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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  
(អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១

រីីកចម្រេី�ី�ន
ម្រេី�ើងម្រេី�ើើឱ្្យមានការី





អេយ�ងរកីចអេប្រម�នជាមួយគំា



២១៤	 អំំពីីធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក

២១៦	 ពី័ត៌៌មានទូូអេ�អំំពីីធនាគារ

ផ្នែ�ំកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

២២០	 សអេ�េប៊ីហិិរញ្ញញវត៌ុ�រយៈៈអេពីល	៥ឆ្នាំំ�ំ	ផ្នែ�ែកសំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ�

២២១	 សអេ�េប៊ីហិិរញ្ញញវត៌ុ�រយៈៈអេពីល	៥ឆ្នាំំ�ំ

រចនាសំម័�នធប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

២២៤	 រចនាសម័័នធគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	

អេសំចកី�ផ្នែ�ែងការណ៍៍ប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំំ

២២៦	 អេសចកីីផ្នែ�ែ�ការណ៍៍រប៊ីស់គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល

២២៨	 អេសចកីីផ្នែ�ែ�ការណ៍៍គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំរប៊ីស់អំ�គនាយៈកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ

ប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល

២៣៤	 សមាសភាពីគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល

២៣៩	 �ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល

អំពី� ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
២១២

ផ្នែ�ែកខាងកែ�ង 
នៃ�របាយការណ៍៍



ថំ្នាក់ដឹឹកនាជំាន់�័ស់ំ

២៤២	 សមាសភាពីរប៊ីស់ថ្នាំ�ក់ដឹឹកនាំជាន់�័ស់

២៤៩	 �ណ៍ៈកមាា�ធិការថ្នាំ�ក់ដឹឹកនាំជាន់�័ស់

២៥០ របាយការណ៍៍ប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល

២៥២ របាយការណ៍៍សំវនករឯករាជ្យយ

២៥៤ របាយការណ៍៍ប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ងប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំំ

២៧៦ ផ្នែ�ំកប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម

២៨១	 របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	២០២១	

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១
២៧៩



អំំពី�
ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  
(អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូអេ�អំព័�ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រចនាសំម័្ព័�ន់ធគ្រ�ប់់គ្រ�ង សេសំចកី�ផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់់ខ័្ពស់ំ

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក (អេ�កាត់្ថុថ្នា “ធនាគារ”) គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ��� 
អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០៩	ផ្នែ�កកើដា	ឆ្នាំំ�ំ២០០៨	និ�បានចុ�ប៊ីញីី្ញជាមួយៈគ្រកសួ�ពាណិ៍ជី្ជកមម	 អេដាយៈ 
មានវិញ្ញាា�ប៊ីនប៊ីគ្រត៌ចុ�ប៊ីញ្ញីីអេល�	០០០០១៨១២	 និ�គ្រតូ៌វបានធនាគារជាត៌ិ	 ថ្ងៃនកមុ�ជា	 
(អេ�កាត៌់ថ្នា	“ធនាគារកណ្តាា�ល”)	�ិល់អាជាា�ប៊ី័ណ៍ណគ្រប៊ីកប៊ីអាជ្ជីវកមមធនាគារអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០៣	 
ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ២០០៨។	

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០ធនាគារបានបូ៊ី�រនាមករណ៍៍រប៊ីស់�ួ�នអេ�ជា	ធនាគារ	 
អំ	 អេអំច	 បី៊ី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក		 អេដឹ�ម�បីីអេធើ�សកាលកមមអេ�ា��ជាមួយៈគ្រកុមហិុុនប៊ីុគ្រត៌សម័័នធ	
គ្រសប៊ីតាម	RHB Banking Group។	ធនាគារ	�ឺជាគ្រកុមហិុុនប៊ីុគ្រត៌សម័័នធ	 ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបាន 
កាន់កាប៊ី់ទាំំ�គ្រសុ�អេដាយៈធនាគារ	RHB Bank Berhad ជាគ្រកុមហិុុនសាធារណ៍ៈទូទូួល 
�ុសគ្រត៌ូវមានកគ្រមិត៌	បានចុ�ប៊ីញ្ញីីពាណ៍ិជ្ជីកមម	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី	 អេហិ�យៈគ្រកុមហិុុនអេម 
ធំជា�អេ��ឺគ្រកុមហិុុន	RHB Banking Group	 អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាមរចនាសម័័នធ
សាជ្ជីវកមមគ្រកុមហិុុនរួម	ចូលជាធរមានចាំប៊ី់ពីីថ្ងៃ�ៃទូី១៣	ផ្នែ�មិ�ុនា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។

ធនាគារ	�ឺជាធនាគារពាណិ៍ជ្ជី	និ�អេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការអាជី្ជវកមមអេគ្រកាមច�បាប៊ី់សិីពីីសហិគ្រគាស 
ពាណ៍ិជ្ជីថ្ងៃនកមុ�ជា	និ�អេគ្រកាមប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិថ្ងៃនធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា។

ការិយាល័យៈចុ�ប៊ីញ្ញីីរប៊ីស់ធនាគារមានទីូតាំ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែសិិត៌អេ�អំគារ	ជាន់ទូី១	ជាន់	M  
ជាន់ទូី២	និ�ជាន់ទីូ៩	�ួ�វអេល�១១០ផ្នែក��ួ�វអេល�	៩៣	ភិូមិ	៣	សង្កាា�ត៌់	 គ្រស�ចក	�ណ៍ឌ	 
ដឹូនអេពីញ	រាជ្ជធានីភិែំអេពីញ	គ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា។	គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	បានអំនុម័ត៌ឱ្�យ
អេចញ��សាយៈរបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�	អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�២ំ០២០។	គ្រកមុគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល 
មានសិទូធិផ្នែកផ្នែគ្រប៊ី	និ�អេចញ��សាយៈរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�អេ���វិញ។

អំពី�ធនាគារ អ អេអច បី៊ី� (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

អំំពីីធនាគារ អំ អេអំច បីី៊ី (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូអេ�អំព័�ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រចនាសំម័្ព័�ន់ធគ្រ�ប់់គ្រ�ង សេសំចកី�ផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់់ខ័្ពស់ំ

�ត់ដំបង

េស�មរាប

�ន់ទី១ �ន់អឹម �ន់ទី២ និង�ន់ទី៩
ែកងផ��វ១១០ & ផ��វ៩៣ �ជ�នីភ�ំេពញ �បេទសកម���
ទូរស័ព�េលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រេលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២
េវប�យ  ៖  www.rhbgroup.com.kh

េហ�សប៊ុក ៖ facebook.com/RHBCambodia

Toll Free: ១៨០០-២០-៨១១៨

បណា� ញសាខាទូទាងំរាជធានី-េខត� ្រក �ង

៣០៨
ចំនួនបុគ�លិក

១២
សាខា/
ការ�យាល័យកណា� ល

ភ�ំេពញ

កំពង់ចាម

្រពះសីហនុ

វត�មាន្របតិបត�ិការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយីង

ការ�យាល័យកណា� ល

សាខា េពទ្យេលាកសង្ឃ
ទី�ំងអ�រ��ខ១-៣ វ�ថី២៧១  
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

