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ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារ”) 

គ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៩ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០០៨ និ�បានច��បញីី្ញជាមួ្ព័យៈគ្រកសួ�ពាណិិជ្ជីកម្ព័ម  

ទៅដាយៈមានវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ច��បញីី្ញទៅលខ្ព ០០០០១៨១២ និ�គ្រត៌ូវបានធនាគារជាតិ៌ ថ្ងៃន កម្ព័័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា 

“ធនាគារកណ្តាា ល”) �ាល់អាជាា ប័ណិណគ្របកបអាជី្ជវកម្ព័មធនាគារទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៣ ផ្នែខ្ពត៌�លា ឆំំ្នាំ២០០៨។ 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០២០ ធនាគារបានបាូរនាម្ព័ករណ៍ិរបស់ខ្ពួួនទៅ�ជា ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) 

ម្ព័.ក។ ធនាគារ�ឺជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នប�គ្រត៌សម្ព័័័នធ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់ទំាំ�ស្រុសុ�ទៅដាយៈធនាគារ RHB Bank Berhad  

ជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នសាធារណិៈទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវមានកគ្រមិ្ព័ត៌ បានច��បញីី្ញពាណិិជ្ជីកម្ព័ម ទៅ�គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី ទៅហិ�យៈ 

គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ធំជា�ទៅ��ឺគ្រកុម្ព័ហីិ�ន RHB Banking Group ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័រចនាសម្ព័័័នធសាជី្ជវកម្ព័ម 

គ្រកុម្ព័ហីិ�នរមួ្ព័ ចូលជាធរមានចាប់ពី័ថ្ងៃ�ៃទីូ១៣ ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៦។

ធនាគារ �ឺជាធនាគារពាណិិជ្ជី និ�ទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មទៅគ្រកាម្ព័ចាប់សាីពី័សហិគ្រគាសពាណិិជ្ជីថ្ងៃនកម្ព័័�ជា  
និ�ទៅគ្រកាម្ព័បទូបបញ្ញញតិ៌ថ្ងៃនធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម្ព័័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារកណ្តាា ល”)។

ការយិាល័យៈច��បញីី្ញរបស់ធនាគារមានទីូតំា�បចុ�បបនំសុិត៌ទៅ�អំគារ ជាន់ទីូ១ ជាន់ M ជាន់ទីូ២  
និ�ជាន់ទីូ៩ �ួូវទៅលខ្ព១១០ ផ្នែក��ួូវទៅលខ្ព ៩៣ ភូិមិ្ព័ ៣ សង្កាើ ត់៌ ស្រុស�ចក ខ្ពណិឌ  ដូឹនទៅព័ញ រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ 

គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា។ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលបានអំន�ម័្ព័ត៌ឱ្យយទៅចញ�ាយៈរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�  
ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០២០។ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលមានសិទូធិផ្នែកផ្នែគ្រប និ�ទៅចញ�ាយៈរបាយៈការណ៍ិ 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�ទៅ���វញិ។
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ការ�យាល័យកណ�ាល

២៤៦
ចំនួនបុគ�លិក

១៣
សាខា/ការ�យាល័យកណ�ាល

ទូរស័ព�េលខ ៖ (855) 23 992 833 
ទូរសារេលខ ៖ (855) 23 991 822
អីុែម៉ល  ៖  kh.phnompenhmain@rhbgroup.com
េវបសាយ  ៖  www.rhbgroup.com
េហ�សបុ៊ក ៖ facebook.com/RHBCambodia

េសៀមរាប

ភ�ំេពញ

�ពះសីហនុ

កំពង់ចាម

�ាត់ដំបង

វត�មាន�បតិបត�ការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយើង
ជាន់ទី2   & ជាន់ទី9 អគរ OHK 
ែកងផ�ូវ110 & ផ�ូវ93 រជធានីភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា
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ការ�យាល័យកណ�ាល

២៤៦
ចំនួនបុគ�លិក

១៣
សាខា/ការ�យាល័យកណ�ាល

ទូរស័ព�េលខ ៖ (855) 23 992 833 
ទូរសារេលខ ៖ (855) 23 991 822
អីុែម៉ល  ៖  kh.phnompenhmain@rhbgroup.com
េវបសាយ  ៖  www.rhbgroup.com
េហ�សបុ៊ក ៖ facebook.com/RHBCambodia

េសៀមរាប

ភ�ំេពញ

�ពះសីហនុ

កំពង់ចាម

�ាត់ដំបង

វត�មាន�បតិបត�ការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយើង
ជាន់ទី2   & ជាន់ទី9 អគរ OHK 
ែកងផ�ូវ110 & ផ�ូវ93 រជធានីភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា

ទូីសំែាក់ការកណ៍ាាល
CHEM SREYNONN

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ២០ នាាក់

ទីូតំា�ជាន់ទីូ1 អំគារ OHK ផ្នែក��ួូវ110 &   �ួូវ93 
រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។ 
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 992 833 
ទូូរសារទៅលខ្ព  ៖ (855) 23 991 822

សំា�ា សំុីធីម៉លអូឡាំាំពីិក
MOK SOCHEAT

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១៧ នាាក់

ទីូតំា��ូត៍៌ទៅលខ្ព អាបីអឺំស�ីរ ា ូជាន់ផ្ទាទ ល់ដីឹ�ារស�ីធីម្ព័ាល 
វ�ីិម្ព័�នំីទៅរ ាត៌ រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 993 568
ទូូរសារទៅលខ្ព  ៖ (855) 23 993 565

សំា�ា សំៃឹងមានាជា�យ
MEY SANSOKRITH

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១០ នាាក់

ទីូតំា�វ�ីិម្ព័�នំីទៅរ ាត៌ (�ួូវ217)  ផ្នែក��ួូវចាក់សំរាម្ព័ 
រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 969 228 
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 23 969 231

សំា�ា កាាលថ្នាែល់
KHUT BUNCHHEAN

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ៩ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 530អា  - 530បីី ម្ព័ហាវ�ីិម្ព័�នីវ�ស 
(ផ្នែក�វ�ីិ271)  រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23   993 598
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 23 993 593

សំា�ា អេពីទូយអេលោកសំងឃ
TIENG  SOTHEARO

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១១ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 1 - 3 វ�ីិ271  រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  
គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 969 368
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 23 969 370

សំា�ា ទូួលអេគាោក
SIN SOTHEA  
ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១២ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 18ស�ី �ីម្ព័អំ�ីលសី�� (វ�ីិ  289) 
រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 989 600
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 23 989 606

សំា�ា អេម៉ៅអេសំទូុង
HANG MONYCHEAT  
ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១០ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 281អា វ�ីិ ទៅ�ាទៅសទូ��  
រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 989 881
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 23 989 885

សំា�ា ប៊ីឹងអេកងកង
PHENG KIMCHANTHOU 

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ៩ នាាក់

ទិូតំា�អំគារទៅលខ្ព 167 ម្ព័ហាវ�ីិគ្រព័�នទៅរាត៌ាម្ព័ 
រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 23 989 118 
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 23 989 788

សំា�ា កំពីង់ចាម
SONN SEIHA  
ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១០ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 41 �ួូវជាតិ៌ទៅលខ្ព 7 ទៅខ្ពត៌ាកំព័�់ចាម្ព័ 
គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 42 942 811 
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 42 942 899

ភ�ំេពញ

កំពង់ចាម

�ាត់ដំបង

េសៀមរាប

�ពះសីហនុ

�ណ៍ាាញសាាខាាទូូទូា�ងរាជធាានីី-ខេខាត្តត ប្រកាុង

សំា�ា បាាត្ថុ់ដឹំប៊ីង
LAY CHANRONG  
ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ៨ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 1-3-5-7 វ�ីិទៅលខ្ព  3 ទៅខ្ពត៌ាបាត់៌ដំឹប� 
គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 34 934 811 
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 34 934 816

សំា�ា អេសំៀមរាប៊ី
PICH PHIRUN

ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ១២ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 12-14-16 �ួូវជាតិ៌ទៅលខ្ព 6 
ទៅខ្ពត៌ាទៅសៀម្ព័រាប គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855) 63 969 811
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 63 969 816

សំា�ា គ្រពីះសំីហិនាុ
CHHOEM CHANPHIROM  
ចំនាួនាប៊ីុគាគលិក ៖ ៩ នាាក់

ទីូតំា�អំគារទៅលខ្ព 129 �ួូវ  7 ម្ព័ករា ទៅខ្ពត៌ាគ្រព័�សីហិន� 
គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
ទូូរស័ព័ទទៅលខ្ព ៖ (855)  34 934 811 
ទូូរសារ ទៅលខ្ព ៖ (855) 34 934 816
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ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ផ្នែ�ែកសំំ�ានា់



ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�



�ទព�សកម�
សរុប   
(��ាក់ដុល�ារ)

2015  563,943,753 

2017  709,239,327 

2016  622,894,516 

2019  943,295,940 

2018  750,410,262

��ាក់ចំេណញ
មុនបង់ពន�  
(��ាក់ដុល�ារ)

2015  8,008,106 

2017  10,744,610

2016  8,425,018 

2019  18,857,298 

2018  6,442,044 

��ាក់ចំេណញ
េ�កោយបង់ពន� 
(��ាក់ដុល�ារ)

2015  5,870,823 

2017  8,585,610 

2016  6,697,407 

2019  14,989,201 

2018  4,863,137 

ឥណទាន និង
បុេរ�បទាន  
(��ាក់ដុល�ារ)

2015  338,622,585 

2017  392,920,585 

2016  347,575,673 

2019  506,226,986 

2018 418,530,200

��ាក់បេ��ើសរុប 
(��ាក់ដុល�ារ)

2015  478,738,832 

2017  600,071,456 

2016  528,639,004 

2019  776,162,020 

2018  631,801,962 

��ាក់បេ��ើ
សរុបអតិថិជន 
(��ាក់ដុល�ារ)

2015  77,749,262 

2017  97,032,278 

2016  84,446,669 

2019  127,668,879 

2018  105,895,415 

សំអេងេប៊ីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈអេពីល ៥ឆ្នាំែាំ ផ្នែ�ែកសំំ�ានា់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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សំអេងេប៊ីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈអេពីល ៥ឆ្នាំែាំ

បណ្តាា ច់ឆំំ្នាំ កាលបរចិឆទូគ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ31 ផ្នែខ្ពធំូ

2019 2018 2017 2016 2015

លទូធ�លគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ (គ្របាាក់ដឹុលាា)

គ្របាក់ចំទៅណិញម្ព័�នប�់ព័នធ  18,857,298  6,442,044  10,744,610  8,425,018  8,008,106 

គ្របាក់ចំទៅណិញទៅគ្រកាយៈប�់ព័នធ  14,989,201  4,863,137  8,585,610  6,697,407  5,870,823 

ទូិនាែនា�យត្ថុារាងត្ថុុលយការ (គ្របាាក់ដឹុលាា)

គ្រទូព័យសកម្ព័មសរ�ប  943,295,940  750,410,262  709,239,327  622,894,516  563,943,753 

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន  506,226,986  418,530,200  392,920,585  347,575,673  338,622,585 

គ្រទូព័យអំសកម្ព័មសរ�ប  815,627,061  644,514,847  612,207,049  538,447,847  486,194,491 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�អំតិ៌�ិជ្ជន  632,769,658  580,058,895  470,147,629  297,271,520  216,199,505 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�សរ�ប  776,162,020  631,801,962  600,071,456  528,639,004  478,738,832 

ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន  75,000,000  75,000,000  71,000,000  67,000,000  67,000,000 

មូ្ព័លនិធិមុាស់គ្រកុម្ព័ហីិ�ន  127,668,879  105,895,415  97,032,278  84,446,669  77,749,262 

អនាុបាាត្ថុ (ភិាគារយ)

ឥណិទាំនមិ្ព័នដំឹទៅណិ� រការទៅធៀប នឹ�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន  3.88 4.88 4.02 2.47 0.87

ការប�ើិលចំណូិលទៅល�គ្រទូព័យសកម្ព័មស�ទូធ  1.59  0.65  1.21  1.08  1.29 

ការប�ើិលចំណូិលទៅល�មូ្ព័លនិធិមុាស់ហីិ�ន  11.74 4.59 8.85 7.93 7.55

អំន�បាត៌ឥណិទាំនទៅធៀប នឹ�គ្របាក់អំតិ៌�ិជ្ជន  80.00 72.15 83.66 116.92 156.88

អំន�បាត៌ឥណិទាំនទៅធៀប នឹ�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�  65.22 66.24 65.55 65.75 70.85
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គ្រ�ប់់គ្រ�ង
រចនាាសំម័�នាធ



គ្រ�ប់់គ្រ�ង



អធិការកិច�និយ័តកម� 
និង្រត�តពិនិត្យ

ែផ�កតាមដាន
ការ្របឆំាង និង
ការសម� ត្របក់

ហានិភ័យឥណទន 

ហានិភ័យ្របតិបត�ិការ

ការ្រគប់្រគង្រទព្យ
សម្បត�ិ និងបំណុល

សវនកម�ឥណទន

សវនកម�សាខ

សវនកម� 
ការយិល័យកណ� ល

ច្បោប់

េលខធិការ

វាយតៃម�ឥណទន

ឥណទន
្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិ

រដ�បលឥណទន

្រគប់្រគងឥណទន

សា� របំណុល

បេច�កវទិ្យោពត៌មន

ជំនួយការ្របតិបត�ិធនាគរ

ម៉សីុនដក្របក់េអធីអឹុម

្រគប់្រគង និងែថរក្សោ

ការធានាគុណភាព
របស់អតិថិជន

សំណង និង 
អត�្របេយជន៍

ការ្រគប់្រគង
េទពេកាសល្យ

ការបណ�ុ ះបណ� ល

ហិរ��វត�ុគណេនយ្យ

របយការណ៍្រគប់្រគង
ហិរ��វត�ុបទប��ត�ិ

រតនាគរ និងយុទ�សា�ស�

វភិាគ  និងរបយការណ៍

រដ�បល និងលទ�កម�

អាជីវកម�ខ� តធំ

អាជីវកម�ខ� តមធ្យម

លក់រយ/តូច

ឥណទនចល័ត

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�

្របព័ន�ធនាគរេអឡិច្រត�និច

េសវាធនាគរ្រពីេមៀរ/
្របអប់បេ��ើមនសុវត�ិភាព

ការ្រគប់្រគង
្រទព្យសម្បត�ិ (អនាគត)

េសវាកម�កាត (អនាគត)

ទីសា� ក់ការកណ� ល

សីុធីម៉លអូឡំាពិក

ស�ឹងមនជ័យ

ក្បោលថ�ល់

េពទ្យេលកសង្ឃ

កំពង់ចម

េសៀមរប

បត់ដំបង

្រពះសីហនុ

ទួលេគក

េម៉េសទុង

បឹងេកងកង

សាខ ជំនួយការទីផ្សោរ

ទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

នាយកសម�័ន�  
េសវាកម�ធនាគារខ�ាតធំ

អគ�នាយក

េលោក ធូ គីម េសង

�កុម�បឹក�ាឥណទាន

គណៈកម�ាធិការឥណទាន គណៈ�គប់�គង

គណៈកម�ាធិការសវនកម�គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ គណៈកម�ាធិការលាភការ និងការែតងតាំង

នាយក
េលោក តាំង លីឌី

ែផ�ក�គប់�គង�បតិបត�ិតាម

នាយក
េលោក  សួន សូផានីកា

ែផ�ក�គប់�គងហានិភ័យ

នាយក
េលោក ែម៉ន ណារ�ទ�

ែផ�ក�គប់�គងសវនករៃផ�ក��ង

នាយក
ក��ា អាន ម៉ារ�

ែផ�ក�គប់�គងច�ាប់ 
និងេលខាធិការ

នាយក
េលោក តាំង េសៀវហ៊ុន

ែផ�ក�គប់�គងវាយតៃម�ឥណទាន 
និង�តួតពិនិត�េឡើងវ�ញ

នាយក
េលោក យ៉ុង ជីងសាន 

ែផ�ក�គប់�គងឥណទាន

នាយក
េលោក ឈឹម សាេរ�ត

ែផ�ក�គប់�គង�បតិបត�ិ 
និងបេច�កវ�ទ�ាព័ត៌មាន

នាយក
េលោក ទុយ ចិន�ា

ែផ�ក�គប់�គងធនធានមនុស� 
និងបណ��ះបណ�ាល

នាយក
េលោក ឆរ័ េធៀមយ៉ូវ

ែផ�ក�គប់�គងហិរ��វត��
និងយុទ�សា�ស�

នាយក
េលោក សុខ េឡង

ែផ�ក�គប់�គងេសវាធនាគារ

នាយក
េលោក�សី េត ជីង យុីង

ែផ�ក�គប់�គង
សវាកម�អតិថិជន

នាយក
(ទំេនរ)

ែផ�ក�គប់�គងសាខា 
និងែចកចាយ

 នាយក
អាល់�ឌាន រ�ស�ាល ប៊�ន

ែផ�ក�គប់�គង
ទំនាក់ទំនងទីផ�ារ

២៣ មករ ២០១៩
(ការអនុេលមតាមច្បោប់ 
និង្រគប់្រគងហានិភ័យ)

១៣ មិថុនា ២០១៩
(ការអនុេលមតាមច្បោប់ 
និង្រគប់្រគងហានិភ័យ)

៥ សីហា ២០១៩ នាយកដា� ន្រត�វបនបំែបក 
១  កក�ដា ២០១៩

១០ មិថុនា ២០១៩

រចនាាសំម័�នាធគ្រគាប៊ី់គ្រគាង
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អធិការកិច�និយ័តកម� 
និង្រត�តពិនិត្យ

ែផ�កតាមដាន
ការ្របឆំាង និង
ការសម� ត្របក់

ហានិភ័យឥណទន 

ហានិភ័យ្របតិបត�ិការ

ការ្រគប់្រគង្រទព្យ
សម្បត�ិ និងបំណុល

សវនកម�ឥណទន

សវនកម�សាខ

សវនកម� 
ការយិល័យកណ� ល

ច្បោប់

េលខធិការ

វាយតៃម�ឥណទន

ឥណទន
្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិ

រដ�បលឥណទន

្រគប់្រគងឥណទន

សា� របំណុល

បេច�កវទិ្យោពត៌មន

ជំនួយការ្របតិបត�ិធនាគរ

ម៉សីុនដក្របក់េអធីអឹុម

្រគប់្រគង និងែថរក្សោ

ការធានាគុណភាព
របស់អតិថិជន

សំណង និង 
អត�្របេយជន៍

ការ្រគប់្រគង
េទពេកាសល្យ

ការបណ�ុ ះបណ� ល

ហិរ��វត�ុគណេនយ្យ

របយការណ៍្រគប់្រគង
ហិរ��វត�ុបទប��ត�ិ

រតនាគរ និងយុទ�សា�ស�

វភិាគ  និងរបយការណ៍

រដ�បល និងលទ�កម�

អាជីវកម�ខ� តធំ

អាជីវកម�ខ� តមធ្យម

លក់រយ/តូច

ឥណទនចល័ត

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�

្របព័ន�ធនាគរេអឡិច្រត�និច

េសវាធនាគរ្រពីេមៀរ/
្របអប់បេ��ើមនសុវត�ិភាព

ការ្រគប់្រគង
្រទព្យសម្បត�ិ (អនាគត)

េសវាកម�កាត (អនាគត)

ទីសា� ក់ការកណ� ល

សីុធីម៉លអូឡំាពិក

ស�ឹងមនជ័យ

ក្បោលថ�ល់

េពទ្យេលកសង្ឃ

កំពង់ចម

េសៀមរប

បត់ដំបង

្រពះសីហនុ

ទួលេគក

េម៉េសទុង

បឹងេកងកង

សាខ ជំនួយការទីផ្សោរ

ទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

នាយកសម�័ន�  
េសវាកម�ធនាគារខ�ាតធំ

អគ�នាយក

េលោក ធូ គីម េសង

�កុម�បឹក�ាឥណទាន

គណៈកម�ាធិការឥណទាន គណៈ�គប់�គង

គណៈកម�ាធិការសវនកម�គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ គណៈកម�ាធិការលាភការ និងការែតងតាំង

នាយក
េលោក តាំង លីឌី

ែផ�ក�គប់�គង�បតិបត�ិតាម

នាយក
េលោក  សួន សូផានីកា

ែផ�ក�គប់�គងហានិភ័យ

នាយក
េលោក ែម៉ន ណារ�ទ�

ែផ�ក�គប់�គងសវនករៃផ�ក��ង

នាយក
ក��ា អាន ម៉ារ�

ែផ�ក�គប់�គងច�ាប់ 
និងេលខាធិការ

នាយក
េលោក តាំង េសៀវហ៊ុន

ែផ�ក�គប់�គងវាយតៃម�ឥណទាន 
និង�តួតពិនិត�េឡើងវ�ញ

នាយក
េលោក យ៉ុង ជីងសាន 

ែផ�ក�គប់�គងឥណទាន

នាយក
េលោក ឈឹម សាេរ�ត

ែផ�ក�គប់�គង�បតិបត�ិ 
និងបេច�កវ�ទ�ាព័ត៌មាន

នាយក
េលោក ទុយ ចិន�ា

ែផ�ក�គប់�គងធនធានមនុស� 
និងបណ��ះបណ�ាល

នាយក
េលោក ឆរ័ េធៀមយ៉ូវ

ែផ�ក�គប់�គងហិរ��វត��
និងយុទ�សា�ស�

នាយក
េលោក សុខ េឡង

ែផ�ក�គប់�គងេសវាធនាគារ

នាយក
េលោក�សី េត ជីង យុីង

ែផ�ក�គប់�គង
សវាកម�អតិថិជន

នាយក
(ទំេនរ)

ែផ�ក�គប់�គងសាខា 
និងែចកចាយ

 នាយក
អាល់�ឌាន រ�ស�ាល ប៊�ន

ែផ�ក�គប់�គង
ទំនាក់ទំនងទីផ�ារ

២៣ មករ ២០១៩
(ការអនុេលមតាមច្បោប់ 
និង្រគប់្រគងហានិភ័យ)

១៣ មិថុនា ២០១៩
(ការអនុេលមតាមច្បោប់ 
និង្រគប់្រគងហានិភ័យ)

៥ សីហា ២០១៩ នាយកដា� ន្រត�វបនបំែបក 
១  កក�ដា ២០១៩

១០ មិថុនា ២០១៩
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ការពីិនាិត្ថុយអេឡាំើងវិញផ្នែ�ែកអេសំដឹឋកិចច
កំ��រយៈៈទៅព័លពី័រទូសវត៌សរក៍នួ�ទៅ�ទៅន� គ្របទៅទូសកម័្ព័�ជា ផ្នែដឹលជាទៅសដឹឋកិចុកំព័����សទៅ���មួ្ព័យៈ កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័ទៅសដឹឋកិចុ ផ្នែដឹលកំព័��ទៅ��បទៅ���ទៅ�ស�ទៅទូៀត៌របស់

 អាសីាន បានរកីចទៅគ្រម្ព័�នយាា �ធំដឹ�ំ�ួរឱ្យយកត់៌សមាា ល់ ទៅដាយៈសទៅគ្រម្ព័ចបានឋានៈជាគ្របទៅទូសផ្នែដឹលមានគ្របាក់ចំណូិលម្ព័ធយម្ព័កគ្រមិ្ព័ត៌ទាំប កំ��ឆំំ្នាំ២០១៥ និ�គ្របាថំ្នាច�់ 
កួាយៈជាទៅសដឹឋកិចុផ្នែដឹលមានគ្របាក់ចំណូិលម្ព័ធយម្ព័កគ្រមិ្ព័ត៌ខ័្ពស់ គ្រតឹ៌ម្ព័ឆំំ្នាំ២០៣០។ ទៅដាយៈមានការជ្ជគ្រម្ព័ុញពី័ការនំាទៅចញសទៅមួ្ព័�កបំពាក់ និ�វស័ិយៈទៅទូសចរណ៍ិ  

ទៅសដឹឋកិចុរបស់គ្របទៅទូសកម័្ព័�ជា មានវឌ្ឍឍនភាព័លអ ទៅដាយៈរកាបានអំគ្រតាកំទៅណិ� នជាម្ព័ធយម្ព័ ៨% ពី័ឆំំ្នាំ១៩៩៨ ដឹល់ឆំំ្នាំ២០១៨ ផ្នែដឹលបានទៅធើ�ឱ្យយគ្របទៅទូសទៅន� កួាយៈជា 
ទៅសដឹឋកិចុមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលរកីចទៅគ្រម្ព័�នទៅលឿនបំ��ត៌ទៅ�កំ��ពិ័ភិព័ទៅលាក។  

ទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ �លិត៌�លកំ��ស្រុសុកសរ�ប (GDP) របស់កម័្ព័�ជា សុតិ៌ទៅ�កគ្រមិ្ព័ត៌៧,១% ផ្នែដឹល�ួរឱ្យយចាប់អារម្ព័មណ៍ិ ទៅទាំ�បីជាមានការគ្របឈម្ព័ពី័បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួល

ទីូ�ារ និ�បញ្ញាហា គ្របឈម្ព័ផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុសាកលក៏ទៅដាយៈ។ ពី័រឆំំ្នាំខា�ម្ព័�ខ្ព មានការបាា ន់សាម នថ្នា កម័្ព័�ជានឹ�បង្កាហា ញពី័កំទៅណិ� នទៅសដឹឋកិចុដ៏ឹរ�ឹមំា ទៅទាំ�បីជាមាន

�លបា�ពាល់ថ្ងៃនជំ្ជ�ឺរាត៌ត៌ាត៌ កូវដីឹ១៩ និ�បរយិាកាសទៅសដឹឋកិចុខា�ទៅគ្ររៅ ផ្នែដឹលកំព័��ច��ទៅខ្ពាយៈក៏ទៅដាយៈ។ កមំួា�ជ្ជគ្រមុ្ព័ញដ៏ឹសំខាន់ថ្ងៃនកំទៅណិ� នសគ្រមាប់កម័្ព័�ជា 

�ឺការព័គ្រ�ឹ���ណិភាព័មូ្ព័លធនម្ព័ន�សស រាប់បញូុ្ញលទំាំ�ជំ្ជនាញបទៅចុកទៅទូស និ�ជំ្ជនាញវជីិាជី្ជវៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីបទៅគ្រម្ព័�ត៌គ្រម្ព័ូវការថ្ងៃនវស័ិយៈឯកជ្ជន ផ្នែដឹលកំព័��ទៅក�នទៅ���។ 

របាាយការណ៍៍គ្រប៊ីធានាគ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល

មចាសំ់ភិាគាហិីុនាដឹ៏មានាត្ថុនៃមាជាាទូីរាប៊ី់អានា!

ឆ្នាំែាំ២០១៩ គាឺជាាឆ្នាំែាំផ្នែដឹលគាួរឱ្យយចងចាំ មិនាអាចប៊ីំអេភិាចបាានា សំគ្រមាប៊ី់ធនាាគាារ 
អ.អេអច.បី៊ី� កម័�ជាា អេដឹោយអេយើងបាានាឆ្នាំាងកាត់្ថុប៊ីរិយាកាសំពីាណិ៍ជាជកមាដ៏ឹសំា�គាសំាាញ  
និាងផ្នែដឹលមានាការគ្រប៊ីកួត្ថុគ្រប៊ីផ្នែជាង�ាាំង។ កែ�ងនាាមសំមាជិាកជិាកាគ្រកុមគ្របឹ៊ីកាាភិិបាាល  
�ំ�ំសំូមប៊ីងាាញរបាាយការណ៍៍គ្រប៊ីចាំឆ្នាំែាំរប៊ីសំ់ធនាាគាារ អ.អេអច.ប៊ីី� កម័�ជាា 
សំគ្រមាប៊ី់ឆ្នាំែាំហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្នែដឹលបាានាប៊ីញ្ញចប៊ី់អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៩ ផ្នែដឹល
ប៊ីងាាញពីីទូិដឹឋភិាពីទូូអេទូៅអំពីីការអនាុវត្ថុិការងារ នាិងកិចចគ្រប៊ីឹងផ្នែគ្រប៊ីងរប៊ីសំ់អេយើង 
កែ�ងការ�ដល់នាូវត្ថុនៃមាជាានាិរនាិរ៍ ដឹល់មចាសំ់ភិាគាហិីុនា។ 

១៩,៨៩% ៤,៨៩%

ខ្ពា�ំមានទៅសចកាីរកីរាយៈ សូម្ព័គ្របកាសថ្នាសគ្រមាប់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលបានបញុ្ញប់ទៅ�
 

ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី បានរាយៈការណ៍ិអំំពី័គ្របាក់ចំទៅណិញស�ទូធ  
ចំនួន១៥ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។ អំន�បាត៌សាធនភាព័ របស់ទៅយៈ�� បនារកីចទៅគ្រម្ព័�ន 

ទៅ�កគ្រមិ្ព័ត៌ ១៩,៨៩% ផ្នែដឹលខ្ពស់័ជា�ការត៌គ្រម្ព័ូវនិយៈត៌កម្ព័ម ទៅ�កំ��គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា។

១៥
លានាដឹុលាារអាអេមរិក

ប្របាាកា់ចាំ�ខេណ៍ញសាុទូធចាំ�នីួនី

184

របាយៈការណ៍ិ 
គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល



ការអនាុវត្ថុិការងាររប៊ីសំ់អេយើង
ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី ទៅ�ផ្នែត៌មានសម្ព័ត៌ុភាព័ធន់នឹ�រនំា�ទៅសដឹឋកិចុ ផ្នែដឹលកំព័�� 

ទៅក�នទៅ��� មានការគ្របកួត៌គ្របផ្នែជ្ជ� និ�ប�ើរការលំបាក។ កំ��នាម្ព័ជាគ្រកុម្ព័ 
មួ្ព័យៈ ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី បចុ�បបនំ កំព័��សុិត៌កំ��ឆំំ្នាំទីូពី័រ ថ្ងៃនការអំន�វត៌ា 
យៈ�ទូធសាស្ត្រសា FIT22 ទៅហិ�យៈតាម្ព័រយៈៈយៈ�ទូធសាស្ត្រសាទៅន� ទៅយៈ��បានទូទួូលលទូធ�ល 

�ួរជាទីូទៅព័ញចិត៌ា និ�បានព័គ្រ�ឹ�វត៌ាមានរបស់ទៅយៈ��ទៅ�កម្ព័័�ជា។

ខ្ពា�ំមានទៅសចកាីរកីរាយៈ សូម្ព័គ្របកាសថ្នា សគ្រមាប់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលបានបញុ្ញប់
 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី បានរាយៈការណ៍ិអំំពី័គ្របាក់ 
ចំទៅណិញស�ទូធចំនួន១៥ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។ អំន�បាត៌សាធនភាព័ របស់ 

ទៅយៈ�� បនារកីចទៅគ្រម្ព័�នទៅ�កគ្រមិ្ព័ត៌១៩,៨៩% ផ្នែដឹលខ្ព័ស់ជា�ការត៌គ្រមូ្ព័វនិយៈត៌កម្ព័ម  

ទៅ�កំ��គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា។ តួ៌ទៅលខ្ពទំាំ�ទៅន� ជាសកេីភាព័បង្កាហា ញពី័ការ
 

តំា�ចិត៌ា ក៏ដូឹចជាទំូន�កចិត៌ារបស់ទៅយៈ�� ទៅល�ស័កាា ន�ព័លសគ្រមាប់កំទៅណិ� នទៅសដឹឋកិចុ  

របស់គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា និ�ការរមួ្ព័ចំផ្នែណិករបស់ទៅយៈ�� ចំទៅពា�កំទៅណិ� ន 

និ�វឌ្ឍឍនភាព័ថ្ងៃនឧសាហិកម្ព័មធនាគារទៅ�កម្ព័័�ជា។

ស្រុសបតាម្ព័ទៅសចកាីគ្របាថំ្នា ច�់កួាយៈជាធនាគារលំដាប់ខ័្ពស់ កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័ 
ធនាគារកំពូ័លៗទំាំ�១០ ទៅ�កំ��គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម័្ព័�ជា គ្រតឹ៌ម្ព័ឆំំ្នាំ២០២២ 

 
ផ្នែដឹលមានគ្របាក់ចំទៅណិញម្ព័�នកាត់៌ព័នធ ចំនួន២៥ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅយៈ��

មានទិូសទៅ�បទៅ�ើ�នគ្រទូព័យសកម្ព័មរបស់ទៅយៈ�� និ�កសា�យិៈទៅហាផ្នែដឹលរ�ឹមំា  

កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័ការគ្របកួត៌គ្របផ្នែជ្ជ�។ រហូិត៌ដឹល់បចុ�បបនំ ទៅដាយៈសារការគ្របឹ�ផ្នែគ្រប�
 

ជាបនា កំ��ការជ្ជគ្រម្ព័ុញកំទៅណិ� ត៌គ្រទូព័យសកម្ព័ម ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី កម្ព័័�ជា ទូទួូល 
បានចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទីូ១៣ សគ្រមាប់គ្រទូព័យសកម្ព័មសរ�ប។ ទៅន��ឺជាការរកីចទៅគ្រម្ព័�ន 

ពី័ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទីូ១៤ កំ��ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�បង្កាហា ញពី័កំទៅណិ� ន ២៤% ផ្នែដឹលខ័្ពស់ 
ជា�កំទៅណិ� នជាម្ព័ធយម្ព័ ២១% ថ្ងៃនឧសាហិកម្ព័មទៅន�។

បចុ�បបនំ គ្រទូព័យសកម្ព័មសរ�បរបស់គ្រកុម្ព័ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី ថំ្នាក់តំ៌បន់ គ្រត៌ូវបាន 
បាា ន់សាម នថ្នា មានត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របមាណិ៦៣ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ផ្នែដឹលប�ើរលកេណិៈ 

ឱ្យយធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី កម័្ព័�ជា អាចបទៅ�ើ�ត៌មូ្ព័លដាឋ នគ្រ�ឹ�រ�ឹមំា ទៅដឹ�ម្ព័បីព័គ្រ�ឹ� 
ជំ្ជហិររបស់ទៅយៈ�� ទៅ�កម័្ព័�ជា ជាបនា និ�ធានាបាននូវកំទៅណិ� នថ្ងៃនអាជី្ជវកម្ព័ម 
របស់ទៅយៈ��គ្របកបទៅដាយៈចីរភាព័ទៅ�កំ��គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកទៅន�។ ទៅដាយៈទៅយៈ�� 
បទៅគ្រម្ព័�ទៅសវា ទៅដឹ�ម្ព័បីបំទៅព័ញត៌គ្រម្ព័ូវការរបស់ទីូ�ារ និ�អំតិ៌�ិជ្ជន ផ្នែដឹលកំព័�� 

ទៅក�នទៅ��� ទៅយៈ��ទៅបាជាា ចិត៌ា�ាល់ទៅសវា ផ្នែដឹលមានកគ្រមិ្ព័ត៌កាន់ផ្នែត៌ខ្ពស់័ ដឹល់អំតិ៌�ិជ្ជន 

និ�ដាក់ទៅចញនូវ�លិត៌�ល និ�ទៅសវាព័ហិ�បំណិ� និ�នវាន�វត៌ាន៍។

ដឹំអេណ៍ើរឌាីជាីថ្នាល
គ្រកុម្ព័ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី បនាព័គ្រ�ឹ�លំហិឌី្ឍជី្ជ�លរបស់ទៅយៈ��ទូូទំាំ�តំ៌បន់  

ស្រុសបតាម្ព័ទៅលប�នថ្ងៃនឧសាហិកម្ព័មធនាគារ និ�ឱ្យយស្រុសបតាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការទូូទៅ� 

សគ្រមាប់ការផួ្ទាស់បាូរបទៅចុកវទិូាផ្នែដឹលបានទៅក�នទៅ���។ ជាមួ្ព័យៈត៌គ្រម្ព័វូការផ្នែដឹល 
ទៅក�នទៅ���ទៅន� សគ្រមាប់ទៅសវាធនាគារឌី្ឍជី្ជ�ល ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី កម័្ព័�ជា 

បានដាក់ទៅចញឱ្យយដំឹទៅណិ� រការកម្ព័មវធីិធនាគារអំ�ិនទៅធ�ណិិត៌ និ�ធនាគារចល័ត៌  

សគ្រមាប់ភាព័ង្កាយៈស្រុសរួលរបស់អំតិ៌�ិជ្ជន។ ស្រុសបទៅព័លជាមួ្ព័យៈគំាទៅន� ទៅយៈ�� 

បនាកសា�សម្ព័តុ៌ភាព័ឌី្ឍជី្ជ�លរបស់ខ្ពួួន ឱ្យយស្រុសបតាម្ព័បំណិ�គ្របាថំ្នាជា 

យៈ�ទូធសាស្ត្រសាឌី្ឍជី្ជ�លរបស់គ្រកុម្ព័ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី តាម្ព័រយៈៈ AGILE@

Scale។ ទៅធើ�ដូឹទៅចំ� ទៅយៈ��មានទំូន�កចិត៌ាទៅល�ការកសា�ធនាគារលក់រាយៈ 

ឌី្ឍជី្ជ�លកាន់ផ្នែត៌រ�ឹមំា តាម្ព័រយៈៈការដឹឹក់ទៅចញកម្ព័មវធីិ RHB REFLEX និ� 

កម្ព័មវធីិធនាគារលក់រាយៈឌី្ឍជី្ជ�ល អំ.ទៅអំច.បីី កម្ព័័�ជា ទៅ�ច��ឆំំ្នាំទៅន�។ 

សំំអេណ៍ើរអេឆ្នាំ័ោះអេទូៅមុ�
កំ��កិចុគ្របឹ�ផ្នែគ្រប�របស់ទៅយៈ�� ទៅដឹ�ម្ព័បរីកាមាគ៌ាកំទៅណិ� នរបស់ទៅយៈ�� ឱ្យយបាន��់វ�ស 

ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី កម័្ព័�ជា ទៅបាជាា ចិត៌ាបំទៅព័ញតួ៌នាទីូដ៏ឹសកម្ព័ម កំ��ការបនាអំភិិវឌ្ឍឍ 

និ�ព័គ្រ�ឹ�ឧសាហិកម្ព័មធនាគាររបស់គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកទៅន�។ ទៅយៈ��ទៅ�ផ្នែត៌ 

រកាចំណិ� ចទៅផ្ទាា ត៌ទៅល�ការកសា�សម្ព័តុ៌ភាព័ និ�ព័គ្រ�ីកបណ្តាា ញមូ្ព័លដាឋ ន 

ឱ្យយបានរ�ឹមំា ឈានទៅ��ាល់ត៌ថ្ងៃមួ្ព័កាន់ផ្នែត៌គ្របទៅស�រ ដឹល់អំតិ៌�ិជ្ជន និ�អំំក 

ពាក់ព័័នធដឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌របស់ទៅយៈ��។ ខ្ពណិៈផ្នែដឹលវត៌ាមានរបស់ទៅយៈ��រកីចទៅគ្រម្ព័�នទៅ� 

កម័្ព័�ជា ទៅយៈ��នឹ�បនាជ្ជគ្រម្ព័ញុការង្ការអំភិិបាលកិចុ ការគ្របតិ៌បត៌ាិ និ�ការគ្រ�ប់គ្រ�� 
ហានិភ័ិយៈយាា�ហិមត់៌ចត់៌។

ការទូទូួលសំគាល់
ខ្ពា�ំសូម្ព័សផ្នែម្ព័ា�ការទៅកាត៌សរទៅស�រទៅដាយៈទៅសាម � ចំទៅពា�មុាស់ភា�ហីិ�ន និ�អំំក 
ពាក់ព័័នធគ្រ�ប់របូ ផ្នែដឹលបាន�ាល់ការគំាគ្រទូ និ�ទំូន�កចិត៌ាទៅល�ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី 

កម័្ព័�ជា។ ខ្ពា�ំក៏សូម្ព័ផ្នែ��ួអំំណិរ��ណិដឹល់ថ្ងៃដឹ�ូពាណិិជ្ជកីម្ព័ម និ�អំតិ៌�ិជ្ជនទំាំ�អំស់ 
 

��ផ្នែដឹរ ចំទៅពា�ភិកាីភាព័ និ�ជំ្ជទៅនឿទៅល�ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី ជាពិ័ទៅសស កំ�� 
គ្រគាលំបាកទំាំ�ទៅន�។ 

ទៅយៈ��ទៅ�ផ្នែត៌បនាអំរ��ណិយាា �គ្រជាលទៅគ្រ�ចំទៅពា�រាជ្ជរដាឋ ភិិបាលថ្ងៃនគ្រព័�រាជា

ណ្តាចគ្រកកម័្ព័�ជា គ្រព័ម្ព័ទំាំ�សុាប័ននិយៈត៌កម្ព័ម និ�សុាប័នគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទំាំ�អំស់ 

ផ្នែដឹលបាន�ាល់ទៅយាបល់ ការផ្នែណិនំា និ�ការគំាគ្រទូ ដ៏ឹមានត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ដឹល់ធនាគារ 

អំ.ទៅអំច.បីី កម្ព័័�ជា។

ជាទីូបញុ្ញប់ ខ្ពា�ំសូម្ព័ទៅ�ួ�ត៌ឱ្យកាសទៅន� អំរ��ណិសហិការកីារនីិ របស់ខ្ពា�ំ ជា
 

សមាជិ្ជកជិ្ជកា ថ្ងៃនគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ផ្នែដឹលបាន�ាល់នូវភាព័ជាអំំកដឹឹកនំា 

ការផ្នែណិនំា ចំទៅណិ�ដឹឹ� និ�បញ្ញាញ ញាណិ ផ្នែដឹលមានត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្ងៃ�ថួួ្នា និ�សូម្ព័សផ្នែម្ព័ា� 

ការដឹឹ���ណិយាា �គ្រជាលទៅគ្រ� ដឹល់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� និ�ប��ាលិក/និទៅយាជិ្ជត៌ 

ទំាំ�អំស់ថ្ងៃនធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី កម័្ព័�ជា។ សូម្ព័អំរ��ណិចំទៅពា�ការល�ប�់ 

និ�ការទៅ�ាជាា ចិត៌ារបស់ទៅលាក ទៅលាកស្រុសី កញ្ញាញ  ចំទៅពា�ភាព័ទៅជា�ជ័្ជយៈជានិរនារ ៍

របស់ទៅយៈ��។ 

ខេ�ោកា ឈិិនី យូង ខាឹង 
គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

185

របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



ការអនាុវត្ថុិការងារឆ្នាំែាំ២០១៩
កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ ធនគារ RHB ឥណិឌូ ចិន មានគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិសរ�ប ផ្នែដឹលបានប�ារ និ�រាយៈការណ៍ិ ចំនួន ៩៤៣,៣ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ជាមួ្ព័យៈអំន�បាត៌សាធនភាព័ដ៏ឹរ�ឹមំា

 
ចំនួន ១៩,៩% និ�អំគ្រតាសាច់គ្របាក់ទំូទៅនរចំនួន ១០៨,០% ផ្នែដឹលទៅល�សយាា�ទៅគ្រច�នពី័ត៌គ្រម្ព័ូវការនិយៈត៌កម្ព័ម ចំនួន ១៥,០% និ� ៩០,០% ។

ធនាគារ បានរាយៈការណ៍ិពី័កំណិត់៌គ្រតាដ៏ឹធំទៅធ� ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ ។ កំទៅណិ� ន ៨,១% ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន �ឺជាលទូធ�លថ្ងៃនគ្របាក់ចំនួន 

២៧,៣ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ កំ��កំទៅណិ� ន CASA ផ្នែដឹលបានរមួ្ព័ចំផ្នែណិក ដឹល់ការកាត់៌បនុយៈគ្របាក់កម្ព័ុី អំន�បាត៌កម្ព័ុីបទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារពី័ ៧៣,៦% ដឹល់ ៧៨,៤% 

ទៅ�កំ�� ឆំំ្នាំ២០១៩ ។

ការផួ្ទាស់បាូរទំាំ�ទៅន� បានបទៅ�ើ�ត៌គ្រ�ឹ�ដ៏ឹរ�ឹមំា ផ្នែដឹលអំន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយទៅយៈ�� ព័គ្រ�ីក�លប័គ្រត៌កម្ព័ុីរបស់ទៅយៈ��ទៅ�ទៅព័លអំនា�ត៌។ ទៅល�សពី័ទៅន�ទៅទូៀត៌ ទៅសៀវទៅ�គ្របាក់កម្ព័ុីស�ទូធ 
របស់ធនាគារ បានទៅក�នទៅ���គ្របមាណិ១៨,១% កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ ។

ចំទៅពា�គ្របាក់ចំទៅនញ គ្របាក់ចំណូិលសរ�ប បានទៅក�នទៅ��� ៦,២% កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ ជាមួ្ព័យៈអំន�បាត៌ចំណ្តាយៈចំណូិល ផ្នែដឹលបានរបាយៈការណ៍ិ ចំនួន៣៣,៤% ។ ជាលទូធ�ល 

ធនាគារ ជារមួ្ព័ អំន�វត៌ាបានលអជា�ឆំំ្នាំ២០១៨ ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌ការខ្ពើ�ខាត៌ការចូលរមួ្ព័ពី័វស័ិយៈឧសាហិកម្ព័មមួ្ព័យៈចំនួន និ�ការត៌គ្រម្ព័ូវតឹ៌�រ�ឹសគ្រមាប់ការ�ាល់គ្របាក់កម្ព័ុី។

១៩,៩% ៨,១%

ធនាគារ បានរាយៈការណ៍ិពី័កំណិត់៌គ្រតាដ៏ឹធំទៅធ� ថ្ងៃនគ្របាក់ 

បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ ។ កំទៅណិ� ន ៨,១% 

ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន �ឺជាលទូធ�លថ្ងៃនគ្របាក់ចំនួន  

២៧,៣ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ កំ��កំទៅណិ� ន CASA ផ្នែដឹល 
បានរមួ្ព័ចំផ្នែណិក ដឹល់ការកាត់៌បនុយៈគ្របាក់កមីុ្ព័ អំន�បាត៌កមីុ្ព័ 

បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារពី័ ៧៣,៦% ដឹល់ ៧៨,៤% 

ទៅ�កំ�� ឆំំ្នាំ២០១៩ ។

កែ�ងរយៈអេពីលមួយទូសំវត្ថុារ៍ចុងអេគ្រកោយអេនាះ ធនាាគាារ RHB 

សំអេគ្រមចបាានាសំមិទូធិ�លដឹ៏សំំ�ានា់ ជាាធនាាគាារកំពីូលមួយ 
ចំអេណ៍ោមធនាាគាារកំពីូលៗទូាំង ១៥ អេនាៅកម័�ជាា អេដឹោយ 
បាានាទូទូួលជា�យជាមែះអេលើធនាាគាារជាាង ៤០ អេនាៅកែ�ងគ្រប៊ីអេទូសំ។  
សំមិទូធិ�លទូាំងអេនាះ អាចអេកើត្ថុអេឡាំើងបាានា អេដឹោយសំារផ្នែត្ថុ 
ទូំនាុកចិត្ថុិ ផ្នែដឹលភិាគាីពីាក់ពី�នាធរប៊ីសំ់អេយើង �ដល់ឱ្យយអេយើង។

 ៨,១% ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន 

�ឺជាលទូធ�លថ្ងៃនគ្របាក់ចំនួន 

របាាយការណ៍៍អេលោកអគាគនាាយក

៩៤៣,៣
លានាដឹុលាារអាអេមរិក

២៧,៣
លានាដឹុលាារអាអេមរិក

ប្រទូព្យយសាម្បបត្តតិសារុ�

186

របាយៈការណ៍ិ 
ទៅលាកអំ�ានាយៈក



មនាុសំារប៊ីសំ់អេយើង
កំ��នាម្ព័ជាធនាគារកំពូ័លមួ្ព័យៈ កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័ធនាគារកំពូ័លៗទំាំ� ១៥ 

 
ទៅ�កម័្ព័�ជា និ�ជានិទៅយាជ្ជកជាជ្ជទៅគ្រម្ព័�ស ផ្នែដឹលទៅលចទៅធួា ទៅយៈ��ទៅជ្ជឿជាក់ទៅល� 
ការទៅល�កកម័្ព័ស់ការអំប់រ ំនិ�ជំ្ជនាញ ទៅ�កំ��កមំួា�ការង្ការ តាម្ព័រយៈៈកម្ព័មវធីិ 
បណិា� �បណ្តាា ល និ�រអំភិិវឌ្ឍឍទៅទូព័ទៅកាសលយួាា �ទូូលំទូូលាយៈ។ ការង្ការទៅន� 

ជួ្ជយៈឱ្យយទៅយៈ��បទៅ�ើ�ត៌វបបធម៌្ព័អំន�វត៌ាការង្ការកគ្រមិ្ព័ត៌ខ្ព័ស់ កំ��កមំួា�ការង្ការ ផ្នែដឹល 
អំន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយប��ាលិករបស់ទៅយៈ�� អំភិិវឌ្ឍឍសម្ព័តុ៌ភាព័ និ�ជំ្ជនាញរបស់ខ្ពួួន  
គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ការអំភិិវឌ្ឍឍអាជី្ជព័ និ�រង្កាើ ន់ ផ្នែដឹលជា�ំនិត៌�ាួចទៅ�ា�ម្ព័ដ៏ឹសំខាន់។ ធនាគារ  
RHB មានទៅមាទូនភាព័ ផ្នែដឹលបាន�ាល់ការគំាគ្រទូជាបនា ដឹល់ស់និទៅយាជិ្ជត៌/

ប��ាលិក ផ្នែដឹលមានទៅទូព័ទៅកាសល ួនិ�សំាថ្ងៃដឹទៅ�ំ�ម្ព័ ទូូទំាំ�គ្របទៅទូសកម័្ព័�ជា កំ�� 
អំនា�ត៌កាលដ៏ឹខ្ពួី។

វប៊ីាធម៌នៃនាការគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិ
ទៅយៈ��ទៅ�ផ្នែត៌ទៅបាជាា ចិត៌ាទៅល�ការ�ាល់អាទិូភាព័វបបធម៌្ព័ថ្ងៃនការគ្របតិ៌បត៌ាិ និ� 

វបបធម៌្ព័គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈដ៏ឹរ�ឹមំា ទៅដាយៈឥត៌ង្កាកទៅរ។ ធនាគារទៅយៈ�� ធានាថ្នា 

រាល់ការត៌គ្រមូ្ព័វការទំាំ�អំស់ គ្រតូ៌វបានបំទៅព័ញ ទៅហិ�យៈរាល់ទៅគាលនទៅយាបាយៈ  

និ�ដំឹទៅណិ� រការថ្ងៃ�ទកំ�� គ្រតូ៌វបានគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្រ�ប់ទៅព័លជានិចុ។ គ្រកុម្ព័ធនាគារ 
ទៅយៈ�� នឹ�បនាគ្របតិ៌បត៌ាិ និ�អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ការផ្នែកសគ្រម្ព័រួល�មីៗ ថ្ងៃនបទូបញី្ញា  

និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈផ្នែដឹលចំាបាច់ ។

ទូំនាួល�ុសំគ្រត្ថុូវសំងគមរប៊ីសំ់គ្រកុមហិីុនា
ខ្ពណិៈផ្នែដឹលគ្រកុម្ព័របស់ទៅយៈ�� បនារកីចទៅគ្រម្ព័�ន ទៅយៈ��ស�ើត់៌ធៃន់ទៅល�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូ 

ស�ាម្ព័របស់គ្រកុម្ព័ហីិ�ន ផ្នែដឹលទាំម្ព័ទាំរឱ្យយ គំាគ្រទូទៅគ្រច�នបំ��ត៌។ រហូិត៌ម្ព័កដឹល់ 

ទៅព័លទៅន� ធនាគារ RHB បានសា�ស�់អំគារជាទៅគ្រច�ន ដូឹចជាសាលា 

ម្ព័ទៅត៌ាយៈយចំនួន ៣ ខ្ពំ� ទៅ�ទូូទំាំ�ទៅខ្ពត៌ាកណ្តាា ល ថ្ងៃនគ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា ផ្នែដឹល�ាល់ 
ឱ្យកាសដឹល់ក�មារជា� ១៥០ នាក់ ទូទួូលបានការអំប់រកំ�មារតូ៌ច ផ្នែដឹលជា 

ឱ្យកាសពិ័ត៌ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅដា�ស្រុសាយៈសុានភាព័គ្រកីគ្រករបស់ពួ័កទៅ�។

ទៅយៈ��កំព័��តាម្ព័ដានយាា �ដិឹត៌ដឹល់ទៅល�វឌ្ឍឍនភាព័ និ��ាល់សមាា រៈភាព័ 

ចំាបាច់ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាការគ្រ�ប់គ្រ��សាលាម្ព័ទៅត៌ាយៈយទំាំ�ទៅន� បានគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វ។  

ធនាគារ រពឹំ័�ថ្នា នឹ�ទូទួូលបានឱ្យកាសសាើ �ម្ព័ន៍ ឱ្យយរមួ្ព័ចំផ្នែណិកជួ្ជយៈស�ាម្ព័ 

កំ��ទៅព័លអំនា�ត៌ដ៏ឹខីួ្ពខា�ម្ព័�ខ្ព ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលទៅយៈ��បនាទៅល�កកម័្ព័ស់សាម រតី៌  
ថ្ងៃនទៅសវាសហិ�ម្ព័ន៍ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបាន�ាល់បនាទៅដាយៈ កម្ព័មវធីិ RHB Touch  

Hearts ។

ដឹំអេណ៍ើរអេទូៅមុ�
ភាព័ទៅជា�ជ័្ជយៈផ្នែដឹលទៅលចទៅធួារបស់ទៅយៈ�� នំាម្ព័កនូវលទូធភាព័ថ្ងៃនការព័គ្រ�ីក 

សកម្ព័មភាព័ បា�ផ្នែនាទៅទាំ�បីជាយាា �ទៅន�កាី ទៅយៈ��ជួ្ជបបញ្ញាហា គ្របឈម្ព័មួ្ព័យៈចំនួន  

ផ្នែដឹលរមួ្ព័មានការគ្របកួត៌គ្របផ្នែជ្ជ�ដ៏ឹសើិត៌សាើ ញ ការត៌បិត៌ទៅត៌ប�ត៌កគ្រមិ្ព័ត៌ចំទៅណិញ 

និ�សម័ាធទៅល���ណិភាព័គ្រទូព័យសកម្ព័ម ផ្នែដឹលធនាគារកំព័��តាម្ព័ដានជាបនា។  

ទៅដាយៈមានការរពឹំ័�ទូ�កថ្នា កំទៅណិ� ន�លិត៌�លកំ��ស្រុសុកសរ�ប មានចំនួន  
៦,៦% កំ��ឆំំ្នាំ២០២០ និ�ទៅដាយៈពិ័ចារណ្តាទៅល�គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិពិ័ភិព័ទៅលាក 
បចុ�បបនំ ធនាគារទៅយៈ�� រពឹំ័�ថ្នា នឹ�មានការផួ្ទាស់បាូរតិ៌ចតួ៌ចបំ��ត៌ ទាំក់ទូ�នឹ�

 
បរសុិានទៅសដឹឋកិចុទៅ�កម្ព័័�ជា ។

កិចុគ្របឹ�ផ្នែគ្រប�នាទៅព័លអំនា�ត៌របស់ធនាគារ នឹ�ទៅផ្ទាា ត៌ទៅល�ឌី្ឍជី្ជ�លបរយិាប័នំ  

នវាន�វត៌ាន៍ និ�ជំ្ជរ�ញទៅដាយៈចំផ្នែណិកទីូ�ារ ផ្នែដឹលអំន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយធនាគារ  

ទៅ�ដឹល់អំំកទៅគ្រប�គ្របាស់ឌី្ឍជី្ជ�លទូូទៅ� យាា �ទូូលំទូូលាយៈ ក៏ដូឹចជាអំំកផ្នែដឹល 

កំព័��ចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ ទៅ�កំ��សហិ�ម្ព័ន៍ទៅ�ស�ៗគំា ទៅ�កំ��គ្របទៅទូសទៅន�។ ទៅយៈ��នឹ�
 

បនា�ាល់បទូពិ័ទៅសាធន៍ឌី្ឍជី្ជ�លមិ្ព័នរអាក់រអួំល ផ្នែដឹលមានទំាំ�ស�វតិុ៌ភាព័  

និ�ភាព័ង្កាយៈស្រុសរួល សគ្រមាប់អំំកទៅគ្រប�គ្របាស់គ្រ�ប់របូ ទៅដាយៈស�ឹឹម្ព័ថ្នា នឹ�បទៅ�ើ�ន 

ចំនួនអំំកទៅគ្រប�គ្របាស់កម្ព័មចិធីឌី្ឍជី្ជ�លទៅន�កាន់ផ្នែត៌ទៅគ្រច�នផ្នែ�ម្ព័ទៅទូៀត៌ ។

ទៅយៈ��នឹ�បនាកំណិត់៌ការរពឹំ័�ទូ�កជាទៅគ្រច�ន ជាមួ្ព័យៈកិចុគ្របឹ�ផ្នែគ្រប� និ�សាទូរ 

ភាព័ សគ្រមាប់ការ�ាល់ទៅសវា ដឹល់អំតិ៌�ិជ្ជនផ្នែដឹលមានភិកាីភាព័ របស់ទៅយៈ�� តាម្ព័ 

រយៈៈការទៅផ្ទាា ត៌ទៅល�ការអំភិិវឌ្ឍឍ�លិត៌�ល និ�ទៅល�កកម័្ព័ស់ដំឹទៅណិ� ររបស់អំតិ៌�ិជ្ជន។  

ជាមួ្ព័យៈនឹ�គ្រ�ឹ�ដ៏ឹរ�ឹមំារបស់ទៅយៈ�� ខ្ពា�ំមានទៅមាទូនភាព័ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវនិយាយៈថ្នា  
ខ្ពា�ំស�ឹឹម្ព័ថ្នា ទៅយៈ��នឹ�បនាជ្ជគ្រម្ព័ុញអំគ្រតាកំទៅណិ� នរបស់ទៅយៈ�� និ��ាល់លទូធ�ល 
កាន់ផ្នែត៌ទៅគ្រច�នផ្នែ�ម្ព័ទៅទូៀត៌ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលឱ្យកាសហិ�ចឱ្យយ។

ជាទីូបញុ្ញប់ កំ��នាម្ព័ ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក ខ្ពា�ំសូម្ព័ផ្នែ�ួ�អំំណិរ��ណិ 
យាា�គ្រជាលទៅគ្រ� ចំទៅពា�អំតិ៌�ិជ្ជន ថ្ងៃដឹ�ូ ប��ាលិកដ៏ឹទៅសាម �សម័គ្រ� ផ្នែដឹលផ្នែត៌�ផ្នែត៌គំាគ្រទូ 

ជាបនា និ�ជាច��ទៅគ្រកាយៈ ខ្ពា�ំសូម្ព័ផ្នែ��ួអំំណិរ��ណិចំទៅពា�ធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា 

ផ្នែដឹលកនួ�ម្ព័ក ផ្នែត៌�ផ្នែត៌�ាល់ដំឹបូនាម នសំខាន់ៗ ដឹល់ទៅយៈ�� ។

" ខេយើងរីកាចាំខេប្រម្បើនីជាម្បួយគ្នាំា " ។

ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង
អំ�ានាយៈក
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



គ្រ�ុមគ្រប់ឹ�្សាភិិបាល





សំមាសំភិាពីគ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល

ទៅលាក  Chin Yoong Kheong (“ទៅលាក Chin”) គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធាន 

គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ថ្ងៃនធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក  

(RHBBCP) ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩។

ទៅលាក Chin ក៏ជាសមាជិ្ជក�ណិៈកម្ព័មការសវនកម្ព័ម �ណិៈកម្ព័មការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ �ណិៈកម្ព័មការផ្នែត៌�តំា� និ��ាល់ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ការថ្ងៃន�ណិៈកម្ព័មការឥណិទាំន 

��ផ្នែដឹរ។

ទៅលាក Chin គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ថ្ងៃនធនាគារ  

អំ.ទៅអំច.បីី ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពសីហា ឆំំ្នាំ២០១៤ ម្ព័�នទៅព័លទៅលាក លាផ្នែល�ពី័ 

ធនាគារទៅន� ម្ព័កចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈធនាគារ RHB Investment Bank ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១  

ផ្នែខ្ពសីហា ឆំំ្នាំ២០១៦។ ជាបនាបនាទ ប់ទៅគ្រកាយៈម្ព័ក ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣០ ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  ឆំំ្នាំ២០១៦  

ទៅលាកគ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាអំភិិបាលជាន់ខ្ព័ស់ឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ថ្ងៃន RHB 

Investment Bank។ បចុ�បបនំ ទៅលាក �ឺជាគ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលថ្ងៃន�ណិៈ

កម្ព័មការហានិភ័ិយៈទំាំ� RHB Bank Berhad និ� RHB Investment Bank  

ផ្នែដឹលទៅទូ�បផ្នែត៌គ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២៣ ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  ឆំំ្នាំ២០១៩។

ទៅលាកក៏មានតំ៌ផ្នែណិ�ជាអំភិិបាលថ្ងៃន RHB Asset Management Sdn Bhd និ� 

RHB Islam Internation Asset Management Berhad។ 

ទៅ�ថំ្នាក់តំ៌បន់ ទៅលាក Chin គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលឯករាជ្ជយ 

មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិថ្ងៃនធានាគារ RHB Bank Lao Limited គ្រកុម្ព័ហីិ�នមូ្ព័លបគ្រត៌ RHB  

Securities (Cambodia) Plc. គ្រកមុ្ព័ហីិ�នមូ្ព័លបគ្រត៌ RHB Securities (Thailand) Plc.  

និ�គ្រកុម្ព័ហីិ�នមូ្ព័លបគ្រត៌ RHB Securities Vietnam Company Limited។

ទៅលាក Chin មានបរញិ្ញាញ បគ្រត៌សា�់ដារខ្ព័ស់ផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុ ពី័សាកលវទិូាល័យៈ 

លីត៌ស៍ (University of Leeds) និ�ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃនវទិូាសុាន�ណិទៅនយៈយករ 

វជីិាជី្ជវៈទៅ�គ្របទៅទូសអំ�់ទៅ�ួស និ�ផ្នែវលស៍។ ទៅលាក Chin ក៏ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃន 

វទិូាសុាន�ណិទៅនយៈយករជំ្ជនាញសាធារណិៈ និ�វទិូាសុាន�ណិទៅនយៈយករថ្ងៃន 

គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី ��ផ្នែដឹរ។ ទៅលាក Chin បានចូលនិវត៌ាជាថ្ងៃដឹ�ូថ្ងៃនគ្រកុម្ព័ហីិ�ន  

KPMG ផ្នែដឹលជាគ្រកុម្ព័ហីិ�ន�ណិទៅនយៈយនំាម្ព័�ខ្ពទៅ� ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៣  
បនាទ ប់ពី័បានបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការឱ្យយគ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅន�អំស់រយៈៈទៅព័លជា� ៣៤ ឆំំ្នាំ  

ទៅ�ចគ្រកភិព័អំ�់ទៅ�សួ ទៅវៀត៌ណ្តាម្ព័ និ�មាា ទៅ�ស�ី។ ទៅលាក Chin មានបទូពិ័ទៅសាធន៍ 

យាា�ទូូលំទូូលាយៈផ្នែ�កំដំឹទៅណ្តា�ស្រុសាយៈធ�រកិចើ ដូឹចជាយៈ�ទូធសាស្ត្រសា ធនធានម្ព័ន�សស  

ការផ្នែកលម្ព័អការអំន�វត៌ាការង្ការសគ្រមាប់វស័ិយៈសាធារណិៈ និ�ទៅហិដាឋ រចនាសម័័្ព័នធ  

អំំកទៅគ្រប�គ្របាស់ និ�ទីូ�ារឧសាហិកម្ព័ម និ�ឧសាហិកម្ព័មទៅសវាហិិរញ្ញញវតុ៌�។  
ជាមួ្ព័យៈបំទៅព័ញអាជី្ជព័ការង្ការជាទៅគ្រច�នឆំំ្នាំជាមួ្ព័យៈគ្រកុម្ព័ហីិ�ន KPMG ទៅលាក Chin  

មានបទូពិ័ទៅសាធន៍ផ្នែ�កំម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័ម ម្ព័�នទៅព័លទូទួូលបានជំ្ជនាញឯកទៅទូស 

ផ្នែ�ំកព័នធដាររយៈៈទៅព័ល១៤ ឆំំ្នាំ។ ទៅលាក Chin �ឺជាអំំកទូទួូលខ្ព�សគ្រតូ៌វ 

ចំទៅពា�ការបទៅ�ើ�ត៌គ្រកុម្ព័ហីិ�ន KPMG ទៅ�គ្របទៅទូសទៅវៀត៌ណ្តាម្ព័ និ�ទៅគ្រកាយៈម្ព័ក  

បានទៅធើ�ជាអំំកដឹឹកនំាគ្រកុម្ព័ហីិ�នពិ័ទៅគ្រគា�ទៅយាបល់ KPMG អំស់រយៈៈទៅព័ល 

ជា�០៧ ឆំំ្នាំ។

CHIN YOONG KHEONG

គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ
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សមាសសភាព 
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ�ាភិិបាល 



ទៅលាក Dato’ Adissadikin Ali (“Dato’ Adissadikin”) គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តំា�ជាអំភិិបាល 

មិ្ព័នឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ  ថ្ងៃនធានាគារ អំ.ទៅអំច.បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក (RHBBCP) 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពវចិឆិកា ឆំំ្នាំ២០១៩។

ទៅលាក Dato’ Adissadikin គ្រត៌វូបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធានគ្រ�ប់គ្រ��/នាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិ  

(“MD/ CEO”) ថ្ងៃនធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី ឥសួាម្ព័ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពសីហា ឆំំ្នាំ២០១៦។  

បផ្នែនុម្ព័ទៅល�តំ៌ផ្នែណិ�បចុ�បបនំ ដាត៌� អាឌិ្ឍសាឌិ្ឍ�ី ក៏គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធាន 
គ្រកុម្ព័ធ�រកិចុអំនារជាតិ៌ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពវចិឆិកា ឆំំ្នាំ២០១៨ ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល� 

�លបគ្រត៌អំនារជាតិ៌ ផ្នែដឹលរួម្ព័មានគ្របទៅទូសកម័្ព័�ជា ថ្ងៃ� ឡាវ គ្របី�យៈទៅណិ និ� 
ការយិាល័យៈតំ៌ណ្តា�ទៅ�គ្របទៅទូសទៅវៀត៌ណ្តាម្ព័ និ�មី្ព័យាា ន់មាា ។

ទៅលាក Dato’ Adissadikin បានចាប់ទៅ�ា�ម្ព័អាជី្ជព័ការង្ការរបស់ខ្ពួួន ជាមួ្ព័យៈគ្រកុម្ព័ថ្ងៃន 
គ្រកុម្ព័ហីិ�ន (Renong Group of Companies) កំ��តំ៌ផ្នែណិ�ទៅ�ស�ៗ ទៅ�កំ��គ្រកមុ្ព័ទៅន�។ 

 
កំ��ឆំំ្នាំ១៩៩៩ Dato’ Adissadikin បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈគ្រកមុ្ព័ហីិ�ន (Pengurusan  
Danaharta Nasional Berhad) ជាផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិជាតិ៌ ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបាន 

បទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ជាវធិានការទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �សជាម្ព័�ន ទៅដឹ�ម្ព័បីទូប់សាើ ត់៌ភាព័ធួាក់ដឹ�នដាប 

ថ្ងៃនឧសាហិកម្ព័មធនគារថ្ងៃនគ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី។ ទៅគ្រកាយៈពី័ទៅធើ�ការជាមួ្ព័យៈគ្រកមុ្ព័ហីិ�ន  

Danahata បានបួនឆំំ្នាំ ទៅលាក Dato’ Adissadikin បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈធនាគារ  

Muamalat Malaysia Berhad ជាជំ្ជនួយៈពិ័ទៅសសសគ្រមាប់នាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិ។

ចាប់តំា�ពី័ទៅព័លទៅនា�ម្ព័ក ទៅលាក Dato’ Adissadikin បានទូទួូលបទូពិ័ទៅសាធន៍ 

កាន់ផ្នែត៌ទៅគ្រច�ន កំ��ការទៅរៀបចំ និ�អំន�វត៌ាផ្នែ�នការយៈ�ទូធសាស្ត្រសាគ្រកុម្ព័ហីិ�ន  
ការទៅរៀបចំផ្នែកសគ្រម្ព័រួលដំឹទៅណិ� រការធ�រកិចុ និ�កម្ព័មវធីិផួ្ទាស់បាូរទូូទំាំ�ធនាគារ។  
Dato’ Adissadikin បានចូលរមួ្ព័ កំ��ការផួ្ទាស់បាូរពី័ខាត៌ម្ព័កចំទៅណិញទៅ�ធនាគារ 

 
(Bank Islam Malaysia Berhad)។

ទៅលាក Dato’ Adissadikin គ្រត៌វូបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធាន នាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិថ្ងៃនធនាគារ 

Export-Import Bank of Malaysia (EXIM) កំ��ផ្នែខ្ពត៌�លា ឆំំ្នាំ២០១០  
និ�បានកាន់តំ៌ផ្នែណិ�ទៅន�រហូិត៌ដឹល់ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៥។ ម្ព័�នទៅព័លចូលរមួ្ព័ 

ជាមួ្ព័យៈ (RHB Banking Group) កំ��ផ្នែខ្ពសីហា ឆំំ្នាំ២០១៦ ទៅលាក Dato’ Adissadikin  
�ឺជានាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិថ្ងៃនធនាគារ Alkmair Islamic Bank Berhad ផ្នែដឹលជា 

ធនគារឥសួាម្ព័ទៅគ្ររៅគ្របទៅទូសដំឹបូ�ទៅ�គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី។

DOTO’ ADISSADIKIN ALI

អំភិិបាលមិ្ព័នឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ 
និ�ជាតំ៌ណ្តា�មុាស់ភា�ហីិ�ន

ជ្ជនជាតិ៌មាា ទៅ�ស�ី

191

របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩Annual Report 2019



ទៅលាក Abdul Aziz Peru Mohamed (“Encik Aziz Peru”) គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជា 

អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ថ្ងៃន ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី  (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក  

(RHBBCP)។

ទៅលាក Encik Aziz Peru ក៏មានតំ៌ផ្នែណិ�ជាគ្របធាន�ណិៈកម្ព័មការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ និ��ណិៈកម្ព័មការឥណិទាំន និ�ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃន�ណិៈកម្ព័មការ 

សវនកម្ព័ម និ��ណិៈកម្ព័មការផ្នែត៌�តំា� និ� �ាល់ត៌ថ្ងៃម្ព័ួការ��ផ្នែដឹរ។

ទៅលាក Encik Aziz Peru បានចូលរួម្ព័វ�ាបណិា� �បណ្តាា លទៅ�ស�ៗជាទៅគ្រច�ន  
ទៅ�សាលាធ�រកិចុHavard និ�កម្ព័មវធីិធនាគារកិសគ្រមាប់បណ្តាា គ្របទៅទូស 

ទៅ�ជាយៈម្ព័ហាសម្ព័�គ្រទូបាា ស�ីភិិក ថ្ងៃនសហិរដឹឋអាទៅម្ព័រកិ។

បចុ�បបនំ ទៅលាក Encik Aziz Peru �ឺជាអំ�ានាយៈ/អំភិិបាល As-Salihin  

Trustee Berhad ផ្នែដឹលជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នបរធនបាល ជំ្ជនាញផ្នែ�ំកទៅរៀបចំផ្នែ�នការ 

អំចលនគ្រទូព័យឥសួាម្ព័។ ទៅលាក Encik Aziz Peru បានកាន់តំ៌ផ្នែណិ�គ្រ�ប់គ្រ�� 

ជាន់ខ្ពស់័ជាទៅគ្រច�នទៅ�កំ��ឧសាហិកម្ព័មធនគារ ទៅដាយៈមានគ្របវត៌ាិអាជី្ជព័ការង្ការ  
ជិ្ជត៌៣០ ឆំំ្នាំ គ្របកបទៅដាយៈទៅជា�ជ័្ជយៈ ចាប់ពី័ការគ្រ�ប់គ្រ��បណ្តាា ញសាខា និ� 

ធនគារកិចុលក់រាយៈ។ ទៅលាកបានចំណ្តាយៈទៅព័លជាទៅគ្រច�នឆំំ្នាំបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការ 

ទៅ�ធនាគារ (Malayan Banking Berhad) កំ��តំ៌ផ្នែណិ�ច��ទៅគ្រកាយៈជាអំំក 
គ្រ�ប់គ្រ��ទូូទៅ� ទៅ�ផ្នែ�ំកបទៅគ្រម្ព័�អំតិ៌�ិជ្ជន។ ទៅលាកក៏ធួាប់ទៅធើ�ជាអំំកគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទូូទៅ�ជាន់ខ្ពស់័ទៅ�ធនគារ (AmBank Berhad) ចាប់ពី័ឆំំ្នាំ២០០២ ដឹល់ឆំំ្នាំ២០០៥  

��ផ្នែដឹរ។ កំ��អំំ���ទៅព័លជាទៅគ្រច�នឆំំ្នាំថ្ងៃនការបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការទៅ�កំ��វស័ិយៈធនាគារ 
 

ទៅលាក Encik Aziz Peru គ្រត៌វូបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធាន�ណិៈកម្ព័មការថ្ងៃនសមា�ម្ព័ 

ធនាគារថ្ងៃនគ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី និ�កាន់តំ៌ផ្នែណិ�សំខាន់មួ្ព័យៈចំនួនទៅទូៀត៌ រាប់ទំាំ� 

តំ៌ផ្នែណិ�ជាសមាជិ្ជកគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលថ្ងៃន (Mayban Property Trust) និ�  

Mayban Trustee Bhd.

តំ៌ផ្នែណិ�ជានាយៈកទៅ�ស�ទៅទូៀត៌ របស់ទៅលាក Encik Aziz Peru ទៅ�កំ�� 
គ្រកុម្ព័ហីិ�នសាធារណិៈ រមួ្ព័មាន គ្រកុម្ព័ហីិ�នធានារាា ប់រ� RHB Insurance Berhad  

គ្រកុម្ព័ហីិ�ន (RHB Islamic International Asset Management Berhad) 

និ�គ្រកុម្ព័ហីិ�ន (As-Salihin Trustee Berhad)។

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED

អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ
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សមាសសភាព 
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ�ាភិិបាល 

សមាាសភាាពក្រុ�ុមាក្រុ�ឹ�ាាភាិបាាល (ត)



ទៅលាក Chulapong Yukate (“ទៅលាក Chulapong”) គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជា 

អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ថ្ងៃន ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី  (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក  

(RHBBCP)។

ទៅលាក Chulapong ក៏ជាគ្របធាន�ណិៈកម្ព័មការសវនកម្ព័ម និ��ណិៈកម្ព័មការ 

ផ្នែត៌�តំា� និ��ាល់ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ការ និ�ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃន�ណិៈកម្ព័មការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ និ�ជាគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលថ្ងៃន�ណិៈកម្ព័មការឥណិទាំន ��ផ្នែដឹរ។ 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  ឆំំ្នាំ២០១៣ ទៅលាក Chulapong បានចូលរមួ្ព័បទៅគ្រម្ព័�ការ 

ជាគ្របធានគ្រកុម្ព័ហីិ�ន ZICOLaw (Thailand) Limited និ�ជាទីូគ្របឹកា 

ជាន់ខ័្ពស់ ថ្ងៃនបណ្តាា ញគ្រកុម្ព័ហីិ�ន ZICOLaw។ ទៅលាក Chulapong នំាយៈកនូវ 

ចំទៅណិ�ដឹឹ�យាា �ទួូលំទូូលាយៈ ម្ព័កជូ្ជនគ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅន� ទៅដាយៈសារទៅលាកមាន 

បទូពិ័ទៅសាធន៍ ៣០ ឆំំ្នាំ ជាមួ្ព័យៈគ្រកុម្ព័ហីិ�នឯកជ្ជន ទៅល�វស័ិយៈសំខាន់ៗ ដូឹចជា  

លកេខ្ពនាិកៈគ្រកុម្ព័ហីិ�ន �ទៅគ្រមា� ការធានារាា ប់រ� និ�ម្ព័ជ្ជឈត៌ាការអំនារជាតិ៌។  

ទៅលាក Chulapong  �ឺជាថ្ងៃដឹ�ូ/សហិភាតា និ�ជាទៅម្ព័ធាវឬីទីូគ្របឹកាចាប់ 

ទៅ�កំ��ការយិាល័យៈទៅម្ព័ធាវអីំនារជាតិ៌លបីៗ ដូឹចជា ការយិាល័យៈចាប់ ឌី្ឍឃឹឹន  

(International law firms of Deacons) ទៅ�គ្របទៅទូសថ្ងៃ� និ� អូំស្ត្រសាា លី  

(Colin Ng & Partners) ទៅ�សិ�ហាប�រ ី និ� (Baker & McKenzie)  

ទៅ�គ្របទៅទូសថ្ងៃ���ផ្នែដឹរ។ ទៅគ្រកាយៈម្ព័ក ទៅលាក Chulapong បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈ 

គ្រកុម្ព័ហីិ�នធានារាា ប់រ� (Dhipaya Insurance Public Company Limited)  

ទៅ�ទីូគ្រកុ�បា�កក ជាទៅម្ព័ធាវគី្របឹកាទូូទៅ�សគ្រមាប់គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅន�រហូិត៌ដឹល់ 

ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៣។ ទៅលាក Chulapong ក៏ជាថ្ងៃដឹ�ូសុាបនិក និ�គ្រ�ប់គ្រ�� 

ថ្ងៃនការយិាល័យៈគ្រកមុ្ព័ហីិ�ន DLA Piper ទៅ�ទីូគ្រក�ុបា�កក ជាទីូផ្នែដឹលគ្រកមុ្ព័ហីិ�នទៅន� 

បានចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ដំឹបូ�ជាមួ្ព័យៈ ទៅម្ព័ធាវ០ី២ នាក់ កំ��ឆំំ្នាំ២០០៣ និ�បីឆំំ្នាំទៅគ្រកាយៈម្ព័ក  
ពួ័កទៅ�បានកសា�ព័គ្រ�ឹ�ការយិាល័យៈគ្របកបទៅដាយៈទៅជា�ជ័្ជយៈ រហូិត៌ដឹល់មាន 

ទៅម្ព័ធាវ២ី៥ នាក់។

CHULAPONG YUKATE

អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ
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កញ្ញាញ  ទៅ�ា សំវ�ទាំធ រ ី (“កញ្ញាញ  សំវ�ទាំធ រ”ី) គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជយ 

មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិថ្ងៃនធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក (RHBBCP) ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៦ 

ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០១៩។

កញ្ញាញ  សំវ�ទាំធ រ ី ក៏ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃន�ណិៈកម្ព័មការសវនកម្ព័ម �ណិៈកម្ព័មការ 

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ��ណិៈកម្ព័មការផ្នែត៌�តំា� និ��ាល់ត៌ថ្ងៃម្ព័ួការ��ផ្នែដឹរ។

កញ្ញាញ  សំវ�ទាំធ រ ី �ឺជាថ្ងៃដឹ�ូសុាបនិក និ�នាយិៈកាគ្រ�ប់គ្រ��ថ្ងៃនគ្រកុម្ព័ទៅម្ព័ធាវ ី 

ទៅអំច អឹំម្ព័ អិំល (Founding Partner and Managing Director of HML)។  

កញ្ញាញ  មានជំ្ជនាញផ្នែ�ំកធនាគារ គ្របតិ៌បត៌ាិការពាណិិជ្ជីកម្ព័ម គ្របតិ៌បត៌ាិការដីឹធីួ  

ការង្ការ ទូូរ�ម្ព័នា�ម្ព័ន៍ សណ្តាឋ គារ និ�រម្ព័ណីិយៈដាឋ ន ការសគ្រមុ្ព័�សគ្រម្ព័រួល 

បណិាឹ �វវិាទូ និ�ការគ្របាស្រុស័យៈទាំក់ទូ�លអ ជាមួ្ព័យៈគ្រ�ប់វស័ិយៈ ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ  

រាប់បញូុ្ញលទំាំ�ម្ព័ន្ត្រីនាីរដាឋ ភិិបាល��។ ទៅដាយៈមានបទូពិ័ទៅសាធន៍ជា�២០ ឆំំ្នាំ  
រមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈសញ្ញាញ បគ្រត៌បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំកវទិូាសាស្ត្រសានទៅយាបាយៈ និ�បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ 

ជាន់ខ្ព័ស់ផ្នែ�ំកចាប់ កញ្ញាញ  សំវ�ទាំធ រ ីគ្រត៌ូវបានចាត់៌ទូ�កជាទៅម្ព័ធាវ ីផ្នែដឹលទៅលចទៅធួា 

ទៅ�កម័្ព័�ជា មានចំទៅណិ�ដឹឹ�ទៅគ្រ�គ្រជ្ជ� និ�បទូពិ័ទៅសាធន៍ទូូលំទូូលាយៈ កំ��ការ
 

ទៅដា�ស្រុសាយៈបញ្ញាហា ជូ្ជនអំតិ៌�ិជ្ជន គ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័។ 

កំ��នាម្ព័ជាទៅម្ព័ធាវគី្រកុម្ព័ហីិ�ន និ�ទៅម្ព័ធាវកីារពារកាី កញ្ញាញ  សំវ�ទាំធ រ ីតំ៌ណ្តា�កូនកាី 

កំ��ទៅរឿ�កាីផ្នែដឹលសម��សាម ញរាប់រយៈករណីិ ទំាំ�កំ��សុាប័នសាធារណិៈ និ�
 សុាប័នឯកជ្ជន។ ទៅដាយៈសារកញ្ញាញ តំ៌ណ្តា�ឱ្យយធនាគារជាកូនកាី គ្រកបកទៅដាយៈ 

ទៅជា�ជ័្ជយៈ កំ��ការទាំម្ព័ទាំរបានម្ព័កវញិនូវគ្របាក់កមីុ្ព័រាប់លានដឹ�លួារ កញ្ញាញ គ្រត៌វូបាន 
ផ្នែត៌�តំា�ជាទៅម្ព័ធាវជីាន់ខ័្ពស់សគ្រមាប់ធនាគារពាណិិជ្ជទីៅ�ស�ៗ។ ទៅល�សពី័ទៅន�ទៅទូៀត៌  

កញ្ញាញ បានជួ្ជយៈឱ្យយគ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅសវាកំសានាផ្នែដឹលធំជា�ទៅ�បំ��ត៌ទៅ�កម័្ព័�ជា  
សគ្រមាប់សំទៅណិ� រលក់ទៅល�កដំឹបូ�ជាសាធារណិៈ (Initial Public OfferingIPO)  

កំ��ទឹូកគ្របាក់ត៌ថ្ងៃមួ្ព័៣៦៩ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ បានច��បញីី្ញកំ���ារហីិ�នហិ��ក��  

(Hong Kong Stock Exchange) និ�កួាយៈជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នកម្ព័័�ជាដំឹបូ� ផ្នែដឹលបាន 
ទៅចញសញ្ញាញ បណិណរចួព័នធ ទៅដាយៈទៅកៀរ�រគ្របាក់បាន ៣០០ លានដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

កញ្ញញា អេម៉ៅ សំំវុទូធារី
អំភិិបាលឯករាជ្ជយ គ្របតិ៌បត៌ាិ

ជ្ជនជាតិ៌ផ្នែខ្ពមរ
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សមាសសភាព 
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ�ាភិិបាល 

សមាាសភាាពក្រុ�ុមាក្រុ�ឹ�ាាភាិបាាល (ត)



ទៅលាក Thoo Kim Seng (“ទៅលាក Thoo”) បានចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការជាអំ�ានាយៈកថ្ងៃន

ធនាគារ អំ.ទៅអំច.បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក (RHBBCP) ទៅ�កំ��ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៩។

ទៅលាក Thoo ក៏ជាគ្របធាន�ណិៈកម្ព័មការគ្រ�ប់គ្រ�� �ណិៈកម្ព័មការ�ាល់ឥណិទាំន 

�ណិៈកម្ព័មការគ្រ�ប់គ្រ��សវនកម្ព័ម និ��ណិៈកម្ព័មការគ្រទូព័យ និ�បំណិ� ល ��ផ្នែដឹរ។

ទៅលាក Thoo មានបទូពិ័ទៅសាធន៍យាា �ទូូលំទូូលាយៈ និ�ចំទៅណិ�ដឹឹ�ទៅគ្រ�គ្រជ្ជ� 

កំ��វស័ិយៈទៅសវាកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ជាមួ្ព័យៈបទូពិ័ទៅសាធន៍សរ�ប ៣១ ឆំំ្នាំ រមួ្ព័�សំ និ� 
 

សម្ព័ត៌ុភាព័ទៅ�ស�ៗ រមួ្ព័មានការអំភិិវឌ្ឍឍអាជី្ជវកម្ព័ម ការលក់  ការទៅធើ�ទីូ�ារ និ� 

ការ�ាល់គ្របាក់កម្ព័ុី។ ទៅលាក Thoo បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈ RHB Banking Group 

កំ��ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០០៥ និ�បានកាន់តំ៌ផ្នែណិ�ទៅ�ស�ៗផ្នែ�ំកធនាគារកិចុ 
អាជី្ជវកម្ព័ម តំា�ពី័ទៅព័លទៅនា�ម្ព័ក។

ទៅលាក Thoo មានបរញិ្ញាញ បគ្រត៌ជាន់ខ្ព័ស់ផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��់ពាណិិជ្ជីកម្ព័ម (ទីូ�ារ)។ 

ទៅលាក Thoo គ្រត៌វូបានទូទួូលសាា ល់ទៅដាយៈមានវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌បញី្ញាក់ជាអំំកជំ្ជនាញ

អាជី្ជព័ផ្នែ�កំឥណិទាំន (CCP) ពី័វទិូាសុាន Asia Institute of Chartered Bankers  

(កាលពី័ម្ព័�នទៅ�ថ្នា Institute Bank - Malaysia) កំ��ឆំំ្នាំ២០០៤។

ទៅលាក Thoo ក៏ជាគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា ល់ ផ្នែដឹលមានការបញី្ញាក់ទៅល�ជំ្ជនាញ 

ឥណិទាំន ទៅគ្រកាម្ព័ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័របស់គ្រកុម្ព័ហីិ�ន OMEGA Performance ទៅ� 

សហិរដឹឋអាទៅម្ព័រកិ និ�ជាអំំកគ្រ�ប់គ្រ��គ្រ�ូប�ើឹកជំ្ជនាញ ផ្នែដឹលមានការបញី្ញាក់ 

គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវ ទៅដាយៈសាកលវទិូាល័យៈ Cambridge ��ផ្នែដឹរ។

THOO KIM SENG

អំភិិបាលមិ្ព័នឯករាជ្ជយ និ�អំ�ានាយៈក

ជ្ជនជាតិ៌មាា ទៅ�ស�ី
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ថ្នាា្�់ដឹឹ�នាំំជាន់់ខ្ពពស់់
សំមាសំភិាពីរប៊ីសំ់



ថ្នាា្�់ដឹឹ�នាំំជាន់់ខ្ពពស់់



ទៅលាក Thoo Kim Seng បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈ ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិាូ ថ្ងៃ�ណ្តា លីមី្ព័ធីត៌ ទៅ�ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ ២០១៩ កំ��ឋានៈជាអំ�ានាយៈករបស់ធនាគារ។ គាត់៌មាន 
ចំទៅណិ�ដឹឹ�យាា �ទូូលំទូូលាយៈនិ�បទូពិ័ទៅសាធន៍ ទៅ�កំ��វស័ិយៈទៅសវាកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� សរ�បជា� ៣០ឆំំ្នាំ ផ្នែដឹលបទូពិ័ទៅសាធន៏ទំាំ�ទៅនា�រមួ្ព័មានទំាំ�កំ��ផ្នែ�ំកអំភិិវឌ្ឍឍ

 
អាជី្ជវកម្ព័ម ផ្នែ�ំកលក់ និ�ទីូ�ារ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ផ្នែ�ំកឥណិទាំន។ ទៅលាកបានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈគ្រកុម្ព័សម័័្ព័នធធនាគារ RHB ទៅ�ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ ២០០៥ និ�បានកាន់តួ៌នាទីូនិ� 

ម្ព័�ខ្ពតំ៌ផ្នែណិ�ជាទៅគ្រច�នកំ��ផ្នែ�ំកអាជី្ជវកម្ព័មធនាគាររបស់គ្រ�ុប។

ទៅលាក Thoo Kim Seng ទូទួូលបានការសិកាដឹល់ថំ្នាក់អំន�បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��ពាណិិជ្ជីកម្ព័ម (ទីូ�ារ)។ ទៅលាកគ្រត៌ូវបានទូទួូលសាា ល់ជាអំំកជំ្ជនាញផ្នែ�ំកឥណិទាំន  

(Certified Credit Professional) ពី័ Asia Institute of Chartered Bankers (អំតី៌ត៌ វទិូាសុានធនាគារ - ធនាគារ មាា ទៅ�ស�ី) កំ��ឆំំ្នាំ ២០០៤។ ទៅលាកក៏គ្រត៌ូវបានទូទួូល 
សាា ល់��ផ្នែដឹរជាអំំកសគ្រម្ព័បសគ្រម្ព័រួលទៅល�ជំ្ជនាញវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ឥណិទាំនពី័ OMEGA Performance របស់សហិរដឹឋអាទៅម្ព័រកិ និ�អំំកគ្រ�ប់គ្រ��ជំ្ជនាញកំ��ការបណិា� �បណ្តាា ល

 
ការគ្របតិ៌បត៌ាិ ពី័សមា�ម្ព័អំំកគ្រ�ប់គ្រ��ទៅខ្ពម្ព័គ្របីីដឹ។

អេលោក ធូ គាីម អេសំង 
អំ�ានាយៈក 

សំមាសំភិាពីរប៊ីសំ់ថ្នាែាក់ដឹឹកនាាំជាានា់�័សំ់
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សមាសសភាពរបស់ 
ថ្នា ក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់



ទៅលាក យៈា�� បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈ ធនាគារ អំ ទៅអំ ច បីី ឥណិាូ ថ្ងៃ�ណ្តា ទៅ�ផ្នែខ្ពវចិិឆកា  
ឆំំ្នាំ២០១០ ទៅហិ�យៈបចុ�បបនំទៅលាកជានាយៈកផ្នែ�ំកឥណិទាំន។ ទៅលាកមាន 
បទូពិ័ទៅសាធន៍កំ��វស័ិយៈធនាគាររយៈៈទៅព័ល ៣៤ ឆំំ្នាំ និ� ២ឆំំ្នាំទៅ�កំ��ផ្នែ�ំក

 
រដឹឋបាល និ�ជាអំំក�ាល់ទៅយាបល់ផ្នែ�ំកបណិា� �បណ្តាា លមួ្ព័យៈរបូ។ ទៅលាកមាន 
បទូពិ័ទៅសាធន៍ខ្ព័ស់កំ��វស័ិយៈធនាគារពាណិិជី្ជកម្ព័មទៅដាយៈបានបទៅគ្រម្ព័�ការ 
ទំាំ�កំ��សាខា និ�ការយិាល័យៈកណ្តាា លកំ��ផ្នែ�ំកឥណិទាំន គ្របតិ៌បតិ៌ាការ

 
អំភិិវឌ្ឍឍន៍ សាជី្ជវកម្ព័មនិ�បណិា� �បណ្តាា ល។ ទៅលាកបានបពុាប់ការសិកាពី័ 
សាកលវទិូាល័យៈ Greenwich សហិរដឹឋអាទៅម្ព័រកិ ជាមួ្ព័យៈនឹ�បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ 

អំន�បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��ពាណិិជី្ជកម្ព័ម ទៅ�ឆំំ្នាំ២០០២។ ទៅលាកក៏ទូទួូលបាន 

វញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ជំ្ជនាញផ្នែ�កំផ្នែ�នការហិិរញ្ញញវត៌ុ�ពី័សមា�ម្ព័ទៅរៀបចំផ្នែ�នការហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
របស់គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ីកំ��ឆំំ្នាំ ២០០៦ ��ផ្នែដឹរ។

អេលោក យ៉ុង ជាីងសំានា 
នាយៈកផ្នែ�ំកឥណិទាំន

ទៅលាក ឈ័រ បានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈ ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិាូ ថ្ងៃ�ណ្តា ទៅ�ផ្នែខ្ពឧសភា 

ឆំំ្នាំ២០១៤ ទៅហិ�យៈបចុ�បបនំទៅលាកជានាយៈកផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសា។ 

ទៅលាកមានបទូពិ័ទៅសាធន៍ជា� ១៨ឆំំ្នាំ ទៅល�ផ្នែ�ំកហិិរញវតុ៌�ជាមួ្ព័យៈនឹ�ធនាគារ 
ឈានម្ព័�ខ្ពទៅ�ទៅ�គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី និ�សាជី្ជវកម្ព័មព័ហិ�ជាតិ៌សាសន៍ជាទៅគ្រច�ន។ 

ទៅលាកមានបទូពិ័ទៅសាធន៍ទៅល�ផ្នែ�ំកសវនកម្ព័ម ការទៅរៀបចំ�ទៅគ្រមា��វកិា ការ 

គ្រ�ប់គ្រ��ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ការរាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ព័នធ និ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសាអាជី្ជវកម្ព័ម។ 
 

ទៅលាកបានបពុាប់ការសិកាពី័សមា�ម្ព័�ណិទៅនយៈយករជំ្ជនាញ Association  

of Charted Accountants (ACCA) ពី័ចគ្រកភិព័អំ�់ទៅ�ួសទៅ�ឆំំ្នាំ២០០៦។  

ទៅលាកក៏បានបញុ្ញប់អំន�បណិឌិ ត៌គ្រ�ប់គ្រ��អាជី្ជវកម្ព័មពី័សកលវទិូាល័យៈ  

Melbourne គ្របទៅទូសអូំស្ត្រសាា លី��ផ្នែដឹរ។

អេលោក ឆ្នាំរ� អេធៀមយ៉ូវ
នាយៈកផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�យៈ�ទូធស្រុសាសា
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



អេលោក អាល់អេឌាៀនា រីហិាាល
នាយៈកផ្នែ�ំកទំូនាក់ទំូន� និ�ទីូ�ារ

អេលោក ឈឹឹម សំាអេរ�ត្ថុ 
នាយៈកផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការ

ទៅលាក រហីិាល់ បានចូលបទៅគ្រម្ព័�ការឱ្យយធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិាូ ថ្ងៃ�ណ្តា តាម្ព័រយៈៈ 
ការផួ្ទាស់បាូរបទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការ�ួ�គ្របទៅទូស (Secondment) ពី័ធនាគារ  
RHB Bank Berhad កំ��ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៤។ ទៅលាកមានបទូពិ័ទៅសាធន៍ 
២៤ឆំំ្នាំ កំ��វស័ិយៈធនាគារ និ�ឧសាហិកម្ព័មធានារាា ប់រ�។ ទៅលាកក៏មាន 
បទូពិ័ទៅសាធន៍កំ��ផ្នែ�ំកសវនកម្ព័ម ផ្នែ�ំកលក់និ�ទីូ�ារ ធានារាា ប់រ�ធនាគារ 
និ�គ្របតិ៌បតិ៌ាការធនាគារអំនារជាតិ៌��ផ្នែដឹរ។ ទៅលាកបានទូទួូលបរញិ្ញាញ បគ្រត៌ 

�ណិទៅនយៈយកំ��ឆំំ្នាំ១៩៩៦ ពី័ សកលវទិូាល័យៈ Northumbria ចគ្រកភិព័អំ�់ទៅ�សួ។

ទៅលាក សាទៅរ ាត៌ បានចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការទៅអាយៈធនាគារ អំ ទៅអំចបីី ទៅ�កំ�� ផ្នែខ្ពកកើដា  
ឆំំ្នាំ២០០៩ ផ្នែដឹលមានម្ព័�ខ្ពង្ការជាគ្របធាន ផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។ បចុ�បបនំទៅលាក 

 
�ឺជាគ្របធានផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការ ចាប់តំា�ពី័ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩។ ទៅលាកមាន  

បទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការ ១២ឆំំ្នាំ កំ��វស័ិយៈធនាគារ និ�៤ឆំំ្នាំ ជាសវនករឯករាជ្ជយ 
កំ��គ្រកុម្ព័ហីិ�ន KPMG គ្របទៅទូសកម័្ព័�ជា។ ទៅលាកទូទួូលសញ្ញាញ បគ្រត៌ បរញិ្ញញបគ្រត៌ 

 
ផ្នែ�ំក�ណិទៅនយៈយ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� កំ��ឆំំ្នាំ២០០៣ បញុ្ញប់ថំ្នាក់អំន�បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំក

 
ពាណិិជ្ជី កំ��វស័ិយៈហិរញិ្ញញវត៌ុ�ពី័វឡិាសុាន IIC កំ��ឆំំ្នាំ២០០៦។ ទៅលាកក៏ បាន

 
បញុ្ញប់វញិ្ញាញ ប័ណិណបគ្រត៌បទៅចុកទៅទូស�ណិទៅនយៈយ (ACCA) កំ��ឆំំ្នាំ២០០៩។

បចុ�បបនំទៅលាកកំព័��បនាការសិការ Certified of Internal Auditor (CIA) 
ទៅហិ�យៈក៏ជាសមាជិ្ជក Cambodia Institute of Internal Audit (CIIA)។
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សមាសសភាពរបស់ 
ថ្នា ក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់ថ្នាាាក់់ដឹឹក់នាំា�ជាានាំ់ខ្ពពស់ (ត)



អេលោក សំុ� អេឡាំង
នាយៈកផ្នែ�ំកទៅសវាធនាគារ

អេលោក ត្ថុាំង អេសំៀវហិីុនា
នាយៈកផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��វាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន និ�គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅ���វញិ

ទៅលាកស�ខ្ព ទៅ�� បានចូលរមួ្ព័ ជាមួ្ព័យៈធនាគារកំ�� តួ៌នាទីូជាគ្របធានផ្នែ�ំក 
ធ�រកិចុចាប់តំា�ពី័ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  ឆំំ្នាំ២០១៨។ ទៅលាកទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូបទៅ�ើ�ត៌ និ�អំន�វត៌ា 

ការអំភិិវឌ្ឍឍអាជី្ជវកម្ព័មយៈ�ទូធសាស្ត្រសាទីូ�ារ និ�ផ្នែ�នការសកម្ព័មភាព័ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅ�ួ�យៈត៌ប 

ទៅ�នឹ�ទៅគាលបំណិ�អាជី្ជវកម្ព័មទៅគាលបំណិ� និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការ 

របស់ធនាគារ។ កនួ�ម្ព័កទៅលាកធួាប់មានបទូពិ័ទៅសាធន៍កំ��ការបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការ 
ជាគ្របធានផ្នែ�កំលក់គ្របធានទំូនាក់ទំូន� និ�គ្របធានផ្នែ�កំធ�រកិចុជាមួ្ព័យៈធនាគារ 

អំនារជាតិ៌ពី័រផ្នែដឹលមានមូ្ព័លដាឋ នទៅ�គ្របទៅទូសកម័្ព័�ជាអំស់រយៈៈទៅព័លជា� ១៣ឆំំ្នាំ។  
ទៅលាកបានបញុ្ញប់ថំ្នាក់បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��ធ�រកិចុកំ��ឆំំ្នាំ២០០៥ និ� 
បនាទ ប់ម្ព័កទូទួូលបានអំន�បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវតុ៌�ធនាគារ ទៅ�សាកលវទិូាល័យៈ 
ទៅបៀលគ្របាយៈកំ��ឆំំ្នាំ២០១០។ ទៅលាកបានបញុ្ញប់ការវាយៈតំ៌ថ្ងៃល ជំ្ជនាញឥណិទាំន  
(CSA) - បរញិ្ញញបគ្រត៌ OMEGA ថ្ងៃនការអំន�វត៌ាន៍ ឥណិទាំននិ�ការ�ាល់គ្របាក់ 

កម្ព័ុីលអបំ��ត៌ទៅ�ឆំំ្នាំ២០១៤។

ទៅលាកតំា� បានចូលរួម្ព័ជាមួ្ព័យៈធនាគារ RHB Bank (Cambodia) Plc. 

