
�រប��ើត
ផល���ជន៍ហិរ��វត�� 
��កប �យនិរន�រ�ព

�រអនុវត� ��ន�រ
��កប �យវ�ន័យ

�រ ���ត�រយកចិត�
ទុក�ក់  ��ីអតិថិជន

�រអភិវឌ��
មូល���ន ��ឹះ

���ប័ន ��ល ���ះ�មុខ
�មចក��វ�ស័យ

កា� យជាធនាគរឈានមុខេគ  ែដលេផា� តេលើតំបនអ់ាស៊ាន

�រប��ើតផល�� �ជន៍ហិរ��វត�� 
    ��កប �យនិរន�រ�ព

បងា� ញនូវលទ�ផលហិរ�� វត�ុ ែដល
    គួរឲ្យសរេសើរមយួឆា� េំទៀត េដាយ
        េយើងសេ្រមចបនេគលេដ្របចឆំា� ំ

ទំព័រ
១៤

�រ ���ត�រយកចិត�ទុក�ក់  �ើអតិថិជន

ែកលម�ដំេណើ រការ និង្របពន័�្របតិបត�ិការ
    ធនាគរឲ្យកានែ់តល�្របេសើរ េដើម្បេីលើក
       កម�ស់បទពិេសាធនេ៍សវាកម�អតិថិជន

ទំព័រ
៣៣

ទំព័រ
៦០

ធនាគរ  សីុអាយអិមប៊ ី ភអីិលសីុ
របយការណ៍្របចឆំា�  ំ ២០២១

�រជួយ�តឡប់  ដល់សហគមន៍

        េរៀបចំ និងរមួចំែណក ក�ុងគេ្រមង
    ទំនួលខុស្រត�វសង�ម េលើវស័ិយ
េផ្សងៗគ�  េនទូទងំ្របេទស



�បេទស េ�ទូ�ំងតំបន់����ន 
និង�បេទសដៃទេទៀត

ដំេណើ រការក�ុង១០
៣៣.០០០�ក់
មនបុគ�លិកបេ្រមើការ ្របមណ

�ន�ក់
បេ្រមើអតិថិជនជាង ១៨មនបណ� ញ សាខជាង

កែន�ង៦៣០



�បេទស េ�ទូ�ំងតំបន់����ន 
និង�បេទសដៃទេទៀត

ដំេណើ រការក�ុង១០
៣៣.០០០�ក់
មនបុគ�លិកបេ្រមើការ ្របមណ

�ន�ក់
បេ្រមើអតិថិជនជាង ១៨មនបណ� ញ សាខជាង

កែន�ង៦៣០



ផ្នែ�ែកខាងកែ�ង
នៃ�របាយការណ៍៍



សាវតារធនាគារ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������០៨

ការប្តេ�េជ្ញាា ប្តេ�ើគុុណភាពប្តេ�វាកម្មម និិងឧត្តេម្មភាព ����������������������������������������������������������������០៩

ត្តម្លៃម្មៃ�ូ��រ��់សាា �ន័ិ ������������������������������������������������������������������������������������������������០៩

សារពីប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� �����������������������������������������������������������������������������������១០

សារពីប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ���������������������������������������������������������������������� ១២

ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ ���������������������������������������១៤

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ������������������������������������������������������������������������������������� ២០

ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� �������������������������������������������������������������������������������������������� ២១

ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ��������������������������������២២

ធនិធានិសាជី្ជវកម្មម �����������������������������������������������������������������������������������������������������២៣

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ២៤

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ២៥

ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ២៦

�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ����������������������������������������������������������������������������������������� ២៨

រត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ៣០

ទ្ធីផារ និិងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង ����������������������������������������������������������������������������������������������� ៣១

�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ���������������������������������������������������������������������������������������������������������៣២

និីត្តិកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ���������������������������������������������������������������������������������៣២

�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ����������������������������������������������������������������������������������៣៣

ប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������៣៣

ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ ���������������������������������������������������������������� ៣៦

របាយការណ៍គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម �������������������������������������������������������������������������៤៨

ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីអំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង �����������������������������������������������������������៥១

រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រគុ�ប់្រគុងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ����������������������������������������������������������������������������������៥៤

រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ��������������������������������������������������������������������������������������������������៥៥

របាយការណ៍ពត័្តម៌្មានិរ��់ធនាគារ �������������������������������������������������������������������������������៥៦

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ

ប្រពឹត្តេិការណ៍�ំខានិ់ៗ  ��������������������������������������������������������������������������������������������������៦០

ការ�ុ�ផាយកូុងសារពត័្តម៌្មានិ ���������������������������������������������������������������������������������������៦៤

ព្រឹពឹតិិ្ការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការចុ្ច��្សាយ
កែ�ងសារព័ត្៌មា�ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ������������������������������������������������������������������������������������������������������៦៦

ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្ម ���������������������������������������������������������������������������������������������� ៧៥

គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង ������������������������������������������������������������������������������������������� ៧៦

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល
�ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 

របាយការណ៍ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� �����������������������������������������������������������������������������������៨៨

របាយការណ៍�វនិករឯករាជ្ជយ ��������������������������������������������������������������������������������������៩០

របាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ��������������������������������������������������������������������������������� ៩២

របាយការណ៍�ំប្តេណញ-ខាត្ត  និិង�ទ្ធធផ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ ������������������������������������������������� ៩៣

របាយការណ៍�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ម្ម��ធនិ ��������������������������������������������������������������������������������៩៤

របាយការណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់�������������������������������������������������������������������������������������៩៥

កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ���������������������������������������������������������������������������៩៦

ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា �����������������������������១៣៨

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

�ណ្តាេ ញធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ �������������������������������������������������������������������១៥៤

�ណ្តាេ ញសាខារ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម �������������������������������������������������������������������������������១៥៦

�ណ្តាា្ញរ�សំ់ធុនាគារ 



ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�

០៨ សាវតារធនាគារ

០៩ ការប្តេ�េជ្ញាា ប្តេ�ើគុុណភាពប្តេ�វាកម្មម និិងឧត្តេម្មភាព

០៩ ត្តម្លៃម្មៃ�ូ��រ��់សាា �ន័ិ

១០ សារពីប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

១២ សារពីប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

១៤ ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ





 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ បានិចា�ប់្តេផេើម្មប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ប្តេ�កូុងទ្ធីផារប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា 

ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី១៩ ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០១០ ប្តេ�យបានិប្តេ�ើកដំំប្តេណើ រការសាខាធនាគារពាណិជ្ជជទ្ធី១ ប្តេ�

�ំកណ្តាេ �រាជ្ជធានិីភូិបំ្តេពញ។ រហ៊ុ�ត្តម្មកដំ�់��េុ�បនិូប្តេនិ� ធនាគារម្មានិសាខា�ំនិួនិ ១៤កថ្លែនិៃង 

ជ្ញាម្មយួនឹិងម្មាា �ីុនិ�កប់្របាក ់១១កថ្លែនិៃង ម្មាា �ីុនិ�កម់្ម���បទានិ�ប្រត្ត ១០កថ្លែនិៃង និិងម្មាា �ីុនិប្តេអធីអិម្ម

៤០កថ្លែនិៃង ប្តេ�កុូងប្តេ�ត្តេ និិងរាជ្ជធានីិ�ំខានិ់ៗ �ំនួិនិប្របា ំម្លៃនិប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកមុ័្មជ្ញា រមួ្មម្មានិរាជ្ជធានិី
ភិូបំ្តេពញ ប្តេ�ត្តេប្តេ�ៀម្មរា� ប្តេ�ត្តេប្រព��ីហ៊ុនុិ ប្តេ�ត្តេបាត្តដំ់ំ�ង និិងប្តេ�ត្តេកំពងច់ាម្ម។ 

 ��េុ�បនូិប្តេនិ� ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ កំពុង�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មម និិងផេ�់ផ�ិត្តផ�ធនាគារ 

ជ្ជ�និដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិប្រ�ម្មាណ ៣៥.០០០នាក់ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិទាងំអតិ្តថិិជ្ជនិជ្ញា�ុគុគ� និិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ។ 

ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ៃើយត្ត�ប្តេ�និឹងត្តប្រម្មូវការប្តេកើនិប្តេ�ើងរ��់�ំនិួនិអត្តិថិិជ្ជនិ ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ធនាគារ

ម្មានិផេ�់ជ្ជ�និប្តេ�វាកម្មម  និិងផ�ិត្តផ�ធនាគារដំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយ រមួ្មម្មានិប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� 

ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  ប្រពម្មទាងំប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�វាប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ និិង

ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុផងថ្លែដំរ។ 

 គុិត្តប្រត្តឹម្មថ្លែ�ធូ�  ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ ម្មានិនិិប្តេ�ជ្ជិត្តជ្ញាង ៤៥០នាក ់

ថ្លែដំ�ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍និិងជំ្ជនាញប្តេផេងៗគូា ទាងំកូុងវ�័ិយធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុកដ៏ំ��ជ្ញាវ�័ិយ

ប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្តផងថ្លែដំរ។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ ប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា បានិប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ 

កូុងការកសាងវ�័ិយហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុឲ្យយរងឹម្មា ំនិិងយ�រអថ្លែងែងម្មយួ �ប្រម្មា�អ់តិ្តថិិជ្ជនិរ��់�ៃួនិ ប្តេហ៊ុើយនឹិង

�និេពា�ម្ម�ប្តេងើើត្តឱកា� និិងគុុណត្តម្លៃម្មៃ  តាម្មរយៈផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមថិមីៗ  ថ្លែដំ�ម្មានិ

អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍័�់។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ ម្មានិប្តេម្មាទ្ធនិភាពម្លៃប្រកថ្លែ�ង ប្តេ�យសារថ្លែត្ត

ប្តេយើងម្មនិិប្រតឹ្តម្មថ្លែត្តជ្ញាអូក�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ាុប្តេណ្តាះ �ប្តេទ្ធ �ាុថ្លែនិេថ្លែថិម្មទាងំជ្ញាម្លៃដំគុ�អាជី្ជវកម្មមដំ�ិ៏ម្មយួ

រ��់អត្តិថិិជ្ជនិផងថ្លែដំរ កុូងការគាបំ្រទ្ធពួកប្តេគុឲ្យយប្តេធែើការ�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  ប្តេ�ើថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិង

ការវនិិិប្តេ�គុ។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ គុឺជ្ញាសាខារ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�។

 �ីុអាយអិម្ម�ុី ប្រគុុ� គុឺជ្ញាធនាគារឈានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ ថ្លែដំ�ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើត្តំ�និអ់ាសុានិ និិងជ្ញាម្លៃដំគុ�

ប្រ�ឹកាសាជី្ជវកម្មមធំ�ំផុត្តម្មយួ កូុងតំ្ត�និ។់ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� កន៏ាមុំ្ម�ប្តេគុ កូុងពិភិពប្តេលាក ប្តេ�ើថ្លែផូក

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុឥសាៃ ម្មផងថ្លែដំរ។

 �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ម្មានិទី្ធសូាកក់ារកណ្តាេ � ប្តេ�ទី្ធប្រកុងក�ឡាឡាពួំរ ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្តេហ៊ុើយម្មានិ

ផេ�់ប្តេ�វាកម្មមធនាគារពាណិជ្ជជ  ធនាគារវនិិិប្តេ�គុ ធនាគារឥសាៃ ម្ម ប្តេ�វាកម្មមប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយធនិ 

និិងផ�ិត្តផ� ប្រពម្មទាងំប្តេ�វាកម្មមទ្ធ�ទាត្តឌី់ីជ្ជីថិ�ផងថ្លែដំរ។ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� គុឺ�ាិត្តកូុង�ំ��់

ប្តេ��៥ ប្តេ�អា�ីុអាប្តេគុូយ៍ ប្តេ�ើគុិត្តប្តេ�ើប្រទ្ធពយ�កម្មម  ប្តេ��ុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ុគុគ�ិកជ្ញាង 

៣៣.០០០នាក ់និិងអតិ្តថិិជ្ជនិប្រ�ថ្លែហ៊ុ� ១៨លានិនាក។់ 

 �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ហ៊ុ��ឌីីង ប្តេ�ុើហាដំ ប្រតូ្តវបានិ�ុ��ញ្ញជ ីប្តេ�ប្តេ�ើទី្ធផារភាគុហុុ៊ុនិ �ុ�រសា ម្មាា ប្តេ��ីុ 

(Bursa Malaysia) តាងំពីឆូ្នាំ ំ១៩៨៧ ជ្ញាម្មយួត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ើទី្ធផារភាគុហុុ៊ុនិ ៥៥.៣ពានិល់ានិរងីហ៊ុគីត្ត

ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្តេ�ើគិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ ប្រទ្ធពយ�រុ� គិុត្តប្រតឹ្តម្ម�ុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ម្មានិ�ំនួិនិ

៦២១,៩ពានិល់ានិរងីហ៊ុគីត្តម្មាា ប្តេ��ីុ ជ្ញាម្មយួប្របាក�់ប្រម្មុងរ��់ភាគុហុុ៊ុនិិក�រុ��ំនិួនិ ៥៨,៩ពានិ់

លានិរងីហ៊ុគីត្តម្មាា ប្តេ��ីុ  ប្តេហ៊ុើយប្រទ្ធពយ�រុ�រ��់ធនាគារឥសាៃ ម្ម  ម្មានិ�ំនិួនិ  ១៥២,៨ពានិ់

លានិរងីហ៊ុគីត្តម្មាា ប្តេ��ីុ។ គុិត្តប្រត្តឹម្ម�ុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ភាគុហុុ៊ុនិិក ថ្លែដំ�ម្មានិភាគុហុុ៊ុនិប្តេប្រ�ើនិ�ំផុត្ត

គឺុ Khazanah Nasional ថ្លែដំ�ម្មានិ ២៥,៧% ម្លៃនិភាគុហុុ៊ុនិ�រ�ុ។ ប្របាក�់ប្រមុ្មង�ប្រម្មា��ុ់គុគ�ិក 

(EPF) ម្មានិ�ំនិួនិ ១៥,៣%។ Permodalan Nasional  Berhad ម្មានិ�ំនិួនិ ១១,៨% និិង 

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ម្មានិ�ំនិួនិ ៦,៣%។

អំពីធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ អំពី �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�

ំបង

ីហនុ

��១៤
បុគ�លិក៤៥០

៣៥.០០០អតិថិជន

ភ�េំពញ

សាវតារធុនាគារ

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
សាវតារធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៨



 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ គឺុជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ថ្លែដំ�ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការដំឹកនារំ��់ម្មនុិ�េ។ ប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ អែីថ្លែដំ�
ប្តេយើងប្តេ�េ ត្តជ្ញា�ំខានិប់្តេនា� គឺុការផេ�់ប្តេ�វាកម្មម ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ឬកគ៏ាបំ្រទ្ធដំ�់អូក ថ្លែដំ�ផេ�់ប្តេ�វាកម្មម ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ។ 

 តាងំពីប្តេដំើម្មប្តេរៀងម្មក អតិ្តថិិជ្ជនិ គឺុជ្ញា�ំណុ��ូ�� ម្លៃនិប្រគុ�ក់ារងារទាងំអ�់ ថ្លែដំ�ប្តេយើងបានិប្តេធែើ។ គុុណត្តម្លៃម្មៃ�ូ��ទី្ធ១ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ គឺុប្តេយើងប្តេ�េ ត្តការយក�ិត្តេទុ្ធក�ក ់ប្តេ�ើអតិ្តថិិជ្ជនិ។ 

វត្តេម្មានិរ��់ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ គុឺប្តេដំើម្មបអីតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេហ៊ុើយប្តេយើងផេ�់ផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មម ថ្លែដំ�អតិ្តថិិជ្ជនិយ�់ និិងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃឲ្យយ។ 

 ប្តេយើងកប៏្តេ�េ ត្ត�ំខានិដ់ំ��គូាផងថ្លែដំរ ប្តេ�ប្តេ�ើគុុណត្តម្លៃម្មៃ�ូ���ំនួិនិ�នួិប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត រមួ្មម្មានិ�ម្មទិ្ធធផ��័�់ ការផេ�់�ទ្ធធភាពដំ�់�ុគុគ�ិក កម្មាៃ ងំ�ប្រម្ម�ុ និិង�ុ�រតិ្តភាព។ ប្តេយើងប្តេជ្ជឿជ្ញាកថ់ា ការរមួ្ម�ញ្ញេ� �គូាម្លៃនិ

គុុណត្តម្លៃម្មៃ�ូ��ទាងំអ�់ប្តេនិ� ប្តេ�ប្តេ�ើអែីប្រគុ��់ា ង ថ្លែដំ�ប្តេយើងប្តេធែើ និឹង�ប្តេងើើត្តនិ�វគុុណត្តម្លៃម្មៃយ�រអថ្លែងែង ម្មនិិប្រតឹ្តម្មថ្លែត្ត�ប្រម្មា�អ់តិ្តថិិជ្ជនិ�ាុប្តេណ្តាះ �ប្តេទ្ធ ថ្លែត្តថ្លែថិម្មទាងំ�ប្រម្មា��់ុគុគ�ិក និិងភាគុីពាកព់ន័ិធរ��់ប្តេយើងផងថ្លែដំរ។

 

 ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�ប្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិដំ�ិ៏ឥត្តប្តេខាេ � ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ បានិកំណត្តប់្តេគា�ការណ៍ ម្លៃនិប្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិរ��់�ៃួនិ ប្តេដំើម្មបផីេ�់ប្តេ�វាកម្មម�ិប្រ�ប្តេ�ើរ ជ្ជ�និដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ។ 

ប្រគុ�ប់្តេព�ប្តេវលាទាងំអ�់ ប្តេយើងនឹិង៖

ត្នៃ�ៃសំែ�លរ�ស់ំសាា្�័�

ភាពរហិ័សំរហិួ�

ប្តេយើង�ាុ ំ�ត្តថ់្លែ�និ�ា ងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ� 

កូុងការ�ៃ �់�េ�រ ប្តេហ៊ុើយប្តេធែើជ្ញាអូក

ប្តេ��ប្រសាយ�ញ្ហាា ឲ្យយបានិ�ិ។

ការយកច្ចិត្ិទិុកដាក ់ 
ទៅលើអត្ិថិិជ�

ប្តេយើង�ាុ ំថ្លែត្តងថ្លែត្តប្តេ�ជ្ញាម្មយួអតិ្តថិិជ្ជនិ 

ប្តេដំើម្មបធីានាថា ពួកប្តេគុទ្ធទ្ធួ�បានិ

ភាពរកីរាយ និិងការប្តេពញ�ិត្តេ។

ភាពច្ចព្រឹ�ុ�គាំ ្ 
�ិងភាពរួ�គាំ្

ប្តេយើង�ាុ ំប្តេជ្ជឿជ្ញាកថ់ា អូកប្រគុ�គូ់ា

�ុទ្ធធថ្លែត្តបានិ���រមួ្ម�ំថ្លែណក ប្តេ�យ

ម្មនិិប្រ�កានិជ់្ញាតិ្តសា�និ ៍ប្តេភិទ្ធ ឬ

គុំនិិត្តប្តេផេងគូា។

សំ�ិទិធ�លខ្ពពសំ់

ប្តេយើង�ាុ ំថ្លែត្តងថ្លែត្ត�ិត្ត�ំ�ំប្តេពញការងារ 

អ�់ពី�ម្មត្តាភាព និិងប្តេ�ើ�ពីការ

រពំឹងទុ្ធក។

សំុច្ចរិត្ភាព

ប្តេយើង�ាុ ំថ្លែត្តងថ្លែត្តរកានិ�វ�ុ�រតិ្តភាព 

ទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវ និិងគុណប្តេនិយយភាព 

កូុងការ�ំប្តេពញការងារ។ ម្មានិភាព

ប្រ�ុងប្រ�យត័្តូ ម្មានិការប្តេប្រត្តៀម្ម�ៃួនិ

ជ្ញានិិ�េ ម្មានិភាពហ៊ុមត្ត�់ត្ត។់

ប្តេធែើគារវកិ�េអតិ្តថិិជ្ជនិ 
ប្តេ�យការ�ំព�

ផេ�់ប្តេ�វាកម្មម ភាជ �់
ជ្ញាម្មយួនិឹងសូាម្មញញឹម្ម

�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ 
ប្តេ�យកាត្ត�់និាយ
រយៈប្តេព�រងច់ា ំ 

ម្មនិិប្តេ�ើ�ពី ៥ នាទី្ធ

ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ប្តេ�ើ
ដំំប្តេណ្តា�ប្រសាយ  
�ប្រម្មា�អ់តិ្តថិិជ្ជនិ

ប្តេ�ធនាគារ  

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ  

អត្ិថិជិ�
គុឺជ្ញាអែីថ្លែដំ�ប្តេយើងប្តេ�េ ត្ត

ការយ�់�ិត្តេទុ្ធក�ក់
ខាៃ ងំ�ំផុត្ត

ការទៅ�ិជ្ញាា្ទៅលើគុណ៍ភាពទៅសំវាក�ម �ិងឧត្ិ�ភាព

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
ការប្តេ�េជ្ញាា ប្តេ�ើគុុណភាពប្តេ�វាកម្មម និិងឧត្តេម្មភាព

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៩



ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
សារពីប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

សារព�ព្រឹ�ធា�ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល
 ប្តេយើងទាងំអ�់គូាបានិ�ៃងកាត្តរ់យៈប្តេព��ាុនាម និឆូ្នាំ ំកូុងការត្ត�ុ�ជ្ជម្ម�ូនឹិងសាា និភាព�ំបាក ម្លៃនិជំ្ជងឺ
រាត្តត្តាត្តជ្ញាសាក�។ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ អែីៗប្រគុ��់ា ងបានិឈានិដំ�់រ�ត្តថ់ិមីម្មយួកានិថ់្លែត្ត�បិ្រ�ប្តេ�ើរ 
ប្តេហ៊ុើយប្រ�ប្តេទ្ធ�ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិចា�ប់្តេផេើម្មម្មានិភាពធ�រប្តេ�បើយ ប្តេ�យ�និេមឹ្មៗ។ ដំ��និឹងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញាថ្លែដំរ 
ប្រ�ប្តេទ្ធ�ទាងំអ�់បានិ�ប្រម្ម��ៃួនិរ�់ប្តេ� កូុងភាពប្រ�ប្រកតី្តថិមី។

 អប្រតា�ៃង និិងអប្រតាសាៃ � ់ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា បានិថិម្មថិយ កុូងប្រតី្តម្មា�ទី្ធ�នួិ ម្លៃនិ
ឆូ្នាំ២ំ០២១ តាម្មរយៈភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ថូាកជ់្ញាតិ្ត ម្លៃនិការ�កប់្តេ�ញកម្មមវធីិចាកវ់ាា កសំ់ាង�ងាើ រ។ គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
�ុងថ្លែ�វ�ិិកិា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្រ�ជ្ញាព�រដំឋ�ំនួិនិជ្ញាង ៨០ភាគុរយ ទ្ធទួ្ធ�បានិវាា កសំ់ាង�ងាើ រជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩
�ំនួិនិពីរដំ��។ ចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�វ�ិិកិា ឆូ្នាំ២ំ០២១ អាជ្ញាា ធរបានិដំក�ប្រម្មាម្មប្តេគា�រ និិងប្តេ�ើកប្រ�ប្តេទ្ធ�
ប្តេ�ើងវញិ �ប្រម្មា��់កម្មមភាពអាជី្ជវកម្មមប្តេផេង  ៗប្តេ�យ�និេអនុិវត្តេវធិានិការ�ុខាភិបិា��ា ងតឹ្តងរងឹ។ 
ចា�ព់ីម្លៃថិៃទី្ធ១៥ ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ រយៈប្តេព�ម្លៃនិការប្តេធែើ�ត្តេ�ី�័ក ប្រត្តូវបានិដំកប្តេ�ញ �ប្រម្មា�អ់ូក
ថ្លែដំ�បានិចាកវ់ាា កសំ់ាងបានិប្តេពញប្តេ�ញ។

 ភាព�ុ�គូា ម្លៃនិប្តេគា�និប្តេ�បាយ ប្តេ�ដំឋកិ�េ  និិងកម្មមវធិីចាកវ់ាា កសំ់ាង�ងាើ រ ប្តេ��ណ្តាេ ប្រ�ប្តេទ្ធ�
នីិម្មយួ  ៗបានិនាឲំ្យយកប្រម្មតិ្តម្លៃនិការប្តេ�ើកប្រពំថ្លែដំនិ និិងប្តេ�ដំឋកិ�េប្តេ�ើងវញិ ម្មានិភាព�ុ�គូាផងថ្លែដំរ។ ប្តេ�ង
តាម្មរបាយការណ៍ រ��់ធនាគារពិភិពប្តេលាក ប្តេ�ដំឋកិ�េពិភិពប្តេលាក បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ៥,៩% កុូង
ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ើប្តេធៀ�នឹិងឆូ្នាំ២ំ០២០ បានិធាៃ ក�ុ់� -៤,៤%  ប្តេហ៊ុើយប្តេ�ដំឋកិ�េតំ្ត�និអ់ាសុានិ បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង 
២,៩% កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ើប្តេធៀ�នឹិងឆូ្នាំ២ំ០២០ បានិធាៃ ក�ុ់� -៣,៤%។ ប្រ��តាម្មទំ្ធប្តេនារកំប្តេណើ និ ប្តេ�
ថូាកតំ់្ត�និ ់និិងពិភិពប្តេលាក រមួ្មទាងំភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ ម្លៃនិកម្មមវធីិចាកវ់ាា កសំ់ាង�ងាើ របានិប្តេ�ឿនិឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ� 
និិងប្រ��ិទ្ធធភាព�័�់ ប្តេ�ដំឋកិ�េកម្ម័ុជ្ញាបានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ៣% កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ើប្តេធៀ�និឹងឆូ្នាំ២ំ០២០ 
បានិធាៃ ក�ុ់� -៣,១% �ណៈថ្លែដំ�អប្រតាអត្តិផរណ្តា ប្តេ�រកាកប្រម្មតិ្តទា� កូុងអប្រតា ២,៩% �ប្រម្មា�់
រយៈប្តេព�ពីរឆូ្នាំជំ្ញា�គូ់ា កូុងឆូ្នាំ២ំ០២០ និិងឆូ្នាំ២ំ០២១។ កំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េរ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ� ប្រត្តូវបានិ
ជំ្ជរុញជ្ញា�ម្មបង ប្តេ�យវ�័ិយ�ំខានិ់ៗ  រមួ្មម្មានិផ�ិត្តផ�កម្មមនិេសា� ថ្លែដំ�បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ១២% ប្តេ�ើ
ផ�ិត្តផ�នាបំ្តេ�ញ �ណៈថ្លែដំ�វ�័ិយក�ិកម្មម និិង�ំណង ់ថ្លែដំ�បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ១,៤% ដំ��គូា។

 ប្រ�ពន័ិធធនាគាររ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា បានិប្តេដំើរត្តួនាទ្ធី�ា ង�ំខានិ់ កូុងកំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េជ្ញាត្តិ  នា
រយៈប្តេព� ប្តេប្រ�ើនិឆូ្នាំកំនិៃងម្មកប្តេនិ�។ ប្រ�ពន័ិធធនាគាររកាបានិនិ�វភាពរងឹម្មាំ និិងម្មានិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ�ិ
ប្រ�ប្តេ�ើរ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេទា��ីជ្ញាទ្ធទួ្ធ�រងឥទ្ធធពិ� ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩កប៏្តេ�យ។ ធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា 
បានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងប្តេ�ើកកម្ម័�់�ា ងប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់ប្តេ�ើការអនុិវត្តេ�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិកូុងប្រ�ពន័ិធធនាគារ ប្តេដំើម្មបី
ធានានិ�វប្តេ�ារភាព និិង�ុ�ុម្មា�ភាព ប្តេហ៊ុើយប្រ�កានិខ់ាជ �ន់ិ�វការអនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ។ 
ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ�ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធធនាគារ បានិប្តេកើនិប្តេ�ើងដំ�់ប្រ�ម្មាណ ៦៨,២ពានិល់ានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ 
ថ្លែដំ�ម្មានិកបំ្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំំ ១៦% កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១។ ប្រ��ប្តេព�ឈានិ���ដំ�់ទ្ធ�េវត្តេទ្ធីពីរ  ម្លៃនិ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជី្ជវកម្មម កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី �ប្តេប្រម្ម�បានិ�ម្មទិ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
ដំគ៏ា�ប់្រ�ប្តេ�ើរ ជ្ញាម្មយួនិឹងប្របាក�់ំប្តេណញម្មុនិ�ងព់និធ ២៨,៥លានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ថ្លែដំ�ម្មានិកំប្តេណើ និ
ប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ៧% កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១។

 កុូងនាម្មជ្ញាអូកផេ�់ប្តេ�វាហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុនិិងជ្ញាម្លៃដំគុ�អាជី្ជវកម្មមដំពិ៏ត្តប្របាកដំម្មយួ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកុូង
ប្រ�ប្តេទ្ធ� កម្ម័ុជ្ញា បានិប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់ប្តេ�ើការ�និេប្តេ�ើកកម័្ម�់�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេដំើម្មប�ំីប្តេពញ
ប្រគុ�ត់្តប្រមូ្មវការ ថ្លែដំ�កំពុងប្តេកើនិប្តេ�ើងរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីបានិរកាភាពឈានិមុ្ម�ប្តេគុ
កូុងទី្ធផារ ថ្លែផិកប្តេ�ើ�រ�ិកា� និិង�រសិាា និ ប្តេ�កូុងសាខា។ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេយើងបានិថ្លែក�មិ្ម និិងប្តេធែើ
ទ្ធំប្តេនិើ�កម្មមសាខា�ំនិួនិពីរ  កុូងរាជ្ជធានិីភូិបំ្តេពញ ប្តេដំើម្មបនីាយំក�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ានិថ់្លែត្ត�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  ដំ�់
អតិ្តថិិជ្ជនិ។ កុូងរយៈប្តេព� ម្លៃនិរាត្តត្តាត្តជំ្ជងឺជ្ញាសាក� ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីបានិប្រគុ�ប់្រគុង និិង�ប្រម្ម�
�ៃួនិ�ា ង�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  ប្តេ�យរកាបានិនិ�វកំប្តេណើ និប្របាក�់ំប្តេណញប្រ�ចាឆូំ្នាំបំ្តេទ្ធៀងទាត្ត់ ប្រពម្មទាងំបានិ
ជ្ជួយ�ប្រម្មួ� ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ កូុងអំ�ុងប្តេព�ដំ�ំ៏បាកប្តេនិ� ជ្ញាម្មយួនិឹងការប្តេរៀ��ំប្តេ�ើងវញិ និិងពប្រងីក
កា�វភិាគុ�ងឥ់ណទានិ។

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា បានិប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ កូុងការប្រ�កានិខ់ាជ � ់និិងប្តេ�ើកកម័្ម�់�ា ង
មុ្មត្តម្មានំិ�វការអនុិវត្តេតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេធិនាគារ កុូងសាា �ន័ិទាងំម្ម�� ប្តេដំើម្មបអីនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិនិិង
ប្តេ��កេីថ្លែណនាបំ្តេផេង  ៗថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ។ ជ្ញាការរមួ្ម�ំថ្លែណក ដំ�់កិ�េប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងរ��់ធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា 
កុូងការអនុិវត្តេ�ា� ់�េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មម ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី

«ធុនាគារសំហិគ��៍សាកលឈា��ុខ្ពទៅគ�ួយ»
កែ�ងព្រឹ�ទៅទិសំក�ព�ជ្ញា។

ទៅដ្ឋើ�្បី�សំទៅព្រឹ�ច្ចតា�យុទិធសាស្រ្តសំិ Forward23+  

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� បា�រក្សា �ិងទៅលើកក�ពសំ់អត្ិសំញ្ញាា្ណ៍  

�ិងទៅករ៍�ទៅឈាា្�សាា្កសំញ្ញាា្ កែ�ងនា�ជ្ញា 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១០



ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
សារពីប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

បានិប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពប្តេគា�និប្តេ�បាយ និិងនិីត្តិវធិីម្លៃផៃកូុង  �េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់  និិង
ហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មម និិងការប្រគុ�ប់្រគុង�ញ្ញជ ីប្តេឈាម ��ុគុគ� ប្តេ�យ�កឲ់្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ពន័ិធ�ែ័យប្រ�វត្តេិ 
ម្លៃនិការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាកថ់ិមី  ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធីម្មយួ ថ្លែដំ�ជ្ជួយ�ប្តេងើើនិប្រ��ិទ្ធធភាពប្រក��ណឌ �ញ្ញជ ី
ប្តេឈាម �អតិ្តថិិជ្ជនិហានិិភិយ័ ប្តេហ៊ុើយអនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយប្តេយើង �ប្តេងើើនិប្រ��ិទ្ធធភាពតាម្ម�និ និិងប្រគុ�ប់្រគុងកប្រម្មតិ្ត
ហានិិភិយ័ផងថ្លែដំរ។ ប្តេដំើម្មបធីានានិ�វការយ�់ដឹំង និិងការអនុិវត្តេ ថ្លែដំ�អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់ទ្ធ�ទាងំធនាគារ
�ុគុគ�ិកថិមីទាងំអ�់ត្តប្រម្មូវឲ្យយ���ប្តេរៀនិវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � កូុងរយៈប្តេព��ីថ្លែ� គិុត្តចា�ព់ីម្លៃថិៃ����ប្តេប្រម្មើ
ការងារ ប្តេ�ធនាគារ ប្តេហ៊ុើយ�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ��ប្តេប្រម្មើការងារប្រសា�់ ត្តប្រម្មូវឲ្យយ���ប្តេរៀនិវគុគ�ិកាប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ
តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក អំពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មមផងថ្លែដំរ។

 ធនិធានិម្មនុិ�េ គឺុជ្ញាប្រទ្ធពយដំម៏្មានិត្តម្លៃម្មៃ�ំផុត្តរ��់ប្តេយើង ប្តេហ៊ុើយពួកប្តេគុជ្ញាអូកកសាង និិងរមួ្ម�ំថ្លែណក
�ា ង�ំខានិ ់�ំប្តេពា�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា រហ៊ុ�ត្តបានិកាៃ យជ្ញាធនាគារអនិេរជ្ញាតិ្ត
ឈានិមុ្ម�ប្តេគុម្មយួ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� ធនាគារបានិវនិិិប្តេ�គុ�ា ងខាៃ ងំកាៃ  កុូងការអភិវិឌីឍ
ជំ្ជនាញ និិង�ម្មត្តាភាពរ��់�ុគុគ�ិក ប្តេដំើម្មបពីប្រងឹងប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិការរមួ្ម�ំថ្លែណក ដំ�់ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិាររ��់
ធនាគារ កដ៏ំ��ជ្ញាផេ�់និ�វការអភិវិឌីឍអាជី្ជពការងារ�ា ង�ា�់ លា�់ ជ្ញាម្មយួនឹិងឱកា�អភិវិឌីឍការងារ 
ប្តេ�កូុង និិង�ៃងនាយក�ឋ និ ទាងំប្តេ�កូុងប្រ�ុក និិងថូាកតំ់្ត�និ។់ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីបានិប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ
កុូងការទាកទ់ាញ �ណេុ � និិងរកា�ុគុគ�ិកកុូងប្រ�ុក កុូងវ�័ិយធនាគារ ម្លៃនិប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ ជ្ញាម្មយួនឹិង
គុំនិិត្តផេួ�ប្តេផេើម្ម និិងកម្មមវធិីអភិវិឌីឍនិ�៍ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិកដំ�៏ម្មប�រថ្លែ�� និិងម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព ធនាគារ 
�ីុអាយអិម្ម�ុី  �ប្តេប្រម្ម�បានិកំប្តេណើ និអាជ្ជីវកម្មមគុួរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ ប្តេហ៊ុើយបានិកាៃ យជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ុប្រត្ត
�ម្ម័ន័ិធ  ថ្លែដំ�ម្មានិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ�័�់�ំផុត្តម្មយួរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ថ្លែដំ�ប្តេយើងអា��ប្តេប្រម្ម�
បានិ តាម្មរយៈ�ុគុគ�ិកជ្ជនិជ្ញាតិ្តថ្លែ�មរទាងំប្រ�ុង។

 ជ្ញាម្មយួនឹិងដំំប្តេណើ រអាជី្ជវកម្មមដំប៏្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា បានិប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ 
កុូងការរមួ្ម�ំថ្លែណក ដំ�់ការអភិវិឌីឍរ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ� និិង�ហ៊ុគុម្មនិន៍ានាផងថ្លែដំរ។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី
ប្តេជ្ជឿជ្ញាក�់ា ងមុ្មត្តម្មាថំា វ�័ិយអ�រ់ ំ�ុខាភិបិា� �រសិាា និ និិង�ងគម្មកិ�េ គឺុជ្ញាវ�័ិយគុនិៃ�ឹ�ំខានិ ់ថ្លែដំ�
ប្តេយើងអា����រមួ្មប្តេ�ើក�ៃួយ�ា ងម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព និិងប្រ��ិទ្ធធផ��ំផុត្ត តាម្មរយៈកម្មមវធិីទ្ធំនិួ�
�ុ�ប្រតូ្តវ�ងគម្មរ��់ប្តេយើង។ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីបានិពប្រងីកកម្មមវធីិឧ�ត្តាម្មភ ជ្ញាម្មយួនឹិង
អងគការម្លៃដំគុ�ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត រមួ្មម្មានិអងគការ�ប្តេប្រងៀនិ ប្តេដំើម្មបកីមុ័្មជ្ញា (TFC) ប្តេ�យ�រចិាេ គុទ្ធឹកប្របាក�់ំនិួនិ  
៤០លានិប្តេរៀ� ប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធកិ�េប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងរ��់ពួកប្តេគុ កុូងការប្តេ��ប្រសាយ�ញ្ហាា វ�ិម្មភាព ម្លៃនិការ
អ�រ់ ំនិិងអងគការ Little Hearts ប្តេ�យ�រចិាេ គុប្តេប្រគុឿងឧ�ប្តេភាគុ�របិ្តេភាគុ និិង�ម្មាភ រៈ�ិកា ប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធ
ដំ�់ប្តេ��កកម្មមរ��់ពួកប្តេគុ កុូងការជ្ជួយ�ប្តេ�ងាគ �កុម្មារគាម និទ្ធី�ំប្តេ� ឲ្យយចាកផុត្តពីជ្ជីវតិ្តប្រក�ំបាក
ថ្លែដំ�រ�់ប្តេ�តាម្មផៃ�វ។

 ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ម្មានិប្តេម្មាទ្ធនិភាព ថ្លែដំ�បានិរមួ្ម�ំថ្លែណក  
ដំ�់ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ កុូងការកសាងម្ម���ឋ និប្រគុ�ឹរងឹម្មា ំ�ប្រម្មា�ឧ់�ាហ៊ុកម្មម��ប្រត្តថ្លែ�មរ តាម្មរយៈ
ការប្រសាវប្រជ្ញាវ ប្តេ�ើការ�ិញ្ញេ ឹម្ម�ីបា�ដ់ំងើ�វនាង។ ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�ប្តេនិ� ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី
បានិឧ�ត្តាម្មភ�ម្មាភ រៈពិប្តេសាធនិទ៍្ធំប្តេនិើ� ប្តេដំើម្មបជី្ជួយដំ�់ការ�ប្តេងើើត្ត�ំណី�ិ�បនិិម្មមតិ្ត  �ប្រម្មា�ក់ារ�ិញ្ញេ ឹម្ម
�ីបា�ដ់ំងើ�វនាង និិងទ្ធទ្ធួ�បានិព�ជ្ជដំងើ�វនាងកានិថ់្លែត្ត�ិប្រ�ប្តេ�ើរ។ តាម្មរយៈការគាបំ្រទ្ធរ��់ប្តេយើងប្តេនិ� 
ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ អា��ប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�រ��់�ៃួនិកានិថ់្លែត្តម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព កុូងការប្តេ�ើកកម័្ម�់
អត្តេ�ញ្ហាញ ណ��ប្រត្តថ្លែ�មរ និិងប្តេ�ើក�ៃួយប្តេករ េ�ម្មរត្តក��ប្រត្តថ្លែ�មរទាងំម្ម��។ ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួម្លៃនិការឧ�ត្តាម្មភប្តេនិ� 
ប្តេយើងកប៏ានិផេ�់ជ្ជ�និអាហារ��ករណ៍ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ដំ�់និិ�េតិ្ត�នំិួនិ ៥រ�� ម្លៃនិសាក�វទិ្ធា�័យ 
ភិ�ម្មនិិៃភិូបំ្តេពញ ថ្លែដំ�បានិ�ម័ប្រគុ�ិត្តេ�ប្តេប្រម្មើការងារ កូុងម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរផងថ្លែដំរ។

 ប្តេដំើម្មប�ីនិេជួ្ជយប្រត្ត�� ់ដំ�់ប្រ�ប្តេទ្ធ�ជ្ញាតិ្ត�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា បានិ
រមួ្ម�ំថ្លែណក ដំ�់កិ�េប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងរ��់រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� កូុងការប្រ�យុទ្ធធប្រ�ឆ្នាំងំនឹិងជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩។ ប្តេយើង
បានិ�រចិាេ គុ�ម្មាភ រៈចាបំា�ន់ានា រមួ្មម្មានិឧ�ករណ៍ប្តេត្ត�េរហ័៊ុ� ម្មាា �់ការពារ និិងទឹ្ធកអា�់កុ� ដំ�់
អាជ្ញាា ធរម្ម���ឋ និ កុូងរាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ។ កុូងរយៈប្តេព��ាុនាម និឆូ្នាំកំនិៃងម្មកប្តេនិ� ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី
បានិ���រមួ្មជួ្ជយដំ�់ការអភិវិឌីឍវ�័ិយ�ុខាភិបិា� កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ� ជ្ញាពិប្តេ��ចា�ត់ាងំពីការរាត្តត្តាត្ត
ជ្ជំងឺជ្ញាសាក�ម្មកប្តេម្មៃា�  តាម្មរយៈទាងំម្មប្តេធាបាយហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិងជ្ជំនិួយប្តេ�យ�ៃ �់ ប្តេ�យ�ហ៊ុការ
ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រគុ�ភ់ាគុីពាកព់ន័ិធ  គិុត្តចា�ព់ីវ�័ិយឯកជ្ជនិ អងគការប្តេប្រ�រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� និិងអាជ្ញាា ធរម្មានិ
�ម្មត្តាិកិ�េជ្ញាប្តេដំើម្ម។

 ដំំប្តេណើ រការកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា  ចា�ត់ាងំពី�ុងឆូ្នាំ២ំ០១០ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា
ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ �ំប្តេពា�ផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមធនាគារ ប្រ�ក�ប្តេ�យគុុណភាព និិងភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្ត
�័�់ ប្តេ�យទ្ធទួ្ធ�បានិពានិរងាែ និប់្តេទ្ធៀត្តផង រមួ្មម្មានិពានិរងាែ និ ់«ធនាគារអនិេរជ្ញាតិ្ត�ិ�ំផុត្ត ប្តេ�កមុ័្មជ្ញា» 
និិងពានិរងាែ និ ់«ទី្ធថ្លែនិៃងការងារ�ិ�ំផុត្ត ប្តេ�កមុ័្មជ្ញា»។ �ម្មទិ្ធធផ�ទាងំអ�់ប្តេនិ� បានិផេ�់និ�វកម្មាៃ ងំ�ិត្តេ
ដំ�់ប្តេយើង កូុងការ�និេ�ិត្ត�ំ�ប្តេប្រម្មើការងារ ថ្លែផិកប្តេ�ើភាពខាៃ ងំរ��់ប្តេយើង និិងចា�យ់កឱកា�ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត 
ប្តេដំើម្មបភីាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត។  ប្តេយើង�ិត្ត�ំប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងជ្ជម្មូ�និឹងទ្ធីផារ�ៃ �់�េ�រឥត្តឈ�ឈ់រ
រ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�យផេ�់និ�វប្តេ�វាកម្មមធនាគារ�កេិ�ម្ម�ំផុត្ត ថ្លែដំ�យ�់�ា�់ ពីត្តប្រម្មូវការ
ម្លៃនិទ្ធីផារកូុងប្រ�ុក។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ថ្លែត្តងថ្លែត្ត�ិត្ត�ំប្តេ�ើ�ពីការរពំឹងទុ្ធក ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញ�ិត្តេ
អតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំត្តំ�និអ់ាសុានិ និិងប្តេ�ើ�ពីប្តេនិ�។

 ប្រ��តាម្ម�កុុវ�័ិយ និិងការប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ម្លៃនិការ�ប្តេងើើត្តគុុណត្តម្លៃម្មៃ  ប្រ�ក�
ប្តេ�យនិិរនិេរភាព ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើក�ៃួយជ្ជីវភាពអតិ្តថិិជ្ជនិ និិង�ងគម្មជ្ញាតិ្តទាងំម្ម�� ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី
កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា បានិអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េ Forward23+ ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផនិទី្ធយុទ្ធធសា��េរយៈប្តេព�ម្មធយម្ម 
រមួ្មម្មានិ -ការ�ប្តេងើើត្តផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិហិ៍៊ុរញ្ញញ វត្តា ុប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព -ការអនុិវត្តេថ្លែផនិការ ប្រ�ក�ប្តេ�យ
វនិិយ័ -ការប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការយក�ិត្តេទុ្ធក�ក ់ប្តេ�ើអតិ្តថិិជ្ជនិ -ការអភិវិឌីឍម្ម���ឋ និប្រគឹុ� និិង -សាា �ន័ិថ្លែដំ�
ប្តេឆ័្នាំ�ប្តេ�មុ្ម� តាម្ម�កុុវ�័ិយ។  ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�តាម្មយុទ្ធធសា��េ Forward23+ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី
បានិរកា និិងប្តេ�ើកកម័្ម�់អត្តេ�ញ្ហាញ ណ និិងប្តេករ េ�ប្តេឈាម �សាៃ ក�ញ្ហាញ  កូុងនាម្មជ្ញា «ធនាគារ�ហ៊ុគុម្មនិ៍
សាក�ឈានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ» កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

 �ប្រម្មា�ថ់្លែផនិការអនាគុត្ត ប្តេយើងនិឹង�និេប្តេធែើការ�ា ងជ្ជិត្ត�ូិទ្ធធ  ជ្ញាម្មយួនិឹងភាគុីពាកព់ន័ិធ  និិងម្លៃដំគុ�
រ��់ប្តេយើង កូុងការអនុិវត្តេគំុនិិត្តផេួ�ប្តេផេើម្ម និិងគុប្តេប្រម្មាងថិមីៗ  ថ្លែដំ�រមួ្ម�ំថ្លែណកដំ�់ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ និិងការ
អភិវិឌីឍ ប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ ប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ និិងការ
វនិិិប្តេ�គុថ្លែផូកឌីីជី្ជថិ� នឹិង�និេជ្ញាអាទិ្ធភាពរ��់ប្តេយើង។ ប្តេយើងនឹិងថ្លែក�មិ្ម ប្តេ�យនាយំកផ�ិត្តផ�ថិមីៗ  
និិងកម្មមវធិីធនាគារ��័ត្ត តាម្មទ្ធ�រ�ពៃម្លៃដំ (Mobile App) ថ្លែដំ�នឹិង�កឲ់្យយអតិ្តថិិជ្ជនិប្តេប្រ�ើប្របា�់ កូុង
ឆូ្នាំ២ំ០២២។ កម្មមវធីិទ្ធ�រ�ពៃប្តេនិ� ផេ�់និ�វ�ុវត្តាិភាព ភាពងាយប្រ��ួ និិងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ� ប្តេហ៊ុើយប្តេយើងនឹិង
�និេផេ�់ជ្ជ�និផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមធនាគារជ្ញាប្តេប្រ�ើនិប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�អតិ្តថិជ្ជនិរ��់ប្តេយើងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃ និិង
ទ្ធទ្ធួ�បានិអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិជ៍្ញាប្តេប្រ�ើនិ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំខំាងម្មុ�។

 ជ្ញា�ុងប្តេប្រកាយ តាងនាម្មឲ្យយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង និិង�ុគុគ�ិកទាងំអ�់រ��់ធនាគារ
�ីុអាយអិម្ម�ុ ី�ាុ ំ��ម្ម�ថ្លែម្មេងការដឹំងគុុណ និិងថ្លែថិៃងអំណរគុុណ�ា ងប្រជ្ញា�ប្តេប្រ� ដំ�់រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា�
កម្ម័ុជ្ញា  ធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា និិងអតិ្តថិិជ្ជនិទាងំអ�់ ថ្លែដំ�ថ្លែត្តងថ្លែត្តគាបំ្រទ្ធ និិងប្តេជ្ជឿជ្ញាក់ ប្តេ�ើធនាគារ
�ីុអាយអិម្ម�ុី កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ចា�ត់ាងំម្លៃថិៃប្តេ�ើកដំំប្តេណើ រការដំំ��ង កូុងឆូ្នាំ២ំ០១០។ ប្តេយើង�ងឹមឹ្ម
�ា ងមុ្មត្តម្មាថំា ឆូ្នាំ២ំ០២២ ប្រ��តាម្មទំ្ធប្តេនារវជិ្ជជម្មានិ ម្លៃនិកំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េ និិងភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ កុូងការ
ប្រ�យុទ្ធធប្រ�ឆ្នាំងំការរាត្តត្តាត្តជំ្ជងឺ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា នឹិងកាៃ យជ្ញាឆូ្នាំ ំម្លៃនិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិម្មេងប្តេទ្ធៀត្ត �ប្រម្មា�់
វ�័ិយធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�យផេ�់និ�វការ��ត្តលា�់ និិងវ�ុិ�ភាព �ប្រម្មា�់
ប្តេយើងទាងំអ�់គូា ៕

Datuk Mohd Nasir Ahmad

ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១១



ជូ�ច្ចំទៅ�� ភាគទិុ�ិកទាំំងអសំ់

 ឆូ្នាំ២ំ០២១  គុឺជ្ញាប្តេព�ប្តេវលាប្រ�ឈម្មម្មួយ  ជ្ញាម្មួយនិឹងការចា�ប់្តេផេើម្មដំំប្តេណើ រការប្តេ�ើងវញិជ្ញា

�ប្តេណេើ រ  ៗម្លៃនិ�កម្មមភាពប្តេ�ដំឋកិ�េ ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ�ការរាត្តត្តាត្តម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ បានិ�និេជ្ជ�ឥទ្ធធពិ� 

ដំ�់ប្តេ�ដំឋកិ�េសាក�ប្តេលាក។ ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មយួ�ំនួិនិបានិប្តេ�ើកដំំប្តេណើ រការ ប្តេ�យកថ្លែនិៃង តាម្មរយៈការវវិឌីឍ

គុួរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ជ្ញាកថ់្លែ�េង ម្លៃនិកម្មមវធិីចាកវ់ាា កសំ់ាងប្តេរៀងៗ�ៃួនិ �ាុថ្លែនិេភាព�ុ�ថ្លែ�ៃកគូា ម្លៃនិអប្រតាចាក់

វាា កសំ់ាង និិងវធិានិការរ��់រ�ឋ ភិបិា� បានិ�ងើឲ្យយការប្តេ�ើកដំំប្តេណើ រប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេ�ើងវញិ ម្មានិភាពម្មនិិ

ប្តេ�មើគូា ប្តេ�តាម្មប្រ�ប្តេទ្ធ�នីិម្មយួៗ។ ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ការសាេ រប្តេ�ើងវញិ កូុង�រ�ិទ្ធម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ 

ម្មានិ�និៃុ�យឺត្ត�និេិ� ថ្លែដំ��ា�ពា�់ដំ�់��ករប្តេ�ដំឋកិ�េ�ំខានិ់ៗ  រមួ្មម្មានិវ�័ិយប្តេ�ដំឋកិ�េ និិងថ្លែផូក

ប្តេបា�ដំុំ ប្រពម្មទាងំថ្លែផូក�ករ់ាយ។ ប្តេទា�ជ្ញា�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ ការទ្ធ�ស់ាើ ត្តប់ានិប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័រ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�

កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�ើការរាត្តត្តាត្តម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ បានិនាឲំ្យយម្មានិការ�ៃុ�ប្តេងើ�ប្តេ�ើងវញិជ្ញា�ម្មបង ម្លៃនិ�កម្មមភាព

ប្តេ�ដំឋកិ�េនាបំ្តេ�ញ ប្តេហ៊ុើយប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា �ប្តេប្រម្ម�បានិកំប្តេណើ និផ�ិត្តផ� កូុងប្រ�ុក�រុ� កូុងអប្រតា 

២,៤%។

 ភាពប្រ�ពិ�ប្រ�ពិ�ម្លៃនិប្តេ�ដំឋកិ�េ  បានិជ្ជ�ឥទ្ធធិព�  ដំ�់�ម្មទិ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  រ��់ធនាគារ

�ីុអាយអិម្ម�ុី  កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។  ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�បានិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ  ប្រ�ក�ប្តេ�យ

ប្តេ�ារភាព កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេយើងកត្ត�់ម្មាគ �់និ�វកំប្តេណើ និថិម្មថិយ�និេិ��និេួ� ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តប្តេ�ញពីការ

អ���នាៃ យ ម្លៃនិជ្ជំងឺរាត្តត្តាត្តជ្ញាសាក� ប្តេ�ើប្តេធៀ�និឹងកំប្តេណើ និពីរ�័�់ ថ្លែដំ�ធាៃ �ទ់្ធទ្ធួ�បានិកា�ពី

ឆូ្នាំមំ្មុនិ។ ប្តេយើងបានិកត្តប់្រតាប្របាក�់ំប្តេណញម្មុនិ�ងព់និធ�ំនិួនិ ២៨,៥លានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ថ្លែដំ�ម្មានិ

កំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំំ កុូងកប្រម្មតិ្ត ៧%។ កុូងប្តេនា� ឥណទានិ�រុ�រ��់ធនាគារ ម្មានិកំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ

កុូងកប្រម្មតិ្ត ៩% ថ្លែដំ�ជំ្ជរុញ�ម្មបង ពីថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម។ �ំថ្លែណកឯប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ�រុ�

រ��់ធនាគារ បានិប្តេកើនិប្តេ�ើនិប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុងកប្រម្មតិ្ត ៤% ថ្លែដំ�រមួ្ម�ំថ្លែណក�ា ង�ំខានិ ់ពីកំប្តេណើ និ�ា ង

រងឹម្មាំ កូុងកប្រម្មតិ្ត ៤០% ម្លៃនិថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម។ ផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិ (ROE) �និេរកា

កំប្តេណើ និពីរ�ៃងដ់ំ�៏ិប្រ�ប្តេ�ើរ  កុូងកប្រម្មតិ្ត ១៥,៣% កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេទា��ីជ្ញាម្មានិការប្រ�ឈម្ម ថ្លែផូក

ប្តេ�ដំឋកិ�េកប៏្តេ�យ។ ថ្លែផិកតាម្មយុទ្ធធសា��េ Forward23+ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�

កម្ម័ុជ្ញា ប្តេយើងបានិ�និេអនុិវត្តេតាម្មថ្លែផនិការ និិងប្តេធែើឲ្យយកានិថ់្លែត្តប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើងថ្លែថិម្មប្តេទ្ធៀត្តផងថ្លែដំរ។

សារព�ព្រឹ�ធា�នាយកព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិព្រឹកុ�ហិីុ�ទៅ�

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
សារពីប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

សំ�ិទិធ�ល  ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ផ្នែ��ការយុទិធសាស្រ្តសំិ

គុិត្តជ្ញាភាគុរយ   កូុង កម្មមវធិី
វាយត្តម្លៃម្មៃនិិរនិេរភាពប្រកុម្មហុុ៊ុនិសាក�  S&P

ទិ�៧៩
អនុិបាត្ត�ំណ្តាយប្តេធៀ�នឹិង�ំណ� �
៤៨,៦%

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១២



 ឆូ្នាំ២ំ០២១ បានិកត្ត�់ម្មាគ �់និ�វការអនុិវត្តេថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េប្តេពញម្មយួឆូ្នាំ ំរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ី

ប្រគុុ� គឺុ Forward23+ ប្តេហ៊ុើយ�ាុ ំម្មានិកេីប្តេសាម្មនិ�េរកីរាយ កូុងការថ្លែ�ករថំ្លែ�ក�ម្មទិ្ធធផ�គា�ប់្រ�ប្តេ�ើរ

ដំវ៏ជិ្ជជម្មានិ ថ្លែដំ�ប្តេយើង�ប្តេប្រម្ម�បានិ នាប្តេព�កនិៃងម្មក។ ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួម្លៃនិកិ�េ�ិត្ត�ំរ��់ប្តេយើង កូុងការ

�ប្តេងើើត្តផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិហ៍៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព ប្តេយើងបានិថ្លែកទ្ធប្រម្មងផ់��ប្រត្តរ��់ប្តេយើង

ប្តេដំើម្មបពីប្រងីកកំប្តេណើ និប្របាក�ំ់ប្តេណញ តាម្មថ្លែផូក�ំខានិ់ៗ  ដំ��ជ្ញាថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� កដ៏ំ��ជ្ញា

�ហ៊ុប្រគា�ខូាត្តត្ត�� និិងម្មធយម្ម ប្តេហ៊ុើយប្រពម្មទាងំកំណត្តប់្តេ�ើងវញិ និិងទ្ធម្មាៃ កប់្តេចា�ថ្លែផូកជ្ញាកល់ាក់

ម្មយួ�ំនិួនិ។ ការ�ប្តេងើើនិប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិការ�ំណ្តាយ គឺុជ្ញាអាទ្ធិភាព�ម្មបងម្មយួ ប្តេ�យប្តេយើងរកាបានិ

ប្រ��ិទ្ធធភាព�ំណ្តាយប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ប្តេប្រកាម្មការប្រគុ�ប់្រគុងត្តឹងរងឹ ប្តេហ៊ុើយបានិកត្តប់្រតាអនុិបាត្ត�ំណ្តាយ

ប្តេធៀ�និឹង�ំណ� � (CIR) កុូងកប្រម្មតិ្ត ៤៨,៦%  ប្តេ�ើប្តេធៀ�និឹងឆូ្នាំមំ្មុនិ ថ្លែដំ�ម្មានិកប្រម្មតិ្ត ៥១,៧%។ 

ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ�ថ្លែដំរ ប្តេយើងបានិ�និេប្រ�កានិខ់ាជ �់ និ�វការវនិិិប្តេ�គុ ប្តេ�យប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើថ្លែផូកគុនិៃឹ�ៗ រមួ្មម្មានិ

�ណ្តាេ ញអាជ្ជីវកម្មម  កូុងត្តំ�និអ់ាសុានិ ការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ  ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ

កដ៏ំ��ជ្ញាថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារជ្ញាប្តេដំើម្ម ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ�ប្តេយើងបានិពប្តេនិៃឿនិការ�ៃ �់�េ�រ ថ្លែផូក

ឌីីជ្ជីថិ� ប្តេហ៊ុើយពប្រងឹងភាពខាៃ ងំរ��់ប្តេយើង�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត។ តាម្មរយៈការវនិិិប្តេ�គុ ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា 

ប្តេយើងបានិប្តេ�ើកកម័្ម�់កានិថ់្លែត្តខាៃ ងំកាៃ  ជ្ញាម្មយួនឹិងការអា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ពន័ិធប្តេ�ៃើរថ្លែត្ត ១០០% ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំ

ប្រ�ប្តេទ្ធ�។

 �ប្រម្មា�ថ់្លែផូកប្តេ�ើកកម័្ម�់និិរនិេរភាព �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� �ប្តេប្រម្ម�បានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់គិុត្តជ្ញាភាគុរយ 

ទី្ធ៧៩ ម្លៃនិឧ�ាហ៊ុកម្មមធនាគារសាក� កុូងកម្មមវធីិវាយត្តម្លៃម្មៃនិិរនិេរភាពប្រកុម្មហុុ៊ុនិសាក� S&P (CSA) 

កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ��ប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�ឆូ្នាំ២ំ០២៤ មុ្មនិថ្លែផនិការ�ីឆូ្នាំ ំប្តេ�យទ្ធទួ្ធ�បានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់

គិុត្តជ្ញាភាគុរយ ទី្ធ៧៥។ កម្មមវធីិវាយត្តម្លៃម្មៃនិិរនិេរភាពប្រកុម្មហុុ៊ុនិសាក� S&P (CSA) គឺុជ្ញាឧ�ករណ៍វាយត្តម្លៃម្មៃ

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិនានា �ប្រម្មា�ក់ារ�ក�់ញ្ញេ� � ប្តេ�កូុងតារាង�ំណ្តាត្តថូ់ាក់ Dow Jones Sustainability

Index (DJSI)។ ប្តេយើងនឹិង�និេ�ិត្ត�ំប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងប្តេឆ័្នាំ�ប្តេ�មុ្ម��ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មបធីានាថា �ីុអាយអិម្ម�ុី

ប្រគុុ� ប្តេ�រកាភាពឈានិម្មុ�ប្តេគុ �ប្រម្មា�ក់ម្មមវធិីប្តេ�ើកកម្ម័�់និិរនិេរភាព។

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២២ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� នឹិង�និេអនុិវត្តេតាម្មថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េ Forward23+ ថ្លែដំ�

ប្រតូ្តវបានិកំណត្ត ់ប្តេ�តាម្មថ្លែផូក ថ្លែដំ�ប្តេយើងប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ។់ ប្រ��ប្តេព�ឈានិ���ឆូ្នាំទីំ្ធពីរ ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការ

�ៃ �់�េ�រ ប្តេយើងនឹិង�និេប្រ�កានិខ់ាជ � ់និ�វការវនិិិប្តេ�គុយុទ្ធធសា��េ ប្តេ�ប្តេ�ើថ្លែផូក�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�ប្តេយើង�ង់

ឲ្យយភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ ប្តេ�យការយក�ិត្តេទុ្ធក�កប់្តេទ្ធែដំង ប្តេ�ើថ្លែផូកឌីីជី្ជថិ� ប្តេហ៊ុើយ�ប្តេងើើនិកិ�េ�ិត្ត�ំប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ង 

កូុងការប្តេ�ើក�ៃួយកម្មមវធីិប្តេ�ើកកម័្ម�់និិរនិេរភាពរ��់ប្តេយើង។ ប្តេយើងនឹិងរកាការប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់ប្តេ�ើការ

កាត្ត�់និាយការ�ំណ្តាយ និិងម្ម���ឋ និប្រគឹុ��ំខានិ់ៗ ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។ ថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េរ��់ប្តេយើងនឹិង

�និេអនុិប្តេលាម្ម  តាម្មការប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ�  �ំប្តេពា�ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិរ��់ធនាគារ

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

 �ាិត្តកូុងតំ្ត�និ ់ថ្លែដំ�ម្មានិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ�ម្មយួ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា

គឺុប្តេពារប្តេពញប្តេ�យ�កាេ នុិព�ដំអ៏សាេ រយ ថ្លែដំ�អា�ប្តេធែើឲ្យយ�ៃួនិឯងម្មានិភាព�ុ�ថ្លែ�ៃកពីប្តេគុ ប្តេ�ប្តេ�ើទី្ធផារ

កូុងប្រ�ុក។ កូុងឆូ្នាំបំ្តេនិ� ប្តេយើងនឹិង�និេចាកប់្រគឹុ�កានិថ់្លែត្តរងឹម្មា ំកូុងការអភិវិឌីឍអាជី្ជវកម្មម �ណៈថ្លែដំ�ប្តេយើង

នឹិង�ប្តេងើើនិការ�ំប្រ�ឹង ប្តេ�ើថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម កដ៏ំ��ជ្ញា�ហ៊ុប្រគា�ខូាត្តត្ត�� និិងម្មធយម្ម 

ប្តេហ៊ុើយ�ប្តេងើើត្តភាពខាៃ ងំប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�រ��់ប្តេយើង។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� ប្តេយើង

និឹងរកាការប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់ប្តេ�ើការប្តេ�ើកកម្ម�់័ប្រ��ិទ្ធធផ� ម្លៃនិការ�ំណ្តាយ ការប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការយក�ិត្តេ

ទុ្ធក�ក ់ប្តេ�ើអតិ្តថិិជ្ជនិ និិងម្ម���ឋ និប្រគឹុ��ំខានិ់ៗ ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត។ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធម្មយួប្តេនិ� បានិប្តេដំើរ

ត្តួនាទ្ធី�ា ង�ំខានិ់ កុូងការប្រត្តួ�ប្រតាយផៃ�វរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ប្តេដំើម្មបកីាៃ យជ្ញាធនាគារឈានិ

ម្មុ�ប្តេគុម្មយួ ថ្លែដំ�យក�ិត្តេទុ្ធក ប្តេ�ើត្តំ�និអ់ាសុានិ។ ទី្ធតាងំយុទ្ធធសា��េ និិង�រ�ិកា��ទ្ធ�បញ្ញញត្តិដំ៏

អំប្តេណ្តាយផ� រមួ្មទាងំ�ណ្តាេ ញកូុងតំ្ត�និអ់ាសុានិដំរ៏ងឹម្មារំ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� នឹិងជួ្ជយប្តេយើង កូុង

ការ�ប្តេងើើត្ត និិងនាយំកប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ�ៃងតំ្ត�និ ់ដំ��ជ្ញាប្តេ�វាផេ�់ហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិ ប្តេ�ើថ្លែ�េ�ងាែ កផ់គត្តផ់គង ់និិង

ប្តេ�វាប្តេផៃរប្របាកអ់និេរជ្ញាតិ្តជ្ញាប្តេដំើម្ម។ ទាងំអ�់ប្តេនិ�បានិជំ្ជរុញដំ�់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� កុូងការពប្រងឹងគុុណ

ត្តម្លៃម្មៃរ��់�ៃួនិ កូុងនាម្មជ្ញា ធនាគារថូាកអ់ាសុានិ�ា ងពិត្តប្របាកដំម្មយួ។

 �ណៈថ្លែដំ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� កូុងត្តំ�និអ់ាសុានិ �និេប្តេ�ើកប្រពំថ្លែដំនិប្តេ�ើងវញិ�ប្តេណេើ រៗ ប្តេហ៊ុើយ�កម្មមភាព

ប្តេ�ដំឋកិ�េបានិប្រត្ត��ម់្មកប្រ�ប្រកត្តី  ដំ��ម្មុនិប្តេព�ម្មានិជ្ជំងឺរាត្តត្តាត្តជ្ញាសាក��និេិ�ម្មេងៗ ប្តេ�ដំឋកិ�េ

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្រតូ្តវបានិពាករថា ម្មានិកំប្តេណើ និប្តេ�ើ�ពី ៥% កុូងឆូ្នាំបំ្តេនិ� ប្តេ�យសារកំប្តេណើ និត្តប្រមូ្មវការ

កូុងប្រ�ុក និិងការនាបំ្តេ�ញ។ ភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ ម្លៃនិយុទ្ធធនាការចាកវ់ាា កសំ់ាង�ងាើ រជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ ប្តេ�កូុង

ប្រ�ប្តេទ្ធ� និឹង�និេជ្ញាកាតា�ីករជំ្ជរុញ ម្លៃនិកំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េប្តេ�ើងវញិ។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេ�ដំឋកិ�េតាម្ម

ប្រ�ពន័ិធឌីីជី្ជថិ� និិងប្រក��ណឌ ប្តេគា�និប្តេ�បាយ�ងគម្មកិ�េ ឆូ្នាំ២ំ០២១-២០៣៥ រ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា 

ថ្លែដំ�និឹងប្រត្តូវ�កប់្តេ�ញ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ បានិកាៃ យជ្ញាម្ម���ឋ និប្រគុឹ�  �ប្រម្មា�ក់ារប្តេ�ើកកម្ម័�់ការ

ប្តេប្រ�ើប្របា�់ និិងការ�ៃ �់�េ�រ  ថ្លែផូកប្រ�ពន័ិធឌីីជ្ជីថិ� ប្តេ�ើប្រគុ�វ់�័ិយ រមួ្មម្មានិវ�័ិយធនាគារ ជ្ញាម្មយួនិឹង

ប្តេគា�ប្តេ� កុូងការកសាងប្តេ�ដំឋកិ�េ តាម្មប្រ�ពន័ិធឌីីជី្ជថិ�ដំរ៏�់រប្តេវ ើក។ ជ្ញាម្មយួនឹិង��ករជំ្ជរុញកំប្តេណើ និ

ទាងំអ�់ប្តេនិ� ប្តេយើងម្មានិកេ�ីងឹមឹ្ម�ា ងមុ្មត្តម្មាថំា ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា នឹិងអា�

អនុិវត្តេថ្លែផនិការរ��់�ៃួនិបានិ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ និិងប្តេ��ប្តេធាៃ  ប្តេ�ប្តេ�ើទ្ធីផារ ជ្ញាម្មយួនិឹង�កុណៈពិប្តេ���ិ

ថ្លែ�ៃកប្តេគុ ថ្លែដំ�ញំុុំាងឲ្យយម្មានិ�ម្មទិ្ធធផ�ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរងឹម្មា ំកូុងឆូ្នាំ២ំ០២២។

 តាងនាម្មឲ្យយ�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� �ាុ ំ��ម្ម�ថ្លែម្មេងការដឹំងគុុណ�ា ងប្រជ្ញា�ប្តេប្រ� ដំ�់រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា�

កម្ម័ុជ្ញា និិងធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា �ំប្តេពា�ការ�និេជ្ជួយប្តេប្រជ្ញាម្មថ្លែប្រជ្ជងប្តេរៀងរហ៊ុ�ត្តម្មក។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� �ាុ ំ

��ម្មថ្លែថិៃងអំណរគុុណ ដំ�់ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិង�ម្មាជិ្ជកប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ធនាគារ ប្រពម្មទាងំ

គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងទាងំអ�់ ប្តេប្រកាម្មការដឹំកនា�ំា ងរងឹម្មារំ��់ប្តេលាក �ុនុិ យីនិ ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ។ 

ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � �ាុ ំ��ម្មថ្លែថិៃងអំណរគុុណ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ភាគុទុ្ធនិិក និិងភាគីុពាកព់ន័ិធទាងំអ�់ �ំប្តេពា�ការ

�និេប្តេជ្ជឿទុ្ធក�ិត្តេ ដំ�់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ ជ្ញាពិប្តេ�� �ាុ ំ��ម្មថ្លែថិៃងអំណរគុុណ 

ដំ�់�ហ៊ុប្តេ�វកិទាងំអ�់ កូុងប្រកុម្មការងារ #TeamCIMB �ំប្តេពា�ការ�និេការប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ ការ���ង ់

និិងការត្ត�ុ�  កុូងរយៈប្តេព�ដំ�ំ៏បាក កនិៃងម្មកប្តេនិ�។ ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ�ជ្ជំងឺក�វដីំ-១៩ កំពុងវវិឌីឍប្តេ�

រកទ្ធី�ញ្ញេ�់ �ាុ ំម្មានិ�ុទ្ធិដំឋិនិិយម្ម�ា ងម្មុត្តម្មាថំា ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា និឹង�និេ

ចា�យ់កឱកា�រកី�ប្តេប្រម្មើនិ កូុងប្តេព�ម្លៃនិការប្តេងើ�ប្តេ�ើងវញិ ម្លៃនិកំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េជ្ញាត្តិ  ប្តេដំើម្មបកីាៃ យជ្ញា 

ធនាគារសាក� កូុង�ហ៊ុគុម្មនិឈ៍ានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

��ម្មអរគុុណ!

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
សារពីប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

Abdul Rahman Ahmad

ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ហ៊ុ��ឌីីង ប្តេ�ុើហាដំ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៣



ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលលទិធ�លព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការរ�សំ់ព្រឹ�ធា�នាយកព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិ

ព្រឹបាក់ច្ចំទៅណ៍ញ�ុ��ង់ព�ធ

លា�ដ្ឋុលាា្រអាទៅ�រិក

២៨,៥ ៧%
កំប្តេណើ និ

ប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

លា�ដ្ឋុលាា្រអាទៅ�រិក

៩២៤ ៩%
កំប្តេណើ និ

ប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

លា�ដ្ឋុលាា្រអាទៅ�រិក

៩៧៨ ៤%
កំប្តេណើ និ

ប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

ឥណ៍ទាំ�សំរុ� ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើសំរុ�

�រ�ិកា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

 ប្តេ�ដំឋកិ�េកមុ័្មជ្ញាបានិប្តេងើ�ប្តេ�ើងវញិ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ជ្ញាម្មយួអប្រតាកំប្តេណើ និ ៣% ប្តេ�ើប្តេធៀ�នឹិង
 ឆូ្នាំ២ំ០២០ ថ្លែដំ�បានិធាៃ ក�ុ់��ំនិួនិ -៣,១% ប្តេ�យថ្លែផិកតាម្មរបាយការណ៍រ��់ធនាគារអភិវិឌីឍនិ ៍

អា�ីុ។ ការប្តេងើ�ប្តេ�ើងវញិម្លៃនិប្តេ�ដំឋកិ�េជ្ញាត្តិប្តេនិ� គុឺប្រ��តាម្ម�និៃុ�កំប្តេណើ និ ម្លៃនិប្តេ�ដំឋកិ�េពិភិពប្តេលាក 

 ប្តេហ៊ុើយថ្លែដំ�បានិរមួ្ម�ំថ្លែណកជ្ញា�ម្មបង ពវីធិានិការប្រគុ�ប់្រគុងការរាត្តត្តាត្តម្លៃនិជំ្ជងកឺ�វដីំ-១៩ ដំ�៏បិ្រ�ប្តេ�ើរ 
រ��់រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា�កមុ័្មជ្ញា។ គុិត្តប្រតឹ្តម្ម�ុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញាជ្ញាប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មយួ  កុូង �ំប្តេណ្តាម្ម

 ប្រ�ប្តេទ្ធ�  ថ្លែដំ�ម្មានិអប្រតាម្លៃនិការចាកវ់ាា កសំ់ាងការពារ (ជ្ជំងឺក�វដីំ-១៩) �័�់�ំផុត្ត កុូងពិភិពប្តេលាក  
គុឺរហ៊ុ�ត្តដំ�់ជ្ជិត្ត ៩០% ម្លៃនិ�ំនិួនិប្រ�ជ្ញាជ្ជនិ�រុ�។ វធិានិការចាកវ់ាា កសំ់ាងការពារ (ជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩)  
ប្តេនិ�បានិទ្ធ�ស់ាើ ត្ត ់�ា ងម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព និ�វផ��ា�ពា�់អាប្រកក់ៗ  ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីការរាត្តត្តាត្ត  
ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ និិងអនុិញ្ហាញ តិ្តឲ្យយរាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� អា�ប្តេ�ើកដំំប្តេណើ រការ�កម្មមភាពប្តេ�ដំឋកិ�េប្តេ�ើងវញិ 

តាម្មដំំណ្តាកក់ា�ផងថ្លែដំរ។

 ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ�ថ្លែដំរ ភាពជ្ញាអូកដឹំកនាដំំរ៏ងឹម្មា ំ�ា�់លា�់ និិងប្រ�ុងប្រ�យត័្តូរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ  
ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា បានិធានាឲ្យយប្រ�ពន័ិធធនាគារ ប្តេ�ថ្លែត្តរកាបានិភាពរងឹម្មា ំកុូង�រ�ិទ្ធម្លៃនិជំ្ជងរឺាត្តត្តាត្ត។ ប្តេទា��ីជ្ញា

ម្មានិភាពម្មនិិ�ា�់ លា�់ ម្លៃនិ�រ�ិកា�ប្តេ�ដំឋកិ�េកប៏្តេ�យ ទ្ធំហ៊ុំប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ�ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធធនាគារ  
អា�រកាបានិកំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុង កប្រម្មតិ្ត ១៦%  រហ៊ុ�ត្តដំ�់�ំនិួនិ ៦៨,២ពានិល់ានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ 

កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�ជ្ញា�ម្មទិ្ធធផ�គួុរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ម្មយួ កុូងវ�័ិយហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុទាងំម្ម��។ ប្តេប្រកាម្មការ
 ប្រតួ្តត្តពិនិតិ្តយ និិងថ្លែណនារំ��់ធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា គុណនិឥីណទានិជ្ញាង ៣៧០.០០០ ថ្លែដំ�ប្តេ�មើនិងឹ
 ប្របាកក់ម្មេ�ីនំិនួិ ៥,៥ពានិល់ានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំឥណទានិប្តេ�ើងវញិ ប្តេដំើម្មបជី្ជយួ�ប្រម្មា�

�និៃុកហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ  ដំ�់អត្តថិិជិ្ជនិ (អាជី្ជវកម្មម និិង �ុគុគ�) ថ្លែដំ�រងផ��ា�ពា�់ប្តេ�យសារជ្ជងំរឺាត្តត្តាត្តប្តេនិ�។
 វធិានិការប្តេនិ�បានិជ្ជយួរកាប្តេ�ារភាពវ�័ិយឥណទានិ ជ្ញាម្មយួនឹិងអប្រតាឥណទានិម្មនិិដំបំ្តេណើ រការជ្ញារមួ្ម  

កុូងកប្រម្មតិ្ត�បិ្រ�ប្តេ�ើរ ២,៤%។ �ទ្ធធផ�ដំ�៏ិៗ ប្តេនិ� បានិ��ញ្ហាជ ក ់ឲ្យយប្តេ�ើញថា ធនាគារជ្ញាត្ត ិម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា 
 ប្តេដំើរត្តួនាទី្ធកានិថ់្លែត្ត�ំខានិ ់កូុងការរកា�ុ�ុម្មា�ភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ដំ�់ប្រ�ជ្ញាព�រដំឋកម្ម័ុជ្ញា និិងភាពរកី
 �ប្តេប្រម្មើនិ ប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព ម្លៃនិវ�័ិយហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិធនាគារពាណិជ្ជជ�ំនួិនិ៥៤ ធនាគារ
 

ឯកប្តេទ្ធ��ំនិួនិ១០ និិងប្រគឹុ�សាា និម្មបី្រកូហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុជ្ញាប្តេប្រ�ើនិប្តេទ្ធៀត្តនាប្តេព���េុ�បនិូ ប្តេនិ�ផងថ្លែដំរ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៤



ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ឥណ៍ទាំ�ទៅសំវាក�មហិិរញ្ញញវត្ុ��ណ៍ិជជក�ម

១៦%
កំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើទៅសំវាក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�សាជ�វក�ម

៤០%
កំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

ព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូលព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ

៥%
កំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

ឥណ៍ទាំ�ទៅសំវាក�មហិិរញ្ញញវត្ុ��ុគគល

៣%
កំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំំ

�លទៅលើ�ូលធុ�

១៥,៣%
កំប្តេណើ និ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ

អ�ុបាត្ច្ចំណ្តាយទៅធុៀ��ឹងច្ចំណ៍ូល

៣៦%
អប្រតាអ�ប�រម្មា

 �ម្មទិ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុដំ�៏ិប្រ�ប្តេ�ើររ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា បានិ�ងាា ញ
 តាម្មរយៈផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិពីរ�ៃង ់កូុងកប្រម្មតិ្ត ១៥.៣% និិងកំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំម្លៃនិ�ំណ� �ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ 

កូុងកប្រម្មតិ្ត ៥% កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១។ កប្រម្មតិ្តផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិដំ�៏ិប្រ�ប្តេ�ើររ��់ប្តេយើង បានិម្មកពីកំប្តេណើ និ
ប្រទ្ធពយ�កម្មម កដ៏ំ��ជ្ញាការប្តេ�េជ្ញាា �តិ្តេ�ា ងម្មតុ្តម្មារំ��់ប្តេយើង ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិការ�ណំ្តាយ ថ្លែដំ�អា�
�ងាា ញបានិតាម្មរយៈ អនុិបាត្ត�ំណ្តាយប្តេធៀ�នឹិង�ំណ� �ទា� កុូងកប្រម្មតិ្ត ៣៦% �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២១។
 
 ប្តេយើងបានិយក�ិត្តេទុ្ធក�ក ់ប្តេ�ើការប្តេ�ើកកម័្ម�់�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិរ��់ប្តេយើង 
ប្តេ�យថ្លែក�មិ្មសាខាធនាគាររ��់ ប្តេយើង�ំនួិនិ ៥ទី្ធតាងំ ប្តេដំើម្មបផីេ�់និ�វ�ទ្ធ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មម

 
កានិ ់ថ្លែត្ត ប្រ�ប្តេ�ើរ ដំ�់ អត្តិថិិជ្ជនិ រ��់ ប្តេយើង ។ ប្តេយើងប្តេជ្ជឿជ្ញាកថ់ា អត្តិថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�អប្តេញ្ញជ ើញម្មកទ្ធទួ្ធ�

 ប្តេ�វាកម្មម ប្តេ�តាម្មសាខារ��់ប្តេយើង និឹងប្តេពញ�ិត្តេ និ�វ�រ�ិកា�កកប់្តេ�េ  និិងម្មានិ��ុកភាព  ថ្លែដំ�
 

ប្តេយើងបានិ �ប្តេងើើត្ត ប្តេ�កូុងសាខា ថ្លែដំ�បានិថ្លែក�ម្មិថិមីទាងំអ�់ប្តេនិ�។ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេនិ� កូុងនាម្មជ្ញាធនាគារ
ឈានិមុ្ម�ប្តេគុម្មយួ ប្តេ�ើថ្លែផូកឥណទានិប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា តាម្មរយៈក�ិេ�ហ៊ុការជ្ញាម្មយួនឹិង
�ុរ ីនិិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិអភិវិឌីឍនិ�ំ៍ប្តេ��ឋ និជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ប្តេយើងបានិថ្លែណនា ំនិ�វ ផ�ិត្តផ�ឥណទានិថិមីម្មយួប្តេទ្ធៀត្ត 
ថ្លែដំ�ផេ�់និ�វទ្ធំហ៊ុំឥណទានិរហ៊ុ�ត្តដំ�់ ១០០% ម្លៃនិត្តម្លៃម្មៃប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ ជ្ជ�និដំ�់ អតិ្តថិិជ្ជនិ ។

 ប្តេយើងនិឹង�និេកសាង�និៃុ�កំប្តេណើ និដំរ៏ងឹម្មាបំ្តេនិ� កូុងឆូ្នាំខំាងម្មុ� ប្តេ�យពប្រងីកកញ្ញេ�ផ់�ិត្តផ� 
និិងប្តេ�វាកម្មមរ��់ប្តេយើងថ្លែថិម្មប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញតាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�កំពុងប្តេកើនិប្តេ�ើង
ឥត្តឈ�ឈ់រ។ សាា និភាពហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុដំរ៏ងឹម្មារំ��់ប្តេយើង អនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយប្តេយើង វនិិបិ្តេ�គុប្តេ�ើភាពម្លៃ�បូ្រ�ឌីតិ្ត 
និិង�ប្តេ�េកវទិ្ធាថិមីៗ កដ៏ំ��ជ្ញាពប្រងីកការ�ក ់និិង�ប្តេងើើនិ�ំថ្លែណកទី្ធផាររ��់ប្តេយើង។ ការរមួ្ម�ញ្ញេ� �គូា

 ម្លៃនិកតាេ អំប្តេណ្តាយផ�ទាងំប្តេនិ� ផេ�់ឲ្យយប្តេយើងនិ�វទ្ធំនុិក�ិត្តេ កុូងការ�និេ�ប្តេងើើនិគុុណត្តម្លៃម្មៃរ��់ម្មាេ �់
 

ភាគុហុុ៊ុនិ ប្តេ�ឆូ្នាំខំាងម្មុ�។

�ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

 �ម្មទិ្ធធផ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុដំរ៏ងឹម្មា ំកុូងអ�ុំង�រ�ិកា�ទី្ធផារ ថ្លែដំ�ម្មានិភាពប្រ�ឈម្ម គុជឺ្ញា�កុភីាព
ម្លៃនិភាពរងឹម្មា ំកុូងដំំប្តេណើ រការអាជ្ជវីកម្មមរ��់ប្តេយើង។ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ �ីុអាយអមិ្ម�ុ ីកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�
កម្ម័ុជ្ញា បានិ�ងាា ញនិ�វ�ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�គុួរឲ្យយ �រប្តេ�ើរម្មយួឆូ្នាំបំ្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�យប្តេយើង �ប្តេប្រម្ម�បានិ
ប្តេគា�ប្តេ�ប្រ�ចាឆូំ្នាំរំ��់ប្តេយើង  ជ្ញាម្មយួនឹិងប្របាក�់បំ្តេណញមុ្មនិ�ងព់និធ�នំិនួិ ២៨,៥លានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ 
ថ្លែដំ��ងាា ញ ពី អប្រតា កំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ កុូងកប្រម្មតិ្ត ៧%។ ទ្ធំហ៊ុំឥណទានិ�រុ� បានិប្តេកើនិប្តេ�ើងដំ�់ 
៩២៤លានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ជ្ញាម្មយួនឹិងកំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុងកប្រម្មតិ្ត ៩% ប្តេហ៊ុើយទ្ធំហ៊ុំប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ�រុ�

 បានិប្តេកើនិប្តេ�ើងដំ�់ ៩៧៨លានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ជ្ញាម្មយួនិឹងកំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុងកប្រម្មតិ្ត ៤%។

 នាយក�ឋ និអាជី្ជវកម្មមនីិម្មយួ ៗ រ��់ប្តេយើង �ប្តេប្រម្ម� បានិ�ម្មទិ្ធធផ��ា ង�ិប្រ�ប្តេ�ើរ ប្តេហ៊ុើយ
ថ្លែថិម្មទាងំ �ប្តេប្រម្ម�បានិប្តេ�ើ�ថ្លែផនិការហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុថ្លែដំ�បានិ�កប់្តេ�ញ ប្តេ�ើ ថ្លែផនិការម្មយួ�ំនិួនិធំរ��់

 
ពួកប្តេគុប្តេរៀងៗ�ៃួនិ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១។ �ណៈថ្លែដំ� ពួកប្តេយើងបានិ ជ្ជួយ�ប្រម្មួ�ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�បានិ

 រងផ��ា�ពា�់ប្តេ�យជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ កុូងការប្តេរៀ��ំឥណទានិប្តេ�ើងវញិ�ា ង�ិត្តេទុ្ធក�ក ់ធនាគារ
 

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ទ្ធទ្ធួ�បានិកំប្តេណើ និឥណទានិប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុងកប្រម្មតិ្ត ១៦% ប្តេ�ើថ្លែផូក
 ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម និិងកំប្តេណើ និឥណទានិប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ កុូងកប្រម្មតិ្ត ៣% ប្តេ�ើថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មម
 ហ៊ុរញិ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មមរ��់ប្តេយើង
 �ប្តេប្រម្ម�បានិ�ម្មទិ្ធធផ�ដំ�៏ិប្រ�ប្តេ�ើរ ជ្ញាម្មយួនិឹងកំប្តេណើ និប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុងកប្រម្មតិ្ត ៤០% ប្តេ�ើ

ថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម ថ្លែដំ��ទ្ធធផ�ទាងំប្តេនិ�បានិម្មកពីការយ�់ដំឹង�ា�់លា�់ អំពី
ត្តប្រមូ្មវការរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិសាជ្ជីវកម្មមរ��់ ពួកប្តេយើង និិង�ណ្តាេ ញដំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ី
ប្រគុុ� ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំត្តំ�និអ់ាសុានិ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៥



 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ម្មានិប្តេគា��ំណងកាៃ យជ្ញាសាា �ន័ិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុឈានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ ប្តេ�ើផ��ំប្តេណញ ថ្លែដំ��ងាា ញតាម្មរយៈផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិ។ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេយើង�ប្តេប្រម្ម�បានិ

ប្តេគា�ប្តេ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ប្តេយើង  រមួ្មម្មានិកបំ្តេណើ និប្របាក�់បំ្តេណញម្មនុិ�ងព់និធប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកុូងកប្រម្មតិ្ត ៧% និិងផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិ កុូងកប្រម្មតិ្ត ១៥,៣%។ ប្តេយើងនិងឹ�តិ្ត�ំ�ប្តេងើើនិកំប្តេណើ និឥណទានិ និិងប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ប្តេ�ប្រគុ�់

ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មមទាងំអ�់ ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ��ថ្លែនិាម្មកំប្តេណើ និប្របាក�់ំណ� � ថ្លែដំ�បានិម្មកពីកម្លៃប្រម្មប្តេ�វាកម្មម។ ជ្ញារមួ្មម្មក ប្តេយើងប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ កូុងការ�ប្តេប្រម្ម�បានិនិ�វកំប្តេណើ និប្របាក�់ំណ� �ម្មុនិ�ងព់និធពីរ�ៃង ់ជ្ញាម្មយួនិឹង

ផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិ កូុងរងែង ់១៥% កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២។

ព្រឹ�សំិទិធភាពនៃ�ការច្ចំណ្តាយ

ការអភិិវឌ្ឍធុ�ធា���ុសំ្ស

ប្តេគា��ំណងរមួ្មរ��់ប្តេយើង ម្មានិភាព�ា�់លា�់ ប្តេពា�គុឺ  កសាងសាា �ន័ិម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ម្មត្តាភាព�័�់ និិង ប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើក�ៃួយជ្ជីវភាពរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ កដ៏ំ��ជ្ញា �ងគម្មជ្ញាតិ្ត

ទាងំម្ម��។ �កុុវ�័ិយយុទ្ធធសា��េរ��់ប្តេយើង គុឺជ្ញាកតាេ កំណត្តន់ិ�វយុទ្ធធសា��េប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវអនុិវត្តេប្តេ�យអងគភាពអាជ្ជីវកម្មម និិងអងគភាពគាបំ្រទ្ធអាជ្ជីវកម្មមរ��់ប្តេយើង។ �ំណុ�ប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ់

រ��់ប្តេយើង កូុងរយៈប្តេព�ប្តេនិ� គឺុរមួ្មម្មានិប្របាក�់ំប្តេណញ ប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិការ�ំណ្តាយ ការប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការយក�ិត្តេទុ្ធក�កប់្តេ�ើអតិ្តថិិជ្ជនិ និិងការវនិិិប្តេ�គុប្តេ�ើធនិធានិម្មនុិ�េ កដ៏ំ��ជ្ញា �ប្តេ�េកវទិ្ធា។

ថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េ Forward23+ រ��់ប្តេយើង គុជឺ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិការរមួ្ម�ំថ្លែណករ��់ធនាគារ 

�ីុអាយអិម្ម�ុ ី កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា កុូងការ�ប្តេប្រម្ម��កុុវ�័ិយរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ី ប្រគុុ� ប្តេដំើម្មបី
កាៃ យជ្ញាធនាគារ�ហ៊ុគុម្មនិស៍ាក�ឈានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ� កម្ម័ុជ្ញា។ផ្នែ��ការយុទិធសាស្រ្តសំិ

�កុុវ�័ិយ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២

 �ំណុ�ប្តេ�េ ត្ត�ំខានិរ់��់ប្តេយើង ប្តេ�ើការកសាងប្រគឹុ�ដំរ៏ងឹម្មា ំការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព និងិការផេ�់ ប្តេ�វាកម្មមអត្តថិិជិ្ជនិដំ ៏�បិ្រ�ម្លៃព បានិកំណត្តប់្តេគា�ជ្ជហំ៊ុរ�ា ង�ដិំ�់ប្តេយើង កុូងការ

ជ្ជមូ្ម�ការប្រ�ឈម្មនានា ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តម្មានិ�បំ្តេពា�មុ្ម�ប្តេយើង។ ជ្ញាម្មយួនឹិងការ�និេគាបំ្រទ្ធពីម្មាេ �់ភាគុហុុ៊ុនិ ប្តេយើងប្តេ�ថ្លែត្តម្មានិទ្ធនុំិក�តិ្តេ ប្តេ�ើ�ម្មត្តាភាពរ��់ប្តេយើង កុូងការ�ប្តេប្រម្ម�បានិ�ម្មទិ្ធធផ� តាម្មការប្តេ�េជ្ញាា �តិ្តេរ��់

ប្តេយើង។ ប្តេ�យធាៃ ��់ៃងកាត្តដំ់ំណ្តាកក់ា�ពិបាក�ំផុត្ត កុូងអ�ុំងប្តេព�រាត្តត្តាត្តម្លៃនិជំ្ជងកឺ�វដីំ-១៩ ប្តេ�យប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ ម្មានិនិយ័ថាប្តេយើងកពុំង�ាិត្តកុូងទ្ធ�ិប្តេ�ម្មយួដំប៏្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ កុូងការ�ប្តេប្រម្ម�ប្តេគា�ប្តេ�រ��់ប្តេយើង ប្តេដំើម្មបី

 
កាៃ យជ្ញាធនាគារអនិេរជ្ញាត្តិឈានិមុ្ម�ប្តេគុម្មយួ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ ប្រ��តាម្មថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េ Forward23+ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ី ប្រគុុ� ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា កំពុងអនុិវត្តេថ្លែផនិការ

 កូុងប្រ�ុករ��់ប្តេយើង ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្រពម្មគូាជ្ញាម្មយួនិឹងការ�និេនាយំកម្មកនិ�វគុុណត្តម្លៃម្មៃ ជ្ជ�និដំ�់ អតិ្តថិិជ្ជនិរ��់ប្តេយើង។ 

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា បានិចា�ប់្តេផេើម្មអនុិវត្តេគំុនិិត្តផេួ�ប្តេផេើម្មជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ថ្លែដំ�រមួ្ម�ញ្ញេ� �កិ�េ�ិត្ត�ំប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងរមួ្ម ពីប្រគុ�អ់ងគភាពអាជី្ជវកម្មម និិងអងគភាពគាបំ្រទ្ធអាជ្ជីវកម្មម ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�បានិ

ប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិការ�ំណ្តាយ។ ប្តេគា�ប្តេ�រ��់ប្តេយើង គុឺរកាអនុិបាត្ត�ំណ្តាយប្តេធៀ�នឹិង�ំណ� � កូុងកប្រម្មតិ្ត ៤១%។ ប្តេ�ប្រគុ��់កម្មមភាព និិងការ�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម ប្តេយើងនឹិងម្មានិការប្រ�ុងប្រ�យត័្តូ�័�់ 

កូុងការរកាប្តេគា�ការណ៍ប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិរងឹម្មា ំ�ំណ្តាយប្រ�ុងប្រ�យត័្តូ និិងរវនិិិប្តេ�គុ ប្តេ�យភាពឆ្នាំៃ ត្តម្លៃវ។ ទាងំអ�់ប្តេនិ�នឹិងជ្ជួយធានាថា ការប្រគុ�ប់្រគុង�ំណ្តាយរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�

កម្ម័ុជ្ញា ម្មានិនិិរនិេរភាព �ប្រម្មា�រ់យៈប្តេព�យ�រអថ្លែងែង �ាុថ្លែនិេប្តេ�យម្មនិិត្តបតិ្តប្តេត្តបៀត្តប្តេ�ើការ�ំណ្តាយចាបំា� ់ប្តេដំើម្មប�ីនិេ�ប្តេងើើនិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិរ��់សាា �ន័ិ។

 ធនិធានិម្មនុិ�េ គុឺជ្ញាប្តេ��ដំ�ង ម្លៃនិម្ម���ឋ និប្រគឹុ�រ��់ប្តេយើង។ ប្តេយើងប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ កូុងការវនិិិប្តេ�គុទាងំប្តេ�ើជ្ជំនាញទ្ធនិនិ់ិងជំ្ជនាញ�ំ�ង ប្តេដំើម្មបអីភិវិឌីឍវជិ្ញាជ ជី្ជវៈរ��់�ុគុគ�ិក។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ 

បានិផេ�់ឱកា�ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ដំ�់�គុុគ�ិក ថ្លែដំ�ម្មានិ�កាេ នុិព��័�់ ឲ្យយ���រមួ្មវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងកម្មមវធិភីាពជ្ញាអូកដំកឹនា ំទាងំប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� និងិកុូងត្ត�ំនិ ់ប្តេ�យប្តេ�េ ត្ត�ម្មបងប្តេ�ើថ្លែផូកធនាគារឌីីជ្ជថីិ�។ ប្តេយើង

ម្មានិប្តេម្មាទ្ធនិភាពម្លៃប្រកថ្លែ�ង ថ្លែដំ��ុគុគ�ិកទាងំអ�់រ��់ប្តេយើង ប្រត្តូវបានិ�ណេុ ��ណ្តាេ � ប្តេ�ើជ្ជំនាញឌីីជ្ជីថិ� រមួ្មម្មានិថ្លែផូកទិ្ធនិូនិយ័ ឌីីជ្ជីថិ� និិងការគិុត្តរ�នា។ ជ្ជំនាញទាងំអ�់ប្តេនិ� ម្មានិសារៈ�ំខានិណ់្តា�់ 

ប្តេដំើម្មបរីកាភាពឈានិម្មុ�ប្តេគុ ប្តេ�កូុងវ�័ិយធនាគារ ថ្លែដំ�កំពុងម្មានិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិខាៃ ងំ។ ជ្ញា�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការ�និេកិ�េ�ិត្ត�ំរ��់ប្តេយើង កូុងការអភិវិឌីឍធនិធានិម្មនុិ�េ ប្តេយើងប្រតូ្តវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ជ្ញា «ទី្ធកថ្លែនិៃង

ការងារ�ិ�ំផុត្ត កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា» ថ្លែដំ�ផេ�់ប្តេ�យទ្ធ�េនាវដំេី HR Asia។

ព្រឹបាក់ច្ចំទៅណ៍ញ

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៦



 អតិ្តថិិជ្ជនិ គុឺជ្ញាអែីថ្លែដំ�ប្តេយើងប្តេ�េ ត្តការយក�ិត្តេទុ្ធក�កខ់ាៃ ងំ�ំផុត្ត។ ប្តេគា�ការណ៍�ម្មបងរ��់ប្តេយើង គុឺការ�និេប្តេ�ើកកម្ម័�់ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ និិង�និេផេ�់�ទ្ធពិប្តេសាធនិ�៍ិ កូុងការទ្ធទ្ធួ�បានិ

ផ�ិត្តផ� និងិប្តេ�វាកម្មមធនាគារ។ តាម្មរយៈការប្តេ�េ ត្ត �ំខានិប់្តេ�ើអត្តថិិជិ្ជនិ ប្តេយើង�ប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�រយៈប្តេព�ថ្លែវង ប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព។ ប្រក��ណឌ �ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអត្តថិិជិ្ជនិរ��់ប្តេយើង ប្រតូ្តវបានិ
 អនុិវត្តេ ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកកម្ម័�់ការ�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មមធនាគារ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ជ្ញាម្មយួនិឹងផ�ិត្តផ� ប្រ�ក�ប្តេ�យភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្ត ប្តេ�តាម្មសាខាថ្លែដំ�បានិថ្លែក�ម្មិថិមីរ��់ប្តេយើង ទ្ធ�ទាងំប្រ�ប្តេទ្ធ�។

 អាក�បកិរ�ិ និិងការប្របាប្រ�័យទាកទ់្ធងរ��់អតិ្តថិជិ្ជនិ ប្រតូ្តវបានិ�ៃ �់�េ�រ ប្តេ�យម្មានិត្តប្រមូ្មវការប្តេកើនិប្តេ�ើងឥត្តឈ�ឈ់រ និងិទំ្ធប្តេនារ����ិត្តេប្តេប្រ�ើប្របា�់និ�វប្តេ�វាធនាគារឌីីជ្ជថីិ�។ ប្តេដំើម្មបឈីានិម្ម�ុប្តេគុ ប្តេ�ើការ

�ៃ �់�េ�រទាងំអ�់ប្តេនិ� ធនាគារ �ីុអាយអមិ្ម�ុ ីកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�េជ្ញាា �តិ្តេ កុូងការវនិិបិ្តេ�គុចាបំា� ់ប្តេ�ើការអភិវិឌីឍប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ និិងកម្មមវធិដីំបំ្តេណើ រការឌីជី្ជថីិ�។ ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិឆូ្នាំកំនិៃងម្មកប្តេនិ� 

 
ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា បានិនាយំកប្តេ�វាកម្មម BizChannel@CIMB ថ្លែដំ�ជ្ញាកម្មមវធិីធនាគារ��័ត្ត �ប្រម្មា�អ់តិ្តថិិជ្ជនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេយើងនឹិង�កឲ់្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់និ�វកម្មមវធិី 

CIMB Mobile កូុងថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២២ ថ្លែដំ�ជ្ញាកម្មមវធិីធនាគារ��័ត្ត ប្រ�ក�ប្តេ�យ�ុវត្តាិភាព�័�់ រហ័៊ុ� ងាយប្រ�ួ� �ប្រម្មា�អ់ត្តិថិិជ្ជនិ�ុគុគ�។ កម្មមវធិីធនាគារ��័ត្ត ទាងំ�ប្រម្មា�អ់ត្តិថិិជ្ជនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ និិង
 អតិ្តថិិជ្ជនិ�ុគុគ�ប្តេនិ� នឹិងអនុិញ្ហាញ តិ្តឲ្យយប្តេយើង ផេ�់និ�វ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមធនាគារដំ�៏ម្មប�រថ្លែ�� ជ្ញាម្មយួនិឹងធនាគារប្តេយើង�ាុ ំ ប្តេហ៊ុើយនឹិងផេ�់ជ្ជ�និនិ�វប្តេ�វាកម្មមកប្រម្មតិ្ត�័�់�ំផុត្ត ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ដំ��ការរពំឹងទុ្ធក។

 និិរនិេរភាព ប្រតូ្តវបានិ�ញ្ញេ� �ប្តេ�ប្រគុ�ម់្មប្តេធាបាយ ថ្លែដំ�ប្តេយើងប្រ�ក�ការងារ និិងប្រ�ក�អាជ្ជវីកម្មម។ ធនាគារ �ីុអាយអមិ្ម�ុ ីកុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ទាញយកគុុណប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ប្តេ�ើប្តេគា�និប្តេ�បាយ និិងប្រក��ណឌ

និិរនិេរភាព ថ្លែដំ�អភិវិឌីឍប្តេ�យ�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេហ៊ុើយថ្លែក�ប្រម្មួ�ឲ្យយប្រ��នឹិងទី្ធផារកូុងប្រ�ុក។ ម្ម���ឋ និ�ូ�� ម្លៃនិនិិរនិេរភាព គុឺប្តេដំើម្មបកីាៃ យជ្ញាសាា �ន័ិម្មយួថ្លែដំ�ប្តេឆ័្នាំ�ប្តេ�ម្មុ�តាម្ម�កុុវ�័ិយ ប្តេហ៊ុើយថ្លែដំ�ម្មនិិ

ប្រតឹ្តម្មថ្លែត្ត�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មមដំ�់អតិ្តថិជិ្ជនិ�ាបុ្តេណ្តាះ �ប្តេទ្ធ គុថឺ្លែថិម្មទាងំ�ប្តេប្រម្មើដំ�់�ហ៊ុគុម្មនិទ៍ាងំម្ម��រ��់ប្តេយើងប្តេទ្ធៀត្តផង។ កុូងរយៈប្តេព�ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិឆូ្នាំកំនិៃងម្មកប្តេនិ� ប្តេយើងបានិប្តេដំើរតួ្តនាទ្ធ�ីា ង�កម្មម កុូងការគាបំ្រទ្ធអតិ្តថិជិ្ជនិ 

ប្តេដំើម្មបជី្ជម្មូ��ញ្ហាា ប្រ�ឈម្មថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីជ្ជំងឺរាត្តត្តាត្ត។ ប្តេយើងបានិប្តេរៀ��ំវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ប្តេដំើម្មបកីសាងជំ្ជនាញ និិង�ំប្តេណ�ដឹំង កូុង�ំប្តេណ្តាម្ម�ុគុគ�ិករ��់ធនាគារ កូុងការកំណត្ត ់និិង

កាត្ត�់និាយហានិិភិយ័�រសិាា និ និិង�ងគម្ម កូុងរងែងធ់និធានិរ��់ប្តេយើង។ ប្តេយើងបានិគាបំ្រទ្ធដំ�់�ហ៊ុគុម្មនិ�៍ែ�ខាត្ត ប្តេ�យការ�រចិាេ គុ�ម្មាភ រៈ និិងរមួ្ម�ំថ្លែណកដំ�់ការការពារ�រសិាា និ តាម្មរយៈការ�កំ�និប្តេឈើ ប្តេ�

ត្តំ�និអ់ងគរវត្តេ ប្រពម្មទាងំសាលាប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្តផង។ ប្តេយើងនឹិង�និេ�កម្មមភាពទាងំអ�់ប្តេនិ� និិងគុំនិិត្តផេួ�ប្តេផេើម្មគាបំ្រទ្ធនិិរនិេរភាព ប្តេ�ឆូ្នាំ�ំនិេ�នាៃ �ប់្តេទ្ធៀត្ត។

 �រុ�ម្មក ការអនុិវត្តេថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េ Forward23+ និិង�ំណុ�ប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ�់ម្មបងរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ប្តេ�ើផ��ំប្តេណញ ការប្រគុ�ប់្រគុង�ំណ្តាយ ការប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់ប្តេ�ើ
អតិ្តថិិជ្ជនិ ការវនិិិប្តេ�គុប្តេ�ើធនិធានិម្មនុិ�េ និិង�ប្តេ�េកវទិ្ធា ប្រពម្មទាងំនិិរនិេរភាព និឹង ប្តេ�ថ្លែត្ត�និេ�ាិត្តកូុងកិ�េ�ិត្ត�ំរ��់ប្តេយើង កូុងការ�ប្តេប្រម្ម�ប្តេគា�ប្តេ� �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ កដ៏ំ��ជ្ញារមួ្ម�ំថ្លែណកកសាងកិត្តេិនាម្ម

រ��់ប្តេយើង ឲ្យយកានិថ់្លែត្តរងឹម្មា ំ�ប្រម្មា�រ់យៈប្តេព�ម្មធយម្ម និិងរយៈប្តេព�ថ្លែវង។ ប្តេយើងម្មានិប្តេម្មាទ្ធនិភាពម្លៃប្រកថ្លែ�ង ប្តេ�ើដំំប្តេណើ រ ការអាជ្ជីវកម្មមដំអ៏សាេ រយ  រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ចា�ត់ាងំពីប្តេ�ើក

ដំំប្តេណើ រការដំំ��ង កូុងឆូ្នាំ២ំ០១០ រមួ្មជ្ញាម្មយួនិឹងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង�ា ង �ាិត្តប្តេ�ារជ្ញាម្មយួនិឹងអតិ្តថិិជ្ជនិ និិង�ហ៊ុគុម្មនិរ៍��់ប្តេយើង ។

 ជ្ញា�ុងប្តេប្រកាយ �ាុ�ំ�ម្ម�ថ្លែម្មេងការដឹំងគុុណដំប៏្រជ្ញា�ប្តេប្រ� �បំ្តេពា�អតិ្តថិជិ្ជនិដំប៏្តេសាម ��ម័ប្រគុរ��់ប្តេយើង ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង និិង�ហ៊ុការទីាងំអ�់ �បំ្តេពា�ការ�និេគាបំ្រទ្ធ និិងការប្តេ�េជ្ញាា �តិ្តេរហ៊ុ�ត្តម្មក។ 

 តាងនាម្មឲ្យយធនាគារ �ីុអាយអមិ្ម�ុ ីភិអី�ិ�ីុ �ាុ�ំ�ម្ម�ថ្លែម្មេងការប្តេកាត្ត�រប្តេ�ើរដំ�័៏ង�័់�់ �បំ្តេពា�រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា�កមុ័្មជ្ញា និងិធនាគារជ្ញាត្ត ិម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា �បំ្តេពា�ការគាបំ្រទ្ធ និិងថ្លែណនា�ំា ងប្តេពញទំ្ធហ៊ុងឹ ចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃប្តេ�ើក

 
ដំំប្តេណើ រការដំំ��ងរ��់ធនាគារម្មក។ ជ្ញាម្មយួនឹិងទ្ធ�េនិវ�័ិយម្មាា ប្រកូប្តេ�ដំឋកិ�េ និិងប្រក��ណឌ �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិដំរ៏ងឹម្មា ំប្តេយើងម្មានិ�ុទ្ធិដំឋិនិិយម្ម�ា ងម្មុត្តម្មាថំា ប្តេយើងនិឹងឈានិប្តេឆ័្នាំ�ប្តេ�ម្មុ� កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២ និិង�និេភាព

ប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

�ទៅច្ចចកវិទិ្យា �ិងទិិ�ែ�័យ

�ិរ�ិរភាព

ការទៅ�ោ្ត្ទៅលើការយកច្ចិត្ិទិុកដាក់ទៅលើអត្ិថិិជ�

�ីុ� យ��

ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�
ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ទ្ធធផ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៧



ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច

២០ ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

២១ ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�

២២ ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ និិងប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ

២៣ ធនិធានិសាជី្ជវកម្មម

២៤ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

២៥ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម

២៦ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

២៨ �ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

៣០ រត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ

៣១ ទ្ធីផារ និិងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង

៣២ �វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង 

៣២ និីត្តិកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

៣៣ �ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ 

៣៣ ប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ�





ទៅសំវាក�មហិិរញ្ញញវត្ុ��ណ៍ិជជក�ម

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មមរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ �ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មម និិង�ំប្តេពញត្តប្រម្មូវការ 
ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�ជ្ញាអាជី្ជវករ ប្តេ�យផេ�់ជ្ជ�និនិ�វផ�ិត្តផ�ឥណទានិ និិងប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ប្រពម្មទាងំប្តេ�វាកម្មមប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត 
ប្តេ�ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�ជ្ញា�ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� និិងម្មធយម្ម កដ៏ំ��ជ្ញា�ហ៊ុប្រគា�ធំៗផងថ្លែដំរ។ 

 ប្តេ�កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ឥណទានិ�រុ�រ��់ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម រកាបានិកំប្តេណើ និរងឹម្មា ំ

កូុងកប្រម្មតិ្ត ១៦% �ណៈថ្លែដំ�ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរកាបានិនិ�វប្តេ�ារភាព ប្តេ�ើប្តេធៀ�នឹិងឆូ្នាំចំា�់។ ជ្ញាម្មយួនឹិង

កំប្តេណើ និឥណទានិរងឹម្មាំ និិងការរមួ្ម�ំថ្លែណក�ា ង�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  ពីប្របាក�់ំណ� �ម្មនិិថ្លែម្មនិការប្របាក ់

នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  ទ្ធទ្ធួ�បានិកំប្តេណើ និ ម្លៃនិប្របាក�់ំណ� �ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ

�រុ� រហ៊ុ�ត្តដំ�់ ១៥%។ អនុិបាត្តគុណនីិ�រនិេ/គុណនីិ�និេ ំកុូងកប្រម្មតិ្ត ៧៦% គឺុជ្ញា�ញ្ហាញ �ញ្ហាជ ក់

ពីការប្រគុ�ប់្រគុងតារាងតុ្ត�យការដំម៏្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព ថ្លែដំ�នាឲំ្យយម្មានិការ�ំណ្តាយថិវកិាជ្ញារមួ្ម កុូង

កប្រម្មតិ្តទា�។ គុុណភាពឥណទានិ រ��់នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  ប្តេ�ថ្លែត្តម្មានិ

ភាពរងឹម្មា ំប្តេ�យរកាបានិនិ�វកប្រម្មតិ្តឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ ប្រតឹ្តម្មថ្លែត្ត ០,៦០% �ាុប្តេណ្តាះ �។

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ម្មានិ�ុគុគ�ិកប្រ�ក�ប្តេ�យ�កាេ នុិព�

�រុ� �ំនួិនិ ៥៤នាក ់រមួ្មម្មានិថ្លែផូកទំ្ធនាកទំ់្ធនិងអតិ្តថិិជ្ជនិ និិងប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយឥណទានិ។ ជ្ញាម្មយួនឹិងការ

ប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់ប្តេ�ើការប្តេ�ើកកម័្ម�់ការប្តេផៃរ�ំប្តេណ�ដឹំង និិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍ប្រពម្មទាងំដំំប្តេណើ រអភិវិឌីឍនិ៍

អាជី្ជព�ា ង�ា�់លា�់ ប្តេយើងបានិផេ�់ជ្ជ�និកម្មមវធីិ�ណេុ ��ណ្តាេ �ប្តេផេងៗគូា ប្តេដំើម្មបអីភិវិឌីឍ�ម្មត្តាភាព

រ��់�ុគុគ�ិក ប្តេ�ប្រគុ�ក់ប្រម្មតិ្ត។ ជ្ញា�ទ្ធធផ� �ម្មត្តាភាពរ��់�ុគុគ�ិកម្មានិការរកី�ប្តេប្រម្មើនិ គួុរឲ្យយកត្ត់

�ម្មាគ �់ ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាព និិងផ�ិត្តភាពការងារ ប្តេហ៊ុើយ�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ�ម្មានិសូាម្លៃដំប្តេ�ូើម្ម ប្រតូ្តវបានិ

ដំំប្តេ�ើងត្តំថ្លែណង ប្តេ�កូុង�ំប្តេណ្តាម្មប្រកុម្មការងារផងថ្លែដំរ។

 ប្តេយើងបានិនាយំក�ណ្តាេ ញទ្ធំនាកទ់្ធំនិងថូាកត់្តំ�និ់ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� �ប្រម្មា�ផ់�

ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិប៍្តេ�វញិប្តេ�ម្មក រវាងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា និិងទ្ធីផារ�ំខានិ់ៗ

ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ឥណឌ� ប្តេនិ�ីុ �ិងា�ុរ ីប្តេវៀត្តណ្តាម្ម និិង

ម្លៃថិ។ ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រក��ណឌ ទ្ធំនាកទ់្ធំនិងថូាកត់្តំ�និប់្តេនិ� ប្តេយើងបានិ�ប្តេងើើត្តនិ�វគុុណត្តម្លៃម្មៃ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ

�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត �ប្រម្មា�អ់តិ្តថិិជ្ជនិរ��់ប្តេយើង ប្តេ�យ�ប្រមួ្ម� ដំ�់ការថ្លែ�ែងរកធនិធានិ និិងការពប្រងីក

អាជ្ជីវកម្មម�ៃងប្រ�ប្តេទ្ធ� �ប្រម្មា�ព់ួកប្តេគុ។

 ជ្ញាម្មយួនឹិងម្ម���ឋ និប្រគឹុ�ដំរ៏ងឹម្មា ំនិិង�ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិកដំខ៏ាៃ ងំកាៃ  ប្តេយើងប្តេជ្ជឿជ្ញាក�់ា ងមុ្មត្តម្មាថំា  

ប្តេយើងនិឹងរកី�ប្តេប្រម្មើនិ ជ្ញាម្មយួ�ទ្ធធផ��ិប្រ�ប្តេ�ើរ  និិងប្តេ�ថ្លែត្តរកាបានិគុុណភាពប្រទ្ធពយ�កម្មម  កូុង

ឆូ្នាំ២ំ០២២។ ប្តេទា��ីជ្ញាម្មានិកតាេ ប្រ�ឈម្មនានា ប្តេ�កុូងប្រ�ុក និិងជ្ញាសាក�កប៏្តេ�យ ប្តេយើងរពឹំងថា  

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញាប្តេ�ថ្លែត្តរកាបានិកំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២ ប្តេ�យផេ�់និ�វឱកា�

អាជ្ជីវកម្មមកានិថ់្លែត្តប្តេប្រ�ើនិ �ប្រម្មា��់ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� និិងម្មធយម្ម ប្រពម្មទាងំ�ហ៊ុប្រគា�ធំៗ ប្តេ�កូុង

ប្រ�ប្តេទ្ធ�។

 កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២ ប្តេយើងនឹិង�និេប្តេ�ើកកម័្ម�់�ម្មត្តាភាពប្រកុម្មការងាររ��់ប្តេយើង ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើឲ្យយកានិថ់្លែត្ត

ប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង និ�វប្តេ�វាកម្មម�ប្តេប្រម្មើអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�កំពុងប្តេកើនិប្តេ�ើង�ា ងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ� កដ៏ំ��ជ្ញាការអភិវិឌីឍ

ផ�ិត្តភាពជ្ញារមួ្ម។ ប្តេយើងនឹិង�និេវនិិិប្តេ�គុ ប្តេ�ើការអភិវិឌីឍ�ម្មត្តាភាពនិិប្តេ�ជ្ជិត្ត តាម្មរយៈកម្មមវធិី
�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងទិ្ធ�ប្តេ�ប្តេ�ើកកម្ម័�់ជ្ជំនាញ�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត។

�ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ម្មទិ្ធធផ��ំខានិ់ៗ  កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែផនិការ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២

១៦%

៧៦%

១៥% ០,៦០%

ឥណទានិ�រុ�រ��់
ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
ពាណិជ្ជជកម្មម រកា
បានិកំប្តេណើ និរងឹម្មា ំ 

កូុងកប្រម្មតិ្ត

កំប្តេណើ និប្របាក�់ំណ� �
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ�រុ� 

រហ៊ុ�ត្តដំ�់

កប្រម្មតិ្តឥណទានិម្មនិិ
ដំំប្តេណើ រការ ប្រតឹ្តម្មថ្លែត្ត

អនុិបាត្ត
គុណនីិ�រនិេ/
គុណនីិ�និេ ំ 
កូុងកប្រម្មតិ្ត

ផ�ិត្តផ�ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មមទាងំអ�់ រមួ្មម្មានិ៖

ឥណទានិ
ម្មានិកា�កំណត្ត់

ឥណទានិវបិារ��និ៍ ឥណទានិ  
�ប្រម្មា�ទុ់្ធនិ�ងែិ�

�ិ�ិត្តធានា  
ពីធនាគារ

�ិ�ិត្តឥណទានិ

គុណនីិ
រ��ិយ�ណ័ះ
�រប្តេទ្ធ�

ផ�ិត្តផ� និិង
ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិ
ពាណិជ្ជជកម្មមប្តេផេងៗ

គុណនីិ�ប្តេញ្ញញ ើទុ្ធក 
កូុងម្លៃដំត្តតិ្តយជ្ជនិ 

គុណនីិ�រនិេ

ប្តេ�វាកម្មម�េ�រប្របាក់

គុណនីិ�ប្តេញ្ញញ ើ
ម្មានិកា�កំណត្ត់

ប្តេ�វាកម្មម
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១២០



ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�

ទៅសំវាក�មហិិរញ្ញញវត្ុ��ុគគល

 ការរាត្តត្តាត្ត ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ បានិ�ងើនិ�វឧ��គុគប្រ�ឈម្ម ដំ�់វ�័ិយធនាគារ ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយឆូ្នាំ២ំ០២១ កាៃ យជ្ញាឆូ្នាំដំំត៏ានិតឹ្តងម្មយួ �ប្រម្មា�ភ់ាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ។ ថ្លែត្តប្តេទា�ជ្ញា�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ នាយក�ឋ និ

ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� �ប្តេប្រម្ម�បានិនិ�វ�ទ្ធធផ�ដំគ៏ា�ប់្រ�ប្តេ�ើរជ្ញាប្តេប្រ�ើនិថ្លែផូក រមួ្មម្មានិការរកាបានិអប្រតាកំប្តេណើ និឥណទានិជ្ញាវជិ្ជជម្មានិ និិងអា�ប្រគុ�ប់្រគុងបានិនិ�វឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ ឲ្យយ�ាិត្តប្តេ�កុូងកប្រម្មតិ្តម្មយួ

ដំទ៏ា��ំផុត្តផងថ្លែដំរ។

 កម្មមវធិីអភិវិឌីឍនិ�៍ម្មត្តាភាពនិិប្តេ�ជ្ជិត្ត គុឺជ្ញាអាទ្ធិភាព�ម្មបងម្មយួ កូុង�ំប្តេណ្តាម្មអាទិ្ធភាពប្តេផេងៗរ��់ប្តេយើង។ តាម្មរយៈការគាបំ្រទ្ធ ពីប្រកុម្មការងារអភិវិឌីឍធនិធានិម្មនុិ�េ ប្តេយើងបានិប្តេរៀ��ំវគុគ�ិកា និិង

�ណះុ ��ណ្តាះ �ដំ�៏ម្មប�រថ្លែ�� ប្តេ�យរ��និ។ វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ �ទាងំអ�់ប្តេនា� ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើ�ំប្តេណ�ដំឹង និិងជ្ជំនាញអនុិវត្តេនិក៍ារងារ រមួ្មម្មានិការពប្រងឹងប្តេ�វាកម្មម  និិងជ្ជំនាញថ្លែផូក�ក់ ការវភិាគុឥណទានិ 

ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ វធិានិនិិងការអនុិវត្តេ�ា�ព់ាកព់ន័ិធ ប្រពម្មទាងំការយ�់ដំឹងពីប្រ�ពន័ិធ និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការធនាគារជ្ញាប្តេដំើម្ម។

 វធិានិ និិងយុទ្ធធសា��េ�ំខានិ់ៗ ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ នឹិងប្រត្តូវបានិ�កឲ់្យយអនុិវត្តេ ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកកម្ម�់័ប្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ និិង�ប្តេងើើនិ�ម្មទិ្ធធផ�អាជ្ជីវកម្មម។

 �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ ប្តេយើងនឹិងប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើ�ំណុ��ំខានិ់ៗ  ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

�ម្មទិ្ធធផ��ំខានិ់ៗ  រមួ្មម្មានិ៖

�ម្មទិ្ធធផ��ំខានិ់ៗ  កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ 

ថ្លែផនិការ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២

ឥណទានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ៣%  
ប្តេធៀ�នឹិងឆូ្នាំ២ំ០២០

រកាគុុណភាពប្រទ្ធពយ�កម្មម 
ជ្ញាម្មយួនិឹងអប្រតាឥណទានិម្មនិិ
ដំំប្តេណើ រការ កូុងកប្រម្មតិ្ត ២,៨២%

ដំំប្តេណើ រការប្តេ�វាកម្មម Cambodia 

Shared Switch (CSS) ជ្ញាម្មយួនិឹង
អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ិៗ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ

ថ្លែក�ម្មិប្រ�ពន័ិធ និិងដំំប្តេណើ រការ ប្តេដំើម្មបី
ប្តេធែើឲ្យយប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង និ�វ�ទ្ធពិប្តេសាធនិ៍
ប្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ

�ប្រម្មួ�ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ អំ�ុងប្តេព�
ដំ�ំ៏បាកប្តេនិ� ប្តេ�យផេ�់ជ្ជ�និ និិង
ពប្រងីកប្តេព�ប្តេវលា�ង�់ងឥណទានិ

ថ្លែក�ម្មិ និិងប្តេធែើទ្ធំប្តេនិើ�កម្មមសាខា
�ំនិួនិ ២ទី្ធតាងំ ប្តេ�កូុងរាជ្ជធានីិ
ភិូបំ្តេពញ

�កដំ់ំប្តេណើ រការប្តេ�វាកម្មមធនាគារ��័ត្ត ប្តេ�ើ
ទ្ធ�រ�ពៃម្លៃដំ ប្តេដំើម្មបទីាកទ់ាញអត្តិថិិជ្ជនិកានិថ់្លែត្ត
ប្តេប្រ�ើនិ និិងប្តេធែើឲ្យយប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង និ�វប្តេ�វាកម្មម
�ប្តេប្រម្មើអតិ្តថិិជ្ជនិ

�និេថ្លែក�ម្មិ និិងអភិវិឌីឍជំ្ជនាញ
�ំប្តេពញការងាររ��់�ុគុគ�ិក

ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការថ្លែក�ម្មិប្តេ�វាកម្មម�ប្តេប្រម្មើអតិ្តថិិជ្ជនិ 
ជ្ញាម្មយួនិឹងកម្មមវធិីគាបំ្រទ្ធម្មយួ�ំនិួនិ ប្តេដំើម្មប�ីប្តេងើើនិ
ពិនិៃុ�ុគុគ�ិកប្តេ�វាកម្មម

�និេថ្លែក�ម្មិ និិងប្តេធែើទ្ធំប្តេនិើ�កម្មមសាខា ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើឲ្យយ
ប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើងនិ�វការរកាប្តេករ េ�ប្តេឈាម � និិងកិត្តេិនាម្ម 
រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ

�និេជំ្ជរុញឥណទានិអតិ្តថិិជ្ជនិ និិង
�ណ័ះ ឥណទានិ

អភិវិឌីឍកំថ្លែណថិមី ម្លៃនិការ�កស់ា�ប់្របាក ់
តាម្មរយៈម្មាា �ីុនិ CRM

នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� គឺុជ្ញាប្រគុឹ��ា ង�ំខានិ ់�ប្រម្មា�ដំ់ំប្តេណើ រការអាជី្ជវកម្មម រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី 
ភិអីិ��ីុ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ថ្លែដំ�ម្មានិ�ុគុគ�ិកប្រ�ម្មាណ ៥០% ម្លៃនិ�ំនិួនិ�ុគុគ�ិក�រុ�រ��់ធនាគារ។ នាយក�ឋ និប្តេនិ�
ផះ�់ជ្ជ�និនិ�វផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមធនាគារដំ�៏ម្មប�រថ្លែ�� ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ។ នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�  
ម្មានិអងគភាពប្តេប្រកាម្ម�ំណុ� �ំនិួនិ៤ រមួ្មម្មានិនាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងសាខា និិងការ�ក ់នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេិការឥណទានិ
�ុគុគ� នាយក�ឋ និឥណទានិ�ុគុគ� និិងនាយក�ឋ និប្តេ�ើកកម្ម័�់ទ្ធីផារផ�ិត្តផ�។

CRM

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ២១



ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ទ្ធទ្ធួ��និៃុកប្តេ�ើការទ្ធំនាកទ់្ធំនិងរ��់ធនាគារ 
ជ្ញាម្មយួនិឹងអតិ្តថិិជ្ជនិ ជ្ញាប្រ�ប្តេភិទ្ធប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិប្រកុម្មហុុ៊ុនិកូុងប្រ�ុក និិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិថូាកត់្តំ�និប់្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 
ប្រពម្មទាងំប្រកុម្មហុុ៊ុនិសាក� រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ថ្លែដំ�កំពុងដំំប្តេណើ រការអាជី្ជវកម្មម កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ វសិា�ភាព
ម្លៃនិនាយក�ឋ និប្តេនិ� គឺុរមួ្មម្មានិការថ្លែ�ែងរក�ំណ� �ពីប្របាកក់ម្មេ ីប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ការប្រគុ�ប់្រគុងសា�ប់្របាក ់
ប្តេ�វាកម្មមប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្តផ�ិត្តផ�ជ្ញាប្តេដំើម្ម។

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

 ប្តេទា��ីកុូង�រ�ិទ្ធ  ម្លៃនិការរាត្តត្តាត្តជ្ជំងឺក�វដីំ-១៩  កប៏្តេ�យ  នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
សាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�វាប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្តេ�ថ្លែត្ត�និេ�ប្តេប្រម្ម�បានិ�ទ្ធធផ��ិប្រ�ចាំ

ឆូ្នាំ២ំ០២១។ ប្របាក�់ំណ� � ពីការប្របាក ់បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ២៣% ប្តេ�ើប្តេធៀ�នឹិងឆូ្នាំចំា�់ ជ្ញាម្មយួនិឹង

ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ កូុងកប្រម្មតិ្ត��និយ និិងអនុិបាត្ត LDR កូុងកប្រម្មតិ្ត ៣៨%។ �ម្មទិ្ធធផ�ប្តេនិ�

បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង តាម្មរយៈការរមួ្ម�ញ្ញេ� �គូា និិងការ�ប្តេងើើនិភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្ត ប្តេ�ើគុុណភាព និិងប្រ�ប្តេភិទ្ធ

ផ�ិត្តផ� ប្រពម្មទាងំការចា�យ់កនិ�វប្រកុម្មអតិ្តថិិជ្ជនិ កូុងវ�័ិយថិមីៗ។

 ប្រកុម្មការងាររ��់ប្តេយើងបានិប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ង�ំប្តេពញការងារ ឲ្យយអ�់�ទ្ធធភាព ប្តេដំើម្មបថី្លែ�ែងយ�់ពីការ

វវិឌីឍអាជី្ជវកម្មម និិងយុទ្ធធសា��េអភិវិឌីឍនិរ៍��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ឲ្យយកានិថ់្លែត្ត�ីុជ្ជប្តេប្រ� ប្តេ�ើ�ពីការ�ប្តេប្រម្មើជ្ជ�និ

ប្តេ�វាកម្មម និិងផ�ិត្តផ� តាម្មទ្ធម្មាៃ �ច់ា�់។ ប្រកុម្មការងាររ��់ប្តេយើង បានិ�ិត្ត�ំទាញប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍

ពី�ណ្តាេ ញថូាកត់្តំ�និដ់ំរ៏ងឹម្មាំ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ថ្លែដំ�អត្តិថិិជ្ជនិរ��់ប្តេយើងអា�ទ្ធទ្ធ�ួ

បានិផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមដំ�៏ិប្រ�ប្តេ�ើរ�ំផុត្ត ប្តេ�ប្រគុ�ទ់្ធីកថ្លែនិៃង ថ្លែដំ�ពួកប្តេគុប្រ�ក�អាជ្ជីវកម្មម

កូុងត្តំ�និអ់ាសុានិ។

 ថ្លែផូកប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុគឺុជ្ញាអងគភាពអាជី្ជវកម្មមថិមីម្មយួ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�

កម្ម័ុជ្ញា ប្រ��ប្តេ�និឹងភាពចាបំា�់ និិងកំប្តេណើ និ ម្លៃនិប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា រមួ្មទាងំ

ប្រគឹុ�សាា និម្មបី្រកូហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុផងថ្លែដំរ។ វសិា�ភាព ម្លៃនិការងារ�ម្មបងរ��់អងគភាពប្តេនិ� គុឺផេ�់ជ្ជ�និនិ�វ

សា�ប់្របាក ់និិងម្ម��និិធិ ប្តេ�ដំ�់ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុនានា ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�។ 

 រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� បានិ�កប់្តេ�ញវធិានិការចាបំា�់ ប្តេដំើម្មបទី្ធ�ស់ាើ ត្តផ់��ា�ពា�់អវជិ្ជជម្មានិនានា �ណ្តាេ �ម្មកពីការប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង�័�់ ប្តេ�កុូងត្តំ�និ់ ការបាត្ត�់ងប់្តេ�យថ្លែផូក រ��់ប្រ�ពន័ិធអនុិប្តេប្រគា�ពនិធ 

EBA កដ៏ំ��ជ្ញាការថិយ�ុ� ម្លៃនិវ�័ិយប្តេទ្ធ��រណ៍ និិងការរាត្តត្តាត្ត ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩។ វធិានិការទាងំអ�់ប្តេនា� គុឺរមួ្មម្មានិការពប្រងឹងផ�ិត្តភាព ការ�និធ�រ�និាយពនិធ និិងការវនិិិប្តេ�គុ ប្តេ�ើប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ

សាធារណៈ។

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា និឹង�និេត្តួនាទី្ធរ��់�ៃួនិ កូុងការ�ំប្តេពញត្តប្រម្មូវការអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ��និេភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិរ��់ពួកប្តេគុ។ ប្តេយើងនឹិង�ប្តេងើើនិភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្ត ប្តេដំើម្មបបី្រ��តាម្មត្តប្រម្មូវការ 

កុូងវ�័ិយធនាគារ�ម្មយ័ទំ្ធប្តេនិើ� ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិង�និេិ�ុ��ប្តេ�េកវទិ្ធា។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� ការប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ�ម្មបងរ��់ប្តេយើង គឺុ�និេប្រ�កានិខ់ាជ �ន់ិ�វការផេ�់ប្តេ�វាកម្មមធនាគារ ប្តេ�យប្រ�ុងប្រ�យតូ័្ត ថ្លែដំ�

អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ រ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា និិង�េង�់រអនិេរជ្ញាតិ្ត។

ឥណ៍ទាំ��ិ�ដំ្ឋទៅណ៍ើរការ
កែ�ងកព្រឹ�ិត្សំូ�្យ

ទ្ធ�េនិវ�័ិយ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២

ប្តេ��កេី�ប្តេងុ� កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

ទៅសំវាក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�សាជ�វក�ម ទៅសំវាព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ �ិងព្រឹគឹ�សាា្�ហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្របាក�់ំណ� �  ពីការប្របាក ់
បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង

២៣%

៣៨%
អនុិបាត្ត LDR កូុងកប្រម្មតិ្ត

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១២២



នាយក�ឋ និធនិធានិសាជី្ជវកម្មម ទ្ធទ្ធួ��និៃុកថ្លែផូកធនិធានិម្មនុិ�េ រដំឋបា� និិងការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ ប្រពម្មទាងំ
ដំំប្តេណើ រការយុទ្ធធសា��េ�ទ្ធធកម្មម ។ ត្តួនាទី្ធ�ំខានិរ់��់ថ្លែផូកធនិធានិម្មនុិ�េ គុឺរមួ្មម្មានិការប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ��ុគុគ�ិក�កាេ នុិព� / 
ការអភិវិឌីឍសាា �ន័ិ និិងការប្តេធែើថ្លែផនិការ�ុគុគ�ិករ��់អងគភាព / ការគិុត្តគុ�រពីប្របាករ់ងាែ និ ់និិងការប្រគុ�ប់្រគុងការអនុិវត្តេការងារ /  
ការ�ិកា និិងការអភិវិឌីឍប្តេទ្ធពប្តេកា��យ / ការកសាងកិត្តេិនាម្មសាា �ន័ិ និិងការ���រមួ្មរ��់�ុគុគ�ិក កូុងសាា �ន័ិ។
ថ្លែផូករដំឋបា� និិងប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ ប្រពម្មទាងំដំំប្តេណើ រការ�ទ្ធធកម្មមយុទ្ធធសា��េ ចាត្តថ់្លែ�ងការងាររដំឋបា�ទ្ធ�ប្តេ� 
ការប្តេរៀ��ំគុប្តេប្រម្មាង និិងការថ្លែថិរកាប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ រមួ្មទាងំដំំប្តេណើ រការ�ទ្ធធកម្មម / ប្តេដំញម្លៃថិៃ និិង�និេិ�ុ�។

ធុ�ធា�សាជ�វក�ម 

ប្តេយើងប្តេពញ�ិត្តេ ជ្ញាម្មយួការអភិវិឌីឍប្តេទ្ធពប្តេកា��យ ប្តេយើងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃ ដំ�់�ុគុគ�ិកប្រគុ�រ់�� 
ថ្លែដំ�រមួ្ម�ំថ្លែណកជ្ជួយគាបំ្រទ្ធធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ រហ៊ុ�ត្តដំ�់ម្មានិម្លៃថិៃប្តេនិ� 

ការអភិវិឌីឍធនិធានិម្មនុិ�េ និិងប្តេទ្ធពប្តេកា��យ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ� គឺជ្ញាទិ�កផ្នែ�ៃង

គុុណត្តម្លៃម្មៃ និិងវ�បធម្ម�៌ូ��រ��់ប្តេយើង ប្រតូ្តវបានិ���រមួ្មអនុិវត្តេទាងំអ�់គូា ប្តេដំើម្មបី
ប្តេ�ើកត្តប្តេម្មើើងឥរ�ិ�ទ្ធ�ិទាងំ៣ «�ំប្តេពញភារៈកិ�េប្តេ�ើ�ពីការរពឹំងទុ្ធក ប្តេដំើម្មបី
�ំប្តេពញ�ិត្តេអតិ្តថិិជ្ជនិ / ភាជ �ទំ់្ធនាកទំ់្ធនិងប្តេ�យប្តេ�ើក�ំហ៊ុរ និិងប្តេធែើការរមួ្មគូា / ប្តេគារព  

និិងថ្លែត្តងថ្លែត្តជួ្ជយគាបំ្រទ្ធគូាប្តេ�វញិប្តេ�ម្មក »។ ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនាបំ្តេនិ� អា�ជួ្ជយ

ឲ្យយ�ុគុគ�ិកប្តេយើង ប្រ�ក�ការងារកានិថ់្លែត្តម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព ទាងំជ្ញាម្មយួប្រកុម្មការងារ 

កូុងប្រ�ុក និិងថូាកតំ់្ត�និ។់ ប្តេដំើម្មបជំី្ជរុញនិ�វការប្រ�កានិខ់ាជ �វ់�បធម្មរ៌��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ 

ប្តេយើងបានិថ្លែត្តងតាងំអូកគាបំ្រទ្ធអាជ្ជីវកម្មម  និិងអូកដំឹកនាបំ្តេប្រ�ផៃ�វការ ប្តេ�តាម្ម

អងគភាពជ្ជីវកម្មមប្តេផេងៗគូា ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកទ្ធឹក�ិត្តេ  ដំ�់�ុគុគ�ិក កូុងការអនុិវត្តេ

ឥរ�ិ�ទ្ធ�ិទាងំ៣ ប្តេហ៊ុើយសាយភាយវ�បធម្ម�៌ិប្រ�ម្លៃពប្តេនិ� កុូងនាម្មជ្ញាអកូ

គុំរ��ិ ប្តេ�ដំ�់�ុគុគ�ិកដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។

ទៅលើកក�ពសំ់វ�្បីធុ�៌ រ�សំ់ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី�

ប្តេយើង�ិត្ត�ំ�ំប្តេពញការងារ ប្តេដំើម្មបធីានាថា ការភាជ �ទំ់្ធនាកទំ់្ធនិងនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត និិងការ

�ំប្តេពញការងារជ្ញាប្រកុម្ម គុឺ�ាិត្តកូុងកប្រម្មតិ្ត�័�់�ំផុត្តម្មយួ។ ប្តេយើងបានិប្តេរៀ��ំ

កិ�េប្រ�ជំុ្ជ�ងាា ញ�ទ្ធធផ�ការងារប្រ�ចាឆូំ្នាំំ (Town Hall)  និិងប្របារពធប្តេធែើកម្មមវធិី
ម្មយួ�ំនួិនិ រមួ្មម្មានិវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ �ថ្លែ�ករថំ្លែ�កយុទ្ធធសា��េភាពជ្ញាអូកដឹំកនា ំ

កម្មមវធិីជ្ជួ�ជុ្ជំជ្ញាម្មយួ�ុគុគ�ិកម្លៃថិៃអងាគ រ  កម្មមវធិីកសាងភាពជ្ញាប្រកុម្មការងារ និិង

កម្មមវធីិជួ្ជ�ជំុ្ជ�ុគុគ�ិកទ្ធ�ទាងំធនាគារជ្ញាប្តេដំើម្ម។ ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ឆូ្នាំ ំប្តេយើងកប៏ានិប្តេរៀ��ំ

កម្មមវធីិ�ៃងម់្មតិ្តការ�ំប្តេពញការងារម្លៃផៃកូុង ប្តេដំើម្មបអីនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយ�ុគុគ�ិករ��់ប្តេយើង 

ថ្លែ�ករថំ្លែ�ក�ំប្តេ�ងរ��់ពួកប្តេគុ ប្តេ�យជំ្ជរុញឲ្យយសាា �ន័ិទាងំម្ម�� កានិថ់្លែត្តប្រ�ប្តេ�ើរ

ម្មយួកប្រម្មតិ្តប្តេទ្ធៀត្ត។ ប្តេយើង�ណេុ �ផូត្តគ់ុំនិិត្ត ម្លៃនិវ�បធម្មប៌្តេ�ើកជំ្ជហ៊ុរ ប្តេដំើម្មបនីាយំក

ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ និិងភាពប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង កូុងសាា �ន័ិការងារ។ ប្តេយើងប្តេជ្ជឿជ្ញាកថ់ា 

និិប្តេ�ជិ្ជត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិការភាជ �ទំ់្ធនាកទំ់្ធនិង�ិ គឺុជ្ញា�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ�ប្រ�ក�ប្តេ�យ

ផ�ិត្តភាពប្តេ�ូើម្មផងថ្លែដំរ។

ភាា្�់ទិំនាក់ទិំ�ង�ិទៅ�ជិត្

ប្តេយើងថ្លែត្តងថ្លែត្ត�ិត្ត�ំទាកទ់ាញ រកា និិង�ណេុ ��ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិករ��់ប្តេយើង 

ប្តេដំើម្មបឲី្យយពួកប្តេគុបានិប្តេប្រត្តៀម្ម�ៃួនិរ�ួជ្ញាប្តេប្រ�� �ប្រម្មា�អ់នាគុត្ត។ ជ្ញាការពិត្តណ្តា�់ 

ប្តេយើងកផ៏េ�់ឲ្យយពួកប្តេគុ និ�វឱកា�ប្តេ�ខាងកូុង ឬ�ៃងនាយក�ឋ និ ទាងំប្តេ�កូុង

ប្រ�ុក និិងថូាកតំ់្ត�និផ់ងថ្លែដំរ។ ប្តេយើងផេ�់ឱកា� ដំ�់និិប្តេ�ជិ្ជត្ត កុូងការ�ងាា ញ

�ម្មត្តាភាព ប្តេ�តាម្មប្រក��ណឌ  និិងយនិេការ ថ្លែដំ�ម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាពប្តេផេង  ៗប្តេដំើម្មបី
ធានាដំ�់ការ�ប្តេងើើនិ�ំប្តេណ�ដឹំង ការ�ថ្លែនិាម្មគុុណត្តម្លៃម្មៃ ភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្ត និិងការថ្លែ�ក

រថំ្លែ�ក ម្លៃនិការអនុិវត្តេការងារ�ិៗរ��់ពួកប្តេគុ។ ដំ�ប្តេ�ូ�និិប្តេ�ជ្ជិត្តរ��់ប្តេយើង

អា�កសាង�ំណុ�ខាៃ ងំរ��់ពួកប្តេគុ ប្តេដំើម្មបនីាយំកគុុណប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ិ�ំផុត្ត

កុូងការរកាភាពរងឹម្មារំ��់ធនាគារ �ប្រម្មា�ក់ារប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជងដំយ៏�រអថ្លែងែង

ប្តេ�កូុងទី្ធផារប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

�ណ៍ះ��ទៅទិពទៅកាសំល្យ

ប្តេយើងម្មានិប្រ�ពន័ិធប្រគុ�ប់្រគុងការអនិុវត្តេការងារដំរ៏ងឹម្មាំ  ថ្លែដំ�កំណត្តប់្តេ�យ

���នាករអនុិវត្តេនិក៍ារងារ (KPI)។ ប្តេយើងធានាថា ���នាករអនុិវត្តេនិក៍ារងារ

គុឺប្រ��ប្តេ�តាម្មប្តេគា�ប្តេ�អាជ្ជីវកម្មម និិងទិ្ធ�ប្តេ�រ��់ �ីុអាយអិម្ម�ុី ប្រគុុ�។

���នាករអនុិវត្តេនិក៍ារងារ ត្តប្រមូ្មវឲ្យយម្មា�ម្មា�ធាតុ្តប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម (Compliance)

និិងអភិបិា�កិ�េ  (Governance)  ថ្លែដំ�ផារភាជ �ភ់ាព�ម្មាម្មាប្រត្តគូា រវាង

�ទ្ធធផ�ការងារ និិងប្របាករ់ងាែ និ។់ ប្តេប្រ�ពី���នាករអនុិវត្តេនិក៍ារងារ ប្តេយើងប្តេ�ើក

កម្ម័�់វ�បធម្ម៌ ម្លៃនិការ�និេ�ប្តេប្រម្ម��ម្មទិ្ធធផ� ប្តេ�កូុងសាា �ន័ិ ប្តេដំើម្មបធីានាថា 

និិប្តេ�ជ្ជិត្តរ��់ប្តេយើង គឺុ�ាិត្តកូុង�កុ�ណឌ �ិប្រ�ប្តេ�ើរ និិងអា�ទ្ធទ្ធួ�បានិការ

ប្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់ថ្លែដំ�ជួ្ជយឲ្យយពួកប្តេគុអា��ប្តេប្រម្ម�បានិ�ទ្ធធផ�ការងារ

កានិថ់្លែត្ត�ិប្រ�ប្តេ�ើរ។

មា�សំមាមាព្រឹត្គាំ្ រវាងលទិធ�លការងារ �ិងព្រឹបាក់រងាា្�់

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ធនិធានិសាជី្ជវកម្មម

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ២៣



នាយក�ឋ និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ម្មានិត្តួនាទ្ធីប្តេរៀ��ំ និិងអនុិវត្តេប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិត្តិវធិីគុណប្តេនិយយ ប្តេដំើម្មបឲី្យយប្រ��តាម្មគុំរ��េង�់រ
គុណប្តេនិយយកម្ម័ុជ្ញា និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តិេ ថ្លែដំ�បានិប្តេរៀ��ំ ប្តេ�យធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។ នាយក�ឋ និប្តេនិ� កប៏្តេដំើរត្តួនាទី្ធ
ប្រគុ�ប់្រគុងរបាយការណ៍ និិងការវភិាគុ�ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ជ្ជ�និប្រគុ�អ់ងគភាពអាជី្ជវកម្មមផងថ្លែដំរ។

កូុងការប្តេរៀ��ំគុណប្តេនិយយហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេយើងធានាថា រា�់ដំំប្តេណើ រការគុណប្តេនិយយ ម្មានិភាព�ា�់លា�់ ត្តម្មាៃ ភាព និិង
ម្មានិការរកាទុ្ធក�ា ងប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ។ ប្តេយើងកធ៏ានាការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិប្រគុ�ប់្តេព�ផងថ្លែដំរ និ�វរា�់របាយការណ៍  
ថ្លែដំ�ត្តប្រម្មូវប្តេ�យ�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ រ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា កដ៏ំ��ជ្ញាការប្រ�កា�ពនិធ ជ្ជ�និនាយក�ឋ និពនិធ�រ និិង
ប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍�ា ងប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ និិងទានិប់្តេព�ប្តេវលា �ប្រម្មា�ប់្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងផងថ្លែដំរ។

 ប្តេយើងបានិអនុិវត្តេដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ម្លៃនិការប្រ�កា�ពនិធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក (E-Filing) 
ប្តេ�យប្តេប្រ�ើប្របា�់កម្មមវធិីកុំពយ�ទ្ធរ័  Desktop Application ប្តេទា��ីជ្ញាម្មានិឧ��គុគប្រ�ឈម្មនានា 
ម្លៃនិការអនុិវត្តេប្តេ��កេីថ្លែណនាថំិមី  ជ្ញាម្មយួនិឹងភាគុីម្លៃដំគុ�រ��់ធនាគារ ដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកូុង ប្តេ�ប្រគុ�់
នាយក�ឋ និ/អងគភាព ការប្រ�កា�ពនិធ។�។ ប្តេយើងបានិប្តេធែើការជ្ញាម្មយួនឹិងប្រកុម្មអូកជំ្ជនាញ ថ្លែផូកពនិធ
រ��់�ម្មាគុម្មធនាគារ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្តេដំើម្មបទី្ធំនាកទ់្ធំនិងជ្ញាម្មយួនិឹងអគុគនាយក�ឋ និពនិធ�រ 
ប្តេដំើម្មបធីានាថា ធនាគារបានិអនុិប្តេលាម្មតាម្មការត្តប្រមូ្មវ ថ្លែផូកឯកសារពនិធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក។

 ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិការថ្លែក�មិ្មដំំប្តេណើ រការ ប្តេយើងបានិប្តេធែើការជ្ញាម្មយួនឹិងប្រកុម្មការងារ ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា
ពត័្តម៌្មានិ ប្តេដំើម្មប�ីកឲ់្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ពន័ិធ�ែ័យប្រ�វត្តេិ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ម្លៃនិការគុណនាប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ ម្លៃនិ
អនុិបាត្តប្រក��ណឌ �និៃនិីយភាព (LCR) ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិការកំណត្តគ់ុណនិីប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ 
និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ។ �ំណុ�ប្តេនិ�ជួ្ជយដំ�់ប្រកុម្មការងារទាងំម្ម�� កុូងការរាយការណ៍ប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ ប្តេដំើម្មបី
កាត្ត�់និាយជ្ញាអ�ប�រម្មា និ�វកំហុ៊ុ��គងការងារ និិងប្តេព�ប្តេវលារងច់ា។ំ

 �ប្រម្មា�ថ់្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ប្តេយើងបានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ថ្លែនិាម្ម ទាងំថូាកទ់្ធី១ និិងទ្ធី២  
ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញត្តប្រម្មូវការ�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មា កដ៏ំ��ជ្ញាប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធកំប្តេណើ និអាជ្ជីវកម្មម�ូ��
រ��់ធនាគារ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ និិងឆូ្នាំ�ំនិេ�នាៃ �។់ ប្តេយើងបានិ�ងរបំ្តេ�� និិងប្តេធែើការជ្ជំនិួ�ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ  

 �នាៃ �ពី់ពឹងថ្លែផិកប្តេ�ើទិ្ធនូិនិយ័រ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម �ប្រម្មា� ់Expected Credit Loss (ECL) �ីឆូ្នាំកំនិៃង
ម្មក �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំហិំ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុ២០១៩-២០២១ ប្តេយើងនឹិងប្តេរៀ��ំថ្លែផនិការ កុូងការប្តេធែើការជ្ញាម្មយួប្រកុម្មហុុ៊ុនិ
ជ្ជំនាញប្រ�ឹកាប្តេ���់កូុងប្រ�ុក ប្តេដំើម្មប�ីប្តេងើើត្តម្ម���ឋ និគុំរ�  ECL  រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី 
ភិអីី��ីុ ថ្លែផិកប្តេ�ើម្ម���ឋ និទិ្ធនិនិូយ័ ថ្លែដំ�ម្មានិកនិៃងម្មករ��់ធនាគារ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២។ ប្តេនិ�ជ្ញា
កិ�េការដំធ៏ំម្មយួ �ប្រម្មា�ប់្រកុម្មការងារ ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុទាងំម្ម�� កដ៏ំ��ជ្ញាភាគុីពាកព់ន័ិធនានា រមួ្មម្មានិ
ប្រកុម្មការងារ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ អងគភាពអាជ្ជីវកម្មម និិងប្រកុម្មការងារប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ �ប្រម្មា�់
ការងារប្តេនិ� ប្តេយើងនិឹង�ហ៊ុការជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មការងារជ្ជំនាញ ថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម
ប្តេដំើម្មបជី្ជួយដំ�់ការងារ�ញ្ញេ�គ់ុប្តេប្រម្មាង  និិងធានានិ�វភាពប្រ��គូា  ម្លៃនិគុំរ�  ECL  ថ្លែដំ�អភិវិឌីឍ  
ប្តេ�កូុងប្រ�ុក និិងរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម។

 ការប្រ�កា�ពនិធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តនិូិក (E-Filing) ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ នឹិងកាៃ យជ្ញាកិ�េការ
�ំខានិម់្មយួប្តេទ្ធៀត្ត �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ ថ្លែដំ�និឹង�ងើជ្ញា�ញ្ហាា ប្រ�ឈម្ម�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត ដំ�់ប្រគុ�ភ់ាគុី
ពាកព់ន័ិធ  ប្រកុម្មហុុ៊ុនិការងារម្លៃផៃកុូង កដ៏ំ��ជ្ញាភាគុីទ្ធី�ីជ្ញាប្តេដំើម្ម (ដំ��ជ្ញាអូកផេ�់ប្តេ�វា និិងអូកផគត្តផ់គង ់
ប្តេ�កូុងប្រ�ុក និិងប្តេប្រ�ប្រ�ុក)។ ប្តេយើងនិឹង�និេប្តេធែើការជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មអូកជ្ជំនាញ ថ្លែផូកពនិធរ��់

�ម្មទិ្ធធផ��ំខានិ់ៗ  �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ ំ២០២១

ថ្លែផនិការ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២

ថូាកទី់្ធ២ ម្លៃនិ�ំណុ��នាៃ ��់និេ ំ៧លានិដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ កុូងថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១ ជ្ញាម្មយួការយ�់
ប្រពម្មអនុិម្មត័្ត ពីធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។

 ប្រ��តាម្មប្រក��ណឌ ប្តេដំើម្មទុ្ធនិរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេយើងបានិប្តេរៀ��ំប្រក��ណឌ �ញ្ញជ ីEXCO �ប្រម្មា�់
ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុងប្តេដំើម្មទុ្ធនិទ្ធីសូាកក់ារកណ្តាេ � ថ្លែដំ�
រមួ្មម្មានិ�ញ្ញជ ី�ំនិួនិ២ គឺុ �ញ្ញជ  ីEXCO FTP និិង �ញ្ញជ  ីEXCO Capital។ �ញ្ញជ ីទាងំពីរប្តេនិ� ប្រតូ្តវបានិ
ប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបធីានាថា ប្តេដំើម្មទុ្ធនិប្រត្តូវបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់�ា ងប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ និិង�ំប្តេពញតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តិ
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិនានា ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ។ ប្តេគា�ការណ៍�ំខានិ់ៗ  គុឺរមួ្មម្មានិគុណនិីភាព�ា�់លា�់ ម្លៃនិ
ការប្តេប្រ�ើម្ម��នីិធិប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ថ្លែផនិការថ្លែ�ងថ្លែ�កប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ា�់លា�់ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ និិងអភិបិា�កិ�េ�ិ 
ប្រពម្មទាងំការកាត្ត�់និាយជ្ញាអតិ្ត�បរម្មា និ�វផ�អវជិ្ជជម្មានិម្លៃនិការប្តេប្រ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិ។

 ថ្លែផិកតាម្មការអនុិវត្តេថ្លែផនិការអាជី្ជវកម្មមរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេយើងបានិប្តេធែើការ�ា ងជិ្ជត្ត�ូិទ្ធធ 
ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មការងារជ្ជំនាញរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� កូុងគុប្តេប្រម្មាងផេួ�ប្តេផេើម្មម្មយួ�ំនិួនិ �ាិត្ត
ប្តេប្រកាម្មធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ និិងការពាករហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២-២០២៤។ 
គុប្តេប្រម្មាងទាងំអ�់ប្តេនា� ប្រតូ្តវបានិអនុិវត្តេ ប្តេ�ប្រគុ�អ់ងគភាពអាជី្ជវកម្មម កដ៏ំ��ជ្ញាអងគភាពគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម
ទាងំអ�់ កូុងរយៈប្តេព�៣ឆូ្នាំ�ំនាៃ �់ (២០២២-២០២៤) ប្តេ�យម្មានិ�កុុវ�័ិយ កូុងការកាៃ យជ្ញា 
«ធនាគារ�ហ៊ុគុម្មនិស៍ាក�ឈានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា» ប្តេ�ើគុិត្តប្តេ�ើផ��ំប្តេណញ។

�ម្មាគុម្មធនាគារ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ប្តេដំើម្មបទី្ធំនាកទ់្ធំនិងជ្ញាម្មយួនិឹងអគុគនាយក�ឋ និពនិធ�រ ប្តេដំើម្មបី
ធានាថា ធនាគារបានិអនុិប្តេលាម្មតាម្មការត្តប្រម្មូវ ថ្លែផូកឯកសារពនិធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក។

 ការថ្លែក�ម្មិការរាយការណ៍ និិងប្រ�ពន័ិធម្លៃផៃកុូង និឹង�និេប្តេធែើ  �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិ
ការគុណនា�ែ័យប្រ�វត្តេិ  LCR  ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២  ការ�ងរ់�ំ�់កម្លៃប្រម្មឥណទានិ�ែ័យប្រ�វត្តេិ  
និិងការគុណនា�ែ័យប្រ�វត្តេ ិECL។ ប្រកុម្មការងាររ��់ប្តេយើងនឹិង�និេប្តេធែើការ ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មការងារ 
ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ �ប្រម្មា�គ់ុប្តេប្រម្មាងប្តេនិ� ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិការ�ប្តេងើើនិផ�ិត្តភាព និិងការ
ថ្លែថិរកាម្ម���ឋ និទិ្ធនិូនិយ័ឲ្យយកានិថ់្លែត្តប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង។

 ការប្រគុ�ប់្រគុងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ និឹងប្តេ�ថ្លែត្តជ្ញា�ណុំ�ប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២ �ណៈថ្លែដំ�ធនាគារ
ជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា បានិពប្រងាង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិប្តេដំើម្មទុ្ធនិថិម ី�ប្រម្មា�ធ់នាគារ និិងប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុកា�ពី
ថ្លែ�តុ្តលា ឆូ្នាំ២ំ០២១។ ប្តេយើងនឹិង�និេប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ទាងំថូាកទី់្ធ១ និិងថូាកទី់្ធ២ ប្តេដំើម្មបអីនុិប្តេលាម្ម
តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មារ��់ធនាគារ កដ៏ំ��ជ្ញា�ថ្លែនិាម្មការប្តេប្រ�ើប្របា�់ជ្ញាអត្តិ�រម្មា ម្លៃនិ
�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេបិ្តេដំើម្មទុ្ធនិ ប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធកំប្តេណើ និអាជី្ជវកម្មម�ូ��រ��់ធនាគារ កុូងឆូ្នាំ ំ២០២២-២០២៤។

ហិិរញ្ញញវត្ុ�

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១២៤



នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម ទ្ធទ្ធួ��និៃុក កូុងការធានាថា ប្រគុ�ន់ាយក�ឋ និ កដ៏ំ��ជ្ញា�ុគុគ�ិកទាងំអ�់ ប្តេ�កូុងធនាគារ 
ដំឹងអំពីកាត្តពែកិ�េ និិងផ��ា�ពា�់នានា ម្លៃនិ�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិពាកព់ន័ិធ។ ត្តួនាទី្ធ�ម្មបងរ��់នាយក�ឋ និប្តេនិ� គឺុរមួ្មម្មានិការ
ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងផេ�់ប្តេ���់ ដំ�់ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម ប្តេដំើម្មបធីានាការអនុិវត្តេអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម
�ា� ់�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ និិងប្តេ��កេីថ្លែណនាបំ្តេផេងៗរ��់ធនាគារ។ 

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម

ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិតា�

 �ប្រម្មា�ក់ារប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើការប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម នាយក�ឋ និប្តេនិ�បានិប្តេធែើការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ដំ�់ទី្ធកថ្លែនិៃង និិងវាយត្តម្លៃម្មៃ អំពីប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិការប្តេធែើប្តេត្ត�េ ប្តេ�យ�ៃួនិឯង ប្តេ�ើ�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេនិានា ប្តេដំើម្មបធីានាថា រា�់ដំំប្តេណើ រការ  

និិងនីិត្តិវធិីពាកព់ន័ិធទាងំឡាយ ប្រត្តូវបានិអនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ និិងប្តេ��កេីថ្លែណនាបំ្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � នាយក�ឋ និប្តេនិ����រមួ្ម�ា ង�កម្មម ជ្ញាម្មយួនិឹងភាគុីពាកព់ន័ិធប្តេផេងៗ  

ប្តេដំើម្មបធីានាថា ធនាគារបានិអនុិវត្តេប្រគុ�ប់្រគានិ ់និ�វតួ្តនាទី្ធរ��់ធនាគារ �ំប្តេពា��ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិប្តេផេង  ៗដំ��ជ្ញា�ា��់េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មម (AML/CFT) �ា��់េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំ

ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ដំ�់ការរកីសាយភាយអាវុធម្មហាប្រ��័យ (AFP) �ា��់េីពីប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងធនាគារ និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្ត និិងថ្លែក�ប្រម្មួ�ថិមីៗដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។

 នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម បានិ�ំប្តេពញការងារប្តេ�យឯករាជ្ជយ និិងរាយការណ៍ប្តេ�យ�ៃ �់ ប្តេ�កានិប់្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ថ្លែដំ�ជ្ញាអូកពិនិិត្តយប្តេម្មើ� និិងអនុិម្មត័្តថ្លែផនិការការងារប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្មប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំថ្លែដំ�ប្តេ�ូើ�ំុ

ប្តេ�យនាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម។ ថ្លែផិកប្តេ�ើប្តេគា�និប្តេ�បាយ ម្លៃនិការអនុិវត្តេការប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម នាយក�ឋ និប្តេនិ�ប្រតូ្តវអនុិវត្តេតាម្មប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិ �េីពីការប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម និិងប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិ �េីពីការ

ប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់ការប្រ�ឆ្នាំងំហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មម និិងទ្ធណឌ កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុ(AML/CFT and TFS) រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្ត ប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ�  

នាយក�ឋ និប្តេនិ�កប៏ានិ�ហ៊ុការ ជ្ញាម្មយួនឹិងនាយក�ឋ និដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មប�ីប្តេងើើត្តប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំនិិងប្រកម្ម�ី�ធម្មវ៌ជិ្ញាជ ជី្ជវៈប្តេផេង  ៗរមួ្មម្មានិប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំអំពីការប្តេ�ើកគុណនីិធនាគារ ប្តេគា�ការណ៍

ថ្លែណនា ំអំពីការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ញ្ហាញ ប្រ�ុងប្រ�យត័្តូ ប្រកម្ម�ី�ធម្មម៌្លៃនិការ�កផ់�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មម ។�។

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ នាយក�ឋ និប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម �ប្តេប្រម្ម�បានិការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ដំ�់ទ្ធីកថ្លែនិៃង�ំនិួនិ
៧ការ�ិ�័យ និិង�ំនិួនិ ៧សាខាផងថ្លែដំរ។ នាយក�ឋ និប្តេនិ� បានិប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពប្តេគា�ការណ៍
និិងនីិត្តិវធិ ី�េីពីប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់ការប្រ�ឆ្នាំងំហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម និិងទ្ធណឌ កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  
(AML/CFT & TFS) ប្តេដំើម្មបបី្រ��ប្តេ�នឹិង�ា��់េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ
ប្តេភិរវកម្មម  (AML/CFT)  និិង�ា��់េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ដំ�់ការរកីសាយភាយអាវុធ
ម្មហាប្រ��័យ (AFP)  ប្តេហ៊ុើយបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេគា�ការណ៍ និិងនិីត្តិវធិីថិមីៗ�ំនិួនិពីរ  គុឺប្តេគា�ការណ៍  
និិងនីិតិ្តវធីិ �ះីពីការ�កទ់្ធណឌ កម្មម និិងប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិ �ះីពីការប្រគុ�ប់្រគុង�ញ្ញជ ីប្តេឈាម ��ុគុគ�
និិងអងគភាពហាម្មឃាត្ត។់ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � នាយក�ឋ និប្តេនិ�កប៏ានិ�កឲ់្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ពន័ិធប្រគុ�ប់្រគុង
�ែ័យប្រ�វត្តេិ ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ កូុងថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ផងថ្លែដំរ។

 កម្មមវធីិ�ណេុ ��ណ្តាេ ��ំប្តេណ�ដឹំង និិងជំ្ជនាញ គឺុជ្ញាថ្លែផូកប្តេ�េ ត្ត�ំខានិគ់ុនិៃ�ឹមួ្មយ �ប្រម្មា�ន់ាយក�ឋ និ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម។ ប្រគុ�និ់ិប្តេ�ជ្ជិត្ត ថ្លែដំ�ប្តេទ្ធើ�����ប្តេប្រម្មើការងារថិមីទាងំអ�់ ត្តប្រម្មូវឲ្យយ���រមួ្មវគុគ�ណេុ �
�ណ្តាេ � កូុងអំ�ុងប្តេព��ីថ្លែ� គិុត្តចា�ពី់ម្លៃថិៃ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�ធនាគារ ប្តេហ៊ុើយនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត ថ្លែដំ�បានិ
�ប្តេប្រម្មើការងារប្រសា� ់ត្តប្រមូ្មវឲ្យយ���ប្តេរៀនិវគុគ�ិកាប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំតាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក អំពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ
�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មមផងថ្លែដំរ។ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម បានិប្តេរៀ��ំ
វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ ��រុ� �ំនួិនិ ៤៥ប្តេ�ើក ថ្លែដំ�ម្មានិការ���រមួ្ម ពីនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត �ំនួិនិ ៣៥៥ នាក។់

 នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និឹង�កឲ់្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់និ�វប្តេគា�និប្តេ�បាយ �េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�ីុ�ំណ� ក និិងអំប្តេពើពុករ�ួយ និិងកម្មមវធិីផេពែផាយ និិង�ណេុ ��ណ្តាេ � ប្តេដំើម្មប�ីណេុ �និ�វប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌និិង
វ�បធម្មម៌្លៃនិការប្រ�ឆ្នាំងំការ�ីុ�ំណ� ក និិងអំប្តេពើពុករ�ួយ។ នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និឹង�និេពប្រងឹងកម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ � អំពីប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិត្តិវធិី  �េីពីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់ ការប្រ�ឆ្នាំងំ
ហ៊ុរិញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម និិងទ្ធណឌ កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តា ុ(AML/CFT & TFS) ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិ �ះីពីការ�កទ់្ធណឌ កម្មម ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិ �ះីពីការប្រគុ�ប់្រគុង�ញ្ញជ ីប្តេឈាម ��ុគុគ� និិងអងគភាពហាម្មឃាត្ត ់
និិងតាម្មប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិត្តិវធិ ី�េីពីការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម។ �ប្រម្មា�ក់ារប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ដំ�់ទ្ធីកថ្លែនិៃង នាយក�ឋ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និឹង�និេការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយការ�ិ�័យ និិងសាខា �ំប្តេពា�ការអនុិវត្តេការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម
�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ និិងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយជ្ញារមួ្ម ប្តេ�តាម្មប្រ�ប្តេភិទ្ធហានិិភិយ័។

�ម្មទិ្ធធផ� កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

ថ្លែផនិការ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២

ការព្រឹត្ួត្ពិ�ិត្្យដ្ឋល់ទិ�កផ្នែ�ៃង សំព្រឹមា�់

វគគ�ណ៍ះ���ណ្តាា្លព្រឹ�ចាំំឆ្នាំំ្ំ

៧ការិ�ល័យ ៧សាខា

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ �
សំរុ�ច្ចំ�ួ�

៤៥ទៅលើក
ព��ិទៅ�ជិត្ច្ចំ�ួ�

៣៥៥នាក់

ថ្លែដំ�ម្មានិការ���រមួ្ម

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ២៥



ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ�ា ងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ� ម្លៃនិវ�័ិយធនាគារ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ការ�ៃ �់�េ�រ ប្តេ�ើត្តប្រម្មូវការ�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ  
ប្តេ�កប្រម្មតិ្តសាក� និិងហានិិភិយ័ថិមីៗ បានិប្តេកើត្តប្តេ�ញពីទ្ធ�េនិវ�័ិយ ម្លៃនិការអនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់និិងថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា។  
ដំ�ប្តេ�ូ�ប្តេហ៊ុើយធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ បានិ�ប្តេងើើត្តនិ�វប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ដំរ៏ងឹម្មា ំប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុហានិិភិយ័  
ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ ឲ្យយបានិ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ។ ធនាគារបានិចាត្តទុ់្ធកថា ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ គុឺជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ�ា ង�ំខានិ ់�ប្រម្មា�់
អាជ្ជីវកម្មម ប្តេហ៊ុើយធនាគារកប៏ានិ�ញ្ញេ� �វ�បធម្មហ៌ានិិភិយ័ដំរ៏ងឹម្មា ំប្តេ�កូុងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ និិងដំំប្តេណើ រការ
�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេរ��់ធនាគារ។ នាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ បានិ���រមួ្មតាងំពីដំំណ្តាកក់ា�ដំំ��ង ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការ
ទ្ធទ្ធួ�យកហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបផីេ�់និ�វទ្ធ�េនិៈឯករាជ្ជយ �ប្រម្មា�ក់ារវាយត្តម្លៃម្មៃផ�ិត្តផ�ថិមី ការកំណត្តយុ់ទ្ធធសា��េការ 
វាយត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ និិងថ្លែផូកដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។

ព្រឹគ�់ព្រឹគងហា�ិភិ័យ

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិ�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� បានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្រក��ណឌ  ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ទ្ធ�ប្តេ�ម្មយួ �ប្រម្មា��់ហ៊ុប្រគា�ទាងំម្ម�� (EWRM) ប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ 

និិងឱកា�រ��់�ៃួនិ។ ប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ទ្ធ�ប្តេ� �ប្រម្មា��់ហ៊ុប្រគា�ទាងំម្ម�� ផេ�់ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង និ�វឧ�ករណ៍ម្មយួ ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការប្រ�ប្តេម្មើ�ប្តេម្មើ�ទុ្ធកជ្ញាម្មុនិ និិង

ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់និិងហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�អា�នឹិងប្តេកើត្តម្មានិ ប្តេ�យប្តេធែើការពិចារណ្តា ប្តេ�ប្តេ�ើការថ្លែកថ្លែប្រ�ទ្ធប្រម្មងហ់ានិិភិយ័ ប្រ��តាម្មការ�ៃ �់�េ�រយុទ្ធធសា��េអាជី្ជវកម្មម �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា� ់និិង

�កម្មមភាព�ំប្តេពញម្មុ�ងារ។

 គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ គុឺជ្ញាគុណៈកម្មាម ធិការម្មយួ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ��ិទ្ធធិអំណ្តា� ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងរាយការណ៍ ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និ�វរា�់�ញ្ហាា  ពាកព់ន័ិធនិឹងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ 

កិ�េប្រ�ជំុ្ជរ��់គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ បានិប្តេធែើប្តេ�ើងជ្ញាប្តេរៀងរា�់ថ្លែ� ប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុង និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយការអនុិវត្តេ ប្តេ�ើរា�់�កម្មមភាព កូុងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័រ��់ធនាគារ។

 គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកមុ័្មជ្ញា ប្តេធែើរបាយការណ៍ ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ និ�វរា�់�ញ្ហាា ទាកទ់្ធងនិឹងឥណទានិរ��់ធនាគារ។ គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកមុ័្មជ្ញា ប្តេរៀ��កំិ�េប្រ�ជុ្ជំពិភាកា  

ជ្ញាប្តេរៀងរា�់�បាេ ហ៍៊ុ ប្តេ�យទ្ធទ្ធួ�បានិ�ិទ្ធធិអំណ្តា� ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កូុងការពិចារណ្តា និិងការ�ប្តេប្រម្ម� ប្តេ�ើ�ំប្តេណើ ឥណទានិ។

ហានិិភិយ័ឥណទានិ

 ហានិិភិយ័ឥណទានិ និិង�ម្មភាគុ ី�ំប្តេ�ដំ�់�ទ្ធធភាពម្លៃនិការខាត្ត�ង ់ប្តេ�យសារអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណុ� ជ្ញាម្មយួធនាគារ ឬម្លៃដំគុ�ទី្ធផារ ឬអូកប្តេ�ញម្ម���ប្រត្ត �រាជ្ជយ័កូុងការ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ 

�ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្ត�់ងម្មកធនាគារវញិ តាម្មការ�និា។ ហានិិភិយ័ឥណទានិ ថ្លែដំ�បានិផេ�់ប្តេ�យធនាគារ ប្រតូ្តវបានិប្រគុ�ប់្រគុងប្តេ�យប្តេគា�និប្តេ�បាយហានិិភិយ័ឥណទានិ ប្តេគា�ការណ៍ប្តេគា�និប្តេ�បាយ

ឥណទានិ (CPG) / នីិត្តិវធិីឥណទានិ (CPM) និិង�ា�ជ់្ជំនិួញឥណទានិនីិម្មយួៗ។

 ធនាគារបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់���នាករផះ�់�ញ្ហាញ ជ្ញាម្មុនិ (Early Warning Indicator) និិងប្រក��ណឌ �ញ្ញជ ីតាម្ម�និ (Watchlist frameworks) ជ្ញាវធិានិការប្តេប្រត្តៀម្មទុ្ធកជ្ញាម្មុនិ �ប្រម្មា�ប់្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

ឥណទានិ  ថ្លែដំ�អា��ងិុ��ងាា ញ និ�វភាព�ុ�ប្តេ�ាយម្លៃនិឥណទានិ ពីដំំណ្តាកក់ា�ដំំ��ង ប្តេដំើម្មបកីាត្ត�់និាយការខាត្ត�ងឥ់ណទានិ ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តម្មានិប្តេ�ើង។

 ប្តេដំើម្មបធីានាថា �ំប្តេណើ �ំុឥណទានិទាងំអ�់ ពិត្តជ្ញាទ្ធទួ្ធ�បានិការវាយត្តម្លៃម្មៃឯករាជ្ជយ ការអនុិម្មត័្តឥណទានិទាងំអ�់ ទាម្មទារការប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្ត�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេ ពី�ុគុគ�វាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័។ ធនាគារកប៏ានិ

អនុិវត្តេប្រក��ណឌ អូកជំ្ជនាញវាយត្តម្លៃម្មៃរមួ្មគូា ប្តេ�យផះ�់�ិទ្ធធិអំណ្តា� ដំ�់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង�ុគុគ� កុូងការអនុិម្មត័្តពាកយប្តេ�ូើ�ំុឥណទានិ ថ្លែដំ��ាិត្តប្តេប្រកាម្ម�ិទ្ធធិអំណ្តា�រ��់ពួកប្តេគុ។ ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ 

ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើងប្តេប្រកាម្មនាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញត្តួនាទី្ធឯករាជ្ជយ កូុងការវាយត្តម្លៃម្មៃ�ំប្តេណើ �ំុឥណទានិ។

 ទំ្ធហំ៊ុឥណទានិ ប្រតូ្តវបានិតាម្ម�និ�ា ង�កម្មម ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ�ា ងប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់និិងរាយការណ៍ ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ថ្លែ�។ ភាពអនិថ់ិយម្លៃនិឥណទានិ ប្រតូ្តវបានិកំណត្ត�់ម្មាគ �់ 

វភិាគុ និិងពិភាកា ជ្ញាម្មយួនិឹងអងគភាពអាជី្ជវកម្មម ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ ប្តេដំើម្មបចីាត្តវ់ធិានិការថ្លែក�ម្មិឲ្យយបានិ�ម្មប្រ��។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១២៦



ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

ហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ

ហានិិភិយ័�និៃនិីយភាព

ហានិិភិយ័ទ្ធីផារ

 ហានិិភិយ័ប្រ�ត្តិ�តិ្តេការ គុឺរមួ្មម្មានិហានិិភិយ័ ប្តេ�ើការខាត្ត�ងប់្តេ�យ�ៃ �់ ឬប្តេ�យប្រ�ប្តេ�� ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីកងែ�ខាត្ត ឬភាព�រាជ្ជយ័ ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកុូង �ុគុគ�ិក ប្រ�ពន័ិធកុំពយ�ទ្ធរ័  ឬកតាេ ពី

ខាងប្តេប្រ�។

 ហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ ប្រត្តូវបានិ�ញ្ញេ� �ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួដំ�ំ៏ខានិ់ ដំ�់ការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័ ទាកទ់្ធងនឹិង ផ�ិត្តផ� ប្តេ�វាកម្មម ដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកូុង និិងប្រ�ពន័ិធ ប្តេ�កូុងធនាគារ។ គុំនិិត្តផេួ�ប្តេផេើម្មជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ 

ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបពីប្រងឹងប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់ប្តេ�ើ�ម្មត្តាភាពម្លៃនិប្រ�ពន័ិធ ការប្រគុ�ប់្រគុងទិ្ធនិូនិយ័ និិងការប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកូុង។

 យុទ្ធធសា��េប្រគុ�ប់្រគុង ហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ គុឺប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើប្រក��ណឌ ប្រគុងប់្រគុងហានិិភិយ័ដំរ៏ងឹម្មាំ ថ្លែដំ�ផេ�់និ�វប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនារំមួ្ម ជ្ញាម្មយួនិឹងរ�នា�ម្ម័ន័ិធ

អភិបិា�កិ�េដំ�៏ិប្រ�ប្តេ�ើរម្មយួ ប្តេដំើម្មប�ីណេុ �និ�វវ�បធម្មប៌្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ម្មយួ តាម្មថ្លែ���ុប្តេរ�កម្មម ប្រគុ�ប់្តេព�ជ្ញានិិ�េ។

 ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ ថ្លែត្តងប្តេធែើការថ្លែណនា ំផេ�់ប្តេ���់ និិងតាម្ម�និ ប្តេ�ើប្រគុ�ន់ាយក�ឋ និទាងំអ�់ ប្តេដំើម្មបធីានាឲ្យយបានិថា ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិត្តិវធិ ីថ្លែដំ�បានិកំណត្ត ់ប្រត្តូវបានិអប្តេងើត្ត 

ប្តេ�ើប្រគុ�គ់ុប្តេប្រម្មាងទាងំអ�់ និិង�ាិត្តប្តេ�កូុងដំំប្តេណើ រកិ�េប្រ�តិ្ត�តិ្តេការប្រ�ចាមំ្លៃថិៃរ��់ធនាគារ។ ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ កធ៏ានាឲ្យយបានិ និ�វការអនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា��់ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ  ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់

ប្តេ�យការអប្តេងើត្ត�ា ងតឹ្តងរងឹ។

 ហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ធនាគារ ពំុម្មានិ�ទ្ធធភាព កូុងការ�ំប្តេពញត្តប្រម្មូវការថិវកិា នាប្តេព���េុ�បនិូ និិងប្តេព�អនាគុត្ត ឬម្មនិិអា��ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េនិិយត័្តកម្មម ប្តេ�ប្តេព�ដំ�់

កា�កំណត្ត។់ វាអា�ប្តេធែើឲ្យយ�ា�ពា�់ ដំ�់ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារអាជី្ជវកម្មមប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ �ា ងធៃនិធ់ៃរ និិងអា��ងើឲ្យយម្មានិការខាត្ត�ង។់ តួ្តនាទី្ធ�ម្មបងរ��់ធនាគារ គឺុការប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរយៈប្តេព��ៃ ីប្តេដំើម្មបផីេ�់ជ្ញាឥណទានិ

រយៈប្តេព�ថ្លែវង ដំ�ប្តេ��ូប្តេធែើឲ្យយធនាគារងាយនឹិងរងប្តេប្រគា� ប្តេ�យសារហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព។ ជ្ញាងប្តេនិ�ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត ធនាគារប្រតូ្តវថ្លែត្តប្រ�តិ្ត�ត្តេអិាជី្ជវកម្មមរ��់�ៃួនិ ប្រ��ប្តេ�តាម្មត្តប្រមូ្មវការ�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិប្រគុ�ប់្តេព�ប្តេវលា។

 ហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព ជ្ញា�ឋម្មប្រត្តូវបានិប្តេធែើការតាម្ម�និ និិងប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើម្ម���ឋ និ ម្លៃនិការពាករណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់��់ធនាគារ តាម្មរយៈការពាករណ៍ឲ្យយបានិប្តេទ្ធៀងទាត្ត់ ប្តេ�ប្តេ�ើ
�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់��់ធនាគារ ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តប្តេ�ើងពីទ្ធប្រម្មងក់ា�កំណត្ត ់ម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មម �ំណុ� កាត្តពែកិ�េប្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ និិងនិិ�េនិៃវត្តា ុប្តេ�តាម្មរយៈប្តេព�ប្តេផេងៗគូា �ាិត្តប្តេប្រកាម្មសាា និភាពអាជី្ជវកម្មម

ធម្មមតា និិងសាា និភាពម្មានិវ�ិត្តេិ។

 ធនាគារកប៏ានិប្តេធែើប្តេ��េ�ប្តេត្ត�េ (Stress Test) ជ្ញាប្តេរៀងរា�់�ម្មា� រមួ្មម្មានិប្តេ��េ�ប្តេត្ត�េ ប្តេ�ប្តេ�ើ�និៃនិីយភាព ប្តេដំើម្មបកីំណត្តថ់្លែផូក ថ្លែដំ�ងាយរងប្តេប្រគា� ប្តេ�ប្តេ�ើទ្ធំហ៊ុំ�និៃនិីយភាព និិងប្តេដំើម្មបបីាា និស់ាម និ

ផ��ា�ពា�់ ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ងើភាពងាយប្រ�ួ� ដំ�់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងរ��់ធនាគារ ចាត្តវ់ធិានិការទុ្ធកជ្ញាម្មុនិ។

 នាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ �ំប្តេពា�ការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយតាម្ម�និ ប្តេ�យឯករាជ្ជយ ប្តេ�ើទ្ធប្រម្មងហ់ានិិភិយ័�និៃនីិយភាពរ��់ធនាគារ និិងប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ប្រ�ចាថំ្លែ� ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការ

ប្រគុ�ប់្រគុង�ំណុ�ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ វាម្មានិសារៈ�ំខានិ ់�ប្រម្មា�ធ់នាគារ កូុងការប្រគុ�ប់្រគុងសាា និភាព�និៃនីិយភាពរ��់�ៃួនិ ប្តេដំើម្មបអីា��ំប្តេពញត្តប្រមូ្មវការប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ

ប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ និិងត្តប្រម្មូវការ ថ្លែផូក�ា�ថ់្លែដំ�ម្មានិ �ំប្តេពា�ហានិិភិយ័ឥណទានិ ថ្លែដំ�បានិកំណត្តផ់ងថ្លែដំរ។

 ហានិិភិយ័ទី្ធផារ �ំប្តេ�ប្តេ�ប្តេ�ើហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយខាត្ត�ង ់ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� ប្តេ�ើត្តម្លៃម្មៃម្ម��ធនិ អប្រតាការប្របាក ់ប្តេ�ើទី្ធផារ ភាគុរយម្លៃនិប្របាក�ំ់ប្តេណញឥណទានិ អប្រតា�េ�រប្របាក�់រប្តេទ្ធ� ត្តម្លៃម្មៃទំ្ធនិិញ

ប្រពម្មទាងំ���នាករប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ត្តម្លៃម្មៃប្រត្តូវបានិកំណត្ត ់ប្តេ�កូុងទី្ធផារសាធារណៈ។

 �កម្មមភាពទ្ធ�ប្តេ�រ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិការផេ�់ឥណទានិ និិងទ្ធទ្ធួ�ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ  ជ្ញាម្មយួនិឹងកា��របិ្តេ�ិទ្ធកំណត្ត់ និិងអប្រតាការប្របាក�ុ់�ៗគូា បានិ�ណ្តាេ �ឲ្យយធនាគារ ពុំអា�ប្តេ�ៀ�ផុត្ត ពី
ហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាកប់ានិប្តេ�ើយ។

 ហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាក ់ជ្ញា�ម្មបង�ណ្តាេ �ម្មកពីកា��របិ្តេ�ិទ្ធ និិងការកំណត្តត់្តម្លៃម្មៃ�ុ�ៗគូា ម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក។់ ហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាក ់នាប្តេព���េុ�បនូិ ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវង ប្តេ�យរបាយការណ៍

គុម្មាៃ ត្ត ប្តេវទ្ធយិត្តភាព ម្លៃនិអប្រតាការប្របាក។់ នាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ប្តេ�ើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�យឯករាជ្ជយ និិងតាម្ម�និទ្ធប្រម្មងហ់ានិិភិយ័អប្រតាការប្របាករ់��់ធនាគារ ប្តេ�យ

ថ្លែផិកប្តេ�ើរបាយការណ៍គុម្មាៃ ត្តប្តេវទ្ធយិត្តភាព ម្លៃនិអប្រតាការប្របាក។់

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ២៧



នាយក�ឋ និ�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ម្មានិត្តួនាទ្ធីផេ�់ប្តេ�វាកម្មម�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា និិងប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 
រមួ្មទាងំប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ជ្ញាត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារទាងំម្ម��។ នាយក�ឋ និប្តេនិ�ម្មានិរ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ 
ប្រ��តាម្មនាយក�ឋ និ�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�។ នាយក�ឋ និ�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ 
រាយការណ៍ប្តេ�យ�ៃ �់ ប្តេ�កានិគ់ុណកម្មមការប្រគុ�ប់្រគុងរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ និិងរាយការណ៍�និេ  
ប្តេ�នាយក�ឋ និ�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�ផងថ្លែដំរ។

�ទៅច្ចចកវិទិ្យា �ិងព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ

�ប្តេ�េកវទិ្ធា

ប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ
�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ

ប្តេ�វាធនាគារ
ឌីីជ្ជីថិ�

គុប្តេប្រម្មាងយុទ្ធធសា��េ ថ្លែដំ��ប្តេប្រម្ម�បានិ ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

គុប្តេប្រម្មាងប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២

ការប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពម្លៃនិប្រ�ពន័ិធ�ូ�� �ប្រម្មា�់
ប្តេប្រ�ើ ប្តេ�តាម្ម�ណ្តាេ សាខា (BDS System)

ការ�ប្តេងើើត្តប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធម្មាា �ីុនិប្តេម្ម  
(Hyper-Converge Infrastructure)

ការ�ៃ �់�េ�រប្រ�ពន័ិធអុីថ្លែម្ម�  
ប្តេ�ប្តេប្រ�ើ Microsoft Office 365

ការ�ប្តេងើើត្តម្មជ្ជឈម្មណឌ �ទិ្ធនិូនិយ័ថិមី និិង
�ៃ �់�េ�រទី្ធតាងំ (Data Centre-Production)

ការ�កដំ់ំប្តេណើ រការប្រ�ពន័ិធប្រ�ឆ្នាំងំ
ការ�មិ្មាត្តប្របាក ់ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១

ការប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព និិង�ៃ �់�េ�រថិមី �ប្រម្មា�់
ម្មាា �ីុនិដំកប្របាក ់និិង�កប់្របាកទ់ាងំអ�់  

ប្តេគា�និប្តេ�បាយ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ 
ប្រត្តូវបានិប្តេធែើ��េ�បនិូភាពថិមីទាងំប្រ�ុង និិង

អនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

AML

ការថ្លែក�ម្មិប្រ�ពន័ិធ (MIS System) ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់ 
ប្តេដំើម្មបកីាត្ត�់និាយការងារប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ថ្លែដំ�ប្តេធែើប្តេ�យម្លៃដំ 

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

 ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា ផេ�់រា�់ប្តេ�វាកម្មមពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា ជ្ជ�និប្រគុ�អ់ងគភាពអាជី្ជវកម្មម ប្រគុ�ប់្រគុងរា�់គុប្តេប្រម្មាង�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ ថ្លែថិទាបំ្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ និិងកម្មមវធីិ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់�ប្តេងើើត្ត
កម្មមវធិីប្រ�ពន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិថិមីៗ ប្តេ�កូុងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម និិងប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកូុង ប្រពម្មទាងំតាម្ម�និប្រ�ពន័ិធ�ុវត្តាិភាព�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិជ្ញាប្រ�ចា។ំ 

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា �ប្តេប្រម្ម�បានិគុប្តេប្រម្មាងយុទ្ធធសា��េ�ម្មបង  ៗរមួ្មម្មានិ -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ១៖ ការប្តេធែើ��េុ�បនូិភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធ�ូ�� �ប្រម្មា�ប់្តេប្រ�ើ ប្តេ�តាម្ម�ណ្តាេ សាខា (BDS System) -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ២៖  
ការ�ប្តេងើើត្តប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម័្មន័ិធម្មាា �ីុនិប្តេម្ម (Hyper-Converge Infrastructure) -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ៣៖ ការ�ប្តេងើើត្តម្មជ្ជឈម្មណឌ �ទិ្ធនូិនិយ័ថិម ីនិិង�ៃ �់�េ�រទី្ធតាងំ (Data Centre-Production) -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ៤៖ ការ�ៃ �់�េ�រប្រ�ពន័ិធ
អុីថ្លែម្ម� ប្តេ�ប្តេប្រ�ើ Microsoft Office 365 -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ៥៖ ការ�កដំ់ំប្តេណើ រការប្រ�ពន័ិធប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់ដំំណ្តាកក់ា�ទី្ធ១ -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ៦៖ ការប្តេធែើ��េុ�បនូិភាព និិង�ៃ �់�េ�រថិម ី�ប្រម្មា�ម់្មាា �ីុនិដំកប្របាក ់និិង
�កប់្របាកទ់ាងំអ�់ -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ៧៖ ការថ្លែក�មិ្មប្រ�ពន័ិធ (MIS System) ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់ប្តេដំើម្មបកីាត្ត�់និាយការងារប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ថ្លែដំ�ប្តេធែើប្តេ�យម្លៃដំ �ប្រម្មា�គ់ាបំ្រទ្ធដំ�់ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម និិងអនុិប្តេលាម្មតាម្ម
និិយត័្តករ និិង�ា�ឲ់្យយទានិប់្តេព�ប្តេវលា -គុប្តេប្រម្មាងទី្ធ៨៖ ប្តេគា�និប្តេ�បាយ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ ប្រតូ្តវបានិប្តេធែើ��េុ�បនូិភាពថិមីទាងំប្រ�ុង និិងអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ ប្តេ�យថ្លែ�ក ប្តេ�ម្មានិគុប្តេប្រម្មាងធំៗ
�ំនិួនិពីរ កំពុង�ាិត្តកូុងការអភិវិឌីឍ និិង�និេដំ�់ឆូ្នាំ២ំ០២២ រមួ្មម្មានិប្តេ�វាធនាគារ��័ត្ត តាម្មទ្ធ�រ�ពៃម្លៃដំ និិងការប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធប្រគុ�ប់្រគុង�ណ័ះ  និិងម្មាា �ីុនិដំកប្របាក ់ប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធ�និៃ�ឈ�ី 
(EMV) ថ្លែដំ�ជ្ញាត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា កូុងនាម្មជ្ញា�ម្មាជិ្ជកម្លៃនិប្រ�ពន័ិធ CSS។

 កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២ ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និឹងប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើគុប្តេប្រម្មាងប្តេ�វាធនាគារឌីីជ្ជីថិ� ប្តេ�យថ្លែក�ម្មិប្តេ�វាកម្មមប្រ�ម្ម�� និិងទ្ធ�ទាត្តស់ា�ប់្របាក់ ប្តេដំើម្មបកីាត្ត�់និាយប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ តាម្ម�ញ្ញជ រ ប្តេ�យអនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយ
អតិ្តថិិជ្ជនិអា�ប្តេធែើប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ ប្តេ�យ�ៃួនិឯងប្រគុ�ប់្តេព�ប្តេវលា និិងប្រគុ�ទី់្ធកថ្លែនិៃង។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេយើងនឹិង�និេពប្រងឹងប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ ប្រ�ពន័ិធ�ុវត្តាភិាព និិង�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗ  
ឲ្យយប្រ��ប្តេ�តាម្ម�ម្មយ័កា�។

ប្រ�ពន័ិធ
�ុវត្តាិភាព

ការអភិវិឌីឍ  
ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១២៨



ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

 ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ទ្ធទួ្ធ��និៃុក ប្តេ�ើការធានាថា រា�់ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ ថ្លែដំ�បានិប្រ�ប្រពឹត្តេប្តេ� ប្តេ�ថ្លែផូកទំ្ធនាកទំ់្ធនិងអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្រតូ្តវបានិ�ំប្តេពញ�និេតាម្ម�កុ�ណឌ ប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និិងទានិប់្តេព�ប្តេវលា។ តួ្តនាទី្ធ�ម្មបង

រ��់ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ គឺុរមួ្មម្មានិប្តេ�វាកម្មមប្តេផៃរប្របាក ់កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ� និិងប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិពាណិជ្ជជកម្មម ការទ្ធ�ទាត្តម់្ម���បទានិ�ប្រត្ត ការប្រគុ�ប់្រគុងម្មាា �ីុនិប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ�ែ័យប្រ�វត្តេ ិការប្រគុ�ប់្រគុងសា�ប់្របាក់

រ��់ធនាគារទាងំម្ម�� ការផេ�់ប្តេ�វាកម្មមធនាគារតាម្មប្រ�ពន័ិធអីុនិប្តេធើប្តេណត្ត និិងប្តេ�វាកម្មមប្តេ�ើកប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិាររត្តនាគារ ប្តេ�វាកម្មមប្តេរៀ��ំឯកសារឥណទានិ ប្រពម្មទាងំប្តេ�វាកម្មមទ្ធ�ទាត្តប់្របាកដ់ំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។ 

 កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេប្រ�ពីគាបំ្រទ្ធអងគភាពអាជ្ជីវកម្មម និិងអងគភាពគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មមប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្តរ��់ធនាគារ ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ �ប្តេប្រម្ម�បានិគុប្តេប្រម្មាង�ំនិួនិ១៣ ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 • ១១គុប្តេប្រម្មាង ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការថ្លែក�ម្មិដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកូុង និិងការ�ប្តេងើើនិផ�ិត្តភាព�ុគុគ�ិក

 • ២គុប្តេប្រម្មាង ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការប្តេធែើឲ្យយប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង ម្លៃនិ�ប្តេ�េកវទិ្ធា ប្តេដំើម្មបអីនុិប្តេលាម្មតាម្មនិិយត័្តករ និិង�ា�់

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២២ ថ្លែផូកប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ និឹង�និេយក�ិត្តេទុ្ធក�ក់ ប្តេ�ើថ្លែផនិការថ្លែដំ�បានិ�កប់្តេ�ញ កា�ពីឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�យប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ់ ប្តេ�ប្តេ�ើការថ្លែក�ប្រម្មួ�ប្រ�ពន័ិធ  និិងដំំប្តេណើ រការ ពប្រងឹងហានិិភិយ័

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងអភិវិឌីឍ�ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិក តាម្មរយៈកម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ �ជំ្ជនាញ�ៃ �់�ៃួនិ និិងជំ្ជនាញអនុិវត្តេនិក៍ារងារ។

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

ត្តួនាទ្ធី�ម្មបងរ��់ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

គុប្តេប្រម្មាងយុទ្ធធសា��េ ថ្លែដំ��ប្តេប្រម្ម�បានិ ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

ប្តេ�វាកម្មមប្តេផៃរប្របាក ់កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�  
និិងប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� 

ការប្រគុ�ប់្រគុងសា�ប់្របាករ់��់
ធនាគារទាងំម្ម��

ការផេ�់ប្តេ�វាកម្មមធនាគារតាម្មប្រ�ពន័ិធ
អុីនិប្តេធើប្តេណត្ត និិងប្តេ�វាកម្មមប្តេ�ើកប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេ

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ
រត្តនាគារ

ប្តេ�វាកម្មមប្តេរៀ��ំឯកសារឥណទានិ 
ប្រពម្មទាងំប្តេ�វាកម្មមទ្ធ�ទាត្តប់្របាកដ់ំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត

ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិពាណិជ្ជជកម្មម ការទ្ធ�ទាត្តម់្ម���បទានិ�ប្រត្ត ការប្រគុ�ប់្រគុងម្មាា �ីុនិ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ�ែ័យប្រ�វត្តេិ

ការថ្លែក�ប្រម្មួ�ប្រ�ពន័ិធ  
និិងដំំប្តេណើ រការ

ការពប្រងឹង
ហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

ការអភិវិឌីឍ
�ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិក

ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការថ្លែក�ម្មិដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកូុង  

និិងការ�ប្តេងើើនិផ�ិត្តភាព�ុគុគ�ិក

១១ គទៅព្រឹមាង
ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើការប្តេធែើឲ្យយប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង ម្លៃនិ�ប្តេ�េកវទិ្ធា  

ប្តេដំើម្មបអីនុិប្តេលាម្មតាម្មនិិយត័្តករ និិង�ា�់

២ គទៅព្រឹមាង

គុប្តេប្រម្មាងប្តេ�េ ត្ត�ំខានិ ់កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ២៩



នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ ម្លៃនិធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ កូុងកិ�េ�ហ៊ុការ ជ្ញាម្មយួនិឹងអងគភាពអាជី្ជវកម្មម
ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែត្តងថ្លែត្តផេ�់និ�វដំំប្តេណ្តា�ប្រសាយ�ៃងត្តំ�និ ់ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ទាងំកូុង និិងប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� �ប្រម្មា�ត់្តប្រម្មូវការ
ពាណិជ្ជជកម្មម វនិិិប្តេ�គុ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការទ្ធិញ�ករ់��ិយវត្តាុ-រ��ិយ�ណ័ះ  �ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្តភ់ាៃ ម្មៗ 
និិងការប្រពម្មប្តេប្រពៀងគូាទុ្ធកជ្ញាម្មុនិ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើជ្ញារ��ិយ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ� និិងប្តេ�វាប្តេផៃរប្របាកប់្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ជ្ញាប្តេដំើម្ម។ នាយក�ឋ និ
រត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ កទ៏្ធទ្ធួ��និៃុក ប្តេ�ើការចាត្តថ់្លែ�ងប្រគុ�ប់្រគុងម្ម��និិធិ �ប្រម្មា�ប់្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ
រ��់ធនាគារ ប្តេ�យធានាឲ្យយបានិនិ�វកប្រម្មតិ្ត�និៃនីិយភាពម្មយួ ថ្លែដំ��មម្មប្រគុ�ប់្រគានិ ់និិងម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព�ំហ៊ុ�រ
សា�ប់្របាក�់័�់ ដំ�់ធនាគារ ប្រពម្មទាងំប្រ�កានិភ់ាជ �ន់ិ�វប្រ�ភិពប្តេផេងៗគូា �ប្រម្មា�ម់្ម��និិធិ តាម្មរយៈការរកា
ទ្ធំនាកទ់្ធំនិង ជ្ញាម្មយួធនាគារម្លៃដំគុ� ប្តេ�ប្តេ�ើទ្ធីផារ។

រត្នាភិិបាល �ិងទិ��្សារ

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេយើងបានិជ្ជួ�ប្រ�ទ្ធ�ការរាត្តត្តាត្តដំអ៏ាប្រកក�់ំផុត្ត ម្លៃនិជ្ជំងឺក�វដីំ-១៩ ប្តេ�កុូង
ប្រ�ប្តេទ្ធ� ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិវធិានិការ�ិទ្ធ�ៃ�់ តាម្មត្តំ�និន់ានា និិង�ិកដំំប្តេណើ រការអាជ្ជីវកម្មម
ម្មយួ�ំនួិនិ ប្តេហ៊ុើយនាឲំ្យយម្មានិផ��ា�ពា�់ជ្ញារមួ្ម ដំ�់កំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េ ម្លៃនិប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញាផងថ្លែដំរ។  
ប្តេទា�ជ្ញា�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ ទ្ធំហ៊ុំផ�ិត្តផ�កុូងប្រ�ុក�រុ� ប្តេ�ថ្លែត្តរកាបានិអប្រតាកំប្តេណើ និវជិ្ជជម្មានិ
កុូងរងែង់ ២,២% ប្តេ�ើតាម្មការពាកររ��់ធនាគារពិភិពប្តេលាក។ ចា�ព់ីឆូ្នាំ២ំ០២០ម្មក ធនាគារ
ជ្ញាត្តិ  ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា  បានិ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ�ា ង�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  និិងប្តេ�ៃើយត្ត�ទានិប់្តេព�ប្តេវលា ប្តេ�ប្តេ�ើ
សាា និការណ៍ទ្ធីផារ  តាម្មរយៈការប្តេធែើឲ្យយម្មានិត្តុ�យភាពទ្ធំហ៊ុំសា�ប់្របាក់  កុូងទ្ធីផារហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  
ប្តេដំើម្មបរីកាបានិនិ�វប្តេ�ារភាពត្តម្លៃម្មៃរ��់រ��ិយ�ណ័ះ កុូងប្រ�ុក  ប្តេ�យការ�និេ�កប់្តេ�ញនិ�វប្តេគា�
និប្តេ�បាយរ��ិយវត្តាុម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មានិភាពអនុិប្តេប្រគា� ដំ��ជ្ញាការ�ប្រម្មួ� ដំ�់ការត្តម្មើ�់ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ
រ��់ធនាគារពាណិជ្ជជ ការ�និធ�រ�និាយ កូុងប្តេរៀ��ំឥណទានិប្តេ�ើងវញិ �ប្រម្មា�អ់តិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�រង
ផ��ា�ពា�់ ប្រពម្មទាងំការគាបំ្រទ្ធខាងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  �ប្រម្មា�ក់ារផេ�់កម្មេី ប្តេ�ដំ�់�ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� 
និិងម្មធយម្មកូុងប្រ�ុកជ្ញាប្តេដំើម្ម ប្តេដំើម្មបរីកាប្តេ�ារភាពថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ និិងប្តេ�ដំឋកិ�េរមួ្មទាងំម្ម��។

 ប្តេទា��ី�និេ�ាិត្តកុូង�រ�ិទ្ធប្រ�ឈម្មប្តេនិ�កប៏្តេ�យ នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� និិងទ្ធីផារ  បានិ
ប្តេប្រត្តៀម្ម�ៃួនិ�ា ង�ិជ្ញានិិ�េ  កូុងការរកានិ�វ�ំថ្លែណកទី្ធផាររ��់�ៃួនិ ប្តេ�យ�ប្តេប្រម្ម�បានិនិ�វកំប្តេណើ និ
ប្រ�ចាឆូំ្នាំំ ប្តេ�ើទ្ធំហ៊ុំថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ កូុងប្រ�ុក និិង�រប្តេទ្ធ� កូុងអប្រតាប្រ�ម្មាណ ១៩%។ 
កំប្តេណើ និថ្លែដំ�គុួរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ និិងឥត្តឈ�ឈ់រប្តេនិ� គុឺទ្ធទ្ធួ�បានិតាម្មរយៈការគាបំ្រទ្ធ�ហ៊ុការ
�ា ងប្តេពញប្តេ�ញ ពីអងគភាពអាជី្ជវកម្មមម្លៃដំគុ�ខាងកុូង �រ�ិកា�ប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង ប្តេ�ប្តេ�ើម្លៃថិៃ និិងភាព
�ុ�ថ្លែ�ៃកពីប្តេគុម្លៃនិប្តេ�វាកម្មម តាម្មរយៈ�ណ្តាេ ញ និិងកិត្តេិ�ពៃ�ៃងត្តំ�និ ់រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�។

 កុូងត្តួនាទ្ធីជ្ញា�ម្មាជ្ជិកម្មយួ  រ��់គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិងប្រទ្ធពយអកម្មម  
នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ កប៏្រ�តិ្ត�ត្តេិបានិប្រ�ប្តេ�ើរ តាម្មការរពំឹងទុ្ធក ប្តេ�យបានិប្រ�កានិ់
ខាជ �ន់ិ�វទំ្ធនាកទំ់្ធនិង�ា ង�កម្មម ជ្ញាម្មយួសាា �ន័ិម្លៃដំគុ� ទាងំកូុង និិងប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ប្តេហ៊ុើយប្រពម្មទាងំបានិ
ពប្រងីកនិ�វ�ំនិួនិសាា �ន័ិម្លៃដំគុ�  ជ្ញាម្មយួនិឹងកប្រម្មតិ្តទ្ធំហ៊ុំពាណិជ្ជជកម្មម  ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្តថ្លែថិម្មប្តេទ្ធៀត្ត។  
ទាងំអ�់ប្តេនិ�បានិផេ�់ឲ្យយធនាគារ និ�វភាព�ត្តថ់្លែ�និអាជ្ជីវកម្មមម្មយួ កានិថ់្លែត្ត�ិជ្ញាងម្មុនិ ប្តេដំើម្មបអីា�
ថ្លែ�ែងរកប្របាក�់ំណ� ��ថ្លែនិាម្ម  ឲ្យយបានិកានិថ់្លែត្តប្តេប្រ�ើនិ  ពីម្ម��និិធិថ្លែដំ�ប្តេ�ើ�  ប្តេហ៊ុើយប្រ��ប្តេព�
ជ្ញាម្មួយគូាប្តេនា�  ប្តេយើងកប៏្តេ�ថ្លែត្តអា��និេថ្លែ�ែងរកឱកា��ប្តេងើើនិម្ម��និិធិ�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្តផងថ្លែដំរ។  
ជ្ញា�ទ្ធធផ� ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មម្ម��និិធិរ��់ធនាគារបានិ និិងកំពុង�និេទា�ជ្ញាងម្មុនិ ថ្លែដំ�ជ្ជំរុញឲ្យយគុម្មាៃ ត្ត
អប្រតាការប្របាក�់ំណញបានិ�័�់ជ្ញាងម្មុនិប្តេទ្ធៀត្តផង។ ប្តេ�ើ�ពីប្តេនិ� នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� និិង
ទ្ធីផារ កប៏ានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងប្តេធែើ��េុ�បនិភូាព ប្តេ�ើថ្លែផនិការម្ម��និិធិ�ប្រម្មុងទុ្ធក (CFP) ជ្ញាម្មយួនិឹង
នាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការពាករណ៍ និិងកំណត្តន់ិ�វហានិិភិយ័ប្តេផេងៗ អំពី�ញ្ហាា
ម្ម��និិធិ ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តម្មានិប្តេ�ើង។

 ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញាបានិ�ប្រម្ម��ៃួនិ ប្តេ�យរ�់ប្តេ�ជ្ញាម្មយួនឹិងជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩។ ចា�ពី់�ុងឆូ្នាំ២ំ០២១ម្មក
អាជ្ញាា ធរបានិ�និធ�រ�និាយវធិានិការប្តេធែើដំំប្តេណើ រ ប្តេ�ើកឲ្យយដំំប្តេណើ រការអាជ្ជីវកម្មម  កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេ�ើងវញិ
ប្តេហ៊ុើយនិឹងបានិ�និេអនុិវត្តេវធិានិការ�ុខាភិបិា��ា ងត្តឹងរងឹ និិង�កប់្តេ�ញកម្មមវធិីចាកវ់ាា កសំ់ាង
�ងាើ រ ដំ�់ប្រ�ជ្ញាជ្ជនិបានិ�ា ងប្តេប្រ�ើនិកុ�ករ។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� កំប្តេណើ និ ថ្លែដំ�បានិម្មកពីឧ�ាហ៊ុកម្មម
កាត្តប់្តេដំរ ទំ្ធនិិញប្តេធែើដំំប្តេណើ រ ថ្លែ�បកប្តេជ្ជើង និិងការផ�ិត្តកង ់ប្រពម្មទាងំវ�័ិយក�ិកម្មម នឹិង�និេគាបំ្រទ្ធដំ�់
ការប្តេងើ�ប្តេ�ើងវញិ ម្លៃនិប្តេ�ដំឋកិ�េជ្ញាត្តិ។ 

 តាម្មរយៈវធីិសា��េ និិងវធិានិការដំ�៏កម្មម រ��់ធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា និិងប្រ��តាម្មការពាករ
រ��់ធនាគារពិភិពប្តេលាក ប្តេ�ើកំប្តេណើ និប្តេ�ដំឋកិ�េប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា កុូងអប្រតាប្រ�ម្មាណ ៤,៥% កុូង
ឆូ្នាំ២ំ០២២ ប្តេយើងម្មានិ�ុទ្ធិដំឋិនិិយម្ម�ា ងម្មុត្តម្មាថំា ទ្ធីផារហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា និិងឱកា�
ពប្រងីកអាជី្ជវកម្មម រ��់នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ នឹិងប្រតូ្តវបានិជំ្ជរុញជ្ញា�ម្មបង តាម្មរយៈការ
រពំឹងប្តេកើនិប្តេ�ើង ម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រទុ្ធនិម្លៃនិការវនិិិប្តេ�គុ�រប្តេទ្ធ� ថ្លែផិកតាម្មការប្តេងើ�ប្តេ�ើងវញិ ម្លៃនិ�កម្មមភាព
ប្តេ�ដំឋកិ�េ ទាងំប្តេ�កូុង និិងប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ត្តប្រម្មូវការកានិថ់្លែត្តប្តេប្រ�ើនិ ប្តេ�ប្តេ�ើរ��ិយ�ណ័ះ កូុងប្រ�ុក និិង
�រប្តេទ្ធ� �ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្តប់្របាក ់ប្រពម្មទាងំកំប្តេណើ និម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម កដ៏ំ��ជ្ញា�ហ៊ុប្រគា�កូុងប្រ�ុកថិមីៗ
ថ្លែដំ�ម្មានិការយក�ិត្តេទុ្ធក�ក�់័�់រហ៊ុ�ត្តម្មក ពី�ំណ្តាករ់ាជ្ជរ�ឋ ភិបិា�កមុ័្មជ្ញា កុូងការពប្រងឹង
ម្ម���ឋ និប្តេ�ដំឋកិ�េកូុងប្រ�ុក។ 

 នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ នឹិង�និេពប្រងឹងយុទ្ធធសា��េយ�រអថ្លែងែង ប្តេ�យការចា�ម់្លៃដំគុ�
�ហ៊ុការ ជ្ញាម្មយួនិឹងអងគភាពអាជី្ជវកម្មមដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត កូុងការផេ�់និ�វផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមម្មយួដំ៏
ប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង ប្តេ�ដំ�់អត្តិថិិជ្ជនិថិមី  និិងម្មានិប្រសា�់ ប្រពម្មទាងំពប្រងីក�ណ្តាេ ញប្តេអាយកានិថ់្លែត្តទ្ធ��ំ
ទ្ធ�លាយ ជ្ញាម្មយួនិឹងភាគុីម្លៃដំគុ�ធនាគារ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត។ ប្តេយើងកន៏ិឹង�និេពិនិិត្តយ
និិងប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពថ្លែផនិការម្ម��និិធិ�ប្រម្មុងទុ្ធកផងថ្លែដំរ ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ៃើយត្ត�និឹងប្តេហ៊ុតុ្តការណ៍�នាៃ និ់
ចាបំា�ណ់្តាម្មយួ  កដ៏ំ��ជ្ញារកាភាពខាៃ ងំម្លៃនិសា�ប់្របាក់  ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញត្តប្រម្មូវការរ��់អត្តិថិិជ្ជនិ
បានិប្តេពញប្តេ�ញ។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេយើងនិឹង�និេប្តេ�េ ត្តការយក�ិត្តេទុ្ធក�ក់ ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ
ប្របាកប់្តេរៀ�រ��់ធនាគារ តាម្មរយៈភាគុីពាកព់ន័ិធ  និិងម្មប្តេធាបាយនានា ប្តេដំើម្មបបី្តេប្រត្តៀម្ម�ប្រម្មុងឲ្យយ
បានិប្រគុ�ប់្រគានិ ់�ប្រម្មា�ក់ារប្តេកើនិប្តេ�ើង ប្តេ�ើតារាងតុ្ត�យការ និិងប្តេ�វាកម្មមទ្ធ�ទាត្តជ់្ញាប្របាកប់្តេរៀ� ប្តេ�
កូុងធនាគារ និិងប្រ��តាម្មគុំនិិត្តផេួ��ប្តេផេើម្មជ្ញា�ម្មបងរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញាផងថ្លែដំរ។

ការពិនិិត្តយប្តេម្មើ��ម្មទិ្ធធផ� កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ទ្ធ�េនិវ�័ិយ និិងយុទ្ធធសា��េ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
រត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៣០



នាយក�ឋ និទី្ធផារ និិងទំ្ធនាកទំ់្ធនិង ប្តេដំើរតួ្តនាទី្ធ�ា ង�ំខានិ ់កុូងការគាបំ្រទ្ធកម្មមវធីិទំ្ធនាកទំ់្ធនិងរ��់ធនាគារ ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកកម័្ម�់
សាវតារ និិងសាៃ ក�ញ្ហាញ  រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ នាយក�ឋ និប្តេនិ�ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើការទំ្ធនាក់ទំ្ធនិង
ម្លៃផៃកូុង រវាងនាយក�ឋ និប្តេផេងៗ និិង�កម្មមភាពទ្ធំនាកទ់្ធំនិងខាងប្តេប្រ� ប្តេដំើម្មបជី្ជំរុញការ�កផ់�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមរ��់
ធនាគារ។ នាយក�ឋ និប្តេនិ�អភិិវឌីឍ និិងប្តេ�ើកកម័្ម�់ការកំណត់្តទិ្ធ�ប្តេ�សាៃ ក�ញ្ហាញ ធនាគារ និិងរប្តេ�ៀ�វារៈទំ្ធនាក់ទំ្ធនិង តាម្មរយៈ
ប្រក��ណឌ �ប្រម្មុ�ម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មានិម្មុ�ងារប្តេផេងៗគូា ដំ��ជ្ញាការផេពែផាយពាណិជ្ជជកម្មម និិងទី្ធផារ / ទ្ធំនាកទ់្ធំនិងសាធារណៈ  
និិងសារពត័្តម៌្មានិ / ប្រគុ�ប់្រគុងការឧ�ត្តាម្មភ និិងការប្តេរៀ��ំកម្មមវធិីទ្ធីផារ ប្រពម្មទាងំការប្រគុ�ប់្រគុងទ្ធំនាកទ់្ធំនិងម្លៃផៃកូុង។

ទិ��្សារ �ិងទិំនាក់ទិំ�ង

 ប្តេយើងបានិកំណត្តទ់្ធិ�ប្តេ��ា ងជ្ញាកល់ាក់ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា
កុូងនាម្មជ្ញាអូកផេ�់ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិងជ្ញាម្លៃដំគុ�ពាណិជ្ជជកម្មម  ថ្លែដំ�ម្មានិម្ម���ឋ និប្រគឹុ��ា ង
រងឹម្មាំ ប្តេ�កូុងប្រ�ុក និិងម្មានិ�ណ្តាេ ញដំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយ ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំត្តំ�និអ់ាសុានិ។ ប្តេប្រ�ពី�ប្តេងើើត្ត
យុទ្ធធសា��េ កូុងការចាកប់្រគឹុ�អត្តេ�ញ្ហាញ ណ ប្តេ�កូុងប្រ�ុករ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ប្តេយើងបានិ
ពឹងថ្លែផិកប្តេ�ើធនិធានិ កូុងត្តំ�និ់  រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ�  និិងភាជ �ប់្តេ�វាកម្មមថូាកត់្តំ�និ់  ថ្លែដំ�
�ម្មប្រ���ំផុត្ត �ប្រម្មា�អ់ត្តិថិិជ្ជនិ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិប្តេ�វាកម្មម�ណ្តាេ ញប្តេអធីអិម្ម
កូុងតំ្ត�និអ់ាសុានិ ប្តេ�វាប្តេផៃរប្របាកប់្តេត្តប្តេ�ប្រកាម្ម កូុងម្លៃថិៃថ្លែត្តម្មយួ �ប្រម្មា� ់៥ប្រ�ប្តេទ្ធ� កូុងតំ្ត�និអ់ាសុានិ
 ប្រពម្មទាងំកម្មមវធិ ីនិិង�ុពែ�ិទ្ធធិពិប្តេ��ថូាកត់្តំ�និ ់�ប្រម្មា�ក់ារទិ្ធញទ្ធំនិិញកូុងហាង ការទ្ធទ្ធួ�ទានិ
អាហារ និិងដំំប្តេណើ រកម្មានិេជ្ញាប្តេដំើម្ម។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេយើងបានិផេពែផាយ�កុណៈសាៃ ក�ញ្ហាញ
ថិមរី��់ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� គឺុ «FORWARD» ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់រមួ្មគូា ប្តេ�ប្រគុ�ទី់្ធផារ រ��់
�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេដំើម្មប�ីងាា ញការប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងការជំ្ជរុញ ដំ�់ការ�ប្តេប្រម្ម�
បានិប្តេគា�ប្តេ� និិង�ំណងប្របាថូារ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ។

 កូុងឆូ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ បានិចា�ប់្តេផេើម្មទ្ធ�វត្តេរដ៍ំគ៏ុួរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់
ថិមីម្មយួប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�យ�និេ�ប្តេប្រម្ម��ម្មទិ្ធធផ��ំខានិ់ៗ ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ម្លៃនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ធនាគារ កូុង
ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ប្តេ�ប្តេ�ើដំំប្តេណើ រការអាជ្ជីវកម្មម  ធនិធានិម្មនុិ�េ និិងសាៃ ក�ញ្ហាញ រ��់�ៃួនិ។ ប្តេទា��ី
ជ្ញា�ាិត្តកុូង�រ�ិទ្ធប្រ�ឈម្ម ម្លៃនិការរាត្តត្តាត្តជ្ជំងឺក�វដីំ-១៩ ជ្ញាសាក�កប៏្តេ�យ ប្តេយើងប្តេ�ថ្លែត្តអា�
�ប្តេប្រម្ម�បានិ�ម្មទិ្ធធផ�ប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំប្តេ�យបានិកត្តប់្រតាប្របាក�់ំប្តេណញម្មុនិ�ងព់និធ�ំនិួនិ ២៨,៦លានិ
ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�ម្មានិកំប្តេណើ និប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ៧% ប្តេ�ើប្តេធៀ�នឹិងឆូ្នាំ២ំ០២០។

 នាយក�ឋ និទី្ធផារ និិងទំ្ធនាកទំ់្ធនិង បានិដឹំកនាបំ្តេរៀ��ំ�កម្មមភាព និិងប្រពឹត្តេកិារណ៍រ��់ធនាគារ
នានា។ ប្តេយើងបានិប្តេរៀ��ំកម្មមវធិីកិ�េប្រ�ជុ្ជំ�ុគុគ�ិក ប្តេ�យម្មានិការ���រមួ្មពីប្រគុ�គ់ុណៈប្រគុ�ប់្រគុង
និិង�ុគុគ�ិករ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ។ី ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេយើងបានិប្របារពធទិ្ធវាថ្លែថិៃងអំណរគុុណ
អត្តិថិិជ្ជនិ ប្តេ�ប្រគុ�ស់ាខា ទ្ធ�ទាងំប្រ�ប្តេទ្ធ� ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិកម្មមវធិី�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មម
អត្តិថិិជ្ជនិប្តេដំើម្មបភីាជ �ទ់្ធំនាកទ់្ធំនិងកានិថ់្លែត្តជ្ជិត្ត�ូិទ្ធធ  ជ្ញាម្មយួនិឹងអត្តិថិិជ្ជនិ  និិង�ងាា ញនិ�វការថ្លែថិៃង
អំណរគុុណរ��់ធនាគារ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�ថ្លែត្តងថ្លែត្ត�និេគាបំ្រទ្ធ ដំ�់ធនាគារ នាប្តេព�កនិៃងម្មក។

�ម្មទិ្ធធផ��ំខានិ់ៗ  កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១

ប្រ��តាម្មយុទ្ធធសា��េអាជ្ជីវកម្មម  កុូងការប្តេធែើឲ្យយផ�ិត្តផ�ឥណទានិប្តេគុហ៊ុ�ឋ និកានិថ់្លែត្តម្មានិភាព
ប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង ងាយប្រ�ួ� និិងអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍័�់ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេយើងបានិប្របារពធពិធីចា�ម់្លៃដំគុ�
�ហ៊ុការជ្ញាផៃ�វការ ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មហុុ៊ុនិអភិវិឌីឍនិអ៍��និប្រទ្ធពយធំៗ ដំ��ជ្ញា�ុរបី្តេ�ាង ហ៊ុួត្ត �ុរ�ីនិៃគិុរ ី 
ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ��ថ់្លែ��ុយ��ុ ី�័័ត្តវបី្តេ�� និិង�ុរ�ុីវណះ ភិ�ម្មជិ្ញាប្តេដំើម្ម។

 ប្តេប្រ�ពីប្តេនិ� ប្តេយើងបានិជំ្ជរុញដំ�់គុប្តេប្រម្មាងទំ្ធនួិ��ុ�ប្រតូ្តវ�ងគម្មរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�ប្រគុ�ដំណេ �់
ប្តេ�ើវ�័ិយប្តេផេង  ៗរមួ្មម្មានិវ�័ិយអ�រ់ ំ�ុខាភិបិា� �ងគម្ម និិង�រសិាា និ ប្តេ�យប្តេរៀ��ំកម្មមវធីិ�រចិាេ គុ 
ដំ�់ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ អងគការ Teach For Cambodia អងគការ Little Heart Cambodia 
សាលា�ឋម្ម�ិកា ថ្លែប្រពកដំំ��ក និិងជ្ញាពិប្តេ��ការឧ�ត្តាម្មភ ដំ�់រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� និិងអាជ្ញាា ធរពាកព់ន័ិធ 
កុូងការរមួ្ម�ំថ្លែណក ដំ�់ការទ្ធ�ស់ាើ ត្តក់ាររាត្តត្តាត្ត ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ កុូងប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកមុ័្មជ្ញា។

 ប្តេ�ើ�ពី�កម្មមភាព ប្តេ�ើគុប្តេប្រម្មាងកុូងប្រ�ុក នាយក�ឋ និទ្ធីផារ និិងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង បានិគាបំ្រទ្ធ
ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ឆូ្នាំំ  ដំ�់ការប្តេរៀ��ំប្រពឹត្តេិការណ៍ផេពែផាយ  និិងការ�ុ�ផាយពត័្តម៌្មានិ  អំពីកម្មមវធិី
អាហារ��ករណ៍អាសុានិ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្តេ�យប្រ�កា�ជ្ញាសាធារណៈ និិងប្តេ�ើកទ្ធឹក�ិត្តេ  
ដំ�់�ិ�េនិិ�េតិ្តថ្លែ�មរ  កុូងការ�កព់ាកយប្តេ�ូើ�ំុអាហារ��ករណ៍ ១០០% ប្តេនិ� ប្តេ�តាម្មសាក�
វទិ្ធា�័យ�បបី្តេឈាម � ជុ្ជំវញិពិភិពប្តេលាក។ ជ្ញា�ទ្ធធផ� ប្តេយើងម្មានិប្តេម្មាទ្ធនិភាព ថ្លែដំ�និិ�េតិ្តថ្លែ�មរ
�ំនិួនិពីររ�� បានិប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជងជ្ញាម្មយួនិឹងនិិ�េតិ្តដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត កូុងត្តំ�និអ់ាសុានិ ប្តេហ៊ុើយទ្ធទ្ធួ�បានិ
អាហារ��ករណ៍ប្តេនិ�។

 នាយក�ឋ និទ្ធីផារ និិងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង បានិ�ិត្ត�ំ�ប្តេងើើនិការផេពែផាយពត័្តម៌្មានិរ��់ធនាគារ 
ជ្ញាម្មយួនិឹងសាា �ន័ិសារពត័្តម៌្មានិនានា រា�ច់ា�ព់ីសារពត័្តម៌្មានិប្រ�ម្លៃពណី រហ៊ុ�ត្តដំ�់សារពត័្តម៌្មានិ
ឌីីជ្ជីថិ� ដំ��ជ្ញាកាថ្លែ�ត្ត ទ្ធ�េនាវដំេី វទិ្ធយុ និិងទ្ធ�រទ្ធ�េនិ៍ ប្រពម្មទាងំប្តេគុហ៊ុទ្ធំពរ័ជ្ញាប្តេដំើម្ម។ ប្តេយើងបានិ
�ប្តេងើើត្ត និិងប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពជ្ញាប្រ�ចាំ ប្តេ�ើទ្ធំពរ័ប្តេហ៊ុែ��ុុក (Facbook)  និិង�ីងអុីនិ (LinkedIn)  
រ��់ធនាគារ  ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួម្លៃនិកម្មមវធិីភាជ �ទ់្ធំនាកទ់្ធំនិង  ប្តេដំើម្មបជី្ជួយដំ�់ធនាគារ  កុូងការ
�ិត្តកានិថ់្លែត្តជ្ជិត្ត ជ្ញាម្មយួនិឹងអត្តិថិិជ្ជនិថិមីៗ ថ្លែដំ�ជ្ជួយពប្រងីកដំ�់ទ្ធិ�ប្តេ�អាជ្ជីវកម្មមរ��់ប្តេយើង។  
ជ្ញាងប្តេនិ�ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត  ប្តេយើងបានិថ្លែក�ម្មិម្លៃផៃ�ងាា ញម្លៃនិប្តេគុហ៊ុទ្ធពំ័ររ��់ធនាគារ  ឲ្យយកានិថ់្លែត្តម្មានិ
ភាពទាកទ់ាញ និិងងាយប្រ�ួ�កូុងការ���ទ្ធ�េនា ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិផងថ្លែដំរ។

 ឆូ្នាំ២ំ០២២  និឹងកាៃ យជ្ញាឆូ្នាំដំំរ៏បំ្តេភិើ�រកីរាយម្មួយប្តេទ្ធៀត្ត  �ប្រម្មា�់នាយក�ឋ និទ្ធីផារ  និិង
ទ្ធំនាកទ់្ធំនិង។  ធនាគារ  �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ  និឹងឈានិ����ត្តវត្តេរថ៍ិមីម្មយួប្តេទ្ធៀត្ត  ម្លៃនិ
ដំំប្តេណើ រការ និិងការ�ប្តេប្រម្ម�ប្តេគា�ប្តេ�អាជ្ជីវកម្មម  កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ ជ្ញាម្មយួនិឹងការឈ�ូពានិ
រងាែ និ់ «ទ្ធីកថ្លែនិៃងការងារ�ិ�ំផុត្ត» ថ្លែដំ�ផេ�់ប្តេ�យ HR Asia  ប្តេយើងនឹិងប្តេ�ើកកម្ម័�់សាៃ ក�ញ្ហាញ   
ម្លៃនិទ្ធីកថ្លែនិៃងការងាររ��់ប្តេយើង ប្តេ�ដំ�់អូកថ្លែដំ�កំពុងថ្លែ�ែងរកការងារដំំ��ង និិង�ុគុគ�ិកជ្ជំនាញ  
ថ្លែដំ�ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារ  តាម្មរយៈការផេពែផាយ  អំពីអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍  និិងការគាបំ្រទ្ធ
�ុ�ុម្មា�ភាព�ុគុគ�ិក ប្រពម្មទាងំប្តេគា�និប្តេ�បាយប្តេ�ើកកម្ម័�់ធនិធានិម្មនុិ�េរ��់ធនាគារ។  
ត្តួនាទ្ធី�ូ��រ��់ប្តេយើង គុឺថ្លែណនាសំាៃ ក�ញ្ហាញ ប្តេ�ើងវញិរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្តេ�កានិ់
ទ្ធីផារកមុ័្មជ្ញា  កុូងនាម្មជ្ញាធនាគារអនិេរជ្ញាត្តិ  ថ្លែដំ�អា�ជ្ជំរុញឲ្យយ�ំណងប្របាថូា  និិងប្តេគា�ប្តេ�  
ទាងំ�ៃ �់�ៃួនិ និិងអាជ្ជីវកម្មមរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ឈានិប្តេ�រកភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័។ 

ថ្លែផនិការអាទិ្ធភាព �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២

 ប្រ��តាម្មយុទ្ធធសា��េរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ប្តេយើងនិឹង�និេរកា និិងពប្រងីកអត្តេ�ញ្ហាញ ណ
និិងប្តេករ េ�ប្តេឈាម � ម្លៃនិសាៃ ក�ញ្ហាញ ធនាគារ កូុងនាម្មជ្ញា «ធនាគារ ថ្លែដំ�ប្តេ�េ ត្តប្តេ�ើអាសុានិ» ប្រពម្មទាងំ
ថ្លែប្រ�កាៃ យប្តេ�ជ្ញា «ធនាគារកុូងប្រ�ុកថូាកត់្តំ�និ»់។ ប្តេ�ៃើយត្ត�ប្តេ�និឹងត្តប្រម្មូវការ និិង�រ�ិទ្ធទ្ធីផារ
��េុ�បនិូប្តេយើងនិឹងថ្លែណនាផំ�ិត្តផ�ថិមី  គុឺកម្មមវធិីធនាគារ��័ត្ត តាម្មទ្ធ�រ�ពៃម្លៃដំ (Mobile App)
ថ្លែដំ�ម្មានិភាពរហ័៊ុ� ងាយប្រ�ួ� និិង�ុវត្តាភិាព�័�់ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិ។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេយើងនឹិង�និេ
ពប្រងីកកម្មមវធិីទ្ធំនាកទ់្ធំនិងសាធារណៈរ��់ធនាគារ ប្តេ�យភាជ �ទ់្ធំនាកទ់្ធំនិងកានិថ់្លែត្តទ្ធ��ំទ្ធ�លាយ
ជ្ញាម្មយួនិឹងសាា �ន័ិសារពត័្តម៌្មានិនានា។

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
ទ្ធីផារ និិងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៣១



នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ប្តេដំើរត្តួនាទី្ធ�ា ង�ំខានិ ់កូុងការផេ�់និ�វការវាយត្តម្លៃម្មៃឯករាជ្ជយ ប្តេ�ប្តេ�ើភាព
ប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្រ��ិទ្ធធភាព និិងប្រ��ិទ្ធធផ� ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកូុង ថ្លែដំ�អនុិវត្តេប្តេ�យគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងរ��់
ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ។ ការវាយត្តម្លៃម្មៃរ��់នាយក�ឋ និប្តេនិ� គឺុប្តេធែើប្តេ�តាម្មសាា និភាពម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុង
រ��់ធនាគារ ការអនុិវត្តេ កូុងការវាយត្តម្លៃម្មៃកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ �កម្មមភាពប្រគុ�ប់្រគុង ប្រ�ភិពពត័្តម៌្មានិ ប្រ��ិទ្ធធភាព
ម្លៃនិទ្ធំនាកទ់្ធំនិង និិងការអនុិវត្តេ ប្តេ�ើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ។ នាយក�ឋ និប្តេនិ� កម៏្មានិភារកិ�េរាយការណ៍ប្តេ�យ�ៃ �់ ជ្ជ�និ
គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម និិងម្មានិឯករាជ្ជយភាព ពីថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មម និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មមប្តេផេងៗ។

សំវ�ក�មនៃ�ៃកែ�ង

នាយក�ឋ និនីិត្តិកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ រមួ្មម្មានិថ្លែផូកនីិត្តិកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ។

 ប្តេ�កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�យម្មានិការគាបំ្រទ្ធ ពីនាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ម្លៃនិ�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ម្លៃនិ

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ �ប្តេប្រម្ម�បានិការងារ�ំនួិនិ ១៧គុប្តេប្រម្មាង ថ្លែដំ�បានិប្រគុ�ដំណេ �ថ់្លែផូក�ំខានិ់ៗ  រមួ្មម្មានិ�វនិកម្មមសាខា

�វនិកម្មមនាយក�ឋ និ �វនិកម្មមថ្លែផូកពាកព់ន័ិធ និិងគុប្តេប្រម្មាងចាបំា�ប់្តេផេងៗ ។ 

 ថ្លែផនិការរ��់ប្តេយើង  កុូងឆូ្នាំ២ំ០២២  គុឺ�និេការងារ�វនិកម្មម  ប្រ��ប្តេ�តាម្មការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិ័យរ��់�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង  

ការរមួ្ម�ញ្ញេ� �និ�វការវភិាគុទ្ធិនិូនិយ័ ប្តេ�កូុងការងារ�វនិកម្មម ប្រពម្មទាងំការអនុិវត្តេ និ�វគុប្តេប្រម្មាងចាបំា�ប់្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត។

��ត្ិក�ម �ិងទៅលខាធុិការព្រឹកុ�ហិីុ�

គុប្តេប្រម្មាង�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង

�ប្តេប្រម្ម�បានិការងារ

១៧

 នាយក�ឋ និនីិតិ្តកម្មម ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើទិ្ធដំឋភាព ថ្លែផូក�ា�ម់្លៃនិ�កម្មមភាព ថ្លែដំ�អនុិវត្តេប្តេ�យធនាគារ 

និិងទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើការ�ប្រម្ម��ប្រម្មួ� ផេ�់ដំំ��នាម និ និិងពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ប្តេ�ើថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មម  និិង

ថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម ប្តេដំើម្មបធីានាការអនុិវត្តេអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�ា� ់�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេ ិនិិងប្តេ��កេីថ្លែណនាំ

ប្តេផេងៗ។ នាយក�ឋ និនីិតិ្តកម្មម ប្តេដំើរតួ្តនាទី្ធ�ម្មបង កូុងការផេ�់ដំំ��នាម និថ្លែផូក�ា� ់ប្តេ��ុគុគ�ិកទាងំអ�់ 

ប្តេ�កុូងធនាគារ កុូងការអនុិវត្តេការងាររ��់ពួកប្តេគុ ប្តេដំើម្មបធីានាបានិថា អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិរ៍��់ធនាគារ

ប្រត្តូវបានិការពារ កូុងការប្តេធែើអាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�ើប្រគុ�វ់�័ិយ។ កូុងប្តេនា�ផងថ្លែដំរ នាយក�ឋ និនីិត្តិកម្មម បានិ

ចាត្តថ់្លែ�ងប្តេរឿងកេីតុ្តលាការ ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ�បានិពីនាយក�ឋ និប្តេផេងៗរ��់ធនាគារ រ�ួប្តេហ៊ុើយ�ហ៊ុការ

ជ្ញាម្មយួប្រកុម្មប្តេម្មធាវខីាងប្តេប្រ� ប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុងប្តេរឿងកេីប្តេ�ើងតុ្តលាការ។ 

 ប្តេដំើម្មបឲី្យយប្រ��ជ្ញាម្មយួនឹិងអភិបិា�កិ�េ�ិ ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិពួកប្តេយើង ផេ�់ការគាបំ្រទ្ធ ប្តេ�ដំ�់

ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈកម្មាម ធិការនានារ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ប្រម្មា�់

ការអនុិវត្តេកាត្តពែកិ�េ និិងទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់ពួកគាត្ត។់ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេនិ� ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ម្មានិ

តួ្តនាទី្ធផេ�់ដំំ��នាម និ ប្តេ�ើការងារអភិបិា�កិ�េ រមួ្មម្មានិត្តប្រមូ្មវការថ្លែផូក�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិប្តេ�ប្រគុ�ថ់្លែផូក  

កុូងធនាគារ។ ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ កច៏ាត្តថ់្លែ�ងការងារ និិងមុ្ម�ងារប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ ទាកទ់្ធងនឹិងប្តេ�ខាធិការ

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិរ��់ធនាគារ រមួ្មទាងំនីិតិ្តវធីិ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ ជ្ញាម្មយួការអនុិម្មត័្តរ��់អាជ្ញាា ធរ និិង�ញ្ញញ ត្តេកិរ។

 នាយក�ឋ និក�៏��រមួ្មប្តេធែើការងារ ជ្ញាម្មយួប្រកុម្មការងារគុប្តេប្រម្មាងប្តេផេងៗរ��់ធនាគារ ប្តេដំើម្មបធីានា

ដំ�់ទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់ធនាគារ �ំប្តេពា��ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិនានា។ 

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង | នីិត្តិកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៣២



នាយក�ឋ និ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបជី្ជួយ�ប្រម្មួ�ដំ�់កិ�េ�ិត្ត�ំប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ងរមួ្មរ��់
ធនាគារ តាម្មរយៈការផេ�់ជ្ជ�និនិ�វប្តេ�វាកម្មម�ិ�ំផុត្ត កូុងការ�ំប្តេពញ�ិត្តេអតិ្តថិិជ្ជនិ។ នាយក�ឋ និប្តេនិ� អនុិវត្តេវធិីសា��េ
ប្តេ�េ ត្តការយក�ិត្តេទុ្ធក�ក ់ប្តេ�ប្តេ�ើអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញប្តេ��កេីប្រត្តូវការរ��់ពួកប្តេគុ ប្តេ�ប្រគុ�ក់ប្រម្មតិ្ត តាម្មរយៈភាគីុ
ពាកព់ន័ិធ រមួ្មម្មានិសាខាធនាគារ ការ�ិ�័យ�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្រពម្មទាងំអងគភាពទ្ធំនាកទ់្ធំនិងអតិ្តថិិជ្ជនិនានា 
រមួ្មជ្ញាម្មយួនិឹងប្រ�ពន័ិធឌីីជី្ជថិ� ដំ��ជ្ញាប្តេ�វាកម្មមធនាគារតាម្មប្រ�ពន័ិធអីុនិប្តេធើប្តេណត្ត និិងប្តេគុហ៊ុទំ្ធពរ័រ��់ធនាគារ កដ៏ំ��ជ្ញា
ដំំប្តេណើ រការប្រកុម្មការងារគាបំ្រទ្ធប្តេផេងៗផងថ្លែដំរ។

�ទិពិទៅសាធុ�៍ទៅសំវាក�មអត្ិថិិជ�

នាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ� គឺុជ្ញាថ្លែផូកដំ�ំ៏ខានិម់្មយួ ម្លៃនិ�កម្មមភាពអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ។ ម្មុ�ងាររ��់
នាយក�ឋ និប្តេនិ� គឺុជ្ជួយជ្ជំរុញធនាគារឲ្យយរកាបានិនិ�វភាពប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង និិង�និេ�ប្តេងើើនិ�ំថ្លែណកទី្ធផារ  
ប្តេ�យប្តេធែើការថ្លែណនាផំ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមថិមីៗ�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញត្តប្រម្មូវការអតិ្តថិិជ្ជនិ។ 

ប្តេប្រ�ពីប្តេនិ� នាយក�ឋ និ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ធានាថា ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ  

ពប្រងឹងការប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេទាងំ�ីរ��់�ៃួនិ ប្តេ�កានិអ់ត្តិថិិជ្ជនិ រមួ្មម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព និិងភាពងាយប្រ�ួ� 

កូុងការ�ហ៊ុការជ្ញាម្មយួធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ប្តេហ៊ុើយប្តេយើងនឹិងថ្លែត្តងថ្លែត្តជំ្ជរុញការ�ិត្ត�ំប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ង

�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញត្តប្រម្មូវការអត្តិថិិជ្ជនិ។ នាយក�ឋ និ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអត្តិថិិជ្ជនិ ក៏

ទ្ធទួ្ធ��និៃុកថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងការគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មមផងថ្លែដំរ ប្តេ�យពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ភាពប្រ��គូា និិងការអភិវិឌីឍ

ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធ  ប្រពម្មទាងំដំំប្តេណើ រការ�ំប្តេពញម្មុ�ងារ។ នាយក�ឋ និប្តេនិ�ជ្ជួយគាបំ្រទ្ធការប្រគុ�ប់្រគុងគុប្តេប្រម្មាង

ដំ�់អងគភាពអាជ្ជីវកម្មមទាងំអ�់ ប្តេ�កុូងធនាគារ ប្តេ�យធានានិ�វការអនុិវត្តេគុប្តេប្រម្មាង តាម្មកា�

កំណត្ត។់

ព្រឹគ�់ព្រឹគង�លិត្�ល

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២១ នាយក�ឋ និ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ បានិថ្លែក�មិ្មដំំប្តេណើ រការ និិងប្រ�ពន័ិធ

ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារធនាគារ ឲ្យយកានិថ់្លែត្ត�ិប្រ�ប្តេ�ើរ ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកកម័្ម�់ការយ�់ដឹំង ពី�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មម

អតិ្តថិិជ្ជនិ និិងវ�បធម្មក៌ារងារ ថ្លែដំ�កូុងប្តេនា�ប្តេយើងម្មានិកម្មមវធិីជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ប្តេដំើម្មបជី្ជំរុញឲ្យយ�ុគុគ�ិក និិង

ភាគីុពាកព់ន័ិធទាងំអ�់រ��់ប្តេយើង យ�់�ា�់ពីសារៈ�ំខានិ ់ម្លៃនិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ។ 

កម្មមវធីិ�ំប្តេពញ�ិត្តេអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេដំើម្មបទី្ធទួ្ធ�បានិការ�រប្តេ�ើរថ្លែណនា ំពីប្តេ�វាកម្មមរ��់ធនាគារ (NPS) 

ប្រត្តូវបានិ�កឲ់្យយអនុិវត្តេ  ប្តេ�ប្រគុ�អ់ងគភាពអាជ្ជីវកម្មមទាងំអ�់ កុូងការថ្លែ�ែងយ�់ពី�ំណុ��ែ�ខាត្ត 

�ប្រម្មា�ក់ារថ្លែក�ម្មិឲ្យយកានិថ់្លែត្តប្រ�ប្តេ�ើរ។

 កុូងឆូ្នាំ២ំ០២២ ថ្លែផនិការរ��់នាយក�ឋ និ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ នឹិង�និេប្តេ�ើកកម័្ម�់

�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេដំើម្មបជំី្ជរុញដំ�់កម្មមវធីិ NPS តាម្មរយៈកម្មមវធីិ�ិៗម្មយួ�ំនួិនិ ប្តេ�

ទ្ធ�ទាងំធនាគារ។

ការពិ�ិត្្យទៅ�ើលធុុរកិច្ចច
�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ | ប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ�

ទៅសំវាក�ម
ធុនាគារច្ចល័ត្

 នាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ� កទ៏្ធទួ្ធ��និៃុកប្តេ�ើថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមធនាគារឌីីជី្ជថិ�ផងថ្លែដំរ ថ្លែដំ�រមួ្ម�ំថ្លែណករកានិ�វភាពប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង 

ប្តេ�កុូងទី្ធផាររ��់ធនាគារ តាម្មរយៈការថ្លែណនា ំនិិងប្តេ�ើកកម័្ម�់ផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមថិមីៗ �ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត។ ទាងំអ�់ប្តេនិ�ជួ្ជយជំ្ជរុញ

ធនាគារ កូុងការ�ំប្តេពញត្តប្រម្មូវការអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្រ��តាម្មការវវិឌីឍ ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធាទ្ធំប្តេនិើ�។ ប្តេ�វាកម្មមធនាគារឌីីជ្ជីថិ� គុឺរមួ្មម្មានិម្មាា �ីុនិ

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ប្តេ�យ�ៃួនិឯង និិងប្តេ�វាកម្មម�ណ្តាេ ញប្តេអធីអិម្ម ថូាកត់្តំ�និ ់ថ្លែដំ�អនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយអតិ្តថិិជ្ជនិរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីអា�

ដំកប្របាកជ់្ញារ��ិយ�ណ័ះ កូុងប្រ�ុក តាម្មប្រ�ប្តេទ្ធ� កូុងត្តំ�និអ់ាសុានិ រមួ្មម្មានិប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ �ិងា�ុរ ីនិិងឥណឌ� ប្តេនិ�ីុ។

 �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ ប្តេយើងម្មានិ�ំណងអភិវិឌីឍផ�ិត្តផ� ឲ្យយកានិថ់្លែត្តប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង និិងម្លៃ�ូប្រ�ឌីិត្ត�័�់ ទាងំប្តេ�ើឥណទានិ និិង

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ប្រ��តាម្ម�ទ្ធពិប្តេសាធនិ�៍ិ�ំផុត្ត ប្តេ�កូុង�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�។ ប្តេយើងម្មានិថ្លែផនិការនាយំកប្តេ�វាកម្មម និិងផ�ិត្តផ��ថ្លែនិាម្ម

ប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មបផីេ�់ជ្ញាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ដំ�់�ងគម្ម និិង�ហ៊ុគុម្មនិ ៍ប្រ��តាម្មប្តេគា�ការណ៍អភិវិឌីឍនិ ៍ប្រ�ក�ប្តេ�យនិិរនិេរភាព។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � 

ប្តេយើងម្មានិគុប្តេប្រម្មាង�ប្តេងើើនិការអភិវិឌីឍ ម្លៃនិប្តេ�វាកម្មមធនាគារ��័ត្ត តាម្មទ្ធ�រ�ពៃម្លៃដំ និិងប្តេ�វាកម្មមប្តេផៃរប្របាកប់ាគុងរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិ

កមុ័្មជ្ញា ប្តេហ៊ុើយផេ�់ឲ្យយអត្តិថិិជ្ជនិប្រគុ�រ់��អា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់បានិ�ា ងទ្ធ��ំទ្ធ�លាយ។ ការជ្ជំរុញឲ្យយប្តេ�វាកម្មមធនាគារ អា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់បានិ 

ប្តេ�តាម្ម�ណ្តាេ ញប្តេផេងៗគូា គុឺទ្ធិ�ប្តេ��ូ�� ម្លៃនិយុទ្ធធសា��េរ��់ប្តេយើង ប្រ��តាម្មទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់ប្តេយើង កូុងការជំ្ជរុញកិ�េ�ិត្ត�ំ

ប្រ�ឹងថ្លែប្រ�ង�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញ�ិត្តេ និិងត្តប្រម្មូវការរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ។

App

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៣៣



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ

៣៦ ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ 

៤៨ របាយការណ៍គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម

៥១ ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីអំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង

៥៤ រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រគុ�ប់្រគុងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

៥៥ រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

៥៦ របាយការណ៍គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម





ទៅសំច្ចកិ�ផ្នែថិៃងការណ៍៍ សំិ�ព�អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ 

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ម្មានិជ្ជំប្តេនិឿថា អភិបិា�កិ�េធនាគារដំរ៏ងឹម្មាមំ្មយួ ម្មានិសារៈ�ំខានិ�់ា ងខាៃ ងំ
កូុងការផេ�់និ�វត្តម្លៃម្មៃជ្ញានិិរនិេរ  ការប្តេ�ើកកម្ម័�់�ុ�រតិ្តភាព កូុងការប្តេធែើធុរៈកិ�េ  និិងការរកានិ�វទ្ធំនុិក�ិត្តេ
រ��់វនិិិប្តេ�គុិនិ �ំប្តេពា�ធនាគារប្តេឆ័្នាំ�ប្តេ�រកការ�ប្តេប្រម្ម�បានិនិ�វប្តេគា�ប្តេ� និិងទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់
ធនាគារ។ 

 វ�បធម្ម៌ និិងរ�នា�ម័្មន័ិធអភិបិា�កិ�េ  ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព គុឺជ្ញាធាតុ្ត�ំខានិ�់ំផុត្ត កុូងការ
កំណត្តអ់ំពីរប្តេ�ៀ�រ�� ថ្លែដំ�ធនាគារដំំប្តេណើ រការ ប្តេហ៊ុើយថូាកដ់ំឹកនាធំនាគារថ្លែត្តងថ្លែត្ត�ងើត្តធ់ៃនិ់ ប្តេ�ើ
�ំណុ�ប្តេនិ� កូុងការថ្លែណនាដំំ�់ប្រគុ��ុ់គុគ�ិករ��់�ៃួនិទាងំអ�់ ជ្ញា�និេ�នាៃ �។់ ប្រក��ណឌ អភិបិា�កិ�េ  
ថ្លែដំ�ធនាគារ�ប្តេប្រម្ម�យក ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើប្តេគា�ការណ៍នានា និិងការអនុិវត្តេ�ិ
�ំផុត្តដំ��ម្មានិថ្លែ�ងកូុងប្រ�កា�រ��់ធនាគារជ្ញាត្ត ិម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា �េីពីអភិបិា�កិ�េរ��់ប្រគឹុ�សាា និធនាគារ
និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុនិិងប្រ�កា� �េីពី�កុ�ណឌ វនិិិ�ិយ័ប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និិង�ម្មប្រ�� �ប្រម្មា��ុ់គុគ��កព់ាកយប្តេ�ូើ�ំុ  
និិងប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុថ្លែដំ�ម្មានិអាជ្ញាា �ណ័ះ  និិងការអនុិវត្តេ�ិ�ំផុត្ត ជ្ញា�កុណៈអនិេរជ្ញាតិ្ត  

កូុងអភិបិា�កិ�េធនាគារ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ។

ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងត្ុល្យភាពនៃ�ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល

 ��េុ�បនិូប្តេនិ� ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មានិ�ម្មាជ្ជិក�ំនិួនិ ០៦ រ�� ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិអភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ
�ំនិួនិ ០១ រ�� និិងអភិបិា�ម្មនិិប្រ�ត្តិ�ត្តេិ�ំនិួនិ ០៥ រ�� ប្តេហ៊ុើយកុូង�ំប្តេណ្តាម្មអភិបិា�ទាងំអ�់ ម្មានិ
អភិបិា��ំនិួនិ ០៣ រ�� ជ្ញាអភិបិា�ឯករាជ្ជយ។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិ�ញ្ហាជ កថ់ា �ម្មា�ភាព
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មានិ�ំនិួនិអភិបិា�ឯករាជ្ជយប្រគុ�ប់្រគានិ់ ថ្លែដំ�អា�ប្តេធែើការវនិិិ�ិយ័ ប្តេ�យឯករាជ្ជយ
�ំផុត្ត ប្តេ�កូុងកិ�េពិភាកានានារ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កប៏្តេគារពដំំប្តេណើ រការ
ម្លៃនិការប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រមួ្មផងថ្លែដំរ។ 

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទួ្ធ�បានិអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ពីការ���រមួ្ម�ំថ្លែណកនានារ��់អភិបិា�ម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
មូ្មាក់ៗ  ប្តេ�កុូងប្រគុ�វ់�័ិយទាងំអ�់ ម្លៃនិអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ។ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេ�ើជំ្ជនាញ និិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍
ថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មមជ្ញាប្តេប្រ�ើនិឆូ្នាំរំ��់អភិបិា�មូ្មាក់ៗ  អភិបិា�ម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  កប៏្តេធែើការវនិិិ�ិយ័ប្តេ�យឯករាជ្ជយ 
កូុងកិ�េពិភាកា �េីពី�ញ្ហាា យុទ្ធធសា��េ �វនិកម្មម ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងហានិិភិយ័ផងថ្លែដំរ។ 

 រ�នា�ម្ម័ន័ិធ និិង�ម្មាភាពរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រត្តូវប្តេគារពប្តេ�តាម្ម�កុ�ណឌ ត្តប្រម្មូវ ថ្លែដំ�ម្មានិ
ថ្លែ�ងកូុងប្រ�កា�រ��់ ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។

 ប្តេដំើម្មបធីានាឲ្យយបានិនិ�វតុ្ត�យភាពម្លៃនិអណំ្តា� ការ�ប្តេងើើនិនិ�វគុណប្តេនិយយភាព និិង�ម្មត្តាភាព កូុងការ
ប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� ប្រ�ក�ប្តេ�យឯករាជ្ជយភាព ប្តេនា�ត្តួនាទី្ធរ��់ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងត្តួនាទី្ធ
រ��់អភិបិា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិ(Executive Director) ប្រតូ្តវបានិថ្លែ�ងថ្លែ�ក និិង�កឲ់្យយប្តេ���ពី់គូា ប្តេ�យម្មានិ
ការថ្លែ�ងថ្លែ�ក�ា ង�ា�់លា�់ អំពីការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រតូ្តវ រវាងប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងអភិបិា�
ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ៀ�វាងកុំឲ្យយ�ុគុគ�ណ្តាមូ្មាក់ ឬប្រកុម្មណ្តាម្មយួ អា�ប្រត្តួត្តប្រតាប្តេ�ើដំំប្តេណើ រការ ម្លៃនិការ
ប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�បានិ។

ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រត្តូវបានិដំឹកនាបំ្តេ�យប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុឺ  Datuk Mohd Nasir 
Bin  Ahmad ថ្លែដំ�បានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� នាម្លៃថិៃទ្ធី១៦ ថ្លែ�ធូ�  ឆូ្នាំ២ំ០១៩។   
Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ ប្តេ�ើការដឹំកនា ំនិិងការប្រគុ�ប់្រគុងប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�
និិងធានាប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិការ�ំប្តេពញម្មុ�ងាររ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងគុណៈកម្មាម ធិការនានារ��់
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� �ំប្តេពញត្តួនាទី្ធផៃ�វការជ្ញាថូាកដ់ំឹកនាំ និិងប្តេធែើជ្ញាអធិ�តី្ត
កូុងកិ�េប្រ�ជុ្ជំប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ទាងំអ�់ ដំឹកនាកំារពិភាការវាងអភិបិា� ប្រពម្មទាងំត្តប្រម្មងទ់្ធិ�ប្រកុម្ម
ប្រ�ឹកាភិបិា� កុូងការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុងធនាគារផងថ្លែដំរ។ ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេធែើការ
�ប្រម្ម��ប្រម្មួ��ំហ៊ុ�រពត័្តម៌្មានិ រវាងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង និិងប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រពម្មទាងំប្រ�ឹកាប្តេ���់  
ជ្ញាម្មយួគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេដំើម្មប�ីកប់្តេ�ញនិ�វរប្តេ�ៀ�វារៈ �ប្រម្មា�ក់ិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកានីិម្មយួៗ។ 

អភិបិា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

 ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ញ្ហាជ ត្តិថ្លែ�មរ  គុឺជ្ញាប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិរ��់ធនាគារ ប្តេហ៊ុើយកជ៏្ញា
អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិផងថ្លែដំរ។ ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី១ ថ្លែ�ម្មករា 
ឆូ្នាំ២ំ០១៥ និិងថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ២៩ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៥។ ប្តេលាក �ុនុិ យីនិ កជ៏្ញា
�ុគុគ�ដំំ��ង ថ្លែដំ�ដឹំកនាធំនាគារ�រប្តេទ្ធ��ំ��អ់និេរជ្ញាតិ្ត ប្តេ�កុូងប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកមុ័្មជ្ញាផងថ្លែដំរ។

 កូុងនាម្មជ្ញាអភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរមួ្ម ប្តេ�ើការ
អនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េរ��់ធនាគារ និិងប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេរៀ��ំអាជ្ជីវកម្មមរ��់
ធនាគារ និិងដឹំកនាបំ្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ប្រ��តាម្មប្តេគា�ប្តេ�យុទ្ធធសា��េ និិងទិ្ធ�ប្តេ�អាជី្ជវកម្មម។ ប្តេលាកប្តេធែើការ
ដំឹកនាគំុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កុូងការអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េ និិងទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់ធនាគារ។ កុូងឋានិៈជ្ញា
អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេលាកទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  �ំប្តេពា�ម្មុ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�ើ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមប្រ�ចាមំ្លៃថិៃរ��់ធនាគារ។ 

ទិំហិំ �ិងសំមាសំភាពរ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល

 ទំ្ធហំ៊ុ និិង�ម្មា�ភាពរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រតូ្តវបានិពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ជ្ញាប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់ប្តេ�យពិនិិត្តយ
ប្តេម្មើ�ប្តេ�ប្តេ�ើវសិា�ភាព �កុណៈ ភាព�ុ�ថ្លែ�ៃកគូា និិងការពប្រងីកអាជី្ជវកម្មមធនាគារ។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�
យ�់ប្តេ�ើញ និិងអ�អាងថា �ម្មា�ភាពប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� នាប្តេព���េុ�បនូិ ម្មានិ�កុណៈប្រគុ�ប់្រគានិ ់
�ប្រម្មា�ក់ារប្រគុ�ប់្រគុងអាជី្ជវកម្មមទាងំម្ម��រ��់ធនាគារ។ �ម្មាជិ្ជកប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា���េុ�បនូិ បានិនាយំក
និ�វ�ំប្តេណ�ដឹំង �ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍និិងជំ្ជនាញដំម៏្មានិត្តម្លៃម្មៃ ម្មកកានិប់្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបដីំឹកនាធំនាគារ 
ប្តេឆ័្នាំ�ប្តេ��ប្តេប្រម្ម�ទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� (CIMB Group)។ 

 អភិបិា�ទាងំអ�់រ��់ធនាគារ �ុទ្ធធថ្លែត្តបានិ�ំប្តេពញតាម្ម�កុ�ណឌ វនិិិ�ិយ័ប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្តេដំើម្មបទី្ធទួ្ធ�
បានិម្មុ�តំ្តថ្លែណងជ្ញាអភិបិា� ដំ��ម្មានិថ្លែ�ងកុូងប្រ�កា�រ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្មគុជ្ញា។ ប្រគុ�អ់ភិបិា�
ឯករាជ្ជយទាងំអ�់រ��់ធនាគារ �ងាា ញពីការវនិិិ�ិយ័ ប្តេ�យឯករាជ្ជយ និិងអា�ទ្ធទួ្ធ�យកបានិ និិងម្មនិិ
���រមួ្មកូុងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមណ្តា ថ្លែដំ�អា�ម្មានិផ��ា�ពា�់ ដំ�់ការវនិិិ�ិយ័ និិងការប្តេធែើប្តេ��កេី
�ប្តេប្រម្ម� ប្តេ�យឯករាជ្ជយរ��់�ៃួនិ។ 

 ប្រ�វត្តេ�ិប្តេងុ�រ��់អភិបិា�មូ្មាក់ៗ  ម្មានិ�ងាា ញប្តេ�ប្តេ�ើទំ្ធពរ័ ៦៦ ដំ�់ ៧៤ ម្លៃនិរបាយការណ៍ប្រ�ចាំ
ឆូ្នាំបំ្តេនិ�។

ព្រឹក�សំ�លធុ�៌រ�សំ់អភិិបាល 

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេគារពតាម្មវធិានិម្លៃនិប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌ថ្លែដំ�ម្មានិថ្លែ�ងកុូងប្រ�កា�រ��់ធនាគារជ្ញាតិ្ត 
ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។ 

 អភិបិា�ធនាគារ ប្រ�កានិខ់ាជ �ន់ិ�វប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌ថ្លែដំ�ជ្ញាប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំ�ប្រម្មា�ក់ារអនុិវត្តេនិ�វ
�ទ្ធ�ឋ និប្រកម្ម�ី�ធម្មម៌្មយួដំប៏្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  និិងការអនុិវត្តេអាជ្ជីកម្មម  ប្រ�ក�ប្តេ�យភាពប្រ�ុងប្រ�យត័្តូ  កដ៏ំ��ជ្ញា
�ទ្ធ�ឋ និអាក�បកិរ�ិ  ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រកម្ម�ី�ធម្ម៌  �ប្រម្មា�អ់ភិបិា�មូ្មាក់ៗ  ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ប្តេ�ើ
ប្តេគា�ការណ៍�ុ�រតិ្តភាព ការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ ភាពប្តេសាម �ប្រត្តង ់និិងការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ �ំប្តេពា��ងគម្ម។

កាត្ពវកិច្ចច �ិងការទិទិួលខ្ពុសំព្រឹត្ូវរ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល 

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុឺជ្ញាអងគភាពម្មយួរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�ប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម��ុងប្តេប្រកាយ�ងិ�់  
ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្ត�ញ្ហាា ណ្តា ថ្លែដំ�ទាម្មទារឲ្យយម្មានិការអនុិម្មត័្តយ�់ប្រពម្ម ពីភាគុទុ្ធនិិក។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� 
�កប់្តេ�ញនិ�វទិ្ធ�ប្តេ�យុទ្ធធសា��េ និិងទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់ធនាគារ។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ

សំមាសំភាព
ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល៥០% 

អភិបិា� 
ម្មនិិឯករាជ្ជយ

អភិបិា�
ឯករាជ្ជយ

៥០% 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៣៦



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ទាងំប្រ�ុង ប្តេ�ើការដឹំកនា ំប្រគុ�ប់្រគុង ថ្លែណនា ំនិិងប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើប្រគុ�ប់្រ�តិ្ត�ត្តេកិារទាងំម្ម��រ��់ធនាគារ 
និិងពប្រងឹង�ទ្ធ�ឋ និម្លៃនិគុណប្តេនិយយភាព កូុងប្តេគា�គុំនិិត្តជ្ជួយដំ�់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេដំើម្មបអីា�អនុិវត្តេ
កាត្តពែកិ�េរ��់�ៃួនិ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព។

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរមួ្ម  ប្តេ�ើការ�ប្តេងើើត្តប្រក��ណឌ ការងារម្លៃនិអភិបិា�កិ�េ�ិ  ប្តេ�កូុង
ធនាគារ រា��់ញ្ញេ� �ទាងំដំំប្តេណើ រការ ម្លៃនិការប្តេធែើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តា ុការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងការ
ប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ា�។់ �ម្មាជ្ជិកប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ប្រគុ�រ់�� នាយំកនិ�វការវនិិិ�ិយ័ឯករាជ្ជយ �ំប្តេណ�ដំឹង
ប្តេផេងៗគូា និិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិន៍ានា ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការពិភាកា អំពី�ញ្ហាា នានា ទាកទ់្ធងនិឹងយុទ្ធធសា��េ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ធនិធានិ និិងការប្តេធែើអាជ្ជីវកម្មម។

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិអនុិម្មត័្តប្តេ�ើរប្តេ�ៀ�វារៈម្លៃនិ�ញ្ហាា ម្មយួ�ំនិួនិ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ�� ំ�ប្រម្មា��ំុ់
ការអនុិម្មត័្ត ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� រា��់ញ្ញេ� �ទាងំ (កូុង�ំប្តេណ្តាម្ម�ំណុ�ប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្តជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ) ការប្រតួ្តត្ត
ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងការយ�់ប្រពម្មប្តេ�ើ�ំណុ� ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖ 

 • ថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េ/អាជី្ជវកម្មម និិងគុប្តេប្រម្មាងថិវកិាប្រ�ចាឆូំ្នាំ។ំ

 •  ការវនិិិប្តេ�គុថិមីៗ ការ�េ ��់ៃួនិ ការរលំាយប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ញ្ញេ� �គូា និិងការទិ្ធញប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ការប្តេរៀ��ំ
រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេ�ើងវញិ រា��់ញ្ញេ� �ទាងំការ�ប្តេងើើត្តប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធ ការ���ហុុ៊ុនិ ឬ
�ម្ម័ន័ិធយុទ្ធធសា��េ ទាងំប្តេ�កូុងប្រ�ុក និិងប្តេប្រ�ប្រ�ុក។

 •  របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាឆូំ្នាំំ  និិងភាគុលាភិ�ប្តេណ្តាេ �អា�និូ  និិងការផេ�់ប្តេ���់  ប្តេ�ើ
ភាគុលាភិ�ុងប្តេប្រកាយ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវថ្លែ�កជ្ជ�និភាគុហុុ៊ុនិិក ប្តេ�មុ្មនិប្តេព�ផេពែផាយ និិងប្រ�កា�ផាយ
ជ្ញាសាធារណៈ អំពីការថ្លែ�ងថ្លែ�កភាគុលាភិ។

 •  ការថ្លែត្តងតាងំអភិបិា� និិងប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិថិមី  និិងការកំណត្តប់្របាកប់្តេ�ៀរវត្តេរ  ៍និិងអត្តា
ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិប៍្តេផេងៗរ��់ពួកគាត្ត។់

 ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរមួ្ម�ំខានិ់ៗ រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 •  ផេ�់និ�វប្តេគា�ប្តេ� និិងប្តេគា�និប្តេ�បាយ�ា�់លា�់ �ប្រម្មា�ឲ់្យយម្ម�និេីប្រ�តិ្ត�ត្តេជិ្ញានិ�័់�់អនុិវត្តេ។

 •  ធានាឲ្យយម្មានិនិ�វការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្រពម្មទាងំម្មានិប្រ�ពន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធាប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្តេដំើម្មប�ីប្រមួ្ម�
ដំ�់ការអនុិវត្តេប្តេគា�និប្តេ�បាយរ��់ធនាគារផងថ្លែដំរ។

 •  តាម្ម�និអំពីភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កុូងការអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េ ថ្លែផនិការ និិង
គុប្តេប្រម្មាងថិវកិា ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្តរ�ួ។

 •  ថ្លែ�ែងយ�់ពីហានិិភិយ័�ម្មបងៗ ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនិឹងអាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ និិងធានាថា ម្មានិ
ប្រ�ពន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធា ប្តេដំើម្មបបី្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងប្រគុ�ប់្រគុងប្តេ�ើហានិិភិយ័ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព កូុង
ទ្ធ�េនិវ�័ិយទ្ធទ្ធួ�បានិ�ទ្ធធផ� និិងភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័រយៈប្តេព�ថ្លែវង �ប្រម្មា�ធ់នាគារ។ 

 •  តាម្ម�និប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិង�ិកាវាយត្តម្លៃម្មៃ  ប្តេ�ើការអភិវិឌីឍ ថ្លែដំ�អា�ជ្ជ�ឥទ្ធធិព� ដំ�់ថ្លែផនិការ
យុទ្ធធសា��េនានារ��់ធនាគារ។

 •  ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់ និិង�ុ�រតិ្តភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារ 
និិងប្រ�ពន័ិធពត័្តម៌្មានិប្រគុ�ប់្រគុង រា��់ញ្ញេ� �ទាងំប្រ�ពន័ិធ  ម្លៃនិការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្មវធិានិ�ា�់ �ទ្ធ�ញ្ហាជ  
សារា�រ និិងប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនានំានាជ្ញាធរម្មានិ។

 •  �ប្តេញ្ញេ ៀ�វវិាទ្ធផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍និិងធានាការផេពែផាយពត័្តម៌្មានិ អំពីវវិាទ្ធផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ថ្លែដំ�
អា�ប្តេកើត្តម្មានិ។

 •  ប្រ�កានិខ់ាជ �់ និិងអនុិវត្តេតាម្ម�ា�់ និិង�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ  �េីពីធនាគារ ប្រពម្មទាងំ�ា�់ វធិានិ និិង
�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្តផងថ្លែដំរ។ 

 ប្តេប្រ�ពីការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�បានិប្តេរៀ�រា�ខ់ាងប្តេ�ើ  ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កប៏្រ�គុ�់ការ
ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវជ្ញាកល់ាកម់្មយួ�ំនួិនិ ឲ្យយគុណៈកម្មាម ធិការនានាផងថ្លែដំរ។ កុូង�ណៈថ្លែដំ�គុណៈកម្មាម ធិការ
ទាងំប្តេនិ� ម្មានិ�ិទ្ធធិអំណ្តា�ពិភាកា និិង�ប្តេប្រម្ម�ប្តេ�ើ�ញ្ហាា ជ្ញាកល់ាកណ់្តាម្មយួ គុណៈកម្មាម ធិការប្តេនា�ក៏
ប្រត្តូវរាយការណ៍ ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អំពីប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� និិង/ឬ អនុិសា�និរ៍��់�ៃួនិ ប្តេហ៊ុើយការ
ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ�ុងប្តេប្រកាយ �ំប្តេពា��ញ្ហាា ទាងំអ�់ប្តេនា� ប្តេ�ថ្លែត្តជ្ញារ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ទាងំម្ម��។ 

 ត្តួនាទ្ធី  ភារកិ�េ  និិងការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់ គុណៈកម្មាម ធិការនានា ម្មានិ�ងាា ញប្តេ�ទ្ធំពរ័  ៤១  
ដំ�់ ៤៧។ 

ការផ្នែត្ងតាំងសំមាជិកព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល

 ធនាគារអនុិវត្តេតាម្មប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់គុណៈកម្មាម ធិការថ្លែត្តងតាងំ និិងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃការ (Group 
Nomination and Remuneration Committee) ថ្លែដំ�ជ្ញាគុណៈកម្មាម ធិការម្មយួរ��់ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី 
ប្រគុុ� ហ៊ុ��ឌីីង ប្តេ�ុើហាដំ (CIMB Group Holdings Berhad)។ គុណៈកម្មាម ធិការថ្លែត្តងតាងំ និិងផេ�់
ត្តម្លៃម្មៃការម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ទ្ធទ្ធួ��និៃុកកំណត្ត់ និិង�ញ្ញជ� និប្តេ�កុភាព ថ្លែដំ��កេិ�ម្ម �ប្រម្មា�ត់្តំថ្លែណង
អភិបិា� ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មប�ំុីការអនុិម្មត័្តយ�់ប្រពម្ម ប្តេ�ើការថ្លែត្តងតាងំ ម្មនិិថា�ប្រម្មា��ំ់ប្តេពញ
តំ្តថ្លែណង ថ្លែដំ�ទំ្ធប្តេនិរ ឬ�ថ្លែនិាម្មប្តេ�ើតំ្តថ្លែណង ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់ប្តេដំើម្មប�ំីប្តេពញតាម្មត្តប្រមូ្មវការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�រ��់
ធនាគារ។ មុ្មនិប្តេព�ផេ�់អនុិសា�និ ៍ប្តេ�ើការថ្លែត្តងតាងំអភិបិា� ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈកម្មាម ធិការ
ថ្លែត្តងតាងំ និិងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃការរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម និឹងអនុិវត្តេការវាយត្តម្លៃម្មៃហ៊ុមត្ត�់ត្ត់ និិងប្រគុ�ប់្រជ្ជុងប្តេប្រជ្ញាយ 
ប្តេ�ើប្តេ�កុភាពជ្ញាអភិបិា� ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើ�កុណៈវនិិិ�ិយ័នានា ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកា
ភិបិា�។ ធនាគារកព៏ិចារណ្តា ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ�ប្តេភិទ្ធអាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ និិងផគ�ផគងជ្ញាម្មយួ�ម្មត្តាភាព 
និិងការរមួ្ម�ំថ្លែណក ថ្លែដំ�រពំឹងទុ្ធកពីប្តេ�កុភាព ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�ត្តំថ្លែណងប្តេនិ�ផងថ្លែដំរ។ 

 និីត្តិវធិីម្លៃនិការថ្លែត្តងតាំង  ប្រត្តូវប្តេធែើប្តេ�ើងប្រ��តាម្មប្រ�កា�  និិងប្តេគា�ការណ៍  និិងនិីត្តិវធិីរ��់
ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម �េីពី�កុ�ណឌ វនិិិ�ិយ័ប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ និិង�ម្មប្រ�� �ប្រម្មា��់ុគុគ�កានិម់្មុ�ងារ ថ្លែដំ�ម្មានិការ
ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ�ំខានិរ់��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ (ប្តេគា�ការណ៍ �េីពី�កុ�ណឌ វនិិិ�ិយ័ប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និិង�ម្មប្រ��)។ 
ប្តេគា�ការណ៍ប្តេនិ�ថ្លែ�ងនិ�វនីិតិ្តវធីិផៃ�វការម្មយួ �ប្រម្មា�ក់ារថ្លែត្តងតាងំអភិបិា� ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� 
និិងប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ។  ប្តេ�កុភាពនិីម្មយួៗ ប្រត្តូវ�ៃងកាត្តក់ារវាយត្តម្លៃម្មៃ  ថ្លែដំ�ប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  ប្តេហ៊ុើយ
គុណៈកម្មាម ធិការថ្លែត្តងតាងំ និិងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃការរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្រតូ្តវប្តេធែើការ�ញ្ហាជ កថ់ា ប្តេ�កុភាពប្តេនា�ម្មានិ
�កុ�ណឌ �កេិ�ម្ម និិងប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ �ប្រម្មា�ម់្មុ�ត្តំថ្លែណង ថ្លែដំ�ប្រត្តូវថ្លែត្តងតាងំ។

 ប្តេគា�ការណ៍ �េីពី�កុ�ណឌ វនិិិ�ិយ័ប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និិង�ម្មប្រ�� កថ៏្លែ�ងអំពី�កុណៈវនិិិ�ិយ័ម្មយួ�ំនួិនិ 
�ប្រម្មា�ប់្តេធែើការវាយត្តម្លៃម្មៃ ពីភាព�កេិ�ម្មរ��់ប្តេ�កុភាព ថ្លែដំ�ប្រត្តូវថ្លែត្តងតាងំ ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 i� �ុ�រតិ្តភាព ភាពប្តេសាម �ប្រត្តង់ និិងប្តេករ េ�ប្តេឈាម ��ុគុគ� ថ្លែដំ�ប្តេ�កុភាពមូ្មាក់ៗ ប្រត្តូវម្មានិ ដំ��ជ្ញាម្មានិ
ភាពប្តេសាម �ប្រត្តង ់�ុ�រតិ្តភាព  ភាពឧ�ាហ៍៊ុពា�ម្ម គុំនិិត្តឯករាជ្ជយ  និិងម្មនិិ�ប្តេម្មិៀង។

 ii� �ម្មត្តាភាពថ្លែដំ�ប្តេ�កុជ្ជនិប្រតូ្តវម្មានិ ដំ��ជ្ញាជំ្ជនាញ �ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារ �ម្មត្តាភាព និិងការប្តេ�េជ្ញាា
�ិត្តេ ថ្លែដំ�ចាបំា� ់ប្តេដំើម្មបអីនុិវត្តេត្តួនាទី្ធរ��់�ៃួនិ។

 iii� �ុ�រតិ្តភាពថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ�ប្តេ�កុជ្ជនិប្រត្តូវប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ ឬកិ�េការហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់�ៃួនិ 
ប្តេ�យប្រ�ុងប្រ�យត័្តូ�ំផុត្ត។ 

 នីិតិ្តវធីិ �ប្រម្មា�កំ់ណត្តអ់ត្តេ�ញ្ហាញ ណ និិងប្តេ�ូើប្តេឈាម �ប្តេ�កុជ្ជនិ ប្តេ�យគុណៈកម្មាម ធិការថ្លែត្តងតាងំ និិង
ផេ�់ត្តម្លៃម្មៃការរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម �ប្រម្មា�ក់ារថ្លែត្តងតាងំតំ្តថ្លែណងប្តេនិ�ម្មានិ ០៥ ដំំណ្តាកក់ា�ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

ព្រឹក�ខ្ពណ៍ឌនៃ�ការទៅសំែើទៅឈាា្�ទៅ�កេជ�

ការកំណត្តព់ី 

ជ្ជំនាញ/គុម្មាៃ ត្ត

ការប្រ�ជំុ្ជអនិេរកម្មម 

ជ្ញាម្មយួប្តេ�កុជ្ជនិ

កិ�េពិភាការ��់គុណៈកម្មាម ធិការ

ថ្លែត្តងតាងំ និិងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃ  

ការរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

ការប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ� 

ប្តេ�កុភាព

ការវាយត្តម្លៃម្មៃ ពីភាព  

ប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និិង�ម្មប្រ��

អនុិសា�ន៍ិ �ប្រម្មា�់ការ

អនុិម័្មត្តរ��់ប្រកុម្ម ប្រ�ឹកាភិិបា�

�ំប្តេណើ �ំុថ្លែត្តងតាងំអភិបិា�ថិម ីគឺុអាប្រ�័យប្តេ�ើការពិនិិត្តយ និិងអនុិម្មត័្តយ�់ប្រពម្មជ្ញាមុ្មនិរ��់ធនាគារជ្ញាតិ្ត 
ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។

ការផ្នែត្ងតាំង �ិងការទៅបា�ទៅឆ្នាំំ្ត្ទៅព្រឹជើសំតាំងអភិិបាលជ្ញាថិម��ិងទៅទិៀត្

 ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ឆូ្នាំ ំប្តេ�កុូងម្មហា�និូិបាត្តប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ១/៣ ម្លៃនិ�ំនួិនិ�ម្មាជិ្ជកប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រតូ្តវ�ញ្ញេ �់
តំ្តថ្លែណងរ��់�ៃួនិ �ាុថ្លែនិេពួកគាត្តប់្តេ�ថ្លែត្តម្មានិ�ិទ្ធធិអា�ឈរប្តេឈាម � ឲ្យយប្តេគុប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្តសាជ្ញាថិមីបានិ ប្តេ�កូុង
ម្មហា�នូិិបាត្តប្រ�ចាឆូំ្នាំបំ្តេនា�។ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេ�ើប្តេនិ�ប្តេទ្ធៀត្ត �កុនិេិកៈធនាគារត្តប្រម្មូវថា ប្តេ�កុូងរយៈប្តេព� 
០៣ ឆូ្នាំមំ្មេង អភិបិា�ទាងំអ�់ប្រត្តូវ�ញ្ញេ�ព់ីម្មុ�ត្តំថ្លែណង �ា ងប្តេហា�ណ្តា�់ឲ្យយបានិម្មេង �ាុថ្លែនិេពួកគាត្ត់
ប្តេ�ម្មានិ�ិទ្ធធិឈរប្តេឈាម � ឲ្យយប្តេគុប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្តប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ�សាជ្ញាថិមីបានិ ប្តេ�កូុងម្មហា�និូិបាត្តប្រ�ចាឆូំ្នាំ។ំ 
គុណៈកម្មាម ធិការថ្លែត្តងតាងំ និិងផេ�់ត្តម្លៃម្មៃការរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្រត្តូវផេ�់អនុិសា�និ៍ ប្តេ�ើ�ំប្តេណើ �ំុ
ថ្លែត្តងតាងំ និិងប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្តប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ�អភិបិា�សាជ្ញាថិម ីជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� មុ្មនិនឹិង�កជ់្ជ�និភាគុទុ្ធនិិក
អនុិម្មត័្ត ប្តេ�កូុងម្មហា�និូិបាត្តប្រ�ចាឆូំ្នាំ។ំ 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៣៧



កំណ៍ត្់សំមាា្ល់៖
*១ ���និិវត្តេពីត្តំថ្លែណងជ្ញា �ម្មាជិ្ជក នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២
*២ លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណងជ្ញា �ម្មាជិ្ជក នាម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១
*៣ ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា �ម្មាជ្ជិក នាម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១

កិ�េប្រ�ជំុ្ជ និិងការផេ�់ពត័្តម៌្មានិ ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រតូ្តវជួ្ជ�ប្រ�ជំុ្ជជ្ញាប្រ�ចា ំប្តេដំើម្មបពិីភាកាប្តេ�ើយុទ្ធធសា��េអាជី្ជវកម្មម ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុ�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងការអនុិវត្តេ�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិនិិងអភិបិា�កិ�េ កដ៏ំ��ជ្ញារបាយការណ៍�េីពី�ញ្ហាា  ថ្លែដំ�
គុណៈកម្មាម ធិការនីិម្មយួ  ៗបានិពិភាកាគូា។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ជួ្ជ�ប្រ�ជំុ្ជ�ា ងប្តេហា�ណ្តា�់ ប្តេ�ប្តេរៀងរា�់ ០២ ថ្លែ�ម្មេង ប្តេហ៊ុើយកូុង�ំប្តេណ្តាម្មរប្តេ�ៀ�វារៈទាងំអ�់ ថ្លែដំ��ក�់��កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជ ប្តេដំើម្មបទី្ធទួ្ធ�ការពិភាកា
ឬការអនុិម្មត័្ត ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងរបាយការណ៍ �េីពីការអនុិវត្តេ�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ។ ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ឆូ្នាំ ំកិ�េប្រ�ជំុ្ជ
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រតូ្តវបានិកំណត្តក់ា��របិ្តេ�ិទ្ធទុ្ធកមុ្មនិរ�ួជ្ញាប្តេប្រ�� ប្តេដំើម្មបអីា�ឲ្យយអភិបិា�ទាងំអ�់ ម្មានិភាពងាយប្រ�ួ� កុូងការប្តេរៀ��ំប្តេធែើកា�វភិាគុប្រ�ជំុ្ជ�ៃ �់�ៃួនិរ��់អភិបិា�។ ឯកសារ�ប្រម្មា�កិ់�េប្រ�ជុ្ជំ
 ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេណើ  និិងរបាយការណ៍ប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ប្រតូ្តវបានិថ្លែ�កជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ឲ្យយបានិមុ្មនិប្តេព�ដំំប្តេណើ រការកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបអីា�ឲ្យយអភិបិា�ទាងំអ�់ ម្មានិប្តេព�ប្តេវលាប្រគុ�ប់្រគានិ ់កុូងការប្តេធែើការ
វាយត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ើ�ំប្តេណើ ទាងំប្តេនា� ប្តេហ៊ុើយប្រ��ិនិប្តេ�ើចាបំា� ់ប្តេ�ូើ�ំុពត័្តម៌្មានិ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេដំើម្មបជួី្ជយ�ប្រមួ្ម�អភិបិា� កូុងការ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព។ នីិតិ្តវធីិនានាប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ទាកទ់្ធងនឹិងទ្ធប្រម្មង់
�ៃឹម្មសារ �ទ្ធ�ងាា ញ និិងការថ្លែ�កជ្ជ�និឯកសារ �ប្រម្មា�ក់ិ�េប្រ�ជំុ្ជ។ ឯកសារ�ប្រម្មា�ក់ិ�េប្រ�ជំុ្ជ�ញ្ហាជ ក�់ា ង�ា�់ អំពីប្រ�វត្តេិ ប្តេគា��ំណង �ញ្ហាា �ំខានិ់ៗ  �និិទានិភាព ផ��ា�ពា�់ និិងពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត
ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិង�ំប្តេណើ និីម្មយួៗ ប្តេដំើម្មបជី្ជួយឲ្យយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អា�ប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេបានិប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ និិងប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព។

 អភិបិា� ម្មានិ�ទ្ធធភាពទ្ធទ្ធួ�បានិប្រគុ�ព់ត័្តម៌្មានិទាងំអ�់រ��់ធនាគារ។ តាម្មរយៈកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ថ្លែដំ�ប្តេធែើប្តេ�ើងជ្ញាប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទ្ធួ�និ�វពត័្តម៌្មានិ ថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព  
អំពីការអភិវិឌីឍ និិងប្រ�ត្តិ�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ កដ៏ំ��ជ្ញាទ្ធទ្ធួ�បានិផងថ្លែដំរ និ�វឯកសារម្មយួឈុត្ត រា��់ញ្ញេ� �ទាងំរបាយការណ៍ជ្ញាប្តេទ្ធៀងទាត្ត់ �េីពីការវវិឌីឍម្លៃនិអាជ្ជីវកម្មម  និិងឯកសារប្តេផេងៗ �ប្រម្មា�់
ពិភាកា ទាកទ់្ធងនឹិង�ញ្ហាា ជ្ញាកល់ាកណ់្តាម្មយួ។

 អភិបិា� កប៏្រត្តូវបានិអនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយ���រមួ្ម កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� តាម្មរយៈប្រ�ពន័ិធទ្ធ�រ�ពៃផងថ្លែដំរ។ រា�់ការពិភាកាប្តេដំញប្តេ�� ប្តេ�កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� រា��់ញ្ញេ� �ទាងំការថ្លែ�ែងគុំនិិត្តគូា  
ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាទុ្ធកទាងំប្រ�ុង �ប្រម្មា�ប់្តេធែើជ្ញាកំណត្តប់្តេហ៊ុតុ្ត ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការពិភាការ��់អភិបិា�។ ប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រត្តូវបានិប្តេផាើប្តេ�គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កូុងរយៈប្តេព�ម្មយួម្លៃថិៃ ម្លៃនិម្លៃថិៃប្តេធែើការ  
�នាៃ �ពី់កិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រតូ្តវបានិ�ញ្ញេ � ់ប្តេដំើម្មបធីានាថា ប្តេ��កេ�ីប្តេប្រម្ម� និិងការថ្លែណនាបំ្តេផេង  ៗប្រតូ្តវបានិអនុិវត្តេទានិប់្តេព�ប្តេវលា។ ប្តេ��កេីប្រពាងកំណត្តប់្តេហ៊ុតុ្ត ប្រតូ្តវបានិ�ញ្ញជ� និប្តេ�អភិបិា�ទាងំអ�់ ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការពិនិិត្តយ និិង
ផេ�់អនុិសា�និ ៍ម្មុនិប្តេព��ក�់ញ្ញជ� និកំណត្តប់្តេហ៊ុតុ្ត�ុងប្តេប្រកាយ ប្តេ�កូុងរប្តេ�ៀ�វារៈ �ប្រម្មា�អ់នុិម្មត័្តយ�់ប្រពម្ម ប្តេ�កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា��នាៃ �។់ 

 ប្តេ�កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អភិបិា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  ប្រត្តូវប្តេធែើការពនិយ�់ឲ្យយបានិប្តេកា�កាយ អំពី�ញ្ហាា �ំខានិ់ៗ  ទាកទ់្ធងនឹិងអាជ្ជីវកម្មម  និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ។ ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ
�វនិកម្មម ផេ�់ប្តេ��កេ�ីប្តេងុ� អំពីរបាយការណ៍�វនិកម្មម ថ្លែដំ�បានិពិភាកា ប្តេ�កិ�េប្រ�ជំុ្ជគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្តេដំើម្មបជី្ញាកំណត្តប់្រតា �ប្រម្មា�ប់្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិ�ទ្ធធផ��វនិកម្មម�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�
ប្តេធែើប្តេ�ើងប្តេ�យ�វនិករម្លៃផៃកូុង ប្តេដំើម្មបឲី្យយប្រកមុ្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេធែើការពិភាកា និិងថ្លែណនា។ំ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេ�ើប្តេនិ�ប្តេទ្ធៀត្ត របាយការណ៍ពីនាយកម្លៃនិនាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម អំពីសាា និភាពម្លៃនិការប្តេគារព�ា� ់�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ 
និិងប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិម្លៃផៃកុូង ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្តប្តេ�យធនាគារ កប៏្រតូ្តវបានិរាយការណ៍ ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបបី្រជ្ញា�ជ្ញាពត័្តម៌្មានិផងថ្លែដំរ។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងកប៏្រតូ្តវបានិអប្តេញ្ញជ ើញឲ្យយប្តេធែើ�ទ្ធ�ងាា ញ អំពី�ំប្តេណើ  
និិងប្តេ�ៃើយត្ត��ំណួរប្តេផេង  ៗថ្លែដំ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ប្តេចាទ្ធ�ួរ តាម្មការចាបំា�ផ់ងថ្លែដំរ។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្រតូ្តវចាត្តវ់ធិានិការជ្ញា�នាៃ និ ់ប្តេ�ើរា�់�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ប្តេ�ើកប្តេ�ើង ប្តេ�កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងប្រតូ្តវ
ប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អំពីសាា និភាពម្លៃនិ�ញ្ហាា ទាងំប្តេនា� ប្តេ�កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ប្តេ�ើកប្តេប្រកាយ ឬប្រ��ិនិប្តេ�ើយ�់ថា�នាៃ និ ់ប្រត្តូវ�ញ្ញជ� និតាម្មការជ្ជ�និដំំណឹង ជ្ញាលាយ�កុណ៍អកេរ។

  អភិបិា�ណ្តាមូ្មាក់ ថ្លែដំ�ម្មានិជ្ញា�ព់ាកព់ន័ិធទ្ធទ្ធួ�បានិផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍ ពី�ំប្តេណើ ណ្តាម្មយួ ឬប្រ�ត្តិ�ត្តេិការណ្តាម្មយួ ប្រត្តូវប្រ�កា�ប្របា�អ់ំពីផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនិឹង�ៃួនិ ប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវដំក�ៃួនិប្តេ�ញពី
ការពិភាកា និិងការប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្តគាបំ្រទ្ធ�ំប្តេណើ  ឬកិ�េការ ថ្លែដំ�បានិប្តេ�ូើប្តេនា�។ នីិត្តិវធិីប្តេនិ�ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាទុ្ធកទាងំប្រ�ុង ប្តេ�កូុងកំណត្តប់្តេហ៊ុតុ្ត ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការកិ�េប្រ�ជំុ្ជ។ 

 ប្តេ�ប្តេដំើម្មឆូ្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ពិចារណ្តាប្តេ�ើថិវកិាប្រ�ចាឆូំ្នាំរំ��់ធនាគារ ប្រ��ជ្ញាម្មយួនិឹងយុទ្ធធសា��េ និិងថ្លែផនិការរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជពិភាកាថូាកប់្រគុ�ប់្រគុង
ប្រ�ចាឆូំ្នាំ។ំ

 កិ�េប្រ�ជុ្ជំប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា��រុ��ំនិួនិ ០៦ ប្តេ�ើក ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង ប្តេ�ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�យម្មានិវត្តេម្មានិរ��់អភិបិា� ដំ��ម្មានិប្តេរៀ�រា�ខ់ាងប្តេប្រកាម្ម៖ 

អភិបិា� បានិ���រួម្ម �ំនួិនិកិ�េប្រ�ជុ្ជំ

Datuk Mohd Nasir B in Ahmad

ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�/អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៦ ៦

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍*១

អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៦ ៦

Aisyah Lam Binti Adbullah

អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៦ ៦

Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid *២

អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
២ ២

Ahmad Shazli Bin Kamarulzaman

អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៧ ៧

Cheong Weng Teong*៣

អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៤ ៤

�ីុ� យ��
អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយប្រ�តិ្ត�ត្តេិ និិងជ្ញាប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

៦ ៦

ការ�ណ៍ះ���ណ្តាា្ល �ិងការអភិិវឌ្ឍរ�សំ់អភិិបាល

 កម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ �អភិបិា� គុឺជ្ញាដំំប្តេណើ រការដំ�ំ៏ខានិម់្មយួ កូុងការថ្លែត្តងតាងំអភិបិា�ថិមី  ប្តេហ៊ុើយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កប៏្រត្តូវយក�ិត្តេទុ្ធក�ក់ ប្តេ�ើត្តប្រម្មូវការ កូុងការយ�់ដំឹងអំពី�ា�់ និិង�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិថិមីៗ  
�ទ្ធ�ឋ និគុណប្តេនិយយ ការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ហានិិភិយ័អាជី្ជវកម្មម និិនូាការទី្ធផារ និិងការវវិឌីឍ�ុងប្តេប្រកាយ �ញ្ហាា ប្រ�ឈម្ម�ំខានិ់ៗ  ប្តេ�កូុងទី្ធផារកូុងប្រ�ុក និិងកូុងតំ្ត�និ ់និិងកូុងវ�័ិយធនាគារ។ កូុងប្តេគា��ំណងប្តេនិ� ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  
ប្តេធែើការវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ើត្តប្រមូ្មវការ�ណេុ ��ណ្តាេ � ប្តេ�យឈរប្តេ�ើម្ម���ឋ និវាយត្តម្លៃម្មៃ តាម្មដំំណ្តាកក់ា� ប្តេហ៊ុើយកំណត្តអំ់ពី�ំណុ� ថ្លែដំ�អា�ពប្រងីក�ំប្តេណ�ដឹំងរ��់អភិបិា� អំពី�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងធនាគារ។ 

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៣៨



ប្រ�ធានិ�ទ្ធ ប្រ�ប្តេភិទ្ធវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � �ំនួិនិប្តេម្មាា ង/ម្លៃថិៃ ���រមួ្មប្តេ�យ

 Online Webinar: Joint Committee on Climate Change and Sub-Committee 4 («JC3 SC4»)’s
Engagement & Capacity Building

�ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៣ ប្តេម្មាា ង

  Datuk Mohd Datuk Mohd 

  Nasir Bin Nasir Bin 

AhmadAhmad

BNM Annual Report 2020, Economic & Monetary Report 2020 and Financial Stability Review 
Second Half 2020

កិ�េប្រ�ជំុ្ជ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក  ១,៥ ប្តេម្មាា ង

BNM-FIDE FORUM-MASB Virtual Dialogue on MFRS កិ�េពិភាកា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ១ ប្តេម្មាា ង

CIMB Group 4th Directors’ Sharing Session �និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ១ ម្លៃថិៃ

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៣ ម្លៃថិៃ

Islamic Finance for Board of Directors វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ២ ម្លៃថិៃ

WWF-BCG Roundtable on Net Zero Emissions Pathways Study �ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ១,៥ ប្តេម្មាា ង

The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 �និូិ�ីទ្ធ ១ ម្លៃថិៃ

Sustainability Board Training 2021
Topic: Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

Sustainability Board Training 2021
Topic: Net-Zero Banking Alliance

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

Shariah Governance Updates & Insights វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ៥ ប្តេម្មាា ង

Annual Dialogue with Governor BNM កិ�េពិភាកា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ១,៥ ប្តេម្មាា ង

Webinar/Virtual Session for Board of Directors/Senior Management (NBC Supervised Entities) 
Organised by the World Bank in Collaboration with Cambodia Financial  
Intelligence Unit (CAFIU)

•  Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism promulgated  
by the Royal Kram NS/RKM/0620/021 dated 27 June 2020; and

• Directive on Customer Due Diligence Measures issued by the CAFIU

�ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ២ ប្តេម្មាា ង

�ណ៍ឌិត្
�ុ� កល្យាណ៍

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៣ ម្លៃថិៃ

CIMB Group 4th Directors’ Sharing Session �និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ១ ម្លៃថិៃ

Webinar/Virtual Session for Board of Directors/Senior Management (NBC Supervised Entities) 
Organised by the World Bank in Collaboration with Cambodia Financial  
Intelligence Unit (CAFIU)

•  Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism promulgated by  
the Royal Kram NS/RKM/0620/021 dated 27 June 2020; and

• Directive on Customer Due Diligence Measures issued by the CAFIU

�ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ២ ប្តេម្មាា ង

ទៅលាកព្រឹសំ�  
Aisyah Lam 

Binti Abdullah

CIMB Group 4th Directors’ Sharing Session �និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ១ ម្លៃថិៃ

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៣ ម្លៃថិៃ

The Cooler Earth 2021 - Aligning Thought Leadership �ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក កនិៃ�ម្លៃថិៃ

The Cooler Earth 2021 - Accelerating Sustainability Capacity �ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក កនិៃ�ម្លៃថិៃ

Sustainability Board Training 2021
Topic: Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

2021 Regional Audit Planning Summit កិ�េប្រ�ជំុ្ជកំព�� ១,៥ ប្តេម្មាា ង

GAMETIZE - Mobile Learning – Internet of Things កម្មមវធិី�ិកា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

ទៅលាក Ahmad 

Shazli Bin 

Kamarulzaman

GAMETIZE – Mobile Learning – Agile កម្មមវធិី�ិកា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

GAMETIZE - Mobile Learning – Design Thinking កម្មមវធិី�ិកា តាម្មប្រ�ពន័ិធប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

AML Role Based Training for Commercial Banking Front Liners 2021 វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ១ ម្លៃថិៃ

AML Training for Senior Management Group 2021 វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៣ ប្តេម្មាា ង

Webinar/Virtual Session for Board of Directors/Senior Management (NBC Supervised Entities)  
Organised by the World Bank in Collaboration with Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU)

•  Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism promulgated by  
the Royal Kram NS/RKM/0620/021 dated 27 June 2020; and

• Directive on Customer Due Diligence Measures issued by the CAFIU

�ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ២ ប្តេម្មាា ង

 វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ថ្លែដំ�អភិបិា�បានិ���រមួ្ម ប្តេ�កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១៖

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៣៩



ប្រ�ធានិ�ទ្ធ ប្រ�ប្តេភិទ្ធវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � �ំនួិនិប្តេម្មាា ង/ម្លៃថិៃ ���រមួ្មប្តេ�យ

CIMB Group 4th Directors’ Sharing Session �និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ១ ម្លៃថិៃ

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ព័និធ
ប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក

៣ ម្លៃថិៃ

Sustainability Board Training 2021
Topic: Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

