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អំពីធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ
	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បានចា្ប់ផតេើមប្តិ្តតេិការ	 បៅក្ុងទីផសារប្បទេកម្ុជ្	

 បៅមថងៃទី១៩	 ថែវ ិ្ ្ិកា	 ឆ្្២ំ០១០	 បោយបានប ើ្កដំបណើ រការសាខាធនាគារពាណិជ្ជទី១	 បៅ
 ្ំកណ្តេ �រាជធានីភ្ំបពញ។	 រហនូតមកដ�់្្ចេុ្្បន្បនឹះ	 ធនាគារម្នសាខា្ំនួន	 ១៤កថនលៃង	 

ជ្មយួនរឹងម្៉ា េីុនោកប់បាក	់ ១១កថនលៃង	 ម្៉ា េីុនោកម់នូ�្្បទាន្បត	 ១០កថនលៃង	 និងម្៉ា េីុន
 

បអធីអមិ	៣៩កថនលៃង	បៅក្ុងបែតតេ	នងិរាជធានីេំខាន់ៗ ្នំនួបបា	ំមនបពឹះរាជ្ណ្្បកកមុ្ជ្	រមួម្ន
 រាជធានីភ្បំពញ	បែតតេបេៀមរា្	បែតតេបពឹះេីហនុ	បែតតេបាតដ់ំ្ង	និងបែតតេកំពងច់ាម។	

	 ្្ចេុ្្បន្បនឹះ	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	កំពុង្បបមើបេវាកម្ម	និងផតេ�់ផ�ិតផ�ធនាគារ	
 ជនូនដ�់អតិថិជន	 ប្ម្ណ	៣៥.០០០នាក	់ ថដ�រមួម្នទាងំអតិថិជនជ្្ុគ្គ�	 និងបករុមហុ៊ន។	 

បដើម្បបី្លៃើយត្បៅនរឹងតបមរូវការបកើនប�ើងរ្េ់្ំនួនអតិថិជន	បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ធនាគារម្ន

 ផតេ�់ជនូនបេវាកម្ម	និងផ�ិតផ�ធនាគារដទ៏នូ�ំទនូលាយ	រមួម្នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	បេវាកម្ម
 

ហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 បពមទាំងបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	 បេវាប្តិ្តតេិការ	 និងបគរឹឹះសាថា ន

 ហិរញ្ញ វតថាុផងថដរ។

	 គិតបតរឹមថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	ម្ននិបោជិតជ្ង	៤០០នាក	់
 ថដ�ម្ន្ទពិបសាធន	៍និងជំនាញបផសេងៗគ្ា	ទាងំក្ុងវេ័ិយធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ	កដ៏នូ្ជ្វេ័ិយ
 បផសេងៗបទៀតផងថដរ។	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្	 បានប្តេជ្ញា ្ិតតេ	
 ក្ុងការកសាងវេ័ិយហិរញ្ញ វតថាុឲ្យរ រឹងម្	ំ និងយនូរអថងវែងមយួ	 េបម្្អ់តិថិជនរ្េ់ែលៃួន	 បហើយនរឹង

 ្នតេពយាោម្បងកើតឱកាេ	 និងគុណតមមលៃ	 តាមរយៈផ�ិតផ�	 និងបេវាកម្មថ្មីៗ	 ថដ�ម្ន 
អតថាប្បោជនែ៍្េ់។	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	ម្នបម្ទនភាពមបកថ�ង	 បោយសារថត
បយើងមនិបតរឹមថតជ្អ្ក្បបមើបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្៉ាុបណ្ណ ឹះបទ	្៉ាុថនតេថថមទាងំជ្មដគនូអាជីវកម្មដ�៏្មយួ

 រ្េ់អតិថិជនផងថដរ	ក្ុងការគាបំទពួកបគឲ្យបធវែើការេបបម្្ិតតេបតរឹមបតរូវ	ប�ើថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	និងការ

 វនិិបោគ។	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	គឺជ្សាខារ្េ់	េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្។

អំពី	េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្
	 េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	គឺជ្ធនាគារេក�ឈានមុែបគមយួ	ក្ុងតំ្នអ់ាស៊ាន	និងជ្មដគនូប រ្ឹកសា

 សាជវីកម្មធំ្ំផុតមយួ	ក្ុងតំ្ ន។់	េីុអាយអមិ្៊	ីបគរុ្	កន៏ាមុំែបគ	ក្ុងពិភពបលាក	ប�ើថផក្ហិរញ្ញ វតថាុ
 ឥសាលៃ មផងថដរ។

	 េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	ម្នទីស្ាកក់ារកណ្តេ �	បៅទីបករុងកនូឡាឡាពំួរ	ប្បទេម្៉ា ប�េីុ	បហើយ
 ម្នផតេ�់បេវាកម្មធនាគារពាណិជ្ជ	ធនាគារវនិិបោគ	ធនាគារឥសាលៃ ម	បេវាកម្មបគ្ប់គងបទព្យធន	 

បពមទាងំផ�ិតផ�	 និងបេវាកម្មទនូទាត	់ តាមប្ពន័្ធឌីជីថ�។	 េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 គឺេថាិតក្ុង
 �ំោ្ប់�ែ	 ៥	 បៅអាេីុអាបគ្យ	៍ ប ើ្គិតប�ើបទព្យេកម្ម	 បៅ្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថដ�ម្ន្ុគ្គ�ិក
 

ជ្ង	៣៥.០០០នាក	់និងអតិថិជនប្ថហ�	១៥លាននាក។់

	 េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 ហនូ�ឌីង	 ប្៊ើហាដ	 បតរូវបាន្ុឹះ្ញ្ជ ី	 បៅប�ើទីផសារភាគហុ៊ន	 ្៊នូរសា	
 ម្៉ា ប�េីុ	(Bursa Malaysia)	តាងំពីឆ្្១ំ៩៨៧	ជ្មយួតមមលៃប�ើទីផសារភាគហុ៊ន	៥១,១ពានល់ាន 

រងីហ្គីតម្៉ា ប�េីុ	 ប ើ្គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩។	 បទព្យេរុ្	 គិតបតរឹម្ុងឆ្្២ំ០១៩	
ម្ន្ំនួន	 ៥៧៣,២ពានល់ានរងីហ្គីតម្៉ា ប�េីុ	 ជ្មយួបបាក់្ បមរុងរ្េ់ភាគហុ៊និកេរុ្្ំនួន	
៥៦,២ពានល់ានរងីហ្គីតម្៉ា ប�េីុ	 បហើយបទព្យេរុ្រ្េ់ធនាគារឥសាលៃ ម	 ម្ន្ំនួន	 ១៣៣,៥	
ពានល់ានរងីហ្គីតម្៉ា ប�េីុ។	គិតបតរឹម្ុងឆ្្	ំ២០១៩	ភាគហុ៊និកថដ�ម្នភាគហុ៊នបប្ើន្ំផុត	គឺ	

 Khazanah Nasional	 ថដ�ម្ន	២៣,៧៧%	មនភាគហុ៊នេរុ្។	 បបាក់្ បមរុងេបម្្់្ ុគ្គ�ិក	
(EPF)	 ម្ន្ំនួន	 ១២,៦៧%	 Permodalan Nasional Berhad	 ម្ន្ំនួន	 ១២,២០%	 និង	
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ម្ន្ំនួន	៥,៩០%។

សាវតារធនាគារ

8 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីទិដ្ឋភាពទូទៅ
សាវតារធនាគារ



ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	គឺជ្បករុមហុ៊ន	ថដ�ប ត្េ តប�ើការដរឹកនារំ្េ់មនុេសេ។	បៅធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	
អវែីថដ�បយើងប ត្េ តជ្េំខានប់នាឹះ	គឺការផតេ�់បេវាកម្មដ�់អតិថិជន	ឬកគ៏ាបំទដ�់អ្កថដ�ផតេ�់បេវាកម្ម	ដ�់អតិថិជន។	

	 តាងំពីបដើមបរៀងមក	 អតិថិជន	 គឺជ្្ំណុ្េ្នូ�មនបគ្ក់ារងារទាងំអេ់	 ថដ�បយើងបានបធវែើ។	 គុណតមមលៃេ្នូ�ទី១	 រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 គឺបយើងប ត្េ តការយក្ិតតេទុកោក	់ ប�ើអតិថិជន។	

វតតេម្នរ្េ់	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	គឺបដើម្បអីតិថិជន	បហើយបយើងផតេ�់ផ�ិតផ�	និងបេវាកម្ម	ថដ�អតិថិជនយ�់	និងផតេ�់តមមលៃឲ្យ។	

	 បយើងកប៏ ត្េ តេំខានដ់នូ្គ្ាផងថដរ	បៅប�ើគុណតមមលៃេ្នូ�្ំនួន	៤បផសេងបទៀត	រមួម្នេមទិ្ធផ�ែ្េ់	ការផតេ�់�ទ្ធភាពដ�់្ុគ្គ�ិក	កម្លៃ ងំ្បមរុឹះ	និងេុ្រតិភាព។	បយើងបជឿជ្កថ់ា	ការរមួ្ញចេនូ �គ្ាមនគុណតមមលៃ

េ្នូ�ទាងំអេ់បនឹះ	បៅប�ើអវែីបគ្ោ់៉ា ង	ថដ�បយើងបធវែើ	នរឹង្បងកើតននូវគុណតមមលៃយនូរអថងវែង	មនិបតរឹមថតេបម្្អ់តិថិជន្៉ាុបណ្ណ ឹះបទ	ថតថថមទាងំេបម្្់្ ុគ្គ�ិក	និងភាគីពាកព់ន័្ធរ្េ់បយើងផងថដរ។

 

	 បដើម្បេីបបម្បានបគា�បៅបេវាកម្មអតិថិជនដ�៏្ឥតបខាចេ ឹះ	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បានកំណតប់គា�ការណ៍	 មនបេវាកម្មអតិថិជនរ្េ់ែលៃួន	 បដើម្បផីតេ�់បេវាកម្ម�្ប្បេើរ	 ជនូនដ�់អតិថិជន។	

បគ្ប់ព�បវលាទាងំអេ់	បយើងនរឹង៖

បធវែើគារវកិ្ចេអតិថិជន	 
បោយការសំពះ

ផតេ�់បេវាកម្ម	ភា្ជ ្ជ់្មយួនរឹង 
សា្្�ញញរឹ�

្រទប�ើទសវាក�្មអតិថិជន	
បោយកាត់្ នថាយ 
រយៈបព�រងច់ា	ំ 

មនិប�ើេពី	៥	នាទី

ប ត្េ តបៅប�ើ 
ដំទណះបសាយ 
េបម្្អ់តិថិជន

បៅធនាគារ
េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ

អតិថិជន	
គឺជ្អវែីថដ�បយើងប ត្េ ត
ការយកចិត្ទុកដាក់

ខាលៃ ងំ្ំផុត

ការយក្ិតតេទុកោក ់
ប�ើអតិថិជន

បយើងែញាុ ំថតងថតបៅជ្មយួ 
អតិថិជន	បដើម្បធីានាថា	

ពួកបគទទួ�បានភាពរកីរាយ	
និងការបពញ្ិតតេ។

 
េមទិ្ធផ�ែ្េ់

បយើងែញាុ ំថតងថតែិតែ ំ
្ំបពញការងារ	អេ់ពីេមតថាភាព	

និងប�ើេពីការរពំរឹងទុក។

 
េុ្រតិភាព

បយើងែញាុ ំថតងថតរកសាននូវ 
េុ្រតិភាព	ទំនួ�ែុេបតរូវ	

និងគណបនយ្យភាព 
ក្ុងការ្ំបពញការងារ។

 
ភាព្បមរុឹះគ្ា	និងភាពរមួគ្ា

បយើងែញាុ ំបជឿជ្កថ់ា	អ្កបគ្គ្់ា 
េុទ្ធថតបាន ន្ូ�រមួ្ំថណក	
បោយមនិប្កានជ់្តិសាេន	៍

បភទ	ឬគំនិតបផសេងគ្ា។

 
ភាពរហ័េរហួន

បយើងែញាុ ំ្តថ់្នោ៉ា ង 
ឆ្្រ់ហ័េ	ក្ុងការ ល្ៃ េ់្តេនូរ	 
បហើយបធវែើជ្អ្កបោឹះបសាយ 

្ញ្ហា ឲ្យបាន�្។	

ការប្តេជ្ញា ប�ើគុណភាពបេវាកម្ម	និងឧតតេមភាព

តមមលៃេ្នូ�រ្េ់សាថា ្ន័

០០:៥

9របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការប្តេជ្ញា ប�ើគុណភាពបេវាកម្ម	និងឧតតេមភាព	/	តមមលៃេ្នូ�រ្េ់សាថា ្ន័



សាររ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�

	 ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីទទ�ួសា្គ �់ថា	ឆ្្២ំ០១៩	គជឺ្ឆ្្	ំថដ�ពិភពបលាកបានជួ្ប្ទឹះនរឹង 
្ញ្ហា ប្ឈមមយួ្ំននួ	 រមួម្នេង្ងា្គ មពាណិជ្ជកម្មដអ៏នូេ្នាលៃ យ	ការបកើនប�ើងបគា�នបោបាយ 
គាពំារនិយម	នងិភាពមនិ្បាេ់លាេ់មនផ�្៉ាឹះពា�់ពកីារដកែលៃួនរ្េ់្បកភពអងប់គលៃេ	ពេីហភាព

 អឺរ ៉ាុ្ជ្បដើម។	 បទាឹះ្ីជ្ោ៉ា ងបនឹះក្ី	 ប្បទេកម្ុជ្បៅថតអា្ជម្ឹះនរឹងការធាលៃ ក់្ ុឹះ	 មនបេដ្ឋកិ ច្េ
 ពិភពបលាក។	ជ្មយួនរឹងកំបណើ នបេដ្ឋកិ្ចេធាលៃ ក់្ ុឹះ្នតេិ្ក្ុងកបមតិ	៧%	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	បធៀ្នរឹង

 កំបណើ នដ�៏្	 ៧,៥%	 កា�ពីឆ្្២ំ០១៨	 កប៏ោយ	 អបតាបនឹះបៅថតម្នកបមតិែ្េ់ជ្ងប្បទេ	 
ថដ�ម្នកំបណើ នបេដ្ឋកិ្ចេ�នូតលាេ់ឆ្្រ់ហ័េដមទបទៀត	 ក្ុងតំ្នដ់នូ្ជ្	 ប្បទេបវៀតណ្ម	

ឥណ្នូ បនេីុ	មថ	និងម្៉ា ប�េីុ។

	 ជ្មយួនរឹង្ំននួប្ជ្ជនេរុ្ 	ប្ម្ណ	១៦,៥លាននាក	់ថដ�ម្នអាយុ	គតិជ្មធ្យម	២៥ឆ្្	ំ 
ប្បទេកម្ុជ្	ទទ�ួបាន�ំហនូរវនិបិោគបោយ ទ្ៃ �់ពី្ របទេ	ក្ុងទរឹកបបាក	់២,៨ពានល់ានដុលាលៃ រ

 អាបមរកិ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	ថដ�បកើនប�ើង	១២%	ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្២ំ០១៨។	ប្បទេកម្ុជ្បៅថត្នតេ
 ទាកទ់ាញវនិិបោគិនថ្មីៗ	 តាមរយៈ្រោិកាេ្ទ្្បញ្ញតតេិពាណិជ្ជកម្មបេរ	ី ប្ក្បោយេថាិរភាព	
 នងិអបំណ្យផ�	មនទីតាងំភនូមសិាង្េតេយុទ្ធសាង្េតេរ្េ់ែលៃួន	ថដ�េថាិតបៅ្ំណុ្កណ្្�មនតំ្ន់
 

អាស៊ាន។	េថាិរភាពនបោបាយ	នងិបេដ្ឋកិ្ចេរ្េ់ប្បទេកម្ុជ្	បានជរំញុឲ្យម្នកំបណើ ន	បៅកុ្ង
 វេ័ិយេំខាន់ៗ មយួ្ំននួ	រមួម្នវេ័ិយេំណង	់អ្�នបទព្យ	ដរឹកជញ្ជនូ ន	នងិទនូរគមនាគមនជ៍្បដើម	

បេ្ជ្មយួនរឹងកំបណើ នបថរ	ក្ុងថផ្កឧេសាហកម្មកាតប់ដរ	ឧេសាហកម្មមនិថមនកាតប់ដរ	កដ៏នូ្ជ្
 

វេ័ិយបេវាកម្មផងថដរ។

	 ការវវិឌ្ឍបេដ្ឋកិ្ចេ	នងិនបោបាយ	នាបព�ថ្មីៗ បនឹះ	បាន្បងកើតននូវ្មងៃ�់	្ បំពាឹះេមតថាភាពរ្េ់ 
ប្បទេកម្ុជ្	ក្ុងការេបបម្បគា�បៅរ្េ់ែលៃួន	បដើម្បកីាលៃ យជ្ប្បទេម្នបបាក់្ ំណនូ �មធ្យម	

 កបមតិែេ់្	បៅបតរឹមឆ្្២ំ០៣០	នងិជ្ប្បទេម្នបបាក់្ ណំនូ �ែេ់្	បៅបតរឹមឆ្្២ំ០៥០។	បទាឹះជ្ 
ោ៉ា ងបនឹះក្ី	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបៅជួយ��គាបំទប្ជ្ជនកម្ុជ្ជ្និ្ចេ	បហើយ្ំបពញតួនាទីរ្េ់

 ែលៃួន	ក្ុងការរមួ្ំថណក	ដ�់រាជរោ្ឋ ភបិា�កម្ុជ្	បដើម្បេីបបម្បានននូវបគា�បៅទាងំបនឹះ។

	 បេ្តាមការប្្ជ្ញា ្ិតតេរ្េ់ែលៃួន	ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	បាន្បងកើតគុណ
 តមមលៃរ្េ់ែលៃួន	បហើយបៅថត្នតេការងារ	បដើម្បរីកសាតថំណងរ្េ់ែលៃួន	ក្ុងនាមជ្កម្លៃ ងំ្�ករដេំ៏ខាន់
 មយួ	មនកំបណើ នបេដ្ឋកិ្ចេ	បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្។		ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបានកំណតប់្តិ្តតេិការ
 អាជវីកម្មរ្េ់ែលៃួន	បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ជ្មយួ្ក្ុវេ័ិយយនូរអថងវែងមយួ។	បយើងេង្រឹមបជឿជ្កថ់ា	
 

ការ ន្ូ�រមួរ្េ់ធនាគារនរឹងរមួ្ំថណក្បងកើតននូវ�ទ្ធផ�ជ្វជិ្ជម្ន	បៅក្ុងការរកី្បបមើន	មនវេ័ិយ
 

ហរិញ្ញ វតថាុ	បៅប្បទេកម្ុជ្	កដ៏ន្ូ ជ្ក្ុងតំ្ ន។់	ែណៈបព�ថដ�បេដ្ឋកិ្ចេកម្ុជ្ម្នកបំណើ នកានថ់ត
 ខាលៃ ងំ	 តបមរូវការរ្េ់អតិថិជន	 ថដ�ជ្ម្ចេ េ់េហបគាេខ្ាតតនូ្	 និងខ្ាតធំ	 កដ៏នូ្ជ្អតិថិជនជ្ 

្ុគ្គ�ម្នការបកើនប�ើងផងថដរ។	 ដនូប្្ឹះបយើងបានែិតែំប រ្ឹងថប្ង	 បដើម្បធីានាថា	 បេវាកម្មថដ�
 

ធនាគារផ្�់ជនូនអតិថិជន	អា្ជួយ��ប្លៃើយត្នរឹងអនាគតហិរញ្ញ វតថាុដេ័៏ក្ិេម	ថដ�ប្ជ្ជនកម្ុជ្
 ទាងំអេ់គួរថតទទួ�បាន	និង្៉ាងបបាថ្ា។

	 ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបានកំណតទិ់េបៅែលៃួនឯង	ជ្ធនាគារឈានមុែបគមយួ	បៅក្ុងទីផសារ
 កម្ុជ្	ជ្មយួនរឹងការផ្�់ននូវការប រ្ឹកសាបោ្�់	និងការថណនា	ំថដ�នាមំកននូវអតថាប្បោជនែ៍្េ់	
 

នងិទានប់ព�បវលា	ដ�់អតថិជិនបគ្ប់្បភទ	តាមរយៈការអភវិឌ្ឍបេវាកម្ម	នងិផ�ិតផ�ធនាគារ
 

ថ្មីៗ 	បៅទនូទាងំប្បទេកម្ុជ្។	កុ្ងឆ្្២ំ០១៩	បយើងបាន្បងកើតបករុមការងារឥណទាន្ុគ្គ�ថ្មមីយួ	
 

បដើម្បី្ បំពញតាមតបមរូវការ	ថដ�កពុំងបកើនប�ើងរ្េ់អតថិជិន	េបម្្ដ់បំណើ រការឥណទានបប្ើបបាេ់
 ទ្ៃ �់ែលៃួន	 បៅក្ុង្ំបណ្មប្ជ្ជនកមុ្ជ្	 ថដ�ម្នបបាក់្ំណនូ �កបមតិមធ្យម។	 ជ្មួយគ្ា
 

បនឹះថដរ	បយើងកប៏ាននាយំកប្បភទឥណទាន�្ៗដេ៏ម្បនូរថ្្	ដនូ្ជ្ឥណទានបគហោ្ឋ ន	ឥណទាន 
រថយនតេ	និងឥណទាន្ុគ្គ�ជ្បដើម	កា�ពីឆ្្កំនលៃងបៅ។

	 ភាពបជ្គជយ័	 មនផ�ិតផ�ថ្មីទាងំអេ់បនឹះ	 និងការ្នតេប្្ជ្ញា ្ិតតេរ្េ់បយើង	 ក្ុងការផ្�់ននូវ
 

បេវាកម្មប្ក្បោយគុណភាព	បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្	បាន្លៃុឹះ្ញ្ចេ ងំតាមរយៈេមទិ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុ
 ដរ៏ រឹងម្	ំ ថដ�ម្នកំបណើ នបថរជ្មយួនរឹងបបាក់្ ំបណញមុនកាតព់ន្ធ	 ្ំនួន	 ២២,៨៦លានដុលាលៃ រ 

អាបមរកិ	ថដ�បានបកើនប�ើង	៤០%	ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្មំុន	ថដ�េបបម្បានេមទិ្ធផ��្្ំផុត	ក្ុង
 ្ំបណ្មបករុមហុ៊ន្ុបតេម្ន័្ធ	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្។

	 ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីកុ្ងប្បទេកម្ុជ្	បានកតប់តាបបាក់្ ំបណញមុនកាតព់ន្ធែ្េ់្ំផុត
 

្ំនួន	 ២២,៨៦លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថដ�បានបកើនប�ើងពី្ំនួន	 ១៦,៣២លាន
 

ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៨	 បេ្មើនរឹងកំបណើ នប្ចាឆ្ំ្	ំ ១,៤ដង។	 េមទិ្ធផ�បនឹះបតរូវបានជំរុញ
 

្ម្បង	 បោយអនុបាត្ំណ្យបធៀ្នរឹង្ំណនូ � (CIR)	 វជិ្ជម្ន	 ក្ុងអបតា	 ៤០%។	 ធនាគារ	

េីុអាយអិម្៊	ី កុ្ងប្បទេកម្ុជ្	េបបម្បានកំបណើ នឥណទាន	២៩%	ថដ�បកើនដ�់	៦៩៦
 លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	 និងកំបណើ នបបាក់្ បញ្ញ ើ	 ១៦%	 ថដ�បកើនដ�់	 ៧៩១លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	

ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្មំុន។

២២,៨៦
លានដុលា្្រអាទ�រិក
បានកតប់តាបបាក់្ ំបណញ 
មុនកាតព់ន្ធែ្េ់្ំផុត

10 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីទិដ្ឋភាពទូទៅ
សាររ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�



បយើងេង្រឹមបជឿជ្កថ់ា	 
ការចូលរួ�រ្រស់ធនាគារ
នរឹងរមួ្ំថណក្បងកើតននូវ�ទ្ធផ� 
ជ្វជិ្ជម្ន	ទៅក្ថុ្ការរីកចទប�ើន  

មនវេ័ិយហិរញ្ញ វតថាុ	បៅប្បទេកម្ុជ្	

កដ៏នូ្ជ្ក្ុងតំ្ន។់



	 េបម្្េ់មទិ្ធផ�	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថផ្កបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 បានរមួ្ំថណកដ�់
 កំបណើ នឥណទានេរុ្រ្េ់ធនាគារ	ក្ុងអបតា	៥៨%	ថដ�្នតេបកើនប�ើងពីឆ្្២ំ០១៨	បហើយ
 អង្គភាពអាជីវកម្មថ្មរី្េ់បយើង	គថឺផក្បគរឹឹះសាថា នហរិញ្ញ វតថាុ	ទទ�ួបានកបំណើ នឥណទានរ្េ់ែលៃួនប�ើេ

 ពីបគា�បៅ	ក្ុងអបតា	៧៩%។	ជ្មយួគ្ាបនឹះ	ថផ្កបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	ម្ន្ំនួន	៦០%	មន
 

បបាក់្ បញ្ញ ើេរុ្ រ្េ់ធនាគារ	នងិម្នកបំណើ ន	១៣%	ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្មំនុ។	ថផក្បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ
 សាជីវកម្ម	 រកសាបានេនទៃុឹះកំបណើ នរ្េ់ែលៃួន	 បោយការចា្យ់ក្ំថណកទីផសារ	ទាងំអតិថិជនក្ុង
 បេរុក	និងក្ុងតំ្ន	់ បោយេបបម្បានកំបណើ នបបាក់្ បញ្ញ ើ	ក្ុងអបតា	៥៦%	ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្មំុន។	
 ក្ុងអ�ុំងឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ម្នបម្ទនភាព	កុ្ងការអនុបលាម

 តាម្ទ្្បញ្ញតតេទិាងំអេ់	ថដ�ោកប់្ញបោយធនាគារជ្តមិនកម្ុជ្	រមួម្នការ្ំបពញតាមេតេងោ់រ	 
ក្ុងការរកសាឲ្យបានឥណទាន	១០%	ជ្បបាកប់រៀ�ថែ្មរ	បហើយរកសាអនុបាតឥណទានមនិដំបណើ រការ		

 
(NPL)	ក្ុងអបតា	០,១៥%	ថដ�េថាិតក្ុងកបមតិទា្ជ្ងបគ	បៅក្ុងវេ័ិយធនាគារ។

	 ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីចាតទុ់កេមទិ្ធផ�ទាងំបនឹះ	បកើតប្ញពីវជិ្្ជ ជវីៈបសា្ម ឹះបតងរ់្េ់្គុ្គ�ិក	
 និងគុណតមមលៃេ្នូ�រ្េ់បយើង	 ថដ�គាបំទដ�់ទិេបៅអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ក្ុង
 ការបធវែើអាជវីកម្ម	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ថដ�ជយួ��ដ�់ការ្នតេអភវិឌ្ឍេមតថាភាព្គុ្គ�ិក។	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	
 ធនាគារេីុអាយអមិ្៊	ីបានបរៀ្្ំវគ្្គ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	១៦.០០០បម្៉ា ង	ថដ�បគ្ដណ្្ប់�ើ្បំណឹះដរឹង	
 

នងិជំនាញអនុវតតេនក៍ារងារោ៉ា ងទនូ�ំទនូលាយ	រមួម្ន	ជនំាញនិងេមតថាភាពថផក្�ក	់បេវាកម្មអតិថជិន	 
ការវភិាគឥណទាន	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	វធិាននងិការអនុវតត្េ បា្ព់ាកព់ន័្ធ	បពមទាងំការយ�់ដរឹង 

ពបី្ពន័្ធ	នងិប្តិ្ តតេកិារធនាគារជ្បដើម។	កម្មវធិី្ ណុ្ឹះ្ណ្្�េមតថាភាព	បៅក្ុងសាថា ្ន័ថ្្បនឹះ	
 បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	ដ�់្ុគ្គ�ិកថែ្មរ	១០០%	រ្េ់បយើង	បដើម្បជី្មបធយាបាយមយួ	ក្ុងការធានា
 

ថា	វេ័ិយធនាគាររ្េ់ប្បទេកម្ុជ្	ម្នជនំាញថដ�បតរូវការ	បដើម្បី្ បំពញតាមេតេងោ់រអនតេរជ្ត។ិ

	 កតាតេ ខាងប�ើបនឹះអា្ជ្បហតុផ�មយួ	ថដ�នាឲំ្យធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីទទ�ួបានពានរងាវែ ន	់ 
«ធនាគារអនតេរជ្តិ�្្ផុំត	បៅកមុ្ជ្»	មង្បទៀត	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	បហើយជ្ឆ្្ទំ២ី	ថដ�បយើងបតរូវបាន

 ទទ�ួសា្គ �់ពីរឆ្្ជំ្្គ្់ា	េបម្្ក់ារផតេ�់ជនូនបេវាកម្មដ�៏ឥ្តបខាចេ ឹះរ្េ់បយើង	ជ្មយួនរឹងបម្ទនភាព	 
ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	ការេរបេើរ	 និងកិតតេិយេថដ�បយើងទទួ�បានកនលៃងមក	គឺអាបេ័យប�ើការ

 ប្្ជ្ញា ្ិតតេែ្េ់រ្េ់បយើង	្ំបពាឹះគុណតមមលៃេ្នូ�រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី និងការអភវិឌ្ឍោ៉ា ង
 ឆ្្រ់ហ័េ	បៅនរឹងតបមរូវការ	និងការថប្ប្រួ�រ្េ់អតិថិជន	បៅទនូទាងំប្បទេ។

	 ថផ្កតាមការយ�់ដរឹងអំពីតបមរូវការរ្េ់អតថិជិន	នងិការ ល្ៃ េ់្្នូរទិដ្ឋភាពរន្ូ យិវតថាុ	ក្ុងប្បទេ

 កម្ុជ្	ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីបានោកប់្ញននូវបេវាកម្មធនាគារ	នងិកម្មវធិទីនូរេពទ្ៃ �័ត	តាមប្ពន័្ធ
 

អនឡាញផងថដរ។	ែណៈថដ�កម្មវធិទីនូរេពទ្ៃ �័តរ្េ់បយើងបៅថត្នតេអភវិឌ្ឍ	ការោកឲ់្យដបំណើ រ 
ការដំ្នូង	 អនុញ្្ញ តឲ្យម្ចេ េ់អាជីវកម្មអា្បប ើ្បបាេ់គណនីក្ុងបេរុក	 និងគណនីអាជីវកម្ម	 រ្េ់

 
ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីក្ុងតំ្ នអ់ាស៊ានផងថដរ។	បយើងម្នថផនការ្បាេ់លាេ់	េបម្្ដំ់ណ្ក់

 
កា�ទីពីរ	និងម្នគបបម្ង្នតេអភវិឌ្ឍ	ក្ុងនាមជ្ធនាគារ	ថដ�ផ្�់ជនូនននូវបេវាកម្មធនាគារ�្ៗ

ដេ៏ម្បនូរថ្្	បដើម្បផី្�់ភាពងាយបេរួ�	ដ�់អតិថិជនចាេ់	និងថ្មី	ថដ�ជ្ម្ចេ េ់អាជីវកម្ម។

អនុបាត្ំណ្យ 
បធៀ្នរឹង្ំណនូ �	(CIR) 
វជិ្ជម្ន	ក្ុងអបតា ៤០% ្ុគ្គ�ិកថែ្មរ

១០០%

12 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីទិដ្ឋភាពទូទៅ
សាររ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 បេ្បព�ថដ�ភាពម្្ប្ឌិត	 និងបេវាកម្មអតិថិជន	 បៅថតជ្ប្ឹះដនូងមនអវែីថដ�បយើងអនុវតតេ	

ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបជឿជ្កោ់៉ា ងមុតម្	ំប�ើការបដើរតួនាទី	ក្ុងការអភវិឌ្ឍប្បទេកម្ុជ្	ថដ�
 ក្ុងនយ័បនឹះ	បយើងបពញ្ិតតេក្ុងការេមលៃរឹងបមើ�	ប�ើេពីការរមួ្ំថណកបៅក្ុងបេដ្ឋកិ្ចេ	េបម្្់

 េង្គមមយួ	ថដ�បយើង្បងកើតប�ើង។	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីចាកឫ់េគ�់ែលៃួនឯង	ក្ុង
 នាមជ្អាជីវកម្មមយួ	 ថដ�រមួរេ់ជ្មយួប្បទេកម្ុជ្។	មនិែុេពីបករុមហុ៊នដមទបទៀត	ធនាគារ	
 

េីុអាយអិម្៊	ីបតរូវបាន្បងកើតប�ើងបោយធនធានមនុេសេ	ដនូប្ឹ្ះបយើងថតងថតផតេ�់បត�្	់ដ�់េង្គម
 

វញិ	ជ្មយួនរឹងកម្មវធិទីនំ�ួែុេបតរូវេង្គម	ថដ�បគ្ដណ្្ប់ៅប�ើវេ័ិយេុខាភបិា�	េិកសាអ្រ់	ំ
 េង្គម	និង្រសិាថា នជ្បដើម។

	 បយើងទទ�ួសា្គ �់	ពគុីណតមមលៃមនធនធានមនុេសេ	ថដ�បានរមួ្ំថណក	ដ�់សាថា ្ន័រ្េ់បយើង។	 
ក្ុងនយ័បនឹះ	ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីបានបរៀ្្ំកម្មវធិី្ រចិាចេ គឈាម	្ នួំនពីរដង	បៅរាជធានីភ្បំពញ	

 កា�ពីថែបមសា	និងថែតុលាកនលៃងបៅ។	ដនូ្គ្ាបនឹះថដរ	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីម្នក្ីបសាមនេសេ
 

រកីរាយ	 ថដ�បាន្រចិាចេ គបបគឿងឧ្បភាគ្របិភាគ	និងេម្ភា រៈេិកសា	ដ�់មណ្�កុម្រកំបពា	ក្ុង
 បែតតេបេៀមរា្	កដ៏នូ្ជ្ផ�់្ននូវឧ្ករណ៍បវជ្ជសាង្េតេ	ដ�់មនទៃរីបពទ្យតាម្ណ្តេ បែតតេ	នងិក្ុងរាជធានី
 

ភ្បំពញ។	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី 	 ដរឹង្បាេ់ផងថដរថា	 ធម្មជ្តិថដ�ជ្បទព្យេម្បតតេិដម៏្នតមមលៃ
 

ប�ើេ�្រ់្េ់បយើង	បតរូវថតម្នការការពារចាបំា្	់បហើយបយើងគិតដ�់ការរមួ្ំថណកដស៏ាកេម
 

មយួ	បោយការបរៀ្្ំទិវាោកំនូនបឈើ	នាថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩	ក្ុងបែតតេកំពងេ់្ឺ	ថដ�ជ្វធិីសាង្េតេ
 

មយួ	ក្ុងការផតេ�់បត�្ដ់�់េង្គមវញិ។

	 កិ ច្េការទាងំបនឹះ	បគានថ់តជ្្ំថណកតនូ្មយួ	មនកម្មវធិទីនំ�ួែុេបតរូវេង្គមដទ៏នូ�ំទនូលាយ	ថដ� 
ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបានបរៀ្្ំនាបព�កនលៃងមក	ថតបនឹះជ្ការ្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំង	អំពីគុណតមមលៃ	និងជ្

 
អំបពើ�្រ្េ់បយើង	ថដ�ជ្ការដរឹងគុណរ្េ់បយើង	្ ំបពាឹះប្បទេកម្ុជ្។	តាងនាមឲ្យបករុមប រ្ឹកសា

 
ភបិា�	គណៈបគ្ប់គង	និង្ុគ្គ�ិកទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីែញាុ ំេនូមថថលៃងអំណរគុណ

 ោ៉ា ងបជ្�បបរៅ	និងេថម្ងការគាបំទោ៉ា ងបពញទំហរឹង	ដ�់រាជរោ្ឋ ភបិា�កម្ុជ្	ធនាគារជ្តិមន
 

កម្ុជ្	នងិអតិថជិនទាងំអេ់រ្េ់បយើង	ថដ�ថតងថតគាបំទ	បជឿទុក្ិតតេប�ើបយើង	បហើយ្នតេរកី្បបមើន

 ជ្មយួបយើង	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩។	បយើងេង្រឹមោ៉ា ងមុតម្ថំា	ឆ្្២ំ០២០	ថដ�លាយ�ំបោយ្ញ្ហា
 

ប្ឈម	នងិឱកាេជ្បប្ើនបនឹះ	នរឹងកាលៃ យជ្ឆ្្	ំមនភាពរកី្បបមើន	េបម្្វ់េ័ិយធនាគារ	នងិហរិញ្ញ វតថាុ	
 ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ថដ�នរឹងផ្�់ននូវការអភវិឌ្ឍ	និងវ ិ្ ុ�ភាព	េបម្្ទ់ាងំបយើងអេ់គ្ា។

៥៨% ៧៩%

ថផ្កបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 
ពាណិជ្ជកម្ម	បានរមួ្ំថណក 
ដ�់កំបណើ នឥណទានេរុ្ 
រ្េ់ធនាគារ	ក្ុងអបតា	

៥៨%

ថផ្កបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	
ទទួ�បានកំបណើ នឥណទាន 
រ្េ់ែលៃួន	ប�ើេពីបគា�បៅ 

ក្ុងអបតា	៧៩%

ថផ្កបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	
ម្ន្ំនួន	៦០%	មន 

បបាក់្ បញ្ញ ើេរុ្រ្េ់ធនាគារ

ថផ្កបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 
សាជីវកម្ម	រកសាបាន 

េនទៃុឹះកំបណើ នរ្េ់ែលៃួន	បោយ
 

េបបម្បានកំបណើ ន 
បបាក់្ បញ្ញ ើ	ក្ុងអបតា	៥៦%

៦០% ៥៦%

Datuk Mohd Nasir Ahmad

ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�

13របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ទិដ្ឋភាពទូទៅ
សាររ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�



ការពិនិត្យបមើ��ទ្ធផ�ប្តិ្តតេិការរ្េ់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

្រោិកាេប្តិ្តតេិការ	ឆ្្២ំ០១៩
	 ជ្មយួនរឹងកបំណើ នផ�ិតផ�កុ្ងបេរុកបថរ	ក្ុងអបតា	៧%	ជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំអេ់រយៈបព�ជ្ង

 មួយទេវតសេរក៍នលៃងមកបនឹះ	 ប្បទេកម្ុជ្កំពុងថតម្នសាថា នភាព�្ប្បេើរ	 ក្ុងការចា្់យក
 

អតថាប្បោជន	៍ពទីតីាងំភនូមសិាង្េតេរ្េ់ែលៃួន	ថដ�េថាិតបៅ្ំណុ្កណ្្�មនតំ្នអ់ាស៊ាន។	បោយ
 

បានពបងីកវសិា�ភាពកានថ់តធទំនូលាយ	តាមរយៈបគា�នបោបាយបេដ្ឋកិ្ ចេទីផសារបេរ	ីគុណេម្បតតេិ 
ភនូមសិាង្េតេបនឹះ	បានជរំញុកបំណើ នអបតាមនប្ជ្ជន	ថដ�ម្ន្ំណនូ �មធ្យម	បហើយអបតាភាពបកីបក 
បតរូវបានពយាករណ៍ថា	ធាលៃ ក់្ ុឹះបបកាម	១០%	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	ែណៈថដ�អបតាអ្កគា្ម នការងារ	េថាិត 
ក្ុងកបមតិទា្	បតរឹមថត	១,១%	្ ៉ាុបណ្ណ ឹះ	ប ើ្បោងតាមរបាយការណ៍រ្េ់ធនាគារអភវិឌ្ឍន	៍អាេីុ។

	 បទាឹះ្ីជ្ម្នការថមថយ្នតេិ្	មនកំបណើ នបេដ្ឋកិ្ចេ	ពីកបមតិ	៧,៥%	ក្ុងឆ្្២ំ០១៨	មកបតរឹម	
 ៧%	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថតដបងហាើមបេដ្ឋកិ្ចេកម្ុជ្	 បៅរកសាភាព�្ប្បេើរ	កា�ពីឆ្្មំុន	 បោយបាន
 ជមឹ្ះ្ញ្ហា ប្ឈមមយួ្ំនួន	មនិធាលៃ ្ជ់ួ្ពីមុនមក	ថដ�បាន្៉ាឹះពា�់	បៅប�ើវេ័ិយេំខាន់ៗ ។

	 ទនទៃរឹមនរឹងបនឹះ	 វេ័ិយធនាគារ	 ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ម្នការរកី្បបមើន�្ប្បេើរផងថដរ	 បោយ
 គតិបតរឹមឆ្្២ំ០១៩	ម្នធនាគារពាណិជ្ជ	្ នំនួ៤៧	ធនាគារឯកបទេ	្ នួំន១៥	បគរឹឹះសាថា នមបីករូហរិញ្ញ
 វតថាុទទួ�បបាក់្ បញ្ញ ើ	 ្ំនួន៧	 បគរឹឹះសាថា នមបីករូហិរញ្ញ វតថាុមនិទទួ�បបាក់្ បញ្ញ ើ	 ្ំនួន៧៦	 ប្តិ្តតេិករ

 ឥណទានជន្ទ	្ំននួ២៤៥	បករុមហុ៊នភតិេនយាហរិញ្ញ វតថាុ	្ំននួ១៥	នងិបករុមហុ៊នផ្�់បេវាទនូទាត	់
 

្នំនួ២១	បៅទនូទាងំប្បទេកម្ុជ្	ថដ�បាន្ុឹះ្ញ្ជ ី	បៅធនាគារជ្តមិនកមុ្ជ្។	កំបណើ នបនឹះបាន
 

្លៃុឹះ្ញ្ចេ ងំ	តាមរយៈកបំណើ នបទព្យេកម្មេរុ្	បៅក្ុងវេ័ិយធនាគារ	នងិមបីករូហរិញ្ញ វតថាុក្ុងឆ្្២ំ០១៩	

 ថដ�ម្នទំហំទរឹកបបាកដ់�់	៥១,៤ពានល់ានដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថដ�បេ្មើនរឹងកំបណើ ន	២៣,៤%។	គិត
 បតរឹម្ុងឆ្្២ំ០១៩	បទព្យេកម្មរ្េ់ប្ពន័្ធធនាគារ	បានបកើនប�ើងដ�់	១៩០%	មនទហំំផ�ិតផ� 

ក្ុងបេរុក។

	 ធនាគារជ្តមិនកម្ុជ្	បានរាយការណ៍ថា	គតិបតរឹម្ុងឆ្្២ំ០១៩	ឥណទានថដ�មនិទានប់ាន
 

ទនូទាត	់ម្នទំហំទរឹកបបាក់្ ំនួន	៣២ពានល់ានដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថដ�ម្នអ្កជ្្់្ ំណុ�ប្ម្ណ	 
៣,១លាននាក។់	ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	បាន្ញ្្ជ កផ់ងថដរថា	បទព្យេកម្មក្ុងបេរុក	ម្ន�ំនរឹង

 
�្	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ែណៈថដ�ឥណទានក្ុងបេរុក	 បានបកើនប�ើង្ំនួន	 ២១%	 ថដ�្ងាហា ញននូវ

 
តបមរូវការបកើនប�ើង	និងឱកាេទនូ�ំទនូលាយ	ប�ើវេ័ិយធនាគារ	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	 បទព្យេកម្ម	

 ក្ុងបេរុកេុទ្ធ	មនវេ័ិយធនាគារ	បានបកើនប�ើង	ក្ុងអបតា	០,៥%	បេ្ើនរឹងទរឹកបបាក	់៣៤.៨៥៦,១
 ពានល់ានបរៀ�	ឬប្ម្ណ	៨,៥៦ពានល់ានដុលាលៃ រអាបមរកិ។	ែណៈថដ�ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	 

បានកតេ់ម្្គ �់ថា	បទព្យេកម្្ម របទេ	ថដ�បានតមក�់ទុក	ក្ុងវេ័ិយធនាគារកម្ុជ្	ម្នកបំណើ ន	
 

២៦%	 បហើយ្ំណុ�្របទេ	 ម្នកំបណើ ន	 ២៥%	 ថដ�ម្នទំហំទរឹកបបាកេ់រុ្្ញចេនូ �គ្ា	
 

៦៩.៤៤៣.៣ពានល់ានបរៀ�	ឬប្ម្ណ	១៧ពានល់ានដុលាលៃ រអាបមរកិ។	ប ើ្បោងបៅរបាយការណ៍ 
រ្េ់ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាេីុ	អបតាអតិផរណ្	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	បានធាលៃ ក់្ ុឹះពី	២,៥%	ក្ុងឆ្្២ំ០១៨	

 មកបតរឹម	២,២%	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	ថដ�បធវែើឲ្យប្បទេកម្ុជ្	កាលៃ យជ្ប្បទេមយួេថាិត	ក្ុង្ំបណ្ម
 ប្បទេ	ថដ�ម្នអបតាអតិផរណ្ទា្្ំផុត	បៅក្ុងតំ្ន។់	

០,១៥%២២,៨៦លាន ជ្កបមតិទា្្ំផុតក្ុងវេ័ិយ 
ធនាគារបៅប្បទេកម្ុជ្

បបាក់ចំទណញ�ុនកាត់ពន្ធ
បគា�្ំណងថ្មីរ្េ់បយើង

«្រទ្កើនភាពរីកចទប�ើន	
រ្រស់អតិថិជន	និ្ស្្គ�»ដុលា្្រអាទ�រិក	

២៩%
៦៩៦លាន
ដុលា្្រអាទ�រិក	

កំបណើ ន 
ឥណទាន ១៦%

៧៩១លាន
ដុលា្្រអាទ�រិក	

កំបណើ ន 
បបាក់្ បញ្ញ ើ	

Forward23 អនុបាតឥណទាន�ិន	

ដំទណើរការ

14 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការពិនិត្យបមើ��ទ្ធផ�ប្តិ្តតេិការរ្េ់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ



បយើង្នតេពុឹះពារ	បដើម្បរីកសាតំថណង 
រ្េ់បយើងក្ុងនាមជ្

ធនាគារកំពូលទាំ្១០ 

ប ើ្គិតប�ើទំហំ	ឥណទាន	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ	

បហើយកិ្ចេែិតែំប រ្ឹងថប្ងរ្េ់បយើង	គឺពិតជ្
 

បានថផលៃ ក្ 	បោយធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី

ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	េថាិតក្ុងធនាគារ
 

កំពនូ�ទាងំ៣	ប ើ្គិតប�ើបបាក់្ ំបណញ។



្ក្ុវេ័ិយ	េបម្្ឆ្់្២ំ០២០
	 បៅទនូទាងំេក�បលាក	ឆ្្២ំ០២០បនឹះម្នការគរំាមកថំហង	នងិ្ញ្ហា ប្ឈមមយួ្ំននួ	្ បំពាឹះ 
បេដ្ឋកិ្ចេពិភពបលាកទាងំមនូ�។	េង្ងា្គ មពាណិជ្ជកម្មដរុ៏ាមំរ ៉ា		ការរាតតបាតមនជំងឺ	ថដ�កំពុងថត្នតេ	

និងការធាលៃ ក់្ ុឹះបេដ្ឋកិ្ចេដគ៏ួរឲ្យបពរួយបារមភា	 នរឹងផតេ�់ននូវផ�វបិាក្ម្បងៗ	 េបម្្ប់្បទេកម្ុជ្	
 

កដ៏នូ្ជ្ពភិពបលាកទាងំមនូ�	ក្ុងឆ្្២ំ០២០។	ែណៈថដ�កបំណើ នផ�ិតផ�កុ្ងបេរុកេរុ្ 	រ្េ់
 ប្បទេកម្ុជ្	បតរូវបានពយាករណ៍ថា	េថាិតកុ្ងអបតា	៦,៨%	កប៏ោយ	ថតោ៉ា ងណ្តួប�ែបនឹះ	បតរូវ
 

បានវាយតមមលៃ	មុនបព�ផទៃុឹះជំងឺរលាកេួតថ្មី	 ថដ�្ងកបោយវរីុេ	កនូរ ៉ានូណ្	ដនូប្្ឹះការពយាករណ៍អា្ 
នរឹងម្នការថប្ប្រួ�	 បៅតាម្ញ្ហា ជ្កថ់េតេង	 ថដ�ពិភពបលាកទាងំមនូ�បតរូវជួ្ប្ទឹះ។	 វេ័ិយ 
បទេ្រណ៍	និងវេ័ិយកាតប់ដរ	គឺជ្្្រឹងែ្ងដេំ៏ខាន	់មនបេដ្ឋកិ្ចេកម្ុជ្។	បយើងកតេ់ម្្គ �់ថាបភញាៀវ

 បទេ្រអនតេរជ្តិ	ម្នការថយ្ុឹះ	១៤%	បធៀ្នរឹងឆ្្មំុន	ែណៈថដ�វេ័ិយកាតប់ដរកំពុងថតជួ្ 
ប្ទឹះ្ញ្ហា ប្ឈមមយួ្ំនួន	បោយសារការ្្នូរទីតាងំរ្េ់បករុមហុ៊ន	បៅរកទីផសារផ�ិតកម្ម	ថដ�

 
កានថ់តម្នភាពប្កួតប្ថជងជ្ងមុន	ដនូ្ជ្បៅកានប់្បទេបវៀតណ្ម	និង្ងក់ាលៃ បដេជ្បដើម។	 
បទាឹះជ្ោ៉ា ងបនឹះក្ី	ជ្មយួេនទៃុឹះកំបណើ នេនទៃនីយភាព	 ថដ�ជំរុញបោយធនាគារជ្តិ	 មនកម្ុជ្	

និងេក្ានុព�ដខ៏ាលៃ ងំកាលៃ 	 តាមរយៈ�ំហនូរវនិិបោគ ទ្ៃ �់ពី្របទេ	 ប្បទេកម្ុជ្ទំនងជ្អា្
 

បគ្ប់គង្ញ្ហា ប្ឈមបនឹះបាន	បោយម្នការបបជ្មថបជង	ពី្ទ្្បញ្ញតតេិគាបំទដរ៏ រឹងម្ផំងថដរ។	

	 ថផ្កប�ើតថភាពជ្កថ់េតេង	 ឆ្្២ំ០១៩	 គឺជ្េមទិ្ធផ�បជ្គជយ័មយួ	 ថដ�មនិធាលៃ ្ម់្នពី 
មនុមក	បពា�	គធឺនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីកុ្ងប្បទេកម្ុជ្	ទទ�ួបានកបំណើ នដ�៏ប្្បេើរ	បៅបគ្់

 ថផក្ទាងំអេ់	មនអាជវីកម្មរ្េ់ែលៃួន	នងិេបបម្បានទិេបៅ	តាមការប្ជ្្ញា ្តិតេរ្េ់បករុមហុ៊នទាងំមនូ�	
 

្ំបពាឹះបគា�បៅ	Forward23	 រ្េ់បយើង។	ជ្ការពិតណ្េ់	ឆ្្២ំ០២០	នរឹង្ងក្ញ្ហា ប្ឈម	 
នងិការវវិឌ្ឍថ្មីៗ 	េបម្្ធ់នាគារេីុអាយអមិ្៊	ីកដ៏នូ្ជ្ប្បទេកម្ុជ្ទាងំមនូ�។	ោ៉ា ងណ្កប៏ោយ	

 
ែញាុ ំម្នជំបនឿ្ិតតេោ៉ា ងមុតម្ថំា	បយើងអា្បឆ្្ឹះបៅមុែ	បោយថផ្កប�ើេនទៃុឹះកំបណើ ន	មនឆ្្២ំ០១៩	

 និងកិ្ចេែិតែំប រ្ឹងថប្ងទាងំអេ់	 ថដ�បយើងេបបម្បានពីមុនមក។	ក្ុងនយ័បនឹះ	ការប្កានខ់ា្ជ ្់
 នរឹងគុណតមមលៃេ្នូ�រ្េ់បយើង	នរឹងកាលៃ យជ្គនលៃរឹឹះេំខាន	់ក្ុងការេបបម្តាមបគា�បៅឆ្្២ំ០២០។	
 េបម្្ឆ្់្ខំាងមុែ	បយើងម្នបគា�បៅ្បងកើនបបាក់្ ំបណញមុនកាតព់ន្ធ	ក្ុងអបតា	២១%	បហើយ 

ពបងរឹង្ថនថាមបៅប�ើវ ិ្ ុ�ភាព	 ថដ�បយើងេបបម្បាន	 កា�ពីឆ្្មំុន។	 តាមរយៈការ្នតេអភវិឌ្ឍ
 

្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	 បយើងបានកំណតប់គា�បៅរ្េ់បយើង	 បដើម្បទីទួ�បានកំបណើ ន
 ទំហំឥណទាន	ក្ុងអបតា	១៧%	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ	ក្ុងអបតា	១៥%	បោយរកសាននូវអបតាឥណទានមនិ
 ដំបណើ រការ	ក្ុងកបមតិទា្	 បតរឹម	០,៧៥%	 បៅបតរឹម្ុង២០២០។	មយួក្ុង្ំបណ្ម្ំណុ្ប្្ត
 គនលៃរឹឹះរ្េ់បយើង	 បដើម្បជីួយ��េបបម្បគា�បៅទាងំអេ់បនឹះ	គឺប្ពន័្ធ្ប្ចេកវទិយាពត័ម៌្នរ្េ់បយើង	
 

បហើយជ្មយួនរឹងការបធវែើទំបនើ្កម្ម្ប្ចេកវទិយាបទងប់ទាយធំ	 បៅបដើមឆ្្២ំ០២០	 បយើងនរឹងចា្យ់ក
 អនាគត	បហើយ្នតេអភវិឌ្ឍបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធេ្នូ�	បេ្តាមការរពំរឹងទុករ្េ់បយើង។

	 សា្ម រតីេហប្តិ្ តតេកិារ	ប្ក្បោយសាមគ្គភីាព	ការ�ឹះ្ង	់នងិការេបម្ែលៃួន	គជឺ្កតាតេ 	ថដ�
 បធវែើែញាុ ំម្នជំបនឿ្ិតតេែ្េ់ថ្្បនឹះ។	ែណៈថដ�ឆ្្២ំ០២០	អា្នាមំក្ញ្ហា ប្ឈមនានា	ថតឆ្្បំនឹះ 

គជឺ្បព�កណំត	់មនែួ្គបម្	់១០ឆ្្	ំមនការប ើ្កដំបណើ រការរ្េ់បយើង	ក្ុងប្បទេកមុ្ជ្ផងថដរ។	
 ប ើ្បកប�កបមើ�ថយបបកាយ	ននូវអវែីថដ�បយើងធាលៃ ្ប់ាន្លៃងកាត	់អេ់រយៈបព�	១០ឆ្្កំនលៃងមកបនឹះ	 

ែញាុ ំម្នកតេីេង្រឹមោ៉ា ងមុតម្	ំេបម្្ទ់េវតសេរ ៍្ នាទៃ ្	់និងបគ្ភ់ាពរកី្បបមើន	ប្ក្បោយកតេីរកីរាយ
 ជ្បប្ើនបទៀត	ថដ�កំពុងរងច់ាបំយើង។

�ទ្ធផ�ប្តិ្តតេិការឆ្្២ំ០១៩
	 បយើងមនិអា្្ដិបេធបានប�ើយ	ថដ�ថាឆ្្២ំ០១៩	ម្ន្ញ្ហា ប្ឈមមយួ្ំននួ	្ ៉ាថុនតេធនាគារ	 
េីុអាយអិម្៊	ី ពិតជ្ម្នបម្ទនភាព	 ថដ�បានជម្ឹះឧ្េគ្គនានា	 បោយទទួ�បានឆ្្ដំអ៏សាចេ រ្យ 
មយួបទៀតបនឹះ។	ការឈឹ្ះពានរងាវែ ន	់«ធនាគារអនតេរជ្តិ�្្ំផុត	បៅកម្ុជ្»	ពីរឆ្្ជំ្្គ្់ាបនឹះ	គឺជ្

 
េមទិ្ធផ�ដេំ៏ខានម់យួ	 បហើយកានថ់តពិបេេបទៀតបនាឹះ	 បយើងេបបម្បានឆ្្មំនកំបណើ នដគ៏ួរ 
ឲ្យរកីរាយ្ំផុតមយួផងថដរ។	ជ្មយួនរឹងកំបណើ នបបាក់្ ំបណញមុនកាតព់ន្ធ្ំនួន	 ២២,៨៦លាន 
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ម្នភាពប�្បធាលៃ 	ក្ុង

 ្បំណ្មបករុមហុ៊ន្ុបតេម្ន័្ធ	រ្េ់បករុមហុ៊នបម	បោយម្នកបំណើ នបបាក់្ បំណញ	រហនូតដ�់	៤០%	 
ប ើ្បធៀ្នរឹងបបាក់្ ំបណញបតរឹមថត	១៦,៣២លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៨។	 បបាក់្ ំបណញ

 
រ្េ់បយើង	ម្នកបំណើ នបេ្មើនរឹង	១,៤ដង	ែេ់្ជ្ងឆ្្កំនលៃងបៅ	ថដ�ជ្�ទ្ធផ�ដ�្៏្ផុំតរ្េ់បយើង	 
គតិបតរឹមបព�បនឹះ។	បនឹះគឺជ្េមទិ្ធផ�គរំនូ�ម្យួ	ថដ� ល្ៃុឹះ្ញ្ចេ ងំពីកិ្ ចេែិតែំប រ្ឹងថប្ងរ្េ់្គុ្គ�ិក

 ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	ជ្មយួគ្ាបនឹះថដរ	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេ
 កម្ុជ្	បានកតប់តាទហំឥំណទាន្ំននួ	៦៩៦លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថដ�ម្នកបំណើ ន	២៩%	ប ើ្បធៀ្ 

នរឹងឆ្្មំនុ	បហើយទហំបំបាក់្ បញ្ញ ើ្នំនួ	៧៩១លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថដ�ម្នកបំណើ ន	១៦%	ប ើ្បធៀ្
 

នរឹងឆ្្មុំន។	េរុ្ មក	ឆ្្២ំ០១៩	បានកតេ់ម្្គ �់ននូវកបំណើ ន	ប្ក្បោយនិរនតេរភាព	នងិ�្ប្បេើរ	 
ទាងំថផ្កឥណទាន	និងបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់បយើង។	

	 ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្	បានែតិែំប រ្ឹងថប្ងអេ់ពី្ តិតេ	កុ្ងឆ្្២ំ០១៩	បដើម្បី

 ប�ើកកម្េ់ឥណទានជ្បបាកប់រៀ�	បោយអនុបលាមតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ	រ្េ់ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	
 

បហើយជ្ថ្មមីង្បទៀត	បយើងេបបម្បានតាម�ក្ែណ្តបមរូវ	ក្ុងការរកសា្ញ្ជ ីឥណទានជ្បបាកប់រៀ�	
 

១០%	ែណៈថដ�ម្នបតរឹមថត	២%	កា�ពី្ុងឆ្្២ំ០១៨។	 បបរៅពីបនឹះ	 បយើងរកសាបានអនុបាត 
ឥណទានមិនដំបណើ រការក្ុងអបតា	 ០,១៥%	 ថដ�ជ្េមិទ្ធផ�	 ប្ក្បោយថផលៃ ក្ មួយបទៀត

 
ផងថដរ។

	 បយើង្នតេពុឹះពារ	បដើម្បរីកសាតថំណងរ្េ់បយើង	ក្ុងនាមជ្ធនាគារកពំនូ�ទាងំ១០	ប ើ្គតិប�ើទហំំ
 ឥណទាន	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ	បហើយកិ្ចេែិតែំប រ្ឹងថប្ងរ្េ់បយើង	គឺពិតជ្បានថផលៃ ក្ 	បោយធនាគារ	
 េីុអាយអិម្៊កី្ុងប្បទេកម្ុជ្	េថាិតក្ុងធនាគារកំពនូ�ទាងំ៣	 ប ើ្គិតប�ើបបាក់្ ំបណញ។	 បយើង

 អា្េថាិតក្ុង្ំណុ្បនឹះបាន	 បោយថផ្កប�ើកំបណើ នទំហំប្តិ្តតេិការ	 ក្ុងអបតា	 ២០%	 គិតបតរឹម

 ្ុងឆ្្២ំ០១៩	និងកំបណើ នអតិថិជនរ រឹងម្	ំក្ុងកបមតិ	១៥%	ក្ុងឆ្្បំនឹះផងថដរ។

	 បយើងម្នបម្ទនភាព	ថដ�បានប្កាេេបម្្ធផ�ិតផ�	នងិបេវាកម្មថ្មីៗ 	កា�ពីឆ្្២ំ០១៩	
 

បដើម្បធីានាននូវការ្បំពញតបមរូវការរ្េ់អតថិជិនដប៏សា្ម ឹះេ្ម័បគរ្េ់បយើង។	បៅកុ្ងសា្ម រតីបនឹះ	បយើង
 បានប ើ្កដំបណើ រការសាខាមយួបទៀតរ្េ់បយើង	បៅផសារទំបនើ្	Exchange Square ក្ុងរាជធានី 

ភ្បំពញ។	ជ្ពិបេេ	 បយើងពិតជ្ម្នបម្ទនភាព	 ថដ�បាន្បងកើតឥណទាន្ុគ្គ�ថ្មីរ្េ់បយើង	 
បដើម្បី្ ំបពញតាមតបមរូវការកានថ់ត�្ប្បេើរ	 រ្េ់ប្ជ្ជនកម្ុជ្។	 កា�ពីបព�ថ្មីៗបនឹះផងថដរ	

 
ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីក្ុងប្បទេកមុ្ជ្បានោកឲ់្យបប ើ្បបាេ់ប្ពន័្ធបេវាកម្មធនាគារ	តាមអនឡាញ	

 ថដ�ផ្�់ននូវភាព្តថ់្នបប ើ្នជ្ងមុន	បេ្បព�ថដ�ប្បទេបយើង	កានថ់តម្នភាពរកី្បបមើន	

ថផ្កឌីជីថ�	 ប�ើការបគ្ប់គងហិរញ្ញ វតថាុ។	 បនឹះជ្ការផតេ�់ជនូន្ថនថាម	 តាមរយៈការោកដំ់បណើ រការ

បេវាធនាគារតាមទនូរេពទៃមដ	ថដ�បយើងរពំរឹងថា	នរឹងអា្ប្តិ្តតេិការបពញប�ញ	នាឆ្្ខំាងមុែ។

16 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការពិនិត្យបមើ��ទ្ធផ�ប្តិ្តតេិការរ្េ់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ



	 ជ្ថផ្កមយួមនការេបមរួ្អនាគត	 មនវេ័ិយធនាគារ	 ្ប្ចេកវទិយា	 ក្ុងបេវាកម្មធនាគារ	 ម្នការវវិឌ្ឍោ៉ា ងឆ្្រ់ហ័េ	 ជ្មយួនរឹងកំបណើ នមនគំរនូអាជីវកម្មថ្មីៗ	 បករុមហុ៊នឧេសាហកម្ម្បមរុឹះគ្ា	 និងការ
 រពំរឹងទុករ្េ់អតិថិជន	ថដ�ម្នការបកើនប�ើង។	បដើម្បគីាបំទដ�់ការ្បងកើតថផនការ	មនការបបតៀមែលៃួន	េបម្្អ់នាគតរ្េ់បករុមហុ៊នបម	និងកំណតទ់ីតាងំប�ើងវញិ	បៅក្ុង្រោិកាេមនិអំបណ្យផ�

 
ថ្្បនឹះ	បករុមហុ៊នបមបាន្លៃងកាតក់ារ ល្ៃ េ់្្នូរ្ប្ចេកវទិយា	និងទិន្នយ័បប ើ្នឆ្្	ំបដើម្បជីំរុញឲ្យកានថ់តម្នភាពរ រឹងម្	ំកានថ់តប�ឿន	និងផតេ�់ដំបណ្ឹះបសាយ	ថ្្ឌីជីថ�	កានថ់តពិបេេជ្ងបគ។	ក្ុងការ

 េបបម្កិ្ចេការបនឹះ	ែញាុ ំេនូមថថលៃងអំណរគុណ	បោយបសា្ម ឹះអេ់ពីដួង្ិតតេ	្ំបពាឹះអ្ករា�់គ្ា	ថដ�បានរមួ្ំថណកបធវែើឲ្យឆ្្បំនឹះ	កាលៃ យជ្ឆ្្ដំអ៏សាចេ រ្យមយួបទៀត	េបម្្ធ់នាគារ	េីុអាយអិម្៊។ី	

	 ែញាុ ំេនូមេថម្ងការដរឹងគុណោ៉ា ងបជ្�បបរៅ	 ្ំបពាឹះអតិថិជនដប៏សា្ម ឹះេ្ម័បគរ្េ់បយើង	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ្ុគ្គ�ិក	 និងគណៈបគ្ប់គង	 ថដ�អតធ់្មតព់យាោម	 ក្ុងការងារ	 បោយមនិខាលៃ ្បនឿយហត	់
កដ៏នូ្ជ្បគរួសារធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ទាងំមនូ�ផងថដរ។	 ែញាុ ំេនូមថថលៃងអំណរគុណោ៉ា ងបជ្�បបរៅ	 ្ំបពាឹះរាជរោ្ឋ ភបិា�កម្ុជ្	 ធនាគារជ្តិ	 មនកម្ុជ្	 និងប្ជ្ជនកម្ុជ្ទាងំអេ់	 ថដ�ថតងថតគាបំទ	
ថណនា	ំនិងផ្�់ទំនុក្ិតតេ	្ ំបពាឹះធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបយើងែញាុ ំ។	បយើងនរឹងឈានបឆ្្ឹះបៅមុែ	ក្ុងឆ្្២ំ០២០	ជ្មយួនរឹងថផនការ្បាេ់លាេ់	បដើម្បភីាពរកី្បបមើន	ប្ក្បោយវ ិ្ ុ�ភាព	េបម្្ធ់នាគារ	
េីុអាយអិម្៊	ីអតិថិជន	កដ៏នូ្ជ្ប្បទេកម្ុជ្ទាងំមនូ�។	

Forward23

Forward23 គឺជ្ថផនការយុទ្ធសាង្េតេ	រយៈបព�មធ្យមរ្េ់បយើង	េបម្្ឆ្់្២ំ០១៩-២០២៣។	
យុទ្ធសាង្េតេបនឹះ	្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងអំពីការប្្ជ្ញា ្ិតតេដរ៏ រឹងម្រំ្េ់បករុមហុ៊នបម	បឆ្្ឹះបៅរកការ្បងកើតគុណតមមលៃ	ប្ក្

 បោយនរិនតេរភាព	េបម្្ភ់ាគពីាកព់ន័្ធរ្េ់បយើង	បហើយបគា�បៅបនឹះបតរូវបានអនុវតតេបោយបេ្ក្ថីថលៃងការណ៍	
 មនបគា�្ំណងថ្មីរ្េ់បយើង	«្បងកើនភាពរកី្បបមើន	ដ�់អតិថិជន	និងេង្គម»។

	 េបម្្ប់គា�បៅឆ្្ខំាងមុែ	 បយើងម្នយុទ្ធសាង្េតេេំខាន់ៗ ្ំនួន	 ៥្ំណុ្	 រមួម្នការយក្ិតតេទុកោក	់ ប�ើអតិថិជន	 និរនតេរភាព	 ការ្ណ្តេ កទុ់ន	 និងភាពជ្មដគនូ	 ្ប្ចេកវទិយា	 និងទិន្នយ័	 និង	
 ធនធានមនុេសេរ្េ់បយើង។

	 ក្ុងរយៈបព�្៉ានុា្ម នឆ្្កំនលៃងមកបនឹះ	បយើងបានពបងរឹង្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថជិនរ្េ់បយើង
 បក្ែណ្	និងវ្្បធម	៌ក្ុងបគា�្ំណងកាលៃ យជ្សាថា ្ន័	 ថដ�ប្្តការយក្ិតតេទុកោកែ់្េ់	 ប�ើ 

អតិថិជន។

	 បោយសារ្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	 បានចាកឫ់េជ្េ្នូ�មនវ្្បធម	៌ រ្េ់ធនាគារ	
េីុអាយអិម្៊	ីេេរបគរឹឹះ	 មនការយក្ិតតេទុកោក	់ ប�ើអតិថិជនកានថ់តទនូ�ំទនូលាយ	បតរូវបានប ត្េ ត

 ្ថនថាម	ក្ុងបគា�បៅ Forward23។	េេរបគរឹឹះបនឹះប្្តបៅប�ើការបធវែើឲ្យប្បេើរប�ើង	ននូវការ្បបមើ
 បេវាកម្មអតិថិជន	បដើម្ប�ុី្្ំបាត	់ននូវ្ញ្ហា រាងំេទៃឹះ	ថដ�អា្បកើតម្ន	បធវែើឲ្យដំបណើ រការម្នភាព
 

សាមញ្ញ 	តាងំពីការចា្ប់ផ្ើម	រហនូតដ�់បព�្ញចេ្	់បហើយថ្ងថ្ក្បាេ់	ពតីបមរូវការរ្េ់អតថិជិន។

ការយកចិត្ទុកដាក់	ទលើអតិថិជន

	 ក្ុងរយៈបព�្៉ាុនា្ម នឆ្្បំៅមុែបទៀត	 បយើងនរឹងែិតែំប រ្ឹងថប្ងកានថ់តខាលៃ ំងកាលៃ 	 បដើម្បជីំរុញ
 រប្ៀ្វារៈមនការបបតៀមែលៃួន	េបម្្អ់នាគត	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	បោយធានាននូវភាពទាកទ់ង 

គ្ា	ភាពយនូរអថងវែង	និងភាពរកី្បបមើន	រ្េ់បករុមហុ៊នបម	ក្ុងរយៈបព�យនូរអថងវែង។	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	
 បយើងបាន្បងកើតនាយកោ្ឋ ន	្ណ្តេ កទុ់ន	និងភាពជ្មដគនូ	 រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	បដើម្បជីំរុញ
 

ភាពជ្មដគនូយុទ្ធសាង្េតេទាងំអេ់	បៅទនូទាងំថែសេអាជីវកម្ម	នងិថេវែងរកបករុមហុ៊ន្ណ្តេ កទុ់នយុទ្ធសាង្េតេ 
្ថនថាម។

ការ្រណ្្ក់ទុន	និ្ភាពជាដដគូ

	 និរនតេរភាព	គឺជ្ថផ្កមយួ	មនយុទ្ធសាង្េតេេ្នូ�	Forward23។	េកម្មភាពការងារ	ប្ក្បោយ 
និរនតេរភាព	បាន្ងាហា ញក្ុងបគា�ការណ៍រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី អំពីការប្្ជ្ញា ្ិតតេរ្េ់បយើង	

 កុ្ងការ្បងកើតផ�វជិ្ជម្ន	តាមរយៈប្តិ្ តតេកិារអាជវីកម្មប្ចាមំថងៃរ្េ់បយើង។	្ំណុ្ប្្តេំខាន់
 រ្េ់បយើង	គបឺៅប�ើការប�ើកម្េ់ទម្លៃ ្អ់នុវតតេការងារ	នងិដំបណើ រការអាជវីកម្មរ្េ់បយើង	បៅទនូទាងំ
 បករុមហុ៊នបម	ប្ក្បោយនិរនតេរភាព។	ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ចាតវ់ធិានការចាបំា្់
 នានា	បដើម្បេីបម្ជ្មយួនរឹងថផក្េ្នូ�ថ្មីៗ រ្េ់បករុមហុ៊នបម	បដើម្បធីានាថា	ការប ត្េ តបៅប�ើេង្គម	
 ្រសិាថា ន	 និងបេដ្ឋកិ្ចេ	 គឺបតរូវបានោក់្ ញចេនូ �បៅក្ុងយុទ្ធសាង្េតេវាយតមមលៃ	 និងបគ្ប់គងហានិភយ័
 រ្េ់បយើង។	

និរន្រភាព

	 ្រោិកាេការងារដអ៏ំបណ្យផ�	 ម្នប្េិទ្ធភាព	 ក្ុងការជួយ��ជំរុញផ�ិតភាពការងារ
 

រ្េ់្ុគ្គ�ិក។	 បយើងបាន	និងកំពុងបធវែើការងារ	ជ្មយួនាយកោ្ឋ នធនធានមនុេសេរ្េ់បករុមហុ៊ន 
បម	 និងជំរុញគំនិតផ្ួ្បផ្ើម	 មនការភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនង្ុគ្គ�ិក	 ជ្្នតេ្នាទៃ ្	់ បដើម្បបី�ើកទរឹក្ិតតេឲ្យ

 ម្នការ ន្ូ�រួម	តាមរយៈគបបម្ង	 េិក្ាសាលា	និងបពរឹតតេិការណ៍បផសេងៗ។	តាមរយៈបគា�បៅ	
Forward23	បដើម្បេីបបម្ថផនការ	៣០%	មន្ុគ្គ�ិករ្េ់បយើង	ម្នេមតថាភាពថផ្ក	3D	បយើង 
ម្នការបរៀ្្ំេកម្មភាពពាកព់ន័្ធ	 វគ្គ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	 និងការបធវែើ�ំហាតអ់នុវតតេជ្បប ើ្នផងថដរ។	 
ការបធវែើថ្្បនឹះ	គបឺដើម្បពីបងរឹង្ំបណឹះដរឹង	នងិេមតថាភាព	ខាងថផ្កឌជីថី�រ្េ់្គុ្គ�ិក	បដើម្បធីានា

 ននូវេមតថាភាព	និងផ�ិតភាព�្ប្បេើរ។

ធនធាន�នុស្ស

្រទច្ចកវិទ្យា	និ្ទិន្ន័យ

បគា�បៅ

្រ៊ុន	យីន
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

17របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការពិនិត្យបមើ��ទ្ធផ�ប្តិ្តតេិការរ្េ់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ



ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
២០	 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម
២១	 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�
២២	 	បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ
២៣	 ធនធានសាជីវកម្ម	
២៤	 ហិរញ្ញ វតថាុ	
២៥	 ប្តិ្តតេិតាម
២៦	 បគ្ប់គងហានិភយ័
២៨	 ្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ
៣០	 រតនាភបិា�	និងទីផសារ
៣១	 ទីផសារ	និងទំនាកទ់ំនង
៣២	 េវនកម្មមផទៃក្ុង
៣២	 នីតិកម្ម	និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន
៣៣	 ្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន
៣៣	 បគ្ប់គងផ�ិតផ�





	 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្មរ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	្ំបពញតបមរូវការដ�់ពាណិជ្ជកររ្េ់ធនាគារ	
 បោយផតេ�់ជនូនននូវផ�ិតផ�ឥណទាន	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ	 បពមទាងំបេវាកម្មប្តិ្តតេិការ	 បៅដ�់េហបគាេធុនតនូ្	និង
 មធ្យម	កដ៏នូ្ជ្េហបគាេធំៗផងថដរ។	

	 បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ឥណទានេរុ្រ្េ់បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្មបានបកើនប�ើង	 ៤០%	
បហើយបបាក់្ បញ្ញ ើបានបកើនប�ើង៥%	 ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្ចំាេ់។	 ជ្មយួនរឹងកំបណើ នឥណទានរ រឹងម្	ំ

 និងការរមួ្ំថណកោ៉ា ង�្ប្បេើរ	ពីបបាក់្ ំណនូ �មនិថមនការបបាក	់បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម
 ទទួ�បានកំបណើ ន	 មនបបាក់្ ំណនូ �ប្តិ្តតេិការេរុ្	 រហនូតដ�់	៣៣%។	អនុបាតគណនី្រនតេ/ 

គណនីេនសេដំរ៏ រឹងម្ំ្ នំនួ	៦៨%	គជឺ្េញ្្ញ ្ញ្្ជ កពី់ការបគ្ប់គងតារាងតុ�្យការដម៏្នប្េិទ្ធភាព	
 

ថដ�នាឲំ្យម្នការ្ំណ្យថវកិាជ្រមួ	 ក្ុងកបមតិទា្។	 គុណភាពបទព្យេកម្ម	 រ្េ់បេវាកម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 បៅថតម្នភាពរ រឹងម្	ំ ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 បោយរកសាបានកបមតិឥណទានមនិ

 ដំបណើ រការ	បតរឹមថត	០,១៧%	្៉ាុបណ្ណ ឹះ។

	 បយើងបាននាយំក្ណ្តេ ញទំនាកទំ់នងថ្ាកត់ំ្ ន	់រ្េ់េីុអាយអមិ្៊	ីបគរុ្	េបម្្ផ់�ប្បោជន	៍ 
បៅវញិបៅមករវាង	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្	និងទីផសារេំខាន់ៗ បផសេងបទៀត	រ្េ់

 េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	បៅក្ុងប្បទេម្៉ា ប�េីុ	ឥណ្នូ បនេីុ	េិងហា្ុរ	ីបវៀតណ្ម	និងមថ។	ជ្មយួនរឹង

 បក្ែណ្ទំនាកទ់ំនងថ្ាកត់ំ្នប់នឹះ	 បយើងបាន្បងកើតននូវគុណតមមលៃ�្ប្បេើរ្ថនថាមបទៀត	េបម្្ ់
អតិថិជនរ្េ់បយើង	 បោយេបមរួ�ដ�់ការថេវែងរកធនធាន្លៃងប្បទេ	 និងការពបងីកអាជីវកម្ម	 
េបម្្ព់ួកបគ។

ថផនការេបម្្ឆ្់្២ំ០២០
	 ជ្មយួនរឹងមនូ�ោ្ឋ នបគរឹឹះដរ៏ រឹងម្	ំ និងេមតថាភាព្ុគ្គ�ិកដខ៏ាលៃ ងំកាលៃ 	 បយើងបជឿជ្កោ់៉ា ងមុតម្ថំា	 បយើងនរឹងទទួ�បាន�ទ្ធផ��្ប្បេើរ	 ក្ុងការរកសាបានគុណភាពបទព្យេកម្ម	 ក្ុងឆ្្២ំ០២០។	
បទាឹះ្ីជ្ម្នកតាតេ ប្ឈមនានា	បៅក្ុងបេរុក	និងជ្សាក�កប៏ោយ	បយើងរពំរឹងថា	ប្បទេកម្ុជ្បៅថតរកសាបានកំបណើ នបេដ្ឋកិ្ចេ�្ប្បេើរ	ក្ុងឆ្្២ំ០២០	បោយផតេ�់ននូវឱកាេអាជីវកម្មកានថ់តបប ើ្ន	
េបម្្េ់ហបគាេធុនតនូ្	និងមធ្យម	បពមទាងំេហបគាេធំៗ	បៅក្ុងប្បទេ។

	 ក្ុងឆ្្២ំ០២០	 បយើងនរឹង្នតេប�ើកកម្េ់េមតថាភាពបករុមការងាររ្េ់បយើង	 បដើម្បបីធវែើឲ្យកានថ់តប្បេើរប�ើង	 ននូវបេវាកម្ម្បបមើអតិថិជន	 ថដ�កំពុងបកើនប�ើងោ៉ា ងឆ្្រ់ហ័េ	 កដ៏នូ្ជ្ការអភវិឌ្ឍ

 
ផ�ិតភាពជ្រមួ។	បយើងនរឹង្នតេវនិិបោគ	ប�ើការអភវិឌ្ឍេមតថាភាពនិបោជិត	តាមរយៈកម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	និងទិេបៅប�ើកកម្េ់ជំនាញ្ថនថាមបទៀត។

ផ�ិតផ�បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្មទាងំអេ់រមួម្ន

ឥណទាន 
ម្នកា�កំណត់

ឥណទានវបិារនូ្ន៍ ឥណទាន 
េបម្្ទុ់ន្ងវែិ�

�ិែិតធានា 
ពីធនាគារ

�ិែិតឥណទាន ផ�ិតផ�	និងបេវាកម្ម 
ហិរញ្ញ្្បទាន 

ពាណិជ្ជកម្មបផសេងៗ

គណនី្រនតេ គណនី្បញ្ញ ើ 
ម្នកា�កំណត់

គណនីរនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ គណនី្បញ្ញ ើទុក 
ក្ុងមដតតិយជន

បេវាកម្ម្តេនូរបបាក់ បេវាកម្មប្តិ្តតេិការ

�ទ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុ	និងេមទិ្ធផ�េំខាន់ៗ 	ក្ុងឆ្្	ំ២០១៩

ឥណទានេរុ្រ្េ់ 
បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម បានបកើនប�ើង	៤០%

៤០%
បបាក់្ ំណនូ � 
ប្តិ្តតេិការេរុ្

អនុបាតគណនី្រនតេ/
គណនីេនសេដំរ៏ រឹងម្ំ្ ំនួន	៦៨%

៦៨%

បបាក់្ បញ្ញ ើបាន 
បកើនប�ើង៥%	

៥%	

០,១៧%	

បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

ក្ុងឆ្្២ំ០១៩  
បោយរកសាបានកបមតិ 
ឥណទានមនិដំបណើ រការ  
បតរឹមថត

្៉ាុបណ្ណ ឹះ

៣៣%	

20 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម



ថផនការេបម្្ឆ្់្២ំ០២០
វធិានការ	និងយុទ្ធសាង្េតេេំខាន់ៗ ជ្បប ើ្ន	នរឹងបតរូវបានោកឲ់្យអនុវតតេ	បដើម្បបី�ើកកម្េ់បេវាកម្មអតិថិជន	និង្បងកើនេមទិ្ធផ�អាជីវកម្ម។

សបម្រ់ឆ្្ំ២០២០	ទយើ្នរឹ្ទ្ត្តទលើចំណុច	ខា្ទបកា�៖

•	 ពបងីក្ណ្តេ ញទំនាកទ់ំនង	និងបេវាកម្ម	តាមរយៈកម្មវធិី	ភាពជ្មដគនូអាជីវកម្ម

•	 ្នតេផ្�់ជនូនននូវផ�ិតផ�	និងបេវាកម្ម	ប្ក្បោយភាពម្្ប្ឌិត	និងទាកទ់ាញ

•	 ្បងកើតភ្ាកង់ារ�កត់ាមរយៈបអ�ិ្បតរូនិ្	បដើម្បី្ បបមើបេវាកម្មអតិថិជន	កានថ់តងាយបេរួ�

•	 ពបងរឹង្ទពិបសាធន	៍និងទំនាកទ់ំនងអតិថិជន	កានថ់តប្បេើរតាមរយៈការេបមរួ�	និងពបនលៃឿននីតិវធិីមយួ្ំនួន

•	 ្នតេអភវិឌ្ឍេមតថាភាព	និងជំនាញរ្េ់្ុគ្គ�ិក

•	 បធវែើទំបនើ្កម្មសាខា	និង្បងកើនប្េិទ្ធភាពបេវាកម្មឲ្យកានថ់ត�្ប្បេើរជនូនអតិថិជន	្នតេរកសាបករ តេិ៍បឈា្ម ឹះ	និងកិតតេិនាមធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ។

	 កម្មវធិីអភវិឌ្ឍេមតថាភាពនិបោជិត	 គឺជ្អាទិភាព្ម្បងមយួក្ុង្ំបណ្មអាទិភាពបផសេងៗរ្េ់បយើង។	 តាមរយៈកិ្ចេែិតែំប រ្ឹងថប្ងរ្េ់នាយកោ្ឋ ន	 និងបករុមការងារអភវិឌ្ឍធនធានមនុេសេ	 បយើង

 
បានបរៀ្្ំវគ្គេិកសានិង្ណុ្ឹះ្ណ្្�េរុ្្ំនួន១៦,០០០បម្៉ា ងបោយបជ្គជយ័	ប�ើការពបងរឹងជំនាញនិងេមតថាភាពថផ្ក�ក	់បេវាកម្មអតិថិជន	ការវភិាគឥណទាន	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	វធិាននិង

 ការអនុវតតេ្បា្ព់ាកព់ន័្ធ	បពមទាងំការយ�់ដរឹងពីប្ពន័្ធ	និងប្តិ្តតេិការធនាគារជ្បដើម។

ឥណទានបគហោ្ឋ ន
បកើនប�ើង	២១%
បធៀ្នរឹងឆ្្២ំ០១៨

បបាក់្ បញ្ញ ើ
បកើនប�ើង	១៣% 
បធៀ្នរឹងឆ្្២ំ០១៨

បបាក់្ ំបណញដុ�
បកើនប�ើង	២៦%
បធៀ្នរឹងឆ្្២ំ០១៨

េមទិ្ធផ�េំខាន់ៗ 	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	

ផតេ�់ជនូនននូវកញចេ្ផ់�ិតផ� 
និងបេវាកម្មពិបេេៗ 

ថដ�គួរឲ្យទាកទ់ាញេបម្្ ់
អតិថិជន	្ំបពាឹះឥណទាន 

បគហោ្ឋ ន	ឥណទានរថយនតេ	និង 
ឥណទាន្ុគ្គ�	

ឆ្្២ំ០១៩	គឺជ្បម្ទនភាព 
ដធ៏ំមយួ	រ្េ់នាយកោ្ឋ ន 
ហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�ថដ� 
េបបម្បានននូវ�ទ្ធផ� 
ដគ៏ា្ប់្បេើរជ្បប ើ្ន 
ទាងំថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	 
ផ�ិតផ�	ទីផសារ	រដ្ឋបា�	 
និងអធិការកិ្ចេ�្	ថដ� 
បយើងអា្បគ្ប់គងបាន 
ននូវឥណទានមនិដំបណើ រការ	 
ឲ្យេថាិតបៅក្ុងកបមតិមយួ 
ដទ៏ា្្ំផុតផងថដរ។

្បងកើតផ�ិតផ� 
ឥណទាន្ុគ្គ�	េបម្្់្ ំបពញ 
តបមរូវការអតិថិជន	ថដ�កំពុងបកើន 

ប�ើងោ៉ា ងឆ្្រ់ហ័េ

ថក�ម្	និងបធវែើទំបនើ្កម្ម	សាខា	
បៅក្ុងរាជធានីភ្បំពញ

បធវែើមជ្ឈការ	ប�ើកិ្ចេការពាកព់ន័្ធ 
និងការអនុបលាមតាម 

វធិាន្បា្	់បៅតាម្ណ្តេ ញ 
សាខាបដើម្បពីបងរឹងេមតថាភាព 
្ុគ្គ�ិក	ឲ្យកានថ់ត�្ប្បេើរ 

ប្ក្បោយ្ីរភាព

ស�ិទ្ធផល	
សំខាន់ៗ	
រួ�មន៖

បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�

	 នាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុ្គុ្គ�	គជឺ្បគរឹឹះោ៉ា ងេំខាន	់េបម្្ដំ់បណើ រការអាជីវកម្ម	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី
 ភអីិ�េីុ	 ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	 ថដ�ម្ន្ុគ្គ�ិកប្ម្ណ៥០%	 មន្ំនួន្ុគ្គ�ិកេរុ្រ្េ់ធនាគារ។	នាយកោ្ឋ នបនឹះ
 ផ�់្ជនូនននូវផ�ិតផ�	នងិបេវាកម្មធនាគារដេ៏ម្បនូរថ្្ដ�់អតថិជិន។	នាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្គុ្គ�	ម្នអង្គភាព
 បបកាម្ំណុឹះ្ំនួន៤	 រមួម្ននាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងសាខានិងការ�ក	់ នាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុអតិថិជនជ្នែ់្េ់	

(Preferred Banking)	នាយកោ្ឋ នឥណទាន្ុគ្គ�	និងនាយកោ្ឋ ន្ណ័ណ ឥណទាន	(Credit Card)។

21របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�



	 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	ទទួ�្នទៃុកប�ើការទំនាកទ់ំនងរ្េ់ធនាគារ	

 ជ្មយួនរឹងអតិថិជន	 ជ្ប្បភទបករុមហុ៊ន	 ថដ�រមួម្នបករុមហុ៊នក្ុងបេរុក	 និងបករុមហុ៊នថ្ាកតំ់្ន	់ បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	
 បពមទាងំបករុមហុ៊នសាក�	 រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 ថដ�កំពុងដំបណើ រការអាជីវកម្ម	 ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	 វសិា�ភាព
 មននាយកោ្ឋ នបនឹះ	 គឺរមួម្នការថេវែងរក្ំណនូ �	 ហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 ការបគ្ប់គងសា្ប់បាក	់ បេវាកម្មប្តិ្តតេិការ	
 និងភាពម្្ប្ឌិតផ�ិតផ�ជ្បដើម។

បេ្កតេីេបង្្	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩
	 ថផ្កប�ើទិន្នយ័	 រ្េ់ធនាគារពិភពបលាក	បាន្ងាហា ញថា	 បទាឹះ្ីជ្ម្នការធាលៃ ក់្ ុឹះ	 ននូវការ 
វនិិបោគ	និងពាណិជ្ជកម្ម	បៅថ្ាកត់ំ្ន	់និងពិភពបលាកកប៏ោយ	ប្បទេកម្ុជ្	បាន្នតេកំបណើ ន

 បេដ្ឋកិ្ចេរ រឹងម្	ំ បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថដ�ម្នកំបណើ នប្ម្ណ	 ៧%	 ថដ�រកសាបានននូវកំបណើ ន
 

បេដ្ឋកិ្ចេឆ្្រ់ហ័េ្ផុំតមយួ	បៅក្ុងតំ្ នអ់ាេីុខាងបកើត	នងិតំ្ នប់ា៉ា េីុហវែកិ។	កតាតេ ទាងំអេ់បនឹះ
 បានមកពី	កំបណើ នមនការនាបំ្ញ	កំបណើ នមនវេ័ិយេំណង	់និងការវនិិបោគក្ុងបេរុក។	 បៅក្ុង
 វេ័ិយហិរញ្ញ វតថាុ 	 ប្បទេកម្ុជ្	 បាន្នតេប�ើកកម្េ់បគា�នបោបាយរនូ្ិយវតថាុ 	 ប្ក្បោយ
 និរនតេរភាព	 និង្ទ្្បញ្ញតតេិសារបពើពន្ធហ្មត់្ ត	់ ថដ�ជ្�ទ្ធផ�មនការបកើនប�ើងោ៉ា ងឆ្្រ់ហ័េ	
 មនការប្មនូ�បបាក់្ ំណនូ �រ្េ់រោ្ឋ ភបិា�	 និងការ្ំណ្យបោយប្រុងប្យត័្។	 បហើយវាកប៏ាន

បធវែើឲ្យដុលាលៃ ររនូ្នីយកម្មថយ្ុឹះផងថដរ។

	 នាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	 និងបេវាប្តិ្តតេិការ	 រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី
 ភអី�ិេីុ	បាន្នតេេបបម្បជ្គជយ័	េបម្្ឆ្់្២ំ០១៩។	បបាក់្ ណំនូ �	ពកីារបបាក	់បានបកើនប�ើង	
 ៣០%	និងកមបមបជើងសារ	បានបកើនប�ើង	៧២%	ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្ចំាេ់	ជ្មួយនរឹងឥណទានមិន
 ដំបណើ រការ	 ក្ុងកបមតិេនូន្យ	 បហើយអនុបាតគណនីេនសេ	ំ និងគណនី្រនតេ	 ម្ន្ំនួន	 ៨០%។	
 េមទិ្ធផ�បនឹះបានបកើតប�ើង	តាមរយៈការរមួ្ញចេនូ �គ្ា	នងិការ្បងកើនភាពម្្ប្ឌតិ	ប�ើគុណភាព	
 និងប្បភទផ�ិតផ�	បពមទាងំការចា្យ់កននូវបករុមអតិថិជន	ក្ុងវេ័ិយថ្មីៗ។

	 បករុមការងាររ្េ់បយើងបានប រ្ឹងថប្ង្ំបពញការងារ	ឲ្យអេ់�ទ្ធភាព	បដើម្បថីេវែងយ�់ពកីារវវិឌ្ឍ
 

អាជវីកម្ម	នងិយុទ្ធសាង្េតេអភវិឌ្ឍនរ៍្េ់អតថិជិន	ឲ្យកានថ់តេីុជបបរៅ	ប�ើេពកីារ្បបមើជនូនបេវាកម្ម	
 និងផ�ិតផ�	តាមទម្លៃ ្ច់ាេ់។	 បករុមការងាររ្េ់បយើង	បានែិតែំទាញប្បោជន	៍ពី្ណ្តេ ញ
 

ថ្ាកត់ំ្នដ់រ៏ រឹងម្	ំ រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី ថដ�អតិថិជនរ្េ់បយើងអា្ទទួ�បានផ�ិតផ�	 និង
 បេវាកម្មដ�៏្ប្បេើរ្ំផុត	បៅបគ្ទី់កថនលៃង	ថដ�ពួកបគប្ក្អាជីវកម្ម	ក្ុងតំ្នអ់ាស៊ាន។

	 ថផ្កបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	គឺជ្អង្គភាពអាជីវកម្មថ្មីមយួ	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេ
 កម្ុជ្	 បេ្បៅនរឹងភាពចាបំា្	់ និងកំបណើ ន	 មនបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	 បៅប្បទេកមុ្ជ្	 រមួទាងំ
 បគរឹឹះសាថា នមបីករូហិរញ្ញ វតថាុផងថដរ។	 វសិា�ភាព	 មនការងារ្ម្បងរ្េ់អង្គភាពបនឹះ	 គឺផតេ�់ជនូនននូវ
 សា្ប់បាក	់និងមនូ�និធិ	បៅដ�់បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុនានា	បៅក្ុងប្បទេ។	

ទេសេនវេ័ិយ	ក្ុងឆ្្២ំ០២០
	 េបម្្ឆ្់្២ំ០២០	និងឆ្្មំុែបទៀត	បទាឹះជ្ោ៉ា ងណ្កប៏ោយ	ភាពយឺតោ៉ា វ	មនេនទៃេសេនព៍ាណិជ្ជកម្ម	និងការផទៃុឹះប�ើងមនបមបរាគកនូវដី១៩	អា្ជ្្ញ្ហា ប្ឈមធំ្ំផុតមយួ	ដ�់បេដ្ឋកិ្ចេពិភពបលាក

 ទាងំមនូ�។	រាជរោ្ឋ ភបិា�	បានោកប់្ញវធិានការចាបំា្	់បដើម្បទី្ស់ាក តផ់�្៉ាឹះពា�់អវជិ្ជម្ននានា	្ណ្តេ �មកពីការប្កួតប្ថជងែ្េ់	បៅក្ុងតំ្ន	់ការបាត់្ ងប់ោយថផ្ក	រ្េ់ប្ពន័្ធអនុបបគាឹះពន្ធ	
 

EBA កដ៏នូ្ជ្ការថយ្ុឹះ	 មនវេ័ិយបទេ្រណ៍	និងការផទៃុឹះប�ើង	 មនបមបរាគកនូវតី១៩។	 វធិានការទាងំអេ់បនាឹះ	គឺរមួម្នការពបងរឹងផ�ិតភាព	ការ្ន្ធនូរ្នថាយពន្ធ	និងការវនិិបោគ	 ប�ើបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធ

 សាធារណៈ។

	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	 នរឹង្នតេតួនាទីរ្េ់ែលៃួន	 ក្ុងការ្ំបពញតបមរូវការអតិថិជន	 ថដ�្នតេភាពរកី្បបមើនរ្េ់ពួកបគ។	 បយើងនរឹង្បងកើនភាពម្្ប្ឌិត	 បដើម្បបីេ្តាមតបមរូវការ	
ក្ុងវេ័ិយធនាគារេមយ័ទំបនើ្	 ការបគ្ប់គងហានិភយ័	 និងេនតេិេុែ្ប្ចេកវទិយា។	 ជ្មយួគ្ាបនឹះ	 ការប្តេជ្ញា ្ិតតេ្ម្បងរ្េ់បយើង	 គឺ្នតេប្កានខ់ា្ជ ្	់ ននូវការផតេ�់បេវាកម្មធនាគារ	 បោយប្រុងប្យត័្	
ថដ�អនុបលាមតាម្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	រ្េ់ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	និងេតេងោ់រអនតេរជ្តិ។

អនុបាតគណនីសន្សំ		
និ្គណនីចរន្

បបាក់្ ំណនូ �	ពីការបបាក	់ 
បានបកើនប�ើង	

៨០%	

បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

និងកមបមបជើងសារ	បានបកើនប�ើង
៣០%	

៧២%	

22 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ



	 គុណតមមលៃ	 និងវ្្បធមេ៌្នូ�រ្េ់បយើង	 បតរូវបាន ន្ូ�រមួអនុវតតេ 
ទាងំអេ់គ្ា	 បដើម្បបី�ើកតបមកើងឥរោិ្ទ�្ទាងំ៣	 «្ំបពញភារៈកិ្ចេ

 ប�ើេពីការរពំរឹងទុក	 បដើម្បី្ ំបពញ្ិតតេអតិថិជន	 /	 ភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនង
 បោយប្ើក្ំហរ	 និងបធវែើការរមួគ្ា	 /	 បគារព	 និងថតងថតជួយ��គាបំទគ្ា 

បៅវញិបៅមក»។	 បគា�ការណ៍ថណនាបំនឹះ	 អា្ជួយ��ឲ្យ្ុគ្គ�ិកបយើង	 ប្ក្ការងារ 
កានថ់តម្នប្េិទ្ធភាព	ទាងំជ្មយួបករុមការងារ	 ក្ុងបេរុក	 និងថ្ាកត់ំ្ន។់	 បដើម្បជីំរុញ	

 
ននូវការប្កានខ់ា្ជ ្វ់្្បធមរ៌្េ់បករុមហុ៊ន	 បយើងបានថតងតាងំ	 អ្កគាបំទអាជីវកម្ម	 និងអ្ក 
ដរឹកនាបំបរៅផលៃនូវការ	បៅតាមអង្គភាពអាជីវកម្មបផសេងៗគ្ា	បដើម្បបី�ើកទរឹក្ិតតេ	ដ�់្ុគ្គ�ិក	ក្ុង

 ការអនុវតតេឥរោិ្ទ�្ទាងំ៣	 បហើយសាយភាយវ្្បធម�៌ប្្មពបនឹះ	 ក្ុងនាមជ្អ្កគរំនូនូ�្	 
បៅដ�់្ុគ្គ�ិកដមទបទៀត។

	 បយើងែិតែំ្ំបពញការងារ	បដើម្បធីានាថា	ការភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនង 
និបោជិត	 និងការ្ំបពញការងារជ្បករុម	 គឺេថាិតក្ុងកបមតិែ្េ់

 ្ំផុតមយួ។	 បយើងបានបរៀ្្ំកិ្ចេប្ជំុ្ងាហា ញ�ទ្ធផ�ការងារ 
ប្ចាឆ្ំ្	ំ (Town Hall)	 និងបបារព្ធបធវែើកម្មវធិីមយួ្ំនួន	 រមួម្នវគ្គ 
្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �ថ្ករថំ�កយុទ្ធសាង្េតេភាពជ្អ្កដរឹកនា	ំ កម្មវធិីជួ្ជំុជ្មយួ្ុគ្គ�ិកមថងៃ

 
អងា្គ រ	 កម្មវធិីកសាងភាពជ្បករុមការងារ	 និងកម្មវធិីជួ្ជំុ្ុគ្គ�ិកទនូទាងំធនាគារជ្បដើម។	

 ជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំ បយើងកប៏ានបរៀ្្ំកម្មវធិីេទៃងម់តិការ្ំបពញការងារមផទៃក្ុង	 បដើម្បអីនុញ្្ញ ត
 ឲ្យ្ុគ្គ�ិករ្េ់បយើង	 ថ្ករថំ�កេំប�ងរ្េ់ពួកបគ	 បោយជំរុញឲ្យសាថា ្ន័ទាងំមនូ�	 

កានថ់តប្បេើរមយួកបមតិបទៀត។	បយើង្ណតេុ ឹះផ្តគ់ំនិត	មនវ្្បធមប៌ ើ្កជំហរ	បដើម្បនីាយំក
 ភាពរកី្បបមើន	និងភាពប្បេើរប�ើង	ក្ុងសាថា ្ន័ការងារ។	បយើងបជឿជ្កថ់ា	និបោជិតថដ�
 ម្នការភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនង�្	គឺជ្្ុគ្គ�ិក	ថដ�ប្ក្បោយផ�ិតភាពប្្ើមផងថដរ។

ភ្្ា្់រទំនាក់ទំន្និទោជិត ទលើកក�្ពស់វ្រ្បធ�៌	រ្រស់ធនាគារ	
សុីអាយអិ�្រ៊ី

	 បយើងម្នប្ពន័្ធបគ្ប់គងការអនុវតតេការងារដរ៏ រឹងម្	ំថដ�កណំតប់ោយេនូ្នាករអនុវតតេន ៍
ការងារ	(KPI)។	បយើងធានាថា	េនូ្នាករអនុវតតេនក៍ារងារ	គបឺេ្បៅតាមបគា�បៅអាជវីកម្ម	 
នងិទិេបៅរ្េ់	េីុអាយអមិ្៊	ីបគរុ្។	េនូ្នាករអនុវតតេនក៍ារងារ	តបមរូវឲ្យម្នេម្េធាតុ 
ប្តិ្តតេិតាម	 (Compliance)	 និងអភិបា�កិ្ចេ	 (Governance)	 ថដ�ផសារភា្ជ ្់ភាព 

េម្ម្បតគ្ា	រវាង�ទ្ធផ�ការងារ	និងបបាករ់ងាវែ ន។់	បបរៅពីេនូ្នាករអនុវតតេនក៍ារងារ	 
បយើងប�ើកកម្េ់វ្្បធម	៌ មនការ្នតេេបបម្េមទិ្ធផ�	 បៅក្ុងសាថា ្ន័	 បដើម្បី

 ធានាថា	នបិោជតិរ្េ់បយើង	គេឺថាិតក្ុង�កែ្ណ្�្ប្បេើរ	នងិអា្ទទ�ួ
 បានការប�ើកទរឹក្ិតតេបទៀងទាត	់ ថដ�ជួយ��ឲ្យពួកបគអា្េបបម្បាន

�ទ្ធផ�ការងារកានថ់ត�្ប្បេើរ។

	 នាយកោ្ឋ នធនធានសាជីវកម្ម	 ទទួ�្នទៃុកថផ្កធនធានមនុេសេ	 រដ្ឋបា�	 និងការបគ្ប់គងបទព្យេម្បតតេិ	 បពមទាងំ
 

ដំបណើ រការយុទ្ធសាង្េតេ�ទ្ធកម្ម	។	តួនាទីេំខានរ់្េ់ថផ្កធនធានមនុេសេ	គឺរមួម្នការបបជើេបរ ើេ្ុគ្គ�ិកេកាតេ នុព�	/	
 

ការអភវិឌ្ឍសាថា ្ន័	និងការបធវែើថផនការ្ុគ្គ�ិករ្េ់អង្គភាព	/	ការគិតគនូរពីបបាករ់ងាវែ ន	់និងការបគ្ប់គងការអនុវតតេការងារ	/	
 ការេិកសា	និងការអភវិឌ្ឍបទពបកាេ�្យ	/	ការកសាងកិតតេិនាមសាថា ្ន័	និងការ ន្ូ�រមួរ្េ់្ុគ្គ�ិកក្ុងសាថា ្ន័។

	 ថផ្ករដ្ឋបា�	និងបគ្ប់គងបទព្យេម្បតតេិ	 បពមទាងំដំបណើ រការ�ទ្ធកម្មយុទ្ធសាង្េតេ	ចាតថ់្ងការងាររដ្ឋបា�ទនូបៅ	ការបរៀ្្ំគបបម្ង	និងការថថរកសាបទព្យេម្បតតេិបករុមហុ៊ន	រមួទាងំដំបណើ រការ�ទ្ធកម្ម	 /	
 

បដញមថលៃ	និងេនតេិេុែ។

បយើងបពញ្ិតតេ	ជ្មយួការអភវិឌ្ឍបទពបកាេ�្យ	បយើងផតេ�់តមមលៃដ�់	
្ុគ្គ�ិកបគ្រ់នូ្	ថដ�រមួ្ំថណក	ជួយ��គាបំទ	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី
ភអីិ�េីុ	រហនូតដ�់ម្នមថងៃបនឹះ

	 បយើងថតងថតែិតែំទាកទ់ាញ	 រកសា	និង្ណតេុ ឹះេមតថាភាព្ុគ្គ�ិករ្េ់បយើង	 បដើម្បឲី្យ
 ពកួគាតប់ានបបតៀមែលៃួនរួ្ ជ្បបេ្	េបម្្អ់នាគតរ្េ់ពកួគាត។់	ជ្ការពតិណ្េ់	បយើង 

កផ៏តេ�់ឲ្យពកួគាត	់ននូវឱកាេបៅខាងក្ុង	ឬ្លៃងនាយកោ្ឋ ន	ទាងំបៅក្ុងបេរុក	នងិថ្ាកត់ំ្ ន់
 

ផងថដរ។	 បយើងផតេ�់ឱកាេដ�់និបោជិត	 ក្ុងការ្ងាហា ញេមតថាភាព	 បៅតាមបក្ែណ្	
 

និងយនតេការ	 ថដ�ម្នប្េិទ្ធភាពបផសេងៗ	 បដើម្បធីានាដ�់ការ្បងកើន្ំបណឹះដរឹង	 
ការ្ថនថាមគុណតមមលៃ	 ភាពម្្ប្ឌិត	 និងការថ្ករថំ�ក	 មនការអនុវតតេការងារ 
�្ៗរ្េ់ពួកបគ។	 ដនូប្្ឹះនិបោជិតរ្េ់បយើង	 អា្កសាង្ំណុ្ខាលៃ ងំ 
រ្េ់ពួកបគ	 បដើម្បនីាយំកគុណប្បោជន�៍្្ំផុត	ក្ុងការរកសាភាព 
រ រឹងម្រំ្េ់ធនាគារ	 េបម្្ក់ារប្កួតប្ថជងដយ៏នូរអថងវែង	 បៅក្ុង 
ទីផសារប្បទេកម្ុជ្។

ការអភិវឌ្ឍ	
ធនធាន�នុស្ស		
និ្ទទពទកាសល្យ

ធនាគារ	

សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី	

គឺជាទីកននលែ្

្រណ្តះទទពទកាសល្យ
មនសមមបតគា្្	រវា្លទ្ធផលការងារ	
និ្បបាក់រងា្្ន់

ធនធានសាជីវកម្ម	

23របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ធនធានសាជីវកម្ម	



	 នាយកោ្ឋ នហិរញ្ញ វតថាុ 	 ម្នតួនាទីបរៀ្្ំ	 និងអនុវតតេបគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិីគណបនយ្យ	 បដើម្បឲី្យបេ្តាមគំរនូ

 េតេងោ់រគណបនយ្យកម្ុជ្	និង្ទ្្បញ្ញតិតេ	ថដ�បានបរៀ្្ំ	បោយធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្។	នាយកោ្ឋ នបនឹះ	កប៏ដើរតួនាទី
 បគ្ប់គងហិរញ្ញ វតថាុ	វភិាគ	និងបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	ជនូនបគ្អ់ង្គភាពអាជីវកម្មផងថដរ។

េមទិ្ធផ�េំខាន់ៗ 	េបម្្ឆ្់្	ំ២០១៩
	 េបម្្ឆ្់្២ំ០១៩	គឺជ្ឆ្្ទំីមយួ	 ថដ�ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 កដ៏នូ្ជ្បគរឹឹះសាថា ន

 ហិរញ្ញ វតថាុទាងំអេ់	 អនុវតតេេតេងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តិ	 មនកម្ុជ្	 (CIFRS)។	 វាកជ៏្ 
ឆ្្មំយួដ�ំ៏បាក	េបម្្ប់ករុមការងារនាយកោ្ឋ នហរិញ្ញ វតថាុ	ថដ�បតរូវអនុបលាមតាម្ទ្្បញ្ញតតេ	ិរ្េ់	 
CIFRS។	 ពួកបយើងបានពរឹងថផ្ក	 ប�ើ្ទពិបសាធន	៍ និងជំនាញ្ប្ចេកបទេ	 រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី
បគរុ្	បដើម្បអីនុវតតេតាម	CIFRS	រមួម្នទាងំបក្ែណ្	(Framework)	និងគំរនូនូហិរញ្ញ វតថាុ	(Financial 

Modeling)។

	 ការអនុវតតេ្ឋម	 មន	CIFRS	 បៅមថងៃទី១	 ថែមករា	 ឆ្្២ំ០១៩	បានតបមរូវឲ្យ្នតេតាមោន	និង 
បតរួតពិនតិ្យោ៉ា ងជិតដិត	បៅប�ើ្ទ្្បញ្ញតតេ	ិនងិនីតវិធិរី្េ់ធនាគារ	បដើម្បធីានាថា	ទាងំការប្តិ្ តតេតិាម	

 និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	បានអនុវតតេោ៉ា ងខា្ជ ្ែ់្ជួន។	បករុមការងារថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	បានបធវែើការ	ជ្មយួបករុមការងារ
 ពត័ម៌្នវទិយា	 និងហិរញ្ញ វតថាុបករុមហុ៊នបម	 បដើម្បេីបម្បៅតាមរ្ត់្ លៃ េ់្តេនូរ	 មនតារាងគណនី	 បៅ
 ក្ុងប្ពន័្ធគណនី	 បហើយនិងពបងរឹងប្ពន័្ធបគ្ប់គងទិន្នយ័រ្េ់ធនាគារ	 (MIS)	 បដើម្បគីាបំទដ�់ 

របាយការណ៍្ទ្្បញ្ញតតេិ្ថនថាម	្នាទៃ ្ពី់អនុវតតេ CIFRS។

	 ជ្មយួនរឹងការអនុវតតេបទនា្ប់ដើមទុនែនបេើុបវេិន	 (Regulatory Conservation Capital  

Buffer)	 និងបទនា្ប់ដើមទុនបខានបធើេីុឃលៃីែ�	 (Countercyclical Capital Buffer)	 បយើងបាន 
បបាឹះផសាយននូវ្ំណុ�្នាទៃ ្់្ នសេំ្ ថនថាម	្ំនួន	៣០លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	ជ្បដើមទុន្ថនថាមថ្ាកទី់២	 
បដើម្បី្ ំបពញតបមរូវការ្ទ្្បញ្ញ តតេិបដើមទុនអ្្ប្រម្	 កដ៏នូ្ជ្បដើម្បគីាបំទកំបណើ នអាជីវកម្មេ្នូ�

 រ្េ់ធនាគារ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩ផងថដរ។

	 បេ្តាម្ក្ុវេ័ិយរ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 ថដ�ជ្ថផនការអាជីវកម្ម៥ឆ្្	ំ «Forward23»  
បយើងបានបធវែើការោ៉ា ងជិតេ្ិទ្ធ	ជ្មយួនរឹងអ្កជំនាញ	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	េបម្្ក់ារអនុវតតេ

 គបបម្ងនានា	រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ។	គបបម្ងទាងំអេ់បតរូវបានអនុវតតេ	 បៅបគ្់
 

នាយកោ្ឋ ននានា	ទាងំថផ្កអាជីវកម្ម	នងិថផក្គាបំទអាជវីកម្ម	ក្ុងរយៈ៥ឆ្្ំ្ នាទៃ ្	់(២០១៩-២០២៣)	 
ជ្មយួនរឹងបគា�បៅអភវិឌ្ឍន	៍ រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បដើម្បពីបងីកទំហំទីផសារ

 កានថ់តធំ	គុណភាពបេវាកម្ម�្្ំផុត	និងជ្	និបោជក�្ប្បេើរ។

ថផនការ	េបម្្ឆ្់្២ំ០២០
	 ការថកេបមរួ�	 ននូវការអនុវតតេ	 CIFRS	 ទាងំថផ្កបក្ែណ្	 (Framework)	 និងគំរនូនូហិរញ្ញ វតថាុ	 
(Financial Modeling)	 រហនូតដ�់ការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 ននូវបគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិីរ្េ់

 ធនាគារ	 នរឹងបៅថតជ្្ំណុ្ប ត្េ ត្ម្បងេំខាន	់ េបម្្ប់ករុមការងារហិរញ្ញ វតថាុ 	 ក្ុងឆ្្២ំ០២០
 

បដើម្បធីានាននូវការប្តិ្ តតេតិាម្ទ្្បញ្ញតតេ	ិនងិបេ្តាមការអនុវតតេរបាយការណ៍រ្េ់េីុអាយអមិ្៊	ី
 បគរុ្។

	 ការបគ្ប់គងបដើមទុន្ទ្្បញ្ញតតេ	ិនរឹងកានថ់តេីុជបបរៅ្ថនថាមបទៀត	េបម្្ឆ្់្២ំ០២០	ជ្មយួនរឹង 
ការអនុវតតេ	CIFRS	្ថនថាមពីប�ើបទនា្ប់ដើមទុនែនបេើុបវេិន	(Regulatory Conservation Capital  

Buffer)	 និងបទនា្ប់ដើមទុនបខានបធើេីុឃលៃីែ�	 (Countercyclical Capital Buffer)	 ថដ�បាន 
ោកឲ់្យអនុវតតេ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩។	 បយើងម្នថផនការ	េបម្្ប់ដើមទុន្ថនថាម	ទាងំថ្ាកទី់១	និងទី២	

 បដើម្បី្ បំពញតបមរូវការ្ទ្្បញ្ញតតេបិដើមទុនអ្្ប្រម្	កដ៏នូ្ជ្បដើម្បគីាបំទកបំណើ នអាជវីកម្មេ្នូ�រ្េ់
 ធនាគារ	ក្ុងឆ្្២ំ០២០	និងឆ្្ំ្ នតេ្នាទៃ ្។់

 Forward23	 នរឹង្នតេអនុវតតេ	 ជ្មយួនរឹងគណកម្មការក្ុងបេរុក	 ថដ�បាន្បងកើតប�ើង	 បហើយ
 ការ្នតេតាមោន	បតរួតពិនិត្យ	និងរាយការណ៍	េបម្្ប់គ្គ់បបម្ងនីមយួៗ	នរឹងជ្ការងារគនលៃរឹឹះមយួ
 េបម្្ឆ្់្២ំ០២០	ដ�់ឆ្្២ំ០២៣។	បយើងនរឹង្នតេបធវែើការោ៉ា ងជិតេិ្ទ្ធ	ជ្មយួ	េីុអាយអមិ្៊	ីបគរុ្	
 េបម្្ក់ារថណនា	ំការគាបំទ	កដ៏នូ្ជ្ធានាននូវការេបបម្បានននូវគបបម្ងនានា។

	 បេ្កតេីប្កាេថ្មី	 នរឹងោកប់្ញេបម្្ព់ន្ធប�ើបបាក់្ ំបណញរ្េ់បករុមហុ៊ន	 ថដ�ជ្កតាតេ  
ប្ឈមមយួ	 េបម្្ឆ្់្២ំ០២០	 ក្ុងការអនុវតតេបគា�នបោបាយថ្មី	 ជ្មយួភាគីពាកព់ន័្ធរ្េ់ 
ធនាគារ	ដំបណើ រការមនប្តិ្តតេិការមផទៃក្ុង	 រ្េ់ធនាគារ	និងការប្កាេពន្ធ។�។	បេ្តាមការ

 
អនុវតតេ	CIFRS	េបម្្ធ់នាគារ	នងិបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	បគា�នបោបាយពន្ធោរថ្មបីនឹះ	នរឹងថណនាំ

 អំពីការ្ងព់ន្ធ	និងការប្កាេពន្ធ។

	 ការអនុវតតេ	 មនពន្ធអាករ	 (VAT)	 នរឹងបៅថតេថាិតក្ុងថផនការរ្េ់បយើង	 េបម្្ឆ្់្២ំ០២០។	
 

ការអនុវតតេបនឹះនរឹងតបមរូវឲ្យម្នេវែ័យប្វតតេកិម្មប្ពន័្្ធ ថនថាមបទៀត	នងិថក�ម្ដបំណើ រទុកោកឯ់កសារ 
រ្េ់ធនាគារ	 ថដ�អា្បធវែើបៅបាន	 បោយម្នកិ្ចេេហការ	 ជ្មយួនរឹងនាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា 
ពត័ម៌្ន	និងថផ្ក្បបមើបេវាកម្មអតិថិជនរ្េ់ធនាគារ។

	 បៅក្ុងការបរៀ្្ំគណបនយ្យហិរញ្ញ វតថាុ	បយើងធានាថា	រា�់ដំបណើ រការគណបនយ្យ	ម្នភាព្បាេ់លាេ់	តម្លៃ ភាព	និងម្នការបរៀ្្ំោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ។	បយើងកធ៏ានាការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិបគ្ប់ព�

 ផងថដរ	ននូវរា�់របាយការណ៍	ថដ�តបមរូវបោយ្ទ្្បញ្ញតតេិ	រ្េ់ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	កដ៏នូ្ជ្ការប្កាេពន្ធ	ជនូននាយកោ្ឋ នពន្ធោរ	និងបរៀ្្ំរបាយការណ៍ោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ	និងទានប់ព�បវលា	េបម្្់
 បករុមហុ៊នបម	និងគណៈបគ្ប់គងផងថដរ។

ហិរញ្ញ វតថាុ

24 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ហិរញ្ញ វតថាុ



	 នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	ទទួ�្នទៃុក	ក្ុងការធានាថា	បគ្ន់ាយកោ្ឋ ន	កដ៏នូ្ជ្្ុគ្គ�ិកទាងំអេ់	បៅក្ុងធនាគារ	
 ដរឹងអំពីកាតពវែកិ្ចេ	 និងផ�្៉ាឹះពា�់នានា	 មន្ទ្្បញ្ញតតេិពាកព់ន័្ធ។	 តួនាទី្ម្បងរ្េ់នាយកោ្ឋ នបនឹះ	 គឺរមួម្នការបតរួត
 ពិនិត្យ	 និងផតេ�់បោ្�់	 ដ�់ថផ្កអាជីវកម្ម	 និងថផ្កគាបំទអាជីវកម្ម	 បដើម្បធីានាការអនុវតតេអនុបលាមបៅតាម្បា្	់
 ្ទ្្បញ្ញតតេិ	និងបេ្កតេីថណនាបំផសេងៗរ្េ់ធនាគារ។	

េមទិ្ធផ�	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩
	 កុ្ងឆ្្២ំ០១៩	 នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	 េបបម្បានការបតរួតពិនិត្យដ�់ទីកថនលៃង	 ្ំនួន៩

 ការោិ�័យ។	មនិថត្៉ាបុណ្ណ ឹះ	នាយកោ្ឋ នបនឹះបាន្ំបពញការបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	្ បំពាឹះ្ទ្្បញ្ញតតេិ	
 ថដ�កំពុងអនុវតតេនានា	 ្ំនួន	 ៩	 ការោិ�័យ	 បហើយបាន្ញចេ្ក់ារបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើការអនុវតតេ
 

តាម្បា្	់ េតេីពីការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់ និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	 េបម្្ស់ាខាទាងំអេ់	
ោ៉ា ងតិ្្ំនួន	២ដង	ក្ុងមយួឆ្្។ំ	

	 កម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �្ំបណឹះដរឹង	 និងជំនាញ	 គឺជ្ថផ្កប ត្េ តេំខានគ់នលៃរឹឹះមយួ	 េបម្្់
 នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម។	បគ្និ់បោជិត	ថដ�បទើ្ ន្ូ�្បបមើការងារថ្មីទាងំអេ់	តបមរូវឲ្យ ន្ូ�រមួ
 វគ្្គ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ក្ុងអ�ុំងបព�្ីថែ	គតិចា្ពី់មថង្ៃ នូ�្បបមើការងារ	បៅធនាគារ	បហើយនិបោជតិ	

 ថដ�បាន្បបមើការងារបសា្	់តបមរូវឲ្យ ន្ូ�បរៀនវគ្គេិកសា	តាមប្ពន័្ធបអ�ិកបតរូនិក	អំពីការប្ឆ្ងំ
 

ការេម្្តបបាក	់ និងហិរញ្ញ ្្បទានបភរវកម្មផងថដរ។	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	
 

បានបរៀ្្ំវគ្គ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �េរុ្	 ្ំនួន២៤ប�ើក	 ថដ�ម្នការ ន្ូ�រមួ	 ពីនិបោជិត	 ្ំនួន	
២០៥នាក។់

ថផនការ	េបម្្ឆ្់្២ំ០២០
	 គំនិតផតេួ្បផតេើម	ប�ើការវាយតមមលៃហានិភយ័	មនការលាងេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្មរ្េ់សាថា ្ន័	បពមទាងំប្ពន័្ធេវែ័យប្វតតេិ	េបម្្ក់ារបតរួតពិនិត្យការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់គឺជ្ថផនការ

 អាទភិាពថ្ម	ីេបម្្ន់ាយកោ្ឋ នប្តិ្ តតេតិាម	ក្ុងឆ្្២ំ០២០។	នាយកោ្ឋ នបនឹះនរឹង្នតេដបំណើ រការបតរួតពិនតិ្យ	ដ�់ទកីថនលៃង	ប�ើការអនុវតតេការអនុបលាមតាម្បា្	់នងិការបតរួតពិនតិ្យ	ប�ើការប្ឆ្ងំការេម្្ត

 
បបាក	់នងិ	ហរិញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	េបម្្ស់ាខាទាងំអេ់។	នាយកោ្ឋ នបនឹះនរឹង្នតេ	បដើម្បបីធវែើោ៉ា ងណ្ឲ្យម្នប្េិទ្ធភាព	ននូវវគ្្គ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ប�ើការបតរួតពិនតិ្យការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់នងិហរិញ្ញ្្បទាន

 បភរវកម្ម	និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	មនការអនុវតតេតាម	និង្ទ្្បញ្ញតតេិបផសេងៗបទៀត។

	 េបម្្ប់តរួតពិនិត្យប�ើការប្តិ្តតេិតាម	នាយកោ្ឋ នបនឹះបានបធវែើការបតរួតពិនិត្យ	 ដ�់ទីកថនលៃង	និងវាយតមមលៃ	 អំពីប្េិទ្ធភាពមនការបធវែើបតេតេែលៃួនឯង	 ប�ើ្ទ្្បញ្ញតតេិនានា	 បដើម្បធីានាថា	រា�់ដំបណើ រការ	
និងនីតិវធិីពាកព់ន័្ធទាងំឡាយ	បតរូវបានអនុបលាមតាម្បា្	់្ ទ្្បញ្ញតតេិ	និងបេ្កតេីថណនាបំផសេងៗ	ថដ�ពាកព់ន័្ធ។	មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	នាយកោ្ឋ នបនឹះ ន្ូ�រមួោ៉ា ងេកម្ម	ជ្មយួបករុមការងារ	តាមគបបម្ងបផសេងៗ	
បដើម្បធីានាថា	ធនាគារបានអនុវតតេបគ្ប់គាន	់ននូវតួនាទីរ្េ់ធនាគារ	្ំបពាឹះ្ទ្្បញ្ញតតេិបផសេងៗ	ដនូ្ជ្្បា្េ់តេីពីការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ ្្បទានបភរវកម្ម	 (AML/CFT)	្ទ្្បញ្ញតតេិេតេីពីការ 
ប្តិ្តតេិតាមពន្ធគណនី្របទេរ្េ់េហរដ្ឋអាបមរកិ	(US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) និង្ទ្្បញ្ញតតេិដមទបទៀត។

	 នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	 បាន្ំបពញការងារបោយឯករាជ្យ	 និងរាយការណ៍បោយ ទ្ៃ �់	 បៅកានប់ករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ថដ�ជ្អ្កពិនិត្យបមើ�	 និងអនុមត័ថផនការការងារប្តិ្តតេិតាមប្ចាឆ្ំ្	ំ ថដ�
បេ្ើេំុបោយនាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម។	ថផ្កប�ើបគា�នបោបាយ	មនការអនុវតតេការប្តិ្តតេិតាម	នាយកោ្ឋ នបនឹះបតរូវអនុវតតេតាមបគា�ការណ៍	និងនីតិវធិី	េបម្្ក់ារប្តិ្តតេិតាម	និងបគា�ការណ៍	និង

 
នីតិវធិី	 េតេីពីការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់ និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្មរ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ថដ�បតរូវបានអនុមត័បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	ជ្មយួគ្ាបនឹះ	នាយកោ្ឋ នបនឹះកប៏ានេហការ	
ជ្មយួនរឹងនាយកោ្ឋ នដមទបទៀត	 បដើម្បី្ បងកើតបគា�ការណ៍ថណនា	ំ និងបកមេី�ធមវ៌ជិ្្ជ ជីវៈបផសេងៗ	 រមួម្នបគា�ការណ៍ថណនា	ំ អំពីការប្ើកគណនីធនាគារ	 បគា�ការណ៍ថណនា	ំ អំពីការបតរួតពិនិត្យ

 ប្តិ្តតេិការ	ថដ�ម្នេញ្្ញ ប្រុងប្យត័្	បកមេី�ធមម៌នការ�កផ់�ិតផ�	និងបេវាកម្ម	។�។

និទោជិត

ប្តិ្តតេិតាម

ម្នការ ន្ូ�រមួពី

នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	 
បានបរៀ្្ំវគ្គ 
្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �េរុ្

ទលើក
២៤

២០៥

25របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ប្តិ្តតេិតាម



	 ហានិភយ័េនទៃនីយភាព	 បកើតប�ើង	 បៅបព�ថដ�ធនាគារ	 ពំុម្ន�ទ្ធភាព	 ក្ុងការ្ំបពញ
 តបមរូវការថវកិា	នាបព�្្ចេុ្្បន្	និងបព�អនាគត	ឬមនិអា្្ំបពញកាតពវែកិ្ចេនិយត័កម្ម	បៅបព�
 ដ�់កា�កំណត។់	វាអា្បធវែើឲ្យ្៉ាឹះពា�់	ដ�់ប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មប្ចាមំថងៃ	ោ៉ា ងធងៃនធ់ងៃរ	និងអា្
 

្ងកឲ្យម្នការខាត្ង់។	 តួនាទី្ម្បងរ្េ់ធនាគារ	 គឺការបប ើ្បបាេ់បបាក់្បញ្ញ ើ រយៈបព�ែលៃី	 
បដើម្បផីតេ�់ជ្ឥណទានរយៈបព�ថវង	 ដនូប្្ឹះបធវែើឲ្យធនាគារងាយនរឹងរងបបគាឹះ	 បោយសារហានិភយ័ 
េនទៃនីយភាព។	ជ្ងបនឹះបៅបទៀត	ធនាគារបតរូវថតប្តិ្ តតេអិាជវីកម្មរ្េ់ែលៃួន	បេ្បៅតាមតបមរូវការ

 ្ទ្្បញ្ញតតេិ	បគ្ប់ព�បវលា។

	 ហានិភយ័េនទៃនីយភាព	ជ្្ឋមបតរូវបានបធវែើការតាមោន	នងិបគ្ប់គង	បោយថផ្កប�ើមនូ�ោ្ឋ ន	
 

មនការពយាករណ៍�ំហនូរសា្ប់បាករ់្េ់ធនាគារ	 គឺតាមរយៈការពយាករណ៍ឲ្យបានបទៀងទាតប់ៅ 
ប�ើ�ំហនូរសា្ប់បាករ់្េ់ធនាគារ	 ថដ�បកើតប�ើងពីទបមងក់ា�កំណតម់នបទព្យេកម្ម	 ្ំណុ�	 
កាតពវែកិ្ចេបបរៅតារាងតុ�្យការ	 និងនិេសេនទៃវតថាុបៅតាមរយៈបព�បផសេងៗគ្ា	 េថាិតបបកាមសាថា នភាព

 អាជីវកម្មធម្មតា	និងសាថា នភាពម្នវ ិ្ តតេិ។

	 ធនាគារកប៏ានបធវែើបង្េតេេបតេតេ	 (Stress Test)	ជ្បរៀងរា�់្ម្េ	 រមួម្នបង្េតេេបតេតេ	 បៅ 
ប�ើេនទៃនយីភាព	បដើម្បកីណំតថ់ផក្	ថដ�ងាយរងបបគាឹះ	បៅប�ើទហំំេនទៃនយីភាព	នងិបដើម្បបីា៉ា នស់ា្ម ន

 ផ�្៉ាឹះពា�់ថផក្ហិរញ្ញ វតថាុ	នងិ្ងកភាពងាយបេរួ�	ដ�់គណៈបគ្ប់គងរ្េ់ធនាគារ	ចាតវ់ធិានការ
 

ទុកជ្មុន។

	 នាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័	ទទួ�ែុេបតរូវ	្ំបពាឹះការបតរួតពិនិត្យតាមោន	បោយឯករាជ្យ	 
ប�ើទបមងហ់ានិភយ័េនទៃនយីភាពរ្េ់ធនាគារ	នងិបរៀ្្ំរបាយការណ៍ប្ចាថំែ	ជនូនគណៈកម្្ម ធកិារ

 
បគ្ប់គង្ំណុ�បទព្យេកម្ម	នងិគណៈកម្្ម ធកិារបគ្ប់គងហានិភយ័។	វាម្នសារៈេំខាន	់េបម្្ ់
ធនាគារ	ក្ុងការបគ្ប់គងសាថា នភាពេនទៃនីយភាពរ្េ់ែលៃួន	បដើម្បអីា្្ំបពញតបមរូវការប្តិ្តិតេការ
ប្ចាមំថងៃ	និងតបមរូវការ	ថផ្ក្បា្ថ់ដ�ម្ន	្ំបពាឹះហានិភយ័ឥណទាន	ថដ�បានកំណតផ់ងថដរ។

	 ហានិភយ័ឥណទាន	 និងេមភាគី	 េំបៅដ�់�ទ្ធភាពមនការខាត្ង	់ បោយសារអតិថិជន	 
ថដ�ម្ន្ំណុ�	 ជ្មយួធនាគារ	 ឬមដគនូទីផសារ	 ឬអ្កប្ញមនូ�្បត	 ្រាជយ័ក្ុងការ្ំបពញ 
កាតពវែកិ្ចេ	ក្ុងការទនូទាតេ់ងមកធនាគារវញិ	តាមការេនយា។	ហានិភយ័ឥណទាន	ថដ�បានផតេ�់

 
បោយធនាគារ	 បតរូវបានបគ្់បគងបោយបគា�នបោបាយហានិភ័យឥណទាន	 បគា�ការណ៍ 
បគា�នបោបាយឥណទាន	(CPG)	/	នីតិវធិីឥណទាន	(CPM)	និង្បា្ជំ់នួញឥណទាននីមយួៗ។

	 ធនាគារបានបប ើ្បបាេ់	 េនូ្នាករផ្�់េញ្្ញ ជ្មុន	 (Early Warning Indicator)	 និង 
បក្ែណ្្ញ្ជ ីតាមោន	(Watchlist frameworks)	ជ្វធិានការបបតៀមទុកជ្មុន	េបម្្ប់គ្ប់គង 
ហានិភយ័ឥណទាន		ថដ�អា្្ង្ុ�្ងាហា ញ	ននូវភាព្ុឹះបែសាយមនឥណទាន	ពីដំណ្កក់ា�ដំ្នូង	 
បដើម្បកីាត់្ នថាយការខាត្ងឥ់ណទាន	ថដ�អា្បកើតម្នប�ើង។

	 បដើម្បធីានាថា	េំបណើ េំុឥណទានទាងំអេ់	ពតិជ្ទទួ�បានការវាយតមមលៃឯករាជ្យ	ការអនុមត័ 
ឥណទានទាងំអេ់	 ទាមទារការបបាឹះបឆ្្តេបបម្្ិតតេ	 ពី្ុគ្គ�វាយតមមលៃហានិភយ័។	 ធនាគារក ៏
បានអនុវតតេបក្ែណ្អក្ជំនាញវាយតមមលៃរមួគ្ា	បោយផ្�់េិទ្ធអំិណ្្	ដ�់គណៈបគ្ប់គង្ុគ្គ�	 
ក្ុងការអនុមត័ពាក្យបេ្ើេំុឥណទាន	 ថដ�េថាិតបបកាមេិទ្ធិអំណ្្រ្េ់ពួកបគ។	 ថផ្កបគ្ប់គង

 
ឥណទាន	 បតរូវបាន្បងកើតប�ើងបបកាមនាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័	 បដើម្បី្ ំបពញតួនាទីឯករាជ្យ	

 
ក្ុងការវាយតមមលៃេំបណើ េំុឥណទាន។

	 ទហំឥំណទាន	បតរូវបានតាមោនោ៉ា ងេកម្ម	បតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	ោ៉ា ងបទៀងទាត	់នងិរាយការណ៍	
 

ជនូន	គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	ជ្បរៀងរា�់ថែ។	ភាពអនថ់យមនឥណទាន	បតរូវបានកំណតេ់ម្្គ �់	 
វភិាគ	និងពិភាកសា	ជ្មយួនរឹងអង្គភាពអាជីវកម្ម	ថដ�ពាកព់ន័្ធ	បដើម្បចីាតវ់ធិានការថក�ម្	ឲ្យបាន

 េមបេ្។

ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

	 ការរកី្បបមើនោ៉ា ងឆ្្រ់ហ័េ	មនវេ័ិយធនាគារ	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	ការ ល្ៃ េ់្តេនូរ	ប�ើតបមរូវការ្ទ្្បញ្ញតតេិ	បៅកបមតិ