សាខា សីុធីម៉លអូឡាពិំក
ទី�ំង��ត���ខ �បីអឺសុីរ�ូ 
�ន់���ល់ដីផ��រសុីធីម៉ល វ�ថីមុន�ី���ត 
�ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។

សាខា ទួលេគាក
ទី�ំងអ�រ��ខ ១៨សុី 
គីមអ��លស៊ុង (វ�ថី  ២៨៩) 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០០
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០៦

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៥

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៧០

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២

ទីសា� ក់ការកណា� ល
ទី�ំង�ន់ទី១ អ�រ OHK 
��ងផ��វ១១០ &   ផ��វ៩៣
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

សាខា េ�៉េសទុង
ទី�ំងអ�រ��ខ ២៨១� 
វ�ថី �����ទុង �ជ�នីភ�ំ��ញ  
����សកម���។

សាខា បឹងេកងកង
ទី�ំងអ�រ��ខ ១៦៧ 
ម�វ�ថី��ះន��ត�ម �ជ�នីភ�ំ��ញ  
����សកម���។

សាខា ក�លថ�ល់
ទី�ំងអ�រ��ខ ៥៣០� -៥៣០ប�� 
ម�វ�ថីមុនីវង�� (��ងវ�ថី២៧១) 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣   ៩៩៣ ៥៩៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៣

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ១១៨ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៧៨៨

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨១
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨៥

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២២៨ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២៣១

សាខា ស�ឹងមានជ័យ
ទី�ំងវ�ថីមុន�ី���ត (ផ��វ២១៧)  
��ងផ��វ�ក់សំ�ម �ជ�នីភ�ំ��ញ  
����សកម���។

សាខា �ត់ដំបង
ទី�ំងអ�រ��ខ ១-៣-៥-៧ 
វ�ថី��ខ  ៣ ��ត��ត់ដំបង 
����សកម���។

សាខា ្រពះសីហនុ
ទី�ំងអ�រ��ខ ១២៩ ផ��វ  ៧ មក� 
��ត���ះសីហនុ ����សកម���។

សាខា កំពង់ចាម
ទី�ំងអ�រ��ខ ៤១ 
ផ��វ�តិ��ខ ៧ ��ត�កំពង់�ម 
����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨៩៩

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥)  ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១១
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១៦

សាខា េស�មរាប
ទី�ំងអ�រ��ខ ១២-១៤-១៦ 
ផ��វ�តិ��ខ ៦ ��ត��ៀម�ប 
����សកម���។

ព័ីត៌៌មា�ទូូអេ�អំពី�ធនាគារ
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

�ត់ដំបង

េស�មរាប

�ន់ទី១ �ន់អឹម �ន់ទី២ និង�ន់ទី៩
ែកងផ��វ១១០ & ផ��វ៩៣ �ជ�នីភ�ំេពញ �បេទសកម���
ទូរស័ព�េលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រេលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២
េវប�យ  ៖  www.rhbgroup.com.kh

េហ�សប៊ុក ៖ facebook.com/RHBCambodia

Toll Free: ១៨០០-២០-៨១១៨

បណា� ញសាខាទូទាងំរាជធានី-េខត� ្រក �ង

៣០៨
ចំនួនបុគ�លិក

១២
សាខា/
ការ�យាល័យកណា� ល

ភ�ំេពញ

កំពង់ចាម

្រពះសីហនុ

វត�មាន្របតិបត�ិការ
និងការអនុវត�ន៍របស់េយីង

ការ�យាល័យកណា� ល

សាខា េពទ្យេលាកសង្ឃ
ទី�ំងអ�រ��ខ១-៣ វ�ថី២៧១  
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

សាខា សីុធីម៉លអូឡាពិំក
ទី�ំង��ត���ខ �បីអឺសុីរ�ូ 
�ន់���ល់ដីផ��រសុីធីម៉ល វ�ថីមុន�ី���ត 
�ជ�នីភ�ំ��ញ ����សកម���។

សាខា ទួលេគាក
ទី�ំងអ�រ��ខ ១៨សុី 
គីមអ��លស៊ុង (វ�ថី  ២៨៩) 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០០
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៦០៦

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៦៥

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៦៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ៣៧០

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩២ ៨៣៣ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨២២

ទីសា� ក់ការកណា� ល
ទី�ំង�ន់ទី១ អ�រ OHK 
��ងផ��វ១១០ &   ផ��វ៩៣
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

សាខា េ�៉េសទុង
ទី�ំងអ�រ��ខ ២៨១� 
វ�ថី �����ទុង �ជ�នីភ�ំ��ញ  
����សកម���។

សាខា បឹងេកងកង
ទី�ំងអ�រ��ខ ១៦៧ 
ម�វ�ថី��ះន��ត�ម �ជ�នីភ�ំ��ញ  
����សកម���។

សាខា ក�លថ�ល់
ទី�ំងអ�រ��ខ ៥៣០� -៥៣០ប�� 
ម�វ�ថីមុនីវង�� (��ងវ�ថី២៧១) 
�ជ�នីភ�ំ��ញ  ����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣   ៩៩៣ ៥៩៨
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៥៩៣

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ១១៨ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៧៨៨

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨១
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៨៩ ៨៨៥

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២២៨ 
ទូរ�រ��ខ  ៖ 
(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ២៣១

សាខា ស�ឹងមានជ័យ
ទី�ំងវ�ថីមុន�ី���ត (ផ��វ២១៧)  
��ងផ��វ�ក់សំ�ម �ជ�នីភ�ំ��ញ  
����សកម���។

សាខា �ត់ដំបង
ទី�ំងអ�រ��ខ ១-៣-៥-៧ 
វ�ថី��ខ  ៣ ��ត��ត់ដំបង 
����សកម���។

សាខា ្រពះសីហនុ
ទី�ំងអ�រ��ខ ១២៩ ផ��វ  ៧ មក� 
��ត���ះសីហនុ ����សកម���។

សាខា កំពង់ចាម
ទី�ំងអ�រ��ខ ៤១ 
ផ��វ�តិ��ខ ៧ ��ត�កំពង់�ម 
����សកម���។

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨៩៩

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥)  ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១១ 
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៨១៦

ទូរស័ព���ខ ៖ 
(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១១
ទូរ�រ ��ខ ៖ 
(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៩ ៨១៦

សាខា េស�មរាប
ទី�ំងអ�រ��ខ ១២-១៤-១៦ 
ផ��វ�តិ��ខ ៦ ��ត��ៀម�ប 
����សកម���។

ព័ីត៌៌មានទូូអេ�អំំពីីធនាគារ
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� រចនាសម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសចកីី្ដីថ្លែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំំ្នាំំ គ្រក្ដីមុ្ព័គ្របឹ់ក្ដីាភិិបាល ថំ្នាក់្ដីដឹឹក្ដីនាជំាន់ខ័្ពស់