ចាប់តំា�ពី័ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១១ ទៅហិ�យៈបចុ�បបនំទៅលាកជាគ្របធានគ្រ�ប់គ្រ�� 
វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំន និ�គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅ���វញិ។ គាត់៌មានបទូពិ័ទៅសាធន៍សរ�ប 

ចំនួន ១២ឆំំ្នាំ ទៅ�កំ��វស័ិយៈធនាគារ។ ទៅលាកមានបទូពិ័ទៅសាធន៍យាា�ទូូលំទូូលាយៈ 
ទៅ�កំ��វស័ិយៈធនាគារពាណិិជ្ជី និ�ធនាគារទូូទៅ�ផ្នែដឹលបានបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការ 
ទៅ�ការយិាល័យៈកណ្តាា លទៅ�កំ��ផ្នែ�ំក Credit Operations & Credit  

Management។ គាត់៌បានបញុ្ញប់ការសិកាពី័សាកលវទិូាល័យៈ Teknologi  

កំ��គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ីជាមួ្ព័យៈនិ�បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ផ្នែ�កំវទិូាសាស្ត្រសា កំ��ឆំំ្នាំ២០០៨ ។ 
 

គាត់៌ក៏បានទូទួូលសញ្ញាញ ប័គ្រត៌ជំ្ជនាញទូទួូលសាា ល់��ណិភាព័អំប់រពីំ័វទិូាសុាន  

Asian Chartered Bankers (AICB) ទៅ�ឆំំ្នាំ២០១២ ��ផ្នែដឹរ។
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



អេលោក អាឡាំាហិគាសំានា ហិានាិពីូយ៉ា
នាយៈកផ្នែ�ំកព័័ត៌៌មានវទិូា

អេលោកគ្រសំី អេត្ថុ ជាីង យុីង, JY 
នាយៈកផ្នែ�ំកទៅសវាកម្ព័មអំតិ៌�ិជ្ជន

ជាមួ្ព័យៈនឹ�បទូពិ័ទៅសាធជា� ១៤ឆំំ្នាំ ទៅលាកស្រុសី ជី្ជ�យៈ�ី� បានបទៅ�ើ�ត៌អាជី្ជព័របស់ 

គាត់៌ទៅ�កំ��ទៅសវាកម្ព័ម Telco និ�ទៅសវាកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ JY បានចាប់ទៅ�ា�ម្ព័អាជី្ជព័ 

ជាវសិើករកម្ព័មវធីិទៅ�កំ�� Extol Corporation ទៅហិ�យៈទៅគ្រកាយៈម្ព័កបានផួ្ទាស់បាូរ 
ទៅ�កាន់គ្រកុម្ព័ហីិ�ន Maxis Communications ថ្ងៃនគ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ីទៅលខ្ព១  

Telco ផ្នែដឹលទៅលាកស្រុសីបានទូទួូលនូវបទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការ 

អំតិ៌�ិជ្ជននិ�ការគ្រ�ប់គ្រ��យៈ�ទូធនាការ។ ទៅលាកស្រុសីបានចូលរមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈ RHB  

Banking Group ទៅ�ឆំំ្នាំ២០១៣ ទៅហិ�យៈបានផួ្ទាស់បាូរជាបនាបនាទ ប់ទៅ�កំ�� 
តំ៌ផ្នែណិ�ជាអំំកដឹឹកនំាទៅ�កំ��ទៅសវាកម្ព័មអំតិ៌�ិជ្ជនផ្នែដឹលទៅផ្ទាា ត៌ទៅល�យៈ�ទូធសាស្ត្រសា 
ទិូញយៈកការគ្រ�ប់គ្រ��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ និ�ទីូ�ារ។ ទៅ�ឆំំ្នាំ២០១៥ JY គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា� 

ជាគ្របធាននាយៈកទីូ�ារគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ ផ្នែដឹលមានភារកិចុទៅល�កកម័្ព័ស់ធនាគារ  

RHB ឱ្យយទៅ�ជាអំំកមានគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិផ្នែដឹលទៅលចទៅធួា និ�មានភាព័ទៅលចទៅធួា។  

ទៅគ្រកាម្ព័ការគ្រ�ប់គ្រ��របស់គាត់៌ បានទូទួូលទៅជា�ជ័្ជយៈពី័ RHB Premier កំ�� 
ឆំំ្នាំ២០១៦ តាម្ព័រយៈៈ�ំនិត៌�ាួចទៅ�ា�ម្ព័ទីូ�ារយៈ�ទូធសាស្ត្រសាជាទៅគ្រច�នជាមួ្ព័យៈថ្ងៃដឹ�ូដ៏ឹ 
ទៅជ្ជឿជាក់មួ្ព័យៈចំនួនផ្នែដឹលជាលទូធ�លបានព័គ្រ�ីកមូ្ព័លដាឋ នអំតិ៌�ិជ្ជនជាន់ខ្ព័ស់ 

របស់ខ្ពួួន។ បចុ�បបនំទៅន�ធនាគារ RHB �ឺជាជ្ជទៅគ្រម្ព័�សដ៏ឹទៅព័ញនិយៈម្ព័បំ��ត៌កំ�� 
វស័ិយៈធនាគារទៅ�គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី។

ម្ព័�នទៅព័លចូលរួម្ព័ជាមួ្ព័យៈ RHB Banking Group ទៅលាកស្រុសី JY ជាមួ្ព័យៈ  

Citibank Berhad និ�បានទៅធើ�ការជាមួ្ព័យៈអំំកដឹឹកនំាអាជី្ជវកម្ព័មលក់រាយៈកំ�� 
ការដឹឹកនំាការគ្រ�ប់គ្រ��អំតិ៌�ិជ្ជន។ នា�បានឈំ�ពានរង្កាើ ន់ការអំន�វត៌ាន៍លអបំ��ត៌ 

គ្របចំាតំ៌បន់អាស�ីបាា ស�ីហិើិកសគ្រមាប់សិទូធិមាា ទៅ�ស�ីកំ��ឆំំ្នាំ២០១១ តាម្ព័រយៈៈ 
កម្ព័មវធីិអំតិ៌�ិជ្ជនជាបនាបនាទ ប់។ ទៅលាកស្រុសី JY បានបញុ្ញប់ការសិកាផ្នែ�ំក 

បរញិ្ញាញ បគ្រត៌វសិើកម្ព័ម (Hons។ ) ថ្ងៃនសកលវទិូាល័យៈ Multimedia គ្របទៅទូស 

មាា ទៅ�ស�ីជាមួ្ព័យៈនឹ�អាហារបូករណ៍ិទៅព័ញនិយៈម្ព័ពី័មូ្ព័លនិធិ Lee។

ទៅលាក Alagesan បានចូលរួម្ព័ជាមួ្ព័យៈ RHB Indochina Bank Limited  

ទៅ�ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នាឆំំ្នាំ២០១៨ កំ��នាម្ព័ជាគ្របធានផ្នែ�ំកព័័ត៌៌មានវទិូា។ គាត់៌មាន 
បទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការជា� ១២ឆំំ្នាំទៅ�កំ��វស័ិយៈព័័ត៌៌មានវទិូាទៅ�កំ��វស័ិយៈ 
ធនាគារទូូរ�ម្ព័នា�ម្ព័ន៍ និ�ដឹឹកជ្ជញូី្ញន។ រហូិត៌ម្ព័កដឹល់ទៅព័លទៅន�គាត់៌បាន 
ទៅធើ�ការទៅ�ទៅល��ទៅគ្រមា� IT ជាទៅគ្រច�នផ្នែដឹលបានព័គ្រ�ីកទៅ�ទូូទំាំ�តំ៌បន់អាសីាន  

APAC ធនាគារ ANZ និ�អឺំរ ា�ប។

គាត់៌បានបញុ្ញប់ការសិកាទៅ�សកលវទិូាល័យៈមាា ទៅ�ស�ី Terengganu ជាមួ្ព័យៈ 

និ�សញ្ញាញ ប័គ្រត៌បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ផ្នែ�ំកព័័ត៌៌មានវទិូាជំ្ជនាញផ្នែ�ំកវសិើកម្ព័មសូហិើផ្នែវរ 

ទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ២០០៦ បនាទ ប់ម្ព័កទៅលាកបានបញុ្ញប់បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ជាន់ខ័្ពស់ផ្នែ�ំក 
�ណិិត៌វទិូាពី័សាកលវទិូាល័យៈមាា ឡាយាាកំ��ឆំំ្នាំ២០១០។

គាត់៌ទូទួូលបានវញិ្ញាញ បនប័គ្រត៌ PMP® ពី័�ទៅគ្រមា�គ្រ�ប់គ្រ��កំ��ឆំំ្នាំ២០១៣ ។ 
គាត់៌មានបទូពិ័ទៅសាធន៏យាា �ទៅគ្រច�នកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ���ទៅគ្រមា� IT រមួ្ព័មាន: ការ 

អំភិិវឌ្ឍឍន៍កម្ព័មវធីិ, ការកសា�ទៅហិដាឋ រចនាសម័័្ព័នធ, Virtualization Server,  

ការផួ្ទាស់បាូរម្ព័ជ្ជឈម្ព័ណិឌ លទិូនំន័យៈនិ�ការទៅធើ�អំទៅនាា គ្របទៅវសន៍។

គាត់៌ទូទួូលបានវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ ITIL ទៅហិ�យៈបានដឹឹកនំា�ទៅគ្រមា�ទៅសវាកម្ព័ម 

ផួ្ទាស់បាូរ និ�ផ្នែកថ្ងៃចំព័័ត៌៌មានវទិូានិ�នាយៈកដាឋ នទៅសវាកម្ព័មព័័ត៌៌មានវទិូាទៅ� 
កំ�� MNC ម្ព័�នទៅព័លចូលរួម្ព័ជាមួ្ព័យៈធនាគារ RHB Bank Berhad កំ�� 
ឆំំ្នាំ២០១៦ ទៅដឹ�ម្ព័បីដឹឹកនំាគ្រកុម្ព័ការង្ការបទៅចុកវជីិាព័័ត៌៌មានវទិូាកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ�� 
�ទៅគ្រមា�តំ៌បន់និ�បទៅចុកវទិូាសគ្រមាប់ RHB ។

បចុ�បបនំទៅលាកបានទៅម្ព័�លការខ្ព�សគ្រត៌វូ និ�ជានាយៈកផ្នែ�ំកព័័ត៌៌មានវទិូាថ្ងៃនធនាគារ  
RHB Indochina Bank, RHB Bank Laos (ឡាវ) និ� RHB Indochina  

Securities ។
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សមាសសភាពរបស់ 
ថ្នា ក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់ថ្នាាាក់់ដឹឹក់នាំា�ជាានាំ់ខ្ពពស់ (ត)



ជាមួ្ព័យៈបទូពិ័ទៅសាធជា� ១២ឆំំ្នាំ កំ��វស័ិយៈគ្រ�ប់គ្រ��ធនធានម្ព័ន�សស ទំាំ� 
គ្រកុម្ព័ហីិ�នកំ��ស្រុសុក និ�អំនារជាតិ៌   ទៅលាក ទូ�យៈ ចិនាា  បានចូលរួម្ព័ជាមួ្ព័យៈ 

ធនាគារ អំទៅអំចបីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក ជានាយៈកផ្នែ�ំក  គ្រ�ប់គ្រ��ធនធានម្ព័ន�សស 

និ�បណិា� �បណ្តាា ល កំ��ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៩ ។

ម្ព័�នទៅព័លបានបញុ្ញប់ការសិកាថំ្នាក់បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ ភាសាអំ�់ទៅ�ួស ជំ្ជនាញ 

ទំូនាក់ទំូន�ពាណិិជី្ជកម្ព័ម ទៅ�វទិូាសុានភាសាបរទៅទូស(IFL), ទៅលាក ចិនាា  

បានបញុ្ញប់អាហារបូករណ៏ិថំ្នាក់បរញិ្ញញបគ្រត៌ជំ្ជនាញ គ្រ�ប់គ្រ��ធនធានម្ព័ន�សស 

ទៅ�សាកលវទិូាល័យៈ ទៅវទូម្ព័ហាឬសសី ។ 

អេលោក ទូុយ ចិនាិា
នាយៈកផ្នែ�ំក  ធនធានម្ព័ន�សស និ�បណិា� �បណ្តាា ល

ទៅលាក តំា� លីឌី្ឍ មានបទូពិ័ទៅសាធន៏កំ��វស័ិយៈធនាគារជា�១៧ឆំំ្នាំ ទៅ�ទៅល� 
ផ្នែ�កំគ្របតិ៌បត៌ាិការឥណិទាំន សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�ផ្នែ�កំ 
គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័។ ទៅលាកបានទូទួូលវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័បទូបញ្ញញត៌ាិ  

ពី័វទិូាសុានធនាគារនិ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ឆំំ្នាំ២០១៩ និ�វញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ផ្នែ�កំគ្របឆំ្នាំ� 
ការសមាអ ត៌គ្របាក់ជាន់ខ្ព័ស់របស់ សមា�ម្ព័ន៍គ្របតិ៌បត៌ាិអំនារជាតិ៌ (ICA) ពី័ 

ម្ព័ជ្ជឈម្ព័ណិឌ លបណិា� �បណ្តាា លការគ្របតិ៌បត៌ាិអំនារជាតិ៌ (ICT)។

អេលោក ត្ថុាំង លីឌាី
នាយៈកផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័
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អេលោក សំួនា សំូ�ានាីកា
នាយៈកផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ

អេលោក ផ្នែម៉នា ណ៍ារិទូធ
នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��

ទៅលាក សួន សូផ្ទានីកា បានទូទួូលសញ្ញាញ ប័គ្រត៌អំន�បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំក ការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ពី័សាកលវទិូាល័យៈភូិមិ្ព័នទនីតិ៌សាស្ត្រសានិ�វទិូាសាស្ត្រសាទៅសដឹឋកិចុទៅ� 
ឆំំ្នាំ ២០១៣ ។

ទៅលាកបានចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការ ទៅ�ធនាគារអំទៅអំចបីីឥណិឌូ ថ្ងៃ�ណ្តា លីមី្ព័ធីត៌ 
ទៅ�ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នាឆំំ្នាំ ២០១៩ ទៅហិ�យៈម្ព័�នទៅព័លចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការ គាត់៌ធួាប់ជានាយៈក 

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ របស់ធនាគារបរទៅទូសដ៏ឹធំមួ្ព័យៈទៅ�កម័្ព័�ជាផ្នែដឹលមាន 
បទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការសរ�ប ១២ ឆំំ្នាំ កំ��ទៅនា�បទូពិ័ទៅសាធន៍ ថ្ងៃនជំ្ជនាញ 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ សរ�ប ១០ ឆំំ្នាំ។ គាត់៌មានជំ្ជនាញកំ��ការវភិា� ជាពិ័ទៅសស 
�ឺហានភ័ិយៈសាច់គ្របាក់ង្កាយៈរ�ទៅគ្រគា� ហានិភ័ិយៈទីូ�ារ ទៅហិ�យៈក៏មានចំទៅណិ�ដឹឹ� 

យាា �ទូូលំទូូលាយៈទៅ�នឹ�ហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការ និ�ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន 

��ផ្នែដឹរ។

ទៅលាកណ្តារទិូធ បានចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការជាមួ្ព័យៈធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិឌូ ថ្ងៃ�ណ្តា  
លីមី្ព័ធីត៌ ទៅ�ផ្នែខ្ពសីហា ឆំំ្នាំ២០១៩ ផ្នែដឹលមានតួ៌នាទីូជាគ្របធានសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។  
គាត់៌មានបទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការជា� ១៤ឆំំ្នាំកំ��វស័ិយៈធនាគារ និ� វជីិាជី្ជវៈ 
�ណិទៅនយៈយ និ�សវនកម្ព័ម (KPMG Cambodia)។ គាត់៌មានបទូពិ័ទៅសាធន៍ 

ជាទៅគ្រច�ន ទៅ�កំ��វស័ិយៈសវនកម្ព័ម សគ្រមាប់ឧសាហិកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ជាពិ័ទៅសសសគ្រមាប់ 
គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ�និ�ធនាគារ សំណិ�់ ទូូរ�ម្ព័នា�ម្ព័ន៍ និ�ធានារាាប់រ�។

គាត់៌បានបញុ្ញប់ការសិកាទៅ�សាកលវទិូាល័យៈភូិមិ្ព័នទភិំំទៅព័ញ ទៅដាយៈទូទួូលបាន 

សញ្ញាញ បគ្រត៌បរញិ្ញាញ បគ្រត៌វទិូាសាស្ត្រសាផ្នែ�កំ �ណិិត៌វទិូា ទៅ�ឆំំ្នាំ១៩៩៩ បនាទ ប់ម្ព័ក 

គាត់៌បានបញុ្ញប់ការសិកាជាមួ្ព័យៈ ACCA កគ្រមិ្ព័ត៌មូ្ព័លដាឋ ន កំ��ឆំំ្នាំ២០០៩។  
គាត់៌គ្រត៌ូវបានទូទួូលសាា ល់នូវជំ្ជនាញឥណិទាំនជា�ូួវការ (Credit Skill  

Accreditation) ពី័ Omega Performance Corporation កំ��ឆំំ្នាំ២០១៤។  
គាត់៌ក៏ទូទួូលបានវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌�ណិទៅនយៈយករផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ�� (Certified  

Management Accountants) ពី័វទិូាសុាន Certified Management  

Accountants ពី័គ្របទៅទូសអូំស្ត្រសាា លី និ�វញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ផ្នែ�ំកវជីិាជី្ជវៈធនាគារ  

(Professional Banker) ពី័ Asian Institute of Chartered Bankers កំ�� 
ឆំំ្នាំ២០១៨។
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សមាសសភាពរបស់ 
ថ្នា ក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់

សមាាសភាាពរបស់ថ្នាាាក់់ដឹឹក់នាំា�ជាានាំ់ខ្ពពស់ (ត)



កញ្ញញា អានា ម៉ារី
នាយៈកផ្នែ�ំកចាប់ និ�ទៅលខាធិការ

កញ្ញាញ  មាា រ ី គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្របធានផ្នែ�ំកចាប់ និ�ទៅលខាធិការទៅ�កំ�� 
ឆំំ្នាំ ២០១៨ ។ កញ្ញាញ  បានចូលរមួ្ព័ទៅ�កំ��កិចុការធនាគារតាម្ព័រយៈៈការ�ាល់នូវ 
ការគ្របឹកាទៅយាបល់ ដំឹទៅណ្តា�ស្រុសាយៈផ្នែ�ំកចាប់ និ�តួ៌នាទីូជាទៅលខាធិការរបស់ 

គ្រកុម្ព័ហីិ�ន កំ��កិចុសគ្រម្ព័បសគ្រម្ព័រួលអំភិិបាលកិចុសាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បី 
ធានានូវការគ្របតិ៌បត៌ាិរបស់ធនាគារ ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័និយ័ៈត៌កម្ព័មចាប់ 

អំភិិបាលកិចុសាជី្ជវកម្ព័ម  ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�ការទាំម្ព័ទាំរទៅ�ស�ៗ។

ម្ព័�នចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការទៅ�ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិឌូ ថ្ងៃ�ណ្តា កញ្ញាញ  មាា រ ី

មានបទូពិ័ទៅសាធន៍ការង្ការអំស់រយៈៈទៅព័ល ៥ ឆំំ្នាំ កំ��វស័ិយៈហិិរញ្ញញវតុ៌� កញ្ញាញ  
 

បានទូទួូលបទូពិ័ទៅសាធន៍យាា �ទូូលំទូូលាយៈទៅ�កំ��វស័ិយៈចាប់កំ��តួ៌នាទីូជា

គ្របធានគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ និ�ជាទៅលខាធិការគ្រកុម្ព័ហីិ�ន ជាមួ្ព័យៈគ្រ�ឹសុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
ឯកជ្ជនមួ្ព័យៈចំនួន និ�ជាសហិការ ីផ្នែ�ំកទៅដឹ�ម្ព័បណិាឹ �របបទៅវណីិ ទៅ�អំ�ាជំ្ជន�ំជ្ជគ្រម្ព័� 

វសិាម្ព័ញ្ញញត៌�លាការកម្ព័័�ជា (អំវត៌ក) ��ផ្នែដឹរ។ 

កញ្ញាញ  មាា រ ីបានបញុ្ញប់ការសិកាថំ្នាក់បរញិ្ញាញ បគ្រត៌ ផ្នែ�កំចាប់ ទៅ�សកលវទិូាល័យៈ 

ភូិមិ្ព័នទនីតិ៌សាស្ត្រសា និ�វទិូាសាស្ត្រសាទៅសដឹឋកិចុ និ�ទូទួូលបានកម្ព័មវធីិផួ្ទាស់បាូរកម្ព័ម

សិការដូឹវទៅរៅា  ទៅ�សាកលវទិូាល័យៈ Saga ទៅ�គ្របទៅទូសជ្ជបា�នកំ��ឆំំ្នាំ ២០១៦។  
កញ្ញាញ  កំព័��បនាការសិកាថំ្នាក់អំន�បណិឌិ ត៌ផ្នែ�ំកចាប់ពាណិិជ្ជីកម្ព័មអំនារជាតិ៌  

ពី័សាកលវទិូាល័យៈភូិមិ្ព័នទនីតិ៌សាស្ត្រសា និ�វទិូាសាស្ត្រសាទៅសដឹឋកិចុ។
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គ្រប៊ីធានាគ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល

       គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ឈិិនី យូង ខាឹង 
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា អាា�់ឌុុ� អាាសាុីសា ខេ�េរូ ម្បេូហាាខេម្បដ
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ អាំកាប្រសាី ខេម្បេ� សា�វុុទូធារី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា ជុឡាាផុុង យូកាាខេត្ត
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៥ ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៦ ដាត្តុ អាាឌុិសាាាឌុិគ្នាីនី អាា�ី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

       គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា អាា�់ឌុុ� អាាសាុីសា ខេ�េរូ ម្បេូហាាខេម្បដ
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា ជុឡាាផុុង យូកាាខេត្ត
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ អាំកាប្រសាី ខេម្បេ� សា�វុុទូធារី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា ឈិិនី យូង ខាឹង 
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

       គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារសាវុនីកាម្បា
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ជុឡាាផុុង យូកាាខេត្ត
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា អាា�់ឌុុ� អាាសាុីសា ខេ�េរូ ម្បេូហាាខេម្បដ
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ អាំកាប្រសាី ខេម្បេ� សា�វុុទូធារី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា ឈិិនី យូង ខាឹង 
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

        គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារ�ាភ័កាារ  
នីិងកាារណែត្តងត្តា�ង

�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ជុឡាាផុុង យូកាាខេត្ត
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា អាា�់ឌុុ� អាាសាុីសា ខេ�េរូ ម្បេូហាាខេម្បដ
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ អាំកាប្រសាី ខេម្បេ� សា�វុុទូធារី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា ឈិិនី យូង ខាឹង 
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ
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គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�  

�ណិៈកមាម ធិការគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល



គាណ៍ៈកមាាធិការគ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល

       គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាង
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង 
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា យេុង ជីងសាានី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ ខេ�ោកា ឆ្នាំរ័ ខេធាៀម្បយេូវុ
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ អាំកាប្រសាី ខេត្ត ជីង យុីង
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៥ ខេ�ោកា សាុខា ខេឡាង
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៦ ខេ�ោកា ឈិឹម្ប សាាខេរ�ត្ត 
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៧ ខេ�ោកា ត្តា�ង ខេសាៀវុហាុុនី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៨ ខេ�ោកា ទូុយ ចាំិនីតា
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៩ ខេ�ោកា អាា�់ខេឌុៀនី រីហាាា�
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

       គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារឥណ៍ទូានី
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា យេុង ជីងសាានី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ ខេ�ោកា ត្តា�ង ខេសាៀវុហាុុនី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា សាុខា ខេឡាង
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

        គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធិាកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងប្រទូព្យយ និីង��ណុ៍�
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា ឆ្នាំរ័ ខេធាៀម្បយេូវុ
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ ខេ�ោកា សាួនី សាូផុានីីកាា
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា សាុខា ខេឡាង
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៥ អាំកាប្រសាី ខេត្ត ជីង យុីង
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

       គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារសាវុនីកាម្បាប្រគ្នា�់ប្រគ្នាង
�.រ ខេឈិាោ� នីិងម្បុខាត្ត�ណែណ៍ង

០១ ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង
គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

០២ ខេ�ោកា ឈិឹម្ប សាាខេរ�ត្ត
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៣ ខេ�ោកា ណែម្បេនី ណ៍ារិទូធ
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៤ ខេ�ោកា ត្តា�ង �ីឌុី
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ

០៥ ខេ�ោកា សាួនី សាូផុានីីកាា 
សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការ
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយការណ៍៍គ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល

អំពីីធនាាគាារ
ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិាូ ថ្ងៃ�ណ្តា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារ”) គ្រត៌វូបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� 
ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៩ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០០៨ និ�បានច��បញីី្ញជាមួ្ព័យៈគ្រកសួ�ពាណិិជ្ជីកម្ព័ម  

ទៅដាយៈមានវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ច��បញីី្ញទៅលខ្ព ០០០០១៨១២ និ�គ្រតូ៌វបានធនាគារជាតិ៌ ថ្ងៃន  

កម័្ព័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារកណ្តាា ល”) �ាល់អាជាា ប័ណិណគ្របកបអាជី្ជវកម្ព័មធនាគារ 
ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៣ ផ្នែខ្ពត៌�លា ឆំំ្នាំ២០០៨។ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០២០ ធនាគារ 

បានបាូរនាម្ព័ករណ៍ិរបស់ខ្ពួួនទៅ�ជា ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក។  
ធនាគារ�ឺជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នប�គ្រត៌សម័័្ព័នធ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់ទំាំ�ស្រុសុ�ទៅដាយៈ 

ធនាគារ RHB Bank Berhad ជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នសាធារណិៈទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវមាន 

កគ្រមិ្ព័ត៌ បានច��បញីី្ញពាណិិជី្ជកម្ព័ម ទៅ�គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស� ីទៅហិ�យៈគ្រកមុ្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ធំជា�ទៅ� 

�ឺគ្រកុម្ព័ហីិ�ន RHB Banking Group ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័រចនាសម័័្ព័នធ 

សាជី្ជវកម្ព័មគ្រកុម្ព័ហីិ�នរមួ្ព័ ចូលជាធរមានចាប់ពី័ថ្ងៃ�ៃទីូ១៣ ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៦។

ធនាគារ �ឺជាធនាគារពាណិិជ្ជី និ�ទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មទៅគ្រកាម្ព័ចាប់សាីពី័ 

សហិគ្រគាសពាណិិជី្ជថ្ងៃនកម័្ព័�ជា និ�ទៅគ្រកាម្ព័បទូបបញ្ញញតិ៌ថ្ងៃនធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា 

(ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារកណ្តាា ល”)។

លទូធ�លគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ នាិងភិាគាលាភិ
លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ�សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ គ្រត៌ូវបាន

 
បង្កាហា ញកំ��របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ និ�លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ទៅ�ទៅល� 
ទំូព័័រទីូ ២៤១។

កំ��អំំ���ឆំំ្នាំ មិ្ព័នមានការគ្របកាស ឬការប�់ភា�លាភិទៅទូ។

អេដឹើមទូុនា
កំ��អំំ���ឆំំ្នាំ ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នរបស់ធនាគារមិ្ព័នមានការផ្នែគ្របគ្របរួលទៅទូ។

ឥណ៍ទូានា នាិងប៊ីុអេរគ្រប៊ីទូានាអាគ្រកក់ នាិងឥណ៍ទូានាសំងា�យ
ម្ព័�នទៅព័លទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល 
បានចាត់៌វធិានការផ្នែដឹលមានមូ្ព័លដាឋ ន សម្ព័រម្ព័យ ពាក់ព័័នធទៅ�នឹ�ការជ្ជគ្រម្ព័� 

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអាគ្រកក់ទៅចញពី័បញីី្ញ និ�ការទៅធ�ើសំវធិានធនសគ្រមាប់ 

ការខាត៌ប�់ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ទៅហិ�យៈបានយៈល់ស្រុសប 

ថ្នារាល់ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអាគ្រកក់ទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលបានដឹឹ� គ្រត៌ូវបាន 

ជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញ និ�បានកត់៌គ្រតាសំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំន  

និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអាគ្រកក់ និ�ស�ស័យៈ ទៅព័ញទៅលញ។

�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិទៅន� និ�ផ្នែ�អកទៅល�កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនការយៈល់ដឹឹ�  

គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលព័�ំបានដឹឹ�ពី័កាលៈទៅទូសៈណ្តាមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលនំាឱ្យយចំនួនឥណិទាំន  

និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអាគ្រកក់ផ្នែដឹលបានជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញ ឬ ចំនួនសំវធិានធន 

សគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ កំ��របាយៈការណ៍ិ 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារមានត៌ថ្ងៃម្ព័ួមិ្ព័នគ្រ�ប់គ្រគាន់ជាសារវនាទៅនា�ទៅទូ។

គ្រទូពីយសំកមា
ម្ព័�នទៅព័លទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលបាន 
ចាត់៌វធិានការផ្នែដឹលមានមូ្ព័លដាឋ នសម្ព័រម្ព័យទៅដឹ�ម្ព័បីបញី្ញាក់ថ្នាបណ្តាា គ្រទូព័យសកម្ព័ម 

ទំាំ�ឡាយៈ ផ្នែដឹលទំូន�ជាមិ្ព័នអាចប�ើិលម្ព័កវញិទៅ�កំ��គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័ម 
ធម្ព័មតា តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័កំ��បញីី្ញ�ណិទៅនយៈយរបស់ធនាគារ គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាបនុយៈ 
ឱ្យយទៅសម�នឹ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួផ្នែដឹលរពឹំ័�ថ្នានឹ�អាចលក់បានទៅ�ទៅល�ទីូ�ារជាក់ផ្នែសា�។

�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិទៅន� និ�ផ្នែ�អកទៅល�កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនការយៈល់ដឹឹ�  

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលព័�ំបានដឹឹ�ពី័ កាលៈទៅទូសៈណ្តាមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលបណ្តាា លទៅអាយៈ 

ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ មិ្ព័នគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌វូជា
 

សារវនាទៅនា�ទៅទូ។

ប៊ីំណ៍ុលយថ្នាាអេហិត្ថុុ នាិងប៊ីំណ៍ុលអេ�ាងៗ
�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិទៅន� មិ្ព័នមាន ៖

ក.   បនទ�កណ្តាមួ្ព័យៈទៅល�គ្រទូព័យសកម្ព័មរបស់ធនាគារ ផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈសារ 
ការដាក់បញំុ្ញាសគ្រមាប់ការធានាបំណិ� លរបស់ប��ាលណ្តាមំាក់ទៅ��យៈ  

ចាប់តំា�ពី័ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ�ម្ព័ក ឬ

ខ្ព.  បំណិ� លយៈថ្នាទៅហិត៌�ណ្តាមួ្ព័យៈរបស់ធនាគារ ផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���ចាប់តំា�ពី័ 

ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ�ម្ព័ក ទៅគ្ររៅពី័បំណិ� លទៅ�ស�ៗទៅ�កំ��ដំឹទៅណិ� រការអាជី្ជវកម្ព័ម
 

ធនាគារធម្ព័មតាទៅនា�ទៅទូ។

តាម្ព័ទៅយាបល់របស់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ព័�ំមានបំណិ� លយៈថ្នាទៅហិត៌� ឬបំណិ� ល 

ទៅ�ស�ៗរបស់ធនាគារផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានទាំម្ព័ទាំរឱ្យយស� ឬអាចនឹ�គ្រត៌វូបានទាំម្ព័ទាំរ 

ឱ្យយស�កំ��រយៈៈទៅព័ល១២ផ្នែខ្ពបនាទ ប់ពី័ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលនឹ� ឬ អាចនឹ�
 

មាន�លបា�ពាល់ជាសារវនាដឹល់លទូធភាព័របស់ធនាគារ កំ��ការបំទៅព័ញ 
កាត៌ព័ើកិចុរបស់ខ្ពួួនទៅ�ថ្ងៃ�ៃដឹល់ទៅព័លកំណិត់៌ស�ទៅនា�ទៅទូ។

ការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលកាលៈអេទូសំៈ
�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិទៅន� គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលមិ្ព័នបានដឹឹ�

ពី័កាលៈទៅទូសៈណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលមិ្ព័នបាន ផ្នែវកផ្នែញកទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិទៅន� ឬ 
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�របស់ធនាគារ ផ្នែដឹលអាចបណ្តាា លឱ្យយចំនួនទឹូកគ្របាក់

ផ្នែដឹលបានបង្កាហា ញកំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� មានភាព័មិ្ព័នគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវទៅនា�ទៅទូ។ 

ប្រកាុម្បប្រ�ឹកាាាភ័ិបាា�រ�សា់ ធានីាគ្នាារ អា ខេអាចាំ �ុ� (ខេខាម្ប�ូឌុា) ម្ប.កា (ខេហា�កាាត្ត់ថាា "ធានីាគ្នាារ") សាូម្បដាកា់ជូនី 
របាាយកាារណ៍៍រ�សា់ខាួ�នី នីិងរបាាយកាារណ៍៍ហាិរញ្ញញវុត្តុ�ណែដ�បាានីខេធាើើសាវុនីកាម្បារួចាំរ�សា់ធានីាគ្នាារ សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា� 
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩។
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របាយៈការណ៍ិ 
គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល



គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុដិការមិនាគ្រប៊ីគ្រកត្ថុី
តាម្ព័ទៅយាបល់របស់គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារសគ្រមាប់ 
ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន� មិ្ព័នមានរ�នូវ�លបា�ពាល់ជាសារវនាពី័�ណិនី  
គ្របតិ៌បត៌ាិការ ឬគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលមានលកេណិៈជាសារវនា និ�មិ្ព័ន 

ធម្ព័មតាទៅនា�ទៅទូ។ តាម្ព័ទៅយាបល់របស់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ទៅ�ចទៅនួា�ទៅព័ល 

រវា�ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ� ម្ព័កទូល់នឹ�កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិទៅន�  
មិ្ព័នមាន�ណិនី គ្របតិ៌បត៌ាិការ ឬគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលមានលកេណិៈ 

ជាសារវនា និ�មិ្ព័នធម្ព័មតា ផ្នែដឹលទំូន�ជាមាន�លបា�ពាល់ជាសារវនាដឹល់ 

លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ កំ��ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលរបាយៈការណ៍ិទៅន� 
 គ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ���ទៅនា�ទៅទូ។

គ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល
សមាជិ្ជកគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលរបស់ធនាគារផ្នែដឹលទៅ�បទៅគ្រម្ព័�ការកំ��អំំ���ឆំំ្នាំ 

 
រហូិត៌ដឹល់កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិទៅន�មានរាយៈនាម្ព័ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

ខេ�ោកា ឈិិនី យូង ខាឹង
គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល (អំភិិបាលឯករាជ្ជយ និ�មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

បានផ្នែត៌�តំា� ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩

ខេ�ោកា អាា�់ឌុុ� អាាសាុីសា ខេ�េរូ ម្បេូហាាខេម្បដ 
អំភិិបាល (អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

អាំកាប្រសាី ខេម្បេ� សា�វុុទូធារី
អំភិិបាល (អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

បានផ្នែត៌�តំា� ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ០៦ ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០១៩

ខេ�ោកា ជុឡាាផុុង យូកាាខេត្ត
អំភិិបាល (អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ) 

ខេ�ោកា ធាូ គ្នាីម្ប ខេសាង 
អំភិិបាល (អំភិិបាលមិ្ព័នឯករាជ្ជយ គ្របតិ៌បត៌ាិ)  

បានផ្នែត៌�តំា� ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩

ដាត្តុ អាាឌុិសាាាឌុិគ្នាីនី អាា�ី
អំភិិបាល (អំភិិបាលមិ្ព័នឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ និ�ជាអំំកតំ៌ណ្តា�របស់ 

ភា�ទូ�និក) - បានផ្នែត៌�តំា� ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ០១ ផ្នែខ្ពវចិឆិកា ឆំំ្នាំ២០១៩

Dato’ Khairussaleh Ramli 

គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល (អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ) 

បានលាឈប់ ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩

ខេ�ោកា Ong Seng Pheow 

អំភិិបាល (អំភិិបាលឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

បានលាឈប់ ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩

ខេ�ោកា  Lim Loong Seng

អំភិិបាល (អំភិិបាលមិ្ព័នឯករាជ្ជយ គ្របតិ៌បត៌ាិ)  

បានលាឈប់ ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩

ខេ�ោកាប្រសា ី Gan Pai Li

អំភិិបាល (អំភិិបាលមិ្ព័នឯករាជ្ជយ មិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)  

បានលាឈប់ ទៅ� ថ្ងៃ�ៃ ទីូ០១ ផ្នែខ្ពវចិឆិកា ឆំំ្នាំ២០១៩

ការទូទូួល�ុសំគ្រត្ថុូវរប៊ីសំ់គ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាលអេលើរបាាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវកំ��ការបញី្ញាក់ថ្នារបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�  
បង្កាហា ញគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌វូនូវគ្រ�ប់ទិូដឹឋភាព័ជាសារវនាទំាំ�អំស់ថ្ងៃនសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ 
ធនាគារ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�លទូធ�លហិិរញ្ញញវតុ៌� និ�លំហូិរ

 
សាច់គ្របាក់សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំ ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដាររបាយៈការណ៍ិ
ទាំក់ទូ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនារជាតិ៌ ថ្ងៃនកម្ព័័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “CIFRS”)។ 

កំ��ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទំាំ�ទៅន� ត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ៖

១.  អំន�វត៌ាទៅគាលការណ៍ិ�ណិទៅនយៈយសម្ព័ស្រុសប ផ្នែដឹលគំាគ្រទូទៅដាយៈការវនិិចឆ័យៈ និ� 
ការបាា ន់គ្របមាណិសម្ព័ទៅហិត៌��ល និ�គ្របកបទៅដាយៈការគ្របុ�គ្របយ័ៈតំ៌ គ្រព័ម្ព័ទំាំ� 
អំន�វត៌ាតាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិទំាំ�ទៅន�ជាគ្របចំា។

២.  អំន�វត៌ាតាម្ព័ត៌គ្រមូ្ព័វការកំ��ការលាត៌គ្រត៌ដា�ព័័ត៌៌មានរបស់ CIFRS ទៅហិ�យៈ 
គ្របសិនទៅប�មានការគ្របាសចាកណ្តាមួ្ព័យៈកំ��ការបង្កាហា ញឱ្យយមានភាព័ 
គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌វូ ការគ្របាសចាកទំាំ�ទៅនា�គ្រត៌វូបានបង្កាហា ញ ព័នយល់ និ�កំណិត់៌ចំនួន 
ទឹូកគ្របាក់ឱ្យយបានគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

៣.  រកាទូ�កកំណិត់៌គ្រតា�ណិទៅនយៈយឱ្យយបានគ្រ�ប់គ្រគាន់ និ�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 
ថ្ងៃ�ទកំ��គ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័។

៤.  ទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅល�មូ្ព័លដាឋ ននិរនារភាព័ថ្ងៃន 
ដំឹទៅណិ� រការអាជី្ជវកម្ព័ម ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌មានករណីិសនមត៌សម្ព័រម្ព័យថ្នាធនាគារ 
នឹ�មិ្ព័នអាចបនាកិចុគ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មទៅ�ទៅព័លអំនា�ត៌ដ៏ឹខ្ពួី និ�

៥.  គ្រ�ប់គ្រ��និ�ដឹឹកនំាធនាគារឱ្យយមានគ្របសិទូធភាព័ តាម្ព័រយៈៈការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ា 
ជាសារវនាទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលជ្ជ�ឥទូធិព័លដឹល់គ្របតិ៌បត៌ាិការ និ�លទូធ�លរបស់ 
ធនាគារ ទៅហិ�យៈគ្រត៌ូវធានាថ្នា�លបា�ពាល់ទំាំ�ទៅនា�គ្រត៌ូវបាន�ួ��បញំុ្ញា� 
គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលអំ�អា�ថ្នា ធនាគារបានអំន�វត៌ាតាម្ព័ត៌គ្រមូ្ព័វការខា�ទៅល�កំ�� 
ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

ការអនាុម�ត្ថុរបាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលបានភីាប់ម្ព័កជាមួ្ព័យៈ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�កំណិត់៌សមាា ល់ 
ទំាំ�ឡាយៈបានបង្កាហា ញគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វនូវគ្រ�ប់ទិូដឹឋភាព័ជាសារវនាទំាំ�អំស់ថ្ងៃនសុានភាព័ 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ និ�លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ� 

 គ្រព័ម្ព័ទំាំ�លំហូិរសាច់គ្របាក់របស់ធនាគារសគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំ ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ 
ទៅ�តាម្ព័សា�់ដាររបាយៈការណ៍ិទាំក់ទូ�នឹ�ហិិរញ្ញញវតុ៌�អំនារជាតិ៌ ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា 

 
គ្រត៌ូវបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។

ច��ហិតុ៌ទៅលខាទៅដាយៈទៅយា�ទៅ�តាម្ព័ទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ចរបស់គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល។

_______________________
ទៅលាក Chin Yoong Kheong

គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា

ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០២០
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



មត្ថុិអេយោប៊ីល់រប៊ីសំ់អេយើង�ំ�ំ
តាម្ព័ម្ព័តិ៌ទៅយាបល់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី 

(ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក (ទៅ�កាត់៌ថ្នា“ធនាគារ”) បង្កាហា ញគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវនូវគ្រ�ប់ទិូដឹឋភាព័ជា

សារវនាទំាំ�អំស់ពី័សុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ 

ឆំំ្នាំ២០១៩ និ�លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ� គ្រព័ម្ព័ទំាំ�លំហូិរសាច់គ្របាក់សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ 
ឆំំ្នាំ ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដាររបាយៈការណ៍ិទាំក់ទូ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
អំនារជាតិ៌ ថ្ងៃនកម្ព័័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “CIFRS”)។

របាាយការណ៍៍ផ្នែដឹលអេយើង�ំ�ំបាានាអេធើើសំវនាកមា
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ រមួ្ព័មាន៖

• របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ� �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩

• របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ និ�លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗសគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំ

• របាយៈការណ៍ិបផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលមូ្ព័លធនសគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំ 

• របាយៈការណ៍ិលំហូិរសាច់គ្របាក់សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំ និ�

• កំណិត់៌សមាា ល់របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌� រួម្ព័ទំាំ�ទៅសចកាីសទៅ�េបទៅគាលការណ៍ិ 
�ណិទៅនយៈយសំខាន់ៗ។

មូលដឹឋានានៃនាមត្ថុិអេយោប៊ីល់រប៊ីសំ់អេយើង�ំ�ំ
ទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានទៅធើ�សវនកម្ព័មទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារអំនារជាតិ៌ សាីពី័ 
សវនកម្ព័ម ថ្ងៃនកម្ព័័�ជា  (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “សា�់ដារសវនកម្ព័ម”)។ ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវ 
របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំផ្នែដឹលអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារទំាំ�ទៅនា� គ្រត៌វូបានព័ណ៌ិនាបផ្នែនុម្ព័ 
ទៅទូៀត៌ទៅ�កំ��កថ្នាខ្ពណិឌ  “ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវរបស់សវនករកំ��ការទៅធើ�សវនកម្ព័ម

 
ទៅល�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�” ទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិរបស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ។

ទៅយៈ��ខ្ពា�ំទៅជ្ជឿជាក់ថ្នាភ័ិសា�តា�សវនកម្ព័មផ្នែដឹលទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានទូទួូលមានភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ 
 និ�សម្ព័ទៅហិត៌��ល  ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅធើ�ជាមូ្ព័លដាឋ នសគ្រមាប់ការបទៅញុ្ញញម្ព័តិ៌ទៅយាបល់របស់ 

ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ។

ឯករាជាយ
ទៅយៈ��ខ្ពា�ំមានឯករាជ្ជយពី័ធនាគារ  ផ្នែដឹលអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័សគ្រមាប់ 
�ណិទៅនយៈយករវជីិាជី្ជវៈ ផ្នែដឹលទៅចញ�ាយៈទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាសា�់ដារគ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ 

អំនារជាតិ៌ (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័អំនារជាតិ៌”) និ�អំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័គ្រកម្ព័ 

សីលធម៌្ព័របស់វទិូាសុាន�ណិទៅនយៈយករជំ្ជនាញ និ�សវនករកម័្ព័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា  
“គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ វ�សក”)។ ទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានបំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុកំ��ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូ

 
ផ្នែ�ំកគ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌  ផ្នែដឹលកំណិត់៌ទៅដាយៈ “គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័អំនារជាតិ៌”   

និ�“គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ វ�សក”។

 

ពី�ត្ថុ៌មានាអេ�ាងៗ
�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូចំទៅពា�ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗ។ ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹល 

ទៅយៈ��ខ្ពា�ំទូទួូលបាន �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិសវនករទៅន� រមួ្ព័មាន  
របាយៈការណ៍ិគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត៌ុ�បផ្នែនុម្ព័ទៅ�តាម្ព័ត៌គ្រម្ព័វូការ  
របស់ធនាគារជាតិ៌ ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា បា�ផ្នែនាព័័ត៌៌មានទំាំ�ទៅន�មិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាផ្នែ�កំថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិ 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�របាយៈការណ៍ិសវនករ របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំទៅទូ។

ម្ព័តិ៌ទៅយាបល់របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំចំទៅពា�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ព័�ំបានគ្រ�បដឹណិា ប់

ទៅ�ទៅល�ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗទៅនា�ទៅទូ ទៅហិ�យៈទៅយៈ��ខ្ពា�ំមិ្ព័នទៅធើ�ការធានាអំ�អា�ចំទៅពា�

ព័័ត៌៌មានទំាំ�ទៅនា�ទៅទូ។

ទាំក់ទូ�នឹ�ការទៅធើ�សវនកម្ព័មរបស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំទៅ�ទៅល�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅយៈ��
 

ខ្ពា�ំទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូកំ��ការអានព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលបានទៅរៀបរាប់ខា�ទៅល� ទៅដឹ�ម្ព័បី
 

ពិ័ចារណ្តាថ្នាទៅត៌�ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗទំាំ�ទៅនា�មានភាព័�ទ�យៈគំាជាសារវនាពី័ 

របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ឬ�ទ�យៈពី័ការយៈល់ដឹឹ�របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំផ្នែ�អកទៅល�លទូធ�ល

ថ្ងៃនការទៅធើ�សវនកម្ព័ម  ឬមានការរាយៈការណ៍ិពី័កំហិ�ស�ា�ជាសារវនាផ្នែដឹលបាន

ទៅក�ត៌ទៅ���ឬទៅទូ។

ផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�ការង្ការផ្នែដឹលទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានបំទៅព័ញ ទៅ�ទៅល�ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗផ្នែដឹល 
ទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានទូទួូលម្ព័�នកាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិសវនករទៅន� គ្របសិនទៅប�

ទៅយៈ��ខ្ពា�ំសនិំដាឋ នថ្នាមានកំហិ�ស�ា�ជាសារវនាផ្នែដឹលទៅក�ត៌ទៅចញពី័ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗ 
ទំាំ�ទៅន� ទៅយៈ��ខ្ពា�ំគ្រតូ៌វរាយៈការណ៍ិពី័អំ�ាទៅហិត៌�ថ្ងៃនកំហិ�ស�ា�ទំាំ�ទៅនា�។ ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ 
មិ្ព័នមានអំើីគ្រត៌ូវរាយៈការណ៍ិចំទៅពា�បញ្ញាហា ទៅន�ទៅទូ។

ការទូទូួល�ុសំគ្រត្ថុូវរប៊ីសំ់ថ្នាែាក់គ្រគាប៊ី់គ្រគាង នាិងអែកផ្នែដឹលទូទូួលប៊ីនាៃ�ក
អេលើអភិិបាាលកិចចរបាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ទូទួូលខ្ព�សគ្រតូ៌វកំ��ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�បង្កាហា ញ

 
របាយៈការណ៍ិទំាំ�ទៅនា�ឱ្យយបានគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌វូ ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ CIFRS និ� 

ទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូទៅល�ការ គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ផ្នែដឹលថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��កំណិត់៌ថ្នាមានភាព័ 
ចំាបាច់កំ��ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌� ឱ្យយទៅចៀស��ត៌ពី័ការរាយៈការណ៍ិខ្ព�ស

 
ជាសារវនា ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការផ្នែកួ�បនួំ ឬកំហិ�ស�ា�ទៅ�ស�ៗ។

កំ��ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ទូទួូលខ្ព�សគ្រតូ៌វកំ��
 ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័អំំពី័លទូធភាព័របស់ធនាគារកំ��ការបនានិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម ការ 

លាត៌គ្រត៌ដា�ព៌័ត័៌មានផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ក៏ដូឹចជាបញ្ញាហា ទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលទាំក់ទិូនទៅ�

នឹ�និរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម ទៅដាយៈទៅគ្រប�មូ្ព័លដាឋ ន�ណិទៅនយៈយសគ្រមាប់និរនារភាព័ 

អាជី្ជវកម្ព័ម ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ទៅគ្រគា�នឹ�បិទូអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ  

ឬបញ្ញឈប់គ្របតិ៌បតិ៌ាការ ទៅដាយៈមិ្ព័នមានជ្ជទៅគ្រម្ព័�សគ្របកបទៅដាយៈភាព័គ្របាកដឹគ្របជា 

ណ្តាមួ្ព័យៈ។

របាាយការណ៍៍សំវនាករឯករាជាយ
ជូនីភ័ាគ្នាទូុនីិកាធានីាគ្នាារ អា ខេអាចាំ �ុ� (ខេខាម្ប�ូឌុា) ម្ប.កា

ប្រកាុម្បប្រ�ឹកាាាភ័ិបាា�រ�សា់ ធានីាគ្នាារ អា ខេអាចាំ �ុ� (ខេខាម្ប�ូឌុា) ម្ប.កា (ខេហា�កាាត្ត់ថាា "ធានីាគ្នាារ") សាូម្បដាកា់ជូនី 
របាាយកាារណ៍៍រ�សា់ខាួ�នី នីិងរបាាយកាារណ៍៍ហាិរញ្ញញវុត្តុ�ណែដ�បាានីខេធាើើសាវុនីកាម្បារួចាំរ�សា់ធានីាគ្នាារ សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា� 
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩។
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អំំកផ្នែដឹលទូទួូលបនទ�កអំភិិបាលកិចុ គ្រត៌វូមានការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូកំ��ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ
 

ដំឹទៅណិ� រការថ្ងៃនការរាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ។

 

ការទូទូួល�ុសំគ្រត្ថុូវរប៊ីសំ់សំវនាករ កែ�ងការអេធើើសំវនាកមាអេលើ 
របាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទៅគាលបំណិ�របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ�ឺផ្នែសើ�រកអំំណិ�អំំណ្តា�ផ្នែដឹលសម្ព័ទៅហិត៌��ល ថ្នា 
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទំាំ�មូ្ព័លព័�ំមានការរាយៈការណ៍ិខ្ព�សជាសារវនាផ្នែដឹល 
បណ្តាា លម្ព័កពី័ការផ្នែកួ�បនំួ ឬកំហិ�ស�ា�ទៅ�ស�ៗ និ�ទៅចញរបាយៈការណ៍ិ 

សវនកម្ព័មផ្នែដឹលមានម្ព័តិ៌ទៅយាបល់របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ។ ការអំ�អា�ផ្នែដឹលសម្ព័ទៅហិត៌��ល 
�ឺជាការអំ�អា�កំ��កគ្រមិ្ព័ត៌ខ្ព័ស់ បា�ផ្នែនាវាមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាការធានាថ្នាសវនកម្ព័មផ្នែដឹល 
បានទៅធើ�ទៅ���ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារសវនកម្ព័ម ផ្នែត៌�ផ្នែត៌រកទៅឃឹ�ញ 

ជានិចុនូវការរាយៈការណ៍ិខ្ព�សជាសារវនាផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���ទៅនា�ទៅទូ។ ការ 

រាយៈការណ៍ិខ្ព�សអាចទៅក�ត៌ទៅ���ពី័ការផ្នែកួ�បនួំ ឬកំហិ�ស�ា� ទៅហិ�យៈវាគ្រត៌ូវបាន 

ចាត់៌ទូ�កថ្នាមានលកេណិៈជាសារវនា គ្របសិនទៅប�ការរាយៈការណ៍ិខ្ព�សនីមួ្ព័យៈៗ 

ឬការរាយៈការណ៍ិខ្ព�សសរ�ប អាចគ្រតូ៌វបានរពឹំ័�ថ្នាជ្ជ�ឥទូធិព័លទៅល�មូ្ព័លដាឋ នថ្ងៃនការ

សទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាផ្នែ�កំទៅសដឹឋកិចុរបស់អំំកទៅគ្រប�គ្របាស់របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�ទំាំ�ទៅន�។

ផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនការទៅធើ�សវនកម្ព័មផ្នែដឹលអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារសវនកម្ព័ម ត៌គ្រម្ព័ូវ 

ឱ្យយទៅយៈ��ខ្ពា�ំទៅគ្រប�គ្របាស់ការវនិិចឆ័យៈ និ�រកាការទៅ�ឿ��ៃល់គ្របកបទៅដាយៈវជីិាជី្ជវៈ 
កំ��ទៅព័លបំទៅព័ញការង្ការសវនកម្ព័មរបស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ ទៅហិ�យៈទៅយៈ��ខ្ពា�ំ៖

•  កំណិត់៌ និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនភាព័ខ្ព�សជាសារវនាថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិ 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលអាចបណ្តាា លម្ព័កពី័ការផ្នែកួ�បនំួ ឬកំហិ�ស�ា�ទៅ�ស�ៗ  
ទៅដាយៈតាក់ផ្នែត៌�នីតិ៌វធីិសវនកម្ព័ម និ�ទៅធើ�សវនកម្ព័មទៅដឹ�ម្ព័បីទៅ�ួ�យៈត៌បទៅ�នឹ� 

ហានិភ័ិយៈ ទំាំ�ទៅនា� និ�ផ្នែសើ�រកភ័ិសា�តា�សវនកម្ព័មគ្រ�ប់គ្រគាន់ និ�សម្ព័ស្រុសប  
ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ជាមូ្ព័លដាឋ នសគ្រមាប់ការបទៅញុ្ញញម្ព័តិ៌ទៅយាបល់របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ។  
ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការរកមិ្ព័នទៅឃឹ�ញកំហិ�សជាសារវនាពី័ការ 

ផ្នែកួ�បនំួ វាមានទំូហំិធំជា�ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័កំហិ�ស�ា� 

អំទៅចត៌នា។ ការផ្នែកួ�បនួំរមួ្ព័មាន ការសម្ព័�ំនិត៌ ការផ្នែកួ�បនួំឯកសារ ការ 

ល�បបំបាត់៌ទៅដាយៈទៅចត៌នា ការបង្កាហា ញខ្ព�ស ឬការរលំ�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ

ថ្ងៃ�ទកំ��។

•  ផ្នែសើ�យៈល់អំំពី័គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធទៅ�នឹ�សវនកម្ព័ម  
ទៅដឹ�ម្ព័បតីាក់ផ្នែត៌�នីតិ៌វធីិសវនកម្ព័មផ្នែដឹលសម្ព័ស្រុសបទៅ�តាម្ព័កាលៈទៅទូសៈ បា�ផ្នែនា 

មិ្ព័នបទៅញុ្ញញម្ព័តិ៌ទៅយាបល់របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំទៅ�ទៅល�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនគ្របព័័នធ 
គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារទៅទូ។

•  វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័អំំពី័ភាព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនទៅគាលការណ៍ិ�ណិទៅនយៈយផ្នែដឹលបានទៅគ្រប�គ្របាស់  

ភាព័សម្ព័ទៅហិត៌��លថ្ងៃនការបាា ន់-សាម ន�ណិទៅនយៈយ និ�ការលាត៌គ្រត៌ដា� 

ពាក់ព័័នធផ្នែដឹលថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��បានទៅធើ�ទៅ���។

•  សនិំដាឋ នទៅល�ភាព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនការទៅគ្រប�គ្របាស់ មូ្ព័លដាឋ ន�ណិទៅនយៈយនិរនារភាព័ 

អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��អាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�ភ័ិសា�តា�សវនកម្ព័មផ្នែដឹល 
ទៅយៈ��ខ្ពា�ំទូទួូលបាន ថ្នាទៅត៌�វាមានភាព័មិ្ព័នចាស់លាស់ជាសារវនាផ្នែដឹលបាន

ទៅក�ត៌ទៅ���កគ្រមិ្ព័ត៌ណ្តា ពាក់ព័័នធទៅ�នឹ�គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិ ឬលកេខ្ពណិឌ នានា អាច

បណ្តាា លឱ្យយមានការស�សយ័ៈជាដឹ�ំកំភួិនទៅ�ទៅល�លទូធភាព័របស់ធនាគារ កំ��

ការបនានិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួនផ្នែដឹរឬទៅទូ។ គ្របសិនទៅប�ទៅយៈ��ខ្ពា�ំសនិំដាឋ ន
 

ថ្នាមានភាព័មិ្ព័នចាស់លាស់ជាសារវនាបានទៅក�ត៌ទៅ��� ទៅនា�ទៅយៈ��ខ្ពា�ំគ្រត៌វូទៅធើ�

ការបង្កាហា ញទៅ�កំ��របាយៈ ការណ៍ិសវនកម្ព័ម ទៅដឹ�ម្ព័បទីាំញចំណ្តាប់អារម្ព័មណ៍ិអំំក 
ទៅគ្រប�គ្របាស់របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ចំទៅពា�ការលាត៌គ្រត៌ដា� ព័័ត៌៌មានទៅ�កំ�� 
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ឬគ្របសិនទៅប�ការលាត៌គ្រត៌ដា�ទៅនា�ទៅ�មិ្ព័នទាំន់ 
គ្រ�ប់គ្រគាន់ទៅទូៀត៌ ទៅយៈ��ខ្ពា�ំគ្រត៌ូវទៅធើ�ការផ្នែកផ្នែគ្របម្ព័តិ៌ទៅយាបល់របស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ។ 

 
ទៅសចកាីសនិំដាឋ នសរ�បរបស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ អាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�ភ័ិសា�តា�សវនកម្ព័ម

 
ផ្នែដឹលទៅយៈ��ខ្ពា�ំទូទួូលបាន រហូិត៌ដឹល់ថ្ងៃ�ៃច��ហិតុ៌ទៅលខាទៅល�របាយៈការណ៍ិ 
សវនកម្ព័មទៅន�។ ទៅទាំ�ជាយាា�ណ្តាក៏ទៅដាយៈ គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិ ឬលកេខ្ពណិឌ នានា 

កំ��ទៅព័លអំនា�ត៌ អាចបណ្តាា លឱ្យយធនាគារឈប់បនានិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម។

 

•  វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ការបង្កាហា ញទូូទៅ� រចនាសម័័្ព័នធ និ�ខឹួ្ពម្ព័សារកំ��របាយៈការណ៍ិ 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រាប់ទំាំ�ការលាត៌គ្រត៌ដា�ព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗ និ�កំណិត់៌ថ្នា 
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�បង្កាហា ញពី័គ្របតិ៌បត៌ាិការ និ�គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិជាក់ផ្នែសា� 

ផ្នែដឹលអាចទៅធើ�ឱ្យយមានការបង្កាហា ញគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវ។

ទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានរាយៈការណ៍ិជូ្ជនអំំកផ្នែដឹលទូទួូលបនទ�កអំភិិបាលកិចុនូវបញ្ញាហា ទៅ�ស�ៗ

ដូឹចជា ទំូហំិការង្ការ និ�ទៅព័លទៅវលាសវនកម្ព័ម គ្រព័ម្ព័ទំាំ�បញ្ញាហា សវនកម្ព័មសំខាន់ៗ 

រួម្ព័ទំាំ� រាយៈការណ៍ិពី័ភាព័ខ្ពើ�ខាត៌ជាសារវនាថ្ងៃនគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� 
ផ្នែដឹលទៅយៈ��ខ្ពា�ំបានរកទៅឃឹ�ញកំ��ការទៅធើ�សវនកម្ព័មរបស់ទៅយៈ��ខ្ពា�ំ។

ជ្ជ. គ្រកុម្ព័ហីិ�ន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

��យៈ លីម្ព័

Partner

រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា

ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០២០ 
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អេសំចកិីអេ�ិើម
អំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័គ្របការ២៥ ថ្ងៃនគ្របកាស ធ-៧-០១០-១៧២ គ្រប.ក សាីពី័ការ 

គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់គ្រ�ឹ�សុានធនាគារ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ២៨ ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  
 

ឆំំ្នាំ២០១០ និ�លិខិ្ពត៌ទៅលខ្ព ធ-៧-០១៥-១៦១សជ្ជណិ ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ០៣ ផ្នែខ្ពមី្ព័នា 

ឆំំ្នាំ២០១៥ ត៌គ្រម្ព័ូវឲ្យយគ្រ�ឹ�សុានធនាគារ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជាទៅធើ�ការ
 

ទៅរៀបចំនូវរបាយៈការណ៍ិគ្របចំាឆំំ្នាំសាីពី័រចនាសម័័្ព័នធ និ�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ 

ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��។

របាយៈការណ៍ិខា�ទៅគ្រកាម្ព័គ្រត៌ូវបានទៅរៀបចំទៅ���ទៅ�តាម្ព័ទៅសចកាីផ្នែណិនំាផ្នែដឹល 

បានផ្នែច�កំ��គ្របកាសសាីពី័ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់គ្រ�ឹ�សុានធនាគារ និ�
 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�៖ ទៅសចកាីផ្នែណិនំាសគ្រមាប់ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិគ្របចំាឆំំ្នាំសាីពី័ 
រចនាសម្ព័័័នធ និ�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់គ្រ�ឹ�សុានធនាគារ  
និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

ទូំនាួល�ុសំគ្រត្ថុូវរប៊ីសំ់គាណ៍ៈកមាាធិការគ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល
គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលទៅបាជាា ទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូជារមួ្ព័ទៅ�ទៅល�ការបទៅ�ើ�ត៌គ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ និ�គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��ដ៏ឹគ្របទៅស�រមួ្ព័យៈទៅ�កំ��ធនាគារ។ ទំូនួលខ្ព�ស
 

គ្រតូ៌វរបស់�ណិៈកមាម ធិការគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលរួម្ព័មានការពិ័និត៌យទៅ���វញិ 

នូវភាព័សម្ព័ស្រុសប និ�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�គ្របព័័នធ 

គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� កំ��ការការពារ�លគ្របទៅយាជ្ជន៍របស់មុាស់ភា�ហីិ�ន និ�
 

គ្រទូព័យសកម្ព័មរបស់ធនាគារ។ ខ្ពណិៈទៅព័លផ្នែដឹលការល�បបំបាត់៌ហានិភ័ិយៈទំាំ� 

ស្រុស�ុមិ្ព័នអាចទៅធើ�ទៅ�រចួ គ្របព័័នធទៅន�គ្រត៌វូបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដឹ�ម្ព័បគី្រ�ប់គ្រ��រសីអាប់ 

ផ្នែភិថ្នាយៈ (Risk Appetite) របស់ធនាគារកំ��កគ្រមិ្ព័ត៌អំន�ទៅគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ  
ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅដឹ�ម្ព័បីគំាគ្រទូ 

ដឹល់ការសទៅគ្រម្ព័ចទៅគាលទៅ�អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ។ ដូឹទៅចំ�គ្របព័័នធទៅន�អាច 

គ្រតឹ៌ម្ព័ផ្នែត៌�ាល់អំំណិ�អំំណ្តា�សម្ព័ទៅហិត៌��លផ្នែត៌បា�ទៅណ្តាណ � បា�ផ្នែនាព័�ំអាចធានាបាន

ទំាំ�ស្រុសុ�ចំទៅពា�កំហិ�ស�ា�ជាសារវនា ការបាត់៌ប�់ ឬការផ្នែកួ�បនួំទៅ��យៈ។

 

ទៅ�កំ��ការទូទួូលសាា ល់ថ្នាមានការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 
ថ្ងៃ�ទកំ��ដ៏ឹគ្របទៅស�រមួ្ព័យៈមានភាព័ចំាបាច់ គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលបានបទៅ�ើ�ត៌រចនាសម័័្ព័នធ 
អំភិិបាលកិចុផ្នែដឹលធានានូវការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ 

និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅ�គ្រ�ប់កគ្រមិ្ព័ត៌កំ��ធនាគារ។ ទៅដឹ�ម្ព័បីសំទៅរចបាននូវ
 

ទៅគាលបំណិ�ទៅន� គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលមានការគ្រជ្ជុម្ព័ផ្នែគ្រជ្ជ�ពី័�ណិៈកមាម ធិការ 

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ��ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានទៅ�ទរភារកិចុ 

ទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូទៅល�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យបឋម្ព័ទៅល�គ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�គ្របព័័នធ 

គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារ។ �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ក៏មានតួ៌នាទីូកំ��ការជួ្ជយៈគ្រកមុ្ព័
 

គ្របឹកាភិិបាលទៅដឹ�ម្ព័បីអំន�វត៌ានួវទៅគាលនទៅយាបាយៈ  និ�ដំឹទៅណិ� រការនានារបស់ 

ធនាគារទៅល�ការកំណិត់៌ វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�រាយៈការណ៍ិអំំពី័ហានិភ័ិយៈ  

គ្រព័ម្ព័ទំាំ�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ចំណ្តាត់៌វធិានការផ្នែកត៌គ្រមូ្ព័វ 
ឲ្យយបានសម្ព័ស្រុសប និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា ក៏ដូឹចជា�ាល់ការធានាអំ�អា�ទៅ�គ្រកមុ្ព័

គ្របឹកាភិិបាលថ្នា រាល់ដំឹទៅណិ� រការចំាបាច់ទំាំ�ទៅនា�គ្រតូ៌វបានអំន�វត៌ា។ ជាមួ្ព័យៈ

គំាទៅន�ផ្នែដឹរគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលបានទូទួូលការធានាអំ�អា�ពី័នាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� 

និ�នាយៈកនាយៈកដាឋ នយៈ�ទូធសាស្ត្រសា និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ថ្នា គ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��គ្រត៌ូវបានអំន�វត៌ាគ្រ�ប់គ្រគាន់និ�មានគ្របសិទូធភាព័។

ទូំនាួល�ុសំគ្រត្ថុូវរប៊ីសំ់គាណ៍ៈគ្រគាប៊ី់គ្រគាង
�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��មានទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវជារមួ្ព័កំ��ការអំន�វត៌ាទៅគាលនទៅយាបាយៈ 

និ�ដំឹទៅណិ� រការរបស់ធនាគារ កំ��ការកំណិត់៌  វាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួ  វាស់ផ្នែវ� គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

និ�រាយៈការណ៍ិអំំពី័ហានិភ័ិយៈគ្រព័ម្ព័ទំាំ�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��  
តាម្ព័រយៈៈចំណ្តាត់៌វធិានការផ្នែកត៌គ្រម្ព័ូវឲ្យយបានសម្ព័ស្រុសប និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា។ 

ម្ព័�ខ្ពង្ការរបស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��រមួ្ព័មាន៖

•  កំណិត់៌និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធានាគារ  

និ�សមិ្ព័ទូធិ�លថ្ងៃនទៅគាលទៅ�និ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសាអាជី្ជវកម្ព័ម

•  បទៅ�ើ�ត៌ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�នីតិ៌វធីិផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ទៅដឹ�ម្ព័បគី្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

និ�គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័របស់អាជី្ជវកម្ព័ម

•  រចនា និ�អំន�វត៌ាគ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��  
ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្របសិទូធភាព័របស់វា

• អំន�វត៌ាទៅគាលនទៅយាបាយៈផ្នែដឹលអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

•  អំន�វត៌ាចំណ្តាត់៌វធិានការ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅដា�ស្រុសាយៈក�ើ�ខាត៌ថ្ងៃនការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ 

ដូឹចផ្នែដឹលបានផ្នែណិនំាទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

•  រាយៈការណ៍ិឲ្យយទាំន់ទៅព័លទៅវលាទៅ�កាន់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល អំំពី័ការផួ្ទាស់បាូរ 
ណ្តាមួ្ព័យៈថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ និ�ចំណ្តាត់៌វធិានការផ្នែកត៌គ្រម្ព័ូវផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ា។

របាាយការណ៍៍គ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ងគ្រប៊ីចាំឆ្នាំែាំ
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង

• ប្រកា�ខា័ណ៍ឌប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ
ធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលសគ្រមាប់ កំណិត់៌អំត៌ាសញ្ញាញ ណិ វាស់ផ្នែវ� គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�រាយៈការណ៍ិ 

អំំពី័ហានិភ័ិយៈសំខាន់ៗ ផ្នែដឹលគ្របឈម្ព័ទៅដាយៈធនាគារ កំ��ការសំទៅរចទៅគាលទៅ�អាជី្ជវកម្ព័ម និ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសា។ គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ �ឺទៅដឹ�ម្ព័បធីានា 
ឲ្យយមានដំឹទៅណិ� រការដ៏ឹមានគ្របសិទូធភាព័ និ�សុិរភាព័កំ��ការកំណិត់៌អំត៌ាសញ្ញាញ ណិ វាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួ និ�គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារទំាំ�មូ្ព័ល ដូឹចផ្នែដឹលបានបង្កាហា ញទៅ�

កំ��តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�៖

អាភ័ិបាា�កាិចាំច នីិងកាារប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយហាានីិភ័័យ

គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល�ាល់ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល�រាល់សកម្ព័មភាព័គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

របស់ធនាគារតាម្ព័រយៈៈ�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នា 

ដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ របស់ធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌ និ�មានដំឹទៅណិ� រការ។

�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈបានជួ្ជយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ទៅដឹ�ម្ព័បពិី័និត៌យ

ទៅ���វញិនូវទូសសនៈវស័ិយៈកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរមួ្ព័ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ 

និ�ម្ព័ាូផ្នែដឹលនានារបស់ធនាគារ។ កំ��ការបំទៅព័ញភារកិចុ និ�ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូ 
ជាទូូទៅ�របស់ខ្ពួួន �ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្រតូ៌វបានគំាគ្រទូទៅដាយៈ 

ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ កំ��ការតាម្ព័ដាន និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃន 
គ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារទៅ�ទៅល�ដំឹទៅណិ� រការផ្នែដឹលកំព័��បនា។

កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័�ណិៈកមាម ធិការដឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌ ផ្នែដឹលបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈធនាគារ 

និ�ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈតាម្ព័ចំន�ចជាក់លាក់ �ឺរមួ្ព័មាន�ណិៈកមាម ធិការ 

គ្រ�ប់គ្រ��គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� ល �ណិៈកមាម ធិការ�ាល់ឥណិទាំន និ��ណិៈ 

កមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ�� ផ្នែដឹលវសិាលភាព័ថ្ងៃនការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូរបស់�ណិៈកមាម ធិការ 

នីមួ្ព័យៈៗគ្រត៌វូបានកំណិត់៌ទៅ�កំ��គ្រកម្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិរបស់�ណិៈកមាម ធិការទៅរៀ�ៗខ្ពួួន។

ការកណំត់
ហានិភយ័

ការវាស់ែវង
ហានិភយ័

ឯកសារហានិភយ័

េហដា� រចនាសម�័ន�ហានិភយ័

វប្បធម៌ហានិភយ័

អភ�ិលកចិ� និងការ្រត �តពនិិត្យហានិភយ័

 រ �សអាប់ែភថាយ (RISK APPETITE)

ដំេណីរការក�ងុការ្រគប់្រគងហានិភយ័

ការ្រគប់្រគង
ហានិភយ័

ការតាមដាន
ហានិភយ័

ការវ �ភាគ និង
រាយការណ៍
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

រីសំអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាាយ (Risk Appetite)

រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ សគ្រមាប់ធនាគារគ្រតូ៌វបានកំណិត់៌ជាចំនួននិ�គ្របទៅភិទូថ្ងៃន 

ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលធនាគារមាន�នទៈកំ��ការទូទួូលយៈក ទៅដាយៈស្រុសបតាម្ព័ទៅគាលទៅ� 
យៈ�ទូធសាស្ត្រសា និ�អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួន។  ម្ព័ាា�វញិទៅទូៀត៌ កគ្រមិ្ព័ត៌អំន�ទៅគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ  
�ឺជាកគ្រមិ្ព័ត៌ផ្នែដឹលធនាគារអាចទូទួូលយៈកបានទៅ�ទៅព័លមានបំផ្នែរបំរលួ ផ្នែដឹល 

ទាំក់ទូ�ទៅ�នឹ�ការសទៅគ្រម្ព័ចបាននូវទៅគាលទៅ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសា និ�អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ 

ធនាគារ ទៅហិ�យៈវាគ្រត៌ូវបានវាស់ជាឯកតាដូឹចគំាទៅ�នឹ�ទៅគាលទៅ�ផ្នែដឹលជាប់ 

ទាំក់ទូ�។ រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ បានផ្នែគ្របទៅ�ជារង្កាើ ស់គ្របតិ៌បត៌ាិការទៅហិ�យៈវាអាច 

គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅ�កគ្រមិ្ព័ត៌ណ្តាមួ្ព័យៈថ្ងៃនធនាគារ។

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល តាម្ព័រយៈៈ�ណិៈកមាម ធិការគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ��ណិៈ 

កមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ក៏ដូឹចជាម្ព័�ខ្ពង្ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

បានបទៅ�ើ�ត៌នូវរសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ និ�កគ្រមិ្ព័ត៌អំន�ទៅគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈសគ្រមាប់ 

ធនាគារ។

រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ និ�កគ្រមិ្ព័ត៌អំន�ទៅគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���  

ទៅហិ�យៈទៅធើ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិជាទៅទូៀ�ទាំត់៌ ទៅដាយៈ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� និ�គ្រកមុ្ព័គ្របឹកា 

ភិិបាល ទៅដឹ�ម្ព័បីឲ្យយស្រុសបតាម្ព័យៈ�ទូធសាស្ត្រសា និ�បរយិាកាសគ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ 

ធនាគារ។ ការពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅន�រមួ្ព័មានការកំណិត់៌អំត៌ាសញ្ញាញ ណិ និ�កំណិត់៌ 

រង្កាើ ស់រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ�មីសគ្រមាប់ធនាគារ ឬការដឹកទៅចញនូវរង្កាើ ស់រសី 

អាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ ផ្នែដឹល ផ្នែល�មានស�ព័លភាព័ ក៏ដូឹចជាការទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័ទៅល� 
កគ្រមិ្ព័ត៌កំណិត់៌រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈឲ្យយស្រុសបទៅ�នឹ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសាអាជី្ជវកម្ព័ម និ� 

ឥរយិាប�ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ។

ហានិភ័ិយៈអាជី្ជវកម្ព័ម និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការសំខាន់ៗផ្នែដឹលគ្រតូ៌វយៈកម្ព័កពិ័ចារណ្តា  

ទៅ�ទៅព័លទៅធើ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវរសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ រមួ្ព័មានហានិភ័ិយៈអំន�ទៅលាម្ព័ 

តាម្ព័បទូបបញ្ញញត៌ាិ ហានិភ័ិយៈត៌គ្រម្ព័ូវការទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន ហានិភ័ិយៈ 

ទីូ�ារនិ�សនទនីយៈភាព័ ហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការនិ�បទៅចុកវទិូា។

ដឹំអេណ៍ើរការកែ�ងការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ

ដំឹទៅណិ� រការកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈទៅ�កំ��ធនាគារគ្រតូ៌វបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���
 

មាន ៥ ដំឹទៅណិ� រការធំៗ ដូឹចជាការកំណិត់៌ហានិភ័ិយៈ ការវាស់សទ�់ហានិភ័ិយៈ ការ 

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ការតាម្ព័ដានហានិភ័ិយៈ និ�ការវភិា�និ�រាយៈការណ៍ិ 

ហានិភ័ិយៈ។ ដូឹទៅចំ�ទំូហំិហានិភ័ិយៈគ្រត៌ូវបានគ្រ�ប់គ្រ��ឲ្យយបានគ្រ�ប់គ្រជ្ជុ�ទៅគ្រជាយៈ 

ទៅហិ�យៈគ្របាក់ចំទៅណិញរពឹំ័�ទូ�កទូូទាំត់៌ឲ្យយបានគ្រ�ប់គ្រគាន់ជាមួ្ព័យៈនឹ�ហានិភ័ិយៈ។

• ការកំណ៍ត់្ថុហិានិាភិ�យ៖ ដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័  

ចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ពី័ដំឹទៅណិ� រការដ៏ឹរ�ឹមំា កំ��ការកំណិត់៌ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌ទៅ��� 
ពី័�លិត៌�លផ្នែដឹលមានស្រុសាប់ និ��លិត៌�ល�មី ពី័សកម្ព័មភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម និ� 

គ្របតិ៌បត៌ាិការគ្របចំាថ្ងៃ�ៃរបស់ធនាគារទំាំ�មូ្ព័ល។ ការកំណិត់៌អំត៌ាសញ្ញាញ ណិ 

និ�ការវភិា�ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលមានស្រុសាប់ និ�ហានិភ័ិយៈសកាា ន�ព័ល 

�ឺជាដំឹទៅណិ� រផ្នែដឹលកំព័��បនា ទៅដឹ�ម្ព័បីជួ្ជយៈសគ្រម្ព័រួល និ�ធានាថ្នាហានិភ័ិយៈ 

អាចគ្រ�ប់គ្រ��បានស្រុសបតាម្ព័រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈរបស់ធនាគារ។

• ការវាស់ំសំៃង់ហិានាិភិ�យ៖ ហានិភ័ិយៈគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ� វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ និ�រមួ្ព័ 

បញួុ្ញលគំា ទៅដាយៈទៅគ្រប�គ្របាស់វធីិសាស្ត្រសាយាា �លអិត៌លអន់ទៅដឹ�ម្ព័បីវាស់ផ្នែវ� 
ហានិភ័ិយៈតាម្ព័ផ្នែបប��ណិភាព័ និ�បរមិាណិ ទៅហិ�យៈដំឹទៅណិ� រការទៅន�ក៏ទៅដឹ�រតួ៌ជា 

ឧបករណ៍ិសំខាន់មួ្ព័យៈ��ផ្នែដឹរ ទៅគ្រពា�វា�ាល់នូវការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ពី័ភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ 

ថ្ងៃនទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន និ�សាធនភាព័។

• ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ៖ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាទំូហំិហានិភ័ិយៈ គ្រត៌ូវបានគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទៅដាយៈស្រុសបតាម្ព័ រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈរបស់ធនាគារ ទៅហិ�យៈទៅគ្រប�ទៅដឹ�ម្ព័បីបទៅ�ើ�ត៌  

ឬវភិា�សកម្ព័មភាព័ផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ា ឬផ្នែ�នការកាត់៌បនុយៈហានិភ័ិយៈ 

ទៅហិ�យៈទៅដឹ�ម្ព័បីកាត់៌បនុយៈ ឬល�បបំបាត់៌�លបា�ពាល់ និ�ឬលទូធភាព័ ថ្ងៃន 

ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌ទៅ���។

• ការត្ថុាមដឹានាហិានាិភិ�យ៖ ដំឹទៅណិ� រការតាម្ព័ដានគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័  

�ឺទៅដឹ�ម្ព័បធីានាថ្នាធនាគារបានដឹឹ�អំំពី័សុានភាព័ថ្ងៃនទំូហំិហានិភ័ិយៈរបស់ខ្ពួួន 

ផ្នែដឹល�ទ�យៈពី័ អាប់ផ្នែភិថ្នាយៈផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ និ�ទៅដឹ�ម្ព័បជួី្ជយៈសគ្រម្ព័រួលដឹល់ការ 
កំណិត់៌អំត៌ាសញ្ញាញ ណិបញ្ញាហា  ផ្នែដឹលមានសកាា ន�ព័លឲ្យយបានទាំន់ទៅព័លទៅវលា

ទៅដាយៈទៅគ្រប�ការតាម្ព័ដានជាបនាបនាទ ប់ និ� បនាការតាម្ព័ដានទៅល�ទំូហំិហានិភ័ិយៈ 

និ�វធិានការណ៍ិគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ ឬកាត់៌បនុយៈហានិភ័ិយៈ។

• ការវិភិាគា និាងរាយការណ៍៍៖ ការវភិា� និ�របាយៈការណ៍ិ ផ្នែដឹលបានទៅរៀបចំទៅ� 

កគ្រមិ្ព័ត៌ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិឌូ ថ្ងៃ�ណ្តា ទំាំ�មូ្ព័ល ទៅហិ�យៈគ្រត៌វូបានរាយៈការណ៍ិ 
ជាគ្របចំា ទៅ�ដឹល់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� �ណិៈកមាម ធិការ និ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល 

ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលបានកំណិត់៌រចួ ទៅ�ផ្នែត៌សុិត៌ 

កំ��អាប់ផ្នែភិថ្នាយៈផ្នែដឹលបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� និ�ទៅដឹ�ម្ព័បជួី្ជយៈគំាគ្រទូដឹល់ដំឹទៅណិ� រការ 
កំ��ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាគ្របកបទៅដាយៈព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់គ្រគាន់។

ឯកសំារ នាិងអេហិដឹឋារចនាាសំម័�នាធហិានាិភិ�យ

ធនាគារទូទួូលសាា ល់ថ្នា ការអំន�វត៌ាគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនគ្របព័័នធ និ� 

ដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ គ្រត៌វូផ្នែត៌មានការគំាគ្រទូទៅដាយៈឯកសារ និ�ទៅហិដាឋ  

រចនាសម័័្ព័នធហានិភ័ិយៈដ៏ឹរ�ឹមំាមួ្ព័យៈ។ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅ�ួ�យៈត៌បទៅ�នឹ�ចំន�ចទំាំ�ទៅន� 

ធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌គ្រកបខ័្ពណិឌ  ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�ឯកសារការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធដឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌ ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាឲ្យយបានថ្នាការអំន�វត៌ា និ�ដំឹទៅណិ� រការផ្នែដឹល 

បានកំណិត់៌ចាស់លាស់ គ្រតូ៌វបានយៈកម្ព័កទៅគ្រប�គ្របាស់យាា�ជាប់លាប់ និ�មាន 

គ្របសិទូធភាព័ទៅ�កំ��ធនាគារ ទំាំ�មូ្ព័ល។

ទាំក់ទូ�ទៅ�នឹ�ទៅហិដាឋ រចនាសម័័្ព័នធហានិភ័ិយៈ ធនាគារបានទៅរៀបចំ ធនធាន និ�

ប��ាលិកផ្នែដឹលមានទៅទូព័ទៅកាសលយរបស់ខ្ពួួន ទៅ�កំ��ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

ទៅហិ�យៈបានវនិិទៅយា�ទៅល�បទៅចុកវទិូា រមួ្ព័មានទំាំ�ការគ្រ�ប់គ្រ��ទិូនំន័យៈ ទៅដឹ�ម្ព័បី 

គំាគ្រទូដឹល់សកម្ព័មភាព័គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ។

វប៊ីាធម៌ហិានាិភិ�យ

ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ�ឺមានសារៈសំខាន់ចំទៅពា�គ្រ�ប់ផ្នែ�កំទំាំ�អំស់ថ្ងៃនអាជី្ជវកម្ព័ម  

និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ ទៅហិ�យៈវាជាទំូនួលខ្ព�សគ្រតូ៌វរបស់និទៅយាជិ្ជក 

ទំាំ�អំស់របស់ធនាគារទំាំ�មូ្ព័ល។ ស្រុសបតាម្ព័ត៌គ្រម្ព័វូការបទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�ការអំន�វត៌ា 

ផ្នែដឹលលអបំ��ត៌កំ��វស័ិយៈធនាគារ ធនាគារបានអំន�វត៌ាទៅគាលការណ៍ិផ្នែដឹលថ្នា  
“ហានិភ័ិយៈ និ�ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ �ឺជាទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវរបស់ប��ាលិកគ្រ�ប់របូ” 

ទៅហិត៌�ដូឹទៅចំ�ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ�ឺជាទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវសំូលមួ្ព័យៈរបស់ផ្នែ�ំក 
អាជី្ជវកម្ព័ម និ�ផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅរៀ�ៗខ្ពួួន។ វាគ្រត៌ូវបានបញី្ញាក់ និ�កត់៌គ្រតាទៅ�

កំ��គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



ការវាយត្ថុនៃមាហិានាិភិ�យ

ធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌នូវដំឹទៅណិ� រការដ៏ឹលអិត៌លអន់មួ្ព័យៈ សគ្រមាប់ទៅធើ�ការកំណិត់៌ 

អំត៌ាសញ្ញាញ ណិហានិភ័ិយៈទៅ�គ្រ�ប់ដំឹណ្តាក់កាលថ្ងៃនសកម្ព័មភាព័ទូទួូលយៈក 

ហានិភ័ិយៈ ដូឹចជាគ្របតិ៌បត៌ាិការ �លិត៌�ល និ�ទៅ�តាម្ព័កគ្រមិ្ព័ត៌អំ�ាភាព័��ផ្នែដឹរ។ 

ហានិភ័ិយៈនានាក៏គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌តាម្ព័រយៈៈ របាយៈការណ៍ិអំំពី័គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិ 

ការបាត់៌ប�់ចំទៅពា�ហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការ និ�ការវភិា�តាម្ព័សំពាធហានិភ័ិយៈ។  

ផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈជាសារវនាទៅ�តាម្ព័កាលកំណិត់៌ ធនាគារ 

គ្រត៌ូវពិ័និត៌យទៅ���វញិអំំពី័គ្របទៅភិទូ និ�ធាត៌��សំថ្ងៃនហានិភ័ិយៈជាសារវនាទំាំ�ទៅនា�  

ទៅហិ�យៈកំណិត់៌បរមិាណិ ថ្ងៃនសារៈសំខាន់ ទៅហិ�យៈទៅធើ�ការផ្នែកលម្ព័អដំឹទៅណិ� រការរបស់ 

ខ្ពួួនទៅដាយៈយៈកម្ព័តិ៌ផ្នែដឹលទូទួូលបាន រួម្ព័ទំាំ�ការពិ័និត៌យទៅដាយៈឯករាជ្ជយម្ព័ក 
ពិ័ចារណ្តា។

ការវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួហានិភ័ិយៈជាសារវនា គ្រត៌ូវបានវាស់ពី័ទំូហំិ ថ្ងៃនគ្របូបាបីីលីទៅត៌ថ្ងៃនការ 

ទៅក�ត៌ទៅ��� និ�ភាព័ធៃន់ធៃរថ្ងៃន�លបា�ពាល់។ ទៅល�សពី័ទៅន�ទៅទូៀត៌ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

ហានិភ័ិយៈក៏គ្រត៌វូពិ័ចារណ្តា កតាា ដឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌ដូឹចជាគ្របសិទូធភាព័កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ�� 

និ��លបា�ពាល់ចំទៅពា�សូចនាករហិិរញ្ញញវតុ៌� និ�មិ្ព័នផ្នែម្ព័នហិិរញ្ញញវតុ៌�ឧទាំហិរណ៍ិ

ដូឹចជាហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �។ ទំាំ�អំស់ទៅន�គ្រត៌ូវបានបកផ្នែគ្របទៅ�កំ��មាា គ្រទីូស 
ផ្នែ�នទីូកំទៅ� (heat map matrix) ទៅដឹ�ម្ព័បដីាក់បញូុ្ញលភាព័ជាសារវនាថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ

ដូឹចផ្នែដឹលបានបង្កាហា ញកំ��តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

ការវាយត្ថុនៃមា�ា�នាឯងអេលើហិានាិភិ�យ នាិងការគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយ

ទៅដឹ�ម្ព័បីគំាគ្រទូ និ�ទៅល�កកម័្ព័ស់�ណិទៅនយៈយភាព័ និ�ភាព័ជាមុាស់ថ្ងៃនការគ្រ�ប់

គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ខ្ពួួនឯ�ទៅល�ហានិភ័ិយៈ និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ គ្រត៌ូវ 
បានយៈកម្ព័កអំន�វត៌ាទៅ�កំ��ផ្នែ�ំកអាជី្ជវកម្ព័ម និ�ផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ

ទៅ�កំ��ធនាគារ ទៅហិ�យៈវាជាផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ។ 
ផ្នែ�ំកអាជី្ជវកម្ព័ម និ�ផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការទំាំ�ទៅន� ត៌គ្រម្ព័ូវឲ្យយកំណិត់៌និ�ច�គ្រក� 

ឯកសារវធិានការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�ដំឹទៅណិ� រការសគ្រមាប់ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ  

ផ្នែដឹលទៅក�ត៌ទៅ���ពី័សកម្ព័មភាព័ និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ពួ័កទៅ� ក៏ដូឹចជា 

វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ពី័គ្របសិទូធភាព័របស់វាទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលបានកំណិត់៌គ្រត៌ូវ 

បានគ្រ�ប់គ្រ��បានលអគ្របទៅស�រ និ�កាត់៌បនុយៈ��ផ្នែដឹរ។ ទៅ�ទៅព័លបញុ្ញប់ការ 

វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ហានិភ័ិយៈ និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ គ្រ�ប់ផ្នែ�ំកអាជី្ជវកម្ព័មនិ�ផ្នែ�ំក 

គ្របតិ៌បត៌ាិការ ទៅ�កំ��ធនាគារត៌គ្រម្ព័វូឲ្យយបញូី្ញនលទូធ�លទៅរៀ�ៗខ្ពួួនទៅ�នាយៈកដាឋ ន
 គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីពិ័និត៌យទៅ���វញិជាបនាបនាទ ប់បនាទ ប់ម្ព័កលទូធ�ល 

វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ហានិភ័ិយៈ និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ គ្រតូ៌វបានបញូី្ញនទៅ�នាយៈកដាឋ ន 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការសម័័្ព័នធ សគ្រមាប់សកម្ព័មភាព័បនាទៅ�ទៅព័លចំាបាច់។

• ប្រ�ព្យ័នីធប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយថ្ងៃផុៃកាំ�ង
គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��គ្រតូ៌វបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ�� និ�កាត់៌បនុយៈ 
ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលនឹ�រារាំ�ធនាគារកំ��ការសទៅគ្រម្ព័ចបាននួវទៅគាលទៅ� និ� 
ទៅគាលបំណិ�របស់ខ្ពួួន។ គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគាររួម្ព័មាន 

 
ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ ដំឹទៅណិ� រការ រចនាសម័័្ព័នធគ្រ�ប់គ្រ�� និ�ផ្នែ�កំគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានអំន�វត៌ា ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាឲ្យយបាននូវការសទៅគ្រម្ព័ចទៅគាលបំណិ� 

របស់ធនាគារគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័ និ�គ្របសិទូធ�លគ្របតិ៌បត៌ាិការ រមួ្ព័ទំាំ� 

របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលអាចទៅជ្ជឿទូ�កចិត៌ាបាន និ�ការអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ចាប់ 

បទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈថ្ងៃ�ទកំ��ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌។ 

ដំឹទៅណិ� រការសំខាន់ៗផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល ទៅដឹ�ម្ព័ប ី

�ាល់នូវគ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�អំភិិបាលកិចុគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� 
រមួ្ព័មាន៖

�រិសាុានីប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយ នីិងសាកាម្បាភ័ាព្យប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយ
រចនាាសំម័�នាធគ្រគាប៊ី់គ្រគាង

ធនាគារមានរចនាសម័័្ព័នធគ្រ�ប់គ្រ��ជា�ូួវការ គ្របកបទៅដាយៈការកំណិត់៌យាា � 
ជាក់លាក់នូវ�ណិទៅនយៈយភាព័និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រតូ៌វ កគ្រមិ្ព័ត៌សិទូធិអំំណ្តាច និ� 

បណ្តាា ញថ្ងៃនការរាយៈការណ៍ិ។ រចនាសម័័្ព័នធគ្រ�ប់គ្រ��របស់ធនាគារ�ាល់ឲ្យយទៅយៈ�� 

នូវគ្រកបខ័្ពណិឌ ជាមូ្ព័លដាឋ ន សគ្រមាប់ជាជំ្ជនួយៈដឹល់គ្របតិ៌បតិ៌ាការរបស់ធនាគារទៅដឹ�ម្ព័ប ី

ដំឹទៅណិ� រការឲ្យយបានរលូននិ�គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវ ក៏ដូឹចជាច�អ�លបង្កាហា ញពី័វសិាលភាព័ថ្ងៃន 
ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបាននូវការគ្រ�ប់គ្រ��យាា �មានគ្របសិទូធភាព័ទៅល� 

គ្របតិ៌បត៌ាិការ និ��ណិទៅនយៈយភាព័អាជី្ជកម្ព័ម គ្របចំាថ្ងៃ�ៃ។
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ការទៅគ្រប�គ្របាស់មាា គ្រទីូសខា�ទៅល� �ឺជាយៈនាការសាម្ព័ញ្ញញមួ្ព័យៈទៅដឹ�ម្ព័បីបទៅ�ើ�នការ 

ទៅម្ព័�លទៅឃឹ�ញ អំំពី័ហានិភ័ិយៈ និ�ជួ្ជយៈកំ��ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ា។ ធនាគារចាត់៌ទូ�កថ្នា 
ហានិភ័ិយៈ កំ��តំ៌បន់គ្រកហិម្ព័�ឺជា “ហានិភ័ិយៈជាសារវនា” ផ្នែដឹលអាចមាន�ល 
បា�ពាល់យាា �ធៃន់ធៃរដឹល់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�ឬមិ្ព័នផ្នែម្ព័នហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ។ 

 
កិចុខិ្ពត៌ខំ្ពគ្របឹ�ផ្នែគ្រប�យាា �ខំួា�គ្រតូ៌វបានអំន�វត៌ា ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ��និ�កាត់៌បនុយៈ 

គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិហានិភ័ិយៈទំាំ�ទៅន�។

215

របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

�រិសាុានីប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយ នីិងសាកាម្បាភ័ាព្យប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយ (ត្ត)
អេគាោលនាអេយោបាាយ នាិងនាីត្ថុិវិធី

ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ និ�ដំឹទៅណិ� រការថ្ងៃនអំភិិបាលកិចុអាជី្ជវកម្ព័ម និ� 

គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ គ្រត៌ូវបានច�គ្រក�ទូ�កជាឯកសារ និ��សព័ើ�ាយៈ 

កំ��ធនាគារទំាំ�មូ្ព័ល ទៅហិ�យៈរាល់ប��ាលិកទំាំ�អំស់អាចទៅម្ព័�លបានតាម្ព័រយៈៈ 
ឯកសារផ្នែដឹលបានរកាទូ�កកំ��គ្របព័័នធក�ំព័យូទ័ូររបស់ធនាគារ សគ្រមាប់ជាភាព័

 
ង្កាយៈស្រុសរួលកំ��ការទៅយា� និ�អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័។ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ និ� 
ដំឹទៅណិ� រការទំាំ�ទៅន�គ្រតូ៌វបានពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�ទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័ទៅដាយៈផ្នែ�ំក 
អាជី្ជវកម្ព័មនិ�គ្របតិ៌បតិ៌ាការ តាម្ព័រយៈៈដំឹទៅណិ� រការពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�អំន�ម័្ព័ត៌ជា 

គ្របព័័នធ ទៅដឹ�ម្ព័បីបត់៌ផ្នែបនទៅ�តាម្ព័ការផួ្ទាស់បាូរថ្ងៃនចាប់ និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិនានា ក៏

ដូឹចជាការផួ្ទាស់បាូរថ្ងៃនបរបិទូអាជី្ជវកម្ព័មនិ�គ្របតិ៌បតិ៌ាការ។ ជា�ទៅន�ទៅ�ទៅទូៀត៌  
ការពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ និ�ដំឹទៅណិ� រការ គ្រត៌ូវបាន 

ទៅធើ���ផ្នែដឹរកំ��ការទៅធើ�ឲ្យយគ្របាកដឹថ្នាមានការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌វូកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��
 

ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលទៅក�ត៌មានកំ��អាជី្ជវកម្ព័ម និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការ។

សំនាិិសំុ�ពី�ត្ថុ៌មានាវិទូយា

ធនាគារចាត់៌ទូ�កសនាិស�ខ្ពព័័ត៌៌មានវទិូាជាអាទិូភាព័ខ័្ពស់មួ្ព័យៈទៅដឹ�ម្ព័បីធានាការ 

សមាៃ ត់៌ ស�ចរតិ៌ភាព័ និ�ភាព័អាចរកបានថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មព័័ត៌៌មាន និ�ទៅហិដាឋ រចនា 

សម្ព័័័នធព័័ត៌៌មានវទិូារបស់ធនាគារ។

សនាិស�ខ្ពព័័ត៌៌មានវទិូាទៅ�កំ��ធនាគារ សទៅគ្រម្ព័ចបានតាម្ព័រយៈៈការអំន�វត៌ា 
វធីិសាស្ត្រសាគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យអាស្រុស័យៈតាម្ព័ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលរួម្ព័មានឯកសារ 