 សាក�	នងិហានិភយ័ថ្មីៗ 	បានបកើតប្ញពីទេសេនវេ័ិយ	មនការអនុបលាមតាម្បា្	់នងិ្ប្ចេកវទិយា។	ដនូប្ឹ្ះបហើយធនាគារ	
 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	បាន្បងកើតននូវបក្ែណ្បគ្ប់គងហានិភយ័ដរ៏ រឹងម្	ំ បដើម្បបីគ្ប់គងហានិភយ័	 ថដ�ពាកព់ន័្ធ	 ឲ្យ
 បាន�្ប្បេើរ។	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	បានចាតទុ់កថា	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	 គឺជ្ថផ្កមយួោ៉ា ងេំខាន	់
 េបម្្អ់ាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	 បហើយធនាគារកប៏ាន្ញចេនូ �វ្្បធមហ៌ានិភយ័ដរ៏ រឹងម្	ំ បៅក្ុងប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មប្ចាំ
 មថងៃ	 និងដំបណើ រការេបបម្្ិតតេរ្េ់ធនាគារ។	 នាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័	 បាន ន្ូ�រមួតាងំពីដំណ្កក់ា�ដំ្នូង	 

មនដំបណើ រការមនការទទួ�យកហានិភយ័	 បដើម្បផីតេ�់ននូវទេសេនៈឯករាជ្យ	 េបម្្ក់ារវាយតមមលៃផ�ិតផ�ថ្មី	 ការកំណត់
 

យុទ្ធសាង្េតេការវាយតមមលៃឥណទាន	និងថផ្កដមទបទៀត។

បគ្ប់គងហានិភយ័

26 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
បគ្ប់គងហានិភយ័



	 ហានិភយ័ទីផសារ	 េំបៅបៅប�ើហានិភយ័	 ថដ�បធវែើឲ្យខាត្ង	់ បោយសារការថប្ប្រួ�	 ប�ើ
 តមមលៃមនូ�ធន	អបតាការបបាក	់ប�ើទីផសារ	ភាគរយមនបបាក់្ ំបណញឥណទាន	អបតា្តេនូរបបាក់្ របទេ	 

តមមលៃទំនិញ	បពមទាងំេនូ្នាករបផសេងៗ	ថដ�តមមលៃបតរូវបានកំណត	់បៅក្ុងទីផសារសាធារណៈ។

	 េកម្មភាពទនូបៅរ្េ់ធនាគារ	ថដ�រមួម្នការផតេ�់ឥណទាន	នងិទទ�ួបបាក់្ បញ្ញ ើ	ជ្មយួនរឹង 
កា�្របិ្្ទកំណត	់ និងអបតាការបបាកែុ់េៗគ្ា	 បាន្ណ្តេ �ឲ្យធនាគារ	 ពំុអា្ប្ៀេផុតពី 
ហានិភយ័អបតាការបបាកប់ានប�ើយ។

	 ហានិភយ័អបតាការបបាក	់ជ្្ម្បង្ណ្តេ �មកពីកា�្របិ្្ទ	និងការកំណតត់មមលៃែុេៗគ្ា	មន 
�ំហនូរសា្ប់បាក។់	ហានភិយ័អបតាការបបាក	់នាបព�្្ចេុ្្បន្	បតរូវបានវាេ់ថវង	បោយរបាយការណ៍ 
គម្លៃ តបវទយិតភាព	 មនអបតាការបបាក។់	 នាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័	 ទទួ�ែុេបតរូវ	 ប�ើការ 
បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 បោយឯករាជ្យ	 និងតាមោនទបមងហ់ានិភយ័អបតាការបបាករ់្េ់ធនាគារ	

 
បោយថផ្កប�ើរបាយការណ៍គម្លៃ តបវទយិតភាព	មនអបតាការបបាក។់

	 ហានិភយ័ប្តិ្តិតេការ	 គឺរមួម្នហានិភយ័	 ប�ើការខាត្ងប់ោយ ទ្ៃ �់	 ឬបោយប្បោ�	
ថដ�្ណ្តេ �មកពីកងវែឹះខាត	ឬភាព្រាជយ័	មនដំបណើ រការមផទៃក្ុង	្ុគ្គ�ិក	 ប្ពន័្ធកំុព្យនូទរ័	ឬកតាតេ

 ពីខាងបបរៅ។

	 ហានិភយ័ប្តិ្ តិតេការ	បតរូវបាន្ញចេនូ�ជ្ថផក្មយួដេំ៏ខាន	់ដ�់ការវាយតមមលៃហានភិយ័	ទាកទ់ង
 

នរឹងផ�ិតផ�	បេវាកម្ម	ដំបណើ រការមផទៃក្ុង	និងប្ពន័្ធ	បៅក្ុងធនាគារ។

	 គំនិតផតេួ្បផតេើមជ្បប ើ្ន	 បតរូវបានបធវែើប�ើង	 បដើម្បពីបងរឹងបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធ	 ថដ�ម្នបសា្	់ ប�ើ
 េមតថាភាពមនប្ពន័្ធ	ការបគ្ប់គងទិន្នយ័	និងការបគ្ប់គងមផទៃក្ុង។

	 យុទ្ធសាង្េតេបគ្ប់គង	ហានិភយ័ប្តិ្តិតេការ	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	គឺប ត្េ តប�ើ
 បក្ែណ្បគងប់គងហានិភយ័ដរ៏ រឹងម្	ំថដ�ផតេ�់ននូវបគា�ការណ៍ថណនារំមួ	ជ្មយួនរឹងរ្នាេម្ន័្ធ 

អភបិា�កិ្ចេដ�៏្ប្បេើរមយួ	 បដើម្បី្ ណតេុ ឹះននូវវ្្បធមប៌គ្ប់គងហានិភយ័មយួ	 តាមថ្្្ុបរេកម្ម	
 បគ្ប់ព�ជ្និ្ចេ។

	 ថផ្កបគ្ប់គងហានិភយ័ប្តិ្តិតេការ	 ថតងបធវែើការថណនា	ំផតេ�់បោ្�់	និងតាមោន	 ប�ើបគ្់
 នាយកោ្ឋ នទាងំអេ់	 បដើម្បធីានាឲ្យបានថា	 បគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិី	 ថដ�បានកំណត	់ បតរូវបាន
 អបងកត	 ប�ើបគ្គ់បបម្ងទាងំអេ់	 និងេថាិតបៅក្ុងដំបណើ រកិ្ចេប្តិ្តិតេការប្ចាមំថងៃរ្េ់ធនាគារ។
 ថផ្កបគ្ប់គងហានិភយ័ប្តិ្តតេិការ	កធ៏ានាឲ្យបានននូវការអនុបលាមតាម្បា្់្ ទ្ញ្្ជ 	ថដ�ម្ន 

បសា្	់បោយការអបងកតោ៉ា ងតរឹងរ រឹង។

ហានិភ័យទីផ្សារហានិភ័យប្រតិ្រតិ្ការ

	 ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	ថដ�ជ្ថផ្កមយួ	មនេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	បានបប ើ្បបាេ់បក្ែណ្	បគ្ប់គងហានិភយ័ទនូបៅមយួ	េបម្្េ់ហបគាេទាងំមនូ�	
 (EWRM)	 បដើម្បបីគ្ប់គងហានិភយ័	 និងឱកាេរ្េ់ែលៃួន។	 បក្ែណ្បគ្ប់គងហានិភយ័ទនូបៅ	 េបម្្េ់ហបគាេទាងំមនូ�	 ផតេ�់ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 និង
 គណៈបគ្ប់គងរ្េ់ែលៃួនននូវឧ្ករណ៍មយួ	 បដើម្បបីធវែើការប្បមើ�បមើ�ទុកជ្មុន	 និងបគ្ប់គងហានិភយ័ថដ�ម្នបសា្	់ និងហានិភយ័ថដ�អា្នរឹងបកើតម្ន	

 បោយបធវែើការពិចារណ្បៅប�ើការថកថប្	ននូវទបមងហ់ានិភយ័	បេ្តាមការ ល្ៃ េ់្តេនូរយុទ្ធសាង្េតេអាជីវកម្ម	្ញ្ញតតេិ្បា្	់និងេកម្មភាពការងារ	។

	 គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	 គឺជ្គណៈកម្្ម ធិការមយួ	 ថដ�ទទ�ួេិទ្ធិអំណ្្	 ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 និងរាយការណ៍	 បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ននូវរា�់្ញ្ហា 	

 ពាកព់ន័្ធនរឹងការបគ្ប់គងហានិភយ័។	កិ្ចេប្ជំុគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	បានបធវែើប�ើងជ្បរៀងរា�់ថែ	បដើម្បបីគ្ប់គង	និងបតរួតពិនិត្យការអនុវតតេ	ប�ើរា�់េកម្មភាព
ក្ុងការបគ្ប់គងហានិភយ័រ្េ់ធនាគារ។

	 គណៈកម្្ម ធកិារ	ឥណទានកម្ុជ្	បធវែើរបាយការណ៍	ជនូនគណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័	ននូវរា�់្ញ្ហា ទាកទ់ងនរឹងឥណទានរ្េ់ធនាគារ។	គណៈកម្្ម ធកិារ	ឥណទាន
 កម្ុជ្	បរៀ្្ំកិ្ចេប្ជំុពិភាកសាជ្បរៀងរា�់េបាតេ ហ៍	បោយទទួ�បានេិទ្ធិអំណ្្	ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ក្ុងការពិចារណ្	និងការេបបម្	ប�ើេំបណើ ឥណទាន។

27របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
បគ្ប់គងហានិភយ័



	 នាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ	ម្នតួនាទីផតេ�់បេវាកម្្ម ប្ចេកវទិយាពត័ម៌្ន	និងគាបំទ	ដ�់ប្តិ្តតេិការខាង
 បបកាយរ្េ់ធនាគារទាងំមនូ�។	នាយកោ្ឋ នបនឹះម្នរ្នាេម្ន័្ធប្តិ្ តតេកិារ	បេ្បៅតាមនាយកោ្ឋ នរ្េ់េីុអាយអមិ្៊	ី 

បគរុ្	 (Group Technology & Group Operations)។	នាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ	 បធវែើការរាយការណ៍បោយ ទ្ៃ �់	
 

បៅកានប់្ធាននាយកប្តិ្តតេិមនធនាគារេីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 និង្នតេបៅនាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា	 និងនាយកោ្ឋ ន
 ប្តិ្តតេិការ	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្ផងថដរ។

្ប្ចេកវទិយា
	 ថផ្ក្ប្ចេកវទិយា	 ផតេ�់រា�់បេវាកម្មពត័ម៌្នវទិយា	 ជនូនបគ្អ់ង្គភាពអាជីវកម្ម	 បគ្ប់គងរា�់គបបម្ងពត័ម៌្នវទិយា	 ថថទាបំហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធពត័ម៌្នវទិយា	 និងកម្មវធិីពត័ម៌្នវទិយា	 ថដ�ម្នបសា្	់ ្បងកើត

 កម្មវធិីប្ពន័្ធពត័ម៌្នវទិយាថ្មីៗ	បៅក្ុងបករុមហុ៊ន	បដើម្បគីាបំទអាជីវកម្ម	និងបគ្ប់គងមផទៃកុ្ង	បពមទាងំតាមោនប្ពន័្ធេុវតថាិភាពពត័ម៌្នវទិយាជ្ប្ចា។ំ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	ថផ្ក្ប ច្េកវទិយា	បានេបម្គបបម្ងធំៗ

 មយួ្ំនួន	 រមួម្ន	 គបបម្ងទី១៖	 ការបធវែើឲ្យប្បេើរប�ើងមនប្ពន័្ធេ្នូ�	 បៅប�ើមុែងារមនបេវាបផទៃរបបាកអ់នតេរជ្តិ	 (SWIFT)	 ទី២៖	 ការោកឲ់្យដំបណើ រការប្ពន័្ធ	 Cambodian Shared Switch  

(CSS)	ទី៣៖	ការថក�ម្មុែងារមនប្ពន័្ធជ្បប ើ្ន	ក្ុងបគា�្ំណងកាត់្ នថាយការងារប្តិ្តតេិបោយមដ	នរឹងបតរូវអនុបលាមបៅតាមនិយត័ករ	និងបគា�ការណ៍មផទៃក្ុង	ទី៤៖	ការ្បងកើតកម្មវធិីធនាគារ្�័ត	

 េបម្្អ់តិថិជនបករុមហុ៊ន	និងទី៥៖	ការបរៀ្្ំបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធពត័ម៌្នវទិយាឲ្យប្បេើរប�ើង	និងពបងរឹងេុវតថាិភាពពត័ម៌្នវទិយា។	បោយថ�កេបម្្យុ់ទ្ធសាង្េតេឆ្្២ំ០២០បនឹះ	ថផ្ក្ប្ចេកវទិយា	នរឹងប ត្េ ត

 បៅប�ើការបធវែើ្្ចេុ្្បន្ភាពប្ពន័្ធម្៉ា េីុនបម	 វនិិបោគ្ថនថាមបទៀត	 ប�ើប្ពន័្ធេុវតថាិភាព	 និងបរៀ្្ំបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធពត័ម៌្នវទិយាឲ្យ�្ប្បេើរប�ើងមយួកបមតិបទៀត	 បពមទាងំោកឲ់្យបប ើ្បបាេ់ននូវប្ពន័្ធ

 ពត័ម៌្នវទិយាថ្មីៗ	 បដើម្បគីាបំទដ�់ការរកី្បបមើនអាជីវកម្ម	 ដនូ្ជ្ប្ពន័្ធប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់ (AML)	 កម្មវធិីធនាគារ្�័តប�ើទនូរេពទៃមដេបម្្អ់តិថិជនទនូបៅ	 និងកម្មវធិីដំណរភា្ជ ្ប់ោយ ទ្ៃ �់រវាង
 ប្ពន័្ធធនាគារ	និងប្ពន័្ធរ្េ់អតិថិជន	 (Host-to-Host Integration)	ជ្បដើម។	មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	 ថផ្កអភបិា�កិ្ចេពត័ម៌្នវទិយា	នរឹងបតរូវថក�ម្	 បដើម្បអីនុបលាមបៅតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ	េតេីពីហានិភយ័ថផ្ក

 ្ប្ចេកវទិយា	ថដ�បានោកប់្ញបោយ	ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្។

ក��ង���ំ២០១៩ ���កប���កវ�ទ�� �នស��ចគ���ងធំៗមួយចំនួន រួម�ន៖
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��������រ���ក់អន�រ�តិ

(SWIFT)
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�រ�រ��តិបត�ិ�យ�� 
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ស���ប់អតិថិជន
��ុមហ៊ុន 

�រ�ៀបចំ�����រច�សម�័ន�
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Cambodian Shared

Switch (CSS)

I II III IV V

្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ

28 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ



អភបិា�កិ្ចេហានិភយ័
	 បករុមការងារអភបិា�កិ្ចេហានិភយ័	 ្ំបពញមុែងារជ្បករុមបតរួតពិនិត្យឯករាជ្យមយួ	 បៅក្ុង

 នាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា	នងិប្តិ្ តតេកិារ	បោយប ត្េ តប�ើការទ្ស់ាក ត	់នងិកណំតហ់ានភិយ័ប្តិ្ តតេកិារ	
 ថេវែងរកដំបណ្ឹះបសាយ	ប្ក្បោយនិរនតេរភាព	និងផតេ�់បោ្�់	បៅប�ើ្ញ្ហា 	ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹង 

អភបិា�កិ្ ចេ	បៅក្ុងនាយកោ្ឋ នទាងំមនូ�។		ប�ើេពបីនឹះបៅបទៀត	បករុមការងារអភបិា�កិ្ចេហានិភយ័	
 ផតេ�់ការប្រឹកសាបោ្�់	បៅប�ើគបបម្ងបគ្ប់គងការ្នតេដំបណើ រអាជីវកម្ម	(Business Continuity  

Management)	និងបធវែើឲ្យប្បេើរប�ើង	ននូវបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធ	ថដ�ម្នបសា្។់

	 កុ្ងឆ្្	ំ២០១៩	គបបម្ងបពាងទុក្ម្បង្ំនួន	៤	បតរូវបានបធវែើប�ើងបោយឯករាជ្យ	បោយបករុម 
ការងារអភបិា�កិ្ចេហានិភយ័។	 បយើងបានោកប់េ្ើថផនការកាត់្ នថាយហានិភយ័	 រយៈបព�ថវង	

 និងថផនការយុទ្ធសាង្េតេ	 បដើម្បពីបងរឹង	 និងប�ើកកម្េ់កម្មវធិីមនការអនុបលាមតាម្បា្	់ រ្េ់
 នាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ	បពមទាងំការបបតៀមែលៃួនរួ្ ជ្បបេ្	េបម្្ក់ារបធវែើេវនកម្ម	

បៅប�ើហានិភយ័	និងអភបិា�កិ្ចេ	បៅក្ុងនាយកោ្ឋ នរ្េ់បយើង។	

បន���ស���ល
វ�ធី�������រ��ើ�រ
ឲ���ន��សិទ�ិ�ព
និង�យ��ួល ព��ឹង�និភ័យ

��តិបត�ិ�រ

អភិវឌ��ធន�នមនុស��ឲ���ន់សម័យ�ល

ក��ង���ំ២០២០��ះ

���ក��តិបត�ិ�រ
នឹង���តសំ�ន់
��ើ៣ចំណ�ច

	 បករុមការងារអភបិា�កិ្ចេហានិភយ័	 បានដរឹកនា	ំ និងបដើរតួនាទី	 ជ្អ្កទំនាកទ់ំនងកណ្តេ �	
 បដើម្បជីួយ��េបម្េបមរួ�	និងបរៀ្្ំ	ប�ើអភបិា�កិ្ចេទិន្នយ័	បៅតាមបករុមហុ៊នបម	រ្េ់ធនាគារ		
 េីុអាយអិម្៊	ី និងេកម្មភាពនានា	 ថដ�ទាកទ់ងនរឹងការបគ្បគងទិន្នយ័	 ថដ�បគ្ន់ាយកោ្ឋ ន
 

ទាងំអេ់	បៅក្ុងធនាគារ	បតរូវទទួ�យកការវាេ់ថវង្ថនថាម	និងម្នម្ចេ េ់ការ	ប�ើែលៃួនឯង	បដើម្បបីធវែើ
 ឲ្យប្បេើរប�ើង	 ននូវភាពបតរឹមបតរូវ	 និងេុវតិតេភាពរ្េ់ទិន្នយ័	 បេ្តាមកំបណើ នមនតបមរូវការរ្េ់

និយត័ករ។	

	 កុ្ងឆ្្២ំ០១៩	បករុមការងារអភបិា�កិ្ចេហានិភយ័	េបបម្បានគបបម្ងធំៗ	្ំនួន៦	េបម្្់
 

អភបិា�កិ្ចេទិន្នយ័	បហើយជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំោ៉ា ងបហា្ណ្េ់	ម្ន�ំហាតក់ារងារោ៉ា ងតិ្	២ដង	
 

បតរូវបានោកឲ់្យប្តិ្តតេិ	បៅទនូទាងំធនាគារ	ថដ�ម្នដនូ្ជ្	ទី១៖	ការចាតថ្់ាក	់និងការ្ិតសាលៃ ក
 

ប�ើទិន្នយ័	ទី២៖	ការបធវែើេនាទៃ នុបកមអាជីវកម្ម	(Business Glossary)	បដើម្បី្ ំបពញតាមតបមរូវការ 
រ្េ់អភបិា�កិ្ចេទិន្នយ័បករុមហុ៊នបម	និងបក្ែណ្ប្ពន័្ធបគ្ប់គងពត័ម៌្នវទិយា	(MIS)។

ប្តិ្តតេិការ
	 ថផ្កប្តិ្តតេិការ	 ទទួ�្នទៃុកប�ើការធានាឲ្យបានថា	 រា�់ប្តិ្តតេិការប្ចាមំថងៃ	 ថដ�បានបធវែើ

 បៅថផ្កជួរមុែ	 កដ៏នូ្ជ្ការបេ្ើេំុបោយ ទ្ៃ �់ពីអតិថិជន	 តាមរយៈបេវាកម្មធនាគារតាមប្ពន័្ធ 
អុីនបធើបណត	បតរូវបាន្ំបពញ្នតេតាម�ក្ែណ្បតរឹមបតរូវ	និងទានប់ព�បវលា។	តួនាទី្ម្បង	រ្េ់ 
ថផ្កប្តិ្តតេិការ	 រមួម្ន	 បេវាកម្មបផទៃរបបាក	់ ក្ុងប្បទេ	 និងបបរៅប្បទេ	ហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	

 ការទនូទាតម់នូ�្្បទាន្បត	 ការបគ្ប់គងម្៉ា េីុនបអធីអិម	 (ATM)	 ការបគ្ប់គងសា្ប់បាករ់្េ់ 
ធនាគារទាងំមនូ�	 ផតេ�់បេវាធនាគារជនូនអតិថិជន	 តាមរយៈប្ពន័្ធអុីនបធើបណត	 និងបេវាប ើ្ក

 
បបាកប់្ៀវតសេ	 ប្តិ្តតេិការរតនាគារ	 បេវាបរៀ្្ំឯកសារឥណទាន	 បពមទាងំបេវាកម្មទនូទាតប់បាក ់
ដមទបទៀត។	 បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថផ្កប្តិ្តតេិការ	 បានេបបម្គបបម្ង	 និងបធវែើឲ្យប្បេើរប�ើង	

 ននូវប្េិទ្ធភាពការងារមយួ្ំនួន	រមួម្ន	ទី១៖	ការគាបំទ	បដើម្បេីបបម្គបបម្ងបធវែើឲ្យប្បេើរប�ើង	
 ននូវបេវាបផទៃរបបាកអ់នតេរជ្តិ	 (SWIFT)	និងគបបម្ង	Cambodian Shared Switch (CSS)	ទី២៖	 

្បងកើត	នងិថកថប្វធិសីាង្េតេបធវែើការឲ្យងាយបេរួ�ជ្បប្ើន	នងិកាត់្ នថាយកម្លៃ ងំព�កម្ម	ថដ�បធវែើបោយ
 មដ	ទី៣៖	្ំបពញការងារ	តាមការកំណត	់SLA	ថដ�បានបពមបបពៀង	ជ្មយួនរឹងអង្គភាពអាជីវកម្ម 

ទាងំបេរុង	និងទី៤៖	កាត់្ នថាយកំហុេ	(LED)	និងទទួ�បាន្ំណ្តថ្់ាកម់នេវកម្ម�្ជ្ងមុន។

ការរំពរឹ្ទុកពីយុទ្ធសាសស្ច�្ប្ខា្ទលើរ្រស់ទយើ្	គឺទដើ�្បីទធវើឲ្យ	
ប្រទសើរទ�ើ្	នូវ្រទពិទសាធន៍ទសវាក�្ម្រទប�ើអតិថិជន	(CX) និ្្រទ្កើន	
ផលិតភាពការងាររ្រស់្រុគ្គលិក	ប្រក្រទដាយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

29របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ



	 នាយកោ្ឋ នរតនាភបិា�	 និងទីផសារ	 មនធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បោយម្នកិ្ចេេហការ	 ជ្មយួថផ្ក
 អាជីវកម្មបផសេងបទៀត	 ថតងផតេ�់ននូវដំបណ្ឹះបសាយ្លៃងតំ្ន	់ ជនូនដ�់អតិថិជនទាងំក្ុង	 និងបបរៅបេរុក	 េបម្្ត់បមរូវការ
 

ពាណិជ្ជកម្ម	 វនិិបោគ	 និងហិរញ្ញ វតថាុ	 ថដ�រមួម្នប្តិ្តតេិការទិញ�ករ់នូ្ិយវតថាុ-រនូ្ិយ្ណ័ណ 	 េបម្្ក់ារទនូទាតភ់ាលៃ មៗ	

 និងការបពមបបពៀងទុកជ្មុន	 បបាក់្ បញ្ញ ើជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	 និងបេវាបផទៃរបបាកប់បរៅប្បទេជ្បដើម។	 នាយកោ្ឋ ន
 

រតនាភបិា�	នងិទីផសារ	ទទ�ួ្នទៃុកប�ើការចាតថ់្ងបគ្ប់គងមនូ�នធិ	ិេបម្្ប់្តិ្ តតេកិារអាជវីកម្មប្ចាមំថងៃរ្េ់ធនាគារ	
 គធឺានាឲ្យបានននូវកបមតិេនទៃនយីភាពបគ្ប់គាន	់ ននូវ�ំហនូរសា្ប់បាកម់យួដម៏្នប្េិទ្ធភាពែ្េ់	 បពមទាងំរកសាននូវប្ភព 

មនូ�និធិឲ្យបានបប ើ្ន	តាមរយៈការបធវែើទំនាកទ់ំនង	ជ្មយួធនាគារដមទបទៀត	បៅប�ើទីផសារ។

រតនាភបិា�	និងទីផសារ

ការពិនិត្យបមើ�េមទិ្ធផ�	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩
	 បេ្តាមេនទៃុឹះមនកំបណើ នបេដ្ឋកិ្ចេរ្េ់ប្បទេកម្ុជ្	 និងទំបនារកំបណើ ន	 មន�ំហនូរទុន

 វនិិបោគ្របទេក្ុងឆ្្២ំ០១៩	នាយកោ្ឋ នរតនាភបិា�	និងទីផសារ	េបបម្បានថផនការប្ចាឆ្ំ្ំ
 រ្េ់ែលៃួនដប៏ជ្គជយ័មយួ	 ទាងំថផ្កទីផសារអនតេរធនាគារ	 និងអាជីវកម្មជួញដនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	
 

ថដ�គាបំទដ�់បេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុបផសេងបទៀតរ្េ់ធនាគារផងថដរ។	ដបំណើ រការអាជវីកម្មរ្េ់បយើង	 
មនិបតរឹមថតបានបធវែើប�ើង	ក្ុង្រោិកាេប្កតួប្ថជងែេ់្	ថថមទាងំអា្ផតេ�់ននូវបេវាកម្មរតនាភបិា�
ក្ុង�ក្ណៈមយួពិបេេពីបគ	 បោយថផ្កប�ើជំនាញ	និង	ទំនាកទ់ំនងថដ�កំពុងម្នបសា្	់ បៅ

 
ក្ុងតំ្នប់ផសេងៗ	 រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 ថដ�ម្នបេវាកម្មដធ៏ំទនូ�ំទនូលាយ	និងប្កួតប្ថជង	 
េបម្្អ់តិថិជនរ្េ់បយើង។

	 ក្ុងមែុងារជ្េម្ជកិមយួ	រ្េ់គណៈកម្្ម ធកិារបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	នងិ្ំណុ�	នាយកោ្ឋ ន
 

រតនាភបិា�	និងទីផសារ	បានភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនងោ៉ា ងេកម្ម	ជ្មយួមដគនូ	ទាងំក្ុង	និងបបរៅបេរុក	បដើម្បី
 កសាង្ណ្តេ ញទំនាកទ់ំនង	 ឲ្យកានថ់តរ រឹងម្	ំ និងបដើម្បពីបងីកកបមតិទំហំពាណិជ្ជកម្មជ្មយួគ្ា។	
 ទាងំអេ់បនឹះបានផតេ�់ឲ្យធនាគារ	ននូវភាព្តថ់្នអាជីវកម្មមយួ	 ថដ��្ជ្ងមុន	 បដើម្បអីា្ថេវែង 

រកបបាក់្ ំណនូ �្ថនថាមឲ្យបានកានថ់តបប ើ្ន	 ពីមនូ�និធិថដ�ប�ើេ	 បហើយបេ្ជ្មយួគ្ាបនាឹះ	
 បយើងកប៏ៅថត្នតេថេវែងរកឱកាេ្បងកើនមនូ�នធិិ្ ថនថាមបទៀត។	ជ្�ទ្ធផ�ជ្កថ់េតេង	មថលៃបដើមមនូ�នធិិ
 រ្េ់ធនាគារបាន	 និងកំពុង្នតេទា្ជ្ងមុន	 ថដ�ជំរុញឲ្យគម្លៃ តអបតាការបបាក់្ ំបណញបាន 

ែ្េ់ជ្ងមុនផងថដរ។	 បបរៅពីបនឹះ	នាយកោ្ឋ នកប៏ានបតរួតពិនិត្យ	 និងបធវែើ្្ចេុ្្បន្ភាព	 ប�ើថផនការ
 មនូ�និធិ្បមរុងទុក	 (CFP)	 ជ្មយួនរឹងនាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័	 បដើម្បបីធវែើការពយាករណ៍	 និង
 

កំណតន់នូវហានិភយ័បផសេងៗ	អំពីមនូ�និធិ	ថដ�អា្បកើតម្ន។

ទេសេនវេ័ិយ	និងយុទ្ធសាង្េតេ	ក្ុងឆ្្២ំ០២០
	 កុ្ងឆ្្២ំ០២០បនឹះ	ប្បទេកម្ុជ្នរឹងប្ឈម្ញ្ហា ្ថនថាមថ្មីៗ	ប ើ្បធៀ្នរឹងឆ្្២ំ០១៩	រមួម្ន

 ្ញ្ហា ្ម្បង	មនការដកបោយថផ្ក	មនប្ពន័្ធអនុបបគាឹះពន្ធ	EBA ថដ�េបបម្បោយេហភាពអឺរ ៉ាុ្ 	 
និងកំបណើ នយឺតោ៉ា វ	 មនបេដ្ឋកិ្ចេ	 ថដ�្ណ្តេ �មកពីេង្ងា្គ មពាណិជ្ជកម្ម	 រវាងេហរដ្ឋអាបមរកិ	

 និង	 ្ិន។	 បទាឹះ្ីជ្ម្ន្ញ្ហា បនឹះកប៏ោយ	 បយើងបជឿជ្កថ់ា	 ឱកាេេំខាន់ៗ 	 រ្េ់នាយកោ្ឋ ន 
រតនាភបិា�	 និងទីផសារ	 នរឹង្នតេបកើតម្នប�ើង	 តាមរយៈ�ំហនូរទុនមនការវនិិបោគ្របទេ	 និង

 តបមរូវការោ៉ា ងបប ើ្ន	 េបម្្ក់ារនាបំ្ញផ�ិតផ�្ម្បងៗ	 រ្េ់ប្បទេកម្ុជ្	 ថដ�រមួម្ន 
េបមលៃៀក្ំពាក	់ថេ្បកបជើង	បរៅេ៊នូ	អងករ	និងទំនិញដមទៗបទៀត	ថដ�បតរូវបានបគវាយតមមលៃថា	កម្ុជ្ 
បៅថតជ្ប្បទេ	 ថដ�ម្ន្ំថណកទីផសារតិ្តួ្	 ប ើ្បប្ៀ្បធៀ្បៅប្បទេ	 បៅក្ុងតំ្ន។់	 
េំខានជ់្ងបនឹះ	ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	នរឹងតបមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាងំអេ់	បតរូវ្នតេប្តិ្តតេិតាម

 កបមតិឥណទានជ្បបាកប់រៀ�	 កបមតិ	 ១០%	 មនឥណទានេរុ្	 បហើយ្ទ្ញ្្ជ បនឹះ	 នរឹងជំរុញ 
ោ៉ា ងខាលៃ ងំកាលៃ 	 ក្ុងការបប ើ្បបាេ់បបាកប់រៀ�	 កដ៏នូ្ជ្ទំហំ	 មនការ្តេនូររនូ្ិយវតថាុ-រនូ្ិយ្ណ័ណ 	 បៅក្ុង

 �ំហទីផសារធនាគារ។	

	 បករុមការងារទទ�ួែុេបតរូវ	ខាងមនូ�នធិរិ្េ់បយើង	នរឹង្នតេពបងរឹងេមតថាភាព	ឲ្យកានថ់តប្បេើរ
 

ប�ើង	និងពបងីក្ណ្តេ ញមដគនូេហការ	ជ្មយួសាថា ្ន័ហិរញ្ញ វតថាុដមទ។	 បយើងកន៏រឹង្នតេពិនិត្យ	និង
 បធវែើ្ ច្េុ្្បន្ភាពថផនការមនូ�នធិិ្ បមរុងទុក	បដើម្បបី ល្ៃើយត្នរឹងបហតុការណ៍ជ្យថាបហតុ	ពតីបមរូវការ
 ចាបំា្	់ ថដ�អា្នរឹងបកើតម្នប�ើងជ្្នាទៃ ន	់ បហើយកប៏តរូវថតអនុបលាមតាមបក្ែណ្	 មនការ 

បគ្ប់គងហានិភយ័េនទៃនីយភាពរ្េ់ធនាគារ។	មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	 បយើងនរឹងបធវែើការ្នតេពបងរឹងប្ភព
 បបាកប់រៀ�រ្េ់ធនាគារ	បដើម្បបីបតៀម្បមរុងឲ្យបានបគ្ប់គាន	់េបម្្ក់ារបកើនប�ើង	ប�ើអាជីវកម្ម
 

បបាកក់មចេជី្បបាកប់រៀ�	ថដ�បានបបគាងទុក	និងបេ្តាម្ទ្ញ្្ជ រ្េ់ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្។

នាយកដា្្នរតនាភិបាល	និ្ទីផ្សារ	

េបបម្បានថផនការប្ចាឆ្ំ្ ំ
រ្េ់ែលៃួនដប៏ជ្គជយ័មយួ
ទាងំថផ្កទីផសារអនតេរធនាគារ	និង 
អាជីវកម្មជួញដនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	

30 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
រតនាភបិា�	និងទីផសារ



	 នាយកោ្ឋ នទីផសារ	នងិទនំាកទ់នំង	បដើរតនួាទីោ៉ា ងេំខាន	់ក្ុងការគាបំទកម្មវធិទំីនាកទំ់នងរ្េ់ធនាគារ	បដើម្បបី�ើក
 កម្េ់សាវតារ	និងសាលៃ កេញ្្ញ 	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	នាយកោ្ឋ នបនឹះបតរួតពិនិត្យ	ប�ើការ
 ទំនាកទ់ំនងមផទៃក្ុង	 រវាងនាយកោ្ឋ នបផសេងៗ	 និងេកម្មភាពទំនាកទ់ំនងខាងបបរៅ	 បដើម្បជីំរុញការ�កផ់�ិតផ�	 និង
 បេវាកម្មរ្េ់ធនាគារ។	នាយកោ្ឋ នបនឹះអភវិឌ្ឍ	និងប�ើកកម្េ់ការកំណតទ់ិេបៅសាលៃ កេញ្្ញ ធនាគារ	និងរប្ៀ្វារៈ 

ទំនាកទ់ំនង	 តាមរយៈបក្ែណ្្បមរុឹះមយួ	 ថដ�ម្នមុែងារបផសេងៗគ្ា	 ដនូ្ជ្ការផសេពវែផសាយពាណិជ្ជកម្ម	 និងទីផសារ	 /		
ទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ	និងសារពត័ម៌្ន	/	បគ្ប់គងការឧ្តថាមភា	និងការបរៀ្្ំកម្មវធិីទីផសារ	បពមទាងំការបគ្ប់គងទំនាក់
ទំនងមផទៃក្ុង។

ទីផសារ	និងទំនាកទ់ំនង

េមទិ្ធផ�េំខាន់ៗ 	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩
	 បយើងបានកំណតទ់ិេបៅោ៉ា ងជ្កល់ាក	់រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបៅប្បទេកម្ុជ្	ក្ុង

 នាមជ្អក្ផតេ�់បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	នងិជ្មដគនូពាណិជ្ជកម្ម	ថដ�ម្នមនូ�ោ្ឋ នបគរឹឹះោ៉ា ងរ រឹងម្	ំបៅកុ្ង
 បេរុក	និងម្ន្ណ្តេ ញដទ៏នូ�ំទនូលាយ	បៅទនូទាងំតំ្នអ់ាស៊ាន។	បបរៅពី្បងកើតយុទ្ធសាង្េតេ	ក្ុងការ
 

ចាកប់គរឹឹះអតតេេញ្្ញ ណ	បៅក្ុងបេរុករ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបយើងបានពរឹងថផ្កប�ើធនធាន	ក្ុង
 តំ្ន	់រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	និងភា្ជ ្ប់េវាកម្មថ្ាកត់ំ្ន	់ថដ�េមបេ្្ំផុត	េបម្្អ់តិថិជន	 

ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	 ថដ�រួមម្នបេវាកម្ម្ណ្តេ ញបអធីអិម	 ក្ុងតំ្ន់អាស៊ាន	 បេវាបផទៃរបបាក់
 បតប�បកាម	ក្ុងមថងៃថតមយួ	េបម្្៥់ប្បទេ	ក្ុងតំ្ នអ់ាស៊ាន	បពមទាងំកម្មវធិ	ីនងិ្ុពវែេិទ្ធពិបិេេ
 ថ្ាកត់ំ្ន	់េបម្្ក់ារទិញទំនិញក្ុងហាង	ការទទួ�ទានអាហារ	និងដំបណើ រកមសានតេជ្បដើម។	មនិ
 ថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	បយើងបានផសេពវែផសាយ�ក្ណៈសាលៃ កេញ្្ញ ថ្មីរ្េ់	េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	គឺ	«Forward»  

ថដ�បតរូវបានបប ើ្បបាេ់រមួគ្ា	 បៅបគ្ទី់ផសារ	 រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 បដើម្បី្ ងាហា ញការប្តេជ្ញា ្ិតតេ	
 រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងការជំរុញ	ដ�់ការេបបម្បានបគា�បៅ	និង្ំណងបបាថ្ារ្េ់
 

អតិថិជន។

	 ក្ុងឆ្្	ំ២០១៩	នាយកោ្ឋ នទីផសារ	នងិទនំាកទ់នំង	បានដរឹកនាបំរៀ្្ំេកម្មភាព	នងិបពរឹតតេកិារណ៍
 រ្េ់ធនាគារនានា	េបម្្ទ់ាងំអតិថិជនទនូបៅ	និងអតិថិជនជ្នែ់្េ់រ្េ់ធនាគារ។	 បយើងបាន
 

បរៀ្្ំទិវាថថលៃងអំណរគុណអតិថិជន	 បៅបគ្ស់ាខា	 ទនូទាងំប្បទេ	 ថដ�ជ្ថផ្កមយួ	 មនកម្មវធិី 
្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	 បដើម្បភីា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនងកានថ់តជិតេ្ិទ្ធ	 ជ្មយួនរឹងអតិថិជន	 និង

 ្ងាហា ញននូវការថថលៃងអំណរគុណ	 ថដ�ពួកបគថតងថត្នតេគាបំទ	 ដ�់ធនាគារ	 នាបព�កនលៃងមក។	
មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	បយើងបានបបារព្ធពិធីថថលៃងអំណរគុណ	ដ�់អតិថិជន	Preferred	បៅ្ុងឆ្្២ំ០១៩	
បដើម្បពីបងរឹង្ណ្តេ ញទំនាកទ់ំនង	 និង្ងាហា ញការយក្ិតតេទុកោកម់យួកបមតិបទៀត	 រ្េ់ធនាគារ	

 
បៅដ�់អតិថិជន។	េបម្្ក់ម្មវធិីទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ	បយើងបានបរៀ្្ំេន្ិេីទសារពត័ម៌្ន

 មយួ	បដើម្បអី្អរ	នងិប្កាេការឈឹ្ះពានរងាវែ ន	់ធនាគារអនតេរជ្ត�ិ្្ ផុំត	បៅកមុ្ជ្	ក្ុងឆ្្២ំ០១៨	
 ថដ�ផតេ�់បោយទេសេនាវដតេី�្ប�ីបាញ	Asiamoney។	ក្ុងរយៈបព�បពញមយួឆ្្	ំបយើងបានគាបំទ	 

ដ�់គបបម្ងទំនួ�ែុេបតរូវេង្គមរ្េ់ធនាគារ	 បៅប�ើវេ័ិយបផសេងៗគ្ា	 រួមម្នវេ័ិយអ្់រ	ំ 
េុខាភិបា�	េង្គម	និង្រសិាថា នជ្បដើម។

	 ប�ើេពីេកម្មភាព	 ប�ើគបបម្ងក្ុងបេរុក	 នាយកោ្ឋ នទីផសារ	 និងទំនាកទ់ំនង	 បានគាបំទជ្
 បរៀងរា�់ឆ្្	ំដ�់ការបរៀ្្ំបពរឹតតេកិារណ៍ផសេពវែផសាយ	នងិការ្ុឹះផសាយពត័ម៌្ន	អពីំកម្មវធិអីាហារន្ូ ករណ៍
 

អាស៊ាន	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបោយប្កាេោ៉ា ងទនូ�ំទនូលាយ	និងប�ើកទរឹក្ិតតេ	ដ�់េិេសេនិេសេតិ
 ថែ្មរ	កុ្ងការោកព់ាក្យបេ្ើេំុអាហារន្ូ ករណ៍១០០%បនឹះ	បៅតាមសាក�វទិយា�័យ�្បបីឈា្ម ឹះ	ជុវំញិ
 

ពិភពបលាក។

ជ្�ទ្ធផ�	ម្ននិស្សិតនខ្មរ�ួយរូ្រ 
ថដ�ទទួ�បានអាហារនូ្ករណ៍បនឹះ	 
បហើយកំពុងេិកសាបៅសាក�វទិយា�័យ	 
MCGIl	ក្ុងប្បទេកាណ្ោ

	 េបម្្ថ់ផក្ទនំាកទ់នំង	ទាកទ់ងនរឹងផ�ិតផ�	នងិបេវាកម្ម	នាយកោ្ឋ នទីផសារ	នងិទនំាកទ់នំង	
 

បដើរតនួាទីោ៉ា ងេំខាន	់ក្ុងការេបម្្ធ	នងិផសេពវែផសាយផ�ិតផ�ថ្ម	ីជ្បបាកប់រៀ�	ទាងំថផក្ឥណទាន	
 នងិបបាក់្ បញ្ញ ើ	ថដ�ជ្ថផក្មយួ	មនការគាបំទ	នងិប្តេជ្ញា ្តិតេោ៉ា ងមតុម្	ំជ្មយួធនាគារជ្ត	ិមនកម្ុជ្	
 ក្ុងការប�ើកកម្េ់ការបប្ើបបាេ់បបាកប់រៀ�ថែ្មរ	 ក្ុង្ំបណ្មសាថា ្ន័ហិរញ្ញ វតថាុ	 និងធនាគារ។	 ជ្
 �ទ្ធផ�	 ធនាគារេបបម្បានបគា�បៅឥណទាន	 ១០%	ជ្បបាកប់រៀ�	 ែណៈថដ�កា�ពីឆ្្ ំ

២០១៨	បយើងទទ�ួបានថត	២%	្ ៉ាបុណ្ណ ឹះ។	បបរៅពីបនឹះ	បយើងបានេបម្្ធផ�ិតផ�ថ្ម	ីគឥឺណទាន
 

្គុ្គ�	បៅប�ើទផីសារ	ថដ�ម្នការប្កតួប្ថជងខាលៃ ងំ	តាមរយៈ្ណ្តេ ញទនំាកទ់នំង	នងិមបធយាបាយ 
ផសេពវែផសាយបផសេងៗគ្ា។

	 មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	បយើងបានែិតែំ្បងកើនការផសេពវែផសាយពត័ម៌្នរ្េ់ធនាគារ	ជ្មយួនរឹងសាថា ្ន័
 

សារពត័ម៌្ននានា	 ចា្ពី់សារពត័ម៌្នប្មពណី	 រហនូតដ�់សារពត័ម៌្នឌីជីថ�	 ដនូ្ជ្កាថេត	 
ទេសេនាវដតេី	 វទិ្ុយ	 និងទនូរទេសេន	៍ បពមទាងំបគហទំពរ័ជ្បដើម។	ជ្ងបនឹះបៅបទៀត	 បយើងអភវិឌ្ឍទំពរ័

 បហវែេ្៊ុក	 និងបគហទំពរ័	 រ្េ់ធនាគារ	 ថដ�ជ្ថផ្កមយួមនកម្មវធិីភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនង	ក្ុង្ណ្តេ ញ
 

េង្គម	បហើយ្ណ្តេ ញទនំាកទ់នំងបៅវញិបៅមកថ្មបីនឹះ	បានជយួ��ដ�់ធនាគារ	ក្ុងការែិតកានថ់តជិត	
 

ជ្មយួនរឹងអតិថិជនថ្មីៗ	ថដ�ជួយ��ពបងីកដ�់ទិេបៅអាជីវកម្មរ្េ់បយើង។

ថផនការអាទិភាព	េបម្្ឆ្់្២ំ០២០
	 ឆ្្២ំ០២០	នរឹងកាលៃ យជ្ឆ្្ដំរ៏បំភើ្ រកីរាយមយួបទៀត	េបម្្ន់ាយកោ្ឋ នទីផសារ	និងទំនាកទ់ំនង។	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	បានដំបណើ រការអាជីវកម្ម	

 រយៈបព�	 ១០ឆ្្	ំ ថដ�ជ្ការចាកប់គរឹឹះដេំ៏ខានម់យួ	 រ្េ់ធនាគារ	 ក្ុងប្បទេកម្ុជ្	េបម្្ថ់ផ្កអាជីវកម្ម	 ធនធានមនុេសេ	 និងសាលៃ កេញ្្ញ ។	 ធនាគារបាន
 ឈឹ្ះពានរងាវែ ន	់ធនាគារអនតេរជ្តិ�្្ំផុត	បៅកម្ុជ្	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	បោយថផ្កប�ើបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធដរ៏ រឹងម្	ំក្ុងតំ្នអ់ាស៊ាន	និងេមទិ្ធផ�អាជីវកម្មដ�៏្ប្មព	

 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩។	តួនាទីេ្នូ�រ្េ់បយើង	គឺថណនាសំាលៃ កេញ្្ញ ប�ើងវញិ	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបៅកានទី់ផសារ	ក្ុងនាមជ្ធនាគារអនតេរជ្តិ	ថដ�អា្ជំរុញ

 ឲ្យ្ំណងបបាថ្ា	 និងបគា�បៅ	 ទាងំ ទ្ៃ �់ែលៃួន	 និងអាជីវកម្មរ្េ់អតិថិជន	 ឈានបៅរកភាពបជ្គជយ័។	 បយើងនរឹងកសាងវតតេម្ន	 បៅប�ើ្ណ្តេ ញអនឡាញ	
 និងថក�ម្បគហទំពរ័រ្េ់បករុមហុ៊ន	បដើម្បបីធវែើឲ្យរ្នា្ទ	កានថ់តផតេ�់ននូវភាពជិតេ្ិទ្ធ	និងភាពងាយបេរួ�	ដ�់អ្កបប ើ្បបាេ់	ក្ុងបគា�្ំណងទាកទ់ាញអតិថិជន
 ថ្មីៗ។	បហើយបយើងនរឹង្នតេពបងីកកម្មវធិីទំនាកទ់ំនងសាធារណៈរ្េ់ធនាគារ	បោយភា្ជ ្ទ់ំនាកទ់ំនងកានថ់តទនូ�ំទនូលាយ	ជ្មយួនរឹងសាថា ្ន័សារពត័ម៌្ននានា។ក្ថុ្ឆ្្ ំ២០១៩

ធនាគារបាន 
ឈឹ្ះពានរងាវែ ន	់
ធនាគារអនតេរជ្តិ 
�្្ំផុត	បៅកម្ុជ្	

31របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
ទីផសារ	និងទំនាកទ់ំនង



	 នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	 បដើរតួនាទីោ៉ា ងេំខាន	់ ក្ុងការផតេ�់ននូវការវាយតមមលៃឯករាជ្យ	 បៅប�ើភាពបគ្ប់គាន	់
 ប្េិទ្ធភាព	 និងប្េិទ្ធផ�	 មនប្ពន័្ធបគ្ប់គងមផទៃក្ុង	 ថដ�អនុវតតេបោយគណៈបគ្ប់គងរ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី
 ភអី�ិេីុ។	ការវាយតមមលៃរ្េ់នាយកោ្ឋ នបនឹះ	គបឺធវែើបៅប�ើសាថា នភាពមនការបតរួតពិនតិ្យរ្េ់ធនាគារ	ការវាយតមមលៃហានភិយ័	
 េកម្មភាពបតរួតពិនិត្យ	ប្ភពពត័ម៌្ន	ប្េិទ្ធភាពមនការទំនាកទ់ំនង	និងេកម្មភាពបគ្ប់គងតាមោន។	េវនកម្មមផទៃក្ុង ម្នភារកិ្ចេរាយការណ៍បោយ ទ្ៃ �់	ជនូនគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	និងម្នឯករាជ្យភាព	ពីថផ្កប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	និង
 ថផ្កគាបំទអាជីវកម្មបផសេងៗ។

	 នាយកោ្ឋ ននីតិកម្ម	 និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	 រមួម្នថផ្ក	នីតិកម្ម	 និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន។	នាយកោ្ឋ ននីតិកម្ម	
 បតរួតពិនិត្យប�ើទិដ្ឋភាពថផ្ក្បា្ម់នេកម្មភាពថដ�អនុវតតេបោយធនាគារ	និងទទួ�ែុេបតរូវប�ើការេបម្េបមរួ�	ផតេ�់
 ដំ្ នូនា្ម ន	នងិពិនតិ្យបមើ�ប�ើថផក្អាជីវកម្ម	នងិថផក្គាបំទអាជវីកម្ម	បដើម្បធីានាការអនុវតតេអនុបលាមបៅតាម្បា្	់្ទ្្បញ្ញតតេិ	
 និងបេ្កតេីថណនាបំផសេងៗ។	

	 នាយកោ្ឋ ននីតកិម្ម	បដើរតនួាទី្ម្បងក្ុងការផតេ�់ដំ្នូនា្ម នថផក្្បា្ប់ៅ្ុគ្គ�ិកទាងំអេ់បៅក្ុងធនាគារក្ុងការអនុវតតេការងាររ្េ់ពកួបគ	បដើម្បធីានាបានថាអតថាប្បោជនរ៍្េ់ធនាគារបតរូវបានការពារ

 ក្ុងការបធវែើអាជីវកម្មប�ើបគ្វ់េ័ិយ។	 ក្ុងបនាឹះផងថដរ	 នាយកោ្ឋ ននីតិកម្ម	 បានចាតថ់្ងបរឿងកតេីតុលាការថដ�ទទួ�បានពីនាយកោ្ឋ នបផសេងៗរ្េ់ធនាគារ	 រួ្ បហើយេហការជ្មយួបករុមបមធាវខីាងបបរៅ

 បដើម្បបីគ្ប់គងបរឿងកតេីប�ើងតុលាការ។	

	 បដើម្បឲី្យបេ្ជ្មនូយនរឹងអភបិា�កិ្ចេ�្	 ប�ខាធិការបករុមហុ៊នពួកបយើង	្នតេផតេ�់ការគាបំទបៅដ�់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	និង	គណៈបគ្ប់គង	 ប�ើកាតពវែកិ្ចេ	និង	ទំនួ�ែុេបតរូវ។	 ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន

 ម្នតួនាទីផតេ�់ដំ្នូនា្ម នប�ើការងារអភបិា�កិ្ចេ	រមួម្នតបមរូវការថផ្ក្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	 បៅបគ្ថ់ផ្កក្ុងធនាគារ។	ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	ក៏្ នូ�រមួចាតថ់្ងការងារប្ចាមំថងៃរ្េ់	ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	
 និង	មុែងាររ្េ់ធនាគារ	រមួទាងំនីតិវធិីថដ�ពាកព់ន័្ធក្ុងការអនុមត័រ្េ់អាជ្ញា ធរ	និង	្ញ្ញតតេិករ។

	 នាយកោ្ឋ នក៏្ នូ�រមួបធវែើការងារបផសេងៗ	និង	គបបម្ងរ្េ់ធនាគារ	បដើម្បធីានាដ�់ទំនួ�ែុេបតរូវរ្េ់ធនាគារ្ំបពាឹះ្ទ្្បញ្ញតតេិនានា។	

នីតិកម្ម	និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន

េវនកម្មមផទៃក្ុង

	 បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៩	បោយម្នការគាបំទពីេវនកម្មមផទៃក្ុង	មនេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	េបបម្បានការងារ្ំនួន	១៧	គបបម្ង	
 ថដ�បានបគ្ដណតេ ្ថ់ផ្កេំខាន់ៗ 	រមួម្ន	េវនកម្មសាខា	េវនកម្មនាយកោ្ឋ ន	និងេវនកម្មតាមថផ្ក។	

	 ថផនការរ្េ់បយើងក្ុងឆ្្២ំ០២០	 គឺ្នតេការងារេវនកម្ម	 តាមរយៈការវាយតមមលៃហានិភយ័រ្េ់េវនកម្មមផទៃក្ុង	 បពមទាងំការបេុើ្អបងកតចាបំា្់
បផសេងៗបទៀត។

១៧គទបម្	

េបបម្បានការងារ្ំនួន

32 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
េវនកម្មមផទៃក្ុង / នីតិកម្ម	និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	



	 នាយកោ្ឋ ន្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថជិន	 បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	 បដើម្បជីយួ��េបមរួ�ដ�់កិ ច្េែិតែំប រ្ឹងថប្ងរមួរ្េ់
 ធនាគារ	 តាមរយៈការផតេ�់ជនូនននូវបេវាកម្ម�្្ំផុត	 ក្ុងការ្ំបពញ្ិតតេអតិថិជន។	 នាយកោ្ឋ នបនឹះ	 អនុវតតេវធិីសាង្េតេ	
 មនការប ត្េ តការយក្ិតតេទុកោក	់បៅប�ើអតិថិជន	បដើម្បី្ ំបពញបេ្កតេីបតរូវការរ្េ់ពួកបគ	បៅបគ្ក់បមតិ	តាមរយៈភាគី
 ពាកព់ន័្ធ	រមួម្នសាខាធនាគារ	ការោិ�័យ្បបមើបេវាកម្មអតិថិជន	បពមទាងំអង្គភាពប្ឈមអតិថិជននានា	ថដ�ម្ន
 

ប្ពន័្ធឌីជថី�	ដនូ្ជ្បេវាកម្មធនាគារតាមប្ពន័្ធអុនីបធើបណត	នងិបគហទពំរ័រ្េ់ធនាគារ	កដ៏នូ្ជ្ដបំណើ រការបករុមការងារ
 

គាបំទបផសេងៗផងថដរ។	បបរៅពីបនឹះ	នាយកោ្ឋ ន្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	ធានាថា	ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	
ពបងរឹងការប្តេជ្ញា ្ិតតេទាងំ្ីរ្េ់ែលៃួន	 បៅកានអ់តិថិជន	 រមួម្នប្េិទ្ធភាព	 និងភាពងាយបេរួ�	 ក្ុងការេហការជ្មយួ

 ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបហើយបយើងនរឹងថតងថតជំរុញការែិតែំប រ្ឹងថប្ង្ថនថាមបទៀត	បដើម្បី្ ំបពញតបមរូវការអតិថិជន។

	 នាយកោ្ឋ ន្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	 កទ៏ទួ�្នទៃុកថផ្កបគ្ប់គងការគាបំទអាជីវកម្មផងថដរ	 បោយពិនិត្យបមើ�ភាពបេ្គ្ា	 និងការអភវិឌ្ឍមនប្ពន័្ធ	 បពមទាងំដំបណើ រការ្ំបពញមុែងារ។	
 នាយកោ្ឋ នបនឹះជួយ��គាបំទការបគ្ប់គងគបបម្ង	ដ�់អង្គភាពអាជីវកម្មទាងំអេ់	បៅក្ុងធនាគារ	បោយធានាននូវការអនុវតតេគបបម្ង	តាមកា�កំណត។់

	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	នាយកោ្ឋ ន្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថជិន	េបបម្បានការអនុវតតេគបបម្ងផតេ�់មតបិោ្�់រ្េ់អតថិជិន	នងិគុណភាព្បបមើបេវាកម្មអតិថជិន	តាមរយៈការពបងរឹងយនតេការប្េិទ្ធភាព	

 មនប្តិ្តតេិការ	 និងការ្បងកើតថ្មី។	 បយើងេបបម្បានគបបម្ងថក�ម្បក្ែណ្ផតេ�់មតិបោ្�់	 រ្េ់អតិថិជន	 តាមប្ពន័្ធឌីជីថ�	 បោយោកឲ់្យបប ើ្ឧ្ករណ៍្ងក្ប់អបកង	់ បដើម្បបី្មនូ�មតិបោ្�់

 ជ្កថ់េតេង	ពីអតិថិជនរ្េ់បយើង	 បៅតាមសាខាធនាគារ។	មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	នាយកោ្ឋ ន្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	នាយំកកម្មវធិីពានរងាវែ ន់្ ុគ្គ�ិកប្្ើម	 ថផ្កបេវាកម្ម្បបមើអតិថិជន	 បដើម្បផីតេ�់ជនូន

 
ដ�់្ុគ្គ�ិក	ថដ�បាន្ងាហា ញអក្្បកិរោិយក្ិតតេទុកោកែ់្េ់	ដ�់អតិថិជន	បហើយ្ុគ្គ�ិករ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងតំ្នអ់ាស៊ាន	អា្ ន្ូ�រមួបាន	រមួម្នប្បទេម្៉ា ប�េីុ	ឥណ្នូ បនេីុ	េិងហា្ុរ	ី
មថ	និងកម្ុជ្។

	 ថផនការ	 ក្ុងឆ្្២ំ០២០	 េបម្្ន់ាយកោ្ឋ ន្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	 គឺ្នតេថក�ម្ដំបណើ រការ	 និងប្ពន័្ធប្តិ្តតេិការធនាគារ	 ឲ្យកានថ់ត�្ប្បេើរ	 បដើម្បបី�ើកកម្េ់្ទពិបសាធនប៍េវាកម្ម

 អតិថិជន	និងវ្្បធមម៌នការយក្ិតតេទុកោក	់ថដ�ក្ុងបនាឹះបយើងម្នកម្មវធិីជ្បប្ើន	បដើម្បកីារពារអតិថិជនរ្េ់បយើង	បោយប្កានខ់ា្ជ ្ន់នូវបគា�ការណ៍	ថដ�យកអតិថិជនជ្ធំ។

	 នាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងផ�ិតផ�	គឺជ្ថផ្កដេំ៏ខានម់នេកម្មភាពអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ។	មុែងាររ្េ់នាយកោ្ឋ ន 
បនឹះ	 គឺជួយ��ជំរុញធនាគារឲ្យរកសាបានននូវភាពប្កួតប្ថជង	 និង្នតេ្បងកើន្ំថណកទីផសារ	 បោយបធវែើការថណនាផំ�ិតផ�	

 
និងបេវាកម្មថ្មីៗ្ថនថាមបទៀត	បដើម្បី្ ំបពញតបមរូវការអតិថិជន។	

	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ន្ូ�រមួគាបំទ	ជ្មយួនរឹងធនាគារជ្តិ	 មនកម្ុជ្	ក្ុងការបប ើ្បបាេ់រនូ្ិយ្ណ័ណ ជ្តិ។	ចា្ពី់ឆ្្២ំ០១៩	 បយើងបានថណនាំ

 ផ�ិតផ�បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងឥណទាន	ជ្បបាកប់រៀ�	ថដ�ផតេ�់ឲ្យអតិថិជន	ននូវជបបមើេរនូ្ិយ្ណ័ណ ក្ុងបេរុក	ក្ុងកបមតិ�្ប្បេើរ	េមបេ្នរឹងតបមរូវការ

 បគ្ប់គងទុន្ងវែិ�	និងតបមរូវការវនិិបោគ	មនអាជីវកម្មរ្េ់ពួកបគ។

	 នាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងផ�ិតផ�	កទ៏ទួ�្នទៃុកប�ើថផ្កបេវាកម្មធនាគារឌីជីថ�ផងថដរ	ថដ�រមួ្ំថណករកសា	ននូវភាពប្កួតប្ថជង	បៅក្ុងទីផសារ
 រ្េ់ធនាគារ	តាមរយៈការថណនា	ំនិងប�ើកកម្េ់ផ�ិតផ�	និងបេវាកម្មថ្មីៗ្ថនថាមបទៀត	 បដើម្បី្ ំបពញតបមរូវការអតិថិជន	 បេ្តាមការវវិឌ្ឍ	 ថផ្ក
 ្ប្ចេកវទិយាទំបនើ្។	បេវាកម្មធនាគារឌីជីថ�	គឺរមួម្នម្៉ា េីុនប្តិ្តតេិការ	បោយែលៃួនឯង	និងបេវាកម្ម្ណ្តេ ញបអធីអិម	ថ្ាកត់ំ្ន	់ថដ�អនុញ្្ញ តឲ្យ

 អតិថិជនរ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី អា្ដកបបាកជ់្រនូ្ិយ្ណ័ណ ក្ុងបេរុក	 បៅប្បទេ	 ក្ុងតំ្នអ់ាស៊ាន	 រមួម្នប្បទេ	 ម្៉ា ប�េីុ	 េិងហា្ុរ	ី មថ	
និងឥណ្នូ បនេីុ។

	 េបម្្ឆ្់្២ំ០២០	បយើងម្ន្ំណងអភវិឌ្ឍផ�ិតផ�	ឲ្យកានថ់តប្កួតប្ថជង	និងម្្ប្ឌិតែ្េ់	ទាងំប�ើឥណទាន	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ	 បេ្តាម
 ្ទពិបសាធន៍�្្ំផុត	 បៅក្ុងេីុអាយអិម្៊ី	 បគរុ្។	 មិនថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	 បយើងម្នគបបម្ងពបងរឹងការអភិវឌ្ឍ	 មនបេវាកម្មធនាគារឌីជីថ�	តាមរយៈ
 ្ណ្តេ ញបផសេងៗគ្ា	បដើម្បអីា្បៅដ�់អ្កបប ើ្បបាេ់កានថ់តបប ើ្ន	បេ្តាមទេសេនវេ័ិយរ្េ់បយើង	ក្ុងការជំរុញកិ្ចេែិតែំប រ្ឹងថប្ង្ថនថាមបទៀត	បដើម្បី
 ្ំបពញ្ិតតេ	និងតបមរូវការរ្េ់អតិថិជន។

បយើងបានថណនាផំ�ិតផ� 
បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងឥណទាន	 
ជ្បបាកប់រៀ�

បគ្ប់គងផ�ិតផ�

្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន

33របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ការពិនិត្យទ�ើលធុរកិច្ច
្ទពិបសាធនប៍េវាកម្មអតិថិជន	/	បគ្ប់គងផ�ិតផ�



អភិបាលកិច្ចធនាគារ

៣៦	 បេ្កតេីថថលៃងការណ៍	េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ	
៤៦	 របាយការណ៍គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម
៤៩	 បេ្កតេីថថលៃងការណ៍	េតេីអំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង
៥៣	 រ្នាេម្ន័្ធមនការបគ្ប់គង	ពីបករុមហុ៊នបម
៥៣	 រ្នាេម្ន័្ធបករុមហុ៊ន
៥៤	 របាយការណ៍ពត័ម៌្នរ្េ់ធនាគារ





បេ្កតេីថថលៃងការណ៍	េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ម្នជំបនឿថា	អភបិា�កិ្ចេធនាគារដរ៏ រឹងម្មំយួ	ម្នសារៈេំខានោ់៉ា ងខាលៃ ងំ	
ក្ុងការផតេ�់ននូវតមមលៃ	ជ្នរិនតេរ	ការប�ើកកម្េ់េុ្រតិភាព	ក្ុងការបធវែើធុរៈកិ្ ចេ	នងិការរកសា	ននូវទនុំក្ិតតេ

 រ្េ់វនិិបោគិន	្ំបពាឹះធនាគារបឆ្្ឹះបៅរកការេបបម្បាន	ននូវបគា�បៅ	និងទេសេនវេ័ិយរ្េ់ 
ធនាគារ។	

	 វ្្បធម	៌និងរ្នាេម្ន័្ធអភបិា�កិ្ចេ	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	គឺជ្ធាតុេំខាន់្ ំផុត	ក្ុងការ
 កំណត	់ អំពីរប្ៀ្រ្្ថដ�ធនាគារដំបណើ រការ	 បហើយថ្ាកដ់រឹកនាធំនាគារថតងថតេងកតធ់ងៃន	់ ប�ើ 

្ណុំ្បនឹះ	ក្ុងការថណនា	ំដ�់បគ្់្ គុ្គ�ិករ្េ់ែលៃួនទាងំអេ់	ជ្្នត្េ នាទៃ ្។់	បក្ែណ្អភបិា�កិ្ ចេ	
 ថដ�ធនាគារេបបម្យក	 បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	 បោយថផ្កប�ើបគា�ការណ៍នានា	និងការអនុវតតេ 

�្្ំផុត	 ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងប្កាេរ្េ់ធនាគារជ្តិ	 មនកម្ុជ្	 េតេីពីអភបិា�កិ្ចេរ្េ់បគរឹឹះសាថា ន
 ធនាគារ	 និងហិរញ្ញ វតថាុ	 និងប្កាេ	េតេីពី�ក្ែណ្វនិិ្្យ័បតរឹមបតរូវ	 និងេមបេ្	េបម្្់្ ុគ្គ�
 ោកព់ាក្យបេ្ើេំុ	និងបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ	 ថដ�ម្នអាជ្ញា ្ណ័ណ 	និងការអនុវតតេ�្្ំផុត	

ជ្�ក្ណៈអនតេរជ្តិ	ក្ុងអភបិា�កិ្ចេធនាគារ	ថដ�ពាកព់ន័្ធ។		

បករុមប រ្ឹកសាភបិា�		
បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្តុល្យភាពដនបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

	 ្្ចេុ្្បន្បនឹះ	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ម្នេម្ជិក្ំនួន	 ០៦	 រនូ្	 ថដ�រមួម្នអភបិា�ប្តិ្តតេិ
 ្ំនួន	០១	រនូ្	និងអភបិា�មនិប្តិ្តតេិ្ំនួន	០៥	រនូ្	បហើយក្ុង្ំបណ្មអភបិា�ទាងំអេ់	ម្ន
 អភបិា�្ំនួន	 ០៣	 រនូ្	 ជ្អភបិា�ឯករាជ្យ។	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បាន្ញ្្ជ កថ់ា	 េម្េភាព 

បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ម្ន្ំនួនអភបិា�ឯករាជ្យបគ្ប់គាន	់ ថដ�អា្បធវែើការវនិិ្្យ័	 បោយឯករាជ្យ
 

្ំផុត	 បៅក្ុងកិ្ចេពិភាកសានានា	រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	កប៏គារពដំបណើ រការ	
មនការបធវែើបេ្កតេីេបបម្រមួផងថដរ។	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ទទួ�បានអតថាប្បោជន	៍ ពីការ ន្ូ�រមួ្ំថណកនានា	 រ្េ់អភបិា�មនិ
 

ប្តិ្តតេិម្្ក់ៗ 	 បៅក្ុងបគ្វ់េ័ិយទាងំអេ់	 មនអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ។	 ្ថនថាមពីប�ើជំនាញ	 និង
 ្ទពិបសាធន	៍ថផក្អាជវីកម្មជ្បប ើ្នឆ្្	ំរ្េ់អភបិា�ម្្ក់ៗ 	អភបិា�មនិប្តិ្ តតេ	ិកប៏ធវែើការវនិិ្ ្យ័
 បោយឯករាជ្យ	ក្ុងកិ្ចេពិភាកសា	េតេីពី្ ញ្ហា យុទ្ធសាង្េតេ	េវនកម្ម	ប្តិ្ តតេកិារ	នងិហានិភយ័ផងថដរ។	

	 រ្នាេម្ន័្ធ	 និងេម្ភាពរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បតរូវបគារពបៅតាម�ក្ែណ្តបមរូវ	 ថដ� 
ម្នថ្ង	ក្ុងប្កាេរ្េ់	ធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្។					

សមសភាពបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

៥០%	
អភិបា�មិនឯករាជ្យ

៥០%	
អភិបា�ឯករាជ្យ

	 បដើម្បធីានាឲ្យបាន	 ននូវតុ�្យភាពមនអំណ្្	 ការ្បងកើនននូវគណបនយ្យភាព	 និងេមតថាភាព 
ក្ុងការបធវែើបេ្កតេីេបបម្	 ប្ក្បោយឯករាជ្យភាព	 បនាឹះតួនាទីរ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�

 និងតួនាទីរ្េ់អភបិា�ប្តិ្តតេិ	 (Executive Director)	 បតរូវបានថ្ងថ្ក	និងោកឲ់្យបៅោ្ពី់ 
គ្ា	 បោយម្នការថ្ងថ្កោ៉ា ង្បាេ់លាេ់	អពីំការទទ�ួែុេបតរូវ	 រវាងប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 
និងអភបិា�ប្តិ្តតេិ	 បដើម្បបីជៀេវាងកំុឲ្យ្ុគ្គ�ណ្ម្្ក	់ ឬបករុមណ្មយួអា្បតរួតបតា	 ប�ើ

 ដំបណើ រការ	មនការបធវែើបេ្កតេីេបបម្បាន។

ប្រធានបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

		 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បតរូវបានដរឹកនាបំោយប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 គឺ	Datuk Mohd Nasir 

Ahmad	ថដ�បានថតងតាំងជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភិបា�្នតេ	ពី	Dato’ Wira Zainal Abidin 

Mahamad Zain	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩។		Datuk Mohd Nasir Ahmad	ទទួ�ែុេបតរូវ	
ប�ើការដរឹកនា	ំនិងការបគ្ប់គងបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	និងធានាប្េិទ្ធភាព	មនការ្ំបពញមុែងាររ្េ់
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 និងគណៈកម្្ម ធិការនានារ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	 ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
្បំពញតួនាទីផលៃនូវការ	ជ្ថ្ាកដ់រឹកនា	ំនងិបធវែើជ្អធិ្តី	ក្ុងកិ្ចេប្ជុបំករុមប រ្ឹកសាភបិា�ទាងំអេ់	ដរឹកនាំ

 ការពិភាកសា	 រវាងអភបិា�	 បពមទាងំតបមងទិ់េបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ក្ុងការបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើការ
 បគ្ប់គងធនាគារផងថដរ។	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បធវែើការេបម្េបមរួ��ំហនូរពត័ម៌្ន	រវាងគណៈ 

បគ្ប់គង	និងបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បពមទាងំប រ្ឹកសាបោ្�់	ជ្មយួគណៈបគ្ប់គង	បដើម្បោីកប់្ញ
 

ននូវរប្ៀ្វារៈ	េបម្្កិ់្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសានីមយួៗ។	

អភិបាលប្រតិ្រត្ិ	

	 បលាក	្៊ុន	យីន	ថដ�ម្នេញ្្ជ តិថែ្មរ	គឺជ្ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិរ្េ់ធនាគារ	បហើយកជ៏្
 អភបិា�ប្តិ្តតេិផងថដរ។	បលាកបតរូវបានថតងតាងំជ្	ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	បៅមថងៃទី១	ថែមករា	
 ឆ្្២ំ០១៥	នងិថតងតាងំជ្	អភបិា�ប្តិ្ តតេ	ិបៅមថងៃទ២ី៩	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៥។	បលាក	្ ៊នុ	យនី	កជ៏្
 ្គុ្គ�ដំ្ នូង	ថដ�ដរឹកនាធំនាគារ្របទេ�ំោ្អ់នតេរជ្ត	ិបៅក្ុងបពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្ផងថដរ។

	 កុ្ងនាមជ្អភបិា�ប្តិ្តតេិ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 បលាក	្៊ុន	យីន	ទទួ�ែុេបតរូវរមួ	 ប�ើ
 ការអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេរ្េ់ធនាគារ	 និងបេ្កតេីេបបម្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បរៀ្្ំអាជីវកម្ម
 

រ្េ់ធនាគារ	 និងដរឹកនាបំ្តិ្តតេិការ	 បេ្តាមបគា�បៅយុទ្ធសាង្េតេ	 និងទិេបៅអាជីវកម្ម។	
 បលាកបធវែើការដរឹកនាគំណៈបគ្ប់គង	ក្ុងការអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេ	នងិទេសេនវេ័ិយរ្េ់ធនាគារ។	ក្ុង
 ឋានៈជ្អភបិា�ប្តិ្ តតេ/ិប្ធាននាយកប្តិ្ តតេ	ិបលាកទទ�ួែុេបតរូវ	្ បំពាឹះមែុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
 ប�ើប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មប្ចាមំថងៃរ្េ់ធនាគារ។

ទំហំ	និ្សមសភាពរ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	

	 ទំហំ	 និងេម្េភាពរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បតរូវបានពិនិត្យប�ើងវញិ	 ជ្បទៀងទាត	់ បោយ
 ពិនិត្យបមើ�	បៅប�ើវសិា�ភាព	�ក្ណៈ	ភាពែុេថ្លៃកគ្ា	និងការពបងីកអាជីវកម្មធនាគារ។	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	យ�់បឃើញ	នងិអឹះអាងថា	េម្េភាពបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នាបព�្្ចេុ្្បន្	
 ម្ន�ក្ណៈបគ្ប់គាន	់ េបម្្ក់ារបគ្ប់គងអាជីវកម្មទាងំមនូ�រ្េ់ធនាគារ។	 េម្ជិកបករុម 

ប រ្ឹកសាភបិា�្្ចេុ្្បន្	 បាននាយំកននូវ្ំបណឹះដរឹង	 ្ទពិបសាធន	៍ និងជំនាញដម៏្នតមមលៃ	 មកកាន់
 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បដើម្បដីរឹកនាធំនាគារបឆ្្ឹះ	បៅេបបម្ទេសេនវេ័ិយរ្េ់បករុមហុ៊នបម	េីុអាយអមិ្៊	ី
 បគរុ្	(CIMB Group)។	

	 អភបិា�ទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ	 េុទ្ធថតបាន្ំបពញតាម�ក្ែណ្វនិិ្្យ័បគ្ប់គាន	់ បដើម្ប ី
ទទួ�បានមុែតំថណងជ្	អភបិា�	ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងប្កាេរ្េ់ធនាគារជ្តិ	 មនកម្គុជ្។	 បគ្់

 អភបិា�ឯករាជ្យទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ	 ្ងាហា ញពីការវនិិ្្យ័	 បោយឯករាជ្យ	 និងអា្ទទួ�យក
 

បាន	 និងមនិ ន្ូ�រមួ	 ក្ុងប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មណ្	 ថដ�អា្ម្នផ�្៉ាឹះពា�់	 ដ�់ការវនិិ្្យ័	
និងការបធវែើបេ្កតេីេបបម្	បោយឯករាជ្យរ្េ់ែលៃួន។	

	 ប្វតតេិេបង្្រ្េ់អភបិា�ម្្ក់ៗ 	ម្ន្ងាហា ញ	បៅប�ើទំពរ័	៧០	ដ�់	៧៧	មនរបាយការណ៍ 
ប្ចាឆ្ំ្បំនឹះ។

បក�សីលធ�៌រ្រស់អភិបាល	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បគារពតាមវធិាន	មនបកមេី�ធម	៌ថដ�ម្នថ្ងក្ុងប្កាេរ្េ់ធនាគារ
ជ្តិ	មនកម្ុជ្។	

36 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



	 អភបិា�ធនាគារប្កានខ់ា្ជ ្	់ ននូវបកមេី�ធម	៌ ថដ�ជ្បគា�ការណ៍ថណនា	ំ េបម្្ក់ារ 
អនុវតតេ	ននូវ្ទោ្ឋ នបកមេី�ធមម៌យួដប៏តរឹមបតរូវ	នងិការអនុវតតេអាជកីម្ម	ប្ក្បោយភាពប្រុងប្យត្័	 
កដ៏ន្ូ ជ្្ទោ្ឋ នអាក្្បកិរោិ	ប្ក្បោយបកមេី�ធម	៌េបម្្អ់ភបិា�ម្្ក់ៗ 	បោយថផក្បៅប�ើ 
បគា�ការណ៍េុ្រតិភាព	ការទទួ�ែុេបតរូវ	ភាពបសា្ម ឹះបតង	់និងការទទួ�ែុេបតរូវ	្ ំបពាឹះេង្គម។	

កាតពវកិច្ច	និ្ការទទួលខុសបតរូវរ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 គឺជ្អង្គភាពមយួរ្េ់ធនាគារ	 ថដ�បធវែើបេ្កតេីេបបម្្ុងបបកាយ្ង្េ់		
 

ប�ើកថ�ងថត្ញ្ហា ណ្	ថដ�ទាមទារឲ្យម្នកាអនុមត័យ�់បពមពីភាគទុនិក។	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
 

ោកប់្ញននូវទិេបៅយុទ្ធសាង្េតេ	 និងទេសេនវេ័ិយរ្េ់ធនាគារ។	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ទទួ�
 

ែុេបតរូវទាងំបេរុង	 ប�ើការដរឹកនា	ំ បគ្ប់គង	 ថណនា	ំនិងបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើបគ្ប់្តិ្តតេិការទាងំមនូ�
 រ្េ់ធនាគារ	នងិពបងរឹង្ទោ្ឋ នមនគណបនយ្យភាព	ក្ុងបគា�គនិំតជយួ��ដ�់គណៈបគ្ប់គង	បដើម្បី
 អា្អនុវតតេកាតពវែកិ្ចេរ្េ់ែលៃួន	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។

		 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ទទួ�ែុេបតរូវរមួ	 ប�ើការ្បងកើតបក្ែណ្ការងារ	 មនអភបិា�កិ្ចេ�្	 បៅ
 ក្ុងធនាគារ	រា្់្ ញចេនូ �ទាងំដំបណើ រការមនការបធវែើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	នងិ
 ការប្តិ្ តតេតិាម្បា្។់	េម្ជិកបករុមប រ្ឹកសាភបិា�បគ្រ់ន្ូ 	នាយំកននូវការវនិិ្ ្យ័ឯករាជ្យ	្ បំណឹះដរឹង
 បផសេងៗគ្ា	 និង្ទពិបសាធនន៍ានា	 បដើម្បបីធវែើការពិភាកសា	 អំពី្ញ្ហា នានា	 ទាកទ់ងនរឹងយុទ្ធសាង្េតេ	

ប្តិ្តតេិការ	ធនធាន	និងការបធវែើអាជីវកម្ម។

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បានអនុមត័ប�ើរប្ៀ្វារៈ	មន្ញ្ហា មយួ្ំនួន	ថដ�បតរូវបានបរៀ្្ំ	េបម្្ ់
េំុការអនុមត័	 ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 រា្់្ ញចេនូ �ទាងំ	 (ក្ុង្ំបណ្ម្ំណុ្បផសេងៗបទៀតជ្បប ើ្ន)	
ការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	និងការយ�់បពម	ប�ើ្ំណុ្	ដនូ្ខាងបបកាម៖	

•	 ថផនការយុទ្ធសាង្េតេ/អាជីវកម្ម		និងគបបម្ងថវកិាប្ចាឆ្ំ្។ំ
•	 ការវនិិបោគថ្មីៗ	ការ ត្េ ្ែ់លៃួន	ការរលំាយបករុមហុ៊ន្ញចេនូ �គ្ា	និងការទិញបករុមហុ៊ន	ការបរៀ្្ំ

រ្នាេម្ន័្ធបករុមហុ៊នប�ើងវញិ	រា្់្ ញចេនូ �ទាងំការ្បងកើតបករុមហុ៊ន្ុបតេម្ន័្ធ	ការ ន្ូ�ហុ៊ន	ឬ	
េម្ន័្ធយុទ្ធសាង្េតេ	ទាងំបៅក្ុងបេរុក	និងបបរៅបេរុក។

•	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ ប្ចាំឆ្្	ំ និងភាគលាភ្បណ្តេ ឹះអាេន្	 និងការផតេ�់បោ្�់	 ប�ើ
 ភាគលាភ្ុងបបកាយ	ថដ�បតរូវថ្កជនូនភាគហុ៊នកិ	បៅមុនបព�ផសេពវែផសាយ	នងិប្កាេផសាយ	

ជ្សាធារណៈ	អំពីការថ្ងថ្កភាគលាភ។
•	 ការថតងតាងំអភបិា�	នងិប្ធាននាយកប្តិ្ តតេថិ្ម	ីនងិការកំណតប់បាកប់្ៀរវតសេរ	៍នងិអតថាប្បោជន៍

 បផសេងៗរ្េ់ពួកគាត។់

	 ការទទួ�ែុេបតរូវរមួេំខាន់ៗ 	រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 ផតេ�់ននូវបគា�បៅ	នងិបគា�នបោបាយ្បាេ់លាេ់	េបម្្ឲ់្យមង្នតេីប្តិ្ តតេជិ្នែ់េ់្អនុវតតេ។
•	 ធានាឲ្យម្នននូវការបតរួតពិនិត្យបគ្ប់គាន	់ បពមទាងំម្នប្ពន័្ធ្ប ច្េកវទិយាបគ្ប់គាន	់ បដើម្ប ី

េបមរួ�	ដ�់ការអនុវតតេបគា�នបោបាយរ្េ់ធនាគារផងថដរ។
•	 តាមោន	អំពីភាពបជ្គជ័យរ្េ់គណៈបគ្់បគង	ក្ុងការអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេ	 ថផនការ	និង 

គបបម្ងថវកិា	ថដ�បានអនុមត័រួ្ ។
•	 ថេវែងយ�់ពីហានភិយ័្ម្បងៗ	ថដ�ទាកទ់ងនរឹងអាជវីកម្មរ្េ់ធនាគារ	នងិធានាថា	ម្នប្ពន័្ធ

 
្ប្ចេកវទិយា	បដើម្បបីតរួតពនិតិ្យ	នងិបគ្ប់គងប�ើហានិភយ័	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	ក្ុងទេសេនវេ័ិយ	

 ទទួ�បាន�ទ្ធផ�	និងភាពបជ្គជយ័រយៈបព�ថវង	េបម្្ធ់នាគារ។	
•	 តាមោនបតរួតពិនិត្យ	 និងេិកសាវាយតមមលៃ	 ប�ើការអភវិឌ្ឍ	 ថដ�អា្ជឹះឥទ្ធិព�	 ដ�់ថផនការ

 យុទ្ធសាង្េតេនានារ្េ់ធនាគារ។
•	 ពិនិត្យប�ើងវញិ	 ប�ើភាពបគ្ប់គាន	់ និងេុ្រតិភាព	 មនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ	

និងប្ពន័្ធពត័ម៌្នបគ្ប់គង	 រា្់្ ញចេនូ �ទាងំប្ពន័្ធ	 មនការប្តិ្តតេិតាមវធិាន្បា្	់ ្ទ្ញ្្ជ 	
សារា្រ	និងបគា�ការណ៍ថណនានំានា	ជ្ធរម្ន។

•	 ្បញចេ ៀេវវិាទផ�ប្បោជន	៍និងធានាការផសេពវែផសាយពត័ម៌្ន	អំពីវវិាទផ�ប្បោជន	៍ថដ� 
អា្បកើតម្ន។

•	 ប្កានខ់ា្ជ ្	់ និងអនុវតតេតាម្បា្	់ និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	 េតេីពីធនាគារ	 បពមទាងំ្បា្	់ វធិាន	 និង
 ្ទ្្បញ្ញតតេិបផសេងបទៀតផងថដរ។	

	 បបរៅពកីារទទ�ួែុេបតរូវេំខាន់ៗ 	ថដ�បានបរៀ្រា្ខ់ាងប�ើ	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	កប៏្គ�់ការ 
ទទ�ួែុេបតរូវជ្កល់ាកម់យួ្ំនួន	ឲ្យគណៈកម្្ម ធកិារនានាផងថដរ។	ក្ុងែណៈថដ�គណៈកម្្ម ធកិារ 
ទាងំបនឹះ	ម្នេិទ្ធិអំណ្្ពិភាកសា	និងេបបម្ប�ើ្ញ្ហា ជ្កល់ាកណ់្មយួ	គណៈកម្្ម ធិការបនាឹះ

 កប៏តរូវរាយការណ៍ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 អំពីបេ្កតេីេបបម្	 និង/ឬ	 អនុសាេនរ៍្េ់ែលៃួន	 បហើយ
 ការទទ�ួែុេបតរូវ្ុងបបកាយ	្ បំពាឹះ្ញ្ហា ទាងំអេ់បនាឹះ	បៅថតជ្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ទាងំមនូ�។	

	 តួនាទី	ភារកិ្ចេ	 និងការទទួ�ែុេបតរូវ	 រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការនានា	ម្ន្ងាហា ញបៅទំពរ័	៤០	
ដ�់	៤៥។			

ការនត្តាំ្សមជិកបកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល

	 ធនាគារអនុវតតេតាមបេ្កតេីេបបម្	រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការថតងតាងំ	និងផតេ�់តមមលៃការ	ថដ�ជ្ 
គណៈកម្្ម ធកិារមយួរ្េ់េីុអាយអមិ្៊	ីបគរុ្	ហនូ�ឌងី	ប្៊ើហាដ	(CIMB Group Holdings Berhad)។	 
គណៈកម្្ម ធិការថតងតាងំ	និងផតេ�់តមមលៃការមនបករុមហុ៊នបម	ទទួ�្នទៃុកកំណត	់និង្ញ្ជនូ នប្ក្ភាព	
ថដ�េកតេិេម	េបម្្ត់ំថណងអភបិា�	បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បដើម្បេំុីការអនុមត័យ�់បពម	ប�ើ

 ការថតងតាងំ	មនិថាេបម្្់្ ំបពញតំថណង	ថដ�ទំបនរ	ឬ្ថនថាមប�ើតំថណង	ថដ�ម្នបសា្	់ 
បដើម្បី្ ំបពញតាមតបមរូវការថប្ប រ្ួ�រ្េ់ធនាគារ។	មុនបព�ផតេ�់អនុសាេន	៍ប�ើការថតងតាងំ 
អភបិា�	បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	គណៈកម្្ម ធិការថតងតាងំ	និងផតេ�់តមមលៃការរ្េ់បករុមហុ៊នបម	នរឹង

 អនុវតតេការវាយតមមលៃហ្មត់្ ត	់និងបគ្ប់ជរុងបបជ្យ	ប�ើប្ក្ភាពជ្អភបិា�បោយថផ្កប�ើ�ក្ណៈ 
វនិិ្្យ័នានា	ថដ�បានអនុមត័	បោយបករុមប្រឹកសាភបិា�។	ធនាគារកពិ៏ចារណ្	បៅប�ើប្បភទ

 
អាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	និងផ្គនូផ្គងជ្មយួេមតថាភាព	និងការរមួ្ំថណក	ថដ�រពំរឹងទុក	ពីប្ក្ភាព

 ថដ�ទទួ�តំថណងបនឹះផងថដរ។	

	 នីតវិធិមីនការថតងតាងំ	បតរូវបធវែើប�ើងបេ្តាមប្កាេ	នងិបគា�ការណ៍	នងិនតីវិធិរី្េ់បករុមហុ៊នបម	

 េតេីពី�ក្ែណ្វនិិ្្យ័បតរឹមបតរូវ	និងេមបេ្	េបម្្់្ ុគ្គ�កានម់ុែងារ	ថដ�ម្នការទទួ�ែុេ
 

បតរូវេំខានរ់្េ់បករុមហុ៊ន	(បគា�ការណ៍េតេីព�ីកែ្ណ្វនិិ្ ្យ័បតរឹមបតរូវ	នងិេមបេ្)។	បគា�ការណ៍
 

បនឹះ	ថ្ងននូវនីតវិធិផីលៃនូវការមយួ	េបម្្ក់ារថតងតាងំអភបិា�	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នងិប្ធាន
 នាយកប្តិ្ តតេ។ិ	ប្ក្ភាពនមីយួៗ	បតរូវ ល្ៃងកាតក់ារវាយតមមលៃថដ�បតរឹមបតរូវ	បហើយគណៈកម្្ម ធកិារ
 ថតងតាងំ	 និងផតេ�់តមមលៃការរ្េ់បករុមហុ៊នបម	 បតរូវបធវែើការ្ញ្្ជ កថ់ា	 ប្ក្ភាពបនាឹះម្ន�ក្ែណ្ 

េកតេិេម	និងបតរឹមបតរូវ	េបម្្ម់ុែតំថណង	ថដ�បតរូវថតងតាងំ។				

	 បគា�ការណ៍	េតេីពី�ក្ែណ្វនិិ្្យ័បតរឹមបតរូវ	និងេមបេ្	កថ៏្ងអំពី�ក្ណៈវនិិ្្យ័មយួ
 ្ំនួន	េបម្្ប់ធវែើការវាយតមមលៃពីភាពេកតេិេមរ្េ់ប្ក្ភាព	ថដ�បតរូវថតងតាងំ	ដនូ្ខាងបបកាម៖

i.	 	េុ្រតិភាព	 ភាពបសា្ម ឹះបតង	់ និងបករ តេិ៍បឈា្ម ឹះ្ុគ្គ�	 ថដ�ប្ក្ភាពម្្ក់ៗ បតរូវម្ន	 ដនូ្ជ្ម្ន 
ភាពបសា្ម ឹះបតង	់េុ្រតិភាព	ភាពឧេសាហ៍ពយាោម	គំនិតឯករាជ្យ	និងមនិ�បម្ៀង។	

ii.	 	េមតថាភាព	ថដ�ប្ក្ជនបតរូវម្ន	ដនូ្ជ្ជនំាញ	្ ទពបិសាធនក៍ារងារ	េមតថាភាព	នងិការប ត្េជ្ញា  
្ិតតេ	ថដ�ចាបំា្	់បដើម្បអីនុវតតេតួនាទីរ្េ់ែលៃួន។

iii.	 	េុ្រតិភាព	 ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	 ថដ�ប្កជ្នបតរូវបគ្ប់គងឥណទាន	ឬកិ្ចេការហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ែលៃួន	
បោយប្រុងប្យត័្្ំផុត។	

	 នីតិវធិី	េបម្្ក់ំណតអ់តតេេញ្្ញ ណ	និងបេ្ើបឈា្ម ឹះប្ក្ជន	បោយគណៈកម្្ម ធិការថតងតាងំ	
និងផតេ�់តមមលៃការរ្េ់បករុមហុ៊នបម	 េបម្្ក់ារថតងតាងំតំថណងបនឹះម្ន	 ០៥	 ដំណ្កក់ា�	
ដនូ្ខាងបបកាម៖	

បក្រខណ្ឌ	ដនការទស្ើទ្្្ះទ្រកខេជន

	
ការកំណតពី់	 
ជំនាញ/គម្លៃ ត

ការប្ជំុអនតេរកម្ម	
ជ្មយួប្ក្ជន

កិ្ចេពិភាកសារ្េ់ 
គណៈកម្្ម ធិការ 

ថតងតាងំ	និងផតេ�់តមមលៃ	 
ការរ្េ់បករុមហុ៊នបម

ការបបជើេបរ ើេប្ក្ភាព ការវាយតមមលៃពីភាព	
បតរឹមបតរូវ	និងេមបេ្

អនុសាេនេ៍បម្្ ់
ការអនុមត័រ្េ់បករុម	

ប រ្ឹកសាភបិា�

37របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



េំបណើ េំុថតងតាងំអភបិា�ថ្មី	គឺអាបេ័យប�ើការពិនិត្យ	និងអនុមត័យ�់បពមជ្មុនរ្េ់ធនាគារ
ជ្តិ	មនកម្ុជ្។

ការនត្តាំ្	និ្ការទបាះទឆ្្តទបជើសតាំ្អភិបាល	ជាថ្មី�្្ទទៀត

	 ជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំបៅក្ុងមហាេន្ិបាតប្ចាឆ្ំ្	ំ១/៣	មន្ំនួនេម្ជិកបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បតរូវ
 

្ញចេ្ត់ំថណងរ្េ់ែលៃួន	្៉ាុថនតេពួកគាតប់ៅថតម្នេិទ្ធិអា្ឈរបឈា្ម ឹះ	ឲ្យបគបបាឹះបឆ្្តសាជ្ថ្មីបាន	
 

បៅក្ុងមហាេន្ិបាត	 ប្ចាឆ្ំ្បំនាឹះ។	 ្ថនថាមពីប�ើបនឹះបទៀត	 	�ក្នតេិកៈធនាគារតបមរូវថា	 បៅក្ុង
 រយៈបព�	០៣	ឆ្្មំតេង	អភបិា�ទាងំអេ់បតរូវ្ញចេ្ពី់មុែតំថណង	ោ៉ា ងបហា្ណ្េ់ឲ្យបានមតេង	 

្៉ាថុនតេពកួគាតប់ៅម្នេិទ្ធឈិរបឈា្ម ឹះ	ឲ្យបគបបាឹះបឆ្្តបបជើេបរ ើេសាជ្ថ្មបីាន	បៅក្ុងមហាេន្បិាត	
 ប្ចាឆ្ំ្។ំ	គណៈកម្្ម ធិការថតងតាងំ	និងផតេ�់តមមលៃការរ្េ់បករុមហុ៊នបម	 បតរូវផតេ�់អនុសាេន	៍ប�ើ 

េំបណើ េំុថតងតាងំ	និងបបាឹះបឆ្្តបបជើេបរ ើេអភបិា�សាជ្ថ្មី	ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	មុននរឹងោក់
 ជនូនភាគទុនិកអនុមត័	បៅក្ុងមហាេន្ិបាត	ប្ចាឆ្ំ្។ំ	

កិ្ចេប្ជំុ	និងការផតេ�់ពត័ម៌្ន	បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�
	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បតរូវជួ្ប្ជំុជ្ប្ចា	ំ បដើម្បពីិភាកសាប�ើយុទ្ធសាង្េតេអាជីវកម្ម	 ប្តិ្តតេិការ

 ហរិញ្ញ វតថាុ	្ញ្ហា ថដ�ទាកទ់ងនរឹងការអនុវតត្េ ទ្្បញ្ញតតេ	ិនងិអភបិា�កិ្ ចេ	កដ៏នូ្ជ្របាយការណ៍	េតេីពី
 ្ញ្ហា ថដ�គណៈកម្្ម ធិការនីមយួៗ	 បានពិភាកសាគ្ា។	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ជួ្ប្ជំុ	 បៅបរៀងរា�់	
 

០២	ថែមតេង	បហើយក្ុង្ំបណ្មរប្ៀ្វារៈទាងំអេ់	ថដ�ោក់្ នូ�ក្ុងកិ្ចេប្ជុ	ំបដើម្បទីទ�ួការពិភាកសា	
 ឬការអនុមត័ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ពិនិត្យប�ើងវញិ	ប�ើប្តិ្តតេិការហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់

 
ធនាគារ		ការបគ្ប់គងហានិភយ័	នងិរបាយការណ៍	េតេីពកីារអនុវតត្េ ទ្្បញ្ញតតេ	ិនងិបធវែើការអនុមត័ប�ើ

 �ទ្ធផ�ប្ចាបំតីម្េរ្េ់ធនាគារ។	ជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បតរូវបានកំណត ់
កា�្របិ្្ទទុកមុន	 រួ្ ជ្បបេ្	 បដើម្បអីា្ឲ្យអភបិា�ទាងំអេ់ម្នភាពងាយបេរួ�	 ក្ុងការ

 
បរៀ្្ំបធវែើកា�វភិាគប្ជុំ្ ទៃ �់ែលៃួនរ្េ់អភបិា�។	ឯកសារេបម្្កិ់្ចេប្ជុ	ំថដ�ម្នេំបណើ 	នងិ

 របាយការណ៍បផសេងៗបទៀត	 បតរូវបានថ្កជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ឲ្យបានមុនបព�ដំបណើ រការកិ្ចេប្ជុំ 
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បដើម្បអីា្ឲ្យអភបិា�ទាងំអេ់	ម្នបព�បវលាបគ្ប់គាន	់កុ្ងការបធវែើការវាយតមមលៃ	
ប�ើេំបណើ ទាងំបនាឹះ	បហើយប្េិនប ើ្ចាបំា្	់បេ្ើេំុពត័ម៌្ន្ថនថាម	បដើម្បជួីយ��េបមរួ�អភបិា�	ក្ុង

 ការ្បំពញកាតពវែកិ្ ចេប្ក្	បោយប្េិទ្ធភាព។	នតីវិធិនីានា	បតរូវបាន្បងកើតប�ើងទាកទ់ងនរឹងទបមង	់
 ែលៃរឹមសារ	្ទ្ងាហា ញ	និងការថ្កជនូនឯកសារ	េបម្្កិ់្ចេប្ជំុ។	ឯកសារេបម្្កិ់្ចេប្ជំុ្ញ្្ជ ក ់

ោ៉ា ង្បាេ់	 អំពីប្វតតេិបគា�្ំណង	 ្ញ្ហា េំខាន់ៗ 	 េនិទានភាព	 ផ�្៉ាឹះពា�់	 និងពត័ម៌្ន 
បផសេងៗបទៀត	ថដ�ទាកទ់ងនរឹងេំបណើ នមីយួៗ	បដើម្បជីយួ��ឲ្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	អា្បធវែើបេ្កតេេីបបម្

 ្ិតតេបានបតរឹមបតរូវ	និងប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។

	 អភបិា�	ម្ន�ទ្ធភាពទទ�ួបានបគ្ព់ត័ម៌្នទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ។	តាមរយៈកិ្ ចេប្ជុបំករុម 
ប រ្ឹកសាភិបា�	 ថដ�បធវែើប�ើង	ជ្បទៀងទាត់	 បករុមប រ្ឹកសាភិបា�	 ទទួ�ននូវព័តម៌្ន	 ថដ�បានបធវែើ

 ្្ចេុ្្បន្ភាព	 អំពីការអភវិឌ្ឍ	 និងប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	 កដ៏នូ្ជ្ទទួ�បានផងថដរ	
 ននូវឯកសារមយួឈុត	រា្់្ ញចេនូ �ទាងំរបាយការណ៍	ជ្បទៀងទាត	់េតេីពីការវវិឌ្ឍ	 មនអាជីវកម្ម	និង
 ឯកសារបផសេងៗ	េបម្្ពិ់ភាកសា	ទាកទ់ងនរឹង្ញ្ហា ជ្កល់ាកណ់្មយួ។

	 អភបិា�	កប៏តរូវបានអនុញ្្ញ តឲ្យ ន្ូ�រមួ	ក្ុងកិ្ចេប្ជុបំករុមប រ្ឹកសាភបិា�	តាមរយៈប្ពន័្ធទនូរេពទៃ
 

ផងថដរ។	 រា�់ការពិភាកសាបដញបោ�	 បៅក្ុងកិ្ចេប្ជុំបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 រា្់្ ញចេនូ �ទាងំការ
 ថែវែងគនិំតគ្ា	បតរូវបានកតប់តាទុកទាងំបេរុង	េបម្្ប់ធវែើជ្កណំតប់ហតុ	មនដបំណើ រការពភិាកសារ្េ់ 

អភបិា�។	បេ្កតេីេបបម្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បតរូវបានបផញាើបៅគណៈបគ្ប់គង	ក្ុងរយៈបព�
 មយួមថងៃ	មនមថងៃបធវែើការ	្នាទៃ ្ពី់កិ្ចេប្ជំុបតរូវបាន្ញចេ្	់បដើម្បធីានាថា	បេ្កតេីេបបម្	និងការថណនាំ
 បផសេងៗ	 បតរូវបានអនុវតតេទានប់ព�បវលា។	 បេ្កតេីបពាងកំណតប់ហតុ	 បតរូវបាន្ញ្ជនូ នបៅអភបិា� 

ទាងំអេ់	បដើម្បបីធវែើការពិនិត្យ	និងផតេ�់អនុសាេន	៍មុនបព�ោក់្ ញ្ជនូ នកំណតប់ហតុ្ុងបបកាយ	បៅ
 ក្ុងរប្ៀ្វារៈ	េបម្្អ់នុមត័យ�់បពម	បៅក្ុងកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�្នាទៃ ្។់	

	 បៅក្ុងកិ្ចេប្ជុបំករុមប រ្ឹកសាភបិា�	អភបិា�ប្តិ្ តតេ	ិបតរូវបធវែើការពន្យ�់	ឲ្យបានបកបាឹះកបាយ	អពីំ
 ្ញ្ហា េំខាន់ៗ 	ទាកទ់ងនរឹងអាជវីកម្ម		នងិប្តិ្ តតេកិារហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ។	ប្ធានគណៈកម្្ម ធកិារ
 េវនកម្ម	ផតេ�់បេ្កតេេីបង្្ អពីំរបាយការណ៍េវនកម្ម	ថដ�បានពិភាកសា	បៅកិ្ចេប្ជុគំណៈកម្្ម ធកិារ
 

េវនកម្ម	 បដើម្បជី្កំណតប់តា	េបម្្ប់ករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	�ទ្ធផ�េវនកម្មេំខាន់ៗ 	 ថដ�បធវែើ 
ប�ើងបោយេវនករមផទៃក្ុង	 មនបករុមហុ៊នបម	 កប៏តរូវ្ញ្ជនូ នបៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�ផងថដរ	 បដើម្បបីធវែើការ

 

ពិភាកសា	 និងថណនា។ំ	 ្ថនថាមពីប�ើបនឹះបទៀត	 នាយកមននាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	 បតរូវបធវែើបេ្កតេី
 រាយការណ៍	អំពីសាថា នភាពមនការបគារព្បា្	់្ទ្្បញ្ញតតេិ	និងបគា�ការណ៍	និងនីតិវធិីមផទៃក្ុង	ថដ�
 បានអនុមត័បោយធនាគារ។	គណៈបគ្ប់គង	កប៏តរូវបានអបញ្ជ ើញឲ្យបធវែើ្ទ្ងាហា ញ	អំពីេំបណើ 	និង 

ប ល្ៃើយត្េំណួរបផសេងៗ	ថដ�បករុមប រ្ឹកសាភបិា�បចាទេួរ	តាមការចាបំា្ផ់ងថដរ។	គណៈបគ្ប់គង	 
បតរូវចាតវ់ធិានការជ្្នាទៃ ន	់ប�ើរា�់្ញ្ហា ថដ�ប�ើកប�ើង	បៅក្ុងកិ្ចេប្ជុបំករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នងិបតរូវបធវែើ

 ្្ចេុ្្បន្ភាព	បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	អពីំសាថា នភាពមន្ញ្ហា ទាងំបនាឹះ	បៅក្ុងកិ្ចេប្ជុបំករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
 ប�ើកបបកាយ	ឬប្េិនប ើ្យ�់ថា	្នាទៃ ន	់បតរូវ្ញ្ជនូ នតាមការជនូនដំណរឹ ង	ជ្លាយ�ក្ណ៍អកសេរ។

	អភបិា�ណ្ម្្ក	់ថដ�ម្នជ្្ព់ាកព់ន័្ធទទ�ួបានផ�ប្បោជន	៍ពេំីបណើ ណ្មយួ	ឬប្តិ្ តតេកិារ
 

ណ្មយួ	បតរូវប្កាេបបា្	់អំពីផ�ប្បោជន	៍ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងែលៃួន	បហើយបតរូវដកែលៃួនប្ញពីការ
 ពិភាកសា	និងការបបាឹះបឆ្្តគាបំទេំបណើ 	ឬកិ្ចេការ	ថដ�បានបេ្ើបនាឹះ។	នីតិវធិីបនឹះបតរូវបានកតប់តា
 ទុកទាងំបេរុង	បៅក្ុងកំណតប់ហតុ	មនដំបណើ រការកិ្ចេប្ជំុ។	

	 បៅបដើមឆ្្ហំិរញ្ញ វតថាុ 	 បករុមប រ្ឹកសាភិបា�	 ពិចារណ្ប�ើថវកិាប្ចាំឆ្្រំ្េ់ធនាគារ	 បេ្
 ជ្មយួនរឹងយុទ្ធសាង្េតេ	 និងថផនការរ្េ់ធនាគារ	 ថដ�បាន្បងកើតប�ើង	 បៅក្ុងកិ្ចេប្ជំុពិភាកសា
 ថ្ាកប់គ្ប់គង	ប្ចាឆ្ំ្។ំ

	 កិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�េរុ្្ំនួន	០៧	ប�ើក	បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	បៅឆ្្២ំ០១៩	បោយ
 

ម្នវតតេម្នរ្េ់អភបិា�	ដនូ្ម្នបរៀ្រា្ខ់ាងបបកាម៖	
្ំនួនកិ្ចេប្ជំុ

អភិបាល បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain*១

ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៧ ៧

Datuk Mohd Nasir Ahmad*២

ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ មនិម្ន មនិម្ន

្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៧ ៧

Aisyah Lam Binti Abdullah

អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៧ ៧

្៊ុន	យីន
អភបិា�	មនិ	ឯករាជ្យ	ប្តិ្តតេិ		និង	ជ្	ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 ៧ ៧

Dato’ Shahrul Nazri Abdul Rahim*៣

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ២ ៣

Yong Jiunn Run*៤

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៤ ៧

Renzo Christopher Viegas*៥

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៣ ៤

Omar Siddiq Amin Noer Rashid*៦

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ មនិម្ន មនិម្ន

Ahmad Shazli Kamarulzaman*៧

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ មនិម្ន មនិម្ន

កំណតេ់ម្្គ �់៖

*១	 ន្ូ�នវិតតេន	៍ពីតំថណងជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នាមថងៃទ១ី៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

*២	ថតងតាងំជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នាមថងៃទ១ី៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

*៣	លាថ�ង	ពីតំថណងជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩

*៤	 ន្ូ�នវិតតេន	៍ពីតំថណងជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

*៥	លាថ�ង	ពីតំថណងជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី៣១	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩

*៦	&	៧	ថតងតាងំជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	

38 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



ការ្រណ្តះ្រណ្្ល	និ្ការអភិវឌ្ឍរ្រស់អភិបាល

	 កម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �អភបិា�	គឺជ្ដំបណើ រការដេំ៏ខានម់យួ	ក្ុងការថតងតាងំអភបិា�ថ្មី	បហើយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	កប៏តរូវយក្ិតតេទុកោក	់ប�ើតបមរូវការក្ុងការយ�់ដរឹង	អំពី្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិថ្មីៗ	
្ទោ្ឋ នគណបនយ្យ	ការថប្ប្រួ�ហានិភយ័អាជីវកម្ម	និន្ាការទីផសារ	និងការវវិឌ្ឍ្ុងបបកាយ	្ញ្ហា ប្ឈមេំខាន់ៗ 	 បៅក្ុងទីផសារក្ុងបេរុក	និងក្ុងតំ្ន	់និងក្ុងវេ័ិយធនាគារ។	ក្ុងបគា�្ំណងបនឹះ	
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បធវែើការវាយតមមលៃ	 ប�ើតបមរូវការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	បោយឈរប�ើមនូ�ោ្ឋ ន	វាយតមមលៃតាមដំណ្កក់ា�	បហើយកំណតអ់ំពី្ំណុ្	ថដ�អា្ពបងីក្ំបណឹះដរឹងរ្េ់អភបិា�	អំពី្ញ្ហា ថដ�

 ទាកទ់ងនរឹងធនាគារ។	

	 វគ្គ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ថដ�អភបិា�បាន ន្ូ�រមួ	បដើម្បអីភវិឌ្ឍ្ំបណឹះដរឹងថ្មីៗ៖

ប្ធាន្ទ ប្បភទវគ្គ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ � ្ំនួនបម្៉ា ង/មថងៃ ន្ូ�រមួបោយ

Chairman Media Training េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	

Datuk Mohd  
Nasir Ahmad

Bank Negara Malaysia Annual Report 2018/Financial Stability and Payments 
Systems Report 2018 Briefing Session កិ្ចេ	ប្ជំុ	 ១	មថងៃ	

Tech Risk Workshop for AC of CIMB Banking Group & BRCC of CIMB Bank, 
CIMB Islamic and CIMB IB េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	

Chairman Media Training - Workshop 3 (Speech Delivery) េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	
BNM-FIDE FORUM Dialogue with the Deputy Governor on the Draft Risk 
Management in Technology Policy បវទិកា ១	មថងៃ	

CIMB BOD European Innovation Safari ទេសេនកិ្ចេ	េិកសា	 ៦	មថងៃ	

Speaking at Malaysian Economic Convention េន្ិបាត ១	មថងៃ	

ACCA Council Training េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	
Demystifying The Diversity Conundrum : The Road to Business Excellence" 
by BURSA Malaysia េន្ិេីទ ១	មថងៃ	

2nd PIDM-FIDE FORUM Annual Dialogue with the CEO of PIDM កិ្ចេពិភាកសា	 ១	មថងៃ	

3rd Directors Regional Sharing Session បផសេងៗ ២	មថងៃ	

ACCA Council Training េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	

Regional Conference on Climate Change បផសេងៗ ១	មថងៃ	

The Cooler Earth Sustainability Finance Summit េន្ិេីទ ២	មថងៃ	

Regional Audit Planning Summit (RAPS) េិក្ាសាលា ២	មថងៃ	

CIMB Group's Annual Management Summit េន្ិេីទ ២	មថងៃ	

Adequate Procedures Complying with Section 17A of MACC Act 2009 េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	
«Enhancing Corporate Governance by Understanding Legal Liabilities ‘Act or 
Resign’ « by MACC» េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	

Preparation for Corporate Liability on Corruption េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	

Dato’ Wira Zainal  
Abidin Mahamad Zain

Audit Committee Conference 2019 េន្ិេីទ ១	មថងៃ	

Case Study Workshop for Independent េិក្ាសាលា ១	មថងៃ	

Bursa Thought Leadership on Building Corporate Longevity បេ៊រ ី ១	មថងៃ	
Corporate Governance Advocacy Programme – Demystifying the Diversity 
Conundrum: The Road to Business Excellence កម្មវធិី ១	មថងៃ	

Bursa Malaysia Thought Leadership on Sustainability-Inspired Innovation បផសេងៗ ១	មថងៃ	

3rd Directors Regional Sharing Session បផសេងៗ ២	មថងៃ	 ្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ

3rd Directors Regional Sharing Session បផសេងៗ ២	មថងៃ	
បលាកបេី		Aisyah Lam  

Binti Abdulla
 
	 កុ្ងអំ�ុងឆ្្	ំ ថដ�េថាិតបបកាមការបតរួតពិនិត្យ	ការបធវែើ្្ចេុ្្បន្ភាព	ជ្បទៀងទាត	់ប�ើការវវិឌ្ឍថផ្ក្បា្	់ការផសេពវែផសាយ	ពត័ម៌្ន	និង្ទោ្ឋ នគណបនយ្យ	អភបិា�កិ្ចេបករុមហុ៊ន	និងការអនុវតតេ�្្ំផុត	
កប៏តរូវបានផតេ�់ជនូន	េបម្្អ់ភបិា�ផងថដរ។	

39របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	
							ប�ខាធកិារបករុមហុ៊ន	្ងាហា ញពកីារគាបំទ	ជ្្នត្េ នាទៃ ្	់ក្ុងការផតេ�់បោ្�់	នងិជយួ��បករុមប រ្ឹកសា

 ភបិា�	 ប�ើ្ញ្ហា 	 ថដ�ទាកទ់ងនរឹងកិ្ចេការរ្េ់ធនាគារ	រា្់្ ញចេនូ �ទាងំ្ញ្ហា 	 ថដ�ទាកទ់ងនរឹង
 ការអនុវតតេ	បេ្តាម្ទ្្បញ្ញតតេរិ្េ់បករុមហុ៊ន	អភបិា�កិ្ ចេបករុមហុ៊ន	នងិការអនុវតតេ�្្ផុំត	ប្េិទ្ធភាព
 

មនសា�ប្ជំុ	និងកាតពវែកិ្ចេ	និងការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់អភបិា�។	ក្ុងអំ�ុងឆ្្	ំថដ�េថាិតបបកាម
 ការបតរួតពិនតិ្យ	ដបំណើ រការបផសេងៗរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បតរូវបានពនិតិ្យបផទៃៀង ទ្ៃ តប់�ើងវញិ	ជ្មយួនរឹង
 ទេសេនៈ	ប�ើកកមេ់្ដបំណើ រការ	មនការបធវែើបេ្កតេេីបបម្	នងិប្េិទ្ធភាពមនមុែងារបករុមប្រឹកសាភបិា�។	

	 ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	ធានាថា	កិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	គណៈកម្្ម ធិការនានា	និងភាគទុនិក	
 បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	បេ្តាមវធិាន្បា្	់និងការអនុវតតេ�្្ំផុតរ្េ់ធនាគារ	បហើយធានាថាការ 

កតប់តាដំបណើ រការកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	គណៈកម្្ម ធិការនានា	និងភាគទុនិក	បតរូវបានកតប់តា
 ទុកទាងំបេរុង	េបម្្ប់ធវែើជ្កំណតប់ហតុ	និងរកសាទុកបានោ៉ា ង�្។	

	 ប�ខាធកិារបករុមហុ៊ន	បបរៅពី ន្ូ�រមួជយួ��ការងារប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ក្ុងការបរៀ្្ំរប្ៀ្វារៈ	
 និងបរៀ្្ំដំបណើ រការកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	គណៈកម្្ម ធិការនានា	និងភាគទុនិក	កប៏តរូវេបម្
 េបមរួ�ការទំនាកទ់ំនង	និងផសេពវែផសាយបេ្កតេីេបបម្េំខាន់ៗ 	និងបគា�ការណ៍នានា	រវាងបករុម 

ប រ្ឹកសាភបិា�	គណៈកម្្ម ធិការនានា	និងថ្ាកប់គ្ប់គងប្តិ្តតេិជ្នែ់្េ់ផងថដរ។

	 អភបិា�ទាងំអេ់ម្ន�ទ្ធភាពបពញប�ញ	ក្ុងការបេ្ើបោ្�់	ពីប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	និង
 អា្ថេវែងរកការពិបបគាឹះ	បោ្�់ថ្្វជិ្្ជ ជវីៈ	បោយឯករាជ្យពីប្ភពខាងបបរៅ	បបកាម្នទៃុក្ំណ្យ
 

រ្េ់ធនាគារ	បដើម្បអីនុវតតេកាតពវែកិ្ ចេរ្េ់ែលៃួន។	នតីវិធិមីយួបតរូវបានអនុមត័ប�ើង	បដើម្បជីយួ��េបមរួ�
 អភបិា�	ក្ុងការថេវែងរកការពិបបគាឹះបោ្�់ថ្្វជិ្្ជ ជីវៈ	បោយឯករាជ្យ។

គណៈកម្្ម ធិការនានា
	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បផទៃរការទទួ�ែុេបតរូវជ្កល់ាក	់ដ�់គណៈកម្្ម ធិការនានា	 ថដ�រមួម្ន 
គណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	នងិគណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័។	គណៈកម្្ម ធកិារទាងំបនឹះ	បធវែើប្តិ្ តតេកិារ

 តាមតួនាទី	 និងកាតពវែកិ្ចេ	 ថដ�បានកំណត	់ោ៉ា ង្បាេ់លាេ់	 ដនូ្ម្នថ្ងបៅក្ុងតួនាទី	 និង
 ភារកិ្ចេរ្េ់គណៈកម្្ម ធិការនីមយួៗ	ថដ�បានអនុមត័ោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ។

	 គណៈកម្្ម ធិការ	បតរូវរាយការណ៍	ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	អំពីកិ្ចេពិភាកសា	បេ្កតេីេបបម្	និង
 អនុសាេនរ៍្េ់ែលៃួន។	ប្ធានគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	នងិប្ធានគណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័	បតរូវ
 រាយការណ៍ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	អពីំ្ញ្ហា ថដ�បានប�ើកយកមកពិភាកសា	នងិបោឹះបសាយ	បៅក្ុង
 កិ្ ចេប្ជុគំណៈកម្្ម ធកិាររ្េ់ែលៃួន។	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បានទទ�ួសា្គ �់ថា	ែណៈថដ�គណៈកម្្ម ធកិារ
 ទាងំបនឹះ	ម្នេិទ្ធិអំណ្្បធវែើការពិភាកសា	ប�ើ្ញ្ហា នានា	ថដ�បានប្គ�់ជនូន	រា�់បេ្កតេីេបបម្	
 និង/ឬ	 អនុសាេនរ៍្េ់គណៈកម្្ម ធិការទាងំបនឹះ	 បតរូវ្ញ្ជនូ នបៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បដើម្បពីិនិត្យ	

បហើយគណៈកម្្ម ធិការទាងំបនឹះ	 និងបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ជ្រមួទទួ�ែុេបតរូវ	 ប�ើភាពបជ្គជយ័	
អាជីវកម្ម	 យុទ្ធសាង្េតេ	 ការបគ្ប់គងហានិភយ័	 េកម្មភាពប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	 និងប្តិ្តតេិការ

 ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ។	

	 ពត័ម៌្ន�ម្តិ	អំពីគណៈកម្្ម ធិការនានា	ម្ន្ងាហា ញ	បៅក្ុងថផ្កខាងបបកាម	ជ្្នតេ្នាទៃ ្។់	

គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

	 េម្ជកិគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	េុទ្ធថតជ្អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្ តតេ	ិថដ�ម្ន្បំណឹះដរឹង	
 និង្ទពិបសាធន	៍ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ។

	 ការទទ�ួែុេបតរូវ្ម្បង	 រ្េ់គណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	គធឺានាឲ្យម្នការអនុវតតេអភបិា�កិ្ ចេ	 
រ្េ់ធនាគារបាន�្ប្បេើរ	បេ្បព�ថដ�បធវែើការពនិតិ្យ	ប�ើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	

 ការផសេពវែផសាយពត័ម៌្ន	ការបគារព្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្	់ការបគ្ប់គងហានិភយ័	នងិការបគ្ប់គងដំបណើ រការ 
ប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ។	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 ជួ្ប្ជំុជ្ប្ចា	ំ បដើម្បពីិនិត្យ	

 ប�ើ�ទ្ធផ�ការងារប្ចាបំតីម្េ	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុប្ចាឆ្ំ្	ំ របាយការណ៍េវនកម្ម	 ថដ�
 

រា្់្ ញចេនូ �ទាងំការអនុវតតេ	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	និងប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	កដ៏នូ្ជ្ប្តិ្តតេិការ	
ជ្មយួភាគីេម្ន័្ធញាតិ។

	 	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 បានជួ្ប្ជុំ្ំនួន	 ០៦	 ដង	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថដ�ម្នវតតេម្ន 
េម្ជិក ន្ូ�រមួ	ដនូ្ខាងបបកាម៖	

្ំនួនកិ្ចេប្ជំុ

សមជិក បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ
ប្ធានគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម/ 
អភបិា�ឯករាជ្យ	មនិប្តិ្តតេិ ៦ ៦

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain*១

អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៦ ៦

Datuk Mohd Nasir Ahmad*២ 
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ មនិម្ន មនិម្ន

បលាកបេី	Aisyah Lam Binti Abdullah

អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៣ ៣

កំណតេ់ម្្គ �់៖

*១	 ន្ូ�នវិតតេន	៍ពីតំថណងជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

*២	ថតងតាងំជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

40 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



តួនាទី	និ្កាតពវកិច្ចរ្រស់គណៈកម្្ធិការសវនក�្មមនដូចខា្ទបកា�	៖

ចំណុចគនលែរឹះ	ដនការទទួលខុសបតរូវ ការទទួលខុសបតរូវ

ការបតរួតពិនិត្យដផ្ទក្ថុ្/
ការបគ្់របគ្ហានិភ័យ/អភិបាលកិច្ច

ពិនិត្យប�ើងវញិ	ប�ើប្េិទ្ធភាពមនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ដំបណើ រការបគ្ប់គងហានិភយ័	និង	អភបិា�កិ្ចេ	ក្ុងេម្ន័្ធធនាគារ	បេ្តាម	�ក្ែណ្តបមរូវ	បៅក្ុង

 
ប្កាេ	េតេីពីអភបិា�កិ្ចេមន	បគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ។

សវនក�្មដផ្ទក្ថុ្ ក.	 	ធានាថា	មុែងារេវនកម្មមផទៃក្ុង	បានបរៀ្្ំ�្ប្បេើរ	 	 បដើម្បបីធវែើការបតរួតពិនិត្យ	ឬអបងកត	ក្ុងនាមគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 បហើយមុែងារបនឹះ	បតរូវេថាិតបៅ

 បបកាមអំណ្្	និងការបគ្ប់គង ទ្ៃ �់	ពីគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម។	
ែ.	 ពិនិត្យ	និងអនុមត័វសិា�ភាពការងារេវនកម្មមផទៃក្ុង		នីតិវធិី	្ំនួនដងមនការបធវែើេវនកម្មមផទៃក្ុង	និងគបបម្ងេវនកម្មប្ចាឆ្ំ្។ំ	
គ.	 	បមើ�ការែុេបតរូវ	 ប�ើប្េិទ្ធភាពមនមុែងារេវនកម្មមផទៃក្ុង	េមតថាភាព្ុគ្គ�ិក	និងភាពបគ្ប់គាន	់មនធនធានរ្េ់េវនកម្មមផទៃក្ុង	និងពិនិត្យបមើ�	ថាបតើ

 
មុែងារបនាឹះបានទទួ�អំណ្្ចាបំា្	់បដើម្បី្ ំបពញការងារឬបៅ។

ឃ.	 	ពិនិត្យរបាយការណ៍េំខាន់ៗ 	 និងធានាថា	 គណៈបគ្ប់គងចាតវ់ធិានការថកតបមរូវ	 ទានប់ព�បវលា	 បដើម្បបីោឹះបសាយ្ំណុ្បែសាយ	 ក្ុងការបគ្ប់គងការ
 មនិបានអនុវតតេបពញប�ញ	តាមបគា�នបោបាយ	ការតបមរូវរ្េ់្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិនានា	និង្ញ្ហា បផសេងបទៀត	ថដ�រកបឃើញបោយេវនករមផទៃក្ុង	កដ៏នូ្

ជ្ថផ្កថដ�ទទួ�ែុេបតរូវការបគ្ប់គងមផទៃក្ុងដមទបទៀត។		
ង.	 	កតេ់ម្្គ �់ការមនិឯកភាពេំខាន់ៗ 	 រវាងនាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង	 និងគណៈបគ្ប់គងដមទបទៀត	 មនិថាការមនិឯកភាពបនាឹះបតរូវបានបោឹះបសាយរួ្ 	 បដើម្បី

 កំណតផ់�្៉ាឹះពា�់	ថដ�ការមនិឯកភាពទាងំបនាឹះអា្ម្ន	្ំបពាឹះដំបណើ រការេវនកម្ម	ឬ�ទ្ធផ�េវនកម្ម	ថដ�ប�ើកប�ើង	បោយេវនករ។
	្.	 	ធានាការបគារពតាម្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	ថដ�អនុវតតេ	្ំបពាឹះបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ	និងធានាថា	របាយការណ៍រ្េ់េវនករមផទៃក្ុង	នរឹងមនិតបមរូវឲ្យ

 បតរួតពិនិត្យ	បោយគណៈបគ្ប់គងប�ើយ។	
្.		 ្បងកើតយនតេការ	បដើម្បវីាយតមមលៃការ្ំបពញតួនាទី	និងប្េិទ្ធភាពរ្េ់មុែងារេវនកម្មមផទៃក្ុង។
ជ.		 វាយតមមលៃេកម្មភាពប្តិ្តតេិការ	និងបធវែើបេ្កតេីេបបម្	អំពីកញចេ្ត់មមលៃការរ្េ់នាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង។	
ឈ.	 	អនុមត័	ប�ើការថតងតាងំ	្ លៃ េ់្តេនូរ	និង្បណតេ ញប្ញនាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង	ឬ្ុគ្គ�ិកជ្នែ់្េ់	ថដ�្ំបពញមុែងារជ្	េវនករមផទៃក្ុង	និងបតរូវទទួ�ការជនូន

 ដំណរឹ ង	 អំពីការលាឈ្រ់្េ់្ុគ្គ�ិកជ្នែ់្េ់ជ្	 េវនករមផទៃក្ុង	 បហើយបតរូវផតេ�់ឱកាេ	 ឲ្យេម្ជិក	 ថដ�បានោកព់ាក្យលាឈ្ប់នាឹះ	 ្ញ្្ជ កប់បា្ពី់
 មនូ�បហតុ	មនការលាឈ្។់

សវនក�្មខា្ទបរៅ ក.	 ផតេ�់អនុសាេន	៍ដ�់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ប�ើការថតងតាងំ	ឬការ	្ ពា្ឈ្	់េវនករខាងបបរៅ។	
ែ.	 	ពិភាកសា	និងពិនិត្យបមើ�ប�ើងវញិ	ជ្មយួេវនករខាងបបរៅ	មុននរឹងចា្ប់ផតេើមបធវែើេវនកម្ម	អំពី�ក្ណៈ	និងទំហំការងារេវនកម្ម	បហើយធានា	ប�ើការេបម្

 
េបមរួ�	ក្ុងករណីម្នបករុមហុ៊នេវនកម្មបប ើ្ន ន្ូ�រមួ។

គ.	 	វាយតមមលៃ	អំពីបគា�បៅ	ការ្ំបពញការងារ	និងឯករាជ្យភាពរ្េ់េវនករខាងបបរៅ	(ឧទាហរណ៍	បោយការពិនិត្យ	និងវាយតមមលៃ	ពីទំនាកទ់ំនងបផសេងៗ	រវាង
 េវនករខាងបបរៅ	និងធនាគារ)។

ឃ.	 	អនុមត័	ប�ើការផតេ�់បេវា	ថដ�មនិទាកទ់ងនរឹងការងារេវនកម្ម	ថដ�ផតេ�់បោយេវនករខាងបបរៅ	និងតាមោន	និងបធវែើការវាយតមមលៃ	ថាបតើបេវាបនាឹះ	អា្
 នរឹង្៉ាឹះពា�់	ដ�់ឯករាជ្យភាពរ្េ់ពួកគាតឬ់បទ។	

ង.	 	ធានាថា	ម្នការពិនិត្យ្បាេ់លាេ់	 ប�ើ�ក្ែណ្	 មនការផតេ�់បេវា	 ថដ�មនិទាកទ់ងនរឹងការងារេវនកម្ម	 បដើម្បបី្ៀេបវៀងការ្៉ាឹះពា�់	 ដ�់ការវនិិ្្យ័
 ប្ក្បោយឯករាជ្យភាពរ្េ់េវនករខាងបបរៅ។	

្.	 	ធានាថា	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បតរូវបានបរៀ្្ំោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ	 និងទានប់ព�បវលា	 បោយម្នការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិជ្ប្ចា	ំ ប�ើភាពបគ្ប់គានម់នការបធវែើ
 េំវធិានធន	ថដ�ចាបំា្	់និង្ំបពាឹះ្ំណុ�អាបកក	់និងេងសេយ័។

្.	 	រកសាការទំនាកទ់ំនងបសា្ម ឹះបតង	់ ប ើ្ក្ំហ	 ទានប់ព�បវលា	 និងបទៀងទាត	់ ជ្មយួេវនករខាងបបរៅ	 និងតបមរូវឲ្យេវនករខាងបបរៅ	 រាយការណ៍មកកាន ់
គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	អំពី្ញ្ហា េំខាន់ៗ 	(បោយមនិម្នវតតេម្ន	រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	ប្េិនប ើ្ចាបំា្)់។

ជ.	 	ពនិតិ្យប�ើងវញិ	ប�ើរបាយការណ៍បគ្ប់គងមផទៃកុ្ង	រ្េ់េវនករខាងបបរៅ	នងិធានាថា	គណៈបគ្ប់គង	ចាតវ់ធិានការថកតបមរូវ	បដើម្បបី ល្ៃើយត្បៅនរឹង�ទ្ធផ�

 េវនកម្មខាងបបរៅ	និងអនុសាេន	៍ថដ�ប�ើកប�ើង	បោយេវនករខាងបបរៅ	ទានប់ព�បវលា។
ឈ.	 	តាមោន	 និងវាយតមមលៃប្េិទ្ធភាពការងារ	 រ្េ់េវនករខាងបបរៅ	 រមួទាងំជួ្ប្ជំុ	 ជ្មយួេវនករខាងបបរៅោ៉ា ងបហា្ណ្េ់មតេងក្ុងមយួឆ្្	ំ បោយមនិ

 
ម្នវតតេម្ន	រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	បដើម្បពីិភាកសា	ប�ើ្ញ្ហា គនលៃរឹឹះេំខាន់ៗ 	និងបេ្ើេំុបោ្�់	ពីេវនករខាងបបរៅវញិ។

លទ្ធផលសវនក�្ម	ការបតរួតពិនិត្យដផ្ទ	
ក្ថ្ុ 	និ្្រញ្្ដនការប្រតិ្រតិ្តា�ច្បា្់រ	

ពនិតិ្យប�ើងវញិ	ប�ើ�ទ្ធផ�មនការអបងកតេំខាន់ៗ 	�ទ្ធផ�េវនកម្មជ្ប្ចា	ំនងិការបតរួតពិនតិ្យមផទៃកុ្ង	នងិការប្តិ្ តតេតិាម្បា្ថ់ដ�រាយការណ៍	បោយេវនករ

 មផទៃក្ុង	េវនករខាងបបរៅ	និងេវនកររ្េ់និយត័ករ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ ពិនិត្យប�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	ប្ចាបំតីម្េ	និងប្ចាឆ្ំ្	ំមុនបព�ទទួ�ការអនុមត័	ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បោយប ត្េ តេំខានប់�ើ៖
•	 ការ ល្ៃ េ់្តេនូរណ្មយួ	បៅក្ុងការអនុវតតេ	និងបគា�ការណ៍គណបនយ្យ
•	 	្ ញ្ហា េំខាន់ៗ 	ថដ�បានប�ើកប�ើង	រមួទាងំ្ញ្ហា ទាកទ់ងនរឹងការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	ការវនិិ្្យ័េំខាន់ៗ 	រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	បពរឹតតេិការណ៍	ឬប្តិ្តតេិការ

 មនិប្បកតី	និងេំខាន់ៗ 	និងរប្ៀ្ថដ�្ញ្ហា ទាងំអេ់	បតរូវបាន្ងាហា ញ
•	 ការបធវែើបេ្កតេីេន្ិោ្ឋ ន	ពី្ញ្ហា ថដ�កំពុងបកើតប�ើង	និង
•	 ការប្តិ្តតេិតាមេតេងោ់រគណនី	និងេតេងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្ដ់មទបផសេងបទៀត

ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ភាគីស�្ព័ន្ធញាតិ ពិនិត្យរា�់ប្តិ្តតេិការបធវែើប�ើង	ជ្មយួភាគីេម្ន័្ធញាតិ	និងជនូនដំណរឹ ងដ�់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ពីប្តិ្តតេិការទាងំបនាឹះ។

ការពិនិត្យរបាយការណ៍	ពាក់ព័ន្ធ	
នរឹ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ពនិតិ្យភាពបតរឹមបតរូវ	នងិភាពបគ្ប់គាន	់មនបេ្កតេថីថលៃងការណ៍រ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បៅក្ុងរបាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ការ្ងាហា ញពអីភបិា�កិ្ ចេធនាគារ	

 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	និងបេ្កីតេប្កាេដំ្នូង	ពាកព់ន័្ធនរឹងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។

ការតា�ដានការអនុវត្តា�ទគាល
នទោបាយទំនាស់ផលប្រទោជន៍

តាមោនការអនុវតតេតាមបគា�នបោបាយ	េតេីពីទំនាេ់ផ�ប្បោជនរ៍្េ់ធនាគារ

ការពិនិត្យបក្រខណ្ឌបគ្់របគ្ដផ្ទក្ថ្ុ ពិនិត្យមតិបោ្�់រ្េ់ភាគីទី្ី	្ំបពាឹះការរ្នាេម្ន័្ធ	និងប្េិទ្ធភាព	មនបក្ែណ្បគ្ប់គងមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ

ទផ្ស្ៗ ក.	 ជនូនដំណរឹ ងដ�់គណៈបគ្ប់គងជ្នែ់្េ់	ជ្បទៀងទាត	់អំពី្ញ្ហា 	ថដ�្៉ាឹះពា�់ដ�់ធនាគារ។	
ែ.			 បកាឹះប្ជំុ	ជ្មយួេវនករមផទៃក្ុង	េវនករខាងបបរៅ	ឬទាងំពីរ	ក្ុងបព�ថតមយួ	ប ើ្យ�់ថា	ចាបំា្។់
គ.		 	ពនិតិ្យរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុប្ចាំ្ ម្េ	នងិប្ចាឆ្ំ្	ំេបម្្ោ់ក់្ ញ្ជនូ ន	បៅឲ្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ	នងិធានាននូវការបបាឹះពុមផ្សាយរបាយការណ៍

 ហិរញ្ញ វតថាុ	ប្ចាឆ្ំ្បំានរហ័េ។

41របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



គណៈកម្្ធិការហានិភ័យ

	 ការទទួ�ែុេបតរូវ្ម្បង	 រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	 គឺបតរូវធានាថា	 មុែងារបគ្ប់គង 
ហានិភយ័	ថដ�បតរូវបានោក់្ ញចេនូ �បៅ	ក្ុងធនាគារ	បតរូវបានអនុវតតេ	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។	

 គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	 បតរូវរាយការណ៍បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ននូវរា�់្ញ្ហា ពាកព់ន័្ធនរឹងការ
 

បគ្ប់គងហានិភយ័	បៅក្ុងធនាគារ។	

	 គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	 បានជួ្ប្ជុំ្ំនួន	 ១២	 ដង	 ក្ុងឆ្្២ំ០១៩	 ថដ�ម្នវតតេម្ន 
េម្ជិក ន្ូ�រមួ	ដនូ្ខាងបបកាម៖

