ

ដែ�លការខាតបង់់បានថយចុះះ�  ឬលែ�ងមានការខាតបង់់
តទៅ�ទៀ�ៀត ។ ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ត្រូ�ូវកត់់ត្រា�

បញ្រ្ចា�ាស
� មកវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមានការប្រែ��ប្រួ�លតម្លៃ�ៃ ប៉ា
ួ
ន់
�ា ស្មា
់ ន
�ា
ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់តម្លៃ�ៃដែ�លអាចប្រ�មូូលមកវិិញ
បាន ។  ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�

បញ្រ្ចា�ា�សមកវិិញ ត្រឹ�ឹមកម្រិ�ិតមួួយដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�ឱ្្យតម្លៃ�ៃយោ�ង

របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមនេះ�ះ មិិនលើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃយោ�ងដែ�លត្រូ�ូវកំំណត់់

(ដករំំលស់)
់  ក្នុុង
� ករណីីពុំំ�មានការទទួួលស្គាល់
�ា កា
់ រខាតបង់់
លើ�ើឱនភាពនៃ�តម្លៃ�ៃ ។

ន. ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញប្រ�ចាំំឆ្នាំ� រួ�ំ ម
ួ មានពន្ធធដែ�លត្រូ�ូវបង់់

ឬទទួួល លើ�ើប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញជាប់់ពន្ធប្រធ �ចាំំឆ្នាំ�� ដោំ �យប្រើ��ើអត្រា�

ពន្ធធ ដែ�លបានអនុុម័័ត ឬបានអនុុម័័តជាអាទិ៍៍នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទ
រាយការណ៍៍ និង
ិ និិយ័ត
័ ភាពណាមួួយទៅ�លើ�ើពន្ធត្រូធ �វូ បង់់ពីឆ្នាំ
ី �ំ
មុុនៗ ។

(ii). ពន្ធធពន្្យារ
ពន្ធធពន្្យារត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើភាព

លម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន រវាងតម្លៃ�ៃយោ�ងរបស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម
និិងបំំណុុល នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងតម្លៃ�ៃយោ�ង
សម្រា�ប់់ការគិិតពន្ធធ ។

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម ត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះការ

ខាតបង់់ពន្ធមិ
ធ ន
ិ ទាន់់បានប្រើ��ើប្រា�ស់ និ
់ ង
ិ ភាពលម្អៀ�ៀ�ង បណ្តោះ�ះ��
អាសន្ននដែ�លអាចកាត់់ ក ងបាន ត្រឹ�ឹ ម កម្រិ�ិ តដែ�លប្រា�ក់់

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរួួមមានពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់

ចំំណេ�ញជាប់់ពន្ធធនាពេ�លអនាគត អាចប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់

ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់ជាចំំណេ�ញ ឬខាត លើ�ើកលែ�ងតែ�ពន្ធធ

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនៅ�រៀ�ៀងរាល់់

នៅ�ក្នុុ�ងមូូលធន ឬលទ្ធធផល លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ ។

មិិនអាចប្រើ��ើប្រា�ស់នូ
់ វូ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពន្ធទាំ
ធ ង
ំ នោះ�ះបាន ។ ការ

ចំំណេ�ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� និ
� ិងពន្ធធពន្្យារ ។ ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ

កាត់់កងជាមួួយភាពលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នននោះ�ះបាន ។  

នេះ�ះទាក់់ទងទៅ�នឹឹងធាតុុដែ�លត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�យផ្ទាា�ល់់

កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ និិងត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយក្នុុ�ងករណីី

ធនាគារបានកំំណត់់ថា ការប្រា�ក់់ និិងការដាក់់ពិិន័័យ

ទាក់់ទងនឹឹងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំ
់ ណេ�
ំ
ញ រួួមបញ្ចូូលបំ
�
ណ
ំ កស្រា�យ
ពន្ធធ មិិ ន ច្្បាស់់ លា ស់់  មិិ ន បំំ ពេ �ញទៅ�នឹឹ ង និិ យ មន័័ យ នៃ�

កាត់់បន្ថថយនោះ�ះត្រួ�ួវកត់់ត្រា�បញ្រ្ចា�ា�សមកវិិញនៅ�ពេ�លដែ�ល
ប្រា�ក់់ ចំំ ណេ� ញជាប់់ ពន្ធ ធ នា ពេ�លអនាគតមានលក្ខខណៈៈ
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ។

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយវាត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ក្រោ��ម
ស្ដដង់់ដារគណនយ្្យអន្ដដរជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� (“ស.គ.អ.ក”) ៣៧

 សំំវិិធានធន បំំណុុលយថាភាព និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមយថាភាព 
ហើ�ើយត្រូ�វូ បានទទួួលស្គាល់
�ា ថា
់ ជាការចំំណាយដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
“ការចំំណាយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត” ។
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០២០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�(ត)
សម្រា�ប់់ការិិយបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបានបញ្ចចប់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០
៣៤. គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (ត)