៧០៩.២ 

២០១៧

៧៥៩.៣

២០១៨

៩៤៣.៣

២០១៩

៩៥៤.៨

២០២០

៩៩១.២

២០២១

១០.៧

២០១៧

១៣.៧

២០១៨

១៨.៩

២០១៩

៣.៣

២០២០

១៨.៣

២០២១

៨.៦

២០១៧

១០.៩

២០១៨

១៥.០

២០១៩

២.៧ 

២០២០

១៣.៩

២០២១

៣៩២.៩

២០១៧

៤២៨.៦

២០១៨

៥០៦.២

២០១៩

៥៦៤.៤

២០២០

៦៥៩.៥

២០២១

៦០០.១

២០១៧

៦៣៧.៥

២០១៨

៧៧៦.២

២០១៩

៧៦៩.៦

២០២០

៨២២.១

២០២១

៩៧.០

២០១៧

១១២.៧

២០១៨

១២៧.៧

២០១៩

១៣០.៤

២០២០

១៤៤.៤ 

២០២១

្រទព្យសកម�សរបុ  
(លានដុល�ារ)

មូលធន
(លានដុល�ារ)

្រ�ក់បេ��ីសរបុ
(លានដុល�ារ)

្រ�ក់ចំេណញេ្រកាយបង់ពន�
(លានដុល�ារ)

ឥណទាន និងបុេរ្របទាន 
(លានដុល�ារ)

្រ�ក់ចំេណញមុនបង់ពន� 
(លានដុល�ារ)

សំអេងេប៊ីហិិរញ្ញញវត៌ុ�រយៈអេពីល ៥ឆ្នាំែ  ំផ្នែ�ែកសំំខា�់ហិិរញ្ញញវត៌ុ�
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

៧០៩.២ 

២០១៧

៧៥៩.៣

២០១៨

៩៤៣.៣

២០១៩

៩៥៤.៨

២០២០

៩៩១.២

២០២១

១០.៧

២០១៧

១៣.៧

២០១៨

១៨.៩

២០១៩

៣.៣

២០២០

១៨.៣

២០២១

៨.៦

២០១៧

១០.៩

២០១៨

១៥.០

២០១៩

២.៧ 

២០២០

១៣.៩

២០២១

៣៩២.៩

២០១៧

៤២៨.៦

២០១៨

៥០៦.២

២០១៩

៥៦៤.៤

២០២០

៦៥៩.៥

២០២១

៦០០.១

២០១៧

៦៣៧.៥

២០១៨

៧៧៦.២

២០១៩

៧៦៩.៦

២០២០

៨២២.១

២០២១

៩៧.០

២០១៧

១១២.៧

២០១៨

១២៧.៧

២០១៩

១៣០.៤

២០២០

១៤៤.៤ 

២០២១

្រទព្យសកម�សរបុ  
(លានដុល�ារ)

មូលធន
(លានដុល�ារ)

្រ�ក់បេ��ីសរបុ
(លានដុល�ារ)

្រ�ក់ចំេណញេ្រកាយបង់ពន�
(លានដុល�ារ)

ឥណទាន និងបុេរ្របទាន 
(លានដុល�ារ)

្រ�ក់ចំេណញមុនបង់ពន� 
(លានដុល�ារ)

សំអេងេប៊ីហិិរញ្ញញវត៌ុ�រយៈអេពីល ៥ឆ្នាំែ ំ

២០២១ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧

លទ្ធធ�លប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការ (លានដឹ�លាែ រ)

គ្របាក់ចំអេណ៍ញមុនប៊ី�់ពីនធ ១៨.៣ ៣.៣	 ១៨.៩	 ១៣.៧	 ១០.៧	

គ្របាក់ចំអេណ៍ញអេគ្រកាយៈប៊ី�់ពីនធ ១៣.៩ ២.៧	 ១៥.០	 ១០.៩	 ៨.៦	

ទិ្ធនំន�យតារាងត្ថុ�លយការ (លានដឹ�លាែ រ)

គ្រទូពី�យសកមមសរុប៊ី ៩៩១.២ ៩៥៤.៨	 ៩៤៣.៣	 ៧៥៩.៣	 ៧០៩.២	

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន ៦៥៩.៥ ៥៦៤.៤	 ៥០៦.២	 ៤២៨.៦	 ៣៩២.៩	

គ្រទូពី�យអំសកមមសរុប៊ី ៨៤៦.៨ ៨២៤.៣	 ៨១៥.៦	 ៦៤៦.៦	 ៦១២.២	

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�អំត៌ិ�ិជ្ជន ៥៧៧.០ ៥៩៩.១	 ៦៣២.៨	 ៥៨៥.៦	 ៤៧០.១	

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�សរុប៊ី ៨២២.១ ៧៦៩.៦	 ៧៧៦.២	 ៦៣៧.៥	 ៦០០.១	

អេដឹ�មទូុន ៧៥.០ ៧៥.០	 ៧៥.០	 ៧៥.០	 ៧១.០	

មូលធន ១៤៤.៤ ១៣០.៤	 ១២៧.៧	 ១១២.៧	 ៩៧.០	

អន�បាត្ថុ (ភា�រយ)

ឥណ៍ទាំនមិនដឹំអេណ៍�រការអេធៀប៊ី	នឹ�ឥណ៍ទាំន	 
និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន

៤.៤ ៤.៤	 ៤.៦	 ៥.៤	 ៤.០	

ការប៊ី�ើិលចំណ៍ូលអេល�គ្រទូពី�យសកមមសុទូធ ១.៤ ០.៣	 ១.៨	 ១.៥	 ១.៣	

ការប៊ី�ើិលចំណ៍ូលអេល�មូលធន ១០.២ ២.១	 ១២.៥	 ១០.៤	 ៩.៥	

អំនុបាត៌ឥណ៍ទាំនអេធៀប៊ី	និ�គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�អំត៌ិ�ិជ្ជន ១១៤.៣ ៩៤.២	 ៨០.០	 ៧៣.២	 ៨៣.៦	

អំនុបាត៌	ឥណ៍ទាំនអេធៀប៊ីនឹ�គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ� ៨០.២ ៧៣.៣	 ៦៥.២	 ៦៧.២	 ៦៥.៥	



��ប់់��ង
រចនាសំម័័�ធ



��ប់់��ង
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសម័�ន្ធធគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំ្នាំែ ំ ប្រកមុប្រ�ឹកាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ្ពពស់ំ

នាយកែផ�កេសវាកម�ហិរ��វត�ុបុគ�លនាយកែផ�កហិរ��វត�ុ រតនាគារ
និងយុទ�សា្រស�នាយក្របតិបត�ិព័ត៌មានវ�ទ�

គណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគង

អគ�នាយក

នាយក្រក �មេសវាកម�ធនាគារ
អាជីវកម�អន�រជាតិ

គណៈកមា� ធិការកម�ីឥណទាន

គណៈកមា� ធិការ្រក �ម
្របឹក�ភិ�លឥណទាន

្រក �ម្របឹក�
ភិ�ល

នាយកែផ�ក
្របតិបត�ិតាម

នាយកែផ�ក
្រគប់្រគងហានិភ័យ

នាយកែផ�ក
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

នាយកែផ�ក
 ច�ប់  និងេលខាធិការ

នាយកែផ�ក
្របតិបត�ិការ

នាយកែផ�កវាយតៃម�
និង្រត�តពិនិត្យឥណទាន

នាយកែផ�ក
្រគប់្រគងឥណទាន

នាយកែផ�ក
អាជីវកម�ធនគារ

នាយកែផ�កធនធាន
មនុស្ស  និងបណ�ុ ះបណា� ល

នាយកែផ�កផ្សព�ផ�យ  
និងទំនាក់ទំនង

នាយកែផ�ក អាជីវកម�
និង្រគប់្រគងសាខា

នាយកែផ�ក្រគប់្រគង
និងអភិវឌ្ឍផលិផល

នាយកែផ�កហិរ��វត�ុ 
រដ��ល និងយុទ�សា្រស�

រតនាគារ  និង្រគប់្រគង
្រទព្យសកម�  អកម�

នាយកែផ�ក
ព័ត៌មានវ�ទ�

ធនាគារឌីជីថល

អធិ�រកិច�និយ័តកម�
និង �ត�តពិនិត��

ែផ�ក�ម�ន�រ�ប�ំង
និង�រស���ត់��ក់

�និភ័យឥណ�ន

�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ

�និភ័យព៌ត�នវ�ទ��

�និភ័យ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម�  និងបំណ�ល

សវនកម�ឥណ�ន

សវនកម���

សវនកម�
�រ��ល័យក���ល

ច��ប់

េល�ធិ�រ

ែផ�កកម�វ�ធីព័ត៌�នវ�ទ��

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��

ែផ�កសុវត��ព
ព័ត�នវ�ទ��

ែផ�ក���បត��កម�
សហ��សអភិ�លកិច�

ែផ�ក�គប់�គងគំេ�ង

ែផ�ក�គប់�គងកម�វ�ធី

ែផ�កបេច�កវ�ទ�� & 
វ�ស�កម�  Digital

ែផ�ក�ររច�
បទពិេ�ធន៍

ែផ�ក�ររច�បទ
�ជីវកម�

ែផ�ក�ទ�ទង់  
និងេស�កម�ធ��រ  

ែផ�ក�គប់�គង
�ទព��សម��តិ�

ែផ�កព�ងឹងគុណ�ព
េស�កម�និងបណ�ឹង
របស់អតិថិជន

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�រ
(Trade, Remittance, Fores,SWIT)

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�ត

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ eKYC

ែផ�ក�គប់�គង់
សមិទ�ផល និង
យុទ�ិ��ស�

ែផ�ក�បតិបត�ិហិរ��វត��

ែផ�កទូ�ត់េស�កម�

រត��រ  និង�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

�យតៃម�ឥណ�ន

�ត�តពិនិត��ឥណ�ន
េឡើងវ�ញ

រដ��លឥណ�ន

�រ�គប់�គងឥណ�ន 
និង���របំណ�ល

�ជីវកម����តធំ

�ជីវកម����តមធ��ម

ជំនួយែផ�កឥណ�ន/
�បតិបត�ិែផ�កឥណ�ន

ែផ�កជំនួញេស�កម�ធ��រ

ែផ�កសំណង និង
អត��បេ�ជន៍

បណ��ះប���ល និង
 �គប់�គងេទពេ�សល��

ជំនួយ�រទីផ��រ

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

ែផ�ក និង 
សម�័ន� យុទ���ស�

��ក់បេ��ើរ 
និង�ត

ឥណ�ន
លំេ����ន

ែផ�កផ�ល់ព័ត៌�ន
និងទទួលអតិថិជន

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យ
សាខា

ែផ�កប��ួនការ
លក់ចល័ត

�បព័ន�ធ��រ
ហិរ��វត��

ឌិជីថលកម���

�បព័ន�ធ��រ
�មេអឡិច�ត�និច

ទី���ក់�រក���ល

សុីធីម៉លអូ�ំពិក

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

េពទ��េ�កសង��

បឹងេកងកង

េ���េសងទុង

ទួលេ�ក

េសៀម�ប

កំពង់�ម

�ពះសីហនុ

�ត់ដំបង

គណៈកម�ការវ�ន័យគណៈកម�ការ
ដឹកនាព័ំត៌មានវ�ទ�

គណៈកម�ធិការយុទ�សា្រស�
បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ�

គណៈកម�ការអភិវឌ្ឍ
េសវាកម� និងផលិផលថ�ី

គណៈកមា� ធិការ
្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកម�ការ្រគប់្រគង់
្រទព្យ និងបំណុល

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�្រគប់្រគង

គណៈ កមា� ធិការលាភការ
និងការែតងតាងំ

គណៈកមា� ធិការ
្រគប់្រគង់ហានិភ័យ គណៈ កមា� ធិការសវនកម�

រចនាសំម័័�ធគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង



www.rhbgroup.com.kh
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

នាយកែផ�កេសវាកម�ហិរ��វត�ុបុគ�លនាយកែផ�កហិរ��វត�ុ រតនាគារ
និងយុទ�សា្រស�នាយក្របតិបត�ិព័ត៌មានវ�ទ�

គណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគង

អគ�នាយក

នាយក្រក �មេសវាកម�ធនាគារ
អាជីវកម�អន�រជាតិ

គណៈកមា� ធិការកម�ីឥណទាន

គណៈកមា� ធិការ្រក �ម
្របឹក�ភិ�លឥណទាន

្រក �ម្របឹក�
ភិ�ល

នាយកែផ�ក
្របតិបត�ិតាម

នាយកែផ�ក
្រគប់្រគងហានិភ័យ

នាយកែផ�ក
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

នាយកែផ�ក
 ច�ប់  និងេលខាធិការ

នាយកែផ�ក
្របតិបត�ិការ

នាយកែផ�កវាយតៃម�
និង្រត�តពិនិត្យឥណទាន

នាយកែផ�ក
្រគប់្រគងឥណទាន

នាយកែផ�ក
អាជីវកម�ធនគារ

នាយកែផ�កធនធាន
មនុស្ស  និងបណ�ុ ះបណា� ល

នាយកែផ�កផ្សព�ផ�យ  
និងទំនាក់ទំនង

នាយកែផ�ក អាជីវកម�
និង្រគប់្រគងសាខា

នាយកែផ�ក្រគប់្រគង
និងអភិវឌ្ឍផលិផល

នាយកែផ�កហិរ��វត�ុ 
រដ��ល និងយុទ�សា្រស�

រតនាគារ  និង្រគប់្រគង
្រទព្យសកម�  អកម�

នាយកែផ�ក
ព័ត៌មានវ�ទ�

ធនាគារឌីជីថល

អធិ�រកិច�និយ័តកម�
និង �ត�តពិនិត��

ែផ�ក�ម�ន�រ�ប�ំង
និង�រស���ត់��ក់

�និភ័យឥណ�ន

�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ

�និភ័យព៌ត�នវ�ទ��

�និភ័យ�រ�គប់�គង
�ទព��សកម�  និងបំណ�ល

សវនកម�ឥណ�ន

សវនកម���

សវនកម�
�រ��ល័យក���ល

ច��ប់

េល�ធិ�រ

ែផ�កកម�វ�ធីព័ត៌�នវ�ទ��

េហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ��

ែផ�កសុវត��ព
ព័ត�នវ�ទ��

ែផ�ក���បត��កម�
សហ��សអភិ�លកិច�

ែផ�ក�គប់�គងគំេ�ង

ែផ�ក�គប់�គងកម�វ�ធី

ែផ�កបេច�កវ�ទ�� & 
វ�ស�កម�  Digital

ែផ�ក�ររច�
បទពិេ�ធន៍

ែផ�ក�ររច�បទ
�ជីវកម�

ែផ�ក�ទ�ទង់  
និងេស�កម�ធ��រ  

ែផ�ក�គប់�គង
�ទព��សម��តិ�

ែផ�កព�ងឹងគុណ�ព
េស�កម�និងបណ�ឹង
របស់អតិថិជន

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�រ
(Trade, Remittance, Fores,SWIT)