ទៅគាលនទៅយាបាយៈ បទូដាឋ ន នីតិ៌វធីិ និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាគ្រព័ម្ព័ទំាំ�រចនា

សម្ព័័័នធ និ�ការគ្រ�ប់គ្រ��សមាា រៈ និ�កម្ព័មវធីិក�ំព័យួទ័ូរ។

ដឹំអេណ៍ើរការអេរៀប៊ីចំគាអេគ្រមោងថ្នាវិកា

ដំឹទៅណិ� រការទៅរៀបចំ�ទៅគ្រមា��វកិាដ៏ឹរ�ឹមំាមួ្ព័យៈគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ��� ទៅដាយៈត៌គ្រម្ព័ូវឲ្យយ 

ផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បតិ៌ាការសំខាន់ៗទៅ�កំ��ធនាគារទៅធើ�ការទៅរៀបចំ�ទៅគ្រមា��វកិា និ� 
ផ្នែ�នការអាជី្ជវកម្ព័មគ្របចំាឆំំ្នាំទៅដឹ�ម្ព័បីទៅសំ�ស�ំការអំន�ម័្ព័ត៌ពី័គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។ 

�ទៅគ្រមា��វកិា និ�ផ្នែ�នការអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគាររមួ្ព័ទំាំ��ំនិត៌�ាួចទៅ�ា�ម្ព័ជា

យៈ�ទូធសាស្ត្រសាផ្នែដឹលផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ គ្រតូ៌វបានទៅល�កយៈកទៅ�ពិ័ភាកា 

យាា �លអិត៌លអន់ទៅ�កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ផ្នែដឹលជាទៅព័លផ្នែ�នការ 
ទៅរៀបចំ�ទៅគ្រមា��វកិារបស់ធនាគារគ្រត៌ូវបានបង្កាហា ញ។

ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងធនាធានាមនាុសំា

ធនាគារបានទូទួូលសាា ល់ថ្នាធម្ព័មន�ញ្ញញមួ្ព័យៈថ្ងៃនគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� �ឺធនធាន 
ម្ព័ន�សស ទៅហិ�យៈគ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� �ឺពឹ័�ផ្នែ�អក 
ទៅល�ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវ ស�ចរតិ៌ភាព័ និ�ការវនិិចឆ័យៈគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវរបស់ប��ាលិកកំ�� 
ការអំន�វត៌ាការង្ការ។ ដូឹទៅចំ�ទៅហិ�យៈធនាគារមានទៅគានទៅយាបាយៈនិ�នីតិ៌វធីិសគ្រមាប់ 

គ្រ�ប់គ្រ��ទៅល�ការទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �ស ការផ្នែត៌�តំា� ការគ្រ�ប់គ្រ��លទូធ�លការង្ការ និ� 

ការ�ាល់រង្កាើ ន់ ក៏ដូឹចជាទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�នីតិ៌វធីិសគ្រមាប់គ្រ�ប់គ្រ��វន័ិយៈ 

ការបញ្ញឈប់ការង្ការ  និ�ការបទៅណិា ញទៅចញ។ 

ទៅដឹ�ម្ព័បីឲ្យយមានការលូត៌លាស់គ្របកបទៅដាយៈនិរនារភាព័ ធនាគារស�ើត់៌ធៃន់ទៅ� 

ទៅល�ការអំភិិវឌ្ឍឍន៍ធនធានម្ព័ន�សស ការគ្រ�ប់គ្រ��ទៅទូព័ទៅកាសលយ និ�ការទៅរៀបចំ 

ផ្នែ�នការបនាទៅវន។ ទៅដឹ�ម្ព័បបីទៅ�ើ�នសម្ព័តុ៌ភាព័ប��ាលិកការបង្កាហា ត់៌បទៅគ្រ��នទៅល�ផ្នែ�កំ 

បទៅចុកទៅទូសជាលកេណិៈគ្របព័័នធ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�សិកាេ សាលាសាីពី័ភាព័ជាអំំកដឹឹកនំា 

និ�គ្រ�ប់គ្រ�� គ្រត៌វូបាន�ាល់ទៅ�ឲ្យយប��ាលិកទៅ�តាម្ព័ទៅសចកាីគ្រតូ៌វការរបស់ពួ័កទៅ� 

ផ្នែដឹលបានកំណិត់៌រួចទៅ�អំំ���ទៅព័លវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័លទូធ�លការង្ការគ្របចំាឆំំ្នាំ។ 
ចំទៅពា�ការគ្រ�ប់គ្រ��អំំកមានទៅទូព័យទៅកាសលយ�ំនិត៌�ាួចទៅ�ា�ម្ព័ដូឹចជាកម្ព័មវធីិ 
អំភិិវឌ្ឍឍភាព័ជាអំំកដឹឹកនំា ផ្នែ�នការសគ្រមាប់អំភិិវឌ្ឍឍន៏ខ្ពួួន និ�ការផ្នែណិនំាក៏គ្រត៌ូវ 
បានអំន�ត៌ាន៏��ផ្នែដឹរ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ឲ្យយអំំកមានទៅទូព័យទៅកាសលយផ្នែដឹលបានកំណិត់៌  

មានការលូត៌លាស់ទៅ�កំ��ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បជួី្ជយៈជំ្ជរ�ញឲ្យយមានអំំកបនាទៅវណិផ្នែដឹល 
សកាិសម្ព័ និ�មានសកាា ន�ព័លខ្ព័ស់សគ្រមាប់កាន់តំ៌ផ្នែណិ�ដឹឹកនំាទៅ�ស�ៗទៅ� 

ថ្ងៃ�ៃអំនា�ត៌។

គ្រកមសំីលធម៌

គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័របស់ធនាគារកំណិត់៌នូវលកេណិៈសា�់ដារទៅល�ការអំន�វត៌ាផ្នែដឹល 

មានភាព័លអគ្របទៅស�រ និ�គ្របកបទៅដាយៈគ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�មានទៅគាលបំណិ� 

រកាទំូន�កចិត៌ាទៅល�ស�វតិុ៌ភាព័ និ�ស�ចរតិ៌ភាព័ថ្ងៃនការអំន�វត៌ាន៍អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ 

ធនាគារ។ គ្រ�ប់ប��ាលិកទំាំ�អំស់របស់ធនាគារត៌គ្រមូ្ព័វឲ្យយមានការយៈល់ដឹឹ� និ� 

គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័។ ប��ាលិកផ្នែដឹលចូល�មីគ្រត៌ូវបានទូទួូលការផ្នែណិនំា  

អំំពី័គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ និ�ត៌គ្រម្ព័ូវឲ្យយច��ហិតុ៌ទៅលខាទៅល�កិចុសនាការង្ការទៅ�ទៅព័ល

ចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ចូលទៅធើ�ការ ទៅ�កំ�� ធនាគារ។

អេគាោលនាអេយោបាាយគ្រប៊ីឆ្នាំាំងការសំមាាត្ថុគ្របាាក់ នាិងហិិរញ្ញញប៊ីាទូានាអេភិរវកមា  

ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មរបស់ 

ធនាគារគ្រតូ៌វបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ស្រុសបតាម្ព័ចាប់គ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ� 

ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មថ្ងៃនគ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម័្ព័�ជា។ ទៅគាលនទៅយាបាយៈទៅន� 
កំណិត់៌នូវលកេណិៈសា�់ដាកគ្រមិ្ព័ត៌ខ្ព័ស់ ទៅ�ទៅល�ការបទៅ�ើ�ត៌របបគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ 

ផ្នែដឹលខំួា� និ�រ�ឹមំាមួ្ព័យៈទៅ�កំ��ធនាគារកំ��ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ 
 

និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ទៅហិ�យៈជួ្ជយៈសគ្រម្ព័រួលនូវភាព័ជាប់លាប់កំ��ការ 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម 

ទៅ�កំ��ធនាគារ និ�កំណិត់៌ទៅគាលនទៅយាបាយៈធនាគារ ទៅដាយៈទៅយា�ទៅ�តាម្ព័ 
ទៅគាលការណ៍ិទូូទៅ� និ�វធិានការណ៍ិសំខាន់ៗផ្នែដឹលធនាគារបានគ្របកាន់ខីាប់។

អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន

ទៅភិរវកម្ព័មរបស់ធនាគារអំ�ាភាព័ និ�និទៅយាជិ្ជកទំាំ�អំស់ទៅ�កំ��ធនាគារ គ្រត៌ូវ 
ទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសាផ្នែ�អកទៅល�ហានិភ័ិយៈកំ��ការទូទួូលយៈកអំតិ៌�ិជ្ជន និ�អំន�វត៌ាតាម្ព័ 
គ្រកបខ័្ពណិឌ កម្ព័មវធីិគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន 

ទៅភិរវកម្ព័ម មានដូឹចជាត៌គ្រមូ្ព័វការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់អំតិ៌�ិជ្ជន ការតាម្ព័ដាន 

សកម្ព័មភាព័ ឬគ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់អំតិ៌�ិជ្ជន ការរាយៈការណ៍ិទៅ�ទៅល�គ្របតិ៌បត៌ាិការ 

ផ្នែដឹល�ួរឲ្យយស�ស័យៈ ការរកាទូ�កឯកសារកត់៌គ្រតា ការបណិា� �បណ្តាា លគ្របឆំ្នាំ�

ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ការការពារព័័ត៌៌មានអំតិ៌�ិជ្ជន និ�

ការពិ័ន័យៈទៅល�ករណីិមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការ។

ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មរបស់ 

ធនាគារ ក៏មានផ្នែច�អំំពី័តួ៌នាទីូនិ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូ ក៏ដូឹចជាបទៅ�ើ�ត៌�ណិទៅនយៈយភាព័ 
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



យាា �ចាស់លាស់របស់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ និ� 

ប��ាលិកទំាំ�អំស់ទៅ�កំ��ធនាគារ។

គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលមានទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ កំ��ការបទៅ�ើ�ត៌ទៅគាលនទៅយាបាយៈ  
នីតិ៌វធីិ និ�បទូដាឋ នអំបបបរមិា គ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម 

ចំផ្នែណិក�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់មានទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូកំ��ការអំន�វត៌ា និ�គ្រ�ប់គ្រ�� 
កម្ព័មវធីិគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ទៅដាយៈ 

អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�នីតិ៌វធីិផ្នែដឹលអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកា

ភិិបាល។

អេគាោលនាអេយោបាាយគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យការផ្នែកាងប៊ីនាាំ

ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្រ�ប់គ្រ��ការផ្នែកួ�បនំួគ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បី�ាល់នូវ 

ដំឹទៅណិ� រការចាស់លាស់មួ្ព័យៈសគ្រមាប់រកទៅអាយៈទៅឃឹ�ញ និ�ការពារការផ្នែកួ�បនំួ  

ទៅហិ�យៈទៅធើ�ការរាយៈការណ៍ិអំំពី័ការបនំួណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលបានរកទៅឃឹ�ញ។ គ្រកុម្ព័ 

គ្របឹកាភិិបាល និ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់របស់ធនាគារ បង្កាហា ញនូវការទៅបាជាា  

ចិត៌ាខ្ព័ស់កំ��ការទៅល�កកម័្ព័ស់វបបធម៌្ព័ថ្ងៃនការគ្រ�ប់គ្រ��ការផ្នែកួ�បនំួគ្របកបទៅដាយៈ 
និរនារភាព័ជាមួ្ព័យៈនឹ�សា�់ដារខ័្ពស់ថ្ងៃនអំភិិបាលកិចុ ស�ចរតិ៌ភាព័ ត៌មួាភាព័  

និ��ណិទៅនយៈយភាព័។

ការយៈល់ដឹឹ�អំំពី័ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការបនំួ គ្រត៌វូបានគ្របាស្រុស័យៈទាំក់ទូ�

យាា�មានគ្របសិទូធភាព័កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័ប��ាលិកទំាំ�អំស់ ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅល�កទឹូកចិត៌ាប��ាលិក 
ឲ្យយមានគ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័លអ។ ធនាគារព័�ំមានការអំត់៌ឱ្យន ចំទៅពា�ការផ្នែកួ�បនំួថ្ងៃ�ទកំ��  
ដូឹទៅចំ�ប��ាលិកគ្រ�ប់លំដាប់ថំ្នាក់ គ្រត៌ូវមានទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវកំ��ការរកាសា�់ដារ 
សីលធម៌្ព័ និ�ស�ចរតិ៌ភាព័ខ្ព័ស់។

ករណីិផ្នែកួ�បនំួ គ្រត៌វូរាយៈការណ៍ិឲ្យយបានទាំន់ទៅព័លទៅវលាទៅ�កំ��គ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ�� 
ឧបបត៌ាិទៅហិត៌� និ�គ្របព័័នធការគ្របមូ្ព័លទិូនំន័យៈថ្ងៃនការបាត់៌ប�់។ ការខ្ពកខានមិ្ព័នបាន 

រាយៈការណ៍ិអំំពី័ការផ្នែកួ�បនំួទំាំ�ស្រុសុ�ឲ្យយបានគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វ និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា  

ទៅទាំ�បីជាមិ្ព័នមានការបាត់៌ប�់ហិិរញ្ញញវត៌ុ�បានទៅក�ត៌ទៅ���ក៏ទៅដាយៈ និ�អាចបណ្តាា ល 
ឲ្យយមានការរទំៅលាភិបំពានបទូបបញ្ញញត៌ាិ ទៅហិ�យៈនិទៅយាជិ្ជកអាចគ្របឈម្ព័ម្ព័�ខ្ពនឹ� 

នីតិ៌វធីិវន័ិយៈ។ របាយៈការណ៍ិសទៅ�េបថ្ងៃនករណីិឧបបត៌ាិទៅហិត៌�ផ្នែកួ�បនំួ នឹ�គ្រត៌ូវ 

រាយៈការណ៍ិដឹល់�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ជាទៅរៀ�រាល់ផ្នែខ្ព ទៅហិ�យៈបនាទៅ� 

�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ គ្រជាបជាព័ត៌៌មានជាទៅរៀ�រាល់គ្រតី៌មាស។

គ្រ�ប់ករណីិផ្នែកួ�បនំួទំាំ�អំស់គ្រត៌វូបានទៅស��បអំទៅ�ើត៌យាា�ម្ព័ាត់៌ចត់៌ ទៅដឹ�ម្ព័ប�ីាល់នូវការ 

វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឯករាជ្ជយថ្ងៃនសកម្ព័មភាព័បនំួផ្នែដឹលបានជាប់ស�សយ័ៈ និ��ាល់អំន�សាសន៍ 

គ្របកបទៅដាយៈចីរភាព័ទៅ�ដឹល់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��សគ្រមាប់ទៅធើ�ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាទៅល�ស 

កម្ព័មភាព័សម្ព័ស្រុសបណ្តាមួ្ព័យៈ។ រាល់ករណីិផ្នែកួ�បនំួផ្នែដឹលទៅស��បអំទៅ�ើត៌ទៅដាយៈ 

នាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��នឹ�គ្រតូ៌វបញូុ្ញលទៅ�កំ���ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

ប��ាលិកផ្នែដឹលចូលរមួ្ព័កំ��សកម្ព័មភាព័ផ្នែកួ�បនំួនឹ�គ្រត៌ូវគ្របឈម្ព័នឹ�នីតិ៌វធីិវន័ិយៈ  
រមួ្ព័ទំាំ�ការបញ្ញឈប់តួ៌នាទីូ ទៅល�សពី័ទៅន�សកម្ព័មភាព័ផ្នែក�ួបនួំ គ្រត៌វូផ្នែត៌រាយៈការណ៍ិ 

ទៅ�អាជាា ធរពាក់ព័័នធ (ឧទាំហិរណ៍ិន�របាលកម័្ព័�ជា) និ�គ្រតូ៌វទៅស��បអំទៅ�ើត៌ឲ្យយ 
បានគ្រ�ប់គ្រជ្ជុ�ទៅគ្រជាយៈទៅដឹ�ម្ព័បីសគ្រម្ព័រួលដឹល់នីតិ៌វធីិគ្រព័ហិមទូណិឌ ណ្តាមួ្ព័យៈ ទៅដាយៈ 

ស្រុសបតាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការថ្ងៃនចាប់។

ព្យ័ត្ត៌ម្បានី នីិងទូ�នីាកា់ទូ�នីង
ការពីិនាិត្ថុយអេឡាំើងវិញអេលើលទូធ�លការងារ

ព័័ត៌៌មានយាា �ទៅទូៀ�ទាំត់៌ និ�លម្ព័អិត៌គ្រតូ៌វបាន�ាល់ឲ្យយទៅដាយៈ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��  

កំ��ការតាម្ព័ដានទៅល�លទូធ�លការង្ការជាក់ផ្នែសា� ទៅដាយៈទៅធៀបនឹ�ផ្នែ�នការ 
យៈ�ទូធសាស្ត្រសាអាជី្ជវកម្ព័ម និ��ទៅគ្រមា��វកិារគ្របចំាឆំំ្នាំផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈ 

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។ ព័័ត៌៌មានទំាំ�ទៅន�រួម្ព័មានសូចនាករហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ� 
គ្របតិ៌បតិ៌ាការសំខាន់ៗទំាំ�ឡាយៈ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ការ�ាួចទៅ�ា�ម្ព័យៈ�ទូធសាស្ត្រសាសំខាន់ៗ 

ផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ាទៅដាយៈ ធនាគារទៅ�កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូ។

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ��ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ទូទួូល និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិ 

នូវរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាគ្របចំាផ្នែខ្ព និ�គ្របចំាគ្រតី៌មាស ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅធៀបសមិ្ព័ទូធ�ល 
នឹ�ទៅគាលទៅ�ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌រចួ និ�មូ្ព័លទៅហិត៌�ថ្ងៃន�មួាត៌ផ្នែដឹលធំទៅធ�ណ្តាមួ្ព័យៈ 

ក៏ដូឹចជាវធិានការណ៍ិទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ផ្នែដឹលកំព័��អំន�វត៌ាទៅដឹ�ម្ព័បីសទៅគ្រម្ព័ចបាននូវ 

ទៅគាលទៅ�។ 

នាយៈកផ្នែ�កំអាជី្ជវកម្ព័ម និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការសំខាន់ៗទៅ�កំ��ធនាគារទៅធើ�បទូបង្កាហា ញ 
អំំពី័របាយៈកាណ៍ិថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ទៅរៀ�ៗខួួ្ពនកំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��

 
គ្របចំាផ្នែខ្ព ផ្នែដឹលទៅផ្ទាា ត៌ទៅ�ទៅល�សមិ្ព័ទូធ�ល ហិិរញ្ញញវត៌ុ� លទូធ�លសកម្ព័មភាព័សំខាន់ៗ 

និ�សំទៅណិ� រ ឬដំឹទៅណិ� រការអាជី្ជវកម្ព័ម�មីៗ ទៅដឹ�ម្ព័បីឲ្យយ�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ�� 

គ្រជាបជាព័័ត៌៌មាន និ�ទៅធើ�កិចុពិ័ភាកា។

អេគាោលនាអេយោបាាយវិសំាលប៊ីា៉ូវីង (whistleblowing)

ទៅគាលនទៅយាបាយៈវសិសលបាួូវ�ីគ្រតូ៌វបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈធនាគារ ទៅដាយៈ 
បានទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័កំ��ផ្នែខ្ពត៌�លា ឆំំ្នាំ២០១៩។ ទៅគាលនទៅយាបាយៈទៅន��ាល់នូវ

 
យៈនាការគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វ និ�កំណិត់៌បទូដាឋ នអំបបបរមិាផ្នែដឹលគ្រត៌ូវគ្របកាន់ខីាប់ទៅដាយៈ 

ធនាគារ កំ��ការទៅដា�ស្រុសាយៈទៅល�ការលាត៌គ្រត៌ដា� ពី័សកម្ព័មភាព័�ួរឲ្យយស�សយ័ៈ  
ឬការគ្របគ្រពឹ័ត៌ាខ្ព�សរបស់ប��ាលិកទៅ�កំ��ធនាគារ។

ការរាយការណ៍៍ពីីការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងឧប៊ីាត្ថុិិអេហិត្ថុុ

ទៅដឹ�ម្ព័បបំីទៅព័ញបផ្នែនុម្ព័ទៅល�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារ គ្របព័័នធរាយៈការណ៍ិ 
ការគ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌�ផ្នែដឹលលម្ព័អិត៌មួ្ព័យៈគ្រតូ៌វបានអំន�វត៌ា ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាឲ្យយបានថ្នា

មានការរាយៈការណ៍ិ និ�គ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌�បានគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វ ទៅដាយៈទៅយា�ទៅ�តាម្ព័ 

កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនភាព័ធៃន់ធៃរ។ គ្របព័័នធរាយៈការណ៍ិការគ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌� ក៏ធានាឲ្យយ 

បានថ្នាគ្រ�ប់ឧបបត៌ាិទៅហិត៌�ណ្តាផ្នែដឹលមានហានិភ័ិយៈ និ�ការខាត៌ប�់ជាសារវនា  

គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍ិយាា �ទាំន់ទៅព័លទៅវលា ទៅ�កាន់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ 

និ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ជាមួ្ព័យៈនឹ�វធិានការណ៍ិចំាបាច់ ទៅដឹ�ម្ព័បីកាត់៌បនុយៈ 

ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលមានសកាា ន�ព័ល។ទំាំ�ទៅន�អាចឲ្យយអំំកសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ា ទៅធើ�ការ 

សទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាគ្របកបទៅដាយៈព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់គ្រគាន់បាន និ�យៈល់ដឹឹ�ពី័សុានភាព័

ទាំន់ទៅហិត៌�ការណ៍ិ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

កាារត្តាម្បដានី
គាណ៍ៈកមាាធិការគ្រកុមគ្រប៊ីឹកាាភិិបាាល

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលមាន�ណិៈកមាម ធិការគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបាន

បទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បីគំាគ្រទូគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលដឹល់ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យរបស់ខ្ពួួន។ 

�ណិៈកមាម ធិការគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល រមួ្ព័មាន  �ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម និ��ណិៈកមាម ធិការទៅគ្រជ្ជ�សតំា� និ�សំណិ�។ �ណិៈ

កមាម ធិការគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទំាំ�ទៅន� គ្រត៌ូវបានគ្រប�ល់ភារកិចុជាក់លាក់កំ�� 
ការពិ័និត៌យទៅម្ព័�លទៅ���វញិ និ�ពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�គ្រ�ប់បញ្ញាហា ទំាំ�អំស់ ទៅ�កំ��

វសិាលភាព័ថ្ងៃនទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវផ្នែដឹលមានផ្នែច�កំ��គ្រកម្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិទៅរៀ�ៗខ្ពួួន។

គាណ៍ៈកមាាធិការគ្រគាប៊ី់គ្រគាង

�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��មានសមាសភាព័ ជាប��ាលិកគ្រ�ប់គ្រ��សំខាន់ៗរបស់ 

ធនាគារ ទៅហិ�យៈមាននាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� ឬនាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិជាគ្របធាន។ �ណិៈ 

កមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ���ាល់នូវការដឹឹកនំា និ�ទិូសទៅ�កំ��ការអំន�វត៌ាយៈ�ទូធសាស្ត្រសា 
និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈ ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលនិ�ជួ្ជបគ្របជ្ជ�ំ 

គ្របចំាផ្នែខ្ពទៅដឹ�ម្ព័បីពិ័ភាកា និ�ផ្នែវកផ្នែញកទៅល�បញ្ញាហា យៈ�ទូធសាស្ត្រសាផ្នែដឹលបា�ពាល់ដឹល់ 

គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ។

គាណ៍ៈកមាាធិការសំវនាកមាថ្នាែាក់គ្រគាប៊ី់គ្រគាង

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��គ្រតូ៌វបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាឲ្យយបាន

នូវការផ្នែកត៌គ្រមូ្ព័វយាា�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា ទៅល��ំទៅហិ�ញសវនកម្ព័ម និ�ប�ព័ើទៅហិត៌�មូ្ព័លដាឋ ន 

ផ្នែដឹលបានទៅល�កទៅ���ទៅដាយៈសវនករថ្ងៃ�ទកំ�� សវនករឯករាជ្ជយ និ�និយ័ៈត៌ករ។  
សុានភាព័ថ្ងៃនការផ្នែកត៌គ្រម្ព័វូរាល់�ំទៅហិ�ញសវនកម្ព័ម និ�វធិានការណ៍ិផ្នែដឹលបានទៅធើ�

ទៅ���ទៅដាយៈ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅដា�ស្រុសាយៈទៅល�ប�ព័ើទៅហិត៌�មូ្ព័លដាឋ ន គ្រត៌វូបាន 

តាម្ព័ដានយាា�ដិឹត៌ដឹល់កំ��រាល់អំ�ាគ្របជ្ជ��ំណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��។

ការគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាម

ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ �ឺជាទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវរួម្ព័របស់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល �ណិៈ 

គ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ និ�ប��ាលិកគ្រ�ប់របូរបស់ធនាគារ។ ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ 

ជាផ្នែ�កំដ៏ឹសំខាន់មួ្ព័យៈថ្ងៃនគ្រកបខ័្ពណិឌ ការគ្រ�ប់គ្រ�� ហានិភ័ិយៈ និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

ថ្ងៃ�ទកំ��។ កំ��ទូសសនៈមួ្ព័យៈផ្នែដឹលថ្នាវបបធម៌្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ដ៏ឹរ�ឹមំាមួ្ព័យៈនឹ��ួ��
 បញំុ្ញា�អំំពី័វបបធម៌្ព័ជារមួ្ព័ថ្ងៃនស�ចុរតិ៌ភាព័ និ�គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ខ្ព័ស់ ទៅហិ�យៈរពឹំ័� 

ថ្នាប��ាលិកគ្រ�ប់របូនឹ�ជំ្ជរ�ញការទៅគារព័បទូបបញ្ញញត៌ាិទៅដាយៈខ្ពួួនឯ� និ�មានទំូនួល 
ខ្ព�សគ្រត៌ូវទៅល�រាល់សកម្ព័មភាព័របស់ខ្ពួួនទៅហិ�យៈគ្របកាន់ខីាប់នូវទៅគាលការណ៍ិ 

និ�អាកបបកិរយិាគ្របកបទៅដាយៈសីលធម៌្ព័។

បផ្នែនុម្ព័ទៅល�ការតាម្ព័ដានគ្របចំាថ្ងៃ�ៃ ការទៅបាជាា របស់ធនាគារទៅល�ការដាក់បញូុ្ញល 
វបបធម៌្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ដ៏ឹរ�ឹមំាមួ្ព័យៈ គ្រត៌វូបានបង្កាហា ញតាម្ព័រយៈៈការបទៅ�ើ�ត៌គ្រកបខ័្ពណិឌ  

តាម្ព័ដានការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ ផ្នែដឹលរមួ្ព័មានការអំន�វត៌ាទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិ 

តាម្ព័យាា�ទូូលំទូូលាយៈ ការពិ័និត៌យទៅ���វញិ ឬការវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួហានិភ័ិយៈទៅល�ការ 

គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្របចំាគ្រគា ជំ្ជនួបគ្របជ្ជ�ំជាគ្របចំារវា�ផ្នែ�ំកអាជី្ជវកម្ព័ម និ�ផ្នែ�ំក 

គ្របតិ៌បតិ៌ាការនានានិ�ការទៅរៀបចំកម្ព័មវធីិបណិា� �បណ្តាា លនិ�យៈល់ដឹឹ�ជាបនាបនាទ ប់  
ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបានថ្នាប��ាលិកទំាំ�អំស់ទៅ�កំ��ធនាគារ បានយៈល់ដឹឹ�យាា � 
ចាស់លាស់អំំពី័ត៌គ្រមូ្ព័វការថ្ងៃនបទូបបញ្ញញត៌ាិ�មីៗ។ ទៅល�សពី័ទៅន�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល  

និ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ បានគ្រជាបជាព័័ត៌៌មាននូវសុានភាព័គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ 

របស់ធនាគារ តាម្ព័រយៈៈការគ្រប�ល់ជូ្ជនរបាយៈការណ៍ិគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័របស់ 

ធនាគារគ្របចំាគ្រគា។

• គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារសាវុនីកាម្បា
�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ទៅ�កាន់គ្រកុម្ព័គ្របឹកា 

ភិិបាល ទៅហិ�យៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលនឹ�បនាទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូទៅល�រាល់បញ្ញាហា ទៅ�ស�ៗ 

ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធទៅ�កំ��ធនាគារ។ 

ប្រកាម្បប្រ�ត្តិ�ត្តតិរ�សា់គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារសាវុនីកាម្បា

អេគាោលប៊ីំណ៍ង

 ១)  �ាល់ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅដាយៈឯករាជ្ជយទៅ�ទៅល�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�  
និ�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅហិ�យៈធានាទៅល�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ� 
ត៌�លយភាព័សគ្រមាប់អំ�ាភាព័ទៅ�កំ��ធនាគារ។

 ២)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវ��ណិភាព័ថ្ងៃនការទៅធើ�សវនកម្ព័មទៅដាយៈសវនករថ្ងៃ�ទ 

កំ�� និ�ឯករាជ្ជយ។

 ៣)  �ាល់បណ្តាា ញទំូនាក់ទំូន�រវា� គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�សវនករ 

ឯករាជ្ជយ។

 ៤)  ជួ្ជយៈកំ��ការ�ាល់ឲ្យយមានឯករាជ្ជយភាព័ថ្ងៃនសវនករឯករាជ្ជយ និ�ជួ្ជយៈ 
ធានាថ្នាមិ្ព័នមានការរា�ំសទ�កំ��ដំឹទៅណិ� រការសវនកម្ព័ម។

 ៥)  �ាល់ចំណ្តាប់អារម្ព័មណ៍ិបផ្នែនុម្ព័ទៅ�ទៅល�ម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅដាយៈ 
បទៅ�ើ�ននូវភាព័មិ្ព័នលទៅម្ព័អ�� និ�ឯករាជ្ជយភាព័សគ្រមាប់សវនករថ្ងៃ�ទកំ��  
និ��ាល់ទៅវទិូការសគ្រមាប់ការពិ័ភាកា ផ្នែដឹលកំ��ទៅនា�មានឯករាជ្ជយភាព័ 
ពី័�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��។

 ៦)  ទៅល�កកម័្ព័ស់ការយៈល់ទៅឃឹ�ញដឹល់ភា�ីពាក់ព័័នធ (រួម្ព័បញូុ្ញលទំាំ� 

មុាស់ភា�ហីិ�ន និយ័ៈត៌ករ មុាស់បំណិ� ល និ�និទៅយាជិ្ជក) ទៅល�ភាព័ 

ទៅជ្ជឿជាក់ និ�ភាព័មិ្ព័នលទៅម្ព័អ��ថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅដាយៈ 
ធានាឲ្យយបានថ្នាព័័ត៌៌មាន�ាល់ឲ្យយទៅ�សាធារណិៈ ពិ័ត៌ជាចាស់លាស់  

គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវ និ�ទៅជ្ជឿទូ�កចិត៌ាបាន។

 ៧)  �ណិៈកមាម ធិការគ្រតូ៌វបានជួ្ជយៈគ្រជ្ជមុ្ព័ផ្នែគ្រជ្ជ�ទៅដាយៈ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� ផ្នែដឹល

ជាអំំកទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវសគ្រមាប់ការបទៅ�ើ�ត៌និ�ផ្នែ�រកា ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

និតិ៌វធីិ ការផ្នែណិនំាទៅល�ដំឹទៅណិ� រការ និ�ការ�ាល់ អំន�សាសន៍។
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



សំិទូធិអំណ៍ាច

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម ទៅ�កំ��គ្រកម្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិរបស់ខ្ពួួនមានសិទូធិអំំណ្តាច
 

កំ��ការ៖

 ១)  ទៅស��បអំទៅ�ើត៌រាល់បញ្ញាហា ទៅ�កំ��គ្រកម្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិរបស់ខ្ពួួន ទៅដាយៈទូទួូលនូវ
 

ធនធានផ្នែដឹលខ្ពួួនគ្រត៌រួវការនិ�មានសិទិូធទៅព័ញទៅលញ ទៅដាយៈមិ្ព័នមាន 
ការហាម្ព័គ្របាម្ព័ទៅល�ការទាំញយៈកព័័ត៌៌មានផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ។�ណិៈ 

កមាម ធិការគ្រត៌ូវបានអំន�ញ្ញាញ ត៌ឲ្យយផ្នែសើ�រកព័័ត៌៌មានទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលខ្ពួួន 
គ្រត៌ូវការពី័ប��ាលិកណ្តាមួ្ព័យៈរបស់ធនាគារ ទៅហិ�យៈប��ាលិកទំាំ�អំស់ 

គ្រតូ៌វផ្នែត៌សហិការជាមួ្ព័យៈនឹ�សំទៅណិ� រទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលបានទៅធើ�ទៅ���ទៅដាយៈ 

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

 ២)  ច��ហិតុ៌ទៅលខាទៅ�ទៅល�របាយៈការណ៍ិថ្ងៃ�ទកំ��គ្របចំាឆំំ្នាំ និ� ឬរបាយៈការណ៍ិ 
ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ផ្នែដឹលទៅសំ�រទៅដាយៈនិយ័ៈត៌ករ និ�តាម្ព័ចាប់ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ។ 

 ៣)  មានបណ្តាា ញទំូនាក់ទំូន�ទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ជាមួ្ព័យៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជយ  

និ�សវនករថ្ងៃ�ទកំ��។

 ៤)  មានធនធានទៅព័ញទៅលញ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�មិ្ព័នមានការហាម្ព័គ្របាម្ព័ កំ��ការទាំញ 
យៈកនូវព័័ត៌៌មានណ្តាផ្នែដឹលចំាបាច់ទៅដឹ�ម្ព័បីបំទៅព័ញភារកិចុរបស់ខ្ពួួន។

 ៥)  បទៅ�ើ�ត៌�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� ឬអំន��ណិៈកមាម ធិការកំ��ករណីិផ្នែដឹលចំាបាច់  
និ�សម្ព័ស្រុសប។

 ៦)  ទូទួូលអំន�សាសន៍ផ្នែបបវជីិាជី្ជវៈទៅដាយៈឯករាជ្ជយ ឬអំន�សាសន៍ទៅ�ស�ៗ 

ទៅទូៀត៌ និ�អំទៅញី្ញ�ញអំំកផ្នែដឹលមានបទូពិ័ទៅសាធន៍ និ�ជំ្ជនាញពាក់ព័័នធ

ទៅដឹ�ម្ព័បីចូលរមួ្ព័អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ គ្របសិនទៅប�ចំាបាច់។

 ៧)  អំទៅញី្ញ�ញសវនករថ្ងៃ�ទកំ�� ឬឯករាជ្ជយ នាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� ឬនាយៈក 
គ្រ�ប់គ្រ��សម័័្ព័នធ អំភិិបាលឬសមាជិ្ជកថ្ងៃន�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ដឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌  

និ�ប��ាលិកកំ��សម័័្ព័នធឲ្យយចូលរួម្ព័គ្របជ្ជ�ំទៅដឹ�ម្ព័បីជួ្ជយៈកំ��ការពិ័ភាកា
 

ផ្នែវកផ្នែញកគ្របសិនទៅប�ចំាបាច់។

 ៨)  ផ្នែចករផំ្នែលកការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូទៅ�ស�ៗទៅ�កាន់ប��ាល ឬ�ណិៈកមាម ធិការ 

ណ្តាមួ្ព័យៈគ្របសិនទៅប��ិត៌ថ្នាសម្ព័ស្រុសប (ឧទាំហិរណ៍ិ ផ្នែចករផំ្នែលកតួ៌នាទីូ

ទៅស��បអំទៅ�ើត៌ទៅ�ឲ្យយគ្រកុម្ព័ហីិ�នឯករាជ្ជយទៅដឹ�ម្ព័បរីកាឯករាជ្ជយភាព័សគ្រមាប់

ការទៅស��បអំទៅ�ើត៌ ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធទៅ�នឹ�សមាជិ្ជកគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល)។

 ៩)  អំន�ម័្ព័ត៌ផ្នែ�នការសវនកម្ព័ម និ��ទៅគ្រមា��វកិារ (ការបណិា� �បណ្តាា ល 

និ�ទៅបសកកម្ព័ម) សគ្រមាប់នាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។

 ១០)  មានសិទិូធទៅកា�គ្របជ្ជ�ំជាមួ្ព័យៈសវនករឯករាជ្ជយ សវនករថ្ងៃ�ទកំ�� ឬទំាំ�ពី័រ  
ទៅដាយៈមិ្ព័នរាប់បញូុ្ញលនូវវត៌ាមានរបស់អំភិិបាល និ�ប��ាលិកធនាគារ 
ដឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌ ជាមួ្ព័យៈនឹ�ភា�ីខា�ទៅគ្ររៅទៅ�ស�ៗកំ��ករណីិចំាបាច់។

 ១១)  ទៅស��បអំទៅ�ើត៌សកម្ព័មភាព័ទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលមានផ្នែច�ទៅ�កំ��គ្រកម្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិ។

ត្ថុួនាាទូី នាិងទូំនាួល�ុសំគ្រត្ថុូវ

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ ទៅ�កាន់គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល 

ទៅហិ�យៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលនឹ�បនាទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវសគ្រមាប់បញ្ញាហា ទៅ�ស�ៗផ្នែដឹល 

ពាក់ព័័នធនឹ�ធនាគារ។

ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន��ឺជាតួ៌នាទីូ និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូរបស់�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម៖

១) មុ�ងារសំវនាកមានៃ�ៃកែ�ង

 ក)  គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅ�ទៅល�ម្ព័�ខ្ពង្ការរបស់នាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ� 
ធានាឲ្យយបានទៅល�ការទៅគារព័តាម្ព័ចាប់ និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ  

រមួ្ព័ញូុ្ញលទំាំ�ការរាយៈការណ៍ិគ្របកបទៅដាយៈភាព័គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វ មានត៌មួាភាព័ 

និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលាថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ។ 

 ខ្ព)  ទៅធើ�ឲ្យយគ្របាកដឹថ្នានាយៈកដាឌ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��មានភាព័ខ្ព�សផ្នែបួក 

និ�មានឋានៈមួ្ព័យៈសម្ព័ស្រុសប ទៅ�កំ��រចនាសម្ព័័័នធអំ�ាភាព័ទំាំ�មូ្ព័ល 

ទៅដឹ�ម្ព័បឲី្យយសវនករថ្ងៃ�ទកំ��អាចបំទៅព័ញទៅគាលទៅ�សវនកម្ព័ម ថ្ងៃ�ទកំ��របស់

ខ្ពួួនទៅដាយៈមានគ្របសិទូធភាព័។

 �)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិ ទៅល�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� និ� 
ដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�វសិាលភាព័ថ្ងៃនកម្ព័មវធីិ 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ភាព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃននីតិ៌វធីិវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈ 

ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌ភាព័ញឹកញាប់ និ�វសិាលភាព័ថ្ងៃនសវនកម្ព័ម។

 ឃឹ)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅល�ភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ថ្ងៃនវសិាលភាព័ ម្ព័�ខ្ពង្ការ សម្ព័តុ៌ភាព័  

និ�ធនធានរបស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ថ្នាទៅត៌�ម្ព័�ខ្ពង្ការទៅន�មានសិទូធិអំំណ្តាច 
ផ្នែដឹលចំាបាច់សគ្រមាប់បំទៅព័ញការង្ការរបស់ខ្ពួួនឬទៅទូ។

 �)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�អំន�ម័្ព័ត៌ផ្នែ�នការសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ពិ័និត៌យទៅល� 
លទូធ�លថ្ងៃនកម្ព័មវធីិសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ឬការទៅស��បអំទៅ�ើត៌ផ្នែដឹលបានទៅធើ� 
ទៅ��� ថ្នាទៅត៌�សកម្ព័មភាព័សម្ព័ស្រុសបគ្រតូ៌វបានអំន�វត៌ាទៅដាយៈអំំកគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទៅ�តាម្ព័អំន�សាសន៍របស់សវនករថ្ងៃ�ទកំ��ផ្នែដឹរ ឬទៅទូ។

 ច)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅល�ភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ថ្ងៃនវសិាលភាព័ ម្ព័�ខ្ពង្ការ សម្ព័តុ៌ភាព័ 

និ�ធនធានថ្ងៃនម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� លកេនាិកៈសវនកម្ព័ម ថ្នាទៅត៌� 
ម្ព័�ខ្ពង្ការទៅន�មានសិទូធិអំំណ្តាចផ្នែដឹលចំាបាច់សគ្រមាប់បំទៅព័ញការង្ការ 

របស់ខ្ពួួនផ្នែដឹរ ឬទៅទូ។

 �)  ធានាថ្នាទំូនាក់ទំូន�ទៅល�ការរាយៈការណ៍ិរបស់ប��ាលិកសវនកម្ព័ម 

ថ្ងៃ�ទកំ�� មិ្ព័នបា�ពាល់ដឹល់ឯករាជ្ជយភាព័ កំ��ការវនិិចឆ័យៈរបស់សវនករ
 

ថ្ងៃ�ទកំ��។ ជាពិ័ទៅសសរបាយៈការណ៍ិសវនករថ្ងៃ�ទកំ��មិ្ព័ន�ួរគ្រត៌ូវបាន
 

ជ្ជគ្រម្ព័�ទៅដាយៈនាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� ឬនាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិ ឬអំភិិបាលគ្របតិ៌បត៌ាិ 

ណ្តាមួ្ព័យៈទៅ��យៈ។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

១) មុ�ងារសំវនាកមានៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

 ជ្ជ)  ធានាថ្នារាល់�ំទៅហិ�ញនិ�អំន�សាសន៍ផ្នែដឹលទៅល�កទៅ��� គ្រត៌ូវបាន 

ពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�ទៅដា�ស្រុសាយៈទៅដាយៈមានគ្របសិទូធភាព័ និ�ទាំន់ 

ទៅព័លទៅវលា។

 ឈ)  អំន�វត៌ាការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យតាម្ព័កាលកំណិត់៌ ផ្នែដឹលឯករាជ្ជយពី័ការគ្រត៌រួត៌ 

ពិ័និត៌យជាអំចិថ្ងៃន្ត្រីនាយ៍ៈ ទៅហិ�យៈរាយៈការណ៍ិពី័�ំទៅហិ�ញទៅ�កាន់គ្របធាន 

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

 ញ)  ធានាថ្នានាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មមានប��ាលិកគ្រ�ប់គ្រគាន់ និ�ទូទួូល 

បានការបណិា� �បណ្តាា លផ្នែដឹលចំាបាច់ទៅដឹ�ម្ព័បអីំន�វត៌ាការង្ការសវនកម្ព័ម។  
�ួរផ្នែត៌មានកម្ព័មវធីិអំប់រ ំ និ�បណិា� �បណ្តាា លជាបនាបនាទ ប់ទៅដឹ�ម្ព័បីឲ្យយ 
សវនករថ្ងៃ�ទកំ�� តាម្ព័ឲ្យយទាំន់នូវទំូទៅនារអាជី្ជវកម្ព័ម និ�ការអំភិិវឌ្ឍឍន៍�មីៗ  
ទំាំ�កំ��កគ្រមិ្ព័ត៌វទិូាសុាន និ�ឧសាហិកម្ព័ម ក៏ដូឹចជាទៅល�កកម័្ព័ស់ 
ជំ្ជនាញបទៅចកុទៅទូសផ្នែដឹលគ្រត៌វូការទៅដឹ�ម្ព័បគំីាគ្រទូម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� 
គ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័។

 ដឹ)  វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័លទូធ�លបំទៅព័ញការង្ការរបស់នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទ 

កំ�� និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិ ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ប��ាលិកជាន់ខ័្ពស់របស់ 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។ នាយៈកផ្នែ�កំសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� គ្រត៌វូរាយៈការណ៍ិទៅដាយៈ

 
ផ្ទាទ ល់ទៅ�កាន់គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

 �)  អំន�ម័្ព័ត៌រាល់ការផ្នែត៌�តំា� កំណិត់៌ការទៅល�កទឹូកចិត៌ា វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័លទូធ�ល 

បំទៅព័ញការង្ការ ការទៅ�ទរ ឬបញ្ញឈប់នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ� 
សមាជិ្ជកជាន់ខ័្ពស់ថ្ងៃនសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិរាល់ការ 
លាឈប់របស់នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ប��ាលិកសវនកម្ព័ម 
ថ្ងៃ�ទកំ��ទៅហិ�យៈ�ាល់ឪកាសឲ្យយប��ាលិកលាឈប់បាន�ាល់ទៅហិត៌��ល 
ថ្ងៃនការលាឈប់ គ្របសិនទៅប�ចំាបាច់។

 ឌ្ឍ)  ធានាថ្នារាល់ការផួ្ទាស់បាូរពាក់ព័័នធនឹ�ម្ព័�ខ្ពតំ៌ផ្នែណិ�ថ្ងៃននាយៈកផ្នែ�ំក 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� គ្រត៌វូបានជូ្ជនដំឹណឹិ�ទៅ�កាន់ធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា។

២) មុ�ងារសំវនាកមាឯករាជាយ

 ក)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅ�ទៅល�ទៅសវាកម្ព័មផ្នែដឹលមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាទៅសវាកម្ព័មសវនកម្ព័ម 

ផ្នែដឹលបាន�ាល់ទៅដាយៈសវនករឯករាជ្ជយ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ថ្ងៃ�ួឈំួលទៅសវាកម្ព័ម  
កំ��ការ�ាល់អំន�សាសន៍ទៅ�កាន់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ការ 
អំន�ម័្ព័ត៌។

 ខ្ព)  �ាល់អំន�សាសន៍ដឹល់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទៅល�ការផ្នែត៌�តំា� និ�ការ 

ផ្នែត៌�តំា�សារទៅ���វញិគ្របចំាឆំំ្នាំថ្ងៃនសវនករឯករាជ្ជយ និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

ទៅល�ថ្ងៃ�ួឈួំលសវនកម្ព័ម ទៅដាយៈពិ័ចារណ្តាអំំពី័ឯករាជ្ជយភាព័ និ�ភាព័ 
មិ្ព័នលទៅម្ព័អ��ថ្ងៃនសវនករឯករាជ្ជយ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�គ្របសិទូធភាព័ចំណ្តាយៈទៅល�  

សវនកម្ព័ម ក៏ដូឹចជាការផួ្ទាស់បាូរសវនករ។ 

 �)  វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ភាព័មិ្ព័នលទៅម្ព័អ�� លទូធ�លការង្ការ និ�ឯករាជ្ជយភាព័របស់ 

សវនករឯករាជ្ជយ (ឧទាំហិរណ៍ិ តាម្ព័រយៈៈការពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ� 

វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ទំូនាក់ទំូន�នានារវា�សវនករឯករាជ្ជយជាមួ្ព័យៈធនាគារ 

ឬអំ�ាភាព័ណ្តាទៅ�ស�ទៅទូៀត៌)។

 ឃឹ)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិជាមួ្ព័យៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជយ ថ្នាទៅត៌�ប��ាលិករបស់

ធនាគារបាន�ាល់នូវជំ្ជនួយៈការសម្ព័ស្រុសបកំ��ការបំទៅព័ញភារកិចុ 
របស់ពួ័កទៅ�។

 �)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិជាមួ្ព័យៈសវនករឯករាជ្ជយនូវមូ្ព័លដាឋ ន និ�វសិាលភាព័ 

ថ្ងៃនផ្នែ�នការសវនកម្ព័មរបស់ពួ័កទៅ� (រួម្ព័បញូុ្ញលទំាំ�ការផួ្ទាស់បាូរ 
ទៅ�ស�ៗ ទៅ�ទៅល�វសិាលភាព័ថ្ងៃនផ្នែ�នការសវនកម្ព័ម)ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅ� 

ទៅល�គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� និ�លិខិ្ពត៌�ាល់អំន�សាសន៍របស់ពួ័កទៅ�  
និ�ពិ័ភាកាពី័បញ្ញាហា ទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលសវនកម្ព័មឯករាជ្ជយច�់ទៅល�កទៅ���

ទៅដាយៈគាម នវត៌ាមាន�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� គ្របសិនទៅប�ចំាបាច់។

 ច)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិយាា�ទៅទូៀ�ទាំត់៌ទៅ�ទៅល��ំទៅហិ�ញសវនកម្ព័ម និ�ធានា 

ឲ្យយបានថ្នារាល់�ំទៅហិ�ញគ្រត៌វូបានគ្រ�ប់គ្រ�� និ�ផ្នែកត៌គ្រម្ព័វូទៅដាយៈសម្ព័ស្រុសប 

និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា។

 �)  ពិ័ភាកា និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិជាមួ្ព័យៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជយរាល់ការ 

ទៅសំ�រស�ំពី័ការលាឈប់របស់ពួ័កទៅ�ជាសវនករ។

 ជ្ជ)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅ�ទៅល�ទៅសវាកម្ព័មផ្នែដឹលមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាទៅសវាកម្ព័មសវនកម្ព័ម  

ផ្នែដឹល�ាល់ទៅដាយៈសវនករឯករាជ្ជយ និ�ថ្ងៃ�ួឈួំលទៅសវាកម្ព័ម សគ្រមាប់ 
ការ�ាល់អំន�សាសន៍ ទៅ�កាន់គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលទៅដឹ�ម្ព័បទីៅធើ�ការអំន�ម័្ព័ត៌  

ឲ្យយសម្ព័ស្រុសបទៅ�នឹ� ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ 

ទៅ�កំ��គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា ទៅល�ថ្ងៃ�ួឈំួលមិ្ព័នផ្នែម្ព័នសវនកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រត៌ូវប�់

ទៅ�ឲ្យយសវនករឯករាជ្ជយ ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាឲ្យយគ្របាកដឹថ្នា ការ�ាត់៌�ា�់ទៅសវាកម្ព័ម 

ផ្នែដឹលមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាទៅសវាកម្ព័មសវនកម្ព័ម មិ្ព័នបា�ពាល់ដឹល់ការវនិិចឆ័យៈ 

ទៅដាយៈឯករាជ្ជយរបស់សវនករ។

 ឈ)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិ ទៅល�ការសគ្រម្ព័បសគ្រម្ព័រួលថ្ងៃននីតិ៌វធីីសវនកម្ព័ម ទៅ�ទៅព័ល 

ផ្នែដឹលមានគ្រកុម្ព័ហីិ�នសវនករឯករាជ្ជយ ទៅល�សពី័មួ្ព័យៈ។ 

 ញ)  ជួ្ជបជាមួ្ព័យៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជយទៅដាយៈមិ្ព័នមានវត៌ាមាន�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��  

ឬសមាជិ្ជកគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលគ្របតិ៌បត៌ាិដ៏ឹថ្ងៃទូទៅទូៀត៌ តាម្ព័ការទៅសំ�ស�ំ 

របស់សវនករឯករាជ្ជយ គ្របធានគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលសវនកម្ព័ម �ួរផ្នែត៌

ទៅកា�គ្របជ្ជ�ំទៅដឹ�ម្ព័បីពិ័ចារណ្តាទៅល�បញ្ញាហា ផ្នែដឹលសវនករឯករាជ្ជយ�ិត៌ថ្នា�ួរ

ផ្នែត៌បានយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់ ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ឬមុាស់ភា�ហីិ�ន។ 
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៣) របាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវលទូធ�លពាក់កណ្តាា លឆំំ្នាំ និ�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
សារទៅព័�ព័នធរបស់ធនាគារសគ្រមាប់ការ�ាល់អំន�សាសន៍ទៅ�កាន់គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល  

ទៅដឹ�ម្ព័បីអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈទៅផ្ទាា ត៌ជាចំប�ទៅ�ទៅល�៖

 ក)  ការផួ្ទាស់បាូរ ឬការអំន�វត៌ានូវការផួ្ទាស់បាូរចំប�ៗថ្ងៃនទៅគាលនទៅយាបាយៈ
 

�ណិទៅនយៈយ។

 ខ្ព)  ការទៅល�កទៅ���នូវបញ្ញាហា ផ្នែដឹលមានលកេណិៈជាសារវនា រមួ្ព័បញូុ្ញល

ទំាំ�បញ្ញាហា ទៅល�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌� ការវនិិចឆ័យៈសំខាន់ៗទៅដាយៈ 
�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិ ឬគ្របតិ៌បត៌ាិការ ផ្នែដឹលមិ្ព័នគ្របគ្រកតី៌ ទៅហិ�យៈ 

មានលកេណិៈជាសារវនា និ�រទៅបៀបផ្នែដឹលបញ្ញាហា ទំាំ�ទៅនា�គ្រត៌ូវបាន

ទៅដា�ស្រុសាយៈ។

 �)  វធីិសាស្ត្រសា�ណិទៅនយៈយនានាផ្នែដឹលបានទៅគ្រប�គ្របាស់ កំ��ការទៅរៀបចំ 
�ណិនីជាប��ាល និ�រមួ្ព័បញូុ្ញលគំា (គ្របសិនទៅប�មាន)។

 ឃឹ) អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័សា�់ដារ�ណិទៅនយៈយ និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិទៅ�ស�ៗ។

៤) ការគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង

 ក)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅល�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនដំឹទៅណិ� រការ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ

ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ��និ�ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ រមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�
 

វសិាលភាព័ថ្ងៃនកម្ព័មវធីិសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ�នីតិ៌វធីិវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈ

សម្ព័ស្រុសប ទៅដឹ�ម្ព័បកំីណិត់៌ភាព័ញឹកញាប់ និ�វសិាលភាព័ថ្ងៃនសវនកម្ព័ម។

 ខ្ព)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិជាគ្របចំា និ�ទៅល�កទៅ���នូវបញ្ញាហា គ្របឈម្ព័នានា ទៅ�កាន់ 

�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅល�ភាព័ទៅជ្ជឿជាក់ និ�ភាព័រ�ឹមំាថ្ងៃនទៅគាលនទៅយាបាយៈ  

និ�គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ និ�ការរាយៈការណ៍ិព័័ត៌៌មាន 

ហានិភ័ិយៈទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នា វាគាម �ំលាត៌ ឬភាព័ទូន់ទៅខ្ពាយៈជាសារវនា 

ទៅ��យៈ។

   

៥) គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការជាាមួយសំម័�នាធញាត្ថុិ

ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវគ្របតិ៌បត៌ាិការជាមួ្ព័យៈសម័័្ព័នធញាតិ៌ និ�សុានភាព័ទំូនាស់ 

�លគ្របទៅយាជ្ជន៍ ផ្នែដឹលនឹ�អាចទៅក�ត៌ទៅ���ទៅ�កំ��ធនាគារ និ�សម័័្ព័នធធនាគារ 

អំ ទៅអំច បីី រួម្ព័បញូុ្ញលទំាំ�គ្របតិ៌បត៌ាិការនីតិ៌វធីិ ឬគ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ណ្តា ផ្នែដឹល 
ទៅចាទូជាសំនួរទាំក់ទូ�នឹ�ភាព័ទៅសាម �គ្រត៌�់របស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��។ សមាជិ្ជក 

នានាគ្រត៌ូវបានរពឹំ័�ថ្នានឹ�ទៅជ្ជៀសវា�រាាល់សុានភាព័នានា ផ្នែដឹលអាចបា�ពាល់ 

ដឹល់ទំូនាស់�លគ្របទៅយាជ្ជន៍របស់ធនាគារ។

៦) ប៊ីញ្ញាាអេ�ាងៗ

 ក) អំន�វត៌ាម្ព័�ខ្ពង្ការទៅ�ស�ទៅទូៀត៌ដូឹចបាន�ាល់សិទូធិទៅដាយៈគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល។

 ខ្ព)  ធានាទៅល�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅដាយៈឯករាជ្ជយថ្ងៃនការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ  

និ�ដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��មូ្ព័លធន ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ដំឹទៅណិ� ការវាយៈ 

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ថ្ងៃនមូ្ព័លធនទៅដាយៈស�ចរតិ៌ភាព័ មិ្ព័នលទៅម្ព័អ�� និ� 

ការអំន�វត៌ាយាា�ជាប់លាប់របស់ពួ័កទៅ�។

 �)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិ នូវរបាយៈការណ៍ិគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�អំធិការកិចុទៅចញ 

ទៅដាយៈនិយ័ៈត៌ករ និ�ធានាថ្នាវធិានការសម្ព័ស្រុសម្ព័ និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា

គ្រត៌ូវបានអំន�វត៌ាទៅល�រាាល់�ំទៅហិ�ញណ្តាមួ្ព័យៈ។

 ឃឹ)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវកំណិត់៌គ្រតាអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ ថ្នាទៅត៌�ដំឹទៅណ្តា�ស្រុសាយៈរបស់ 

�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ចំទៅពា�បញ្ញាហា ផ្នែដឹលទៅក�ត៌មានទៅ���មានភាព័សម្ព័ស្រុសប  

�ួរឲ្យយទៅព័ញចិត៌ាផ្នែដឹរ ឬទៅទូ។

របាាយការណ៍៍

កំ��ខ្ពណិៈទៅព័លផ្នែដឹល�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មរាយៈការណ៍ិជូ្ជនគ្រកុម្ព័ 
គ្របឹកាភិិបាល របាយៈការណ៍ិសវនកម្ព័ម ក៏គ្រត៌ូវបានទៅល�កទៅ���ទៅ�កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ 
�ណិៈកមាម ធិការគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលសវនកម្ព័មសម័័្ព័នធ��ផ្នែដឹរ ផ្នែដឹលជាផ្នែ�កំមួ្ព័យៈ 

ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ ទៅប�សិនជាចំាបាច់។

សំមាសំភិាពីនៃនាគាណ៍ៈកមាាធិការសំវនាកមា

១) សំមាជាិក

 ក)  សមាជិ្ជករបស់�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម នឹ�គ្រត៌ូវផ្នែត៌�តំា�ទៅដាយៈ 

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័អំភិិបាលនានារបស់ធនាគារ។

 ខ្ព)  សមាជិ្ជករបស់�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម គ្រតូ៌វមានសមាជិ្ជកយាា � 

តិ៌ចបំ��ត៌បី (៣) នាក់ និ�យាា�ទៅហាចណ្តាស់ពី័រ (២) នាក់ (រមួ្ព័បញូុ្ញល 
ទំាំ�គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ) �ួរផ្នែត៌ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជយផ្នែដឹលមាន

បទូពិ័ទៅសាធន៍ផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ��ណិទៅនយៈយ និ�អំភិិបាលឯករាជ្ជយ

មំាក់ទៅទូៀត៌មានសាវតាផ្នែ�ំកចាប់ និ�ធនាគារ។

 �)  គ្របសិនទៅប�សមាជិ្ជកមំាក់ចូលនិវត៌ា ឬលាឈប់ពី័សមាជិ្ជក�ណិៈ 

កមាម ធិការ ផ្នែដឹលទៅហិត៌��លទៅន�ទៅធើ�ឲ្យយចំនួនសមាជិ្ជកកាត់៌បនុយៈម្ព័ក 

ទៅគ្រកាម្ព័បី (៣) នាក់ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលគ្រត៌ូវផ្នែត៌�តំា�សមាជិ្ជក�មីមំាក់

ថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការឲ្យយបានឆ្នាំប់ តាម្ព័ផ្នែដឹលអាចរកបានជាអំំកបនា 

ដំឹផ្នែណិ�ផ្នែដឹលមានលកេណិៈសម្ព័បត៌ាិគ្រ�ប់គ្រគាន់។

 ឃឹ)  មិ្ព័នមានសមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មណ្តា គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា� 

នូវម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បត៌ាិទៅ�កំ��ធនាគារទៅ��យៈ ទៅប�មិ្ព័នដូឹទៅចំ�ទៅទូវាទៅធើ�ឲ្យយ 
មានទំូនាក់ទំូន�ផ្នែដឹលគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលយៈល់ថ្នានឹ�បា�ពាល់ដឹល់ 

ឯករាជ្ជយភាព័ថ្ងៃនការវនិិចឆ័យៈ កំ��ការអំន�វត៌ាម្ព័�ខ្ពង្ការជា�ណិៈកមាម ធិការ 
សវនកម្ព័ម។ ទៅល�សពី័ទៅន�ទៅ�ទៅទូៀត៌ សមាជិ្ជកថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការ 

សវនកម្ព័ម មិ្ព័ន�ួរទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ ឬជាផ្នែ�ំកថ្ងៃន�ណិៈ 

កមាម ធិការផ្នែដឹលបានពាក់ព័័នធណ្តាមួ្ព័យៈ សគ្រមាប់ម្ព័�ខ្ពង្ការ�ណិៈគ្រ�ប់

គ្រ��ទៅ�កំ��ធនាគារ។

 �)  សរ�បម្ព័ក�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម�ួរមានជំ្ជនាញយាា�ទូូលំទូូលាយៈ 

ផ្នែដឹលចំបាច់ ទៅដឹ�ម្ព័បីអំន�វត៌ាកាត៌ព័ើកិចុ និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវរបស់ខ្ពួួន  
ទៅហិ�យៈគ្រត៌វូបានរពឹំ័�ទូ�កថ្នាមានជំ្ជនាញផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ រមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ� 
វសិាលភាព័ថ្ងៃនសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ជំ្ជនាញកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

២) គ្រប៊ីធានាគាណ៍ៈកមាាធិការ

 ក)  គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័ 

គ្របឹកាភិិបាល កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការផ្នែដឹលជា 
អំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ។

 ខ្ព) អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការ�ួរផ្នែត៌ដឹឹកនំាទៅដាយៈគ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ។

 �)  កំ��ករណីិអំវត៌ាមានគ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ គ្របធានសាីទីូ�ួរគ្រត៌ូវ 
បានផ្នែត៌�តំា�ទៅ���ទៅដាយៈសមាជិ្ជកផ្នែដឹលមានវត៌ាមាន។ កំ��ករណីិ 
ចំនួនថ្ងៃនការទៅបា�ទៅឆំ្នាំត៌ទៅសម�គំា គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ ឬគ្របធាន 

សាីទីូ�ណិៈកមាម ធិការ (កំ��ករណីិគ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការអំវត៌ាមាន)  
គ្រត៌ូវទៅធើ�ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាកំ��ការរាប់សទៅមួ្ព័�ទៅឆំ្នាំត៌ កំ��អំំ���ទៅព័ល

 ពិ័ភាកាផ្នែវកផ្នែញក។ 

៣) រយៈអេពីលសំមាជាិកភិាពីនៃនាគាណ៍ៈកមាាធិការសំវនាកមា

អំភិិបាលផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាសមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម  

គ្រត៌ូវរកាម្ព័�ខ្ពង្ការរហូិត៌ដឹល់ពី័រ (២) ឆំំ្នាំ និ�អាចបនារយៈៈទៅព័លបផ្នែនុម្ព័តាម្ព័ 

ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ារបស់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលអាចផ្នែត៌�តំា�  

ឬផ្នែត៌�តំា�សមាជិ្ជក�ណិៈកមាម ធិការទៅ���វញិ ពី័គ្រគាមួ្ព័យៈទៅ�គ្រគាមួ្ព័យៈ  

គ្របសិនទៅប�សម្ព័ស្រុសប។ 

អងគគ្រប៊ីជាុំ កំណ៍ត្ថុ់គ្រត្ថុា នាិង អេល�ាធិការ

 ក)  �ណិៈកមាម ធិការនឹ�គ្រត៌វូគ្របជ្ជ�ំគ្របចំាគ្រតី៌មាស ឬទៅព័លណ្តាផ្នែដឹលចំាបាច់ 

បា�ផ្នែនាទៅ�កំ��ទៅហិត៌�ការណ៍ិណ្តាក៏ទៅដាយៈ អំ�ាគ្របជ្ជ�ំមិ្ព័នគ្រត៌ូវតិ៌ចជា�បួន 

(៤) ដឹ� កំ��១ឆំំ្នាំ ។

 ខ្ព)  កូរ ា�ម្ព័ថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំគ្រតូ៌វមានយាា �ទៅហាចណ្តាស់ ៥០% ថ្ងៃនចំនួន 

សមាជិ្ជកទំាំ�អំស់ (រាប់បញូុ្ញលទំាំ� គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ) ឬ 
មួ្ព័យៈណ្តាផ្នែដឹលទៅគ្រច�នជា�។

 �)  ការជូ្ជនដំឹណឹិ�ថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ �ួរគ្រត៌ូវទៅរៀបចំម្ព័�នទៅព័លគ្របជ្ជ�ំ។ ការជូ្ជន 

ដំឹណឹិ�គ្រតូ៌វរមួ្ព័បញូុ្ញលលម្ព័អិត៌ថ្ងៃនទីូតំា� ថ្ងៃ�ៃ និ�ទៅព័លទៅវលាថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ។ 

រទៅបៀបវារៈ និ�ឯកសារអំម្ព័សគ្រមាប់អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ួរគ្រតូ៌វបានទៅ�ា�រ ទៅដាយៈ 

ទៅព័ញទៅលញទៅ�កាន់សមាជិ្ជកថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការ ឲ្យយទាំន់ទៅព័លទៅវលា 

ម្ព័�នថ្ងៃ�ៃគ្របជ្ជ�ំថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការ។

  ឃឹ)   �ណិៈកមាម ធិការក៏គ្រតូ៌វបានអំន�ញ្ញាញ ត៌ឲ្យយអំន�វត៌ាទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ចទៅដាយៈ

ទៅគ្រប�គ្របាស់សរាចរណ៍ិ។

 �)  ទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ចអាចទៅធើ�ទៅ���ទៅដាយៈម្ព័តិ៌ភា�ទៅគ្រច�ន (៥០%  បូក ១) ថ្ងៃន

សមាជិ្ជកទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលអាចទៅធើ�ទៅដាយៈផ្ទាទ ល់មាត់៌ និ�មិ្ព័នផ្ទាទ ល់មាត់៌។ 

ទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ចពិ័ទៅសសអាចទៅធើ�ទៅ���តាម្ព័រយៈៈសារទៅអំ�ិចគ្រត៌ូនិច 

ឬកំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ។

 ច)  នាយៈកផ្នែ�ំកនីមួ្ព័យៈៗ និ�ប��ាលិកថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ (ឬ 

ផ្នែ�ំកទៅ�ស�ទៅទូៀត៌ កំ��ករណីិចំាបាច់) អាចគ្រតូ៌វបានអំទៅញី្ញ�ញឲ្យយចូលរមួ្ព័

អំ�ាគ្របជ្ជ�ំជាមួ្ព័យៈ�ណិៈកមាម ធិការទៅន�។

 �)  �ណិៈកមាម ធិការអាចទៅធើ�ទៅ���ទៅ�ទីូកផ្នែនួ�ណ្តាមួ្ព័យៈកំ��គ្រព័�រាជា 
ណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា ឬគ្របទៅទូសណ្តាមួ្ព័យៈទៅ�ស�ទៅទូៀត៌។ �ណិៈកមាម ធិការ 
អាចចាត់៌ផ្នែច�អំ�ាគ្របជ្ជ�ំរបស់ខ្ពួួនតាម្ព័វធីិទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលខ្ពួួនយៈល់ថ្នា

 
សម្ព័ស្រុសប អាចតាម្ព័រយៈៈបទៅចុកវទិូាទំូនាក់ទំូន�ណ្តាមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលអំំក 

ចូលរួម្ព័កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំទំាំ�អំស់អាចសាា ប់លឺ ទៅដាយៈមិ្ព័នចំាបាច់ឲ្យយ 
សមាជិ្ជកចូលគ្របជ្ជ�ំទៅដាយៈមានវត៌ាមានរា�កាយៈទៅនា�ទៅ��យៈ។ សមាជិ្ជក 

ចូលរមួ្ព័កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំនឹ�គ្រត៌វូរាប់ជាកូរ ា�ម្ព័សគ្រមាប់កិចុគ្របជ្ជ�ំ។ រាល់ទៅសចកាី 
សទៅគ្រម្ព័ចផ្នែដឹលយៈល់គ្រព័ម្ព័ទៅដាយៈសមាជិ្ជកទៅ�កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំគ្របទៅភិទូទៅន�  
នឹ�មានស�ព័លភាព័ដូឹចគំានឹ�ទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ចកំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំធម្ព័មតាផ្នែដឹរ។

 ជ្ជ)  ទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ច សំទៅណិ� រ និ�បញ្ញាហា ទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលបានដាក់ជូ្ជនសគ្រមាប់ 

ការអំន�ម័្ព័ត៌ទៅ�អំ�ាគ្របជ្ជ�ំណ្តាមួ្ព័យៈរបស់�ណិៈកមាម ធិការ �ួរគ្រត៌ូវបាន

សទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាទៅដាយៈទៅយា�តាម្ព័ម្ព័តិ៌ភា�ទៅគ្រច�នថ្ងៃនសមាជិ្ជកទំាំ�អំស់

ផ្នែដឹលមានវត៌ាមាន។

 ឈ)  គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ នឹ�គ្រត៌វូផ្នែត៌�តំា�នរណ្តាមំាក់ជាទៅលខាធិការ  

និ�កត់៌គ្រតាថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ។

 ញ)  កំណិត់៌គ្រតាអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ដឹកស្រុស�់ និ�សរទៅសរជា 

លាយៈលាក់អំកសរទៅដាយៈទៅលខាធិការ និ�ទៅល�កទៅ���កំ��រទៅបៀបវារៈ 
ថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំបនាទ ប់សគ្រមាប់ការអំន�ម័្ព័ត៌ និ�ច��ហិតុ៌ទៅលខា។ កំណិត់៌គ្រតា 

អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ គ្រតូ៌វច��ហិតុ៌ទៅលខាទៅដាយៈគ្របធាន ឬគ្របធានសាីទីូ (គ្របសិនទៅប� 

គ្របធានអំវត៌ាមាន)។ កំណិត់៌គ្រតាថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ួរកត់៌គ្រតាពី័ដំឹទៅណិ� រការ 

ទំាំ�មូ្ព័លថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ រួម្ព័បញូុ្ញលទំាំ�ព័័ត៌៌មានថ្ងៃនការសំណូិម្ព័ព័រ 

ការ�ាល់អំន�សាសន៍ និ�ការគ្រព័រួយៈបារម្ព័ាណ្តាមួ្ព័យៈថ្ងៃនសមាជិ្ជក និ�ឬ 

អំំកផ្នែដឹលបានអំទៅញី្ញ�ញចូលរមួ្ព័កំ��អំំ���ទៅព័លពិ័ភាកា និ�ផ្នែវកផ្នែញក។

 ដឹ)  កំណិត់៌គ្រតាកំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មនីមួ្ព័យៈៗ គ្រត៌ូវរកា 
ទូ�ក និ�ផ្នែចកជូ្ជនដឹល់សមាជិ្ជក ទំាំ�អំស់របស់�ណិៈកមាម ធិការ 

សវនកម្ព័ម។ កំណិត់៌គ្រតាអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម គ្រត៌ូវបាន 

បង្កាហា ញទៅ�កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ទៅហិ�យៈគ្របធាន ឬគ្របធាន 
សាីទីូ (គ្របសិនទៅប�គ្របធានអំវត៌ាមាន) ថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម �ួរ 

រាយៈការណ៍ិទៅល�បញ្ញាហា សំខាន់ៗផ្នែដឹលបានពិ័ភាកាទៅ�កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ 
�ណិៈកមាម ធិការ ទៅ�កាន់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



ភិាពីសំមៃាត្ថុ់នៃនាពី�ត្ថុ៌មានា

សមាជិ្ជកទំាំ�អំស់ថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម និ�អំំកផ្នែដឹលបានអំទៅញី្ញ�ញឲ្យយចូលរមួ្ព័ គ្រត៌វូចាត់៌ទូ�កព័័ត៌៌មានផ្នែដឹលបានបង្កាហា ញទៅ�កំ��និ�ទៅគ្ររៅអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការ  
ជាឯកសារឯកជ្ជន និ�សមាៃ ត់៌។ ឯកសារគ្របជ្ជ�ំគ្រត៌ូវ�ាល់ឲ្យយអំំកចូលរមួ្ព័អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការ ជាចាប់ទៅបា�ព័�ម្ព័័ ឬសូហិើកូពី័ ឲ្យយបានម្ព័�នទៅព័លគ្របជ្ជ�ំ។ 

សំមាសំភិាពីនៃនាគាណ៍ៈកមាាធិការសំវនាកមា នាិងវត្ថុិមានាកែ�ងការចូលរួមគ្រប៊ីជាុំ

កំ��អំំទូប��ការយិៈបរទិៅចឆទូទៅន� ការជួ្ជបគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម គ្រតូ៌វបានទៅរៀបចំទៅទូប��ចំនួនបី (៣) ដឹ�។ សមាជិ្ជករបស់�ណិៈកមាម ធិការសវកម្ព័មមានសមាសភាព័
 

ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័ ផ្នែដឹលស�ទូធផ្នែត៌ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជយ ទៅហិ�យៈព័័ត៌៌មានលម្ព័អិត៌អំំពី័វត៌ាមានរបស់សមាជិ្ជកនីមួ្ព័យៈៗកំ��ការចូលរមួ្ព័អំ�ាគ្របជ្ជ�ំកំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូមានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

សាម្បាសាភ័ាព្យថ្ងៃនីគ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារសាវុនីកាម្បា វុត្តតម្បានីកាំ�ងកាារចាំូ�រួម្បប្រ�ជុ�

១. អេលោក ជាុឡាំា�ុង យូកាអេត្ថុ (គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ) ៣/៣ (១០០%)

២. អេលោក អីុង អេសំង ភិាវ (សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)* ២/២ (១០០%)

៣. អេលោក អាប៊ី់ឌាុល អាសំុីសំ អេប៊ី៉រូ ម៉ូហិាអេមដឹ  (សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ) ៣/៣ (១០០%)

៤. អែកគ្រសំី អេម៉ៅ សំំវុទូធារ ី(សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)^ ១/២ (៥០%)

៥. អេលោក ឈឹិនា យូង �ឹង (សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)# ១/១ (១០០%)

កំណ៍ត្ថុ់ចំណ៍ាំ៖

*  បានលាឈប់ ពី័តំ៌ផ្នែណិ�អំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩

^  គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា� ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៦ ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០១៩

#  គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា� ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២២ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១៩
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

រចនាាសំម័�នាធនៃនាគ្រប៊ីពី�នាធគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយនៃ�ៃកែ�ង (ត្ថុ)

អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មក៏បានចូលរួម្ព័ទៅដាយៈ នាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� 

ឬនាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិ ផ្នែដឹលទៅដឹ�រតួ៌ជាគ្របធានថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មថំ្នាក់ 

គ្រ�ប់គ្រ�� និ�នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។ ចំផ្នែណិកឯការចូលរមួ្ព័ថ្ងៃន�ណិៈ 
គ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ្ព័ស់ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ �ឺទៅ�តាម្ព័ការអំទៅញី្ញ�ញ អំស្រុស័យៈទៅល�បញ្ញាហា  

ផ្នែដឹលទៅល�កយៈកម្ព័កពិ័ភាកាទៅដាយៈ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

បញ្ញាហា សំខាន់ៗផ្នែដឹលបានពិ័ភាកាកំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម  
ជាមួ្ព័យៈនឹ�អំន�សាសន៍ និ�ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ារបស់�ណិៈកមាម ធិការ គ្រត៌ូវបាន 

ស�េប និ�ទៅធើ�បទូបង្កាហា ញជូ្ជនទៅ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទៅដាយៈគ្របធាន�ណិៈ 

កមាម ធិការ ឬតំ៌ណ្តា�ថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។ ការទៅធើ�ផ្នែបបទៅន�នឹ�អាច 

ជួ្ជយៈឲ្យយគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលបានគ្រជ្ជរួត៌គ្រជាបអំំពី័បញ្ញាហា សំខាន់ៗ ផ្នែដឹលបានពិ័ភាកា 

កំ���ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មបានទាំន់ទៅព័លទៅវលា និ�សគ្រមាប់ឲ្យយគ្រកុម្ព័គ្របឹកា 
ភិិបាលទៅធើ�ការត៌គ្រម្ព័�់ទិូស គ្របសិនទៅប�ចំបាច់។ សគ្រម្ព័�់ទៅសចកាីទៅចញពី័កំណិត់៌គ្រតា 

ថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម គ្រត៌ូវបាន�ាល់ជូ្ជនគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល 

ទូ�កជាព័័ត៌៌មាន។

អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអំពីីសំកមាភិាពីរប៊ីសំ់គាណ៍ៈកមាាធិការសំវនាកមា 
គ្រប៊ីចាំឆ្នាំែាំ២០១៩

កិចុការង្ការផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ាទៅដាយៈ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម កំ��ការបំទៅព័ញ 
កាត៌ព័ើកិចុ និ�ការទូទួូល ខ្ព�សគ្រត៌វូរបស់ខ្ពួួន កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូគ្រត៌វូបានសទៅ�េប

 
ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

•  ពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�អំន�ម័្ព័ត៌ទៅល�ផ្នែ�នការគ្របចំាឆំំ្នាំរបស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅដឹ�ម្ព័ប ី
ធានាទៅល�ភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ថ្ងៃនវសិាលភាព័ ផ្នែដឹនកំណិត់៌ និ�ធនធានកំ��ការ 
ទៅធើ�សវនកម្ព័មទៅ�ទៅល�ផ្នែ�ំកផ្នែដឹលបានកំណិត់៌រចួ។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅ�ទៅល�ត៌គ្រមូ្ព័វការប��ាលិកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� កំ��ទៅនា�រមួ្ព័មាន
 

ជំ្ជនាញ និ�សម្ព័តុ៌ភាព័សំូលរបស់សវនករថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបាននូវ
 

គ្របសិទូធភាព័កំ��ការបំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុ និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវថ្ងៃនសកម្ព័មភាព័ 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។

• ទៅធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅ�ទៅល�ការបំទៅព័ញការង្ការរបស់នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័ម 

ថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ទៅធើ�ការអំន�ម័្ព័ត៌កំ��ការ�ាល់រង្កាើ ន់ទៅល�កទឹូកចិត៌ាដឹល់នាយៈកផ្នែ�ំក
 

សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� សគ្រមាប់ការយិៈបរទិៅចឆទូ២០១៨ ទៅដាយៈទៅយា�ទៅ�តាម្ព័ 
មាា គ្រទីូសផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។

• ពិ័ភាកា និ�អំន�ម័្ព័ត៌ទៅ�ទៅល�សូចនាករលទូធ�លការង្ការសំខាន់ៗ របស់ 

នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��សគ្រមាប់ការយិៈបរទិៅចឆទូ២០១៩ ទៅដាយៈបាន 
ពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�ភាព័ពាក់ព័័នធ និ�ភាព័ចំាបាច់ថ្ងៃនសូចនាករលទូធ�ល 

ការង្ការសំខាន់ៗ ផ្នែដឹលបានកំណិត់៌។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិនិ�ពិ័ភាកាទៅល�របាយៈការណ៍ិសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� អំន�សាសន៍ 
របស់សវនករថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ការទៅ�ួ�យៈត៌បរបស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� ក៏ដូឹចជា 
សកម្ព័មភាព័នានាផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ាទៅដាយៈ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ការ 

ផ្នែកលំអំគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� និ�ដំឹទៅណិ� រការរបស់ខ្ពួួន ទៅល�ផ្នែ�ំកផ្នែដឹល
 

បានទៅល�កទៅ���។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�ពិ័ភាកាទៅល�របាយៈការណ៍ិទៅស��បអំទៅ�ើត៌ផ្នែដឹលបាន 

ទៅល�កទៅ���កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម និ��ាល់ទិូសទៅ�កំ�� 
ការទៅដា�ស្រុសាយៈ និ�ទៅធើ�ឲ្យយគ្របទៅស�រទៅ���ដឹល់ចំន�ច ខ្ពើ�ខាត៌ថ្ងៃនគ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌

ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ដូឹចផ្នែដឹលបានទៅល�កទៅ���។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�ទៅធើ�ការកត់៌សមាា ល់ទៅល�ការតាម្ព័ដាន់ចំទៅពា�ការផ្នែកត៌គ្រមូ្ព័វ 

ថ្ងៃន�ំទៅហិ�ញសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នារាល់�ំទៅហិ�ញទំាំ�អំស់គ្រត៌ូវបាន

ទៅដា�ស្រុសាយៈទៅដាយៈមានគ្របសិទូធភាព័ និ�ទាំន់ទៅព័លទៅវលា។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅល�ផ្នែ�នការសវនកម្ព័មឆំំ្នាំ២០១៩ របស់សវនករឯករាជ្ជយ  

យៈ�ទូធសាស្ត្រសាថ្ងៃនការទៅធើ�សវនកម្ព័ម ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�ហានិភ័ិយៈ និ�ផ្នែ�កំផ្នែដឹល

សវនកម្ព័មនឹ�ស�ើត់៌ធៃន់ទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិជាមួ្ព័យៈសវនករឯករាជ្ជយ ទៅល�លទូធ�លថ្ងៃនសវនកម្ព័ម រមួ្ព័ 

ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការ�ាល់ អំន�សាសន៍ និ�ការទៅ�ួ�យៈត៌បរបស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទៅ�នឹ��ំទៅហិ�ញ ក៏ដូឹចជាទៅល�ការ�ាល់នូវទូសសនៈ វស័ិយៈ និ�ទិូសទៅ� 

ចំទៅពា�ផ្នែ�ំកផ្នែដឹលមានការគ្រព័រួយៈបារម្ព័ា គ្របសិនទៅប�ចំាបាច់។

• បានជួ្ជបពិ័ភាកាជាមួ្ព័យៈសវនករឯករាជ្ជយទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពកម្ព័ាៈ ឆំំ្នាំ២០១៩  

ទៅដឹ�ម្ព័បអីាចឲ្យយសវនករឯករាជ្ជយទៅធើ�ការពិ័ភាកាទៅ�ទៅល�បញ្ញាហា មួ្ព័យៈចំនួន ជាមួ្ព័យៈ 

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មទៅដាយៈភាព័ជាឯកជ្ជន។

• វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ការបំទៅព័ញការង្ការរបស់សវនករឯករាជ្ជយ ទៅហិ�យៈ�ាល់អំន�សាសន៍ 

សំខាន់ៗជូ្ជនគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទៅដឹ�ម្ព័បីពិ័ចារណ្តាកំ��ការផ្នែត៌�តំា�សវនករ 
ឯករាជ្ជយ  និ�ថ្ងៃ�ួឈំួលទៅសវាសវនកម្ព័ម។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវរបាយៈការណ៍ិសវនកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌� គ្របចំាឆំំ្នាំរបស់ 
ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាការរាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�កំណិត់៌បង្កាហា ញ 
ទៅ�ស�ៗ បានអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារ�ណិទៅនយៈយ ជាពិ័ទៅសស�ឺទៅផ្ទាា ត៌ 

ទៅល�ការផួ្ទាស់បាូរទៅគាលការណ៍ិ�ណិទៅនយៈយ ក៏ដូឹចជាគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិ និ� 
គ្របតិ៌បត៌ាិការមិ្ព័នគ្របគ្រកតី៌ និ��ួរឲ្យយកត់៌សមាា ល់។

• ពិ័និត៌យទៅល�គ្របតិ៌បត៌ាិការជាមួ្ព័យៈសម័័្ព័នធញ្ញាញ តិ៌ ផ្នែដឹលបានបង្កាហា ញទៅ�កំ�� 
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�ភាព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃននិតិ៌វធីិរបស់ធនាគារទៅ�កំ�� 
ការកំណិត់៌ តាម្ព័ដាន រាយៈការណ៍ិ និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅល�គ្របតិ៌បត៌ាិការ 

ជាមួ្ព័យៈសម្ព័័័នធញ្ញាញ តិ៌។
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



ការគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយអចិនៃ�នាិយ៍
នាយៈកដាឋ នផ្នែដឹលគ្របឈម្ព័នឹ�ហានិភ័ិយៈ គ្រតូ៌វទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវទៅល�ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលអាចបណ្តាា លម្ព័កពី័សកម្ព័មភាព័អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួនជាគ្របចំា។ ផ្នែ�ំក 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈមានតួ៌នាទីូគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល�ហានិភ័ិយៈសំខាន់ៗ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ទៅអាយៈគ្របាកដឹថ្នាទៅគាលនទៅយាបាយៈហានិភ័ិយៈសំូលគ្រត៌ូវបានអំន�វត៌ាបានគ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវ និ� 
គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល�ការអំន�វត៌ាទៅគាលនទៅយាបាយៈហានិភ័ិយៈទៅ�ស�ៗ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ទៅសចកាីសទៅគ្រម្ព័ចរបស់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។ 

ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ គ្រត៌ូវទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវទៅល�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ បទៅ�ើ�ត៌ និ�ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវទៅគាលនទៅយាបាយៈ  

ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំា វធីិសាស្ត្រសា ម្ព័ទៅធាបាយៈ និ�ទូគ្រម្ព័�់ហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ចាប់និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិ ទៅដឹ�ម្ព័បបីញី្ញាក់ថ្នាទៅគាលនទៅយាបាយៈ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំា 

វធីិសាស្ត្រសា ម្ព័ទៅធាបាយៈ និ�ទូគ្រម្ព័�់ទំាំ�ទៅន�ទៅ�ផ្នែត៌គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វនិ�មានបចុ�បបនំភាព័ តាម្ព័ដានការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័របស់ធនាគារ ទៅហិ�យៈរាយៈការណ៍ិរាល់�ំទៅហិ�ញ 
ទៅ�កាន់ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ�� ឬគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�រកានូវការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�ការរាយៈការណ៍ិទៅ�ទៅល�ការអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ចាប់ កបួនចាប់ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ 

និ�សា�់ដារទៅ�ស�ៗទៅដាយៈឯករាជ្ជយភាព័។

ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យអំចិថ្ងៃន្ត្រីនាយ៍ៈគ្រតូ៌វរាយៈការណ៍ិទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ទៅ�កាន់�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹល�ណិៈកមាម ធិការទៅន�មានតួ៌នាទីូ និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រតូ៌វកំ��

ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាថ្នាសកម្ព័មភាព័អាជី្ជវកម្ព័មនិ�គ្របតិ៌បត៌ាិការណ៍ិរបស់ធនាគារ ទៅដាយៈរមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�សកម្ព័មភាព័ និ��លិត៌�ល�មីៗ ស្រុសបតាម្ព័រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ 

(Risk Appetite) ទៅគាលទៅ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសាសគ្រមាប់រយៈៈទៅព័លខ្ពួី និ�រយៈៈទៅព័លផ្នែវ�ផ្នែដឹលបានកំណិត់៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។

សគ្រមាប់ដំឹទៅណិ� រការនិ�ការព័គ្រ�ីកអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួន ធនាគារទៅបាជាា ទៅល�កសទួយៈនិ�អំន�វត៌ាតាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិអំភិិបាលកិចុលអ ត៌គ្រមូ្ព័វការបទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�ការ
 

អំន�វត៌ាអំនារជាតិ៌លអបំ��ត៌។ ជាម្ព័�ា�ទៅទូទសដ៏ឹសំខាន់សគ្រមាប់ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បីបំទៅព័ញតាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការផ្នែដឹលកាន់ផ្នែត៌ទៅគ្រច�នទៅ���ៗ កំ��ការអំន�វត៌ាការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ផ្នែដឹលលអ
 

បំ��ត៌ទៅ�កំ��គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ ទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ ២០១៨ ធនាគារបានទៅធើ�ការផ្នែកសគ្រម្ព័រួលនិ�បទៅ�ើ�ត៌នូវ គ្រកបខ័្ពណិឌ  ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ និ�ទៅសចកាី
 

ផ្នែណិនំាគ្របតិ៌បត៌ាិការមួ្ព័យៈចំនួនទាំក់ទូ�នឹ�ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្រ�ប់គ្រ��អំចិថ្ងៃន្ត្រីនាយ៍ៈដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖ 

ខេឈិាោ�ប្រកា�ខា័ណ៍ឌ ខេគ្នាោ�នីខេយោបាាយ នីីត្តិវុិធាី ឬ ខេសាចាំកាតីណែណ៍នីា� កាា��រិខេចាំេទូកាារអានីុម្ប័ត្ត អានីុម្ប័ត្តខេដោយ

គ្រកបខ័្ពណិឌ និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសហិគ្រគាស ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

គ្រកបខ័្ពណិឌ ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ ២៨ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្រ�ប់គ្រ��ការគ្របតិ៌បត៌ាិ តាម្ព័ ២៨ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

ទៅសចកាីផ្នែណិនំាគ្របតិ៌បត៌ាិការការគ្របឆំ្នាំ� ការលា�សមាអ ត៌គ្របាក់និ� ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ២៨ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

ទៅគាលនទៅយាបាយៈការគ្របឆំ្នាំ�ការ លា�សមាអ ត៌គ្របាក់និ�ហិិរញ្ញញបប ទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ១៨  ត៌�លា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

ទៅគាលនទៅយាបាយៈវសីសលបាួូវ�ី ១៨  ត៌�លា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របឆំ្នាំ�នឹ� ការសូកបាា ន់ និ�អំំទៅព័�ព័�ករលួយៈ ២៨ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

នីតិ៌វធីិការគ្របឆំ្នាំ�ការ លា�សមាអ ត៌គ្របាក់និ�ហិិរញ្ញញបប ទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ១៨  ត៌�លា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

ទៅគាលនទៅយាបាយៈទូណិឌ កម្ព័ម ១៨  ត៌�លា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

ការគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយគ្រប៊ីចាំគ្រគាា (សំវនាកមានៃ�ៃកែ�ង)
ធនាគារមាននាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��របស់ខ្ពួួន ទៅគារព័តាម្ព័លកេនាិកៈ

 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល រមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈនឹ� 
បទូដាឋ នអំនារជាតិ៌ សគ្រមាប់ការអំន�វត៌ាវជីិាជី្ជវៈថ្ងៃនសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។ តួ៌នាទីូ 
ចំប�របស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ���ឺ �ាល់ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅដាយៈឯករាជ្ជយទៅ�ទៅល�ភាព័ 
គ្រ�ប់គ្រគាន់ និ�គ្របសិទូធភាព័ថ្ងៃនការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ ដំឹទៅណិ� រការ 

ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ ថ្ងៃ�ទកំ�� និ�អំភិិបាលកិចុផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ាទៅដាយៈ�ណិៈ 
គ្រ�ប់គ្រ��។ នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��រាយៈការណ៍ិទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ទៅ�កាន់ 
�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម និ�រាយៈការណ៍ិតាម្ព័ផ្នែបបបទូរដឹឋបាលជូ្ជនទៅ�នាយៈក 

គ្រ�ប់គ្រ�� ឬនាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិ។ ទៅដឹ�ម្ព័បកីារពារបផ្នែនុម្ព័ទៅល�ឯករាជ្ជយភាព័របស់សវនកម្ព័ម 

ថ្ងៃ�ទកំ�� ការផ្នែត៌�តំា� និ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល�លទូធ�លការង្ការរបស់នាយៈកផ្នែ�ំក 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ក៏ដូឹចជាវសិាលភាព័ការង្ការ និ�ធនធានរបស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� 

 
គ្រត៌ូវបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

ចគ្រកវា�សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� (internal audit universe) ទៅកាា បទៅ�ទៅល�សកម្ព័មភាព័ 

�និួ�សំខាន់ៗរបស់ធនាគារផ្នែដឹលរមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ� សាខា នាយៈកដាឋ ន គ្រព័ម្ព័ទំាំ� 
ម្ព័�ខ្ពង្ការទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលមានទៅ�កំ��ធនាគារ។ សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��ទៅគ្រប�គ្របាស់

 
វធីិសាស្ត្រសាផ្នែ�អកទៅល�ហានិភ័ិយៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌ផ្នែ�ំកផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទៅធើ�សវនកម្ព័ម និ� 

ភាព័ញឹកញយៈថ្ងៃនសវនកម្ព័ម ឲ្យយស្រុសបទៅ�តាម្ព័ហានិភ័ិយៈសំខាន់ៗ យៈ�ទូធសាស្ត្រសា  

និ�ផ្នែ�ំកថ្ងៃនការទៅផ្ទាា ត៌ទៅល�របស់ធនាគារ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅល� 

វធីីសាស្ត្រសាវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួហានិភ័ិយៈ របស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។

ផ្នែ�កំផ្នែដឹលនឹ�គ្រត៌វូទៅធើ�សវនកម្ព័មគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��ផ្នែ�នការសវនកម្ព័ម ផ្នែដឹល 
បានទៅធើ�ទៅ���តាម្ព័វធីិសាស្ត្រសាផ្នែ�អកទៅល�ហានិភ័ិយៈ ទៅហិ�យៈគ្រតូ៌វបានអំន�ម័្ព័ត៌ជាទៅរៀ�រាល់ 

ឆំំ្នាំទៅដាយៈ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម។ របាយៈការណ៍ិសវនកម្ព័មផ្នែដឹលរមួ្ព័មាន 

�ំទៅហិ�ញសវនកម្ព័មលម្ព័អិត៌ អំន�សាសន៍ និ�ការផ្នែណិនំារបស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� និ� 
ការទៅ�ួ�យៈត៌បរបស់ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ�� គ្រត៌វូបានទៅល�កទៅ���កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ��ំណិៈកមាម ធិការ 
សវនកម្ព័មថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ជាគ្របចំា និ�អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មគ្របចំា 

គ្រតី៌មាស។

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��ផ្នែដឹលបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� គ្រត៌វូបានគ្រប�ល់ 

ភារកិចុទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នារាល់បញ្ញាហា ផ្នែដឹលបានទៅល�កទៅ���ទៅដាយៈសវនករថ្ងៃ�ទកំ��  
សវនករឯករាជ្ជយ និ�និយ័ៈត៌ករ គ្រត៌ូវបានទៅ�ួ�យៈត៌បយាា �សម្ព័ស្រុសប តាម្ព័ទៅព័ល 

ទៅវលាផ្នែដឹលបានគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��។ ការបញី្ញាក់ពី័�លបា�ពាល់ទៅន�គ្រត៌វូផ្នែត៌�ាល់ទៅដាយៈ 

�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅ�ឲ្យយសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� សគ្រមាប់ទៅធើ�ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌ម្ព័�នទៅព័លផ្នែដឹល 
បញ្ញាហា ទំាំ�ទៅនា� អាចគ្រត៌ូវបានបិទូបញុ្ញប់ទៅ�កំ��អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការ 
សវនកម្ព័មថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ��។

លកេនាិិកៈសំវនាកមានៃ�ៃកែ�ង

លកេនាិកៈសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��កំណិត់៌ពី័ទៅគាលបំណិ� សិទូធិអំំណ្តាច និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូ 
ថ្ងៃនម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅហិ�យៈគ្រត៌ូវបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។  
លកេនាិកៈសវនកម្ព័មផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌រចួ គ្រតូ៌វបាន�សព័ើ�ាយៈកំ��គ្របព័័នធក�ំព័យូទ័ូរ

 
ថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារ ផ្នែដឹលអាចចូលទៅម្ព័�លបានទៅដាយៈប��ាលិកទំាំ�អំស់កំ�� 
ធនាគារ។

លកេនាិកៈសវនកម្ព័មគ្រត៌វូបានពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅដាយៈនាយៈកផ្នែ�កំសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� 
ទៅរៀ�រាល់២ឆំំ្នាំម្ព័ា� ឬទៅ�ទៅព័លណ្តាផ្នែដឹលចំាបាច់ទៅដឹ�ម្ព័បវីាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្នា ទៅត៌�ទៅគាលបំណិ�  

សិទូធិអំំណ្តាច និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រតូ៌វរបស់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ផ្នែដឹលបានកំណិត់៌កំ�� 
លកេនាិកៈ ទៅ�ផ្នែត៌គ្រ�ប់គ្រគាន់និ�ពាក់ព័័នធ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ឲ្យយម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័មសទៅគ្រម្ព័ច

បាននូវទៅគាលបំណិ�របស់ខ្ពួួន។

ធនាធានាសំវនាកមានៃ�ៃកែ�ង

នាយៈកផ្នែ�កំសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅធើ�ការពិ័ភាកាជាមួ្ព័យៈ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម  
និ�នាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� កំ��ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាទៅល�ធនធានផ្នែដឹលខួួ្ពនគ្រតូ៌វការ ឲ្យយបាន

 
សម្ព័ស្រុសបសគ្រមាប់សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅដាយៈពិ័ចារណ្តាទៅល�ទំូហំិ និ�ភាព័សម��សាម ញ

 
ថ្ងៃនគ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ។

�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��មានសវនករគ្របំាពី័រ (៧) នាក់ 
 

ផ្នែដឹលមាន��ណិវ�ឌ្ឍឍកិារសិកា ឬវជីិាជី្ជវៈ និ�បទូពិ័ទៅសាធន៍ពាក់ព័័នធទៅដឹ�ម្ព័បអីំន�វត៌ា 

ម្ព័�ខ្ពង្ការសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��។ ការចំណ្តាយៈផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���សគ្រមាប់រកាម្ព័�ខ្ពង្ការ 
សវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូមានចំនួន ១១៨.២៥៤ ដឹ�លួាអាទៅម្ព័រកិ។

ជាំនាាញវិជាជាជាីវៈ

នាយៈកផ្នែ�ំកសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� ធានាថ្នាសវនករថ្ងៃ�ទកំ��មានលកេណិៈសម្ព័បត៌ាិ
 

គ្រ�ប់គ្រគាន់ និ�បាន�ាល់ការបណិា� �បណ្តាា លចំាបាច់ និ�អំភិិវឌ្ឍឍន៍វជីិាជី្ជវៈ 
ជាបនាបនាទ ប់ កំ��ទៅគាលបំណិ�បទៅ�ើ�នជំ្ជនាញ និ�បទៅចុកទៅទូសសវនកម្ព័ម ទៅដឹ�ម្ព័បី 
បំទៅព័ញភារកិចុ និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវរបស់ពួ័កទៅ�។

ផ្នែ�អកទៅល�ផ្នែ�នការអំភិិវឌ្ឍឍន៍របស់ប��ាលិកមំាក់ៗសគ្រមាប់ឆំំ្នាំ២០១៩ សវនករថ្ងៃ�ទ 

កំ��បានចូលរមួ្ព័កម្ព័មវធីិបទៅចុកទៅទូសផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ក៏ដូឹចជាកម្ព័មវធីិភាព័ជាអំំក 
ដឹឹកនំា និ�ការគ្រ�ប់គ្រ�� ផ្នែដឹល�ាល់ឲ្យយទៅដាយៈ  អំ ទៅអំច បីី អាខាផ្នែដឹមី្ព័ (RHB Academy)  

ម្ព័ជ្ជឈម្ព័ណិឌ លសិកា និ�អំភិិវឌ្ឍឍន៍របស់សម័័្ព័នធ ការទៅរៀនតាម្ព័គ្របព័័នធទៅអំ�ិចគ្រតូ៌និច  