សមជិក បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

Aisyah Lam Binti Abdullah

ប្ធានគណៈកម្្ម ធិការ/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ១២ ១២

្៊ុន	យីន
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ ១១ ១២

បគៀន	វឌ្ឍនា*១

នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័ ១០ ១១

ហុង	បជៀ្
នាយកបេវាកម្ម	ហិរញ្ញ វតថាុ	ពាណិជ្ជកម្ម	 ៨ ១២

បហង	ធីតា	
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ� ១២ ១២

បហង	វ ិ្ ុបត
នាយក្ប្ចេក	វទិយា	និងប្តិ្តតេិការ ៩ ១២

បហង	វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ ១២ ១២

គី		សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម		បេវាប្តិ្តតេិការ	

 
និង	បគរឹឹះសាថា ន	ហិរញ្ញ វតថាុ	 ១០ ១២

កំណតេ់ម្្គ �់៖

*១		ថតងតាងំជ្	នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	នាមថងៃទី១	ថែបមសា	ឆ្្២ំ០១៩

តួនាទី	និងភារកិ្ចេរ្េ់គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 ថ្ងថ្កបដើមទុន	ថដ�ម្នហានិភយ័	(Capital-at-Risk)	បៅតាមប្បភទជំនញួ	នងិហានិភយ័ 
បផសេងៗពីគ្ា	 បដើម្បធីានាថា	ការថ្ងថ្កហានិភយ័បានបធវែើបគ្ប់គាន	់ អនុបលាមតាម�កែ្ណ្

 
កណំតប់ោយ្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្	់នងិធានាថា	ធនាគារម្នបដើមទុន្បមរុងបគ្ប់គាន	់បដើម្បបី្ឈម 
មុែនរឹងសាថា នភាពវ ិ្ តតេិបផសេងៗ។	

•	 ្បងកើនតមមលៃភាគទុនិក	តាមរយៈការវាយតមមលៃ	 ប�ើបបាក់្ ំបណញ	 និងហានិភយ័	 (risk-return 

profiles)	 ពីដំបណើ រការប្តិ្តតេិការ	 បហើយធានាថា	 កបមតិហានិភយ័	 ថដ�ទទួ�យកេថាិត
 បៅក្ុងថដនកបមតិ	ថដ�បានកំណត	់បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ។

•	 ពិនិត្យ	 និងជនូនបោ្�់	 ដ�់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បដើម្បបីធវែើការអនុមត័	 ប�ើបគា�ការណ៍	 និង
 កបមតិហានិភយ័	ថដ�េមបេ្	បដើម្បរីកសាបក្ែណ្	មនការបគ្ប់គងហានិភយ័	ឲ្យបេ្តាម
 

ថផនការអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	 បក្ែណ្មន	EWRM	 រ្េ់បករុមហុ៊នបម	និងបេ្តាម្បា្	់
និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	ថដ�បានកំណត។់

•	 វាយតមមលៃ	នងិពិនតិ្យ	ប�ើេំបណើ េំុអនុមត័	េបម្្ផ់�ិតផ�ថ្ម	ីការវនិបិោគ	អាជវីកម្ម	យុទ្ធសាង្េតេ	
 និងផ�ិតផ�	ថដ�បតរូវបានថកម្្	ថដ�បតរូវអនុមត័ជ្បគា�ការណ៍	ឬផតេ�់អនុសាេន	៍ដ�់ 

បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បដើម្បបីធវែើការអនុមត័។
•	 ពិនិត្យ	និងអនុមត័	ប�ើេំបណើ ថកថប្នីតិវធិី	និងដំបណើ រការប្តិ្តតេិការ។
•	 ជំរុញ	ប�ើការបគារពតាមបគា�ការណ៍	និងកបមតិហានិភយ័។
•	 ោកឲ់្យបប ើ្បបាេ់	ននូវវធិីសាង្េតេដេ៏មបេ្	បដើម្បកីំណត	់និងវាេ់ថវងហានិភយ័បគ្ស់ាថា នភាព។
•	 ្បងកើតយុទ្ធសាង្េតេ	េបម្្វ់ាយតមមលៃ	បតរួតពិនិត្យ	និងបគ្ប់គងហានិភយ័	ឲ្យេថាិតក្ុងកបមតិមយួ

 ដេ៏មបេ្។
•	 ពភិាកសាេបបម្ប�ើវធិសីាង្េតេ	នងិឧ្ករណ៍	េបម្្ប់ធវែើការវាេ់ថវង	បៅប�ើ្រមិ្ណហានភិយ័

 បផសេងៗ	បដើម្បេំុីការអនុមត័	ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។
•	 បតរួតពិនិត្យេម្េធាតុតារាងតុ�្យការរ្េ់ធនាគារ	រមួម្នឥណទាន	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ។
•	 ធានាននូវការប្កានខ់ា្ជ ្	់ ននូវបទរឹេតេីេនតេនិយម	 (holistic approach)	 ក្ុងការបគ្ប់គងតារាង 

តុ�្យការរ្េ់ធនាគារ	តាមរយៈការបគ្ប់គងហានិភយ័អបតាការបបាក	់ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	 
ការបគ្ប់គងហានិភយ័សា្ប់បាកង់ាយបេរួ�	ការបគ្ប់គងគម្លៃ តកបមតិការបបាក	់នងិមនូ�ធន។

•	 ពិនិត្យថា	 ថផ្កអាជីវកម្ម	 និងគណៈកម្្ម ធិការឥណទាននានា	បានកំណត់្ បាេ់លាេ់	 ននូវ
 

ដបំណើ រការបតរួតពិនតិ្យគុណភាពបទព្យេកម្ម	នងិគណនី	ក្ុងការឃ្លៃ បំមើ�	បដើម្បកីណំតថ់្ងថ្ក
 រាយការណ៍	តាមោនឥណទាន	ថដ�ម្ន្ញ្ហា 	(ជ្ពបិេេគណនមីនិដំបណើ រការ)	បេ្តាម 

បគា�នបោបាយហានភិយ័ឥណទាន	/	នយិត័ករ	/	បគា�នបោបាយ	នងិនីតវិធិឥីណទានបផសេងៗ
 ថដ�បានអនុមត័	/	េតេងោ់រគណនីបផសេងៗ	(ប្េិនប ើ្ម្ន)។	

•	 ធានាថា	ធនាគាររកសាបានននូវគុណភាពបទព្យេកម្ម	តាមរយៈការពនិតិ្យតាមោន	ោ៉ា ងហ្មត់្ ត	់ 
ប�ើដំបណើ រការ	 និងការអនុមត័	 ប�ើឥណទានថ្មីៗ	 បពមទាងំការប្មនូ�ឥណទាន	 ថដ�មនិ

 
ដំបណើ រការ។	

•	 េបម្េបមរួ�ននូវ្ញ្ហា 	 ថដ�ពាកព់ន័្ធបៅនរឹងការបផទៃរគណនី	 រវាងថផ្កអាជីវកម្ម	 និងបករុមទារ 
េំណង	បៅបព�គណនីបនាឹះបានកាលៃ យជ្មនិដំបណើ រការ	និងផទៃុយមកវញិ។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ប�ើបទព្យេកម្មដំបណើ រការ	ថដ�រមួម្ន៖
 - គណនីឃ្លៃ បំមើ�	យឺតោ៉ា វ	ឬមនិដំបណើ រការ
 - េំវធិានធន	 មនគណនី	 បោយអាបេ័យតាមប្កាេរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្	 និង

 
្ទ្្បញ្ញតតេិបផសេងៗបទៀត	និង

 - ្ញ្ហា បផសេងបទៀត	ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងគុណភាពបទព្យេកម្ម។

•	 ពនិតិ្យប�ើងវញិ	នងិពិភាកសា	ប�ើផតហវែនូ�ីយ៉ានូ	នងិរបាយការណ៍ឥណទានមនិដំបណើ រការ	េបម្្់

 ការកំណតអ់តតេេញ្្ញ ណហានិភយ័។
•	 ពនិតិ្យប�ើងវញិ	ននូវថផនការ្ងាក រ	(Contingency Plan)	នងិការបគ្ប់គងនិរនតេរភាពមនអាជីវកម្ម	 

(Business Continuity Management)	េបម្្អ់នុវតតេបៅបព�ចាបំា្	់នងិបេ្ើេំុការអនុមត័	 
ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	។

•	 គណៈកម្្ម ធិការបនឹះ	 អា្អនុមត័រា�់ការ ល្ៃ េ់្តេនូរេម្ជិក	 បៅក្ុងមុែងារមនសាជីវកម្ម	
 

(corporate function)	 ដថដ�	 បោយបធវែើការជនូនដំណរឹ ង	 បៅកានប់ករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	 រឯី
 

រា�់ការការ ល្ៃ េ់្តេនូរេម្ជិក	បៅបបរៅមុែងារ	មនសាជីវកម្ម	ឬ	េំបណើ េំុថកថប្	ប�ើ�ក្នតេិកៈ	
 

(Terms of Reference)	បតរូវអនុមត័	បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	មុននរឹងអនុវតតេ។
•	 ពិនិត្យប�ើងវញិ	និងអនុមត័	ប�ើ�ក្នតេិកៈ	និងេម្េភាពមនគណៈកម្្ម ធិការ	ថដ�េថាិតបៅ

 បបកាមការបគ្ប់គងរ្េ់	គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	 រមួ្ញចេនូ �ទាងំការថតងតាងំ	និងការដក
 

ប្ញននូវេម្ជិក	និងអ្ក ន្ូ�រមួ	ក្ុងគណៈកម្្ម ធិការទាងំបនឹះ	។		

គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គងនានា
	 គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង	ដនូ្ម្នបរៀ្រា្ខ់ាងបបកាម	បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	បដើម្បជីួយ��ការងារ 
រ្េ់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 និងគណៈបគ្ប់គង	 ប�ើប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មបផសេងៗ	 និងជួយ��គាបំទ

 ដ�់េកម្មភាពនានារ្េ់ធនាគារ៖	
•	 គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង
•	 គណៈកម្្ម ធិការឥណទានកម្ុជ្

42 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



េម្ជិក

្៊ុន	យីន	
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	

ប្ធាន

បហង	ធីតា
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	

េម្ជិក

បហង	តនូរ ៉ាង់
នាយករតនាភបិា�	និង		ទីផសារ		

េម្ជិក

ហុង	បជៀ្	
នាយកបេវាកម្ម	ហិរញ្ញ វតថាុ	ពាណិជ្ជកម្ម	

េម្ជិក

បគៀន	វឌ្ឍនា*១

នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័
េម្ជិក	

បហង	វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ

េម្ជិក

អ៊ុំ	្ិនាតេ ភកតេី
នាយកធនធានសាជីវកម្ម	

េម្ជិក

បហង	វ ិ្ ុបត
នាយក្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ

េម្ជិក

គី	សាណ្
នាយកបេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុសាជវីកម្ម	បេវាប្តិ្ តតេកិារ	នងិ	បគរឹឹះសាថា ន	ហរិញ្ញ វតថាុ	

េម្ជិក

អ៊ុន	ថានិន*២

នាយកបគ្ប់គងផ�ិតផ�
េម្ជិក

កំណត	់េម្្គ �់៖

*១	ថតងតាងំជ្		នាយក	បគ្ប់គង	ហានភិយ័			នា	មថងៃទី	១	ថែបមសា	ឆ្្	ំ២០១៩

*២	ថតងតាងំជ្	េម្ជិក		នាមថងៃ	ទី	១	ថែបមសា	ឆ្្	ំ២០១៩

តួនាទី	និ្ភារកិច្ចរ្រស់គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្	មនដូចខា្ទបកា�៖

•	 ផតេ�់ប្រឹកសា	ជនូនប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ។
•	 បតរួតពិនិត្យ	និងវាយតមមលៃេកម្មភាពប្តិ្តតេិការ	រ្េ់នាយកោ្ឋ នអាជីវកម្មនីមយួៗ។
•	 ពនិតិ្យរបាយការណ៍បគ្ប់គងហរិញ្ញ វតថាុ	នងិរបាយការណ៍បគ្ប់គងបផសេងៗបទៀតរ្េ់ធនាគារ។
•	 ្បងកើតយុទ្ធសាង្េតេ	ថផនការអាជវីកម្ម	នងិថផនការថវកិា	េបម្្ធ់នាគារ	(រា្់្ ញចេនូ�ទាងំ្ំណុ្	

 
ថដ�ទាកទ់ងនរឹង្ប្ចេកវទិយាពត័ម៌្ន)

•	 កំណតក់ារងារ	ថដ�ទាមទារឲ្យម្នការេហការ	ពីនាយកោ្ឋ នបប ើ្ន។
•	 ពិភាកសាប�ើ្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិេំខាន់ៗ ។
•	 ការងារបផសេងៗបទៀត	តាមការថណនារំ្េ់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ។
•	 ការងារបផសេងៗបទៀត	 តាមការថណនារំ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិរ្េ់ 

បករុមហុ៊នបម។

េម្ជិក

បគៀន	វឌ្ឍនា*១		

នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័
ប្ធាន

្៊ុន	យីន
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

ប្ធានជំនួេ

ហុង	បជៀ្	
នាយក	បេវាកម្ម	ហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	

េម្ជិក

បហង	ធីតា	*២

នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	
េម្ជិក

្ំណ្ន	វនិតា	*៣

នាយក	បគ្ប់គងឥណទាន	
េម្ជិក

John Chuah Keat Kong*៤

ទីប រ្ឹកសាឥណទានបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម
េម្ជិក

គី	សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា ន	
ហិរញ្ញ វតថាុ	

េម្ជិក

ហុង	្៊ុនបរឿត
នាយកថផ្កអាជីកម្ម	មន	បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

េម្ជិក

Chong Kok Ping*៥

នាយកបគ្ប់គងឥណទានថ្ាកត់ំ្ ន	់																																																		
េម្ជិក

Lim Gek Peng*៦

ប្ធាន	បគ្ប់គងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម	និង	បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

េម្ជិក

Michael Ng Mun Seng*៥

នាយកវភិាគហានិភយ័ឥណទានថ្ាកតំ់្ន	់េតេីទី																																																		
េម្ជិក

កំណតេ់ម្្គ �់	៖
*១	 ថតងតាងំជ្		នាយក	បគ្ប់គង	ហានភិយ័			នា	មថងៃទី	១	ថែបមសា	ឆ្្	ំ២០១៩
*២	 	ជ្េម្ជិក	ថដ�ម្នេំប�ងបបាឹះបឆ្្ត	េបម្្	់េំបណើ ឥណទាន	ពីនាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�

ថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ
*៣		 ថតងតាងំជ្	នាយក	បគ្	់បគងឥណទាន		នា	មថងៃទី១៣	ថែមថុិនា		ឆ្្	ំ២០១៩
*៤	 	ជ្េម្ជិក	ថដ�ម្នេំប�ងបបាឹះបឆ្្តចាបំា្	់េបម្្េំ់បណើ ឥណទាន	ពីនាយកោ្ឋ នបេវាកម្ម	ហរិញ្ញ វតថាុ 

ពាណិជ្ជកម្ម	ថដ�េថាិតបៅក្ុងកបមតិកំណតឥ់ណទានរ្េ់គណៈកម្្ម ធិការឥណទានកមុ្ជ្ថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ
*៥		 	ថតងតាងំជ្	 	េម្ជិក		នា	មថងៃទី	៩	 ថែ	មករា	ឆ្្	ំ២០១៩៖	Chong Kok Ping	ជ្េម្ជិកថ្មីមយួរនូ្	 និង 

ជ្េម្ជិក	ថដ�ម្នេំប�ងបបាឹះបឆ្្តចាបំា្	់េបម្្េំ់បណើ ឥណទាន	ពីនាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ  
វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	និងនាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	ថដ�េំបណើ ឥណទានបនាឹះហេួពេិីទ្ធអិណំ្្

 េបបម្រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការឥណទានកម្ុជ្។	Michael Ng Mun Seng	ឬ	Leong Wai Chyi (េម្ជកិ 
ជំនួេ	ក្ុងបព�អវតតេម្នរ្េ់	Michael Ng Mun Seng)	មកពីនាយកោ្ឋ នយុទ្ធសាង្េតេ	និង	វភិាគរ្េ់	
បករុមហុ៊នបម	 ជ្េម្ជិក	 ថដ�ម្នេំប�ងបបាឹះបឆ្្ត	 េបម្្េំ់បណើ ឥណទាន	 ពីនាយកោ្ឋ នបេវាកម្ម 
ហរិញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	នាយកោ្ឋ នរតនាគារ				និង	បគរឹឹះសាថា នហរិញ្ញ វតថាុធនាគារថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ

*៦	 	ថតងតាងំជ្	េម្ជិក		នាមថងៃ	ទី២៩	ថែវ ិ្ ្កិា	ឆ្្	ំ២០១៩			(ជំនួេ		 Hiroshi Kawachi)	ជ្	េម្ជិកថ្មីមយួរនូ្	
និងជ្េម្ជិក	ថដ�ម្នេំប�ងបបាឹះបឆ្្ត	េបម្្	់ថតេំបណើ ឥណទាន	ពាកព់ន័្ធនរឹងនាយកោ្ឋ នរតនាគារ	
និងបគរឹឹះសាថា នហរិញ្ញ វតថាុថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ។

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្

គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង	រាយការណ៍ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ននូវ្ញ្ហា ពាកព់ន័្ធនរឹងការបគ្ប់គង 
ការងារប្ចាមំថងៃរ្េ់ធនាគារ។

គណៈកម្្ធិការឥណទានក�្ពថុជា

គណៈកម្្ម ធិការឥណទានកម្ុជ្	បធវែើរបាយការណ៍ជនូនគណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គងហានិភយ័	ននូវ
 រា�់្ញ្ហា 	ទាកទ់ងនរឹងការងារឥណទានរ្េ់ធនាគារ។

43របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



េម្ជិក

្៊ុន	យីន
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

ប្ធាន

បហង	ធីតា
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	

េម្ជិក

ហុង	បជៀ្
នាយកបេវាកម្ម	ហិរញ្ញ វតថាុ	ពាណិជ្ជកម្ម	

េម្ជិក

បហង	វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ

េម្ជិក

បហង	តនូរ ៉ាង់
នាយករតនាភបិា�	និង	ទីផសារ	

េម្ជិក

គី		សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម		បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា ន	
ហិរញ្ញ វតថាុ	

េម្ជិក

បគៀន	វឌ្ឍនា*១

នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័
េម្ជិក

	កំណតេ់ម្្គ �់៖

*១	ថតងតាងំជ្	នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	នាមថងៃទី១	ថែបមសា	ឆ្្២ំ០១៩

តួនាទី	និ្ភារកិច្ចរ្រស់គណៈកម្្ធិការឥណទាន	មនដូចខា្ទបកា�៖

•	 បតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	នងិអនុមត័	ប�ើឥណទានរ្េ់ធនាគារ	កុ្ងកបមតិកណំតឥ់ណទាន	ថដ�
 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ផតេ�់េិទ្ធិឲ្យ។

•	 ផតេ�់អនុសាេន	៍េបម្្ក់ារេបបម្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ប�ើរា�់េំបណើ ឥណទាន	ថដ�
ហួេពីេិទ្ធិអំណ្្េបបម្រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការឥណទានកម្ុជ្។

•	 ធានាថា	 េមតុ�្យឥណទានទាងំមនូ�រ្េ់ធនាគារ	 បេ្តាមបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ 
អាជ្ញា ធរ្ញ្ញតតេិ្បា្	់និងបេ្តាមបគា�ការណ៍	និងនីតិវធិីឥណទាន	ថដ�បានអនុមត័។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងអនុមត័	 ប�ើហាវែ េីុ�ីធី	 បរៀ្្ំប�ើងវញិ	 និងវធិានការទារេំណង

 ថដ�រមួម្នការទនូទាតេ់ង	បោយេបមរុឹះេបមរួ�	នងិឥណទាន	ថដ�បតរូវ�ុ្ប្ញពី្ញ្ជ ី	ថដ� 
នរឹងបតរូវអនុវតតេ	បេ្តាម�ក្ែណ្ពិនយ័។

•	 វាយតមមលៃេមតុ�្យហានិភយ័	 បៅបព�អនុមត័ឥណទាន	 បដើម្បធីានាថា	ឥណទានថដ�ផតេ�់	 
គឺេថាិតបៅក្ុងហានិភយ័	ថដ�អា្ទទួ�យកបាន	បោយធនាគារ។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងវាយតមមលៃផ�ិតផ�ឥណទានបផសេងៗ	 រ្េ់ធនាគារ	 បដើម្បធីានាថា	
 ផ�ិតផ�ទាងំបនាឹះបតរូវបានអនុវតតេតាម្ទោ្ឋ ន	 និងបគា�ការណ៍	 ថដ�បានកំណត	់ បោយ 

បករុមប រ្ឹកសាភបិា�។
•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងអនុមត័្ំណ្តថ្់ាកឥ់ណទានមផទៃក្ុង	 រ្េ់អ្កែចេីម្្ក់ៗ 	 តាមថដ�

 អា្អនុវតតេបាន។
•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងផតេ�់អនុសាេន	៍ អំពីការថកថប្	 ឬវបិសាធនកម្ម	 ក្ុងបគា�ការណ៍

 ឥណទាន	 និងបគា�ការណ៍ថណនា	ំ េបម្្ក់ារអនុមត័រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការនានា	 ថដ� 
ពាកព់ន័្ធ។

•	 អនុមត័ការថតងតាងំមដគនូវជិ្្ជ ជីវៈ	 ដនូ្ជ្បមធាវ	ី បករុមហុ៊នធានារា៉ា ្រ់ង	 និងបករុមហុ៊នវាយតមមលៃ 
អ្�នបទព្យ។

•	 ្ំបពញមុែងារដមទបទៀត	តាមការថណនារំ្េ់គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័។

តួនាទី	និ្ភារកិច្ចរ្រស់គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្បទព្យសក�្ម	និ្	បទព្យអក�្ម	
មនដូចខា្ទបកា�៖

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	និងវភិាគថផនការណ៍តារាងតុ�្យការ	តាមថផ្កអាជីវកម្ម	បទព្យេកម្ម	និង 
បទព្យអកម្ម្បមរុឹះ	រនូ្ិយ្ណ័ណ 	ភាពរកី្បបមើន	និងបបាក់្ ំបណញ។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	អំពីភាពែុេគ្ា	រវាងតារាងតុ�្យការជ្កថ់េតេង	បធៀ្នរឹងថផនការ	ថដ�
 

អា្្៉ាឹះពា�់បៅប�ើឥណទាន	និង្បញ្ញ ើ	អនុបាតបផសេងៗរ្េ់តារាងតុ�្យការ	ថផនការហិរញ្ញ  
្្បទាន	និងថាបតើធនាគារបៅថត្នតេអនុវតតេ	ក្ុងកបមតិហានិភយ័	ថដ�បានកំណតឬ់បទ។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 អំពី្ំណនូ �ការបបាកេុ់ទ្ធ	 និងនិន្ាការ	 បោយរមួ្ញចេនូ �ការពយាករណ៍
 សាថា នភាព	និងភាពែុេគ្ា	ពីថផនការ្ំណនូ �ការបបាកេុ់ទ្ធ	និងបធវែើការ�ម្តិ	អំពីេកម្មភាព	

ថដ�បានតបមរូវឲ្យបានបតរឹមបតរូវ។
•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	អំពីផ�្៉ាឹះពា�់	ប�ើបបាក់្ ំបណញ	ទាងំក្ុងករណីបេដ្ឋកិ្ចេធម្មតា	និង

 ក្ុងករណីម្នវ ិ្ តតេិបេដ្ឋកិ្ចេបផសេងៗ។
•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	និងធានាថាមថលៃ្ំណ្យ	ប�ើហិរញ្ញ្្បទាន	ឬការកំណតម់ថលៃបផទៃរ	មនហិរញ្ញ

 ្្បទាន	 (ប្ើម្ន)	 គឺបតរឹមបតរូវ	 និងបធវែើជ្អាជ្ញា កណ្តេ �	 រវាងថផ្កអាជីវកម្មទាងំអេ់	 ក្ុងការ
 បរៀ្្ំ	នងិការអនុវតតេការកំណតម់ថលៃបផទៃរ	មនហិរញ្ញ្្បទាន	នងិប�ើកកម្េ់តម្លៃ ភាព	ក្ុងធនាគារ។

•	 បតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	អពីំថផនការយថាភាពមនហិរញ្ញ្្បទាន	ថដ�បតរូវបានចាតទុ់កថា	ថផនការណ៍
 

ប្តិ្តតេិការមនអាជីវកម្ម	 និងេិកសា�ទ្ធភាព	 បដើម្បធីានាថាេកម្មភាព	 ថដ�តបមរូវបោយអ្ក
 បគ្ប់គង	អា្អនុវតតេបៅបាន។

•	 ធានាថា	េនូ្នាករបបកើនរ�ំរឹកមុន	បតរូវបានបធវែើ្្ចេុ្្បន្ភាព	និងេមបេ្	បោងតាមទិន្នយ័	
 ថដ�ម្នជ្កថ់េតេង។

•	 បតរួតពិនិត្យ	 ប�ើបក្ែណ្បគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	 និងបទព្យអកម្ម	 និងបគា�ការណ៍	 (ប ើ្ម្ន)	
 បដើម្បធីានាថា	វាេមបេ្តាមទំហំ	និងភាពេ្មុគសា្ម ញ	មនប្តិ្តតេិការរ្េ់ធនាគារ	នាបព�
 ្្ចេុ្្បន្	និងអនាគត។

•	 ប�ើកកម្េ់ភាពបេ្គ្ា	រវាងបគា�ការណ៍	និងការអនុវតតេ	បៅក្ុងធនាគារ។
•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	និងផតេ�់អនុសាេន	៍ ប�ើ្ំណ្តក់ារបគ្ប់គង	 (Management Action  

Triggers «MAT»)	 ឬថដនកំណត	់េបម្្ហ់ានិភយ័េនទៃនីយភាព	 និងហានិភយ័អបតាការ 
បបាក	់បៅក្ុង្ញ្ជ ីធនាគារ	(IRRBB)	បៅគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	បដើម្បអីនុមត័។

•	 កំណត	់ពនិតិ្យតាមោន	នងិបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	ប�ើយុទ្ធសាង្េតេជបមលៃៀេរ្េ់ធនាគារ	(ប្ើម្ន)។
•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	និងធានាថា	ទបមងហ់ានិភយ័រ្េ់ធនាគារ	គឺេថាិតបៅបបកាម្ំណ្តក់ារ

 បគ្ប់គង	(Management Action Triggers «MAT»)	ឬថដនកណំតម់នហានិភយ័េនទៃនយីភាព	 
និងហានិភយ័អបតាការបបាក	់បៅក្ុង្ញ្ជ ីធនាគារ	(IRRBB)	រមួទាងំ�ទ្ធផ�ពិបសាធនម៍ផទៃក្ុង	
បព�ម្នវ ិ្ តតេិបោយរនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងផតេ�់អនុសាេនគ៍ំរនូបា៉ា រា៉ា ថម៉ាបតហានិភយ័បគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	 និង
 បទព្យអកម្ម	និង�ទ្ធផ�	មនការ្ញ្្ជ កជ់្គំរនូ	បៅគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	បដើម្បអីនុមត័។

•	 កំណត	់និងបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 ប�ើេនទៃនីយភាពរ្េ់ធនាគារ	តបមរូវការហិរញ្ញ្្បទាន	និង
 ការអនុវតតេេមបេ្	តាមតបមរូវការទាងំបនឹះ។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងផតេ�់អនុសាេនប៍ក្ែណ្បគ្ប់គងហានិភយ័បទព្យេកម្ម	 និងបទព្យ
 អកម្ម	និងបគា�ការណ៍	(ប ើ្ម្ន)	បៅគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	បដើម្បអីនុមត័។

•	 បតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	នងិអនុមត័	ប�ើវធិសីាង្េតេ	នងិ្ទោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័បទព្យេកម្ម	នងិ
 បទព្យអកម្ម	(ប ើ្ម្ន)	បដើម្បបីគារពតាមបគា�ការណ៍	ថដ�បានអនុមត័។

•	 បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងអនុមត័ប�ើវធិីសាង្េតេ	 បគា�ការណ៍	 បក្ែណ្មនមថលៃ្ំណ្យ	 ប�ើ
 ហិរញ្ញ្្បទាន	ឬការកំណតម់ថលៃបផទៃរ	មនហិរញ្ញ្្បទាន។

•	 អនុមត័	ប�ើេំបណើ តមមលៃ	ថផ្កប�ើេិទ្ធិអំណ្្	ថដ�បានផតេ�់ជនូន។
•	 ប�ើកប�ើង	បៅគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	រា�់ការ្ំពាន្ំណ្តក់ារបគ្ប់គង	ឬថដនកំណត	់

(ថដ�មនិពាកព់ន័្ធនរឹង្បា្)់	ថដ�មនិែុេឆ្ងៃ យពីថដនកំណត	់ថដ�បានកំណត	់និងបដើមទុន	
 

ឬេនទៃនីយភាព	ឬបករ តេិ៍បឈា្ម ឹះធនាគារ។

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្បទព្យសក�្ម	និ្បទព្យអក�្ម

គណៈកម្្ម ធកិារបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	នងិបទព្យអកម្ម	រាយការណ៍បៅគណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័	 
អំពីហានិភយ័េនទៃនីយភាព	និង្ញ្ហា នានា	ថដ�ទាកទ់ងនរឹងបទព្យេកម្ម	និងបទព្យអកម្មរ្េ់

 ធនាគារ។	គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	និងបទព្យអកម្មជួ្ប្ជំុ្ំនួន	១៣	ដង	ក្ុង 
ឆ្្២ំ០១៩។

44 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



គណបនយ្យភាព	និងេវនកម្ម
ការទធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 បោយបោងតាម្បា្	់េតេីពេីហបគាេពាណិជ្ជកម្ម	នងិ្បា្េ់តេីពបីគរឹឹះសាថា នធនាគារ	នងិហរិញ្ញ វតថាុ	

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	េបម្្ឆ្់្ហំិរញ្ញ វតថាុនីមយួៗ	បតរូវបរៀ្្ំប�ើង។	របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	បតរូវ
 បានបរៀ្្ំប�ើង	បោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់ររបាយការណ៍	ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តិ	មន
 

កម្ុជ្	 (បៅកាតថ់ា	 «CIFRS»)	 បហើយបាន្ងាហា ញបតរឹមបតរូវ	 ននូវបគ្ទិ់ដ្ឋភាព	ជ្សារវនតេទាងំអេ់	 
មនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	 បតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ 	 ឆ្្២ំ០១៩។	ការបរៀ្្ំរបាយការណ៍

 ហិរញ្ញ វតថាុ	តបមរូវឲ្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�៖

i)	 	បប ើ្បបាេ់បគា�ការណ៍គណបនយ្យេមបេ្	ថដ�គាបំទបោយការវនិិ្ ្យ័	នងិការបា៉ា នប់្ម្ណ 
េមបហតុផ�	នងិប្ក្បោយការប្រុងប្យត្័	្នាទៃ ្ពី់បនាឹះបតរូវអនុវតតេបគា�ការណ៍ទាងំបនាឹះ	 
ឲ្យបានេីុេងាវែ កគ្់ា។

ii)	 	អនុវតតេតាមការលាតបតោងពត័ម៌្នរ្េ់	 CIFRS	 ឬប្េិនប ើ្ម្នការបបាេចាកណ្មយួ 
ក្ុងការ្ងាហា ញឲ្យម្នភាពបតរឹមបតរូវ	ការបបាេចាកទាងំបនាឹះបតរូវលាតបតោង	ពន្យ�់	នងិកណំត ់
្រមិ្ណ	ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ	បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។

iii)	 	រកសាទុក្ញ្ជ ីគណបនយ្យ	ឲ្យបានបគ្ប់គាន	់នងិប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យមផទៃកុ្ង	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។

iv)	 	បរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	បោយថផក្ប�ើមនូ�ោ្ឋ ននិរនតេរភាពមនអាជីវកម្ម	ប�ើកថ�ងថតម្ន
 ករណីមនិេមរម្យ	ក្ុងការេន្មតថា	ធនាគារអា្នរឹង្នតេប្តិ្ តតេកិារអាជវីកម្ម	បៅបព�អនាគត
 ដែ៏លៃី	និង

v)	 	បតរួតពិនតិ្យ	នងិដរឹកនាធំនាគារ	បោយ ន្ូ�រមួ	ប�ើរា�់ការេបបម្្ិតតេេំខាន់ៗ ទាងំអេ់	ថដ�
 

ជឹះឥទ្ធិព�	 ដ�់ប្តិ្តតេិការ	 និងដំបណើ រការរ្េ់ធនាគារ	 បហើយបតរូវបបាកដថា	 កិ្ចេការទាងំ
បនឹះបតរូវបាន្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងបតរឹមបតរូវ	បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ម្នបេ្កតេីបពញ្ិតតេនរឹងការ្ំបពញកាតពវែកិ្ចេរ្េ់ែលៃួន	 ក្ុងការ្ងាហា ញននូវ
 េមតុ�្យភាព	 និងការវាយតមមលៃ	 អំពីសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	 និងការពយាករណ៍នាមថងៃអនាគត	 ប្ក្
 

បោយភាពបតរឹមបតរូវ	បៅក្ុងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	ដនូ្ម្ន្ងាហា ញបៅក្ុង
 របាយការណ៍រ្េ់អភបិា�	បៅក្ុងទពំរ័	៩០	ដ�់	៩១	េតេីពរីបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	មនរបាយការណ៍	
 ប្ចាឆ្ំ្បំនឹះ។

គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	ជួយ��បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ក្ុងការបតរួតពិនិត្យដំបណើ រការ	មនការបរៀ្្ំ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។	 �ទ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុប្ចាបំតីម្េ	 និងប្ចាំ្ ម្េរ្េ់ធនាគារ	 និង
 របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុប្ចាឆ្ំ្	ំបតរូវបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	បោយគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	នងិអនុមត័	
 បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	មុនបព�ផតេ�់ជនូនធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្។

ការបតរួតពិនិត្យដផ្ទក្ថុ្

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ទទួ�ែុេបតរូវរមួ	 ប�ើការរកសាននូវប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	 ឲ្យម្នភាព�្
 ប្បេើរ	ថដ�រមួម្នដនូ្ជ្	ការបតរួតពិនតិ្យប�ើហរិញ្ញ វតថាុ	ការបធវែើប្តិ្ តតេកិារ	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	

 និងប្េិទ្ធផ�	ការបគារព្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិនានា	កដ៏នូ្ជ្ការបគ្ប់គងហានិភយ័។	ទំហំ	និង
 ភាពេ្មុគសា្ម ញ	មនអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	ទាមទារឲ្យម្នជ្ចាបំា្	់ននូវការបគ្ប់គង	នងិការថ្ងថ្ក 

ហានិភយ័បតរឹមបតរូវ។	 �ក្ណៈមនហានិភយ័ទាងំបនឹះ	 ម្ននយ័ថា	 បពរឹតតេិការណ៍ទាងំឡាយអា្នរឹង
 បកើតម្នប�ើង	 បហើយ្ណ្តេ �ឲ្យម្នការខាត្ង	់ បោយមនិអា្ដរឹងមុន	 និងប្ៀេវាងបាន។	

ប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ថដ�ពាកព់ន័្ធបតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	បដើម្បផីតេ�់ននូវការធានាដេ៏មបហតុផ�
 មយួ	ប ើ្បទាឹះ្ីជ្វាមនិអា្ធានាទាងំបេរុង	្ំបពាឹះហានិភយ័ថដ�បកើតប្ញ	ពីកំហុេធងៃនធ់ងៃរ	ការ
 បកង្នលៃំ	ឬការខាត្ង	់ថដ�បកើតម្នកតេី។

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បានចាតទុ់កថា	បក្ែណ្	និងប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	និងនីតិវធិី	បតរូវបាន

 អនុវតតេ	បោយគណៈបគ្ប់គងរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងឆ្្ហំរិញ្ញ វតថាុ	រហនូតដ�់កា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍
 

បនឹះ	នងិម្នបគ្ប់គាន	់បេ្តាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារ	ក្ុង្រោិកាេអាជវីកម្ម	នាបព�្្ចេុ្្បន្។	
 ប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យមផទៃកុ្ង	បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	េបម្្ផ់តេ�់ននូវការធានាដេ៏មបេ្មយួ	ប ើ្បទាឹះ្ជី្
 វាមនិអា្ធានាទាងំបេរុង	បដើម្បី្ បងកើតឲ្យបាន	ននូវ្ទោ្ឋ នជ្កល់ាកម់យួ	េបម្្ប់្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យ 

មផទៃកុ្ង	និងជួយ��ធនាគារ	 កុ្ងការបគ្់បគងហានិភ័យ	 ប�ើការ្រាជ័យ	ក្ុងការេបបម្បគា�បៅ
 អាជីវកម្មកតេី	្៉ាុថនតេវាប្បេើរជ្ងការ�ុ្បចា�	ននូវប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យបនឹះថដរ។	

	 បេ្កតេីថថលៃងការណ៍	 អំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	 ថដ�្ងាហា ញពីសាថា នភាពបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	
រ្េ់ធនាគារ	ម្ន្ងាហា ញបៅក្ុងទំពរ័	៤៩	ដ�់	៥២	មនរបាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្បំនឹះ។

	 បេ្កតេថីថលៃងការណ៍	េតេីពីអភបិា�កិ្ ចេធនាគារ	 បតរូវបានអនុមត័	 បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បៅ
 មថងៃទី៣០	ថែមនីា	ឆ្្២ំ០២០។

45របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីពីអភបិា�កិ្ចេធនាគារ



របាយការណ៍គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម

បេ្កតេីេបង្្
	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 មនធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ប្តេជ្ញា ្ំបពញតួនាទីរ្េ់ែលៃួន	

 ក្ុងការធានាននូវការអនុវតតេអភបិា�កិ្ចេោ៉ា ង�្ប្បេើរ	 បពមទាងំធានាននូវការបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	និងប្ពន័្ធ	បតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ។

១.	 េម្ជិក ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុ
	 ពត័ម៌្ន�ម្តិ	 មនេម្េភាពគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	 នងិកិ្ចេប្ជុគំណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	

 
ថដ�បានបរៀ្្ំប�ើង	ក្ុងឆ្្	ំ២០១៩	ម្នបរៀ្រា្ដ់នូ្ខាងបបកាម៖

សមជិក �ុខងារ បានចូលរួ� ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ	 អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ ៦ ៦
Dato’ Wira Zainal Abidin  
Mahamad Zain*១ អភបិា�ឯករាជ្យមនិ	ប្តិ្តតេិ ៦ ៦

Datuk Mohd Nasir Ahmad*២ អភបិា�ឯករាជ្យមនិ	ប្តិ្តតេិ មនិម្ន មនិម្ន

Ms. Aisyah Lam Binti Abdullah អភបិា�ឯករាជ្យមនិ	ប្តិ្តតេិ ៦ ៦

*១ ន្ូ�នវិតតេន	៍ពីតំថណងជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

*២ថតងតាងំជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

	 ប្ធានគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 បធវែើបេ្កតេីរាយការណ៍	 ជនូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 អំពី្ញ្ហា
 ទាងំឡាយណ្	ថដ�បតរូវបានប�ើកប�ើង	ក្ុងកិ្ចេប្ជំុគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្មរ្េ់ែលៃួន។

២.	 េម្េភាព
	 េម្ភាពរ្េ់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 បតរូវម្នថតអភបិា�មនិប្តិ្តតេិ្៉ាុបណ្ណ ឹះ	 និងបតរូវ

 ម្នអភបិា�	ោ៉ា ងតិ្្ី	 (៣)	 រនូ្	 ថដ�ក្ុង្ំបណ្មបនាឹះ	 អភបិា�ភាគបប ើ្ន	 បតរូវជ្អភបិា�
 ឯករាជ្យ។	គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	ដរឹកនាបំោយអភបិា�ឯករាជ្យ្ំនួនមយួ	(១)	រនូ្	ថដ�ម្ន 

ជំនាញ	 ថផ្ក្បា្	់ និងគណបនយ្យ	 និងមនិថមនជ្ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	 បនឹះគឺបដើម្បជីំរុញ
 ការពភិាកសាប ើ្ក្ំហ	នងិសាវែ ហា្	់ននូវរា�់្ញ្ហា ថដ�ប�ើកប�ើង	បោយគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម។	
 បគ្េ់ម្ជិករ្េ់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្មទាងំអេ់	 បតរូវម្ន្ំបណឹះដរឹង	 ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាុ	 បហើយជ្រមួ	គណៈកម្្ម ធិការបតរូវម្នអភបិា�	ថដ�ម្នជំនាញ	្ំបណឹះដរឹង	និង្ទពិបសាធន	៍

ពាកព់ន័្ធនរឹងទំនួ�ែុេបតរូវ	រ្េ់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម។	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បតរូវអនុមត័ដំបណើ រការមយួ	េបម្្វ់ាយតមមលៃប្ចាឆ្ំ្	ំ ពីប្េិទ្ធភាពរ្េ់
 

គណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	កដ៏ន្ូ ជ្ការរមួ្ថំណករ្េ់េម្ជកិម្្ក់ៗ 	ថាបតើគណៈកម្្ម ធកិារ	េវនកម្ម	 
នងិេម្ជិកគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	បាន្បំពញភារកិ្ ចេ	បេ្បៅតាមតួនាទ	ីនងិភារកិ្ចេ។	

	 តំថណងទំបនរ	បៅក្ុងគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	បតរូវ្ំបពញក្ុងរយៈបព�	្ី	(៣)	ថែ។

៣.	 េិទ្ធិអំណ្្
	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 គឺជ្គណៈកម្្ម ធិការមយួ	 ថដ�ទទួ�បានការបផទៃរេិទ្ធិ	 ពីបករុម

 ប រ្ឹកសាភបិា�។	 បៅក្ុងការអនុវតតេតួនាទីរ្េ់ែលៃួន	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 ម្នេិទ្ធិអំណ្្
 បពញប�ញ	ក្ុងការបធវែើការបេីុ្អបងកត	ប�ើ្ញ្ហា នានា	ដនូ្ម្នថ្ងបៅក្ុងតួនាទី	និងភារកិ្ចេរ្េ់
 គណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម។	គណៈកម្្ម ធកិារបនឹះ	ម្នេិទ្ធបិពញប�ញ	ក្ុងការ ន្ូ�រមួ	នងិទាមទារ
 ឲ្យម្នការេហការ	ពគីណៈបគ្ប់គង	បពមទាងំម្ន្នាទៃ នុេិទ្ធបិពញប�ញ	ក្ុងការអបញ្ជ ើញអភបិា�	
 ឬមង្នតេីប្តិ្តតេិណ្ម្្ក់	 ន្ូ�រួមកុ្ងកិ្ចេប្ជុំរ្េ់ែលៃួន។	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 ម្នេិទ្ធិ
 បពញប�ញ	នងិគា្ម នថដនកំណត	់ កុ្ងការទទួ�បានននូវពត័ម៌្នបផសេងៗ	បពមទាងំការទទ�ួយកការ 

ប រ្ឹកសាបោ្�់	ពអីក្ជំនាញឯករាជ្យ	កុ្ងករណីចាបំា្ប់ោយរា�់្ណំ្យ	ថដ�ពាកព់ន័្ធទាងំអេ់	
 

ជ្្នទៃុករ្េ់ធនាគារ។	 ធនាគារបតរូវផតេ�់ធនធានចាបំា្ន់ានា	 ដ�់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម 
បដើម្បឲី្យគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម្ំបពញការងាររ្េ់ែលៃួន	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។

46 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
របាយការណ៍គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម



៤.	 តួនាទី	និងភារកិ្ចេរ្េ់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម
	 តួនាទី	និងកាតពវែកិ្ចេរ្េ់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

ចំណុចគនលែរឹះ	ដនការទទួលខុសបតរូវ ការទទួលខុសបតរូវ

ការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង/ការបគ្ប់គង 
ហានិភយ័/អភបិា�កិ្ចេ

ពិនិត្យប�ើងវញិ	ប�ើប្េិទ្ធភាព	មនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ដំបណើ រការបគ្ប់គងហានិភយ័	និងអភបិា�កិ្ចេ	ក្ុងេម្ន័្ធធនាគារ	បេ្តាម�ក្ែណ្តបមរូវ	បៅក្ុងប្កាេេតេីពី	អភបិា�កិ្ចេ	
មនបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ។	

េវនកម្មមផទៃក្ុង ក.	 	ធានាថា	មែុងារេវនកម្មមផទៃក្ុង	បានបរៀ្្�ំប្្បេើរ		បដើម្បបីធវែើការបតរួតពិនតិ្យ	ឬអបងកត	ក្ុងនាមគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	បហើយមែុងារបនឹះបតរូវេថាិតបៅបបកាមអណំ្្	នងិការបគ្ប់គង

 ទ្ៃ �់	ពីគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម។	
ែ.	 	ពិនិត្យ	និងអនុមត័វសិា�ភាពការងារេវនកម្មមផទៃក្ុង	នីតិវធិី	្ំនួនដង	មនការបធវែើេវនកម្មមផទៃក្ុង	និងគបបម្ងេវនកម្មប្ចាឆ្ំ្។ំ	
គ.	 	បមើ�ការែុេបតរូវ	 ប�ើប្េិទ្ធភាព	មនមុែងារេវនកម្មមផទៃក្ុង	េមតថាភាព្ុគ្គ�ិក	និងភាពបគ្ប់គាន	់មនធនធានរ្េ់េវនកម្មមផទៃក្ុង	និងពិនិត្យបមើ�	ថាបតើមុែងារបនាឹះបានទទួ�

 
អំណ្្ចាបំា្	់បដើម្បី្ ំបពញការងារឬបៅ។

ឃ.	 	ពនិតិ្យរបាយការណ៍េំខាន់ៗ 	នងិធានាថា	គណៈបគ្ប់គងចាតវ់ធិានការថកតបមរូវទានប់ព�បវលា	បដើម្បបីោឹះបសាយ្ណុំ្បែសាយក្ុងការបគ្ប់គង	ការមនិបានអនុវតតេបពញប�ញ	តាម
 បគា�នបោបាយ	ការតបមរូវរ្េ់្បា្	់នងិ្ទ្្បញ្ញតតេនិានា	នងិ្ញ្ហា បផសេងបទៀត	ថដ�រកបឃើញ	បោយេវនករមផទៃក្ុង	កដ៏នូ្ជ្ថផក្	ថដ�ទទ�ួែុេបតរូវការបគ្ប់គងមផទៃក្ុងដមទបទៀត។		

ង.	 	កតេ់ម្្គ �់ការមនិឯកភាពេំខាន់ៗ 	រវាងនាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង	និងគណៈបគ្ប់គង	ដមទបទៀត	មនិថាការមនិឯកភាពបនាឹះបតរូវបានបោឹះបសាយរួ្ 	បដើម្បកីំណតផ់�្៉ាឹះពា�់	ថដ�
 ការមនិឯកភាពទាងំបនាឹះអា្ម្ន	្ំបពាឹះដំបណើ រការេវនកម្ម	ឬ�ទ្ធផ�េវនកម្ម	ថដ�ប�ើកប�ើងបោយេវនករ។

	្.	 	ធានាការបគារពតាម្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិ	ថដ�អនុវតតេ្ំបពាឹះបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ	និងធានាថា	របាយការណ៍រ្េ់េវនករមផទៃក្ុង	នរឹងមនិតបមរូវឲ្យបតរួតពិនិត្យ	បោយគណៈ

 
បគ្ប់គងប�ើយ។	

្.	 	្ បងកើតយនតេការ	បដើម្បវីាយតមមលៃការ្ំបពញតួនាទី	និងប្េិទ្ធភាពរ្េ់មុែងារេវនកម្មមផទៃក្ុង។
ជ.	 	វាយតមមលៃេកម្មភាពប្តិ្តតេិការ	និងបធវែើបេ្កតេីេបបម្	អំពីកញចេ្ត់មមលៃការរ្េ់នាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង។	
ឈ.		អនុមត័ប�ើការថតងតាងំ	ការ ល្ៃ េ់្តេនូរ	និងការ្បណតេ ញប្ញនាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង	ឬ្ុគ្គ�ិកជ្នែ់្េ់	ថដ�្ំបពញមុែងារជ្	េវនករមផទៃក្ុង	និងបតរូវទទួ�ការជនូនដំណរឹ ង	អំពីការ

លាឈ្រ់្េ់្ុគ្គ�ិកជ្នែ់្េ់ជ្	េវនករមផទៃក្ុង	បហើយបតរូវផតេ�់ឱកាេឲ្យេម្ជិក	ថដ�បានោកព់ាក្យលាឈ្ប់នាឹះ	្ញ្្ជ កប់បា្ពី់មនូ�បហតុ	មនការលាឈ្។់

េវនកម្មខាងបបរៅ ក.	 ផតេ�់អនុសាេន	៍ដ�់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ប�ើការថតងតាងំ	ការ	្ ពា្ឈ្	់	និងកញចេ្ត់មមលៃការរ្េ់េវនករខាងបបរៅ។	
ែ.	 	ពិភាកសា	និងពិនិត្យបមើ�ប�ើងវញិ	ជ្មយួេវនករខាងបបរៅ	មុននរឹងចា្ប់ផតេើមបធវែើេវនកម្ម	អំពី�ក្ណៈ	និងទំហំការងារេវនកម្ម	បហើយធានាប�ើការេបម្េបមរួ�	ក្ុងករណីម្ន

 
បករុមហុ៊នេវនកម្មបប ើ្ន ន្ូ�រមួ។

គ.	 	វាយតមមលៃអពីំបគា�បៅ	ការ្បំពញការងារ	នងិឯករាជ្យភាពរ្េ់េវនករខាងបបរៅ	(ឧទាហរណ៍	បោយការពនិតិ្យ	នងិវាយតមមលៃពទីនំាកទ់នំងបផសេងៗ	រវាងេវនករខាងបបរៅ	នងិធនាគារ)។
ឃ.	 	អនុមត័	ប�ើការផតេ�់បេវា	ថដ�មនិទាកទ់ងនរឹងការងារេវនកម្ម	ថដ�ផតេ�់បោយេវនករខាងបបរៅ	នងិតាមោន	នងិបធវែើការវាយតមមលៃ	ថាបតើបេវាបនាឹះអា្នរឹង្៉ាឹះពា�់	ដ�់ឯករាជ្យភាព

 រ្េ់ពួកគាតឬ់បទ។	
ង.	 	ធានាថា	ម្នការពិនិត្យ្បាេ់លាេ់	ប�ើ�ក្ែណ្មនការផតេ�់បេវា	ថដ�មនិទាកទ់ងនរឹងការងារេវនកម្ម	បដើម្បបី្ៀេបវៀងការ្៉ាឹះពា�់ដ�់ការវនិិ្្យ័	ប្ក្បោយឯករាជ្យភាព

 រ្េ់េវនករខាងបបរៅ។	
្.	 	ធានាថា	របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	បតរូវបានបរៀ្្ំោ៉ា ងបតរឹមបតរូវ	និងទានប់ព�បវលា	បោយម្នការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិជ្ប្ចា	ំប�ើភាពបគ្ប់គាន	់មនការបធវែើេំវធិានធន	ថដ�ចាបំា្	់

និង្ំបពាឹះ្ំណុ�អាបកក	់និងេងសេយ័។
្.	 	រកសាការទំនាកទ់ំនងបសា្ម ឹះបតង	់ ប ើ្ក្ំហ	 ទានប់ព�បវលា	 និងបទៀងទាត	់ ជ្មយួេវនករខាងបបរៅ	 និងតបមរូវឲ្យេវនករខាងបបរៅ	 រាយការណ៍មកកានគ់ណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	

អំពី្ញ្ហា េំខាន់ៗ 	(បោយមនិម្នវតតេម្នរ្េ់គណៈបគ្ប់គង	ប្េិនប ើ្ចាបំា្)់។
ជ.	 	ពិនិត្យប�ើងវញិ	ប�ើរបាយការណ៍បគ្ប់គងមផទៃក្ុង	រ្េ់េវនករខាងបបរៅ	និងធានាថា	គណៈបគ្ប់គងចាតវ់ធិានការថកតបមរូវ	បដើម្បបី្លៃើយត្បៅនរឹង�ទ្ធផ�េវនកម្មខាងបបរៅ	និង

 អនុសាេន	៍ថដ�ប�ើកប�ើង	បោយេវនករខាងបបរៅ	ទានប់ព�បវលា។
ឈ.		តាមោន	នងិវាយតមមលៃប្េិទ្ធភាពការងាររ្េ់េវនករខាងបបរៅ	រមួទាងំជួ្ ប្ជុ	ំជ្មយួេវនករខាងបបរៅោ៉ា ងបហា្ណ្េ់មតេង	ក្ុងមយួឆ្្	ំបោយមនិម្នវតតេម្នរ្េ់គណៈបគ្ប់គង	

 
បដើម្បពីិភាកសាប�ើ្ញ្ហា គនលៃរឹឹះេំខាន់ៗ 	និងបេ្ើេំុបោ្�់	ពីេវនករខាងបបរៅវញិ។

�ទ្ធផ�េវនកម្ម	ការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	
និង្ញ្ហា 	មនការប្តិ្តតេិតាម្បា្	់

ពិនិត្យប�ើងវញិ	 ប�ើ�ទ្ធផ�មនការអបងកតេំខាន់ៗ 	�ទ្ធផ�េវនកម្មជ្ប្ចា	ំនិងការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	និងការប្តិ្តតេិតាម្បា្	់ ថដ�រាយការណ៍បោយេវនករមផទៃក្ុង	េវនករខាង

 
បបរៅ	និងេវនកររ្េ់និយត័ករ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វ ញាតថាុ ពិនិត្យប�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុប្ចាបំតីម្េ	និងប្ចាឆ្ំ្	ំមុនបព�ទទួ�ការអនុមត័	ពីបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បោយប ត្េ តេំខានប់�ើ៖
•	 ការ ល្ៃ េ់្តេនូរណ្មយួ	បៅក្ុងការអនុវតតេ	និងបគា�ការណ៍គណបនយ្យ
•	 ្ញ្ហា េំខាន់ៗ 	ថដ�បានប�ើកប�ើង	រមួទាងំ្ញ្ហា ទាកទ់ងនរឹងការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	ការវនិិ្្យ័េំខាន់ៗ 	រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	បពរឹតតេិការណ៍	ឬប្តិ្តតេិការមនិប្បកតី	និងេំខាន់ៗ 	

 
និងរប្ៀ្	ថដ�្ញ្ហា ទាងំអេ់	បតរូវបាន្ងាហា ញ

•	 ការបធវែើបេ្កតេីេន្ិោ្ឋ ន	ពី្ញ្ហា ថដ�កំពុងបកើតប�ើង	និង
•	 ការប្តិ្តតេិតាមេតេងោ់រគណនី	និងេតេងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្ដ់មទបផសេងបទៀត

ប្តិ្តតេិការរ្េ់ភាគីេម្ន័្ធញាតិ ពិនិត្យរា�់ប្តិ្តតេិការ	បធវែើប�ើងជ្មយួភាគីេម្ន័្ធញាតិ	និងជនូនដំណរឹ ងដ�់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ពីប្តិ្តតេិការទាងំបនាឹះ។

ការពិនិត្យ		របាយការណ៍	ពាកព់ន័្ធ	នរឹង	
របាយការណ៍	ហិរញ្ញ វតថាុ	

ពនិតិ្យភាពបតរឹមបតរូវ	នងិភាពបគ្ប់គាន	់មនបេ្កតេថីថលៃងការណ៍រ្េ់ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បៅក្ុងរបាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ការ្ងាហា ញពអីភបិា�កិ្ ចេធនាគារ	របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	

 
និងបេ្កីតេប្កាេដំ្នូង	ពាកព់ន័្ធនរឹងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។

ការតាមោនការអនុវតតេតាម	
បគា�នបោបាយ	ទនំាេ់	ផ�ប្បោជន	៍

តាមោនការអនុវតតេតាមបគា�នបោបាយ	េតេីពីទំនាេ់ផ�ប្បោជនរ៍្េ់ធនាគារ

ការពិនិត្យ	បក្ែណ្	បគ្ប់គង	មផទៃក្ុង	 ពិនិត្យ	មតិបោ្�់	រ្េ់	ភាគីទី្ី	្ំបពាឹះរ្នាេម្ន័្ធ	និង	ប្េិទ្ធភាព	មន	បក្ែណ្បគ្ប់គង	មផទៃក្ុង	រ្េ់	ធនាគារ	

បផសេងៗបទៀត ក.	 	ទាកទ់ងជ្មយួគណៈបគ្ប់គងជ្នែ់្េ់	ជ្បទៀងទាត	់បដើម្បទីទួ�បានពត័ម៌្ន	អំពី្ញ្ហា ថដ�្៉ាឹះពា�់	ដ�់ធនាគារ។	
ែ.		 បកាឹះប្ជំុជ្មយួេវនករមផទៃក្ុង	េវនករខាងបបរៅ	ឬទាងំពីរ	ក្ុងបព�ថតមយួ	ប ើ្យ�់ថាចាបំា្។់
គ.	 	ពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុប្ចាំ្ ម្េ	 និងប្ចាឆ្ំ្	ំ េបម្្ោ់ក់្ ញ្ជនូ ន	 បៅឲ្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ	 និងធានាននូវការបបាឹះពុម្ផសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុប្ចាឆ្ំ្	ំ

បានរហ័េ។

47របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របាយការណ៍គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម



៥.	 បេ្កតេីេបង្្េកម្មភាពបផសេងៗ	ក្ុងឆ្្	ំ២០១៩
៥.១.	 គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

ក.	 	បានបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	នងិអនុមត័យ�់បពម	ប�ើថផនការេវនកម្មប្ចាឆ្ំ្	ំវសិា�ភាពការងារ	
 និងតបមរូវការ	ថផ្កធនធានរ្េ់នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង។

ែ.	 	បានបតរួតពិនិត្យវធិីសាង្េតេរ្េ់េវនកម្មមផទៃក្ុង	 ក្ុងការវាយតមមលៃកបមតិហានិភយ័	 ក្ុងវេ័ិយ

 បផសេងៗ	 ថដ�អា្បធវែើេវនកម្មបាន	និងធានាថា	មុែងារេវនកម្មប ត្េ តេំខាន	់ បៅប�ើវេ័ិយ	
ថដ�ម្នកបមតិហានិភយ័ែ្េ់។

គ.	 	បានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ននូវភាពបគ្ប់គាន	់និងប្េិទ្ធភាពមនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យនានា	ការបធវែើ
 របាយការណ៍	និងការបគ្ប់គងហានិភយ័	បដើម្បធីានាថា	ម្នវធិីសាង្េតេជ្ប្ពន័្ធមយួ	ក្ុងការ
 កំណត	់វាយតមមលៃ	និងកាត់្ នថាយហានិភយ័	ប�ើវេ័ិយនានា។

ឃ.	 	បានបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	ននូវប្េិទ្ធភាពមនប្តិ្ តតេកិារ	នងិការបប ើ្បបាេ់ធនធានទាងំអេ់	បៅ
 ក្ុងធនាគារ	បោយេនសេេំំម្។

ង.	 	បានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 អំពីការថតងតាំងេវនករខាងបបរៅ	 បពមទាំងឯករាជ្យភាព	 និង
 

ប្េិទ្ធភាពការងាររ្េ់	េវនករខាងបបរៅផងថដរ។
្.	 	បានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ននូវថផនការេវនកម្មរ្េ់េវនករខាងបបរៅ	វសិា�ភាពការងារ	និង

�ទ្ធផ�មនេវនកម្មប្ចាឆ្ំ្រំ្េ់ធនាគារ។
្.		 	បានជួ្ជ្មយួេវនករខាងបបរៅ	បៅមថងៃទី១៤	ថែមករា	ឆ្្២ំ០២០	បោយពុំម្នវតតេម្នរ្េ់ 

គណៈបគ្ប់គង	 និងអភបិា�ប្តិ្តតេិ	 បដើម្បពីិភាកសា្ញ្ហា ពាកព់ន័្ធនានា	 និងបេ្ើេំុបោ្�់
 ថកតបមរូវ	ពីេវនករខាងបបរៅ។

ជ.	 	បានបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	ននូវ្ញ្ហា ពាកព់ន័្ធនរឹងការបតរួតពិនតិ្យមផទៃក្ុង	ថដ�រកបឃើញបោយេវនករ
 មផទៃក្ុង	 និងេវនករខាងបបរៅ	 បពមទាងំការប្លៃើយត្រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	 ្ំបពាឹះអនុសាេន ៍

រ្េ់េវនករ	និងការឯកភាព	ប�ើថផនការេកម្មភាព	ថដ�បតរូវអនុវតតេ។
ឈ.	បានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុប្ចាបំតីម្េរ្េ់ធនាគារ។
ញ.	 	បានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ននូវប្តិ្តតេិការជ្មយួភាគីេម្ន័្ធញាតិ	និងភាពបគ្ប់គាន	់មននីតិវធិី

 រ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការកំណត	់តាមោន	រាយការណ៍	និងបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ននូវប្តិ្តតេិការ
ជ្មយួភាគីេម្ន័្ធញាតិបនាឹះ។

ដ.	 	បានធានាននូវការប្តិ្ តតេតិាមវធិាន្បា្	់នងិបគា�ការណ៍មផទៃក្ុង	បពមទាងំការវវិតតេ	មនេកម្មភាព
 ការងារនានា	រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	ក្ុងការអនុវតតេតាមអនុសាេន	៍រ្េ់េវនកម្មមផទៃក្ុង	និង 

េវនកម្មខាងបបរៅ។

៥.២.	�ុខងារសវនក�្មដផ្ទក្ថុ្

ក.	 	ការបធវែើេវនកម្មមផទៃក្ុង	េបម្្ធ់នាគារ		ម្នការជួយ��គាបំទ	ពីនាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	រ្េ់ 
បករុមហុ៊នបម។

ែ.		 	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	អនុវតតេការងារ	ប្ក្បោយឯករាជ្យភាព	នងិធានា	ប�ើភាពបគ្ប់គាន	់ 
និងប្េិទ្ធភាព	មនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ថដ�បានអនុវតតេ	បោយគណៈបគ្ប់គង។

គ.	 	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	ជួយ��គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	និងគណៈបគ្ប់គង	ក្ុងការអនុវតតេ
 

ការងារ	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	្ ំបពាឹះការបតរួតពិនិត្យ	ប�ើប្េិទ្ធភាព្ំណ្យ	ការវាយតមមលៃ	
 

ប�ើការបគ្ប់គងហានិភយ័	និងការផតេ�់បោ្�់	ប�ើវធិានការកាត់្ នថាយហានិភយ័	ថដ�បាន
 

រកបឃើញ	និងធានាននូវដំបណើ រការអភបិា�កិ្ចេបតរឹមបតរូវ។
ឃ.	 	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	ផតេ�់របាយការណ៍ជ្ប្ចា	ំជនូនដ�់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	និង 

គណៈបគ្ប់គង	បោយរាយការណ៍	អពីំ�ទ្ធផ�មនការបធវែើេវនកម្ម	ថដ�្ញ្្ជ កអ់ពីំប្េិទ្ធភាព	 
មនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	និងហានិភយ័េំខាន់ៗ ។

ង.	 	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	បធវែើការបេីុ្អងកត	ប�ើេកម្មភាព	ថដ�េងសេយ័ថា	ជ្ការបកង្នលៃំ	
 

និងេកម្មភាពមនិប្បកតីបផសេងបទៀត។

៥.៣.	របាយការណ៍សវនក�្មដផ្ទក្ថុ្

ក.	 	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	បាន្ញចេ្ក់ារបធវែើេវនកម្ម	ក្ុងអំ�ុងឆ្្	ំ្ំនួន	១៧	ប�ើក		បោយ
 បានបធវែើេវនកម្ម	ប�ើប្តិ្តតេិការេំខាន់ៗ ទាងំអេ់។

ែ.	 	រា�់្ញ្ហា 	ថដ�នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុងរកបឃើញ	បតរូវបានកតប់តាទុក	នងិតាមោន្នតេ	រហនូត 
ដ�់្ញ្ហា ទាងំបនាឹះ	បតរូវបានបោឹះបសាយ្្	់បហើយនរឹងបតរូវរាយការណ៍បរៀងរា�់	០២	ថែមតេង	
ជនូនគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	បោយនាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង

គ.	 	ការវវិតតេ	មនេកម្មភាពការងារ	ក្ុងការអនុវតតេតាមអនុសាេន	៍រ្េ់នាយកោ្ឋ នេវនកម្ម		កប៏តរូវ 
រាយការណ៍	ជនូនដ�់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	បរៀងរា�់	០២	ថែមតេងផងថដរ។

48 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
របាយការណ៍គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម



ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�
	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ផតេ�់សារៈេំខាន	់ បៅប�ើប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ	និងប្តេជ្ញា

 រកសាប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងបនាឹះ	ឲ្យម្ន�ក្ណៈ�្ប្បេើរ។	ប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	្ងាហា ញពី
 តបមរូវការចាបំា្	់ ្ំបពាឹះការប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	 ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	 និងប្េិទ្ធផ�	 និង
 ដំបណើ រការមនការបរៀ្្ំ	 និងបតរួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុដប៏តរឹមបតរូវ	 និងេមបេ្	 បពមទាងំ
 ការអនុវតតេ	បេ្តាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ជ្ធរម្នផងថដរ។	

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ទទួ�ែុេបតរូវជ្រមួ	 ប�ើប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ	 និងការ
 បគ្ប់គង	ប�ើប្ពន័្ធពត័ម៌្នវទិយា។	បករុមប្រឹកសាភបិា�	កទ៏ទ�ួសា្គ �់ផងថដរថា	ការបតរួតពនិតិ្យប�ើងវញិ	
 ប�ើប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យមផទៃក្ុង	គជឺ្ដបំណើ រការរមួគ្ា	នងិបតរូវអនុវតតេជ្្នត្េ នាទៃ ្	់បៅក្ុងធនាគារ	បហើយ
 វាបតរូវបធវែើការ ល្ៃ េ់្តេនូរ	 បេ្បៅនរឹង្ប្ចេកវទិយា	្រោិកាេអាជីវកម្ម	 និង្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ក្ុងនយ័
 បធវែើឲ្យប្បេើរប�ើង	ននូវដំបណើ រការមនការកណំត	់វាយតមមលៃ	នងិបគ្ប់គងហានិភយ័។	ប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យ
 មផទៃក្ុង	បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	បដើម្បកីណំតប់គ្ប់គង	នងិបតរួតពិនតិ្យហានិភយ័	រមួ្ញចេនូ �ទាងំហានិភយ័

 ប្តិ្តតេិការ	 បពា�គឺមនិថមនបដើម្ប�ុី្្ំបាតប់ចា�ននូវហានិភយ័	 ថដ�បកើតប្ញពីការ្រាជយ័
 ក្ុងការេបបម្ទិេបៅអាជីវកម្មបនាឹះបទ។

ការបគ្ប់គងហានិភយ័	និងបក្ែណ្មនការបតរួតពិនិត្យ	
	 ធនាគារចាតទុ់កថា	ការបគ្ប់គងហានិភយ័	គជឺ្ធាតុមយួោ៉ា ងេំខាន	់មនអាជវីកម្មរ្េ់ធនាគារ	 
បហើយ្ញចេនូ�វ្្បធមហ៌ានិភយ័ដត៏រឹងរ រឹង	បៅក្ុងប្តិ្ តតេកិារ	នងិដំបណើ រការេបបម្្ិតតេរ្េ់ធនាគារ។	

 ជ្មយួនរឹងការយ�់ដរឹង	អពីំអតថាប្បោជនម៍នការបគ្ប់គងហានិភយ័	េបម្្ធ់នាគារ	បដើម្បេីបបម្
 

បានននូវការរកី្បបមើន	 ប្ក្បោយនិរនតេរភាពបាន	 បករុមការងារបគ្ប់គងហានិភយ័	 ន្ូ�រមួតាងំពី
 

ដណំ្កក់ា�ដំ្ នូង	មនដំបណើ រការទទ�ួយកហានិភយ័	បដើម្បផីតេ�់ននូវទេសេនៈឯករាជ្យ	នងិមតិបោ្�់	
 

រមួម្នការវាយតមមលៃផ�ិតផ�ថ្មី	ការកំណតយុ់ទ្ធសាង្េតេ	ការវាយតមមលៃឥណទាន	៘	

	 ធនាគារ	ថដ�ជ្ថផ្កមយួ	មនេីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	 (CIMB Group)	បាន្ញចេនូ �ននូវបក្ែណ្ 
បគ្ប់គងហានិភយ័ទនូបៅមយួ	 េបម្្េ់ហបគាេទាងំមនូ�	 (EWRM) បដើម្បបីគ្ប់គងហានិភយ័	
និងឱកាេរ្េ់ែលៃួន។	 បក្ែណ្បគ្ប់គងហានិភយ័ទនូបៅ	េបម្្េ់ហបគាេទាងំមនូ�	ផតេ�់ជនូន 
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 និងគណៈបគ្ប់គងរ្េ់ែលៃួន	 ននូវឧ្ករណ៍មយួ	 បដើម្បបីធវែើការប្បមើ�បមើ�ទុក

 ជ្មុន	និងបគ្ប់គង	ប�ើហានិភយ័ថដ�ម្នបសា្	់និងហានិភយ័	ថដ�អា្នរឹងបកើតម្ន	បោយបធវែើ
 ការពិចារណ្	បៅប�ើការថកថប្ននូវទបមងហ់ានិភយ័	បេ្តាមការ ល្ៃ េ់្តេនូរ	មនយុទ្ធសាង្េតេអាជីវកម្ម	
 

្ញ្ញតតេិ្បា្	់និងេកម្មភាពការងារ។

េុវតថាិភាព្ប្ចេកវទិយាពត័ម៌្នវទិយា
	 េុវតថាិភាព្ប្ចេកវទិយាព័តម៌្នវទិយា	 គឺជ្យុទ្ធសាង្េតេមនការបគ្់បគង	 បៅប�ើអ្កបប ើ្បបាេ់	
ដបំណើ រការរ្េ់ប្ពន័្ធ	នងិប្ពន័្្ធ ប្ចេកវទិយា។	បដើម្ីបពបងរឹង្ថនថាម	ប�ើកបមតិការបគ្ប់គងេុវតថាភិាព

 ្ប្ចេកវទិយាពត័ម៌្ន	ធនាគារបានបបជើេយកប្ពន័្ធ	នងិថ្្្ទមនការបគ្ប់គង	ពបីករុមហុ៊នបម។	បោយ 
អនុវតតេតាមបគា�ការណ៍បនឹះ	ធនាគារអា្ធានាបានននូវេុវតថាភិាព	ប�ើបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្្ធ ប្ចេកវទិយា 
ពត័ម៌្ន	បោយម្នប្េិទ្ធភាព	បដើម្ីបគាបំទដំបណើ រអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ។

	 បដើម្បឲី្យបេ្បៅតាមការរកី�នូតលាេ់	មនអាជីវកម្មធនាគារ	និងបហោ្ឋ រ្នាេម្ន័្ធ្ប្ចេកវទិយា
 

ពត័ម៌្នវទិយា	សាថា ្ត្យកម្ម	ថផ្ក្ប្ចេកវទិយាពត័ម៌្នវទិយារ្េ់បយើង	ថតងថតបតរូវបានពិនិត្យប�ើងវញិ
 ជ្បរឿយៗ	 និងបធវែើការថកេបមរួ�្ថនថាម	 បដើមី្បឲ្យអា្កាន់ថតម្នប្េិទ្ធភាព	 ក្ុងការបគ្់បគង
 ហានភិយ័	ទាងំខាងក្ុង	នងិបបរៅ។	ប�ើេពបីនឹះបៅបទៀត	ធនាគារម្នការពរឹងថផក្បៅប�ើមជ្ឈមណ្�
 ប្តិ្ត្ិការេនតេិេុែ	 រ្េ់បករុមហុ៊នបម	 (Group’s Security Operation Center)	 ថដ�្បងកើត 

ប�ើង	បដើម្ីបតាមោន	និងប្លៃើយត្បៅនរឹងេកម្មភាពវាយប្ហារ	តាមប្ពន័្ធអុីនបធើបណត	(cyber- 

attack)	ថដ�អា្នរឹងបកើតប�ើង	បោយយថាបហតុ។

	 រឯីបៅកបមតិេុវតថាភិាព	តាម្ណ្តេ ញកំុព្យនូទរ័វញិ	ធនាគារបានតបមលៃើង្ថនថាម	ននូវជញ្្ជ ងំេុវតថាភិាព	
 (Firewall)		និងការកំណត	់ប�ើការ ន្ូ�បប្ើបបាេ់	បដើម្ីបបគ្ប់គងេុវតថាិភាព	និងធនធានបផសេងៗ	ក្ុង
 ្ណ្តេ ញ	បហើយអនុញ្្ញ តបៅប�ើេំបណើ 	ថដ�បានអនុមត័ថត្៉ាបុណ្ណ ឹះ។	ធនាគារកប៏ានតបមលៃើង្ថនថាម	 

ននូវប្ពន័្ធទ្ស់ាក ត	់ បៅ្ំណុ្្ុងបបកាយ	 (End-point Protection)	 ផងថដរ	 ថដ�ម្នដនូ្ជ្ 
កម្មវធិីកម្ចេ តប់មបរាគ	 (Anti-malware) កម្មវធិីរកសាេុវតថាិភាពទិន្នយ័	 (Hard Disk Encryption)  
ប្ពន័្ធទ្ស់ាក តក់ារបាត់្ ងទិ់ន្នយ័	 (Data Loss Prevention) ប្ពន័្ធទ្ស់ាក តក់ារបបជៀតថបជក	
(Intrusion Prevention System)	នងិប្ពន័្ធេម្្តម្តកិាអុថីម៉ា�	នងិអុនីបធើបណតជ្បដើម	 (Web  

and Email Content Filtering System)	ថដ�អា្ជួយ��កាត់្ នថាយហានិភយ័	ថផ្កេនតេិេុែថដ� 
គួរឲ្យកតេ់ម្្គ �់	បៅបព�ទិន្នយ័្លៃងកាតប់្ពន័្ធ្ណ្តេ ញរ្េ់ធនាគារ។	វ្នានុបកមបមបរាគថ្មីៗ	
មនកម្មវធិី្រក្ិារខាងប�ើ	ថតងថតទទួ�បានការបធវែើ្្ចេុ្្បន្ភាព	បដើម្ីបឲ្យពួកវាអា្សា្គ �់	រារាងំ	និង

 កាត់្ នថាយ	ននូវភាពងាយរងបបគាឹះបផសេងៗ។

	 ធនាគារកប៏ានបធវែើ្ទ្ងាហា ញ	 និងម្នការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �្ំបណឹះដរឹង	 បៅដ�់្ុគ្គ�ិក	 បដើម្ីប
 ្បងកើនការយ�់ដរឹង	 អំពីភាពជ្ឯកជន	ការប�្ធាលៃ យមនពត័ម៌្ន	 េុវតថាិភាពពត័ម៌្ន	 និងទំនួ� 

ែុេបតរូវបផសេងៗ។	ការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �ទាងំបនឹះម្ន�កណ្ៈ	ដនូ្ជ្ឯកសារេិកសាបអ�ិ្បតរូនិ្ 	នងិ
 

ការថ្កចាយ	ជ្បពរឹតតេិ្បតពត័ម៌្នបផសេងៗ។

ដំបណើ រការមនការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងេំខាន់ៗ 	
	 ដំបណើ រការេំខាន់ៗ 	ថដ�បករុមប រ្ឹកសាភបិា�បាន្បងកើតប�ើង	បដើម្បបីធវែើការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	

 ននូវភាពបគ្ប់គាន	់ និងេុ្រតិភាពមនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	 រមួ្ញចេនូ �ទាងំការអនុវតតេតាម្បា្	់
 ្ទ្្បញ្ញតតេ	ិវធិាន	បេ្កតេថីណនា	ំនងិបគា�ការណ៍ថណនា	ំថដ�ម្នជ្ធរម្ន	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

	 គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 ម្នេម្ជិកជ្អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ។	 គណៈកម្្ម ធិការ
 េវនកម្ម	គជឺ្គណៈកម្្ម ធកិារមយួ	ថដ�ទទួ�បានការបផទៃរេិទ្ធអិណំ្្	ពបីករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បដើម្បី
 ទទួ�ែុេបតរូវ	 ប�ើការបតរួតពិនិត្យការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ការផសេពវែផសាយពត័ម៌្ន	 ការ
 

ប្តិ្ តតេតិមិ្្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្	់ការបគ្ប់គងហានិភយ័	ការអនុវតតេអភបិា�កិ្ ចេ	នងិការតាមោនដំបណើ រ
 ការមនការបគ្ប់គង	ប�ើការបតរួតពិនិត្យមផទៃកុ្ង	បៅក្ុងធនាគារ។	គណៈបគ្ប់គងជ្នែ់្េ់	េវនករ
 មផទៃក្ុង	និងេវនករខាងបបរៅ	ផតេ�់របាយការណ៍ជនូនគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	អំពីប្េិទ្ធភាព	និង
 ប្េិទ្ធផ�	មនការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង។

	 រា�់្ញ្ហា េំខាន់ៗ 	និងគួរឲ្យកតេ់ម្្គ �់	 ថដ�បានរកបឃើញ	បោយេវនករមផទៃក្ុង	េវនករ 
ខាងបបរៅ	និងនិយត័ករ	បតរូវរាយការណ៍បៅគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	បដើម្បបីធវែើការបតរួតពិនិត្យប�ើង

 វញិ	និងពិភាកសា។	គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	បតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	និងធានាអំពីការអនុវតតេថផនការ
 កាត់្ នថាយ្ញ្ហា 	ឬហានិភយ័រ្េ់គណៈបគ្ប់គង	បដើម្បកីារពារផ�ប្បោជនរ៍្េ់ធនាគារ	និង 

រកសាបាន�្	 ននូវអភបិា�កិ្ចេដេ៏មបេ្។	 ការបគ្ប់គង	 ថផ្កអាជីវកម្ម	 និងថផ្កគាបំទអាជីវកម្ម	 
ថដ�បតរូវបានចាតថ្់ាកថ់ា	ម្ន	«ហានិភយ័ប�ើេពីកបមតិមធ្យម»	ឬ	«ហានិភយ័កបមតិែ្េ់»	បោយ

 េវនករមផទៃក្ុង	បតរូវទទួ�ការពិបបគាឹះបោ្�់	ពីគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម។

	 គណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	កប៏ធវែើការបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិផងថដរ	ននូវរា�់ប្តិ្ តតេកិារ	ជ្មយួភាគី
 េម្ន័្ធញាតិ	មថលៃ្ំណ្យ	ប�ើេវនកម្ម	និងមថលៃ្ំណ្យ	មនិពាកព់ន័្ធនរឹងកិ្ចេការេវនកម្ម	ថដ�បេ្ើ

បោយេវនករខាងបបរៅរ្េ់ធនាគារ។	

បេ្កតេីថថលៃងការណ៍	េតេីអំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង

49របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីអំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង



	 ការបធវែើ្ទ្ងាហា ញនានា	អំពីថផនការអាជីវកម្ម	ការវវិឌ្ឍថ្មីៗ	 ប្តិ្តតេិការនានា	ហានិភយ័មន
 អាជីវកម្ម	និងការបតរួតពិនិត្យនានា	បដើម្បកីាត់្ នថាយហានិភយ័	បតរូវបានបធវែើប�ើងបោយថផ្កអាជីវកម្ម

ពាកព់ន័្ធ	និងថផ្កគាបំទអាជីវកម្ម	ប្េិនប ើ្គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	គិតថាចាបំា្។់	

	 េម្ជកិគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	ក៏្ នូ�រមួកិ្ ចេប្ជុកំពំនូ�រ្េ់គណៈបគ្ប់គងប្ចាឆ្ំ្	ំរ្េ់ 
ធនាគារ	 (Bank’s Annual Management Summit)	 ផងថដរ	 ថដ�បៅក្ុងកិ្ចេប្ជំុបនាឹះ	 ថផ្ក 
អាជីវកម្ម	និងថផ្កគាបំទអាជីវកម្មនីមយួៗ	បធវែើការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	ននូវប្តិ្តតេិការនានារ្េ់ែលៃួន	
ថដ�បានបធវែើប�ើងេបម្្ឆ្់្បំនឹះ		បពមទាងំបធវែើការ្ងាហា ញអពីំយុទ្ធសាង្េតេ	នងិថផនការនានា	េបម្្់

 
ឆ្្ំ្ នាទៃ ្ផ់ងថដរ។

គណៈកម្្ធិការហានិភ័យ

	 គណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័	កណំតអ់ពីំកម្មវតថាុមនបគា�ការណ៍ហានភិយ័រ្េ់ធនាគារ	នងិ្ំបពញ
 តួនាទី	និងកាតពវែកិ្ចេជំនួេឲ្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ក្ុងការបតរួតពិនិត្យ	ប�ើការបគ្ប់គងហានិភយ័។	
 ការទទួ�ែុេបតរូវ	 ្ំបពាឹះការបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើការបគ្ប់គងហានិភយ័ប្ចាមំថងៃ	 បតរូវបានប្គ�់េិទ្ធិ	
 ជនូនបៅគណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័	ថដ�ទទ�ួ្នទៃុករាយការណ៍បោយ ទ្ៃ �់	បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	
 

គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	បធវែើការជួ្ប្ជំុ	ជ្បរៀងរា�់ថែ	ឬ	តាមការចាបំា្។់

	 គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	 និងបទព្យអកម្ម	 រាយការណ៍អំពីហានិភយ័សា្ប់បាក ់
ងាយបេរួ�	 និង្ញ្ហា ទាកទ់ងនរឹងបទព្យេកម្ម	 និងបទព្យអកម្មរ្េ់ធនាគារ	 បៅគណៈកម្្ម ធិការ 
ហានភិយ័។	គណៈកម្្ម ធកិារបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	នងិបទព្យអកម្មបធវែើការប្ជុជំ្បរៀងរា�់ថែ	បោយ 
ម្នតនួាទី្ ម្បង	ក្ុងការពិនតិ្យតាមោន	នងិបោយបប ើ្យុទ្ធសាង្េតេបគ្ប់គង	ប�ើហានភិយ័ហិរញ្ញ វតថាុ	

 មនតារាងតុ�្យការ។	 គណៈកម្្ម ធិការបនឹះ	 ម្នការទទួ�ែុេបតរូវជ្កល់ាក	់ ្ំបពាឹះការបគ្ប់គង	 
ប�ើមថលៃបដើមឥណទាន	ការបរៀ្្ំអភវិឌ្ឍ្ថនថាម	ប�ើការផតេ�់ប្រឹកសាថដ�េមបេ្	ជនូនគណៈកម្្ម ធកិារ

 
ហានិភយ័	 ក្ុងការបធវែើបេ្កតេីេបបម្	ទាកទ់ងនរឹងហានិភយ័សា្ប់បាកង់ាយបេរួ�	 និងហានិភយ័

 អបតាការបបាក	់ការថ្ងថ្កប្ភពហិរញ្ញ្្បទាន	 និងការបតរួតពិនិត្យបិ�ើងវញិ	 ននូវេម្េភាពក្ុង
 តារាងតុ�្យការពាកព់ន័្ធនរឹងឥណទាន	 និងបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ។	 ជ្រមួមក	 គណៈកម្្ម ធិការ 

បគ្ប់គងបទព្យេកម្ម	នងិបទព្យអកម្ម	បតរួតពិនតិ្យបមើ�ការអនុវតតេមនដំបណើ រការបគ្ប់គង	ប្ក្បោយ
 

ប្េិទ្ធភាព	េបម្្ប់គ្ប់គងប�ើអបតាការបបាក	់សា្ប់បាកង់ាយបេរួ�	និងហានិភយ័បេបដៀងគ្ា 
បផសេងៗបទៀត	ថដ�ទាកទ់ងនរឹងតារាងតុ�្យការ្េ់ធនាគារ	និងកបមតិពាកព់ន័្ធបផសេងបទៀត។	

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីដនការអនុ�័ត	ទលើផលិតផលថ្មី

	 បគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិីមនការអនុមត័	 ប�ើផ�ិតផ�ថ្មីបតរូវបានោកឲ់្យអនុវតតេ	 េបម្្ប់គ្់
 ផ�ិតផ�	 និងបេវាកម្មថ្មីៗ	 ទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ។	 ផ�ិតផ�ថ្មី	 គឺេំបៅបៅប�ើផ�ិតផ�	
 នងិ/ឬ	បេវាកម្មទាងំឡាយណ្	ថដ�ផតេ�់ជនូនដំ្នូងបោយធនាគារ	ឬជ្ការ្ញចេនូ�ផ�ិតផ�បប ើ្ន	 

ជ្ផ�ិតផ�ថតមយួ	ឬ្ថបម្បមរួ�ទបមងរ់្េ់ផ�ិតផ�	ថដ�ម្នបសា្	់នងិ/ឬ	បេវាកម្មថដ� 
ម្នការថប្ប្រួ�ខាលៃ ងំ	ននូវទបមងហ់ានភិយ័	ដន្ូ ថដ�បានកណំតប់ោយនាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័។

	 បគ្េំ់បណើ េំុការអនុមត័	ប�ើផ�ិតផ�ថ្ម	ីបតរូវ្លៃងកាតដំ់បណើ រការ	មនការបតរួតពិនតិ្យហានិភយ័	
 ឲ្យបានេីុជបបរៅ	បោយអ្កពាកព់ន័្ធនានា	ទាងំបៅក្ុងធនាគារ	និងបៅក្ុងបករុមហុ៊នបម		បដើម្បធីានា
 ថា	បគ្ថ់ផក្េំខាន់ៗ 	នងិថផក្ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងហានិភយ័	បតរូវបានកំណត	់វាយតមមលៃ	នងិកាត់្ នថាយ 

ហានភិយ័	មនុបព�ដំបណើ រការផ�ិតផ�	នងិ/ឬ	បេវាកម្មថ្មីៗ បនាឹះ។	្ នាទៃ ្ម់ក	េំបណើ េំុការអនុមត័	
 

ប�ើផ�ិតផ�ថ្មីមយួរ្េ់ធនាគារ	 បតរូវ្លៃងកាតក់ារពិភាកសាោ៉ា ងហ្មត់្ ត	់ បោយគណៈកម្្ម ធិការ
 

នានារ្េ់ធនាគារ	 និងបករុមហុ៊នបម	 មុននរឹងោកជ់នូនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ	 បដើម្បបីធវែើការ
 អនុមត័្ុងបបកាយ។

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្

	 គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង	 គឺជ្គណៈកម្្ម ធិការ	 ថដ�្បងកើតប�ើងបោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
 បដើម្បបីគ្ប់គង្ញ្ហា 	ថដ�បកើតពីការបធវែើប្តិ្ តតេកិារប្ចាមំថងៃ។	កិ្ ចេប្ជុគំណៈកម្្ម ធកិារបនឹះ	បធវែើប�ើង
 បរៀងរា�់មួយថែមតេង	 គឺបៅេបាតេ ហ៍ទី៣	 មនថែនីមួយៗ	 ឬតាមការចាំបា្់។	 េម្េភាពរ្េ់ 

គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង	 រមួម្នេម្ជិក	មកពីនាយកោ្ឋ ននានា	រមួ្ញចេនូ �ទាងំតំណ្ង	មកពី
 

េវនករមផទៃកុ្ងមយួរន្ូ 	នងិមង្នតេីប្តិ្ តតេតិាមមយួរន្ូ 	ថដ�បតរូវបានអបញ្ជ ើញ ន្ូ�រមួប្ជុជំ្អ្មិង្នតេយ។៍

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីដផ្ទក្ថុ្

	 រា�់បគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិីមផទៃក្ុងរ្េ់ថផ្កអាជីវកម្មទាងំអេ់	 បតរូវបានអនុមត័បោយបករុម
 ប រ្ឹកសាភបិា�។	 បគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិីទាងំអេ់បនឹះ	 បតរូវបានបប ើ្បបាេ់ជ្ឧ្ករណ៍នាផំលៃនូវមយួ
 េបម្្ក់ារបធវែើប្តិ្ តតេកិារប្ចាមំថងៃ	បដើម្បធីានាអពីំការប្តិ្ តតេតិាមការបតរួតពនិតិ្យមផទៃក្ុង	នងិ្ទ្្បញ្ញតតេិ

 ្បា្ថ់ដ�ម្នជ្ធរម្ន។	 បគា�ការណ៍បនឹះបរៀ្្ំប�ើង	 ក្ុងបគា�្ំណងធានាប្េិទ្ធភាពមន 
ប្តិ្តតេិការ	 ឲ្យកានថ់តម្នភាពប្បេើរប�ើង	 បោយបធវែើការពិចារណ្ផងថដរ	 បៅប�ើ្ថបម្បមរួ�

 មនវេ័ិយធនាគារ	ដនូ្ជ្�កែ្ណ្តបមរូវរ្េ់្បា្	់ហានភិយ័	នងិវធិានការបតរួតពិនតិ្យមផទៃក្ុង	បដើម្បី
 កាត់្ នថាយហានិភយ័	បពមទាងំផ�ិតផ�	និងបេវាកម្មថ្មីៗផងថដរ។

សវនក�្មដផ្ទក្ថុ្

	 នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃកុ្ង	បធវែើការរាយការណ៍បោយឯករាជ្យ	ជនូនគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	បហើយ 
នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	 ម្នឯករាជ្យភាពបគ្ប់គាន	់ ពីថផ្កអាជីវកម្ម	 និងថផ្កគាបំទអាជីវកម្ម

 
បផសេងបទៀត	ប�ើបគ្េ់កម្មភាព	នងិប្តិ្ តតេកិារទាងំអេ់។	ការទទ�ួែុេបតរូវ្ម្បងរ្េ់នាយកោ្ឋ ន 
េវនកម្មមផទៃក្ុង	គផឺតេ�់ការវាយតមមលៃឯករាជ្យ	ប�ើភាពបគ្ប់គាន	់ប្េិទ្ធភាព	នងិប្េិទ្ធផ�មនការ

 បគ្ប់គងហានិភយ័	 ដំបណើ រការបគ្ប់គង	 និងការបតរួតពិនិត្យ	 ថដ�អនុវតតេបោយគណៈបគ្ប់គង។	
 

ក្ុងការវាយតមមលៃ	បៅប�ើការបតរួតពិនិត្យមផទៃកុ្ង	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	អនុវតតេតាមេម្េភាគ
 ទាងំបបា	ំ (៥)	 ថដ�ថ្ងបៅក្ុងបក្ែណ្រមួ	 មនការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	 ថដ�ោក់្ ញបោយគណៈ
 

កម្្ម ធិការ	Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission  

(COSO)	 ថដ�េម្េភាគទាងំបនាឹះ	 រមួម្នសាថា នភាពមនការបតរួតពិនិត្យ	ការវាយតមមលៃហានិភយ័	 
េកម្មភាពបតរួតពិនតិ្យ	ការទនំាកទ់នំង	នងិពត័ម៌្ន	បហើយនរឹងការពិនតិ្យតាមោនេកម្មភាព។	COSO  
គឺជ្អង្គភាពមយួ	 ថដ�ទទួ�សា្គ �់ជ្អនតេរជ្តិ	 ថដ�ផតេ�់បេ្កតេីថណនា	ំ និងភាពជ្អ្កដរឹកនាំ

 
ថផ្កទេសេនៈ	ប�ើការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ការបគ្ប់គងហានិភយ័រ្េ់េហបគាេ		និងការទ្ស់ាក ត់

 ការបកង្នលៃំ។

	 វសិា�ភាពការងារ	 រ្េ់នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	 បគ្ដណតេ ្ប់�ើបគ្ថ់ផ្កអាជីវកម្ម	 និង 
ថផ្កគាបំទអាជីវកម្មទាងំអេ់។	 ការបបជើេយកថផ្កណ្មយួ	 មកបធវែើេវនកម្មបតរូវបធវែើប�ើងបោយ 
ថផក្ប�ើថផនការេវនកម្មប្ចាឆ្ំ្	ំថដ�បតរូវបានអនុមត័	បោយគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម។	ថផនការ 
េវនកម្មប្ចាឆ្ំ្	ំបតរូវបាន្បងកើតប�ើង	ថផក្តាមការវាយតមមលៃកមបិតហានភិយ័	បគា�បៅ	នងិយុទ្ធសាង្េតេ

 
រ្េ់ធនាគារ។	ថផក្ទាងំឡាយណ្	ថដ�បតរូវបានវាយតមមលៃថា	ម្នហានិភយ័កមបិតែេ់្	គជឺ្កម្មវតថាុ 
មនការបធវែើ	េវនកម្មប្ចាឆ្ំ្	ំរឯីថផ្កថដ�ទទួ�ការវាយតមមលៃថា	ម្នហានិភយ័កមបិតមធ្យម	ឬទា្	 
គជឺ្កម្មវតថាុមនការបធវែើេវនកម្ម	បៅវដត្េ នត្េ នាទៃ ្។់	បបរៅពីការវាយតមមលៃ	ប�ើហានភិយ័ថផនការេវនកម្ម

 ប្ចាឆ្ំ្	ំបានោក់្ ញចេនូ �ផងថដរ	ននូវនាយកោ្ឋ ននានា	ថដ�បតរូវទទួ�ការបធវែើេវនកម្ម	ថដ�តបមរូវ 
បោយ្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ ឬការបកើតម្នននូវការ�ួ្្នលៃំ	 នាបព�ថ្មីៗ	 ឬកក៏ារទទួ�ការវាយតមមលៃថា 
ម្នហានិភយ័កបមតិែ្េ់	កា�ពីឆ្្ចំាេ់	ឬ្ំណ្តក់ារថ្មីៗ	ោកប់្ញបោយនិយត័ករ	បោយថផ្ក

 
តាមប្តិ្ តតេកិារទីផសារ	ឬ្ំណ្តក់ារបផសេងពីបនឹះ	បពរឹតតេកិារណ៍ខាត្ងទ់ាងំឡាយណ្	ថដ�បតរូវបាន

 រាយការណ៍	បហើយថដ�ម្ន្ំនួនទរឹកបបាក	់រហនូតដ�់	២៥.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ឬប�ើេពីបនឹះ	ឬ 
ការ ល្ៃ េ់្្នូរេំខាន់ៗ 	 បៅប�ើប្ពន័្ធកំុព្យនូទរ័	ឬប្តិ្តតេិការ។	នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃកុ្ង	កប៏ធវែើការ

 បេីុ្អបងកតផងថដរ	ប�ើការេងសេយ័	្ ំបពាឹះការ�ួ្្នលៃំ		ថដ�ប្ពរឹបតតេបោយ្ុគ្គ�ិក		អតិថិជន	និង
 តតិយជន	បហើយផតេ�់អនុសាេនថ៍ក�ម្	ឲ្យកានថ់តប្បេើរប�ើង	បដើម្បី្ ងាក រកំុឲ្យ្ញ្ហា ដថដ�បកើត
 ម្នប�ើង	សាជ្ថ្មីមតេងបទៀត		និងចាតវ់ធិានការ	្ំបពាឹះ្ុគ្គ�ពាកព់ន័្ធ។

50 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីអំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង



	 នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	ម្នេិទ្ធទិទ�ួបានបគ្ព់ត័ម៌្នទាងំអេ់	ថដ�ចាបំា្ប់ោយគា្ម ន 
ការោកក់ំហិត	ក្ុងបក្ែណ្មនការងាររ្េ់ែលៃួន។	វសិា�ភាពការងារ	រ្េ់នាយកោ្ឋ នេវនកម្ម

 
មផទៃក្ុងបតរូវបាន្បងកើតប�ើង	 បោយបោងតាមេតេងោ់រអនតេរជ្ត	ិ មនការប្ក្វជិ្្ជ ជីវៈេវនកម្មមផទៃកុ្ង

 រ្េ់វទិយាសាថា នេវនករអនតេរជ្ត	ិ(IIA)	នងិបគា�ការណ៍ថណនា	ំថផក្្ទ្្បញ្្ញ តតេិ្ បា្	់ថដ�ពាកព់ន័្ធ។

	 របាយការណ៍េវនកម្ម		គជឺ្�ទ្ធផ�្ុងបបកាយ	មនការងារេវនកម្ម	ថដ�្ងាហា ញពវីសិា�ភាព 
ការងារេវនកម្ម	ថដ�បាន្ំបពញការវាយតមមលៃទនូបៅ	មនប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យមផទៃកុ្ង	ជ្មយួនរឹងពត័ម៌្ន

 
�ម្តិ	មនការរកបឃើញបោយេវនកម្ម	ការប្លៃើយត្ពីគណៈបគ្ប់គង	មតិបោ្�់	និងអនុសាេន៍

 នានា	រ្េ់នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	បដើម្បបីធវែើឲ្យកានថ់តប្បេើរប�ើង។	គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	
 បធវែើការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	 និងវាយតមមលៃរា�់អញ្ញតតេិកម្ម	 ឬការមនិប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញ តតេិ្បា្	់
 ថដ�បានប�ើកប�ើងបោយនាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	នងិតាមោនេកម្មភាពនានា	បដើម្បធីានាថា	
 គណៈបគ្ប់គងបានចាតវ់ធិានការថកតបមរូវេមបេ្	និងជ្្នាទៃ ន។់	

	 នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង		ោកជ់នូនននូវរបាយការណ៍	បៅកានគ់ណៈកម្្ម ធិការេវនកម្មរ្េ់ 
បករុមហុ៊នបម	 ជ្បរៀងរា�់មយួបតីម្េមតេង។	 នាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	 បរៀ្្ំថផនការេវនកម្ម	 
និងការចាតថ្់ាកេ់វនកម្ម	 បោយអនុវតតេតាមវធិីសាង្េតេដនូ្គ្ា	 បៅនរឹងវធិីសាង្េតេរ្េ់េវនកម្មមន

 
បករុមហុ៊នបម	បោយបធវែើការថកេបមរួ�	ប្េិនប ើ្ចាបំា្	់បដើម្បឲី្យេមបេ្បៅនរឹង្ទ្្បញ្ញតតេិ	និង

 ្រោិកាេក្ុងបេរុក។

បក្រខណ្ឌដនការប្រតិ្រត្ិតា�្រទ្រ្បញ្ញត្ិច្បា្រ់

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ទទ�ួសា្គ �់ថា	មែុងារប្តិ្ តតេតិាម	គជឺ្ថផ្កមយួេំខាន	់កុ្ងការបគ្ប់គង
 រ្េ់ធនាគារ	និងការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ពីបបពាឹះវ្្បធមម៌នការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្ដ់រ៏ រឹងម្	ំ
 ្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងពីវ្្បធមស៌ាជីវកម្ម	ថដ�ប្ក្បោយេុ្រតិភាព	និងបកមេី�ធមែ៌្េ់។	

	 មែុងារការប្តិ្ តតេតិាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្រ់្េ់ធនាគារ	បតរូវបានដរឹកនាបំោយនាយកោ្ឋ នប្តិ្ តតេិ
 

តាម	 រមួជ្មយួនរឹងការប រ្ឹកសាបោ្�់	 កដ៏នូ្ជ្ការថណនាពំីនាយកោ្ឋ ន្បា្	់ និងប្តិ្តតេិតាម
 ្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្រ់្េ់បករុមហុ៊នបម	ថដ�ម្នការោិ�័យ	បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ។	មែុងារ្ម្បងរ្េ់ 

នាយកោ្ឋ នប្តិ្ តតេតិាម	គជឺយួ��េបមរួ�ផ�់្ដំ្ នូនា្ម ន	តាមោន	អ្រ់ដំ�់ថផក្អាជីវកម្ម	នងិថផក្គាបំទ 
អាជវីកម្ម	ឲ្យអនុវតតេតាម្បា្	់្ ទ្្បញ្ញតតេ	ិនងិបគា�ការណ៍ថណនានំានា។	បេ្តាមអភបិា�កិ្ ចេ�្	
នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិតាម	បធវែើការរាយការណ៍បៅបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បោយឯករាជ្យ។

	 ធនាគារបាន្បងកើតឲ្យម្នបក្ែណ្	 មនការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ ថដ�តបមរូវឲ្យថផ្ក 
អាជវីកម្ម	នងិថផក្គាបំទអាជវីកម្មទាងំអេ់	បតរូវ្បងកើតទបមងប់តរួតពនិតិ្យការប្តិ្ តតេតិាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្	់

 (Compliance Matrix)	បោយរមួ្ញចេនូ �ននូវ្បា្	់្ទ្្បញ្ញតតេិ	បេ្កតេីថណនាបំផសេងៗ	ថដ�ពាកព់ន័្ធ 
នរឹងការអនុវតតេ។	ទបមងប់តរួតពិនតិ្យការប្តិ្ តតេតិាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្	់តបមរូវឲ្យម្នការបធវែើ្ ្ចេុ្្បន្ភាព	

 ្ំបពាឹះ្បា្	់្ទ្្បញ្ញតតេិ	បេ្កតេីថណនា	ំថដ�បតរូវបានថកថប្	ឬ្បងកើតថ្មី	បដើម្បធីានាប�ើការប្តិ្តតេិ
 តាម។	 ្ថនថាមប�ើបនាឹះបទៀត	 ថផ្កអាជីវកម្ម	 និងថផ្កគាបំទអាជីវកម្ម	 កប៏តរូវបធវែើបតេតេបោយែលៃួនឯង	

(Self-Testing)	តាមទបមងប់តរួតពិនិត្យការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្់ផ់ងថដរ	បហើយនាយកោ្ឋ ន
 

ប្តិ្ តតេតិាម	បធវែើការបផទៃៀង ទ្ៃ តប់�ើ�ទ្ធផ�មនការបធវែើបតេតេបោយែលៃួនឯងបនាឹះ	បោយឯករាជ្យ។	្ ថនថាម
 ពបីនឹះបទៀត	នាយកោ្ឋ នប្តិ្ តតេតិាម	កប៏ានអនុវតតេការបតរួតពិនតិ្យប�ើងវញិ	(បោយការ្ុឹះបតរួតពិនតិ្យ	
 ដ�់ទកីថនលៃង	នងិបតរួតពិនតិ្យ	ប�ើឯកសារបផសេងៗ)	បៅប�ើថផក្អាជីវកម្ម	នងិថផក្គាបំទអាជវីកម្ម	ថផក្
 តាមថផនការ	មនការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់(Compliance Work Plan)		ថដ�បានអនុមត័	 

បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។	ប�ើេពីបនឹះបៅបទៀត	កម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ថដ�បានកំណតទុ់កបតរូវ
 បានបធវែើប�ើង	 ោ៉ា ងបទៀងទាត	់ បដើម្បី្ បងកើតការយ�់ដរឹង	 អំពីបក្ែណ្មនការប្តិ្តតេិតាម	 និង
 បដើម្បេីបមរួ�ដ�់ការអនុវតតេ	េបម្្ធ់នាគារទាងំមនូ�។

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	កប៏តរូវបានផតេ�់ជនូនននូវរបាយការណ៍ប្តិ្ តតេតិាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្ បា្	់ោ៉ា ងបទៀងទាត	់
 

បដើម្បឲី្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�យ�់្បាេ់	អំពី្ញ្ហា ប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្រ់្េ់ធនាគារ។

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធីដនការអនុ�័ត	ទលើផលិតផលថ្មី

	 បគា�ការណ៍	 និងនីតិវធិីមនការអនុមត័	 ប�ើផ�ិតផ�ថ្មីបតរូវបានោកឲ់្យអនុវតតេ	 េបម្្ប់គ្់
 ផ�ិតផ�	នងិបេវាកម្មថ្មីៗ ទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ។	ផ�ិតផ�ថ្ម	ីគេំឺបៅបៅប�ើផ�ិតផ�	នងិ/ឬ	
 បេវាកម្មទាងំឡាយណ្	 ថដ�ផតេ�់ជនូនដំ្នូងបោយធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ឬជ្ការ
 

្ញចេនូ�ផ�ិតផ�បប ើ្ន	ជ្ផ�ិតផ�ថតមយួ	ឬ្ថបម្បមរួ�ទបមងរ់្េ់ផ�ិតផ�	ថដ�ម្នបសា្	់
 

និង/ឬ	 បេវាកម្ម	 ថដ�ម្នការថប្ប រ្ួ�ខាលៃ ងំ	 ននូវទបមងហ់ានិភយ័	 ដនូ្ថដ�បានកំណតប់ោយ 
នាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័។	បគ្េំ់បណើ េំុការអនុមត័	ប�ើផ�ិតផ�ថ្ម	ីបតរូវ្លៃងកាតដំ់បណើ រការ	

 
មនការបតរួតពិនតិ្យហានិភយ័	ឲ្យបានេីុជបបរៅ	បោយអក្ពាកព់ន័្ធនានា	ទាងំបៅកុ្ងធនាគារ	នងិបៅ

 ក្ុងបករុមហុ៊នបម	 	 បដើម្បធីានាថា	 បគ្ថ់ផ្កេំខាន់ៗ 	 និងថផ្កថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងហានិភយ័	 បតរូវបាន
 កំណតវ់ាយតមមលៃ	 និងកាត់្ នថាយហានិភយ័	 មុនបព�ដំបណើ រការផ�ិតផ�	 និង/ឬ	 បេវាកម្មថ្មីៗ
 

បនាឹះ។	្នាទៃ ្ម់ក	េំបណើ េំុការអនុមត័	ប�ើផ�ិតផ�ថ្មមីយួរ្េ់ធនាគារ	បតរូវ្លៃងកាតក់ារពភិាកសា
 

ោ៉ា ងហ្មត់្ ត	់ បោយគណៈកម្្ម ធិការនានារ្េ់ធនាគារ	 និងបករុមហុ៊នបម	 មុននរឹងោកជ់នូនគណៈ 
កម្្ម ធិការហានិភយ័	 បដើម្បបីធវែើការអនុមត័្ុងបបកាយ	និងជនូនដំណរឹ ង	 អំពីការអនុមត័បនឹះ	 បៅបករុម

 ប រ្ឹកសាភបិា�។

ការបគ្រ់បគ្	ទលើអញ្ញត្ិក�្ម	និ្ការផ្សពវផ្សាយ

	 ធនាគារ្នតេេងកតធ់ងៃន	់ ប�ើសារៈេំខានម់នការប្កានខ់ា្ជ ្	់ ននូវការបគារពតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ 
ប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	និងនីតិវធិីបផសេងបទៀត	បដើម្បរីកសាបករ តេិ៍បឈា្ម ឹះរ្េ់ធនាគារ។	អញ្ញតតេិកម្ម	បតរូវ

 បានប�ើកប�ើង	នងិចាតថ់្ងឲ្យបានទានប់ព�បវលា	ប្ក្បោយតម្លៃ ភាព។	បដើម្បឈីានបៅេបបម្
 

បគា�បៅបនឹះ	ធនាគារបាន្បងកើតននូវនីតិវធិីបគ្ប់គង	ប�ើករណីអញ្ញតតេិកម្ម	និងការផសេពវែផសាយ	បដើម្បី
 ផសេពវែផសាយករណីអញ្ញតតេិកម្មណ្មយួ	 បកើតម្នប�ើង	 រមួម្នការមនិប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់
 ការមនិបគារពកាតពវែកិ្ចេ	ការ�ួ្្នលៃំ	និងការមនិបគារពតាមដំបណើ រការមផទៃក្ុង។	នីតិវធិីបនឹះជួយ��ឲ្យ
 ម្នននូវវធិានការថក�ម	្ទានប់ព�បវលា	នងិពបងរឹងតម្លៃ ភាព	នងិការបតរួតពិនតិ្យរ្េ់គណៈបគ្ប់គង។	

	 េថាិតបបកាមនីតិវធិី	 មនការបគ្ប់គងប�ើអញ្ញតតេិកម្ម	និងការផសេពវែផសាយរបាយការណ៍	េតេីពី្ញ្ហា 	
 ថដ�បកើតម្នបតរូវបផញាើជនូន	កុ្ងកំ�ុងបព�	២៤បម្៉ា ង	មនការរកបឃើញ	ឬមនការជនូនដំណរឹ ងដំ្នូង្ំផុត	
 អំពី្ញ្ហា ថដ�បានបកើតប�ើង។	ករណីអញ្ញតតេិកម្មទាងំបនឹះ	នរឹងបតរូវបានចាតថ់្ងបោឹះបសាយ	បោយ
 ថផក្ប�ើភាពធងៃនធ់ងៃរ	នងិផ�្៉ាឹះពា�់រ្េ់វា	បៅប�ើធុរកិ្ចេប្តិ្ តតេកិារ	នងិបករ តេិ៍បឈា្ម ឹះរ្េ់ធនាគារ។	
 ករណីអញ្ញតតេិកម្មបនឹះបតរូវេបង្្	និងរាយការណ៍	បៅគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	ប្ចាថំែ។

បក�សីលធ�៌

	 ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីភអី�ិេីុ	ម្នេតេងោ់របកមេី�ធមអ៌្្ប្រម្មយួ	េបម្្ប់គ្និ់បោជតិ
 ទាងំអេ់រ្េ់ែលៃួនអនុវតតេ	 ថដ�រមួ្ញចេនូ �បគ្ទិ់ដ្ឋភាពទាងំអេ់	 មនប្តិ្តតេិការធុរកិ្ចេ្មប្ចាមំថងៃ។	
 បគា�ការណ៍ថណនា	ំ អំពីបកមេី�ធម	៌ បតរូវបានអនុមត័យកតាមបកមេី�ធមរ៌្េ់បករុមហុ៊នបម	 

និងបានោក់្ ញចេនូ �	 បៅក្ុងមនកិ្ចេេនយាការងារ	 ថដ�យ�់បពម	 និង្ុឹះហតថាប�ខា	 បោយបគ្់
 និបោជិតទាងំអេ់។

ទគាលការណ៍	និ្នីតិវិធី	ស្ីពីធនធាន�នុស្ស

	 បគា�ការណ៍	និងនីតិវធិី	េតេីពីធនធានមនុេសេ	 បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	និងបប ើ្បបាេ់	 បៅក្ុង

 បករុមហុ៊នបមទាងំមនូ�	 បោយម្នវសិា�ភាព	 ប�ើបគ្ទិ់ដ្ឋភាពទាងំអេ់	 មនការបគ្ប់គងធនធាន 
មនុេសេកុ្ងធនាគារ។	បគា�ការណ៍បនឹះបានកំណតោ់៉ា ង្បាេ់លាេ់	អពីំការបបជើេបរ ើេនបិោជតិ	

 ការតបមលៃើងឋានៈ	ការបផទៃរកថនលៃងការងារ	និងការ	្ ពា្ឈ្	់និបោជិត	 បៅក្ុងបករុមហុ៊នបមទាងំមនូ�។	
 

បគា�ការណ៍	នងិនីតវិធិទីាងំបនឹះ	បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	បេ្តាម្ទ្្បញ្ញតតេកិ្ុងបេរុក	ថដ�ពាកព់ន័្ធ	
 បដើម្បធីានាការប្តិ្ តតេតិាម្ទ្្បញ្ញតតេបិតរូវបានអនុវតតេ។	នបិោជតិទទ�ួការវាយតមមលៃការងាររ្េ់ែលៃួន	
 ជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំបហើយការតមមលៃការងារបនឹះ	បធវែើប�ើងបោយថផក្ប�ើេនូ្នាករ	មនការវាយតមមលៃ�ទ្ធផ� 

ការងារ	(Key Performance Indicator)	នងិការវាេ់ថវងេមតថាភាពគនលៃរឹឹះ។	កម្មវធិេិីកសា	នងិអភវិឌ្ឍន៍
 េមតថាភាព	ថដ�រមួ្ញចេនូ �ទាងំជំនាញ	វគ្្គ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �្ប្ចេកបទេបតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	នងិោក់
 

ឲ្យអនុវតតេ	ក្ុងបគា�បៅគាបំទ	នងិ្បងកើនេមតថាភាពនបិោជតិ	បដើម្បធីានាថា	នបិោជតិទាងំអេ់អា្
 

51របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីអំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង



្ំបពញភារកិ្ចេរ្េ់ែលៃួន	 ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។	ធនាគារបានបបកើនរ�ំរឹក	 ដ�់និបោជិតរ្េ់
 ែលៃួនជ្បរឿយៗ	 អំពីបគា�ការណ៍ពាកព់ន័្ធនានា	 តាមរយៈសារបអ�ិកបតរូនិក	 ឬការជនូនដំណរឹ ង	 ជ្
 

លាយ�កណ៍្អកសេរ	នងិវគ្្គ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ថដ�ពាកព់ន័្ធនានា។	វគ្្គ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �មយួ	ក្ុង្ំបណ្ម
 វគ្គ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �បផសេងបទៀត	េតេីពីការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	បតរូវបាន
 

បធវែើប�ើងជ្បរឿយៗ	បដើម្បកីារ្ញ្្ជ កឲ់្យបឃើញ	អពីំទេសេនាទានរ្េ់បករុមហុ៊នបម	ថដ�មនិអធយាបេ័យ
 ្ំបពាឹះអំបពើបកង្នលៃំ។	 ្ំណុ្បនឹះកប៏ានបធវែើការេងកតធ់ងៃនថ់ដរ	 បៅក្ុងកម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �តបមង់
 ទិេរ្េ់បករុមហុ៊នបម។

ការបគ្ប់គងនិរនតេរភាពមនអាជីវកម្ម
	 េីុអាយអមិ្៊	ីបគរុ្	បានប្តេជ្ញា ្តិតេ	ក្ុងការការពារផ�ប្បោជនរ៍្េ់ម្ចេ េ់ភាគហុ៊ន	បករ តេិ៍បឈា្ម ឹះ

 
រ្េ់សាថា ្ន័	នងិការ្បងកើតគុណតមមលៃ	បោយធានាឲ្យបានននូវនិរនតេរភាពអាជវីកម្ម	នងិមែុងារ្បបមើការ

 
បផសេងៗ	បៅក្ុងេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	ទាងំមនូ�។	ទំនួ�ែុេបតរូវមនការអនុវតតេ	និងោកឲ់្យដំបណើ រការ	

 
ននូវបគា�ការណ៍បគ្ប់គងនិរនតេរភាពអាជវីកម្ម	គេឺថាិតបៅបបកាមការបគ្ប់គងរ្េ់ថ្ាកដ់រឹកនា	ំនងិបករុម

 
ប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ។

	 បក្ែណ្មនការបគ្ប់គងនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	 (Business Continuity Management)	 បតរូវ 
បានបបជើេយកពីបករុមហុ៊នបម	 (េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្)	មកអនុមត័	 បដើម្ីបកំណតឲ់្យបានជ្អ្្ប្រម្

 
ននូវកបមតិមនការបគ្ប់គងនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	 ការថ្ងថ្ងននូវបគា�ការណ៍អនុវតតេ	 េបម្្គ់ាបំទ 
នាយកោ្ឋ នបផសេងៗ	បហើយបធវែើឲ្យបានននូវនិរនតេរភាពអាជវីកម្ម	នងិបេវាកម្មេំខាន់ៗ ទាងំឡាយ	បៅកុ្ង

 បព�បវលាកំណតណ់្មយួ	 បៅបព�ម្នបបគាឹះរខំានបកើតប�ើង។	 បក្ែណ្ខាងប�ើម្នថ្ងជ្ 
បគា�	ដនូ្ខាងបបកាម៖

(១)	 រកសាននូវគុណភាពបេវាកម្ម	បដើម្ីប្បងកើនទំនុក្ិតតេ	ដនូ្ការរពំរឹងទុករ្េ់អតិថតិជន
(២)	 កាត់្ នថាយផ�្៉ាឹះពា�់	បៅប�ើអាជីវកម្ម	បៅបព�ម្នបបគាឹះរខំានបកើតប�ើង
(៣)	 មនិបធវែើឲ្យម្នផ�អវជិ្ជម្ន្៉ាឹះពា�់ដ�់បករ តេិ៍បឈា្ម ឹះរ្េ់ធនាគារ
(៤)	 រកសាឲ្យននូវការអនុបលាមតាម្បា្	់បគា�ការណ៍និរនតេរភាពអាជីវកម្ម	និង្ទ្្បញ្ញតតេិបផសេងៗ

	 បក្ែណ្មនការបគ្ប់គងនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	 ថតងថតម្នការពិនិត្យប�ើងវញិ	 ជ្និ្ចេជ្កា�	
 បដើម្ីបបធវែើឲ្យបេ្បៅតាម្ទោ្ឋ នរ្េ់បករុមហុ៊នបម	បេ្បៅតាមនីតវិធិមីនការបគ្ប់គង	នងិការអនុវតតេ
 និរនតេរភាពអាជីវកម្ម	រមួ្ញចេនូ �ទាងំការវភិាគ	បៅប�ើមុែងារអាជីវកម្ម	និងការ្បងកើតននូវយុទ្ធសាង្េតេ
 និរនតេរភាពអាជីវកម្ម	ការប្លៃើយត្បព�ម្នបបគាឹះរខំាន	ការ្បងកើតវ្្បធមយ៌�់ដរឹង	អំពីនិរនតេរភាព
 

អាជវីកម្ម	ការបរៀ្្ំ�ំហាតនិ់រនតេរភាពអាជវីកម្ម	នងិការថកេបមរួ�	បៅប�ើថផនការនិរនតេរភាពអាជវីកម្ម
 

រ្េ់នាយកោ្ឋ ននីមយួៗ។	

	 បោយអនុបលាមតាមបក្ែណ្	 មនការបគ្ប់គងនិរនតេរភាពអាជវីកម្ម	 ថផនការនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	 
បតរូវបានបធវែើប�ើង	 េបម្្ម់ុែងារអាជីវកម្មេំខាន់ៗ 	 បហើយថផនការនិរនតេរភាព	 ពីបបគាឹះមហនតេរាយ	
បតរូវបានបធវែើប�ើង	េបម្្ប់្ពន័្ធកម្មវធិបីផសេងៗ។	�ំហាតស់ាក�្បង	ប�ើថផនការទាងំពីរបនឹះ	ថតងថត

 
បតរូវបានបធវែើប�ើង	ជ្ប្ចា។ំ	

	 ប�ើេពីបនឹះបទៀត	ជ្បរៀងរា�់ឆ្្	ំធនាគារបរៀ្្ំជ្េិក្ាសាលា	អំពីការបគ្ប់គងនិរនតេរភាព
 

អាជីវកម្ម	េបម្្ន់ាយកោ្ឋ នទាងំអេ់	ឲ្យបាន ន្ូ�រមួ	 បដើម្ីប្បងកើនការយ�់ដរឹង្ថនថាមបទៀត	អំពី 
តួនាទី	មុែងារ	និងទំនួ�ែុេបតរូវរ្េ់ពួកគាត។់	

ការប្រឆំ្ការសម្្តបបាក់	និ្ហិរញ្ញ្រ្បទានទភរវក�្ម	

	 ធនាគារេងកតធ់ងៃន	់ប�ើសារៈេំខាន	់បៅប�ើការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់នងិហរិញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	 
និងប្តេជ្ញា ្បងកើតប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	 ឲ្យម្នប្េិទ្ធិភាព	 ប�ើការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់ និង

 ហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	 (AML/CFT)	 បោយការអនុបលាម	 បៅតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ បគា�ការណ៍ 
ថណនា	ំនិងការអនុវតតេ	ថដ��្្ំផុត	េបម្្វ់េ័ិយធនាគារ។

	 ធនាគាររកសាការអនុវតតេតាមបគា�នបោបាយ	និងនីតិវធិី	េតេីពីការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់និង
 ហរិញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	 ថដ�បានអនុមត័បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ	នងិជ្្នត្េ នាទៃ ្ប់ធវែើ 

្្ចេុ្្បន្កម្ម	ជ្បរៀងរា�់ពីរឆ្្មំតេង	ឬករណីម្នការចាបំា្	់បដើម្បី្ លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងពីនិន្ាការ	និងយនតេការ	
ប�ើការលាងេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម។

	 ប្ពន័្ធប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់នងិហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	នងិប្ពន័្ធគាបំទដមទបទៀតរ្េ់ធនាគារ 
បានេបមរួ�	ដ�់ការពនិតិ្យហានិភយ័ប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់នងិតាមោន	ប�ើប្តិ្ តតេកិារអតិថជិន	

 រមួទាងំេបមរួ�	ដ�់ការបគ្ប់គង	Watchlist (Watchlist Management)	ការយក្តិតេទុកោក	់សា្គ �់ 
អតិថជិន	(Customer Due Diligence / «Know Your Customer»)	នងិការបតរួតពិនតិ្យប្តិ្ តតេកិារ

 
អតិថិជន	 បដើម្បកីារពារ	និងប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	 (AML/CFT Alert  

Monitoring)។	ធនាគារបតរូវធានាននូវនីតិវធិី	ធនធានមនុេសេ	និងប្ពន័្ធរ្េ់ធនាគារម្ន�ទ្ធភាព	
 

ក្ុងការថេវែងរក	និងកំណតហ់ានិភយ័	បពមទាងំរាយការណ៍ប្តិ្តតេិការេងសេយ័	បៅកាននិ់យត័ករ។

	 កម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	និងប�ើកកម្េ់ការយ�់ដរឹង	បតរូវបានបធវែើប�ើង	ជ្បទៀតទាត។់	កម្មវធិីបនឹះ
 បតរូវបាន្ំបពញ្ថនថាម	តាម្បា្េ់តេីពីការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	ថដ� 

បានបធវែើ្ ច្េុ្្បន្ភាព្ុងបបកាយ	ករណីេិកសាប�ើប្តិ្ តតេកិារជ្កថ់េតេង	អពីំហានភិយ័មនការេម្្ត
 បបាក	់និងការផតេ�់ហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	បោយបធវែើការេងកតធ់ងៃន	់ប�ើតួនាទី	និងការទទួ�ែុេបតរូវ
 រ្េ់និបោជិតនីមយួៗ។	 ធនាគារបាន	 និង្នតេចាតវ់ធិានការ	 បដើម្បកីាត់្ នថាយហានិភយ័	 ថដ�
 អា្បកើតម្ន	្ំបពាឹះធនាគារ	ពាកព់ន័្ធនរឹងេកម្មភាពេម្្តបបាក	់និងហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	និង 

បេ្បព�ជ្មយួគ្ាបនឹះ	បដើម្បធីានាននូវការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់និងបគា�ការណ៍ថណនាំ
រ្េ់អាជ្ញា ធរពាកព់ន័្ធ។

បេ្កតេីេន្ិោ្ឋ ន
	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ម្នជបំនឿថា	ប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យមផទៃក្ុង	ថដ�កពុំងអនុវតតេម្ន�ក្ណៈបគ្ប់គាន	់

 
ក្ុងការការពារផ�ប្បោជនរ៍្េ់ភាគហុ៊និក	និងបទព្យេកម្មរ្េ់ធនាគារ។	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	

 
ទទួ�សា្គ �់ថា	ធនាគារម្នដំបណើ រការ	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	ឥតឈ្ឈ់រ	្ ំបពាឹះការកំណត	់ 
វាយតមមលៃ	និងបគ្ប់គងហានិភយ័ធំៗ	បៅក្ុងធនាគារ	និងបានប្តេជ្ញា ្នតេបធវែើការបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិ	

 ននូវប្តិ្តតេិការ	 និងប្េិទ្ធភាពមនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ	 រមួ្ញចេនូ �ទាងំការបតរួត
 ពិនិត្យ	 ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	 ប្តិ្តតេិការ	 និងការប្តិ្តតេិតាម្ទ្្បញ្ញតតេិ្បា្	់ បពមទាងំការបគ្ប់គង

 ហានិភយ័ផងថដរ។

52 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
បេ្កតេីថថលៃងការណ៍េតេីអំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង



រ្នាេម្ន័្ធមនការបគ្ប់គង	ពីបករុមហុ៊នបម

រ្នាេម្ន័្ធបករុមហុ៊ន	

សុីអាយអិ�្ី៊រ	បគរុ្	ហនូ�ឌីង	ប្៊ើហាដ

រដ��ល
ឥណ�នមជ���រ

េស�កម�ហិរ��វត���ជីវកម�
េស��បតិបត�ិ�រ

និង�គឹះ���នហិរ��វត��

រត�ភិ�ល
និងទីផ��រ

ធន�ន�ជីវកម� ហិរ��វត�� បេច�កវ�ទ��
និង�បតិបត�ិ�រ

ទីផ��រ និង
ទំ�ក់ទំនង

នីតិកម� និង
េល�ធិ�រ�កុមហ៊ុន

គណៈក���ធិ�រសវនកម� គណៈក���ធិ�រ�និភ័យ

�បតិបត�ិ�ម សវនកម�ៃផ�ក��ង �គប់�គង�និភ័យ

េស�កម�
ហិរ��វត��បុគ�ល

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

បទពិេ�ធន៍
េស�កម�អតិថិជន

�គប់�គង
ផលិតផល

�យ�រណ៍េ�យ���ល់

�យ�រណ៍�មមុខ�រ

១០០%

៩៩,៩៩%

១០០%

សុីអាយអិ�្រ៊ី	បគរុ្	បអេឌីអិន	ប្៊ើហាដ

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្ី៊រ	ប្៊ើហាដ

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី

គិត	បតរឹម	មថងៃ	ទី	៣១	ថែ	ធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៩

53របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
រ្នាេម្ន័្ធមនការបគ្ប់គងពីបករុមហុ៊នបម	/	រ្នាេម្ន័្ធបករុមហុ៊ន

េស�កម�ហិរ��វត��
�ណិជ�កម�



របាយការណ៍ពត័ម៌្នរ្េ់ធនាគារ

Datuk Mohd Nasir Ahmad
ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
(ថតងតាងំជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)	

្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	

Aisyah Lam Binti Abdullah
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

្៊ុន	យីន
អភបិា�មនិឯករាជ្យប្តិ្តតេិ

Omar Siddiq Amin Noer Rashid
អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
(ថតងតាងំ	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

Ahmad Shazli Kamarulzaman
អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
(ថតងតាងំ	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	
( ន្ូ�និវតតេនព៍ីតំថណងជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)	

Dato’ Shahrul Nazri Abdul Rahim
អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
(លាថ�ង	ពីតំថណង	នាមថងៃទី១	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩)

Yong Jiunn Run
អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
( ន្ូ�និវតតេន	៍ពីតំថណង	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

Renzo Christopher Viegas
	អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
(លាថ�ង	ពីតំថណង	នាមថងៃទី៣១	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩)

បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	 គណៈកម្្ធិការហានិភ័យ

គណៈកម្្ធិការសវនក�្ម

គណៈកម្្ធិការឥណទានក�្ពថុជា

្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ	
ប្ធាន/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	

Datuk Mohd Nasir Ahmad
ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ
(ថតងតាងំជ្េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)	

Aisyah Lam Binti Abdullah
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	
( ន្ូ�និវតតេន	៍ពីតំថណងជ្េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)	

បគៀន	វឌ្ឍនា
ប្ធាន/នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	

្៊ុន	យីន
ប្ធានជំនួេ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

ហុង	បជៀ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

បហង	ធីតា 
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�

្ំណ្ន	វនិតា
នាយកបគ្ប់គងឥណទាន
(ថតងតាងំជ្	នាយកបគ្ប់គងឥណទាន	នាមថងៃទី១៣	ថែមថុិនា	ឆ្្២ំ០១៩)

John Chuah Keat Kong
ទីប រ្ឹកសាឥណទានបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

គី	សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

ហុង	្៊ុនបរឿត
នាយកថផ្កអាជីវកម្មមនបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

Chong Kok Ping 
នាយកបគ្ប់គងឥណទានថ្ាកត់ំ្ន់

Lim Gek Peng
ប្ធានបគ្ប់គងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ																																																		
(ថតងតាងំជ្េម្ជិកនា	មថងៃទី២៩	ថែវ ិ្ ្ិកា	ឆ្្២ំ០១៩)

Michael Ng Mun Seng
នាយកវភិាគហានិភយ័ឥណទានថ្ាកត់ំ្នេ់តេីទី

Aisyah Lam Binti Abdullah
ប្ធាន/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

្៊ុន	យីន 
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

បគៀន	វឌ្ឍនា
នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	

ហុង	បជៀ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

បហង	ធីតា	
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�

បហង	វ ិ្ ុបត
នាយក្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ

បហង	វុទ្ធី	
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ

គី	សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

គិត	បតរឹម	មថងៃ	ទី	៣១	ថែ	ធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៩

54 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
របាយការណ៍ពត័ម៌្នរ្េ់ធនាគារ



គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្បទព្យសក�្ម	និ្	បទព្យអក�្ម ទលខាធិការបកុ�ហ៊ុន៖

ទលខចុះ្រញ្ី៖

គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្

្៊ុន	យីន
ប្ធាន/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

បហង	ធីតា	
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�

ហុង	បជៀ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

បហង	វុទ្ធី	
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ

បហង	តនូរ ៉ាង	់
នាយករតនាភបិា�	និងទីផសារ

គី	សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

បគៀន	វឌ្ឍនា
នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័

្៊ុន	យីន
ប្ធាន/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

បហង	ធីតា	
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	

បហង	តនូរ ៉ាង	់
នាយករតនាភបិា�	និងទីផសារ

ហុង	បជៀ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

បគៀន	វឌ្ឍនា
នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័

បហង	វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ

អ៊ុំ	្ិនាតេ ភកតេី	
នាយកធនធានសាជីវកម្ម

បហង	វ ិ្ ុបត
នាយក្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ

គី	សាណ្
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

អ៊ុក	ថានិន
នាយកបគ្ប់គងផ�ិតផ�

�ី	បសាភា

Datin Rossaya Mohd Nashir

០០០១០៥២៤

២០អាប្	មហាវថិីបពឹះនបរាតតេម	ថកងផលៃនូវ១១៨	េងាក តផ់សារចាេ់	រាជធានីភ្បំពញ	១២២០៣	
បពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្

ទនូរេពទៃ៖		+៨៥៥	២៣	៩៨៨	៣៨៨

ទនូរសារ៖		+៨៥៥	២៣	៩៨៨	០៩៩

បគហទំពរ័៖	www.cimbbank.com.kh

PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

៥៨C	មហាវថិីបពឹះេីហនុ	ែណ្្ំការមន 
រាជធានីភ្បំពញ	១២២១០	

ប្អ្េំ់្ុបត៖	១១៤៧

ទនូរេពទៃ៖		+៨៥៥	២៣	៨៦០	៦០៦

ទនូរសារ៖		+៨៥៥	២៣	២១១	៥៩៤

ការិោល័យចុះ្រញ្ី៖

សវនករ៖

55របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របាយការណ៍ពត័ម៌្នរ្េ់ធនាគារ



៥៨	 បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ
៦៣	 ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន

បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ		
និ្ការចុះផ្សាយ		
ក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩



បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ		
និ្ការចុះផ្សាយ		
ក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩



ពិធីេបម្្ធផ�ិតផ�	និង្ណ្តេ ញសាខា

បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ

េន្ិេីទសារពត័ម៌្ន	ធនាគារអនតេរជ្តិ��្្ំផុត	បៅកម្ុជ្	ឆ្្២ំ០១៨
 បៅការោិ�័យកណ្តេ �	អគារ	Exchange Square រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី០៣	ថែមករា 
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិីជួ្ជំុមថងៃអងា្គ រ	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ ី
បៅការោិ�័យកណ្តេ �	អគារវបីតាេ់	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី២៦	ថែមនីា 
ឆ្្ំ២០១៩	

ទិវានារអីនតេរជ្តិ	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ី
 បៅការោិ�័យកណ្តេ �	អគារវបីតាេ់	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី០៧	ថែមនីា	 
ឆ្្ំ២០១៩	

ទិវាអ្អរ្ុណ្យ ន្ូ�ឆ្្ថំែ្មរ 
បៅបគ្ស់ាខារ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីទនូទាងំប្បទេ

មថងៃទី១០	ថែបមសា 
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិីកសាងបករុមការងារ	និងកិ្ចេប្ជំុប្ចាឆ្ំ្	ំរ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ី បៅបែតតេបេៀម	រា្
មថងៃទី១៨-១៩	
ថែឧេភា	ឆំ្្២០១៩	

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី58 បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ



ទិវាថថលៃងអំណរគុណអតិថិជន	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីឆ្្២ំ០១៩
 បៅសាខាទរឹកថាលៃ 	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី១៩	ថែកញ្្ញ  
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិីជួ្ជំុ្ុគ្គ�ិកប្ចាឆ្ំ្	ំរ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ ីបៅេណ្្ឋ គារ	ណ្ហា្គ 	បវ ើ�	រាជធានីភ្បំពញ
មថងៃទី១៥	ថែធ្នូ 
ឆ្្ំ២០១៩	