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ�ត

ែផ�ក�ទ�ទង់�បតិបត�ិ eKYC

ែផ�ក�គប់�គង់
សមិទ�ផល និង
យុទ�ិ��ស�

ែផ�ក�បតិបត�ិហិរ��វត��

ែផ�កទូ�ត់េស�កម�

រត��រ  និង�គប់�គង
�ទព��សកម� និងបំណ�ល

�យតៃម�ឥណ�ន

�ត�តពិនិត��ឥណ�ន
េឡើងវ�ញ

រដ��លឥណ�ន

�រ�គប់�គងឥណ�ន 
និង���របំណ�ល

�ជីវកម����តធំ

�ជីវកម����តមធ��ម

ជំនួយែផ�កឥណ�ន/
�បតិបត�ិែផ�កឥណ�ន

ែផ�កជំនួញេស�កម�ធ��រ

ែផ�កសំណង និង
អត��បេ�ជន៍

បណ��ះប���ល និង
 �គប់�គងេទពេ�សល��

ជំនួយ�រទីផ��រ

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

ែផ�ក និង 
សម�័ន� យុទ���ស�

��ក់បេ��ើរ 
និង�ត

ឥណ�ន
លំេ����ន

ែផ�កផ�ល់ព័ត៌�ន
និងទទួលអតិថិជន

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យ
សាខា

ែផ�កប��ួនការ
លក់ចល័ត

�បព័ន�ធ��រ
ហិរ��វត��

ឌិជីថលកម���

�បព័ន�ធ��រ
�មេអឡិច�ត�និច

ទី���ក់�រក���ល

សុីធីម៉លអូ�ំពិក

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

េពទ��េ�កសង��

បឹងេកងកង

េ���េសងទុង

ទួលេ�ក

េសៀម�ប

កំពង់�ម

�ពះសីហនុ

�ត់ដំបង

គណៈកម�ការវ�ន័យគណៈកម�ការ
ដឹកនាព័ំត៌មានវ�ទ�

គណៈកម�ធិការយុទ�សា្រស�
បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ�

គណៈកម�ការអភិវឌ្ឍ
េសវាកម� និងផលិផលថ�ី

គណៈកមា� ធិការ
្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកម�ការ្រគប់្រគង់
្រទព្យ និងបំណុល

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�្រគប់្រគង

គណៈ កមា� ធិការលាភការ
និងការែតងតាងំ

គណៈកមា� ធិការ
្រគប់្រគង់ហានិភ័យ គណៈ កមា� ធិការសវនកម�

រចនាសម័័នធគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង អេ�ចកី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

ការរាត៌ត៌�បាត៌ជំ្ជ�កឺវូដីឹ-១៩	បានប៊ីនិចលូដឹលឆ់្នាំំ�មំយួៈអេទូៀត៌ថ្ងៃនការ
ចលាចលជាសកលវសិាមញ្ញញ	ផ្នែដឹលប៊ីះ�ពាលដ់ឹល់ប៊ីណ្តាា�គ្រប៊ីអេទូស
អេ�ទូូទាំំ�ពិីភិពីអេលាក។	ជ្ជំ�ឺអេន�បានប៊ីំ�ែិចបំ៊ីផ្លាា�ញសុ�ភាពី	
អេសដឹឋកិចច	និ�ជី្ជវភាពីរស់អេ�រប៊ីស់សហិ�មន៍	 និ�បានប៊ី�ើឱ្�យ
មានការប៊ីះ�ពាលយ់ាា��ធៃនធ់ៃរដឹលគ់្រប៊ីពីន័ធសខុាភិិបាលថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូស
ជាអេគ្រច�ន	អេហិ�យៈកមុ�ជាកម៏និគ្រតូ៌វបានអេល�កផ្នែល�ផ្នែដឹរ។	អេដាយៈសារ
កមមវធិចីាំកថ់្នាំ�បំ៊ីង្កាា�រមហាជ្ជន	រួមជាមយួៈការគាគំ្រទូសារអេពី�ពីនធ	និ�
ត៌គ្រមូវការផ្នែដឹលបានប៊ីទិូ	អេសដឹឋកចិចពីភិិពីអេលាកបានអេ��ប៊ីអេ���វញិ
ប៊ីនិិចមិ�ៗអេឆ្នាំះ��អេ�ឆមាសទូីពីីរថ្ងៃនឆ្នាំំ�ំអេន�។	កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំអេន�	
ប៊ីុ�គលិករប៊ីស់អេយៈ��ជាអេគ្រច�នបានរ��លប៊ីះ�ពាល់យាា��ធៃន់ធៃរ
អេ�កុ��ជ្ជវីតិ៌ផ្លាា�ល�់ួ�ន	ឬការង្ការរប៊ីសព់ីកួអេ�។	អេទាំ�ប៊ីជីាជ្ជបួ៊ីប៊ីញ្ញាា�
គ្រប៊ីឈមទាំំ�អេន�	ធនាគារមានអេមាទូនភាពីយាា��ខាា�ំ�ចំអេពា�
រអេប៊ីៀប៊ី	ផ្នែដឹលប៊ីុ�គលិករប៊ីស់អេយៈ��បានប៊ីនិគាំគ្រទូអំតិ៌�ិជ្ជន	និ�
សហិ�មនរ៍ប៊ីសអ់េយៈ��	កុ��អំំឡុ��អេពីលអេន�។	ភា�អេគ្រច�នថ្ងៃនសាខា
រប៊ីស់អេយៈ��អេ�ប៊ីនិអេប៊ី�កទាំា�រ	 អេពីញអំំឡុ��ការរាត៌ត៌�បាត៌ជ្ជំ�ឺ	 អេដឹ�ម�បីី
ប៊ីអេគ្រម�អំតិ៌�ិជ្ជនរប៊ីស់អេយៈ��។	បុ៊ី�គលិករប៊ីស់អេយៈ��បានប៊ីនិគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី� 
ប៊ីអេគ្រម�សហិ�មន៍	 អេហិ�យៈពួីកអេ�សគ្រមប៊ី�ួ�នបានយាា��លអអេ� 
នឹ�ប៊ីរិយាកាសការង្ការលាយៈគាំ�អេ��ះ�	និ�អេ�ការិយាល័យៈ។	
ធនាគារមានអារមមណ៍៍ថ្នា	វាមានជាការសំខាន់	 កុ��ការពីគ្រ�ឹ� 
សាា�រត៌ីប៊ីុ�គលិករប៊ីស់អេយៈ��	កុ��អំំឡុ��អេពីលអេន�	និ�អេឆែ�យៈត៌ប៊ី
អេដាយៈការគាំគ្រទូបុ៊ី�គលិករប៊ីស់អេយៈ��ជាមួយៈអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍�មីៗ	
ជ្ជនំយួៈស�ុភាពី	និ�សុ�ភាពី	ផ្នែដឹលរួមមានការផ្នែចកឱ្�សជំ្ជនយួៈ
វីតាមីនដឹល់ប៊ីុ�គលិក។	បុ៊ី�គលិករប៊ីស់អេយៈ��បានប៊ីង្កាា�ញពីីការ
អេកាត៌សរអេស�រតាមរយៈៈការសះ�់មត៌ិថ្ងៃ�ះកុ��សីីពីីការចូលរួមរប៊ីស់
ប៊ី�ុគលកិ	អេដាយៈបាន�ិលពិ់ីនុ��័សបំ់៊ី�ុត៌ផ្នែដឹលមនិធាា�ប៊ីម់ាន	អេ�កុ��
គ្រប៊ីវត៌ិិសាគ្រសិរប៊ីស់ធនាគារ។