និ�កម្ព័មវធីិសិកាខា�ទៅគ្ររៅអំ�ាភាព័ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌។

អេសំចកិីសំអេងេប៊ីនៃនាសំកមាភិាពីសំវនាកមានៃ�ៃកែ�ង

ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�ជាទៅសចកាីសទៅ�េបថ្ងៃនសកម្ព័មភាព័សំខាន់ៗ ផ្នែដឹលបានអំន�វត៌ាទៅដាយៈ 

សវនករថ្ងៃ�ទកំ��ទៅ�កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូ៖

ក)  ទៅរៀបចំផ្នែ�នការសវនកម្ព័មផ្នែដឹលផ្នែ�អកទៅល�ហានិភ័ិយៈគ្របចំាឆំំ្នាំសគ្រមាប់ 

ធនាគារ ផ្នែដឹលរមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ� ទៅគាលបំណិ�និ�វសិាលភាព័សវនកម្ព័ម 

និ�ត៌គ្រម្ព័វូការកមំួា�ព័លកម្ព័ម សគ្រមាប់ផ្នែ�នការសវនកម្ព័មនីមួ្ព័យៈៗផ្នែដឹលបាន 

ទៅគ្រគា�ទូ�ក។

ខ្ព)  អំន�វត៌ាភារកិចុសវនកម្ព័មទៅ�តាម្ព័ផ្នែ�នការសវនកម្ព័មផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ ក៏ដូឹចជា 

ការអំន�វត៌ាភារកិចុ បផ្នែនុម្ព័ និ�ការទៅស��បអំទៅ�ើត៌ផ្នែដឹលបានទៅសំ�រទៅដាយៈថំ្នាក់ 

គ្រ�ប់គ្រ�� ឬនិយ័ៈត៌ករទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ។

�)  ទៅធើ�សវនកម្ព័មទៅល�ផ្នែ�កំសំខាន់ៗទៅ�កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូរមួ្ព័មាន សាខា នាយៈកដាឋ ន 
គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ឥណិទាំន នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ រមួ្ព័ទំាំ�ផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិការ និ�ការគ្រ�ប់គ្រ��ព័័ត៌៌មានវទិូា។

226

របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



ឃឹ)  ទៅធើ�ការតាម្ព័ដាន និ�ទៅគ្រក�នរលឹំក តាម្ព័រយៈៈអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម 

ថ្ងៃ�ទកំ��ថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ�� ទៅ�ទៅល�ការផ្នែកត៌គ្រម្ព័វូឲ្យយទាំន់ទៅព័លទៅវលាចំទៅពា��ំទៅហិ�ញ 
សវនកម្ព័ម ផ្នែដឹលបានរាយៈការណ៍ិណ្តាមួ្ព័យៈ និ�ប�ព័ើទៅហិត៌�មូ្ព័លដាឋ នមួ្ព័យៈចំនួន 

ផ្នែដឹលបានទៅល�កទៅ���ទៅដាយៈសវនករថ្ងៃ�ទកំ��។ សុានភាព័ថ្ងៃនរាល់�ំទៅហិ�ញ 
ផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់ទៅដា�ស្រុសាយៈរចួ គ្រត៌ូវបានសទៅ�េប និ�រាយៈការណ៍ិទៅ�កាន់ 

�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មជាគ្របចំា។

�)  ពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ ដំឹទៅណិ� រការ�មី ឬផ្នែដឹលបាន 

ទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័រចួ ទៅ�តាម្ព័សំទៅណិ� ររបស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� កំ��ការ�ាល់ជា
 

ម្ព័តិ៌ទៅយាបល់ទៅ�ទៅល�ភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅដឹ�ម្ព័បីកាត់៌ 
បនុយៈហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ។

ច)  បានចូលរមួ្ព័សកម្ព័មភាព័ទៅ�ស�ៗ កំ��ការអំភិិវឌ្ឍឍន៍គ្របព័័នធ និ��លិត៌�ល ទៅដឹ�ម្ព័ប ី
�ាល់អំន�សាសន៍ជាម្ព័�ន ទៅល�ទិូដឹឌភាព័ថ្ងៃនការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ទៅ�ថំ្នាក់ 

គ្រ�ប់គ្រ��ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ការពិ័ចារណ្តា។

�)  ចូលរមួ្ព័អំ�ាគ្របជ្ជ�ំថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ�� កំ��នាម្ព័ជាអំំកអំទៅញី្ញ�ញឲ្យយចូលរមួ្ព័អំចិថ្ងៃន្ត្រីនាយ៍ៈ  
កំ��ម្ព័�ខ្ពង្ការពិ័ទៅគ្រគា�និ�គ្របឹកា ទៅដឹ�ម្ព័ប�ីាល់ម្ព័តិ៌ទៅយាបល់ឯករាជ្ជយពាក់ព័័នធទៅល� 
ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យថ្ងៃ�ទកំ�� ទៅ�ទៅព័លណ្តាផ្នែដឹលចំាបាច់។

ជ្ជ)  ទៅរៀបចំអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័មថំ្នាក់គ្រ�ប់គ្រ�� ទៅរៀបចំឯកសារ 

សគ្រមាប់អំ�ាគ្របជ្ជ�ំ ក៏ដូឹចជាកំណិត់៌គ្រតាថ្ងៃនអំ�ាគ្របជ្ជ�ំ សគ្រមាប់ដាក់ជូ្ជន�ណិៈ

កមាម ធិការសវនកម្ព័ម។

ឈ)ទៅធើ�ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្របចំាឆំំ្នាំ សគ្រមាប់ដាក់បញូុ្ញលកំ�� 
របាយៈការណ៍ិគ្របចំាឆំំ្នាំ និ�ទៅ�ា�ជួ្ជនធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជាសគ្រមាប់ឆំំ្នាំ២០១៨។

សំកមាភិាពី នាិងអេសំវាកមា�ិល់អេដឹោយត្ថុត្ថុិយភិាគាី
ទៅគាលនទៅយាបាយៈត៌តិ៌យៈភា�ីទៅន� ដាក់ទៅចញនូវវធីិសាស្ត្រសាជាប់លាប់មួ្ព័យៈសគ្រមាប់ 

គ្រ�ប់គ្រ�� និ�កាត់៌បនុយៈហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលទៅក�ត៌ទៅចញពី័សកម្ព័មភាព័�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម 

ទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ីទៅ�កំ��ធនាគារទំាំ�មូ្ព័ល ស្រុសបទៅ�តាម្ព័សា�់ដារបញ្ញញត៌ាិផ្នែដឹល

ពាក់ព័័នធទៅ�ស�ៗ។ សកម្ព័មភាព័របស់ត៌តិ៌យៈភា�ីគ្រត៌វូបានកំណិត់៌ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

• ការទៅរៀបចំត៌តិ៌យៈភា�ីគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ថ្នា ជាការទៅរៀបចំផ្នែដឹលអំំក�ាល់ 

ទៅសវាកម្ព័ម ទៅធើ�សកម្ព័មភាព័ជំ្ជនួសឲ្យយធនាគារ (ដូឹចជា គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ  

ដំឹទៅណិ� រការ និ�ម្ព័�ខ្ពង្ការ -ល-) ជាបនាបនាទ ប់តាម្ព័ថ្ងៃ�ួឈួំលផ្នែដឹលបាន 
កំណិត់៌ម្ព័�ន ផ្នែដឹលសកម្ព័មភាព័ទំាំ�ទៅនា�គ្រតូ៌វបានទៅធើ�ទៅ���ជាធម្ព័មតា ឬអាច 

ទៅធើ�ទៅ���បានទៅដាយៈធនាគារ។

• សកម្ព័មភាព័ផ្នែដឹលទៅធើ�ទៅ���ទៅដាយៈអំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម អាចពាក់ព័័នធទៅ�នឹ� 

ការទៅ�ទរកម្ព័មសិទូធិឬព័័ត៌៌មាន អំតិ៌�ិជ្ជនរបស់ធនាគារ ដំឹទៅណិ� រការ និ�ឬ 

ដំឹទៅណិ� រការថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារ នីតិ៌វធីិ ឬបទៅចុកវទិូាផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបាន 
ទំូនាក់ទូន�ទៅ�អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម។

ទៅយា�តាម្ព័ទៅគាលនទៅយាបាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី ទៅគាលការណ៍ិអំភិិបាលកិចុសគ្រមាប់

ត៌តិ៌យៈភា�ីមានដូឹចត៌ទៅ�៖

អេគាោលការណ៍៍ទីូ១៖ ធានីាគ្នាារប្រតូ្តវុណែត្តរកាាាទូ�នួី�ខុាសាប្រតូ្តវុខាពស់ា��ផុុត្តចាំ�ខេព្យោ�សាកាម្បាភ័ាព្យ 
រ�សា់ត្តត្តិយភ័ាគ្នាី។

ក)  គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ជាអំំកទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូទៅ�

ទៅល�ការគ្រ�ប់គ្រ��គ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័ ចំទៅពា�ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលទៅក�ត៌ទៅ��� 

ពី័សកម្ព័មភាព័របស់ត៌តិ៌យៈភា�ី។

ខ្ព)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មទៅរៀ�ៗខ្ពួួនទៅ�កំ��ធនាគារជាអំំកទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវខ្ព័ស់បំ��ត៌
 

សគ្រមាប់ សកម្ព័មភាព័របស់ត៌តិ៌យៈភា�ី និ�លទូធកម្ព័មថ្ងៃនការគ្របាស្រុស័យៈទាំក់ទូ� 

ទៅសវាកម្ព័ម។ ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវទៅន�រមួ្ព័បញូុ្ញលនូវការធានាឲ្យយបាននូវការ 
គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័បទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�ត៌គ្រម្ព័ូវការថ្ងៃ�ទកំ��ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ការ�ាល់ 
ទៅសវាកម្ព័មទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី។

�)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌ូវបង្កាហា ញនូវករណីិអាជី្ជវកម្ព័ម ឬយៈ�ត៌ាិកម្ព័ម ទៅដឹ�ម្ព័បីគំាគ្រទូឲ្យយ 

បានទៅព័ញទៅលញនូវត៌គ្រម្ព័វូការកំ��ការទៅសំ�ស�ំការទៅរៀបចំទៅសវាកម្ព័ម�ាល់ទៅដាយៈ 
ត៌តិ៌យៈភា�ី។

ឃឹ)  ការគ្រប�ល់ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវឲ្យយបានសម្ព័ស្រុសបទៅ�កំ��ធនាគារ �ួរផ្នែត៌បទៅ�ើ�ត៌ 
ទៅ���ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ�� ការ�ាល់ទៅសវាកម្ព័មទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី រមួ្ព័បញូុ្ញលការ

អំភិិវឌ្ឍឍន៍ទៅគាលនទៅយាបាយៈទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ��សកម្ព័មភាព័របស់ត៌តិ៌យៈភា�ី។

អេគាោលការណ៍៍ទីូ២៖ សាកាម្បាភ័ាព្យរ�ស់ាត្តតិ្តយភ័ាគី្នាប្រតូ្តវុទូទួូ�បាានីកាារវុាយត្តថ្ងៃមួ្បឲ្យយ 
បាានីប្រគ្នា�់ប្រគ្នាានី់។

ក)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌វូទៅធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឲ្យយបានគ្រ�ប់គ្រគាន់ ទៅ�ទៅល�សកម្ព័មភាព័�ាល់ 

ទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី រមួ្ព័មានលទូធភាព័ ឬអំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ ភាព័ង្កាយៈរ�ទៅគ្រគា�ផ្នែដឹល 

មានសកាា ន�ព័ល ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈ ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅ�ទៅល�សារវនាភាព័  

ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ការផ្នែណិនំា ឬទៅគាលនទៅយាបាយៈថ្ងៃ�ទកំ��ពាក់ព័័នធទៅ�ស�ៗ 

(ដូឹចជា ទៅគាលនទៅយាបាយៈសនាិស�ខ្ពព័័ត៌៌មានវទិូារបស់ធនាគារ) និ�ការ

យៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម។

ខ្ព)  ការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម សគ្រមាប់ដំឹទៅណិ� រការទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �ស  

គ្រត៌ូវផ្នែត៌សុិត៌ទៅគ្រកាម្ព័ទូគ្រម្ព័�់គ្របកបទៅដាយៈនីតិ៌វធីិ ត៌មួាភាព័ និ�ភាព័យៈ�ត៌ាិធម៌្ព័ 

រូម្ព័បញូុ្ញលការពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�កិចុសនាបនាណ្តាមួ្ព័យៈរបស់អំំក�ាល់ 
ទៅសវាកម្ព័ម។

�)  វសិាលភាព័ និ�ភាព័ស�ជី្ជទៅគ្រ�ថ្ងៃនការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ អាចខ្ព�សគំាទៅ�តាម្ព័លកេណិៈ 

ថ្ងៃនការទៅរៀបចំ ទៅសវាកម្ព័មទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី (ឧទាំហិរណ៍ិដូឹចជាសារៈសំខាន់  

និ�ភាព័សម��សាម ញរបស់វា) និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិទៅ�ស�ៗ។

ឃឹ)  កាវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ចំាបាច់គ្រត៌វូទៅធើ�ទៅ���ឲ្យយទាំន់ទៅព័លទៅវលា ដូឹចជាម្ព័�នទៅព័លណ្តាត់៌ជួ្ជប  

ផ្នែដឹលជាផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនដំឹទៅណិ� រការទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �ស និ�ម្ព័�នទៅព័លបនាសារជា�មី 

សគ្រមាប់អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័មផ្នែដឹលមានស្រុសាប់ ផ្នែដឹលជាផ្នែ�កំមួ្ព័យៈថ្ងៃនដំឹទៅណិ� រការ 

ថ្ងៃនការពិ័ចារណ្តា ទៅហិ�យៈព័័ត៌៌មានសគ្រមាប់ទៅធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្រត៌ូវបានដាក់ 

បញូុ្ញលកំ��លិខិ្ពត៌ទៅសំ�ស�ំ។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

សំកមាភិាពី នាិងអេសំវាកមា�ិល់អេដឹោយត្ថុត្ថុិយភិាគាី (ត្ថុ)

អេគាោលការណ៍៍ទូី៣៖ កាារខេរៀ�ចាំ�ខេសាវុាកាម្បាផុត�់ខេដោយត្តត្តិយភ័ាគ្នាីជាម្បួយអាំកាផុត� ់
ខេសាវុាកាម្បា ប្រត្តូវុណែត្តខេធាើើខេឡាើងខេដោយកាិចាំចសានីយា។

ក)  ធនាគារគ្រត៌ូវមានកិចុសនាច�គ្រក�ស្រុសបចាប់ និ�មានកំណិត់៌ទៅ�រទៅវលា 

ជាមួ្ព័យៈអំំក�ាល់ ទៅសវាកម្ព័ម ដូឹចជាកិចុគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��កគ្រមិ្ព័ត៌ទៅសវាកម្ព័ម កិចុសនា 

ទៅសវាកម្ព័ម លិខិ្ពត៌ថ្ងៃនការ�ាល់កិចុសនា -ល-។

ខ្ព)  កិចុសនាគ្រត៌ូវទូទួូលបានការគ្រពឹ័កាផ្នែ�ំកចាប់ និ�គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅដាយៈភា�ី 

ពាក់ព័័នធឲ្យយបានគ្រ�ប់គ្រគាន់ ទៅដឹ�ម្ព័បឲី្យយគ្របាកដឹថ្នាកិចុសនាមានភាព័លអិត៌លអត់៌  

គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាថ្ងៃ�ទកំ��ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ការពារនូវ 
�លគ្របទៅយាជ្ជន៍របស់ធនាគារ និ�បត់៌ផ្នែបនទៅ�តាម្ព័ការផួ្ទាស់បាូរ។ កិចុសនា 
គ្រត៌ូវច�គ្រក�ឲ្យយចាស់លាស់នូវបញ្ញាហា ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ (អាចខ្ព�សគំារវា�ការ 

�ាល់ទៅសវាកម្ព័មទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី និ�លទូធកម្ព័មថ្ងៃនទៅសវាកម្ព័ម) រមួ្ព័មានកគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃន 

ទៅសវាកម្ព័ម សិទូធិ ការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូ ការរកាព័័ត៌៌មានទៅដាយៈសមាៃ ត់៌ ថ្ងៃ�ឈួំួល  
ការទៅរៀបចំគ្របតិ៌បត៌ាិការ និរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម ការបញុ្ញប់កិចុសនា សិទូធិកំ�� 
ការទៅធើ�សវនកម្ព័ម កិចុសនាបនា ការរាយៈការណ៍ិពី័បញ្ញាហា និ�ដំឹទៅណ្តា�ស្រុសាយៈ។

�)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌វូធានាថ្នា កិចុសនាគ្រត៌វូបានទៅធើ�ទៅ���ម្ព័�នទៅព័លចាប់ទៅ�ា�ម្ព័

ថ្ងៃនទៅសវាកម្ព័ម បនាទ ប់ពី័ទូទួូលបាននូវការអំន�ម័្ព័ត៌ទៅ�ស�ៗ។

អេគាោលការណ៍៍ទីូ៤៖ កាារខេរៀ�ចាំ�យថាាភ័ាព្យប្រតូ្តវុណែត្ត�ខេងើើត្តខេឡាើង ខេដើម្បបីធាានីានូីវុនិីរនីតរភ័ាព្យ 
អាាជីវុកាម្បា។

ក)  ការទៅរៀបចំយៈថ្នាភាព័គ្រតូ៌វបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ��ការរខំានផ្នែដឹលទៅក�ត៌ 

ម្ព័កពី័ការបរាជ័្ជយៈផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានទៅ���របស់អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម កំ��

ការ�ាល់ទៅសវាកម្ព័មសគ្រមាប់ធនាគារ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបញូុ្ញលកំ��សំទៅណិ� រសគ្រមាប់
 

ការអំន�ម័្ព័ត៌។

ខ្ព)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌ូវពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�ធានាថ្នាកាត៌ព័ើកិចុរបស់អំំក�ាល់ 

ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌ូវបានដាក់ទៅចញនូវវធិានការចំាបាច់ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានានូវការបនាថ្ងៃន

ការ�ាល់ទៅសវាកម្ព័មរបស់ពួ័កទៅ�កំ��អំំ���ទៅព័លមានការរខំាន រមួ្ព័បញូុ្ញល
 ទំាំ�ការទៅធើ�ទៅត៌សាទៅ�ទៅល�ផ្នែ�នការនិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម។

�)  ផ្នែ�នការយៈថ្នាភាព័ រមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�ការធានាថ្នា ផ្នែ�នការចំាបាច់ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវ

បានអំភិិវឌ្ឍឍទៅដឹ�ម្ព័បីគ្រ�ប់គ្រ��ការបញ្ញឈប់អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័មភួាម្ព័ៗ និ�ឬការ

គ្រ�ប់គ្រ��ទៅ�ទៅល�ការបញុ្ញប់ទៅសវាកម្ព័ម។

ឃឹ)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌ូវធានា��ផ្នែដឹរថ្នា ផ្នែ�នការនិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួន 
គ្រត៌ូវបានដាក់បញូុ្ញលកំ��ដំឹទៅណិ� រការពាក់ព័័នធនឹ�សកម្ព័មភាព័របស់ត៌តិ៌យៈ

 
ភា�ី។

អេគាោលការណ៍៍ទូី៥៖ កាារត្តាម្បដានី នីិងប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងជា�នីត�នីៃា�់ខេទូ�ខេ�ើអាំកាផុត� ់
ខេសាវុាកាម្បាប្រត្តូវុណែត្តម្បានីជាចាំា�បាាចាំ់។

ក)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌ូវផ្នែត៌ជាអំំកតាម្ព័ដាន និ�គ្រ�ប់គ្រ��ជួ្ជរទីូ១ ទៅល�អំំក�ាល់ 

ទៅសវាកម្ព័ម ទៅគ្រកាម្ព័ការទៅម្ព័�លខ្ព�សគ្រត៌ូវរបស់ពួ័កទៅ� ទៅដឹ�ម្ព័បីធានានូវការ

អំន�វត៌ាទៅ�តាម្ព័កគ្រមិ្ព័ត៌ទៅសវាកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��រួច (ឧទាំហិរណ៍ិ៖ 

ការតាម្ព័ដានទៅល�ការបំទៅព័ញការង្ការ) ផ្នែដឹលរមួ្ព័បញូុ្ញលសកម្ព័មភាព័ចំាបាច់ 
សគ្រមាប់ដំឹទៅណ្តា�ស្រុសាយៈវវិាទូ និ�ការគ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌� ឬបញ្ញាហា ។

ខ្ព)  ការពិ័និត៌យទៅ���វញិបនាទ ប់ពី័បានអំន�វត៌ាន៍ គ្រត៌ូវផ្នែត៌ទៅធើ�ទៅ���ទៅដឹ�ម្ព័បីវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

ការអំន�វត៌ាន៍ កំ��ខ្ពណិៈទៅព័លផ្នែដឹលការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់អំំក�ាល់ 
ទៅសវាកម្ព័មតាម្ព័កាលកំណិត់៌ គ្រតូ៌វបានទៅធើ�ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បីវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័អំំក�ាល់

ទៅសវាកម្ព័មទៅ�ទៅល�ភាព័សកាិសម្ព័ជាបនាបនាទ ប់ សគ្រមាប់ការបនាកិចុសនា 

ឬកំ��ទៅគាលបំណិ�ទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌។

�)  ដំឹទៅណិ� រការរាយៈការណ៍ិ គ្រត៌វូផ្នែត៌មានជាចំាបាច់ ទៅ�ទៅល�បញ្ញាហា ផ្នែដឹលទៅក�ត៌មាន

ទៅ���ពី័ការតាម្ព័ដាន ការបំទៅព័ញការង្ការ ជ្ជទៅមួា� ឧបបត៌ាិទៅហិត៌� និ�ឬបញ្ញាហា ។

អេគាោលការណ៍៍ទូី៦៖ វុិធាានីកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាានី់ប្រត្តូវុណែត្ត�ខេងើើត្តខេឡាើង ខេដើម្បបីណែថារកាាាភ័ាព្យ 
សាម្បៃាត្ត់ថ្ងៃនីព្យ័ត្ត៌ម្បានី រ�សា់ធានីាគ្នាារ។

ក)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌វូគ្របាកដឹថ្នាការបង្កាហា ញព័័ត៌៌មាន (ព័័ត៌៌មានផ្នែដឹលជាកម្ព័មសិទូធិ 

របស់ធនាគារ និ�ព័័ត៌៌មានអំតិ៌�ិជ្ជន) ទៅ�កាន់អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម �ឺសគ្រមាប់ 

ផ្នែត៌កំ��ការទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�សកម្ព័មភាព័�ាល់ទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ី និ�សុិត៌ 
កំ��កគ្រមិ្ព័ត៌ផ្នែដឹលចំាបាច់គ្រត៌ូវដឹឹ�ផ្នែត៌បា�ទៅណ្តាណ �។

ខ្ព)  មុាស់ទៅសវាកម្ព័មគ្រត៌ូវធានាថ្នា អំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័មបានពិ័ចារណ្តាគ្រ�ប់គ្រគាន់ 

នូវបទៅចុកទៅទូស ប��ាលិក និ�វធិានការសម្ព័ស្រុសបសគ្រមាប់គ្រ�ឹ�សុាន ទៅដឹ�ម្ព័បី 

ការពារការសមាៃ ត់៌ថ្ងៃនព័័ត៌៌មាន (ទៅទាំ�បីបនាទ ប់ពី័ការទៅរៀបចំទៅសវាកម្ព័ម�ាល់ 

ទៅដាយៈត៌តិ៌យៈភា�ីគ្រត៌ូវបានបញុ្ញប់ក៏ទៅដាយៈ) និ�គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ត៌គ្រមូ្ព័វការថ្ងៃន

បទូបបញ្ញញត៌ាិ។

�)  វធិានការចំាបាច់សគ្រមាប់គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ តាម្ព័ដាន និ�ឬពិ័និត៌យអំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម 

ទៅ���វញិ គ្រត៌វូផ្នែត៌បទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈមុាស់ទៅសវាកម្ព័ម ឧទាំហិរណ៍ិដូឹចជាការ 

ច��ពិ័និត៌យទៅ�ទីូកផ្នែនួ�ផ្ទាទ ល់តាម្ព័កាលកំណិត់៌ ដំឹទៅណិ� រការថ្ងៃនការបំផួ្ទាញ 

កំណិត់៌គ្រតាទៅដាយៈអំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម ការផ្នែប�ផ្នែចកព័័ត៌៌មានទៅដាយៈភា�ីទៅ�ស�ៗ  

ផ្នែដឹលគ្រ�ប់គ្រ��ទៅដាយៈអំំក�ាល់ទៅសវាកម្ព័ម និ�ការទៅ�ា�រព័័ត៌៌មានគ្រត៌លប់ម្ព័ក 

វញិជាទៅដឹ�ម្ព័-ល-។

228

របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាម

មុ�ងារ នាិងរចនាាសំម័�នាធគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាម

នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ ទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ ទៅល�ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ 

របស់ធនាគារ។ នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ គ្រ�ប់គ្រ��ទៅដាយៈគ្របធានផ្នែ�កំគ្របតិ៌បត៌ាិ 

តាម្ព័ ផ្នែដឹលគ្រត៌វូផ្នែត៌មានការទូទួូល សាា ល់ពី័ធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា ជាម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិ 
តាម្ព័របស់ធនាគារ ទៅហិ�យៈគាត់៌គ្រត៌ូវរាយៈការណ៍ិទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ទៅ�កាន់�ណិៈ 

កមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ឬគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�រាយៈការណ៍ិជាលកេណិៈ 

រដឹឋបាលទៅ�កាន់ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្របចំាតំ៌បន់របស់សម័័្ព័នធ និ�នាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិ  

ទៅ�ទៅល�បញ្ញាហា ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�នឹ�ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ ទៅដាយៈមិ្ព័នគ្រត៌វូមានការពាក់ព័័នធ 

នឹ�ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ារបស់អាជី្ជវកម្ព័មទៅ��យៈ។ សូម្ព័ទៅយា�ទៅ�ទៅល�ឧបសម័័្ព័នធ 

ទីូ V និ� VI សគ្រមាប់គ្របវត៌ាិរបូនិ�ការពិ័ព័ណ៌ិនាការង្ការរបស់គ្របធាននាយៈក 

ដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័។

ម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្រត៌ូវរាយៈការណ៍ិជូ្ជន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

ឬគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល នូវរបាយៈការណ៍ិការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្របចំាផ្នែខ្ព និ�សុានភាព័ 

ថ្ងៃនបញ្ញាហា ផ្នែដឹលទៅល�កទៅ���ទៅហិ�យៈមិ្ព័នទាំន់បានបញុ្ញប់របស់និយ័ៈត៌ករ ឬសវករ 

ឯករាជ្ជយ ជាទៅរៀ�រាល់ផ្នែខ្ពនិ�ជាទៅរៀ�រាល់គ្រតី៌មាស។ ចំផ្នែណិកឯរបាយៈការណ៍ិសាីពី័ 

សុានភាព័ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ គ្រតូ៌វបានទៅ�ា�ជូ្ជនម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័របស់សម័័្ព័នធ  

និ�នាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិជាគ្របចំាផ្នែខ្ព។

ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវសំខាន់ៗរបស់ម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័រមួ្ព័មាន៖

• បទៅ�ើ�ត៌ ពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�អំន�វត៌ាយៈ�ទូធសាស្ត្រសា និ�ផ្នែ�នការសកម្ព័មភាព័ ទៅដឹ�ម្ព័ប ី

គ្រ�ប់គ្រ��ជារមួ្ព័ទៅល�ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ ទៅសចកាីផ្នែណិនំា ទៅគាលការណ៍ិ 

ផ្នែណិនំា និ�សកម្ព័មភាព័គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ជំ្ជរ�ញទៅ�ទៅល�

ការរកីចទៅគ្រម្ព័�នរបស់អាជី្ជវកម្ព័ម។

• ពិ័និត៌យទៅ���វញិរាល់ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ ទៅសចកាីផ្នែណិនំា នីតិ៌វធីិ និ� 

ដំឹទៅណិ� រការ។ រាយៈការណ៍ិទៅ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� ទៅហិ�យៈទៅល�កទៅ���នូវការ 

ផ្នែកលម្ព័អ ផ្នែដឹលចំាបាច់ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាទៅអាយៈបាននូវការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័។

• ធានាថ្នាធនាគារអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ចាប់ បទូបបញ្ញញត៌ាិ ការផ្នែណិនំា និ� 

ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ផ្នែដឹលបានកំណិត់៌ទៅដាយៈអាជាា ធរមាន

សម្ព័ត៌ុកិចុ រមួ្ព័ទំាំ�ទៅគាលការណ៍ិ និ�នីតិ៌វធីិថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារ។

• ទៅធើ�ការទំូនាក់ទំូន�ជាមួ្ព័យៈនិយ័ៈត៌ករ (ដូឹចជាធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា អំ�ាភាព័ 
ទៅស��បការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�កម័្ព័�ជា) ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាទៅអាយៈបាននូវទំូនាក់ទំូន�លអ 

 
និ�ទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិជូ្ជននិយ័ៈត៌ករតាម្ព័ការចំាបាច់។

• ទៅដឹ�រតួ៌ជាអំំកទំូនាក់ទំូន�ពាក់ព័័នធនឹ�ការវាស់ផ្នែវ�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌ 

គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មផ្នែដឹលធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� ទៅដាយៈ 

រមួ្ព័មានការបណិា� �បណ្តាា ល ប��ាលិក និ�ការរាយៈការណ៍ិពី័គ្របតិ៌បត៌ាិការ 
ផ្នែដឹល�ួរឲ្យយស�ស័យៈ។

• ទៅធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ទៅ�ទៅល�ហានិភ័ិយៈការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ និ�ការគ្របឆំ្នាំ�ការ 

សមាអ ត៌គ្របាក់ជាគ្របចំា ទៅដឹ�ម្ព័បីវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ពី័សុានភាព័បចុ�បបនំ និ�កំណិត់៌ពី័ 
កតាា ផ្នែដឹលត៌គ្រមូ្ព័វទៅអាយៈមានការផ្នែកលម្ព័អទៅអាយៈគ្របទៅស�រទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅអាយៈការ 

អំន�វត៌ាការគ្រ�ប់គ្រ��ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ ក៏ដូឹចជាការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់  

និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មស្រុសបទៅ�តាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ 

និយ័ៈត៌ករ និ�ការអំន�វត៌ាដ៏ឹលអទៅ�ស�ៗទៅ�កំ��វស័ិយៈធនាគារ។

• កំណិត់៌ពី័ហានិភ័ិយៈការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ និ�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ� 

ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មទៅ�ទៅល��លិត៌�លនិ�ទៅសវាកម្ព័ម�មីៗ ក៏ដូឹចជាការ 

ផ្នែគ្របគ្របរួលទៅ�ទៅល��លិត៌�លនិ�ទៅសវាកម្ព័មផ្នែដឹលមានស្រុសាប់។

• ទៅធើ�ការពិ័និត៌យដឹល់កផ្នែនួ�ទៅ�ទៅល�ការគ្របតិ៌បតិ៌ាតាម្ព័ បទៅ�ើ�ត៌កម្ព័មវធីិតាម្ព័ដាន 

និ�ធានាថ្នានីតិ៌វធីិរបស់ធនាគារគ្រត៌ូវបានអំន�វត៌ាយាា�ខីាប់ខ្ពីួន។

• កំណិត់៌ពី័ទៅហិត៌�ការណ៍ិថ្ងៃនការមិ្ព័នអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ ឬបញ្ញាហា រទំៅលាភិបំពាន 

ទៅ�ស�ៗ ទៅហិ�យៈ�ាល់នូវអំន�សាសន៏សគ្រមាប់សកម្ព័មភាព័ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទៅធើ�ទៅ���  

ទៅដឹ�ម្ព័បីផ្នែកលម្ព័អនូវបញ្ញាហា ទំាំ�ទៅនា�ទៅអាយៈបានគ្របទៅស�រទៅ���គ្របកបទៅដាយៈ 

គ្របសិទូធភាព័និ�អាចយៈកទៅ�អំន�វត៌ាបានជាក់ផ្នែសា�។

• រាយៈការណ៍ិជូ្ជន�ណិៈកមាម ធិការទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលទៅហិត៌�ការណ៍ិថ្ងៃនការមិ្ព័ន 

អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ ឬ បញ្ញាហា រទំៅលាភិបំពានណ្តាមួ្ព័យៈគ្រត៌ូវបានរកទៅឃឹ�ញ។

• គ្របមូ្ព័លទៅរៀបចំឯកសារ និ�ព័័ត៌៌មានផ្នែដឹលចំាបាច់សគ្រមាប់ទៅធើ�ការទៅ�ួ�យៈត៌ប 

ទៅ�នឹ�សំណួិររបស់និយ័ៈត៌ករ។

• ទៅធើ�ការផ្នែណិនំា និ�បណិា� �បណ្តាា លដឹល់ប��ាលិក�មីទៅល�ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័  
ត៌គ្រមូ្ព័វការបទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�នីតិ៌វធីិថ្ងៃ�ទកំ��របស់ធនាគារ 

ទៅហិ�យៈធានាថ្នាពួ័កគាត់៌អំន�វត៌ាបានខីាប់ខ្ពីួន។

• តាម្ព័ដានទៅល��ំទៅហិ�ញសវនកម្ព័ម និ�ទៅធើ�ការទៅស��បអំទៅ�ើត៌ទៅ�ទៅព័លចំាបាច់។

• �ាល់របាយៈការណ៍ិគ្របចំាផ្នែខ្ពជូ្ជនគ្រកុម្ព័�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� �ណិៈកមាម ធិការ និ� 

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលពី័បទូបបញ្ញញតិ៌ាទៅ�ស�ៗ។
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាម (ត្ថុ)

ទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ ២០១៩ រចនាសម័័្ព័នធរបស់នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្រត៌ូវបានផ្នែកសគ្រម្ព័រួលទៅ���វញិ និ�ទូទួូលបានការអំន�ម័្ព័ត៌ពី័គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។ រចនាសម័័្ព័នធរបស់ 
នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័មានដូឹចត៌ទៅ�៖

ធនាធានាមនាុសំាផ្នែដឹលបាានា�ិល់ជាូនា
មានប��ាលិកបួន (៤) នាក់ កំព័��បំទៅរ �ការទៅ�កំ��ម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បតិ៌ាតាម្ព័។ អាស្រុស័យៈ 
ទៅដាយៈមានការទៅក�នទៅ���ថ្ងៃនគ្របតិ៌បត៌ាិការ ក៏ដូឹចជាត៌គ្រមូ្ព័វការកំ��ការគំាគ្រទូដឹល់ 
អំ�ាភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលបាន អំន�ម័្ព័ត៌យៈល់គ្រព័ម្ព័ទៅអាយៈនាយៈកដាឋ ន 

គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័បទៅ�ើ�នចំនួនប��ាលិក ក៏បា�ផ្នែនាធនាគារបានជួ្ជប�លលំបាកមួ្ព័យៈ 

ចំនួន កំ��ការផ្នែសើ�រកធនធានផ្នែដឹលលអៗ  ទៅដាយៈសារផ្នែត៌ចំនួនប��ាលផ្នែដឹលមាន 
បទូពិ័ទៅសាធន៍ទៅ�កំ��ម្ព័�ខ្ពង្ការថ្ងៃនវស័ិយៈទៅន�ទៅ�មានកគ្រមិ្ព័ត៌ទៅ�ទៅ��យៈ។ ការ 
បង្កាហា ត់៌បទៅគ្រ��ន និ�ការបណិា� �បណ្តាា លកំ��ទៅព័លការង្ការគ្រតូ៌វបានទៅគ្រប�គ្របាស់ជា

 
ម្ព័ទៅធាបាយៈមួ្ព័យៈ កំ��ការបទៅ�ើ�ននូវចំណិ�ដឹឹ�ដឹល់ប��ាលិកផ្នែ�ំកគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័។ 

បផ្នែនុម្ព័ពី័ទៅន�ប��ាលិកផ្នែ�កំគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ក៏បានទូទួូលការបណិា� �បណ្តាា លទៅ�ស�ៗ 
ខា�កំ�� និ�ទៅគ្ររៅសុាប័នទៅ�តាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការរបស់ពូ័កទៅ�។

នាយៈកសាខា គ្រតូ៌វបានចាត់៌តំា�ជាម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័គ្របចំាសាខា ទៅដាយៈទូទួូល 

ខ្ព�សគ្រត៌វូទៅល�កិចុការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ទៅ�តាម្ព័សាខារបស់ទៅ�ទៅរៀ�ៗខ្ពួួន ផ្នែដឹលកិចុការ 
ទំាំ�ទៅនា�រមួ្ព័មាន ការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់អំតិ៌�ិជ្ជន និ�រាយៈការណ៍ិគ្របតិ៌បត៌ាកិារ 

ស�ស័យៈ ទៅ�កាន់ម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័របស់ធនាគារ។ ម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័របស់ 

ធនាគារគ្រតូ៌វទៅធើ�ការសិកា និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ជាបនាទ ន់ថ្នាទៅត៌�ការស�ស័យៈទៅនា�មាន 

មូ្ព័លទៅហិត៌�គ្រ�ប់គ្រគាន់ទៅហិ�យៈឫទៅ� ទៅហិ�យៈគ្រត៌ូវបញូី្ញនរបាយៈការណ៍ិគ្របតិ៌បត៌ាិការ 
ស�សយ័ៈ ទៅ�កាន់អំ�ាភាព័ទៅស��បការហិិរញ្ញញវត៌ុ�កម័្ព័�ជាកំ��កំ���ទៅព័ល ២៤ទៅមាា �។  

 ម្ព័ន្ត្រីនាីគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័របស់ធនាគារគ្រត៌វូទៅធើ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិទៅដាយៈឯករាជ្ជយ និ�

ធានាថ្នាព័័ត៌៌មានគ្រត៌ូវបានរកាការសមាៃ ត់៌។

ជាការសគ្រម្ព័បសគ្រម្ព័រួលដឹល់សកម្ព័មភាព័គ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន 

ទៅភិរវកម្ព័ម និ�ទៅដឹ�ម្ព័បបីទៅ�ើ�នការចូលរមួ្ព័សហិការពី័អំតិ៌�ិជ្ជនរបស់ទៅយៈ�� កំ��ឆំំ្នាំទៅន�  
នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាតិាម្ព័បាន�ាល់នូវការបណិា� �បណ្តាា ល និ�ការបណិា� �បណ្តាា ល

 
ទៅ���វញិ ទៅ�ទៅល�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម  

និ�វសីសលបាួូវ�ីទៅ�កាន់ប��ាលិកទំាំ�អំស់ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាទៅអាយៈបានថ្នាប��ាលិក 
ទំាំ�អំស់មានចំទៅណិ�ដឹឹ�គ្រគាប់គ្រគាន់កំ��ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ� 
ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ទៅហិ�យៈអាចទៅធើ�ការទំូនាក់ទំូន�ជាមួ្ព័យៈអំតិ៌�ិជ្ជនបាន 

កាន់ផ្នែត៌គ្របទៅស�រទៅ���។ ប��ាលិក�មីៗទំាំ�អំស់គ្រត៌ូវ�ួ�កាត់៌ការបណិា� �បណ្តាា ល 
ទៅ�ទៅល�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មតាម្ព័គ្របព័័នធ 

ទៅអំ�ិចគ្រត៌ូនិច ទៅហិ�យៈគ្រត៌រួវផ្នែត៌គ្រប��ទៅអាយៈជាប់កំ��រយៈៈទៅព័លមួ្ព័យៈផ្នែខ្ពបនាទ ប់ពី័ 
ពួ័កគាត់៌ចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការទៅអាយៈធនាគារ។

គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារ ប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ

ប្រកាុម្បប្រ�ឹកាាាភ័ិបាា�ថ្ងៃនី ធានីាគ្នាារអាខេអាចាំ�ុ�

អាគ្នាគនីាយកានីាយកាដាានីប្រ�ត្តិ�ត្តតិត្តាម្ប រ�សា់ប្រគ្នាុ�

ណែផុំកាអាធាិកាារកាិចាំច នីិយ័ត្តកាម្បា នីិងកាារប្រត្តួត្តព្យិនីិត្តយ ណែផុំកាត្តាម្បដានី កាារប្រ�ឆ្នាំា�ងនីឹងកាារសាម្បាាត្តប្របាាកា់

ប្រ�ធាានីណែផុំកាប្រ�ត្តិ�ត្តិតត្តាម្ប 
(ម្បន្ក្រីនីើីប្រ�ត្តិ�ត្តិតត្តាម្ប)
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



សំកមាភិាពីនៃនាមុ�ងារគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាម
នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ មានទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូចម្ព័ប�កំ��ការធានាទៅអាយៈបាននូវ 
ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័បទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន 

ទៅភិរវកម្ព័មដូឹចត៌ទៅ�៖

១) ការគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាមការគ្រប៊ីឆ្នាំាំងការសំមាាត្ថុគ្របាាក់ នាិងហិិរញ្ញញប៊ីាទូានាអេភិរវកមា

គ្របព័័នធតាម្ព័ដាននិ�រាយៈការណ៍ិការគ្រ�ប់គ្រ��ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ រមួ្ព័មាន ការ 

គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ ការគ្របតិ៌បត៌ាិ គ្របសិទូធភាព័និ�ការយៈល់ដឹឹ� គ្រត៌វូបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���និ� 

អំន�វត៌ាទៅ�កំ��ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បីបញី្ញាក់ពី័ជំ្ជហិររបស់ធនាគារទៅ�នឹ�ការគ្របឆំ្នាំ� 
ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម។ បញីី្ញទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌គ្រត៌ូវបានទៅគ្រប�ជា 

សមាសភា�សំខាន់កំ��ការពិ័និត៌យទៅ���វញិ ទៅហិ�យៈទៅន�បទៅ�ើ�ត៌បានជាវធីិសាស្ត្រសា 
សា�់ដាររមួ្ព័សគ្រមាប់ការអំន�វត៌ា។ ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្រ�បដឹណិា ប់ទៅល�៖

• ការតាម្ព័ដានទៅ�ទៅល�ប��ាលផ្នែដឹលមានមូ្ព័លនិធិផ្ទាទ ល់ស�ទូធខ្ព័ស់

• ហានិភ័ិយៈទៅ�តាម្ព័គ្របទៅភិទូអំតិ៌�ិជ្ជន

• ការពិ័និត៌យទៅ�ទៅល�ទៅឈាម �។

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់អំតិ៌�ិជ្ជន និ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិគ្របចំា 

ឆំំ្នាំ ទៅ�ទៅល�ទំូនាក់ទំូន�ធនាគារជាមួ្ព័យៈធនាគារទំូនាក់ទំូន� និ�ធនាគារទៅ�ស� 

ទៅទូៀត៌ គ្រត៌រួវបានទៅធើ�ទៅ���ទៅដឹ�ម្ព័បធីានា ទៅអាយៈបានថ្នាធនាគារនឹ�មិ្ព័នមានការគ្របឈម្ព័ 

ទៅ�នឹ� ការ�គ្រមាម្ព័កំផ្នែហិ�ពី័ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មតាម្ព័ 

រយៈៈ�ណិនីទំូនាក់ទំូន�។

ទៅដឹ�ម្ព័បីព័គ្រ�ឹ� និ�ជ្ជគ្រម្ព័ុញការតាម្ព័ដានទៅ�ទៅល�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ� 

ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័មទៅអាយៈកាន់ផ្នែត៌មានភាព័គ្របទៅស�រទៅ��� ធនាគារបានអំន�វត៌ា 

គ្របព័័នធការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ផ្នែដឹលបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័សម័័្ព័នធ 

ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ទៅហិ�យៈគ្របព័័នធទៅន�កំព័��គ្រត៌ូវបានទៅធើ�ការអំភិិវឌ្ឍឍទៅអាយៈកាន់

ផ្នែត៌គ្របទៅស�រទៅ��� នឹ�ទៅគ្រគា�ដាក់ឲ្យយដំឹទៅណិ� រការទៅ�កំ�� ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  ឆំំ្នាំ២០២០។  
បផ្នែនុម្ព័ពី័ទៅន� ធនាគារក៏បានទៅគ្រប�គ្របាស់នូវគ្របព័័នធ World Check On-Line  

Premium Plus ផ្នែដឹល�ាត់៌�ា�់ទៅដាយៈ Thomson Reuter សគ្រមាប់ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

ទៅ�ទៅល�ទៅឈាម �អំតិ៌�ិជ្ជន។

២) ការគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាមចាាប៊ី់ នាិងប៊ីទូប៊ីាញ្ញញត្ថុិិ

វសិាលភាព័ថ្ងៃនម្ព័�ខ្ពង្ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ �ឺជាផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនសា�់ដារ និ�ត៌គ្រមូ្ព័វការ 

គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ទូូទៅ�ផ្នែដឹលគ្រ�ប់គ្រ��ទៅល�ការង្ការទំាំ�មូ្ព័លរបស់ធនាគារ។ ចាប់ 

បទូបបញ្ញញត៌ាិ ទៅគាលការណ៍ិ និ�នីតិ៌វធីិថ្ងៃ�ទកំ��ទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលមានជាធរមាន 

ផ្នែដឹលកំព័��គ្រ�បដឹណិា ប់ទៅ�ទៅល�គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ គ្រត៌ូវផ្នែត៌កត់៌គ្រតាទូ�ក 

ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបាននូវការយៈល់ដឹឹ�ចាស់លាស់ទៅ�ទៅល�ចាប់ បទូបបញ្ញញត៌ាិ 

ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំា និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈទំាំ�ទៅនា�។

នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាតិាម្ព័ទៅធើ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�តាម្ព័ដានជាគ្របចំាទៅ�ទៅល�បទូបបញ្ញញត៌ាិ 

របស់ធនាគារ ជាតិ៌ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា ទៅដាយៈបទៅ�ើ�ត៌នូវបញីី្ញកត់៌គ្រតារាល់បទូបបញ្ញញត៌ាិផ្នែដឹល 
គ្រត៌ូវបានដាក់ទៅអាយៈអំន�វត៌ា ទៅដឹ�ម្ព័បី ធានាថ្នាធនាគារគ្របតិ៌បត៌ាិអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួន  
ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការថ្ងៃនបទូបបញ្ញញត៌ាិទៅ�ស�ៗបានយាា�ខីាប់ខ្ពីួន។

សំកមាភិាពី នាិង�លិត្ថុ�លថ្នាាីៗ
ការកំណិត់៌ពី័ហាន័យៈការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ 

នឹ�សកម្ព័មភាព័ �លិត៌�ល និ�ទៅសវាកម្ព័ម�មីៗ ទៅដាយៈរមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�ការដាក់ 
ឲ្យយទៅគ្រប�គ្របាស់បទៅចុកវទិូា និ�ដំឹទៅណិ� រការ�មីៗគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នា 

ហានិភ័ិយៈគ្រត៌វូបានទូប់សាើ ត់៌ និ�អាចគ្រ�ប់គ្រ��បាន។ នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័  

�ឺជាផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនម្ព័�ខ្ពង្ការពិ័និត៌យទៅ���វញិកំ��ការ�ាល់នូវទៅយាបល់ និ�អំន�សាសន៍ 
ទៅ�ទៅល� សកម្ព័មភាព័ �លិត៌�ល និ�ទៅសវាកម្ព័ម�មីៗ។

នីតិ៌វធីិពាក់ព័័នធនឹ�សកម្ព័មភាព័ �លិត៌�ល និ�ទៅសវាកម្ព័ម�មីៗ គ្រត៌វូបានគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទៅដាយៈគ្រកម្ព័គ្របតិ៌បត៌ាិរបស់ខ្ពួួន ទៅដាយៈផ្នែ�កការអំន�វត៌ាសកម្ព័មភាព័ �លិត៌�ល និ� 
ទៅសវាកម្ព័ម គ្រត៌វូបានគ្រ�ប់គ្រ��ទៅដាយៈ គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័និ�វន័ិយៈ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ 

គ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន 

ទៅភិរវកម្ព័ម។

ម្ព័�នទៅព័លនឹ�ដាក់ទៅអាយៈអំន�វត៌ានូវសកម្ព័មភាព័ �លិត៌�ល និ�ទៅសវាកម្ព័ម�មីៗ ការ 

អំន�ម័្ព័ត៌គ្រត៌ូវផ្នែត៌ទូទួូលបានពី័គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�ធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកម្ព័័�ជា។

ទូំនាាសំ់�លគ្រប៊ីអេយោជានា៏
ទៅដាយៈធនាគារយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់កំ��ការរកាទៅអាយៈបាននូវ សា�់ដារដ៏ឹគ្របទៅស�រ 
បំ��ត៌ទៅ�សីលធម៌្ព័ និ�វជីិាជី្ជវៈ គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័និ�វន័ិយៈគ្រត៌វូបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� ទៅដឹ�ម្ព័ប ី

�ាល់ទៅអាយៈប��ាលិកនូវទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�ទៅសចកាីផ្នែណិនំា ផ្នែដឹលអាចជួ្ជយៈ 

ទៅអាយៈពួ័កគាត់៌ផ្នែសើ�យៈល់កាន់ផ្នែត៌ចាស់ពី័ ការអំន�វត៌ាអាជី្ជវកម្ព័ម សីលធម៌្ព័វជីិាជី្ជវៈ  

និ�សីលធម៌្ព័ផ្ទាទ ល់ខ្ពួួនទៅ�កំ��សកម្ព័មភាព័គ្របចំាថ្ងៃ�ៃរបស់ពួ័កគាត់៌។

ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅអាយៈគ្របាកដឹថ្នា ប��ាលិកទំាំ�អំស់មានចំទៅណិ�ដឹឹ�គ្រ�ប់គ្រគាន់ទាំក់ទូ� 

នឹ�ទំូនាស់�លគ្របទៅយាជ្ជន៏ ការបណិា� �បណ្តាា លជាទៅគ្រច�នគ្រត៌ូវបាន�ាល់ទៅអាយៈ 
ប��ាលិកទំាំ�អំស់រមួ្ព័ទំាំ�ប��ាលិក�មី និ�ប��ាលិកផ្នែដឹលមានស្រុសាប់។ ការ�ាល់ 

ព័័ត៌៌មាន សារាចរ និ�ការជូ្ជនដំឹណឹិ�តាម្ព័រយៈៈអំ�ីផ្នែម្ព័ាលគ្រតូ៌វបានទៅ�ា�ទៅអាយៈប��ាលិក 

ទំាំ�អំស់។ បផ្នែនុម្ព័ពី័ទៅន� ធនាគារក៏បានបទៅ�ើ�ត៌នូវទៅគាលនទៅយាបាយៈវសីសលបាួូវ�ី  
និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របឆំ្នាំ�ការសូកបាា ន់ និ�អំំទៅព័�ព័�ករលួយៈផ្នែដឹលអំន�ញ្ញាញ ត៌ 

ឲ្យយប��ាលិកទំាំ�អំស់អាចទៅធើ�ការទំូនាក់ទំូន�ផ្ទាទ ល់ទៅ�កាន់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលពួ័កគាត់៌សទៅ�ើត៌ទៅឃឹ�ញថ្នាមានភាព័មិ្ព័នគ្របគ្រកតី៌ទៅ�ស�ៗបាន 

ទៅក�ត៌ទៅ���។
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាម (ត្ថុ)

ហិានាិភិ�យអេករតិអេឈឹាោះ
ហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម � គ្រត៌វូបានកំណិត់៌ថ្នាជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលមានការ�សព័ើ�ាយៈ

ជាសាធារណិៈអំំពី័ភាព័អំវជិ្ជមីានទាំក់ទូ�នឹ�ការគ្របគ្រពឹ័ត៌ារបស់ធនាគារ និ�ការ 

អំន�វត៌ាអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ ឬអំំកពាក់ព័័នធទៅ�ស�ៗ មិ្ព័នថ្នាពិ័ត៌ឬមិ្ព័នពិ័ត៌ ផ្នែដឹល 

នឹ�ជ្ជ�ឥទូធិព័លអំវជិ្ជីមានដឹល់គ្របាក់ចំណូិល គ្របតិ៌បតិ៌ាការ ឬអំតិ៌�ិជ្ជន ឬត៌គ្រម្ព័ូវ 

ឲ្យយមានការបាឹ�បាល់ផ្នែដឹលនំាឲ្យយខាត៌ប�់ ឬវធិានការការពារទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌។

ហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �ទៅ�កំ��ធនាគារ គ្រត៌វូបានគ្រ�ប់គ្រ��តាម្ព័រយៈៈគ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ 

ការអំន�វត៌ាអំភិិបាលកិចុ និ�ការអំន�វត៌ាការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ  

នីតិ៌វធីិ និ�ការបណិា� �បណ្តាា ល។ ធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌និ�អំន�វត៌ាទៅគាលនទៅយាបាយៈ 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �មួ្ព័យៈ។ ធាត៌�សំខាន់ៗសគ្រមាប់ការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �រមួ្ព័មាន៖

• អំន�វត៌ាអំភិិបាលកិចុសាជី្ជវកម្ព័មលអ និ�វបបធម៌្ព័ស�ចរតិ៌ភាព័ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅល�កកម័្ព័ស់ 

ការអំន�វត៌ា និ�សមិ្ព័ទូធិ�លថ្ងៃនយៈ�ទូធសាស្ត្រសាសាជី្ជវកម្ព័ម និ�ទៅគាលទៅ�អាជី្ជវកម្ព័ម។

• គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �ទៅអាយៈសុិត៌កំ�� កគ្រមិ្ព័ត៌ហានិភ័ិយៈទូទួូលយៈក

បានទាំបខំួា�មួ្ព័យៈ ទៅដាយៈមិ្ព័នទៅល�កផ្នែល�ចំទៅពា�ឧបបត៌ាិទៅហិត៌�ផ្នែដឹលបា�ពាល់

ដឹល់ទៅករ ាទ៍ៅឈាម �របស់ធនាគារ។

• ទូទួូលយៈកការអំន�វត៌ាការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលលអ ទៅដាយៈរមួ្ព័បញូុ្ញល 
ការអំន�វត៌ាថ្ងៃនការកសា� “ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នទៅករ ាទ៍ៅឈាម �” និ�ទំូន�កចិត៌ាពី័ភា�ីពាក់ព័័នធ 

សំខាន់ៗ។

• រកាបាននូវយៈនាការសម្ព័ស្រុសបកំ��ការតាម្ព័ដាន និ��ាល់ព័័ត៌៌មានពី័ 
ចទៅនួា�គ្របទៅហា� ឬការរទំៅលាភិបំពានជាសរវនា កំ��ការអំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ 
ទៅគាលនទៅយាបាយៈ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាថ្ងៃ�ទកំ��និ�បទូបបញ្ញញត៌ាិផ្នែដឹលអាច 
ទៅធើ�ទៅអាយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �របស់ធនាគារសុិត៌កំ��ហានិភ័ិយៈ។

• ផ្នែ�រកាបណ្តាា ញទំូនាក់ទំូន�សម្ព័ស្រុសប កំ��ការទៅដា�ស្រុសាយៈជាមួ្ព័យៈនឹ� 
ភា�ីពាក់ព័័នធទំាំ�ខា�កំ�� និ�ខា�ទៅគ្ររៅ។

វា�ឺជាការទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូរបស់នាយៈកគ្រ�ប់គ្រ�� ឬនាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិរបស់ធនាគារ  

ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅល�កកម័្ព័ស់ការយៈល់ដឹឹ� និ�ការអំន�វត៌ាទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�នីតិ៌វធីិ 

របស់ធនាគារទាំក់ទូ�នឹ�ហានិភ័ិយៈទៅករ ាទ៍ៅឈាម �ទៅ�កំ��រាល់ការទាំក់ទូ�ជាមួ្ព័យៈ 
អំតិ៌�ិជ្ជន វនិិទៅយា�ិនសកាា ន�ព័ល និ�និយ័ៈត៌ករ។

គ្រប៊ីពី�នាធគាណ៍អេនាយយ នាិងពី�ត្ថុ៌មានា
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�របស់ធនាគារគ្រតូ៌វបានទៅរៀបចំទៅ��� ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ 
តាម្ព័សា�់ដាររបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនារជាតិ៌ទៅ�កម័្ព័�ជា (CIFRS) ទៅល�ការទៅរៀបចំ 

 
និ�បង្កាហា ញអំំពី័របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបាន

 
ទៅរៀបចំទៅ���ផ្នែ�អកទៅល�មូ្ព័លដាឋ ននិរនារភាព័ និ��ាល់ទូសសនៈពិ័ត៌និ�គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រតូ៌វទៅល� 

សុានភាព័អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩។

ទៅគាលនទៅយាបាយៈ�ណិទៅនយៈយដ៏ឹសម្ព័ស្រុសបគ្រត៌ូវបានយៈកម្ព័កអំន�វត៌ាទៅដាយៈ 

ជាប់លាប់ កំ��ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលមានការគំាគ្រទូទៅដាយៈ ការ
 

វនិិចឆ័យៈ និ�ការបាា នគ្របមាណិគ្របកបទៅដាយៈភាព័គ្របុ�គ្របយ័ៈតំ៌ និ�សម្ព័ទៅហិត៌��ល។  

អំភិិបាលទំាំ�អំស់មានទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូជារមួ្ព័ចំទៅពា�ការចាត់៌វធិានការណ៍ិ ទៅដឹ�ម្ព័ប ី

ការពារនូវគ្រទូព័យសកម្ព័មរបស់ធនាគារ និ�ធានាថ្នារបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
របស់ធនាគារបង្កាហា ញអំំពី័ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របកបទៅដាយៈសម្ព័ត៌�លយភាព័ និ�ភាព័ 

លអិនលអន់អំំពី័សុានភាព័ និ�ទិូដឹឋភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ។

របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�គ្រត៌ូវបានទៅធើ�សវនកម្ព័មជាទៅរៀ�រាល់ឆំំ្នាំទៅដាយៈ គ្រកុម្ព័ហីិ�ន 
អំនារជាតិ៌ជំ្ជនាញផ្នែ�ំក�ណិទៅនយៈយមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានយៈល់គ្រព័ម្ព័ទៅដាយៈ�ណិៈ

កមាម ធិការសវនកម្ព័ម និ�បានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។

សគ្រមាប់ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យដ៏ឹសម្ព័រម្ព័យ និ�គ្រតឹ៌ម្ព័គ្រត៌ូវ ទៅសចកាីផ្នែណិនំាពី័ហិិរញ្ញញវតុ៌� 
និ��ណិទៅនយៈយ  គ្រត៌វូបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� និ�ទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័គ្របសិនទៅប�ចំាបាច់។  
ទៅសចកាីផ្នែណិនំាក៏បានព័នយល់យាា �ចាស់អំំពី័ នីតិ៌វធីិសំខាន់ៗ ឧទាំហិរណ៍ិ 

ដូឹចជា ដំឹទៅណិ� រ�ណិទៅនយៈយ និ�ការហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�ទិូដឹឋភាព័ទូូទៅ�ថ្ងៃនទៅសៀវទៅ� 
�ណិទៅនយៈយ ទៅដឹ�ម្ព័បីអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័តារា��ណិនីរបស់ធនាគារជាតិ៌។

នីតិ៌វធីិ�ណិទៅនយៈយ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រមួ្ព័មានការកត់៌គ្រតា ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌ថ្ងៃន�ណិនី 
សំខាន់ៗ �ណិនី បទៅណ្តាា �អាសនំ ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល�អំចលនគ្រទូព័យ និ�ការ�ាល់ 

សិទូធិទៅល�ការទូូទាំត់៌។ តួ៌នាទីូនិ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌វូរបស់ប��ាលិក�ណិទៅនយៈយក៏គ្រតូ៌វ 

បានដាក់បញូុ្ញល។ បផ្នែនុម្ព័ទៅល�ទៅន�ទៅទូៀត៌ កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនការ�ាល់សិទូធិទៅល�ការចំណ្តាយៈ 
គ្រ�ប់គ្របទៅភិទូ ដូឹចជាចំណ្តាយៈមូ្ព័លធន ចំណ្តាយៈផ្នែដឹលទៅក�ត៌ទៅ���ដឹផ្នែដឹលៗ និ� 

ចំណ្តាយៈផ្នែដឹលទៅក�ត៌ទៅ���មិ្ព័នដឹផ្នែដឹលៗ �ឺសុិត៌ទៅគ្រកាម្ព័តារា�សិទូធិអំំណ្តាចកំ�� 
ការអំន�ម័្ព័ត៌ (Approving Authority Matrix) របស់នាយៈកដាឋ នយៈ�ទូធសាស្ត្រសា  

និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



អេគាោលនាអេយោបាាយ នាីត្ថុិវិធី នាិងដឹំអេណ៍ើរការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ
ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្របកបទៅដាយៈគ្របសិទូធភាព័ �ឺជាមូ្ព័លដាឋ នគ្រ�ឹ�កំ��ការជំ្ជរ�ញកំទៅណិ� នគ្របកបទៅដាយៈចីរភាព័ និ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ភា�ហីិ�ន ខ្ពណិៈទៅព័លផ្នែដឹលរកាបាន 
នូវអំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍គ្របកួត៌គ្របផ្នែជ្ជ�។ ដូឹទៅចំ�វា�ឺជាផ្នែ�ំកសំខាន់មួ្ព័យៈ កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈយាា �សកម្ព័មថ្ងៃនបរសុិានគ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី  
ឥណិឌូ ថ្ងៃ�ណ្តា។

• គ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ
កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូបញុ្ញប់ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ ការគ្របជ្ជ�ំរបស់�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ��� សរ�បចំនួនបី (៣) ដឹ�។

�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរមួ្ព័មានសមាជិ្ជកដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័ ទៅហិ�យៈព័័ត៌៌មានលំអិំត៌ថ្ងៃនការចូលរមួ្ព័កិចុគ្របជ្ជ�ំ របស់សមាជិ្ជកនីមួ្ព័យៈៗ ទៅ�កំ��កិចុគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការ 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលបានទៅធើ�ទៅ���កំ��ឆំំ្នាំមានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

សាម្បាសាភ័ាព្យថ្ងៃនីគ្នាណ៍ៈកាម្បាាធាិកាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ វុត្តតម្បានីកាំ�ងកាារចាំូ�រួម្បប្រ�ជុ�

១.    អេលោក អាប៊ី់ឌាុល អាសំុីសំ អេប៊ី៉រូ ម៉ូហិាអេមដឹ 
 ផ្នែត៌�តំា�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ២០/១២/២០១៦

 (គ្របធាន�ណិៈកមាម ធិការ ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

៣/៣ (១០០%)

២. អេលោក អីុង អេសំង ភិាវ
 ផ្នែត៌�តំា�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ២០/១២/២០១៦  និ�លាផ្នែល�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ២២/៧/២០១៩ 

 (សមាជិ្ជក  ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

២/២ (១០០%)

៣. អេលោក ជាុឡាំា�ុង យូកាអេត្ថុ
 ផ្នែត៌�តំា�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ៣០/១២/២០១៥ និ�លាផ្នែល�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ២៦/១១/២០១៩ 

 (សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

៣/៣ (១០០%)

៤.  អែកគ្រសំី អេម៉ៅ សំំវុទូធារី
 ផ្នែត៌�តំា�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ៦/៥/២០១៩ 

 (សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)

១/២ (៥០%)

៥. អេលោក ឈឹិនា យូង �ឹង 
 ផ្នែត៌�តំា�ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ ២២/៧/២០១៩ 

 (សមាជិ្ជក ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជយមិ្ព័នគ្របតិ៌បត៌ាិ)
១/១ (១០០%)
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

អេគាោលនាអេយោបាាយ នាីត្ថុិវិធី នាិងដឹំអេណ៍ើរការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ (ត្ថុ)

ប៊ីនាៃាត្ថុ់រាយការណ៍៍រប៊ីសំ់គាណ៍ៈកមាាធិការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ

• �ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរាយៈការណ៍ិជូ្ជនគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល  

និ�ទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូចម្ព័ប� ចំទៅពា�ការគ្រ�ប់គ្រ�� និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យសកម្ព័មភាព័

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ ឲ្យយស្រុសបតាម្ព័ទៅគាលនទៅយាបាយៈហានិភ័ិយៈ  

និ�រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ របស់ធនាគារ។ នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

រាយៈការណ៍ិទៅ��ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ៖ បនាទ ត់៌រាយៈការណ៍ិ�ឺ 

ពី័នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ទៅ��ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ។

• នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរាយៈការណ៍ិទៅ� នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈគ្របចំាតំ៌បន់ (នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសម្ព័័័នធ)៖ មាា គ្រទីូស 

បនាទ ត់៌រាយៈការណ៍ិទៅ�នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈគ្របចំាតំ៌បន់ �ឺទៅដឹ�ម្ព័បី 

ទូទួូលបានការ�ាល់គ្របឹកានិ�ពិ័ទៅគ្រគា�ទៅយាបល់ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាសកម្ព័មភាព័ 

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ បានសម្ព័ស្រុសបទៅ�តាម្ព័គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��  

ហានិភ័ិយៈសម្ព័័័នធ និ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសាហានិភ័ិយៈ និ�អាប់ផ្នែភិថ្នាយៈសម្ព័័័នធ។

• នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរាយៈការណ៍ិទៅ�នាយៈកគ្របតិ៌បត៌ាិចំទៅពា� 

បញ្ញាហា រដឹឋបាលផ្នែត៌បា�ទៅណ្តាណ �។

• នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ�ាល់ការគំាគ្រទូ និ�ដំឹបូនាម នដឹល់គ្របធាន 

នាយៈកដាឋ ន ឬអំំកគ្រ�ប់គ្រ�� រាល់ហានិភ័ិយៈ ដំឹទៅណិ� រការ និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ 

ថ្ងៃ�ទកំ�� នីតិ៌វធីិ និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈ។

ត្ថុួនាាទូីរប៊ីសំ់គាណ៍ៈកមាាធិការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ
• រាយៈការណ៍ិទៅ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�មានទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវចម្ព័ប�ចំទៅពា�

ការគ្រ�ប់គ្រ�� និ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យសកម្ព័មភាព័គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ 

ធនាគារ ឲ្យយស្រុសបតាម្ព័ទៅគាលនទៅយាបាយៈហានិភ័ិយៈ និ�រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ 

(Risk Appetite) របស់ធនាគារ។

• ទៅធើ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ��ាល់អំន�សាសន៍ចំទៅពា�យៈ�ទូធសាស្ត្រសាគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ គ្រកបខ័្ពណិឌ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ�មី ឬការផួ្ទាស់បាូរទៅគាលនទៅយាបាយៈ  
និ�រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ ឬកគ្រមិ្ព័ត៌អំន�ទៅគ្រគា�ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បីឲ្យយ 

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលអំន�ម័្ព័ត៌។

• ទៅធើ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័អំំពី័ភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ថ្ងៃនទៅគាលនទៅយាបាយៈ  

និ�គ្រកបខ័្ពណិឌ ថ្ងៃនការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈកំ��ការកំណិត់៌ វាស់ផ្នែវ� តាម្ព័ដាន  
និ�គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ផ្នែដឹលនំាឲ្យយគ្របតិ៌បត៌ាិការទំាំ�ទៅន�មានគ្របសិទូធភាព័។

• ទៅធើ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�អំភិិបាលកិចុ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបាននូវគ្រកបខ័្ពណិឌ   

ទៅហិដាឋ រចនាសម័័្ព័នធ ធនធាន និ�គ្របព័័នធគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈបានបទៅ�ើ�ត៌ 

ទៅ��� និ�ដំឹទៅណិ� រការបានសម្ព័ស្រុសបទៅ�នឹ�លកេណិៈ វសិាលភាព័ ភាព័ 

សម��សាម ញអាជី្ជវកម្ព័ម និ�រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ របស់ធនាគារ។

• ទៅធើ�ការពិ័និត៌យទៅ���វញិនូវរបាយៈការណ៍ិតាម្ព័កាលកំណិត់៌ ពី័នាយៈកដាឋ ន 

គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសាពីី័ទំូហំិហានិភ័ិយៈ សមាសភាព័របស់សំពាធហានិភ័ិយៈ 

និ�សកម្ព័មភាព័គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ។

�កុម�បឹក�ាភិ�ាល

គណៈកម�ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ

�កុម�គប់�គងហានិភ័យតាមតំបន់

នាយកដ�ាន�គប់�គងហានិភ័យ

នាយក�បតិបត�ិ

234

របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



• ទៅធើ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�ធានានូវសកម្ព័មភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់ 

ធនាគារ រមួ្ព័ទំាំ�សកម្ព័មភាព័និ��លិត៌�ល�មីៗ ផ្នែដឹលបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���  

ស្រុសបតាម្ព័រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ និ�ទៅគាលទៅ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសារយៈៈទៅព័លខីួ្ព និ�ផ្នែវ�។

• ទៅធើ�ការពិ័និត៌យរាល់សកម្ព័មភាព័របស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ កំ��ការ 
គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន ហានិភ័ិយៈទីូ�ារ ហានិភ័ិយៈសនទនីយៈភាព័ 

ហានិភ័ិយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការ ហានិភ័ិយៈផ្នែ�ំកចាប់ និ�ហានិភ័ិយៈទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌  

និ�ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាថ្នាដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ បានបទៅ�ើ�ត៌ 

ទៅ��� និ�មានដំឹទៅណិ� រការ។

• ទៅធើ�ការទៅល�កកម័្ព័ស់ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ ឲ្យយស្រុសបតាម្ព័ 

គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសហិគ្រគាស។

• ទៅធើ�ការពិ័ភាកា និ��ាល់អំន�សាសន៍ដឹល់គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលទាំក់ទូ�នឹ� 

បញ្ញាហា គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ។

វិធានាសំគ្រមាប៊ី់ប៊ីងាាញពីីកំណ៍ត្ថុ់អេហិត្ថុុគ្រប៊ីជាុំគាណ៍ៈកមាាធិការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ

កំណិត់៌ទៅហិត៌�គ្របជ្ជ�ំនីមួ្ព័យៈៗរបស់�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ គ្រតូ៌វ 

រកាទូ�ក និ�ផ្នែចកចាយៈដឹល់សមាជិ្ជកទំាំ�អំស់ថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ�� 

ហានិភ័ិយៈ ។ កំណិត់៌ទៅហិត៌�ថ្ងៃនកិចុគ្របជ្ជ�ំ�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈទៅន�  

នឹ�គ្រត៌ូវបង្កាហា ញទៅ�កំ��កិចុគ្របជ្ជ�ំគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ទៅហិ�យៈគ្របធាន ឬគ្របធាន 
សាីទីូ (កំ��ករណីិអំវត៌ាមានថ្ងៃនគ្របធាន) ថ្ងៃន�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 

គ្រត៌វូរាយៈការណ៍ិអំំពី័បញ្ញាហា សំខាន់ៗផ្នែដឹលបានពិ័ភាកាទៅ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល ។

អេគាោលនាអេយោបាាយ នាិងនាីត្ថុិវិធីគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យ

�.រ �ញ្ញីីខេគ្នាោ�នីខេយោបាាយ នីិងនីីត្តិវុិធាីប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងហាានីិភ័័យ កាា��រិខេចាំេទូកាារអានីុម្ប័ត្ត អានីុម្ប័ត្តខេដោយ

១ ទៅគាលនទៅយាបាយៈឥណិទាំន ២៩ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

២ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាឥណិទាំន ២៩ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៣ ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្របាក់កម្ព័ុីអំន់�យៈ ២៩ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៤ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាសាីពី័គ្របាក់កម្ព័ុីអំន់�យៈ ២៩ ម្ព័ករា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៥ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាសាីពី័ការទៅល�កកម្ព័័ស់ការគ្រ�ប់គ្រ���ណិនី ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៦ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាសាីពី័ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនគ្របមូ្ព័ល�ា�ំ ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៧ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាវធីិសាស្ត្រសាហានិភ័ិយៈសនទនីយៈភាព័ ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៨ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាអំំពី័ការគ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌� 

និ�ការគ្របមូ្ព័លទិូនំន័យៈបាត់៌ប�់

១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

៩ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាសាីពី័អាយៈ�កាល�លិត៌�ល  និ�ទៅសវាកម្ព័ម�មី ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

១០ គ្រកបខ្ពណ័ិឌ  និ�ទៅគាលនទៅយាបាយៈគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសហិគ្រគាស ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

១១ ទៅគាលនទៅយាបាយៈសាីពី័គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់សម្ព័័័នធញាតិ៌ ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

១២ ផ្នែ�នការគ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌�សនទនីយៈភាព័ ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល

១៣ គ្រកម្ព័សីលធម៌្ព័ និ�អាកបបកិរយិាសគ្រមាប់និទៅយាជិ្ជក ១៩ មិ្ព័��នា ២០១៩ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល
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របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃកាុ�ងត្រួ�ចាំា�ឆ្នាំុា� (�)

អេគាោលនាអេយោបាាយ នាីត្ថុិវិធី នាិងដឹំអេណ៍ើរការគ្រគាប៊ី់គ្រគាង 
ហិានាិភិ�យ (ត្ថុ)

សំិទូធិអំណ៍ាច ការអេធើើគ្រប៊ីត្ថុិភិូកមា  នាិងផ្នែដឹនាកំណ៍ត្ថុ់

ការទៅធើ�គ្របតិ៌ភូិកម្ព័មសិទូធិអំំណ្តាច រមួ្ព័ទំាំ�កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនការកំណិត់៌សិទូធិអំំណ្តាចទៅ� 

កគ្រមិ្ព័ត៌ទៅ�ស�ៗថ្ងៃន�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� ទៅ�កំ��ធនាគារគ្រតូ៌វបានច�គ្រក�ជាឯកសារ 

និ�ទៅរៀបចំទៅ���ទៅដឹ�ម្ព័បីធានា�ណិទៅនយៈយភាព័ និ�ទំូនួលខ្ព�សគ្រត៌ូវ។

ធនាគារបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ជា�ូួវការនូវដំឹទៅណិ� រការរាយៈការណ៍ិជាទូូទៅ�មួ្ព័យៈ  
កំ��ករណីិមានសញ្ញាញ ថ្ងៃនការគ្របុ�គ្របយ័ៈតំ៌ ឬទៅលម�សរសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ (Risk  

Appetite) និ�កគ្រមិ្ព័ត៌ដាស់ទៅត៌ឿនសកម្ព័មភាព័�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��។ ការទៅលម�ស 

កគ្រមិ្ព័ត៌កំណិត់៌រសីអាប់ផ្នែភិថ្នាយៈ នឹ�គ្រត៌ូវរាយៈការណ៍ិទៅ�ដឹល់�ណិៈកមាម ធិការ 

គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលហានិភ័ិយៈ ទៅពាល�ឺ�ណិៈកមាម ធិការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ  

ឬ�ណិៈកមាម ធិការសវនកម្ព័ម និ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល។ ទៅល�សពី័ទៅន�ទៅ�ទៅទូៀត៌ 

ដំឹទៅណិ� រការកំ��រាយៈការណ៍ិជាក់លាក់ក៏មានច�គ្រក�ជាឯកសារ ទៅ�កំ�� 
ទៅគាលនទៅយាបាយៈ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំា នីតិ៌វធីិ ឬគ្រកបខ័្ពណិឌ ទៅ�ស�ៗ ��ផ្នែដឹរ។

គ្រប៊ីពី�នាធវាសំ់ផ្នែវងហិានាិភិ�យនាិងលទូធ�ល នាិងការគ្រត្ថុួត្ថុពីិនាិត្ថុយ
នាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ��បានទៅធើ�សវនកម្ព័មទៅល�ផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈចំនួនទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ 

 
ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

១) គ្របព័័នធគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់សាខាចំនួន៥ ផ្នែដឹលទៅផ្ទាា ត៌ទៅ�ទៅល�:

•   គ្របតិ៌បត៌ាិការរបស់សាខារមួ្ព័មាន ការគ្រ�ប់គ្រ��សាច់គ្របាក់ គ្របាក់បទៅញ្ញញ�រ 

អំតិ៌�ិជ្ជន ការទៅ�ទរគ្របាក់ មាា ស�ីនទៅអំធីអឹំម្ព័ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ពាណិិជ្ជីកម្ព័ម។  
គ្របតិ៌បត៌ាិការទៅន�រមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ត៌គ្រម្ព័វូការថ្ងៃន 
ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំនទៅភិរវកម្ព័ម។

•  គ្របតិ៌បត៌ាិការឥណិទាំនរមួ្ព័មាន ម្ព័�ខ្ពង្ការតាម្ព័ដានលកេខ្ពណិឌ បនាទ ប់ពី័ 

ទូមួាក់ល�យៈ ការពិ័និត៌យទៅទូប��វញិ ឬការទៅធើ�ទៅទូប��វញិថ្ងៃនពាកយទៅសំ�រស�ំ 

ឥណិទាំន ទៅគាលនទៅយាបាយៈធានារាាប់រ�អំ�ាីភ័ិយៈ និ�ការទៅគ្រក�នរលឹំក 

អំតិ៌ជ្ជនអំំពី័ការប�់គ្របាក់ទៅគ្រកាយៈថ្ងៃ�ៃកំណិត់៌ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ថ្ងៃ�ួដំឹទៅណិ� រការ 

កម្ព័ុីដឹល់អំតិ៌�ិជ្ជន។

•  ការគ្រ�ប់គ្រ��សាខាទូូទៅ� និ�

•  ការផ្នែ�រកា និ�សនាិស�ខ្ពសាខា។

២)  នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ឥណិទាំន ផ្នែដឹលរួម្ព័មានរដឹឋបាលឥណិទាំន ការ 

គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យឥណិទាំន និ�ការគ្របមូ្ព័លឥណិទាំនម្ព័កវញិ

៣) នាយៈកដាឋ នគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ

៤) នាយៈកដាឋ នគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័

៥)  ផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ�� និ�គ្របតិ៌បត៌ាិការព័័ត៌៌មានវទិូា

បញីី្ញថ្ងៃន�ំទៅហិ�ញសំខាន់ៗផ្នែដឹលរកទៅឃឹ�ញទៅដាយៈនាយៈកដាឋ នសវនកម្ព័មថ្ងៃ�ទកំ�� 

ពាក់ព័័នធនឹ�ហានិភ័ិយៈ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

ហិានាិភិ�យគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិត្ថុាមប៊ីទូប៊ីាញ្ញញត្ថុិិ

•  ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈទូូទំាំ�សហិគ្រគាសទៅ�ទៅល�ការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌ 

គ្របាក់ មិ្ព័នបានបញូី្ញនទៅ�កាន់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ និ�គ្រកុម្ព័គ្របឹកា 
ភិិបាលសគ្រមាប់ពិ័ភាកាផ្នែវកផ្នែញក។

•  ការគ្របតិ៌បត៌ាិតាម្ព័ត៌គ្រមូ្ព័វការថ្ងៃនការគ្របឆំ្នាំ�ការសមាអ ត៌គ្របាក់ និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន 

ទៅភិវរកម្ព័ម ទៅល�ការពិ័និត៌យទៅទូប��វញិគ្របចំាផ្នែខ្ព និ�ការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់សាា ល់

អំតិ៌�ិជ្ជនបផ្នែនុម្ព័ គ្រត៌ូវការផ្នែកលម្ព័អបផ្នែនុម្ព័ទៅទូៀត៌។

ហិានាិភិ�យគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ 

•  ភាព័ទូន់ទៅខ្ពាយៈកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��សមាា រៈស�វតិុ៌ភាព័សំខាន់ៗ (security 

items) (ឧទាំហិរណ៍ិ៖ គាម នការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យសា�កទៅដាយៈគាម នការជូ្ជនដំឹណឹិ� 
ជាម្ព័�ន បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលសមាា រៈស�វតិុ៌ភាព័សំខាន់ៗ មិ្ព័នគ្រត៌វូបានទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័ 
ទៅ�កំ��បញីី្ញ)។

•  ចទៅនួា�គ្របទៅហា�កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��សាច់គ្របាក់ (ឧទាំហិរណ៍ិ៖ ទៅល�សចំនួន 
កំណិត់៌សាច់គ្របាក់ទៅ�កំ��ថ្ងៃ�ៃ បញីី្ញអំំកចូលបនទប់រ�ឹមំា (strong room)  

មិ្ព័នគ្រត៌ូវបានទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័ជាគ្របចំា)។

គ្រប៊ីពី�នាធអេរៀប៊ីចំឯកសំារ
ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ និ�ដំឹទៅណិ� រការទំាំ�អំស់ �ឺគ្រត៌ូវបាន�សព័ើ�ាយៈ 

យាា �ទូូលំទូូលាយៈដឹល់ប��ាលិកទៅ�កំ��ធនាគារ។ ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ 

និ�ដំឹទៅណិ� រការទំាំ�ទៅន� គ្រត៌វូបានពិ័និត៌យទៅ���វញិ និ�អំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈភា�ីផ្នែដឹល 

បាន�ាល់សិទូធិអំំណ្តាច។

បទូបបញ្ញញត៌ាិនិ�ឯកសារព័័ត៌៌មានពាក់ព័័នធនឹ�ការអំន�វត៌ាអាជី្ជវកម្ព័ម គ្របតិ៌បត៌ាិការ 

និ�អំ�ាភាព័ គ្រតូ៌វបានច�គ្រក�ជាឯកសារយាា �ចាស់លាស់ ទៅហិ�យៈអាចរក 

បានទៅដាយៈប��ាលិកទំាំ�អំស់ទៅ�កំ��ធនាគារ។ ឯកសារទំាំ�អំស់ទៅនា�គ្រត៌វូបាន 
រកាទូ�កទំាំ�ចាប់ទៅដឹ�ម្ព័ និ�ចាប់ចម្ព័ួ�។

ការបណិា� �បណ្តាា ល និ�រលឹំកទៅ���វញិ ទៅល�ទៅគាលនទៅយាបាយៈ នីតិ៌វធីិ និ� 
ដំឹទៅណិ� ការ គ្រត៌ូវបាន�ាល់ទៅ�ឲ្យយទំាំ�ប��ាលិកទំាំ�ចាស់និ��មី តាម្ព័រយៈៈកម្ព័មវធីិ 

ផ្នែណិនំា ការបណិា� �បណ្តាា លផ្ទាទ ល់ និ�ការទៅរៀនផ្នែបបទៅអំទូបិចគ្រត៌ូនិច ផ្នែដឹលបាន 
ទៅរៀបចំទៅដាយៈនាយៈកដាឋ នធនធានម្ព័ន�សស។ ទៅល�សពី័ទៅន�ទៅ�ទៅទូៀត៌ សិកាេ សាលា 

ឬបទូសទៅ�េបជាទៅទូៀ�ទាំត់៌មួ្ព័យៈ ក៏គ្រត៌វូបានទៅរៀបចំទៅ���ទៅដាយៈនាយៈកដាឋ នទៅ�ស�ៗ  

ទៅដឹ�ម្ព័បីរលឹំកការយៈល់ដឹឹ�ទាំក់ទូ�នឹ�គ្របតិ៌បត៌ាិការគ្របចំាថ្ងៃ�ៃដឹល់និទៅយាជិ្ជក។
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របាយការណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យ 
ផ្ទៃក្នុងត្រចំាឆំ្្ 



ផ្នែ�នាការយថ្នាាភិាពី នាិងការសំាកលាង
ធនាគារគ្រតូ៌វបានដឹឹកនំាទៅដាយៈ  ទៅគាលនទៅយាបាយៈ និ�នីតិ៌វធីិពាក់ព័័នធរបស់ខ្ពួួន  
ទៅដឹ�ម្ព័បធីានាឲ្យយបាននូវនិរនារភាព័ថ្ងៃនគ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័ម ទៅប�ទៅទាំ�បីសុិត៌ទៅ�កំ�� 
សុានការណ៍ិមានការរខំាន មានទៅគ្រគា�ម្ព័ហិនារាយៈ និ�មានវបិត៌ាិក៏ទៅដាយៈ។  

ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�ទៅរៀបរាប់ពី័បញីី្ញទៅគាលការណ៍ិ និ�នីតិ៌វធីិទៅដឹ�ម្ព័បីទៅដា�ស្រុសាយៈ 

សុានភាព័ខា�ទៅល�៖

១) ផ្នែ�នការគ្រ�ប់គ្រ��ឧបបត៌ាិទៅហិត៌�សនទនីយៈភាព័

២) ទៅសៀវទៅ�ថ្ងៃណិនំាថ្ងៃនផ្នែ�នការនិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម

៣) ទៅគាលការណ៍ិសនាិស�ខ្ពព័័ត៌៌មានបទៅចុកវទិូា

ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងនាិរនាិរភិាពីអាជាីវកមា

ធនាគារទូទូូលសាា ល់ និ�ទៅបាជាា ចិត៌ាយាា �ទៅព័ញទំូហឹិ�ទៅ�នឹ� ត៌គ្រម្ព័ូវការកំ�� 
ការ�ាល់ទៅសវាកម្ព័មសំខាន់ៗផ្នែដឹលគាម នភាព័រអាក់រអួំលជូ្ជនអំតិ៌�ិជ្ជន ធានា 

ស�វតិុ៌ភាព័ជូ្ជនដឹល់ប��ាលិក គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ការពារគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិនិ�ទិូនំន័យៈ និ� 

ការពារ�លគ្របទៅយាជ្ជន៍អំំកពាក់ព័័នធសំខាន់ៗរបស់ខ្ពួួន ផ្នែដឹលរមួ្ព័គំាធានានូវ 
លទូធភាព័ទៅជា�ជ័្ជយៈរបស់អំ�ាភាព័។ ដូឹទៅចំ�ទៅហិ�យៈ ធនាគារដឹឹ�ចាស់នូវ 

សារៈសំខាន់ថ្ងៃនកម្ព័មវធីិ និ�គ្រកបខ័្ពណិឌ គ្រ�ប់គ្រ��និរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័មដ៏ឹលអ 

មួ្ព័យៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីកសា�ភាព័រ�ឹមំារបស់អំ�ាភាព័ និ�ការទៅ�ួ�យៈត៌បគ្របកបទៅដាយៈ 

គ្របសិទូធភាព័ គ្រព័ម្ព័ទំាំ�យៈនាការសាា រទៅទូប��វញិ សគ្រមាប់ការពារ�លគ្របទៅយាជ្ជន៏ 

អំំកពាក់ព័័នធសំខាន់ៗ ទៅករ ាទ៍ៅឈាម � និ�យីៈទៅហា។ កម្ព័មវធីិគ្រ�ប់គ្រ��និរនារភាព័

អាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ �ឺពឹ័�ផ្នែ�អកទៅល�ការអំន�វត៌ានិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័មលអៗ 

ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាបទូបបញ្ញញត៌ាិ និ�សា�់ដារអំនារជាតិ៌។

ធនាគារអំន�វត៌ាកម្ព័មវធីិគ្រ�ប់គ្រ��និរនារភាព័ដ៏ឹលអមួ្ព័យៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបានថ្នា  

ម្ព័�ខ្ពង្ការអាជី្ជវកម្ព័មសំខាន់ៗមានភាព័គ្របទៅស�រទៅទូប��វញិទាំន់ទៅព័លទៅវលា ទៅប�ទៅទាំ�បី

ជាមានសុានការណ៍ិរខំានផ្នែបបណ្តាក៏ទៅដាយៈ។ការពិ័និត៌យទៅទូប��វញិ ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

ការទៅធើ�បចុ�បបនំភាព័ និ�ការសាកលប�ទៅ�ទៅល�ផ្នែ�នការគ្រ�ប់គ្រ��និរនារភាព័ 
អាជី្ជវកម្ព័ម គ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅទូប��ជាគ្របចំា ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឲ្យយបាននូវភាព័គ្រ�ប់គ្រគាន់ 

គ្របសិទូធភាព័ និ�ភាព័ទៅគ្រត៌�ម្ព័ខួួ្ពនរចួជាទៅស្រុសចថ្ងៃនការសាា រអាជី្ជវកម្ព័មទៅទូប��វញិ។ 

លំហាត់៌សម្ព័យៈ�ទូធគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅទូប��ទៅដឹ�ម្ព័បីបនា ំនិ��ាល់ឲ្យយប��ាលិកនូវជំ្ជនាញ  

និ�ដំឹទៅណិ� រការចំាបាច់ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាដំឹទៅណិ� រការអាជី្ជវកម្ព័ម សំខាន់ៗអាចបនា 

ទៅ�ម្ព័�ខ្ពបាន ឬសាា រទៅទូប��វញិទាំន់ទៅព័លទៅវលា ទៅប�ទៅទាំ�បីជាមានសុានការណ៍ិ 

រខំានផ្នែបបណ្តាក៏ទៅដាយៈ។

ទៅ�កំ��ឆំំ្នាំ២០១៩ ធនាគារបានទៅធើ�ការសាកលប�ទៅ�ទៅល�ផ្នែ�នការនិរនារភាព័ 
អាជី្ជវកម្ព័ម កំ��ទៅគាលបំណិ� ទៅដឹ�ម្ព័បីបទៅ�ើ�នសម្ព័តុ៌ភាព័ដឹល់ប��ាលិកជួ្ជរម្ព័�ខ្ព និ� 
ភំាក់ង្ការទៅសវាកម្ព័មអំតិ៌�ិជ្ជន កំ��ការទៅ�ួ�យៈត៌បនិ�គ្រ�ប់គ្រ��វបិតិ៌ា រមួ្ព័បញូុ្ញល

 
ទំាំ�ការគ្របាស្រុស័យៈទាំក់ទូ�យាា �មានទំូន�កចិត៌ា និ�គ្របសិទូធភាព័ ជាមួ្ព័យៈនឹ� 

អំំកជាប់ពាក់ព័័នធនានាកំ��កំទូប��ទៅព័លផ្នែដឹលមានវបិត៌ាិ។ ធនាគារក៏ទូទួូលបាន
 

ទៅជា�ជ័្ជយៈ��ផ្នែដឹរ កំ��ការទៅធើ�លំហាត់៌សម្ព័អំំពី័ការគ្របមូ្ព័លទិូនំន័យៈម្ព័កវញិ  
កំ��ករណីិមានទៅគ្រគា�ម្ព័ហិនារាយៈទៅល�គ្របព័័នធសំខាន់ៗរបស់ខ្ពួួន��ផ្នែដឹរ (ឧបករណ៍ិ

 
ក�ំព័យូទ័ូរ គ្របព័័នធ កម្ព័មវធីិ និ�បណ្តាា ញ) ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៨ ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៩ និ�ទៅ� 
ថ្ងៃ�ៃទីូ២ ផ្នែខ្ពវចិឆិកា ឆំំ្នាំ២០១៩។ ការទៅធើ�លំហាត់៌សម្ព័ទំាំ�ទៅន�មានទៅគាលបំណិ� 

បណិា� �ឲ្យយមានការទៅគ្រត៌�ម្ព័ខួួ្ពនរចួជាទៅស្រុសច និ�ទៅដា�ស្រុសាយៈចទៅនួា�គ្របទៅហា�
 

ទៅ�ស�ៗរបស់ធនាគារទៅ�ទៅព័លគ្របឈម្ព័ម្ព័�ខ្ពនឹ�វបិត៌ាិផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មាន 

ទៅ���ណ្តាមួ្ព័យៈ។
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របាាយកាារណ៍៍ 
ហាិរញ្ញញវុត្តុ� ២០១៩

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

 របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២៤០

 របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ និ�លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ២៤១

 របាយៈការណ៍ិបផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលមូ្ព័លធន ២៤២

 របាយៈការណ៍ិលំហូិរសាច់គ្របាក់  ២៤៣

 កំណិត់៌សមាា ល់របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២៤៤



របាាយការណ៍៍សំុានាភិាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩ គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨ គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី១  ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្រទូពីយសំកមា

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៥ ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨ ៩.១៩០.០៦២ ៣៦.៩២៥.៦៦៩ ៧.២៥៧.១៦៧ ២៩.២៩៧.១៨៣

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 
ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ៦ ២០៩.៥៣១.៥០៦ ៨៥៣.៨៤០.៨៨៧ ១៤៣.២៥៥.៦១០ ៥៧៥.៦០១.០៤១ ១៦១.៥១៦.៧៤៨ ៦៥២.០៤៣.១១៣

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 
ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៧ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១ ៩០.៦២៨.៤០៩ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧ ៦៧.៩២៣.៦១៧ ២៧៤.២០៧.៦៤២

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ� 
តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ�� 
លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ៨ ២៥.០០០ ១០១.៨៧៥ ២៥.០០០ ១០០.៤៥០ ២៥.០០០ ១០០.៩២៥

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនតាម្ព័ 
ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ ៩ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣ ៣៩៦.១២១.៨២០ ១.៥៩៩.១៤៣.៧៨៨

គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់តាម្ព័ចាប់ទៅ� 
ធនាគារកណ្តាា ល ១០ ៨៧.០៤១.៣៥០ ៣៥៤.៦៩៣.៥០១ ៧៩.៨៩៧.៨៩៤ ៣២១.០២៩.៧៣៨ ៧១.៥១៣.៥៨០ ២៨៨.៧០០.៣២២

គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ ១១ ២.៤១៧.០៨១ ៩.៨៤៩.៦០៥ ២.០២៦.៧៩៤ ៨.១៤៣.៦៥៨ ២.២៧៨.៤០៩ ៩.១៩៧.៩៣៧

គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិ 
ទៅគ្រប�គ្របាស់ ១២ ១.៣០៣.៩៨២ ៥.៣១៣.៧២៧ ១.៨០១.២៣០ ៧.២៣៧.៣៤២ ២.២៨៧.៤២៣ ៩.២៣៤.៣២៧

គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ ១៣ ១.៣៧៨.៩០៣ ៥.៦១៩.០៣០ ១.៥៥៧.៧៨២ ៦.២៥៩.១៦៨ ១.២១៤.៩៧៩ ៤.៩០៤.៨៧១

ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័ម ១៤ - - ១៩.៧១៥ ៧៩.២១៥ ៨៩៩.៦៥៩ ៣.៦៣១.៩២៣

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ១៥ ៣.៥៩១.៧៦៣ ១៤.៦៣៦.៤៣៤ ២.៣៣០.៨៥៤ ៩.៣៦៥.៣៧១ ១.៧៤១.៤៥៧ ៧.០៣០.២៦១

គ្រទូពីយសំកមាសំរុប៊ី ៩៤៣.២៩៥.៩៤០ ៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦ ៧៥៩.៣១៥.៧២០ ៣.០៥០.៩៣០.៥៦២ ៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២

ប៊ីំណ៍ុល នាិងមូលធនា

ប៊ីំណ៍ុល

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ  
និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៦ ១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥ ៥១.៩០៣.៤១៧ ២០៨.៥៤៧.៩២៩ ១៣០.៤៩១.៨២៨ ៥២៦.៧៩៥.៥១០

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ១៧ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧ ២.៣៥២.៨៨៨.០៣៣ ៤៧៦.១៧៥.៣៤២ ១.៩២២.៣១៩.៨៥៥

គ្របាក់កម្ព័ុី ១៨ ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩ - - - -

បំណិ� លភិតិ៌សនា ១២ ១.៨៣២.៣៧៥ ៧.៤៦៦.៩២៨ ២.៤៤៧.៤៦៤ ៩.៨៣៣.៩១០ ២.៩៥១.០៧៥ ១១.៩១៣.៤៩០

បំណិ� លព័នធព័នារ ១៤ ៥២៨.៥៣៩ ២.១៥៣.៧៩៦ - - - -

បំណិ� លព័នធទៅល�គ្របាក់ 
ចំណូិលកំ��ឆំំ្នាំ ១៩ ២.៨៩៣.៧៥៣ ១១.៧៩២.០៤៣ ១.៤០៨.៥៩០ ៥.៦៥៩.៧១៥ ១.៩៣០.១៦៤ ៧.៧៩២.០៧២

អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក ១១៩.៩៦២ ៤៨៨.៨៤៥ ១១៩.៩៦២ ៤៨២.០០៧ - -

បំណិ� លទៅ�ស�ៗ ២០ ៦.៤៧៩.២៥៤ ២៦.៤០២.៩៦០ ៥.១៦៩.៧៤២ ២០.៧៧២.០២៣ ៣.៤៦៧.២៩៦ ១៣.៩៩៧.៤៧៣

ប៊ីំណ៍ុលសំរុប៊ី ៨១៥.៦២៧.០៦១ ៣.៣២៣.៦៨០.២៧២ ៦៤៦.៦៣៦.០៤២ ២.៥៩៨.១៨៣.៦១៧ ៦១៥.០១៥.៧០៥ ២.៤៨២.៨១៨.៤០០

មូលធនា

ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៧១.០០០.០០០ ២៨៦.៦២៧.០០០

គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក ៣៩.៧៤៦.៥៤៤ ១៦០.៦៥៧.៤៧០ ២៨.៨៨៦.៩៩២ ១១៦.៦៥៤.៥៦៥ ២៤.១៦៤.៧០៧ ៩៧.៥៥២.៩២៤ 

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�តាម្ព័ចាប់ ១២.៩២២.៣៣៥ ៥២.២៧៨.៩៥៨ ៨.៧៩២.៦៨៦ ៣៥.៥៤៥.៦២០ ២.៥៩៩.៤៤៧ ១០.៤៩៣.៩៦៨ 

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�ទៅ�ស�ៗ - ១.៦៨៩.២៥៦ - (៨០៣.២៤០) - -

មូលធនាសំរុប៊ី ១២៧.៦៦៨.៨៧៩ ៥២០.២៥០.៦៨៤ ១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥ ៩៧.៧៦៤.១៥៤ ៣៩៤.៦៧៣.៨៩២

ប៊ីំណ៍ុល នាិងមូលធនាសំរុប៊ី ៩៤៣.២៩៥.៩៤០ ៣.៨៤៣.៩៣០.៩៥៦ ៧៥៩.៣១៥.៧២០ ៣.០៥០.៩៣០.៥៦២ ៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២

កំណិត់៌សមាា ល់ផ្នែដឹលភីាប់ម្ព័កជាមួ្ព័យៈ ពី័ទំូព័័រទីូ ២៤៤ ដឹល់ទំូព័័រទីូ ៣០៩ �ឺជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�។ 
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



របាាយការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-�ាត្ថុ នាិងលទូធ�លលមាិត្ថុអេ�ាងៗ
សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណូិលការគ្របាក់ ២២ ៤១.១៨៨.២៣៣ ១៦៦.៨៩៤.៧២០ ៣៨.៦៩០.២៣០ ១៥៦.៥០១.៩៨១

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ ២២ (១៥.៩៦៣.៣៩៩) (៦៤.៦៨៣.៦៩៣) (១៦.៨៥១.៤៧៣) (៦៨.១៦៤.២០៩)