រាបតីថថលៃងអំណរគុណអតិថិជន	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ី
 បៅបភាជនីយោ្ឋ ន	TOPAZ 	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី០៥	ថែធ្នូ	 
ឆ្្ំ២០១៩	

របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ 59បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ



បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ

បពរឹតតេិការណ៍	និងការឧ្តថាមភាកម្មវធិី

ពិពរ័ណ៍កុម្រ	និងបគរួសារ	ប�ើកទី៦ បៅមជ្ឈមណ្�េន្ិបាត	និងពិពរ័ណ៍	បកាឹះបពបជ	រាជធានីភ្បំពញ
មថងៃទី១៩-២០	
ថែមករា	ឆំ្្២០១៩	

កម្មវធិីផសេពវែផសាយ	េតេពី	«្ំបណឹះដរឹងថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	បៅកម្ុជ្»
 បៅផសារទំបនើ្	អុីអន	ថេនេុែ	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី២៣	ថែមសា 
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិីប្�ងកបមតិអនតេរជ្តិ	រ្េ់	UCMAS 
បៅមជ្ឈមណ្�មតិតេភាពកម្ុជ្-កនូបរ ៉ា	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី០៩	ថែកុមភាៈ	
ឆ្្ំ២០១៩	

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី60 បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ



ពិពរ័ណ៍សាលាអនតេរជ្តិ 
បៅផសារទំបនើ្	អុីអន	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី៣០-៣១ 
ថែមនីា	ឆ្្ំ២០១៩	

ពិពរ័ណ៍�ំបៅសាថា ន	ឆ្្២ំ០១៩ 
បៅមជ្ឈមណ្�េន្ិបាត	និងពិពរ័ណ៍	បកាឹះបពបជ	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី២៦-២៧	
ថែបមសា	ឆ្្ំ២០១៩	

ពិពរ័ណ៍អាជីវកម្មខ្ាតតនូ្	និងមធ្យម 
បៅផសារទំបនើ្	អុីអន	ថេនេុែ	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី២០-២១	
ថែកកកោ	ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិីអ្អរនិេសេតិអាហារនូ្ករណ៍	CHEVENING 
បៅបគហោ្ឋ នរ្េ់ឯកអគ្គរាជទនូត	្បកភពអងប់គលៃេ	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី០៤	ថែកញ្្ញ 	
ឆ្្ំ២០១៩	

ពិពរ័ណ៍កុម្រ	និងបគរួសារ	ប�ើកទី៧ បៅមជ្ឈមណ្�េន្ិបាត	និងពិពរ័ណ៍	បកាឹះបពបជ	រាជធានីភ្បំពញ
មថងៃទី១៩-២០	
ថែតុលា	ឆ្្ំ២០១៩	

ពិពរ័ណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍	ឆ្្២ំ០១៩ 
ឆ្្២ំ០១៩	បៅផសារទំបនើ្	អុីអន	ថេនេុែ	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី០៧-០៨	
ថែកញ្្ញ 	ឆ្្ំ២០១៩	

េន្ិេីទធនាគារ	តំ្នអ់ាស៊ាន	ប�ើកទី២២ បៅេណ្្ឋ គារ	េុខា	រាជធានីភ្បំពញ
មថងៃទី២៥-២៧	
ថែវ ិ្ ្ិកា	ឆ្្ំ២០១៩	

ពិពរ័ណ៍កុម្រ 
បៅផសារទំបនើ្	អុីអន	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី៣១	ថែឧេភា-មថងៃទី០១	
ថែមថុិនា		ឆ្្ំ២០១៩	

របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ 61បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ



បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ

កម្មវធិីទំនួ�ែុេបតរូវេង្គម

កម្មវធិី្រចិាចេ គឈាមរ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ី បៅការោិ�័យកណ្តេ �	អគារវបីតាេ់	រាជធានីភ្បំពញ
មថងៃទី២៦	ថែបមសា	
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិី្រចិាចេ គេម្ភា រៈេិកសា	និង្ំណីអាហារ
 បៅមជ្ឈមណ្�កុម្រកំបពា	បែតតេបេៀមរា្

មថងៃទី២០	ថែឧេភា	
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិី្រចិាចេ គ	ដ�់កម្មវធិីពិនិត្យ	និងពយាបា�ថភ្ក-បធ្មញ
 បៅមនទៃីរបពទ្យមតិតេភាពថែ្មរ-េនូបវៀត	រាជធានីភ្បពញ

មថងៃទី១៩	ថែេីហា	
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិី្រចិាចេ គេម្ភា រៈបពទ្យ 
បៅមនទៃីរបពទ្យ្ថង្កបាទី	បែតតេតាថកវ

មថងៃទី១៥	ថែកញ្្ញ 	
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិី្រចិាចេ គឈាមរ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊ី
 បៅការោិ�័យកណ្តេ �	អគារវបីតាេ់	រាជធានីភ្បំពញ

មថងៃទី២២	ថែតុលា	
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិីោកំនូនបឈើ	និង្រចិាចេ គេម្ភា រៈកេិកម្ម
 បៅវទិយា�័យ	ឧតតេុង្គ	បែតតេកំពងេ់្ឺ

មថងៃទី២៧	ថែកកកោ	
ឆ្្ំ២០១៩	

កម្មវធិី្រចិាចេ គេម្ភា រៈកំុព្យនូទរ័ បៅសាលា	PNC	រាជធានីភ្បំពញ
មថងៃទី០៤	ថែតុលា		
ឆ្្ំ២០១៩	

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី62 បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
បពរឹតតេិការណ៍េំខាន់ៗ



ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន

របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ 63បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន



ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី64 បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន



របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ 65បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន



ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន

ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី66 បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន



របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ 67បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ	និ្ការចុះផ្សាយក្ថុ្សារព័ត៌មនទៅឆ្្ំ២០១៩
ការ្ុឹះផសាយក្ុងសារពត័ម៌្ន



បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល





 Datuk Mohd Nasir Ahmad	 ជ្េម្ជិកមនេម្គមគណបនយ្យករជំនាញអនតេរជ្តិ	 
(Association of Chartered Certified Accountants (ACCA))	 បពមទាងំជ្គណបនយ្យករ 
ជំនាញមយួរនូ្	 មនវទិយាសាថា នគណបនយ្យករម្៉ា ប�េីុ	 (Malaysian Institute of Accountants 

(MIA))	 បហើយបលាកបានទទួ�េញ្្ញ ្បត	ថ្ាក់្ រញិ្្ញ ្បតជ្នែ់្េ់	ជំនាញបគ្ប់គងពាណិជ្ជកម្ម	
(ឯកបទេ	 ហិរញ្ញ វតថាុ)	 ពីសាក�វទិយា�័យ	 បកបាងសាន	 ម្៉ា ប�េីុ	 (Universiti Kebangsaan 

Malaysia)។	

	 បលាកបតរូវបានថតងតាងំជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្ តតេ	ិបៅមថងៃទ១ី៦	
 ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩។	

 Datuk Mohd Nasir	បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�ឯករាជ្យ	មនេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	ហនូ�ឌីង	 
ប្៊ើហាដ	(CIMB Group Holdings Berhad)	ចា្ត់ាងំពីមថងៃទី២២	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៥	និងបតរូវ 
បានថតងតាងំជ្	 ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យ	នាមថងៃទី២០	 ថែតុលា	 ឆ្្២ំ០១៨។	 
Datuk Mohd Nasir	បតរូវបានថតងតាងំបៅជ្េម្ជិកមនគណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្មមន	េីុអាយអមិ្៊	ី 
បគរុ្	ហនូ�ឌីង	 ប្៊ើហាដ	នាមថងៃទី២០	 ថែតុលា	 ឆ្្២ំ០១៨។	Datuk Mohd Nasir កធ៏ាលៃ ្ប់ធវែើជ្ 
នាយកវទិយាសាថា ន	គណបនយ្យករម្៉ា ប�េីុ	 (MIA)	 ក្ុងអំ�ុងពីថែេីហា	ឆ្្២ំ០១១	 រហនូតដ�់ថែ

 
កកកោ	 ឆ្្២ំ០១៣។	 បៅក្ុងថែកញ្្ញ 	 ឆ្្២ំ០១៣	 បលាកបតរូវបានបបជើេតាងំបធវែើជ្េម្ជិកបករុម 
ប រ្ឹកសា	រ្េ់	ACCA	មន្បកភពអងប់គលៃេ	និងបតរូវបានបបជើេតាងំមតេងបទៀត	បៅថែកញ្្ញ 	ឆ្្២ំ០១៦	 
និងថែវ ិ្ ្ិកា	ឆ្្២ំ០១៩។	

	 បលាកបាននាយំកននូវ្ទពិបសាធនដ៍ទ៏នូ�ំទនូលាយ	 ប�ើថផ្កដរឹកនា	ំ បគ្ប់គង	ហិរញ្ញ វតថាុ 	 និង	
 គណបនយ្យ	 ថដ�បលាកម្នក្ុងអំ�ុងបព�ជ្ង	 ៤០ឆ្្បំនឹះ	 បោយបលាកបានចា្ប់ផតេើមការងារ
 

ដំ្នូង	ជ្កម្មេិកសាការគីណបនយ្យ	ជ្មយួបករុមហុ៊ន	បតណ្ហាក 	បណេិនណ�	ប្៊ើហាដ	(Tenaga  

Nasional Berhad (TNB))	បៅក្ុងឆ្្១ំ៩៧៩	បហើយបលាកបាន ល្ៃ េ់្តេនូរមុែតំថណងជ្បប ើ្ន	បៅ
ក្ុងនាយកោ្ឋ នហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់បករុមហុ៊នបនឹះ។	

	 បៅក្ុងថែមករា	ឆ្្១ំ៩៩៣	Datuk Mohd Nasir	បតរូវបានថតងតាងំជ្អ្កបតរួតពិនតិ្យហិរញ្ញ វតថាុ	 
បៅបករុមហុ៊ន	្ បុតេម្ន័្ធរ្េ់	TNB គបឺករុមហុ៊ន	ម្៉ា ប�េីុ	ថបតនេវែ៊របមើរ	បមននូថហវែកបត្យើរងី	បអេឌអីនិ	

 ប្៊ើហាដ	 (Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd)	 មុនបព�ថដ�បលាកបតរូវបាន 
ថតងតាងំជ្ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	ក្ុងថែមថុិនា	ឆ្្១ំ៩៩៤។	

	 បៅក្ុងថែមករា	 ឆ្្២ំ០០០	 បលាកបាន ន្ូ�្បបមើការឲ្យបករុមហុ៊ន	 ពឺម៉ានូោឡាន	 បកបាងសាន	
ប្៊ើហាដ	(Sharikat Permodalan Kebangsaan Berhad)	ក្ុងតថំណងជ្ប្ធាននាយកប្តិ្ តតេ។ិ	 
បៅមថងៃទី១	 ថែមថុិនា	 ឆ្្២ំ០០១	 បលាកបតរូវបានថតងតាងំជ្	 ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិមនបករុមហុ៊ន	 
ពឺបាោណ្ន	អ៊ុសាហាវា៉ា ន	 បណេិនណ�	 ប្៊ើហាដ	 (Perbadanan Usahawan Nasional 

Berhad) បហើយបលាក្នតេកានត់ំថណងបនឹះ	រហនូតដ�់បព�បលាក ន្ូ�និវតតេន	៍នាមថងៃទី១	ថែមថុិនា	
ឆ្្២ំ០១១។	

 Datuk Mohd Nasir	 កម៏្នតំថណងជ្អភបិា�	 បៅក្ុងបករុមហុ៊នបផសេងៗបទៀត	 ថដ�ម្ន 
ដនូ្ជ្	 េីុរមី	 ប្៊ើហាដ	 (SIRIM Berhad)	 បពរូខាេ	 បអេឌីអិន	 ប្៊ើហាដ	 (Prokhas Sdn Bhd) 

និងេីុអាយអិម្៊	ីអុីអនូភ	ីមរឹនីជមនិ	បអេឌីអិន	ប្៊ើហាដ	(CIMB EOP Management Sdn Bhd) 

បហើយបលាកកជ៏្ជ្្រធនបា�មយួរនូ្	មនមនូ�និធិ	ោ៉ា ោ៉ា សាន	់ថែនថេ�ឺ	យនូនីតិន	(Yayasan 

Canselor UNITEN)	ផងថដរ។

Datuk MohD Nasir ahMaD

ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

េញ្្ជ តិម្៉ា ប�េីុ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	្ំនួន	០២	ប�ើក	 
(ក្ុងេម្េភាពជ្	អ្ក ន្ូ�រមួតាមការអបញ្ជ ើញ)	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩

េម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការេវកម្ម

70 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 ្ណិ្ត	 មុ	ី ក�យាណ	 បាន្ញចេ្ក់ារេិកសាថ្ាក់្ ណិ្ត	 ថផ្កបេដ្ឋកិ្ចេអភវិឌ្ឍន	៍ ពីសាក�
 វទិយា�័យ	 កនូប្	 (Kobe University)	 ប្បទេជ្៉ាុន	 បៅឆ្្១ំ៩៨៤។	 ្នាទៃ ្់មក	 បលាកបាន 

ទទួ�ការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	វគ្គជំនាញរយៈបព�ែលៃី	េតេីពីការអភវិឌ្ឍ	ពីទីភ្ាកង់ារនានា	រ្េ់អង្គការ
 េហប្ជ្ជ្តិ	 ធនាគារពិភពបលាក	 និងសាក�វទិយា�័យ	 ហាវដឺ	 (Harvard University)។	

បលាកម្ន្ទពិបសាធន	៍ោ៉ា ងទនូ�ំទនូលាយ	ប�ើថផ្កអភវិឌ្ឍបេដ្ឋកិ្ចេ	ក្ុងពិភពបលាក។

	 ្្ចេុ្្បន្	បលាកម្នតនួាទីផលៃនូវការ	្ នំនួ	០៣	បៅកុ្ងបក្ែណ្រាជរោ្ឋ ភបិា�	មនបពឹះរាជ្ណ្្បក
 កម្ុជ្	 រមួម្នដនូ្ជ្៖	 (១)ទីប រ្ឹកសាជ្នែ់្េ់	 (ឋានៈរដ្ឋមង្នតេី)	 មនឧតតេមបករុមប រ្ឹកសាបេដ្ឋកិ្ចេជ្តិ	
 (Supreme National Economic Council)	 ថដ�ជ្ទីប រ្ឹកសាបេដ្ឋកិ្ចេ	 រ្េ់នាយករដ្ឋមង្នតេី	 

(២)ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 មនសាក�វទិយា�័យភនូមនិទៃ	 ភ្បំពញ	 និង	 (៣)ប្ធានបករុមប រ្ឹកសា
 

ភបិា�	មនវទិយាសាថា ន្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	នងិបសាវបជ្វ	បដើម្បអីភវិឌ្ឍនក៍ម្ុជ្។	មនុបព� ន្ូ�្បបមើតនួាទី
 ទាងំបនាឹះ	បលាកធាលៃ ្ប់ាន្ំបពញការងារជ្	អក្បេដ្ឋកិ្ចេជ្នែ់េ់្	េបម្្ក់ម្មវធិេីហប្តិ្ តតេកិារ	
 

រ្េ់	 UN/FAO-World Bank	 ប្ចាបំៅទីបករុងរ ៉ានូម	 ប្បទេអុីតា�ី	 អេ់រយៈបព�	 ២០ឆ្្។ំ	
បៅពាក់កណ្តេ �ទេវតសេរឆ្៍្១ំ៩៨០	 បលាកកជ៏្មង្នតេីហិរញ្ញ វតថាុ រ្េ់សាជីវកម្ម	 Kanematsu  

Gosho	 ថដ�ជ្មជ្ឈមណ្�ពាណិជ្ជកម្ម	 បៅទីបករុងអនូសាកា	 និងទីបករុងតនូក្យនូផងថដរ។	 បបរៅពី
 តួនាទី	 ក្ុងបក្ែណ្រាជរោ្ឋ ភបិា�	 បលាកកជ៏្េម្ជិកបករុមប រ្ឹកសាភបិា�មយួរនូ្	 មនបករុមហុ៊ន	

បពរូដិនេ�	 (បែម្នូឌា)	 ឡាយហវែ៍	 អរឹេួរុនិេ៍	 ភអីិ�េីុ	 គិតចា្ត់ាងំពីថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៣	 មក។	
 ក្ុងអំ�ុងបព�	 មនវជិ្្ជ ជីវៈរ្េ់បលាក	 បលាកកប៏ានបធវែើទេសេនកិ្ចេ	 និង្ំបពញការងារ	 បៅតាម
 ្ណ្តេ ប្បទេ	ប្ថហ�ជ្ង	១០០ប្បទេ។	

	 ជ្មយួនរឹង្ទពិបសាធន	៍នងិ្ំបណឹះដរឹងដទ៏នូ�ំទនូលាយ	ថដ�ទទ�ួបានពបីគ្ទិ់េទ	ីបៅជំុវញិ
 ពភិពបលាក	បលាកម្នកតេបីសាមនេសេ	ក្ុងការ ន្ូ�រមួ្ថំណកអភវិឌ្ឍប្បទេកម្ុជ្	ទាងំក្ុងវេ័ិយ
 ឯកជន	និងវេ័ិយសាធារណៈ។	បលាកម្នជំបនឿថា	ការអភវិឌ្ឍវេ័ិយហិរញ្ញ វតថាុ	គឺជ្គនលៃរឹឹះេំខាន់
 មយួ	ថដ�នាបំ្បទេកម្ុជ្	បៅរកការអភវិឌ្ឍ	និងភាពបជ្គជយ័។	

េញ្្ជ តិថែ្មរ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី២៨	ថែមថុិនា	ឆ្្២ំ០១២

ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ទាងំ	០៧	ប�ើក	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩

ជ្ប្ធានគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម

្រណ្ឌិត	�ុី	កល្យាណ
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

71របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 បលាកបេី	Aisyah Lam	បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�ឯករាជ្យ	នងិជ្ប្ធានមនគណៈកម្្ម ធកិារ	 
ហានិភយ័រ្េ់ធនាគារ	 ចា្ត់ាងំពីមថងៃទី០៥	 ថែកកកោ	 ឆ្្២ំ០១៨។	 បលាកបេីកជ៏្អភបិា�

 
ឯករាជ្យ	មនធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបវៀតណ្ម	និងជ្ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិការ	មនបករុមគលៃីនិកចា្់

 េរមេអាបមរកិ	(The American Chiropractic Clinic group)	បៅប្បទេបវៀតណ្មផងថដរ។

	 ចា្ប់ផតេើមដំ្នូង	មនអាជីពការងារ	ក្ុងវេ័ិយធនាគារ	បលាកបេីបានបធវែើការ	ឲ្យធនាគារ	Standard  

Chartered Bank។	 ្នាទៃ ្់ពីបនាឹះ	 បលាកបេីបាន្តេនូរបៅ្បបមើការ	 បៅធនាគារ	 Deutsche  
(ប្បទេម្៉ា ប�េីុ)	ក្ុងឆ្្១ំ៩៩៤	 បៅកថនលៃងបនាឹះ	 បលាកបេីបានកានត់ួនាទីជ្	 ប្ធានបគ្ប់គង

 
សា្ប់បាកស់ាជីវកម្ម	បោយបាន្បងកើតពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្ម	និងអាជីវកម្មប្តិ្តតេិការ	តាមប្ពន័្ធ

 អុនីបធើបណតដំ្នូងបគ	េបម្្ធ់នាគារ	Deutsche	បៅកុ្ងប្បទេម្៉ា ប�េីុ	បហើយ្នាទៃ ្ម់កបទៀត 
ន្ូ�រមួ	 ក្ុងបករុមថផ្ក�កថ្់ាកត់ំ្ន	់ បៅប្បទេេិងហា្ុរ។ី	 បៅក្ុងឆ្្	ំ ២០០១	 បលាកបេីបាន

 ល្ៃ េ់្តេនូរការងារ	 បៅបករុមហុ៊ន	 IslamicQ.com Asia	 (ទីបករុងឌនូម្)	 ថដ�បៅទីបនាឹះ	 បលាកបេីជ្ 
អក្បគ្ប់គងប្ចាបំ្បទេ	ទទ�ួែុេបតរូវ	ប�ើការបគ្ប់គង	អភវិឌ្ឍ	នងិអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេអាជវីកម្ម	 
បៅក្ុងតំ្នអ់ាេីុ	មនបករុមហុ៊នបនាឹះ។

	 បៅឆ្្២ំ០០៣	 បលាកបេី	 Aisyah	 បានវ�ិបត�្ម់កប្បទេម្៉ា ប�េីុ	 មកកានត់ួនាទីជ្	
អគ្គនាយកបគ្ប់គងបទព្យេម្បតិតេ	 មនធនាគារ	 Hong Leong Bank Berhad។	ជ្មយួតំថណង 
បនឹះ	បលាកបេីទទួ�ែុេបតរូវ	ប�ើការពបងីកអាជីវកម្ម	ការ្បងកើនផតហវែនូ�ីយ៉ានូ	មនបទព្យេកម្មបបកាម

 ការបគ្ប់គង	ការអភវិឌ្ឍ	និងការបគ្ប់គងអាទិភាពរ្េ់ធនាគារ	កដ៏នូ្ជ្ចាតថ់្ង្ណ្តេ ញ	ថផ្ក 
�កម់នធនាគារជ្នែ់្េ់	្ថនថាមបៅប�ើថផ្កទំនាកទ់ំនងសាខា។		បលាកបេី	Aisyah	កប៏ាន ល្ៃ េ់ 

បៅ្បបមើការងារ	 បៅធនាគារ	 Citibank	 ក្ុងឆ្្២ំ០០៦	 បដើម្បបីគ្ប់គង	 និងអភវិឌ្ឍផតហវែនូ�ីយ៉ានូ	
 រ្េ់ថផ្កបគ្ប់គងបទព្យេម្បតិតេរ្េ់ធនាគារបនឹះ	បៅប្បទេក្ុងម្៉ា ប�េីុ។	

	 បលាកបេី Aisyah	 បានេបបម្្ិតតេចាកប្ញ	 ពីទីបករុងហាណនូ យ	 ប្បទេបវៀតណ្ម	 ក្ុង 
ឆ្្២ំ០១០	បដើម្បចីា្យ់ក្ទពិបសាធនថ៍្មី	ក្ុងការ្បងកើតថផ្កអាជីវកម្ម�ករ់ាយ	ឲ្យធនាគារ	Ngan  

Hang TMCP Bac A។	 ប្េកម្មនាបព�បនាឹះ	គឺបដើម្បោីក់ប្ញ	ននូវបហោ្ឋ រ្នាេម្័ន្ធ	 ក្ុង 
ធនាគារបដើម្បគីាបំទ	ដ�់បេវាកម្ម	នងិផ�ិតផ�ធនាគារេបម្្់្ គុ្គ�េំខាន់ៗ 	បេ្តាមគបបម្ង 
យុទ្ធសាង្េតេ	ក្ុងការកសាង	និង្ណតេុ ឹះថផ្កបនឹះ	ឲ្យកាលៃ យជ្អាជីវកម្ម្ម្បងរ្េ់ធនាគារ។	្ នាទៃ ្ពី់

 គបបម្ង្្េ់ពវែបគ្អ់េ់	បលាកបេីបានវ�ិបត�្	់បៅធនាគារ	Hong Leong Bank Vietnam  
ថដ�បៅទីបនាឹះ	ពីឆ្្២ំ០១២	ដ�់	២០១៥	បលាកបេីបានអភវិឌ្ឍ		និងកសាងអាជីវកម្មបេវាកម្ម

 
ហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	េបម្្ធ់នាគារបនឹះ	បៅក្ុងប្បទេបវៀតណ្ម។

	 ចា្ប់ផតេើមពីការងារ	 ក្ុងវេ័ិយធនាគារ	 បលាកបេី	 Aisyah	 បាន្តេនូរការងារ	 បៅវេ័ិយថថរកសា 
េុែភាពវញិ	 បៅក្ុងឆ្្២ំ០១៦	បហើយ្្ចេុ្្បន្បនឹះ	 បលាកបេីបគ្ប់គងបករុមគលៃីនិកចា្េ់មេ	ក្ុង

 ប្បទេបវៀតណ្ម	ទាងំប�ើបគ្ថ់ផ្ក	មនប្តិ្តតេិការ	កដ៏នូ្ជ្ការអភវិឌ្ឍអាជីវកម្ម។	

	 បលាកបេី	Aisyah Lam	បាន្ញចេ្ថ្់ាកអ់នុ្ណិ្ត	ថផ្ក	ទីផសារជំនាញ	ពីវទិយាសាថា នជំនាញ 
ធនាគារ (Chartered Institute of Banking)	្បកភពអងប់គលៃេ។

aisyah LaM BiNti aBDuLLah
អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

េញ្្ជ តិម្៉ា ប�េីុ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី០៥	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៨

ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ទាងំ	០៧	ប�ើក	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩

ជ្ប្ធានគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័

ជ្េម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម

72 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 បលាក	 Omar Siddiq	 បានទទួ�េញ្្ញ ្បត	 ថ្ាក់្រញិ្្ញ ្បតវទិយាសាង្េតេ	 (កិតិតេយេ)	
ជំនាញបេដ្ឋកិ្ចេ	 	ពីសាលាបេដ្ឋកិ្ចេទីបករុង�ុងដ	៍ (London School of Economics)	 បហើយ 
បលាកកជ៏្េម្ជិកគណបនយ្យករជំនាញមយួរនូ្	ពីវទិយាសាថា នគណបនយ្យករជំនាញ	(Institute of  

Chartered Accountants)	 មនប្បទេអង់បគលៃេ	 និងប្បទេថវ ៉ា�	 (Wales)	 ។	 បលាកក ៏
ទទួ�បានេញ្្ញ ្បត	ឯកបទេថផ្កវភិាគហិរញ្ញ វតថាុ	 (Chartered Financial Analyst («CFA») 

Charter Holder)	ថដ�ផតេ�់បោយវទិយាសាថា ន	CFA	ផងថដរ។

	 បលាក	Omar	 បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	 បៅមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្ំ
 ២០១៩។	ក្ុងនាមជ្ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិការ	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	បលាករមួ្ំថណកជួយ��	

ដ�់ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 (េីុអាយអិម្៊ី	 បគរុ្)	 បដើម្បបីគ្់បគង	 និងបតរួតពិនិត្យបមើ�	 ប�ើ
 នាយកោ្ឋ នហិរញ្ញ វតថាុ	នាយកោ្ឋ ន្ប្ចេកវទិយា	នាយកោ្ឋ នប្តិ្តតេិការ	និងនាយកោ្ឋ នរដ្ឋបា�	និង	

បគ្ប់គងបទព្យេម្បតតេិ	មនេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្។	

	 បលាកធាលៃ ្ជ់្	នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុបទងប់ទាយធំ	 (Group Wholesale Banking)	 បៅ 
ធនាគារ	អ	បអ្	្៊	ីបគរុ្	(RHB Banking Group)	ថដ�ក្ុងតំថណងបនឹះ	បលាកបមើ�ការែុេបតរូវ	
ប�ើអាជវីកម្មថផក្បេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុបទងប់ទាយធរំ្េ់	អ	បអ្	្ ៊	ីបគរុ្	(ថដ�រមួម្នដនូ្ជ្	ធនាគារ

 
វនិបិោគ	រតនាភបិា�	បេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុសាជវីកម្ម	នងិការបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម)	នងិថផក្អាជីវកម្ម

 អនតេរជ្តិរ្េ់	អ	បអ្	្៊	ី បគរុ្	(ថដ�រមួម្នដនូ្ជ្	ប្បទេកម្ុជ្	ឡាវ	មថ	និង	បពរុយបណ)	
ប�ើកថ�ងប្បទេេិងហា្ុរ។ី	

	 មុនបព�ថដ�បលាក	Omar	បានកានក់ា្ត់ំថណងខាងប�ើ	បលាកម្ន្ទពិបសាធនប៍ផសេងៗ 
បទៀត	រមួម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 អភបិា�ប្តិ្តតេិ	និងប្ធាននាយកហិរញ្ញ វតថាុ	(បគរុ្)	មនបករុមហុ៊នអាកាេ្រណ៍ម្៉ា ប�េីុ

•	 	អភបិា�ប្តិ្តតេិ	មននាយកោ្ឋ នវនិិបោគ	មនបករុមហុ៊ន		ខាហសាណ្	ណ្េិនណ�	ប្៊ើហាដ	
(Khazanah Nasional Berhad)	(ថដ�ជ្បករុមហុ៊នវនិបិោគមនូ�នធិបិទព្យេម្បតតេអិធិ្ បតយ្យ

 
រ្េ់ប្បទេម្៉ា ប�េីុ)

•	 	នាយកបគ្ប់គង	មននាយកោ្ឋ នបេវកម្មធនាគារវនិិបោគ	មនធនាគារ	វនិិបោគ	េីុអាយអិម្៊	ី
ប្៊ើហាដ	(CIMB Investment Bank Berhad)

•	 	អភបិា�ប្តិ្តតេិ	 មនបករុមប្តិ្តតេិការហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	 (Corporate Finance Practice) 

មនបករុមហុ៊ន	បបាយវត័ធរ័ហាវែនូបភើេ៍	(PricewaterhouseCoopers (PwC))។

	 បលាក	Omar	កជ៏្អភបិា�មនធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីមថ	(បៅប្បទេមថ)	ផងថដរ។

oMar siDDiq aMiN Noer rashiD

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

េញ្្ជ តិម្៉ា ប�េីុ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

73របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 បលាក	Ahmad Shazli Kamarulzaman	 (អាយុ	៤៨	ឆ្្)ំ	បានទទួ�េញ្្ញ ្បត	ថ្ាក ់
្រញិ្្ញ ្បតវទិយាសាង្េតេ	(កិតតេិយេ)	ជំនាញបេដ្ឋកិ្ចេ	និងគណបនយ្យ	ពីសាក�វទិយា�័យ	ប្៊េីតេុ�	
(University of Bristol)	មន្បកភពអងប់គលៃេ។	

	 បលាកបតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩។	

	 បលាក	Ahmad Shazli Kamarulzaman	ជ្អនុប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 មននាយកោ្ឋ ន 
បេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	នងិជ្នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	

 មនធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីបៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ។	

	 កុ្ងនាមជ្អនុប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 មននាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្មរ្េ់
 េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	បលាក	Ahmad Shazli	ទទួ�្នទៃុកបគ្ប់គង	ប�ើអាជីវកម្មរ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី

បគរុ្	នងិថផ្កេហបគាេធុនតនូ្	នងិមធ្យម	មនធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីបៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ	េិងហ្ា រុ	ី
ឥណ្នូ បនេីុ	មថ	និង	កម្ុជ្។

	 កុ្ងនាមជ្នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 មនធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊ី	 បៅប្បទេ
 ម្៉ា ប�េីុ	បលាកម្នទំនួ�ែុេបតរូវ	ប�ើថផ្កអាជីវកម្ម	និងថផ្កេហបគាេធុនតនូ្	និងមធ្យម	ក្ុង
 ប្បទេម្៉ា ប�េីុទាងំមនូ�។	ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់បលាក	រមួម្នប�ើថផ្កយុទ្ធសាង្េតេ	ឥណទាន	 

ការបគ្ប់គងអតិថិជន	ផ�ិតផ�	និងបេវាកម្ម	ទាងំក្ុងថផ្កបេវាកម្ម/អាជីវកម្មធនាគារទនូបៅ	
(Conventional Banking)	និងថផ្កបេវាកម្ម/អាជីវកម្មធនាគារឥសាលៃ ម	 (Islamic Banking)។	
បលាកកប៏គ្ប់គង	ប�ើប្តិ្តតេិការបជើងសាជំនួញ	និងជួ�ផងថដរ។	

	 បលាក	Shazli	បានដរឹកនាកំារ ល្ៃ េ់្តេនូរដប៏ជ្គជយ័ខាលៃ ងំមយួ	ប�ើនាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុ
 ពាណិជ្ជកម្ម	 មនធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ	បហើយបបកាមការដរឹកនារំ្េ់បលាក	
 

អាជីវកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	បានបបាឹះជំហានរកី្បបមើន	 គួរឲ្យបកាតេរបេើរ។	ចា្ត់ាងំពី
 ចា្ប់ផតេើមអាជីពការងារ	ជ្មយួេីុអាយអិម្៊	ី បៅថែមករា	ឆ្្២ំ០០៦	បលាកជ្្ុគ្គ�ប្្ើមម្្ក	់

បៅក្ុងប្តិ្តតេិការសាតេ រ/ប្មនូ�្ំណុ�រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	បោយបលាកបាន្បងកើត	ថផ្ក
 បគ្ប់គងបទព្យេម្បតតេិពិបេេ	បដើម្បសីាតេ រប�ើងវញិ	ននូវឥណទានមនិដំបណើ រការ	រ្េ់នាយកោ្ឋ ន
 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	នាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 /	េហបគាេធុនតនូ្	និង
 មធ្យម	និងនាយកោ្ឋ នបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�។	បលាកជ្ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	មនបករុមហុ៊ន
 

បគ្់បគងបទព្យេម្បតិតេ	សាថន	 (Sathorn Asset Management Co.)	 (ប្បទេមថ)	និង 
បករុមហុ៊នបគ្ប់គងបទព្យេម្បតតេិពិបេេ	អាេីុអាបគ្យ	៍ប្៊ើហាដ	(Southeast Asia Special Asset 

Management Berhad)	ថដ�ជ្បករុមហុ៊ន	Special Purpose Vehicle ្ បងកើតប�ើង	បដើម្បទីញិបទព្យ/
កមចេ	ី ថដ�ោក�់ក	់បដើម្បជីបមឹះ្ំណុ�	 (distressed loans/assets)	ពីធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី
បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ។	

	 បលាក	Ahmad Shazli បានចា្ប់ផតេើមអាជីពការងាររ្េ់បលាក	បៅក្ុងធនាគារពាណិជ្ជ	
(merchant bank)	នាមុំែបគមយួ	មុនបព�បលាក្តេនូរបៅ្បបមើការ	បៅបករុមហុ៊នបគ្ប់គងបទព្យ 
េម្បតិតេជ្តិរ្េ់ម្៉ា ប�េីុ	 បឈា្ម ឹះ	 បពងហ្គនូ រនូសាន	ោណ្ហាតា	ណ្េិនណ�	 ប្៊ើហាដ	

 
(Pengurusan Danaharta Nasional Berhad (បៅកាតថ់ា	ោណ្ហាតា	(Danaharta))។	

	 ្ថនថាមប�ើេពីបនឹះ	បលាក	Shazli	កជ៏្សាថា ្និកមយួរនូ្	និងជ្បហរញ្ញ ិក	មនអង្គការ	បករុម 
េកម្មម្តា្ិតាបដើម្បកីារអ្រ់	ំ (Parent Action Group for Education	 (បៅកាតថ់ា	PAGE))	 
ថដ�ជ្អង្គការមនិថមនរោ្ឋ ភបិា�	បធវែើកិ្ ចេការ	បដើម្បវីេ័ិយអ្រ់ដំំ្ នូងបគ្ង្េ់រ្េ់ប្បទេម្៉ា ប�េីុ	

 ថដ�ម្នបគា�្ំណងផតេ�់ភាពឈានមុែបគ	ប�ើប្ពន័្ធអ្រ់រំ្េ់ប្បទេម្៉ា ប�េីុ។	

ahMaD shazLi kaMaruLzaMaN

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

េញ្្ជ តិម្៉ា ប�េីុ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

បានអបញ្ជ ើញ ន្ូ�រមួប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�្ំនួន	០២	ប�ើក	 
(ក្ុងេម្េភាពជ្	អ្ក ន្ូ�រមួតាមការអបញ្ជ ើញ)	ក្ុងឆ្្	ំ២០១៩

74 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 បលាក	្៊ុន	យីន	បានទទួ�េញ្្ញ ្បតឧតតេមេិកសា	 ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	 គណបនយ្យ	និងធនាគារ	
ពីបកេួងហិរញ្ញ វតថាុ	កម្ុជ្	បៅឆ្្១ំ៩៨៧។

	 បលាក	្ ៊ុន	យីន	បតរូវបានថតងតាងំជ្	ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៥	
្នាទៃ ្ពី់ការកានត់ំថណងជ្អគ្គនាយករង	រ្េ់ធនាគារ	ចា្ត់ាងំពីបព�្បងកើតធនាគារដំ្នូង	បៅ 
ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	្ នាទៃ ្ម់ក	បលាកបតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�ប្តិ្តតេិ	បៅមថងៃទី២៩	ថែមករា	

 ឆ្្២ំ០១៥។	បលាកកជ៏្េម្ជិកមនគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	រ្េ់ធនាគារផងថដរ។

	 ក្ុងតំថណងជ្អភបិា�ប្តិ្តតេិ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	 បលាក	្៊ុន	យីន	ទទួ�ែុេបតរូវរមួ	
 ប�ើការអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេរ្េ់ធនាគារ	នងិបេ្កតេេីបបម្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បរៀ្្អំាជីវកម្ម
 

រ្េ់ធនាគារ	 និងដរឹកនាបំ្តិ្តតេិការ	 បេ្តាមបគា�បៅយុទ្ធសាង្េតេ	 និងទិេបៅអាជីវកម្ម។	
បលាកបធវែើការដរឹកនាគំណៈបគ្ប់គង	កុ្ងការអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេ	នងិទេសេនវេ័ិយរ្េ់ធនាគារ។	ក្ុង

 ឋានៈជ្អភបិា�ប្តិ្ តតេ/ិប្ធាននាយកប្តិ្ តតេ	ិបលាកទទ�ួែុេបតរូវ	្ បំពាឹះមែុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
 ប�ើប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មប្ចាមំថងៃរ្េ់ធនាគារ។

	 បលាក	្៊នុ	យនី	្បបមើការបៅក្ុងវេ័ិយធនាគារ	អេ់រយៈបព�ជិត៤០ឆ្្។ំ	ជ្មយួ្ទពិបសាធន៍
ធនាគារោ៉ា ងបប ើ្នេន្ធរឹកេនា្ធ ្	់បលាកយ�់្បាេ់	អពីំទផីសារក្ុងបេរុក	បហើយបលាកបានបដើរតនួាទី

 ោ៉ា ងេំខាន	់ ក្ុងការដរឹកនាអំាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ។	 បលាកកប៏តរូវបានទទួ�សា្គ �់ថា	ជ្្ុគ្គ�ដ ៏
េំខានម់យួរនូ្	បៅក្ុងឧេសាហកម្មធនាគារទាងំមនូ�ផងថដរ។

េញ្្ជ តិថែ្មរ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី២៩	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៥

ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ទាងំ	០៧	ប�ើក	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩

ជ្េម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័

្រ៊ុន	យីន
ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ	/	អភបិា�មនិឯករាជ្យប្តិ្តតេិ

75របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



 Dato’ Wira Zainal	គជឺ្ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�រ្េ់ធនាគារ	ចា្ត់ាងំពីមថងៃទ០ី៥	ថែកកកោ	
ឆ្្២ំ០១៨	 រហនូតដ�់ការ ន្ូ�និវតតេនរ៍្េ់បលាក	 នាមថងៃទី១៦	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩។	 បបរៅពីតួនាទី

 
ជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	Dato’ Wira Zainal កធ៏ាលៃ ្ជ់្េម្ជិក	និងប្ធានមនគណៈកម្្ម ធិការ 
រ្េ់ធនាគារ	ដនូ្ជ្េម្ជកិរ្េ់គណៈកម្្ម ធកិារេវនកម្ម	(ក្ុងអ�ុំងបព�ពីបលាក ន្ូ�្បបមើការ	

 ជ្មយួធនាគារ	 រហនូតដ�់មថងៃ១៦	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩)	 និងជ្ប្ធានគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	
(ពីមថងៃទី២៤	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៧	ដ�់មថងៃទី០៥	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៨)។

 Dato’ Wira Zainal	 បាន្បបមើការងារ	 បៅបកេួងការ្របទេ	 តាងំពីឆ្្១ំ៩៧៣	 បហើយ 
បលាកបានទទួ�្នទៃុកការងារបផសេងៗគ្ាជ្បប្ើន	 ក្ុងអំ�ុងបព�ជ្ង	 ៤០ឆ្្	ំ បៅក្ុងថផ្កបេវា

 សាធារណៈបនឹះ។	 បលាកកធ៏ាលៃ ្់្ បបមើការជ្	 ប្េកជនពិបេេរ្េ់នាយករដ្ឋមង្នតេីម្៉ា ប�េីុ	 
ប្ចាបំ្បទេអាហវែហា្គ នីសាថា នផងថដរ	 ក្ុងអំ�ុងពីថែមថុិនា	 ឆ្្២ំ០១០	 ដ�់ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៤។		

 ក្ុងអំ�ុងបព�្ំបពញមុែងារ	 រយៈបព�ជ្ង	 ៤០ឆ្្	ំ ថដ�	 Dato’ Wira Zainal	 បាន្បបមើ 
ការងារឲ្យរោ្ឋ ភបិា�ម្៉ា ប�េីុ	បលាកធាលៃ ្ប់ានថតងតាងំជ្	ឯកអគ្គរាជទនូតម្៉ា ប�េីុ	ប្ចាបំ្បទេ 
បប្េីុ�	 បវៀតណ្ម	 និងឥណ្នូ បនេីុ។	 បលាកកធ៏ាលៃ ្់្ ំបពញមុែងារជ្	 អគ្គនាយកទីមយួរ្េ់

 

ប្បទេម្៉ា ប�េីុ	 មនមជ្ឈមណ្�ប្ឆ្ងំបភរវកម្មតំ្ន់អាេីុអាបគ្យ៍	 ថដ�ម្នមនូ�ោ្ឋ ន	 បៅ 
កនូឡាឡាពំួរ។	បលាកកធ៏ាលៃ ្ជ់្តំណ្ងេតេីទីអ្ិមង្នតេយអ៍ាស៊ានទីមយួ	រ្េ់ប្បទេម្៉ា ប�េីុ	ប្ចាំ

 
សាធារណរដ្ឋឥណ្នូ បនេីុ	 កុ្ងអំ�ុងបព�ពីថែមីនា	 ឆ្្២ំ០០៩	 ដ�់ថែកកកោ	 ឆ្្២ំ០០៩។	

 បលាកកប៏តរូវបានថតងតាងំជ្	ភាវធាវមី្៉ា ប�េីុ	 ប្ចាទីំបករុងបតបអរ ៉ាង	់ ប្បទេអុីរ ៉ាង	់ជ្អគ្គកុងេុ៊� 
ម្៉ា ប�េីុ	 ប្ចាទីំបករុងអា្៊ុយមដ្៊	ី ប្បទេអារា៉ា ្ប់អមបីរ ៉ាត	 ជ្អគ្គកុងេុ៊�ម្៉ា ប�េីុ	 ប្ចាទីំបករុង

 
បជោ	 ប្បទេអារា៉ា ្់្ ៊សីាអ៊នូឌីត	 និងជ្អគ្គកុងេុ៊�ម្៉ា ប�េីុ	 ប្ចាទីំបករុងវា៉ា នែ់នូវរ័	 ប្បទេ 
កាណ្ោផងថដរ។	

	 ្្ចេុ្្បន្	 បលាកជ្ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភិបា�មន	ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊ី	 បវៀតណ្ម	 និងជ្
 អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ	មនបករុមហុ៊នម្៉ា ឡាោន	 ល្ៃ វអរ័បមៀ�	ប្៊ើហាដ	(Malayan Flour  

Mills Berhad)។	

 Dato’ Wira Zainal	បានទទួ�េញ្្ញ ្បត	ថ្ាក់្ រញិ្្ញ ្បត	ជំនាញទំនាកទ់ំនងអនតេរជ្តិ	ពី 
សាក�វទិយា�័យ	ម្៉ា ឡាោ៉ា 	(University of Malaya)។	

Dato’ Wira zaiNaL aBiDiN  
MahaMaD zaiN

ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/អភបិា�ឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

េញ្្ជ តិម្៉ា ប�េីុ

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី២០	ថែកញ្្ញ 	ឆ្្២ំ០១០
( ន្ូ�និវតតេនព៍ីតំថណងជ្	ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ទាងំ	០៧	ប�ើក	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩

ជ្េម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម
( ន្ូ�និវតតេនព៍ីតំថណងជ្	េម្ជិក	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

76 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



	 បលាក	 Yong Jiunn Run	 បានទទួ�េញ្្ញ ្បត	 ថ្ាក់្ រញិ្្ញ ្បត	 ជំនាញបេដ្ឋកិ្ចេ	 និង 
វទិយាសាង្េតេនបោបាយ	ពសីាក�វទិយា�័យជ្ត	ិេិងហ្ា រុ	ី(National University of Singapore)។	

	 បលាក	Yong	គឺជ្អភបិា�មយួរនូ្រ្េ់ធនាគារ	ក្ុងអំ�ុងបព�គិតចា្ពី់មថងៃទី២៣	ថែវ ិ្ ្ិកា	
ឆ្្២ំ០១៧	រហនូតដ�់ការ ន្ូ�និវតតេនរ៍្េ់បលាក	ជ្មយួធនាគារ	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩។

	 បលាកចា្ប់ផតេើមការងារ	ជ្មយួធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីេិងហា្ុរ	ី 	 (CIMB Bank Singapore)  

ក្ុងឆ្្២ំ០១១	ក្ុងតំថណងជ្	នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	ថដ�ក្ុងតំថណងបនឹះ	បលាក
 ទទួ�្នទៃុក្បងកើតយុទ្ធសាង្េតេ	 និងដរឹកនាអំាជីវកម្មបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 រ្េ់ធនាគារ	

េីុអាយអិម្៊	ី េិងហា្ុរ	ី ថដ�រមួម្ន្ណ្តេ បករុមហុ៊នពាកក់ណ្តេ �សាជីវកម្ម	 (Mid-Corporate) 

និងេហបគាេធុនតនូ្	និងមធ្យមថដ�បទើ្្បងកើតប�ើងថ្មីៗ។	

	 បលាក	 Yong ទទួ�បានននូវ្ទពិបសាធន	៍ ក្ុងអាជីវកម្មបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 និង
 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្មោ៉ា ងបប ើ្នប�ើេ�្	់	ក្ុងរយៈបព�	២៨ឆ្្	ំកនលៃងមកបនឹះ	ថដ�ដំ្នូង
 ប�ើយ	បលាកចា្ប់ផតេើមអាជីពការងាររ្េ់បលាក	ក្ុងតួនាទីជ្្ុគ្គ�ិក	ថផ្កបេវាកម្មអតិថិជន	និង	

្នាទៃ ្ម់កទទួ�ែុេបតរូវ	ប�ើការងារថផ្កបគ្ប់គង	និងតួនាទី	ក្ុងកិ្ចេការេំខាន់ៗ មយួ្ំនួនបទៀត	
 

បៅអំ�ុងបព�ថដ�បលាក្បបមើការងារឲ្យធនាគារ	 បមយថ្ង៊	 (Maybank)	 ធនាគារ្៊អិីនភ	ី 
បា៉ា របីាេ	(BNP Paribas)	និងសាជីវកម្មធនាគារ្ិនបបរៅប្បទេ	(Oversea-Chinese Banking  

Corporation)។

yoNg JiuNN ruN

េញ្្ជ តិេិងហា្ុរ ី

បតរូវបានថតងតាងំជ្	អភបិា�	នាមថងៃទី២៣	ថែវ ិ្ ្ិកា	ឆ្្២ំ០១៧
( ន្ូ�និវតតេនព៍ីតំថណង	នាមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

ន្ូ�រមួកិ្ចេប្ជំុបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	្ំនួន	០៤	ប�ើក	 
ក្ុង្ំបណ្មកិ្ចេប្ជំុ	ទាងំ	០៧	ប�ើក	ក្ុងឆ្្២ំ០១៩

អភបិា�មនិឯករាជ្យមនិប្តិ្តតេិ

77របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



 Datin Rossaya Mohd Nashir	គឺជ្ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	(CIMB  

Group)។	បលាកបេី	បាន ន្ូ�្បបមើការងារជ្មយួធនាគារ	ក្ុងការោិ�័យបេវាកម្មនីតិកម្ម
 បករុមហុ៊ន	បៅក្ុងឆ្្២ំ០០២។	បលាកបេីគជឺ្្គុ្គ�មយួរន្ូ 	ថដ�ជយួ��្ បងកើតនាយកោ្ឋ នប�ខាធកិារ
 

បករុមហុ៊នប�ើង	បៅកុ្ងឆ្្២ំ០០៤	នងិបតរូវបានថតងតាងំជ្	ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរ្េ់	េីុអាយអិម្៊	ី
 បគរុ្	បៅក្ុងឆ្្២ំ០០៦។

	 ជ្មយួតួនាទីជ្ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	បលាកបេីទទួ�ែុេបតរូវ	 កុ្ងការផតេ�់ការប រ្ឹកសា	និង
 ដំ្ នូនា្ម នពាកព់ន័្ធនរឹងតនួាទ	ីនងិកាតពវែកិ្ ចេបផសេងៗរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	បដើម្បធីានាថា	េីុអាយអមិ្៊ី
 អនុវតតេអនុបលាមបៅតាម្បា្	់និង្ទ្្បញ្ញតតេិបផសេងៗ។	បលាកបេីបដើរតួនាទីជ្	អ្កទំនាកទ់ំនង
 

រវាងបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នងិអក្ពាកព់ន័្ធេំខាន់ៗ 	ទាងំបៅកុ្ងប្បទេម្៉ា ប�េីុ	នងិបៅក្ុងប្តិ្ តតេកិារ

 ថ្ាកត់ំ្នរ់្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	បដើម្បធីានាថា	បក្ែណ្អភបិា�កិ្ចេធនាគារបតរូវបានបរៀ្្ំ
 

ក្ុង�ក្ណៈមយួ	ថដ�គាបំទដ�់ទេសេនៈវេ័ិយរ្េ់េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្។	

	 បលាកបេីម្ន្ំបណឹះដរឹង	ថផ្កវេ័ិយធនាគារោ៉ា ងទនូ�ំទនូលាយ	ជ្មយួ្ទពិបសាធន	៍ក្ុង 
ការងារប�ខាធិការបករុមហុ៊នបប ើ្នជ្ង	២៥ឆ្្។ំ	មុន ន្ូ�្បបមើការងារ	បៅក្ុងេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្	

 បលាកបេី្បបមើការងារឲ្យបករុមហុ៊ន	បភើម៉ានូោឡាន	ណ្េិនណ�	ប្៊ើហាដ	(Permodalan National  

Berhad)	ក្ុងតថំណងជ្ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរមួ	មនបករុមហុ៊ន្បុតេម្ន័្ធមយួ្ំននួមនបករុមហុ៊នបនឹះ។	 
បលាកបេីបានចា្ប់ផតេើមអាជពីការងារដំ្ នូង	បៅបករុមហុ៊ន	ថាម	បអនជបីនៀរងី	បគរុ្	(Time Engineering  

Group)។

 Datin Rossaya គឺជ្េម្ជិកមួយរនូ្មនបវទិកាប្រឹកសាអំពី	នីតិវធិីបករុមហុ៊ន	 (Corporate  

Practice Consulative Forum)	 រ្េ់គណៈកម្្ម ការបករុមហុ៊នមនម្៉ា ប�េីុ	 (Companies  

Commission of Malaysia)	 បហើយកជ៏្អភបិា�មយួរនូ្	មនបករុមហុ៊ន្ុបតេម្ន័្ធមយួ្ំនួន	បៅ 
ក្ុង	េីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្។	បលាកបេីគឺជ្បជើងឯកនិរនតេរភាព	េីុអាយអិម្៊	ី(CIMB Sustainability 

Champion)។	បលាកបេីបានផតេួ្បផតេើមគបបម្ងមយួ្ំនួន	បដើម្បជីំរុញនិរនតេរភាព	បៅក្ុងកថនលៃងបធវែើ
 ការឲ្យ	#TeamCIMB។	បលាកបេី ន្ូ�រមួោ៉ា ងេកម្ម	ក្ុងការជំរុញការ ន្ូ�រមួរ្េ់ង្េតេី	ក្ុង 

កិ្ចេប្ជុំរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 បហើយបលាកបេីបាន ន្ូ�រមួេកម្មភាព	ក្ុងកិ្ចេផតេួ្បផតេើមតាម
 �ក្ណៈ្ណ្តេ ញបផសេងៗ	បដើម្បបី�ើកកម្េ់្ញ្ហា បនឹះផងថដរ។	

 Datin Rossaya	ទទួ�បានេញ្្ញ ្បត្បា្	់ជំនាញ្បា្ព់ាណិជ្ជកម្ម	ពីសាក�វទិយា�័យ	
ែនូវនិបទី	 (Coventry University)	្បកភពអងប់គលៃេ។	បលាកបេី	គឺជ្ប�ខាធិការមយួរនូ្	ថដ� 
ទទួ�បានវញិ្្ញ ្ន្បត	ពីគណៈកម្មការបករុមហុ៊នមនម្៉ា ប�េីុ	 (Companies Commission of  

Malaysia)	បហើយបលាកបេីកជ៏្េម្ជកិ	(affiliate)	មយួរន្ូ 	មនវទិយាសាថា នរដ្ឋបា�	នងិប�ខាធកិារ 
ជំនាញម្៉ា ប�េីុ	ផងថដរ។
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ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរមួ

េញ្្ជ តិម្៉ា ប�េីុ

78 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរមួ



	 បលាកបេី	 �ី	 បសាភា	 កានត់ួនាទីជ្ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរមួ	 រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី
 ភអីិ�េីុ	 គិតចា្ត់ាងំពីថែវ ិ្ ្ិកា	 ឆ្្២ំ០១០	 មកបម៉ាលៃឹះ។	 បលាកបេី	 គឺជ្ប�ខាធិការបករុមហុ៊ន
 រមួមយួរនូ្	 មនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 និងគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	 រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី

ភអីិ�េីុ។	 បលាកបេីកជ៏្ប�ខាធិការ	 មនគណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង	 និងជ្អ្ក ន្ូ�រមួអ្ិមង្នតេយ	៍
ក្ុងគណៈកម្្ម ធិការបផសេងៗបទៀតរ្េ់ធនាគារ	 ថដ�ក្ុងបនាឹះរមួម្នគណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	
និងគណៈកម្្ម ធិការឥណទានកម្ុជ្។

	 មុនបព� ន្ូ�្បមកីារងារ	ក្ុងធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	 បលាកបេី	ធាលៃ ្់្ បបមើការងារ
 ជ្ជំនួយការ	នាយកប្តិ្តិតេជ្នែ់្េ់នីតិកម្ម	និងនាយកថផ្កនីតិកម្ម	និងកិ្ចេការបករុមហុ៊ន	បៅក្ុង
 ធនាគារធំមយួ	 ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	 ក្ុងបព�ថតមយួ	 បបរៅពីការ្នតេការេិកសា	 បលាកបេីបាន
 ្បបមើការងារ	ថផ្កនីតិកម្ម	និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	អេ់រយៈបព�	០៦	ឆ្្	ំបៅនាយកោ្ឋ ននីតិកម្ម	

និងកិ្ចេការបករុមហុ៊ន	បៅកថនលៃងថដ�ធាលៃ ្់្ បបមើការងារពីមុន។	
 

	 បលាកបេី	 �ី	 បសាភា	 បានទទួ�្រញិ្្ញ ្បត	 ថផ្កនីតិសាង្េតេ	 ពីសាក�វទិយា�័យភនូមនិទៃ	
នីតិសាង្េតេ	 និងវទិយាសាង្េតេបេដ្ឋកិ្ចេ	 បៅឆ្្២ំ០០៤	 បហើយក្ុងឆ្្ដំថដ�បនឹះ	 បលាកបេីកទ៏ទួ�

 បាន្រញិ្្ញ ្បត	ជនំាញគណបនយ្យ	ពមីហាវទិយា�័យ	បគ្ប់គងពាណិជ្ជកម្ម	មនវទិយាសាថា ន្ប្ចេកវទិយា	
 

និងបគ្ប់គង	 (្្ចេុ្្បន្ជ្	សាក�វទិយា�័យ	 ពុទិ្ធសាង្េតេ)	 ផងថដរ។	 បៅឆ្្២ំ០០៧	 បលាកបេី
 

ទទួ�បានេញ្្ញ ្បត	 ថ្ាកអ់នុ្ណិ្ត	 ជំនាញនីតិឯកជន	 ពីសាក�វទិយា�័យភនូមនិទៃ	 នីតិសាង្េតេ	
 នងិវទិយាសាង្េតេបេដ្ឋកិ ច្េ។	បលាកបេីទទ�ួបានវញិ្្ញ ្ន្បត	ថផ្កការប្ឆ្ងំការេម្្តបបាក	់នងិ
 

ហិរញ្ញ្្បទានបភរវកម្ម	 (AML/CFT)	 ពី	Asian Institute of Chartered Bankers បៅប្បទេ 
ម្៉ា ប�េីុ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៧។

លី	ទសាភា

ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរមួ

េញ្្ជ តិថែ្មរ

79របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់	បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
ប�ខាធិការបករុមហុ៊នរមួ



គណៈកម្្ម ធិការ 
បគ្រ់បគ្





	 បលាកបេី	បហង	ធីតា	ទទួ�្នទៃុកបគ្ប់គងទនូបៅ	និងេកម្មភាពហិរញ្ញ វតថាុ	ប�ើថផ្កបេវាកម្ម
 ហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	 រ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បហើយភារកិ្ចេរ្េ់បលាកបេី	 រមួម្ន

 ថផ្កអភវិឌ្ឍនផ៍�ិតផ�	 ថផ្ក�ក	់ និងថ្កចាយ	 និងថផ្កបគ្ប់គងឥណទាន	 បៅប�ើអតិថិជន
 ្ុគ្គ�។	 បលាកបេីជ្អ្ក្បងកើតយុទ្ធសាង្េតេអាជីវកម្ម	 និងទទួ�ែុេបតរូវ	 ប�ើថផ្កថ្កចាយ 

ផ�ិតផ�តាមសាខា	 បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុជ្នែ់្េ់	 (Preferred Banking) ឥណទានបគហោ្ឋ ន	
ឥណទានរថយនតេ	និងបេវាកម្ម្ណ័ណ ឥណទាន	(Credit Cards)។

	 បលាកបេី	បហង	ធីតា	ចា្ប់ផតេើមអាជីពការងារជ្	្ុគ្គ�ិកថផ្ក�ក	់បៅក្ុងបករុមហុ៊ន	នាបំ្ញ	
 នាំ្ នូ�	បហើយ្នាទៃ ្ម់កបានបធវែើការ	បៅក្ុងបករុមហុ៊នផសាយពាណិជ្ជកម្មអនតេរជ្តមិយួ	អេ់រយៈបព�	
 

៤ឆ្្	ំ ថផ្កទំនាកទ់ំនងអតិថិជន	 មុននរឹងបលាកបេីប្ញបៅ្នតេការេិកសា	 បៅប្បទេជ្៉ាុន។
 

បបកាយបព�វ�ិមកប្បទេកម្ុជ្វញិ	 បលាកបេីបាន ន្ូ�្បបមើការងារ	 ជ្អ្កផតេ�់ប្រឹកសា	 ដ�់
 ធនាគារពិភពបលាក	 ក្ុងកម្មវធិីបមគង្គអភវិឌ្ឍនឯ៍កជន	 (Mekong Private Development  

Facility)។		

	 មុនបព� ន្ូ�្បបមើការងារ	ក្ុងធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	បលាកបេី	ធីតា	ធាលៃ ្់្ ំបពញ
 ការងារ	 បៅធនាគារធំមយួ	 ក្ុងប្បទេកមុ្ជ្	 អេ់រយៈបព�	 ៨ឆ្្	ំ ថដ�ក្ុងអំ�ុងបព�បនាឹះ	

បលាកបេីកានត់ួនាទីបគ្ប់គងមយួ្ំនួន	 ដនូ្ជ្នាយកថផ្កទីផសារ	 នាយកថផ្កគាបំទបេវាកម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�	បហើយ្នាទៃ ្ម់កជ្នាយកថផ្កបគ្ប់គង្ណ្តេ ញសាខា។

	 បលាកបេី	បហង	ធីតា	ទទួ�បាន្រញិ្្ញ ្បត	ពីសាក�វទិយា�័យជ្តិបគ្ប់គង	(NUM) បៅ 
រាជធានីភ្បំពញ	នងិ្រញិ្្ញ ្បតជ្នែ់េ់្	ថផ្កទីផសារ	នងិអាជវីកម្ម	បៅសាក�វទិយា�័យអនតេរជ្តិ

 មនប្បទេជ្៉ាុន។

	 ជ្មយួនរឹង្ទពិបសាធនក៍ារងារជ្បប ើ្នឆ្្	ំ បៅក្ុងវេ័ិយធនាគារពាណិជ្ជ	 ប�ើថផ្ក្បបមើ
 បេវាកម្មអតិថិជន	 បពមទាងំថផ្កបគ្ប់គងហានិភយ័	 បលាក	 ហុង	 បជៀ្	 ម្ន្ំបណឹះដរឹងោ៉ា ង 

េីុជបបរៅ	 ប�ើវេ័ិយធនាគារ	 និងទំនាកទ់ំនងអតិថិជន	 ក្ុងការផតេ�់ននូវបោ្�់	 ដ�់ថផ្កថដ�
 ពាកព់ន័្ធ	ក្ុងដំបណើ រការអាជវីកម្មរ្េ់ធនាគារ	បពមទាងំការបគ្ប់គងហានិភយ័។	បលាក	ហុង	បជៀ្	 

កធ៏ាលៃ ្ប់ាន្បបមើការងារជ្	នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	រ្េ់ធនាគារ្របទេមយួ	បៅក្ុងប្បទេ 
ឡាវផងថដរ។	មនុបព�កាលៃ យជ្	នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	គតិចា្ពី់មថងៃទ០ី១	ថែមករា	

 ឆ្្២ំ០១៨	 បលាក	 ហុង	 បជៀ្	 ធាលៃ ្ក់ានត់ំថណងជ្	 នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	 រ្េ់ធនាគារ	
េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ថដ�បលាកបតរូវទទួ�្នទៃុក	 ថផ្កបគ្ប់គងហានិភយ័ទនូបៅ	 និងជ្

 ប្ធានគណៈកម្មការឥណទាន	បៅក្ុងធនាគារ	បោយបធវែើការោ៉ា ងជិតេ្ិទ្ធ	ជ្មយួអង្គភាព	ថដ�
 

ពាកព់ន័្ធ	បដើម្បធីានាការអនុវតតេដខ៏ា្ជ ្ែ់្ជួន	ននូវវ្្បធមប៌គ្ប់គងហានិភយ័	បៅក្ុងធនាគារទាងំមនូ�។

	 កុ្ងមុែតំថណងជ្	 នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	 បលាក	 ហុង	 បជៀ្	 ទទួ�្នទៃុក	
ថផ្កថថរកសា	និង្បងកើនគុណភាព	ថផ្កឥណទាន	ប្មនូ�បបាក់្ បញ្ញ ើ	បដើម្បេីបបម្បានបគា�បៅ 
មនូ�ធនរ្េ់ធនាគារ	ពបងីកប្េិទ្ធភាពបករុមការងារ	នងិពបងរឹងសា្ម រតីបករុម	រមួទាងំ្បងកើន្ំណនូ �

 
មនិថមនការបបាក	់រ្េ់បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម។	បបរៅពីបនឹះ	បលាក	ហុង	បជៀ្	បានពបងរឹង

 េហប្តិ្តតេិការ	 រវាងបករុមការងារបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	និងបករុមការងារដមទបទៀត	 បៅ
 ក្ុងធនាគារ	 បដើម្បី្ បងកើនការ�ក	់ តាមរយៈការថណនាំ្ នតេ	 និងការទាកទ់ងអតិថិជន	 ឲ្យបប ើ្
 ផ�ិតផ�	 និងបេវាកម្មបផសេងៗបទៀត	 ក្ុងបគា�្ំណងផតេ�់ននូវ្ទពិបសាធន៍្បបមើបេវាកម្ម
 

អតិថិជន	ឲ្យកានថ់ត�្ប្បេើរ។

	 បលាក	 ហុង	 បជៀ្	 ទទួ�បាន្រញិ្្ញ ្បត	 និង្រញិ្្ញ ្បតជ្នែ់្េ់	 ថផ្កបគ្ប់គងអាជីវកម្ម	
បហើយបាន្ញចេ្ក់ារេិកសា	ប�ើកម្មវធិីភាពជ្អ្កដរឹកនា	ំCIMB-INSEAD	ផងថដរ។

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

ហុ្	ទជៀ្រ
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម

ទហ្	ធីតា	
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ្ុគ្គ�

82 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង



	 បលាក	បហង	តនូរ ៉ាង	់បាន ន្ូ�្បបមើការ	ក្ុងវេ័ិយធនាគារ	អេ់រយៈបព�ជ្ង	១៥ឆ្្	ំបហើយ 
្្ចេុ្្បន្បលាកទទ�ួែុេបតរូវបគ្ប់គងនាយកោ្ឋ ន	រតនាភបិា�	នងិទីផសារ	មនធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ី

 ភអីិ�េីុ។	 ភារកិ្ចេ្ម្បងរ្េ់បលាក	 គឺរមួម្នការបគ្ប់គងតារាងតុ�្យការជ្ប្ចា	ំ ការ�ក់
 

ផ�ិតផ�	ថដ�ទាកទ់ងនរឹងរតនាភបិា�	នងិទីផសារ	ដនូ្ជ្	ប្តិ្ តតេកិារទិញ�កម់នូ�និធ	ិបៅកុ្ង

 ទផីសារបបាឹះដំុ	នងិទីផសារអនតេរធនាគារ	ប្តិ្ តតេកិារទញិ�ករ់ន្ូ យិវតថាុ-រន្ូ យិ្ណ័ណ 	នងិការថណនាអំពីំ

 ផ�ិតផ�វនិិបោគបបរៅបេរុកបផសេងៗ	ជនូនអតិថិជន	រមួទាងំការកសាននូវទំនាកទ់ំនងដរ៏ រឹងម្	ំជ្មយួ
 

ធនាគារមដគនូនានា។	ក្ុងការ្ំបពញតួនាទី	បោយចាបំា្ប់លាកបតរូវបធវែើទំនាកទ់ំនងការងារជ្ប្ចា	ំ 
ជ្មយួអតិថិជន	 ទាងំថផ្ក្ុគ្គ�	 និងបករុមហុ៊ន	 បលាកកប៍ានអភវិឌ្ឍជំនាញរ្េ់ែលៃួន	 ប�ើថផ្ក

 ផ�ិតផ�្ថបម្បមរួ�ទផីសារ	បពមទាងំការេបម្េបមរួ�េហការ	ជ្មយួថផ្កអាជវីកម្មនីមយួៗ	 
ទាងំបៅក្ុងប្បទេ	និងក្ុងតំ្ន	់បដើម្ីបពបងីកឱកាេការ�កប់ផសេងៗបទៀត	ថដ�អា្្បងកើនបបាក់

 ្ំបណញ	ដ�់ធនាគារ	ក្ុងកបមតិែ្េ់្ំផុត។	បលាក	តនូរ ៉ាង	់កជ៍្្ុគ្គ�ិកដំ្នូងមយួរនូ្រ្េ់ធនាគារ	 
េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ថដ�បាន ន្ូ�្បបមើការងារ	 តាងំពីថែកញ្្ញ 	 ឆ្្២ំ០១០	 ក្ុងមុែងារជ្	

 អក្បគ្ប់គងហានិភយ័	នងិជ្ប�ខាធកិារ	រ្េ់គណៈកម្្ម ធកិារហានភិយ័	រហនូតដ�់ពាកក់ណ្តេ �
 

ឆ្្	ំ២០១៣	មុនបព�បលាកបាន ល្ៃ េ់្តេនូរបៅកានម់ុែតំថណងជ្	នាយករតនាភបិា�	និងទីផសារ។

	 មុនបព� ន្ូ�្បបមើការងារ	ក្ុងធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	បលាក	តនូរ ៉ាង	់ធាលៃ ្ជ់្ប្ធាន	
 ថផ្កបគ្ប់គងហានិភយ័រតនាគារ	នងិទីផសារ	ក្ុងនាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងហានិភយ័	នងិម្ន្ទពិបសាធន៍
 ប�ើថផ្កបគ្់បគងសា្់បបាក់	 ក្ុងនាយកោ្ឋ នរតនាភិបា�	 មនធនាគារធំមួយ	 បៅកុ្ងប្បទេ
 

កម្ុជ្	អេ់បព�	៦ឆ្្។ំ

	 បលាក	 តនូរ ៉ាង	់ បាន្ញចេ្ក់ារេិកសា	 ថ្ាកអ់នុ្ណិ្ត	 ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ 	 ពីសាក�វទិយា�័យ	
 ្ញ្្ញ សាង្េតេកម្ុជ្	ក្ុងឆ្្២ំ០១១	និងបាន្ពាចេ ្វ់គ្គេិកសា	Accelerated Universal Bankers  

Programme	ពសីាក�វទិយា�័យ្ប្ចេកវទិយា	ណ្នោ៉ា ង	(Nayang Technological University)   

ក្ុងប្បទេេិងហា្ុរ	ីនាឆ្្២ំ០១៤។	

	 បលាកបេី	គី	សាណ្	បាន្បបមើការងារ	ក្ុងវេ័ិយធនាគារ	ជ្ង	១៧ឆ្្។ំ		បលាកបេីបាន
 ចា្ប់ផតេើមអាជពី	ជ្មយួនរឹងធនាគារអនតេរជ្តជិ្បប្ើន	នងិកានម់ែុតថំណងបផសេងៗគ្ា	គតិចា្ពី់ថផក្
 បេវាកម្មជួរមុែ	ដ�់ថផ្កការោិ�័យគាបំទកណ្តេ �	និងពីថផ្កឥណទាន	និងថផ្កហិរញ្ញ្្បទាន
 

ពាណិជ្ជកម្ម	 ដ�់គណៈបគ្ប់គងជ្នែ់្េ់។	 បលាកបេីបាន ន្ូ�្បបមើការងារ	 បៅធនាគារ	
េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ក្ុងឆ្្២ំ០១០	 ជ្ប្ធានសាខា	 ថដ�ជ្សាខាដំ្នូងបគ្ង្េ់រ្េ់

 ធនាគារ។	 បលាកបេីទទួ�្នទៃុក	 ប�ើបេវាកម្មធនាគារជ្នែ់្េ់	 Preferred Banking និង 
បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	មុនបព�បតរូវបានថតងតាងំជ្	នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	
បេវាប្តិ្តិតេការ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ។	

	 បៅក្ុងមុែតំថណងបនឹះ	 បលាកបេីទទួ�ែុេបតរូវ	 ប�ើការបគ្ប់គងទំនាកទ់ំនងបេវាកម្ម 
ធនាគារ	ជ្មយួអតិថិជនបករុមហុ៊នធំៗ	និងដំបណើ រការ	រ្េ់បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្មទាងំមនូ�	

 ក្ុងធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី បៅប្បទេកម្ុជ្។	 ប�ើេពីបេវាកម្មផតេ�់ឥណទានសាជីវកម្ម	
ថ្្ប្មពណី	 បលាកបេីម្នតួនាទី	 ក្ុងការផតេ�់ដំបណ្ឹះបសាយ	និងគុណតមមលៃ្ថនថាម	 បេ្នរឹង
តបមរូវការបេវាកម្មប្តិ្តតេិការធនាគារ	រមួម្នការបគ្ប់គងសា្ប់បាក	់ហិរញ្ញ្្បទានពាណិជ្ជកម្ម	
និងបេវាធនាគារ	តាមប្ពន័្ធអុីនបធើបណត។

	 កុ្ងអំ�ុងបព�មនការ្ំបពញការងាររ្េ់ែលៃួន		បលាកបេី	ទទ�ួបានរងាវែ នម់យួ្ំននួ	រមួម្ន៖
	 ១.	 ពានរងាវែ នស់ាខាប្្ើមប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១១	ពីធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្
	 ២.	 ពានរងាវែ ន់្ ុគ្គ�ិគ្គប្្ើមប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១១	ពីធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីក្ុងប្បទេកម្ុជ្	
	 ៣.	 	ពានរងាវែ នអ់រឹមបមើរ ៉ា�ឆ្្	ំ២០១៣	 (Emerald Award 2013)	េបម្្អ់្កបគ្ប់គងថ្ាក ់

កណ្តេ �	ពីេីុអាយអិម្៊	ីបគរុ្

	 បលាកបេី		គី		សាណ្		បាន្ញចេ្ក់ារេិកសា	ថ្ាក់្ រញិ្ញ ្បត	ថផ្កគណបនយ្យ		ពីវទិយាសាថា នជ្តិ
 បគ្ប់គង		និង ន្ូ�រមួវគ្គេិកសា		Accelerated Universal Bankers Programme	បៅសាក� 

វទិយា�័យ	្ ប្ចេកវទិយា	ណ្នោ៉ា ង	(Nayang Technological University)  ក្ុងប្បទេេិងហា្ុរ។ី

ស
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្្តិ	នខ្មរ	

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

ទហ្	តូរ៉្់
នាយករតនាភបិា�	និងទីផសារ

គី	សាណ
នាយកបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម	បេវាប្តិ្តតេិការ

 និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ

83របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង



	 កុ្ងនាមជ្គណៈបគ្ប់គងមយួរនូ្	ថដ�បាន ន្ូ�រមួដំ្នូងបគ	បៅបព�ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី 
ភអីិ�េីុ	 បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	 បលាកបេី	 អ៊ុំ	 ្ិនាតេ ភកតេី	 គឺជ្្ុគ្គ�េំខានថ់ដ�បានជំរុញឲ្យ

 ម្នភាពបជ្គជយ័	ក្ុងការបគ្ប់គងដរឹកនា	ំប�ើយុទ្ធសាង្េតេអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេសេ	ថដ�រមួម្ន
 

ការបបជើេបរ ើេ្ុគ្គ�ិកេកាតេ នុព�	 /	ការបគ្ប់គងអនុវតតេនក៍ារងារ	និងបបាករ់ងាវែ នប់�ើកទរឹក្ិតតេ	 /
 ការ ន្ូ�រមួេកម្មភាពេង្គមនានា	 ក្ុងនយ័ផសារភា្ជ ្ក់ារបបាបេ័យទាកទ់ង	 រវាងនិបោជិត	 និង 

និបោជក	/	វ្្បធមម៌នការកសាង	និងការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	និងបគ្ប់គងធនធានមនុេសេ។
 
	 រហនូតមកដ�់្ ច្េុ្្បន្	 បលាកបេីរមួ្ថំណក	 ក្ុងការេបបម្បានេមទិ្ធផ�រ្េ់ធនាគារ	

 តាមរយៈការកសាង	ពបងរឹង	និង្បងកើនេមតថាភាពនិបោជិត	ប្ក្បោយភាពប្កួតប្ថជង	និង 
ជំរុញដ�់ធនធានមនុេសេ	ឲ្យអេ់ពី�ទ្ធភាពរ្េ់ពួកបគ។		 ្ំណុ្ប ត្េ ត្ម្បងរ្េ់បលាកបេី	 
គឺរមួម្នការទាកទ់ាញ	និងការរកសាទុក	ននូវនិបោជិតេកាតេ នុព�	ថដ�ជួយ��ពបនលៃឿនភាពរកី្បបមើន	

 នងិនិរនតេរភាពរ្េ់អាជវីកម្ម	េបម្្រ់យៈបព�ែលៃ	ីមធ្យម	នងិរយៈបព�ថវងរ្េ់ធនាគារ។	យុទ្ធសាង្េតេ	
 

និងគំនិតគនលៃរឹឹះរ្េ់បលាកបេី	 េបម្្ទិ់េបៅអនាគត	 ជំរុញការបធវែើ្្ចេុ្្បន្ភាពរ្េ់ធនាគារ	
 បដើម្បតីាមទានក់ារអភវិឌ្ឍ	 បៅក្ុងេមយ័ឌីជីថ�	 និង្ប្ចេកវទិយា។	 មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	 បលាកបេី
 អភវិឌ្ឍនិបោជិត	 ជ្មយួនរឹងជំនាញ	 ្ំបណឹះដរឹង	 និងេមតថាភាពការងារថ្មីៗ	 ថដ�ជ្តបមរូវការ	

តាមរយៈកម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	និងការេិកសាបរៀនេនូបត្បមរុឹះថ្្	ទាងំបៅក្ុងប្បទេ	និងថ្ាក់
 តំ្ន	់បេ្តាម្ទពិបសាធនក៍ារងារជ្កថ់េតេង។

 
	 បលាកបេីម្នជំនាញទំនាកទ់ំនងោ៉ា ង�្	 ថដ�អា្បធវែើការោ៉ា ងជិតេ្ិទ្ធ	 បានបោយរ�នូន	
ជ្មយួថ្ាកដ់រឹកនា	ំក្ុងការ្បងកើត	នងិអនុវតតេថផនការ	មនការេបបម្បជ្គជយ័	បបកាមការជយួ��គាបំទ	
ោ៉ា ងបពញទំហរឹង	ពីកម្មវធិី្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	និងកម្មវធិីអភវិឌ្ឍន	៍បៅក្ុងប្បទេ	និងថ្ាកត់ំ្ន។់
 
	 បបរៅពីជំនាញ	 ថផ្កបគ្ប់គងធនធានមនុេសេ	 បលាកបេីទទួ�្នទៃុក	 ប�ើការដរឹកនាចំាតថ់្ង

 
ថផ្ករដ្ឋបា�	ការបគ្ប់គងគបបម្ងបទព្យេម្បតតេិ	 និងដំបណើ រការយុទ្ធសាង្េតេផងថដរ។	 បលាកបេី 
ពនិតិ្យបមើ�គបបម្ងេំខាន់ៗ 	ថដ�ធានាននូវប្េិទ្ធភាព	នងិប្េិទ្ធផ�មនការបគ្ប់គង្ំណ្យ។
 
	 មុនបព�ចា្ប់ផតេើម ន្ូ�្បបមើការងារ	ក្ុងធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	បលាកបេី	អ៊ុំ	្ ិនាតេ ភកតេី	

 ម្ន្ទពិបសាធន១៍៥ឆ្្	ំក្ុងតំថណងជ្អ្កបគ្ប់គង	ថផ្កធនធានមនុេសេ	ជ្មយួ្ណ្តេ សាថា ្ន័ 
ជ្បប្ើនរួ្ មកបហើយ។	បលាកបេី	បាន្ញចេ្ក់ារេិកសាថ្ាក់្ រញិ្្ញ ្បត	ថផ្ករដ្ឋបា�ពាណិជ្ជកម្ម	
ពីវទិយាសាថា ន	ជ្តិបគ្ប់គង	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។

	 បលាក	បហង	វទុ្ធ	ីគជឺ្្គុ្គ�មយួរន្ូ 	ក្ុងគណៈកម្្ម ធកិារបគ្ប់គង	រ្េ់ធនាគារេីុអាយអមិ្៊	ី
 ភអី�ិេីុ	ថដ�បាន ន្ូ�រមួដំ្ នូង	បៅបព�ធនាគារបតរូវបាន្បងកើត	ក្ុងឆ្្២ំ០១០។	ភារកិ្ ច្េ ម្បង
 រ្េ់បលាក	គឺរមួម្នការបគ្ប់គងមុែងារហិរញ្ញ វតថាុ	 បរៀ្្ំថផនការ	ដរឹកនា	ំនិងបគ្ប់គង្ុគ្គ�ិក	
 ក្ុងការអភវិឌ្ឍ	 អនុវតតេ	 និងបរៀ្្ំបគា�ការណ៍	និងនីតិវធិី	េបម្្ក់ារបគ្ប់គងហិរញ្ញ វតថាុ	 ថវកិា	

 គណបនយ្យ	 ពន្ធោរ	 និងរបាយការណ៍្ទ្្បញ្ញតតេិ	 បពមទាងំយុទ្ធសាង្េតេអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ 
ទាងំមនូ�។	

	 បលាក	វុទ្ធី	បតរួតពិនិត្យផងថដរ	ប�ើប្ពន័្ធ	និងរបាយការណ៍គណបនយ្យ	ការបគ្ប់គងហិរញ្ញ វតថាុ	
ការបរៀ្្ំថផនការអាជីវកម្ម	និងបដើរតួនាទីជ្អ្កេបម្េបមរួ�	ជ្មយួបករុមហុ៊នបម	បៅប្បទេ 
ម្៉ា ប�េីុផងថដរ។	មុនបព� ន្ូ�្បបមើការងារ	 បៅធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បលាកម្ន

 ្ទពិបសាធន	៍ ៨ឆ្្	ំ ក្ុងការងារបគ្ប់គងហិរញ្ញ វតថាុ	 និងកានត់ួនាទីជ្	 នាយករងហិរញ្ញ វតថាុ	 បៅ
 ធនាគារធំមយួ	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។

	 បលាក	 វុទ្ធី	 បានទទួ�្រញិ្្ញ ្បតជ្នែ់្េ់	 ថផ្កបគ្ប់គងពាណិជ្ជកម្ម	 ជំនាញហិរញ្ញ វតថាុ	 ពី
 សាក�វទិយា�័យ	្ញ្្ញ សាង្េតេកម្ុជ្	 បហើយបាន្ញចេ្ក់ារេិកសា	ថ្ាកគ់ណបនយ្យករជ្នែ់្េ់	
 

(ACCA: Association of Chartered Certified Accountants)	ពីសាលាពាណិជ្ជកម្ម	CamEd  

ថដ�ជ្សាថា ្ន័ទទួ�បានេិទ្ធិជ្ផលៃនូវការ	ពី្បកភពអងប់គលៃេ	ក្ុងការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ACCA បៅ 
ប្បទេកម្ុជ្។

អ៊ុំ	ចិនាត្ភក្ី
នាយកធនធានសាជីវកម្ម

ទហ្	វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញ វតថាុ

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

84 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង



	 បលាក	អ៊ុក	ថានិន	បាន ន្ូ�្បបមើការងារ	បៅក្ុងធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	ក្ុងឆ្្ំ

 ២០១៧	 ថដ�ម្នតួនាទីបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើនាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងផ�ិតផ�។	ទំនួ�ែុេបតរូវ
 

ការងាររ្េ់បលាក	គរឺមួម្នការបគ្ប់គង	ការេបម្េបមរួ�	នងិការអនុវតតេគបបម្ង	បគា�ការណ៍	 
និងបេ្កតេីថណនា	ំថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងផ�ិតផ�ថ្មីៗ	និងម្នបសា្	់បដើម្បបីេ្តាមតបមរូវការ

 ទីផសារ។	ក្ុងឆ្្កំនលៃងមកបនឹះ	បលាកបានចាតថ់្ងនាយកោ្ឋ នបគ្ប់គងផ�ិតផ�	និងបាននាំ
 

យកផ�ិតផ�ថ្មីៗ	បោយបជ្គជយ័	ថដ�នាឲំ្យធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីកានថ់តម្នភាពប្កួត 
ប្ថជងមយួកបមតិបទៀត	បៅប�ើទីផសារ។	មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	បលាកកដ៏រឹកនាេំបម្េបមរួ�	ប�ើ

 
គបបម្ងទនូទាងំធនាគារជ្បប្ើនផងថដរ	និងគបបម្ងមយួ្ំនួនបទៀត	ជ្មយួនរឹងមដគនូខាងបបរៅ 
រ្េ់ធនាគារ។

	 មុនបព� ន្ូ�្បបមើការងារ	ក្ុងធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ី បលាកម្ន្ទពិបសាធន	៍៩ឆ្្	ំបៅ
 

ក្ុងវេ័ិយឧេសាហកម្មហរិញ្ញ វតថាុ	ក្ុងថផក្បផសេងៗគ្ា	ដនូ្ជ្បេវាកម្មធានារា៉ា ្រ់ងទនូបៅ	ការបគ្ប់គង
 ឥណទាន	និងបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុសាជីវកម្ម។

	 បលាក	អ៊ុក	ថានិន	ធាលៃ ្ទ់ទួ�អាហារនូ្ករណ៍	ពីរោ្ឋ ភបិា�េិងហា្ុរ	ីនិងអាហារនូ្ករណ៍	
Fulbright។	 បលាកបាន្ញចេ្ក់ារេិកសា	ថ្ាក់្ រញិ្្ញ ្បត	ពីសាក�វទិយា�័យជ្តិ	 េិងហា្ុរ	ី

 ក្ុងឆ្្២ំ០០៦	បហើយបលាកកទ៏ទួ�បានអាហារនូ្ករណ៍	Fulbright	ផងថដរ	បោយបាន្ញចេ្ ់
ថ្ាក់អនុ្ណិ្ត	 ពីសាក�វទិយា�័យ	 Vanderbilt	 បៅេហរដ្ឋអាបមរកិ	 ក្ុងឆ្្២ំ០១២។	
បលាកបានកាលៃ យជ្េម្ជិក	Beta Gamma Sigma	 ថដ�ជ្សាថា ្ន័អនតេរជ្តិ	េបម្្ថ្់ាក ់
ឧតតេមេិកសា	ថផ្កអាជីវកម្ម។

	 បលាក	បហង	វ ិ្ ុបត	បាន ន្ូ�្បបមើការងារ	បៅក្ុងធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	ក្ុង
 នាមជ្	នាយក្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ	បៅថែេីហា	ឆ្្២ំ០១៨។	បលាកទទួ�្នទៃុកបមើ�
 ការែុេបតរូវបៅប�ើថផ្ក	ពត័ម៌្នវទិយា	េនតេិេុែពត័ម៌្នវទិយា	ការបគ្ប់គងគបបម្ងពត័ម៌្នវទិយា	

អភបិា�កិ្ចេទិន្នយ័	 បពមទាងំមុែងារការធានាប�ើការអនុបលាមតាម	 បដើម្បធីានាឲ្យបានននូវ
 

ប្េិទ្ធភាពការងារ	បោយថផ្កបៅប�ើបគា�ការណ៍	នីតិវធិី	និងការអនុវតតេតាម្បា្។់

	 បបរៅពីការបគ្ប់គង	 ប�ើ្ប ច្េកវទិយាពត័ម៌្ន	 បលាកវ ិ្ ុបត	កម៏្នទំនួ�ែុេបតរូវ	 ប�ើថផ្ក 
ប្តិ្ តតេកិារខាងបបកាយរ្េ់ធនាគារទាងំមនូ�	នងិបដើម្បឲី្យបបាកដថា	រា�់ប្តិ្ តតេកិារប្ចាមំថងៃ

 ទាងំអេ់ប្បពរឹតតេបៅបោយរ�នូន	ថផ្កប�ើបគា�ការណ៍	នីតិវធិី	្ទ្្បញ្ញតតេិ	និងការអនុបលាម
 តាម្បា្។់	មនិថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ	បលាកបតរូវដរឹកនា	ំនិងអនុវតតេយុទ្ធសាង្េតេ	េបម្្ក់ារងារ្ប្ចេកវទិយា 

ព័ត៌ម្នវទិយា	 និងប្តិ្តតេិការ	 ឲ្យបេ្បៅតាមកំបណើ នអាជីវកម្ម	 និងថផនការយុទ្ធសាង្េតេ
 រ្េ់បករុមហុ៊នបម។

	 បលាកវ ិ្ ុបត	ម្ន្ទពិបសាធនក៍ារងារជ្ង	១៧ឆ្្	ំក្ុងវេ័ិយធនាគារ	បហើយបលាកបាន
 

ចា្ប់ផតេើមអាជីពការងារជ្	វេិវែករេរបេរកម្មវធិីកំុព្យនូទរ័	ក្ុងឆ្្២ំ០០៣។	មុនបព� ន្ូ�្បបមើការ	
 បៅធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	បលាកធាលៃ ្់្ ំបពញការងារជ្	នាយកបេវាកម្ម្ប្ចេកវទិយា
 

ពត័ម៌្ន	ជ្មយួនរឹងធនាគារ	ក្ុងបេរុកដធ៏ំមយួ	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។

	 បលាក	បហង	វ ិ្ ុបត	ទទួ�បាន្រញិ្្ញ ្បត	ថផ្កវទិយាសាង្េតេកំុព្យនូទរ័	ពីសាក�វទិយា�័យ
 

ភនូមនិទៃភ្បំពញ។

អ៊ុក	ថានិន
នាយកបគ្ប់គងផ�ិតផ�

ទហ្	វិ្រុបត	
នាយក្ប្ចេកវទិយា	និងប្តិ្តតេិការ

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

85របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង



	 បលាកបេី	 �ី	 បសាភា	 ម្នតួនាទីជ្នាយកនីតិកម្ម	 និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	 មនធនាគារ	
 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ចា្ត់ាងំពីមថងៃចា្ប់ផតេើមប្តិ្តិតេការដំ្នូងរ្េ់ធនាគារ	 បៅថែវ ិ្ ្ិកា	

ឆ្្២ំ០១០	 មកបមលៃ៉ាឹះ។	 បលាកបេីទទួ�្នទៃុកចាតថ់្ងតួនាទីនីតិកម្ម	 និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន។	
បលាកបេី	គឺជ្ប�ខាធិការបករុមហុ៊នមយួរនូ្	 មនបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	និងគណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	

 រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ។	បលាកបេីកជ៏្ប�ខាធិការ	មនគណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង	
នងិជ្អក្ ន្ូ�រមួអ្ិមង្នតេយ	៍ ក្ុងគណៈកម្្ម ធកិារបផសេងៗបទៀតរ្េ់ធនាគារ	 ថដ�ក្ុងបនាឹះ	 រមួម្ន

 គណៈកម្្ម ធិការហានិភយ័	និងគណៈកម្្ម ធិការឥណទានកម្ុជ្។

	 មុនបព� ន្ូ�្បមកីារងារ	 ក្ុងធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 បលាកបេី	 ធាលៃ ្់្ បបមើ
 ការងារជ្ជំនយួការ	នាយកប្តិ្ តិតេជ្នែ់េ់្នតីកិម្ម	នងិនាយកថផក្នីតកិម្ម	នងិកិ ច្េការបករុមហុ៊ន	
 បៅក្ុងធនាគារធំមយួ	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	ក្ុងបព�ថតមយួ	បបរៅពីការ្នតេការេិកសា	បលាកបេី
 បាន្បបមើការងារ	 ថផ្កនីតិកម្ម	និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន	អេ់រយៈបព�	០៦ឆ្្	ំ បៅនាយកោ្ឋ ន
 

នីតិកម្ម	និងកិ្ចេការបករុមហុ៊ន	បៅកថនលៃងថដ�ធាលៃ ្់្ បបមើការងារពីមុន។	
 
	 បលាកបេី	 �ី	 បសាភា	 បានទទួ�្រញិ្្ញ ្បត	 ថផ្កនីតិសាង្េតេ	 ពីសាក�វទិយា�័យភនូមនិទៃ	
នីតិសាង្េតេ	 និង	 វទិយាសាង្េតេបេដ្ឋកិ្ចេ	 បៅឆ្្២ំ០០៤	 បហើយក្ុងឆ្្ដំថដ�បនឹះ	 បលាកបេីក៏

 ទទួ�បាន្រញិ្្ញ ្បត	ជំនាញ	គណបនយ្យ	ពីមហាវទិយា�័យបគ្ប់គងពាណិជ្ជកម្ម	 មនវទិយាសាថា ន 
្ប្ចេកវទិយា	និងបគ្ប់គង	(្្ចេុ្្បន្ជ្	សាក�វទិយា�័យ	ពុទិ្ធសាង្េតេ)	ផងថដរ។	បៅឆ្្២ំ០០៧	
បលាកបេីទទួ�បានេញ្្ញ ្បត	 ថ្ាកអ់នុ្ណិ្ត	 ជំនាញនីតិឯកជន	 ពីសាក�វទិយា�័យភនូមនិទៃ	
នីតិសាង្េតេ	 និងវទិយាសាង្េតេបេដ្ឋកិ្ចេ។	 បលាកបេីទទួ�បានវញិ្្ញ ្ន្បត	 ថផ្កការប្ឆ្ងំការ

 េម្្តបបាក	់ និងហិរញ្ញ ្្បទានបភរវកម្ម	 (AML/CFT)	 ពី	 Asian Institute of Chartered  

Bankers បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ	ក្ុងឆ្្២ំ០១៧។

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

ស
ញ

្្តិ	នខ្មរ	

	 បលាក	បគៀន	វឌ្ឍនា	គឺជ្នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	
 ថដ�ម្នតួនាទីបតរួតពិនិត្យ	 ប�ើការបគ្ប់គងហានិភយ័	និងបធវែើការោ៉ា ងជិតេ្ិទ្ធ	ជ្មយួនរឹងថផ្ក
 អាជីវកម្មបផសេងបទៀត	បពមទាងំបករុមការងារហានិភយ័	រ្េ់េីុអាយអិម្៊	ី បគរុ្	បដើម្បី្ ញចេនូ �	និង
 ្ង្ញ្្ជ ្វ្្បធម	៌បគ្ប់គងហានិភយ័	បៅក្ុងធនាគារ។

	 បលាក	បគៀន	វឌ្ឍនា	គជឺ្អក្ ន្ូ�រមួដំ្ នូងមយួរន្ូ 	ក្ុងការ្បងកើតបករុមការងារបគ្ប់គងឥណទាន	 
បៅក្ុងធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 ក្ុងឆ្្២ំ០១០	 ថដ�បតរួតពិនិត្យបមើ�ឥណទាន	 ប�ើ

 បគ្ថ់ផ្កអាជីវកម្ម	(បេវាកម្មហរិញ្ញ វតថាុ្គុ្គ�	បេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុពាណិជ្ជកម្ម	នងិបេវាកម្មហិរញ្ញ វតថាុ
 សាជវីកម្ម)។	បលាកម្ន្ំបណឹះដរឹង	នងិ្ទពិបសាធនប៍ប ើ្ន	ប�ើថផក្បគ្ប់គងឥណទាន។	បលាក
 

បានពបងរឹងជំនាញរ្េ់ែលៃួន្ថនថាម	ជ្មយួនរឹងការយ�់ដរឹង	អំពីអតិថិជន	និងវេ័ិយធនាគារ	តាម
 រយៈការបធវែើការជ្មយួបករុមការងារបគ្ប់គងឥណទាន	 ក្ុងប្បទេម្៉ា ប�េីុ	 និងេិងហា្ុរ	ី ថដ�
 ទទួ�្នទៃុកបតរួតពិនិត្យេំបណើ េំុឥណទានទាងំអេ់	ពីប្បទេកម្ុជ្	មថ	និងម្៉ា ប�េីុ។

	 បលាក	 បគៀន	 វឌ្ឍនា	 បតរូវបានថតងតាងំជ្	 ប្ធានគណៈកម្មការឥណទាន	 បោយថផ្កប�ើ 
្ទពិបសាធនប៍ប ើ្ន	 ថផ្កបគ្ប់គងឥណទាន	អេ់រយៈបព�	១៤ឆ្្	ំក្ុងវេ័ិយធនាគារ។	បលាក

 
ផតេ�់ននូវទិេបៅ	និងការថណនា	ំបដើម្បរីកសា	និងទាកទ់ាញអតិថិជន�្ៗ	បពមទាងំធានាឲ្យបាន	ននូវ

 គុណភាពឥណទាន	 ថដ�ធនាគារម្ន។	 បបរៅពីបនឹះ	 បលាកពិនិត្យបមើ�ការបគ្ប់គងហានិភយ័
 

ប្បភទបផសេងបទៀត	ថដ�រមួម្នហានិភយ័ប្តិ្តតេិការ	ហានិភយ័ទីផសារ	និងហានិភយ័សា្ប់បាក់
 ងាយបេរួ�ជ្បដើម។	បលាកទទ�ួបាន្រញិ្្ញ ្បត	ថផក្ធនាគារ	នងិហរិញ្ញ វតថាុ	បពមទាងំ្រញិ្្ញ ្បត	
 ថផក្វទិយាសាង្េតេគណិតវទិយា	បហើយបលាកកប៏ាន្ញចេ្ក់ារេិកសាកម្មវធិី្ ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �	ប�ើជនំាញ
 វាយតមមលៃឥណទាន	រ្េ់	CIMB-Omega	នងិ	Accelerated Universal Bankers Programme  

ពីសាក�វទិយា�័យ	 ្ប្ចេកវទិយា	 ណ្នោ៉ា ង	 (Nanyang Technological University)	 ក្ុង 
ប្បទេេិងហា្ុរ។ី

ទគៀន	វឌ្ឍនា
នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័

លី	ទសាភា
នាយកនីតិកម្ម	និងប�ខាធិការបករុមហុ៊ន

86 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង
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្្តិ	នខ្មរ	
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	 ក្ុងនាមជ្អក្ ន្ូ�រមួ្ថំណកមយួរន្ូ 	ក្ុងគណៈកម្្ម ធកិារបគ្ប់គង	រ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ី
 ភអីិ�េីុ	បៅបព�ប ើ្កដំបណើ រការដំ្នូង	ក្ុងឆ្្២ំ០១០	បលាក	បែៀវ	ឡានីន	ទទួ�ែុេបតរូវ	ប�ើ
 ការអភវិឌ្ឍ	 ពិនិត្យបមើ�ថផនការេវនកម្ម	 យុទ្ធសាង្េតេ	េតេងោ់រ	 និងបគា�ការណ៍	 បពមទាងំការ
 

បគ្ប់គងទនូបៅ	ក្ុងនាយកោ្ឋ នេវនកម្មមផទៃក្ុង	រ្េ់ធនាគារ។

	 បលាក	 ឡានីន	 បាន ន្ូ�្បបមើការងារ	 ក្ុងវេ័ិយធនាគារ	 ជ្ពិបេេមុែងារ	 េវនកម្ម	
 

ជ្មយួនរឹង្ទពិបសាធនជ៍្ង	១៧ឆ្្មំកបហើយ	ថដ�បលាកម្នេមតថាភាព	ក្ុងការ្ំបពញតួនាទី
 

បានោ៉ា ង�្	និងជ្ជំនួយ	បៅដ�់គណៈកម្្ម ធិការេវនកម្ម	និងគណៈបគ្ប់គង	ក្ុងការ្បងកើត
 

ការបគ្ប់គង្ំណ្យ	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព	ការវាយតមមលៃហានិភយ័	ការផតេ�់អនុសាេន	៍ប�ើ 
វធិានការកាត់្ នថាយហានិភយ័	និងការធានាដំបណើ រការអភបិា�កិ្ចេ	ឲ្យបាន�្ប្បេើរ។

	 បលាក	បែៀវ	ឡានីន	បានទទួ�្រញិ្្ញ ្បត	ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	និងធនាគារ	ពីសាក�វទិយា�័យ	
ជ្តិបគ្ប់គង	 និង្រញិ្្ញ ្បតជ្នែ់្េ់	 ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	 និងគណបនយ្យ	 ពីសាក�វទិយា�័យ	
ប្ៀ�បបាយ។

	 បលាកបេី	 ឈុន	 ពុទ្ធកុមភាៈវតតេី	 បាន ន្ូ�្បបមើការងារ	 បៅធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	
ក្ុងមុែតំថណងជ្	 នាយកប្តិ្តតេិតាម	 បៅថែេីហា	 ឆ្្២ំ០១៧។	 បលាកបេីទទួ�្នទៃុកប�ើ

 ការងារបគ្ប់គងរមួ	ប�ើមែុងារប្តិ្ តតេតិាម	នងិរាយការណ៍បៅកានប់ករុមប រ្ឹកសាភបិា�	មនធនាគារ	
 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ។	ក្ុងមុែតំថណងជ្នាយកប្តិ្តតេិតាម	 បលាកបេីវតតេី	 បតរួតពិនិត្យ	និង

 ថណនាកំារងារទាងំឡាយ	ថដ�ទាកទ់ងនរឹងថផក្ប្តិ្ តតេតិាម	បៅក្ុងធនាគារ	នងិជ្អក្ទនំាកទ់នំង
 

្ម្បង	ជ្មយួធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	និងអាជ្ញា ធរដមទបទៀត។

	 បលាកបេី	ឈុន	ពុទ្ធកុមភាៈវតតេី	បានចា្ប់ផតេើមអាជីពការងារជ្	េវនករ	ក្ុងបករុមហុ៊នេវនកម្ម
 

អនតេរជ្តមិយួ	បហើយ្នាទៃ ្ម់កបលាកបេីបានចា្យ់កតួនាទកីារងារ	ថផ្កប្តិ្ តតេតិាម	កុ្ងវេ័ិយ
 ហិរញ្ញ វតថាុ។	 បលាកបេីវតតេី	 ម្ន្ទពិបសាធនក៍ារងារ៨ឆ្្	ំ ក្ុងវេ័ិយធនាគារ	 ជ្មយួនរឹងជំនាញ	

ថផ្កប្តិ្តតេិតាម	 និងបគ្ប់គងហានិភយ័ប្តិ្តតេិការ។	 មុនបព� ន្ូ�្បបមើការងារ	 ក្ុងធនាគារ	
 េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	បលាកបេីវតតេី	ធាលៃ ្់្ បបមើការងារជ្	នាយកបគ្ប់គងហានិភយ័ប្តិ្តតេិការ	

 និងបគ្ប់គងមផទៃក្ុង	បៅធនាគារធំមយួ	ក្ុងប្បទេកម្ុជ្។

	 បលាកបេីវតតេី	បាន្ញចេ្ក់ារេិកសាថ្ាក់្ រញិ្្ញ ្បត	 ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ 	 និងធនាគារ	ពីសាក�
 វទិយា�័យ	្ញ្្ញ សាង្េតេ	កម្ុជ្	និង	្ញចេ្ក់ារេិកសា	ថផ្កប្តិ្តតេិតាម	ពីវទិយាសាថា នធនាគារ	និង	
 ហិរញ្ញ វតថាុ។	្្ចេុ្្បន្	 បលាកបេីកំពុងេិកសាថ្ាកគ់ណបនយ្យករជ្នែ់្េ់	 (ACCA: Association  

of Chartered Certified Accountants) ពីសាថា ្ន័មយួ	 ថដ�ទទួ�បានេិទ្ធិជ្ផលៃនូវការ	 ពី
 

្បកភពអងប់គលៃេ	ក្ុងការ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ � ACCA បៅប្បទេកម្ុជ្។

ឈុន	ពុទ្ធកុ�្ៈវត្ី
នាយកប្តិ្តតេិតាម

ទលាក	ទខៀវ	ឡានីន
នាយកេវនកម្មមផទៃក្ុង

87របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ ប្រវត្ិសទ្ខេ្ររ្រស់បកុ�ប្ររឹក្សាភិបាល	និ្គណៈកម្្ធិការបគ្រ់បគ្
គណៈកម្្ម ធិការបគ្ប់គង



របាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុ

៩០	 របាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�
៩២	 របាយការណ៍េវនករឯករាជ្យ
៩៤	 របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ
៩៥	 របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	និង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ
៩៦	 របាយការណ៍្ថបម្បមរួ�មនូ�ធន
៩៧	 របាយការណ៍�ំហនូរសា្ប់បាក់
៩៨	 កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ
១៥២	 ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាមបៅតាមតបមរូវការ 
	 រ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្





របាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 (បៅកាតថ់ា	 «ធនាគារ»)	 េនូមោកជ់នូន
 របាយការណ៍រ្េ់ែលៃួន	 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារថដ�បានបធវែើេវនកម្មរួ្ បហើយ	
 េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩។

អំពីធនាគារ	
	 ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	បាន្បងកើតប�ើងបៅមថងៃទី២០	 ថែកញ្្ញ 	 ឆ្្២ំ០១០	 បហើយ

 ធនាគារបនឹះ	 គឺជ្បករុមហុ៊ន្ុបតេម្ន័្ធថដ�កានក់ា្ទ់ាងំបេរុងបោយ	 CIMB Bank Berhad  
ថដ�ជ្ធនាគារម្នអាជ្ញា ្ណ័ណ ្ុឹះ្ញ្ជ ីអាជីវកម្ម	បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ។	បករុមហុ៊ន	CIMB Group 

Holdings Berhad	 ថដ�បាន្ុឹះ្ញ្ជ ីជ្បករុមហុ៊នសាជីវកម្មសាធារណៈ	បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ	គឺ 
ជ្បករុមហុ៊នបមធំ្ង្េ់។	

េកម្មភាពអាជីវកម្ម្ម្បងៗ
	 េកម្មភាពអាជីវកម្ម្ម្បងៗរ្េ់ធនាគារ	 គឺការផតេ�់បេវាថផ្កធនាគារជ្បប ើ្នប្បភទ	 និង
បេវាថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងវេ័ិយហិរញ្ញ វតថាុ	បៅក្ុងបពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្។

�ទ្ធផ�ប្តិ្តតេិការ
	 �ទ្ធផ�ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារេបម្្ឆ្់្	ំបតរូវបាន្ងាហា ញបៅកុ្ងរបាយការណ៍្បំណញ-ខាត	

 
និង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	បៅប�ើទំពរ័ទី៩៥។

	 េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	មនិម្នការប្កាេ	ឬការ្ងភ់ាគលាភបទ។

បដើមទុន
	 កុ្ងអំ�ុងឆ្្	ំមនិម្នការ ល្ៃ េ់្តេនូរភាគទុនិករ្េ់ធនាគារបទ	។

ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុអាបកក	់និងេងសេយ័
	 មនុបព�បរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�បានចាតវ់ធិានការថដ�

 
ម្នមនូ�ោ្ឋ ន	េមរម្យ	ពាកព់ន័្ធបៅនរឹងការជបមឹះ្ុបរប្ទាន	នងិឥណទានអាបកកប់្ញពី្ញ្ជ ី	ឬការ 
បធើវែេំវធិានធនការខាត្ងថ់ដ�្ណ្តេ �មកពកីារថយ្ុឹះតមមលៃ	 បហើយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�បជឿជ្កថ់ា

 
រា�់្ុបរប្ទាន	 និងឥណទានអាបកកទ់ាងំអេ់ថដ�បានដរឹង	 បតរូវបានជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ី	 និងបាន

 
កតប់តាេំវធិានធនបាត់្ ងប់គ្ប់គាន	់េបម្្់្ ុបរប្ទាន	និងឥណទានអាបកក	់និងេងសេយ័។

	 គិតបតរឹមកា�្របិ្ទ្មនរបាយការណ៍បនឹះ	នងិថផក្តាមកបមតិមនការយ�់ដរឹង	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�
 ពំុបានដរឹងពីកា�ៈបទេៈណ្មយួ	ថដ�នាឲំ្យ្ំននួ្ុបរប្ទាន	នងិឥណទានអាបកកថ់ដ�បានជបមឹះ 

ប្ញពី្ញ្ជ ី	ឬ	្ំនួនេំវធិានធន	្ុបរប្ទាន	និងឥណទានអាបកក	់និងេងសេយ័	ក្ុងរបាយការណ៍
 ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារម្នតមមលៃមនិបគ្ប់គានជ់្សារវនតេបនាឹះបទ។

 

បទព្យេកម្ម
	 មនុបព�បរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�បានចាតវ់ធិានការថដ�

 
ម្នមនូ�ោ្ឋ នេមរម្យ	 បដើម្បី្ ញ្្ជ កថ់ា្ណ្តេ បទព្យេកម្មថដ�ទំនងជ្មនិអា្ទទួ�បានមកវញិ 

បៅក្ុងប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មធម្មតា	 បៅតាមតមមលៃបៅក្ុង្ញ្ជ ីរ្េ់ធនាគារ	 បតរូវបានកាត់្ នថាយឲ្យ
បេ្មើនរឹងតមមលៃថដ�រពំរឹងថានរឹងអា្�កប់ានបៅប�ើទីផសារជ្កថ់េតេង។

	 គិតបតរឹមកា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍បនឹះ	នងិថផក្តាមកបមតិមនការយ�់ដរឹង	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�
 ពំុបានដរឹងពីកា�ៈបទេៈណ្មយួ	ថដ�្ណ្តេ �ឲ្យតមមលៃបទព្យេកម្ម	បៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ
 រ្េ់ធនាគារ	ម្នតមមលៃមនិបតរឹមបតរូវជ្សារវនតេបនាឹះបទ។

្ំណុ�យថាភាព	និង្ំណុ�បផសេងៗ
គិតបតរឹមកា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍បនឹះ៖

ក.	 	មនិម្ន្នទៃុកណ្មយួប�ើបទព្យេកម្មរ្េ់ធនាគារថដ�បានបកើតប�ើង	 បោយសារការោក់
 

្ញ្ចេ ំ	បដើម្បកីារធានា្ំណុ�រ្េ់្ុគ្គ�ណ្ម្្កប់�ើយ	ចា្ត់ាងំពីដំណ្្ឆ្់្មំក	និង

ែ.	 	មនិម្ន្ំណុ�យថាភាពណ្មយួរ្េ់ធនាគារថដ�បានបកើតប�ើងចា្ត់ាងំពីដំណ្្ឆ្់្ំ
មក	បបរៅពី្ំណុ�បផសេងៗ	បៅក្ុងដំបណើ រការអាជីវកម្មធនាគារធម្មតាបនាឹះបទ។

	 តាមបោ្�់រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ពំុម្ន្ណុំ�យថាភាព	ឬ្ំណុ�បផសេងៗរ្េ់ធនាគារ 
ថដ�បតរូវបានទាមទារឲ្យេង	ឬអា្នរឹងបតរូវទាមទារឲ្យេង	ក្ុងរយៈបព�១២ថែ្នាទៃ ្ពី់ដណំ្្ឆ្់្	ំ 
ថដ�នរឹង	ឬអា្នរឹងម្នផ�្៉ាឹះពា�់ជ្សារវន	្ដ�់�ទ្ធភាពរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការ្ំបពញកាតពវែកិ្ ចេ 
រ្េ់ែលៃួន	បៅមថងៃផុតកំណតេ់ងបនាឹះបទ។	

ការថប្ប្រួ�កា�ៈបទេៈ
	 គិតបតរឹមកា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍បនឹះ	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ពំុបានដរឹងពីកា�ៈបទេៈណ្មយួ	

 ថដ�មនិបាន្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំង	 បៅក្ុងរបាយការណ៍បនឹះ	 ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	 ថដ�
 អា្្ណ្្�ឲ្យ្នំនួទរឹកបបាកថ់ដ�បាន្ងាហា ញក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	ម្នកហុំេ
 

្្គងជ្សារវនតេបនាឹះប�ើយ។	

ប្តិ្តតេិការថដ�ម្ន�ក្ណៈមនិធម្មតា
	 តាមបោ្�់រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	�ទ្ធផ�ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	េបម្្ឆ្់្ហំរិញ្ញ វតថាុបនឹះ

 ពំុម្នរងននូវផ�្៉ាឹះពា�់ជ្សារវនព្គីណនី	ប្តិ្ តតេកិារ	ឬ	បពរឹត្កិារណ៍ណ្មយួ	ថដ�ម្ន�កណ្ៈ
 ជ្សារវនតេ	 និងែុេពីធម្មតាបនាឹះបទ។	តាមបោ្�់រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ក្ុង្បនាលៃ ឹះបព�រវាង

ដំណ្្ឆ្់្ហំិរញ្ញ វតថាុ	 មកទ�់នរឹងកា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍បនឹះ	 ពំុម្នគណនី	 ប្តិ្ត្ិការ	 ឬ	
 បពរឹត្កិារណ៍ណ្មយួថដ�ម្ន�ក្ណៈជ្សារវនតេ	នងិែុេប្បកតថីដ�ទនំងជ្ម្នផ�្៉ាឹះពា�់ជ្ 

សារវនតេ	ដ�់�ទ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងឆ្្ថំដ�របាយការណ៍បនឹះបតរូវបានបធវែើប�ើងបនាឹះបទ។
 

90 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



បករុមប រ្ឹកសាភបិា�		
	 េម្ជិកបករុមប រ្ឹកសាភបិា�ថដ�បៅ្បបមើការក្ុងអំ�ុងឆ្្	ំនិងរហនូតមកទ�់នរឹងកា�្របិ្្ទ
មនរបាយការណ៍បនឹះ	ម្នរាយនាមដនូ្ខាងបបកាម៖

Datuk Mohd Nasir Ahmad ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/ 
អភបិា�ឯករាជ្យ		និងមនិប្តិ្តតេិ
(បានថតងតាងំបៅមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

្ណិ្ត	មុ	ីក�យាណ		 អភបិា�ឯករាជ្យ		និងមនិប្តិ្តតេិ

បលាកបេី	Aisyah Lam Binti Abdullah អភបិា�ឯករាជ្យ		និងមនិប្តិ្តតេិ

បលាក	Omar Siddiq Amin Noer Rashid អភបិា�មនិឯករាជ្យ	និងមនិប្តិ្តតេិ	
(បានថតងតាងំបៅមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

បលាក Ahmad Shazli Kamarulzaman អភបិា�មនិឯករាជ្យ	និងមនិប្តិ្តតេិ	
(បានថតងតាងំបៅមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

បលាក	្៊ុន		យីន អភបិា�ប្តិ្តតេិ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ
Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain ប្ធានបករុមប រ្ឹកសាភបិា�/ 

អភបិា�ឯករាជ្យ	និងមនិប្តិ្តតេិ
(បាន ន្ូ�និវតតេបៅមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

Dato’ Shahrul Nazri Abdul Rahim អភបិា�មនិឯករាជ្យ	និងមនិប្តិ្តតេិ	
(បានលាឈ្ប់ៅមថងៃទ០ី១	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩)

បលាក	Yong Jiunn Run អភបិា�មនិឯករាជ្យ	និងមនិប្តិ្តតេិ	
(បាន ន្ូ�និវតតេបៅមថងៃទី១៦	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩)

បលាក	Renzo Christopher Viegas អភបិា�មនិឯករាជ្យ	និងមនិប្តិ្តតេិ	
(បានលាឈ្ប់ៅមថងៃទ៣ី១	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៩)

ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	
្ំបពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ
	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�ទទួ�ែុេបតរូវក្ុងការ្ញ្្ជ កថ់ា		របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុបតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	

 និងបាន្ងាហា ញបតរឹមបតរូវ	 ននូវបគ្ទិ់ដ្ឋភាពជ្សារវន្ទាងំអេ់	 មនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	
គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩	 និង�ទ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុ	 បពមទាងំ�ំហនូរសា្ប់បាក	់ េបម្្់

 ដំណ្្ឆ្់្បំោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់ររបាយការណ៍	ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តិមនកម្ុជ្	
 (បៅកាតថ់ា	«CIFRS»)។	

	 ការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះ	តបមរូវឲ្យបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	៖

១.	 	បប ើ្បបាេ់បគា�ការណ៍គណបនយ្យេមបេ្ថដ�គាបំទបោយការវនិិ្ ្យ័	នងិការបា៉ា នប់្ម្ណ 
េមបហតុផ�	នងិប្ក្បោយការប្រុងប្យត្័	្នាទៃ ្ពី់បនាឹះបតរូវអនុវត្បគា�ការណ៍ទាងំបនាឹះ 
ឲ្យបានេីុេងាវែ កគ្់ា។

២.	 	អនុវតតេតាមការលាតបតោងពត័ម៌្នរ្េ់	CIFRS	ឬប្េិនប ើ្ម្នការបបាេចាកណ្មយួ	ក្ុង 
ការ្ងាហា ញឲ្យម្នភាពបតរឹមបតរូវ	ការបបាេចាកទាងំបនាឹះបតរូវលាតបតោង	ពន្យ�់	និងកំណត ់
្រមិ្ណឲ្យបានបតរឹមបតរូវ	បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។

៣.	 	រកសាទុក្ញ្ជ ីគណបនយ្យឲ្យបានបគ្ប់គាន	់នងិប្ពន័្ធបតរួតពិនតិ្យមផទៃកុ្ង	ប្ក្បោយប្េិទ្ធភាព។

៤.	 	បរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	បោយថផ្កប�ើមនូ�ោ្ឋ ននិរន្រភាពមនអាជីវកម្ម	ប�ើកថ�ងថតម្ន
 ករណីមនិេមរម្យ	ក្ុងការេន្មតថា	ធនាគារអា្នរឹង្ន្ប្តិ្ ត្កិារអាជវីកម្ម	បៅបព�អនាគត
 ដែ៏លៃី	និង

	៥.	 	បតរួតពិនិត្យ	និងដរឹកនាធំនាគារ	បោយ ន្ូ�រមួប�ើរា�់ការេបបម្្ិតតេេំខាន់ៗ ទាងំអេ់	ថដ�
 

ជឹះឥទ្ធពិ�ដ�់ប្តិ្ ត្កិារ	នងិដំបណើ រការរ្េ់ធនាគារ	បហើយបតរូវបបាកដថា	កិ្ ចេការទាងំបនឹះ
 បតរូវបាន្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងបតរឹមបតរូវ	បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។		

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�អឹះអាងថា	ធនាគារបានអនុវតត្ាមតបមរូវការខាងប�ើ	ក្ុងការបរៀ្្រំបាយការណ៍
 

ហិរញ្ញ វតថាុ។	

ការអនុមត័របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ
	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�បានភា្ជ ្ម់កជ្មយួ	បពមទាងំកណំតេ់ម្្គ �់ទាងំឡាយបាន្ងាហា ញ 
បតរឹមបតរូវ	ននូវបគ្ទិ់ដ្ឋភាពជ្សារវនតេទាងំអេ់មនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	
ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	នងិ�ទ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុ	បពមទាងំ�ំហនូរសា្ប់បាករ់្េ់ធនាគារ	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំ

 
បោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់ររបាយការណ៍	ទាកទ់ងនរឹងហរិញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តមិនកម្ុជ្	បតរូវបានអនុមត័

 បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។

	 ្ុឹះហតថាប�ខាបោយបោងបៅតាមបេ្កតេីេបបម្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�។

      

ទលាក	្រ៊ុន	យីន	
អភបិា�ប្តិ្តតេិ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

រាជធានីភ្បំពញ	បពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្
មថងៃទី១៥	ថែឧេភា	ឆ្្២ំ០២០

 

91របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�



របាយការណ៍េវនករឯករាជ្យ	

ជនូនភាគទុនិកធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ

មតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ ំ
	 តាមមតិបោ្�់បយើងែញាុ ំ	របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ	(បៅ

 កាតថ់ា«ធនាគារ»)	្ងាហា ញបតរឹមបតរូវននូវបគ្ទិ់ដ្ឋភាពជ្សារវនតេទាងំអេ់	ពីសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ 
ធនាគារ	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩	 និង�ទ្ធផ�ហិរញ្ញ វតថាុ	 បពមទាងំ�ំហនូរសា្ប់បាក	់

 េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំបោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់ររបាយការណ៍	ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តិ

មនកម្ុជ្	(បៅកាតថ់ា	«CIFRS»)។

របាយការណ៍ថដ�បយើងែញាុ ំបានបធវែើេវនកម្ម
	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	រមួម្ន៖

•	 របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

•	 របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	និង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំ

•	 របាយការណ៍្ថបម្បមរួ�មនូ�ធន	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំ

•	 របាយការណ៍�ំហនូរសា្ប់បាក	់េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំនិង

•	 កំណត់េម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ 	 រួមទាំងបេ្កតេីេបង្្បគា�ការណ៍គណបនយ្យ 
េំខាន់ៗ ។

មនូ�ោ្ឋ នមនមតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ ំ
	 បយើងែញាុបំានបធវែើេវនកម្ម	បោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់រអនតេរជ្ត	ិេតេីពេីវនកម្មមនកម្ុជ្	(បៅ

 កាតថ់ា	 «េតេងោ់រេវនកម្ម»)។	ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់បយើងែញាុ ំ	 ថដ�អនុបលាមបៅតាមេតេងោ់រ 
ទាងំបនាឹះ	បតរូវបានពណ៌នា្ថនថាមបទៀត	បៅក្ុងកថាែណ្	«ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់េវនករ	ក្ុងការ 
បធវែើេវនកម្មប�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ»	បៅក្ុងរបាយការណ៍រ្េ់បយើងែញាុ ំ។

	 បយើងែញាុ ំបជឿជ្កថ់ាភេ័តេុតាងេវនកម្ម	 ថដ�បយើងែញាុ ំបានទទួ�ម្នភាពបគ្ប់គាន	់ និងេម
 បហតុផ�		បដើម្បបីធវែើជ្មនូ�ោ្ឋ ន	េបម្្ក់ារ្បញចេញមតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ ំ។

ឯករាជ្យ
	 បយើងែញាុ ំម្នឯករាជ្យពីធនាគារ		ថដ�អនុបលាមបៅតាមបកមេី�ធមេ៌បម្្គ់ណបនយ្យករ

 
វជិ្្ជ ជវីៈ	ថដ�ប្ញផសាយបោយបករុមប រ្ឹកសាេតេងោ់របកមេី�ធមអ៌នតេរជ្តិ	(បៅកាតថ់ា	«បកមេី�ធម៌

 
អនតេរជ្តិ»)	និងអនុបលាមបៅតាមបកមេី�ធមរ៌្េ់វទិយាសាថា នគណបនយ្យករជំនាញ	និងេវនករ 
កម្ុជ្	 (បៅកាតថ់ា	 «បកមេី�ធម	៌ វគេក»)។	 បយើងែញាុ ំបាន្ំបពញកាតពវែកិ្ចេ	 ក្ុងការទទួ�

 ែុេបតរូវថផ្កបកមេី�ធមប៌ផសេងៗបទៀត	ថដ�កំណតប់ោយ	«បកមេី�ធមអ៌នតេរជ្តិ»		និង	«បកម 
េី�ធម	៌វគេក»។

 

ពត័ម៌្នបផសេងៗ
	 គណៈបគ្ប់គងទទួ�ែុេបតរូវ្ំបពាឹះពត័ម៌្នបផសេងៗ។	ពត័ម៌្នបផសេងៗថដ�បយើងែញាុទំទ�ួបាន	 
គតិបតរឹមកា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍េវនករបនឹះ	រមួម្ន	របាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	នងិពត័ម៌្ន

 
ហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាម	 បៅតាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្	 ្៉ាុថនតេពត័ម៌្នទាងំបនឹះមនិថមនជ្

 ថផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	និងរបាយការណ៍េវនកររ្េ់បយើងែញាុ ំបទ។

	 មតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ ំ	 ្ំបពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ពំុបានបគ្ដណតេ ្ប់ៅប�ើពត័ម៌្ន
 បផសេងៗបនាឹះបទ	បហើយបយើងែញាុ ំមនិបធវែើការធានាអឹះអាង្ំបពាឹះពត័ម៌្នទាងំបនាឹះបទ។

	 ទាកទ់ងនរឹងការបធវែើេវនកម្មរ្េ់បយើងែញាុ	ំ បៅប�ើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	 បយើងែញាុទំទ�ួែុេបតរូវ

 ក្ុងការអានពត័ម៌្នបផសេងៗថដ�បានបរៀ្រា្ខ់ាងប�ើ	បដើម្បពីចិារណ្ថាបតើពត័ម៌្នបផសេងៗទាងំបនាឹះ
 

ម្នភាពផទៃុយគ្ាជ្សារវនតេពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ឬផទៃុយពីការយ�់ដរឹងរ្េ់បយើងែញាុ ំ	 ថផ្កប�ើ

 �ទ្ធផ�មនការបធវែើេវនកម្ម		ឬម្នការរាយការណ៍ពីកហុំេ្្គងជ្សារវនតេថដ�បានបកើតប�ើងឬបទ។

	 ថផក្បៅប�ើការងារថដ�បយើងែញាុបំាន្បំពញ	បៅប�ើពត័ម៌្នបផសេងៗថដ�បយើងែញាុបំានទទួ�មនុ
 កា�្របិ្្ទមនរបាយការណ៍េវនករបនឹះ	ប្េិនប ើ្បយើងែញាុ ំេន្ិោ្ឋ នថា	ម្នកំហុេ្្គងជ្សារវនតេ
 ថដ�បកើតប្ញពីពត័ម៌្នបផសេងៗទាងំបនឹះ	បយើងែញាុបំតរូវរាយការណ៍ពអីង្គបហតុមនកហុំេ្្គងទាងំបនាឹះ។	
 

បយើងែញាុ ំមនិម្នអវែីបតរូវរាយការណ៍្ំបពាឹះ្ញ្ហា បនឹះបទ។

ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់ថ្ាកប់គ្ប់គង	និងអ្កថដ�ទទួ�្នទៃុក
ប�ើអភបិា�កិ្ចេរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ
	 ថ្ាកប់គ្ប់គងទទួ�ែុេបតរូវ	 ក្ុងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 និង្ងាហា ញរបាយការណ៍

 
ទាងំបនាឹះឲ្យបានបតរឹមបតរូវបោយអនុបលាមបៅតាម	 CIFRS	 និងទទួ�ែុេបតរូវប�ើការបតរួតពិនិត្យ 
មផទៃក្ុង	ថដ�ថ្ាកប់គ្ប់គងកណំតថ់ា	ម្នភាពចាបំា្ក់្ុងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	ឲ្យប្ៀេ

 
ផុតពីការរាយការណ៍ែុេជ្សារវនតេ	ថដ�្ណ្តេ �មកពីការថកលៃង្នលៃំ	ឬកំហុេ្្គងបផសេងៗ។

	 ក្ុងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	ថ្ាកប់គ្ប់គងទទ�ួែុេបតរូវ	ក្ុងការវាយតមមលៃអពីំ�ទ្ធភាព
 រ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការ្នតេនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	ការលាតបតោងពត៌ម័្នថដ�ពាកព់ន័្ធ	កដ៏នូ្ជ្្ញ្ហា

បផសេងៗថដ�ទាកទិ់នបៅនរឹងនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	បោយបប ើ្មនូ�ោ្ឋ នគណបនយ្យ	េបម្្និ់រនតេរភាព
 

អាជីវកម្ម	 ប�ើកថ�ងថតថ្ាកប់គ្ប់គងបបគាងនរឹង្ិទអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	ឬ	្ ពា្ឈ្	់ប្តិ្តិតេការ	
 

បោយមនិម្នជបបមើេ	ប្ក្បោយភាពបបាកដប្ជ្ណ្មយួ។	

	 អ្កថដ�ទទួ�្នទៃុកអភបិា�កិ្ចេ	 បតរូវម្នការទទួ�ែុេបតរូវ	 ក្ុងការបតរួតពិនិត្យដំបណើ រការ
 មនការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ។

 

92 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍េវនករឯករាជ្យ



ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់េវនករ	ក្ុងការបធវែើេវនកម្ម 
ប�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ
	 បគា�្ំណងរ្េ់បយើងែញាុ ំ	 គឺថេវែងរកអំណឹះអំណ្ងថដ�េមបហតុផ�ថា	 របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាុទាងំមនូ�ពំុម្នការរាយការណ៍ែុេជ្សារវនតេថដ�្ណ្តេ �មកពីការថកលៃង្នលៃំ	 ឬកំហុេ 
្្គងបផសេងៗ	 និងប្ញរបាយការណ៍េវនកម្មថដ�ម្នមតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ ំ។	 ការអឹះអាង

 
ថដ�េមបហតុផ�	គឺជ្ការអឹះអាងក្ុងកបមតិែ្េ់	 ្៉ាុថនតេវាមនិថមនជ្ការធានាថា	េវនកម្មថដ�

 
បានបធវែើប�ើងបោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់រេវនកម្ម	ថតងថតរកបឃើញជ្និ្ចេ	ននូវការរាយការណ៍ 
ែុេជ្សារវនតេថដ�បានបកើតប�ើងបនាឹះបទ។	 ការរាយការណ៍ែុេអា្បកើតប�ើងពីការថកលៃង្នលៃំ	 ឬ

 
កំហុេ្្គង	 បហើយវាបតរូវបានចាតទុ់កថា	 ម្ន�ក្ណៈជ្សារវនតេ	 ប្េិនប ើ្ការរាយការណ៍ែុេ 
នីមយួៗ	 ឬការរាយការណ៍ែុេេរុ្	 អា្បតរូវបានរពំរឹងថាជឹះឥទ្ធិព�ប�ើមនូ�ោ្ឋ នមនការេបបម្ 
្ិតតេ	ថផ្កបេដ្ឋកិ្ចេរ្េ់អ្កបប ើ្បបាេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុទាងំបនឹះ។

	 ថផក្មយួមនការបធវែើេវនកម្មថដ�អនុបលាមបៅតាមេតេងោ់រេវនកម្ម	តបមរូវឲ្យបយើងែញាុបំប ើ្បបាេ់
 

ការវនិិ្្យ័	 និងរកសាការបងឿង្ងៃ�់ប្ក្បោយវជិ្្ជ ជីវៈ	 ក្ុងបព�្ំបពញការងារេវនកម្មរ្េ់
 

បយើងែញាុ ំ	បហើយបយើងែញាុ ំ៖

•	 កំណត	់ និងវាយតមមលៃហានិភយ័មនភាពែុេជ្សារវនតេមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ថដ�អា្
 

្ណ្តេ �មកពីការថកលៃង្នលៃំ	 ឬកំហុេ្្គងបផសេងៗ	 បោយតាក់ថតងនីតិវធិីេវនកម្ម	 និងបធវែើ
 េវនកម្ម	 បដើម្បបី្លៃើយត្បៅនរឹងហានិភយ័ទាងំបនាឹះ	 និងថេវែងរកភេ័តេុតាងេវនកម្មបគ្ប់គាន់
 នងិេមបេ្	បដើម្បបីធវែើជ្មនូ�ោ្ឋ ន	េបម្្ក់ារ្បញចេញមតបិោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ។ំ	ហានភិយ័
 ថដ�្ណ្តេ �មកពកីាររកមនិបឃើញកហុំេជ្សារវនតេពកីារថកលៃង្នលៃ	ំវាម្នទហំធំជំ្ងហានិភយ័
 

ថដ�្ណ្តេ �មកពីកំហុេ្្គងអប្តនា។	ការថកលៃង្នលៃំរមួម្ន	ការេមគំនិត	ការថកលៃង្នលៃំ 
ឯកសារ	ការ�ុ្្ំបាតប់ោយប្តនា	ការ្ងាហា ញែុេ	ឬការរ�ំងប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង។

•	 ថេវែងយ�់អំពីប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងថដ�ពាកព់ន័្ធបៅនរឹងេវនកម្ម	 បដើម្បតីាកថ់តងនីតិវធិី
 េវនកម្មថដ�េមបេ្បៅតាមកា�ៈបទេៈ	 ្៉ាុថនតេមនិ្បញចេញមតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ ំបៅ

ប�ើប្េិទ្ធភាពមនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារបទ។

•	 វាយតមមលៃអពីំភាពេមបេ្មនបគា�ការណ៍គណបនយ្យថដ�បានបប ើ្បបាេ់	ភាពេមបហតុផ� 
មនការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យ	និងការលាតបតោងពាកព់ន័្ធថដ�ថ្ាកប់គ្ប់គងបានបធវែើប�ើង។

•	 េន្ិោ្ឋ នប�ើភាពេមបេ្មនការបប ើ្បបាេ់	 មនូ�ោ្ឋ នគណបនយ្យនិរនតេរភាពអាជីវកម្មរ្េ់ 
ថ្ាកប់គ្ប់គង	អាបេ័យបៅប�ើភេ័តេុតាងេវនកម្មថដ�បយើងែញាុទំទ�ួបាន	ថាបតើវាម្នភាពមនិ

 ្បាេ់លាេ់ជ្សារវនតេថដ�បានបកើតប�ើងកបមតិណ្	ពាកព់ន័្ធបៅនរឹងបពរឹតតេកិារណ៍	ឬ�កែ្ណ្
 នានា	អា្្ណ្តេ �ឲ្យម្នការេងសេយ័ជ្ដុំកំភនួ	 បៅប�ើ�ទ្ធភាពរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការ្នតេ 

នរិនតេរភាពអាជវីកម្មរ្េ់ែលៃួនថដរឬបទ។	ប្េិនប ើ្បយើងែញាុេំន្ោិ្ឋ នថា	ម្នភាពមនិ្បាេ់លាេ់
 ជ្សារវនតេបានបកើតប�ើង	 បនាឹះបយើងែញាុ ំបតរូវបធវែើការ្ងាហា ញ	 បៅក្ុងរបាយការណ៍េវនកម្ម	 បដើម្បី

ទាញ្ំណ្្អ់ារម្មណ៍អ្កបប ើ្បបាេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ្ំបពាឹះការលាតបតោងពត័ម៌្ន
បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ឬប្េិនប ើ្ការលាតបតោងបនាឹះ	 បៅមនិទានប់គ្ប់គានប់ទៀត	

 បយើងែញាុបំតរូវបធវែើការថកថប្មតិបោ្�់រ្េ់បយើងែញាុ។ំ	បេ្កតេេីន្ោិ្ឋ នេរុ្ រ្េ់បយើងែញាុ	ំអាបេ័យ

 

បៅប�ើភេ័តេុតាងេវនកម្មថដ�បយើងែញាុទំទួ�បាន	រហនូតដ�់មថង្ៃ ុឹះហតថាប�ខាប�ើរបាយការណ៍
 េវនកម្មបនឹះ។	 បទាឹះជ្ោ៉ា ងណ្កប៏ោយ	 បពរឹតតេិការណ៍	 ឬ�ក្ែណ្នានាក្ុងបព�អនាគត	 