ទៅលាក Ahmad 

Shazli Bin 

Kamarulzaman

Sustainability Board Training 2021
Topic: Net-Zero Banking Alliance

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

Anti-Bribery and Corruption Awareness កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Introduction to Competition Act 2010 កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Information Security Awareness (ISA) កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Introduction to Compliance (Level 1) កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Introduction to Customer Experience កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Data Protection កម្មមវធីិ�ិកា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៤ ប្តេម្មាា ង

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange
Topic: Sustainability as a business strategy for Financial Institutions

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក កនិៃ�ម្លៃថិៃ

ទៅលាក Cheong 

Weng Teong

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange
Topic: Sustainable finance for the private sector

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក កនិៃ�ម្លៃថិៃ

Sustainable and Inclusive Financial Support for Housing Development (Session) កិ�េប្រ�ជុ្ជំ ១,៥ ប្តេម្មាា ង

Consumer ESG (Environment, Social and Governance)/Sustainability Review (Session) កិ�េប្រ�ជុ្ជំ ១ ប្តេម្មាា ង

Sustainability Board Training 2021
Topic: Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

Sustainability Board Training 2021
Topic: Net-Zero Banking Alliance

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

AML Training for Senior Management Group 2021 វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៣ ប្តេម្មាា ង

ទៅលាក �ីុ� យ��

Webinar/Virtual Session for Board of Directors/Senior Management (NBC Supervised Entities) 
Organised by the World Bank in Collaboration with Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU)

•  Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism promulgated by the 
Royal Kram NS/RKM/0620/021 dated 27 June 2020; and

Directive on Customer Due Diligence Measures issued by the CAFIU

�ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ២ ប្តេម្មាា ង

CIMB Group 4th Directors’ Sharing Session �និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ១ ម្លៃថិៃ

Joint Committee on Climate Change 
JC3 Flagship Conference 2021: #FinanceForChange

�និូិ�ីទ្ធ តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ៣ ម្លៃថិៃ

Sustainability Board Training 2021
Topic: Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions

វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ១,៥ ប្តេម្មាា ង

CIMB Alumni - Let's Catch Up with Malaysia's Finance Minister �ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ២ ប្តេម្មាា ង

Forward23+ Interactive Webcast �ិកុាសាលា តាម្មប្រ�ព័និធប្តេអ�ិកប្រតូ្តនិិក ១ ប្តេម្មាា ង

2nd CEO Forum 2021 ប្តេវទិ្ធកា ២ ប្តេម្មាា ង

Chartered Banker Qualification កម្មមវធីិ�ិកា ១២ �បាេ ហ៍៊ុ

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៤០



ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ 

 ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ �ងាា ញពីការគាបំ្រទ្ធជ្ញា�និេ�នាៃ � ់កូុងការផេ�់ប្តេ���់ និិងជួ្ជយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�ើ�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងកិ�េការរ��់ធនាគារ រា��់ញ្ញេ� �ទាងំ�ញ្ហាា  ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងការអនុិវត្តេ  
ប្រ��តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ អភិបិា�កិ�េប្រកុម្មហុុ៊ុនិ និិងការអនុិវត្តេ�ិ�ំផុត្ត ប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិសា�ប្រ�ជុ្ជំ  និិងកាត្តពែកិ�េ  និិងការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់អភិបិា�។ កុូងអំ�ុងឆូ្នាំថំ្លែដំ��ាិត្តប្តេប្រកាម្មការប្រត្តួត្ត
ពិនិិត្តយ ដំំប្តេណើ រការប្តេផេងៗរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្រត្តូវបានិពិនិិត្តយប្តេផៃៀង�ៃ ត្តប់្តេ�ើងវញិ ជ្ញាម្មយួនិឹងទ្ធ�េនិៈប្តេ�ើកកម្ម័�់ដំំប្តេណើ រការ ម្លៃនិការប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� និិងប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិម្មុ�ងារប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ 

 ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិធានាថា កិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈកម្មាម ធិការនានា និិងភាគុទុ្ធនិិក ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង ប្រ��តាម្មវធិានិ�ា� ់និិងការអនុិវត្តេ�ិ�ំផុត្តរ��់ធនាគារ ប្តេហ៊ុើយធានាថា ការកត្តប់្រតា
ដំំប្តេណើ រការកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈកម្មាម ធិការនានា និិងភាគុទុ្ធនិិក ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាទុ្ធកទាងំប្រ�ុង �ប្រម្មា�ប់្តេធែើជ្ញាកំណត្តប់្តេហ៊ុតុ្ត និិងរកាទុ្ធកបានិ�ា ង�ិ។ 

 ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេប្រ�ពី���រមួ្មជ្ជួយការងារប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កូុងការប្តេរៀ��ំរប្តេ�ៀ�វារៈ និិងប្តេរៀ��ំដំំប្តេណើ រការកិ�េប្រ�ជុ្ជំប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈកម្មាម ធិការនានា និិងភាគុទុ្ធនិិក កប៏្រត្តូវ�ប្រម្ម�
�ប្រម្មួ�ការទ្ធំនាកទ់្ធំនិង និិងផេពែផាយប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម��ំខានិ់ៗ  និិងប្តេគា�ការណ៍នានា រវាងប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� គុណៈកម្មាម ធិការនានា និិងថូាកប់្រគុ�ប់្រគុងប្រ�តិ្ត�ត្តេិជ្ញានិ�់័�់ផងថ្លែដំរ។ 

 អភិបិា�ទាងំអ�់ ម្មានិ�ទ្ធធភាពប្តេពញប្តេ�ញ កុូងការប្តេ�ូើប្តេ���់ ពីប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ និិងអា�ថ្លែ�ែងរកការពិប្តេប្រគា� ប្តេ���់ ថ្លែ��វជិ្ញាជ ជី្ជវៈ ប្តេ�យឯករាជ្ជយ ពីប្រ�ភិពខាងប្តេប្រ� ប្តេប្រកាម្ម�និៃុក�ំណ្តាយរ��់
ធនាគារ ប្តេដំើម្មបអីនុិវត្តេកាត្តពែកិ�េរ��់�ៃួនិ។ 

គុណៈកម្មាម ធិការនានា

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេផៃរការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវជ្ញាកល់ាក ់ដំ�់គុណៈកម្មាម ធិការនានា ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម និិងគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័។ គុណៈកម្មាម ធិការទាងំប្តេនិ� ប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារតាម្មតួ្តនាទ្ធី  
និិងកាត្តពែកិ�េ ថ្លែដំ�បានិកំណត្ត�់ា ង�ា�់លា�់ ដំ��ម្មានិថ្លែ�ងប្តេ�កូុងត្តួនាទី្ធ និិងភារកិ�េរ��់គុណៈកម្មាម ធិការនីិម្មយួៗ ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត�ា ងប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ។

 គុណៈកម្មាម ធិការ ប្រត្តូវរាយការណ៍ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អំពីកិ�េពិភាកា ប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� និិងអនុិសា�និរ៍��់�ៃួនិ។ ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  និិងប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ប្រត្តូវ
រាយការណ៍ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អំពី�ញ្ហាា ថ្លែដំ�បានិប្តេ�ើកយកម្មកពិភាកា និិងប្តេ��ប្រសាយ ប្តេ�កុូងកិ�េប្រ�ជំុ្ជគុណៈកម្មាម ធិការរ��់�ៃួនិ។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ថា �ណៈថ្លែដំ�គុណៈកម្មាម ធិការ
ទាងំប្តេនិ� ម្មានិ�ិទ្ធធិអំណ្តា�ប្តេធែើការពិភាកា ប្តេ�ើ�ញ្ហាា នានា ថ្លែដំ�បានិប្រ�គុ�់ជ្ជ�និ រា�់ប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� និិង/ឬ អនុិសា�និរ៍��់គុណៈកម្មាម ធិការទាងំប្តេនិ� ប្រត្តូវ�ញ្ញជ� និប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបពីិនិិត្តយ ប្តេហ៊ុើយ
គុណៈកម្មាម ធិការទាងំប្តេនិ� និិងប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ជ្ញារមួ្មទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ ប្តេ�ើភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ អាជី្ជវកម្មម យុទ្ធធសា��េ ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ �កម្មមភាពប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារអាជី្ជវកម្មម និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ។ 

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អនុិវត្តេនិីត្តិវធិីវាយត្តម្លៃម្មៃប្រ�ចាឆូំ្នាំំ ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  និិងគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ កដ៏ំ��ជ្ញាការ���រមួ្មថ្លែ�ករថំ្លែ�ករ��់�ម្មាជ្ជិកមូ្មាក់ៗ  ប្តេដំើម្មបបី្តេម្មើ�ថា  
គុណៈកម្មាម ធិការទាងំពីរ និិង�ម្មាជ្ជិក បានិ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ ប្រ��តាម្មត្តួនាទី្ធ និិងកាត្តពែកិ�េ ថ្លែដំ�បានិថ្លែ�ងឬប្តេទ្ធ។

 ពត័្តម៌្មានិ�ម្មិតិ្ត អំពីគុណៈកម្មាម ធិការនានា ម្មានិ�ងាា ញប្តេ�កូុងថ្លែផូកខាងប្តេប្រកាម្ម ជ្ញា�និេ�នាៃ �។់ 

គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

 �ម្មាជិ្ជកគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម �ុទ្ធធថ្លែត្តជ្ញាអភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេណ�ដឹំង និិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។ ជ្ញារមួ្ម គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ម្មានិ�ម្មាជិ្ជកជ្ញាអភិបិា� ថ្លែដំ�ម្មានិវជិ្ញាជ ជី្ជវៈ  

�ំប្តេណ�ដឹំង និិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍ពាកព់ន័ិធនឹិងទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ដឹំកនាបំ្តេ�យអភិបិា�ឯករាជ្ជយ ថ្លែដំ�ម្មានិជំ្ជនាញ ថ្លែផូក�ា� ់និិងគុណប្តេនិយយ។ ប្រ�ធានិ

គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ម្មនិិថ្លែម្មនិជ្ញាប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ប្តេទ្ធ ថ្លែដំ�ប្តេនិ�គឺុប្តេដំើម្មបជី្ជំរុញការពិភាកាប្តេ�ើក�ំហ៊ុ និិងសាែ ហា� ់និ�វរា�់�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ប្តេ�ើកប្តេ�ើង ប្តេ�យគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។ ត្តំថ្លែណងទ្ធំប្តេនិរ 

ប្តេ�កូុងគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្រត្តូវ�ំប្តេពញកូុងរយៈប្តេព� �ី (៣) ថ្លែ�។

 ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ�ម្មបងរ��់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  គុឺធានាឲ្យយម្មានិការអនុិវត្តេអភិបិា�កិ�េរ��់ធនាគារបានិ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ�ប្តេធែើការពិនិិត្តយប្តេ�ើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ  

ការផេពែផាយពត័្តម៌្មានិ ការប្តេគារព�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ា�់ ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងការប្រគុ�ប់្រគុងដំំប្តេណើ រការប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារ។ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ជ្ជួ�ប្រ�ជំុ្ជជ្ញាប្រ�ចាំ ប្តេដំើម្មបពីិនិិត្តយប្តេ�ើ
�ទ្ធធផ�ការងារប្រ�ចាបំ្រតី្តម្មា� របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំរបាយការណ៍�វនិកម្មម ថ្លែដំ�រា��់ញ្ញេ� �ទាងំការអនុិវត្តេ ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង កដ៏ំ��ជ្ញាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ជ្ញាម្មយួភាគុី
�ម្ម័ន័ិធញុំាតិ្ត។

 គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម បានិជ្ជួ�ប្រ�ជុ្ជំ�ំនួិនិ ០៦ ដំង កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�ម្មានិវត្តេម្មានិ�ម្មាជិ្ជក���រមួ្ម ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖ 

�ម្មាជ្ជិក បានិ���រមួ្ម �ំនិួនិកិ�េប្រ�ជំុ្ជ

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍*១

ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម/អភិបិា�ឯករាជ្ជយ ម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

៦ ៦

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad

អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៦ ៦

Aisyah Lam Binti Abdullah

អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
៦ ៦

កំណ៍ត្់សំមាា្ល់៖
*១ ���និិវត្តេពីត្តំថ្លែណង នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៤១



ត្ួនាទិ� �ិងកាត្ពវកិច្ចចរ�សំ់គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម មា�ដ្ឋូច្ចខាងទៅព្រឹកា�៖

�ំណុ�គុនិៃឹ� ម្លៃនិការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ

ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង/ការប្រគុ�ប់្រគុង

ហានិិភិយ័/អភិបិា�កិ�េ

ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ដំំប្តេណើ រការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងអភិបិា�កិ�េ កុូង�ម័្មន័ិធធនាគារ ប្រ��តាម្ម�កុ�ណឌ ត្តប្រមូ្មវ ប្តេ�កុូង

ប្រ�កា� �េីពីអភិបិា�កិ�េ ម្លៃនិប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។ 

�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ក. ធានាថា ម្មុ�ងារ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង បានិប្តេរៀ��ំ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ឬអប្តេងើត្ត កុូងនាម្មគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  ប្តេហ៊ុើយម្មុ�ងារប្តេនិ�ប្រត្តូវ�ាិត្តប្តេ�

ប្តេប្រកាម្មអំណ្តា� និិងការប្រគុ�ប់្រគុង�ៃ �់ ពីគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។ 

�. ពិនិិត្តយ និិងអនុិម្មត័្តវសិា�ភាពការងារ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង នីិត្តិវធិី �ំនិួនិដំង ម្លៃនិការប្តេធែើ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង និិងគុប្តេប្រម្មាង�វនិកម្មមប្រ�ចាឆូំ្នាំ។ំ 

គុ.  ប្តេម្មើ�ការ�ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិម្មុ�ងារ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង �ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិក និិងភាពប្រគុ�ប់្រគានិ ់ ម្លៃនិធនិធានិរ��់  �វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង និិងពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ថា

ប្តេត្តើម្មុ�ងារ ប្តេនា�បានិទ្ធទ្ធួ�អំណ្តា�ចាបំា� ់ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញការងារឬប្តេ�។

�.  ពិនិិត្តយ របាយការណ៍�ំខានិ់ៗ  និិងធានាថា គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ចាត្តវ់ធិានិការណ៍ ថ្លែកត្តប្រម្មូវ   ទានិ ់ប្តេព�ប្តេវលា ប្តេដំើម្មបបី្តេ��ប្រសាយ �ំណុ�ប្តេ�ាយ កុូង ការ ប្រគុ�ប់្រគុង 

ការម្មនិិ បានិ អនុិវត្តេប្តេពញប្តេ�ញ  តាម្ម ប្តេគា�និប្តេ�បាយ ការត្តប្រម្មូវរ��់ �ា�់ និិង �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិនានា និិង �ញ្ហាា ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត  ថ្លែដំ� រកប្តេ�ើញប្តេ�យ �វនិករម្លៃផៃកូុង 

កដ៏ំ�� ជ្ញា ថ្លែផូក ថ្លែដំ� ទ្ធទ្ធួ� �ុ�ប្រត្តូវការ  ប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកូុង ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។  

ង.  កត្ត�់ម្មាគ �់ ការម្មនិិ  ឯកភាព �ំខានិ់ៗ   រវាង នាយក�វនិកម្មម ម្លៃផៃកុូង និិង គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត ម្មនិិថា ការម្មនិិឯកភាព ប្តេនា�  ប្រតូ្តវ បានិ ប្តេ��ប្រសាយរ�ួ ប្តេដំើម្មប ីកំណត្ត់

  ផ� �ា�ពា�់  ថ្លែដំ� ការ ម្មនិិឯកភាព ទាងំប្តេនា�អា� ម្មានិ  �ំប្តេពា� ដំំប្តេណើ រការ �វនិកម្មម ឬ �ទ្ធធផ� �វនិកម្មម  ថ្លែដំ� ប្តេ�ើកប្តេ�ើង ប្តេ�យ �វនិករ ។

�.  ធានាការប្តេគារពតាម្ម �ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិថ្លែដំ� អនុិវត្តេ�ំប្តេពា�ប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង ធានាថា  របាយការណ៍ រ��់ �វនិករ ម្លៃផៃកូុង  នឹិងម្មនិិ ត្តប្រម្មូវឲ្យយ

ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ  ប្តេ�យ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើយ ។ 

�.  �ប្តេងើើត្ត យនិេការ  ប្តេដំើម្មប ីវាយត្តម្លៃម្មៃ ការ �ំប្តេពញ ត្តួនាទី្ធ  និិង ប្រ��ិទ្ធធភាព រ��់ម្មុ�ងារ�វនិកម្មម ម្លៃផៃកូុង។ 

ជ្ជ.  វាយត្តម្លៃម្មៃ�កម្មមភាពប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� អំពីកញ្ញេ�ត់្តម្លៃម្មៃការរ��់នាយក �វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង។ 

ឈ.  អនុិម្មត័្តប្តេ�ើការថ្លែត្តងតាងំ �ៃ �់�េ�រ និិង �ប្តេណេ ញប្តេ�ញនាយក�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ឬ�គុុគ�ិកជ្ញានិ�់័�់ ថ្លែដំ��ំប្តេពញម្មុ�ងារជ្ញា  �វនិករម្លៃផៃកូុង និិងប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ�ការ

ជ្ជ�និដំំណឹង  អំពីការលាឈ�រ់��់�ុគុគ�ិកជ្ញានិ�់័�់ជ្ញា �វនិករម្លៃផៃកូុង ប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវផេ�់ឱកា� ឲ្យយ �ម្មាជ្ជិក ថ្លែដំ�បានិ�កព់ាកយ លាឈ� ់ប្តេនា�  �ញ្ហាជ កប់្របា�់

ពីម្ម��ប្តេហ៊ុតុ្ត ម្លៃនិការលាឈ�។់

�វនិកម្មមខាងប្តេប្រ� ក. ផេ�់ អនុិសា�និ ៍ ដំ�់ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�ើការថ្លែត្តងតាងំ ឬ ការ�ញ្ញឈ� ់�វនិករខាងប្តេប្រ�។ 

�.  ពិភាកា និិងពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ប្តេ�ើងវញិ  ជ្ញាម្មយួ �វនិក រខាងប្តេប្រ� ម្មុនិនឹិង ចា�ប់្តេផេើម្មប្តេធែើ�វនិកម្មម  អំពី�កុណៈ និិងទ្ធំហ៊ុំ ការងារ�វនិកម្មម ប្តេហ៊ុើយ ធានាប្តេ�ើការ�ប្រម្ម�

�ប្រម្មួ� កូុងករណីម្មានិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�វនិកម្មម ប្តេប្រ�ើនិ ���រមួ្ម។

គុ.  វាយត្តម្លៃម្មៃ អំពីប្តេគា�ប្តេ� ការ�ំប្តេពញការងារ និិងឯករាជ្ជយភាពរ��់�វនិករខាងប្តេប្រ� (ឧទាហ៊ុរណ៍ ប្តេ�យការពិនិិត្តយ និិងវាយត្តម្លៃម្មៃ ពី ទ្ធំនាកទ់្ធំនិងប្តេផេងៗ រវាង

�វនិករខាងប្តេប្រ� និិងធនាគារ)។

�.  អនុិម្មត័្តប្តេ�ើការផេ�់ប្តេ�វា ថ្លែដំ�ម្មនិិទាកទ់្ធង នឹិងការងារ�វនិកម្មម  ថ្លែដំ� ផេ�់ ប្តេ�យ�វនិករខាងប្តេប្រ� និិង តាម្ម�និ  និិង ប្តេធែើ ការវាយត្តម្លៃម្មៃថា ប្តេត្តើប្តេ�វាប្តេនា�អា�

និឹង�ា�ពា�់  ដំ�់ឯករាជ្ជយភាពរ��់ពួកគាត្តឬ់ប្តេទ្ធ។ 

ង.  ធានាថា ម្មានិការពិនិិត្តយ�ា�់លា�់ ប្តេ�ើ �កុ�ណឌ ម្លៃនិការផេ�់ប្តេ�វា ថ្លែដំ�ម្មនិិទាកទ់្ធង និឹងការងារ�វនិកម្មម  ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ៀ�វាងការ �ា�ពា�់ ដំ�់ការវនិិិ�ិយ័ 

ប្រ�ក�ប្តេ�យឯករាជ្ជយ ភាពរ��់�វនិករខាងប្តេប្រ�។ 

�.  ធានាថា របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ   ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំ�ា ង ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ និិងទានិប់្តេព�ប្តេវលា ប្តេ�យម្មានិការ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិជ្ញាប្រ�ចាំ ប្តេ�ើភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់  ម្លៃនិការប្តេធែើ
�ំវធិានិធនិ ថ្លែដំ�ចាបំា� ់និិង�ំប្តេពា� �ំណុ�អាប្រកក ់និិង�ងេយ័។

�.  រកាការ ទ្ធំនាក ់ទ្ធំនិង ប្តេសាម �ប្រត្តង ់ ប្តេ�ើក�ំហ៊ុ ទានិប់្តេព�ប្តេវលា និិង ប្តេទ្ធៀងទាត្ត់ ជ្ញាម្មយួ �វនិករខាងប្តេប្រ�  និិង ត្តប្រម្មូវ ឲ្យយ �វនិករ ខាងប្តេប្រ�  រាយការណ៍  ម្មក កានិ់

គុណៈកម្មាម ធិការ �វនិកម្មម  អំពី�ញ្ហាា �ំខានិ ់ៗ   (ប្តេ�យ ម្មនិិ ម្មានិ វត្តេម្មានិរ��់  គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង  ប្រ��ិនិ ប្តេ�ើ ចាបំា� ់)។

 ជ្ជ.  ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើរបាយការណ៍ ប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកុូង រ��់ �វនិករខាងប្តេប្រ� និិងធានាថា  គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង  ចាត្ត ់វធិានិការណ៍ ថ្លែកត្តប្រម្មូវ   ប្តេដំើម្មប ីប្តេ�ៃើយត្ត� ប្តេ�និឹង

�ទ្ធធផ��វនិកម្មម ខាងប្តេប្រ�  និិង អនុិសា�និ ៍  ថ្លែដំ� ប្តេ�ើក ប្តេ�ើង ប្តេ�យ �វនិករ ខាងប្តេប្រ� ទានិ ់ប្តេព� ប្តេវលា។

ឈ.  តាម្ម�និ  និិងវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្រ��ិទ្ធធភាព ការងារ រ��់ �វនិករ ខាងប្តេប្រ�  រមួ្មទាងំ ជួ្ជ�ប្រ�ជំុ្ជ ជ្ញាម្មយួ�វនិករខាងប្តេប្រ�  �ា ងប្តេហា� ណ្តា�់ម្មេងកុូងម្មយួឆូ្នាំ ំប្តេ�យម្មនិិម្មានិ

វត្តេម្មានិ រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេដំើម្មបពីិភាកា ប្តេ�ើ�ញ្ហាា  គុនិៃឹ��ំខានិ់ៗ  និិងប្តេ�ូើ�ំុប្តេ���់ ពី �វនិករ ខាងប្តេប្រ�វញិ។

�ទ្ធធផ��វនិកម្មម ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង 

និិង�ញ្ហាា ម្លៃនិការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម�ា� ់

ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើ�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការអប្តេងើត្ត �ំខានិ់ៗ  �ទ្ធធផ��វនិកម្មមជ្ញាប្រ�ចាំ និិង ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង និិងការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ា�់  ថ្លែដំ� រាយការណ៍ ប្តេ�យ

�វនិករម្លៃផៃកូុង �វនិករខាងប្តេប្រ� និិង�វនិកររ��់ និិយត័្តករ ។

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៤២



�ំណុ�គុនិៃឹ� ម្លៃនិការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ

របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ពិនិិត្តយប្តេ�ើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាបំ្រតី្តម្មា� និិង ប្រ�ចា ំឆូ្នាំ ំ ម្មុនិប្តេព�ទ្ធទ្ធួ�ការអនុិម្មត័្ត ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�យប្តេ�េ ត្ត�ំខានិប់្តេ�ើ៖

 • ការ�ៃ �់�េ�រណ្តាម្មយួ ប្តេ�កូុងការអនុិវត្តេ និិង ប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយ

 •  �ញ្ហាា  �ំខានិ ៗ់  ថ្លែដំ�បានិ  ប្តេ�ើកប្តេ�ើង  រមួ្ម ទាងំ �ញ្ហាា ទាកទ់្ធងនឹិងការរាយការណ៍ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុការវនិិិ�ិយ័�ំខានិ ៗ់ រ��់ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្រពឹត្តេកិារណ៍ ឬ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ

ម្មនិិ ប្រ�ប្រកតី្ត និិង �ំខានិ ់ៗ   និិងរប្តេ�ៀ� ថ្លែដំ� �ញ្ហាា ទាងំ អ�់  ប្រត្តូវបានិ �ងាា ញ

 • ការប្តេធែើប្តេ��កេី�និូិ�ឋ និពី�ញ្ហាា  ថ្លែដំ�កំពុងប្តេកើត្តប្តេ�ើង និិង

 • ការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម�េង�់រគុណនិី  និិង �េង�់រ របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ �ា�ដ់ំម្លៃទ្ធប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ភាគីុ�ម្ម័ន័ិធញុំាតិ្ត ពិនិិត្តយរា�់ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេធែើប្តេ�ើង ជ្ញាម្មយួភាគុី�ម្ម័ន័ិធញុំាតិ្ត និិងជ្ជ�និដំំណឹង ដំ�់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ពីប្រ�តិ្ត�ត្តេិការទាងំប្តេនា�។

ការពិនិិត្តយ  របាយការណ៍ពាកព់ន័ិធ នឹិង

របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ពិនិិត្តយ ភាព ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ និិង ភាព ប្រគុ�ប់្រគានិ ់ ម្លៃនិ ប្តេ��កេី ថ្លែថិៃងការណ៍ រ��់ ប្រ�ធានិ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ប្តេ�កូុង របាយការណ៍ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ការ�ងាា ញ ពី អភិបិា�កិ�េ

ធនាគារ  របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិង ប្តេ��កីេ ប្រ�កា� ដំំ��ង ពាកព់ន័ិធ នឹិង ការ ប្តេរៀ��ំ របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

ការតាម្ម�និការអនុិវត្តេតាម្ម

ប្តេគា�និប្តេ�បាយ ទំ្ធនា�់ ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍

តាម្ម�និ ការ អនុិវត្តេតាម្ម ប្តេគា�និប្តេ�បាយ  �េីពីទ្ធំនា�់ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍រ��់ ធនាគារ

ការពិនិិត្តយ ប្រក��ណឌ  ប្រគុ�ប់្រគុង ម្លៃផៃកូុង ពិនិិត្តយ ម្មតិ្តប្តេ���់ រ��់ ភាគីុទ្ធី�ី �ំប្តេពា�រ�នា�ម្ម័ន័ិធ និិង ប្រ��ិទ្ធធភាព  ម្លៃនិ ប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុង ម្លៃផៃកូុង រ��់ ធនាគារ

ប្តេផេងៗ ក. ជ្ជ�និដំំណឹង ដំ�់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញានិ�់័�់  ជ្ញាប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់អំពី�ញ្ហាា ថ្លែដំ��ា�ពា�់  ដំ�់ធនាគារ។ 

�. ប្តេកា�ប្រ�ជំុ្ជ ជ្ញាម្មយួ�វនិករម្លៃផៃកូុង �វនិករ ខាងប្តេប្រ� ឬទាងំពីរ កូុងប្តេព�ថ្លែត្តម្មយួ ប្តេ�ើយ�់ថា ចាបំា�។់

គុ.  ពិនិិត្តយរបាយការណ៍ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចា�ំម្មា� និិងប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ�ប្រម្មា��់ក�់ញ្ញជ� និប្តេ�ឲ្យយប្រកុម្ម ប្រ�ឹកាភិបិា�រ��់ធនាគារ និិងធានានិ�វ ការប្តេបា�ពុម័្មផាយរបាយការណ៍

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំបានិរហ័៊ុ�។

គណ៍ៈកមាា្ធុិការហា�ិភិ័យ

 ការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ�ម្មបងរ��់គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ គឺុប្រតូ្តវធានាថា មុ្ម�ងារប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិ�ក�់ញ្ញេ� � ប្តេ�កុូងធនាគារ ប្រតូ្តវបានិអនុិវត្តេ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព។ គុណៈកម្មាម ធិការ

ហានិិភិយ័ ប្រត្តូវរាយការណ៍ ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និ�វរា�់�ញ្ហាា ពាកព់ន័ិធនឹិងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេ�កូុងធនាគារ។ 

 គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ បានិជ្ជួ�ប្រ�ជុ្ជំ�ំនួិនិ ១២ ដំង កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�ម្មានិវត្តេម្មានិ�ម្មាជ្ជិក���រមួ្ម ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

កំណ៍ត្់ សំមាា្ល់ ៖
*១  បានិលាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ� កកើ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ប្តេហ៊ុើយប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� ប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា នាយក �េីទី្ធ ម្លៃនិនាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�

�ម្មាជ្ជិក បានិ���រមួ្ម �ំនិួនិកិ�េប្រ�ជំុ្ជ

Aisyah Lam Binti Abdullah

ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ/អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
១២ ១២

�ីុ� យ��
ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

១២ ១២

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា
នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

១២ ១២

ហិុង ទៅជៀ�
នាយកប្តេ�វាកម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ពាណិជ្ជជកម្មម

១១ ១២

ទៅហិង ធុ�តា*១ 

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�
៥ ៦

ទៅហិង វិ�ុព្រឹត្
នាយក�ប្តេ�េក វទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

១២ ១២

ទៅហិង វុទិធ�
នាយកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

១២ ១២

គ�  សាណ្តា
នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិង ប្រគឹុ�សាា និ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

១១ ១២

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៤៣



ត្ួនាទិ� �ិងភារកិច្ចចរ�សំ់គណ៍ៈកមាា្ធុិការហា�ិភិ័យ មា�ដ្ឋូច្ចខាងទៅព្រឹកា�៖

�ំណុ�គុនិៃឹ� ម្លៃនិការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ

ការប្រគុ�ប់្រគុងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ  • ថ្លែ�ងថ្លែ�កប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ (capital-at-risk) ប្តេ�តាម្មប្រ�ប្តេភិទ្ធជំ្ជនួិញ និិងហានិិភិយ័ប្តេផេងៗពីគូា ប្តេដំើម្មបធីានាថា ការថ្លែ�ងថ្លែ�កហានិិភិយ័ បានិប្តេធែើប្រគុ�ប់្រគានិ ់អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�កុ�ណឌ
កំណត្ត ់ប្តេ�យ�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា� ់និិងធានាថា ធនាគារម្មានិប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ប្រម្មុងប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្តេដំើម្មបបី្រ�ឈម្មម្មុ�នឹិងសាា និភាពវ�ិត្តេិប្តេផេងៗ។ 

 • �ប្តេងើើនិត្តម្លៃម្មៃភាគុទុ្ធនិិក តាម្មរយៈការវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ើប្របាក�់ំប្តេណញ និិងហានិិភិយ័ (risk-return profiles) ពីដំំប្តេណើ រការប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ប្តេហ៊ុើយធានាថា កប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�យក�ាិត្តប្តេ�
កូុងថ្លែដំនិកប្រម្មតិ្ត ថ្លែដំ�បានិកំណត្តប់្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�រ��់ធនាគារ។

ប្តេគា�ការណ៍ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័  • ពិនិិត្តយ និិងជ្ជ�និប្តេ���់ ដំ�់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើប្តេគា�ការណ៍ និិងកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ ថ្លែដំ��ម្មប្រ�� ប្តេដំើម្មបរីកាប្រក��ណឌ  ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ឲ្យយប្រ��តាម្ម
ថ្លែផនិការអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ ប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ទ្ធ�ប្តេ� �ប្រម្មា��់ហ៊ុប្រគា�ទាងំម្ម�� (Enterprise Wide Risk Management Framework «EWRM») រ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម 
និិងប្រ��តាម្ម�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ ថ្លែដំ�បានិកំណត្ត។់

 • វាយត្តម្លៃម្មៃ និិងពិនិិត្តយ ប្តេ�ើ�ំប្តេណើ �ំុអនុិម្មត័្ត �ប្រម្មា�ផ់�ិត្តផ�ថិម ីការវនិិិប្តេ�គុ អាជី្ជវកម្មម យុទ្ធធសា��េ និិងផ�ិត្តផ� ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិថ្លែកម្លៃ�ូ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវអនុិម្មត័្តជ្ញាប្តេគា�ការណ៍ ឬផេ�់អនុិសា�និ ៍
ដំ�់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការអនុិម្មត័្ត។

 • ពិនិិត្តយ និិងអនុិម្មត័្តប្តេ�ើ�ំប្តេណើ ថ្លែកថ្លែប្រ�នីិត្តិវធិី និិងដំំប្តេណើ រការប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ។

ការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម • ជ្ជំរុញប្តេ�ើការប្តេគារព តាម្មប្តេគា�ការណ៍ និិងកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័។

ការកំណត្ត ់និិងវា�់ថ្លែវងហានិិភិយ័  • �កឲ់្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់ និ�វវធិីសា��េដំ�៏ម្មប្រ�� ប្តេដំើម្មបកីំណត្ត ់និិងវា�់ថ្លែវងហានិិភិយ័ប្រគុ�ស់ាា និភាព។

 • �ប្តេងើើត្តយុទ្ធធសា��េ�ប្រម្មា�វ់ាយត្តម្លៃម្មៃ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ឲ្យយ�ាិត្តកូុងកប្រម្មតិ្តម្មយួដំ�៏ម្មប្រ��។

 • ពិភាកា�ប្តេប្រម្ម� ប្តេ�ើវធិីសា��េ និិងឧ�ករណ៍ �ប្រម្មា�ប់្តេធែើការវា�់ថ្លែវង ប្តេ�ប្តេ�ើ�រមិ្មាណហានិិភិយ័ប្តេផេងៗ ប្តេដំើម្មប�ំុីការអនុិម្មត័្ត ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

ហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា  • ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយជ្ញាប្រ�ចា ំប្តេ�ើ�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិ�ុវត្តាភិាព�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងហានិិភិយ័អុនីិប្តេធើប្តេណត្ត និិងទ្ធប្រម្មងប់្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងឧ�បត្តេវិប្តេហ៊ុតុ្ត
ធៃនិធ់ៃរ/ការម្មនិិប្តេគារពតាម្ម ប្តេដំើម្មបធីានាថា �ញ្ហាា ទាងំប្តេនិ�ប្រត្តូវបានិប្តេ��ប្រសាយ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព និិងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ�។

 • ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា រមួ្មទាងំប្តេធែើការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័ជ្ញាម្មុនិ ប្តេ�ើប្តេ�វាកម្មមធនាគារប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក ប្តេធែើការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័ ម្លៃនិការផេ�់ប្តេ�វា�ប្តេ�េកវទិ្ធា ពី
ខាងប្តេប្រ� ឬប្តេ�វាកម្មមរ��់ត្តតិ្តយភាគុី។

 • ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងផេ�់អនុិសា�និ ៍ប្តេ�ើប្រក��ណឌ /ប្តេគា�និប្តេ�បាយ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនឹិងហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា ការថ្លែកថ្លែប្រ��ំខានិ ់ម្មុនិប្តេព��កជ់្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�អនុិម្មត័្ត។

 • ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងកប្រម្មតិ្តកំណត្តហ់ានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា ថ្លែដំ�ថ្លែណនាបំ្តេ�យធនាគារប្តេម្ម ប្តេដំើម្មបយីកម្មកអនុិវត្តេ ឬកប៏្តេធែើម្ម���ឋ នីិយកម្មម �ប្រម្មា�់
អនុិវត្តេ ប្តេ�កូុងធនាគារ។

• ធានាឲ្យយម្មានិការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ឲ្យយបានិប្រគុ�ប់្រគានិ ់និិងរងឹម្មា ំប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័�ប្តេ�េកវទិ្ធា។

យុទ្ធធសា��េប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និិង
ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិង
ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម

 • ផេ�់អនុិសា�និ ៍�ប្រម្មា�ក់ារប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និិងយុទ្ធធសា��េ �ប្រម្មា�ក់ារប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម រ��់ធនាគារ

 • ជ្ជួយកូុងការកំណត្តប់្តេគា�ប្តេ� �ប្រម្មា�ក់ារប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និិង ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម ប្តេ�ប្រគុ��់ណ្តាេ ញអាជ្ជីវកម្មម។

ប្រក��ណឌ ការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម និិង
ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិង
ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម 

 • ប្តេធែើការពិភាកា អំពី�ញ្ហាា ការប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម និិង�ញ្ហាា ហានិិភិយ័ ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មម ប្តេដំើម្មបធីានាថា �ញ្ហាា ទាងំប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិប្តេ��ប្រសាយ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព 
និិងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ�។

• ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងផេ�់អនុិសា�និប៍្រក��ណឌ /ប្តេគា�និប្តេ�បាយ ការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម និិងការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់ និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  និិងការថ្លែក�ប្រម្មួ��ំខានិ់ �ំប្តេពា� 
ប្រក��ណឌ /ប្តេគា�និប្តេ�បាយហានិិភិយ័ ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម។

ការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង
ប្រទ្ធពយអកម្មម

 • ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ�ម្មា�ធាតុ្តតារាងតុ្ត�យការរ��់ធនាគារ រមួ្មម្មានិឥណទានិ និិងប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ។

 • ធានានិ�វការប្រ�កានិខ់ាជ � ់និ�វប្រទឹ្ធ�េី�និេនិិយម្ម (holistic approach) កូុងការប្រគុ�ប់្រគុងតារាងតុ្ត�យការរ��់ធនាគារ តាម្មរយៈការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាក ់ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព 
ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័សា�ប់្របាកង់ាយប្រ�ួ� ការប្រគុ�ប់្រគុងគុម្មាៃ ត្តកប្រម្មតិ្តការប្របាក ់និិងម្ម��ធនិ។

ការថ្លែថិរកាគុុណភាពប្រទ្ធពយ�កម្មម  • ពិនិិត្តយថា ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងគុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិនានា បានិកំណត្ត�់ា�់លា�់ និ�វដំំប្តេណើ រការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយគុុណភាពប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងគុណនីិ កូុងការឃាៃ បំ្តេម្មើ� ប្តេដំើម្មបកីំណត្ត ់ថ្លែ�ងថ្លែ�ក 
រាយការណ៍ តាម្ម�និឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ញ្ហាា  (ជ្ញាពិប្តេ��គុណនិីម្មនិិដំំប្តេណើ រការ) ប្រ��តាម្មប្តេគា�និប្តេ�បាយហានិិភិយ័ឥណទានិ/និិយត័្តករ/ប្តេគា�និប្តេ�បាយ និិងនិីត្តិវធិីឥណទានិ
ប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត/�េង�់រគុណនិីប្តេផេងៗ (ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិ)។ 

 • ធានាថា ធនាគាររកាបានិនិ�វគុុណភាពប្រទ្ធពយ�កម្មម តាម្មរយៈការពិនិិត្តយតាម្ម�និ�ា ងហ៊ុមត្ត�់ត្ត់ ប្តេ�ើដំំប្តេណើ រការ និិងការអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើឥណទានិថិមីៗ ប្រពម្មទាងំការប្រ�ម្ម��ឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មនិិ
ដំំប្តេណើ រការ។ 

 • �ប្រម្ម��ប្រម្មួ� និ�វ�ញ្ហាា ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ ប្តេ�នឹិងការប្តេផៃរគុណនីិ រវាងថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងប្រកុម្មទារ�ំណង ប្តេ�ប្តេព�គុណនីិប្តេនា� បានិកាៃ យជ្ញាម្មនិិដំំប្តេណើ រការ និិងផៃុយម្មកវញិ។

 • ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិទំ្ធនាកទំ់្ធនិងការកំណត្តក់ប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ និិងការទ្ធទួ្ធ�យកហានិិភិយ័ (Risk Acceptance Criteria) រ��់ធនាគារ និិងថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មមរមួ្មម្មានិ៖

    - គុណនីិឃាៃ បំ្តេម្មើ� យឺត្ត�ា វ ឬម្មនិិដំំប្តេណើ រការ
    - �ំវធិានិធនិម្លៃនិគុណនីិ ប្តេ�យអាប្រ�័យតាម្មប្រ�កា�រ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត និិង
    - �ញ្ហាា ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនឹិងគុុណភាពប្រទ្ធពយ�កម្មម។

• ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងពិភាកា ប្តេ�ើផត្តហ៊ុែ��ីយា� និិងរបាយការណ៍ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ �ប្រម្មា�ក់ារកំណត្តអ់ត្តេ�ញ្ហាញ ណហានិិភិយ័។

ការ�និេនិិរនិេរភាពម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម • ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វថ្លែផនិការ�ងាើ រ (Contingency Plan) និិងការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាព ម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម (Business Continuity Management) �ប្រម្មា�អ់នុិវត្តេ ប្តេ�ប្តេព�ចាបំា� ់និិងប្តេ�ូើ�ំុការ
អនុិម្មត័្ត ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ។

ការថ្លែត្តងតាងំ�ម្មាជ្ជិក
គុណៈកម្មាម ធិការ និិងថ្លែត្តងតាងំអនុិ
គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័

 • គុណៈកម្មាម ធិការប្តេនិ� អា�អនុិម្មត័្តរា�់ការ�ៃ �់�េ�រ�ម្មាជ្ជិក ប្តេ�កូុងម្មុ�ងារ ម្លៃនិសាជី្ជវកម្មម (corporate function) ដំថ្លែដំ� ប្តេ�យប្តេធែើការជ្ជ�និដំំណឹង ប្តេ�កានិប់្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ រឯីរា�់ការ
�ៃ �់�េ�រ�ម្មាជ្ជិក ប្តេ�ប្តេប្រ�ម្មុ�ងារ ម្លៃនិសាជី្ជវកម្មម ឬ�ំប្តេណើ �ំុថ្លែកថ្លែប្រ� ប្តេ�ើ�កុនិេិកៈ (Terms of Reference) ប្រត្តូវអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មុនិនឹិងអនុិវត្តេ។

 • ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើ�កុនិេិកៈ និិង�ម្មា�ភាព ម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការ ថ្លែដំ��ាិត្តប្តេ�ប្តេប្រកាម្មការប្រគុ�ប់្រគុងរ��់គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំការថ្លែត្តងតាងំ និិងការដំកប្តេ�ញ
និ�វ�ម្មាជ្ជិក និិងអូក���រមួ្ម កូុងគុណៈកម្មាម ធិការទាងំប្តេនិ�។

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៤៤



គណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគងនានា

 គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង ដំ��ម្មានិប្តេរៀ�រា�ខ់ាងប្តេប្រកាម្ម ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបជី្ជួយការងារ
រ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើប្រ�ត្តិ�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមប្តេផេងៗ និិងជ្ជួយគាបំ្រទ្ធ 
ដំ�់�កម្មមភាពនានារ��់ធនាគារ៖ 

 • គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង

 • គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកម្ម័ុជ្ញា

 • គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងប្រទ្ធពយអកម្មមកម្ម័ុជ្ញា

 គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង រាយការណ៍ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និ�វ�ញ្ហាា ពាកព់ន័ិធនឹិងការប្រគុ�ប់្រគុង

ការងារប្រ�ចាមំ្លៃថិៃរ��់ធនាគារ។

គណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង

�ម្មាជ្ជិក

�ីុ� យ�� 
ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ប្រ�ធានិ

ទៅហិង ធុ�តា*១

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� 
�ម្មាជ្ជិក

ទៅហិង ត្ូរ៉ង់
នាយករត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ 

�ម្មាជ្ជិក

ហិុង ទៅជៀ� 
នាយកប្តេ�វាកម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ពាណិជ្ជជកម្មម

�ម្មាជ្ជិក

�ុិ ច្ច សំុមាា្ល�*២

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�
�ម្មាជ្ជិក

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា
នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

�ម្មាជ្ជិក

ទៅហិង វុទិធ�
នាយកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ម្មាជ្ជិក

អីុ� ច្ចិនាោ្ភិកិ�
នាយកធនិធានិសាជី្ជវកម្មម

�ម្មាជ្ជិក

ទៅហិង វិ�ុព្រឹត្
នាយក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

�ម្មាជ្ជិក

គ� សាណ្តា
នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិង ប្រគឹុ�សាា និ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ម្មាជ្ជិក

អីុក ថា�ិ�
នាយកប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ�

�ម្មាជ្ជិក

Seng Kok Wing*៣

នាយកយុទ្ធធសា��េ
�ម្មាជ្ជិក

កំណ៍ត្់ សំមាា្ល់ ៖

អូក���រមួ្ម អ�ិម្លៃ�និេយរ៍��់ គុណៈកម្មាម ធិការ រមួ្មម្មានិ នាយក�វនិករម្លៃផៃ កូុង និិងនាយក ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ តាម្ម 
*១ លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង   នាថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ ំ២០២១
*២ ថ្លែត្តង តាងំ ជ្ញា  នាយក ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� និិង ជ្ញា�ម្មាជ្ជិក  ចា�ត់ាងំពី ម្លៃថិៃទី្ធ ១ ថ្លែ� ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២
*៣ ថ្លែត្តង តាងំ ជ្ញា  �ម្មាជ្ជិក  ចា�ត់ាងំពី ម្លៃថិៃទី្ធ ២១ ថ្លែ� កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២២

ត្ួនាទិ� �ិងភារកិច្ចចរ�សំ់គណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង មា�ដ្ឋូច្ចខាងទៅព្រឹកា�៖

 • ផេ�់ប្រ�ឹកាជ្ជ�និប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ ។

 •  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ និិងវាយត្តម្លៃម្មៃ�កម្មមភាពប្រ�តិ្ត�ត្តេកិាររ��់នាយក�ឋ និអាជី្ជវកម្មមនីិម្មយួ  ៗរមួ្មម្មានិ ថ្លែត្ត
ម្មនិិកំណត្តប់្រតឹ្តម្ម ការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើមុ្ម�ងារម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការនានា ឬប្រកុម្មការងារ ថ្លែដំ� បានិ
�ប្តេងើើត្ត ប្តេ�ើង  ប្តេ�យ គុណៈ កម្មាម  ធិការ ប្រគុ� ់ប្រគុង  ប្តេដំើ ម្មប ីអនុិវត្តេតួ្តនាទី្ធ ណ្តាម្មយួ ប្រ��ិនិ ប្តេ�ើ  ចា ំបា� ់។

 •  ពិនិិត្តយរបាយការណ៍ប្រគុ�ប់្រគុងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុនិិងរបាយការណ៍ប្រគុ�ប់្រគុងប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្តរ��់ធនាគារ។

 •  �ប្តេងើើត្តយុទ្ធធសា��េ ថ្លែផនិការអាជ្ជីវកម្មម  និិងថ្លែផនិការថិវកិា �ប្រម្មា�ធ់នាគារ (រា��់ញ្ញេ� �ទាងំ
�ំណុ� ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិង�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ)

 គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកមុ័្មជ្ញា ប្តេធែើរបាយការណ៍ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និ�វ

រា�់�ញ្ហាា ទាកទ់្ធងនឹិងការងារឥណទានិរ��់ធនាគារ។

គណ៍ៈកមាា្ធុិការឥណ៍ទាំ�ក�ព�ជ្ញា

�ម្មាជិ្ជក

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា
នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

ប្រ�ធានិ

�ីុ� យ��
ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ / អភិបិា� ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ប្រ�ធានិជំ្ជនិួ�

ហិុង ទៅជៀ� 
នាយក ប្តេ�វាកម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

�ម្មាជ្ជិក

ទៅហិង ធុ�តា*១

នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� 
�ម្មាជ្ជិក

សំំ វណ៍ៈៈ*២

នាយ ក ឥណទានិ �ុគុគ�
�ម្មាជ្ជិក

ច្ចំណ្តា� វ�ិតា
នាយក ប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ 

�ម្មាជ្ជិក

John Chuah Keat Kong*៣

ទ្ធីប្រ�ឹកាឥណទានិប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម
�ម្មាជ្ជិក

គ� សាណ្តា
នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ម្មាជ្ជិក

ហិុង �ីុ�ទៅរឿត្
នាយកថ្លែផូកអាជី្ជកម្មម ម្លៃនិ ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

�ម្មាជ្ជិក

Chong Kok Ping*៤

នាយកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិថូាកត់្តំ�និ់
�ម្មាជ្ជិក

Lim Gek Peng*៥

ប្រ�ធានិ ប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិពាណិជ្ជជកម្មម និិង ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
�ម្មាជ្ជិក

Michael Ng Mun Seng*៦

នាយកវភិាគុហានិិភិយ័ឥណទានិថូាកត់្តំ�និ់
�ម្មាជ្ជិក

កំណ៍ត្់សំមាា្ល់ ៖
*១ បានិលាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ� កកើ� ឆូ្នាំ ំ២០២១
*២  �ំ វណះ ៈ ជ្ញា�ម្មាជ្ជិក ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេ�ងប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្ត �ប្រម្មា� ់�ំប្តេណើ ឥណទានិ ពីនាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មម

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�ថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាពចា�ពី់ម្លៃថិៃទី្ធ២៨ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២២
*៣  John Chuah Keat Kong ជ្ញា�ម្មាជិ្ជក ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេ�ងប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្តចាបំា� ់�ប្រម្មា� ់�ំប្តេណើ ឥណទានិ ពី

នាយក�ឋ និ ប្តេ�វាកម្មម ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ថ្លែដំ��ាិត្តប្តេ�កុូងកប្រម្មតិ្តកំណត្តឥ់ណទានិរ��់គុណៈកម្មាម ធិការ
ឥណទានិកម្ម័ុជ្ញាថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ �

*៤  Chong Kok Ping  ឬ  Liew Chee How (នាយកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិថូាកតំ់្ត�និ ់ជ្ញា�ម្មាជិ្ជកជំ្ជនួិ� កូុង
ប្តេព�អវត្តេម្មានិរ��់  Chong Kok Ping) ជ្ញា�ម្មាជិ្ជក ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេ�ងប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្តចាបំា� ់�ប្រម្មា� ់�ំប្តេណើ
ឥណទានិ ពីនាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម និិង នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម ថ្លែដំ�
�ំប្តេណើ ឥណទានិប្តេនា� ហ៊ុួ�ពី�ិទ្ធធិអំណ្តា��ប្តេប្រម្ម�រ��់គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកម្ម័ុជ្ញា 

*៥  Lim Gek Peng ឬ Charly Kojongian (ប្រ�ធានិប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិពាណិជ្ជជកម្មម និិងប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ 
ជ្ញា�ម្មាជិ្ជកជំ្ជនួិ� កុូងប្តេព�អវត្តេម្មានិរ��់  Lim Gek Peng) ជ្ញា�ម្មាជិ្ជក ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេ�ងប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្ត 
�ប្រម្មា� ់ថ្លែត្ត�ំប្តេណើ ឥណទានិ ពាកព់ន័ិធនឹិងរត្តនាគារ និិងប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ �

*៦  Michael Ng Mun Seng ឬ Leong Wai Chyi (ប្រ�ធានិប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុ�ម្មាជិ្ជក
ជំ្ជនិួ� កូុងប្តេព�អវត្តេម្មានិរ��់ Michael Ng Mun Seng) ជ្ញា�ម្មាជិ្ជក ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំប្តេ�ងប្តេបា�ប្តេឆូ្នាំត្ត 
�ប្រម្មា� ់�ំប្តេណើ ឥណទានិ ពី នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម នាយក�ឋ និរត្តនាគារ    និិង ប្រគឹុ�សាា និ
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុធនាគារថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ �។

 • កំណត្តក់ារងារ ថ្លែដំ�ទាម្មទារឲ្យយម្មានិការ�ហ៊ុការ ពីនាយក�ឋ និប្តេប្រ�ើនិ។

 • ពិភាកាប្តេ�ើ�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ំខានិ់ៗ ។

 • ការងារប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត តាម្មការថ្លែណនារំ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ ។

 •  ការងារប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត តាម្មការថ្លែណនារំ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិរ��់
ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម។

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៤៥



 គុណៈ ក ម្មាម  ធិ ការ ប្រគុ� ់ប្រគុង ប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិង  ប្រទ្ធពយអកម្មម កមុ័្មជ្ញា  រាយការណ៍ប្តេ�គុណៈ ក ម្មាម  ធិ ការ

ហានិិភិយ័ អំពីហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព និងិ�ញ្ហាា នានា ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិងប្រទ្ធពយអកម្មម

រ��់ ធនាគារ។ គុណៈ ក ម្មាម  ធិ ការ ប្រគុ� ់ប្រគុង ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង  ប្រទ្ធពយអកម្មម ជ្ជួ�ប្រ�ជំុ្ជ�ំនិួនិ ១៣ ដំង  កូុង

ឆូ្នាំ ំ២០២១។

គណ៍ៈកមាា្ធិុការព្រឹគ�់ព្រឹគងព្រឹទិព្យសំក�ម �ិងព្រឹទិព្យអក�មក�ព�ជ្ញា

�ម្មាជ្ជិក

�ីុ� យ��
ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ/ អភិបិា� ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ប្រ�ធានិ

ទៅហិង ធុ�តា*១

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� 
�ម្មាជ្ជិក

�ុិច្ច  សំុមាា្ល�*២

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�
�ម្មាជ្ជិក

ហិុង ទៅជៀ�
នាយកប្តេ�វាកម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ពាណិជ្ជជកម្មម

�ម្មាជិ្ជក

កំណ៍ត្់សំមាា្ល់ ៖
*១ បានិលាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ� កកើ� ឆូ្នាំ ំ២០២១
*២ ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា  នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� និិង�ម្មាជិ្ជក នាម្លៃថិៃទី្ធ ០១ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ ំ២០២២
*៣ ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា នាយកយុទ្ធធសា��េ និិង�ម្មាជិ្ជក នាម្លៃថិៃទី្ធ ២១ ថ្លែ� កុម្មភៈ ឆូ្នាំ ំ២០២២

ត្ួនាទិ�  �ិងភារកិច្ចចរ�សំ់គណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�ព់្រឹគងព្រឹទិព្យសំក�ម  �ិងព្រឹទិព្យអក�មក�ព�ជ្ញា  មា�ដ្ឋចូ្ច
ខាងទៅព្រឹកា�៖

ព្រឹត្ួត្ពិ�ិត្្យតារាងត្ុល្យការ �ិងច្ចំណ៍ូលការព្រឹបាក់សំុទិធ 

 •  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើងវញិ និិងវភិាគុថ្លែផនិការណ៍តារាងតុ្ត�យការ តាម្មថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង 
ប្រទ្ធពយអកម្មម�ប្រម្មុ� រ��ិយ�ណ័ះ  ភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ និិងប្របាក�់ំប្តេណញ។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើងវញិ អំពីភាព�ុ�គូា រវាងតារាងតុ្ត�យការជ្ញាកថ់្លែ�េង ប្តេធៀ�នឹិងថ្លែផនិការ ថ្លែដំ�
អា��ា�ពា�់ ប្តេ�ប្តេ�ើ�ំណ� �ការប្របាក�ុ់ទ្ធធ  ថ្លែផនិការហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ និិងថាប្តេត្តើធនាគារប្តេ�ថ្លែត្ត
�និេអនុិវត្តេ កូុងកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�បានិកំណត្តឬ់ប្តេទ្ធ។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើងវញិ  អំពី�ំណ� �ការប្របាក�ុ់ទ្ធធ  និិងនិិនូាការ  ប្តេ�យរមួ្ម�ញ្ញេ� �ការពាករ
សាា និភាព និិងភាព�ុ�គូា ពីថ្លែផនិការ�ណំ� �ការប្របាក�ុ់ទ្ធធ និិងប្តេធែើការ�ម្មិតិ្តអំពី �កម្មមភាព 
ថ្លែដំ�បានិត្តប្រម្មូវ ឲ្យយ បានិប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ។

 •  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ អំពីផ��ា�ពា�់ ប្តេ�ើប្របាក�ំ់ប្តេណញ ទាងំកូុងករណីប្តេ�ដំឋកិ�េធម្មមតា និិង
កូុងករណីម្មានិវ�ិត្តេិប្តេ�ដំឋកិ�េប្តេផេងៗ តាម្មការកំណត្តប់្តេ�ណ្តារយីា� ថ្លែដំ�អា�ប្តេធែើបានិ។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងធានាថា ការកំណត្តម់្លៃថិៃប្តេផៃរម្លៃនិហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ គុឺប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  និិងប្តេធែើជ្ញា
អាជ្ញាា កណ្តាេ � រវាងថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មមទាងំអ�់  កុូងការប្តេរៀ��ំ  និិងការអនុិវត្តេការកំណត្តម់្លៃថិៃប្តេផៃរ 
ម្លៃនិហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិ និិងប្តេ�ើកកម្ម័�់ត្តម្មាៃ ភាព កូុងធនាគារ ។

 •  ពិនិិត្តយប្តេម្មើ�កប្រម្មតិ្តត្តម្លៃម្មៃ ម្លៃនិ�ំណុ�ម្ម���ឋ និ  កុូង�ញ្ញជ ីធនាគារ និិងធានាថា ផ��ា�ពា�់ គឺុ�ាិត្ត
ប្តេ�កូុងថ្លែដំនិកំណត្ត ់ កូុង�ញ្ញជ ីធនាគារ (ប្តេ�ើម្មានិ)។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ អំពី ថ្លែផនិការណ៍យថាភាព ម្លៃនិហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិចាត្តទុ់្ធកថា 
ថ្លែផនិការ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម និិង�ិកា�ទ្ធធភាព ប្តេដំើម្មបធីានាថា �កម្មមភាពថ្លែដំ�ត្តប្រមូ្មវប្តេ�យ
អូកប្រគុ�ប់្រគុង អា�អនុិវត្តេប្តេ�បានិ។

 •  ធានាថា  ���នាករប្តេប្រកើនិរ�ឹំកម្មុនិ ប្រត្តូវបានិ ប្តេធែើ��េុ�បនិូ ភាព និិង �ម្មប្រ�� ។

ការព្រឹគ�់ព្រឹគងព្រឹទិព្យសំក�ម �ិងព្រឹទិព្យអក�ម

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ  ប្តេ�ើប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិង  ប្រទ្ធពយអកម្មម  និិងប្តេគា�ការណ៍ (ប្តេ�ើម្មានិ) 
ប្តេដំើម្មបធីានាថា វា�ម្មប្រ��តាម្មទ្ធំហ៊ុ ំនិិងភាព ប្តេពញ �កុណៈ ម្លៃនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ធនាគារ នា
ប្តេព���េុ�បនិូ និិងអនាគុត្ត។

 • ប្តេ�ើកកម្ម័�់ភាពប្រ��គូា  រវាងប្តេគា�ការណ៍ និិងការអនុិវត្តេ ប្តេ�កូុងធនាគារ។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើងវញិ និិងគាបំ្រទ្ធ/អនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើ�ំណ្តាត្តក់ារប្រគុ�ប់្រគុង (Management Action 
Triggers «MAT») �ប្រម្មា� ់ហានិិភិយ័�និៃនិីយភាព និិងហានិិភិយ័អប្រតា ការ ប្របាក់  ប្តេ� កុូង
�ញ្ញជ ីធនាគារ   (interest  rate risk in the banking book) អនុិប្តេលាម្មតាម្មថ្លែដំនិកំណត្ត់
ហានិិភិយ័�និៃនិីយភាព និិងប្រក��ណឌ អភិបិា�កិ�េហានិិភិយ័អប្រតា ការ ប្របាក់  ប្តេ� កុូង�ញ្ញជ ី
ធនាគារ ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត។

ត្ួនាទិ� �ិងភារកិច្ចចរ�សំ់គណ៍ៈកមាា្ធុិការឥណ៍ទាំ� មា�ដ្ឋូច្ចខាងទៅព្រឹកា�៖

ការអ�ុ�័ត្�ក់ព័�ធ �ឹង ឥណ៍ទាំ�

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ  និិងអនុិម្មត័្ត  ប្តេ�ើឥណទានិនិីម្មយួៗរ��់ធនាគារ កូុងកប្រម្មតិ្តកំណត្ត់
ឥណទានិ ថ្លែដំ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ផេ�់�ិទ្ធធិឲ្យយ។

 •  ផេ�់អនុិសា�និ ៍�ប្រម្មា�ក់ារ�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�ើរា�់�ំប្តេណើ ឥណទានិ ថ្លែដំ�
ហ៊ុួ�ពី�ិទ្ធធិអំណ្តា��ប្តេប្រម្ម�រ��់គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកម្ម័ុជ្ញា។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្ត�ំណ្តាត្តថូ់ាកឥ់ណទានិម្លៃផៃកូុងរ��់អូក�េីមូ្មាក់ៗ  តាម្មថ្លែដំ�
អា�អនុិវត្តេបានិ។

 •  ធានាថា �ម្មតុ្ត�យឥណទានិទាងំម្ម��រ��់ធនាគារ ប្រ��តាម្មប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំ �ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ
�ា� ់និិងប្រ��តាម្ម ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិឥណទានិ ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត ប្តេហ៊ុើយ�ាិត្តប្តេ�កុូង
កប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�អា�ទ្ធទ្ធួ�យកបានិប្តេ�យធនាគារ។

 •  វាយត្តម្លៃម្មៃ�ម្មតុ្ត�យហានិិភិយ័ ប្តេ�ប្តេព�អនុិម្មត័្តឥណទានិ ប្តេដំើម្មបធីានាថា ឥណទានិថ្លែដំ�ផេ�់ គុឺ
�ាិត្តប្តេ�កូុង កប្រម្មតិ្ត ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�អា�ទ្ធទ្ធួ�យកបានិ ប្តេ�យធនាគារ ។

 •  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើហាែ �ីុ�ីធីប្តេរៀ��ំប្តេ�ើងវញិ និិងវធិានិការទារ�ំណង ថ្លែដំ�
រមួ្មម្មានិការទ្ធ�ទាត្ត�់ង ប្តេ�យ�ប្រមុ្ម��ប្រមួ្ម� និិងឥណទានិ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ�ុ�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ីថ្លែដំ�នឹិង
ប្រត្តូវអនុិវត្តេ ប្រ��តាម្ម�កុ�ណឌ ពិនិយ័។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងវាយត្តម្លៃម្មៃផ�ិត្តផ�ឥណទានិប្តេផេងៗរ��់ធនាគារ ប្តេដំើម្មបធីានាថា
ផ�ិត្តផ�ទាងំប្តេនា� ប្រតូ្តវបានិអនុិវត្តេ តាម្ម�ទ្ធ�ឋ និ និិងប្តេគា�ការណ៍ ថ្លែដំ�បានិកំណត្តប់្តេ�យ
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

 •  អនុិម្មត័្តការថ្លែត្តងតាងំម្លៃដំគុ�វជិ្ញាជ ជ្ជីវៈ  ដំ��ជ្ញាប្តេម្មធាវ ីប្រកុម្មហុុ៊ុនិធានារាា �រ់ង និិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ វាយត្តម្លៃម្មៃ
អ��និប្រទ្ធពយ ។

�ុខ្ពងារដ្ឋនៃទិទៅទិៀត្

 •  ប្តេផៃរការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើការតាម្ម�និជ្ញាកល់ាកណ់្តាម្មយួ អនុិម្មត័្តប្តេ�យគុណៈកម្មាម ធិការ
ឥណទានិ ប្តេ��ម្មាជិ្ជកគុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិ និិង/ឬ អូក ទ្ធទួ្ធ��ិទ្ធធ ិរមួ្មដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត (ថ្លែដំ�
ជ្ញា�ម្មាជ្ជិក  ម្លៃនិ នាយក�ឋ និ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិង/ឬ �ម្មាជ្ជិក ម្លៃនិ ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម) ប្តេ�ើ�ញ្ហាា
ពាកព់ន័ិធឯកសារប្តេ�ូើ  ថ្លែដំ�ម្មានិការ�ៃ �់�េ�រប្តេប្រ�ើនិ ឬត្តិ� (ប្តេ�យម្មនិិរា��់ញ្ញេ� �ការ�ៃ �់�េ�រ
�ំនិួនិប្របាកក់ម្មេី  រយៈប្តេព�កម្មេី  និិងប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំ  ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ�ម្មិតិ្ត  កូុងកំណត្តប់្តេហ៊ុតុ្តប្រ�ជុ្ជំរ��់
គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិ)។

 •  អនុិម្មត័្តរា�់ការថ្លែក�មិ្ម ប្តេ�ើឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិការ�ៃ �់�េ�រ ប្តេ�ើម្ម���ឋ និ ឬកប្រម្មតិ្តកំណត្ត់
ឥណទានិទា�ជ្ញាង ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត ប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ពីម្មុនិ ប្រ�� តាម្មការកំណត្ត់
�ិទ្ធធិ ប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

 •  �ំប្តេពញម្មុ�ងារដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត តាម្មការថ្លែណនារំ��់គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ និិង/ឬ ប្រកុម្មប្រ�ឹកា

ភិបិា�។

�ម្មាជិ្ជក

ទៅហិង វុទិធ�
នាយកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ម្មាជ្ជិក

ទៅហិង ត្ូរ៉ង់
នាយករត្តនាភិបិា� និិង ទី្ធផារ

�ម្មាជ្ជិក

គ�  សាណ្តា
នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ម្មាជ្ជិក

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា
នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

�ម្មាជ្ជិក

Seng Kok Wing*៣

នាយកយុទ្ធធសា��េ
�ម្មាជ្ជិក

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៤៦



 •  កំណត្ត់ ពិនិិត្តយតាម្ម�និ និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ  ប្តេ�ើយុទ្ធធសា��េជ្ជប្តេម្មៃៀ�រ��់ធនាគារ (ប្តេ�ើ
ម្មានិ)។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងធានាថា ទ្ធប្រម្មងហ់ានិិភិយ័រ��់ ធនាគារ គុឺ�ាិត្តប្តេ�ប្តេប្រកាម្ម�ំណ្តាត្ត់
ការប្រគុ�ប់្រគុង  ឬថ្លែដំនិកំណត្តម់្លៃនិហានិិភិយ័�និៃនិីយភាព  និិង ហានិិភិយ័អប្រតា ការ ប្របាក ់ ប្តេ� កូុង
�ញ្ញជ ីធនាគារ    រមួ្មទាងំ�ទ្ធធផ�ពីការពិប្តេសាធនិម៍្លៃផៃកុូង និិងការពិប្តេសាធនិ ៍តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិប្តេព�
ម្មានិវ�ិត្តេិប្តេ�យរ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា�។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើងវញិ និិងផេ�់អនុិសា�និគ៍ុំរ�ថិមី  �ប្រម្មា�ប់្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិង
ប្រទ្ធពយអ�កម្មម ពីគុំរ�អាក�បកិរ�ិម្លៃផៃកូុង ប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបអីនុិម្មត័្ត។

 •  កំណត្ត ់និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើ�និៃនិីយភាពរ��់ធនាគារ ត្តប្រម្មូវការហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិ និិង
ការអនុិវត្តេ�ម្មប្រ�� តាម្មត្តប្រម្មូវការទាងំប្តេនិ�។

ការព្រឹគ�់ព្រឹគងហា�ិភិ័យទិ��្សារ

 •  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយវធីិសា��េវា�់ថ្លែវងហានិិភិយ័ទី្ធផាររ��់ធនាគារ ទាងំវធីិសា��េ និិងប្រ�ពន័ិធម្លៃផៃកូុង 
និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិណ្តា ថ្លែដំ�អនុិវត្តេបានិ។

 •  ពិនិិត្តយ និិងផេ�់អនុិសា�និ ៍ប្តេ�ើ �ទ្ធធផ� បាា រាា ថ្លែម្មាប្រត្តគំុរ� ការប្តេផៃៀង�ៃ ត្តគំ់ុរ� �ប្រម្មា� ់គុណៈកម្មាម ធិការ
ហានិិភិយ័ អនុិម្មត័្ត។

 •  ពិនិិត្តយ  និិងប្តេ�ូើ កប្រម្មតិ្ត ហានិិភិយ័ ទី្ធផារប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ និិងផេ�់ អនុិសា�និ ៍ ជ្ជ�និ ដំ�់  គុណៈកម្មាម ធិការ
ហានិិភិយ័  ប្តេដំើម្មបអីនុិម្មត័្ត។

 •  ពិនិិត្តយ  និិងអនុិម្មត័្តការ�ៃ �់�េ�រ�ប្តេណ្តាេ �អា�នូិ តាម្មប្តេព�ប្តេវលាកំណត្ត ់�ំប្តេពា�កប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័
ទ្ធីផារ។

សំិទិធិ អំណ្តាច្ច នៃ�ការអ�ុ�័ត្

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ  និិងផេ�់អនុិសា�និប៍្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិង 
ប្រទ្ធពយអកម្មម និិងប្តេគា�ការណ៍ (ប្តេ�ើម្មានិ) ប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបអីនុិម្មត័្ត។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើវធិីសា��េ និិង�ទ្ធ�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រទ្ធពយ�កម្មម 
និិងប្រទ្ធពយអកម្មម (ប្តេ�ើម្មានិ) ប្តេដំើម្មបបី្តេគារពតាម្មប្តេគា�ការណ៍ ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្តការប្រកិត្តតាម្មខូាត្តប្រ�ចាឆូំ្នាំំ រមួ្មទាងំ�ទ្ធធផ�ប្តេត្ត�េប្រត្ត�� ់
ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិប្តេប្រ�ើ  �ប្រម្មា�ក់ំណត្តថ់្លែដំនិកំណត្ត�់និៃនិីយភាព និិងហានិិភិយ័អប្រតា ការ ប្របាក ់
ប្តេ� កូុង�ញ្ញជ ីធនាគារ ។

 •  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើវធិីសា��េ ប្តេគា�ការណ៍ ប្រក��ណឌ ម្លៃនិការកំណត្តម់្លៃថិៃប្តេផៃរ 
ម្លៃនិហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ �ប្រម្មា�ធ់នាគារ។

 •  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងគាបំ្រទ្ធថ្លែដំនិកំណត្ត ់និិងកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ �ប្រម្មា� ់ហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព 
និិងហានិិភិយ័អប្រតា ការ ប្របាក ់ ប្តេ� កូុង�ញ្ញជ ីធនាគារ   ថ្លែដំ�អនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

 •  គាបំ្រទ្ធប្តេគា�ការណ៍  និិងប្តេគា�និប្តេ�បាយហានិិភិយ័ទ្ធីផារ  និិងផេ�់អនុិសា�និ៍  ដំ�់
គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័រ��់ ធនាគារ  ប្តេដំើម្មបអីនុិម្មត័្ត។

 •  អនុិម្មត័្តវធិីសា��េ និិង�ទ្ធ�ឋ និហានិិភិយ័ទ្ធីផារ ប្រ��តាម្ម�េង�់រអនុិម្មត័្ត និិងប្តេគា�ការណ៍
អភិបិា�កិ�េហានិិភិយ័រ��់ធនាគារ ។

 • ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្តត្តម្លៃម្មៃ �ប្រម្មា�ផ់�ិត្តផ�ថិមីរ��់ធនាគារ។

 •  អនុិម្មត័្តការប្តេផៃរការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើការកំណត្តត់្តម្លៃម្មៃម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើធនាគារ ប្រ��តាម្មការ
ប្តេផៃរ�ិទ្ធធិ ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

 • អនុិម្មត័្តប្តេ�ើ�ំប្តេណើ ត្តម្លៃម្មៃ ថ្លែផិកប្តេ�ើ �ិទ្ធធិអំណ្តា� ថ្លែដំ�បានិផេ�់ជ្ជ�និ ។

 •  ប្តេ�ើកប្តេ�ើងប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ រា�់ការ�ំពានិ�ំណ្តាត្តក់ារប្រគុ�ប់្រគុង ឬថ្លែដំនិកំណត្ត ់
(ថ្លែដំ�ម្មនិិពាកព់ន័ិធនឹិង�ា�)់ ថ្លែដំ�ម្មនិិ�ុ�ឆ្នាំៃ យ ពីថ្លែដំនិកំណត្តហ់ានិិភិយ័ ថ្លែដំ�បានិកំណត្ត ់
និិងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ឬ�និៃនីិយភាព ឬប្តេករ េ�ប្តេឈាម �ធនាគារ។

គុណប្តេនិយយភាព និិង�វនិកម្មម

ការទៅធុវើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ប្តេ�យប្តេ�ងតាម្ម�ា� ់�េីពី�ហ៊ុប្រគា�ពាណិជ្ជជកម្មម និិង�ា��់េីពីប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ 
របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុនិីម្មយួៗ ប្រត្តូវប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង។ របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រត្តូវ
បានិ ប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង  ប្តេ�យ អនុិប្តេលាម្ម ប្តេ� តាម្ម �េង ់�ររបាយការណ៍  ទាកទ់្ធង នឹិង ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុអនិេរជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិ

កម្ម័ុជ្ញា (Camboidan International Finanical Reporting Standards ប្តេ�កាត្ត ់ថា «CIFRS») 
ប្តេហ៊ុើយបានិ �ងាា ញប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និ�វ ប្រគុ� ់ទិ្ធដំឋភាព ជ្ញា សារវនិេទាងំអ�់  ម្លៃនិ សាា និភាព ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ ធនាគារ 
គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃ ទី្ធ៣១ ថ្លែ� ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១។ ការប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុត្តប្រមូ្មវ ឲ្យយ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�៖

 i) ប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្តេគា�ការណ៍ គុណប្តេនិយយ �ម្មប្រ�� ថ្លែដំ� គាបំ្រទ្ធ ប្តេ�យការ វនិិិ�ិយ័ និិង ការបាា និ ់ប្រ�ម្មាណ
 �ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ� និិង ប្រ�ក� ប្តេ�យ ការ ប្រ�ុងប្រ�យតូ័្ត  �នាៃ � ់ពី ប្តេនា�  ប្រតូ្តវ អនុិវត្តេ ប្តេគា�ការណ៍ ទាងំប្តេនា� 
ឲ្យយ បានិ �ីុ�ងាែ ក ់គូា។

 ii) អនុិវត្តេតាម្ម ការ លាត្តប្រត្ត�ង ពត័្តម៌្មានិ រ��់ CIFRS ឬប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិការប្របា�ចាកណ្តាម្មយួ 
កុូង ការ�ងាា ញ ឲ្យយ ម្មានិ ភាពប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  ការប្របា�ចាកទាងំប្តេនា� ប្រត្តូវ លាត្តប្រត្ត�ង ពនិយ�់  និិង
កំណត្ត ់�រមិ្មាណ ឲ្យយ បានិ ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ ប្តេ� កូុង របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

 iii) រកាទុ្ធក �ញ្ញជ ី គុណប្តេនិយយ  ឲ្យយ បានិ ប្រគុ� ់ប្រគានិ់  និិង ប្រ�ពន័ិធ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ម្លៃផៃកុូង   ប្រ�ក�ប្តេ�យ
ប្រ��ិទ្ធធភាព។

 iv) ប្តេរៀ��ំ របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ   ប្តេ�យ ថ្លែផិក ប្តេ�ើ ម្ម���ឋ និ និិរនិេភាព ម្លៃនិ អាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�ើកថ្លែ�ង ថ្លែត្ត
ម្មានិ ករណី ម្មនិិ �ម្មរម្មយ  កូុង ការ �និមត្ត ថា  ធនាគារ អា� នឹិង�និេប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ អាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ� ប្តេព�
អនាគុត្ត ដំ�៏ៃី និិង

 v) ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ  និិងដឹំកនា ំធនាគារ ប្តេ�យ ��� រមួ្ម ប្តេ�ើរា�់ ការ �ប្តេប្រម្ម� �ិត្តេ �ំខានិ់ៗ  ទាងំអ�់  ថ្លែដំ�
ជ្ជ� ឥទ្ធធិព�  ដំ�់ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ  និិង ដំំប្តេណើ រការ រ��់ ធនាគារ ប្តេហ៊ុើយ ប្រត្តូវ ប្របាកដំ ថា  កិ�េការ ទាងំ
ប្តេនិ� ប្រត្តូវបានិ �ៃុ� �ញ្ហាេ ំង ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ  ប្តេ� កូុង របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ម្មានិប្តេ��កេីប្តេពញ�ិត្តេនិឹងការ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េរ��់�ៃួនិ  កុូងការ�ងាា ញ
និ�វ�ម្មតុ្ត�យភាព និិង ការវាយត្តម្លៃម្មៃ  អំពីសាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិងការពាករនាម្លៃថិៃអនាគុត្ត ប្រ�ក�
ប្តេ�យភាពប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  ប្តេ�កុូងការប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ រ��់ធនាគារ ដំ��ម្មានិ�ងាា ញប្តេ�
កុូងរបាយការណ៍រ��់អភិបិា�  ប្តេ�កុូងទ្ធំពរ័  ៨៤  ដំ�់  ៨៥  �េីពីរបាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុម្លៃនិ
របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំបំ្តេនិ�។

គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

 គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  ជ្ជួយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កុូងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយដំំប្តេណើ រការ ម្លៃនិការប្តេរៀ��ំ
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។  �ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាបំ្រត្តីម្មា� និិងប្រ�ចា�ំម្មា�រ��់ធនាគារ និិង
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាឆូំ្នាំំ  ប្រត្តូវប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�យគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  និិង
អនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មុនិប្តេព�ផេ�់ជ្ជ�និធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។

ការព្រឹត្ួត្ពិ�ិត្្យនៃ�ៃកែ�ង

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវរមួ្ម ប្តេ�ើការរកានិ�វប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ឲ្យយម្មានិភាព�ិប្រ�ប្តេ�ើរ  
ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិដំ��ជ្ញាការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ការប្តេធែើប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព និិង
ប្រ��ិទ្ធធផ� ការប្តេគារព�ា�់ និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិនានា កដ៏ំ��ជ្ញាការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ ទ្ធំហ៊ុំ និិងភាព
�មុគុសាម ញ ម្លៃនិអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ ទាម្មទារឲ្យយម្មានិជ្ញាចាបំា�់ និ�វការប្រគុ�ប់្រគុង និិងការថ្លែ�ងថ្លែ�ក
ហានិិភិយ័ប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ។ �កុណៈម្លៃនិហានិិភិយ័ទាងំប្តេនិ� ម្មានិនិយ័ថា ប្រពឹត្តេិការណ៍ទាងំឡាយអា�និឹង
ប្តេកើត្តម្មានិ ប្តេ�ើង ប្តេហ៊ុើយ�ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិការខាត្ត�ង់ ប្តេ�យម្មនិិអា�ដំឹងម្មុនិ និិងប្តេ�ៀ�វាងបានិ។ 
ប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ  ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបផីេ�់និ�វការធានាដំ�៏ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ�
ម្មយួ  ប្តេ�ើប្តេទា��ីជ្ញាវាម្មនិិអា�ធានាទាងំប្រ�ុង  �ំប្តេពា�ហានិិភិយ័  ថ្លែដំ� ប្តេកើត្តប្តេ�ញពីកំហុ៊ុ�ធៃនិធ់ៃរ
ការប្តេកង�និៃំ ឬការខាត្ត�ង ់ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តម្មានិកេី។

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិចាត្តទុ់្ធកថា ប្រក��ណឌ  និិងប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង និិងនីិត្តិវធិី ប្រត្តូវបានិ
អនុិវត្តេប្តេ�យ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង រ��់ធនាគារ កុូងឆូ្នាំហិំ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុរហ៊ុ�ត្តដំ�់កា��របិ្តេ�ិទ្ធ ម្លៃនិរបាយការណ៍
ប្តេនិ� និិងម្មានិប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្រ��តាម្ម ត្តប្រមូ្មវការ រ��់ធនាគារ កុូង�រ�ិកា�អាជី្ជវកម្មម នាប្តេព���េុ�បនូិ។ 
ប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��បំ្តេ�ើង �ប្រម្មា�ផ់េ�់និ�វការ ធានា ដំ�៏ម្មប្រ��ម្មយួ ប្តេ�ើប្តេទា��ី
ជ្ញាវាម្មនិិអា�ធានាទាងំប្រ�ុង ប្តេដំើម្មប�ីប្តេងើើត្តឲ្យយបានិនិ�វ�ទ្ធ�ឋ និជ្ញាកល់ាកម់្មយួ �ប្រម្មា�ប់្រ�ពន័ិធ ប្រត្តួត្ត
ពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង និិងជួ្ជយធនាគារ កុូងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេ�ើការ�រាជ្ជយ័ កុូងការ�ប្តេប្រម្ម�ប្តេគា�ប្តេ�
អាជី្ជវកម្មមកេី �ាុថ្លែនិេវាប្រ�ប្តេ�ើរជ្ញាងការ�ុ�ប្តេចា�និ�វប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេនិ�ថ្លែដំរ។

 ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ អំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ថ្លែដំ��ងាា ញពីសាា និភាពប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង
រ��់ធនាគារ ម្មានិ�ងាា ញ ប្តេ�កូុងទ្ធំពរ័ ៤៧ ដំ�់ ៤៩ ម្លៃនិរបាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំបំ្តេនិ�។

 ប្តេ��កេថី្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�ក�ិេធនាគារ ប្រត្តូវបានិអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� ប្តេ�
ម្លៃថិៃទី្ធ២៥ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២។

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីពីអភិបិា�កិ�េធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៤៧



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
របាយការណ៍គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម

របាយការណ៍៍គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម
ប្តេ��កេី�ប្តេងុ�

 គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ម្លៃនិធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ប្តេ�េជ្ញាា �ំប្តេពញតួ្តនាទី្ធរ��់�ៃួនិ កុូងការធានានិ�វការអនុិវត្តេ អភិបិា�កិ�េ�ា ង�ិប្រ�ប្តេ�ើរ ប្រពម្មទាងំធានានិ�វការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើរបាយការណ៍ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  

ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារ។

១. សំមាជិកច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំ

 ពត័្តម៌្មានិ�ម្មិតិ្ត ម្លៃនិ�ម្មា�ភាពគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម និិងកិ�េប្រ�ជំុ្ជគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ថ្លែដំ�បានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើងកូុងឆូ្នាំ ំ២០២១ ម្មានិប្តេរៀ�រា�ដ់ំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

�ម្មាជ្ជិក ម្មុ�ងារ បានិ���រមួ្ម �ំនិួនិកិ�េប្រ�ជំុ្ជ

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍*១ អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ / ប្រ�ធានិ ៦ ៦

ឡុ�ង បាា្ង*២ អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ / ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មនិិម្មានិ ម្មនិិម្មានិ

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ ៦ ៦

Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ ៦ ៦

កំណ៍ត្់សំមាា្ល់ ៖

*១ ���និិវត្តេពីត្តំថ្លែណងជ្ញា ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ ំ២០២២

*២ ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា  ឆូ្នាំ ំ២០២២  �និេត្តំថ្លែណងពី�ណឌិ ត្ត ម្មុ ីក�ាណ

 �ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�ើ កិ�េ  ប្រ�ជំុ្ជគុណៈ កម្មាម ធិការ�វនិកម្មមទាងំ ៦ ប្តេ�ើក ថ្លែដំ�ប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង  ប្តេដំើម្មប ីប្តេ��ប្រសាយ    កិ�េ ការកុូង ធនាគារ  គុណៈ កម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  បានិប្តេរៀ��ំ  កិ�េ ប្រ�ជំុ្ជ រមួ្មម្មយួប្តេ�ើក  ជ្ញាម្មយួ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  

រ��់ �ីុ អាយ អិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ហ៊ុ��ឌីីង និិង�ីុអាយ អិម្ម �ុ ីថ្លែ�ងុ�ីង (Banking) ប្រគុុ�។ 

 ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្តេធែើប្តេ��កេីរាយការណ៍  ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�យ �ប្តេងុ�អំពី�ញ្ហាា  ទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិ ប្តេ�ើកប្តេ�ើងកូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មមរ��់�ៃួនិ។

  កិ�េពិភាកា ប្តេផេង ៗ   ប្តេ� កូុងកិ�េ   ប្រ�ជំុ្ជរ��់ គុណៈ កម្មាម ធិការ�វនិកម្មម   ម្មានិ ភាពសាែ ហា� ់និិងពិសាេ រ  និិង ជ្ញាទ្ធ�ប្តេ�  ម្មានិ រយៈ ប្តេព�ប្រ�ជំុ្ជ  ប្រ�ថ្លែហ៊ុ�  ២ ប្តេ� ៣ ប្តេម្មាា ង។  កំណត្ត ់ប្តេហ៊ុតុ្ត  ម្លៃនិ  កិ�េ    ប្រ�ជំុ្ជ គុណៈកម្មាម ធិការ

�វនិកម្មម  ក ៏ បានិ �ក ់ជ្ជ�និ �ម្មាជ្ជិក ប្រកុម្ម ប្រ�ឹកាភិបិា�ផងថ្លែដំរ ។

២. សំិទិធិអំណ្តាច្ច

 គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  គុឺជ្ញាគុណៈកម្មាម ធិការម្មយួ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�បានិការប្តេផៃរ�ិទ្ធធិ  ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ ប្តេ�កុូង ការអនុិវត្តេត្តួនាទ្ធីរ��់�ៃួនិ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  ម្មានិ�ិទ្ធធិអំណ្តា�ប្តេពញប្តេ�ញ  

កុូងការប្តេធែើការប្តេ�ុើ�អប្តេងើត្ត ប្តេ�ើ�ញ្ហាា នានា ដំ��ម្មានិថ្លែ�ងប្តេ�កុូងតួ្តនាទី្ធ និិងភារកិ�េរ��់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។ គុណៈកម្មាម ធិការប្តេនិ� ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេពញប្តេ�ញ កុូង ការ���រមួ្ម និិងទាម្មទារឲ្យយម្មានិការ�ហ៊ុការ  

ពីគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្រពម្មទាងំម្មានិ�នាៃ នុិ�ិទ្ធធិប្តេពញប្តេ�ញ កុូងការអប្តេញ្ញជ ើញអភិបិា� ឬម្ម�និេីប្រ�តិ្ត�ត្តេណិ្តាមូ្មាក ់���រមួ្មកុូងកិ�េប្រ�ជំុ្ជរ��់�ៃួនិ។ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេពញប្តេ�ញ និិងគាម និថ្លែដំនិកំណត្ត ់ 

កុូងការទ្ធទួ្ធ�បានិនិ�វពត័្តម៌្មានិ ប្តេផេង  ៗប្រពម្មទាងំការទ្ធទួ្ធ�យកការប្រ�ឹកាប្តេ���់ ពីអូកជំ្ជនាញឯករាជ្ជយ កុូងករណីចាបំា� ់ប្តេ�យរា�់�ំណ្តាយ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធទាងំអ�់ ជ្ញា�និៃុករ��់ធនាគារ។ ធនាគារប្រតូ្តវ ផេ�់

ធនិធានិចាបំា�ន់ានា ដំ�់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្តេដំើម្មបឲី្យយគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  �ំប្តេពញការងាររ��់�ៃួនិ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៤៨



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
របាយការណ៍គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម

៣. ត្ួនាទិ� �ិងភារកិច្ចចរ�សំ់គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

 ត្តួនាទ្ធី និិងកាត្តពែកិ�េរ��់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

�ំណុ�គុនិៃឹ� ម្លៃនិការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ

ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង/ការប្រគុ�ប់្រគុង
ហានិិភិយ័/អភិបិា�កិ�េ

ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ដំំប្តេណើ រការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិង អភិបិា�កិ�េ កូុង�ម្ម័ន័ិធធនាគារ ប្រ��តាម្ម �កុ�ណឌ ត្តប្រម្មូវ ប្តេ�កូុងប្រ�កា� �េីពីអភិបិា�កិ�េ 
ម្លៃនិ ប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។ 

�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ក. ធានាថា មុ្ម�ងារ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង បានិប្តេរៀ��ំ �ិប្រ�ប្តេ�ើរ ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ឬអប្តេងើត្ត  កុូងនាម្មគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្តេហ៊ុើយមុ្ម�ងារ ប្តេនិ�ប្រតូ្តវ�ាិត្តប្តេ�ប្តេប្រកាម្មអំណ្តា� និិង ការប្រគុ�ប់្រគុង �ៃ �់
ពីគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។ 

�. ពិនិិត្តយ និិង អនុិម្មត័្តវសិា�ភាពការងារ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង   នីិត្តិវធិី   �ំនិួនិដំង   ម្លៃនិការប្តេធែើ �វនិកម្មម ម្លៃផៃកូុង  និិង គុប្តេប្រម្មាង �វនិកម្មម ប្រ�ចាឆូំ្នាំ។ំ 
គុ. ប្តេម្មើ�ការ �ុ�ប្រត្តូវ   ប្តេ�ើ ប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិម្មុ�ងារ  �វនិកម្មម ម្លៃផៃកុូង  �ម្មត្តាភាព�ុគុគ�ិក និិងភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់  ម្លៃនិធនិធានិរ��់  �វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង និិងពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ថា ប្តេត្តើម្មុ�ងារ ប្តេនា�បានិទ្ធទ្ធួ�

អំណ្តា�ចាបំា� ់ ប្តេដំើម្មប�ីំប្តេពញ ការងារឬប្តេ�។
�. ពិនិិត្តយ របាយការណ៍�ំខានិ់ៗ  និិង ធានាថា  គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង  ចាត្តវ់ធិានិការណ៍ ថ្លែកត្តប្រមូ្មវ ទានិ ់ប្តេព�ប្តេវលា ប្តេដំើម្មបបី្តេ��ប្រសាយ �ំណុ�ប្តេ�ាយ កុូង ការ ប្រគុ�ប់្រគុង ការម្មនិិ បានិ អនុិវត្តេប្តេពញប្តេ�ញ  តាម្ម

ប្តេគា�និប្តេ�បាយ ការត្តប្រមូ្មវរ��់ �ា� ់និិង �ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេនិានា និិង �ញ្ហាា ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត  ថ្លែដំ� រកប្តេ�ើញប្តេ�យ �វនិករម្លៃផៃកុូង  កដ៏ំ�� ជ្ញា ថ្លែផូក ថ្លែដំ� ទ្ធទួ្ធ� �ុ�ប្រតូ្តវការ  ប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកុូង ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។  
ង. កត្ត�់ម្មាគ �់ការម្មនិិឯកភាព�ំខានិ់ៗ  រវាងនាយក�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង និិង គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត ម្មនិិថា ការម្មនិិឯកភាព ប្តេនា�  ប្រត្តូវ បានិ ប្តេ��ប្រសាយរ�ួ ប្តេដំើម្មប ីកំណត្ត ់ ផ� �ា�ពា�់  ថ្លែដំ�

ការ ម្មនិិឯកភាព ទាងំប្តេនា� អា� ម្មានិ  �ំប្តេពា� ដំំប្តេណើ រការ �វនិកម្មម ឬ �ទ្ធធផ� �វនិកម្មម  ថ្លែដំ� ប្តេ�ើកប្តេ�ើង ប្តេ�យ �វនិករ ។
 �. ធានាការប្តេគារពតាម្ម�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ ថ្លែដំ�អនុិវត្តេ �ំប្តេពា�ប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងធានាថា របាយការណ៍រ��់�វនិករម្លៃផៃកូុង នឹិងម្មនិិត្តប្រម្មូវឲ្យយប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�យ គុណៈ

ប្រគុ�ប់្រគុងប្តេ�ើយ។
�. �ប្តេងើើត្ត យនិេការ  ប្តេដំើម្មប ីវាយត្តម្លៃម្មៃ ការ �ំប្តេពញ ត្តួនាទី្ធ  និិង ប្រ��ិទ្ធធភាព រ��់ម្មុ�ងារ�វនិកម្មម ម្លៃផៃកូុង។ 
ជ្ជ. វាយត្តម្លៃម្មៃ�កម្មមភាពប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� អំពីកញ្ញេ�ត់្តម្លៃម្មៃការរ��់នាយក �វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង។ 
ឈ. អនុិម្មត័្តប្តេ�ើការថ្លែត្តងតាងំ ការ�ៃ �់�េ�រ  និិងការ�ប្តេណេ ញប្តេ�ញនាយក�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង ឬ�ុគុគ�ិកជ្ញានិ�់័�់ ថ្លែដំ��ំប្តេពញម្មុ�ងារជ្ញា  �វនិករម្លៃផៃកុូង និិងប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ�ការជ្ជ�និដំំណឹង  អំពីការ

លាឈ�រ់��់�ុគុគ�ិកជ្ញានិ�់័�់ជ្ញា �វនិករម្លៃផៃកូុង ប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវផេ�់ឱកា� ឲ្យយ �ម្មាជ្ជិក ថ្លែដំ�បានិ�កព់ាកយ លាឈ� ់ប្តេនា�  �ញ្ហាជ កប់្របា�ព់ីម្ម��ប្តេហ៊ុតុ្ត ម្លៃនិការលាឈ�។់

�វនិកម្មមខាងប្តេប្រ� ក. ផេ�់ អនុិសា�និ ៍ ដំ�់ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�ើការថ្លែត្តងតាងំ  ការ�ញ្ញឈ� ់និិង  កញ្ញេ�ត់្តម្លៃម្មៃការរ��់�វនិករខាងប្តេប្រ�។ 
�. ពិភាកា និិងពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ប្តេ�ើងវញិ  ជ្ញាម្មយួ �វនិក រខាងប្តេប្រ� ម្មុនិនិឹង ចា�ប់្តេផេើម្មប្តេធែើ�វនិកម្មម   អំពី�កុណៈ និិងទ្ធំហ៊ុំ ការងារ�វនិកម្មម  ប្តេហ៊ុើយ ធានាប្តេ�ើការ�ប្រម្ម� �ប្រម្មួ� កុូងករណីម្មានិ

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�វនិកម្មម ប្តេប្រ�ើនិ ���រមួ្ម។
គុ. វាយត្តម្លៃម្មៃ  អំពីប្តេគា�ប្តេ� ការ�ំប្តេពញការងារ និិងឯករាជ្ជយភាពរ��់�វនិករខាងប្តេប្រ� (ឧទាហ៊ុរណ៍ ប្តេ�យការពិនិិត្តយ និិងវាយត្តម្លៃម្មៃ  ពី ទ្ធំនាកទ់្ធំនិងប្តេផេងៗ រវាង�វនិករខាងប្តេប្រ� និិង

ធនាគារ)។
�. អនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើការផេ�់ប្តេ�វា ថ្លែដំ�ម្មនិិទាកទ់្ធង នឹិងការងារ�វនិកម្មម ថ្លែដំ� ផេ�់ ប្តេ�យ�វនិករខាងប្តេប្រ� និិង តាម្ម�និ  និិង ប្តេធែើ ការវាយត្តម្លៃម្មៃថា ប្តេត្តើប្តេ�វាប្តេនា�អា�នឹិង�ា�ពា�់  ដំ�់ឯករាជ្ជយភាព

រ��់ពួកគាត្តឬ់ប្តេទ្ធ។ 
ង. ធានាថា ម្មានិការពិនិិត្តយ�ា�់លា�់ ប្តេ�ើ �កុ�ណឌ  ម្លៃនិការផេ�់ប្តេ�វា ថ្លែដំ�ម្មនិិទាកទ់្ធង នឹិងការងារ�វនិកម្មម ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ៀ�វាងការ �ា�ពា�់ដំ�់ការវនិិិ�ិយ័ ប្រ�ក�ប្តេ�យឯករាជ្ជយ ភាពរ��់

�វនិករខាងប្តេប្រ�។ 
�. ធានាថា របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ   ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំ�ា ង ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ និិងទានិប់្តេព�ប្តេវលា ប្តេ�យម្មានិការ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិជ្ញាប្រ�ចាំ ប្តេ�ើភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់  ម្លៃនិការប្តេធែើ�ំវធិានិធនិ ថ្លែដំ�ចាបំា� ់

និិង�ំប្តេពា� �ំណុ�អាប្រកក ់និិង�ងេយ័។
�. រកាការ ទ្ធំនាក ់ទ្ធំនិង ប្តេសាម �ប្រត្តង ់ ប្តេ�ើក�ំហ៊ុ ទានិប់្តេព�ប្តេវលា និិង ប្តេទ្ធៀងទាត្ត់ ជ្ញាម្មយួ �វនិករខាងប្តេប្រ�  និិង ត្តប្រម្មូវ ឲ្យយ �វនិករ ខាងប្តេប្រ�  រាយការណ៍ ម្មក កានិ ់គុណៈកម្មាម ធិការ �វនិកម្មម   អពំី

�ញ្ហាា �ំខានិ ់ៗ   (ប្តេ�យ ម្មនិិ ម្មានិ វត្តេម្មានិរ��់  គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង  ប្រ��ិនិ ប្តេ�ើ ចាបំា� ់)។
 ជ្ជ. ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើរបាយការណ៍ ប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកូុង រ��់ �វនិករខាងប្តេប្រ� និិងធានាថា  គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង  ចាត្ត ់វធិានិការណ៍ ថ្លែកត្តប្រមូ្មវ  ប្តេដំើម្មប ីប្តេ�ៃើយត្ត� ប្តេ�នឹិង �ទ្ធធផ��វនិកម្មម ខាងប្តេប្រ�  និិង

អនុិសា�និ ៍  ថ្លែដំ� ប្តេ�ើក ប្តេ�ើង  ប្តេ�យ �វនិករ ខាងប្តេប្រ� ទានិ ់ប្តេព� ប្តេវលា។
ឈ. តាម្ម�និ  និិងវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្រ��ិទ្ធធភាព ការងារ រ��់ �វនិករ ខាងប្តេប្រ�  រមួ្មទាងំ ជួ្ជ�ប្រ�ជំុ្ជ ជ្ញាម្មយួ�វនិករខាងប្តេប្រ�  �ា ងប្តេហា� ណ្តា�់ម្មេងកុូងម្មយួឆូ្នាំ ំប្តេ�យម្មនិិម្មានិវត្តេម្មានិ រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង 

ប្តេដំើម្មបពីិភាកា ប្តេ�ើ�ញ្ហាា  គុនិៃឹ��ំខានិ់ៗ  និិងប្តេ�ូើ�ំុប្តេ���់ ពី �វនិករ ខាងប្តេប្រ�វញិ។

�ទ្ធធផ��វនិកម្មម ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង 
និិង�ញ្ហាា ម្លៃនិការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម�ា� ់

ពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើ�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការអប្តេងើត្ត �ំខានិ់ៗ  �ទ្ធធផ��វនិកម្មមជ្ញាប្រ�ចាំ និិង ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង និិងការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម�ា�់  ថ្លែដំ� រាយការណ៍ប្តេ�យ�វនិករម្លៃផៃកូុង �វនិកខាងប្តេប្រ�
និិង�វនិកររ��់ និិយត័្តករ ។

របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វ ាត្តាុ ពិនិិត្តយប្តេ�ើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាបំ្រតី្តម្មា� និិង ប្រ�ចា ំឆូ្នាំ ំ ម្មុនិប្តេព�ទ្ធទ្ធួ�ការអនុិម្មត័្ត ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេ�យប្តេ�េ ត្ត�ំខានិប់្តេ�ើ៖
 • ការ�ៃ �់�េ�រណ្តាម្មយួ ប្តេ�កូុងការអនុិវត្តេ និិង ប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយ

 •  �ញ្ហាា  �ំខានិ ៗ់  ថ្លែដំ�បានិ  ប្តេ�ើកប្តេ�ើង  រមួ្ម ទាងំ �ញ្ហាា ទាកទ់្ធងនឹិងការរាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តា ុការវនិិិ�ិយ័�ំខានិ ៗ់ រ��់ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្រពឹត្តេកិារណ៍ ឬ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ម្មនិិ ប្រ�ប្រកតី្ត និិង �ំខានិ ៗ់   
និិងរប្តេ�ៀ� ថ្លែដំ� �ញ្ហាា ទាងំ អ�់ ប្រត្តូវបានិ �ងាា ញ

 • ការប្តេធែើប្តេ��កេី�និូិ�ឋ និ ពី�ញ្ហាា ថ្លែដំ�កំពុងប្តេកើត្តប្តេ�ើង និិង

 • ការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម�េង�់រគុណនិី  និិង �េង�់រ របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ �ា�ដ់ំម្លៃទ្ធប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ភាគីុ�ម្ម័ន័ិធញុំាតិ្ត ពិនិិត្តយរា�់ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេធែើប្តេ�ើង ជ្ញាម្មយួភាគុី�ម្ម័ន័ិធញុំាតិ្ត និិងជ្ជ�និដំំណឹងដំ�់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ពីប្រ�តិ្ត�ត្តេិការទាងំប្តេនា�។

ការពិនិិត្តយ  របាយការណ៍ ពាកព់ន័ិធ នឹិង
របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ពិនិិត្តយ ភាព ប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  និិង ភាព ប្រគុ�ប់្រគានិ់  ម្លៃនិ ប្តេ��កេី ថ្លែថិៃងការណ៍ រ��់ ប្រ�ធានិ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ប្តេ�កុូង របាយការណ៍ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ការ�ងាា ញ ពី អភិបិា�កិ�េ ធនាគារ  របាយការណ៍
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិង ប្តេ��កីេ ប្រ�កា� ដំំ��ង ពាកព់ន័ិធ នឹិង ការ ប្តេរៀ��ំ របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

ការតាម្ម�និការអនុិវត្តេតាម្ម
ប្តេគា�និប្តេ�បាយទ្ធំនា�់
ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍

តាម្ម�និ ការ អនុិវត្តេតាម្ម ប្តេគា�និប្តេ�បាយ  �េីពីទ្ធំនា�់ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍រ��់ ធនាគារ

ការពិនិិត្តយ ប្រក��ណឌ  ប្រគុ�ប់្រគុង ម្លៃផៃកូុង ពិនិិត្តយ ម្មតិ្តប្តេ���់ រ��់ ភាគីុទ្ធី�ី �ំប្តេពា�រ�នា�ម្ម័ន័ិធ និិង ប្រ��ិទ្ធធភាព  ម្លៃនិ ប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុង ម្លៃផៃកូុង រ��់ ធនាគារ

ប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ក. ទាកទ់្ធង ជ្ញាម្មយួ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញានិ�់័�់  ជ្ញាប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់ប្តេដំើម្មប ីទ្ធទ្ធួ� បានិ ពត័្តម៌្មានិ  អំពី�ញ្ហាា ថ្លែដំ��ា�ពា�់  ដំ�់ធនាគារ។ 
�. ប្តេកា�ប្រ�ជំុ្ជ ជ្ញាម្មយួ�វនិករម្លៃផៃកូុង �វនិករ ខាងប្តេប្រ� ឬទាងំពីរ កូុងប្តេព�ថ្លែត្តម្មយួ ប្តេ�ើយ�់ថាចាបំា�។់
គុ. ពិនិិត្តយរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចា�ំម្មា� និិងប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ�ប្រម្មា��់ក�់ញ្ញជ� និ ប្តេ�ឲ្យយប្រកុម្ម ប្រ�ឹកាភិបិា�រ��់ធនាគារ និិងធានានិ�វ ការប្តេបា�ពុម្ម័ផាយរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រ�ចាឆូំ្នាំបំានិ

រហ័៊ុ�។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៤៩



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
របាយការណ៍គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម

៤. ទៅសំច្ចកិ�សំទៅងេ�សំក�មភាពទៅ�្សងៗ កែ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០២១

៤.១. គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

ក. បានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិងអនុិម្មត័្តយ�់ប្រពម្ម ប្តេ�ើថ្លែផនិការ�វនិកម្មមប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំវសិា�ភាពការងារ និិងត្តប្រម្មូវការ ថ្លែផូកធនិធានិរ��់នាយក�ឋ និ�វនិកម្មម ម្លៃផៃកូុង។

�. បានិប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយវធីិសា��េរ��់�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង កុូងការវាយត្តម្លៃម្មៃកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ កុូងវ�័ិយប្តេផេង  ៗថ្លែដំ�អា�ប្តេធែើ�វនិកម្មមបានិ និិងធានាថា មុ្ម�ងារ�វនិកម្មមប្តេ�េ ត្ត�ំខានិប់្តេ�ប្តេ�ើវ�័ិយ ថ្លែដំ�ម្មានិកប្រម្មតិ្ត

ហានិិភិយ័�័�់។

គុ. បានិប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វភាពប្រគុ�ប់្រគានិ ់និិងប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយនានា ការប្តេធែើរបាយការណ៍ និិងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបធីានាថា ម្មានិវធីិសា��េជ្ញាប្រ�ពន័ិធម្មយួ កុូងការកំណត្ត ់វាយត្តម្លៃម្មៃ 

និិងកាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ប្តេ�ើវ�័ិយនានា។

�. បានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វប្រ��ិទ្ធធភាពម្លៃនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងការប្តេប្រ�ើប្របា�់ធនិធានិទាងំអ�់ ប្តេ�កូុងធនាគារប្តេ�យ�និេ�ំំម្លៃ�។

ង. បានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ អំពីការថ្លែត្តងតាងំ�វនិករខាងប្តេប្រ� ប្រពម្មទាងំឯករាជ្ជយភាព និិងប្រ��ិទ្ធធភាពការងាររ��់ �វនិករខាងប្តេប្រ�ផងថ្លែដំរ។

�. បានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វថ្លែផនិការ�វនិកម្មមរ��់�វនិករខាងប្តេប្រ� វសិា�ភាពការងារ និិង�ទ្ធធផ�ម្លៃនិ �វនិកម្មមប្រ�ចាឆូំ្នាំរំ��់ធនាគារ។

�.  បានិជ្ជួ�ជ្ញាម្មយួ�វនិករខាងប្តេប្រ� ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ ៣០ ថ្លែ� វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�យពំុម្មានិវត្តេម្មានិរ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង និិងអភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេដំើម្មបពីិភាកា�ញ្ហាា ពាកព់ន័ិធនានា និិងប្តេ�ូើ�ំុប្តេ���់ថ្លែកត្តប្រម្មូវ  ពី

�វនិករខាងប្តេប្រ�។

ជ្ជ. បានិប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វ�ញ្ហាា ពាកព់ន័ិធនឹិងការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ថ្លែដំ�រកប្តេ�ើញប្តេ�យ�វនិករម្លៃផៃកុូង និិង�វនិករខាងប្តេប្រ� ប្រពម្មទាងំការប្តេ�ៃើយត្ត�រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ំប្តេពា�អនុិសា�និរ៍��់�វនិករ 

និិង ការឯកភាព ប្តេ�ើថ្លែផនិការ�កម្មមភាព ថ្លែដំ�ប្រត្តូវអនុិវត្តេ។

ឈ. បានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រ�ចាបំ្រតី្តម្មា�រ��់ធនាគារ។

ញ. បានិប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិនិ�វប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារជ្ញាម្មយួភាគីុ�ម្ម័ន័ិធញុំាតិ្ត និិងភាពប្រគុ�ប់្រគានិម់្លៃនិនីិតិ្តវធីិរ��់ធនាគារ កុូងការកំណត្ត ់តាម្ម�និ រាយការណ៍ និិងប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារជ្ញាម្មយួភាគីុ�ម្ម័ន័ិធ

ញុំាត្តិប្តេនា�។

ដំ. បានិធានានិ�វការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្មវធិានិ�ា� ់និិងប្តេគា�ការណ៍ម្លៃផៃកូុង ប្រពម្មទាងំការវវិឌីឍ ម្លៃនិ�កម្មមភាពការងារនានា រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កូុងការអនុិវត្តេតាម្មអនុិសា�និរ៍��់�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង និិង�វនិកម្មម

ខាងប្តេប្រ�។

៤.២. �ុខ្ពងារសំវ�ក�មនៃ�ៃកែ�ង

ក. ការប្តេធែើ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង �ប្រម្មា�ធ់នាគារ  ម្មានិការជ្ជួយគាបំ្រទ្ធ ពីនាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូងរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម។

�. នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង បានិ អនុិវត្តេការងារ ប្រ�ក�ប្តេ�យឯករាជ្ជយភាព និិងធានា ប្តេ�ើភាពប្រគុ�ប់្រគានិ ់និិងប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ថ្លែដំ�បានិអនុិវត្តេប្តេ�យគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង។

គុ. នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង បានិ ជ្ជួយគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កូុងការអនុិវត្តេការងារ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព �ំប្តេពា�ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើប្រ��ិទ្ធធភាព�ំណ្តាយ ការវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ើ
ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ការផេ�់ប្តេ���់ ប្តេ�ើវធិានិការកាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�បានិរកប្តេ�ើញ និិងធានានិ�វដំំប្តេណើ រការអភិបិា�កិ�េប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ។

�. នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង បានិ ផេ�់របាយការណ៍ជ្ញាប្រ�ចាំ ជ្ជ�និដំ�់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង អំពី�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការប្តេធែើ�វនិកម្មម  ថ្លែដំ��ញ្ហាជ កអ់ំពីប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ

ម្លៃផៃកូុង និិងហានិិភិយ័�ំខានិ់ៗ ។

ង. នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង បានិ ប្តេ�ុើ�អងើត្តប្តេ�ើ�កម្មមភាពពាក ់ពន័ិធ  ថ្លែដំ��ងេយ័ថា ជ្ញាការប្តេកង�និៃ ំនិិង�កម្មមភាពម្មនិិប្រ�ប្រកតី្តប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ប្រ��តាម្ម ឬប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មានិត្តប្រមូ្មវការ�ម្មប្រ�� ពីអាជ្ញាា ធរ 

ឬគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញានិ�់័�់រ��់ធនាគារ។

៤.៣. របាយការណ៍៍សំវ�ក�មនៃ�ៃកែ�ង

ក. នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង បានិ�ញ្ញេ�ក់ារប្តេធែើ�វនិកម្មម កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ�ំំនិួនិ ១៧ ប្តេ�ើក ប្តេ�យបានិប្តេធែើ�វនិកម្មម ប្តេ�ើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ�ំខានិ់ៗ ទាងំអ�់ ។

�. រា�់�ញ្ហាា ថ្លែដំ�នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង បានិ រកប្តេ�ើញប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាទុ្ធក   និិងតាម្ម�និ�និេ រហ៊ុ�ត្តដំ�់�ញ្ហាា ទាងំប្តេនា�  ប្រត្តូវបានិប្តេ��ប្រសាយ��់ ប្តេហ៊ុើយនិឹងប្រត្តូវរាយការណ៍ប្តេរៀងរា�់  ០២ ថ្លែ� ម្មេង ជ្ជ�និ

គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ។

គុ. ការវវិឌីឍម្លៃនិ�កម្មមភាពការងារ កូុងការអនុិវត្តេតាម្មអនុិសា�និរ៍��់នាយក�ឋ និ�វនិកម្មម  បានិ រាយការណ៍ជ្ជ�និដំ�់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្តេរៀងរា�់  ០២ ថ្លែ� ម្មេងផងថ្លែដំរ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៥០



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីអំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង

ទៅសំច្ចកិ�ផ្នែថិៃងការណ៍៍ សំិ�អំព�ព្រឹ�ព័�ធព្រឹត្ួត្ពិ�ិត្្យនៃ�ៃកែ�ង
ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�
 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ផេ�់សារៈ�ំខានិ ់ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារ និិងប្តេ�េជ្ញាា រកា
ប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ម្លៃផៃកូុងប្តេនា� ឲ្យយម្មានិ�កុណៈ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ។ ប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង �ងាា ញពីត្តប្រមូ្មវការ
ចាបំា�់ �ំប្តេពា�ការប្រ�ត្តិ�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មម   ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព និិងប្រ��ិទ្ធធផ� និិងដំំប្តេណើ រការ
ម្លៃនិការប្តេរៀ��ំ  និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុដំប៏្រត្តឹម្មប្រត្តូវ  និិង�ម្មប្រ�� ប្រពម្មទាងំការអនុិវត្តេ 
ប្រ��តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ា�ជ់្ញាធរម្មានិផងថ្លែដំរ។ 

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវជ្ញារមួ្ម ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូងរ��់ធនាគារ និិងការប្រគុ�ប់្រគុង  
ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធ ពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កទ៏្ធទួ្ធ�សាគ �់ផងថ្លែដំរថា ការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធ
ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង គឺុជ្ញាដំំប្តេណើ រការ រមួ្មគូា និិងប្រតូ្តវអនុិវត្តេជ្ញា�និេ�នាៃ � ់ប្តេ�កូុងធនាគារ ប្តេហ៊ុើយវាប្រតូ្តវប្តេធែើការ
�ៃ �់�េ�រ ប្រ��ប្តេ�នឹិង�ប្តេ�េកវទិ្ធា �រ�ិកា�អាជី្ជវកម្មម និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ា� ់កូុងនិយ័ប្តេធែើឲ្យយប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង  
និ�វដំំប្តេណើ រការម្លៃនិការកំណត្ត ់វាយត្តម្លៃម្មៃ និិងប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ ប្រ�ពន័ិធ ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្ត
ប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបកំីណត្ត ់ប្រគុ�ប់្រគុង និិងប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយហានិិភិយ័ រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ប្តេពា�គុឺ
ម្មនិិថ្លែម្មនិប្តេដំើម្មប�ុី��ំបាត្តប់្តេចា�និ�វហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តប្តេ�ញពីការ�រាជ្ជយ័ កូុងការ�ប្តេប្រម្ម�ទ្ធិ�ប្តេ�

អាជី្ជវកម្មមប្តេនា�ប្តេទ្ធ។

ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងប្រក��ណឌ  ម្លៃនិការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ
 ធនាគារចាត្តទុ់្ធកថា ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ គឺុជ្ញាធាតុ្តម្មយួ�ា ង�ំខានិ ់ម្លៃនិអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ 
ប្តេហ៊ុើយ�ញ្ញេ� �វ�បធម្មហ៌ានិិភិយ័ដំតឹ៏្តងរងឹ ប្តេ�កូុងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ និិងដំំប្តេណើ រការ�ប្តេប្រម្ម� �ិត្តេរ��់ធនាគារ។ 
ជ្ញាម្មយួនឹិងការយ�់ដឹំង អំពីអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិម៍្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ �ប្រម្មា�ធ់នាគារ ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�
បានិនិ�វការ រកី�ប្តេប្រម្មើនិ  ប្រ�ក� ប្តេ�យ និិរនិេរភាពបានិ ប្រកុម្មការងារប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ���រមួ្មតាងំពី
ដំំណ្តាកក់ា�ដំំ��ង ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការទ្ធទួ្ធ� យក ហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបផីេ�់និ�វទ្ធ�េនិៈឯករាជ្ជយ និិងម្មតិ្តប្តេ���់ 
រមួ្មម្មានិការវាយត្តម្លៃម្មៃផ�ិត្តផ�ថិម ីអភិបិា�កិ�េប្តេ�ើ�កម្មមភាពត្តតិ្តយភាគុ ីការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយការថ្លែកៃង�និៃ ំ
ការកំណត្តយុ់ទ្ធធសា��េ ការវាយត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ ៘ 

 ធនាគារ ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិ�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� (CIMB Group) បានិ�ញ្ញេ� �និ�វប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុង
ហានិិភិយ័ទ្ធ�ប្តេ�ម្មយួ�ប្រម្មា��់ហ៊ុប្រគា�ទាងំម្ម��   (Enterprise  Wide  Risk  Management  
Framework «EWRM») ប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងឱកា�រ��់�ៃួនិ។ ប្រក��ណឌ ប្រគុ�ប់្រគុង
ហានិិភិយ័ទ្ធ�ប្តេ��ប្រម្មា��់ហ៊ុប្រគា�ទាងំម្ម�� ផេ�់ជ្ជ�និប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងរ��់�ៃួនិ 
និ�វឧ�ករណ៍ម្មយួ ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការប្រ�ប្តេម្មើ�ប្តេម្មើ�ទុ្ធកជ្ញាម្មុនិ និិងប្រគុ�ប់្រគុងប្តេ�ើហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់
និិងហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�អា�និឹងប្តេកើត្តម្មានិ ប្តេ�យប្តេធែើការពិចារណ្តា ប្តេ�ប្តេ�ើការថ្លែកថ្លែប្រ�និ�វទ្ធប្រម្មងហ់ានិិភិយ័ 
ប្រ��តាម្មការ�ៃ �់�េ�រ ម្លៃនិយុទ្ធធសា��េអាជី្ជវកម្មម �ញ្ញញ ត្តេិ�ា� ់និិង�កម្មមភាពការងារ។

�និេិ�ុ�ពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា
 � និេិ�ុ�ពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា គុឺត្តប្រម្មូវ ឲ្យយ ម្មានិ ជ្ញាយុទ្ធធសា��េរមួ្ម   ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ប្តេ�ើវនិិយ័ រ��់ អូក
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ ដំំប្តេណើ រការប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  និិងប្រ�ពន័ិធ�ប្តេ�េកវទិ្ធា កូុង ប្តេគា� �ំណង  ប្តេដំើម្មប ីពប្រងឹង�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�ើកប្រម្មតិ្ត
ការប្រគុ�ប់្រគុង�និេិ�ុ�ពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា  ធនាគារ�ីុអាយអិម្ម�ុ ី  ភិអិី��ីុ បានិប្តេប្រជ្ជើ�យក�ប្តេ�េកវទិ្ធា ថ្លែដំ�
ម្មានិ�េង�់រជ្ញាអនិេជ្ញាតិ្ត  ដំំប្តេណើ រ ការ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  និិងថ្លែ���ទ្ធ ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុង អនុិប្តេលាម្ម ប្តេ�តាម្ម ធនាគារ
ប្តេម្ម ។ អនុិវត្តេតាម្មថ្លែផនិ ការ�និេិ�ុ� ពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា  យុទ្ធធ សា��េ ម្លៃនិ ការ ថ្លែថិ ទា ំនឹិង ពប្រងឹង ប្តេហ៊ុ�ឋ  រ�នា �ម័្មន័ិធ
�និេិ �ុ� ពត្តម៌្មានិ  វ ិទ្ធា  ប្រ�ក� ប្តេ�យ ប្រ��ិទ្ធធ ភាព ប្តេ� តាម្ម ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេម្ម ប្តេដំើម្មប ីគា ំប្រទ្ធដំំប្តេណើ រ  អាជ្ជី វកម្មម
រ��់ ធនាគារ  ឲ្យយ ម្មានិ �ុវត្តាិ ភាព �័�់ ។

 ប្តេដំើម្មប ីឲ្យយ ប្រ�� ប្តេ�តាម្ម ការរកី��ត្តលា�់ ម្លៃនិអាជ្ជីវកម្មមធនាគារ និិងកា ពប្រងីកប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម័្មន័ិធ
�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា  ការប្តេរៀ��ំ �ទ្ធ�ឋ និ  �ប្តេ�េក វទិ្ធា  រ��់ ប្តេយើង ថ្លែត្តងថ្លែត្តប្រត្តូវបានិពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ
ជ្ញាប្តេរឿយ  ៗនិិងប្តេធែើការពប្រងឹង �ថ្លែនិាម្ម ប្តេដំើម្មបីឲ្យយកានិថ់្លែត្តម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព កុូងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័  ម្លៃនិ ការ
គុំ រាម្ម កំ ថ្លែហ៊ុង ទាងំខាងកូុង និិងប្តេប្រ�។ ប្តេ�ើ�ពីប្តេនិ�ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត ធនាគារ �ីុ អាយ អិម្ម �ុ ី ម្មានិការពឹងថ្លែផិក  
ប្តេ�ប្តេ�ើម្មជ្ជឈម្មណឌ �ប្រ�តិ្ត�ត្តះកិារ�និេិ�ុ�រ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម (Group’s Security Operation Center)  
ថ្លែដំ��ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង  ប្តេដំើម្មបី តាម្ម�និ និិងប្តេ�ៃើយត្ត�ប្តេ�នឹិង�កម្មមភាពវាយប្រ�ហារតាម្មប្រ�ពន័ិធអីុនិប្តេធើប្តេណត្ត  
(cyber-attack) ថ្លែដំ�អា�នឹិងប្តេកើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�យយថាប្តេហ៊ុតុ្ត។

 រឯីប្តេ�កប្រម្មតិ្ត�ុវត្តាិភាព តាម្ម�ណ្តាេ ញកុំពយ�ទ្ធរ័វញិ ធនាគារ �ីុ អាយ អិម្ម �ុី បានិដំំប្តេ�ើង�ថ្លែនិាម្ម និ�វ 
ប្រ�ពន័ិធ ការ  ពារ �ុវត្តាិភាព (Firewall) និិងការកំណត្ត ់ប្តេ�ើការ���ប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្តេដំើម្មបីប្រគុ�ប់្រគុង�ុវត្តាិភាព
រ��់ អូក ប្តេប្រ�ើ ប្របា�់  និិងទ្ធិនិូនិយ័  ប្តេផេងៗ ថ្លែដំ� ម្មានិ កុូង�ណ្តាេ ញប្តេទា� ប្តេម្មើ� ប្តេ�ើញ  ឬប្តេម្មើ� ពុំ ប្តេ�ើញ កេី 
ប្តេហ៊ុើយអនុិញ្ហាញ ត្តប្តេ�ប្តេ�ើការ �ក ់កំហ៊ុិត្ត  កូុង ការ ប្តេប្រ�ើ ប្របា�់ និិងការផេ�់�ិទ្ធធិ  ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធ �ណ្តាេ ញ

កំុ ពយ� ទ្ធរ័ ។ ប្តេ�ើ�  ជ្ញាង ប្តេនិ� ប្តេ� ប្តេទ្ធៀត្ត  ធនាគារកប៏ានិ �ំពាក ់និ�វ ប្រ�ពន័ិធការពារប្រគុ�កំុ់ពយ�ទ្ធរ័ទាងំអ�់ ដំ�� ជ្ញា
ការប្រ�ឆ្នាំងំប្តេម្មប្តេរាគុ  (Anti-Malware) ការ�ំថ្លែ�ងទិ្ធនិូនិយ័ (Encryption) ការ ទ្ធ� ់សាើ ត្ត ់ម្លៃនិ ការ បាត្ត ់�ង់
ទ្ធិនិូនិយ័  ការពារ  ការប្តេប្រជ្ជៀត្តថ្លែប្រជ្ជក និិងប្តេប្រចា�រា�់ពត័្តម៌្មានិ ប្តេ�ប្តេ�ើប្តេគុហ៊ុទ្ធំពរ័ (Web) និិងអុីថ្លែម្ម� ថ្លែដំ�
អា�ជ្ជួយកាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ថ្លែផូក�និេិ�ុ�ពត័្តម៌្មានិវទិ្ធា  ប្តេ�ប្តេព�ទ្ធិនូិយ័ប្រត្តូវបានិ�ញ្ញជ� និ�ៃងកាត្ត់
ប្រ�ពន័ិធ�ណ្តាេ ញរ��់ធនាគារ។ និិយម្មនិយ័ប្តេម្មប្តេរាគុ និិងការកំណត្ត់ ប្តេ�ប្តេ�ើកម្មមវធិី�រកុិារខាងប្តេ�ើ 
ថ្លែត្តងថ្លែត្តទ្ធទ្ធួ�បានិការ ប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព ឲ្យយទានិ�់ភាពការណ៍ជ្ញានិិ�េ  ប្តេដំើម្មបីឲ្យយពួកប្តេគុម្មានិ�ម្មត្តាភាព
ការពារ ទ្ធ�ស់ាើ ត្ត ់និិងកាត្ត�់និាយ និ�វភាពងាយរងប្តេប្រគា�ប្តេផេងៗ។

 ធនាគារកប៏ានិអនុិវត្តេកម្មមវធីិ ប្តេ�ើកកម័្ម�់�និេិ�ុ�ពត័្តម៌្មានិ ប្តេ�យបានិ�ណេុ ��ណ្តាេ ��ំប្តេណ�ដឹំង 
ប្តេ�ដំ�់�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ�ជ្ញាម្មុ�ប្រពួញ ប្តេដំើម្មបី�ប្តេងើើនិការយ�់ដំឹង អំពីភាពជ្ញាឯកជ្ជនិ ការប្តេ��ធាៃ យម្លៃនិ
ពត័្តម៌្មានិ �ុវត្តាភិាពពត័្តម៌្មានិ និិងទំ្ធនួិ��ុ�ប្រតូ្តវ ប្តេ�ើថ្លែផូក�និេិ�ុ�ពត័្តម៌្មានិ។ កម្មមវធីិទាងំប្តេនិ� ម្មានិដំ��ជ្ញា
ការ�ណេុ ��ណ្តាេ � តាម្មប្រ�ពន័ិធ�ិកាប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក នឹិងប្រត្តូវប្រ��ងជ្ញាប្តេរៀងរា�់ ឆូ្នាំ ំនិិងការថ្លែ�កចាយ
ជ្ញាប្រពឹត្តេិ�ប្រត្តពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗ។

ដំំប្តេណើ រការ ម្លៃនិការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង�ំខានិ់ៗ  
 ដំំប្តេណើ រការ�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ
និ�វភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់ និិង�ុ�រតិ្តភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំការអនុិវត្តេតាម្ម�ា� ់
�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេ ិវធិានិ ប្តេ��កេីថ្លែណនា ំនិិង ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំថ្លែដំ�ម្មានិជ្ញាធរម្មានិ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

 គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  ម្មានិ�ម្មាជ្ជិកជ្ញាអភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�ត្តិ�ត្តេិ។ គុណៈកម្មាម ធិការ
�វនិកម្មម គឺុជ្ញាគុណៈកម្មាម ធិការម្មយួ ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ�បានិការប្តេផៃរ�ិទ្ធធិអំណ្តា� ពីប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបី
ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ ប្តេ�ើការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយការប្តេរៀ��ំ របាយការណ៍ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុការផេពែផាយពត័្តម៌្មានិ ការប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា� ់ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ការអនុិវត្តេ អភិបិា�កិ�េ និិង ការតាម្ម�និដំំប្តេណើ រការម្លៃនិ
ការប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ប្តេ�កុូងធនាគារ។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញានិ�័់�់ �វនិករម្លៃផៃកុូង និិង
�វនិករខាងប្តេប្រ� ផេ�់របាយការណ៍ ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម អំពីប្រ��ិទ្ធធភាព និិងប្រ��ិទ្ធធផ� 
ម្លៃនិ ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង។

 រា�់�ញ្ហាា �ំខានិ់ៗ  និិងគួុរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ ថ្លែដំ�បានិរកប្តេ�ើញប្តេ�យ�វនិករម្លៃផៃកុូង �វនិករខាងប្តេប្រ� 
និិងនិិយត័្តករ ប្រត្តូវ រាយការណ៍ប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការ �វនិកម្មម  ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និិង
ពិភាកា។ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើងវញិ និិងធានា អំពីការអនុិវត្តេថ្លែផនិការកាត្ត�់និាយ
�ញ្ហាា  ឬហានិិភិយ័រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេដំើម្មបកីារពារផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍រ��់ធនាគារ និិងរកាបានិ�ិ
និ�វអភិបិា�កិ�េដំ�៏ម្មប្រ��។ ការប្រគុ�ប់្រគុងថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មម  និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជ្ជីវកម្មម  ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ បានិ
 ចាត្តថូ់ាកថ់ា ម្មានិ «ហានិិភិយ័ប្តេ�ើ�ពីកប្រម្មតិ្តម្មធយម្ម» ឬ «ហានិិភិយ័កប្រម្មតិ្ត�័�់» ប្តេ�យ�វនិករម្លៃផៃកូុង
ប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ� ការពិប្តេប្រគា� ប្តេ���់ ពី គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។

 គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម កប៏្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិផងថ្លែដំរ និ�វរា�់ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ជ្ញាម្មយួភាគុី
�ម័្មន័ិធញុំាតិ្ត ម្លៃថិៃ �ំណ្តាយ ប្តេ�ើ�វនិកម្មម និិងម្លៃថិៃ�ំណ្តាយម្មនិិពាកព់ន័ិធនឹិងកិ�េការ�វនិកម្មម ថ្លែដំ�ប្តេ�ូើប្តេ�យ
�វនិករខាងប្តេប្រ�រ��់ធនាគារ។ 

 ការប្តេធែើ�ទ្ធ�ងាា ញនានា អំពីថ្លែផនិការអាជី្ជវកម្មម ការវវិឌីឍថិមីៗ  ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារនានា ហានិិភិយ័ម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម 
និិងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយនានា ប្តេដំើម្មបកីាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើងប្តេ�យថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មមពាកព់ន័ិធ
និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម ប្រ��ិនិប្តេ�ើ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម គិុត្តថាចាបំា�។់ 

 �ម្មាជ្ជិកគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  ក�៏��រមួ្មកិ�េប្រ�ជុ្ជំកំព��រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងប្រ�ចាឆូំ្នាំរំ��់
ធនាគារ (Bank’s Annual Management Summit) ផងថ្លែដំរ ថ្លែដំ�ប្តេ�កុូងកិ�េប្រ�ជំុ្ជប្តេនា� ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម
និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មមនីិម្មយួៗ ប្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វប្រ�តិ្ត�ត្តេិការនានារ��់�ៃួនិ ថ្លែដំ�បានិ
ប្តេធែើប្តេ�ើង�ប្រម្មា�ឆូ់្នាំបំ្តេនិ� ប្រពម្មទាងំប្តេធែើការ�ងាា ញ អំពីយុទ្ធធសា��េ និិងថ្លែផនិការនានា �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ�ំនាៃ �់
ផងថ្លែដំរ។

គណ៍ៈកមាា្ធុិការហា�ិភិ័យ

 គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ កំណត្តអំ់ពីកម្មមវត្តា ុម្លៃនិប្តេគា�ការណ៍ហានិិភិយ័រ��់ធនាគារ និិង�ំប្តេពញ
ត្តួនាទ្ធី  និិងកាត្តពែកិ�េជ្ជំនិួ�ឲ្យយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� កុូងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ 
ការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  �ំប្តេពា�ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ  ប្រត្តូវបានិប្រ�គុ�់�ិទ្ធធិ 
ជ្ជ�និប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ��និៃុករាយការណ៍ប្តេ�យ�ៃ �់ ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ 
គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ប្តេធែើការជ្ជួ�ប្រ�ជំុ្ជជ្ញាប្តេរៀងរា�់ថ្លែ� ឬតាម្មការចាបំា�។់

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៥១



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីអំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង

 គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិងប្រទ្ធពយអកម្មម  រាយការណ៍អំពីហានិិភិយ័សា�ប់្របាក់
ងាយប្រ�ួ� និិង�ញ្ហាា ទាកទ់្ធងនិឹងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិងប្រទ្ធពយអកម្មមរ��់ធនាគារ ប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការ
ហានិិភិយ័។ គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងប្រទ្ធពយអកម្មម ប្តេធែើការប្រ�ជំុ្ជជ្ញាប្តេរៀងរា�់ថ្លែ� ប្តេ�យ
ម្មានិតួ្តនាទី្ធ�ម្មបង កូុងការពិនិិត្តយតាម្ម�និ និិងប្តេ�យប្តេប្រ�ើយុទ្ធធសា��េប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើហានិិភិយ័ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ 
ម្លៃនិតារាងតុ្ត�យការ។ គុណៈកម្មាម ធិការប្តេនិ� ម្មានិការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវជ្ញាកល់ាក ់�ំប្តេពា�ការប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើ
ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មឥណទានិ ការប្តេរៀ��ំអភិវិឌីឍ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�ើការផេ�់ប្រ�ឹកា ថ្លែដំ��ម្មប្រ�� ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការ
ហានិិភិយ័ កូុងការប្តេធែើប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម� ទាកទ់្ធងនិឹងហានិិភិយ័សា�ប់្របាកង់ាយប្រ�ួ� និិងហានិិភិយ័
អប្រតាការប្របាក់ ការថ្លែ�ងថ្លែ�កប្រ�ភិពហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ និិងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ និ�វ�ម្មា�ភាព កុូង
តារាងតុ្ត�យការ ពាកព់ន័ិធនិឹងឥណទានិ និិងប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ។ ជ្ញារមួ្មម្មក គុណៈកម្មាម ធិការ
ប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិងប្រទ្ធពយអកម្មម  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ការអនុិវត្តេ  ម្លៃនិដំំប្តេណើ រការប្រគុ�ប់្រគុង ប្រ�ក�
ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព �ប្រម្មា�ប់្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើអប្រតាការប្របាក ់សា�ប់្របាកង់ាយប្រ�ួ� និិងហានិិភិយ័ប្រ�ប្តេដំៀង
គូាប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងតារាងតុ្ត�យការ��់ធនាគារ និិងកប្រម្មតិ្តពាកព់ន័ិធប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត។ 

គណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង

 គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង គឺុជ្ញាគុណៈកម្មាម ធិការ ថ្លែដំ��ប្តេងើើត្តប្តេ�ើងប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបី
ប្រគុ�ប់្រគុង�ញ្ហាា   ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តពីការប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ។ កិ�េប្រ�ជំុ្ជគុណៈកម្មាម ធិការប្តេនិ� ប្តេធែើប្តេ�ើងប្តេរៀងរា�់
ម្មយួថ្លែ�ម្មេង  គឺុប្តេ��បាេ ហ៍៊ុទី្ធ៣ ម្លៃនិថ្លែ�នីិម្មយួ  ៗឬតាម្មការចាបំា�។់ �ម្មា�ភាពរ��់គុណៈកម្មាម ធិការ
ប្រគុ�ប់្រគុង  រមួ្មម្មានិ�ម្មាជ្ជិក ម្មកពី នាយក�ឋ និ នានា រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំតំ្តណ្តាង ម្មកពីនាយក�ឋ និ �វនិករ
ម្លៃផៃកូុងម្មយួរ�� និិងនាយក�ឋ និ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្មម្មយួរ�� ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិអប្តេញ្ញជ ើញ���រមួ្មប្រ�ជំុ្ជ ជ្ញាអ�ិម្លៃ�និេយ។៍

ទៅគាលការណ៍៍ �ិង��ត្ិវិធុ�នៃ�ៃកែ�ង

 រា�់ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិម្លៃផៃកុូងរ��់ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មមទាងំអ�់ ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកា
ភិបិា�។ ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិត្តិវធិីទាងំអ�់ប្តេនិ� ប្រត្តូវបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ជ្ញាឧ�ករណ៍នាផំៃ�វម្មយួ �ប្រម្មា�់
ការប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ ប្តេដំើម្មបធីានាអំពី ការប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្មការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ា� ់
ថ្លែដំ�ម្មានិជ្ញាធរម្មានិ។ ប្តេគា�ការណ៍ប្តេនិ�ប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង កូុង ប្តេគា��ំណងធានាប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
ការឲ្យយកានិថ់្លែត្តម្មានិភាពប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង ប្តេ�យប្តេធែើការពិចារណ្តាផងថ្លែដំរ ប្តេ� ប្តេ�ើ �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ម្លៃនិវ�័ិយ
ធនាគារ ដំ��ជ្ញា�កុ�ណឌ ត្តប្រមូ្មវរ��់�ា� ់ហានិិភិយ័ និិងវធិានិការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ប្តេដំើម្មប ីកាត្ត�់និាយ
ហានិិភិយ័ ប្រពម្មទាងំផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មមថិមីៗផងថ្លែដំរ។

សំវ�ក�មនៃ�ៃកែ�ង

 នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង ប្តេធែើការរាយការណ៍ប្តេ�យឯករាជ្ជយ ជ្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម ប្តេហ៊ុើយ
នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង ម្មានិឯករាជ្ជយភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់ ពីថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មម  និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជ្ជីវកម្មម
ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�ើប្រគុ��់កម្មមភាព និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារទាងំអ�់។  ការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ�ម្មបងរ��់នាយក�ឋ និ
�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង គឺុផេ�់ការវាយត្តម្លៃម្មៃឯករាជ្ជយ ប្តេ�ើភាពប្រគុ�ប់្រគានិ់ ប្រ��ិទ្ធធភាព និិងប្រ��ិទ្ធធផ� ម្លៃនិការ
ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ដំំប្តេណើ រការប្រគុ�ប់្រគុង និិងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ថ្លែដំ�អនុិវត្តេប្តេ�យគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង។
កុូងការវាយត្តម្លៃម្មៃ  ប្តេ�ប្តេ�ើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង អនុិវត្តេតាម្ម�ម្មា�ភាគុ
ទាំងប្របាំ  (៥)  ថ្លែដំ�ថ្លែ�ងប្តេ�កុូងប្រក��ណឌ រួម្ម  ម្លៃនិការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង  ថ្លែដំ��កប់្តេ�ញប្តេ�យ
គុណៈកម្មាម ធិការ  ប្តេឈាម �  Committee  of  Sponsoring  Organisations  of  the  Treadway
Commission (ប្តេ�កាត្តថ់ា «COSO») ថ្លែដំ��ម្មា�ភាគុទាងំប្តេនា� រមួ្មម្មានិសាា និភាពម្លៃនិការប្រត្តួត្ត
ពិនិិត្តយ ការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័  �កម្មមភាពប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ  ការទ្ធំនាកទ់្ធំនិង និិងពត័្តម៌្មានិ ប្តេហ៊ុើយនិឹងការ
ពិនិិត្តយតាម្ម�និ�កម្មមភាព។ COSO គុឺជ្ញាអងគភាពម្មយួ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ជ្ញាអនិេរជ្ញាត្តិ  ថ្លែដំ�ផេ�់
ប្តេ�� កេីថ្លែណនាំ  និិងភាពជ្ញាអូកដំឹកនាំ  ថ្លែផូកទ្ធ�េនិៈប្តេ�ើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង  ការប្រគុ�ប់្រគុង
ហានិិភិយ័រ��់�ហ៊ុប្រគា� និិងការទ្ធ�ស់ាើ ត្តក់ារប្តេកង�និៃំ។

 វសិា�ភាពការងាររ��់នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង ប្រគុ�ដំណេ �ប់្តេ�ើប្រគុ�ថ់្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងថ្លែផូក
គាបំ្រទ្ធអាជ្ជីវកម្មមទាងំអ�់។ ការប្តេប្រជ្ជើ�យកថ្លែផូកណ្តាម្មយួម្មកប្តេធែើ�វនិកម្មម  ប្រត្តូវប្តេធែើប្តេ�ើងប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើ
ថ្លែផនិការ�វនិកម្មមប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្ត ប្តេ�យគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម។ ថ្លែផនិការ�វនិកម្មម
ប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ថ្លែផិកតាម្មការវាយត្តម្លៃម្មៃកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ ប្តេគា�ប្តេ�  និិងយុទ្ធធសា��េរ��់
ធនាគារ។ ថ្លែផូកទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិវាយត្តម្លៃម្មៃថា ម្មានិហានិិភិយ័កប្រម្មតិ្ត�័�់  គុឺជ្ញាកម្មមវត្តាុ
ម្លៃនិការប្តេធែើ�វនិកម្មមប្រ�ចាឆូំ្នាំំ រឯីថ្លែផូកថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�ការវាយត្តម្លៃម្មៃថា ម្មានិហានិិភិយ័កប្រម្មតិ្តម្មធយម្ម ឬទា�  
គឺុជ្ញាកម្មមវត្តាុម្លៃនិការប្តេធែើ�វនិកម្មម ប្តេ�វដំេ�និេ�នាៃ �។់ ប្តេប្រ�ពីការវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ើហានិិភិយ័ ថ្លែផនិការ�វនិកម្មម
ប្រ�ចាឆូំ្នាំបំានិ�ក�់ញ្ញេ� �ផងថ្លែដំរ និ�វនាយក�ឋ និនានា ថ្លែដំ�ប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ�ការប្តេធែើ�វនិកម្មម  ថ្លែដំ�ត្តប្រម្មូវ
ប្តេ�យ�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់ ឬការប្តេកើត្តម្មានិនិ�វការ�ួ��និៃំនាប្តេព�ថិមីៗ កក៏ារទ្ធទ្ធួ�ការវាយត្តម្លៃម្មៃថា ម្មានិ
ហានិិភិយ័កប្រម្មតិ្ត�័�់ កា�ពីឆូ្នាំចំា�់ �ំណ្តាត្ត ់ការ ថិមីៗ  �ក ់ប្តេ�ញ ប្តេ�យ និិយត័្តករ  ប្តេ�យថ្លែផិក តាម្ម
 ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ទ្ធីផារ  ឬ �ំណ្តាត្ត ់ការ ប្តេផេងពី ប្តេនិ� ប្រពឹត្តេិការណ៍ខាត្ត �ង ់ទាងំឡាយ ណ្តា  ថ្លែដំ� ប្រត្តូវបានិ
រាយការណ៍ ប្តេហ៊ុើយថ្លែដំ� ម្មានិ �នំិួនិ ទ្ធឹកប្របាក ់រហ៊ុ�ត្តដំ�់  ២៥.០០០ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ឬ ប្តេ�ើ�ពី ប្តេនិ�  ឬ
ការ�ៃ �់�ះ�រ�ំខានិ់ៗ  ប្តេ�ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធកុំពយ�ទ្ធរ័  ឬ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ។ នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង កប៏្តេធែើការ
ប្តេ�ុើ�អប្តេងើត្តផងថ្លែដំរ ប្តេ�ើការ�ងេយ័ �ំប្តេពា�ការ�ួ��និៃំ  ថ្លែដំ�ប្រ�ប្រពឹត្តេប្តេ�យ�ុគុគ�ិក អត្តិថិិជ្ជនិ និិង
ត្តត្តិយជ្ជនិ  ប្តេហ៊ុើយផេ�់អនិុសា�និថ៍្លែក�ម្មិឲ្យយកានិថ់្លែត្តប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង  ប្តេដំើម្មប�ីងាើ រកុំឲ្យយ�ញ្ញា ដំថ្លែដំ� 
ប្តេកើត្តម្មានិប្តេ�ើងសាជ្ញាថិមីម្មេងប្តេទ្ធៀត្ត និិងចាត្តវ់ធិានិការ �ំប្តេពា��ុគុគ�ពាកព់ន័ិធ។

 នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង  ម្មានិ�ិទ្ធធទិ្ធទួ្ធ�បានិប្រគុ�ព់ត័្តម៌្មានិទាងំអ�់ ថ្លែដំ�ចាបំា� ់ប្តេ�យគាម និការ
�កក់ំហ៊ុិត្ត កូុងប្រក��ណឌ ម្លៃនិការងាររ��់�ៃួនិ។  វសិា�ភាពការងាររ��់នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង 
ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�យប្តេ�ងតាម្ម�េង�់រអនិេរជ្ញាត្តិ   ម្លៃនិការប្រ�ក�វជិ្ញាជ ជ្ជីវៈ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូងរ��់
វទិ្ធាសាា និ�វនិករម្លៃផៃ កូុង  (The Institute of Internal Auditors ប្តេ�កាត្តថ់ា IIA) និិងប្តេគា�ការណ៍
ថ្លែណនា ំថ្លែផូក�ទ្ធ��ញ្ហាញ ត្តេិ�ា� ់ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ។

 របាយការណ៍�វនិកម្មម គឺុជ្ញា�ទ្ធធផ��ុងប្តេប្រកាយ ម្លៃនិការងារ�វនិកម្មម ថ្លែដំ��ងាា ញពីវសិា�ភាព
ការងារ�វនិកម្មម ថ្លែដំ�បានិ�ំប្តេពញការវាយត្តម្លៃម្មៃទ្ធ�ប្តេ� ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ជ្ញាម្មយួនឹិងពត័្តម៌្មានិ
�មិ្មតិ្ត ម្លៃនិការរកប្តេ�ើញប្តេ�យ�វនិកម្មម និិង ការប្តេ�ៃើយត្ត�ពីគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង។ គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម 
ប្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ  និិងវាយត្តម្លៃម្មៃរា�់អញ្ញញត្តេិកម្មម  ឬការម្មនិិប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់
ថ្លែដំ�បានិប្តេ�ើកប្តេ�ើង ប្តេ�យនាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង និិងតាម្ម�និ�កម្មមភាពនានា ប្តេដំើម្មបធីានាថា 
គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង បានិចាត្តវ់ធិានិការថ្លែក ត្តប្រម្មូវ �ម្មប្រ�� និិងជ្ញា�នាៃ និ។់ 

 នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង �កជ់្ជ�និនិ�វរបាយការណ៍ ប្តេ�កានិគ់ុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មមរ��់
ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ម្មយួប្រត្តីម្មា�ម្មេង។ នាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង ប្តេរៀ��ថំ្លែផនិការ�វនិកម្មម  
និិងការចាត្តថូ់ាក�់វនិកម្មម  ប្តេ�យអនុិវត្តេតាម្មវធិីសា��េដំ��គូា ប្តេ�និឹងវធិីសា��េរ��់�វនិកម្មមម្លៃនិ
ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេ�យប្តេធែើការថ្លែក�ប្រម្មួ� ប្រ��ិនិប្តេ�ើចាបំា�់ ប្តេដំើម្មបឲី្យយ�ម្មប្រ�� ប្តេ�និឹង�ទ្ធ�ញ្ញញត្តេិ  និិង
សាា និភាព កូុងប្រ�ុក។

ព្រឹក�ខ្ពណ៍ឌនៃ�ការព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិតា��ទិ�្បីញ្ញញត្ិិច្ច្បា�់

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ថា ម្ម�ុងារប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម  គុឺជ្ញា ថ្លែផូកម្មយួ�ំខានិ ់ កូុង ការប្រគុ�ប់្រគុង
រ��់ធនាគារ និិងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ពីប្តេប្រពា� វ�បធម្មម៌្លៃនិការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�ដ់ំរ៏ងឹម្មា ំ
�ៃុ��ញ្ហាេ ំងពីវ�បធម្មស៌ាជី្ជវកម្មម ថ្លែដំ�ប្រ�ក�ប្តេ�យ �ុ�រតិ្តភាព និិងប្រកម្ម�ី�ធម្ម�៌័�់។ 

 មុ្ម�ងារប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ា�រ់��់ធនាគារ ប្រតូ្តវបានិដឹំកនាបំ្តេ�យនាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម 
រមួ្មជ្ញាម្មយួនឹិងការ ប្រ�ឹកាប្តេ���់ កដ៏ំ��ជ្ញាការថ្លែណនាពីំនាយក�ឋ និ �ា� ់ និិង ប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ
�ា�រ់��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ថ្លែដំ� ម្មានិ ការ�ិ�័យ  ប្តេ� ប្រ�ប្តេទ្ធ� ម្មាា ប្តេ��ីុ ។ មុ្ម�ងារ�ម្មបងរ��់នាយក�ឋ និ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម   គឺុជួ្ជយ�ប្រមួ្ម�ផះ�់ប្រ�ឹកា  ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ  និិង ផើ�់ ការ ថ្លែណនា ំ ដំ�់ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធ
អាជី្ជវកម្មម ឲ្យយអនុិវត្តេតាម្ម�ា� ់�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិនិិង ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនានំានា។ ប្រ��តាម្មអភិបិា�កិ�េ�ិ
នាយក�ឋ និប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម ប្តេធែើការរាយការណ៍ប្តេ�យ ឯករាជ្ជយ  ប្តេ�កានិ ់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ។