ចំណ៍ូលការគ្របាាក់សំុទូធ ២២ ២៥.២២៤.៨៣៤ ១០២.២១១.០២៧ ២១.៨៣៨.៧៥៧ ៨៨.៣៣៧.៧៧២

ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា ២៣ ២.៤២៤.៧០០ ៩.៨២៤.៨៨៤ ២.៤៧០.២១១ ៩.៩៩២.០០៣

ចំណ្តាយៈកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា ២៣ (៩.០០៨) (៣៦.៥០០) (៩.៣០៣) (៣៧.៦៣១)

ចំណ៍ូលកនៃគ្រមអេជាើងសំាសំុទូធ ២៣ ២.៤១៥.៦៩២ ៩.៧៨៨.៣៨៤ ២.៤៦០.៩០៨ ៩.៩៥៤.៣៧២

ចំណូិលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ ២៤ ៨៧.៤៣៧ ៣៥៤.២៩៥ ៣.៩២២ ១៥.៨៦៤

(ខាត៌)/ចំទៅណិញទៅ�ស�ៗ - ស�ទូធ ២៥ (១៣៤.៤៩៩) (៥៤៤.៩៩០) ១៤៥.៤២៤ ៥៨៨.២៤០

(�ាត្ថុ)/ចំណ៍ូលគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការសំរុប៊ី (៤៧.០៦២) (១៩០.៦៩៥) ១៤៩.៣៤៦ ៦០៤.១០៤

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន ២៦ ៧២៦.២២៤ ២.៩៤២.៦៦០ (២.៣០១.៧៩០) (៩.៣១០.៧៤០)

ចំណ៍ូល/(�ាត្ថុ)គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការអេ�ាងៗសំុទូធ ៦៧៩.១៦២ ២.៧៥១.៩៦៥ (២.១៥២.៤៤៤) (៨.៧០៦.៦៣៦)

ចំណ្តាយៈប��ាលិក ២៧ (៤.៥៤៥.៥៦៥) (១៨.៤១៨.៦២៩) (៣.៨៨៦.៦៤៧) (១៥.៧២១.៤៨៧)

រលំស់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ និ�រលំស់គ្រទូព័យ សកម្ព័ម អំរបីូ ២៨ (១.៦៧៣.៤៩៦) (៦.៧៨១.០០៦) (១.៥០២.៧១៨) (៦.០៧៨.៤៩៥)

ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ ២៩ (៣.២៤៣.៣២៩) (១៣.១៤១.៩៦៩) (៣.០៣៦.១១៦) (១២.២៨១.០៨៩)

ចំអេណ៍ញមុនាពីនាធអេលើគ្របាាក់ចំណ៍ូល ១៨.៨៥៧.២៩៨ ៧៦.៤០៩.៧៧២ ១៣.៧២១.៧៤០ ៥៥.៥០៤.៤៣៧

ចំណ្តាយៈព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល ៣០ (៣.៨៦៨.០៩៧) (១៥.៦៧៣.៥២៩) (២.៨០៦.២១៦) (១១.៣៥១.១៤៤)

ចាំ�ខេណ៍ញកាំ�ងឆ្នាំំា� ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣

លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ៖

ខ្ពទ�់ផ្នែដឹលមិ្ព័នគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិកំ�� ចំទៅណិញ-ខាត៌

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - ២.៤៩២.៤៩៦ - (៨០៣.២៤០)

លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗកំ��ឆំំ្នាំ កាត់៌ក�ជាមួ្ព័យៈព័នធ - ២.៤៩២.៤៩៦ - (៨០៣.២៤០)

លទូធ�លលមាិត្ថុអេ�ាងៗសំរុប៊ីកែ�ងឆ្នាំែាំ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៣.៣៥០.០៥៣

ចំអេណ៍ញរប៊ីសំ់៖

មុាស់ធនាគារ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣

លទូធ�លលមាិត្ថុសំរុប៊ីរប៊ីសំ់៖

មុាស់ធនាគារ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៣.៣៥០.០៥៣ 

កំណិត់៌សមាា ល់ផ្នែដឹលភីាប់ម្ព័កជាមួ្ព័យៈ ពី័ទំូព័័រទីូ ២៤៤ ដឹល់ទំូព័័រទីូ ៣០៩ �ឺជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�។ 
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



របាាយការណ៍៍ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលមូលធនា
សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩

ណែដ�ជារ�សា់ម្បចាសា់ធានីាគ្នាារ

ខេដើម្បទូុនី ប្របាាកា់ចាំ�ខេណ៍ញរកាាាទូុកា ទូុនី�ប្រម្បុងត្តាម្បចាំបា�់ ទូុនី�ប្រម្បុងខេផុាងៗ សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

សំមត្ថុុលយអេនាៅនៃថ្នាៃទូី០១ ផ្នែ�មករា ឆ្នាំែាំ២០១៨ 
ផ្នែដឹលបាានារាយការណ៍៍កែ�ងគ្រគាាមុនា ៧១.០០០.០០០ ២៨៦.៦២៧.០០០ ២៦.០៣២.២៧៨ ១០៥.០៩២.៣០៨ - - - - ៩៧.០៣២.២៧៨ ៣៩១.៧១៩.៣០៨

�លបា�ពាល់ពី័ការអំន�វត៌ា 

ទៅគាលការណ៍ិ�ណិទៅនយៈយ�មី 

ទៅល�កដំឹបូ� (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤) - - (១.៨៦៧.៥៧១) (៧.៥៣៩.៣៨៤) ២.៥៩៩.៤៤៧ ១០.៤៩៣.៩៦៨ - - ៧៣១.៨៧៦ ២.៩៥៤.៥៨៤

សំមត្ថុុលយផ្នែដឹលបាានារាយការណ៍៍អេឡាំើងវិញ 
អេនាៅនៃថ្នាៃទូី ០១ ផ្នែ�មករា ឆ្នាំែាំ២០១៨ ៧១.០០០.០០០ ២៨៦.៦២៧.០០០ ២៤.១៦៤.៧០៧ ៩៧.៥៥២.៩២៤ ២.៥៩៩.៤៤៧ ១០.៤៩៣.៩៦៨ - - ៩៧.៧៦៤.១៥៤ ៣៩៤.៦៧៣.៨៩២

ចំទៅណិញកំ��ឆំំ្នាំ - - ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣ - - - - ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣

លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ - - - - - - - (៨០៣.២៤០) - (៨០៣.២៤០)

លទូធ�លលមាិត្ថុសំរុប៊ីកែ�ងឆ្នាំែាំ - - ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣ - - - (៨០៣.២៤០) ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៣.៣៥០.០៥៣

គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការជាាមួយភិាគាទូុនានាិកកែ�ង 
នាាមជាាភិាគាទូុនាិក

ការទៅបា��ាយៈភា�ហីិ�ន ៤.០០០.០០០ ១៦.១៨០.០០០ - - - - - - ៤.០០០.០០០ ១៦.១៨០.០០០

ការទៅ�ទរទៅ�ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�តាម្ព័ចាប់ - - (៦.១៩៣.២៣៩) (២៥.០៥១.៦៥២) ៦.១៩៣.២៣៩ ២៥.០៥១.៦៥២ - - - -

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - (១.៤៥៧.០០០) - - - - - - - (១.៤៥៧.០០០)

គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការសំរុប៊ីជាាមួយភិាគាទូុនាិក ៤.០០០.០០០ ១៤.៧២៣.០០០ (៦.១៩៣.២៣៩) (២៥.០៥១.៦៥២) ៦.១៩៣.២៣៩ ២៥.០៥១.៦៥២ - - ៤.០០០.០០០ ១៤.៧២៣.០០០

សំមត្ថុុលយអេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៨ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ២៨.៨៨៦.៩៩២ ១១៦.៦៥៤.៥៦៥ ៨.៧៩២.៦៨៦ ៣៥.៥៤៥.៦២០ - (៨០៣.២៤០) ១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

សំមត្ថុុលយផ្នែដឹលបាានារាយការណ៍៍អេឡាំើងវិញ 
អេនាៅនៃថ្នាៃទូី០១ ផ្នែ�មករា ឆ្នាំែាំ២០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ២៨.៨៨៦.៩៩២ ១១៦.៦៥៤.៥៦៥ ៨.៧៩២.៦៨៦ ៣៥.៥៤៥.៦២០ - (៨០៣.២៤០) ១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥

ចំទៅណិញកំ��ឆំំ្នាំ - - ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ - - - - ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣

លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ - 

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - - - - - - - ២.៤៩២.៤៩៦ - ២.៤៩២.៤៩៦

លទូធ�លលមាិត្ថុសំរុប៊ីកែ�ងឆ្នាំែាំ - - ១៤.៩៨៩.២០១ ៦០.៧៣៦.២៤៣ - - - ២.៤៩២.៤៩៦ ១៤.៩៨៩.២០១ ៦៣.២២៨.៧៣៩

គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការជាាមួយភិាគាទូុនានាិក 
កែ�ងនាាមជាាភិាគាទូុនាិក

ការទៅ�ទរទៅ�ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�តាម្ព័ចាប់ - - (៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨) ៤.១២៩.៦៤៩ ១៦.៧៣៣.៣៣៨ - - - -

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - ៤.២៧៥.០០០ - - - - - - - ៤.២៧៥.០០០

គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការសំរុប៊ីជាាមួយភិាគាទូុនាិក - ៤.២៧៥.០០០ (៤.១២៩.៦៤៩) (១៦.៧៣៣.៣៣៨) ៤.១២៩.៦៤៩ ១៦.៧៣៣.៣៣៨ - - - ៤.២៧៥.០០០

សំមត្ថុុលយអេនាៅនៃថ្នាៃទូី ៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៣៩.៧៤៦.៥៤៤ ១៦០.៦៥៧.៤៧០ ១២.៩២២.៣៣៥ ៥២.២៧៨.៩៥៨ - ១.៦៨៩.២៥៦ ១២៧.៦៦៨.៨៧៩ ៥២០.២៥០.៦៨៤

កំណិត់៌សមាា ល់ផ្នែដឹលភីាប់ម្ព័កជាមួ្ព័យៈ ពី័ទំូព័័រទីូ ២៤៤ ដឹល់ទំូព័័រទីូ ៣០៩ �ឺជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�។ 
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របាាយការណ៍៍លំហិូរសំាច់គ្របាាក់
សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

លំហិូរសំាច់គ្របាាក់ពីីសំកមាភិាពីគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ

សាច់គ្របាក់ទៅចញពី័/(បានទៅគ្រប�កំ��)គ្របតិ៌បត៌ាិការ ៣២ ៥១.៧០៥.៨២៤ ២០៩.៥១១.៩៩៩ (១២.៣៧២.៨៩០) (៥០.០៤៨.៣៤១)

ការគ្របាក់បានទូទួូល ៣៩.៧២៣.៧៥៣ ១៦០.៩៦០.៦៤៧ ៣៧.៣៩៧.២៩៧ ១៥១.២៧២.០៦៦

ការគ្របាក់បានប�់ (១៦.៣១៦.៧៨៨) (៦៦.១១៥.៦២៥) (១៧.៧៥៨.៨៦៥) (៧១.៨៣៤.៦០៩)

ព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលបានប�់ ១៩ (១.៨៣៤.៦៨០) (៧.៤៣៤.១២៣) (២.៤៤៧.៨៤៦) (៩.៩០១.៥៣៧)

សំាច់គ្របាាក់អេចញពីីសំកមាភិាពីគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ ៧៣.២៧៨.១០៩ ២៩៦.៩២២.៨៩៨ ៤.៨១៧.៦៩៦ ១៩.៤៨៧.៥៧៩

លំហិូរសំាច់គ្របាាក់ពីីសំកមាភិាពីវិនាិអេយោគា

គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ធានាទៅល�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន - - (៤០០.០០០) (១.៦១៨.០០០)

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ កណ្តាា ល - 
កាលកំណិត់៌ទៅល�ស៣ផ្នែខ្ព (២២.៧៨៥.៦១៣) (៩២.៣២៧.៣០៤) (៩.៧៦៥.៦២៣) (៣៩.៥០១.៩៤៥)

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ ទៅ�ស�ៗ - 
កាលកំណិត់៌ទៅល�ស៣ផ្នែខ្ព (២៦៦.៤៤៧) (១.០៧៩.៦៤៣) (៩៦១.៧៣៥) (៣.៨៩០.២១៨)

ការទិូញគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ ១១ (១.១០៩.៨៣៧) (៤.៤៩៧.០៦០) (៤៩៦.៩៦៥) (២.០១០.២២៣)

ការទិូញគ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ ១៣ (៣១០.៥៩៥) (១.២៥៨.៥៣១) (៦១៧.១១៧) (២.៤៩៦.២៣៨)

សាច់គ្របាក់បានពី័ការលក់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ� បរកិាេ រ ១៣០.៥៧៦ ៥២៩.០៩៤ ៣៤.៦៥៣ ១៤០.១៧១

សំាច់គ្របាាក់បាានាអេគ្រប៊ីើកែ�ងសំកមាភិាពីវិនាិអេយោគា (២៤.៣៤១.៩១៦) (៩៨.៦៣៣.៤៤៤) (១២.២០៦.៧៨៧) (៤៩.៣៧៦.៤៥៣)

លំហិូរសំាច់គ្របាាក់ពីីសំកមាភិាពីហិិរញ្ញញប៊ីាទូានា

សាច់គ្របាក់បានពី័ការទៅចញ�ាយៈទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ២១ - - ៤.០០០.០០០ ១៦.១៨០.០០០

សាច់គ្របាក់បានពី័គ្របាក់កម្ព័ុី ១៨ ២៩.៥៤៦.០៤០ ១១៩.៧២០.៥៥៤ - -

ការទូូទាំត់៌ស�គ្របាក់កម្ព័ុី ១៨ (២.០៥៧.៨១៥) (៨.៣៣៨.២៦៦) - -

គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ថ្ងៃនការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនា ១២ (៦១៥.០៨៩) (២.៤៩២.៣៤១) (៥៣១.៣៦៦) (២.១៤៩.៣៧៥)

សំាច់គ្របាាក់បាានាពីីសំកមាភិាពីហិិរញ្ញញប៊ីាទូានា ២៦.៨៧៣.១៣៦ ១០៨.៨៨៩.៩៤៧ ៣.៤៦៨.៦៣៤ ១៤.០៣០.៦២៥

កំអេណ៍ើនា/(ត្ថុំហិយ)សំាច់គ្របាាក់ នាិង សំាច់គ្របាាក់សំមមូលសំុទូធ ៧៥.៨០៩.៣២៩ ៣០៧.១៧៩.៤០១ (៣.៩២០.៤៥៧) (១៥.៨៥៨.២៤៩)

សាច់គ្របាក់ និ�សាច់គ្របាក់សម្ព័មូ្ព័លទៅដឹ�ម្ព័ឆំំ្នាំ ២០០.៤០៨.៧០៦ ៨០៥.២៤២.១៨០ ២០៤.៣២៩.១៦៣ ៨២៤.៨៧៦.៨៣២

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - ១៣.១៦៦.៩១១ - (៣.៧៧៦.៤០៣)

សំាច់គ្របាាក់ នាិងសំាច់គ្របាាក់សំមមូលដឹំណ៍ាច់ឆ្នាំែាំ ៣១ ២៧៦.២១៨.០៣៥ ១.១២៥.៥៨៨.៤៩២ ២០០.៤០៨.៧០៦ ៨០៥.២៤២.១៨០

កំណិត់៌សមាា ល់ផ្នែដឹលភីាប់ម្ព័កជាមួ្ព័យៈ ពី័ទំូព័័រទីូ ២៤៤ ដឹល់ទំូព័័រទីូ ៣០៩ �ឺជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�។ 
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កំណ៍ត្ថុ់សំមគាល់របាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩

១. ពី�ត្ថុ៌មានាទូូអេទូៅ

 ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី ឥណិាូ ថ្ងៃ�ណ្តា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារ”) គ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៩ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០០៨ និ�បានច��បញីី្ញជាមួ្ព័យៈគ្រកសួ�ពាណិិជ្ជីកម្ព័ម  
ទៅដាយៈមានវញិ្ញាញ បនបគ្រត៌ច��បញីី្ញទៅលខ្ព ០០០០១៨១២ និ�គ្រត៌វូបានធនាគារជាតិ៌ ថ្ងៃន កម័្ព័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារកណ្តាា ល”) �ាល់អាជាា ប័ណិណគ្របកបអាជី្ជវកម្ព័ម 
ធនាគារទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៣ ផ្នែខ្ពត៌�លា ឆំំ្នាំ២០០៨។ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០២០ ធនាគារបានបាូរនាម្ព័ករណ៍ិរបស់ខ្ពួួនទៅ�ជា ធនាគារ អំ ទៅអំច បីី (ទៅខ្ពម្ព័បូឌា) ម្ព័.ក។  
ធនាគារ�ឺជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នប�គ្រត៌សម្ព័័័នធ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់ទំាំ�ស្រុសុ�ទៅដាយៈធនាគារ RHB Bank Berhad ជាគ្រកុម្ព័ហីិ�នសាធារណិៈទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌ូវមានកគ្រមិ្ព័ត៌ 

បានច��បញីី្ញពាណិិជី្ជកម្ព័មទៅ�គ្របទៅទូសមាា ទៅ�ស�ី ទៅហិ�យៈគ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ធំជា�ទៅ��ឺគ្រកមុ្ព័ហីិ�ន RHB Banking Group ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័រចនាសម័័្ព័នធសាជី្ជវកម្ព័ម 

គ្រកុម្ព័ហីិ�នរមួ្ព័ ចូលជាធរមានចាប់ពី័ថ្ងៃ�ៃទីូ១៣ ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៦។

សកម្ព័មភាព័អាជី្ជវកម្ព័មចម្ព័ប�របស់ធនាគារ �ឺការ�ាល់ទៅសវាផ្នែ�ំកធនាគារពាណិិជ្ជីទៅគ្រច�នគ្របទៅភិទូ ទៅ�កំ��គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។

 ការយិាល័យៈច��បញីី្ញរបស់ធនាគារមានទីូតំា�បចុ�បបនំសុិត៌ទៅ�អំគារ ជាន់ទីូ១ ជាន់ M ជាន់ទីូ២ និ�ជាន់ទីូ៩ �ួូវទៅលខ្ព១១០ ផ្នែក��ួូវទៅលខ្ព ៩៣ ភូិមិ្ព័ ៣ សង្កាើ ត់៌ 

ស្រុស�ចក ខ្ពណិឌ  ដូឹនទៅព័ញ រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម្ព័័�ជា ។  

 គ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាលបានអំន�ម័្ព័ត៌ឱ្យយទៅចញ�ាយៈរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពឧសភា ឆំំ្នាំ២០២០។ គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលមានសិទូធិផ្នែកផ្នែគ្រប និ�ទៅចញ�ាយៈ 
របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�ទៅ���វញិ។

២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ

 ទៅគាលការណ៍ិ�ណិទៅនយៈយសំខាន់ៗផ្នែដឹលបានទៅគ្រប�គ្របាស់កំ��ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន� គ្រត៌ូវបានបង្កាហា ញ ខា�ទៅគ្រកាម្ព័។ ទៅគាលការណ៍ិទំាំ�ទៅន� គ្រត៌ូវ

បានអំន�វត៌ាយាា�មានស�ាតិ៌ភាព័គ្រ�ប់ឆំំ្នាំផ្នែដឹលបានដាក់បង្កាហា ញទំាំ�អំស់ ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌មានការបញី្ញាក់ទៅ�ស�ពី័ទៅន�។

 ២.១ មូលដឹឋានានៃនាការអេរៀប៊ីចំរបាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

 ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២៨ ផ្នែខ្ពសីហា ឆំំ្នាំ២០០៩ គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាជាតិ៌�ណិទៅនយៈយ ថ្ងៃនគ្រកសួ�ទៅសដឹឋកិចុ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� បានគ្របកាសដាក់ឱ្យយទៅគ្រប� សា�់ដាររបាយៈការណ៍ិទាំក់ទូ�នឹ� 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនារជាតិ៌ ថ្ងៃន កម្ព័័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “CIFRS”) ផ្នែដឹលផ្នែ�អកទំាំ�ស្រុសុ� ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារទំាំ�អំស់ ផ្នែដឹលទៅចញ�ាយៈទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាសា�់ដារ

 
�ណិទៅនយៈយអំនារជាតិ៌ (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “IASB”) រមួ្ព័ទំាំ� បំណិកស្រុសាយៈ និ�វទិៅសាធនកម្ព័មពាក់ព័័នធទៅ�ស�ៗ ចំទៅពា�សា�់ដារនីមួ្ព័យៈៗផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មាន 

ទៅ���កំ��កាលៈទៅទូសៈជាក់លាក់ណ្តាមួ្ព័យៈ ទៅដាយៈការបផ្នែនុម្ព័ពាកយ “កម័្ព័�ជា”។ អំ�ាភាព័ផ្នែដឹលមានការទូទួូលខ្ព�សគ្រត៌វូជាសាធារណិៈ គ្រត៌វូទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិ
 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ខ្ពួួនឱ្យយស្រុសបទៅ�តាម្ព័ CIFRS សគ្រមាប់ការយិៈបរទិៅចឆទូ�ណិទៅនយៈយផ្នែដឹលចាប់ទៅ��ាម្ព័ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១២ ឬការយិៈបរទិៅចឆទូ
 

�ណិទៅនយៈយបនាទ ប់ពី័ទៅន�។ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាជាតិ៌�ណិទៅនយៈយថ្ងៃនគ្រកសួ�ទៅសដឹឋកិចុ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� តាម្ព័រយៈៈសារាចរផ្នែណិនំាទៅលខ្ព ០៨៦សហិវ.កជ្ជ� 

ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ៣០ ផ្នែខ្ពកកើដា ឆំំ្នាំ២០១២ បានអំន�ម័្ព័ត៌ឱ្យយធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវតុ៌� ព័នារទៅព័លអំន�វត៌ា CIFRS រហូិត៌ដឹល់ការយិៈបរទិៅចឆទូផ្នែដឹលចាប់

ទៅ�ា�ម្ព័ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៦ ឬការយិៈបរទិៅចឆទូបនាទ ប់ពី័ទៅន�។

ទៅយា�តាម្ព័សារាចរផ្នែណិនំាទៅលខ្ព ០៥៨ សហិវ.កជ្ជ� ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ២៤ ផ្នែខ្ពមី្ព័នា ឆំំ្នាំ២០១៦ ផ្នែដឹលទៅចញទៅដាយៈគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាជាតិ៌�ណិទៅនយៈយ ថ្ងៃនគ្រកសួ�ទៅសដឹឋកិចុ 

និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� បានអំន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយគ្រ�ឹ�សុានធនាគារ និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ព័នារទៅព័លអំន�វត៌ា CIFRS រហូិត៌ដឹល់ការយិៈបរទិៅចឆទូ�ណិទៅនយៈយផ្នែដឹលចាប់ទៅ��ាម្ព័ទៅ�
 

ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៩ ឬការយិៈបរទិៅចឆទូ�ណិទៅនយៈយបនាទ ប់ពី័ទៅន�។

របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានទៅរៀបចំទៅ���ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ សា�់ដាររបាយៈការណ៍ិទាំក់ទូ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនារជាតិ៌ ថ្ងៃនកម័្ព័�ជា (CIFRS) 

ផ្នែដឹលផ្នែ�អកទំាំ�ស្រុសុ�ទៅ�តាម្ព័សា�់ដារទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលបានទៅចញ�ាយៈទៅដាយៈ គ្រកុម្ព័គ្របឹកាសា�់ដារ�ណិទៅនយៈយអំនារជាតិ៌ រមួ្ព័ទំាំ�បំណិកស្រុសាយៈ 

និ�វទិៅសាធនកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានកំ��កាលៈទៅទូសៈណ្តាមួ្ព័យៈចំទៅពា�សា�់ដារនីមួ្ព័យៈៗ។

របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារគ្រត៌ូវបានទៅរៀបចំតាម្ព័វធីិសាស្ត្រសាថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័។

ការទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលស្រុសបទៅ�តាម្ព័ CIFRS ត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយទៅគ្រប�គ្របាស់ការបាា ន់សាម ន�ណិទៅនយៈយជាក់លាក់សំខាន់ៗ។ ទៅហិ�យៈវាក៏ត៌គ្រម្ព័ូវ 
ឱ្យយ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅធើ�ការវនិិចឆ័យៈរបស់ខ្ពួួន ទៅ�កំ��ដំឹទៅណិ� រការថ្ងៃនការអំន�វត៌ាទៅគាលការណ៍ិ �ណិទៅនយៈយទៅន���ផ្នែដឹរ។ ផ្នែ�ំកផ្នែដឹលទាំក់ទូ�នឹ�ការវនិិចឆ័យៈ  
ឬភាព័សម��សាម ញកំ��កគ្រមិ្ព័ត៌ខ្ពស់័ ឬផ្នែ�ំកផ្នែដឹលការសនមត៌ និ�ការបាា ន់សាម នមានលកេណិៈជាសារវនាចំទៅពា�របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� គ្រត៌វូបានលាត៌គ្រត៌ដា�

 ទៅ�កំ��កំណិត់៌សមាា ល់ ៣ ។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.១ មូលដឹឋានានៃនាការអេរៀប៊ីចំរបាាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ �ឺជារបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅល�កដំឹបូ�ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទៅរៀបចំទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័
 ទៅ�តាម្ព័ CIFRS។ កំ��ការអំន�វត៌ា CIFRS ទៅល�កដំឹបូ� ធនាគារបានទៅរៀបចំការព័នយល់ពី័ការផួ្ទាស់បាូរពី័ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារជាតិ៌ 

ថ្ងៃនកម្ព័័�ជា និ� សា�់ដារ�ណិទៅនយៈយកម្ព័័�ជា (“CAS”) ម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ទៅ�កំ��កំណិត់៌សមាា ល់ ៤ ។

 ២.២ សំិង់ដឹារគាណ៍អេនាយយថ្នាាី វិអេសំោធនាកមា នាិងប៊ីំណ៍កគ្រសំាយផ្នែដឹលធនាាគាារមិនាទូានា់បាានាអនាុវត្ថុិ

ធនាគារមិ្ព័នបានអំន�វត៌ាម្ព័�នកាលកំណិត់៌នូវសា�់ដារ�ណិទៅនយៈយ�មី និ�បំណិកស្រុសាយៈផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានទៅចញ�ាយៈរចួ បា�ផ្នែនាមិ្ព័នទាំន់ចំាបាច់គ្រត៌វូអំន�វត៌ាសគ្រមាប់ 

ការយិៈបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ ទៅទូ។ ធនាគារមិ្ព័នរពឹំ័�ថ្នាសា�់ដារទំាំ�ទៅន�មាន�លបា�ពាល់ជាសារវនាទៅល�មូ្ព័លធនរបស់ធនាគារ  
សគ្រមាប់ការយិៈបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិទៅន� និ�ការយិៈបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិនាទៅព័លអំនា�ត៌ និ�ចំទៅពា�គ្របតិ៌បត៌ាិការនាទៅព័លអំនា�ត៌ខា�ម្ព័�ខ្ពទៅន�ទៅទូ។

 ២.៣  ការប៊ីដ�ររូប៊ីិយប៊ី�ណ៍ណ

 (កា) រូ�ិយ�័ណ៍ណខេគ្នាោ� នីិងរូ�ិយ�័ណ៍ណសាប្រម្បា�់�ងាាញ

 �ណិនីទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលមានទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ គ្រត៌វូបានវាស់ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅដាយៈទៅគ្រប�គ្របាស់របិូយៈប័ណិណថ្ងៃនបរយិាកាសទៅសដឹឋកិចុចម្ព័ប�
 

ផ្នែដឹលធនាគារទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការ (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “របិូយៈប័ណិណទៅគាល”)។ គ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ�ួ��បញំុ្ញា�ខឹួ្ពម្ព័សារទៅសដឹឋកិចុថ្ងៃនគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិ និ�សុានភាព័ជា 
មូ្ព័លដាឋ នរបស់ធនាគារ។  ដូឹចទៅន� របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅន�គ្រត៌ូវបានបង្កាហា ញជាគ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិផ្នែដឹលជារបិូយៈប័ណិណទៅគាល និ�របិូយៈប័ណិណ 
សគ្រមាប់បង្កាហា ញរបស់ធនាគារ។

 

 (ខា) ប្រ�ត្តិ�ត្តិិកាារ នីិងសាម្បត្តុ�យ

 គ្របតិ៌បត៌ាិការជារបិូយៈប័ណិណបរទៅទូស គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាបាូរទៅ�ជារបិូយៈប័ណិណទៅគាល ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាបាូរគ្របាក់នាកាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅនា�។ ចំទៅណិញ
 

និ�ខាត៌ពី័គ្របតិ៌បត៌ាិការទំាំ�ទៅន� និ�ពី័ការបាូរគ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� លរបិូយៈវត៌ុ�ជារបិូយៈប័ណិណបរទៅទូសទៅ�ស�ៗ  គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។

 ចំទៅណិញ និ�ខាត៌ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�គ្របាក់កមីុ្ព័ គ្រត៌វូបានដាក់បង្កាហា ញទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ កំ��ខ្ពទ�់ចំណ្តាយៈការគ្របាក់។ 

ចំទៅណិញ និ�ខាត៌ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ទំាំ�អំស់ គ្រត៌វូបានដាក់បង្កាហា ញទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នចំនួនទឹូកគ្របាក់ស�ទូធ។

 (គ្នា) កាារ�ងាាញជាប្របាាកា់ខេរៀ�

 អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ចាប់សាីពី័�ណិទៅនយៈយ និ�សវនកម្ព័ម ត៌គ្រមូ្ព័វឱ្យយមានការកត់៌គ្រតាបាូរចំនួនទឹូកគ្របាក់កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�ពី័គ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ 
 ទៅ�ជាគ្របាក់ទៅរៀល។ របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ និ�លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ និ�លំហូិរសាច់គ្របាក់គ្រត៌ូវបានបាូរទៅ�ជាគ្របាក់ទៅរៀល ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតា 

ម្ព័ធយម្ព័គ្របចំាឆំំ្នាំ។ គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� លផ្នែដឹលបានដាក់បង្កាហា ញកំ��របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�នីមួ្ព័យៈៗ និ�មូ្ព័លធនរបស់ភា�ទូ�និក គ្រត៌វូបាន
 

បាូរទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាថ្ងៃ�ៃបិទូបញីី្ញនាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូរមូ្ព័លធនភា�ទូ�និកគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាផ្ទាទ ល់កំ��មូ្ព័លធន ទៅហិ�យៈរាល់លទៅម្ព័អ��
 ពី័ការបាូរទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ទំាំ�អំស់ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ។

ធនាគារបានទៅគ្រប�អំគ្រតាបាូរគ្របាក់�ួូវការផ្នែដឹល�សព័ើ�ាយៈទៅដាយៈធនាគារកណ្តាា ល។ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ អំគ្រតាម្ព័ធយម្ព័សគ្រមាប់ឆំំ្នាំទៅន� �ឺ 

១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០៥២ ទៅរៀល (២០១៨ ៖ ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០៤៥ ទៅរៀល) ទៅហិ�យៈអំគ្រតាបិទូបញីី្ញ�ឺ ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� 

៤.០៧៥ទៅរៀល (២០១៨ ៖ ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០១៨ទៅរៀល)។

ចំទៅពា�ការដាក់បង្កាហា ញតាម្ព័ CIFRS 1 �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ អំគ្រតាម្ព័ធយម្ព័�ឺ ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០៤៥ ទៅរៀល ទៅហិ�យៈអំគ្រតាបិទូបញីី្ញ 

�ឺ ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០៣៧ទៅរៀល។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.៤ សំាច់គ្របាាក់ នាិងសំាច់គ្របាាក់សំមមូល

កំ��ការដាក់បង្កាហា ញរបាយៈការណ៍ិលំហូិរសាច់គ្របាក់ សាច់គ្របាក់ និ�សាច់គ្របាក់សម្ព័មូ្ព័លរមួ្ព័មាន សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់មិ្ព័ន
 

ជាប់កគ្រមិ្ព័ត៌ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ និ�ការវនិិទៅយា�សាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួលរយៈៈទៅព័លខ្ពួីផ្នែដឹលមាន 

រយៈៈទៅព័លកំណិត់៌បីផ្នែខ្ព ឬតិ៌ចជា�បីផ្នែខ្ព ផ្នែដឹលធនាគារអាចមានលទូធភាព័ទៅព័ញទៅលញកំ��ការដឹកសាច់គ្របាក់ កំ��ទៅគាលបំណិ�ទៅ�ទៅព័លចំាបាច់ និ�
 

មានហានិភ័ិយៈបផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលត៌ថ្ងៃម្ព័ួតិ៌ចតួ៌ច។ 

 ២.៥  គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

 (កា)  ចាំ�ណ៍ាត្ត់ថាំាកា់

  ធនាគារផ្នែប�ផ្នែចកគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ខ្ពួួន ទៅ�តាម្ព័ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ថ្ងៃនការវាស់ផ្នែវ�ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  ■  គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ រមួ្ព័មាន សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់ គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល 
 

និ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ និ�

  ■ គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�នាទៅព័លបនាទ ប់តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប កំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ (OCI)

   ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅន��ឺអាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័�ំរអូាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�លកេខ្ពណិឌ កំ��កិចុសនាថ្ងៃនលំហូិរ
 សាច់គ្របាក់របស់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

   ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប ចំទៅណិញឬខាត៌នឹ�គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ ឬកំ�� OCI ។ ចំទៅពា�ការ

វទិៅយា�កំ��ឧបករណ៍ិមូ្ព័លធនផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់សគ្រមាប់ការជួ្ជញដូឹរ ការកត់៌គ្រតា�ឺអាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�ជ្ជទៅគ្រម្ព័�សរបស់ធនាគារនាទៅព័លកត់៌គ្រតាទៅល�

កដំឹបូ� ថ្នាទៅត៌�ធនាគារបានកត់៌គ្រតាការវនិិទៅយា�មូ្ព័លធនតាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ (FVOCI) ឬទៅទូ។

 (i) គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ�� OCI រមួ្ព័មាន៖

  ■  ទូមូ្ព័លបគ្រត៌កម្ព័មសិទូធិផ្នែដឹលមិ្ព័នគ្រតូ៌វបានកាន់កាប់សគ្រមាប់ការជួ្ជញដូឹរ ទៅហិ�យៈផ្នែដឹលធនាគារបានទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �សនាទៅព័លកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័

សម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ជាជា�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។

 (ii)   ធនាគារបានទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ខ្ពួួនតាម្ព័ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ ផ្នែត៌កំ��ករណីិផ្នែដឹលស្រុសបតាម្ព័លកេណិៈវនិិចឆ័យៈដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័
 

បា�ទៅណ្តាណ � ៖

  ■  គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់កំ���ំរអូាជី្ជវកម្ព័ម ផ្នែដឹលមានទៅគាលបំណិ�ទៅដឹ�ម្ព័បីគ្របមូ្ព័លលំហូិរសាច់គ្របាក់កំ��កិចុសនា និ�

  ■  លកេខ្ពណិឌ កំ��កិចុសនាផ្នែដឹលនំាឱ្យយមានកាលបរទិៅចឆទូជាក់លាក់នានា ចំទៅពា�លំហូិរសាច់គ្របាក់ ផ្នែដឹលជាការទូូទាំត់៌គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ និ�ការគ្របាក់ទំាំ�ស្រុស�ុ 

ទៅ�ទៅល�ចំនួនគ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ផ្នែដឹលទៅ�មិ្ព័នទាំន់ទូូទាំត់៌។

 (ខា) កាារកាត្ត់ប្រត្តា នីិងកាារឈិ�់កាត្ត់ប្រត្តា

   គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌�គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតា ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលធនាគារកួាយៈជាភា�ីមួ្ព័យៈកំ��កិចុសនាថ្ងៃនឧបករណ៍ិណ្តាមួ្ព័យៈ។ ការទិូញនិ�ការលក់គ្រទូព័យសកម្ព័ម
 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�តាម្ព័ម្ព័ទៅធាបាយៈធម្ព័មតា គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតានាកាលបរទិៅចឆទូជួ្ជញដូឹរ ជាកាលបរទិៅចឆទូផ្នែដឹលធនាគារទៅធើ�ការទិូញ ឬលក់គ្រទូព័យសកម្ព័ម។ 

   គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌វូបានទៅ�ឈប់កត់៌គ្រតា ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលសិទូធិកំ��ការទូទួូលលំហូិរសាច់គ្របាក់ពី័គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅនា�បានហួិសកាលកំណិត់៌ ឬគ្រត៌វូបាន
 

ទៅ�ទរ ទៅហិ�យៈធនាគារបានទៅ�ទរនូវរាល់ហានិភ័ិយៈជាសារវនា និ��លកម្ព័មសិទូធិទំាំ�អំស់។ ចំទៅណិញឬខាត៌ពី័ការឈប់កត់៌គ្រតាគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្រត៌វូ 
បានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានទៅ�ឈប់កត់៌គ្រតា។ 

 (គ្នា)  កាារវុាសា់ណែវុង

   នាទៅព័លកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� ធនាគារវាស់ផ្នែវ�គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសប បូកបផ្នែនុម្ព័ជាមួ្ព័យៈនឹ�ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលបាន 
ចំណ្តាយៈផ្ទាទ ល់កំ��ការទិូញគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� កំ��ករណីិផ្នែដឹលគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�មិ្ព័នគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌

 (FVPL) ។ ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ FVPL គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាជាចំណ្តាយៈកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។ បនាទ ប់ពី័ការ
 

កត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�ភួាម្ព័ សំវធិានធនសគ្រមាប់ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក (ECL) គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាសគ្រមាប់គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ� 

តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ ផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការខាត៌តាម្ព័�ណិទៅនយៈយមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ ទៅ�ទៅព័លគ្រទូព័យសកម្ព័មមួ្ព័យៈគ្រត៌ូវបាន 
បទៅ�ើ�ត៌ទៅ����មី។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.៥  គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ) 
 (គ្នា)  កាារវុាសា់ណែវុង (ត្ត)

   គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានទៅដឹរទីៅវទីូវ គ្រត៌ូវបានទៅ��ិត៌ទៅ�ទៅល�ចំនួនរបស់វាទំាំ�ស្រុសុ� ទៅ�ទៅព័លទៅធើ�ការកំណិត់៌លំហូិរសាច់គ្របាក់របស់វាសគ្រមាប់

ការទូូទាំត់៌គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ និ�ការគ្របាក់ទំាំ�ស្រុសុ�។

  ឧ�ការណ៍៍��ណ៍ុ�

   ការវាស់ផ្នែវ�ឧបករណ៍ិបំណិ� ល�ឺអាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល��ំរអូាជី្ជវកម្ព័មរបស់ធនាគារ កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�លកេណិៈថ្ងៃនលំហូិរសាច់គ្របាក់របស់ 
គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅនា�។ ធនាគារទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ឧបករណ៍ិបំណិ� លរបស់ខ្ពួួនជាគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់។

   ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់៖ គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកាន់កាប់សគ្រមាប់ការគ្របមូ្ព័លលំហូិរសាច់គ្របាក់កំ��កិចុសនា ផ្នែដឹល លំហូិរ សាច់គ្របាក់ទៅនា��ឺជាការទូូទាំត់៌ 
គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ និ�ការគ្របាក់ទំាំ�ស្រុសុ� (SPPI) គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់។ ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�ទៅន� គ្រត៌ូវបានផ្នែកត៌គ្រម្ព័ូវទៅ�តាម្ព័ 

សំវធិានធនការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�កផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតា។ ចំណូិលការគ្របាក់ពី័គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទំាំ�ទៅន�គ្រត៌វូបានដាក់បញូុ្ញលទៅ�កំ��ចំណូិល
 

ការគ្របាក់ ទៅដាយៈទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសាអំគ្រតាការ គ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័។

   ចំទៅពា�ឥណិទាំន�ាល់ឱ្យយប��ាលិកផ្នែដឹលមានអំគ្រតាការគ្របាក់ទាំបជា�អំគ្រតាទីូ�ារ គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំ ថ្ងៃនការទូូទាំត់៌សាច់គ្របាក់ 
នាទៅព័លអំនា�ត៌ និ�ទៅធើ�អំបបហារតាម្ព័អំគ្រតាការគ្របាក់ទៅល�ទីូ�ារ ថ្ងៃនឥណិទាំនគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា។ ចំនួនលទៅម្ព័អ��រវា�សាច់គ្របាក់បានប�់ និ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

បចុ�បបនំថ្ងៃនសាច់គ្របាក់កំ��ទៅព័លអំនា�ត៌បានទូទួូល គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាជាលាភិការរបស់ប��ាលិក។ ចំនួនទឹូកគ្របាក់ទំាំ�ទៅនា� គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាព័នារ និ�
 

គ្រត៌ូវបានដឹករលំស់កំ��ចំណ្តាយៈអំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័�ិរទៅវលាថ្ងៃនឥណិទាំនទៅនា�។

   ឧ�ការណ៍៍ម្បូ�ធានី

   ធនាគារវាស់ផ្នែវ�ឧបករណ៍ិមូ្ព័លធនទំាំ�អំស់ទៅ�ទៅព័លបនាទ ប់ម្ព័ក តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសប។ គ្របសិនទៅប��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ធនាគារទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �សបង្កាហា ញចំទៅណិញ 

ឬខាត៌ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបចំទៅពា�ការវនិិទៅយា�មូ្ព័លធន កំ��OCI ទៅនា�មិ្ព័នមានការចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិនាទៅព័លបនាទ ប់ម្ព័ក ចំទៅពា�ចំទៅណិញឬខាត៌ថ្ងៃន 
ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ទៅទូ ទៅដាយៈមានការអំន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយឈប់កត់៌គ្រតាការវនិិទៅយា�ទៅនា�។ ភា�លាភិបានពី័ការវនិិទៅយា�គ្របទៅភិទូទៅន� 

គ្រត៌វូបានបនាកត់៌គ្រតាកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ ជាចំណូិលទៅ�ស�ៗ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលធនាគារមានសិទូធិទូទួូលការទូូទាំត់៌ទៅនា�។ ការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ 
�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ (និ�ការកត់៌គ្រតាការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្រត៌�ប់ទៅ�វញិ) ចំទៅពា�ការវនិិទៅយា�មូ្ព័លធន ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័  

FVOCI មិ្ព័នគ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍ិដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�កពី័ការផ្នែគ្របគ្របរួលត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបទៅទូ។

 (ឃ)  កាារខេធាើើចាំ�ណ៍ាត្ត់ថាំាកា់ប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ�ខេឡាើងវុិញ

  ធនាគារទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ���វញិ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹល�ំរអូាជី្ជវកម្ព័មសគ្រមាប់ការគ្រ�ប់គ្រ��គ្រទូព័យសកម្ព័មរបស់ខ្ពួួន មានការផ្នែគ្របគ្របរួល។

 (ង)  កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ 

   ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក (“ECL”) តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នរពឹំ័�ទៅម្ព័�លទៅ�ថ្ងៃ�ៃអំនា�ត៌ ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�ជាមួ្ព័យៈនឹ�ឧបករណ៍ិបំណិ� លរបស់ 

ខ្ពួួនផ្នែដឹលវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ និ�តាម្ព័ FVOCI គ្រព័ម្ព័ទំាំ�ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលទៅក�ត៌ពី័កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន (រមួ្ព័ទំាំ� ឥណិទាំនវបិារបូន៍  
និ�ហាើ ស�ីលីធីផ្នែដឹលអាចទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅ���វញិ) និ�កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ ធនាគារកត់៌គ្រតាសំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ចំទៅពា�ការ 
ខាត៌គ្របទៅភិទូទៅន� នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ ការវាស់ផ្នែវ� ECL �ួ��បញំុ្ញា�ពី័ ៖

  ■  ចំនួនលទៅម្ព័អ�� និ�ចំនួនផ្នែដឹលបាន�ួឹ�គ្របូបាប ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈទៅធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅល�លទូធភាព័ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌ទៅ���មួ្ព័យៈចំនួន

  ■  ទៅព័លទៅវលាថ្ងៃនត៌ថ្ងៃម្ព័ួទឹូកគ្របាក់ និ�

  ■  ព័័ត៌៌មានផ្នែដឹលមានភាព័សម្ព័ទៅហិត៌��ល និ�មានការគំាគ្រទូ ផ្នែដឹលអាចរកបានទៅដាយៈព័�ំចំាបាច់មានការចំណ្តាយៈ និ�ការខំ្ពគ្របឹ�ផ្នែគ្រប�ទៅល�សលប់ 

នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ អំំពី័គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិនាទៅព័លបចុ�បបនំ និ�ការព័ាករអំំពី័លកេខ្ពណិឌ នាទៅព័លអំនា�ត៌

  ធនាគារបានអំន�វត៌ាវធីិសាស្ត្រសាបីដំឹណ្តាក់កាល ចំទៅពា�ការវាស់ផ្នែវ�ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក សគ្រមាប់គ្របទៅភិទូដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  ■  ឧបករណ៍ិបំណិ� លផ្នែដឹលវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ និ�

  ■  កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន (រមួ្ព័ទំាំ� ឥណិទាំនវបិារបូន៍ផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់បានដឹកគ្របាក់ និ�ហាើ ស�ីលធីអាចទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅ���វញិ) និ�កិចុសនាធានា
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.៥  គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 (ង)  កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (ត្ត)

  អំន�វត៌ាវធីិសាស្ត្រសាបីដំឹណ្តាក់កាលផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលហានិភ័ិយៈឥណិទាំន ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�៖

 (i) ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី ១ ៖ ECL ១២ណែខា

    ដំឹណ្តាក់កាលទីូ១រមួ្ព័បញូុ្ញលនូវគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលមិ្ព័នមានកំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំន�ួរឱ្យយកត់៌សមាា ល់ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�

កដំឹបូ� ឬមានហានិភ័ិយៈឥណិទាំនកគ្រមិ្ព័ត៌ទាំប នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ ECL១២ផ្នែខ្ព គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ទៅហិ�យៈចំណូិលការគ្របាក់គ្រត៌ូវ 

បាន�ណិនាតាម្ព័ចំនួនត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�លរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

 (ii) ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី ២ ៖ ECL ខេព្យញម្បួយអាាយុកាា� – ម្បិនីម្បានីកាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

   ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ២ រមួ្ព័មាន គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានកំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនា ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� (ទៅល� 
កផ្នែល�ផ្នែត៌វាមានហានិភ័ិយៈឥណិទាំនទាំបនាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ) បា�ផ្នែនាមិ្ព័នមានភ័ិសា�តា�ជាក់ផ្នែសា�បង្កាហា ញពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័។ ECL 

ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាលគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ទៅហិ�យៈចំណូិលការគ្របាក់គ្រត៌ូវបាន�ណិនាតាម្ព័ចំនួនត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�លរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

 (iii) ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី ៣ ៖ ECL ខេព្យញម្បួយអាាយុកាា� – ម្បានីកាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

   ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ៣ រមួ្ព័មាន គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានភ័ិសា�តា�ជាក់ផ្នែសា�បង្កាហា ញពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ ECL 
 

ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាលគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ទៅហិ�យៈចំណូិលការគ្របាក់គ្រត៌ូវបាន�ណិនាតាម្ព័ចំនួនត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�លរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

 ២.៦ ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលធនាគារកួាយៈជាភា�ីមួ្ព័យៈ ទៅ�កំ��កិចុសនាថ្ងៃនឧបករណ៍ិណ្តាមួ្ព័យៈ។ បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�
 របស់ធនាគារមួ្ព័មាន គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន គ្របាក់កម្ព័ុី និ�បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ។

    បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប ដឹកចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការ ចំទៅពា�បំណិ� លគ្របតិ៌បត៌ាិការទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលមិ្ព័នវាស់ផ្នែវ� 
តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។

   បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមិ្ព័នគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់។ បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�
 ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ មានដូឹចជា គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន គ្របាក់កមីុ្ព័ 

និ�បំណិ� លទៅ�ស�ៗ។

   បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានទៅ�ឈប់កត់៌គ្រតា ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលវាគ្រត៌ូវបានប�ើិលអំស់ ឬទៅប�មិ្ព័នដូឹទៅចំា�ទៅទូវាគ្រត៌ូវបានគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��ឱ្យយបញ្ញឈប់ការស�គ្របាក់ 
ត៌ទៅ�ទៅទូៀត៌។

 

 ២.៧ កិចចសំនាយា�ិល់ឥណ៍ទូានា នាិងកិចចសំនាយាធានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

 កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន (រមួ្ព័មាន ឥណិទាំនវបិារបូន៍ផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់បានដឹកគ្របាក់ និ�ហាើ ស�ីលីធីអាចទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅ���វញិ) ផ្នែដឹលធនាគារបាន�ាល់  

គ្រត៌វូបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ចំនួនសំវធិានធនបាត់៌ប�់។ ធនាគារមិ្ព័នបាន�ាល់កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំនណ្តាមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលមានអំគ្រតាការគ្របាក់ទាំបជា�អំគ្រតា 

ទីូ�ារទៅទូ ឬកិចុសនាផ្នែដឹលអាចគ្រត៌ូវបានទូូទាំត់៌ជាសាច់គ្របាក់ស�ទូធ ឬតាម្ព័រយៈៈការ�ាល់ ឬការទៅចញឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ទៅទូៀត៌ទៅទូ។

 ចំទៅពា�កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន (រមួ្ព័មាន ឥណិទាំនវបិារបូន៍ផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់បានដឹកគ្របាក់ និ�ហាើ ស�ីលីធីផ្នែដឹលអាចទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅ���វញិ) ការខាត៌ 

ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�កគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាសំវធិានធន (ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានដាក់បង្កាហា ញកំ��បំណិ� លទៅ�ស�ៗ)។ ទៅទាំ�ជាយាា �ណ្តាក៏ទៅដាយៈ ចំទៅពា�កិចុសនា 
ផ្នែដឹលរមួ្ព័បញូុ្ញលទំាំ�ឥណិទាំន និ�កិចុសនាផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់ដឹកគ្របាក់ ទៅហិ�យៈផ្នែដឹលធនាគារមិ្ព័នអាចកំណិត់៌ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�កដាច់ទៅដាយៈ 
ផ្នែ�ក ចំទៅពា�កិចុសនាឥណិទាំនផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់ដឹកគ្របាក់ គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតារមួ្ព័គំាកំ��សំវធិានធនឥណិទាំនបាត់៌ប�់។ កំ��ករណីិផ្នែដឹលការខាត៌ឥណិទាំន

 
រពឹំ័�ទូ�ករមួ្ព័បញូុ្ញលគំា ទៅល�សពី័ចំនួនត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�លរបស់ឥណិទាំន ទៅនា�ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាសំវធិានធន។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.៧ កិចចសំនាយា�ិល់ឥណ៍ទូានា នាិងកិចចសំនាយាធានាាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ��ឺជាកិចុសនាទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលត៌គ្រមូ្ព័វឱ្យយអំំកទៅចញ�ាយៈការធានា ទៅធើ�ការទូូទាំត់៌ជាក់លាក់មួ្ព័យៈទៅដឹ�ម្ព័បី�ាល់ 
សំណិ�ទៅ�អំំកកាន់កាប់ ចំទៅពា�ការខាត៌ប�់ផ្នែដឹលទៅក�ត៌មានទៅ��� ទៅដាយៈសារកូនបំណិ� លណ្តាមួ្ព័យៈមិ្ព័នបានស�បំណិ� លទៅ�ទៅព័លដឹល់ថ្ងៃ�ៃកំណិត់៌  

ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័លកេខ្ពណិឌ ថ្ងៃនឧបករណ៍ិបំណិ� លទៅនា�។ ការធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្របទៅភិទូទៅន� �ឺគ្រត៌ូវបាន�ាល់ឱ្យយធនាគារ គ្រ�ឹ�សុាន 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�អំ�ាភាព័ទៅ�ស�ៗ ជំ្ជនួសគ្រ�ឹ�សុានទំាំ�ទៅន� ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាទៅល�ឥណិទាំន ឥណិទាំនវបិារបូន៍ និ�ហាើ ស�ីលីធីធនាគារទៅ�ស�ៗ។

 ការធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប នាកាលបរទិៅចឆទូ�ាល់ការធានាទៅនា�។ ការធានា
 គ្រត៌ូវបានគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��តាម្ព័លកេខ្ពណិឌ សម័គ្រ�ចិត៌ាទៅសម�ភាព័គំា ទៅហិ�យៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ប�ព័ើលាភិផ្នែដឹលបានគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��មានចំនួនគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្ងៃន 

កាត៌ព័ើកិចុកំ��ការធានា។ ប�ព័ើលាភិផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទួូលនាទៅព័លអំនា�ត៌ មិ្ព័នគ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាទៅទូ។ បនាទ ប់ម្ព័កកិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវតុ៌�គ្រតូ៌វ
 

បានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ចំនួនណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលខ័្ពស់ជា�ទៅ� រវា� ចំនួនផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកំណិត់៌ទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័�ំរកូារខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ទៅគ្រកាម្ព័  

CIFRS 9 សាីពី័ “ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�” និ�ចំនួនផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�ដឹកនឹ�ចំនួនគ្របាក់ចំណូិលប�ារ ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈ 
ផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិរបស់ CIFRS 15 សាីពី័ “គ្របាក់ចំណូិលពី័កិចុសនាជាមួ្ព័យៈអំតិ៌�ិជ្ជន” ទៅ�តាម្ព័ការសម្ព័ស្រុសប។ 

 ការបាា ន់សាម នគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័បទូពិ័ទៅសាធន៍ថ្ងៃនគ្របតិ៌បត៌ាិការគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា និ�គ្របវត៌ាិថ្ងៃនការខាត៌ប�់កំ��គ្រគាកនួ�ម្ព័ក និ� 
បូកបផ្នែនុម្ព័ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការវនិិចឆ័យៈរបស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��។ ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅសាយៈហីិ�យៈផ្នែដឹលរកបាន គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នទៅ�រ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ 

អាយៈ�កាលថ្ងៃនការធានាទៅនា�។

កំទៅណិ� នបំណិ� លផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ការធានា គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍ិទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ កំ��ខ្ពទ�់ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការ។

 

 ២.៨ ការកាត្ថុ់កងឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានកាត់៌ក� ទៅហិ�យៈចំនួនទឹូកគ្របាក់ស�ទូធបនាទ ប់ពី័កាត់៌ក�គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍ិទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិ
 សុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលធនាគារមានសិទូធិតាម្ព័�ូួវចាប់កំ��ការកាត់៌ក�ចំនួនទឹូកគ្របាក់ផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតា ទៅហិ�យៈធនាគារមានបំណិ�នឹ�ទូូទាំត់៌
 តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នចំនួនទឹូកគ្របាក់ស�ទូធ ឬមានបំណិ�កត់៌គ្រតាគ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�ទូូទាំត់៌បំណិ� លកំ��ទៅព័លដំឹណ្តាលគំា។

 ២.៩ គ្រទូពីយសំមាត្ថុិិ នាិងប៊ីរិកេារ

   គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ដឹករលំស់ប�ារ។ ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័រមួ្ព័មានចំណ្តាយៈផ្ទាទ ល់ទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹលបានចំណ្តាយៈកំ��ការទិូញ 
គ្រទូព័យទៅនា�។

   ចំណ្តាយៈបនាបនាទ ប់ទៅ�ស�ៗគ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាបញូុ្ញលទៅ�កំ��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ថ្ងៃនគ្រទូព័យទៅនា� ឬគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាជាគ្រទូព័យដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�កតាម្ព័ការសម្ព័ស្រុសប ផ្នែត៌
 

ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលមានភាព័គ្របាកដឹថ្នា�លគ្របទៅយាជ្ជន៍ទៅសដឹឋកិចុនាទៅព័លអំនា�ត៌ថ្ងៃនគ្រទូព័យទៅនា�នឹ�ហូិរចូលម្ព័កកំ��ធនាគារ ទៅហិ�យៈថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ថ្ងៃនគ្រទូព័យទៅនា� 
អាចគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ��ួរឱ្យយទៅជ្ជឿជាក់បានផ្នែត៌បា�ទៅណ្តាណ �។ រាល់ចំណ្តាយៈទៅល�ការជួ្ជសជ្ជ�ល និ�ការផ្នែ�ទំាំទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ទំាំ�អំស់ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាបនទ�ក 
ទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិលទូធ�ល កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅនា�ទៅក�ត៌ទៅ���។

   សំណិ�់កំព័��សា�ស�់មិ្ព័នគ្រត៌វូបានដឹករលំស់ទៅទូ។ ការដឹករលំស់ទៅល�គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិនិ�បរកិាេ រ គ្រត៌វូបាន�ណិនាទៅដាយៈទៅគ្រប�គ្របាស់វធីិសាស្ត្រសារលំស់ទៅ�រ  

ទៅដឹ�ម្ព័បីផ្នែប�ផ្នែចកថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ទៅ�នឹ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសំណិល់របស់វា  អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័អាយៈ�កាលទៅគ្រប�គ្របាស់បាា ន់សាម នថ្ងៃនគ្រទូព័យទៅនា� ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

រយៈអេពីលរំលសំ់គាិត្ថុជាាឆ្នាំែាំ

ការផ្នែកលម្ព័អទៅល�គ្រទូព័យជួ្ជល រយៈៈទៅព័លណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលខ្ពួីជា� រវា��ិរទៅវលាថ្ងៃនកិចុសនាជួ្ជល និ�អាយៈ�  កាល ទៅសដឹឋកិចុ របស់វា ចំនួន ១០ ឆំំ្នាំ

បរកិាេ រការយិាល័យៈ ៥

ទៅគ្រ���សង្កាហា រមិ្ព័ និ�បរកិាេ របំពាក់ ៥

បរកិាេ រក�ំព័យូទ័ូរ ៣ - ៥

យានយៈនា ៥

   ការដឹករលំស់ទៅល�សំណិ�់កំព័��សា�ស�់ ចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ទៅ���ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលគ្រទូព័យសកម្ព័មមានភាព័រចួរាល់សគ្រមាប់ការទៅគ្រប�គ្របាស់។ អាយៈ�កាលទៅគ្រប�គ្របាស់ 

របស់គ្រទូព័យសកម្ព័មគ្រត៌ូវបានគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ និ�ផ្នែកត៌គ្រម្ព័ូវតាម្ព័ការសម្ព័ស្រុសប នាដំឹណ្តាច់កាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។

   គ្របសិនទៅប�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មណ្តាមួ្ព័យៈ ទៅល�សពី័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ផ្នែដឹលអាចស្រុស�់ម្ព័កវញិបាន វាគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាបនុយៈភួាម្ព័ឱ្យយទៅ�គ្រតឹ៌ម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បាា ន់សាម ន 

ផ្នែដឹលអាចស្រុស�់ម្ព័កវញិបាន។

   ចំទៅណិញ និ�ខាត៌ពី័ការលក់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈទៅធើ�ការទៅគ្រប�បទៅធៀបសាច់គ្របាក់បានពី័ការលក់ និ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា� ទៅហិ�យៈ 

គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)

 ២.១០ គ្រទូពីយសំកមាអរូប៊ីី
   គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូផ្នែដឹលរមួ្ព័មានអាជាា ប័ណិណកម្ព័មវធីិក�ំព័យូទ័ូរផ្នែដឹលបានទិូញ  និ�ចំណ្តាយៈពាក់ព័័នធទៅ�ស�ៗ គ្រត៌វូបានរាយៈការណ៍ិតាម្ព័ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ ដឹករលំស់ប�ារ  

និ�ការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័។ អាជាា ប័ណិណកម្ព័មវធីិក�ំព័យូទ័ូរផ្នែដឹលបានទិូញ គ្រត៌ូវបានទៅធើ�មូ្ព័លធនកម្ព័មតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ 
ផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ��� កំ��ការទិូញកម្ព័មវធីិជាក់លាក់ទៅនា�ម្ព័កទៅគ្រប�គ្របាស់។ ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័គ្រត៌ូវបានទៅធើ�រលំស់តាម្ព័វធីិសាស្ត្រសារលំស់ទៅ�រ ទៅល�អាយៈ�កាល 
ទៅគ្រប�គ្របាស់បាា ន់សាម នរបស់វាកំ��រយៈៈទៅព័ល៥ឆំំ្នាំ។

  ចំណ្តាយៈនានាពាក់ព័័នធនឹ�ការផ្នែ�រកាកម្ព័មវធីិក�ំព័យូទ័ូរ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាចំណ្តាយៈទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅនា�បានទៅក�ត៌ទៅ���។

 ២.១១ ការថ្នាយចុះត្ថុនៃមានៃនាគ្រទូពីយសំកមាមិនាផ្នែមនាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

   គ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានអាយៈ�កាលទៅគ្រប�គ្របាស់មិ្ព័នកំណិត់៌ មិ្ព័នគ្រត៌ូវបានដឹករលំស់ទៅទូ និ�គ្រត៌ូវបានគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្របចំាឆំំ្នាំរកការ�យៈ 

ច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័របស់វា ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលមានគ្រពឹ័តិ៌ាការណ៍ិ ឬការផួ្ទាស់បាូរកាលៈទៅទូសៈណ្តាមួ្ព័យៈច�អ�លបង្កាហា ញថ្នាត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�របស់វា នឹ�មិ្ព័នអាចស្រុស�់
 

ម្ព័កវញិបាន។ ការខាត៌ប�់បណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ចំនួនលទៅម្ព័អ��រវា�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ថ្ងៃនគ្រទូព័យទៅនា� ទៅធៀបជាមួ្ព័យៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ផ្នែដឹល 

អាចស្រុស�់ម្ព័កវញិបាន។ ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ផ្នែដឹលអាចស្រុស�់ម្ព័កវញិបាន�ឺជាត៌ថ្ងៃមួ្ព័មួ្ព័យៈណ្តាផ្នែដឹលខ័្ពស់ជា�ទៅ�រវា�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនគ្រទូព័យទៅនា� ដឹកចំណ្តាយៈកំ�� 
ការលក់ចញ និ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅ�ទៅគ្រប�គ្របាស់។ កំ��ការបាា ន់សាម នរកការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ គ្រទូព័យសកម្ព័មគ្រត៌ូវបានដាក់ជាគ្រកុម្ព័តូ៌ចៗបំ��ត៌ ផ្នែដឹលទៅ�អាចកំណិត់៌ 
លំហូិរសាច់គ្របាក់បស់វាដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�កពី័គំា ផ្នែដឹលវាមានឯករាជ្ជយទំាំ�ស្រុសុ�ពី័លំហូិរសាច់គ្របាក់ចូលរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័ម ឬគ្រកុម្ព័គ្រទូព័យសកម្ព័មដឹថ្ងៃទូ  

(គ្រកុម្ព័បទៅ�ើ�ត៌សាច់គ្របាក់)។ គ្រទូព័យសកម្ព័មមិ្ព័នផ្នែម្ព័នហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ គ្រត៌ូវបានគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យរកទៅម្ព័�លលទូធភាព័កំ��ការកត់៌គ្រតាការ
 

�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួគ្រត៌�ប់ទៅ�វញិ ទៅ�ទៅរៀ�រាល់ដំឹណ្តាច់ការយិៈបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិនីមួ្ព័យៈៗ។

   ការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាបនទ�កកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូផ្នែដឹលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅនា�បានទៅក�ត៌ទៅ���។ 
 ការកត់៌គ្រតាគ្រត៌លប់ម្ព័កវញិថ្ងៃនការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ទៅ�តាម្ព័ចំនួនត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ថ្ងៃនគ្រទូព័យ 

សកម្ព័មទៅនា� ផ្នែដឹលមិ្ព័នទៅល�សត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ផ្នែដឹលបានកំណិត់៌ កាត់៌ក�ជាមួ្ព័យៈនឹ�រលំស់ គ្របសិនទៅប�មិ្ព័នបានកត់៌គ្រតាការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ 

�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ។

 ២.១២ ភិតិ្ថុសំនាយា 

  ធានីាគ្នាារជាភ័ាគ្នាីអាំកាជួ�

   ទៅ�ទៅព័លចាប់ទៅ�ា�ម្ព័កិចុសនា ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្នាទៅត៌�កិចុសនាទៅនា� ឬខឹួ្ពម្ព័សាររបស់វាជាភិតិ៌សនាផ្នែដឹរឬទៅទូ។ កិចុសនាមួ្ព័យៈ ឬ ខឹួ្ពម្ព័សារថ្ងៃនកិចុសនា 

មួ្ព័យៈ គ្រតូ៌វបានចាត់៌ទូ�កថ្នាជាភិតិ៌សនាគ្របសិនទៅប�កិចុសនាទៅនា��ាល់សិទូធិកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ការទៅគ្រប�គ្របាស់គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានកំណិត់៌មួ្ព័យៈ កំ�� 
រយៈៈទៅព័លណ្តាមួ្ព័យៈ ជា�ំូរនឹ�ការប�់គ្របាក់។

   កិចុសនាអាចមានទំាំ�ធាត៌�ភិតិ៌សនា និ�ធាត៌�មិ្ព័នផ្នែម្ព័នភិតិ៌សនា។ ធនាគារបានផ្នែប�ផ្នែចកសាច់គ្របាក់កំ��កិចុសនា ជាធាត៌�ភិតិ៌សនា 

និ�ធាត៌�មិ្ព័នផ្នែម្ព័នភិតិ៌សនា អាស្រុស័យៈថ្ងៃ�ួឈំួលផ្នែដឹលពាក់ព័័នធរបស់វា។

   លកេខ្ពណិឌ កំ��ភិតិ៌សនាគ្រត៌ូវបានចរចាទៅ���វញិតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�ក និ�មានលកេខ្ពណិឌ ខ្ព�សៗពី័គំា។ កិចុគ្រព័ម្ព័ទៅគ្រព័��ភិតិ៌សនាមិ្ព័នបាន 
បណ្តាា លឱ្យយមានកិចុសនាណ្តាមួ្ព័យៈ ទៅគ្ររៅពី័អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ផ្នែដឹលបានធានា ទៅ�កំ��គ្រទូព័យសកម្ព័មភិតិ៌សនាផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់ទៅដាយៈភា�ីមុាស់ 
ជួ្ជលទៅនា�ទៅទូ។ គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានជួ្ជល អាចនឹ�មិ្ព័នគ្រត៌ូវបានទៅគ្រប�គ្របាស់ជាគ្រទូព័យធានាកំ��ការខ្ពុីគ្របាក់ទៅទូ។

   ភិតិ៌សនាគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ និ�ជាបំណិ� លពាក់ព័័នធ នាកាលបរទិៅចឆទូផ្នែដឹលគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលបានជួ្ជល មាន 

ភាព័រចួរាល់សគ្រមាប់ទៅគ្រប�គ្របាស់។

  គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� លផ្នែដឹលទៅក�ត៌ពី័ភិតិ៌សនា គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាដំឹបូ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នត៌ថ្ងៃម្ព័ួបចុ�បបនំ។

  (i)  ��ណ៍ុ�ភ័ត្តិសានីយា 

   បំណិ� លភិតិ៌សនារមួ្ព័បញូុ្ញលនូវត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំស�ទូធថ្ងៃនការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាទៅ�រ (រមួ្ព័ទំាំ� ការប�់គ្របាក់ទៅ�រទៅ�ស�ៗ)ដឹកនឹ�ការទៅល�កទឹូកចិត៌ាទៅ�ស�ៗ
 

សគ្រមាប់ការជួ្ជលផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទួូលបាន។

   ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទៅធើ�ទៅ���ទៅគ្រកាម្ព័ជ្ជទៅគ្រម្ព័�សផ្នែដឹលអាចព័នាររយៈៈទៅព័លបាន គ្របកបទៅដាយៈភាព័សម្ព័ទៅហិត៌��ល គ្រត៌ូវបានរមួ្ព័បញូុ្ញលទៅ�កំ�� 
ការវាស់ផ្នែវ�បំណិ� ល។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.១២ ភិតិ្ថុសំនាយា (ត្ថុ)
  (i)  ��ណ៍ុ�ភ័ត្តិសានីយា (ត្ត)

   ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាគ្រតូ៌វបានទៅធើ�អំបបហារ ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាជាក់ផ្នែសា�កំ��ភិតិ៌សនា។ គ្របសិនទៅប�អំគ្រតាការគ្របាក់មិ្ព័នអាចកំណិត់៌បានទៅដាយៈ 
ភាព័ង្កាយៈស្រុសរួលទៅនា� ផ្នែដឹលជាទូូទៅ�ចំទៅពា�ករណីិភិតិ៌សនាទៅ�កំ��ធនាគារ ភា�ីអំំកជួ្ជលគ្រត៌ូវបានទៅគ្រប�គ្របាស់អំគ្រតាកំទៅណិ� នគ្របាក់កមីុ្ព័ទៅនា� ទៅហិ�យៈ 
វា�ឺជាអំគ្រតាផ្នែដឹលភា�ីអំំកជួ្ជលនីមួ្ព័យៈៗគ្រតូ៌វចំណ្តាយៈ ទៅដឹ�ម្ព័បទីូទួូលបានគ្របាក់កមីុ្ព័ ផ្នែដឹលមានភាព័ចំាបាច់ ទៅដឹ�ម្ព័បទីូទួូលបានគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ ទៅ�កំ��បរយិាកាសទៅសដឹឋកិចុស្រុសទៅដឹៀ�គំា ជាមួ្ព័យៈនឹ�លកេខ្ពណិឌ  និ�ការធានាគ្របហាក់ 
គ្របផ្នែហិលគំា។ 

   ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌អំគ្រតាកំទៅណិ� នគ្របាក់កមីុ្ព័ ធនាគារអាចទៅធើ�ទៅ�បានទៅដាយៈទៅគ្រប�ហិិរញ្ញញបបទាំនភា�ីទីូបីផ្នែដឹលទូទួូលបានពី័ភា�ីអំំកជួ្ជលនីមួ្ព័យៈៗ �ឺជា 

ចំណិ� ចចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ ទៅហិ�យៈផ្នែកត៌គ្រម្ព័ូវទៅល�ការផួ្ទាស់បាូរលកេខ្ពណិឌ ហិិរញ្ញញបបទាំន ចាប់តំា�ពី័ហិិរញ្ញញបបទាំនភា�ីទីូបីទូទួូលបាន។

   ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាគ្រត៌វូបានផ្នែប�ផ្នែចករវា�គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ និ�ចំណ្តាយៈការគ្របាក់។ ចំណ្តាយៈការគ្របាក់គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាជាបនទ�កកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ កំ��រយៈៈទៅព័ល
 ថ្ងៃនភិតិ៌សនាទៅនា� ទៅដឹ�ម្ព័បីបទៅ�ើ�ត៌អំគ្រតាការគ្របាក់ទៅ�រតាម្ព័កាលកំណិត់៌មួ្ព័យៈ ទៅល�ចំនួនសម្ព័ត៌�លយបំណិ� លផ្នែដឹលទៅ�សល់ កំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូនីមួ្ព័យៈៗ។

  (ii)  ប្រទូព្យយសាកាម្បាណែដ�ម្បានីសាិទូធិខេប្រ�ើប្របាាសា់

  គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាដំឹបូ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ផ្នែដឹលរមួ្ព័មាន៖

  ■ ចំនួនទឹូកគ្របាក់ថ្ងៃនបំណិ� លភិតិ៌សនាផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�ទៅល�កដំឹបូ�

  ■ ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលបានទៅធើ�ទៅ���ទៅ�កាលបរទិៅចឆទូចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ ឬម្ព័�នកាលបរទិៅចឆទូចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ ដឹកការទៅល�កទឹូកចិត៌ាទៅ�ស�ៗផ្នែដឹល 

   ទូទួូលបានពី័ការជួ្ជល

  ■ ចំណ្តាយៈផ្ទាទ ល់ទៅល�កដំឹបូ� និ�

  ■ ចំណ្តាយៈសគ្រមាប់ការជួ្ជសជ្ជ�សទៅ���វញិ គ្របសិនទៅប�មាន

   គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ ជាទូូទៅ�គ្រត៌ូវបានដឹករលំស់តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នរលំស់ទៅ�រ ទៅល�រយៈៈទៅព័លណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលខ្ពួីជា�ទៅ�រវា� អាយៈ�កាល

ទៅគ្រប�គ្របាស់របស់គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�រយៈៈទៅព័លជួ្ជល។ គ្របសិនទៅប�ធនាគារមានបំណិ�ជាក់លាក់ដ៏ឹសម្ព័ទៅហិត៌��លកំ��ការទិូញ ទៅនា�គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹល 
មានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅនា�គ្រត៌ូវបានដឹករលំស់ ទៅល�អាយៈ�កាលទៅគ្រប�គ្របាស់មូ្ព័លដាឋ នរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅនា�។

   បនាទ ប់ម្ព័កទៅទូៀត៌ គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ និ�ការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈ�ច�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

ប�ារ គ្របសិនទៅប�មាន។

  (iii) កាារទូូទូាត្ត់ភ័ត្តិសានីយាខេប្រកាោម្បកាារខេ�ើកាណែ�ងខេផុាងៗ

   ការទូូទាំត់៌នានាផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ភិតិ៌សនាផ្នែដឹលមានរយៈៈទៅព័លខ្ពួី គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នទៅ�រទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។ 

   ភិតិ៌សនារយៈៈទៅព័លខ្ពួី �ឺជាភិតិ៌សនាទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានរយៈៈទៅព័លជួ្ជល១២ផ្នែខ្ព ឬតិ៌ចជា�១២ផ្នែខ្ព។ 

   កំ��ការអំន�វត៌ា CIFRS ទៅល�កដំឹបូ� ធនាគារបានអំន�វត៌ាជ្ជទៅគ្រម្ព័�សកំ��ការទៅល�កផ្នែល�ចំទៅពា�ភិតិ៌សនា។ សូម្ព័ទៅយា�ទៅ�កំណិត់៌សមាា ល់ ៤ សគ្រមាប់
 

ការទៅ�ទរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ។

 ២.១៣ ពីនាធអេលើគ្របាាក់ចំណ៍ូល

   ចំណ្តាយៈព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល�ឺជាចំនួនគ្របាក់ព័នធគ្រត៌ូវប�់ ទៅល�គ្របាក់ចំណូិលជាប់ព័នធកំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូបចុ�បបនំ ផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័អំគ្រតាព័នធទៅល�គ្របាក់
 

ចំណូិលផ្នែដឹលចូលធរមាន និ�ទៅធើ�និយ័ៈត៌កម្ព័មទៅ�តាម្ព័បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� លព័នធព័នារ ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានលទៅម្ព័អ�� 

បទៅណ្តាា �អាសនំ និ�ការខាត៌ព័នធផ្នែដឹលមិ្ព័នបានទៅគ្រប�គ្របាស់។

   ចំណ្តាយៈព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលកំ��គ្រគាគ្រតូ៌វបាន�ណិនាតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នចាប់ព័នធ ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌រចួជាសុាព័រ ឬគ្រតូ៌វបានអំន�ម័្ព័ត៌រចួមួ្ព័យៈផ្នែ�ំកធំ 

នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ ទៅ�កំ��គ្របទៅទូសផ្នែដឹលធនាគារទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័ម និ�បទៅ�ើ�ត៌គ្របាក់ចំទៅណិញជាប់ព័នធ។

   ព័នធព័នារគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាសំវធិានធនទៅព័ញទៅលញ ទៅដាយៈទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសាបំណិ� ល ទៅល�ចំនួនលទៅម្ព័អ��បទៅណ្តាា �អាសនំរវា�មូ្ព័លដាឋ នព័នធថ្ងៃន 

គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� ល និ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�របស់វាទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ ព័នធព័នារគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាព័នធតាម្ព័ចាប់ព័នធ 

ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអំន�ម័្ព័ត៌រចួជាសុាព័រ ឬគ្រត៌ូវបានអំន�ម័្ព័ត៌រចួមួ្ព័យៈផ្នែ�ំកធំ នាកាលបរទិៅចឆទូ រាយៈការណ៍ិ។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.១៣ ពីនាធអេលើគ្របាាក់ចំណ៍ូល (ត្ថុ)

   ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័មគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ល��គ្រតាផ្នែត៌មានភាព័គ្របាកដឹថ្នានឹ�មានគ្របាក់ចំទៅណិញជាប់ព័នធនាទៅព័លអំនា�ត៌សគ្រមាប់យៈកលទៅម្ព័អ�� 
បទៅណ្តាា �អាសនំម្ព័កទៅគ្រប�គ្របាស់។ ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័មគ្រត៌វូបានគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅ�ទៅរៀ�រាល់កាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិនីមួ្ព័យៈៗ ទៅហិ�យៈគ្រតូ៌វបានកាត់៌បនុយៈ 
ទៅ�តាម្ព័ចំនួន ផ្នែដឹលទំូន�ជាមិ្ព័នមានគ្របាក់ចំទៅណិញជាប់ព័នធគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា។

   ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័មគ្រត៌វូបានកាត់៌ក�ជាមួ្ព័យៈនឹ�បំណិ� លព័នធព័នារ គ្របសិនទៅប�មានសិទិូធតាម្ព័�ូួវចាប់ទៅដឹ�ម្ព័បកីាត់៌ក�បំណិ� លព័នធកំ��ឆំំ្នាំជាមួ្ព័យៈនឹ�ព័នធ
 

គ្រទូព័យសកម្ព័មកំ��ឆំំ្នាំ ទៅហិ�យៈគ្របសិនទៅប�វាទាំក់ទូ�នឹ�ព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលផ្នែដឹលកំណិត់៌ទៅដាយៈអាជាា ធរព័នធដារផ្នែត៌មួ្ព័យៈ ទៅ�ទៅល�អំ�ាភាព័ជាប់ព័នធផ្នែត៌មួ្ព័យៈ។

   ព័នធកំ��ឆំំ្នាំ និ�ព័នធព័នារគ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌វាពាក់ព័័នធជាមួ្ព័យៈនឹ�ខ្ពទ�់ទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតាផ្ទាទ ល់កំ��លទូធ�ល
 លម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ឬកំ��មូ្ព័លធន។ កំ��ករណីិទៅន� ព័នធគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ឬគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាផ្ទាទ ល់កំ��មូ្ព័លធនផ្នែដឹរ។

 ២.១៤ សំំវិធានាធនា

   សំវធិានធនគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលធនាគារមានកាត៌ព័ើកិចុតាម្ព័�ូួវចាប់ ឬកាត៌ព័ើកិចុគ្របទៅយាល ផ្នែដឹលជាលទូធ�លថ្ងៃនគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិពី័ 
អំតី៌ត៌កាល ទៅហិ�យៈវាទំូន�ជាអាចត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយមានការចំណ្តាយៈធនធានទៅដឹ�ម្ព័បីទូូទាំត់៌កាត៌ព័ើកិចុទៅនា�ទៅហិ�យៈចំនួនទឹូកគ្របាក់គ្រត៌ូវបានបាា ន់សាម ន�ួរឱ្យយ 
ទៅជ្ជឿជាក់បាន។

   ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលមានកាត៌ព័ើកិចុស្រុសទៅដឹៀ�គំាទៅគ្រច�ន កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនលំហូិរទៅចញទៅដឹ�ម្ព័បទូីូទាំត់៌កាត៌ព័ើកិចុទៅនា� គ្រត៌វូបានកំណិត់៌ទៅដាយៈ�ិត៌ទៅ�ទៅល�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ថ្ងៃន 
កាត៌ព័ើកិចុទំាំ�មូ្ព័ល។ សំវធិានធនគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ទៅទាំ�បីជាកគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនលំហូិរទៅចញទៅដឹ�ម្ព័បីទូូទាំត់៌កាត៌ព័ើកិចុទៅនា�មានចំនួនតូ៌ចក៏ទៅដាយៈ។

   សំវធិានធនគ្រត៌វូបាន�ណិនាតាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំថ្ងៃនចំណ្តាយៈផ្នែដឹលគ្រត៌វូទូូទាំត់៌កាត៌ព័ើកិចុទៅនា� ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាម្ព័�នប�់ព័នធ ទៅដឹ�ម្ព័ប�ួី��បញំុ្ញា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័
 

ទីូ�ារបចុ�បបនំថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមួ្ព័សាច់គ្របាក់�ិត៌តាម្ព័ទៅព័លទៅវលា និ�ហានិភ័ិយៈជាក់លាក់ទៅ�ស�ៗថ្ងៃនកាត៌ព័ើកិចុទៅនា�។ ការទៅក�នទៅ���ថ្ងៃនសំវធិានធនទៅដាយៈសារ 
ទៅព័លទៅវលាផ្នែដឹលបានកនួ���ត៌ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាចំណ្តាយៈការគ្របាក់។

 ២.១៥ ទូុនាប៊ីគ្រមុងត្ថុាមចាាប៊ី់

   ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវតុ៌�គ្រតូ៌វបានត៌គ្រមូ្ព័វឱ្យយ�ណិនាសំវធិានធនតាម្ព័ចាប់ អំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័គ្របកាសទៅលខ្ពធ៧-០១៧-៣៤៤គ្រប.ក ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ០១  
ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៧ និ�សារាចរផ្នែណិនំាទៅលខ្ព ធ៧-០១៨-០០១ ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ១៦ ផ្នែខ្ពក�ម្ព័ាៈ ឆំំ្នាំ២០១៨ សាីពី័ “ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន និ�សំវធិានធន 
ទៅល�អំ�ិម្ព័ផ្នែភិរមិ្ព័ន”។ គ្របសិនទៅប�សំវធិានធនតាម្ព័ចាប់ប�ារ មានចំនួនខ្ព័ស់ជា�ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ប�ារផ្នែ�អកតាម្ព័ CIFRS 9 ទៅនា� ‘ការបំទៅព័ញ 
បផ្នែនុម្ព័ - topping up’ នឹ�គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាជាទូ�នបគ្រមុ្ព័�តាម្ព័ចាប់ និ�គ្រតូ៌វបានដាក់បង្កាហា ញទៅ�កំ��មូ្ព័លធន។ បនាទ ប់ម្ព័ក ទូ�នបគ្រមុ្ព័�គ្រតូ៌វបាន 
កត់៌គ្រតាគ្រត៌�ប់ទៅ�វញិ (រហូិត៌ដឹល់សូនយ) គ្របសិនទៅប�សំវធិានធនតាម្ព័ចាប់ប�ារ មានចំនួនទៅសម�គំា ឬ ទាំបជា�ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួប�ារផ្នែដឹលផ្នែ�អកតាម្ព័  
CIFRS 9 ។ ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�តាម្ព័ចាប់គ្រត៌ូវបានត៌ម្ព័ើល់ទូ�កមួ្ព័យៈផ្នែ�ក ជាគ្រទូនាប់ទូ�ន ទៅហិ�យៈមិ្ព័នអាចផ្នែប�ផ្នែចកបាន និ�មិ្ព័នគ្រត៌ូវបានអំន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយរមួ្ព័បញូុ្ញល
ទៅ�កំ��ការ�ណិនាមូ្ព័លនិធិផ្ទាទ ល់ស�ទូធទៅទូ។

 
 ២.១៦ អតុ្ថុគ្រប៊ីអេយោជានា៍ប៊ីុគាគលិក

   i) អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិករយៈៈទៅព័លខ្ពួី

   អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិករយៈៈទៅព័លខ្ពួីគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាប�ារ កំ��ឆំំ្នាំផ្នែដឹលប��ាលិកបានបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការឱ្យយធនាគារ។

  ii) អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិករយៈៈទៅព័លផ្នែវ�ទៅ�ស�ៗ - ការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ

    ទៅ�ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា ឆំំ្នាំ២០១៨ រាជ្ជរដាឋ ភិិបាលកម័្ព័�ជាបានទៅធើ�វទិៅសាធនកម្ព័មទៅល�ចាប់សាីពី័ការង្ការ ផ្នែដឹលផ្នែណិនំាពី័�ទៅគ្រមា�  ការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ 
ការង្ការ។ បនាទ ប់ម្ព័កទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២១ ផ្នែខ្ពកញ្ញាញ  ឆំំ្នាំ២០១៨ គ្របកាសទៅលខ្ព ៤៤៣ ក.ប/គ្រប.ក.ខ្ព.ល គ្រត៌វូបានទៅចញ�ាយៈ ទៅដាយៈបាន�ាល់នូវទៅគាលការណ៍ិ 
ផ្នែណិនំាសាីពី័ការអំន�វត៌ាចាប់ទៅន�។ អំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ចាប់/គ្របកាស ត៌គ្រម្ព័វូឱ្យយអំ�ាភាព័នីមួ្ព័យៈៗទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការឱ្យយនិទៅយាជិ្ជត៌  
ផ្នែដឹលមានកិចុសនាការង្ការមិ្ព័នមានរយៈៈទៅព័លកំណិត់៌ ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

   ■  គ្របាក់បំណ្តាច់ការង្ការគ្របចំាឆំំ្នាំ - ចូលជាធរមានកំ��ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៩ - ទៅសម�នឹ� ១៥ ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនគ្របាក់ទៅបៀវត៌សរគ៍្របចំាផ្នែខ្ពរបស់ប��ាលិក និ�អំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ 
កំ��ឆំំ្នាំនីមួ្ព័យៈៗ�ិត៌ជាម្ព័ធយម្ព័ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូូទាំត់៌ទៅរៀ�រាល់ ៦ ផ្នែខ្ពម្ព័ា� ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣០ ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា និ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ (៧.៥ ថ្ងៃ�ៃ កំ��ការទូូទាំត់៌ម្ព័ា�ៗ)។

   ■  ការទៅប�ករឮំកគ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ - និទៅយាជិ្ជត៌មានសិទូធិទូទួូលបានការទៅប�ករឮំកគ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ ទៅសម�នឹ�១៥ថ្ងៃ�ៃថ្ងៃន 
គ្របាក់ទៅបៀវត៌សររ៍បស់ពួ័កទៅ�កំ��មួ្ព័យៈឆំំ្នាំ �ិត៌ចាប់តំា�ពី័ថ្ងៃ�ៃចូលបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការរហូិត៌ដឹល់ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ ទៅហិ�យៈទៅ�ផ្នែត៌បនាការង្ការ

 
ជាមួ្ព័យៈធនាគារ។ ការទៅប�ករឮំកគ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ចំនួនឆំំ្នាំអំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការរបស់ប��ាលិកមំាក់ៗ ទៅហិ�យៈមិ្ព័នគ្រត៌វូ 
ទៅល�សពី័៦ផ្នែខ្ពថ្ងៃនគ្របាក់   ទៅបៀវត៌សរដ៍ឹ�លម្ព័ធយម្ព័ទៅទូ។ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២២ ផ្នែខ្ពមី្ព័នា ឆំំ្នាំ២០១៩ គ្រកសួ�ការង្ការ និ�បណិា� �បណ្តាា លវជីិាជី្ជវៈបានទៅចញទៅសចកាី 
ផ្នែណិនំាទៅលខ្ព ០៤២/២៩ ក.ប/ស.ណិ.ន.ខ្ព.ល ទៅដឹ�ម្ព័បីព័នារទៅព័លការទៅប�ករឮំកគ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ ផ្នែដឹលនឹ�គ្រត៌ូវទូូទាំត់៌ឱ្យយចំនួន 
បីថ្ងៃ�ៃ កំ��ផ្នែខ្ពមិ្ព័��នា និ�ផ្នែខ្ពធំូ ចាប់ទៅ�ា�ម្ព័ទៅ�ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០២១។
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២. អេសំចកិីសំអេងេប៊ីអេគាោលការណ៍៍គាណ៍អេនាយយសំំ�ានា់ៗ (ត្ថុ)
 ២.១៦ អតុ្ថុគ្រប៊ីអេយោជានា៍ប៊ីុគាគលិក (ត្ថុ)

    ការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់ការង្ការគ្របចំាឆំំ្នាំ គ្រត៌ូវបានចាត់៌ទូ�កថ្នាជាអំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិករយៈៈទៅព័លខីួ្ព ទៅហិ�យៈវាគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាប�ារកំ��ឆំំ្នាំផ្នែដឹល 
ប��ាលិកបានបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការឱ្យយធនាគារ។

    ការទៅប�ករឮំកគ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ គ្រត៌វូបានចាត់៌ថំ្នាក់ជាអំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិករយៈៈទៅព័លផ្នែវ�។ បំណិ� លគ្របាក់រឮំកអំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ 

គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំថ្ងៃនកាត៌ព័ើកិចុផ្នែដឹលបានកំណិត់៌ នាការយិៈបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ ទៅដាយៈទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសា projected unit credit  
ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅធើ�ការបាា ន់សាម នឱ្យយបានកាន់ផ្នែត៌លអនូវត៌ថ្ងៃមួ្ព័ច��ទៅគ្រកាយៈផ្នែដឹលធនាគារគ្រតូ៌វប�់ឱ្យយប��ាលិក ជា�ូំរនឹ�ការបទៅគ្រម្ព័�ការង្ការឱ្យយធនាគារកំ��ទៅព័ល

 
បចុ�បបនំ និ�កំ��ឆំំ្នាំកនួ�ម្ព័ក។ ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំថ្ងៃនការទៅប�ករឮំកគ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈទៅធើ�អំបបហារទៅល�ចំនួន

 ទឹូកគ្របាក់គ្រត៌ូវទូូទាំត់៌នាទៅព័លអំនា�ត៌បាា ន់សាម ន ទៅដាយៈទៅយា�ទៅ�តាម្ព័សញ្ញាញ ប័ណិណសាជី្ជវកម្ព័មផ្នែដឹលមាន��ណិភាព័ខ្ព័ស់ថ្ងៃនរបិូយៈប័ណិណរបស់ 

បំណិ� លទៅនា�។

 

 ២.១៧ ចំណ៍ូល នាិងចំណ៍ាយការគ្របាាក់

   ចំណូិលនិ�ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ពី័ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ�� “ចំណូិលការគ្របាក់” និ� 

“ចំណ្តាយៈការគ្របាក់” កំ��របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ ទៅដាយៈទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័។

   វធីិសាស្ត្រសាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័ �ឺជាវធីិសាស្ត្រសាកំ��ការ�ណិនាថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួ្ព័យៈឬបំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួ្ព័យៈ និ�ជា
 វធីិសាស្ត្រសាកំ��ការផ្នែប�ផ្នែចកចំណូិលការគ្របាក់ ឬចំណ្តាយៈការគ្របាក់ ទៅល�រយៈៈទៅព័លផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ។ អំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័�ឺជាអំគ្រតា  

ផ្នែដឹលទៅធើ�អំបបហារជាក់ផ្នែសា�ចំទៅពា�ការទូូទាំត់៌សាច់គ្របាក់នាទៅព័លអំនា�ត៌ បាា ន់សាម ន ឬបង្កាើ ន់ថ្ងៃដឹទូទួូលគ្របាក់ កំ��រយៈៈទៅព័លថ្ងៃនអាយៈ�កាលបាា ន់សាម ន 
របស់ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ឬកំ��រយៈៈទៅព័លណ្តាមួ្ព័យៈផ្នែដឹលខីួ្ពជា�ទៅ�តាម្ព័ការសម្ព័ស្រុសប ចំទៅពា�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ស�ទូធរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ឬបំណិ� ល

 ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ ទៅ�ទៅព័ល�ណិនាអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័ ធនាគារបានកត់៌គ្រតារាល់លកេខ្ពណិឌ កំ��កិចុសនាទំាំ�អំស់ថ្ងៃនឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�
 បានរមួ្ព័បញូុ្ញលនូវកថ្ងៃគ្រម្ព័ ឬកំទៅណិ� នចំណ្តាយៈនានា ផ្នែដឹលបានចំណ្តាយៈទៅដាយៈផ្ទាទ ល់ចំទៅពា�ឧបករណ៍ិមួ្ព័យៈ ទៅហិ�យៈវាជាផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់ 

មានគ្របសិទូធភាព័ បា�ផ្នែនាមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាការខាត៌ឥណិទាំននាទៅព័លអំនា�ត៌ទៅទូ។

  ចំណូិលការគ្របាក់គ្រត៌វូបាន�ណិនាទៅដាយៈអំន�វត៌ាអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័ ចំទៅពា�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ដឹ�លរបស់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌� ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌ចំទៅពា�៖

  ■  គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ផ្នែដឹលបានទិូញ ឬបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� (Purchased or originated credit-impaired financial  
assets - POCI) ផ្នែដឹលអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័សគ្រមាប់ផ្នែកត៌គ្រម្ព័ូវឥណិទាំនទៅល�កដំឹបូ� គ្រត៌ូវបានអំន�វត៌ាចំទៅពា�ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់របស់ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

  ■  គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជា POCI បា�ផ្នែនាបានកួាយៈជាឥណិទាំនផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័មួ្ព័យៈផ្នែ�កំធំ (ឬ ‘ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ៣’) ផ្នែដឹល

ចំណូិលការគ្របាក់គ្រត៌ូវបាន�ណិនាទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័ ចំទៅពា�ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់របស់វា (ឧ. កាត់៌ក�ជាមួ្ព័យៈនឹ�សំវធិាន

ធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក)។

 ២.១៨ ចំណ៍ូលកនៃគ្រមអេជាើងសំា 

   ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សារគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាជាចំណូិល ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលវាបានបំទៅព័ញតាម្ព័�ំរលូកេខ្ពណិឌ ទំាំ�អំស់ (កាត៌ព័ើកិចុថ្ងៃនដំឹទៅណិ� រការគ្រត៌វូបានទូទួូល 
យៈក ទៅហិ�យៈការគ្រ�ប់គ្រ��គ្រត៌ូវបានទៅ�ទរកំ��ទៅព័លទៅវលាណ្តាមួ្ព័យៈ ឬ ចំណិ� ចថ្ងៃនទៅព័លទៅវលាណ្តាមួ្ព័យៈ)។

   កថ្ងៃគ្រម្ព័កំ��ដំឹទៅណិ� រការ�ាល់ឥណិទាំន ប�ទៅរគ្របទាំន និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន ផ្នែដឹលទំូន�ជាអាចគ្រត៌វូបាន�ាល់ឱ្យយ គ្រត៌វូបានព័នារ (ជាមួ្ព័យៈនឹ�ចំណ្តាយៈផ្ទាទ ល់ពាក់ព័័នធ) 
ទៅហិ�យៈចំណូិលផ្នែដឹលជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័របស់ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួ្ព័យៈ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈទៅធើ�និយ័ៈត៌កម្ព័មទៅ�ទៅល�អំគ្រតាការ 
គ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័របស់ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅនា�។

 
៣. ការបា៉ានា់សំាានាគាណ៍អេនាយយជាាក់លាក់ ការសំនាាត្ថុ នាិងការវិនាិច័�យ
  ធនាគារទៅធើ�ការបាា ន់សាម ន និ�ការសនមត៌ទៅដាយៈ�ិត៌ទៅ�ទៅល�អំនា�ត៌កាល។ តាម្ព័និយៈម្ព័ន័យៈ លទូធ�លថ្ងៃនការបាា ន់សាម ន�ណិទៅនយៈយកគ្រម្ព័ទៅសម�គំាជាមួ្ព័យៈនឹ� 

លទូធ�លជាក់ផ្នែសា�ណ្តាស់។ ទៅដឹ�ម្ព័បទីៅធើ�ឱ្យយមាតិ៌កាព័័ត៌៌មានថ្ងៃនការបាា ន់សាម នកាន់ផ្នែត៌មានភាព័លអគ្របទៅស�រទៅ��� ធាត៌�អំទៅ�រជាក់លាក់សំខាន់ៗផ្នែដឹលជាធាត៌�ទៅធើ�ឱ្យយមាន 

ការបា�ពាល់ជាសារវនាចំទៅពា�លទូធ�ល និ�សុានភាព័ហិិរញ្ញញវតុ៌�របស់ធនាគារ គ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅត៌សារកភាព័ង្កាយៈផ្នែគ្របគ្របរួលរបស់វាចំទៅពា�បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលបាា រាា ផ្នែម្ព័ាគ្រត៌ 
មូ្ព័លដាឋ ន។ ការបាា ន់សាម ន និ�ការសនមត៌ចំទៅពា�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�របស់គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� ល កំ��ឆំំ្នាំហិិរញ្ញញវត៌ុ�បនាទ ប់ គ្រត៌ូវបានកត់៌សមាា ល់ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖
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៣. ការបា៉ានា់សំាានាគាណ៍អេនាយយជាាក់លាក់ ការសំនាាត្ថុ នាិងការវិនាិច័�យ (ត្ថុ)

 i)  សា�វុិធាានីធានីកាារខាាត្តឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទូុកា ចាំ�ខេព្យោ�ប្រទូព្យយសាកាម្បាហិារញ្ញញវុត្តុ�ណែដ�វុាសា់ណែវុងត្តាម្បថ្ងៃថាួខេដើម្បដការំ�សា់

   សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ ត៌គ្រមូ្ព័វឱ្យយទៅគ្រប�គ្របាស់�ំរសូម��សាម ញ និ�
 

ការសនមត៌ជាក់លាក់ ចំទៅពា�លកេខ្ពណិឌ ទៅសដឹឋកិចុនាទៅព័លអំនា�ត៌ និ�លកេណិៈរបស់ឥណិទាំន (ឧ. លទូធភាព័ផ្នែដឹលអំតិ៌�ិជ្ជនអាចមិ្ព័នស�គ្របាក់  

និ�បណ្តាា លឱ្យយមានការខាត៌ប�់)។

  ការវនិិចឆ័យៈជាក់លាក់មួ្ព័យៈចំនួន ក៏គ្រត៌ូវបានត៌គ្រម្ព័ូវទៅ�កំ��ការអំន�វត៌ាត៌គ្រម្ព័ូវការ�ណិទៅនយៈយសគ្រមាប់ការវាស់ផ្នែវ� ECL ��ផ្នែដឹរ ដូឹចជា៖ 

  ■ ការកំណិត់៌លកេណិៈវនិិចឆ័យៈចំទៅពា�កំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាក់លាក់

  ■ ទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �ស�ំរ ូនិ�ការសនមត៌សម្ព័ស្រុសប សគ្រមាប់ការវាស់ផ្នែវ� ECL

  ■ ការបទៅ�ើ�ត៌ចំនួនទៅសណ្តារយីៈាូ និ�ការ�ួឹ�ពាក់ព័័នធ សគ្រមាប់ទៅព័លអំនា�ត៌ ចំទៅពា�គ្របទៅភិទូថ្ងៃន�លិត៌�ល/ទីូ�ារនីមួ្ព័យៈៗ និ� ECL ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ

  ■ ការបទៅ�ើ�ត៌គ្រកុម្ព័គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានលកេណិៈស្រុសទៅដឹៀ�គំា កំ��ទៅគាលបំណិ�ទៅដឹ�ម្ព័បីវាស់ផ្នែវ� ECL