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មមត្រូ�វូ បានវាស់់វែែងតាមអត្រា�ពន្ធធ

ដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹងត្រូ�ូវប្រើ��ើចំំពោះ�ះភាពលម្អៀ�ៀ�ងបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន 
នៅ�ពេ�លដែ�លវាអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន ឬកាត់់កងបាន ដោ�យ
ប្រើ��ើអត្រា�ពន្ធធនៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍ ។

ការវាស់់វែែងពន្ធធពន្្យារ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងនូូវពន្ធធដែ�លធនាគារ

រំំពឹង
ឹ ថាអាចប្រើ��ើប្រា�ស់បា
់ ន ឬអាចកាត់់កងបាននូូវតម្លៃ�ៃយោ�ង
របស់់ទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងបំំណុុល ។

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម និង
ិ ពន្ធធពន្្យារជាបំំណុល 
ុ អាច

កាត់់កងបានតែ�ក្នុុង
� ករណីីវាបានបំំពេ�ញលក្ខខខណ្ឌឌជាក់់លាក់់
ណាមួួយ។

ប. បំំណុុលយថាភាព
ក្នុុ � ង ករណីី ដែ�លមិិ ន តម្រូ�ូ វ ឱ្ ្ យ មានការហូូ រ ចេ�ញនូូ វ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច 
ិ ឬចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លមិន
ិ អាចប៉ាាន់
� ់

ស្មាា�នបាន នោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចមិិនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នោះ�ះទេ� ហើ�ើយវា ត្រូ�ូវបាន

បង្ហាា�ញថាជាបំំណុុលយថាភាព លើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�

នៃ�លំំហូូរចេ�ញនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច គឺឺស្ទើ�ើ�រតែ�គ្មាា�ន ។

កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លអាចកើ�ើតមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអត្ថិិ�ភាព នៃ�កាតព្វវកិិច្ចច 
នឹឹងត្រូ�ូវបានបញ្ជាា�ក់់ដោ�យការកើ�ើតឡើ�ើងឬមិិនកើ�ើតឡើ�ើងនៃ�

ព្រឹ�ត្តិិ�កា
ឹ
រណ៍៍នាពេ�លអនាគត មួួយ ឬច្រើ��ើនក៏៏ត្រូ�ូវបានបង្ហាា�ញ

ថាជាបំំណុល
ុ យថាភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង លុះះ�ត្រា�តែ�

ផ. ទ្រ�ព្្យសកម្មមយថាភាព
ក្នុុង
� ករណីីដែ�លមិន
ិ មានលទ្ធធភាពហូូរចូូលនូវូ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

៣៥. ស្តតង់់ដាថ្មីី� វិិសោ�ធនកម្មមលើ�ើបទដ្ឋាា�ន និិង ការបក
ស្រា�យមិិនទាន់់ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត

ស្តតង់់ដាថ្មីី� ការកែ�ប្រែ�� និិងការបកស្រា�យថ្មីី�មួួយចំំនួួន

៣៦.

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍បន្ទាា�ប់់ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទរាយការណ៍៍

ដែ�លមិិនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មម

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២១ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលធនាគារ

សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច 
ិ ឬចំំនួន
ួ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លមិន
ិ អាចប៉ាាន់
� ស្មា
់ ន
�ា បាន នោះ�ះ

ទាក់់ទងនឹឹងស្តតង់់ដាដែ�លមានស្រា�ប់់បានចូូលជាធរមាន

បានអនុុម័័ តបែ �ងចែ�កភាគលាភជូូ ន ភាគទុុនិិ ក  ចំំ នួួ ន

ស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុឡើ� �ើយ ហើ�ើយវាត្រូ�វូ បានបង្ហាាញ
� ថាជាទ្រ�ព្្យ

២០២០ ដែ�លការអនុុវត្តតមុុនកាលកំំណត់ត្រូ់ �វូ បានអនុុញ្ញាាត 
� ។

ដែ�លបានធ្វើ�ើស
� វនកម្មមរួច គិ
ួ តត្រឹ
ិ �ឹមថ្ងៃ�ៃទី៣
ី ១ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំ�� ំ ២០១៩ ។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចគឺឺស្ទើ�ើ�រតែ�គ្មាា�ន។ កាតព្វវកិិច្ចចដែ�ល

ស្តតង់ដាដែ�ល
់
បានកែ�ប្រែ��ទាំំងនេះ�ះក្នុុង
� ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍

ទ្រ�ព្្យសកម្មមមិិនត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍

សម្រា�ប់់ការិយ
ិ បរិិច្ឆេ�េទចាប់់ផ្តើ�ើ�មបន្ទាប់
�ា ពី
់ ថ្ងៃ�ៃទី
ី
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