 ធនាគារ បានិ �ប្តេងើើត្តឲ្យយ ម្មានិ ប្រក��ណឌ  ម្លៃនិការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់ ថ្លែដំ� ត្តប្រម្មូវ ឲ្យយ ថ្លែផកូ
អាជី្ជវកម្មម និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មមទាងំអ�់ ប្រតូ្តវ�ប្តេងើើត្តទ្ធប្រម្មង ់ ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ការប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ�ា� ់
(Compliance Matrix) ប្តេ�យ រមួ្ម �ញ្ញេ� � និ�វ �ា� ់ �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ  ប្តេ��កេីថ្លែណនាបំ្តេផេងៗ  ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ
និឹងការអនុិវត្តេ។ ទ្ធប្រម្មងប់្រត្តួត្តពិនិិត្តយការ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ �ា� ់ត្តប្រម្មូវឲ្យយ ម្មានិការប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព 
�ំប្តេពា��ា�់ �ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ  ប្តេ��កេី ថ្លែណនា ំ ថ្លែដំ� ប្រត្តូវ បានិ ថ្លែកថ្លែប្រ� ឬ�ប្តេងើើត្តថិមី  ប្តេដំើម្មបធីានាប្តេ�ើការប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
តាម្ម។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ�ថ្លែដំរ ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម កដ៏ំ��ជ្ញាថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម  ប្រតូ្តវបានិ ត្តប្រមូ្មវ ឲ្យយ ប្តេធែើ ការវភិាគុរា�់
�ទ្ធ�ប ញ្ញញត្តេិ  ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនាំ ថ្លែដំ�បានិ�ប្តេងើើត្តថិមី  ឬប្តេធែើវបិ្តេសាធនិកម្មម  ប្តេដំើម្មប ីធានា ការប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម
 ប្តេ�ប្តេ�ើ�ា� ់�ទ្ធ�ប ញ្ញញ ត្តិេ ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនាទំាងំ ប្តេនា�។

 �ថ្លែនិាម្មប្តេ�ើប្តេនា�ប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម កប៏្រតូ្តវប្តេធែើប្តេត្ត�េប្តេ�យ�ៃួនិឯង  (Self-Testing)
តាម្ម ទ្ធប្រម្មង ់ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់ ់ផងថ្លែដំរ ប្តេហ៊ុើយនាយក�ឋ និប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម និឹង
ប្តេធែើការប្តេផៃៀង�ៃ ត្តប់្តេ�យ ឯករាជ្ជយ  ប្តេ�ើ �ទ្ធធផ�  ម្លៃនិការប្តេធែើប្តេត្ត�េប្តេ�យ�ៃួនិឯងប្តេនា�។ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេនិ�ប្តេទ្ធៀត្ត 
នាយក�ឋ និ ប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម ក ៏បានិ អនុិវត្តេ ការ ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ (ប្តេ�យការ�ុ�ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ដំ�់ទី្ធកថ្លែនិៃង 
និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើឯកសារប្តេផេងៗ) ប្តេ�ប្តេ�ើថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម និិងថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មម ថ្លែផិកតាម្ម ថ្លែផនិការ
ប្រ�ចា ំឆូ្នាំ ំរ��់ នាយក�ឋ និ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម  ថ្លែដំ�បានិ អនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។ ប្តេ�ើ�ពី ប្តេនិ�
ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត  កម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ �  ថ្លែដំ� បានិ កំណត្ត ់ទុ្ធក  ប្រត្តូវ បានិ ប្តេធែើប្តេ�ើង �ា ង ប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់ ប្តេដំើម្មប ី�ប្តេងើើនិ
ការ យ�់ ដំឹង  អពំី  ប្រក��ណឌ  ម្លៃនិ  ការ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ តាម្ម និិង ប្តេដំើម្មប ី�ប្រម្មួ� ដំ�់ ការ អនុិវត្តេ   �ប្រម្មា� ់ ធនាគារ
ទាងំ ម្ម��។

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  កប៏្រតូ្តវបានិ ផេ�់ ជ្ជ�និ និ�វ របាយការណ៍ ប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិ�ា� ់�ា ងប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់
ប្តេដំើម្មប ីឲ្យយ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� យ�់ �ា�់ អំពី �ញ្ហាា   ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនឹិងការ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិ តាម្ម �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ �ា�់
រ��់ ធនាគារ។

ទៅគាលការណ៍៍ �ិង��ត្ិវិធុ�នៃ�ការអ�ុ�័ត្ ទៅលើ�លិត្�លថិម�

 ប្តេគា�ការណ៍ និិងនិីត្តិវធិីម្លៃនិការអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើផ�ិត្តផ�ថិមី  ប្រត្តូវបានិ�កឲ់្យយអនុិវត្តេ  �ប្រម្មា�ប់្រគុ�់
ផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មម ថិមីៗ ទាងំអ�់រ��់ធនាគារ។ ផ�ិត្តផ�ថិម ីគឺុ�ំប្តេ�ប្តេ�ប្តេ�ើផ�ិត្តផ� និិង/ឬ  
ប្តេ�វាកម្មមទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ផេ�់ជ្ជ�និ ដំំ��ង  ប្តេ�យធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ឬជ្ញាការ�ញ្ញេ� �
ផ�ិត្តផ�ប្តេប្រ�ើនិ ជ្ញាផ�ិត្តផ�ថ្លែត្តម្មយួ ឬ�ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�ទ្ធប្រម្មងរ់��់ផ�ិត្តផ� ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់និិង/ឬ
ប្តេ�វាកម្មម  ថ្លែដំ�ម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ខាៃ ងំ និ�វទ្ធប្រម្មងហ់ានិិភិយ័ ដំ��ថ្លែដំ�បានិកំណត្ត់ ប្តេ�យ នាយក�ឋ និ
ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ ប្រគុ��ំ់ប្តេណើ �ំុការអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើផ�ិត្តផ�ថិម ីប្រតូ្តវ�ៃងកាត្តដំ់ំប្តេណើ រការ ម្លៃនិការប្រតួ្តត្ត

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៥២



អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
ប្តេ��កេីថ្លែថិៃងការណ៍ �េីអំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង

ពិនិិត្តយ ហានិិភិយ័ ឲ្យយបានិ�ីុជ្ជប្តេប្រ� ប្តេ�យអូកពាកព់ន័ិធនានា ទាងំប្តេ�កុូងធនាគារ និិងប្តេ�កុូងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម
ប្តេដំើម្មបធីានាថា ប្រគុ�ថ់្លែផូក �ំខានិ់ៗ  និិងថ្លែផូកថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនឹិងហានិិភិយ័ ប្រត្តូវបានិកំណត្ត ់វាយត្តម្លៃម្មៃ និិង
កាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ម្មុនិប្តេព� ដំំប្តេណើ រការ ផ�ិត្តផ� និិង/ឬ ប្តេ�វាកម្មមថិមីៗប្តេនា�។ �នាៃ �ម់្មក �ំប្តេណើ
�ំុការអនុិម្មត័្ត ប្តេ�ើផ�ិត្តផ�ថិមីម្មយួរ��់ធនាគារ ប្រត្តូវ�ៃងកាត្តក់ារ ពិភាកា�ា ងហ៊ុមត្ត�់ត្ត់ ប្តេ�យ
គុណៈកម្មាម ធិការនានារ��់ធនាគារ និិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម មុ្មនិនឹិង�កជ់្ជ�និគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបី
ប្តេធែើការអនុិម្មត័្ត�ុងប្តេប្រកាយ និិងជ្ជ�និដំំណឹង អំពីការអនុិម្មត័្តប្តេនិ� ប្តេ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

ការព្រឹគ�់ព្រឹគង ទៅលើអញ្ញញត្ិិក�ម �ិងការ�្សពវ�្សាយ

 ធនាគារ�និេ�ងើត្តធ់ៃនិ់ ប្តេ�ើសារៈ�ំខានិម់្លៃនិការប្រ�កានិខ់ាជ �់ និ�វការប្តេគារពតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា� ់
ប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង និិងនីិតិ្តវធីិប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេដំើម្មបរីកាប្តេករ េ�ប្តេឈាម �រ��់ធនាគារ។ អញ្ញញ ត្តេកិម្មម ប្រតូ្តវបានិ
ប្តេ�ើកប្តេ�ើង និិងចាត្តថ់្លែ�ងឲ្យយបានិទានិប់្តេព�ប្តេវលា  ប្រ�ក�ប្តេ�យត្តម្មាៃ ភាព។ ប្តេដំើម្មបឈីានិប្តេ��ប្តេប្រម្ម�
ប្តេគា�ប្តេ�ប្តេនិ� ធនាគារបានិ�ប្តេងើើត្តនិ�វនីិត្តិវធិីប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើករណីអញ្ញញត្តេិកម្មម និិងការផេពែផាយ ប្តេដំើម្មបី
ផេពែផាយករណីអញ្ញញត្តេិកម្មមណ្តាម្មយួប្តេកើត្តម្មានិប្តេ�ើង រមួ្មម្មានិការម្មនិិប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់
ការម្មនិិប្តេគារពកាត្តពែកិ�េ ការ�ួ��និៃ ំនិិងការម្មនិិប្តេគារពតាម្មដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកុូង។ នីិតិ្តវធីិប្តេនិ�ជួ្ជយឲ្យយម្មានិ
និ�វវធិានិការថ្លែក�ម្មិ ទានិ ់ប្តេព�ប្តេវលា និិងពប្រងឹងត្តម្មាៃ ភាព និិងការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយរ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង។ 

 �ាិត្តប្តេប្រកាម្មនីិតិ្តវធីិ ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងប្តេ�ើអញ្ញញ ត្តេកិម្មម និិងការផេពែផាយ របាយការណ៍�េីពី�ញ្ហាា  ថ្លែដំ�
ប្តេកើត្តម្មានិប្រត្តូវប្តេផាើជ្ជ�និ កូុងអំ�ុងប្តេព� ២៤ ប្តេម្មាា ង ម្លៃនិការរកប្តេ�ើញ ឬម្លៃនិការជ្ជ�និដំំណឹងដំំ��ង�ំផុត្ត អំពី
�ញ្ហាា ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង។ ករណីអញ្ញញ ត្តេកិម្មម ទាងំប្តេនិ� នឹិងប្រតូ្តវបានិចាត្តថ់្លែ�ងប្តេ��ប្រសាយ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើ
ភាពធៃនិធ់ៃរ និិងផ��ា�ពា�់រ��់វា ប្តេ�ប្តេ�ើធុរកិ�េ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ និិងប្តេករ េ�ប្តេឈាម �រ��់ធនាគារ។ ករណី
អញ្ញញត្តេិកម្មមប្តេនិ� ប្រត្តូវ�ប្តេងុ� និិងរាយការណ៍ ប្តេ�គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ប្រ�ចាថំ្លែ�។

ព្រឹក�សំ�លធុ�៌

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ម្មានិ�េង�់រប្រកម្ម�ី�ធម្មអ៌�ប�រម្មាម្មយួ �ប្រម្មា�ប់្រគុ�និ់ិប្តេ�ជិ្ជត្ត
ទាងំអ�់រ��់�ៃួនិអនុិវត្តេ  ថ្លែដំ�រមួ្ម�ញ្ញេ� �ប្រគុ�ទ់្ធិដំឋភាពទាងំអ�់ ម្លៃនិប្រ�ត្តិ�ត្តេិការធុរកិ�េប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ។ 
ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំអំពីប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្តយកតាម្មប្រកម្ម�ី�ធម្មរ៌��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម និិង
បានិ�ក�់ញ្ញេ� � ប្តេ�កុូងម្លៃនិកិ�េ�និាការងារ ថ្លែដំ�យ�់ប្រពម្ម និិង �ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�យប្រគុ�និ់ិប្តេ�ជិ្ជត្ត
ទាងំអ�់។

ទៅគាលការណ៍៍ �ិង��ត្ិវិធុ� សំិ�ព�ធុ�ធា���ុសំ្ស

 ប្តេគា�ការណ៍ និិងនីិតិ្តវធីិ  �េីពីធនិធានិម្មនុិ�េ ប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង និិងប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្តេ�កូុងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម
ទាងំម្ម��  ប្តេ�យម្មានិវសិា�ភាព ប្តេ�ើប្រគុ�ទ់្ធិដំឋភាពទាងំអ�់ ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងធនិធានិម្មនុិ�េ កុូង
ធនាគារ ។     ប្តេគា�ការណ៍ ប្តេនិ�បានិកំណត្ត�់ា ង�ា�់លា�់  អំពីការប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ�និិប្តេ�ជិ្ជត្ត ការដំំប្តេ�ើង
ឋានិៈ ការប្តេផៃរកថ្លែនិៃង  ការងារ និិងការ�ញ្ញឈ� ់  និិប្តេ�ជ្ជិត្ត ប្តេ�កូុងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្មទាងំម្ម��។  ប្តេគា�ការណ៍
និិងនិីត្តិវធិី ទាងំប្តេនិ� ប្រត្តូវបានិ �ប្តេងើើត្ត ប្តេ�ើង  ប្រ�� តាម្ម �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ   កុូង ប្រ�ុក ថ្លែដំ� ពាក ់ពន័ិធ  ប្តេដំើម្មបធីានា
ការ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ  ប្រត្តូវ បានិ អនុិវត្តេ។ និិប្តេ�ជ្ជិត្តទ្ធទ្ធួ�ការវាយត្តម្លៃម្មៃការងារ រ��់�ៃួនិ ជ្ញាប្តេរៀង
រា�់ឆូ្នាំ ំប្តេហ៊ុើយការត្តម្លៃម្មៃការងារ ប្តេនិ�ប្តេធែើប្តេ�ើង ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើ���នាករ ម្លៃនិការវាយត្តម្លៃម្មៃ �ទ្ធធផ� ការងារ 
(Key Performance Indicator)  និិងការវា�់ថ្លែវង�ម្មត្តាភាពគុនិៃឹ�។ កម្មមវធិី�ិកា និិងអភិវិឌីឍនិ៍
�ម្មត្តាភាព ថ្លែដំ�រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំជំ្ជនាញ វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ ��ប្តេ�េកប្តេទ្ធ� ប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង   និិង�ក់
ឲ្យយអនុិវត្តេ  កុូងប្តេគា�ប្តេ�គាបំ្រទ្ធ និិង�ប្តេងើើនិ�ម្មត្តាភាពនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត ប្តេដំើម្មបធីានាថា និិប្តេ�ជិ្ជត្តទាងំអ�់អា�
�ំប្តេពញភារកិ�េរ��់ �ៃួនិ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព។ ធនាគារបានិប្តេប្រកើនិរ�ឹំក ដំ�់និិប្តេ�ជិ្ជត្តរ��់�ៃួនិ
ជ្ញាប្តេរឿយៗ អំពីប្តេគា�ការណ៍ ពាកព់ន័ិធ នានា តាម្មរយៈសារប្តេអ�ិកប្រត្តូនិិក  ឬការជ្ជ�និដំំណឹងជ្ញាលាយ
�កុណ៍ អកេរ និិងវគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ � ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ នានា។  វគុគ�ណេុ ��ណ្តាេ �ម្មយួ កូុង�ំប្តេណ្តាម្មវគុគ
�ណេុ ��ណ្តាេ �ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត �េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់ និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  ប្រត្តូវបានិប្តេធែើ
ប្តេ�ើងជ្ញាប្តេរឿយៗ ប្តេដំើម្មបកីារ�ញ្ហាជ កឲ់្យយប្តេ�ើញ អំពីទ្ធ�េនាទានិរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ថ្លែដំ�ម្មនិិអធាប្រ�័យ
�ំប្តេពា�អំប្តេពើប្តេកង �និៃំ។  �ំណុ�ប្តេនិ�កប៏ានិប្តេធែើការ�ងើត្តធ់ៃនិថ់្លែដំរ ប្តេ�កូុងកម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ �ត្តប្រម្មង់
ទ្ធិ� រ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ។

ការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាពម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម
 �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� បានិប្តេ�េជ្ញាា �ិត្តេ កូុងការការពារផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិរ៍��់ម្មាេ �់ភាគុហុុ៊ុនិ ប្តេករ េ�ប្តេឈាម �
រ��់សាា �ន័ិ និិងការ�ប្តេងើើត្តគុុណត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�យធានាឲ្យយបានិនិ�វនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម និិងមុ្ម�ងារ�ប្តេប្រម្មើការ
ប្តេផេងៗ ប្តេ�កុូង�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ទាងំម្ម��។ ទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវម្លៃនិការអនុិវត្តេ  និិង�កឲ់្យយដំំប្តេណើ រការ 
និ�វប្តេគា�ការណ៍ប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មម  គុឺ�ាិត្តប្តេ�ប្តេប្រកាម្មការប្រគុ�ប់្រគុងរ��់ថូាកដ់ំឹកនាំ និិង
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�រ��់ធនាគារ។

 ប្រក��ណឌ ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម (Business Continuity Management) ប្រត្តូវបានិ
ប្តេប្រជ្ជើ�យកពីប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម (�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�) ម្មកអនុិម្មត័្ត ប្តេដំើម្មបីកំណត្តឲ់្យយបានិជ្ញាអ�បរម្មា និ�វកប្រម្មតិ្តម្លៃនិ
ការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម ការថ្លែ�ងថ្លែ�ងនិ�វប្តេគា�ការណ៍អនុិវត្តេ �ប្រម្មា� ់គាបំ្រទ្ធនាយក�ឋ និប្តេផេងៗ  
ប្តេហ៊ុើយប្តេធែើឲ្យយបានិនិ�វនិិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មម  និិងប្តេ�វាកម្មម�ំខានិ់ៗ ទាងំ ឡាយ   ប្តេ�កូុងប្តេព�ប្តេវលាកំណត្ត់
ណ្តាម្មយួ ប្តេ�ប្តេព�ម្មានិប្តេប្រគា�រខំានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង។ ប្រក��ណឌ ខាងប្តេ�ើម្មានិថ្លែ�ងជ្ញាប្តេគា� ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 (១) រកានិ�វគុុណភាពប្តេ�វាកម្មម ប្តេដំើម្មបី�ប្តេងើើនិទ្ធំនុិក�ិត្តេ ដំ��ការរពំឹងទុ្ធករ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ

 (២) កាត្ត�់និាយផ��ា�ពា�់ ប្តេ�ប្តេ�ើអាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�ប្តេព�ម្មានិប្តេប្រគា�រខំានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង

 (៣) ម្មនិិប្តេធែើឲ្យយម្មានិផ�អវជិ្ជជម្មានិ�ា�ពា�់ ដំ�់ប្តេករ េ�ប្តេឈាម �រ��់ធនាគារ

 (៤) រកាឲ្យយនិ�វការអនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់ប្តេគា�ការណ៍និិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម និិង�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិប្តេផេងៗ

 ប្រក��ណឌ ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម ថ្លែត្តងថ្លែត្តម្មានិការពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ ជ្ញានិិ�េកា� ប្តេដំើម្មបី
ប្តេធែើឲ្យយប្រ��ប្តេ�តាម្ម�ទ្ធ�ឋ និរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្រ��ប្តេ�តាម្មនិីត្តិវធិី  ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុង និិងការអនុិវត្តេ
និិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មម  រមួ្ម �ញ្ញេ� �ទាងំការវភិាគុ ប្តេ�ប្តេ�ើម្មុ�ងារអាជ្ជីវកម្មម  និិងការ�ប្តេងើើត្តនិ�វយុទ្ធធសា��េ
និិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មម  ការប្តេ�ៃើយត្ត�ប្តេព�ម្មានិប្តេប្រគា�រខំានិ ការ�ប្តេងើើត្តវ�បធម្មយ៌�់ដំឹង អំពីនិិរនិេរភាព
អាជី្ជវកម្មម ការប្តេរៀ��ំ�ំហាត្តនិ់ិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម និិងការថ្លែក�ប្រមួ្ម� ប្តេ�ប្តេ�ើថ្លែផនិការនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម
រ��់នាយក�ឋ និនីិម្មយួៗ។ 

 ប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មតាម្មប្រក��ណឌ  ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មម  ថ្លែផនិការនិិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មម 
ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង �ប្រម្មា� ់ម្មុ�ងារអាជ្ជីវកម្មម�ំខានិ់ៗ  ប្តេហ៊ុើយថ្លែផនិការនិិរនិេរភាព ពីប្តេប្រគា�ម្មហ៊ុនិេរាយ
ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង �ប្រម្មា� ់ប្រ�ពន័ិធកម្មមវធិីប្តេផេងៗ។ �ំហាត្តស់ាក�បង ប្តេ�ើថ្លែផនិការទាងំពីរប្តេនិ� ថ្លែត្តងថ្លែត្ត
ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើងជ្ញាប្រ�ចា។ំ 

 ប្តេ�ើ�ពីប្តេនិ�ប្តេទ្ធៀត្ត ជ្ញាប្តេរៀងរា�់ឆូ្នាំំ ធនាគារប្តេរៀ��ំជ្ញា�ិកុាសាលា  អំពីការប្រគុ�ប់្រគុងនិិរនិេរភាព
អាជ្ជីវកម្មម  �ប្រម្មា� ់នាយក�ឋ និទាងំអ�់ឲ្យយបានិ���រមួ្ម ប្តេដំើម្មបី�ប្តេងើើនិការយ�់ដំឹង�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត អំពី
ត្តួនាទ្ធី ម្មុ�ងារ និិងទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់ពួកគាត្ត។់ 

ការព្រឹ�ឆ្នាំំងការសំមាា្ត្ព្រឹបាក់ �ិងហិិរញ្ញញ�្បីទាំ�ទៅភិរវក�ម 

 ធនាគារ�ងើត្តធ់ៃនិ់ ប្តេ�ើសារៈ�ំខានិម់្លៃនិ ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់ និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម 
និិងប្តេ�េជ្ញាា �ប្តេងើើត្តប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង ឲ្យយ ម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាពប្តេ�ើ  ការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់ និិង
ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  ប្តេ�យ ការ អនុិប្តេលាម្ម  ប្តេ�តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់ ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនាំ និិង
ការអនុិវត្តេ ថ្លែដំ��ិ�ំផុត្ត �ប្រម្មា�វ់�័ិយធនាគារ។

 ធនាគារ រកា ការ អនុិវត្តេ  តាម្ម  ប្តេគា� និប្តេ�បាយ  និិង នីិត្តិវធិី   �េីពី ការ ប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់ និិង
ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  ថ្លែដំ� បានិ អនុិម្មត័្ត ប្តេ�យ ប្រកុម្ម ប្រ�ឹកាភិបិា� រ��់ ធនាគារ និិងជ្ញា�និេ�នាៃ �់
ប្តេធែើ��េុ�បនិូកម្មមជ្ញាប្តេរៀងរា�់ពីរឆូ្នាំមំ្មេង ឬករណីម្មានិការចាបំា� ់ប្តេដំើម្មប�ីៃុ��ញ្ហាេ ំងពីនិិនូាការ និិងយនិេការ
ថិមីៗ  ប្តេ�ើការលាង�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�ប ទានិ ប្តេភិរវកម្មម។

 ប្រ�ពន័ិធ ប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិប្តេភិរវកម្មម និិង ប្រ�ពន័ិធ គាបំ្រទ្ធ ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត រ��់ ធនាគារ 
បានិ �ប្រមួ្ម�  ដំ�់ ការ ពិនិិត្តយហានិិភិយ័ប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិង តាម្ម�និ ប្តេ�ើប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិការ អតិ្តថិិជ្ជនិ 
រមួ្មទាងំ ការ ប្រគុ�ប់្រគុង�ញ្ញជ ីប្តេឈាម ��ុគុគ� និិងអងគភាពហាម្មឃាត្ត ់  (Watchlist Management)   ការយក
�ិត្តេទុ្ធក�ក ់សាគ �់ អតិ្តថិិជ្ជនិ (Customer Due Diligence /  «Know Your Customer») និិង ការ
ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេដំើម្មបកីារពារ និិង ប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុរិញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម
(AML/CFT Alert  Monitoring)។ ធនាគារប្រត្តូវធានានិ�វនិីត្តិវធិី  ធនិធានិម្មនុិ�េ និិងប្រ�ពន័ិធរ��់
ធនាគារ ម្មានិ�ទ្ធធភាពកុូងការថ្លែ�ែងរក និិងកំណត្តហ់ានិិភិយ័ ប្រពម្ម ទាងំ រាយការណ៍ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ �ងេយ័ 
ប្តេ�កានិនិ់ិយត័្តករ។

 កម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងប្តេ�ើកកម្ម័�់ការយ�់ដំឹង ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើងជ្ញាប្តេទ្ធៀត្តទាត្ត។់ កម្មមវធិីប្តេនិ�
ប្រត្តូវបានិ�ំប្តេពញ�ថ្លែនិាម្មតាម្ម�ា�់ �េីពីការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក់ និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  ថ្លែដំ�
បានិប្តេធែើ��េុ�បនិូភាព�ុងប្តេប្រកាយ ករណី�ិកាប្តេ�ើ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការជ្ញាកថ់្លែ�េង អំពីហានិិភិយ័ម្លៃនិការ�មិ្មាត្ត
ប្របាក់ និិងការផេ�់ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  ប្តេ�យប្តេធែើការ�ងើត្តធ់ៃនិ់ ប្តេ�ើត្តួនាទ្ធី  និិងការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ
រ��់និិប្តេ�ជ្ជិត្តនីិម្មយួៗ ។ ធនាគារបានិ និិងនឹិង �និេចាត្តវ់ធិានិការ ប្តេដំើម្មបកីាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�
អា�ប្តេកើត្ត ម្មានិ  �ំប្តេពា�ធនាគារ ពាកព់ន័ិធនិឹង�កម្មមភាព�មិ្មាត្តប្របាក់ និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  និិង
ប្រ��ប្តេព� ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� ប្តេដំើម្មបធីានានិ�វការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់ និិងប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនាំ
រ��់អាជ្ញាា ធរពាកព់ន័ិធ។

ប្តេ��កេី�និូិ�ឋ និ
 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្មានិជំ្ជប្តេនិឿថា ប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ថ្លែដំ�កំពុងអនុិវត្តេម្មានិ�កុណៈប្រគុ�ប់្រគានិ ់
កុូងការការពារ ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិរ៍��់ភាគុទុ្ធនិិក និិងប្រទ្ធពយ�កម្មមរ��់ធនាគារ។ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� 
ទ្ធទ្ធួ� សាគ �់ថា ធនាគារម្មានិដំំប្តេណើ រការ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាពឥត្តឈ�ឈ់រ �ំប្តេពា�ការកំណត្ត ់
វាយត្តម្លៃម្មៃ  និិងប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ធំៗ  ប្តេ�កូុងធនាគារ និិងបានិប្តេ�េជ្ញាា �និេប្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើងវញិ  
និ�វប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ និិងប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកូុង រ��់ ធនាគារ រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំការប្រត្តួត្ត
ពិនិិត្តយ  ថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ  និិងការប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ�ា�់  ប្រពម្មទាងំការប្រគុ�ប់្រគុង
 ហានិិភិយ័ផងថ្លែដំរ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៥៣



រច្ចនាសំ�ព័�ធព្រឹគ�់ព្រឹគងព្រឹកុ�ហិីុ�ទៅ� គុិត្ត ប្រតឹ្តម្ម ម្លៃថិៃ ទ្ធី ០៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ ំ២០២២

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រគុ�ប់្រគុងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

១០០%

១០០%

៩៩,៩៩%

�ីុអាយអិម្ម�ុ ី ប្រគុុ� ហ៊ុ��ឌីីង ប្តេ�ុើហាដំ

�ីុអាយអិម្ម�ុ ី ប្រគុុ� ប្តេអ�ឌីីអិនិ ប្តេ�ុើហាដំ

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភីិអិ��ីុ

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ុើហាដំ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៥៤



គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១រច្ចនាសំ�ព័�ធព្រឹកុ�ហិីុ�

�កុម �បឹក��ភិ�ល

 

  

Corporate,

 

គណៈកម� ធិការ
សវនកម�

្របតិបត�ិតាម

រតនាភបិល 
និងទីផ្សោរ

េសវាកម�ហិរ�� វត�ុ
ពណិជ�កម�

បេច�កវទិ្យោ
និង្របតិបត�ិការ

នីតិកម�  និង
េលខធិការ
្រក�មហុ៊ន

េសវាកម�ហិរ�� វត�ុ
បុគ�ល ធនធានសាជីវកម� ហិរ�� វត�ុយុទ�សា�ស�

េសវាកម�ហិរ�� វត�ុ
សាជីវកម� េសវាកម�

្របតិបត�ិការ និង
្រគឹះសា� នហិរ�� វត�ុ

សវនកម�ៃផ�ក�ុង ្រគប្់រគងហានិភយ័

គណៈកម� ធិការ
ហានិភយ័

�ប�ន�យក �បតិបត�ិ

រដ�បលឥណទន
មជ្ឈការ

ទីផ្សោរ  និង
ទំនាកទ់ំនង

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
រ�នា�ម្ម័ន័ិធប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៥៥



របាយការណ៍៍ព័ត្៌មា�រ�សំ់ធុនាគារ

ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� 

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�/អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍ អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ (���និិវត្តេ នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ឡុ�ង បាា្ង អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ (ថ្លែត្តងតាងំ នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ (លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១)

Ahmad Shazli Bin Kamarulzaman អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

Cheong Weng Teong អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ (ថ្លែត្តងតាងំ នាម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១)

�ីុ� យ�� អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង

�ីុ� យ�� ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ទៅហិង ធុ�តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� (លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១)

�ុិច្ច សំុមាា្ល� នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� (ថ្លែត្តងតាងំ នាម្លៃថិៃទី្ធ១ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ទៅហិង ត្ូរ៉ង ់ នាយករត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ

ហិុង ទៅជៀ� នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

ទៅហិង វុទិធ� នាយកហ៊ុរញិ្ញញ វត្តាុ 

អីុ� ច្ចិនាោ្ភិកិ� នាយកធនិធានិសាជី្ជវកម្មម

ទៅហិង វិ�ុព្រឹត្ នាយក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

គ� សាណ្តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

អីុក ថា�ិ� នាយកប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ�
Seng Kok Wing

(អូក���រមួ្មអ�ិម្លៃ�និេយរ៍��់គុណៈកម្មាម ធិការ រមួ្មម្មានិ នាយក�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង និិងនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម)
នាយកយុទ្ធធសា��េ (ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា�ម្មាជ្ជិក  នាម្លៃថិៃទី្ធ២១ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២២) 

គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍ ប្រ�ធានិ/អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ (���និិវត្តេ នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ឡុ�ង បាា្ង ប្រ�ធានិ/អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ (ថ្លែត្តងតាងំ នាម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 

Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័

Aisyah Lam Binti Abdullah ប្រ�ធានិ/អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

�ីុ� យ�� ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ/អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

ហិុង ទៅជៀ� នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

ទៅហិង ធុ�តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� (លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១)

ទៅហិង វិ�ុព្រឹត្ នាយក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

ទៅហិង វុទិធ� នាយកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 

គ� សាណ្តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
របាយការណ៍ពត័្តម៌្មានិរ��់ធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៥៦



គុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកម្ម័ុជ្ញា

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា ប្រ�ធានិ/នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

�ីុ� យ�� ប្រ�ធានិជំ្ជនិួ�/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ/អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ

ហិុង ទៅជៀ� នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

ទៅហិង ធុ�តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� (លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១)

សំំ វណ៍ៈៈ នាយកឥណទានិ�ុគុគ� (ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា�ម្មាជ្ជិក នាម្លៃថិៃទី្ធ២៨ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ច្ចំណ្តា� វ�ិតា ប្រ�ធានិប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ

John Chuah Keat Kong ទ្ធីប្រ�ឹកាឥណទានិប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

គ� សាណ្តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ហិុង �ីុ�ទៅរឿត្ នាយកថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មមម្លៃនិប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

Chong Kok Ping នាយកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិថូាកត់្តំ�និ ់

Lim Gek Peng ប្រ�ធានិប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិពាណិជ្ជជកម្មម និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 

Michael Ng Mun Seng នាយកវភិាគុហានិិភិយ័ឥណទានិ

គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងប្រទ្ធពយអកម្មមកម្ម័ុជ្ញា

�ីុ� យ�� ប្រ�ធានិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ/អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ

ទៅហិង ធុ�តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� (លាថ្លែ�ងពីត្តំថ្លែណង នាថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១)

�ុិច្ច សំុមាា្ល� នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� (ថ្លែត្តងតាងំ នាម្លៃថិៃទី្ធ១ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ហិុង ទៅជៀ� នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម

ទៅហិង វុទិធ� នាយកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 

ទៅហិង ត្ូរ៉ង ់ នាយករត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ

 គ� សាណ្តា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�វាប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ទៅគៀ� វឌ្ឍនា នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

Seng Kok Wing នាយកយុទ្ធធសា��េ (ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា�ម្មាជ្ជិក  នាម្លៃថិៃទី្ធ២១ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ៖

ល� ទៅសាភា

Datin Rossaya Mohd Nashir

ប្តេ���ុ��ញ្ញជ ី៖

00010524

ការ�ិ�័យ�ុ��ញ្ញជ ី៖

២០អាប្តេ� ម្មហាវថិិីប្រព�និប្តេរាត្តេម្ម ថ្លែកងផៃ�វ១១៨ �ងាើ ត្តផ់ារចា�់ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ១២២០៣ ប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា

ទ្ធ�រ�ពៃ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨

ទ្ធ�រសារ៖  +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ០៩៩

ប្តេគុហ៊ុទ្ធំពរ័៖ www.cimbbank.com.kh

�វនិករ៖
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

៥៨C ម្មហាវថិិីប្រព��ីហ៊ុនុិ �ងាើ ត្តទ់្ធប្តេនិៃបាសាក ់រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ១២២១០ 

ប្រ�អ��ំ់�ុប្រត្ត៖ ១១៤៧

ទ្ធ�រ�ពៃ៖  +៨៥៥ ២៣ ៨៦០ ៦០៦

ទ្ធ�រសារ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៥៩៤

ប្តេគុហ៊ុទ្ធំពរ័៖ www.pwc.com.kh

អភិិបាលកិច្ចចធុនាគារ
របាយការណ៍ពត័្តម៌្មានិរ��់ធនាគារ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៥៧



ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១

៦០ ប្រពឹត្តេិការណ៍�ំខានិ់ៗ

៦៤ ការ�ុ�ផាយកូុងសារពត័្តម៌្មានិ





ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ

កម្មមវធិីទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវ�ងគម្ម

ការអ�រ់ ំគឺុជ្ញាវ�័ិយ�ូ��ម្មយួ ម្លៃនិកម្មមវធីិទំ្ធនួិ��ុ�ប្រតូ្តវ�ងគម្មរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ។

ធនាគារថ្លែត្តងថ្លែត្តឧ�ត្តាម្មភ ដំ�់អងគការម្លៃដំគុ�នានា ថ្លែដំ�យក�ិត្តេទុ្ធក�កគ់ាបំ្រទ្ធ�ា ងប្តេពញទំ្ធហឹ៊ុង �ំប្តេពា�

�ិ�េនិិ�េតិ្ត�ែ�ខាត្ត កូុង�ហ៊ុគុម្មនិប៍្រកីប្រក ប្តេដំើម្មបមី្មានិ�ទ្ធធភាពទ្ធទ្ធួ�បានិឱកា�អ�រ់កំានិថ់្លែត្ត�ិ

ប្រ�ប្តេ�ើរ។ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ បានិ�រចិាេ គុថិវកិា �ំនិួនិ ៤០លានិប្តេរៀ� ដំ�់អងគការ

�ប្តេប្រងៀនិ ប្តេដំើម្មបកីមុ័្មជ្ញា (TFC) ថ្លែដំ�ជ្ញាការរមួ្ម�ំថ្លែណកប្តេ��ប្រសាយ�ញ្ហាា វ�ិម្មភាព ម្លៃនិការអ�រ់ ំប្តេ�យ

ផេ�់ឱកា�អ�រ់ ំដំ�់យុវជ្ជនិប្តេ��ប្តេធាៃ ម្មានិ�ម្មត្តាភាព ថ្លែដំ�នឹិងកាៃ យជ្ញាអូកដំឹកនាជំ្ជំនានិប់្តេប្រកាយ 

តាម្មរយៈការជ្ជួយប្តេប្រជ្ញាម្មថ្លែប្រជ្ជងប្តេនិ�។

ម្លៃថិៃទី្ធ០២ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យកណ្តាេ �  
អគារ Exchange Square រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់អងគការ�ប្តេប្រងៀនិ ប្តេដំើម្មបកីម្ម័ុជ្ញា (TFC)

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់អងគការ LITTLE HEARTS

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ បានិឧ�ត្តាម្មភ  ដំ�់ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ  ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ 

ម្លៃនិកម្មមវធិីទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវ�ងគម្មរ��់�ៃួនិ ប្តេ�ើវ�័ិយអ�រ់  ំនិិង�ងគម្មកិ�េ។ ធនាគារបានិ�រចិាេ គុ

�ម្មាភ រៈពិប្តេសាធនិទំ៍្ធប្តេនិើ��ំនួិនិពីរប្តេប្រគុឿង ប្តេដំើម្មបជំី្ជរុញដំ�់ការផ�ិត្ត�ំណី�ិ�បនិិម្មិមត្ត និិង�ប្តេងើើត្តព�ជ្ជ

ដំងើ�វនាង�ិៗ កដ៏ំ��ជ្ញាប្តេ�ើកកម្ម័�់អត្តេ�ញ្ហាញ ណ និិងប្តេករដំំថ្លែណ���ប្រត្តថ្លែ�មរ  ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំប្រ�ប្តេទ្ធ�  

កដ៏ំ��ជ្ញាប្តេ�ដំ�់សាក�ប្តេលាក។ �ំប្តេពា�ថ្លែផូកអភិវិឌីឍនិធ៍និធានិម្មនុិ�េ  ធនាគារបានិឧ�ត្តាម្មភ

អាហារ��ករណ៍ ដំ�់និិ�េតិ្ត�ំនួិនិប្របារំ�� ម្លៃនិសាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃភូិបំ្តេពញ ថ្លែដំ�បានិប្តេធែើការងារ

�ម័ប្រគុ�ិត្តេ កូុងម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ។

ម្លៃថិៃទី្ធ១៨ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ  
សាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃភិូបំ្តេពញ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ម្លៃថិៃទី្ធ១៥ ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យអងគការ LITTLE HEART រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិ�កម្មមភាពទំ្ធនួិ��ុ�ប្រតូ្តវ�ងគម្ម ប្តេដំើម្មបជួី្ជយប្រត្ត�� ់ប្តេ�ដំ�់�ងគម្ម ថ្លែដំ��ៃួនិកំពុង

ប្រ�ក�អាជី្ជវកម្មម ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ បានិ�និេពប្រងីក�កម្មមភាព��បុរ�ធម្មរ៌��់�ៃួនិ

ជ្ញាម្មយួនិឹងអងគការម្លៃដំគុ�ម្មយួប្តេទ្ធៀត្ត គុឺអងគការ Little Heart។ ធនាគារបានិ�រចិាេ គុប្តេប្រគុឿងឧ�ប្តេភាគុ

�របិ្តេភាគុ និិង�ម្មាភ រៈ�ិកា ប្តេដំើម្មបជួី្ជយគាបំ្រទ្ធដំ�់កុម្មារ ម្លៃនិអងគការ Little Heart និិងរមួ្ម�ំថ្លែណកកូុង

ប្តេ��កម្មមរ��់អងគការប្តេនិ� ប្តេដំើម្មបជួី្ជយ�ប្តេ�ងាគ �កុម្មារគាម និទី្ធពឹង ថ្លែដំ�រ�់ប្តេ��ំបាក ប្តេ�តាម្មដំងផៃ�វ 

កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
ប្រពឹត្តេិការណ៍�ំខានិ់ៗ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៦០



ការផេ�់ជ្ជំនិួយ ប្តេដំើម្មបបី្រ�ឆ្នាំងំនឹិងការរាត្តត្តាត្តម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ ជ្ញាម្មយួនិឹងអាជ្ញាា ធរ កូុងរាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ប្តេដំើម្មបរីមួ្ម�ំថ្លែណកជ្ជួយដំ�់រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� កូុងការប្រ�ឆ្នាំងំនឹិងការរាត្តត្តាត្ត ម្លៃនិជំ្ជងឺក�វដីំ-១៩ ប្តេ�កូុង�ហ៊ុគុម្មនិ៍ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ បានិផគត្តផ់គង�់ម្មាភ រៈ�រកុិារ�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�ជ្ញាត្តប្រម្មូវការ 

រមួ្មម្មានិឧ�ករណ៍ប្តេត្ត�េជ្ជំងឺរហ័៊ុ� ម្មាា �ការពារ និិងទ្ធឹកអា�់កុ� ដំ�់អាជ្ញាា ធរម្ម���ឋ និ កូុងរាជ្ជធានិីភិូបំ្តេពញ។ ធនាគារបានិរមួ្ម�ំថ្លែណក ដំ�់ការអភិវិឌីឍវ�័ិយ�ុខាភិបិា�រ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ� ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិឆូ្នាំំ

កនិៃងម្មកប្តេហ៊ុើយ ជ្ញាពិប្តេ��ចា�ត់ាងំពីប្តេព�ចា�ប់្តេផេើម្ម ម្លៃនិការរាត្តត្តាត្តម្លៃនិជំ្ជងឺផងថ្លែដំរ ប្តេ�យឧ�ត្តាម្មភទាងំថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  និិងការ���រមួ្មប្តេ�យ�ៃ �់ ដំ�់ភាគីុពាកព់ន័ិធនានា ដំ��ជ្ញាវ�័ិយឯកជ្ជនិ អងគការ

ប្តេប្រ�រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� និិងអាជ្ញាា ធរម្មានិ�ម្មត្តាកិ�េជ្ញាប្តេដំើម្ម។

ម្លៃថិៃទី្ធ២១ ថ្លែ��ីហា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ម្លៃថិៃទី្ធ២១ ថ្លែ��ីហា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ម្លៃថិៃទី្ធ០៩ ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
ប្រពឹត្តេិការណ៍�ំខានិ់ៗ

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់ម្មជ្ជឈម្មណឌ ���ប្រត្តថ្លែ�មរ

ម្លៃថិៃទី្ធ០៩ ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ម្លៃថិៃទី្ធ០៩ ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់រដំឋបា��ណឌ �ំការម្មនិ កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់រដំឋបា��ណឌ ដំ�និប្តេពញ

កម្មមវធិី�រចិាេ គុ ដំ�់រដំឋបា��ណឌ ៧ម្មករា

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៦១



ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ បានិប្របារពធទិ្ធវានារអីនិេរជ្ញាតិ្ត ប្តេប្រកាម្មអធិ�តី្តភាពរ��់ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងរ��់ធនាគារ រមួ្មទាងំ�ុគុគ�ិក ប្រ�ម្មាណ ៥០នាក។់ កម្មមវធិីប្តេនិ� ប្រត្តូវ

បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកកម្ម័�់ការយ�់ដំឹង អំពីសារៈ�ំខានិរ់��់��េី  កូុងការអភិវិឌីឍ�ងគម្ម និិងជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិការអ�អរដំ�់��េី  កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា និិងជុ្ជំវញិពិភិពប្តេលាក។ ប្តេដំើម្មប�ីងាា ញការ

ថ្លែថិៃងអំណរគុុណ ដំ�់�ុគុគ�ិក��េីទាងំអ�់ ធនាគារបានិប្រ�កា� និិងអ�អរសាទ្ធរ ដំ�់ម្មាេ �់ជ្ជយ័លាភិទីាងំប្របារំ�� ម្លៃនិពានិរងាែ និ ់«ប្រ�ីេម្មានិឥទ្ធធិព��ំផុត្ត ឆូ្នាំ២ំ០២០» ផងថ្លែដំរ។

កម្មមវធិី និិងប្រពឹត្តេិការណ៍

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ បានិប្របារពធទ្ធិវាថ្លែថិៃងអំណរគុុណអត្តិថិិជ្ជនិ ប្តេប្រកាម្មពាកយប្តេសាៃ ក 

«ប្តេយើង�ាុ ំប្រ�ឡាញ់អតិ្តថិិជ្ជនិ»។ កម្មមវធីិប្តេនិ�បានិ�ប្តេងើើត្តភាពភាា កប់្តេផិើ�រកីរាយ ដំ�់អតិ្តថិិជ្ជនិទាងំអ�់ 

ថ្លែដំ�បានិអប្តេញ្ញជ ើញម្មកសាខាធនាគារ ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំប្រ�ប្តេទ្ធ� ប្តេ�យម្មានិការផេ�់ជ្ជ�និកាដំ�អនុិ�ាវរយី៍

ផងថ្លែដំរ។ ប្តេដំើម្មប�ីងាា ញពីការថ្លែថិៃងអំណរគុុណ �ំប្តេពា�ការ�និេគាបំ្រទ្ធរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង

ជ្ញានិ�់័�់រ��់ធនាគារ រមួ្មទាងំប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  បានិ�ងាា ញវត្តេម្មានិ និិង�ប្តេប្រម្មើអត្តិថិិជ្ជនិ

ប្តេ�យ�ៃ �់ ប្តេ�សាខាប្តេទ្ធៀត្តផង។

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ បានិប្តេរៀ��ំកិ�េប្រ�ជំុ្ជ�ុគុគ�ិកប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំតាម្មរយៈប្រ�ពន័ិធអនិឡាញ 

ប្តេ�ទ្ធ�ទាងំធនាគារ កុូងអំ�ុងប្តេព�រាត្តត្តាត្ត ម្លៃនិជ្ជំងឺក�វដីំ-១៩ ប្តេដំើម្មបជី្ជ�និដំំណឹង ដំ�់និិប្តេ�ជ្ជិត្ត

ទាងំអ�់ អំពី�ទ្ធធផ� និិងការវវិឌីឍអាជ្ជីវកម្មម  កូុងឆូ្នាំ២ំ០២១ កដ៏ំ��ជ្ញាពិភាកា អំពីយុទ្ធធសា��េ 

និិងថ្លែផនិការរ��់ធនាគារ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២។ កម្មមវធីិប្តេនិ�ផេ�់ឱកា�ឲ្យយនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត និ�វប្រក��ណឌ

ជ្ជថ្លែជ្ជកប្តេ�យប្តេ�ើកជ្ជំហ៊ុរ ជ្ញាម្មយួនិឹងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងរ��់ធនាគារ ប្តេ�ើកប្តេ�ើងពីការ�ំបាករ��់

ពួកប្តេគុ និិងផេ�់ជ្ញាម្មត្តិប្តេ���់ កូុងនិយ័សាា �នាផងថ្លែដំរ។

ទ្ធិវានារអីនិេរជ្ញាតិ្តរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី

ទិ្ធវាថ្លែថិៃងអំណរគុុណអតិ្តថិិជ្ជនិ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី

កិ�េប្រ�ជំុ្ជ�ុគុគ�ិក រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីឆូ្នាំ២ំ០២១

ម្លៃថិៃទី្ធ០៥ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យកណ្តាេ � អគារ Exchange Square រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ម្លៃថិៃទី្ធ២៤ ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ប្រគុ�ស់ាខារ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីទ្ធ�ទាងំប្រ�ប្តេទ្ធ�

ម្លៃថិៃទី្ធ០៤ ថ្លែ�ម្មថុិិនា និិងម្លៃថិៃទី្ធ១៧ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យកណ្តាេ �  
អគារ Exchange Square រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
ប្រពឹត្តេិការណ៍�ំខានិ់ៗ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៦២



ការចា�ម់្លៃដំគុ��ហ៊ុការជ្ញាផៃ�វការ ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មហុុ៊ុនិអ��និប្រទ្ធពយធំៗ

ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួ ម្លៃនិថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េរងឹម្មាំ កុូងការ�ិត្តកានិថ់្លែត្តជ្ជិត្ត ជ្ញាម្មយួនិឹងអត្តិថិិជ្ជនិ �ប្រម្មា�ផ់�ិត្តផ�ឥណទានិប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ បានិប្របារពធពិធី�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខាប្តេ�ើ
អនុិ�ារណប្តេ�គុយ�់គូា ម្លៃនិការចា�ម់្លៃដំគុ��ហ៊ុការជ្ញាផៃ�វការ ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រកុម្មហុុ៊ុនិអ��និប្រទ្ធពយធំៗ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ តាម្មរយៈកិ�េ�ហ៊ុប្រ�ត្តិ�ត្តេិការប្តេនិ� អត្តិថិិជ្ជនិទាងំអ�់ ថ្លែដំ�ប្តេ�ូើ�ំុ

ឥណទានិប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ កូុងគុប្តេប្រម្មាងអភិវិឌីឍនិអ៍��និប្រទ្ធពយ ពី�ុរមី្លៃដំគុ�  រ��់ធនាគារ នឹិងទ្ធទ្ធួ�បានិអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិព៍ិប្តេ�� រមួ្មម្មានិទ្ធំហ៊ុំឥណទានិប្តេពញ ១០០% រយៈប្តេព�ឥណទានិ រហ៊ុ�ត្តដំ�់ ២៥ឆូ្នាំ ំ

និិងអប្រតាការប្របាក ់ចា�ព់ី ៧,៥% រមួ្មទាងំ�កុ�ណឌ អនុិប្តេប្រគា�ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្តផងថ្លែដំរ។

ពិធី�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�ើអនុិ�ារណប្តេ�គុយ�់ ជ្ញាម្មយួនឹិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ URBANDLAND

ពិធី�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�ើអនុិ�ារណប្តេ�គុយ�់ ជ្ញាម្មយួនឹិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ��ថ់្លែ��ុយ��ុ ី�័័ត្តវបី្តេ��

ម្លៃថិៃទី្ធ០២ ថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យប្រកុម្មហុុ៊ុនិ URBANDLAND រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ម្លៃថិៃទី្ធ២២ ថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ��ថ់្លែ��ុយ��ុ ី�័័ត្តវបី្តេ�� រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ពិធី�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�ើអនុិ�ារណប្តេ�គុយ�់ ជ្ញាម្មយួនិឹង�ុរ ី�ុវណ្តាះ ភិ�ម្មិ

ម្លៃថិៃទី្ធ១៥ ថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យ�ុរ ី�ុវណ្តាះ ភិ�ម្ម ិរាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ពិធី�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�ើអនុិ�ារណប្តេ�គុយ�់ ជ្ញាម្មយួនិឹង�ុរ ីប្តេ�ាង ហ៊ុួត្ត

ម្លៃថិៃទី្ធ០៥ ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�ការ�ិ�័យ�ុរ ីប្តេ�ាង ហ៊ុួត្ត រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
ប្រពឹត្តេិការណ៍�ំខានិ់ៗ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៦៣



ការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា�

ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
ការ�ុ�ផាយកូុងសារពត័្តម៌្មានិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៦៤



ព្រឹពឹត្ិិការណ៍៍សំំខា�់ៗ �ិងការច្ចុ��្សាយកែ�ងសារព័ត្៌មា� ទៅ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
ការ�ុ�ផាយកូុងសារពត័្តម៌្មានិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៦៥



ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល





 Datuk  Mohd  Nasir  Ahmad  ជ្ញា�ម្មាជ្ជិក  ម្លៃនិ�ម្មាគុម្មគុណប្តេនិយយករជ្ជំនាញអនិេរជ្ញាតិ្ត

(Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)) ម្លៃនិ�ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ� ប្រពម្មទាងំ

ជ្ញាគុណប្តេនិយយករជ្ជំនាញម្មយួរ�� ម្លៃនិវទិ្ធាសាា និ គុណប្តេនិយយករម្មាា ប្តេ��ីុ (Malaysian Institute of 

Accountants (MIA)) ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកបានិទ្ធទួ្ធ��ញ្ហាញ �ប្រត្ត ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�័់�់ ជំ្ជនាញប្រគុ�ប់្រគុង

ពាណិជ្ជជកម្មម (ឯកប្តេទ្ធ�ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ) ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ប្តេកបាងសានិ ម្មាា ប្តេ��ីុ (Universiti Kebangsaan  

Malaysia) ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។ 

 ប្តេលាកប្រតូ្តវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� / អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ១៦ 

ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩។

 Datuk Mohd Nasir ប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ឯករាជ្ជយ ម្លៃនិ�ីុអាយអិម្ម�ុី ប្រគុុ� ហ៊ុ��ឌីីង

ប្តេ�ុើហាដំ (CIMB Group Holdings Berhad) ចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៥ និិងប្រត្តូវ

បានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� / អភិបិា�ឯករាជ្ជយ នាម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�តុ្តលា ឆូ្នាំ២ំ០១៨។ 

Datuk Mohd Nasir កធ៏ាៃ �ក់ានិមុ់្ម�តំ្តថ្លែណងជ្ញា នាយកវទិ្ធាសាា និ គុណប្តេនិយយករម្មាា ប្តេ��ីុ (MIA) កុូង

អំ�ុងពីថ្លែ��ីហា ឆូ្នាំ២ំ០១១ រហ៊ុ�ត្តដំ�់ថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៣។ ប្តេ�កុូងថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០១៣ ប្តេលាកប្រតូ្តវ

បានិប្តេប្រជ្ជើ�តាងំប្តេធែើជ្ញា �ម្មាជិ្ជកប្រកុម្មប្រ�ឹកា រ��់ ACCA ម្លៃនិ�ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ� និិងប្រតូ្តវបានិប្តេប្រជ្ជើ�តាងំ

ម្មេងប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០១៦ និិង ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០១៩។ 

 ប្តេលាកបានិនាយំកនិ�វ�ទ្ធពិប្តេសាធនិដ៍ំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយ ប្តេ�ើថ្លែផូកដឹំកនា ំប្រគុ�ប់្រគុង ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុនិិងគុណប្តេនិយយ 

ថ្លែដំ�ប្តេលាកម្មានិកុូងអំ�ុងប្តេព�ជ្ញាង ៤០ឆូ្នាំបំ្តេនិ� ប្តេ�យប្តេលាកបានិចា�ប់្តេផេើម្មការងារដំំ��ង ជ្ញាកម្មម�ិកាការ ី
គុណប្តេនិយយ ជ្ញាម្មយួប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេត្តណ្តាហាើ  ប្តេណ�ិនិណ� ប្តេ�ុើហាដំ (Tenaga Nasional Berhad  (TNB))

ប្តេ�កូុងឆូ្នាំ១ំ៩៧៩ ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកបានិ�ៃ �់�េ�រមុ្ម�តំ្តថ្លែណងជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ប្តេ�កូុងនាយក�ឋ និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេនិ�។ 

 ប្តេ�កុូងថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ១ំ៩៩៣ Datuk Mohd Nasir ប្រតូ្តវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អូកប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុប្តេ�

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធរ��់ TNB គឺុប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ម្មាា ប្តេ��ីុ ថ្លែប្រត្តនិ�ែុរប្តេម្មើរ ប្តេម្មនិ�ថ្លែហ៊ុែកប្តេត្តយើរងី ប្តេអ�ឌីីអិនិ ប្តេ�ុើហាដំ  

(Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd) ម្មុនិប្តេព�ថ្លែដំ�ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា 

ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ កូុងថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ១ំ៩៩៤។ 

 ប្តេ�កុូងថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០០០ ប្តេលាកបានិ����ប្តេប្រម្មើការឲ្យយប្រកុម្មហុុ៊ុនិ �ារកីាត្ត ់ពឺម្មា��ឡានិ ប្តេកបាងសានិ

ប្តេ�ុើហាដំ (Sharikat Permodalan Kebangsaan Berhad) កុូងតំ្តថ្លែណងជ្ញា ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ។

ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី១ ថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០០១ ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

ពឺបា�ណ្តានិ អុសុាហាវាា និ ប្តេណ�ិនិណ� ប្តេ�ុើហាដំ (Perbadanan Usahawan Nasional Berhad) 

ប្តេហ៊ុើយប្តេលាក�និេកានិតំ់្តថ្លែណងប្តេនិ� រហ៊ុ�ត្តដំ�់ប្តេព�ប្តេលាក���និិវត្តេ នាម្លៃថិៃទី្ធ១ ថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០១១។ 

 Datuk Mohd Nasir កម៏្មានិតំ្តថ្លែណងជ្ញាអភិបិា� ប្តេ�កុូងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិដំ��ជ្ញា 

ប្រពូខា� ប្តេអ�ឌីីអិនិ ប្តេ�ុើហាដំ (Prokhas Sdn Bhd) �ីុអាយអិម្ម�ុ ីអីុអ�ភិ ីម្មនីឹិជ្ជម្មនិិ ប្តេអ�ឌីីអិនិ ប្តេ�ុើហាដំ

(CIMB EOP Management Sdn Bhd) និិង ថា� ់ប្តេអនិ ហ៊ុគ� ប្តេអ�ឌីីអិនិ ប្តេ�ុើហាដំ (Touch ‘N Go Sdn Bhd)។

ប្តេលាកកជ៏្ញា�រធនិបា�ម្មយួរ�� ម្លៃនិម្ម��និិធិ �ា �ា សានិ ់ថ្លែ�និថ្លែ��ឺ យ�នីិតិ្តនិ (Yayasan Canselor

UNITEN) ម្ម��និិធិ  ពឺ�ណ្តា �ីដំឺ�ាុី� (Perdana Leadership Foundation) និិងម្ម��និិធិ
�ីុអាយអិម្ម�ុ ី(CIMB Foundation) ផងថ្លែដំរ។

សំញ្ញាា្ត្ិមាា្ទៅឡុសំុ�

អាយុ ៦៧ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�១៦ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

ច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ទាំំង ០៦ ទៅលើក កែ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០២១

ជ្ញាសំមាជិកគណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� / អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

DATUK MOHD NASIR BIN AHMAD

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៦៨



 ប្តេលាកប្រ�ី Aisyah Lam ប្រតូ្តវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ឯករាជ្ជយ និិងជ្ញាប្រ�ធានិម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការ

ហានិិភិយ័រ��់ធនាគារ ចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃទី្ធ០៥ ថ្លែ�កកើ� ឆូ្នាំ២ំ០១៨។ ប្តេលាកប្រ�ីកជ៏្ញាអភិបិា�ឯករាជ្ជយ ម្លៃនិ

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី ប្តេវៀត្តណ្តាម្ម និិងជ្ញាប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ម្លៃនិប្រកុម្មគុៃីនិិកចា��់ម្លៃ�អាប្តេម្មរកិ

(The American Chiropractic Clinic group) ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេវៀត្តណ្តាម្មផងថ្លែដំរ។

 ប្តេលាកប្រ�ីបានិចា�ប់្តេផេើម្មអាជី្ជពការងារដំំ��ង កុូងវ�័ិយធនាគារ ប្តេ�ធនាគារ Standard Chartered

Bank។ �នាៃ �ម់្មក ប្តេលាកប្រ�ីបានិ�េ�រប្តេ��ំប្តេពញការងារ ប្តេ�ធនាគារ Deutsche (ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ) កុូង

ឆូ្នាំ១ំ៩៩៤ ថ្លែដំ�ប្តេ�កថ្លែនិៃងប្តេនា� ប្តេលាកប្រ�ីបានិកានិតួ់្តនាទី្ធជ្ញា ប្រ�ធានិប្រគុ�ប់្រគុងសា�ប់្របាកស់ាជី្ជវកម្មម 

ប្តេ�យបានិ�ប្តេងើើត្តពាណិជ្ជជកម្មមសាជី្ជវកម្មម  និិងអាជ្ជីវកម្មមប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ តាម្មប្រ�ពន័ិធអុីនិប្តេធើប្តេណត្តដំំ��ងប្តេគុ

�ប្រម្មា�ធ់នាគារ Deutsche ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្តេហ៊ុើយ�នាៃ �ម់្មកប្តេទ្ធៀត្ត ���រមួ្មកូុងប្រកុម្មថ្លែផូក

�កថូ់ាកតំ់្ត�និ ់ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ��ិងា�ុរ។ី ប្តេ�កុូងឆូ្នាំ២ំ០០១ ប្តេលាកប្រ�ីបានិ�ៃ �់�េ�រការងារ ប្តេ�ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

IslamicQ.com  Asia  (ទ្ធីប្រកុងឌី�ម្លៃ�)  ថ្លែដំ�ប្តេ�ទ្ធីប្តេនា�  ប្តេលាកប្រ�ីជ្ញាអូកប្រគុ�ប់្រគុងប្រ�ចាបំ្រ�ប្តេទ្ធ� 

ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុង អភិវិឌីឍ និិងអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េអាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�កូុងត្តំ�និអ់ា�ីុ ម្លៃនិ

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេនា�។

 ប្តេ�ឆូ្នាំ២ំ០០៣ ប្តេលាកប្រ�ី Aisyah បានិវ�ិប្រត្ត��ម់្មកប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ម្មកកានិត់្តួនាទ្ធីជ្ញា 

អគុគនាយកប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�ម្មបតិ្តេ ម្លៃនិធនាគារ Hong Leong Bank Berhad។ ជ្ញាម្មយួត្តំថ្លែណងប្តេនិ�

ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើការពប្រងីកអាជ្ជីវកម្មម  ការ�ប្តេងើើនិផត្តហ៊ុែ��ីយា�  ម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេប្រកាម្មការ

ប្រគុ�ប់្រគុង ការអភិវិឌីឍ និិងការប្រគុ�ប់្រគុង អាទ្ធិភាពរ��់ធនាគារ កដ៏ំ��ជ្ញាចាត្តថ់្លែ�ង�ណ្តាេ ញថ្លែផូក�ក់

ម្លៃនិធនាគារជ្ញានិ�័់�់ �ថ្លែនិាម្មប្តេ�ប្តេ�ើថ្លែផូកទំ្ធនាកទំ់្ធនិងសាខា។ ប្តេលាកប្រ�ី Aisyah កប៏ានិ�ៃ �់ប្តេ��ប្តេប្រម្មើ
ការងារ ប្តេ�ធនាគារ Citibank កុូងឆូ្នាំ២ំ០០៦ ប្តេដំើម្មបបី្រគុ�ប់្រគុង និិងអភិវិឌីឍផត្តហ៊ុែ��ីយា�រ��់ថ្លែផូក

ប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�ម្មបតិ្តេរ��់ធនាគារប្តេនិ� ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�កូុងម្មាា ប្តេ��ីុ។ 

 ប្តេលាកប្រ�ី Aisyah បានិ�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេចាកប្តេ�ញប្តេ�កានិទ់្ធីប្រកុងហាណ� យ ប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេវៀត្តណ្តាម្ម

កុូងឆូ្នាំ២ំ០១០ ប្តេដំើម្មបចីា�យ់ក�ទ្ធពិប្តេសាធនិថ៍ិមី  កុូងការ�ប្តេងើើត្តថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មម�ករ់ាយឲ្យយធនាគារ  

Ngan Hang TMCP Bac A។ ប្តេ��កម្មមនាប្តេព�ប្តេនា� គុឺប្តេដំើម្មប�ីកប់្តេ�ញនិ�វប្តេហ៊ុ�ឋ រ�នា�ម្ម័ន័ិធ កូុង

ធនាគារ ប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធដំ�់ប្តេ�វាកម្មម  និិងផ�ិត្តផ�អាជ្ជីវកម្មម�ករ់ាយ�ំខានិ់ៗ  ប្រ��តាម្មគុប្តេប្រម្មាង

យុទ្ធធសា��េ កុូងការកសាង និិង�ណេុ �ថ្លែផូកប្តេនិ� ឲ្យយកាៃ យជ្ញាអាជី្ជវកម្មម�ម្មបងរ��់ធនាគារ។ �នាៃ �ព់ី
គុប្តេប្រម្មាង���់ពែប្រគុ�អ់�់ ប្តេលាកប្រ�ីបានិវ�ិប្រត្ត��ប់្តេ�ធនាគារ Hong Leong Bank Vietnam  

ថ្លែដំ�ប្តេ�ទ្ធីប្តេនា� ពីឆូ្នាំ២ំ០១២ ដំ�់ ២០១៥ ប្តេលាកប្រ�ីបានិអភិវិឌីឍ និិងកសាងអាជី្ជវកម្មមប្តេ�វាកម្មម

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� �ប្រម្មា�ធ់នាគារប្តេនិ� ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេវៀត្តណ្តាម្ម។

 �នាៃ �ព់ីអាជ្ជីពការងារ កូុងវ�័ិយធនាគារ ប្តេលាកប្រ�ី Aisyah បានិ�េ�រការងារប្តេ�វ�័ិយថ្លែថិរកា

�ុ�ភាពវញិ ប្តេ�កូុងឆូ្នាំ២ំ០១៦ ប្តេហ៊ុើយ��េុ�បនិូប្តេនិ� ប្តេលាកប្រ�ីប្រគុ�ប់្រគុងប្រកុម្មគុៃីនិិកចា��់ម្លៃ� កូុង

ប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេវៀត្តណ្តាម្ម ទាងំប្តេ�ើប្រគុ�ថ់្លែផូកម្លៃនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ កដ៏ំ��ជ្ញាការអភិវិឌីឍអាជី្ជវកម្មម។ 

 ប្តេលាកប្រ�ី Aisyah Lam បានិ�ញ្ញេ �ថូ់ាកអ់នុិ�ណឌិ ត្ត ថ្លែផូក Chartered Marketing ពី Chartered 

Institute of Banking �ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ�។ 

សំញ្ញាា្ត្ិមាា្ទៅឡុសំុ�

អាយុ ៥៧ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�៥ ផ្នែខ្ពកកកដា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨

ច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ទាំំង ០៦ ទៅលើក កែ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០២១

ជ្ញាព្រឹ�ធា�គណ៍ៈកមាា្ធុិការហា�ិភិ័យ

ជ្ញាសំមាជិកគណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

AISYAH LAM BINTI ABDULLAH

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៦៩



 ប្តេលាក �ុង បុាង ជ្ញា�ម្មាជ្ជិកគុណៈប្តេម្មធាវ ីម្លៃនិប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកមុ័្មជ្ញា និិងជ្ញា�ម្មាជ្ជិក ម្លៃនិ

ម្មជ្ជឈម្មណឌ �ជ្ញាត្តិ ម្លៃនិម្មជ្ជឈត្តេការ ថ្លែផូកពាណិជ្ជជកម្មម។ ប្តេលាកបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ថូាក�់ណឌិ ត្ត�ប្រត្ត

ជ្ញានិ�់័�់ នីិត្តិសា��េ ថ្លែផូកពាណិជ្ជជកម្មមអនិេរជ្ញាត្តិ និិងប្រ�ឹកា�ហ៊ុប្រគា� ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃ

និីត្តិសា��េ និិងវទិ្ធាសា��េប្តេ�ដំឋកិ�េ ម្លៃនិប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា។ 

 ប្តេលាកប្រតូ្តវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិនិិងជ្ញាប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ�វកម្មម 

រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ ចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២។

 ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មយួរ�� ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ �ី ហ៊ុួរ  អុិនិ�ួប្តេរនិ ប្តេ�កុូង

ថ្លែ�ម្មនីាឆូ្នាំ២ំ០១៩ និិង ថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម រ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេនិ� នាប្តេដំើម្ម

ឆូ្នាំ២ំ០២០ រហ៊ុ�ត្តដំ�់ប្តេព�ប្តេលាកលាឈ�ព់ីត្តំថ្លែណងទាងំពីរ  ប្តេ�កុូងប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេនិ� នាម្លៃថិៃទ្ធី២៥ 

ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

 ប្តេលាកបានិនាយំកនិ�វ�ទ្ធពិប្តេសាធនិដ៍ំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយ ប្តេ�ើការដឹំកនា ំប្រគុ�ប់្រគុង រមួ្មទាងំវជិ្ញាជ ជី្ជវៈ ថ្លែផូក�ា� ់

ប្តេ�យប្តេលាកបានិផេ�់ការប្រ�ឹកា ជ្ជ�និអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេ�ើវ�័ិយជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ រមួ្មម្មានិ (ថ្លែត្តម្មនិិកំណត្តប់្រតឹ្តម្ម) វ�័ិយ

អ��និប្រទ្ធពយ និិងការសាង�ង ់ធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុធានារាា �រ់ង ទ្ធ�រគុម្មនាគុម្មនិ ៍ប្តេទ្ធ��រណ៍ និិង

�ណ្តាឋ គារ ការងារ ទី្ធផារម្ម��ធនិ (អាជី្ជវកម្មមម្ម���ប្រត្ត និិង ឧ�ករណ៍និិ�េនិៃ) កិ�េ�និាទិ្ធញ-�កទំ់្ធនិិញ  

និិងប្តេ�វាកម្មម ហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិគុប្តេប្រម្មាង ការអប្តេងើត្តថ្លែផូក�ា� ់អាជី្ជវកម្មមកម្មមនិេសា� និិងការប្តេធែើជ្ញាតំ្តណ្តាង

ឲ្យយក�និកេី ប្តេ�កូុងតុ្តលាការ �ប្រម្មា�ប់្តេរឿងកេីរដំឋ�បប្តេវណី និិងពាណិជ្ជជកម្មម។ 

ចា�ត់ាងំពីឆូ្នាំ២ំ០១៨ម្មក កុូងនាម្មជ្ញាម្មជ្ជឈត្តេករជ្ញានិ�់័�់  និិងជ្ជំនាញម្មយួរ�� ប្តេលាកបានិ���រមួ្ម

ប្រគុ�ប់្រគុង�ប្តេប្រម្ម� និិងដំឹកនាបំ្តេរឿងកេីម្មជ្ជឈត្តេកម្មម  និិង�វនិការម្មជ្ជឈត្តេកម្មម  ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនិឹងប្តេ��កេី
�ប្តេប្រម្ម� ប្តេ�ើវវិាទ្ធពាណិជ្ជជកម្មម  ជ្ញាពិប្តេ��ទាកទ់្ធងនិឹងប្តេរឿងពាណិជ្ជជកម្មមអនិេរជ្ញាត្តិ  កិ�េ�និាផគត្តផ់គង ់ 

និិងផេ�់ប្តេ�វាកម្មម និិង�ញ្ហាា ទាកទ់្ធងនឹិងការសាង�ង។់

 កូុងឆូ្នាំ២ំ០២២ ប្តេលាកទ្ធទ្ធួ�បានិគុុណវុឌីឍជិ្ញា �នាធ និករ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�យម្មជ្ជឈម្មណឌ �

ប្តេ��ប្រសាយវវិាទ្ធ (Centre for Effective Dispute Resolution («CEDR»)) ថ្លែដំ�ម្មានិទី្ធតាងំ ប្តេ�

�ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ�។

 ប្តេលាក បុាង ជ្ញា�ហ៊ុភាតា ម្លៃនិការ�ិ�័យប្តេម្មធាវ ីភិវីាា យធ ីនិិង�ហ៊ុការ ី(PYT & Associates) 

ថ្លែដំ�បានិ�ុ��ញ្ញជ ី  ជ្ញាម្មយួគុណៈប្តេម្មធាវ ីម្លៃនិប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកមុ័្មជ្ញា។ ប្តេលាកម្មានិត្តួនាទ្ធីដំឹកនាបំ្តេ�ើ
វ�័ិយធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិគុប្តេប្រម្មាង ធានារាា �រ់ង ទ្ធ�រគុម្មនាគុម្មនិ៍ ប្តេទ្ធ��រណ៍ និិង

�ណ្តាឋ គារ ការងារ ការប្តេ��ប្រសាយវវិាទ្ធ កុូងយុតាា ធិការ ម្លៃនិនិិយត័្តករម្ម���ប្រត្តកមុ័្មជ្ញា និិងម្មជ្ជឈត្តេការ ថ្លែផូក

ពាណិជ្ជជកម្មម  រមួ្មទាងំប្តេរឿងកេីរដំឋ�បប្តេវណី និិងពាណិជ្ជជកម្មមផងថ្លែដំរ។ ប្តេលាកក�៏��រមួ្មដំឹកនាំ ប្តេ�ើវ�័ិយ

ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ដំ��ជ្ញាអ��និប្រទ្ធពយ និិងការសាង�ង ់(ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ) ការ�ញ្ញេ� � និិងការទិ្ធញភាគុហុុ៊ុនិ និិង

ទ្ធីផារម្ម���ប្រត្ត និិងឧ�ករណ៍និិ�េនិៃ រមួ្មទាងំការប្តេបា�ផាយ�កម់្ម���ប្រត្តកម្មម�ិទ្ធធិ ជ្ញាសាធារណៈ

ប្តេ�ើកដំំ��ង (Initial Public Offering «IPO»)។

ឡុ�ង បាា្ង
អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

សំញ្ញាា្ត្ិផ្នែខ្ពមរ

អាយុ ៤២ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�៩ ផ្នែខ្ព��នា ឆ្នាំំ្ំ២០២២

ជ្ញាព្រឹ�ធា�គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៧០



 �ណឌិ ត្ត ម្មុ ីក�ាណ បានិ�ញ្ញេ �ក់ារ�ិកា ថូាក�់ណឌិ ត្ត ថ្លែផូកប្តេ�ដំឋកិ�េអភិវិឌីឍនិ ៍ពីសាក�វទិ្ធា�័យ

ក�ប្តេ� (Kobe University) ប្រ�ប្តេទ្ធ�ជ្ជ�ាុនិ ប្តេ�ឆូ្នាំ១ំ៩៨៤។ �នាៃ �ម់្មក ប្តេលាកបានិទ្ធទ្ធួ�ការ�ណេុ �

�ណ្តាេ � វគុគជ្ជំនាញរយៈប្តេព��ៃី  �េីពីការអភិវិឌីឍ ពីទ្ធីភូាកង់ារនានារ��់អងគការ�ហ៊ុប្រ�ជ្ញាជ្ញាតិ្ត 

ធនាគារពិភិពប្តេលាក និិងសាក�វទិ្ធា�័យ ហាវដឺំ  (Harvard  University)។  ប្តេលាកម្មានិ�ទ្ធ

ពិប្តេសាធនិ�៍ា ងទ្ធ��ំទ្ធ�លាយ ប្តេ�ើថ្លែផូកអភិវិឌីឍនិប៍្តេ�ដំឋកិ�េ កូុងពិភិពប្តេលាក។

 ��េុ�បនូិ ប្តេលាកម្មានិតួ្តនាទី្ធផៃ�វការ�ំនួិនិ ០៣ ប្តេ�កុូងប្រក��ណឌ រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� ម្លៃនិប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រក

កមុ័្មជ្ញា រមួ្មម្មានិដំ��ជ្ញា៖ (១) ទ្ធីប្រ�ឹកាជ្ញានិ�់័�់  (ឋានិៈរដំឋម្ម�និេី)  ម្លៃនិឧត្តេម្មប្រកុម្មប្រ�ឹកាប្តេ�ដំឋកិ�េជ្ញាតិ្ត 

(Supreme  National  Economic  Council)  ថ្លែដំ�ជ្ញាទ្ធីប្រ�ឹកាប្តេ�ដំឋកិ�េរ��់នាយករដំឋម្ម�និេី
(២) ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្លៃនិសាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃភូិបំ្តេពញ និិង (៣) ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ម្លៃនិវទិ្ធាសាា និ�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងប្រសាវប្រជ្ញាវ ប្តេដំើម្មបអីភិវិឌីឍនិក៍ម្ម័ុជ្ញា។ ម្មុនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើត្តួនាទី្ធ

ទាងំប្តេនា� ប្តេលាកធាៃ �ប់ានិ�ំប្តេពញការងារជ្ញា អូកប្តេ�ដំឋកិ�េជ្ញានិ�័់�់ �ប្រម្មា�ក់ម្មមវធីិ�ហ៊ុប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ

រ��់ UN/FAO-World Bank ប្រ�ចាបំ្តេ�ទ្ធីប្រកុងរ ា�ម្ម ប្រ�ប្តេទ្ធ�អុីតា�ី អ�់រយៈប្តេព� ២០ឆូ្នាំ។ំ ប្តេ�

ពាកក់ណ្តាេ �ទ្ធ�វត្តេរឆូ៍្នាំ១ំ៩៨០ ប្តេលាកកជ៏្ញាម្ម�និេីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់សាជី្ជវកម្មម Kanematsu Gosho 

ថ្លែដំ�ជ្ញាម្មជ្ជឈម្មណឌ �ពាណិជ្ជជកម្មម  ប្តេ�ទ្ធីប្រកុងអ�សាកា និិងទ្ធីប្រកុងត្ត�កយ�ផងថ្លែដំរ។ ប្តេប្រ�ពីត្តួនាទ្ធី  កុូង

ប្រក��ណឌ រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា� ប្តេលាកកជ៏្ញា�ម្មាជ្ជិកប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ម្មយួរ�� ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្រពូដំិនិ�� 

(ប្តេ�ម្ម��ឌា) ឡាយហ៊ុែ ៍អឹ�ួរុនិិ�៍ ភិអិី��ីុ គិុត្តចា�ត់ាងំពីថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៣ ម្មក។ កូុងអំ�ុងប្តេព�ម្លៃនិ

វជិ្ញាជ ជី្ជវៈរ��់ប្តេលាក ប្តេលាកកប៏ានិប្តេធែើទ្ធ�េនិកិ�េ និិង�ំប្តេពញការងារ ប្តេ�តាម្ម�ណ្តាេ ប្រ�ប្តេទ្ធ� ប្រ�ថ្លែហ៊ុ�

ជ្ញាង ១០០ប្រ�ប្តេទ្ធ�។ 

 ជ្ញាម្មយួនឹិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍និិង�ំប្តេណ�ដឹំងដំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយ ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ�បានិពីប្រគុ�ទិ់្ធ�ទី្ធ ប្តេ�ជំុ្ជវញិ

ពិភិពប្តេលាក ប្តេលាកម្មានិកេីប្តេសាម្មនិ�េ កូុងការ���រមួ្ម�ំថ្លែណកអភិវិឌីឍប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ទាងំកូុងវ�័ិយ

ឯកជ្ជនិ និិងវ�័ិយសាធារណៈ។ ប្តេលាកម្មានិជំ្ជប្តេនិឿថា ការអភិវិឌីឍវ�័ិយហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  គុឺជ្ញាគុនិៃឹ��ំខានិ់

ម្មយួ ថ្លែដំ�នាបំ្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ប្តេ�រកការអភិវិឌីឍ និិងភាពប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័។ 

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍
អភិបិា�ឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

សំញ្ញាា្ត្ិផ្នែខ្ពមរ

អាយុ ៦៩ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�២៨ ផ្នែខ្ព�ិថិុនា ឆ្នាំំ្ំ២០១២*

ច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ទាំំង ០៦ ទៅលើក កែ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២១

ជ្ញាព្រឹ�ធា�គណ៍ៈកមាា្ធុិការសំវ�ក�ម*

(ច្ចូល�ិវត្ិ ព�ធុនាគារ នានៃថិៃទិ�៩ ផ្នែខ្ព��នា ឆ្នាំំ្ំ២០២២)

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៧១



 ប្តេលាក Ahmad Shazli Bin Kamarulzaman បានិទ្ធទួ្ធ��ញ្ហាញ �ប្រត្ត ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្ត វទិ្ធាសា��េ 

(កិត្តេយិ�) ជំ្ជនាញប្តេ�ដំឋកិ�េ និិងគុណប្តេនិយយ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ប្រ�ុ�ីេុ� (University of Bristol) 

ម្លៃនិ�ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ�។ 

 ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ នាម្លៃថិៃទី្ធ១៦ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៩។ 

 ប្តេលាក Ahmad Shazli Kamarulzaman ជ្ញាអនុិប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិម្លៃនិនាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មម

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� និិងជ្ញានាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  ម្លៃនិ

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។ 

 កុូងនាម្មជ្ញាអនុិប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ម្លៃនិនាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  រ��់

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេលាក Ahmad Shazli ទ្ធទ្ធួ��និៃុកប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេ�ើអាជ្ជីវកម្មមរ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី

ប្រគុុ� និិងថ្លែផូក�ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� និិងម្មធយម្ម ម្លៃនិធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ �ិងា�ុរ ី 

ឥណឌ� ប្តេនិ�ីុ ម្លៃថិ និិងកម្ម័ុជ្ញា។

 កុូងនាម្មជ្ញានាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ម្លៃនិធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ

ប្តេលាកម្មានិទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មម  និិងថ្លែផូក�ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� និិងម្មធយម្ម កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�

ម្មាា ប្តេ��ីុទាងំម្ម��។ ការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវរ��់ប្តេលាក រមួ្មម្មានិប្តេ�ើថ្លែផូកយុទ្ធធសា��េ ឥណទានិ ការប្រគុ�ប់្រគុង

អតិ្តថិិជ្ជនិ ផ�ិត្តផ� និិងប្តេ�វាកម្មម ទាងំកុូងថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មម / អាជី្ជវកម្មមធនាគារទ្ធ�ប្តេ� (Conventional 

Banking) និិងថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មម / អាជី្ជវកម្មមធនាគារឥសាៃ ម្ម (Islamic Banking)។ ប្តេលាកកប៏្រគុ�ប់្រគុងប្តេ�ើ
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេជ្ជើងសារជំ្ជនិួញ និិងជ្ជួ�ផងថ្លែដំរ។ 

 ប្តេលាក Shazli បានិដឹំកនាកំារ�ៃ �់�េ�រដំប៏្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ខាៃ ងំម្មយួ ប្តេ�ើនាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
ពាណិជ្ជជកម្មម  ម្លៃនិធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្តេហ៊ុើយប្តេប្រកាម្មការដំឹកនារំ��់ប្តេលាក 

អាជ្ជីវកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម  បានិប្តេបា�ជ្ជំហានិរកី�ប្តេប្រម្មើនិគុួរឲ្យយប្តេកាត្ត�រប្តេ�ើរ។ ចា�ត់ាងំពីចា�់

ប្តេផេើម្មអាជ្ជីពការងារ ជ្ញាម្មយួ�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០០៦ ប្តេលាកជ្ញា�ុគុគ�ប្តេ�ូើម្មមូ្មាក ់ប្តេ�កូុង

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការសាេ រ / ប្រ�ម្ម���ំណុ�រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុី ប្រគុុ� ប្តេ�យប្តេលាកបានិ�ប្តេងើើត្តថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុង

ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិពិប្តេ�� ប្តេដំើម្មបសីាេ រប្តេ�ើងវញិ និ�វឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ រ��់នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មម

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម / �ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� និិងម្មធយម្ម និិង

នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�។ ប្តេលាកជ្ញាប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្រគុ�ប់្រគុង

ប្រទ្ធពយ�ម្មបតិ្តេ សាថិនិ (Sathorn Asset Management Co.) (ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្លៃថិ) និិងជ្ញានាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 

ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិពិប្តេ�� អា�ីុអាប្តេគុូយ៍ ប្តេ�ុើហាដំ (Southeast Asia Special

Asset Management Berhad) ថ្លែដំ�ជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិ Special  Purpose Vehicle �ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង 

ប្តេដំើម្មបទី្ធិញប្រទ្ធពយ / កម្មេ ីថ្លែដំ��ក�់ក ់ប្តេដំើម្មបជី្ជប្រម្ម��ំណុ� (distressed loans/assets) ពីធនាគារ

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។ 

 ប្តេលាក  Ahmad  Shazli  បានិចា�ប់្តេផេើម្មអាជ្ជីពការងាររ��់ប្តេលាក  ប្តេ�កុូងធនាគារពាណិជ្ជជ

(merchant bank) នាមំ្មុ�ប្តេគុម្មយួ ម្មុនិប្តេព�ប្តេលាក�េ�រប្តេ��ប្តេប្រម្មើការ ប្តេ�ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ

�ម្មបត្តិេជ្ញាតិ្ត រ��់ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្តេឈាម � ប្តេពងហ៊ុគ�រ�សានិ �ណ្តាហាតា ណ្តា�ិនិណ� ប្តេ�ុើហាដំ (Pengurusan

Danaharta Nasional Berhad (ប្តេ�កាត្តថ់ា �ណ្តាហាតា (Danaharta))។

 �ថ្លែនិាម្មប្តេ�ើ�ពីប្តេនិ� ប្តេលាក Shazli កជ៏្ញាសាា �និិកម្មយួរ�� និិងជ្ញារត្តនាគារកិ ម្លៃនិអងគការ ប្រកុម្ម�កម្មម

ម្មាតា�ិតា ប្តេដំើម្មបកីារអ�រ់ ំ(Parent Action Group for Education (ប្តេ�កាត្តថ់ា PAGE)) ថ្លែដំ�ជ្ញា

អងគការម្មនិិថ្លែម្មនិរ�ឋ ភិបិា� ប្តេធែើកិ�េការ ប្តេដំើម្មបវី�័ិយអ�រ់ដំំំ��ងប្តេគុ�ងិ�់រ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ថ្លែដំ�

ម្មានិប្តេគា��ំណងផេ�់ភាពឈានិម្មុ�ប្តេគុ ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធអ�រ់រំ��់ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។ 

AHMAD SHAZLI BIN KAMARULZAMAN

សំញ្ញាា្ត្ិមាា្ទៅឡុសំុ�

អាយុ ៥០ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�១៦ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩

ច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ទាំំង ០៦ ទៅលើក កែ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២១

អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៧២



 ប្តេលាក Cheong Weng Teong បានិទ្ធទ្ធួ��ញ្ហាញ �ប្រត្ត ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�់័�់ ជំ្ជនាញទ្ធីផារ 

ពីសាក�វទិ្ធា�័យ អរអិម្មអាយធី (RMIT University)។ ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�

ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ រ��់ធនាគារ ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

 ��េុ�បនិបូ្តេនិ� ប្តេលាកជ្ញានាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្តេ�ុើហាដំ 

ថ្លែដំ�ប្តេលាកទ្ធទ្ធួ��និៃុក ប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុង និិងប្រ�ត្តិ�ត្តេិការរ��់អាជ្ជីវកម្មមប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�

រ��់ធនាគារប្តេនិ�។ ម្មុនិប្តេព�កានិត់្តំថ្លែណងជ្ញានាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� ប្តេលាកគុឺជ្ញានាយក

ប្តេ�វាកម្មមថ្លែ�កចាយ ថ្លែផូក�ហ៊ុប្រគា� និិង�ករ់ាយ ប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�ុើហាដំ ប្រពម្មទាងំជ្ញា

នាយកប្តេ�វាកម្មមថ្លែ�កចាយសាខារ��់ធនាគារ ប្តេ�ដឺំនិ (Southern Bank)។ មុ្មនិ����ប្តេប្រម្មើការងារ

ប្តេ� �ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� (កុូងឆូ្នាំំ ២០០៤) ប្តេលាកធាៃ �ជ់្ញានាយកអភិវិឌីឍនិថ៍្លែផូក�កប់្តេ� ប្តេអអាយជ្ជី
ម្មាា ប្តេ�ត្តធីង ប្រគុុ� (AIG Marketing Group) និិងជ្ញានាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� ម្លៃនិធនាគារ

ប្តេអ�ីប្តេអនិ ថ្លែអមុ្មរ ា� (ABN AMRO Bank)។ 

 ប្តេលាកម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�ើ�ពី ២៥ឆូ្នាំ ំប្តេ�ើថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� រមួ្មទាងំការប្រគុ�ប់្រគុង

សាខា និិងប្រគុ�ប់្រគុង ថ្លែផូក�ក់ និិងផ�ិត្តផ�។ ប្តេលាកជ្ញា�ុគុគ�ដំប៏្តេ�ូើម្មម្មយួរ�� កូុងការ�ប្តេងើើត្ត និិង

អនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េ�ក់  និិងថ្លែ�កចាយ �ប្រម្មា�ប់្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�។ ប្តេលាកបានិ�ៃ �់�េ�រ

�ណ្តាេ ញសាខា និិងម្មនិិថ្លែម្មនិសាខា ប្តេ�ជ្ញាសាា �ន័ិថ្លែផូក�កដ់ំខ៏ាៃ ងំព�ថ្លែកម្មយួ។

CHEONG WENG TEONG
អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

សំញ្ញាា្ត្ិមាា្ទៅឡុសំុ�

អាយុ ៥៣ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�២០ ផ្នែខ្ពឧសំភា ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ទាំំង ០៤ ទៅលើកកែ�ងឆ្នាំំ្ំ ២០២១

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៧៣



 ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ បានិទ្ធទ្ធួ��ញ្ហាញ �ប្រត្តឧត្តេម្ម�ិកា ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  គុណប្តេនិយយ និិងធនាគារ ពី

ប្រក�ួងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�ឆូ្នាំ១ំ៩៨៧។ ប្តេលាកកជ៏្ញាធនាគារកិជ្ជំនាញ (Chartered Banker) 

ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�យវទិ្ធាសាា និជ្ជំនាញធនាគារ អា�ីុ (Asian Institute of Chartered Bankers 

ថ្លែដំ�ប្តេ�កាត្តថ់ា «AICB»)។

 ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ ប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៥ 

�នាៃ �ព់ីបានិកានិត់្តំថ្លែណងជ្ញា អគុគនាយករងរ��់ធនាគារ ចា�ត់ាងំពីប្តេព��ប្តេងើើត្តធនាគារដំំ��ង  

ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ �នាៃ �ម់្មក ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី២៩  

ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៥។ ប្តេលាកកជ៏្ញា�ម្មាជ្ជិកម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័រ��់ធនាគារផងថ្លែដំរ។ 

ប្តេលាកបានិដំឹកនាធំនាគារ ឲ្យយទ្ធទ្ធួ�បានិប្របាក�់ំប្តេណញ ប្តេ�អំ�ុងឆូ្នាំដំំំ��ង ម្លៃនិការកានិត់្តួនាទ្ធីជ្ញា

ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិរ��់ប្តេលាក។  ប្តេទា�ជ្ញាម្មានិការប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង  ពី�ំណ្តាកទ់្ធីផារ  ប្តេហ៊ុើយ

�េង�់រម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារ ម្មានិកប្រម្មតិ្ត�័�់�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ ប្តេ�ថ្លែត្តអា�ដឹំកនាំ

អាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ឲ្យយ�និេទ្ធទ្ធួ�បានិប្របាក�់ំប្តេណញ ចា�ត់ាងំពីប្តេព�ថ្លែដំ�

ប្តេលាក���កានិត់្តំថ្លែណងជ្ញា អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ និិងប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ។

 កុូងតំ្តថ្លែណងជ្ញាអភិបិា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិ/ ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិប្តេលាក �ុនុិ យីនិ ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវរមួ្ម ប្តេ�ើ
ការអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េរ��់ធនាគារ និិងប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេរៀ��ំអាជ្ជីវកម្មម

រ��់ធនាគារ និិងដឹំកនាបំ្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ប្រ��តាម្មប្តេគា�ប្តេ�យុទ្ធធសា��េ និិងទិ្ធ�ប្តេ�អាជី្ជវកម្មម។ ប្តេលាក

ប្តេធែើការដឹំកនាគំុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កុូងការអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េ និិងទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់ធនាគារ។ កុូងឋានិៈ

ជ្ញាអភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  /  ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  ប្តេលាកទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រត្តូវ  �ំប្តេពា�ម្មុ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� 

ប្តេ�ើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមប្រ�ចាមំ្លៃថិៃរ��់ធនាគារ។

 ប្តេលាក �ុនុិ យីនិ �ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កុូងវ�័ិយធនាគារ អ�់រយៈប្តេព� ៤០ឆូ្នាំមំ្មកប្តេហ៊ុើយ។ ជ្ញាម្មយួ

�ទ្ធពិប្តេសាធនិ�៍ា ងប្តេប្រ�ើនិ�និធឹក�នាធ �់ កូុងវ�័ិយធនាគារ ប្តេលាកយ�់�ា�់ អំពីទ្ធីផារកូុងប្រ�ុក 

ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកប្តេដំើរតួ្តនាទី្ធ�ម្មបង កុូងការដឹំកនាអំាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ។ ប្តេលាកប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ថា

ជ្ញា�ុគុគ�ដំ�ំ៏ខានិម់្មយួរ�� ប្តេ�កូុងឧ�ាហ៊ុកម្មមធនាគារទាងំម្ម��។

�ីុ� យ��

សំញ្ញាា្ត្ិផ្នែខ្ពមរ

អាយុ ៦៦ ឆ្នាំំ្ំ

ព្រឹត្ូវបា�ផ្នែត្ងតាំងជ្ញា អភិិបាល នានៃថិៃទិ�២៩ ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០១៥

ច្ចូលរួ�កិច្ចចព្រឹ�ជុំព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ទាំំង ០៦ ទៅលើក កែ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២១

ជ្ញាសំមាជិកគណ៍ៈកមាា្ធុិការហា�ិភិ័យ

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ / អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៧៤



 Datin Rossaya Mohd Nashir គឺុជ្ញាប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� (CIMB Group)។  
ប្តេលាកប្រ�ីបានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ  ជ្ញាម្មយួធនាគារ កុូងការ�ិ�័យប្តេ�វាកម្មមនិីត្តិកម្មមប្រកុម្មហុុ៊ុនិ  ប្តេ�កុូង
ឆូ្នាំ២ំ០០២។ ប្តេលាកប្រ�ី គឺុជ្ញា�ុគុគ�ម្មយួរ�� ថ្លែដំ�ជួ្ជយ�ប្តេងើើត្តនាយក�ឋ និប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេ�ើងប្តេ�កុូង
ឆូ្នាំ២ំ០០៤ និិងប្រតូ្តវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេ�កុូងឆូ្នាំ២ំ០០៦។

 ជ្ញាម្មយួត្តួនាទ្ធីជ្ញាប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  កូុងការផេ�់ការប្រ�ឹកា និិងដំំ��នាម និ
ពាកព់ន័ិធនិឹងត្តួនាទ្ធី  និិងកាត្តពែកិ�េប្តេផេងៗរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេដំើម្មបធីានាថា �ីុអាយអិម្ម�ុី  អនុិវត្តេ
អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�ា� ់និិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិប្តេផេងៗ។ ប្តេលាកប្រ�ីប្តេដំើរត្តួនាទី្ធជ្ញា អូកទ្ធំនាកទ់្ធំនិង រវាងប្រកុម្មប្រ�ឹកា
ភិបិា� និិងអូកពាកព់ន័ិធ�ំខានិ់ៗ  ទាងំប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ និិងប្តេ�កូុងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការថូាកត់្តំ�និ់ រ��់
�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេដំើម្មបធីានាថា ប្រក��ណឌ អភិបិា�កិ�េធនាគារ ប្រត្តូវបានិប្តេរៀ��ំកូុង�កុណៈម្មយួ ថ្លែដំ�
គាបំ្រទ្ធដំ�់ទ្ធ�េនិៈវ�័ិយ រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ�។ 

 ប្តេលាកប្រ�ីម្មានិ�ំប្តេណ�ដំឹង ថ្លែផូកវ�័ិយធនាគារ�ា ងទ្ធ��ំទ្ធ�លាយ ជ្ញាម្មយួ�ទ្ធពិប្តេសាធនិ៍ កុូងការងារ
ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេប្រ�ើនិជ្ញាង ២៥ឆូ្នាំ។ំ ម្មុនិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កូុង�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ� ប្តេលាកប្រ�ី
�ប្តេប្រម្មើការងារឲ្យយប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេភិើម្មា��ឡានិ ប្តេណ�ិនិណ� ប្តេ�ុើហាដំ (Permodalan National  Berhad)
កូុងតំ្តថ្លែណងជ្ញាប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្ម ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធម្មយួ�ំនួិនិ ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេនិ�។ ប្តេលាកប្រ�ីបានិ
ចា�ប់្តេផេើម្មអាជ្ជីពការងារដំំ��ង ប្តេ�ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ថាម្ម ប្តេអនិជី្ជប្តេនិៀរងី ប្រគុុ� (Time Engineering Group)។

 Datin Rossaya គុឺជ្ញា�ម្មាជ្ជិកម្មយួរ�� ម្លៃនិប្តេវទិ្ធកាប្រ�ឹកា អំពីនិីត្តិវធិីប្រកុម្មហុុ៊ុនិ (Corporate Practice 
Consulative Forum) រ��់គុណៈកម្មាម ការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ម្លៃនិម្មាា ប្តេ��ីុ (Companies Commission of 
Malaysia) ប្តេហ៊ុើយកជ៏្ញាអភិបិា�ម្មយួរ�� ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ុប្រត្ត�ម័្មន័ិធម្មយួ�ំនិួនិ ប្តេ�កុូង�ីុអាយអិម្ម�ុី  ប្រគុុ�។  
ប្តេលាកប្រ�ី គុឺជ្ញាប្តេជ្ជើងឯកនិិរនិេភាព �ីុអាយអិម្ម�ុី  (CIMB Sustainability Champion)។ ប្តេលាកប្រ�ីបានិ
ផេួ�ប្តេផេើម្មគុប្តេប្រម្មាងម្មយួ�ំនួិនិ ប្តេដំើម្មបជំី្ជរុញនិិរនិេរភាព ប្តេ�កុូងកថ្លែនិៃងប្តេធែើការ ឲ្យយ #teamcimb។ ប្តេលាកប្រ�ី���រមួ្ម
�ា ង�កម្មម កូុងការជ្ជំរុញការ���រមួ្មរ��់��េី  កូុងកិ�េប្រ�ជំុ្ជរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកប្រ�ីបានិ
���រមួ្ម�កម្មមភាព កូុងកិ�េផេួ�ប្តេផេើម្មតាម្ម�កុណៈ�ណ្តាេ ញប្តេផេងៗ ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ើកកម្ម័�់�ញ្ហាា ប្តេនិ�ផងថ្លែដំរ។ 

 Datin Rossaya ទ្ធទ្ធួ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�ា�់ ជំ្ជនាញ�ា�ព់ាណិជ្ជជកម្មម ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ��វនិិប្រទី្ធ  
(Coventry University) �ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ�។ ប្តេលាកប្រ�ី គឺុជ្ញាប្តេ�ខាធិការម្មយួរ�� ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ�បានិវញិ្ហាញ �និ�ប្រត្ត 
ពីគុណៈកម្មមការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ម្លៃនិម្មាា ប្តេ��ីុ (Companies Commission of Malaysia)  ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកប្រ�ីកជ៏្ញា
�ម្មាជ្ជិក (affiliate) ម្មយួរ�� ម្លៃនិវទិ្ធាសាា និ រដំឋបា� និិងប្តេ�ខាធិការ ជ្ជំនាញម្មាា ប្តេ��ីុ ផងថ្លែដំរ។

 ប្តេលាកប្រ�ី �ី ប្តេសាភា កានិត់្តួនាទ្ធីជ្ញា ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្ម រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ  
គុិត្តចា�ត់ាងំពីថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០១០ ម្មកប្តេម្មៃា�។ ប្តេលាកប្រ�ី គុឺជ្ញាប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្មម្មយួរ�� ម្លៃនិប្រកុម្ម
ប្រ�ឹកាភិបិា� និិងគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម  រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ។ ប្តេលាកប្រ�ីកជ៏្ញា
ប្តេ�ខាធិការ ម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង និិងជ្ញាអូក���រមួ្មអ�ិម្លៃ�និេយ៍ កុូងគុណៈកម្មាម ធិការប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត
រ��់ធនាគារ រមួ្មម្មានិដំ��ជ្ញា គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ និិងគុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកម្ម័ុជ្ញា។

 ម្មុនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ  កូុងធនាគារ  �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ  ប្តេលាកប្រ�ីធាៃ ��់ប្តេប្រម្មើការងារជ្ញា
ជ្ជំនិួយការនាយកប្រ�ត្តិ�តិ្តេជ្ញានិ�់័�់និីត្តិកម្មម  និិងនាយកថ្លែផូកនិីត្តិកម្មម  និិងកិ�េការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេ�កុូងធនាគារ
ធំម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ កូុងប្តេព�ថ្លែត្តម្មយួ ប្តេប្រ�ពីការ�និេការ�ិកា ប្តេលាកប្រ�ីបានិ�ប្តេប្រម្មើការងារថ្លែផូក
និីត្តិកម្មម  និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ អ�់រយៈប្តេព� ០៦ឆូ្នាំំ ប្តេ�នាយក�ឋ និនិីត្តិកម្មម  និិងកិ�េការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ 
ប្តេ�កថ្លែនិៃងថ្លែដំ�ធាៃ ��់ប្តេប្រម្មើការងារពីម្មុនិ។ 

 ប្តេលាកប្រ�ី �ី ប្តេសាភា បានិទ្ធទ្ធួ��ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកនីិត្តិសា��េ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃ
និីត្តិសា��េ និិងវទិ្ធាសា��េប្តេ�ដំឋកិ�េ  កូុងឆូ្នាំ២ំ០០៤ ប្តេហ៊ុើយកូុងឆូ្នាំដំំថ្លែដំ�ប្តេនិ� ប្តេលាកប្រ�ីកទ៏្ធទ្ធួ�បានិ
�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្តថ្លែផូកគុណប្តេនិយយ ពីម្មហាវទិ្ធា�័យ ប្រគុ�ប់្រគុងពាណិជ្ជជកម្មម  ម្លៃនិវទិ្ធាសាា និ�ប្តេ�េកវទិ្ធា
និិងប្រគុ�ប់្រគុង (��េុ�បនិជូ្ញា សាក�វទិ្ធា�័យ ពុទ្ធិធសា��េ) ផងថ្លែដំរ។ ប្តេ�កូុងឆូ្នាំ២ំ០០៧ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធួ�
បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត ថូាកអ់នុិ�ណឌិ ត្ត ថ្លែផូកនិីត្តិឯកជ្ជនិ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃនិីត្តិសា��េ និិងវទិ្ធាសា��េ
ប្តេ�ដំឋកិ�េ។ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធួ�បានិវញិ្ហាញ �និ�ប្រត្ត ថ្លែផូកការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  
(AML/CFT) ពី  Asian Institute of  Chartered Bankers ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ កុូងឆូ្នាំ២ំ០១៧។
ប្តេលាកប្រ�ីកទ៏្ធទ្ធួ�បានិគុុណវុឌីឍជិ្ញា�នាធ និករ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�យ ម្មជ្ជឈម្មណឌ �ប្តេ��ប្រសាយវវិាទ្ធ 
(Centre for Effective Dispute Resolution («CEDR»)) ថ្លែដំ�ម្មានិទី្ធតាងំ ប្តេ��ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ� កូុង
ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២២ ផងថ្លែដំរ។

ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្ម
�ញ្ហាជ តិ្តម្មាា ប្តេ��ីុ

ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្ម
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

DATIN ROSSAYA MOHD NASHIR ល� ទៅសាភា

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
ប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិរមួ្ម

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៧៥



គណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 





ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

�ីុ� យ�� ហិុង ទៅជៀ�

 ជ្ញាម្មយួនឹិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារជ្ញាប្តេប្រ�ើនិឆូ្នាំ ំប្តេ�កុូងវ�័ិយធនាគារពាណិជ្ជជ ប្តេ�ើថ្លែផូក�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មម

អតិ្តថិិជ្ជនិ និិងថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� ម្មានិ�ំប្តេណ�ដឹំង�ា ង�ីុជ្ជប្តេប្រ� ប្តេ�ើវ�័ិយ

ធនាគារ និិងទំ្ធនាកទំ់្ធនិងអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�អា�ផេ�់និ�វប្តេ���់�ិប្រ�ប្តេ�ើរ ដំ�់ថ្លែផូកថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ កុូង

ដំំប្តេណើ រការអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ ប្រពម្មទាងំការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័។ ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� កធ៏ាៃ �ប់ានិ�ប្តេប្រម្មើ
ការងារជ្ញា នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ រ��់ធនាគារ�រប្តេទ្ធ�ម្មយួ ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ឡាវផងថ្លែដំរ។ 

 មុ្មនិប្តេព�កាៃ យជ្ញា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម គិុត្តចា�ពី់ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៨ 

ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� ធាៃ �ក់ានិត់្តំថ្លែណងជ្ញា នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី 

ភិអិី��ីុ អ�់រយៈប្តេព� ៥ឆូ្នាំ ំថ្លែដំ�ប្តេលាកប្រតូ្តវទ្ធទួ្ធ��និៃុក ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ទ្ធ�ប្តេ� និិងជ្ញាប្រ�ធានិ

គុណៈកម្មមការឥណទានិ ប្តេ�កូុងធនាគារ ប្តេ�យប្តេធែើការ�ា ងជិ្ជត្ត�ូិទ្ធធ ជ្ញាម្មយួអងគភាព ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ 

ប្តេដំើម្មបធីានាការអនុិវត្តេដំខ៏ាជ ��់ជួនិ និ�វវ�បធម្មប៌្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេ�កូុងធនាគារទាងំម្ម��។

 កូុងម្ម�ុត្តំថ្លែណងជ្ញា នាយកប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� ទ្ធទ្ធ�ួ�និៃុក�ា ង

�ំខានិ់  កុូងការ�ប្តេប្រម្ម�បានិកំប្តេណើ និឥណទានិ�ា ងឆ្នាំ�រ់ហ័៊ុ�  ប្តេ�យរកាបានិនិ�វគុុណភាព

ឥណទានិ�បិ្រ�ប្តេ�ើរ  �ប្តេងើើនិទ្ធំហ៊ុំប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ  ប្តេដំើម្មប�ីប្តេប្រម្ម�បានិប្តេគា�ប្តេ�ម្ម��ធនិរ��់ធនាគារ 

ប្តេ�ើកកម្ម័�់សាម រត្តី  �ម្មត្តាភាព និិងផ�ិត្តភាពការងារ ប្តេ�កូុងប្រកុម្ម រមួ្មទាងំ�ប្តេងើើនិប្របាក�់ំប្តេណញ

ធនាគារផងថ្លែដំរ។ ប្តេប្រ�ពីប្តេនិ� ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� បានិពប្រងឹងកិ�េ�ហ៊ុប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ រវាងប្រកុម្មការងារ

ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម និិងថ្លែផូកពាកព់ន័ិធដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�កូុងធនាគារផងថ្លែដំរ។

 គុិត្តចា�ព់ីថ្លែ�ប្តេម្មសា ឆូ្នាំ២ំ០២១ �ថ្លែនិាម្មប្តេ�ើម្មុ�ត្តំថ្លែណង��េុ�បនិូរ��់ប្តេលាក ថ្លែដំ�ជ្ញានាយក

ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� កប៏ានិប្រគុ�ប់្រគុងថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� កូុង

មុ្ម�តំ្តថ្លែណងជ្ញា នាយកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេ�វាកម្មម�ុគុគ��េីទី្ធ។ �ំប្តេពា�តំ្តថ្លែណងប្តេនិ� ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� បានិរកា

ប្តេ�ារភាពប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារអាជី្ជវកម្មមទាងំម្ម�� ថ្លែថិម្មទាងំប្តេធែើ��េុ�បនូិភាព ប្តេដំើម្មប�ីប្តេងើើនិផ�ិត្តភាពការងារ និិង

ការប្រគុ�ប់្រគុង�ា ង�ិប្រ�ប្តេ�ើរ ប្តេ�តាម្ម�ណ្តាះ សាខាធនាគារ។ ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� បានិយក�ិត្តេទុ្ធក�ក ់

ប្តេ�ើការ�ប្តេងើើនិទ្ធំហ៊ុំឥណទានិអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេ�យ�ប្តេប្រម្ម�បានិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិរមួ្មគូា ជ្ញាម្មយួនិឹងការរកា

គុុណភាពឥណទានិ ប្តេដំើម្មបធីានាបានិថា អតិ្តថិិជ្ជនិថ្លែដំ�រងផ��ា�ពា�់ពីរាត្តត្តាត្តជ្ញាសាក� ម្លៃនិជំ្ជងឺ
ក�វដីំ-១៩ ទ្ធទ្ធួ�បានិការគាបំ្រទ្ធ និិងដំំប្តេណ្តា�ប្រសាយ�ម្មប្រ�� ដំ�់ពួកគាត្ត។់

 ប្តេលាក ហុ៊ុង ប្តេជ្ជៀ� ទ្ធទ្ធួ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត និិង�រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�់័�់  ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុង

អាជី្ជវកម្មម ប្តេហ៊ុើយបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ប្តេ�ើកម្មមវធិីភាពជ្ញាអូកដឹំកនា ំCIMB-INSEAD ផងថ្លែដំរ។

 ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ បានិទ្ធទ្ធួ��ញ្ហាញ �ប្រត្តឧត្តេម្ម�ិកា ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  គុណប្តេនិយយ និិងធនាគារ ពី

ប្រក�ួងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�ឆូ្នាំ១ំ៩៨៧។ ប្តេលាកកជ៏្ញាធនាគារកិជ្ជំនាញ (Chartered Banker) 

ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�យវទិ្ធាសាា និជ្ជំនាញធនាគារ អា�ីុ (Asian Institute of Chartered Bankers 

ថ្លែដំ�ប្តេ�កាត្តថ់ា «AICB»)។

 ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ ប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ  ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៥ 

�នាៃ �ព់ីបានិកានិត់្តំថ្លែណងជ្ញា អគុគនាយករងរ��់ធនាគារ ចា�ត់ាងំពីប្តេព��ប្តេងើើត្តធនាគារដំំ��ង  

ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ �នាៃ �ម់្មក ប្តេលាកប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី២៩  

ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៥។ ប្តេលាកកជ៏្ញា�ម្មាជ្ជិកម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័រ��់ធនាគារផងថ្លែដំរ។ 

ប្តេលាកបានិដំឹកនាធំនាគារ ឲ្យយទ្ធទ្ធួ�បានិប្របាក�់ំប្តេណញ ប្តេ�អំ�ុងឆូ្នាំដំំំ��ង ម្លៃនិការកានិត់្តួនាទ្ធីជ្ញា

ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិរ��់ប្តេលាក។  ប្តេទា�ជ្ញាម្មានិការប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង  ពី�ំណ្តាកទ់្ធីផារ  ប្តេហ៊ុើយ

�េង�់រម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារ ម្មានិកប្រម្មតិ្ត�័�់�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ ប្តេលាក �ុុនិ យីនិ ប្តេ�ថ្លែត្តអា�ដឹំកនាំ

អាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ឲ្យយ�និេទ្ធទ្ធួ�បានិប្របាក�់ំប្តេណញ ចា�ត់ាងំពីប្តេព�ថ្លែដំ�

ប្តេលាក���កានិត់្តំថ្លែណងជ្ញា អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ និិងប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ។

 កុូងតំ្តថ្លែណងជ្ញាអភិបិា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិ/ ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិប្តេលាក �ុនុិ យីនិ ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវរមួ្ម ប្តេ�ើ
ការអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េរ��់ធនាគារ និិងប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ប្តេរៀ��ំអាជ្ជីវកម្មម

រ��់ធនាគារ និិងដឹំកនាបំ្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ប្រ��តាម្មប្តេគា�ប្តេ�យុទ្ធធសា��េ និិងទិ្ធ�ប្តេ�អាជី្ជវកម្មម។ ប្តេលាក

ប្តេធែើការដឹំកនាគំុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កុូងការអនុិវត្តេយុទ្ធធសា��េ និិងទ្ធ�េនិវ�័ិយរ��់ធនាគារ។ កុូងឋានិៈ

ជ្ញាអភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  /  ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិ  ប្តេលាកទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  �ំប្តេពា�ម្មុ�ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� 

ប្តេ�ើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មមប្រ�ចាមំ្លៃថិៃរ��់ធនាគារ។

 ប្តេលាក �ុនុិ យីនិ �ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កុូងវ�័ិយធនាគារ អ�់រយៈប្តេព� ៤០ឆូ្នាំមំ្មកប្តេហ៊ុើយ។ ជ្ញាម្មយួ

�ទ្ធពិប្តេសាធនិ�៍ា ងប្តេប្រ�ើនិ�និធឹក�នាធ �់ កូុងវ�័ិយធនាគារ ប្តេលាកយ�់�ា�់ អំពីទ្ធីផារកូុងប្រ�ុក 

ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកប្តេដំើរតួ្តនាទី្ធ�ម្មបង កុូងការដឹំកនាអំាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារ។ ប្តេលាកប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ថា

ជ្ញា�ុគុគ�ដំ�ំ៏ខានិម់្មយួរ�� ប្តេ�កូុងឧ�ាហ៊ុកម្មមធនាគារទាងំម្ម��។

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៧៨



 ប្តេលាក ប្តេហ៊ុង ត្ត�រ ាង ់ជ្ញា�ុគុគ�ិកម្មយួរ�� កុូង�ំប្តេណ្តាម្មប្រកុម្មការងារអូកប្រគុ�ប់្រគុងដំំ��ង រ��់ធនាគារ 

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ថ្លែដំ�បានិ���រមួ្ម ប្តេ�កុូងឆូ្នាំ២ំ០១០។ ប្តេលាកបានិរមួ្ម�ំថ្លែណក កុូងការ�ប្តេងើើត្ត

ប្តេ�ើងនិ�វមុ្ម�ងារប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្រពម្មទាងំភារកិ�េជ្ញាប្តេ�ខាធិការរ��់គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័

ផងថ្លែដំរ។ ប្តេ�ពាកក់ណ្តាេ �ឆូ្នាំ២ំ០១៣ ប្តេលាកប្រត្តូវបានិប្រ�គុ�់កាត្តពែកិ�េ  ឲ្យយដំឹកនានំាយក�ឋ និ

រត្តនាភិបិា� និិងទ្ធីផារ  ថ្លែដំ�ប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញា�ម្មបង ប្តេ�ប្តេ�ើតារាងតុ្ត�យការរ��់ធនាគារ ទ្ធីផារ

ម្ម��និិធិអនិេរធនាគារ ហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ� ការ�កផ់�ិត្តផ�ប្តេផេងៗ  

ទាកទ់្ធងនិឹងថ្លែផូករត្តនាភិបិា�  រមួ្មទាងំការការនិ�វទ្ធំនាកទ់្ធំនិងដំរ៏ងឹម្មាំ  ជ្ញាម្មយួនិឹងធនាគារ  និិង

ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុម្លៃដំគុ�នានា។ ប្តេប្រ�ពីម្មុ�ត្តំថ្លែណងជ្ញា �ម្មាជ្ជិកមូ្មាក់ ម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង  

ប្តេលាក ត្ត�រ ាង់  កម៏្មានិត្តួនាទ្ធី�ំខានិ់ ប្តេ�កុូងគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិងប្រទ្ធពយអកម្មម

និិងគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ផងថ្លែដំរ។

 ម្មុនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ កូុងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ ប្តេលាក ត្ត�រ ាង់ កធ៍ាៃ �ជ់្ញាប្រ�ធានិ

ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័សា�ប់្របាក់ និិងទ្ធីផារ កុូងនាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ រមួ្មទាងំម្មានិ

�ទ្ធពិប្តេសាធនិអ៍នុិវត្តេនិ�៍ៃ �់  កុូងការប្រគុ�ប់្រគុង�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក់ និិងកិ�េការងាររត្តនាភិបិា� កុូង

នាយក�ឋ និរត្តនាភិបិា� ប្តេ�ធនាគារធំម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា អ�់រយៈប្តេព�ជ្ញាង ៦ឆូ្នាំ។ំ

 ប្តេលាក ត្ត�រ ាង់ បានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកគុណប្តេនិយយ ពីសាក�វទិ្ធា�័យជ្ញាត្តិ
ប្រគុ�ប់្រគុង ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�់័�់ថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ពីសាក�វទិ្ធា�័យ �ញ្ហាញ សា��េកម្ម័ុជ្ញា និិងវគុគ

�ិកាជ្ញានិ�់័�់  ថ្លែផូក Accelerated Universal  Bankers Programme ពីសាក�វទិ្ធា�័យ 

�ប្តេ�េកវទិ្ធា ណ្តានិ�ា ង (Nayang Technological University) កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ��ិងា�ុរ។ី

នាយករត្តនាភិបិា� និិងទី្ធផារ
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

ទៅហិង ត្ូរ៉ង់

 ប្តេលាកប្រ�ី គីុ សាណ្តា បានិ�ប្តេប្រម្មើការងារ កុូងវ�័ិយធនាគារ ជ្ញាង ១៩ឆូ្នាំ។ំ  ប្តេលាកប្រ�ីបានិចា�់ប្តេផេើម្មអាជី្ជព

ជ្ញាម្មយួនិឹងធនាគារអនិេរជ្ញាតិ្តជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ និិងកានិម់្មុ�ត្តំថ្លែណងប្តេផេងៗគូា គុិត្តចា�ព់ីថ្លែផូក�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មម

អតិ្តថិិជ្ជនិ ដំ�់ថ្លែផូកគាបំ្រទ្ធប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារធនាគារ រមួ្មម្មានិថ្លែផូកឥណទានិ និិងហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិពាណិជ្ជជកម្មម រហ៊ុ�ត្ត

កាៃ យជ្ញាគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញានិ�័់�់ម្មយួរ��។ ប្តេលាកប្រ�ីបានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី

ភិអិី��ីុ កុូងឆូ្នាំ២ំ០១០ កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណងជ្ញាប្រ�ធានិសាខា ថ្លែដំ�ជ្ញាសាខាដំំ��ងប្តេគុ�ងិ�់រ��់ធនាគារ។

ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទួ្ធ��និៃុក ប្តេ�ើប្តេ�វាកម្មមធនាគារជ្ញានិ�័់�់ (Preferred Banking) និិងប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
ពាណិជ្ជជកម្មម ម្មុនិប្តេព�ប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងថ្លែត្តជ្ញា នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម ប្រ�តិ្ត�តិ្តេការធនាគារ

និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

 ប្តេ�កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណងប្តេនិ� ប្តេលាកប្រ�ី សាណ្តា ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ ប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុងទំ្ធនាកទំ់្ធនិងប្តេ�វាកម្មម

ធនាគារ ជ្ញាម្មយួអត្តិថិិជ្ជនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិធំៗ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុនានា ប្រពម្មទាងំប្រគុ�ប់្រគុងដំំប្តេណើ រការ

ទាងំម្ម��រ��់ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម និិងប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេ�

កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ ប្តេ�ើ�ពីប្តេ�វាកម្មមផេ�់ឥណទានិសាជី្ជវកម្មម ថ្លែ��ប្រ�ម្លៃពណី ប្តេលាកប្រ�ីម្មានិតួ្តនាទ្ធី
កុូងការផេ�់ដំំប្តេណ្តា�ប្រសាយ និិងគុុណត្តម្លៃម្មៃ�ថ្លែនិាម្ម ប្រ��និឹងត្តប្រម្មូវការប្តេ�វាកម្មមប្រ�ត្តិ�ត្តេិការធនាគារ

រមួ្មម្មានិការប្រគុ�ប់្រគុងសា�ប់្របាក ់ហិ៊ុរញ្ញញ �បទានិពាណិជ្ជជកម្មម និិងប្តេ�វាធនាគារ តាម្មប្រ�ពន័ិធអីុនិប្តេធើប្តេណត្ត។

 កុូងអំ�ុងប្តេព� ម្លៃនិការ�ំប្តេពញការងាររ��់�ៃួនិ ប្តេលាកប្រ�ី សាណ្តា ទ្ធទួ្ធ�បានិពានិរងាែ និម់្មយួ�ំនួិនិ 

រមួ្មម្មានិ៖

 ១. ពានិរងាែ និស់ាខាប្តេ�ូើម្មប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ២០១១ ពីធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា

 ២. ពានិរងាែ និ�់ុគុគ�ិកប្តេ�ូើម្មប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ២០១១ ពីធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា 

 ៣. ពានិរងាែ និអ់ឹម្មប្តេម្មើរ ា� ឆូ្នាំ២ំ០១៣ (Emerald Award 2013) �ប្រម្មា�អ់ូកប្រគុ�ប់្រគុង

  ថូាកក់ណ្តាេ � ពី�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុ�ុ

 ៤.  ពានិរងាែ និ�់�េីប្តេ�ូើម្ម ថ្លែដំ�ម្មានិឥទ្ធធិព��ំផុត្ត ឆូ្នាំ ំ២០២០ ពីធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី

កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា

 ប្តេលាកប្រ�ី សាណ្តា ទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ញញ�ប្រត្ត ថ្លែផូកគុណប្តេនិយយ  ពីវទិ្ធាសាា និ ជ្ញាតិ្តប្រគុ�ប់្រគុង និិង

�ញ្ញេ �វ់គុគ�ិកា Accelerated Universal Bankers Programme ប្តេ�សាក�វទិ្ធា�័យ �ប្តេ�េកវទិ្ធា

ណ្តានិ�ា ង (Nayang Technological University)  កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ��ិងា�ុរ។ី

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការធនាគារ  
និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

គ� សាណ្តា

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៧៩



 ប្តេលាក ប្តេហ៊ុង វុទ្ធធ ីគុឺជ្ញា�ុគុគ�ម្មយួរ�� កូុងគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី 

ភិអីិ��ីុ ថ្លែដំ�បានិ���រមួ្មដំំ��ង ប្តេ�ប្តេព�ធនាគារប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្ត កូុងឆូ្នាំ២ំ០១០។ ភារកិ�េ�ម្មបង

រ��់ប្តេលាក គឺុរមួ្មម្មានិការប្រគុ�ប់្រគុងមុ្ម�ងារហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុប្តេរៀ��ំថ្លែផនិការ ដឹំកនា ំនិិងប្រគុ�ប់្រគុង�ុគុគ�ិក កុូងការ

អភិវិឌីឍ អនុិវត្តេ និិងប្តេរៀ��ំប្តេគា�និប្តេ�បាយ និិងនីិតិ្តវធីិ �ប្រម្មា�ក់ារប្រគុ�ប់្រគុងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុថិវកិា ពនិធ�រ 

គុណប្តេនិយយ និិងរបាយការណ៍�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេិ ប្រពម្មទាងំយុទ្ធធសា��េអាជី្ជវកម្មមរ��់ធនាគារទាងំម្ម��។ 

 ប្តេលាក វុទ្ធធី  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយផងថ្លែដំរ ប្តេ�ើប្រ�ពន័ិធ  និិងរបាយការណ៍គុណប្តេនិយយ ការប្រគុ�ប់្រគុងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 

ការប្តេរៀ��ំថ្លែផនិការអាជី្ជវកម្មម និិងប្តេដំើរត្តួនាទី្ធជ្ញា អូក�ប្រម្ម��ប្រម្មួ� ជ្ញាម្មយួប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�

ម្មាា ប្តេ��ីុ។ មុ្មនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ប្តេលាកម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍

៨ឆូ្នាំំ កូុងការងារប្រគុ�ប់្រគុងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិងកានិត់្តួនាទ្ធីជ្ញា នាយករងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ប្តេ�ធនាគារធំម្មយួ កូុង

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

 ប្តេលាក វុទ្ធធ ីទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�័់�់ ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងពាណិជ្ជជកម្មម ជំ្ជនាញហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ 

ពីសាក�វទិ្ធា�័យ �ញ្ហាញ សា��េកម្ម័ុជ្ញា ប្តេហ៊ុើយបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ថូាកគ់ុណប្តេនិយយករជ្ញានិ�់័�់ 

(ACCA: Association of Chartered Certified Accountants) ពីសាលាពាណិជ្ជជកម្មម CamEd 

ថ្លែដំ�ជ្ញាសាា �ន័ិទ្ធទ្ធួ�បានិ�ិទ្ធធិជ្ញាផៃ�វការ ពី�ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ� កុូងការ�ណេុ ��ណ្តាេ � ACCA ប្តេ�

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

 ប្តេលាកប្រ�ី �ុិ� �ុម្មាា �ី បានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កូុងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ កូុង

ឆូ្នាំ២ំ០២១ កុូងម្មុ�ត្តំថ្លែណងជ្ញា នាយក�ណ្តាេ ញសាខា និិងការថ្លែ�កចាយផ�ិត្តផ� ថ្លែដំ�ដំឹកនាំ

ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុជ្ញានិ�់័�់  (Preferred Banking) និិងការគាបំ្រទ្ធ�ណ្តាេ ញសាខា ម្មុនិប្តេព�ប្រត្តូវ

បានិប្តេ�ើងតំ្តថ្លែណងជ្ញា នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�។ កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណងប្តេនិ� ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទួ្ធ��និៃុក

ប្រគុ�ប់្រគុងទ្ធ�ប្តេ� និិង�កម្មមភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  រ��់នាយក�ឋ និប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� រ��់ធនាគារ  

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិថ្លែផូក�ទ្ធពិប្តេសាធនិប៍្តេ�វាកម្មមអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែផូកអភិវិឌីឍនិផ៍�ិត្តផ� ថ្លែផូក�ក ់ 

និិង�ណ្តាេ ញសាខា និិងថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ។ ប្តេលាកប្រ�ីជ្ញាអូក�ប្តេងើើត្តយុទ្ធធសា��េអាជី្ជវកម្មម និិង

ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ប្តេ�ើថ្លែផូកថ្លែ�កចាយផ�ិត្តផ�តាម្មសាខា ប្តេ�វាកម្មម Preferred Banking ឥណទានិ

ប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ ឥណទានិរថិយនិេ និិងប្តេ�វាកម្មម�ណ័ះ ឥណទានិ (Credit Card)។

 ប្តេលាកប្រ�ី �ិុ� �ុម្មាា �ី ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារជ្ញាង ២២ឆូ្នាំ ំកុូងវ�័ិយ�ប្តេប្រម្មើប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ 

និិងធនាគារ។ ប្តេលាកប្រ�ីចា�ប់្តេផេើម្មអាជី្ជពការងារ ជ្ញាម្មយួធនាគារថូាកតំ់្ត�និម់្មយួ�ំនួិនិ ថ្លែដំ�ប្តេលាកប្រ�ី

បានិ�ំប្តេពញការងារ ទាងំប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា និិងប្រ�ប្តេទ្ធ�ដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត កូុងត្តំ�និអ់ាសុានិ កូុងនាម្ម

ជ្ញា�ម្មាជ្ជិកគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុងជ្ញានិ�់័�់ម្មយួរ��។

 មុ្មនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ កូុងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ប្តេលាកប្រ�ី �ុម្មាា �ី ធាៃ ��ំ់ប្តេពញ

ការងារ ប្តេ�ធនាគារអនិេរជ្ញាត្តិធំម្មយួ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា អ�់រយៈប្តេព� ១៣ឆូ្នាំំ ថ្លែដំ�កុូងអំ�ុង

ប្តេព�ប្តេនា� ប្តេលាកប្រ�ីកានិតួ់្តនាទី្ធប្រគុ�ប់្រគុងម្មយួ�ំនួិនិ ដំ��ជ្ញា នាយកជ្ញានិ�័់�់ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ នាយក

ជ្ញានិ�័់�់ថ្លែផូក�ក ់ប្តេហ៊ុើយ�នាៃ �ម់្មកកាៃ យជ្ញា អគុគនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ (COO) ម្លៃនិប្រកុម្មហុុ៊ុនិធុរកិ�េ�ប្តេងើើត្តថិមី
និិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�ប្តេ�េកវទិ្ធាហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ (Fintech) ដំ�៏ប�ីាញផងថ្លែដំរ។

 ប្តេលាកប្រ�ី �ិុ� �ុម្មាា �ី ទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុកុូងរាជ្ជធានិី
ភូិបំ្តេពញ និិង�រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�័់�់ ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ និិងប្រគុ�ប់្រគុង ពីសាក�វទិ្ធា�័យ Charles Sturt។

នាយកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

នាយកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

�ុិច្ច សំុមាា្ល� ទៅហិង វុទិធ�

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៨០



 ប្តេលាក Seng Kok Wing បានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កូុងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី ភិអីិ��ីុ កូុង
ឆូ្នាំ២ំ០២២ កូុងម្មុ�ត្តំថ្លែណងជ្ញា នាយកយុទ្ធធសា��េ។ ប្តេលាកទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវជ្ញា�ម្មបង ប្តេ�ើការ�ប្តេងើើត្ត 
និិងអនុិវត្តេថ្លែផនិការយុទ្ធធសា��េ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ។ី  ប្តេលាកម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារ
ជ្ញាង ២៨ឆូ្នាំ ំកូុងវ�័ិយធនាគារ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងថ្លែផូកប្រ�ឹកាប្តេ���់អាជី្ជវកម្មម។ 

 មុ្មនិប្តេព�កានិមុ់្ម�តំ្តថ្លែណង��េុ�បនូិប្តេនិ� ប្តេលាក Kok Wing ធាៃ �ប់ានិ�ប្តេប្រម្មើការងារ អ�់រយៈប្តេព� 
១៦ឆូ្នាំ ំប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្តេ�ប្តេ�ើ�ំណុ��ូ�� ម្លៃនិប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
ពាណិជ្ជជកម្មម ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� និិងការ�ណ្តាេ កទុ់្ធនិ និិងភាពជ្ញាម្លៃដំគុ�។ �ប្រម្មា�ថ់្លែផូកប្តេ�វាកម្មម
ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម ប្តេលាកបានិ�ៃងកាត្ត�់ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ចា�ពី់ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងគុុណភាព
ប្រទ្ធពយ�កម្មម ដំ�់�ណ្តាេ ញថ្លែ�កចាយផ�ិត្តផ� កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណងជ្ញា នាយកថ្លែផូក�កប់្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
ពាណិជ្ជជកម្មម។ ប្តេលាកកជ៏្ញា�ុគុគ�ដំ�ំ៏ខានិម់្មយួរ��ផងថ្លែដំរ កុូងការកសាងសាៃ ក�ញ្ហាញ ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
ពាណិជ្ជជកម្មម �ប្រម្មា�ប់្រកុម្មហុុ៊ុនិថូាកក់ណ្តាេ � និិង�ហ៊ុប្រគា�ខូាត្តត្ត�� និិងម្មធយម្ម។

 ប្តេលាក Kok Wing ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារប្រគុ�ប់្រគុងដំ�៏ម្មប�រថ្លែ�� ប្តេ�យរមួ្មម្មានិទាងំថ្លែផូក
ប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ�ុគុគ�  និិងប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម។  កូុងថ្លែផូកប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ�
ប្តេលាកបានិដឹំកនាំ ថ្លែផកូឥណទានិរថិយនិេ ម្មុនិប្តេព��ៃ �់ប្តេ�កានិម់្មុ�ត្តំថ្លែណងជ្ញា នាយកប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ
និិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�ុគុគ�។ ប្តេលាកបានិជ្ជំរុញដំ�់ឥណទានិរថិយនិេ  ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ  និិងឥណទានិ ម្លៃនិ
ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។

 ប្តេលាក Kok Wing បានិ�ំប្តេពញការងារ�ុងប្តេប្រកាយ�ងិ�់ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណងជ្ញា  
នាយកប្រគុ�ប់្រគុងការ�ណ្តាេ កទុ់្ធនិ និិងភាពជ្ញាម្លៃដំគុ�ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេ�យទ្ធទ្ធួ��និៃុក កុូងការ�ប្តេងើើត្ត 
និិងថ្លែ�ែងរកឱកា�រកប្របាក�់ំណ� �ថិមីៗ ជ្ញាម្មយួនិឹងម្ម���ឋ និ�ណ្តាេ ញប្រក��ណឌ  តាម្មរយៈភាព
ជ្ញាម្លៃដំគុ�យុទ្ធធសា��េរមួ្មគូា  កូុង�ំហ៊ុប្រ�ពន័ិធប្តេអក����ីុ។  កូុងអំ�ុងប្តេព�ប្តេនា�  ប្តេលាកបានិប្តេធែើការ
ជ្ញាម្មយួប្រក��ណឌ ឌីីជ្ជីថិ�សាក� កុូងការប្តេរៀ��ំផ�ិត្តផ�ឌីីជ្ជីថិ� ម្លៃនិប្តេ�វាកម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� 
ប្រ�ក�ប្តេ�យភាពម្លៃ�ូប្រ�ឌិីត្ត។

 ម្មុនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី  រ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេលាក Kok Wing  
ធាៃ �ប់ានិ�ំប្តេពញការងារ កូុងសាា �ន័ិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុឈានិមុ្ម�ប្តេគុម្មយួ�ំនួិនិ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ និិង�ិងា�ុរ ី
រមួ្មម្មានិប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មមជ្ញាតិ្តម្មាា ប្តេ��ីុ (Malaysia’s National Asset Management
Company) និិងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ Pengurusan Danaharta Nasional Berhad។ ប្តេលាក Kok Wing
ទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូក�ា� ់ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ប្រកុង�ុងដំ ៍(University of London) 
និិងបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ប្តេ�ើកម្មមវធិីភាពជ្ញាអូកដឹំកនា ំCIMB-INSEAD ផងថ្លែដំរ។

 កុូងនាម្មជ្ញាគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងម្មយួរ�� ថ្លែដំ�បានិ���រមួ្មដំំ��ងប្តេគុ ប្តេ�ប្តេព�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី 
ភិអិី��ីុ ប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេលាកប្រ�ី អុុ� �ិនាេ ភិកេ ីគឺុជ្ញា�ុគុគ��ំខានិ ់ថ្លែដំ�បានិជំ្ជរុញឲ្យយម្មានិភាព
ប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ កុូងការប្រគុ�ប់្រគុងដឹំកនា ំប្តេ�ើយុទ្ធធសា��េអភិវិឌីឍនិធ៍និធានិម្មនុិ�េ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិការប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ�
�ុគុគ�ិក�កាេ នុិព�/ការប្រគុ�ប់្រគុងអនុិវត្តេនិក៍ារងារ និិងប្របាករ់ងាែ និប់្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេ/ការ���រមួ្ម�កម្មមភាព
�ងគម្មនានា កុូងនិយ័ផារភាជ �ក់ារប្របាប្រ�័យទាកទ់្ធង រវាងនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត និិងនិិប្តេ�ជ្ជក/វ�បធម្មម៌្លៃនិការកសាង  
និិងការ�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងប្រគុ�ប់្រគុងធនិធានិម្មនុិ�េ។ ប្តេលាកប្រ�ីធានាថា ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី
គុឺជ្ញាសាា �ន័ិការងារឈានិម្មុ�ប្តេគុម្មយួ ប្តេ�ប្តេ�ើទ្ធីផារ។ កុូងឆូ្នាំ២ំ០២០ ប្តេលាកប្រ�ីជ្ជួយប្តេប្រជ្ញាម្មថ្លែប្រជ្ជង
ដំ�់ធនាគារ ប្តេដំើម្មបឈី�ូពានិរងាែ និ ់«ទី្ធកថ្លែនិៃងការងារ�ិ�ំផុត្ត កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា» ថ្លែដំ�ជ្ញា�ម្មទិ្ធធផ�
គុួរជ្ញាទី្ធប្តេម្មាទ្ធនិរ��់សាា �ន័ិទាងំម្ម��។

 រហ៊ុ�ត្តម្មកដំ�់��េុ�បនិ ូប្តេលាកប្រ�ី ភិកេ ីរមួ្ម�ំថ្លែណក កូុងការ�ប្តេប្រម្ម�បានិ�ម្មទិ្ធធផ�រ��់ធនាគារ 
តាម្មរយៈការកសាង ពប្រងឹង និិង�ប្តេងើើនិ�ម្មត្តាភាពនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត ប្រ�ក�ប្តេ�យភាពប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជង និិងជំ្ជរុញ
ដំ�់ធនិធានិម្មនុិ�េ ឲ្យយអ�់ពី�ទ្ធធភាពរ��់ពួកប្តេគុ។ �ំណុ�ប្តេ�េ ត្ត�ម្មបងរ��់ប្តេលាកប្រ�ី គឺុរមួ្មម្មានិ
ការទាកទ់ាញ និិងការរកាទុ្ធក និ�វនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត�កាេ នុិព� ថ្លែដំ�ជួ្ជយពប្តេនិៃឿនិភាពរកី�ប្តេប្រម្មើនិ និិងនិិរនិេភាព
រ��់អាជី្ជវកម្មម �ប្រម្មា�រ់យៈប្តេព��ៃ ីម្មធយម្ម និិងរយៈប្តេព�ថ្លែវងរ��់ធនាគារ។ យុទ្ធធសា��េ និិងគំុនិិត្តគុនិៃឹ�
រ��់ប្តេលាកប្រ�ី �ប្រម្មា�ទ់្ធិ�ប្តេ�អនាគុត្ត ជ្ជំរុញការប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពរ��់ធនាគារ ប្តេដំើម្មបតីាម្មទានិ់
ការអភិវិឌីឍ ប្តេ�កូុង�ម្មយ័ឌីីជី្ជថិ� និិង�ប្តេ�េកវទិ្ធា។ ប្តេលាកប្រ�ីអភិវិឌីឍនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត ជ្ញាម្មយួនឹិងជំ្ជនាញ 
�ំប្តេណ�ដំឹង និិង�ម្មត្តាភាពការងារថិមីៗ ថ្លែដំ�ជ្ញាត្តប្រម្មូវការ រមួ្មម្មានិថ្លែផូកឌីីជ្ជីថិ� ទ្ធិនិូនិយ័ និិងរ�នា 
តាម្មរយៈកម្មមវធីិ�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងការ�ិកាប្តេរៀនិ��ប្រត្ត�ប្រម្ម�ុថ្លែ�� ទាងំប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ� និិងថូាកតំ់្ត�និ់
ប្រ��តាម្ម�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារជ្ញាកថ់្លែ�េង។

 ប្តេលាកប្រ�ី ភិកេ ីម្មានិជំ្ជនាញទំ្ធនាកទំ់្ធនិង�ា ង�ិ ថ្លែដំ�អា�ប្តេធែើការ�ា ងជិ្ជត្ត�ូិទ្ធធ បានិប្តេ�យរ��និ 
ជ្ញាម្មយួថូាកដ់ំឹកនា ំកូុងការ�ប្តេងើើត្ត និិងអនុិវត្តេថ្លែផនិការ ម្លៃនិការ�ប្តេប្រម្ម�ប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ ប្តេប្រកាម្មការជ្ជួយគាបំ្រទ្ធ 
�ា ងប្តេពញទ្ធំហឹ៊ុង ពីកម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ � និិងកម្មមវធិីអភិវិឌីឍនិ ៍ប្តេ�កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ� និិងថូាកត់្តំ�និ។់

 ប្តេប្រ�ពីជំ្ជនាញ ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងធនិធានិម្មនុិ�េ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទួ្ធ��និៃុក ប្តេ�ើការដឹំកនាចំាត្តថ់្លែ�ង ថ្លែផូក
រដំឋបា� ការប្រគុ�ប់្រគុងគុប្តេប្រម្មាងប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេ ិនិិងដំំប្តេណើ រការ�ទ្ធធកម្មមយុទ្ធធសា��េផងថ្លែដំរ។ ប្តេលាកប្រ�ី
ពិនិិត្តយប្តេម្មើ�គុប្តេប្រម្មាង�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�ធានានិ�វប្រ��ិទ្ធធភាព និិងប្រ��ិទ្ធធផ� ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុង�ំណ្តាយ។

 ម្មុនិប្តេព�ចា�ប់្តេផេើម្ម����ប្តេប្រម្មើការងារ កូុងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ ប្តេលាកប្រ�ី អុុ� �ិនាេ ភិកេី 
ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិ១៍៥ឆូ្នាំំ កុូងត្តំថ្លែណងជ្ញាអូកប្រគុ�ប់្រគុង ថ្លែផូកធនិធានិម្មនុិ�េ ជ្ញាម្មយួ�ណ្តាេ សាា �ន័ិ
ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិរ�ួម្មកប្តេហ៊ុើយ។ ប្តេលាកប្រ�ីបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូករដំឋបា�ពាណិជ្ជជកម្មម 
ពីវទិ្ធាសាា និ ជ្ញាត្តិប្រគុ�ប់្រគុង កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

នាយកធនិធានិសាជី្ជវកម្មម
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

នាយកយុទ្ធធសា��េ
�ញ្ហាជ តិ្តម្មាា ប្តេ��ីុ

អីុ� ច្ចិនាោ្ភិកិ� SENG KOK WING

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៨១



 ប្តេលាក ប្តេហ៊ុង វ�ុិប្រត្ត បានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កុូងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណង

ជ្ញា នាយក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ប្តេ�ថ្លែ��ីហា ឆូ្នាំ២ំ០១៨។ ប្តេ�កុូងមុ្ម�តំ្តថ្លែណងប្តេនិ� ប្តេលាកទ្ធទួ្ធ�

�និៃុកប្តេម្មើ�ការ�ុ�ប្រត្តូវ ប្តេ�ើការប្តេរៀ��ំថ្លែផនិការ និិងការអនុិវត្តេគុប្តេប្រម្មាង ថ្លែផូក�ប្តេ�េកវទិ្ធារ��់ធនាគារ 

ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិការប្រគុ�ប់្រគុងប្រកុម្មការងារ ការវវិឌីឍម្លៃនិគុប្តេប្រម្មាង និិងការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័។ ប្តេលាកដឹំកនាំ

ប្រកុម្មការងារ ប្តេដំើម្មបធីានាថា ប្តេគា�និប្តេ�បាយ/និីត្តិវធិី  អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា�់ និិង�និេផេ�់ការគាបំ្រទ្ធ

ដំ�់អងគភាពអាជី្ជវកម្មម និិងអងគភាពគាបំ្រទ្ធអាជី្ជវកម្មមប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ទានិប់្តេព�ប្តេវលា។ 

 ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� ប្តេលាក វ�ិុប្រត្ត កទ៏្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងអភិបិា�កិ�េទ្ធិនិូនិយ័រ��់

ធនាគារ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិការ ចាត្តថូ់ាកទិ់្ធនូិនិយ័ ការប្តេប្រ�ើប្របា�់ទិ្ធនូិនិយ័ ការប្តេបា��ងទិ់្ធនូិនិយ័ និិងការរកា

ទុ្ធកទ្ធិនិូនិយ័។ ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេលាកកធ៏ានាផងថ្លែដំរថា ប្តេគា�និប្តេ�បាយប្រគុ�ប់្រគុងទ្ធិនិូនិយ័រ��់

ធនាគារ ប្រត្តូវបានិប្តេធែើ��េុ�បនិូភាពប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់និិងអនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិ និិងដំំប្តេណើ រការម្លៃផៃកូុង។

ប្តេលាក វ�ិុប្រត្ត ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារជ្ញាង ១៩ឆូ្នាំ ំកូុងវ�័ិយធនាគារ ប្តេហ៊ុើយប្តេលាកបានិចា�ប់្តេផេើម្ម

អាជី្ជពការងារជ្ញា វ�ិែករ�រប្តេ�រកម្មមវធីិកំុពយ�ទ្ធរ័ កុូងឆូ្នាំ២ំ០០៣។ មុ្មនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការ ប្តេ�ធនាគារ 

�ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ ប្តេលាកធាៃ ��់ំប្តេពញការងារជ្ញា នាយកប្តេ�វាកម្មម�ប្តេ�េកវទិ្ធាពត័្តម៌្មានិ ប្តេ�

ធនាគារកូុងប្រ�ុកធំម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

ប្តេលាក ប្តេហ៊ុង វ�ិុប្រត្ត ទ្ធទ្ធួ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកវទិ្ធាសា��េកំុពយ�ទ្ធរ័ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ 

ភិ�ម្មនិិៃភិូបំ្តេពញ។

 ប្តេលាក អុកុ ថានិិនិ បានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�កុូងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ កុូងឆូ្នាំ២ំ០១៧ 

ថ្លែដំ�ម្មានិតួ្តនាទី្ធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើនាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ�។ ទំ្ធនួិ��ុ�ប្រតូ្តវការងាររ��់ប្តេលាក 

គឺុរមួ្មម្មានិការប្រគុ�ប់្រគុង ការ�ប្រម្ម��ប្រមួ្ម� និិងការអនុិវត្តេគុប្តេប្រម្មាង �ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេ ិនិិងប្តេ��កេីថ្លែណនា ំថ្លែដំ�

ពាកព់ន័ិធនិឹងផ�ិត្តផ�ថិមីៗ និិងម្មានិប្រសា�់ ប្តេដំើម្មបបី្រ��តាម្មត្តប្រម្មូវការទ្ធីផារ។ កុូងឆូ្នាំកំនិៃងម្មកប្តេនិ�  

ប្តេលាកបានិចាត្តថ់្លែ�ងនាយក�ឋ និប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ� និិងបានិនាយំកផ�ិត្តផ�ថិមីៗ  ប្តេ�យប្តេជ្ញាគុជ្ជយ័ 

ថ្លែដំ�នាឲំ្យយធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុី កានិថ់្លែត្តម្មានិភាពប្រ�កួត្តប្រ�ថ្លែជ្ជងម្មយួកប្រម្មតិ្តប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�ប្តេ�ើទ្ធីផារ។ 

ម្មនិិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ � ប្តេលាកបានិដឹំកនា�ំប្រម្ម��ប្រមួ្ម� ប្តេ�ើគុប្តេប្រម្មាងទ្ធ�ទាងំធនាគារជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ថ្លែដំ�ភាគុប្តេប្រ�ើនិ 

គុឺទាកទ់្ធងនឹិងកម្មមវធិីនិិរនិេរភាព និិងកម្មមវធិីធនាគារ��័ត្ត តាម្មទ្ធ�រ�ពៃម្លៃដំ។

 មុ្មនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ កុូងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្តេលាកម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍៩ឆូ្នាំ ំប្តេ�កុូងវ�័ិយ

ឧ�ាហ៊ុកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុកុូងថ្លែផូកប្តេផេងៗគូា ដំ��ជ្ញាប្តេ�វាកម្មមធានារាា �រ់ងទ្ធ�ប្តេ� ការប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ និិង

ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជ្ជីវកម្មម។

 ប្តេលាក ថានិិនិ ធាៃ �ទ់្ធទ្ធួ�អាហារ��ករណ៍ ពីរ�ឋ ភិបិា��ិងា�ុរ ីនិិងអាហារ��ករណ៍ Fulbright។ 

ប្តេលាកបានិ�ញ្ញេ �ក់ារ�ិកា ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ជ្ញាតិ្ត�ិងា�ុរ ីកុូងឆូ្នាំ២ំ០០៦ ប្តេហ៊ុើយ

ប្តេលាកកទ៏្ធទ្ធួ�បានិអាហារ��ករណ៍ Fulbright ផងថ្លែដំរ ប្តេ�យបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ថូាកអ់នុិ�ណឌិ ត្ត 

ពីសាក�វទិ្ធា�័យ Vanderbilt ប្តេ��ហ៊ុរដំឋអាប្តេម្មរកិ កុូងឆូ្នាំ២ំ០១២។ ប្តេលាកបានិកាៃ យជ្ញា�ម្មាជិ្ជក 