  ■  ចំទៅពា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ជាលកេណិៈប��ាល �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅធើ�ការវនិិចឆ័យៈទៅ�ទៅល�អំនា�ត៌ ទាំក់ទិូននឹ�ការបាា ន់សាម នចំនួនទឹូកគ្របាក់ និ�ទៅព័លទៅវលា

ថ្ងៃនលំហូិរសាច់គ្របាក់ពី័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួផ្នែដឹលអាចទូទួូលសាា ល់បានស�ទូធ ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃម្ព័ួវត៌ុ�បញំុ្ញាជាមូ្ព័លដាឋ ន។

 ii)  អាតុ្តប្រ�ខេយោជនី៍�ុគ្នាគ�ិការយៈខេព្យ�ណែវុងខេផុាងៗ - កាារទូូទូាត្ត់ប្របាាកា់��ណ៍ាចាំ់អាត្តីត្តភ័ាព្យកាារងារ

   ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំថ្ងៃនកាត៌ព័ើកិចុការការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ អាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�កតាា មួ្ព័យៈចំនួនផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានកំណិត់៌ទៅដាយៈមូ្ព័លដាឋ នមួ្ព័យៈ 

ផ្នែដឹលទៅគ្រប�គ្របាស់ការសនមត៌មួ្ព័យៈចំនួន។ ការសនមត៌ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទៅគ្រប�គ្របាស់កំ��ការកំណិត់៌ចំណ្តាយៈច��ទៅគ្រកាយៈសគ្រមាប់ការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់ 
អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ រមួ្ព័មាន អំគ្រតាបផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលប��ាលិក និ�អំគ្រតាអំបបហារ។ បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលណ្តាមួ្ព័យៈកំ��ការសនមត៌ទំាំ�ទៅន� នឹ�ទៅធើ�ឱ្យយមាន�លបា�ពាល់ 
ទៅល�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�របស់កាត៌ព័ើកិចុការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ។

  iii)  �កាខខាណ៍ឌភ័ត្តិសានីយា

   កំ��ការកំណិត់៌លកេខ្ពណិឌ ភិតិ៌សនា �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�ភាព័ជាក់ផ្នែសា� និ�លកេខ្ពណិឌ ទំាំ�អំស់ ផ្នែដឹលបទៅ�ើ�ត៌ឱ្យយមានការទៅល�កទឹូកចិត៌ា 
ផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុ ទៅដឹ�ម្ព័បីអំន�វត៌ាជ្ជទៅគ្រម្ព័�សកំ��ការបនាការជួ្ជល ឬជ្ជទៅគ្រម្ព័�សមិ្ព័នបនាការជួ្ជល។ ជ្ជទៅគ្រម្ព័�សកំ��ការបនាការជួ្ជល (ឬ រយៈៈទៅព័លបនាទ ប់ពី័ជ្ជទៅគ្រម្ព័�ស

 
បញ្ញឈប់ការជួ្ជល) គ្រត៌វូបានរមួ្ព័បញូុ្ញលទៅ�កំ��លកេខ្ពណិឌ ភិតិ៌សនា គ្របសិនទៅប�ភិតិ៌សនាទៅនា�មានភាព័ជាក់លាក់សម្ព័ទៅហិត៌��ល សគ្រមាប់ការបនាការជួ្ជល 

(ឬ មិ្ព័នបញ្ញឈប់ផ្នែត៌បា�ទៅណ្តាណ �)។

៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS

 របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារសគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ �ឺជារបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ដំឹបូ� ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានទៅរៀបចំទៅ���តាម្ព័ CIFRS ។

  រហូិត៌ដឹល់ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ ធនាគារបានទៅរៀបចំរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅដាយៈអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាផ្នែដឹលទៅចញ�ាយៈទៅដាយៈធនាគារ

ជាតិ៌ ថ្ងៃន កម័្ព័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារកណ្តាា ល”) និ�សា�់ដារ�ណិទៅនយៈយកម័្ព័�ជា (ទៅ�កាត់៌ថ្នា “CAS”) ។ កំ��ការផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ធនាគារបានទៅរៀបចំ 

និ�បានបង្កាហា ញរបាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័ ទៅ�តាម្ព័ CIFRS ៖

 1. របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ� �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨

 2. របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅដឹ�ម្ព័គ្រគា �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨

 3. របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ និ�លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨

 4. របាយៈការណ៍ិបផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលមូ្ព័លធន សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨

  កំណិត់៌សមាា ល់ទៅន�បង្កាហា ញពី័ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌មូ្ព័លធន �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌លទូធ�លលម្ព័អិត៌សរ�ប

សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌របាយៈការណ៍ិលំហូិរសាច់គ្របាក់ សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨។

254

របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS  (ត្ថុ)

  កំ��ការអំន�វត៌ា CIFRS ទៅល�កដំឹបូ� ធនាគារបានអំន�វត៌ាការទៅល�កផ្នែល�សំខាន់ៗ ផ្នែដឹលអាចអំន�វត៌ាបាន និ�ការទៅល�កផ្នែល�ផ្នែដឹលអាចទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �សបាន 

ចំទៅពា�ការអំន�វត៌ាគ្រត៌�ប់ទៅគ្រកាយៈ ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

 កាារខេ�ើកាណែ�ងសា�ខាានី់ៗណែដ�អាាចាំអានីុវុត្តតបាានីចាំ�ខេព្យោ�ធានីាគ្នាារ

 ■  ការបាា ន់សាម ន�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ� ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ អំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ CIFRS ផ្នែដឹលមានស�ាតិ៌ភាព័ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការ 
បាា ន់សាម នទំាំ�ឡាយៈណ្តា ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានទៅធើ�ទៅ���សគ្រមាប់កាលបរទិៅចឆទូផ្នែត៌មួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលអំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល  

និ� CAS ល��គ្រតាផ្នែត៌មានភ័ិសា�តា�ជាក់ផ្នែសា�បង្កាហា ញថ្នាការបាា ន់សាម នទំាំ�ទៅនា�មានកំហិ�ស�ា�។

 ■  ការឈប់កត់៌គ្រតាគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�៖ ធនាគារបានអំន�វត៌ាត៌គ្រម្ព័ូវការកំ��ការឈប់កត់៌គ្រតារបស់ CIFRS 9 កំ��ទៅព័លអំនា�ត៌ 
 ចំទៅពា�គ្របតិ៌បត៌ាិការទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���ទៅ�កាលបរទិៅចឆទូបាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ឬ កាលបរទិៅចឆទូបនាទ ប់ពី័ទៅន� (ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨)។

 ■  ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ និ�ការវាស់ផ្នែវ�គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៖ គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ គ្រត៌ូវបាន
 

វាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅធៀបនឹ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់សាកលប� ថ្ងៃន�ំរអូាជី្ជវកម្ព័ម និ� SPPI អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័អំ�ាទៅហិត៌� និ�កាលៈទៅទូសៈ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។

 ■  ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៖ ធនាគារបានអំន�វត៌ាត៌គ្រម្ព័ូវការសគ្រមាប់ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័របស់ CIFRS 9គ្រត៌�ប់ទៅគ្រកាយៈ ទៅដាយៈទៅគ្រប�គ្របាស់ 
ព័័ត៌៌មានសម្ព័ទៅហិត៌��ល និ�ព័័ត៌៌មានផ្នែដឹលមានការគំាគ្រទូ និ�ផ្នែដឹលអាចរកបានទៅដាយៈមិ្ព័នចំាបាច់គ្រត៌ូវមានការចំណ្តាយៈ និ�ការគ្របឹ�ផ្នែគ្រប�ហួិសកគ្រមិ្ព័ត៌ 

ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌ហានិភ័ិយៈឥណិទាំននាកាលបរទិៅចឆទូផ្នែដឹលឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅនា�គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� និ�បានទៅគ្រប�បទៅធៀបជាមួ្ព័យៈនឹ�ហានិភ័ិយៈ 
ឥណិទាំននាកាលបរទិៅចឆទូបាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS (ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨)។

 កាារខេ�ើកាណែ�ងណែដ�អាាចាំខេប្រជើសាខេរើសាបាានីខេដោយធានីាគ្នាារ

 ■  ភិតិ៌សនា ៖ ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័កិចុសនាភិតិ៌សនាមួ្ព័យៈ ទៅ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នថ្ងៃនអំ�ាទៅហិត៌� និ�កាលៈទៅទូសៈផ្នែដឹលទៅក�ត៌មានទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។ 

តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នភិតិ៌សនានីមួ្ព័យៈៗ ធនាគារ ៖

  -  បានទៅគ្រប�គ្របាស់អំគ្រតាអំបបហារផ្នែត៌មួ្ព័យៈ សគ្រមាប់ portfolio ភិតិ៌សនាផ្នែដឹលមានលកេណិៈស្រុសទៅដឹៀ�គំា ទៅដាយៈ�ិត៌ទៅ�ទៅល�រយៈៈទៅព័លជួ្ជលផ្នែដឹលទៅ� 

សល់ ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់គ្រទូព័យសកម្ព័មមូ្ព័លដាឋ នគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា និ�បំណិ� លភិតិ៌សនាគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា។

  -  អំន�វត៌ាការទៅល�កផ្នែល�រយៈៈទៅព័លខីួ្ព ចំទៅពា�ភិតិ៌សនាទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានរយៈៈទៅព័លទៅ�សល់១២ផ្នែខ្ព ឬ តិ៌ចជា� ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨

  -   មិ្ព័នរមួ្ព័បញូុ្ញលចំណ្តាយៈផ្ទាទ ល់ដំឹបូ� ដូឹចជាកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅសវាផ្នែ�កំចាប់ កំ��មូ្ព័លដាឋ នថ្ងៃនការ�ណិនាគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ 

ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�

  -  បានទៅគ្រប�គ្របាស់ព័័ត៌៌មានជាក់ផ្នែសា�ផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ��� បនាទ ប់ពី័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ទៅដឹ�ម្ព័បីគំាគ្រទូដឹល់ការវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួរយៈៈទៅព័លថ្ងៃនភិតិ៌សនា 

កំ��ករណីិផ្នែដឹលមានជ្ជទៅគ្រម្ព័�សកំ��ការបនា ឬ បញ្ញឈប់រយៈៈទៅព័លជួ្ជល ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ការវនិិចឆ័យៈ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។

 ■  ការវាស់ផ្នែវ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌� ឬ បំណិ� លហិិរញ្ញញវតុ៌� នាទៅព័លកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� ៖ ធនាគារបានអំន�វត៌ាត៌គ្រមូ្ព័វការកំ��ការកត់៌គ្រតា
 ចំទៅណិញ-ខាត៌ទៅ� “ថ្ងៃ�ៃទីូ១” របស់ CIFRS 9 ទៅ�ថ្ងៃ�ៃអំនា�ត៌ ចំទៅពា�គ្របតិ៌បត៌ាិការផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ឬបនាទ ប់ពី័ទៅន�។

 ■  ការអំន�វត៌ា CIFRS ជាទៅល�កដំឹបូ� លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណប�ារ គ្រត៌ូវបានចាត់៌ទូ�កថ្នាទៅសម�សូនយ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ (កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនការ

ផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS)។

 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា 

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

មូ្ព័លធនផ្នែដឹលបានរាយៈការណ៍ិទៅគ្រកាម្ព័ CAS និ�
ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំា របស់ ធនាគារ កណ្តាា ល ១០៥.៨៩៥.៤១៥ ៤២៥.៤៨៧.៧៧៧ ៩៧.០៣២.២៧៨ ៣៩១.៧១៩.៣០៨ 

�លបា�ពាល់ចំទៅពា�ការផួ្ទាស់បាូរម្ព័ក អំន�វត៌ា CIFRS ៦.៧៨៤.២៦៣ ២៧.២៥៩.១៦៨ ៧៣១.៨៧៦ ២.៩៥៤.៥៨៤ 

មូ្ព័លធនផ្នែដឹលបានរាយៈការណ៍ិទៅគ្រកាម្ព័CIFRS ១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥ ៩៧.៧៦៤.១៥៤ ៣៩៤.៦៧៣.៨៩២ 
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៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ)

 (i) កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់ម្បូ�ធានីគ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

CAS នីិង ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍ណែណ៍នីា 
រ�សា់ធានីាគ្នាារកាណ៍ាា�គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប 

ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ផុ��េ�ព្យា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារផុួាសា ់
�ត�រម្បកាអានីុវុត្តត CIFRS គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប 

ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨
CIFRS គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូ ី
៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ប្រទូព្យយសាកាម្បា

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៩.១៩០.០៦២ ៣៦.៩២៥.៦៦៩ - - ៩.១៩០.០៦២ ៣៦.៩២៥.៦៦៩ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� 

និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល a ២២៣.០៩៥.២៨១ ៨៩៦.៣៩៦.៨៣៩ (៧៩.៨៣៩.៦៧១) (៣២០.៧៩៥.៧៩៨) ១៤៣.២៥៥.៦១០ ៥៧៥.៦០១.០៤១ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� 

និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ b ៩០.៧៤៣.១៩០ ៣៦៤.៦០៦.១៣៧ (១១៤.៧៨១) (៤៦១.១៩០) ៩០.៦២៨.៤០៩ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្

របកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ c - - ២៥.០០០ ១០០.៤៥០ ២៥.០០០ ១០០.៤៥០

ឥណិទាំន 

និ�ប�ទៅរគ្របទាំនតាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ d ៤១៨.៥៣០.២០០ ១.៦៨១.៦៥៤.៣៤៤ ១០.០៥២.១៧០ ៤០.៣៨៩.៦១៩ ៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣ 

គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់តាម្ព័ចាប់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល a - - ៧៩.៨៩៧.៨៩៤ ៣២១.០២៩.៧៣៨ ៧៩.៨៩៧.៨៩៤ ៣២១.០២៩.៧៣៨ 

គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ ២.០២៦.៧៩៤ ៨.១៤៣.៦៥៨ - - ២.០២៦.៧៩៤ ៨.១៤៣.៦៥៨ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ f - - ១.៨០១.២៣០ ៧.២៣៧.៣៤២ ១.៨០១.២៣០ ៧.២៣៧.៣៤២ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ ១.៥៥៧.៧៨២ ៦.២៥៩.១៦៨ - - ១.៥៥៧.៧៨២ ៦.២៥៩.១៦៨ 

ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័ម l ១.១២១.២៦១ ៤.៥០៥.២២៧ (១.១០១.៥៤៦) (៤.៤២៦.០១២) ១៩.៧១៥ ៧៩.២១៥ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ g ៤.១៤៥.៦៩២ ១៦.៦៥៧.៣៩០ (១.៨១៤.៨៣៨) (៧.២៩២.០១៩) ២.៣៣០.៨៥៤ ៩.៣៦៥.៣៧១ 

ប្រទូព្យយសាកាម្បាសារុ� ៧៥០.៤១០.២៦២ ៣.០១៥.១៤៨.៤៣២ ៨.៩០៥.៤៥៨ ៣៥.៧៨២.១៣០ ៧៥៩.៣១៥.៧២០ ៣.០៥០.៩៣០.៥៦២ 

��ណ៍ុ� នីិងម្បូ�ធានី

បំណិ� ល

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ 

និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� h ៥១.៧៤៣.០៦៧ ២០៧.៩០៣.៦៤៣ ១៦០.៣៥០ ៦៤៤.២៨៦ ៥១.៩០៣.៤១៧ ២០៨.៥៤៧.៩២៩

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន h ៥៨០.០៥៨.៨៩៥ ២.៣៣០.៦៧៦.៦៤០ ៥.៥២៧.៩៧២ ២២.២១១.៣៩៣ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧ ២.៣៥២.៨៨៨.០៣៣ 

សំវធិានធនសគ្រមាប់កិចុសនាទៅគ្ររៅ 

តារា�ត៌�លយការ i ៣៩៣.២០២ ១.៥៧៩.៨៨៦ (៣៩៣.២០២) (១.៥៧៩.៨៨៦) - - 

បំណិ� លភិតិ៌សនា f - - ២.៤៤៧.៤៦៤ ៩.៨៣៣.៩១០ ២.៤៤៧.៤៦៤ ៩.៨៣៣.៩១០ 

បំណិ� លព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលកំ��គ្រគា ១.៤០៨.៥៩០ ៥.៦៥៩.៧១៥ -   - ១.៤០៨.៥៩០ ៥.៦៥៩.៧១៥ 

អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក j - - ១១៩.៩៦២ ៤៨២.០០៧ ១១៩.៩៦២ ៤៨២.០០៧ 

បំណិ� លទៅ�ស�ៗ k ១០.៩១១.០៩៣ ៤៣.៨៤០.៧៧១ (៥.៧៤១.៣៥១) (២៣.០៦៨.៧៤៨) ៥.១៦៩.៧៤២ ២០.៧៧២.០២៣ 

��ណ៍ុ�សារុ� ៦៤៤.៥១៤.៨៤៧ ២.៥៨៩.៦៦០.៦៥៥ ២.១២១.១៩៥ ៨.៥២២.៩៦២ ៦៤៦.៦៣៦.០៤២ ២.៥៩៨.១៨៣.៦១៧ 

ម្បូ�ធានី

ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ -   - ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ 

គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក m ៣០.៨៩៥.៤១៥ ១២៤.១៣៧.៧៧៧ (២.០០៨.៤២៣) (៧.៤៨៣.២១២) ២៨.៨៨៦.៩៩២ ១១៦.៦៥៤.៥៦៥ 

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�តាម្ព័ចាប់ n - - ៨.៧៩២.៦៨៦ ៣៥.៥៤៥.៦២០ ៨.៧៩២.៦៨៦ ៣៥.៥៤៥.៦២០ 

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�ទៅ�ស�ៗ - - - (៨០៣.២៤០) (៨០៣.២៤០)

ម្បូ�ធានីសារុ� ១០៥.៨៩៥.៤១៥ ៤២៥.៤៨៧.៧៧៧ ៦.៧៨៤.២៦៣ ២៧.២៥៩.១៦៨ ១១២.៦៧៩.៦៧៨ ៤៥២.៧៤៦.៩៤៥ 

��ណ៍ុ� នីិងម្បូ�ធានីសារុ� ៧៥០.៤១០.២៦២ ៣.០១៥.១៤៨.៤៣២ ៨.៩០៥.៤៥៨ ៣៥.៧៨២.១៣០ ៧៥៩.៣១៥.៧២០ ៣.០៥០.៩៣០.៥៦២ 
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៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ)

 (i) កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់ម្បូ�ធានីគ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨ (ត្ត)

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

CAS នីិង ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍ណែណ៍នីា� 
រ�សា់ធានីាគ្នាារកាណ៍ាា�គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប 
ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ផុ��េ�ព្យា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារផុួាសា ់
�ត�រម្បកាអានីុវុត្តត CIFRS គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប 
ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

CIFRS គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូ ី
០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ប្រទូព្យយសាកាម្បា

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៧.២៥៧.១៦៧ ២៩.២៩៧.១៨៣ - - ៧.២៥៧.១៦៧ ២៩.២៩៧.១៨៣ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� 
និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល a ២៣២.៩៣៩.១៧៨ ៩៤០.៣៧៥.៤៦២ (៧១.៤២២.៤៣០) (២៨៨.៣៣២.៣៤៩) ១៦១.៥១៦.៧៤៨ ៦៥២.០៤៣.១១៣ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ b ៦៨.៦៤៦.៣៩៨ ២៧៧.១២៥.៥០៩ (៧២២.៧៨១) (២.៩១៧.៨៦៧) ៦៧.៩២៣.៦១៧ ២៧៤.២០៧.៦៤២ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ 
សម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ c - - ២៥.០០០ ១០០.៩២៥ ២៥.០០០ ១០០.៩២៥

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនតាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ d ៣៩២.៩២០.៥៨៥ ១.៥៨៦.២២០.៤០២ ៣.២០១.២៣៥ ១២.៩២៣.៣៨៦ ៣៩៦.១២១.៨២០ ១.៥៩៩.១៤៣.៧៨៨ 

គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់តាម្ព័ចាប់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល a - - ៧១.៥១៣.៥៨០ ២៨៨.៧០០.៣២២ ៧១.៥១៣.៥៨០ ២៨៨.៧០០.៣២២ 

គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ e ២.៨២៦.៥០៨ ១១.៤១០.៦១៣ (៥៤៨.០៩៩) (២.២១២.៦៧៦) ២.២៧៨.៤០៩ ៩.១៩៧.៩៣៧

គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ f - - ២.២៨៧.៤២៣ ៩.២៣៤.៣២៧ ២.២៨៧.៤២៣ ៩.២៣៤.៣២៧ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ e ៦៦៦.៨៨០ ២.៦៩២.១៩៥ ៥៤៨.០៩៩ ២.២១២.៦៧៦ ១.២១៤.៩៧៩ ៤.៩០៤.៨៧១

ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័ម l ៧៧៣.៨៩៦ ៣.១២៤.២១៨ ១២៥.៧៦៣ ៥០៧.៧០៥ ៨៩៩.៦៥៩ ៣.៦៣១.៩២៣ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ g ៣.២០៨.៧១៥ ១២.៩៥៣.៥៨២ (១.៤៦៧.២៥៨) (៥.៩២៣.៣២១) ១.៧៤១.៤៥៧ ៧.០៣០.២៦១ 

ប្រទូព្យយសាកាម្បាសារុ� ៧០៩.២៣៩.៣២៧ ២.៨៦៣.១៩៩.១៦៤ ៣.៥៤០.៥៣២ ១៤.២៩៣.១២៨ ៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២ 

��ណ៍ុ� នីិងម្បូ�ធានី

��ណ៍ុ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១២៩.៩២៣.៨២៧ ៥២៤.៥០២.៤៩០ ៥៦៨.០០១ ២.២៩៣.០២០ ១៣០.៤៩១.៨២៨ ៥២៦.៧៩៥.៥១០

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន h ៤៧០.១៤៧.៦២៩ ១.៨៩៧.៩៨៥.៩៧៨ ៦.០២៧.៧១៣ ២៤.៣៣៣.៨៧៧ ៤៧៦.១៧៥.៣៤២ ១.៩២២.៣១៩.៨៥៥

សំវធិានធនសគ្រមាប់កិចុសនាទៅគ្ររៅ 
តារា�ត៌�លយការ h ២៧៥.៧៧០ ១.១១៣.២៨៣ (២៧៥.៧៧០) (១.១១៣.២៨៣) - -

បំណិ� លភិតិ៌សនា i - - ២.៩៥១.០៧៥ ១១.៩១៣.៤៩០ ២.៩៥១.០៧៥ ១១.៩១៣.៤៩០

បំណិ� លព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលកំ��ឆំំ្នាំ f ១.៩៣០.១៦៤ ៧.៧៩២.០៧២ - - ១.៩៣០.១៦៤ ៧.៧៩២.០៧២ 

បំណិ� លទៅ�ស�ៗ ៩.៩២៩.៦៥៩ ៤០.០៨៦.០៣៣ (៦.៤៦២.៣៦៣) (២៦.០៨៨.៥៦០) ៣.៤៦៧.២៩៦ ១៣.៩៩៧.៤៧៣ 

��ណ៍ុ�សារុ� k ៦១២.២០៧.០៤៩ ២.៤៧១.៤៧៩.៨៥៦ ២.៨០៨.៦៥៦ ១១.៣៣៨.៥៤៤ ៦១៥.០១៥.៧០៥ ២.៤៨២.៨១៨.៤០០ 

ម្បូ�ធានី

ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ៧១.០០០.០០០ ២៨៦.៦២៧.០០០ - - ៧១.០០០.០០០ ២៨៦.៦២៧.០០០ 

គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក ២៦.០៣២.២៧៨ ១០៥.០៩២.៣០៨ (១.៨៦៧.៥៧១) (៧.៥៣៩.៣៨៤) ២៤.១៦៤.៧០៧ ៩៧.៥៥២.៩២៤ 

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�តាម្ព័ចាប់ - - ២.៥៩៩.៤៤៧ ១០.៤៩៣.៩៦៨ ២.៥៩៩.៤៤៧ ១០.៤៩៣.៩៦៨ 

ម្បូ�ធានីសារុ� ៩៧.០៣២.២៧៨ ៣៩១.៧១៩.៣០៨ ៧៣១.៨៧៦ ២.៩៥៤.៥៨៤ ៩៧.៧៦៤.១៥៤ ៣៩៤.៦៧៣.៨៩២ 

��ណ៍ុ� នីិងម្បូ�ធានីសារុ� ៧០៩.២៣៩.៣២៧ ២.៨៦៣.១៩៩.១៦៤ ៣.៥៤០.៥៣២ ១៤.២៩៣.១២៨ ៧១២.៧៧៩.៨៥៩ ២.៨៧៧.៤៩២.២៩២ 
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ)

 (ii) កា�ណ៍ត្ត់សាម្បគា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់ម្បូ�ធានីគ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆំ្នាំា�២០១៨ នីិងថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

 (a)  គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ធានាទៅល�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន និ�ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�កាត៌ព័ើកិចុ មិ្ព័នស្រុសបជាមួ្ព័យៈនឹ�និយៈម្ព័ន័យៈគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅគ្រកាម្ព័ CIFRS 9 ទៅទូ ដូឹចទៅន�វា 
គ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ និ�គ្រត៌ូវបានដាក់បង្កាហា ញដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�កជា “គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់តាម្ព័ចាប់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល”។ ប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូល 

ផ្នែដឹលមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៥៨.២២៣ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ចំនួន ៩១.១៥០ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១  
ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ គ្រត៌វូបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័ គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ទៅ�ជា គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល សគ្រមាប់ការទូទួូល 

សាា ល់តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់។ 

 (b)  សំវធិានធនផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័�ំរកូារខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក (ECL) របស់ CIFRS 9 �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ មានចំនួនខ្ព័ស់ជា�ការខាត៌ 
បណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈផ្នែ�អកតាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល ចំនួន ៧៩៧.៤៤០

 ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។ ប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូលផ្នែដឹលមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៦៨២.៦៥៩ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ 

គ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័ គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ទៅ�ជា គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល សគ្រមាប់ការទូទួូលសាា ល់តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ 

ដឹករលំស់។ 

   និយ័ៈត៌កម្ព័ម�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ �ឺជាការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ផ្នែដឹលផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័�ំរ ូECL របស់ CIFRS 

9 បា�ផ្នែនាមិ្ព័នគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័ CAS និ� ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល ចំនួន ១.២៨៣.៨៦៦ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ  

�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។ ប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូលផ្នែដឹលមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៥៦០.៩០៧ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា 

ឆំំ្នាំ២០១៨ គ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័ គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ទៅ�ជា គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល សគ្រមាប់ការទូទួូលសាា ល់ 

តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់។

 (c)  ការវនិិទៅយា�ទៅ�កំ�� ការយិាល័យៈឥណិទាំនថ្ងៃនកម័្ព័�ជា (CBC) គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាកំ��គ្រគាម្ព័�នតាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ អំន�ទៅលាម្ព័ទៅ�តាម្ព័ CAS និ� 
 

ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល។ ទៅ�ទៅព័លផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ការវនិិទៅយា�ទៅន�ស្រុសបទៅ�តាម្ព័លកេណិៈវនិិចឆ័យៈរបស់គ្រទូព័យ 
សកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌� សាីពី័ “ឧបករណ៍ិមូ្ព័លធន”។ នាកាលបរទិៅចឆទូផួ្ទាស់បាូរ ធនាគារបានទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �សកត់៌គ្រតាការវនិិទៅយា�មូ្ព័លធនមិ្ព័នផ្នែម្ព័នសគ្រមាប់ការ

 
ជួ្ជញដូឹរ តាម្ព័ FVOCI ។ ការដាក់បង្កាហា ញគ្រត៌ូវបានផួ្ទាស់បាូរពី័ការវនិិទៅយា�ទៅគ្រកាម្ព័ “គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ” ទៅ�ជា “គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័

 
ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ” ទៅដឹ�ម្ព័បជួី្ជយៈសគ្រម្ព័រួលដឹល់ការង្កាយៈស្រុសរួលយៈល់កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ មិ្ព័នមានការកត់៌គ្រតាចំទៅណិញ/

 ខាត៌ ទៅ�កំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗទៅទូ ទៅដាយៈសារត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប មានចំនួនគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�។

 (d) ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ និ�និយ័ៈត៌កម្ព័ម ចំទៅពា�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំន និ� 
ប�ទៅរ គ្របទាំនរពឹំ័�ទូ�ក (i) ៩.៦៥០.៦១៦ ៣៨.៧៧៦.១៧៥ ៣.៨៩៦.៩០៨ ១៥.៧៣១.៨១៨

កថ្ងៃគ្រម្ព័ដំឹទៅណិ� រការឥណិទាំនមិ្ព័នទាំន់ រលំស់ (ii) (២.៣៩៧.៤៦៩) (៩.៦៣៣.០៣០) (២.៣០១.៩៦០) (៩.២៩៣.០១៣)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូលទៅ���វញិ (iii) ១.៤២៤.១៤៩ ៥.៧២២.២៣១ ១.២១៩.០១០ ៤.៩២១.១៤៣

ការកត់៌គ្រតាប�ារទៅ���វញិនូវត៌ថ្ងៃម្ព័ួអំបបហាររចួថ្ងៃន
ចំណូិលការគ្របាក់ (iv) ២.១១៤.៨៥៨ ៨.៤៩៧.៤៩៩ ៩៦០.៦៤១ ៣.៨៧៨.១០៨

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនប��ាលិក (v) (៧៣៩.៩៨៤) (២.៩៧៣.២៥៦) (៥៧៣.៣៦៤) (២.៣១៤.៦៧០)

១០.០៥២.១៧០ ៤០.៣៨៩.៦១៩ ៣.២០១.២៣៥ ១២.៩២៣.៣៨៦

258

របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ)

 (d) ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ និ�និយ័ៈត៌កម្ព័ម ចំទៅពា�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖ (ត៌)

  (i)  អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា និ�គ្រត៌ូវបាន 

វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ដឹកសំវធិានធនតាម្ព័ចាប់។ ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន គ្រត៌ូវបាន�ួ�កាត់៌ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យរបស់ BM និ� SPPI  

និ�គ្រត៌វូបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ ទៅដាយៈទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសាអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័ ទៅគ្រកាម្ព័ CIFRS 9។ គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹល

គ្រត៌វូបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ គ្រត៌វូមានការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័�ំរ ូECL បា�ផ្នែនាគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈ

ផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានតំ៌ហិយៈថ្ងៃនការខាត៌ប�់ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈ

ច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ចំនួន ៩.៦៥០.៦១៦ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ� ៣.៨៩៦.៩០៨ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។

  (ii)  ផ្នែ�អកតាម្ព័ CIFRS 9 កថ្ងៃគ្រម្ព័ដំឹទៅណិ� រការ�ាល់ឥណិទាំន និ�ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ផ្នែដឹលបានចំណ្តាយៈផ្ទាទ ល់ និ�ជាផ្នែ�កំមួ្ព័យៈថ្ងៃនគ្របតិ៌បត៌ាិការឥណិទាំន �ួរគ្រត៌វូបាន

ទៅធើ�មូ្ព័លធនកម្ព័មជាផ្នែ�ំករបស់សម្ព័ត៌�លយឥណិទាំន និ�ដឹករលំស់អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័អាយៈ�កាលរពឹំ័�ទូ�ករបស់ឥណិទាំនទៅនា� តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នអំគ្រតា

ការគ្របាក់មានគ្របសិទូធភាព័ (ជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនចំណូិលការគ្របាក់) ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានការកត់៌គ្រតាកថ្ងៃគ្រម្ព័ឥណិទាំនមិ្ព័នទាំន់ដឹករលំស់។

  (iii)  ប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូល�ឺជាចំនួនការគ្របាក់ទៅល�ឥណិទាំន ផ្នែដឹលរកបានរចួទៅហិ�យៈ បា�ផ្នែនាអំតិ៌�ិជ្ជនមិ្ព័នទាំន់បានប�់គ្របាក់។ ប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវ

ទូទួូល�ឺជាផ្នែ�ំកថ្ងៃនឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនផ្នែដឹលទៅ�មិ្ព័នទាំន់ទូូទាំត់៌ ទៅគ្រកាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់។ ចំនួនទឹូកគ្របាក់ថ្ងៃនប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូល 

គ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័ គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ទៅ�ជា ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ចំនួន ១.៤២៤.១៤៩ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ 

ឆំំ្នាំ២០១៨ និ� ១.២១៩.០១០ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។

  (iv)  ចំណូិលការគ្របាក់ពី័ឥណិទាំនមិ្ព័នដំឹទៅណិ� រការ ផ្នែដឹលកំ��គ្រគាម្ព័�នមិ្ព័នមានលកេណិៈសម្ព័បត៌ាិគ្រ�ប់គ្រគាន់ជាចំណូិលការគ្របាក់ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ��� 
វញិជាចំណូិលការគ្របាក់ ទៅហិ�យៈការកត់៌គ្រតាប�ារទៅ���វញិនូវត៌ថ្ងៃម្ព័ួអំបបហាររចួថ្ងៃនចំណូិលការគ្របាក់ ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់  

(បនាទ ប់ពី័កាត់៌ក�សំវធិានធន ECL) មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ២.១១៤.៨៥៨ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ� ៩៦០.៦៤១  
ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។

  (v)  នាទៅព័លកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសប បូកជាមួ្ព័យៈនឹ�ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការផ្នែដឹលបាន 

ចំណ្តាយៈទៅដាយៈផ្ទាទ ល់កំ��ការទិូញគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ផ្នែដឹលបាន�ាល់ឱ្យយប��ាលិកមានអំគ្រតាការគ្របាក់ខ្ព�សពី័
 

អំគ្រតាទីូ�ារ ទៅហិ�យៈវាមិ្ព័នគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទីូ�ារទៅទូ។ ធនាគារបានវាស់ផ្នែវ�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន�ាល់ឱ្យយប��ាលិក តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំ 
ថ្ងៃនលំហូិរសាច់គ្របាក់ចូលនាទៅព័លអំនា�ត៌ ទៅដាយៈទៅធើ�អំបបហារតាម្ព័អំគ្រតាការគ្របាក់ទៅល�ទីូ�ាររបស់ឥណិទាំនផ្នែដឹលមានលកេណិៈគ្របហាក់គ្របផ្នែហិល 

គំា ទៅហិ�យៈភាព័ខ្ព�សគំាគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាអំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិកព័នារ ផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័ “ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន” 

ទៅ�ជា “គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ”។

 (e) ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ ចំទៅពា� “ការង្ការកំព័��ដំឹទៅណិ� រការ” ពី័គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ ម្ព័កគ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ។

 (f)  កំ��ការអំន�វត៌ា CIFRS 16 ធនាគារបានវាស់ផ្នែវ�បំណិ� លភិតិ៌សនាតាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួបចុ�បបនំថ្ងៃនការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនា និ�បានទៅធើ�អំបបហារទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតា

កំទៅណិ� នគ្របាក់កមីុ្ព័របស់ខ្ពួួន។ គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតា ទៅ�តាម្ព័ចំនួនមួ្ព័យៈផ្នែដឹលទៅសម�គំាជាមួ្ព័យៈនឹ�បំណិ� លភិតិ៌សនា  
និ�ផ្នែកត៌គ្រមូ្ព័វទៅ�តាម្ព័ចំនួនទឹូកគ្របាក់ផ្នែដឹលបានប�់ម្ព័�ន ឬការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាប�ារ ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ភិតិ៌សនាទៅនា� ទៅហិ�យៈគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ�� 
របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ភួាម្ព័ៗ ម្ព័�នថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨។ 

   ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ទៅល�បំណិ� លភិតិ៌សនា និ� ចំណ្តាយៈរលំស់គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌  
សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨។

   ចំណ្តាយៈទៅល�ការជួ្ជលកំ��គ្រគាម្ព័�នទៅគ្រកាម្ព័ភិតិ៌សនាគ្របតិ៌បត៌ាិ គ្រតូ៌វបានទៅ�ឈប់កត់៌គ្រតាកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ ផ្នែដឹលបានបណ្តាា លឱ្យយមានការ�យៈច��ទៅល�
 

ចំទៅណិញរកាទូ�កចំនួន ៦៤២.៣៦១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨។
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៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ) 
 (ii) កា�ណ៍ត្ត់សាម្បគា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់ម្បូ�ធានីគ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆំ្នាំា�២០១៨ នីិងថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨ (ត្ត)

 (g) ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�ការគ្របាក់គ្រត៌ូ វទូទួូល ទៅ� ជា
ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.d.iii) (១.៤២៤.១៤៩) (៥.៧២២.២៣១) (១.២១៩.០១០) (៤.៩២១.១៤៣)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�ការគ្របាក់គ្រត៌ូ វទូទួូល ទៅ�ជា
គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល (កំណិត់៌សមាា ល់ 
៤.១.ii.a) (៥៨.២២៣) (២៣៣.៩៤០) (៩១.១៥០) (៣៦៧.៩៧៣)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�ការគ្របាក់គ្រត៌ូ វទូទួូល  
ទៅ�ជា គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.b) (៦៨២.៦៥៩) (២.៧៤២.៩២៤) (៥៦០.៩០៧) (២.២៦៤.៣៨២)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
វាស់ផ្នែវ� តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ  
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.c) (២៥.០០០) (១០០.៤៥០) (២៥.០០០) (១០០.៩២៥)

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ចំទៅពា� គ្រទូព័យ
សកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ (i) (៣៨៦.៧៥៨) (១.៥៥៣.៩៩៤) (១៥៦.១៩៣) (៦៣០.៥៥១)

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនប��ាលិក (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.d.v) ៧៦៨.៤៣២ ៣.០៨៧.៥៦០ ៥៩០.២០០ ២.៣៨២.៦៣៧

ចំណ្តាយៈភិតិ៌សនាព័នារ (ii) (៦.៤៨១) (២៦.០៤០) (៥.១៩៨) (២០.៩៨៤)

(១.៨១៤.៨៣៨) (៧.២៩២.០១៩) (១.៤៦៧.២៥៨) (៥.៩២៣.៣២១)

  (i)  សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាសគ្រមាប់កថ្ងៃគ្រម្ព័ផ្នែ�ំកចាប់ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទួូល ពី័ឥណិទាំនមិ្ព័នដំឹទៅណិ� រការ បា�ផ្នែនាមិ្ព័ន

គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល។

  (ii)  គ្របាក់កក់ផ្នែដឹលអាចប�ើិលម្ព័កវញិបានទៅល�ភិតិ៌សនា មិ្ព័នគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបទៅទូ។ ធនាគារ បានវាស់ផ្នែវ�គ្របាក់កក់ផ្នែដឹលអាចប�ើិល 

ម្ព័កវញិបាន តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួបចុ�បបនំថ្ងៃនលំហូិរសាច់គ្របាក់ចូលនាទៅព័លអំនា�ត៌ ទៅដាយៈទៅធើ�អំបបហារតាម្ព័អំគ្រតាការគ្របាក់ទៅល�ទីូ�ារ ផ្នែដឹលគ្របតិ៌បត៌ាិការ 
គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា ទៅហិ�យៈចំនួនលទៅម្ព័អ��គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាជាចំណ្តាយៈភិតិ៌សនាព័នារ។ ចំណ្តាយៈភិតិ៌សនាព័នារគ្រតូ៌វបានដឹករលំស់កំ�� 
ចំទៅណិញ-ខាត៌ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័�ិរទៅវលាថ្ងៃនភិតិ៌សនា ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមាននិយ័ៈត៌កម្ព័មចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ទៅ�កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌។ 

 (h)  ប�ារការគ្របាក់គ្រត៌ូវប�់ចំទៅពា�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានដាក់បង្កាហា ញកំ��គ្រគាម្ព័�ន
 

កំ�� “បំណិ� លទៅ�ស�ៗ” គ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិទៅ�ជា “គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន វាស់ផ្នែវ�
 

តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់” ។

 (i) ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា� សំវធិានធនថ្ងៃនកិចុសនាទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ ទៅ�ជា បំណិ� លទៅ�ស�ៗ។

 (j)  ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�ការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ ពី័ “បំណិ� លទៅ�ស�ៗ” ម្ព័កដាក់បង្កាហា ញដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�កជា 

“អំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក” �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ ទៅដាយៈសារវាគ្រត៌ូវបានត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយបង្កាហា ញដាច់ទៅដាយៈផ្នែ�កសគ្រមាប់“អំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ 
ប��ាលិក” ។
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៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ) 
 (ii) កា�ណ៍ត្ត់សាម្បគា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់ម្បូ�ធានីគ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆំ្នាំា�២០១៨ នីិងថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨ (ត្ត)

 (k) ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ និ�និយ័ៈត៌កម្ព័មចំទៅពា�បំណិ� លទៅ�ស�ៗ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្ប
ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�ការគ្របាក់គ្រត៌ូ វប�់ 
សគ្រមាប់ គ្របាក់ បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.h) (១៦០.៣៥០) (៦៤៤.២៨៦) (៥៦៨.០០១) (២.២៩៣.០២០)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�ការគ្របាក់គ្រត៌ូ វប�់ 
សគ្រមាប់ គ្របាក់ បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន  (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.h) (៥.៥២៧.៩៧២) (២២.២១១.៣៩១) (៦.០២៧.៧១៣) (២៤.៣៣៣.៨៧៧)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�សំវធិានធនថ្ងៃនកិចុសនាទៅគ្ររៅ
តារា�ត៌�លយការ ទៅ�ជា បំណិ� លទៅ�ស�ៗ  (i) ៣៩៣.២០២ ១.៥៧៩.៨៨៦ ២៧៥.៧៧០ ១.១១៣.២៨៣

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ចំទៅពា� កិចុសនា
ទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ (i) (៣២៦.២៦៩) (១.៣១០.៩៥០) (១៤២.៤១៩) (៥៧៤.៩៤៦)

ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិចំទៅពា�អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១.ii.j) (១១៩.៩៦២) (៤៨២.០០៧) - -

(៥.៧៤១.៣៥១) (២៣.០៦៨.៧៤៨) (៦.៤៦២.៣៦៣) (២៦.០៨៨.៥៦០)

  (i)  សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ចំទៅពា�កិចុសនាទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ (កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន និ�កិចុសនាធានាផ្នែ�ំក 

ហិិរញ្ញញវតុ៌�) គ្រត៌វូបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័បំណិ� លទៅ�ស�ៗ ចំនួន ៣៩៣.២០២ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ចំនួន ២៧៥.៧៧០ 

ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ទៅហិ�យៈសំវធិានធនផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័�ំរ ូECL ទាំបជា�ចំនួនផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័  

CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល ចំនួន ៣២៦.២៦៩ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ចំនួន ១៤២.៤១៩ 

ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានកំទៅណិ� នគ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក។

 (l) បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលខា�ទៅល�ទៅន�ត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយមាន (តំ៌ហិយៈ)/កំទៅណិ� ន ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័ម ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨ គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ភិតិ៌សនា ១២៩.២៤៧ ៥១៩.៣១៤ ១៣២.៧៣០ ៥៣៥.៨៣១

ខាត៌បណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន (១.៧៣៤.២៧៩) (៦.៩៦៨.៣៣៣) (៤៦៧.៣៥៩) (១.៨៨៦.៧២៨)

កថ្ងៃគ្រម្ព័ដំឹទៅណិ� រការឥណិទាំនមិ្ព័នទាំន់ដឹករលំស់ ៤៧៩.៤៩៤ ១.៩២៦.៦០៧ ៤៦០.៣៩២ ១.៨៥៨.៦០២

អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក ២៣.៩៩២ ៩៦.៤០០ - -

(១.១០១.៥៤៦) (៤.៤២៦.០១២) ១២៥.៧៦៣ ៥០៧.៧០៥
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៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.១  ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់មូលធនា (ត្ថុ) 
 (ii) កា�ណ៍ត្ត់សាម្បគា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់ម្បូ�ធានីគ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆំ្នាំា�២០១៨ នីិងថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨ (ត្ត)

 (m) និយ័ៈត៌កម្ព័មចំទៅពា�គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨ គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក
ចំទៅពា�គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ� ធនាគារទៅ�ស�ៗ b (៧៩៧.៤៤០) (៣.២០៤.១១៤) (១.២៨៣.៦៨៨) (៥.១៨២.២៤៨)

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក
ចំទៅពា�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន d (i) ៩.៦៥០.៦១៦ ៣៨.៧៧៦.១៧៥ ៣.៨៩៦.៩០៨ ១៥.៧៣១.៨១៨

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ចំទៅពា�
គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួ ទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ g (i) (៣៨៦.៧៥៨) (១.៥៥៣.៩៩៤) (១៥៦.១៩៣) (៦៣០.៥៥១)

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ចំទៅពា�
កិចុសនាទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ k (i) ៣២៦.២៦៩ ១.៣១០.៩៥០ ១៤២.៤១៩ ៥៧៤.៩៤៦

កថ្ងៃគ្រម្ព័ដំឹទៅណិ� រការឥណិទាំនមិ្ព័នទាំន់ដឹករលំស់ d (ii) (២.៣៩៧.៤៦៩) (៩.៦៣៣.០៣០) (២.៣០១.៩៦០) (៩.២៩៣.០១៣)

ការកត់៌គ្រតាប�ារទៅ���វញិនូវត៌ថ្ងៃម្ព័ួអំបបហាររចួថ្ងៃន
ចំណូិលការគ្របាក់ d (iv) ២.១១៤.៨៥៨ ៨.៤៩៧.៤៩៩ ៩៦០.៦៤១ ៣.៨៧៨.១០៨

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនប��ាលិក d (v) ២៨.៤៤៨ ១១៤.៣០៤ ១៦.៨៣៦ ៦៧.៩៦៧

គ្របាក់កក់ផ្នែដឹលអាចប�ើិលម្ព័កវញិបានព័នារ g (ii) (៦.៤៨១) (២៦.០៤០) (៥.១៩៨) (២០.៩៨៤)

ភិតិ៌សនា f (៦៤៦.២៣៤) (២.៥៩៦.៥៧០) (៦៦៣.៦៥២) (២.៦៧៩.១៦៤)

�លបា�ពាល់ព័នធចំទៅពា�ខ្ពទ�់ខា�ទៅល� l (១.១០១.៥៤៦) (៤.៤២៦.០១២) ១២៥.៧៦៣ ៥០៧.៧០៥

និយ័ៈត៌កម្ព័មសរ�បទៅល�គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក ៦.៧៨៤.២៦៣ ២៧.២៥៩.១៦៨ ៧៣១.៨៧៦ ២.៩៥៤.៥៨៤

ការទៅ�ទរពី័គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�កទៅ�ទូ�នបគ្រម្ព័ុ� តាម្ព័ ចាប់ (៨.៧៩២.៦៨៦) (៣៥.៥៤៥.៦២០) (២.៥៩៩.៤៤៧) (១០.៤៩៣.៩៦៨)

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�ទៅ�ស�ៗ n - ៨០៣.២៤០ - - 

�លបា�ពាល់សរ�បថ្ងៃនការផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS (២.០០៨.៤២៣) (៧.៤៨៣.២១២) (១.៨៦៧.៥៧១) (៧.៥៣៩.៣៨៤)

 (n)  ដូឹចកំ��កំណិត់៌សមាា ល់ ២.១៥ សំវធិានធនតាម្ព័ចាប់ប�ារ ផ្នែដឹលផ្នែ�អកតាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល មានចំនួនខ័្ពស់ជា�

ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ប�ារផ្នែដឹលផ្នែ�អកតាម្ព័ CIFRS 9 ដូឹចទៅន�ចំនួនបំទៅព័ញបផ្នែនុម្ព័  ‘topping up’ គ្រត៌វូបានទៅ�ទរពី័គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក ទៅ�ទូ�នបគ្រម្ព័�ុតាម្ព័ចាប់ 

និ�គ្រត៌ូវបានដាក់បង្កាហា ញកំ��មូ្ព័លធន។

 ៤.២ ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់លទូធ�លលមាិត្ថុសំរុប៊ី

គ្នាិត្តប្រត្តឹម្បថ្ងៃថាៃទូី១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

លទូធ�លលម្ព័អិត៌សរ�បផ្នែដឹលបានរាយៈការណ៍ិទៅគ្រកាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិ ផ្នែណិនំា របស់ ធនាគារកណ្តាា ល ៤.៨៦៣.១៣៧ ១៩.៦៧១.៣៨៨

�លបា�ពាល់ពី័ការផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ៦.០៥២.៣៨៧ ២៤.៤៨១.៩០៥

លទូធ�លលម្ព័អិត៌សរ�បផ្នែដឹលបានរាយៈការណ៍ិទៅគ្រកាម្ព័ CIFRS ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣

 (i) កាារ�ងាាញរូ�ិយ�័ណ៍ណ

   អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័គ្របកាសទៅលខ្ព ធ៧-០៧-១៦៤ គ្រប.ក របស់ធនាគារជាតិ៌ ថ្ងៃន កម្ព័័�ជា ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ១៣ ផ្នែខ្ពធំូឆំំ្នាំ២០០៧ របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� គ្រត៌ូវបាន

បាូរពី័គ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅ�ជាគ្របាក់ទៅរៀល ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតានាថ្ងៃ�ៃបិទូបញីី្ញ (១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០១៨ ទៅរៀល) �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ 

ឆំំ្នាំ២០១៨។ អំន�វត៌ាតាម្ព័ CIAS 21 របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌ និ�លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨ គ្រត៌ូវបាន

បាូរសារជា�មីទៅ�ជាគ្របាក់ទៅរៀល ទៅដាយៈទៅគ្រប�អំគ្រតាម្ព័ធយម្ព័គ្របចំាឆំំ្នាំ ផ្នែដឹល១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ទៅសម�នឹ� ៤.០៤៥ ទៅរៀល។ សគ្រមាប់ទៅហិត៌��លជាក់ផ្នែសា� ធនាគារ 
មិ្ព័នបានបង្កាហា ញការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌ថ្ងៃនខ្ពទ�់ចំណូិល និ�ចំណ្តាយៈនីមួ្ព័យៈៗ ទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិចំទៅណិញ-ខាត៌សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ 

ឆំំ្នាំ២០១៨ទៅទូ។ �លបា�ពាល់ថ្ងៃនការបាូរសារជា�មីពី័អំគ្រតាបិទូបញីី្ញទៅ�ទៅគ្រប�អំគ្រតាម្ព័ធយម្ព័ �ឺមិ្ព័នមានជាសារវនាទៅទូ ទៅហិ�យៈបានរាយៈការណ៍ិជាលទូធ�ល

លម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ និ�ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�ទៅ�ស�ៗ ។ 
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.២ ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់លទូធ�លលមាិត្ថុសំរុប៊ី (ត្ថុ) 

 (ii) កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់�ទូធផុ��ម្បាិត្តសារុ� សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

កា�ណ៍ត្ត់
សាម្បគា�់

CAS នីិង ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍ ណែណ៍នីា� រ�សា់ 
ធានីាគ្នាារកាណ៍ាា�សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំ ្

នីា�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ផុ��េ�ព្យា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារផុួាសា់�ត�រម្បកា 
អានីុវុត្តត CIFRS សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា� 

ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨
CIFRS សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆំ្នាំា� 
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណូិលការគ្របាក់ a ៣៦.៣៣៦.៣៦៩ ១៤៦.៩៨០.៦១៣ ២.៣៥៣.៨៦១ ៩.៥២១.៣៦៨ ៣៨.៦៩០.២៣០ ១៥៦.៥០១.៩៨១ 

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ b (១៦.៧៤០.៤៧៨) (៦៧.៧១៥.២៣៤) (១១០.៩៩៥) (៤៤៨.៩៧៥) (១៦.៨៥១.៤៧៣) (៦៨.១៦៤.២០៩)

ចាំ�ណ៍ូ�កាារប្របាាកា់សាុទូធ ១៩.៥៩៥.៨៩១ ៧៩.២៦៥.៣៧៩ ២.២៤២.៨៦៦ ៩.០៧២.៣៩៣ ២១.៨៣៨.៧៥៧ ៨៨.៣៣៧.៧៧២ 

ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា a ៣.៧១៦.៣១៤ ១៥.០៣២.៤៩០ (១.២៤៦.១០៣) (៥.០៤០.៤៨៧) ២.៤៧០.២១១ ៩.៩៩២.០០៣ 

ចំណ្តាយៈកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា (៩.៣០៣) (៣៧.៦៣១) -   -   (៩.៣០៣) (៣៧.៦៣១)

ចាំ�ណ៍ូ�កាថ្ងៃប្រម្បខេជើងសាាសាុទូធ ៣.៧០៧.០១១ ១៤.៩៩៤.៨៥៩ (១.២៤៦.១០៣) (៥.០៤០.៤៨៧) ២.៤៦០.៩០៨ ៩.៩៥៤.៣៧២ 

ចំណូិលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ c ១៩៧.០៣៣ ៧៩៦.៩៩៨ (១៩៣.១១១) (៧៨១.១៣៤) ៣.៩២២ ១៥.៨៦៤ 

ចំទៅណិញទៅ�ស�ៗ – ស�ទូធ c -   -   ១៤៥.៤២៤ ៥៨៨.២៤០ ១៤៥.៤២៤ ៥៨៨.២៤០ 

ខាាត្តប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាារសារុ� ១៩៧.០៣៣ ៧៩៦.៩៩៨ (៤៧.៦៨៧) (១៩២.៨៩៤) ១៤៩.៣៤៦ ៦០៤.១០៤ 

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន d (៨.៤៩៥.០២៩) (៣៤.៣៦២.៣៩២) ៦.១៩៣.២៣៩ ២៥.០៥១.៦៥២ (២.៣០១.៧៩០) (៩.៣១០.៧៤០)

ខាាត្តប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាារខេផុាងៗសាុទូធ (៨.២៩៧.៩៩៦) (៣៣.៥៦៥.៣៩៤) ៦.១៤៥.៥៥២ ២៤.៨៥៨.៧៥៨ (២.១៥២.៤៤៤) (៨.៧០៦.៦៣៦)

ចំណ្តាយៈប��ាលិក e (៣.៨៤៧.៩២៨) (១៥.៥៦៤.៨៦៩) (៣៨.៧១៩) (១៥៦.៦១៨) (៣.៨៨៦.៦៤៧) (១៥.៧២១.៤៨៧)

ចំណ្តាយៈរលំស់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ 
និ�បរកិាេ រ 
និ�រលំស់គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ f (៩៨៨.៧៧០) (៣.៩៩៩.៥៧៥) (៥១៣.៩៤៨) (២.០៧៨.៩២០) (១.៥០២.៧១៨) (៦.០៧៨.៤៩៥)

ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ g (៣.៧២៦.១៦៤) (១៥.០៧២.៣៣៣) ៦៩០.០៤៨ ២.៧៩១.២៤៤ (៣.០៣៦.១១៦) (១២.២៨១.០៨៩)

ចំទៅណិញម្ព័�នព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល ៦.៤៤២.០៤៤ ២៦.០៥៨.០៦៧ ៧.២៧៩.៦៩៦ ២៩.៤៤៦.៣៧០ ១៣.៧២១.៧៤០ ៥៥.៥០៤.៤៣៧ 

ចំណ្តាយៈព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល h (១.៥៧៨.៩០៧) (៦.៣៨៦.៦៧៩) (១.២២៧.៣០៩) (៤.៩៦៤.៤៦៥) (២.៨០៦.២១៦) (១១.៣៥១.១៤៤)

ចាំ�ខេណ៍ញសាុទូធកាំ�ងឆ្នាំំា� ៤.៨៦៣.១៣៧ ១៩.៦៧១.៣៨៨ ៦.០៥២.៣៨៧ ២៤.៤៨១.៩០៥ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣ 

លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ៖

ខ្ពទ�់ផ្នែដឹលមិ្ព័នគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ 
ទៅ���វញិកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ -   -   -   (៨០៣.២៤០) -   (៨០៣.២៤០)

លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗកំ��ឆំំ្នាំ  
កាត់៌ក�ជាមួ្ព័យៈព័នធ -   -   -   (៨០៣.២៤០) -   (៨០៣.២៤០)

លទូធ�លលម្ព័អិត៌សរ�បកំ��ឆំំ្នាំ ៤.៨៦៣.១៣៧ ១៩.៦៧១.៣៨៨ ៦.០៥២.៣៨៧ ២៣.៦៧៨.៦៦៥ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៣.៣៥០.០៥៣ 

ចាំ�ខេណ៍ញរ�សា់៖

មុាស់ធនាគារ ៤.៨៦៣.១៣៧ ១៩.៦៧១.៣៨៨ ៦.០៥២.៣៨៧ ២៤.៤៨១.៩០៥ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៤.១៥៣.២៩៣ 

�ទូធផុ��ម្បាិត្តសារុ�រ�សា់៖

មុាស់ធនាគារ ៤.៨៦៣.១៣៧ ១៩.៦៧១.៣៨៨ ៦.០៥២.៣៨៧ ២៣.៦៧៨.៦៦៥ ១០.៩១៥.៥២៤ ៤៣.៣៥០.០៥៣ 
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)
 ៤.២ ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់លទូធ�លលមាិត្ថុសំរុប៊ី (ត្ថុ)

 (iii) កា�ណ៍ត្ត់សាម្បគា�់ចាំ�ខេព្យោ�កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់�ទូធផុ��ម្បាិត្តសារុ� សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

 (a)  ចំណូិលការគ្របាក់គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាតាម្ព័អំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្របសិទូធិភាព័ ជំ្ជនួសឱ្យយអំគ្រតាការគ្របាក់កំ��កិចុសនាផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ 
ទៅ���វញិចំទៅពា�ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�កថ្ងៃគ្រម្ព័ដំឹទៅណិ� រការឥណិទាំន ទៅ�ជាចំណូិលការគ្របាក់ចំនួន ១.២៤៦.១០៣ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។ 

ទៅទាំ�ជាយាា�ណ្តាក៏ទៅដាយៈ កថ្ងៃគ្រម្ព័ដំឹទៅណិ� រការឥណិទាំនមិ្ព័នទាំន់ដឹករលំស់ចំនួន ៩៥.៥១០ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ មិ្ព័នទាំន់សម្ព័ស្រុសបតាម្ព័លកេណិៈវនិិចឆ័យៈ

កំ��ការកត់៌គ្រតាជាចំណូិលការគ្របាក់ទៅ�ទៅ��យៈទៅទូ ទៅហិ�យៈវាគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិជាឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន។

   ចំណូិលការគ្របាក់ពី័ឥណិទាំនមិ្ព័នដំឹទៅណិ� រការ ផ្នែដឹលមិ្ព័នគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាជាចំណូិលការគ្របាក់កំ��គ្រគាម្ព័�ន គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅល�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា� 
ស�ទូធ កំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌នាកាលបរទិៅចឆទូបាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានកំទៅណិ� នចំណូិលការគ្របាក់ចំនួន ១.១៥៤.២១៧ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

   ការកត់៌គ្រតាប�ារទៅ���វញិនូវត៌ថ្ងៃមួ្ព័អំបបហាររចួថ្ងៃនចំណូិលការគ្របាក់ ចំទៅពា�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនប��ាលិក មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៥០.៣៣២  

ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ និ�គ្របាក់កក់ផ្នែដឹលអាចប�ើិលម្ព័កវញិបាន មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ១.២៨៣ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

 (b) ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ទៅល�បំណិ� លភិតិ៌សនា (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១ (ii)(f)) មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ១១០.៩៩៥ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

 (c)  ការទៅធើ�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិពី័ “ចំណូិលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ” ទៅ�ជា “ចំទៅណិញ/(ខាត៌)ទៅ�ស�ៗ – ស�ទូធ” ទៅដាយៈសារវាពាក់ព័័នធទៅ�នឹ�ចំទៅណិញពី័ការ 

បាូររបិូយៈប័ណិណ និ�ការលក់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ ផ្នែដឹលមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ១៤៥.៤២៤ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។ 

 (d) តំ៌ហិយៈការខាត៌ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំា�
ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៤៨៦.២៤៨ ១.៩៦៦.៨៧៣

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្ងៃនឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៥.៧៥៣.៧០៨ ២៣.២៧៣.៧៤៩

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗតាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ (២៣០.៥៦៧) (៩៣២.៦៤៣)

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្ងៃនកិចុសនាទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ ១៨៣.៨៥០ ៧៤៣.៦៧៣

៦.១៩៣.២៣៩ ២៥.០៥១.៦៥២

 (e)  ការដឹករលំស់ទៅល�អំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិកព័នារ ពី័ឥណិទាំននិ�ប�ទៅរគ្របទាំនប��ាលិក ទៅ�ជាចំណ្តាយៈអំតុ៌គ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន 

៣៨.៧១៩ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

 (f) ចំណ្តាយៈរលំស់ទៅល�គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១(ii)(f)) មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៥១៣.៩៤៨ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

 (g) និយ័ៈត៌កម្ព័មចំណ្តាយៈជួ្ជលផ្នែដឹលបានប�់ចំទៅពា�ការជួ្ជលអំចលនគ្រទូព័យ មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៦៤២.៣៦១ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១(ii)(f)) ។

  ចំណ្តាយៈគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ទៅ���វញិ ទៅ�ជា ចំណូិលគ្របតិ៌បត៌ាិការទៅ�ស�ៗ មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៤៧.៦៨៧ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។

 (h) សូម្ព័ទៅយា�ទៅ�កំណិត់៌សមាា ល់ ៤.១(ii)(l) បណ្តាា លឱ្យយមានតំ៌ហិយៈព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័មចំនួន ១.២២៧.៣០៩ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។
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៤.  ការ�ាាសំ់បិ៊ី�រមកអនាុវត្ថុ ិCIFRS (ត្ថុ)

 ៤.៣ ការអេ�ៃ�ង�ៃាត្ថុ់របាាយការណ៍៍លំហិូរសំាច់គ្របាាក់ សំគ្រមាប៊ី់ដឹំណ៍ាច់ឆ្នាំែាំនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៨

   អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ CAS និ�ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំារបស់ធនាគារកណ្តាា ល ភិតិ៌សនាមួ្ព័យៈគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ជាភិតិ៌សនាហិិរញ្ញញវតុ៌� ឬជាភិតិ៌សនា 
គ្របតិ៌បត៌ាិ។ លំហូិរសាច់គ្របាក់ផ្នែដឹលទៅក�ត៌ពី័ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សនាគ្របតិ៌បត៌ាិ គ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់កំ��សកម្ព័មភាព័គ្របតិ៌បត៌ាិការ។ អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ CIFRS ជា 
ទូូទៅ� ភា�ីអំំកជួ្ជលអំន�វត៌ានីតិ៌វធីិកំ��ការកត់៌គ្រតា និ�ការវាស់ផ្នែវ� ផ្នែត៌មួ្ព័យៈដឹ� ចំទៅពា�ភិតិ៌សនាទំាំ�អំស់ និ�កត់៌គ្រតាបំណិ� លភិតិ៌សនា។ ដូឹចទៅន� លំហូិរ 
សាច់គ្របាក់ទៅចញពី័សកម្ព័មភាព័គ្របតិ៌បត៌ាិការទៅក�នទៅ��� ៦៤២.៣៦១ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ និ�លំហូិរសាច់គ្របាក់ពី័សកម្ព័មភាព័ហិិរញ្ញញបបទាំន �យៈច�� 

នូវចំនួនដូឹចគំាទៅន�ផ្នែដឹរ សគ្រមាប់ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨។ ការគ្របាក់បានប�់ក៏បានទៅក�នទៅ���ចំនួន ១១០.៩៩៥ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ��ផ្នែដឹរ  
ផ្នែដឹលបណ្តាា លម្ព័កពី័ការកត់៌គ្រតាបំណិ� លភិតិ៌សនា។

៥. សំាច់គ្របាាក់កែ�ងនៃដឹ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី

គ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ ៧.០២១.០០៥ ២៨.៦១០.៥៩៥ ៨.៥០២.៨៤៩ ៣៤.១៦៤.៤៤៧ 

គ្របាក់ទៅរៀល ១.៣៨៧.៧៩៧ ៥.៦៥៥.២៧៣ ៦៨៧.២១៣ ២.៧៦១.២២២ 

៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨ ៩.១៩០.០៦២ ៣៦.៩២៥.៦៦៩ 

៦. គ្របាាក់ប៊ីអេញ្ញញើ នាិងការដឹាក់គ្របាាក់អេនាៅធនាាគាារកណ៍ាាល

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី

�ណិនីចរនា ១៣៤.៩២៥.៤០៤ ៥៤៩.៨២១.០២១ ៨៦.១៩៣.៨៧៩ ៣៤៦.៣២៧.០០៦ 

�ណិនីទូូទាំត់៌ ៥.០២២.២១៦ ២០.៤៦៥.៥៣០ ១១.៧៣១.៩៨០ ៤៧.១៣៩.០៩៥ 

មូ្ព័លបគ្រត៌អាចជួ្ជញដូឹរបាន ៦៩.៥៨៣.៨៨៦ ២៨៣.៥៥៤.៣៣៦ ៤៥.៣២៩.៧៥១ ១៨២.១៣៤.៩៤០ 

២០៩.៥៣១.៥០៦ ៨៥៣.៨៤០.៨៨៧ ១៤៣.២៥៥.៦១០ ៥៧៥.៦០១.០៤១ 

ម្បូ��ប្រត្តអាាចាំជួញដូរបាានី

ធនាគារបានដាក់មូ្ព័លបគ្រត៌អាចជួ្ជញដូឹរបាន (NCD) ផ្នែដឹលមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ៣.៩៨១.៥៩៥ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ (៣១ ធូំ ២០១៨ ៖ ៩.៧៤៨.៨៨០ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ) ទៅ�

ធនាគារកណ្តាា លសគ្រមាប់ជាគ្រទូព័យបញំុ្ញាទៅល�ហាើ ស�លីីធី�ណិនីទូូទាំត់៌។ មូ្ព័លw បគ្រត៌អាចជួ្ជញដូឹរបានមួ្ព័យៈទៅ�ស�ទៅទូៀត៌ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ផ្នែដឹលមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន 

២៨.៥៣០.០០០ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ គ្រត៌វូបានដាក់បញំុ្ញាសគ្រមាប់ គ្របតិ៌បត៌ាិការ�ាល់សនទនីយៈភាព័ទៅដាយៈមានការធានា (LPCO) (កំណិត់៌សមាា ល់ ១៨)។ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ 

ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ ធនាគារមិ្ព័នទាំន់ទៅគ្រប�ឥណិទាំនវបិារបូន៍ចំទៅពា�ហាើ ស�ីលីធី�ណិនីទូូទាំត់៌ទៅន�ទៅ�ទៅ��យៈទៅទូ។

 អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

�ណិនីចរនា សូនយ សូនយ

�ណិនីទូូទាំត់៌ សូនយ សូនយ

មូ្ព័លបគ្រត៌អាចជួ្ជញដូឹរបាន ០,៦៥% ទៅ� ០,៨៣% ០,៧០% ទៅ� ១,០០%
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



៧. គ្របាាក់ប៊ីអេញ្ញញើ នាិងការដឹាក់គ្របាាក់អេនាៅធនាាគាារអេ�ាងៗ

 (កា) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បសាុានីភ័ាព្យនីិវុាសានីដាានី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ កំ��គ្របទៅទូស ៥៣.៦៥៣.៣៤៤ ២១៨.៦៣៧.៣៧៧ ៧១.៨៤៧.៥៦៣ ២៨៨.៦៨៣.៥០៨

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ ទៅគ្ររៅ គ្របទៅទូស  ៧២.០៥៥.៨៥៦ ២៩៣.៦២៧.៦១៣ ២០.៤៩៤.៨៨៤ ៨២.៣៤៨.៤៤៤

១២៥.៧០៩.២០០ ៥១២.២៦៤.៩៩០ ៩២.៣៤២.៤៤៧ ៣៧១.០៣១.៩៥២

ដឹក៖ សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៥.១(�)) (២.៣៣៨.៦៣៣) (៩.៥២៩.៩២៩) (១.៧១៤.០៣៨) (៦.៨៨៧.០០៥)

១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១ ៩០.៦២៨.៤០៩ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

 (ខា) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បប្រ�ខេភ័ទូគ្នាណ៍នីី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ កំ��គ្របទៅទូស

�ណិនីចរនា ១.០១៦.៧៣៧ ៤.១៤៣.២០៣ ៤.១៦៤.៩០៤ ១៦.៧៣៤.៥៨៤ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ ៥២.៦៣៦.៦០៧ ២១៤.៤៩៤.១៧៤ ៦៧.៦៨២.៦៥៩ ២៧១.៩៤៨.៩២៤ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ ទៅគ្ររៅ គ្របទៅទូស

�ណិនីចរនា ៧២.០៥៥.៨៥៦ ២៩៣.៦២៧.៦១៣ ២០.៤៩៤.៨៨៤ ៨២.៣៤៨.៤៤៤

១២៥.៧០៩.២០០ ៥១២.២៦៤.៩៩០ ៩២.៣៤២.៤៤៧ ៣៧១.០៣១.៩៥២

ដឹក៖ សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៥.១(�)) (២.៣៣៨.៦៣៣) (៩.៥២៩.៩២៩) (១.៧១៤.០៣៨) (៦.៨៨៧.០០៥)

១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១ ៩០.៦២៨.៤០៩ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

 (គ្នា) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បកាា�កា�ណ៍ត្ត់ឥណ៍ទូានី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ៧១.៧០៦.១៣៦ ២៩២.២០២.៥០៤ ២៤.១៩៨.៦៥០ ៩៧.២៣០.១៧៦ 

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� ៥១.៦៦៤.៤៣១ ២១០.៥៣២.៥៥៧ ៦៦.៤២៩.៧៥៩ ២៦៦.៩១៤.៧៧១ 

១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១ ៩០.៦២៨.៤០៩ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧ 

 

 អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

�ណិនីចរនា សូនយ សូនយ

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ ២,២០% ទៅ� ៤% ១% ទៅ� ៤,២០%
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៨. គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាសំ់ផ្នែវងត្ថុាមត្ថុនៃមាសំមគ្រសំប៊ី កែ�ងលទូធ�លលមាិត្ថុអេ�ាងៗ 

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ�

មូ្ព័លបគ្រត៌ផ្នែដឹលមិ្ព័នបានច��បញីី្ញ

ការវនិិទៅយា�កំ��ការយិាល័យៈឥណិទាំន ថ្ងៃន កម្ព័័�ជា ២៥.០០០ ១០១.៨៧៥ ២៥.០០០ ១០០.៤៥០

  ធនាគារមានការវនិិទៅយា�ទៅ�កំ��ការយិាល័យៈឥណិទាំនកម័្ព័�ជា (CBC) ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ទៅដាយៈសារ
 

វាមិ្ព័នគ្រត៌ូវបានកាន់កាប់សគ្រមាប់ការជួ្ជញដូឹរទៅទូ ទៅហិ�យៈធនាគារបានទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �សយៈកការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� ជាការកត់៌គ្រតាគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�តាម្ព័ FVOCI ។ 

ទៅន��ឺជាវធីិសាស្ត្រសាកំ��ការវនិិទៅយា� ទៅហិ�យៈធនាគារយៈល់ទៅឃឹ�ញថ្នាការទៅធ�ើចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ផ្នែបបទៅន� �ឺមានភាព័សម្ព័ស្រុសប។

 �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនការវនិិទៅយា�ទៅន� មានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ២៥.០០០ ដឹ�លួារ អាទៅម្ព័រកិ។

 ភា�លាភិកំ��អំំ���ឆំំ្នាំមានទឹូកគ្របាក់ចំនួន ២៥.៥៧៥ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ (២០១៨ ៖ ៣.៩២២ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ)។ 

  មិ្ព័នមានការកត់៌គ្រតាចំទៅណិញ/ខាត៌ ទៅ�កំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗទៅទូ ទៅដាយៈសារត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបរបស់វា មានចំនួនគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�។ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ 

ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ មិ្ព័នមានសំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ ចំទៅពា� FVOCI ទៅន�ទៅទូ ។

 

៩. ឥណ៍ទូានា នាិងប៊ីុអេរគ្រប៊ីទូានា

២០១៩ ២០១៨
ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ឥណិទាំនពាណិិជ្ជី៖

ឥណិទាំនមានកាលកំណិត់៌ ២៧៨.៣២២.៥៨៨ ១.១៣៤.១៦៤.៥៤៦ ២១៣.៨៦៥.៩៧៧ ៨៥៩.៣១៣.៤៩៦ 

ឥណិទាំនទិូញទៅ�ហិដាឋ ន ១.៧៧៣.២៩៨ ៧.២២៦.១៨៩ ៥០៨.៨៨០ ២.០៤៤.៦៨០

ឥណិទាំនវបិារបូន៍ ៦២.៧៦០.៥៣៨ ២៥៥.៧៤៩.១៩២ ៥០.០៨២.០៦៥ ២០១.២២៩.៧៣៧ 

សកេីបគ្រត៌ឥណិទាំនជំ្ជទៅនឿទូ�កចិត៌ា -   -   ១.០១៥.១៤៤ ៤.០៧៨.៨៤៩ 

៣៤២.៨៥៦.៤២៤ ១.៣៩៧.១៣៩.៩២៧ ២៦៥.៤៧២.០៦៦ ១.០៦៦.៦៦៦.៧៦២ 

ឥណិទាំនអំំកទៅគ្រប�គ្របាស់៖

ឥណិទាំនមានកាលកំណិត់៌ ៨៧.៩០៦.១៤៤ ៣៥៨.២១៧.៥៣៧ ៩៩.៩៩៧.៧០៨ ៤០១.៧៩០.៧៩១ 

ឥណិទាំនទិូញទៅ�ហិដាឋ ន ៦៦.៤៨៩.៩៨៩ ២៧០.៩៤៦.៧០៥ ៥១.២៨៣.៣៥២ ២០៦.០៥៦.៥០៨

ឥណិទាំនវបិារបូន៍ ១៥.៣៣៨.៧៦៥ ៦២.៥០៥.៤៦៧ ១៩.៩៤០.៧៤៨ ៨០.១២១.៩២៥

ឥណិទាំនទិូញទៅ�ហិដាឋ នរបស់ប��ាលិក ៣.៥៤២.៤២៦ ១៤.៤៣៥.៣៨៦ ៣.២៣៥.៥២៣ ១៣.០០០.៣៣១

ឥណិទាំនទិូញយានយៈនារបស់ប��ាលិក ២៨៤.៣៦២ ១.១៥៨.៧៧៦ ១៧២.៩៩២ ៦៩៥.០៨២ 

១៧៣.៥៦១.៦៨៦ ៧០៧.២៦៣.៨៧១ ១៧៤.៦៣០.៣២៣ ៧០១.៦៦៤.៦៣៧ 

ឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩ 

ដឹក៖ សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៥.១(ច)(i)) (១០.១៩១.១២៤) (៤១.៥២៨.៨៣០) (១១.៥២០.០១៩) (៤៦.២៨៧.៤៣៦)

ឥណិទាំនស�ទូធសរ�ប ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣ 
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៩. ឥណ៍ទូានា នាិងប៊ីុអេរគ្រប៊ីទូានា (ត្ថុ)

 (កា) សា�វុិធាានីធានីកាារខាាត្តឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទូុកា

 បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលសំវធិានសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំន មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ECL ១២ផ្នែខ្ព (ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ១) ៦៩៦.៦៥៥ ២.៨៣៨.៨៦៩ ៩៤១.៩៧៩ ៣.៧៨៤.៨៧២ 

ECL ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល-មិ្ព័ន�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ ឥណិទាំន 
(ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ២) ៣៦.០៥៧ ១៤៦.៩៣២ ៧០៧.៣៦៧ ២.៨៤២.២០១ 

ECL ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល-�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ ឥណិទាំន 
(ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ៣) ៩.៤៥៨.៤១២ ៣៨.៥៤៣.០២៩ ៩.៨៧០.៦៧៣ ៣៩.៦៦០.៣៦៣ 

១០.១៩១.១២៤ ៤១.៥២៨.៨៣០ ១១.៥២០.០១៩ ៤៦.២៨៧.៤៣៦ 

 (ខា) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បប្រ�ខេភ័ទូអាាជីវុកាម្បា

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២៣.៤០២.៤៨៦ ៩៥.៣៦៥.១៣០ ១១.៣៦២.០៩៩ ៤៥.៦៥២.៩១៤

សណ្តាឋ គារ និ�ទៅភាជ្ជនីយៈដាឋ ន ៦៤.៧៤០.៦៦៣ ២៦៣.៨១៨.២០២ ៥៧.១០២.៩៦៧ ២២៩.៤៣៩.៧២១

លក់រាយៈ ៦៣.៩៨៩.១៣១ ២៦០.៧៥៥.៧០៩ ៥៩.២៩០.៩៩១ ២៣៨.២៣១.២០២

លក់ដឹ�ំ ៣១.៩១១.៣៣២ ១៣០.០៣៨.៦៧៨ ២៨.១៨៤.៦៣៦ ១១៣.២៤៥.៨៦៧

�លិត៌កម្ព័ម ១៤.៣៨២.៦៣៧ ៥៨.៦០៩.២៤៦ ១០.៤៤០.១៤៣ ៤១.៩៤៨.៤៩៥

កសិកម្ព័ម ថ្ងៃគ្រព័ទៅឈ� និ�ទៅនសាទូ ២៥.១១៥.០៦០ ១០២.៣៤៣.៨៧០ ២៩.៣៣៨.៣៥៩ ១១៧.៨៨១.៥២៦

អំចលនគ្រទូព័យ និ�ទៅ�ហិដាឋ ន ផ្ទាទ ល់ខ្ពួួន ៦៥.៣៦១.៦១៤ ២៦៦.៣៤៨.៥៧៧ ៥១.៩៨៤.៩៧៩ ២០៨.៨៧៥.៦៤៦

ការជួ្ជល និ�សកម្ព័មភាព័ ភិតិ៌សនាគ្របតិ៌បត៌ាិ ទៅដាយៈ មិ្ព័ន
រមួ្ព័បញូុ្ញលអំចលនគ្រទូព័យ និ� ទៅ�ហិដាឋ ន ផ្ទាទ ល់ខ្ពួួន ៣៩.៥៣០.២៧៦ ១៦១.០៨៥.៨៧៥ ៣៧.៩១១.៥៣៤ ១៥២.៣២៨.៥៤៤

ការដឹឹកជ្ជញូី្ញន និ�ឃំួ្លាំ�ទំូនិញ ៣.៥៦៨.៩៦១ ១៤.៥៤៣.៥១៦ ៤.៩២៧.៦៩១ ១៩.៧៩៩.៤៦២

ទឹូកទៅភិួ�� ៣.៣៨៨.៣៧៩ ១៣.៨០៧.៦៤៤ ៤.៣៨៣.៥៧២ ១៧.៦១៣.១៩២

សកម្ព័មភាព័អំចលនគ្រទូព័យ ៣៩.៧៤១.៧៥៣ ១៦១.៩៤៧.៦៤៣ ២៨.៤៩១.១៩២ ១១៤.៤៧៧.៦០៩

សំណិ�់ ៣០.៥៩៥.៦៤៤ ១២៤.៦៧៧.២៤៩ ២៦.៥១៥.៣២៦ ១០៦.៥៣៨.៥៨០

ទៅសវាមិ្ព័នផ្នែម្ព័នហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១៨.៨១៤.៤០១ ៧៦.៦៦៨.៦៨៤ ២៤.៦៧៩.៣២៣ ៩៩.១៦១.៥២០

ព័័ត៌៌មាន និ�ទំូនាក់ទំូន� ៦៨៤.៩២៩ ២.៧៩១.០៨៦ ៨៥១.០៨១ ៣.៤១៩.៦៤៤

ទៅ�ស�ៗ ៩១.១៩០.៨៤៤ ៣៧១.៦០២.៦៨៩ ៦៤.៦៣៨.៤៩៦ ២៥៩.៧១៧.៤៧៧

ឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩
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៩. ឥណ៍ទូានា នាិងប៊ីុអេរគ្រប៊ីទូានា (ត្ថុ)

 (គ្នា) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បចាំ�ណ៍ាត្ត់ថាំាកា់ឥណ៍ទូានី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ឥណិទាំនដំឹទៅណិ� រការ

ចំនួនដឹ�ល ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១.៩៦១.៩១៨.១៩២ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦ ១.៥៩៧.៦៦៣.៩៤៤ 

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភ័ិយៈមិ្ព័នស� ៥០៧.៩០៦.៦០៦ ២.០៦៩.៧១៩.៤១៩ ៤២៣.៣៧៥.៥០៤ ១.៧០១.១២២.៧៧៥ 

សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក ៦៩៦.៦៥៥ ២.៨៣៨.៨៦៩ ៩៤១.៩៧៩ ៣.៧៨៤.៨៧២ 

ឥណិទាំនទៅគ្រកាម្ព័ដំឹទៅណិ� រការ

ចំនួនដឹ�ល ១១.៤៥៦.២១៨ ៤៦.៦៨៤.០៨៨ ១៨.៩៤៤.២៦៨ ៧៦.១១៨.០៦៩ 

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភ័ិយៈមិ្ព័នស� ១១.១៦៦.៤៨២ ៤៥.៥០៣.៤១៤ ១៧.៤៦៥.២១៨ ៧០.១៧៥.២៤៦ 

សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក ៣៦.០៥៧ ១៤៦.៩៣២ ៧០៧.៣៦៧ ២.៨៤២.២០១ 

ឥណិទាំនមិ្ព័នដំឹទៅណិ� រការ

ចំនួនដឹ�ល ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៩៥.៨០១.៥១៨ ២៣.៥៣១.៤៥៥ ៩៤.៥៤៩.៣៨៦ 

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភ័ិយៈមិ្ព័នស� ៤១.០៩០.៧៨០ ១៦៧.៤៤៤.៩២៩ ៣២.០០៩.៣២៦ ១២៨.៦១៣.៤៧២ 

សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក ៩.៤៥៨.៤១២ ៣៨.៥៤៣.០២៩ ៩.៨៧០.៦៧៣ ៣៩.៦៦០.៣៦៣ 

សរ�ប

ចំនួនដឹ�ល ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩ 

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភ័ិយៈមិ្ព័នស� ៥៦០.១៦៣.៨៦៨ ២.២៨២.៦៦៧.៧៦២ ៤៧២.៨៥០.០៤៨ ១.៨៩៩.៩១១.៤៩៣ 

សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក ១០.១៩១.១២៤ ៤១.៥២៨.៨៣០ ១១.៥២០.០១៩ ៤៦.២៨៧.៤៣៦ 

 (ឃ) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បកាា�កា�ណ៍ត្ត់ឥណ៍ទូានី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

មិ្ព័នទៅល�ស១ឆំំ្នាំ ៧៤.៧៨៣.៨៦១ ៣០៤.៧៤៤.២៣៤ ៦៧.៨១៧.៨១៤ ២៧២.៤៩១.៩៧៧

ទៅល�ស១ឆំំ្នាំ និ�មិ្ព័នទៅល�ស៣ឆំំ្នាំ ៣១.៥៧៨.១៧១ ១២៨.៦៨១.០៤៧ ១៩.៨០៥.៨៤០ ៧៩.៥៧៩.៨៦៥

ទៅល�ស៣ឆំំ្នាំ និ�មិ្ព័នទៅល�ស៥ឆំំ្នាំ ៧០.០៩៣.១៨០ ២៨៥.៦២៩.៧០៩ ៦៧.៩១៣.៧៤៧ ២៧២.៨៧៧.៤៣៥

ទៅល�ស៥ឆំំ្នាំ ៣៣៩.៩៦២.៨៩៨ ១.៣៨៥.៣៤៨.៨០៨ ២៨៤.៥៦៤.៩៨៨ ១.១៤៣.៣៨២.១២២

ឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩
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៩. ឥណ៍ទូានា នាិងប៊ីុអេរគ្រប៊ីទូានា (ត្ថុ)

 (ង) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បហាានីិភ័័យឥណ៍ទូានី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ហានិភ័ិយៈធំ ៧២.១៤១.៥៥២ ២៩៣.៩៧៦.៨២៤ ៤៥.៧៩៦.៦៥១ ១៨៤.០១០.៩៤៤ 

ហានិភ័ិយៈធម្ព័មតា ៤៤៤.២៧៦.៥៥៨ ១.៨១០.៤២៦.៩៧៤ ៣៩៤.៣០៥.៧៣៨ ១.៥៨៤.៣២០.៤៥៥ 

ឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩ 

  ហានិភ័ិយៈធំគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌និយៈម្ព័ន័យៈទៅដាយៈធនាគារកណ្តាា លថ្នាជាហានិភ័ិយៈឥណិទាំនទូូទៅ� ចំទៅពា�អំំកទូទួូលជាឯកត៌ាជ្ជនណ្តាមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលទៅល�សពី័ ១០% 

ថ្ងៃនមូ្ព័លនិធិផ្ទាទ ល់ស�ទូធរបស់ធនាគារ។

 (ចាំ) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បទូ�នីាកា់ទូ�នីង

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ភា�ីពាក់ព័័នធ ១៥៩.៥៥៩ ៦៥០.២០៣ ៤២០.៩០៣ ១.៦៩១.១៨៨

ភា�ីមិ្ព័នពាក់ព័័នធ ៥១៦.២៥៨.៥៥១ ២.១០៣.៧៥៣.៥៩៥ ៤៣៩.៦៨១.៤៨៦ ១.៧៦៦.៦៤០.២១១

ឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

 (ឆ្នាំ) វុិភ័ាគ្នាត្តាម្បនីិវុាសានីដាានី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

និវាសដាឋ ន ៥០៩.៥៣៧.៧១៥ ២.០៧៦.៣៦៦.១៨៨ ៤៣៤.៣១៨.៥៦០ ១.៧៤៥.០៩១.៩៧៤ 

អំនិវាសដាឋ ន ៦.៨៨០.៣៩៥ ២៨.០៣៧.៦១០ ៥.៧៨៣.៨២៩ ២៣.២៣៩.៤២៥ 

ឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩ 

 (ជ) អាប្រត្តាកាារប្របាាកា់

 ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជនទំាំ�ទៅន� មានអំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំ ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

ឥណិទាំនពាណិិជ្ជីកម្ព័ម ៦,៨៨% ទៅ� ២៤% ៧,២៥% ទៅ� ២៤%

ឥណិទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន ៤% ទៅ� ២៤% ៤% ទៅ� ២៤%
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១០. គ្របាាក់ត្ថុមកល់ត្ថុាមចាាប៊ី់អេនាៅធនាាគាារកណ៍ាាល

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�កាត៌ព័ើកិចុ ៧៩.៥៤១.៣៥០ ៣២៤.១៣១.០០១ ៧២.៣៩៧.៨៩៤ ២៩០.៨៩៤.៧៣៨ 

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ�

គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ធានាទៅល�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៦២.៥០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.១៣៥.០០០ 

៨៧.០៤១.៣៥០ ៣៥៤.៦៩៣.៥០១ ៧៩.៨៩៧.៨៩៤ ៣២១.០២៩.៧៣៨ 

 (i) ទូុនី�ប្រម្បុងកាាត្តព្យើកាិចាំច

  ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�កាត៌ព័ើកិចុ�ឺជាទូ�នបគ្រម្ព័ុ�អំបបបរមាផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបាន�ណិនាតាម្ព័អំគ្រតា ៨% ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន និ�គ្របាក់កម្ព័ុីជាគ្របាក់ទៅរៀល និ�១២,៥០% 

ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន និ�គ្របាក់កម្ព័ុីជារបិូយៈប័ណិណទៅ�ស�ៗ។ ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�កាត៌ព័ើកិចុទៅល�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន និ�គ្របាក់កម្ព័ុី ព័�ំមានការគ្របាក់ទៅទូ។

 (ii) ប្របាាកា់ត្តម្បើ�់ធាានីាខេ�ើខេដើម្បទូុនី

  ទៅយា�តាម្ព័គ្របកាសទៅលខ្ព ធ៧-០១-១៣៦គ្រប.ក. ច��ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥ ផ្នែខ្ពត៌�លា ឆំំ្នាំ២០០១ ទៅចញទៅដាយៈធនាគារកណ្តាា ល សាីពី័ “គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ធានាទៅល�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន” ត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យ្

យៈធនាគារត៌ម្ព័ើល់គ្របាក់ចំនួន ១០% ថ្ងៃនទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នបានប�់របស់ធនាគារ ជាគ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ធានាទៅល�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល។ គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ទៅន�មិ្ព័នសគ្រមាប់

ទៅគ្រប�គ្របាស់កំ��គ្របតិ៌បត៌ាិការគ្របចំាថ្ងៃ�ៃរបស់ធនាគារទៅទូ ទៅហិ�យៈនឹ�គ្រត៌ូវប�ើិលជូ្ជនធនាគារវញិ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលធនាគារសម័គ្រ�ចិត៌ាបញុ្ញប់គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មរបស់

ខ្ពួួនទៅ�កំ��គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។

 (iii) អាប្រត្តាកាារប្របាាកា់

២០១៩ ២០១៨

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�កាត៌ព័ើកិចុ សូនយ ០,៧៧% ទៅ� ១,០៤%

គ្របាក់ត៌ម្ព័ើល់ធានាទៅល�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ០,៤៨% ០,៤៦%
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១១. គ្រទូពីយសំមាត្ថុិិ នាិងប៊ីរិកេារ

កាារណែកា�ម្បា
ប្រទូព្យយជួ�

�រិកាខារ
កាារិយា�័យ

ខេប្រគ្នាឿងសាងាារិម្ប
នីិង�រិកាខារ��ព្យាកា់ �រិកាខារកាុ�ព្យយ�ទូ័រ យានីយនីត

កាារងារ កា�ព្យុង
ដ�ខេណ៍ើរកាារ សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ខេនី�ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ៣.៤១៧.២៩១ ២.៣៤៩.៨៣០ ៥២៣.៧៧២ ១.៣២៣.៥០៩ ៥៩៦.២២១ - ៨.២១០.៦២៣

រលំស់ប�ារ (២.១៥៩.៤៣២) (១.៨១០.៣២០) (៣៤៧.៤៥៨) (១.២១៩.៦៨៥) (៣៩៥.៣១៩) - (៥.៩៣២.២១៤)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធ ១.២៥៧.៨៥៩ ៥៣៩.៥១០ ១៧៦.៣១៤ ១០៣.៨២៤ ២០០.៩០២ - ២.២៧៨.៤០៩

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥.០៧៧.៩៧៧ ២.១៧៨.០០២ ៧១១.៧៨០ ៤១៩.១៣៧ ៨១១.០៤១ - ៩.១៩៧.៩៣៧

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំ�ាថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធទៅដឹ�ម្ព័គ្រគា ១.២៥៧.៨៥៩ ៥៣៩.៥១០ ១៧៦.៣១៤ ១០៣.៨២៤ ២០០.៩០២ - ២.២៧៨.៤០៩

បផ្នែនុម្ព័ - ១២១.៥៨៨ - ៤១.២៤៨ ១៤២.៥០០ ១៩១.៦២៩ ៤៩៦.៩៦៥

លក់ទៅចញ (៣៤.១២៤) - - - - - (៣៤.១២៤)

រលំស់ (៣៣២.៤៥៩) (២០១.០០១) (១៩.១២០) (៨៥.០១១) (៧៦.៨៦៥) - (៧១៤.៤៥៦)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធច��គ្រគា ៨៩១.២៧៦ ៤៦០.០៩៧ ១៥៧.១៩៤ ៦០.០៦១ ២៦៦.៥៣៧ ១៩១.៦២៩ ២.០២៦.៧៩៤

ខេនី�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ៣.២៦៥.៨១១ ២.៤៧១.៤១៨ ៥២៣.៧៧២ ១.៣៦៤.៧៥៧ ៧៣៨.៧២១ ១៩១.៦២៩ ៨.៥៥៦.១០៨

រលំស់ប�ារ (២.៣៧៤.៥៣៥) (២.០១១.៣២១) (៣៦៦.៥៧៨) (១.៣០៤.៦៩៦) (៤៧២.១៨៤) - (៦.៥២៩.៣១៤)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធ ៨៩១.២៧៦ ៤៦០.០៩៧ ១៥៧.១៩៤ ៦០.០៦១ ២៦៦.៥៣៧ ១៩១.៦២៩ ២.០២៦.៧៩៤

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៣.៥៨១.១៤៧ ១.៨៤៨.៦៧០ ៦៣១.៦០៥ ២៤១.៣២៥ ១.០៧០.៩៤៦ ៧៦៩.៩៦៥ ៨.១៤៣.៦៥៨

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំ�ាថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធទៅដឹ�ម្ព័គ្រគា ៨៩១.២៧៦ ៤៦០.០៩៧ ១៥៧.១៩៤ ៦០.០៦១ ២៦៦.៥៣៧ ១៩១.៦២៩ ២.០២៦.៧៩៤

បផ្នែនុម្ព័ - ១១០.៤០៣ - ៣៧.០៤៤ ៤៣៧.៥០០ ៥២៤.៨៩០ ១.១០៩.៨៣៧

លក់ទៅចញ (២៦.៧៧៣) - - - (៦.០០៣) - (៣២.៧៧៦)

រលំស់ (២៦៧.៩៨០) (២០៨.១៣៥) (៦៣.៩៩៥) (៤៧.២០៧) (៩៩.៤៥៧) - (៦៨៦.៧៧៤)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធច��គ្រគា ៥៩៦.៥២៣ ៣៦២.៣៦៥ ៩៣.១៩៩ ៤៩.៨៩៨ ៥៩៨.៥៧៧ ៧១៦.៥១៩ ២.៤១៧.០៨១

ខេនី�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ២.៦៧៥.៥៨៧ ២.៥៨១.៨២១ ៥២៣.៧៧២ ១.៤០១.៨០០ ៩០២.១២០ ៧១៦.៥១៩ ៨.៨០១.៦១៩

រលំស់ប�ារ (២.០៧៩.០៦៤) (២.២១៩.៤៥៦) (៤៣០.៥៧៣) (១.៣៥១.៩០២) (៣០៣.៥៤៣) - (៦.៣៨៤.៥៣៨)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធ ៥៩៦.៥២៣ ៣៦២.៣៦៥ ៩៣.១៩៩ ៤៩.៨៩៨ ៥៩៨.៥៧៧ ៧១៦.៥១៩ ២.៤១៧.០៨១

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ២.៤៣០.៨៣១ ១.៤៧៦.៦៣៨ ៣៧៩.៧៨៦ ២០៣.៣៣៤ ២.៤៣៩.២០១ ២.៩១៩.៨១៥ ៩.៨៤៩.៦០៥

272

របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



 ១២. ភិត្ថុិសំនាយា

 កំណិត់៌សមាា ល់ទៅន��ាល់នូវព័័ត៌៌មានអំំពី័ភិតិ៌សនា ផ្នែដឹលធនាគារជាភា�ីអំំកជួ្ជល។

  ធនាគារជួ្ជលអំគារមួ្ព័យៈចំនួនសគ្រមាប់ទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការជាការយិាល័យៈកណ្តាា ល ការយិាល័យៈសាខា និ�បរកិាេ រ។ ជាទូូទៅ� កិចុសនាជួ្ជលគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ��� 

សគ្រមាប់រយៈៈទៅព័លកំណិត់៌ចាប់ពី័២ឆំំ្នាំរហូិត៌ដឹល់១០ឆំំ្នាំ។ ភិតិ៌សនាទំាំ�ទៅន�មានរយៈៈទៅព័លជួ្ជល ផ្នែដឹលបញី្ញាក់ពី័ការទៅ���ថ្ងៃ�ួ និ�សិទូធិបនាកិចុសនាខ្ព�សៗ 

គំា។ ចំទៅពា�ការបនាកិចុសនាជា�មី លកេខ្ពណិឌ ថ្ងៃនភិតិ៌សនាទំាំ�ទៅន�គ្រត៌ូវបានចរចាទៅ���វញិ។

  ចាប់ពី័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ (កាលបរទិៅចឆទូផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS) ធនាគារបានកត់៌គ្រតាគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ចំទៅពា�ភិតិ៌សនា 
ទំាំ�ទៅន� ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌ភិតិ៌សនាណ្តាផ្នែដឹលមានរយៈៈទៅព័លខ្ពួី។ សូម្ព័ទៅម្ព័�លកំណិត់៌សមាា ល់ ៤ សាីពី័ការព័នយល់ចំទៅពា�ការផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS។

 (i) ចាំ�នួីនីទូឹកាប្របាាកា់ណែដ�បាានីកាត្ត់ប្រត្តាខេនី�កាំ�ងរបាាយកាារណ៍៍សាុានីភ័ាព្យហាិរញ្ញញវុត្តុ� 

២០១៩ ២០១៨
ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ (រយៈៈទៅព័លផ្នែវ�)

អំគារ ១.៣០៣.៩៨២ ៥.៣១៣.៧២៧ ១.៨០១.២៣០ ៧.២៣៧.៣៤២

បំណិ� លភិតិ៌សនា

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ២៨៥.២១៥ ១.១៦២.២៥១ ៩.៨៧៣ ៣៩.៦៧០

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� ១.៥៤៧.១៦០ ៦.៣០៤.៦៧៧ ២.៤៣៧.៥៩១ ៩.៧៩៤.២៤០

១.៨៣២.៣៧៥ ៧.៤៦៦.៩២៨ ២.៤៤៧.៤៦៤ ៩.៨៣៣.៩១០

 មិ្ព័នមានការបផ្នែនុម្ព័គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់កំ��អំំ���ឆំំ្នាំទៅទូ (២០១៨៖ ២៧.៧៥៥ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ)។

 (ii) ចាំ�នួីនីទូឹកាប្របាាកា់ណែដ�បាានីកាត្ត់ប្រត្តាខេនី�កាំ�ងរបាាយកាារណ៍៍ចាំ�ខេណ៍ញ-ខាាត្ត

២០១៩ ២០១៨
ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រលំស់គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ២៨) អំគារ ៤៩៧.២៤៨ ២.០១៤.៨៤៩ ៥១៣.៩៤៨ ២.០៧៨.៩២០

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ទៅល�បំណិ� លភិតិ៌សនា  
(កំណិត់៌សមាា ល់ ២២) អំគារ ៨៨.០០៦ ៣៥៦.៦០០ ១១០.៩៩៥ ៤៤៨.៩៧៥

ចំណ្តាយៈពាក់ព័័នធនឹ�ភិតិ៌សនារយៈៈទៅព័ល ខ្ពួី (រមួ្ព័បញូុ្ញល 
កំ��ចំណ្តាយៈ គ្របតិ៌បត៌ាិការ ទៅ�ស�ៗ) (កំណិត់៌សមាា ល់ ២៩) ៨៥.០៦៧ ៣៤៤.៦៩១ ៥០.៨៨៥ ២០៥.៨៣០

 លំហូិរសាច់គ្របាក់ទៅចញសរ�បសគ្រមាប់ភិតិ៌សនាឆំំ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ៧០៣.០៩៥ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ (២០១៨ ៖ ៦៤២.៣៦១ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ)។
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១៣. គ្រទូពីយសំកមាអរូប៊ីី
កាម្បាវុិធាីកាុ�ព្យយ�ទូ័រ សារុ�
ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ខេនី�ថ្ងៃថាៃទូី០១ ណែខាម្បការា ឆ្នាំំា�២០១៨

ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ២.២៨៣.២០៩ ២.២៨៣.២០៩

រលំស់ប�ារ (១.០៦៨.២៣០) (១.០៦៨.២៣០)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធ ១.២១៤.៩៧៩ ១.២១៤.៩៧៩

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៤.៩០៤.៨៧១ ៤.៩០៤.៨៧១

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំ�ាថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធទៅដឹ�ម្ព័គ្រគា ១.២១៤.៩៧៩ ១.២១៤.៩៧៩

បផ្នែនុម្ព័ ៦១៧.១១៧ ៦១៧.១១៧

រលំស់ (២៧៤.៣១៤) (២៧៤.៣១៤)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធច��គ្រគា ១.៥៥៧.៧៨២ ១.៥៥៧.៧៨២

ខេនី�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៨

ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ២.៩០០.៣២៦ ២.៩០០.៣២៦

រលំស់ប�ារ (១.៣៤២.៥៤៤) (១.៣៤២.៥៤៤)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធ ១.៥៥៧.៧៨២ ១.៥៥៧.៧៨២

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៦.២៥៩.១៦៨ ៦.២៥៩.១៦៨

សាប្រម្បា�់ដ�ណ៍ាចាំ់ឆ្នាំំ�ាថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធទៅដឹ�ម្ព័គ្រគា ១.៥៥៧.៧៨២ ១.៥៥៧.៧៨២

បផ្នែនុម្ព័ ៣១០.៥៩៥ ៣១០.៥៩៥

រលំស់ (៤៨៩.៤៧៤) (៤៨៩.៤៧៤)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធច��គ្រគា ១.៣៧៨.៩០៣ ១.៣៧៨.៩០៣

ខេនី�ថ្ងៃថាៃទូី៣១ ណែខាធាំ� ឆ្នាំំា�២០១៩

ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ៣.២១០.៩២១ ៣.២១០.៩២១

រលំស់ប�ារ (១.៨៣២.០១៨) (១.៨៣២.០១៨)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួច��បញីី្ញស�ទូធ ១.៣៧៨.៩០៣ ១.៣៧៨.៩០៣

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥.៦១៩.០៣០ ៥.៦១៩.០៣០

 

១៤. (ប៊ីំណ៍ុល)ពីនាធពីនាយារ/ពីនាធពីនាយារគ្រទូពីយសំកមា

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័ម ១.០០១.៣៨៥ ៤.០៨០.៦៤៤ ១.០១៩.៨៦៤ ៤.០៩៧.៨១៤ 

បំណិ� លព័នធព័នារ (១.៥២៩.៩២៤) (៦.២៣៤.៤៤០) (១.០០០.១៤៩) (៤.០១៨.៥៩៩)

(បំណិ� ល)/ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័មស�ទូធ – រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� (៥២៨.៥៣៩) (២.១៥៣.៧៩៦) ១៩.៧១៥ ៧៩.២១៥ 
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១៤. (ប៊ីំណ៍ុល)ពីនាធពីនាយារ/ពីនាធពីនាយារគ្រទូពីយសំកមា (ត្ថុ)

 បផ្នែគ្រម្ព័គ្របរួល(បំណិ� ល)/ព័នធព័នារគ្រទូព័យសកម្ព័មស�ទូធ កំ��អំំ���ឆំំ្នាំ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ១៩.៧១៥ ៧៩.២១៥ ៨៩៩.៦៥៩ ៣.៦១៤.៨៣០ 

កត់៌គ្រតាជាបនទ�ក/(ឥណិទាំន) កំ��ចំទៅណិញ -ខាត៌ 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៣០) (៥៤៨.២៥៤) (២.២២១.៥២៥) (៨៧៩.៩៤៤) (៣.៥៥៩.៣៧៣)

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ -   (១១.៤៨៦) -   ២៣.៧៥៨ 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ (៥២៨.៥៣៩) (២.១៥៣.៧៩៦) ១៩.៧១៥ ៧៩.២១៥ 

 ព្យនីធព្យនីយារប្រទូព្យយសាកាម្បា

��ណ៍ុ�
ភ័ត្តិសានីយា

ខាាត្តព្យីកាារ
ថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ រំ�សា់ព្យខេនីួ�នី

អាត្តុប្រ�ខេយោជនី៍
�ុគ្នាគ�ិកា

កាថ្ងៃប្រម្បឥណ៍ទូានី
ម្បិនីទូានី់រំ�សា់ សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ៥៩០.២១៥ ៣២៧.១១៧ - - ៤៦០.៣៩២ ១.៣៧៧.៧២៤

កត់៌គ្រតាជាបនទ�ក/(ឥណិទាំន)  
កំ��ចំទៅណិញ -ខាត៌

(១០០.៧២២) (៣២៧.១១៧) ២៦.៨៨៥ ២៣.៩៩២ ១៩.១០២ (៣៥៧.៨៦០)

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨ ៤៨៩.៤៩៣ - ២៦.៨៨៥ ២៣.៩៩២ ៤៧៩.៤៩៤ ១.០១៩.៨៦៤

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១.៩៦៦.៧៨៣ - ១០៨.០២៤ ៩៦.៤០០ ១.៩២៦.៦០៧ ៤.០៩៧.៨១៤

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៩ ៤៨៩.៤៩៣ - ២៦.៨៨៥ ២៣.៩៩២ ៤៧៩.៤៩៤ ១.០១៩.៨៦៤

កត់៌គ្រតាជាបនទ�ក/(ឥណិទាំន)  
កំ��ចំទៅណិញ -ខាត៌

(១២៣.០១៨) - ៨៦.២០៤ - ១៨.៣៣៥ (១៨.៤៧៩)

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ ៣៦៦.៤៧៥ - ១១៣.០៨៩ ២៣.៩៩២ ៤៩៧.៨២៩ ១.០០១.៣៨៥

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១.៤៩៣.៣៨៦ - ៤៦០.៨៣៨ ៩៧.៧៦៧ ២.០២៨.៦៥៣ ៤.០៨០.៦៤៤

 ��ណ៍ុ�ព្យនីធព្យនីយារ

ប្រទូព្យយសាកាម្បា ណែដ�ម្បានីសាិទូធិ ខេប្រ�ើប្របាាសា់ រំ�សា់ព្យខេនីួ�នី ខាាត្តព្យីកាារ ថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ (៤៥៧.៤៨៥) (២០.៥៨០) - (៤៧៨.០៦៥)

កត់៌គ្រតាជាបនទ�ក/(ឥណិទាំន) កំ��ចំទៅណិញ- ខាត៌ ៩៧.២៣៩ ២០.៥៨០ (៦៣៩.៩០៣) (៥២២.០៨៤)

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៨ (៣៦០.២៤៦) -   (៦៣៩.៩០៣) (១.០០០.១៤៩)

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល (១.៤៤៧.៤៦៩) -   (២.៥៧១.១៣០) (៤.០១៨.៥៩៩)

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៩ (៣៦០.២៤៦) -   (៦៣៩.៩០៣) (១.០០០.១៤៩)

កត់៌គ្រតាជាបនទ�ក/(ឥណិទាំន) កំ��ចំទៅណិញ -ខាត៌ ៩៩.៤៥០ -   (៦២៩.២២៥) (៥២៩.៧៧៥)

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ឆំំ្នាំ២០១៩ (២៦០.៧៩៦) -   (១.២៦៩.១២៨) (១.៥២៩.៩២៤)

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល (១.០៦២.៧៤៤) -   (៥.១៧១.៦៩៦) (៦.២៣៤.៤៤០)
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



១៥. គ្រទូពីយសំកមាអេ�ាងៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ប�ទៅរគ្របទាំនអំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក ១.៣២០.៩០៥ ៥.៣៨២.៦៨៧ ៧៦៨.៤៣២ ៣.០៨៧.៥៦០ 

កថ្ងៃគ្រម្ព័ផ្នែ�ំកចាប់ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទួូល ១.០៩០.៦៥៩ ៤.៤៤៤.៤៣៥ ៩៥៩.៩៥៣ ៣.៨៥៧.០៩១

ចំណ្តាយៈប�់ម្ព័�ន ៥៩៧.៦៨៣ ២.៤៣៥.៥៥៨ ២៦៦.៨០១ ១.០៧២.០០៦

គ្របាក់កក់ ៦៣៤.៨៣៦ ២.៥៨៦.៩៥៧ ៣៩២.៤៤៥ ១.៥៧៦.៨៤៤

សមាា រ�ាត់៌�ា�់ ១៣៥.៤៩៩ ៥៥២.១៥៨ ១០៧.០២៩ ៤៣០.០៤៣ 

ទឹូកគ្របាក់ភា�ីពាក់ព័័នធជំ្ជពាក់ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៤(�)) ១៣៧.៣៦៥ ៥៥៩.៧៦៣ ២១២.៥៦០ ៨៥៤.០៦៦

ទៅ�ស�ៗ ៦៧.០៩៦ ២៧៣.៤១៧ ១០.៣៩២ ៤១.៧៥៥

៣.៩៨៤.០៤៣ ១៦.២៣៤.៩៧៥ ២.៧១៧.៦១២ ១០.៩១៩.៣៦៥

ដឹក៖ សំវធិានធនការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័� ទូ�ក 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៥.១(�)) (៣៩២.២៨០) (១.៥៩៨.៥៤១) (៣៨៦.៧៥៨) (១.៥៥៣.៩៩៤)

៣.៥៩១.៧៦៣ ១៤.៦៣៦.៤៣៤ ២.៣៣០.៨៥៤ ៩.៣៦៥.៣៧១

 

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ១.៧៦២.៦៥៧ ៧.១៨២.៨២៧ ១.២៧៨.៨៤៦ ៥.១៣៨.៤០៣ 

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� ១.៨២៩.១០៦ ៧.៤៥៣.៦០៧ ១.០៥២.០០៨ ៤.២២៦.៩៦៨ 

៣.៥៩១.៧៦៣ ១៤.៦៣៦.៤៣៤ ២.៣៣០.៨៥៤ ៩.៣៦៥.៣៧១ 

១៦. គ្របាាក់ប៊ីអេញ្ញញើរប៊ីសំ់ធនាាគាារ នាិងគ្រគាឹះសំុានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

�ណិនីចរនា ៤១.៥៨២.៦៣៧ ១៦៩.៤៤៩.២៤៦ ១៤.៦៦៦.០០៣ ៥៨.៩២៨.០០០

�ណិនីសនសំ ៤៩៥.៣៨៣ ២.០១៨.៦៨៦ ៧៧៧.០៦៤ ៣.១២២.២៤៣

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ ១០១.៣១៤.៣៤២ ៤១២.៨៥៥.៩៤៣ ៣៦.៤៦០.៣៥០ ១៤៦.៤៩៧.៦៨៧

១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥ ៥១.៩០៣.៤១៧ ២០៨.៥៤៧.៩៣០

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥ ៥១.៩០៣.៤១៧ ២០៨.៥៤៧.៩៣០

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� - - - -

១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥ ៥១.៩០៣.៤១៧ ២០៨.៥៤៧.៩៣០
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



១៦. គ្របាាក់ប៊ីអេញ្ញញើរប៊ីសំ់ធនាាគាារ នាិងគ្រគាឹះសំុានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំសគ្រមាប់គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

�ណិនីចរនា ០% - ២,៨០% ០% - ២,២៨%

�ណិនីសនសំ ០,៥០% ០,៥០%

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ ២% - ៥,៥០% ១% - ៤,៧៥% 

 

១៧. គ្របាាក់ប៊ីអេញ្ញញើរប៊ីសំ់អត្ថុិថ្នាិជានា

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

�ណិនីចរនា ២៦៩.៦៩៨.១៧២ ១.០៩៩.០២០.០៥១ ២៤៧.៤០០.៣៨៨ ៩៩៤.០៥៤.៧៥៩ 

�ណិនីសនសំ ៦៤.៦៣៦.៥៤៨ ២៦៣.៣៩៣.៩៣៣ ៥៩.៦២៩.៨៩២ ២៣៩.៥៩២.៩០៦ 

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ ២៩៨.៤៣៤.៩៣៨ ១.២១៦.១២២.៣៧២ ២៧៨.៥៥៦.៥៨៧ ១.១១៩.២៤០.៣៦៧ 

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧ ២.៣៥២.៨៨៨.០៣២

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ៦២៤.៦៩០.២៨៥ ២.៥៤៥.៦១២.៩១១ ៥៨៣.៦២០.៧២៧ ១.២៣៣.៦៤៧.៦៦៥ 

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� ៨.០៧៩.៣៧៣ ៣២.៩២៣.៤៤៥ ១.៩៦៦.១៤០ ១.១១៩.២៤០.៣៦៧ 

៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧ ២.៣៥២.៨៨៨.០៣២ 

 អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំសគ្រមាប់គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

�ណិនីចរនា ០% - ២,១០% ០% - ១,៤៣%

�ណិនីសនសំ ០,៥០% - ១,៣០% ០,៥០% - ១,២៥%

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ ១,៥០% - ១០% ១,៥០% - ៦,៥០%

១៨. គ្របាាក់កមចី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី៖

LPCO ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩ -   -   

  គ្របាក់កមីុ្ព័ពី័ធនាគារកណ្តាា ល �ឺជាគ្របាក់កមីុ្ព័កំ��ទូគ្រម្ព័�់ជាគ្របតិ៌បត៌ាិការ�ាល់សនទនីយៈភាព័ទៅដាយៈមានការធានា (LPCO) ផ្នែដឹលធនាគារបានទៅគ្រប�គ្របាស់ NCD 

ជាគ្រទូព័យបញុ្ញាំ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៦)។ អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំសុិត៌កំ��ចទៅនួា�ពី័ ២,៨០% ទៅ� ៣%។ 
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១៨. គ្របាាក់កមចី (ត្ថុ)

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំនួនគ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ ២៧.៤៨៤.៦៨៨ ១១២.០០០.១០៤ -   -   

ការគ្របាក់គ្រត៌ូវប�់ ១២៦.៤៧០ ៥១៥.៣៦៥ -   -   

២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩ -   -   

បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលបំណិ� លផ្នែដឹលទៅក�ត៌ម្ព័កពី័សកម្ព័មភាព័ហិិរញ្ញញបបទាំន – គ្របាក់កម្ព័ុី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំនួនគ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា - - - -

បផ្នែនុម្ព័ ២៩.៥៤៦.០៤០ ១១៩.៧២០.៥៥៤ - -

ការទូូទាំត់៌ស� (២.០៥៧.៨១៥) (៨.៣៣៨.២៦៦) - -

លទៅម្ព័អ��ពី័ការទៅផ្ទាា �បាូរ (៣.៥៣៧) (១៤.៣៣២)

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - ៦៣២.១៤៨ - -

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ២៧.៤៨៤.៦៨៨ ១១២.០០០.១០៤ - -

ការគ្របាក់គ្រត៌ូវ ប�់

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា - - - -

កត់៌គ្រតាជាបនទ�កកំ��ឆំំ្នាំ (កំណិត់៌សមាា ល់ ២២) ១៥៦.២៧៨ ៦៣៣.២៣៨ - -

ការគ្របាក់គ្រត៌ូវប�់ (២៦.៣២៣) (១០៦.៦៦១) - -

លទៅម្ព័អ��ពី័ការទៅផ្ទាា �បាូរ (៣.៤៨៥) (១៤.១២១)

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - ២.៩០៩ - -

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ១២៦.៤៧០ ៥១៥.៣៦៥ - -

១៩.  ប៊ីំណ៍ុលពីនាធអេលើគ្របាាក់ចំណ៍ូលកែ�ងឆ្នាំែាំ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ១.៤០៨.៥៩០ ៥.៦៥៩.៧១៥ ១.៩៣០.១៦៤ ៧.៧៩២.០៧២

កត់៌គ្រតាជាបនទ�កកំ��ចំទៅណិញ-ខាត៌ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៣០) ៣.៣១៩.៨៤៣ ១៣.៤៥២.០០៤ ១.៩២៦.២៧២ ៧.៧៩១.៧៧១

ព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលបានប�់ (១.៨៣៤.៦៨០) (៧.៤៧៦.៣២១) (២.៤៤៧.៨៤៦) (៩.៨៣៥.៤៤៥)

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ - ១៥៦.៦៤៥ - (៨៨.៦៨៣)

២.៨៩៣.៧៥៣ ១១.៧៩២.០៤៣ ១.៤០៨.៥៩០ ៥.៦៥៩.៧១៥

278

របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



២០. ប៊ីំណ៍ុលអេ�ាងៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ប�ារគ្របាក់រង្កាើ ន់ ១.២៥០.២៤២ ៥.០៩៤.៧៣៦ ១.០២១.៨១៧ ៤.១០៥.៦៦១

មូ្ព័លបបទាំនបគ្រត៌សគ្រមាប់ផ្ទាត់៌ទាំត់៌ ៤.១១២.៩៣៥ ១៦.៧៦០.២១០ ២.៣២៨.៥៧៤ ៩.៣៥៦.២១០

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�កទៅល� 
កិចុសនា�ាល់ ឥណិទាំន និ�កិចុសនា ធានាផ្នែ�ំក 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៥.១(ច)(ii)) ៣៩.៤៨៧ ១៦០.៩១០ ៦៦.៩៣៣ ២៦៨.៩៣៧

ប�ារចំណ្តាយៈទៅ�ស�ៗ ៧០២.៥០៤ ២.៨៦២.៧០៤ ៦៣២.៥៥៨ ២.៥៤១.៦១៨

ព័នធគ្រត៌ូវប�់ទៅ�ស�ៗ ១៥៨.៨៩២ ៦៤៧.៤៨៥ ១៥៣.១៣២ ៦១៥.២៨៤

ទៅ�ស�ៗ ២១៥.១៩៤ ៨៧៦.៩១៥ ៩៦៦.៧២៨ ៣.៨៨៤.៣១៣

៦.៤៧៩.២៥៤ ២៦.៤០២.៩៦០ ៥.១៦៩.៧៤២ ២០.៧៧២.០២៣

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ៦.៣៦៨.០៧៣ ២៥.៩៤៩.៨៩៧ ៥.១៦៩.៧៤២ ២០.៧៧២.០២៣

រយៈៈទៅព័លផ្នែវ� ១១១.១៨១ ៤៥៣.០៦៣ - -

៦.៤៧៩.២៥៤ ២៦.៤០២.៩៦០ ៥.១៦៩.៧៤២ ២០.៧៧២.០២៣

២១. អេដឹើមទូុនា

  �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នច��បញីី្ញសរ�បរបស់ធនាគារមានចំនួន ៧៥.០០០.០០០ភា�ហីិ�ន(២០១៨ ៖ ៧៥.០០០.០០០ ភា�ហីិ�ន) ផ្នែដឹលមាន

ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ចារកិ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិកំ��មួ្ព័យៈភា�ហីិ�ន (២០១៨ ៖ ១ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិកំ��មួ្ព័យៈភា�ហីិ�ន)។ រាល់ភា�ហីិ�នផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ទំាំ�អំស់ គ្រត៌វូបានទៅចញ�ាយៈ 

និ�បានប�់រចួរាល់ទំាំ�ស្រុសុ�។

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៧១.០០០.០០០ ២៨៦.៦២៧.០០០

បផ្នែនុម្ព័ -   -   ៤.០០០.០០០ ១៦.១៨០.០០០

លទៅម្ព័អ��ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ -   ៤.២៧៥.០០០ - (១.៤៥៧.០០០)

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០
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២២. ចំណ៍ូលការគ្របាាក់សំុទូធ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណូិលការគ្របាក់ពី័គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�
វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់៖

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៣៨.៧៣៥.០៥២ ១៥៦.៩៥៤.៤៣១ ៣៦.៤៥០.៣៤៥ ១៤៧.៤៤១.៦៤៦

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ� ធនាគារ ទៅ�ស�ៗ ១.៩៤០.៥៤៩ ៧.៨៦៣.១០៤ ១.៧៣១.៣៧៨ ៧.០០៣.៤២៤

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ� ធនាគារ កណ្តាា ល ៥១២.៦៣២ ២.០៧៧.១៨៥ ៥០៨.៥០៧ ២.០៥៦.៩១១

៤១.១៨៨.២៣៣ ១៦៦.៨៩៤.៧២០ ៣៨.៦៩០.២៣០ ១៥៦.៥០១.៩៨១

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ទៅល�បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់៖

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុាន ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១.១៦៤.១៧០ ៤.៧១៧.២១៧ ១.១៩៤.៣៨០ ៤.៨៣១.២៦៧

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ១៤.៥៥៤.៩៤៥ ៥៨.៩៧៦.៦៣៨ ១៥.៥៤៦.០៩៨ ៦២.៨៨៣.៩៦៧

គ្របាក់កម្ព័ុី (កំណិត់៌សមាា ល់ ១៨) ១៥៦.២៧៨ ៦៣៣.២៣៨ - -

បំណិ� លភិតិ៌សនា (កំណិត់៌សមាា ល់១២(ii)) ៨៨.០០៦ ៣៥៦.៦០០ ១១០.៩៩៥ ៤៤៨.៩៧៥

១៥.៩៦៣.៣៩៩ ៦៤.៦៨៣.៦៩៣ ១៦.៨៥១.៤៧៣ ៦៨.១៦៤.២០៩

ចំណូិលការគ្របាក់ស�ទូធ ២៥.២២៤.៨៣៤ ១០២.២១១.០២៧ ២១.៨៣៨.៧៥៧ ៨៨.៣៣៧.៧៧២

២៣. ចំណ៍ូលកនៃគ្រមអេជាើងសំាសំុទូធ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា៖

កថ្ងៃគ្រម្ព័ពី័ទៅសវាទៅ�ទរគ្របាក់ ៩៣៨.១០៦ ៣.៨០១.២០៦ ៩១៣.៩៩៣ ៣.៦៩៧.១០២

កថ្ងៃគ្រម្ព័ពី័ការស�ឥណិទាំនម្ព័�នកាលកំណិត់៌ ៦៤៦.៥៦៣ ២.៦១៩.៨៧៣ ៧៨១.៧៦១ ៣.១៦២.២២២

កថ្ងៃគ្រម្ព័ពី័ឥណិទាំនវបិារបូន៍មិ្ព័នបានទៅគ្រប� ២៧៧.៣៧១ ១.១២៣.៩០៧ ២៤៧.៧៤៦ ១.០០២.១៣៣

កថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅសវាឥណិទាំនពាណិិជ្ជីកម្ព័ម ១៧២.០៣៧ ៦៩៧.០៩៤ ៩៦.៨៦៧ ៣៩១.៨២៧

កថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅ�ស�ៗ ៣៩០.៦២៣ ១.៥៨២.៨០៤ ៤២៩.៨៤៤ ១.៧៣៨.៧១៩

២.៤២៤.៧០០ ៩.៨២៤.៨៨៤ ២.៤៧០.២១១ ៩.៩៩២.០០៣

ចំណ្តាយៈកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សា៖ ៩.០០៨ ៣៦.៥០០ ៩.៣០៣ ៣៧.៦៣១

ចំណូិលកថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅជ្ជ��សាស�ទូធ ២.៤១៥.៦៩២ ៩.៧៨៨.៣៨៤ ២.៤៦០.៩០៨ ៩.៩៥៤.៣៧២

២៤. ចំណ៍ូលគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការអេ�ាងៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណូិលភា�លាភិ ២៥.៥៧៥ ១០៣.៦៣០ ៣.៩២២ ១៥.៨៦៤

ចំណូិលទៅ�ស�ៗ ៦១.៨៦២ ២៥០.៦៦៥ - -

៨៧.៤៣៧ ៣៥៤.២៩៥ ៣.៩២២ ១៥.៨៦៤
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២៥. (�ាត្ថុ)/ចំអេណ៍ញអេ�ាងៗ - សំុទូធ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

(ខាត៌)/ចំទៅណិញពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណ (២៣២.២៩៩) (៩៤១.២៧៦) ១៤៤.៨៩៥ ៥៨៦.១០០

ចំទៅណិញពី័ការលក់គ្រទូព័យសកម្ព័ម ៩៧.៨០០ ៣៩៦.២៨៦ ៥២៩ ២.១៤០

(១៣៤.៤៩៩) (៥៤៤.៩៩០) ១៤៥.៤២៤ ៥៨៨.២៤០

 

២៦. �ាត្ថុប៊ីណ៍ាាលមកពីីការថ្នាយចុះត្ថុនៃមាឥណ៍ទូានា

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក (ECL):

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន (១.៣២៨.៨៩៥) (៥.៣៨៤.៦៨៣) ១.៧០៧.២៩៣ ៦.៩០៦.០០០

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន និ�ការធានា ផ្នែ�ំក ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (២៧.៤៤៦) (១១១.២១១) (៦៦.៤១៩) (២៦៨.៦៦៥)

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ ទៅ�ស�ៗ ៦២៤.៥៩៥ ២.៥៣០.៨៥៩ ៤៣០.៣៥០ ១.៧៤០.៧៦៦

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ទួៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ ៥.៥២២ ២២.៣៧៥ ២៣០.៥៦៦ ៩៣២.៦៣៩

(៧២៦.២២៤) (២.៩៤២.៦៦០) ២.៣០១.៧៩០ ៩.៣១០.៧៤០

២៧. ចំណ៍ាយប៊ីុគាគលិក

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្របាក់ទៅបៀវត៌សរ ៍និ�គ្របាក់ទៅមាា � ៣.២០៤.៣០៣ ១២.៩៨៣.៨៣៦ ២.៨៤២.០៤០ ១១.៤៩៦.០៥២

គ្របាក់រង្កាើ ន់ និ�ចំណ្តាយៈគ្របាក់ទៅល�កទឹូកចិត៌ា ៧០៩.៨៨៥ ២.៨៧៦.៤៥៤ ៦០០.៩៨០ ២.៤៣០.៩៦៤

ការទូូទាំត់៌គ្របាក់បំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាព័ការង្ការ ១៧០.១២៦ ៦៨៩.៣៥១ - -

អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិកទៅ�ស�ៗ ៤៦១.២៥១ ១.៨៦៨.៩៨៨ ៤៤៣.៦២៧ ១.៧៩៤.៤៧១

៤.៥៤៥.៥៦៥ ១៨.៤១៨.៦២៩ ៣.៨៨៦.៦៤៧ ១៥.៧២១.៤៨៧

២៨. រំលសំ់គ្រទូពីយសំមាត្ថុិិ នាិងប៊ីរិកេារ នាិងរំលសំ់គ្រទូពីយសំកមាអរូប៊ីី

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

រលំស់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ១១) ៦៨៦.៧៧៤ ២.៧៨២.៨០៨ ៧១៤.៤៥៦ ២.៨៨៩.៩៧៥

រលំស់គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់
(កំណិត់៌សមាា ល់ ១២) ៤៩៧.២៤៨ ២.០១៤.៨៤៩ ៥១៣.៩៤៨ ២.០៧៨.៩២០

រលំស់គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ១៣) ៤៨៩.៤៧៤ ១.៩៨៣.៣៤៩ ២៧៤.៣១៤ ១.១០៩.៦០០

១.៦៧៣.៤៩៦ ៦.៧៨១.០០៦ ១.៥០២.៧១៨ ៦.០៧៨.៤៩៥
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២៩. ចំណ៍ាយគ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការអេ�ាងៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណ្តាយៈជួ្ជសជ្ជ�ល និ�ផ្នែ�ទំាំ ៦៥៨.៧៥២ ២.៦៦៩.២៦៣ ៤៩៧.០៤០ ២.០១០.៥២៧

�ាយៈពាណិិជ្ជីកម្ព័ម និ�ទំូនាក់ទំូន� សាធារណិៈ ៤៣៦.២១២ ១.៧៦៧.៥៣១ ៤០៤.៨៨១ ១.៦៣៧.៧៤៤

ចំណ្តាយៈសនិាស�ខ្ព ២៩៣.០៨៩ ១.១៨៧.៥៩៧ ២៥៩.០៣១ ១.០៤៧.៧៨០

កថ្ងៃគ្រម្ព័អាជាា ប័ណិណ ២៧៩.៧៤៣ ១.១៣៣.៥១៩ ២៥៦.០២០ ១.០៣៥.៦០១

ទៅសវាធនាគារ ២៣០.៨០១ ៩៣៥.២០៦ ២៨៤.១៣៣ ១.១៤៩.៣១៨

ទឹូកទៅភិួ�� ២០៩.៩៤១ ៨៥០.៦៨១ ២១៣.៣៣៧ ៨៦២.៩៤៨

ចំណ្តាយៈធានារាាប់រ� ១៦៩.៧២២ ៦៨៧.៧១៤ ១៦២.៧០៦ ៦៥៨.១៤៦

កថ្ងៃគ្រម្ព័ទៅសវាផ្នែ�ំកចាប់ និ�ទៅសវាវជីិាជី្ជវៈ ១២៣.៣៧៣ ៤៩៩.៩០៧ ៥២.៤៦៦ ២១២.២២៥

ចំណ្តាយៈទំូនាក់ទំូន� ១១៧.៥២១ ៤៧៦.១៩៥ ១១៣.២០៧ ៤៥៧.៩២២

ចំណ្តាយៈដំឹទៅណិ� រការយានយៈនា ១១៦.៨៦៦ ៤៧៣.៥៤១ ៩៥.៤៥៤ ៣៨៦.១១១

ការទៅធើ�ដំឹទៅណិ� រ ការសំាក់ទៅ� និ�អាហារ ១០៦.៦១៧ ៤៣២.០១២ ៩២.៩២៩ ៣៧៥.៨៩៨

ចំណ្តាយៈការជួ្ជល ៨៥.០៦៧ ៣៤៤.៦៩១ ៥០.៨៨៥ ២០៥.៨៣០

សមាា រ�ាត់៌�ា�់ការយិាល័យៈ ៥១.១៧៦ ២០៧.៣៦៥ ៦៩.៨២៥ ២៨២.៤៤២

កថ្ងៃគ្រម្ព័របស់គ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល (កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៤(�)) ៣៨.៤១២ ១៥៥.៦៤៥ ៤២.៥២១ ១៧១.៩៩៧

ការទៅបា�ព័�ម្ព័័ និ�ទូគ្រម្ព័�់ផ្នែបបបទូទៅ�ស�ៗ ៣៤.៩៩៨ ១៤១.៨១២ ៣៣.៣១៥ ១៣៤.៧៥៩

ទៅ�ស�ៗ ២៩១.០៣៩ ១.១៧៩.២៩០ ៤០៨.៣៦៦ ១.៦៥១.៨៤១

៣.២៤៣.៣២៩ ១៣.១៤១.៩៦៩ ៣.០៣៦.១១៦ ១២.២៨១.០៨៩

៣០. ចំណ៍ាយពីនាធអេលើគ្របាាក់ចំណ៍ូល

 (កា) ចាំ�ណ៍ាយព្យនីធខេ�ើប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូ�

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលកំ��ឆំំ្នាំ ៣.៣១៩.៨៤៣ ១៣.៤៥២.០០៤ ១.៩២៦.២៧២ ៧.៧៩១.៧៧១

ចំណ្តាយៈព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល ៥៤៨.២៥៤ ២.២២១.៥២៥ ៨៧៩.៩៤៤ ៣.៥៥៩.៣៧៣

៣.៨៦៨.០៩៧ ១៥.៦៧៣.៥២៩ ២.៨០៦.២១៦ ១១.៣៥១.១៤៤
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៣០. ចំណ៍ាយពីនាធអេលើគ្របាាក់ចំណ៍ូល (ត្ថុ)

 (ខា) កាារខេផុៃ�ងផុៃាត្ត់រវុាងចាំ�ណ៍យព្យនីធខេ�ើប្របាាកា់ចាំ�ណ៍ូ� នីិងចាំ�ខេណ៍ញត្តាម្បគ្នាណ៍ខេនីយយ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំទៅណិញម្ព័�នព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល ១៨.៨៥៧.២៩៨ ៧៦.៤០៩.៧៧២ ១៣.៧២១.៧៤០ ៥៥.៥០៤.៤៣៧

ព័នធ�ណិនាតាម្ព័អំគ្រតា ២០% ៣.៧៧១.៤៦០ ១៥.២៨១.៩៥៦ ២.៧៤៤.៣៤៨ ១១.១០០.៨៨៨

�លបា�ពាល់ព័នធថ្ងៃនខ្ពទ�់ផ្នែដឹលបានទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌៖

ចំណ្តាយៈមិ្ព័នគ្រត៌ូវកាត់៌ក�ព័នធ ៩៦.៦៣៧ ៣៩១.៥៧៣ ១២១.៤៧២ ៤៩១.៣៥៤

ចំណូិលមិ្ព័នគ្រត៌ូវកាត់៌ក�ព័នធ - - (៥៩.៦០៤) (២៤១.០៩៨)

ចំណ្តាយៈព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល ៣.៨៦៨.០៩៧ ១៥.៦៧៣.៥២៩ ២.៨០៦.២១៦ ១១.៣៥១.១៤៤

 ទៅយា�តាម្ព័ចាប់សាីពី័សារទៅព័�ព័នធថ្ងៃនកម្ព័័�ជា ធនាគារគ្រត៌ូវប�់ព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិលតាម្ព័អំគ្រតា ២០%។

 (គ្នា) �ញ្ញាាខេផុាងៗ

   ព័នធ គ្រត៌ូវបាន�ណិនាតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នបំណិកស្រុសាយៈបចុ�បបនំទៅល�បទូបបញ្ញញត៌ាិព័នធដារ ផ្នែដឹលបានចូលជាធរមាននាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ 

�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅ�តាម្ព័ការយិៈបរទិៅចឆទូ អំំពី័សុានភាព័ផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���កំ��លិខិ្ពត៌គ្របកាសព័នធ ផ្នែដឹលទាំក់ទិូនទៅ�នឹ�បទូបបញ្ញញត៌ាិព័នធ 

និ�បំណិកស្រុសាយៈរបស់វាផ្នែដឹលទៅ�ជាធរមាន។ ធនាគារកត់៌គ្រតាសំវធិានធនតាម្ព័ការសម្ព័ស្រុសប ទៅ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នថ្ងៃនចំនួនទឹូកគ្របាក់ផ្នែដឹលរពឹំ័�ថ្នា 

គ្រត៌ូវប�់ជូ្ជនអាជាា ធរព័នធដារ។

   ទៅទាំ�ជាយាា �ណ្តាក៏ទៅដាយៈ បទូបបញ្ញញត៌ាិទំាំ�អំស់ទៅន�មានការផួ្ទាស់បាូរពី័មួ្ព័យៈគ្រគាទៅ�មួ្ព័យៈគ្រគា  ទៅហិ�យៈការកំណិត់៌ច��ទៅគ្រកាយៈបំ��ត៌ទៅល�ចំនួនបំណិ� ល 
ព័នធនឹ�ទៅធើ�ទៅ��� បនាទ ប់ពី័មានការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅដាយៈអាជាា ធរព័នធដារ។ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលលទូធ�លព័នធច��ទៅគ្រកាយៈខ្ព�សគំាពី័ចំនួនផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតាពី័ 

ដំឹបូ�  ទៅនា�ភាព័លទៅម្ព័អ��ទៅន�នឹ�ទៅធើ�ឱ្យយបា�ពាល់ដឹល់សម្ព័ត៌�លយបំណិ� លព័នធកំ��ការយិៈបរទិៅចឆទូផ្នែដឹលការកំណិត់៌ព័នធគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ���។

 

៣១. សំាច់គ្របាាក់ នាិងសំាច់គ្របាាក់សំមមូល

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៥) ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨ ៩.១៩០.០៦២ ៣៦.៩២៥.៦៦៩

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ កណ្តាា ល៖

�ណិនីចរនា (កំណិត់៌សមាា ល់ ៦) ១៣៤.៩២៥.៤០៤ ៥៤៩.៨២១.០២១ ៨៦.១៩៣.៨៧៩ ៣៤៦.៣២៧.០០៦

�ណិនីទូូទាំត់៌ (កំណិត់៌សមាា ល់ ៦) ៥.០២២.២១៦ ២០.៤៦៥.៥៣០ ១១.៧៣១.៩៨០ ៤៧.១៣៩.០៩៥

មូ្ព័លបគ្រត៌អាចជួ្ជញដូឹរបាន (កាលកំណិត់៌បីផ្នែខ្ព ឬ តិ៌ចជា�) ៣៧.០៣២.៦៥០ ១៥០.៩០៨.០៤៩ ៣៥.៥៦៤.១២៨ ១៤២.៨៩៦.៦៦៦

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ ទៅ�ស�ៗ៖

�ណិនីចរនា ៧៣.០៧២.៥៩៣ ២៩៧.៧៧០.៨១៦ ២៤.៦៥៩.៧៨៨ ៩៩.០៨៣.០២៨

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ (កាលកំណិត់៌បីផ្នែខ្ព ឬ 
តិ៌ចជា�) ១៧.៧៥៦.៣៧០ ៧២.៣៥៧.២០៨ ៣៣.០៦៨.៨៦៩ ១៣២.៨៧០.៧១៦

២៧៦.២១៨.០៣៥ ១.១២៥.៥៨៨.៤៩២ ២០០.៤០៨.៧០៦ ៨០៥.២៤២.១៨០
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៣២. ពី�ត្ថុ៌មានាលំហិូរសំាច់គ្របាាក់

 (កា) សាាចាំ់ប្របាាកា់ខេចាំញព្យី/(បាានីខេប្រ�ើកាំ�ង)ប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាារ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំទៅណិញម្ព័�នព័នធទៅល�គ្របាក់ចំណូិល ១៨.៨៥៧.២៩៨ ៧៦.៤០៩.៧៧២ ១៣.៧២១.៧៤០ ៥៥.៥០៤.៤៣៧

និយ័ៈត៌កម្ព័ម៖

រលំស់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ  និ� រលំស់ គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ 
(កំណិត់៌សមាា ល់ ២៨) ១.៦៧៣.៤៩៦ ៦.៧៨១.០០៦ ១.៥០២.៧១៨ ៦.០៧៨.៤៩៥

ខាត៌ពី័ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន (កំណិត់៌សមាា ល់ ២៦) (៧២៦.២២៤) (២.៩៤២.៦៦០) ២.៣០១.៧៩០ ៩.៣១០.៧៤០

ចំទៅណិញពី័ការលក់គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិ និ�បរកិាេ រ  
(កំណិត់៌សមាា ល់ ២៥) (៩៧.៨០០) (៣៩៦.២៨៦) (៥២៩) (២.១៤០)

សំវធិានធនអំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍ប��ាលិក - - ១១៩.៩៦២ ៤៨៥.២៤៦

ខាត៌ពី័ការបាូររបិូយៈប័ណិណគ្របាក់កម្ព័ុី និ� ការ ទូូទាំត់៌ការគ្របាក់ ៧.០២២ ២៨.៤៥៣ - -

ចំណូិលការគ្របាក់ស�ទូធ (កំណិត់៌សមាា ល់ ២២) (២៥.២២៤.៨៣៤) (១០២.២១១.០២៧) (២១.៨៣៨.៧៥៧) (៨៨.៣៣៧.៧៧២)

បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នប�ើិល៖

ទូ�នបគ្រម្ព័ុ�កាត៌ព័ើកិចុ (៧.១៤៣.៤៥៦) (២៨.៩៤៥.២៨៤) (៧.៩៨៤.៣១៤) (៣២.២៩៦.៥៥០)

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន (៧៤.៨៣៤.៣៥៣) (៣០៣.២២៨.៧៩៨) (៣២.៨០៨.៤៨៩) (១៣២.៧១០.៣៣៨)

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ (១.២៦៦.៤៣១) (៥.១៣១.៥៧៨) (៨១៩.៩៦៣) (៣.៣១៦.៧៥០)

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុាន ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៩១.២០០.៩១២ ៣៦៩.៥៤៦.០៩៥ (៧៨.១៨០.៧៦០) (៣១៦.២៤១.១៧៤)

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៤៧.៩៥០.៦៨២ ១៩៤.២៩៦.១៦៣ ១០៩.៩១១.២៦៦ ៤៤៤.៥៩១.០៧១

បំណិ� លទៅ�ស�ៗ ១.៣០៩.៥១២ ៥.៣០៦.១៤៣ ១.៧០២.៤៤៦ ៦.៨៨៦.៣៩៤

សាច់គ្របាក់ទៅចញពី័/(បានទៅគ្រប�កំ��)គ្របតិ៌បត៌ាិការ ៥១.៧០៥.៨២៤ ២០៩.៥១១.៩៩៩ (១២.៣៧២.៨៩០) (៥០.០៤៨.៣៤១)

 (ខា)  សាកាម្បាភ័ាព្យហាិរញ្ញញ�បទូានីណែដ�ម្បិនីណែម្បនីជាសាាចាំ់ប្របាាកា់

សកម្ព័មភាព័ហិិរញ្ញញបបទាំនផ្នែដឹលមិ្ព័នផ្នែម្ព័នជាសាច់គ្របាក់ គ្រតូ៌វបានលាត៌គ្រត៌ដា�ទៅ�កំ��កំណិត់៌សមាា ល់សាីពី័ការទិូញ គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ 

(កំណិត់៌សមាា ល់ ១២)។
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៣៣. ប៊ីំណ៍ុលយថ្នាាអេហិត្ថុុ នាិងកិចចសំនាយាអេ�ាងៗ

 (កា) កាិចាំចសានីយាផុត�់ឥណ៍ទូានី នីិងកាិចាំចសានីយាធាានីាណែផុំកាហាិរញ្ញញវុត្តុ�

ធនាគារមានចំនួនទឹូកគ្របាក់កំ��កិចុសនា ថ្ងៃនឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការរបស់ខ្ពួួន ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វ�ាល់ឥណិទាំនជូ្ជនអំតិ៌�ិជ្ជន ការធានា 

និ�ហាើ ស�ីលីធីទៅ�ស�ៗ ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន៖

ឥណិទាំនវបិារបូន៍ផ្នែដឹលមិ្ព័នបានទៅគ្រប�គ្របាស់ ២៧.២៤៨.៩៥០ ១១១.០៣៩.៤៧១ ២៨.០៨៩.១៦០ ១១២.៨៦២.២៤៥

ឥណិទាំនមានកាលកំណិត់៌ផ្នែដឹលមិ្ព័នបានទៅគ្រប�គ្របាស់ ១០.៨១៧.៧៧៤ ៤៤.០៨២.៤២៩ ១២.២៦៧.៤៩៦ ៤៩.២៩០.៧៩៩

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ�៖

លិខិ្ពត៌ធានារបស់ធនាគារ ៤.៤២២.៣២៩ ១៨.០២០.៩៩១ ៥.៩៨៤.៨១១ ២៤.០៤៦.៩៧១

ការធានាទៅ�ស�ៗ - - ៣៩៦.១៩១ ១.៥៩១.៨៩៥

ហានិភ័ិយៈសរ�ប ៤២.៤៨៩.០៥៣ ១៧៣.១៤២.៨៩១ ៤៦.៧៣៧.៦៥៨ ១៨៧.៧៩១.៩១០

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន  និ� កិចុសនា ធានា ផ្នែ�ំ ក 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�

៤២.៤៨៩.០៥៣ ១៧៣.១៤២.៨៩១ ៤៦.៧៣៧.៦៥៨ ១៨៧.៧៩១.៩១០

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក (៣៩.៤៨៧) (១៦០.៩១០) (៦៦.៩៣៣) (២៦៨.៩៣៧)

ហានិភ័ិយៈស�ទូធ ៤២.៤៤៩.៥៦៦ ១៧២.៩៨១.៩៨១ ៤៦.៦៧០.៧២៥ ១៨៧.៥២២.៩៧៣

 (ខា) កាិចាំចសានីយាភ័ត្តិសានីយាប្រ�ត្តិ�ត្តតិ

  ចាប់ពី័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ផ្នែដឹលជាកាលបរទិៅចឆទូផួ្ទាស់បាូរម្ព័កអំន�វត៌ា CIFRS  ធនាគារបានកត់៌គ្រតាគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅគ្រប�គ្របាស់ និ�បំណិ� ល

ភិតិ៌សនាចំទៅពា�កិចុសនាភិតិ៌សនាផ្នែដឹលធនាគារជាភា�ីអំំកជួ្ជល ទៅល�កផ្នែល�ផ្នែត៌ភិតិ៌សនាទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានរយៈៈទៅព័លខីួ្ព សូម្ព័ទៅម្ព័�លកំណិត់៌សមាា ល់ 

៤ និ�កំណិត់៌សមាា ល់ ១២ សគ្រមាប់ព័័ត៌៌មានបផ្នែនុម្ព័។ កិចុសនាភិតិ៌សនាផ្នែដឹលមានរយៈៈទៅព័លខ្ពួី មិ្ព័នមានភាព័ជាសារវនាទៅទូ។

 (គ្នា) កាិចាំចសានីយាព្យាកា់ព្យ័នីធនីឹងកាារទូិញប្រទូព្យយសាម្បបត្តតិ នីិង�រិកាខារ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ការផ្នែកលម្ព័អការយិាល័យៈកណ្តាា ល�មី ៣៣៤.៤២៦ ១.៣៦២.៧៨៦ ១.៥៦៥.៥២៤ ៦.២៩០.២៧៥
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៣៤. គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ នាិងសំមត្ថុុលយភិាគាីពីាក់ពី�នាធ
  កំ��ដំឹទៅណិ� រការអាជី្ជវកម្ព័មធម្ព័មតា ធនាគារមានគ្របតិ៌បត៌ាិការមួ្ព័យៈចំនួនជាមួ្ព័យៈភា�ីពាក់ព័័នធ។ ទំូហំិគ្របតិ៌បត៌ាិការភា�ីពាក់ព័័នធ សម្ព័ត៌�លយនាដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំផ្នែដឹលទៅ� 

មិ្ព័នទាំន់ទូូទាំត់៌ និ�ចំណ្តាយៈ-ចំណូិលពាក់ព័័នធកំ��ឆំំ្នាំ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

 (កា) ភ័ាគ្នាីព្យាកា់ព្យ័នីធ នីិងទូ�នីាកា់ទូ�នីង

 ទំូនាក់ទំូន� និ�ភា�ីពាក់ព័័នធរបស់ធនាគារ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

ទូ�នីាកា់ទូ�នីង ភ័ាគ្នាីព្យាកា់ព្យ័នីធ

គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ធំជា�ទៅ� RHB Banking Group

គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ផ្ទាទ ល់ RHB Bank Berhad

គ្រកុម្ព័ហីិ�នពាក់ព័័នធ គ្រកុម្ព័ហីិ�ននានាផ្នែដឹលសុិត៌ទៅ�ទៅគ្រកាម្ព័គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ធំជា�ទៅ�ផ្នែត៌មួ្ព័យៈ

ប��ាលិក�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��សំខាន់ៗ សមាជិ្ជកគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាលទំាំ�អំស់របស់ធនាគារ ផ្នែដឹលមានសិទូធិទៅធើ�ការសទៅគ្រម្ព័ចចិត៌ាសំខាន់ៗ ពាក់ព័័នធទៅ�នឹ� 

ទៅគាលទៅ�យៈ�ទូធសាស្ត្រសារបស់ធនាគារ និ�ប��ាលិក�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ជាន់ខ័្ពស់ (រមួ្ព័ទំាំ�សមាជិ្ជកគ្រ�រួសារជិ្ជត៌សំិទូធរបស់ 

ពួ័កទៅ���ផ្នែដឹរ)។

 (ខា)  ឥណ៍ទូានី នីិង�ុខេរប្រ�ទូានីផុត�់ឱ្យយ�ុគ្នាគ�ិកាគ្នាណ៍ៈប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងសា�ខាានី់ៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ឥណិទាំន�ាល់ឱ្យយប��ាលិក�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� សំខាន់ៗ ១៥៩.៤៣៩ ៦៤៩.៧១៤ ៤១៩.៤៧៤ ១.៦៨៥.៤៤៦

ការគ្របាក់គ្រត៌ូវទូទួូល ១២០ ៤៨៩ ១.៤២៩ ៥.៧៤២

១៥៩.៥៥៩ ៦៥០.២០៣ ៤២០.៩០៣ ១.៦៩១.១៨៨

ចំណូិលការគ្របាក់ ១១.៥០៥ ៤៦.៦១៨ ៦.០៤៤ ២៤.៤៤៨

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន�ាល់ឱ្យយប��ាលិក�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��សំខាន់ៗ មិ្ព័នមានការធានាទៅទូ និ�មានអំគ្រតាការគ្របាក់ ៤% កំ��មួ្ព័យៈឆំំ្នាំ (២០១៨ ៖ ៤% កំ��មួ្ព័យៈឆំំ្នាំ)។

 (គ្នា)  ទូឹកាប្របាាកា់ភ័ាគ្នាីព្យាកា់ព្យ័នីធជ�ព្យាកា់

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្រកុម្ព័ហីិ�នពាក់ព័័នធ ១២២.៦៦៤ ៤៩៩.៨៥៦ ៩៥.៧៤៨ ៣៨៤.៧១៥

គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ផ្ទាទ ល់ ១៤.៧០១ ៥៩.៩០៧ ១១៦.៨១២ ៤៦៩.៣៥១

១៣៧.៣៦៥ ៥៥៩.៧៦៣ ២១២.៥៦០ ៨៥៤.០៦៦

ទឹូកគ្របាក់ភា�ីពាក់ព័័នធជំ្ជពាក់ មិ្ព័នមានការធានាទៅទូ និ�គ្រត៌ូវទូទួូលជាសាច់គ្របាក់។
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៣៤. គ្រប៊ីត្ថុិប៊ីត្ថុិិការ នាិងសំមត្ថុុលយភិាគាីពីាក់ពី�នាធ (ត្ថុ)

 (ឃ)  ប្របាាកា់�ខេញ្ញញើរ�សា់ភ័ាគ្នាីព្យាកា់ព្យ័នីធ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ផ្ទាទ ល់ ៥១.១៨៩.៧៣៨ ២០៨.៥៩៨.១៨២ ៦៩៧.០១៨ ២.៨០០.៦១៨

គ្រកុម្ព័ហីិ�នពាក់ព័័នធ ៣៨៥.៧២៦ ១.៥៧១.៨៣៤ ៩.២៥៣.៧៣៧ ៣៧.១៨១.៥១៥

អំភិិបាល និ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��សំខាន់ៗ ៦៨២.៤៤០ ២.៧៨០.៩៤៣ ៣២៧.៧៤៤ ១.៣១៦.៨៧៥

៥២.២៥៧.៩០៤ ២១២.៩៥០.៩៥៩ ១០.២៧៨.៤៩៩ ៤១.២៩៩.០០៨

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ ៧៥.៩៦៦ ៣០៧.៨១៤ ៥២៤.៣០៦ ២.១២០.៨១៨

អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របចំាឆំំ្នាំ កំ��អំំ���ឆំំ្នាំ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨

គ្រកុម្ព័ហីិ�នទៅម្ព័ផ្ទាទ ល់ ០% - ៣% ០%

គ្រកុម្ព័ហីិ�នពាក់ព័័នធ ០% - ៤,៣០% ០% - ៤,៨០%

អំភិិបាល និ��ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��សំខាន់ៗ ០,៥០% - ៦,៥០% ០% - ៥,៣០%

 (ង)  កាារទូូទូាត្ត់ជូនីគ្នាណ៍ៈប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងសា�ខាានី់ៗ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

កថ្ងៃគ្រម្ព័របស់អំភិិបាល ៣៨.៤១២ ១៥៥.៦៤៥ ៤២.៥២១ ១៧១.៩៩៧

�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��សំខាន់ៗ

អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ១.៩២៣.៧២២ ៧.៧៩៤.៩២២ ១.៧៨៥.៣២៥ ៧.២២១.៦៤០

អំត៌ុគ្របទៅយាជ្ជន៍រយៈៈទៅព័លផ្នែវ�ទៅ�ស�ៗ ៦៨.៩៤៨ ២៧៩.៣៧៧ - -

២.០៣១.០៨២ ៨.២២៩.៩៤៤ ១.៨២៧.៨៤៦ ៧.៣៩៣.៦៣៧

 (ចាំ)  ប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាារខេផុាងៗជាម្បួយភ័ាគ្នាីព្យាកា់ព្យ័នីធ

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ចំណ្តាយៈទៅសវាផ្នែណិនំាអំតិ៌�ិជ្ជន ប�់ឱ្យយភា�ីពាក់ព័័នធ ៣.៣១០ ១៣.៤១២ ១.៨១៧ ៧.៣៥០

៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
  ធនាគារបានរមួ្ព័បញូុ្ញលការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈជាផ្នែ�ំកមួ្ព័យៈថ្ងៃនអាជី្ជវកម្ព័ម គ្របតិ៌បត៌ាិការ និ�ដំឹទៅណិ� រថ្ងៃនការសគ្រម្ព័ចចិត៌ារបស់ធនាគារ។ កំ��ការទៅធើ�ឱ្យយគ្របាកដឹ

 
ថ្នាធនាគារសទៅគ្រម្ព័ចបាននូវ�លចំទៅណិញខ្ព័ស់បំ��ត៌ ទូនទឹម្ព័នឹ�ទៅព័លទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការកំ��បរយិាកាសអាជី្ជវកម្ព័មលអ គ្រកុម្ព័ការង្ការផ្នែ�ំកគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ 
បានចូលរមួ្ព័តំា�ពី័ដំឹណ្តាក់កាលដំឹបូ�កំ��ដំឹទៅណិ� រការទូទួូលយៈកហានិភ័ិយៈ ទៅដាយៈ�ាល់នូវការចូលរមួ្ព័ឯករាជ្ជយ រមួ្ព័មានរបាយៈការណ៍ិវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ពាក់ព័័នធ  
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំន ការវាយៈ ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅល��លិត៌�ល�មី និ�កំណិត់៌បរមិាណិត៌គ្រមូ្ព័វការទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន។ ការចូលរមួ្ព័ទំាំ�ទៅន�ជួ្ជយៈជ្ជគ្រមុ្ព័ញឱ្យយផ្នែ�កំអាជី្ជវកម្ព័មទៅ�ស�ៗទៅធើ�ការ 

វាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈទៅធៀបនឹ��លចំទៅណិញ កំ��ផ្នែ�នការអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ពួ័កទៅ� ដូឹចទៅន�ទៅធើ�ឱ្យយហានិភ័ិយៈគ្រត៌វូបានកំណិត់៌ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ សម្ព័ស្រុសប ពាក់ព័័នធនឹ��លចំទៅណិញ។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ជាទូូទៅ� ទៅគាលទៅ�ថ្ងៃនសកម្ព័មភាព័កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ធនាគារ �ឺទៅដឹ�ម្ព័បី៖

 ■  កំណិត់៌ពី័ហានិភ័ិយៈទៅ�ស�ៗ និ�ត៌គ្រម្ព័ូវការទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន

 ■  ធានាថ្នាសកម្ព័មភាព័ទូទួូលយៈកហានិភ័ិយៈ មានភាព័ស�ីសង្កាើ ក់គំាជាមួ្ព័យៈនឹ�ទៅគាលការណ៍ិហានិភ័ិយៈ ទៅហិ�យៈសុានភាព័ថ្ងៃនបណិា�ំ ហានិភ័ិយៈ �ឺសុិត៌កំ��កគ្រមិ្ព័ត៌
 

ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកុម្ព័គ្របឹកាភិិបាល និ�

 ■  បទៅ�ើ�ត៌ត៌ថ្ងៃម្ព័ួរបស់ភា�ទូ�និក តាម្ព័រយៈៈគ្រកបខ្ពណិឌ ថ្ងៃនការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈដ៏ឹលអ

 ធនាគារកាន់កាប់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ� ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖ 

 ២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ�

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ដឹករលំស់

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៨.៤០៨.៨០២ ៣៤.២៦៥.៨៦៨ ៩.១៩០.០៦២ ៣៦.៩២៥.៦៦៩

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ� ធនាគារ កណ្តាា ល ២០៩.៥៣១.៥០៦ ៨៥៣.៨៤០.៨៨៧ ១៤៣.២៥៥.៦១០ ៥៧៥.៦០១.០៤១

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ� ធនាគារទៅ�ស�ៗ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០២.៧៣៥.០៦១ ៩០.៦២៨.៤០៩ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១.៥៣៧.៦៧៦ ៦.២៦៦.០៣០ ១.១៨៨.៥៩២ ៤.៧៧៥.៧៦៣

៨៤៩.០៧៥.៥៣៧ ៣.៤៥៩.៩៨២.៨១៤ ៦៧២.៨៤៥.០៤៣ ២.៧០៣.៤៩១.៣៨៣

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ សម្ព័ស្រុសប 
កំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ២៥.០០០ ១០១.៨៧៥ ២៥.០០០ ១០០.៤៥០

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�សរ�ប ៨៤៩.១០០.៥៣៧ ៣.៤៦០.០៨៤.៦៨៩ ៦៧២.៨៧០.០៤៣ ២.៧០៣.៥៩១.៨៣៣

��ណ៍ុ�ហាិរញ្ញញវុត្តុ�

បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ ដឹករលំស់

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុាន ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៤៣.៣៩២.៣៦២ ៥៨៤.៣២៣.៨៧៥ ៥១.៩០៣.៤១៧ ២០៨.៥៤៧.៩៣០

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨ ២.៥៧៨.៥៣៦.៣៥៦ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧ ២.៣៥២.៨៨៨.០៣២

គ្របាក់កម្ព័ុី ២៧.៦១១.១៥៨ ១១២.៥១៥.៤៦៩ - -

បំណិ� លភិតិ៌សនា ១.៨៣២.៣៧៥ ៧.៤៦៦.៩២៨ ២.៤៤៧.៤៦៤ ៩.៨៣៣.៩១០

បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ៥.០៧០.១២០ ២០.៦៦០.៧៣៩ ៣.៩៩៤.៧៩៣ ១៦.០៥១.០៧៨

បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�សរ�ប ៨១០.៦៧៥.៦៧៣ ៣.៣០៣.៥០៣.៣៦៧ ៦៤៣.៩៣២.៥៤១ ២.៥៨៧.៣២០.៩៥០

 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា

   ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន�ឺជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការខាត៌ប�់ផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវតុ៌� គ្របសិនទៅប�អំតិ៌�ិជ្ជនរបស់ធនាគារ ឬភា�ីថ្ងៃដឹ�ូកំ��ទីូ�ារ ខ្ពកខានមិ្ព័ន
 

បានបំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុស�គ្របាក់ទៅ�តាម្ព័កិចុសនាឱ្យយធនាគារ។ ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន ទៅក�ត៌ ម្ព័កពី័ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល និ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ 

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌� ទៅ�ស�ៗ កិចុសនា �ាល់ ឥណិទាំន និ�កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវតុ៌�។ ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនភា�ទៅគ្រច�ន
 

 ទៅក�ត៌ម្ព័កពី័ សកម្ព័មភាព័ �ាល់គ្របាក់ កម្ព័ុី។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា

 (កា) កាារវុាសា់ណែវុងហាានីិភ័័យឥណ៍ទូានី

  ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនគ្រត៌ូវបានគ្រ�ប់គ្រ��តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នជាគ្រកុម្ព័។

   ចំទៅពា�ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន និ�កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ការបាា ន់សាម នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនកំ��ទៅគាលទៅ�គ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ ត៌គ្រម្ព័វូឱ្យយទៅគ្រប�គ្របាស់ 
�ំរ ូទៅដាយៈសារហានិភ័ិយៈមានភាព័ខ្ព�សផ្នែបួកគំាទៅ�តាម្ព័បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលលកេខ្ពណិឌ ទៅល�ទីូ�ារ លំហូិរសាច់គ្របាក់រពឹំ័�ទូ�ក និ�ទៅព័លទៅវលាផ្នែដឹលកនួ���ត៌។  

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនថ្ងៃន�លបគ្រត៌គ្រទូព័យសកម្ព័មមួ្ព័យៈ ត៌គ្រម្ព័វូឱ្យយមានការបាា ន់សាម នបផ្នែនុម្ព័ទៅទូៀត៌ ដូឹចជា លទូធភាព័ថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់ថ្ងៃនអំន�បាត៌

ការខាត៌ប�់ពាក់ព័័នធ និ�ការមិ្ព័នស�គ្របាក់ទៅ�វញិទៅ�ម្ព័ករវា�ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។ ធនាគារវាស់ផ្នែវ�ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនទៅដាយៈទៅគ្រប� គ្របបូាបថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់ 

(PD) ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភ័ិយៈមិ្ព័នស� (EAD) និ�ការខាត៌ប�់ទៅ�ទៅព័លមិ្ព័នមានការស�គ្របាក់ (LGD) កំ��ការវាស់ផ្នែវ�ការខាត៌ប�់ឥណិទាំន 
រពឹំ័�ទូ�ក (ECL) ទៅគ្រកាម្ព័ CIFRS 9 ។

   គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល និ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ គ្រត៌ូវបានចាត់៌ទូ�កថ្នាមានហានិភ័ិយៈឥណិទាំនតិ៌ចតួ៌ច។ ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ 

ឥណិទាំនថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�ទៅន� គ្រត៌ូវបានតាម្ព័ដានទៅដឹ�ម្ព័បីផ្នែសើ�រកការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្ងៃនឥណិទាំន។ ការវាស់ផ្នែវ�ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ 

គ្រតឹ៌ម្ព័ ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក១២ផ្នែខ្ព។ គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវតុ៌�ទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ថ្ងៃ�ួទៅដឹ�ម្ព័ដឹករលំស់ គ្រត៌ូវបានតាម្ព័ដាន 
ទៅដឹ�ម្ព័បីផ្នែសើ�រកពី័ការ�យៈច��ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ឥណិទាំនរបស់វា ទៅហិ�យៈការវាស់ផ្នែវ�ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័�ឺអំន�វត៌ាតាម្ព័វធីិសាស្ត្រសាបីដំឹណ្តាក់កាល ដូឹចបាន 

ព័ណ៌ិនាកំ��កំណិត់៌សមាា ល់ ៣៥.១ (�)។

 (ខា) កាារប្រគ្នា�់ប្រគ្នាងកាប្រម្បិត្តហាានីិភ័័យ នីិងខេគ្នាោ�កាារណ៍៍�នីុយហាានិីភ័័យ

   ធនាគារទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការ និ��ាល់ឥណិទាំននិ�ប�ទៅរគ្របទាំនជូ្ជនអំតិ៌�ិជ្ជនជាឯកត៌ាជ្ជន ឬសហិគ្រគាសនានាកំ��គ្រព័�រាជាណ្តាចគ្រកកម័្ព័�ជា។ ធនាគារ
 

គ្រ�ប់គ្រ��កគ្រមិ្ព័ត៌ហានិភ័ិយៈ និ�ទៅផ្ទាា ត៌ការយៈកចិត៌ាទូ�កដាក់ទៅល�ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលហានិភ័ិយៈគ្រត៌ូវបានរកទៅឃឹ�ញ។ 

   ធនាគារបានទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅគាលការណ៍ិនិ�ការអំន�វត៌ាជាទៅគ្រច�ន ទៅដឹ�ម្ព័បីកាត់៌បនុយៈហានិភ័ិយៈឥណិទាំន។ ទៅគាលការណ៍ិផ្នែដឹលមានគ្របសិទូធភាព័បំ��ត៌កំ�� 
ចំទៅណ្តាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិទំាំ�អំស់ទៅន� �ឺការធានាទៅដាយៈដាក់វតុ៌�បញំុ្ញាទៅល�ឥណិទាំននិ�ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន ផ្នែដឹលជាការអំន�វត៌ាទូូទៅ�។ ធនាគារ 
អំន�វត៌ាទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំាសាីពី័ការទូទួូលយៈកនូវចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ជាក់លាក់ថ្ងៃនវត៌ុ�បញំុ្ញា ឬការកាត់៌បនុយៈហានិភ័ិយៈឥណិទាំន។ គ្របទៅភិទូថ្ងៃនវត៌ុ�បញំុ្ញា

សំខាន់ៗទៅដឹ�ម្ព័បីធានាឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន មានដូឹចជា៖

  ■  វត៌ុ�បញំុ្ញាជាគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិកំ��លកេណិៈជាលំទៅ�ដាឋ ន (មានដីឹធួី អំគារ និ�គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិទៅ�ស�ៗ)

  ■  សាច់គ្របាក់កំ��ទូគ្រម្ព័�់ជាគ្របាក់បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ គ្របសិនទៅប�មាន

  ■  អំគារពាណិិជ្ជីកម្ព័ម និ�ដីឹធួី

 (គ្នា)   ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទុូកា)

   ការវាស់ផ្នែវ�សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ទៅគ្រកាម្ព័វធីិសាស្ត្រសាបីដំឹណ្តាក់កាលរបស់ CIFRS 9 �ឺទៅដឹ�ម្ព័បីកត់៌គ្រតាសំវធិានធន 

សគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�កទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល ចំទៅពា�ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានកំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនា  
ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� ឬឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំន នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� 
ផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់មានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័�ួរឱ្យយកត់៌សមាា ល់ កំ��ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន នឹ�គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំន

 
រពឹំ័�ទូ�ក១២ផ្នែខ្ព។

   ទៅគ្រកាម្ព័វធីិសាស្ត្រសាបីដំឹណ្តាក់កាល ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានផ្នែប�ផ្នែចកជាបីដំឹណ្តាក់កាល អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ ទៅ� 
កំ��ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន។ 

  ■  ដំឹណ្តាក់កាលទីូ១ រមួ្ព័មានឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមិ្ព័នមានកំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនា ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� និ�មិ្ព័ន

មានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំននាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�ទៅន� គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាកំ��សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ 
ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក១២ផ្នែខ្ព។

  ■  ដំឹណ្តាក់កាលទីូ២ រមួ្ព័មានឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានកំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនា ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� បា�ផ្នែនាមិ្ព័នមាន 
ភ័ិសា�តា�ជាក់ផ្នែសា�បង្កាហា ញថ្នាមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័។ ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�ទៅន� គ្រត៌វូបានកត់៌គ្រតាកំ��សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំន

 
រពឹំ័�ទូ�កទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (គ្នា)   ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទុូកា) (ត្ត)

  ■  ដំឹណ្តាក់កាលទីូ៣ រមួ្ព័មានឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានភ័ិសា�តា�ជាក់ផ្នែសា�បង្កាហា ញថ្នាមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ 

ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�ទៅន� គ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាកំ��សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�កទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល។

  ■  ការទិូញគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន ឬ គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំនពី័ដំឹបូ� �ឺជា
 

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទំាំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំនចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ�។ សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ 
ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ផ្នែត៌�ផ្នែត៌គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល (ដំឹណ្តាក់កាលទីូ ៣)។

  ការវនិិចឆ័យៈនិ�ការសនមត៌សំខាន់ៗ ផ្នែដឹលធនាគារបានអំន�វត៌ាទៅ�តាម្ព័ត៌គ្រម្ព័វូការនានារបស់សា�់ដារ កំ��ការវាស់ផ្នែវ�សំវធិានធន មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

 (i) កំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនា - significant increase in credit risk (‘SICR’)

   ការបាា ន់សាម ន SICR �ឺជាការវភិា�ព័ហិ�កតាា  និ�ការវភិា�ជារមួ្ព័ អាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�ការរមួ្ព័បញូុ្ញលគំារវា�ព័័ត៌៌មានផ្នែ�ំកបរមិាណិ និ�/ឬ ��ណិភាព័។ 

ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌ថ្នាទៅត៌�ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់ចំទៅពា�ឥណិទាំន/ហិិរញ្ញញបបទាំន បានទៅក�នទៅ����ួរឱ្យយកត់៌សមាា ល់ឬទៅទូចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�

កដំឹបូ�ម្ព័ក ទៅ�យៈកហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់នាទៅព័លបចុ�បបនំទៅគ្រប�បទៅធៀបជាមួ្ព័យៈនឹ�ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់នាទៅព័លកត់៌គ្រតាទៅល�ក 
ដំឹបូ�។ អំំកខីុ្ពគ្របាក់មំាក់ គ្រត៌វូបានចាត់៌ទូ�កថ្នាមានកំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនា ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� គ្របសិនទៅប�ការស�គ្របាក់ 

របស់គាត់៌ហួិសកាលកំណិត់៌ស�៣០ថ្ងៃ�ៃ ទៅ�តាម្ព័កាលវភិា�ស�គ្របាក់កំ��កិចុសនា។

 (ii) និយៈម្ព័ន័យៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់ និ�ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន

   ធនាគារកំណិត់៌ថ្នាឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួ្ព័យៈសុិត៌កំ��ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់មិ្ព័នស�គ្របាក់ និ� មានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំន ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលឧបករណ៍ិ
 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅនា�ស្រុសបទៅ�តាម្ព័លកេណិៈវនិិចឆ័យៈណ្តាមួ្ព័យៈ ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  ■  គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ ឬការគ្របាក់ ឬទំាំ�គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័ និ�ការគ្របាក់ថ្ងៃនឥណិទាំន ហួិសកំណិត់៌ស�ទៅល�សពី័៩០ថ្ងៃ�ៃ។ កំ��ករណីិហាើ ស�ីលីធីផ្នែដឹលអាចទៅគ្រប�គ្របាស់ 
ទៅ���វញិ (ឧ. ឥណិទាំនវបិារបូន៍) ហាើ ស�ីលីធីគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ថ្នាមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលចំនួនទឹូកគ្របាក់ផ្នែដឹលទៅ�មិ្ព័នទាំន់ទូូទាំត់៌  

ទៅ�សល់ទៅល�សពី័កគ្រមិ្ព័ត៌ផ្នែដឹលបានអំន�ម័្ព័ត៌ កំ��រយៈៈទៅព័ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬទៅល�សកំ��ថ្ងៃ�ៃបនាបនាទ ប់។ ទៅដឹ�ម្ព័បីបញី្ញាក់ពី័រយៈៈទៅព័លថ្ងៃនបំណិ� លផ្នែដឹលទៅ�
 

ជំ្ជពាក់ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

   (1) ការទូូទាំត់៌ស�តាម្ព័គ្រគានីមួ្ព័យៈៗ គ្រត៌វូទៅធើ�ទៅ���ឱ្យយគ្រ�ប់ចំនួន។ ការទូូទាំត់៌ស�ផ្នែត៌មួ្ព័យៈចំផ្នែណិកថ្ងៃនការស�តាម្ព័គ្រគាគ្រតូ៌វចាត់៌ទូ�កជាការស�យឺៈត៌។

   (2)  ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលការប�់ស�ឥណិទាំនគ្រត៌ូវបានផ្ទាអ កឬព័នារ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ការចរចា និ�ការទៅរៀបចំឥណិទាំនទៅ���វញិ ទៅនា�ការកំណិត់៌ 

រយៈៈទៅព័លថ្ងៃនបំណិ� លផ្នែដឹលទៅ�ជំ្ជពាក់ នឹ�គ្រត៌ូវបានដឹកទៅចញពី័រយៈៈទៅព័លថ្ងៃនការផ្ទាអ កឬព័នារទៅនា�។ ការផ្ទាអ កឬព័នារមិ្ព័នគ្រត៌ូវទៅល�សពី័ 

រយៈៈទៅព័ល៦ផ្នែខ្ពទៅទូ �ិត៌ចាប់ពី័កាលបរទិៅចឆទូថ្ងៃនពាកយទៅសំ�ស�ំផ្ទាអ កឬព័នាររបស់អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុ/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។

   (3)  ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលការប�់ស�គ្របាក់គ្រត៌ូវបានទៅរៀបចំទៅ���វញិ កំ��ចទៅនួា�ទៅព័ល៩០ថ្ងៃ�ៃ ឬយូៈរជា�ទៅន� ទៅនា�ឥណិទាំនគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់ថ្នាមាន 
ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលការមិ្ព័នស�គ្របាក់បានទៅក�ត៌ទៅ��� ល��គ្រតាផ្នែត៌វាមិ្ព័នមានបង្កាហា ញពី័ចំណិ� ចទៅខ្ពាយៈណ្តាមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលអាចបណ្តាា លឱ្យយ 

វាគ្រត៌ូវបានចាត់៌ថំ្នាក់អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន។

   ■  ឥណិទាំនគ្រតូ៌វបានដាក់ទៅដាយៈប�េំកំ��ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ទៅហិត៌��លជាទៅគ្រច�នដូឹចជា ការកស័យៈធន �លវបិាកផ្នែ�ំក 
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាសារវនា ជាទៅដឹ�ម្ព័។ កំ��គ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិផ្នែដឹលឥណិទាំនមិ្ព័នសុិត៌កំ��ការមិ្ព័នស�គ្របាក់ ឬមិ្ព័នហួិសកំណិត់៌ស� បា�ផ្នែនាគ្រត៌ូវបានដាក់ទៅដាយៈ

 ប�េំកំ��ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ ឥណិទាំនទៅនា�គ្រតូ៌វបានចាត់៌ថំ្នាក់ថ្នាមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ការអំន�ម័្ព័ត៌របស់�ណិៈកមាម ធិការ 
ឥណិទាំន។

  ■  ការទៅរៀបចំ និ�ការកំណិត់៌កាលវភិា�ហាើ ស�ីលីធីឥណិទាំនមួ្ព័យៈទៅ���វញិ ពាក់ព័័នធនឹ�ការផ្នែកផ្នែគ្របរយៈៈទៅព័ល និ�លកេខ្ពណិឌ ប�់គ្របាក់ទៅល�កដំឹបូ�

ថ្ងៃនហាើ ស�ីលីធីឥណិទាំន អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័កំទៅណិ� នថ្ងៃនហានិភ័ិយៈឥណិទាំនរបស់អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុ/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។ 

  ■  កំ��ករណីិផ្នែដឹលអំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុ/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូមានឥណិទាំនទៅគ្រច�នជាមួ្ព័យៈធនាគារ ទៅហិ�យៈមានការអំន�វត៌ាកាត៌ព័ើកិចុការស�គ្របាក់គំាទៅ�វញិទៅ� 
ម្ព័ក (cross default) ទៅនា�ត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយមានការបាា ន់សាម នសំវធិានធន ទៅគ្រកាម្ព័ការមិ្ព័នស�គ្របាក់ថ្ងៃនកាត៌ព័ើកិចុបំណិ� លមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការមិ្ព័ន 

ស�គ្របាក់ថ្ងៃនកាត៌ព័ើកិចុបំណិ� លមួ្ព័យៈទៅ�ស�ទៅទូៀត៌ (ការមិ្ព័នស�គ្របាក់�ួ�គំា)។ កំ��ករណីិមិ្ព័នមានឃួ្លាំផ្នែដឹលផ្នែច�ពី័សិទូធិទៅដឹ�ម្ព័បីទាំម្ព័ទាំរការទូូទាំត់៌ 
ស� ទៅនា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័សំវធិានធន ចំាបាច់គ្រតូ៌វទៅធើ�ទៅ���ចំទៅពា�ឥណិទាំនកំ��កគ្រមិ្ព័ត៌ឯកត៌ាជ្ជនជំ្ជនួសឱ្យយកគ្រមិ្ព័ត៌អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុ/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូជារមួ្ព័។

  ■  �ណិនីផ្នែដឹលគ្រត៌ូវជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញ។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (គ្នា)   ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទុូកា) (ត្ត)

 (iii) ការវាស់ផ្នែវ� (ECL - លទូធ�លវធីិសាស្ត្រសាកំ��ការសនមត៌ និ�ការបាា ន់សាម ន)

   ECL គ្រត៌វូបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ ន ១២ផ្នែខ្ព ឬតាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័កំទៅណិ� នហានិភ័ិយៈឥណិទាំនជាសារវនាផ្នែដឹលបាន

ទៅក�ត៌ទៅ��� ចាប់តំា�ពី័ការកត់៌គ្រតាទៅល�កដំឹបូ� ឬគ្របសិនទៅប�គ្រទូព័យសកម្ព័មមួ្ព័យៈគ្រតូ៌វបានចាត់៌ទូ�កថ្នាមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ឥណិទាំន។ ECL គ្រត៌វូបានវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

និ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នគ្របមូ្ព័ល�ា�ំ។

   ចំទៅពា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួជាគ្រកុម្ព័ ECL គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈទៅធើ�ការបាា ន់សាម ន PD, LGD និ� EAD សគ្រមាប់ផ្នែខ្ពបនាទ ប់កំ��អំនា�ត៌ និ�សគ្រមាប់ផ្នែ�ំករមួ្ព័។  
ធាត៌�ទំាំ�បីទៅន�គ្រត៌វូបាន��ណិបញូុ្ញលគំាទៅដឹ�ម្ព័ប�ីណិនារក ECL សគ្រមាប់ឆំំ្នាំនីមួ្ព័យៈៗកំ��ទៅព័លអំនា�ត៌ ផ្នែដឹលបនាទ ប់ម្ព័កវាគ្រត៌វូបានទៅធើ�អំបបហារគ្រត៌�ប់

 
ទៅ�វញិនាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ និ�គ្រត៌វូបានបូកបញូុ្ញលគំាវញិ។ អំគ្រតាអំបបហារផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានទៅគ្រប�កំ��ការ�ណិនា ECL �ឺជាអំគ្រតាការគ្របាក់មាន 
គ្របសិទូធភាព័ដំឹបូ� ឬអំគ្រតាផ្នែដឹលគ្របហាក់គ្របផ្នែហិល។

   ចំទៅពា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័លកេណិៈប��ាល សំវធិានធន ECL គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈទៅធើ�ការទៅគ្រប�បទៅធៀបសម្ព័ត៌�លយផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់ទូូទាំត់៌ ជាមួ្ព័យៈនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 

បចុ�បបនំថ្ងៃនលំហូិរសាច់គ្របាក់ផ្នែដឹលរពឹំ័�ថ្នាគ្រត៌ូវទូទួូលបានពី័អំំកខ្ពុីគ្របាក់។

  ប្រ�ូបាា�ថ្ងៃនីកាារម្បិនីសាងប្របាាកា់ (Probability of Default)

   PD �ឺជាលទូធភាព័ផ្នែដឹលអំតិ៌�ិជ្ជនមំាក់មិ្ព័នស�គ្របាក់ចំទៅពា�កាត៌ព័ើកិចុហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ខ្ពួួន កំ��រយៈៈទៅព័ល១២ផ្នែខ្ពបនាទ ប់ (PD១២ផ្នែខ្ព) ឬកំ��រយៈៈទៅព័ល

ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាលផ្នែដឹលទៅ�សល់ (PD ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល) របស់កាត៌ព័ើកិចុទៅនា�។

   PD ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល គ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈអំន�វត៌ាទូគ្រម្ព័�់កាល��ត៌កំណិត់៌ រហូិត៌ដឹល់ PD ១២ ផ្នែខ្ពនាទៅព័លបចុ�បបនំ។ ទិូនំន័យៈ��ត៌កំណិត់៌ 
ពិ័និត៌យទៅម្ព័�លទៅ�ទៅល�រទៅបៀបផ្នែដឹលការមិ្ព័នស�គ្របាក់គ្រត៌ូវបានចាប់ទៅ�ា�ម្ព័បទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ចំទៅពា� portfolio មួ្ព័យៈ ចាប់ពី័ចំណិ� ចកត់៌គ្រតាដំឹបូ� និ�ទៅព័ញមួ្ព័យៈ 

អាយៈ�កាលថ្ងៃនឥណិទាំនទៅនា�។ ទិូនំន័យៈ��ត៌កំណិត់៌អាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�ទិូនំន័យៈផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអំទៅ�ើត៌រចួកំ��គ្រគាកនួ�ម្ព័ក និ�គ្រតូ៌វបានសនមត៌ថ្នាមាន 
ភាព័ដូឹចគំាចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មទំាំ�អំស់ផ្នែដឹលសុិត៌ទៅ�កំ��ទូគ្រម្ព័�់ទៅនា� ទៅហិ�យៈវាគ្រត៌ូវបានគំាគ្រទូទៅដាយៈការវភិា�ផ្នែដឹលបានទៅធើ�កំ��គ្រគាកនួ�ម្ព័ក។

  ចាំ�នីួនីណែដ�ម្បានីហាានីិភ័័យម្បិនីសាង (Exposure at Default)

  EAD �ឺជាចំនួនទឹូកគ្របាក់សរ�បផ្នែដឹលធនាគារមានហានិភ័ិយៈ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលអំំកខ្ពុីគ្របាក់មិ្ព័នស�គ្របាក់ផ្នែដឹលទៅ�ជំ្ជពាក់។

   EAD ១២ផ្នែខ្ព ឬ ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល គ្រតូ៌វបានកំណិត់៌អាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ទិូនំន័យៈការប�់គ្របាក់រពឹំ័�ទូ�ក ផ្នែដឹលមានភាព័ខ្ព�សគំាអាស្រុស័យៈទៅ�តាម្ព័ 

គ្របទៅភិទូ�លិត៌�ល។

  ■  ចំទៅពា��លិត៌�លផ្នែដឹលគ្រត៌ូវដឹករលំស់ និ�ឥណិទាំនផ្នែដឹលគ្រត៌ូវស�គ្របាក់ទំាំ�ស្រុសុ� �ឺអាស្រុស័យៈទៅ�ទៅល�ការស�គ្របាក់កំ��កិចុសនាផ្នែដឹលអំំកខ្ពុី

គ្របាក់ទៅ�ជំ្ជពាក់ កំ��រយៈៈទៅព័ល១២ផ្នែខ្ព ឬ រយៈៈទៅព័ល��ត៌កំណិត់៌ផ្នែដឹលទៅ�សល់។

  ■  ចំទៅពា��លិត៌�លហាើ ស�ីលីធីផ្នែដឹលអាចទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅ���វញិ ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់គ្រត៌វូបានព័ាករ ទៅដាយៈយៈកកគ្រមិ្ព័ត៌កំណិត់៌របស់ឥណិទាំន 

��ណិជាមួ្ព័យៈនឹ�ការទៅគ្រប�គ្របាស់នាទៅព័លមិ្ព័នស�គ្របាក់ ផ្នែដឹលកគ្រមិ្ព័ត៌កំណិត់៌របស់ឥណិទាំន�ឺជាចំនួនទឹូកគ្របាក់អំតិ៌បរមាផ្នែដឹលអំំកខីុ្ពគ្របាក់មំាក់ 

អាចខីុ្ពបាន ទៅហិ�យៈការទៅគ្រប�គ្របាស់នាទៅព័លមិ្ព័នស�គ្របាក់ �ឺជាសម្ព័មាគ្រត៌ថ្ងៃនកគ្រមិ្ព័ត៌កំណិត់៌របស់ឥណិទាំន ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានទៅគ្រប�គ្របាស់ទៅដាយៈអំតិ៌�ិជ្ជន 

នាចំណិ� ចទៅព័លមិ្ព័នស�គ្របាក់។

  កាារខាាត្ត�ង់ខេនី�ខេព្យ�ណែដ�ម្បិនីម្បានីកាារសាងប្របាាកា់ (Loss Given Default)

   LGD �ឺជាការរពឹំ័�ទូ�ករបស់ធនាគារអំំពី័កំទៅណិ� នថ្ងៃនការខាត៌ប�់ចំទៅពា�ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់។ LGD មានភាព័ខ្ព�សផ្នែបួកគំា អាស្រុស័យៈ 

ទៅ�តាម្ព័គ្របទៅភិទូភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ គ្របទៅភិទូ និ�អំតី៌ត៌ភាព័ថ្ងៃនសំណិ� និ�គ្រទូព័យបញំុ្ញាផ្នែដឹលមាន ឬការគំាគ្រទូឥណិទាំនទៅ�ស�ៗ។ LGD គ្រត៌ូវបានបង្កាហា ញទៅដាយៈ 

ភា�រយៈថ្ងៃនការខាត៌ប�់កំ��មួ្ព័យៈឯកតាហានិភ័ិយៈ នាចំណិ� ចទៅព័លមិ្ព័នស�គ្របាក់ (EAD)។ LGD គ្រត៌ូវបាន�ណិនាទំាំ�ចំទៅពា�រយៈៈទៅព័ល១២ផ្នែខ្ព  
និ�រយៈៈទៅព័លទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល។ LGD �ឺជាភា�រយៈថ្ងៃនការខាត៌ប�់ផ្នែដឹលរពឹំ័�ថ្នាគ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ��� គ្របសិនទៅប�មានការមិ្ព័នស�គ្របាក់ទៅក�ត៌ 

ទៅ��� ទៅល�រយៈៈទៅព័លទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាលរពឹំ័�ទូ�កផ្នែដឹលទៅ�សល់របស់ឥណិទាំន។

   ការសនមត៌ផ្នែដឹលជាមូ្ព័លដាឋ នសគ្រមាប់ការ�ណិនា ECL គ្រត៌ូវបានតាម្ព័ដាន និ�គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យជាបនាបនាទ ប់។ មិ្ព័នមានការផ្នែគ្របគ្របរួលជាសារវនាណ្តាមួ្ព័យៈ

ចំទៅពា�វធីិសាស្ត្រសាថ្ងៃនការបាា ន់សាម ន ឬការសនមត៌ជាក់លាក់ណ្តាមួ្ព័យៈ គ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ���កំ�� ការយិៈបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិទៅន�ទៅទូ។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (គ្នា)   ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទុូកា) (ត្ត)

 (iv) ព័័ត៌៌មាននាទៅព័លអំនា�ត៌ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានបញូុ្ញលទៅ�កំ���ំរ ូECL 

   ការ�ណិនា ECL គ្រត៌ូវបានបញូុ្ញលនូវព័័ត៌៌មាននាទៅព័លអំនា�ត៌។ ធនាគារបានអំន�វត៌ាការវភិា�កំ��គ្រគាម្ព័�ន និ�បានកត់៌សមាា ល់នូវធាត៌�អំទៅ�រផ្នែ�ំក

ទៅសដឹឋកិចុសំខាន់ៗផ្នែដឹលមាន�លបា�ពាល់ទៅល�ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន និ�ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក សគ្រមាប់ portfolio នីមួ្ព័យៈៗ។

   ធាត៌�អំទៅ�រផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុសំខាន់ៗ និ��លបា�ពាល់ពាក់ព័័នធរបស់វាចំទៅពា� PD មានភាព័ខ្ព�សផ្នែបួកគំាទៅ�តាម្ព័ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ ការវនិិចឆ័យៈ 
របស់អំំកឯកទៅទូស ក៏គ្រត៌ូវបានអំន�វត៌ាទៅ�កំ��ដំឹទៅណិ� រការទៅន���ផ្នែដឹរ។ ការព័ាករកំ��គ្រគាកនួ�ម្ព័កចំទៅពា�ធាត៌�អំទៅ�រផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុទំាំ�ទៅន� 

 
(“ទៅសណ្តារយីៈាូទៅសដឹឋកិចុមូ្ព័លដាឋ ន”) គ្រតូ៌វបានដឹកស្រុស�់គ្របភិព័ម្ព័កពី័ការស្រុសាវគ្រជាវខា�ទៅគ្ររៅ។ �លបា�ពាល់ថ្ងៃនធាត៌�អំទៅ�រផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុទំាំ�ទៅន� ចំទៅពា�  

PD គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈការអំន�វត៌ាការវភិា�សុិតិ៌គ្រត៌�ប់�យៈទៅគ្រកាយៈ ទៅដឹ�ម្ព័បីផ្នែសើ�យៈល់អំំពី័បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលថ្ងៃន�លបា�ពាល់ទៅ�កំ��ធាត៌�អំទៅ�រទំាំ�

ទៅន� ផ្នែដឹលធួាប់មានគ្របវត៌ាិថ្ងៃនអំគ្រតាមិ្ព័នស�គ្របាក់ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹល LGD ផ្នែ�អកទៅល�ការកំណិត់៌របស់ធនាគារថ្ងៃនការកាត់៌បនុយៈវត៌ុ�បញំុ្ញា និ� EAD �ឺ 
ផ្នែ�អកទៅល�ទូគ្រម្ព័�់ការទូូទាំត់៌រពឹំ័�ទូ�ក។ 

    បផ្នែនុម្ព័ពី័ទៅល�ទៅសណ្តារយីៈាូផ្នែដឹលពឹ័�ផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�ទៅសដឹឋកិចុ ធនាគារពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�លទូធភាព័ថ្ងៃនទៅសណ្តារយីៈាូទៅ�ស�ៗទៅទូៀត៌ ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការការ 

�ឹួ�ទៅសណ្តារយីៈាូ។ ចំនួនថ្ងៃនទៅសណ្តារយីៈាូទៅ�ស�ៗផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទៅគ្រប�គ្របាស់ គ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ទៅដាយៈពឹ័�ផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�ការវភិា�គ្របទៅភិទូ�លិត៌�លចម្ព័ប� 

នីមួ្ព័យៈៗ ទៅដឹ�ម្ព័បីធានាថ្នាមិ្ព័នមាន non-linearities។ ចំនួនទៅសណ្តារយីៈាូ និ� លទូធ�លសនមត៌របស់វា គ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅ�ទៅរៀ�រាល់កាលបរទិៅចឆទូ 

រាយៈការណ៍ិនីមួ្ព័យៈៗ។ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ ធនាគារបានសនិំដាឋ នថ្នាមានទៅសណ្តារយីៈាូ
 

ចំនួនបីផ្នែដឹលចាប់បាន non-linearities យាា�សម្ព័ស្រុសប។ ការ�ឹួ�ទៅសណ្តារយីៈាូគ្រតូ៌វបានកំណិត់៌ទៅដាយៈការ�ា�ំបញូុ្ញលគំាថ្ងៃនការវភិា�សុិតិ៌ និ�ការវនិិចឆ័យៈ 
របស់អំំកជំ្ជនាញខា�ផ្នែ�ំកឥណិទាំន ទៅដាយៈ�ិត៌ទៅ�ទៅល�លទូធភាព័ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានទៅ���មួ្ព័យៈចំនួនផ្នែដឹលមានទៅសណ្តារយីៈាូនីមួ្ព័យៈៗជាតំ៌ណ្តា�។

   ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការព័ាករផ្នែ�ំកទៅសដឹឋកិចុ ការទៅធើ��ទៅគ្រមា� និ�លទូធភាព័ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានទៅ���នានា �ឺគ្របឈម្ព័នឹ�ភាព័មិ្ព័នចាស់លាស់ពាក់ព័័នធកំ�� 
កគ្រមិ្ព័ត៌ខ្ព័ស់ ដូឹចទៅន� លទូធ�លជាក់ផ្នែសា�អាចមានភាព័ខ្ព�សគំាជាសារវនាពី័ការទៅធើ��ទៅគ្រមា�ទំាំ�ទៅន�។ ធនាគារពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�ការព័ាករទំាំ�ទៅន� 

ទៅដឹ�ម្ព័បីបង្កាហា ញពី័ការបាា ន់សាម នលអបំ��ត៌ទៅ�ទៅល�លទូធភាព័ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានទៅ��� និ�បានទៅធើ�ការវភិា�ទៅ�ទៅល� non-linearities និ�ភាព័មិ្ព័នស�ីទៅម្ព័គ្រទីូ 

គំាថ្ងៃន portfolios ខ្ព�សៗគំារបស់ធនាគារ ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌ថ្នាទៅសណ្តារយីៈាូផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទៅគ្រជ្ជ�សទៅរ �ស �ឺជាតំ៌ណ្តា�ដ៏ឹសម្ព័ស្រុសបចំទៅពា�ទៅសណ្តារយីៈាូនានា 

ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានទៅ���។

  កាារសានីាត្តធាាត្តុអាខេថារម្បេាប្រកាូខេសាដាកាិចាំច

   ការ�ឹួ�ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកំណិត់៌ចំទៅពា�ទៅសណ្តារយីៈាូទៅសដឹឋកិចុនីមួ្ព័យៈៗ �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ 

ឆំំ្នាំ២០១៩ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  ការវនិិចឆ័យៈនិ�ការសនមត៌សំខាន់ៗ ផ្នែដឹលធនាគារបានអំន�វត៌ាទៅ�តាម្ព័ត៌គ្រម្ព័វូការនានារបស់សា�់ដារ  កំ�� ការ វាស់ ផ្នែវ� សំវធិានធន មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

កាារថាួឹង portfolios ទូា�ងអាសា់

មូ្ព័លដាឋ ន ៥០%

លអបំ��ត៌ ២៥%

អាគ្រកក់បំ��ត៌ ២៥%

១០០%

  កាារវុិភ័ាគ្នាភ័ាព្យណែប្រ�ប្រ�ួ� Sensitivity analysis

   ការសនមត៌ផ្នែដឹលមានភាព័ជាសារវនាបំ��ត៌ផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយបា�ពាល់ដឹល់សំវធិានអំតិ៌�រណ្តាធន ECL �ឺអំតិ៌�រណ្តា ផ្នែដឹលវាទៅធើ�ឱ្យយមាន�លបា�ពាល់ជា 

សារវនាទៅល�លទូធភាព័ របស់អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុ កំ��ការបំទៅព័ញការស�គ្របាក់ទៅ�តាម្ព័កិចុសនា ក៏ដូឹចជា ដំឹទៅណិ� រការអាជី្ជវកម្ព័ម និ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្ងៃនវត៌ុ�បញំុ្ញា

របស់ពួ័កទៅ�។ 
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (គ្នា)   ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទុូកា) (ត្ត)
 (iv) ព័័ត៌៌មាននាទៅព័លអំនា�ត៌ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានបញូុ្ញលទៅ�កំ���ំរ ូECL (ត៌)

   បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួល ECL �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ និ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌មានទៅដាយៈសារការផ្នែគ្របគ្របរួលបាា រាា ផ្នែម្ព័ាគ្រត៌ដ៏ឹ
 

សម្ព័ទៅហិត៌��ល ខ្ព�សពី័ការសនមត៌ជាក់ផ្នែសា� ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទៅគ្រប�គ្របាស់កំ��ការសនមត៌ធាត៌�អំទៅ�រទៅសដឹឋកិចុរបស់ធនាគារ មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

២០១៩ ២០១៨
ECL ECL

�ណែប្រម្ប�ប្រម្បួ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

អំតិ៌�រណ្តា +/-០,៥% ៥៤.៣៥១ ២២១.៤៨០ (៤៨.៩០៨) (១៩៦.៥១២)

 (v) ការដាក់ហានិភ័ិយៈជាគ្រកុម្ព័ ចំទៅពា� ECL ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នគ្របមូ្ព័ល�ា�ំ

   ចំទៅពា�សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក ផ្នែដឹលយៈក�ំរតូាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នគ្របមូ្ព័ល�ា�ំ ការគ្របមូ្ព័ល�ា�ំហានិភ័ិយៈគ្រត៌វូបានទៅធើ�ទៅ���តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ ន
 

ថ្ងៃនលកេណិៈហានិភ័ិយៈជារមួ្ព័ ក៏ទៅធើ�ផ្នែបបទៅន�ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលសុិត៌ទៅ�កំ��គ្រកុម្ព័ផ្នែត៌មួ្ព័យៈ�ឺមានភាព័ដូឹចគំា។

   កំ��ការដាក់ជាគ្រកុម្ព័ ត៌គ្រមូ្ព័វឱ្យយមានព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់គ្រគាន់សគ្រមាប់គ្រកមុ្ព័ ទៅដឹ�ម្ព័បអីាចគ្របមូ្ព័លសុិតិ៌បាន។ គ្របសិនទៅប�មិ្ព័នមានព័័ត៌៌មានថ្ងៃ�ទកំ��គ្រ�ប់គ្រគាន់ទៅទូ ទៅនា�

ធនាគារបានពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�ទិូនំន័យៈទៅគាលខា�កំ��/ខា�ទៅគ្ររៅបផ្នែនុម្ព័ ទៅដឹ�ម្ព័បីទៅគ្រប�គ្របាស់សគ្រមាប់ការទៅធើ��ំរ។ូ

  ភាព័សម្ព័ស្រុសបកំ��ការដាក់ជាគ្រកុម្ព័ គ្រត៌ូវបានតាម្ព័ដាន និ�គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យ តាម្ព័មូ្ព័លដាឋ នគ្របចំាការយិៈបរទិៅចឆទូ ទៅដាយៈផ្នែ�ំកហានិភ័ិយៈឥណិទាំន។

 (vi) ទៅគាលការណ៍ិជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញ

   ជាទូូទៅ� ការជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញគ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ���ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលសកម្ព័មភាព័នានាកំ��ការគ្របមូ្ព័លគ្របាក់ គ្រត៌ូវបានទៅធើ�ទៅ���គ្រ�ប់ម្ព័ទៅធាបាយៈរចួទៅហិ�យៈ  
ឬទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលការគ្របមូ្ព័លគ្របាក់បផ្នែនុម្ព័ទៅទូៀត៌មិ្ព័នអាចទៅធើ�ទៅ�បាន ឬមិ្ព័នអាចទូទួូលយៈកបានទៅដាយៈភាព័សម្ព័ស្រុសប។ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលឥណិទាំន ឬ 

ឧបករណ៍ិបំណិ� លគ្រត៌វូបានចាត់៌ទូ�កថ្នាមិ្ព័នអាចគ្របមូ្ព័លបាន វាគ្រត៌វូបានជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញកំ���ណិនីសំវធិានធន ឬ�ណិនី�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធ។  
ឥណិទាំនទៅនា�គ្រត៌ូវបានជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញទំាំ�ស្រុសុ� ឬគ្រត៌ូវបានជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញមួ្ព័យៈផ្នែ�ំក បនាទ ប់ពី័�ិត៌ពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួផ្នែដឹលអាចលក់បាន 

ជាក់ផ្នែសា�របស់គ្រទូព័យបញំុ្ញា (គ្របសិនទៅប�មាន) និ�ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលការវនិិចឆ័យៈរបស់�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��យៈល់ទៅឃឹ�ញថ្នា មិ្ព័នមានលទូធភាព័កំ��ការគ្របមូ្ព័ល 
គ្របាក់ម្ព័កវញិទៅទូ។  ឥណិទាំនផ្នែដឹលគ្រត៌វូជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញទំាំ�អំស់ គ្រតូ៌វផ្នែត៌មានការអំន�ម័្ព័ត៌ទៅដាយៈគ្រកមុ្ព័គ្របឹកាភិិបាល ឬអាជាា ធរផ្នែដឹលបានទូទួូលសិទូធិ។

 (vii) ការផ្នែកផ្នែគ្របឥណិទាំនទៅ���វញិ

   ជួ្ជនកាលធនាគារបានចរចាទៅ���វញិ ឬបានផ្នែកផ្នែគ្របលំហូិរសាច់គ្របាក់កំ��កិចុសនាថ្ងៃនឥណិទាំនអំតិ៌�ិជ្ជនទៅ���វញិ។ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលមានទៅហិត៌�ការណ៍ិ 
ទៅន�ទៅក�ត៌ទៅ��� ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្នាទៅត៌�ខ្ពួឹម្ព័សារថ្ងៃនលកេខ្ពណិឌ �មី មានភាព័ខ្ព�សគំាជាសារវនាពី័លកេខ្ពណិឌ ដំឹបូ�ឬទៅទូ។ ធនាគារទៅធើ�ផ្នែបបទៅន�ទៅដាយៈ�ិត៌ 