អេសំចកី�ផ្នែ�ែងការណ៍៍រប៊ីស់ំគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល 



www.rhbgroup.com.kh

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១
227

របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

លទ្ធធ�លរប៊ីស់ំអេយ�ង
អេ�កុ��ប៊ីរិការណ៍៍អេន�	 ធនាគារបានរាយៈការណ៍៍ពីីគ្របាក់ចំអេណ៍ញមុនកាត៌់ពីនធ
ចំនួន១៨.៣	 លានដុឹលាា�រអាអេមរិក	 ផ្នែដឹល�័ស់ជា�គ្របាក់ចំអេណ៍ញឆ្នាំំ�ំ២០២០	
ចនំនួ៣.៣	លានដឹលុាា�រអាអេមរកិ	អេដាយៈសារការអេក�នអេ���ចំននួ៩.៤%	ថ្ងៃនចណំ៍លូ
សរុប៊ី	និ�ការគ្រប៊ីមូលបានចំអេណ៍ញវិញមួយៈចំនួនពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមៃ�ទាំក់ទូ�នឹ�
ការរាត៌ត៌�បាត៌ជ្ជំ�ឺ	�ណ៍ៈផ្នែដឹលចកុ�វិស័យៈបានគ្រប៊ីអេស�រអេ���។	

កមចដីឹលុ	ន�ិប៊ីអុេរគ្រប៊ីទាំនបានអេក�នអេ���កុ��អំគ្រតាដ៏ឹរ�ឹមាចំនួំន១៥.៨%	ដឹល់	៦៧៤.៧	
លានដឹលុាា�រ។	ការគ្រប៊ីមូលមកវញិពីី�ណ៍នផី្នែដឹលបាន�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	កប៏ានគ្រប៊ីអេស�រអេ���
ជា�៥០%	ផ្នែដឹរ	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ជាមួយៈទឹូកគ្របាក់សរុប៊ីផ្នែដឹលបានគ្រប៊ីមូលមកវិញ	
មានចំនួន៣.១	លានដឹុលាា�រ។

សាា�រត៌ថី្ងៃនសហិការ-ីការិនីរប៊ីសអ់េយៈ��	មានភាពីសាា�ហាប់៊ី�រួឱ្�យអេកាត៌សរអេស�រ	អេទាំ�ប៊ីជីា
សិតិ៌កុ��កាលៈអេទូសៈដឹលំ៏បាកជាញកឹញាប់៊ីកអ៏េដាយៈ។	ពីកួអេ�ប៊ីង្កាា�ញពីី�ំរូលអ	អេហិ�យៈ
�ំ�ំមានអេមាទូនភាពីផ្នែដឹលអេយៈ��គ្រ�ប៊ី់គាំ�បានឆែ��ុត៌ឆ្នាំំ�ំ២០២១អេដាយៈសុវត៌ិិភាពី។

សំហិ�មន៍រប៊ីស់ំអេយ�ង
�ំ�អំេជ្ជឿជាក់អេល�តួ៌នាទីូរប៊ីស់ធនាគារ	ដូឹចជា	ធនាគារអាអេអំចបី៊ី�	កុ��ការគាគំ្រទូអេល�ប៊ីរិយា
ប៊ីន័ែគ្រ�ប៊ីទ់ូគ្រម�់។	ធនាគារអេន�ជ្ជយួៈសគ្រមលួដឹលក់អំេណ៍�នអេសដឹឋកិចចគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈសមធម៌	
ការផ្នែ�ទាំំជ្ជនង្កាយៈរ�អេគ្រគា�	និ�ជ្ជនបាត់៌ប៊ី�់ឱ្កាស	និ�កាត់៌ប៊ីនិយៈវិសមភាពី។	
អេ�កុ��ផ្នែ�មិ�ុនា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	អេយៈ��បានគ្រប៊ីកាសអេប៊ី�កដឹំអេណ៍�រការ	“អេ�តាមរលក	
អេដាយៈអាអេអំចប៊ីី�	 (goWave by RHB)”	 ផ្នែដឹលជាវុិប៊ីថ្ងៃសប៊ីអេ�ើ�នចំអេណ៍�ដឹឹ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	
ប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដាយៈធនាគារអាអេអំចបី៊ី�	 អេដឹ�ម�បីីគំាគ្រទូដឹល់រអេប៊ីៀប៊ីវារៈរប៊ីស់ធនាគារ 
ជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា	កុ��ការប៊ីអេ�ើ�នចំអេណ៍�ដឹឹ�	និ�ប៊ីរិយាប៊ី័នែហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

វាជាអេវទិូកាមាត៌ិកាផ្នែដឹលមានអេគាលប៊ីំណ៍�ប៊ីអេ�ើ�នចំអេណ៍�ដឹឹ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់
យៈុវជ្ជនកមុ�ជា	តាមរយៈៈអំត៌ិប៊ីទូ�ែីៗផ្នែដឹលមានគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍	ឈុត៌វីអេដឹអំូ	និ�ឧប៊ីករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានពាសអេពីញលំហិឌីីជី្ជ�ល	រួមទាំំ�អេ�ហិទូំពី័រផ្លាា�ល់�ួ�ន	ក៏ដឹូចជា
អេវទិូកាប៊ីណ្តាា�ញ��សពីើ��សាយៈស�គម	 (អេហិើសបុុ៊ីក	 អិុំនសិដាគ្រកាម	 និ�យៈូធូប៊ី)។	
រហិូត៌មកដឹល់អេពីលអេន�	ទូំពី័រអេហិើសប៊ីុុក	goWave	បានទាំក់ទាំញយៈុវជ្ជនជា�	
២០០.០០០	នាក	់ចូលអេម�លទំូពីរ័អេហិើសបុុ៊ីក	goWave	រប៊ីស់�ួ�ន	អេដឹ�ម�បីភីាា�ប៊ីជ់ាមយួៈ
កមមវធិឆី្នាំត៌ប៊ីត់៌	(កមមវធិជី្ជគ្រមុញការសនះនា)	កុ��អេគាលបំ៊ីណ៍�ផ្នែសើ�យៈល់ប៊ីផ្នែនិមអំំពីី
�ែឹមសារចំអេណ៍�ដឹឹ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់អេយៈ��អេ�កុ��អេវទូិកាអំូសអារមមណ៍៍ឱ្�យ
សប៊ី�បាយៈរីករាយៈ។