Beta Gamma Sigma ថ្លែដំ�ជ្ញាសាា �ន័ិអនិេរជ្ញាតិ្ត �ប្រម្មា�ថូ់ាកឧ់ត្តេម្ម�ិកា ថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម។

នាយក�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

នាយកប្រគុ�ប់្រគុងផ�ិត្តផ�
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

អីុក ថា�ិ� ទៅហិង វិ�ុព្រឹត្ 

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៨២



 ប្តេលាក ប្តេគុៀនិ វឌីឍនា គឺុជ្ញានាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ ថ្លែដំ�

ម្មានិតួ្តនាទី្ធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ ប្តេ�ើការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ និិងប្តេធែើការ�ា ងជិ្ជត្ត�ូិទ្ធធ ជ្ញាម្មយួនឹិងថ្លែផូកអាជី្ជវកម្មម

ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ប្រពម្មទាងំប្រកុម្មការងារហានិិភិយ័រ��់�ីុអាយអិម្ម�ុ ីប្រគុុ� ប្តេដំើម្មប�ីញ្ញេ� � និិង��ញ្ហាជ �វ�បធម្ម៌

ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ប្តេ�កូុងធនាគារ។

 ប្តេលាក វឌីឍនា គឺុជ្ញាអូក���រមួ្មដំំ��ងម្មយួរ�� កុូងការ�ប្តេងើើត្តប្រកុម្មការងារប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ ប្តេ�កុូង

ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ កុូងឆូ្នាំ២ំ០១០ ថ្លែដំ�ប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ឥណទានិ ប្តេ�ើប្រគុ�ថ់្លែផូកអាជី្ជវកម្មម 

(ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុគុគ� ប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុពាណិជ្ជជកម្មម និិងប្តេ�វាកម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុសាជី្ជវកម្មម)។ ប្តេលាក

ម្មានិ�ំប្តេណ�ដំឹង និិង�ទ្ធពិប្តេសាធនិដ៍ំទ៏្ធ��ំទ្ធ�លាយ ប្តេ�ើថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ។ ប្តេលាកបានិពប្រងឹង

ជំ្ជនាញរ��់�ៃួនិ�ថ្លែនិាម្ម ជ្ញាម្មយួនឹិងការយ�់ដឹំង អំពីអតិ្តថិិជ្ជនិ និិងវ�័ិយធនាគារ តាម្មរយៈការប្តេធែើការ 

ជ្ញាម្មយួប្រកុម្មការងារប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ និិង�ិងា�ុរ ីថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ��និៃុកប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយ

�ំប្តេណើ �ំុឥណទានិទាងំអ�់ ពីប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ម្លៃថិ និិងម្មាា ប្តេ��ីុ។

 ប្តេលាក ប្តេគុៀនិ វឌីឍនា ប្រត្តូវបានិថ្លែត្តងតាងំជ្ញា ប្រ�ធានិគុណៈកម្មមការឥណទានិ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើ�ទ្ធ

ពិប្តេសាធនិដ៍ំប៏្រកា�់ថ្លែប្រក� ថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងឥណទានិ រយៈប្តេព�ជ្ញាង ១៦ឆូ្នាំ ំកុូងវ�័ិយធនាគារ។ ប្តេលាក

ផេ�់និ�វទ្ធិ�ប្តេ� និិងការថ្លែណនាំ ប្តេដំើម្មបរីកា និិងទាកទ់ាញអត្តិថិិជ្ជនិ�ិៗ ប្រពម្មទាងំធានាឲ្យយបានិនិ�វ

គុុណភាពឥណទានិ ថ្លែដំ�ធនាគារម្មានិ។ ប្តេប្រ�ពីប្តេនិ� ប្តេលាកពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័

ប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ហានិិភិយ័ទី្ធផារ និិងហានិិភិយ័�និៃនីិយភាព

ជ្ញាប្តេដំើម្ម។ 

 ប្តេលាក វឌីឍនា ទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកធនាគារ និិងហ៊ុរិញ្ញញ វត្តា ុប្រពម្មទាងំ�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត 

ថ្លែផូកវទិ្ធាសា��េគុណិត្តវទិ្ធា។ ជ្ញាម្មយួគូាប្តេនិ� ប្តេលាកបានិ�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកាកម្មមវធិី�ណេុ ��ណ្តាេ � 

ប្តេ�ើជ្ជំនាញវាយត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ រ��់ CIMB-Omega និិង Accelerated Universal  Bankers 

Programme ពីសាក�វទិ្ធា�័យ �ប្តេ�េកវទិ្ធាណ្តានិ�ា ង (Nanyang Technological University) 

កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ��ិងា�ុរ។ី

 ប្តេលាកប្រ�ី  �ី  ប្តេសាភា ម្មានិត្តួនាទ្ធីជ្ញា នាយកនិីត្តិកម្មម  និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ម្លៃនិធនាគារ 

�ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ ចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃចា�ប់្តេផេើម្មប្រ�ត្តិ�តិ្តេការដំំ��ងរ��់ធនាគារ ប្តេ�កូុងថ្លែ�វ�ិិិកា 

ឆូ្នាំ២ំ០១០។ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធួ��និៃុកចាត្តថ់្លែ�ងត្តួនាទ្ធីនិីត្តិកម្មម  និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ។ ប្តេលាកប្រ�ី 

គឺុជ្ញាប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិម្មយួរ�� ម្លៃនិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងគុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម រ��់ធនាគារ 

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ។ ប្តេលាកប្រ�ីកជ៏្ញាប្តេ�ខាធិការម្លៃនិគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង និិងជ្ញាអូក���រមួ្ម

អ�ិម្លៃ�និេយ ៍កុូងគុណៈកម្មាម ធិការប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្តរ��់ធនាគារ រមួ្មម្មានិដំ��ជ្ញា គុណៈកម្មាម ធិការហានិិភិយ័ 

និិងគុណៈកម្មាម ធិការឥណទានិកម្ម័ុជ្ញា។

 ម្មុនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ កូុងធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ ប្តេលាកប្រ�ីធាៃ ��់ប្តេប្រម្មើការងារជ្ញា

ជំ្ជនួិយការនាយកប្រ�តិ្ត�តិ្តេជ្ញានិ�័់�់នីិតិ្តកម្មម និិងនាយកថ្លែផូកនីិតិ្តកម្មម និិងកិ�េការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្តេ�កុូងធនាគារ

ធំម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។ កុូងប្តេព�ថ្លែត្តម្មយួ ប្តេប្រ�ពីការ�និេការ�ិកា ប្តេលាកប្រ�ីបានិ�ប្តេប្រម្មើការងារ ថ្លែផូក

នីិតិ្តកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ អ�់រយៈប្តេព� ០៦ឆូ្នាំ ំប្តេ�នាយក�ឋ និនីិតិ្តកម្មម និិងកិ�េការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ

ប្តេ�កថ្លែនិៃងថ្លែដំ�ធាៃ ��់ប្តេប្រម្មើការងារពីម្មុនិ។ 

 ប្តេលាកប្រ�ី �ី ប្តេសាភា បានិទ្ធទ្ធួ��ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកនិីត្តិសា��េ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ 

ភិ�ម្មនិិៃនីិតិ្តសា��េ និិងវទិ្ធាសា��េប្តេ�ដំឋកិ�េ កូុងឆូ្នាំ២ំ០០៤ ប្តេហ៊ុើយកូុងឆូ្នាំដំំថ្លែដំ�ប្តេនិ� ប្តេលាកប្រ�ីកទ៏្ធទួ្ធ�

បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្តថ្លែផូកគុណប្តេនិយយ ពីម្មហាវទិ្ធា�័យ ប្រគុ�ប់្រគុងពាណិជ្ជជកម្មម  ម្លៃនិវទិ្ធាសាា និ

�ប្តេ�េកវទិ្ធា និិងប្រគុ�ប់្រគុង (��េុ�បនិូជ្ញា សាក�វទិ្ធា�័យ ពុទ្ធិធសា��េ) ផងថ្លែដំរ។ ប្តេ�កូុងឆូ្នាំ២ំ០០៧ 

ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត ថូាកអ់នុិ�ណឌិ ត្ត ថ្លែផូកនីិតិ្តឯកជ្ជនិ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ ភិ�ម្មនិិៃនីិតិ្តសា��េ 

និិងវទិ្ធាសា��េប្តេ�ដំឋកិ�េ។ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធ�ួបានិវញិ្ហាញ �និ�ប្រត្ត ថ្លែផូកការប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិង

ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម  (AML/CFT) ពី  Asian Institute of Chartered Bankers ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�

ម្មាា ប្តេ��ីុ កូុងឆូ្នាំ២ំ០១៧។ ប្តេលាកប្រ�ីកទ៏្ធទ្ធួ�បានិគុុណវុឌីឍជិ្ញា�នាធ និករ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�យ 

ម្មជ្ជឈម្មណឌ �ប្តេ��ប្រសាយវវិាទ្ធ (Centre for Effective Dispute Resolution («CEDR»)) ថ្លែដំ�

ម្មានិទ្ធីតាងំ ប្តេ��ប្រកភិពអងប់្តេគុៃ� កូុងថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២២ ផងថ្លែដំរ។

នាយកនីិត្តិកម្មម និិងប្តេ�ខាធិការប្រកុម្មហុុ៊ុនិ
�ញ្ហាជ តិ្ត ថ្លែ�មរ

នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

ល� ទៅសាភា ទៅគៀ� វឌ្ឍនា

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៨៣



 កុូងនាម្មជ្ញាអូក���រមួ្ម�ំថ្លែណកម្មយួរ�� កុូងគុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង រ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ី

ភិអីិ��ីុ តាងំពីការប្តេ�ើកដំំប្តេណើ រការដំំ��ង កូុងឆូ្នាំ២ំ០១០ ប្តេលាក ប្តេ�ៀវ ឡានីិនិ ម្មានិទ្ធំនិួ��ុ�ប្រត្តូវ

ប្តេ�ើការអភិវិឌីឍ  និិងពិនិិត្តយប្តេម្មើ�ថ្លែផនិការ�វនិកម្មម  យុទ្ធធសា��េ  �េង�់រ  និិងប្តេគា�និប្តេ�បាយ

ប្រពម្មទាងំការប្រគុ�ប់្រគុងទ្ធ�ប្តេ� កូុងនាយក�ឋ និ�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង រ��់ធនាគារ។

 ប្តេលាក ឡានិីនិ បានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ កុូងវ�័ិយធនាគារ ជ្ញាពិប្តេ��ម្មុ�ងារ �វនិកម្មមម្លៃផៃកុូង 

ជ្ញាម្មយួនិឹង�ទ្ធពិប្តេសាធនិជ៍្ញាង ១៨ឆូ្នាំមំ្មកប្តេហ៊ុើយ ថ្លែដំ�ប្តេលាកម្មានិ�ម្មត្តាភាព កុូងការ�ំប្តេពញត្តួនាទ្ធី 

�ា ងម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព និិងជ្ញាជ្ជំនិួយប្តេ�ដំ�់គុណៈកម្មាម ធិការ�វនិកម្មម និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង កូុងការ

�ប្តេងើើត្តយុទ្ធធវធិីប្រគុ�ប់្រគុង�ំណ្តាយ ប្រ�ក�ប្តេ�យប្រ��ិទ្ធធភាព ការកំណត្ត់  និិងវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័ 

ការផេ�់អនុិសា�និ៍ ប្តេ�ើវធិានិការកាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ប្តេ�យធានាដំំប្តេណើ រការអភិបិា�កិ�េឲ្យយ

បានិ�ិប្រ�ប្តេ�ើរ និិងការប្រគុ�ប់្រគុងការងារ�វនិកម្មម។

 ប្តេលាក ឡានីិនិ ទ្ធទួ្ធ�បានិ�ញ្ហាញ �ប្រត្ត�រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុនិិងធនាគារ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ  

ជ្ញាត្តិប្រគុ�ប់្រគុង  និិង�រញិ្ហាញ �ប្រត្តជ្ញានិ�់័�់  ថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិងគុណប្តេនិយយ  ពីសាក�វទិ្ធា�័យ

ប្តេ�ៀ�ប្របាយ។ ��េុ�បនិូ  ប្តេលាកកំពុង�ិកាថូាកជ់្ជំនាញ�ប្តេ�េកប្តេទ្ធ��វនិករម្លៃផៃកុូង ពីវទិ្ធាសាា និ 

�វនិករម្លៃផៃកូុង។

 ប្តេលាកប្រ�ី ឈុនិ ពុទ្ធធកុម្មភៈវត្តេ ីបានិ����ប្តេប្រម្មើការងារ ប្តេ�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអិី��ីុ កូុងមុ្ម�

ត្តំថ្លែណងជ្ញា នាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម ប្តេ�ថ្លែ��ីហា ឆូ្នាំ២ំ០១៧។ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទ្ធួ��និៃុក ប្តេ�ើការងារ

ប្រគុ�ប់្រគុងរមួ្ម  ប្តេ�ើម្មុ�ងារប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម  និិងរាយការណ៍  ប្តេ�កានិប់្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  ម្លៃនិធនាគារ

�ីុអាយអិម្ម�ុី  ភិអីិ��ីុ។ កូុងម្មុ�ត្តំថ្លែណងជ្ញា នាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម ប្តេលាកប្រ�ី វត្តេី  ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិង

ថ្លែណនាកំារងារទាងំឡាយ ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធងនឹិងថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេតិាម្ម ប្តេ�កុូងធនាគារ និិងជ្ញាអូកទំ្ធនាកទំ់្ធនិង

�ម្មបង ជ្ញាម្មយួនិឹងធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា និិងអាជ្ញាា ធរដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត។

 ប្តេលាកប្រ�ី ឈុនិ ពុទ្ធធកុម្មភៈវត្តេី  បានិចា�ប់្តេផេើម្មអាជ្ជីពការងារជ្ញា �វនិករ កុូងប្រកុម្មហុុ៊ុនិ�វនិកម្មម

អនិេរជ្ញាតិ្តម្មយួ ប្តេហ៊ុើយ�នាៃ �ម់្មក ប្តេលាកប្រ�ីបានិចា�យ់កត្តួនាទី្ធការងារ ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម កូុងវ�័ិយ

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។ ប្តេលាកប្រ�ី វត្តេី  ម្មានិ�ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ារងារ១១ឆូ្នាំំ កូុងវ�័ិយធនាគារ ជ្ញាម្មយួនិឹងជំ្ជនាញ  

ថ្លែផូកប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម និិងប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ។ ម្មុនិប្តេព�����ប្តេប្រម្មើការងារ កូុងធនាគារ  

�ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ ប្តេលាកប្រ�ី វត្តេី ធាៃ ��់ប្តេប្រម្មើការងារជ្ញា នាយកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ 

និិងប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកូុង ប្តេ�ធនាគារធំម្មយួ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា។

 ប្តេលាកប្រ�ី វត្តេ ីបានិ�ញ្ញេ �ក់ារ�ិកា ថូាក�់រញិ្ហាញ �ប្រត្ត ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុនិិងធនាគារ ពីសាក�វទិ្ធា�័យ 

�ញ្ហាញ សា��េ កមុ័្មជ្ញា និិង�ញ្ញេ�ក់ារ�ិកា ថ្លែផូកប្រ�ត្តិ�ត្តេិតាម្ម ពីវទិ្ធាសាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។  

កុូងឆូ្នាំ២ំ០២០ ប្តេលាកប្រ�ីទ្ធទួ្ធ�បានិវញិ្ហាញ �និ�ប្រត្ត កប្រម្មតិ្តអនិេរជ្ញាតិ្ត ថ្លែផូកប្រ�ឆ្នាំងំការ�មិ្មាត្តប្របាក ់និិង

ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិប្តេភិរវកម្មម ពី�ម្មាគុម្មអនិេរជ្ញាតិ្ត ថ្លែផូកប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម។

នាយក�វនិកម្មមម្លៃផៃកូុង
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

នាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិតាម្ម
�ញ្ហាជ តិ្តថ្លែ�មរ

ឈុុ� ពុទិធកុ�ៈៈវត្ិ� ទៅលាក ទៅខ្ពៀវ ឡា���

ព្រឹ�វត្ិិសំទៅងេ�រ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល �ិងគណ៍ៈកមាា្ធុិការព្រឹគ�់ព្រឹគង 
គុណៈកម្មាម ធិការប្រគុ�ប់្រគុង 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៨៤





របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

៨៨ របាយការណ៍ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

៩០ របាយការណ៍�វនិករឯករាជ្ជយ

៩២ របាយការណ៍សាា និភាពហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ

៩៣ របាយការណ៍�ំប្តេណញ-ខាត្ត  និិង�ទ្ធធផ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ

៩៤ របាយការណ៍�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ម្ម��ធនិ

៩៥ របាយការណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក់

៩៦ កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

១៣៨ ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា





របាយការណ៍៍ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ (ប្តេ�កាត្តថ់ា «ធនាគារ») ��ម្ម�ងាា ញ
របាយការណ៍រ��់ �ៃួនិ និិងរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�វនិកម្មមរ�ួប្តេហ៊ុើយ 
�ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំមំ្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

អំព�ធុនាគារ

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី២០ ថ្លែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០១០ ប្តេហ៊ុើយ
ធនាគារ ប្តេនិ� គុ ឺជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិ �ុប្រត្ត�ម័្មន័ិធ ថ្លែដំ�កានិក់ា� ់ទាងំប្រ�ងុប្តេ�យ CIMB Bank Berhad ថ្លែដំ�
ជ្ញាធនាគា រ ម្មានិអា ជ្ញាា �ណ័ះ  �ុ� �ញ្ញជ ីពាណិជ្ជជកម្មម   ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ  CIMB Group 
Holdings Berhad ថ្លែដំ�បានិ�ុ��ញ្ញជ ីជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិ សាជ្ជីវកម្មម សាធារណៈ ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ 
គុឺជ្ញាប្រកុ ម្មហុុ៊ុនិប្តេម្មធំ�ុងប្តេប្រកាយ។ 

សំក�មភាពអាជ�វក�មច្ច�្បីងៗ

 �កម្មមភាពអាជី្ជវកម្មម�ម្មបងៗរ��់ធនាគារ គុឺការផេ�់ប្តេ�វាថ្លែផូកធនាគារប្រគុ�ប់្រ�ប្តេភិទ្ធ និិងប្តេ�វា 
ថ្លែដំ�ពាក ់ពន័ិធ នឹិង  វ�័ិយហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�កូុងប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា។

លទិធ�លហិិរញ្ញញវត្ុ�

 �ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំ ំ ប្រតូ្តវបានិ�ងាា ញប្តេ�កុូងរបាយការណ៍
�ំប្តេណញ-ខាត្ត និិង�ទ្ធធផ� �ម្មិតិ្ត ប្តេផេងៗ ប្តេ�ប្តេ�ើ ទ្ធំព ័រ ទី្ធ៩៣។

 �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំមំ្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ម្មនិិម្មានិការប្រ�កា� ឬការ�ងភ់ាគុលាភិប្តេទ្ធ។

ទៅដ្ឋើ�ទិុ�

 កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំម្មនិិម្មានិការ�ៃ �់�េ�រភាគុទុ្ធនិិករ��់ធនាគារប្តេទ្ធ ។

ហាា្សំុ�ល�ធុ�ហិិរញ្ញញវត្ុ�អាព្រឹកក់  �ិងសំង្ស័យ

 មុ្មនិប្តេព�ប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិចាត្ត ់វធិានិ ការ   
ថ្លែដំ� ម្មានិ   ម្ម���ឋ និ �ម្មរម្មយ ពាក ់ពន័ិធ ប្តេ�និងឹ ការ ជ្ជប្រម្ម�ឥណទានិ និិង�បុ្តេរប្រ�ទានិ អាប្រកកប់្តេ�ញ ពី �ញ្ញជ ី  ឬ 
ការ ប្តេធើែ �ំវធិានិធនិ�ប្រម្មា�ក់ារខាត្ត�ង ់ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពកីារថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេហ៊ុើយ ប្រកុម្ម ប្រ�កឹា ភិបិា�

 
 ប្តេជ្ជឿជ្ញាកថ់ា រា�់ឥណទានិ  និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ អាប្រកក ់  ទាងំអ�់ ថ្លែដំ� បានិដឹំងប្រតូ្តវបានិ ជ្ជប្រម្ម� ប្តេ�ញ ពី
�ញ្ញជ ី និិង បានិ  កត្តប់្រតា�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្ត�ងប់្រគុ�ប់្រគានិ ់�ប្រម្មា� ់ឥណទានិ និិង�ុប្តេរ ប្រ�ទានិ 
អាប្រកក ់និិង �ងេយ័។

 គិុត្តប្រត្តមឹ្មកា��របិ្តេ�ទិ្ធម្លៃនិរបាយការណ៍ប្តេនិ�  និិងថ្លែផិកតាម្មកប្រម្មតិ្តម្លៃនិការយ�់ដំងឹ ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា�
  ពំុបានិ ដឹំង  ពីកា�ៈប្តេទ្ធ�ៈ       ណ្តាម្មយួ ថ្លែដំ�នាឲំ្យយ �ំនិួនិឥណទានិ និិង �ុប្តេរប្រ�ទានិ  អាប្រកក ់ ថ្លែដំ� បានិ

ជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញ ពី �ញ្ញជ ី ឬ�នួំិនិ �ំវធិានិធនិ�ប្រម្មា�ក់ារខាត្ត�ង ់ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពកីារថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ កុូង
 

របាយ ការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ រ��់ធនាគារ  ម្មានិ   ត្តម្លៃម្មៃ ម្មនិិ ប្រគុ�ប់្រគានិ ់ជ្ញា សារវនិេ ប្តេនា� ប្តេទ្ធ។

ព្រឹទិព្យសំក�ម

 មុ្មនិប្តេព�ប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� បានិចាត្តវ់ធិានិការ ថ្លែដំ�
 

ម្មានិម្ម���ឋ និ �ម្មរម្មយ ប្តេដំើម្មប�ីញ្ហាជ កថ់ា �ណ្តាេ    ប្រទ្ធពយ �កម្មម ថ្លែដំ�ទ្ធំនិងជ្ញាម្មនិិអា� ទ្ធទ្ធួ�បានិម្ម កវញិ 
ប្តេ� កុូង ប្រ�ត្តិ�ត្តេិកា  រអាជី្ជវកម្មមធម្មមតា ប្តេ� តាម្មត្តម្លៃម្មៃប្តេ�កុូង�ញ្ញជ ីរ��់ធនាគារ ប្រតូ្តវបានិកាត្ត�់និាយឲ្យយ
ប្តេ�មើនិឹងត្តម្លៃម្មៃថ្លែដំ�រពំឹងថា  និឹងអា� �ក ់បានិ ប្តេ� ប្តេ�ើទ្ធីផារជ្ញាកថ់្លែ�េង។

 គិុត្តប្រត្តមឹ្មកា��របិ្តេ�ទិ្ធម្លៃនិរបាយការណ៍ប្តេនិ� និិងថ្លែផិកតាម្មកប្រម្មតិ្តម្លៃនិការយ�់ដំងឹ ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា�
 ពំុបានិដឹំងពកីា�ៈ ប្តេទ្ធ�ៈណ្តាម្មយួ ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ឲ្យយត្តម្លៃម្មៃប្រទ្ធពយ�កម្មម ប្តេ�កុូងរបាយការណ៍ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ
 រ ��់ធនាគារ ម្មានិត្តម្លៃម្មៃម្មនិិប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ ជ្ញា សារវនិេប្តេនា�ប្តេទ្ធ។

�ំណ៍ុលយថាភាព �ិង�ំណ៍ុលទៅ�្សងៗ

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មកា��របិ្តេ�ិទ្ធម្លៃនិរបាយការណ៍ប្តេនិ�៖

 ក. ម្មនិិម្មានិ�និៃុកណ្តាម្មយួ ប្តេ�ើប្រទ្ធពយ�កម្មមរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�យសារការ�ក់
 

�ញ្ហាេ ំ ប្តេដំើម្មបកីារ ធានា �ំណុ�រ��់�ុគុគ�ណ្តាមូ្មាកប់្តេ�ើយ ចា�ត់ាងំពីដំំណ្តា�ឆូ់្នាំមំ្មក និិង

 �. ម្មនិិម្មានិ�ំណុ�យថាភាពណ្តាម្មយួរ��់ធនាគារ  ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង ចា�ត់ាងំពដីំណំ្តា� ់
ឆូ្នាំ ំម្មក ប្តេប្រ� ពី �ណុំ� ប្តេផេងៗ ប្តេ�កុូង ដំំប្តេណើ រ  ការ អាជ្ជវីកម្មម ធនាគារធម្មមតាប្តេនា�ប្តេទ្ធ។

 តាម្មប្តេ���់រ��់ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� ពំុម្មានិ�ណុំ�យថាភាព ឬ�ណុំ�ប្តេផេងៗ រ��់ធនាគារ   
ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបា និទាម្ម ទា រ ឲ្យយ �ង ឬអា�នឹិងប្រតូ្តវទាម្មទារឲ្យយ�ង កុូងរយៈប្តេព�១២ថ្លែ� �នាៃ �ព់ដីំណំ្តា�ឆូ់្នាំ ំ
ថ្លែដំ�នឹិង ឬអា�និងឹ ម្មានិ  ផ�  �ា� ពា�់   ជ្ញា សា រ វនិះ  ដំ�់�ទ្ធធភាពរ��់ធនាគារ កុូងការ�បំ្តេពញកាត្តពែកិ�េ

 
រ��់ �ៃួនិ ប្តេ�ម្លៃថិៃផុត្ត កំណត្ត ់�ង ប្តេនា� ប្តេទ្ធ។ 

ការផ្នែព្រឹ�ព្រឹ�ួលកាលៈទៅទិសំៈ

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មកា��របិ្តេ�ទិ្ធម្លៃនិរបាយការណ៍ប្តេនិ� ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� ពំុបានិដំងឹពីកា�ៈប្តេទ្ធ�ៈណ្តាម្មយួ  
ថ្លែដំ� ម្មនិិ បានិ �ៃុ� �ញ្ហាេ ងំ  ប្តេ� កុូងរបាយការណ៍ប្តេនិ� ឬរបាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�អា�
�ណ្តាះ �   ឲ្យយ�នំិនួិទ្ធកឹប្របាក ់ថ្លែដំ� បានិ �ងាា ញ កុូង របាយ ការណ៍ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ម្មានិកំហុ៊ុ��គង
ជ្ញាសារវនិេប្តេនា�ប្តេ�ើយ។ 

ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ�ិ�ព្រឹ�ព្រឹកត្�

 តាម្មប្តេ���់រ��់ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� �ទ្ធធផ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ �ប្រម្មា�ឆូ់្នាំហំ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុប្តេនិ�
 ពំុម្មានិ រង និ� វ ផ� �ា�ពា�់ ជ្ញា  សារវនិះពីគុណនីិ ប្រ�ត្ត�ិត្តេកិារ ឬ ប្រពឹត្តះកិារណ៍ណ្តា ម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មានិ�កុណៈ

ជ្ញាសារវនិេ និិងម្មនិិប្រ�ប្រកតី្តប្តេនា�ប្តេទ្ធ។ តាម្ម ប្តេ���់ រ��់   ប្រកុម្ម  ប្រ�ឹកាភិបិា�  កុូង�ប្តេនាៃ �ប្តេព�រវាង
ដំំណ្តា�ឆូ់្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ម្មកទ្ធ�់និឹងកា� �របិ្តេ�ិទ្ធ ម្លៃនិ របាយ ការណ៍ ប្តេនិ� ពំុម្មានិគុណនីិ ប្រ�ត្តិ�ត្តះិការ ឬ 

 ប្រពឹត្តះិការណ៍ណ្តាម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មានិ�កុណៈជ្ញាសារវនិេ និិង�ុ�ប្រ�ប្រកតី្ត ថ្លែដំ�ទំ្ធនិងជ្ញា ម្មានិ ផ� �ា� 
ពា �់ ជ្ញា  សារវនិេ ដំ�់ �ទ្ធធផ� ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ កុូងឆូ្នាំថំ្លែដំ�របាយការណ៍ប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិប្តេធែើ

 
ប្តេ�ើងប្តេនា�ប្តេទ្ធ។

ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល

�ម្មាជ្ជិកប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ថ្លែដំ�ប្តេ��ប្តេប្រម្មើការកុូងអំ�ុងឆូ្នាំ ំនិិងរហ៊ុ�ត្តម្មកទ្ធ�់និឹងកា��ិប្តេ�ិទ្ធម្លៃនិ
របាយការណ៍ ប្តេនិ� ម្មានិ រាយ នាម្ម ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

Datuk Mohd Nasir Bin Ahmad  ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�/ 
អភិបិា�ឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

�ណ៍ឌិត្ �ុ� កល្យាណ៍  អភិបិា�ឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 
(បានិ���និិវត្តេ ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ទៅលាក ឡុ�ង បាា្ង អភិបិា�ឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ   
(បានិថ្លែត្តងតាងំ ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២)

ទៅលាក្សំ� Aisyah Lam Binti Abdullah អភិបិា�ឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ទៅលាក Ahmad Shazli Kamarulzaman អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 

ទៅលាក Cheong Weng Teong អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 
(បានិថ្លែត្តងតាងំ ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធ២ី០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១)

ទៅលាក �ីុ�  យ�� អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

ទៅលាក Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid អភិបិា�ម្មនិិឯករាជ្ជយ និិងម្មនិិប្រ�តិ្ត�ត្តេិ 
(បានិលាឈ� ់ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធ២ី០ ថ្លែ�ឧ�ភា ឆូ្នាំ២ំ០២១)

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៨៨



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�

ការទិទិួលខ្ពុសំព្រឹត្ូវរ�សំ់ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល ច្ចំទៅ��របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ប្រកុម្មប្រ�កឹាភិបិា� ទ្ធទ្ធ�ួ�ុ�ប្រតូ្តវកុូងការ�ញ្ហាជ កថ់ា របាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��បំ្តេ�ើង 
និិង បានិ �ងាា ញ ប្រត្តឹម្ម ប្រតូ្តវ និ�វ ប្រគុ�ទ់្ធិដំឋភាពជ្ញាសារវនិះទាងំអ�់ ម្លៃនិសាា និភាពហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ 

 
គុិត្តប្រតឹ្តម្ម ម្លៃថិៃទ្ធី៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ និិង�ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រពម្ម ទាងំ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់�ប្រម្មា�់
ដំណំ្តា�ឆូ់្នាំ ំប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�េង�់ររបាយការណ៍ ទាកទ់្ធង នឹិងហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុអនិេរជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា 
(ប្តេ�កាត្តថ់ា «CIFRS»)។ 

 ការប្តេរៀ��ំ របាយ ការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេនិ�  ត្តប្រម្មូវឲ្យយប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�៖

 ១.  ប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយ�ម្មប្រ�� ថ្លែដំ�គាបំ្រទ្ធប្តេ�យការវនិិ�ិិយ័ និិងការបាា និស់ាម និ 
�ម្ម ប្តេហ៊ុតុ្ត ផ� និងិ ប្រ�ក�ប្តេ�យការប្រ�ុងប្រ�យតូ័្ត �នាៃ �ម់្មកប្រតូ្តវអនុិវត្តះប្តេគា�ការណ៍ទាងំប្តេនា�
ឲ្យយម្មានិ�ងគតិ្តភាព។

 ២.   អនុិវត្តេតាម្មត្តប្រមូ្មវការ កុូងការលាត្តប្រត្ត�ងពត័្តម៌្មានិរ��់ CIFRS ឬ ប្រ��ិនិប្តេ�ើ ម្មានិ ការ  ប្របា�
ចាកណ្តាម្មយួ កូុងការ�ងាា ញ ឲ្យយ ម្មានិភាព ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ ការ ប្របា�ចាក ទាងំ ប្តេនា�ប្រត្តូវលាត្តប្រត្ត�ង 
ពនិយ�់ និិង កំណ ត្ត ់�ំនិួនិទឹ្ធកប្របាកឲ់្យយបានិ ប្រតឹ្តម្ម ប្រត្តូវ  ប្តេ�កូុង របាយ ការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

 ៣.  រកាទុ្ធក�ញ្ញជ ីគុណប្តេនិយយ  ឲ្យយបានិប្រគុ�ប់្រគានិ ់ និិងប្រ�ពន័ិធប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ប្រ�ក�ប្តេ�យ
ប្រ��ិទ្ធធភាព។

 ៤.  ប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើម្ម���ឋ និនិិរនិះរភាពម្លៃនិ អាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�ើកថ្លែ�ង ថ្លែត្ត
ម្មានិភាព ម្មនិិ �ម្មប្រ��  កុូងការ �និម ត្ត ថា ធនាគារអា�និងឹ�និះប្រ�ត្ត�ិត្តះកិារអាជ្ជវីកម្មម ប្តេ� ប្តេព� 
អនាគុត្តដំ�៏ៃី និិង

 ៥.  ប្រគុ�ប់្រគុង និិងដឹំកនាធំនាគារឲ្យយម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព តាម្មរយៈការ�ប្តេប្រម្ម��ិត្តេជ្ញាសារវនិេ  ទាងំអ�់
ថ្លែដំ� ជ្ជ�ឥទ្ធធពិ� ដំ�់  ប្រ�តិ្ត�ត្តះកិារ និងិ�ទ្ធធផ� រ��់ធនាគារ ប្តេហ៊ុើយប្រត្តវូធានា ថា ផ��ា�ពា�់
ទាងំប្តេនា� ប្រត្តូវ បានិ�ៃុ��ញ្ហាេ ំង ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ  ប្តេ� កូុង របាយ ការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

  
 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� អ�អាងថា ធនាគារ បានិអនុិវត្តះ តាម្មត្តប្រមូ្មវការខាងប្តេ�ើ  កុូងការ ប្តេរៀ��ំ

 
របាយ ការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។ 

ការអ�ុ�័ត្របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 របាយការណ៍ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�បានិភាជ �ម់្មកជ្ញាម្មយួ ប្រពម្មទាងំ កំណត្ត�់ម្មាគ �់ទាងំឡាយបានិ �ងាា ញ     
ប្រតឹ្តម្ម ប្រត្តូវ និ�វ ប្រគុ� ់ ទិ្ធដំឋភាពជ្ញា សារវនិេទាងំអ�់  ម្លៃនិ សាា និភាព  ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ រ��់ធនាគារ គុិត្ត ប្រតឹ្តម្ម ម្លៃថិៃទី្ធ ៣១ 
ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ និិង   �ទ្ធធផ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្រពម្ម ទាងំ�ំហ៊ុ�រ សា�ប់្របាក ់រ��់ ធនាគារ   �ប្រម្មា� ់ដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ
ប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�េង�់រ របាយ ការណ៍  ទាកទ់្ធងនឹិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ អនិេរជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិ កមុ័្មជ្ញា ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្ត

 ប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

 �ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខាប្តេ�យប្តេ�ងប្តេ�តាម្មប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

      

ទៅលាក �ីុ�  យ�� 
អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

 រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា
ម្លៃថិៃទី្ធ៣០ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៨៩



របាយការណ៍៍សំវ�ករឯករាជ្យ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍�វនិករឯករាជ្ជយ

ជ្ជ�និភាគុទុ្ធនិិកធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ

�ត្ិទៅ��ល់រ�សំ់ទៅយើងខ្ពំ�ំ

 តាម្មម្មតិ្តប្តេ���់រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុបានិ�ងាា ញប្រតឹ្តម្មប្រតូ្តវ និ�វប្រគុ�ទ់្ធិដំឋភាព
ជ្ញាសារវនិេទាងំអ�់ ម្លៃនិសាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ (ប្តេ�កាត្តថ់ា 
«ធនាគារ») គុិត្ត ប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ�   ឆូ្នាំ២ំ០២១ និិង�ទ្ធធផ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រពម្មទាងំ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក់
�ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំ ំប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�េង�់រ របាយការណ៍  ទាកទ់្ធង នឹិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុអនិេរជ្ញាតិ្ត 
ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា (ប្តេ�កាត្តថ់ា «CIFRS»)។ 

របាយការណ៍៍ ផ្នែដ្ឋលទៅយើងខ្ពំ�ំបា�ទៅធុវើសំវ�ក�ម

 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ រមួ្មម្មានិ៖

 • របាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ គុិត្ត ប្រតឹ្តម្ម ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ�  ឆូ្នាំ២ំ០២១

 •  របាយការណ៍�ំប្តេណញ-ខាត្ត និិង�ទ្ធធផ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំំ

 •  របាយការណ៍�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ម្ម��ធនិ �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំំ

 •  របាយការណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់�ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំ ំនិិង

 •   កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  រមួ្មទាងំប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយ�ំខានិ់ៗ  និិង 
ពត័្តម៌្មានិ ពនិយ�់ប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត។

�ូលដាា្�នៃ��ត្ិទៅ��ល់រ�សំ់ទៅយើងខ្ពំ�ំ

 ប្តេយើង�ាុ ំបានិប្តេធែើ�វនិកម្មម ប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�េង�់រអនិេរជ្ញាតិ្ត �េីពី�វនិកម្មមម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា
 (ប្តេ�កាត្តថ់ា «�េង�់រ �វនិកម្មម»)។  ការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវរ��់ប្តេយើង�ាុ ំ ថ្លែដំ�អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម 

�េង�់រទាងំប្តេនា�  ប្រតូ្តវបានិពណ៌នា �ថ្លែនិាម្ម ប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេ�កុូង កថា�ណឌ ការទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវរ��់�វនិករ 
កូុងការប្តេធែើ�វនិកម្មម ប្តេ�ើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ� កូុងរបាយ ការណ៍  �វនិករ រ��់ ប្តេយើង�ាុ ំ។

 ប្តេយើង�ាុ ំប្តេជ្ជឿជ្ញាកថ់ា ភិ�័េុតាង�វនិកម្មមថ្លែដំ�ប្តេយើង�ាុ ំបានិទ្ធទួ្ធ� ម្មានិភាពប្រគុ�ប់្រគានិ ់និិង�ម្ម
 ប្តេហ៊ុតុ្តផ� ប្តេដំើម្មប ីប្តេធែើ ជ្ញាម្ម���ឋ និ �ប្រម្មា�ក់ារ�ប្តេញ្ញេញម្មតិ្តប្តេ���់រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ។

ឯករាជ្យ

 ប្តេយើង�ាុ ំម្មានិឯករាជ្ជយពីប្រកុម្មហុុ៊ុនិ  ថ្លែដំ�អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្មប្រកម្ម�ី�ធម្ម៌អនិេរជ្ញាតិ្ត �ប្រម្មា�់
គុណប្តេនិយយករ វជិ្ញាជ ជ្ជីវៈ  (រមួ្មទាងំ�េង�់រឯករាជ្ជយអនិេរជ្ញាត្តិ) ថ្លែដំ�ប្តេ�ញ ផាយ ប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកា
�េង�់រប្រកម្ម�ី�ធម្មអ៌និេរជ្ញាត្តិ �ប្រម្មា�គ់ុណប្តេនិយយករ (ប្តេ�កាត្តថ់ា «ប្រកម្ម�ី�ធម្មអ៌និេរជ្ញាត្តិ») 
និិង អនុិប្តេលាម្ម ប្តេ�តាម្ម ប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌   រ��់ វទិ្ធាសាា និ  គុណប្តេនិយយករ ជំ្ជនាញ និិង�វនិករកមុ័្មជ្ញា 

 
(ប្តេ�កាត្តថ់ា  «ប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌ វគុ�ក») ថ្លែដំ� ពាកព់ន័ិធនិឹងការប្តេធែើ�វនិកម្មមរ��់ប្តេយើង�ាុ ំ �ំប្តេពា�
របាយការណ៍ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ  ប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា។ ប្តេយើង�ាុ ំបានិ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ កុូង ការ ទ្ធទួ្ធ�   �ុ� ប្រតូ្តវ

 ថ្លែផូក ប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌ប្តេផេងៗ ប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�កំណត្តប់្តេ�យប្រកម្ម�ី�ធម្ម ៌អនិេរជ្ញាត្តិ  និិងប្រកម្ម�ី�ធម្ម៌
 

វគុ�ក។

ព័ត្៌មា�ទៅ�្សងៗ

 គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ �បំ្តេពា�ពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗ។ ពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ប្តេយើង�ាុបំានិទ្ធទួ្ធ� 
នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធ ម្លៃនិ  របាយការណ៍�វនិករប្តេនិ� រមួ្មម្មានិរបាយការណ៍ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិងពត័្តម៌្មានិ
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ� តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា �ាុថ្លែនិេ ម្មនិិរមួ្ម�ញ្ញេ� �និ�វ របាយការណ៍
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង របាយការណ៍  �វនិករ រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ ប្តេទ្ធ។

 ម្មតិ្តប្តេ���់រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ �ំប្តេពា�របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ពំុបានិប្រគុ�ដំណេ �ប់្តេ�ប្តេ�ើពត័្តម៌្មានិ
 ប្តេផេងៗប្តេនា�ប្តេទ្ធ ប្តេហ៊ុើយ ប្តេយើង �ាុ ំ  ម្មនិិប្តេធែើការធានាអ�អាង �ំប្តេពា�ពត័្តម៌្មានិទាងំប្តេនា�ប្តេទ្ធ។

 ទាកទ់្ធងនិឹងការប្តេធែើ�វនិកម្មមរ��់ប្តេយើង�ាុ ំ ប្តេ�ប្តេ�ើរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេយើង�ាុ ំទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រត្តូវ 
កុូងការអានិ ពត័្តម៌្មានិ ប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�បានិប្តេរៀ�រា�ខ់ាងប្តេ�ើ ប្តេដំើម្មបពីិចារណ្តាថាប្តេត្តើពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗ

 ទាងំប្តេនា� ម្មានិភាពផៃុយគូាជ្ញាសារវនិេ ពី របាយ ការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ឬផៃុយពីការយ�់ដំឹងរ��់ប្តេយើង�ាុ ំ 
ថ្លែផិកប្តេ�ើ�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការប្តេធែើ�វនិកម្មម  ឬម្មានិការរាយការណ៍ ពីកំហុ៊ុ� �គង ជ្ញា សារវនិេ ថ្លែដំ�បានិ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើងឬប្តេទ្ធ។

 ថ្លែផិកប្តេ�ប្តេ�ើការងារ ថ្លែដំ�ប្តេយើង�ាុបំានិ�ំប្តេពញ ប្តេ�ប្តេ�ើពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ប្តេយើង�ាុទំ្ធទ្ធ�ួបានិមុ្មនិ
 កា��របិ្តេ�ិទ្ធម្លៃនិរបាយការណ៍�វនិករប្តេនិ� ប្រ��ិនិប្តេ�ើប្តេយើង�ាុ ំ�និូិ�ឋ និថាម្មានិកំហុ៊ុ� �គង ជ្ញាសារវនិេ
 ថ្លែដំ� ប្តេកើត្ត ប្តេ�ញ  ពីពត័្តម៌្មានិប្តេផេងៗទាងំប្តេនិ� ប្តេយើង�ាុ ំប្រតូ្តវរាយការណ៍ ពីអងគប្តេហ៊ុតុ្តម្លៃនិកំហុ៊ុ��គងទាងំ
 

ប្តេនា�។ ប្តេយើង�ាុ ំ ម្មនិិម្មានិអែីប្រត្តូវរាយ ការណ៍     �ំប្តេពា��ញ្ហាា ប្តេនិ�ប្តេទ្ធ។

ការទិទិួលខ្ពុសំព្រឹត្ូវរ�សំ់គណ៍ៈព្រឹគ�់ព្រឹគង �ិងអែកផ្នែដ្ឋលទិទិួល��ៃ�ក

ទៅលើអភិិបាលកិច្ចច  ច្ចំទៅ��របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ កូុងការប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ងាា ញរបាយការណ៍
ទាងំប្តេនា� ឲ្យយបានិ ប្រតឹ្តម្មប្រត្តូវ ប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម CIFRS និិងទ្ធទ្ធួ� �ុ�ប្រត្តូវ  ប្តេ�ើការ ប្រត្តួត្ត ពិនិិត្តយ
ម្លៃផៃកុូង ថ្លែដំ�គុណៈ ប្រគុ�ប់្រគុង កំណត្ត ់ ថា ម្មានិភាពចាបំា� ់ កុូងការប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

 ឲ្យយប្តេ�ៀ�ផុត្តពី ការរាយ ការណ៍ �ុ�ជ្ញាសារវនិេ ថ្លែដំ� �ណ្តាេ �   ម្មកព ីការ ថ្លែកៃង�និៃ ំឬកហុំ៊ុ��គងប្តេផេងៗ។

 កុូងការប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ទ្ធទួ្ធ��ុ� ប្រត្តូវ កុូងការវាយត្តម្លៃម្មៃ  អំពី
�ទ្ធធភាពរ��់ធនាគារ កុូង ការ �និេ និិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម ការលាត្តប្រត្ត�ងពត៌្តម័្មានិ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ 
កដ៏ំ��ជ្ញា�ញ្ហាា ប្តេផេងៗ  ថ្លែដំ�ទាក ់ទិ្ធនិ ប្តេ�និឹងនិិរនិេរ ភាព អាជី្ជវកម្មម ប្តេ�យប្តេប្រ�ើម្ម���ឋ និគុណប្តេនិយយ 
�ប្រម្មា�និ់ិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្តគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ម្មានិគុប្តេប្រម្មាង �ិទ្ធ អាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ   
ឬ�ញ្ញឈ�ប់្រ�តិ្ត�តិ្តេការ ឬប្តេ�យម្មនិិម្មានិជ្ជប្តេប្រម្មើ�ណ្តា ប្តេផេង ប្រ�ក� ប្តេ�យ     ភាព   ប្របាកដំប្រ�ជ្ញា ណ្តាម្មយួ។

 អូកថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ��និៃុកប្តេ�ើអភិបិា�កិ�េ ទ្ធទួ្ធ��ុ�ប្រតូ្តវ កុូងការប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយដំំប្តេណើ រការ ម្លៃនិ ការ
រាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ រ��់ធនាគារ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៩០



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍�វនិករឯករាជ្ជយ

ការទិទិួលខ្ពុសំព្រឹត្ូវរ�សំ់សំវ�ករ កែ�ងការទៅធុវើសំវ�ក�ម

ទៅលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ប្តេគា��ំណងរ��់ប្តេយើង�ាុ ំ គឺុថ្លែ�ែងរកអំណ�អំណ្តាង ថ្លែដំ��ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ� ថារបាយការណ៍
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ទាងំ ម្ម�� ពំុ ម្មានិ  ការរាយការណ៍�ុ�ជ្ញាសារវនិេ ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីការថ្លែកៃង�និៃំ ឬកំហុ៊ុ�
�គងប្តេផេងៗ និិងប្តេ�ញរបាយការណ៍ �វនិករ    ថ្លែដំ�ម្មានិម្មតិ្តប្តេ���់រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ។ អំណ�អំណ្តាង
ថ្លែដំ��ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ� គុឺជ្ញាការអ�អាងកុូងកប្រម្មតិ្ត�័�់ �ាុថ្លែនិេវាម្មនិិថ្លែម្មនិ ជ្ញា  ការ ធានាថា�វនិកម្មម ថ្លែដំ�
បានិប្តេធែើប្តេ�ើងប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�េង�់រ�វនិកម្មម ថ្លែត្តងថ្លែត្តរកប្តេ�ើញជ្ញានិិ�េ និ�វការរាយការណ៍
�ុ�  ជ្ញា សារវនិេ ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើងប្តេនា�ប្តេទ្ធ។ ការរាយការណ៍�ុ�អា�ប្តេកើត្តប្តេ�ើងពីការថ្លែកៃង�និៃំ ឬ
កំហុ៊ុ��គង ប្តេហ៊ុើយវា ប្រតូ្ត វ បានិ  ចាត្តទុ់្ធកថា ម្មានិ�កុណៈជ្ញាសារវនិេ ប្រ��ិនិប្តេ�ើការរាយការណ៍�ុ� 
និមី្មយួៗ ឬការរាយការណ៍�ុ��រុ� អា�ប្រតូ្ត វ បានិ រពំងឹថា វាជ្ជ�ឥទ្ធធពិ�ប្តេ�ើម្ម���ឋ និ ម្លៃនិការ�ប្តេប្រម្ម�
�ិត្តេ ថ្លែផូកប្តេ�ដំឋកិ�េរ��់អូកប្តេប្រ�ើប្របា�់ របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ទាងំប្តេនិ�។

 ថ្លែផូកម្មយួម្លៃនិការប្តេធែើ�វនិកម្មម ថ្លែដំ�អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�េង�់រ�វនិកម្មម ត្តប្រមូ្មវឲ្យយប្តេយើង�ាុបំ្តេប្រ�ើប្របា�់
 

ការវនិិិ�ិយ័  ប្រ�ក� ប្តេ�យ វជិ្ញាជ ជ្ជីវៈ និិង រកាការ�ងេយ័ ប្រ��តាម្មវជិ្ញាជ ជ្ជីវៈ កុូងប្តេព��ំប្តេពញការងារ
�វនិកម្មមរ��់ប្តេយើង�ាុ ំ។ ប្តេយើង�ាុ ំ៖

 •  កំណត្ត ់និិងវាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័ ម្លៃនិភាព�ុ�ជ្ញាសារវនិេ ម្លៃនិរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�អា�
 

�ណ្តាេ �ម្មកពីការថ្លែកៃង�និៃំ ឬកំហុ៊ុ�  �គងប្តេផេងៗ ប្តេ�យតាកថ់្លែត្តងនិីត្តិវធិី�វនិកម្មម និិងប្តេធែើ
 �វនិកម្មម ប្តេដំើម្មបបី្តេ�ៃើយត្ត�ប្តេ�នឹិងហានិិភិយ័ទាងំប្តេនា� និិងថ្លែ�ែងរកភិ�័េុតាង�វនិកម្មមប្រគុ�ប់្រគានិ់
 និងិ�ម្មប្រ�� ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើជ្ញាម្ម���ឋ និ  �ប្រម្មា� ់ការ�ប្តេញ្ញេញ ម្មតិ្ត ប្តេ���់   រ��់ ប្តេយើង�ាុ។ំ ហានិិភិយ័
 ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីការរកម្មនិិប្តេ�ើញ កំហុ៊ុ��គង ជ្ញាសារវនិេ ពីការថ្លែកៃង�និៃំវាម្មានិទំ្ធហ៊ុំធំជ្ញាង 

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីកំហុ៊ុ��គងអប្តេ�ត្តនា ប្តេ�យសារការថ្លែកៃង �និៃំ រមួ្មម្មានិការ�ម្ម 
គុំនិិត្តការថ្លែកៃង �និៃំ   ឯកសារ ការ�ុ��ំបាត្តប់្តេ�យប្តេ�ត្តនា ការ�ងាា ញ�ុ� ឬការរ�ំងប្រ�ពន័ិធ 
ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ ម្លៃផៃ កូុង។

 •  ថ្លែ�ែងយ�់អំពីប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្លៃផៃកុូង ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធប្តេ�នឹិង�វនិកម្មម ប្តេដំើម្មបតីាកថ់្លែត្តងនីិត្តិវធិី 
�វនិកម្មម ថ្លែដំ� �ម្ម ប្រ��  ប្តេ�តាម្មកា�ៈប្តេទ្ធ�ៈ �ាុថ្លែនិេម្មនិិ�ប្តេញ្ញេ ញម្មតិ្តប្តេ���់រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ 
ប្តេ�ប្តេ�ើ ប្រ��ិទ្ធធភាព ម្លៃនិ   ប្រ�ពន័ិធប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ  ម្លៃផៃកូុងរ��់ធនាគារប្តេទ្ធ។

 •  វាយត្តម្លៃម្មៃ អំពីភាព�ម្មប្រ�� ម្លៃនិប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយ ថ្លែដំ�បានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ភាព�ម្ម
ប្តេហ៊ុតុ្តផ�ម្លៃនិ ការបាា និ ់សាម និ គុណប្តេនិយយ និិងការលាត្តប្រត្ត�ងពាកព់ន័ិធ ថ្លែដំ�គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង
បានិប្តេធែើប្តេ�ើង។

 •  �និូិ�ឋ និប្តេ�ើភាព�ម្មប្រ�� ម្លៃនិការប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្ម���ឋ និគុណប្តេនិយយនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មមរ��់
គុណៈ ប្រគុ�ប់្រគុង  អាប្រ�័យ ប្តេ�ប្តេ�ើភិ�័េុតាង�វនិកម្មមថ្លែដំ�ប្តេយើង�ាុទំ្ធទ្ធ�ួបានិ ថាប្តេត្តើវាម្មានិភាព

 ម្មនិិ�ា�់លា�់ជ្ញា សារវនិេ  ថ្លែដំ� បានិ  ប្តេកើត្ត  ប្តេ�ើង កប្រម្មតិ្តណ្តា ពាកព់ន័ិធប្តេ�និឹងប្រពឹត្តេិការណ៍ ឬ
�កុ�ណឌ នានា ថ្លែដំ�អា��ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិ ការ �ងេយ័   ជ្ញាដុំំ កំភិនួិ ប្តេ�ប្តេ�ើ �ទ្ធធភាព រ��់
ធនាគារ កុូងការ�និេនិិរនិេរភាពអាជ្ជីវកម្មមរ��់�ៃួនិថ្លែដំរឬប្តេទ្ធ។ ប្រ��ិនិ    ប្តេ�ើ ប្តេយើង�ាុ ំ �នូិិ�ឋ និ ថា

  វាម្មានិភាពម្មនិិ�ា�់លា�់ជ្ញាសារវនិេបានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង ប្តេនា�ប្តេយើង�ាុ ំប្រតូ្តវប្តេធែើការ �ងាា ញ   ប្តេ�កុូង
របាយ ការណ៍  �វនិករ ប្តេដំើម្មប ីទាញ�ំណ្តា�អ់ារម្មមណ៍អូកប្តេប្រ�ើប្របា�់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 
�ំប្តេពា� ការ លាត្តប្រត្ត�ង ពត័្តម៌្មានិ ប្តេ� កូុង របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ឬប្រ��ិនិប្តេ�ើការលាត្តប្រត្ត�ង
ប្តេនា�ប្តេ�ម្មនិិទានិ ់ប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេយើង�ាុ  ំប្រតូ្តវ ប្តេធែើ ការ ថ្លែកថ្លែប្រ� ម្មតិ្តប្តេ���់ រ��់ប្តេយើង�ាុ។ំ ប្តេ��កេី

 �និូិ�ឋ និ�រុ�រ��់ប្តេយើង�ាុ ំ អាប្រ�័យ ប្តេ�ប្តេ�ើ ភិ�័េុតាង �វនិកម្មម  ថ្លែដំ� ប្តេយើង �ាុ ំទ្ធទួ្ធ�បានិ
 រហ៊ុ�ត្តដំ�់ម្លៃថិៃ�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�ើរបាយការណ៍�វនិករប្តេនិ�។ ប្តេទា�ជ្ញា �ា ង ណ្តាកប៏្តេ�យ 

ប្រពឹត្តេិការណ៍ ឬ  �កុ�ណឌ  នានា កុូងប្តេព�អនាគុត្ត អា��ណ្តាេ �ឲ្យយប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ឈ�់�និេ 
និិរនិេរ ភាពអាជី្ជវកម្មម។

 •  វាយត្តម្លៃម្មៃការ�ងាា ញទ្ធ�ប្តេ� រ�នា�ម័្មន័ិធ និិង�ៃឹម្មសារ កុូងរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  រមួ្មទាងំកា រ
 លាត្តប្រត្ត�ងពត័្តម៌្មានិ ប្តេផេងៗ និិងកណំត្តថ់ា របាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ បានិ�ងាា ញពីប្រ�ត្ត�ិត្តេកិារ
 និិងប្រពឹត្តេិការណ៍ជ្ញាកថ់្លែ�េង ថ្លែដំ�អា� ប្តេធែើឲ្យយ ម្មានិ  ការ �ងាា ញប្រត្តឹម្មប្រត្តូវ។

 ប្តេយើង�ាុបំានិរាយការណ៍ជ្ជ�និអូក ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធ�ួ�និៃុក អភិបិា�ក�ិេ និ�វ�ញ្ហាា ប្តេផេងៗ ដំ��ជ្ញាទ្ធហំ៊ុ ំការងារ
 តាម្មថ្លែផនិការ និិង ប្តេព� ប្តេវលា   �វនិកម្មម ប្រពម្មទាងំ�ញ្ហាា �វនិកម្មម�ំខានិ់ៗ  រមួ្មទាងំរាយការណ៍ ពីភាព

�ែ�ខាត្ត ជ្ញា សារវនិេ  កុូង កា រ ប្រគុ�ប់្រគុងម្លៃផៃកុូង ថ្លែដំ� ប្តេយើង �ាុ ំ បានិ   រកប្តេ�ើញ  កុូងការ ប្តេធែើ �វនិកម្មម រ��់
 ប្តេយើង�ាុ ំ។

ជ្ជ. ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ប្របាយវត័្តធរ័ហាវ��ប្តេភិើ�៍ (ប្តេ�ម្ម��ឌា)

ឡាង ហិុ�
Partner

រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា
ម្លៃថិៃទី្ធ៣០ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៩១



២០២១ ២០២០

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ ពាន់ម់េរៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ ពាន់ម់េរៀល

ព្រឹទិព្យសំក�ម
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ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ១០ ៥.២៨៧.៩៦២ ២១.៥៤៣.១៥៧ ៤.៦៥៧.១១០ ១៨.៨៣៨.០១០ 
ប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី ១១ ២.០០២.៩១២ ៨.១៥៩.៨៦៣ ១.៩០៤.៤៦៩ ៧.៧០៣.៥៧៧
ពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម ១២ ២.៤៧៨.៥៨៦ ១០.០៩៧.៧៥៩ ២.១០៩.១៥៨ ៨.៥៣១.៥៤៤ 
ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ ១៣ ៥.០៤៧.១៩៦ ២០.៥៦២.២៧៨ ៤.២០០.១១២ ១៦.៩៨៩.៤៥៤

ព្រឹទិព្យសំក�មសំរុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ ៥.៥៥៦.៣០១.១៥២ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ៥.២៩៧.១៩៥.១៨៦ 

�ំណ៍ុល �ិង�ូលធុ�

�ំណុ�
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ១៤ ១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ១៥ ៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១
ប្របាកក់ម្មេី ១៦ ២៦.១៤១.៥២១ ១០៦.៥០០.៥៥៧ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២
អនុិ�ំណុ� ១៧ ៤៧.៤០៥.៥៩២ ១៩៣.១៣០.៣៨២ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥
�ំណុ�ភិត្តិ�និា ៩ ៦.៩៨៧.៧៨២ ២៨.៤៦៨.២២៤ ៥.៣៨១.៥៩៨ ២១.៧៦៨.៥៦៤
�ំណុ�ពនិធ ប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� �កូុងឆូ្នាំំ ៣០ ៥.៤៤៩.៥១៩ ២២.២០១.៣៤០ ៥.១២២.៣៧៥ ២០.៧២០.០០៧ 
អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិក ១៨ ២.៩៧១.៦០៥ ១២.១០៦.៣១៩ ២.៥៧៦.៧៨៧ ១០.៤២៣.១០៣
�ំណុ�ប្តេផេងៗ ១៩ ១៧.៧៩៩.០៨៤ ៧២.៥១៣.៤៦៨ ១៦.១១៧.៨១៩ ៦៥.១៩៦.៥៧៨

�ំណ៍ុលសំរុ� ១.២០៣.៦២៩.៣០២ ៤.៩០៣.៥៨៥.៧៧៦ ១.១៧២.២៦២.៩៤៧ ៤.៧៤១.៨០៣.៦២១ 

ម្ម��ធនិ
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០
ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង �ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្ត ់ថ្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិ ២១ ២២០.៣១៥ ៨៩៧.៥៦៣ - -
ប្របាក�់ំប្តេណញរកាទុ្ធក ៥៨.៥៤៦.៨៨៦ ២៣៧.៤៣៣.០៦៨ ៣៧.២៩៣.៩២៧ ១៥០.៩៧៦.០៣០ 
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ប្រម្មុង ២២ ១៧.៥០០.០០០ ៧១.២៩៥.០០០ ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០
ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា�់ ២៣ ៨.៩៤៧.៦៦៨ ៣៦.៤៥២.៧៩៩ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៧៥.១៣១
ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងប្តេផេងៗ - ១.០៨៦.៩៤៦ - (១២២.០៩៦)

ម្ម��ធនិ�រុ� ១៦០.២១៤.៨៦៩ ៦៥២.៧១៥.៣៧៦ ១៣៧.៣០៣.២៣០ ៥៥៥.៣៩១.៥៦៥ 

�ំណុ� និិងម្ម��ធនិ�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ ៥.៥៥៦.៣០១.១៥២ ១.៣០៩.៥៦៦.១៧៧ ៥.២៩៧.១៩៥.១៨៦ 

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ថ្លែដំ�ភាជ �ម់្មកជ្ញាម្មយួ ពីទ្ធំពរ័ទី្ធ ៩៤  ដំ�់ទ្ធំពរ័ទី្ធ  ១៣៥ គឺុជ្ញាថ្លែផូកម្លៃនិរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេនិ�។

របាយការណ៍៍សាា្�ភាពហិិរញ្ញញវត្ុ� គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៩២



 ២០២១ ២០២០

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ ពាន់ម់េរៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ ពាន់ម់េរៀល

�ំណ� �ការប្របាក់ ២៤ ៦៣.៩៩១.០៥៧ ២៦០.៣១៥.៦២០ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ ២៣៧.៩៣០.៨២១
�ំណ្តាយការប្របាក់ ២៤ (២៣.៩០៤.៨៨៦) (៩៧.២៤៥.០៧៦) (២១.៣៥៨.៩២១) (៨៧.០៨០.៣២១)

ច្ចំណ៍ូលការព្រឹបាក់សំុទិធ ២៤ ៤០.០៨៦.១៧១ ១៦៣.០៧០.៥៤៤ ៣៧.០០០.៣៦៨ ១៥០.៨៥០.៥០០

�ំណ� �កម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា ២៥ ៧.៧៤៣.១៨៥ ៣១.៤៩៩.២៧៧ ៧.១២១.៦៨៩ ២៩.០៣៥.១២៦
�ំណ្តាយកម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា ២៥ (២.៤៦៨.៩០៩) (១០.០៤៣.៥២២) (១.០៤៤.០០០) (៤.២៥៦.៣៨៨)

ច្ចំណ៍ូលកនៃព្រឹ�ទៅជើងសាសំុទិធ ២៥ ៥.២៧៤.២៧៦ ២១.៤៥៥.៧៥៥ ៦.០៧៧.៦៨៩ ២៤.៧៧៨.៧៣៨

ខាត្តពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ ២៦ (១.១៩៤.២១៨) (៤.៨៥៨.០៧៩) (១.៥៩៩.៣០៥) (៦.៥២០.៣៦៦)
�ំណ� �ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផេងៗ ១.៥១០.១៥៤ ៦.១៤៣.៣០៦ ១.៣៤៦.៨០៥ ៥.៤៩០.៩២៤
(ខាត្ត)/�ំប្តេណញប្តេផេងៗ - �ុទ្ធធ (១១០.៥៦៦) (៤៤៩.៧៨២) ៥០.៦៦៩ ២០៦.៥៧៨

ច្ចំណ៍ូលព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការទៅ�្សងៗសំុទិធ ២០៥.៣៧០ ៨៣៥.៤៤៥ (២០១.៨៣១) (៨២២.៨៦៤)

ច្ចំណ្តាយ

�ំណ្តាយ�ុគុគ�ិក ២៧ (១០.៩០៤.២៧០) (៤៤.៣៥៨.៥៧០) (៩.៩៧០.០៧៩) (៤០.៦៤៨.០១២)
រ�ំ�់ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារ និិងរ�ំ�់ប្រទ្ធពយ �កម្មម អរ��ី ២៨ (២.៩២៨.០៦១) (១១.៩១១.៣៥២) (២.៤៣០.៩០០) (៩.៩១០.៧៧៩)

ច្ចំណ្តាយព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការទៅ�្សងៗ ២៩ (៣.២១២.៣៥៤) (១៣.០៦៧.៨៥៦) (៣.៧១៧.៧៨១) (១៥.១៥៧.៣៩៣)
(១៧.០៤៤.៦៨៥) (៦៩.៣៣៧.៧៧៨) (១៦.១១៨.៧៦០) (៦៥.៧១៦.១៨៤)

ច្ចំទៅណ៍ញ�ុ�ព�ធ ទៅលើព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូល ២៨.៥២១.១៣២ ១១៦.០២៣.៩៦៦ ២៦.៧៥៧.៤៦៦ ១០៩.០៩០.១៩០ 
�ំណ្តាយពនិធ ប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ៣០ (៥.៨២៩.៨០៨) (២៣.៧១៥.៦៥៩) (៥.៦៥៦.៥៣៥) (២៣.០៦១.៦៩៣)

ច្ចំទៅណ៍ញកែ�ងឆ្នាំំ្ំ ២២.៦៩១.៣២៤ ៩២.៣០៨.៣០៧ ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧ 

ច្ចំណ៍ូលល�ិិត្ទៅ�្សងៗ៖

�ៃងថ់្លែដំ�ម្មនិិប្រត្តូវបានិចាត្តថូ់ាក ់កូុង �ំប្តេណញ-ខាត្ត
�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ១.២០៩.០៤២ - (១.៣៦០.៥៨២)

�ំណ� �/(ខាត្ត)�ម្មិតិ្តប្តេផេងៗកូុងឆូ្នាំ ំកាត្តក់ងជ្ញាម្មយួពនិធ - ១.២០៩.០៤២ - (១.៣៦០.៥៨២)

ច្ចំណ៍ូលល�ិិត្ទៅ�្សងៗសំរុ�កែ�ងឆ្នាំំ្ំ ២២.៦៩១.៣២៤ ៩៣.៥១៧.៣៤៩ ២១.១០០.៩៣១ ៨៤.៦៦៧.៩១៥

ច្ចំទៅណ៍ញរ�សំ់៖

ម្មាេ �់ធនាគារ ២២.៦៩១.៣២៤ ៩២.៣០៨.៣០៧ ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧

ច្ចំណ៍ូលល�ិិត្សំរុ�រ�សំ់៖

ម្មាេ �់ធនាគារ ២២.៦៩១.៣២៤ ៩៣.៥១៧.៣៤៩ ២១.១០០.៩៣១ ៨៤.៦៦៧.៩១៥

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ថ្លែដំ�ភាជ �ម់្មកជ្ញាម្មយួ ពីទ្ធំពរ័ទី្ធ ៩៤  ដំ�់ទ្ធំពរ័ទី្ធ  ១៣៥ គឺុជ្ញាថ្លែផូកម្លៃនិរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេនិ�។

របាយការណ៍៍ច្ចំទៅណ៍ញ-ខាត្ �ិងលទិធ�លល�ិិត្ទៅ�្សងៗ
�ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំំ

ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍�ំប្តេណញ-ខាត្ត និិង�ទ្ធធផ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៩៣



របាយការណ៍៍�ផ្នែព្រឹ��ព្រឹ�ួល�ូលធុ� �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំំ
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

   រ��់ម្មាេ �់ធនាគារ

ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង�ប្រម្មា�ក់ារ

ទ្ធ�ទាត្តថ់្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិ

ប្របាក�់ំប្តេណញរកាទុ្ធក ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ប្រម្មុង ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា�់ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងប្តេផេងៗ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

សំ�ត្ុល្យ ទៅ�នៃថិៃទិ�០១ 

ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ 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

�ំប្តេណញកូុងឆូ្នាំំ - - - - ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧ - - - - - - ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧ 
ខាត្ត�ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ - - - - - - - - - - - (១.៣៦០.៥៨២) - (១.៣៦០.៥៨២)

�ំណ� ��ម្មិតិ្ត�រុ�កូុងឆូ្នាំំ - - - - ២១.១០០.៩៣១ ៨៦.០២៨.៤៩៧ - - - - - (១.៣៦០.៥៨២) ២១.១០០.៩៣១ ៨៤.៦៦៧.៩១៥

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ជ្ញាម្មយួភាគុទុ្ធនិិក
កូុងនាម្មជ្ញាភាគុទុ្ធនិិក៖

ការប្តេផៃរប្តេ�ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ប្រម្មុង 
(កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ២២) - - - - (១៧.៥០០.០០០) (៧១.៣៤៧.៥០០) ១៧.៥០០.០០០ ៧១.៣៤៧.៥០០ - - - - - -

ការប្តេផៃរប្តេ�ទុ្ធនិ�ប្រមុ្មងតាម្ម�ា� ់
(កំណត្ត�់ម្មាគ �់  ២៣) - - - - (២៦៤.៣៧៩) (១.០៧៧.៨៧៣) - - ២៦៤.៣៧៩ ១.០៧៧.៨៧៣ - - - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - (២.២៥០.០០០) - - - - - (៥៦០.០០០) - ៩.២៨១ - - - (២.៨០០.៧១៩)
ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការសំរុ�

ជ្ញា�ួយភាគទិុ�ិក - (២.២៥០.០០០) - - (១៧.៧៦៤.៣៧៩) (៧២.៤២៥.៣៧៣) ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០ ២៦៤.៣៧៩ ១.០៨៧.១៥៤ - - - (២.៨០០.៧១៩)

សំ�ត្ុល្យទៅ�នៃថិៃទិ�៣១ 

ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ - - ៣៧.២៩៣.៩២៧ ១៥០.៩៧៦.០៣០ ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៧៥.១៣១ - (១២២.០៩៦) ១៣៧.៣០៣.២៣០ ៥៥៥.៣៩១.៥៦៥

សំ�ត្ុល្យទៅ�នៃថិៃទិ�០១ 

ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ - - ៣៧.២៩៣.៩២៧ ១៥០.៩៧៦.០៣០ ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៧៥.១៣១ - (១២២.០៩៦) ១៣៧.៣០៣.២៣០ ៥៥៥.៣៩១.៥៦៥

�ំប្តេណញកូុងឆូ្នាំំ - - - - ២២.៦៩១.៣២៤ ៩២.៣០៨.៣០៧ - - - - - - ២២.៦៩១.៣២៤ ៩២.៣០៨.៣០៧
�ំណ� ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ - - - - - - - - - - - ១.២០៩.០៤២ - ១.២០៩.០៤២
ច្ចំណ៍ូលល�ិិត្សំរុ�កែ�ងឆ្នាំំ្ំ - - - - ២២.៦៩១.៣២៤ ៩២.៣០៨.៣០៧ - - - - - ១.២០៩.០៤២ ២២.៦៩១.៣២៤ ៩៣.៥១៧.៣៤៩

ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការជ្ញា�ួយភាគទិុ�ិក

កែ�ងនា�ជ្ញាភាគទិុ�ិក៖

ការទ្ធ�ទាត្តថ់្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិ៖
ត្តម្លៃម្មៃម្លៃនិការ�ប្តេប្រម្មើការងារ
រ��់�ុគុគ�ិក - - ២២០.៣១៥ ៨៩៦.២៤១ - - - - - - - - ២២០.៣១៥ ៨៩៦.២៤១

ការប្តេផៃរប្តេ�ទុ្ធនិ�ប្រមុ្មងតាម្ម�ា� ់
(កំណត្ត�់ម្មាគ �់  ២៣) - - - - (១.៤៣៨.៣៦៥) (៥.៨៥១.២៦៩) - - ១.៤៣៨.៣៦៥ ៥.៨៥១.២៦៩ - - - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ២.១៧៥.០០០ - ១.៣២២ - - - ៥០៧.៥០០ - ២២៦.៣៩៩ - - - ២.៩១០.២២១
ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការសំរុ�

ជ្ញា�ួយភាគទិុ�ិក - ២.១៧៥.០០០ ២២០.៣១៥ ៨៩៧.៥៦៣ (១.៤៣៨.៣៦៥) (៥.៨៥១.២៦៩) - ៥០៧.៥០០ ១.៤៣៨.៣៦៥ ៦.០៧៧.៦៦៨ - - ២២០.៣១៥ ៣.៨០៦.៤៦២

សំ�ត្ុល្យទៅ�នៃថិៃទិ�៣១ 

ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០ ២២០.៣១៥ ៨៩៧.៥៦៣ ៥៨.៥៤៦.៨៨៦ ២៣៧.៤៣៣.០៦៨ ១៧.៥០០.០០០ ៧១.២៩៥.០០០ ៨.៩៤៧.៦៦៨ ៣៦.៤៥២.៧៩៩ - ១.០៨៦.៩៤៦ ១៦០.២១៤.៨៦៩ ៦៥២.៧១៥.៣៧៦

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ថ្លែដំ�ភាជ �ម់្មកជ្ញាម្មយួ ពីទ្ធំពរ័ទី្ធ ៩៤  ដំ�់ទ្ធំពរ័ទី្ធ  ១៣៥ គឺុជ្ញាថ្លែផូកម្លៃនិរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេនិ�។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ម្ម��ធនិ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៩៤



របាយការណ៍៍លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់ �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំំ
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

២០២១ ២០២០

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់ ព�សំក�មភាពព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ

សា�ប់្របាក(់បានិប្តេប្រ�ើកូុង)/ពីប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ៣២ (២៣.០១៦.៥៦៩) (៩៣.៦៣១.៤០២) ៦៥.៦៥៥.៤៧៥ ២៦៧.៦៧៧.៣៧៣ 
ការប្របាកប់ានិទ្ធទ្ធួ� ៦៣.០៨៥.២៦៤ ២៥៦.៦៣០.៨៥៤ ៥៧.៦៦០.៨៥២ ២៣៥.០៨៣.២៩៤
ការប្របាកប់ានិ�ង់ (២២.៩១៣.៣៩០) (៩៣.២១១.៦៧១) (១៩.០៣៤.៥៥៤) (៧៧.៦០៣.៨៧៧)
ពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� �បានិ�ង់ ៣០ (៥.៨៧២.០៩២) (២៣.៨៨៧.៦៧០) (៥.២៦២.៧៦៦) (២១.៤៥៦.២៩៧)
ម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ�៍ុគុគ�ិកបានិ�ង់ ១៨ (៣០៦.៩៩៥) (១.២៤៨.៨៥៦) (២០៣.៩៧៣) (៨៣១.៥៩៨)
ប្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងារបានិ�ង់ ១៨ (២៥.១១៣) (១០២.១៦០) - -

សាច្ច់ព្រឹបាក់សំុទិធ ព�សំក�មភាពព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ ១០.៩៥១.១០៥        ៤៤.៥៤៩.០៩៥ ៩៨.៨១៥.០៣៤ ៤០២.៨៦៨.៨៩៥ 

លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់ ព�សំក�មភាពវិ�ិទៅ�គ

ម្ម���ប្រត្តអា�ជ្ជួញដំ�របានិ ៣៦.២៣១.០០០ ១៤៧.៣៨៧.៧០៨ ១៥.១៧៩.០០០ ៦១.៨៨៤.៧៨៣
ការទ្ធិញប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារ (១.៧៣០.២៣៩) (៧.០៣៨.៦១២) (២.៦៤៧.៦៩៧) (១០.៧៩៤.៦៦១)
ការទ្ធិញប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី (៥៥០.២៦៦) (២.២៣៨.៤៨២) (៥៧៣.២០៨) (២.៣៣៦.៩៦៩)
សា�ប់្របាកប់ានិពីការ�កប់្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង �រកុិារ ១.៥១៨ ៦.១៧៥ ៣៣.៦៦៤ ១៣៧.២៤៨

សាច្ច់ព្រឹបាក់សំុទិធ ព�សំក�មភាពវិ�ិទៅ�គ ៣៣.៩៥២.០១៣ ១៣៨.១១៦.៧៨៩ ១១.៩៩១.៧៥៩ ៤៨.៨៩០.៤០១ 

លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់ ព�សំក�មភាពហិិរញ្ញញ�្បីទាំ�

សា�ប់្របាកប់ានិពីប្របាកក់ម្មេី ១៦ ៥៧.៨៥៦.៣០៣ ២៣៥.៣៥៩.៤៤១ ១៧០.៣៥១.៨១១ ៦៩៤.៥២៤.៣៣៣
ការទ្ធ�ទាត្ត�់ងប្របាកក់ម្មេី ១៦ (៩៥.៤៨៩.៥៦៥) (៣៨៨.៤៥១.៥៥០) (១៨១.០៣៤.៣៤៩) (៧៣៨.០៧៧.០៤១)
សា�ប់្របាកប់ានិពីអនុិ�ំណុ� ១៧ ៧.០០០.០០០ ២៨.៤៧៦.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០
ការទ្ធ�ទាត្ត�់ងអនុិ�ំណុ� ១៧ (៧.០០០.០០០) (២៨.៤៧៦.០០០) - -
ការទ្ធ�ទាត្តភ់ិតិ្ត�និាជ្ញាប្របាកប់្តេដំើម្ម (១.៣៣៤.៤៩៩) (៥.៤២៨.៧៤២) (១.២៦៦.៦៨៨) (៥.១៦៤.២៨៧)

សាច្ច់ព្រឹបាក់សំុទិធបា�ទៅព្រឹ�ើ កែ�ងសំក�មភាពហិិរញ្ញញ�្បីទាំ� (៣៨.៩៦៧.៧៦១) (១៥៨.៥២០.៨៥១) (១.៩៤៩.២២៦) (៧.៩៤៦.៩៩៥)

កំទៅណ៍ើ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ �ិង សាច្ច់ព្រឹបាក់សំ��ូលសំុទិធ ៥.៩៣៥.៣៥៧ ២៤.១៤៥.០៣៣ ១០៨.៨៥៧.៥៦៧ ៤៤៣.៨១២.៣០១
សា�ប់្របាក ់និិងសា�ប់្របាក�់ម្មម្ម��ប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ២៩២.១២៩.១០២ ១.១៨១.៦៦២.២១៨ ១៨៣.២៧១.៥៣៥ ៧៤៦.៨៣១.៥០៦
�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៨.៥០៧.៣៥៤ - (៨.៩៨១.៥៨៩)

សាច្ច់ព្រឹបាក់ �ិងសាច្ច់ព្រឹបាក់សំ� �ូល ដ្ឋំណ្តាច្ច់ឆ្នាំំ្ំ ៣១ ២៩៨.០៦៤.៤៥៩ ១.២១៤.៣១៤.៦០៥ ២៩២.១២៩.១០២ ១.១៨១.៦៦២.២១៨

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ថ្លែដំ�ភាជ �ម់្មកជ្ញាម្មយួ ពីទ្ធំពរ័ទី្ធ ៩៤  ដំ�់ទ្ធំពរ័ទី្ធ  ១៣៥ គឺុជ្ញាថ្លែផូកម្លៃនិរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេនិ�។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
របាយការណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក់

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៩៥



១. ព័ត្៌មា�ទិូទៅ�

 ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ បានិ�ុ��ញ្ញជ ីប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ២០ ថ្លែ�កញ្ហាញ

 ឆូ្នាំ២ំ០១០ ប្តេ�យម្មានិវញិ្ហាញ �និ�ប្រត្ត�ុ� �ញ្ញជ ី  ប្តេ�� ០០០១០៥២៤ ប្តេ�ញប្តេ�យប្រក�ួងពាណិជ្ជជកម្មម 
និិងបានិចា�ប់្តេផេើម្មប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ១៩ ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០១០។  ធនាគារ  គុឺ ជ្ញា ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ
�បុ្រត្ត�ម្ម័ន័ិធ ថ្លែដំ�កានិក់ា� ់ទាងំប្រ�ងុប្តេ�យ CIMB Bank Berhad ថ្លែដំ�ជ្ញាធនាគា រ ម្មានិ អា ជ្ញាា �ណ័ះ
�ុ� �ញ្ញជ ី អាជ្ជីវកម្មម  ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ។ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ  CIMB Group Holdings Berhad ថ្លែដំ�បានិ
�ុ��ញ្ញជ ីជ្ញា ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ សាជ្ជីវកម្មមសាធារណៈ ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ គុឺជ្ញាប្រកុ ម្មហុុ៊ុនិប្តេម្មធំ�ុងប្តេប្រកាយ។ 

 �កម្មមភាពអាជី្ជវកម្មម�ម្មបងរ��់ធនាគារ គុផឺេ�់ប្តេ�វាធនាគារប្រគុ�ប់្រ�ប្តេភិទ្ធ  និិងផេ�់ ប្តេ�វា ប្តេផេងៗ 
ប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនឹិងថ្លែផូកហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ� កមុ័្មជ្ញា។ ធនាគារបានិទ្ធទួ្ធ�អាជ្ញាា �ណ័ះ  ប្រ�ក�
អាជ្ជីវកម្មម ធនាគារ  ថ្លែដំ�ប្តេ�ញប្តេ� យធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា (ប្តេ�កាត្តថ់ា «ធនាគារកណ្តាេ �») ប្តេ�
ម្លៃថិៃទី្ធ១១ ថ្លែ�វ�ិិិកា ឆូ្នាំ២ំ០១០។

 ការ�ិ�័យ�ុ��ញ្ញជ ីរ��់ធនាគារ ម្មានិទី្ធតាងំ�ាិត្តប្តេ�ផៃ�ប្តេ��២០AB ម្មហាវថិិីប្រព�និប្តេរាត្តេម្ម 
ថ្លែកងផៃ�វប្តេ��១១៨ �ងាើ ត្តផ់ារចា�់ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា ។

 ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� បានិអនុិម្មត័្តឲ្យយប្តេ�ញផាយរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី៣០ ថ្លែ�ម្មនីា
 ឆូ្នាំ២ំ០២២។ 

២. ទៅសំច្ចកិ�សំទៅងេ�ទៅគាលការណ៍៍គណ៍ទៅ�យ្យសំំខា�់ៗ

 ប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយ�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�បានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ កុូងការប្តេរៀ��រំបាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុប្តេនិ�
 ប្រតូ្តវបានិ �ងាា ញខាង ប្តេប្រកាម្ម។  ប្តេគា�ការណ៍ទាងំប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិអនុិវត្តេ�ា ងម្មានិ�ងគត្តភិាព ប្រគុ �ឆូ់្នាំ ំថ្លែដំ�

បានិ�ងាា ញ ទាងំអ�់  ប្តេ�ើកថ្លែ�ង ថ្លែត្ត ម្មានិ ការ�ញ្ហាជ កប់្តេផេងពីប្តេនិ�។

២.១ �ូលដាា្�នៃ�ការទៅរៀ�ច្ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង ប្តេ�យអនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម �េង�់ររបាយការណ៍
ទាកទ់្ធងនិងឹ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ អនិេរជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា («CIFRS») ថ្លែដំ�ថ្លែផិកទាងំប្រ�ងុប្តេ�តាម្ម�េង�់រទាងំអ�់   
ថ្លែដំ�បានិប្តេ�ញផាយប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកា�េង�់រគុណប្តេនិយយអនិេរជ្ញាតិ្ត រមួ្មទាងំ�ំណកប្រសាយ និិង
វបិ្តេសាធនិកម្មមប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តម្មានិ កូុងកា�ៈប្តេទ្ធ�ៈណ្តាម្មយួ  �ំប្តេពា��េង�់រនិីម្មយួៗ។

 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំ តាម្មវធិីសា��េម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម។

 ធនាគារលាត្តប្រត្ត�ង�ំនួិនិទឹ្ធកប្របាកម់្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង�ំណុ�នីិម្មយួៗ ថ្លែដំ�រពំងឹថាប្រតូ្តវប្រ�ម្ម��
ម្មកវញិ ឬប្រត្តវូ ទ្ធ�ទាត្ត ់កុូងរយៈប្តេព�ម្មនិិប្តេ�ើ� ១២ថ្លែ� �នាៃ �ព់កីារយិ�របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍ ជ្ញារយៈប្តេព��ៃី

 ប្តេហ៊ុើយ�ំនិួនិថ្លែដំ�ប្តេ�ើ�ពី១២ថ្លែ� �នាៃ �ព់ីការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍ជ្ញារយៈប្តេព�ថ្លែវង។

 ការប្តេរៀ��ំរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រ��ប្តេ�តាម្ម CIFRS ត្តប្រម្មូវឲ្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់ ការបាា និ ់សាម និ
គុណប្តេនិយយ ជ្ញាកល់ាក�ំ់ខានិ់ៗ ។ ប្តេហ៊ុើយវាកត៏្តប្រមូ្មវឲ្យយគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងប្តេធែើការវនិិ�ិិយ័ ប្តេ�កុូងដំំប្តេណើ រការ
ម្លៃនិការអនុិវត្តេប្តេគា�ការណ៍គុណប្តេនិយយប្តេនិ�ផងថ្លែដំរ។ ថ្លែផូកថ្លែដំ� ទាក ់ទ្ធងនិឹងការវនិិិ�ិយ័ ឬភាព
�មុគុសាម ញ  កប្រម្មតិ្ត �័�់ ឬថ្លែផូក ថ្លែដំ� ការ �និមត្ត និិង ការ បាា  និស់ាម និម្មានិ�កុណៈជ្ញា សារវនិះ �ំប្តេពា�
របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រត្តូវបានិលាត្តប្រត្ត�ង  ប្តេ�កូុង កំណត្ត ់�ម្មាគ �់ ៣ ។

 របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុជ្ញាភាសាអងប់្តេគុៃ� ប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើងប្តេ�ញ ពីរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
 ជ្ញាភាសាថ្លែ�មរ។ កុូងករណីម្មនិិម្មានិ�ងគត្តិភាព ឬម្មានិភាព�ុ�គូា កុូងការ�កប្រសាយរវាងភាសា
 ទាងំពីរប្តេនា�ប្រត្តូវយករបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ជ្ញាភាសាថ្លែ�មរជ្ញាប្តេគា�។

២.២ សំិង់ដារគណ៍ទៅ�យ្យថិម� �ិង�ំណ៍កព្រឹសាយ

i) សំិង់ដារគណ៍ទៅ�យ្យថិម� �ិងវិទៅសាធុ�ក�ម ផ្នែដ្ឋលធុនាគារបា�អ�ុវត្ិ

 ធនាគារបានិអនុិវត្តេ�េង�់រគុណប្តេនិយយថិមី និិងវបិ្តេសាធនិកម្មម ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្មប្តេ�ើកដំំ��ង �ំប្តេពា�
របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំរ��់ធនាគារ �ប្រម្មា�ក់ារយិ�របិ្តេ�ិទ្ធថ្លែដំ�ចា�ប់្តេផេើម្ម ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី០១ ថ្លែ�ម្មករា 
ឆូ្នាំ២ំ០២១៖

 •  �ម្មបទានិ �ប្រម្មា�ក់ារជ្ជួ� ពាកព់ន័ិធនឹិងក�វដីំ-១៩ – វបិ្តេសាធនិកម្មម CIFRS 16 និិង
 •  កំថ្លែណទ្ធប្រម្មងអ់ប្រតាការប្របាកប់្តេគា� - ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - វបិ្តេសាធនិកម្មម CIFRS 9, CIAS 39, 

CIFRS 7, និិង CIFRS 16

 វបិ្តេសាធ និ កម្មម ថ្លែដំ�បានិ�ុ��ញ្ញជ ីខាងប្តេ�ើ ម្មនិិប្តេធែើឲ្យយម្មានិផ��ា�ពា�់ណ្តាម្មយួ ប្តេ�ប្តេ�ើ�ំនិួនិ
 

ថ្លែដំ�បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់  កូុងការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធមុ្មនិ និិងម្មនិិរពំឹងថា ម្មានិផ��ា�ពា�់ជ្ញាសារវនិេ �ប្រម្មា�់
ការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធប្តេនិ� និិងការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ នាប្តេព�អនាគុត្ត។

ii) សំិង់ដារគណ៍ទៅ�យ្យថិម� �ិង�ំណ៍កព្រឹសាយ ផ្នែដ្ឋលធុនាគារ�ិ�ទាំ�់បា�អ�ុវត្ិ

 ធនាគារម្មនិិបានិអនុិវត្តេម្មុនិកា�កំណត្ត ់និ�វ�េង�់រគុណប្តេនិយយថិមី និិង�ំណកប្រសាយ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ 
បានិប្តេ�ញផាយ រ�ួ �ាថុ្លែនិេម្មនិិទានិច់ាបំា� ់ប្រតូ្តវអនុិវត្តេ �ប្រម្មា�ក់ារយិ�របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� 
ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេទ្ធ។ ធនាគារម្មនិិរពំងឹថា�េង�់រ ទាងំប្តេនិ�ម្មានិផ��ា�ពា�់ជ្ញាសារវនិេ ប្តេ�ើម្ម��ធនិរ��់
ធនាគារ �ប្រម្មា�ក់ារយិ�របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍ប្តេនិ� និិងការយិ �របិ្តេ�ិទ្ធ រាយការណ៍ នាប្តេព�អនាគុត្ត និិង
�ំប្តេពា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ នាប្តេព�អនាគុត្តខាងម្មុ�ប្តេនិ�ប្តេទ្ធ។

២.៣ ការ�ូ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ

i) រូ�ិយ�័ណ៍ៈទៅគាល �ិងរូ�ិយ�័ណ៍ៈសំព្រឹមា�់�ងាា្ញ

 គុណនិទីាងំអ�់ ថ្លែដំ�ម្មានិប្តេ�កុូងរបាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវងប្តេ�យ
  ប្តេប្រ�ើប្របា�់ រ��ិយ�ណ័ះ  ម្លៃនិ �រ�ិកា� ប្តេ�ដំឋកិ�េ�ម្មបង ថ្លែដំ�ធនាគារប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តះិការ (ប្តេ�កាត្តថ់ា
 «រ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា�»)។  ការកំណត្ត ់យក ប្របាក ់ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ជ្ញា រ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា� ប្តេ�យសារប្របាក់

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិម្មានិឥទ្ធធិព�ជ្ញា សារវនិេ ប្តេ�ើ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ រ��់ធនាគារ។ របាយការណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេនិ� 
ប្រតូ្តវបានិ�ងាា ញជ្ញា ប្របាក ់ដុំលាៃ រ  អាប្តេម្មរកិ ថ្លែដំ�ជ្ញា  រ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា� និិងរ��ិយ�ណ័ះ   �ប្រម្មា� ់�ងាា ញ
រ��់ធនាគារ។

ii) ព្រឹ�ត្ិ�ត្ូិការ �ិងសំ�ត្ុល្យ

 ប្រ�ត្តិ�តិ្តេការជ្ញារ��ិយ�ណ័ះ ប្តេផេងៗ ប្រតូ្តវ  បានិកត្តប់្រតា �េ�រ ប្តេ� ជ្ញារ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា�  ប្តេ�យប្តេប្រ�ើ អប្រតា
 �េ�រប្របាក ់នាកា��របិ្តេ� ិទ្ធ ម្លៃនិ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ប្តេនា�។ �បំ្តេណញ និិងខាត្តពកីារ�េ�ររ��យិ�ណ័ះ  ថ្លែដំ��ណ្តាេ � 

ម្មក ពី  ការទ្ធ�ទាត្តត់ាម្ម ប្រ�តិ្ត�តិ្តេការ ថ្លែ�� ប្តេនិ� និិង  ពីការ�េ�រប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង �ំណុ� រ��ិយវត្តាុនានា ថ្លែដំ�
កំណត្តជ់្ញារ��ិយ�ណ័ះ ប្តេផេងៗ  ប្តេប្រ�  ពី ប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ តាម្មអប្រតា �េ�រ ប្របា ក ់ នា ដំំណ្តា�ឆូ់្នាំ ំប្រត្តូវបានិ
ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ កូុងរបាយការណ៍�ំប្តេណញ-ខាត្ត។

iii) ការ�ងាា្ញជ្ញាព្រឹបាក់ទៅរៀល

 អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�ា� ់�េីពីគុណប្តេនិយយ និិង�វនិកម្មមរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រត្តូវ�ងាា ញជ្ញាប្របាក់
ប្តេរៀ�។  របាយការណ៍�បំ្តេណញ-ខាត្ត និិង�ទ្ធធផ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ និិងរបាយការណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់
ប្រតូ្តវបានិ�េ�រប្តេ� ជ្ញា ប្របាក ់ប្តេរៀ� ប្តេ�យប្តេប្រ�ើអប្រតា�េ�រប្របាកជ់្ញាម្មធយម្មកុូងឆូ្នាំ។ំ ប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិង�ំណុ�

 ថ្លែដំ�បានិ�ងាា ញកុូងរបាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ នីិម្មយួៗ និិងម្ម��ធនិភាគុទុ្ធនិិក ប្រតូ្តវបានិ�េ�រ
 តាម្មអប្រតា�េ�រប្របាក ់ម្លៃថិៃ�ិទ្ធ�ញ្ញជ ី នា   កា� �របិ្តេ�ិទ្ធ រាយ ការណ៍។  �ប្តេមិ្មៀង ពី  ការ �េ�រ   រ��ិយ�ណ័ះ     ទាងំអ�់ 
 ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តម្មកពីការ�េ�រម្ម��ធនិភាគុទុ្ធនិិក និិងទុ្ធនិ�ប្រមុ្មង ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់�ៃ �់ កុូងម្ម��ធនិ
 ប្តេហ៊ុើយ�ប្តេមិ្មៀងពកីារ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ ទាងំអ�់ប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត  ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ប្តេ�កុូង �ំណ� ��មិ្មតិ្ត

ប្តេផេងៗ។

 ធនាគារបានិប្តេប្រ�ើអប្រតា�េ�រប្របាកផ់ៃ�វការ ថ្លែដំ�ផេពែផាយប្តេ�យធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា។ គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
កា��របិ្តេ�ិទ្ធរាយ ការណ៍ អប្រតា�េ�រប្របាកម់្មធយម្មប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំគុឺ ១ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេ�មើនិឹង ៤.០៦៨ប្តេរៀ�

 ( ២០២០៖ ១ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេ�មើនិឹង ៤.០៧៧ប្តេរៀ�) ប្តេហ៊ុើយអប្រតា�េ�រប្របាក ់ម្លៃថិៃ�ិទ្ធ �ញ្ញជ ី គុឺ ១ ដុំលាៃ រ
អាប្តេម្មរកិ ប្តេ�មើនិឹង ៤.០៧៤ប្តេរៀ� (២០២០៖ ១ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេ�មើនិឹង ៤.០៤៥ប្តេរៀ�)។

២.៤ សាច្ច់ព្រឹបាក់ �ិងសាច្ច់ព្រឹបាក់សំ��ូល

 កូុងការ�ក�់ងាា ញរបាយការណ៍�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់សា�ប់្របាក ់និិងសា�ប់្របាក�់ម្មម្ម�� រមួ្មម្មានិ 
សា�ប់្របាកកុូ់ងម្លៃដំ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាកម់្មនិិជ្ញា�ក់ប្រម្មតិ្ត ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � និិងធនាគារ

 ប្តេផេងៗ និិង ការវនិិិប្តេ�គុសា� ់ប្របាក ់ងាយ ប្រ�ួ� រយៈប្តេព��ៃី ថ្លែដំ�ម្មានិរយៈប្តេព�កំណត្ត�់ីថ្លែ� ឬ
ត្តិ�ជ្ញាង�ីថ្លែ� ថ្លែដំ�ធនាគារអា�ម្មានិ �ទ្ធធភាពប្តេពញប្តេ�ញ  កូុងការ ដំក សា� ់ប្របាក ់កូុងប្តេគា��ំណង
ប្តេ�ប្តេព�ចាបំា� ់និិងម្មានិហានិិភិយ័�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ត្តម្លៃម្មៃ តិ្ត� ត្តួ�។ 

កំណ៍ត្់សំមាា្ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ប្រម្មា�ដ់ំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៩៦



 ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � និិងធនាគារប្តេផេងៗ ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាតាម្មម្លៃថិៃ 
ប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ប្តេ�កុូងរបាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។ ឥណទានិវបិារ��និ ៍ប្រតូ្តវបានិ�ងាា ញកុូង

 ប្របាកក់ម្មេ ីកូុង�ំណុ�រយៈប្តេព��ៃី ប្តេ�កូុងរបាយការណ៍សាា និភាព   ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។

២.៥ ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

(ក) ច្ចំណ្តាត្់ថាំ្ក់

 ធនាគារថ្លែ�ងថ្លែ�កប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់�ៃួនិជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម
  ដំករ�ំ�់ ថ្លែដំ�កុូងប្តេនា�រមួ្មម្មានិសា�ប់្របាកកុូ់ងម្លៃដំ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ ប្តេ�ធនាគារ
 កណ្តាេ � និិងធនាគារប្តេផេងៗ ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ វា�់ ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ និិងប្រទ្ធពយ 

 �កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ។

 ការប្តេធែើ�ណំ្តាត្តថូ់ាកប់្តេនិ� គុអឺាប្រ�័យប្តេ�តាម្មគំុរ�អាជ្ជវីកម្មមរ��់ធនាគារ កុូងការប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង �កុ�ណឌ   កូុងកិ�េ�និាម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។

 ធនាគារបានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាកប់្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់�ៃួនិ តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ថ្លែត្តកូុងករណី
ថ្លែដំ�ប្រ��តាម្ម �កុណៈវនិិិ�ិយ័ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម�ាុប្តេណ្តាះ �៖

 •  ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកានិក់ា� ់ កុូងគំុរ�អាជ្ជីវកម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិប្តេគា��ំណង ប្តេដំើម្មបបី្រ�ម្ម�� 
�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់កូុង កិ�េ �និា និិង

 •  �កុ�ណឌ កុូងក�ិេ�និា ថ្លែដំ�នាឲំ្យយម្មានិកា��របិ្តេ�ទិ្ធជ្ញាកល់ាកន់ានា �បំ្តេពា��ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់
ថ្លែដំ��ប្រម្មា�ថ់្លែត្ត ទ្ធ�ទាត្ត ់ប្របាកប់្តេដំើម្ម និិងការប្របាក ់ប្តេ�ប្តេ�ើ�ំនួិនិប្របាកប់្តេដំើម្ម ថ្លែដំ�ប្តេ�ម្មនិិទានិ ់
ទ្ធ�ទាត្ត។់

(ខ្ព) ការទិទិួលសាា្ល់ �ិងការឈុ�់ទិទិួលសាា្ល់

 ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ធនាគារកាៃ យជ្ញាភាគុមី្មយួ  កុូងកិ�េ�និា
ម្លៃនិឧ�ករណ៍ ណ្តា ម្មយួ។ ការទិ្ធញ និិងការ�កប់្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ តាម្មម្មប្តេធាបាយធម្មមតា ប្រតូ្តវបានិ
ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធជ្ជួញដំ�រ ជ្ញាកា�  �របិ្តេ�ិទ្ធថ្លែដំ�ធនាគារប្តេធែើការទ្ធិញ ឬ�កប់្រទ្ធពយ�កម្មម។
 
 ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រតូ្តវបានិឈ�ទ់្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ��ិទ្ធធិ កុូងការទ្ធទួ្ធ��ំហ៊ុ�រ

 សា�ប់្របាកព់ីប្រទ្ធពយ�កម្មម ប្តេនា�  បានិ  ហ៊ុួ�កា�កំណត្ត ់ឬប្រត្តូវបានិប្តេផៃរ ប្តេហ៊ុើយ ធនាគារបានិប្តេផៃរ និ�វរា�់
ហានិភិិយ័ជ្ញាសារវនិេ និងិផ�កម្មម �ិទ្ធធ ិទាងំ អ�់។ �បំ្តេណញ ឬខាត្តពីការឈ�ទ់្ធទួ្ធ�សាគ �់ប្រទ្ធពយ�កម្មម

 
ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេ�កុូង �ំប្តេណញ-ខាត្ត
ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ប្រត្តូវបានិប្តេគុឈ�ទ់្ធទ្ធួ�សាគ �់។ 

(គ) ការវាសំ់ផ្នែវង

 នាប្តេព�ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�ើកដំំ��ង ធនាគារវា�់ថ្លែវងប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ តាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� ��ក 
�ថ្លែនិាម្មជ្ញាម្មយួនឹិង �ំណ្តាយ ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ប្តេផេងៗ ថ្លែដំ� បានិ �ំណ្តាយ �ៃ �់ កុូងការទ្ធិញប្រទ្ធពយ�កម្មម
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  កុូងករណីថ្លែដំ�ប្រទ្ធពយ �កម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ម្មនិិ ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវង តាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� កុូង

 �បំ្តេណញ-ខាត្ត («FVPL»)។ �ណំ្តាយប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ� ប្រតូ្តវ  បា និ កត្តប់្រតាតាម្ម 
FVPL ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតាជ្ញា�ំណ្តាយកុូង�ំប្តេណញ-ខាត្ត។ �នាៃ �ព់ីការទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ប្តេ�ើកដំំ��ងភាៃ ម្ម     
�ំវធិានិធនិ   �ប្រម្មា�ក់ារថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិរពំងឹទុ្ធក («ECL») ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់  �ប្រម្មា�ប់្រទ្ធពយ 
�កម្មម  ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ បានិ វា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ដំក រ�ំ�់ ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយម្មានិការខាត្តតាម្មគុណប្តេនិយយម្មយួ 
ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់កូុង�ំប្តេណញ-ខាត្ត ប្តេ�ប្តេព�ប្រទ្ធពយ�កម្មមម្មយួ ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើងថិមី។

 ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិប្តេដំរបី្តេវទី្ធវ ប្រតូ្តវបានិប្តេគុគិុត្តប្តេ�ប្តេ�ើ�នួំិនិរ��់វាទាងំប្រ�ងុ ប្តេ�ប្តេព�ប្តេធែើ
 ការ កំណត្ត ់ �ំហ៊ុ�រ  សា�ប់្របាក ់រ��់វា �ប្រម្មា�ថ់្លែត្តទ្ធ�ទាត្តប់្របាកប់្តេដំើម្ម និិងការប្របាក។់

ឧ�ករណ៍�ំណុ�

 ការវា�់ថ្លែវងឧ�ករណ៍�ំណុ� គុឺអាប្រ�័យប្តេ�ប្តេ�ើគុំរ�អាជ្ជីវកម្មមរ��់ធនាគារ កុូងការប្រគុ�ប់្រគុង
ប្រទ្ធពយ�កម្មម  និិង �កុណៈម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេនា�។ ធនាគារប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់
ឧ�ករណ៍�ំណុ�រ��់�ៃួនិជ្ញា ប្រទ្ធពយ�កម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�បានិវា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់។

 ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់៖ ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកានិក់ា� ់�ប្រម្មា�ក់ារប្រ�ម្ម���ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់
កុូងកិ�េ�និា ថ្លែដំ��ំហ៊ុ�រសា� ់ប្របាកប់្តេនា� គុឺ�ប្រម្មា�ថ់្លែត្តទ្ធ�ទាត្តប់្របាកប់្តេដំើម្ម និិងការប្របាក ់(SPPI) 
ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់។ ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងម្លៃនិ ប្រទ្ធពយ�កម្មមទាងំប្តេនិ� ប្រតូ្តវបានិថ្លែកត្តប្រមូ្មវ 
ប្តេ�តាម្ម�ំវធិានិធនិការខាត្ត�ងឥ់ណទានិរពំឹងទុ្ធក  ថ្លែដំ�បានិទ្ធទួ្ធ� សាគ �់។ �ំណ� �ការ ប្របាក ់
 ថ្លែដំ�បានិពីប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុទាងំប្តេនិ� ប្រត្តូវបានិ�ក�់ញ្ញេ� �ប្តេ�កូុង�ំណ� �ការប្របាក ់ប្តេ�យប្តេប្រ�ើ
វធិីសា��េ អប្រតាការប្របាកម់្មានិ ប្រ��ិទ្ធធភាព។

 �ំប្តេពា�ឥណទានិផេ�់ឲ្យយ�ុគុគ�ិក �ប្រម្មា�ទ់្ធញិផៃ� ថ្លែដំ�ម្មានិអប្រតាការប្របាកទ់ា�ជ្ញាងអប្រតាទ្ធផីារ 
ប្រតូ្តវបានិ ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ ប្តេ�ើកដំំ��ង តាម្ម ត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិម្លៃនិការទ្ធ�ទាត្តស់ា�ប់្របាក ់នាប្តេព�អនាគុត្ត និិង
ប្តេធែើអ�បហារតាម្មអប្រតា ការប្របាក ់ ប្តេ�ើ ទី្ធផា   រ ម្លៃនិ ឥណទានិប្រ�ហាក ់ប្រ�ថ្លែហ៊ុ�គូា។ �ំនិួនិ�ប្តេមិ្មៀង រវាង
សា�ប់្របាកប់ានិ�ង ់និងិត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិម្លៃនិ សា�ប់្របាកប់្រតូ្តវ ទ្ធទួ្ធ�  កុូងប្តេព� អនាគុត្ត ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់
ជ្ញា�ុប្តេរប្រ�ទានិអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិក កូុង�ៃងប់្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ។

(ឃ) ការទៅធុវើច្ចំណ្តាត្់ថាំ្ក់ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�ទៅឡុើងវិញ

 ធនាគារប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាកប់្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេ�ើងវញិ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�គុំរ�អាជី្ជវកម្មម �ប្រម្មា�ក់ារ
 ប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពយ�កម្មម   រ��់�ៃួនិម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�។

(ង) ការថិយច្ចុ�ត្នៃ�ៃ 

 ធនាគារវាយត្តម្លៃម្មៃការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក («ECL») តាម្មម្ម���ឋ និរពំឹងប្តេម្មើ� ប្តេ�ម្លៃថិៃអនាគុត្ត 
ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធង ជ្ញាម្មយួនឹិងឧ�ករណ៍�ំណុ�រ��់�ៃួនិ ថ្លែដំ�វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់  ប្រពម្មទាងំ
ហានិភិិយ័ ថ្លែដំ� ប្តេកើត្ត ពីក�ិេ�និា ផេ�់ ឥណទានិ (រមួ្មទាងំឥណទានិវបិារ��និ ៍និិងហាែ �ីុ�ីធ ីថ្លែដំ�អា�
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្តេ�ើងវញិ) និិងក�ិេ�និាធានា ថ្លែផូក ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ។ ធនាគារទ្ធទួ្ធ�សាគ �់�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារ

 ខាត្ត�ង ់�ំប្តេពា�ការខាត្តប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ� នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍។ ការ វា�់ថ្លែវង ECL �ៃុ� �ញ្ហាេ ំងពី៖

 •  �ំនិនួិ�ប្តេមិ្មៀង និិង�ំនិនួិថ្លែដំ�បានិថិៃងឹប្រ�ូបា� ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកណំត្តប់្តេ�យប្តេធែើការវាយត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ើ
�ទ្ធធភាព ថ្លែដំ�អា� ប្តេកើត្តប្តេ�ើងម្មយួ�ំនិួនិ

 •  ប្តេព�ប្តេវលាម្លៃនិត្តម្លៃម្មៃទឹ្ធកប្របាក ់និិង

 •  ពត័្តម៌្មានិថ្លែដំ�ម្មានិភាព�ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ� និិងម្មានិការគាបំ្រទ្ធ ថ្លែដំ�អា�រកបានិប្តេ�យពំុចាបំា�់
ម្មានិការ�ណំ្តាយ និិង ការ�ំប្រ�ងឹថ្លែប្រ�ងប្តេ�ើ��� ់នាកា��របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍ អពំបី្រពឹត្តេកិារណ៍
នាប្តេព� អតី្តត្តកា�  ប្តេព���េុ�បនិូ និិងការពាករ អំពី �កុ�ណឌ  នាប្តេព�អនាគុត្ត

 ធនាគារបានិអនុិវត្តេវធិីសា��េ�ីដំំណ្តាកក់ា� �ំប្តេពា�ការវា�់ថ្លែវងការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក 
�ប្រម្មា� ់ប្រ�ប្តេភិទ្ធ ដំ�� ខាង ប្តេប្រកាម្ម៖

 •  ឧ�ករណ៍�ំណុ�វា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ និិង

 •  កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិ (រមួ្មទាងំឥណទានិវបិារ��និ ៍ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិដំកប្របាក ់និិងហាែ �ីុ�ធី
 

អា� ប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្តេ�ើងវញិ ) និិង កិ�េ�និាធានា ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ

 អនុិវត្តេវធិីសា��េ�ីដំំណ្តាកក់ា� ថ្លែផិកប្តេ�ប្តេ�ើ�ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�ហានិិភិយ័ឥណទានិ ចា�ត់ាងំពីការ
ទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�ើក ដំំ��ង៖

(i) ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ១៖ ECL ១២ថ្លែ�

 ដំំណ្តាកក់ា�ទី្ធ១ រមួ្ម�ញ្ញេ� �និ�វប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិកបំ្តេណើ និហានិិភិយ័ឥណទានិ
 គុួរឲ្យយកត្ត ់�ម្មាគ �់  ចា�ត់ាងំពីការកត្តប់្រតាប្តេ�ើកដំំ��ង ឬម្មានិហានិិភិយ័ឥណទានិកប្រម្មតិ្តទា� នាកា� 

�របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍។ ECL ១២ថ្លែ�  ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា ប្តេហ៊ុើយ�ំណ� �ការប្របាកប់្រតូ្តវបានិគុណនា 
តាម្ម�ំនិួនិត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។

(ii)  ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ២៖ ECL ប្តេពញម្មយួអាយុកា� – ម្មនិិម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

 ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ២ រមួ្មម្មានិប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិកំប្តេណើ និហានិិភិយ័ឥណទានិជ្ញា
 

សារវនិេ ចា�ត់ាងំពី ការ កត្តប់្រតាប្តេ�ើកដំំ��ង (ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្តវាម្មានិហានិិភិយ័ឥណទានិទា� នាកា� 
�របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍) �ាុថ្លែនិេម្មនិិម្មានិភិ�័េុតាង ជ្ញាក ់ថ្លែ�េង�ងាា ញពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ។ ECL ប្តេពញម្មយួ 
អាយុកា�ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា ប្តេហ៊ុើយ�ំណ� �ការប្របាកប់្រតូ្តវបានិគុណនា តាម្ម�ំនួិនិត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�
រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៩៧



(iii)  ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ៣៖ ECL ប្តេពញម្មយួអាយុកា� – ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

 ដំំណ្តាកក់ា�ទី្ធ ៣ រមួ្មម្មានិប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិភិ�័េុតាង ជ្ញាក ់ថ្លែ�េង�ងាា ញពីការថិយ
 �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ នា កា� �របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍។ ECL ប្តេពញម្មយួអាយុកា�ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា ប្តេហ៊ុើយ�ំណ� � 

ការប្របាកប់្រត្តូវបានិគុណនា  តាម្ម�ំនិួនិ ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ង ដុំ�រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។

២.៦ �ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

 �ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតាប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ធនាគារកាៃ យជ្ញាភាគុីម្មយួ ប្តេ�កុូងកិ�េ�និា
 ម្លៃនិឧ�ករណ៍ណ្តាម្មយួ។ �ណុំ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ រមួ្មម្មានិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ 

រ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ប្របាកក់ម្មេ ីអនុិ�ំណុ� �ំណុ�ភិត្តិ�និា  និិង�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ។

 �ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�ើកដំំ��ង តាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ដំក�ំណ្តាយប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ 
�ំប្តេពា��ំណុ� ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ទាងំអ�់ ថ្លែដំ�ម្មនិិវា�់ថ្លែវងតាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត។

 �ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មនិិប្រតូ្តវបានិចាត្តថូ់ាក ់តាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� កុូង�ំប្តេណញ-ខាត្ត ប្រតូ្តវបានិ
 វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ដំករ�ំ�់។ �ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់  

ម្មានិដំ��ជ្ញាប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ រ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ប្របាកក់ម្មេ ីអនុិ�ំណុ� និិង�ំណុ�
 

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ។

 �ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រតូ្តវបានិប្តេគុឈ�ទ់្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�វាប្រតូ្តវបានិ�ងែិ�អ�់ ឬប្តេ�ើម្មនិិ
 

ដំ�ប្តេចូា�ប្តេទ្ធ វាប្រត្តូវបានិ ប្រពម្ម ប្តេប្រពៀងឲ្យយ�ញ្ញឈ�ក់ារ�ងប្របាកត់្តប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត។

២.៧ កិច្ចចសំ�្យា�ិល់ឥណ៍ទាំ� �ិងកិច្ចចសំ�្យាធានា ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ុ�

 កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិ (រមួ្មម្មានិឥណទានិវបិារ��និ ៍ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិដំកប្របាក ់និិងហាែ �ីុ�ីធី
 អា�ប្តេប្រ�ើ ប្របា�់ ប្តេ�ើងវញិ) ថ្លែដំ� ធនាគារបានិផេ�់ ប្រត្តូវបានិវា�់ថ្លែវងតាម្ម�ំនិួនិ�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង។់ 

ធនាគារម្មនិិបានិផេ�់កិ�េ�និាផេ�់ ឥណទា និណ្តាម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មានិអប្រតាការប្របាកទ់ា�ជ្ញាងអប្រតា
ទ្ធីផារប្តេទ្ធ ឬកិ�េ�និា ថ្លែដំ�អា�ប្រត្តូវបានិទ្ធ�ទាត្តជ់្ញាសា�ប់្របាក ់�ុទ្ធធ ឬតាម្មរយៈកា រ ផេ�់  ឬការ ប្តេ�ញ
ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្តប្តេទ្ធ។

 �ំប្តេពា�កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិ (រមួ្មម្មានិឥណទានិវបិារ��និ ៍ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិដំកប្របាក ់និិង 
ហាែ �ីុ�ីធី ថ្លែដំ�អា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្តេ�ើងវញិ) ការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ជ្ញា
�ំវធិានិធនិ (ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិ�ក�់ងាា ញកុូង�ំណុ�ប្តេផេងៗ)។ ប្តេទា�ជ្ញា�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ �ំប្តេពា�
ក�ិេ�និា ថ្លែដំ�រមួ្ម�ញ្ញេ� �ទាងំឥណទានិ និិងកិ�េ�និា ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិដ់ំកប្របាក ់ប្តេហ៊ុើយថ្លែដំ�ធនាគារ
ម្មនិិអា�កំណត្តក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក��ប់្តេ�យថ្លែ�ក �ំប្តេពា�កិ�េ�និាឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មនិិ 
ទានិដ់ំកប្របាក ់ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់រមួ្មគូា កូុង�ំវធិានិធនិឥណទានិបាត្ត�់ង។់ កូុងករណីថ្លែដំ�ការ
ខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធករមួ្ម�ញ្ញេ� �គូា ប្តេ�ើ�ពី�ំនិួនិត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�រ��់ឥណទានិ ប្តេនា�ការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹងទុ្ធកប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ជ្ញា�ំវធិានិធនិ។

 កិ�េ�និាធានាថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ គុឺជ្ញាកិ�េ�និាទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ត្តប្រម្មូវឲ្យយអូកប្តេ�ញផាយការ
 ធានា ប្តេធែើការទ្ធ�ទាត្តជ់្ញាកល់ាកម់្មយួ ប្តេដំើម្មបផីេ�់�ំណងប្តេ�អូកកានិក់ា� ់�បំ្តេពា�ការខាត្ត�ង ់ថ្លែដំ�ប្តេកើត្ត 

ម្មានិប្តេ�ើង ប្តេ�យសារក�និ�ំណុ�ណ្តាម្មយួ  ម្មនិិបានិ�ង�ំណុ�ប្តេ�ប្តេព�ដំ�់ម្លៃថិៃកំណត្ត ់ប្តេ�យ 
អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម�កុ�ណឌ ម្លៃនិឧ�ករណ៍�ណុំ�ប្តេនា�។ ការធានាថ្លែផូកហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ� គុបឺ្រតូ្តវបានិ 
ផេ�់ឲ្យយធនាគារ ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងអងគភាពប្តេផេងៗ ជ្ជំនិួ�អត្តិថិិជ្ជនិ ប្តេដំើម្មបធីានាប្តេ�ើឥណទានិ 
ឥណទានិវបិារ��និ ៍និិងហាែ �ីុ�ីធីធនាគារប្តេផេងៗ។

 ការធានាថ្លែផូកហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ប្តេ�ើកដំំ��ង កុូងរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ តាម្មត្តម្លៃម្មៃ
 �ម្មប្រ�� នាកា��របិ្តេ�ទិ្ធ   ផេ �់ការធានាប្តេនា�។ ការធានាប្រតូ្តវបានិប្រពម្មប្តេប្រពៀង តាម្ម�កុ�ណឌ �ម័ប្រគុ�ិត្តេ 

ប្តេ�មើភាពគូា ប្តេហ៊ុើយត្តម្លៃម្មៃ�ុពែលាភិ  ថ្លែដំ� បានិ ប្រពម្ម ប្តេប្រពៀង ម្មានិ�ំនួិនិប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�និឹងត្តម្លៃម្មៃម្លៃនិ 
កាត្តពែកិ�េ កុូងការធានា។ �ុពែលាភិ ថ្លែដំ�នឹិងប្រតូ្តវទ្ធទួ្ធ�បានិ  នាប្តេព� អនាគុត្ត ម្មនិិប្រតូ្តវ បានិទ្ធទួ្ធ�

 
សាគ �់ប្តេទ្ធ។ �នាៃ �ម់្មកកិ�េ�និាធានាថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ  វត្តាុ ប្រត្តូវបានិ វា�់ថ្លែវង តាម្ម �ំនិួនិ ណ្តាម្មយួ  ថ្លែដំ� �័�់
ជ្ញាងប្តេគុ រវាង�ំនួិនិ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកំណត្ត ់ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�តាម្មគំុរ�ការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក ប្តេប្រកាម្ម 
CIFRS 9 �េីពី «ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង �ំនួិនិថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ប្តេ�ើកដំំ��ង ដំកនិឹង

 �នំិនួិប្របាក�់ណំ� ��ងគរ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិទ្ធទ្ធ�ួ សាគ �់   ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�តាម្មប្តេគា�ការណ៍ រ��់ CIFRS 

15 �េីពី «ប្របាក�់ំណ� � ពីកិ�េ�និាជ្ញាម្មយួអតិ្តថិិជ្ជនិ ប្តេ�តាម្ម ភាព�ម្ម ប្រ��។ 

 ការបាា និស់ាម និប្រតូ្តវបានិកំណត្ត ់ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�តាម្ម�ទ្ធពិប្តេសាធនិ ៍ម្លៃនិប្រ�ត្ត�ិត្តេកិារប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�គូា 
និងិប្រ�វត្តេមិ្លៃនិ ការ ខាត្ត�ង ់កុូងប្រគាកនិៃងម្មក និិង��ក�ថ្លែនិាម្មជ្ញាម្មយួនិងឹការវនិិ�ិិយ័រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង។ 
�ំណ� �កម្លៃប្រម្មប្តេសាហុុ៊ុយ ថ្លែដំ� រកបានិប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ តាម្មម្ម���ឋ និប្តេថិរ អាប្រ�័យប្តេ�តាម្ម
អាយុកា�ម្លៃនិការធានាប្តេនា�។

 កំប្តេណើ និ�ំណុ� ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនិងឹការធានា ប្រតូ្តវបានិរាយការណ៍ ប្តេ�កុូង�បំ្តេណញ-ខាត្ត កុូង�ៃង់
 �ំណ្តាយ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ។

២.៨ ការកាត្់កងឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ និិង�ណុំ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្រតូ្តវបានិកាត្តក់ង ប្តេហ៊ុើយ�នំិនួិទ្ធកឹប្របាក�ុ់ទ្ធធ �នាៃ �ព់ី
កាត្តក់ង ប្រត្តូវ បានិ រាយការណ៍ ប្តេ�កូុងរបាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ធនាគារម្មានិ
�ិទ្ធធតិាម្មផៃ�វ�ា� ់កុូងការកាត្តក់ង �ំនិនួិ ទឹ្ធក ប្របាក ់ថ្លែដំ�បានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេហ៊ុើយធនាគារម្មានិ�ំណង
និងឹទ្ធ�ទាត្តត់ាម្មម្ម���ឋ និ�ំនិនួិទឹ្ធកប្របាក�ុ់ទ្ធធ ឬម្មានិ�ំណងកត្តប់្រតា ប្រទ្ធពយ �កម្មម និងិទ្ធ�ទាត្ត�់ណុំ� កុូង
ប្តេព�ដំំណ្តា�គូា។

២.៩ ព្រឹទិព្យសំ�្បីត្ិិ  �ិង�រិកាា្រ

 ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តះិ និិង�រកុិារ ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតាតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់�ងគរ និិងការខាត្ត�ង ់ ថ្លែដំ�
�ណ្តាេ �ម្មកពីការថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ។ ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មរមួ្មម្មានិ�ំណ្តាយ�ៃ �់ ប្តេផេងៗ  ថ្លែដំ� បានិ�ំណ្តាយ កូុងការ 
ទ្ធិញប្រទ្ធពយប្តេនា�។

 �ំណ្តាយ�និេ�នាៃ �ប់្តេផេងៗ ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា�ញ្ញេ� �ប្តេ�កុូងត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងម្លៃនិប្រទ្ធពយប្តេនា� ឬប្រតូ្តវបានិ 
ទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ជ្ញា ប្រទ្ធពយ    �� ់ប្តេ�យ ថ្លែ�ក  តាម្មការ �ម្ម ប្រ�� ថ្លែត្តប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មានិភាពប្របាកដំថា 
ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ប្តេ�ដំឋកិ�េ  នាប្តេព� អនាគុត្ត  ម្លៃនិ ប្រទ្ធពយ ប្តេនា� និឹង ហ៊ុ�រ ���ម្មកកុូងធនាគារ ប្តេហ៊ុើយ ម្លៃថិៃ ប្តេដំើម្ម

 
 ម្លៃនិ ប្រទ្ធពយប្តេនា�អា�ប្រត្តូវ បានិ  វា�់ថ្លែវងគួុរឲ្យយ ប្តេជ្ជឿ ជ្ញាក ់    បានិ ថ្លែត្ត   �ាុប្តេណ្តាះ �។ រា�់ �ំណ្តាយ  ប្តេ�ើ ការ ជួ្ជ�  ជុ្ជ� 
និិង ការ ថ្លែថិទាបំ្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ទាងំ អ�់ ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតា ជ្ញា�និៃុក  ប្តេ�  កូុង �ំប្តេណញ-ខាត្ត កូុងឆូ្នាំ ំហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

   ថ្លែដំ� ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ប្តេនា� ប្តេកើត្ត ប្តេ�ើង។

 ការងារកំពុងដំំប្តេណើ រការម្មនិិប្រតូ្តវបានិដំករ�ំ�់ប្តេទ្ធ។ ការដំករ�ំ�់ ប្តេ�ើប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេ ិនិិង�រកុិារ ប្រត្តវូ
បានិកត្តប់្រតាជ្ញា �និៃុក   កុូង�ំប្តេណញ-ខាត្តតាម្មម្ម���ឋ និប្តេថិរ អាប្រ�័យប្តេ�តាម្មអាយុកា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់
បាា និស់ាម និរ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មម នីិម្មយួៗ និិងប្តេ�តាម្មអប្រតាប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំដំ�� ខាង ប្តេប្រកាម្ម ៖

អប្រតារ�ំ�់

ការថ្លែក�ម្មិ ប្តេ�ើប្រទ្ធពយជ្ជួ� ២០% ឬ ថិិរប្តេវលាម្លៃនិកិ�េ�និាជ្ជួ� ប្រ��ិនិប្តេ�ើវា�ៃីជ្ញាង
�រកុិារការ�ិ�័យ ១០% ប្តេ� ២០%
�រកុិារកុំពយ�ទ្ធរ័ ២០% ប្តេ� ៣៣%
�និយនិេ ២០%

 ការដំករ�ំ�់ ប្តេ�ើការងារកំពុងដំំប្តេណើ រការ ចា�ប់្តេផេើម្មប្តេ�ើង ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ប្រទ្ធពយ�កម្មមម្មានិភាព
រ�ួរា�់  �ប្រម្មា� ់ការ  ប្តេប្រ�ើ ប្របា�់។ អាយុកា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មម ប្រត្តូវបានិប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងថ្លែក

 
ត្តប្រម្មូវតាម្មភាព�ម្មប្រ�� នា ដំំណ្តា� ់កា� �របិ្តេ�ិទ្ធ រាយការណ៍។

 ប្រ��ិនិប្តេ�ើត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមណ្តាម្មយួ ប្តេ�ើ�ពីត្តម្លៃម្មៃថ្លែដំ�អា�ប្រ�ងម់្មកវញិបានិ  វាប្រតូ្តវ
បានិ កត្តប់្រតា �និាយឲ្យយ ប្តេ�ប្រតឹ្តម្មត្តម្លៃម្មៃបាា និស់ាម និ ថ្លែដំ�អា�ប្រ�ងម់្មកវញិបានិ។

 �ំប្តេណញ និិងខាត្តពីការ�កប់្រទ្ធពយ�ម្មបត្តះិ និិង�រកុិារ ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យប្តេធែើការ ប្តេប្រ�ៀ� ប្តេធៀ�
សា� ់ប្របាក ់បានិ ពី ការ  �ក ់និិងត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង ប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ ប្តេ�កូុង�ំប្តេណញ-ខាត្ត។

២.១០ ព្រឹទិព្យសំក�មអរូ��

 ប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិអាជ្ញាា �ណ័ះ កម្មមវធិីកំុពយ�ទ្ធរ័ ថ្លែដំ�បានិទ្ធិញ  និិង�ំណ្តាយពាកព់ន័ិធ
ប្តេផេងៗ  ប្រតូ្តវ បានិ  រាយ ការណ៍ តាម្ម  ម្លៃថិៃ ប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ �ងគរ និិងការខាត្តថ្លែដំ��ណ្តាះ �ម្មកពីការថិយ
�ុ� ត្តម្លៃម្មៃ។ អាជ្ញាា �ណ័ះ  កម្មមវធិី កំុពយ�ទ្ធរ័ថ្លែដំ� បានិ ទ្ធិញ  ប្រតូ្តវបានិប្តេធែើ ម្ម��ធនិ កម្មមតាម្មម្ម���ឋ និម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម
ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង កុូងការ ទិ្ធញ កម្មមវធិីជ្ញាកល់ាក ់ប្តេនា�  ម្មកប្តេប្រ�ើប្របា�់។ ម្លៃថិៃ ប្តេដំើម្ម  ប្រតូ្តវបានិដំករ�ំ�់
កុូងរយៈប្តេព��ីឆូ្នាំ ំតាម្មវធិសីា��េរ�ំ�់ប្តេថិរ  ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្តអាជ្ញាា �ណ័ះ �ប្រម្មា�ក់ម្មមវធិធីនាគារ ថ្លែដំ�
ម្មានិអាយុកា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ដំ�ឆូ់្នាំ។ំ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១៩៨



 ការងារកំពុងដំំប្តេណើ រការម្មនិិប្រតូ្តវបានិដំករ�ំ�់ប្តេទ្ធ។ �ណំ្តាយនានា ពាកព់ន័ិធនឹិងការថ្លែថិរកាប្រទ្ធពយ 
�កម្មមអរ��ី ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ជ្ញា�ំណ្តាយ ប្តេ� ប្តេព�ថ្លែដំ�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ប្តេនា�  បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង។

២.១១ ការថិយច្ចុ�ត្នៃ�ៃ នៃ�ព្រឹទិព្យសំក�ម�ិ�ផ្នែ��ហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ប្រទ្ធពយ�កម្មមទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ម្មានិអាយុកា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្មនិិកំណត្ត ់ម្មនិិប្រតូ្តវបានិដំករ�ំ�់ប្តេទ្ធ 
និិងប្រតូ្តវបានិ ប្រតួ្តត្តពិ  និិត្តយប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំរក ការ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃរ��់វា ប្តេ� ប្តេព�  ថ្លែដំ�  ម្មានិ ប្រពឹត្តិេការណ៍ ឬការ
�ៃ �់�េ�រកា�ៈប្តេទ្ធ�ៈណ្តាម្មយួ�ងុិ� �ងាា ញថា ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់វានឹិងម្មនិិអា� ប្រ�ង ់ម្មក វញិ  បានិ។ 
ការខាត្ត �ង ់ �ណ្តាេ �  ម្មក ពី ការ ថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ  ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ� សាគ �់  តាម្ម �ំនិនួិ �ប្តេមិ្មៀង  រវាង ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ង
ម្លៃនិ ប្រទ្ធពយ ប្តេនា� ប្តេធៀ�ជ្ញាម្មយួត្តម្លៃម្មៃថ្លែដំ�អា� ប្រ�ង ់  ម្មកវញិបានិ។ ត្តម្លៃម្មៃ ថ្លែដំ�អា� ប្រ�ង ់ម្មកវញិ  បានិ   គឺុជ្ញា
ត្តម្លៃម្មៃម្មយួ ណ្តា  ថ្លែដំ� �័�់ ជ្ញាងប្តេគុរវាងត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ម្លៃនិប្រទ្ធពយប្តេនា� ដំក �ំណ្តាយ  កុូ ង ការ  �កប់្តេ�ញ និិង
ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ� ប្តេប្រ�ើ  ប្របា�់។  កុូងការបាា និស់ាម និរកការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្រតូ្តវបានិ�កជ់្ញាប្រកុម្មត្ត��ៗ 
�ំផុត្ត ថ្លែដំ�ប្តេគុអា� កំណត្ត ់�ំហ៊ុ�រ សា� ់ ប្របា ក ់រ��់វា��ប់្តេ�យថ្លែ�កពីគូា ថ្លែដំ�វាម្មានិឯករាជ្ជយទាងំ 
ប្រ�ុង ពី�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក�់��រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មម ឬប្រកុម្ម ប្រទ្ធពយ  �កម្មម ដំម្លៃទ្ធ (ប្រកុម្ម�ប្តេងើើត្តសា�ប់្របាក)់។ 
ប្រទ្ធពយ�កម្មមម្មនិិថ្លែម្មនិហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ប្រតូ្តវបានិប្រតួ្តត្ត ពិនិតិ្តយ  រក ប្តេម្មើ� �ទ្ធធភាព កុូងការ

 កត្តប់្រតាការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃប្រត្ត��ប់្តេ�វញិ ប្តេ�ប្តេរៀងរា�់ដំំណ្តា�ក់ារយិ�របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍និីម្មយួៗ។

 ការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតាជ្ញា�និៃុក កុូង �ំប្តេណញ-ខាត្ត  កុូងការយិ�របិ្តេ�ទិ្ធ ថ្លែដំ�   ប្រ�ត្ត�ិត្តេកិារ
  ប្តេនា�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង។  ការកត្តប់្រតាប្រត្ត��ម់្មកវញិម្លៃនិការខាត្ត ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពកីារ ថិយ �ុ� ត្តម្លៃម្មៃ ប្រតូ្តវ

បានិ កត្តប់្រតា  កុូង �ំប្តេណញ-ខាត្ត ប្តេ�តាម្ម�ំនិួនិត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេនា�  ថ្លែដំ� ម្មនិិប្តេ�ើ�ត្តម្លៃម្មៃ
ប្តេ�ងថ្លែដំ� បា និ កំណត្ត ់ កាត្តក់ង ជ្ញាម្មយួ នឹិងរ�ំ�់ ប្រ��ិនិប្តេ�ើ ម្មនិិ បានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ការខាត្ត ថ្លែដំ�
�ណ្តាេ �ម្មកពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ។

២.១២ ភិត្ិសំ�្យា 

ធនាគារជ្ញាភាគុីអូកជ្ជួ�

 ប្តេ�ប្តេព�ចា�ប់្តេផេើម្មកិ�េ�និា ធនាគារវាយត្តម្លៃម្មៃថាប្តេត្តើក�ិេ�និាប្តេនា� ឬ�ៃមឹ្មសាររ��់វា ជ្ញាភិតិ្ត�និា
 

 ថ្លែដំរឬប្តេទ្ធ។  កិ�េ �និា ម្មយួ ឬ�ៃឹម្មសារម្លៃនិកិ�េ�និាម្មយួ ប្រត្តូវបានិចាត្តទុ់្ធកថាជ្ញាភិតិ្ត�និា  ប្រ��ិនិប្តេ�ើ
កិ�េ�និាប្តេនា�ផេ�់�ិទ្ធធិ កូុងការប្រគុ�ប់្រគុង ការប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិកំណត្តម់្មយួ កូុង

 រយៈប្តេព�ណ្តាម្មយួ ជ្ញាថិូ�រនឹិងការ�ងប់្របាក។់

 កិ�េ�និាអា�ម្មានិទាងំធាតុ្តភិតិ្ត�និា និិងធាតុ្តម្មនិិថ្លែម្មនិភិតិ្ត�និា។ ធនាគារបានិថ្លែ�ងថ្លែ�ក
សា�ប់្របាក ់កុូងក�ិេ �និាជ្ញាធាតុ្តភិតិ្ត�និា និិងធាតុ្តម្មនិិថ្លែម្មនិភិតិ្ត�និា អាប្រ�័យប្តេ�ើម្លៃថិៃឈូួ� ថ្លែដំ�
ពាកព់ន័ិធរ��់វា។

 �កុ�ណឌ កុូងភិតិ្ត�និា ប្រតូ្តវបានិ�រចាប្តេ�ើងវញិ តាម្មម្ម���ឋ និ��ប់្តេ�យថ្លែ�ក និិងម្មានិ
 

�កុ�ណឌ �ុ�ៗពីគូា។ កិ�េប្រពម្មប្តេប្រពៀងភិតិ្ត�និា ម្មនិិបានិ�ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិកិ�េ�និាណ្តាម្មយួ
 

ប្តេប្រ�ពីអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ថ្លែដំ�បានិធានា ប្តេ�កូុងប្រទ្ធពយ �កម្មម ភិតិ្ត�និា ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិកានិក់ា�ប់្តេ�យ 
ភាគុីម្មាេ �់ជ្ជួ�ប្តេនា�ប្តេទ្ធ។ ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិជួ្ជ� អា�នឹិងម្មនិិប្រតូ្តវ បានិ  ប្តេប្រ�ើប្របា�់ជ្ញាប្រទ្ធពយ
ធានា កូុងការ�េីប្របាកប់្តេទ្ធ។

 ភិតិ្ត�និាប្រតូ្តវបានិទ្ធទ្ធ�ួសាគ �់ជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធបិ្តេប្រ�ើប្របា�់ និិងជ្ញា�ំណុ�ពាកព់ន័ិធ 
នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធ ថ្លែដំ�  ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិជ្ជួ� ម្មានិភាពរ�ួរា�់�ប្រម្មា�ប់្តេប្រ�ើប្របា�់។

 ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង�ំណុ� ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តពីភិត្តិ�និា ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវងជ្ញាដំំ��ង តាម្មម្ម���ឋ និត្តម្លៃម្មៃ 
��េុ�បនិូ។

(i) �ំណ៍ុលភិត្ិសំ�្យា 

 �ំណុ�ភិតិ្ត�និា រមួ្ម�ញ្ញេ� �និ�វត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិ�ុទ្ធធ ម្លៃនិការទ្ធ�ទាត្តភ់ិតិ្ត�និាប្តេថិរ (រមួ្មទាងំការ�ង់
 ប្របាកប់្តេថិរប្តេផេងៗ)  ដំកនឹិងការប្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេប្តេផេងៗ �ប្រម្មា�ក់ារជ្ជួ�ថ្លែដំ�ប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ�បានិ។

 ការទ្ធ�ទាត្តភ់ិតិ្ត�និា ថ្លែដំ�ប្រត្តូវប្តេធែើប្តេ�ើង ប្តេប្រកាម្មជ្ជប្តេប្រម្មើ�ថ្លែដំ�អា�ពនិារប្តេព�បានិ ប្រ�ក�ប្តេ�យ
ភាព �ម្មប្តេហ៊ុតុ្ត ផ�  ប្រត្តូវបានិរមួ្ម�ញ្ញេ� � ប្តេ�កូុងការវា�់ថ្លែវង�ំណុ�។

 ការទ្ធ�ទាត្តភ់ិតិ្ត�និា ប្រត្តូវបានិប្តេធែើអ�បហារ ប្តេ�យ ប្តេប្រ�ើអប្រតាជ្ញាកថ់្លែ�េង កូុងភិតិ្ត�និា។ ប្រ��ិនិប្តេ�ើ
 អប្រតា ការប្របាក ់ម្មនិិ អា� កំណត្តប់ានិប្តេ�យភាពងាយប្រ��ួប្តេនា� ថ្លែដំ�ជ្ញាទ្ធ�ប្តេ��បំ្តេពា�ករណីភិតិ្ត�និា 

ប្តេ�កុូងធនាគារ  អប្រតាកំប្តេណើ និប្របាក ់ កម្មេរី��់ ភាគុីអូកជួ្ជ � ប្រត្តូវបានិ ប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្តេហ៊ុើយវាគុឺជ្ញាអប្រតា
 ថ្លែដំ� ភាគុីអូកជ្ជួ�នីិម្មយួៗប្រតូ្តវ�ំណ្តាយ ប្តេដំើម្មបទី្ធទួ្ធ�បានិ ប្របាក ់កម្មេ ី ថ្លែដំ� ម្មានិភាពចាបំា� ់ប្តេដំើម្មបី

ទ្ធទួ្ធ�បានិប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ ត្តម្លៃម្មៃប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�នឹិងប្រទ្ធពយ �កម្មម ថ្លែដំ� ម្មានិ �ិទ្ធធិ ប្តេប្រ�ើ  ប្របា�់ 
ប្តេ�កុូង�រ�ិកា�ប្តេ�ដំឋកិ�េប្រ�ប្តេដំៀងគូា ជ្ញាម្មយួនិងឹ�កុ�ណឌ   និិងការធានាប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�គូា។

 ប្តេដំើម្មបកីំណត្តអ់ប្រតាកំប្តេណើ និប្របាកក់ម្មេ ីធនាគារអា�ប្តេធែើប្តេ�បានិ ប្តេ�យប្តេប្រ�ើហ៊ុិរញ្ញញ �បទានិ ភាគុីទ្ធី�ី
 ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ�បានិ ពី ភាគីុ អូកជ្ជួ�នីិម្មយួៗ គុឺជ្ញា�ំណុ�ចា�ប់្តេផេើម្ម ប្តេហ៊ុើយថ្លែកត្តប្រមូ្មវប្តេ�ើការ�ៃ �់�េ�រ
 �កុ�ណឌ ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ចា�ត់ាងំពី ហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ភាគុី  ទ្ធី �ីទ្ធទ្ធួ�បានិ។

 ការទ្ធ�ទាត្តភ់ិតិ្ត�និា ប្រតូ្តវបានិថ្លែ�ងថ្លែ�ក រវាងប្របាកប់្តេដំើម្ម និិង�ំណ្តាយការប្របាក។់ �ណំ្តាយការប្របាក ់
ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា ជ្ញា�និៃុក កុូង�ំប្តេណញ-ខាត្ត កុូងរយៈប្តេព�ម្លៃនិភិតិ្ត�និាប្តេនា� ប្តេដំើម្មប�ីប្តេងើើត្តអប្រតា
ការប្របាកប់្តេថិរតាម្មកា�កំណត្តម់្មយួ ប្តេ�ើ�ំនួិនិ �ម្មតុ្ត�យ �ំណុ�  ថ្លែដំ� ប្តេ���់ កុូងការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ
និីម្មយួៗ។

(ii) ព្រឹទិព្យសំក�ម ផ្នែដ្ឋលមា�សំិទិធិទៅព្រឹ�ើព្រឹបាសំ់

 ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្រត្តូវបានិវា�់ថ្លែវងជ្ញាដំំ��ងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិ៖

 • �ំនិួនិទឹ្ធកប្របាកម់្លៃនិ�ំណុ�ភិត្តិ�និា ថ្លែដំ�បានិវា�់ថ្លែវងប្តេ�ើកដំំ��ង
 •  ការទ្ធ�ទាត្តភ់ិតិ្ត�និាណ្តាម្មយួ ថ្លែដំ�បានិប្តេធែើប្តេ�ើង ប្តេ�កា��របិ្តេ�ទិ្ធចា�ប់្តេផេើម្ម ឬមុ្មនិកា��របិ្តេ�ទិ្ធ

ចា�ប់្តេផេើម្មដំកការ ប្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ទ្ធទ្ធួ�បានិពីការជ្ជួ�
 • �ំណ្តាយ�ៃ �់ប្តេ�ើកដំំ��ង និិង
 • �ំណ្តាយ �ប្រម្មា�ក់ារជ្ជួ�ជុ្ជ�ប្តេ�ើងវញិ ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិ

 ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ជ្ញាទ្ធ�ប្តេ� ប្រត្តូវបានិដំករ�ំ�់ តាម្មម្ម���ឋ និរ�ំ�់ប្តេថិរ ប្តេ�ើ
រយៈប្តេព�ណ្តា ម្មយួ  ថ្លែដំ��ៃជី្ញាងប្តេគុ រវាងអាយុ កា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងរយៈប្តេព�ជួ្ជ�។ 
ប្រ��ិនិប្តេ�ើធនាគារម្មានិ�ំណងជ្ញាកល់ាក ់ដំ�៏ម្ម ប្តេហ៊ុតុ្តផ� កុូងការទិ្ធញ ប្តេនា�ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ម្មានិ
�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្តេនា�ប្រត្តូវបានិដំករ�ំ�់ ប្តេ�ើអាយុកា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្ម���ឋ និរ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេនា�។

 �នាៃ �ម់្មកប្តេទ្ធៀត្ត ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់  
និិងការខាត្ត ថ្លែដំ� �ណ្តាេ �ម្មកពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ�ងគរ ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិ។

(iii) ការទូិទាំត្់ភិត្ិសំ�្យា ទៅព្រឹកា�ការទៅលើកផ្នែលងទៅ�្សងៗ

 ការទ្ធ�ទាត្តន់ានា ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនិឹងភិតិ្ត�និា ថ្លែដំ� ម្មានិរយៈប្តេព��ៃី ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា កុូង
 

�ំប្តេណញ-ខាត្ត តាម្មម្ម�� �ឋ និប្តេថិរ អាប្រ�័យប្តេ�តាម្មរយៈប្តេព�ម្លៃនិភិតិ្ត�និា។ ភិតិ្ត�និា ថ្លែដំ� 
 ម្មានិរយៈប្តេព��ៃី រមួ្មម្មានិការជ្ជួ�ទី្ធតាងំ �ប្រម្មា�ទ់្ធ� ATM។

២.១៣ ព�ធទៅលើព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូល

 �ំណ្តាយពនិធ ប្តេ�ើប្របាក�់ណំ� � គុជឺ្ញា�ំនិនួិប្របាកព់និធ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ�ង ់ប្តេ�ើប្របាក�់ណំ� �ជ្ញា�ព់និធ កុូង
ការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ��េុ�បនូិ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�តាម្មអប្រតាពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ថ្លែដំ����ជ្ញាធរម្មានិ និិងប្តេធែើ
និិយត័្តកម្មម ប្តេ�តាម្ម�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម និិងពនិធពនិារជ្ញា�ំណុ� ថ្លែដំ��ណ្តាេ �
ឲ្យយម្មានិ�ប្តេម្មិៀង�ប្តេណ្តាេ �អា�និូ និិងការខាត្តពនិធ ថ្លែដំ�ម្មនិិបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់។

 �ំណ្តាយពនិធ ប្តេ�ើប្របាក�់ណំ� �កុូងប្រគា ប្រតូ្តវបានិគុណនាតាម្មម្ម���ឋ និ�ា�ព់និធ ថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត
រ�ួជ្ញាសាា ពរ ឬ ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្តរ�ួម្មយួថ្លែផូកធំ នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍ ប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ� ថ្លែដំ� 
ធនាគារប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជី្ជវកម្មម និិង�ប្តេងើើត្ត ប្របាក�់ំប្តេណញជ្ញា�ព់និធ។

 ពនិធពនិារប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា�ំវធិានិធនិប្តេពញប្តេ�ញ ប្តេ�យប្តេប្រ�ើវធិសីា��េ�ំណុ� ប្តេ�ើ�នួំិនិ�ប្តេមិ្មៀង 
�ប្តេណ្តាេ �អា�នូិ  រវាងម្ម���ឋ និពនិធម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង�ំណុ� និិងត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់វា ប្តេ�កុូង
របាយការណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ។ ពនិធពនិារប្រត្តវូបានិ កំណត្តប់្តេ�យប្តេប្រ�ើអប្រតាពនិធ តាម្ម�ា�ព់និធ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិ 
អនុិម្មត័្តរ�ួជ្ញាសាា ពរ ឬ ប្រត្តូវបានិអនុិម្មត័្តរ�ួម្មយួថ្លែផូកធំ នាកា� �របិ្តេ�ិទ្ធរា  យការណ៍។

 ពនិធពនិារជ្ញា ប្រទ្ធពយ�កម្មម ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ �ុ�ប្រតាថ្លែត្តម្មានិភាពប្របាកដំថា និឹងម្មានិប្របាក់
�បំ្តេណញ  ជ្ញា� ់ ពនិធ   នា  ប្តេព�  អនាគុត្ត   �ប្រម្មា� ់យក �ប្តេមិ្មៀង�ប្តេណ្តាេ �អា�នូិម្មកប្តេប្រ�ើប្របា�់។ ពនិធពនិារ
ជ្ញា ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្រតូ្តវបានិប្រតួ្តត្តពិនិិត្តយប្តេ�ប្តេរៀងរា�់ កា� �របិ្តេ�ិទ្ធ   រាយការណ៍  នីិម្មយួៗ ប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវបានិ
កាត្ត�់និាយប្តេ�តាម្ម�ំនិួនិ ថ្លែដំ�ទ្ធំនិងជ្ញាម្មនិិ ម្មានិប្របាក�់ំប្តេណញ ជ្ញា� ់ពនិធ ប្រត្តូវ បា និ កត្តប់្រតា។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ៩៩



 ពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម ប្រត្តូវ បានិ  កាត្តក់ងជ្ញាម្មយួនិឹងពនិធពនិារជ្ញា�ំណុ� ប្រ��ិនិ  ប្តេ�ើម្មានិ�ិទ្ធិធ 
តាម្មផៃ�វ�ា� ់ប្តេដំើម្មប ីកាត្តក់ ង �ំណុ�ពនិធ កុូង ឆូ្នាំ ំ  ជ្ញាម្មយួនឹិង ពនិធ ប្រទ្ធពយ�កម្មម កុូងឆូ្នាំ ំប្តេហ៊ុើយប្រ��ិនិ ប្តេ�ើ

 វា ទាកទ់្ធងនិឹងពនិធប្តេ�ើប្របាក ់�ំណ� � ថ្លែដំ�  កំណត្ត ់ប្តេ�យ អាជ្ញាា ធរ ពនិធ�រ ថ្លែត្ត ម្មយួ ប្តេ� ប្តេ�ើអងគភាព
ជ្ញា�ព់និធថ្លែត្ត ម្មយួ។