អា្្ណ្តេ �ឲ្យធនាគារឈ្់្ នតេនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម។

•	 វាយតមមលៃការ្ងាហា ញទនូបៅ	 រ្នាេម្ន័្ធ	 និងែលៃរឹមសារ	 ក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 រា្ទ់ាងំការ
 លាតបតោងពត័ម៌្នបផសេងៗ	និងកំណតថ់ា	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ្ងាហា ញពីប្តិ្តតេិការ	និង
 បពរឹតតេិការណ៍ជ្កថ់េតេង	ថដ�អា្បធវែើឲ្យម្នការ្ងាហា ញបតរឹមបតរូវ។

	 បយើងែញាុបំានរាយការណ៍ជនូនអ្កថដ�ទទ�ួ្នទៃុកអភបិា�កិ្ ចេ	ននូវ្ញ្ហា បផសេងៗដនូ្ជ្	ទហំំការងារ	
 និងបព�បវលាេវនកម្ម	 បពមទាងំ្ញ្ហា េវនកម្មេំខាន់ៗ 	 រមួទាងំរាយការណ៍ពីភាពែវែឹះខាតជ្ 

សារវនតេមនប្ពន័្ធបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ុង	ថដ�បយើងែញាុ ំបានរកបឃើញ	ក្ុងការបធវែើេវនកម្មរ្េ់បយើងែញាុ ំ។

ជ.	បករុមហុ៊ន	PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

គុយ	លី�
Partner

រាជធានីភ្បំពញ	បពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្
មថងៃទី១៥	ថែឧេភា	ឆ្្២ំ០២០	

93របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍េវនករឯករាជ្យ



គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩ គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ គិតបតរឹមមថងៃទី១		ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

កំណត	់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បទព្យសក�្ម

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៥ ៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២ ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារកណ្តេ � ៦ ១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤ ១២៧.៦៤២.៥១០ ៥១២.៨៦៧.៦០៥ ១១៨.៤៨២.១៦៤ ៤៧៨.៣១២.៤៩៦

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ៧ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩ ៥៦.៣៣៨.១៧៩ ២២៧.៤៣៧.២២៨

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន 
តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៨ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧ ៥៣៩.៦៣៥.២២៦ ២.១៦៨.២៥៤.៣៣៩ ៤០២.៥៧៧.៤៥២ ១.៦២៥.២០៥.១៧៣

បបាកត់មក�់តាម្បា្	់បៅធនាគារកណ្តេ � ៩ ១១៤.៥២៦.១៨៤ ៤៦៦.៦៩៤.២០០ ៩២.១៦៦.៥៤៧ ៣៧០.៣២៥.១៨៦ ៧២.៣០៣.៦១០ ២៩១.៨៨៩.៦៧៤

បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ ១០ ៥.២៩៤.៦០៩ ២១.៥៧៥.៥៣២ ៥.៤៣៧.៨៩៩ ២១.៨៤៩.៤៧៨ ៦.៥៧៨.៩៤០ ២៦.៥៥៩.១៨១

បទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់ ១១ ២.៩៤៧.២៨៤ ១២.០១០.១៨២ ២.៧៨២.៩៥៧ ១១.១៨១.៩២១ ២.៩៦៨.៦៥១ ១១.៩៨៤.៤៤៤

បទព្យេកម្មអរនូ្ី ១២ ១.៣៧៦.២២៧ ៥.៦០៨.១២៥ ៦១៦.៩៧៦ ២.៤៧៩.០១០ ៤២០.៥៩១ ១.៦៩៧.៩២៦

ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម ១៣ ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២ ១.៤៥១.៦៦៨ ៥.៨៣២.៨០២ ១.០៤១.៨៧៥ ៤.២០៦.០៤៩

បទព្យេកម្មបផសេងៗ ១៤ ៤.៨៧៣.២៤០ ១៩.៨៥៨.៤៥៣ ៣.៩៤៣.៩៨២ ១៥.៨៤៦.៩១៩ ២.៥៦៣.២៤៥ ១០.៣៤៧.៨២០

បទព្យសក�្មសរុ្រ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០ ៤.៤៧៧.០២៨.៩៤៥ ៨៦០.៩២២.៤៨៩ ៣.៤៥៩.១៨៦.៥៦១ ៦៨១.១៧៩.១០៩ ២.៧៤៩.៩២០.០៦២

្រំណុល	និ្�ូលធន

្រំណុល

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 ១៥ ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥ ១៨.៤១១.៥៥១ ៧៤.៣២៧.៤៣២

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ១៦ ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១ ៥៤៤.៨៤៩.៩៦៣ ២.១៩៩.៥៥៩.៣០០

បបាកក់មចេី ១៧ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០ ១០.២៣៨.៤៥៨ ៤១.១៣៨.១២៤ - -

អនុ្ំណុ� ១៨ ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៤០១.០៩៦ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៥៣៥.៣៩៧

្ំណុ�ភតិេនយា ១០ ៥.៦៣៦.០១២ ២២.៩៦៦.៧៤៩ ៥.៧១៦.២១៦ ២២.៩៦៧.៧៥៦ ៦.៧៥៨.៧១៥ ២៧.២៨៤.៩៣២

្ំណុ�ពន្ធ	ប�ើបបាក់្ ំណនូ �ក្ុងឆ្្ំ ២៨ ៤.៥៤៤.៥៤៨ ១៨.៥១៩.០៣៣ ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤ ១.៨២១.១៦៧ ៧.៣៥២.០៥១

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក ១៩ ២.០៧៥.៣៧៩ ៨.៤៥៧.១៦៩ ១.៦២៧.៣៤៨ ៦.៥៣៨.៦៨៤ ១.០៥៦.១៥៥ ៤.២៦៣.៦៩៨

្ំណុ�បផសេងៗ ២០ ២៥.៦៤៣.០៧៣ ១០៤.៤៩៥.៥២១ ២១.៤៨៩.៥៣៧ ៨៦.៣៤៤.៩៦០ ២២.៤៧៥.១៤៥ ៩០.៧៣២.១៦១

្រំណុលសរុ្រ ៩៨២.៤៥៥.១១១ ៤.០០៣.៥០៤.៥៧៦ ៧៦២.៩៣២.៦១៦ ៣.០៦៥.៤៦៣.២៥០ ៦០២.៤៤១.១៦២ ២.៤៣២.០៥៤.៩៧១

�ូលធន

បដើមទុន ២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០

បបាក់្ ំបណញរកសាទុក ៣៣.៩៥៧.៣៧៥ ១៣៧.៣៧២.៩០៦ ១៧.០៩៨.១៥៧ ៦៩.០៥៩.៣៥៥ ១២.៨៣៦.៣៩៦ ៥១.៨២០.៥៣០

ទុន្បមរុងតាម្បា្់ ២២ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧ ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨ ៣.៤០១.៥៥១ ១៣.៧៣២.០៦១

ទុន្បមរុងបផសេងៗ - ១.២៣៨.៤៨៦ - (៤៩០.៨២២) - -

�ូលធនសរុ្រ ១១៦.២០២.២៩៩ ៤៧៣.៥២៤.៣៦៩ ៩៧.៩៨៩.៨៧៣ ៣៩៣.៧២៣.៣១១ ៧៨.៧៣៧.៩៤៧ ៣១៧.៨៦៥.០៩១

្រំណុល	និ្�ូលធនសរុ្រ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០ ៤.៤៧៧.០២៨.៩៤៥ ៨៦០.៩២២.៤៨៩ ៣.៤៥៩.១៨៦.៥៦១ ៦៨១.១៧៩.១០៩ ២.៧៤៩.៩២០.០៦២

កំណតេ់ម្្គ �់	ថដ�ភា្ជ ្ម់កជ្មយួ	ពីទំពរ័ទី	៩៨	ដ�់ទំពរ័ទី	១៥១	គឺជ្ថផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះ។

94 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ



របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	និង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩ េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណត	់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំណនូ �ការបបាក់ ២៣ ៤៨.៩០៣.៤៨៦ ១៩៨.១៥៦.៩២៥ ៣៧.០៤៦.៣៤១ ១៤៩.៨៥២.៤៥០

្ំណ្យការបបាក់ ២៣ (១៦.៤៩៥.២៣៦) (៦៦.៨៣៨.៦៩៦) (១២.១៣៨.១៥៥) (៤៩.០៩៨.៨៣៧)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ ២៣ ៣២.៤០៨.២៥០ ១៣១.៣១៨.២២៩ ២៤.៩០៨.១៨៦ ១០០.៧៥៣.៦១៣

្ំណនូ �កមបមបជើងសា ២៤ ៦.៨៩៦.១៨១ ២៧.៩៤៣.៣២៥ ៥.២៥៨.៦០១ ២១.២៧១.០៤១

្ំណ្យកមបមបជើងសា ២៤ (១.៣៨៧.៥៩៥) (៥.៦២២.៥៣៥) (១.១៦៥.០៨៦) (៤.៧១២.៧៧៣)

ចំណូលកដប�ទជើ្សាសុទ្ធ ២៤ ៥.៥០៨.៥៨៦ ២២.៣២០.៧៩០ ៤.០៩៣.៥១៥ ១៦.៥៥៨.២៦៨

ខាតពីការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន ២៥ (៦៥៥.២៤៣) (២.៦៥៥.០៤៥) ១៤.៣៩២ ៥៨.២១៦

្ំណនូ �ប្តិ្តតេិការបផសេងៗ ១.១៣៧.៧៤៣ ៤.៦១០.១៣៥ ៩៦២.៩៤៣ ៣.៨៩៥.១០៥

្ំបណញ/(ខាត)បផសេងៗ	-	េុទ្ធ ២០.៤០៤ ៨២.៦៧៧ (១០៣.៦៤៤) (៤១៩.២៤០)

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការទផ្ស្ៗសុទ្ធ ៥០២.៩០៤ ២.០៣៧.៧៦៧ ៨៧៣.៦៩១ ៣.៥៣៤.០៨១

ចំណយ

្ំណ្យ្ុគ្គ�ិក ២៦ (៩.៤០១.៩៦២) (៣៨.០៩៦.៧៥០) (៧.៤៧៦.៥៦៦) (៣០.២៤២.៧១០)

រ�ំេ់បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ	និងរ�ំេ់បទព្យ	េកម្ម	អរនូ្ី ២៧ (២.១៥៧.៧៩០) (៨.៧៤៣.៣៦៥) (២.១៨៥.៧៩៦) (៨.៨៤១.៥៤៥)

្ំណ្យប្តិ្តតេិការបផសេងៗ ២៨ (៣.៩៩៧.៨៤១) (១៦.១៩៩.២៥២) (៣.៨៨៨.៧៥១) (១៥.៧២៩.៩៩៧)

(១៥.៥៥៧.៥៩៣) (៦៣.០៣៩.៣៦៧) (១៣.៥៥១.១១៣) (៥៤.៨១៤.២៥២)

ចំទណញ�ុនពន្ធ	ទលើបបាក់ចំណូល ២២.៨៦២.១៤៧ ៩២.៦៣៧.៤១៩ ១៦.៣២៤.២៧៩ ៦៦.០៣១.៧១០

្ំណ្យពន្ធ	ប�ើបបាក់្ ំណនូ � ២៩ (៤.៦៤៩.៧២១) (១៨.៨៤០.៦៦៩) (៣.២៧២.៣៥៣) (១៣.២៣៦.៦៦៨)

ចំទណញក្ថុ្ឆ្្ំ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២

លទ្ធផលល�្ិតទផ្ស្ៗ៖

ែទៃងថ់ដ�មនិបតរូវបានចាតថ្់ាកក់្ុង	្ ំបណញ-ខាត

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ១.៧២៩.៣០៨ - (៤៩០.៨២២)

�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗក្ុងឆ្្	ំកាតក់ងជ្មយួពន្ធ - ១.៧២៩.៣០៨ - (៤៩០.៨២២)

លទ្ធផលល�្ិតទផ្ស្ៗសរុ្រក្ថុ្ឆ្្ំ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៥.៥២៦.០៥៨ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

ចំទណញរ្រស់៖

ម្ចេ េ់ធនាគារ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២

លទ្ធផលល�្ិតសរុ្ររ្រស់៖

ម្ចេ េ់ធនាគារ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៥.៥២៦.០៥៨ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

កំណតេ់ម្្គ �់	ថដ�ភា្ជ ្ម់កជ្មយួ	ពីទំពរ័ទី	៩៨	ដ�់ទំពរ័ទី	១៥១	គឺជ្ថផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះ។
 

95របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	និង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ



បដើមទុន បបាក់្ ំបណញរកសាទុក ទុន្បមរុងតាម្បា្់ ទុន្បមរុងបផសេងៗ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ស�តុល្យទៅ	
ដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៨	
នដលបានរាយការណ៍ក្ថុ្បគា�ុន ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០ ១៤.២០៧.៩០៣ ៥៧.៣៥៧.៣០៤ - - - - ៧៦.៧០៧.៩០៣ ៣០៩.៦៦៩.៨០៤

ផ�្៉ាឹះពា�់ពីការអនុវតតេបគា�
ការណ៍គណបនយ្យថ្មីប�ើកដំ្នូង	
(កំណតេ់ម្្គ �់	៤) - - (១.៣៧១.៥០៧) (៥.៥៣៦.៧៧៤) ៣.៤០១.៥៥១ ១៣.៧៣២.០៦១ - - ២.០៣០.០៤៤ ៨.១៩៥.២៨៧

ស�តុល្យនដល	
បានរាយការណ៍ទ�ើ្វិញ		
ទៅដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៨ ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០ ១២.៨៣៦.៣៩៦ ៥១.៨២០.៥៣០ ៣.៤០១.៥៥១ ១៣.៧៣២.០៦១ - - ៧៨.៧៣៧.៩៤៧ ៣១៧.៨៦៥.០៩១

្ំបណញក្ុងឆ្្	ំ
(បានរាយការណ៍ប�ើងវញិ	*) - - ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២ - - - - ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២

�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	
(បានរាយការណ៍ប�ើងវញិ	*) - - - - - - - (៤៩០.៨២២) - (៤៩០.៨២២)

លទ្ធផលល�្ិតសរុ្រក្ថុ្ឆ្្ំ	
(បានរាយការណ៍ទ�ើ្វិញ	*) - - ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២ - - - (៤៩០.៨២២) ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

ប្រតិ្រត្ិការជា�ួយភាគទុននិក	
ក្ថុ្នា�ជាភាគទុនិក

ការបបាឹះផសាយភាគហុ៊ន ៦.២០០.០០០ ២៥.០៧៩.០០០ - - - - - - ៦.២០០.០០០ ២៥.០៧៩.០០០

ការបផទៃរបបាក់្ ំបណញរកសាទុក 
បៅបដើមទុន ៦.៣០០.០០០ ២៥.៤៨៣.៥០០ (៦.៣០០.០០០) (២៥.៤៨៣.៥០០) - - - - - -

ការបផទៃរបៅទុន្បមរុងតាម្បា្	់	
(កំណតេ់ម្្គ �់		២២) - - (២.៤៩០.១៦៥) (១០.០៧២.៧១៧) ២.៤៩០.១៦៥ ១០.០៧២.៧១៧ - - - -

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - (១.៥២៥.០០០) - - - - - - - (១.៥២៥.០០០)

ប្រតិ្រត្ិការសរុ្រជា�ួយភាគទុនិក ១២.៥០០.០០០ ៤៩.០៣៧.៥០០ (៨.៧៩០.១៦៥) (៣៥.៥៥៦.២១៧) ២.៤៩០.១៦៥ ១០.០៧២.៧១៧ - - ៦.២០០.០០០ ២៣.៥៥៤.០០០

ស�តុល្យទៅ	
ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨	
(បានរាយការណ៍ទ�ើ្វិញ	*) ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ១៧.០៩៨.១៥៧ ៦៩.០៥៩.៣៥៥ ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨ - (៤៩០.៨២២) ៩៧.៩៨៩.៨៧៣ ៣៩៣.៧២៣.៣១១

ស�តុល្យនដល	
បានរាយការណ៍ទ�ើ្វិញ			
ទៅដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ១៧.០៩៨.១៥៧ ៦៩.០៥៩.៣៥៥ ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨ - (៤៩០.៨២២) ៩៧.៩៨៩.៨៧៣ ៣៩៣.៧២៣.៣១១

្ំបណញក្ុងឆ្្ំ - - ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០ - - - - ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០

�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	-	
�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - - - - - - - ១.៧២៩.៣០៨ - ១.៧២៩.៣០៨

លទ្ធផលល�្ិតសរុ្រក្ថុ្ឆ្្ំ - - ១៨.២១២.៤២៦ ៧៣.៧៩៦.៧៥០ - - - ១.៧២៩.៣០៨ ១៨.២១២.៤២៦ ៧៥.៥២៦.០៥៨

ប្រតិ្រត្ិការជា�ួយភាគទុននិក	
ក្ថុ្នា�ជាភាគទុនិក៖

បដើមទុន្ថនថាមបាន្ង់ - - - - - - - - - -

ការបផទៃរបៅទុន្បមរុងតាម្បា្	់	
(កំណតេ់ម្្គ �់		២២) - - (១.៣៥៣.២០៨) (៥.៤៨៣.១៩៩) ១.៣៥៣.២០៨ ៥.៤៨៣.១៩៩ - - - -

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ៤.២៧៥.០០០ - - - - - - - ៤.២៧៥.០០០

ប្រតិ្រត្ិការសរុ្រជា�ួយភាគទុនិក - ៤.២៧៥.០០០ (១.៣៥៣.២០៨) (៥.៤៨៣.១៩៩) ១.៣៥៣.២០៨ ៥.៤៨៣.១៩៩ - - - ៤.២៧៥.០០០

ស�តុល្យទៅ	
ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៣៣.៩៥៧.៣៧៥ ១៣៧.៣៧២.៩០៦ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧ - ១.២៣៨.៤៨៦ ១១៦.២០២.២៩៩ ៤៧៣.៥២៤.៣៦៩

កំណតេ់ម្្គ �់ថដ�ភា្ជ ្ម់កជ្មយួ	ពីទំពរ័ទី	៩៨	ដ�់ទំពរ័ទី	១៥១	គឺជ្ថផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះ។
 

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩របាយការណ៍្ថបម្បមរួ�មនូ�ធន

96 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍្ថបម្បមរួ�មនូ�ធន



២០១៩ ២០១៨

កំណត ់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

លំហូរសាច់បបាក់ពីសក�្មភាពប្រតិ្រត្ិការ

សា្ប់បាកប់្ញពីប្តិ្តតេិការ ៣១ (៦១.២២១.៣០៩) (២៤៧.៨៩៥.១៧២) (១៣.៤២៤.១៨០) (៥៤.៣០០.៨០៧)

ការបបាកប់ានទទួ� ៤៧.៦២៩.២៥២ ១៩២.៩៩៣.៧២៩ ៣៦.២៥៨.៨៥៤ ១៤៦.៦៦៧.០៦៤

ការបបាកប់ាន្ង់ (១៤.៤៧១.៤៥០) (៥៨.៦៣៨.៣១៥) (១១.៣១៤.១២៦) (៤៥.៧៦៥.៦៤០)

ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �បាន្ង់ ២៩ (៣.៧៧១.៣៦៦) (១៥.២៨១.៥៧៥) (២.៣១០.៥៥២) (៩.៣៤៦.១៨៣)

មនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ ុគ្គ�ិកបាន្ង់ ១៩ (១៥៣.៧៤៩) (៦២២.៩៩១) (៧១.០៨០) (២៨៧.៥១៩)

សាច់បបាក់សុទ្ធបានទប្រើក្ថុ្សក�្មភាពប្រតិ្រត្ិការ (៣១.៩៨៨.៦២២) (១២៩.៤៤៤.៣២៤) (៩.១៣៨.៩១៦) (៣៦.៩៦៦.៩១៥)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសក�្មភាពវិនិទោគ

បទព្យ្ញ្ចេ ំជ្សា្ប់បាកប់�ើបបាកក់មចេី (៧៤.៤៧៦.០០០) (៣០១.៧៧៦.៧៥២) (១២.២៣៤.០០០) (៤៩.៤៨៦.៥៣០)

បបាកត់មក�់ធានាប�ើបដើមទុន - - (១.២៥០.០០០) (៥.០៥៦.២៥០)

ការទិញបទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ (១.០២៤.៥៥៦) (៤.១៥១.៥០១) (៨០៤.៩៧៣) (៣.២៥៦.១១៦)

ការទិញបទព្យេកម្មអរនូ្ី (៦៧៤.៦៩៧) (២.៧៣៣.៨៧២) (៤០២.៥៩២) (១.៦២៨.៤៨៥)

សា្ប់បាកប់ានពីការ�កប់ទព្យេម្បតតេិ	និង	្ រក្ិារ ១១.៤៥៣ ៤៦.៤០៨ ៣៤.៨៣៨ ១៤០.៩២០

សាច់បបាក់សុទ្ធបានទប្រើក្ថុ្សក�្មភាពវិនិទោគ (៧៦.១៦៣.៨០០) (៣០៨.៦១៥.៧១៧) (១៤.៦៥៦.៧២៧) (៥៩.២៨៦.៤៦១)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសក�្មភាពហិរញ្ញ្រ្បទាន

សា្ប់បាកប់ានពីការប្ញផសាយបដើមទុន - - ៦.២០០.០០០ ២៥.០៧៩.០០០

សា្ប់បាកប់ានពីបបាកក់មចេី ១៧ ១២៨.០៥៣.៩៨៨ ៥១៨.៨៧៤.៧៥៩ ១០.១៥៩.២៨៣ ៤១.០៩៤.៣០០

ការទនូទាតេ់ងបបាកក់មចេី ១៧ (៦៤.៣៤៨.២៤០) (២៦០.៧៣៩.០៦៨) - -

សា្ប់បាកប់ានពីអនុ្ំណុ� ១៨ ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥៦០.០០០ - -

បបាកប់ដើមមនការទនូទាតភ់តិេនយា (១.១១៦.៦៩៣) (៤.៥២៤.៨៤០) (១.០៤២.៤៩៩) (៤.២១៦.៩០៨)

សាច់បបាក់សុទ្ធបានពីសក�្មភាពហិរញ្ញ្រ្បទាន ៩២.៥៨៩.០៥៥ ៣៧៥.១៧០.៨៥១ ១៥.៣១៦.៧៨៤ ៦១.៩៥៦.៣៩២

(តំហយ)/កំទណើនសាច់បបាក់	និ្	សាច់បបាក់ស��ូលសុទ្ធ (១៥.៥៦៣.៣៦៧) (៦២.៨៨៩.១៩០) ៩.៧៩៨.៩៧៣ ៣៩.៦៣៦.៨៤៦

សា្ប់បាក	់និងសា្ប់បាកេ់មមនូ�បដើមឆ្្ំ ១៩៨.៨៣៤.៩០២ ៧៩៨.៩១៨.៦៣៦ ១៨៩.០៣៥.៩២៩ ៧៦៣.១៣៨.០៤៥

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ១០.៨០២.០៦០ - (៣.៨៥៦.២៥៥)

សាច់បបាក់	និ្សាច់បបាក់ស��ូលដំណច់ឆ្្ំ ៣០ ១៨៣.២៧១.៥៣៥ ៧៤៦.៨៣១.៥០៦ ១៩៨.៨៣៤.៩០២ ៧៩៨.៩១៨.៦៣៦

កំណតេ់ម្្គ �់ថដ�ភា្ជ ្ម់កជ្មយួ	ពីទំពរ័ទី	៩៨	ដ�់ទំពរ័ទី	១៥១		គឺជ្ថផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះ។
 

របាយការណ៍�ំហនូរសា្ប់បាក់ េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

97របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍�ំហនូរសា្ប់បាក់



១.	 ពត័ម៌្នទនូបៅ
	 ធនាគារ	េីុអាយអមិ្៊	ីភអី�ិេីុ	បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	បៅមថងៃទី២០	ថែកញ្្ញ 	ឆ្្២ំ០១០	បោយ

 វញិ្្ញ ្ន្បត្ុឹះ្ញ្ជ ីប�ែ	 ០០០១០៥២៤	 ប្ញបោយបកេួងពាណិជ្ជកម្ម	 និងបានចា្ប់ផតេើម 
ប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	 បៅមថងៃទី១៩	 ថែវ ិ្ ្ិកា	 ឆ្្២ំ០១០។	 ធនាគារគឺជ្បករុមហុ៊ន្ុបតេម្ន័្ធថដ�

 កាន់កា្់ទាំងបេរុងបោយ	 CIMB Bank Berhad ថដ�ជ្ធនាគារម្នអាជ្ញា ្័ណណ ្ុឹះ្ញ្ជ ី 
អាជីវកម្ម	 បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ។	 បករុមហុ៊ន	CIMB Group Holdings Berhad	 ថដ�បាន្ុឹះ 
្ញ្ជ ីជ្បករុមហុ៊នសាជីវកម្មសាធារណៈ	បៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ	គឺជ្បករុមហុ៊នបមធំ្ង្េ់។	

	 េកម្មភាពអាជវីកម្្ម ម្បងរ្េ់ធនាគារ	 គពឺាកព់ន័្ធនរឹងអាជវីកម្មធនាគារបគ្ទិ់ដ្ឋភាពទាងំអេ់	 
និងផតេ�់បេវាបផសេងៗថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	 បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្។	 ធនាគារបានទទួ�

 អាជ្ញា ្ណ័ណ ប្ក្អាជីវកម្មធនាគារថដ�ប្ញបោយធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្	(បៅកាតថ់ា	«ធនាគារ 
កណ្តេ �»)	បៅមថងៃទី១១	ថែវ ិ្ ្ិកា	ឆ្្២ំ០១០។

	 ការោិ�័យ្ុឹះ្ញ្ជ ីរ្េ់ធនាគារម្នទីតាងំេថាិតបៅផទៃឹះប�ែ	២០AB	មហាវថិី	 បពឹះនបរាតតេម	
ថកងផលៃនូវប�ែ	១១៨	េងាក ត	់ផសារចាេ់	រាជធានីភ្បំពញ	បពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្	។		

	 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�បានអនុមត័ឲ្យប្ញផសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បៅមថងៃទី១៥	 ថែឧេភា	
 

ឆ្្២ំ០២០។	

២.	 បេ្កតេីេបង្្បគា�ការណ៍គណបនយ្យេំខាន់ៗ
	 បគា�ការណ៍គណបនយ្យេំខាន់ៗ ថដ�បានបប ើ្បបាេ់	 ក្ុងការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ 
បនឹះ	បតរូវបាន្ងាហា ញខាងបបកាម។	បគា�ការណ៍ទាងំបនឹះ	បតរូវបានអនុវតតេោ៉ា ងម្នេង្គតិភាពបគ្ ់
ឆ្្ថំដ�បានោក់្ ងាហា ញទាងំអេ់	ប�ើកថ�ងថតម្នការ្ញ្្ជ កប់ផសេងពីបនឹះ។

២.១	 �ូលដា្្នដនការទរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 បៅមថងៃទី២៨	 ថែេីហា	 ឆ្្២ំ០០៩	 បករុមប រ្ឹកសាជ្តិគណបនយ្យ	 មនបកេួងបេដ្ឋកិ្ចេ	 និង
 ហិរញ្ញ វតថាុ	 បានប្កាេោកឲ់្យបប្ើេតេងោ់ររបាយការណ៍	ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តិមនកម្ុជ្	
 (បៅកាតថ់ា	 «CIFRS»)	 ថដ�ថផ្កទាងំបេរុង	 បៅតាមេតេងោ់រទាងំអេ់	 ថដ�ប្ញផសាយបោយ 

បករុមប រ្ឹកសាេតេង់ោរគណបនយ្យអនតេរជ្តិ	 (បៅកាត់ថា	 «IASB»)	 រួមទាំង្ំណកបសាយ	 និង 
វបិសាធនកម្មពាកព់ន័្ធបផសេងៗ	 ្ំបពាឹះេតេងោ់រនីមយួៗថដ�អា្បកើតម្នប�ើងក្ុងកា�ៈបទេៈ

 
ជ្កល់ាកណ់្មយួ	 បោយការ្ថនថាមពាក្យ	 «កម្ុជ្»។	 អង្គភាពថដ�ម្នការទទួ�ែុេបតរូវជ្ 
សាធារណៈ	បតរូវបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ែលៃួនឲ្យបេ្បៅតាម	CIFRS េបម្្ក់ារយិ្របិ្្ទ 
គណបនយ្យថដ�ចា្ប់ផើតេមបៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១២	ឬការយិ្របិ្្ទគណបនយ្យ	្នាទៃ ្ពី់

 
បនឹះ។	សារា្រថណនាបំ�ែ	០៨៦	េហវ.កជគ	 ្ុឹះមថងៃទី៣០	 ថែកកកោ	 ឆ្្២ំ០១២	 ថដ�ប្ញ 
បោយបករុមប រ្ឹកសាជ្តិគណបនយ្យ	 បានអនុញ្្ញ តឲ្យបគរឹឹះសាថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថាុពនយារបព�ការ
អនុវតតេ	CIFRS	រហនូតដ�់ការយិ្របិ្្ទគណបនយ្យថដ�ចា្ប់ផើតេមបៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៦	 
ឬការយិ្របិ្្ទគណបនយ្យ្នាទៃ ្ពី់បនឹះ។

	 បោងតាមសារា្រថណនាបំ�ែ	០៥៨	េហវ.កជគ	 ្ុឹះមថងៃទី២៤	 ថែមនីា	ឆ្្២ំ០១៦	 ថដ� 
ប្ញបោយបករុមប រ្ឹកសាជ្តិគណបនយ្យ	មនបកេួងបេដ្ឋកិ្ចេ	នងិហិរញ្ញ វតថាុ	បានអនុញ្្ញ តឲ្យបគរឹឹះសាថា ន

 ធនាគារ	នងិហរិញ្ញ វតថាុ	ពនយារបព�អនុវតតេ	CIFRS	រហនូតដ�់ការយិ្របិ្្ទគណបនយ្យថដ�ចា្ប់ផើតេម 
បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩	ឬការយិ្របិ្្ទគណបនយ្យ្នាទៃ ្ពី់បនឹះ។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	 បោយអនុបលាមបៅតាមេតេងោ់ររបាយការណ៍ 
ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាុអនតេរជ្តិមនកម្ុជ្	 (CIFRS)	 ថដ�ថផ្កទាងំបេរុងបៅតាមេតេងោ់រទាងំអេ់ 
ថដ�បានប្ញផសាយបោយ	 បករុមប រ្ឹកសាេតេងោ់រគណបនយ្យអនតេរជ្តិ	 រមួទាងំ្ំណកបសាយ	និង 
វបិសាធនកម្មបផសេងៗ	ថដ�អា្បកើតម្នក្ុងកា�ៈបទេៈណ្មយួ	្ំបពាឹះេតេងោ់រនីមយួៗ។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារបតរូវបានបរៀ្្ំតាមវធិីសាង្េតេមថលៃបដើម។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ 	 េបម្្់ដំណ្្់ឆ្្មំថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ 	 ឆ្្២ំ០១៩	 គឺជ្របាយការណ៍
 ហិរញ្ញ វតថាុប�ើកដំ្នូងថដ�បតរូវបានបរៀ្្ំបោយអនុបលាមបៅតាម	CIFRS។	ក្ុងការអនុវតតេ	CIFRS 

ប�ើកដំ្នូង	 ធនាគារបានបរៀ្្ំការពន្យ�់ពីការ ល្ៃ េ់្តេនូរពីបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារជ្តិ	
 

មនកម្ុជ្	និង	េតេងោ់រគណបនយ្យកម្ុជ្	(«CAS»)	មកអនុវតតេ CIFRS	បៅក្ុងកំណតេ់ម្្គ �់	៤	។

	 ការបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�បេ្បៅតាម	CIFRS	តបមរូវឲ្យបប ើ្បបាេ់ការបា៉ា នស់ា្ម ន 
គណបនយ្យជ្កល់ាកេំ់ខាន់ៗ ។	 បហើយវាកត៏បមរូវឲ្យគណៈបគ្ប់គងបធវែើការវនិិ្្យ័រ្េ់ែលៃួន	 បៅ 
ក្ុងដំបណើ រការមនការអនុវតតេបគា�ការណ៍	គណបនយ្យបនឹះផងថដរ។	ថផក្ថដ�ទាកទ់ងនរឹងការវនិិ្ ្យ័	

 
ឬភាពេ្មុគសា្ម ញក្ុងកបមតិែ្េ់	 ឬថផ្កថដ�ការេន្មត	 និងការបា៉ា នស់ា្ម នម្ន�ក្ណៈជ្សារវន្

 
្ំបពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	បតរូវបានលាតបតោង	បៅក្ុងកំណតេ់ម្្គ �់	៣	។

២.២	 	ស្្់ដារគណទនយ្យថ្មី	វិទសាធនក�្ម	និ្្រំណកបសាយ	
នដលធនាគារ�ិនទាន់បានអនុវត្

	 ធនាគារមនិបានអនុវតតេមុនកា�កំណត	់ននូវេតេងោ់រគណបនយ្យថ្មី	និង្ំណកបសាយថដ�បតរូវ
បានប្ញផសាយរួ្ 	្ ៉ាុថនតេមនិទានច់ាបំា្ប់តរូវអនុវតតេ	េបម្្ក់ារយិ្របិ្្ទរាយការណ៍មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	
ឆ្្២ំ០១៩	បទ។	ធនាគារមនិរពំរឹងថា	េតេងោ់រទាងំបនឹះម្នផ�្៉ាឹះពា�់ជ្សារវនតេប�ើមនូ�ធនរ្េ់ 
ធនាគារ	េបម្្ក់ារយិ្របិ្្ទរាយការណ៍បនឹះ	និងការយិ្របិ្្ទរាយការណ៍	នាបព�អនាគត	និង

 ្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការ	នាបព�អនាគតខាងមុែបនឹះបទ។

២.៣	ការ្រ្នូររូ្រិយ្័រណ្ណ

i)	 រនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�	និងរនូ្ិយ្ណ័ណ េបម្្់្ ងាហា ញ

	 គណនីទាងំអេ់ថដ�ម្នបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	 បតរូវបានវាេ់តមមលៃ
 

បោយបប្ើបបាេ់រនូ្ិយ្ណ័ណ មន្រោិកាេបេដ្ឋកិ្ចេ្ម្បងថដ�ធនាគារបធវែើប្តិ្ត្ិការ	 (បៅកាត់
 ថា	 «រនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�»)។	 បបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងែលៃរឹមសារបេដ្ឋកិ្ចេមនបពរឹតតេិការណ៍	 និង
 សាថា នភាពជ្មនូ�ោ្ឋ នរ្េ់ធនាគារ។		ដនូ្បនឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះបតរូវបាន្ងាហា ញជ្បបាក ់

ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថដ�ជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�	និងរនូ្ិយ្ណ័ណ 	េបម្្់្ ងាហា ញរ្េ់ធនាគារ។
 
ii)	 ប្តិ្ត្ិការ	និងេមតុ�្យ

	 ប្តិ្ត្ិការជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	បតរូវបានកតប់តា្្នូរបៅជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�	បោយបប ើ្អបតា
 ្្នូរបបាក	់នាកា�្របិ្្ទមនប្តិ្ ត្កិារបនាឹះ។	្ បំណញ	នងិខាតពីប្តិ្ ត្កិារទាងំបនឹះ	នងិពីការ្្នូរ

 បទព្យេកម្ម	នងិ្ណុំ�រន្ូ យិវតថាុជ្រន្ូ យិ្ណ័ណ ្របទេបផសេងៗ	បតរូវបានកតប់តាបៅកុ្ង្បំណញ-ខាត។

	 ្ំបណញ	 និងខាតពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងបបាកក់មចេ	ី បតរូវបានោក់្ ងាហា ញបៅក្ុង
 ្ំបណញ-ខាត	 ក្ុងែទៃង់្ ំណ្យការបបាក។់	 ្ំបណញ	 និងខាតពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ បផសេងៗបទៀត
 ទាងំអេ់	បតរូវបានោក់្ ងាហា ញបៅកុ្ងរបាយ	ការណ៍្បំណញ-ខាត	តាមមនូ�ោ្ឋ ន្នួំនទរឹកបបាកេុ់ទ្ធ	

ក្ុងែទៃង	់្ំបណញ/(ខាត)	-	បផសេងៗ។

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ

98 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



iii) ការ្ងាហា ញជ្បបាកប់រៀ�

	 អនុបលាមតាម្បា្េ់តេីពីគណបនយ្យ	 និងេវនកម្ម	 តបមរូវឲ្យម្នការកតប់តា្តេនូរ្ំនួនទរឹកបបាក់
 

ក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុពីបបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ	បៅជ្បបាកប់រៀ�។	របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	
 នងិ�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	នងិ�ំហនូរសា្ប់បាកប់តរូវបាន ត្េនូរបៅជ្បបាកប់រៀ�	បោយបប ើ្អបតាមធ្យម
 

ប្ចាឆ្ំ្។ំ	បទព្យេកម្ម	នងិ្ំណុ�ថដ�បានោក់្ ងាហា ញក្ុងរបាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុនមីយួៗ	
 និងមនូ�ធនរ្េ់ភាគទុនិក	បតរូវបាន្តេនូរបោយបប ើ្អបតាមថងៃ្ិទ្ញ្ជ ី	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។	
 �បមៀ្ងពីការ្តេនូរមនូ�ធនភាគទុនកិបតរូវបានកតប់តា ទ្ៃ �់ក្ុងមនូ�ធន	បហើយរា�់�បមៀ្ងពីការ្តេនូរបផសេងៗ
 បទៀតទាងំអេ់	បតរូវបានកតប់តាក្ុង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ។

	 ធនាគារបានបប ើ្អបតា្តេនូរបបាក់ផលៃនូ វការថដ�ផសេពវែផសាយបោយធនាគារកណ្តេ �។	 គិតបតរឹម
 កា�្របិ្្ទរាយការណ៍	អបតាមធ្យមេបម្្ឆ្់្បំនឹះ	គឺ	១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បេ្មើនរឹង	៤.០៥២	បរៀ�	

(២០១៨	 ៖	 ១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បេ្មើនរឹង	 ៤.០៤៥	 បរៀ�)	 បហើយអបតា្ិទ្ញ្ជ ីគឺ	 ១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	

បេ្មើនរឹង	៤.០៧៥បរៀ�	(២០១៨	៖	១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បេ្មើនរឹង	៤.០១៨បរៀ�)។

	 ្ំបពាឹះការោក់្ ងាហា ញតាម	CIFRS 1	 គិតបតរឹមមថងៃទី០១	 ថែមករា	 ឆ្្២ំ០១៨	អបតាមធ្យមគឺ	

១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បេ្មើនរឹង	 ៤.០៤៥	 បរៀ�	 បហើយអបតា្ិទ្ញ្ជ ីគឺ	 ១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បេ្មើនរឹង	

៤.០៣៧បរៀ�។

២.៤	 សាច់បបាក់	និ្សាច់បបាក់ស��ូល

	 កុ្ងការោក់្ ងាហា ញរបាយការណ៍�ំហនូរសា្ប់បាក	់សា្ប់បាក	់និងសា្ប់បាកេ់មមនូ�រមួម្ន	 
សា្ប់បាកក់្ុងមដ	 បបាក់្ បញ្ញ ើ	 និងការោកប់បាកម់និជ្្ក់បមតិ	 បៅធនាគារកណ្តេ �	និងធនាគារ

 បផសេងៗ	និងការវនិិបោគសា្ប់បាកង់ាយបេរួ�រយៈបព�ែលៃីថដ�ម្នរយៈបព�កំណត់្ ីថែ	ឬតិ្
 

ជ្ង្ីថែ	 ថដ�ធនាគារអា្ម្ន�ទ្ធភាពបពញប�ញ	 ក្ុងការដកសា្ប់បាក	់ ក្ុងបគា�្ំណង
 

បៅបព�ចាបំា្	់និងម្នហានិភយ័្ថបម្បមរួ�តមមលៃតិ្តួ្។	

	 បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក	់ បៅធនាគារកណ្តេ �	និងធនាគារបផសេងៗ	 បតរូវបានកតប់តាតាម 
មថលៃបដើមដករ�ំេ់	បៅក្ុងរបាយការណ៍សាថា នភាពហរិញ្ញ វតថាុ។	ឥណទានវបិារន្ូ នប៍តរូវបានោក់្ ងាហា ញ

 
ជ្្ំណុ�	បៅក្ុងរបាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ។

២.៥	 បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

(ក)	ចំណត់ថា្្ក់

	 ធនាគារថ្ងថ្កបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ែលៃួន	ជ្បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដក
 រ�ំេ់	រមួម្ន	សា្ប់បាកក់្ុងមដ	បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោក	់បបាកប់ៅធនាគារកណ្តេ �	និងធនាគារ
 

បផសេងៗ	ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	និង	បទព្យេកម្មបផសេងៗ។

	 ការបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាកប់នឹះគអឺាបេ័យបៅតាមគរំនូអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការបគ្ប់គងបទព្យេកម្ម
 

ហិរញ្ញ វតថាុ	និង�ក្ែណ្	ក្ុងកិ្ចេេនយាមន�ំហនូរសា្ប់បាករ់្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ។

	 ធនាគារបានបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាកប់ទព្យេកម្មហរិញ្ញ វតថាុរ្េ់ែលៃួនតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	 ថតក្ុងករណី
 ថដ�បេ្តាម�ក្ណៈវនិិ្្យ័ដនូ្ខាងបបកាម្៉ាុបណ្ណ ឹះ	៖

•	 បទព្យេកម្មថដ�បតរូវបានកានក់ា្កុ្់ងគរំនូអាជវីកម្ម	ថដ�ម្នបគា�្ណំង	បដើម្បបី្មនូ��ំហនូរ 
សា្ប់បាកក់្ុងកិ្ចេេនយា	និង

•	 �ក្ែណ្កុ្ងកិ្ ចេេនយាថដ�នាឲំ្យម្នកា�្របិ្ទ្ជ្កល់ាកន់ានា	្ បំពាឹះ�ំហនូរសា្ប់បាក	់ថដ� 
ជ្ការទនូទាតប់បាកប់ដើម	នងិការបបាកទ់ាងំបេរុង	បៅប�ើ្នំនួបបាកប់ដើមថដ�បៅមនិទានទ់នូទាត។់

(ខ)	ការកត់បតា	និ្ការឈ្រ់កត់បតា

	 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានកតប់តា	 បៅបព�ថដ�ធនាគារកាលៃ យជ្ភាគីមយួ	 ក្ុងកិ្ចេេនយា
 មនឧ្ករណ៍ណ្មយួ។	ការទិញ	និងការ�កប់ទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុតាមមបធយាបាយធម្មតា	បតរូវបាន
 

កតប់តា	នាកា�្របិ្្ទជួញដនូរ	ជ្កា�្របិ្្ទថដ�ធនាគារបធវែើការទិញ	ឬ�កប់ទព្យេកម្ម។	

	 បទព្យេកម្មហរិញ្ញ វតថាុបតរូវបានបគឈ្ក់តប់តា	បៅបព�ថដ�េិទ្ធ	ិក្ុងការទទួ��ំហនូរសា្ប់បាក់
 ពីបទព្យេកម្មបនាឹះបានហួេកា�កំណត	់ ឬបតរូវបានបផទៃរ	 បហើយធនាគារបានបផទៃរននូវរា�់ហានិភយ័ 

ជ្សារវនតេ	នងិផ�កម្មេិទ្ធទិាងំអេ់។	្ បំណញ	ឬខាតពីការឈ្ក់តប់តាបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�
 បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	បតរូវបានកតប់តាបៅក្ុង្ំបណញ-ខាត	បៅបព�ថដ�បទព្យ

េកម្មហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានបគឈ្ក់តប់តា។	

(គ)	ការវាស់នវ្

	 នាបព�កតប់តាប�ើកដំ ន្ូង	ធនាគារវាេ់ថវងបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុតាមតមមលៃេមបេ្	្ នូក្ថនថាម 
ជ្មយួនរឹង្ណំ្យប្តិ្ តតេកិារបផសេងៗ	ថដ�បាន្ណំ្យ ទ្ៃ �់	ក្ុងការទិញបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	

 ក្ុងករណីថដ�បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុមនិបតរូវបានវាេ់ថវងតាមតមមលៃេមបេ្	ក្ុង្ំបណញ-ខាត	
 (FVPL)	 ។	 ្ំណ្យប្តិ្តតេិការមនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ ថដ�បតរូវបានកត់បតាតាម FVPL 

បតរូវបានកតប់តាជ្្ំណ្យក្ុង្ំបណញ-ខាត។	្នាទៃ ្ព់ីការកតប់តាប�ើកដំ្នូងភាលៃ ម	េំវធិានធន 
េបម្្ក់ារថយ្ុឹះតមមលៃឥណទានរពំរឹងទុក	 (ECL)	 បតរូវបានកតប់តាេបម្្ប់ទព្យេកម្មថដ�បតរូវ 
បានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	ថដ�បធវែើឲ្យម្នការខាតតាមគណបនយ្យមយួ	ថដ�បតរូវបាន 
កតប់តាក្ុង្ំបណញ-ខាត	បៅបព�បទព្យេកម្មមយួបតរូវបាន្បងកើតប�ើងថ្មី។

	 បទព្យេកម្មហរិញ្ញ វតថាុថដ�ម្នបដរបីវទវី	បតរូវបានបគគិតបៅប�ើ្នំនួរ្េ់វាទាងំបេរុង	បៅបព�
 បធវែើការកំណត�ំ់ហនូរសា្ប់បាករ់្េ់វា	េបម្្ក់ារទនូទាតប់បាកប់ដើម	និងការបបាកទ់ាងំបេរុង។

ឧ្ករណ៍្ំណុ�

	 ការវាេ់ថវងឧ្ករណ៍្ំណុ�	គឺអាបេ័យបៅប�ើគំរនូអាជីវកម្មរ្េ់ធនាគារ	កុ្ងការបគ្ប់គង
 

បទព្យេកម្ម	និង�ក្ណៈមន�ំហនូរសា្ប់បាករ់្េ់បទព្យេកម្មបនាឹះ។	ធនាគារបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក ់
ឧ្ករណ៍្ំណុ�រ្េ់ែលៃួនជ្បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�បានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់។

99របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 មថលៃបដើមដករ�ំេ់៖	បទព្យេកម្មថដ�បតរូវបានកានក់ា្	់េបម្្ក់ារប្មនូ��ំហនូរសា្ប់បាក ់
ក្ុងកិ្ចេេនយាថដ��ំហនូរសា្ប់បាកប់នាឹះ	គជឺ្ការទនូទាតប់បាកប់ដើម	នងិការបបាកទ់ាងំបេរុង	(SPPI) 

បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់។	តមមលៃបោងមនបទព្យេកម្មទាងំបនឹះ	បតរូវបានថកតបមរូវបៅ
តាមេំវធិានធនការខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុកថដ�បានកតប់តា។	្ំណនូ �ការបបាកពី់បទព្យេកម្ម 
ហរិញ្ញ វតថាុទាងំបនឹះបតរូវបានោក់្ ញចេនូ �	បៅក្ុង្ំណនូ �ការបបាក	់បោយបប ើ្វធិសីាង្េតេអបតាការបបាក់

 ម្នប្េិទ្ធភាព។

	 ្ំបពាឹះឥណទានផតេ�់ឲ្យ្ុគ្គ�ិកេបម្្ទ់ិញផទៃឹះ	 ថដ�ម្នអបតាការបបាកទ់ា្ជ្ងអបតា 
ទីផសារ	បតរូវបានកតប់តាប�ើកដំ្នូងតាមតមមលៃ្្ចេុ្្បន្	មនការទនូទាតស់ា្ប់បាក	់នាបព�អនាគត	និង 
បធវែើអ្្បហារតាមអបតាការបបាកប់�ើទីផសារមនឥណទានប្ហាកប់្ថហ�គ្ា។	្ំនួន�បម្ៀងរវាង 
សា្ប់បាកប់ាន្ង	់និងតមមលៃ្្ចេុ្្បន្មនសា្ប់បាកប់តរូវទទួ�ក្ុងបព�អនាគត	បតរូវបានកតប់តាជ្

 
្ុបរប្ទានអតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក	ក្ុងែទៃងប់ទព្យេកម្មបផសេងៗ។

(ឃ)	ការទធវើចំណត់ថា្្ក់បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុទ�ើ្វិញ

	 ធនាគារបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាកប់ទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុប�ើងវញិ	បៅបព�ថដ�គរំនូអាជីវកម្ម	េបម្្ក់ារ
 បគ្ប់គងបទព្យេកម្មរ្េ់ែលៃួន	ម្នការថប្ប្រួ�។

(្)		ការថយចុះតដ�លែ	

	 ធនាគារវាយតមមលៃការខាតឥណទានរពំរឹងទុក	(«ECL»)	តាមមនូ�ោ្ឋ នរពំរឹងបមើ�	បៅមថងៃអនាគត 
ថដ�ទាកទ់ងជ្មយួនរឹងឧ្ករណ៍្ំណុ�រ្េ់ែលៃួនថដ�វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	បពមទាងំ 
ហានិភយ័ថដ�បកើតពីកិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	(រមួទាងំ	ឥណទានវបិារនូ្ន	៍និងហាវែ េីុ�ីធីថដ�

 អា្បប ើ្បបាេ់ប�ើងវញិ)	និងកិ្ចេេនយាធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ។	ធនាគារកតប់តាេំវធិានធន	េបម្្់
 ការខាត្ង	់្ បំពាឹះការខាតប្បភទបនឹះ	នាកា�្របិ្ទ្រាយការណ៍។	ការវាេ់ថវង	ECL	្ លៃុឹះ្ញ្ចេ ងំពី៖

•	 ្ំនួន�បម្ៀង	 និង្ំនួនថដ�បានថលៃរឹងប្រូបា្	 ថដ�បតរូវបានកំណតប់ោយបធវែើការវាយតមមលៃប�ើ 
�ទ្ធភាពថដ�អា្បកើតប�ើងមយួ្ំននួ

•	 បព�បវលាមនតមមលៃទរឹកបបាក	់និង

•	 ពត័ម៌្នថដ�ម្នភាពេមបហតុផ�	និងម្នការគាបំទ	 ថដ�អា្រកបាន	 បោយពំុចាបំា្ ់
ម្នការ្ំណ្យ	និងការែំប រ្ឹងថប្ងប�ើេ�្	់នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍	អំពីបពរឹតតេិការណ៍	

 នាបព�អតីតកា�	បព�្្ចេុ្្បន្	និងការពយាករអំពី�ក្ែណ្	នាបព�អនាគត

		 ធនាគារបានអនុវតតេវធិីសាង្េត្េ ីដំណ្កក់ា�	្ំបពាឹះការវាេ់ថវងការខាតឥណទានរពំរឹងទុក	 
េបម្្ប់្បភទដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 ឧ្ករណ៍្ណុំ�ថដ�វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	នងិ

•	 កិ្ ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	(រមួទាងំ	ឥណទានវបិារន្ូ នថ៍ដ�មនិទានប់ានដកបបាក	់នងិហាវែ េីុ�ធី
 

អា្បប ើ្បបាេ់ប�ើងវញិ)	នងិកិ្ចេេនយាធានាថផក្ហិរញ្ញ វតថាុ

	 អនុវតតេវធិីសាង្េតេ្ីដំណ្កក់ា�	ថផ្កបៅប�ើ្ថបម្បមរួ�ហានិភយ័ឥណទាន	ចា្ត់ាងំពីការ
 

កតប់តាប�ើកដំ្នូង៖

(i)	 ដំណ្កក់ា�ទី	១៖ ECL	១២ថែ

	 	ដំណ្ក់កា�ទី១	 រួម្ញចេនូ �ននូវបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 	 ថដ�មិនម្នកំបណើ នហានិភ័យ
 ឥណទានគួរឲ្យកតេ់ម្្គ �់	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើកដំ្នូង	ឬម្នហានិភយ័ឥណទាន 

កបមតិទា្	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។	ECL១២ថែ	បតរូវបានកតប់តា	បហើយ្ំណនូ �ការ 
បបាកប់តរូវបានគណនាតាម្ំនួនតមមលៃបោងដុ�រ្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ។

(ii)	 ដំណ្កក់ា�ទី	២៖	ECL	បពញមយួអាយុកា�	–	មនិម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន

	 	ដំណ្កក់ា�ទី	២	រមួម្ន	បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នកំបណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្
សារវនតេ	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើកដំ្នូង	 (ប�ើកថ�ងថតវាម្នហានិភយ័ឥណទានទា្ 
នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍)	 ្៉ាុថនតេមនិម្នភេ័តេុតាងជ្កថ់េតេង្ងាហា ញពីការថយ្ុឹះតមមលៃ។	

 
ECL បពញមយួអាយុកា�បតរូវបានកតប់តា	បហើយ្ំណនូ �ការបបាកប់តរូវបានគណនាតាម្ំនួន
តមមលៃបោងដុ�រ្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ។

(iii) ដំណ្កក់ា�ទី	៣៖	ECL	បពញមយួអាយុកា�	–	ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន

	 	ដំណ្កក់ា�ទី	៣	រមួម្ន	បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នភេ័តេុតាងជ្កថ់េតេង្ងាហា ញពីការ
 ថយ្ុឹះតមមលៃ	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។ ECL បពញមយួអាយុកា�បតរូវបានកតប់តា	បហើយ 

្ំណនូ �ការបបាកប់តរូវបានគណនាតាម្ំនួនតមមលៃបោងដុ�រ្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ។
 
២.៦	 ្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

	 ្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានកតប់តា	បៅបព�ថដ�ធនាគារកាលៃ យជ្ភាគីមយួ	បៅក្ុងកិ្ចេេនយា
 មនឧ្ករណ៍ណ្មយួ។	្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារមួម្ន	បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	បបាក ់

្បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន	បបាកក់មចេ	ីអនុ្ំណុ�និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ។

	 ្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានកតប់តាប�ើកដំ្នូងតាមតមមលៃេមបេ្	ដក្ំណ្យប្តិ្តតេិការ
 

្ំបពាឹះ្ំណុ�ប្តិ្តតេិការទាងំអេ់ថដ�មនិវាេ់ថវងតាមតមមលៃេមបេ្	ក្ុង្ំបណញ-ខាត។

	 ្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុថដ�មនិបតរូវបានចាតថ្់ាកត់ាមតមមលៃេមបេ្	កុ្ង្ំបណញ-ខាត	បតរូវបាន
 

វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់។	្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុថដ�បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	 
ម្នដនូ្ជ្	 បបាក់្បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 បបាក់្បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន	 បបាក់កមចេី	 អនុ្ំណុ�	 និង

 
្ំណុ�បផសេងៗ។

	 ្ណុំ�ហរិញ្ញ វតថាុបតរូវបានបគឈ្ក់តប់តា	បៅបព�ថដ�វាបតរូវបាន្ងវែ�ិអេ់	ឬប្ើមនិដនូបច្ាឹះបទ
 

វាបតរូវបានបពមបបពៀងឲ្យ	្ ពា្ឈ្	់ការេងបបាកត់បៅបទៀត។

២.៧	កិច្ចសន្យាផ្ល់ឥណទាន	និ្កិច្ចសន្យាធានានផ្កហិរញ្ញវត្ថុ

	 កិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	(រមួម្ន	ឥណទានវបិារន្ូ នថ៍ដ�មនិទានប់ានដកបបាក	់នងិហាវែ េីុ�ីធី
 អា្បប្ើបបាេ់ប�ើងវញិ)	ថដ�ធនាគារបានផតេ�់បតរូវបានវាេ់ថវងតាម្ំនួនេំវធិានធនបាត់្ ង។់	

ធនាគារមនិបានផតេ�់កិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទានណ្មយួ	ថដ�ម្នអបតាការបបាកទ់ា្ជ្ងអបតា 
ទីផសារបទ	ឬកិ្ចេេនយាថដ�អា្បតរូវបានទនូទាត	់ជ្សា្ប់បាកេុ់ទ្ធ	ឬតាមរយៈការផតេ�់	ឬការប្ញ 
ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងបទៀតបទ។

	 ្ំបពាឹះកិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	(រមួម្ន	ឥណទានវបិារនូ្នថ៍ដ�មនិទានប់ានដកបបាក	់និង
ហាវែ េីុ�ីធថីដ�អា្បប ើ្បបាេ់ប�ើងវញិ)	ការខាតឥណទានរពំរឹងទុកបតរូវបានកតប់តាជ្េំវធិានធន	

 (ថដ�បតរូវបានោក់្ ងាហា ញ	ក្ុង្ណុំ�បផសេងៗ)។	បទាឹះជ្ោ៉ា ងណ្កប៏ោយ	្បំពាឹះកិ្ចេេនយាថដ� 
រមួ្ញចេនូ �ទាងំឥណទាន	និងកិ្ចេេនយាថដ�មនិទានដ់កបបាក	់បហើយថដ�ធនាគារមនិអា្កំណត់

 ការខាតឥណទានរពំរឹងទុកោ្ប់ោយថ�ក	្ំបពាឹះកិ្ចេេនយាឥណទានថដ�មនិទានដ់កបបាក ់
បតរូវបានកតប់តារមួគ្ា	ក្ុងេំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង។់	ក្ុងករណីថដ�ការខាតឥណទានរពំរឹង

 ទុករមួ្ញចេនូ �គ្ា	ប�ើេពី្ំនួនតមមលៃបោងដុ�រ្េ់ឥណទាន	បនាឹះការខាតឥណទានរពំរឹងទុកបតរូវ 
បានកតប់តាជ្េំវធិានធន។

100 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 កិ្ចេេនយាធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	គឺជ្កិ្ចេេនយាទាងំឡាយណ្ថដ�តបមរូវឲ្យអ្កប្ញផសាយ
 

ការធានា	បធវែើការទនូទាតជ់្កល់ាកម់យួ	បដើម្បផីតេ�់េំណងបៅអ្កកានក់ា្	់្ំបពាឹះការខាត្ងថ់ដ� 
បកើតម្នប�ើង	 បោយសារកនូន្ំណុ�ណ្មយួមនិបានេង្ំណុ�	បៅបព�ដ�់មថងៃកំណត	់
បោយអនុបលាមបៅតាម�ក្ែណ្មនឧ្ករណ៍្ំណុ�បនាឹះ។	ការធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុប្បភទ
បនឹះ	គឺបតរូវបានផតេ�់ឲ្យធនាគារ	បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	និងអង្គភាពបផសេងៗ	ជំនួេបគរឹឹះសាថា នទាងំបនឹះ	
បដើម្បធីានាប�ើឥណទាន	ឥណទានវបិារនូ្ន	៍និងហាវែ េីុ�ីធីធនាគារបផសេងៗ។

	 ការធានាថផក្ហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានកតប់តាប�ើកដំ ន្ូង	កុ្ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ	តាមតមមលៃេមបេ្	
 នាកា�្របិ្្ទផតេ�់ការធានាបនាឹះ។	ការធានាបតរូវបានបពមបបពៀងតាម�ក្ែណ្េ្ម័បគ្ិតតេបេ្មើភាព 

គ្ា	 បហើយតមមលៃ្ុពវែលាភថដ�បានបពមបបពៀងម្ន្ំនួនប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃមនកាតពវែកិ្ចេ	
ក្ុងការធានា។	្ ពុវែលាភថដ�បតរូវទទ�ួនាបព�អនាគត	មនិបតរូវបានកតប់តាបទ។	្ នាទៃ ្ម់កកិ្ចេេនយា 
ធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុបតរូវបានវាេ់ថវងតាម្ំនួនណ្មយួថដ�ែ្េ់ជ្ងបគ	រវាង្ំនួនថដ�បតរូវបាន 
កណំតប់ោយថផក្បៅតាមគរំនូការខាតឥណទានរពំរឹងទុក	បបកាម	CIFRS 9	េតេីព	ី«ឧ្ករណ៍ហរិញ្ញ វតថាុ»	
និង្ំនួនថដ�បតរូវបានកតប់តាប�ើកដំ្នូងដកនរឹង្ំនួនបបាក់្ ំណនូ �្ង្គរ	 ថដ�បតរូវបានកតប់តា 
បោយថផក្បៅតាមបគា�ការណ៍រ្េ់	CIFRS 15	េតេីព	ី«បបាក់្ ណំនូ �ពកីិ្ ចេេនយាជ្មយួអតថិជិន   
បៅតាមការេមបេ្។	

	 ការបា៉ា នស់ា្ម នបតរូវបានកណំត	់បោយថផក្បៅតាម្ទពិបសាធន	៍មនប្តិ្ តតេកិារប្ហាកប់្ថហ� 
គ្ា	និងប្វតតេិមនការខាត្ង	់ក្ុងបគាកនលៃងមក	និង្នូក្ថនថាមជ្មយួនរឹងការវនិិ្្យ័រ្េ់គណៈ

 បគ្ប់គង។	្ំណនូ �កមបមបសាហុ៊យថដ�រកបាន	បតរូវបានកតប់តាតាមមនូ�ោ្ឋ នបថរ	អាបេ័យបៅ 
តាមអាយុកា�មនការធានាបនាឹះ។

	 កំបណើ ន្ំណុ�ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងការធានា	បតរូវបានរាយការណ៍	បៅក្ុង្ំបណញ-ខាត	ក្ុង 
ែទៃង់្ ំណ្យប្តិ្តតេិការ។

២.៨	 ការកាត់ក្ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ	បតរូវបានកាតក់ង	បហើយ្ំនួនទរឹកបបាកេុ់ទ្ធ្នាទៃ ្់
 ពីកាតក់ង	បតរូវបានរាយការណ៍	បៅក្ុងរបាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	 បៅបព�ថដ�ធនាគារ
 

ម្នេិទ្ធិតាមផលៃនូវ្បា្	់ក្ុងការកាតក់ង្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�បានកតប់តា	បហើយធនាគារម្ន្ំណង
 នរឹងទនូទាតត់ាមមនូ�ោ្ឋ ន្ំនួនទរឹកបបាកេុ់ទ្ធ	ឬម្ន្ំណងកតប់តាបទព្យេកម្ម	និងទនូទាត់្ ំណុ� 

ក្ុងបព�ដំណ្�គ្ា។

២.៩	 បទព្យស�្បតិ្	និ្្ររិកា្្រ

	 បទព្យេម្បតិ្	និង្រក្ិារ	 បតរូវបានកតប់តាតាមមថលៃបដើម	ដករ�ំេ់្ង្គរ	និងការខាត្ងថ់ដ�
 

្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ។	 មថលៃបដើមរួមម្ន្ំណ្យ ទ្ៃ �់បផសេងៗ	 ថដ�បាន្ំណ្យ	
ក្ុងការទិញបទព្យបនាឹះ។

	 ្ំណ្យ្នតេ្នាទៃ ្់បផសេងៗបតរូវបានកត់បតា្ញចេនូ �បៅក្ុងតមមលៃបោងមនបទព្យបនាឹះ	 ឬបតរូវ 
បានកតប់តាជ្បទព្យោ្ប់ោយថ�កតាមការេមបេ្	 ថតបៅបព�ថដ�ម្នភាពបបាកដថា 
ផ�ប្បោជនប៍េដ្ឋកិ្ចេ	នាបព�អនាគតមនបទព្យបនាឹះនរឹងហនូរ ន្ូ�មក	ក្ុងធនាគារ	បហើយមថលៃបដើម
មនបទព្យបនាឹះអា្បតរូវបានវាេ់ថវងគួរឲ្យបជឿជ្កប់ានថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ។	រា�់្ំណ្យប�ើការជួេជុ�	
និងការថថទាបំផសេងៗបទៀតទាងំអេ់	បតរូវបានកតប់តាជ្្នទៃុក	បៅក្ុង្ំបណញ-ខាត	ក្ុងឆ្្ហំិរញ្ញ វតថាុ

 ថដ�ប្តិ្តតេិការបនាឹះបកើតប�ើង។

	 បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ	កំពុងដំបណើ រការមនិបតរូវបានដករ�ំេ់បទ។	ការដករ�ំេ់ប�ើបទព្យ
 

េម្បតតេិនិង្រក្ិារ	បតរូវបានកតប់តាជ្្នទៃុកក្ុង្ំបណញ-ខាត	តាមមនូ�ោ្ឋ នបថរ	អាបេ័យបៅតាម
 អាយុកា�បប្ើបបាេ់បា៉ា នស់ា្ម នរ្េ់បទព្យេកម្មនមីយួៗ	នងិបៅតាមអបតាប្ចាឆ្ំ្	ំដនូ្ខាងបបកាម៖

អបតារំលស់

ការថក�ម្ប�ើបទព្យជួ� ២០%	ឬ	ថិរបវលាមនកិ្ចេេនយាជួ�	ប្េិនប ើ្វាែលៃីជ្ង

្រក្ិារការោិ�័យ ១០%	បៅ	២០%

្រក្ិារកំុព្យនូទរ័ ២០%	បៅ	៣៣%

ោនយនតេ ២០%

	 ការដករ�ំេ់ប�ើបទព្យេម្បតតេិកំពុងដំបណើ រការ	ចា្ប់ផតេើមប�ើងបៅបព�ថដ�បទព្យេកម្ម 
ម្នភាពរួ្ រា�់	េបម្្ក់ារបប ើ្បបាេ់។	អាយុកា�បប្ើបបាេ់រ្េ់បទព្យេកម្មបតរូវបានបតរួត 
ពិនិត្យ	និងថកតបមរូវតាមការេមបេ្	នាដំណ្្ក់ា�្របិ្្ទរាយការណ៍។

	 ប្េិនប ើ្តមមលៃបោងមនបទព្យេកម្មណ្មយួ	ប�ើេពីតមមលៃថដ�អា្បេងម់កវញិបាន	វាបតរូវ
 

បានកតប់តា្នថាយភាលៃ មឲ្យបៅបតរឹមតមមលៃបា៉ា នស់ា្ម នថដ�អា្បេងម់កវញិបាន។

	 ្ំបណញ	និងខាតពីការ�កប់ទព្យេម្បត្ិ	និង្រក្ិារ	បតរូវបានកំណតប់ោយបធវែើការបប្ៀ្បធៀ្
សា្ប់បាកប់ានពីការ�ក	់និងតមមលៃបោង	បហើយបតរូវបានកតប់តា	បៅក្ុង្ំបណញ-ខាត។

២.១០	បទព្យសក�្មអរូ្រី

	 បទព្យេកម្មអរនូ្ីថដ�រមួម្នអាជ្ញា ្ណ័ណ កម្មវធិីកំុព្យនូទរ័ថដ�បានទិញ		និង្ំណ្យពាកព់ន័្ធ
 បផសេងៗ	បតរូវបានរាយការណ៍តាមមថលៃបដើម	ដករ�ំេ់្ង្គរ	និងការខាតថដ�្ណ្្�មកពីការថយ 

្ុឹះតមមលៃ។	អាជ្ញា ្ណ័ណ កម្មវធិីកំុព្យនូទរ័ថដ�បានទិញ	បតរូវបានបធវែើមនូ�ធនកម្មតាមមនូ�ោ្ឋ នមថលៃបដើម
 ថដ�បានបកើតប�ើង	ក្ុងការទិញកម្មវធិីជ្កល់ាកប់នាឹះមកបប ើ្បបាេ់។	មថលៃបដើមបតរូវបានដករ�ំេ់
 កុ្ងរយៈបព�្ឆ្ី្	ំតាមវធិសីាង្េតេរ�ំេ់បថរ		ប�ើកថ�ងថតអាជ្ញា ្ណ័ណ 	េបម្្ក់ម្មវធិធីនាគារ	ថដ�
 ម្នអាយុកា�បប្ើបបាេ់ដ្ឆ្់្។ំ

	 ្ំណ្យនានាពាកព់ន័្ធនរឹងការថថរកសាបទព្យេកម្មអរនូ្ី	 បតរូវបានកតប់តាជ្្ំណ្យ	បៅបព�
ថដ�ប្តិ្តតេិការបនាឹះបានបកើតប�ើង។

២.១១	ការថយចុះតដ�លែដនបទព្យសក�្ម�ិនន�នហិរញ្ញវត្ថុ

	 បទព្យេកម្មទាងំឡាយណ្ថដ�ម្នអាយុកា�បប្ើបបាេ់មនិកំណត	់មនិបតរូវបានដករ�ំេ់ 
បទ	និងបតរូវបានបតរួតពិនិត្យប្ចាឆ្ំ្រំកការថយ្ុឹះតមមលៃរ្េ់វា	បៅបព�ថដ�ម្នបពរឹតិតេការណ៍	ឬ

 
ការ ល្ៃ េ់្តេនូរកា�ៈបទេៈណ្មយួ្ង្ុ�្ងាហា ញថា	តមមលៃបោងរ្េ់វា	នរឹងមនិអា្បេងម់កវញិ

 បាន។	ការខាត្ង់្ ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	 បតរូវបានកតប់តាតាម្ំនួន�បម្ៀង	រវាងតមមលៃ 
បោងមនបទព្យបនាឹះ	បធៀ្ជ្មយួតមមលៃថដ�អា្បេងម់កវញិបាន។	តមមលៃថដ�អា្បេងម់កវញិ 
បាន	 គឺជ្តមមលៃមយួណ្ថដ�ែ្េ់ជ្ងបគ	 រវាងតមមលៃេមបេ្មនបទព្យបនាឹះ	 ដក្ំណ្យក្ុង 
ការ�ក់ប្ញ	 និងតមមលៃបៅបប្ើបបាេ់។	 ក្ុងការបា៉ា ន់សា្ម នរកការថយ្ុឹះតមមលៃ	 បទព្យេកម្ម 
បតរូវបានោកជ់្បករុមតនូ្ៗ្ំផុត	ថដ�បគអា្កំណត�ំ់ហនូរសា្ប់បាករ់្េ់វា	ោ្ប់ោយថ�ក 
ពីគ្ា	 ថដ�វាម្នឯករាជ្យទាំងបេរុង	 ពី�ំហនូរសា្់បបាក់ ន្ូ�រ្េ់បទព្យេកម្ម	 ឬបករុមបទព្យ 
េកម្មដមទ	 (បករុម្បងកើតសា្់បបាក់)។	 បទព្យេកម្មមិនថមនហិរញ្ញ វតថាុ ថដ�ម្នការថយ្ុឹះ

 
តមមលៃ	 បតរូវបានបតរួតពិនិត្យរកបមើ��ទ្ធភាព	ក្ុងការកតប់តាការថយ្ុឹះតមមលៃបត�្ប់ៅវញិ	 បៅ

 
បរៀងរា�់ដំណ្្ក់ារយិ្របិ្្ទរាយការណ៍នីមយួៗ។

	 ការខាតថដ�្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	 បតរូវបានកតប់តាជ្្នទៃុកកុ្ង្ំបណញ-ខាត	កុ្ង
 ការយិ្របិ្្ទថដ�ប្តិ្តតេិការបនាឹះបានបកើតប�ើង។	ការកតប់តាបត�្ម់កវញិមនការខាតថដ�
 ្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	បតរូវបានកតប់តាក្ុង្ំបណញ-ខាត	បៅតាម្ំននួតមមលៃបោងមនបទព្យ 

េកម្មបនាឹះ	ថដ�មនិប�ើេតមមលៃបោងថដ�បានកំណត	់កាតក់ងជ្មយួនរឹងរ�ំេ់	ប្េិនប ើ្មនិ
បានកតប់តាការខាតថដ�្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ។

101របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



២.១២	ភតិសន្យា	

ធនាគារជ្ភាគអី្កជួ�

	 បៅបព�ចា្ប់ផតេើមកិ្ចេេនយា	ធនាគារវាយតមមលៃថាបតើកិ្ចេេនយាបនាឹះ	ឬែលៃរឹមសាររ្េ់វាជ្
 

ភតិេនយាថដរឬបទ។	កិ្ចេេនយាមយួ	ឬ	ែលៃរឹមសារមនកិ្ចេេនយាមយួ	បតរូវបានចាតទុ់កថាជ្ភតិេនយា
 

ប្េិនប ើ្កិ្ចេេនយាបនាឹះផតេ�់េិទ្ធិ	ក្ុងការបគ្ប់គងការបប ើ្បបាេ់បទព្យេកម្មថដ�បតរូវបានកំណត់
មយួ	ក្ុងរយៈបព�ណ្មយួ	ជ្ថ្នូរនរឹងការ្ងប់បាក។់

	 កិ្ចេេនយាអា្ម្នទាងំធាតុភតិេនយា	និងធាតុមនិថមនភតិេនយា។	ធនាគារបានថ្ងថ្ក
 

សា្ប់បាក	់ក្ុងកិ្ចេេនយា	ជ្ធាតុភតិេនយា	និងធាតុមនិថមនភតិេនយា	អាបេ័យមថលៃឈ្ួ�ថដ�
 ពាកព់ន័្ធរ្េ់វា។

	 �កែ្ណ្ក្ុងភតេិនយាបតរូវបាន្រចាប�ើងវញិតាមមនូ�ោ្ឋ នោ្ប់ោយថ�ក	នងិម្ន�កែ្ណ្
 

ែុេៗពីគ្ា។	 កិ ច្េបពមបបពៀងភតិេនយាមិនបាន្ណ្តេ �ឲ្យម្នកិ្ចេេនយាណ្មួយ	 បបរៅពី
 អតថាប្បោជនថ៍ដ�បានធានា	បៅកុ្ងបទព្យេកម្មភតិេនយាថដ�បតរូវបានកានក់ា្ប់ោយភាគី 

ម្ចេ េ់ជួ�បនាឹះបទ។	បទព្យេកម្មថដ�បតរូវបានជួ�	អា្នរឹងមនិបតរូវបានបប ើ្បបាេ់	ជ្បទព្យធានា 
ក្ុងការែចេីបបាកប់ទ។

	 ភតិេនយាបតរូវបានកតប់តាជ្បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប្ើបបាេ់	និងជ្្ំណុ�ពាកព់ន័្ធ	
 

នាកា�្របិ្្ទថដ�បទព្យេកម្មថដ�បានជួ�	ម្នភាពរួ្ រា�់េបម្្ប់ប ើ្បបាេ់។

	 បទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�ថដ�បកើតពីភតិេនយា	បតរូវបានកតប់តាជ្ដំ្នូងតាមមនូ�ោ្ឋ នតមមលៃ 
្្ចេុ្្បន្។

(i) ្ំណុ�ភតិេនយា	

	 ្ំណុ�ភតិេនយារមួ្ញចេនូ �	ននូវតមមលៃ្្ចេុ្្បន្េុទ្ធមនការទនូទាតភ់តិេនយាបថរ	(រមួទាងំ	ការ
 

្ងប់បាកប់ថរបផសេងៗ)	ដកនរឹងការប�ើកទរឹក្ិតតេបផសេងៗ	េបម្្ក់ារជួ�ថដ�បតរូវទទួ�បាន។

	 ការទនូទាតភ់តិេនយាថដ�បតរូវបធវែើប�ើងបបកាមជបបមើេថដ�អា្ពនយាររយៈបព�បាន	ប្ក្ 
បោយភាពេមបហតុផ�	បតរូវបានរមួ្ញចេនូ �បៅក្ុងការវាេ់ថវង្ំណុ�។

	 ការទនូទាតភ់តិេនយាបតរូវបានបធវែើអ្្បហារ	បោយបប្ើអបតាជ្កថ់េតេង	ក្ុងភតិេនយា។	ប្េិនប្ើ
 អបតាការបបាក់មិនអា្កំណត់បាន	 បោយភាពងាយបេរួ�បនាឹះ	 ថដ�ជ្ទនូបៅ្ំបពាឹះករណី 

ភតិេនយា	បៅក្ុងបករុមហុ៊នរមួ	អបតាកំបណើ នបបាកក់មចេរី្េ់ភាគីអ្កជួ�បតរូវបានបប ើ្បបាេ់	បហើយ
 វាគឺជ្អបតាថដ�ភាគីអ្កជួ�នីមយួៗបតរូវ្ំណ្យ	បដើម្បទីទួ�បានបបាកក់មចេ	ី ថដ�ម្នភាព
 

ចាបំា្	់បដើម្បទីទួ�បានបទព្យេកម្មថដ�ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងបទព្យេកម្មថដ�ម្ន 
េិទ្ធិបប្ើបបាេ់	 បៅក្ុង្រោិកាេបេដ្ឋកិ្ចេបេបដៀងគ្ា	 ជ្មយួនរឹង�ក្ែណ្	 និងការធានា

 ប្ហាកប់្ថហ�គ្ា។

	 	បដើម្បកីំណតអ់បតាកំបណើ នបបាកក់មចេ	ីធនាគារអា្បធវែើបៅបានបោយបប ើ្ហិរញ្ញ្្បទានភាគីទី្ី
 ថដ�ទទួ�បានពីភាគីអ្កជួ�នីមយួៗ	គឺជ្្ំណុ្ចា្ប់ផតេើម	 បហើយថកតបមរូវប�ើការ ល្ៃ េ់្តេនូរ
 �ក្ែណ្ហិរញ្ញ្្បទាន	ចា្ត់ាងំពីហិរញ្ញ្្បទានភាគីទី្ីទទួ�បាន។

	 ការទនូទាតភ់តិេនយាបតរូវបានថ្ងថ្ក	រវាងបបាកប់ដើម	និង្ំណ្យការបបាក។់	្ំណ្យការ 
បបាក់បតរូវបានកត់បតាជ្្នទៃុក	 ក្ុង្ំបណញ-ខាត	 ក្ុងរយៈបព�មនភតិេនយាបនាឹះ	 បដើម្បី

 ្បងកើតអបតាការបបាកប់ថរតាមកា�កំណតម់យួ	ប�ើ្ំនួនេមតុ�្យ្ំណុ�ថដ�បៅេ�់	ក្ុង 
ការយិ្របិ្្ទនីមយួៗ។

(ii)  បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់

	 បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់បតរូវបានកតប់តាជ្ដំ្នូងតាមមថលៃបដើម	ថដ�រមួម្ន៖

•	 ្ំនួនទរឹកបបាកម់ន្ំណុ�ភតិេនយាថដ�បានវាេ់ថវងប�ើកដំ្នូង

•	 ការទនូទាតភ់តិេនយាណ្មយួថដ�បានបធវែើប�ើង	បៅកា�្របិ្្ទចា្ប់ផតេើម	ឬមុនកា�្របិ្្ទ
 

ចា្ប់ផតេើម	ដកការប�ើកទរឹក្ិតតេបផសេងៗថដ�ទទួ�បានពីការជួ�

•	 ្ំណ្យ ទ្ៃ �់ប�ើកដំ្នូង	និង

•	 ្ំណ្យេបម្្ក់ារជួេជុេប�ើងវញិ	ប្េិនប ើ្ម្ន

	 បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់	ជ្ទនូបៅបតរូវបានដករ�ំេ់តាមមនូ�ោ្ឋ នរ�ំេ់បថរ	ប�ើ 
រយៈបព�ណ្មយួថដ�ែលៃជី្ងបគ	រវាងអាយុកា�បប្ើបបាេ់រ្េ់បទព្យេកម្ម	នងិរយៈបព�ជួ�។	
ប្េិនប្ើធនាគារម្ន្ំណងជ្កល់ាកដ់េ៏មបហតុផ�ក្ុងការទិញ	បនាឹះបទព្យេកម្មថដ�ម្ន

 
េិទ្ធិបប ើ្បបាេ់បនាឹះបតរូវបានដករ�ំេ់	ប�ើអាយុកា�បប្ើបបាេ់	មនូ�ោ្ឋ នរ្េ់បទព្យេកម្មបនាឹះ។

 
្នាទៃ ្ម់កបទៀត	បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់	បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	និង 
ការខាតថដ�្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ្ង្គរ	ប្េិនប ើ្ម្ន។

(iii) ការទនូទាតភ់តិេនយា	បបកាមការប�ើកថ�ងបផសេងៗ

	 ការទនូទាតន់ានាថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងភតិេនយាថដ�ម្នរយៈបព�ែលៃ	ីបតរូវបានកតប់តាតាមមនូ�ោ្ឋ ន 
បថរជ្្ំណ្យ	បៅក្ុង្ំបណញ-ខាត។	ភតិេនយាថដ�ម្នរយៈបព�ែលៃីរមួម្ន	ការជួ�ទីតាងំ

 
េបម្្ោ់ក់្ រក្ិារ។

	 ក្ុងការអនុវតតេ	CIFRS ប�ើកដំ្នូង	ធនាគារបានអនុវតតេជបបមើេ	ក្ុងការប�ើកថ�ង្ំបពាឹះ
 

ភតិេនយា។	េនូមបោងបៅកំណតេ់ម្្គ �់	៤	េបម្្ក់ារបផទៃរមកអនុវតតេ	CIFRS	។

២.១៣	ពន្ធទលើបបាក់ចំណូល

	 ្ំណ្យពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �	គឺជ្្ំនួនបបាកព់ន្ធបតរូវ្ង	់ ប�ើបបាក់្ ំណនូ �ជ្្ព់ន្ធ	ក្ុង 
ការយិ្របិ្្ទ្្ចេុ្្បន្	 ថផ្កបៅតាមអបតាពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �ថដ� ន្ូ�ធរម្ន	និងបធវែើនិយត័កម្ម

 បៅតាម្ថបម្បមរួ�ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�ពន្ធពនយារ	ថដ�្ណ្តេ �ឲ្យម្ន�បម្ៀង 
្បណ្តេ ឹះអាេន្	និងការខាតពន្ធថដ�មនិបានបប ើ្បបាេ់។

	 ្ំណ្យពន្ធប�ើបបាក់្ំណនូ �ក្ុងបគាបតរូវបានគណនាតាមមនូ�ោ្ឋ ន្បា្់ពន្ធ	 ថដ�បាន 
អនុមត័រួ្ ជ្សាថា ពរ	ឬបតរូវបានអនុមត័រួ្ មយួថផ្កធំ	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍	បៅក្ុងប្បទេ 
ថដ�ធនាគារបធវែើប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	និង្បងកើតបបាក់្ ំបណញជ្្ព់ន្ធ។

	 ពន្ធពនយារបតរូវបានកតប់តាេំវធិានធនបពញប�ញ	បោយបប្ើវធិីសាង្េត្េ ំណុ�	 ប�ើ្ំនួន 
�បម្ៀង្បណ្តេ ឹះអាេន្	 រវាងមនូ�ោ្ឋ នពន្ធមនបទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�	និងតមមលៃបោងរ្េ់វា 
បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។	 ពន្ធពនយារបតរូវបានកំណត់បោយបប ើ្អបតាពន្ធតាម្បា្់ពន្ធ	
ថដ�បតរូវបានអនុមត័រួ្ ជ្សាថា ពរ	ឬបតរូវបានអនុមត័រួ្ មយួថផ្កធំ	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។

	 ពន្ធពនយារបទព្យេកម្មបតរូវបានកតប់តា	�ុឹះបតាថតម្នភាពបបាកដថា	នរឹងម្នបបាក់្ ំបណញ 
ជ្្ព់ន្ធ	នាបព�អនាគត	េបម្្យ់ក�បម្ៀង្បណ្តេ ឹះអាេន្មកបប្ើបបាេ់។	ពន្ធពនយារបទព្យ 
េកម្មបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ	 បៅបរៀងរា�់កា�្របិ្្ទរាយការណ៍នីមួយៗ	 បហើយបតរូវបាន

 
កាត់្ នថាយបៅតាម្ំនួន	ថដ�ទំនងជ្មនិម្នបបាក់្ ំបណញជ្្ព់ន្ធបតរូវបានកតប់តា។

	 ពន្ធពនយារបទព្យេកម្មបតរូវបានកាតក់ងជ្មយួនរឹង្ណុំ�ពន្ធពនយារ	ប្េិនប្ើម្នេិទិ្ធតាមផលៃនូវ
 ្បា្	់បដើម្បកីាតក់ង្ណុំ�ពន្ធក្ុងឆ្្ជំ្មយួនរឹងពន្ធបទព្យេកម្មក្ុងឆ្្	ំបហើយប្េិនប្ើវាទាកទ់ងនរឹង
 ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �ថដ�កំណតប់ោយអាជ្ញា ធរពន្ធោរថតមយួ	បៅប�ើអង្គភាពជ្្ព់ន្ធថតមយួ។

	 ពន្ធក្ុងឆ្្	ំ និងពន្ធពនយារបតរូវបានកតប់តា	 បៅក្ុង្ំបណញ-ខាត	 ប�ើកថ�ងថតវាពាកព់ន័្ធ
 

ជ្មយួនរឹងែទៃងប់ផសេងៗថដ�បានកតប់តា ទ្ៃ �់	ក្ុង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	ឬក្ុងមនូ�ធន។	ក្ុង
 ករណីបនឹះ	ពន្ធបតរូវបានកតប់តា	កុ្ង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	ឬបតរូវបានកតប់តា ទ្ៃ �់	ក្ុងមនូ�ធនថដរ។

២.១៤	សំវិធានធន

	 េំវធិានធនបតរូវបានកតប់តា	បៅបព�ថដ�ម្នកាតពវែកិ្ចេតាមផលៃនូវ្បា្	់ឬកាតពវែកិ្ចេប្បោ�	
 

ថដ�ជ្�ទ្ធផ�មនបពរឹត្ិការណ៍ពីអតីតកា�	 បហើយវាទំនងជ្អា្តបមរូវឲ្យម្នការ្ំណ្យ
 

ធនធាន	បដើម្បទីនូទាតក់ាតពវែកិ្ចេបនាឹះ	បហើយ្ំនួនទរឹកបបាកប់តរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នគួរឲ្យបជឿជ្កប់ាន។

102 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 បៅបព�ថដ�ម្នកាតពវែកិ្ចេបេបដៀងគ្ាបប្ើន	កបមតិមន�ំហនូរប្ញ	បដើម្បទីនូទាតក់ាតពវែកិ្ចេ
 

បនាឹះ	បតរូវបានកំណត	់បោយគិតបៅប�ើ្ំណ្តថ្់ាកម់នកាតពវែកិ្ចេទាងំមនូ�។	េំវធិានធនបតរូវបាន 
កតប់តា	បទាឹះ្ីជ្កបមតិមន�ំហនូរប្ញ	បដើម្បទីនូទាតក់ាតពវែកិ្ចេបនាឹះម្ន្ំនួនតនូ្កប៏ោយ។

	 េំវធិានធនបតរូវបានគណនាតាមតមមលៃ្្ចេុ្្បន្មន្ំណ្យថដ�បតរូវទនូទាតក់ាតពវែកិ្ចេបនាឹះ	
បោយបប ើ្អបតាមុន្ងព់ន្ធ	 បដើម្បី្ លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងការវាយតមមលៃទីផសារ្្ចេុ្្បន្មនតមមលៃសា្ប់បាក	់គិត

 តាមបព�បវលា	និងហានិភយ័ជ្កល់ាកប់ផសេងៗមនកាតពវែកិ្ចេបនាឹះ។	ការបកើនប�ើងមនេំវធិានធន
 

បោយសារបព�បវលាថដ�បានកនលៃងផុត	បតរូវបានកតប់តាជ្្ំណ្យការបបាក។់

២.១៥	ទុន្រប�ុ្តា�ច្បា្រ់

	 ធនាគារ	និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	 បតរូវបានតបមរូវឲ្យគណនាេំវធិានធនតាម្បា្	់អនុបលាម
 

បៅតាមប្កាេប�ែ	ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្.ក	្ុឹះមថងៃទី០១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៧	និងសារា្រថណនា ំ
ប�ែ	 ធ៧-០១៨-០០១	 ្ុឹះមថងៃទី១៦	 ថែកុមភាៈ	 ឆ្្២ំ០១៨	 េតេីពី	 «្ំណ្ត់ថ្ាក់ហានិភ័យ 
ឥណទាន	និងេំវធិានធនប�ើអុិមថភរមនិ»។	 ប្េិនប ើ្េំវធិានធនតាម្បា្់្ ង្គរ	ម្ន្ំនួន

 ែ្េ់ជ្ងការថយ្ុឹះតមមលៃ្ង្គរ	ថផ្កតាម	CIFRS 9	បនាឹះ	«ការ្ំបពញ្ថនថាម	- topping up» នរឹង 
បតរូវបានកត់បតាជ្ទុន្បមរុងតាម្បា្់	 និងបតរូវបានោក់្ងាហា ញបៅកុ្ងមនូ�ធន។	 ្នាទៃ ្់មក 
ទុន្បមរុងបតរូវបានកត់បតាបត�្់បៅវញិ	 (រហនូតដ�់េនូន្យ)	 ប្េិនប្ើេំវធិានធនតាម្បា្ ់
្ង្គរ	ម្ន្ំនួនបេ្មើគ្ា	ឬ	ទា្ជ្ងការថយ្ុឹះតមមលៃ្ង្គរថដ�ថផ្កតាម CIFRS 9 ។	ទុន្បមរុងតាម 
្បា្ប់តរូវបានតមក�់ទុកមយួថ�ក	ជ្បទនា្ទុ់ន	បហើយមនិអា្ថ្ងថ្កបាន	និងមនិបតរូវបាន 
អនុញ្្ញ តឲ្យរមួ្ញចេនូ �	បៅក្ុងការគណនាមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធបទ។

២.១៦	អត្ប្រទោជន៍្រុគ្គលិក

i) អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិករយៈបព�ែលៃី

	 អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិករយៈបព�ែលៃីបតរូវបានកតប់តា្ង្គរ	ក្ុងឆ្្ថំដ�្ុគ្គ�ិកបាន្បបមើការងារ
ឲ្យធនាគារ។

ii) អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិករយៈបព�ថវងបផសេងៗ	-	ការទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ

	 បៅថែមថុិនា	ឆ្្២ំ០១៨	រាជរោ្ឋ ភបិា�កម្ុជ្បានបធវែើវបិសាធនកម្ម	 ប�ើ្បា្េ់តេីពីការងារ	
ថដ�ថណនាពីំគបបម្ង	 	 ការទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ។	 ្នាទៃ ្ម់កបៅមថងៃទី២១	 
ថែកញ្្ញ 	ឆ្្២ំ០១៨	ប្កាេប�ែ	៤៤៣	K.B/Br.K.Kh.L	 បតរូវបានប្ញផសាយ	បោយបាន 
ផតេ�់ននូវបគា�ការណ៍ថណនា	ំេតេីពីការអនុវតតេ្បា្ប់នឹះ។	អនុបលាមបៅតាម្បា្/់ប្កាេ	តបមរូវឲ្យ 
អង្គភាពនីមយួៗទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារឲ្យនិបោជិត	ថដ�ម្នកិ្ចេេនយាការងារ

 
មនិម្នរយៈបព�កំណត	់ដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 បបាក់្ ំណ្្ក់ារងារប្ចាឆ្ំ្	ំ-	 ន្ូ�ជ្ធរម្ន	ក្ុងថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩	-	បេ្មើនរឹង	១៥	មថងៃ	 
មនបបាក់ប្ៀវតសេរប៍្ចាំថែរ្េ់្ុគ្គ�ិក	 និងអតថាប្បោជន៍	 ក្ុងឆ្្នំីមួយៗគិតជ្មធ្យម	
ថដ�បតរូវទនូទាតប់រៀងរា�់	៦	ថែមតេង	បៅមថងៃទី៣០	ថែមថុិនា	និងមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 (៧.៥	មថងៃ	
ក្ុងការទនូទាតម់តេងៗ)។

•	 ការប ើ្ករឮំកបបាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	-	និបោជិតម្នេិទ្ធិទទួ�បានការប ើ្ករឮំក
 បបាក់្ំណ្្់អតីតភាពការងារ	 បេ្មើនរឹង១៥មថងៃមនបបាក់ប្ៀវតសេររ៍្េ់ពួកបគ	 ក្ុងមួយឆ្្	ំ
 

គិតចា្ត់ាងំពីមថងៃ ន្ូ�្បបមើការងាររហនូតដ�់មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៨	បហើយបៅថត្នតេ
 ការងារជ្មយួធនាគារ។	ការប្ើករឮំកបបាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	អាបេ័យបៅតាម 

្ំនួនឆ្្អំតីតភាពការងាររ្េ់្ុគ្គ�ិកម្្ក់ៗ 	 បហើយមនិបតរូវប�ើេពី៦ថែមនបបាកប់្ៀវតសេរ ៍
 ដុ�មធ្យមបទ។	បៅមថងៃទី២២	ថែមនីា	ឆ្្២ំ០១៩	បកេួងការងារ	និង្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ �វជិ្្ជ ជីវៈ	

បានប្ញបេ្កតេីថណនាបំ�ែ	០៤២/២៩	K.B/S.N.N.Kh.L	 បដើម្បពីនយារបព�ការប ើ្ក 
រឮំកបបាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	ថដ�នរឹងបតរូវទនូទាតឲ់្យ្ំនួន្ីមថងៃ	 កុ្ងថែមថុិនា	និងថែធ្នូ	
ចា្ប់ផតេើមបៅថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០២១។

 ការទនូទាត់បបាក់្ំណ្្់ការងារប្ចាំឆ្្ំ	 បតរូវបានចាត់ទុកថាជ្អតថាប្បោជន៍្ុគ្គ�ិក 
រយៈបព�ែលៃី	បហើយវាបតរូវបានកតប់តា្ង្គរក្ុងឆ្្ថំដ�្ុគ្គ�ិកបាន្បបមើការងារឲ្យធនាគារ។

	 ការប ើ្ករឮំកបបាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	បតរូវបានចាតថ្់ាកជ់្អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិករយៈ
បព�ថវង។	្ំណុ�បបាករ់ឮំកអតីតភាពការងារ	បតរូវបានកតប់តាតាមតមមលៃ្្ចេុ្្បន្មនកាតពវែកិ្ចេ 
ថដ�បានកំណត	់នាការយិ្របិ្្ទរាយការណ៍	បោយបប ើ្វធិីសាង្េតេ	projected unit credit	បដើម្ប ី
បធវែើការបា៉ា នស់ា្ម នឲ្យបានកានថ់ត�្	ននូវតមមលៃ្ុងបបកាយថដ�ធនាគារបតរូវ្ងឲ់្យ្ុគ្គ�ិក	ជ្ថ្នូរនរឹងការ

 
្បបមើការងារឲ្យធនាគារ	ក្ុងបព�្្ចេុ្្បន្	និងក្ុងឆ្្កំនលៃងមក។	តមមលៃ្្ចេុ្្បន្មនការប្ើករឮំក

 បបាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	បតរូវបានកំណតប់ោយបធវែើអ្្បហារ	ប�ើ្ំនួនទរឹកបបាកប់តរូវទនូទាត ់
នាបព�អនាគតបា៉ា នស់ា្ម ន	បោយបោងបៅតាមេញ្្ញ ្ណ័ណ សាជីវកម្មថដ�ម្នគុណភាពែ្េ់មន 
រនូ្ិយ្ណ័ណ រ្េ់្ំណុ�បនាឹះ។

iii) អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិកបផសេងៗ	-	មនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ ុគ្គ�ិក

	 ធនាគារបានកត់បតាមនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ុគ្គ�ិក	 េបម្្់ជ្អតថាប្បោជន៍	 ដ�់ 
្ុគ្គ�ិកបពញេិទ្ធិទាងំអេ់។	ទាងំនិបោជិត	និងនិបោជក	្ងវ់ភិាគទាន	៥%	មនបបាកប់្ៀវតសេរ ៍

 ប្ចាថំែរ្េ់្ុគ្គ�ិកម្្ក់ៗ ។	 ្ុគ្គ�ិកថដ�បាន្បបមើការងាររយៈបព�្ីឆ្្	ំ ឬតិ្ជ្ងបនឹះ	
 

បៅបព�លាឈ្់ពីការងារ	 ឬ ន្ូ�និវតតេ	 នរឹងទទួ�បានបតរឹមថតវភិាគទាន្ង្គររ្េ់ែលៃួន
 ថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ។	្នាទៃ ្ពី់្ីឆ្្	ំ្ុគ្គ�ិកម្្ក់ៗ នរឹងទទួ�បានទាងំវភិាគទានរ្េ់ពួកបគ	និងវភិាគទាន
 រ្េ់ធនាគារ។	 ធនាគារផតេ�់ការបបាក់ទាំង្ំបពាឹះវភិាគទានរ្េ់ធនាគារ	 និងវភិាគទាន 

រ្េ់្ុគ្គ�ិក	តាមអបតាការបបាករ់្េ់បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត១់២ថែ។	្ំណ្យវភិាគទាន	 
(៥%	ពីធនាគារ)	បតរូវបានកតប់តា	ក្ុង្ំបណញ-ខាត	តាមមនូ�ោ្ឋ នប្ចាថំែ។

២.១៧	ចំណូល	និ្ចំណយការបបាក់

	 ្ំណនូ �	និង្ំណ្យការបបាកពី់ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 ថដ�វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	
បតរូវបានកតប់តាក្ុង	«្ំណនូ �ការបបាក»់	និង	«្ំណ្យការបបាក»់	ក្ុង្ំបណញ-ខាត	បោយបប ើ្វធិី
សាង្េតេការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព។

	 វធិីសាង្េតេការបបាក់ម្នប្េិទ្ធភាព	 គឺជ្វធិីសាង្េតេក្ុងការគណនាមថលៃបដើមដករ�ំេ់មន
 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុមយួ	ឬ្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុមយួ	និងជ្វធិីសាង្េតេ	 កុ្ងការថ្ងថ្ក្ំណនូ �ការ
 បបាក	់ឬ្ំណ្យការបបាក	់ប�ើរយៈបព�ថដ�ពាកព់ន័្ធ។	អបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	គឺជ្ 

អបតា	ថដ�បធវែើអ្្បហារជ្កថ់េតេង	្ បំពាឹះការទនូទាតស់ា្ប់បាកន់ាបព�អនាគតបា៉ា នស់ា្ម ន	ឬ្ងាក នម់ដ 
ទទួ�បបាក	់ ក្ុងរយៈបព�មនអាយុកា�បា៉ា នស់ា្ម នរ្េ់ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ 	 ឬក្ុងរយៈបព�

 ណ្មយួថដ�ែលៃីជ្ង	បៅតាមការេមបេ្	្ំបពាឹះតមមលៃបោងេុទ្ធរ្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 
ឬ្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ។	បៅបព�គណនាអបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	ធនាគារបានកតប់តារា�់ 
�ក្ែណ្	ក្ុងកិ្ចេេនយាទាងំអេ់មនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	និងបានរមួ្ញចេនូ �ននូវកមបម	ឬកំបណើ ន

 ្ណំ្យនានា	ថដ�បាន្ណំ្យបោយ ទ្ៃ �់្បំពាឹះឧ្ករណ៍មយួ	បហើយវាជ្ថផក្មយួមនអបតាការ 
បបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	្៉ាុថនតេមនិថមនជ្ការខាតឥណទាន	នាបព�អនាគតបទ។

	 ្ំណនូ �ការបបាកប់តរូវបានគណនា	បោយអនុវតតេអបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	្ំបពាឹះតមមលៃ 
បោងដុ�រ្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	ប�ើកថ�ងថត្ំបពាឹះ៖

•	 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 	 ថដ�ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃថដ�បានទិញ	 ឬបាន្បងកើតប�ើង
 

(Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)	 ថដ�អបតា 
ការបបាក់ម្នប្េិទ្ធភាព	 េបម្្់ថកតបមរូវឥណទានប�ើកដំ្នូង	 បតរូវបានអនុវតតេ្ំបពាឹះ 
មថលៃបដើមដករ�ំេ់រ្េ់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ។

•	 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�មនិថមនជ្	POCI	្ ៉ាថុនតេបានកាលៃ យជ្ឥណទានថដ�ម្នការថយ្ុឹះ
តមមលៃមយួថផ្កធំ	(ឬ	«ដំណ្កក់ា�ទី	៣»)	ថដ�្ំណនូ �ការបបាកប់តរូវបានគណនា	បោយបប ើ្ 
អបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	 ្ំបពាឹះមថលៃបដើមដករ�ំេ់រ្េ់វា	 (ឧ.	កាតក់ងជ្មយួនរឹង 
េំវធិានធនការខាតឥណទានរពំរឹងទុក)។

103របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



២.១៨	 ចំណូលកដប�ទជើ្សា	

	 ្ំណនូ �កមបមបជើងសារបតរូវបានកតប់តាជ្្ំណនូ �	បៅបព�ថដ�វាបាន្ំបពញតាមគំរនូ�ក្ែណ្ទាងំអេ់	(កាតពវែកិ្ចេមនដំបណើ រការបតរូវបានទទួ�យក	បហើយការបគ្ប់គងបតរូវបានបផទៃរក្ុងបព�បវលា
 

ណ្មយួ	ឬ	្ំណុ្មនបព�បវលាណ្មយួ)។

	 កមបមក្ុងដំបណើ រការផតេ�់ឥណទាន	្ុបរប្ទាន	និងហិរញ្ញ ្្បទាន	ថដ�ទំនងជ្អា្បតរូវបានផតេ�់ឲ្យបតរូវបានពនយារ	(ជ្មយួនរឹង្ំណ្យ ទ្ៃ �់ពាកព់ន័្ធ)	 បហើយ្ំណនូ �ថដ�ជ្ថផ្កមនអបតាការ
 បបាកម់្នប្េិទ្ធភាពរ្េ់ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុមយួ	បតរូវបានកតប់តាបោយបធវែើនិយត័កម្មបៅ	ប�ើអបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាពរ្េ់ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនាឹះ។

៣.	ការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យេំខាន់ៗ 	និងការវនិិ្្យ័

	 ធនាគារបធវែើការបា៉ា នស់ា្ម ន	 និងការេន្មត	 បោយគិតបៅប�ើអនាគតកា�។	តាមនិយមនយ័	�ទ្ធផ�មនការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យកបមបេ្មើគ្ាជ្មយួនរឹង�ទ្ធផ�ជ្កថ់េតេងណ្េ់។	 បដើម្បី
 បធវែើឲ្យម្តិកាពត័ម៌្នមនការបា៉ា នស់ា្ម នកានថ់តម្នភាព�្ប្បេើរប�ើង	ធាតុអបថរជ្កល់ាកេំ់ខាន់ៗ ថដ�ជ្ធាតុបធវែើឲ្យម្នការ្៉ាឹះពា�់ជ្សារវនតេ	 ្ំបពាឹះ�ទ្ធផ�	និងសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់
 ធនាគារ	បតរូវបានបធវែើបតេតេរកភាពងាយថប្ប រ្ួ�រ្េ់វា	្ំបពាឹះ្ថបម្បមរួ�បា៉ា រា៉ា ថម៉ាបតមនូ�ោ្ឋ ន។	ការបា៉ា នស់ា្ម ន	និងការេន្មត	្ំបពាឹះតមមលៃបោងរ្េ់បទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�	ក្ុងឆ្្ហំិរញ្ញ វតថាុ្នាទៃ ្	់

បតរូវបានកតេ់ម្្គ �់ដនូ្ខាងបបកាម៖
  
i)  សំវិធានធនការខាតឥណទានរំពរឹ្ទុក	ចំទពាះបទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុនដលវាស់នវ្តា�ដថលែទដើ�ដករំលស់

	 េំវធិានធនការខាតឥណទានរពំរឹងទុក	្ំបពាឹះបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	តបមរូវឲ្យបប្ើបបាេ់គំរនូេ្មុគសា្ម ញ	និងការេន្មតជ្កល់ាក	់្ំបពាឹះ�ក្ែណ្បេដ្ឋកិ្ចេ	នាបព�
 អនាគត	និង�ក្ណៈរ្េ់ឥណទាន	(ឧ.	�ទ្ធភាពថដ�អតិថិជនអា្មនិេងបបាក	់និង្ណ្តេ �ឲ្យម្នការខាត្ង)់។

	 ការវនិិ្្យ័ជ្កល់ាកម់យួ្ំនួន	កប៏តរូវបានតបមរូវបៅក្ុងការអនុវតតេតបមរូវការគណបនយ្យ	េបម្្ក់ារវាេ់ថវង	ECL	ផងថដរ	ដនូ្ជ្៖	

•	 ការកំណត�់ក្ណៈវនិិ្្យ័	្ំបពាឹះកំបណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្កល់ាក់

•	 បបជើេបរ ើេគំរនូ	និងការេន្មតេមបេ្	េបម្្ក់ារវាេ់ថវង ECL

•	 ការ្បងកើត្ំនួនបេណ្រយី៉ានូ	និងការថលៃរឹងពាកព់ន័្ធ	េបម្្ប់ព�អនាគត	្ំបពាឹះប្បភទមនផ�ិតផ�/ទីផសារនីមយួៗ	និង ECL ថដ�ពាកព់ន័្ធ

•	 ការ្បងកើតបករុមបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្ន�ក្ណៈបេបដៀងគ្ា	ក្ុងបគា�្ំណងបដើម្បវីាេ់ថវង ECL

ii)  អត្ប្រទោជន៍្រុគ្គលិករយៈទពលនវ្ទផ្ស្ៗ	-	ការទូទាត់បបាក់្រំណច់អតីតភាពការងារ

	 តមមលៃ្្ចេុ្្បន្មនកាតពវែកិ្ចេការទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	អាបេ័យបៅប�ើកតាតេ មយួ្ំនួនថដ�បតរូវបានកំណតប់ោយមនូ�ោ្ឋ នមយួ	ថដ�បប ើ្បបាេ់ការេន្មតមយួ្ំនួន។	ការេន្មតថដ�បតរូវ
 

បានបប ើ្បបាេ់ក្ុងការកំណត់្ ំណ្យ្ុងបបកាយ	េបម្្ក់ារទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ	រមួម្ន	អបតា្ថបម្បមរួ�្ុគ្គ�ិក	និងអបតាអ្្បហារ។	្ថបម្បមរួ�ណ្មយួ	ក្ុងការេន្មតទាងំបនឹះ	
 នរឹងបធវែើឲ្យម្នផ�្៉ាឹះពា�់ប�ើតមមលៃបោងរ្េ់កាតពវែកិ្ចេការទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ។

iii)  លកខេខណ្ឌភតិសន្យា

	 កុ្ងការកំណត�់ក្ែណ្ភតិេនយា	គណៈបគ្ប់គងពិចារណ្បៅប�ើភាពជ្កថ់េតេង	និង�ក្ែណ្ទាងំអេ់	ថដ�្បងកើតឲ្យម្នការប�ើកទរឹក្ិតតេថផ្កបេដ្ឋកិ្ចេ	បដើម្បអីនុវតតេជបបមើេ	ក្ុងការ្នតេការជួ�	

 
ឬជបបមើេមនិ្នតេការជួ�។	ជបបមើេក្ុងការ្នតេការជួ�	(ឬ	រយៈបព�្នាទៃ ្ពី់ជបបមើេ	្ ពា្ឈ្	់ការជួ�)	បតរូវបានរមួ្ញចេនូ �បៅក្ុង�ក្ែណ្ភតិេនយា	ប្េិនប ើ្ភតិេនយាបនាឹះម្នភាពជ្កល់ាកេ់ម

 
បហតុផ�	េបម្្ក់ារ្នតេការជួ�	(ឬ	មនិ	្ ពា្ឈ្	់ថត្៉ាុបណ្ណ ឹះ)។

៤.		ការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ CIFRS

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	គឺជ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុដំ្នូង	ថដ�បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើងតាម CIFRS ។

	 រហនូតដ�់មថងៃទ៣ី១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	ធនាគារបានបរៀ្្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	បោយអនុបលាមបៅតាមបគា�ការណ៍ថណនាថំដ�ប្ញផសាយបោយធនាគារជ្តមិនកម្ុជ្	(បៅកាតថ់ា	«ធនាគារកណ្តេ �»)	
និងេតេងោ់រគណបនយ្យកម្ុជ្	(បៅកាតថ់ា «CAS»)	។	ក្ុងការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS	ធនាគារបានបរៀ្្ំ	និងបាន្ងាហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុដនូ្ខាងបបកាម	បៅតាម CIFRS ៖

១.	 របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

២.	 របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុបដើមបគា	គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

៣.	 របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	និង�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។

៤.	 របាយការណ៍្ថបម្បមរួ�មនូ�ធន	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

104 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



កំណតេ់ម្្គ �់បនឹះ្ងាហា ញពីការបផទៃៀង ទ្ៃ តម់នូ�ធន	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និងមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	ការបផទៃៀង ទ្ៃ ត�់ទ្ធផ��ម្តិេរុ្	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។
ក្ុងការអនុវតតេ	CIFRS	ប�ើកដំ្នូង	ធនាគារបានអនុវតតេការប�ើកថ�ងេំខាន់ៗ 	ថដ�អា្អនុវតតេបាន	និងការប�ើកថ�ងថដ�អា្បបជើេបរ ើេបាន	្ំបពាឹះការអនុវតតេបត�្ប់បកាយ	ដនូ្ខាងបបកាម៖

ការទលើកនល្សំខាន់ៗនដលអាចអនុវត្បានចំទពាះធនាគារ

•	 ការបា៉ា នស់ា្ម នគិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង	មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	អនុបលាមបៅតាម	CIFRS	 ថដ�ម្នេង្គតិភាពជ្មយួនរឹងការបា៉ា នស់ា្ម នទាងំឡាយណ្	ថដ�បតរូវបានបធវែើប�ើង 
េបម្្ក់ា�្របិ្្ទថតមយួ	ថដ�អនុបលាមបៅតាមបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	និង	CAS �ុឹះបតាថតម្នភេ័តេុតាងជ្កថ់េតេង្ងាហា ញថា	ការបា៉ា នស់ា្ម នទាងំបនាឹះម្នកំហុេ្្គង។

•	 ការឈ្ក់តប់តាបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ៖	ធនាគារបានអនុវតតេតបមរូវការក្ុងការឈ្ក់តប់តារ្េ់ CIFRS 9	ក្ុងបព�អនាគត	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការទាងំឡាយណ្ថដ�បានបកើត 
ប�ើង	បៅកា�្របិ្្ទ្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS ឬ	កា�្របិ្្ទ្នាទៃ ្ពី់បនឹះ	(មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨)។

•	 ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់និងការវាេ់ថវងបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ៖	បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	គិតបតរឹមមថងៃទី០១ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	បតរូវបានវាយតមមលៃបធៀ្នរឹង្ំណ្តថ្់ាកស់ាក�្បង	មនគំរនូអាជីវកម្ម	
និង	SPPI អាបេ័យបៅតាមអង្គបហតុ	និងកា�ៈបទេៈ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។

•	 ការថយ្ុឹះតមមលៃមនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ៖	ធនាគារបានអនុវតតេតបមរូវការ	េបម្្ក់ារថយ្ុឹះតមមលៃរ្េ់	CIFRS 9 បត�្ប់បកាយ	បោយបប្ើបបាេ់ពត័ម៌្នេមបហតុផ�	និងពត័ម៌្នថដ�ម្នការ 
គាបំទ	និងថដ�អា្រកបាន	បោយមនិចាបំា្ប់តរូវម្នការ្ំណ្យ	និងការប្រឹងថប្ងហួេកបមតិ	បដើម្បកីំណតហ់ានិភយ័ឥណទាន	នាកា�្របិ្្ទថដ�ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនាឹះបតរូវបានកតប់តា

 ប�ើកដំ្នូង	និងបានបប្ៀ្បធៀ្ជ្មយួនរឹងហានិភយ័ឥណទាន	នាកា�្របិ្្ទ្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS	(មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨)។

 ការទលើកនល្នដលអាចទបជើសទរីសបានទដាយធនាគារ

•	 ភតិេនយា៖	ធនាគារវាយតមមលៃកិ្ចេេនយាភតិេនយាមយួ	បៅតាមមនូ�ោ្ឋ នមនអង្គបហតុ	និងកា�ៈបទេៈថដ�បកើតម្នបៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។	តាមមនូ�ោ្ឋ នភតិេនយានីមយួៗ	ធនាគារ៖

 › បានបប្ើបបាេ់អបតាអ្្បហារថតមយួ	េបម្្	់portfolio	ភតិេនយាថដ�ម្ន�ក្ណៈបេបដៀងគ្ា	បោយគិតបៅប�ើរយៈបព�ជួ�ថដ�បៅេ�់	្ំណ្តថ្់ាកប់ទព្យេកម្មមនូ�ោ្ឋ នប្ហាក ់
ប្ថហ�គ្ា	និង្ំណុ�ភតិេនយាប្ហាកប់្ថហ�គ្ា។

 › អនុវតតេការប�ើកថ�ងភតិេនយារយៈបព�ែលៃី	្ំបពាឹះភតិេនយាទាងំឡាយណ្ថដ�ម្នរយៈបព�១២ថែ	ឬ	តិ្ជ្ង	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

 › មនិរមួ្ញចេនូ �្ំណ្យ ទ្ៃ �់ដំ្នូង	ដនូ្ជ្កមបមបេវាថផ្ក្បា្	់ក្ុងមនូ�ោ្ឋ នមនការគណនាបទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់	គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	និង

 › បានបប ើ្បបាេ់ពត័ម៌្នជ្កថ់េតេងថដ�បានបកើតប�ើង	្ នាទៃ ្ពី់មថងៃទ០ី១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	បដើម្បគីាបំទដ�់ការវាយតមមលៃរយៈបព�មនភតិេនយា	ក្ុងករណីថដ�ម្នជបបមើេ	ក្ុងការ្នតេ	ឬ		្ ពា្ឈ្	់
រយៈបព�ជួ�	ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងការវនិិ្្យ័	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។

•	 ការវាេ់ថវងតមមលៃេមបេ្មនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	ឬ	្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ	នាបព�កតប់តាប�ើកដំ្នូង៖	ធនាគារបានអនុវតតេតបមរូវការ	ក្ុងការកតប់តា្ំបណញ-ខាតបៅ	«មថងៃទី១»	រ្េ់	CIFRS 9	បៅមថងៃ 
អនាគត	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការថដ�បានបកើតប�ើង	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	ឬ្នាទៃ ្ពី់បនឹះ។

•	 ការអនុវតតេ	CIFRS ជ្ប�ើកដំ្នូង	�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ្ង្គរ	បតរូវបានចាតទុ់កថាបេ្មើេនូន្យ	បៅមថងៃទី១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	(កា�្របិ្្ទមនការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS)។

៤.១		ការទផ្ទៀ្្្្ត់�ូលធន

គិតបតរឹម	មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ គិតបតរឹម	មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

មនូ�ធនថដ�បានរាយការណ៍បបកាម	CAS	និង	បគា�ការណ៍ 
ថណនា	ំរ្េ់	ធនាគារ	ជ្តិ	មនកម្ុជ្ ៩៤.១៧៣.០៧៣ ៣៧៨.៣៨៧.៤០៧ ៧៦.៧០៧.៩០៣ ៣០៩.៦៦៩.៨០៤

ផ�្៉ាឹះពា�់្ំបពាឹះការ ល្ៃ េ់្តេនូរមក	អនុវតតេ	CIFRS   
(កំណតេ់ម្្គ �់	៤.១(i)	និង	៤.១(ii))	 ៣.៨១៦.៨០០ ១៥.៣៣៥.៩០៤ ២.០៣០.០៤៤ ៨.១៩៥.២៨៧

មនូ�ធនថដ�បានរាយការណ៍បបកាម	CIFRS ៩៧.៩៨៩.៨៧៣ ៣៩៣.៧២៣.៣១១ ៧៨.៧៣៧.៩៤៧ ៣១៧.៨៦៥.០៩១

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

�ទ្ធផ��ម្តិេរុ្ថដ�បានរាយការណ៍បបកាម	CAS	និងបគា�ការណ៍	ថណនា	ំ	រ្េ់		ធនាគារជ្តិ	មន	កម្ុជ្ ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.៥៦៧.៦១៣

ផ�្៉ាឹះពា�់ពីការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ CIFRS	(កំណតេ់ម្្គ �់	៤.២) ១.៧៨៦.៧៥៦ ៦.៧៣៦.៦០៧

�ទ្ធផ��ម្តិេរុ្ថដ�បានរាយការណ៍បបកាម	CIFRS ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

105របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(i)	 ការទផ្ទៀ្្្្ត់�ូលធនគិតបតរឹ�ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

CAS និង	បគា�ការណ៍ថណនា ំ
រ្េ់ធនាគារកណ្តេ �

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

ផ�្៉ាឹះពា�់្ំបពាឹះ 
ការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS 

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨
CIFRS	គិតបតរឹម 

មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណត ់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បទព្យសក�្ម

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២ - - ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ � a ២១៩.៧៧១.៩១២ ៨៨៣.០៤៣.៥៤២ (៩២.១២៩.៤០២) (៣៧០.១៧៥.៩៣៧) ១២៧.៦៤២.៥១០ ៥១២.៨៦៧.៦០៥

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ b ៨.៤៤៩.៧១៥ ៣៣.៩៥០.៩៥៥ ៧៦.៧៧៣ ៣០៨.៤៧៤ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ c ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ ២.១៤៧.៤១៨.៣៩៦ ៥.១៨៥.៦៥០ ២០.៨៣៥.៩៤៣ ៥៣៩.៦៣៥.២២៦ ២.១៦៨.២៥៤.៣៣៩

ទរឹកបបាកថ់ដ�បករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់ជំពាក់ e ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០ (៩១.២១៧) (៣៦៦.៥១០) - -

បបាកត់មក�់តាម្បា្ប់ៅធនាគារកណ្តេ � a - - ៩២.១៦៦.៥៤៧ ៣៧០.៣២៥.១៨៦ ៩២.១៦៦.៥៤៧ ៣៧០.៣២៥.១៨៦

បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់ d ២.៧៨២.៩៥៧ ១១.១៨១.៩២១ - - ២.៧៨២.៩៥៧ ១១.១៨១.៩២១

បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ - - ៥.៤៣៧.៨៩៩ ២១.៨៤៩.៤៧៨ ៥.៤៣៧.៨៩៩ ២១.៨៤៩.៤៧៨

បទព្យេកម្មអរនូ្ី ៦១៦.៩៧៦ ២.៤៧៩.០១០ - - ៦១៦.៩៧៦ ២.៤៧៩.០១០

ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម g ១.៨៨០.០០០ ៧.៥៥៣.៨៤០ (៤២៨.៣៣២) (១.៧២១.០៣៨) ១.៤៥១.៦៦៨ ៥.៨៣២.៨០២

បទព្យេកម្មបផសេងៗ e ៤.៤៥២.៩១៣ ១៧.៨៩១.៨០៤ (៥០៨.៩៣១) (២.០៤៤.៨៨៥) ៣.៩៤៣.៩៨២ ១៥.៨៤៦.៩១៩

បទព្យសក�្មសរុ្រ ៨៥១.២១៣.៥០២ ៣.៤២០.១៧៥.៨៥០ ៩.៧០៨.៩៨៧ ៣៩.០១០.៧១១ ៨៦០.៩២២.៤៨៩ ៣.៤៥៩.១៨៦.៥៦១

្រំណុល	និ្�ូលធន

្រំណុល

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ f ២៨.៩១៣.៤៩៦ ១១៦.១៧៤.៤២៧ ១៨៧.៤៧១ ៧៥៣.២៥៨ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន f ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨ ២.៧៣៥.៧១៨.៥៣៥ ៣.៦៣៣.១២៥ ១៤.៥៩៧.៨៩៦ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១

បបាកក់មចេី f ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ ៧៩.១៧៥ ៣១៨.១២៥ ១០.២៣៨.៤៥៨ ៤១.១៣៨.១២៤

អនុ្ំណុ� f ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៦៨.៤៦៦ ២៧៥.០៩៦ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៤០១.០៩៦

្ំណុ�ភតិេនយា d - - ៥.៧១៦.២១៦ ២២.៩៦៧.៧៥៦ ៥.៧១៦.២១៦ ២២.៩៦៧.៧៥៦

្ំណុ�ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �ក្ុងបគា ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤ - - ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក f - - ១.៦២៧.៣៤៨ ៦.៥៣៨.៦៨៤ ១.៦២៧.៣៤៨ ៦.៥៣៨.៦៨៤

េំវធិានធនេបម្្កិ់្ចេេនយាបបរៅតារាងតុ�្យការ f ៨៨៩.៤៦៧ ៣.៥៧៣.៨៧៨ (៨៨៩.៤៦៧) (៣.៥៧៣.៨៧៨) - -

ទរឹកបបាកជំ់ពាកអ់្កផ្គតផ់្គង់ f ៩២៧.៧១០ ៣.៧២៧.៥៣៩ (៩២៧.៧១០) (៣.៧២៧.៥៣៩) - -

្ំណុ�បផសេងៗ f ២៥.០៩១.៩៧៤ ១០០.៨១៩.៥៥១ (៣.៦០២.៤៣៧) (១៤.៤៧៤.៥៩១) ២១.៤៨៩.៥៣៧ ៨៦.៣៤៤.៩៦០

្រំណុលសរុ្រ ៧៥៧.០៤០.៤២៩ ៣.០៤១.៧៨៨.៤៤៣ ៥.៨៩២.១៨៧ ២៣.៦៧៤.៨០៧ ៧៦២.៩៣២.៦១៦ ៣.០៦៥.៤៦៣.២៥០

�ូលធន

បដើមទុន ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ - - ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០

បបាក់្ ំបណញរកសាទុក h ១៩.១៧៣.០៧៣ ៧៧.០៣៧.៤០៧ (២.០៧៤.៩១៦) (៧.៩៧៨.០៥២) ១៧.០៩៨.១៥៧ ៦៩.០៥៩.៣៥៥

ទុន្បមរុងតាម្បា្់ h - - ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨ ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨

ទុន្បមរុងបផសេងៗ - - - (៤៩០.៨២២) - (៤៩០.៨២២)

�ូលធនសរុ្រ ៩៤.១៧៣.០៧៣ ៣៧៨.៣៨៧.៤០៧ ៣.៨១៦.៨០០ ១៥.៣៣៥.៩០៤ ៩៧.៩៨៩.៨៧៣ ៣៩៣.៧២៣.៣១១

្រំណុល	និ្�ូលធនសរុ្រ ៨៥១.២១៣.៥០២ ៣.៤២០.១៧៥.៨៥០ ៩.៧០៨.៩៨៧ ៣៩.០១០.៧១១ ៨៦០.៩២២.៤៨៩ ៣.៤៥៩.១៨៦.៥៦១

106 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ii) ការទផ្ទៀ្្្្ត់�ូលធនគិតបតរឹ�ដថងៃទី១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៨

CAS	និង	បគា�ការណ៍ថណនា ំ
រ្េ់ធនាគារកណ្តេ �

គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

ផ�្៉ាឹះពា�់្ំបពាឹះ 
ការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS 

គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨
CIFRS 

គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

កំណត ់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បទព្យសក�្ម

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១ - - ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅ 
ធនាគារកណ្តេ � a ១៩០.៧៧៧.១៨០ ៧៧០.១៦៧.៤៧៦ (៧២.២៩៥.០១៦) (២៩១.៨៥៤.៩៨០) ១១៨.៤៨២.១៦៤ ៤៧៨.៣១២.៤៩៦

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ b ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២ (៣៩.៧៧៨) (១៦០.៥៨៤) ៥៦.៣៣៨.១៧៩ ២២៧.៤៣៧.២២៨

ឥណទាន	នងិ្ុបរប្ទានតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ c ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ ១.៦០៩.១០០.៥៥១ ៣.៩៨៩.២៥៥ ១៦.១០៤.៦២២ ៤០២.៥៧៧.៤៥២ ១.៦២៥.២០៥.១៧៣

ទរឹកបបាកថ់ដ�បករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់ជំពាក់ e ៥៧.៦៩៥ ២៣២.៩១៥ (៥៧.៦៩៥) (២៣២.៩១៥) - -

បបាកត់មក�់តាម្បា្ប់ៅធនាគារកណ្តេ � a - - ៧២.៣០៣.៦១០ ២៩១.៨៨៩.៦៧៤ ៧២.៣០៣.៦១០ ២៩១.៨៨៩.៦៧៤

បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់ d ២.៩៦៨.៦៥១ ១១.៩៨៤.៤៤៤ - - ២.៩៦៨.៦៥១ ១១.៩៨៤.៤៤៤

បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ - - ៦.៥៧៨.៩៤០ ២៦.៥៥៩.១៨១ ៦.៥៧៨.៩៤០ ២៦.៥៥៩.១៨១

បទព្យេកម្មអរនូ្ី ៤២០.៥៩១ ១.៦៩៧.៩២៦ - - ៤២០.៥៩១ ១.៦៩៧.៩២៦

ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម g ១.៣៥៤.៤៩៩ ៥.៤៦៨.១១២ (៣១២.៦២៤) (១.២៦២.០៦៣) ១.០៤១.៨៧៥ ៤.២០៦.០៤៩

បទព្យេកម្មបផសេងៗ e ៣.៦២៧.២៣៧ ១៤.៦៤៣.១៥៦ (១.០៦៣.៩៩២) (៤.២៩៥.៣៣៦) ២.៥៦៣.២៤៥ ១០.៣៤៧.៨២០

បទព្យសក�្មសរុ្រ ៦៧២.០៧៦.៤០៩ ២.៧១៣.១៧២.៤៦៣ ៩.១០២.៧០០ ៣៦.៧៤៧.៥៩៩ ៦៨១.១៧៩.១០៩ ២.៧៤៩.៩២០.០៦២

្រំណុល	និ្�ូលធន

្រំណុល

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ f ១៨.៣៨៦.០៤៤ ៧៤.២២៤.៤៦០ ២៥.៥០៧ ១០២.៩៧២ ១៨.៤១១.៥៥១ ៧៤.៣២៧.៤៣២

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន f ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧ ២.១៨៧.០៤០.៦២០ ៣.១០០.៩៨៦ ១២.៥១៨.៦៨០ ៥៤៤.៨៤៩.៩៦៣ ២.១៩៩.៥៥៩.៣០០

បបាកក់មចេី f - - - - - -

អនុ្ំណុ� f ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០ ៦៨.៤៦៦ ២៧៦.៣៩៧ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៥៣៥.៣៩៧

្ំណុ�ភតិេនយា d - - ៦.៧៥៨.៧១៥ ២៧.២៨៤.៩៣២ ៦.៧៥៨.៧១៥ ២៧.២៨៤.៩៣២

្ំណុ�ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �ក្ុងបគា ១.៨២១.១៦៧ ៧.៣៥២.០៥១ - - ១.៨២១.១៦៧ ៧.៣៥២.០៥១

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក f - - ១.០៥៦.១៥៥ ៤.២៦៣.៦៩៨ ១.០៥៦.១៥៥ ៤.២៦៣.៦៩៨

េំវធិានធនេបម្្កិ់្ចេេនយាបបរៅតារាង 
តុ�្យការ f - - - - - -

ទរឹកបបាកជំ់ពាកអ់្កផ្គតផ់្គង់ f ៨៥៦.១៨៧ ៣.៤៥៦.៤២៧ (៨៥៦.១៨៧) (៣.៤៥៦.៤២៧) - -

្ំណុ�បផសេងៗ f ២៥.៥៥៦.១៣១ ១០៣.១៧០.១០១ (៣.០៨០.៩៨៦) (១២.៤៣៧.៩៤០) ២២.៤៧៥.១៤៥ ៩០.៧៣២.១៦១

្រំណុលសរុ្រ ៥៩៥.៣៦៨.៥០៦ ២.៤០៣.៥០២.៦៥៩ ៧.០៧២.៦៥៦ ២៨.៥៥២.៣១២ ៦០២.៤៤១.១៦២ ២.៤៣២.០៥៤.៩៧១

�ូលធន

បដើមទុន ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០ - - ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០

បបាក់្ ំបណញរកសាទុក h ១៤.២០៧.៩០៣ ៥៧.៣៥៧.៣០៤ (១.៣៧១.៥០៧) (៥.៥៣៦.៧៧៤) ១២.៨៣៦.៣៩៦ ៥១.៨២០.៥៣០

ទុន្បមរុងតាម្បា្់ h - - ៣.៤០១.៥៥១ ១៣.៧៣២.០៦១ ៣.៤០១.៥៥១ ១៣.៧៣២.០៦១

ទុន្បមរុងបផសេងៗ - - - - - -

�ូលធនសរុ្រ ៧៦.៧០៧.៩០៣ ៣០៩.៦៦៩.៨០៤ ២.០៣០.០៤៤ ៨.១៩៥.២៨៧ ៧៨.៧៣៧.៩៤៧ ៣១៧.៨៦៥.០៩១

្រំណុល	និ្�ូលធនសរុ្រ ៦៧២.០៧៦.៤០៩ ២.៧១៣.១៧២.៤៦៣ ៩.១០២.៧០០ ៣៦.៧៤៧.៥៩៩ ៦៨១.១៧៩.១០៩ ២.៧៤៩.៩២០.០៦២

107របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(iii)  កំណត់សម្្ល់ចំទពាះការទផ្ទៀ្្្្ត់�ូលធន	គិតបតរឹ�ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨	និ្ដថងៃទី០១	
នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៨

(a)  បបាកត់មក�់ធានាប�ើបដើមទុន	និងទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ចេ	េបម្្ធ់ានាប�ើបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់
 

អតិថិជន	មនិបេ្ជ្មយួនរឹងនិយមនយ័បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបបកាម	CIFRS 9 បទ	ដនូ្បនឹះវា 
បតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ	និងបតរូវបានោក់្ ងាហា ញោ្ប់ោយថ�កជ្	«បបាកត់មក�់តាម 
្បា្ប់ៅធនាគារកណ្តេ �»។	្ង្គរការបបាកប់តរូវទទួ�ថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	៣៧.១៤៥	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ 	 ឆ្្២ំ០១៨	 និង្ំនួន	 ៨.៥៩៤	 ដុលាលៃ រអាបមរកិ	
គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	បតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ	ពីបទព្យេកម្មបផសេងៗ	បៅ

 
ជ្បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ �	េបម្្ក់ារទទួ�សា្គ �់តាមមថលៃបដើម 
ដករ�ំេ់។	

(b)	 	ការខាត្ង់្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	 ថដ�ថផ្កបៅតាមគំរនូការខាតឥណទានរពំរឹង
ទុក	 (ECL)	 រ្េ់ CIFRS 9 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	ម្ន្ំនួនទា្ជ្ងការខាត

 
្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	 ថដ�បានកតប់តាបោយថផ្កតាម CAS និងបគា�ការណ៍ 
ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	្ំនួន	៧៦.៣៧៤	ដុលាលៃ រអាបមរកិ។	្ង្គរការបបាកប់តរូវទទួ� 
ថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	៣៩៩	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ	ពីបទព្យេកម្ម

 
បផសេងៗ	បៅជ្	បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ �	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	
ឆ្្២ំ០១៨	េបម្្ក់ារទទួ�សា្គ �់តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់។	

	 	ផ�្៉ាឹះពា�់មននិយ័តកម្មគិតបតរឹមមថងៃទី០១	 ថែមករា	 ឆ្្២ំ០១៨	 គឺជ្ការខាតថដ�
 

្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	 ថដ�ថផ្កបៅតាមគំរនូ	ECL	 រ្េ់	CIFRS 9	្៉ាុថនតេមនិបតរូវ 
បានកត់បតាបោយថផ្កបៅតាម	 CAS	 និង	 បគា�ការណ៍ថណនាំរ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	 
្ំនួន	៧០.៦៣២	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។	ជ្ងបនឹះបៅបទៀត	 
្ង្គរការបបាកប់តរូវទទួ�ថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	៣០.៨៥៤	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានចាត ់
ថ្ាកប់�ើងវញិពី	បទព្យេកម្មបផសេងៗ	បៅជ្	បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ �	

 
គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	េបម្្ក់ារទទួ�សា្គ �់តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់។

(c)	 	ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	និងនិយត័កម្ម	 ្ំបពាឹះឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងម្ន
 

ដនូ្ខាងបបកាម៖

គិតបតរឹម

មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

គិតបតរឹម

មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ឥណទាន	និង្ុបរ 
ប្ទាន្ុគ្គ�ិក	(i) (២.១៨៩.២៩៤) (៨.៧៩៦.៥៨៣) (១.៣២៣.៦៣១) (៥.៣៤៣.៤៩៨)

េំវធិានធនេបម្្ក់ារ 
ខាត្ងឥ់ណទាន	និង 
្ុបរ	ប្ទានរពំរឹងទុក	(ii) ៥.០៨១.១៩១ ២០.៤១៦.២២៥ ៣.៥៨២.០២៤ ១៤.៤៦០.៦៣១

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង
វញិមន្ង្គរការបបាកប់តរូវ	
ទទួ�	(iii) ៣.៤០៥.០៥៨ ១៣.៦៨១.៥២៣ ២.៥៤៨.៩៤០ ១០.២៩០.០៧១

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង
វញិមនកមបមឥណទាន 
មនិទានដ់ក	រ�ំេ់	(iv) (១.៧២៦.៨៩៧) (៦.៩៣៨.៦៧២) (១.០៦៥.៣៨៥) (៤.៣០០.៩៥៩)

ការកតប់តា្ង្គរប�ើងវញិ 
ននូវតមមលៃអ្្បហាររួ្ មន	
្ំណនូ �ការបបាក	់(v) (១២៨.២៨៦) (៥១៥.៤៥៣) (៦១.៥៥៩) (២៤៨.៥១៤)

ការបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិមនការទនូទាតជ់្មុន 
ប�ើ្ណ័ណ ឥណទាន	(vi) ៧៤៣.៨៧៨ ២.៩៨៨.៩០៣ ៣០៨.៨៦៦ ១.២៤៦.៨៩១

៥.១៨៥.៦៥០ ២០.៨៣៥.៩៤៣ ៣.៩៨៩.២៥៥ ១៦.១០៤.៦២២

 

 (i)  នាបព�កតប់តាប�ើកដំ្នូង	 ឥណទាន	 និង្ុបរប្ទានបតរូវបានវាេ់ថវងតាមតមមលៃេម 
បេ្	្នូកជ្មយួនរឹង្ំណ្យប្តិ្តតេិការថដ�បាន្ំណ្យបោយ ទ្ៃ �់	ក្ុងការទិញ

 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ។	ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន	ថដ�បានផតេ�់ឲ្យ្ុគ្គ�ិក	គឺមនិបាន
គិតតាមអបតាការបបាកទ់ីផសារបទ	ដនូ្បនឹះវាមនិបតរូវបានកតប់តាតាមតមមលៃទីផសារប�ើយ។	
ធនាគារបានវាេ់ថវងឥណទាន	នងិ្បុរប្ទានផតេ�់ឲ្យ្ុគ្គ�ិក	តាមតមមល្ៃ ្ចេុ្្បន្មន�ំហនូរ 
សា្ប់បាក់្ នូ�នាបព�អនាគត	បោយបធវែើអ្្បហារតាមអបតាការបបាកប់�ើទីផសាររ្េ់ 
ឥណទានថដ�ម្ន�ក្ណៈប្ហាកប់្ថហ�គ្ា	បហើយភាពែុេគ្ាបតរូវបានកតប់តាជ្ 
្ុបរប្ទានអតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក	ថដ�បធវែើឲ្យម្នការចាតថ្់ាកប់�ើងវញិពី	«ឥណទាន	

 
និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់»	បៅជ្	«បទព្យេកម្មបផសេងៗ»។	កំបណើ ន 
មនការកតប់តា្ង្គរប�ើងវញិ	ននូវតមមលៃអ្្បហាររួ្ មនឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន្ុគ្គ�ិក	 
ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	១៥០.០៤៩	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានកតប់តាខាងែទៃងឥ់ណទានក្ុង
្ំណនូ �ការបបាក	់បហើយតំហយ្ុបរប្ទានអតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក្ំនួន	១១១.០២៨	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានកតប់តាជ្្នទៃុកក្ុង្ំណ្យ្ុគ្គ�ិក។

 (ii)	 	អនុបលាមតាម	CAS	និងបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	ឥណទាន	និង 
្ុបរប្ទានអតិថិជន	 បតរូវបានកត់បតា	 និងបតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើម	 ដកេំវធិាន 
ធនតាម្បា្។់	ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានអតិថិជន	បតរូវបាន្លៃងកាតក់ារបតរួតពិនិត្យរ្េ់	

 
BM	និង	SPPI	និងបតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	បោយបប្ើវធិីសាង្េតេអបតា 
ការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	បបកាម	CIFRS	9។	បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�បតរូវបានវាេ់ថវង
តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់	បតរូវម្នការខាតថដ�្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃ	ថផ្កបៅតាម 
គំរនូ	ECL	្៉ាុថនតេបតរូវបានកតប់តាបោយថផ្កបៅតាម	CAS	និងបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ 
ធនាគារកណ្តេ �	ថដ�្ណ្តេ �ឲ្យម្នតំហយមនការខាត្ងថ់ដ�្ណ្តេ �មកពីការ 
ថយ្ុឹះតមមលៃ្ំនួន	៥.០៨១.១៩១	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង	
៣.៥៨២.០២៤	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។

 (iii)	 	្ ង្គរការបបាកប់តរូវទទួ�	គឺជ្្ំនួនការបបាកប់�ើឥណទាន	ថដ�រកបានរួ្ បហើយ	្៉ាុថនតេ 
អតិថិជនមនិទានប់ាន្ងប់បាក។់	្ង្គរការបបាកប់តរូវទទួ�	គឺជ្ថផ្កមនឥណទាន	និង 
្ុបរប្ទានថដ�បៅមនិទានទ់នូទាត	់ បបកាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់។	្ំនួនទរឹកបបាកម់ន្ង្គរ 
ការបបាកប់តរូវទទួ�	បតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ	ពីបទព្យេកម្មបផសេងៗ	បៅជ្ឥណទាន	
និង្ុបរប្ទាន	្ំនួន	៣.៤០៥.០៥៨	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង	
២.៥៤៨.៩៤០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។

 (iv)	 	ថផក្តាម	CIFRS 9	កមបមដំបណើ រការផតេ�់ឥណទាន	និងមថលៃបដើមថដ�បាន្ំណ្យ ទ្ៃ �់	
នងិជ្ថផ្កមយួមនប្តិ្ តតេកិារឥណទាន	គរួបតរូវបានបធវែើមនូ�ធនកម្មជ្ថផក្រ្េ់េមតុ�្យ 
ឥណទាន	និងដករ�ំេ់	អាបេ័យបៅតាមអាយុកា�រពំរឹងទុករ្េ់ឥណទានបនាឹះ	តាម 
មនូ�ោ្ឋ នអបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាព	(ជ្ថផ្កមន្ំណនូ �ការបបាក)់	ថដ�្ណ្តេ � 
ឲ្យម្នការកតប់តាកមបមឥណទានមនិទានដ់ករ�ំេ់្នំនួ	១.៧២៦.៨៩៧	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង	១.០៦៥.៣៨៥	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	
ឆ្្២ំ០១៨។	កំបណើ នកមបមឥណទានមនិទានដ់ករ�ំេ់ពីមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	
ដ�់មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	៦៦១.៥១២	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បោយ
សារការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិមនកមបមដំបណើ រការឥណទានមនិទានដ់ករ�ំេ់្ថនថាម	
និង្ំណនូ �កមបមបជើងសា	បៅជ្ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន។

 (v)  ្ ំណនូ �ការបបាកពី់ឥណទានមនិដំបណើ រការ	ថដ�ក្ុងបគាមុនមនិម្ន�ក្ណៈេម្បតតេិ
 បគ្ប់គានជ់្្ំណនូ �ការបបាក	់បតរូវបានកតប់តាប�ើងវញិជ្្ំណនូ �ការបបាក	់បហើយការ 

កតប់តា្ង្គរប�ើងវញិ	ននូវតមមលៃអ្្បហាររួ្ មន្ំណនូ �ការបបាក	់ថដ�បតរូវបានកតប់តាតាម 
មថលៃបដើមដករ�ំេ់	 ម្នទរឹកបបាក់្ំនួន	 ១២៨.២៨៦	 ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បៅមថងៃទី៣១	
ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង	៦១.៥៥៩	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។	
កំបណើ នមនការកតប់តា្ង្គរប�ើងវញិ	ននូវតមមលៃអ្្បហាររួ្ មន្ំណនូ �ការបបាក	់ពីមថងៃទី០១	
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	ដ�់មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	៦៦.៧២៧	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានកតប់តា	ក្ុងខាងែទៃងឥ់ណពន្ធ	ក្ុង្ំណនូ �ការបបាក។់

 (vi) 		ការទនូទាតជ់្មុនប�ើ្ណ័ណ ឥណទាន	គឺជ្្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�អតិថិជនបាន្ងប់�ើេ
 ឲ្យធនាគារ	េបម្្ក់ារទនូទាត់្ ណ័ណ ឥណទានរ្េ់ពួកបគ	ក្ុងបព�អនាគត	ម្ននយ័ថា	 

ធនាគារជំពាកអ់តិថិជន	ននូវ្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�ប�ើេបនឹះ។	្ំនួនទរឹកបបាកម់នការទនូទាត ់
ជ្មុនប�ើ្ណ័ណ ឥណទាន	បតរូវបានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	ពីឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន	
បៅជ្្ំណុ�បផសេងៗ	្ំនួន	៧៤៣.៨៧៨	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	
និង	៣០៨.៨៦៦	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។

108 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(d)	 	ក្ុងការអនុវតតេ	CIFRS 16	ធនាគារបានវាេ់ថវង្ំណុ�ភតិេនយាតាមតមមលៃ្្ចេុ្្បន្មនការ 
ទនូទាតភ់តេិនយា	នងិបានបធវែើអ្្បហារ	បោយបប្ើអបតាកបំណើ នបបាកក់មចេរី្េ់ែលៃួន។	បទព្យេកម្ម

 ថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់បតរូវបានកតប់តា	បៅតាម្ំនួនមយួថដ�បេ្មើគ្ាជ្មយួនរឹង្ំណុ�
 

ភតិេនយា	នងិថកតបមរូវ	បៅតាម្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�បាន្ងមុ់នមនភតេិនយាបនាឹះ	បហើយបតរូវបាន
 

កតប់តា	ក្ុងរបាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	្ំបពាឹះការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS	។	

	 	្ ំណ្យការបបាកប់�ើ្ំណុ�ភតិេនយា្ំនួន	២៥៦.០៥០ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 និង្ំណ្យ 
រ�ំេ់បទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប្ើបបាេ់្ំនួន	១.១៤១.០៤១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បតរូវបាន 
កតប់តាក្ុង្ំបណញ-ខាត	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។

	 	្ ណំ្យប�ើការជ�ួក្ុងបគាមនុ	បបកាមភតិេនយាប្តិ្ តតេ	ិបតរូវបានបគឈ្ក់តប់តាក្ុង្ំបណញ-
 ខាត	ថដ�បាន្ណ្តេ �ឲ្យម្នការថយ្ុឹះប�ើ្ំបណញរកសាទុក្ំនួន	២៧៨.៣១៧ដុលាលៃ រ 

អាបមរកិ	េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។

(e)	 ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	្ំបពាឹះបទព្យេកម្មបផសេងៗ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
ទទួ�	បៅជ្	បបាក់្ បញ្ញ ើ	
និងការោកប់បាកប់ៅ	
ធនាគារកណ្តេ �	(កណំត ់
េម្្គ �់	៤.១.iii.a) (៣៧.១៤៥) (១៤៩.២៤៩) (៨.៥៩៤) (៣៤.៦៩៤)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
ទទួ�	បៅជ្	បបាក់្ បញ្ញ ើ	 
និងការោកប់បាកប់ៅ 
ធនាគារបផសេងៗ	(កំណត ់
េម្្គ �់	៤.១.iii.b) (៣៩៩) (១.៦០៣) (៣០.៨៥៤) (១២៤.៥៥៨)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
ទទួ�បៅ	ជ្	ឥណទាន	
និង្ុបរប្ទាន	(កំណត ់
េម្្គ �់	៤.១.iii.c.iii) (៣.៤០៥.០៥៨) (១៣.៦៨១.៥២៣) (២.៥៤៨.៩៤០) (១០.២៩០.០៧១)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះអតថាប្បោជន ៍
្គុ្គ�ិក	(កណំតេ់ម្្គ �់	 
៤.១.iii.c.i) ២.៣៧១.៣៨៦ ៩.៥២៨.២២៩ ១.៤៦៦.៧០១ ៥.៩២១.០៧២

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះទរឹកបបាកថ់ដ�	
បករុមហុ៊នបម	្ ទៃ �់ជពំាក	់(i) ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០ ៥៧.៦៩៥ ២៣២.៩១៥

ការកតប់តាបត�្ម់ក 
វញិ្ំបពាឹះ្ង្គរការបបាក ់
ថដ�បានព្ួយរ	(ii) ២០៨.៩៤៣ ៨៣៩.៥៣៣ - -

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះគណនីការ 
ខាតពីការ្តេនូររនូ្ិយ	្ ណ័ណ 	 
បៅ	ជ្្ំណុ�បផសេងៗ(iii) ២៦២.១២៥ ១.០៥៣.២១៨ - -

(៥០៨.៩៣១) (២.០៤៤.៨៨៥) (១.០៦៣.៩៩២) (៤.២៩៥.៣៣៦)

 (i)  ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិពី	«ទរឹកបបាកថ់ដ�បករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់ជំពាក»់	មក្ងាហា ញក្ុង	
«បទព្យេកម្មបផសេងៗ»	គតិបតរឹមមថងៃទ៣ី១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	នងិមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	
បោយសារវាមនិបតរូវបានតបមរូវឲ្យ្ងាហា ញោ្ប់ោយថ�កពីគ្ាបទ។

 (ii)  ្ ង្គរការបបាក់ថដ�បានព្ួយរ	 គឺជ្្ំនួនទរឹកបបាក់មន្ង្គរការបបាក់	 ប�ើឥណទានមិន
 ដំបណើ រការ	ថដ�បានកតប់តាបត�្ម់កវញិ	អនុបលាមបៅតាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារ 

កណ្តេ �។	ក្ុងការអនុវតតេ	CIFRS	 ្ង្គរការបបាកថ់ដ�បានព្ួយរ	ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	
២០៨.៩៤៣	 ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បៅមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៨	និង្ំនួន	៨៩.៤៧៦	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	បតរូវបានកំណតប់�ើងវញិ(កំណត់

េម្្គ �់	៤.១.iii.f)។	កំបណើ ន្ង្គរការបបាកថ់ដ�បានព្ួយរ	ពីមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	
ដ�់មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	១១៩.៤៦៧ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបាន

 
កតប់តាខាងែទៃងឥ់ណទានបៅក្ុង្ំណនូ �ការបបាក។់

  (iii)	 	ធនាគារបានបប ើ្គណនីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ប្ហាកប់្ថហ�គ្ា	បដើម្បកីតប់តា�បម្ៀងពី
 ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	្ំបពាឹះបទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�រនូ្ិយវតថាុ	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។
 ្នំនួទរឹកបបាកម់នការខាត្ងពី់ការ្តេនូររន្ូ យិ្ណ័ណ 	្ បំពាឹះគណនកីារ្តេនូររន្ូ យិ្ណ័ណ 	បតរូវបាន
 ចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ	ពីបទព្យេកម្មបផសេងៗ	បៅជ្្ំណុ�បផសេងៗ	្ំនួន	២៦២.១២៥	

ដុលាលៃ រអាបមរកិ	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។

(f)	 ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	្ំបពាឹះ្ំណុ�បផសេងៗ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ គិតបតរឹមមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
្ងេ់បម្្	់បបាក	់្ បញ្ញ ើ 
រ្េ់ធនាគារ	(i) (១៨៧.៤៧១) (៧៥៣.២៥៨) (២៥.៥០៧) (១០២.៩៧២)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
្ងេ់បម្្	់បបាក	់្ បញ្ញ ើ 
រ្េ់អតិថិជន		(i) (៣.៦៣៣.១២៥) (១៤.៥៩៧.៨៩៦) (៣.១០០.៩៨៦) (១២.៥១៨.៦៨០)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
្ងេ់បម្្	់បបាក	់កមចេ	ី	(i) (៧៩.១៧៥) (៣១៨.១២៥) - -

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្ំបពាឹះការបបាកប់តរូ	វ 
្ងេ់បម្្	់អនុ្ណុំ�	(i) (៦៨.៤៦៦) (២៧៥.០៩៦) (៦៨.៤៦៦) (២៧៦.៣៩៧)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង 
វញិ្បំពាឹះមនូ�នធិបិសាធន	 
និវតតេន	៍្ ុគ្គ�ិក	និងការ 
ទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្ ់
អតីតភាពការងារ	(ii) (១.៦២៧.៣៤៨) (៦.៥៣៨.៦៨៤) (១.០៥៦.១៥៥) (៤.២៦៣.៦៩៨)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើង	
វញិ្ំបពាឹះទរឹកបបាក	់
ជំពាកអ់្កផ្គតផ់្គង	់(iii) ៩២៧.៧១០ ៣.៧២៧.៥៣៩ ៨៥៦.១៨៧ ៣.៤៥៦.៤២៧

េំវធិានធនេបម្្ក់ារ 
ខាតឥណទាន	រពំរឹងទុក	
្ំបពាឹះ	កិ្ចេេនយា	បបរៅ 
តារាងតុ�្យការ	និង 
កិ្ចេេនយា	ធានាថផ្ក 
ហិរញ្ញ វតថាុ	(iv) ១៥៥.៣១៤ ៦២៤.០៥២ ១០៩.៨៤១ ៤៤៣.៤២៨

្ង្គរ្បា្ឈ់្	់
េបម្កប្ចាឆ្ំ្	ំ(v) ៩៥.១៣៨ ៣៨២.២៦៤ ៦៥.១៩៧ ២៦៣.២០០

កមបមឥណទានបាន 
ទទួ�	(vi) (១៩១.០១៧) (៧៦៧.៥០៨) (៨០.៤៨៧) (៣២៤.៩២៥)

ការកតប់តាបត�្ម់កវញិ 
មន្ង្គរការបបាក	់ថដ�	
បានព្ួយរ	(កំណត ់
េម្្គ �់	៤.១.iii.e.ii) - - (៨៩.៤៧៦) (៣៦១.២១៥)

ការបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាក ់
ប�ើងវញិ្បំពាឹះការ 
ទនូទាត	់ជ្មនុប�ើ្ណ័ណ 	
ឥណទាន	(កណំត ់
េម្្គ �់	៤.១.iii.c.vi) ៧៤៣.៨៧៨ ២.៩៨៨.៩០៣ ៣០៨.៨៦៦ ១.២៤៦.៨៩២

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក ់
ប�ើងវញិ្ំបពាឹះខាតពី 
ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ បៅជ្ 
្ំណុ�បផសេងៗ	(កំណត ់
េម្្គ �់	៤.១.iii.e.iii) ២៦២.១២៥ ១.០៥៣.២១៨ - -

(៣.៦០២.៤៣៧) (១៤.៤៧៤.៥៩១) (៣.០៨០.៩៨៦) (១២.៤៣៧.៩៤០)

109របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



 (i)	 	្ ង្គរការបបាកប់តរូវទទួ�្ង់្ ំបពាឹះបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន	
បបាកក់មចេ	ីនិងអនុ្ំណុ�	ថដ�បតរូវបានោក់្ ងាហា ញក្ុងបគាមុនក្ុង	«្ំណុ�បផសេងៗ»	
បតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិបៅជ្	«បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន	
បបាកក់មចេ	ីនិងអនុ្ំណុ�	វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់»។

 (ii)	 	ការបធវែើ្ំណ្ត់ថ្ាក់ប�ើងវញិ	 ្ំបពាឹះមនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ុគ្គ�ិក	 និងការទនូទាត់
បបាក់្ំណ្្់អតីតភាពការងារ	 ពី	 «្ំណុ�បផសេងៗ»	 មក្ងាហា ញោ្់បោយថ�ក 
ជ្	 «អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក»	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ 	 ឆ្្២ំ០១៨	 និងមថងៃទី០១	 ថែ

 មករា	 ឆ្្២ំ០១៨	 បោយសារវាបតរូវបានតបមរូវឲ្យ្ងាហា ញោ្់បោយថ�ក	 េបម្្ ់
អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក។

 (iii)	 	ការបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	្ បំពាឹះ	«ទរឹកបបាកជំ់ពាកអ្់កផ្គតផ់្គង»់	មក្ងាហា ញក្ុង	«្ណុំ�
 

បផសេងៗ»	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និងមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	បោយសារ
វាបតរូវបានតបមរូវឲ្យ្ងាហា ញោ្ប់ោយថ�ក។

 (iv)	 	េំវធិានធនេបម្្ក់ារខាតឥណទានរពំរឹងទុក	្ំបពាឹះកិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	និងកិ្ចេ 
េនយាធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ 	 ថដ�ថផ្កបៅតាមគំរនូ	ECL	 រ្េ់	CIFRS 9	 ថដ�ម្ន 
ទរឹកបបាក់្ ំនួន	១៥៥.៣១៤	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង្ំនួន	
១០៩.៨៤១	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។		េំវធិានធន	េបម្្ក់ារ 
ខាតឥណទានរពំរឹងទុក	្ បំពាឹះកិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	នងិកិ្ចេេនយាធានា	ថផក្ហរិញ្ញ វតថាុ	

 ថផ្កបៅតាម	CAS	និងបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	
៨៨៩.៤៦៧	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។

 (v)	 	្ ង្គរ្បា្ឈ់្េ់បម្កប្ចាឆ្ំ្	ំគឺជ្្បា្ឈ់្េ់បម្កប្ចាឆ្ំ្ថំដ�មនិបានបប ើ្បបាេ់	
ថដ�្ុគ្គ�ិកអា្បោងបៅឆ្្ខំាងមែុបាន	ក្ុងរយៈបព�្ីឆ្្	ំឬបតរូវ្ងប់ៅបព�្គុ្គ�ិក

 
លាឈ្ព់កីារងារ។	ធនាគារ	បានកតប់តា្ង្គរកាតពវែកិ្ ចេ	េបម្្ក់ារទនូទាត់្ បា្ឈ់្ ់
េបម្កមនិបានបប ើ្បបាេ់	ថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	៩៥.១៣៨	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទ៣ី១	
ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និង្ំនួន	៦៥.១៩៧	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨។

 (vi)	 	កមបមឥណទានបានទទួ�	គឺជ្កមបមដំបណើ រការឥណទាន	ថដ�ធនាគារបានទទួ�ពី 
ដំបណើ រការផតេ�់ឥណទានឲ្យអតិថិជន។	ក្ុងអំ�ុងឆ្្	ំធនាគារបានទទួ�កមបមឥណទាន

 
្នំនួ	១៩១.០១៧	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បៅមថងៃទ៣ី១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	នងិ្នំនួ	៨០.៤៨៧	ដុលាលៃ រ

 
អាបមរកិ	បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	។

(g)	 	្ ថបម្បមរួ�ខាងប�ើបនឹះតបមរូវឲ្យកតប់តា្ំណុ�ពន្ធពនយារ	និង្ណ្តេ �ឲ្យម្នតំហយពន្ធ 
ពនយារបទព្យេកម្ម	ដនូ្ខាងបបកាម៖

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ គិតបតរឹមមថងៃទី១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ខាត្ណ្តេ �មកពីការ 
ថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន (១.១៧៨.៣៤២) (៤.៧៣៤.៥៧៨) (៦៨០.៣១០) (២.៧៤៦.៤១១)

កមបមដំបណើ រការឥណទាន	
មនិទានដ់ករ�ំេ់ ៣៤៥.៣៧៩ ១.៣៨៧.៧៣២ ២១៣.០៧៧ ៨៦០.១៩២

រ�ំេ់ពបនលៃឿន ១៩៥.៥៣៧ ៧៨៥.៦៦៨ - -

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក ១៣៤.៤០៣ ៥៤០.០៣១ ១០៥.៦១៥ ៤២៦.៣៦៨

ភតិេនយា ៥៥.៦៦៣ ២២៣.៦៥៤ ៣៥.៩៥៥ ១៤៥.១៥០

្ង្គរបផសេងៗ ១៩.០២៨ ៧៦.៤៥៥ ១៣.០៣៩ ៥២.៦៣៨

(៤២៨.៣៣២) (១.៧២១.០៣៨) (៣១២.៦២៤) (១.២៦២.០៦៣)

(h) និយត័កម្ម្ំបពាឹះបបាក់្ ំបណញរកសាទុក	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ គិតបតរឹមមថងៃទី១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨

កណំត ់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ខាត្ណ្តេ �មកពី 
ការថយ្ុឹះតមមលៃ 
បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការ 
ោកប់បាកប់ៅ 
ធនាគារបផសេងៗ b ៧៦.៣៧៤ ៣០៦.៨៧១ (៧០.៦៣២) (២៨៥.១៤១)

ខាត្ណ្តេ �មក 
ពីការថយ្ុឹះ	
តមមលៃឥណទាន	
និង្ុបរប្ទាន c.ii ៥.០៨១.១៩១ ២០.៤១៦.២២៥ ៣.៥៨២.០២៤ ១៤.៤៦០.៦៣១

ខាត្ណ្តេ �មកពី 
ការថយ្ុឹះតមមលៃ 
កិ្ចេេនយាផតេ�់	
ឥណទាន	និង 
កិ្ចេេនយាធានា 
ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ f.iii ៧៣៤.១៥៣ ២.៩៤៩.៨២៧ (១០៩.៨៤១) (៤៤៣.៤២៨)

កមបមឥណទានមនិ	
ទានដ់ករ�ំេ់ c.iv (១.៥៣៥.៨៧៨) (៦.១៧១.១៥៨) (៩៨៤.៨៩៨) (៣.៩៧៦.០៣៣)

ភតិេនយា d (២៧៨.៣១៧) (១.១១៨.២៧៨) (១៧៩.៧៧៥) (៧២៥.៧៥២)

្ុបរប្ទាន	
អតថាប្បោជន ៍
្ុគ្គ�ិក c.i ១៨២.០៩១ ៧៣១.៦៤២ ១៤៣.០៦៩ ៥៧៧.៥៧០

ការកតប់តា្ង្គរ 
ប�ើងវញិននូវតមមលៃ 
អ្្បហាររួ្ មន	
្ំណនូ �ការបបាក់ c.v (១២៨.២៨៦) (៥១៥.៤៥៣) (៦១.៥៥៩) (២៤៨.៥១៤)

ការកតប់តាបត�្	់
មកវញិមន្ង្គរការ	
បបាកថ់ដ�	បានព្ួយរ e.ii ២០៨.៩៤៣ ៨៣៩.៥៣៣ ៨៩.៤៧៦ ៣៦១.២១៥

្ង្គរ្បា្ឈ់្	់
េបម្កប្ចាឆ្ំ្ំ f.v (៩៥.១៣៨) (៣៨២.២៦៤) (៦៥.១៩៧) (២៦៣.២០០)

ផ�្៉ាឹះពា�់ពន្ធ	
្ំបពាឹះែទៃងខ់ាងប�ើ g (៤២៨.៣៣២) (១.៧២១.០៣៨) (៣១២.៦២៤) (១.២៦២.០៦៣)

និយត័កម្មេរុ្ប�ើ 
បបាក់្ បំណញរកសាទុក ៣.៨១៦.៨០០ ១៥.៣៣៥.៩០៤ ២.០៣០.០៤៤ ៨.១៩៥.២៨៧

ការបផទៃរពីបបាក ់
្ំបណញរកសាទុកបៅ	 
ទុន្បមរុងតាម	្ បា្់ i (៥.៨៩១.៧១៦) (២៣.៦៧២.៩១៥) (៣.៤០១.៥៥១) (១៣.៧៣២.០៦១)

ទុន្បមរុងបផសេងៗ - ៣៥៨.៩៥៩ - -

ផ�្៉ាឹះពា�់េរុ្ 
មនការ ល្ៃ េ់្តេនូរមក	
អនុវតតេ	CIFRS (២.០៧៤.៩១៦) (៧.៩៧៨.០៥២) (១.៣៧១.៥០៧) (៥.៥៣៦.៧៧៤)

(i)  ដនូ្ក្ុងកំណត់េម្្គ �់	 ២.១៥	 េំវធិានធនតាម្បា្់្ង្គរ	 ថដ�ថផ្កតាម	 CAS	 និង 
បគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	ម្ន្ំនួនែ្េ់ជ្ងការថយ្ុឹះតមមលៃ្ង្គរថដ� 
ថផ្កតាម	CIFRS 9	ដនូ្បនឹះ្ំនួន្ំបពញ្ថនថាម	 ‘topping up’ បតរូវបានបផទៃរពីបបាក់្ ំបណញ 
រកសាទុក	បៅទុន្បមរុងតាម្បា្	់និងបតរូវបានោក់្ ងាហា ញក្ុងមនូ�ធន។

110 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



៤.២	 ការទផ្ទៀ្្្្ត់លទ្ធផលល�្ិតសរុ្រ

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

�ទ្ធផ��ម្តិេរុ្ថដ�បានរាយការណ៍បបកាម	CAS	និងបគា�ការណ៍	ថណនា	ំរ្េ់	ធនាគារកណ្តេ � ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.៥៦៧.៦១៣

ផ�្៉ាឹះពា�់ពីការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS ១.៧៨៦.៧៥៦ ៦.៧៣៦.៦០៧

�ទ្ធផ��ម្តិេរុ្ថដ�បានរាយការណ៍បបកាម	CIFRS ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

(i)	 ការ្រងា្្ញរូ្រិយ្រ័ណ្ណ

	 អនុបលាមតាមប្កាេប�ែ	ធ៧-០៧-១៦៤	ប្.ក	រ្េ់ធនាគារជ្តិ	មនកមុ្ជ្	្ុឹះមថងៃទី១៣	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០០៧	របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បតរូវបាន ត្េនូរពីបបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ	បៅជ្បបាកប់រៀ�	បោយ

 បប ើ្អបតា	 នាមថងៃ្ិទ្ញ្ជ ី 	 (១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 បេ្មើនរឹង	 ៤.០១៨	 បរៀ�)	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ 	 ឆ្្២ំ០១៨។	 អនុវតតេតាម	 CIAS 21	 របាយការណ៍្ំបណញ-ខាត	 និង�ទ្ធផ��ម្ិតបផសេងៗ	
េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	បតរូវបាន្តេនូរសារជ្ថ្មីបៅជ្បបាកប់រៀ�	បោយបប្ើអបតាមធ្យមប្ចាឆ្ំ្	ំថដ�១ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បេ្មើនរឹង	៤.០៤៥	បរៀ�។	េបម្្ប់ហតុផ�ជ្កថ់េតេង	ធនាគារ

 មនិបាន្ងាហា ញការបផទៃៀង ទ្ៃ តម់នែទៃង់្ ំណនូ �	និង្ំណ្យនីមយួៗ	 បៅក្ុងរបាយការណ៍្ំបណញ-ខាតេបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៨បទ។	ផ�្៉ាឹះពា�់មនការ្តេនូរសារជ្ថ្មីពីអបតា

 ្ិទ្ញ្ជ ីបៅបប ើ្អបតាមធ្យម	គឺមនិម្នជ្សារវនតេបទ	បហើយបានរាយការណ៍ជ្�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ	និងទុន្បមរុងបផសេងៗ	។	

(ii) ការទផ្ទៀ្្្្ត់លទ្ធផលល�្ិតសរុ្រ	សបម្រ់ដំណច់ឆ្្ំដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

CAS	និង	បគា�ការណ៍	ថណនា	ំរ្េ់ធនាគារកណ្តេ �
េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

ផ�្៉ាឹះពា�់្ំបពាឹះការ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS 

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨
CIFRS 

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណត ់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំណនូ �ការបបាក់ a ៣៦.២៨០.២៦៣ ១៤៦.៧៥៣.៦៦៤ ៧៦៦.០៧៨ ៣.០៩៨.៧៨៦ ៣៧.០៤៦.៣៤១ ១៤៩.៨៥២.៤៥០

្ំណ្យការបបាក់ b (១១.៨៨២.១០៥) (៤៨.០៦៣.១១៥) (២៥៦.០៥០) (១.០៣៥.៧២២) (១២.១៣៨.១៥៥) (៤៩.០៩៨.៨៣៧)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ	 ២៤.៣៩៨.១៥៨ ៩៨.៦៩០.៥៤៩ ៥១០.០២៨ ២.០៦៣.០៦៤ ២៤.៩០៨.១៨៦ ១០០.៧៥៣.៦១៣

្ំណនូ �កមបមបជើងសា c ៦.៣៧២.៨៧០ ២៥.៧៧៨.២៥៩ (១.១១៤.២៦៩) (៤.៥០៧.២១៨) ៥.២៥៨.៦០១ ២១.២៧១.០៤១

្ំណ្យកមបមបជើងសា h - - (១.១៦៥.០៨៦) (៤.៧១២.៧៧៣) (១.១៦៥.០៨៦) (៤.៧១២.៧៧៣)

ចំណូលកដប�ទជើ្សាសុទ្ធ	 ៦.៣៧២.៨៧០ ២៥.៧៧៨.២៥៩ (២.២៧៩.៣៥៥) (៩.២១៩.៩៩១) ៤.០៩៣.៥១៥ ១៦.៥៥៨.២៦៨

ខាតពីការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន d (២.៤៧៦.៣១២) (១០.០១៦.៦៨២) ២.៤៩០.៧០៤ ១០.០៧៤.៨៩៨ ១៤.៣៩២ ៥៨.២១៦

្ំណនូ �ប្តិ្តតេិការបផសេងៗ e ៩៩៧.៦៣៩ ៤.០៣៥.៤៥០ (៣៤.៦៩៦) (១៤០.៣៤៥) ៩៦២.៩៤៣ ៣.៨៩៥.១០៥

្ំបណញ/(ខាត)បផសេងៗ	–	េុទ្ធ e - - (១០៣.៦៤៤) (៤១៩.២៤០) (១០៣.៦៤៤) (៤១៩.២៤០)

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការទផ្ស្ៗសរុ្រ (១.៤៧៨.៦៧៣) (៥.៩៨១.២៣២) ២.៣៥២.៣៦៤ ៩.៥១៥.៣១៣ ៨៧៣.៦៩១ ៣.៥៣៤.០៨១

ចំណយ

្ំណ្យ្ុគ្គ�ិក f (៧.៣៣៥.៥៩៧) (២៩.៦៧២.៤៩០) (១៤០.៩៦៩) (៥៧០.២២០) (៧.៤៧៦.៥៦៦) (៣០.២៤២.៧១០)

្ំណ្យរ�ំេ់បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ	
និងរ�ំេ់បទព្យេកម្មអរនូ្ី g (១.០៤៤.៧៥៥) (៤.២២៦.០៣៤) (១.១៤១.០៤១) (៤.៦១៥.៥១១) (២.១៨៥.៧៩៦) (៨.៨៤១.៥៤៥)

្ំណ្យប្តិ្តតេិការបផសេងៗ h (៦.៤៩០.១៨៨) (២៦.២៥២.៨១០) ២.៦០១.៤៣៧ ១០.៥២២.៨១៣ (៣.៨៨៨.៧៥១) (១៥.៧២៩.៩៩៧)

(១៤.៨៧០.៥៤០) (៦០.១៥១.៣៣៤) ១.៣១៩.៤២៧ ៥.៣៣៧.០៨២ (១៣.៥៥១.១១៣) (៥៤.៨១៤.២៥២)

ចំទណញ�ុនពន្ធទលើបបាក់ចំណូល ១៤.៤២១.៨១៥ ៥៨.៣៣៦.២៤២ ១.៩០២.៤៦៤ ៧.៦៩៥.៤៦៨ ១៦.៣២៤.២៧៩ ៦៦.០៣១.៧១០

្ំណ្យពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ � i (៣.១៥៦.៦៤៥) (១២.៧៦៨.៦២៩) (១១៥.៧០៨) (៤៦៨.០៣៩) (៣.២៧២.៣៥៣) (១៣.២៣៦.៦៦៨)

ចំទណញសុទ្ធក្ថុ្ឆ្្ំ ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.៥៦៧.៦១៣ ១.៧៨៦.៧៥៦ ៧.២២៧.៤២៩ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២

�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗ៖

ែទៃងថ់ដ�មនិបតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ
ក្ុង្ំបណញ-ខាត
�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - - - (៤៩០.៨២២) - (៤៩០.៨២២)

�ទ្ធផ��ម្តិបផសេងៗក្ុងឆ្្ំ - - - (៤៩០.៨២២) - (៤៩០.៨២២)

លទ្ធផលល�្ិតសរុ្រក្ថុ្ឆ្្ំ ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.៥៦៧.៦១៣ ១.៧៨៦.៧៥៦ ៦.៧៣៦.៦០៧ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

ចំទណញរ្រស់៖

ម្ចេ េ់ធនាគារ ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.៥៦៧.៦១៣ ១.៧៨៦.៧៥៦ ៧.២២៧.៤២៩ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៧៩៥.០៤២

លទ្ធផលល�្ិតសរុ្ររ្រស់៖

ម្ចេ េ់ធនាគារ ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.៥៦៧.៦១៣ ១.៧៨៦.៧៥៦ ៦.៧៣៦.៦០៧ ១៣.០៥១.៩២៦ ៥២.៣០៤.២២០

111របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ii)  កំណត់សម្្ល់ចំទពាះការទផ្ទៀ្្្្ត់លទ្ធផលល�្ិតសរុ្រ	សបម្រ់ដំណច់ឆ្្ំដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	
ឆ្្ំ២០១៨

(a) និយត័កម្ម្ំបពាឹះ្ំណនូ �ការបបាក	់ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្	ំមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណតេ់ម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ការកតប់តា្ង្គរប�ើងវញិននូវតមមលៃអ្្បហារ 
រួ្ មន	្ ំណនូ �ការបបាក់

៤.១.iii.c.v
(៦៦.៧២៧) (២៦៩.៩១១)

ការកតប់តាបត�្ម់កវញិមន្ង្គរការបបាក់
ថដ�	បានព្ួយរ

៤.១.iii.e.ii
១១៩.៤៦៧ ៤៨៣.២៤៤

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន្ុគ្គ�ិក្ុគ្គ�ិក ៤.១.iii.c.i ១៥០.០៤៩ ៦០៦.៩៤៩

កមបមដំបណើ រការឥណទានថដ�រកបាន i ៥៦៣.២៨៩ ២.២៧៨.៥០៤

៧៦៦.០៧៨ ៣.០៩៨.៧៨៦

 (i)  ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	 ្ំបពាឹះកមបមដំបណើ រការឥណទាន	 ថដ�បានដករ�ំេ់ 
កុ្ងអំ�ុងឆ្្	ំពី	«្ំណនូ �កមបមបជើងសា»	បៅជ្	«្ំណនូ �ការបបាក»់	បោយសារវាជ្

 
ថផ្កមន្ំណនូ �ការបបាក។់

(b)  ្ ំណ្យការបបាក	់ប�ើ្ំណុ�ភតិេនយា	ម្នទរឹកបបាក់្ ំនួន	២៥៦.០៥០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	
(កំណតេ់ម្្គ �់	៤.១.iii.d)។

(c) និយត័កម្ម្ំបពាឹះ្ំណនូ �កមបមបជើងសា	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណតេ់ម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

កមបមដំបណើ រការឥណទានថដ�មនិទានរ់កបាន ៤.១.iii.c.iv 				(៦៦១.៥១២) 	(២.៦៧៥.៨១៦)

កមបមឥណទានបានទទួ� ៤.១.iii.f.vi 						១១០.៥៣២	 						៤៤៧.១០២	

កមបមដំបណើ រការឥណទានថដ�រកបាន ៤.២.iii.a.i 				(៥៦៣.២៨៩) 	(២.២៧៨.៥០៤)

	(១.១១៤.២៦៩) 	(៤.៥០៧.២១៨)

(d) កំបណើ នការខាត្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណតេ់ម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ខាត្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃបបាក	់្ បញ្ញ ើ	
និង	ការោកប់បាកប់ៅ	ធនាគារបផសេងៗ ៤.១.iii.b ១៤៧.០០៦ ៥៩៤.៦៣៩

ខាត្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	
និង្ុបរប្ទាន

៤.១.iii.c.ii
១.៤៩៩.១៦៧ ៦.០៦៤.១៣១

ខាត្ណ្តេ �មកពកីារថយ្ុឹះតមមលៃកិ្ចេេនយាផតេ�់ 
ឥណទាន	និង	កិ្ចេេនយាធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ ៤.១.iii.f.iii ៨៤៣.៩៩៤ ៣.៤១៣.៩៥៦

បផសេងៗ ៥៣៧ ២.១៧២

២.៤៩០.៧០៤ ១០.០៧៤.៨៩៨

(e) តំហយ្ំបណញ/(ខាត)បផសេងៗ	-	េុទ្ធ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណតេ់ម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ្ំបពាឹះ្ំបណញ 
ពីការ�កប់ទព្យេម្បតតេិ	និង	្ រក្ិារ i ៣៤.៥៥៥ ១៣៩.៧៧៥

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ្ំបពាឹះខាតពី 
ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ii (១៣៨.៣៣៩) (៥៥៩.៥៨១)

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ្ំបពាឹះ្ំបណញ 
ពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ii ១៤០ ៥៦៦

(១០៣.៦៤៤) (៤១៩.២៤០)

 (i)  ការបធវែើ្ំណ្ត់ថ្ាក់ប�ើងវញិ	 ្ំបពាឹះ្ំបណញពីការ�ក់បទព្យេម្បតតេិ	 និង្រក្ិារ	 ពី	
«្ំណនូ �ប្តិ្តតេិការបផសេងៗ»	បោយសារវាបតរូវបានតបមរូវឲ្យោក់្ ងាហា ញោ្ប់ោយថ�ក
បបកាម	«្ំបណញ/(ខាត)បផសេងៗ-េុទ្ធ»។

 (ii)  ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	្ំបពាឹះ្ំបណញ	និងខាតពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	ពី	«្ំណ្យ
 ប្តិ្តតេិការបផសេងៗ»	 បោយសារវាបតរូវបានតបមរូវឲ្យោក់្ ងាហា ញោ្ប់ោយថ�កបបកាម	

«្ំបណញ/(ខាត)បផសេងៗ-េុទ្ធ»។

(f)  ្ ណំ្យ្គុ្គ�ិកបផសេងៗថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	២៩.៩៤២	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានចាតថ្់ាក ់
ប�ើងវញិ	ពី្ ណំ្យប្តិ្ តតេកិារបផសេងៗ	បៅជ្្ំណ្យ្គុ្គ�ិក។	ជ្ងបនឹះបៅបទៀត	្ ណំ្យ

 
្បុរប្ទានអតថាប្បោជន៍្ គុ្គ�ិក	ថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងឥណទាន	នងិ្ុបរប្ទាន្គុ្គ�ិក	បតរូវបាន 
កតប់តាជ្្ណំ្យ	បៅកុ្ង្ណំ្យ្ុគ្គ�ិក	ម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	១១១.០២៨	ដុលាលៃ រអាបមរកិ។

(g)	 	ក្ុងការអនុវតតេ	CIFRS 16	 ្ំណ្យរ�ំេ់ប�ើបទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប្ើបបាេ់្ំនួន	
១.១៤១.០៤១	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានកតប់តា។

(h)	 តំហយ្ំណ្យប្តិ្តតេិការបផសេងៗ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨

កំណតេ់ម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ការកតប់តាបត�្ម់កវញិមន្ំណ្យ 
ប�ើការជួ� i ១.២៩៨.៥៤៩ ៥.២៥២.៦៣១

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ 
្ំបពាឹះ្ំណ្យកមបមបជើងសា ii ១.១៦៥.០៨៦ ៤.៧១២.៧៧៣

ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ 
្ំបពាឹះខាតពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ៤.២.iii.e.ii ១៣៨.៣៣៩ ៥៥៩.៥៨១

បផសេងៗ ៤.២.iii.d (៥៣៧) (២.១៧២)

២.៦០១.៤៣៧ ១០.៥២២.៨១៣

 (i)	 	ក្ុងការអនុវតតេ	 CIFRS 16	 ្ំណ្យជួ�ថដ�បតរូវបានកត់បតា	 ក្ុងបគាមុន្ំនួន	
១.២៩៨.៥៤៩	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថផក្បៅតាម	CAS	នងិបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារ 
កណ្តេ �	បតរូវបានឈ្ក់តប់តាពី្ំណ្យប្តិ្តតេិការបផសេងៗ។

 (ii)  ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់�ើងវញិ	្ំបពាឹះ្ំណ្យកមបមបជើងសា	្ំនួន	១.១៦៥.០៨៦	ដុលាលៃ រ 
អាបមរកិ	ពី	«្ណំ្យប្តិ្តតេិការបផសេងៗ»	បៅជ្	«្ំណ្យកមបមបជើងសា»	បោយសារវា

 
បតរូវបានតបមរូវឲ្យ្ងាហា ញោ្ប់ោយថ�ក។

112 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(i)  េនូមបោងបៅកំណតេ់ម្្គ �់	៤.១.iii.g	 ថដ�្ណ្តេ �ឲ្យម្នកំបណើ ន្ំណ្យពន្ធពនយារ 
្ំនួន	១១៥.៧០៨	ដុលាលៃ រអាបមរកិ។

៤.៣	 	ការទផ្ទៀ្្្្ត់របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់	សបម្រ់ដំណច់ឆ្្ំដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	
ឆ្្ំ២០១៨

	 អនុបលាមតាម	CAS	និងបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	ភតិេនយាមយួបតរូវ 
បានចាតថ្់ាកជ់្	ភតិេនយាហិរញ្ញ វតថាុ	ឬជ្ភតិេនយាប្តិ្តតេិ។	�ំហនូរសា្ប់បាកថ់ដ�បកើតពីការ

 ទនូទាតភ់តិេនយាប្តិ្តតេិ	 បតរូវបានចាតថ្់ាក	់ក្ុងេកម្មភាពប្តិ្តតេិការ។	អនុបលាមតាម	CIFRS

ជ្ទនូបៅ	ភាគីអ្កជួ�អនុវតតេនីតិវធិី	ក្ុងការកតប់តា	និងការវាេ់ថវងថតមយួដង	្ំបពាឹះភតិេនយា
 ទាងំអេ់	និងកតប់តា្ំណុ�ភតិេនយា។	�ំហនូរសា្ប់បាកថ់ដ�បកើតប�ើងពីការទនូទាតប់បាកប់ដើម
 

មន្ំណុ�ភតិេនយា	បតរូវបានចាតថ្់ាកប់�ើងវញិ	បៅជ្េកម្មភាពហិរញ្ញ្្បទាន។	ដនូ្បនឹះ�ំហនូរ 
សា្ប់បាកប់្ញពីេកម្មភាពប្តិ្តតេិការថយ្ុឹះ្ំនួន	១.០៤២.៤៩៩	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	និង�ំហនូរ

 
សា្ប់បាកប់្ញពីេកម្មភាពហិរញ្ញ ្្បទាន	បកើនប�ើងននូវ្ំនួនដនូ្គ្ាបនឹះថដរ	េបម្្ដ់ំណ្្ ់
ឆ្្មំថងៃទ៣ី១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨។	ការបបាកប់ាន្ងក់ប៏ានបកើនប�ើង្ំននួ	២៥៦.០៥០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ

 
ផងថដរ	ថដ�្ណ្តេ �មកពីការកតប់តា្ំណុ�ភតិេនយា។

៥.	 សា្ប់បាកក់្ុងមដ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី

បបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ ៥៧.៣៨៨.៨៧០ ២៣៣.៨៥៩.៦៤៥ ៧៧.៥៤៧.១៦៦ ៣១១.៥៨៤.៥១៣

បបាកប់រៀ� ២.៥១៦.៤៤៣ ១០.២៥៤.៥០៥ ១.១៧១.០៧០ ៤.៧០៥.៣៥៩

៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២

៦.	 បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ �

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី

គណនី្រនតេ ១០៧.៥៦៩.០២៩ ៤៣៨.៣៤៣.៧៩៣ ៨១.២៤៦.៤៩៧ ៣២៦.៤៤៨.៤២៥

គណនីទនូទាត់ ១.៤៦០.២៩៦ ៥.៩៥០.៧០៧ ៤០៤.៨៦៨ ១.៦២៦.៧៥៩

មនូ�្បតអា្ជញួដនូរបាន ៩០.៦២៦.៧២៥ ៣៦៩.៣០៣.៩០៤ ៤៥.៩៩១.១៤៥ ១៨៤.៧៩២.៤២១

េរុ្រយៈបព�ែលៃី ១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤ ១២៧.៦៤២.៥១០ ៥១២.៨៦៧.៦០៥

១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤ ១២៧.៦៤២.៥១០ ៥១២.៨៦៧.៦០៥

 (i)  ធនាគារបានតមក�់មនូ�្បតអា្ជួញដនូរបាន	 (NCD)	 ថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ំនួន	
១១.៧៣០.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	(៣១	ធ្នូ	២០១៨	៖	៥.៦០០.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ)	
ជ្មយួធនាគារកណ្តេ �	ជ្បទព្យ្ញ្ចេ ំប�ើហាវែ េីុ�ីធី	េបម្្ទ់នូទាត។់	NCD	 មយួ 
បផសេងបទៀត	ថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	៧៨.៧០០.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	(៣១	ធ្នូ	២០១៨៖	 
១០.៣៥៤.០០០	 ដុលាលៃ រអាបមរកិ)	 បៅធនាគារកណ្តេ �	 បតរូវបានោកជ់្បទព្យ្ញ្ចេ ំ 
្ំបពាឹះបបាក់កមចេី	 ប�ើប្តិ្តតេិការផតេ�់េនទៃនីយភាព	 បោយម្នការធានា	 (LPCO)

(កំណតេ់ម្្គ �់	១៧)។	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារមនិទានប់ានបប្ើ
 ឥណទានវបិារនូ្ន	៍្ំបពាឹះហាវែ េីុ�ីធី	េបម្្ក់ារទនូទាតប់នឹះបៅប�ើយបទ។

	 អបតាការបបាកប់្ចាឆ្ំ្មំនបបាក់្ បញ្ញ ើ	នងិការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ �ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

គណនី្រនតេ េនូន្យ េនូន្យ

គណនីទនូទាត់ េនូន្យ េនូន្យ

មនូ�្បតអា្ជួញដនូរបាន ០,២៨%	បៅ	១,០៩% ០,២៤%	បៅ	១,១៣%

៧.	 បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ

(ក)	 វិភាគតា�សា្្នភាពនិវាសនដា្្ន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារ	ក្ុងប្បទេ ១.៨១០.៣១៨ ៧.៣៧៧.០៤៦ ១.៧៩៤.៥៥២ ៧.២១០.៥១០

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារ	បបរៅ	ប្បទេ ១២.៥៨២.៩៣៦ ៥១.២៧៥.៤៦៤ ៦.៧៤០.៩១៣ ២៧.០៨៤.៩៨៩

១៤.៣៩៣.២៥៤ ៥៨.៦៥២.៥១០ ៨.៥៣៥.៤៦៥ ៣៤.២៩៥.៤៩៩

ដក៖	េំវធិានធន	
ការខាតឥណទានរពំរឹង	ទុក (៣.៧៥៧) (១៥.៣១០) (៨.៩៧៧) (៣៦.០៧០)

១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩

113របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ខ)	 វិភាគតា�ប្រទភទគណនី

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារ	ក្ុងប្បទេ៖

គណនី្រនតេ ៨០៦.៨៥៧ ៣.២៨៧.៩៤២ ២៨០.១១០ ១.១២៥.៤៨២

គណនីេនសេំ ១.០០៣.៤៦១ ៤.០៨៩.១០៤ ១.៥១៤.៤៤២ ៦.០៨៥.០២៨

ដក៖	េំវធិានធនការខាត	
ឥណទានរពំរឹង	ទុក (៤៧៣) (១.៩២៧) (១.៨៨៧) (៧.៥៨២)

េមតុ�្យបៅធនាគារ	
ក្ុងប្បទេេរុ្ ១.៨០៩.៨៤៥ ៧.៣៧៥.១១៩ ១.៧៩២.៦៦៥ ៧.២០២.៩២៨

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារ	បបរៅ	ប្បទេ៖

បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កណំត់ ៦.២២០.៣៥២ ២៥.៣៤៧.៩៣៤ ៤.១២៨.១២៣ ១៦.៥៨៦.៧៩៨

គណនី្រនតេ ៦.៣៦២.៥៨៤ ២៥.៩២៧.៥៣០ ២.៦១២.៧៩០ ១០.៤៩៨.១៩១

ដក៖	េំវធិានធនការខាត 
ឥណទានរពំរឹង	ទុក (៣.២៨៤) (១៣.៣៨៣) (៧.០៩០) (២៨.៤៨៨)

េមតុ�្យបៅធនាគារ	
បបរៅប្បទេេរុ្ ១២.៥៧៩.៦៥២ ៥១.២៦២.០៨១ ៦.៧៣៣.៨២៣ ២៧.០៥៦.៥០១

១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩

       
(គ)	 វិភាគតា�កាលកំណត់ឥណទាន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩

រយៈបព�ថវង - - - -

១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩

	 អបតាការបបាកប់្ចាឆ្ំ្មំនបបាក់្ បញ្ញ ើ	នងិការោកប់បាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

គណនី្រនតេ ០,០០%	-	០,៨០% ០,០០%	-	១,៥០%

បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត់ ១,២០%	-	២,៤៥% ១,១៥%	-	២,៤៥%

គណនីេនសេំ ១,២៥% ១,២៥%

៨.	 ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ឥណទានរយៈ 
បព�ថវង ៣៤២.៥៣២.៣៥៤ ១.៣៩៥.៨១៩.៣៤៣ ២៤១.៦៨០.១៩៥ ៩៧១.០៧១.០២៤

ឥណទានទិញ 
បគហោ្ឋ ន ២១៧.៦១៩.៥១១ ៨៨៦.៧៩៩.៥០៧ ១៨២.២២៨.៥៥០ ៧៣២.១៩៤.៣១៤

ឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៦៤.២៨០.៩២១ ២៦១.៩៤៤.៧៥៣ ៥៧.៧៧៩.៨១០ ២៣២.១៥៩.២៧៧

េក្ី្បតឥណទាន 
ជំបនឿទុក្ិតតេ ៥៨.៧១៥.៦២០ ២៣៩.២៦៦.១៥២ ៥៤.៣៥៥.៣៤៥ ២១៨.៣៩៩.៧៧៦

ឥណទានថដ�អា្ 
បប ើ្ប�ើងវញិបាន ៤.៦៨៣.៣៣៤ ១៩.០៨៤.៥៨៦ ២.៥១៥.៤៥៨ ១០.១០៧.១១០

ឥណទាន្ុគ្គ� ៣.៣០៣.៩០៥ ១៣.៤៦៣.៤១៣ - -

ឥណទានោនយនតេ ២.១៥៧.៣៩៨ ៨.៧៩១.៣៩៧ ១.០៧២.៤៩២ ៤.៣០៩.២៧៣

្ណ័ណ ឥណទាន ១.៦៩៨.៦០៥ ៦.៩២១.៨១៥ ១.២៦៨.០៣២ ៥.០៩៤.៩៥២

ឥណទាន 
រយៈបព�ែលៃី ៦៩១.២៩៦ ២.៨១៧.០៣១ - -

ឥណទានដុ�េរុ្ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

ដក៖	េំវធិានធន 
ការខាតឥណទាន 
រពំរឹង	ទុក	(កំណត ់
េម្្គ �់	៣៤.១ 

(្)	(i)) (១.៩១៩.០៣៨) (៧.៨២០.០៨០) (១.២៦៤.៦៥៦) (៥.០៨១.៣៨៧)

ឥណទានេុទ្ធេរុ្ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧ ៥៣៩.៦៣៥.២២៦ ២.១៦៨.២៥៤.៣៣៩

(ក)	 សំវិធានធនការខាតឥណទានរំពរឹ្ទុក

	 ្ថបម្បមរួ�េំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទាន	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ECL ១២ថែ	(ដំណ្កក់ា�ទ	ី១) ១.៦៨០.៥២១ ៦.៨៤៨.១២៣ ១.០៩៨.០៧៩ ៤.៤១២.០៨១

ECL បពញមយួ	អាយុកា�-
មនិថយ្ុឹះ	តមមលៃ	ឥណទាន	
(ដំណ្កក់ា�ទី	២) ២៦.២៣៧ ១០៦.៩១៦ ៨ ៣២

ECL	បពញមយួ	អាយុកា�-
ថយ្ុឹះតមមលៃ		ឥណទាន	
(ដំណ្កក់ា�ទី	៣) ២១២.២៨០ ៨៦៥.០៤១ ១៦៦.៥៦៩ ៦៦៩.២៧៤

១.៩១៩.០៣៨ ៧.៨២០.០៨០ ១.២៦៤.៦៥៦ ៥.០៨១.៣៨៧

114 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ខ)	 វិភាគតា�ប្រទភទអាជីវក�្ម

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ ៣៥.២២៣.៣៧៧ ១៤៣.៥៣៥.២៦១ ១៩.៧៨៣.៩១៤ ៧៩.៤៩១.៧៦៦

ឥណទានទិញបគហោ្ឋ ន ២១៩.០៥៧.៧៥៤ ៨៩២.៦៦០.៣៤៨ ១៨៤.២៦៥.១៣៩ ៧៤០.៣៧៧.៣២៩

�កដុ់ំ	និង�ករ់ាយ ១១៤.១៨០.២៩៣ ៤៦៥.២៨៤.៦៩៤ ៨២.៩៣៣.៣៤៣ ៣៣៣.២២៦.១៧២

នាំ្ នូ�	និងនាបំ្ញ ១០៥.៤៩៩.១៥៤ ៤២៩.៩០៩.០៥៣ ៩៥.០១០.៧៥៧ ៣៨១.៧៥៣.២២២

ផ�ិតកម្ម ៥១.២៥០.១១៧ ២០៨.៨៤៤.២២៧ ៤០.៧៧៩.៦៧២ ១៦៣.៨៥២.៧២២

ហិរញ្ញ វតថាុ	ធានារា៉ា ្រ់ង	 
អ្�ន	បទព្យ	

និងបេវាអាជីវកម្ម ៣៩.៣១៩.៤៦២ ១៦០.២២៦.៨០៨ ២៧.៥៧២.៨៤៨ ១១០.៧៨៧.៧០៣

បេវាមនិថមន 
ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ៣៧.៤៥២.៩០៨ ១៥២.៦២០.៦០០ ២២.៩៣០.០៦៩ ៩២.១៣៣.០១៧

េំណង់ ៣២.៤៨៤.៧០១ ១៣២.៣៧៥.១៥៧ ២៣.៧១៣.៨៣១ ៩៥.២៨២.១៧៣

ការដរឹកជញ្ជនូ ន	ឃ្លៃ ងំទំនិញ	

និង	ទំនាកទ់ំនង ២២.៨៧៦.៧៣២ ៩៣.២២២.៦៨៣ ១៥.៦១៩.៦៣៨ ៦២.៧៥៩.៧០៥

អគ្គិេនី	ហា្គ េ	និងទរឹកស្ាត ៧.៨១១.៩៧៧ ៣១.៨៣៣.៨០៦ ៦.០៧៣.៣៣២ ២៤.៤០២.៦៤៨

កេិកម្ម - - ៤២៦.១៤៥ ១.៧១២.២៥១

បផសេងៗ ៣០.៥២៦.៤៦៩ ១២៤.៣៩៥.៣៦០ ២១.៧៩១.១៩៤ ៨៧.៥៥៧.០១៨

ឥណទានដុ�េរុ្ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

(គ)	 វិភាគតា�ចំណត់ថា្្ក់ឥណទាន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ឥណទានដំបណើ រការ

្ំនួនដុ� ៦៩២.៩០២.១៤៤ ២.៨២៣.៥៧៦.២៣៧ ៥៣៩.៨៥៤.៨០២ ២.១៦៩.១៣៦.៥៩៤

្ំនួនថដ�ម្នហានិភយ័ 
មនិេង ៧៣៩.៨៥២.៦០៣ ៣.០១៤.៨៩៩.៣៥៧ ៥៧៥.៥៩៥.០៣៦ ២.៣១២.៧៤០.៨៥៥

េំវធិានធនការខាត 
ឥណទានរពំរឹង	ទុក ១.៦៨០.៥២១ ៦.៨៤៨.១២៣ ១.០៩៨.០៧៩ ៤.៤១២.០៨១

ឥណទានបបកាមដំបណើ រការ

្ំនួនដុ� ១.៦១៤.៩១៥ ៦.៥៨០.៧៧៩ ២០៣ ៨១៦

្ំនួនថដ�ម្ន 

ហានិភយ័មនិេង ២.០១៦.២០៧ ៨.២១៦.០៤៤ ១០.៥០០ ៤២.១៨៩

េំវធិានធនការខាត 
ឥណទានរពំរឹង	ទុក ២៦.២៣៧ ១០៦.៩១៦ ៨ ៣២

ឥណទានមនិដំបណើ រការ

្ំនួនដុ� ១.១៦៥.៨៨៥ ៤.៧៥០.៩៨១ ១.០៤៤.៨៧៧ ៤.១៩៨.៣១៦

្ំនួនថដ�ម្ន 

ហានិភយ័មនិេង ១.៦៨១.៦៥៩ ៦.៨៥២.៧៦០ ១.៥៥៥.៤៦៨ ៦.២៤៩.៨៧០

េំវធិានធនការខាត 
ឥណទានរពំរឹង	ទុក ២១២.២៨០ ៨៦៥.០៤១ ១៦៦.៥៦៩ ៦៦៩.២៧៤

េរុ្

្ំនួនដុ� ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

្ំនួនថដ�ម្ន 

ហានិភយ័មនិេង ៧៤៣.៥៥០.៤៦៩ ៣.០២៩.៩៦៨.១៦១ ៥៧៧.១៦១.០០៤ ២.៣១៩.០៣២.៩១៤

េំវធិានធនការខាត 
ឥណទានរពំរឹង	ទុក ១.៩១៩.០៣៨ ៧.៨២០.០៨០ ១.២៦៤.៦៥៦ ៥.០៨១.៣៨៧

115របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ឃ)	វិភាគតា�កាលកំណត់ឥណទាន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

មនិប�ើេ១ឆ្្ំ ១៤៣.៣៩៤.២៣០ ៥៨៤.៣៣១.៤៨៧ ១២១.០២៣.២៩០ ៤៨៦.២៧១.៥៧៩

ប�ើេ១ឆ្្	ំនិងមនិប�ើេ៣ឆ្្ំ ៦៨.៩១៨.៩០៣ ២៨០.៨៤៤.៥៣០ ៥០.៦២៧.៨៥២ ២០៣.៤២២.៧០៩

ប�ើេ៣ឆ្្	ំនិងមនិប�ើេ៥ឆ្្ំ ១៤៨.៤១២.៦០២ ៦០៤.៧៨១.៣៥៣ ១១៦.២៤៨.១១៩ ៤៦៧.០៨៤.៩៤២

ប�ើេ៥ឆ្្ំ ៣៣៤.៩៥៧.២០៩ ១.៣៦៤.៩៥០.៦២៧ ២៥៣.០០០.៦២១ ១.០១៦.៥៥៦.៤៩៦

ឥណទានដុ�េរុ្ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

 
(្)	 វិភាគតា�ហានិភ័យឥណទាន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ហានិភយ័ធម្មតា ៥៩២.៤០១.៤៤៦	 ២.៤១៤.០៣៥.៨៩៣	 ៥១៤.២២៧.៣៦៦	 ២.០៦៦.១៦៥.៥៥៧	

ហានិភយ័ធំ ១០៣.២៨១.៤៩៨	 ៤២០.៨៧២.១០៤	 ២៦.៦៧២.៥១៦	 ១០៧.១៧០.១៦៩	

ឥណទានដុ�េរុ្ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤	 ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧	 ៥៤០.៨៩៩.៨៨២	 ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦	

	 ហានភិយ័ធបំតរូវបានកំណតន់យិមនយ័	បោយធនាគារកណ្តេ �ថាជ្ហានភិយ័ឥណទានទនូបៅ	 
្ំបពាឹះអ្កទទួ�ជ្ឯកតតេជនណ្មយួ	ថដ�ប�ើេពី	១០%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ។

(ច)	វិភាគតា�ទំនាក់ទំន្

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ភាគីពាកព់ន័្ធ	

(កំណតេ់ម្្គ �់	៣៣(គ)) ៨៧៤.៧០៩ ៣.៥៦៤.៤៣៩ ១.០៩៦.៦៣៩ ៤.៤០៦.២៩៦

ភាគីមនិពាកព់ន័្ធ ៦៩៤.៨០៨.២៣៥ ២.៨៣១.៣៤៣.៥៥៨ ៥៣៩.៨០៣.២៤៣ ២.១៦៨.៩២៩.៤៣០

ឥណទានដុ�េរុ្ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

(ឆ)	 វិភាគតា�និវាសនដា្្ន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

និវាេោ្ឋ ន ៦៩៥.៥៦០.៥១៧ ២.៨៣៤.៤០៩.១០៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

អនិវាេោ្ឋ ន ១២២.៤២៧ ៤៩៨.៨៩០ - -

ឥណទានដុ�េរុ្ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

(ជ)	 អបតាការបបាក់

២០១៩ ២០១៨

ឥណទានរយៈបព�ថវង ៦,៣០%	-	១៨,០០% ៦,៣០%	-	១៨,០០%

ឥណទានទិញបគហោ្ឋ ន ៣,៥០%	-	១១,០០% ៣,៥០%	-	១១,០០%

ឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៥,០០%	-	១០,០០% ៦,០០%	-	១០,០០%

េក្ី្បតឥណទានជំបនឿទុក្ិតតេ ៦,០០%	-	៨,៧៥% ៦,០០%	-	៨,៧៥%

ឥណទានថដ�អា្បប ើ្ប�ើងវញិបាន ៧,០០%	-	៧,២០% ៧,០០%	-	៨,៥០%

ឥណទាន្ុគ្គ� ៨,០០%	-	២៤,០០% គា្ម ន

្ណ័ណ ឥណទាន ១៨,០០% ១៨,០០%

ឥណទានោនយនតេ ៦,៥០%	-	១៨,០០% ៦,៥០%	-	១៨,០០%

៩.	 បបាកត់មក�់តាម្បា្ប់ៅធនាគារកណ្តេ �
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី

ទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ចេ	(i) ១០៧.០២៦.១៨៤ ៤៣៦.១៣១.៧០០ ៨៤.៦៦៦.៥៤៧ ៣៤០.១៩០.១៨៦

រយៈបព�ថវង

បបាកត់មក�់ធានា 
ប�ើបដើមទុន	(ii) ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៦២.៥០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.១៣៥.០០០

១១៤.៥២៦.១៨៤ ៤៦៦.៦៩៤.២០០ ៩២.១៦៦.៥៤៧ ៣៧០.៣២៥.១៨៦

116 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(i) ទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ចេ

	 ទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ចេ	 គឺជ្ទុន្បមរុងអ្្ប្រម្ថដ�បតរូវបានគណនាតាមអបតា	 ៨%	 មន 
បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន	និងបបាកក់មចេជី្បបាកប់រៀ�	និង១២,៥០%	មនបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន	
នងិបបាកក់មចេជី្រន្ូ យិ្ណ័ណ បផសេងៗ។	ទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ ចេប�ើបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថជិន	នងិបបាកក់មចេ	ី
ពំុម្នការបបាកប់ទ។

(ii) បបាកត់មក�់ធានាប�ើបដើមទុន

	 បោងតាមប្កាេប�ែ	ធ៧-០១-១៣៦ប្.ក.	 ្ុឹះមថងៃទី១៥	 ថែតុលា	ឆ្្២ំ០០១	ប្ញ 
បោយធនាគារកណ្តេ �	េតេីពី	 «បបាក់តមក�់ធានាប�ើបដើមទុន»	 តបមរូវឲ្យធនាគារតមក�់បបាក ់
្ំនួន	 ១០%	 មនបដើមទុន្ុឹះ្ញ្ជ ីរ្េ់ធនាគារ	 ជ្បបាក់តមក�់ធានាប�ើបដើមទុនបៅធនាគារ 
កណ្តេ �។	 បបាក់តមក�់បនឹះមិនេបម្្់បប ើ្បបាេ់	 ក្ុងប្តិ្តតេិការប្ចាំមថងៃរ្េ់ធនាគារបទ	
បហើយនរឹងបតរូវ្ងវែិ�ជនូនធនាគារវញិ	បៅបព�ថដ�ធនាគារេ្ម័បគ្ិតតេ្ញចេ្ប់្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម

 រ្េ់ែលៃួន	បៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្។
 
អបតាការបបាកប់្ចាឆ្ំ្ំ

២០១៩ ២០១៨

បបាកត់មក�់ធានាប�ើបដើមទុន ០,៤៨%	បៅ	៣,០០% ០,៦២%	បៅ	៣,០០%

ទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ចេ េនូន្យ ០,០០%	បៅ	០,៣៨%

១០.	ភតិេនយា

	 កំណតេ់ម្្គ �់បនឹះផតេ�់ននូវពត័ម៌្ន	អំពីភតិេនយា	ថដ�ធនាគារជ្ភាគីអ្កជួ�។

	 ធនាគារជ�ួអគារមយួ្នួំន	េបម្្ប់ធវែើប្តិ្ តតេកិារជ្ការោិ�័យកណ្តេ �	នងិការោិ�័យ
 សាខា។	ជ្ទនូបៅ	កិ្ចេេនយាជួ�បតរូវបានបធវែើប�ើង	េបម្្រ់យៈបព�កំណត	់ចា្ព់ី២ឆ្្	ំរហនូត 

ដ�់១០ឆ្្។ំ	ភតិេនយាទាងំបនឹះម្នរយៈបព�ជួ�	 ថដ�្ញ្្ជ កពី់ការប�ើងមថលៃ	 និងេិទ្ធិ្នតេ
 កិ្ចេេនយាែុេៗគ្ា។	្ំបពាឹះការ្នតេកិ្ចេេនយាជ្ថ្មី	�ក្ែណ្មនភតិេនយាទាងំបនឹះ	 បតរូវបាន 

្រចាប�ើងវញិ។

	 ចា្ពី់មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	(កា�្របិ្្ទ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS)	ធនាគារបាន 
កតប់តាបទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់	្ំបពាឹះភតិេនយាទាងំបនឹះ	ប�ើកថ�ងថតភតិេនយា

 ណ្ថដ�ម្នរយៈបព�ែលៃី។	េនូមបមើ�កំណតេ់ម្្គ �់	៤	េតេីពីការពន្យ�់	្ំបពាឹះការ ល្ៃ េ់្តេនូរមក 
អនុវតតេ	CIFRS។

(ក)	ចំនួនទរឹកបបាក់នដលបានកត់បតាទៅក្ថុ្របាយការណ៍សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ	

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បទព្យេកម្មថដ�	
ម្នេិទ្ធបិប ើ្បបាេ់	
(រយៈបព�ថវង)

អគារ ៥.២៩៤.៦០៩ ២១.៥៧៥.៥៣២ ៥.៤៣៧.៨៩៩ ២១.៨៤៩.៤៧៨

៥.២៩៤.៦០៩ ២១.៥៧៥.៥៣២ ៥.៤៣៧.៨៩៩ ២១.៨៤៩.៤៧៨

្ំណុ�ភតិេនយា

រយៈបព�ែលៃី ១.១៨៧.១៩៥ ៤.៨៣៧.៨២០ ១.០៣៣.១៣៦ ៤.១៥១.១៤០

រយៈបព�ថវង ៤.៤៤៨.៨១៧ ១៨.១២៨.៩២៩ ៤.៦៨៣.០៨០ ១៨.៨១៦.៦១៦

៥.៦៣៦.០១២ ២២.៩៦៦.៧៤៩ ៥.៧១៦.២១៦ ២២.៩៦៧.៧៥៦

	 ការ្ថនថាមបទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធបិប្ើបបាេ់	ក្ុងអ�ុំងឆ្្	ំម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	១.០៣៦.៤៨៩	
 ដុលាលៃ រអាបមរកិ	(២០១៨	៖	េនូន្យ)។

(ខ)	ចំនួនទរឹកបបាក់នដលបានកត់បតា	ទៅក្ថុ្របាយការណ៍ចំទណញ-ខាត

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រ�ំេ់បទព្យេកម្មថដ� 
ម្នេិទ្ធបិប ើ្បបាេ់	

អគារ ១.១៧៩.៧៧៩ ៤.៧៨០.៤៦៥ ១.១៤១.០៤១ ៤.៦១៥.៥១១

្ំណ្យរ�ំេ់	 
(កំណតេ់ម្្គ �់	២៧) ១.១៧៩.៧៧៩ ៤.៧៨០.៤៦៥ ១.១៤១.០៤១ ៤.៦១៥.៥១១

្ំណ្យការបបាក	់
ប�ើ្ំណុ�ភតិេនយា	

អគារ ២២៨.៣២៧ ៩២៥.១៨១ ២៥៦.០៥០ ១.០៣៥.៧២២

្ំណ្យការបបាក់ ២២៨.៣២៧ ៩២៥.១៨១ ២៥៦.០៥០ ១.០៣៥.៧២២

្ំណ្យពាកព់ន័្ធនរឹងភតិេនយា 
រយៈបព�	ែលៃី	(រមួ្ញចេនូ �ក្ុង 
្ំណ្យ	ប្តិ្តតេិការ	បផសេងៗ)
(កំណតេ់ម្្គ �់	២៨)	 ២៤៧.៤៥៧ ១.០០២.៦៩៦ ២៤១.៨៦១ ៩៧៨.៣២៨

       
	 �ំហនូរសា្់បបាក់ប្ញេរុ្	 េបម្្់ភតិេនយាឆ្្២ំ០១៩	 ម្ន្ំនួន	 ១.៣៤៥.០២០	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	(២០១៨	៖	១.២៩៨.៥៤៩	ដុលាលៃ រអាបមរកិ)។
 

117របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



១១.	បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ

រយៈបព�ថវង ការថក�ម្	បទព្យជួ� ្រក្ិារការោិ�័យ ្រក្ិារកំុព្យនូទរ័ ោនយនតេ ការងារ	កំពុង	ដំបណើ រការ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ទៅដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៨

មថលៃបដើម ៥.៦៩៧.៨១៩ ១.១៤១.១៤៨ ២.៦២២.៣៧០ ៩៨៦.៩៥៦ ៥២៥.៧៧៦ ១០.៩៧៤.០៦៩

រ�ំេ់្ង្គរ (៤.០៧១.៤១៣) (៩២២.២៧២) (២.៣៩០.៩៥០) (៦២០.៧៨៣) - (៨.០០៥.៤១៨)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ១.៦២៦.៤០៦ ២១៨.៨៧៦ ២៣១.៤២០ ៣៦៦.១៧៣ ៥២៥.៧៧៦ ២.៩៦៨.៦៥១

គិតជ្ពានប់រៀ� ៦.៥៦៥.៨០១ ៨៨៣.៦០២ ៩៣៤.២៤៣ ១.៤៧៨.២៤០ ២.១២២.៥៥៨ ១១.៩៨៤.៤៤៤

សបម្រ់ដំណច់ឆ្្ំ	ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធបដើមបគា ១.៦២៦.៤០៦ ២១៨.៨៧៦ ២៣១.៤២០ ៣៦៦.១៧៣ ៥២៥.៧៧៦ ២.៩៦៨.៦៥១

្ថនថាម ១២.៨៩២ ៩០.៩២២ ២៥.៧០៦ ២៥៣.៣០០ ៣៦៧.៦៤៦ ៧៥០.៤៦៦

បផទៃរ ១៩.៣២១ ៧១.៣៧២ ២១៥.២០៦ - (៣០៥.៨៩៩) -

�កប់្ញ (២) - (២៧៧) (៤) - (២៨៣)

រ�ំេ់ (៤៣៧.៦០៥) (៨២.៣០១) (១៧៧.៨៥៨) (១៣៩.៥៥៩) - (៨៣៧.៣២៣)

និយត័កម្ម ២.៤៥៨ (១.៦២៦) (១.៧៧៨) ៤ (៩៧.៦១២) (៩៨.៥៥៤)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ្ុងបគា ១.២២៣.៤៧០ ២៩៧.២៤៣ ២៩២.៤១៩ ៤៧៩.៩១៤ ៤៨៩.៩១១ ២.៧៨២.៩៥៧

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

មថលៃបដើម ៥.៧២៣.៩៤៩ ១.៣០៣.៤៤២ ២.៨៦០.៥២៥ ១.០៩៦.៥២០ ៤៨៩.៩១១ ១១.៤៧៤.៣៤៧

រ�ំេ់្ង្គរ (៤.៥០០.៤៧៩) (១.០០៦.១៩៩) (២.៥៦៨.១០៦) (៦១៦.៦០៦) - (៨.៦៩១.៣៩០)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ១.២២៣.៤៧០ ២៩៧.២៤៣ ២៩២.៤១៩ ៤៧៩.៩១៤ ៤៨៩.៩១១ ២.៧៨២.៩៥៧

គិតជ្ពានប់រៀ� ៤.៩១៥.៩០២ ១.១៩៤.៣២២ ១.១៧៤.៩៤០ ១.៩២៨.២៩៤ ១.៩៦៨.៤៦៣ ១១.១៨១.៩២១

ទៅដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៩

មថលៃបដើម ៥.៧២៣.៩៤៩ ១.៣០៣.៤៤២ ២.៨៦០.៥២៥ ១.០៩៦.៥២០ ៤៨៩.៩១១ ១១.៤៧៤.៣៤៧

រ�ំេ់្ង្គរ (៤.៥០០.៤៧៩) (១.០០៦.១៩៩) (២.៥៦៨.១០៦) (៦១៦.៦០៦) - (៨.៦៩១.៣៩០)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ១.២២៣.៤៧០ ២៩៧.២៤៣ ២៩២.៤១៩ ៤៧៩.៩១៤ ៤៨៩.៩១១ ២.៧៨២.៩៥៧

គិតជ្ពានប់រៀ� ៤.៩១៥.៩០២ ១.១៩៤.៣២២ ១.១៧៤.៩៤០ ១.៩២៨.២៩៤ ១.៩៦៨.៤៦៣ ១១.១៨១.៩២១

សបម្រ់ដំណច់ឆ្្ំ	ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធបដើមបគា ១.២២៣.៤៧០ ២៩៧.២៤៣ ២៩២.៤១៩ ៤៧៩.៩១៤ ៤៨៩.៩១១ ២.៧៨២.៩៥៧

្ថនថាម - ១១៤.០៥៤ ៨០.៣៩៨ ១៤៣.៨៨៤ ៦៩៩.០៤៦ ១.០៣៧.៣៨២

បផទៃរ ១១៨.៨៨៥ ៧.១៦៧ ៣២.៩២៣ - (១៥៨.៩៧៥) -

�កប់្ញ - - - - - -

រ�ំេ់ (៤៣៤.៦៥៤) (១០៥.៨៣២) (១៧៥.៣៧០) (១៥៧.១៩៩) - (៨៧៣.០៥៥)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ្ុងបគា ៩០៧.៧០១ ៣១២.៦៣២ ២៣០.៣៧០ ៤៦៦.៥៩៩ ១.០២៩.៩៨២ ២.៩៤៧.២៨៤

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

មថលៃបដើម ៥.៨៤២.៨៣៤ ១.៤២៤.៦៦៣ ២.៩៧៣.៨៤៦ ១.១៩៣.០៦៤ ១.០២៩.៩៨២ ១២.៤៦៤.៣៨៩

រ�ំេ់្ង្គរ (៤.៩៣៥.១៣៣) (១.១១២.០៣១) (២.៧៤៣.៤៧៦) (៧២៦.៤៦៥) - (៩.៥១៧.១០៥)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ៩០៧.៧០១ ៣១២.៦៣២ ២៣០.៣៧០ ៤៦៦.៥៩៩ ១.០២៩.៩៨២ ២.៩៤៧.២៨៤

គិតជ្ពានប់រៀ� ៣.៦៩៨.៨៨២ ១.២៧៣.៩៧៥ ៩៣៨.៧៥៨ ១.៩០១.៣៩១ ៤.១៩៧.១៧៦ ១២.០១០.១៨២
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១២.	 បទព្យេកម្មអរនូ្ី

រយៈបព�ថវង កម្មវធិីកំុព្យនូទរ័
ការងារ	កំពុង	
ដំបណើ រការ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ទៅដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៨

មថលៃបដើម ៣.៤៤៨.០៥៦ - ៣.៤៤៨.០៥៦

រ�ំេ់្ង្គរ (៣.០២៧.៤៦៥) - (៣.០២៧.៤៦៥)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ៤២០.៥៩១ - ៤២០.៥៩១

គិតជ្ពានប់រៀ� ១.៦៩៧.៩២៦ - ១.៦៩៧.៩២៦

សបម្រ់ដំណច់ឆ្ំំា	
ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធបដើមបគា ៤២០.៥៩១ - ៤២០.៥៩១

្ថនថាម ៩៤.៦៧០ ៣០៧.៩២២ ៤០២.៥៩២

បផទៃរ ៨០.០៥៣ (៨០.០៥៣) -

រ�ំេ់ (២០៧.៤៣២) - (២០៧.៤៣២)

និយត័កម្ម ១.២២៥ - ១.២២៥

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ្ុងបគា ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

មថលៃបដើម ៣.៦២២.៧៧៩ ២២៧.៨៦៩ ៣.៨៥០.៦៤៨

រ�ំេ់្ង្គរ (៣.២៣៣.៦៧២) - (៣.២៣៣.៦៧២)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦

គិតជ្ពានប់រៀ� ១.៥៦៣.៤៣២ ៩១៥.៥៧៨ ២.៤៧៩.០១០

ទៅដថងៃទី០១	នខ�ករា	ឆ្្ំ២០១៩

មថលៃបដើម ៣.៦២២.៧៧៩ ២២៧.៨៦៩ ៣.៨៥០.៦៤៨

រ�ំេ់្ង្គរ (៣.២៣៣.៦៧២) - (៣.២៣៣.៦៧២)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦

គិតជ្ពានប់រៀ� ១.៥៦៣.៤៣២ ៩១៥.៥៧៨ ២.៤៧៩.០១០

សបម្រ់ដំណច់ឆ្ំំា	
ដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធបដើមបគា ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦

្ថនថាម - ៨៦៤.២០៧ ៨៦៤.២០៧

បផទៃរ ១៣.៩៦៥ (១៣.៩៦៥) -

រ�ំេ់ (១០៤.៩៥៦) - (១០៤.៩៥៦)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ្ុងបគា ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

មថលៃបដើម ៣.៦៣៦.៧៤៤ ១.០៧៨.១១១ ៤.៧១៤.៨៥៥

រ�ំេ់្ង្គរ (៣.៣៣៨.៦២៨) - (៣.៣៣៨.៦២៨)

តមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ីេុទ្ធ ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧

គិតជ្ពានប់រៀ� ១.២១៤.៨២៣ ៤.៣៩៣.៣០២ ៥.៦០៨.១២៥

 

១៣.		ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម ៣.០៦៥.៩៨៨ ១២.៤៩៣.៩០១ ២.៦១៩.៤២៤ ១០.៥២៤.៨៤៦

្ំណុ�ពន្ធពនយារ (១.១៤០.៨៨៨) (៤.៦៤៩.១១៩) (១.១៦៧.៧៥៦) (៤.៦៩២.០៤៤)

ពន្ធពនយារបទព្យេកម្ម 
េុទ្ធរយៈបព�ថវង ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២ ១.៤៥១.៦៦៨ ៥.៨៣២.៨០២

 
	 ្ថបម្បមរួ�ពន្ធពនយារបទព្យេកម្មេុទ្ធ	ក្ុងអំ�ុងឆ្្	ំម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា ១.៤៥១.៦៦៨ ៥.៨៣២.៨០២ ១.០៤១.៨៧៥ ៤.២០៦.០៤៩

កតប់តាខាងែទៃង	់ឥណទានក្ុង 
្ំបណញ	-ខាត	(កំណត ់
េម្្គ �់	២៩			(ែ))		 ៤៧៣.៤៣២ ១.៩១៨.៣៤៦ ៤០៩.៧៩៣ ១.៦៥៧.៦១៣

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ៩៣.៦៣៤ - (៣០.៨៦០)

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២ ១.៤៥១.៦៦៨ ៥.៨៣២.៨០២
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(i) ្រនប�្រប�រួលពន្ធពន្យារបទព្យសក�្ម

ខាតពីការ	
ថយ្ុឹះតមមលៃ

កមបមឥណទាន	
មនិទានរ់�ំេ់

្ំណុ�
ភតិេនយា

ការទនូទាតប់បាក	់្ ំណ្្ ់
អតីតភាពការងារ

មនូ�និធិ
បសាធននិវតតេន៍ រ�ំេ់ពបនលៃឿន ្ង្គរបផសេងៗ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

២០១៨

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨ ១២៤.៧៦០ ២១៣.០៧៧ ១.៣៥១.៧៤៣ - ២១១.២៣១ ៥១៨.៣៨០ ៤៦.២៨៨ ២.៤៦៥.៤៧៩

កតប់តាជ្(្នទៃុក)/ខាងែទៃង ់
ឥណទាន	ក្ុង្ំបណញ	-ខាត (២៨.៤៤៣) ១៣២.៣០២ (២០៨.៥០០) ២៧.៩៦៨ ៨៦.២៧១ ១១៧.០៤៣ ២៧.៣០៤ ១៥៣.៩៤៥

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ ៩៦.៣១៧ ៣៤៥.៣៧៩ ១.១៤៣.២៤៣ ២៧.៩៦៨ ២៩៧.៥០២ ៦៣៥.៤២៣ ៧៣.៥៩២ ២.៦១៩.៤២៤

គិតជ្ពានប់រៀ� ៣៨៧.០០២ ១.៣៨៧.៧៣៣ ៤.៥៩៣.៥៥០ ១១២.៣៧៥ ១.១៩៥.៣៦៣ ២.៥៥៣.១៣០ ២៩៥.៦៩៣ ១០.៥២៤.៨៤៦

២០១៩

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ ៩៦.៣១៧ ៣៤៥.៣៧៩ ១.១៤៣.២៤៣ ២៧.៩៦៨ ២៩៧.៥០២ ៦៣៥.៤២៣ ៧៣.៥៩២ ២.៦១៩.៤២៤

កតប់តាខាងែទៃងឥ់ណទាន/ 
(្នទៃុក)	ក្ុង្ំបណញ	-ខាត ១៣៥.៤៨៤ ២០៩.០០១ (១៦.០៤១) - ៨៩.៦០៦ ៣២.៥៩៣ (៤.០៧៩) ៤៤៦.៥៦៤

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩ ២៣១.៨០១ ៥៥៤.៣៨០ ១.១២៧.២០២ ២៧.៩៦៨ ៣៨៧.១០៨ ៦៦៨.០១៦ ៦៩.៥១៣ ៣.០៦៥.៩៨៨

គិតជ្ពានប់រៀ� ៩៤៤.៥៨៩ ២.២៥៩.០៩៩ ៤.៥៩៣.៣៤៨ ១១៣.៩៧០ ១.៥៧៧.៤៦៥ ២.៧២២.១៦៥ ២៨៣.២៦៥ ១២.៤៩៣.៩០១

(ii) ្រនប�្រប�រួល្រំណុលពន្ធពន្យារ

បទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នេិទ្ធិ	បប ើ្បបាេ់ ្ំបណញពីការ	្ តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	មនិ	ទានក់តប់តា-េុទ្ធ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

២០១៨

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨ (១.៣១៥.៧៨៨) (១០៧.៨១៦) (១.៤២៣.៦០៤)

កតប់តាខាងែទៃងឥ់ណទានក្ុង្ំបណញ-	ខាត ២២៨.២០៨ ២៧.៦៤០ ២៥៥.៨៤៨

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨ (១.០៨៧.៥៨០) (៨០.១៧៦) (១.១៦៧.៧៥៦)

គិតជ្ពានប់រៀ� (៤.៣៦៩.៨៩៦) (៣២២.១៤៨) (៤.៦៩២.០៤៤)

២០១៩

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ (១.០៨៧.៥៨០) (៨០.១៧៦) (១.១៦៧.៧៥៦)

កតប់តាខាងែទៃងឥ់ណទាន/(្នទៃុក)	ក្ុង្ំបណញ	-ខាត ២៨.៦៥៨ (១.៧៩០) ២៦.៨៦៨

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩ (១.០៥៨.៩២២) (៨១.៩៦៦) (១.១៤០.៨៨៨)

គិតជ្ពានប់រៀ� (៤.៣១៥.១០៧) (៣៣៤.០១២) (៤.៦៤៩.១១៩)
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១៤.	 បទព្យេកម្មបផសេងៗ
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ុបរប្ទាន 
អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក ២.៩៨៤.៥១២ ១២.១៦១.៨៨៦ ២.៣៧១.៣៨៦ ៩.៥២៨.២២៩

ប្តិ្តតេិការបផទៃរបបាក់្ នូ� 
មនិទានទ់នូទាត់ ៥០០.៣៤៤ ២.០៣៨.៩០២ ៦០០.៦០៨ ២.៤១៣.២៤៣

បបាកក់ក់ ៦៧០.០០៣ ២.៧៣០.២៦២ ៥៦៩.៤២៥ ២.២៨៧.៩៥០

្ំណ្យ្ងម់ុន ៤៥២.២២៤ ១.៨៤២.៨១៣ ១៤៤.១៦១ ៥៧៩.២៣៩

ទរឹកបបាកប់ករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់
ជំពាក់ ៨៩.៧០៨ ៣៦៥.៥៦០ ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០

បផសេងៗ ១៧៦.៤៤៩ ៧១៩.០៣០ ១៦៧.១៨៥ ៦៧១.៧៤៨

៤.៨៧៣.២៤០ ១៩.៨៥៨.៤៥៣ ៣.៩៤៣.៩៨២ ១៥.៨៤៦.៩១៩

រយៈបព�ថវង ១.២០៩.២២៣ ៤.៩២៧.៥៨៤ ៩៤៧.៩៥៤ ៣.៨០៨.៨៧៩

រយៈបព�ែលៃី ៣.៦៦៤.០១៧ ១៤.៩៣០.៨៦៩ ២.៩៩៦.០២៨ ១២.០៣៨.០៤០

៤.៨៧៣.២៤០ ១៩.៨៥៨.៤៥៣ ៣.៩៤៣.៩៨២ ១៥.៨៤៦.៩១៩

១៥.	 បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បបាក់្ បញ្ញ ើ 
ម្នកា�កំណត់ ៣៦.៦៧០.៨២៣ ១៤៩.៤៣៣.៦០៤ ២១.៨៩០.៤៧២ ៨៧.៩៥៥.៩១៦

គណនី្រនតេ ៥.៣០៨.១១៦ ២១.៦៣០.៥៧៣ ៧.២១០.៤៩៥ ២៨.៩៧១.៧៦៩

គណនីេនសេំ ៧ ២៨ - -

៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

(ក)	 វិភាគតា�កាលកំណត់

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

រយៈបព�ថវង - - - -

៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

(ខ)	 វិភាគតា�អបតាការបបាក់

២០១៩ ២០១៨

បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត់ ២,០៥%	បៅ	៤,៥០% 	២,០៥%	-	៤,២៥%	

គណនី្រនតេ ០,០០%	បៅ	០,០០% 	០,០០%	-	០,៧៥%	

គណនីេនសេំ ០,៥០% 																								-			

(គ)	 វិភាគតា�សា្្នភាពនិវាសនដា្្ន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ប្បទេកម្ុជ្ ៤១.៨៦៨.៩៩៦ ១៧០.៦១៦.១៥៩ ២៨.៩៩០.៩៨៩ ១១៦.៤៨៥.៧៩៤

្របទេ ១០៩.៩៥០ ៤៤៨.០៤៦ ១០៩.៩៧៨ ៤៤១.៨៩១

៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

(ឃ)	 វិភាគតា�ទំនាក់ទំន្

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ភាគីពាកព់ន័្ធ ១០៩.៩៥០ ៤៤៨.០៤៦ ១០៩.៩៧៨ ៤៤១.៨៩២

ភាគីមនិពាកព់ន័្ធ ៤១.៨៦៨.៩៩៦ ១៧០.៦១៦.១៥៩ ២៨.៩៩០.៩៨៩ ១១៦.៤៨៥.៧៩៣

៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

១៦.	 បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បបាក់្ បញ្ញ ើ	

ម្នកា�កំណត់ ៣៨២.៥២៤.១៥៨ ១.៥៥៨.៧៨៥.៩៤៣ ៣៤០.២៩៩.២៧៤ ១.៣៦៧.៣២២.៤៨៣

គណនី្រនតេ ៣៤០.៦១៦.៨៨៨ ១.៣៨៨.០១៣.៨១៩ ២៨៥.២៦៤.៦២០ ១.១៤៦.១៩៣.២៤៣

គណនីេនសេំ ៦៧.៦៤២.១៦៨ ២៧៥.៦៤១.៨៣៥ ៥៨.៩៣៤.៩៦៩ ២៣៦.៨០០.៧០៥

៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១

(ក)	 វិភាគតា�កាលកំណត់

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១

រយៈបព�ថវង - - - -

៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១

(ខ)	 វិភាគតា�អបតាការបបាក់

២០១៩ ២០១៨

បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត់ ០,៥០%	បៅ	៦,០០% 	១,៥០%	បៅ	៧,០០%	

គណនី្រនតេ ០,០០%	បៅ	២,០០% 	០,០០%	បៅ	១,៧៥%	

គណនីេនសេំ ០,០០%	បៅ	១,៦៨% 	០,០០%	បៅ	១,៦៨%	
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(គ)	 វិភាគតា�សា្្នភាពនិវាសនដា្្ន

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ប្បទេកម្ុជ្ ៧៩០.៧៨៣.២១៤	 ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧	 ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣	 ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១	

្របទេ -			 -			 -			 -			

៧៩០.៧៨៣.២១៤	 ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧	 ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣	 ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១	

(ឃ)	 វិភាគតា�ទំនាក់ទំន្

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ភាគីពាកព់ន័្ធ ៤៥០.៣១២ ១.៨៣៥.០២១ ៤៧៣.៩៣៨ ១.៩០៤.២៨៣

ភាគមីនិពាកព់ន័្ធ ៧៩០.៣៣២.៩០២ ៣.២២០.៦០៦.៥៧៦ ៦៨៤.០២៤.៩២៥ ២.៧៤៨.៤១២.១៤៨

៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១

១៧.		បបាកក់មចេី
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី

ប្តិ្តតេិការផតេ�់	
េនទៃនីយភាពបោយ 
ម្នការធានា	(LPCO) ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០ ១០.២៣៨.៤៥៨ ៤១.១៣៨.១២៤

បបាកក់មចេេីរុ្ ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០ ១០.២៣៨.៤៥៨ ៤១.១៣៨.១២៤

	 ធនាគារបានទទ�ួបបាកក់មចេពីធីនាគារជ្តមិនកម្ុជ្	ក្ុងទបមងជ់្ប្តិ្ តតេកិារផតេ�់េនទៃនីយភាព
 បោយម្នការធានា	(LPCO)	ថដ�ម្នរយៈបព�កណំតតិ់្ជ្ង១២ថែ។	ធនាគារបានបប្ើបបាេ់

មនូ�្បតអា្ជួញដនូរបាន	ជ្បទព្យ្ញ្ចេ ំ	(កំណតេ់ម្្គ �់	៦)។	

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំនួនបបាកប់ដើម ៧៣.៨៦៥.០៣១ ៣០១.០០០.០០១ ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩

ការបបាកប់តរូវ្ង់ ៦១២.៤២៩ ២.៤៩៥.៦៤៩ ៧៩.១៧៥ ៣១៨.១២៥

៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០ ១០.២៣៨.៤៥៨ ៤១.១៣៨.១២៤

	 ្ថបម្បមរួ�្ំណុ�ថដ�បកើតមកពីេកម្មភាពហរិញ្ញ្្បទាន	–	បបាកក់មចេី

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំនួនបបាកប់ដើម

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ - -

្ថនថាម ១២៨.០៥៣.៩៨៨ ៥១៨.៨៧៤.៧៥៩ ១០.១៥៩.២៨៣ ៤១.០៩៤.៣០០

ការទនូទាតេ់ង (៦៤.៣៤៨.២៤០) (២៦០.៧៣៩.០៦៨) - -

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ២.០៤៤.៣១១ - (២៧៤.៣០១)

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 ៧៣.៨៦៥.០៣១ ៣០១.០០០.០០១ ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩

ការបបាកប់តរូវ	េង

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា ៧៩.១៧៥ ៣១៨.១២៥ - -

កតប់តាជ្្នទៃុកក្ុងឆ្្ំ ១.៣៩៥.៧៥៥ ៥.៦៥៥.៥៩៩ ៧៩.១៧៥ ៣២០.២៦៣

ការទនូទាតក់ារបបាក់ (៨៦២.៥០១) (៣.៤៩៤.៨៥៤) - -

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ១៦.៧៧៩ - (២.១៣៨)

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	
ឆ្្២ំ០១៩ ៦១២.៤២៩ ២.៤៩៥.៦៤៩ ៧៩.១៧៥ ៣១៨.១២៥

អបតាការបបាកប់�ើបបាកក់មចេ	ីម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ប្តិ្តតេិការផតេ�់េនទៃនីយភាព	បោយម្នការធានា ២,៦០%	-	៣,៥៥% ២,៨៧%	-	៣,០៦%

១៨.	 អនុ្ំណុ�
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់	
(កំណតេ់ម្្គ �់	
៣៣(ង))

្ំនួនបបាកប់ដើម	-	
រយៈបព�ថវង ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០

ការបបាកប់តរូវ្ង	់-	
រយៈបព�ែលៃី ៣១៦.៤៧៩ ១.២៨៩.៦៥២ ៦៨.៤៦៦ ២៧៥.០៩៦

អនុ្ំណុ�េរុ្ ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៤០១.០៩៦

(i)  បៅមថងៃទី៣០	ថែកកកោ	ឆ្្២ំ០១៥	ធនាគារបាន្ុឹះហតថាប�ខាប�ើកិ្ចេេនយាអនុ្ំណុ�ជ្
មយួ	CIMB Bank Berhad ថដ�ជ្ភាគទុនិក	និងបានែចេីបបាក់្ ំនួន	៧លានដុលាលៃ រអាបមរកិ	 
ថដ�ម្នកា�កំណតរ់យៈបព�១០ឆ្្។ំ	អនុ្ំណុ�បនឹះនរឹងបតរូវេងវញិ	បៅកា�្របិ្្ទ 
ផុតកំណត	់និងម្នអបតាការបបាក	់៣,០០%	ក្ុងមយួឆ្្។ំ	អនុ្ំណុ�បនឹះបតរូវបានអនុមត័ 
បោយធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្	បៅមថងៃទី២៨	ថែេីហា	ឆ្្២ំ០១៥	ក្ុងបគា�្ំណងេបម្្់

 គណនាបដើមទុនថ្ាកទី់២។

122 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ii)	 	បៅមថងៃទី១៥	 ថែឧេភា	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារបាន្ុឹះហតថាប�ខាប�ើកិ្ចេេនយាអនុ្ំណុ�
ជ្មយួ	CIMB Bank Berhad	 ថដ�ជ្ភាគទុនិក	និងបានែចេីបបាក់្ ំនួន	១៥លានដុលាលៃ រ 
អាបមរកិ	 ថដ�ម្នកា�កំណត់រយៈបព�១០ឆ្្។ំ	 អនុ្ំណុ�បនឹះនរឹងបតរូវេងវញិបៅ 
កា�្របិ្្ទផុតកំណត	់និងម្នអបតាការបបាក	់៤,៥០%	ក្ុងមយួឆ្្។ំ	អនុ្ំណុ�បនឹះបតរូវ 
បានអនុមត័បោយធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្	បៅមថងៃទី២២	ថែបមសា	ឆ្្២ំ០១៩	ក្ុងបគា�្ំណង

 
េបម្្គ់ណនាបដើមទុនថ្ាកទី់២។

(iii)  បៅមថងៃទី២៥	 ថែកញ្្ញ 	 ឆ្្២ំ០១៩	 ធនាគារបាន្ុឹះហតថាប�ខាប�ើកិ្ចេេនយាអនុ្ំណុ� 
ជ្មយួ	CIMB Bank Berhad	 ថដ�ជ្ភាគទុនិក	និងបានែចេីបបាក់្ ំនួន	១៥លានដុលាលៃ រ 
អាបមរកិបទៀត	ថដ�ម្នកា�កំណតរ់យៈបព�១០ឆ្្។ំ	អនុ្ំណុ�បនឹះនរឹងបតរូវេងវញិ 
បៅកា�្របិ្ទ្ផុតកណំត	់នងិម្នអបតាការបបាក	់៤,០០%	ក្ុងមយួឆ្្។ំ	អនុ្ណុំ�បនឹះបតរូវ 
បានអនុមត័បោយធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្	បៅមថងៃទី១១	ថែកញ្្ញ 	ឆ្្២ំ០១៩	ក្ុងបគា�្ំណង
េបម្្គ់ណនាបដើមទុនថ្ាកទី់២។

្ថបម្បមរួ�្ំណុ�ថដ�បកើតមកពីេកម្មភាពហរិញ្ញ្្បទាន	–	អនុ្ំណុ�

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំនួនបបាកប់ដើម

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

្ថនថាម ៣០.០០០.០០០ ១២១.៥៦០.០០០ - -

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ១.០៨៩.០០០ - (១៣៣.០០០)

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០

ការបបាកប់តរូវ	េង

បៅមថងៃទី០១	ថែមករា ៦៨.៤៦៦ ២៧៥.០៩៦ ៦៨.៤៦៦ ២៧៦.៣៩៧

កតប់តាជ្្នទៃុកក្ុងឆ្្ំ ៩១០.៣០៧ ៣.៦៨៨.៥៦៤ ២៣៩.៤០០ ៩៦៨.៣៧៣

ពន្ធកាតទុ់កប�ើ 
្ំណ្យការបបាក់ (១១២.០២០) (៤៥៣.៩០៥) (២៩.៤០០) (១១៨.៩២៣)

ការទនូទាតក់ារបបាក់ (៥៥០.២៧៤) (២.២២៩.៧១០) (២១០.០០០) (៨៤៩.៤៥០)

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ៩.៦០៧ - (១.៣០១)

បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 ៣១៦.៤៧៩ ១.២៨៩.៦៥២ ៦៨.៤៦៦ ២៧៥.០៩៦

 

១៩.		អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ថវង

មនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍ ១.៩៣៥.៥៤១ ៧.៨៨៧.៣៣០ ១.៤៨៧.៥១០ ៥.៩៧៦.៨១៥

ការទនូទាតប់បាក	់
្ំណ្្អ់តីតភាពការងារ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៩.៨៣៩ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩

២.០៧៥.៣៧៩ ៨.៤៥៧.១៦៩ ១.៦២៧.៣៤៨ ៦.៥៣៨.៦៨៤

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិករយៈបព�ថវងបផសេងៗ	-	មនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ថវង

នាបដើមឆ្្ំ ១.៤៨៧.៥១០ ៥.៩៧៦.៨១៥ ១.០៥៦.១៥៥ ៤.២៦៣.៦៩៨

្ថនថាមក្ុងឆ្្៖ំ

-	្ដិភាគរ្េ់ធនាគារ ២៧៧.៥៥៤ ១.១២៤.៦៤៩ ២២៥.៨៤២ ៩១៣.៥៣១

-	្ដិភាគរ្េ់្ុគ្គ�ិក ២៧៧.៥៥៤ ១.១២៤.៦៤៩ ២២៥.៨៤២ ៩១៣.៥៣១

-	ការបបាក់ ៦៨.០៩០ ២៧៥.៩០១ ៥០.៧៥១ ២០៥.២៨៨

មនូ�និធិបសាធននិវតតេន ៍
បានទនូទាត់ (១៥៣.៧៤៩) (៦២២.៩៩១) (៧១.០៨០) (២៨៧.៥១៩)

និយត័កម្ម (២១.៤១៨) (៨៦.៧៨៦) - -

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ៩៥.០៩៣ - (៣១.៧១៤)

នាដំណ្្ឆ្់្ំ ១.៩៣៥.៥៤១ ៧.៨៨៧.៣៣០ ១.៤៨៧.៥១០ ៥.៩៧៦.៨១៥

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិករយៈបព�ថវងបផសេងៗ	-	ការទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្អ់តីតភាពការងារ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ថវង

នាបដើមឆ្្ំ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩ - -

្ថនថាមក្ុងឆ្្ំ - - ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៥

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ៧.៩៧០ - (៣.៧៧៦)

នាដំណ្្ឆ្់្ំ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៩.៨៣៩ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩

 

២០.	 ្ំណុ�បផសេងៗ
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

មនូ�្្បទាន្បតរ្េ់ 
ធនាគារ	និងគណនី 
	បតរូវ	ទទួ�បផសេងៗ ១៩.៤០១.៨៩៣ ៧៩.០៦២.៧១៤ ១៣.៥២៨.៥៤៩ ៥៤.៣៥៧.៧១០

ប្តិ្តតេិការបផទៃរបបាកប់្ញ 
ថដ�បៅមនិទានទ់នូទាត់ ៨០៣.៥៦៩ ៣.២៧៤.៥៤៤ ៣.៣៦៧.២១៦ ១៣.៥២៩.៤៧៤

ទរឹកបបាកជំ់ពាកអ់្កផ្គតផ់្គង់ ១.២៣៣.៩៥៩ ៥.០២៨.៣៨៣ ៩២៧.៧១០ ៣.៧២៧.៥៣៩

្ង្គរបបាករ់ងាវែ នប់តរូវ្ង់ ២.៣៥៤.៥១៨ ៩.៥៩៤.៦៦១ ១.៦៦៨.០០០ ៦.៧០២.០២៤

្ង្គរ្បា្ឈ់្េ់បម្ក 
ប្ចាឆ្ំ្ំ ១៩០.៥៦៤ ៧៧៦.៥៤៨ ៩៥.១៣៨ ៣៨២.២៦៤

្ង្គរពន្ធបតរូវ្ង់ ១៩៤.៣១៨ ៧៩១.៨៤៦ ១៤៩.៦៦២ ៦០១.៣៤២

ការខាតពីការថយ្ុឹះតមមលៃ 
េបម្្	់ECL	ប�ើ	កិ្ចេេនយា 
ផតេ�់	ឥណទាន	និងកិ្ចេេនយា	
ធានា	ថផ្ក	ហិរញ្ញ វតថាុ ១៦១.៣៩៤ ៦៥៧.៦៨១ ១៥៥.៣១៤ ៦២៤.០៥២

បផសេងៗ ១.៣០២.៨៥៨ ៥.៣០៩.១៤៤ ១.៥៩៧.៩៤៨ ៦.៤២០.៥៥៥

២៥.៦៤៣.០៧៣ ១០៤.៤៩៥.៥២១ ២១.៤៨៩.៥៣៧ ៨៦.៣៤៤.៩៦០

123របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី ២៥.៣០២.៥០៩ ១០៣.១០៧.៧២៤ ២១.៣៩៤.៣៩៩ ៨៥.៩៦២.៦៩៥

រយៈបព�ថវង ៣៤០.៥៦៤ ១.៣៨៧.៧៩៧ ៩៥.១៣៨ ៣៨២.២៦៥

្ំណុ�បផសេងៗេរុ្ ២៥.៦៤៣.០៧៣ ១០៤.៤៩៥.៥២១ ២១.៤៨៩.៥៣៧ ៨៦.៣៤៤.៩៦០

	 េំវធិានធនេបម្្	់ECL ប�ើកិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	នងិកិ្ចេេនយាធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

នាបដើមឆ្្ំ ១៥៥.៣១៤ ៦២៤.០៥២ ១០៩.៨៤១ ៤៤៣.៤២៨

កតប់តាក្ុង្ំបណញ-ខាត ៦.០៨០ ២៤.៦៣៦ ៤៥.៤៧៣ ១៨៣.៩៣៨

�បម្ៀងពីការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ - ៨.៩៩៣ - (៣.៣១៤)

នាដំណ្្ឆ្់្ំ ១៦១.៣៩៤ ៦៥៧.៦៨១ ១៥៥.៣១៤ ៦២៤.០៥២

 

២១.	 បដើមទុន
	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	បដើមទុន្ុឹះ្ញ្ជ ីរ្េ់ធនាគារម្ន្នំនួ	៧៥លានភាគហុ៊ន	

 (មថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៨	៖	៧៥លានភាគហុ៊ន)	 ថដ�ម្នតមមលៃចារកិ១ដុលាលៃ រអាបមរកិក្ុង
 មយួភាគហុ៊ន។	ភាគហុ៊នថដ�បានអនុមត័ទាងំអេ់	បតរូវបាន្ងប់បាករ់ួ្ រា�់ទាងំបេរុង។

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បានប្ញផសាយ	និង 
បាន្ងប់បាករ់ួ្ ៖

នាបដើមឆ្្ំ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០

ការ្ថនថាមបដើមទុន	
ក្ុងអំ�ុងឆ្្ំ - - ៦.២០០.០០០ ២៥.០៧៩.០០០

ការបផទៃរបបាក ់
្ំបណញ	រកសាទុក 
បៅជ្បដើមទុន - - ៦.៣០០.០០០ ២៥.៤៨៣.៥០០

�បម្ៀងពីការ្តេនូរ 
រនូ្ិយ្ណ័ណ - ៤.២៧៥.០០០ - (១.៥២៥.០០០)

នាដំណ្្ឆ្់្ំ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០

	 បៅមថងៃទី១៩	 ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	ធនាគារកណ្តេ �បានអនុមត័ការ្ថនថាមបដើមទុន	 ថដ� 
ម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	១២.៥០០.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ថដ�ក្ុងបនាឹះទរឹកបបាក់្ នំនួ	៦.៣០០.០០០	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បាន្ងវែិ�មកពីបបាក់្ ំបណញរកសាទុក	បហើយនរឹងទរឹកបបាក់្ ំនួន	៦.២០០.០០០	

 
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	បានោក់្ ថនថាមសា្ប់បាកពី់បករុមហុ៊នបម។	បកេួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុមត័ប�ើ 
វបិសាធនកម្ម�ក្នតេិកៈ	បៅមថងៃទី០១	ថែមនីា	ឆ្្២ំ០១៨	។

២២.	 ទុន្បមរុងតាម្បា្់
	 ដនូ្បានកតេ់ម្្គ �់	២.១៥	េំវធិានធនតាម្បា្់្ ង្គរ	 ថដ�អនុបលាមបៅតាម	CAS	និង 
បគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �		គឺម្ន្ំនួនែ្េ់ជ្ងការខាតពីការថយ្ុឹះតមមលៃ្ង្គរ 
ថដ�អនុបលាមបៅតាម	CIFRS 9	ដនូ្បនឹះ្ំនួន្ថនថាម	‘topping up’	បតរូវបានបផទៃរពីបបាក់្ ំបណញ
រកសាទុក	បៅទុន្បមរុងតាម្បា្	់និងបតរូវោក់្ ងាហា ញបបកាមមនូ�ធន។

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

េំវធិានធនតាម្បា្	់
ថផ្កតាម	CAS	និង	
បគា�ការណ៍	ថណនា	ំ
រ្េ់ធនាគារ	កណ្តេ � ៩.៣២៩.១១៣ ៣៨.០១៦.១៣៥ ៧.៣២០.៦៦៣ ២៩.៤១៤.៤២៤

េំវធិានធនេបម្្ក់ារ 
ខាតឥណទានរពំរឹងទុក	
ថផ្កតាម	CIFRS 9 (២.០៨៤.១៨៩) (៨.៤៩៣.០៧០) (១.៤២៨.៩៤៧) (៥.៧៤១.៥០៩)

ទុន្បមរុងបផសេងៗ - (២៣៥.០៨៨) - ១៣១.៨៦៣

ទុន្បមរុងតាម្បា្ ់
បានបផទៃរពីបបាក	់
្ំបណញរកសាទុក ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧ ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨

 
	 ្ថបម្បមរួ�ទុន្បមរុងតាម្បា្	់ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

នាបដើមឆ្្ំ 	៥.៨៩១.៧១៦	 	២៣.៨០៤.៧៧៨	 	៣.៤០១.៥៥១	 	១៣.៧៣២.០៦១	

ការបផទៃរ្ថនថាមបៅទុន 
្បមរុងតាម្បា្ក់្ុងឆ្្ំ ១.៣៥៣.២០៨ ៥.៤៨៣.១៩៩ ២.៤៩០.១៦៥ ១០.០៧២.៧១៧

នាដំណ្្ឆ្់្ំ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.២៨៧.៩៧៧ ៥.៨៩១.៧១៦ ២៣.៨០៤.៧៧៨

២៣.	្ំណនូ �ការបបាកេុ់ទ្ធ
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំណនូ �ការបបាក	់ពីបទព្យេកម្ម	
ហរិញ្ញ វតថាុ	វាេ់ថវង	តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់៖

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន ៤៧.០៤៨.៩៥៣ ១៩០.៦៤២.៣៥៨ ៣៥.១៦៥.៤៩៧ ១៤២.២៤៤.៤៣៥

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅ	ធនាគារ		កណ្តេ � ៥៤១.៩៤១ ២.១៩៥.៩៤៥ ៤០៧.៤៤២ ១.៦៤៨.១០៣

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅ	ធនាគារ	បផសេងៗ

-	ធនាគារក្ុងប្បទេ ៤៧៩.៦៨០ ១.៩៤៣.៦៦៣ ១៦.២៨៨ ៦៥.៨៨៥

-	ធនាគារបបរៅប្បទេ ៨៣២.៩១២ ៣.៣៧៤.៩៥៩ ១.៤៥៧.១១៤ ៥.៨៩៤.០២៧

្ំណនូ �ការបបាកេ់រុ្ ៤៨.៩០៣.៤៨៦ ១៩៨.១៥៦.៩២៥ ៣៧.០៤៦.៣៤១ ១៤៩.៨៥២.៤៥០

្ណំ្យការបបាក	់ប�ើ្ណុំ�ហរិញ្ញ វតថាុ	 
វាេ់ថវង	តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់៖

បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត់ ១០.៧៣៤.៣២៧ ៤៣.៤៩៥.៤៩៣ ៨.៧២៣.៤៧០ ៣៥.២៨៦.៤៣៦

គណនី្រនតេ ២.៧៩៩.៨២៦ ១១.៣៤៤.៨៩៥ ២.៤៨៦.២៧២ ១០.០៥៦.៩៧០

គណនីេនសេំ ៣៥៨.៦០៤ ១.៤៥៣.០៦៣ ៣០៣.០៣៧ ១.២២៥.៧៨៥

បបាកក់មចេ	ី ១.៣៩៥.៧៥៥ ៥.៦៥៥.៥៩៩ ៧៩.១៧៥ ៣២០.២៦៣

អនុ្ំណុ� ៩១០.៣០៧ ៣.៦៨៨.៥៦៤ ២៣៩.៤០០ ៩៦៨.៣៧៣

្ំណុ�ភតិេនយា ២២៨.៣២៧ ៩២៥.១៨១ ២៥៦.០៥០ ១.០៣៥.៧២២

មនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ ុគ្គ�ិក ៦៨.០៩០ ២៧៥.៩០១ ៥០.៧៥១ ២០៥.២៨៨

្ំណ្យការបបាកេ់រុ្ ១៦.៤៩៥.២៣៦ ៦៦.៨៣៨.៦៩៦ ១២.១៣៨.១៥៥ ៤៩.០៩៨.៨៣៧

្ំណនូ �ការបបាកេុ់ទ្ធ ៣២.៤០៨.២៥០ ១៣១.៣១៨.២២៩ ២៤.៩០៨.១៨៦ ១០០.៧៥៣.៦១៣

       

124 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



២៤.	 ្ំណនូ �កមបមបជើងសាេុទ្ធ
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំណនូ �កមបមបជើងសា៖

កមបមពីបេវាបផទៃរបបាក់ ២.៧៣៧.៣៣៨ ១១.០៩១.៦៩៤ ២.១៧៧.២២២ ៨.៨០៦.៨៦៣

កមបមហិរញ្ញ្្បទានពាណិជ្ជកម្ម ១.៦០៩.០១០ ៦.៥១៩.៧០៩ ៩៥៦.១៥៦ ៣.៨៦៧.៦៥១

កមបមពីការេងឥណទាន 
មុនកា�កំណត	់ ៥៣៣.៣០៨ ២.១៦០.៩៦៤ ៤៥៧.៦៣២ ១.៨៥១.១២១

កមបមដំបណើ រការឥណទាន ៥០០.៨២០ ២.០២៩.៣២៣ ៣៩៩.៨២០ ១.៦១៧.២៧២

កមបមបេវាបផសេងៗ ២៥៥.៤០៥ ១.០៣៤.៩០១ ១៧១.៣៣៨ ៦៩៣.០៦២

កមបមេបម្្ទ់នូរប�ែទនូរសារ	
និងទនូរេ័ពទៃ ២៨៧.១៧៦ ១.១៦៣.៦៣៧ ២០៩.៤៧១ ៨៤៧.៣១០

កមបម	និងបេវាឥណទានបផសេងៗ ២១៣.៥៥៣ ៨៦៥.៣១៧ ២០៨.២៣៧ ៨៤២.៣១៩

កមបមរដ្ឋបា� ១៧៧.៧៦៧ ៧២០.៣១២ ១៤៧.៦២៦ ៥៩៧.១៤៧

កមបមប្ចាឆ្ំ្បំ�ើ្ណ័ណ 	ATM 

និង្ណ័ណ ឥណទាន		្ ុបរប្ទាន	
និងកមបម្កពិនយ័	្ំបពាឹះ 
ការទនូទាតេ់ងយឺតោ៉ា វ ១២៧.១៦០ ៥១៥.២៥២ ៩៧.១៧៩ ៣៩៣.០៨៩

្ំណ្យបផសេងៗ ៤៥៤.៦៤៤ ១.៨៤២.២១៦ ៤៣៣.៩២០ ១.៧៥៥.២០៧

្ំណនូ �កមបមបជើងសាេរុ្ ៦.៨៩៦.១៨១ ២៧.៩៤៣.៣២៥ ៥.២៥៨.៦០១ ២១.២៧១.០៤១

្ំណ្យកមបមបជើងសា ១.៣៨៧.៥៩៥ ៥.៦២២.៥៣៥ ១.១៦៥.០៨៦ ៤.៧១២.៧៧៣

្ំណនូ �កមបមបជើងសាេុទ្ធ ៥.៥០៨.៥៨៦ ២២.៣២០.៧៩០ ៤.០៩៣.៥១៥ ១៦.៥៥៨.២៦៨

២៥.	ខាត្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ខាតឥណទានរពំរឹងទុក	(ECL)៖

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន ៦៥៤.៣៨៣ ២.៦៥១.៥៦០ ១.៧៩០ ៧.២៤១

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារ	បផសេងៗ (៥.២២០) (២១.១៥១) (៦១.៦៥៥) (២៤៩.៣៩៤)

កិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	និង 
កិ្ចេេនយាធានា		ថផ្ក	ហិរញ្ញ វតថាុ ៦.០៨០ ២៤.៦៣៦ ៤៥.៤៧៣ ១៨៣.៩៣៧

៦៥៥.២៤៣ ២.៦៥៥.០៤៥ (១៤.៣៩២) (៥៨.២១៦)

២៦.	 ្ំណ្យ្ុគ្គ�ិក
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បបាកប់្ៀវតសេរ	៍
និងបបាកប់ម្៉ា ង ៥.៧៥១.០២៧ ២៣.៣០៣.១៦១ ៤.៨៩០.៦៤៥ ១៩.៧៨២.៦៥៩

បបាករ់ងាវែ ន	់
និងបបាកប់�ើកទរឹក្ិតតេ ២.៣៩៣.៣១៨ ៩.៦៩៧.៧២៥ ១.៧៥០.៨៦៦ ៧.០៨២.២៥៣

ការទនូទាតប់បាក់្ ំណ្្ ់
អតីតភាពការងារ ៤០៨.១៦៩ ១.៦៥៣.៩០១ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៥

្ំណ្យមនូ�និធិ 
បសាធននិវតតេន៍្ ុគ្គ�ិក ២៧៧.៥៥៤ ១.១២៤.៦៤៩ ២២៥.៨៤២ ៩១៣.៥៣១

អតថាប្បោជនឥ៍ណទាន 
្ុគ្គ�ិក ១៣១.១៧២ ៥៣១.៥០៩ ១១១.០២៨ ៤៤៩.១០៨

បបាក់្ ថនថាម ១០១.៩៤៨ ៤១៣.០៩៣ ៩០.៥៤០ ៣៦៦.២៣៤

ការឈ្េ់បម្កប្ចាឆ្ំ្ំ ៩៥.៤២៦ ៣៨៦.៦៦៦ ២៩.៩៤២ ១២១.១១៥

្ំណ្យ្ណតេុ ឹះ្ណ្តេ � 
្ុគ្គ�ិក ៨៣.០៨៨ ៣៣៦.៦៧៣ ៧៧.៨០៤ ៣១៤.៧១៧

អតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក 
បផសេងៗ ១៥៨.៣៣៩ ៦៤១.៥៩០ ១៥៥.២២៥ ៦២៧.៨៨៥

បផសេងៗ ១.៩២១ ៧.៧៨៣ ៤.៨៣៦ ១៩.៥៦៣

៩.៤០១.៩៦២ ៣៨.០៩៦.៧៥០ ៧.៤៧៦.៥៦៦ ៣០.២៤២.៧១០

២៧.	រ�ំេ់បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ	និងរ�ំេ់បទព្យេកម្មអរនូ្ី
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រ�ំេ់បទព្យេម្បតតេិ	
និង្រក្ិារ	 ៨៧៣.០៥៥ ៣.៥៣៧.៦១៩ ៨៣៧.៣២៣ ៣.៣៨៦.៩៧២

រ�ំេ់បទព្យេកម្មថដ�	
ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់	 ១.១៧៩.៧៧៩ ៤.៧៨០.៤៦៥ ១.១៤១.០៤១ ៤.៦១៥.៥១១

រ�ំេ់បទព្យេកម្មអរនូ្ី	 ១០៤.៩៥៦ ៤២៥.២៨១ ២០៧.៤៣២ ៨៣៩.០៦២

២.១៥៧.៧៩០ ៨.៧៤៣.៣៦៥ ២.១៨៥.៧៩៦ ៨.៨៤១.៥៤៥
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២៨.	 ្ំណ្យប្តិ្តតេិការបផសេងៗ
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ជួេជុ�	និងថថទា	ំ ៦៨៤.៩៣៨ ២.៧៧៥.៣៦៩ ៦១៤.៧០១ ២.៤៨៦.៤៦៦

ផសាយពាណិជ្ជកម្ម	
និងទំនាកទ់ំនង	សាធារណៈ	 ៤៩៩.៩០៣ ២.០២៥.៦០៧ ៦៣៨.០៩៩ ២.៥៨១.១១០

្ំណ្យេនិតេេុែ ៣១៥.៧៩៩ ១.២៧៩.៦១៨ ៣៣០.៩២៥ ១.៣៣៨.៥៩២

្ំណ្យកមបមអាជ្ញា ្ណ័ណ ៣១៥.៦០៥ ១.២៧៨.៨៣១ ២៦៣.៩៦៧ ១.០៦៧.៧៤៧

្ំណ្យការជួ� ២៤៧.៤៥៧ ១.០០២.៦៩៦ ២៤១.៨៦១ ៩៧៨.៣២៨

្ំណ្យទំនាកទ់ំនង ២៤៥.១៣៤ ៩៩៣.២៨៣ ២៨៤.០១៩ ១.១៤៨.៨៥៧

ទរឹកបភលៃើង ២៨២.៤៤៦ ១.១៤៤.៤៧១ ២៥០.៨៥៦ ១.០១៤.៧១៣

ការបធវែើដបំណើ រ	និងការស្ាកប់ៅ ១៧០.៦៧៧ ៦៩១.៥៨៣ ១៧០.០៧២ ៦៨៧.៩៤១

េម្ភា រផ្គតផ់្គងក់ារោិ�័យ	 ១៧០.០០៨ ៦៨៨.៨៧២ ១៧៣.៦១១ ៧០២.២៥៦

កមបមបេវាថផ្ក្បា្	់
និងបេវាវជិ្្ជ ជីវៈ ១៤០.៩៣៥ ៥៧១.០៦៩ ១៣៩.៦៤១ ៥៦៤.៨៤៨

្ំណ្យធានារា៉ា ្រ់ង ១១៣.៩០៦ ៤៦១.៥៤៧ ៩៥.៤០១ ៣៨៥.៨៩៧

្ណំ្យដបំណើ រការោនយនតេ ១១៣.០៩៣ ៤៥៨.២៥៣ ៤៦.៧៩៨ ១៨៩.២៩៨

បបគឿងេងាហា រមិ	 
និង្រក្ិារ្ំពាក់ ៩៦.៣៩៩ ៣៩០.៦០៩ ៧១.០៧២ ២៨៧.៤៨៦

កមបមរ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	 ៩៦.១៦៤ ៣៨៩.៦៥៧ ១១៧.០៧៨ ៤៧៣.៥៨១

បផសេងៗ ៥០៥.៣៧៧ ២.០៤៧.៧៨៧ ៤៥០.៦៥០ ១.៨២២.៨៧៧

៣.៩៩៧.៨៤១ ១៦.១៩៩.២៥២ ៣.៨៨៨.៧៥១ ១៥.៧២៩.៩៩៧

២៩.	 ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �
(ក)	្រំណុលពន្ធទលើបបាក់ចំណូលក្ថុ្ឆ្្ំ
	 ្ថបម្បមរួ�្ំណុ�ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �ក្ុងឆ្្រំ្េ់ធនាគារ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖
 

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

រយៈបព�ែលៃី

នាបដើមឆ្្ំ ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤ ១.៨២១.១៦៧ ៧.៣៥២.០៥១

្ំណ្យពន្ធ 
ប�ើបបាក់្ ំណនូ � ៥.១២៣.១៥៣ ២០.៧៥៩.០១៥ ៣.៦៨២.១៤៦ ១៤.៨៩៤.២៨១

ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ � 
បាន្ង់ (៣.៧៧១.៣៦៦) (១៥.២៨១.៥៧៥) (២.៣១០.៥៥២) (៩.៣៤៦.១៨៣)

�បមៀ្ងពីការ្តេនូររន្ូ យិ្ណ័ណ - ២១៣.០៧៩ - (៧១.៦៣៥)

នាដំណ្្ឆ្់្ំ ៤.៥៤៤.៥៤៨ ១៨.៥១៩.០៣៣ ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤

(ខ)	ចំណយពន្ធទលើបបាក់ចំណូល

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ពន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �ក្ុងឆ្្ំ ៥.១២៣.១៥៣ ២០.៧៥៩.០១៥ ៣.៦៨២.១៤៦ ១៤.៨៩៤.២៨១

ពន្ធពនយារ (៤៧៣.៤៣២) (១.៩១៨.៣៤៦) (៤០៩.៧៩៣) (១.៦៥៧.៦១៣)

្ំណ្យពន្ធប�ើបបាក ់
្ំណនូ � ៤.៦៤៩.៧២១ ១៨.៨៤០.៦៦៩ ៣.២៧២.៣៥៣ ១៣.២៣៦.៦៦៨

(គ)		ការទផ្ទៀ្្្្ត់រវា្ចំទណញតា�គណទនយ្យ	និ្ចំណយពន្ធទលើបបាក់ចំណូលរ្រស់ធនាគារ	
មនដូចខា្ទបកា�៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

្ំបណញមុនពន្ធ 
ប�ើបបាក់្ ំណនូ � ២២.៨៦២.១៤៧ ៩២.៦៣៧.៤១៩ ១៦.៣២៤.២៧៩ ៦៦.០៣១.៧១០

ពន្ធគណនាតាមអបតា	២០% ៤.៥៧២.៤២៩ ១៨.៥២៧.៤៨៤ ៣.២៦៤.៨៥៦ ១៣.២០៦.៣៤២

ផ�្៉ាឹះពា�់ពន្ធមនែទៃង៖់

្ំណ្យមនិបតរូវកាតក់ងពន្ធ ៧៧.២៩២ ៣១៣.១៨៥ ៦០.១៩០ ២៤៣.៤៦៩

ការកតប់តាពន្ធពនយារថដ�	
មនិបានកតប់តាក្ុងបគាមុន - - (៥២.៦៩៣) (២១៣.១៤៣)

្ំណ្យពន្ធ	
ប�ើបបាក់្ ំណនូ � ៤.៦៤៩.៧២១ ១៨.៨៤០.៦៦៩ ៣.២៧២.៣៥៣ ១៣.២៣៦.៦៦៨

បោងតាម្បា្េ់តេីពីសារបពើពន្ធមនកម្ុជ្	ធនាគារបតរូវ្ងព់ន្ធប�ើបបាក់្ ំណនូ �តាមអបតា	២០%។

(ឃ)	្រញ្្ទផ្ស្ៗ

	 ពន្ធ	 បតរូវបានគណនាតាមមនូ�ោ្ឋ ន្ំណកបសាយ្្ចេុ្្បន្ប�ើ្ទ្្បញ្ញតតេិពន្ធោរ	ថដ�បាន 
ន្ូ�ជ្ធរម្ន	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។	គណៈបគ្ប់គងវាយតមមលៃ	 បៅតាមការយិ្របិ្្ទ 

អំពីសាថា នភាពថដ�បានបកើតប�ើង	ក្ុង�ិែិតប្កាេពន្ធ	 ថដ�ទាកទិ់នបៅនរឹង្ទ្្បញ្ញ តតេិពន្ធ	
 និង្ំណកបសាយរ្េ់វាថដ�បៅជ្ធរម្ន។	ធនាគារកតប់តាេំវធិានធនតាមការេមបេ្	បៅ 

តាមមនូ�ោ្ឋ នមន្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�រពំរឹងថាបតរូវ្ង	់ជនូនអាជ្ញា ធរពន្ធោរ។

	 បទាឹះជ្ោ៉ា ងណ្កប៏ោយ	្ទ្្បញ្ញតតេិទាងំអេ់បនឹះម្នការ ល្ៃ េ់្តេនូរពីមយួបគាបៅមយួបគា 
បហើយការកំណត់្ ុងបបកាយ្ំផុតប�ើ្ំនួន្ំណុ�ពន្ធនរឹងបធវែើប�ើង	្នាទៃ ្ពី់ម្នការបតរួតពិនិត្យ

 បោយអាជ្ញា ធរពន្ធោរ។	បៅបព�ថដ��ទ្ធផ�ពន្ធ្ុងបបកាយែុេគ្ាពី្ំនួនថដ�បានកតប់តាពី
ដំ្នូង		បនាឹះភាព�បម្ៀងបនឹះនរឹងបធវែើឲ្យ្៉ាឹះពា�់ដ�់េមតុ�្យ្ំណុ�ពន្ធ	ក្ុងការយិ្របិ្្ទថដ�
ការកំណតព់ន្ធបតរូវបានបធវែើប�ើង។	

126 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



៣០.	សា្ប់បាក	់និងសា្ប់បាកេ់មមនូ�
២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

សា្ប់បាកក់្ុងមដ	 ៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារ	កណ្តេ �៖

គណនី្រនតេ	 ១០៧.៥៦៩.០២៩ ៤៣៨.៣៤៣.៧៩៣ ៨១.២៤៦.៤៩៧ ៣២៦.៤៤៨.៤២៥

គណនីទនូទាត់ ១.៤៦០.២៩៦ ៥.៩៥០.៧០៧ ៤០៤.៨៦៨ ១.៦២៦.៧៥៩

មនូ�្បតអា្ជួញដនូរបាន	ថដ�	ម្ន	កា�	កំណត់្ ីថែ	ឬ	តិ្ជ្ង - - ៣០.០០០.០០០ ១២០.៥៤០.០០០

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក	់បៅធនាគារ	បផសេងៗ៖

គណនី្រនតេ ៧.១៦៩.៤៤១ ២៩.២១៥.៤៧២ ២.៨៩២.៩០០ ១១.៦២៣.៦៧៣

គណនីេនសេំ ១.០០៣.៤៦១ ៤.០៨៩.១០៤ ១.៥១៤.៤៤២ ៦.០៨៥.០២៨

បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត	់ថដ�	ម្ន	កា�កំណត់្ ីថែ	ឬ	តិ្ជ្ង 													៦.១៦៣.៩៩៥	 											២៥.១១៨.២៨០	 													៤.០៥៧.៩៥៩	 											១៦.៣០៤.៨៧៩	

១៨៣.២៧១.៥៣៥ ៧៤៦.៨៣១.៥០៦ ១៩៨.៨៣៤.៩០២ ៧៩៨.៩១៨.៦៣៦

 

៣១.	 �ំហនូរសា្ប់បាកពី់េកម្មភាពប្តិ្តតេិការ
(ក)		សាច់បបាក់បានទប្រើក្ថុ្ប្រតិ្រត្ិការ

២០១៩ ២០១៨

កំណត ់
េម្្គ �់ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

លំហូរសាច់បបាក់ពីសក�្មភាពប្រតិ្រត្ិការ

្ំបណញមុនពន្ធ	ប�ើបបាក់្ ំណនូ � ២២.៨៦២.១៤៧ ៩២.៦៣៧.៤១៩ ១៦.៣២៤.២៧៩ ៦៦.០៣១.៧១០

និយត័កម្ម៖

រ�ំេ់បទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ		និង	រ�ំេ់	បទព្យេកម្មអរនូ្ី ២៧ ២.១៥៧.៧៩០ ៨.៧៤៣.៣៦៥ ២.១៨៥.៧៩៦ ៨.៨៤១.៥៤៥

និយត័កម្មបទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ ១១ - - ៩៨.៥៥៤ ៣៩៨.៦៥១

និយត័កម្មបទព្យេកម្មអរនូ្ី ១២ - - (១.២២៥) (៤.៩៥៥)

ខាតពីការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន ២៥ ៦៥៥.២៤៣ ២.៦៥៥.០៤៥ (១៤.៣៩២) (៥៨.២១៦)

ខាតពីការ�កប់ទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ	 (១១.៤៥៣) (៤៦.៤០៨) (៣៤.៥៥៥) (១៣៩.៧៧៥)

និយត័កម្មមនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ ុគ្គ�ិក ១៩ (២១.៤១៨) ៨៦.៧៨៦ - -