អេយៈ��ក៏បានទូទួូលសាា�ល់ជាយៈូរមកអេហិ�យៈផ្នែដឹរថ្នា	ការផ្នែគ្រប៊ីគ្របួ៊ីលអាកាសធាតុ៌	�ឺជា
ប៊ីញ្ញាា�គ្រប៊ីឈមដឹ៏ធំប៊ីំ�ុត៌មួយៈថ្ងៃនជ្ជមនាន់អេយៈ��អេន�	អេដាយៈសារវាមាន�លប៊ីះ�ពាល់
រាលដាលអេ�អេល�ប៊ីរិសាា�នរូប៊ីវ័និ	 និ�សុ�ភាពីមនុស�ស	ក៏ដឹូចជាសកាា�នុពីលរប៊ីស់វា
កុ��ការរារាំ�កំអេណ៍�នអេសដឹឋកិចច។	ធនាគារអំនុវត៌ិវិធីសាគ្រសិរួម	អេ�កុ��ដឹំអេណ៍�រអេ�រក
នរិនិរភាពី	ន�ិអេផ្លាា�ត៌អេល�ការកាត៌ប់៊ីនិយៈ�លប៊ីះ�ពាលអ់ំវជិ្ជមីាន	ន�ិហានភិិយ័ៈ	�ណ៍ៈ
កំណ៍ត៌់ឱ្កាស	អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ត៌ឥទូធិពីលវិជ្ជីមានផ្នែដឹលអាចវាស់ផ្នែវ�បាន	អេល�ស�គម	និ�
ប៊ីរិសាា�ន។	វាក៏ជំ្ជរុញយាា��សកមម	ESG	កុ��ការ�ិល់គ្របាក់កមចី	 ផ្នែដឹលដឹឹកនាំអេដាយៈ
គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌនិរនិរភាពីរប៊ីស់គ្រកុមអាអេអំចប៊ីី�។

អេ�ឆ្នាំំ�ំ២០២១	គ្រសប៊ីតាមចកុ�វិស័យៈចីរភាពីរប៊ីស់ធនាគារ	កុ��ការកសា�អំនា�ត៌
គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈចីរភាពី	ធនាគារបានចុ�កចិចគ្រពីមអេគ្រពីៀ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនថ្ងៃប៊ីត៌�	អេដឹ�ម�បី�ិីល់
ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនដឹល់ការអំភិិវឌី�ឍន៍អេរា�ចគ្រកថ្នាមពីលពីនែឺគ្រពី�អាទូិត៌�យ�មី	២០អេមហាា�វាា�ត៌់	
អេដាយៈគ្រកមុហិុនុប៊ីអេចចកវទិូ�យាថ្នាមពីលអំ�គសិនមីានមលូដាា�នអេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុ	ីអេ�
គ្រសុកសាា�យៈទាំប៊ី	កុ��អេ�ត៌ិសាា�យៈអេរៀ�ថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា។	មូលដាា�នអេន�	ផ្នែដឹលបាន

ទូទូួលហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនពីីធនាគារ	បានអំភិិវឌី�ឍន៍	និ�ដាក់ឱ្�យដឹំអេណ៍�រការអេរា�ចគ្រកអេនា�
អេដាយៈអេជា�ជ្ជ័យៈអេ�កុ��ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២២។

កុ��អេគាលប៊ីំណ៍�អេធើ�ឱ្�យមាន�លប៊ីះ�ពាល់កាន់ផ្នែត៌អេគ្រច�នអេល�រអេប៊ីៀប៊ីវារៈ	ESG	 រប៊ីស់
គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	ធនាគារអាអេអំចបី៊ី�	 ក៏បានចូលរួមជាសមាជ្ជិកថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈចីរភាពី	និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការប៊ីរិយាប៊ី័នែហិិរញ្ញញវត៌ុ�ថ្ងៃនសមា�ម
ធនាគារអេ�កមុ�ជា	(ABC)	��ផ្នែដឹរ។

ចកុ�វសិំ�យ
ការអេ��ប៊ីអេ���វញិជាសកល	ហាកដ់ឹចូជាកំពី�ុចាំប់៊ីគ្រប៊ីគ្រពឹីតិ៌អេ�ជាប៊ីនញអេដឹ�រៗ	អេហិ�យៈ
ចកុ�វិស័យៈមាា�គ្រកូអេសដឹឋកិចចកំពីុ�មានភាពីគ្រប៊ីអេស�រអេ���	ផ្នែដឹលគំាគ្រទូអេដាយៈការពីគ្រ�ីក
ការចាំក់វាា�ក់សំា�គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈអេជា�ជ័្ជយៈអេ�កមុ�ជា។	អេទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏អេដាយៈ	
អេយៈ��មិនទាំន់អេចញ�ុត៌ពីីការលំបាកទាំំ�គ្រសុ�អេ�អេ��យៈអេទូ	អេដាយៈសារអេយៈ��ប៊ីនិ
អេ��ញមានអេមអេរា�កូវីដឹ-១៩	បំ៊ីផ្នែប៊ីែ��មី	 កំពីុ�អេលចអេ���។	ការរំពីឹ�ទុូកជារួមអេ�ផ្នែត៌
មានប៊ីញ្ញាា�គ្រប៊ីឈម	�ណ៍ៈផ្នែដឹលអេមអេរា�កូរូូណ្តាអេ�ផ្នែត៌ប៊ីនិមាន�លប៊ីះ�ពាល់ធំដឹុំដឹល់
គ្រប៊ីជាជ្ជន	គ្រកុមហិុុន	អាជ្ជីវកមម	និ�សហិ�មន៍ថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	និ�ពីិភិពីអេលាក។

អេទាំ�បី៊ីជាចកុ�វិស័យៈសគ្រមាប់៊ីពីភិិពីអេលាកអេ�ផ្នែត៌មិនច�បាសល់ាស	់ជាពិីអេសសទាំក់ទូ�
នឹ�អេមអេរា�បំ៊ីផ្នែប៊ីែ��មីក៏អេដាយៈ	�ំ�ំមានទំូនុកចិតិ៌ថ្នាគ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជានឹ�អេម�លអេ��ញការ
អេ��ប៊ីអេ���វញិតាមរយៈៈការគ្រត៌�ប៊ីដ់ឹចូអេដឹ�មវញិថ្ងៃនវសិយ័ៈអេទូសចរណ៍៍	ន�ិការនាអំេចញ
ផ្នែដឹលអេក�នអេ���។	ពាណិ៍ជី្ជកមមរប៊ីស់កមុ�ជា	គ្រតូ៌វបានពីគ្រ�ឹ�ប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌	អេដាយៈការ
�ិល់សចាំា�ប៊ី័នអេល�	RCEP	 (ភាពីជាថ្ងៃដឹ�ូអេសដឹឋកិចចថ្នាំ�ក់ត៌ំប៊ីន់គ្រ�ប៊ី់គ្រជុ្ជ�អេគ្រជាយៈ)	 
កចិចគ្រពីមអេគ្រពីៀ�ពាណិ៍ជី្ជកមមអេសរីកមុ�ជា-ចនិ	និ�កិចចគ្រពីមអេគ្រពីៀ�ពាណិ៍ជី្ជកមមអេសរីកមុ�ជា-
កូអេរូ	 ផ្នែដឹលនឹ��ិល់គ្រចកចូលទូី��សារផ្នែដឹលមានការអំនុអេគ្រគា�	និ�ការអេ�ះរប៊ីអេចចកវិទូ�យា
�លិត៌កមមសគ្រមាប់៊ីអេសដឹឋកិចច។	មានការរំពឹី�ទុូកថ្នា	អេន�នឹ�ទាំក់ទាំញលំហិរូវនិិអេយា�
ផ្លាា�លពី់ីប៊ីរអេទូស	អេដឹ�ម�បីជំី្ជរញុវសិយ័ៈ	ន�ិការវនិអិេយា�ខា�អេគ្រ�។	ការឯកភាពីគាំ�ជារមួ	
�ឺថ្នា	អេសដឹឋកិចចនឹ�អេក�នអេ���គ្រប៊ីផ្នែហិល៥.៥%	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២២	អេដាយៈរំពីឹ�ថ្នា	នឹ�
មានការអេ��ប៊ីអេ���វញិ	អេ�កុ��វសិយ័ៈអេទូសចរណ៍៍	ន�ិការនាអំេចញ�លិត៌�លមនិផ្នែមន
សអេមួ�កប៊ីំពាក់	មានអេគ្រ�ឿ�ប៊ីនាា�ស់អំ�គិសនី	និ�ក�់ជាអេដឹ�ម។