 ពនិធកូុងឆូ្នាំ ំនិិងពនិធពនិារ ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់  ប្តេ�កូុង�ំប្តេណញ-ខាត្ត ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្តវាពាកព់ន័ិធ
 ជ្ញាម្មយួនិឹង�ៃងប់្តេផេងៗ   ថ្លែដំ�បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់�ៃ �់  កូុង�ំណ� ��ម្មិតិ្តប្តេផេងៗ ឬកូុងម្ម��ធនិ។ កូុង
 ករណីប្តេនិ� ពនិធប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់  កុូង �ំណ� ��មិ្មតិ្ត ប្តេផេងៗ ឬប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់�ៃ �់ កុូង

ម្ម��ធនិថ្លែដំរ។

២.១៤ សំំវិធា�ធុ�

 �ំវធិានិធនិប្រត្តូវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មានិកាត្តពែកិ�េតាម្មផៃ�វ�ា� ់ ឬកាត្តពែកិ�េ
 

ប្រ�ប្តេ�� ថ្លែដំ�ជ្ញា�ទ្ធធផ�ម្លៃនិប្រពឹត្តះិការណ៍ ពីអត្តីត្តកា� ប្តេហ៊ុើយវាទ្ធំនិងជ្ញាអា�ត្តប្រម្មូវឲ្យយម្មានិការ
 

�ណំ្តាយធនិធានិ ប្តេដំើម្មបទី្ធ�ទាត្តក់ាត្តពែកិ�េប្តេនា� ប្តេហ៊ុើយ�នួំិនិទឹ្ធកប្របាកប់្រតូ្តវបានិបាា និស់ាម និគួុរឲ្យយប្តេជ្ជឿជ្ញាក់
បានិ។

 ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មានិកាត្តពែកិ�េប្រ�ប្តេដំៀងគូាប្តេប្រ�ើនិ កប្រម្មតិ្តម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញ ប្តេដំើម្មបទី្ធ�ទាត្តក់ាត្តពែកិ�េប្តេនា�
 

ប្រត្តូវ បានិ កំណត្ត ់ ប្តេ�យ   គុិត្ត ប្តេ�ប្តេ�ើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់ម្លៃនិកាត្តពែកិ�េទាងំម្ម��។ �ំវធិានិធនិប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ� 
សាគ �់  ប្តេទា��ីជ្ញាកប្រម្មតិ្តម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញ  ប្តេដំើម្មប ី ទ្ធ�ទាត្ត ់កាត្តពែកិ�េ  ប្តេនា�ម្មានិ�ំនិួនិត្ត��កប៏្តេ�យ។

 �ំវធិានិធនិប្រតូ្តវបានិគុណនា តាម្មត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិម្លៃនិ�ំណ្តាយ ថ្លែដំ�ប្រត្តវូទ្ធ�ទាត្តក់ាត្តពែកិ�េប្តេនា� ប្តេ�យ 
 ប្តេប្រ�ើ អប្រតា  ម្មុនិ �ង ់ពនិធ ប្តេដំើម្មប ី �ៃុ��ញ្ហាេ ំងការវាយត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារ��េុ�បនិូ ម្លៃនិត្តម្លៃម្មៃសា�ប់្របាក ់ គុិត្ត តាម្មប្តេព�

 ប្តេវលា និិង ហានិិភិយ័ជ្ញាកល់ាកប់្តេផេងៗ  ម្លៃនិ កាត្តពែកិ�េ ប្តេនា�។   ការប្តេកើនិប្តេ�ើងម្លៃនិ�ំវធិានិធនិ ប្តេ�យ សារ
ប្តេព�ប្តេវលាថ្លែដំ�បានិកនិៃង ផុត្ត ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ជ្ញា�ំណ្តាយ ការ ប្របាក។់

២.១៥ ទិុ��ព្រឹ�ុងតា�ច្ច្បា�់

 ធនាគារ និិងប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្រតូ្តវបានិត្តប្រមូ្មវឲ្យយគុណនា�ំវធិានិធនិ តាម្ម�ា�អ់នុិប្តេលាម្ម
ប្តេ�តាម្មប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ�.ក �ុ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៧ និិងសារា�រថ្លែណនា ំ
ប្តេ�� ធ៧-០១៨-០០១ �ុ�ម្លៃថិៃទី្ធ១៦ ថ្លែ�កុម្មភៈ ឆូ្នាំ ំ២០១៨ �េីពី «�ំណ្តាត្តថូ់ាកហ់ានិិភិយ័ឥណទានិ 
និងិ�ំវធិានិធនិប្តេ�ើអុមិ្មថ្លែភិរម្មនិិ»។ ប្រ��ិនិប្តេ�ើ�ំវធិានិធនិតាម្ម�ា��់ងគរ ម្មានិ�ំនិនួិ�័�់ជ្ញាងការថិយ
�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ�ងគរថ្លែផិកតាម្ម CIFRS 9 ប្តេនា� «ការ�ំប្តេពញ�ថ្លែនិាម្ម - topping up» និងឹប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា ជ្ញា ទុ្ធនិ 
�ប្រមុ្មង តាម្ម�ា� ់និិងប្រតូ្តវបានិ�ក�់ងាា ញ ប្តេ�កុូងម្ម��ធនិ។ �នាៃ �ម់្មក ទុ្ធនិ�ប្រមុ្មងប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា 
ប្រត្ត��ប់្តេ�វញិ (រហ៊ុ�ត្តដំ�់��និយ) ប្រ��ិនិប្តេ�ើ�ំវធិានិធនិតាម្ម�ា��់ងគរម្មានិ�ំនិួនិប្តេ�មើគូា ឬទា�ជ្ញាង 
ការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ�ងគរ  ថ្លែដំ�ថ្លែផិកតាម្ម CIFRS9។ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា�ប់្រតូ្តវបានិត្តម្មើ�់ទុ្ធកម្មយួថ្លែ�ក  
ជ្ញាប្រទ្ធនា�ទុ់្ធនិ ប្តេហ៊ុើយម្មនិិអា�ថ្លែ�ងថ្លែ�កបានិ និងិម្មនិិប្រត្តវូបានិអនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយរមួ្ម�ញ្ញេ� � ប្តេ�កុូងការគុណនា
ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធប្តេទ្ធ។

២.១៦ អត្ុព្រឹ�ទៅ�ជ�៍�ុគគលិក

(i) អតុ្ព្រឹ�ទៅ�ជ�៍�ុគគលិករយៈទៅពលខ្ពៃ�

 អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិករយៈប្តេព��ៃី ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតា�ងគរកូុងឆូ្នាំ ំថ្លែដំ��ុគុគ�ិកបានិ�ប្តេប្រម្មើការងារ
 ឲ្យយធនាគារ។

(ii) អតុ្ព្រឹ�ទៅ�ជ�៍�ុគគលិករយៈទៅពលផ្នែវងទៅ�្សងៗ - ការទិូទាំត្់ព្រឹបាក់�ំណ្តាច្ច់អត្�ត្ភាពការងារ

 ប្តេ�ថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០១៨ រាជ្ជរ�ឋ ភិបិា�កមុ័្មជ្ញា បានិប្តេធែើវបិ្តេសាធនិកម្មមប្តេ�ើ�ា� ់�េីពកីារងារ ថ្លែដំ�
ថ្លែណនាពំីគុប្តេប្រម្មាងការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងារ។ �នាៃ �ម់្មក ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី២១ ថ្លែ�កញ្ហាញ   
ឆូ្នាំ២ំ០១៨ ប្រ�កា�ប្តេ�� ៤៤៣ ក.�/  ប្រ�.ក.�.� ប្រតូ្តវបានិប្តេ�ញផាយ ប្តេ�យបានិផេ�់និ�វ 
ប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំ�េីពីការអនុិវត្តេ�ា�ប់្តេនិ�។ អនុិប្តេលាម្ម ប្តេ�តាម្ម �ា�/់ប្រ�កា�ប្តេនិ� អងគភាព 
និមី្មយួៗ ត្តប្រមូ្មវឲ្យយទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ណំ្តា�អ់ត្តតី្តភាពការងារឲ្យយនិិប្តេ�ជិ្ជត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិកិ�េ�និា ការងារ ម្មនិិ
ម្មានិថិិរប្តេវលាកំណត្ត ់ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 •  ប្របាក�់ំណ្តា�ក់ារងារប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ- ���ជ្ញាធរម្មានិ កូុងថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ - ប្តេ�មើនិឹង ១៥ម្លៃថិៃ ម្លៃនិ 
 ប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេរប៍្រ�ចាថំ្លែ�រ��់�ុគុគ�ិក និិងអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិកុូ៍ងឆូ្នាំនីំិម្មយួៗ គុិត្តជ្ញាម្មធយម្ម ថ្លែដំ�

 ប្រតូ្តវទ្ធ�ទាត្តប់្តេរៀងរា�់ ៦ថ្លែ�ម្មេង ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៣០ ថ្លែ�ម្មថុិិនា និិងម្លៃថិៃទី្ធ ៣១ ថ្លែ�ធូ� (៧,៥ម្លៃថិៃ កុូងការ
 ទ្ធ�ទាត្តម់្មេងៗ)។

 •  ប្របាក�់ណំ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងាររឭំក - និិប្តេ�ជ្ជតិ្តម្មានិ�ិទ្ធធទិ្ធទួ្ធ�បានិប្របាក�់ណំ្តា� ់អតី្តត្តភាព
 

ការងាររឭំក ប្តេ�មើនិឹង ១៥ ម្លៃថិៃ ម្លៃនិប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេររ៍��់ពួកប្តេគុ កុូងម្មយួឆូ្នាំ ំ គុិត្តចា�ត់ាងំពីម្លៃថិៃ
 ����ប្តេប្រម្មើការងារ  រហ៊ុ�ត្ត ដំ�់ ម្លៃថិៃទ្ធី៣១  ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០១៨ ប្តេហ៊ុើយប្តេ�ថ្លែត្ត�និេការងារ ជ្ញាម្មយួ
 

ធនាគារ។ ការប្តេ�ើកប្របាក�់ណំ្តា� ់អត្តតី្តភាព ការងាររឭំក គុអឺាប្រ�័យប្តេ� តាម្ម�ំនួិនិឆូ្នាំអំត្តតី្តភាព 
ការងាររ��់�ុគុគ�ិកមូ្មាក់ៗ  ប្តេហ៊ុើយម្មនិិប្រត្តូវប្តេ�ើ�ពី៦ថ្លែ� ម្លៃនិប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេរ ៍ដុំ�ជ្ញាម្មធយម្មប្តេទ្ធ។

 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ២២ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ ប្រក�ួងការងារ និិង�ណេុ ��ណ្តាេ �វជិ្ញាជ ជ្ជវីៈ បានិ ប្តេ�ញ ប្តេ��កេី

 ថ្លែណនាបំ្តេ�� ០៤២/១៩ ក.�/�.ណ.និ.�.� ប្តេដំើម្មបពីនិារប្តេព�ការប្តេ�ើកប្របាក�់ំណ្តា� ់
អត្តតី្តភាព ការងាររឭំក ថ្លែដំ�នឹិងប្រតូ្តវទ្ធ�ទាត្ត ់ឲ្យយ �ំនិនួិ�ីម្លៃថិៃម្មេង កុូងថ្លែ�ម្មថុិិនា និិងថ្លែ�ធូ� ប្តេ�យចា�់

 ប្តេផេើម្មប្តេ�ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

 ការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ណំ្តា�ក់ារងារប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំប្រតូ្តវបានិចាត្តទុ់្ធកថា ជ្ញាអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍គុុគ�ិករយៈប្តេព��ៃី  
ប្តេហ៊ុើយវាប្រត្តូវ បានិកត្តប់្រតា�ងគរកូុងឆូ្នាំ ំថ្លែដំ��ុគុគ�ិកបានិ�ប្តេប្រម្មើការងារឲ្យយធនាគារ។

 ការប្តេ�ើកប្របាក�់ំណ្តា�អ់ត្តីត្តភាពការងាររឭំក ប្រតូ្តវបានិចាត្តថូ់ាក ់ ជ្ញាអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិក 
រយៈប្តេព�ថ្លែវង។ �ំណុ�   ប្របា ក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងាររឭំក ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាតាម្មត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនិូ ម្លៃនិ 
កាត្តពែកិ�េថ្លែដំ�បានិកំណត្ត ់នាការយិ �របិ្តេ�ិទ្ធ រាយ ការណ៍ ប្តេ�យប្តេប្រ�ើវធិីសា��េ projected unit 

credit ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើការបាា និស់ាម និឲ្យយបានិកានិថ់្លែត្ត�ិនិ�វ ត្តម្លៃម្មៃ �ុង ប្តេប្រកាយ  ថ្លែដំ� ធនាគារ       ប្រត្តូវ�ងឲ់្យយ�ុគុគ�ិក 
ជ្ញាថិូ�រនិឹងការ�ប្តេប្រម្មើការងារឲ្យយធនាគារ កុូងប្តេព���េុ�បនូិ និិងកុូងឆូ្នាំកំនិៃងម្មក។ ត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិ ម្លៃនិការ
ប្តេ�ើកប្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងាររឭំក ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យប្តេធែើអ�បហារ ប្តេ�ើ�ំនិួនិទ្ធឹក ប្របាក់
បាា និស់ាម និ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវទ្ធ�ទាត្តន់ាប្តេព�អនាគុត្ត  ប្តេ�យប្តេ�ងប្តេ�តាម្ម�ញ្ហាញ �ណ័ះ សាជ្ជីវកម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ 
គុុណភាព�័�់ ម្លៃនិរ��ិយ�ណ័ះ រ��់�ំណុ�ប្តេនា�។

(iii) អត្ុព្រឹ�ទៅ�ជ�៍�ុគគលិកទៅ�្សងៗ - �ូល�ិធុិទៅសាធុ��ិវត្ិ�៍�ុគគលិក

 ធនាគារបានិកត្តប់្រតាម្ម��និិធបិ្តេសាធនិនិវិត្តេនិ�៍គុុគ�ិក �ប្រម្មា�ជ់្ញាអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិដ៍ំ�់�គុុគ�ិកប្តេពញ
 

�ិទ្ធធិ ទាងំអ�់។  ទាងំនិិប្តេ�ជ្ជិត្ត និិងនិិប្តេ�ជ្ជក �ងវ់ភិាគុទានិ ៥% ម្លៃនិប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេរប៍្រ�ចាថំ្លែ�រ��់
�ុគុគ�ិកមូ្មាក់ៗ ។ �ុគុគ�ិកថ្លែដំ�បានិ �ប្តេប្រម្មើ ការងាររយៈប្តេព��ីឆូ្នាំ ំឬតិ្ត�ជ្ញាងប្តេនិ� ប្តេ�ប្តេព�លាឈ�់

 
ពីការងារ ឬ���និិវត្តេ និឹងទ្ធទួ្ធ�បានិប្រតឹ្តម្មថ្លែត្តវភិាគុទានិ �ងគរ រ��់ �ៃួនិថ្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ �។ �នាៃ �ព់ី�ីឆូ្នាំ ំ
�ុគុគ�ិកមូ្មាក់ៗ  នឹិងទ្ធទ្ធួ�បានិទាងំវភិាគុទានិរ��់ពួកប្តេគុ និិងវភិាគុទានិរ��់ធនាគារ។
 
 ម្ម��និិធិប្តេនិ� ប្រត្តូវបានិរកាទុ្ធក កូុងគុណនិីធនាគារប្តេ�យថ្លែ�ក �ប្រម្មា��់ុគុគ�ិកមូ្មាក់ៗ  �ាុថ្លែនិេ�ាិត្ត
ប្តេប្រកាម្មកាប្រគុ�ប់្រគុងរ��់ ធនាគារ។ ធនាគារផេ�់ការប្របាក ់ទាងំ�ំប្តេពា�វភិាគុទានិរ��់ធនាគារ និិង
វភិាគុទានិរ��់�ុគុគ�ិក តាម្មអប្រតាការប្របាករ់��់ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ  ម្មានិកា�កំណត្ត១់២ថ្លែ�។ �ំណ្តាយ
វភិាគុទានិ (៥% ពីធនាគារ) ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតា កូុង�ំប្តេណញ-ខាត្ត តា ម្ម ម្ម���ឋ និប្រ�ចា ំថ្លែ�។

(iv) អត្ុព្រឹ�ទៅ�ជ�៍ សំព្រឹមា�់ការទិូទាំត្់ ផ្នែ�ិកតា�ភាគហិីុ�

 CIMB Group Holdings Berhad («CIMBGH») បានិ�ប្តេងើើត្តថ្លែផនិការប្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេរយៈប្តេព� 
ថ្លែវង («LTIP») ថ្លែដំ�ចា�ប់្តេផេើម្មប្តេ�ថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិថ្លែផនិការជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិរ��់
�ុគុគ�ិក («ESOS») និិងថ្លែផនិការអំប្តេណ្តាយភាគុហុុ៊ុនិ («SGP»)។

 ថ្លែផនិការ LTIP ប្រតូ្តវបានិផេ�់ឲ្យយ�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ�ម្មានិ�កុណៈ�ម្មបត្តេិប្រគុ�ប់្រគានិរ់��់ធនាគារ 
និិងជ្ញាថ្លែផនិការទ្ធ�ទាត្តប់្តេ�យភាគុហុុ៊ុនិ។ �ំណ្តាយប្រ�ត្តិ�ត្តេិការទ្ធ�ទាត្តត់ាម្មភាគុហុុ៊ុនិ ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ� 
សាគ �់ កូុងកំប្តេណើ និម្ម��ធនិ អាប្រ�័យប្តេ�តាម្ម�ទ្ធធផ� និិង/ឬ �កុ�ណឌ ការងារ ថ្លែដំ�បានិ�ំប្តេពញ 
និិង�ញ្ញេ �ប់្តេ�វញិ ប្តេ�ប្តេព�ធនាគារបានិប្រ�គុ�់ប្របាករ់ងាែ និឲ់្យយ�ុគុគ�ិករ�ួ។ ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ម្លៃនិការ 
�ប្តេប្រម្មើការងាររ��់�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ�ទ្ធទួ្ធ�បានិជ្ញាថិូ�រនិឹងការផេ�់ភាគុហុុ៊ុនិ និិង/ឬ ជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិ

 ប្រតូ្តវបានិទ្ធទ្ធ�ួសាគ �់ជ្ញា�ំណ្តាយ កុូង�បំ្តេណញ-ខាត្ត កុូងរយៈប្តេព�ផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ថ្លែផិកប្តេ�តាម្ម
�នំិនួិភាគុហុុ៊ុនិបាា និសាម និ និិង/ឬ ជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិ ដំ�៏�ំិផុត្ត  ថ្លែដំ�រពំងឹថាប្រតូ្តវប្រ�គុ�់ នាកា��របិ្តេ�ទិ្ធ
ផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ។៍

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១០០



 �ំនិនួិ�រុ�ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិ�ំណ្តាយ កុូងរយៈប្តេព�ផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យ ប្តេ�ង 
ប្តេ�តាម្ម ត្តម្លៃម្មៃ �ម្មប្រ�� នាកា��របិ្តេ�ទិ្ធបានិផេ�់ភាគុហុុ៊ុនិ និិង/ឬ ជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិ។ �កុ�ណឌ ផេ�់ 
ភាគុហុុ៊ុនិម្មនិិថ្លែផិកតាម្មទី្ធផារ ប្រតូ្តវបានិ រមួ្ម�ញ្ញេ� � ប្តេ�កុូងការ�និមត្ត �ំប្តេពា��ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ និិង/ឬ 
ជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិ ថ្លែដំ�រពំឹងថាប្រត្តវូប្រ�គុ�់។ នាដំំណ្តា�ក់ារយិ�របិ្តេ�ទិ្ធរាយ ការណ៍  នីិម្មយួៗ ធនាគារ
បានិថ្លែកថ្លែប្រ�ការបាា និស់ាម និរ��់�ៃួនិ �បំ្តេពា�ការបាា និស់ាម និ�ំនិនួិភាគុហុុ៊ុនិ និិង/ឬ ជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិ  ថ្លែដំ� 
រពំងឹថាប្រតូ្តវប្រ�គុ�់ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�តាម្ម�កុ�ណឌ  កុូងការផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ។៍ ផ��ា�ពា�់ណ្តាម្មយួ
ម្លៃនិការថ្លែកថ្លែប្រ�ប្តេនិ� �ំប្តេពា�ការបាា និស់ាម និ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើងពីដំំ��ង ប្រត្តូវ បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្តេ�កូុង
របាយការណ៍�ំប្តេណញ-ខាត្ត និ�វ�ំនិួនិប្តេ�មើគូានឹិង�ំនិួនិនិិយត័្តកម្មម ប្តេ�កុូងម្ម��ធនិ។ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�
ទ្ធឹកប្របាករ់ងាែ និម់្លៃនិការប្តេរៀ��ំការ ទ្ធ�ទាត្ត ់ថ្លែផិក  តាម្មភាគុហុុ៊ុនិម្មានិ�កុ�ណឌ ផេ�់ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្ត ់
ថូាក�់ំថ្លែណកត្ត��ៗនីិម្មយួៗ ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ជ្ញា�ំនិួនិ ប្របាក ់រងាែ និ ់  ��ប់្តេ�យថ្លែ�ក ដំ��ប្តេនិ�ត្តម្លៃម្មៃ
�ម្មប្រ��រ��់�ំថ្លែណកត្ត��ៗប្តេនា� ប្រត្តូវបានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់កូុងរយៈប្តេព�ផេ�់ភាគុហុុ៊ុនិប្តេនា�។ 

 ធនាគារបាា និស់ាម និត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ម្លៃនិជ្ជប្តេប្រម្មើ� ប្តេ�យប្តេប្រ�ើវធិីសា��េ Black-Scholes model។ 
វធិីសា��េប្តេនិ�ត្តប្រម្មូវឲ្យយម្មានិធាតុ្ត��� ដំ��ជ្ញាត្តម្លៃម្មៃកំណត្ត ់ត្តម្លៃម្មៃភាគុហុុ៊ុនិនាប្តេព���េុ�បនូិ ប្តេព�ប្តេវលា 
ហ៊ុួ�កំណត្ត ់អប្រតាការប្របាកថ់្លែដំ�គាម និ ហានិិភិយ័ និិងភាពថ្លែប្រ�ប្រ�ួ��ងើ�ម់្លៃនិជ្ជប្តេប្រម្មើ�ប្តេនា�។

 ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មានិការថ្លែកថ្លែប្រ�ថ្លែផនិការទ្ធ�ទាត្ត ់ថ្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិប្តេកើត្តប្តេ�ើង ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� ប្តេ�
កា� �របិ្តេ�ិទ្ធ ផេ�់ភាគុហុុ៊ុនិ ប្តេ�ថ្លែត្តប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ជ្ញា�និេ រមួ្មជ្ញាម្មយួនិឹងត្តម្លៃម្មៃ�ថ្លែនិាម្មណ្តាម្មយួ  
ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ប្តេ�កា��របិ្តេ�ិទ្ធ ម្លៃនិការថ្លែកថ្លែប្រ�ប្តេនា� ប្រ��ិនិប្តេ�ើ�កុ�ណឌ ម្មនិិថ្លែម្មនិទី្ធផារប្រតូ្តវបានិ
�ំប្តេពញ។

២.១៧ ច្ចំណ៍ូល �ិងច្ចំណ្តាយការព្រឹបាក់

 �ំណ� � និិង�ំណ្តាយការប្របាក ់ពីឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ប្រត្តូវ
 

បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ កូុង  «�ំណ� �ការប្របាក»់ និិង «�ំណ្តាយការប្របាក»់ កូុង�ំប្តេណញ-ខាត្ត ប្តេ�យប្តេប្រ�ើ
 វធិីសា��េការប្របាកម់្មានិ ប្រ��ិទ្ធធភាព។

 វធិីសា��េការប្របាកម់្មានិ ប្រ��ិទ្ធធភាព គុឺជ្ញាវធិីសា��េ កូុងការគុណនាម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ម្លៃនិប្រទ្ធពយ
 �កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុម្មយួ  ឬ�ណុំ�ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុម្មយួ និិងជ្ញាវធិសីា��េ កុូងការថ្លែ�ងថ្លែ�ក�ណំ� �ការប្របាក ់ឬ
 �ណំ្តាយការប្របាក ់ប្តេ�ើរយៈប្តេព�ថ្លែដំ�ពាក ់ពន័ិធ។ អប្រតាការប្របាកម់្មានិ ប្រ��ិទ្ធធភាព គុជឺ្ញាអប្រតា ថ្លែដំ�ប្តេធែើ 

អ�បហារជ្ញាកថ់្លែ�េង �ំប្តេពា�ការទ្ធ�ទាត្តស់ា�ប់្របាក ់ឬ�ងាើ និម់្លៃដំទ្ធទ្ធួ�ប្របាកប់ាា និស់ាម និ នាប្តេព� អនាគុត្ត   
កុូងរយៈប្តេព�ម្លៃនិអាយុកា�បាា និស់ាម និរ��់ឧ�ករណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ឬកុូងរយៈប្តេព� ណ្តា  ម្មយួ  ថ្លែដំ��ៃជី្ញាង

 ប្តេ�តាម្មភាព�ម្មប្រ� � �ំប្តេពា�ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធរ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ឬ�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។ ប្តេ�ប្តេព� គុណនា អប្រតាការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព ធនាគារបានិកត្តប់្រតារា�់�កុ�ណឌ  កូុងកិ�េ�និា
ទាងំ អ�់ម្លៃនិ ឧ�ករណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងបានិ រមួ្ម �ញ្ញេ� �និ�វកម្លៃប្រម្ម ឬកំប្តេណើ និ�ំណ្តាយនានា ថ្លែដំ�បានិ
�ំណ្តាយប្តេ�យ�ៃ �់ ប្តេ�ប្តេ�ើឧ�ករណ៍ប្តេនា� និឹង វា ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួម្លៃនិអប្រតា ការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព 
�ាុថ្លែនិេម្មនិិថ្លែម្មនិជ្ញាការខាត្តឥណទានិ នាប្តេព�អនាគុត្តប្តេទ្ធ។

 �ំណ� �ការប្របាក ់ប្រត្តូវបានិគុណនាប្តេ�យអនុិវត្តេ និ�វអប្រតាការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព �ំប្តេពា�ត្តម្លៃម្មៃ
ប្តេ�ងដុំ�រ��់ប្រទ្ធពយ �កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្ត�ំប្តេពា�៖

 •  ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុថ្លែដំ�ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ថ្លែដំ�បានិទិ្ធញ ឬបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង (Purchased 

or originated credit-impaired financial assets - POCI) ថ្លែដំ�អប្រតាការប្របាកម់្មានិ 
ប្រ��ិទ្ធធភាព �ប្រម្មា�ថ់្លែកត្តប្រម្មូវឥណទានិ ប្តេ�ើកដំំ��ង ប្រតូ្តវបានិអនុិវត្តេ �ំប្តេពា�ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ 
រ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។

 •   ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មនិិថ្លែម្មនិជ្ញា POCI �ាុថ្លែនិេបានិកាៃ យជ្ញាឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មានិការ 
ថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃម្មយួ ថ្លែផូកធំ  (ឬ «ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ៣») ថ្លែដំ��ំណ� �ការប្របាក ់ប្រត្តូវបានិគុណនា
ប្តេ�យប្តេប្រ�ើអប្រតាការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព �បំ្តេពា� ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់រ��់វា (ឧ. កាត្តក់ងជ្ញាម្មយួ 
និឹង�ំវធិានិធនិការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក)។

២.១៨ ច្ចំណ៍ូលកនៃព្រឹ�ទៅជើងសា 

 �ំណ� �កម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ជ្ញា�ំណ� � ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�វាបានិ�ំប្តេពញ តាម្មគំុរ�
�កុ�ណឌ ទាងំអ�់ (កាត្តពែកិ�េម្លៃនិដំំប្តេណើ រការប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�យក ប្តេហ៊ុើយការប្រគុ�ប់្រគុងប្រតូ្តវបានិប្តេផៃរ
កូុងប្តេព�ប្តេវលាណ្តាម្មយួ ឬ�ំណុ�ម្លៃនិប្តេព�ប្តេវលា ណ្តាម្មយួ)។

 កម្លៃប្រម្មកុូងដំំប្តេណើ រការផេ�់ឥណទានិ �ុប្តេរប្រ�ទានិ និិងហ៊ុិរញ្ញញ �បទានិ ថ្លែដំ�ទ្ធំនិងជ្ញាអា�ប្រតូ្តវបានិ
ផេ�់ឲ្យយ ប្រតូ្តវបានិពនិារ (ជ្ញាម្មយួនឹិង�ំណ្តាយ�ៃ �់ពាកព់ន័ិធ) ប្តេហ៊ុើយ�ំណ� �ថ្លែដំ�ជ្ញាថ្លែផូក ម្លៃនិអប្រតា
ការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាពរ��់ឧ�ករណ៍ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្រតូ្តវបានិទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ ប្តេ�យប្តេធែើនិយិត័្តកម្មម ប្តេ�ប្តេ�ើ

 អប្រតាការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព រ��់ឧ�ករណ៍ ហ៊ុិរញ្ញញ វ ត្តាុ ប្តេនា�។

៣. ការបាា្�់សាា្�គណ៍ទៅ�យ្យសំំខា�់ៗ �ិងការវិ�ិច្ច័័យ

 ធនាគារប្តេធែើការបាា និស់ាម និ និិងការ�និមត្ត ប្តេ�យគុិត្តប្តេ�ប្តេ�ើអនាគុត្តកា�។ តាម្មនិិយម្មនិយ័ 
�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការបាា  និ ់សាម និគុណប្តេនិយយ កប្រម្មប្តេ�មើគូាជ្ញាម្មយួនិឹង�ទ្ធធផ�ជ្ញាកថ់្លែ�េងណ្តា�់។ ប្តេដំើម្មបបី្តេធែើ 
ឲ្យយម្មាតិ្តកាពត័្តម៌្មានិម្លៃនិការបាា និស់ាម និ កានិថ់្លែត្ត ម្មានិ ភាព�ិប្រ�ប្តេ�ើរប្តេ�ើង អញ្ញញ ប្រត្តជ្ញាកល់ាក�ំ់ខានិ់ៗ  
ថ្លែដំ�ជ្ញាធាតុ្តប្តេធែើឲ្យយម្មានិការ�ា�ពា�់ជ្ញាសារវនិេ �បំ្តេពា��ទ្ធធផ� និិង សាា និភាពហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ 
ប្រតូ្តវបានិប្តេធែើប្តេត្ត�េរកភាពងាយថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�រ��់វា �បំ្តេពា��ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�បាា រាា ថ្លែម្មាប្រត្តម្ម���ឋ និ។ ការបាា និស់ាម និ 
និិងការ�និមត្ត�ំប្តេពា�ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង�ំណុ� កុូងឆូ្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�នាៃ � ់ប្រតូ្តវបានិកត្ត់

 �ម្មាគ �់ដំ�� ខាងប្តេប្រកាម្ម៖
  
i) សំវិំធា�ធុ�ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពងឹទិកុ ច្ចទំៅ��ព្រឹទិព្យសំក�មហិរិញ្ញញវត្ុ�វាសំផ់្នែវង តា�នៃថិៃទៅដ្ឋើ�ដ្ឋករលំសំ់

 �ំវធិានិធនិការខាត្តឥណទានិរពំងឹទុ្ធក �បំ្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ 
 

ត្តប្រមូ្មវឲ្យយ ប្តេប្រ�ើប្របា�់គុរំ��មុគុសាម ញ និងិការ�និមត្តជ្ញាកល់ាក ់�បំ្តេពា��កុ�ណឌ ប្តេ�ដំឋក�ិេ នាប្តេព�អនាគុត្ត 
និងិ�កុណៈ រ��់ឥណទានិ (ឧ. �ទ្ធធភាពថ្លែដំ�អតិ្តថិជិ្ជនិអា�ម្មនិិ�ងប្របាក ់និិង�ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិការ
ខាត្ត�ង)់។

 ការវនិិ�ិិយ័ជ្ញាកល់ាកម់្មយួ�នួំិនិ កប៏្រតូ្តវបានិត្តប្រមូ្មវ ប្តេ�កុូងការអនុិវត្តេត្តប្រមូ្មវការគុណប្តេនិយយ �ប្រម្មា�់
ការវា�់ថ្លែវង ECL ផងថ្លែដំរ ដំ��ជ្ញា៖ 
 •  ការ�ប្តេងើើត្តប្រកុម្មប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិ�កុណៈប្រ�ប្តេដំៀងគូា កុូងប្តេគា��ំណង ប្តេដំើម្មបី

វា�់ថ្លែវង ECL

 •  ប្តេប្រជ្ជើ�ប្តេរ ើ�គុំរ� និិងការ�និមត្ត�ម្មប្រ�� �ប្រម្មា�ក់ារវា�់ថ្លែវង ECL

 •  ការកំណត្ត�់កុណៈវនិិិ�ិយ័ �ំប្តេពា�កំប្តេណើ និហានិិភិយ័ឥណទានិអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�ម្មានិកំប្តេណើ និ
ហានិិភិយ័ជ្ញាសារវនិេ («SICR»)

 •  អនុិវត្តេការ�និមត្ត និិងការវភិាគុ ប្តេ�ើ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់នាប្តេព�អនាគុត្តរពំឹងទុ្ធក និិងពត័្តម៌្មានិ
ថ្លែដំ�ពាករអំពីអនាគុត្ត

 •  អនុិវត្តេវធិីសា��េម្មនិិថ្លែម្មនិ�ប្តេ�េកប្តេទ្ធ� �ំប្តេពា� ECL ប្តេ�យពិចារណ្តា�ថ្លែនិាម្ម�កុណៈវនិិិ�ិយ័ 
ថ្លែផូកគុុណភាព�ថ្លែនិាម្ម �ប្រម្មា� ់ SICR �ំប្តេពា�ឥណទានិ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើងវញិ 
ប្តេ�យសារផ��ា�ពា�់ម្លៃនិ ក�វដីំ-១៩ ថ្លែដំ�ម្មនិិប្រតូ្តវ បានិរមួ្ម�ញ្ញេ� � ប្តេ�កុូងគុំរ� ECL ថ្លែដំ�
ម្មានិប្រសា�។់

ii) អតុ្ព្រឹ�ទៅ�ជ�៍�ុគគលិករយៈទៅពលផ្នែវងទៅ�្សងៗ - ការទិូទាំត្់ព្រឹបាក់�ំណ្តាច្ច់អត្�ត្ភាពការងារ

 ត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិ ម្លៃនិកាត្តពែកិ�េការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ំណ្តា�អ់ត្តីត្តភាពការងារ អាប្រ�័យប្តេ�ប្តេ�ើកតាេ
ម្មយួ�នំិនួិ ថ្លែដំ� ប្រតូ្តវ បានិកំណត្តប់្តេ�យម្ម���ឋ និម្មយួ ថ្លែដំ�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ការ�និមត្តម្មយួ�នំិនួិ។ ការ�និមត្ត 
ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ កូុងការកំណត្ត ់�ំណ្តាយ�ុងប្តេប្រកាយ �ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្ត 
ភាពការងារ រមួ្មម្មានិអប្រតា�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ��ុគុគ�ិក និិងអប្រតាអ�បហារ។ �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ណ្តាម្មយួ កូុងការ
�និមត្តទាងំប្តេនិ� និឹងប្តេធែើឲ្យយម្មានិផ��ា�ពា�់ប្តេ�ើត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់កាត្តពែកិ�េការ ទ្ធ�ទាត្ត ់ ប្របាក�់ំណ្តា�់
អតី្តត្តភាពការងារ ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១០១



iii) លកេខ្ពណ៍ឌភិត្ិសំ�្យា

 កុូងការកំណត្ត�់កុ�ណឌ ភិត្តិ�និា គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ពិចារណ្តាប្តេ�ប្តេ�ើភាពជ្ញាកថ់្លែ�េង និិង
 �កុ�ណឌ ទាងំអ�់ ថ្លែដំ��ប្តេងើើត្តឲ្យយម្មានិការប្តេ�ើកទ្ធឹក�ិត្តេ  ថ្លែផូកប្តេ�ដំឋកិ�េ ប្តេដំើម្មបអីនុិវត្តេជ្ជប្តេប្រម្មើ� កុូង
 ការ�និេការជ្ជួ� ឬជ្ជប្តេប្រម្មើ�ម្មនិិ�និេការជ្ជួ�។ ជ្ជប្តេប្រម្មើ�កុូងការ�និេការជ្ជួ� (ឬ រយៈប្តេព��នាៃ �ព់ី
 ជ្ជប្តេប្រម្មើ��ញ្ញឈ�ក់ារជ្ជួ�) ប្រតូ្តវបានិរមួ្ម�ញ្ញេ� �ប្តេ�កុូង�កុ�ណឌ ភិត្តិ�និា ប្រ��ិនិប្តេ�ើភិត្តិ�និាប្តេនា�

ម្មានិភាពជ្ញាកល់ាក�់ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ� �ប្រម្មា�ក់ារ�និេការជ្ជួ� (ឬម្មនិិ�ញ្ញឈ�ថ់្លែត្ត�ាុប្តេណ្តាះ �)។

៤. សាច្ច់ព្រឹបាក់កែ�ងនៃដ្ឋ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី
ប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ៥១.៩៧៩.១២៦ ២១១.៧៦២.៩៥៩ ៨៦.០៧៩.០៨២ ៣៤៨.១៨៩.៨៨៧

ប្របាកប់្តេរៀ� ៤.៧៥៧.៩១៨ ១៩.៣៨៣.៧៥៨ ៣.៣៧២.៤៤៨ ១៣.៦៤១.៥៥២

៥៦.៧៣៧.០៤៤ ២៣១.១៤៦.៧១៧ ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩

៥. ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើ �ិងការដាក់ព្រឹបាក់ ទៅ�ធុនាគារកណ្តាា្ល

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី
គុណនីិ�រនិេ ១១៣.០០៩.៩៨៤ ៤៦០.៤០២.៦៧៥ ១៣៦.២០១.១២៦ ៥៥០.៩៣៣.៥៥៥

គុណនីិទ្ធ�ទាត្ត់ ៣.៥៧៨.១៣៦ ១៤.៥៧៧.៣២៦ ៤៤៨.១៤៣ ១.៨១២.៧៣៨

ម្ម���ប្រត្តអា�
ជ្ជួញដំ�របានិ (i) ៣៩.០៥០.៥៧៤ ១៥៩.០៩២.០៣៨ ៧៥.៣៤៦.៤៣០ ៣០៤.៧៧៦.៣០៩

�រុ�រយៈប្តេព��ៃី ១៥៥.៦៣៨.៦៩៤ ៦៣៤.០៧២.០៣៩ ២១១.៩៩៥.៦៩៩ ៨៥៧.៥២២.៦០២

(i)  ធនាគារបានិត្តម្មើ�់ម្ម���ប្រត្តអា�ជួ្ជញដំ�របានិ (NCDs) ថ្លែដំ�ម្មានិទឹ្ធកប្របាក�់នំិនួិ ១៣.៦០១.១៧៧  
ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ (៣១ ធូ� ២០២០៖ ៩.៧៥២.៣២៤ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ) ជ្ញាម្មយួធនាគារកណ្តាេ �  
ជ្ញាប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំប្តេ�ើ ហាែ �ីុ�ីធី  �ប្រម្មា� ់ទ្ធ�ទាត្ត។់ ម្ម���ប្រត្តអា�ជ្ជួញដំ�របានិម្មយួប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�
ម្មានិទឹ្ធកប្របាក�់ំនិួនិ ២៥.៤៤៩.៣៩៧ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ (៣១ ធូ� ២០២០៖ ៦៥.៥៩៤.១០៦ 
ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ) ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ប្រតូ្តវបានិ�កជ់្ញាប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ  ំ�បំ្តេពា� ប្របាក ់កម្មេ ីប្តេ�ើប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ

 
ផេ�់�និៃនីិយ ភាព ប្តេ�យម្មានិការធានា (LPCO) (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ១៦)។ គុិត្តប្រត្តឹម្មម្លៃថិៃ ទី្ធ ៣១  
ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មនិិទានិ ់បានិ ប្តេប្រ�ើឥណទានិវបិារ��និ ៍�ំប្តេពា�ហាែ �ីុ�ីធី �ប្រម្មា�ក់ារ

 ទ្ធ�ទាត្តប់្តេនិ�ប្តេ� ប្តេ�ើយប្តេទ្ធ។

 អប្រតាការប្របាកប់្រ�ចាឆូំ្នាំ ំម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

គុណនីិ�រនិេ ០%  ០% 

គុណនីិទ្ធ�ទាត្ត់ ០%  ០% 

ម្ម���ប្រត្តអា�ជ្ជួញដំ�របានិ ០,០៤% - ០,១៦%  ០,០៧% - ១,០៩% 

៦. ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើ �ិងការដាក់ព្រឹបាក់ ទៅ�ធុនាគារទៅ�្សងៗ

(ក) វិភាគតា��ិវាសំ�ដាា្�

២០២១ ២០២០

ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ ពាន់ម់េរៀល ដុុល្លាា រអាមេ�រកិ ពាន់ម់េរៀល

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ�កប់្របាកប់្តេ�
ធនាគារប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ៨២.៨៣២.៧៧៧ ៣៣៧.៤៦០.៧៣៣ ៣០.៨១៧.៩៥០ ១២៤.៦៥៨.៦០៨

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ�កប់្របាកប់្តេ�
ធនាគារកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ� ៤៦.៤៩៨.២៣៩ ១៨៩.៤៣៣.៨២៦ ៣៥.២១០.៣៥៣ ១៤២.៤២៥.៨៧៨

១២៩.៣៣១.០១៦ ៥២៦.៨៩៤.៥៥៩ ៦៦.០២៨.៣០៣ ២៦៧.០៨៤.៤៨៦

ដំក៖ �ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក (២៧.១០៩) (១១០.៤៤២) (១៣.៤៣៤) (៥៤.៣៤១)

១២៩.៣០៣.៩០៧ ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥

(ខ្ព) វិភាគតា�ព្រឹ�ទៅភិទិគណ៍��

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ�កប់្របាកប់្តេ�
ធនាគារ កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ�៖

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ៣៨.៩១៣.២៥០ ១៥៨.៥៣២.៥៨១ ៣២.៦២៧.៣១៧ ១៣១.៩៧៧.៤៩៧

គុណនីិ�និេំ ២.១៣៨.១៦៦ ៨.៧១០.៨៨៨ ៥៧០.៧១២ ២.៣០៨.៥៣០

គុណនីិ�រនិេ ១.៨៦៦.៨៣០ ៧.៦០៥.៤៦៥ ២.០១២.៣២៤ ៨.១៣៩.៨៥១

ដំក៖ �ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក (៩.៧៤៦) (៣៩.៧០៥) (៧.១២១) (២៨.៨០៥)

�ម្មតុ្ត�យប្តេ�ធនាគារ
កូុងប្រ�ប្តេទ្ធ��រុ� ៤២.៩០៨.៥០០ ១៧៤.៨០៩.២២៩ ៣៥.២០៣.២៣២ ១៤២.៣៩៧.០៧៣

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារ ប្តេប្រ� ប្រ�ប្តេទ្ធ�៖

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ៧៧.៧៣២.៣៨២ ៣១៦.៦៨១.៧២៤ ២៤.០២៤.៥៣៧ ៩៧.១៧៩.២៥២

គុណនីិ�រនិេ ៨.៦៨០.៣៨៨ ៣៥.៣៦៣.៩០១ ៦.៧៩៣.៤១៣ ២៧.៤៧៩.៣៥៦

ដំក៖ �ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក (១៧.៣៦៣) (៧០.៧៣៧) (៦.៣១៣) (២៥.៥៣៦)

�ម្មតុ្ត�យប្តេ�ធនាគារ
ប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ��រុ� ៨៦.៣៩៥.៤០៧ ៣៥១.៩៧៤.៨៨៨ ៣០.៨១១.៦៣៧ ១២៤.៦៣៣.០៧២

១២៩.៣០៣.៩០៧ ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥

(គ) វិភាគតា�កាលកំណ៍ត្់ឥណ៍ទាំ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី ១២៩.៣០៣.៩០៧ ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥

១២៩.៣០៣.៩០៧ ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥

 អប្រតាការប្របាកប់្រ�ចាឆូំ្នាំមំ្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និងិការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

គុណនីិ�រនិេ ០,០០% - ០,៣៥% ០,០០% - ០,៣៥%

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ០,០០% - ៦,៥០% ១,២៥% - ២,២៥%

គុណនីិ�និេំ ១,២៥% ០,០៥% - ២,០០%

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១០២



៧. ឥណ៍ទាំ� �ិង�ុទៅរព្រឹ�ទាំ�វាសំ់ផ្នែវង តា�នៃថិៃទៅដ្ឋើ�ដ្ឋករំលសំ់

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ឥណទានិរយៈប្តេព�ថ្លែវង ៤៩៩.៣៤៧.៤៦៤ ២.០៣៤.៣៤១.៥៦៨ ៤៤៤.៦៧៨.៦៨៦ ១.៧៩៨.៧២៥.២៨៥
ឥណទានិទិ្ធញប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ ២៤២.៣៦៦.៦២២ ៩៨៧.៤០១.៦១៨ ២៣៣.៦១០.៥៦៣ ៩៤៤.៩៥៤.៧២៧
ឥណទានិវបិារ��និ៍ ៩៩.៩៤៩.០៦៥ ៤០៧.១៩២.៤៩១ ៨៣.២៦១.១៧២ ៣៣៦.៧៩១.៤៤១
�កុី�ប្រត្តឥណទានិ

ជ្ជំប្តេនិឿទុ្ធក�ិត្តេ ៦៤.៦៦៨.៣៤៩ ២៦៣.៤៥៨.៨៥៤ ៧៦.២៣៦.៧៧៤ ៣០៨.៣៧៧.៧៥១
ឥណទានិថ្លែដំ�អា�

ប្តេប្រ�ើប្តេ�ើងវញិបានិ ៨.៩៧៣.០៤០ ៣៦.៥៥៦.១៦៥ ៤.២៨៤.១៩៨ ១៧.៣២៩.៥៨១
ឥណទានិ�និយនិេ ៤.៨៨៦.៣៨៨ ១៩.៩០៧.១៤៥ ៣.៥៩២.២៤២ ១៤.៥៣០.៦១៩
ឥណទានិ�ុគុគ� ២.៣៤១.៥៥៤ ៩.៥៣៩.៤៩១ ២.៩៩៨.០៩២ ១២.១២៧.២៨២
�ណ័ះ ឥណទានិ ៩៦៦.៧២៩ ៣.៩៣៨.៤៥៤ ៩០៥.៩៥៤ ៣.៦៦៤.៥៨៤
ឥណទានិរយៈប្តេព��ៃី ៧៨៣.៧៦៣ ៣.១៩៣.០៥០ ១.០៧៩.៣៧៦ ៤.៣៦៦.០៧៥
ឥណទានិដុំ��រុ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

ដំក៖ �ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក (ក) (៤.៦៦១.៥២៧) (១៨.៩៩១.០៦១) (៣.៦០៦.៨៥១) (១៤.៥៨៩.៧១២)

ឥណទានិ�ុទ្ធធ�រុ� ៩១៩.៦២១.៤៤៧ ៣.៧៤៦.៥៣៧.៧៧៥ ៨៤៧.០៤០.២០៦ ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣

(ក) សំំវិធា�ធុ�ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹង ទិុក

 �ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក តាម្មដំំណ្តាកក់ា� ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ECL ១២ថ្លែ� (ដំំណ្តាកក់ា�ទី្ធ ១) ២.៧៩៨.៩៥៧ ១១.៤០២.៩៥១ ២.៦៥៨.១២៤ ១០.៧៥២.១១២

ECL ប្តេពញម្មយួអាយុកា�-ម្មនិិថិយ�ុ�
ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ (ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ២) ១៣១.៧១៨ ៥៣៦.៦១៩ ២១.៨៥៣ ៨៨.៣៩៥

ECL ប្តេពញម្មយួអាយុកា�-ថិយ�ុ�
ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ (ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី ៣) ១.៧៣០.៨៥២ ៧.០៥១.៤៩១ ៩២៦.៨៧៤ ៣.៧៤៩.២០៥

៤.៦៦១.៥២៧ ១៨.៩៩១.០៦១ ៣.៦០៦.៨៥១ ១៤.៥៨៩.៧១២

(ខ្ព) វិភាគតា�ព្រឹ�ទៅភិទិអាជ�វក�ម

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ឥណទានិទិ្ធញប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ ២៤៤.៦០៤.៥៨៣ ៩៩៦.៥១៩.០៧១ ២៣៤.៣៨៨.០៦២ ៩៤៨.០៩៩.៧១១
�កដុ់ំំ និិង�ករ់ាយ ១៨០.២១៤.៥០០ ៧៣៤.១៩៣.៨៧៣ ១៥៣.៦៤២.៨៨៥ ៦២១.៤៨៥.៤៧០
នា�ំ�� និិងនាបំ្តេ�ញ ១៤៧.៥១២.០៣៤ ៦០០.៩៦៤.០២៧ ១៤៣.៩៨០.៧៣៥ ៥៨២.៤០២.០៧៣
ផ�ិត្តកម្មម ៦៤.៥២៩.៧៨៤ ២៦២.៨៩៤.៣៤០ ៥៤.៦៨១.៧៦៣ ២២១.១៨៧.៧៣១
�ំណង់ ៦០.១៦០.៣៩១ ២៤៥.០៩៣.៤៣៣ ៥៤.៥៧៣.១៤៨ ២២០.៧៤៨.៣៨៤
ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ៥៩.៦១៤.២៤៤ ២៤២.៨៦៨.៤៣០ ៦៤.៩៥៥.៦៤២ ២៦២.៧៤៥.៥៧២
ប្តេ�វាម្មនិិថ្លែម្មនិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៥៨.៣១៨.៤៣៨ ២៣៧.៥៨៩.៣១៦ ៤៥.៦៣៣.៦០៦ ១៨៤.៥៨៧.៩៣៦
ហិ៊ុរញ្ញញវត្តាុ ធានារាា �់រង អ��និ

ប្រទ្ធពយ និិងប្តេ�វាអាជី្ជវកម្មម ៥២.៣៣៧.៩៤៦ ២១៣.២២៤.៧៩២ ៤១.៨១៦.៤៣៥ ១៦៩.១៤៧.៤៨០
ការដំឹកជ្ជញ្ញជ� និ 
ឃាៃ ងំទ្ធំនិិញ និិង
ទ្ធំនាកទ់្ធំនិង ១៨.៤០៧.២១៣ ៧៤.៩៩០.៩៨៦ ២២.៦៣៣.៣៥៦ ៩១.៥៥១.៩២៥

អគុគិ�និី ហាគ � និិងទឹ្ធកសិាត្ត ១២.៤៥០.៤៨១ ៥០.៧២៣.២៦០ ៦.៩៨២.១៣០ ២៨.២៤២.៧១៦
ក�ិកម្មម ១.២៣៤.២៨១ ៥.០២៨.៤៦១ - -
ប្តេផេងៗ ២៤.៨៩៩.០៧៩ ១០១.៤៣៨.៨៤៧ ២៧.៣៥៩.២៩៥ ១១០.៦៦៨.៣៤៧

ឥណទានិដុំ��រុ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(គ) វិភាគតា�ច្ចំណ្តាត្់ថាំ្ក់ឥណ៍ទាំ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ឥណទាន់ដំុមេណើ រការ

�ំនិួនិដុំ� ៨៩៧.២៩៦.៨៥០ ៣.៦៥៥.៥៨៧.៣៦៦ ៨៤៤.៨៤៦.៣០៩ ៣.៤១៧.៤០៣.៣១៩

�ំនិួនិថ្លែដំ�ម្មានិ
ហានិិភិយ័ម្មនិិ�ង ៩៥៤.៣០២.៨៨៧ ៣.៨៨៧.៨២៩.៩៦២ ៨៩៨.៩៤០.៩៦៧ ៣.៦៣៦.២១៦.២១២

�ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក ២.៧៩៨.៩៥៧ ១១.៤០២.៩៥១ ២.៦៥៨.១២៤ ១០.៧៥២.១១២

ឥណទាន់មេ�កា�ដំុមេណើ រការ

�ំនិួនិដុំ� ១៦.៩៥២.១៥៦ ៦៩.០៦៣.០៨៤ ១.៣៦៤.៣៣៥ ៥.៥១៨.៧៣៥

�ំនិួនិថ្លែដំ�ម្មានិ
ហានិិភិយ័ម្មនិិ�ង ២៥.២៥៥.២៥៩ ១០២.៨៨៩.៩២៥ ២.៥៥៨.៤៥០ ១០.៣៤៨.៩៣០

�ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក ១៣១.៧១៨ ៥៣៦.៦១៩ ២១.៨៥៣ ៨៨.៣៩៥

ឥណទាន់�និ់ដំុមេណើ រការ

�ំនិួនិដុំ� ១០.០៣៣.៩៦៨ ៤០.៨៧៨.៣៨៦ ៤.៤៣៦.៤១៣ ១៧.៩៤៥.២៩១

�ំនិួនិថ្លែដំ�ម្មានិ
ហានិិភិយ័ម្មនិិ�ង ១៦.២៩១.២៣៦ ៦៦.៣៧០.៤៩៥ ៧.៦២០.៩០៣ ៣០.៨២៦.៥៥៣

�ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក ១.៧៣០.៨៥២ ៧.០៥១.៤៩១ ៩២៦.៨៧៤ ៣.៧៤៩.២០៥

សរបុ

�ំនិួនិដុំ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

�ំនិួនិថ្លែដំ�ម្មានិ
ហានិិភិយ័ម្មនិិ�ង ៩៩៥.៨៤៩.៣៨២ ៤.០៥៧.០៩០.៣៨២ ៩០៩.១២០.៣២០ ៣.៦៧៧.៣៩១.៦៩៥

�ំវធិានិធនិការខាត្ត
ឥណទានិរពំឹង ទុ្ធក ៤.៦៦១.៥២៧ ១៨.៩៩១.០៦១ ៣.៦០៦.៨៥១ ១៤.៥៨៩.៧១២

(ឃ) វិភាគតា�កាលកំណ៍ត្់ឥណ៍ទាំ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ម្មនិិប្តេ�ើ�១ឆូ្នាំំ ១៨៨.០៥៧.០៦៧ ៧៦៦.១៤៤.៤៩១ ១៧៣.៧៧២.៣៦០ ៧០២.៩០៩.១៩៦

ប្តេ�ើ�១ឆូ្នាំ ំនិិងម្មនិិប្តេ�ើ�៣ឆូ្នាំំ ៨៨.៩៩៣.៨៦៧ ៣៦២.៥៦១.០១៤ ៧៥.១៥៥.០១៣ ៣០៤.០០២.០២៨

ប្តេ�ើ�៣ឆូ្នាំ ំនិិងម្មនិិប្តេ�ើ�៥ឆូ្នាំំ ១៩០.២៩០.៨១៤ ៧៧៥.២៤៤.៧៧៦ ១៧៥.១២៧.០៤១ ៧០៨.៣៨៨.៨៨១

ប្តេ�ើ�៥ឆូ្នាំំ ៤៥៦.៩៤១.២២៦ ១.៨៦១.៥៧៨.៥៥៥ ៤២៦.៥៩២.៦៤៣ ១.៧២៥.៥៦៧.២៤០

ឥណទានិដុំ��រុ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

(ង) វិភាគតា�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ហានិិភិយ័ធម្មមតា ៨៦៩.២៨៧.៤០១ ៣.៥៤១.៤៧៦.៨៧២ ៧៩០.៤៨៥.៧៥៨ ៣.១៩៧.៥១៤.៨៩១ 

ហានិិភិយ័ធំ ៥៤.៩៩៥.៥៧៣ ២២៤.០៥១.៩៦៤ ៦០.១៦១.២៩៩ ២៤៣.៣៥២.៤៥៤ 

ឥណទានិដុំ��រុ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥ 

 ហានិិភិយ័ធំប្រត្តូវបានិកំណត្តនិ់ិយម្មនិយ័ ប្តេ�យធនាគារកណ្តាេ �ថាជ្ញាហានិិភិយ័ឥណទានិទ្ធ�ប្តេ� 
�ំប្តេពា�អូក ទ្ធទ្ធួ� ជ្ញាឯកត្តេជ្ជនិណ្តាម្មយួ ថ្លែដំ�ប្តេ�ើ�ពី ១០% ម្លៃនិម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធរ��់ធនាគារ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១០៣



(ច្ច) វិភាគតា�ទិំនាក់ទិំ�ង

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ភាគុីពាកព់ន័ិធ ២.៤៥២.៥៥៥ ៩.៩៩១.៧០៩ ១.៧៧៨.៤៦៨ ៧.១៩៣.៩០៣

ភាគុីម្មនិិពាកព់ន័ិធ ៩២១.៨៣០.៤១៩ ៣.៧៥៥.៥៣៧.១២៧ ៨៤៨.៨៦៨.៥៨៩ ៣.៤៣៣.៦៧៣.៤៤២

ឥណទានិដុំ��រុ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

(ឆ) វិភាគតា��ិវាសំ�ដាា្�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

និិវា��ឋ និ ៩២៤.២៨២.២៨៩ ៣.៧៦៥.៥២៦.០៤៥ ៨៥០.៦៤១.៩១៥ ៣.៤៤០.៨៤៦.៥៤៦

អនិិវា��ឋ និ ៦៨៥ ២.៧៩១ ៥.១៤២ ២០.៧៩៩

ឥណទានិដុំ��រុ� ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

(ជ) អព្រឹតាការព្រឹបាក់

២០២១ ២០២០

ឥណទានិរយៈប្តេព�ថ្លែវង ២,០០% - ១៨,០០% ២,០០% - ១៨,០០%

ឥណទានិទិ្ធញប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ ៣,៥០% - ១២,០០% ៣,៥០% - ១១,០០%

ឥណទានិវបិារ��និ៍ ៥,៧៥% - ១០,០០% ៦,០០% - ១១,០០%

�កុី�ប្រត្តឥណទានិជំ្ជប្តេនិឿទុ្ធក�ិត្តេ ៦,០០% - ១០,០០%  ៦,០០% - ៨,០០% 

ឥណទានិថ្លែដំ�អា�ប្តេប្រ�ើប្តេ�ើងវញិបានិ ០,០០% - ៨,០០% ៦,៥០% - ៨,០០%

ឥណទានិ�ុគុគ� ៩,០០% - ២៤,០០% ៨,០០% - ២៤,០០%

ឥណទានិ�និយនិេ ៦,៥០% - ១៨,០០% ៦,៥០% - ១៨,០០%

�ណ័ះ ឥណទានិ ១៨,០០% ១៨,០០%

ឥណទានិរយៈប្តេព��ៃី ៧,៥០% - ៨,៥០% ៧,៥០% - ៨,០០%

៨. ព្រឹបាក់ត្�កល់តា�ច្ច្បា�់ ទៅ�ធុនាគារកណ្តាា្ល

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី
ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េ (i) ៧៣.៧០៩.៤២៥ ៣០០.២៩២.១៩៧ ៦៩.៧៣២.៦៦៧ ២៨២.០៦៨.៦៣៨

រយៈប្តេព�ថ្លែវង

ប្របាកត់្តម្មើ�់ធានា
ប្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិ (ii) ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៥៥.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០

៨១.២០៩.៤២៥ ៣៣០.៨៤៧.១៩៧ ៧៧.២៣២.៦៦៧ ៣១២.៤០៦.១៣៨

(i) ទិុ��ព្រឹ�ុងកាត្ពវកិច្ចច

 ប្តេ�ងតាម្មប្រ�កា�ប្តេ��ធ៧-០២០-២៣០ប្រ�.ក �ុ�ម្លៃថិៃទី្ធ១៨ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ទុ្ធនិ�ប្រមុ្មង
កាត្តពែកិ�េ អ�ប�រម្មា ប្រតូ្តវបានិ �ៃ �់�េ�រ ម្មក ៧% �ប្រម្មា�ប់្រគុ�រ់��យិ�ណ័ះ  និិងម្មានិប្រ��ិទ្ធធភាព ចា�ព់ី
ម្លៃថិៃទី្ធ១៨ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ថ្លែដំ�អប្រតាម្មុនិការ�ៃ �់�េ�រគឺុ ៨%  �ប្រម្មា�ប់្របាកប់្តេរៀ� និិង១២,៥% 
�ប្រម្មា�រ់��ិយ�ណ័ះ ប្តេផេងៗ។ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េ ពំុម្មានិការប្របាកប់្តេទ្ធ។

(ii) ព្រឹបាក់ត្�កល់ធានាទៅលើទៅដ្ឋើ�ទិុ�

 ប្តេ�ងតាម្មប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០១-១៣៦ប្រ�.ក. �ុ�ម្លៃថិៃទី្ធ១៥ ថ្លែ�តុ្តលា ឆូ្នាំ២ំ០០១ ប្តេ�ញប្តេ�យ
ធនាគារ កណ្តាេ � �េីព ី« ប្របាក ់ត្តម្មើ�់ធានាប្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិ» ត្តប្រមូ្មវឲ្យយធនាគារត្តម្មើ�់ប្របាក�់នំិនួិ ១០% ម្លៃនិ
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ុ��ញ្ញជ ីរ��់ធនាគារ ជ្ញាប្របាក ់ត្តម្មើ�់ធានាប្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ �។ ប្របាកត់្តម្មើ�់ប្តេនិ� 
ម្មនិិ�ប្រម្មា� ់ប្តេប្រ�ើប្របា�់  កុូងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ រ��់ ធនាគារ ប្តេទ្ធ  ប្តេហ៊ុើយនិងឹ ប្រតូ្តវ�ងែ�ិជ្ជ�និធនាគារវញិ

 ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ធនាគារ �ម័ប្រគុ�ិត្តេ �ញ្ញេ� ់ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជ្ជីវកម្មម រ��់  �ៃួនិ ប្តេ� កូុង ប្រ�ប្តេទ្ធ� កម្ម័ុជ្ញា។

 អប្រតាការប្របាកប់្រ�ចាឆូំ្នាំំ

២០២១ ២០២០

ប្របាកត់្តម្មើ�់ធានា ប្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ០,០៤% - ០,០៦% ០,០៩% - ០,៤៨%

ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េ ០% ០%

៩. ភិត្ិសំ�្យា

 កំណត្ត�់ម្មាគ �់ប្តេនិ�ផេ�់និ�វពត័្តម៌្មានិ អំពីភិតិ្ត�និា ថ្លែដំ�ធនាគារជ្ញាភាគុីអូកជ្ជួ�។

 ធនាគារជ្ជួ�អគារម្មយួ�ំនិួនិ �ប្រម្មា�ប់្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការជ្ញាការ�ិ�័យកណ្តាេ � និិងការ�ិ�័យ
សាខា។ ជ្ញាទ្ធ�ប្តេ� កិ�េ �និាជ្ជួ�ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង �ប្រម្មា�រ់យៈប្តេព�កំណត្តច់ា�ព់ី២ឆូ្នាំ ំរហ៊ុ�ត្តដំ�់ 
១០ឆូ្នាំ។ំ ភិតិ្ត�និាទាងំប្តេនិ�  ម្មានិ រយៈ  ប្តេព� ជ្ជួ� ថ្លែដំ��ញ្ហាជ កព់ីការប្តេ�ើងម្លៃថិៃ និិង�ិទ្ធធិ�និេកិ�េ�និា
�ុ�ៗគូា។ �ំប្តេពា�ការ�និេកិ�េ�និាជ្ញាថិម ី�កុ�ណឌ ម្លៃនិ ភិតិ្ត�និា  ទាងំ ប្តេនិ� ប្រតូ្តវបានិ�រចាប្តេ�ើងវញិ។

(ក) ច្ចំ�ួ�ទិឹកព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលបា�កត្់ព្រឹតា ទៅ�កែ�ងរបាយការណ៍៍សាា្�ភាពហិិរញ្ញញវត្ុ� 

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ 
(រយៈប្តេព�ថ្លែវង)

អគារ ៦.៥១៦.៩៩៨ ២៦.៥៥០.២៥០ ៤.៩៦០.៣៥៧ ២០.០៦៤.៦៤៤ 

៦.៥១៦.៩៩៨ ២៦.៥៥០.២៥០ ៤.៩៦០.៣៥៧ ២០.០៦៤.៦៤៤ 

�ំណុ�ភិតិ្ត�និា

រយៈប្តេព��ៃី ១.៣៦៥.៣០១ ៥.៥៦២.២៣៦ ១.២៤៧.៣១៦ ៥.០៤៥.៣៩៣

រយៈប្តេព�ថ្លែវង ៥.៦២២.៤៨១ ២២.៩០៥.៩៨៨ ៤.១៣៤.២៨២ ១៦.៧២៣.១៧១

៦.៩៨៧.៧៨២ ២៨.៤៦៨.២២៤ ៥.៣៨១.៥៩៨ ២១.៧៦៨.៥៦៤

 កុូងអំ�ុងឆូ្នាំ ំការ�ថ្លែនិាម្មប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ម្មានិ�ំនិួនិ ២.៩៥៩.៩១៧
 (២០២០៖ ��និយ)។

(ខ្ព) ច្ចំ�ួ�ទិឹកព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលបា�កត្់ព្រឹតា ទៅ�កែ�ងរបាយការណ៍៍ច្ចំទៅណ៍ញ-ខាត្

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រ�ំ�់ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ 

អគារ ១.៣៩០.៨១១ ៥.៦៥៧.៨១៩ ១.៣២២.៦១៣ ៥.៣៩២.២៩៣

�ំណ្តាយរ�ំ�់ (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ២៨) ១.៣៩០.៨១១ ៥.៦៥៧.៨១៩ ១.៣២២.៦១៣ ៥.៣៩២.២៩៣

�ំណ្តាយការប្របាក ់ប្តេ�ើ�ំណុ�ភិតិ្ត�និា 

អគារ ២២៤.៩៨៨ ៩១៥.២៥១ ២៣៦.៧៨៨ ៩៦៥.៣៨៥

�ំណ្តាយការប្របាក ់(កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ២៤) ២២៤.៩៨៨ ៩១៥.២៥១ ២៣៦.៧៨៨ ៩៦៥.៣៨៥

�ំណ្តាយពាកព់ន័ិធនឹិងភិតិ្ត�និារយៈប្តេព� �ៃី 
(រួម្ម�ញ្ញេ� �កុូង�ំណ្តាយ ប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារប្តេផេងៗ)
(កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ២៩) ១៣៥.៩៩៦ ៥៥៣.២៣២ ២១២.៨៧៤ ៨៦៧.៨៨៧

�ំណ្តាយពាកព់ន័ិធនឹិងភិតិ្ត�និា�រុ� ១.៧៥១.៧៩៥ ៧.១២៦.៣០២ ១.៧៧២.២៧៥ ៧.២២៥.៥៦៥

 �ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាកប់្តេ�ញ�រុ� �ប្រម្មា�ភ់ិតិ្ត�និាឆូ្នាំ២ំ០២១ ម្មានិ�ំនិួនិ ១.៦៩៥.៤៨៣ដុំលាៃ រ
អាប្តេម្មរកិ (២០២០៖ ១.៤៧៩.៥៦២ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ)។ 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១០៤



១០. ព្រឹទិព្យសំ�្បីត្ិិ �ិង�រិកាា្រ

រយៈប្តេព�ថ្លែវង
 ការថ្លែក�ម្មិ
ប្រទ្ធពយជ្ជួ�

�រកុិារ
ការ�ិ�័យ �រកុិារកំុពយ�ទ្ធរ័ �និយនិេ

ការងារ
កំពុង ដំំប្តេណើ រការ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�០១ ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៥.៨៤២.៨៣៤ ១.៤២៤.៦៦៣ ២.៩៧៣.៨៤៦ ១.១៩៣.០៦៤ ១.០២៩.៩៨២ ១២.៤៦៤.៣៨៩

រ�ំ�់�ងគរ (៤.៩៣៥.១៣៣) (១.១១២.០៣១) (២.៧៤៣.៤៧៦) (៧២៦.៤៦៥) - (៩.៥១៧.១០៥)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ៩០៧.៧០១ ៣១២.៦៣២ ២៣០.៣៧០ ៤៦៦.៥៩៩ ១.០២៩.៩៨២ ២.៩៤៧.២៨៤

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៣.៦៩៨.៨៨២ ១.២៧៣.៩៧៥ ៩៣៨.៧៥៨ ១.៩០១.៣៩១ ៤.១៩៧.១៧៦ ១២.០១០.១៨២

សំព្រឹមា�់ដ្ឋំណ្តាច្ច់ឆ្នាំំ្ំនៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធប្តេដំើម្មប្រគា ៩០៧.៧០១ ៣១២.៦៣២ ២៣០.៣៧០ ៤៦៦.៥៩៩ ១.០២៩.៩៨២ ២.៩៤៧.២៨៤

�ថ្លែនិាម្ម ៤៦៦.៤៨១ ១៩២.៨៩៩ ៤៧៣.៦១៦ ៩៦.៣០០ ១.៤២២.២១៣ ២.៦ ៥១.៥០៩ 

ប្តេផៃរ ១.៣០៣.០៣០ - - - (១.៣០៣.០៣០) -

រ�ំ�់ (៤៧៦.៥១៦) (១០៨.០៤០) (១៧៨.២៩៦) (១៧៨.៨៣១) - (៩៤១.៦៨៣)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ�ុងប្រគា ២.២០០.៦៩៦ ៣៩៧.៤៩១ ៥២៥.៦៩០ ៣៨៤.០៦៨ ១.១៤៩.១៦៥ ៤.៦៥៧.១១០ 

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៧.៦១២.៣៤៥ ១.៦១៧.៥៦២ ៣.៤៤៧.៤៦២ ១.១៧២.៦២៩ ១.១៤៩.១៦៥ ១៤.៩៩៩.១៦៣ 

រ�ំ�់�ងគរ (៥.៤១១.៦៤៩) (១.២២០.០៧១) (២.៩២១.៧៧២) (៧៨៨.៥៦១) - (១០.៣៤២.០៥៣)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ២.២០០.៦៩៦ ៣៩៧.៤៩១ ៥២៥.៦៩០ ៣៨៤.០៦៨ ១.១៤៩.១៦៥ ៤.៦៥៧.១១០ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៨.៩០១.៨១៥ ១.៦០៧.៨៥១ ២.១២៦.៤១៦ ១.៥៥៣.៥៥៥ ៤.៦៤៨.៣៧៣ ១៨.៨៣៨.០១០ 

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�០១ ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៧.៦១២.៣៤៥ ១.៦១៧.៥៦២ ៣.៤៤៧.៤៦២ ១.១៧២.៦២៩ ១.១៤៩.១៦៥ ១៤.៩៩៩.១៦៣

រ�ំ�់�ងគរ (៥.៤១១.៦៤៩) (១.២២០.០៧១) (២.៩២១.៧៧២) (៧៨៨.៥៦១) - (១០.៣៤២.០៥៣)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ២.២០០.៦៩៦ ៣៩៧.៤៩១ ៥២៥.៦៩០ ៣៨៤.០៦៨ ១.១៤៩.១៦៥ ៤.៦៥៧.១១០

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៨.៩០១.៨១៥ ១.៦០៧.៨៥១ ២.១២៦.៤១៦ ១.៥៥៣.៥៥៥ ៤.៦៤៨.៣៧៣ ១៨.៨៣៨.០១០

សំព្រឹមា�់ដ្ឋំណ្តាច្ច់ឆ្នាំំ្ំនៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធប្តេដំើម្មប្រគា ២.២០០.៦៩៦ ៣៩៧.៤៩១ ៥២៥.៦៩០ ៣៨៤.០៦៨ ១.១៤៩.១៦៥ ៤.៦៥៧.១១០

�ថ្លែនិាម្ម ៨.២២០ ៩៩.៧៤៨ ២.០៨៥ ៩៤.៥០០ ១.៥២២.២៩៨ ១.៧២៦.៨៥១

ប្តេផៃរ - ១៨.២៩៨ ៤៣០.២៧៩ - (៤៤៨.៥៧៧) -

ចាត្តថូ់ាកប់្តេ�ើងវញិ - - - - ១៨១.៧៤៨ ១៨១.៧៤៨

រ�ំ�់ (៦៨៦.៦៨៧) (១៣៨.៣៤៦) (២៩៦.៥៨៣) (១៥៦.១៣១) - (១.២៧៧.៧៤៧)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ�ុងប្រគា ១.៥២២.២២៩ ៣៧៧.១៩១ ៦៦១.៤៧១ ៣២២.៤៣៧ ២.៤០៤.៦៣៤ ៥.២៨៧.៩៦២

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៧.៦០៩.០៣៧ ១.៧៣៥.៦០៨ ៣.៨៧៩.៨២៦ ១.២៦៧.១២៩ ២.៤០៤.៦៣៤ ១៦.៨៩៦.២៣៤

រ�ំ�់�ងគរ (៦.០៨៦.៨០៨) (១.៣៥៨.៤១៧) (៣.២១៨.៣៥៥) (៩៤៤.៦៩២) - (១១.៦០៨.២៧២)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ១.៥២២.២២៩ ៣៧៧.១៩១ ៦៦១.៤៧១ ៣២២.៤៣៧ ២.៤០៤.៦៣៤ ៥.២៨៧.៩៦២

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៦.២០១.៥៦១ ១.៥៣៦.៦៧៦ ២.៦៩៤.៨៣៣ ១.៣១៣.៦០៨ ៩.៧៩៦.៤៧៩ ២១.៥៤៣.១៥៧

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១០៥



១១. ព្រឹទិព្យសំក�មអរូ��

រយៈប្តេព�ថ្លែវង កម្មមវធិីកំុពយ�ទ្ធរ័ ការងារ កំពុង ដំំប្តេណើ រការ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�០១ ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៣.៦៣៦.៧៤៤ ១.០៧៨.១១១ ៤.៧១៤.៨៥៥

រ�ំ�់�ងគរ (៣.៣៣៨.៦២៨) - (៣.៣៣៨.៦២៨)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.២១៤.៨២៣ ៤.៣៩៣.៣០២ ៥.៦០៨.១២៥

សំព្រឹមា�់ដ្ឋំណ្តាច្ច់ឆ្នាំំ្ំនៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធប្តេដំើម្មប្រគា ២៩៨.១១៦ ១.០៧៨.១១១ ១.៣៧៦.២២៧

�ថ្លែនិាម្ម ១២៧.២៨៩ ៥៦៧.៥៥៧ ៦៩៤.៨៤៦

ប្តេផៃរ ៣១៨.០២២ (៣១៨.០២២) -

រ�ំ�់ (១៦៦.៦០៤) - (១៦៦.៦០៤)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ�ុងប្រគា ៥៧៦.៨២៣ ១.៣២៧.៦៤៦ ១.៩០៤.៤៦៩

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៤.០៨២.០៥៥ ១.៣២៧.៦៤៦ ៥.៤០៩.៧០១

រ�ំ�់�ងគរ (៣.៥០៥.២៣២) - (៣.៥០៥.២៣២)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ៥៧៦.៨២៣ ១.៣២៧.៦៤៦ ១.៩០៤.៤៦៩

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២.៣៣៣.២៤៩ ៥.៣៧០.៣២៨ ៧.៧០៣.៥៧៧

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�០១ ផ្នែខ្ព�ករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៤.០៨២.០៥៥ ១.៣២៧.៦៤៦ ៥.៤០៩.៧០១

រ�ំ�់�ងគរ (៣.៥០៥.២៣២) - (៣.៥០៥.២៣២)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ៥៧៦.៨២៣ ១.៣២៧.៦៤៦ ១.៩០៤.៤៦៩

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២.៣៣៣.២៤៩ ៥.៣៧០.៣២៨ ៧.៧០៣.៥៧៧

សំព្រឹមា�់ដ្ឋំណ្តាច្ច់ឆ្នាំំ្ំនៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធប្តេដំើម្មប្រគា ៥៧៦.៨២៣ ១.៣២៧.៦៤៦ ១.៩០៤.៤៦៩

�ថ្លែនិាម្ម - ៥៣៩.៦៩៤ ៥៣៩.៦៩៤

ប្តេផៃរ ២៥០.៤៩៦ (២៥០.៤៩៦) -

ចាត្តថូ់ាកប់្តេ�ើងវញិ - (១៨១.៧៤៨) (១៨១.៧៤៨)

រ�ំ�់ (២៥៩.៥០៣) - (២៥៩.៥០៣)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ�ុងប្រគា ៥៦៧.៨១៦ ១.៤៣៥.០៩៦ ២.០០២.៩១២

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម ៤.៣៣២.៥៥១ ១.៤៣៥.០៩៦ ៥.៧៦៧.៦៤៧

រ�ំ�់�ងគរ (៣.៧៦៤.៧៣៥) - (៣.៧៦៤.៧៣៥)

ត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី�ុទ្ធធ ៥៦៧.៨១៦ ១.៤៣៥.០៩៦ ២.០០២.៩១២

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២.៣១៣.២៨២ ៥.៨៤៦.៥៨១ ៨.១៥៩.៨៦៣

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១០៦



១២. ព�ធព�្យារជ្ញាព្រឹទិព្យសំក�ម

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម ៣.៨៤៤.៩៣៦ ១៥.៦៦៤.២៦៩ ៣.១៨៦.៥៩៧ ១២.៨៨៩.៧៨៥ 

ពនិធពនិារជ្ញា�ំណុ� (១.៣៦៦.៣៥០) (៥.៥៦៦.៥១០) (១.០៧៧.៤៣៩) (៤.៣៥៨.២៤១)

ពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម�ុទ្ធធ – រយៈប្តេព�ថ្លែវង ២.៤៧៨.៥៨៦ ១០.០៩៧.៧៥៩ ២.១០៩.១៥៨ ៨.៥៣១.៥៤៤ 

 �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម�ុទ្ធធ កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ២.១០៩.១៥៨ ៨.៥៣១.៥៤៤ ១.៩២៥.១០០ ៧.៨៤៤.៧៨២

កត្តប់្រតាខាង�ៃងឥ់ណទានិ កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ៣០ (�))  ៣៦៩.៤២៨ ១.៥០២.៨៣៣ ១៨៤.០៥៨ ៧៥០.៤០៤ 

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៦៣.៣៨២ - (៦៣.៦៤២)

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ២.៤៧៨.៥៨៦ ១០.០៩៧.៧៥៩ ២.១០៩.១៥៨ ៨.៥៣១.៥៤៤ 

(i) �ផ្នែព្រឹ��ព្រឹ�ួលព�ធព�្យារជ្ញាព្រឹទិព្យសំក�ម
ខាត្តពីការ

 ថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
កម្លៃប្រម្មឥណទានិ
 ម្មនិិទានិរ់�ំ�់

�ំណុ�
ភិតិ្ត�និា

ការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក ់�ំណ្តា�់
អតី្តត្តភាពការងារ

ម្ម��និិធិ
ប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ៍

ការទ្ធ�ទាត្តថ់្លែផិក 
តាម្មភាគុហុុ៊ុនិ រ�ំ�់ពប្តេនិៃឿនិ �ងគរប្តេផេងៗ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

២០២០

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ 
ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ២៣១.៨០១ ៥៥៤.៣៨០ ១.១២៧.២០២ ២៧.៩៦៨ ៣៨៧.១០៨

-
៦៦៨.០១៦ ៦៩.៥១៣ ៣.០៦៥.៩៨៨

កត្តប់្រតាខាង�ៃងឥ់ណទានិ/(�និៃុក) 
កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត ៣០៥.៥៦១ ៣៤.៧១៨ (៥០.៨៨២) - (១៤៣.៤១៣)

-
(២៨.៣៧៥) ៣.០០០ ១២០.៦០៩

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ៥៣៧.៣៦២ ៥៨៩.០៩៨ ១.០៧៦.៣២០ ២៧.៩៦៨ ២៤៣.៦៩៥ - ៦៣៩.៦៤១ ៧២.៥១៣ ៣.១៨៦.៥៩៧

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២.១៧៣.៦២៩ ២.៣៨២.៩០១ ៤.៣៥៣.៧១៥ ១១៣.១៣១ ៩៨៥.៧៤៦ - ២.៥៨៧.៣៤៨ ២៩៣.៣១៥ ១២.៨៨៩.៧៨៥

២០២១

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា 
ឆូ្នាំ២ំ០២១ ៥៣៧.៣៦២ ៥៨៩.០៩៨ ១.០៧៦.៣២០ ២៧.៩៦៨ ២៤៣.៦៩៥ - ៦៣៩.៦៤១ ៧២.៥១៣ ៣.១៨៦.៥៩៧

កត្តប់្រតាខាង�ៃងឥ់ណទានិ/(�និៃុក) 
កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត ៨៨.០៣៦ ១៣១.៩៥៥ ៣២១.២៣៦ (៥.០២៣) ៤១.៩៩៣ ៤៤.០៦៣ ៦០.៨៧៩ (២៤.៨០០) ៦៥៨.៣៣៩

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ៦២៥.៣៩៨ ៧២១.០៥៣ ១.៣៩៧.៥៥៦ ២២.៩៤៥ ២៨៥.៦៨៨ ៤៤.០៦៣ ៧០០.៥២០ ៤៧.៧១៣ ៣.៨៤៤.៩៣៦

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២.៥៤៧.៨៧១ ២.៩៣៧.៥៧០ ៥.៦៩៣.៦៤៣ ៩៣.៤៧៨ ១.១៦៣.៨៩៣ ១៧៩.៥១៣ ២.៨៥៣.៩១៨ ១៩៤.៣៨៣ ១៥.៦៦៤.២៦៩

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១០៧



(ii) �ផ្នែព្រឹ��ព្រឹ�ួលព�ធព�្យារជ្ញា�ំណ៍ុល

ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ
�ិទ្ធធិ ប្តេប្រ�ើប្របា�់

�ំប្តេណញពីការ �េ�ររ��ិយ�ណ័ះ
ម្មនិិ ទានិក់ត្តប់្រតា-�ុទ្ធធ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

២០២០

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ 
ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ (១.០៥៨.៩២២) (៨១.៩៦៦) (១.១៤០.៨៨៨)

កត្តប់្រតាខាង�ៃងឥ់ណទានិ/(�និៃុក) 
កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត ៦៦.៨៥១ (៣.៤០២) ៦៣.៤៤៩

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១
ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ (៩៩២.០៧១) (៨៥.៣៦៨) (១.០៧៧.៤៣៩)

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� (៤.០១២.៩២៧) (៣៤៥.៣១៤) (៤.៣៥៨.២៤១)

២០២១

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ 
ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ (៩៩២.០៧១) (៨៥.៣៦៨) (១.០៧៧.៤៣៩)

កត្តប់្រតាខាង�ៃងឥ់ណទានិ/(�និៃុក) 
កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត (៣១១.៣២៨) ២២.៤១៧ (២៨៨.៩១១)

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ 
ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ (១.៣០៣.៣៩៩) (៦២.៩៥១) (១.៣៦៦.៣៥០)

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� (៥.៣១០.០៤៨) (២៥៦.៤៦២) (៥.៥៦៦.៥១០)

១៣. ព្រឹទិព្យសំក�មទៅ�្សងៗ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ុប្តេរប្រ�ទានិអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិក ៣.៥៥៦.៤៣៥ ១៤.៤៨៨.៩១៦ ៣.១២២.៥៦៤ ១២.៦៣០.៧៧១

ប្របាកក់ក់ ៧១៨.៥៩៧ ២.៩២៧.៥៦៤ ៦៧០.៥៤៥ ២.៧១២.៣៥៥

�ំណ្តាយ�ងម់្មុនិ ៥៧៩.៧៤៥ ២.៣៦១.៨៨១ ១០៥.៣៦១ ៤២៦.១៨៥

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផៃរប្របាក់
���ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត់ ១០៣.១០៩ ៤២០.០៦៦ ៥៧.៨២២ ២៣៣.៨៩០

ទ្ធឹកប្របាកប់្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម�ៃ �់ជ្ជំពាក់ ៤០.០៦០ ១៦៣.២០៤ ៤៣.១៨២ ១៧៤.៦៧១

ទ្ធឹកប្របាកភ់ាគុីពាកព់ន័ិធជំ្ជពាក់ ៣.១៥០ ១២.៨៣៣ - -

ប្តេផេងៗ ៤៦.១០០ ១៨៧.៨១៤ ២០០.៦៣៨ ៨១១.៥៨២ 

៥.០៤៧.១៩៦ ២០.៥៦២.២៧៨ ៤.២០០.១១២ ១៦.៩៨៩.៤៥៤ 

រយៈប្តេព��ៃី ៩២២.២៩០ ៣.៧៥៧.៤០៩ ៥៩២.៩៨៨ ២.៣៩៨.៦៣៦ 

រយៈប្តេព�ថ្លែវង ៤.១២៤.៩០៦ ១៦.៨០៤.៨៦៩ ៣.៦០៧.១២៤ ១៤.៥៩០.៨១៨ 

៥.០៤៧.១៩៦ ២០.៥៦២.២៧៨ ៤.២០០.១១២ ១៦.៩៨៩.៤៥៤ 

១៤. ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើរ�សំ់ធុនាគារ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៦២.៦៥៨.៧៣៥ ៦៦២.៦៧១.៦៨៦ ១២៨.៥៤៣.៨៣២ ៥១៩.៩៥៩.៨០០

គុណនីិ�រនិេ ២.៨១១.៧១៥ ១១.៤៥៤.៩២៧ ៦.៩៥៧.៣៥០ ២៨.១៤២.៤៨១

១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១

(ក) វិភាគតា�កាលកំណ៍ត្់

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី ១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១

១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១

(ខ្ព) វិភាគតា�អព្រឹតាការព្រឹបាក់

២០២១ ២០២០

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ១,១០% - ៤,២០%  ១,១០% - ៤,២០% 

គុណនីិ�រនិេ ០,០០% - ១,២០%  ០,០០% - ១,២០% 

គុណនីិ�និេំ - ០,៥០%       

(គ) វិភាគតា��ិវាសំ�ដាា្�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ១០៥.៣១០.៤១៤ ៤២៩.០៣៤.៦២៧ ១១៥.៣៦៨.៩២៧ ៤៦៦.៦៦៧.៣១០ 

�រប្តេទ្ធ� ៦០.១៦០.០៣៦ ២៤៥.០៩១.៩៨៦ ២០.១៣២.២៥៥ ៨១.៤៣៤.៩៧១ 

១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១

(ឃ) វិភាគតា�ទិំនាក់ទិំ�ង

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ភាគីុពាកព់ន័ិធ ៦០.១៦០.០៣៦ ២៤៥.០៩១.៩៨៧ ២០.១២០.០០២ ៨១.៣៨៥.៤០៨ 

ភាគីុម្មនិិពាកព់ន័ិធ ១០៥.៣១០.៤១៤ ៤២៩.០៣៤.៦២៦ ១១៥.៣៨១.១៨០ ៤៦៦.៧១៦.៨៧៣ 

១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១

១៥. ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើរ�សំ់អត្ិថិិជ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ៤៦១.៥៧៧.០៨៧ ១.៨៨០.៤៦៥.០៥២ ៤៧០.៨៧៦.៣៣៨ ១.៩០៤.៦៩៤.៧៨៨

គុណនីិ�រនិេ ៤១៦.២២៧.១៩៧ ១.៦៩៥.៧០៩.៦០១ ៣៧០.៧១២.៦៧១ ១.៤៩៩.៥៣២.៧៥៤

គុណនីិ�និេំ ៥៣.៥៩៩.៤៦៥ ២១៨.៣៦៤.២២០ ៥៤.៣០៩.៨៤៩ ២១៩.៦៨៣.៣៣៩

៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១០៨



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(ក) វិភាគតា�កាលកំណ៍ត្់

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី ៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១

៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១

(ខ្ព) វិភាគតា�អព្រឹតាការព្រឹបាក់

២០២១ ២០២០

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ០,១៨% មេ� ៦,៤០% ១,០០% មេ� ៦,៤០%

គុណនីិ�រនិេ ០,០០% មេ� ៤,០០% ០,០០% មេ� ២,០០%

គុណនីិ�និេំ ០,០០% មេ� ១,៦៨% ០,០០% មេ� ១,៦៨%

(គ) វិភាគតា��ិវាសំ�ដាា្�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ៨៨០.២៥២.៣៦១ ៣.៥៨៦.១៤៨.១១៨ ៨៥៤.០៥០.៨៥៥ ៣.៤៥៤.៦៣៥.៧០៩ 

�រប្តេទ្ធ� ៥១.១៥១.៣៨៨ ២០៨.៣៩០.៧៥៥ ៤១.៨៤៨.០០៣ ១៦៩.២៧៥.១៧២ 

៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១

(ឃ) វិភាគតា�ទិំនាក់ទិំ�ង

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ភាគុីពាកព់ន័ិធ ៨០៣.៦៦៥ ៣.២៧៤.១៣១ ១.០១២.១៣៥ ៤.០៩៤.០៨៦ 

ភាគុីម្មនិិពាកព់ន័ិធ ៩៣០.៦០០.០៨៤ ៣.៧៩១.២៦៤.៧៤២ ៨៩៤.៨៨៦.៧២៣ ៣.៦១៩.៨១៦.៧៩៥ 

៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១

១៦. ព្រឹបាក់ក�ច�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការផេ�់�និៃនិីយភាព
ប្តេ�យម្មានិ ការធានា (LPCO) (i) ២៥.០៣៦.១០៣ ១០១.៩៩៧.០៨៤ ៦៣.៥៦៧.៧៤៥ ២៥៧.១៣១.៥២៩

ឥណទាត្ត�� និិងម្មធយម្ម (ii) ២៦៤.៩៥០ ១.០៧៩.៤០៦ ១៤១.៧១៨ ៥៧៣.២៤៩

២៥.៣០១.០៥៣ ១០៣.០៧៦.៤៩០ ៦៣.៧០៩.៤៦៣ ២៥៧.៧០៤.៧៧៨
រយៈប្តេព�ថ្លែវង

ឥណទាត្ត�� និិងម្មធយម្ម (ii) ៨៤០.៤៦៨ ៣.៤២៤.០៦៧ ៥៤៣.៨៦៥ ២.១៩៩.៩៣៤ 

ប្របាកក់ម្មេ�ីរុ� ២៦.១៤១.៥២១ ១០៦.៥០០.៥៥៧ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២

 ធនាគារបានិទ្ធទួ្ធ�ប្របាកក់ម្មេ ីពធីនាគារជ្ញាត្ត ិម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា កុូងទ្ធប្រម្មងជ់្ញាប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារផេ�់�និៃនិយីភាព
ប្តេ�យម្មានិ ការ ធានា (LPCO) ថ្លែដំ�ម្មានិរយៈប្តេព�កំណត្តត់្ត�ិជ្ញាង ១២ថ្លែ�។ ធនាគារបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់
ម្ម���ប្រត្ត អា�ជ្ជួញដំ� រ បានិជ្ញាប្រទ្ធពយ �ញ្ហាេ ំ (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ៥)។ 

 ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី៣១ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ធនាគារបានិ�ុ�កិ�េប្រពម្មប្តេប្រពៀងប្របាកក់ម្មេ ីជ្ញាម្មយួធនាគារ 
�ហ៊ុប្រគា�ធុនិត្ត�� និិងម្មធយម្ម កមុ័្មជ្ញា ម្ម.ក (ប្តេ�កាត្តថ់ា «SME Bank»)។ ប្របាកក់ម្មេមី្មានិអប្រតា
ការប្របាក ់កុូង�ប្តេនាៃ �ពី ២,០០% ប្តេ� ៣,០០% កុូងម្មយួឆូ្នាំ ំ(២០២០៖ ២% កុូងម្មយួឆូ្នាំ)ំ និិងប្រតូ្តវ�ង់

 កូុងរយៈប្តេព�៧ឆូ្នាំ ំប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវទ្ធ�ទាត្ត�់ងប្រ�ចាថំ្លែ� ទាងំការប្របាក ់និិងប្របាកប់្តេដំើម្ម។  

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ំនិួនិប្របាកប់្តេដំើម្ម ២៥.១៦០.៤០១ ១០២.៥០៣.៤៧៤ ៦៣.១៨២.៤៩៣ ២៥៥.៥៧៣.១៨៤

ការប្របាកប់្រត្តូវ�ង់ ៩៨១.១២០ ៣.៩៩៧.០៨៣ ១.០៧០.៨៣៥ ៤.៣៣១.៥២៨

២៦.១៤១.៥២១ ១០៦.៥០០.៥៥៧ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២

 �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ��ំណុ� ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តម្មកពី�កម្មមភាពហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិ – ប្របាកក់ម្មេី

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ចំំន់ួន់��កម់េដុើ�

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ៦៣.១៨២.៤៩៣ ២៥៥.៥៧៣.១៨៤ ៧៣.៨៦៥.០៣១ ៣០១.០០០.០០១

�ថ្លែនិាម្ម ៥៧.៨៥៦.៣០៣ ២៣៥.៣៥៩.៤៤១ ១៧០.៣៥១.៨១១ ៦៩៤.៥២៤.៣៣៣

ការទ្ធ�ទាត្ត�់ង (៩៥.៤៨៩.៥៦៥) (៣៨៨.៤៥១.៥៥០) (១៨១.០៣៤.៣៤៩) (៧៣៨.០៧៧.០៤១)

ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ (៣៨៨.៨៣០) (១.៥៨១.៧៦០) - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ១.៦០៤.១៥៩ - (១.៨៧៤.១០៩)

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ២៥.១៦០.៤០១ ១០២.៥០៣.៤៧៤ ៦៣.១៨២.៤៩៣ ២៥៥.៥៧៣.១៨៤

ការ��ក�់�ូវ សង

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ១.០៧០.៨៣៥ ៤.៣៣១.៥២៨ ៦១២.៤២៩ ២.៤៩៥.៦៤៩

កត្តប់្រតាជ្ញា�និៃុកកូុងឆូ្នាំំ ២.៣៦០.២៤៩ ៩.៦០១.៤៩៣ ២.៧៣៨.៨៥៥ ១១.១៦៦.៣១២

ការទ្ធ�ទាត្តក់ារប្របាក់ (២.៤៤៨.០៣២) (៩.៩៥៨.៥៩៤) (២.២៨០.៤៤៩) (៩.២៩៧.៣៩១)

ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ (១.៩៣២) (៧.៨៥៩) - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៣០.៥១៥ - (៣៣.០៤២)

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ៩៨១.១២០ ៣.៩៩៧.០៨៣ ១.០៧០.៨៣៥ ៤.៣៣១.៥២៨

 អប្រតាការប្របាកប់្រ�ចាឆូំ្នាំមំ្លៃនិប្របាកក់ម្មេ ីម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការផេ�់�និៃនីិយភាព ប្តេ�យម្មានិការធានា ២,១០% - ៦,០០% ២,១០% - ៤,៥០%

ឥណទានិត្ត�� និិងម្មធយម្ម ២,០០% - ៣,០០% ២,០០%

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១០៩



១៧. អ�ុ�ំណ៍ុល

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�កុ�ហុុ៊ុន់មេ�ផ្ទាា ល់
(កំណ�ស់ម្គាា ល់ ៣៤ (ង))

�ំនិួនិប្របាកប់្តេដំើម្ម - រយៈប្តេព�ថ្លែវង ៤៧.០០០.០០០ ១៩១.៤៧៨.០០០ ៤៧.០០០.០០០ ១៩០.១១៥.០០០

ការប្របាកប់្រត្តូវ�ង ់- រយៈប្តេព��ៃី ៤០៥.៥៩២ ១.៦៥២.៣៨២ ៤១១.០០០ ១.៦៦២.៤៩៥

អនុ់បំណុលសរបុ ៤៧.៤០៥.៥៩២ ១៩៣.១៣០.៣៨២ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥

 ធនាគារបានិ�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�ើកិ�េ�និាអនុិ�ំណុ� ជ្ញាម្មយួ CIMB Bank Berhad ថ្លែដំ�
ជ្ញាភាគុទុ្ធនិិក។ អនុិ�ំណុ�និីម្មយួៗ ម្មានិកា�កំណត្តរ់យៈប្តេព�១០ឆូ្នាំ។ំ អនុិ�ំណុ�ប្តេនិ�និឹង ប្រតូ្តវ 
 �ង វញិប្តេ�កា��របិ្តេ�ិទ្ធផុត្តកំណត្ត ់និិងម្មានិអប្រតាការប្របាក ់កូុង�ប្តេនាៃ �ពី ២,៧៤% ប្តេ� ៤,៥០% 
កុូងម្មយួឆូ្នាំ ំ(២០២០៖ ៣,០០% ប្តេ� ៤,៥០% កុូងម្មយួឆូ្នាំ)ំ។ ការប្របាកប់្រតូ្តវ�ងប់្តេរៀងរា�់ ៦ថ្លែ�ម្មេង។  
អនុិ�ំណុ�ប្តេនិ� ប្រតូ្តវ បានិអនុិម្មត័្តប្តេ�យធនាគារជ្ញាតិ្ត ម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា កុូងប្តេគា��ំណង�ប្រម្មា�គ់ុណនា
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី២។

 �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ��ំណុ� ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តម្មកពី�កម្មមភាពហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិ – អនុិ�ំណុ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ំនិួនិប្របាកប់្តេដំើម្ម

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ៤៧.០០០.០០០ ១៩០.១១៥.០០០ ៣៧.០០០.០០០ ១៥០.៧៧៥.០០០

�ថ្លែនិាម្ម ៧.០០០.០០០ ២៨.៤៧៦.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០

ការទ្ធ�ទាត្ត�់ង (៧.០០០.០០០) (២៨.៤៧៦.០០០) - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ១.៣៦៣.០០០ - (១.៤៣០.០០០)

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ៤៧.០០០.០០០ ១៩១.៤៧៨.០០០ ៤៧.០០០.០០០ ១៩០.១១៥.០០០

ការប្របាកប់្រត្តូវ �ង

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ៤១១.០០០ ១.៦៦២.៤៩៥ ៣១៦.៤៧៩ ១.២៨៩.៦៥២

កត្តប់្រតាជ្ញា�និៃុកកូុងឆូ្នាំំ ១.៨២៤.៥៩២ ៧.៤២២.៤៤០ ១.៧៥៧.៦៥៥ ៧.១៦៥.៩៥៩

ពនិធកាត្តទុ់្ធកប្តេ�ើ�ំណ្តាយការប្របាក់ (១៨២.៤៥៩) (៧៤២.២៤៣) (១៩៦.៩៣២) (៨០២.៨៩២)

ការទ្ធ�ទាត្តក់ារប្របាក់ (១.៦៤៧.៥៤១) (៦.៧០២.១៩៧) (១.៤៦៦.២០២) (៥.៩៧៧.៧០៦)

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ១១.៨៨៧ - (១២.៥១៨)

ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ៤០៥.៥៩២ ១.៦៥២.៣៨២ ៤១១.០០០ ១.៦៦២.៤៩៥

១៨. អត្ុព្រឹ�ទៅ�ជ�៍�ុគគលិក

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព�ថ្លែវង
ម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ៍ ២.៨៥៦.៨៨០ ១១.៦៣៨.៩២៩ ២.៤៣៦.៩៤៩ ៩.៨៥៧.៤៥៩
ការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ំណ្តា�់

អតី្តត្តភាពការងារ ១១៤.៧២៥ ៤៦៧.៣៩០ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៤

២.៩៧១.៦០៥ ១២.១០៦.៣១៩ ២.៥៧៦.៧៨៧ ១០.៤២៣.១០៣

 អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិករយៈប្តេព�ថ្លែវងប្តេផេងៗ - ម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ៍

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព�ថ្លែវង
នាប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ២.៤៣៦.៩៤៩ ៩.៨៥៧.៤៥៩ ១.៩៣៥.៥៤១ ៧.៨៨៧.៣៣០
�ថ្លែនិាម្មកូុងឆូ្នាំ៖ំ

- �ដិំភាគុរ��់ធនាគារ ៣៣២.០០៣ ១.៣៥០.៥៨៨ ៣១៣.០១១ ១.២៧៦.១៤៦
- �ដិំភាគុរ��់�ុគុគ�ិក ៣៣៩.៧៥៣ ១.៣៨២.១១៥ ៣១៣.០១១ ១.២៧៦.១៤៦
- ការប្របាក់ ១០៣.៧៧០ ៤២២.១៣៦ ៨៦.៩២២ ៣៥៤.៣៨១

ម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិប៍ានិទ្ធ�ទាត្ត់ (៣០៦.៩៩៥) (១.២៤៨.៨៥៦) (២០៣.៩៧៣) (៨៣១.៥៩៨)
និិយត័្តកម្មម (៤៨.៦០០) (១៩៧.៧០៥) (៧.៥៦៣) (៣០.៨៣៤)
�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៧៣.១៩២ - (៧៤.១១២)

នាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ ២.៨៥៦.៨៨០ ១១.៦៣៨.៩២៩ ២.៤៣៦.៩៤៩ ៩.៨៥៧.៤៥៩

 អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិករយៈប្តេព�ថ្លែវងប្តេផេងៗ - ការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងារ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព�ថ្លែវង

នាប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៤ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៩.៨៣៩

ប្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាព
ការងារបានិ�ង់ (២៥.១១៣) (១០២.១៦០) - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៣.៩០៦ - (៤.១៩៥)

នាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ ១១៤.៧២៥ ៤៦៧.៣៩០ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦៥.៦៤៤

១៩. �ំណ៍ុលទៅ�្សងៗ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ម្ម���បទានិ�ប្រត្តរ��់ធនាគារ 
និិងគុណនីិ ប្រត្តូវ ទ្ធទ្ធួ�ប្តេផេងៗ ៦.២៨៨.៦២៥ ២៥.៦១៩.៨៥៨ ៥.៨២៤.៨៤១ ២៣.៥៦១.៤៨២

ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផៃរប្របាកប់្តេ�ញ
ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត់ ៤.៤៧៣.៩៥៨ ១៨.២២៦.៩០៥ ៣.៩២៩.៦៣៤ ១៥.៨៩៥.៣៧០

�ងគរប្របាករ់ងាែ និប់្រត្តូវ�ង់ ២.៣០៧.៥៥០ ៩.៤០០.៩៥៩ ២.១២៨.៩៣៧ ៨.៦១១.៥៥០

ទ្ធឹកប្របាកជ់្ជំពាកអ់ូកផគត្តផ់គង់ ១.៦០៣.៧៧៣ ៦.៥៣៣.៧៧១ ១.៧៣៩.១៧៧ ៧.០៣៤.៩៧១

�ងគរ�ា�ឈ់��់ប្រម្មាកប្រ�ចាឆូំ្នាំំ ១៩០.៥៦៤ ៧៧៦.៣៥៨ ១៩០.៥៦៤ ៧៧០.៨៣១

�ងគរពនិធប្រត្តូវ�ង់ ១៨៥.៥៦២ ៧៥៥.៩៨០ ១៩២.០៩៣ ៧៧៧.០១៦

ការខាត្តពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ �ប្រម្មា�់
ECL ប្តេ�ើ កិ�េ�និាផេ�់ ឥណទានិ
 និិងកិ�េ�និា ធានា  ថ្លែផូក ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ១២៣.៨២១ ៥០៤.៤៤៧ ៦៥.៦១១ ២៦៥.៣៩៦

ប្តេផេងៗ ២.៦២៥.២៣១ ១០.៦៩៥.១៩០ ២.០៤៦.៩៦២ ៨.២៧៩.៩៦២ 

១៧.៧៩៩.០៨៤ ៧២.៥១៣.៤៦៨ ១៦.១១៧.៨១៩ ៦៥.១៩៦.៥៧៨ 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១១០



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី ១៧.៥៦០.៥២០ ៧១.៥៤១.៥៥៨ ១៥.៧៥៥.២៥៥ ៦៣.៧៣០.០០៦ 

រយៈប្តេព�ថ្លែវង ២៣៨.៥៦៤ ៩៧១.៩១០ ៣៦២.៥៦៤ ១.៤៦៦.៥៧២ 

�ំណុ�ប្តេផេងៗ�រុ� ១៧.៧៩៩.០៨៤ ៧២.៥១៣.៤៦៨ ១៦.១១៧.៨១៩ ៦៥.១៩៦.៥៧៨ 

 �ំវធិានិធនិ�ប្រម្មា� ់ECL ប្តេ�ើ កិ�េ�និាផេ�់ ឥណទានិ និិងកិ�េ�និា ធានាថ្លែផូក ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

នាប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ៦៥.៦១១ ២៦៥.៣៩៦ ១៦១.៣៩៤ ៦៥៧.៦៨១ 

កត្តប់្រតាជ្ញា�និៃុក/(ឥណទានិ)
កូុង�ំប្តេណញ -ខាត្ត ៥៨.២១០ ២៣៦.៧៩៨ (៩៥.៧៨៣) (៣៩០.៥០៧)

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ២.២៥៣ -   (១.៧៧៨)

នាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ ១២៣.៨២១ ៥០៤.៤៤៧ ៦៥.៦១១ ២៦៥.៣៩៦

២០. ទៅដ្ឋើ�ទិុ�

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ុ��ញ្ញជ ីរ��់ធនាគារម្មានិ�ំនិួនិ ៧៥លានិ ភាគុហុុ៊ុនិ
(ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០  ៖ ៧៥លានិភាគុហុុ៊ុនិ) ថ្លែដំ�ម្មានិត្តម្លៃម្មៃចារកិ ១ ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ   កូុងម្មយួ
ភាគុ ហុុ៊ុនិ។  ភាគុហុុ៊ុនិថ្លែដំ�បានិអនុិម្មត័្ត ទាងំ អ�់ ប្រត្តូវបានិ�ងប់្របាករ់�ួរា�់ទាងំប្រ�ុង។

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

បានិប្តេ�ញផាយ និិង
បានិ�ងប់្របាករ់�ួ៖

នាប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ២.១៧៥.០០០ - (២.២៥០.០០០)

នាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០

២១. ទិុ��ព្រឹ�ុងសំព្រឹមា�់ការទិូទាំត្់ផ្នែ�ិកតា�ភាគហិីុ�

 CIMB Group Holdings Berhad (ប្តេ�កាត្តថ់ា «CIMBGH») បានិ�ប្តេងើើត្តថ្លែផនិការប្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេ
រយៈប្តេព�ថ្លែវង («LTIP») ចា�ប់្តេផេើម្មប្តេ�ថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�រមួ្មម្មានិថ្លែផនិការជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិ
រ��់�ុគុគ�ិក (ESOS) និិងថ្លែផនិការអំប្តេណ្តាយភាគុហុុ៊ុនិ (SGP)។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ទុ្ធនិ�ប្រមុ្មង�ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្ត ់ថ្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិ �ប្រម្មា�់
ថ្លែផនិការទាងំពីរប្តេនិ� ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ថ្លែផនិការអំប្តេណ្តាយភាគុហុុ៊ុនិ (SGP) (ក) ១១១.៤៣៤ ៤៥៣.៩៨២ - -

ថ្លែផនិការជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិរ��់
�ុគុគ�ិក (ESOS) (�) ១០៨.៨៨១ ៤៤៣.៥៨១ - -

២២០.៣១៥ ៨៩៧.៥៦៣ - -

ក. ផ្នែ��ការអំទៅណ្តាយភាគហិីុ� (SGP)

 ថ្លែផនិការ SGP ប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង កូុងថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�យ CIMB Group Holdings  

Berhad ថ្លែដំ� CIMB Group បានិផេ�់ភាគុហុុ៊ុនិធម្មមតារ��់ CIMB Group ឲ្យយ�ុគុគ�ិករ��់
ធនាគារ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិទ្ធទ្ធួ�។ ប្តេ�ងតាម្មថ្លែផនិការ SGP ការផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិប៍្តេនិ� �កុ�ណឌ
�ម្មបងគុឺត្តប្រមូ្មវឲ្យយ�ុគុគ�ិក�ប្តេប្រម្មើការងារឲ្យយធនាគារ កុូងរយៈប្តេព�យ�រ ថ្លែដំ� ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យ
គុណៈកម្មាម ធិការ LTIP។ អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍SGP ប្រតូ្តវបានិប្រ�គុ�់ជ្ញា�ំថ្លែណកត្ត��ៗ កុូងរយៈប្តេព�
ផេ�់ អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ថ្លែដំ��ំថ្លែណកត្ត��ៗនីិម្មយួៗប្តេនា� ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាជ្ញាអំប្តេណ្តាយ��ប់្តេ�យថ្លែ�ក 
�ំប្តេពា�ការកត្តប់្រតា�ំណ្តាយ កូុងរយៈប្តេព�ម្លៃនិការផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ។៍ 

 កា��របិ្តេ�ិទ្ធផេ�់
កា��របិ្តេ�ិទ្ធប្រ�គុ�់

អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ៍ �ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ
ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��

នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធផេ�់

០៩ ម្មថុិិនា ២០២១ ៣១ ម្មនីា ២០២៤ ២៧១.០៥០ ១,១២ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

០៩ ម្មថុិិនា ២០២១ ៣១ ម្មនីា ២០២៥ ២៧១.០៥០ ១,១២ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

�រុ� ៥៤២.១០០

២០២១ ២០២០

�ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ �ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ

�ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ – ថ្លែផនិការអំប្តេណ្តាយភាគុហុុ៊ុនិ

ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា - -

បានិប្រ�គុ�់ ៥៤២.១០០ -

ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់គិុត្តប្រតឹ្តម្មដំំណ្តា�ឆូ់្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ៥៤២.១០០ -

 �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង �ប្រម្មា� ់SGP ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង�ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្ត ់ថ្លែផិកតាម្ម
ភាគុហុុ៊ុនិ ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា - - - -

�ំណ្តាយកូុងឆូ្នាំំ ១១១.៤៣៤ ៤៥៣.៣១៤ - -

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៦៦៨ - -

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ១១១.៤៣៤ ៤៥៣.៩៨២ - -

ខ្ព. ផ្នែ��ការជទៅព្រឹ�ើសំភាគហិីុ�រ�សំ់�ុគគលិក (ESOS)

 ថ្លែផនិការ ESOS ប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង កុូងថ្លែ�ម្មថុិិនា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្តេ�យ CIMB Group ថ្លែដំ�  
CIMB Group បានិផេ�់ភាគុហុុ៊ុនិធម្មមតារ��់ CIMB Group ឲ្យយ�ុគុគ�ិករ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�ម្មានិ
�ិទ្ធធបិ្រតូ្តវទ្ធទ្ធ�ួ។ ថ្លែផនិការ ESOS ប្រតូ្តវបានិប្រ�គុ�់ជ្ញា�ំថ្លែណកត្ត��ៗ កុូងរយៈប្តេព�ផេ�់ អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍
ថ្លែដំ��ំថ្លែណកត្ត��ៗនិីម្មយួៗប្តេនា�ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតាជ្ញាអំប្តេណ្តាយ��ប់្តេ�យថ្លែ�ក �ំប្តេពា�ការកត្តប់្រតា
�ំណ្តាយ កូុងរយៈប្តេព�ម្លៃនិការផេ�់អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ។៍
 
 ជ្ជប្តេប្រម្មើ�អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិភ៍ាគុហុុ៊ុនិប្តេនិ�ផុត្តកំណត្ត ់កុូងរយៈប្តេព�៧ឆូ្នាំ ំគុិត្តចា�ព់ីកា��របិ្តេ�ិទ្ធ

 
ផេ�់និមី្មយួៗ ប្តេហ៊ុើយជ្ជប្តេប្រម្មើ�អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិភ៍ាគុហុុ៊ុនិនីិម្មយួៗប្តេនិ� ប្រ�គុ�់�ិទ្ធធឲិ្យយ�ុគុគ�ិក ថ្លែដំ�ម្មានិ

 �ិទ្ធធិប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ�ទិ្ធញភាគុហុុ៊ុនិធម្មមតា�ំនិួនិម្មយួភាគុហុុ៊ុនិ។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១១១



�ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំមំ្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធផេ�់ (ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ)

�ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ – ថ្លែផនិការជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិរ��់�ុគុគ�ិក

ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា -

បានិប្រ�គុ�់ ៥.៧៣៣.០០០ ០,១១

ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់គិុត្តប្រតឹ្តម្មដំំណ្តា�ឆូ់្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ៥.៧៣៣.០០០

�ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំមំ្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធផេ�់ (ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ)

�ំនិួនិភាគុហុុ៊ុនិ – ថ្លែផនិការជ្ជប្តេប្រម្មើ�ភាគុហុុ៊ុនិរ��់�ុគុគ�ិក

ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា -

�ន់�បគល់ - -

ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់គិុត្តប្រតឹ្តម្មដំំណ្តា�ឆូ់្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ -

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង�ប្រម្មា� ់ESOS ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង�ប្រម្មា�ក់ារទ្ធ�ទាត្ត ់ថ្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិ ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា - - - -
�ំណ្តាយកូុងឆូ្នាំំ ១០៨.៨៨១ ៤៤២.៩២៨ - -
�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ៦៥៣ - -

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ១០៨.៨៨១ ៤៤៣.៥៨១ - -

២២. ទៅដ្ឋើ�ទិុ��ព្រឹ�ុង

 ប្តេ�ងតាម្មប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ� .ក �េីពីម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ១០ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២០ធនាគារ បានិប្តេផៃរប្របាក�់ំណញរកាទុ្ធករ��់�ៃួនិ�ំនិួនិ ១៧.៥០០.០០០ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេ�ជ្ញា
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ប្រមុ្មង ប្តេដំើម្មបបី្រ��តាម្មកប្រម្មតិ្តកំណត្តអ់តិ្ត�រម្មា ២០% ម្លៃនិប្របាក�់បំ្តេណញរកាទុ្ធក ប្តេធៀ�នឹិងប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធ១ី�រុ� (ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ូ��) ។ ការប្តេផៃរប្តេនិ� ប្រតូ្តវបានិ អនុិម្មត័្ត ប្តេ�យ ប្រកមុ្មប្រ�កឹាភិបិា� ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធ១ី៥  
ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ និិងធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី១០ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២០។

២៣. ទិុ��ព្រឹ�ុងតា�ច្ច្បា�់

 ដំ��បានិ�ញ្ហាជ កក់ូុងកំណត្ត�់ម្មាគ �់ ២.១៥ �ំវធិានិធនិតាម្ម�ា��់ងគរ ថ្លែដំ�អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្មប្តេគា�ការណ៍ ថ្លែណនា ំរ��់ធនាគារកណ្តាេ �  គុឺម្មានិ�ំនិួនិ�័�់ជ្ញាងការខាត្តពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ�ងគរ ថ្លែដំ�
អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តាម្ម CIFRS 9 ដំ��ប្តេនិ� �ំនិួនិ �ថ្លែនិាម្ម «topping up» ប្រត្តូវបានិប្តេផៃរពីប្របាក�់ំប្តេណញរកាទុ្ធក ប្តេ�ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា� ់និិងប្រត្តូវ�ក�់ងាា ញប្តេប្រកាម្ម ម្ម��ធនិ។

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ំវធិានិធនិតាម្ម�ា� ់ថ្លែផិកតាម្ម ប្តេគា�ការណ៍ ថ្លែណនា ំរ��់ធនាគារ កណ្តាេ � ១៣.៧៦០.១២៥ ៥៦.០៥៨.៧៤៩ ១១.១៩៥.១៩៩ ៤៥.២៨៤.៥៨០

�ំវធិានិធនិ�ប្រម្មា�ក់ារខាត្តឥណទានិ រពំឹងទុ្ធក ថ្លែផិកតាម្ម CIFRS 9 (៤.៨១២.៤៥៧) (១៩.៦០៥.៩៥០) (៣.៦៨៥.៨៩៦) (១៤.៩០៩.៤៤៩)

ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា�ប់ានិប្តេផៃរពីប្របាក ់�ំប្តេណញរកាទុ្ធក ៨.៩៤៧.៦៦៨ ៣៦.៤៥២.៧៩៩ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៧៥.១៣១

 �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា� ់ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

នាប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៧៥.១៣១ ៧.២៤៤.៩២៤ ២៩.៥២៣.០៦៥

ការប្តេផៃរ�ថ្លែនិាម្មប្តេ�ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ា�ក់ូុងឆូ្នាំំ ១.៤៣៨.៣៦៥ ៥.៨៥១.២៦៩ ២៦៤.៣៧៩ ១.០៧៧.៨៧៣

�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ២២៦.៣៩៩ - (២២៥.៨០៧)

នាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ ៨.៩៤៧.៦៦៨ ៣៦.៤៥២.៧៩៩ ៧.៥០៩.៣០៣ ៣០.៣៧៥.១៣១

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១១២



២៤. ច្ចំណ៍ូលការព្រឹបាក់សំុទិធ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ំណ� �ការប្របាកពី់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ វា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់៖

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ ៦៣.៤០៧.១១០ ២៥៧.៩៤០.១២៣ ៥៧.៥៤៨.៦៨២ ២៣៤.៦២៥.៩៧៦
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ� ធនាគារ កណ្តាេ � ១១៤.១៩៤ ៤៦៤.៥៤១ ៤៥៦.៣៦៥ ១.៨៦០.៦០០
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ� ធនាគារ ប្តេផេងៗ

- ធនាគារកូុងប្រ�ប្តេទ្ធ� ៤១៦.០១០ ១.៦៩២.៣២៩ ២៤៤.៤០០ ៩៩៦.៤១៩
- ធនាគារប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ៥៣.៧៤៣ ២១៨.៦២៧ ១០៩.៨៤២ ៤៤៧.៨២៦

�ំណ� �ការប្របាក�់រុ� ៦៣.៩៩១.០៥៧ ២៦០.៣១៥.៦២០ ៥៨.៣៥៩.២៨៩ ២៣៧.៩៣០.៨២១

�ំណ្តាយការប្របាកប់្តេ�ើ�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់៖

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៦.៣៩៤.១៣៨ ៦៦.៦៩១.៣៥៤ ១៣.៤២៩.២៣០ ៥៤.៧៥០.៩៧១
គុណនីិ�រនិេ ២.៥២៣.៧៦៧ ១០.២៦៦.៦៨៤ ២.២៦៤.៤៦០ ៩.២៣២.២០៣
គុណនីិ�និេំ ២៨៧.២១០ ១.១៦៨.៣៧០ ៣៤៧.២១១ ១.៤១៥.៥៧៩
ប្របាកក់ម្មេ ី ២.៣៦៣.១១១ ៩.៦១៣.១៣៦ ៣.០៣៩.៧០២ ១២.៣៩២.៨៦៥
អនុិ�ំណុ� ២.០០៧.៩០២ ៨.១៦៨.១៤៥ ១.៩៥៤.៦០៨ ៧.៩៦៨.៩៣៧
�ំណុ�ភិតិ្ត�និា ២២៤.៩៨៨ ៩១៥.២៥១ ២៣៦.៧៨៨ ៩៦៥.៣៨៥

ម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ�៍ុគុគ�ិក ១០៣.៧៧០ ៤២២.១៣៦ ៨៦.៩២២ ៣៥៤.៣៨១

�ំណ្តាយការប្របាក�់រុ� ២៣.៩០៤.៨៨៦ ៩៧.២៤៥.០៧៦ ២១.៣៥៨.៩២១ ៨៧.០៨០.៣២១

�ំណ� �ការប្របាក�ុ់ទ្ធធ ៤០.០៨៦.១៧១ ១៦៣.០៧០.៥៤៤ ៣៧.០០០.៣៦៨ ១៥០.៨៥០.៥០០

២៥. ច្ចំណ៍ូលកនៃព្រឹ�ទៅជើងសាសំុទិធ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ំណ� �កម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា៖

កម្លៃប្រម្មពីប្តេ�វាប្តេផៃរប្របាក់ ៣.០៨១.៦៣៦ ១២.៥៣៦.០៩៥ ៣.០៦៧.៨៣៦ ១២.៥០៧.៥៦៧

កម្លៃប្រម្មហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិពាណិជ្ជជកម្មម ១.៨២៩.៣៧៦ ៧.៤៤១.៩០២ ១.៦៨៣.៧៤១ ៦.៨៦៤.៦១២

កម្លៃប្រម្មពីការ�ងឥណទានិម្មុនិកា�កំណត្ត់ ៩៥៤.៤០៤ ៣.៨៨២.៥១៥ ៤៨៤.៨២៦ ១.៩៧៦.៦៣៦

កម្លៃប្រម្មដំំប្តេណើ រការឥណទានិ ៦៥២.៧៨៥ ២.៦៥៥.៥២៩ ៦០២.៦៣០ ២.៤៥៦.៩២៣

កម្លៃប្រម្ម និិងប្តេ�វាឥណទានិប្តេផេងៗ ៣២១.៦៩៧ ១.៣០៨.៦៦៣ ២៩៨.៣៣៣ ១.២១៦.៣០៤

កម្លៃប្រម្ម�ប្រម្មា�ទ់្ធ�រប្តេ�� ទ្ធ�រសារ និិងទ្ធ�រ�័ពៃ ២៧៥.៧០៥ ១.១២១.៥៦៨ ៣០៩.៦៥៦ ១.២៦២.៤៦៨

កម្លៃប្រម្មប្តេ�វាប្តេផេងៗ ១២៦.៨០៥ ៥១៥.៨៤៣ ១៤៤.៧៨៧ ៥៩០.២៩៧

កម្លៃប្រម្មប្រ�ចាឆូំ្នាំបំ្តេ�ើ�ណ័ះ  ATM និិង�ណ័ះ ឥណទានិ �ុប្តេរប្រ�ទានិ 
និិងកម្លៃប្រម្ម�កពិនិយ័�ំប្តេពា�ការ ទ្ធ�ទាត្ត�់ងយឺត្ត�ា វ ១២១.០១៣ ៤៩២.២៨១ ១៣៣.៩០៣ ៥៤៥.៩២៣

កម្លៃប្រម្មរដំឋបា� ៥៦.៣៤៧ ២២៩.២២០ ៥៩.៦៥៩ ២៤៣.២៣០

�ំណ្តាយប្តេផេងៗ ៣២៣.៤១៧ ១.៣១៥.៦៦១ ៣៣៦.៣១៨ ១.៣៧១.១៦៦

�ំណ� �កម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា�រុ� ៧.៧៤៣.១៨៥ ៣១.៤៩៩.២៧៧ ៧.១២១.៦៨៩ ២៩.០៣៥.១២៦

�ំណ្តាយកម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា (២.៤៦៨.៩០៩) (១០.០៤៣.៥២២) (១.០៤៤.០០០) (៤.២៥៦.៣៨៨)

�ំណ� �កម្លៃប្រម្មប្តេជ្ជើងសា�ុទ្ធធ ៥.២៧៤.២៧៦ ២១.៤៥៥.៧៥៥ ៦.០៧៧.៦៨៩ ២៤.៧៧៨.៧៣៨

២៦. ខាត្�ណ្តាា្ល�កព�ការថិយច្ចុ�ត្នៃ�ៃឥណ៍ទាំ�

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ខាត្តឥណទានិរពឹំងទុ្ធក (ECL)៖

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ ១.១២២.២៥៣ ៤.៥៦៥.៣២៥ ១.៦៨៥.៥០៥ ៦.៨៧១.៨០៤

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារ ប្តេផេងៗ ១៣.៧៤៧ ៥៥.៩២៣ ៩.៥៩២ ៣៩.១០៧

កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិ និិងកិ�េ�និាធានា  ថ្លែផូក ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ៥៨.២១៨ ២៣៦.៨៣១ (៩៥.៧៩២) (៣៩០.៥៤៥)

១.១៩៤.២១៨ ៤.៨៥៨.០៧៩ ១.៥៩៩.៣០៥ ៦.៥២០.៣៦៦

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១១៣



២៧ ច្ចំណ្តាយ�ុគគលិក

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេរ ៍និិងប្របាកប់្តេម្មាា ង ៦.៨២៥.៧១៧ ២៧.៧៦៧.០១៧ ៦.៤៩៧.២៤៣ ២៦.៤៨៩.២៦០
ប្របាករ់ងាែ និ ់និិងប្របាកប់្តេ�ើកទឹ្ធក�ិត្តេ ២.៣០៧.៥៥០ ៩.៣៨៧.១១៣ ១.៩៨៥.៦១២ ៨.០៩៥.៣៤០
ការទ្ធ�ទាត្តប់្របាក�់ំណ្តា�អ់តី្តត្តភាពការងារ ៥០២.១៩៨ ២.០៤២.៩៤១ ៤៩៦.៤១៩ ២.០២៣.៩០០
អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិកប្តេផេងៗ ៤១៥.៨១២ ១.៦៩១.៥២៣ ២១១.៦៥៣ ៨៦២.៩០៩
�ំណ្តាយម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ�៍ុគុគ�ិក ៣១៩.៦៦០ ១.៣០០.៣៧៧ ២៨៧.៦៤៥ ១.១៧២.៧២៩
ប្របាក�់ថ្លែនិាម្ម ២៥៥.៧២២ ១.០៤០.២៧៧ ២៤៩.៧៧៦ ១.០១៨.៣៣៧
អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិឥ៍ណទានិ�ុគុគ�ិក ១៩២.៧១៥ ៧៨៣.៩៦៥ ១៦២.៥៩០ ៦៦២.៨៧៩
�ំណ្តាយ�ណេុ ��ណ្តាេ ��ុគុគ�ិក ១២.៥៦៩ ៥១.១៣១ ២៦.០០៩ ១០៦.០៣៩
ប្តេផេងៗ ៧២.៣២៧ ២៩៤.២២៦ ៥៣.១៣២ ២១៦.៦១៩

១០.៩០៤.២៧០ ៤៤.៣៥៨.៥៧០ ៩.៩៧០.០៧៩ ៤០.៦៤៨.០១២

២៨. រំលសំ់ព្រឹទិព្យសំ�្បីត្ិិ �ិង�រិកាា្រ �ិងរំលសំ់ព្រឹទិព្យសំក�មអរូ��

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រ�ំ�់ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ៩) ១.៣៩០.៨១១ ៥.៦៥៧.៨១៩ ១.៣២២.៦១៣ ៥.៣៩២.២៩៣
រ�ំ�់ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារ (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ១០) ១.២៧៧.៧៤៧ ៥.១៩៧.៨៧៥ ៩៤១.៦៨៣ ៣.៨៣៩.២៤២ 
រ�ំ�់ប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី (កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ១១) ២៥៩.៥០៣ ១.០៥៥.៦៥៨ ១៦៦.៦០៤ ៦៧៩.២៤៤

២.៩២៨.០៦១ ១១.៩១១.៣៥២ ២.៤៣០.៩០០ ៩.៩១០.៧៧៩ 

២៩. ច្ចំណ្តាយព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការទៅ�្សងៗ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ជ្ជួ�ជុ្ជ� និិងថ្លែថិទា ំ ៧៧៩.៦២៥ ៣.១៧១.៥១៥ ៨៦៤.៥២១ ៣.៥២៤.៦៥២
�ំណ្តាយកម្លៃប្រម្មអាជ្ញាា �ណ័ះ ៣៨០.៣៧៤ ១.៥៤៧.៣៦១ ៣០០.៤១៣ ១.២២៤.៧៨៤
�ំណ្តាយ�និិេ�ុ� ៣៣៨.២៨៩ ១.៣៧៦.១៦០ ៣៧៦.៦១៩ ១.៥៣៥.៤៧៦
ទ្ធឹកប្តេភិៃើង ២៨៧.៥១៨ ១.១៦៩.៦២៣ ៣៣៧.០៧៥ ១.៣៧៤.២៥៥
�ំណ្តាយទ្ធំនាកទ់្ធំនិង ១៧៧.២១១ ៧២០.៨៩៤ ២៣៣.៣១៧ ៩៥១.២៣៣
�ំណ្តាយដំំប្តេណើ រការ�និយនិេ ១៥១.១៩១ ៦១៥.០៤៥ ១៥១.២៤៧ ៦១៦.៦៣៤
�ំណ្តាយការជ្ជួ� ១៣៥.៩៩៦ ៥៥៣.២៣២ ២១២.៨៧៤ ៨៦៧.៨៨៧
�ំណ្តាយធានារាា �រ់ង ១៣៣.២៤០ ៥៤២.០២០ ១៣០.៧៣៦ ៥៣៣.០១១
�ម្មាភ រៈផគត្តផ់គងក់ារ�ិ�័យ ១៣២.៣០៣ ៥៣៨.២០៩ ២០៨.០៧១ ៨៤៨.៣០៥
កម្លៃប្រម្មប្តេ�វាថ្លែផូក�ា� ់និិងប្តេ�វាវជិ្ញាជ ជី្ជវៈ ១២៣.៩២៨ ៥០៤.១៣៩ ១៧៣.៥១២ ៧០៧.៤០៨
កម្លៃប្រម្មរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ១០៧.៧០០ ៤៣៨.១២៤ ១១២.៦៧៧ ៤៥៩.៣៨៤
ផាយពាណិជ្ជជកម្មម និិងទ្ធំនាកទ់្ធំនិង សាធារណៈ ១០៥.៩៣៥ ៤៣០.៩៤៤ ២៨១.៨២៩ ១.១៤៩.០១៧
ប្តេប្រគុឿង�ងាា រមិ្ម និិង�រកុិារ�ំពាក់ ៣៩.១៨៤ ១៥៩.៤០១ ២៨.៥៦៧ ១១៦.៤៦៨
ការប្តេធែើដំំប្តេណើ រ និិងការសូាកប់្តេ� ៣២.៤៦០ ១៣២.០៤៧ ៥៤.១៦៥ ២២០.៨៣១
ប្តេផេងៗ ២៨៧.៤០០ ១.១៦៩.១៤២ ២៥២.១៥៨ ១.០២៨.០៤៨

៣.២១២.៣៥៤ ១៣.០៦៧.៨៥៦ ៣.៧១៧.៧៨១ ១៥.១៥៧.៣៩៣

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១១៤



៣០. ព�ធទៅលើព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូល

(ក) �ំណ៍ុលព�ធទៅលើព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូលកែ�ងឆ្នាំំ្ំ

 �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ��ំណុ�ពនិធ ប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� �កូុងឆូ្នាំរំ��់ធនាគារ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

រយៈប្តេព��ៃី
នាប្តេដំើម្មឆូ្នាំំ ៥.១២២.៣៧៥ ២០.៧២០.០០៧ ៤.៥៤៤.៥៤៨ ១៨.៥១៩.០៣៣
�ំណ្តាយពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ៦.១៨១.០៣៧ ២៥.១៤៤.៤៥៩ ៥.៧៨៧.០១០ ២៣.៥៩៣.៦៤០ 
ពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� �បានិ�ង់ (៥.៨៧២.០៩២) (២៣.៨៨៧.៦៧០) (៥.២៦២.៧៦៦) (២១.៤៥៦.២៩៧)
និិយត័្តកម្មមពនិធកូុងឆូ្នាំមំ្លៃនិការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធប្រគាម្មុនិ ១៨.១៩៩ ៧៤.០៣៤ ៥៣.៥៨៣ ២១៨.៤៥៧
�ប្តេម្មិៀងពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ - ១៥០.៥១០ - (១៥៤.៨២៦)

នាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំំ ៥.៤៤៩.៥១៩ ២២.២០១.៣៤០ ៥.១២២.៣៧៥ ២០.៧២០.០០៧ 

(ខ្ព) ច្ចំណ្តាយព�ធទៅលើព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូល

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� �កូុងឆូ្នាំំ ៦.១៨១.០៣៧ ២៥.១៤៤.៤៥៩ ៥.៧៨៧.០១០ ២៣.៥៩៣.៦៤០ 

និិយត័្តកម្មមពនិធកូុងឆូ្នាំមំ្លៃនិការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធប្រគាម្មុនិ ១៨.១៩៩ ៧៤.០៣៣ ៥៣.៥៨៣ ២១៨.៤៥៧
៦.១៩៩.២៣៦ ២៥.២១៨.៤៩២ ៥.៨៤០.៥៩៣ ២៣.៨១២.០៩៧

ពនិធពនិារ (៣៦៩.៤២៨) (១.៥០២.៨៣៣) (១៨៤.០៥៨) (៧៥០.៤០៤)

�ំណ្តាយពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ៥.៨២៩.៨០៨ ២៣.៧១៥.៦៥៩ ៥.៦៥៦.៥៣៥ ២៣.០៦១.៦៩៣

(គ) ការទៅ�ៃ�ង�ា្ត្់រវាងច្ចំណ្តាយព�ធ ទៅលើព្រឹបាក់ច្ចំណ៍ូល �ិងច្ចំទៅណ៍ញតា�គណ៍ទៅ�យ្យ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ំប្តេណញម្មុនិពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ២៨.៥២១.១៣២ ១១៦.០២៣.៩៦៦ ២៦.៧៥៧.៤៦៦ ១០៩.០៩០.១៩០ 

ពនិធគុណនាតាម្មអប្រតា ២០% ៥.៧០៤.២២៦ ២៣.២០៤.៧៩៣ ៥.៣៥១.៤៩៣ ២១.៨១៨.០៣៧ 

ផ��ា�ពា�់ពនិធម្លៃនិ�ៃង៖់
�ំណ្តាយម្មនិិប្រត្តូវកាត្តក់ងពនិធ ៩៧.៨២៨ ៣៩៧.៩៦៤ ៤០.៨០៩ ១៦៦.៣៧៩
ការជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ីម្លៃនិពនិធពនិារជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់កូុងប្រគាម្មុនិ ៩.៥៥៥ ៣៨.៨៦៩ ២១០.៦៥០ ៨៥៨.៨២០ 
និិយត័្តកម្មមពនិធកូុងឆូ្នាំមំ្លៃនិការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធប្រគាម្មុនិ ១៨.១៩៩ ៧៤.០៣៣ ៥៣.៥៨៣ ២១៨.៤៥៧

�ំណ្តាយពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ៥.៨២៩.៨០៨ ២៣.៧១៥.៦៥៩ ៥.៦៥៦.៥៣៥ ២៣.០៦១.៦៩៣

 ប្តេ�ងតាម្ម�ា��់េីពីសារប្តេពើពនិធម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា ធនាគារប្រត្តូវ�ងព់និធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� �តាម្មអប្រតា ២០%។

(ឃ) �ញ្ញាា្ទៅ�្សងៗ

 ពនិធប្រតូ្តវបានិគុណនាតាម្មម្ម���ឋ និ�ំណកប្រសាយ��េុ�បនូិប្តេ�ើ�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិពនិធ�រ ថ្លែដំ�បានិ���ជ្ញា ធរម្មានិ នា កា�   �របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងវាយត្តម្លៃម្មៃប្តេ�តាម្មការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ អំពីសាា និភាព
 ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង កូុង �ិ�ិត្ត ប្រ�កា� ពនិធ ថ្លែដំ�ទាកទ់្ធិនិប្តេ�នឹិង�ទ្ធ�បញ្ញញ ត្តេិពនិធ និិង�ំណកប្រសាយរ��់វា ថ្លែដំ�ប្តេ�ជ្ញាធរម្មានិ។ ធនាគារកត្តប់្រតា �ំវធិានិធនិ   តាម្មការ �ម្មប្រ�� ប្តេ�តាម្មម្ម���ឋ និម្លៃនិ�ំនិួនិ

ទ្ធឹកប្របាកថ់្លែដំ�រពំឹងថាប្រត្តូវ�ងជ់្ជ�និអាជ្ញាា ធរពនិធ�រ។

 ប្តេទា�ជ្ញា�ា ងណ្តាកប៏្តេ�យ   �ទ្ធ�បញ្ញញត្តេទិាងំអ�់ប្តេនិ�ម្មានិការ�ៃ �់�េ�រ ពមី្មយួប្រគាប្តេ�ម្មយួប្រគា ប្តេហ៊ុើយការកំណត្ត ់�ុង ប្តេប្រកាយ�ផុំត្ត ប្តេ�ើ�នំិនួិ�ំណុ�ពនិធនិងឹប្តេធែើប្តេ�ើង �នាៃ �ព់មី្មានិការប្រត្តតួ្តពិនិតិ្តយប្តេ�យអាជ្ញាា ធរ

 ពនិធ�រ។ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ� �ទ្ធធផ� ពនិធ�ុងប្តេប្រកាយ�ុ�គូាពី�ំនិួនិ ថ្លែដំ�បានិកត្តប់្រតាពីដំំ��ង ប្តេនា�ភាព�ប្តេម្មិៀងប្តេនិ�នឹិងប្តេធែើ ឲ្យយ�ា�ពា�់ដំ�់�ម្មតុ្ត�យ �ំណុ� ពនិធ  កូុង  ការយិ �របិ្តេ�ិទ្ធ ថ្លែដំ�ការកំណត្តព់និធប្រត្តូវបានិ
ប្តេធែើប្តេ�ើង។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១១៥



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

៣១. សាច្ច់ព្រឹបាក់ �ិងសាច្ច់ព្រឹបាក់សំ��ូល

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ ៥៦.៧៣៧.០៤៤ ២៣១.១៤៦.៧១៧ ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩ 
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារ កណ្តាេ �៖
គុណនីិ�រនិេ ១១៣.០០៩.៩៨៤ ៤៦០.៤០២.៦៧៥ ១៣៦.២០១.១២៦ ៥៥០.៩៣៣.៥៥៥ 
គុណនីិទ្ធ�ទាត្ត់ ៣.៥៧៨.១៣៦ ១៤.៥៧៧.៣២៦ ៤៤៨.១៤៣ ១.៨១២.៧៣៨ 
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារ ប្តេផេងៗ៖

គុណនីិ�រនិេ ១០.៨១៨.៥៥៤ ៤៤.០៧៤.៧៨៩ ៧.៣៦៤.១២៥ ២៩.៧៨៧.៨៨៦ 
គុណនីិ�និេំ ១.៨៦៦.៨៣០ ៧.៦០៥.៤៦៥ ២.០១២.៣២៤ ៨.១៣៩.៨៥១ 
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត ់ថ្លែដំ� ម្មានិ កា�កំណត្ត�់ីថ្លែ� ឬ តិ្ត�ជ្ញាង ១១២.០៥៣.៩១១ ៤៥៦.៥០៧.៦៣៣ ៥៦.៦៥១.៨៥៤ ២២៩.១៥៦.៧៤៩ 

២៩៨.០៦៤.៤៥៩ ១.២១៤.៣១៤.៦០៥ ២៩២.១២៩.១០២ ១.១៨១.៦៦២.២១៨ 

៣២. លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់ព�សំក�មភាពព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ

(ក) សាច្ច់ព្រឹបាក់(បា�ទៅព្រឹ�ើកែ�ង)/ព�ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ

២០២១ ២០២០

កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�
លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់ព�សំក�មភាពព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ

�ំប្តេណញម្មុនិពនិធប្តេ�ើប្របាក�់ំណ� � ២៨.៥២១.១៣២ ១១៦.០២៣.៩៦៦ ២៦.៧៥៧.៤៦៦ ១០៩.០៩០.១៩០ 
និិយត័្តកម្មម៖

រ�ំ�់ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារ  និិង រ�ំ�់ ប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី ២៨ ២.៩២៨.០៦១ ១១.៩១១.៣៥២ ២.៤៣០.៩០០ ៩.៩១០.៧៧៩ 
ការប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាកប់្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារប្តេ�ើងវញិ ១០ ១៨១.៧៤៨ ៧៣៩.៣៥១ - -
ការប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាកប់្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ីប្តេ�ើងវញិ ១១ (១៨១.៧៤៨) (៧៣៩.៣៥១)
ខាត្តពីការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ ២៦ ១.១៩៤.២១៨ ៤.៨៥៨.០៧៩ ១.៥៩៩.៣០៥ ៦.៥២០.៣៦៦
ខាត្ត�ុទ្ធធពីការឈ�ទ់្ធទ្ធួ�សាគ �់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៩១.១៦២ ៣៧០.៨៤៧ - -
�ំណ្តាយអត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ�៍ុគុគ�ិកម្មនិិថ្លែម្មនិសា�ប់្របាក ់- ការទ្ធ�ទាត្តថ់្លែផិកតាម្មភាគុហុុ៊ុនិ ២២០.៣១៥ ៨៩៦.២៤១ - -
�ំប្តេណញពីការ�កប់្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារ (១.៥១៨) (៦.១៧៥) (៣៣.៦៦៤) (១៣៧.២៤៨)
និិយត័្តកម្មមម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ�៍ុគុគ�ិក ១៨ (៤៨.៦០០) (១៩៧.៧០៥) (៧.៥៦៣) (៣០.៨៣៤)
ម្ម��និិធិប្តេសាធនិនិិវត្តេនិ�៍ុគុគ�ិក ១៨ ៦៧១.៧៥៦ ២.៧៣២.៧០៣ ៦២៦.០២២ ២.៥៥២.២៩២
អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិឥ៍ណទានិ�ុគុគ�ិក ២៧ ១៩២.៧១៥ ៧៨៣.៩៦៥ ១៦២.៥៩០ ៦៦២.៨៧៩
�ំណ� �ការប្របាក ់និិង�ំណ្តាយការប្របាក�ុ់ទ្ធធ ២៤ (៤០.០៨៦.១៧១) (១៦៣.០៧០.៥៤៤) (៣៧.០០០.៣៦៨) (១៥០.៨៥០.៥០០)
�ំប្តេណញពីការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ ម្មនិិទានិទ់្ធទ្ធួ�សាគ �់ (៣៨៨.៨៣០) (១.៥៨១.៧៦០) - -

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ងែិ�៖
ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េ (៣.៩៧៦.៧៥៨) (១៦.១៧៧.៤៥២) ៣៧.២៩៣.៥១៧ ១៥២.០៤៥.៦៦៩
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ - កា�កំណត្តប់្តេ�ើ�ពី�ីថ្លែ� (៤.៥០០.០០០) (១៨.៣០៦.០០០) ៥៦.១១៥ ២២៨.៧៨១
ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ (៧៣.៤៤៥.៣៩៣) (២៩៨.៧៧៥.៨៥៩) (១៥៤.៣៥១.៥៤៣) (៦២៩.២៩១.២៤១)
ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ (៤១៣.២១៣) (១.៦៨០.៩៥០) ៨១១.១៨០ ៣.៣០៧.១៨១
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ២៩.៦៥០.២៧៦ ១២០.៦១៧.៣២៣ ៩៣.៤២៥.៦៥០ ៣៨០.៨៩៦.៣៧៥
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៣៤.៧៣៧.២៦៤ ១៤១.៣១១.១៩០ ១០៣.៤៤០.៧៩០ ៤២១.៧២៨.១០១
�ំណុ�ប្តេផេងៗ ១.៦៣៧.០១៥ ៦.៦៥៩.៣៧៧ (៩.៥៥៤.៩២២) (៣៨.៩៥៥.៤១៧)

សា�ប់្របាក(់បានិប្តេប្រ�ើកូុង)/ពីប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ (២៣.០១៦.៥៦៩) (៩៣.៦៣១.៤០២) ៦៥.៦៥៥.៤៧៥ ២៦៧.៦៧៧.៣៧៣ 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១១៦



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(ខ្ព) សំក�មភាពវិ�ិទៅ�គ �ិងសំក�មភាពហិិរញ្ញញ�្បីទាំ��ិ�ផ្នែ��សាច្ច់ព្រឹបាក់

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ការទ្ធិញប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិ និិង�រកុិារ (*) ៤១.៦៩៣ ១៦៩.៦០៧ ៤៥.០៨១ ១៨៣.៧៩៥ 
ការទ្ធិញប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី (*) ៣០០.៥៧៦ ១.២២២.៧៤៣ ៣១១.១៤៨ ១.២៦៨.៥៥០ 

៣៤២.២៦៩ ១.៣៩២.៣៥០ ៣៥៦.២២៩ ១.៤៥២.៣៤៥ 

 (*) �ំនួិនិទឹ្ធកប្របាកប់្តេនិ� គឺុជ្ញាសា�ប់្របាកប់្រត្តូវ�ង ់�ំប្តេពា�ការទិ្ធញប្រទ្ធពយ�កម្មម គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ និិង ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០។ 

 �កម្មមភាពហិ៊ុរញ្ញញ�បទានិម្មនិិថ្លែម្មនិសា�ប់្របាក ់ប្រត្តូវបានិលាត្តប្រត្ត�ងប្តេ�កូុងកំណត្ត�់ម្មាគ �់ ៩ �ប្រម្មា�ក់ារ ទិ្ធញ ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់។

៣៣. កិច្ចចសំ�្យាទៅ�្សងៗ �ិង�ំណ៍ុលយថាទៅហិត្ុ

 (ក) កិច្ចចសំ�្យា�ិល់ឥណ៍ទាំ� ការធានា �ិងកិច្ចចសំ�្យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ុ�

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មានិ�ំនិួនិទឹ្ធកប្របាកក់ូុងកិ�េ�និា ម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេប្រ� តារាង តុ្ត�យការ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវផេ�់ ឥណទានិជ្ជ�និអតិ្តថិិជ្ជនិ ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

�ិ�ិត្តធានា និិង�ិ�ិត្តឥណទានិធនាគារ ២៤១.៤២៦.៩៤០ ៩៨៣.៥៧៣.៣៥៤ ២២៤.៦៧១.៩១៦ ៩០៨.៧៩៧.៩០០

ឥណទានិវបិារ��និ ៍ថ្លែដំ�ម្មនិិបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ៦៣.៩៩៣.១៣៩ ២៦០.៧០៨.០៤៨ ៦៧.៨០៥.៤៣៦ ២៧៤.២៧២.៩៨៩

�ណ័ះ ឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មនិិបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ១០.៧៨៦.៣៩៣ ៤៣.៩៤៣.៧៦៥ ១០.៦៧៨.៩៦៨ ៤៣.១៩៦.៤២៦ 

កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៤.៨៧៤.៦១២ ៦០.៥៩៩.១៦៩ ២.៦២៨.៥៨០ ១០.៦៣២.៦០៦ 

៣៣១.០៨១.០៨៤ ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

ដំក៖ �ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់ECL (១២៣.៨២១) (៥០៤.៤៤៧) (៦៥.៦១១) (២៦៥.៣៩៦)

ហានិិភិយ័�រុ� ៣៣០.៩៥៧.២៦៣ ១.៣៤៨.៣១៩.៨៨៩ ៣០៥.៧១៩.២៨៩ ១.២៣៦.៦៣៤.៥២៥

 
(ខ្ព) កិច្ចចសំ�្យាភិត្ិសំ�្យាព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិ

 ធនាគារបានិ ទ្ធទួ្ធ�សាគ �់ប្រទ្ធពយ �កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេប្រ�ើប្របា�់ និិង�ំណុ�ភិតិ្ត�និា �ំប្តេពា�កិ�េ�និា ភិតិ្ត�និា  ថ្លែដំ� ធនាគារជ្ញាភាគីុអូកជ្ជួ� ប្តេ�ើកថ្លែ�ង ថ្លែត្ត ភិតិ្ត�និាទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ម្មានិ
 រយៈប្តេព��ៃី ��ម្មប្តេម្មើ�កំណត្ត�់ម្មាគ �់ ២.១២.iii និិងកំណត្ត�់ម្មាគ �់ ៩ �ប្រម្មា� ់ពត័្ត ៌ម្មានិ �ថ្លែនិាម្ម។ កិ�េ�និា ភិតិ្ត�និា ថ្លែដំ�ម្មានិរយៈប្តេព��ៃី ម្មនិិម្មានិភាព ជ្ញា  សារវនិេប្តេទ្ធ។