េំវធិានធនអតថាប្បោជន៍្ ុគ្គ�ិក ១៩ - - ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៥

មនូ�និធិបសាធននិវតតេន៍្ ុគ្គ�ិក ៥៥៥.១០៨ ២.២៤៩.២៩៨ ៤៥១.៦៨៤ ១.៨២៧.០៦២

អតថាប្បោជនឥ៍ណទាន្ុគ្គ�ិក ២៦ ១៣១.១៧២ ៥៣១.៥០៩ ១១១.០២៨ ៤៤៩.១០៨

្បា្ឈ់្េ់បម្កប្ចាឆ្ំ្ំ ២៦ ៩៥.៤២៦ ៣៨៦.៦៦៦ ២៩.៩៤២ ១២១.១១៥

្ំណនូ �ការបបាក	់និង្ំណ្យការបបាកេុ់ទ្ធ ២៣ (៣២.៤០៨.២៥០) (១៣១.៣១៨.២២៩) (២៤.៩០៨.១៨៦) (១០០.៧៥៣.៦១៣)

្ថបម្បមរួ�បដើមទុន្ងវែិ�៖

ទុន្បមរុងកាតពវែកិ្ចេ (២២.៣៥៩.៦៣៧) (៩០.៦០១.២៤៩) (១៨.៦១២.៩៣៧) (៧៥.២៨៩.៣៣០)

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក	់បៅធនាគារបផសេងៗ	-	
កា�កំណតប់�ើេពី្ីថែ ១៣.៦៥០ ៥៥.៣១០ (៦៩.៧៦៥) (២៨២.១៩៩)

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន (១៥៣.៦៦៨.២៥៣) (៦២២.៦៦៣.៧៦១) (១៣៦.២៧០.១៧៣) (៥៥១.២១២.៨៥០)

បទព្យេកម្មបផសេងៗ (១.០៦០.៤៣០) (៤.២៩៦.៨៦២) (១.៤៩១.៧៦៥) (៦.០៣៤.១៨៩)

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ ១២.៩២៧.៣៣៨ ៥២.៣៨១.៥៧៤ ១០.៥២៧.៤៥២ ៤២.៥៨៣.៥៤៣

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ១០៥.០៦០.៥៦៣ ៤២៥.៧០៥.៤០១ ១៣៩.១១៦.៧៦១ ៥៦២.៧២៧.២៩៨

្ំណុ�បផសេងៗ ៣.៨៤៩.៦៩៥ ១៥.៥៩៨.៩៦៤ (១.០០៦.៥១៦) (៤.០៧១.៣៥៧)

សា្ប់បាក(់បានបប ើ្ក្ុង)/ប្ញពីប្តិ្តតេិការ (៦១.២២១.៣០៩) (២៤៧.៨៩៥.១៧២) (១៣.៤២៤.១៨០) (៥៤.៣០០.៨០៧)

127របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ខ)	សក�្មភាពវិនិទោគ	និ្សក�្មភាពហិរញ្ញ្រ្បទាននដល�ិនន�នជាសាច់បបាក់

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ការទិញបទព្យេម្បតតេិ	និង្រក្ិារ	(*) ៤១.២៦៩ ១៦៧.២២២ ២៨.៤៤៣ ១១៥.០៥២

ការទិញបទព្យេកម្មអរនូ្ី	(*) ១៨៩.៥១០ ៧៦៧.៨៩៥ - -

២៣០.៧៧៩ ៩៣៥.១១៧ ២៨.៤៤៣ ១១៥.០៥២

	 ្ំនួនទរឹកបបាកប់នឹះ	គឺជ្សា្ប់បាកប់តរូវ្ង	់្ំបពាឹះការបទព្យេកម្ម	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	
ឆ្្២ំ០១៩។	

	 េកម្មភាពហិរញ្ញ ្្បទានថដ�មនិថមនជ្សា្ប់បាក	់ បតរូវបានលាតបតោងបៅក្ុងកំណត ់
េម្្គ �់	១០	េតេីពីការទិញបទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធិបប ើ្បបាេ់។
 

៣២.	កិ្ចេេនយាបផសេងៗ	និង្ំណុ�យថាបហតុ
(ក)	កិច្ចសន្យាផ្ល់ឥណទាន	ការធានា	និ្កិច្ចសន្យាធានា	នផ្កហិរញ្ញវត្ថុ

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារម្ន្ំនួនទរឹកបបាកក់្ុងកិ្ចេេនយា	មនឧ្ករណ៍
 ហិរញ្ញ វតថាុបបរៅតារាងតុ�្យការ	ថដ�បតរូវផតេ�់ឥណទានជនូនអតិថិជន	ដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

កិ្ចេេនយាពាកព់ន័្ធនរឹង	
ការផតេ�់ឥណទាន ១៦៩.៩២២.៦៥០ ៦៩២.៤៣៤.៧៩៩ ៩៩.០៤៦.៥៧២ ៣៩៧.៩៦៩.១២៦

ឥណទានវបិារនូ្នថ៍ដ�	
មនិបានបប ើ្បបាេ់ ៥៨.២៧១.៨១៩ ២៣៧.៤៥៧.៦៦២ ៤៨.៨៣២.៣៦២ ១៩៦.២០៨.៤៣១

្ណ័ណ ឥណទានថដ�	
មនិបានបប ើ្បបាេ់ ៨.៩៣៥.៩៣២ ៣៦.៤១៣.៩២៣ ៨.៣៣៧.០៧០ ៣៣.៤៩៨.៣៤៧

កិ្ ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	
ម្នកា�កំណត់ ៣.៩៩០.៦២៤ ១៦.២៦១.៧៩៣ ២០.០៥៤.៨៧៧ ៨០.៥៨០.៤៩៦

ហានិភយ័េរុ្ ២៤១.១២១.០២៥ ៩៨២.៥៦៨.១៧៧ ១៧៦.២៧០.៨៨១ ៧០៨.២៥៦.៤០០

 

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

កិ្ចេេនយាផតេ�់	
ឥណទាន		និងកិ្ចេេនយា		
ធានា	ថផ្	កហិរញ្ញ វតថាុ	

ថដ�បតរូវម្ន	ECL ២៤១.១២១.០២៥ ៩៨២.៥៦៨.១៧៧ ១៧៦.២៧០.៨៨១ ៧០៨.២៥៦.៤០០

េំវធិានធន 
បាត់្ ង	់ECL (១៦១.៣៩៤) (៦៥៧.៦៨១) (១៥៥.៣១៤) (៦២៤.០៥២)

ហានិភយ័េុទ្ធ ២៤០.៩៥៩.៦៣១ ៩៨១.៩១០.៤៩៦ ១៧៦.១១៥.៥៦៧ ៧០៧.៦៣២.៣៤៨

(ខ)	កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិ្រត្ិ

	 ចា្ពី់មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨	ថដ�ជ្កា�្របិ្្ទ ល្ៃ េ់្តេនូរមកអនុវតតេ	CIFRS 	ធនាគារ 
បានកតប់តាបទព្យេកម្មថដ�ម្នេិទ្ធបិប ើ្បបាេ់	នងិ្ំណុ�ភតេិនយា	្ បំពាឹះកិ្ ចេេនយាភតិេនយា

 ថដ�ធនាគារជ្ភាគីអ្កជួ�	 ប�ើកថ�ងថតភតិេនយាទាំងឡាយណ្ថដ�ម្នរយៈបព� 
ែលៃ	ីេនូមបមើ�កណំតេ់ម្្គ �់	២.១២.iii	នងិកំណតេ់ម្្គ �់	១០	េបម្្ព់ត័ម៌្ន្ថនថាម។	កិ្ ចេេនយា 
ភតិេនយាថដ�ម្នរយៈបព�ែលៃី	មនិម្នភាពជ្សារវនតេបទ។
 

៣៣.	ការលាតបតោងភាគីពាកព់ន័្ធ
(ក)	ភាគីពាក់ព័ន្ធ	និ្ទំនាក់ទំន្

	 ធនាគារគឺជ្្ុបតេម្ន័្ធថដ�បតរូវបានកានក់ា្ទ់ាងំបេរុងបោយ	CIMB Bank Berhad ជ្ 
ធនាគារម្នអាជ្ញា ្ណ័ណ ្ុឹះ្ញ្ជ ីអាជីវកម្មបៅប្បទេ	ម្៉ា ប�េីុ។	CIMB Group Holdings  

Berhad ថដ�ជ្បករុមហុ៊នសាជីវកម្មបាន្ុឹះ្ញ្ជ ីបៅប្បទេម្៉ា ប�េីុ	គឺជ្បករុមហុ៊នបមធំជ្ងបគ។

ភាគីពាកព់ន័្ធ ទំនាកទ់ំនង

CIMB Group Holdings Berhad បករុមហុ៊នបមធំជ្ងបគ

CIMB BANK BERHAD បករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់

CIMB THAI BANK PUBLIC CO. LIMITED 

("CIMB THAI")

បករុមហុ៊នញាតិេម្ន័្ធ

PT BANK CIMB NIAGA TBK 

(CIMB INDONESIA)

បករុមហុ៊នញាតិេម្ន័្ធ

CIMB BANK (SINGAPORE) បករុមហុ៊នញាតិេម្ន័្ធ

្ុគ្គ�ិកគណៈបគ្ប់គងេំខាន់ៗ ្ុគ្គ�ិកគណៈបគ្ប់គងេំខាន់ៗ រ្េ់ 
ធនាគារ	គឺអភបិា�ទាងំអេ់រ្េ់ធនាគារ	 
ថដ�ជ្អ្កម្នេិទ្ធិបធវែើការេបបម្្ិតតេ 
េំខាន់ៗ 	ពាកព់ន័្ធបៅនរឹងបគា�បៅ 
យុទ្ធសាង្េតេរ្េ់ធនាគារ	និង្ុគ្គ�ិក 
គណៈបគ្ប់គងជ្នែ់្េ់	(រមួទាងំេម្ជិក 
បគរួសារជិតេ្ិទ្ធរ្េ់ពួកបគផងថដរ)។

(ខ)	បបាក់្រទញ្ញើ	និ្ការដាក់បបាក់ជា�ួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បករុមហុ៊នបម ៤.១៣៧.៥៧៣ ១៦.៨៦០.៦១០ ១.៧៣៧.៥៣៥ ៦.៩៨១.៤១៦

ធនាគារ្ុបតេម្ន័្ធ	និង 
សាខាធនាគារ	រ្េ់	
បករុមហុ៊នបម	បៅ្របទេ	
(គណនី្រនតេ) ២.០៧៥.៩៧៥ ៨.៤៥៩.៥៩៨ ៨៦១.៧០៩ ៣.៤៦២.៣៤៧

បករុមហុ៊នបម	(បបាក់្ បញ្ញ ើ 
ម្នកា�កណំត)់ ៥៦.២២២ ២២៩.១០៥ ៧០.១៦៤ ២៨១.៩១៩

៦.២៦៩.៧៧០ ២៥.៥៤៩.៣១៣ ២.៦៦៩.៤០៨ ១០.៧២៥.៦៨២

្ំណនូ �ការបបាក់ ១.៦០១ ៦.៤៨៧ ៧៣.៤៥២ ២៩៧.១១៣

128 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណតជ់្មយួបករុមហុ៊នបម	ម្នអបតាការបបាក	់ក្ុង្បនាលៃ ឹះពី	១,២០% 
បៅ	២,៤៥%	ក្ុងមយួឆ្្	ំ(២០១៨	៖	១,១៥%	បៅ	២,៤៥%	ក្ុងមយួឆ្្)ំ។

	 គណនី្រនតេជ្មយួបករុមហុ៊នបម	និងធនាគារ្ុបតេម្ន័្ធ	និងសាខាធនាគាររ្េ់បករុមហុ៊នបម 
បៅ្របទេ	មនិម្នការបបាកប់ទ។

(គ)	ឥណទាន	និ្្រុទរប្រទានវាស់នវ្តា�ដថលែទដើ�ដករំលស់ផ្ល់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

អភបិា�	នងិ 
គណៈបគ្ប់គងេំខាន់ៗ ៨៧៤.៧០៩ ៣.៥៦៤.៤៣៩ ១.០៩៦.៦៣៩ ៤.៤០៦.២៩៦

្ំណនូ �ការបបាក់ ៦៥.១៥៤ ២៦៤.០០៤ ៦១.៨៥៧ ២៥០.២១២

	 ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន	ផតេ�់ឲ្យអភបិា�	និងគណៈបគ្ប់គងេំខាន់ៗ 	ទទួ�បានអបតាការ 
បបាកប់្ចាឆ្ំ្	ំក្ុង្បនាលៃ ឹះព	ី៣,៥០%	បៅ	១១,០០%	ក្ុងមយួឆ្្	ំ(២០១៨	៖	៣,៥០%	ក្ុងមយួឆ្្)ំ។

(ឃ)	បបាក់្រទញ្ញើរ្រស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ធនាគារ្ុបតេម្ន័្ធ	និងសាខាធនាគារ 
	រ្េ់	បករុមហុ៊នបម	បៅ្របទេ	
(គណនី្រនតេ) ១០៩.៩៥០ ៤៤៨.០៤៦ ១០៩.៩៧៨ ៤៤១.៨៩២

អភបិា�	នងិគណៈបគ្ប់គង 
េំខាន់ៗ 		(គណនី្រនតេ) ៩៥.៥៨៣ ៣៨៩.៥០១ ១២០.២៣៥ ៤៨៣.១០៤

អភបិា�	នងិគណៈបគ្ប់គង 
េំខាន់ៗ 		(គណនីេនសេ)ំ ១១៧.២៩៦ ៤៧៧.៩៨១ ១៦២.៧៣០ ៦៥៣.៨៤៩

អភបិា�	និងគណៈបគ្ប់គង	 
េំខាន់ៗ 		(បបាក់្ បញ្ញ ើម្ន 
កា�កំណត)់ ២៣៧.៤៣៣ ៩៦៧.៥៣៩ ១៩០.៩៧៣ ៧៦៧.៣៣០

៥៦០.២៦២ ២.២៨៣.០៦៧ ៥៨៣.៩១៦ ២.៣៤៦.១៧៥

្ំណ្យការបបាក	់ប�ើបបាក់្ បញ្ញ ើ ១៧៩.៨៩៦ ៧២៨.៩៣៩ ៥.៩២៤ ២៣.៩៦៣

	 អបតាការបបាកប់្ចាឆ្ំ្	ំក្ុងអំ�ុងឆ្្	ំម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ធនាគារ្ុបតេម្ន័្ធ	និងសាខាធនាគារ		រ្េ់	បករុមហុ៊នបម	
បៅ្របទេ	(គណនី្រនតេ) ០,០០% ០,០០%

អភបិា�	និងគណៈបគ្ប់គង	េំខាន់ៗ 		(គណនី្រនតេ) ០,៥០% ០,០០%	-	០,៥០%

អភបិា�	និងគណៈបគ្ប់គង	េំខាន់ៗ 		(គណនីេនសេ)ំ ០,៥០%	-	១,០០% ០,០០%	-	១,៦៨%

អភបិា�	និងគណៈបគ្ប់គង	េំខាន់ៗ 	
(បបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត)់ ២,២៥%	-	៤,០០% ២,២៥%	-	៤,០០%

 

(្)	អនុ្រំណុលពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់ ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៤០១.០៩៦

្ំណ្យការបបាក់ ៩១០.៣០៧ ៣.៦៨៨.៥៦៤ ២៣៩.៤០០ ៩៦៨.៣៧៣

	 អនុ្ណុំ�ពបីករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់មនិម្នការធានាបទ	នងិម្នអបតាការបបាកប់្ចាឆ្ំ្	ំកុ្ង្បនាលៃ ឹះ
 

ពី	៣,០០%	បៅ	៤,៥០%	ក្ុងមយួឆ្្	ំ(២០១៨	៖	៣,០០%	ក្ុងមយួឆ្្)ំ។

(ច)	ទរឹកបបាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធជំពាក់

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បទព្យេកម្មបផសេងៗ

ទរឹកបបាកប់ករុមហុ៊នបម ទ្ៃ �់ជំពាក់ ៨៩.៧០៨ ៣៦៥.៥៦០ ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០

៨៩.៧០៨ ៣៦៥.៥៦០ ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០

(ឆ)	ការទូទាត់ឲ្យ្រុគ្គលិកគណៈបគ្រ់បគ្សំខាន់ៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

កមបមរ្េ់អភបិា� ៩៦.១៦៤ ៣៨៩.៦៥៧ ១១៧.០៧៨ ៤៧៣.៥៨១

បបាកប់្ៀវតសេរ	៍និង 
អតថាប្បោជន	៍រយៈបព�ែលៃី ១.៣១៧.០៣៨	 ៥.៣៣៦.៦៣៨	 ១.៥៦៨.៨៩០	 ៦.៣៤៦.១៦០	

អតថាប្បោជន ៍
រយៈបព�ថវងបផសេងៗ ៥៧.០១៤	 ២៣១.០២១	 ៧៣.៧០៩	 ២៩៨.១៥៣	

១.៣៧៤.០៥២	 ៥.៥៦៧.៦៥៩	 ១.៦៤២.៥៩៩	 ៦.៦៤៤.៣១៣	

៣៤.	ការបគ្ប់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថាុ
	 ធនាគារបានរមួ្ញចេនូ �ការបគ្ប់គងហានិភយ័ជ្ថផក្មយួមនអាជីវកម្ម	ប្តិ្ តតេកិារ	នងិដបំណើ រ

 មនការេបម្្ិតតេរ្េ់ធនាគារ។	ក្ុងការបធវែើឲ្យបបាកដថា	ធនាគារេបបម្បានននូវផ�្ំបណញ 
ែ្េ់្ំផុត	ទនទៃរឹមនរឹងបព�បធវែើប្តិ្តតេិការ	ក្ុង្រោិកាេអាជីវកម្ម�្	បករុមការងារថផ្កបគ្ប់គង

 ហានិភយ័បាន ន្ូ�រមួតាងំពីដំណ្កក់ា�ដំ្នូង	ក្ុងដំបណើ រការទទួ�យកហានិភយ័	បោយផតេ�់
 

ននូវការ ន្ូ�រួមឯករាជ្យ	 រួមម្នរបាយការណ៍វាយតមមលៃពាក់ព័ន្ធ	 ការវាយតមមលៃឥណទាន	 ការ 
វាយតមមលៃប�ើផ�ិតផ�ថ្មី	 និងកំណត់្រមិ្ណតបមរូវការបដើមទុន។	 ការ ន្ូ�រួមទាំងបនឹះជួយ��

 
ជំរុញឲ្យថផ្កអាជីវកម្មបផសេងៗបធវែើការ	 វាយតមមលៃហានិភយ័បធៀ្នរឹងផ�្ំបណញ	 ក្ុងថផនការ

 
អាជីវកម្មរ្េ់ពួកបគ	 ដនូ្បនឹះបធវែើឲ្យហានិភ័យបតរូវបានកំណត់តមមលៃេមបេ្	 ពាក់ព័ន្ធនរឹង 
ផ�្ំបណញ។

129របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



ជ្ទនូបៅ	បគា�បៅមនេកម្មភាព	ក្ុងការបគ្ប់គងហានិភយ័រ្េ់ធនាគារ	គឺបដើម្ប៖ី

•	 កំណតពី់ហានិភយ័បផសេងៗ	និងតបមរូវការបដើមទុន

•	 ធានាថាេកម្មភាពទទ�ួយកហានភិយ័	ម្នភាពេីុេងាវែ កគ្់ាជ្មយួនរឹងបគា�ការណ៍ហានភិយ័	 
បហើយសាថា នភាពមន្ណតេុ ំ ហានិភយ័	គឺេថាិតក្ុងកបមតិហានិភយ័ថដ�បតរូវបានអនុមត័បោយ

 បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	និង

•	 ្បងកើតតមមលៃរ្េ់ភាគទុនិក	តាមរយៈបក្ែណ្មនការបគ្ប់គងហានិភយ័ដ�៏្
 
	 ធនាគារកានក់ា្ប់ទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ	ដនូ្ខាងបបកាម៖	

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុវាេ់ថវង 
តាមមថលៃបដើម	ដករ�ំេ់

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៥៩.៩០៥.៣១៣ ២៤៤.១១៤.១៥០ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោក ់
បបាក	់បៅធនាគារ	កណ្តេ � ១៩៩.៦៥៦.០៥០ ៨១៣.៥៩៨.៤០៤ ១២៧.៦៤២.៥១០ ៥១២.៨៦៧.៦០៥

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោក ់
បបាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៥៨.៦៣៧.២០០ ៨.៥២៦.៤៨៨ ៣៤.២៥៩.៤២៩

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន 
វាេ់ថវងតាម	មថលៃបដើមដក 
រ�ំេ់ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧ ៥៣៩.៦៣៥.២២៦ ២.១៦៨.២៥៤.៣៣៩

បទព្យេកម្មហរិញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១.៣៥៨.១២៣ ៥.៥៣៤.៣៥១ ១.៣៩០.៤០៨ ៥.៥៨៦.៦៥៩

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុេរុ្ ៩៦៩.០៧២.៨៨៩ ៣.៩៤៨.៩៧២.០២២ ៧៥៥.៩១២.៨៦៨ ៣.០៣៧.២៥៧.៩០៤

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុវាេ់ថវង 
តាមមថលៃបដើម	ដករ�ំេ់

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 ៤១.៩៧៨.៩៤៦ ១៧១.០៦៤.២០៥ ២៩.១០០.៩៦៧ ១១៦.៩២៧.៦៨៥

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៧៩០.៧៨៣.២១៤ ៣.២២២.៤៤១.៥៩៧ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣ ២.៧៥០.៣១៦.៤៣១

បបាកក់មចេី ៧៤.៤៧៧.៤៦០ ៣០៣.៤៩៥.៦៥០ ១០.២៣៨.៤៥៨ ៤១.១៣៨.១២៤

អនុ្ំណុ� ៣៧.៣១៦.៤៧៩ ១៥២.០៦៤.៦៥២ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៤០១.០៩៦

្ំណុ�ភតិេនយា ៥.៦៣៦.០១២ ២២.៩៦៦.៧៤៩ ៥.៧១៦.២១៦ ២២.៩៦៧.៧៥៦

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ២២.៥១២.២៧១ ៩១.៧៣៧.៥០៤ ១៨.៤៧៧.១៨៦ ៧៤.២៤១.៣៣៣

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុេរុ្ ៩៧២.៧០៤.៣៨២ ៣.៩៦៣.៧៧០.៣៥៧ ៧៥៥.១០០.១៥៦ ៣.០៣៣.៩៩២.៤២៥

(្ំណុ�)/បទព្យេកម្ម 

ហិរញ្ញ វតថាុេុទ្ធ (៣.៦៣១.៤៩៣) (១៤.៧៩៨.៣៣៥) ៨១២.៧១២ ៣.២៦៥.៤៧៩

៣៤.១	ហានិភ័យឥណទាន

	 ហានិភយ័ឥណទាន	គឺជ្ហានិភយ័ថដ�បធវែើឲ្យម្នការខាត្ងថ់ផ្កហិរញ្ញ វតថាុ 	 ប្េិនប្ើ
 អតិថិជនរ្េ់ធនាគារ	ឬភាគីមដគនូក្ុងទីផសារ	ែកខានមនិបាន្ំបពញកាតពវែកិ្ចេេងបបាកប់ៅ
 តាមកិ្ចេេនយាឲ្យធនាគារ។	ហានិភយ័ឥណទាន	បកើតមកពីការោកប់បាក	់បៅធនាគារកណ្តេ �	 

នងិធនាគារបផសេងៗ	ឥណទាន	នងិ្បុរប្ទាន	បទព្យេកម្មហរិញ្ញ វតថាុបផសេងៗ	កិ្ ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	
 

និងកិ្ចេេនយាធានាថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ។	ហានិភ័យឥណទានភាគបប ើ្នបកើតមកពីេកម្មភាពផតេ�់
 បបាកក់មចេ។ី

(ក)	ការវាស់នវ្ហានិភ័យឥណទាន

	 ហានិភយ័ឥណទានបតរូវបានបគ្ប់គងតាមមនូ�ោ្ឋ នជ្បករុម។

	 ្បំពាឹះឥណទាន	នងិ្ុបរប្ទាន	នងិកិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	ការបា៉ា នស់ា្ម នហានភិយ័ឥណទាន 
ក្ុងបគា�បៅបគ្ប់គងហានិភយ័	តបមរូវឲ្យបប ើ្បបាេ់គំរនូ	 បោយសារហានិភយ័ម្នភាពែុេថ្លៃកគ្ា

 
បៅតាម្ថបម្បមរួ��ក្ែណ្ប�ើទីផសារ	�ំហនូរសា្ប់បាករ់ពំរឹងទុក	និងបព�បវលាថដ�កនលៃង 
ផុត។	ការវាយតមមលៃហានិភយ័ឥណទានមនផ�្បតបទព្យេកម្មមយួ	តបមរូវឲ្យម្នការបា៉ា នស់ា្ម ន 
្ថនថាមបទៀត	ដនូ្ជ្	�ទ្ធភាពមនការមនិេងបបាកម់នអនុបាតការខាត្ងព់ាកព់ន័្ធ	និងការមនិេង 
បបាកប់ៅវញិបៅមក	រវាងភាគីមដគនូ។	ធនាគារវាេ់ថវងហានិភយ័ឥណទាន	បោយបប ើ្ប្រូបា្មនការ 
មនិេងបបាក	់(PD) ្ នួំនថដ�ម្នហានិភយ័មនិេង	(EAD)	នងិការខាត្ង	់បៅបព�មនិម្នការ 
េងបបាក	់(LGD)	ក្ុងការវាេ់ថវងការខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	(ECL)	បបកាម	CIFRS 9	។

	 បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក	់បៅធនាគារកណ្តេ �	និងធនាគារបផសេងៗ	បតរូវបានចាតទុ់កថា 
ម្នហានភិយ័ឥណទានតិ្ តួ្ ។	្ ណំ្តថ្់ាកឥ់ណទានមនបទព្យេកម្មទាងំបនឹះ	បតរូវបានតាមោន 
បដើម្បថីេវែងរកការថយ្ុឹះតមមលៃមនឥណទាន។	ការវាេ់ថវងការថយ្ុឹះតមមលៃបតរូវបានកំណតប់តរឹម	 
ការខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក១២ថែ។	បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗថដ�បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមថលៃ 
បដើមដករ�ំេ់	បតរូវបានតាមោនបដើម្បថីេវែងរកពីការថយ្ុឹះ្ំណ្តថ្់ាកឥ់ណទានរ្េ់វា	បហើយ 
ការវាេ់ថវងការថយ្ុឹះតមមលៃ	គឺអនុវតតេតាមវធិីសាង្េត្េ ីដំណ្កក់ា�	ដនូ្បានពណ៌នាកុ្ងកំណត់

 
េម្្គ �់	៣៣.១	(គ)។

(ខ)	ការបគ្រ់បគ្កប�ិតហានិភ័យ	និ្ទគាលការណ៍្រន្យហានិភ័យ

	 ធនាគារបធវែើប្តិ្ ត្កិារ	នងិផ្�់ឥណទាន	នងិ្ុបរប្ទាន	ជនូនអតិថជិនជ្ឯកត្ជន	ឬេហបគាេ
 នានា	ក្ុងបពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្។	ធនាគារបគ្ប់គងកបមតិហានិភយ័	និងប ត្េ តការយក្ិតតេទុក
 ោកប់�ើហានិភយ័ឥណទាន	បៅបព�ថដ�ហានិភយ័បតរូវបានរកបឃើញ។	

	 ធនាគារកំណតក់បមតិហានិភយ័ឥណទានថដ�ែលៃួនទទួ�ែុេបតរូវ	បោយោកក់បមតិប�ើ្ំនួន
 

ហានិភយ័ថដ�អា្ទទួ�យកបាន	ទាកទ់ងនរឹងអ្កែចេីម្្ក	់ឬបករុមអ្កែចេី	និងថផ្កឧេសាហកម្ម។	
ហានិភយ័ថ្្បនឹះបតរូវបានតាមោនប�ើមនូ�ោ្ឋ នរងវែិ�ជុំ	 បហើយបតរូវបានបតរួតពិនិត្យប�ើងវញិប្ចាំ

 ឆ្្	ំឬញរឹកញា្ជ់្ងបនឹះបៅតាមការចាបំា្។់	កបមតិកណំតម់នហានិភយ័ឥណទាន	បៅតាមប្បភទ 
ផ�ិតផ�	និងវេ័ិយឧេសាហកម្ម	បតរូវបានអនុមត័បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�។

	 ហានិភយ័ធំបតរូវបានកំណតនិ់យមនយ័	បោយធនាគារកណ្តេ �ថា	ជ្ហានិភយ័ឥណទាន 
ទនូបៅ	្ ំបពាឹះអ្កទទួ�ផ�ជ្ឯកតតេជន	ថដ�ប�ើេពី	១០%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ។	
អនុបលាមតាម�កែ្ណ្មនប្កាេប�ែ	ធ៧-០៦-២២៦ប្.ក	ថដ�ប្ញបោយធនាគារកណ្តេ �	 
បានតបមរូវឲ្យធនាគាររកសា	បៅបគ្ប់ព�បវលាទាងំអេ់	ននូវអនុបាតអតិ្រម្២០%	រវាងហានិភយ័ 
ឥណទានទនូបៅរ្េ់ធនាគារ	្ បំពាឹះអ្កទទ�ួផ�ជ្ឯកតតេជន	នងិមនូ�នធិិ្ ទៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ។	 
ហានិភយ័ឥណទានធំេរុ្	មនិបតរូវប�ើេ	៣០០%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារបទ។

	 ធនាគារអនុវតតេបគា�ការណ៍	និងការអនុវតតេជ្បប ើ្ន	បដើម្បេីបម្�ហានិភយ័	ដនូ្ជ្ការតបមរូវ
 

ឲ្យអ្កែចេីបបាក	់ោកត់មក�់បទព្យ្ញ្ចេ ំ	បៅបព�បេ្ើេំុែចេីឥណទាន	និង្ុបរប្ទានពីធនាគារ។

(គ)	ទគាលការណ៍ការថយចុះតដ�លែ	(ការខាត្រ្់ឥណទានរំពរឹ្ទុក)

	 ការវាេ់ថវងេំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	បបកាមវធិសីាង្េតេ្ដីណំ្កក់ា� 
រ្េ់	CIFRS 9	គឺបដើម្បកីតប់តាេំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុកបពញមយួ 
អាយុកា�	្ំបពាឹះឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នកំបណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្សារវនតេ	ចា្ត់ាងំពី

 
ការកតប់តាប�ើកដំ្នូង	ឬឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	នាកា�្របិ្្ទ

 
រាយការណ៍។	ឧ្ករណ៍ហរិញ្ញ វតថាុថដ�មនិទានម់្នការថយ្ុឹះតមមលៃគរួឲ្យកតេ់ម្្គ �់	ក្ុងហានភិយ័

 ឥណទាន	នរឹងបតរូវបានកតប់តាក្ុងេំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក១២ថែ។

	 បបកាមវធិីសាង្េត្េ ីដំណ្កក់ា�	 ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ បតរូវបានថ្ងថ្កជ្្ីដំណ្កក់ា�
 

អាបេ័យបៅតាម្ថបម្បមរួ�ថដ�ពាកព់ន័្ធ	បៅក្ុងហានិភយ័ឥណទាន។	

130 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



•	 ដំណ្កក់ា�ទី១	រមួម្នឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�មនិម្នកំបណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្
 សារវនតេ	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើកដំ្នូង	នងិមនិម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	នាកា�្របិ្ទ្
 

រាយការណ៍។	្ បំពាឹះបទព្យេកម្មទាងំបនឹះ	បតរូវបានកតប់តាក្ុងេំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ង ់
ឥណទានរពំរឹងទុក១២ថែ។

•	 ដំណ្កក់ា�ទី២	រមួម្នឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នកំបណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្សារវនតេ	
 

ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើកដំ្នូង	្៉ាុថនតេមនិម្នភេ័តេុតាងជ្កថ់េតេង្ងាហា ញថាម្នការថយ្ុឹះ
 

តមមលៃ។	្ បំពាឹះបទព្យេកម្មទាងំបនឹះ	បតរូវបានកតប់តាក្ុងេំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទាន 
រពំរឹងទុកបពញមយួអាយុកា�។

•	 ដំណ្កក់ា�ទី៣	រមួម្នឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នភេ័តេុតាងជ្កថ់េតេង្ងាហា ញថាម្ន
 

ការថយ្ុឹះតមមលៃ	នាកា�្របិ្ទ្រាយការណ៍។	្ ំបពាឹះបទព្យេកម្មទាងំបនឹះ	បតរូវបានកតប់តាក្ុង 
េំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុកបពញមយួអាយុកា�។

•	 ការទិញបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	ឬ	បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ
 ថដ�ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទានពីដំ្នូង	គឺជ្បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុទាងំឡាយណ្ថដ�
 

ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើកដំ្នូង។	 េំវធិានធនេបម្្ ់
ការខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	ថតងថតបតរូវបានវាេ់ថវងតាមមនូ�ោ្ឋ នបពញមយួអាយុកា�	
(ដំណ្កក់ា�ទី	៣)។

	 ការវនិិ្្យ័និងការេន្មតេំខាន់ៗ 	 ថដ�ធនាគារបានអនុវតតេ	 បៅតាមតបមរូវការនានារ្េ់ 
េតេងោ់រ	ក្ុងការវាេ់ថវងេំវធិានធន	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

(i)	 កបំណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្សារវនតេ	- significant increase in credit risk (‘SICR’)

	 ការបា៉ា នស់ា្ម ន	SICR	គជឺ្ការវភិាគពហុកតាតេ 	នងិការវភិាគជ្រមួ	អាបេ័យបៅប�ើការរមួ្ញចេនូ � គ្ា	រវាងពត័ម៌្នថផ្ក្រមិ្ណ	នងិ/ឬ	គុណភាព។	បដើម្បកីណំតថ់ាបតើហានភិយ័មនការមនិេងបបាក់
 ្ំបពាឹះឥណទាន/ហិរញ្ញ្្បទាន	បានបកើនប�ើងគួរឲ្យកតេ់ម្្គ �់ឬបទ	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើក 

ដំ្នូងមក	បគយកហានិភយ័មនការមនិេងបបាក	់នាបព�្្ចេុ្្បន្បប្ៀ្បធៀ្ជ្មយួនរឹងហានិភយ័
 

មនការមនិេងបបាក	់នាបព�កតប់តាប�ើកដំ្នូង។	អ្កែចេីបបាកម្់្ក	់បតរូវបានចាតទុ់កថាម្នកំបណើ ន 
ហានិភយ័ឥណទានជ្សារវនតេ	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើកដំ្នូង	ប្េិនប្ើ�ក្ែណ្រ្េ់គាត់

 
េមបេ្បៅតាម�ក្ែណ្ណ្មយួដនូ្ខាងបបកាម៖	

•	 ហួេកា�កំណតេ់ងបបាក	់៣១មថងៃ	េបម្្ក់ា�កំណតរ់យៈបព�ែលៃី	 បៅតាមកា�វភិាគ 
េងបបាកក់្ុងកិ្ចេេនយា	និង

•	 ហួេកា�កំណតេ់ងបបាក	់៩០មថងៃ	េបម្្ក់ា�កំណតរ់យៈថវង	បៅតាមកា�វភិាគេង 
បបាកក់្ុងកិ្ចេេនយា

(ii) និយមនយ័មនការមនិេងបបាក	់និងការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន

	 បេ្ជ្មយួនរឹងការបគ្ប់គងហានភិយ័ឥណទានមផទៃក្ុងរ្េ់ធនាគារ	ថដ�បតរូវនរឹងនិយមនយ័
 

ការមនិេងបបាករ់្េ់ធនាគារជ្តិ	 មនកម្ុជ្	បៅក្ុងប្កាេប�ែ	ធ៧-០១៧-៣៤៤	ប្.ក	
 

្ុឹះមថងៃទី០១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៧	និងសារា្រប�ែ	ធ៧-០១៨-០០១	េ្រ	្ុឹះមថងៃទី១៦	ថែកុមភាៈ	
ឆ្្២ំ០១៨	េតេីពី	ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកហ់ានិភយ័ឥណទាន	និងេំវធិានធន្ណ្តេ �មកពីថយ្ុឹះ

 តមមលៃ	 ធនាគារកំណតថ់ា	ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុមយួេថាិតក្ុង្ំណ្តថ្់ាកម់និេងបបាក	់និងម្ន
 ការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន	បៅបព�ថដ�ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុបនាឹះ	បេ្បៅតាម�ក្ណៈវនិិ្្យ័ 

ណ្មយួ	ដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 បៅបព�ថដ�បបាកប់ដើម	ឬការបបាក	់ឬទាងំបបាកប់ដើម	និងការបបាកម់នឥណទានហាវែ េីុ�ីធី 
ណ្មយួហួេកំណតេ់ង	ប�ើេពី៩០មថងៃ	 កុ្ងមថងៃ្នតេ្នាទៃ ្គ្់ា	ឬប�ើេនិង/ឬការមនិេង

 បបាកជ់្កថ់េតេង។	ក្ុងករណីហាវែ េីុ�ីធីថដ�អា្បប ើ្បបាេ់ប�ើងវញិ	(ឧ.	ឥណទានវបិារនូ្ន៍
 ហាវែ េីុ�ីធ)ី	ហាវែ េីុ�ីធបីតរូវបានចាតថ្់ាកថ់ា	ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃ	បៅបព�ថដ�្ំនួនទរឹកបបាក់

ថដ�បៅមនិទានទ់នូទាត	់បៅេ�់ប�ើេពកីបមតិថដ�បានអនុមត័	ក្ុងរយៈបព�ប�ើេព៩ី០មថងៃ	

ឬ៣ថែ។	បដើម្បី្ ញ្្ជ កពី់រយៈបព�មន្ំណុ�ថដ�បៅជំពាក	់ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

 (1) 	ការទនូទាត់េងតាមបគានីមួយៗ	 បតរូវបធវែើប�ើងឲ្យបគ្់្ំនួន។	 ការទនូទាត់េងថតមួយ 
្ំថណកមនការេងតាមបគាបតរូវចាតទុ់កជ្ការេងយឺត។

 (2) 	បៅបព�ថដ�ការ្ងេ់ងឥណទានបតរូវបាន្្កឬពនយារ	អាបេ័យបៅតាមការ្រចា	 
និងការបរៀ្្ំឥណទានប�ើងវញិ	បនាឹះការកំណតរ់យៈបព�មន្ំណុ�ថដ�បៅជំពាក	់ 
នរឹងបតរូវបានដកប្ញពីរយៈបព�មនការ្្ក	ឬពនយារបនាឹះ។	ការ្្កឬពនយារមនិបតរូវ 
ប�ើេពីរយៈបព�៦ថែបទ	គិតចា្ព់ីកា�្របិ្្ទមនពាក្យបេ្ើេំុ្្ក	ឬពនយាររ្េ់អ្ក

 ជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេ/ភាគីមដគនូ។

 (3) 	បៅបព�ថដ�ការ្ងេ់ងបបាកប់តរូវបានបរៀ្្ំប�ើងវញិ	ក្ុង្បនាលៃ ឹះបព�៣ថែ	ឬយនូរជ្ង 
បនឹះ	បនាឹះឥណទានបតរូវបានចាតថ្់ាកថ់ា	ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃ	បៅបព�ថដ�ការមនិេង 
បបាកប់ានបកើតប�ើង	�ុឹះបតាថតវាមនិម្ន្ងាហា ញពី្ំណុ្បែសាយណ្មយួ	ថដ�អា្ 
្ណ្តេ �ឲ្យវាបតរូវបានចាតថ្់ាក	់អាបេ័យបៅតាមបគា�ការណ៍្ំណ្តថ្់ាកហ់ានិភយ័ 
ឥណទាន។

•	 ក្ុងករណីថដ�អក្ជ្្ក់ាតពវែកិ្ ចេ/ភាគីមដគនូម្នឥណទានបប ើ្នជ្មយួធនាគារ	បហើយម្នការ
 អនុវតតេកាតពវែកិ្ចេការេងបបាកគ្់ា	បៅវញិបៅមក	(cross default obligation applies)	បនាឹះ 

តបមរូវឲ្យម្នការបា៉ា នស់ា្ម នេំវធិានធន	បបកាមការមនិេងបបាកម់នកាតពវែកិ្ ច្េ ណុំ�មយួ	ថដ�
បធវែើឲ្យម្នការមនិេងបបាកម់នកាតពវែកិ្ចេ្ំណុ�មយួបផសេងបទៀត	(ការមនិេងបបាក់្ លៃងគ្ា)។	 
ក្ុងករណីមិនម្នឃ្លៃ ថដ�ថ្ងពីេិទ្ធិ	 បដើម្បទីាមទារការទនូទាត់េង	 បនាឹះការវាយតមមលៃ

 េំវធិានធន	ចាបំា្ប់តរូវបធវែើប�ើង្ំបពាឹះឥណទាន	ក្ុងកបមតិឯកតតេជនជំនួេឲ្យកបមតិអ្ក
 ជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេ/ភាគីមដគនូជ្រមួ។

•	 គណនីថដ�បតរូវជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ី។

(iii) ការវាេ់ថវង	(ECL -	�ទ្ធផ�វធិីសាង្េតេ	ក្ុងការេន្មត	និងការបា៉ា នស់ា្ម ន)

 ECL	 បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមនូ�ោ្ឋ ន	១២ថែ	ឬតាមមនូ�ោ្ឋ នបពញមយួអាយុកា�	អាបេ័យ 
បៅតាមកំបណើ នហានិភយ័ឥណទានជ្សារវនតេថដ�បានបកើតប�ើង	ចា្ត់ាងំពីការកតប់តាប�ើក

 ដំ្នូង	ឬប្េិនប្ើបទព្យេកម្មមយួបតរូវបានចាតទុ់កថា	ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន។	ECL 

បតរូវបានវាយតមមលៃ	និងវាេ់ថវងតាមមនូ�ោ្ឋ នប្មនូ�ផតេុ ំ	និងមនូ�ោ្ឋ នឯកជន។

	 ្ំបពាឹះការវាយតមមលៃជ្បករុម	េំវធិានធន	ECL	 បតរូវបានកំណតប់ោយបធវែើការបា៉ា នស់ា្ម ន	PD 

LGD	និង	EAD	េបម្្ថ់ែ្នាទៃ ្ក់្ុងអនាគត	និងេបម្្ថ់ផ្ករមួ។	ធាតុទាងំ្ីបនឹះបតរូវបាន 
គុណ្ញចេនូ �គ្ាបដើម្បគីណនារក	ECL	េបម្្ឆ្់្នីំមយួៗ	ក្ុងបព�អនាគត	ថដ�្នាទៃ ្ម់កវា
បតរូវបានបធវែើអ្្បហារបត�្ប់ៅវញិ	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍	និងបតរូវបាន្នូក្ញចេនូ �គ្ាវញិ។	
អបតាអ្្បហារថដ�បតរូវបានបប្ើ	ក្ុងការគណនា	ECL	គឺជ្អបតាការបបាកម់្នប្េិទ្ធភាពដំ្នូង	
ឬអបតាថដ�ប្ហាកប់្ថហ�។

	 ្ំបពាឹះការវាយតមមលៃ�ក្ណៈ្ុគ្គ�	េំវធិានធន	ECL	 បតរូវបានកំណតប់ោយបធវែើការបប្ៀ្ 
បធៀ្េមតុ�្យថដ�មនិទានទ់នូទាត	់ជ្មយួនរឹងតមមលៃ្ ច្េុ្្បន្មន�ំហនូរសា្ប់បាកថ់ដ�រពំរឹងថាបតរូវ
ទទួ�បានពីអ្កែចេីបបាក។់

 PD	 គឺជ្�ទ្ធភាពថដ�អតិថិជនម្្កម់និេងបបាក	់ ្ំបពាឹះកាតពវែកិ្ចេហិរញ្ញ វតថាុ រ្េ់ែលៃួន	
ក្ុងរយៈបព�១២ថែ្នាទៃ ្	់ (PD១២ថែ)	ឬក្ុងរយៈបព�បពញមយួអាយុកា�ថដ�បៅេ�់	
(PD	បពញមយួអាយុកា�)	រ្េ់កាតពវែកិ្ចេបនាឹះ។

 PD	១២ថែ	និងបពញមយួអាយុកា�	គឺបានរពំរឹងទុកបព�បវលាប រ្ូបា្មនការមនិេងបបាក ់
រហនូតដ�់១២ថែ	និងបពញមយួអាយុកា�ថដ�បៅេ�់មនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បោយថផ្កប�ើ 
�ក្ែណ្ថដ�ម្នបសា្	់នាកា�្របិ្្ទ	រាយការណ៍	និងសាថា នភាពបេដ្ឋកិ្ចេ	នាបព�អនាគត	
ថដ�្៉ាឹះពា�់ហានិភយ័ឥណទាន។

131របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



 PD	 បតរូវបានបគយកមកបប ើ្បបាេ់អបតាការេងបបាក់កនលៃងមក	 បតរូវបានថកតបមរូវ្ំបពាឹះ 
ពត័ម៌្ននាបព�អនាគត	និង្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងពីេម្េធាតុ	portfolio	្្ចេុ្្បន្	និងទិន្នយ័ទីផសារ។

	 ្ំបពាឹះ	portfolio	គា្ម នទិន្នយ័ការមនិេងបបាកប់គ្ប់គាន	់ប រ្ូកេីុ	PD	នាបព�អនាគត	 
បតរូវបានបប ើ្បបាេ់។

្ំនួនថដ�ម្នហានិភយ័មនិេង	(Exposure at Default)

 EAD	គឺជ្្ំនួនទរឹកបបាកេ់រុ្ថដ�ធនាគារម្នហានិភយ័	បៅបព�ថដ�អ្កែចេីបបាកម់និ
 

េងបបាកថ់ដ�បៅជំពាក។់

 EAD	១២ថែ	ឬ	បពញមយួអាយុកា�	បតរូវបានកំណតអ់ាបេ័យបៅតាមទិន្នយ័ការ្ងប់បាក ់
រពំរឹងទុក	ថដ�ម្នភាពែុេគ្ា	អាបេ័យបៅតាមប្បភទផ�ិតផ�។

•	 ្ំបពាឹះផ�ិតផ�ថដ�បតរូវដករ�ំេ់	និងឥណទានថដ�បតរូវេងបបាកទ់ាងំបេរុង	គឺអាបេ័យ 
បៅប�ើការេងបបាក	់ ក្ុងកិ្ចេេនយាថដ�អ្កែចេីបបាកប់ៅជំពាក	់ ក្ុងរយៈបព�១២ថែ	 ឬ	
រយៈបព�ផុតកំណតថ់ដ�បៅេ�់។

•	 ្ំបពាឹះផ�ិតផ�ថដ�អា្បប្ើបបាេ់ប�ើងវញិ	 ហានិភ័យមនការមិនេងបបាក់បតរូវបាន
 

ពយាករបោយយកេមតុ�្យទរឹកបបាកថ់ដ�បានដក	នាបព�្្ចេុ្្បន្	និង្នូក្ថនថាម	«កតាតេ  
្ងវែិ�ឥណទាន»	ថដ�អនុញ្្ញ តបោយកបមតិមនការមនិេងបបាកឲ់្យម្នការដកបបាករ់ពំរឹង 
ទុក	ក្ុងកបមតិថដ�បៅេ�់។

ការខាត្ងប់ៅបព�ថដ�មនិម្នការេងបបាក	់(Loss Given Default)

 LGD	គឺជ្ការរពំរឹងទុករ្េ់ធនាគារ	អំពីកំបណើ នមនការខាត្ង់្ ំបពាឹះហានិភយ័មនការមនិ
 េងបបាក។់	LGD	ម្នភាពែុេថ្លៃកគ្ា	អាបេ័យបៅតាមប្បភទភាគីមដគនូ	ប្បភទ	នងិអតីតភាពមន 

េំណង	និងបទព្យ្ញ្ចេ ំថដ�ម្ន	ឬការគាបំទឥណទានបផសេងៗ។	LGD	 បតរូវបាន្ងាហា ញបោយ 
ភាគរយមនការខាត្ង	់ក្ុងមយួឯកតាតេ ហានិភយ័	នា្ំណុ្បព�មនិេងបបាក	់(EAD)។	LGD 
បតរូវបានគណនាទាងំ្ំបពាឹះរយៈបព�១២ថែ	និងរយៈបព�បពញមយួអាយុកា�។	LGD	 គឺជ្ 
ភាគរយមនការខាត្ងថ់ដ�រពំរឹងថា	បតរូវបាន្បងកើតប�ើង	ប្េិនប្ើម្នការមនិេងបបាកប់កើត

 ប�ើង	ប�ើរយៈបព�បពញមយួអាយុកា�រពំរឹងទុកថដ�បៅេ�់រ្េ់ឥណទាន។

	 ្ំបពាឹះ	portfolio	គា្ម នទិន្នយ័ការមនិេងបបាកប់គ្ប់គាន	់ប រ្ូកេីុ	PD	នាបព�អនាគត	
បតរូវបានបប ើ្បបាេ់។

	 ការេន្មតថដ�ជ្មនូ�ោ្ឋ ន	េបម្្ក់ារគណនា	ECL	 បតរូវបានតាមោន	និងបតរួតពិនិត្យជ្ 
្នតេ្នាទៃ ្។់	មនិម្នការថប្ប រ្ួ�ជ្សារវនតេណ្មយួ	្ំបពាឹះវធិីសាង្េតេមនការបា៉ា នស់ា្ម ន	ឬការ 
េន្មតជ្កល់ាកណ់្មយួ	បតរូវបានបធវែើប�ើងក្ុង	ការយិ្របិ្្ទរាយការណ៍បនឹះបទ។

(iv)	 ពត័ម៌្ននាបព�អនាគតថដ�បតរូវបាន្ញចេនូ �បៅក្ុងគំរនូ	ECL 

	 ការបា៉ា នស់ា្ម ន	ECL	ម្នរមួ្ញចេនូ �ននូវពត័ម៌្ន	នាបព�អនាគត។	ធនាគារម្នបធវែើការវភិាគ 
េថាិត	ិបោយថផក្បៅតាម្ទពិបសាធនក៍្ុងបគាមនុ	បដើម្បកីណំតរ់កធាតុអបថរ	ថផក្បេដ្ឋកិ្ចេេំខាន់ៗ 	

 ថដ�ម្នឥទ្ធិព�ប�ើហានិភយ័ឥណទាន	និងការខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	េបម្្	់portfolio  
នីមយួៗ។	ទំនាកទ់ំនង	រវាងធាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេទាងំបនឹះ	្ំបពាឹះ	PD EAD	និង	LGD	 បតរូវបាន 
កំណតប់ោយបធវែើការវភិាគេថាិតិបត�្ថ់យបបកាយ	បដើម្បថីេវែងយ�់ពី្ថបមប រ្ួ�មនផ�្៉ាឹះពា�់

 បោយសារធាតុអបថរទាំងបនឹះថដ�ធាលៃ ្់បកើតម្នកនលៃងមក	 ្ំបពាឹះអបតាមនការមិនេងបបាក	់
និងប�ើេម្េធាតុរ្េ់	 PD	 និង	 LGD។	 ធាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេទាំងបនឹះ	 និងផ�្៉ាឹះពា�់ 
ពាកព់ន័្ធរ្េ់វា្ំបពាឹះ	PD EAD	និង	LGD	ម្នភាពែុេៗគ្ា	បៅតាមឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ។	
ការវនិិ្្យ័រ្េ់អ្កជំនាញ	កប៏តរូវបានអនុវតតេ	 បៅក្ុងដំបណើ រការបនឹះផងថដរ។	ការពយាករ្ំបពាឹះ 
ធាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេទាងំបនឹះ	បតរូវបានដកបេងប់្ភពមកពីបករុមអ្កជំនាញបេដ្ឋកិ្ចេរ្េ់បករុមហុ៊ន
បម ទ្ៃ �់រ្េ់ធនាគារ	និងវទិយាសាថា នបសាវបជ្វខាងបបរៅ។

	 ធនាគារអនុវតតេបេណ្រយី៉ានូបេដ្ឋកិ្ចេ្ំនួន្ី	 បដើម្បី្ លៃុឹះ្ញ្ចេ ំអំពី្បនាលៃ ឹះថដ�បានថលៃរឹងប រ្ូបា្មនិ
 �បម្ៀង	មន�ទ្ធផ�ថដ�អា្បកើតម្នប�ើង	នាបព�អនាគត	ក្ុងការបា៉ា នស់ា្ម ន	ECL	ដន្ូ ខាងបបកាម៖

•	 ករណីមនូ�ោ្ឋ ន៖	្ងាហា ញពី	«�ទ្ធផ�ថដ�ម្ន�ទ្ធភាពបកើតប�ើងបប ើ្ន្ំផុត»	មន�ក្ែណ្
 

បេដ្ឋកិ្ចេ	ក្ុងបព�អនាគត	ថដ�បេ្ជ្មយួនរឹងពត័ម៌្នថដ�ធនាគារបានបប្ើបបាេ់	េបម្្់
 

បគា�្ំណងបផសេងបទៀត	ដនូ្ជ្	ការបរៀ្្ំថវកិា	និងការបតរួតពិនិត្យ	stress testing	ជ្បដើម។

•	 ករណី�្្ំផុត	និងករណីអាបកក់្ ំផុត៖	្ងាហា ញពី�ទ្ធផ�	«ែ្េ់្ំផុត»	និង	«ទា្្ំផុត»	មន
 

�ក្ែណ្បេដ្ឋកិ្ចេ	ក្ុងបព�អនាគត	ថដ�បតរូវបានកំណតប់ោយការរមួ្ញចេនូ �គ្ា	រវាងការ
 

វភិាគេថាិតិ	និងការវនិិ្្យ័រ្េ់អ្កជំនាញខាងថផ្កឥណទាន។

	 ការថលៃរឹងថដ�បតរូវបានកណំត	់្ំបពាឹះបេណ្រយី៉ានូបេដ្ឋកិ្ចេនីមយួៗ	គតិបតរឹមមថងៃទ០ី១	ថែមករា	
ឆ្្២ំ០១៨	មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	និងមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

ការថលៃរឹង	portfolios	ទាងំអេ់

មនូ�ោ្ឋ ន ៨០%

�្្ំផុត ១០%

អាបកក់្ ំផុត ១០%

១០០%

	 បោយសារបនឹះជ្ការពយាករបេដ្ឋកិ្ចេ	ការបា៉ា នប់្ម្ណនានា	និង�ទ្ធភាពថដ�អា្បកើតម្ន 
ប�ើង	អា្ប្ឈមនរឹងភាពមនិ្បាេ់លាេ់	ក្ុងកបមតិណ្មយួ	ដនូ្បនឹះ�ទ្ធផ�ជ្កថ់េតេងអា្

 ែុេពីការបា៉ា នស់ា្ម នទាងំបនាឹះ។	ធនាគារយ�់បឃើញថាការពយាករទាងំបនឹះ	្ងាហា ញពីការបា៉ា នស់ា្ម ន 
ដ�៏្្ំផុតរ្េ់ែលៃួន	អំពី�ទ្ធផ�ថដ�អា្បកើតម្នប�ើង	និងបាន្ងាហា ញោ៉ា ងេមបេ្	អំពី

 បេណ្រយី៉ានូថដ�អា្បកើតប�ើង។	 ការថលៃរឹងបេណ្រយី៉ានូ	 ្ំនួនបេណ្រយី៉ានូ	 និងការេន្មតអំពី
 �ទ្ធផ�រ្េ់វា	បតរូវបានវាយតមមលៃជ្្នតេ្នាទៃ ្។់

	 ធនាគារកប៏ានកំណតអ់ំពីធាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេេំខាន់ៗ 	ថដ�បតរូវបានអនុវតតេការបា៉ា នស់ា្ម នភាព 
ថប្ប រ្ួ�្ំបពាឹះ	ECL	េបម្្ឥ់ណទាន	្ុបរប្ទាន	និងហិរញ្ញ ប្ទាន	ពាកព់ន័្ធនរឹងការថប្ប រ្ួ� 
ធាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេេំខាន់ៗ 	ទនទៃរឹមនរឹងបព�ថដ�ធាតុអបថរបផសេងៗបទៀត	មនិម្នការថប្ប្រួ�បទ។	 
កតាតេ មនភាពថប្ប រ្ួ�ថដ�បតរូវបានយកមកបប ើ្បបាេ់	 គឺថផ្កបៅតាមេតេង់ោររពំរឹងទុកមនការ 
ថប្ប រ្ួ�	ថដ�បតរូវបានកំណត	់េបម្្ធ់ាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេនីមយួៗ	បដើម្បបីា៉ា នស់ា្ម នផ�្៉ាឹះពា�់ 
មន	ECL	្ំបពាឹះធនាគារ។

(v) ការោកហ់ានិភយ័ជ្បករុម	្ំបពាឹះ	ECL	ថដ�បតរូវបានវាេ់ថវងតាមមនូ�ោ្ឋ នប្មនូ�ផតេុ ំ

	 ្ំបពាឹះេំវធិានធន	េបម្្ក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	ថដ�យកគំរនូតាមមនូ�ោ្ឋ នប្មនូ� 
ផតេុ ំ	ការប្មនូ�ផតេុ ំហានិភយ័បតរូវបានបធវែើប�ើងតាមមនូ�ោ្ឋ នមន�ក្ណៈហានិភយ័ជ្រមួ	កប៏ធវែើថ្្បនឹះ

 ហានិភយ័ថដ�េថាិតបៅក្ុងបករុមថតមយួ	គឺម្នភាពដនូ្គ្ា។

	 កុ្ងការោកជ់្បករុម	តបមរូវឲ្យម្នពត័ម៌្នបគ្ប់គានេ់បម្្ប់ករុម	បដើម្បអីា្ប្មនូ�េថាិតិបាន។	
 ប្េិនប្ើមនិម្នពត័ម៌្នមផទៃក្ុងបគ្ប់គានប់ទ	បនាឹះធនាគារបានពិចារណ្បៅប�ើទិន្នយ័បគា�
 ខាងក្ុង/ខាងបបរៅ្ថនថាម	បដើម្បបីប ើ្បបាេ់េបម្្ក់ារបធវែើគំរនូ។

	 ភាពេមបេ្ក្ុងការោកជ់្បករុម	 បតរូវបានតាមោន	 និងបតរួតពិនិត្យ	តាមមនូ�ោ្ឋ នប្ចាំ
 

ការយិ្របិ្្ទ	បោយថផ្កហានិភយ័ឥណទាន	និងបករុមគំរនូ។

(vi)	 បគា�ការណ៍ជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ី

	 ជ្ទនូបៅ	ការជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ីបតរូវបានបធវែើប�ើង	បៅបព�ថដ�េកម្មភាពនានា	ក្ុងការប្មនូ�
 បបាក	់បតរូវបានបធវែើប�ើងបគ្ម់បធយាបាយរួ្ បហើយ	ឬបៅបព�ថដ�ការប្មនូ�បបាក់្ ថនថាមបទៀត 

មនិអា្បធវែើបៅបាន	ឬមនិអា្ទទួ�យកបានបោយភាពេមបេ្។	បៅបព�ថដ�ឥណទាន	ឬ 
ឧ្ករណ៍្ំណុ�បតរូវបានចាតទុ់កថាមនិអា្ប្មនូ�បាន	វាបតរូវបានជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ីកុ្ងគណនី
េំវធិានធន	ឬគណនីថយ្ុឹះតមមលៃថដ�ពាកព់ន័្ធ។	ឥណទានបនាឹះបតរូវបានជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ីទាងំ 
បេរុង	ឬបតរូវបានជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ីមយួថផ្ក	្នាទៃ ្ព់ីគិតពិចារណ្បៅប�ើតមមលៃថដ�អា្�កប់ាន
ជ្កថ់េតេងរ្េ់បទព្យ្ញ្ចេ ំ	 (ប្េិនប ើ្ម្ន)	និងបៅបព�ថដ�ការវនិិ្្យ័រ្េ់គណៈបគ្ប់គង
យ�់បឃើញថា	មនិម្ន�ទ្ធភាពកុ្ងការប្មនូ�បបាកម់កវញិបទ។		ឥណទានថដ�បតរូវជបមឹះប្ញ
ពី្ញ្ជ ីទាងំអេ់	បតរូវថតម្នការអនុមត័បោយបករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ឬអាជ្ញា ធរថដ�បានទទួ�េិទ្ធិ។

132 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(vii) ការថកថប្ឥណទានប�ើងវញិ

	 ជួនកា�ធនាគារបាន្រចាប�ើងវញិ	ឬបានថកថប្�ំហនូរសា្ប់បាក	់ កុ្ងកិ្ចេេនយាមនឥណទានអតិថិជនប�ើងវញិ។	បៅបព�ថដ�ម្នបហតុការណ៍បនឹះបកើតប�ើង	ធនាគារវាយតមមលៃថាបតើែលៃរឹមសារ

 មន�ក្ែណ្ថ្មី	ម្នភាពែុេគ្ាជ្សារវនតេពី�ក្ែណ្ដំ្នូងឬបទ។	ធនាគារបធវែើថ្្បនឹះបោយគិតពិចារណ្បៅប�ើកតាតេ បផសេងៗ	ក្ុង្ំបណ្មកតាតេ ជ្បប ើ្ន	ដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 ប្េិនប ើ្អ្កែចេីបបាកម់្នផ�វបិាកថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ	បហើយការថកថប្ពិតជ្អា្ជួយ��កាត់្ នថាយ�ំហនូរសា្ប់បាកក់្ុងកិ្ចេេនយា	ឲ្យបៅបតរឹម្ំនួនថដ�អ្កែចេីបបាករ់ពំរឹងថាម្ន�ទ្ធភាព្ងប់បាក។់

•	 ថាបតើម្ន�ក្ែណ្ថ្មីេំខាន់ៗ បតរូវបានថណនា	ំដនូ្ជ្ការថ្ងថ្កបបាក់្ ំបណញ/ផ�្ំបណញថដ�ថផ្កប�ើមនូ�ធន	ថដ�ម្នផ�្៉ាឹះពា�់ជ្សារវនតេប�ើទិន្នយ័ហានិភយ័រ្េ់ឥណទានបនាឹះ។

•	 ការពនយារបព�ឥណទានជ្កល់ាក	់បៅបព�ថដ�អ្កែចេីបបាកម់និម្នផ�វបិាកថផ្កហិរញ្ញ វតថាុ។

•	 ការថប្ប្រួ�អបតាការបបាកជ់្កល់ាក់

•	 ការ ល្ៃ េ់្តេនូរប្បភទរនូ្ិយ្ណ័ណ រ្េ់ឥណទាន

•	 	ការោក់្ ញចេនូ �បទព្យ្ញ្ចេ ំ	ការធានាបផសេងៗ	ឬការពបងីកទំហំឥណទាន	ថដ�ម្នផ�្៉ាឹះពា�់ជ្សារវនតេប�ើហានិភយ័មនឥណទានបនាឹះ

	 ្នាទៃ ្ពី់បានបធវែើការថកថប្រួ្ បហើយ	ហានិភយ័មនការមនិេងបបាកព់ាកព់ន័្ធនរឹងឥណទានទាងំបនឹះ	បតរូវបានវាយតមមលៃនាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍	និងបតរូវបានបប្ៀ្បធៀ្ជ្មយួនរឹងហានិភយ័	បបកាម
 �កែ្ណ្បដើម	បៅបព�កតប់តាដំ្ នូង	បៅបព�ថដ�ការថកថប្មនិម្នភាពជ្សារវនតេ	បហើយមនិ្ណ្តេ �ឲ្យម្នការឈ្ក់តប់តាឥណទានដំ្ នូង។	ធនាគារតាមោនដបំណើ រការបទព្យេកម្មថដ�បានថកថប្

ជ្្នត្េ នាទៃ ្។់	ធនាគារអា្កណំតថ់ា	ហានភិយ័ឥណទាន	បតរូវបានថក�មគ្រួឲ្យកតេ់ម្្គ �់	្ នាទៃ ្ព់កីារបរៀ្្ំប�ើងវញិរួ្ 	ដនូ្បនឹះបទព្យេកម្មបនាឹះបតរូវបានដកប្ញពដីណំ្កក់ា�ទី៣	ឬដណំ្កក់ា�ទី២	
(ECL	បពញមយួអាយុកា�)	មកដំណ្កក់ា�ទ១ី	(ECL	១២ថែ)	វញិ។	ករណីបនឹះគឺេបម្្ថ់តបទព្យេកម្មថដ�ម្នដំបណើ រការ�្	បេ្បៅតាម�កែ្ណ្ថ្ម	ីក្ុងរយៈបព�៦ថែ្នត្េ នាទៃ ្	់ឬប�ើេពបីនឹះ។

(viii)  ហានិភយ័បបរៅតារាងតុ�្យការ

	 ហានិភយ័បបរៅតារាងតុ�្យការម្នដនូ្ជ្	ហាវែ េីុ�ីធីពាណិជ្ជកម្ម	និងកិ្ចេេនយាថដ�មនិទានប់ានដកបបាក។់	ធនាគារបានបប ើ្	Cash Conversion Factor (CCF)	 មផទៃក្ុង	 បដើម្បបីា៉ា នស់ា្ម ន	 
EAD មនែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ។	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការសាមញ្ញ 	ធនាគារបានេន្មត	CCF	េបម្្ហ់ានិភយ័បបរៅតារាងតុ�្យការ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖	

•	 CCF	៤០%	បតរូវបានេន្មតេបម្្់្ ំថណកថដ�មនិទានប់ប ើ្បបាេ់ឥណទានវបិារនូ្ន	៍្ំថណកមនិទានប់ប ើ្បបាេ់្ណ័ណ ឥណទាន	និង�ិែិតឥណទាន

•	 CCF	៧៥%	បតរូវបានេន្មតេបម្្វ់កិយ័្បតបជឿទុក្ិតតេបាន	ថដ�មនិទានប់ានដកបបាក	់និង

•	 CCF	១០០%	បតរូវបានេន្មតេបម្្ឥ់ណទានម្នកា�កំណត	់ថដ�មនិទានប់ានដកបបាក់

(ឃ)	ហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្	មុនបព�រ រ្ឹ អនូេវតថាុ្ញ្ចេ ំ	ឬមុនបព�ពបងីកឥណទានបផសេងៗ

	 ហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្	្ំបពាឹះបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�បតរូវបានកតប់តា	បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	គឺបេ្មើនរឹងតមមលៃបោងរ្េ់វា។	្ំបពាឹះ្ំណុ�យថាបហតុ	ហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្

 
គឺបេ្មើនរឹង្ំនួនទរឹកបបាកអ់តិ្រម្	ថដ�ធនាគារបតរូវ្ង	់ប្េិនប្ើកាតពវែកិ ច្េមនឧ្ករណ៍ថដ�បានប្ញផសាយបតរូវបានបគបេ្ើឲ្យ្ង។់	្ំបពាឹះកិ ច្េេនយាផតេ�់ឥណទាន	ហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្	គឺជ្

 ្ំនួនទរឹកបបាកទ់ាងំបេរុងមនហាវែ េីុ�ីធីឥណទានបានផតេ�់ឲ្យអតិថិជន	ថដ�មនិទានប់ានដក។	តារាងខាងបបកាមបនឹះ	្ ងាហា ញពីហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្	្ ំបពាឹះធនាគារ	្ ំបពាឹះឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុថដ�
អា្ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃ៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ហានិភយ័ឥណទានពាកព់ន័្ធនរឹងបទព្យេកម្មក្ុងតារាងតុ�្យការ

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារ	បផសេងៗ ១៤.៣៩៣.២៥៤ ៥៨.៦៥២.៥១០ ៨.៥៣៥.៤៦៥ ៣៤.២៩៥.៤៩៩

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវង	តាមមថលៃ	បដើមដករ�ំេ់ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១.៣៥៨.១២៣ ៥.៥៣៤.៣៥១ ១.៣៩០.៤០៨ ៥.៥៨៦.៦៥៩

៧១១.៤៣៤.៣២១ ២.៨៩៩.០៩៤.៨៥៨ ៥៥០.៨២៥.៧៥៥ ២.២១៣.២១៧.៨៨៤

ហានិភយ័ឥណទានពាកព់ន័្ធនរឹង	ែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ៖

ធានាធនាគារ	និង�ិែិតឥណទាន ១៦៩.៩២២.៦៥០ ៦៩២.៤៣៤.៧៩៩ ៩៩.០៤៦.៥៧២ ៣៩៧.៩៦៩.១២៦

្ំថណកមនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់មនឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៥៨.២៧១.៨១៩ ២៣៧.៤៥៧.៦៦២ ៤៨.៨៣២.៣៦២ ១៩៦.២០៨.៤៣១

្ំថណកមនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៩៣៥.៩៣២ ៣៦.៤១៣.៩២៣ ៨.៣៣៧.០៧០ ៣៣.៤៩៨.៣៤៧

កិ្ចេេនយាឥណទានម្នកា�កំណត់ ៣.៩៩០.៦២៤ ១៦.២៦១.៧៩៣ ២០.០៥៤.៨៧៧ ៨០.៥៨០.៤៩៦

២៤១.១២១.០២៥ ៩៨២.៥៦៨.១៧៧ ១៧៦.២៧០.៨៨១ ៧០៨.២៥៦.៤០០

ហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្េរុ្	ថដ�បតរូវម្នការថយ្ុឹះតមមលៃ ៩៥២.៥៥៥.៣៤៦ ៣.៨៨១.៦៦៣.០៣៥ ៧២៧.០៩៦.៦៣៦ ២.៩២១.៤៧៤.២៨៤

េំវធិានធនេបម្្ក់ារខាត្ង(់ECL) (២.០៨៤.១៨៩) (៨.៤៩៣.០៧១) (១.៤២៨.៩៤៧) (៥.៧៤១.៥០៩)

ហានិភយ័ឥណទានេុទ្ធេរុ្ ៩៥០.៤៧១.១៥៧ ៣.៨៧៣.១៦៩.៩៦៤ ៧២៥.៦៦៧.៦៨៩ ២.៩១៥.៧៣២.៧៧៥

133របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 តារាងខាងប�ើបនឹះ្ងាហា ញពីបេណ្រយី៉ានូថដ�អាបកក់្ ំផុតមនហានិភយ័ឥណទានរ្េ់ធនាគារ	បោយមនិបានគិតដ�់បទព្យ្ញ្ចេ ំថដ�បានកានក់ា្	់និង/ឬ	ការពបងីកឥណទានបផសេងៗបទ។	្ំបពាឹះ
 បទព្យេកម្ម	ក្ុងតារាងតុ�្យការហានិភយ័ខាងប�ើ	គឺថផ្កបៅប�ើតមមលៃបោងដុ�។	ដនូ្បាន្ងាហា ញខាងប�ើ	៧៣%	(២០១៨	៖	៧៤%)	មនហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្េរុ្	បកើតមកពីឥណទាន	

និង្ុបរប្ទាន។	គណៈបគ្ប់គងបជឿជ្កប់�ើ�ទ្ធភាពរ្េ់ែលៃួន	 កុ្ងការ្នតេ	ការបគ្ប់គង	និងរកសាហានិភយ័ឥណទានថដ�បកើតមកពីឥណទាន	និង្ុបរប្ទានរ្េ់ធនាគារ	ឲ្យេថាិតក្ុងកបមតិអ្្ប្រម្	
តាមវធិីដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 បេទៃើរថតបគ្ឥ់ណទាន	និង្ុបរប្ទានទាងំអេ់	បតរូវបានធានាបោយបទព្យ្ញ្ចេ ំ	បហើយបទព្យ្ញ្ចេ ំម្នតមមលៃ	ក្ុង្បនាលៃ ឹះពី	៦០%	បៅ	៧០%	មនឥណទាន។

•	 ធនាគារម្ននីតិវធិីវាយតមមលៃឥណទានេមបេ្	មុនបព�ផតេ�់ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានជនូនអតិថិជន។

•	 ៣១%	មនបបាក់្ បញ្ញ ើ	នងិការោកប់បាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ	គបឺានបផញាើបៅបករុមហុ៊នបមរ្េ់ែលៃួន	ថដ�ជ្ធនាគារម្ន្ណំ្តថ្់ាក	់Baa1	(២០១៨	៖	២៥%)។	េមតុ�្យថដ�បៅេ�់	គបឺានបផញាើបៅធនាគារ 
កុ្ងបេរុក	នងិធនាគារបបរៅប្បទេ	បហើយគណៈបគ្ប់គងបានបធវែើការវាយតមមលៃហានភិយ័េមបេ្	បហើយបជឿជ្កថ់ា	ធនាគារមនិម្នការខាត្ងជ់្សារវនតេពធីនាគារក្ុងបេរុក	នងិបបរៅប្បទេទាងំបនឹះបទ។

(ង)	គុណភាពឥណទានមនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ

	 ធនាគារវាយតមមលៃគុណភាពឥណទាន	មនឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន	និងហិរញ្ញ្្បទាន	បោយបប ើ្វធិីសាង្េតេវាយតមមលៃ្ំណ្តម់ផទៃក្ុង	ថដ�បតរូវបានតាកថ់តងប�ើងោ៉ា ងេមបេ្ជ្មយួនរឹងប្បភទផ�ិត
ផ�	និងភាគីមដគនូបផសេងៗគ្ា។	វធិីសាង្េតេទាងំបនឹះបតរូវបាន្បងកើតប�ើងមផទៃក្ុងធនាគារ	និងបានគួ្ផសេជំ្មយួនរឹងការវភិាគេថាិតិ	រមួជ្មយួនរឹងការវនិិ្្យ័រ្េ់្ុគ្គ�ិកថផ្កឥណទាន។

	 ការពណ៌នាពីគុណភាពឥណទាន	បតរូវបានេបង្្ដនូ្ខាងបបកាម៖

គុណភាពឥណទាន ពណ៌នា

ការតាមោនេតេងោ់រ អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេក្ុងប្បភទបនឹះ	្ងាហា ញពីេមតថាភាពរ រឹងម្	ំក្ុងការ្ំបពញកាតពវែកិ្ចេេងបបាក។់

ធនាគារតាមោនអ្កជ្្់្ ំណុ�ក្ុងប្បភទបនឹះ	បៅតាមសាថា នភាពមនការេងបបាកយ់ឺតោ៉ា វ។	អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេ	បតរូវបានរមួ្ញចេនូ �	បៅក្ុង
 ការតាមោនេតេងោ់រ	ម្ន៖

•	 អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេថដ�ហួេកា�កំណតេ់ងបបាកតិ់្ជ្ង	១៥មថងៃ	ក្ុងកិ្ចេេនយាេង	បបាក	់្ំបពាឹះហាវែ េីុ�ីធីរយៈបព�ែលៃី
•	 អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេថដ�ហួេកា�កំណតេ់ងបបាកតិ់្ជ្ង	៣០មថងៃ	ក្ុងកិ្ចេេនយាេង	បបាក់្ ំបពាឹះហាវែ េីុ�ីធីរយៈបព�ថវង

ការតាមោនពិបេេ អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេក្ុងប្បភទបនឹះ	ម្នេមតថាភាពមធ្យម	ក្ុងការ្ំបពញកាតពវែកិ្ចេេងបបាក។់

ធនាគារតាមោនអ្កជ្្់្ ំណុ�ក្ុងប្បភទបនឹះ	បៅតាមសាថា នភាពមនការេងបបាកយ់ឺតោ៉ា វ។	អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេបតរូវបានរមួ្ញចេនូ �បៅក្ុងការ
 តាមោនពិបេេ	ម្ន៖

•	 អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេថដ�ហួេកា�កំណតេ់ងបបាកពី់	១៥មថងៃ	បៅ	៣០មថងៃ	ក្ុងកិ្ចេេនយាេងបបាក	់្ំបពាឹះហាវែ េីុ�ីធីរយៈបព�ែលៃី
•	 អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេថដ�ហួេកា�កំណតេ់ងបបាកពី់	៣០មថងៃ	បៅ	៨៩មថងៃ	ក្ុងកិ្ចេេនយាេងបបាក	់្ំបពាឹះហាវែ េីុ�ីធីរយៈបព�ថវង	

ការមនិេងបបាក/់ការថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន អ្កជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេបតរូវបានវាយតមមលៃថា	ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃ។

	 គុណភាពឥណទានមនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បបរៅពីឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន	និងហិរញ្ញ្្បទាន	បតរូវបានកំណតប់ោយថផ្កបៅប�ើ្ំណ្តថ្់ាករ់្េ់ភាគីមដគនូ	 ថដ�បតរូវបានកំណតថ់ាម្នតមមលៃបេ្មើនរឹង

 អបតារ្េ់ភ្ាកង់ារវាយតមមលៃ្ំណ្តថ្់ាកអ់នតេរជ្តិបផសេងៗ	ដនូ្ខាងបបកាម៖	

គុណភាពឥណទាន ពណ៌នា

អធិ្បតយ្យ េំបៅដ�់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�ប្ញបោយរដ្ឋបា�េហពន័្ធ	ឬបតរូវបានធានាបោយរដ្ឋបា�េហពន័្ធ។

្ំណ្តថ្់ាកវ់និិបោគ េំបៅដ�់គុណភាពឥណទានមនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�អ្កប្ញផសាយម្ន�ទ្ធភាព្ំបពញកាតពវែកិ្ចេេង្ំណុ�	បហើយអ្កកានក់ា្់
 

េញ្្ញ ្ណ័ណ ម្នហានិភយ័ឥណទានទា្	្ំបពាឹះការមនិេងបបាក។់

មនិម្ន្ំណ្តថ្់ាកវ់និិបោគ េំបៅដ�់គុណភាពឥណទានកបមតិទា្មនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�ម្នការប្ឈមែ្េ់នរឹងហានិភយ័មនការមនិេងបបាក។់

មនិម្ន្ំណ្តថ្់ាក់ េំបៅដ�់បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�្្ចេុ្្បន្បនឹះមនិម្ន្ំណ្តថ្់ាកប់ទ	អាបេ័យបោយមនិម្នគំរនូ្ំណ្តថ្់ាក់

ថយ្ុឹះតមមលៃឥណទាន េំបៅដ�់បទព្យេកម្មថដ�ម្នការថយ្ុឹះតមមលៃ

134 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ្ងាហា ញពីការវភិាគហានិភយ័ឥណទាន	តាមដំណ្កក់ា�	រមួជ្មយួនរឹងេំវធិានធន	ECL៖

២០១៩ ២០១៨

ECL	១២ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 

មនិ	ថយ	្ ុឹះតមមលៃ 
ឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�-
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	 
ឥណទាន េរុ្ ECL	១២ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 

មនិ	ថយ	្ ុឹះតមមលៃ 
ឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�-
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

បបាក់្រទញ្ញើ	និ្ការដាក់	បបាក់	
ទៅ	ធនាគារ	ទផ្ស្ៗ

ម្ន្ំណ្តថ្់ាកវ់និិបោគ ១២.៥៩៦.៩៩៨ - ១២.៥៩៦.៩៩៨ - - ៦.៧៤២.៨១០ ៦.៧៤២.៨១០

មនិម្ន្ណំ្តថ្់ាកវ់និបិោគ - - - - - - -

មនិម្ន្ំណ្ត់ ១.៧៩៦.២៥៦ - ១.៧៩៦.២៥៦ - - ១.៧៩២.៦៥៥ ១.៧៩២.៦៥៥

តមមលៃបោងដុ� ១៤.៣៩៣.២៥៤ - ១៤.៣៩៣.២៥៤ - - ៨.៥៣៥.៤៦៥ ៨.៥៣៥.៤៦៥

េំវធិានធនបាត់្ ង	់(ECL) (៣.៧៥៧) - (៣.៧៥៧) - - (៨.៩៧៧) (៨.៩៧៧)

តមមលៃបោងេុទ្ធ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ - ១៤.៣៨៩.៤៩៧ - - ៨.៥២៦.៤៨៨ ៨.៥២៦.៤៨៨

គិតជ្ពានប់រៀ� ៥៨.៦៣៧.២០០ - ៥៨.៦៣៧.២០០ - - ៣៤.២៥៩.៤២៩ ៣៤.២៥៩.៤២៩

ឥណទាន	និ្្រុទរប្រទាន		
វាស់	នវ្	តា�	ដថលែទដើ�	
ដករំលស់

ការតាមោនេតេងោ់រ ៦៩២.៩០២.១៤៤ - - ៦៩២.៩០២.១៤៤ ៥៣៩.៨៥៤.៨០២ - - ៥៣៩.៨៥៤.៨០២

ការតាមោនពិបេេ - ១.៦១៤.៩១៥ - ១.៦១៤.៩១៥ - ២០៣ - ២០៣

ការមនិេងបបាក់ - - ១.១៦៥.៨៨៥ ១.១៦៥.៨៨៥ - - ១.០៤៤.៨៧៧ ១.០៤៤.៨៧៧

តមមលៃបោងដុ� ៦៩២.៩០២.១៤៤ ១.៦១៤.៩១៥ ១.១៦៥.៨៨៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ៥៣៩.៨៥៤.៨០២ ២០៣ ១.០៤៤.៨៧៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២

ដក៖	ការខាតឥណទាន	
រពំរឹងទុក (១.៦៨០.៥២១) (២៦.២៣៧) (២១២.២៨០) (១.៩១៩.០៣៨) (១.០៩៨.០៧៩) (៨) (១៦៦.៥៦៩) (១.២៦៤.៦៥៦)

តមមលៃបោងេុទ្ធ ៦៩១.២២១.៦២៣ ១.៥៨៨.៦៧៨ ៩៥៣.៦០៥ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ៥៣៨.៧៥៦.៧២៣ ១៩៥ ៨៧៨.៣០៨ ៥៣៩.៦៣៥.២២៦

គិតជ្ពានប់រៀ� ២.៨១៦.៧២៨.១១៤ ៦.៤៧៣.៨៦៣ ៣.៨៨៥.៩៤០ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧ ២.១៦៤.៧២៤.៥១៣ ៧៨៤ ៣.៥២៩.០៤២ ២.១៦៨.២៥៤.៣៣៩

ខ្ទ្់ទបរៅតារា្តុល្យការ

ការតាមោនេតេងោ់រ ២៤១.១២១.០២៥ - - ២៤១.១២១.០២៥ ១៧៦.២៧០.៨៨១ - - ១៧៦.២៧០.៨៨១

ការតាមោនពិបេេ - - - - - - - -

ការមនិេងបបាក់ - - - - - - - -

តមមលៃបោងដុ� ២៤១.១២១.០២៥ - - ២៤១.១២១.០២៥ ១៧៦.២៧០.៨៨១ - - ១៧៦.២៧០.៨៨១

ដក៖	ការខាតឥណទាន	
រពំរឹងទុក (១៦១.៣៩៤) - - (១៦១.៣៩៤) (១៥៥.៣១៤) - - (១៥៥.៣១៤)

តមមលៃបោងេុទ្ធ ២៤០.៩៥៩.៦៣១ - - ២៤០.៩៥៩.៦៣១ ១៧៦.១១៥.៥៦៧ - - ១៧៦.១១៥.៥៦៧

គិតជ្ពានប់រៀ� ៩៨១.៩១០.៤៩៦ - - ៩៨១.៩១០.៤៩៦ ៧០៧.៦៣២.៣៤៨ - - ៧០៧.៦៣២.៣៤៨
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(្)	េំវធិានធនបាត់្ ង់

(i)  ការបផទៃៀង ទ្ៃ តក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	–	ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើម 
ដករ�ំេ់

ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�-
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ការខាត្រ្់ឥណទានរំពរឹ្ទុក

េំវធិានធនបាត់្ ងប់ៅ 
មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ ១.០៩៨.០៧៩ ៨ ១៦៦.៥៦៩ ១.២៦៤.៦៥៦

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	បានកតប់តា	
បៅ	មថងៃទី០១	ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ ៨ (៨) - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ (៣.២៩៤) ៣.២៩៤ - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ (១.២២៩) - ១.២២៩ -

ការវាេ់ថវងេំវធិានធន 
បាត់្ ងប់�ើងវញិេុទ្ធ	(*) (៣៣.៩៨៨) (៧៨៤) ៧០.០០៦ ៣៥.២៣៤

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថ្មីថដ�បតរូវ
បាន្បងកើតប�ើង	ឬ	បានទិញ ៩៣៤.១៤០ ២៣.៧២៧ ១២.៦៦២ ៩៧០.៥២៩

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុថដ�បតរូវ 
បានឈ្ក់តប់តា	ក្ុង	អំ�ុង	 
ការយិ្របិ្្ទ	បបរៅពីជបមឹះ 
ប្ញពី្ញ្ជ ី (៣១៣.១៩៥) - (៣៨.១៨៦) (៣៥១.៣៨១)

េំវធិានធនបាត់្ ង	់
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៩ ១.៦៨០.៥២១ ២៦.២៣៧ ២១២.២៨០ ១.៩១៩.០៣៨

គិតជ្ពានប់រៀ� ៦.៨៤៨.១២៣ ១០៦.៩១៦ ៨៦៥.០៤១ ៧.៨២០.០៨០

(*)	ផ�្៉ាឹះពា�់មនការវាេ់ថវង	ECL	 បោយសារការថប្ប រ្ួ�	EAD	និង	PD	 កុ្ងអំ�ុងឆ្្	ំគឺ 
បកើតប�ើងពីការោក់្ ញចេនូ �ពត័ម៌្ន	បៅក្ុងគំរនូថ្មីៗជ្ប្ចា។ំ

ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

តមមលៃបោងដុ�

តមមលៃបោងដុ� 
បៅមថងៃទី០១	 
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ ៥៣៩.៨៥៤.៨០២ ២០៣ ១.០៤៤.៨៧៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២

្ថបម្បមរួ� 
បោយសារឧ្ករណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាុបាន	កតប់តា	 
បៅមថងៃទ០ី១	ថែមករា៖

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី១ ២០៣ (២០៣) - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី២ (១.៦៧២.៦៩៥) ១.៦៧២.៦៩៥ - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី៣ (១៣៧.២៤៨) - ១៣៧.២៤៨ -

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ
ថ្មីថដ�បតរូវបាន្បងកើត
ប�ើង	ឬ	បាន	ទិញ ៣៧៦.៩០៧.២៣៨ ២៣៨.២២៥ ៥៥.៨១៩ ៣៧៧.២០១.២៨២

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 
ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ក្ុង	អំ�ុង	 
ការយិ្របិ្្ទ	បបរៅពី 
ជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ី (២២២.០៥០.១៥៦) (២៩៦.០០៥) (៧២.០៥៩) (២២២.៤១៨.២២០)

តមមលៃបោងដុ�	
បៅមថងៃទី៣១	 
ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៩ ៦៩២.៩០២.១៤៤ ១.៦១៤.៩១៥ ១.១៦៥.៨៨៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

គិតជ្ពានប់រៀ� ២.៨២៣.៥៧៦.២៣៧	 ៦.៥៨០.៧៧៩	 ៤.៧៥០.៩៨១	 ២.៨៣៤.៩០៧.៩៩៧

ការខាត្ង ់
ឥណទានរពំរឹងទុក

េំវធិានធនបាត់្ ង ់
បៅមថងៃទី០១	 
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨ ១.១០៥.៤៣៧ - ១៥៧.៤២៨ ១.២៦២.៨៦៥

្ថបម្បមរួ� 
បោយសារឧ្ករណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាុ	បាន 
កតប់តា	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា៖

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី៣ (៤៤៧) - ៤៤៧ -
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ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ការវាេ់ថវង 
េំវធិានធនបាត់្ ង	់
ប�ើងវញិេុទ្ធ	 (២៥៣.៥០២) - ២១.០០៣ (២៣២.៤៩៩)

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ
ថ្មីថដ�បតរូវបាន្បងកើត
ប�ើង	ឬ	បានទិញ ៥៨៧.៧៧៧ ៨ - ៥៨៧.៧៨៥

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 
ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ក្ុង	អំ�ុង	
ការយិ្របិ្្ទ	បបរៅពី 
ជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ី (៣៤១.១៨៦) - (១២.៣០៩) (៣៥៣.៤៩៥)

េំវធិានធនបាត់្ ង ់
បៅមថងៃទី៣១	 
ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៨ ១.០៩៨.០៧៩ ៨ ១៦៦.៥៦៩ ១.២៦៤.៦៥៦

គិតជ្ពានប់រៀ� ៤.៤១២.០៨១ ៣២ ៦៦៩.២៧៤ ៥.០៨១.៣៨៧

តដ�លែទោ្ដុល

តមមលៃបោងដុ� 
បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	
ឆ្្២ំ០១៨ ៤០២.៨៨៥.៣០៣ - ៩៥៥.០២៩ ៤០៣.៨៤០.៣៣២

្ថបម្បមរួ� 
បោយសារឧ្ករណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាុបាន	កតប់តា	 
បៅមថងៃទ០ី១	ថែមករា៖

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី៣ (១៧៦.៣៨៦) - ១៧៦.៣៨៦ -

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ
ថ្មីថដ�បតរូវបាន្បងកើត
ប�ើង	ឬ	បានទិញ ៣១៧.៥២៦.៤៤៧ ២០៣ ៣៤.២៥៦ ៣១៧.៥៦០.៩០៦

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ 
ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ក្ុង	អំ�ុង 
ការយិ្របិ្្ទ	បបរៅពី 
ជបមឹះប្ញពី្ញ្ជ ី (១៨០.៣៨០.៥៦២) - (១២០.៧៩៤) (១៨០.៥០១.៣៥៦)

តមមលៃបោងដុ�	
បៅមថងៃទី៣១	 
ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៨ ៥៣៩.៨៥៤.៨០២ ២០៣ ១.០៤៤.៨៧៧ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២

គិតជ្ពានប់រៀ� ២.១៦៩.១៣៦.៥៩៤ ៨១៦ ៤.១៩៨.៣១៦ ២.១៧៣.៣៣៥.៧២៦

(ii) ការបផទៃៀង ទ្ៃ តក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក	–	បបាក់្ បញ្ញ ើ	នងិការោកប់បាក	់បៅធនាគារបផសេងៗ

ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ការខាតឥណទានរំពរឹ្ទុក

េំវធិានធនបាត់្ ង ់
បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	
ឆ្្២ំ០១៩ ៨.៩៧៧ - - ៨.៩៧៧

្ថបម្បមរួ� 
បោយសារឧ្ករណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាុបាន	កតប់តា	 
បៅមថងៃទ០ី១	ថែមករា៖

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

ការវាេ់ថវងេំវធិានធន 
បាត់្ ងប់�ើងវញិេុទ្ធ	 (២.៩២៩) - - (២.៩២៩)

ហានិភយ័ថ្មី ៤១១ - - ៤១១

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហួេកា�	កំណត់ (២.៧០២) - - (២.៧០២)

េំវធិានធនបាត់្ ង	់
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 
ឆ្្	ំ២០១៩ ៣.៧៥៧ - - ៣.៧៥៧

គិតជ្ពានប់រៀ� ១៥.៣១០ - - ១៥.៣១០

តដ�លែទោ្ដុល

ហានិភយ័តមមលៃ	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ ៨.៥៣៥.៤៦៥ - - ៨.៥៣៥.៤៦៥

្ថបម្បមរួ� 
បោយសារឧ្ករណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាុបាន	កតប់តា	 
បៅមថងៃទ០ី១	ថែមករា៖

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅ 
ដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

137របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ហានិភយ័ថ្មី ៦.៩១០.២១៥ - - ៦.៩១០.២១៥

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហួេកា�កំណត់ (១.០៥២.៤២៦) - - (១.០៥២.៤២៦)

តមមលៃបោងដុ�	បៅមថងៃទី៣១	
ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៩ ១៤.៣៩៣.២៥៤ - - ១៤.៣៩៣.២៥៤

គិតជ្ពានប់រៀ� ៥៨.៦៥២.៥១០ - - ៥៨.៦៥២.៥១០

ការខាត្រ្់ឥណទានរំពរឹ្ទុក

េំវធិានធនបាត់្ ងប់ៅមថងៃទី 
០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨ 										៧០.៦៣២	 																			-	 																			-	 										៧០.៦៣២	

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ហានិភយ័	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

ការវាេ់ថវងេំវធិានធន 
បាត់្ ងប់�ើងវញិេុទ្ធ	 - - - -

ហានិភយ័ថ្មី 															៧៣៣	 																			-	 																			-	 															៧៣៣	

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហួេកា�	កំណត់

         
(៦២.៣៨៨) 																			-	 																			-	

         
(៦២.៣៨៨)

េំវធិានធនបាត់្ ង	់បៅមថងៃទី 
៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៨ 												៨.៩៧៧	 																			-	 																			-	 												៨.៩៧៧	

គិតជ្ពានប់រៀ� 										៣៦.០៧០	 																			-	 																			-	 										៣៦.០៧០	

តដ�លែទោ្ដុល

ហានិភយ័តមមលៃបៅមថងៃទី០១	
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨ ៥៦.៤០៨.៨១១ - - ៥៦.៤០៨.៨១១

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ហានិភយ័	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

ហានិភយ័ថ្មី ១.៦៤៥.១៥៤ - - ១.៦៤៥.១៥៤

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហួេកា�	កំណត់ (៤៩.៥១៨.៥០០) - - (៤៩.៥១៨.៥០០)

តមមលៃបោងដុ�	បៅមថងៃទី៣១	
ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ២០១៨ ៨.៥៣៥.៤៦៥ - - ៨.៥៣៥.៤៦៥

គិតជ្ពានប់រៀ� ៣៤.២៩៥.៤៩៩ - - ៣៤.២៩៥.៤៩៩

(iii)  ការបផទៃៀង ទ្ៃ តក់ារខាត្ងឥ់ណទានរពំរឹងទុក–កិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទាន	និងកិ្ចេេនយាធានា	 
ថផ្កហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ	

ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ការខាត្រ្់ឥណទាន	
រំពរឹ្ទុក

េំវធិានធនបាត់្ ងប់ៅមថងៃទី 
០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ ១៥៥.៣១៤ - - ១៥៥.៣១៤

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ហានិភយ័	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ 																					-	 																			-	 																			-	 																				-	

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ 																					-	 																			-	 																			-	 																				-	

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ 																					-	 																			-	 																			-	 																				-	

ការវាេ់ថវងេំវធិានធន 
បាត់្ ងប់�ើងវញិេុទ្ធ	 (៣.៥១៧) - - (៣.៥១៧)

ហានិភយ័ថ្មី ១២៧.២៨៤ - - ១២៧.២៨៤

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហេួកា�	កណំត់ (១១៧.៦៨៧) - - (១១៧.៦៨៧)

េំវធិានធនបាត់្ ង	់
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ
២០១៩ ១៦១.៣៩៤ - - ១៦១.៣៩៤

គិតជ្ពានប់រៀ� ៦៥៧.៦៨១ - - ៦៥៧.៦៨១

138 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

តដ�លែទោ្ដុល

ហានិភយ័តមមលៃបៅមថងៃទី០១	
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៩ ១៧៦.២៧០.៨៨១ - - ១៧៦.២៧០.៨៨១

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ហានិភយ័	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

ហានិភយ័ថ្មី ១៥៧.៣៤៦.០៣២ - - ១៥៧.៣៤៦.០៣២

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហេួកា�	កណំត់ (៩២.៤៩៥.៨៨៨) - - (៩២.៤៩៥.៨៨៨)

តមមលៃបោងដុ�	
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 
ឆ្្	ំ២០១៩ ២៤១.១២១.០២៥ - - ២៤១.១២១.០២៥

គិតជ្ពានប់រៀ� ៩៨២.៥៦៨.១៧៧ - - ៩៨២.៥៦៨.១៧៧

ការខាត្រ្់ឥណទាន	
រំពរឹ្ទុក

េំវធិានធនបាត់្ ង ់
បៅមថងៃទី០១	ថែមករា	 
ឆ្្២ំ០១៨ ១០៩.៨៤១ - - ១០៩.៨៤១

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ហានិភយ័	បៅមថងៃទី០១	
ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

ការវាេ់ថវងេំវធិានធន 
បាត់្ ងប់�ើងវញិេុទ្ធ	 ៥.៥០៧ - - ៥.៥០៧

ហានិភយ័ថ្មី ១០៥.៩៤៨ - - ១០៥.៩៤៨

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហេួកា�កំណត់ (៦៥.៩៨២) - - (៦៥.៩៨២)

ដំណ្កក់ា�ទី១ ដំណ្កក់ា�ទី២ ដំណ្កក់ា�ទី៣

ECL	១២	ថែ

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
មនិ	ថយ	្ ុឹះ 

តមមលៃឥណទាន

ECL	បពញមយួ 
អាយុកា�- 
ថយ្ុឹះ	តមមលៃ	
ឥណទាន េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

េំវធិានធនបាត់្ ង	់
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្	ំ
២០១៨ ១៥៥.៣១៤ - - ១៥៥.៣១៤

គិតជ្ពានប់រៀ� ៦២៤.០៥២ - - ៦២៤.០៥២

តដ�លែទោ្ដុល

ហានិភយ័តមមលៃបៅមថងៃទី០១	
ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៨ ១៤៤.៧៧៧.៤២៥ - - ១៤៤.៧៧៧.៤២៥

្ថបម្បមរួ�បោយសារ 
ហានិភយ័	 
បៅមថងៃទី០១	ថែមករា៖

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី១ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី២ - - - -

បផទៃរបៅដំណ្កក់ា�ទី៣ - - - -

ហានិភយ័ថ្មី ១៣១.៩០០.៥៥៦ - - ១៣១.៩០០.៥៥៦

ហានិភយ័ថដ�បតរូវបានឈ្ ់
កតប់តា	ឬហេួកា�កំណត់ (១០០.៤០៧.១០០) - - (១០០.៤០៧.១០០)

តមមលៃបោងដុ�	
បៅមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 
ឆ្្	ំ២០១៨ ១៧៦.២៧០.៨៨១ - - ១៧៦.២៧០.៨៨១

គិតជ្ពានប់រៀ� ៧០៨.២៥៦.៤០០ - - ៧០៨.២៥៦.៤០០
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កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(្)	្ណតេុ ំ បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	បធៀ្នរឹងហានិភយ័ឥណទាន

(i)  វភិាគតាមតំ្នភ់នូមសិាង្េតេ

	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ	�ម្តិអំពីហានិភយ័ឥណទានេំខាន់ៗ រ្េ់ធនាគារ	តាមតមមលៃបោងដុ�រ្េ់វា	បោយចាតថ្់ាកត់ាមតំ្នភ់នូមសិាង្េតេ	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩។	ក្ុងតារាងបនឹះ

 ធនាគារបានថ្ងថ្កហានិភយ័	បៅតាមប្បទេនីមយួៗ	បោយថផ្កតាមប្បទេមនភាគីមដគនូរ្េ់ែលៃួន។

ប្បទេកម្ុជ្ ប្បទេម្៉ា ប�េីុ ប្បទេមថ�ង់ េហរដ្ឋអាបមរកិ ប្បទេេិងហា្ុរ ី ប្បទេឥណ្នូ បនេីុ ប្បទេបផសេងៗ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

៣១	ធ្នូ	២០១៩

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ១.៨១០.៣១៨ ៤.១៩៦.២៩៣ ១.៧៥៧.៨៦៩ ៦.៣១០.៦៦៨ ៣០៥.៧០០ ១២.៤០៦ - ១៤.៣៩៣.២៥៤

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវង 
តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ - - - - - - ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១.២០៩.៨៣៧ ១៤១.២១៩ ៣១៨ - ៣.១៥៧ - ៣.៥៩២ ១.៣៥៨.១២៣

ធានាធនាគារ	និង�ិែិតឥណទាន ១៦៩.៩២២.៦៥០ - - - - - - ១៦៩.៩២២.៦៥០

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់ 
មនឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៥៨.២៧១.៨១៩ - - - - - - ៥៨.២៧១.៨១៩

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់ 
មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៩៣៥.៩៣២ - - - - - - ៨.៩៣៥.៩៣២

កិ្ចេេនយាឥណទានម្នកា�កំណត់ ៣.៩៩០.៦២៤ - - - - - - ៣.៩៩០.៦២៤

តមមលៃបោងដុ� ៩៤១.៣២៤.១២៤ ៤.៣៣៧.៥១២ ១.៧៧០.៩៨៩ ៦.៣១០.៦៦៨ ៣០៨.៨៥៧ ១២.៤០៦ ៣.៥៩២ ៩៥៤.០៦៨.១៤៨

ដក៖	ការខាតឥណទានរពំរឹងទុក (២.០៨០.៩០៥) (១.០៩៥) (៤៥៩) (១.៦៤៧) (៨០) (៣) - (២.០៨៤.១៨៩)

តមមលៃបោងេុទ្ធ ៩៣៧.៧៤៣.២១៩	 ៤.៣៣៦.៤១៧	 ១.៧៥៧.៧២៨	 ៦.៣០៩.០២១	 ៣០៨.៧៧៧	 ១២.៤០៣	 ៣.៥៩២	 ៩៥០.៤៧១.១៥៧	

គិតជ្ពានប់រៀ� ៣.៨២១.៣០៣.៦១៧	 ១៧.៦៧០.៨៩៩	 ៧.១៦២.៧៤២	 ២៥.៧០៩.២៦១	 ១.២៥៨.២៦៦	 ៥០.៥៤២	 ១៤.៦៣៧	 ៣.៨៧៣.១៦៩.៩៦៤	

៣១	ធ្នូ	២០១៨

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ១.៧៩៤.៥៥២ ១.៨០៩.១៦០ ៤៩៦.៧៦៦ ៤.០៧០.០៤៤ ៣៥៣.៩៥៧ ១០.៩៨៦ - ៨.៥៣៥.៤៦៥

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវង 
តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ - - - - - - ៥៤០.៨៩៩.៨៨២

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១.២៩៩.១៩១ ៩១.២១៧ - - - - - ១.៣៩០.៤០៨

ធានាធនាគារ	និង�ិែិតឥណទាន ៩៩.០៤៦.៥៧២ - - - - - - ៩៩.០៤៦.៥៧២

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់ 
មនឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៤៨.៨៣២.៣៦២ - - - - - - ៤៨.៨៣២.៣៦២

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់ 
មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៣៣៧.០៧០ - - - - - - ៨.៣៣៧.០៧០

កិ្ចេេនយាឥណទានម្នកា�កំណត់ ២០.០៥៤.៨៧៧ - - - - - - ២០.០៥៤.៨៧៧

តមមលៃបោងដុ� ៧២០.២៦៤.៥០៦ ១.៩០០.៣៧៧ ៤៩៦.៧៦៦ ៤.០៧០.០៤៤ ៣៥៣.៩៥៧ ១០.៩៨៦ - ៧២៧.០៩៦.៦៣៦

ដក៖	ការខាតឥណទានរពំរឹងទុក (១.៤២១.៨៥៧) (១.៩០៣) (៥២២) (៤.២៨១) (៣៧២) (១២) - (១.៤២៨.៩៤៧)

តមមលៃបោងេុទ្ធ ៧១៨.៨៤២.៦៤៩ ១.៨៩៨.៤៧៤ ៤៩៦.២៤៤ ៤.០៦៥.៧៦៣ ៣៥៣.៥៨៥ ១០.៩៧៤ - ៧២៥.៦៦៧.៦៨៩

គិតជ្ពានប់រៀ� ២.៨៨៨.៣០៩.៧៦៣ ៧.៦២៨.០៦៩ ១.៩៩៣.៩០៨ ១៦.៣៣៦.២៣៦ ១.៤២០.៧០៥ ៤៤.០៩៤ - ២.៩១៥.៧៣២.៧៧៥
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(ii)  វភិាគតាមប្បភទអាជីវកម្ម

	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ		�ម្តិអំពីហានិភយ័ឥណទានេំខាន់ៗ រ្េ់ធនាគារ	តាមតមមលៃបោងដុ�រ្េ់វា	ដកការថយ្ុឹះតមមលៃ	ប្េិនប ើ្ម្ន	បោយចាតថ្់ាកត់ាមវេ័ិយអាជីវកម្មរ្េ់ភាគីមដគនូ។	

២០១៩ ២០១៨

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការ	
ោក	់បបាក	់បៅ	

ធនាគារបផសេងៗ

ឥណទាន	និង 
	្ ុបរប្ទានតាម 

មថលៃបដើមដករ�ំេ់
បទព្យេកម្ម

បផសេងៗ
ែទៃងប់បរៅតារាង	

តុ�្យការ េរុ្

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និង 
ការ	ោក	់បបាក	់បៅ	
ធនាគារបផសេងៗ

ឥណទាន	និង 
	្ ុបរប្ទានតាម 

មថលៃបដើមដករ�ំេ់
បទព្យេកម្ម

បផសេងៗ
ែទៃងប់បរៅតារាង	

តុ�្យការ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ ១៤.៣៩៣.២៥៤ ៣៥.២២៣.៣៧៧ ៥៩០.០៥២ ៥.០៦៤.៥៤០	 ៥៥.២៧១.២២៣	 ៨.៥៣៥.៤៦៥ ១៩.៧៨៣.៩១៤ ៦៩១.៨២៥ ១.៩០០.០០០ ៣០.៩១១.២០៤

ឥណទានទិញបគហោ្ឋ ន - ២១៩.០៥៧.៧៥៤ ៦៤៥.៤១៨ ៩៩៣.៣៩២ ២២០.៦៩៦.៥៦៤ - ១៨៤.២៦៥.១៣៩ ៥៤៥.៩៨៨ ២.៤៣៩.៤០២ ១៨៧.២៥០.៥២៩

�កដុ់ំ	និង�ករ់ាយ - ១១៤.១៨០.២៩៣ - ៦២.៦០៤.៣៩២ ១៧៦.៧៨៤.៦៨៥ - ៨២.៩៣៣.៣៤៣ - ៥៦.៨១៨.៣៧១ ១៣៩.៧៥១.៧១៤

នាំ្ នូ�	និងនាបំ្ញ - ១០៥.៤៩៩.១៥៤ - ៥១.៩៩២.៤៦១ ១៥៧.៤៩១.៦១៥ - ៩៥.០១០.៧៥៧ - ៤៣.៥២៤.២៣៧ ១៣៨.៥៣៤.៩៩៤

ផ�ិតកម្ម - ៥១.២៥០.១១៧ - ៧៤.០៧៦.៧០៣ ១២៥.៣២៦.៨២០ - ៤០.៧៧៩.៦៧២ - ៣៩.៩៨០.២២៩ ៨០.៧៥៩.៩០១

ហិរញ្ញ វតថាុ	ធានារា៉ា ្រ់ង	
អ្�ន	បទព្យ	
និងបេវាអាជីវកម្ម - ៣៩.៣១៩.៤៦២ - ១.២២១.៣៨៣ ៤០.៥៤០.៨៤៥ - ២៧.៥៧២.៨៤៨ - ១.០២៩.២៦៥ ២៨.៦០២.១១៣

បេវាមនិថមន 
ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ - ៣៧.៤៥២.៩០៨ - ៩.៣៨០.៣៧៩ ៤៦.៨៣៣.២៨៧ - ២២.៩៣០.០៦៩ - ៧.៨៥៤.១៦៣ ៣០.៧៨៤.២៣២

េំណង់ - ៣២.៤៨៤.៧០១ - ១៧.០២០.៧០៣ ៤៩.៥០៥.៤០៤ - ២៣.៧១៣.៨៣១ - ៥.៨៦៦.៤៤៧ ២៩.៥៨០.២៧៨

ការដរឹកជញ្ជនូ ន	ឃ្លៃ ងំ 
ទំនិញ	និង	ទំនាកទ់ំនង - ២២.៨៧៦.៧៣២ - ៣.៨០៣.៩៥៣ ២៦.៦៨០.៦៨៥ - ១៥.៦១៩.៦៣៨ - ៣.០៧៩.៥៦៤ ១៨.៦៩៩.២០២

អគ្គិេនី	ហា្គ េ	និង 
ទរឹកស្ាត - ៧.៨១១.៩៧៧ ៩.៨៧៣ ១៩៧.១៩៣ ៨.០១៩.០៤៣ - ៦.០៧៣.៣៣២ ៩.៨៦៧ ៣៤៥.៧១៣ ៦.៤២៨.៩១២

កេិកម្ម - - - ១.៥០០.០០០ ១.៥០០.០០០ - ៤២៦.១៤៥ - ១.៥០០.០០០ ១.៩២៦.១៤៥

បផសេងៗ - ៣០.៥២៦.៤៦៩ ១១២.៧៨០ ១៣.២៦៥.៩២៦ ៤៣.៩០៥.១៧៥ - ២១.៧៩១.១៩៤ ១៤២.៧២៨ ១១.៩៣៣.៤៩០ ៣៣.៨៦៧.៤១២

តមមលៃបោងដុ� ១៤.៣៩៣.២៥៤ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤ ១.៣៥៨.១២៣ ២៤១.១២១.០២៥	 ៩៥២.៥៥៥.៣៤៦	 ៨.៥៣៥.៤៦៥ ៥៤០.៨៩៩.៨៨២ ១.៣៩០.៤០៨ ១៧៦.២៧០.៨៨១ ៧២៧.០៩៦.៦៣៦

ដក៖	ការខាត 
ឥណទានរពំរឹងទុក (៣.៧៥៧) (១.៩១៩.០៣៨) - (១៦១.៣៩៤) (២.០៨៤.១៨៩) (៨.៩៧៧) (១.២៦៤.៦៥៦) - (១៥៥.៣១៤) (១.៤២៨.៩៤៧)

តមមលៃបោងេុទ្ធ ១៤.៣៨៩.៤៩៧ ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦ ១.៣៥៨.១២៣ ២៤០.៩៥៩.៦៣១	 ៩៥០.៤៧១.១៥៧	 ៨.៥២៦.៤៨៨ ៥៣៩.៦៣៥.២២៦ ១.៣៩០.៤០៨ ១៧៦.១១៥.៥៦៧ ៧២៥.៦៦៧.៦៨៩

គិតជ្ពានប់រៀ� ៥៨.៦៣៧.២០០ ២.៨២៧.០៨៧.៩១៧ ៥.៥៣៤.៣៥១ ៩៨១.៩១០.៤៩៦	 ៣.៨៧៣.១៦៩.៩៦៤	 ៣៤.២៥៩.៤២៩ ២.១៦៨.២៥៤.៣៣៩ ៥.៥៨៦.៦៥៩ ៧០៧.៦៣២.៣៤៨ ២.៩១៥.៧៣២.៧៧៥

141របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



(ជ)	ការរ រ្ឹ អនូេបទព្យ្ញ្ចេ ំ

	 បទព្យេម្បតតេិថដ�បានរ រ្ឹ អនូេបតរូវ�កប់្ញឲ្យបានឆ្្	់តាមថដ�អា្បធវែើបាន។	ធនាគារមនិបប ើ្បបាេ់បទព្យ្ញ្ចេ ំថដ�បានរ រ្ឹ អនូេ	េបម្្ប់្តិ្តតេិការអាជីវកម្មរ្េ់ែលៃួនបទ។

	 កុ្ងអំ�ុងដំណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	និង	មថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៨	ធនាគារមនិបានរ រ្ឹ អនូេបទព្យេម្បតតេិថដ�បានោកជ់្វតថាុ្ញ្ចេ ំបនាឹះបទ។

(ឈ)	ការវភិាគភាពថប្ប្រួ�

	 ធនាគារបានបធវែើការបា៉ា នស់ា្ម នភាពថប្ប រ្ួ�	ECL	 ប�ើឥណទាន	្ុបរប្ទាន	និងហិរញ្ញ្្បទាន	បោយថផ្កបៅតាម្ថបមប រ្ួ�មនធាតុអបថរបេដ្ឋកិ្ចេេំខាន់ៗ ។	កតាតេ មនការថប្ប រ្ួ�ថដ�បានបប្ើ	 
គឺការេន្មតនានា	ថដ�ថផ្កបៅតាមការ ល្ៃ េ់្តេនូរបេ្គ្ាមនធាតុអបថរេំខាន់ៗ 	បដើម្បពីយាករពីផ�្៉ាឹះពា�់្ំបពាឹះ	ECL	រ្េ់ធនាគារ។

	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ	្ងាហា ញពីផ�្៉ាឹះពា�់មន	ECL	្ំបពាឹះការថប្ប្រួ�ធាតុអបថរេំខាន់ៗ ថដ�បានបប ើ្បបាេ់	ទនទៃរឹមនរឹងបនឹះធាតុអបថរបផសេងៗបទៀត	មនិម្នការថប្ប្រួ�បទ។

្ថបម្បមរួ�

ផ�ិតផ�ក្ុងបេរុកេរុ្ +/-៥០%

 

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

តំហយ	ECL	េរុ្	្ំបពាឹះការថប្ប្រួ�ធាតុអបថរ	េំខាន់ៗ 	ជ្វជិ្ជម្ន (៤៥.៤៨០) (១៨៥.៣៣១) (៣៥.៥១១) (១៤២.៦៨៣)

កំបណើ ន	ECL	េរុ្	្ំបពាឹះការថប្ប្រួ�ធាតុអបថរ	េំខាន់ៗ 		ជ្អវជិ្ជម្ន ៤៥.៤៨០ ១៨៥.៣៣១ ៣៥.៥១១ ១៤២.៦៨៣

 

៣៤.២	ហានិភ័យទីផ្សារ

	 ធនាគារប្ឈមមុែនរឹងហានិភយ័ទីផសារ	ជ្ហានិភយ័ថដ�បធវែើឲ្យម្នការថប្ប រ្ួ�តមមលៃេមបេ្	ឬ�ំហនូរសា្ប់បាក	់នាបព�អនាគតមនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បោយសារការ ល្ៃ េ់្តេនូរតមមលៃទីផសារ។	

 ហានិភយ័ទីផសារបកើតប�ើង	 បោយសាថា នភាពប ើ្ក្ំហមនអបតាការបបាក	់ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	 និងផ�ិតផ�មនូ�ធន	 ថដ�ទាងំអេ់បនឹះប្ឈមមុែនរឹង្ថបម្បមរួ�ទីផសារជ្កល់ាក	់ និងទនូបៅ	 បពមទាងំ

 ្ថបម្បមរួ�អបតាទីផសារ	ឬតមមលៃទីផសារ	ដនូ្ជ្អបតាការបបាក	់គម្លៃ តឥណទាន	អបតា្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	និងតមមលៃមនូ�ធនជ្បដើម។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារមនិបប្ើឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុនិេសេនទៃ	ដនូ្ជ្កិ ច្េេនយា ត្េនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	និងការប ត្េ ឹះ ត្េនូរអបតាការបបាក	់បដើម្បបីគ្ប់គងហានិភយ័រ្េ់ែលៃួនបនាឹះបទ	្៉ាុថនតេធនាគារ

 

ម្នកិ្ចេេនយា្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ នាបព�អនាគតជ្មយួភាគីមដគនូ។

(ក)	ហានិភយ័ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ

	 ធនាគារបធវែើប្តិ្តតេិការអាជីវកម្មបៅក្ុងប្បទេកម្ុជ្	 បោយបប ើ្រនូ្ិយវតថាុបប្ើនប្បភទ	 ថដ�្ណ្តេ �ឲ្យម្នហានិភយ័រនូ្ិយ្ណ័ណ បផសេងៗ	 ថដ�ភាគបប ើ្នគឺទាកទ់ងនរឹងបបាកប់រៀ�	 បបាកអឺ់រ ៉ានូ	
និងបបាកប់ាតមថ។

	 ហានិភយ័ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ បកើតពីប្តិ្តតេិការពាណិជ្ជកម្ម	ក្ុងបព�អនាគត	បទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�ថដ�បានកតប់តាជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ មយួ	ថដ�មនិថមនជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�រ្េ់ធនាគារ។

	 គណៈបគ្ប់គងតាមោនហានិភយ័ការ ត្េនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	 បោយបធៀ្នរឹងរនូ្ិយ្ណ័ណ បគា�រ្េ់ធនាគារ។	្៉ាុថនតេធនាគារមនិបានការពារហានិភយ័ការ ត្េនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	 ថដ�បកើតពីប្តិ្តតេិការពាណិជ្ជកម្ម

 
ក្ុងបព�អនាគត	បទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�ថដ�បានកតប់តាបោយបប្ើកិ្ចេេនយា	នាបព�អនាគតបទ។

	 បគា�ការណ៍រ្េ់ធនាគារ	គឺរកសាហានិភយ័ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	ឲ្យេថាិតក្ុងកបមតិថដ�អា្ទទួ�យកបាន	និងេថាិតបបកាមបគា�ការណ៍ថណនាថំដ�ម្នបសា្។់

	 តារាងខាងបបកាមបនឹះេបង្្អំពីហានិភយ័ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ រ្េ់ធនាគារ។	ក្ុងតារាងខាងបបកាមបនឹះ	គឺជ្ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារតាមតមមលៃបោងដុ�រ្េ់វា	បោយវភិាគតាមរនូ្ិយ្ណ័ណ

 និងម្នតមមលៃេមមនូ�នរឹងបបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ។

 

142 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



េមមនូ�ជ្បបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ

ដុលាលៃ រអាបមរកិ បរៀ� អឺរ ៉ានូ បាត ដុលាលៃ រអនូង្សាតេ �ី ដុលាលៃ រេិងហា្ុរ ី ប្ន រងីហ្គីត បផសេងៗ េរុ្

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៥៧.៣៨៨.៨៧០ ២.៥១៦.៤៤៣ - - - - - - - ៥៩.៩០៥.៣១៣

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារកណ្តេ � ១៨២.៩០៣.១៧២ ១៦.៧៥២.៨៧៨ - - - - - - - ១៩៩.៦៥៦.០៥០

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ៧.៩១៤.៣៤៣ ៧៧៥.៩៤២ ២.៧១២.៦៧៩ ១.៧៥៧.៤៥០ ៣៥៦.៩១៧ ៣០៥.៧៥៨ ១៨៦.៣០៤ ១០០.៩២៦ ២៧៩.១៧៨ ១៤.៣៨៩.៤៩៧

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទាន 
វាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៦២៤.៣២២.០៣៤ ៦៩.៤៤១.៨៧២ - - - - - - - ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១.២៧៩.៤៤៤ ២០.១៤១ ១៧.៣៩៤ ៣១៨ - ៣.១៥៧ ៨.៥៨៩ ២៥.៥០៨ ៣.៥៧២ ១.៣៥៨.១២៣

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៨៧៣.៨០៧.៨៦៣ ៨៩.៥០៧.២៧៦ ២.៧៣០.០៧៣ ១.៧៥៧.៧៦៨ ៣៥៦.៩១៧ ៣០៨.៩១៥ ១៩៤.៨៩៣ ១២៦.៤៣៤ ២៨២.៧៥០ ៩៦៩.០៧២.៨៨៩

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	
និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ ៤១.៤៤៩.២៩២ ៥២១.៣២៨ ៥.៦៥៧ ២.៦៦៩ - - - - - ៤១.៩៧៨.៩៤៦

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៧៨០.២៨៨.៨៦៨ ៨.៤៧៨.៣៥០ ១.២២២.០៥៤ ៥៣.៥៤៧ ៣១៣.៤៧០ ៦៨.៥១៥ ១៩២.១៨៤ - ១៦៦.២២៦ ៧៩០.៧៨៣.២១៤

បបាកក់មចេី - ៧៤.៤៧៧.៤៦០ - - - - - - - ៧៤.៤៧៧.៤៦០

អនុ្ំណុ� ៣៧.៣១៦.៤៧៩ - - - - - - - - ៣៧.៣១៦.៤៧៩

្ំណុ�ភតិេនយា ៥.៦៣៦.០១២ - - - - - - - - ៥.៦៣៦.០១២

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១៩.៨៥៧.៨២០ ៣២២.៤៩២ - ១.៦០៥.៦៣៧ ៣៥.៤៤៨ ២៧៣.៦៥៣ ២.៣១២ ២៦៤.៣៤៨ ១៥០.៥៦១ ២២.៥១២.២៧១

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៨៨៤.៥៤៨.៤៧១ ៨៣.៧៩៩.៦៣០ ១.២២៧.៧១១ ១.៦៦១.៨៥៣ ៣៤៨.៩១៨ ៣៤២.១៦៨ ១៩៤.៤៩៦ ២៦៤.៣៤៨ ៣១៦.៧៨៧ ៩៧២.៧០៤.៣៨២

សា្្នភាពសុទ្ធ (១០.៧៤០.៦០៨) ៥.៧០៧.៦៤៦ ១.៥០២.៣៦២ ៩៥.៩១៥ ៧.៩៩៩ (៣៣.២៥៣) ៣៩៧ (១៣៧.៩១៤) (៣៤.០៣៧) (៣.៦៣១.៤៩៣)

គិតជាពាន់ទរៀល (៤៣.៧៦៧.៩៧៨) ២៣.២៥៨.៦៥៧ ៦.១២២.១២៥ ៣៩០.៨៥៤ ៣២.៥៩៦ (១៣៥.៥០៦) ១.៦១៨ (៥៦២.០០០) (១៣៨.៧០១) (១៤.៧៩៨.៣៣៥)

ខ្ទ្់ទបរៅតារា្តុល្យការ

ធានាធនាគារ	
និង�ិែិតឥណទាន ១៦៩.៨២៥.០៦៣ - - - - ៩៧.៥៨៧ - - - ១៦៩.៩២២.៦៥០

្ថំណកថដ�មនិទានប់ាន 
បប ើ្បបាេ់មនឥណទានវបិារន្ូ ន៍ ៥៧.៣៤៦.៦៧៩ ៩២៥.១៤០ - - - - - - - ៥៨.២៧១.៨១៩

្ថំណកថដ�មនិទានប់ាន 
បប ើ្បបាេ់មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៩៣៥.៩៣២ - - - - - - - - ៨.៩៣៥.៩៣២

កិ្ចេេនយាឥណទាន 
ម្នកា�កំណត់ ៣.៣៩៦.៥៦៤ ៥៩៤.០៦០ - - - - - - - ៣.៩៩០.៦២៤

២៣៩.៥០៤.២៣៨ ១.៥១៩.២០០ - - - ៩៧.៥៨៧ - - - ២៤១.១២១.០២៥

គិតជាពាន់ទរៀល ៩៧៥.៩៧៩.៧៧០ ៦.១៩០.៧៤០ - - - ៣៩៧.៦៦៧ - - - ៩៨២.៥៦៨.១៧៧

143របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



េមមនូ�ជ្បបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ

ដុលាលៃ រអាបមរកិ បរៀ� អឺរ ៉ានូ បាត ដុលាលៃ រអនូង្សាតេ �ី ដុលាលៃ រេិងហា្ុរ ី ប្ន រងីហ្គីត បផសេងៗ េរុ្

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៧៧.៥៤៧.១៦៦ ១.១៧១.០៧០ - - - - - - - ៧៨.៧១៨.២៣៦

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារកណ្តេ � ១១៥.២២៧.៣៥៧ ១២.៤១៥.១៥៣ - - - - - - - ១២៧.៦៤២.៥១០

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ៦.៦០៤.៦៤៦ ២៤៩.០៥៦ ៣៦៩.០៨៥ ៤៩៦.២៨១ ១១០.៤២៧ ៣៥៣.៧២២ ១១៦.៨៨៣ ១១៥.៥៥៨ ១១០.៨៣០ ៨.៥២៦.៤៨៨

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់
ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៥២៨.៤៦៧.២៥៧ ១១.១៦៧.៩៦៩ - - - - - - - ៥៣៩.៦៣៥.២២៦

បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១.០៥៤.៩៦៣ ២៦.៦០១ ២០១.៤៤៤ ៣៥.៦៩៥ ៦៣.១៨៥ ៣.១១៣ - - ៥.៤០៧ ១.៣៩០.៤០៨

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៧២៨.៩០១.៣៨៩ ២៥.០២៩.៨៤៩ ៥៧០.៥២៩ ៥៣១.៩៧៦ ១៧៣.៦១២ ៣៥៦.៨៣៥ ១១៦.៨៨៣ ១១៥.៥៥៨ ១១៦.២៣៧ ៧៥៥.៩១២.៨៦៨

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	
និងបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ ២៨.៣១៤.៥៣៧ ៧៦៨.៥២៦ ១៥.៤០៤ ២.៥០០ - - - - - ២៩.១០០.៩៦៧

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៦៧៤.៧០២.៦២៣ ៨.៩០៧.៦១៨ ៣៣៥.០០៩ ៦៧.៨៨១ ៩៥.៩៩២ ១៨៧.០៧៣ ១១៥.៩០៨ - ៨៦.៧៥៩ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣

បបាកក់មចេី - ១០.២៣៨.៤៥៨ - - - - - - - ១០.២៣៨.៤៥៨

អនុ្ំណុ� ៧.០៦៨.៤៦៦ - - - - - - - - ៧.០៦៨.៤៦៦

្ំណុ�ភតិេនយា ៥.៧១៦.២១៦ - - - - - - - - ៥.៧១៦.២១៦

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១៧.៣១៩.៣៤៧ ២០៨.២៩០ ១៥.២៥៤ ៣៣៥.៧៨៦ ១០៧.៣១២ ១៩៩.៥៤២ ១១៥.៩០៨ ១១៨.៥៤២ ៥៧.២០៥ ១៨.៤៧៧.១៨៦

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៧៣៣.១២១.១៨៩ ២០.១២២.៨៩២ ៣៦៥.៦៦៧ ៤០៦.១៦៧ ២០៣.៣០៤ ៣៨៦.៦១៥ ២៣១.៨១៦ ១១៨.៥៤២ ១៤៣.៩៦៤ ៧៥៥.១០០.១៥៦

សា្្នភាពសុទ្ធ (៤.២១៩.៨០០) ៤.៩០៦.៩៥៧ ២០៤.៨៦២ ១២៥.៨០៩ (២៩.៦៩២) (២៩.៧៨០) (១១៤.៩៣៣) (២.៩៨៤) (២៧.៧២៧) ៨១២.៧១២

គិតជាពាន់ទរៀល (១៦.៩៥៥.១៥៦) ១៩.៧១៦.១៥៣ ៨២៣.១៣៦ ៥០៥.៥០១ (១១៩.៣០២) (១១៩.៦៥៦) (៤៦១.៨០១) (១១.៩៩០) (១១១.៤០៦) ៣.២៦៥.៤៧៩

ខ្ទ្់ទបរៅតារា្តុល្យការ

ធានាធនាគារ	
និង�ិែិតឥណទាន ១០១.២៨៤.២១៧ - - - - - - - - ១០១.២៨៤.២១៧

្ថំណកថដ�មនិទានប់ាន 
បប ើ្បបាេ់មនឥណទានវបិារន្ូ ន៍ ៤៨.៥៨៨.១១៤ ២៤៤.២៤៨ - - - - - - - ៤៨.៨៣២.៣៦២

្ំថណកថដ�មនិទានប់ាន 
បប ើ្បបាេ់មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៣៣៧.០៧១ - - - - - - - - ៨.៣៣៧.០៧១

កិ្ចេេនយាឥណទានម្ន 
កា�កំណត់ ១៧.៨១៧.២៣១ - - - - - - - - ១៧.៨១៧.២៣១

១៧៦.០២៦.៦៣៣ ២៤៤.២៤៨ - - - - - - - ១៧៦.២៧០.៨៨១

គិតជាពាន់ទរៀល ៧០៧.២៧៥.០១២ ៩៨១.៣៨៨ - - - - - - - ៧០៨.២៥៦.៤០០

        

144 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



ការវិភាគផល្រ៉ះពាល់ពីការនប្រប្ររួល	(sensitivity analysis)

	 ធនាគារប្ឈមមុែនរឹងហានិភយ័	្ំបពាឹះផ�្៉ាឹះពា�់មនការ ល្ៃ េ់្តេនូរអបតា ត្េនូរបបាក	់្ំបពាឹះ
 

របាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	និង�ំហនូរសា្ប់បាករ់្េ់ធនាគារ។	តារាងខាងបបកាម្ងាហា ញពី
រ្នាេម្ន័្ធេំខានម់នហានិភយ័ការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ រ្េ់ធនាគារ៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

បទព្យសក�្ម/(្រំណុល)

បរៀ� (១០១.៨៣៨) ៥.៤៤១.៦៦៩

អឺរ ៉ានូ ២.០០១.៩៤៥ ១៨៩.៦០៨

បាត ៣.៥៩២ (២០៩.៩៧៧)

ដុលាលៃ រេិងហា្ុរ ី ៣.១៣១ (២២៩.៣២២)

ប្ន ១.០៥៥ (២៣០.៨៤១)

រងីហ្គីត ១.០២១ (១២១.៥២៦)

ដុលាលៃ រអនូង្សាតេ �ី ៩៤៨ (១៣៧.០០៤)

បយ៉ាន ៣២៥ (១៥៦.៦៧០)

បផសេងៗ ៧០៧ (៨០.៣៦៤)

១.៩១០.៨៨៦ ៤.៤៦៥.៥៧៣

គិតជ្ពានប់រៀ� ៧.៧៨៦.៨៦០ ១៧.៩៤២.៦៧២

	 ការវភិាគអំពីផ�្៉ាឹះពា�់្ំបពាឹះបទព្យេកម្ម	 ថដ�្ណ្តេ �មកពីការថប្ប រ្ួ�អបតា្តេនូ រ 
រនូ្ិយ្ណ័ណ ្ំនួន	៣%	្ំបពាឹះបបាក់្ ំបណញ	បបកាយដកពន្ធ	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

កំទណើន/(តំហយ)

-៣%

បរៀ� (២.៥២០) (១០.២៦៩) ២៩៤.៦៩១ ១.១៨៤.០៦៨

អឺរ ៉ានូ ៤៩.៥៣៣ ២០១.៨៤៧ ១៧.២៧២ ៦៩.៣៩៩

បាត ៨៩ ៣៦៣ ២៧១.៧៤២ ១.០៩១.៨៥៩

ដុលាលៃ រេិងហា្ុរ ី ៧៧ ៣១៤ ១៥៨.៨៩៧ ៦៣៨.៤៤៨

ប្ន ២៦ ១០៦ ៨៩.៨៨៣ ៣៦១.១៥០

រងីហ្គីត ២៥ ១០២ ៩៤.៧៦០ ៣៨០.៧៤៦

ដុលាលៃ រអនូង្សាតេ �ី ២៣ ៩៤ ៨៥.១១៥ ៣៤១.៩៩២

បយ៉ាន ៨ ៣៣ ៦០.៩២០ ២៤៤.៧៧៧

បផសេងៗ ១៥ ៦១ ៤០.៨៨៧ ១៦៤.២៨៤

៤៧.២៧៦ ១៩២.៦៥១ ១.១១៤.១៦៧ ៤.៤៧៦.៧២៣

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

កំទណើន/(តំហយ)

+៣%

បរៀ� ២.៣៧៣ ៩.៦៧០ ២៣.៩៣២ ៩៦.១៥៩

អឺរ ៉ានូ (៤៦.៦៤៧) (១៩០.០៨៧) ៧.៤៣០ ២៩.៨៥៤

បាត (៨៤) (៣៤២) ២៦៥.៦៩៧ ១.០៦៧.៥៧១

ដុលាលៃ រេិងហា្ុរ ី (៧៣) (២៩៧) ១៦០.៣២៨ ៦៤៤.១៩៨

ប្ន (២៥) (១០២) ៩៥.៤០៤ ៣៨៣.៣៣៣

រងីហ្គីត (២៤) (៩៨) ៩៤.៩០៣ ៣៨១.៣២០

ដុលាលៃ រអនូង្សាតេ �ី (២២) (៩០) ៨៦.៥៤១ ៣៤៧.៧២២

បយ៉ាន (៨) (៣៣) ៦៤.៦៧៣ ២៥៩.៨៥៦

បផសេងៗ (១៦) (៦៥) ៤២.២៥១ ១៦៩.៧៦៥

(៤៤.៥២៦) (១៨១.៤៤៤) ៨៤១.១៥៩ ៣.៣៧៩.៧៧៨

(ែ)	ហានិភយ័តមមលៃ

	 ធនាគារមិនប្ឈមមុែនរឹងហានិភ័យតមមលៃមនូ�្បតបទ	 បោយសារធនាគារមិនម្នការ 
វនិិបោគ	ឬរកសាទុកការវនិិបោគ	ថដ�បតរូវបានចាតថ្់ាក	់បៅក្ុងរបាយការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាុ	

 តាមតមមលៃេមបេ្បទ។

(គ)	ហានិភយ័អបតាការបបាក់

	 ហានិភយ័អបតាការបបាកម់ន�ំហនូរសា្ប់បាក	់គឺជ្ហានិភយ័ថដ�បធវែើឲ្យម្នការថប្ប រ្ួ� 
�ំហនូរសា្ប់បាក	់នាបព�អនាគតមនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បោយសារការថប្ប រ្ួ�អបតាការបបាក ់
ប�ើទផីសារ។	ហានភិយ័អបតាការបបាកម់នតមមលៃេមបេ្	គជឺ្ហានភិយ័ថដ�បធវែើឲ្យម្នការថប្ប្រួ�

 តមមលៃមនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	 បោយសារការថប្ប រ្ួ�អបតាការបបាកប់�ើទីផសារ។	កបមតិមនការបបាក់
 