ពិ័ចារណ្តាទៅ�ទៅល�កតាា ទៅ�ស�ៗ កំ��ចំទៅណ្តាម្ព័កតាា ជាទៅគ្រច�ន ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  ■  គ្របសិនទៅប�អំំកខីុ្ពគ្របាក់មាន�លវបិាកផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅហិ�យៈការផ្នែកផ្នែគ្របពិ័ត៌ជាអាចជួ្ជយៈកាត់៌បនុយៈលំហូិរសាច់គ្របាក់កំ��កិចុសនា ឱ្យយទៅ�គ្រតឹ៌ម្ព័
 

ចំនួនផ្នែដឹលអំំកខ្ពុីគ្របាក់រពឹំ័�ថ្នាមានលទូធភាព័ប�់គ្របាក់

  ■  ថ្នាទៅត៌�មានលកេខ្ពណិឌ �មីសំខាន់ៗគ្រត៌វូបានផ្នែណិនំា ដូឹចជាការផ្នែប�ផ្នែចកគ្របាក់ចំទៅណិញ/�លចំទៅណិញផ្នែដឹលផ្នែ�អកទៅល�មូ្ព័លធន ផ្នែដឹលមាន�លបា�ពាល់ 

ជាសារវនាទៅល�ទិូនំន័យៈហានិភ័ិយៈរបស់ឥណិទាំនទៅនា�

  ■ ការព័នារទៅព័លឥណិទាំនជាក់លាក់ ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលអំំកខ្ពុីគ្របាក់មិ្ព័នមាន�លវបិាកផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ�

  ■ ការផ្នែគ្របគ្របរួលអំគ្រតាការគ្របាក់ជាក់លាក់

  ■ ការផួ្ទាស់បាូរគ្របទៅភិទូរបិូយៈប័ណិណរបស់ឥណិទាំន

  ■ ការដាក់បញូុ្ញលគ្រទូព័យបញុ្ញាំ ការធានាទៅ�ស�ៗ ឬការព័គ្រ�ីកទំូហំិឥណិទាំន ផ្នែដឹលមាន�លប�ពាល់ជាសារវនាទៅល�ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនឥណិទាំនទៅនា�
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (គ្នា)   ខេគ្នាោ�កាារណ៍៍កាារថាយចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួ (កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំព្យឹងទុូកា) (ត្ត)
 (vii) ការផ្នែកផ្នែគ្របឥណិទាំនទៅ���វញិ (ត៌)

   បនាទ ប់ពី័បានទៅធើ�ការផ្នែកផ្នែគ្របរចួទៅហិ�យៈ ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់ពាក់ព័័នធនឹ�ឥណិទាំនទំាំ�ទៅន� គ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ  

និ�គ្រតូ៌វបានទៅបៀបទៅធៀបជាមួ្ព័យៈនឹ�ហានិភ័ិយៈទៅគ្រកាម្ព័លកេខ្ពណិឌ ទៅដឹ�ម្ព័ទៅ�ទៅព័លកត់៌គ្រតាដំឹបូ� ទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលការផ្នែកផ្នែគ្របមិ្ព័នមានភាព័ជាសារវនា  

ទៅហិ�យៈមិ្ព័នបណ្តាា លឱ្យយមានការឈប់កត់៌គ្រតាឥណិទាំនដំឹបូ�។ ធនាគារតាម្ព័ដានដំឹទៅណិ� រការគ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលបានផ្នែកផ្នែគ្របជាបនាបនាទ ប់។  

ធនាគារអាចកំណិត់៌ថ្នាហានិភ័ិយៈឥណិទាំន គ្រត៌ូវបានផ្នែកលម្ព័អ�ួរឱ្យយកត់៌សមាា ល់ បនាទ ប់ពី័ការទៅរៀបចំទៅ���វញិរចួ ដូឹចទៅន�គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅនា�គ្រតូ៌វបាន 

ដឹកទៅចញពី័ដំឹណ្តាក់កាលទីូ៣ ឬដំឹណ្តាក់កាលទីូ២ (ECL ទៅព័ញមួ្ព័យៈអាយៈ�កាល) ម្ព័កដំឹណ្តាក់កាលទីូ១ (ECL ១២ផ្នែខ្ព) វញិ។ ករណីិទៅន��ឺសគ្រមាប់ផ្នែត៌ 

គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានដំឹទៅណិ� រការលអស្រុសបទៅ�តាម្ព័លកេខ្ពណិឌ �មី កំ��រយៈៈទៅព័ល៦ផ្នែខ្ពបនាបនាទ ប់ ឬទៅល�សពី័ទៅន�។

 (viii) ហានិភ័ិយៈទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ

   ហានិភ័ិយៈទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការមានដូឹចជា ហាើ ស�ីលីធីពាណិិជ្ជីកម្ព័ម និ�កិចុសនាផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់បានដឹកគ្របាក់។ ធនាគារបានទៅគ្រប� Credit  

Conversion Factor (CCF) ទៅដឹ�ម្ព័បបីាា ន់សាម ន EAD ថ្ងៃនខ្ពទ�់ទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ។ EAD គ្រតូ៌វបានបាា ន់សាម នចំនួន ១០០% ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈខ្ពទ�់ទៅគ្ររៅតារា� 

ត៌�លយការ ទៅដាយៈទៅគ្រប� CCF។ 

 (ឃ) ហាានីិភ័័យឥណ៍ទូានីអាត្តិ�រម្បាម្បុនីខេព្យ�រឹ�អាូសាវុត្តុ��ញ្ញចា� ឬម្បុនីខេព្យ�ព្យប្រងីកាឥណ៍ទូានីខេផុាងៗ

   ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនអំតិ៌បរមា ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកត់៌គ្រតាទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� �ឺទៅសម�នឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�របស់វា។ 
 ចំទៅពា�បំណិ� លយៈថ្នាទៅហិត៌� ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនអំតិ៌បរមា�ឺទៅសម�នឹ�ចំនួនទឹូកគ្របាក់អំតិ៌បរមា ផ្នែដឹលធនាគារគ្រត៌វូប�់ គ្របសិនទៅប�កាត៌ព័ើកិចុថ្ងៃនឧបករណ៍ិ 

ផ្នែដឹលបានទៅចញ�ាយៈគ្រត៌ូវបានទៅ�ទៅសំ�ឱ្យយប�់។ ចំទៅពា�កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនអំតិ៌បរមា �ឺជាចំនួនទឹូកគ្របាក់ទំាំ�ស្រុសុ�ថ្ងៃន 

ហាើ ស�ីលីធីឥណិទាំនបាន�ាល់ឱ្យយអំតិ៌�ិជ្ជន ផ្នែដឹលមិ្ព័នទាំន់បានដឹក។ តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន� បង្កាហា ញពី័ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនអំតិ៌បរមាចំទៅពា�ធនាគារ  

ចំទៅពា�ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលអាចមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ៖

២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនពាក់ព័័នធនឹ�
គ្រទូព័យសកម្ព័មកំ��តារា�ត៌�លយការ

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារ ទៅ�ស�ៗ ១២៥.៧០៩.២០០ ៥១២.២៦៤.៩៩០ ៩២.៣៤២.៤៤៧ ៣៧១.០៣១.៩៥២

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៥១៦.៤១៨.១១០ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១.៩២៩.៩៥៦ ៧.៨៦៤.៥៧១ ១.៥៧៥.៣៥០ ៦.៣២៩.៧៥៧

ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនពាក់ព័័នធនឹ� ខ្ពទ�់ទៅគ្ររៅតារា�ត៌�លយការ

កិចុសនាពាក់ព័័នធនឹ�ឥណិទាំន ៣៨.០៦៦.៧២៤ ១៥៥.១២១.៩០០ ៤០.៣៥៦.៦៥៦ ១៦២.១៥៣.០៤៤

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៤.៤២២.៣២៩ ១៨.០២០.៩៩១ ៦.៣៨១.០០២ ២៥.៦៣៨.៨៦៦

ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនដឹ�លសរ�ប ៦៨៦.៥៤៦.៣១៩ ២.៧៩៧.៦៧៦.២៥០ ៥៨០.៧៥៧.៨៤៤ ២.៣៣៣.៤៨៥.០១៨

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការខាត៌ប�់ (ECL) (១២.៩៦១.៥២៤) (៥២.៨១៨.២១០) (១៣.៦៨៧.៧៤៨) (៥៤.៩៩៧.៣៧២)

ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនស�ទូធសរ�ប ៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០ ៥៦៧.០៧០.០៩៦ ២.២៧៨.៤៨៧.៦៤៦

   តារា�ខា�ទៅល�ទៅន�បង្កាហា ញពី័ទៅសណ្តារយីៈាូផ្នែដឹលអាគ្រកក់បំ��ត៌ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈឥណិទាំនរបស់ធនាគារ ទៅដាយៈមិ្ព័នបាន�ិត៌ដឹល់គ្រទូព័យបញំុ្ញាផ្នែដឹលបាន 

កាន់កាប់ និ�/ឬ ការព័គ្រ�ីកឥណិទាំនទៅ�ស�ៗទៅទូ។ ចំទៅពា�គ្រទូព័យសកម្ព័មកំ��តារា�ត៌�លយការហានិភ័ិយៈខា�ទៅល��ឺផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ស�ទូធ។ 

ដូឹចបានបង្កាហា ញខា�ទៅល� ៧៥% (២០១៨ ៖ ៧៦%) ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈឥណិទាំនអំតិ៌បរមាសរ�ប ទៅក�ត៌ម្ព័កពី័ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន។ �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ�� 

ទៅជ្ជឿជាក់ទៅល�លទូធភាព័របស់ខ្ពួួនកំ��ការបនា ការគ្រ�ប់គ្រ�� និ�រកាហានិភ័ិយៈឥណិទាំនផ្នែដឹលទៅក�ត៌ម្ព័កពី័ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនរបស់ធនាគារ 

ឱ្យយសុិត៌កំ��កគ្រមិ្ព័ត៌អំបបបរមា តាម្ព័វធីិដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

294

របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (ឃ) ហាានីិភ័័យឥណ៍ទូានីអាត្តិ�រម្បាម្បុនីខេព្យ�រឹ�អាូសាវុត្តុ��ញ្ញចា� ឬម្បុនីខេព្យ�ព្យប្រងីកាឥណ៍ទូានីខេផុាងៗ (ត្ត)

  ■  ទៅសទ�រផ្នែត៌គ្រ�ប់ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនទំាំ�អំស់ គ្រតូ៌វបានធានាទៅដាយៈគ្រទូព័យបញំុ្ញា ទៅហិ�យៈគ្រទូព័យបញំុ្ញាមានត៌ថ្ងៃមួ្ព័កំ��ចទៅនួា�ពី័ ៦០% ទៅ� ៧០% 

ថ្ងៃនឥណិទាំន។

  ■ ធនាគារមាននីតិ៌វធីិវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំនសម្ព័ស្រុសប ម្ព័�នទៅព័ល�ាល់ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំនជូ្ជនអំតិ៌�ិជ្ជន។

  ■  គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ គ្រត៌វូបានទៅ�ា�ទៅ�ធនាគារកំ��ស្រុសកុ  ទៅហិ�យៈ�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��បានទៅធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័ហានិភ័ិយៈសម្ព័ស្រុសប  
ទៅហិ�យៈទៅជ្ជឿជាក់ថ្នាធនាគារមិ្ព័នមានការខាត៌ប�់ជាសារវនាពី័ធនាគារកំ��ស្រុសុកទំាំ�ទៅន�ទៅទូ។

 (ង) គ្នាុណ៍ភ័ាព្យឥណ៍ទូានីថ្ងៃនីប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ�

   ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួ��ណិភាព័ឥណិទាំន ថ្ងៃនឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន ទៅដាយៈទៅគ្រប�វធីិសាស្ត្រសាវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួចំណ្តាត់៌ថ្ងៃ�ទកំ�� ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបាន 
តាក់ផ្នែត៌�ទៅ���យាា �សម្ព័ស្រុសបជាមួ្ព័យៈនឹ�គ្របទៅភិទូ�លិត៌�ល និ�ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូទៅ�ស�ៗគំា។ វធីិសាស្ត្រសាទំាំ�ទៅន�គ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���ថ្ងៃ�ទកំ��ធនាគារ  
និ�បាន�ួប�សំជាមួ្ព័យៈនឹ�ការវភិា�សុិតិ៌ រមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈនឹ�ការវនិិចឆ័យៈរបស់ប��ាលិកផ្នែ�ំកឥណិទាំន។

  ការព័ណ៌ិនាពី័��ណិភាព័ឥណិទាំន គ្រត៌ូវបានសទៅ�េបដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

គ្នាុណ៍ភ័ាព្យឥណ៍ទូានី ព្យណ៍៌នីា

ការតាម្ព័ដានសា�់ដារ អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុកំ��គ្របទៅភិទូទៅន� បង្កាហា ញពី័សម្ព័ត៌ុភាព័រ�ឹមំាកំ��ការបំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុស�គ្របាក់។
ធនាគារតាម្ព័ដានអំំកជាប់បំណិ� លកំ��គ្របទៅភិទូទៅន� ទៅ�តាម្ព័សុានភាព័ថ្ងៃនការស�គ្របាក់យឺៈត៌យាា វ។  
អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុផ្នែដឹលស�គ្របាក់ហួិសកាលកំណិត់៌ស� ៣០ថ្ងៃ�ៃ កំ��កិចុសនាស�គ្របាក់ ទំាំ� 
ចំទៅពា�ហាើ ស�ីលីធីរយៈៈទៅព័លខ្ពួី និ�ហាើ ស�ីលីធីរយៈៈទៅព័លផ្នែវ� �ឺសុិត៌ទៅ�កំ��ការតាម្ព័ដានសា�់ដារ។

ការតាម្ព័ដានពិ័ទៅសស អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុកំ��គ្របទៅភិទូទៅន� មានសម្ព័តុ៌ភាព័ម្ព័ធយម្ព័កំ��ការបំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុស�គ្របាក់។ ធនាគារ
 

តាម្ព័ដានអំំកជាប់បំណិ� លកំ��គ្របទៅភិទូទៅន� ទៅ�តាម្ព័សុានភាព័ថ្ងៃនការស�គ្របាក់យឺៈត៌យាា វ។ អំំកជាប់ 
កាត៌ព័ើកិចុផ្នែដឹលស�គ្របាក់ហួិសកាលកំណិត់៌ស� ៣០ថ្ងៃ�ៃ កំ��កិចុសនាស�គ្របាក់ ចំទៅពា�ហាើ ស�ីលីធី  
រយៈៈទៅព័លខ្ពួី ឬហួិសកាលកំណិត់៌ស�ចាប់ពី័៣១ថ្ងៃ�ៃ ដឹល់៨៩ថ្ងៃ�ៃ កំ��កិចុសនាស�គ្របាក់ ចំទៅពា� 
ហាើ ស�ីលីធីរយៈៈទៅព័លខ្ពួីហាើ ស�ីលីធីរយៈៈទៅព័លផ្នែវ� គ្រត៌ូវបានរមួ្ព័បញូុ្ញលទៅ�កំ��ការតាម្ព័ដានពិ័ទៅសស។

ការមិ្ព័នស�គ្របាក់/ការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន អំំកជាប់កាត៌ព័ើកិចុគ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្នាមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ។

  ��ណិភាព័ឥណិទាំនថ្ងៃនឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅគ្ររៅពី័ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន និ�ហិិរញ្ញញបបទាំន គ្រត៌វូបានកំណិត់៌ទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់របស់ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ  
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណិត់៌ថ្នាមានត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅសម�នឹ�អំគ្រតារបស់ភំាក់ង្ការវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់អំនារជាតិ៌ទៅ�ស�ៗ ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖ 

គ្នាុណ៍ភ័ាព្យឥណ៍ទូានី ព្យណ៍៌នីា

អំធិបទៅត៌យៈយ សំទៅ�ដឹល់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលទៅចញទៅដាយៈធនាគារកណ្តាា ល/រដឹឋបាល ឬគ្រត៌ូវបានធានាទៅដាយៈ 
ធនាគារកណ្តាា ល/រដឹឋបាល។

ចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់វនិិទៅយា� សំទៅ�ដឹល់��ណិភាព័ឥណិទាំនថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលអំំកទៅចញ�ាយៈមានលទូធភាព័បំទៅព័ញ 
កាត៌ព័ើកិចុស�បំណិ� ល ទៅហិ�យៈអំំកកាន់កាប់សញ្ញាញ ប័ណិណមានហានិភ័ិយៈឥណិទាំនទាំប ចំទៅពា�ការ 
មិ្ព័នស�គ្របាក់។

មិ្ព័នមានចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់វនិិទៅយា� សំទៅ�ដឹល់��ណិភាព័ឥណិទាំនកគ្រមិ្ព័ត៌ទាំបថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� ផ្នែដឹលមានការគ្របឈម្ព័ខ្ព័ស់នឹ� 
ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិ្ព័នស�គ្របាក់។

មិ្ព័នមានចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ សំទៅ�ដឹល់គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបចុ�បបនំទៅន�មិ្ព័នមានចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ទៅទូ អាស្រុស័យៈទៅដាយៈមិ្ព័នមាន
 

�ំរ ូចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់។

�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួឥណិទាំន សំទៅ�ដឹល់គ្រទូព័យសកម្ព័មផ្នែដឹលមានការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (ង) គ្នាុណ៍ភ័ាព្យឥណ៍ទូានីថ្ងៃនីប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ� (ត្ត)

  តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�បង្កាហា ញពី័ការវភិា�ហានិភ័ិយៈឥណិទាំន តាម្ព័ដំឹណ្តាក់កាល រមួ្ព័ជាមួ្ព័យៈនឹ�សំវធិានធន ECL៖

២០១៩ ២០១៨

ECL 
១២ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ� ECL ១២ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ប្របាាកា់�ខេញ្ញញើ នីិងកាារដាកា់ប្របាាកា ់
ខេនី� ធានីាគ្នាារ ខេផុាងៗ

មានចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់វនិិទៅយា� ៩៥.៧៦៤.៧៥៣ - - ៩៥.៧៦៤.៧៥៣ ៥៧.២៣៥.៧៦៦ - - ៥៧.២៣៥.៧៦៦

មិ្ព័នមានចំណ្តាត់៌ថំ្នាក់ 

វនិិទៅយា� ២៩.៩៤៤.៤៤៧ - - ២៩.៩៤៤.៤៤៧ ៣៥.១០៦.៦៨១ - - ៣៥.១០៦.៦៨១

មិ្ព័នមានចំណ្តាត់៌ - - - - - - - -

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល ១២៥.៧០៩.២០០ - - ១២៥.៧០៩.២០០ ៩២.៣៤២.៤៤៧ - - ៩២.៣៤២.៤៤៧

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការ 

ខាត៌ប�់ (ECL) (២.៣៣៨.៦៣៣) - - (២.៣៣៨.៦៣៣) (១.៧១៤.០៣៨) - - (១.៧១៤.០៣៨)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ស�ទូធ ១២៣.៣៧០.៥៦៧ - - ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៩០.៦២៨.៤០៩ - - ៩០.៦២៨.៤០៩

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥០២.៧៣៥.០៦១ - - ៥០២.៧៣៥.០៦១ ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧ - - ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧

ឥណ៍ទូានី និីង�ុខេរប្រ�ទូានី វុាស់ា ណែវុង 
 ត្តាម្ប ថ្ងៃថាួខេដើម្ប ដការំ�សា់

ការតាម្ព័ដានសា�់ដារ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ - ៤៩២.៩០៨.៥៣៥ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦ ១៣.៧៨០.៧៩៨ - ៤១១.៤០៧.៤៦៤

ការតាម្ព័ដានពិ័ទៅសស - - - - - ៥.១៦៣.៤៧០ - ៥.១៦៣.៤៧០

ការមិ្ព័នស�គ្របាក់ - - ២៣.៥០៩.៥៧៥ ២៣.៥០៩.៥៧៥ - - ២៣.៥៣១.៤៥៥ ២៣.៥៣១.៤៥៥

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៥១៦.៤១៨.១១០ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦ ១៨.៩៤៤.២៦៨ ២៣.៥៣១.៤៥៥ ៤៤០.១០២.៣៨៩

សំវធិានធនសគ្រមាប់ 

ការខាត៌ប�់ (ECL) (៦៩៦.៦៥៥) (៣៦.០៥៧) (៩.៤៥៨.៤១២) (១០.១៩១.១២៤) (៩៤១.៩៧៩) (៧០៧.៣៦៧) (៩.៨៧០.៦៧៣) (១១.៥២០.០១៩)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ស�ទូធ ៤៨០.៧៥៥.៦៦២ ១១.៤២០.១៦១ ១៤.០៥១.១៦៣ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ៣៩៦.៦៨៤.៦៨៧ ១៨.២៣៦.៩០១ ១៣.៦៦០.៧៨២ ៤២៨.៥៨២.៣៧០

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១.៩៥៩.០៧៩.៣២៣ ៤៦.៥៣៧.១៥៦ ៥៧.២៥៨.៤៨៩ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ១.៥៩៣.៨៧៩.០៧២ ៧៣.២៧៥.៨៦៨ ៥៤.៨៨៩.០២៣ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣

ប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ�វុាសា់ណែវុង 
ត្តាម្បថ្ងៃថាួខេដើម្ប ដការំ�សា់

ការតាម្ព័ដានសា�់ដារ ១.០៩០.៦៥៩ - - ១.០៩០.៦៥៩ ៩៥៩.៩៥៣ - - ៩៥៩.៩៥៣ 

ការតាម្ព័ដានពិ័ទៅសស - - - - - - - -

ការមិ្ព័នស�គ្របាក់ - - - - - - - -

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល ១.០៩០.៦៥៩ - - ១.០៩០.៦៥៩ ៩៥៩.៩៥៣ - - ៩៥៩.៩៥៣ 

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការ 

ខាត៌ប�់ (ECL) (៣៩២.២៨០) - - (៣៩២.២៨០) (៣៨៦.៧៥៨) - - (៣៨៦.៧៥៨)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ស�ទូធ ៦៩៨.៣៧៩ - - ៦៩៨.៣៧៩ ៥៧៣.១៩៥ - - ៥៧៣.១៩៥ 

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ២.៨៤៥.៨៩៤ - - ២.៨៤៥.៨៩៤ ២.៣០៣.០៩៨ - - ២.៣០៣.០៩៨ 
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (ង) គ្នាុណ៍ភ័ាព្យឥណ៍ទូានីថ្ងៃនីប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ� (ត្ត)

២០១៩ ២០១៨

ECL 
១២ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ� ECL ១២ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

កាិចាំចសានីយាផុត�់ឥណ៍ទូានី នីិង
កាិចាំចសានីយា ធាានីាណែផុំកាហាិរញ្ញញវុត្តុ�

ការតាម្ព័ដានសា�់ដារ ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣ ៤៦.៧១០.៨៣៧ ២៦.៨២១ - ៤៦.៧៣៧.៦៥៨

ការតាម្ព័ដានពិ័ទៅសស - - - - - - - -

ការមិ្ព័នស�គ្របាក់ - - - - - - - -

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣ ៤៦.៧១០.៨៣៧ ២៦.៨២១ - ៤៦.៧៣៧.៦៥៨

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការ 

ខាត៌ប�់ (ECL) (៣៩.៣៥៨) (១២៩) - (៣៩.៤៨៧) (៦៦.៨៦៩) (៦៤) - (៦៦.៩៣៣)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ស�ទូធ ៤២.៣៦០.៥០៥ ៨៩.០៦១ - ៤២.៤៤៩.៥៦៦ ៤៦.៦៤៣.៩៦៨ ២៦.៧៥៧ - ៤៦.៦៧០.៧២៥

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១៧២.៦១៩.០៥៨ ៣៦២.៩២៣ - ១៧២.៩៨១.៩៨១ ១៨៧.៤១៥.៤៦៣ ១០៧.៥១០ - ១៨៧.៥២២.៩៧៣

 (ចាំ) សា�វុិធាានីធានីបាាត្ត់�ង់

 (i) ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក – ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន

២០១៩ ២០១៨

ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី១ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី២ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី៣ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី១ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី២ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី៣

ECL ១២ ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ� ECL ១២ ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

កាារខាាត្ត�ង់ឥណ៍ទូានីរំពឹ្យងទុូកា
សំវធិានធនបាត់៌ប�់ 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា

៩៤១.៩៧៩ ៧០៧.៣៦៧ ៩.៨៧០.៦៧៣ ១១.៥២០.០១៩ ១.៨២៥.៨៩៤ ៤៨៨.៨៥៦ ៧.៤៩៧.៩៧៦ ៩.៨១២.៧២៦

- - -
បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលទៅដាយៈសារ 

ហានិភ័ិយៈ ៖

- - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ១ ១០៦.៤២៧ (១០៦.៤២៧) - - ៧០៧ (៧០៧) - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ២ - - - - (១០០.៤៧៤) ១០០.៤៧៤ - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ៣ (៩១៩) (២២.២០៦) ២៣.១២៥ - (១១.៩៣២) (១៥៨.៤៦៨) ១៧០.៤០០ -

ការវាស់ផ្នែវ�សំវធិានធន 

បាត់៌ប�់ទៅ���វញិស�ទូធ(*)

(៤៤៣.៥២៦) (៥៣៨.៥៥៣) ៣៤២.១៨៥ (៦៣៩.៨៩៤) (៧៨៦.៨៦៨) ៦០៦.៨៩៣ ៣.៩៤៧.១៦៩ ៣.៧៦៧.១៩៤

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ��មី 
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ 

ទៅ��� ឬ បានទិូញ

២៥១.៨៨៨ ៨៩៨ - ២៥២.៧៨៦ ២៦៣.៩៤៤ - ៤៩.៨៣៧ ៣១៣.៧៨១

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹល 
គ្រត៌ូវបានឈប់កត់៌គ្រតា  

កំ�� អំំ���ការយិៈបរទិៅចឆទូ 

ទៅគ្ររៅពី័ជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញ (១៥៩.១៩៤) (៥.០២២) (៧៧៧.៥៧១) (៩៤១.៧៨៧) (២៤៩.២៩២) (៣២៩.៦៨១) (១.៧៩៤.៧០៩) (២.៣៧៣.៦៨២)

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការ 

ខាត៌ប�់ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ៦៩៦.៦៥៥ ៣៦.០៥៧ ៩.៤៥៨.៤១២ ១០.១៩១.១២៤ ៩៤១.៩៧៩ ៧០៧.៣៦៧ ៩.៨៧០.៦៧៣ ១១.៥២០.០១៩

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ២.៨៣៨.៨៦៩ ១៤៦.៩៣២ ៣៨.៥៤៣.០២៩ ៤១.៥២៨.៨៣០ ៣.៧៨៤.៨៧២ ២.៨៤២.២០១ ៣៩.៦៦០.៣៦៣ ៤៦.២៨៧.៤៣៦
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២០១៩ ២០១៨

ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី១ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី២ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី៣ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី១ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី២ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី៣

ECL ១២ ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ� ECL ១២ ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ត្តថ្ងៃម្បួខេយោងដុ�
ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�លទៅ� 

ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា

៣៩៧.៦២៦.៦៦៦ ១៨.៩៤៤.២៦៨ ២៣.៥៣១.៤៥៥ ៤៤០.១០២.៣៨៩ ៣៨៦.៤០២.៤០២ ៣.៦០៤.៤៨៣ ១៦.៥០១.០២៨ ៤០៦.៥០៧.៩១៣

បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលទៅដាយៈសារ 

ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៖

- - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ១ ២.៩៩៤.៦០៦ (២.៩៩៤.៦០៦) - - ៤.៦៣៤ (៤.៦៣៤) - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ២ - - - - (២១.៦៣០.៦៩៧) ២១.៦៣០.៦៩៧ - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ៣ (៣៨៨.៤០៣) (៤៧៣.៧៦៨) ៨៦២.១៧១ - (២.៦៧២.៧២៥) (១.៤៣៩.៧៩០) ៤.១១២.៥១៥ -

ការវាស់ផ្នែវ�សំវធិានធន 

បាត់៌ប�់ទៅ���វញិស�ទូធ

(២៦.២៦៤.៣៧៥) (៣.១៨៩.២៤២) ១.៤០២.៥៨៦ (២៨.០៥១.០៣១) (២៧.០០៧.៧១២) (២.៦៨៦.៤៣០) ៨៧៤.៧០៨ (២៨.៨១៩.៤៣៤)

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ��មី 
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ 

ទៅ��� ឬ បានទិូញ ១៧០.៦៦០.៩៧១ ២៥៣.៦៩៩ - ១៧០.៩១៤.៦៧០ ១១៣.៩៣១.០៩១ - ៣.៣១៥.៥០៤ ១១៧.២៤៦.៥៩៥

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹល 
គ្រត៌ូវបានឈប់កត់៌គ្រតា  

កំ�� អំំ���ការយិៈបរទិៅចឆទូ 

ទៅគ្ររៅពី័ជ្ជគ្រម្ព័�ទៅចញពី័បញីី្ញ (៦៣.១៧៧.១៤៨) (១.០៨៤.១៣៣) (២.២៨៦.៦៣៧) (៦៦.៥៤៧.៩១៨) (៥១.៤០០.៣២៧) (២.១៦០.០៥៨) (១.២៧២.៣០០) (៥៤.៨៣២.៦៨៥)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៥១៦.៤១៨.១១០ ៣៩៧.៦២៦.៦៦៦ ១៨.៩៤៤.២៦៨ ២៣.៥៣១.៤៥៥ ៤៤០.១០២.៣៨៩

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១.៩៦១.៩១៨.១៩២ ៤៦.៦៨៤.០៨៨ ៩៥.៨០១.៥១៨ ២.១០៤.៤០៣.៧៩៨ ១.៥៩៧.៦៦៣.៩៤៤ ៧៦.១១៨.០៦៩ ៩៤.៥៤៩.៣៨៦ ១.៧៦៨.៣៣១.៣៩៩

(*) �លបា�ពាល់ថ្ងៃនការវាស់ផ្នែវ� ECL ទៅដាយៈសារការផ្នែគ្របគ្របរួល EAD និ� PD កំ��អំំ���ឆំំ្នាំ �ឺទៅក�ត៌ទៅ���ពី័ការដាក់បញូុ្ញលព័ត៌៌មានទៅ�កំ���ំរ�ូមីៗជាគ្របចំា។

៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (ចាំ) សា�វុិធាានីធានីបាាត្ត់�ង់ (ត្ត)
 (i) ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក – ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន (ត៌)
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (ចាំ) សា�វុិធាានីធានីបាាត្ត់�ង់ (ត្ត)

 (ii) ការទៅ�ទ��ផ្ទាទ ត់៌ការខាត៌ប�់ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក – កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន និ�កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� 

២០១៩ ២០១៨

ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី១ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី២ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី៣ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី១ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី២ ដ�ណ៍ាកា់កាា�ទូី៣

ECL ១២ ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ� 

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ� ECL ១២ ណែខា

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ម្បិនី ថាយ

ចាំុ�ត្តថ្ងៃម្បួឥណ៍ទូានី

ECL ខេព្យញម្បួយ 
អាាយុកាា�-ថាយចាំុ�

ត្តថ្ងៃម្បួ ឥណ៍ទូានី សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

ការ�ាត្ថុប៊ីង់ឥណ៍ទូានា 
រំពីឹងទូុក

សំវធិានធនបាត់៌ប�់ 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ៦៦.៨៦៩ ៦៤ - ៦៦.៩៣៣ ១១៨.៧៩៦ ១៤.៥៥៥ - ១៣៣.៣៥១

បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលទៅដាយៈសារ 

ហានិភ័ិយៈ ៖

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ១ - - - - ១៤.៥៥៥ (១៤.៥៥៥) - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ២ - - - - (១៨២) ១៨២ - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ៣ - - - - - - - -

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ��មី 
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានបទៅ�ើ�ត៌ទៅ���  

ឬ បានទិូញ (១៤.០៨៨) ១២៩ - (១៣.៩៥៩) (៤៧.៣០៨) (១១៨) - (៤៧.៤២៦)

ហានិភ័ិយៈ�មី ៣.៣៣៧ - - ៣.៣៣៧ ៥.៨៣៩ - - ៥.៨៣៩

ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបាន 

ឈប់កត់៌គ្រតា ឬហួិស 

កាលកំណិត់៌ (១៦.៧៦០) (៦៤) - (១៦.៨២៤) (២៤.៨៣១) - - (២៤.៨៣១)

សំវធិានធនសគ្រមាប់ការ 

ខាត៌ប�់ ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ៣៩.៣៥៨ ១២៩ - ៣៩.៤៨៧ ៦៦.៨៦៩ ៦៤ - ៦៦.៩៣៣

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១៦០.៣៨៤ ៥២៦ - ១៦០.៩១០ ២៦៨.៦៨០ ២៥៧ - ២៦៨.៩៣៧

ត្ថុនៃមាអេយោងដឹុល
ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល 

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០១ ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ៤៦.៧១០.៨៣៧ ២៦.៨២១ - ៤៦.៧៣៧.៦៥៨ ៣១.៦៨២.៩៧១ ៩៥.៣៦៦ ៣៤.៧៧៨ ៣១.៨១៣.១១៥

បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលទៅដាយៈសារ 

ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៖

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ១ - - - - ៩៥.៣៦៦ (៩៥.៣៦៦) - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ២ - - - - (៣៨.៨៤៩) ៣៨.៨៤៩ - -

ទៅ�ទរទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទីូ៣ - - - - - - - -

ការវាស់ផ្នែវ�សំវធិានធន 

បាត់៌ប�់ទៅ���វញិស�ទូធ (៤.០៨៩.៥១៨) ៨៩.១៩០ - (៤.០០០.៣២៨) ១.៣៥៣.៥៦៥ (១២.០២៨) - ១.៣៤១.៥៣៧

ហានិភ័ិយៈ�មី ៧.១២៩.០៩៨ - - ៧.១២៩.០៩៨ ១៩.២៦៥.៨៦៨ - - ១៩.២៦៥.៨៦៨

និភ័ិយៈផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានឈប់ 

កត់៌គ្រតាឬហួិសកាលកំណិត់៌ (៧.៣៥០.៥៥៤) (២៦.៨២១) - (៧.៣៧៧.៣៧៥) (៥.៦៤៨.០៨៤) - (៣៤.៧៧៨) (៥.៦៨២.៨៦២)

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�ដឹ�ល  

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធំូ ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣ ៤៦.៧១០.៨៣៧ ២៦.៨២១ - ៤៦.៧៣៧.៦៥៨

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ១៧២.៧៧៩.៤៤២ ៣៦៣.៤៤៩ - ១៧៣.១៤២.៨៩១ ១៨៧.៦៨៤.១៤៣ ១០៧.៧៦៧ - ១៨៧.៧៩១.៩១០
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របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៩



៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)

 (ឆ្នាំ) �ណ៍ា��ប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ� ខេធាៀ�នីឹងហាានីិភ័័យឥណ៍ទូានី

 (i)  វភិា�តាម្ព័តំ៌បន់ភូិមិ្ព័សាស្ត្រសា

   តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�  លម្ព័អិត៌អំំពី័ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ដឹ�លរបស់វា ទៅដាយៈចាត់៌ថំ្នាក់តាម្ព័តំ៌បន់ភូិមិ្ព័សាស្ត្រសា  

�ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩។ កំ��តារា�ទៅន� ធនាគារបានផ្នែប�ផ្នែចកហានិភ័ិយៈទៅ�តាម្ព័គ្របទៅទូសនីមួ្ព័យៈៗ ទៅដាយៈផ្នែ�អកតាម្ព័គ្របទៅទូសថ្ងៃនភា�ី
 

ថ្ងៃដឹ�ូរបស់ខ្ពួួន។

ប្រ�ខេទូសាកាម្បព�ជា សាហារដាអាាខេម្បរិកា សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

៣១ ធែ� ២០១៩

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៥២.៦៦២.១៥៥ ៧០.៧០៨.៤១២ ១២៣.៣៧០.៥៦៧

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៥០៦.២២៦.៩៨៦ - ៥០៦.២២៦.៩៨៦

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១.៥៣៧.៦៧៦ - ១.៥៣៧.៦៧៦

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ៣៨.០២៧.២៣៧ - ៣៨.០២៧.២៣៧

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៤.៤២២.៣២៩ - ៤.៤២២.៣២៩

ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនសរ�ប ៦០២.៨៧៦.៣៨៣ ៧០.៧០៨.៤១២ ៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ២.៤៥៦.៧២១.២៦១ ២៨៨.១៣៦.៧៧៩ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៣១ ធែ� ២០១៨

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៧០.៥១៦.៧៧៩ ២០.១១១.៦៣០ ៩០.៦២៨.៤០៩

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៤២៨.៥៨២.៣៧០ - ៤២៨.៥៨២.៣៧០

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១.១៨៨.៥៩២ - ១.១៨៨.៥៩២

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ៤០.២៨៩.៧២៣ - ៤០.២៨៩.៧២៣

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៦.៣៨១.០០២ - ៦.៣៨១.០០២

ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនសរ�ប ៥៤៦.៩៥៨.៤៦៦ ២០.១១១.៦៣០ ៥៦៧.០៧០.០៩៦

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ២.១៩៧.៦៧៩.១១៦ ៨០.៨០៨.៥៣០ ២.២៧៨.៤៨៧.៦៤៦

 (ii)  វភិា�តាម្ព័គ្របទៅភិទូអាជី្ជវកម្ព័ម

  តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន� លម្ព័អិត៌អំំពី័ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ដឹ�លរបស់វា ដឹកការ�យៈច��ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ គ្របសិនទៅប�មាន ទៅដាយៈចាត់៌ថំ្នាក់ 

តាម្ព័គ្របទៅភិទូអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)
 (ឆ្នាំ) �ណ៍ា��ប្រទូព្យយសាកាម្បាហាិរញ្ញញវុត្តុ� ខេធាៀ�នីឹងហាានីិភ័័យឥណ៍ទូានី (ត្ត)
 (ii)  វភិា�តាម្ព័គ្របទៅភិទូអាជី្ជវកម្ព័ម (ត៌)

ប្របាាកា់�ខេញ្ញញើ នីិងកាារ ដាកា់
ប្របាាកា់ ខេនី�ធានីាគ្នាារខេផុាងៗ

ឥណ៍ទូានី  
នីិង�ុខេរប្រ�ទូានី

ប្រទូព្យយសាកាម្បា
ហាិរញ្ញញវុត្តុ�ខេផុាងៗ

កាិចាំចសានីយាផុត� ់
ឥណ៍ទូានី

កាិចាំចសានីយាធាានីា 
 ណែផុំកា ហាិរញ្ញញវុត្តុ� សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា
៣១ ធែ� ២០១៩

គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ២៣.៣៦៨.៩៧៣ - ៣៧០.៦៧៤ - ១៤៧.១១០.២១៤

សណ្តាឋ គារ និ�ទៅភាជ្ជនីយៈដាឋ ន - ៦៤.៤១៤.៦១១ - ១.៨០៥.១៥៧ - ៦៦.២១៩.៧៦៨

លក់រាយៈ - ៦២.២៩០.៩៤០ - ៤.៩១៩.៨៣០ - ៦៧.២១០.៧៧០

លក់ដឹ�ំ - ៣១.៨៦៦.៥១៤ - ៤.២៤៩.០៦៥ - ៣៦.១១៥.៥៧៩

�លិត៌កម្ព័ម - ១៤.២០៧.២៣៤ - ៩.៤៩១ - ១៤.២១៦.៧២៥

កសិកម្ព័ម ថ្ងៃគ្រព័ទៅឈ� និ�ទៅនសាទូ - ២៤.១៧៧.៥១២ - ១.៦២០.០០៦ - ២៥.៧៩៧.៥១៨

អំចលនគ្រទូព័យ និ�ទៅ�ហិដាឋ ន ផ្ទាទ ល់ខ្ពួនួ - ៦៤.៩៨៧.៧៥៤ - ២.០៩៧.៦៧០ - ៦៧.០៨៥.៤២៤

ការជួ្ជល និ�សកម្ព័មភាព័ ភិតិ៌សនា 
គ្របតិ៌បត៌ាិ ទៅដាយៈ មិ្ព័នរមួ្ព័បញូុ្ញល 
អំចលនគ្រទូព័យ និ� ទៅ�ហិដាឋ ន ផ្ទាទ ល់ខ្ពួនួ

- ៣៩.១៧៦.១៨៨ - ៤២០.៩០៦ - ៣៩.៥៩៧.០៩៤

ការដឹឹកជ្ជញូី្ញន និ�ឃំួ្លាំ�ទំូនិញ - ៣.៥៦៣.៨៧៨ - ៩៧១.៩៨៨ ៣៧.៣៦៦ ៤.៥៧៣.២៣២

ទឹូកទៅភិួ�� - ៣.៣៨៣.៤៧១ - ៣៣៥.០០៨ - ៣.៧១៨.៤៧៩

សកម្ព័មភាព័អំចលនគ្រទូព័យ - ៣៩.៦៨៣.១២៧ - ៤.៨២០.៦៦៨ ១.០៦៥.៨៣២ ៤៥.៥៦៩.៦២៧

សំណិ�់ - ៣០.៥៤៧.៥២២ - ៣.៥៤១.៣៧៣ ៣.២៥២.៩៣១ ៣៧.៣៤១.៨២៦

ទៅសវាមិ្ព័នផ្នែម្ព័នហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ - ១៨.៧៨៧.៧៤៩ - ៣.០៨៨.៥៧៩ - ២១.៨៧៦.៣២៨

ព័័ត៌៌មាន និ�ទំូនាក់ទំូន� - ៦៨៣.៩៣៧ - ១៨៦.៤០៦ - ៨៧០.៣៤៣

ទៅ�ស�ៗ - ៨៥.០៨៧.៥៧៦ ១.៥៣៧.៦៧៦ ៩.៥៩០.៤១៦ ៦៦.២០០ ៩៦.២៨១.៨៦៨

ឥណិទាំនស�ទូធសរ�ប ១២៣.៣៧០.៥៦៧ ៥០៦.២២៦.៩៨៦ ១.៥៣៧.៦៧៦ ៣៨.០២៧.២៣៧ ៤.៤២២.៣២៩ ៦៧៣.៥៨៤.៧៩៥

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥០២.៧៣៥.០៦១ ២.០៦២.៨៧៤.៩៦៨ ៦.២៦៦.០៣០ ១៥៤.៩៦០.៩៩១ ១៨.០២០.៩៩០ ២.៧៤៤.៨៥៨.០៤០

៣១ ធែ� ២០១៨

គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៩០.៦២៨.៤០៩ ១១.៣៣៥.១៧២ - ២.៥៦១.១៨០ - ១០៤.៥២៤.៧៦១

សណ្តាឋ គារ និ�ទៅភាជ្ជនីយៈដាឋ ន - ៥៦.៧៧៩.៧៨៦ - ២.២៦១.៥៩៤ - ៥៩.០៤១.៣៨០

លក់រាយៈ - ៥៦.៧៨៨.០៩៧ - ៣.៣៩៦.៤០៥ ២៣២.៤២១ ៦០.៤១៦.៩២៣

លក់ដឹ�ំ - ២៨.១១៩.៤២២ - ៣.១១៣.២៤៥ ៣៩៦.១៩១ ៣១.៦២៨.៨៥៨

�លិត៌កម្ព័ម - ១០.៣៧០.៨០៤ - ២.២៣១.៥៧០ - ១២.៦០២.៣៧៤

កសិកម្ព័ម ថ្ងៃគ្រព័ទៅឈ� និ�ទៅនសាទូ - ២៧.៦២៦.៧២៧ - ៦១២.៣១៤ - ២៨.២៣៩.០៤១

អំចលនគ្រទូព័យ និ�ទៅ�ហិដាឋ ន ផ្ទាទ ល់ខ្ពួនួ - ៥១.៥៦៥.៩៦៦ - ៣២១.៣១៨ - ៥១.៨៨៧.២៨៤

ការជួ្ជល និ�សកម្ព័មភាព័ ភិតិ៌សនា 
គ្របតិ៌បត៌ាិ ទៅដាយៈ មិ្ព័ន រមួ្ព័បញូុ្ញល 
អំចលនគ្រទូព័យ និ� ទៅ�ហិដាឋ ន ផ្ទាទ ល់ខ្ពួនួ

- ៣៧.៤១៤.០០៦ - ៦៦២.១៦៨ - ៣៨.០៧៦.១៧៤

ការដឹឹកជ្ជញូី្ញននិ�ឃំួ្លាំ�ទំូនិញ - ៤.៩១៦.១៥៦ - ៦២៨.០៣៧ ៨៧.៨៩៦ ៥.៦៣២.០៨៩

ទឹូកទៅភិួ�� - ៤.៣៧៣.៤៤៤ - ១១៦.៩៨៤ - ៤.៤៩០.៤២៨

សកម្ព័មភាព័អំចលនគ្រទូព័យ - ២៨.៤២១.៤០១ - ៦.៥៨១.២០៦ ២.០៦៦.៨០០ ៣៧.០៦៩.៤០៧

សំណិ�់ - ២៦.៤៥០.៨៣៧ - ១.១២១.៨១៧ ១.១៦៩.៦០៤ ២៨.៧៤២.២៥៨

ទៅសវាមិ្ព័នផ្នែម្ព័នហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ - ២៤.២៧៤.៧៦៤ - ៣.៣៥០.៧៦៦ - ២៧.៦២៥.៥៣០

ព័័ត៌៌មាន និ�ទំូនាក់ទំូន� - ៨៤៩.០៤៨ - ២២.៤៩៣ - ៨៧១.៥៤១

ទៅ�ស�ៗ - ៥៩.២៩៦.៧៤០ ១.១៨៨.៥៩២ ១៣.៣០៨.៦២៦ ២.៤២៨.០៩០ ៧៦.២២២.០៤៨

ឥណិទាំនស�ទូធសរ�ប ៩០.៦២៨.៤០៩ ៤២៨.៥៨២.៣៧០ ១.១៨៨.៥៩២ ៤០.២៨៩.៧២៣ ៦.៣៨១.០០២ ៥៦៧.០៧០.០៩៦

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៣៦៤.១៤៤.៩៤៧ ១.៧២២.០៤៣.៩៦៣ ៤.៧៧៥.៧៦៣ ១៦១.៨៨៤.១០៧ ២៥.៦៣៨.៨៦៦ ២.២៧៨.៤៨៧.៦៤៦
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.១ ហិានាិភិ�យឥណ៍ទូានា (ត្ថុ)

 (ជ) កាាររឹ�អាូសាប្រទូព្យយ�ញ្ញចា�

   គ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិផ្នែដឹលបានរបឹអូំសគ្រតូ៌វលក់ទៅចញឱ្យយបានឆ្នាំប់ តាម្ព័ផ្នែដឹលអាចទៅធើ�បាន។ ធនាគារមិ្ព័នទៅគ្រប�គ្របាស់គ្រទូព័យបញំុ្ញាផ្នែដឹលបានរបឹអូំស សគ្រមាប់ 

គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មរបស់ខ្ពួួនទៅទូ។

   កំ��អំំ���ដំឹណ្តាច់ឆំំ្នាំថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៩ និ� ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១ ផ្នែខ្ពធូំ ឆំំ្នាំ២០១៨ ធនាគារមិ្ព័នបានរបឹអូំសគ្រទូព័យសម្ព័បត៌ាិផ្នែដឹលបានដាក់ជាវត៌ុ�បញំុ្ញាទៅនា�ទៅទូ។

 ៣៥.២ ហិានាិភិ�យទូី�ាារ

   ធនាគារគ្របឈម្ព័ម្ព័�ខ្ពនឹ�ហានិភ័ិយៈទីូ�ារ ជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការផ្នែគ្របគ្របរួលត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសប ឬលំហូិរសាច់គ្របាក់នាទៅព័លអំនា�ត៌ថ្ងៃនឧបករណ៍ិ 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅដាយៈសារការផួ្ទាស់បាូរត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទីូ�ារ។ ហានិភ័ិយៈទីូ�ារទៅក�ត៌ទៅ���ទៅដាយៈសុានភាព័ទៅប�កចំហិថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់ របិូយៈប័ណិណ និ��លិត៌�លមូ្ព័លធន 

ផ្នែដឹលទំាំ�អំស់ទៅន�គ្របឈម្ព័ម្ព័�ខ្ពនឹ�បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលទីូ�ារជាក់លាក់និ�ទូូទៅ� គ្រព័ម្ព័ទំាំ�បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលអំគ្រតាទីូ�ារ ឬត៌ថ្ងៃម្ព័ួទីូ�ារ ដូឹចជាអំគ្រតាការគ្របាក់  

�មួាត៌ឥណិទាំន អំគ្រតាបាូររបិូយៈប័ណិណ និ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួមូ្ព័លធនជាទៅដឹ�ម្ព័។

   ធនាគារមិ្ព័នទៅគ្រប�ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�និសសនទ ដូឹចជាកិចុសនាបាូររបិូយៈប័ណិណ និ�ការទៅផ្ទាា �បាូរអំគ្រតាការគ្របាក់ ទៅដឹ�ម្ព័បគី្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរបស់ខ្ពួួនទៅនា�ទៅទូ។

 (កា) ហាានីិភ័័យកាារ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ

   ហានិភ័ិយៈការបាូររបិូយៈប័ណិណទៅក�ត៌ពី័គ្របតិ៌បត៌ាិការពាណិិជ្ជីកម្ព័មកំ��ទៅព័លអំនា�ត៌ គ្រទូព័យសកម្ព័ម និ�បំណិ� លផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតាជារបិូយៈប័ណិណមួ្ព័យៈ ផ្នែដឹល

មិ្ព័នផ្នែម្ព័នជារបិូយៈប័ណិណទៅគាលរបស់ធនាគារ។

   ធនាគារទៅធើ�គ្របតិ៌បត៌ាិការអាជី្ជវកម្ព័មទៅ�កំ��គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា ទៅដាយៈទៅគ្រប�របិូយៈវត៌ុ�ទៅគ្រច�នគ្របទៅភិទូ ផ្នែដឹលបណ្តាា លឱ្យយមានហានិភ័ិយៈរបិូយៈប័ណិណទៅ�ស�ៗ ផ្នែដឹល

ភា�ទៅគ្រច�ន�ឺទាំក់ទូ�នឹ�គ្របាក់ទៅរៀល។ 

   �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��តាម្ព័ដានហានិភ័ិយៈការបាូររបិូយៈប័ណិណ ទៅដាយៈទៅធៀបនឹ�របិូយៈប័ណិណទៅគាល បា�ផ្នែនាធនាគារមិ្ព័នគ្រត៌វូបានត៌គ្រម្ព័វូឱ្យយការពារហានិភ័ិយៈការបាូរ 
របិូយៈប័ណិណ ផ្នែដឹលទៅក�ត៌ពី័គ្របតិ៌បត៌ាិការពាណិិជ្ជកីម្ព័មកំ��ទៅព័លអំនា�ត៌ គ្រទូព័យសកម្ព័មនិ�បំណិ� លផ្នែដឹលបានកត់៌គ្រតាទៅដាយៈទៅគ្រប�កិចុសនានាទៅព័លអំនា�ត៌ទៅទូ។

   ទៅគាលការណ៍ិរបស់ធនាគារ�ឺរកាហានិភ័ិយៈការបាូររបិូយៈប័ណិណ ឱ្យយសុិត៌កំ��កគ្រមិ្ព័ត៌ផ្នែដឹលអាចទូទួូលយៈកបាន និ�សុិត៌ទៅគ្រកាម្ព័ទៅគាលការណ៍ិផ្នែណិនំា

ផ្នែដឹលមានស្រុសាប់។

   តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�សទៅ�េបអំំពី័ហានិភ័ិយៈការបាូររបិូយៈប័ណិណរបស់ធនាគារ។ កំ��តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន� �ឺជាឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារតាម្ព័
 ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�របស់វា ទៅដាយៈវភិា�តាម្ព័របិូយៈប័ណិណ និ�មានត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័មូ្ព័លនឹ�គ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.២ ហិានាិភិ�យទូី�ាារ (ត្ថុ)
 (កា) ហាានីិភ័័យកាារ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ (ត្ត)

ជាប្របាាកា់ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា
ប្របាាកា់ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ប្របាាកា់ខេរៀ� សារុ�

អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៩
គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�
សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៧.០២១.០០៥ ១.៣៨៧.៧៩៧ ៨.៤០៨.៨០២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ១៨៧.៩៩២.៧០០ ២១.៥៣៨.៨០៦ ២០៩.៥៣១.៥០៦

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ១២៣.១១២.៨៧៧ ២៥៧.៦៩០ ១២៣.៣៧០.៥៦៧

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ��  លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ២៥.០០០ - ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៤៤០.៧២៥.៧៩៥ ៦៥.៥០១.១៩១ ៥០៦.២២៦.៩៨៦

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១.៥៣៧.៦៧៦ - ១.៥៣៧.៦៧៦

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ៧៦០.៤១៥.០៥៣ ៨៨.៦៨៥.៤៨៤ ៨៤៩.១០០.៥៣៧

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១១៤.៣០៩.២៥៧ ២៩.០៨៣.១០៥ ១៤៣.៣៩២.៣៦២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៦២៥.០៩៥.១៥៣ ៧.៦៧៤.៥០៥ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

គ្របាក់កម្ព័ុី - ២៧.៦១១.១៥៨ ២៧.៦១១.១៥៨

បំណិ� លភិតិ៌សនា ១.៨៣២.៣៧៥ - ១.៨៣២.៣៧៥

បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ៥.០៧០.០៨៨ ៣២ ៥.០៧០.១២០
ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ៧៤៦.៣០៦.៨៧៣ ៦៤.៣៦៨.៨០០ ៨១០.៦៧៥.៦៧៣

សំុានាភិាពីសំុទូធ ១៤.១០៨.១៨០ ២៤.៣១៦.៦៨៤ ៣៨.៤២៤.៨៦៤

គាិត្ថុជាាពីានា់អេរៀល ៥៧.៤៩០.៨៣៤ ៩៩.០៩០.៤៨៧ ១៥៦.៥៨១.៣២១

អេគ្រកៅត្ថុារាងត្ថុុលយការ

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ៣៧.៨៨០.២៧១ ១៤៦.៩៦៦ ៣៨.០២៧.២៣៧

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៤.៣៨៤.៩៦៣ ៣៧.៣៦៦ ៤.៤២២.៣២៩

៤២.២៦៥.២៣៤ ១៨៤.៣៣២ ៤២.៤៤៩.៥៦៦

គាិត្ថុជាាពីានា់អេរៀល ១៧២.២៣០.៨២៩ ៧៥១.១៥៣ ១៧២.៩៨១.៩៨២

អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៨
គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៨.៥០២.៨៤៩ ៦៨៧.២១៣ ៩.១៩០.០៦២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ១៣៤.១៨២.៩៦៤ ៩.០៧២.៦៤៦ ១៤៣.២៥៥.៦១០

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៩០.៤២១.១០៦ ២០៧.៣០៣ ៩០.៦២៨.៤០៩

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបកំ��  លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ ២៥.០០០ - ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៤១៥.៣០៨.៩៩៣ ១៣.២៧៣.៣៧៧ ៤២៨.៥៨២.៣៧០

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ១.១៨៨.៥៩២ - ១.១៨៨.៥៩២

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ៦៤៩.៦២៩.៥០៤ ២៣.២៤០.៥៣៩ ៦៧២.៨៧០.០៤៣

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៤៤.៣៦៧.២៥៣ ៧.៥៣៦.១៦៤ ៥១.៩០៣.៤១៧

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៥៧៩.២៨៩.៧១៦ ៦.២៩៧.១៥១ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

គ្របាក់កម្ព័ុី - - -

បំណិ� លភិតិ៌សនា ២.៤៤៧.៤៦៤ - ២.៤៤៧.៤៦៤

បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ ៣.៩៩៤.៦១២ ១៨១ ៣.៩៩៤.៧៩៣

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ៦៣០.០៩៩.០៤៥ ១៣.៨៣៣.៤៩៦ ៦៤៣.៩៣២.៥៤១

សំុានាភិាពីសំុទូធ ១៩.៥៣០.៤៥៩ ៩.៤០៧.០៤៣ ២៨.៩៣៧.៥០២

គាិត្ថុជាាពីានា់អេរៀល ៧៨.៤៧៣.៣៨៤ ៣៧.៧៩៧.៤៩៩ ១១៦.២៧០.៨៨៣

អេគ្រកៅត្ថុារាងត្ថុុលយការ

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ៤០.២៣២.៥៣០ ៥៧.១៩៣ ៤០.២៨៩.៧២៣

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៦.៣៤៣.១០៦ ៣៧.៨៩៦ ៦.៣៨១.០០២

៤៦.៥៧៥.៦៣៦ ៩៥.០៨៩ ៤៦.៦៧០.៧២៥

គាិត្ថុជាាពីានា់អេរៀល ១៨៧.១៤០.៩០៥ ៣៨២.០៦៨ ១៨៧.៥២២.៩៧៣
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.២ ហិានាិភិ�យទូី�ាារ (ត្ថុ)
 (កា) ហាានីិភ័័យកាារ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ (ត្ត)

  កាារវុិភ័ាគ្នាផុ��េ�ព្យា�់ព្យីកាារណែប្រ�ប្រ�ួ� (sensitivity analysis)

    ដូឹចបានបង្កាហា ញកំ��តារា�ខា�ទៅល� ធនាគារមានហានិភ័ិយៈជាចម្ព័ប�បណ្តាា លម្ព័កពី័បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលអំគ្រតាបាូរគ្របាក់ ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ/គ្របាក់ទៅរៀល។ ភាព័
 

ផ្នែគ្របគ្របរួលថ្ងៃនចំទៅណិញ-ខាត៌ ចំទៅពា�បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលអំគ្រតាបាូរគ្របាក់ ភា�ទៅគ្រច�នទៅក�ត៌ម្ព័កពី័ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាគ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ។ 

ផុ��េ�ព្យា�់ខេ�ើប្របាាកា់ ចាំ�ខេណ៍ញ ខេប្រកាោយ�ង់ព្យនីធ ផុ��េ�ព្យា�់ខេ�ើធាាត្តុម្បូ�ធានីខេផុាងៗ

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

២០១៩

អំគ្រតាបាូរគ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ/គ្របាក់ទៅរៀល ទៅក�នទៅ���៥% ៩២៦.៣៥០ ៣.៧៧៤.៨៧៦ - -

អំគ្រតាបាូរគ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ/គ្របាក់ទៅរៀល�យៈច�� ៥% (១.០២៣.៨៦០) (៤.១៧២.២៣០) - -

២០១៨

អំគ្រតាបាូរគ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ/គ្របាក់ទៅរៀល ទៅក�នទៅ��� ៥% ៣៥៨.៣៦៤ ១.៤៣៩.៩០៧ - -

អំគ្រតាបាូរគ្របាក់ដឹ�លួារអាទៅម្ព័រកិ/គ្របាក់ទៅរៀល�យៈច�� ៥% (៣៩៦.០៨៦) (១.៥៩១.៤៧៤) - -

 (ខា) ហាានីិភ័័យត្តថ្ងៃម្បួ

   ធនាគារមិ្ព័នគ្របឈម្ព័ម្ព័�ខ្ពនឹ�ហានិភ័ិយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួមូ្ព័លបគ្រត៌ទៅទូ ទៅដាយៈសារធនាគារមិ្ព័នមានការវនិិទៅយា� ឬរកាទូ�ក ការ  វនិិទៅយា� ផ្នែដឹល  គ្រត៌ូវ បាន ចាត់៌ថំ្នាក់

ទៅ�កំ��របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ� តាម្ព័ ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបទៅទូ។

 (គ្នា) ហាានីិភ័័យអាប្រត្តាកាារប្របាាកា់

   ហានិភ័ិយៈអំគ្រតាការគ្របាក់ថ្ងៃនលំហូិរសាច់គ្របាក់ �ឺជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការផ្នែគ្របគ្របរួលលំហូិរសាច់គ្របាក់ នា ទៅព័ល  អំនា�ត៌ថ្ងៃនឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� 

ទៅដាយៈសារការផ្នែគ្របគ្របរួលអំគ្រតាការគ្របាក់ទៅល�ទីូ�ារ។  ហានិភ័ិយៈ អំគ្រតាការគ្របាក់ ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមួ្ព័ សម្ព័ស្រុសប �ឺជា ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលទៅធើ�ឱ្យយមានការផ្នែគ្របគ្របរួលត៌ថ្ងៃមួ្ព័ថ្ងៃន

ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ� ទៅដាយៈសារការផ្នែគ្របគ្របរួលអំគ្រតា ការគ្របាក់ ទៅល� ទីូ �ារ។ កគ្រមិ្ព័ត៌ថ្ងៃនការ គ្របាក់ អាចទៅក�នទៅ���ទៅដាយៈសារលទូធ�លថ្ងៃនការផ្នែគ្របគ្របរួល  
បា�ផ្នែនាអាចកាត់៌បនុយៈការ ខាត៌ប�់ទៅ�កំ�� ករណីិ ផ្នែដឹល បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលឥត៌រពឹំ័� ទូ�ក ទៅក�ត៌�ី�។ ទៅ�ដំឹណ្តាក់កាលទៅន� �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��មិ្ព័នមានទៅគាល ការណ៍ិ 
ទៅដឹ�ម្ព័បីកំណិត់៌ កគ្រមិ្ព័ត៌ ថ្ងៃន ភាព័មិ្ព័នស�ីគំាថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់ទៅទូ បា�ផ្នែនា�ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��ទៅធើ�ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យយាា�ទៅទូៀ� ទាំត់៌ទៅ�ទៅល�ភាព័មិ្ព័នស�ីគំាទៅន�។

   តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន� សទៅ�េបពី័ហានិភ័ិយៈអំគ្រតាការគ្របាក់របស់ ធនាគារ។ ទៅ�កំ��តារា� ទៅន� ក៏រមួ្ព័បញូុ្ញល នូវ ឧបករណ៍ិ ហិិរញ្ញញវត៌ុ� របស់ធនាគារ
 តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា� ទៅដាយៈ បានចាត់៌ថំ្នាក់តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួកំ��កិចុសនាទៅដឹ�ម្ព័គ្រគា ឬតាម្ព័កាល បរទិៅចឆទូ  ��ត៌កំណិត់៌ស� ទៅដាយៈ  ផ្នែ�អក  ទៅល� មូ្ព័ល ដាឋ នមួ្ព័យៈណ្តាផ្នែដឹល 

ទៅក�ត៌ទៅ���ម្ព័�ន។
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.២ ហិានាិភិ�យទូី�ាារ (ត្ថុ)
 (គ្នា) ហាានីិភ័័យអាប្រត្តាកាារប្របាាកា់ (ត្ត)

១ណែខា ១ណែខា ខេទូ� ៣ណែខា ៣ណែខា ខេទូ� ១២ណែខា ១ឆ្នាំំា� ខេទូ� ៥ឆ្នាំំា� ខេ�ើសា៥ឆ្នាំំា� ម្បិនីម្បានីកាារប្របាាកា់ សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៩

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ - - - - - ៨.៤០៨.៨០២ ៨.៤០៨.៨០២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 

ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល
២១.០៦៩.៥៩៦ ២៧.០៧២.៣៨៨ ២១.៤៤១.៩០២ - - ១៣៩.៩៤៧.៦២០ ២០៩.៥៣១.៥០៦

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 

ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ
៨០.៧២១.០៩២ ២១.៨៩៨.៤៨៥ ១៩.៧៣៤.២៥៣ - - ១.០១៦.៧៣៧ ១២៣.៣៧០.៥៦៧

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ 
សម្ព័ស្រុសប កំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ

- - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ៥.៧៧៩.២៩៤ ២១.៨៨៨.០១២ ៤៧.០០២.០០១ ៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥ ៥០៦.២២៦.៩៨៦

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ - - - - - ១.៥៣៧.៦៧៦ ១.៥៣៧.៦៧៦

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ១០៧.៥៦៩.៩៨២ ៧០.៨៥៨.៨៨៥ ៨៨.១៧៨.១៥៦ ៩៥.៦៩០.៤១៤ ៣៣៥.៨៦៧.២៦៥ ១៥០.៩៣៥.៨៣៥ ៨៤៩.១០០.៥៣៧

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ� 

គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ�
១៦.៦១១.៥៩១ ៧៥.១៧៨.៥៩១ ១០.០១៩.៥៤៣ - - ៤១.៥៨២.៦៣៧ ១៤៣.៣៩២.៣៦២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៩៨.២៧៧.២៩៤ ៦៩.២១៥.៣៤២ ១៨៧.៤៩៩.៤៧១ ៨.០៧៩.៣៧៩ - ២៦៩.៦៩៨.១៧២ ៦៣២.៧៦៩.៦៥៨

គ្របាក់កម្ព័ុី ៣.៩៧៧.៧៦៣ ២.៩៧៦.៨៦១ ២០.៦៥៦.៥៣៤ - - - ២៧.៦១១.១៥៨

បំណិ� លភិតិ៌សនា - - ១៤៤.៣២៣ ៦៤៧.៣៤៩ ១.០៤០.៧០៣ - ១.៨៣២.៣៧៥

ប�ារ និ�បំណិ� លទៅ�ស�ៗ - - - - - ៥.០៧០.១២០ ៥.០៧០.១២០

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ១១៨.៨៦៦.៦៤៨ ១៤៧.៣៧០.៧៩៤ ២១៨.៣១៩.៨៧១ ៨.៧២៦.៧២៨ ១.០៤០.៧០៣ ៣១៦.៣៥០.៩២៩ ៨១០.៦៧៥.៦៧៣

គាំលាត្ថុត្ថុនៃមាអគ្រត្ថុាការគ្របាាក់សំរុប៊ី (១១.២៩៦.៦៦៦) (៧៦.៥១១.៩០៩) (១៣០.១៤១.៧១៥) ៨៦.៩៦៣.៦៨៦ ៣៣៤.៨២៦.៥៦២ (១៦៥.៤១៥.០៩៤) ៣៨.៤២៤.៨៦៤

គាិត្ថុជាាពីានា់អេរៀល (៤៦.០៣៣.៩១៤) (៣១១.៧៨៦.០២៩) (៥៣០.៣២៧.៤៨៨) ៣៥៤.៣៧៧.០២១ ១.៣៦៤.៤១៨.២៤០ (៦៧៤.០៦៦.៥០៨) ១៥៦.៥៨១.៣២២

អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៨

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ - - - - - ៩.១៩០.០៦២ ៩.១៩០.០៦២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 

ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល
២៥.៣១០.៥៦១ ២០.០១៩.១៩០ - - - ៩៧.៩២៥.៨៥៩ ១៤៣.២៥៥.៦១០

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 

ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ
៤២.៨៨០.៣១៨ ២៣.៨៤៨.៧១៤

១៩.៧៣៤.៤៧៣
- - ៤.១៦៤.៩០៤ ៩០.៦២៨.៤០៩

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួ 
សម្ព័ស្រុសប កំ��លទូធ�លលម្ព័អិត៌ទៅ�ស�ៗ

- - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ១០.៥៨៣.៨៥៤ ១៦.៩៥៩.២២០ ៣៩.៩១៧.៤៣១ ៨២.៦៦២.២២៦ ២៧៨.៤៥៩.៦៣៩ - ៤២៨.៥៨២.៣៧០

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ - - - - - ១.១៨៨.៥៩២ ១.១៨៨.៥៩២

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ៧៨.៧៧៤.៧៣៣ ៦០.៨២៧.១២៤ ៥៩.៦៥១.៩០៤ ៨២.៦៦២.២២៦ ២៧៨.៤៥៩.៦៣៩ ១១២.៤៩៤.៤១៧ ៦៧២.៨៧០.០៤៣

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ និ� 

គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ�
១៣.៩៤៨.៩២៩ ១២.២៣៥.៩២២ ១១.០៥២.៥៦៣ - - ១៤.៦៦៦.០០៣ ៥១.៩០៣.៤១៧

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៨៥.៨០៤.៥១៤ ៩៤.៨៧២.៧០៦ ១៥៧.១០០.៨៨៦ ៤០៨.៣៧៣ - ២៤៧.៤០០.៣៨៨ ៥៨៥.៥៨៦.៨៦៧

បំណិ� លភិតិ៌សនា - ៥.៩៦០ - ៧៦៩.០៥៧ ១.៦៧២.៤៤៧ - ២.៤៤៧.៤៦៤

ប�ារ និ�បំណិ� លទៅ�ស�ៗ - - - - - ៣.៩៩៤.៧៩៣ ៣.៩៩៤.៧៩៣

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ៩៩.៧៥៣.៤៤៣ ១០៧.១១៤.៥៨៨ ១៦៨.១៥៣.៤៤៩ ១.១៧៧.៤៣០ ១.៦៧២.៤៤៧ ២៦៦.០៦១.១៨៤ ៦៤៣.៩៣២.៥៤១

គាំលាត្ថុត្ថុនៃមាអគ្រត្ថុាការគ្របាាក់សំរុប៊ី (២០.៩៧៨.៧១០) (៤៦.២៨៧.៤៦៤) (១០៨.៥០១.៥៤៥) ៨១.៤៨៤.៧៩៦ ២៧៦.៧៨៧.១៩២ (១៥៣.៥៦៦.៧៦៧) ២៨.៩៣៧.៥០២

គាិត្ថុជាាពីានា់អេរៀល (៨៤.២៩២.៤៥៧) (១៨៥.៩៨៣.០៣០) (៤៣៥.៩៥៩.២០៨) ៣២៧.៤០៥.៩១០ ១.១១២.១៣០.៩៣៨ (៦១៧.០៣១.២៧០) ១១៦.២៧០.៨៨៣
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៥.៣ ហិានាិភិ�យសំាច់គ្របាាក់ងាយគ្រសំួល

   ហានិភ័ិយៈសាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួល �ឺជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលធនាគារមិ្ព័នមានលទូធភាព័បំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុស�គ្របាក់ តាម្ព័កាលកំណិត់៌ស�ចំទៅពា�បំណិ� ល 

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ខ្ពួួន ក៏ដូឹចជាមិ្ព័នមានលទូធភាព័បំទៅព័ញមូ្ព័លនិធិវញិបានទៅ�ទៅព័លផ្នែដឹលបានដឹកម្ព័កទៅគ្រប�គ្របាស់រចួទៅហិ�យៈ។ �លវបិាកទៅន� អាចបណ្តាា ល 
ឱ្យយធនាគារមិ្ព័នអាចបំទៅព័ញកាត៌ព័ើកិចុស�គ្របាក់ទៅ�អំំកទៅ�ា�គ្របាក់ និ�ក�ើ�សាច់គ្របាក់ទៅដឹ�ម្ព័បីឱ្យយអំតិ៌�ិជ្ជនខ្ពុី។

 (ក) ដំឹទៅណិ� រការគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួល

   �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��តាម្ព័ដានសាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួល និ�គ្រ�ប់គ្រ��ការគ្របមូ្ព័ល�ា�ំ និ�ទិូនំន័យៈបំណិ� លផ្នែដឹលមានកាលកំណិត់៌។ ការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យនិ�

ការទៅធើ�របាយៈការណ៍ិ គ្រតូ៌វបានទៅធើ�ទៅ���កំ��ទូគ្រម្ព័�់ជាការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល�សុានភាព័សាច់គ្របាក់គ្របចំាថ្ងៃ�ៃ ទៅហិ�យៈនិ�ទៅរៀបចំ�ទៅគ្រមា�សគ្រមាប់ថ្ងៃ�ៃបនាទ ប់ 

គ្របចំាសបាា ហ៍ិ និ�គ្របចំាផ្នែខ្ពជាលំដាប់ ទៅដាយៈសារវាជារយៈៈទៅព័ល�នឹួ�កំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��សាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួល។ �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��តាម្ព័ដានអំំពី័ 
បផ្នែគ្រម្ព័បគ្រម្ព័រួលថ្ងៃនអំំកទៅ�ា�គ្របាក់សំខាន់ៗ និ��ទៅគ្រមា�ថ្ងៃនការដឹកសាច់គ្របាក់របស់ពួ័កទៅ�។

 (ខ្ព) ដំឹទៅណិ� រការរកគ្របភិព័ទូ�ន

   គ្របភិព័សាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួលចម្ព័ប�របស់ធនាគារបានម្ព័កពី័ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នបានប�់របស់ភា�ទូ�និក គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារទៅ�ស�ៗ និ�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ 

អំតិ៌�ិជ្ជន។ �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��គ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យគ្របភិព័សាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួលគ្របចំាថ្ងៃ�ៃយាា �ទៅទូៀ�ទាំត់៌ តាម្ព័រយៈៈការគ្រត៌រួត៌ពិ័និត៌យទៅល�កាលកំណិត់៌ថ្ងៃនគ្របាក់ 

បទៅញ្ញញ�មានកាលកំណិត់៌ និ�អំំកទៅ�ា�គ្របាក់សំខាន់ៗ។

 (�) លំហូិរសាច់គ្របាក់មិ្ព័ននិសសនទ (Non-derivative cash flow)

   តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន�  បង្កាហា ញពី័លំហូិរសាច់គ្របាក់គ្រត៌ូវប�់ ទៅគ្រកាម្ព័បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�មិ្ព័ននិសសនទ (non-derivative financial liabilities) ទៅដាយៈផ្នែ�អក 
តាម្ព័កាលកំណិត់៌ទៅល�កិចុសនាផ្នែដឹលទៅ�សល់ នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ ចំនួនទឹូកគ្របាក់ផ្នែដឹលបានលាត៌គ្រត៌ដា�ទៅ�កំ��តារា�ទៅន� �ឺជាលំហូិរ 
សាច់គ្របាក់កំ��កិចុសនាផ្នែដឹលមិ្ព័នទៅធើ�អំបបហារ ទៅដាយៈផ្នែ�កធនាគារគ្រ�ប់គ្រ��ហានិភ័ិយៈសាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួលផ្នែដឹលភីាប់ជាមួ្ព័យៈ ទៅដាយៈផ្នែ�អក 
តាម្ព័លំហូិរសាច់គ្របាក់រពឹំ័�ទូ�កផ្នែដឹលមិ្ព័នទៅធើ�អំបបហារ។

១ណែខា ១ណែខា ខេទូ� ៣ណែខា ៣ណែខា ខេទូ� ១២ណែខា ១ឆ្នាំំា� ខេទូ� ៥ឆ្នាំំា� ខេ�ើសា៥ឆ្នាំំា� សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា

អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៩

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៨.៤០៨.៨០២ - - - - ៨.៤០៨.៨០២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 
ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ១៦៨.១២២.៥៦៧ ២៧.១០៥.៣២៣ ២១.៥៣៥.៥៦៤ - - ២១៦.៧៦៣.៤៥៤

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 
ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៧២.៦៤៥.៧២៦ ២១.៩៨១.១៤០ ២០.១២១.៩៨៣ ៩.៨៣២.១៦៩ - ១២៤.៥៨១.០១៨

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 
សម្ព័ស្រុសបកំ��លទូធ�លលម្ព័អតិ៌ទៅ�ស�ៗ - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ២៩.១៥៦.៤៨២ ៤១.២២៣.៦២៨ ៩៣.៩៥៣.៨៧០ ៣១១.២៨៣.៣៥៩ ២០៩.៤៩៤.៨៣៤ ៦៨៥.១១២.១៧៣

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ៤៤៧.០១៧ - ១.០៩០.៦៥៩ - - ១.៥៣៧.៦៧៦
គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ត្ថុាម 

កាល�ុត្ថុកំណ៍ត្ថុ់អេនាៅសំល់កែ�ងកិចចសំនាយា ២៧៨.៧៨០.៥៩៤ ៩០.៣១០.០៩១ ១៣៦.៧០២.០៧៦ ៣២១.១១៥.៥២៨ ២០៩.៥១៩.៨៣៤ ១.០៣៦.៤២៨.១២៣

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ 
និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១០៨.៥២៥.៧១៥ ២៥.៣៥៣.៨៥០ ១០.២៥២.៦៧៣ - - ១៤៤.១៣២.២៣៨

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៣៦៤.៩៣៣.៨២៦ ៧០.០៨២.៤០៦ ១៩២.២៤៨.១៧២ ៨.៤៨១.០៦២ - ៦៣៥.៧៤៥.៤៦៦

គ្របាក់កម្ព័ុី ៣.៩៨២.៧៥៣ ២.៩៨៧.១៥៥ ២០.៩៩១.៣៤៦ - - ២៧.៩៦១.២៥៤

បំណិ� លភិតិ៌សនា - - ១៤៤.៣២៣ ៦៤៧.៣៤៩ ១.០៤០.៧០៣ ១.៨៣២.៣៧៥

ប�ារ និ�បំណិ� លទៅ�ស�ៗ ៥.០៧០.១២០ - - - - ៥.០៧០.១២០
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)
 ៣៥.៣ ហិានាិភិ�យសំាច់គ្របាាក់ងាយគ្រសំួល (ត្ថុ)

 (�) លំហូិរសាច់គ្របាក់មិ្ព័ននិសសនទ (Non-derivative cash flow) (ត៌)

១ណែខា ១ណែខា ខេទូ� ៣ណែខា ៣ណែខា ខេទូ� ១២ណែខា ១ឆ្នាំំា� ខេទូ� ៥ឆ្នាំំា� ខេ�ើសា៥ឆ្នាំំា� សារុ�

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា
ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ត្ថុាម 

កាល�ុត្ថុកំណ៍ត្ថុ់អេនាៅសំល់កែ�ងកិចចសំនាយា ៤៨២.៥១២.៤១៤ ៩៨.៤២៣.៤១១ ២២៣.៦៣៦.៥១៤ ៩.១២៨.៤១១ ១.០៤០.៧០៣ ៨១៤.៧៤១.៤៥៣

(�ើះ)/អេលើសំ សំាច់គ្របាាក់ងាយគ្រសំួលសំុទូធ (២០៣.៧៣១.៨២០) (៨.១១៣.៣២០) (៨៦.៩៣៤.៤៣៨) ៣១១.៩៨៧.១១៧ ២០៨.៤៧៩.១៣១ ២២១.៦៨៦.៦៧០

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល (៨៣០.២០៧.១៦៧) (៣៣.០៦១.៧៧៩) (៣៥៤.២៥៧.៨៣៥) ១.២៧១.៣៤៧.៥០២ ៨៤៩.៥៥២.៤៥៩ ៩០៣.៣៧៣.១៨០

អេគ្រកៅត្ថុារាងត្ថុុលយការ

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ១៣.៧៦៥.០៦៨ ១៣.១១៤.២៥៨ ១១.១១២.៤៧៥ ៣៥.៤៣៦ - ៣៨.០២៧.២៣៧

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២.៥៦៧ ៣៧.៣៦៦ ២.៣២៣.១៤៦ ២.០៥៩.២៥០ - ៤.៤២២.៣២៩
សំាច់គ្របាាក់ងាយគ្រសំួលអេគ្រកៅ 

ត្ថុារាងត្ថុុលយការ ១៣.៧៦៧.៦៣៥ ១៣.១៥១.៦២៤ ១៣.៤៣៥.៦២១ ២.០៩៤.៦៨៦ - ៤២.៤៤៩.៥៦៦

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៥៦.១០៣.១១៣ ៥៣.៥៩២.៨៦៨ ៥៤.៧៥០.១៥៦ ៨.៥៣៥.៨៤៥ - ១៧២.៩៨១.៩៨២

អេនាៅនៃថ្នាៃទូី៣១ ផ្នែ�ធែ� ឆ្នាំែាំ២០១៨
គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់គ្របាក់កំ��ថ្ងៃដឹ ៩.១៩០.០៦២ - - - - ៩.១៩០.០៦២

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 
ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល ១២៩.៨១៩.២៩៨ ២០.០៤៥.២២២ - - - ១៤៩.៨៦៤.៥២០

គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ 
ទៅ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ ៤៧.៨០៨.១១២ ២៣.៩៣៨.៨៤១ ២០.១២២.០៤០ - - ៩១.៨៦៨.៩៩៣

គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ 
សម្ព័ស្រុសប កំ��លទូធ�លលម្ព័អតិ៌ទៅ�ស�ៗ - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណិទាំន និ�ប�ទៅរគ្របទាំន ២៩.៤១៣.៧៩៣ ៣៤.៤២៤.៥២០ ៨០.៦៧៣.៦៣៤ ២៩៤.៩៩៤.៨៨៦ ១៥៩.១៨៤.៧៥១ ៥៩៨.៦៩១.៥៨៤

គ្រទូព័យសកម្ព័មទៅ�ស�ៗ ២២៨.៦៣៩ ៩៥៩.៩៥៣ ១.១៨៨.៥៩២

គ្រទូពីយសំកមាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ត្ថុាម 
កាល�ុត្ថុកំណ៍ត្ថុ់អេនាៅសំល់កែ�ងកិចចសំនាយា ២១៦.៤៥៩.៩០៤ ៧៨.៤០៨.៥៨៣ ១០១.៧៥៥.៦២៧ ២៩៤.៩៩៤.៨៨៦ ១៥៩.២០៩.៧៥១ ៨៥០.៨២៨.៧៥១

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ 
និ�គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២៨.៦២៨.២៥៧ ១២.២៦៧.២៣៩ ១១.១៦២.០៨៥ - - ៥២.០៥៧.៥៨១

គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់អំតិ៌�ិជ្ជន ៣៣២.៨១៤.៨២៨ ៩៦.០០៨.២០១ ១៦០.៦៤២.៤២៥ ៤៣៨.០៥៤ - ៥៨៩.៩០៣.៥០៨

បំណិ� លភិតិ៌សនា - ៥.៩៦០ - ៧៦៩.០៥៧ ១.៦៧២.៤៤៧ ២.៤៤៧.៤៦៤

ប�ារ និ�បំណិ� លទៅ�ស�ៗ ៣.៩៩៤.៧៩៣ - - - - ៣.៩៩៤.៧៩៣

ប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំរុប៊ី ត្ថុាមកាល 
�ុត្ថុកំណ៍ត្ថុ់អេនាៅសំល់កែ�ងកិចចសំនាយា ៣៦៥.៤៣៧.៨៧៨ ១០៨.២៨១.៤០០ ១៧១.៨០៤.៥១០ ១.២០៧.១១១ ១.៦៧២.៤៤៧ ៦៤៨.៤០៣.៣៤៦

(�ើះ)/អេលើសំ សំាច់គ្របាាក់ងាយគ្រសំួលសំុទូធ (១៤៨.៩៧៧.៩៧៤) (២៩.៨៧២.៨១៧) (៧០.០៤៨.៨៨៣) ២៩៣.៧៨៧.៧៧៥ ១៥៧.៥៣៧.៣០៤ ២០២.៤២៥.៤០៥

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល (៥៩៨.៥៩៣.៥០០) (១២០.០២៨.៩៧៩) (២៨១.៤៥៦.៤១២) ១.១៨០.៤៣៩.២៨០ ៦៣២.៩៨៤.៨៨៧ ៨១៣.៣៤៥.២៧៦

អេគ្រកៅត្ថុារាងត្ថុុលយការ

កិចុសនា�ាល់ឥណិទាំន ១៦.៥៤៤.៣០៥ ៧.៤០៥.៦០៦ ១៦.៣៣៥.៤៤៩ ៤.៣៦៣ - ៤០.២៨៩.៧២៣

កិចុសនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២.៦១៨.៨៦៨ ២៦.៨៨៣ ៣.១៣០.០៤១ ៦០៥.២១០ - ៦.៣៨១.០០២
សំាច់គ្របាាក់ងាយគ្រសំួលអេគ្រកៅ 

ត្ថុារាងត្ថុុលយការ ១៩.១៦៣.១៧៣ ៧.៤៣២.៤៨៩ ១៩.៤៦៥.៤៩០ ៦០៩.៥៧៣ - ៤៦.៦៧០.៧២៥

�ិត៌ជាពាន់ទៅរៀល ៧៦.៩៩៧.៦២៩ ២៩.៨៦៣.៧៤១ ៧៨.២១២.៣៣៩ ២.៤៤៩.២៦៤ - ១៨៧.៥២២.៩៧៣
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៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៥.៤ ត្ថុនៃមាសំមគ្រសំប៊ីនៃនាគ្រទូពីយសំកមា នាិងប៊ីំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

 (ក) ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប

   ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ FVOCI របស់ធនាគារ �ឺការវនិិទៅយា�មូ្ព័លបគ្រត៌កម្ព័មសិទូធិផ្នែដឹលមិ្ព័នបានច��បញីី្ញ ផ្នែដឹលត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបគ្រត៌ូវបាន 
កំណិត់៌ទៅដាយៈផ្នែ�អកទៅ�ទៅល�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័បចុ�បបនំ ទៅហិ�យៈអំគ្រតាអំបបហារផ្នែដឹលបានទៅគ្រប�គ្របាស់ គ្រត៌ូវបានទៅធើ�និយ័ៈត៌កម្ព័មចំទៅពា�ហានិភ័ិយៈរបស់ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ ឬ 
ហានិភ័ិយៈឥណិទាំនរបស់ធនាគារផ្ទាទ ល់។

 (ខ្ព) ឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�មិ្ព័នវាស់ផ្នែវ�តាម្ព័ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសប

   �ិត៌គ្រតឹ៌ម្ព័កាលបរទិៅចឆទូតារា�ត៌�លយការ ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនឧបករណ៍ិហិិរញ្ញញវត៌ុ�របស់ធនាគារ មានត៌ថ្ងៃម្ព័ួគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�របស់វា។

  ការបាា ន់សាម នត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបផ្នែ�អកទៅ�តាម្ព័វធីិសាស្ត្រសា និ�ការសនមត៌ដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  (i) គ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល និ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ

    ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ� និ�ការដាក់គ្របាក់ទៅ�ធនាគារកណ្តាា ល និ�ធនាគារទៅ�ស�ៗ មានត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបរបស់វា 

ទៅដាយៈសារ�ណិនីទំាំ�ទៅន�ភា�ទៅគ្រច�ន�ឺជា�ណិនីចរនា �ណិនីសនសំ និ�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�រយៈៈទៅព័លខ្ពួី។

  (ii) ឥណិទាំន និ� ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន

    ចំទៅពា�ឥណិទាំនផ្នែដឹលមានអំគ្រតាទៅ�រ ផ្នែដឹលមានកាលកំណិត់៌ទៅ�សល់តិ៌ចជា�១ឆំំ្នាំ ជាទូូទៅ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�របស់វា �ឺជាត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបបាា ន់សាម ន

របស់វា។

    ចំទៅពា�ឥណិទាំនផ្នែដឹលមានអំគ្រតាទៅ�រ និ�មានកាលកំណិត់៌ទៅ�សល់១ឆំំ្នាំ ឬទៅល�សពី័១ឆំំ្នាំ ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបគ្រត៌ូវបានបាា ន់សាម នទៅដាយៈទៅធើ�អំបបហារ 

លំហូិរសាច់គ្របាក់បាា ន់សាម ននាទៅព័លអំនា�ត៌ និ�ទៅគ្រប�អំគ្រតាការគ្របាក់របស់ឥណិទាំននាទៅព័លបចុ�បបនំ ទៅដាយៈសារអំគ្រតាការគ្របាក់តាម្ព័ទីូ�ារ 
របស់ឥណិទាំន មានហានិភ័ិយៈឥណិទាំន និ�កាលកំណិត់៌គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា ទៅហិ�យៈគ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃម្ព័ួថ្នាមានភាព័ខ្ព�សគំាតិ៌ចតួ៌ច ជាមួ្ព័យៈ 

នឹ�អំគ្រតាការគ្របាក់របស់ឥណិទាំនតាម្ព័កិចុសនា។ ជាលទូធ�ល ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនឥណិទាំន និ� ប�ទៅរគ្របទាំនអំតិ៌�ិជ្ជនរយៈៈទៅព័លផ្នែវ� អាចមាន 

ត៌ថ្ងៃម្ព័ួគ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃម្ព័ួទៅយា�របស់វា នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។

  (iii) គ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�អំតិ៌�ិជ្ជន

    ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�អំតិ៌�ិជ្ជន ផ្នែដឹលមានកាលកំណិត់៌តិ៌ចជា� ១ ឆំំ្នាំ  មានត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របហាក់គ្របផ្នែហិល 
នឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�របស់វា ទៅដាយៈសារគ្របាក់បទៅញ្ញញ�ទំាំ�ទៅន�មានរយៈៈទៅព័លខីួ្ព។ ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�របស់ធនាគារ គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� 

និ�អំតិ៌�ិជ្ជន ផ្នែដឹលមានកាលកំណិត់៌ទៅល�សពី័១ឆំំ្នាំ គ្រត៌ូវបានទៅ�រពឹំ័�ថ្នាមានត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�របស់វា ទៅដាយៈសារធនាគារ 

បាន�ាល់អំគ្រតាការគ្របាក់គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលគំា ទៅ�នឹ�ឧបករណ៍ិផ្នែដឹលមានកាលកំណិត់៌ និ�លកេខ្ពណិឌ ឥណិទាំនស្រុសទៅដឹៀ�គំាផ្នែដឹរ។

    ត៌ថ្ងៃម្ព័ួសម្ព័ស្រុសបបាា ន់សាម នថ្ងៃនគ្របាក់បទៅញ្ញញ�ផ្នែដឹលមិ្ព័នមានកាលកំណិត់៌ រាប់ទំាំ�គ្របាក់បទៅញ្ញញ�ផ្នែដឹលគាម នការគ្របាក់ គ្របាក់បទៅញ្ញញ�ផ្នែដឹលអាចដឹកបានតាម្ព័

ត៌គ្រម្ព័ូវការ �ឺជាចំនួនទឹូកគ្របាក់ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវស�នាកាលបរទិៅចឆទូរាយៈការណ៍ិ។ 

  (iv) គ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ�បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ

    ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�ថ្ងៃនគ្រទូព័យសកម្ព័មហិិរញ្ញញវត៌ុ� និ� បំណិ� លហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទៅ�ស�ៗ គ្រត៌វូបានសនមត៌ថ្នាមានត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបរបស់វា ទៅដាយៈសារ
 

�ណិនីទំាំ�ទៅន�មិ្ព័នមានត៌ថ្ងៃម្ព័ួផ្នែគ្របគ្របរួលជាសារវនាទៅ�តាម្ព័អំគ្រតាទីូ�ារទៅទូ។

  (v) គ្របាក់កម្ព័ុី

    គ្របាក់កមីុ្ព័មិ្ព័នគ្រត៌វូបានដាក់លក់ទៅល�ទីូ�ារសកម្ព័មទៅទូ ទៅហិ�យៈត៌ថ្ងៃមួ្ព័សម្ព័ស្រុសបរបស់វា មានត៌ថ្ងៃមួ្ព័គ្របហាក់គ្របផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមួ្ព័ទៅយា�របស់វា ទៅដាយៈសារ 

វាមានរយៈៈទៅព័លខ្ពួី។
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របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩



៣៥. ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងហិានាិភិ�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ត្ថុ)

 ៣៥.៥ ការគ្រគាប៊ី់គ្រគាងអេដឹើមទូុនា

   ទៅគាលទៅ�របស់ធនាគារកំ��ការគ្រ�ប់គ្រ��ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន មានន័យៈទូូលំទូូលាយៈជា� “មូ្ព័លធន” ផ្នែដឹលបានបង្កាហា ញទៅ�ទៅល�របាយៈការណ៍ិសុានភាព័ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។ 
 

ការគ្រ�ប់គ្រ��ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន មានដូឹចខា�ទៅគ្រកាម្ព័៖

  ■ អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័ត៌គ្រម្ព័ូវការទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នផ្នែដឹលកំណិត់៌ទៅដាយៈធនាគារកណ្តាា ល

  ■  ការពារលទូធភាព័របស់ធនាគារកំ��ការបនានិរនារភាព័អាជី្ជវកម្ព័ម ទៅដឹ�ម្ព័បឱី្យយធនាគារអាចបនា�ាល់�លគ្របទៅយាជ្ជន៍ដឹល់ភា�ទូ�និក និ�ដឹល់ភា�ីទៅ�ស�ៗ 
ផ្នែដឹលពាក់ព័័នធនឹ�ធនាគារ និ�

  ■ រកាមូ្ព័លដាឋ នទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នរ�ឹមំាទៅដឹ�ម្ព័បីគំាគ្រទូដឹល់ការអំភិិវឌ្ឍឍអាជី្ជវកម្ព័ម

   ធនាគារកណ្តាា លត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយធនាគារពាណិិជ្ជីទំាំ�អំស់គ្រត៌ូវ៖ (i) រកាទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នអំបបបរមា (ii) រកាមូ្ព័លនិធិផ្ទាទ ល់ស�ទូធរបស់ធនាគារយាា�ទៅហាចណ្តាស់

ឱ្យយទៅសម�នឹ�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នអំបបបរមា និ� (iii) អំន�ទៅលាម្ព័តាម្ព័អំន�បាត៌សាធនភាព័ អំន�បាត៌សាច់គ្របាក់ង្កាយៈស្រុសរួល និ�អំន�បាត៌សំខាន់ៗទៅ�ស�ទៅទូៀត៌។

   តារា�ខា�ទៅគ្រកាម្ព័ទៅន� សទៅ�េបអំំពី័សមាសធាត៌�ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�នតាម្ព័ចាប់៖

 
២០១៩ ២០១៨

ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ� ដុ�ួារអាាខេម្បរិកា ព្យានី់ខេរៀ�

អេដឹើមទូុនាថ្នាែាក់ទូី១

ទៅដឹ�ម្ព័ទូ�ន ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០

គ្របាក់ចំទៅណិញរកាទូ�ក ៣៧.៩១៨.៥០១ ១៥៣.២០៨.៤៧០ ២៨.៨៨៦.៩៩២ ១១៦.៦៥៤.៥៦៥ 

ដឹក៖ គ្រទូព័យសកម្ព័មអំរបីូ (១.៣៧៨.៩០៣) (៥.៦១៩.០៣០) (១.៥៥៧.៧៨២) (៦.២៥៩.១៦៨)

ដឹក៖ ឥណិទាំន�ាល់ឱ្យយភា�ីពាក់ព័័នធ (១៥៩.៥៥៩) (៦៥០.២០៣) (៤២០.៩០៣) (១.៦៩១.១៨៨)

១១១.៣៨០.០៣៩ ៤៥២.៥៦៤.២៣៧ ១០១.៩០៨.៣០៧ ៤១០.០៥៤.២០៩ 

អេដឹើមទូុនាថ្នាែាក់ទូី២-អេដឹើមទូុនាប៊ីផ្នែនាុម 

សំវធិានធនទូូទៅ� ៩.១៣៧.១០០ ៣៧.២៣៣.៦៨៣ ៦.៣៥៨.១៩៤ ២៥.៥៤៧.២២៣

ដឹក៖ ការចូលរមួ្ព័មូ្ព័លធនកំ��ធនាគារ ឬ 
គ្រ�ឹ�សុានហិិរញ្ញញវត៌ុ� (២៥.០០០) (១០១.៨៧៥) (២៥.០០០) (១០០.៤៥០)

៩.១១២.១០០ ៣៧.១៣១.៨០៨ ៦.៣៣៣.១៩៤ ២៥.៤៤៦.៧៧៣

សំរុប៊ី អេដឹើមទូុនាថ្នាែាក់ទូី១ + អេដឹើមទូុនាថ្នាែាក់ទូី២ ១២០.៤៩២.១៣៩ ៤៨៩.៦៩៦.០៤៥ ១០៨.២៤១.៥០១ ៤៣៥.៥០០.៩៨២ 

៣៦. គ្រពីឹត្ថុិិការណ៍៍អេកើត្ថុអេឡាំើងប៊ីនាៃាប៊ី់ពីីការិយប៊ីរិអេច័ទូរាយការណ៍៍
  វរី�ស novel coronavirus (Covid-19) ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានគ្របកាសថ្នាជាជំ្ជ�ឺ�ួ�រាត៌ត៌ាត៌ បាន�ួ�រាលដាលម្ព័កដឹល់គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជាទៅ�ច��ផ្នែខ្ពម្ព័ករា ឆំំ្នាំ២០២០។ 

ចាប់តំា�ពី័ទៅព័លទៅនា�ម្ព័ក គ្របទៅទូសកម័្ព័�ជាកំព័��គ្របឈម្ព័ម្ព័�ខ្ពនឹ�ហានិភ័ិយៈជា បនាបនាទ ប់ថ្ងៃនការរកីរាលដាលថំ្នាក់ជាតិ៌ថ្ងៃនវរី�សទៅន�បផ្នែនុម្ព័ទៅទូៀត៌ ផ្នែដឹលកំព័�� 
បណ្តាា លឱ្យយមានការរា�ំសទ�ដឹល់សកម្ព័មភាព័ អាជី្ជវកម្ព័ម និ�ទៅសដឹឋកិចុ។ ធនាគារបានចាត់៌ទូ�កថ្នាជ្ជម្ព័ៃឺ�ួ�រាត៌ត៌ាត៌ទៅន� �ឺជាគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិផ្នែដឹលមិ្ព័នត៌គ្រម្ព័ូវឱ្យយមាន 

និយ័ៈត៌កម្ព័ម ទៅដាយៈសារវាជាគ្រពឹ័ត៌ាិការណ៍ិផ្នែដឹលបានទៅក�ត៌ទៅ���ទៅគ្រកាយៈកាលបរទិៅចឆទូតារា�ត៌�លយការ។ ទៅដាយៈសារសុានភាព័ទៅន�កំព័��ផ្នែត៌វវិត៌ាទៅ�យាា �ឆ្នាំប់ 

រហ័ិស �ណិៈគ្រ�ប់គ្រ��យៈល់ទៅឃឹ�ញថ្នា ធនាគារមិ្ព័នអាចបាា ន់សាម នអំំពី័ទំូហំិតួ៌ទៅលខ្ពថ្ងៃន�លបា�ពាល់ផ្នែដឹលអាចទៅក�ត៌ទៅ���បណ្តាា លម្ព័កពី័ជ្ជម្ព័ៃឺ�ួ�រាត៌ត៌ាត៌ទៅន�  

ចំទៅពា�ធនាគារបានទៅទូ។ �លបា�ពាល់ថ្ងៃនជ្ជម្ព័ៃឺ�ួ�រាត៌ត៌ាត៌ទៅន�ចំទៅពា�ការព័ាករ មាា គ្រកូទៅសដឹឋកិចុ នឹ�គ្រត៌ូវបានបញូុ្ញលទៅ�កំ��ការបាា ន់សាម នសំវធិានធនតាម្ព័ 

CIFRS 9 សគ្រមាប់ការខាត៌ឥណិទាំនរពឹំ័�ទូ�ក របស់ធនាគារកំ��ឆំំ្នាំ ២០២០។
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ធនាាគាារ អ អេអច ប៊ីី� (អេ�មប៊ីូឌាា) ម.ក
ជាន់ទីូ1 និ� ជាន់ទីូ9  អំគារ OHK ផ្នែក��ួូវ110 &   �ួូវ93 រាជ្ជធានីភិំំទៅព័ញ  គ្របទៅទូសកម្ព័័�ជា។
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