៣៤. ការលាត្ព្រឹត្ដាងភាគ��ក់ព័�ធ

(ក) ភាគ��ក់ព័�ធ �ិងទិំនាក់ទិំ�ង

 ធនាគារ គុឺជ្ញា�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិកានិក់ា�ទ់ាងំប្រ�ុងប្តេ�យ CIMB Bank Berhad ថ្លែដំ�ជ្ញាធនាគារម្មានិ អាជ្ញាា �ណ័ះ �ុ��ញ្ញជ ីអាជ្ជីវកម្មម ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ម្មាា ប្តេ��ីុ។ CIMB Group Holdings Berhad 

ថ្លែដំ�ជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិសាជី្ជវកម្មមបានិ �ុ��ញ្ញជ ី ប្តេ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ គុឺជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្មធំ�ុងប្តេប្រកាយ។

ភាគុីពាកព់ន័ិធ ទ្ធំនាកទ់្ធំនិង

CIMB Group Holdings Berhad ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្មធំជ្ញាងប្តេគុ
CIMB Bank Behard ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម�ៃ �់
CIMB Thai Bank Public Co., Limited ("CIMB Thai") ប្រកុម្មហុុ៊ុនិញុំាតិ្ត�ម្ម័ន័ិធ
PT Bank CIMB Niaga TBK (CIMB Indoesia) ប្រកុម្មហុុ៊ុនិញុំាតិ្ត�ម្ម័ន័ិធ
CIMB Bank (Singapore) ប្រកុម្មហុុ៊ុនិញុំាតិ្ត�ម្ម័ន័ិធ
CIMB Bank Berhad Shanghai Branch ប្រកុម្មហុុ៊ុនិញុំាតិ្ត�ម្ម័ន័ិធ
CIMB Bank (Vietnam) Limited ប្រកុម្មហុុ៊ុនិញុំាតិ្ត�ម្ម័ន័ិធ

�ុគុគ�ិកគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង�ំខានិ់ៗ �ុគុគ�ិកគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង�ំខានិ់ៗ រ��់ធនាគារ គុឺអភិបិា�ទាងំអ�់រ��់ធនាគារ  ថ្លែដំ�ជ្ញាអូកម្មានិ�ិទ្ធធិប្តេធែើការ
�ប្តេប្រម្ម� �ិត្តេ �ំខានិ់ៗ  ពាកព់ន័ិធប្តេ�នឹិងប្តេគា�ប្តេ� យុទ្ធធសា��េ  រ��់ធនាគារ និិង�ុគុគ�ិក     គុណៈប្រគុ� ់  ប្រគុង    ជ្ញានិ ់�័�់ 
(រមួ្មទាងំ�ម្មាជ្ជិក ប្រគុួសារជិ្ជត្ត�ូិទ្ធធរ��់ពួកប្តេគុផងថ្លែដំរ)។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១១៧



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង
 �ំខានិ់ៗ   (គុណនីិ�និេ)ំ ១១៧.២១០ ៤៧៧.៥១៤ ១៥០.០២៨ ៦០៦.៨៦៣

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង
 �ំខានិ់ៗ  (ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ
 ម្មានិកា�កំណត្ត)់ ៥១៩.៦២៨ ២.១១៦.៩៦៤ ៦២៤.៣៩៤ ២.៥២៥.៦៧៤ 

៦០.៩៦៣.៧០១ ២៤៨.៣៦៦.១១៨ ២១.១៣២.១៣៧ ៨៥.៤៧៩.៤៩៤ 

�ំណ្តាយការ
 ប្របាកប់្តេ�ើប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ៦៧.៨០៦ ២៧៥.៨៣៥ ៥៧.២១៨ ២៣៣.២៧៨ 

 អប្រតាការប្របាកប់្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

២០២១ ២០២០

ធនាគារ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធ និិងសាខាធនាគារ រ��់
ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេ��រប្តេទ្ធ� (គុណនីិ�រនិេ) ០,០០% ០,០០%

ធនាគារ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធរ��់ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេ��រប្តេទ្ធ�
(ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត)់ ០,២៥% - ១,៤៥% ០,៣៥% - ០,៥៥%

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ំខានិ់ៗ   (គុណនីិ�រនិេ) ០,០០% - ០,៥០% ០,០០% - ០,៥០%

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ំខានិ់ៗ   (គុណនីិ�និេ)ំ ០,៥០% - ១,៦៨% ០,៥០% - ១,៦៨%

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ំខានិ់ៗ  
(ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត)់ ៣,២៥% - ៥,២៥% ២,២៥% - ៥,២៥%

(ង) អ�ុ�ំណ៍ុលព�ភាគ��ក់ព័�ធ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម�ៃ �់ ៤៧.៤០៥.៥៩២ ១៩៣.១៣០.៣៨២ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥

�ំណ្តាយការប្របាក់ ២.០០៧.០៥១ ៨.១៦៤.៦៨៣ ១.៩៥៤.៦០៨ ៧.៩៦៨.៩៣៧ 

 អនុិ�ំណុ�ពីប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម�ៃ �់ម្មនិិម្មានិការធានាប្តេទ្ធ និិងម្មានិអប្រតាការប្របាកប់្រ�ចាឆូំ្នាំ ំកូុង�ប្តេនាៃ �
ពី ២,៧៤% ប្តេ� ៤,៥០% កូុងម្មយួឆូ្នាំ ំ(២០២០៖ ៣,០០% ប្តេ� ៤,៥០% កូុងម្មយួឆូ្នាំ)ំ។

(ខ្ព) ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើ �ិងការដាក់ព្រឹបាក់ ជ្ញា�ួយភាគ��ក់ព័�ធ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម (គុណនីិ�រនិេ) ៥.១៦៥.៥៥៥ ២១.០៤៤.៤៧១ ៥.៥៩៧.៤៦៧ ២២.៦៤១.៧៥៤

ធនាគារ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធ 
និិងសាខាធនាគារ
រ��់ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ប្តេ�
�រប្តេទ្ធ� (គុណនីិ�រនិេ) ៨៤.២៤៧ ៣៤៣.២២២ ៨៣៤.៣៣៧ ៣.៣៧៤.៨៩៣

ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម (ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ
ម្មានិកា�កំណត្ត)់ ៤៦.៣៧៩.៣០៩ ១៨៨.៩៤៩.៣០៥ ១៥.០០០.០២១ ៦០.៦៧៥.០៨៥

៥១.៦២៩.១១១ ២១០.៣៣៦.៩៩៨ ២១.៤៣១.៨២៥ ៨៦.៦៩១.៧៣២

�ំណ� �ការប្របាក់ ៥.៨២៦ ២៣.៧០០ ៥.៩៥១ ២៤.២៦២

 គុណនីិ�រនិេជ្ញាម្មយួប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម និិងធនាគារ�ុប្រត្ត�ម័្មន័ិធ និិងសាខាធនាគារ រ��់ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម 
ប្តេ��រប្តេទ្ធ� ម្មនិិ ម្មានិ ការប្របាកប់្តេទ្ធ (២០២០៖ ��និយ) ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្តគុណនីិ�រនិេ ថ្លែដំ��កប់្តេ�  
CIMBBank Berhad Shanghai Branch ម្មានិអប្រតាការប្របាក ់០,៣៥% (២០២០៖ ០,៣៥%  
កូុងម្មយួឆូ្នាំ)ំ។

 ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កណំត្ត ់ជ្ញាម្មយួប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម ម្មានិអប្រតាការប្របាក ់កុូង�ប្តេនាៃ �ព ី០,០០% ប្តេ� 
០,០៥% កូុង ម្មយួ ឆូ្នាំ ំ(២០២០៖ ០,០៥% ប្តេ� ១,២០% កូុងម្មយួឆូ្នាំ)ំ។

(គ) ឥណ៍ទាំ� �ិង�ុទៅរព្រឹ�ទាំ�វាសំ់ផ្នែវង តា�នៃថិៃទៅដ្ឋើ�ដ្ឋករំលសំ់�ិល់ឲ្្យភាគ��ក់ព័�ធ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ំខានិ់ៗ ២.៤៣៦.៣៧៥ ៩.៩២៥.៧៩២ ១.៧៦៧.៣៥០ ៧.១៤៨.៩៣១

�ំណ� �ការប្របាក់ ១៣០.៧៨៦ ៥៣២.០៣៧ ៨៩.៣០៦ ៣៦៤.១០១ 

 ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិផេ�់ឲ្យយអភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង �ំខានិ់ៗ  ម្មានិអប្រតាការប្របាក ់
ប្រ�ចា ំឆូ្នាំ ំ កូុង �ប្តេនាៃ �ពី  ០,៥០% ប្តេ� ១១,០០% កូុង ម្មយួ ឆូ្នាំ ំ(២០២០៖  ៣,៥០% ប្តេ� ១១,០០% 
កូុងម្មយួឆូ្នាំ)ំ។

(ឃ) ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើរ�សំ់ភាគ��ក់ព័�ធ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ធនាគារ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធ និិងសាខា 
 ធនាគារ រ��់ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម 
 ប្តេ��រប្តេទ្ធ� (គុណនីិ�រនិេ) ១០៩.៨៥៥ ៤៤៧.៥៤៩ ១០៩.៩២០ ៤៤៤.៦២៦

ធនាគារ�ុប្រត្ត�ម្ម័ន័ិធ និិងសាខា
 ធនាគាររ��់ ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម
 ប្តេ��រប្តេទ្ធ� (ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ
 ម្មានិកា�កំណត្ត)់ ៦០.០៥០.១៨១ ២៤៤.៦៤៤.៤៣៨ ២០.០១០.០៨២ ៨០.៩៤០.៧៨២

អភិបិា� និិងគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង
 �ំខានិ់ៗ  (គុណនីិ�រនិេ) ១៦៦.៨២៧ ៦៧៩.៦៥៣ ២៣៧.៧១៣ ៩៦១.៥៤៩

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១១៨



(ច្ច) ទិឹកព្រឹបាក់ភាគ��ក់ព័�ធជំ�ក់

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ

ទ្ធឹកប្របាកប់្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម�ៃ �់ជ្ជំពាក់ ៤០.០៦០ ១៦៣.២០៤ ៤៣.១៨២ ១៧៤.៦៧១

ទ្ធឹកប្របាកភ់ាគុីពាកព់ន័ិធជំ្ជពាក់ ៣.១៥០ ១២.៨៣៣ - -

៤៣.២១០ ១៧៦.០៣៧ ៤៣.១៨២ ១៧៤.៦៧១

(ឆ) ការទិូទាំត្់ឲ្្យ�ុគគលិកគណ៍ៈព្រឹគ�់ព្រឹគងសំំខា�់ៗ

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

កម្លៃប្រម្មរ��់អភិបិា� ១០៧.៧០០ ៤៣៨.១២៤ ១១២.៦៧៧ ៤៥៩.៣៨៤

ប្របាកប់្តេ�ៀវត្តេរ ៍និិង
 អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិរ៍យៈប្តេព��ៃី ២.៣៦១.៩៩៩ ៩.៦០៨.៦១២ ១.៥៥៣.៨៨៣ ៦.៣៣៥.១៨១

អត្តាប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិរ៍យៈប្តេព�ថ្លែវងប្តេផេងៗ ៦៥.៤២២ ២៦៦.១៣៧ ៦១.៧១៩ ២៥១.៦២៨

២.៤២៧.៤២១ ៩.៨៧៤.៧៤៩ ១.៦១៥.៦០២ ៦.៥៨៦.៨០៩

៣៥. ការព្រឹគ�់ព្រឹគងហា�ិភិ័យហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ធនាគារបានិរមួ្ម�ញ្ញេ� �ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ជ្ញាថ្លែផូកម្មយួម្លៃនិអាជី្ជវកម្មម ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ និិងដំំប្តេណើ រ
 ម្លៃនិការ �ប្រម្ម��ិត្តេ រ��់ធនាគារ។ កុូងការប្តេធែើឲ្យយប្របាកដំថាធនាគារ�ប្តេប្រម្ម�បានិនិ�វផ��ំប្តេណញ�័�់

�ផុំត្ត ទ្ធនិៃមឹ្មនឹិងប្តេព�ប្តេធែើប្រ�ត្ត�ិត្តេកិារ កុូង �រ�ិកា�អាជី្ជវកម្មម� ិប្រកុម្មការងារថ្លែផូកប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័
បានិ���រមួ្មតាងំពីដំណំ្តាកក់ា�ដំ�ំ�ង កុូងដំំប្តេណើ រការទ្ធទួ្ធ� យក  ហានិិភិយ័ ប្តេ�យផេ�់និ�វការ���រមួ្ម
ឯករាជ្ជយ រមួ្មម្មានិរបាយការណ៍វាយត្តម្លៃម្មៃពាកព់ន័ិធ ការវាយត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ ការវាយត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ើ ផ�ិត្តផ�
ថិមី និិងកំណត្ត�់រមិ្មាណត្តប្រមូ្មវការប្តេដំើម្មទុ្ធនិ។ ការ���រមួ្មទាងំប្តេនិ�ជួ្ជយជំ្ជរុញឲ្យយថ្លែផូកអាជ្ជីវកម្មមប្តេផេងៗ
ប្តេធែើការវាយត្តម្លៃម្មៃ ហានិិភិយ័ប្តេធៀ�នឹិងផ��ំប្តេណញ កុូងថ្លែផនិការអាជ្ជីវកម្មមរ��់ពួកប្តេគុ ដំ��ប្តេនិ�ប្តេធែើឲ្យយ
ហានិិភិយ័ប្រត្តូវបានិកំណត្តត់្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��  ពាកព់ន័ិធនឹិងផ��ំប្តេណញ។

 ជ្ញាទ្ធ�ប្តេ� ប្តេគា�ប្តេ�ម្លៃនិ�កម្មមភាព កូុងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័រ��់ធនាគារ គឺុប្តេដំើម្មប៖ី

 • កំណត្តព់ីហានិិភិយ័ប្តេផេងៗ និិងត្តប្រម្មូវការប្តេដំើម្មទុ្ធនិ

 •  ធានាថា�កម្មមភាពទ្ធទួ្ធ�យកហានិិភិយ័ ម្មានិភាព�ីុ�ងាែ កគូ់ា ជ្ញាម្មយួនឹិងប្តេគា�ការណ៍
ហានិិភិយ័ ប្តេហ៊ុើយ សាា និភាពម្លៃនិ�ណេុ ំ ហានិិភិយ័ គុ�ឺាិត្តកុូងកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិអនុិម្មត័្ត
ប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� និិង

 • �ប្តេងើើត្តត្តម្លៃម្មៃរ��់ភាគុទុ្ធនិិក តាម្មរយៈប្រក��ណឌ ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ដំ�៏ិ

 ធនាគារកានិក់ា�ប់្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖ 

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ
វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម
ដំករ�ំ�់

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ ៥៦.៧៣៧.០៤៤ ២៣១.១៤៦.៧១៧ ៨៩.៤៥១.៥៣០ ៣៦១.៨៣១.៤៣៩

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ�កប់្របាកប់្តេ�
ធនាគាកណ្តាេ � ១៥៥.៦៣៨.៦៩៤ ៦៣៤.០៧២.០៣៩ ២១១.៩៩៥.៦៩៩ ៨៥៧.៥២២.៦០២

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ�កប់្របាកប់្តេ�
ធនាគារប្តេផេងៗ ១២៩.៣០៣.៩០៧ ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ២៦៧.០៣០.១៤៥

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរ
ប្រ�ទានិវា�់ថ្លែវងតាម្ម
ម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៩១៩.៦២១.៤៤៧ ៣.៧៤៦.៥៣៧.៧៧៥ ៨៤៧.០៤០.២០៦ ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣

ប្រទ្ធពយ�កម្មម
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៨៨៤.៧៩៣ ៣.៦០៤.៦៤៧ ៨៩១.៤៥៨ ៣.៦០៥.៩៤៨ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១.២៦២.១៨៥.៨៨៥ ៥.១៤២.១៤៥.២៩៥ ១.២១៥.៣៩៣.៧៦២ ៤.៩១៦.២៦៧.៧៦៧ 

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃ
ប្តេដំើម្ម ដំករ�ំ�់

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់
ធនាគារ ១៦៥.៤៧០.៤៥០ ៦៧៤.១២៦.៦១៣ ១៣៥.៥០១.១៨២ ៥៤៨.១០២.២៨១

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់
អតិ្តថិិជ្ជនិ ៩៣១.៤០៣.៧៤៩ ៣.៧៩៤.៥៣៨.៨៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ ៣.៦២៣.៩១០.៨៨១

ប្របាកក់ម្មេី ២៦.១៤១.៥២១ ១០៦.៥០០.៥៥៧ ៦៤.២៥៣.៣២៨ ២៥៩.៩០៤.៧១២

អនុិ�ំណុ� ៤៧.៤០៥.៥៩២ ១៩៣.១៣០.៣៨២ ៤៧.៤១១.០០០ ១៩១.៧៧៧.៤៩៥

�ំណុ�ភិតិ្ត�និា ៦.៩៨៧.៧៨២ ២៨.៤៦៨.២២៤ ៥.៣៨១.៥៩៨ ២១.៧៦៨.៥៦៤

�ំណុ�ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ១២.៨៩៧.១០៦ ៥២.៥៤២.៨០៩ ១២.០៦២.៨៧៧ ៤៨.៧៩៤.៣៣៧

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១.១៩០.៣០៦.២០០ ៤.៨៤៩.៣០៧.៤៥៨ ១.១៦០.៥០៨.៨៤៣ ៤.៦៩៤.២៥៨.២៧០

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ុទ្ធធ ៧១.៨៧៩.៦៨៥ ២៩២.៨៣៧.៨៣៧ ៥៤.៨៨៤.៩១៩ ២២២.០០៩.៤៩៧ 

៣៥.១ ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

 ហានិិភិយ័ឥណទានិ គុជឺ្ញាហានិិភិយ័ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយម្មានិការខាត្ត�ងថ់្លែផូកហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្រ��ិនិប្តេ�ើអត្តថិិជិ្ជនិ
 រ��់ធនាគារ ឬ ភាគីុម្លៃដំគុ�កុូងទី្ធផារ �កខានិម្មនិិបានិ�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ�ងប្របាក ់ប្តេ�តាម្មកិ�េ�និា

ឲ្យយធនាគារ។ ហានិិភិយ័ឥណទានិ ប្តេកើត្ត ម្មកពកីារ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � និិងធនាគារប្តេផេងៗ 
ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្តេផេងៗ ក�ិេ  �និា   ផេ�់ ឥណទានិ និិងកិ�េ�និាធានា
ថ្លែផូកហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ។ ហានិិភិយ័ឥណទានិភាគុប្តេប្រ�ើនិ ប្តេកើត្តម្មកពី �កម្មមភាព ផេ�់ប្របាក ់កម្មេ។ី

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១១៩



(ក) ការវាសំ់ផ្នែវងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

 ហានិិភិយ័ឥណទានិប្រត្តូវបានិប្រគុ�ប់្រគុង តាម្មម្ម���ឋ និជ្ញាប្រកុម្ម។

 �ំប្តេពា�ឥណទានិ និិង�បុ្តេរប្រ�ទានិ និិងក�ិេ�និាផេ�់ឥណទានិ ការបាា និស់ាម និហានិិភិយ័ឥណទានិ 
កូុងប្តេគា�ប្តេ� ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័ ត្តប្រម្មូវឲ្យយប្តេប្រ�ើប្របា�់គុំរ� ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ម្មានិភាព�ុ�ថ្លែ�ៃកគូា

 
ប្តេ�តាម្ម�ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម��កុ�ណឌ ប្តេ�ើ ទី្ធផារ �ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់ពំងឹទុ្ធក និិងប្តេព�ប្តេវលាថ្លែដំ�កនិៃងផុត្ត។ 
ការវាយត្តម្លៃម្មៃហានិភិិយ័ឥណទានិម្លៃនិផ��ប្រត្តប្រទ្ធពយ�កម្មម ម្មយួ ត្តប្រមូ្មវឲ្យយម្មានិការបាា និស់ាម និ�ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត 
ដំ��ជ្ញា�ទ្ធធភាពម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាកម់្លៃនិអនុិបាត្តការខាត្ត�ងព់ាកព់ន័ិធ និិងការ ម្មនិិ�ងប្របាកប់្តេ�វញិ 
ប្តេ�ម្មក រវាងភាគុមី្លៃដំគុ�។ ធនាគារវា�់ថ្លែវងហានិិភិយ័ឥណទានិ ប្តេ�យប្តេប្រ�ើប្រ�ូបា�ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់
(PD) �ំនួិនិថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ម្មនិិ�ង (EAD) និិងការខាត្ត�ងប់្តេ�ប្តេព�ម្មនិិម្មានិការ�ងប្របាក ់
(LGD) កូុងការ វា�់ថ្លែវងការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក (ECL) ប្តេប្រកាម្ម CIFRS 9។

 ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � និិងធនាគារប្តេផេងៗ ប្រតូ្តវបានិចាត្តទុ់្ធកថា 
ម្មានិហានិិភិយ័ឥណទានិត្ត�ិត្ត�ួ។ �ណំ្តាត្តថូ់ាកឥ់ណទានិ ម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមទាងំប្តេនិ�  ប្រតូ្តវបានិតាម្ម�និ 
ប្តេដំើម្មបថី្លែ�ែងរកការថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ម្លៃនិឥណទានិ។ ការវា�់ថ្លែវងការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្រតឹ្តម្ម 
ការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក១២ថ្លែ�។ ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ  ថ្លែដំ� ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃ 
ប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ប្រត្តូវបានិតាម្ម�និ  ប្តេដំើម្មប ីថ្លែ�ែង រក  ពី ការ ថិយ �ុ��ំណ្តាត្ត ់ថូាកឥ់ណទានិ រ��់ វា ប្តេហ៊ុើយ 
ការវា�់ថ្លែវងការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ គុឺអនុិវត្តេតាម្មវធិីសា��េ�ី ដំំណ្តាក ់កា� ដំ�� បានិ ពណ៌នា កុូងកំណត្ត់

 
�ម្មាគ �់ ៣៥.១ (គុ)។

(ខ្ព) ការព្រឹគ�់ព្រឹគងកព្រឹ�ិត្ហា�ិភិ័យ �ិងទៅគាលការណ៍៍��ុយហា�ិភិ័យ

 ធនាគារប្តេធែើប្រ�តិ្ត�ត្តះកិារ និិងផះ�់ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិជ្ជ�និអតិ្តថិជិ្ជនិជ្ញាឯកត្តះជ្ជនិ ឬ �ហ៊ុប្រគា�
  នានា  ប្តេ�កុូងប្រព�រាជ្ញាណ្តា �ប្រកកមុ័្មជ្ញា។ ធនាគារ ប្រគុ�ប់្រគុងកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ និិងប្តេ�េ ត្តការយក�ិត្តេ

ទុ្ធក�ក ់ប្តេ�ើ ហានិិភិយ័ ឥណទានិ ប្តេ� ប្តេព�  ថ្លែដំ� ហានិិភិយ័ប្រត្តូវ បានិ រកប្តេ�ើញ។ 

 ធនាគារកំណត្តក់ប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ឥណទានិ ថ្លែដំ��ៃួនិទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវ ប្តេ�យ�កក់ប្រម្មតិ្តប្តេ�ើ�ំនិួនិ
 

ហានិិភិយ័ថ្លែដំ� អា�   ទ្ធទួ្ធ� យកបានិ ទាកទ់្ធងនឹិងអូក�េីមូ្មាក ់ឬប្រកុម្មម្មអូក�េី និិងថ្លែផូកឧ�ាហ៊ុកម្មម។ 
ហានិិភិយ័ថ្លែ��ប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិតាម្ម�និ  ប្តេ�ើ ម្ម���ឋ និរងែ�ិជុ្ជ ំប្តេហ៊ុើយប្រតូ្តវបានិប្រតួ្តត្តពិនិតិ្តយប្តេ�ើងវញិប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំ
ឬញឹកញុំា�ជ់្ញាងប្តេនិ� ប្តេ�តាម្មការចាបំា�។់ កប្រម្មតិ្ត កំណត្ត ់ម្លៃនិ ហានិិភិយ័ឥណទានិ ប្តេ�តាម្មប្រ�ប្តេភិទ្ធ
ផ�ិត្តផ� និិងវ�័ិយឧ�ាហ៊ុកម្មម ប្រត្តូវបានិអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

 ហានិិភិយ័ធំប្រតូ្តវបានិកំណត្តនិ់ិយម្មនិយ័ ប្តេ�យធនាគារកណ្តាេ �ថា ជ្ញាហានិិភិយ័ឥណទានិ
ទ្ធ�ប្តេ��ំប្តេពា�អូកទ្ធទ្ធួ� ផ�ជ្ញាឯកត្តេជ្ជនិ ថ្លែដំ�ប្តេ�ើ�ពី ១០% ម្លៃនិម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធរ��់ធនាគារ។ 
អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�កុ�ណឌ ម្លៃនិប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០៦-២២៦ប្រ�.ក ថ្លែដំ�ប្តេ�ញប្តេ�យធនាគារកណ្តាេ � 
បានិត្តប្រម្មូវឲ្យយធនាគាររកា ប្តេ�ប្រគុ�ប់្តេព�ប្តេវលាទាងំអ�់ និ�វអនុិបាត្ត អតិ្ត�រម្មា  ២០% រវាងហានិិភិយ័
ឥណទានិទ្ធ�ប្តេ�រ��់ធនាគារ �បំ្តេពា�អូកទ្ធទួ្ធ� ផ�ជ្ញាឯកត្តេជ្ជនិ និិងម្ម��និធិ�ិៃ �់�ុទ្ធធរ��់ ធនាគារ។ 
ហានិិភិយ័ឥណទានិធំ�រុ� ម្មនិិប្រត្តូវប្តេ�ើ� ៣០០% ម្លៃនិម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធរ��់ធនាគារប្តេទ្ធ។

 ធនាគារអនុិវត្តេប្តេគា�ការណ៍ និងិការអនុិវត្តេជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ប្តេដំើម្មប�ីប្រម្មា�ហានិភិិយ័ ដំ��ជ្ញាការត្តប្រមូ្មវឲ្យយ
អូក�េីប្របាក ់�ក ់ត្តម្មើ�់ប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំ ប្តេ�ប្តេព�ប្តេ�ូើ�ំុ�េីឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិពីធនាគារ។

(គ) ទៅគាលការណ៍៍ការថិយច្ចុ�ត្នៃ�ៃ (ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក)

 ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក ប្តេប្រកាម្មវធិីសា��េ�ីដំំណ្តាកក់ា�
រ��់ CIFRS 9 គុបឺ្តេដំើម្មបកីត្តប់្រតា�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្តឥណទានិរពំងឹទុ្ធកប្តេពញម្មយួអាយុកា� 
�ំប្តេពា�ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិ កំប្តេណើ និហានិិភិយ័ឥណទានិជ្ញាសារវនិេ ចា�ត់ាងំពីការកត្តប់្រតា
ប្តេ�ើកដំំ��ង ឬឧ�ករណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ នាកា��របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍។ 
ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិម់្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃគុួរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ កុូង ហានិិភិយ័ឥណទានិ

 និឹងប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាកូុង�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក១២ថ្លែ�។

 ប្តេប្រកាម្មវធិសីា��េ�ីដំណំ្តាកក់ា� ឧ�ករណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុប្រតូ្តវបានិថ្លែ�ងថ្លែ�កជ្ញា�ដីំណំ្តាកក់ា� អាប្រ�័យ
ប្តេ�តាម្ម�ថ្លែប្រម្ម �ប្រម្មួ�ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ ប្តេ�កូុងហានិិភិយ័ឥណទានិ។ 

  •  ដំំណ្តាកក់ា�ទី្ធ១ រមួ្មម្មានិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិកំប្តេណើ និហានិិភិយ័ឥណទានិ
 ជ្ញាសារវនិេ  ចា�ត់ាងំពី ការ កត្តប់្រតាប្តេ�ើកដំំ��ង និិងម្មនិិម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ នាកា�

�របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍។ �ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មម ទាងំ ប្តេនិ� ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតាកុូង�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�់
ការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក១២ថ្លែ�។

  •  ដំំណ្តាក់កា�ទី្ធ២ រួម្មម្មានិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ�ម្មានិកំប្តេណើ និហានិិភិ័យឥណទានិ
 

ជ្ញាសារវនិេ  ចា�ត់ាងំពី ការ កត្តប់្រតាប្តេ�ើកដំំ��ង �ាុថ្លែនិេម្មនិិម្មានិភិ�័េុតាងជ្ញាកថ់្លែ�េង�ងាា ញថា
 

ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ។ �ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មមទាងំប្តេនិ� ប្រត្តូវបានិកត្តប់្រតាកូុង�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា� ់
ការខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធកប្តេពញម្មយួអាយុកា�។

  •  ដំំណ្តាកក់ា�ទី្ធ៣ រមួ្មម្មានិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ�ម្មានិភិ�័េុតាងជ្ញាកថ់្លែ�េង�ងាា ញថា
 

ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ នា  កា��របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍។ �បំ្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មមទាងំប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា 
កូុង�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្ត ឥណទានិ រពំឹង ទុ្ធកប្តេពញម្មយួអាយុកា�។

 ការទ្ធិញប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ ឬ ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
ថ្លែដំ� ម្មានិការ ថិយ�ុ� ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិពីដំំ��ង គុឺជ្ញាប្រទ្ធពយ�កម្មម ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុទាងំឡាយណ្តា ថ្លែដំ�ម្មានិ

 
ការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ ចា� ់តាងំពី ការកត្ត ់ប្រតាប្តេ�ើ កដំំ��ង។ �ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា� ់ការខាត្ត ឥណទានិ
រពំឹង ទុ្ធក ថ្លែត្តងថ្លែត្តប្រត្តូវបានិវា�់ថ្លែវង តាម្ម ម្ម���ឋ និ ប្តេពញ ម្មយួអាយុកា� (ដំំណ្តាក ់កា�ទ្ធី ៣)។

 ការវនិិិ�ិយ័ និិងការ�និមត្ត�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�ធនាគារបានិអនុិវត្តេ ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការនានារ��់ 
�េង�់រ  កូុង ការ វា�់ ថ្លែវង �ំវធិានិធនិ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

(i) កំទៅណ៍ើ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ជ្ញាសារវ�ិ - significant increase in credit risk («SICR»)

 ការបាា និស់ាម និ SICR គុជឺ្ញាការវភិាគុពហុ៊ុកតាេ  និិងការវភិាគុជ្ញារមួ្ម អាប្រ�័យប្តេ�ប្តេ�ើការរមួ្ម�ញ្ញេ� �គូា
 រវាងពត័្តម៌្មានិ ថ្លែផូក �រមិ្មាណ និិង/ឬ គុុណភាព។ ប្តេដំើម្មបកីំណត្តថ់ាប្តេត្តើហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់
 �ំប្តេពា�ឥណទានិ/ហ៊ុិរញ្ញញ �បទានិ បានិ ប្តេកើនិប្តេ�ើងគុួរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ឬប្តេទ្ធ ចា�ត់ាងំពីការកត្តប់្រតាប្តេ�ើក 

ដំំ��ងម្មក ហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាកន់ាប្តេព� ��េុ�បនិូ ប្រត្តូវបានិយកម្មក ប្តេប្រ�ៀ�ប្តេធៀ� ជ្ញាម្មយួនិឹង
ហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់នាប្តេព�កត្តប់្រតាប្តេ�ើកដំំ��ង។ អូក�េីប្របាក ់ ប្រតូ្តវបានិចាត្តទុ់្ធកថាម្មានិ
កបំ្តេណើ និហានិិភិយ័ឥណទានិជ្ញាសារវនិេ ចា�ត់ាងំពីការកត្តប់្រតាប្តេ�ើកដំំ��ង ប្រ��ិនិប្តេ�ើ�កុ�ណឌ រ��់
គាត្ត�់ម្មប្រ��ប្តេ�តាម្ម �កុ�ណឌ ណ្តាម្មយួដំ�� ខាង ប្តេប្រកាម្ម៖

  •  ហ៊ុួ�កា�កំណត្ត�់ងប្របាក ់៣១ម្លៃថិៃ �ប្រម្មា�ហ់ាែ �ីុ�ីធីកា�កំណត្តរ់យៈប្តេព� �ៃី ប្តេ�តាម្ម
កា�វភិាគុ�ងប្របាក ់កូុង កិ�េ �និា និិង

  •  ហ៊ុួ�កា�កំណត្ត�់ងប្របាក ់ ៩០ម្លៃថិៃ �ប្រម្មា�ហ់ាែ �ីុ�ីធីកា�កំណត្តរ់យៈថ្លែវង ប្តេ�តាម្ម
កា�វភិាគុ �ងប្របាក ់កូុងកិ�េ�និា

(ii) �ិយ��័យនៃ�ការ�ិ�សំងព្រឹបាក់ �ិងការថិយច្ចុ�ត្នៃ�ៃឥណ៍ទាំ�

 ធនាគារកណំត្តថ់ាឧ�ករណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុម្មយួ �ាិត្តកុូង�ណំ្តាត្តថូ់ាកម់្មនិិ�ងប្របាក ់និិងម្មានិ ការ ថិយ
  �ុ� ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេនា� ប្រ��ប្តេ�តាម្ម�កុណៈវនិិិ�ិយ័ណ្តាម្មយួ
 

ដំ��ខាង ប្តេប្រកាម្ម៖

  •  ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ប្របាកប់្តេដំើម្ម ឬការប្របាក ់ឬទាងំប្របាកប់្តេដំើម្ម និិងការប្របាកម់្លៃនិឥណទានិហាែ �ីុ�ីធី 
ណ្តាម្មយួហ៊ុួ� កំណត្ត ់  �ង ប្តេ�ើ�ពី៩០ម្លៃថិៃ កូុងម្លៃថិៃ�និេ�នាៃ �គូ់ា ឬប្តេ�ើ� និិង/ឬ ការម្មនិិ�ង

 ប្របាកជ់្ញាកថ់្លែ�េង។ កុូងករណី ហាែ �ីុ�ីធ ីថ្លែដំ� អា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្តេ�ើងវញិ (ឧ. ឥណទានិវបិារ��និ៍
ហាែ �ីុ�ីធ)ី ហាែ �ីុ�ីធបី្រតូ្តវបានិចាត្ត ់ថូាក ់ថាម្មានិ ការថិយ �ុ� ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ� �នួំិនិទឹ្ធកប្របាក ់
ថ្លែដំ�ប្តេ�ម្មនិិទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់ប្តេ���់ប្តេ�ើ�ពីកប្រម្មតិ្ត  ថ្លែដំ� បានិអនុិម្មត័្ត កុូង រយៈ ប្តេព� ប្តេ�ើ �ពី
៩០ម្លៃថិៃ ឬ៣ថ្លែ�។ 

  •  កុូងករណីថ្លែដំ�អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ/ភាគីុម្លៃដំគុ� ម្មានិឥណទានិប្តេប្រ�ើនិ ជ្ញាម្មយួធនាគារ ប្តេហ៊ុើយម្មានិ
 ការអនុិវត្តេកាត្តពែកិ�េ ការ�ងប្របាកគូ់ា ប្តេ�វញិប្តេ�ម្មក  (cross default obligation applies)   

ប្តេនា�ត្តប្រមូ្មវឲ្យយម្មានិការ បាា និស់ាម និ�ំវធិានិធនិ ប្តេប្រកាម្ម ការម្មនិិ�ងប្របាកម់្លៃនិកាត្តពែកិ�េ�ំណុ�ម្មយួ 
ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយម្មានិការម្មនិិ�ងប្របាក ់ ម្លៃនិកាត្តពែកិ�េ �ំណុ� ម្មយួ ប្តេផេង ប្តេទ្ធៀត្ត (ការម្មនិិ�ងប្របាក�់ៃង
គូា)។ កុូងករណីម្មនិិម្មានិឃាៃ  ថ្លែដំ� ថ្លែ�ងព�ិីទ្ធធ ិប្តេដំើម្មប ីទាម្មទារ ការ ទ្ធ�ទាត្ត ់ �ង ប្តេនា�ការ វាយត្តម្លៃម្មៃ
�ំវធិានិធនិចាបំា�ប់្រតូ្តវប្តេធែើប្តេ�ើង �បំ្តេពា�ឥណទានិ កុូងកប្រម្មតិ្តឯកត្តេជ្ជនិជំ្ជនិ�ួ ឲ្យយ កប្រម្មតិ្ត   អូកជ្ញា�់
កាត្តពែកិ�េ/ ភាគីុម្លៃដំគុ�ជ្ញារមួ្ម។

  •  គុណនីិថ្លែដំ�ប្រត្តូវជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១២០



(iii) ការវាសំ់ផ្នែវង (ECL - លទិធ�លវិធុ�សាស្រ្តសំិកែ�ងការសំ�មត្ �ិងការបាា្�់សាា្�)

 ECL ប្រតូ្តវបានិវា�់ថ្លែវងតាម្មម្ម���ឋ និ ១២ថ្លែ� ឬតាម្មម្ម���ឋ និប្តេពញម្មយួអាយុកា� អាប្រ�័យ
ប្តេ�តាម្មកំប្តេណើ និ  ហានិិភិយ័ ឥណទានិជ្ញាសារវនិេ ថ្លែដំ�បានិប្តេកើត្តប្តេ�ើង ចា�ត់ាងំពីការកត្តប់្រតាប្តេ�ើក

 ដំំ��ង ឬប្រ��ិនិប្តេ�ើ ប្រទ្ធពយ�កម្មមម្មយួប្រត្តូវបានិ ចាត្ត ់ទុ្ធកថា ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ។ ECL ប្រត្តូវ
បានិវាយត្តម្លៃម្មៃ  និិងវា�់ថ្លែវង តាម្មម្ម���ឋ និប្រ�ម្ម��ផេុ ំ  និិង ម្ម���ឋ និឯកជ្ជនិ។

 �ំប្តេពា�ការវាយត្តម្លៃម្មៃជ្ញាប្រកមុ្ម �ំវធិានិធនិ ECL ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យប្តេធែើការបាា និស់ាម និ PD, LGD  

និងិ EAD �ប្រម្មា�ថ់្លែ� �នាៃ � ់  កុូង អនាគុត្ត និិង�ប្រម្មា�ថ់្លែផូក រមួ្ម។ ធាតុ្តទាងំ�ីប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិគុុណ�ញ្ញេ� �គូា
 

ប្តេដំើម្មបគីុណនារក ECL �ប្រម្មា� ់ឆូ្នាំ ំនីិម្មយួៗ កូុង ប្តេព�  អនាគុត្ត ថ្លែដំ��នាៃ �ម់្មកវាប្រត្តូវបានិប្តេធែើអ�បហារ
ប្រត្ត��ប់្តេ�វញិនា កា��របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍ និងិ ប្រតូ្តវ  បា និ ��ក �ញ្ញេ� � គូា  វញិ។ អប្រតាអ�បហារ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ

 
បានិប្តេប្រ�ើ កុូងការគុណនា ECL គុឺជ្ញាអប្រតាការប្របាកម់្មានិប្រ��ិទ្ធធភាពដំំ��ង ឬ អប្រតា  ថ្លែដំ� ប្រ�ហាក់
ប្រ�ថ្លែហ៊ុ�។

 �ំប្តេពា�ការវាយត្តម្លៃម្មៃ�កុណៈ�ុគុគ� �ំវធិានិធនិ ECL ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យប្តេធែើការប្តេប្រ�ៀ� 
ប្តេធៀ��ម្មតុ្ត�យ  ថ្លែដំ� ម្មនិិ ទានិទ់្ធ�ទាត្ត ់ជ្ញាម្មយួនិឹងត្តម្លៃម្មៃ��េុ�បនូិម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់ថ្លែដំ�រពំឹងថា

 
ប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ�បានិពីអូក�េីប្របាក។់

ប្រ�ូបា�ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់(PD)

 PD គុឺជ្ញា�ទ្ធធភាព ថ្លែដំ�អត្តិថិិជ្ជនិមូ្មាកម់្មនិិ�ងប្របាក ់�ំប្តេពា�កាត្តពែកិ�េហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់�ៃួនិ កុូង

 រយៈប្តេព�១២ថ្លែ� �នាៃ �់ (PD១២ថ្លែ�) ឬកុូងរយៈប្តេព�ប្តេពញម្មួយអាយុកា� ថ្លែដំ�ប្តេ���់  
(PD ប្តេពញម្មយួអាយុកា�) រ��់កាត្តពែកិ�េ ប្តេនា�។

 PD ១២ថ្លែ� និិងប្តេពញម្មយួអាយុកា� បានិរពំឹងទុ្ធកប្តេព�ប្តេវលាប្រ�ូបា� ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក់
រហ៊ុ�ត្តដំ�់ ១២ថ្លែ� និិង ប្តេពញម្មយួអាយុកា� ថ្លែដំ�ប្តេ���់ម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ�ើ
�កុ�ណឌ ថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា� ់នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធរាយ ការណ៍ និិងសាា និភាពប្តេ�ដំឋកិ�េ នាប្តេព�អនាគុត្ត 
ថ្លែដំ��ា�ពា�់ហានិិភិយ័ឥណទានិ។

 PD បានិម្មកពី ការយកអប្រតាម្លៃនិការ�ងប្របាកក់និៃងម្មក ថ្លែដំ�បានិថ្លែកត្តប្រម្មូវនិ�វពត័្តម៌្មានិ នាប្តេព�
អនាគុត្ត និិង ការ�ៃុ��ញ្ហាេ ំងពី�ម្មា�ធាតុ្ត portfolio ��េុ�បនិូ និិងទិ្ធនិូនិយ័ទ្ធីផារ។

 �បំ្តេពា� portfolio ថ្លែដំ�គាម និទិ្ធនូិនិយ័ប្រគុ�ប់្រគានិប់្តេ�ើការម្មនិិ�ងប្របាក ់ប្រ�ូក�ីុ PD នាប្តេព�អនាគុត្ត 
ប្រត្តូវបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់។

�ំនិួនិថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ម្មនិិ�ង (Exposure at Default)

 EAD គុឺជ្ញា�ំនិួនិទឹ្ធកប្របាក�់រុ�ថ្លែដំ�ធនាគារម្មានិហានិិភិយ័ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�អូក�េីប្របាកម់្មនិិ�ង
ប្របាកថ់្លែដំ�ប្តេ�   ជំ្ជពាក។់

EAD ១២ថ្លែ� ឬ ប្តេពញម្មយួអាយុកា� ប្រតូ្តវបានិកំណត្តអ់ាប្រ�័យប្តេ�តាម្មទិ្ធនូិនិយ័ការ�ងប់្របាករពំងឹទុ្ធក 
ថ្លែដំ� ម្មានិ ភាព�ុ�គូា អាប្រ�័យប្តេ�តាម្មប្រ�ប្តេភិទ្ធផ�ិត្តផ�។

 •  �បំ្តេពា�ផ�ិត្តផ� ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវដំករ�ំ�់ និិងឥណទានិ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ�ងប្របាកទ់ាងំប្រ�ងុ គុអឺាប្រ�័យ
ប្តេ�ប្តេ�ើការ�ង ប្របាក ់ កុូងកិ�េ�និា ថ្លែដំ�អូក�េីប្របាកប់្តេ�ជ្ជំពាក ់ កុូងរយៈប្តេព� ១២ថ្លែ� ឬ 
រយៈប្តេព�ផុត្តកំណត្ត ់ថ្លែដំ�ប្តេ���់។

 •  �ំប្តេពា�ផ�ិត្តផ� ថ្លែដំ�អា�ប្តេប្រ�ើប្របា�់ប្តេ�ើងវញិ ហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាកប់្រតូ្តវបានិ
ពាករប្តេ�យយក�ម្មតុ្ត�យទឹ្ធកប្របាក ់ថ្លែដំ�បានិ ដំកនាប្តេព���េុ�បនូិ និិង��ក�ថ្លែនិាម្ម «កតាេ  
�ងែិ�ឥណទានិ» ថ្លែដំ� អនុិញ្ហាញ ត្ត ប្តេ�យ កប្រម្មតិ្ត ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់ឲ្យយម្មានិការដំកប្របាករ់ពំឹង
ទុ្ធកកូុង កប្រម្មតិ្ត  ថ្លែដំ� ប្តេ���់។

ការខាត្ត�ងប់្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិការ�ងប្របាក ់(Loss Given Default)

 LGD គុឺជ្ញាការរពំឹងទុ្ធករ��់ធនាគារអំពីកំប្តេណើ និម្លៃនិការខាត្ត�ង�់ំប្តេពា�ហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ង
ប្របាក។់ LGD ម្មានិភាព�ុ�ថ្លែ�ៃកគូា អាប្រ�័យប្តេ�តាម្មប្រ�ប្តេភិទ្ធភាគីុម្លៃដំគុ� ប្រ�ប្តេភិទ្ធ និិងអតី្តត្តភាពម្លៃនិ

�ំណង និិងប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំថ្លែដំ�ម្មានិ ឬ ការ គាបំ្រទ្ធឥណទានិប្តេផេងៗ។ LGD ប្រតូ្តវបានិ�ងាា ញប្តេ�យ
ភាគុរយម្លៃនិការខាត្ត�ង ់ កុូងម្មយួឯកតាេ ហានិិភិយ័ នា�ំណុ�ប្តេព� ម្មនិិ �ងប្របាក ់(EAD)។ LGD  
ប្រតូ្តវបានិគុណនា ទាងំ�ំប្តេពា�រយៈប្តេព� ១២ថ្លែ� និិងរយៈប្តេព�ប្តេពញម្មយួអាយុកា�។ LGD គុឺជ្ញា 
 ភាគុរយម្លៃនិការខាត្ត�ង ់ថ្លែដំ�រពំឹងថាប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិការម្មនិិ�ងប្របាកប់្តេកើត្ត

 ប្តេ�ើងប្តេ�ើរយៈប្តេព�ប្តេពញម្មយួ អាយុកា�រពំឹងទុ្ធក ថ្លែដំ�ប្តេ���់រ��់ឥណទានិ។

 �ំប្តេពា� portfolio ថ្លែដំ�គាម និទ្ធនូិិនិយ័ប្រគុ�ប់្រគានិ ់ប្តេ�ើការម្មនិិ�ងប្របាក ់ប្រ�ូក�ីុ PD នាប្តេព�អនាគុត្ត 
ប្រត្តូវបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់។

 ការ�និមត្តថ្លែដំ�ជ្ញាម្ម���ឋ និ �ប្រម្មា�ក់ារគុណនា ECL ប្រត្តូវបានិតាម្ម�និ និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយជ្ញា�និេ 
�នាៃ �។់ ម្មនិិម្មានិ ការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ជ្ញាសារវនិេណ្តាម្មយួ �ំប្តេពា�វធិីសា��េម្លៃនិការបាា និស់ាម និ ឬការ�និមត្ត
ជ្ញាកល់ាកណ់្តាម្មយួ ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង កូុង ការយិ �របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍ប្តេនិ�ប្តេទ្ធ។

(iv) ព័ត្៌មា�នាទៅពលអនាគត្ ផ្នែដ្ឋលព្រឹត្ូវបា��ញ្ញច�លទៅ�កែ�ងគំរូ ECL 

 ការគុណនា ECL ម្មានិរមួ្ម�ញ្ញេ� �និ�វពត័្តម៌្មានិ នាប្តេព�អនាគុត្ត។ ធនាគារម្មានិប្តេធែើការវភិាគុ�ាិត្តិ 
ប្តេ�យថ្លែផិក ប្តេ� តាម្ម �ទ្ធពិប្តេសាធនិក៍ូុងប្រគាម្មុនិ ប្តេដំើម្មបកីំណត្តរ់កអញ្ញញ ប្រត្ត ថ្លែផូកប្តេ�ដំឋកិ�េ�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�
ម្មានិឥទ្ធធពិ� ប្តេ�ើហានិភិិយ័ ឥណទានិ និិងការខាត្តឥណទានិរពំងឹទុ្ធក �ប្រម្មា� ់portfolio និមី្មយួៗ។ 
ទ្ធំនាកទ់្ធំនិង រវាងអញ្ញញ ប្រត្តប្តេ�ដំឋកិ�េទាងំប្តេនិ� �ំប្តេពា� PD, EAD និិង LGD ប្រត្តូវបានិកំណត្តប់្តេ�យប្តេធែើ
ការវភិាគុ�ាិត្តបិ្រត្ត��ថ់ិយប្តេប្រកាយ ប្តេដំើម្មបថី្លែ�ែងយ�់ព�ីថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�ម្លៃនិផ��ា�ពា�់  ប្តេ�យ សារ អញ្ញញ ប្រត្ត
ទាងំប្តេនិ� ថ្លែដំ�ធាៃ �ប់្តេកើត្តម្មានិកនិៃងម្មក �ំប្តេពា�អប្រតាម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់និិងប្តេ�ើ�ម្មា�ធាតុ្តរ��់ 
PD និិង LGD។ អញ្ញញ ប្រត្ត ប្តេ�ដំឋកិ�េទាងំប្តេនិ� និិងផ��ា�ពា�់ពាកព់ន័ិធរ��់វា �ំប្តេពា� PD, EAD 
និិង LGD ម្មានិ ភាព �ុ�ៗ គូា  ប្តេ� តាម្ម ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ។ ការវនិិិ�ិយ័រ��់អូកជំ្ជនាញ កប៏្រត្តូវបានិ 
អនុិវត្តេប្តេ�កុូងដំំប្តេណើ រការប្តេនិ�ផងថ្លែដំរ។ ការពាករ�ំប្តេពា�អញ្ញញ ប្រត្តប្តេ�ដំឋកិ�េទាងំប្តេនិ� ប្រតូ្តវបានិដំក
ប្រ�ងប់្រ�ភិពម្មកពីប្រកុម្មអូកជ្ជំនាញប្តេ�ដំឋកិ�េរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម�ៃ �់រ��់ធនាគារ និិង វទិ្ធាសាា និ 
ប្រសាវប្រជ្ញាវខាងប្តេប្រ�។

 កូុងការពិចារណ្តា អំពីផ��ា�ពា�់ម្លៃនិជ្ជម្មៃ�ឺៃង ក�វដីំ-១៩ �ំប្តេពា�ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិរ��់
 ធនាគារ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងប្តេធែើ��េុ�បនូិភាពជ្ញា�និេ�នាៃ � ់�បំ្តេពា�អញ្ញញ ប្រត្តម្មាា ប្រកូប្តេ�ដំឋក�ិេប្រ�ចាឆូំ្នាំ ំប្តេដំើម្មប�ីៃុ�
 �ញ្ហាេ ំងពី�កុ�ណឌ  ប្តេ�ដំឋកិ�េ នាប្តេព� ��េុ�បនូិ កុូងគុំរ�នាប្តេព�អនាគុត្តរ��់ធនាគារ។ �ប្រម្មា�់

ដំំណ្តា�ឆូ់្នាំមំ្លៃថិៃទ្ធី៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងបានិ ប្តេធែើ ��េុ�បនូិ ភាពអញ្ញញ ប្រត្តម្មាា ប្រកូប្តេ�ដំឋកិ�េ
�ុងប្តេប្រកាយ�ំផុត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិរហ៊ុ�ត្តដំ�់ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងប្តេជ្ជឿជ្ញាក ់ថា ការ ថ្លែក 
ត្តប្រម្មូវប្តេនិ� បានិ�ៃុ��ញ្ហាេ ំងពី�កុ�ណឌ ប្តេ�ដំឋកិ�េ�ុងប្តេប្រកាយ�ំផុត្តប្តេហ៊ុើយ។ ការ�និេរកីរា���ម្លៃនិជំ្ជងឺ

 ក�វដីំ-១៩ កប៏ានិ �ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិភាពម្មនិិប្របាកដំប្រ�ជ្ញា �បំ្តេពា��រ�ិកា�ប្តេ�ដំឋក�ិេ ថ្លែដំ�អា� �ណ្តាេ � 
ឲ្យយ �ំណ្តាយការថិយ�ុ� ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ ម្មានិការប្តេកើនិប្តេ�ើង�័�់ជ្ញាងម្មុនិ។ ដំ��ប្តេនិ�គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង 
បានិថ្លែក�ប្រមួ្ម� ភាគុរយ ម្លៃនិប្រ�ូបា� ថ្លែដំ�បានិថិៃងឹ ប្តេ�កុូង ប្រ�ូបា� ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់(«PD») នាប្តេព� 
អនាគុត្តថ្លែដំ�បានិថិៃឹង ប្តេដំើម្មបផីេ�់និ�វទ្ធម្មៃនិធ់ៃនិជ់្ញាងម្មុនិ �ំប្តេពា�ប្តេ�ណ្តារយីា� ថ្លែដំ��ិ និិងទ្ធម្មៃនិប់្រសា�
ជ្ញាង �ំប្តេពា�ប្តេ�ណ្តារយីា��ិម្មធយម្ម ប្តេ�យប្តេប្រ�ើ ពត័្តម៌្មានិ ថ្លែដំ��ម្មប្តេហ៊ុតុ្តផ� និិងម្មានិការគាបំ្រទ្ធ។

 ធនាគារអនុិវត្តេប្តេ�ណ្តារយីា�ប្តេ�ដំឋកិ�េ�ំនួិនិ�ី ប្តេដំើម្មប�ីៃុ��ញ្ហាេ ងំអពីំការថិៃងឹប្រ�ូបា� ថ្លែដំ�ម្មនិិ�ប្តេមិ្មៀង
ម្លៃនិ �ទ្ធធផ� ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តម្មានិប្តេ�ើង នាប្តេព�អនាគុត្ត កូុងការបាា និស់ាម និ ECL ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 •  ករណីម្ម���ឋ និ៖ �ងាា ញព ី«�ទ្ធធផ�ថ្លែដំ�ម្មានិ�ទ្ធធភាពប្តេកើត្តប្តេ�ើងប្តេប្រ�ើនិ�ំផុត្ត» ម្លៃនិ�កុ�ណឌ
ប្តេ�ដំឋកិ�េ កុូងប្តេព� អនាគុត្ត ថ្លែដំ�ប្រ�� ជ្ញាម្មយួនឹិងពត័្តម៌្មានិ ថ្លែដំ�ធនាគារបានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ 
�ប្រម្មា�ប់្តេគា��ំណងប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ដំ��ជ្ញាការប្តេរៀ��ំថិវកិា និិងការ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ stress testing 
ជ្ញាប្តេដំើម្ម។

 •  ករណី��ំិផុត្ត និិងករណីអាប្រកក�់ផុំត្ត៖ �ងាា ញពី�ទ្ធធផ� «�័�់�ផុំត្ត» និិង «ទា��ផុំត្ត» ម្លៃនិ
 

�កុ�ណឌ ប្តេ�ដំឋកិ�េ  កុូង ប្តេព�អនាគុត្ត ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកំណត្តប់្តេ�យការរមួ្ម�ញ្ញេ� �គូា រវាង
ការវភិាគុ�ាិត្តិ និិងការវនិិិ�ិយ័រ��់អូក ជំ្ជនាញ ខាង ថ្លែផូកឥណទានិ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១២១



ការ�និមត្តអញ្ញញ ប្រត្តម្មាា ប្រកូប្តេ�ដំឋកិ�េ

 ការថិៃឹងថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកំណត្ត ់ �ំប្តេពា�ប្តេ�ណ្តារយីា�ប្តេ�ដំឋកិ�េនីិម្មយួៗ គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� 
 ឆូ្នាំ២ំ០២១ និិងម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

ម្ម���ឋ និ �ិ�ំផុត្ត អាប្រកក�់ំផុត្ត

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ % % %

ការថិៃឹងប្រ�ូបា�ប្តេ�ណ្តារយីា� ៦០% ១០% ៣០%

ម្ម���ឋ និ �ិ�ំផុត្ត អាប្រកក�់ំផុត្ត

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០ % % %

ការថិៃឹងប្រ�ូបា�ប្តេ�ណ្តារយីា� ៦០% ១០% ៣០%

 ប្តេ�យសារប្តេនិ�ជ្ញាការពាករប្តេ�ដំឋកិ�េ ការបាា និប់្រ�ម្មាណនានា និិង�ទ្ធធភាព ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តម្មានិ 
ប្តេ�ើង  អា� ប្រ�ឈម្ម  នឹិងភាពម្មនិិ�ា�់លា�់ កូុងកប្រម្មតិ្ត�័�់ ដំ��ប្តេនិ��ទ្ធធផ�ជ្ញាកថ់្លែ�េងអា��ុ�ពី
ការបាា និស់ាម និទាងំប្តេនា�។ ធនាគារ យ�់ប្តេ�ើញថាការពាករទាងំប្តេនិ� �ងាា ញពីការបាា និស់ាម និដំ�៏ិ
�ផុំត្តរ��់�ៃួនិ អពីំ�ទ្ធធផ�ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តម្មានិប្តេ�ើង និិងបានិ �ងាា ញ �ា ង�ម្មប្រ�� អពីំប្តេ�ណ្តារយីា�

 ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តប្តេ�ើង។ ការថិៃឹងប្តេ�ណ្តារយីា� �ំនិួនិប្តេ�ណ្តារយីា� និិងការ�និមត្ត  អំពី�ទ្ធធផ�រ ��់វា 
ប្រត្តូវបានិវាយត្តម្លៃម្មៃជ្ញា�និេ�នាៃ �។់

ការវភិាគុភាពថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� (Sensitivity analysis)

 ធនាគារកប៏ានិកំណត្ត ់អំពីអញ្ញញ ប្រត្តប្តេ�ដំឋកិ�េ�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិអនុិវត្តេការបាា និស់ាម និភាព 
ថ្លែប្រ�ប្រ�ួ��ំប្តេពា� ECL �ប្រម្មា�ឥ់ណទានិ �ុប្តេរប្រ�ទានិ និិងហ៊ុិរញ្ញញ ប្រ�ទានិ ពាកព់ន័ិធនិឹងការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�
អញ្ញញ ប្រត្តប្តេ�ដំឋកិ�េ�ំខានិ់ៗ  ទ្ធនិៃឹម្មនឹិងប្តេព� ថ្លែដំ�អញ្ញញ ប្រត្តប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ម្មនិិម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ប្តេទ្ធ។  
កតាេ ម្លៃនិភាពថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិយកម្មកប្តេប្រ�ើប្របា�់ គុឺថ្លែផិកប្តេ�តាម្ម �េង�់ររពំឹងទុ្ធកម្លៃនិការ 
ថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកំណត្ត ់�ប្រម្មា�អ់ញ្ញញ ប្រត្តប្តេ�ដំឋកិ�េនីិម្មយួៗ ប្តេដំើម្មបបីាា និស់ាម និផ��ា�ពា�់ 
ម្លៃនិ ECL �ំប្តេពា�ធនាគារ។

(v) ការដាក់ហា�ិភិ័យជ្ញាព្រឹកុ� ច្ចំទៅ�� ECL ផ្នែដ្ឋលព្រឹត្ូវបា�វាសំ់ផ្នែវង តា��ូលដាា្�ព្រឹ��ូល�ិ�ំ

 �ំប្តេពា��ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក ថ្លែដំ�យកគុំរ�តាម្មម្ម���ឋ និប្រ�ម្ម��ផេុ  ំ
ការ ប្រ�ម្ម�� ផេុ ំ ហានិិភិយ័ជ្ញាប្រកុម្ម ប្រតូ្តវបានិប្តេធែើប្តេ�ើងតាម្មម្ម���ឋ និម្លៃនិ�កុណៈហានិិភិយ័ជ្ញារមួ្ម ថ្លែដំ�

 
ការប្តេធែើថ្លែ��ប្តេនិ�ប្តេធែើឲ្យយហានិិភិយ័ ថ្លែដំ��ាិត្តប្តេ�កូុងប្រកុម្ម ថ្លែត្តម្មយួ ម្មានិភាពដំ��គូា។

 កុូងការ�កជ់្ញាប្រកុម្មប្តេនិ� ត្តប្រមូ្មវឲ្យយម្មានិពត័្តម៌្មានិប្រគុ�ប់្រគានិ�់ប្រម្មា�ប់្រកុម្ម ប្តេដំើម្មបអីា�ប្រ�ម្ម���ាិត្តិ
 

បានិ។ ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មនិិម្មានិ ពត័្តម៌្មានិម្លៃផៃកូុងប្រគុ�ប់្រគានិប់្តេទ្ធ ប្តេនា�ធនាគារបានិពិចារណ្តា ប្តេ�ប្តេ�ើទ្ធិនិូនិយ័
 ប្តេគា�ខាងកូុង/ខាងប្តេប្រ��ថ្លែនិាម្ម ប្តេដំើម្មបបី្តេប្រ�ើប្របា�់ �ប្រម្មា�ក់ារប្តេធែើគុំរ�។

 ភាព�ម្មប្រ��កូុងការ�កជ់្ញាប្រកុម្ម ប្រត្តូវបានិតាម្ម�និ និិងប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ តាម្មម្ម���ឋ និប្រ�ចាកំារយិ
 

�របិ្តេ�ិទ្ធប្តេ�យ ថ្លែផូកហានិិភិយ័ឥណទានិ។

(vi) ទៅគាលការណ៍៍ជព្រឹ��ទៅច្ចញព��ញ្ញជ�

 ជ្ញាទ្ធ�ប្តេ� ការជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ីប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ��កម្មមភាពនានា កូុងការប្រ�ម្ម��
 

ប្របាក ់ប្រតូ្តវបានិប្តេធែើ ប្តេ�ើងប្រគុ�ម់្មប្តេធាបាយរ�ួប្តេហ៊ុើយ ឬប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ការប្រ�ម្ម��ប្របាក�់ថ្លែនិាម្មប្តេទ្ធៀត្ត 
ម្មនិិអា�ប្តេធែើប្តេ�បានិ ឬម្មនិិអា� ទ្ធទួ្ធ�យក បានិ  ប្តេ�យភាព�ម្មប្រ��។ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ឥណទានិ 
ឬឧ�ករណ៍�ំណុ�ប្រត្តូវបានិចាត្តទុ់្ធកថា ម្មនិិអា�ប្រ�ម្ម��បានិ វាប្រតូ្តវបានិ ជ្ជប្រម្ម� ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី កុូង
គុណនិ�ំីវធិានិធនិ ឬគុណនីិថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធ។ ឥណទានិប្តេនា�ប្រត្តវូបានិជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញព�ីញ្ញជ ី
ទាងំប្រ�ុង ឬប្រត្តូវបានិជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ីម្មយួថ្លែផូក �នាៃ �ព់ីគុិត្តពិចារណ្តា ប្តេ�ប្តេ�ើត្តម្លៃម្មៃថ្លែដំ�អា��ក់
បានិជ្ញាកថ់្លែ�េងរ��់ប្រទ្ធពយ �ញ្ហាេ  ំ(ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិ) និិងប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ការវនិិ�ិិយ័រ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង
យ�់ប្តេ�ើញថា ម្មនិិម្មានិ�ទ្ធធភាពកូុងការ ប្រ�ម្ម�� ប្របាកម់្មកវញិប្តេទ្ធ។ ឥណទានិថ្លែដំ�ប្រត្តូវជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី
�ញ្ញជ ីទាងំអ�់ ប្រត្តូវថ្លែត្តម្មានិការអនុិម្មត័្តប្តេ�យប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ឬអាជ្ញាា ធរ  ថ្លែដំ�បានិទ្ធទ្ធួ��ិទ្ធធិ។

(vii) ការផ្នែកផ្នែព្រឹ�ឥណ៍ទាំ�ទៅឡុើងវិញ

 ជួ្ជនិកា� ធនាគារបានិ�រចាប្តេ�ើងវញិ  ឬបានិថ្លែកថ្លែប្រ��ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់កុូងក�ិេ�និាម្លៃនិឥណទានិ
អតិ្តថិជិ្ជនិប្តេ�ើង វញិ។ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ម្មានិប្តេហ៊ុតុ្តការណ៍ប្តេនិ�ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ធនាគារវាយត្តម្លៃម្មៃថាប្តេត្តើ�ៃមឹ្មសារ
ម្លៃនិ�កុ�ណឌ ថិមី ម្មានិភាព�ុ�គូាជ្ញា  សារវនិេ ពី �កុ�ណឌ  ដំំ��ងឬប្តេទ្ធ។ ធនាគារប្តេធែើថ្លែ��ប្តេនិ� ប្តេ�យគិុត្ត 
ពិចារណ្តា ប្តេ�ប្តេ�ើកតាេ ប្តេផេងៗ កូុង�ំប្តេណ្តាម្មកតាេ ជ្ញាប្តេប្រ�ើនិ ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 •  ប្រ��ិនិប្តេ�ើអូក�េបី្របាកម់្មានិផ�វបិាក ថ្លែផូកហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្តេហ៊ុើយការថ្លែកថ្លែប្រ�ពតិ្តជ្ញាអា�ជួ្ជយកាត្ត�់និាយ
 �ំហ៊ុ�រសា� ់ប្របាក ់ កុូង កិ�េ  �និា ឲ្យយប្តេ�ប្រត្តឹម្ម�ំនិួនិ ថ្លែដំ�អូក�េីប្របាក ់រពំឹង  ថា ម្មានិ�ទ្ធធភាព

�ងប់្របាក់

 •  ថាប្តេត្តើម្មានិ�កុ�ណឌ ថិមី�ំខានិ់ៗ  ប្រតូ្តវបានិថ្លែណនា ំ ដំ��ជ្ញាការថ្លែ�ងថ្លែ�កប្របាក�់ំប្តេណញ/ផ� 
�បំ្តេណញ ថ្លែដំ�ថ្លែផិកប្តេ�ើម្ម��ធនិ ថ្លែដំ�ម្មានិផ��ា�ពា�់ជ្ញាសារវនិេ ប្តេ�ើទ្ធនូិិនិយ័ហានិភិិយ័ 
រ��់ឥណទានិប្តេនា�

 •  ការពនិារប្តេព�ឥណទានិជ្ញាក់លាក់ ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�អូក�េីប្របាក់ម្មិនិម្មានិផ�វបិាកថ្លែផូក 
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

 •  ការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�អប្រតាការប្របាកជ់្ញាកល់ាក់

 •  ការ�ៃ �់�េ�រប្រ�ប្តេភិទ្ធរ��ិយ�ណ័ះ រ��់ឥណទានិ

 •  ការ�ក�់ញ្ញេ� �ប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំ ការធានាប្តេផេងៗ ឬការពប្រងីកទ្ធំហ៊ុំឥណទានិ ថ្លែដំ�ម្មានិផ��ា� 
ពា�់ជ្ញាសារវនិេ ប្តេ�ើ ហានិិភិយ័ម្លៃនិឥណទានិប្តេនា�

 �នាៃ �ព់បីានិប្តេធែើការថ្លែកថ្លែប្រ�រ�ួប្តេហ៊ុើយ ហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក ់ពាកព់ន័ិធនឹិងឥណទានិទាងំប្តេនិ� 
 ប្រតូ្តវបានិវាយ ត្តម្លៃម្មៃ  នាកា��របិ្តេ�ិទ្ធរាយការណ៍ និិងប្រតូ្តវបានិប្តេប្រ�ៀ�ប្តេធៀ� ជ្ញាម្មយួនិឹងហានិិភិយ័  

ប្តេប្រកាម្ម�កុ�ណឌ ប្តេដំើម្ម ប្តេ�ប្តេព�កត្តប់្រតាដំំ��ង  ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�ការថ្លែកថ្លែប្រ�ម្មនិិម្មានិភាពជ្ញាសារវនិេ 
ប្តេហ៊ុើយម្មិនិ�ណ្តាេ �ឲ្យយម្មានិការឈ�់កត្ត់ប្រតាឥណទានិដំំ��ង។ ធនាគារ តាម្ម�និដំំប្តេណើ រការ 
ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�បានិថ្លែកថ្លែប្រ�ជ្ញា�និេ�នាៃ �។់ ធនាគារអា�កំណត្តថ់ា ហានិិភិយ័ឥណទានិ ប្រត្តូវបានិ 
ថ្លែក�មិ្ម គួុរឲ្យយកត្ត�់ម្មាគ �់ �នាៃ �ព់ីការប្តេរៀ��ំប្តេ�ើងវញិរ�ួ ដំ��ប្តេនិ�ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេនា�ប្រតូ្តវបានិដំក 
ប្តេ�ញពីដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ ឬដំំណ្តាក ់កា�ទ្ធី២ (ECL ប្តេពញម្មយួអាយុកា�) ម្មកដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១  
(ECL ១២ថ្លែ�) វញិ។ ករណីប្តេនិ� គុឺ�ប្រម្មា�ថ់្លែត្តប្រទ្ធពយ�កម្មម  ថ្លែដំ�ម្មានិដំំប្តេណើ រការ�ិ ប្រ��ប្តេ�តាម្ម 
�កុ�ណឌ ថិមី កូុងរយៈប្តេព� ៦ថ្លែ��និេ�នាៃ � ់ ឬប្តេ�ើ�ពីប្តេនិ�។

(viii) ហា�ិភិ័យទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

 ហានិិភិយ័ប្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការម្មានិដំ��ជ្ញា ហាែ �ីុ�ីធីពាណិជ្ជជកម្មម និិងកិ�េ�និាថ្លែដំ�ម្មនិិទានិ់
 បានិដំក ប្របាក។់ ធនាគារ បានិប្តេប្រ�ើ Cash Conversion Factor (CCF) ម្លៃផៃកូុង ប្តេដំើម្មបបីាា និស់ាម និ 

EAD ម្លៃនិ �ៃង ់ប្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ។ �ំប្តេពា� ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការសាម្មញ្ញញ  ធនាគារបានិ�និមត្ត CCF �ប្រម្មា� ់
ហានិិភិយ័ប្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖ 

 •  CCF ២០% ប្រតូ្តវបានិ�និមត្ត�ប្រម្មា��់ំថ្លែណក ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់្តេប្រ�ើប្របា�់ឥណទានិវបិារ��និ ៍
�ំថ្លែណកម្មនិិ ទានិ ់ប្តេប្រ�ើ ប្របា�់    �ណ័ះ ឥណទានិ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ

 •  CCF ៧៥% ប្រតូ្តវបានិ�និមត្ត �ប្រម្មា�វ់កិយ័�ប្រត្តប្តេជ្ជឿទុ្ធក�ិត្តេបានិ ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិដំកប្របាកនិ់ិង

 •  CCF ១០០% ប្រតូ្តវបានិ�និមត្ត �ប្រម្មា�ឥ់ណទានិម្មានិកា�កណំត្ត ់ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិដំកប្របាក់

(ឃ) ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�អត្ិ�រមា �ុ�ទៅពលរឹ�អូសំវត្ុ��ញ្ញាំ្ំ ឬ�ុ�ទៅពលពព្រឹង�កឥណ៍ទាំ�ទៅ�្សងៗ

 ហានិិភិយ័ឥណទានិអត្ត�ិរម្មា �បំ្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មារិញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រត្តវូបានិកត្តប់្រតា ប្តេ�កុូងរបាយការណ៍
 ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ គុឺ ប្តេ�មើនិឹងត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់វា។ �ំប្តេពា��ំណុ�យថាប្តេហ៊ុតុ្ត ហានិិភិយ័ឥណទានិអត្តិ�រម្មា គុឺ
 ប្តេ�មើនិឹង�ំនិួនិទឹ្ធកប្របាកអ់តិ្ត�រម្មា  ថ្លែដំ�   ធនាគារ ប្រត្តូវ�ង ់ប្រ��ិនិប្តេ�ើកាត្តពែកិ�េម្លៃនិឧ�ករណ៍ ថ្លែដំ�បានិ
 ប្តេ�ញផាយប្រតូ្តវបានិប្តេគុប្តេ�ូើឲ្យយ�ង។់ �ំប្តេពា�កិ�េ�និាផេ�់ ឥណទានិ ហានិិភិយ័ឥណទានិអត្តិ�រម្មា 

គុឺជ្ញា�ំនិួនិទឹ្ធកប្របាកទ់ាងំប្រ�ុង ម្លៃនិហាែ �ីុ�ីធីឥណទានិបានិផេ�់ឲ្យយអតិ្តថិិជ្ជនិ  ថ្លែដំ� ម្មនិិទានិប់ានិ
 ដំក។ តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ� �ងាា ញពីហានិិភិយ័ឥណទានិអត្តិ�រម្មា �ំប្តេពា�ធនាគារ �ំប្តេពា� 

ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ�អា�ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ៖

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១២២



២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ហានិិភិយ័ឥណទានិ
ពាកព់ន័ិធនឹិង
ប្រទ្ធពយ�កម្មមកូុង
តារាង តុ្ត�យការ

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ
�កប់្របាកប់្តេ�
ធនាគារ ប្តេផេងៗ ១២៩.៣៣១.០១៦ ៥២៦.៨៩៤.៥៥៩ ៦៦.០២៨.៣០៣ ២៦៧.០៨៤.៤៨៦ 

ឥណទានិ និិង
�ុប្តេរប្រ�ទានិ
វា�់ថ្លែវង តាម្មម្លៃថិៃ
ប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៦ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មម
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៨៨៤.៧៩៣ ៣.៦០៤.៦៤៧ ៨៩១.៤៥៨ ៣.៦០៥.៩៤៨ 

១.០៥៤.៤៩៨.៧៨៣ ៤.២៩៦.០២៨.០៤២ ៩១៧.៥៦៦.៨១៨ ៣.៧១១.៥៥៧.៧៨០ 

ហានិិភិយ័ឥណទានិ
ពាកព់ន័ិធនឹិង �ៃងប់្តេប្រ�
តារាងតុ្ត�យការ៖

ធានាធនាគារ និិង
�ិ�ិត្តឥណទានិ ២៤១.៤២៦.៩៤០ ៩៨៣.៥៧៣.៣៥៤ ២២៤.៦៧១.៩១៦ ៩០៨.៧៩៧.៩០០ 

�ំថ្លែណកម្មនិិទានិ់
បានិប្តេប្រ�ើប្របា�់
ម្លៃនិឥណទានិ
វបិារ��និ៍ ៦៣.៩៩៣.១៣៩ ២៦០.៧០៨.០៤៨ ៦៧.៨០៥.៤៣៦ ២៧៤.២៧២.៩៨៩ 

�ំថ្លែណកម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិ
�ណ័ះ ឥណទានិ ១០.៧៨៦.៣៩៣ ៤៣.៩៤៣.៧៦៥ ១០.៦៧៨.៩៦៨ ៤៣.១៩៦.៤២៦ 

កិ�េ�និាឥណទានិ
ម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៤.៨៧៤.៦១២ ៦០.៥៩៩.១៦៩ ២.៦២៨.៥៨០ ១០.៦៣២.៦០៦ 

៣៣១.០៨១.០៨៤ ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ 

ហានិិភិយ័ឥណទានិ
អតិ្ត�រម្មា�រុ� 
ថ្លែដំ�ប្រត្តូវម្មានិការ
ថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ១.៣៨៥.៥៧៩.៨៦៧ ៥.៦៤៤.៨៥២.៣៧៨ ១.២២៣.៣៥១.៧១៨ ៤.៩៤៨.៤៥៧.៧០១ 

�ំវធិានិធនិ�ប្រម្មា�់
ការខាត្ត�ង ់(ECL) (៤.៨១២.៤៥៧) (១៩.៦០៥.៩៥០) (៣.៦៨៥.៨៩៦) (១៤.៩០៩.៤៥០)

ហានិិភិយ័ឥណទានិ
�ុទ្ធធ�រុ� ១.៣៨០.៧៦៧.៤១០ ៥.៦២៥.២៤៦.៤២៨ ១.២១៩.៦៦៥.៨២២ ៤.៩៣៣.៥៤៨.២៥១ 

 តារាងខាងប្តេ�ើប្តេនិ��ងាា ញពីប្តេ�ណ្តារយីា� ថ្លែដំ�អាប្រកក�់ផុំត្ត ម្លៃនិហានិិភិយ័ឥណទានិរ��់ធនាគារ 
ប្តេ�យម្មនិិបានិ គិុត្ត ដំ�់ ប្រទ្ធពយ �ញ្ហាេ ំ ថ្លែដំ�បានិកានិក់ា� ់និិង/ឬ ការពប្រងីកឥណទានិប្តេផេងៗប្តេទ្ធ។ 
�ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មម កូុងតារាងតុ្ត�យការ  ហានិិភិយ័ ខាងប្តេ�ើ គុឺថ្លែផិកប្តេ�ប្តេ�ើត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�។ ដំ��បានិ

 
�ងាា ញខាងប្តេ�ើ ៦៧% (២០២០៖ ៧០%) ម្លៃនិហានិិភិយ័ឥណទានិ អត្តិ�រម្មា�រុ� ប្តេកើត្តម្មកពី 
ឥណទានិ និិង�បុ្តេរប្រ�ទានិ។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្តេជ្ជឿជ្ញាកប់្តេ�ើ�ទ្ធធភាពរ��់�ៃួនិ កុូងការ�និេការប្រគុ�ប់្រគុង 

 
និិងរកាហានិិភិយ័ឥណទានិ ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តម្មកពីឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិរ��់ធនាគារ ឲ្យយ�ាិត្តកុូង

 កប្រម្មតិ្តអ�ប�រម្មា តាម្មវធិីដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 •  ប្តេ�ៃើរថ្លែត្តប្រគុ�ឥ់ណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិទាងំអ�់ ប្រត្តូវបានិធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំ ប្តេហ៊ុើយប្រទ្ធពយ
�ញ្ហាេ ំទាងំប្តេនា�ម្មានិត្តម្លៃម្មៃកូុង �ប្តេនាៃ �ពី ៦០% ប្តេ� ៧០% ម្លៃនិឥណទានិ។

 •  ធនាគារម្មានិនិតី្តវិធិវីាយត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ�ម្មប្រ�� ម្មនុិប្តេព�ផេ�់ឥណទានិ និងិ�ុប្តេរប្រ�ទានិ ជ្ជ�និ
អតិ្តថិិជ្ជនិ។

 •  ៤០% (២០២០៖ ៣១%) ម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាកប់្តេ� ធនាគារប្តេផេងៗ គុឺបានិប្តេផាើ 
ប្តេ�ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្មរ��់�ៃួនិ ថ្លែដំ�ជ្ញាធនាគារ ម្មានិ �ំណ្តាត្តថូ់ាក ់A3។ �ម្មតុ្ត�យថ្លែដំ�ប្តេ���់ 
គុឺបានិប្តេផាើប្តេ�ធនាគារកុូងប្រ�ុក និិង ធនាគារ ប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ� ប្តេហ៊ុើយគុណៈប្រគុ�ប់្រគុង បានិប្តេធែើការ
វាយត្តម្លៃម្មៃហានិិភិយ័�ម្មប្រ�� ប្តេហ៊ុើយប្តេជ្ជឿជ្ញាក ់ថា  ធនាគា រ ម្មនិិម្មានិ ការ  ខាត្ត �ងជ់្ញាសារវនិេ 
ពីធនាគារកូុងប្រ�ុក និិងប្តេប្រ�ប្រ�ប្តេទ្ធ�ទាងំប្តេនិ�ប្តេទ្ធ។

(ង) គុណ៍ភាពឥណ៍ទាំ�នៃ�ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

 ធនាគារវាយត្តម្លៃម្មៃគុុណភាពឥណទានិ ម្លៃនិឥណទានិ និិង�បុ្តេរប្រ�ទានិ និិងហ៊ុរិញ្ញញ�បទានិ ប្តេ�យប្តេប្រ�ើ
វធិី សា��េ វាយ ត្តម្លៃម្មៃ�ំណ្តាត្ត ់ ម្លៃផៃកូុង ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិតាកថ់្លែត្តងប្តេ�ើង�ា ង�ម្មប្រ�� ជ្ញាម្មយួនិឹងប្រ�ប្តេភិទ្ធ
ផ�ិត្តផ� និិងភាគុីម្លៃដំគុ�ប្តេផេងៗគូា។ វធិី សា��េ  ទាងំប្តេនិ�ប្រតូ្តវបានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើងម្លៃផៃកុូងធនាគារ និិង
បានិគុួ�ផេជំ្ញាម្មយួនិឹងការវភិាគុ�ាិត្តិ រមួ្មជ្ញាម្មយួនិឹងការវនិិិ�ិយ័ រ��់ �ុគុគ�ិកថ្លែផូកឥណទានិ។

 ការពណ៌នាពីគុុណភាពឥណទានិ ប្រត្តូវបានិ�ប្តេងុ�ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

គុុណភាពឥណទានិ ពណ៌នា

ការតាម្ម�និ�េង�់រ អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ  កូុងប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ� �ងាា ញពី�ម្មត្តាភាពរងឹម្មាំ កូុងការ
�ំប្តេពញ កាត្តពែកិ�េ �ង ប្របាក។់

ធនាគារ  តាម្ម�និអូកជ្ញា��់ំណុ�ប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ�  ប្តេ�តាម្មសាា និភាពម្លៃនិ
ការ�ងប្របាក ់យឺត្ត �ា វ។ អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ ប្រត្តូវបានិរមួ្ម�ញ្ញេ� �ប្តេ�កូុង
ការតាម្ម�និ�េង�់រម្មានិ៖

•  អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ ថ្លែដំ�ហួ៊ុ�កា�កំណត្ត�់ងប្របាកតិ់្ត�ជ្ញាង ១៥ម្លៃថិៃ 
កូុងកិ�េ�និា�ងប្របាក ់�ំប្តេពា� ហាែ �ីុ�ីធី រយៈ ប្តេព��ៃី

•  អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ ថ្លែដំ�ហួ៊ុ�កា�កំណត្ត�់ងប្របាកតិ់្ត�ជ្ញាង ៣០ម្លៃថិៃ
កូុងកិ�េ�និា�ងប្របាក ់�ំ ប្តេពា� ហាែ �ីុ�ីធី រយៈ ប្តេព�ថ្លែវង

ការតា�ដាន់ពិិមេសស អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េកុូងប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ� ម្មានិ�ម្មត្តាភាពម្មធយម្ម កុូងការ�ំប្តេពញ
កាត្តពែកិ�េ �ង ប្របាក។់

ធនាគារតាម្ម�និអូកជ្ញា��់ំណុ�ប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ�  ប្តេ�តាម្មសាា និភាពម្លៃនិ
ការ�ងប្របាក ់យឺត្ត �ា វ។ អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ ប្រត្តូវបានិរមួ្ម�ញ្ញេ� � ប្តេ�កូុង
ការតាម្ម�និពិប្តេ��ម្មានិ៖

•  អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ  ថ្លែដំ�ហ៊ុួ�កា�កំណត្ត�់ងប្របាកព់ី  ១៥ម្លៃថិៃ  
ប្តេ� ៣០ម្លៃថិៃ កុូងកិ�េ�និា  �ង ប្របាក ់�ំប្តេពា�ហាែ �ីុ�ីធី រយៈប្តេព��ៃី

•  អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ  ថ្លែដំ�ហ៊ុួ�កា�កំណត្ត�់ងប្របាកព់ី  ៣០ម្លៃថិៃ
ប្តេ� ៨៩ម្លៃថិៃ កុូងកិ�េ�និា �ងប្របាក ់�ំប្តេពា�ហាែ �ីុ�ីធីរយៈប្តេព�ថ្លែវង 

ការម្មនិិ�ងប្របាក/់ការ
ថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ

អូកជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េ ប្រត្តូវបានិវាយត្តម្លៃម្មៃថាម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ។

 គុុណភាពឥណទានិម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេប្រ�ពីឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ និិងហ៊ុិរញ្ញញ �បទានិ
 ប្រតូ្តវបានិកំណត្ត ់ប្តេ�យ ថ្លែផិកប្តេ�ប្តេ�ើ�ំណ្តាត្តថូ់ាករ់��់ភាគីុម្លៃដំគុ� ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវបានិកំណត្តថ់ាម្មានិត្តម្លៃម្មៃ

ប្តេ�មើនិឹងអប្រតារ��់ភូាកង់ារវាយត្តម្លៃម្មៃ�ំណ្តាត្ត ់ថូាក ់ អនិេរជ្ញាតិ្ត ប្តេផេងៗ ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖ 

គុុណភាពឥណទានិ ពណ៌នា

អធិ�ប្តេត្តយយ �ំប្តេ�ដំ�់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ�ប្តេ�ញប្តេ�យធនាគារកណ្តាេ �/
រដំឋបា� ឬប្រត្តូវ បានិធានាប្តេ�យធនាគារកណ្តាះ �/ រដំឋបា�។

�ំណ្តាត្តថូ់ាកវ់និិិប្តេ�គុ �ំប្តេ�ដំ�់គុុណភាពឥណទានិ ម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុថ្លែដំ�អូកប្តេ�ញ
ផាយម្មានិ �ទ្ធធភាព �ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ�ង�ំណុ� ប្តេហ៊ុើយអូកកានិក់ា�់
�ញ្ហាញ  �ណ័ះ ម្មានិ ហានិិភិយ័ ឥណទានិទា�  �ំប្តេពា�ការម្មនិិ�ងប្របាក។់

ម្មនិិម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់
វនិិិប្តេ�គុ

�ំប្តេ�ដំ�់គុុណភាពឥណទានិកប្រម្មតិ្តទា� ម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តា ុថ្លែដំ�
ម្មានិការ ប្រ�ឈម្ម �័�់ និឹងហានិិភិយ័ម្លៃនិការម្មនិិ�ងប្របាក។់

ម្មនិិម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់ �ំប្តេ�ដំ�់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ���េុ�បនិូប្តេនិ�ម្មនិិម្មានិ�ំណ្តាត្ត់
ថូាកប់្តេទ្ធ អាប្រ�័យប្តេ�យម្មនិិម្មានិគំុរ��ំណ្តាត្តថូ់ាក់

ថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ �ំប្តេ�ដំ�់ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១២៣



 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ��ងាា ញពីការវភិាគុហានិិភិយ័ឥណទានិ តាម្មដំំណ្តាកក់ា� រមួ្មជ្ញាម្មយួនិឹង�ំវធិានិធនិ ECL៖

២០២១ ២០២០

ECL ១២ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ថិយ

�ុ� ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ �រុ� ECL ១២ថ្លែ�

ECLប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECLប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ថិយ

�ុ� ត្តម្លៃម្មៃ ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើ �ិងការដាក់ព្រឹបាក់
ទៅ� ធុនាគារ ទៅ�្សងៗ

ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាកវនិិិប្តេ�គុ ៨២.៨៣៤.៣២៣ - - ៨២.៨៣៤.៣២៣ ៣១.០៣៤.៩៥៩ - - ៣១.០៣៤.៩៥៩ 
ម្មនិិម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់

វនិិិប្តេ�គុ - - - - - - - - 
ម្មនិិម្មានិ�ំណ្តាត្ត់ ៤៦.៤៩៦.៦៩៣ - - ៤៦.៤៩៦.៦៩៣ ៣៤.៩៩៣.៣៤៤ - - ៣៤.៩៩៣.៣៤៤ 

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� ១២៩.៣៣១.០១៦ - - ១២៩.៣៣១.០១៦ ៦៦.០២៨.៣០៣ - - ៦៦.០២៨.៣០៣ 

ដំក៖ ការខាត្តឥណទានិ
រពំឹងទុ្ធក (២៧.១០៩) - - (២៧.១០៩) (១៣.៤៣៤) - - (១៣.៤៣៤)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធ ១២៩.៣០៣.៩០៧ - - ១២៩.៣០៣.៩០៧ ៦៦.០១៤.៨៦៩ - - ៦៦.០១៤.៨៦៩ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៥២៦.៧៨៤.១១៧ - - ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ២៦៧.០៣០.១៤៥ - - ២៦៧.០៣០.១៤៥ 

ឥណ៍ទាំ� �ិង�ុទៅរព្រឹ�ទាំ�
វាសំ់ផ្នែវងតា�នៃថិៃទៅដ្ឋើ�
ដ្ឋករំលសំ់

ការតាម្ម�និ�េង�់រ ៨៩៧.២៩៦.៨៥០ - - ៨៩៧.២៩៦.៨៥០ ៨៤៤.៨៤៦.៣០៩ - - ៨៤៤.៨៤៦.៣០៩
ការតាម្ម�និពិប្តេ�� - ១៦.៩៥២.១៥៦ - ១៦.៩៥២.១៥៦ - ១.៣៦៤.៣៣៥ - ១.៣៦៤.៣៣៥
ការម្មនិិ�ងប្របាក់ - - ១០.០៣៣.៩៦៨ ១០.០៣៣.៩៦៨ - - ៤.៤៣៦.៤១៣ ៤.៤៣៦.៤១៣

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� ៨៩៧.២៩៦.៨៥០ ១៦.៩៥២.១៥៦ ១០.០៣៣.៩៦៨ ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៨៤៤.៨៤៦.៣០៩ ១.៣៦៤.៣៣៥ ៤.៤៣៦.៤១៣ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧

ដំក៖ ការខាត្តឥណទានិ
រពំឹងទុ្ធក (២.៧៩៨.៩៥៧) (១៣១.៧១៨) (១.៧៣០.៨៥២) (៤.៦៦១.៥២៧) (២.៦៥៨.១២៤) (២១.៨៥៣) (៩២៦.៨៧៤) (៣.៦០៦.៨៥១)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធ ៨៩៤.៤៩៧.៨៩៣ ១៦.៨២០.៤៣៨ ៨.៣០៣.១១៦ ៩១៩.៦២១.៤៤៧ ៨៤២.១៨៨.១៨៥ ១.៣៤២.៤៨២ ៣.៥០៩.៥៣៩ ៨៤៧.០៤០.២០៦

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៣.៦៤៤.១៨៤.៤១៦ ៦៨.៥២៦.៤៦៤ ៣៣.៨២៦.៨៩៥ ៣.៧៤៦.៥៣៧.៧៧៥ ៣.៤០៦.៦៥១.២០៨ ៥.៤៣០.៣៤០ ១៤.១៩៦.០៨៥ ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣

ខ្ពៃង់ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

 ការតាម្ម�និ�េង�់រ ៣៣១.០៨១.០៨៤ - - ៣៣១.០៨១.០៨៤ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០
 ការតាម្ម�និពិប្តេ�� - - - - - - - -
 ការម្មនិិ�ងប្របាក់ - - - - - - - -

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� ៣៣១.០៨១.០៨៤ - - ៣៣១.០៨១.០៨៤ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០

ដំក៖ ការខាត្ត
ឥណទានិ រពំឹងទុ្ធក (១២៣.៨២១) - - (១២៣.៨២១) (៦៥.៦១១) - - (៦៥.៦១១)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធ ៣៣០.៩៥៧.២៦៣ - - ៣៣០.៩៥៧.២៦៣ ៣០៥.៧១៩.២៨៩ - - ៣០៥.៧១៩.២៨៩

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.៣៤៨.៣១៩.៨៨៩ - - ១.៣៤៨.៣១៩.៨៨៩ ១.២៣៦.៦៣៤.៥២៤ - - ១.២៣៦.៦៣៤.៥២៤

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១២៤



(ច្ច) សំំវិធា�ធុ�បាត្់�ង់

(i) ការប្តេផៃៀង�ៃ ត្តក់ារខាត្តឥណទានិរពំងឹទុ្ធក – ឥណទានិ និិង�បុ្តេរប្រ�ទានិវា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ២.៥៧៧.២៨២ ១៨.០៤២ ១.០១១.៥២៧ ៣.៦០៦.៨៥១

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារ
ឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  
បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់  
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ៩៥៧.៧៥២ (១១៧.១៣១) (៨៤០.៦២១) -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ (២.៣៩២) ១០៦.៥៤២ (១០៤.១៥០) - 

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ (៧៨៨) (៤.៨៨០) ៥.៦៦៨ -

ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ
បាត្ត�់ងប់្តេ�ើងវញិ�ុទ្ធធ (*) (១.១៥៤.៤០៨) ១២៩.២២០ ១.៨៤៨.៨៧១ ៨២៣.៦៨៣

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុថិមី ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ
បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ឬ បានិទិ្ធញ ៧៦៦.៥១១ - - ៧៦៦.៥១១

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ
បានិឈ�ក់ត្តប់្រតា កូុង
អំ�ុងការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ
ប្តេប្រ�ពីជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី (៣៤៥.០០០) (៧៥) (៩៩.២៩៥) (៤៤៤.៣៧០)

ជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី - - (៩១.១៤៨) (៩១.១៤៨)

ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ   និិង
�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេផេងៗ - - - -

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ២.៧៩៨.៩៥៧ ១៣១.៧១៨ ១.៧៣០.៨៥២ ៤.៦៦១.៥២៧

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១១.៤០២.៩៥១ ៥៣៦.៦១៩ ៧.០៥១.៤៩១ ១៨.៩៩១.០៦១

 (*) ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការវា�់ថ្លែវង ECL ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� EAD និិង PD កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំគុឺ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ពីការ �ក ់�ញ្ញេ� � ពត័្តម៌្មា និ ប្តេ�កូុងគុំរ�ថិមីៗជ្ញាប្រ�ចា។ំ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ត្នៃ�ៃទៅ�ងដ្ឋុល

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ៨៤៤.១៩៥.២៧៨ ១.៦០៧.៥៨៨ ៤.៨៤៤.១៩១ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�ប្តេ�យសារឧ�ករណ៍
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ 
ប្តេ� ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ៥.៥៤៩.៣៥៥ - (៥.៥៤៩.៣៥៥) -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ (២០៨.៩៤២) ២០៨.៩៤២ - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ (១៤៣.៥៧១) (២០៨.៨១៩) ៣៥២.៣៩០ -

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុថិមី ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ
បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ឬ បានិ ទិ្ធញ ៣៣០.៧២៦.១៣៦ - - ៣៣០.៧២៦.១៣៦

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ
បានិឈ�ក់ត្តប់្រតា កូុងអំ�ុង
 ការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ ប្តេប្រ�ពីជ្ជប្រម្ម�
ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី (២៨២.៨២១.៤០៦) ១៥.៣៤៤.៤៤៥,០០ ១០.៤៧៧.៨៩០ (២៥៦.៩៩៩.០៧១)

ជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី - - (៩១.១៤៨) (៩១.១៤៨)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ៨៩៧.២៩៦.៨៥០ ១៦.៩៥២.១៥៦ ១០.០៣៣.៩៦៨ ៩២៤.២៨២.៩៧៤

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៣.៦៥៥.៥៨៧.៣៦៧ ៦៩.០៦៣.០៨៤ ៤០.៨៧៨.៣៨៥ ៣.៧៦៥.៥២៨.៨៣៦

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ១.៦៨០.៥២១ ២៦.២៣៧ ២១២.២៨០ ១.៩១៩.០៣៨

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារឧ�ករណ៍
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ៧៧ - (៧៧) -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ (២១.៨៥៣) ២១.៨៥៣ - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ (៧៧២.១៥២) (២៧.២១៩) ៧៩៩.៣៧១ -

ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ
បាត្ត�់ងប់្តេ�ើងវញិ�ុទ្ធធ (*) ៣៧៧.៦២២ - (៣៤១) ៣៧៧.២៨១

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុថិមី ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ
បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ឬ បានិទិ្ធញ ១.៤៦៣.៨១៦ - ៧២២ ១.៤៦៤.៥៣៨

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ
បានិឈ�ក់ត្តប់្រតា កូុង
អំ�ុងការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ 
ប្តេប្រ�ពីជ្ជប្រម្ម�ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី (១៥៣.០៥៧) (២.៨២៩) (៤២៨) (១៥៦.៣១៤)

ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ   និិង
�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេផេងៗ ២.៣០៨ - - ២.៣០៨

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ ២.៥៧៧.២៨២ ១៨.០៤២ ១.០១១.៥២៧ ៣.៦០៦.៨៥១

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១០.៤២៥.១០៥ ៧២.៩៨០ ៤.០៩១.៦២៧ ១៤.៥៨៩.៧១២

 (*) ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការវា�់ថ្លែវង ECL ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� EAD និិង PD កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំគុឺ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ពីការ �ក ់�ញ្ញេ� � ពត័្តម៌្មា និ ប្តេ�កូុងគុំរ�ថិមីៗជ្ញាប្រ�ចា។ំ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECL  ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ត្នៃ�ៃទៅ�ងដ្ឋុល

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ៦៩២.៩០២.១៤៤ ១.៦១៤.៩១៥ ១.១៦៥.៨៨៥ ៦៩៥.៦៨២.៩៤៤

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�ប្តេ�យសារឧ�ករណ៍
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ បានិទ្ធទ្ធួ�សាគ �់ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ៥.៧០៣ - (៥.៧០៣) -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ (១.៣៦៤.៣៣៥) ១.៣៦៤.៣៣៥ - - 

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ (៣.៦០៣.៥៣៨) (២៣.២៥៥) ៣.៦២៦.៧៩៣ -

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុថិមី ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ
បានិ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ឬ បានិ ទិ្ធញ ៣១២.០៩៥.៧៤៨ ១.១៩៤ ៣៨៦.៣៩៣ ៣១២.៤៨៣.៣៣៥

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ
បានិឈ�ក់ត្តប់្រតា កូុង អំ�ុង
 ការយិ�របិ្តេ�ិទ្ធ ប្តេប្រ�ពីជ្ជប្រម្ម�
ប្តេ�ញពី�ញ្ញជ ី (១៥៥.៨៤០.៤៤៤) (១.៣៤៩.៦០១) (៣២៩.១៧៧) (១៥៧.៥១៩.២២២)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ ៨៤៤.១៩៥.២៧៨ ១.៦០៧.៥៨៨ ៤.៨៤៤.១៩១ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៣.៤១៤.៧៦៩.៨៩៩ ៦.៥០២.៦៩៣ ១៩.៥៩៤.៧៥៣ ៣.៤៤០.៨៦៧.៣៤៥

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១២៥



(ii) ការប្តេផៃៀង�ៃ ត្តក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក – ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-
 ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ១៣.៤៣៤ - - ១៣.៤៣៤

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - -

ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ
បាត្ត�់ងប់្តេ�ើងវញិ�ុទ្ធធ (*) ១.៨៦៥ - - ១.៨៦៥

ហានិិភិយ័ថិមី ២៤.៤៥០ - - ២៤.៤៥០

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា� កំណត្ត់ (១២.៦៤០) - - (១២.៦៤០)

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ២៧.១០៩ - - ២៧.១០៩

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១១០.៤៤២ - - ១១០.៤៤២

 (*) ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការវា�់ថ្លែវង ECL ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� EAD និិង PD កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំគុឺ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ពីការ �ក ់�ញ្ញេ� � ពត័្តម៌្មា និ ប្តេ�កូុងគុំរ�ថិមីៗជ្ញាប្រ�ចា។ំ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- 
ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ត្នៃ�ៃទៅ�ងដ្ឋុល

ហានិិភិយ័ត្តម្លៃម្មៃ គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ៦៦.០២៨.៣០៣ - - ៦៦.០២៨.៣០៣

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - -

ហានិិភិយ័ថិមី ១២១.៨៦១.៣៥៧ - - ១២១.៨៦១.៣៥៧

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា�កំណត្ត់ (៥៨.៥៥៨.៦៤៤) - - (៥៨.៥៥៨.៦៤៤)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ១២៩.៣៣១.០១៦ - - ១២៩.៣៣១.០១៦

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៥២៦.៨៩៤.៥៥៩ - - ៥២៦.៨៩៤.៥៥៩

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL  ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-
 ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ៣.៧៥៧ - - ៣.៧៥៧ 

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - - 

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - - 

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - - 

ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ
បាត្ត�់ងប់្តេ�ើងវញិ�ុទ្ធធ (*) (៩៩៧) - - (៩៩៧)

ហានិិភិយ័ថិមី ១២.៧៥៨ - - ១២.៧៥៨ 

ហានិិភិយ័ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា� កំណត្ត់ (២.១៦៩) - - (២.១៦៩)

ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ   និិង
�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេផេងៗ ៨៥ - - ៨៥

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ ១៣.៤៣៤ - - ១៣.៤៣៤ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៥៤.៣៤១ - - ៥៤.៣៤១ 

 (*) ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការវា�់ថ្លែវង ECL ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� EAD និិង PD កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំគុឺ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ពីការ �ក ់�ញ្ញេ� � ពត័្តម៌្មា និ ប្តេ�កូុងគុំរ�ថិមីៗជ្ញាប្រ�ចា។ំ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-ម្មនិិ ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ

ECL  ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- ថិយ

�ុ�ត្តម្លៃម្មៃឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ត្នៃ�ៃទៅ�ងដ្ឋុល

ហានិិភិយ័ត្តម្លៃម្មៃ គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ១៤.៣៩៣.២៥៤ - - ១៤.៣៩៣.២៥៤ 

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - - 

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - - 

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - - 

ហានិិភិយ័ថិមី ៦០.០២៦.៥៣៧ - - ៦០.០២៦.៥៣៧ 

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា�កំណត្ត់ (៨.៣៩១.៤៨៨) - - (៨.៣៩១.៤៨៨)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ ៦៦.០២៨.៣០៣ - - ៦៦.០២៨.៣០៣ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២៦៧.០៨៤.៤៨៦ - - ២៦៧.០៨៤.៤៨៦ 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១២៦



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(iii)  ការប្តេផៃៀង�ៃ ត្តក់ារខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក–កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិ និិងកិ�េ�និាធានា ថ្លែផូក
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ 

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�- 
ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ៦៥.៦១១ - - ៦៥.៦១១

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - -

ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ
បាត្ត�់ងប់្តេ�ើងវញិ�ុទ្ធធ (*) ៣៦.៧៣០ - - ៣៦.៧៣០

ហានិិភិយ័ថិមី ៧៣.០៥៤ - - ៧៣.០៥៤

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា�កំណត្ត់ (៥១.៥៧៤) - - (៥១.៥៧៤)

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ១២៣.៨២១ - - ១២៣.៨២១

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៥០៤.៤៤៧ - - ៥០៤.៤៤៧

 (*) ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការវា�់ថ្លែវង ECL ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� EAD និិង PD កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំគុឺ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ពីការ �ក ់�ញ្ញេ� � ពត័្តម៌្មា និ ប្តេ�កូុងគុំរ�ថិមីៗជ្ញាប្រ�ចា។ំ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-
 ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ច្ចំ�ួ�មា�ហា�ិភិ័យ

�ំនិួនិម្មានិហានិិភិយ័ គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - -

ហានិិភិយ័ថិមី ២២៤.៦៩០.២០៤ - - ២២៤.៦៩០.២០៤

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា�កំណត្ត់ (១៩៩.៣៩៤.០២០) - - (១៩៩.៣៩៤.០២០)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២១ ៣៣១.០៨១.០៨៤ - - ៣៣១.០៨១.០៨៤

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦ - - ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-
 ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ការខាត្ឥណ៍ទាំ�រំពឹងទិុក

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ១៦១.៣៩៤ - - ១៦១.៣៩៤

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - -

ការវា�់ថ្លែវង�ំវធិានិធនិ
បាត្ត�់ងប់្តេ�ើងវញិ�ុទ្ធធ (*) (៥.១១៨) - - (៥.១១៨)

ហានិិភិយ័ថិមី ៧.៧៩៩ - - ៧.៧៩៩

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា�កំណត្ត់ (៩៨.៤៧៣) - - (៩៨.៤៧៣)

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ការ�េ�រ
រ��ិយ�ណ័ះ  និិងប្តេផេងៗ ៩ - - ៩

�ំវធិានិធនិបាត្ត�់ង ់គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ ៦៥.៦១១ - - ៦៥.៦១១

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ២៦៥.៣៩៦ - - ២៦៥.៣៩៦

 (*) ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការវា�់ថ្លែវង ECL ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� EAD និិង PD កូុងអំ�ុងឆូ្នាំ ំគុឺ
ប្តេកើត្តប្តេ�ើង ពីការ �ក ់�ញ្ញេ� � ពត័្តម៌្មា និ ប្តេ�កូុងគុំរ�ថិមីៗជ្ញាប្រ�ចា។ំ

ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣

ECL ១២ ថ្លែ�

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-

ម្មនិិ ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ

ECL ប្តេពញម្មយួ
អាយុកា�-
 ថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ច្ចំ�ួ�មា�ហា�ិភិ័យ

�ំនិួនិម្មានិហានិិភិយ័ គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ២៤១.១២១.០២៥ - - ២៤១.១២១.០២៥

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ប្តេ�យសារហានិិភិយ័ 
ប្តេ�ម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា៖

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី១ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី២ - - - -

ប្តេផៃរប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ទ្ធី៣ - - - -

ហានិិភិយ័ថិមី ១៥០.៦២៥.៩២០ - - ១៥០.៦២៥.៩២០

ហានិិភិយ័ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិឈ�់
កត្តប់្រតា ឬហ៊ុួ�កា�កំណត្ត់ (៨៥.៩៦២.០៤៥) - - (៨៥.៩៦២.០៤៥)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� គិុត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ ំ២០២០ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ - - ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១២៧



(ឆ) �ណ៍ះ�ំព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ� ទៅធុៀ��ឹងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

(i) វភិាគុតាម្មត្តំ�និភ់ិ�ម្មសិា��េ

 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ� �មិ្មតិ្តអំពហីានិិភិយ័ឥណទានិ�ំខានិ់ៗ រ��់ធនាគារ តាម្មត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�រ��់វា ប្តេ�យ ចាត្ត ់ ថូាកត់ាម្មតំ្ត�និ ់ភិ�ម្មសិា��េ គុតិ្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធ៣ី១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ កុូង តារាងប្តេនិ� ធនាគារ
បានិ ថ្លែ�ងថ្លែ�កហានិិភិយ័  ប្តេ�តាម្ម ប្រ�ប្តេទ្ធ�នីិម្មយួៗ ប្តេ�យ ថ្លែផិក តាម្មប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្លៃនិភាគីុម្លៃដំគុ�រ��់�ៃួនិ។

ប្រ�ប្តេទ្ធ�កម្ម័ុជ្ញា ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្មាា ប្តេ��ីុ ប្រ�ប្តេទ្ធ�ម្លៃថិ�ង់ �ហ៊ុរដំឋអាប្តេម្មរកិ ប្រ�ប្តេទ្ធ��ិងា�ុរ ី ប្រ�ប្តេទ្ធ�ឥណឌ� ប្តេនិ�ីុ ប្រ�ប្តេទ្ធ�ប្តេផេងៗ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ទៅ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ៤៦.៤៩៨.២៣៩  ៥១.៥៥៥.៦៧១ ៨៥៩.៣០៤ ៣០.៣៦៤.២៤៥ ៣២.០៥២ ៨.៦១៤ ១២.៨៩១ ១២៩.៣៣១.០១៦

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ
វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៩២៤.២៨២.៩៧៤ - - - - - - ៩២៤.២៨២.៩៧៤

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៧១៤.០៣៦ ១០៨.៩៧៩ ៤៥៧ - ៥៧.៧៧៤ ១.១៥៦ ២.៣៩១ ៨៨៤.៧៩៣

ធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២៤១.៤២៦.៩៤០ - - - - - - ២៤១.៤២៦.៩៤០

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិឥណទានិវបិារ��និ៍ ៦៣.៩៩៣.១៣៩ - - - - - - ៦៣.៩៩៣.១៣៩

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិ�ណ័ះ ឥណទានិ ១០.៧៨៦.៣៩៣ - - - - - - ១០.៧៨៦.៣៩៣

កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៤.៨៧៤.៦១២ - - - - - - ១៤.៨៧៤.៦១២

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� ១.៣០២.៥៧៦.៣៣៣ ៥១.៦៦៤.៦៥០ ៨៥៩.៧៦១ ៣០.៣៦៤.២៤៥ ៨៩.៨២៦ ៩.៧៧០ ១៥.២៨២ ១.៣៨៥.៥៧៩.៨៦៧

ដំក៖ �ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារ
ខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក (៤.៧៩៥.០៩៤) (១០.៨០៧) (១៨០) (៦.៣៦៥) (៧) (២) (២) (៤.៨១២.៤៥៧)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធ ១.២៩៧.៧៨១.២៣៩ ៥១.៦៥៣.៨៤៣ ៨៥៩.៥៨១ ៣០.៣៥៧.៨៨០ ៨៩.៨១៩ ៩.៧៦៨ ១៥.២៨០ ១.៣៨០.៧៦៧.៤១០

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៥.២៨៧.១៦០.៧៦៨ ២១០.៤៣៧.៧៥៦ ៣.៥០១.៩៣៣ ១២៣.៦៧៨.០០៣ ៣៦៥.៩២៣ ៣៩.៧៩៥ ៦២.២៥០ ៥.៦២៥.២៤៦.៤២៨

ទៅ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ៣៥.០០០.៤២៧ ២០.៥៩៧.៤៨៨ ៣២១.០៩៦ ៩.៥៩៣.៣៧៨ ២៨៩.១១៤ ១៤.២០១ ២១២.៥៩៩ ៦៦.០២៨.៣០៣ 

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ
វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ -   -   -   -   -   -   ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៨០១.៤៤៥ ៧៣.២៩៧ -   -   ១៦.៥១៣ -   ២០៣ ៨៩១.៤៥៨ 

ធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២២៤.៦៧១.៩១៦ -   -   -   -   -   -   ២២៤.៦៧១.៩១៦ 

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិឥណទានិវបិារ��និ៍ ៦៧.៨០៥.៤៣៦ -   -   -   -   -   -   ៦៧.៨០៥.៤៣៦ 

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិ�ណ័ះ ឥណទានិ ១០.៦៧៨.៩៦៨ -   -   -   -   -   -   ១០.៦៧៨.៩៦៨ 

កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ២.៦២៨.៥៨០ -   -   -   -   -   -   ២.៦២៨.៥៨០ 

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� ១.១៩២.២៣៣.៨២៩ ២០.៦៧០.៧៨៥ ៣២១.០៩៦ ៩.៥៩៣.៣៧៨ ៣០៥.៦២៧ ១៤.២០១ ២១២.៨០២ ១.២២៣.៣៥១.៧១៨ 

ដំក៖ �ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារ
ខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក (៣.៦៨៥.៧៧៣) (៩៤) (១៥) -   (៥) (១) (៨) (៣.៦៨៥.៨៩៦)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធ ១.១៨៨.៥៤៨.០៥៦ ២០.៦៧០.៦៩១ ៣២១.០៨១ ៩.៥៩៣.៣៧៨ ៣០៥.៦២២ ១៤.២០០ ២១២.៧៩៤ ១.២១៩.៦៦៥.៨២២ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៤.៨០៧.៦៧៦.៨៨៧ ៨៣.៦១២.៩៤៥ ១.២៩៨.៧៧៣ ៣៨.៨០៥.២១៤ ១.២៣៦.២៤១ ៥៧.៤៣៩ ៨៦០.៧៥២ ៤.៩៣៣.៥៤៨.២៥១ 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១២៨



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(ii) វភិាគុតាម្មប្រ�ប្តេភិទ្ធអាជី្ជវកម្មម

 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ� �ម្មិតិ្តអំពីហានិិភិយ័ឥណទានិ�ំខានិ់ៗ រ��់ធនាគារ តាម្មត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�រ��់វា ដំកការថិយ�ុ�ត្តម្លៃម្មៃ ប្រ��ិនិប្តេ�ើម្មានិ ប្តេ�យ ចាត្ត ់ ថូាកត់ាម្មវ�័ិយអាជ្ជីវកម្មម រ��់ ភាគីុ ម្លៃដំគុ�។ 

២០២១ ២០២០

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ �ក ់ប្របាក ់ប្តេ�

ធនាគារប្តេផេងៗ

ឥណទានិ និិង
�ុប្តេរប្រ�ទានិវា�់ថ្លែវង

តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម
ដំករ�ំ�់

ប្រទ្ធពយ�កម្មម
ប្តេផេងៗ

�ៃងប់្តេប្រ�តារាង
តុ្ត�យការ �រុ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិង
ការ �ក ់ប្របាក ់ប្តេ�

ធនាគារប្តេផេងៗ

ឥណទានិ និិង
�ុប្តេរប្រ�ទានិវា�់ថ្លែវង

តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្ម
ដំករ�ំ�់

ប្រទ្ធពយ�កម្មម
ប្តេផេងៗ

�ៃងប់្តេប្រ�តារាង
តុ្ត�យការ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ១២៩.៣៣១.០១៦ ៥៩.៦១៤.២៤៤ ១៣២.៤៦៧ ៤១២.៧៣០ ១៨៩.៤៩០.៤៥៧ ៦៦.០២៨.៣០៣ ៦៤.៩៥៥.៦៤២ ៨៧.១៥៣ ៤.៦៦៥.២៣៧ ១៣៥.៧៣៦.៣៣៥

ឥណទានិទិ្ធញប្តេគុហ៊ុ�ឋ និ - ២៤៤.៦០៤.៥៨៣ ៦៩៥.២៧៧ ៩១៧.៤១៦ ២៤៦.២១៧.២៧៦ - ២៣៤.៣៨៨.០៦២ ៦៤៧.៥០០ ៥១៨.៩១២ ២៣៥.៥៥៤.៤៧៤

�កដុ់ំំ និិង�ករ់ាយ - ១៨០.២១៤.៥០០ - ៨៥.៤១២.០៩៣ ២៦៥.៦២៦.៥៩៣ - ១៥៣.៦៤២.៨៨៥ - ៦៧.៤៥៧.៨៤៩ ២២១.១០០.៧៣៤

នា�ំ�� និិងនាបំ្តេ�ញ - ១៤៧.៥១២.០៣៤ - ១៦៩.១៨៥.៤០១ ៣១៦.៦៩៧.៤៣៥ - ១៤៣.៩៨០.៧៣៥ - ១៥៨.៨៧០.៥២២ ៣០២.៨៥១.២៥៧

ផ�ិត្តកម្មម - ៦៤.៥២៩.៧៨៤ - ២៨.៦៧៦.០៤៩ ៩៣.២០៥.៨៣៣ - ៥៤.៦៨១.៧៦៣ - ២៣.០៣២.៦៥២ ៧៧.៧១៤.៤១៥

ប្តេ�វាហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ធានារាា �រ់ង 
អ��និ ប្រទ្ធពយ និិងអាជ្ជីវកម្មម - ៥២.៣៣៧.៩៤៦ - ២.២៧៤.៩៥៧ ៥៤.៦១២.៩០៣ - ៤១.៨១៦.៤៣៥ - ១.៦៤៧.៤៩២ ៤៣.៤៦៣.៩២៧

ប្តេ�វាម្មនិិថ្លែម្មនិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ - ៥៨.៣១៨.៤៣៨ - ៧.៤៧២.៨១៥ ៦៥.៧៩១.២៥៣ - ៤៥.៦៣៣.៦០៦ - ២.២៤៨.១៧៧ ៤៧.៨៨១.៧៨៣

�ំណង់ - ៦០.១៦០.៣៩១ - ២៨.១១៨.០២៨ ៨៨.២៧៨.៤១៩ - ៥៤.៥៧៣.១៤៨ - ២៧.៥១៧.៨២៦ ៨២.០៩០.៩៧៤

ការដំឹកជ្ជញ្ញជ� និ ឃាៃ ងំទ្ធំនិិញ 
និិង ទ្ធំនាកទ់្ធំនិង - ១៨.៤០៧.២១៣ - ៥.១១២.១៤៨ ២៣.៥១៩.៣៦១ - ២២.៦៣៣.៣៥៦ - ៣.៧៩៩.៣៧៨ ២៦.៤៣២.៧៣៤

អគុគិ�និី ហាគ � និិងទឹ្ធកសិាត្ត - ១២.៤៥០.៤៨១ ៩.៨៧៥ ៩៤២.២៣៨ ១៣.៤០២.៥៩៤ - ៦.៩៨២.១៣០ ៩.៩៤៥ ៣៦៧.០៨០ ៧.៣៥៩.១៥៥

ក�ិកម្មម - ១.២៣៤.២៨១ - ១៤៣.០៨៧ ១.៣៧៧.៣៦៨ - - - ១.៩១៤.២២៩ ១.៩១៤.២២៩

ប្តេផេងៗ - ២៤.៨៩៩.០៧៩ ៤៧.១៧៤ ២.៤១៤.១២២ ២៧.៣៦០.៣៧៥ - ២៧.៣៥៩.២៩៥ ១៤៦.៨៦០ ១៣.៧៤៥.៥៤៦ ៤១.២៥១.៧០១ 

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ� ១២៩.៣៣១.០១៦ ៩២៤.២៨២.៩៧៤ ៨៨៤.៧៩៣ ៣៣១.០៨១.០៨៤ ១.៣៨៥.៥៧៩.៨៦៧ ៦៦.០២៨.៣០៣ ៨៥០.៦៤៧.០៥៧ ៨៩១.៤៥៨ ៣០៥.៧៨៤.៩០០ ១.២២៣.៣៥១.៧១៨ 

ដំក៖ �ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារ
ខាត្តឥណទានិរពំឹងទុ្ធក (២៧.១០៩) (៤.៦៦១.៥២៧) - (១២៣.៨២១) (៤.៨១២.៤៥៧) (១៣.៤៣៤) (៣.៦០៦.៨៥១) - (៦៥.៦១១) (៣.៦៨៥.៨៩៦)

ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង�ុទ្ធធ ១២៩.៣០៣.៩០៧ ៩១៩.៦២១.៤៤៧ ៨៨៤.៧៩៣ ៣៣០.៩៥៧.២៦៣ ១.៣៨០.៧៦៧.៤១០ ៦៦.០១៤.៨៦៩ ៨៤៧.០៤០.២០៦ ៨៩១.៤៥៨ ៣០៥.៧១៩.២៨៩ ១.២១៩.៦៦៥.៨២២ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ៥២៦.៧៨៤.១១៧ ៣.៧៤៦.៥៣៧.៧៧៥ ៣.៦០៤.៦៤៧ ១.៣៤៨.៣១៩.៨៨៩ ៥.៦២៥.២៤៦.៤២៨ ២៦៧.០៣០.១៤៥ ៣.៤២៦.២៧៧.៦៣៣ ៣.៦០៥.៩៤៨ ១.២៣៦.៦៣៤.៥២៥ ៤.៩៣៣.៥៤៨.២៥១ 

(ជ) ការរឹ�អូសំព្រឹទិព្យ�ញ្ញាំ្ំ

 ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិថ្លែដំ�បានិរ�ឹអ��ប្រត្តូវ�កប់្តេ�ញឲ្យយបានិឆ្នាំ� ់តាម្មថ្លែដំ�អា�ប្តេធែើបានិ។ ធនាគារម្មនិិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ប្រទ្ធពយ �ញ្ហាេ ំថ្លែដំ�បានិរ�ឹអ�� �ប្រម្មា�ប់្រ�តិ្ត�ត្តេិការអាជី្ជវកម្មមរ��់�ៃួនិប្តេទ្ធ។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មនិិបានិរ�ឹអ��ប្រទ្ធពយ �ម្មបត្តេិ  ថ្លែដំ�បានិ�កជ់្ញាវត្តាុ�ញ្ហាេ ំប្តេនា�ប្តេទ្ធ (ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២០៖ ��និយ)។

(ឈុ) ការវិភាគភាពផ្នែព្រឹ�ព្រឹ�ួល

 ធនាគារបានិប្តេធែើការបាា និស់ាម និភាពថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� ECL ប្តេ�ើឥណទានិ �ុប្តេរប្រ�ទានិ និិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ប្តេ�យថ្លែផិកប្តេ� តាម្ម�ថ្លែប្រម្មប្រ�ួ�ម្លៃនិអញ្ញញ ប្រត្តប្តេ�ដំឋកិ�េ�ំខានិ់ៗ ។ កតាេ ម្លៃនិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ថ្លែដំ�បានិប្តេប្រ�ើ គុឺជ្ញាការ
�និមត្តនានា ថ្លែដំ�ថ្លែផិកប្តេ�តាម្មការ �ៃ �់�េ�រប្រ��គូាម្លៃនិអញ្ញញ ប្រត្ត�ំខានិ់ៗ  ប្តេដំើម្មបពីាករពីផ��ា�ពា�់�ំប្តេពា� ECL រ��់ធនាគារ។

 ការវភិាគុប្រត្តូវបានិកំណត្តថ់្លែផិកប្តេ�តាម្ម�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ជ្ញាម្មធយម្មកូុងរយៈប្តេព��ីឆូ្នាំ�ុំងប្តេប្រកាយ ម្លៃនិផ�ិត្តផ�កូុងប្រ�ុក�រុ� ពីឆូ្នាំ២ំ០១៩ ដំ�់ឆូ្នាំ២ំ០២១ ថ្លែដំ�ម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ��ំនិួនិ ១%។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១២៩



 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ� �ងាា ញពីផ��ា�ពា�់ម្លៃនិ ECL �ំប្តេពា�ការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�អញ្ញញ ប្រត្ត�ំខានិ់ៗ  ថ្លែដំ�បានិប្តេប្រ�ើប្របា�់ ទ្ធនិៃឹម្មនឹិងអញ្ញញ ប្រត្តប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�។

�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�

ផ�ិត្តផ�កូុងប្រ�ុក�រុ� +/-១%

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ត្តំហ៊ុយ ECL �រុ� �ំប្តេពា�ការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�អញ្ញញ ប្រត្ត�ំខានិ់ៗ  ជ្ញាវជិ្ជជម្មានិ (២៨១.៦៣៨) (១.១៤៧.៣៩៣) (១៣៧.៥៧៤) (៥៥៦.៤៨៧)

កំប្តេណើ និ ECL �រុ� �ំប្តេពា�ការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�អញ្ញញ ប្រត្ត�ំខានិ់ៗ  ជ្ញាអវជិ្ជជម្មានិ ២៨១.៦៣៨ ១.១៤៧.៣៩៣ ១៣៧.៥៧៤ ៥៥៦.៤៨៧

៣៥.២ ហា�ិភិ័យទិ��្សារ

 ធនាគារប្រ�ឈម្មមុ្ម�នឹិងហានិិភិយ័ទី្ធផារ ជ្ញាហានិភិិយ័ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ត្តម្លៃម្មៃ �ម្មប្រ�� ឬ �ំហ៊ុ�រ សា�ប់្របាក ់នា ប្តេព�អនាគុត្តម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�យសារការ�ៃ �់�េ�រត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារ។ ហានិិភិយ័
ទ្ធីផារប្តេកើត្តប្តេ�ើងប្តេ�យ សាា និភាព ប្តេ�ើក�ំហ៊ុម្លៃនិ អប្រតា ការប្របាក ់រ��ិយ�ណ័ះ  និិងផ�ិត្តផ�ម្ម��ធនិ ថ្លែដំ�ទាងំអ�់ ប្តេនិ�ប្រ�ឈម្មម្មុ�នឹិង�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ� ទី្ធផារ ជ្ញាកល់ាកនិ់ិងទ្ធ�ប្តេ� ប្រពម្ម ទាងំ  �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�អប្រតាទី្ធផារ 
ឬត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារ ដំ��ជ្ញា អប្រតាការប្របាក ់គុម្មាៃ ត្តឥណទានិ អប្រតា�េ�រ រ��ិយ�ណ័ះ  និិង ត្តម្លៃម្មៃម្ម��ធនិជ្ញាប្តេដំើម្ម។

  គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ ម្មនិិម្មានិ ប្តេប្រ�ើ   ឧ�ករណ៍  ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុនិិ�េនិៃ ដំ��ជ្ញាកិ�េ�និា�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ  និិងការប្តេ�េ ��េ�រអប្រតាការប្របាក ់ប្តេដំើម្មប ីប្រគុ�ប់្រគុង  ហានិិភិយ័រ��់�ៃួនិ ប្តេនា� ប្តេទ្ធ។ 

(ក) ហា�ិភិ័យការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ

 ធនាគារប្តេធែើប្រ�ត្តិ�ត្តេិការអាជី្ជវកម្មម ប្តេ�កុូងប្រ�ប្តេទ្ធ�កមុ័្មជ្ញា ប្តេ�យប្តេប្រ�ើរ��ិយវត្តាុប្តេប្រ�ើនិប្រ�ប្តេភិទ្ធ ថ្លែដំ��ណ្តាេ � ឲ្យយ ម្មានិ ហានិិភិយ័រ��ិយ�ណ័ះ ប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ភាគុប្តេប្រ�ើនិគឺុទាកទ់្ធងនិឹងប្របាកប់្តេរៀ� ប្របាកអ់ឺរ ា� និិង

 
ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ។ី

 ហានិិភិយ័ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ ប្តេកើត្តពីប្រ�តិ្ត�ត្តេិការពាណិជ្ជជកម្មម កូុងប្តេព�អនាគុត្ត ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង�ំណុ� ថ្លែដំ�បានិ កត្តប់្រតា ជ្ញា  រ��ិយ�ណ័ះ  ម្មយួ ថ្លែដំ�ម្មនិិថ្លែម្មនិជ្ញារ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា�រ��់ធនាគារ។

 គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង តាម្ម�និហានិិភិយ័ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេ�យប្តេធៀ�នឹិងរ��ិយ�ណ័ះ ប្តេគា�រ��់ធនាគារ។ �ាុថ្លែនិេ ធនាគារ ម្មនិិបានិ   ការពារហានិិភិយ័ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ  ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តពីប្រ�ត្តិ�ត្តេិការពាណិជ្ជជកម្មម

 
កូុងប្តេព�អនាគុត្ត ប្រទ្ធពយ �កម្មម  និិង �ំណុ�  ថ្លែដំ�  បានិ  កត្តប់្រតា ប្តេ�យប្តេប្រ�ើកិ�េ�និានាប្តេព�អនាគុត្តប្តេទ្ធ។

 ប្តេគា�ការណ៍រ��់ធនាគារ គឺុរកាហានិិភិយ័ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ  ឲ្យយ�ាិត្តកូុងកប្រម្មតិ្ត ថ្លែដំ�អា�ទ្ធទ្ធួ�យកបានិ និិង �ាិត្តប្តេប្រកាម្មប្តេគា�ការណ៍ថ្លែណនា ំថ្លែដំ�ម្មានិប្រសា�។់

 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ��ប្តេងុ�អពីំហានិភិិយ័ការ�េ�ររ��ិយ�ណ័ះ រ��់ធនាគារ។  កុូង តារា ងខាងប្តេប្រកាម្ម ប្តេនិ�  គុជឺ្ញា ឧ�ករណ៍ ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ តាម្មត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងដុំ�រ��់វា ប្តេ�យវភិាគុតាម្មរ��យិ�ណ័ះ  និិង
ម្មានិត្តម្លៃម្មៃ�ម្មម្ម�� និឹង ប្របាក ់ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ។

�ម្មម្ម��ជ្ញាប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេរៀ� អឺរ ា� បាត្ត ដុំលាៃ រអ��សាេ �ី ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ ី ប្តេ�និ រងីហ៊ុគីត្ត ប្តេផេងៗ �រុ�

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ ៥១.៩៧៩.១២៦ ៤.៧៥៧.៩១៨ - - - - - - - ៥៦.៧៣៧.០៤៤

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ១៣៩.៩០៩.៥៩៦ ១៥.៧២៩.០៩៨ - - - - - - - ១៥៥.៦៣៨.៦៩៤

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ៩៨.៩៩៨.៤៣៦ ៩.០៧៣.២២១ ២.៦២៩.៨៦០ ៨៥៩.១៦០ ១៧.០០៧.២៩៦ ៣២.១៦៨ ១៨០.៥២៦ ១៤៨.៧៥៩ ៣៧៤.៤៨១ ១២៩.៣០៣.៩០៧

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិវា�់ថ្លែវង
តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៨២៥.៨៧៩.៥៨៦ ៩៣.៧៤១.៨៦១ - - - - - - - ៩១៩.៦២១.៤៤៧

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៧៥១.៥៨២ ៥.៦៦៤ ១១.១៦៤ ៦ - ៥៦.២៣១ ៨.៨៦១ ៤៨.៨៩៥ ២.៣៩០ ៨៨៤.៧៩៣

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១.១១៧.៥១៨.៣២៦ ១២៣.៣០៧.៧៦២ ២.៦៤១.០២៤ ៨៥៩.១៦៦ ១៧.០០៧.២៩៦ ៨៨.៣៩៩ ១៨៩.៣៨៧ ១៩៧.៦៥៤ ៣៧៦.៨៧១ ១.២៦២.១៨៥.៨៨៥

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ១៥៤.២៦៧.០២៤ ១០.៨៦៣.១៥៨ ៣៣៩.១៤៤ ១.១២៤ - - - - - ១៦៥.៤៧០.៤៥០

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៨៦៩.៧៨៤.៣៣៣ ៤២.៤១៦.៥២៧ ១.៤២១.៩២៩ ១១៦.២១២ ១៧.០៤២.២២៩ ៨១.១២៦ ១៨៣.៩២២ - ៣៥៧.៤៧១ ៩៣១.៤០៣.៧៤៩

ប្របាកក់ម្មេី ១.១០៥.៤១៨ ២៥.០៣៦.១០៣ - - - - - - - ២៦.១៤១.៥២១

អនុិ�ំណុ� ៤៧.៤០៥.៥៩២ - - - - - - - - ៤៧.៤០៥.៥៩២

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៣០



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ម្មម្ម��ជ្ញាប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេរៀ� អឺរ ា� បាត្ត ដុំលាៃ រអ��សាេ �ី ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ ី ប្តេ�និ រងីហ៊ុគីត្ត ប្តេផេងៗ �រុ�

�ំណុ�ភិតិ្ត�និា ៦.៩៨៧.៧៨២ - - - - - - - - ៦.៩៨៧.៧៨២

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ១១.០៤៨.១២៦ ៣០៤.៧៦០ ៣៥២.៨១៨ ៧៦៩.៧០០ - ៩១.៦៨១ - ៣២៧.៤៨៥ ២.៥៣៦ ១២.៨៩៧.១០៦

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១.០៩០.៥៩៨.២៧៥ ៧៨.៦២០.៥៤៨ ២.១១៣.៨៩១ ៨៨៧.០៣៦ ១៧.០៤២.២២៩ ១៧២.៨០៧ ១៨៣.៩២២ ៣២៧.៤៨៥ ៣៦០.០០៧ ១.១៩០.៣០៦.២០០

សាា និភាព�ុទ្ធធ ២៦.៩២០.០៥១ ៤៤.៦៨៧.២១៤ ៥២៧.១៣៣ (២៧.៨៧០) (៣៤.៩៣៣) (៨៤.៤០៨) ៥.៤៦៥ (១២៩.៨៣១) ១៦.៨៦៤ ៧១.៨៧៩.៦៨៥

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១០៩.៦៧២.២៨៨ ១៨២.០៥៥.៧១០ ២.១៤៧.៥៤០ (១១៣.៥៤២) (១៤២.៣១៧) (៣៤៣.៨៧៨) ២២.២៦៤ (៥២៨.៩៣១) ៦៨.៧០៣ ២៩២.៨៣៧.៨៣៧

ខ្ពៃង់ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

ធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២៤១.៤២៦.៩៤០ - - - - - - - - ២៤១.៤២៦.៩៤០

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើប្របា�់
ម្លៃនិឥណទានិវបិារ��និ៍ ៦៣.៣៨២.០១១ ៦១១.១២៨ - - - - - - - ៦៣.៩៩៣.១៣៩

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិ�ណ័ះ ឥណទានិ ១០.៧៨៦.៣៩៣ - - - - - - - - ១០.៧៨៦.៣៩៣

កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៤.៥៦៤.៩២៧ ៣០៩.៦៨៥ - - - - - - - ១៤.៨៧៤.៦១២

៣៣០.១៦០.២៧១ ៩២០.៨១៣ - - - - - - - ៣៣១.០៨១.០៨៤

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.៣៤៥.០៧២.៩៤៤ ៣.៧៥១.៣៩២ - - - - - - - ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ ៨៦.០៧៩.០៨២ ៣.៣៧២.៤៤៨ -   -   -   -   -   -   -   ៨៩.៤៥១.៥៣០ 

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ១៨១.៩៣៩.៣០០ ៣០.០៥៦.៣៩៩ -   -   -   -   -   -   -   ២១១.៩៩៥.៦៩៩ 

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក់
ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ៥៩.៣៧១.៦៨៤ ១.០២២.២៣៥ ៣.៦៥២.៧៣៩ ៣២១.១២១ ៥៣០.៨៧០ ២៨៩.២៤៩ ១៥៨.៧៩៨ ១៣២.៤៦៩ ៥៣៥.៧០៤ ៦៦.០១៤.៨៦៩ 

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិវា�់ថ្លែវង
តាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៧៥៦.៦២៩.៩១២ ៩០.៤១០.២៩៤ -   -   -   -   -   -   -   ៨៤៧.០៤០.២០៦ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៨២៦.៥៧១ ១៨.១០០ ១២.១០៣ -   -   ១៦.៥១៣ ៨.៨៤៨ ៩.១៤៣ ១៨០ ៨៩១.៤៥៨ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១.០៨៤.៨៤៦.៥៤៩ ១២៤.៨៧៩.៤៧៦ ៣.៦៦៤.៨៤២ ៣២១.១២១ ៥៣០.៨៧០ ៣០៥.៧៦២ ១៦៧.៦៤៦ ១៤១.៦១២ ៥៣៥.៨៨៤ ១.២១៥.៣៩៣.៧៦២ 

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ១២៣.៥៥៦.៤៧៥ ១១.១៣០.៣៥៣ ៨១១.៩៩៥ ២.៣៥៩ -   -   -   -   -   ១៣៥.៥០១.១៨២ 

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៨៦៣.៤៥៧.២៥២ ៣០.៣៨៤.០៤០ ១.២៦៦.៤៣១ ៤៣.១៨៤ ៥១១.៨១១ ៤៣.៩១៣ ១៦៦.៤៥៥ -   ២៥.៧៧២ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ 

ប្របាកក់ម្មេី ៦៨៥.៥៨៣ ៦៣.៥៦៧.៧៤៥ -   -   -   -   -   -   -   ៦៤.២៥៣.៣២៨ 

អនុិ�ំណុ� ៤៧.៤១១.០០០ -   -   -   -   -   -   -   -   ៤៧.៤១១.០០០ 

�ំណុ�ភិតិ្ត�និា ៥.៣៨១.៥៩៨ -   -   -   -   -   -   -   -   ៥.៣៨១.៥៩៨ 

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៩.២៩៨.៧៧៤ ១២២.៧២៧ ១.៥១៣.៨១៥ ១៣៨.៣៧២ -   ២៩៦.២៥៤ - ២១៣.៣៩៧ ៤៧៩.៥៣៨ ១២.០៦២.៨៧៧ 

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១.០៤៩.៧៩០.៦៨២ ១០៥.២០៤.៨៦៥ ៣.៥៩២.២៤១ ១៨៣.៩១៥ ៥១១.៨១១ ៣៤០.១៦៧ ១៦៦.៤៥៥ ២១៣.៣៩៧ ៥០៥.៣១០ ១.១៦០.៥០៨.៨៤៣ 

សាា និភាព�ុទ្ធធ ៣៥.០៥៥.៨៦៧ ១៩.៦៧៤.៦១១ ៧២.៦០១ ១៣៧.២០៦ ១៩.០៥៩ (៣៤.៤០៥) ១.១៩១ (៧១.៧៨៥) ៣០.៥៧៤ ៥៤.៨៨៤.៩១៩ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១៤១.៨០០.៩៨២ ៧៩.៥៨៣.៨០១ ២៩៣.៦៧១ ៥៥៤.៩៩៨ ៧៧.០៩៤ (១៣៩.១៦៨) ៤.៨១៨ (២៩០.៣៧០) ១២៣.៦៧១ ២២២.០០៩.៤៩៧ 

ខ្ពៃង់ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

ធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២០៧.៤០០.០២១ -   -   -   ១៧.២៧១.៨៩៥ -   -   -   -   ២២៤.៦៧១.៩១៦ 

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិឥណទានិវបិារ��និ៍ ៦៦.៨០៥.៥៦៣ ៩៩៩.៨៧៤ -   -   -   -   -   -   -   ៦៧.៨០៥.៤៣៧ 

�ំថ្លែណកថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ
ប្តេប្រ�ើប្របា�់ម្លៃនិ�ណ័ះ ឥណទានិ ១០.៦៧៨.៩៦៨ -   -   -   -   -   -   -   -   ១០.៦៧៨.៩៦៨ 

កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ២.៣០៩.៦៦៨ ៣១៨.៩១១ -   -   -   -   -   -   -   ២.៦២៨.៥៧៩ 

២៨៧.១៩៤.២២០ ១.៣១៨.៧៨៥ -   -   ១៧.២៧១.៨៩៥ -   -   -   -   ៣០៥.៧៨៤.៩០០ 

គិ�ជាពាន់ម់េរៀល ១.១៦១.៧០០.៦២១ ៥.៣៣៤.៤៨៥ -   -   ៦៩.៨៦៤.៨១៥ -   -   -   -   ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៣១



ការវិភាគ�ល�ះ��ល់ព�ការផ្នែព្រឹ�ព្រឹ�ួល (sensitivity analysis)

 ធនាគារប្រ�ឈម្មមុ្ម�នឹិងហានិិភិយ័ �បំ្តេពា�ផ��ា�ពា�់ម្លៃនិការ�ៃ �់�េ�រអប្រតា�េ�រប្របាក ់�បំ្តេពា�របាយការណ៍ សាា និភាព ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ និិង�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់��់ធនាគារ។ តារាងខាងប្តេប្រកាម្ម�ងាា ញពី រ�នា�ម្ម័ន័ិធ
�ំខានិម់្លៃនិហានិិភិយ័ ការ�េ�រ រ��ិយ�ណ័ះ  រ��់ធនាគារ៖

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ
ព្រឹទិព្យសំក�ម/(�ំណ៍ុល)

ប្តេរៀ� ៤៤.៦៨៧.២១៤ ១៩.៦៧៤.៦១១ 
អឺរ ា� ៥២៧.១៣៣ ៧២.៦០១
បាត្ត (២៧.៨៧០) ១៣៧.២០៦
ដុំលាៃ រអ��សាេ �ី (៣៤.៩៣៣) ១៩.០៥៩ 
ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ ី (៨៤.៤០៨) (៣៤.៤០៥)
ប្តេ�និ ៥.៤៦៥ ១.១៩១
រងីហ៊ុគីត្ត (១២៩.៨៣១) (៧១.៧៨៥)
ប្តេផេងៗ ១៦.៨៦៤ ៣០.៥៧៤ 

៤៤.៩៥៩.៦៣៤ ១៩.៨២៩.០៥២ 

គិ�ជាពាន់ម់េរៀល ១៨៣.១៦៥.៥៤៩ ៨០.២០៨.៥១៥ 

 ដំ��បានិ�ងាា ញកុូងតារាងខាងប្តេ�ើ ធនាគារប្រ�ឈម្មម្មុ�នឹិងហានិិភិយ័ �ំប្តេពា�ការ�ៃ �់�េ�រអប្រតា�េ�រប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេធៀ�នឹិងប្របាកប់្តេរៀ�។ ភាពថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ម្លៃនិ�ំប្តេណញ-ខាត្ត �ំប្តេពា�ការ�ៃ �់�េ�រអប្រតា
ការប្របាកភ់ាគុប្តេប្រ�ើនិប្តេកើត្តម្មកពីឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុជ្ញាប្របាកប់្តេរៀ�។

 ការវភិាគុខាងប្តេប្រកាម្មថ្លែផិកប្តេ�តាម្មការ�និមត្តថា អប្រតា�េ�រប្របាកប់្តេរៀ�បានិប្តេកើនិប្តេ�ើង ឬថិយ�ុ� ១% ថ្លែដំ�ថ្លែផិកប្តេ�តាម្ម�ថ្លែប្រម្ម�ប្រមួ្ម�ជ្ញាម្មធយម្ម កុូងរយៈប្តេព��ីឆូ្នាំ�ុំងប្តេប្រកាយ ម្លៃនិអប្រតា�េ�រប្របាកគ់ុិត្តជ្ញាម្មធយម្ម 
ពីឆូ្នាំ២ំ០១៩ ដំ�់ឆូ្នាំ២ំ០២១។

 ការវភិាគុពីហានិិភិយ័ ប្តេដំើម្មបវីាយត្តម្លៃម្មៃអំពីផ��ា�ពា�់ ១% ម្លៃនិការ�ៃ �់�េ�រអប្រតា�េ�រប្របាក ់�ំប្តេពា��ំប្តេណញ-ខាត្ត ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 ការវភិាគុផ��ា�ពា�់ពីការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� (sensitivity analysis)

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ថិយច្ចុ�

១%

ប្តេរៀ� ៣៦១.១០៩ ១.៤៧១.១៥៨ ១៥៨.៩៨៧ ៦៤៣.១០២ 
អឺរ ា� ៤.២៦០ ១៧.៣៥៥ ៥៨៧ ២.៣៧៤ 
បាត្ត (២២៥) (៩១៧) ១.១០៩ ៤.៤៨៦ 
ដុំលាៃ រអ��សាេ �ី (២៨២) (១.១៤៩) ១៥៤ ៦២៣ 
ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ ី (៦៨២) (២.៧៧៨) (២៧៨) (១.១២៥)
ប្តេ�និ ៤៤ ១៧៩ ១០ ៤០ 
រងីហ៊ុគីត្ត (១.០៤៩) (៤.២៧៤) (៥៨០) (២.៣៤៦)
ប្តេផេងៗ ១៣៥ ៥៥០ ២៤៦ ៩៩៥ 

៣៦៣.៣១០ ១.៤៨០.១២៤ ១៦០.២៣៥ ៦៤៨.១៤៩ 

ទៅកើ�ទៅឡុើង

១%

ប្តេរៀ� (៣៥៣.៩៥៨) (១.៤៤២.០២៥) (១៥៥.៨៣៩) (៦៣០.៣៦៩)
អឺរ ា� (៤.១៧៥) (១៧.០០៩) (៥៧៥) (២.៣២៦)
បាត្ត ២២១ ៩០០ (១.០៨៧) (៤.៣៩៧)
ដុំលាៃ រអ��សាេ �ី ២៧៧ ១.១២៨ (១៥១) (៦១១)
ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ ី ៦៦៩ ២.៧២៦ ២៧៣ ១.១០៤ 
ប្តេ�និ (៤៣) (១៧៥) (៩) (៣៦)
រងីហ៊ុគីត្ត ១.០២៨ ៤.១៨៨ ៥៦៩ ២.៣០២ 
ប្តេផេងៗ (១៣៥) (៥៥០) (២៤៣) (៩៨៣)

(៣៥៦.១១៦) (១.៤៥០.៨១៧) (១៥៧.០៦២) (៦៣៥.៣១៦)

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៣២



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(ខ្ព) ហា�ិភិ័យត្នៃ�ៃ

 ធនាគារម្មនិិប្រ�ឈម្មមុ្ម�នឹិងហានិិភិយ័ត្តម្លៃម្មៃម្ម���ប្រត្តប្តេទ្ធ ប្តេ�យសារធនាគារម្មនិិម្មានិការវនិិិប្តេ�គុ ឬកានិក់ា� ់ការ   វនិិិប្តេ�គុ ថ្លែដំ�  ប្រត្តូវ បានិ ចាត្តថូ់ាក ់ប្តេ�កុូងរបាយការណ៍សាា និភាពហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ តាម្ម ត្តម្លៃម្មៃ
�ម្មប្រ��ប្តេទ្ធ។

(គ) ហា�ិភិ័យអព្រឹតាការព្រឹបាក់

 ហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាកម់្លៃនិ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់គុឺជ្ញាហានិិភិយ័ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ��ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់ នា ប្តេព�  អនាគុត្តម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�អប្រតាការប្របាកប់្តេ�ើទ្ធីផារ។   
ហានិិភិយ័ អប្រតាការប្របាក ់ម្លៃនិត្តម្លៃម្មៃ �ម្មប្រ�� គុឺជ្ញា ហានិិភិយ័ថ្លែដំ�ប្តេធែើឲ្យយម្មានិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ត្តម្លៃម្មៃម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេ�យសារការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�អប្រតា ការប្របាក ់ប្តេ�ើ ទ្ធី ផារ។ កប្រម្មតិ្តម្លៃនិការ ប្របាក ់អា�ប្តេកើនិប្តេ�ើង
ប្តេ�យសារ�ទ្ធធផ�ម្លៃនិការថ្លែប្រ�ប្រ�ួ� �ាុថ្លែនិេអា�កាត្ត�់និាយការ ខាត្ត�ង ់ប្តេ�កូុង ករណី ថ្លែដំ� �ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ឥត្តរពំឹង ទុ្ធក ប្តេកើត្ត�ីង។ 

 ធនាគារម្មនិិម្មានិហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាកត់្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ប្តេទ្ធ ប្តេ�យសារឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្រត្តូវបានិ វា�់ថ្លែវង  តាម្ម ត្តម្លៃម្មៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់។

 ប្តេ�ដំំណ្តាកក់ា�ប្តេនិ� គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងម្មនិិម្មានិប្តេគា� ការណ៍ ប្តេដំើម្មបកីំណត្ត ់កប្រម្មតិ្ត ម្លៃនិ ភាពម្មនិិ�ីុគូា ម្លៃនិអប្រតា ការប្របាកប់្តេទ្ធ �ាុថ្លែនិេគុណៈប្រគុ�ប់្រគុងប្តេធែើការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ�ា ងប្តេទ្ធៀង ទាត្ត ់ប្តេ�ប្តេ�ើភាពម្មនិិ�ីុគូាប្តេនិ�។ 
ជ្ញាងប្តេនិ�ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងប្តេធែើការវភិាគុ និិងពាករ�ា ងប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់�ំប្តេពា��ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�រពំឹងទុ្ធកម្លៃនិអប្រតាការប្របាក ់និិងប្តេរៀ��ំហានិិភិយ័អប្រតាការប្របាកម់្លៃនិ �ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាក ់ប្តេ�យវាយត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ប្តេ�ើផ�
�ា�ពា�់រ��់វា និិងចាត្តវ់ធិានិការ ប្តេផេងៗ  ប្តេដំើម្មប ីប្តេ�ៃើយត្ត� ប្តេ�នឹិង ហានិិភិយ័ អប្រតា ការប្របាក។់

 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ� �ប្តេងុ�ពីហានិភិិយ័អប្រតាការប្របាករ់��់ ធនាគារ។ ប្តេ�កុូងតារាង ប្តេនិ� ករ៏មួ្ម�ញ្ញេ� � និ�វ ឧ�ករណ៍ ហ៊ុរិញ្ញញ វត្តាុ រ��់ធនាគារតាម្មត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង ប្តេ�យ បានិចាត្តថូ់ាកត់ាម្មត្តម្លៃម្មៃ កុូងកិ�េ�និាប្តេដំើម្មប្រគា 

 ឬតាម្មកា� �របិ្តេ�ិទ្ធ  ផុត្តកំណត្ត�់ង ប្តេ�យ  ថ្លែផិក  ប្តេ�ើ ម្ម�� �ឋ និ ម្មយួណ្តា ថ្លែដំ�ប្តេកើត្តប្តេ�ើងម្មុនិ។