អា្បកើនប�ើង	 បោយសារ�ទ្ធផ�មនការថប្ប រ្ួ�	្៉ាុថនតេអា្កាត់្ នថាយការខាត្ង	់ បៅក្ុង 
ករណីថដ�្ថបម្បមរួ�ឥតរពំរឹងទុកបកើត�ីង។	បៅដំណ្កក់ា�បនឹះ	គណៈបគ្ប់គង	មនិម្ន

 
បគា�ការណ៍	បដើម្បកីំណតក់បមតិមនភាពមនិេីុគ្ាមនអបតាការបបាកប់ទ	្៉ាុថនតេគណៈបគ្ប់គងបធវែើការ

 
បតរួតពិនិត្យោ៉ា ងបទៀងទាត	់បៅប�ើភាពមនិេីុគ្ាបនឹះ។

	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ	េបង្្ពីហានិភយ័អបតាការបបាករ់្េ់ធនាគារ។	បៅក្ុងតារាងបនឹះ	 
ករ៏មួ្ញចេនូ �ននូវឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារតាមតមមលៃបោង	 បោយបានចាតថ្់ាកត់ាមតមមលៃ

 
ក្ុងកិ្ចេេនយាបដើមបគា	ឬតាមកា�្របិ្្ទផុតកំណតេ់ង	បោយថផ្កប�ើមនូ�ោ្ឋ នមយួណ្ថដ�

 
បកើតប�ើងមុន។

 

145របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



១ថែ ១ថែ	បៅ	៣ថែ ៣ថែ	បៅ	១២ថែ ១ឆ្្	ំបៅ	៥ឆ្្ំ ប�ើេ៥ឆ្្ំ

មនិម្នការថប្ប្រួ� 

អបតាការបបាក់ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

សា្ប់បាកក់្ុងមដ - - - - - ៥៩.៩០៥.៣១៣ ៥៩.៩០៥.៣១៣

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារកណ្តេ � ១៨.៣២៤.៧៦៨ ៣៣.៤៥៤.២៥៧ ៣៨.៨៤៧.៧០០ - - ១០៩.០២៩.៣២៥ ១៩៩.៦៥៦.០៥០

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ៧.១៦៥.៧២០ - ៥៦.២០៧ - - ៧.១៦៧.៥៧០ ១៤.៣៨៩.៤៩៧

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវង 
តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ២៧.២៩២.៤៧៤ ៥០.០៨៥.៨០៤ ៦៥.៦៨០.១៨៣ ២១៦.៦០០.៤២៨ ៣៣៤.១០៥.០១៧ - ៦៩៣.៧៦៣.៩០៦

បទព្យេកម្មបផសេងៗ - - - - - ១.៣៥៨.១២៣ ១.៣៥៨.១២៣

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៥២.៧៨២.៩៦២ ៨៣.៥៤០.០៦១ ១០៤.៥៨៤.០៩០ ២១៦.៦០០.៤២៨ ៣៣៤.១០៥.០១៧ ១៧៧.៤៦០.៣៣១ ៩៦៩.០៧២.៨៨៩

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 ១.៧៤៣.៩៥៨ ២៨.៨១២.៩១៦ ៧.៧៩២.៩៥៣ - - ៣.៦២៩.១១៩ ៤១.៩៧៨.៩៤៦

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៣២៦.៩២១.៧៣៤ ១៣៩.៣៩៥.៥៥៧ ១៨២.៨៨០.៣០៨ - - ១៤១.៥៨៥.៦១៥ ៧៩០.៧៨៣.២១៤

បបាកក់មចេី ៦.១៦៨.១៨២ ៣១.៤៦១.៣៧៣ ៣៦.៨៤៧.៩០៥ - - - ៧៤.៤៧៧.៤៦០

អនុ្ំណុ� - - - - ៣៧.៣១៦.៤៧៩ - ៣៧.៣១៦.៤៧៩

្ំណុ�ភតិេនយា ៩៨.០៨៩ ១៩៧.១៨១ ៨៨៧.៨៥៩ ៣.២៥០.៤២៣ ១.២០២.៤៦០ - ៥.៦៣៦.០១២

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ - - - - - ២២.៥១២.២៧១ ២២.៥១២.២៧១

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៣៣៤.៩៣១.៩៦៣ ១៩៩.៨៦៧.០២៧ ២២៨.៤០៩.០២៥ ៣.២៥០.៤២៣ ៣៨.៥១៨.៩៣៩ ១៦៧.៧២៧.០០៥ ៩៧២.៧០៤.៣៨២

គម្្តតដ�លែអបតាការបបាក់សរុ្រ (២៨២.១៤៩.០០១) (១១៦.៣២៦.៩៦៦) (១២៣.៨២៤.៩៣៥) ២១៣.៣៥០.០០៥ ២៩៥.៥៨៦.០៧៨ ៩.៧៣៣.៣២៦ (៣.៦៣១.៤៩៣)

គិតជាពាន់ទរៀល (១.១៤៩.៧៥៧.១៧៩) (៤៧៤.០៣២.៣៨៦) (៥០៤.៥៨៦.៦១០) ៨៦៩.៤០១.២៧០ ១.២០៤.៥១៣.២៦៨ ៣៩.៦៦៣.៣០២ (១៤.៧៩៨.៣៣៥)

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

សា្ប់បាកក់្ុងមដ - - - - - ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៧៨.៧១៨.២៣៦

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារកណ្តេ � ៣៥.៦០៩.៥៥១ ៥.២៦៦.៤៣៧ ៥.១១៥.១៥៧ - - ៨១.៦៥១.៣៦៥ ១២៧.៦៤២.៥១០

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក ់
បៅធនាគារបផសេងៗ ៥.៥៦៦.៥៤០ - ៧០.០៩០ - - ២.៨៨៩.៨៥៨ ៨.៥២៦.៤៨៨

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវង 
តាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៨.៦១៤.៤១៥ ៣៥.៥៥៨.៩៦០ ៧៦.៦០៥.០៥៩ ១៦៦.៣៨៧.៨៥៩ ២៥២.៤៦៨.៩៣៣ - ៥៣៩.៦៣៥.២២៦

បទព្យេកម្មបផសេងៗ - - - - - ១.៣៩០.៤០៨ ១.៣៩០.៤០៨

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៤៩.៧៩០.៥០៦ ៤០.៨២៥.៣៩៧ ៨១.៧៩០.៣០៦ ១៦៦.៣៨៧.៨៥៩ ២៥២.៤៦៨.៩៣៣ ១៦៤.៦៤៩.៨៦៧ ៧៥៥.៩១២.៨៦៨

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 ៨.៣៧៥.៣៥៦ ៩.០៨៧.៩៩៧ ៦.៧២០.៤៣២ - - ៤.៩១៧.១៨២ ២៩.១០០.៩៦៧

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៣៥៣.៧៤០.៥៦២ ១០៤.៧៤៤.៨៤៤ ១៣២.៨១៩.៨១២ - - ៩៣.១៩៣.៦៤៥ ៦៨៤.៤៩៨.៨៦៣

បបាកក់មចេី - ៥.២២០.៧៩៦ ៥.០១៧.៦៦២ - - - ១០.២៣៨.៤៥៨

អនុ្ំណុ� - - - - ៧.០៦៨.៤៦៦ - ៧.០៦៨.៤៦៦

្ំណុ�ភតិេនយា ១០២.៩៤៣ ១៦៥.៩៩១ ៧៦៤.២០២ ៣.០៣២.២៨៩ ១.៦៥០.៧៩១ - ៥.៧១៦.២១៦

្ំណុ�បផសេងៗ - - - - - ១៨.៤៧៧.១៨៦ ១៨.៤៧៧.១៨៦

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៣៦២.២១៨.៨៦១ ១១៩.២១៩.៦២៨ ១៤៥.៣២២.១០៨ ៣.០៣២.២៨៩ ៨.៧១៩.២៥៧ ១១៦.៥៨៨.០១៣ ៧៥៥.១០០.១៥៦

គម្្តតដ�លែអបតាការបបាក់សរុ្រ (៣១២.៤២៨.៣៥៥) (៧៨.៣៩៤.២៣១) (៦៣.៥៣១.៨០២) ១៦៣.៣៥៥.៥៧០ ២៤៣.៧៤៩.៦៧៦ ៤៨.០៦១.៨៥៤ ៨១២.៧១២

គិតជាពាន់ទរៀល (១.២៥៥.៣៣៧.១៣០) (៣១៤.៩៨៨.០២០) (២៥៥.២៧០.៧៨០) ៦៥៦.៣៦២.៦៨០ ៩៧៩.៣៨៦.១៩៨ ១៩៣.១១២.៥៣១ ៣.២៦៥.៤៧៩

146 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



	 ការវភិាគភាពថប្ប្រួ�មនអបតាការបបាក	់្ ងាហា ញពីផ�្៉ាឹះពា�់ប�ើ្បំណញបបកាយ្ងព់ន្ធ	នងិមនូ�ធនមនបទព្យេកម្មហរិញ្ញ វតថាុ	នងិ្ណុំ�ហរិញ្ញ វតថាុ	ថដ�ម្នអបតាការបបាកអ់បថរ	នងិបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	
និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�ម្នអបតាការបបាកប់ថរ	វាេ់ថវងតាមតមមលៃេមបេ្។

	 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុ	 ថដ�ម្នការបបាករ់្េ់ធនាគារ	បតរូវបាន្ុឹះកិ្ចេេនយា	បបកាមអបតាការបបាកប់ថរ។	ដនូ្បនឹះ	ធនាគារមនិម្នហានិភយ័	្ំបពាឹះការ ល្ៃ េ់្តេនូរអបតាការបបាក់

 ក្ុងបព�អនាគតបទ។

៣៤.៣	ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

	 ហានិភយ័សា្ប់បាកង់ាយបេរួ�	គឺជ្ហានិភយ័ថដ�ធនាគារមនិម្ន�ទ្ធភាព្បំពញកាតពវែកិ្ចេេងបបាក	់តាមកា�កំណតេ់ង	្ំបពាឹះ្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ែលៃួន	កដ៏នូ្ជ្មនិម្ន�ទ្ធភាព្ំបពញ

 មនូ�និធិវញិបាន	បៅបព�ថដ�បានដកមកបប ើ្បបាេ់រួ្ បហើយ។	ផ�វបិាកបនឹះ	អា្្ណ្តេ �ឲ្យធនាគារមនិអា្្ំបពញកាតពវែកិ្ចេេងបបាក	់បៅអ្កបផញាើបបាក	់និងកងវែឹះសា្ប់បាក	់បដើម្បឲី្យអតិថិជនែចេី។

(ក)	ដំបណើ រការបគ្ប់គងហានិភយ័សា្ប់បាកង់ាយបេរួ�

	 គណៈបគ្ប់គងតាមោនសា្ប់បាកង់ាយបេរួ�	ក្ុងតារាងតុ�្យការ	និងបគ្ប់គងការប្មនូ�ផតេុ ំ	និងទិន្នយ័្ំណុ�ថដ�ម្នកា�កំណត។់	ការបតរួតពិនិត្យ	និងការបធវែើរបាយការណ៍	បតរូវបានបធវែើប�ើង

 កុ្ងទបមងជ់្ការបតរួតពិនិត្យប�ើសាថា នភាពសា្ប់បាកប់្ចាមំថងៃ	 បហើយនិងបរៀ្្ំគបបម្ង	េបម្្ម់ថងៃ្នាទៃ ្	់ប្ចាេំបាតេ ហ៍	និងប្ចាថំែជ្�ំោ្	់បោយសារវាជ្រយៈបព�គនលៃរឹឹះ	ក្ុងការបគ្ប់គងសា្ប់បាក់

 ងាយបេរួ�។	គណៈបគ្ប់គងតាមោន	អំពី្ថបម្បមរួ�មនអ្កបផញាើបបាកេំ់ខាន់ៗ 	និងគបបម្ងមនការដកសា្ប់បាករ់្េ់ពួកបគ។

(ែ)	ដំបណើ រការរកប្ភពទុន

	 ប្ភពសា្ប់បាកង់ាយបេរួ�្ម្បងរ្េ់ធនាគារបានមកពីបដើមទុនបាន្ងរ់្េ់ភាគទុនិក	បបាកក់មចេ	ីអនុ្ំណុ�	និងបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	និងអតិថិជន។	គណៈបគ្ប់គងបតរួតពិនិត្យប្ភពសា្់
បបាកង់ាយបេរួ�ប្ចាមំថងៃោ៉ា ងបទៀងទាត	់តាមរយៈការបតរួតពិនិត្យប�ើកា�កំណតម់នបបាក់្ បញ្ញ ើម្នកា�កំណត	់និងអ្កបផញាើបបាកេំ់ខាន់ៗ ។

(គ)	�ំហនូរសា្ប់បាកម់និនិេសេនទៃ	(Non-derivative cash flow)

	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ		្ងាហា ញពី�ំហនូរសា្ប់បាកប់តរូវ្ង	់បបកាម្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុមនិនិេសេនទៃ	 (non-derivative financial liabilities)	 បោយថផ្កតាមកា�កំណតប់�ើកិ្ចេេនយាថដ�បៅេ�់	
នាកា�្របិ្្ទតារាងតុ�្យការ។	្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�បានលាតបតោង	បៅក្ុងតារាងបនឹះ	គឺជ្�ំហនូរសា្ប់បាកក់្ុងកិ្ចេេនយាថដ�មនិបធវែើអ្្បហារ	បោយថ�កធនាគារបគ្ប់គងហានិភយ័សា្ប់បាក់

 ងាយបេរួ�ថដ�ភា្ជ ្ជ់្មយួ	បោយថផ្កតាម�ំហនូរសា្ប់បាករ់ពំរឹងទុកថដ�មនិបធវែើអ្្បហារ។

147របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



១ថែ ១ថែ	បៅ	៣ថែ ៣ថែ	បៅ	១២ថែ ១ឆ្្	ំបៅ	៥ឆ្្ំ ប�ើេ៥ឆ្្ំ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៩

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៥៩.៩០៥.៣១៣ - - - - ៥៩.៩០៥.៣១៣

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ � ១២៧.៣៥៩.៣០៧ ៣៣.៥០៣.៤៣៣ ៣៨.៩៧៨.៣៤៧ - - ១៩៩.៨៤១.០៨៧

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ ១៤.៣៣៣.៥៦០ - ៥៦.៧៧៧ - - ១៤.៣៩០.៣៣៧

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ៤៣.៣១៦.៩២៧ ៧២.៦៦៤.៦២៨ ១៦១.២៩១.៩៧២ ៣៨២.៦៩៤.៩៤៧ ២១១.៣៩០.៩១៧ ៨៧១.៣៥៩.៣៩១

បទព្យេកម្មបផសេងៗ ៥០០.៣៤៤	 ១.០២៦	 ១៧៧.២៤៨	 ៣២៣.៦៤២	 ៣៥៥.៨៦៣	 ១.៣៥៨.១២៣	

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ	 ២៤៥.៤១៥.៤៥១	 ១០៦.១៦៩.០៨៧	 ២០០.៥០៤.៣៤៤	 ៣៨៣.០១៨.៥៨៩	 ២១១.៧៤៦.៧៨០	 ១.១៤៦.៨៥៤.២៥១	

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 ៥.៣៧៣.០៧៦ ២៨.៩៧៥.២៨៦ ៧.៧៩២.៩៥៣ - - ៤២.១៤១.៣១៥

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៤៦៨.៥២៥.៨៨០ ១៤០.១១២.៨៦៩ ១៨៧.៣៨១.២៣០ - - ៧៩៦.០១៩.៩៧៩

បបាកក់មចេី ៦.១៧៥.១៧៤ ៣១.៦៣៥.២៣៣ ៣៧.៣៣៩.៤៨៦ - - ៧៥.១៤៩.៨៩៣

អនុ្ំណុ� - ៤០៥.០០០ ១.០៨០.០០០ ៥.៩៤០.០០០ ៤៣.២៦០.៤២៥ ៥០.៦៨៥.៤២៥

្ំណុ�ភតិេនយា ៩៨.០៨៩ ១៩៧.១៨១ ៨៨៧.៨៥៩ ៣.២៥០.៤២៣ ១.២០២.៤៦០ ៥.៦៣៦.០១២

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ២០.២៩៥.១២៧	 ៧៥៨.៤៤៨	 ១.៤៥៨.៦៩៦	 -	 -	 ២២.៥១២.២៧១	

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ	 ៥០០.៤៦៧.៣៤៦	 ២០២.០៨៤.០១៧	 ២៣៥.៩៤០.២២៤	 ៩.១៩០.៤២៣	 ៤៤.៤៦២.៨៨៥	 ៩៩២.១៤៤.៨៩៥	

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ/(្រំណុល)សរុ្រ (២៥៥.០៥១.៨៩៥) (៩៥.៩១៤.៩៣០) (៣៥.៤៣៥.៨៨០) ៣៧៣.៨២៨.១៦៦	 ១៦៧.២៨៣.៨៩៥	 ១៥៤.៧០៩.៣៥៦	

គិតជ្ពានប់រៀ�	 (១.០៣៩.៣៣៦.៤៧២) (៣៩០.៨៥៣.៣៤០) (១៤៤.៤០១.២១១) ១.៥២៣.៣៤៩.៧៧៦	 ៦៨១.៦៨១.៨៧២	 ៦៣០.៤៤០.៦២៥	

ខ្ទ្់ទបរៅតារា្តុល្យការ

ធានាធនាគារ	និង�ិែិតឥណទាន ២២.៥៤៨.៤៥៩ ៥៦.៤៥៧.៥៥១ ៨៩.៣៩៥.៣៥៦ ១.៥២១.២៨៤ - ១៦៩.៩២២.៦៥០

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់មនឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៥៨.២៧១.៨១៩ - - - - ៥៨.២៧១.៨១៩

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៩៣៥.៩៣២ - - - - ៨.៩៣៥.៩៣២

កិ្ចេេនយាឥណទានម្នកា�កំណត់ - - - ៣.៩៩០.៦២៤ - ៣.៩៩០.៦២៤

៨៩.៧៥៦.២១០ ៥៦.៤៥៧.៥៥១ ៨៩.៣៩៥.៣៥៦	 ៥.៥១១.៩០៨	 - ២៤១.១២១.០២៥

គិតជ្ពានប់រៀ� ៣៦៥.៧៥៦.៥៥៦ ២៣០.០៦៤.៥២០ ៣៦៤.២៨៦.០៧៦	 ២២.៤៦១.០២៥	 - ៩៨២.៥៦៨.១៧៧
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១ថែ ១ថែ	បៅ	៣ថែ ៣ថែ	បៅ	១២ថែ ១ឆ្្	ំបៅ	៥ឆ្្ំ ប�ើេ៥ឆ្្ំ េរុ្

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

ទៅដថងៃទី៣១	នខធ្នូ	ឆ្្ំ២០១៨

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ

សា្ប់បាកក់្ុងមដ ៧៨.៧១៨.២៣៦ - - - - ៧៨.៧១៨.២៣៦

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារកណ្តេ � ១១៧.២៦៣.៥១០ ៥.២៧៧.៧០៨ ៥.១៥៧.៦៣០ - - ១២៧.៦៩៨.៨៤៨

បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាកប់ៅធនាគារបផសេងៗ ៨.៤៥៦.៧៣២ - ៧១.៨០២ - - ៨.៥២៨.៥៣៤

ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានវាេ់ថវងតាមមថលៃបដើមដករ�ំេ់ ២០.៨២២.៤៧៦ ៥០.៧៧៧.១៣៥ ១៤២.៦៥០.៨៤៥ ១៣០.២១៤.៨៨៦ ៣១៤.៣៦៣.៨១៨ ៦៥៨.៨២៩.១៦០

បទព្យេកម្មបផសេងៗ ៦០០.៦០៨	 -			 ១៦៥.១៥៨	 ៣៧១.៧៧៩	 ២៥២.៨៦៣	 ១.៣៩០.៤០៨	

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ	 ២២៥.៨៦១.៥៦២	 ៥៦.០៥៤.៨៤៣	 ១៤៨.០៤៥.៤៣៥	 ១៣០.៥៨៦.៦៦៥	 ៣១៤.៦១៦.៦៨១	 ៨៧៥.១៦៥.១៨៦	

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	 ១៣.២៩៧.២៣៦ ៩.១១៥.៩៩៧ ៦.៨៧៦.៣៨៩ - - ២៩.២៨៩.៦២២

បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៤៤៦.៩៩៣.៨៨១ ១០៥.៣២២.៦៣៦ ១៣៥.៩៤៤.៩៨១ - - ៦៨៨.២៦១.៤៩៨

បបាកក់មចេី - ៥.២៥៦.២៤៣ ៥.១២៩.៩១៦ - - ១០.៣៨៦.១៥៩

អនុ្ំណុ� - ១០៥.០០០ ១០៥.០០០ ៨៤០.០០០ ៧.៤២១.៧២៦ ៨.៤៧១.៧២៦

្ំណុ�ភតិេនយា ១០២.៩៤៣ ១៦៥.៩៩១ ៧៦៤.២០២ ៣.០៣២.២៨៩ ១.៦៥០.៧៩១ ៥.៧១៦.២១៦

្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ ១៧.០៥៥.២៥០	 ១៩១.៦៧៧	 ១.២៣០.២៥៩	 -			 -			 ១៨.៤៧៧.១៨៦	

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ	 ៤៧៧.៤៤៩.៣១០	 ១២០.១៥៧.៥៤៤	 ១៥០.០៥០.៧៤៧	 ៣.៨៧២.២៨៩	 ៩.០៧២.៥១៧	 ៧៦០.៦០២.៤០៧	

បទព្យសក�្មហិរញ្ញវត្ថុ/(្រំណុល)	សរុ្រ (២៥១.៥៨៧.៧៤៨) (៦៤.១០២.៧០១) (២.០០៥.៣១២) ១២៦.៧១៤.៣៧៦	 ៣០៥.៥៤៤.១៦៤	 ១១៤.៥៦២.៧៧៩	

គិតជ្ពានប់រៀ�	 (១.០១០.៨៧៩.៥៧១) (២៥៧.៥៦៤.៦៥៣) (៨.០៥៧.៣៤៤) ៥០៩.១៣៨.៣៦៣	 ១.២២៧.៦៧៦.៤៥១	 ៤៦០.៣១៣.២៤៦	

ខ្ទ្់ទបរៅតារា្តុល្យការ

ធានាធនាគារ	និង�ិែិតឥណទាន ១៤.២៣៤.៤៥៣	 ៣២.០៩៦.៩៨១	 ៥០.៦៥៦.១៥៤	 ៤.០៩៦.៦២៩	 ២០០.០០០	 ១០១.២៨៤.២១៧	

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់មនឥណទានវបិារនូ្ន៍ ៤៨.៨៣២.៣៦២	 -	 -	 -	 -	 ៤៨.៨៣២.៣៦២	

្ំថណកថដ�មនិទានប់ានបប ើ្បបាេ់មន្ណ័ណ ឥណទាន ៨.៣៣៧.០៧០	 -	 -	 -	 -	 ៨.៣៣៧.០៧០	

កិ្ចេេនយាឥណទានម្នកា�កំណត់ -	 -	 ១.៥៥៨.៩៨៤	 ១៦.២៥៨.២៤៨	 -	 ១៧.៨១៧.២៣២	

៧១.៤០៣.៨៨៥	 ៣២.០៩៦.៩៨១	 ៥២.២១៥.១៣៨	 ២០.៣៥៤.៨៧៧	 ២០០.០០០	 ១៧៦.២៧០.៨៨១	

គិតជ្ពានប់រៀ� ២៨៦.៩០០.៨១០	 ១២៨.៩៦៥.៦៧០	 ២០៩.៨០០.៤២៤	 ៨១.៧៨៥.៨៩៦	 ៨០៣.៦០០	 ៧០៨.២៥៦.៤០០	

         

149របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



៣៤.៤	តដ�លែស�បស្រដនបទព្យសក�្ម	និ្្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(ក)	ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុវាេ់ថវងតាមតមមលៃេមបេ្

	 ធនាគារមនិម្នឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុវាេ់ថវងតាមតមមលៃេមបេ្បទ។

(ែ)	ឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុមនិវាេ់ថវងតាមតមមលៃេមបេ្

	 គិតបតរឹមកា�្របិ្្ទតារាងតុ�្យការ	តមមលៃេមបេ្មនឧ្ករណ៍ហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់ធនាគារ	ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃបោងរ្េ់វា។

	 ការបា៉ា នស់ា្ម នតមមលៃេមបេ្	ថផ្កបៅតាមវធិីសាង្េតេ	និងការេន្មតដនូ្ខាងបបកាម៖

(i) បបាក់្ បញ្ញ ើ	និងការោកប់បាក	់បៅធនាគារកណ្តេ �	និងធនាគារបផសេងៗ

	 តមមលៃបោងមនបបាក់្ បញ្ញ ើ	នងិការោកប់បាក	់បៅធនាគារកណ្តេ �	នងិធនាគារបផសេងៗ	ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃេមបេ្រ្េ់វា	បោយសារគណនីទាងំបនឹះភាគបប្ើន	គជឺ្គណនី្រនតេ	គណនី
 េនសេ	ំនិងបបាក់្ បញ្ញ ើរយៈបព�ែលៃី។

(ii) ឥណទាន	និង្ុបរប្ទានអតិថិជន

	 ្ំបពាឹះឥណទានថដ�ម្នអបតាបថរ	ថដ�ម្នកា�កំណត	់បៅេ�់តិ្ជ្ង១ឆ្្	ំជ្ទនូបៅតមមលៃបោងរ្េ់វា	គឺជ្តមមលៃេមបេ្បា៉ា នស់ា្ម នរ្េ់វា។

	 ្ំបពាឹះឥណទានថដ�ម្នអបតាបថរ	និងម្នកា�កំណត	់បៅេ�់១ឆ្្	ំឬប�ើេពី១ឆ្្	ំតមមលៃេមបេ្បតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម ន	បោយបធវែើអ្្បហារ�ំហនូរសា្ប់បាកប់ា៉ា នស់ា្ម ន	នាបព�អនាគត	និងបប្ើ
 អបតាការបបាករ់្េ់ឥណទាន	នាបព�្្ចេុ្្បន្	បោយសារអបតាការបបាកត់ាមទីផសាររ្េ់ឥណទាន	ម្នហានិភយ័ឥណទាន	និងកា�កំណតប់្ហាកប់្ថហ�គ្ា	បហើយបតរូវបានវាយតមមលៃថា	ម្នភាព
 

ែុេគ្ាតិ្តួ្	ជ្មយួនរឹងអបតាការបបាករ់្េ់ឥណទានតាមកិ្ចេេនយា។	ជ្�ទ្ធផ�	តមមលៃេមបេ្មនឥណទាន	និង្ុបរប្ទានអតិថិជនរយៈបព�ថវង	អា្ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃបោង
 រ្េ់វា	នាកា�្របិ្្ទរាយការណ៍។

(iii)	 បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	និងអតិថិជន

	 តមមលៃេមបេ្មនបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ	និងអតិថិជន	ថដ�ម្នកា�កំណតត់ិ្ជ្ង	១	ឆ្្	ំ 	ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃបោងរ្េ់វា	បោយសារបបាក់្ បញ្ញ ើទាងំបនឹះ
 ម្នរយៈបព�ែលៃី។	តមមលៃេមបេ្	មនបបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់ធនាគារ	និងអតិថិជន	ថដ�ម្នកា�កំណត	់ប�ើេពី១ឆ្្	ំបតរូវបានបគរពំរឹងថា	ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃបោងរ្េ់វា	បោយសារធនាគារ
 បានផតេ�់អបតាការបបាកប់្ហាកប់្ថហ�គ្ា	បៅនរឹងឧ្ករណ៍ថដ�ម្នកា�កំណត	់និង�ក្ែណ្ឥណទានបេបដៀងគ្ាថដរ។

	 តមមលៃេមបេ្បា៉ា នស់ា្ម នមនបបាក់្ បញ្ញ ើថដ�មនិម្នកា�កំណត	់រា្ទ់ាងំបបាក់្ បញ្ញ ើថដ�គា្ម នការបបាក	់បបាក់្ បញ្ញ ើថដ�អា្ដកបានតាមតបមរូវការ	គឺជ្្ំនួនទរឹកបបាកថ់ដ�បតរូវេងនាកា�្របិ្្ទ
 រាយការណ៍។	

(iv)	 បទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	និង្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ

	 តមមលៃបោងមនបទព្យេកម្មហិរញ្ញ វតថាុ	និង	្ំណុ�ហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ	បតរូវបានេន្មតថា	ម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃេមបេ្រ្េ់វា	បោយសារគណនីទាងំបនឹះមនិម្នតមមលៃថប្ប រ្ួ�ជ្សារវនតេ
 បៅតាមអបតាទីផសារបទ។

(v) បបាកក់មចេ	ីនិងអនុ្ំណុ�

	 បបាកក់មចេ	ីនិងអនុ្ំណុ�	មនិបតរូវបានោក�់កប់�ើទីផសារេកម្មបទ	បហើយតមមលៃេមបេ្រ្េ់វាម្នតមមលៃប្ហាកប់្ថហ�នរឹងតមមលៃបោងរ្េ់វា។

150 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



៣៤.៥	ការបគ្រ់បគ្ទដើ�ទុន

	 បគា�បៅរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការបគ្ប់គងបដើមទុន	ម្ននយ័ទនូ�ំទនូលាយជ្ង	«មនូ�ធន»	ថដ�បាន្ងាហា ញបៅប�ើតារាងតុ�្យការ។	ការបគ្ប់គងបដើមទុន	ម្នដនូ្ខាងបបកាម៖

•	 អនុបលាមតាមតបមរូវការបដើមទុនថដ�កំណតប់ោយធនាគារកណ្តេ �

•	 ការពារ�ទ្ធភាពរ្េ់ធនាគារ	ក្ុងការ្នតេនិរនតេរភាពអាជីវកម្ម	បដើម្បឲី្យធនាគារអា្្នតេផតេ�់ផ�ប្បោជនដ៍�់ភាគទុនិក	និងដ�់ភាគីបផសេងៗថដ�ពាកព់ន័្ធនរឹងធនាគារ	និង

•	 រកសាមនូ�ោ្ឋ នបដើមទុនរ រឹងម្	ំបដើម្បគីាបំទដ�់ការអភវិឌ្ឍអាជីវកម្ម

	 ធនាគារកណ្តេ �តបមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងអេ់បតរូវ៖	 (i)	 រកសាបដើមទុនអ្្ប្រម្	 (ii)	 រកសាមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារោ៉ា ងបហា្ណ្េ់ឲ្យបេ្មើនរឹងបដើមទុនអ្្ប្រម្	 និង	 (iii) 

អនុបលាមតាមអនុបាតសាធនភាព	អនុបាតសា្ប់បាកង់ាយបេរួ�។
 
	 តារាងខាងបបកាមបនឹះ	េបង្្អំពីេម្េធាតុបដើមទុនតាម្បា្៖់

២០១៩ ២០១៨

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ ពានប់រៀ�

ទដើ�ទុនថា្្ក់ទី១

បដើមទុន ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០

ខាត្ង្គរ ៣៣.៩៥៧.៣៧៥ ១៣៧.៣៧២.៩០៦ ១៧.០៩៨.១៥៧ ៦៩.០៥៩.៣៥៥

ដក៖	បទព្យេកម្មអរនូ្ី (១.៣៧៦.២២៧) (៥.៦០៨.១២៥) (៦១៦.៩៧៦) (២.៤៧៩.០១០)

ដក៖	ឥណទានផតេ�់ឲ្យភាគីពាកព់ន័្ធ (១.០៨២.០៦៤) (៣.៥៦៤.៤៣៩) (១.០៩៦.៦៣៩) (៤.៤០៦.២៩៦)

១០៦.៤៩៩.០៨៤	 ៤៣៣.៨២៥.៣៤២	 ៩០.៣៨៤.៥៤២ ៣៦៣.៥២៤.០៤៩

ទដើ�ទុនថា្្ក់ទី២-ទដើ�ទុន្រនន្�	

េំវធិានធនទនូបៅ ៨.៣៥៥.៧៨៨	 ៣៤.០៤៩.៨៣៦	 ៦.៣៧៣.២៩៦ ២៥.៦០៧.៩០៣

អនុ្ំណុ� ៣៧.០០០.០០០	 ១៥០.៧៧៥.០០០	 ៧.០០០.០០០	 ២៨.១២៦.០០០	

៤៥.៣៥៥.៧៨៨	 ១៨៤.៨២៤.៨៣៦	 ១៣.៣៧៣.២៩៦	 ៥៣.៧៣៣.៩០៣	

១៥១.៨៥៤.៨៧២	 ៦១៨.៦៥០.១៧៨	 ១០៣.៧៥៧.៨៣៨	 ៤១៧.២៥៧.៩៥២	

៣៥.	 បពរឹតតេិការណ៍បកើតប�ើង្នាទៃ ្ពី់ការយិ្របិ្្ទរាយការណ៍
	 វរីុេ	novel coronavirus (COVID-19)	 ថដ�បតរូវបានប្កាេថាជ្ជំងឺ្លៃងរាតតបាត	បាន្លៃងរា�ោ�មកដ�់ប្បទេកម្ុជ្	បៅ្ុងថែមករា	ឆ្្២ំ០២០។	ចា្ត់ាងំពីបព�បនាឹះមក	ប្បទេ 
កម្ុជ្កពុំងប្ឈមមែុនរឹងហានភិយ័ជ្្នត្េ នាទៃ ្ម់នការរកីរា�ោ�ថ្ាកជ់្តមិនវរុីេបនឹះ្ថនថាមបទៀត	ថដ�កពុំង្ណ្តេ �ឲ្យម្នការរាងំេទៃឹះដ�់េកម្មភាព	អាជីវកម្ម	នងិបេដ្ឋកិ្ចេ។	ធនាគារបានចាតទុ់ក

 ថាជំងឺ្លៃងរាតតបាតបនឹះ	គឺជ្បពរឹតតេិការណ៍ថដ�មនិតបមរូវឲ្យម្ននិយត័កម្ម	 បោយសារវាជ្បពរឹតតេិការណ៍ថដ�បានបកើតប�ើង	បបកាយកា�្របិ្្ទតារាងតុ�្យការ។	បោយសារសាថា នភាពបនឹះកំពុងថតវវិតតេបៅ

 ោ៉ា ងឆ្្រ់ហ័េ	គណៈបគ្ប់គងយ�់បឃើញថា	ធនាគារមនិអា្បា៉ា នស់ា្ម នអំពីទំហំតួប�ែមនផ�្៉ាឹះពា�់ថដ�អា្បកើតប�ើង្ណ្្�មកពីជំងឺ្លៃងរាតតបាតបនឹះ	្ំបពាឹះធនាគារបានបទ។	ផ�្៉ាឹះពា�់មន
 ជំងឺ្លៃងរាតតបាតបនឹះ	្ំបពាឹះការពយាករ		ម្៉ា បករូបេដ្ឋកិ្ចេ	នរឹងបតរូវបាន្ញចេនូ �បៅក្ុងការបា៉ា នស់ា្ម នេំវធិានធនតាម CIFRS 9	េបម្្ក់ារខាតឥណទានរពំរឹងទុក	រ្េ់ធនាគារក្ុងឆ្្	ំ២០២០។

151របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតេ់ម្្គ �់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ



ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាម 
បៅតាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្

របាយការណ៍បករុមប រ្ឹកសាភបិា�
	 ែញាុ ំបាទជ្អភបិា�ប្តិ្តតេិ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិរ្េ់ធនាគារ	 េីុអាយអិម្៊	ី ភអីិ�េីុ	 និងជ្ហតថាប�ែី	េនូមអឹះអាងថា	តាមមតិបោ្�់រ្េ់ែញាុ ំបាទ	 ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាម	 ថដ�បានភា្ជ ្ម់ក

 
ជ្មយួបនឹះរមួម្នការលាតបតោងពត័ម៌្ន	បៅតាមតបមរូវការមនប្កាេរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្	បតរូវបានបរៀ្្ំប�ើង	និង្លៃុឹះ្ញ្ចេ ំងបតរឹមបតរូវ	អំពីពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុរ្េ់បករុមហុ៊ន	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	

 
ឆ្្២ំ០១៩។	ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ	និងទិន្នយ័ទាងំបនឹះ	គឺជ្ការទទួ�ែុេបតរូវរ្េ់គណៈបគ្ប់គងធនាគារ។	ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាមបនឹះ	ម្នេង្គតិភាពជ្មយួនរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	បហើយពត័ម៌្ន

 
ហិរញ្ញ វតថាុបនឹះថដរ	មនិម្នការរាយការណ៍ែុេជ្សារវនតេបទ។

	 ្ុឹះហតថាប�ខាបោយបោងបៅតាមបេ្កតេីេបបម្រ្េ់បករុមប រ្ឹកសាភបិា�។

      
បលាក	្៊ុន	យីន
អភបិា�ប្តិ្តតេិ/ប្ធាននាយកប្តិ្តតេិ

រាជធានីភ្បំពញ	បពឹះរាជ្ណ្្បកកម្ុជ្
មថងៃទី១៥	ថែឧេភា	ឆ្្២ំ០២០

152 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាមបៅតាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្



	 ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុបនឹះ	មនិថមនជ្ថផ្កមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�បានបធវែើេវនកម្មបទ។

១.	 	អនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយភាព	ប្កាេប�ែ	 
ធ៧-០១៥-៣៤៩	ប្.ក.

	 ធនាគារបតរូវអនុវតតេការគណនាអនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយភាព	បេ្តាមគំរនូរបាយការណ៍ថ្មី	
ចា្ពី់មថងៃទ០ី១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០១៦	ជ្ដណំ្កក់ា�រហនូត្ំបពញបានទាងំបេរុង	បៅមថងៃទ០ី១	ថែមករា	
ឆ្្២ំ០២០។	ធនាគារបតរូវរកសាជ្ប្ចា	ំននូវ្រមិ្ណបទព្យេកម្មេនទៃនីយ	ថដ�អា្ទទួ�យក 
បានបគ្ប់គាន	់ (eligible liquid assets)	 បដើម្បឲី្យកបមតិអនុបាត	ថដ�បានកំណតប់េ្បៅតាម 
បព�បវលា	ដនូ្ខាងបបកាម៖

ចា្អ់នុវតតេ ០១	កញ្្ញ 	
២០១៦

០១	កញ្្ញ 	
២០១៧

០១	កញ្្ញ 	
២០១៨

០១	មថុិនា	
២០១៩

០១	មករា	
២០២០

អនុបាត 
អ្្ប្រម្

៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០%

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារម្នអនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយ	១១២,៧៨%។
ការគណនាអនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយ	បតរូវបាន�ម្តិបៅក្ុងតារាង១។

២.	 កាតពវែកិ្ចេបដើមទុនអ្្ប្រម្	ប្កាេប�ែ		 
	 ធ៧-០១៦-១១៧ប្.ក.
	 ប្កាេរ្េ់ធនាគារកណ្តេ �ប�ែ	ធ៧-០១៦-១១៧ប្.ក.	េតេីពីបដើមទុន្ុឹះ្ញ្ជ ីអ្្ប្រម្ 
រ្េ់បគរឹឹះសាថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថាុ	តបមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជ្បងកើតប�ើង	បបកាមរនូ្ភាពជ្សាខា

 ធនាគារ្របទេ	ថដ�ម្នធនាគារបមម្ន្ំណ្តថ្់ាកវ់និិបោគ	បោយភ្ាកង់ារចាតថ្់ាកឯ់ករាជ្យ 
អនតេរជ្ត	ិបតរូវម្នបដើមទុន្ុឹះ្ញ្ជ ីអ្្ប្រម្បេ្មើនរឹង	២០០	ពានល់ានបរៀ�	(ឬ	៥០លានដុលាលៃ រអាបមរកិ)	

 
បហើយធនាគារពាណិជ្ជ	ថដ�្បងកើតប�ើងបបកាមរនូ្ភាពជ្បករុមហុ៊នក្ុងបេរុក	ឬជ្្ុបតេម្ន័្ធរ្េ់

 
ធនាគារ្របទេ	បតរូវម្នបដើមទុន្ុឹះ្ញ្ជ ីអ្្ប្រម្បេ្មើនរឹង	៣០០ពានល់ានបរៀ�	(ឬ	៧៥លាន 
ដុលាលៃ រអាបមរកិ)	ក្ុងរយៈបព�ពរីឆ្្	ំចា្ព់មីថង្ៃ ុឹះហតថាប�ខាមថងៃទ២ី២	ថែមនីា	ឆ្្២ំ០១៦	បនឹះតបៅ។

	 គតិបតរឹមមថងៃទ៣ី១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារម្នបដើមទុនបាន្ង់្ នំនួ	៧៥.០០០.០០០	ដុលាលៃ រ
 

អាបមរកិ	ថដ�បាន្ំបពញតាមកាតពវែកិ្ចេបដើមទុនអ្្ប្រម្រួ្ បហើយ។

៣.	 មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	ប្កាេប�ែ	ធ៧-០១០-១៨២ប្.ក.
	 គតិបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	មនូ�និធិ្ ទៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ	ម្ន្នំនួ	១៥១.៨៥៤.៨៧២	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ដនូ្គណនាក្ុង	តារាង២។

	 ធនាគារទាងំឡាយបតរូវរកសាមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ែលៃួន	ោ៉ា ងបហា្ណ្េ់បេ្មើនរឹងបដើមទុន
 អ្្ប្រម្។	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់រ្េ់ធនាគារ	 ថដ�ម្ន្ំនួន	
 ១៥១.៨៥៤.៨៧២	 ដុលាលៃ រអាបមរកិ	 គឺែ្េ់ជ្ង្ំនួន	 ៧៦.៨៥៤.៨៧២	 ដុលាលៃ រអាបមរកិ	

ប ើ្បធៀ្បៅនរឹងបដើមទុនអ្្ប្រម្្ំនួន	៧៥.០០០.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ។

	 ការគណនាមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	បតរូវបាន�ម្តិបៅក្ុង	តារាង២។

៤.	 	អនុបាតសាធនភាព	ប្កាេប�ែ	ធ៧-០០-៤៦ប្.ក.	
ប្កាេប�ែ	ធ៧-០៤-២០៦ប្.ក.	និងប្កាេប�ែ	 
ធ៧-០៧-១៣៥ប្.ក

	 ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យរកសាអនុបាតសាធនភាព	ោ៉ា ងបហា្ណ្េ់	១៥%។	

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	អនុបាតសាធនភាពរ្េ់ធនាគារម្ន្ំនួន	១៩.៥៤%	
 

ថដ�គណនាបោយយកមនូ�និធិ្ ទៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារជ្ភាគរយមនបទព្យេកម្ម	ថដ�ថលៃរឹងហានិភយ័	 
និងែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ។

	 ការគណនាអនុបាតសាធនភាព	បតរូវបាន�ម្តិបៅក្ុង	តារាង៣។

៥.	 	ប្តិ្តតេិការរនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	ប្កាេប�ែ	 
ធ៧-០០-៥០ប្.ក.

	 ធនាគារបធវែើប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	និងរកសា្ញ្ជ ីគណបនយ្យរ្េ់ែលៃួនជ្បបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ។	
បហតុបនឹះរនូ្ិយ្ណ័ណ ទាងំអេ់បបរៅពីបបាកដុ់លាលៃ រអាបមរកិ	បតរូវបានចាតទុ់កជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ។

ែទៃងត់ារាងតុ�្យការ

	 អនុបលាមតាមប្កាេប�ែ	ធ៧-០០-៥០ប្.ក.	គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	រា�់
 

បទព្យេកម្ម	និង្ំណុ�រ្េ់ធនាគារទាងំអេ់ជ្រនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	បតរូវបានកតប់តា្តេនូរ	 បោយ 
បប ើ្អបតា្តេនូរបបាក	់នាដំណ្្ឆ្់្។ំ

ែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ

	 ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យកតប់តាក្ុងែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ	ននូវកិ្ចេេនយាទាកទ់ងនរឹងបទព្យ 
េម្បតតេ	ិនងិ្រក្ិារ	ថដ�បកើតពកីារទញិ	នងិ�ករ់ន្ូ យិ្ណ័ណ ្របទេ	ទាកទ់ងនរឹងប្តិ្ តតេកិារដ�់មដ	
(ថដ�ម្នរយៈបព�២មថងៃ)	និងប្តិ្តតេិការ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ ម្នកា�កំណត។់

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារម្នកិ្ចេេនយាប្បភទបនឹះ	េបម្្ប់្តិ្តតេិការ
 ្តេនូររនូ្ិយ្ណ័ណ 	នាបព�អនាគត	បហើយធនាគារបានអនុវតតេ	បេ្តាមប្កាេបនឹះ។

៦.	 	សាថា នភាព្ំហេុទ្ធមនរនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	ប្កាេប�ែ	
ធ៧-០៧-១៣៤ប្.ក.

	 អនុបលាមតាម�ក្ែណ្មនប្កាេបនឹះ	ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យរកសាសាថា នភាព្ំហេុទ្ធ
មនរនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេមយួណ្កប៏ោយ	 ឬសាថា នភាព្ំហេុទ្ធមនរនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេទាងំអេ់	
បទាឹះក្ុងសាថា នភាពថវងឬែលៃីកប៏ោយ	មនិបតរូវឲ្យប�ើេ	២០%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ
ប�ើយ។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារមនិម្នសាថា នភាព្ំហេុទ្ធមនរនូ្ិយ្ណ័ណ ្របទេ	
ថដ�ប�ើេ	២០%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារបទ	ដនូ្បាន�ម្តិក្ុងតារាង៥។

េបម្្ដំ់ណ្្ឆ្់្មំថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

153របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាមបៅតាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្
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៧.	 	ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់និងេំវធិានធនហាវែ េីុ�ីធី	
 ហិរញ្ញ វតថាុបាត់្ ង	់

	 ប្កាេប�ែ	ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្.ក	នងិសារា្រថណនាបំ�ែ	ធ៧-០១៨-០០១	េ.រ.ណ.្
បគា�ការណ៍	ក្ុងការបធវែើ្ ណំ្តថ្់ាកហ់ាវែ េីុ�ីធហីរិញ្ញ វតថាុ		នងិេំវធិានធនរ្េ់ធនាគារ		គអឺនុបលាម

 បៅតាមបគា�ការណ៍ថណនារំ្េ់ធនាគារកណ្តេ �។		្ នំនួេំវធិានធនេបម្្ក់ារខាត្ង	់ថដ�
្ណ្តេ �មកពីការថយ្ុឹះតមមលៃរ្េ់ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�បានកំណត	់គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	
ឆ្្២ំ០១៩	គឺអនុបលាមបៅតាមតបមរូវការមនប្កាេបនឹះ។

	 បេ្កតេី�ម្តិអំពីការគណនាេំវធិានធនហាវែ េីុ�ីធីឥណទាន	បដើម្បអីនុបលាមតាមតបមរូវការ
 រ្េ់ធនាគារកណ្តេ �	បតរូវបាន្ងាហា ញបៅក្ុង	តារាង៤។

៨.	 	ហានិភយ័ឥណទានធំៗ	ប្កាេប�ែ	 
ធ៧-០៦-២២៦ប្.ក.

	 តាម�ក្ែណ្មនប្កាេបនឹះ	 ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យរកសាបគ្ប់ព�បវលា	 ននូវអនុបាត 
អតិ្រម្	 ២០%	 រវាងហានិភ័យេរុ្	 ថដ�ប្ញពីប្តិ្តតេិការ	 ជ្មួយនរឹងអ្កទទួ�ផ�

 ឯកតតេជននីមួយៗ	 និងមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	 បហើយបតរូវរកសាហានិភ័យឥណទានធំៗមិនបតរូវឲ្យ
 ប�ើេពី៣០០%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារប�ើយ។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	ធនាគារម្នហានិភយ័ឥណទានធំ	ជ្មយួនរឹងអ្កទទួ�
 ផ�ឯកតតេជន	 ថដ�ប�ើេពី២០%	 ្៉ាុថនតេទា្ជ្ង៣០០%	 ថដ�ជ្្ំនួនេរុ្មនហានិភយ័ 

ឥណទានធំរ្េ់ឯកតតេជន	បធៀ្នរឹងមនូ�នធិិ្ ទៃ �់េុទ្ធ	ដនូ្បានគណនាកុ្ងតារាង២។	ធនាគារបាន
 

ទទួ�ការអនុម័តពីធនាគារកណ្តេ �	 បៅមថងៃទី១៦	 ថែមិថុនា	 ឆ្្២ំ០១៧	 ្ំបពាឹះហានិភ័យ 
ឥណទានធំបនឹះ។

	 ្ំបពាឹះហានិភយ័ឥណទានធំៗបធៀ្នរឹងមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	េនូមបោងបៅ	តារាង៧	អនុបាតទី	
២០	មនការគណនាអនុបាតបផសេងៗ។

៩.	 ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធ	ប្កាេប�ែ	ធ៧-០២-១៤៦ប្.ក.
	 ធនាគារមនិបតរូវបានអនុញ្្ញ តឲ្យផតេ�់ឥណទាន	ដ�់ភាគីពាកព់ន័្ធ	ប�ើេពី	១០%	មនមនូ�និធិ

 ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារបទ។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩	ហានិភយ័ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធមនិប�ើេពី	១០%	
មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធបទ	ដនូ្បានគណនាក្ុងតារាង២។

	 ្ំបពាឹះឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធបធៀ្នរឹងមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	េនូមបោងបៅតារាង៧	អនុបាត 
ទី១៩	មនការគណនា	អនុបាតបផសេងៗ។

១០.	 អ្�នបទព្យ	ប្កាេប�ែ	ធ៧-០១-១៨៦ប្.ក.
	 អ្�នបទព្យ	 ថដ�បធវែើ�ទ្ធកម្មបោយធនាគារ	េបម្្ប់គា�បៅប្តិ្តតេិការបតរូវរកសាមនិ 
ឲ្យប�ើេ៣០%	 មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធេរុ្រ្េ់ធនាគារ	 ដនូ្បានកំណត់ក្ុងប្កាេប�ែ

 
ធ៧-០១០-១៨២ប្.ក.	 ប�ើយ។	 អ្�នបទព្យថដ�មិនម្នទំនាក់ទំនង ទ្ៃ �់ជ្មួយនរឹង 
ប្តិ្តតេិការរ្េ់ធនាគារ	បតរូវ�កប់្ញមនិឲ្យប�ើេរយៈបព�មយួឆ្្	ំបបកាយកា�្របិ្្ទ	ថដ�

 
អ្�នបទព្យបនាឹះបានកាលៃ យជ្បទព្យេម្បតតេិរ្េ់ធនាគារ។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩	អ្�នបទព្យរ្េ់ធនាគារ	ថដ�ម្ន្នំនួ	៤.៣២៣.៥១១	
ដុលាលៃ រអាបមរកិ	(រមួទាងំបទព្យេកម្មអរន្ូ 	ីថដ�ម្នទរឹកបបាក់្ នំនួ	១.៣៧៦.២២៧	ដុលាលៃ រអាបមរកិ)	
េមមនូ�នរឹង	២,៨៥%	មនមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ។
 

១១.	 	ការទនូទាតេ់ងជ្មុន	ននូវបបាកម់ថលៃជួ�	និងភតិេនយា	
ប្កាេប�ែ	ធ៧-០៤-០៣៧ប្.ក.

	 ធនាគារកណ្តេ �បានប្ញប្កាេប�ែ	ធ៧-០៤-០៣៧ប្.ក.	បៅមថងៃទី០៩	ថែមនីា	ឆ្្២ំ០០៤	 
ថដ�បានថ្ងថា	ធនាគារទាងំឡាយបតរូវបានអនុញ្្ញ តឲ្យជួ�បទព្យេម្បតតេិបាន	ប្េិនប្ើបទព្យ 
េម្បតតេិបនាឹះ	ទាកទ់ងបោយ ទ្ៃ �់នរឹងប្តិ្តតេិការរ្េ់ធនាគារ។	ជ្ងបនឹះបៅបទៀត	 ប្កាេ 
បនឹះបានថ្ងថា	ការ្ងមុ់នប�ើការជួ�	ឬភតិេនយា	មនិបតរូវប�ើេពី១ឆ្្មំនរយៈបព�ជួ�បទ។	

 
ប�ើេពីបនឹះបៅបទៀត	ការជួ�ថដ�បធវែើប�ើងជ្មយួភាគីពាកព់ន័្ធ	 បតរូវបានតបមរូវឲ្យរាយការណ៍

 
បបកាមថផ្កឥណទាន	និង្ុបរប្ទានភាគីពាកព់ន័្ធ	 បៅក្ុងប្តិបវទនប៍្ចាបំតមី្េរ្េ់ធនាគារ

 
អំពីេមតុ�្យ	 និងប្តិ្តតេិការភាគីពាកព់ន័្ធ	 ថដ�បតរូវោកជ់នូនធនាគារកណ្តេ �។	 ប្េិនប្ើ

 ធនាគារម្នការ្ងម់ុន	ប�ើការជួ�ឬភតិេនយាប�ើេពី១ឆ្្	ំធនាគារគួរថតអនុវតតេ	 បេ្តាម 
្ទ្្បញ្ញតតេិមនប្កាេបនឹះ	ក្ុងរយៈបព�៦ថែ	្នាទៃ ្ព់ីមថងៃទី០៩	ថែមនីា	ឆ្្២ំ០០៤	បហើយការ

 ្ងម់ុនប�ើការជួ�	ឬ	ភតិេនយាថដ�បាន្ងប់�ើេពីមយួឆ្្	ំ បតរូវកាត់្ នថាយ	ក្ុងការគណនា
 

មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធរ្េ់ធនាគារ។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	 ថែធ្នូ 	 ឆ្្២ំ០១៩	 ការជួ�បផសេងៗរ្េ់ធនាគារ	 គឺេបម្្់្បបមើក្ុង
 ប្តិ្តតេិការអាជីវកម្ម	បហើយការ្ងម់ុន្ំបពាឹះការជួ�	មនិប�ើេពីមថលៃឈ្ួ�ក្ុងមយួឆ្្បំទ។

១២.	 	ការកំណតប់ទនា្ប់ដើមទុន	រ្េ់បគរឹឹះសាថា នធនាគារ	
និងហិរញ្ញ វតថាុ	

	 ប្កាេប�ែធ៧-០១៨-០៦៨	 ប្.ក.	 ធនាគារកណ្តេ �បានប្ញប្កាេប�ែ 
ធ៧-០១៨-០៦៨ប្.ក	្ុឹះមថងៃទី២២	ថែកុមភាៈ	ឆ្្២ំ០១៨	ថដ�ម្នបគា�បៅ	ដនូ្ខាងបបកាម	៖

•	 ពបងរឹងមនូ�ោ្ឋ នបដើមទុន	េបម្្់្ ំបពញការខាត្ងន់ានា	ថដ�អា្បកើតប�ើងពីហានិភយ័
 

រ្េ់បគរឹឹះសាថា ន

•	 ្ងាក រការធាលៃ ក់្ ុឹះបដើមទុនមនិឲ្យទា្ជ្ងកបមតិបដើមទុនអ្្ប្រម្	និង

•	 កាត់្ នថាយហានិភយ័	ថដ�្ណ្តេ �មកពីទំនាកទ់ំនង	រវាងវេ័ិយហិរញ្ញ វតថាុ	និងវដតេបេដ្ឋកិ្ចេ	
 (Pro-cyclicality)

	 ធនាគារបតរូវម្នបទនា្ប់ដើមទុនែនបេើុ បវេិន	 ្ំនួន	១,២៥%	ចា្ពី់មថងៃទី០១	 ថែមករា	 
ឆ្្២ំ០១៩	និង្ំនួន	២,៥%	ចា្ពី់មថងៃទី០១	ថែមករា	ឆ្្២ំ០២០	្ថនថាមពីប�ើបដើមទុនអ្្ប្រម្
ថ្ាកទី់១។

	 ការថ្ងថ្កបបាក់្ំបណញប្ចាំឆ្្បំតរូវបានហាមឃ្ត់	 បៅបព�ថដ�អនុបាតបដើមទុន 
ថ្ាក់ទី១	 (MCR1)	 រ្េ់បគរឹឹះសាថា ន	 េថាិតបៅបបកាម្តុភាគមនបទនា្់បដើមទុនែនបេ៊ើបវេិន	
ដនូ្ម្នថ្ងបៅក្ុងប្ការ	១១	មនប្កាេបនឹះ។

	 គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	 ឆ្្២ំ០១៩	បទនា្ប់ដើមទុនែនបេើុ បវេិនរ្េ់ធនាគារម្ន្ំនួន	
១២,០៤%	គឺម្ន្ំនួនប�ើេពីតបមរូវការបទនា្ប់ដើមទុនែនបេើុបវេិន	្ំនួន	២,៥%	រួ្ បហើយ។	

 េនូមបោងបៅ	តារាង	៦	្ំបពាឹះពត័ម៌្ន�ម្តិ។

154 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពត័ម៌្នហិរញ្ញ វតថាុ្ថនថាមបៅតាមតបមរូវការរ្េ់ធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្



តារាង១	អនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយភាព

ដុលាលៃ រ	អាបមរកិ    ្ំនួន	ទរឹក	បបាក	់មនិ	ទាន	់ថលៃរឹង	 ្ំនួន	ទរឹក	បបាកប់បកាយ		ថលៃរឹង	 េរុ្

បទព្យេកម្ម    បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ

បទព្យេកម្ម
េនទៃនីយ	

(HQLA)

១.១១ ១ សា្ប់បាក	់និងកាេក្ុងមដ ២.៥១៦.៤៤៣ ៥៧.៣៨៨.៨៧០ - ២.៥១៦.៤៤៣ ៥៧.៣៨៨.៨៧០ - ៥៩.៩០៥.៣១៣

១.១២ ១ អតិបរកបបាក់្ បមរុងកាតពវែកិ្ចេ 
បៅធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្ - - - -

១.១៣ ១ បបាក់្ បមរុងកាតពវែកិ្ចេជ្បបាកប់រៀ�	
បៅធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្ ១.៩២៤.១៨៤ ១.៩២៤.១៨៤ - - ១.៩២៤.១៨៤

១.១៤ ០.៧ បបាក់្ បមរុងកាតពវែកិ្ចេជ្បបាកដុ់លាលៃ រ 
អាបមរកិ	បៅធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្ ១០៥.១០២.០០០ - ៧៣.៥៧១.៤០០ - ៧៣.៥៧១.៤០០

១.១៥ ១ េមតុ�្យបបាក់្ បញ្ញ ើ	បៅធនាគារជ្តិ 
មនកម្ុជ្	ប�ើកថ�ងគណនីទនូទាត	់
និងគណនី	បបាក	់ធានា	ប�ើបដើមទុន ១៦.២៥៣.៨២៤ ៨៧.៥៥៧.៨៩៦ - ១៦.២៥៣.៨២៤ ៨៧.៥៥៧.៨៩៦ - ១០៣.៨១១.៧២០

១.១៦ ១ មនូ�្បតអា្ជួញដនូរបាន	(និងប្បភទ 
មនូ�្បតបផសេងបទៀត)	ប្ញផសាយ	បោយ	
ធនាគារ	ជ្តិ	មន	កម្ុជ្ - - - - - - -

១.១៧ ១ តមមលៃទីផសារមនមនូ�្បត្ំណុ�អា្ជួញ 
ដនូរបានមនិជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេរ្េ់	ឬធានា 
	បោយ	សាថា ្ន័	អធិ្បតយ្យ	និងធនាគារ 
កណ្តេ �	ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាក	់AAA  

បៅ	AA-	និងធនាគារ	េបម្្	់	ការទនូទាត ់
អនតេរជ្តិ	មនូ�និធិរនូ្ិយវតថាុអនតេរជ្តិ	
ធនាគារកណ្តេ �	មន	េហគមនអ៍ឺរ ៉ាុ្	
េហភាពអឺរ ៉ាុ្	និងធនាគារអភវិឌ្ឍន	៍

ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាក	់AAA - - - - - - -

  សរុ្រ		១	=	ផល្រូក		
(១.១១	ដល់	១.១៧) ២០.៦៩៤.៤៥១ ២៥០.០៤៨.៧៦៦ - ២០.៦៩៤.៤៥១ ២១៨.៥១៨.១៦៦ - ២៣៩.២១២.៦១៧

បទព្យសក�្ម
សន្ទនីយ
ទផ្ស្ទទៀត	

(OLA)

១.២១ ០.៨៥ តមមលៃទីផសារមនមនូ�្បត្ំណុ�អា្ 
ជួញដនូរបានមនិជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេរ្េ់	ឬ 
ធានា	បោយ	សាថា ្ន័		អធិ្បតយ្យ	និង 
ធនាគារកណ្តេ �	ថដ�ម្ន្ំណ្ត ់

ថ្ាក	់A+	បៅ	 A- - - - - - - -

១.២២ ០.៨៥ តមមលៃទីផសារមនមនូ�្បត្ំណុ�អា្ 
ជួញដនូរបានមនិជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេរ្េ់	ឬ 
ធានាបោយ	េហបគាេ/អង្គភាព 
សាធារណៈ	ធនាគារអភវិឌ្ឍន	៍ថដ� 
ពំុបាន្នូក្ញចេនូ �បៅក្ុង	១.១៧	ថដ� 
ម្ន្ំណ្តថ្់ាកែ់្េ់ជ្ង		ឬ	បេ្មើ	A- - - - - - - -

១.២៣ ០.៨៥ មនូ�្បត្ំណុ�អា្ជួញដនូរបានមនិ 
ជ្្ក់ាតពវែកិ្ចេ	ថដ�អា្ទទួ�យកបាន	 
(រមួទាងំ	ផ�		្ បតពាណិជ្ជកម្ម)	និង	 
Covered Bonds	ថដ�ម្ន្ំណ្ត ់

ថ្ាកែ់្េ់ជ្ង		ឬ	បេ្មើ	AA- - - - - - - -

១.២៤ ០.៧៥ ម្េ ១៧.៣៧១ - - ១៣.០២៨ ១៣.០២៨

  សរុ្រ	២	=	អ្រ្ប្ររម	ដន	[OLA ; 40% 

(HQLA+OLA)] - - ៦.៩៤៨ - - ៥.២១១ ៥.២១១

បទព្យ	សក	�្ម	សរុ្រ	 	 	 សរុ្រ	៣	=	សរុ្រ	១	+	សរុ្រ	២ ២០.៦៩៤.៤៥១ ២៥០.០៤៨.៧៦៦ ៦.៩៤៨ ២០.៦៩៤.៤៥១ ២១៨.៥១៨.១៦៦ ៥.២១១ ២៣៩.២១៧.៨២៨

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

155របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង១	អនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយភាព



ដុលា្្រ	អាទ�រិក    ្ំនួន	ទរឹក	បបាក	់មនិ	ទាន	់ថលៃរឹង	 ្ំនួន	ទរឹក	បបាកប់បកាយ		ថលៃរឹង	 េរុ្

   បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ

លំហូរទចញសុទ្ធដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក		=			លំហូរទចញដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក	-	លំហូរចូលដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក

លំហូរ	
សាច់បបាក់	
ទចញ

លំហូរទចញ

�ំហនូរប្ញមនបបាក់្ បញ្ញ ើរាយ	(មនិគិត 
ពីទំហំទរឹកបបាក)់	និងបបាក់្ បញ្ញ ើ	រ្េ់	
េហបគាេ		ខ្ាតតនូ្	និងមធ្យម	(តិ្ជ្ង	
ឬ	បេ្មើ		១០០.០០០	ដុលាលៃ រអាបមរកិ	ឬ	
េមមនូ�)

២.១១ ០.០៥ បបាក់្ បញ្ញ ើម្នេថាិរភាព - - - - - - -

២.១២ ០.១៥ បបាក់្ បញ្ញ ើមនិេនូវម្នេថាិរភាព ៥.៨៣៧.០៣០ ៥៦៣.២១១.៤៦៤ ១.២២៥.៣៣០ ៨៧៥.៥៥៥ ៨៤.៤៨១.៧២០ ១៨៣.៨០០ ៨៥.៥៤១.០៧៥

 ប្ភពទុនដំុមនិម្នការធានា

២.២១ ០.២៥

បបាក់្ បញ្ញ ើប្តិ្តតេិការ	(ប្ភពទុនមនិ 
ម្នការធានា	ថដ�បានពីបេវាកម្ម 
ទនូទាតរ់កសា	ទុក	និងបគ្ប់គងសា្ប់បាក	់) ២៥.៦៨៨.៤១៦ - ៦.៤២២.១០៤ - ៦.៤២២.១០៤

២.២២ ០.៤

បបាក់្ បញ្ញ ើមនិថមនប្តិ្តតេិការ	ពី បករុមហុ៊នមនិថមនហិរញ្ញ វតថាុ	ថដ�មនិ
 

បតរូវរាយការណ៍	ក្ុង	២.១១	ដ�់	២.១២ ២.៦៤១.៣២០ ២១៦.៩២៥.៦៨៨ ៧៩០.៦៦៦ ១.០៥៦.៥២៨ ៨៦.៧៧០.២៧៥ ៣១៦.២៦៦ ៨៨.១៤៣.០៦៩

២.២៣ ០.៤

បបាក់្ បញ្ញ ើមនិថមនប្តិ្តតេិការ	ពី សាថា ្ន័អធិ្បតយ្យ	ធនាគារកណ្តេ �	
និង	េហបគាេ/	អង្គភាពសាធារណៈ	 - - - -

២.២៤ ១

បបាក់្ បញ្ញ ើមនិថមនប្តិ្តតេិការ 
ពីបគរឹឹះសាថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថាុ	
(ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងឧ្េម្ន័្ធ	២) ៥២១.៦៧៧ ៤.៨៧៧.៨៦៧ ៨.៣២៥ ៥២១.៦៧៧ ៤.៨៧៧.៨៦៧ ៨.៣២៥ ៥.៤០៧.៨៦៩

២.២៥ ១
បបាក់្ បញ្ញ ើមនិថមនប្តិ្តតេិការ 
ពីនីតិ្ុគ្គ�បផសេងបទៀត - - - - - - -

២.២៦ ១
ប្ភពទុនដំុមនិម្នការធានាបផសេងបទៀត	
រមួទាងំមនូ�្បត្ំណុ� - - - - - - -

ប្ភពទុនម្នការធានា

២.៣១ ០
ប្តិ្តតេិការប្ភពទុន	ធានាបោយបទព្យ 
េកម្មេនទៃនយី	ថដ�ម្នគុណភាពែេ់្ ៦.១៦៨.១៨២ - - - - - -

២.៣២ ០.១៥
ប្តិ្តតេិការប្ភពទុនធានា	បោយបទព្យ
េកម្មេនទៃនីយបផសេងបទៀតបបរៅពីម្េ - - - - - - -

២.៣៣ ០.២៥ ប្តិ្តតេិការប្ភពទុនធានាបោយម្េ - - - - - - -

២.៣៤ ១
ប្តិ្តតេិការប្ភពទុន	ថដ�ម្នការ 
ធានាបផសេងបទៀត - - - - - - -

តបមរូវការេនទៃនីយភាពទាកទ់ង 
នរឹងប្តិ្តតេកិារឧ្ករណ៍និេសេនទៃ	និង

 ប្តិ្តតេកិារបផសេងបទៀត

២.៤១ ១ ឧ្ករណ៍និេសេនទៃបតរូវេង - - - - - - -

២.៤២ ១
�ំហនូរប្ញពី្ថបម្បមរួ�តមមលៃទីផសារ	
មនបទព្យធានា	ប�ើឧ្ករណ៍និេសេនទៃ - - - - - - -

២.៤៣ ១
�ំហនូរប្ញមនសា្ប់បាកពី់ប្តិ្តតេិការ 
ឧ្ករណ៍និេសេនទៃបផសេងបទៀត - - - - - - -

156 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង១	អនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយភាព



ដុលា្្រ	អាទ�រិក    ្ំនួន	ទរឹក	បបាក	់មនិ	ទាន	់ថលៃរឹង	 ្ំនួន	ទរឹក	បបាកប់បកាយ		ថលៃរឹង	 េរុ្

   បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ

លំហូរទចញសុទ្ធដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក		=			លំហូរទចញដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក	-	លំហូរចូលដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក

លំហូរ	
សាច់បបាក់	
ទចញ

លំហូរទចញ

កិ្ចេេនយា

េមតុ�្យមនិទានប់ប ើ្បបាេ់មនកិ្ចេេនយា
ឥណទាន	និងេនទៃនីយភាព

្ំបពាឹះអតិថិជនរាយ	
និងេហបគាេខ្ាតតនូ្	និងមធ្យម

២.៥១ ០.០៥ កិ្ចេេនយាឥណទាន - ៩.៨៣២.៤៩៥ - - ៤៩១.៦២៥ - ៤៩១.៦២៥

២.៥២ ០.០៥ កិ្ចេេនយាេនទៃនីយភាព - - - - - - -

្ំបពាឹះបករុមហុ៊នមនិថមនហិរញ្ញ វតថាុសាថា ្ន័ 
	អធិ្បតយ្យ		និងធនាគារកណ្តេ �

២.៥៣ ០.១ កិ្ចេេនយាឥណទាន ១.៥១៩.២០០ ១៦៦.៧០៦.៨៤៥ - ១៥១.៩២០ ១៦.៦៧០.៦៨៥ - ១៦.៨២២.៦០៥

២.៥៤ ០.៣ កិ្ចេេនយាេនទៃនីយភាព - - - - - - -

្ំបពាឹះបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ		
(ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងឧ្េម្ន័្ធ	២)

២.៥៥ ០.៤ កិ្ចេេនយាឥណទាន - - - - - - -

២.៥៦ ០.៤ កិ្ចេេនយាេនទៃនីយភាព - - - - - - -

បគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុបផសេងបទៀត

២.៥៧ ០.៤ កិ្ចេេនយាឥណទាន - - - - - - -

២.៥៨ ១ កិ្ចេេនយាេនទៃនីយភាព - - - - - - -

នីតិ្ុគ្គ�បផសេងបទៀត

២.៥៩ ១ កិ្ចេេនយាឥណទាន - - - - - - -

២.៦០ ១ កិ្ចេេនយាេនទៃនីយភាព - - - - - - -

កាតពវែកិ្ចេ	ផតេ�់	ទុន	យថាបហតុបផសេងៗ	
(ម្នកិ្ចេេនយា	និងគា្ម នកិ្ចេេនយា)

២.៧១ ០.១

កិ្ចេេនយាេនទៃនីយភាព	និងឥណទាន 
ថដ�អា្្ដិបេធ	បានបោយគា្ម ន 
�ក្ែណ្ - ៣៥.១៩៧.៤៥៤ - - ៣.៥១៩.៧៤៥ - ៣.៥១៩.៧៤៥

២.៧២ ១

កាតពវែកិ្ចេ	ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ្្បទាន 
ពាណិជ្ជកម្ម	(រាយការណ៍្ំនួនជ្មធ្យម 
មន�ំហនូរ	ប្ញ	េុទ្ធ	មនសា្ប់បាកប់្ចាថំែ
ក្ុងអំ�ុងបព�	១២ថែ្ុងបបកាយ) - ២៧.១៦៨.២៨៣ - - ២៧.១៦៨.២៨៣ - ២៧.១៦៨.២៨៣

២.៧៣ ០.៥

ការធានា	និង�ិែិតឥណទាន	បបរៅ	ពី	
កាតពវែកិ្ចេទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ្្បទាន	
ពាណិជ្ជកម្ម	(រាយការណ៍	្ ំនួនជ្មធ្យម
មន�ំហនូរប្ញេុទ្ធមនសា្ប់បាកក់្ុង 
អំ�ុងបព�	១២	ថែ	្ ុងបបកាយ) - - - - - - -

២.៨១ ១
លំហូរទចញដនសាច់បបាក់តា�	
ការសន្យាទផ្ស្ទទៀត - ៧៥.០៤៥ - - ៧៥.០៤៥ - ៧៥.០៤៥

សរុ្រ	៤	=	ផល្រូក		
(២.១១	ដល់	២.៨១) ១៦.៦៨៧.៤០៩ ១.០៤៩.៦៨៣.៥៥៧ ២.០២៤.៣២១ ២.៦០៥.៦៨០ ២៣០.៤៧៧.៣៤៩ ៥០៨.៣៩១ ២៣៣.៥៩១.៤២០
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ដុលា្្រ	អាទ�រិក    ្ំនួន	ទរឹក	បបាក	់មនិ	ទាន	់ថលៃរឹង	 ្ំនួន	ទរឹក	បបាកប់បកាយ		ថលៃរឹង	 េរុ្

   បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ បរៀ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ រនូ្ិយ្ណ័ណ 	បផសេងៗ

លំហូរទចញសុទ្ធដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក		=			លំហូរទចញដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក	-	លំហូរចូលដនសាច់បបាក់នដលរំពរឹ្ទុក

លំហូរចូល

លំហូរ	
សាច់បបាក់
ចូល

េមតុ�្យ	Reverse Repos  

និងកមចេមីនូ�្បតថដ�ម្ន 
ឥណប្តិទាន	៣០មថងៃ

បទព្យ	្ ញ្ចេ ំថដ�បានទទួ�	និងមនិបតរូវ
បានបប ើ្ជ្បទព្យ្ញ្ចេ ំប�ើងវញិ

៣.១១ ០
ធានាបោយបទព្យេកម្មេនទៃនីយ 
ថដ�ម្នគុណភាពែ្េ់ - - - - - - -

៣.១២ ០.២៥
ធានាបោយបទព្យេកម្មេនទៃនីយ 
បផសេងបទៀត - - - - - - -

៣.១៣ ១ ធានាបោយបទព្យេកម្មបផសេងបទៀត - - - - - - -

បទព្យ	្ ញ្ចេ ំ	ថដ�បានទទួ�	និងបតរូវបាន
បប ើ្ជ្បទព្យ្ញ្ចេ ំប�ើងវញិ

៣.១៤ ០
ធានាបោយបទព្យេកម្មេនទៃនីយ 
ថដ�ម្នគុណភាពែ្េ់ - ១៨.៣២៤.៧៦៨ - - - - -

៣.១៥ ០
ធានាបោយបទព្យេកម្មេនទៃនីយ 
បផសេងបទៀត - - - - - - -

៣.១៦ ០ ធានាបោយបទព្យេកម្មបផសេងបទៀត - - - - - - -

កិ្ចេេនយាមនិទានប់ប ើ្បបាេ់	ពីបគរឹឹះសាថា ន
 ធនាគារ	នងិហរិញ្ញ វតថាុ	ដនូ្ម្នកំណត ់

ក្ុង	ឧ្េម្ន័្ធ	២

៣.២១ ០
កិ្ ចេេនយាពបីគរឹឹះសាថា នធនាគារ	នងិហរិញ្ញ វតថាុ

 ថដ�មនិបានរាយការណ៍ក្ុង	៣.២២ - - - - - - -

៣.២២ ១ 	កិ្ចេេនយាផតេ�់ទុនពីធនាគារ	បម	 - - - - - - -

�ំហនូរ ន្ូ�ពកិី្ចេេនយាបផសេងៗ	ថដ� 
ម្នការធានា	ឬមនិម្នការធានា 
	ក្ុងរយៈបព�	៣០មថងៃ

៣.៣១ ០.៥ ពីអតិថិជនរាយ ៥៩៧.១៣០ ២០.០៨២.៦៦៩ ២៩៨.៥៦៥ ១០.០៤១.៣៣៥ - ១០.៣៣៩.៩០០

៣.៣២ ០.៥ ពីេហបគាេខ្ាតតនូ្	និងមធ្យម - - - - - - -

៣.៣៣ ០.៥ ពីបករុមហុ៊នមនិថមនហិរញ្ញ វតថាុ ៦៩៤.៣៥០ ៤.៩៩៤.៤១០ ៣៤៧.១៧៥ ២.៤៩៧.២០៥ - ២.៨៤៤.៣៨០

៣.៣៤ ១ ពីធនាគារកណ្តេ � - - - - - - -

៣.៣៥ ១
ពីបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និងហិរញ្ញ វតថាុ		
ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងឧ្េម្ន័្ធ	២ ១.៦៨៥.៨១៦ ៨៣៥.០០០ ១.៦៨៥.៨១៦ ៨៣៥.០០០ - ២.៥២០.៨១៦

៣.៣៦ ០.៥
ពីបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុបផសេងបទៀត		
ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងឧ្េម្ន័្ធ	២ - - - - - - -

៣.៣៧ ០.៥ ពីនីតិ្ុគ្គ�បផសេងបទៀត - - - - - - -

៣.៣៨ ០.៥ ពីសាថា ្ន័អធិ្បតយ្យ - - - - - - -

៣.៣៩ ១
បបាក់្ បញ្ញ ើបៅបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	និង 
ហិរញ្ញ វតថាុ	ដនូ្ម្នថ្ងក្ុងឧ្េម្ន័្ធ	២ - ៦.១៦២.៣៨៦ - - ៦.១៦២.៣៨៦ - ៦.១៦២.៣៨៦

�ំហនូរ ន្ូ�មនសា្ប់បាក ់
ពីឧ្ករណ៍និេសេនទៃ

៣.៥០ ១
�ំហនូរ ន្ូ�េុទទៃមនសា្ប់បាកពី់ឧ្ករណ៍
និេសេនទៃតាមកិ្ចេេនយារយៈបព�	៣០មថងៃ - - - - - - -

៣.៦០ ១
�ំហនូរ ន្ូ�មនសា្ប់បាកពី់កិ្ចេេនយា 
មនូ�្បតបផសេងបទៀត	កុ្ងរយៈបព�	៣០មថងៃ - - - - - - -

៣.៧០ ០
�ំហនូរ ន្ូ�មនសា្ប់បាកពី់កិ្ចេេនយា 
បផសេងបទៀត	ក្ុងរយៈបព�	៣០មថងៃ - - - - - - -

សរុ្រ	៥	=	ផល្រូក		
(៣.១១	ដល់	៣.៧០) ២.៩៧៧.២៩៦ ៥០.៣៩៩.២៣៣ - ២.៣៣១.៥៥៦ ១៩.៥៣៥.៩២៦ - ២១.៨៦៧.៤៨២

លំហូរទចញសុទ្ធដនសាច់បបាក់
សរុ្រ	៦	=	សរុ្រ	៤	-	អ្រ្ប្ររមដន	
(សរុ្រ	៥	ឬ	៧៥%	ដន		សរុ្រ		៤) ១៣.៧១០.១១៣ ៩៩៩.២៨៤.៣២៤ ២.០២៤.៣២១ ៦៥១.៤២០ ២១០.៩៤១.៤២៣ ៥០៨.៣៩១ ២១២.១០១.២៣៤

អនុបាតបក្រខណ្ឌសន្ទនីយភាព
អនុបាត	បក្រខណ្ឌ	សន្ទនីយភាព		=		
សរុ្រ	៣	/	សរុ្រ	៦ - - - ៣១៧៦,៨២% ១០៣,៥៩% ១,០២% ១១២,៧៨%

158 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង១	អនុបាតបក្ែណ្េនទៃនីយភាព



មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ ដុលាលៃ រអាបមរកិ លានបរៀ�

បដើមទុនថ្ាកទី់១៖	ប្បភទបដើមទុនេំខាន់

១.	េរុ្រង	(ក)

+	បដើមទុនបាន្ង/់អំបណ្យបដើមទុន	(Capital endowment)    ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥

+	ទុន្បមរុង	(បបរៅពីទុន្បមរុង	េបម្្វ់ាយតមមលៃប�ើងវញិ) 																			-			 																						-			

+	្ំបណញេុទ្ធបានបធវែើេវនកម្ម	(េបម្្ឆ្់្ំ្ ុងបបកាយ) ១៦.៨៥៩.២១៨ ៦៨.៧០១

+	្ំបណញរកសាទុក	 ១៧.០៩៨.១៥៧ ៦៩.៦៧៥

+	ែទៃងប់ផសេងៗ	(បតរូវបាន�ម្តិ	និងគាបំទបោយ	បហើយបានអនុមត័ពីធនាគារកណ្តេ �)

១.	ផតេ�់ឯកសារបោងមនេិទិ្ធ/អនុមត័ពីធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្ 																			-			 																						-			

២.	ផតេ�់ឯកសារបោងមនេិទិ្ធ/អនុមត័ពីធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្ 																			-			 																						-			

សរុ្ររ្	(ក)	 ១០៨.៩៥៧.៣៧៥ ៤៤៤.០០១

+	ការបតរួតពិនិត្យម្នកំណតប់�ើ្ំបណញរកសាទុក	(អតិ្រម្		២០%	មនេរុ្រង		(ក))		 ១៥,៦៩% ១៥,៦៩%

២		.	េរុ្រង	(ែ)	(ការកាតក់ង)

+	ភាគហុ៊ន ទ្ៃ �់	ថដ�បានកានក់ា្ប់ោយធនាគារ	(តាមតមមលៃ្ុឹះ្ញ្ជ ី) 																			-			 																						-			

+	ការខាត្ង្គរ 																			-			 																						-			

+	បទព្យេកម្មអរនូ្ី	ថដ�បតរូវកាតក់ង ១.៣៧៦.២២៧ ៥.៦០៨

+	ភាគទុនិក	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�	ភាគីពាកព់ន័្ធ	(កាតក់ង) ១.០៨២.០៦៤ ៤.៤០៩

១.	្ំថណកបដើមទុន	ថដ�មនិទានប់ាន្ង	់(ក) 																			-			 																						-			

២.	ឥណទាន	ឥណទានវបិារនូ្ន	៍និង្ុបរប្ទានបផសេងៗ	(ែ) ១.០៨២.០៦៤ ៤.៤០៩

៣.	ឧ្ករណ៍្ំណុ�	ថដ�ម្នការ្ុឹះហតថាប�ខាបោយភាគទុនិក	បករុមប រ្ឹកសាភបិា�		និងភាគីពាកព់ន័្ធ(គ) 																			-			 																						-			

+	ការខាត្ងប់ផសេងៗ 																			-			 																						-			

(ក)		(ែ)	និង	(គ)	បតរូវបានោកក់្ុងឯកសារភា្ជ ្់ 																			-			 																						-			

សរុ្ររ្	(ខ) ២.៤៥៨.២៩១ ១០.០១៧

សរុ្រទដើ�ទុនថា្្ក់ទី១	(ទដើ�ទុនសំខាន់)	=		សរុ្ររ្	(ក)	-	សរុ្ររ្	(ខ) ១០៦.៤៩៩.០៨៤ ៤៣៣.៩៨៤

ទដើ�ទុនថា្្ក់ទី២	៖	ទដើ�ទុន្រំទពញ្រនន្�

៣.	េរុ្រង	(គ)

+	ការវាយតមមលៃទុន្ំរុងប�ើងវញិ	(អនុមត័បោយធនាគារកណ្តេ �) 																			-			 																						-			

+	េំវធិានធនហានិភយ័ធនាគារទនូបៅ	(អនុមត័បោយធនាគារកណ្តេ �) 																			-			 																						-			

+	េំវធិានធនទនូបៅ	១%	(ប្កាេេតេីពីការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាកប់ទព្យេកម្ម) ៨.៣៥៥.៧៨៨ ៣៤.០៥០

+	ឧ្ករណ៍្ំណុ�្នាទៃ ្់្ នសេ	ំ(បានអនុវតតេតាម�ក្ែណ្	ថដ�ម្នថ្ងក្ុងម្បតា	៧)	 ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥

+	ែទៃងប់ផសេងៗ	(បាន�ម្តិ	និងគាបំទ) 																			-			 																						-			

១.	ផតេ�់ឯកសារបោងមនេិទិ្ធ/អនុមត័ពីធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្ 																			-			 																						-			

២.	ផតេ�់ឯកសារបោងមនេិទិ្ធ/អនុមត័ពីធនាគារជ្តិ	មនកម្ុជ្ 																			-			 																						-			

សរុ្ររ្	(គ) ៤៥.៣៥៥.៧៨៨ ១៨៤.៨២៥

+	ការបតរួតពិនិត្យម្នកា�កំណតប់�ើ្ំណុ�្នាទៃ ្់្ នសេ	ំ	(អតិ្រម្		៥០%	មនបដើមទុនថ្ាកទី់១) ៣៤,៧៤% ៣៤,៧៤%

៤.	េរុ្រង	(ឃ)(បដើមទុនថ្ាកទី់	២,	ការកាតក់ងបផសេងៗ)

+	មនូ�ធនថដ�ម្ន្ំថណកក្ុងបគរឹឹះសាថា នធនាគារ	ឬបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុបផសេងៗ 																			-			 																						-			

+	ែទៃងប់ផសេងៗ	ថដ�បតរូវកាតក់ង	(្នទៃុកពនយារ) 																			-			 																						-			

សរុ្ររ្	(ឃ) 																			-			 																						-			

សរុ្រទដើ�ទុនថា្្ក់ទី២	(ទដើ�ទុន្រំទពញ្រនន្�)	=	សរុ្ររ្	(គ)	-	សរុ្ររ្	(ឃ) ៤៥.៣៥៥.៧៨៨ ១៨៤.៨២៥

+	ការបតរួតពិនិត្យម្នកំណតប់�ើបដើមទុនប្បភទទី២	(បដើមទុនប្បភទទី២	=	អតិ្រម្		១០០%	មនបដើមទុនថ្ាកទី់១) ៤២,៥៩% ៤២,៥៩%

�ូលនិធិ្្្ល់សុទ្ធតា�ការកំណត់រ្រស់និយ័តករ	សរុ្ររ្	(ក)	-	សរុ្ររ្	(ខ)	+	សរុ្ររ្	(គ)	-	សរុ្ររ្	(ឃ) ១៥១.៨៥៤.៨៧២ ៦១៨.៨០៩

តារាង២	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

159របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង២	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ



តារាង៣	អនុបាតសាធនភាព

ដុលាលៃ រអាបមរកិ ថលៃរឹង ដុលាលៃ រអាបមរកិ លានបរៀ�

I -	ធាតុមនតារាងតុ�្យការ	ថដ�ថលៃរឹងតាមកបមតិ	ហានិភយ័េមភាគី	

១-	ការថលៃរឹង០%	្ំបពាឹះបទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នហានិភយ័ទា្ ៣៧៥.២២៩.៧២២ - -

១.១		សា្ប់បាក់ ៥៩.៩០៥.៣១៣ ០% - -

១.២	ម្េ ១៧.៣៧១ ០% - -

១.៣	ឥណបទយ្យប�ើធនាគារជ្តិមនកម្ុជ្ ៣១៤.១៨២.២៣៤ ០% - -

១.៤	បទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នវតថាុ្ញ្ចេ ំជ្បបាក់្ បញ្ញ ើ១០០%	បៅធនាគារ ១.១២៤.៨០៤ ០% - -

១.៥		ឥណបទយ្យប�ើ	ឬធានាបោយសាថា ្ន័អធិ្បតយ្យ	ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាកពី់	 AAA  

បៅAA- ឬប្ហាកប់្ថហ� - ០% - -

២	-	ការថលៃរឹង២០%	្ំបពាឹះបទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នហានិភយ័ធួន�្មម ៦.១៧២.៥១៩ ១.២៣៤.៥០៤ ៥.០៣១

២.១		ឥណបទយ្យប�ើ	ឬធានាបោយសាថា ្ន័អធិ្បតយ្យ	ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាកពី់		A+  

បៅA-ឬប្ហាកប់្ថហ� - ២០% - -

២.២		ឥណបទយ្យប�ើ	ឬធានាបោយធនាគារ	ឬបករុមហុ៊ន	ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាកពី់		AAA  

បៅAA-ឬប្ហាកប់្ថហ� ៦.១៧២.៥១៩ ២០% ១.២៣៤.៥០៤ ៥.០៣១

៣	-	ការថលៃរឹង៥០%	្ំបពាឹះបទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នហានិភយ័មធ្យម ៤.៦៣៧.៣១៧ ២.៣១៨.៦៥៩ ៩.៤៤៩

៣.១		ឥណបទយ្យប�ើ	ឬធានាបោយសាថា ្ន័អធិ្បតយ្យ	ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាកពី់		BBB+ 

បៅBBB-ឬប្ហាកប់្ថហ� - ៥០% - -

៣.២	ឥណបទយ្យប�ើ	ឬធានាបោយធនាគារ	ឬបករុមហុ៊ន	ថដ�ម្ន្ំណ្តថ្់ាកពី់	A+	បៅA- ឬប្ហាកប់្ថហ� ៤.៦៣៧.៣១៧ ៥០% ២.៣១៨.៦៥៩ ៩.៤៤៩

៤	-	ការថលៃរឹង១០០%	្ំបពាឹះបទព្យេកម្ម	ថដ�ម្នហានិភយ័ទាងំបេរុង ៧១០.៣៦៦.៩១៦ ៧១០.៣៦៦.៩១៦ ២.៨៩៤.៧៤៥

៤.១	បទព្យេកម្មដមទបទៀត	ថដ�មនិបានបរៀ្រា្ខ់ាងប�ើ ៧១០.៣៦៦.៩១៦ ១០០% ៧១០.៣៦៦.៩១៦ ២.៨៩៤.៧៤៥

សុរ្រ	(I)	=	(១)	+	(២)	+	(៣)	+	(៤) ១.០៩៦.៤០៦.៤៧៤ ៧១៣.៩២០.០៧៩ ២.៩០៩.២២៥

II -	ធាតុមនបបរៅតារាងតុ�្យការ	ថដ�ថលៃរឹងតាមកបមតិ	ហានិភយ័េមភាគី

១-	ការថលៃរឹង០%	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការ	ថដ�ម្នហានិភយ័ទា្ ១១៥.៦២៤.៥៣០ - -

១.១		ឥណទានមនិទានប់ប ើ្បបាេ់	ជ្ពិបេេឥណទាន	ប�ើេេមតុ�្យ		និងការេនយាឲ្យ
 

ែចេីថដ�	ម្ន	កា�	កំណត	់តិ្ជ្ង១ឆ្្ំ ១១៤.១១១.៧២៨ ០% - -

១.២	ប្តិ្តតេិការបផសេងបទៀត	ថដ�ម្នហានិភយ័ទា្ ១.៥១២.៨០២ ០% - -

២	-	ការថលៃរឹង២០%	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការ	ថដ�ម្នហានិភយ័ធួន�្មម ១.០៤២.៦៩១ ២០៨.៥៣៨ ៨៥០

២.១		ឯកសារឥណទាន	ថដ�បតរូវបានប្ញផសាយ		ឬ្ញ្្ជ ក	់	បេ្បព�ថដ�ទំនិញបតរូវបាន	បប ើ្ 
ជ្	វតថាុ		្ ញ្ចេ ំ	និង		ប្តិ្តតេិការបេបដៀងគ្ាបផសេងបទៀត ១.០៤២.៦៩១ ២០% ២០៨.៥៣៨ ៨៥០

២.២	ប្តិ្តតេិការបផសេងបទៀត	ថដ�ម្នហានិភយ័ធួន�្មម - ២០% - -

៣	-	ការថលៃរឹង៥០%	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការ	ថដ�ម្នហានិភយ័មធ្យម ១២៥.៩៦៦.៦០៦ ៦២.៩៨៣.៣០៣ ២៥៦.៦៥៧

៣.១		ការេងបបាកត់ាមឯកសារឥណទាន	ថដ�បានប្ញផសាយ	ឬ្ញ្្ជ កប់ហើយបៅបព� 

ថដ�	ទំនិញមនិបតរូវ	បាន	បប ើ្ជ្វតថាុ្ញ្ចេ ំ ១២១.៩៧៥.៩៨២ ៥០% ៦០.៩៨៧.៩៩១ ២៤៨.៥២៦

៣.២	ការធានា	និងេញ្្ញ ្ណ័ណ ឧ្តថាមភា	និងការធានា	ថដ�មនិម្ន�ក្ណៈជំនួេឥណទាន - ៥០% - -

៣.៣		កិ្ចេេនយាផតេ�់ឥណទានមនិបប ើ្បបាេ់	ជ្ពិបេេឥណទានប�ើេេមតុ�្យ	និងការេនយា
 

	ឲ្យែចេី		ថដ�	ម្ន	កា�កំណតប់�ើេពី១ឆ្្ំ ៣.៩៩០.៦២៤ ៥០% ១.៩៩៥.៣១២ ៨.១៣១

៣.៤	ប្តិ្តតេិការបផសេងបទៀត	ថដ�ម្នហានិភយ័មធ្យម - ៥០% - -

៤	-	ការថលៃរឹង១០០%	្ំបពាឹះប្តិ្តតេិការ	ថដ�ម្នហានិភយ័ទាងំបេរុង - - -

៤.១	ការធានាប�ើឥណទាន		(ដកប្ញហានិភយ័	្ំបពាឹះអតថាគាហកៈ) - ១០០% - -

៤.២	ការទទួ�បពម - ១០០% - -

៤.៣	រនូ្ិយ្ដិបភាគប�ើផ�្បត	ថដ�មនិម្នបឈា្ម ឹះរ្េ់ធនាគារឬបគរឹឹះសាថា នហិរញ្ញ វតថាុ - ១០០% - -

៤.៤	េកម្មភាពប្តិ្តតេិការ	បោយម្នឧបបាបេ័យ - ១០០% - -

៤.៥	កបមតិឥណទានមនិអា្្ដិបេធបាន	ឬការធានា	ថដ�ម្ន�ក្ណៈជំនួេឥណទាន - ១០០% - -

៤.៦	ប្តិ្តតេិការបផសេងៗបទៀត	ថដ�ម្នហានិភយ័ែ្េ់ - ១០០% - -

សរុ្រ	(II)	=	(១)	+	(២)	+	(៣)	+	(៤) ២៤២.៦៣៣.៨២៧ ៦៣.១៩១.៨៤១ ២៥៧.៥០៧

III - េរុ្បទព្យេកម្ម	និងប្តិ្តតេិការបបកាយថលៃរឹងហានិភយ័= (I) + (II) ៧៧៧.១១១.៩២០ ៣.១៦៦.៧៣២

អនុបាតសាធនភាព	=	�ូលនិធិ្្្ល់សុទ្ធសរុ្រ	/	(III)	(>១៥%) ១៩,៥៤% ១៩,៥៤%

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

160 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង៣	អនុបាតសាធនភាព



តារាង៤	ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់និងេំវធិានធនហាវែ េីុ�ីធី
 ហិរញ្ញ វតថាុអាបកក	់និងេងសេយ័

ធនាគារ

 
្ំនួនហាវែ េីុ�ីធី	

ហិរញ្ញ វតថាុ

្ំណ្តថ្់ាក	់ណទាន
តាមតបមរូវការរ្េ់
ធនាគារកណ្តេ �

 
ការបា៉ា នស់ា្ម ន
តមមលៃវតតេ្ញ្ចេ ំ

េំវធិានធន 
កតប់តា	បោយ	

ធនាគារកណ្្�

េំវធិានធនតាម	
តបមរូវការ		រ្េ់	

ធនាគារកណ្្�

េំវធិានធន
កតប់តាបោយ

ធនាគារ

 
�បម្ៀង្ំនួន
េំវធិានធន

 ដុលាលៃ រអាបមរកិ  ដុលាលៃ រអាបមរកិ អបតា ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ដុលាលៃ រអាបមរកិ

        

ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុ ៨៣៥.៥៧៨.៧៥១ ឥណទានធម្មតា ២.៩៧៣.១១៧.៥៥៦ ១% ៨.៣៥៥.៧៨៨ ៨.៣៥៥.៧៨៨ -

ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុ ១.៦០៤.៧១៤ ឥណទានឃ្លៃ បំមើ� ៤.០៥៥.៨៩០ ៣% ៤៨.១៤១ ៤៨.១៤១ -

ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុ
១៣២.០៥៧

ឥណទានបបកាម 
េតេងោ់រ

៧៥៦.០៤០
២០% ២៦.៤១១ ២៦.៤១១ -

ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុ - ឥណទានេងសេយ័ - ៥០% - - -

ហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុ ៨៩៨.៧៧២ ឥណទានបាត់្ ង់ ២.៥០៦.៣៤៣ ១០០% ៨៩៨.៧៧២ ៨៩៨.៧៧២ -

េរុ្ ៨៣៨.២១៤.២៩៤ ២.៩៨០.៤៣៥.៨២៩ ៩.៣២៩.១១២ ៩.៣២៩.១១២ -

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

161របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង៤	ការបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់និងេំវធិានធនហាវែ េីុ�ីធីហិរញ្ញ វតថាុអាបកក	់និងេងសេយ័



តារាង៥	សាថា នភាព្ំហេុទ្ធ

ប�ែបរៀង រនូ្ិយ្ណ័ណ

ធាតុ្នាទៃ ្ពី់កាតក់ងេំវធិានធន	ថដ�្៉ាឹះពា�់

សាថា នភាព

្ំហេុទ្ធ

សាថា នភាព្ំហេុទ្ធ/

មនូ�និធិ	្ ទៃ �់េុទ្ធ កបមតិកំណត់ ភាពប�ើេ

បទព្យេកម្ម
្ំណុ�	 

និងបដើមទុន

រនូ្ិយ្ណ័ណ បតរូវទទួ� រនូ្ិយ្ណ័ណ បតរូវេង

ែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ ែទៃងប់បរៅតារាងតុ�្យការ

១ ២ ៣ ៤ ៥	=	១-២+៣-៤    

១ ដុលាលៃ រអាបមរកិ ៩៩៩.០២០.០៩៧ ១.០០០.៩៣០.៩៨៣ ២៤១.០១៧.០៤០ ២៤១.០១៧.០៤០ (១.៩១០.៨៨៦) -១,២៦% ២០% គា្ម ន

២ បរៀ� ៩៣.៨៧៩.៥៦៣ ៩៣.៩៨១.៤០១ ១.៥១៩.២០០ ១.៥១៩.២០០ (១០១.៨៣៨) -០,០៧% ២០% គា្ម ន

៣ អឺរ ៉ានូ ២.៧៣០.០៧៣ ៧២៨.១២៨ - - ២.០០១.៩៤៥ ១,៣២% ២០% គា្ម ន

៤ ដុលាលៃ រេិងហា្ុរ ី ៣០៨.៩១៥ ៣០៥.៧៨៤ ៩៧.៥៨៧ ៩៧.៥៨៧ ៣.១៣១ ០,០០% ២០% គា្ម ន

៥ ដុលាលៃ រហុងកុង (៨) - - - (៨) ០,០០% ២០% គា្ម ន

៦ បាត ១.៧៥៧.៧៦៨ ១.៧៥៤.១៧៦ - - ៣.៥៩២ ០,០០% ២០% គា្ម ន

៧ បយ៉ាន ១០៤.០៤៩ ១០៣.៧២៤ - - ៣២៥ ០,០០% ២០% គា្ម ន

៨ ប្៉ាេនូ - - - - - ០,០០% ២០% គា្ម ន

៩ ដុលាលៃ រអនូង្សាតេ �ី ៣៥៦.៨៩៧ ៣៥៥.៩៤៩ - - ៩៤៨ ០,០០% ២០% គា្ម ន

១០ ដុលាលៃ រកាណ្ោ ១៤៧ ១៤៧ - - - ០,០០% ២០% គា្ម ន

១១ ប្ន ១៩៤.៨៩៣ ១៩៣.៨៣៨ - - ១.០៥៥ ០,០០% ២០% គា្ម ន

១២ យន់ ៥.១៣៧ ៥.០៣២ - - ១០៥ ០,០០% ២០% គា្ម ន

១៣ វ ៉ាុន - - - - - ០,០០% ២០% គា្ម ន

១៤ ដុង - - - - - ០,០០% ២០% គា្ម ន

១៥ បផសេងៗ ២៩៩.៨៧៩ ២៩៨.២៤៨ - - ១.៦៣១ ០,០០% ២០% គា្ម ន

សរុ្រ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០ ២៤២.៦៣៣.៨២៧ ២៤២.៦៣៣.៨២៧ -

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

162 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង៥	សាថា នភាព្ំហេុទ្ធ



តារាង	៦	ការកំណតប់ទនា្ប់ដើមទុន

អនុបាតបដើមទុនថ្ាកទី់១
អនុបាតបដើមទុនែនបេីុបវេិនអ្្ប្រម្	

(គិតជ្ភាគរយមនបបាក់្ ំបណញប្ចាឆ្ំ្ហំិរញ្ញ វតថាុ)

≥ MCR1 (7.5%) បៅ (MCR1 + 0.625%) ១០០

> (MCR1 + 0.625%) បៅ (MCR1 + 1.25%) ៨០

> (MCR1 + 1.25%) បៅ (MCR1 + 1.85%) ៦០

> (MCR1 + 1.85%) បៅ (MCR1 + 2.5%) ៤០

> (MCR1 + 2.5%) ០

ធនាគារ

្រញ្ញត្ិជាក់លាក់	សបម្រ់អនុវត្ចំទពាះបគរឹះសា្្ន៖ %

អនុបាតសាធនភាពអ្្ប្រម្	= ១៥

អនុបាតបដើមទុនថ្ាកទី់១	អ្្ប្រម្	= ៧,៥

បទនា្ប់ដើមទុនែនបេើុបវេិន	(%)	= ២,៥

បទនា្ប់ដើមទុនបខានបធើេីុឃលៃីែ�	(%)	= ០

បទនា្ប់ដើមទុន	ថដ�បតរូវ្ំបពញ ទរឹកបបាក់
គិតជ្	%	មនបទព្យ	េកម្ម	ថដ�បាន 

ថលៃរឹងតាម	កបមតិហានិភយ័	RWA

បទនា្ប់ដើមទុនែនបេុើបវេិន ១៩.៤២៧.៧៩៨ ២,៥០

បទនា្ប់ដើមទុនបខានបធើេីុឃលៃីែ� - -

បទនា្ប់ដើមទុនេរុ្ ១៩.៤២៧.៧៩៨ ២,៥០

បដើមទុនថ្ាកទី់	១ ១០៦.៤៩៩.០៨៤ ១៣,៧០

បដើមទុនថ្ាកទី់	២ ៤៥.៣៥៥.៧៨៨ ៥,៨៤

បដើមទុនេរុ្	(មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ) ១៥១.៨៥៤.៨៧២ ១៩,៥៤

បទព្យេកម្ម	ថដ�បានថលៃរឹងតាមកបមតិហានិភយ័	- RWA ៧៧៧.១១១.៩២០

បដើមទុនថ្ាកទី់១	ថដ�បតរូវការ	េបម្្អ់នុបាតសាធនភាព ៧១.១៨៣.៤៥២ ៩,១៦

បដើមទុនថ្ាកទី់១	ថដ�បៅេ�់	េបម្្ប់ទនា្ប់ដើមទុន ៣៥.៣១៥.៦៣២ ៤,៥៤

តប�រូវការទដើ�ទុនថា្្ក់ទី១	នដលបតរូវ្រំទពញ្រនន្� - -

អនុបាត	ទដើ�ទុនថា្្ក់ទី១អ្រ្ប្ររម	+	ទដើ�	ទុន	ថា្្ក់	ទី១ទៅសល់		+សបម្រ់	្រំទពញ	បទនា្រ់	ទដើ�ទុន ១២,០៤

អនុបាតទដើ�ទុន្រប�ុ្អ្រ្ប្ររម	(គិតជាភាគរយដនបបាក់	ចំទណញ	ប្រចាំឆ្្ំហិរញ្ញវត្ថុ) -

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

163របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង	៦	ការកំណតប់ទនា្ប់ដើមទុន



តារាង	៧	ការគណនាអនុបាតបផសេងៗ

បដើមទុន ដុលាលៃ រអាបមរកិ

១ 	មនូ�ធន	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ១០,៥៨%

ក-	មនូ�ធន ១១៦.២០២.២៩៩

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

២ បដើមទុនថ្ាកទី់១	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ៩,៦៩%

ក-	បដើមទុនថ្ាកទី់១ ១០៦.៤៩៩.០៨៤

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៣ បដើមទុនថ្ាកទី់១	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្ម	ថដ�ថលៃរឹងហានិភយ័	
(ក/ែ)

១៣,៧០%

ក-	បដើមទុនថ្ាកទី់១ ១០៦.៤៩៩.០៨៤

ែ-	បទព្យេកម្ម	ថដ�ថលៃរឹងហានិភយ័ ៧៧៧.១១១.៩២០

៤ បដើមទុនថ្ាកទី់១	+	បដើមទុនថ្ាកទី់២	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្ម
ថដ�ថលៃរឹងហានិភយ័	(ក/ែ)

១៩,៥៤%

ក-	បដើមទុនថ្ាកទី់១	+	បដើមទុនថ្ាកទី់២ ១៥១.៨៥៤.៨៧២

ែ-	បទព្យេកម្ម	ថដ�ថលៃរឹងហានិភយ័ ៧៧៧.១១១.៩២០

៥ មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ១៣,៨២%

ក-	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	 ១៥១.៨៥៤.៨៧២

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៦ អនុបាតសាធនភាព	(ក/ែ) ១៩,៥៤%

ក-	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	 ១៥១.៨៥៤.៨៧២

ែ-	បទព្យេកម្ម	ថដ�ថលៃរឹងហានិភយ័ ៧៧៧.១១១.៩២០

៧ ្ំណុ�	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ៨៩,៤២%

ក-	្ំណុ�េរុ្ ៩៨២.៤៥៥.១១១

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៨ ្ំណុ�	បធៀ្នរឹងមនូ�ធន	(ក/ែ) ៨៤៥,៤៧%

ក-	្ំណុ�េរុ្ ៩៨២.៤៥៥.១១១

ែ-	មនូ�ធន ១១៦.២០២.២៩៩

៩ ភាគលាភ	បធៀ្នរឹង្ំបណញេុទ្ធ	(ក/ែ) ០,០០%

ក-	ភាគលាភ -

ែ-	្ំបណញេុទ្ធ ១៨.២១២.៤២៦

គុណភាពបទព្យេកម្ម ដុលាលៃ រអាបមរកិ

១០ ទុន្បមរុងធនាគារ	បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ០,០០%

ក-	ទុន្បមរុងេរុ្ -

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១១ ទុន្បមរុងធនាគារ	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ០,០០%

ក-	ទុន្បមរុងេរុ្ -

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

គុណភាពបទព្យេកម្ម ដុលាលៃ រអាបមរកិ

១២ ឥណទានមនិដំបណើ រការ		បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ០,១៥%

ក-	ឥណទានមនិដំបណើ រការ ១.០៣០.៨២៩

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១៣ ឥណទានមនិដំបណើ រការ		បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ០,០៩%

ក-	ឥណទានមនិដំបណើ រការ ១.០៣០.៨២៩

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

១៤ បទព្យេកម្ម	ថដ�បានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់	
បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ)

០,១៥%

ក-	បទព្យេកម្ម	ថដ�បានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក់ ១.០៣០.៨២៩

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១៥ បទព្យេកម្ម	ថដ�បានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់		
បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ)

០,០៩%

ក-	បទព្យេកម្ម	ថដ�បានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក់ ១.០៣០.៨២៩

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

១៦ បទព្យេកម្ម	ថដ�បានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក	់		
បធៀ្នរឹងមនូ�ធនេរុ្	(ក/ែ)

០,៨៩%

ក-	បទព្យេកម្ម	ថដ�បានបធវែើ្ំណ្តថ្់ាក់ ១.០៣០.៨២៩

ែ-	មនូ�ធន ១១៦.២០២.២៩៩

១៧ ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធ			បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ០,១៦%

ក-	ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធ ១.០៨២.០៦៤

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១៨ ឥណទានហានិភយ័ធំ			បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ១៤,៨៥%

ក-	ឥណទានហានិភយ័ធំ ១០៣.២៨១.៤៩៨

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

១៩ ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធ			បធៀ្នរឹងមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	(ក/ែ) ០,៧១%

ក-	ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធ ១.០៨២.០៦៤

ែ-	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ ១៥១.៨៥៤.៨៧២

២០ ឥណទានហានិភយ័ធំ			បធៀ្នរឹងមនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ	(ក/ែ) ៦៨,០១%

ក-	ឥណទានហានិភយ័ធំ ១០៣.២៨១.៤៩៨

ែ-	មនូ�និធិ ទ្ៃ �់េុទ្ធ ១៥១.៨៥៤.៨៧២

២១ េំវធិានធនទនូបៅ			បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ១,២០%

ក-	េំវធិានធនទនូបៅ ៨.៣៥៥.៧៨៨

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

២២ េំវធិានធនជ្កល់ាក	់	បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ០,១៤%

ក-	េំវធិានធនជ្កល់ាក់ ៩៧៣.៣២៤

ែ-	ឥណទានេរុ្	(ដុ�) ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

គិតបតរឹមមថងៃទី៣១	ថែធ្នូ	ឆ្្២ំ០១៩

164 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង	៧	ការគណនាអនុបាតបផសេងៗ



គុណភាពបទព្យេកម្ម ដុលាលៃ រអាបមរកិ

២៣ េំវធិានធនជ្កល់ាក	់	បធៀ្នរឹងឥណទានមនិដំបណើ រការ	
(ក/ែ)

៩៤,៤២%

ក-	េំវធិានធនជ្កល់ាក់ ៩៧៣.៣២៤

ែ-	ឥណទានមនិដំបណើ រការ ១.០៣០.៨២៩

២៤ េំវធិានធនេរុ្		បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ០,៨៥%

ក-	េំវធិានធនេរុ្ ៩.៣២៩.១១២

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

២៥ ឥណទាន		បធៀ្នរឹងបបាក់្ បញ្ញ ើ	(ក/ែ) ៨៣,៥២%

ក-	ឥណទានអតិថិជនមនិថមនធនាគារេរុ្		(ដុ�) ៦៦០.៤៥៩.៥៦៧

ែ-	បបាក់្ បញ្ញ ើរ្េ់អតិថិជន ៧៩០.៧៨៣.២១៤

្ំណនូ � ដុលាលៃ រអាបមរកិ

២៦ អបតា្ំណនូ �បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្ម	(ក/ែ) ១,៦៦%

ក-	្ំបណញេុទ្ធ ១៨.២១២.៤២៦

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

២៧ ផ�ប�ើមនូ�ធន	(ក/ែ) ១៥,៦៧%

ក-	្ំបណញេុទ្ធ ១៨.២១២.៤២៦

ែ-	មនូ�ធន ១១៦.២០២.២៩៩

២៨ អបតា្ំណនូ �ដុ�	(ក/ែ) ៤,៤៥%

ក-	្ំណនូ �ការបបាក់ ៤៨.៩០៣.៤៨៦

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

២៩ កបមតិការបបាកេុ់ទ្ធ	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	[(ក-ែ)/គ] ២,៩៥%

ក-	្ំណនូ �ការបបាក់ ៤៨.៩០៣.៤៨៦

ែ-	្ំណ្យការបបាក់ ១៦.៤៩៥.២៣៦

គ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៣០ ្ំណនូ �បផសេងៗ	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្(ក/ែ) ០,៧៣%

ក-	្ំណនូ �បផសេងៗ ៨.០៣៣.៩២៤

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៣១ េំវធិានធន	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ០,៨៥%

ក-	េំវធិានធន ៩.៣២៩.១១២

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៣២ ្ំណ្យទនូបៅ	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្(ក/ែ) ១,៥៤%

ក-	្ំណ្យមនិថមនការបបាក់ ១៦.៩៤៥.១៨៨

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៣៣ ្ំបណញេុទ្ធមុន្ងព់ន្ធ	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្(ក/ែ) ២,០៨%

ក-	្ំបណញេុទ្ធមុន្ងព់ន្ធ ២២.៨៦២.១៤៧

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

្ំណនូ � ដុលាលៃ រអាបមរកិ

៣៤ ្ំណ្យពន្ធ		បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ០,៤២%

ក-	្ំណ្យពន្ធ ៤.៦៤៩.៧២១

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៣៥ កបមតិការបបាក	់បធៀ្នរឹង្ំណនូ �ដុ�	[(ក-ែ)/គ] ៥៦,៩២%

ក-	្ំណនូ �ការបបាក់ ៤៨.៩០៣.៤៨៦

ែ-	្ំណ្យការបបាក់ ១៦.៤៩៥.២៣៦

គ-	្ំណនូ �ដុ� ៥៦.៩៣៧.៤១០

៣៦ ្ំណនូ �មនិថមនការបបាក	់បធៀ្នរឹង្ំណនូ �ដុ�	(ក/ែ) ១៤,១១%

ក-	្ំណនូ �មនិថមនការបបាក់ ៨.០៣៣.៩២៤

ែ-	្ំណនូ �ដុ� ៥៦.៩៣៧.៤១០

៣៧ ្ំណ្យមនិថមនការបបាក	់បធៀ្នរឹង្ំណនូ �ដុ�	(ក/ែ) ២៩,៧៦%

ក-	្ំណ្យមនិថមនការបបាក់ ១៦.៩៤៥.១៨៨

ែ-	្ំណនូ �ដុ� ៥៦.៩៣៧.៤១០

៣៨ ្ំនួនដងមនការរក្ំណនូ �ការបបាក	់	[(ក+ែ)/គ] ២៣៨,៦០%

ក-	្ំបណញមុន្ងព់ន្ធ ២២.៨៦២.១៤៧

ែ-	្ំណ្យការបបាក់ ១៦.៤៩៥.២៣៦

គ-	្ំណ្យការបបាក់ ១៦.៤៩៥.២៣៦

សា្ប់បាកង់ាយបេរួ� ដុលាលៃ រអាបមរកិ

៣៩ បទព្យេកម្មងាយបេរួ�	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ២៨,៤៨%

ក-	បទព្យេកម្មងាយបេរួ� ៣១២.៩២៦.៦០១

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៤០ ្ំណុ�រយៈបព�ែលៃី	បធៀ្នរឹងបទព្យេកម្មេរុ្	(ក/ែ) ៨៥,៤៣%

ក-	្ំណុ�រយៈបព�ែលៃី	(តិ្ជ្ង១ឆ្្)ំ ៩៣៨.៥៨៦.២៨៥

ែ-	បទព្យេកម្មេរុ្ ១.០៩៨.៦៥៧.៤១០

៤១ បទព្យេកម្មងាយបេរួ�េុទ្ធ	[(ក-ែ)/គ] -៦៣,៦៨%

ក-	បទព្យេកម្មងាយបេរួ� ៣១២.៩២៦.៦០១

ែ-	្ំណុ�រយៈបព�ែលៃី	(តិ្ជ្ង១ឆ្្)ំ ៩៣៨.៥៨៦.២៨៥

គ-	្ំណុ�េរុ្ ៩៨២.៤៥៥.១១១

៤២ អនុបាតងាយបេរួ�	(ក/ែ) ៣៣,៣៤%

ក-	បទព្យេកម្មងាយបេរួ� ៣១២.៩២៦.៦០១

ែ-	្ំណុ�រយៈបព�ែលៃី ៩៣៨.៥៨៦.២៨៥

៤៣ បបាក់្ បញ្ញ ើ	បធៀ្នរឹងឥណទានេរុ្	(ក/ែ) ១១៩,៧៣%

ក-	បបាក់្ បញ្ញ ើអតិថិជនេរុ្ ៧៩០.៧៨៣.២១៤

ែ-	ឥណទានអតិថិជន	(ដុ�) ៦៦០.៤៥៩.៥៦៧

165របាយការណ៍ប្ចាឆ្ំ្	ំ២០១៩ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាង	៧	ការគណនាអនុបាតបផសេងៗ



្រណ្្ញរ្រស់ធនាគារ
១៦៨	 ្ណ្តេ ញធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ
១៧០	 ្ណ្តេ ញសាខារ្េ់បករុមហុ៊នបម





ទីតាងំសាខាធនាគារ

មជ្ឈមណ្�
CIMB PREFERRED 

សាខានទរាត្�	ខា្ទជើ្

អគារប�ែ	២០អា-ប្	មហាវថិីបពឹះនបរាតតេម	
ថកងផលៃនូវប�ែ	១១៨	េងាក តផ់សារចាេ់	
ែណ្ដនូនបពញ	រាជធានីភ្បំពញ

សាខាផ្សារទហ្លី

ផទៃឹះប�ែ១២បហសេត	ផលៃនូវប�ែ	២៧១	
េងាក តទ់រឹក�្ក៣់	ែណ្ទួ�បគាក	
រាជធានីភ្បំពញ

សាខាបកុ្បពះសីហនុ

ផទៃឹះប�ែ៩០	វថិីឯករាជ្យ	េងាក តប់�ែ៤	
បករុងបពឹះេីហនុ	បែតតេបពឹះេីហនុ

សាខាបកុ្ទសៀ�រា្រ

ផទៃឹះប�ែ៣៨-៣៩-៤០	វថិីបពឹះេីុវតាថា 	
េងាក តស់ាវែ យដង្គុ ំ	បករុងបេៀមរា្ 
បែតតេបេៀមរា្

សាខាបកុ្បាត់ដំ្រ្

ផទៃឹះប�ែ៩៨-៩៩	េងាក តស់ាវែ យបបា៉ា 	
បករុងបាតដ់ំ្ង	បែតតេបាតដ់ំ្ង

សាខាបកុ្កំព្់ចា�

ភនូម៤ិ	េងាក តវ់ា�វង	់បករុងកំពងច់ាម	
បែតតេកំពងច់ាម

សាខាបាក់ទូក

ជ្ន់្ ទៃ �់ដី	អគារវបីតាេ់	ផលៃនូវ១៦៩	
េងាក តវ់ា�វង	់ែណ្	៧មករា	រាជធានីភ្បំពញ

សាខាទរឹកថា្្

ជ្ន់្ ទៃ �់ដី	អគារកា�ីហវែ័រនីញា៉ា 	
េនូេ�បៅេ៍	មហាវថិីេហពន័្ធរុេសុេ	ី
េងាក តទ់រឹកថាលៃ 	ែណ្ថេនេុែ	
រាជធានីភ្បំពញ

សាខា	Exchange Square

ជ្ន់្ ទៃ �់ដី	អគារ	Exchange Square	ផលៃនូវ	
៥១-៦១	និងផលៃនូវ	១០២-១០៦	េងាក តវ់តតេភ្	ំ
ែណ្ដនូនបពញ	រាជធានីភ្បំពញ

សាខា�ហាវិថីទ�៉្ទសទុ្

ផទៃឹះប�ែ១៨៧	អឺ០អឺ១	មហាវថិីបរៅ៉ា បេទុង	
េងាក តទ់ួ�សាវែ យមបព១	ែណ្្ំការមន	
រាជធានីភ្បំពញ

សាខាអូឡាំពិក

ផទៃឹះប�ែ២០១	មហាវថិីហសាវា៉ាហារឡា� 
បនហ៍រុ	េងាក តផ់សារបដើមគរ	ែណ្ទួ�បគាក	
រាជធានីភ្បពញ

សាខាទួលទគាក

ផទៃឹះប�ែ១៥០បអហវែ២បដ	អឺ០អឺ១	ផលៃនូវ២៨៩	
េងាក ត់្ រឹងកកទី់១	ែណ្ទួ�បគាក	
រាជធានីភ្បំពញ

នទរាត្�ខា្ទជើ្

អគារប�ែ	២០អា-ប្	មហាវថិីបពឹះនបរាតតេម	
ថកងផលៃនូវប�ែ	១១៨	េងាក តផ់សារចាេ់	
ែណ្ដនូនបពញ	រាជធានីភ្បំពញ

ទ�៉្ទសទុ្

ផទៃឹះប�ែ១៨៧	អឺ០អឺ១	មហាវថិីបរៅ៉ា បេទុង	
េងាក តទ់ួ�សាវែ យមបព១	ែណ្្ំការមន	
រាជធានីភ្បំពញ

សាខាទរឹកថា្្

ជ្ន់្ ទៃ �់ដី	អគារកា�ីហវែ័រនីញា៉ា 	េនូេ�បៅេ៍	មហាវថិីេហពន័្ធរុេសុេ	ីេងាក តទ់រឹកថាលៃ 	
ែណ្ថេនេុែ	រាជធានីភ្បំពញ

នទរាត្�ខា្ត្បនូ្

អគារប�ែ២១៦	(អគារអាយែុន)	
មហាវថិីបពឹះនបរាតតេម	េងាក តទ់បនលៃបាសាក	់
ែណ្្ំការមន	រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារទហ្លី

ផទៃឹះប�ែ១២បហសេត	ផលៃនូវប�ែ	២៧១	
េងាក តទ់រឹក�្ក៣់	ែណ្ទួ�បគាក	
រាជធានីភ្បំពញ

អូឡាំពិក

ផទៃឹះប�ែ២០១	មហាវថិីហសាវា៉ាហារឡា� 
បនហ៍រុ	េងាក តផ់សារបដើមគរ	ែណ្ទួ�បគាក	
រាជធានីភ្បពញ

បាក់ទូក

ជ្ន់្ ទៃ �់ដី	អគារវបីតាេ់	ផលៃនូវ១៦៩	
េងាក តវ់ា�វង	់ែណ្	៧មករា	រាជធានីភ្បំពញ

បកុ្ទសៀ�រា្រ	

ផទៃឹះប�ែ៣៨-៣៩-៤០	វថិីបពឹះេីុវតាថា 	
េងាក តស់ាវែ យដង្គុ ំ	បករុងបេៀមរា្ 
បែតតេបេៀមរា្

សាខានទរាត្�	ខា្ត្បនូ្	

អគារប�ែ២១៦	(អគារអាយែុន)	
មហាវថិីបពឹះនបរាតតេម	េងាក តទ់បនលៃបាសាក	់
ែណ្្ំការមន	រាជធានីភ្បំពញ

សាខា�ហាវិថីបពះសីហនុ	

ផទៃឹះប�ែ៥៧បអហវែ	មហាវថិីបពឹះេីហនុ	
េងាក ត់្ តុមុែ	ែណ្ដនូនបពញ	
រាជធានីភ្បំពញ

្ណ្តេ ញធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ

168 ធនាគារ	សុីអាយអិ�្រ៊ី	ភីអិលសុី្រណ្្ញរ្រស់ធនាគារ
្ណ្តេ ញធនាគារ	េីុអាយអិម្៊	ីភអីិ�េីុ



ទីតាងំម្៉ា េីុន
ATM

អាកាសោនដា្្នអន្រជាតិភ្ំទពញ

សាថា នីយអ៍្កដំបណើ រមកដ�់	ក្ុងអាកាេ
ោនោ្ឋ នអនតេរជ្តិភ្បំពញ	ផលៃនូវជ្តិប�ែ៤	
ែណ្បពាធិ៍ថេនជយ័	រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារទំទនើ្រ	ម៉្បករូ

អគារប�ែ៥៧៣៤	ផលៃនូវ១០០៣	 
ភនូមបិាោ៉ា ្	េងាក តភ់្បំពញថ្មី	ែណ្ថេនេុែ	
រាជធានីភ្បំពញ	

ផ្សារទំទនើ្រ	The Park Community Mall

ផលៃនូវជ្តិប�ែ១	េងាក តនិ់បរាទ	ែណ្្បារអំបៅ	
រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារទំទនើ្រ	អុីអន

បបកាយហាង	Adidas ផសារទំបនើ្អុីអន	
អគារប�ែ១៣២	មហាវថិីេបមតេ្េុធារេ	
េងាក តទ់បនលៃបាសាក	់ែណ្្ំការមន	
រាជធានីភ្បំពញ
 

អគារ	Exchange Square

ជ្ន់្ ទៃ �់ដី	អគារ Exchange Square  
ផលៃនូវ	៥១-៦១	និងផលៃនូវ	១០២-១០៦	
េងាក តវ់តតេភ្	ំែណ្ដនូនបពញ	រាជធានីភ្បំពញ

សណ្្គារ	និ្ទភាជនីយដា្្ន	Royal Inn

ផទៃឹះប�ែ១២៨D៦-៧-8	មហាវថិីេបមតេ្ 
េុធារេ	េងាក តទ់បនលៃបាសាក	់ែណ្្ំការមន	
រាជធានីភ្បំពញ

សា្្នីយ៍ទប្រ្ឥន្ធនៈ	តូតាល់	(ក�្ពថុជាទបកា�)

អគារប�ែ៧៩៨	ផលៃនូវ១២៨	េងាក តទ់រឹក�្ក	់
ែណ្ទួ�បគាក	រាជធានីភ្បំពញ

តូតាល់	(ផលែនូវ២៧១)

ផលៃនូវ២៧១	េងាក តទ់ួ�ទំពនូង២	ែណ្្ំការមន	
រាជធានីភ្បំពញ

អគារ	The Bridge

អគារ	The Bridge SoHo ភនូម១ិ៤	
ផលៃនូវរដ្ឋេភាជ្តិ	េងាក តទ់បនលៃបាសាក	់
ែណ្្ំការមន	រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារ	Angkor Mini Mart	(ទខត្ទសៀ�រា្រ)

វថិីបពឹះេីុវតាថា 	េងាក តស់ាវែ យដង្គុ ំ	
បករុងបេៀមរា្	បែតតេបេៀមរា្

ផ្សារទំទនើ្រ	អុីអន	នសន	សុខ

ជ្នទ់ី២	មនផសារទំបនើ្អុីអន	ភនូមបិាោ៉ា ្	
េងាក តភ់្បំពញថ្មី	ែណ្ថេន	េុែ	
រាជធានីភ្បំពញ

ណហា្្ទវីល	១	និ្	ណហា្្ទវីល	២

ផលៃនូវេបមតេ្បតបជ្ហុ៊នថេន	រាជធានីភ្បំពញ

សា្្នីយ៍ទប្រ្ឥន្ធនៈ	ភីធីធី	(ទពាធិ៍ចិនតុ្)

ផទៃឹះប�ែ៧A	មហាវថិីេហពន័្ធរុេសុេ	ី
េងាក តក់ាកា្	ែណ្បពាធិ៍ថេនជយ័	
រាជធានីភ្បំពញ

សា្្នីយ៍ទប្រ្ឥន្ធនៈ	តូតាល់	(ភ្ំទពញថ្មី)

ផលៃនូវ១៩៨៦	េងាក តភ់្បំពញថ្មី	ែណ្ថេនេុែ	
រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារទំទនើ្រ	EDEN GARDEN

មជ្ឈមណ្�រាជធានីភ្បំពញ	េងាក តប់េឹះ្ក	
ែណ្ដនូនបពញ	រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារទំទនើ្រ	Samai

អគារប�ែ០២	ផលៃនូវ៣៣៧	េងាក ត់្ រឹងកកទី់១	
ែណ្ទួ�បគាក	រាជធានីភ្បំពញ

ផ្សារទំទនើ្រ	ម៉្បករូ	(ទខត្ទសៀ�រា្រ)

ផលៃនូវជ្តិប�ែ៦	ភនូមបិគាកបត្ាត	ឃំុកថណតេ ក	
បេរុកបបាសាទ	បាគង	បែតតេបេៀមរា្

សា្្នីយទប្រ្ឥន្ធនៈ	លី�	�ថុ្	(ទវ្	ទបស្)

ដី�នូតិ៍ប�ែ៩	មហាវថិីបវងបបេង	
េងាក តប់ចាមបៅ	ែណ្បពាធិ៍ថេនជយ័	
រាជធានីភ្បំពញ

តូតាល់	(�ុនីវ្្ស)

អគារប�ែ៣៧០	ផលៃនូវ៩៣	ថកងផលៃនូវ៣១០	
េងាក ត់្ រឹងបកងកង១	ែណ្្ំការមន	
រាជធានីភ្បំពញ

អគារ	Raintree

អគារប�ែ២៩៩	ផលៃនូវបពឹះអង្គឌួង	េងាក តវ់តតេភ្	ំ
ែណ្ដនូនបពញ	រាជធានីភ្បំពញ

ទរា្ចបកបសាទ្រៀរអ្្គរ	(ទខត្បពះសីហនុ)

ភនូម៣ិ	េងាក ត១់	បករុងបពឹះេីហនុ	
បែតតេបពឹះេីហនុ
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 �  CIMB Group Holdings 
Berhad

Level 13, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:  603 2261 8888
Fax:  603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad

Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:  603 2261 8888
Fax: 603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 �  CIMB Investment  
Bank Berhad

Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:  603 2261 8888
Fax:  603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 �  CIMB Islamic Bank  
Berhad

Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:  603 2261 8888
Fax:  603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 � PT Bank Cimb Niaga Tbk

16th Floor, Ji. Jend  
Sudirman Kav. 58
Graha CIMB Niaga
Jakarta 12190, Indonesia

Tel:  6221 250 5252
Fax:  6221 252 6749
Website: www.cimbniaga.com

 �  CIMB Thai Bank Public 
Company Limited

44, Langsuan Road
Lumpini, Pathumwan 
Bangkok 10330, Thailand

Tel:  662 638 8000 
 662 626 7000
Fax:  662 657 3333
Website: www.cimbthai.com

 � CIMB Bank Plc

20AB Corner Preah Norodom 
Boulevard & Street 118
Sangkat Phsar Chas
Phnom Penh 12203
Kingdom of Cambodia

Tel:  855 23 988 388
Fax:  855 23 988 099
Website: www.cimbbank.com.kh

 �  CIMB Bank (Vietnam) 
Limited

Level 2, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh
Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam

Tel:  84 4 3266 3388
Fax:  84 4 3266 3389
Website: www.cimbbank.com.vn

 � CIMB Bank (L) Limited

Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan, Malaysia

Tel:  6087 597 500
Fax:  6087 597 501
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad

Singapore Branch
#09-01,Singapore Land Tower
50, Raffles Place 048623
Singapore

Tel:  65 6337 5115
Fax:  65 6337 5335
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad

London Branch
Ground Floor, 27, Knightsbridge
London SW1X 7LY
United Kingdom

Tel:  44 0 20 7201 3150
Fax:  44 0 20 7201 3151
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad

Shanghai Branch
Unit 1805-1807, AZIA Centre 
1233, Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai 200120, China

Tel:  86 21 2026 1888 
Fax:  86 21 2026 1988
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad 

Hong Kong Branch
25th Floor, Gloucester Tower
The Landmark, 15 Queen’s Road  
Central, Hong Kong

Tel:  852 2586 7288
Fax:  852 2556 3863
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad 

Philippines Branch
Ground Floor, ORE Central 
Building 9th Avenue Corner  
31st Street Bonifacio Global 
City, Taguig 1634 Philippines

Tel:  63 2 249 9000
Fax:  NIL
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad 

Labuan Offshore Branch
Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka 87000 W P  
Labuan, Malaysia

Tel:  6087 597 500
Fax:  6087 597 501
Website: www.cimb.com

 �  CIMB Investment Bank 
Berhad

Brunei Branch
14th Floor, PGGMB Building
Jalan Kianggeh
Bandar Seri Begawan BS8111
Brunei Darussalam

Tel :  673 224 1888
Fax :  673 224 0999
Website: www.cimb.com
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 � CIMB Thai Bank Pcl

Vientiane Branch
010, Lanexang Avenue 
Unit 2, Ban Hatsadi
Chanthabury District
Vientiane, Lao PDR

Tel:  856 21 255 355
Fax:  856 21 255 356
Website: www.cimb.com

 � Touch ‘N Go Sdn. Bhd.

Tower 6, Avenue 5,  
Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel :  603 2714 8000
Fax :  603 2714 8001
Website : www.touchngo.com.my

 � CIMB Trust Limited

Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 W P Labuan, Malaysia

Tel :  6087 414 252
Fax :  6087 411 855
Website: www.cimb.com

 �  CIMB Islamic Trustee 
Berhad

Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603 2261 8888
Fax :  603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 �  CIMB Commerce  
Trustees Berhad

Level 21, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel :  603 2261 8888
Fax :  603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 �  iCIMB (Malaysia) Sdn. Bhd.

19th Floor, Tower 5, Avenue 7
Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel :  603 2180 7198
Fax :  603 2180 7100
Website: www.cimb.com

 � iCIMB (MSC) Sdn. Bhd.

19th Floor, Tower 5, Avenue 7
Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel :  603 2180 7198
Fax :  603 2180 7100
Website: www.cimb.com

 � CIMB Foundation

Level 17, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:  603 2261 8888
Fax: 603 2261 8889
Website: www.cimbfoundation.com

 �  CIMB Bancom Capital 
Corporation

28th Floor, ORE Central Building
9th Avenue Corner 31st Street
Bonifacio Global City
Taguig, 1634 Philippines

Tel: NIL
Fax:  NIL
Website: www.cimb.com

 �  CIMB Investment Bank 
(Private) Limited

Level 33, West Tower
World Trade Centre,  
Echelon Square
Colombo 01, Sri Lanka

Tel:  94 11 234 8888
Fax:  94 11 244 1801
Website: www.cimb.com

 �  CGS-CIMB Holdings  
Sdn Bhd

Level 13, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:  603 2261 8888
Fax:  603 2261 8899
Website: www.cimb.com

 �  CGS-CIMB Securities 
International Pte. Ltd.

#16-02, Singapore Land Tower
50, Raffles Place 048623
Singapore

Tel:  65 6225 1228
Fax:  65 6225 1522
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad

Yangon Representative Office
1008, Level 10, Sakura Tower
Kyauktada Township
Yangon, Myanmar

Tel: 951 8255 430
Fax:  951 8255 430
Website: www.cimb.com

 � CIMB Bank Berhad

Mumbai Representative Office
Plot No.C-59, G – Block, Platina
Office No.603A, 6th Floor
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400051
India

Tel:   91 22 6671 1570 
 91 02 2650 0330

Fax:  NIL
Website: www.cimb.com
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