១ថ្លែ� ១ថ្លែ� ប្តេ� ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� ប្តេ� ១២ថ្លែ� ១ឆូ្នាំ ំប្តេ� ៥ឆូ្នាំំ ប្តេ�ើ�៥ឆូ្នាំំ ម្មនិិម្មានិការប្របាក់ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ - - - - - ៥៦.៧៣៧.០៤៤ ៥៦.៧៣៧.០៤៤

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ២៤.៦២៧.៤២៣ ៥.១៥៥.៥៧០ ៩.២៦៧.៥៨១ - - ១១៦.៥៨៨.១២០ ១៥៥.៦៣៨.៦៩៤

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ១១១.៥០០.៥១៥ ៧.០០៨.៨១៤ - - - ១០.៧៩៤.៥៧៨ ១២៩.៣០៣.៩០៧

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ១៨.៥៨០.៧៧៨ ៨២.៤៣៦.២៤៤ ៨៦.៦៩០.៦៣៧ ២៧៥.១១១.៥១៩ ៤៥៦.៨០២.២៦៩ - ៩១៩.៦២១.៤៤៧

ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ - - - - - ៨៨៤.៧៩៣ ៨៨៤.៧៩៣

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ១៥៤.៧០៨.៧១៦ ៩៤.៦០០.៦២៨ ៩៥.៩៥៨.២១៨ ២៧៥.១១១.៥១៩ ៤៥៦.៨០២.២៦៩ ១៨៥.០០៤.៥៣៥ ១.២៦២.១៨៥.៨៨៥

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ៣២.០៨៤.២២៤ ២៤.០៤៨.៥៣០ ១០៦.៦៥០.២៣៤ - - ២.៦៨៧.៤៦២ ១៦៥.៤៧០.៤៥០

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៣៩៨.៧៧២.០៣២ ១៧៣.៥៥៥.៩៨៦ ២០៨.២៤៤.៩៧៩ - - ១៥០.៨៣០.៧៥២ ៩៣១.៤០៣.៧៤៩

ប្របាកក់ម្មេី ១១.៣២៩.៣៤៤ ៥.១៥៣.៦១៨ ៨.៨២៦.៥៣៩ ៧៦៨.៩១១ ៦៣.១០៩ - ២៦.១៤១.៥២១

អនុិ�ំណុ� - ៣១៨.៦៧៤ ៨៦.៩១៨ - ៤៧.០០០.០០០ - ៤៧.៤០៥.៥៩២

�ំណុ�ភិតិ្ត�និា ៩៧.៥៣១ ២៥២.១៨២ ៤៨១.១៦៣ ៤.៧៩៧.៨០៨ ១.៣៥៩.០៩៨ - ៦.៩៨៧.៧៨២

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ - - - - - ១២.៨៩៧.១០៦ ១២.៨៩៧.១០៦

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ៤៤២.២៨៣.១៣១ ២០៣.៣២៨.៩៩០ ៣២៤.២៨៩.៨៣៣ ៥.៥៦៦.៧១៩ ៤៨.៤២២.២០៧ ១៦៦.៤១៥.៣២០ ១.១៩០.៣០៦.២០០

គុំលាត្តត្តម្លៃម្មៃអប្រតាការប្របាក�់រុ� (២៨៧.៥៧៤.៤១៥) (១០៨.៧២៨.៣៦២) (២២៨.៣៣១.៦១៥) ២៦៩.៥៤៤.៨០០ ៤០៨.៣៨០.០៦២ ១៨.៥៨៩.២១៥ ៧១.៨៧៩.៦៨៥

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� (១.១៧១.៥៧៨.១៦៧) (៤៤២.៩៥៩.៣៤៧) (៩៣០.២២៣.០០០) ១.០៩៨.១២៥.៥១៥ ១.៦៦៣.៧៤០.៣៧៣ ៧៥.៧៣២.៤៦៣ ២៩២.៨៣៧.៨៣៧

ខ្ពៃង់ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

ធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ៧៥១.៧២៧ ២.៥០៧.៩០៧ ២៣៨.១៦៧.៣០៦ - - - ២៤១.៤២៦.៩៤០

�ំថ្លែណកឥណទានិវបិារ��និម៍្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ៦៣.៩៩៣.១៣៩ - - - - - ៦៣.៩៩៣.១៣៩

�ំថ្លែណក�ណ័ះ ឥណទានិម្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ១០.៧៨៦.៣៩៣ ១០.៧៨៦.៣៩៣

កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ - - ៤.៩១២.១១៨ - - ៩.៩៦២.៤៩៤ ១៤.៨៧៤.៦១២

៧៥.៥៣១.២៥៩ ២.៥០៧.៩០៧ ២៤៣.០៧៩.៤២៤ - - ៩.៩៦២.៤៩៤ ៣៣១.០៨១.០៨៤

៣០៧.៧១៤.៣៤៩ ១០.២១៧.២១៣ ៩៩០.៣០៥.៥៧៣ - - ៤០.៥៨៧.២០១ ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៣៣



១ថ្លែ� ១ថ្លែ� ប្តេ� ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� ប្តេ� ១២ថ្លែ� ១ឆូ្នាំ ំប្តេ� ៥ឆូ្នាំំ ប្តេ�ើ�៥ឆូ្នាំំ ម្មនិិម្មានិការប្របាក់ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ - - - - - ៨៩.៤៥១.៥៣០  ៨៩.៤៥១.៥៣០ 

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ២០.៨៥៥.៨៣០ ១៤.២៣៤.៦៧៥ ៤០.២៥៥.៩២៤ - - ១៣៦.៦៤៩.២៧០ ២១១.៩៩៥.៦៩៩ 

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ៤១.៨៤៦.៤៣៨ ១៧.០១៤.៦៥៥ - - - ៧.១៥៣.៧៧៦ ៦៦.០១៤.៨៦៩ 

ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ១០.១៩៧.៥០៥ ៥៥.៦០២.០៣៤ ១០៧.៦២៩.៩៣៤ ២៤៩.២២៦.៤៣៤ ៤២៤.៣៨៤.២៩៩ - ៨៤៧.០៤០.២០៦ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ - - - - - ៨៩១.៤៥៨ ៨៩១.៤៥៨ 

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ៧២.៨៩៩.៧៧៣ ៨៦.៨៥១.៣៦៤ ១៤៧.៨៨៥.៨៥៨ ២៤៩.២២៦.៤៣៤ ៤២៤.៣៨៤.២៩៩ ២៣៤.១៤៦.០៣៤ ១.២១៥.៣៩៣.៧៦២ 

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ៦.៩០១.០០៥ ៨១.៨២៥.២៨៧ ៤១.៤៩៥.៤៤៤ - - ៥.២៧៩.៤៤៦ ១៣៥.៥០១.១៨២ 

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៤២០.០៥៩.២៥៥ ១៤០.០២៦.៦៧៦ ១៩៨.១៣៦.៦៥៤ - - ១៣៧.៦៧៦.២៧៣ ៨៩៥.៨៩៨.៨៥៨ 

ប្របាកក់ម្មេី ១០.៦៨១.៣៨៨ ១៣.៩៩៤.៣១៣ ៣៩.០៣៥.៧៥៤ ៤៧៥.០០៦ ៦៦.៨៦៧ - ៦៤.២៥៣.៣២៨ 

អនុិ�ំណុ� - ៣២៤.០៨២ ៨៦.៩១៨ ៧.០០០.០០០ ៤០.០០០.០០០ - ៤៧.៤១១.០០០ 

�ំណុ�ភិតិ្ត�និា ១១១.៤៣៧ ២១៧.៦៣៤ ៩១៨.២៤៥ ៣.២៣០.៦៩៤ ៩០៣.៥៨៨ - ៥.៣៨១.៥៩៨

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ - - - - - ១២.០៦២.៨៧៧ ១២.០៦២.៨៧៧ 

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ៤៣៧.៧៥៣.០៨៥ ២៣៦.៣៨៧.៩៩២ ២៧៩.៦៧៣.០១៥ ១០.៧០៥.៧០០ ៤០.៩៧០.៤៥៥ ១៥៥.០១៨.៥៩៦ ១.១៦០.៥០៨.៨៤៣ 

គំលាត្ត្នៃ�ៃអព្រឹតាការព្រឹបាក់សំរុ� (៣៦៤.៨៥៣.៣១២) (១៤៩.៥៣៦.៦២៨) (១៣១.៧៨៧.១៥៧) ២៣៨.៥២០.៧៣៤ ៣៨៣.៤១៣.៨៤៤ ៧៩.១២៧.៤៣៨ ៥៤.៨៨៤.៩១៩ 

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� (១.៤៧៥.៨៣១.៦៤៧) (៦០៤.៨៧៥.៦៦០) (៥៣៣.០៧៩.០៥០) ៩៦៤.៨១៦.៣៦៩ ១.៥៥០.៩០៨.៩៩៨ ៣២០.០៧០.៤៨៧ ២២២.០០៩.៤៩៧ 

�ៃងប់្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ

�ិ�ិត្តធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២២៤.៦៧១.៩១៦ - - - - - ២២៤.៦៧១.៩១៦

�ំថ្លែណកឥណទានិវបិារ��និម៍្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ៦៧.៨០៥.៤៣៧ - - - - - ៦៧.៨០៥.៤៣៧

�ំថ្លែណក�ណ័ះ ឥណទានិម្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ១០.៦៧៨.៩៦៨ - - - - - ១០.៦៧៨.៩៦៨

កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ២.៦២៨.៥៧៩ - - - - - ២.៦២៨.៥៧៩

៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - - - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ - - - - - ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

ការវិភាគភាពផ្នែព្រឹ�ព្រឹ�ួល

 ការវភិាគុភាពថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ម្លៃនិអប្រតាការប្របាក ់�ងាា ញពីផ��ា�ពា�់ប្តេ�ើ�ំប្តេណញប្តេប្រកាយ�ងព់និធ និិងម្ម��ធនិម្លៃនិប្រទ្ធពយ �កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិអប្រតាការប្របាកអ់ប្តេថិរ និិងប្រទ្ធពយ �កម្មម
ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ� ម្មានិ អប្រតាការប្របាកប់្តេថិរ វា�់ថ្លែវងតាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��។

 ប្រទ្ធពយ �កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ និិង�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�ម្មានិការប្របាករ់��់ធនាគារ ប្រត្តូវបានិ�ុ�កិ�េ�និា ប្តេប្រកាម្មអប្រតា ការប្របាកប់្តេថិរ។ ដំ��ប្តេនិ� ធនាគារម្មនិិម្មានិហានិិភិយ័ �ំប្តេពា�ការ�ៃ �់�េ�រអប្រតាការប្របាក ់កូុង
ប្តេព�អនាគុត្តប្តេទ្ធ។

៣៥.៣ ហា�ិភិ័យសាច្ច់ព្រឹបាក់ងាយព្រឹសំួល

 ហានិិភិយ័សា�ប់្របាកង់ាយប្រ�ួ� គុឺជ្ញាហានិិភិយ័ថ្លែដំ�ធនាគារម្មនិិម្មានិ�ទ្ធធភាព�ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ�ងប្របាក ់ តាម្ម  កា�  កំណត្ត�់ង�ំប្តេពា��ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់�ៃួនិ កដ៏ំ��ជ្ញាម្មនិិម្មានិ�ទ្ធធភាព�ំប្តេពញ
ម្ម��និិធិវញិបានិ  ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ� បានិ ដំក ម្មក ប្តេប្រ�ើ ប្របា�់  រ�ួ ប្តេហ៊ុើយ។  ផ�វបិាកប្តេនិ� អា��ណ្តាេ �ឲ្យយធនាគារម្មនិិអា��ំប្តេពញកាត្តពែកិ�េ�ងប្របាកប់្តេ�អូកប្តេផាើ ប្របាក ់និិងកងែ� សា�ប់្របាក ់ប្តេដំើម្មប ីឲ្យយអតិ្តថិិជ្ជនិ�េី។

(ក) ដ្ឋំទៅណ៍ើរការព្រឹគ�់ព្រឹគងហា�ិភិ័យសាច្ច់ព្រឹបាក់ងាយព្រឹសំួល

 គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងតាម្ម�និសា�ប់្របាកង់ាយប្រ�ួ� កូុងតារាងតុ្ត�យការ និិងប្រគុ�ប់្រគុងការប្រ�ម្ម��ផេុ ំ និិងទិ្ធនិូនិយ័ �ំណុ�   ថ្លែដំ�  ម្មានិ កា� កំណត្ត។់ ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ និិងការប្តេធែើរបាយការណ៍ ប្រត្តូវបានិប្តេធែើប្តេ�ើង
កូុងទ្ធប្រម្មងជ់្ញាការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយ  ប្តេ�ើ សាា និភាពសា� ់ប្របាក ់ប្រ�ចា ំម្លៃថិៃ ប្តេហ៊ុើយនិិងប្តេរៀ��ំគុប្តេប្រម្មាង�ប្រម្មា�ម់្លៃថិៃ�នាៃ � ់ប្រ�ចា�ំបាេ ហ៍៊ុ និិងប្រ�ចាថំ្លែ�ជ្ញា�ំ�� ់ប្តេ�យ សា រ វា ជ្ញា  រយៈប្តេព� គុនិៃឹ�  កូុង ការ  ប្រគុ� ់ប្រគុងសា�ប់្របាក់
ងាយ ប្រ�ួ�។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង តាម្ម�និអំពី�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ម្លៃនិអូកប្តេផាើប្របាក ់�ំខានិ់ៗ   និិងគុប្តេប្រម្មាង ម្លៃនិការ ដំក   សា�ប់្របាករ់��់ពួកប្តេគុ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៣៤



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

(ខ្ព) ដ្ឋំទៅណ៍ើរការរកព្រឹ�ភិពទិុ�

 ប្រ�ភិពសា�ប់្របាកង់ាយប្រ��ួ�ម្មបងរ��់ធនាគារ បានិម្មកពបី្តេដំើម្មទុ្ធនិបានិ�ងរ់��់ភាគុទុ្ធនិិក ប្របាកក់ម្មេ ី អនុិ�ណុំ� និិងប្របាក ់�ប្តេញ្ញញ ើរ��់ ធនាគារ  និិង អត្តថិិជិ្ជនិ។ គុណៈប្រគុ�ប់្រគុង ប្រតួ្តត្តពិនិតិ្តយប្រ�ភិពសា�ប់្របាក់
 ងាយប្រ�ួ� ប្រ�ចាមំ្លៃថិៃ �ា ង ប្តេទ្ធៀងទាត្ត ់តាម្មរយៈ ការ ប្រត្តួត្តពិនិិត្តយប្តេ�ើកា� កំណត្ត ់ ម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិកា�កំណត្ត ់និិងអូកប្តេផាើប្របាក�ំ់ខានិ់ៗ ។

(គ) លំហិូរសាច្ច់ព្រឹបាក់អ�ិសំ្ស�ៃ (Non-derivative cash flow)

 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ�   �ងាា ញពី�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាកប់្រត្តវូ�ង ់ប្តេប្រកាម្ម�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុម្មនិិ និិ�េនិៃ (non-derivative financial liabilities) ប្តេ�យថ្លែផិកតាម្មកា� កណំត្ត ់ប្តេ�ើកិ�េ�និា ថ្លែដំ�ប្តេ���់ នាកា�
�របិ្តេ�ិទ្ធតារាងតុ្ត�យការ។ �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាក ់ថ្លែដំ�បានិ  លាត្តប្រត្ត�ង ប្តេ�កូុងតារាងប្តេនិ� គុឺជ្ញា �ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាកក់ូុងកិ�េ�និា ថ្លែដំ�ម្មនិិប្តេធែើអ�បហារ ប្តេ�យ ថ្លែ�ក ធនាគារ ប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិយ័សា�ប់្របាកង់ាយប្រ�ួ�  
ប្តេ�យថ្លែផិកតាម្ម�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាករ់ពំឹងទុ្ធក ថ្លែដំ� ម្មនិិ ប្តេធែើ  អ�បហារ។

១ថ្លែ� ១ថ្លែ� ប្តេ� ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� ប្តេ� ១២ថ្លែ� ១ឆូ្នាំ ំប្តេ� ៥ឆូ្នាំំ ប្តេ�ើ�៥ឆូ្នាំំ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ ៥៦.៧៣៧.០៤៤ - - - - ៥៦.៧៣៧.០៤៤
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ១៤១.២១៦.៣៤៣ ៥.១៥៧.២១០ ៩.២៧១.៨៥២ - - ១៥៥.៦៤៥.៤០៥
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ១២២.៣២៣.៧៦៣ ៧.០២០.២៥០ - - - ១២៩.៣៤៤.០១៣
ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ៣៨.៨៣៣.២៥៨ ១១៣.០០៧.១០០ ២១០.១៩៤.៦៤៤ ២៨៣.៤២៩.៧៤៦ ៥០៨.៦០៥.៨៧៣ ១.១៥៤.០៧០.៦២១
ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ ១០៣.១០៩ - ១៩.៨៧៨ ៧៦១.៨០៦ - ៨៨៤.៧៩៣

ប្រទ្ធពយ�កម្មមហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ៣៥៩.២១៣.៥១៧ ១២៥.១៨៤.៥៦០ ២១៩.៤៨៦.៣៧៤ ២៨៤.១៩១.៥៥២ ៥០៨.៦០៥.៨៧៣ ១.៤៩៦.៦៨១.៨៧៦

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ៣៤.៧៨២.០២១ ២៤.០៨២.៩៨៣ ១០៧.៧៦០.៧៨៣ - - ១៦៦.៦២៥.៧៨៧
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៥៤៩.៦៥៦.៤៨៥ ១៧៤.៦៥៣.២៣៨ ២១២.៨០៤.៤២១ - - ៩៣៧.១១៤.១៤៤
ប្របាកក់ម្មេី ១១.៣៥១.៧៥៧ ៥.២១៦.៥៧៨ ៨.៩៨៥.០៧៥ ៨០៨.៧១៦ ៦៤.៤២៦ ២៦.៤២៦.៥៥២
អនុិ�ំណុ� - ៥៦៦.៨៤៣ ១.២៤៩.៩២២ ៧.៦៥២.៧៩២ ៥២.២៥៤.១៤៤ ៦១.៧២៣.៧០១
�ំណុ�ភិត្តិ�និា ១៤៩.២៧១ ២៩៨.៥៤២ ១.២០៧.៣៦៩ ៤.៨១៤.១៨១ ១.៤៦៤.៩៧៣ ៧.៩៣៤.៣៣៦
�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ១០.៩១៧.០៧៧ ៣៦.១៣២ ១.៩៤៣.៨៩៧ - - ១២.៨៩៧.១០៦

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�រុ� ៦០៦.៨៥៦.៦១១ ២០៤.៨៥៤.៣១៦ ៣៣៣.៩៥១.៤៦៧ ១៣.២៧៥.៦៨៩ ៥៣.៧៨៣.៥៤៣ ១.២១២.៧២១.៦២៦

(�ំណ៍ុល)/ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�សំរុ� (២៤៧.៦៤៣.០៩៤) (៧៩.៦៦៩.៧៥៦) (១១៤.៤៦៥.០៩៣) ២៧០.៩១៥.៨៦៣ ៤៥៤.៨២២.៣៣០ ២៨៣.៩៦០.២៥០
គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� (១.០០៨.៨៩៧.៩៦៥) (៣២៤.៥៧៤.៥៨៦) (៤៦៦.៣៣០.៧៨៩) ១.១០៣.៧១១.២២៦ ១.៨៥២.៩៤៦.១៧២ ១.១៥៦.៨៥៤.០៥៩

ខ្ពៃង់ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

�ិ�ិត្តធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២៤១.៤២៦.៩៤០ - - - - ២៤១.៤២៦.៩៤០
�ំថ្លែណកឥណទានិវបិារ��និម៍្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ៦៣.៩៩៣.១៣៩ - - - - ៦៣.៩៩៣.១៣៩
�ំថ្លែណក�ណ័ះ ឥណទានិម្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ១០.៧៨៦.៣៩៣ - - - - ១០.៧៨៦.៣៩៣
កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ១៤.៨៧៤.៦១២ - - - - ១៤.៨៧៤.៦១២

៣៣១.០៨១.០៨៤ - - - - ៣៣១.០៨១.០៨៤

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦ - - - - ១.៣៤៨.៨២៤.៣៣៦

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៣៥



១ថ្លែ� ១ថ្លែ� ប្តេ� ៣ថ្លែ� ៣ថ្លែ� ប្តេ� ១២ថ្លែ� ១ឆូ្នាំ ំប្តេ� ៥ឆូ្នាំំ ប្តេ�ើ�៥ឆូ្នាំំ �រុ�

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

គិត្ព្រឹត្ឹ�នៃថិៃទិ�៣១ ផ្នែខ្ពធុែ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�

សា�ប់្របាកក់ូុងម្លៃដំ ៨៩.៤៥១.៥៣០ -   -   -   -   ៨៩.៤៥១.៥៣០ 
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � ១៥៧.៥១០.៧០៨ ១៤.២៨០.៥៦៣ ៤០.៣៥៧.១៧៤ -   -   ២១២.១៤៨.៤៤៥ 
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារប្តេផេងៗ ៤៩.០០៣.៥០៦ ១៧.០៣៥.៨១៦ -   -   -   ៦៦.០៣៩.៣២២ 
ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ វា�់ថ្លែវងតាម្មម្លៃថិៃប្តេដំើម្មដំករ�ំ�់ ២៨.១៣៨.០៩៣ ៨៣.៩៨៥.៤២៣ ២២៦.៣៤១.២៨៩ ៤៥៩.៥៨៤.៥២៧ ២៦៥.៨២០.២៥៩ ១.០៦៣.៨៦៩.៥៩១ 
ប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងៗ ៥៧.៨២២ ៣២០ ៣៤៨.៧៥៦ ២៩៤.១២២ ១៩០.៤៣៩ ៨៩១.៤៥៩ 

ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�សំរុ� ៣២៤.១៦១.៦៥៩ ១១៥.៣០២.១២២ ២៦៧.០៤៧.២១៩ ៤៥៩.៨៧៨.៦៤៩ ២៦៦.០១០.៦៩៨ ១.៤៣២.៤០០.៣៤៧

�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ១២.១៨១.៦៦៣ ៨២.០២៣.៤៦០ ៤១.៩១៨.០១៩ -   -   ១៣៦.១២៣.១៤២ 
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៥៥៧.៧៨០.៨៧២ ១៤០.៨១៩.១២៤ ២០៣.០០៤.៨៩១ -   -   ៩០១.៦០៤.៨៨៧ 
ប្របាកក់ម្មេី ១០.៦៩២.៤៤២ ១៤.១២០.៨៤៣ ៣៩.៦៥៨.៦៥៤ ៤៩៦.៩៣៥,០០ ៦៨.១១៥,០០ ៦៥.០៣៦.៩៨៩ 
អនុិ�ំណុ� -   ៥៦៩.៥៨៩ ១.២៣៥.៣៤២ ១៤.២៣៥.២៦១ ៤៦.៤៣៥.០៨២ ៦២.៤៧៥.២៧៤ 
�ំណុ�ភិត្តិ�និា ១២៩.៦៥៨ ២៥៩.៣១៥ ១.០៥២.២៧៥ ៣.៦៤១.៨២៨ ៩៥៤.៧១០ ៦.០៣៧.៧៨៦
�ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ៩.៩៣០.៣០៤ ១.១៤៦ ២.១៣១.៤២៧ - - ១២.០៦២.៨៧៧

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�សំរុ� ៥៩០.៧១៤.៩៣៩ ២៣៧.៧៩៣.៤៧៧ ២៨៩.០០០.៦០៨ ១៨.៣៧៤.០២៤ ៤៧.៤៥៧.៩០៧ ១.១៨៣.៣៤០.៩៥៥

(�ំណ៍ុល)/ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវត្ុ�សំរុ� (២៦៦.៥៥៣.២៨០) (១២២.៤៩១.៣៥៥) (២១.៩៥៣.៣៨៩) ៤៤១.៥០៤.៦២៥ ២១៨.៥៥២.៧៩១ ២៤៩.០៥៩.៣៩២

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� (១.០៧៨.២០៨.០១៨) (៤៩៥.៤៧៧.៥៣១) (៨៨.៨០១.៤៥៩) ១.៧៨៥.៨៨៦.២០៨ ៨៨៤.០៤៦.០៤០ ១.០០៧.៤៤៥.២៤០

ខ្ពៃង់ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ

�ិ�ិត្តធានាធនាគារ និិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ២២៤.៦៧១.៩១៦ - - - - ២២៤.៦៧១.៩១៦
�ំថ្លែណកឥណទានិវបិារ��និម៍្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ៦៧.៨០៥.៤៣៦ - - - - ៦៧.៨០៥.៤៣៦
�ំថ្លែណក�ណ័ះ ឥណទានិម្មនិិទានិប់ានិប្តេប្រ�ើ ១០.៦៧៨.៩៦៨ - - - - ១០.៦៧៨.៩៦៨
កិ�េ�និាឥណទានិម្មានិកា�កំណត្ត់ ២.៦២៨.៥៨០ - - - - ២.៦២៨.៥៨០

៣០៥.៧៨៤.៩០០ - - - - ៣០៥.៧៨៤.៩០០

គុិត្តជ្ញាពានិប់្តេរៀ� ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១ - - - - ១.២៣៦.៨៩៩.៩២១

៣៥.៤ ត្នៃ�ៃសំ�ព្រឹសំ�នៃ�ព្រឹទិព្យសំក�ម �ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�

(ក) ឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�វាសំ់ផ្នែវងតា�ត្នៃ�ៃសំ�ព្រឹសំ�

 ធនាគារម្មនិិម្មានិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុវា�់ថ្លែវងតាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ប្តេទ្ធ។

(ខ្ព) ឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ��ិ�វាសំ់ផ្នែវងតា�ត្នៃ�ៃសំ�ព្រឹសំ�

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មកា��របិ្តេ�ិទ្ធតារាងតុ្ត�យការ ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ម្លៃនិឧ�ករណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុរ��់ធនាគារ ម្មានិត្តម្លៃម្មៃប្រ�ហាក ់ប្រ�ថ្លែហ៊ុ� នឹិងត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់វា។

 ការបាា និស់ាម និត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� ថ្លែផិកប្តេ�តាម្មវធិីសា��េ និិងការ�និមត្តដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

(i) ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើ �ិងការដាក់ព្រឹបាក់ ទៅ�ធុនាគារកណ្តាា្ល �ិងធុនាគារទៅ�្សងៗ

 ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ និិងការ�កប់្របាក ់ប្តេ�ធនាគារកណ្តាេ � និិងធនាគារប្តេផេងៗ ម្មានិត្តម្លៃម្មៃប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� នឹិងត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��រ��់វា ប្តេ�យសារគុណនិទីាងំប្តេនិ�ភាគុប្តេប្រ�ើនិ គុជឺ្ញាគុណនិ�ីរនិេ គុណនីិ
�និេ ំនិិងប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរយៈប្តេព��ៃី។

(ii) ឥណ៍ទាំ� �ិង �ុទៅរព្រឹ�ទាំ�អត្ិថិិជ�

 �ំប្តេពា�ឥណទានិថ្លែដំ�ម្មានិអប្រតាប្តេថិរ ថ្លែដំ�ម្មានិកា�កំណត្តប់្តេ���់ត្តិ�ជ្ញាង១ឆូ្នាំ ំជ្ញាទ្ធ�ប្តេ�ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់វា គឺុជ្ញាត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��បាា និស់ាម និរ��់វា។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៣៦



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
កំណត្ត�់ម្មាគ �់របាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

 �ំប្តេពា�ឥណទានិថ្លែដំ�ម្មានិអប្រតាប្តេថិរ និិងម្មានិកា�កណំត្តប់្តេ���់១ឆូ្នាំ ំឬប្តេ�ើ�ព១ីឆូ្នាំ ំត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ប្រតូ្តវ បានិ បាា និស់ាម និ ប្តេ�យប្តេធែើអ�បហារ�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាកប់ាា និស់ាម និ នាប្តេព�អនាគុត្ត និិងប្តេប្រ�ើអប្រតាការប្របាក់
 រ��់ឥណទានិនាប្តេព� ��េុ�បនូិ ប្តេ�យសារអប្រតាការប្របាកត់ាម្មទី្ធផាររ��់ឥណទានិ   ម្មានិហានិិភិយ័ឥណទានិ និិងកា�កំណត្តប់្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� គូា ប្តេហ៊ុើយប្រតូ្តវបានិវាយត្តម្លៃម្មៃថាម្មានិភាព�ុ�គូាត្ត�ិតួ្ត� ជ្ញាម្មយួនឹិង
  អប្រតាការប្របាករ់��់ឥណទានិតាម្មកិ�េ�និា។ ជ្ញា �ទ្ធធផ�  ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ម្លៃនិឥណទានិ និិង�បុ្តេរប្រ�ទានិ អត្តថិិជិ្ជនិរយៈប្តេព� ថ្លែវង អា�ម្មានិត្តម្លៃម្មៃប្រ�ហាក ់ប្រ�ថ្លែហ៊ុ�និងឹត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ង រ��់វានាកា��របិ្តេ�ទិ្ធរាយការណ៍។

(iii) ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើរ�សំ់ធុនាគារ �ិងអត្ិថិិជ�

 ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��ម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ ប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងអតិ្តថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ�ម្មានិកា�កំណត្តត់្តិ�ជ្ញាង ១ឆូ្នាំ ំម្មានិ    ត្តម្លៃម្មៃ ប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� នឹិងត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ង រ��់វា ប្តេ�យសារប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើទាងំប្តេនិ�ម្មានិ
រយៈប្តេព��ៃី។ ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ�� ម្លៃនិ ប្របាក ់ �ប្តេញ្ញញ ើរ��់ធនាគារ និិងអត្តិថិិជ្ជនិ ថ្លែដំ� ម្មានិ កា� កំណត្តប់្តេ�ើ�ពី១ឆូ្នាំ ំប្រត្តូវបានិប្តេគុរពំឹងថា ម្មានិ ត្តម្លៃម្មៃ ប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� នឹិង ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ង រ��់វា ប្តេ�យសារធនាគារ បានិផេ�់
អប្រតា ការប្របាកប់្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�គូា ប្តេ�និឹងឧ�ករណ៍ ថ្លែដំ�ម្មានិកា� កំណត្ត ់ និិង�កុ�ណឌ ឥណទានិ ប្រ�ប្តេដំៀង គូាថ្លែដំរ។

 ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��បាា និស់ាម និម្លៃនិប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិកា�កំណត្ត ់រមួ្មទាងំប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើថ្លែដំ�គាម និការប្របាក ់ប្របាក ់�ប្តេញ្ញញ ើ ថ្លែដំ� អា�ដំកបានិតាម្មត្តប្រមូ្មវការ គុឺជ្ញា�ំនិួនិទ្ធឹកប្របាកថ់្លែដំ�ប្រតូ្តវ�ងនាកា��របិ្តេ�ិទ្ធ
 រាយការណ៍។

(iv) �ំណ៍ុលភិត្ិសំ�្យា

 ត្តម្លៃម្មៃ�ម្មប្រ��បាា និស់ាម និម្លៃនិ�ំណុ�ភិត្ត�ិនិាថ្លែដំ�ម្មានិកា�កំណត្តត់្ត�ិជ្ញាង១ឆូ្នាំ ំប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�នឹិង ត្តម្លៃម្មៃ ប្តេ�ង។ �បំ្តេពា��ំណុ�ភិត្ត�ិនិាប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិកា�កំណត្ត១់ឆូ្នាំ ំឬប្តេប្រ�ើនិជ្ញាង ត្តម្លៃម្មៃ
�ម្មប្រ��រ��់វាប្រត្តូវបានិ  បាា និស់ាម និ ថ្លែផិកប្តេ�តាម្ម�ំហ៊ុ�រសា�ប់្របាកអ់�បហារ ប្តេ�យប្តេប្រ�ើអប្រតាកំប្តេណើ និប្របាកក់ម្មេបី្តេ�ើទ្ធីផារ។

(v)  ព្រឹទិព្យសំក�មហិិរញ្ញញវតុ្� �ិង �ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ុ�ទៅ�្សងៗ

 ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មមហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិង �ំណុ�ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ ប្រតូ្តវបានិ�និមត្តថាម្មានិត្តម្លៃម្មៃប្រ�ហាក ់ប្រ�ថ្លែហ៊ុ� នឹិង ត្តម្លៃម្មៃ �ម្មប្រ�� រ��់វា ប្តេ�យសារគុណនីិទាងំប្តេនិ�ម្មនិិម្មានិត្តម្លៃម្មៃថ្លែប្រ�ប្រ�ួ�ជ្ញាសារវនិេ 
ប្តេ�តាម្មអប្រតាទ្ធីផារប្តេទ្ធ។

(vi) ព្រឹបាក់ក�ច� �ិងអ�ុ�ំណ៍ុល

 ប្របាកក់ម្មេ ីនិិងអនុិ�ំណុ� ម្មនិិប្រត្តូវបានិ�ក�់កប់្តេ�ើទ្ធីផារ�កម្មមប្តេទ្ធ ប្តេហ៊ុើយត្តម្លៃម្មៃ �ម្មប្រ�� រ��់វាម្មានិ ត្តម្លៃម្មៃ ប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ�នឹិង ត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ងរ��់វា។

៣៥.៥ ការព្រឹគ�់ព្រឹគងទៅដ្ឋើ�ទិុ�

 ប្តេគា�ប្តេ�រ��់ធនាគារកូុងការប្រគុ�ប់្រគុងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ម្មានិនិយ័ទ្ធ��ំទ្ធ�លាយជ្ញាង «ម្ម��ធនិ»  ថ្លែដំ�បានិ�ងាា ញ ប្តេ� ប្តេ�ើ  តារាងតុ្ត�យការ។ ការប្រគុ�ប់្រគុងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ម្មានិដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

 •  អនុិប្តេលាម្មតាម្មត្តប្រម្មូវការប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ថ្លែដំ�កំណត្តប់្តេ�យធនាគារកណ្តាេ �

 •  ការពារ�ទ្ធធភាពរ��់ធនាគារ កូុងការ�និេនិិរនិេរភាពអាជី្ជវកម្មម ប្តេដំើម្មបឲី្យយធនាគារអា��និេផេ�់ផ�ប្រ�ប្តេ�ជ្ជនិ ៍ដំ�់ភាគុ     ទុ្ធនិិក  និិងដំ�់ភាគីុប្តេផេងៗ ថ្លែដំ�ពាកព់ន័ិធនឹិងធនាគារ និិងរកាម្ម���ឋ និប្តេដំើម្មទុ្ធនិ
រងឹម្មា ំប្តេដំើម្មបគីាបំ្រទ្ធដំ�់ការអភិវិឌីឍអាជី្ជវកម្មម

 •  ធនាគារកណ្តាេ �ត្តប្រម្មូវឲ្យយធនាគារពាណិជ្ជជទាងំអ�់ប្រត្តូវ៖ (i) រកាប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មា (ii) រកាម្ម��និិធិ�ៃ �់ �ុទ្ធធ រ��់  ធនាគារ �ា ងប្តេហា�ណ្តា�់ ឲ្យយប្តេ�មើនិឹងប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មា និិង (iii) អនុិប្តេលាម្មតាម្ម
អនុិបាត្តសាធនិភាព អនុិបាត្ត សា� ់ប្របាក ់ងាយ ប្រ�ួ�។

 តារាងខាងប្តេប្រកាម្មប្តេនិ�  �ប្តេងុ�អំពី�ម្មា�ធាតុ្តប្តេដំើម្មទុ្ធនិតាម្ម�ា�៖់

២០២១ ២០២០

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ពានិប់្តេរៀ�

ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�១

ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០
ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង ១៧.៥០០.០០០ ៧១.២៩៥.០០០ ១៧.៥០០.០០០ ៧០.៧៨៧.៥០០
�ំប្តេណញរកាទុ្ធក ៤៩.៦៩១.៣៨៦ ២០២.៤៤២.៧០៧ ៣៧.២៩៣.៩២៧ ១៥០.៩៧៦.០៣០ 
ដំក៖ ប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី (៥៦៧.៨១៦) (២.៣១៣.២៨២) (៥៧៦.៨២៣) (២.៣៣៣.២៤៩)
ដំក៖ ឥណទានិផេ�់ឲ្យយភាគីុពាកព់ន័ិធ (២.៧១៦.៨៦១) (១១.០៦៨.៤៩២) (១.៩២៩.០៤៦) (៧.៨០២.៩៩១)

១៣៨.៩០៦.៧០៩ ៥៦៥.៩០៥.៩៣៣ ១២៧.២៨៨.០៥៨ ៥១៥.០០២.២៩០ 

ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�២-ទៅដ្ឋើ�ទិុ��ផ្នែ�ុ� 

�ំវធិានិធនិទ្ធ�ប្តេ� ១១.៨៨០.២៨០ ៤៨.៤០០.២៦១ ១០.១២៩.៥៣០ ៤០.៩៧៣.៩៤៩
អនុិ�ំណុ� ៤៧.០០០.០០០ ១៩១.៤៧៨.០០០ ៤៥.៦០០.០០០ ១៨៤.៤៥២.០០០

៥៨.៨៨០.២៨០ ២៣៩.៨៧៨.២៦១ ៥៥.៧២៩.៥៣០ ២២៥.៤២៥.៩៤៩

១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ ៨០៥.៧៨៤.១៩៤ ១៨៣.០១៧.៥៨៨ ៧៤០.៤២៨.២៣៩ 

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៣៧



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

ព័ត្៌មា�ហិិរញ្ញញវត្ុ��ផ្នែ�ុ� ទៅ�តា�ត្ព្រឹ�ូវការរ�សំ់
ធុនាគារជ្ញាត្ិ នៃ�ក�ព�ជ្ញា �ប្រម្មា�ដំ់ំណ្តា�ឆូ់្នាំំ

ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

របាយការណ៍៍ព្រឹកុ�ព្រឹ�ឹក្សាភិិបាល

 �ាុ ំបាទ្ធជ្ញាអភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�ត្តិ�ត្តេិរ��់ធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ និិងជ្ញាហ៊ុត្តាប្តេ��ី ��ម្មអ�អាងថា តាម្មម្មតិ្តប្តេ���់រ��់�ាុ ំបាទ្ធ ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ថ្លែដំ�បានិភាជ �ម់្មក

ជ្ញាម្មយួប្តេនិ� រមួ្មម្មានិការលាត្តប្រត្ត�ងពត័្តម៌្មានិ ប្តេ�តាម្មត្តប្រមូ្មវការម្លៃនិប្រ�កា�រ��់ធនាគារជ្ញាត្ត ិម្លៃនិកមុ័្មជ្ញា ប្រតូ្តវបានិប្តេរៀ��ំប្តេ�ើង និិង�ៃុ��ញ្ហាេ ងំប្រតឹ្តម្មប្រត្តវូ អពីំពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុរ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិ គុតិ្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� 

ឆូ្នាំ២ំ០២១។ ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងទិ្ធនិូនិយ័ទាងំប្តេនិ� គុឺជ្ញាការទ្ធទ្ធួ��ុ�ប្រត្តូវរ��់គុណៈប្រគុ�ប់្រគុងធនាគារ។ ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្មប្តេនិ� ម្មានិ�ងគត្តិភាពជ្ញាម្មយួនិឹងរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ប្តេហ៊ុើយពត័្តម៌្មានិ

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេនិ�ថ្លែដំរ ម្មនិិម្មានិការរាយការណ៍�ុ�ជ្ញាសារវនិេប្តេទ្ធ។

�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�យប្តេ�ងប្តេ�តាម្មប្តេ��កេី�ប្តេប្រម្ម�រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�។

      

ទៅលាក �ីុ� យ��

អភិបិា�ប្រ�ត្តិ�ត្តេិ/ប្រ�ធានិនាយកប្រ�តិ្ត�ត្តេិ

រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ ប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា

ម្លៃថិៃទី្ធ៣០ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១១៣៨



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

 ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេនិ� ម្មនិិថ្លែម្មនិជ្ញាថ្លែផូកម្លៃនិរបាយការណ៍ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�វនិកម្មមប្តេទ្ធ។

១.  អ�បុាត្ព្រឹក�ខ្ពណ៍ឌសំ�ៃ��យភាព ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០១៥-៣៤៩ ព្រឹ�.ក. 

 �ិងសារាច្ចរផ្នែណ៍នាំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០២០-០០៣ សំ.រ.ណ៍.�

 ធនាគារប្រតូ្តវអនុិវត្តេការគុណនាអនុិបាត្តប្រក��ណឌ �និៃនីិយភាព ប្រ��តាម្មគុំរ�របាយការណ៍ថិមី 

ចា�ព់មី្លៃថិៃទ្ធ០ី១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ ជ្ញាដំណំ្តាកក់ា�រហ៊ុ�ត្ត�ំប្តេពញបានិទាងំប្រ�ងុ ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធ០ី១ ថ្លែ�ម្មករា 

ឆូ្នាំ២ំ០២០។ ធនាគារប្រត្តូវ រកា ជ្ញា ប្រ�ចា ំ និ�វ�រមិ្មាណ ប្រទ្ធពយ �កម្មម �និៃនិីយ ថ្លែដំ�អា�ទ្ធទួ្ធ�យក 
បានិប្រគុ�ប់្រគានិ ់(eligible liquid assets) ប្តេដំើម្មបឲី្យយកប្រម្មតិ្ត អនុិបាត្ត   ថ្លែដំ� បានិកំណត្ត ់ប្រ��  ប្តេ� តាម្ម

ប្តេព�ប្តេវលា ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម៖

ចា�អ់នុិវត្តេ
០១ កញ្ហាញ  
២០១៦

០១ កញ្ហាញ  
២០១៧

០១ កញ្ហាញ  
២០១៨

០១ ម្មថុិិនា 
២០១៩

០១ ម្មករា 
២០២០

អនុិបាត្តអ�ប�រម្មា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០%

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មានិអនុិបាត្តប្រក��ណឌ �និៃនិីយ ១៣០,៥១%។

 ការគុណនាអនុិបាត្តប្រក��ណឌ �និៃនិីយ ប្រត្តូវបានិ�ម្មិតិ្តប្តេ�កូុងតារាង១។

២. កាត្ពវកិច្ចចទៅដ្ឋើ�ទិុ�អ�្បី�រមា ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០១៦-១១៧ ព្រឹ�.ក.

 ប្រ�កា�រ��់ធនាគារកណ្តាេ �ប្តេ�� ធ៧                                    -០១៦-១១៧ ប្រ�.ក. �េីពីប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ុ��ញ្ញជ ីអ�ប�រម្មា

រ��់ប្រគឹុ� សាា និ ធនាគា រ និិង ហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ត្តប្រមូ្មវឲ្យយធនាគារពាណិជ្ជជ�ប្តេងើើត្តប្តេ�ើង ប្តេប្រកាម្មរ��ភាពជ្ញាសាខា

ធនាគារ�រប្តេទ្ធ� ថ្លែដំ�ម្មានិធនាគារ ប្តេម្មម្មានិ �ំណ្តាត្ត ់ ថូាក ់ វនិិិប្តេ�គុ   ប្តេ�យភូាកង់ារចាត្តថូ់ាកឯ់ករាជ្ជយ

អនិេរជ្ញាតិ្ត ប្រតូ្តវម្មានិប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ុ��ញ្ញជ ីអ�ប�រម្មាប្តេ�មើនិឹង ២០០ពានិ ់លានិ ប្តេរៀ� (ឬ ៥០ លានិ ដុំលាៃ រ 

អាប្តេម្មរកិ) ប្តេហ៊ុើយ ធនាគារពាណិជ្ជជ ថ្លែដំ��ប្តេងើើត្តប្តេ�ើងប្តេប្រកាម្មរ��ភាពជ្ញាប្រកុម្មហុុ៊ុនិកុូងប្រ�ុក ឬជ្ញា �ុប្រត្ត

�ម្ម័ន័ិធ រ ��់ ធនាគារ �រប្តេទ្ធ� ប្រតូ្តវ ម្មានិប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�ុ� �ញ្ញជ ី អ�ប�រម្មាប្តេ�មើនិឹង ៣០០ពានិល់ានិប្តេរៀ� 
(ឬ ៧៥លានិដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ) កុូងរយៈប្តេព�ពរីឆូ្នាំ ំចា� ់ពី ម្លៃថិៃ�ុ� ហ៊ុត្តាប្តេ�ខាម្លៃថិៃទ្ធ២ី២ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០១៦ 

ប្តេនិ�ត្តប្តេ�។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធី៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មានិប្តេដំើម្មទុ្ធនិបានិ�ង�់ំនិួនិ ៧៥.០០០.០០០
 

ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ថ្លែដំ� បានិ�ំប្តេពញតាម្មកាត្តពែកិ�េប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មារ�ួប្តេហ៊ុើយ។

៣. �ូល�ិធុិ�ា្ល់សំុទិធ ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០១០-១៨២ ព្រឹ�.ក.

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃ ទី្ធ ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ម្ម��និិធ�ិៃ �់�ុទ្ធធរ��់ធនាគារម្មានិ�ំនួិនិ ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩
 ដុំលាៃ រ- អាប្តេម្មរកិ ដំ�� គុណនា កូុង តារាង២។

 ធនាគារទាងំឡាយ ប្រតូ្តវរកាម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធរ��់�ៃួនិ �ា ងប្តេហា�ណ្តា�់ ប្តេ�មើនិឹងប្តេដំើម្មទុ្ធនិ
 

អ�ប�រម្មា។  គុិ ត្ត ប្រតឹ្តម្ម ម្លៃថិៃ ទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ម្ម��និិធិ�ៃ �់រ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំនួិនិ
 ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ គុឺ�័�់ជ្ញាង�ំនួិនិ ១២២.៧៨៦.៩៨៩ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្តេ�ើប្តេធៀ� 

ប្តេ� នឹិងប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មា �ំនិួនិ ៧៥.០០០.០០០ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ។

 ការគុណនាម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ប្រត្តូវបានិ�ម្មិតិ្តប្តេ�កូុងតារាង២។

៤.  អ�ុបាត្សាធុ�ភាព ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០០-៤៦ ព្រឹ�.ក. ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព 

 ធុ៧                                    -០៤-២០៦ ព្រឹ�.ក. �ិង ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧-០៧-១៣៥ ព្រឹ�.ក.

 ធនាគារប្រត្តូវបានិត្តប្រម្មូវឲ្យយរកាអនុិបាត្តសាធនិភាព�ា ងប្តេហា�ណ្តា�់  ១៥%។

 

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធ៣ី១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ អនុិបាត្តសាធនិភាពរ��់ធនាគារម្មានិ�ំនិនួិ ១៨.៨៥% ថ្លែដំ�

គុណនា ប្តេ�យ យ ក ម្ម��និិធិ �ៃ �់ �ុទ្ធធរ��់ធនាគារជ្ញាភាគុរយម្លៃនិប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ថិៃឹងហានិិភិយ័   

និិង�ៃងប់្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ។

ការគុណនាអនុិបាត្តសាធនិភាព ប្រត្តូវបានិ�ម្មិតិ្តប្តេ�កូុងតារាង៣។

៥. ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការរូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទៅទិសំ ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០០-៥០ ព្រឹ�.ក.

 ធនាគារប្តេធែើប្រ�ត្តិ�ត្តេិការអាជី្ជវកម្មម និិងរកា�ញ្ញជ ីគុណប្តេនិយយរ��់�ៃួនិ ជ្ញាប្របាកដុ់ំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ។ 

ប្តេហ៊ុតុ្តប្តេនិ�  រ��ិយ �ណ័ះ  ទាងំអ�់  ប្តេប្រ�ពីប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ប្រត្តូវបានិចាត្តទុ់្ធកជ្ញារ��ិយ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ�។

�ៃងត់ារាងតុ្ត�យការ

 អនុិប្តេលាម្មតាម្មប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧                                    -០០-៥០ ប្រ�.ក. គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធី៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ រា�់

ប្រទ្ធពយ�កម្មម និិង �ំណុ� រ��់ ធនាគារទាងំអ�់ជ្ញារ��ិយ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ� ប្រតូ្តវបានិកត្តប់្រតា�េ�រប្តេ�យ 
ប្តេប្រ�ើអប្រតា�េ�រប្របាកន់ាដំំណ្តា�ឆូ់្នាំ។ំ

�ៃងប់្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ

 ធនាគារប្រត្តូវបានិត្តប្រមូ្មវឲ្យយកត្តប់្រតា កុូង�ៃងប់្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ និ�វកិ�េ�និាទាកទ់្ធងនិឹងប្រទ្ធពយ 
�ម្មបត្តេ ិនិិង�រកុិារ ថ្លែដំ� ប្តេកើត្តពី ការ  ទិ្ធញ និិង�ករ់��យិ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ� ទាកទ់្ធងនឹិងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ ដំ�់ម្លៃដំ

 (ថ្លែដំ�ម្មានិរយៈប្តេព�២ម្លៃថិៃ) និិង ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ �េ�ររ��ិយ�ណ័ះ  ម្មានិ កា� កំណត្ត។់

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធ៣ី១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មនិិម្មានិកិ�េ�និាប្រ�ប្តេភិទ្ធប្តេនិ� �ប្រម្មា�ប់្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ�េ�រ

 រ��ិយ�ណ័ះ   នាប្តេព� អនាគុត្ត ប្តេហ៊ុើយធនាគារបានិអនុិវត្តេប្រ��តាម្មប្រ�កា�ប្តេនិ�។

៦.  សាា្�ភាពច្ចំហិសំុទិធនៃ�រូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទៅទិសំ ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព 

 ធុ៧                                    -០៧-១៣៤ ព្រឹ�.ក. �ិងលិខ្ពិត្ទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០២០-៨៦៨ ឆ.ត្

 អនុិប្តេលាម្មតាម្ម�កុ�ណឌ ម្លៃនិប្រ�កា�ប្តេនិ� ធនាគារប្រតូ្តវបានិត្តប្រមូ្មវឲ្យយរកាសាា និភាព �ំហ៊ុ�ុទ្ធធម្លៃនិ

រ��ិយ�ណ័ះ  �រប្តេទ្ធ� ម្មយួ   ណ្តា  ក ៏ប្តេ�យ ឬសាា និភាព�ហំ៊ុ�ុទ្ធធម្លៃនិរ��ិយ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ� ទាងំ អ�់ ប្តេទា�កុូង 
សាា និភាពថ្លែវង ឬ�ៃីកប៏្តេ�យ ម្មនិិប្រតូ្តវឲ្យយប្តេ�ើ�   ២០% ម្លៃនិ ម្ម��និិធិ �ៃ �់ �ុទ្ធធរ��់ធនាគារប្តេ�ើយ 

ប្តេ�ើកថ្លែ�ងថ្លែត្តប្របាកប់្តេរៀ� និិងប្របាកដុ់ំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មនិិម្មានិសាា និភាព�ំហ៊ុ�ុទ្ធធ ម្លៃនិរ��ិយ�ណ័ះ �រប្តេទ្ធ� 

ថ្លែដំ�ប្តេ�ើ�  ២០% ម្លៃនិ ម្ម�� និិធិ  �ៃ �់ �ុទ្ធធរ��់ធនាគារប្តេទ្ធ ដំ��បានិ�ម្មិតិ្តកូុងតារាង៥។

ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១ ១៣៩



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

៧. ការទៅធុវើច្ចំណ្តាត្់ថាំ្ក់ �ិងសំំវិធា�ធុ�ហាាសំុ�ល�ធុ�ហិិរញ្ញញវត្ុ�បាត្់�ង់  

 ប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ�.ក និិងសារា�រថ្លែណនាបំ្តេ�� ធ៧-០១៨-០០១ �.រ.ណ.និ
ប្តេគា�ការណ៍ កុូងការប្តេធែើ�ំណ្តាត្ត់ថូាក់ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ  និិង�ំវធិានិធនិរ��់ធនាគារ គុឺ
អនុិប្តេលាម្មប្តេ�តា ម្ម ប្តេគា� ការណ៍ ថ្លែណនារំ��់  ធនាគារ    កណ្តាេ �។  �ំនួិនិ�ំវធិានិធនិ �ប្រម្មា�ក់ារ 
ខាត្ត�ង ់ ថ្លែដំ��ណ្តាេ � ម្មកពីការថិយ �ុ�ត្តម្លៃម្មៃ រ��់  ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ថ្លែដំ� បានិកំណត្ត ់គុិត្តប្រតឹ្តម្ម
ម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ គឺុអនុិប្តេលាម្ម ប្តេ� តាម្មត្តប្រម្មូវការម្លៃនិប្រ�កា� ប្តេនិ�។

 ប្តេ��កេី�មិ្មតិ្តអំពីការគុណនា�ំវធិានិធនិហាែ �ីុ�ីធីឥណទានិ ប្តេដំើម្មបអីនុិប្តេលាម្មតាម្មត្តប្រមូ្មវការ
រ��់ ធនាគារ កណ្តាេ � ប្រត្តូវបានិ�ងាា ញប្តេ�កូុងតារាង៤។

៨. ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ធុំៗ ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០៦-២២៦ ព្រឹ�.ក.

 តាម្ម�កុ�ណឌ ម្លៃនិប្រ�កា�ប្តេនិ� ធនាគារប្រតូ្តវបានិត្តប្រមូ្មវឲ្យយរកាប្រគុ�ប់្តេព�ប្តេវលា  និ�វអនុិបាត្តអត្ត�ិរម្មា 
២០%  រវាង ហានិិភិយ័   �រុ�    ថ្លែដំ�ប្តេ�ញពីប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ ជ្ញាម្មយួនិឹងអូកទ្ធទួ្ធ�ផ�ឯកត្តេជ្ជនិនីិម្មយួៗ

 និិងម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ប្តេហ៊ុើយប្រត្តូវ រកា ហានិិភិយ័ ឥណទានិធំៗ ម្មនិិប្រតូ្តវឲ្យយប្តេ�ើ�ពី ៣០០% ម្លៃនិ
 ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធរ��់ធនាគារប្តេ�ើយ។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារម្មនិិម្មានិហានិភិិយ័ ជ្ញាម្មយួនិងឹអូកទ្ធទួ្ធ�ផ�ឯកត្តេជ្ជនិ 
និិងហានិិភិយ័ ឥណទានិធំៗ ថ្លែដំ� ប្តេ�ើ�ពី ២០% និិង៣០០% ម្លៃនិម្ម��និិធិ�ៃ �់ �ុទ្ធធរ��់ធនាគារ
ដំ��បានិគុណនា កូុងតារាង២។
 
�ំប្តេពា�ហានិិភិយ័ឥណទានិធំៗ ប្តេធៀ�នឹិងម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ��ម្មប្តេ�ងប្តេ�តារាង៧ អនុិបាត្តទី្ធ២០ 
ម្លៃនិការ គុណនា   អនុិបាត្តប្តេផេងៗ។

៩. ឥណ៍ទាំ�ភាគ��ក់ព័�ធ ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០២-១៤៦ ព្រឹ�.ក.                       

 ធនាគារម្មនិិប្រតូ្តវបានិអនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយផេ�់ឥណទានិ ដំ�់ភាគុីពាកព់ន័ិធ ប្តេ�ើ�ពី ១០% ម្លៃនិម្ម��និិធិ
�ៃ �់ �ុទ្ធធរ��់ ធនាគា   រប្តេទ្ធ។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ហានិិភិយ័ឥណទានិភាគុីពាកព់ន័ិធម្មនិិប្តេ�ើ�ពី ១០% ម្លៃនិ
ម្ម��និិធិ �ៃ �់ �ុទ្ធធ ប្តេទ្ធ  ដំ�� បានិ គុណនាកូុងតារាង២។

 �ំប្តេពា�ឥណទានិភាគុពីាកព់ន័ិធ ប្តេធៀ�នឹិងម្ម��និិធ�ិៃ �់�ុទ្ធធ ��ម្មប្តេ�ងប្តេ�តារាង៧ អនុិបាត្តទី្ធ១៩
 

ម្លៃនិការ គុណនា  អនុិបាត្តប្តេផេងៗ។

១០. អច្ចល�ព្រឹទិព្យ ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០១-១៨៦ ព្រឹ�.ក.                       

 អ��និប្រទ្ធពយ ថ្លែដំ�ប្តេធែើ�ទ្ធធកម្មមប្តេ�យធនាគារ  �ប្រម្មា�ប់្តេគា�ប្តេ� ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ  ប្រតូ្តវរកា ម្មនិិ 
ឲ្យយប្តេ�ើ� ៣០% ម្លៃនិម្ម��និិធិ    �ៃ �់     �ុទ្ធធ  �រុ�រ��់ធនាគារ ដំ��បានិកំណត្ត់កុូងប្រ�កា�ប្តេ�� 

 
ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ�.ក. ប្តេ�ើយ។ អ��និប្រទ្ធពយ  ថ្លែដំ� ម្មនិិម្មានិ   ទំ្ធនាកទ់្ធំនិង �ៃ �់   ជ្ញាម្មយួ  នឹិង 
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការរ��់ធនាគារ  ប្រតូ្តវ�កប់្តេ�ញម្មនិិឲ្យយប្តេ�ើ� រយៈប្តេព� ម្មយួឆូ្នាំបំ្តេប្រកាយ កា� �របិ្តេ�ិទ្ធ 

 
ថ្លែដំ� អ��និ ប្រទ្ធពយប្តេនា� បានិ  កាៃ យ ជ្ញា ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេិរ��់ធនាគារ។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធ៣ី១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ អ��និប្រទ្ធពយរ��់ធនាគារ ថ្លែដំ�ម្មានិ�នួំិនិ ៧.២៩០.៨៧៤ 
ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ  (រួម្មទាំង ប្រទ្ធពយ �កម្មមអរ��ី ថ្លែដំ�ម្មានិទឹ្ធកប្របាក់�ំនិួនិ ២.០០២.៩១២ដុំលាៃ រ 
អាប្តេម្មរកិ) �ម្មម្ម�� នឹិង ៣,៦៩% ម្លៃនិម្ម��និិធិ �ៃ �់  �ុទ្ធធ រ��់ធនាគារ។

១១.  ការទិូទាំត្់សំងជ្ញា�ុ��ូវព្រឹបាក់នៃថិៃជួល �ិងភិត្ិសំ�្យា

 ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧                                    -០៤-០៣៧ ព្រឹ�.ក.                       

 ធនាគារកណ្តាេ � បានិប្តេ�ញប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០៤-០៣៧ ប្រ�.ក. ប្តេ�ម្លៃថិៃទ្ធី០៩ ថ្លែ�ម្មនីា 
ឆូ្នាំ២ំ០០៤ ថ្លែដំ�បានិ ថ្លែ�ង ថា ធនាគារ ទាងំឡាយ ប្រតូ្តវបានិអនុិញ្ហាញ ត្តឲ្យយជ្ជ�ួប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេបិានិ ប្រ��ិនិប្តេ�ើ
ប្រទ្ធពយ�ម្មបត្តេបិ្តេនា� ទាកទ់្ធងប្តេ�យ �ៃ �់និងឹ ប្រ�តិ្ត�ត្តេ ិការរ��់ ធនាគារ។  ជ្ញាងប្តេនិ�ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត ប្រ�កា�ប្តេនិ�
បានិថ្លែ�ងថា ការ�ងម់្មនុិប្តេ�ើការជ្ជ�ួ ឬ ភិតិ្ត�និា ម្មនិិប្រតូ្តវ ប្តេ�ើ� ពី ១ ឆូ្នាំមំ្លៃនិរយៈប្តេព�ជួ្ជ�ប្តេទ្ធ។ ប្តេ�ើ�
ពបី្តេនិ�ប្តេ�ប្តេទ្ធៀត្ត ការជ្ជ�ួថ្លែដំ�ប្តេធែើប្តេ�ើងជ្ញាម្មយួភាគីុពាកព់ន័ិធ  ប្រត្តវូបានិ ត្តប្រម្មវូឲ្យយរាយការណ៍ ប្តេប្រកា  ម្មថ្លែផកូ
ឥណទានិ និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិ ភាគុី ពាកព់ន័ិធ ប្តេ�កូុងប្រ�តិ្តប្តេវទ្ធនិប៍្រ�ចាបំ្រតី្តម្មា�រ��់ធនាគារ អំពី�ម្មតុ្ត�យ
និិង ប្រ�ត្តិ�ត្តេិការ  ភាគីុពាកព់ន័ិធ ថ្លែដំ�ប្រតូ្តវ�កជ់្ជ�និធនាគារកណ្តាេ �។  ប្រ��ិនិប្តេ�ើធនាគារម្មានិការ�ង់
ម្មនុិ ប្តេ�ើការជ្ជ�ួ  ឬ ភិតិ្ត�និា ប្តេ�ើ�   ពី១ឆូ្នាំ ំធនាគារគុរួថ្លែត្តអនុិវត្តេ ប្រ��តាម្ម�ទ្ធ�បញ្ញញត្តេមិ្លៃនិ ប្រ�កា� ប្តេនិ�
កុូង រយៈប្តេព�៦ថ្លែ�  �នាៃ �ព់មី្លៃថិៃទ្ធ០ី៩ ថ្លែ�ម្មនីា ឆូ្នាំ២ំ០០៤ ប្តេហ៊ុើយការ�ងម់្មនុិប្តេ�ើការជ្ជ�ួ ឬ ភិតិ្ត�និា
ថ្លែដំ�បានិ �ងប់្តេ�ើ� ពី ម្មយួឆូ្នាំ ំប្រត្តូវកាត្ត ់�និាយកូុង ការគុណនា ម្ម��និិធិ  �ៃ �់�ុទ្ធធរ��់ធនាគារ។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធ៣ី១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ការជួ្ជ�ប្តេផេងៗរ��់ធនាគារ គុ�ឺប្រម្មា��់ប្តេប្រម្មើកុូងប្រ�តិ្ត�ត្តេកិារ

 អាជី្ជវកម្មម ប្តេហ៊ុើយ ការ�ងម់្មុនិ �ំប្តេពា�ការជ្ជួ� ម្មនិិប្តេ�ើ�ពីម្លៃថិៃឈូួ�កូុងម្មយួឆូ្នាំបំ្តេទ្ធ។

១២.  ការកំណ៍ត្់ព្រឹទិនា�់ទៅដ្ឋើ�ទិុ� រ�សំ់ព្រឹគឹ�សាា្�ធុនាគារ �ិងហិិរញ្ញញវត្ុ� 

  ព្រឹ�កាសំទៅលខ្ព ធុ៧-០១៨-០៦៨                                 ព្រឹ�.ក. សារាច្ចរផ្នែណ៍នាំទៅលខ្ព ធុ៧-

 ០២០-០០២ សំ.រ.ណ៍.� �ិងលិខ្ពិត្ទៅលខ្ព ធុ៧-០២០-៦២២ ឆ.ត្

 ធនាគារកណ្តាេ �បានិប្តេ�ញប្រ�កា�ប្តេ�� ធ៧-០១៨-០៦៨ ប្រ�.ក �ុ�ម្លៃថិៃទី្ធ២២ ថ្លែ�កុម្មភៈ 
ឆូ្នាំ២ំ០១៨ ថ្លែដំ�ម្មានិ ប្តេគា�ប្តេ� ដំ��ខាងប្តេប្រកាម្ម ៖

 •  ពប្រងឹងម្ម���ឋ និប្តេដំើម្មទុ្ធនិ �ប្រម្មា��់ំប្តេពញការខាត្ត�ងន់ានា ថ្លែដំ�អា�ប្តេកើត្តប្តេ�ើងពីហានិិភិយ័
រ��់ប្រគឹុ�សាា និ

 •   �ងាើ រការធាៃ ក�ុ់�ប្តេដំើម្មទុ្ធនិម្មនិិឲ្យយទា�ជ្ញាងកប្រម្មតិ្តប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មា និិង

 •   កាត្ត�់និាយហានិិភិយ័ ថ្លែដំ��ណ្តាេ �ម្មកពីទ្ធំនាកទ់្ធំនិង រវាងវ�័ិយហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ និិងវដំេប្តេ�ដំឋកិ�េ 
(Pro-cyclicality)

 ធនាគារប្រតូ្តវម្មានិប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិ �នំិនួិ ១,២៥% ចា�ព់មី្លៃថិៃទ្ធ០ី១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០១៩ 
និិង�ំនិួនិ ២,៥០% ចា�ព់ីម្លៃថិៃទី្ធ០១ ថ្លែ�ម្មករា ឆូ្នាំ២ំ០២០ �ថ្លែនិាម្មពីប្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិអ�ប�រម្មាថូាកទ់្ធី១។ 
ប្តេ�ងតាម្ម�ិ�ិត្តប្តេ�� ធ៧-០២០-៦២២ �.ត្ត �ុ�ម្លៃថិៃទី្ធ១៣ ថ្លែ�ប្តេម្មសា ឆូ្នាំ២ំ០២០ ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ
ប្រត្តូវបានិកាត្ត�់និាយម្មកប្រតឹ្តម្ម ១,២៥%។

 ការថ្លែ�ងថ្លែ�កប្របាក�់បំ្តេណញប្រ�ចាឆូំ្នាំបំ្រតូ្តវបានិហាម្មឃាត្ត ់ប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ�អនុិបាត្តប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធ១ី 
(MCR1) រ��់ ប្រគឹុ�សាា និ �ាិត្តប្តេ�ប្តេប្រកាម្ម�តុ្តភាគុម្លៃនិប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិ ដំ�� ម្មានិថ្លែ�ង
ប្តេ�កូុងប្រ�ការ១១ ម្លៃនិប្រ�កា�ប្តេនិ�។

 គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទ្ធី៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិរ��់ធនាគារ ម្មានិ�ំនិួនិ 
១១,៣៥% គុមឺ្មានិ �ំនិនួិ  ប្តេ�ើ�ពតី្តប្រម្មវូការប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិ �នំិនួិ ១,២៥% រ�ួប្តេហ៊ុើយ។ 
��ម្មប្តេ�ងប្តេ�តារាង៦ �ំប្តេពា� ពត័្តម៌្មានិ �ម្មិតិ្ត។

១៤០ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

តារាង១  អនុិបាត្តប្រក��ណឌ �និៃនិីយភាព
ម្មនិិបានិប្តេធែើ�វនិកម្មម គិុត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ    �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាក ់ម្មនិិ ទានិ ់ថិៃឹង �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាកប់្តេប្រកាយ  ថិៃឹង �រុ�

ព្រឹទិព្យសំក�ម    ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ

ព្រឹទិព្យសំក�ម
សំ�ៃ��យ 
(HQLA)

១.១១ ១ សា�ប់្របាក ់និិងកា�កូុងម្លៃដំ ៤.៧៥៧.៩១៨ ៥១.៩៧៩.១២៦ -   ៤.៧៥៧.៩១៨ ៥១.៩៧៩.១២៦ -   ៥៦.៧៣៧.០៤៤ 

១.១២ ១
អតិ្តប្តេរកប្របាក�់ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េ
ប្តេ�ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា -   -   -   -   -   -   -   

១.១៣ ១
ប្របាក�់ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េជ្ញាប្របាកប់្តេរៀ�  
ប្តេ�ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា ៤.២០៧.៤២៥ -   ៤.២០៧.៤២៥ -   -   ៤.២០៧.៤២៥ 

១.១៤ ០.៧
ប្របាក�់ប្រម្មុងកាត្តពែកិ�េជ្ញាប្របាកដុ់ំលាៃ រ
អាប្តេម្មរកិ ប្តេ�ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា -   ៦៩.៥០២.០០០ -   ៤៨.៦៥១.៤០០ -   ៤៨.៦៥១.៤០០ 

១.១៥ ១

�ម្មតុ្ត�យប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ប្តេ�ធនាគារជ្ញាត្តិ
ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា ប្តេ�ើកថ្លែ�ងគុណនីិទ្ធ�ទាត្ត់
និិងគុណនីិ ប្របាក ់ធានា ប្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ១៤.៨៩៣.៣២២ ៩២.៦៣៧.៥៧១ -   ១៤.៨៩៣.៣២២ ៩២.៦៣៧.៥៧១ -   ១០៧.៥៣០.៨៩៣ 

១.១៦ ១

ម្ម���ប្រត្តអា�ជ្ជួញដំ�របានិ (និិងប្រ�ប្តេភិទ្ធ
ម្ម���ប្រត្តប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត) ប្តេ�ញផាយ
ប្តេ�យ ធនាគារ ជ្ញាត្តិ  ម្លៃនិ កម្ម័ុជ្ញា -   -   -   -   -   -   -   

១.១៧ ១

ត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារម្លៃនិម្ម���ប្រត្ត�ំណុ�អា�
ជួ្ជញដំ�របានិមិ្មនិជ្ញា�់កាត្តពែកិ�េរ��់  
ឬ ធានា ប្តេ�យ សាា �ន័ិ អធិ�ប្តេត្តយយ  
និិងធនាគារកណ្តាេ � ថ្លែដំ�ម្មានិ
�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់AAA ប្តេ� AA-  
និិងធនាគារ  �ប្រម្មា� ់ ការទ្ធ�ទាត្ត់
អនិេរជ្ញាតិ្ត ម្ម��និិធិរ��ិយវត្តាុអនិេរជ្ញាតិ្ត 
ធនាគារកណ្តាេ �  ម្លៃនិ�ហ៊ុគុម្មនិអឺ៍រ ាុ�  
�ហ៊ុភាពអឺរ ា�ុ និិងធនាគារអភិវិឌីឍនិ ៍ 
ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់AAA -   -   -   -   -   -   -   

  
សំរុ�  ១ = �ល�ូក  
(១.១១ ដ្ឋល់ ១.១៧) ២៣.៨៥៨.៦៦៥ ២១៤.១១៨.៦៩៧ -   ២៣.៨៥៨.៦៦៥ ១៩៣.២៦៨.០៩៧ -   ២១៧.១២៦.៧៦២ 

ព្រឹទិព្យសំក�ម
សំ�ៃ��យ
ទៅ�្សងទៅទិៀត្ 
(OLA)

១.២១ ០.៨៥

ត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារម្លៃនិម្ម���ប្រត្ត�ំណុ�អា�
ជ្ជួញដំ�របានិម្មនិិជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េរ��់ 
ឬ ធានា ប្តេ�យ សាា �ន័ិ  អធិ�ប្តេត្តយយ 
និិងធនាគារកណ្តាេ � ថ្លែដំ�ម្មានិ
�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់A+ ប្តេ�  A- -   -   -   -   -   -   -   

១.២២ ០.៨៥

ត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារម្លៃនិម្ម���ប្រត្ត�ំណុ�អា�
ជ្ជួញដំ�របានិម្មនិិជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េរ��់  
ឬ ធានាប្តេ�យ�ហ៊ុប្រគា�/អងគភាព
សាធារណៈ ធនាគារអភិវិឌីឍនិ ៍ថ្លែដំ�
ពំុបានិ��ក�ញ្ញេ� �ប្តេ�កូុង ១.១៧ ថ្លែដំ�
ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាក�់័�់ជ្ញាង  ឬ ប្តេ�មើ A- -   -   -   -   -   -   -   

១.២៣ ០.៨៥

ម្ម���ប្រត្ត�ំណុ�អា�ជ្ជួញដំ�របានិ
ម្មនិិជ្ញា�ក់ាត្តពែកិ�េថ្លែដំ�អា�ទ្ធទ្ធួ�
យកបានិ (រមួ្មទាងំ ផ�  �ប្រត្តពាណិជ្ជជកម្មម) 
និិង Covered Bonds ថ្លែដំ�ម្មានិ
�ំណ្តាត្តថូ់ាក�់័�់ជ្ញាង  ឬ ប្តេ�មើ AA- -   -   -   -   -   -   -   

១.២៤ ០.៧៥ ម្មា� -   -   ១០.៩០២ -   -   ៨.១៧៧ ៨.១៧៧ 

  
សំរុ� ២ = អ�្បី�រមា នៃ� [OLA ; ៤០%
(HQLA+OLA)] -   - - -   -   ៣.២៧១ ៣.២៧១ 

ព្រឹទិព្យ សំក �ម សំរុ�   សំរុ� ៣ = សំរុ� ១ + សំរុ� ២ ២៣.៨៥៨.៦៦៥ ២១៤.១១៨.៦៩៧ ១០.៩០២ ២៣.៨៥៨.៦៦៥ ១៩៣.២៦៨.០៩៧ ៣.២៧១ ២១៧.១៣០.០៣៣ 

១៤១ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ    �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាក ់ម្មនិិ ទានិ ់ថិៃឹង �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាកប់្តេប្រកាយ  ថិៃឹង �រុ�

ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ

លំហិូរទៅច្ចញសំុទិធនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក  =   លំហិូរទៅច្ចញនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក - លំហិូរច្ចូលនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក

លំហិូរសាច្ច់
ព្រឹបាក់ទៅច្ចញ

�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញ

លំហិូរទៅច្ចញនៃ�ព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើរាយ (�ិ�គិព�ទិំហិំ
ទិឹកព្រឹបាក់) �ិងព្រឹបាក់�ទៅញ្ញញើ រ�សំ់ សំហិព្រឹគាសំ 
ខាំ្ត្ត្ូច្ច  �ិង�ធុ្យ� (ត្ិច្ចជ្ញាង ឬ ទៅសំមើ  
១០០.០០០ដ្ឋុលាា្រអាទៅ�រិក ឬ សំ��ូល)

២.១១ ០.០៥ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មានិ�ាិរភាព -   -   -   

២.១២ ០.១៥ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មនិិ��វម្មានិ�ាិរភាព ២០.៦៥០.៣៤១ ៥១៩.៤៩៥.៦៥២ ១.៨៤៧.៨៧០ ៣.០៩៧.៥៥១ ៧៧.៩២៤.៣៤៨ ២៧៧.១៨១ ៨១.២៩៩.០៨០ 

 ព្រឹ�ភិពទិុ�ដ្ឋុំ�ិ�មា�ការធានា - - - - - -

២.២១ ០.២៥ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ (ប្រ�ភិពទុ្ធនិម្មនិិម្មានិ
ការធានា ថ្លែដំ�បានិពីប្តេ�វាកម្មមទ្ធ�ទាត្តរ់កាទុ្ធក  
និិងប្រគុ�ប់្រគុងសា�ប់្របាក ់) ៨.១៥២.១៣២ ១១០.៧៧៦.៦៩៧ -   ២.០៣៨.០៣៣ ២៧.៦៩៤.១៧៤ -   ២៩.៧៣២.២០៧ 

២.២២ ០.៤ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មនិិថ្លែម្មនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ពីប្រកុម្មហុុ៊ុនិ
ម្មនិិថ្លែម្មនិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  ថ្លែដំ�ម្មនិិប្រត្តូវរាយការណ៍
កូុង ២.១១ ដំ�់ ២.១២ ១២.៧៨៦.៨០៩ ២២៤.២០៤.៦៧៥ ១៧.៣៤១.០១៤ ៥.១១៤.៧២៤ ៨៩.៦៨១.៨៧០ ៦.៩៣៦.៤០៦ ១០១.៧៣៣.០០០ 

២.២៣ ០.៤ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មនិិថ្លែម្មនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ពីសាា �ន័ិ
អធិ�ប្តេត្តយយ ធនាគារកណ្តាេ � និិង
�ហ៊ុប្រគា�/ អងគភាពសាធារណៈ -   -   -   -   -   -   -   

២.២៤ ១ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មនិិថ្លែម្មនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ
ពីប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 
(ដំ��ម្មានិថ្លែ�ងកូុងឧ��ម្ម័ន័ិធ ២) ៦.៩២២.៩៥២ ២៨.៤០១.២៨០ ៣៤០.២៦៧ ៦.៩២២.៩៥២ ២៨.៤០១.២៨០ ៣៤០.២៦៧ ៣៥.៦៦៤.៤៩៩ 

២.២៥ ១ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើម្មនិិថ្លែម្មនិប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ
ពីនិីត្តិ�ុគុគ�ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

២.២៦ ១ ប្រ�ភិពទុ្ធនិដំុំម្មនិិម្មានិការធានាប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត 
រមួ្មទាងំម្ម���ប្រត្ត�ំណុ� -   -   -   -   -   -   -   

ព្រឹ�ភិពទិុ�មា�ការធានា

២.៣១ ០ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្រ�ភិពទុ្ធនិ ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ
�កម្មម�និៃនីិយ ថ្លែដំ�ម្មានិគុុណភាព�័�់ ១០.៣០៩.២៧៨ -   -   -   -   -   -   

២.៣២ ០.១៥ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្រ�ភិពទុ្ធនិធានា ប្តេ�យប្រទ្ធពយ
�កម្មម�និៃនីិយប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ប្តេប្រ�ពីម្មា� -   -   -   -   -   -   -   

២.៣៣ ០.២៥ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្រ�ភិពទុ្ធនិធានាប្តេ�យម្មា� -   -   -   -   -   -   -   

២.៣៤ ១
ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្រ�ភិពទុ្ធនិ ថ្លែដំ�ម្មានិការ
ធានាប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

ត្ព្រឹ�ូវការសំ�ៃ��យភាពទាំក់ទិង�ឹងព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការ
ឧ�ករណ៍៍�ិសំ្ស�ៃ �ិងព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការទៅ�្សងទៅទិៀត្

២.៤១ ១ ឧ�ករណ៍និិ�េនិៃប្រត្តូវ�ង -   -   -   -   -   -   -   

១៤២ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ    �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាក ់ម្មនិិ ទានិ ់ថិៃឹង �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាកប់្តេប្រកាយ  ថិៃឹង �រុ�

ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ

លំហិូរទៅច្ចញសំុទិធនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក  =   លំហិូរទៅច្ចញនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក - លំហិូរច្ចូលនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក

លំហិូរសាច្ច់
ព្រឹបាក់ទៅច្ចញ

២.៤២ ១
�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញពី�ថ្លែប្រម្ម�ប្រម្មួ�ត្តម្លៃម្មៃទី្ធផារ 
ម្លៃនិប្រទ្ធពយធានាប្តេ�ើឧ�ករណ៍និិ�េនិៃ -   -   -   -   -   -   -   

២.៤៣ ១
�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញម្លៃនិសា�ប់្របាកព់ីប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ
ឧ�ករណ៍និិ�េនិៃប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញ

កិច្ចចសំ�្យា

សំ�ត្ុល្យ�ិ�ទាំ�់ទៅព្រឹ�ើព្រឹបាសំ់នៃ�កិច្ចចសំ�្យា
ឥណ៍ទាំ� �ិងសំ�ៃ��យភាព

�ំប្តេពា�អតិ្តថិិជ្ជនិរាយ និិង�ហ៊ុប្រគា�
ខូាត្តត្ត�� និិងម្មធយម្ម

២.៥១ ០.០៥ កិ�េ�និាឥណទានិ ១.១១៦ ១០.៧៨៦.៣៩៣ -   ៥៦ ៥៣៩.៣២០ -   ៥៣៩.៣៧៦ 

២.៥២ ០.០៥ កិ�េ�និា�និៃនីិយភាព -   -   -   -   -   -   -   

�ំប្តេពា�ប្រកុម្មហុុ៊ុនិម្មនិិថ្លែម្មនិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ 
សាា �ន័ិ អធិ�ប្តេត្តយយ  និិងធនាគារកណ្តាេ � - - -

២.៥៣ ០.១ កិ�េ�និាឥណទានិ ៦១១.១២៨ ១៩៣.៩៨៧.៨៨៤ -   ៦១.១១៣ ១៩.៣៩៨.៧៨៨ -   ១៩.៤៥៩.៩០១ 

២.៥៤ ០.៣ កិ�េ�និា�និៃនីិយភាព -   -   -   -   -   -   -   

�ំប្តេពា�ប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ  
(ដំ��ម្មានិថ្លែ�ងកូុងឧ��ម្ម័ន័ិធ ២) - - -

២.៥៥ ០.៤ កិ�េ�និាឥណទានិ -   -   -   -   -   -   -   

២.៥៦ ០.៤ កិ�េ�និា�និៃនីិយភាព -   -   -   -   -   -   -   

ប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត - - -

២.៥៧ ០.៤ កិ�េ�និាឥណទានិ -   -   -   -   -   -   -   

២.៥៨ ១ កិ�េ�និា�និៃនីិយភាព -   -   -   -   -   -   -   

នីិតិ្ត�ុគុគ�ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត - - -

២.៥៩ ១ កិ�េ�និាឥណទានិ -   -   -   -   -   -   -   

២.៦០ ១ កិ�េ�និា�និៃនីិយភាព -   -   -   -   -   -   -   

កាត្ពវកិច្ចច �ិល់ ទិុ� យថាទៅហិត្ុទៅ�្សងៗ 
(មា�កិច្ចចសំ�្យា �ិងគាា្�កិច្ចចសំ�្យា)

២.៧១ ០.១
កិ�េ�និា�និៃនីិយភាព និិងឥណទានិ
ថ្លែដំ�អា��ដិំប្តេ�ធ បានិប្តេ�យគាម និ�កុ�ណឌ ៣៥.៨៥៨ ៩៧.៩៦៦.៤៥១ -   ៣.៥៨៦ ៩.៧៩៦.៦៤៥ -   ៩.៨០០.២៣១ 

២.៧២ ១

កាត្តពែកិ�េ ទាកទ់្ធងនឹិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិពាណិជ្ជជកម្មម
(រាយការណ៍�ំនិួនិជ្ញាម្មធយម្មម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញ �ុទ្ធធ
 ម្លៃនិសា�ប់្របាកប់្រ�ចាថំ្លែ� កូុងអំ�ុងប្តេព� ១២ថ្លែ�
�ុងប្តេប្រកាយ) -   ២២.៥៧៦.៤៣១ -   -   ២២.៥៧៦.៤៣១ -   ២២.៥៧៦.៤៣១ 

២.៧៣ ០.៥

ការធានានិិង�ិ�ិត្តឥណទានិ ប្តេប្រ� ពី កាត្តពែកិ�េ
ទាកទ់្ធងនឹិងហ៊ុិរញ្ញញ�បទានិ ពាណិជ្ជជកម្មម (រាយការណ៍
�ំនិួនិជ្ញាម្មធយម្មម្លៃនិ�ំហ៊ុ�រប្តេ�ញ�ុទ្ធធម្លៃនិសា�ប់្របាក់
កូុងអំ�ុងប្តេព� ១២ ថ្លែ� �ុងប្តេប្រកាយ) -   -   -   -   -   -   -   

២.៨១ ១ លំហិូរទៅច្ចញនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ តា�ការសំ�្យាទៅ�្សងទៅទិៀត្ ៧៧៥ ២៨.៤៨២ -   ៧៧៥ ២៨.៤៨២ -   ២៩.២៥៧ 

សំរុ� ៤ = �ល�ូក  
(២.១១ ដ្ឋល់ ២.៨១) ៥៩.៤៧០.៣៨៩ ១.២០៨.២២៣.៩៤៥ ១៩.៥២៩.១៥១ ១៧.២៣៨.៧៩០ ២៧៦.០៤១.៣៣៨ ៧.៥៥៣.៨៥៤ ៣០០.៨៣៣.៩៨២ 

១៤៣ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

ដុំលាៃ រ អាប្តេម្មរកិ    �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាក ់ម្មនិិ ទានិ ់ថិៃឹង �ំនិួនិ ទឹ្ធក ប្របាកប់្តេប្រកាយ  ថិៃឹង �រុ�

ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ ប្តេរៀ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ រ��ិយ�ណ័ះ  ប្តេផេងៗ

លំហិូរទៅច្ចញសំុទិធនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក  =   លំហិូរទៅច្ចញនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក - លំហិូរច្ចូលនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ផ្នែដ្ឋលរំពឹងទិុក

�ំហ៊ុ�រ���

លំហិូរសាច្ច់
ព្រឹបាក់ច្ចូល

សំ�ត្ុល្យ Reverse Repos �ិងក�ច�
�ូល�ព្រឹត្ ផ្នែដ្ឋលមា�ឥណ៍ព្រឹ�ត្ិទាំ� ៣០នៃថិៃ

ប្រទ្ធពយ �ញ្ហាេ ំថ្លែដំ�បានិទ្ធទ្ធួ� និិងម្មនិិប្រត្តូវ
បានិប្តេប្រ�ើជ្ញាប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំប្តេ�ើងវញិ

៣.១១ ០
ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�កម្មម�និៃនីិយ
ថ្លែដំ�ម្មានិគុុណភាព�័�់ -   -   -   -   -   -   -   

៣.១២ ០.២៥ ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�កម្មម�និៃនីិយប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

៣.១៣ ១ ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

ប្រទ្ធពយ �ញ្ហាេ ំ ថ្លែដំ�បានិទ្ធទ្ធួ� និិងប្រត្តូវ
បានិប្តេប្រ�ើជ្ញាប្រទ្ធពយ�ញ្ហាេ ំប្តេ�ើងវញិ - - -

៣.១៤ ០
ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�កម្មម�និៃនីិយ
ថ្លែដំ�ម្មានិគុុណភាព�័�់ -   ២៤.៦១០.០០០ -   -   -   -   -   

៣.១៥ ០ ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�កម្មម�និៃនីិយប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

៣.១៦ ០ ធានាប្តេ�យប្រទ្ធពយ�កម្មមប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

កិ�េ�និាម្មនិិទានិប់្តេប្រ�ើប្របា�់ ពីប្រគឹុ�សាា និធនាគារ
និិងហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ដំ��ម្មានិកំណត្តក់ូុង ឧ��ម្ម័ន័ិធ ២ - - -

៣.២១ ០
កិ�េ�និាពីប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ 
ថ្លែដំ�ម្មនិិបានិរាយការណ៍កូុង ៣.២២ -   -   -   -   -   -   -   

៣.២២ ១  កិ�េ�និាផេ�់ទុ្ធនិពីធនាគារ ប្តេម្ម -   -   -   -   -   -   -   

លំហិូរច្ចូលព�កិច្ចចសំ�្យាទៅ�្សងៗ ផ្នែដ្ឋលមា�ការធានា
ឬ�ិ�មា�ការធានា  កែ�ងរយៈទៅពល ៣០នៃថិៃ - - -

៣.៣១ ០.៥ ពីអតិ្តថិិជ្ជនិរាយ ៥៥៤.៨២៩ ២៦.១៦៩.៥៥៥ -   ២៧៧.៤១៥ ១៣.០៨៤.៧៧៨ -   ១៣.៣៦២.១៩៣ 

៣.៣២ ០.៥ ពី�ហ៊ុប្រគា�ខូាត្តត្ត�� និិងម្មធយម្ម -   -   -   -   -   

៣.៣៣ ០.៥ ពីប្រកុម្មហុុ៊ុនិម្មនិិថ្លែម្មនិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ ៣៥៤.៤៨៧ ២.៨១២.៣៤៥ ១៧៧.២៤៤ ១.៤០៦.១៧៣ -   ១.៥៨៣.៤១៧ 

៣.៣៤ ១ ពីធនាគារកណ្តាេ � -   -   -   -   -   -   -   

៣.៣៥ ១
ពីប្រគឹុ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ដំ��ម្មានិថ្លែ�ង
កូុងឧ��ម្ម័ន័ិធ ២ -   ១០.០០០.០០០ -   -   ១០.០០០.០០០ -   ១០.០០០.០០០ 

៣.៣៦ ០.៥
ពីប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ដំ��ម្មានិថ្លែ�ង
កូុងឧ��ម្ម័ន័ិធ ២ -   -   -   -   -   -   -   

៣.៣៧ ០.៥ ពីនិីត្តិ�ុគុគ�ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត -   -   -   -   -   -   -   

៣.៣៨ ០.៥ ពីសាា �ន័ិអធិ�ប្តេត្តយយ -   -   -   -   -   -   -   

៣.៣៩ ១
ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ប្តេ�ប្រគុឹ�សាា និធនាគារ និិងហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
ដំ��ម្មានិថ្លែ�ងកូុងឧ��ម្ម័ន័ិធ ២ ៦.៨៧២.៨៥២ ៨៦.២៥១.៦១៤ ១៦.៣៨៨.៩៩១ ៦.៨៧២.៨៥២ ៨៦.២៥១.៦១៤ ១៦.៣៨៨.៩៩១ ១០៩.៥១៣.៤៥៧ 

លំហិូរច្ចូលនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់ ព�ឧ�ករណ៍៍�ិសំ្ស�ៃ

៣.៥០ ១
�ំហ៊ុ�រ����ុទ្ធៃម្លៃនិសា�ប់្របាក ់ពីឧ�ករណ៍និិ�េនិៃ
តាម្មកិ�េ�និារយៈប្តេព� ៣០ម្លៃថិៃ -   -   -   -   -   -   -   

៣.៦០ ១
�ំហ៊ុ�រ���ម្លៃនិសា�ប់្របាក ់ពីកិ�េ�និាម្ម���ប្រត្ត
ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត កូុងរយៈប្តេព� ៣០ម្លៃថិៃ -   -   -   -   -   -   -   

៣.៧០
០ �ំហ៊ុ�រ���ម្លៃនិសា�ប់្របាក ់ពីកិ�េ�និា

ប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត កូុងរយៈប្តេព� ៣០ម្លៃថិៃ -   -   -   - -   -   -   

សំរុ� ៥ = �ល�ូក (៣.១១ ដ្ឋល់ ៣.៧០) ៧.៧៨២.១៦៨ ១៤៩.៨៤៣.៥១៤ ១៦.៣៨៨.៩៩១ ៧.៣២៧.៥១១ ១១០.៧៤២.៥៦៥ ១៦.៣៨៨.៩៩១ ១៣៤.៤៥៩.០៦៧ 

លំហិូរទៅច្ចញសំុទិធនៃ�សាច្ច់ព្រឹបាក់
សំរុ� ៦ = សំរុ� ៤ - អ�្បី�រមានៃ� 
(សំរុ� ៥ ឬ ៧៥% នៃ�  សំរុ�  ៤) ៥១.៦៨៨.២២១ ១.០៥៨.៣៨០.៤៣១ ៤.៨៨២.២៨៨ ៩.៩១១.២៧៩ ១៦៥.២៩៨.៧៧៣ ១.៨៨៨.៤៦៤ ១៦៦.៣៧៤.៩១៥ 

អ�ុបាត្ព្រឹក�ខ្ពណ៍ឌសំ�ៃ��យភាព អ�ុបាត្ ព្រឹក�ខ្ពណ៍ឌ សំ�ៃ��យភាព  = សំរុ� ៣ / សំរុ� ៦ ២៤០,៧២% ១១៦,៩២% ០,១៧% ១៣០,៥១% 

១៤៤ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

តារាង២
ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ លានិប្តេរៀ�

ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�១ ៖ ព្រឹ�ទៅភិទិទៅដ្ឋើ�ទិុ�សំំខា�់

១. សំរុ�រង (ក)
+ ប្តេដំើម្មទុ្ធនិបានិ�ង/់អំប្តេណ្តាយប្តេដំើម្មទុ្ធនិ (Capital endowment) ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០ 
+ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង (ប្តេប្រ�ពីទុ្ធនិ�ប្រម្មុង �ប្រម្មា�វ់ាយត្តម្លៃម្មៃប្តេ�ើងវញិ) ១៧.៥០០.០០០ ៧១.២៩៥ 
+ �ំប្តេណញ�ុទ្ធធបានិប្តេធែើ�វនិកម្មម (�ប្រម្មា�ឆូ់្នាំ�ុំងប្តេប្រកាយ) ២១.២៥២.៩៥៩ ៨៦.៥៨៥ 
+ �ំប្តេណញរកាទុ្ធក ២៨.៤៣៨.៤២៧ ១១៥.៨៥៨ 
+ �ៃងប់្តេផេងៗ (ប្រត្តូវបានិ�ម្មិតិ្ត និិងគាបំ្រទ្ធប្តេ�យ ប្តេហ៊ុើយបានិអនុិម្មត័្ត ពីធនាគារកណ្តាេ �)

១. ផេ�់ឯកសារប្តេ�ងម្លៃនិ�ិទ្ធិធ/អនុិម្មត័្ត ពីធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា -   -   
២. ផេ�់ឯកសារប្តេ�ងម្លៃនិ�ិទ្ធិធ/អនុិម្មត័្ត ពីធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា -   -   

សំរុ�រង (ក) ១៤២.១៩១.៣៨៦ ៥៧៩.២៨៨ 
+ ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្មានិកំណត្តប់្តេ�ើ�ំប្តេណញរកាទុ្ធក (អតិ្ត�រម្មា  ២០% ម្លៃនិ�រុ�រង  (ក))  ២០,០០% ២០,០០%

២  . សំរុ�រង (ខ្ព) (ការកាត្់កង)
+ ភាគុហុុ៊ុនិ�ៃ �់ ថ្លែដំ�បានិកានិក់ា�ប់្តេ�យធនាគារ (តាម្មត្តម្លៃម្មៃ�ុ��ញ្ញជ ី) -   -   
+ ការខាត្ត�ងគរ -   -   
+ ប្រទ្ធពយ�កម្មមអរ��ី ថ្លែដំ�ប្រត្តូវកាត្តក់ង ៥៦៧.៨១៦ ២.៣១៣ 
+ ភាគុទុ្ធនិិក ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា� ភាគុីពាកព់ន័ិធ (កាត្តក់ង) ២.៧១៦.៨៦១ ១១.០៦៨ 

១. �ំថ្លែណកប្តេដំើម្មទុ្ធនិ ថ្លែដំ�ម្មនិិទានិប់ានិ�ង ់(ក) -   -   
២. ឥណទានិ ឥណទានិវបិារ��និ ៍និិង�ុប្តេរប្រ�ទានិប្តេផេងៗ (�) ២.៧១៦.៨៦១ ១១.០៦៨ 
៣. ឧ�ករណ៍�ំណុ� ថ្លែដំ�ម្មានិការ�ុ�ហ៊ុត្តាប្តេ�ខា ប្តេ�យភាគុទុ្ធនិិក ប្រកុម្មប្រ�ឹកាភិបិា�  និិងភាគុីពាកព់ន័ិធ(គុ) -   -   

+ ការខាត្ត�ងប់្តេផេងៗ
(ក)  (�) និិង (គុ) ប្រត្តូវបានិ�កក់ូុងឯកសារភាជ �់ -   -   

សំរុ�រង (ខ្ព) ៣.២៨៤.៦៧៧ ១៣.៣៨១ 

សំរុ�ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�១ (ទៅដ្ឋើ�ទិុ�សំំខា�់) =  សំរុ�រង (ក) - សំរុ�រង (ខ្ព) ១៣៨.៩០៦.៧០៩ ៥៦៥.៩០៧ 

ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�២ ៖ ទៅដ្ឋើ�ទិុ��ំទៅពញ�ផ្នែ�ុ�

៣. សំរុ�រង (គ)
+ ការវាយត្តម្លៃម្មៃទុ្ធនិ�ំរុងប្តេ�ើងវញិ (អនុិម្មត័្តប្តេ�យធនាគារកណ្តាេ �) - -
+ �ំវធិានិធនិហានិិភិយ័ធនាគារទ្ធ�ប្តេ� (អនុិម្មត័្តប្តេ�យធនាគារកណ្តាេ �) - -
+ �ំវធិានិធនិទ្ធ�ប្តេ� ១% (ប្រ�កា��េីពីការប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាកប់្រទ្ធពយ�កម្មម) ១១.៨៨០.២៨០ ៤៨.៤០០ 
+ ឧ�ករណ៍�ំណុ��នាៃ ��់និេ ំ(បានិអនុិវត្តេតាម្ម�កុ�ណឌ  ថ្លែដំ�ម្មានិថ្លែ�ងកូុងម្មាប្រតា ៧) ៤៧.០០០.០០០ ១៩១.៤៧៨
+ �ៃងប់្តេផេងៗ (បានិ�ម្មិតិ្ត និិងគាបំ្រទ្ធ)

១. ផេ�់ឯកសារប្តេ�ងម្លៃនិ�ិទ្ធិធ/អនុិម្មត័្ត ពីធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា - -
២. ផេ�់ឯកសារប្តេ�ងម្លៃនិ�ិទ្ធិធ/អនុិម្មត័្ត ពីធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា - -

សំរុ�រង (គ) ៥៨.៨៨០.២៨០ ២៣៩.៨៧៨ 
+ ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្មានិកា�កំណត្ត ់ប្តេ�ើ�ំណុ��នាៃ ��់និេ ំ (អតិ្ត�រម្មា  ៥០% ម្លៃនិប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១) ៣៣,៨៤% ៣៣,៨៤% 

៤. សំរុ�រង (ឃ)(ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ� ២, ការកាត្់កងទៅ�្សងៗ)
+ ម្ម��ធនិថ្លែដំ�ម្មានិ�ំថ្លែណកកូុងប្រគឹុ�សាា និធនាគារ ឬប្រគឹុ�សាា និហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុប្តេផេងៗ - -
+ �ៃងប់្តេផេងៗថ្លែដំ�ប្រត្តូវកាត្តក់ង (�និៃុកពនិារ) - -

សំរុ�រង (ឃ) -   -   

សំរុ�ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�២ (ទៅដ្ឋើ�ទិុ��ំទៅពញ�ផ្នែ�ុ�) = សំរុ�រង (គ) - សំរុ�រង (ឃ) ៥៨.៨៨០.២៨០ ២៣៩.៨៧៨ 
+ ការប្រត្តួត្តពិនិិត្តយម្មានិកំណត្តប់្តេ�ើប្តេដំើម្មទុ្ធនិប្រ�ប្តេភិទ្ធទី្ធ២ (ប្តេដំើម្មទុ្ធនិប្រ�ប្តេភិទ្ធទី្ធ២ = អតិ្ត�រម្មា  ១០០% ម្លៃនិប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១) ៤២,៣៩% ៤២,៣៩% 

�ូល�ិធុិ�ា្ល់សំុទិធតា�ការកំណ៍ត្់រ�សំ់�ិយ័ត្ករ សំរុ�រង (ក) - សំរុ�រង (ខ្ព) + សំរុ�រង (គ) - សំរុ�រង (ឃ) ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ ៨០៥.៧៨៥ 

១៤៥ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ថិៃឹង ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ លានិប្តេរៀ�

I - ធាត្ុនៃ�តារាងត្ុល្យការ ផ្នែដ្ឋលថិៃឹងតា�កំរិត្ហា�ិភិ័យសំ�ភាគ�

១- ការថិៃឹង ០% �ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ទា� ៣២៥.៩៧៥.១៥៤ -   -   
១.១  សា�ប់្របាក់ ៥៦.៧៣៧.០៤៤ ០% -   -   
១.២ ម្មា� -   ០% -   -   
១.៣ ឥណប្តេទ្ធយយប្តេ�ើធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា ២៣៦.៨៤៨.១១៩ ០% -   -   
១.៤ ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ម្មានិវត្តាុ�ញ្ហាេ ំជ្ញាប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ១០០% ប្តេ�ធនាគារ ៣២.៣៨៩.៩៩១ ០% -   -   
១.៥ ឥណប្តេទ្ធយយប្តេ�ើឬធានាប្តេ�យសាា �ន័ិអធិ�ប្តេត្តយយ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាកព់ី  AAA ប្តេ� AA- ឬប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� -   ០% -   -   
២ - ការថិៃឹង ២០% �ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ធួនិ�មម្ម ២៧.៧៦១.៦២៩ ៥.៥៥២.៣២៦ ២២.៦២០ 
២.១  ឥណប្តេទ្ធយយប្តេ�ើឬធានាប្តេ�យសាា �ន័ិអធិ�ប្តេត្តយយ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាកព់ី  A+ ប្តេ� A- ឬប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� -   ២០% -   -   
២.២ ឥណប្តេទ្ធយយប្តេ�ើឬធានាប្តេ�យធនាគារ ឬប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាកព់ី  AAA ប្តេ� AA- ឬប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� ២៧.៧៦១.៦២៩ ២០% ៥.៥៥២.៣២៦ ២២.៦២០ 
៣ - ការថិៃឹង ៥០% �ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ម្មធយម្ម ៦១.០៧២.៧៥៦ ៣០.៥៣៦.៣៧៨ ១២៤.៤០៥ 
៣.១ ឥណប្តេទ្ធយយប្តេ�ើឬធានាប្តេ�យសាា �ន័ិអធិ�ប្តេត្តយយ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាកព់ី  BBB+ ប្តេ� BBB- ឬប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� -   ៥០% -   -   
៣.២ ឥណប្តេទ្ធយយប្តេ�ើឬធានាប្តេ�យធនាគារ ឬប្រកុម្មហុុ៊ុនិ ថ្លែដំ�ម្មានិ�ំណ្តាត្តថូ់ាកព់ី  A+ ប្តេ� A- ឬប្រ�ហាកប់្រ�ថ្លែហ៊ុ� ៦១.០៧២.៧៥៦ ៥០% ៣០.៥៣៦.៣៧៨ ១២៤.៤០៥ 
៤ - ការថិៃឹង ១០០% �ំប្តេពា�ប្រទ្ធពយ�កម្មម ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ទាងំប្រ�ុង ៩៤៤.៥៩៥.៣៤៥ ៩៤៤.៥៩៥.៣៤៥ ៣.៨៤៨.២៨១ 
៤.១ ប្រទ្ធពយ�កម្មមដំម្លៃទ្ធប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មនិិបានិប្តេរៀ�រា�ខ់ាងប្តេ�ើ ៩៤៤.៥៩៥.៣៤៥ ១០០% ៩៤៤.៥៩៥.៣៤៥ ៣.៨៤៨.២៨១ 
៥ - ការថិៃឹង ១២០% �ំប្តេពា�ម្ម���ប្រត្តអា�ជ្ជួញដំ�របានិ - - -
៥.១ ម្ម���ប្រត្តអា�ជ្ជួញដំ�របានិ - - -
សំុរ� (I) = (១) + (២) + (៣) + (៤) ១.៣៥៩.៤០៤.៨៨៤ ៩៨០.៦៨៤.០៤៩ ៣.៩៩៥.៣០៦ 

II - ធាត្ុនៃ�ទៅព្រឹ�តារាងត្ុល្យការ ផ្នែដ្ឋលថិៃឹងតា�កំរិត្ហា�ិភិ័យសំ�ភាគ�

១ -ការថិៃឹង ០% �ំប្តេពា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ទា� ១៩០.១៥៩.២៨៥ -   -   
១.១  ឥណទានិម្មនិិទានិប់្តេប្រ�ើប្របា�់ ជ្ញាពិប្តេ��ឥណទានិ ប្តេ�ើ��ម្មតុ្ត�យ  និិងការ�និាឲ្យយ�េី

ថ្លែដំ� ម្មានិ កា� កំណត្ត ់ត្តិ�ជ្ញាង ១ឆូ្នាំំ ១៩០.១៥៩.២៨៥ ០% -   -   
១.២ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ទា� -   ០% -   -   
២ - ការថិៃឹង ២០% �ំប្តេពា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ធួនិ�មម្ម ៥.៣៥១.២៧៦ ១.០៧០.២៥៥ ៤.៣៦០ 
២.១  ឯកសារឥណទានិ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវបានិប្តេ�ញផាយ  ឬ�ញ្ហាជ ក ់ ប្រ��ប្តេព�ថ្លែដំ�ទ្ធំនិិញប្រត្តូវបានិ ប្តេប្រ�ើជ្ញា វត្តាុ  �ញ្ហាេ ំ  

និិង  ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្រ�ប្តេដំៀងគូាប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ៥.៣៥១.២៧៦ ២០% ១.០៧០.២៥៥ ៤.៣៦០ 
២.២ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ធួនិ�មម្ម -   ២០% -   -   
៣ - ការថិៃឹង ៥០% �ំប្តេពា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការ ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ម្មធយម្ម ១៣៥.៥៧០.៥២៣ ៦៧.៧៨៥.២៦២ ២៧៦.១៥៨ 
៣.១  ការ�ងប្របាកត់ាម្មឯកសារឥណទានិ ថ្លែដំ�បានិប្តេ�ញផាយ ឬ�ញ្ហាជ កប់្តេហ៊ុើយប្តេ�ប្តេព�ថ្លែដំ� ទ្ធំនិិញ

ម្មនិិប្រត្តូវ បានិ ប្តេប្រ�ើជ្ញាវត្តាុ�ញ្ហាេ ំ ១២៥.៦០៨.០២៨ ៥០% ៦២.៨០៤.០១៤ ២៥៥.៨៦៤ 
៣.២ ការធានា និិង�ញ្ហាញ �ណ័ះ ឧ�ត្តាម្មភ និិងការធានាថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិ�កុណៈជំ្ជនិួ�ឥណទានិ -   ៥០% -   -   
៣.៣  កិ�េ�និាផេ�់ឥណទានិម្មនិិប្តេប្រ�ើប្របា�់ជ្ញាពិប្តេ��ឥណទានិ ប្តេ�ើ��ម្មតុ្ត�យ និិងការ�និា ឲ្យយ�េី

ថ្លែដំ� ម្មានិ កា�កំណត្តប់្តេ�ើ�ពី ១ឆូ្នាំំ ៩.៩៦២.៤៩៥ ៥០% ៤.៩៨១.២៤៨ ២០.២៩៤ 
៣.៤ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផេងប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ម្មធយម្ម -   ៥០% -   -   
៤ - ការថិៃឹង ១០០% �ំប្តេពា�ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័ទាងំប្រ�ុង -   -   -   
៤.១ ការធានាប្តេ�ើឥណទានិ  (ដំកប្តេ�ញហានិិភិយ័ �ំប្តេពា�អត្តាគាហ៊ុកៈ) -   ១០០% -   -   
៤.២ ការទ្ធទ្ធួ�ប្រពម្ម -   ១០០% -   -   
៤.៣ រ��ិយ�ដំិប្តេភាគុប្តេ�ើផ��ប័្រត្ត ថ្លែដំ�ម្មនិិម្មានិប្តេឈាម �រ��់ធនាគារ ឬប្រគឹុ�សាា និហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ -   ១០០% -   -   
៤.៤ �កម្មមភាពប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេ�យម្មានិឧប្របាប្រ�័យ -   ១០០% -   -   
៤.៥ កប្រម្មតិ្តឥណទានិម្មនិិអា��ដិំប្តេ�ធបានិ ឬការធានា ថ្លែដំ�ម្មានិ�កុណៈជ្ជំនិួ�ឥណទានិ -   ១០០% -   -   
៤.៦ ប្រ�តិ្ត�ត្តេិការប្តេផេងៗប្តេទ្ធៀត្ត ថ្លែដំ�ម្មានិហានិិភិយ័�័�់ -   ១០០% -   -   
សំរុ� (II) = (១) + (២) + (៣) + (៤) ៣៣១.០៨១.០៨៤ ៦៨.៨៥៥.៥១៧ ២៨០.៥១៨ 

III - សំរុ�ព្រឹទិព្យសំក�ម �ិង ព្រឹ�ត្ិ�ត្ិិការទៅព្រឹកាយថិៃឹងហា�ិភិ័យ = (I) + (II) ១.០៤៩.៥៣៩.៥៦៦ ៤.២៧៥.៨២៤ 
អ�ុបាត្សាធុ�ភាព = �ូល�ិធុិ�ា្ល់សំុទិធសំរុ� / (III) (>១៥%) ១៨,៨៥% ១៨,៨៥%

តារាង៣
អនុិបាត្តសាធនិភាព

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

១៤៦ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



តារាង៤
ការប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់និិង�ំវធិានិធនិហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុអាប្រកក ់និិង�ងេយ័

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

ធនាគារ  
�ំនិួនិហាែ �ីុ�ីធី

ហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ

�ំណ្តាត្តថូ់ាកឥ់ណទានិ
តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់

ធនាគារកណ្តាេ �

 
ការបាា និស់ាម និ
ត្តម្លៃម្មៃវត្តាុ�ញ្ហាេ ំ

�ំវធិានិធនិ 
កត្តប់្រតា ប្តេ�យ

ធនាគារកណ្តាះ �

�ំវធិានិធនិតាម្ម
ត្តប្រម្មូវការ  រ��់

ធនាគារកណ្តាះ �

�ំវធិានិធនិ
កត្តប់្រតាប្តេ�យ

ធនាគារ

 
�ប្តេម្មិៀង�ំនិួនិ

�ំវធិានិធនិ

 ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ  ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ អប្រតា ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

        

ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ១.១៨៨.០២៧.៩៨៩ ឥណទានិធម្មមតា ១.៥៤៦.៥៩៤.៣៩៨ ១% ១១.៨៨០.២៨០ ១១.៨៨០.២៨០ -   

ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ៣.៦១២.០០៦ ឥណទានិឃាៃ បំ្តេម្មើ� ១៥.៧៣៣.៩៣១ ៣% ១០៨.៣៦០ ១០៨.៣៦០ -   

ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ
២.២៨៩.៣០៨ 

ឥណទានិប្តេប្រកាម្ម
�េង�់រ ៩.៣១៣.៧០១ ២០% ៤៥៧.៨៦២ ៤៥៧.៨៦២ -   

ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ៣៤៧.៧០០ ឥណទានិ�ងេយ័ ៩៤២.៣២៦ ៥០% ១៧៣.៨៥០ ១៧៣.៨៥០ -   

ហាែ �ីុ�ីធីហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ ១.១៣៩.៧៧៣ ឥណទានិបាត្ត�់ង់ ៣.៩០៥.១០៤ ១០០% ១.១៣៩.៧៧៣ ១.១៣៩.៧៧៣ -   

�រុ� ១.១៩៥.៤១៦.៧៧៦ ១.៥៧៦.៤៨៩.៤៦០ ១៣.៧៦០.១២៥ ១៣.៧៦០.១២៥ -   

១៤៧ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



ធាតុ្ត�នាៃ �ពី់កាត្តក់ង
�ំវធិានិធនិថ្លែដំ��ា�ពា�់

សាា និភាព�ំហ៊ុ�ុទ្ធធ សាា និភាព�ំហ៊ុ
�ុទ្ធធ/ម្ម��និិធិ

�ៃ �់�ុទ្ធធ

កប្រម្មតិ្តកំណត្ត់ ភាពប្តេ�ើ�

ប្តេ��ប្តេរៀង រ��ិយ�ណ័ះ ប្រទ្ធពយ�កម្មម
�ំណុ� និិង

ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ

រ��ិយ�ណ័ះ ប្រត្តូវទ្ធទ្ធួ� រ��ិយ�ណ័ះ ប្រត្តូវ�ង

�ៃងប់្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ �ៃងប់្តេប្រ�តារាងតុ្ត�យការ

១ ២ ៣ ៤ ៥ = ១-២+៣-៤    

១ ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ ១៣០.៧៦២.៨៥២ ១៣០.៩៨១.៨៤៨ ៩២០.៨១៣ ៩២០.៨១៣ (២១៨.៩៩៦) -០,១១% ម្មនិិម្មានិ ម្មនិិម្មានិ

២ ប្តេរៀ� ១.២១១.៧២០.៩៣៥ ១.២១១.៣៤១.១៤៥ ៣៣០.១៦០.២៧១ ៣៣០.១៦០.២៧១ ៣៧៩.៧៩០ ០,១៩% ម្មនិិម្មានិ ម្មនិិម្មានិ

៣ អឺរ ា� ២.៦៤១.០២៤ ២.៦៤១.០២៤ -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

៤ ដុំលាៃ រ�ិងា�ុរ ី ៨៨.៣៩៩ ៨៨.៣៩៨ -   -   ១ ០,០០% ២០% គាម និ

៥ ដុំលាៃ រហុ៊ុងកុង ២៧.៨១៥ ២៧.៨១៤ -   -   ១ ០,០០% ២០% គាម និ

៦ បាត្ត ៨៥៩.១៦៦ ៨៥៩.១៦៦ -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

៧ ប្តេយានិ ២៣៨.៥៩៤ ២៣៨.៥៩៤ -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

៨ ប្តេ�ា�� -   -   -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

៩
ដុំលាៃ រ
អ��សាេ �ី ១៧.០០៧.៩០៤ ១៧.០០៧.៩០៣ -   -   ១ ០,០០% ២០% គាម និ

១០
ដុំលាៃ រ
កាណ្តា� ៨.៥៧៨ ៨.៥៧៨ -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

១១ ប្តេ�និ ១៨៩.៣៦៦ ១៨៩.៣៦៦ -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

១២ យនិ់ ១៥.៨២១ ១៥.៨២១ -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

១៣ វ ាុនិ -   -   -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

១៤ ដុំង -   -   -   -   -   ០,០០% ២០% គាម និ

១៥ ប្តេផេងៗ ២៨៣.៧១៧ ៤៤៤.៥១៤ -   -   (១៦០.៧៩៧) -០,០៨% ២០% គាម និ

សំរុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ ៣៣១.០៨១.០៨៤ ៣៣១.០៨១.០៨៤ -   

តារាង៥

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

សាា និភាព�ំហ៊ុ�ុទ្ធធ
គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

១៤៨ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



តារាង៦

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្ម ប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិកម្ម័ុជ្ញា

 អនុិបាត្តប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ អនុិបាត្តប្តេដំើម្មទុ្ធនិ �និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិ អ�ប�រម្មា 
(គិុត្តជ្ញាភាគុរយម្លៃនិប្របាក�់ំប្តេណញប្រ�ចាឆូំ្នាំហំ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ)

≥ MCR1 (7.5%) ប្តេ� (MCR1 + 0.625%) ១០០
> (MCR1 + 0.625%) ប្តេ� (MCR1 + 1.25%) ៨០
> (MCR1 + 1.25%) ប្តេ� (MCR1 + 1.85%) ៦០
> (MCR1 + 1.85%) ប្តេ� (MCR1 + 2.5%) ៤០
> (MCR1 + 2.5%) ០

ធនាគារ
�ញ្ញញត្តេិជ្ញាកល់ាក�់ប្រម្មា�អ់នុិវត្តេ�ំប្តេពា�ប្រគឹុ�សាា និ៖ %
អនុិបាត្តសាធនិភាពអ�ប�រម្មា = ១៥
អនុិបាត្តប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ អ�ប�រម្មា = ៧,៥
ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិ (%) = ១,២៥
ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិប្តេខានិប្តេធើ�ីុ�ៃី�� (%) = ០

ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិថ្លែដំ�ប្រត្តូវ�ំប្តេពញ ទ្ធឹកប្របាក់ គុិត្តជ្ញា % ម្លៃនិប្រទ្ធពយ �កម្មមថ្លែដំ�បានិថិៃឹង 
តាម្មកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ RWA 

ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�និប្តេ�ុើប្តេវ�ិនិ ១៣.១១៩.២៤៥ ១,២៥
ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិប្តេខានិប្តេធើ�ីុ�ៃី�� -   -
ប្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ�រុ� ១៣.១១៩.២៤៥ ១,២៥
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី ១ ១៣៨.៩០៦.៧០៩ ១៣,២៤
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី ២ ៥៨.៨៨០.២៨០ ៥,៦១
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិ�រុ� (ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ) ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ ១៨,៨៥
ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិថិៃឹងតាម្មកប្រម្មតិ្តហានិិភិយ័ - RWA ១.០៤៩.៥៣៩.៥៦៦ 
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវការ�ប្រម្មា�អ់នុិបាត្តសាធនិភាព ៩៨.៥៥០.៦៥៥ ៩,៣៩
ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ថ្លែដំ�ប្តេ���់�ប្រម្មា�ប់្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ ៤០.៣៥៦.០៥៤ ៣,៨៥
ត្តប្រម្មូវការប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ថ្លែដំ�ប្រត្តូវ�ំប្តេពញ�ថ្លែនិាម្ម

អ�ុបាត្ ទៅដ្ឋើ�ទិុ�ថាំ្ក់ទិ�១អ�្បី�រមា + ទៅដ្ឋើ� ទិុ� ថាំ្ក់ ទិ�១ទៅ�សំល់  + សំព្រឹមា�់ �ំទៅពញ ព្រឹទិនា�់ ទៅដ្ឋើ�ទិុ� ១១,៣៥

អ�ុបាត្ទៅដ្ឋើ�ទិុ��ព្រឹ�ុងអ�្បី�រមា (គិត្ជ្ញាភាគរយនៃ�ព្រឹបាក់ ច្ចំទៅណ៍ញ ព្រឹ�ចាំំឆ្នាំំ្ំហិិរញ្ញញវត្ុ�) -

ការកំណត្តប់្រទ្ធនា�ប់្តេដំើម្មទុ្ធនិ
គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

១៤៩ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហ៊ុិរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្មប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិ កម្ម័ុជ្ញា

ទៅដ្ឋើ�ទិុ� ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

១  ម្ម��ធនិ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ១១,៧៥%
ក- ម្ម��ធនិ ១៦០.២១៤.៨៦៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

២ ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ១០,១៨%
ក- ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ១៣៨.៩០៦.៧០៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣ ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម
ថ្លែដំ�ថិៃឹងហានិិភិយ័ (ក/�) ១៣,២៤%
ក- ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ ១៣៨.៩០៦.៧០៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ថិៃឹងហានិិភិយ័ ១.០៤៩.៥៣៩.៥៦៦ 

៤ ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១+ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី២ ប្តេធៀ�និឹង
ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ថិៃងឹហានិិភិយ័(ក/�) ១៨,៨៥%
ក- ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី១ + ប្តេដំើម្មទុ្ធនិថូាកទ់្ធី២ ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ថិៃឹងហានិិភិយ័ ១.០៤៩.៥៣៩.៥៦៦ 

៥ ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ១៤,៥០%
ក- ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៦ អនុិបាត្តសាធនិភាព (ក/�) ១៨,៨៥%
ក- ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�ថិៃឹងហានិិភិយ័ ១.០៤៩.៥៣៩.៥៦៦ 

៧ �ំណុ� ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ៨៨,២៥%
ក- �ំណុ��រុ� ១.២០៣.៦២៩.៣០២ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៨ �ំណុ� ប្តេធៀ�នឹិងម្ម��ធនិ (ក/�) ៧៥១,២៦%
ក- �ំណុ��រុ� ១.២០៣.៦២៩.៣០២ 
�- ម្ម��ធនិ ១៦០.២១៤.៨៦៩ 

៩ ភាគុលាភិ ប្តេធៀ�នឹិង�ំប្តេណញ�ុទ្ធធ (ក/�) ០,០០%
ក- ភាគុលាភិ -   
�- �ំប្តេណញ�ុទ្ធធ ២២.៦៩១.៣២៤ 

តារាង៧
ការគុណនាអនុិបាត្តប្តេផេងៗ

គុិត្តប្រតឹ្តម្មម្លៃថិៃទី្ធ៣១ ថ្លែ�ធូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១

គុណ៍ភាពព្រឹទិព្យសំក�ម ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

១០ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងធនាគារ ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ១,៨៩%
ក- ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង�រុ� ១៧.៥០០.០០០ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

១១ ទុ្ធនិ�ប្រម្មុងធនាគារ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ១,២៨%
ក- ទុ្ធនិ�ប្រម្មុង�រុ� ១៧.៥០០.០០០ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

១២ ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ  ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ០,៤១%
ក- ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ ៣.៧៧៦.៧៨១ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

១៣ ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ  ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ០,២៨%
ក- ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ ៣.៧៧៦.៧៨១ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

គុណ៍ភាពព្រឹទិព្យសំក�ម ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

១៤ ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់
ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ០,៤១%
ក- ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់ ៣.៧៧៦.៧៨១ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

១៥ ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់ 
ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ០,២៨%
ក- ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់ ៣.៧៧៦.៧៨១ 

�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

១៦ ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក ់ 
ប្តេធៀ�នឹិងម្ម��ធនិ�រុ� (ក/�) ២,៣៦%
ក- ប្រទ្ធពយ�កម្មមថ្លែដំ�បានិប្តេធែើ�ំណ្តាត្តថូ់ាក់ ៣.៧៧៦.៧៨១ 
�- ម្ម��ធនិ ១៦០.២១៤.៨៦៩ 

១៧ ឥណទានិភាគុីពាកព់ន័ិធ   ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ០,២៩%
ក- ឥណទានិភាគីុពាកព់ន័ិធ ២.៧១៦.៨៦១ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

១៨ ឥណទានិហានិិភិយ័ធំ   ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ១១,៦៥%
ក- ឥណទានិហានិិភិយ័ធំ ១០៧.៧០៤.៣៤៥ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

១៩ ឥណទានិភាគីុពាកព់ន័ិធ   ប្តេធៀ�នឹិងម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ (ក/�) ១,៣៧%
ក- ឥណទានិភាគីុពាកព់ន័ិធ ២.៧១៦.៨៦១ 
�- ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ 

២០ ឥណទានិហានិិភិយ័ធំ   ប្តេធៀ�នឹិងម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ (ក/�) ៥៤,៤៥%
ក- ឥណទានិហានិិភិយ័ធំ ១០៧.៧០៤.៣៤៥ 
�- ម្ម��និិធិ�ៃ �់�ុទ្ធធ ១៩៧.៧៨៦.៩៨៩ 

២១ �ំវធិានិធនិទ្ធ�ប្តេ�   ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ១,២៩%
ក- �ំវធិានិធនិទ្ធ�ប្តេ� ១១.៨៨០.២៨០ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

២២ �ំវធិានិធនិជ្ញាកល់ាក ់ ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ០,២០%
ក- �ំវធិានិធនិជ្ញាកល់ាក់ ១.៨៧៩.៨៤៥ 
�- ឥណទានិ�រុ� (ដុំ�) ៩២៤.២៨២.៩៧៤ 

២៣ �ំវធិានិធនិជ្ញាកល់ាក ់ ប្តេធៀ�នឹិង
ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ (ក/�) ៤៩,៧៧%
ក- �ំវធិានិធនិជ្ញាកល់ាក់ ១.៨៧៩.៨៤៥ 
�- ឥណទានិម្មនិិដំំប្តេណើ រការ ៣.៧៧៦.៧៨១ 

២៤ �ំវធិានិធនិ�រុ�  ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ១,០១%
ក- �ំវធិានិធនិ�រុ� ១៣.៧៦០.១២៥ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

២៥ ឥណទានិ  ប្តេធៀ�នឹិងប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ (ក/�) ៩២,៨៤%
ក- ឥណទានិអតិ្តថិិជ្ជនិម្មនិិថ្លែម្មនិធនាគារ�រុ�  (ដុំ�) ៨៦៤.៦៦៨.៧៣០ 
�- ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើរ��់អតិ្តថិិជ្ជនិ ៩៣១.៤០៣.៧៤៩ 

១៥០ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ុ�
ពត័្តម៌្មានិហិ៊ុរញ្ញញ វត្តាុ�ថ្លែនិាម្មប្តេ�តាម្មត្តប្រម្មូវការរ��់ ធនាគារជ្ញាត្តិ ម្លៃនិ កម្ម័ុជ្ញា

ច្ចំណ៍ូល ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

២៦ អប្រតា�ំណ� �ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម (ក/�) ១,៦៦%
ក- �ំប្តេណញ�ុទ្ធធ ២២.៦៩១.៣២៤ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

២៧ ផ�ប្តេ�ើម្ម��ធនិ (ក/�) ១៤,១៦%
ក- �ំប្តេណញ�ុទ្ធធ ២២.៦៩១.៣២៤ 
�- ម្ម��ធនិ ១៦០.២១៤.៨៦៩ 

២៨ អប្រតា�ំណ� �ដុំ� (ក/�) ៤,៦៩%
ក- �ំណ� �ការប្របាក់ ៦៣.៩៩១.០៥៧ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

២៩ កប្រម្មតិ្តការប្របាក�ុ់ទ្ធធ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� [(ក-�)/គុ] ២,៩៤%
ក- �ំណ� �ការប្របាក់ ៦៣.៩៩១.០៥៧ 
�- �ំណ្តាយការប្របាក់ ២៣.៩០៤.៨៨៦ 
គុ- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣០ �ំណ� �ប្តេផេងៗ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ�(ក/�) ០,៦៨%
ក- �ំណ� �ប្តេផេងៗ ៩.២៥៣.៣៣៩ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣១ �ំវធិានិធនិ ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ១,០១%
ក- �ំវធិានិធនិ ១៣.៧៦០.១២៥ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣២ �ំណ្តាយទ្ធ�ប្តេ� ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ�(ក/�) ១,៩៥%
ក- �ំណ្តាយម្មនិិថ្លែម្មនិការប្របាក់ ២៦.៦៤៨.១៨៦ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣៣ �ំប្តេណញ�ុទ្ធធម្មុនិ�ងព់និធ ប្តេធៀ�នឹិង
ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ�(ក/�) ២,០៩%
ក- �ំប្តេណញ�ុទ្ធធម្មុនិ�ងព់និធ ២៨.៥២១.១៣២ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣៤ �ំណ្តាយពនិធ  ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ០,៤៣%
ក- �ំណ្តាយពនិធ ៥.៨២៩.៨០៨ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៣៥ កប្រម្មតិ្តការប្របាក ់ប្តេធៀ�នឹិង�ំណ� �ដុំ� [(ក-�)/គុ] ៥៤,៧៣%
ក- �ំណ� �ការប្របាក់ ៦៣.៩៩១.០៥៧ 
�- �ំណ្តាយការប្របាក់ ២៣.៩០៤.៨៨៦ 
គុ- �ំណ� �ដុំ� ៧៣.២៤៤.៣៩៦ 

៣៦ �ំណ� �ម្មនិិថ្លែម្មនិការប្របាក ់ប្តេធៀ�នឹិង�ំណ� �ដុំ� (ក/�) ១២,៦៣%
ក- �ំណ� �ម្មនិិថ្លែម្មនិការប្របាក់ ៩.២៥៣.៣៣៩ 
�- �ំណ� �ដុំ� ៧៣.២៤៤.៣៩៦ 

៣៧ �ំណ្តាយម្មនិិថ្លែម្មនិការប្របាក ់ប្តេធៀ�នឹិង�ំណ� �ដុំ� (ក/�) ៣៦,៣៨%
ក- �ំណ្តាយម្មនិិថ្លែម្មនិការប្របាក់ ២៦.៦៤៨.១៨៦ 
�- �ំណ� �ដុំ� ៧៣.២៤៤.៣៩៦ 

៣៨ �ំនិួនិដំងម្លៃនិការរក�ំណ� �ការប្របាក ់ [(ក+�)/គុ] ២១៩,៣១%
ក- �ំប្តេណញម្មុនិ�ងព់និធ ២៨.៥២១.១៣២ 
�- �ំណ្តាយការប្របាក់ ២៣.៩០៤.៨៨៦ 
គុ- �ំណ្តាយការប្របាក់ ២៣.៩០៤.៨៨៦ 

សាច្ច់ព្រឹបាក់ងាយព្រឹសំួល ដុំលាៃ រអាប្តេម្មរកិ

៣៩ ប្រទ្ធពយ�កម្មមងាយប្រ�ួ� ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ២២,៤៥%
ក- ប្រទ្ធពយ�កម្មមងាយប្រ�ួ� ៣០៦.១៤៩.៤៩៧ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៤០ �ំណុ�រយៈប្តេព��ៃី ប្តេធៀ�នឹិងប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� (ក/�) ៧២,០៦%
ក- �ំណុ�រយៈប្តេព��ៃី (តិ្ត�ជ្ញាង១ឆូ្នាំ)ំ ៩៨២.៧៩៩.០៦០ 
�- ប្រទ្ធពយ�កម្មម�រុ� ១.៣៦៣.៨៤៤.១៧១ 

៤១ ប្រទ្ធពយ�កម្មមងាយប្រ�ួ��ុទ្ធធ [(ក-�)/គុ] -៥៦,២២%
ក- ប្រទ្ធពយ�កម្មមងាយប្រ�ួ� ៣០៦.១៤៩.៤៩៧ 
�- �ំណុ�រយៈប្តេព��ៃី (តិ្ត�ជ្ញាង១ឆូ្នាំ)ំ ៩៨២.៧៩៩.០៦០ 
គុ- �ំណុ��រុ� ១.២០៣.៦២៩.៣០២ 

៤២ អនុិបាត្តងាយប្រ�ួ� (ក/�) ៣១,១៥%
ក- ប្រទ្ធពយ�កម្មមងាយប្រ�ួ� ៣០៦.១៤៩.៤៩៧ 
�- �ំណុ�រយៈប្តេព��ៃី ៩៨២.៧៩៩.០៦០ 

៤៣ ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើ ប្តេធៀ�នឹិងឥណទានិ�រុ� (ក/�) ១០៧,៧២%
ក- ប្របាក�់ប្តេញ្ញញ ើអតិ្តថិិជ្ជនិ�រុ� ៩៣១.៤០៣.៧៤៩ 
�- ឥណទានិអតិ្តថិិជ្ជនិ (ដុំ�) ៨៦៤.៦៦៨.៧៣០ 

១៥១ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



�ណ្តាា្ញរ�សំ់ធុនាគារ 

១៥៤ �ណ្តាេ ញធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ

១៥៦ �ណ្តាេ ញសាខារ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម





�ណ្តាា្ញធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�

ទ្ធីតាងំសាខាធនាគារ

ម្មជ្ជឈម្មណឌ � CIMB PREFERRED

 •  សាខា�ទៅរាតិ្� ខាងទៅជើង

អគារប្តេ��២០អា-ប្តេ� ម្មហាវថីិិប្រព�និប្តេរាត្តេម្ម ថ្លែកងផៃ�វ១១៨  

�ងាើ ត្តផ់ារចា�់ �ណឌ ដំ�និប្តេពញ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាទួិលទៅគាក

ផៃ�ប្តេ��១៥០អិនិប្តេ� និិង ១៥០ប្តេ�១ អឺ០អឺ១អឺ២អឺ៣អឺ៤  

ផៃ�វ៥១៦ �ងាើ ត្ត�់ឹងកកទ់្ធី១ �ណឌ ទ្ធួ�ប្តេគាក  

រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាព្រឹកុងព្រឹព�សំ�ហិ�ុ

ផៃ�ប្តេ��៩០ វថិិីឯករាជ្ជយ �ងាើ ត្តប់្តេ��៤  

ប្រកុងប្រព��ីហ៊ុនុិ ប្តេ�ត្តេប្រព��ីហ៊ុនុិ

• សាខាអូឡំាពិក  

ផៃ�ប្តេ��២០១ ម្មហាវថិិីហ៊ុាវាា ហារឡា�ប្តេនិហ៍៊ុរុ  

�ងាើ ត្តផ់ារប្តេដំើម្មគុរ �ណឌ ទ្ធួ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភិូប្តេពញ

• សាខា Exchange Square

ជ្ញានិ�់ៃ �់ដំី អគារ Exchange Square ផៃ�វ៥១-៦១  

និិងផៃ�វ១០២-១០៦ �ងាើ ត្តវ់ត្តេភិូ ំ�ណឌ ដំ�និប្តេពញ  

រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាចំ្ចការ�� 

ផៃ�ប្តេ��៧៦៣ ផៃ�វ៩៣ �ងាើ ត្ត�់ឹងប្រត្តថ្លែ�ក 

�ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខា�្សារទៅហិងល�

ផៃ�ប្តេ��១២ប្តេហ៊ុេត្ត ផៃ�វ២៧១ �ងាើ ត្តទ់្ធឹក�ិក៣់ 

�ណឌ ទ្ធួ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាព្រឹកុងទៅសំៀ�រា�  

ផៃ�ប្តេ��៣៨-៣៩-៤០ វថិិីប្រព��ីុវតាា  �ងាើ ត្តស់ាែ យដំងគុ ំ 

ប្រកុងប្តេ�ៀម្មប្តេរៀ� ប្តេ�ត្តេប្តេ�ៀម្មប្តេរៀ�

• សាខា�ហាវិថិ�ព្រឹព�សំ�ហិ�ុ 

ផៃ�ប្តេ��៥៧ប្តេអហ៊ុែ ម្មហាវថិិីប្រព��ីហ៊ុនុិ �ងាើ ត្ត�់តុ្តម្មុ� 

�ណឌ ដំ�និប្តេពញ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាបាក់ទូិក

ជ្ញានិ�់ៃ �់ដំី អគារវបី្រតា�់ ផៃ�វ១៦៩ �ងាើ ត្តវ់ា�វង ់

�ណឌ ៧ម្មករា រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាព្រឹកុងកំពង់ចាំ�

ភិ�ម្ម៤ិ �ងាើ ត្តវ់ា�វង ់ប្រកុងកំពងច់ាម្ម ប្តេ�ត្តេកំពងច់ាម្ម

• សាខា�ហាវិថិ�ទៅ�ាទ្ៅសំទុិង

ផៃ�ប្តេ��១៨៧ អឺ០អឺ១ ម្មហាវថិិីប្តេ�ា ប្តេ�ទុ្ធង �ងាើ ត្ត់

ទ្ធួ�សាែ យម្លៃប្រព១ �ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាទឹិកថាា្

ជ្ញានិ�់ៃ �់ដំី អគារកា�ីហ៊ុែ័រនីិញុំាា  ����ប្តេ��៍  

ម្មហាវថិិ�ីហ៊ុព័និធរុ�េុ ី�ងាើ ត់្តទឹ្ធកថាៃ  �ណឌ ថ្លែ�និ�ុ� 

រាជ្ជធានីិភំូិប្តេពញ

• សាខាព្រឹកុងបាត់្ដំ្ឋ�ង

ផៃ�ប្តេ��៩៨-៩៩ �ងាើ ត្តស់ាែ យប្តេបាា  ប្រកុងបាត្តដំ់ំ�ង 

ប្តេ�ត្តេបាត្តដំ់ំ�ង

•  �ទៅរាតិ្�ខាងទៅជើង

អគារប្តេ�� ២០អា-ប្តេ� ម្មហាវថីិិប្រព�និប្តេរាត្តេម្ម ថ្លែកងផៃ�វ១១៨  

�ងាើ ត្តផ់ារចា�់ �ណឌ ដំ�និប្តេពញ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• ទៅ�ាទ្ៅសំទុិង

ផៃ�ប្តេ��១៨៧ អឺ០អឺ១ ម្មហាវថិិីប្តេ�ា ប្តេ�ទុ្ធង  

�ងាើ ត្តទ់្ធួ�សាែ យម្លៃប្រព១ �ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាខាទឹិកថាា្

ជ្ញានិ�់ៃ �់ដំី អគារកា�ីហ៊ុែ័រនីិញុំាា  ����ប្តេ��៍ 

ម្មហាវថិិ�ីហ៊ុព័និធរុ�េុ ី�ងាើ ត់្តទឹ្ធកថាៃ  �ណឌ ថ្លែ�និ�ុ� 

រាជ្ជធានីិភំូិប្តេពញ

•  ចំ្ចការ��  

ផៃ�ប្តេ��៧៦៣ ផៃ�វ៩៣ �ងាើ ត្ត�់ឹងប្រត្តថ្លែ�ក 

�ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• �្សារទៅហិងល�

ផៃ�ប្តេ��១២ប្តេហ៊ុេត្ត ផៃ�វប្តេ�� ២៧១ �ងាើ ត្តទ់្ធឹក�ិក៣់ 

�ណឌ ទ្ធួ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• ទួិលទៅគាក

ផៃ�ប្តេ��១៥០អិនិប្តេ� និិង ១៥០ប្តេ�១ 

អឺ០អឺ១អឺ២អឺ៣អឺ៤ ផៃ�វ៥១៦ �ងាើ ត់្ត�ឹងកក់ទី្ធ១ 

�ណឌ ទួ្ធ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភំូិប្តេពញ

• អូឡំាពិក 

ផៃ�ប្តេ��២០១ ម្មហាវថិិីហ៊ុាវាា ហារឡា�ប្តេនិហ៍៊ុរុ  

�ងាើ ត្តផ់ារប្តេដំើម្មគុរ �ណឌ ទ្ធួ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភិូប្តេពញ

• បាក់ទូិក

ជ្ញានិ�់ៃ �់ដំី អគារវបី្រតា�់ ផៃ�វ១៦៩ �ងាើ ត្តវ់ា�វង ់

�ណឌ ៧ម្មករា រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• ព្រឹកុងទៅសំៀ�រា� 

ផៃ�ប្តេ��៣៨-៣៩-៤០ វថិិីប្រព��ីុវតាា  �ងាើ ត្តស់ាែ យដំងគុ ំ 

ប្រកុងប្តេ�ៀម្មប្តេរៀ� ប្តេ�ត្តេប្តេ�ៀម្មប្តេរៀ�

�ណ្តាា្ញរ�សំ់ធុនាគារ 
�ណ្តាេ ញធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ

១៥៤ ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



• អាកាសំ��ដាា�្អ�ិរជ្ញាតិ្ ភិែទំៅពញ

សាា និីយអ៍ូកដំំប្តេណើ រម្មកដំ�់ កូុងអាកា��និ�ឋ និ

អនិេរជ្ញាតិ្ត ភិូបំ្តេពញ ផៃ�វជ្ញាត្តិប្តេ��៤ �ណឌ ប្តេពាធ�ថ្លែ�និជ្ជយ័ 

រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សំណ្តាាគ្ារ �ិងទៅភាជ��យដាា�្ Royal Inn

ផៃ�ប្តេ��១២៨ឌីី៦-៧-៨ ម្មហាវថិិី�ប្តេម្មេ��ុធារ� 

�ងាើ ត្តទ់្ធប្តេនិៃបាសាក ់�ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• �្សារទំិទៅ�ើ� Eden Garden

ម្មជ្ជឈម្មណឌ �រាជ្ជធានិីភិូបំ្តេពញ �ងាើ ត្តប់្រ���ក 

�ណឌ ដំ�និប្តេពញ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• �្សារទំិទៅ�ើ� អ�អុ�

ប្តេប្រកាយហាង Adidas ផារទំ្ធប្តេនិើ�អីុអនិ  

អគារប្តេ��១៣២ ម្មហាវថិិី�ប្តេម្មេ��ុធារ�  

�ងាើ ត្តទ់្ធប្តេនិៃបាសាក ់�ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាា្��យ៍ទៅព្រឹ�ងឥ�ធ�ៈ ភិ�ធុ�ធុ� (ទៅ�ធ៍ុចិ្ច�តុ្ង)

ផៃ�ប្តេ��៧ប្តេអ ម្មហាវថីិិ�ហ៊ុពន័ិធរុ�េុ ី�ងាើ ត្តក់ាកា� 

�ណឌ ប្តេពាធ�ថ្លែ�និជ្ជយ័ រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• អគារ Raintree

អគារប្តេ��២៩៩ ផៃ�វប្រព�អងគឌួីង �ងាើ ត្តវ់ត្តេភិូ ំ

�ណឌ ដំ�និប្តេពញ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• �្សារទំិទៅ�ើ� អ�អុ� ផ្នែសំ� សុំខ្ព

ជ្ញានិទ់្ធី២ ម្លៃនិផារទ្ធំប្តេនិើ�អុីអនិ ភិ�ម្មបិា�ា �  

�ងាើ ត្តភ់ិូបំ្តេពញថិមី �ណឌ ថ្លែ�និ �ុ� រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាា្��យ៍ទៅព្រឹ�ងឥ�ធ�ៈ ល�� ឡុ�ង (ទៅវង ទៅព្រឹសំង)

ដីំ��ត្ត�ប្តេ��៩ ម្មហាវថីិិប្តេវងប្តេប្រ�ង �ងាើ ត្តប់្តេចាម្មប្តេ�  

�ណឌ ប្តេពាធ�ថ្លែ�និជ្ជយ័ រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• អគារ The Bridge

អគារ The Bridge SoHo ភិ�ម្ម១ិ៤ ផៃ�វរដំឋ�ភាជ្ញាតិ្ត 

�ងាើ ត្តទ់្ធប្តេនិៃបាសាក ់�ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

•  �្សារទំិទៅ�ើ� មាាព្្រឹកូ

អគារប្តេ��៥៧៣៤ ផៃ�វ១០០៣ ភិ�ម្មបិា�ា �  

�ងាើ ត្តភ់ិូបំ្តេពញថិមី �ណឌ ថ្លែ�និ �ុ� រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• សាា្��យ៍ទៅព្រឹ�ងឥ�ធ�ៈ តូ្តាល់ (ក�ព�ជ្ញាទៅព្រឹកា�)

អគារប្តេ��៧៩៨ ផៃ�វ១២៨ �ងាើ ត្តទឹ់្ធក�ិក ់

�ណឌ ទួ្ធ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• �្សារទំិទៅ�ើ� Samai

អគារប្តេ��០២ ផៃ�វ៣៣៧ �ងាើ ត្ត�់ឹងកកទ់្ធី១ 

�ណឌ ទ្ធួ�ប្តេគាក រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ

• អគារ Exchange Square

ជ្ញានិ�់ៃ �់ដំី អគារ Exchange Square ផៃ�វ៥១-៦១ 

និិងផៃ�វ១០២-១០៦ �ងាើ ត្តវ់ត្តេភូិ ំ�ណឌ ដំ�និប្តេពញ

រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• សាា្��យ៍ទៅព្រឹ�ងឥ�ធ�ៈ តូ្តាល់ (ភិែទំៅពញថិម�)

ផៃ�វ១៩៨៦ �ងាើ ត្តភូ់ិបំ្តេពញថិម ី�ណឌ ថ្លែ�និ�ុ�  

រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• ទៅរាងច្ចព្រឹកព្រឹសាទៅ�ៀរអងគរ (ទៅខ្ពតិ្ព្រឹព�សំ�ហិ�ុ)

ភិ�ម្ម៣ិ �ងាើ ត្តប់្តេ��១ ប្រកុងប្រព��ីហ៊ុនុិ ប្តេ�ត្តេប្រព��ីហ៊ុនុិ

• ណ្តាហាាទ្ៅវ�ល ១ �ិង ណ្តាហាាល្ទៅវ�ល ២

ផៃ�វ�ប្តេម្មេ�ប្តេត្តប្តេជ្ញាហុុ៊ុនិថ្លែ�និ រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• សាា្��យ៍ទៅព្រឹ�ងឥ�ធ�ៈ តូ្តាល់ (�ុ��វង្ស)

អគារប្តេ��៣៧០ ផៃ�វ៩៣ ថ្លែកងផៃ�វ៣១០  

�ងាើ ត្ត�ឹ់ងប្តេកងកង១ �ណឌ �ំការម្មនិ រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• �្សារ Angkor Mini Mart (ទៅខ្ពតិ្ទៅសំៀ�រា�)

វថិិីប្រព��ីុវតាា  �ងាើ ត្តស់ាែ យដំងគុ ំ ប្រកុងប្តេ�ៀម្មប្តេរៀ�  

ប្តេ�ត្តេប្តេ�ៀម្មប្តេរៀ�

• �្សារទំិទៅ�ើ� The Park Community Mall

ផៃ�វជ្ញាតិ្តប្តេ��១ �ងាើ ត្តនិ់ិប្តេរាធ �ណឌ �ារអំប្តេ�  

រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• សាា្��យ៍ទៅព្រឹ�ងឥ�ធ�ៈ តូ្តាល់ (�ៃ�វ២៧១)

ផៃ�វ២៧១ �ងាើ ត្តទួ់្ធ�ទំ្ធព�ង២ �ណឌ �ំការម្មនិ  

រាជ្ជធានីិភូិបំ្តេពញ

• �្សារទំិទៅ�ើ� មាាព្្រឹកូ (ទៅខ្ពតិ្ទៅសំៀ�រា�)

ផៃ�វជ្ញាតិ្តប្តេ��៦ ភិ�ម្មបិ្តេគាកប្តេតូាត្ត �ំុកថ្លែណេ ក  

ប្រ�ុកប្របាសាទ្ធ បាគុង ប្តេ�ត្តេប្តេ�ៀម្មរា�

ទ្ធីតាងំម្មាា �ីុនិប្តេអធីអិម្ម

�ណ្តាា្ញរ�សំ់ធុនាគារ 
�ណ្តាេ ញធនាគារ �ីុអាយអិម្ម�ុ ីភិអីិ��ីុ

១៥៥ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី� ភិ�អិលសំុ�     របាយការណ៍ប្រ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១



�ណ្តាា្ញសាខារ�សំ់ព្រឹកុ�ហិីុ�ទៅ�

�ណ្តាា្ញរ�សំ់ធុនាគារ 
�ណ្តាេ ញសាខារ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

•  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 0099 
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 0099 
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 0099 
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 0099 
Website: www.cimb.com

•  PT BANK CIMB NIAGA TBK 
Graha CIMB Niaga 
16th Floor, Ji. Jend Sudirman Kav. 58 
Jakarta 12190, Indonesia 
Tel: 6221 250 5252/6221 250 5353 
Fax: 6221 252 6749 
Website: www.cimbniaga.co.id

•  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
20A/B, Corner Preah Norodom  
Boulevard & Street 118 
Sangkat Phsar Chas 
Phnom Penh 12203 
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 24 3266 3388 
Fax: 84 24 3266 3389 
Website: www.cimbbank.com.vn

•  CIMB BANK BERHAD
Singapore Branch 
30, Raffles Place #04-01 
Singapore 048622 
Tel: 65 6333 7777 
Fax: 65 6337 5335 
Website: www.cimb.com.sg

•  CIMB BANK BERHAD
London Branch 
27, Knightsbridge 
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 Center  
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 
Rooms 2501 & 2507-2510 
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 
28th Floor, ORE Central Building 
9th Avenue Corner 31st Street 
Bonifacio Global City, Taguig 
1634 Philippines 
Tel: 63 2 8858 0102 
Fax: NIL 
Website : www.cimbbank.com.ph

•  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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�ណ្តាា្ញរ�សំ់ធុនាគារ 
�ណ្តាេ ញសាខារ��់ប្រកុម្មហុុ៊ុនិប្តេម្ម

•  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

•  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

•  TOUCH ‘N GO SDN. BHD.
Level 12, Tower 6, Avenue 5, The Horizon 
No. 8, Jalan Kerinchi, Bangsar South 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel : 603 2714 8888 
Fax : 603 2714 8889 
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 9887 
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 9887 
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 8874 
Website: www.cimbfoundation.com

•  CGS-CIMB SECURITIES SDN. BHD.
Level 29, Menara Bumiputra-Commerce, 
No. 11, Jalan Raja Laut 
50350 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: 603 2635 8888 
Fax: 603 2602 0119 
Website: www.cgs-cimb.com.my

•  CGS-CIMB SECURITIES INTERNATIONAL  
PTE. LTD. 
10 Marina Boulevard #09-01 
Marina Bay Fina ncial Centre Tower 2 
Singapore 018983 
Tel: 65 6538 9889 
Fax: 65 6323 1176 
Website: www.cgs-cimb.com

•  PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT  
BERHAD
10th Floor, Bangunan CIMB 
Jalan Semantan, Damansara Heights 
50490 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: 603 2084 8888 
Fax: 603 2084 8899 
Website: www.principal.com.my

•  PRINCIPAL ISLAMIC ASSET MANAGEMENT  
SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB 
Jalan Semantan, Damansara Heights 
50490 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: 603 2084 8888 
Fax: 603 2084 8899 
Website: www.principalislamic.com

•  CIMB BANK BERHAD
YANGON REPRESENTATIVE OFFICE 
1219, Level 12-A, Sakura Tower 
Kyauktada Township, Yangon 
Myanmar 
Tel: 951 8 255 430 
Fax: 951 8 255 430 
Website: www.cimb.com
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ធុនាគារ សំុ�អាយអិ��ី�  ភិ�អិលសំុ�

www.cimbbank.com.kh

២០អាប្តេ� ម្មហាវថិិីប្រព�និប្តេរាត្តេម្ម
ថ្លែកងផៃ�វ១១៨ �ងាើ ត្តផ់ារចា�់

រាជ្ជធានីិភិូបំ្តេពញ
១២២០៣ ប្រព�រាជ្ញាណ្តា�ប្រកកម្ម័ុជ្ញា