អេ�អេពីលសរអេសរអេសចកីផី្នែ�ែ�ការណ័៍អេន�	សង្គ្រាង្កាា�មអេ�អំុយុៈផ្នែគ្រកន	អេពីលអេន�	កំពុី�ជ្ជ� 
គ្រសអេមាលយាា��ផ្នែវ�	បិ៊ីទូបំា�ចកុ�វិស័យៈសគ្រមាប់៊ីកំអេណ៍�ន	អេហិ�យៈធនាគារ	អាអេអំចបី៊ី�	
គ្រត៌ូវផ្នែត៌គ្រប៊ីុ�សាា�រត៌ី	និ�រហិ័សរហិួន។	

ការសំរអេសំ�ររប៊ីស់ំអេយ�ង
អេឆួ�ត៌ឱ្កាសអេន�	�ំ�សំមូផ្នែ�ែ�អំំណ៍រ�ណុ៍ដឹលធ់នាគារជាត៌ថិ្ងៃនកមុ�ជា	ផ្នែដឹលបាន�ីល់
ការគាំគ្រទូ	និ�ផ្នែណ៍នាំជាប៊ីនិ។	ជាចុ�អេគ្រកាយៈសមិទូធិ�លទាំំ�អេន�មិនអាចអេក�ត៌អេ���
បានអេទូ	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�គាា�នការអេបិ៊ីជាា�ចិតិ៌	និ�ការល�ប៊ី�់ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីប៊ីុ�គលិករប៊ីស់
អេយៈ��	ផ្នែដឹលបានគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�ពុី�ពារការលំបាក	កុ��ការគាគំ្រទូអំតិ៌�ិជ្ជន	និ�សហិ�មន៍
រប៊ីស់អេយៈ��។	កុ��នាមគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	�ំ�ំសូមផ្នែ�ែ�អំំណ៍រ�ុណ៍យាា��គ្រជាលអេគ្រ�
ចំអេពា�ប៊ីុ�គលិកគ្រ�ប៊ី់រូប៊ីរប៊ីស់ធនាគារអាអេអំចប៊ីី�	កមុ�ជា។	

យើ�ើងរីីកចយើ�ើើនជាើួ�គ្នាា�

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង 
គ្រប៊ីធានគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

អេសចកីីថ្លែ�ែងការណ៍៍រប៊ីស់គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល 
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង អេ�ចកី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

អេសំចកី�ផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប៊ីចាំឆំ្នាំែ រំប៊ីស់ំអ�គនាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌

អេពីលអេយៈ��គ្រកអេ�កអេម�លអេគ្រកាយៈអេ�ឆំ្នាំ�២ំ០២១	�ំ��ិំត៌ថ្នា	ពួីកអេយៈ�� 
ជាអេគ្រច�នមិននឹកសាា�នដឹល់អំំពីីចំនួនថ្ងៃនការ�ូចខាត៌	ផ្នែដឹលជ្ជំ� ឺ
រាត៌ត៌�បាត៌កូវដីឹ-១៩	បានប៊ី�ើអេ���ចំអេពា�អេសដឹឋកិចច	និ�ជី្ជវតិ៌រប៊ីស់
គ្រប៊ីជាជ្ជនកមុ�ជា។	�ណ៍ៈវាជារយៈៈអេពីលដ៏ឹលំបាកថ្ងៃគ្រកផ្នែល�សគ្រមាប់៊ី 
មនសុ�សជាអេគ្រច�ន	អំនា�ត៌នឹ�មានភាពីភិែសឺាា��ជា�អេន�	អេដាយៈសារ
អេយៈ��បានសគ្រមប៊ី�ួ�នជាមួយៈ�នែ�ថ្ងៃនការរស់អេ��មី។	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�
អេយៈ��បានអេរៀនសូគ្រត៌អំើីមួយៈបានពីីប៊ីទូពិីអេសាធន៍អេន�	អេនា��ឺជា
ភាពីធន់	និ�ការសគ្រមប៊ី�ួ�ន	ផ្នែដឹលសហិការី	និ�អំត៌ិ�ិជ្ជនរប៊ីស់
អេយៈ��បានប៊ីង្កាា�ញកុ��អំំឡុ��អេពីលរាត៌ត៌�បាត៌ជ្ជំ�ឺកូវីដឹ-១៩អេន�។

៩៩១ លានដឹ�លាែ រ

ប្របាក់ចំអេណ៍ញម�នកាត់្ថុពីនធ
១៣.៩ លានដឹ�លាែ រ

១៦% 
កមី�

ប្របាក់ចំអេណ៍ញសំ�ទ្ធធ
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

ការពិីនិត្ថុយអេល�លទ្ធធ�លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�សំប្រ�ប់៊ីឆំ្នាំ២ំ០២១
សគ្រមាប់៊ីឆ្នាំំ�ំ២០២១	ធនាគារបានសអេគ្រមចលទូធ�លហិិរញ្ញញវតុ៌�ដឹ៏រឹ�មំា	 អេទាំ�បី៊ីជា
ប៊ីរយិាកាសគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការមានការគ្រប៊ីឈមខាា��ំក៏អេដាយៈ។	អេយៈ��សអេគ្រមចបានចំអេណ៍ញ
អេល�គ្រទូពី�យអេដឹ�ម	(ROE)	ចំនួន១០.២%	�ណ៍ៈគ្រទូនាប៊ី់មូលធនរប៊ីស់អេយៈ��អេ�ផ្នែត៌
សិិត៌កុ��កគ្រមិត៌ដឹំអេណ្តាយៈ�លចំនួន១៨.៣%	ដឹផ្នែដឹល។

ចអំេណ៍ញសទុូធបានអេក�នអេ���៥	ដឹ�ពីីឆ្នាំំ�មំនុ	ដឹល់១៣.៩	លានដុឹលាា�រ។	ការអេក�នអេ���
ថ្ងៃនគ្របាក់ចំអេណ៍ញគ្រតូ៌វបានសនមត៌ថ្នាជាផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនចំណ៍ូល�័ស់ផ្នែដឹលអេក�នអេ���
បាន៩.៤%	គ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�	ំដឹល៣់០.២	លានដុឹលាា�រ	កុ��ឆ្នាំំ�សំារអេពី�ពីនធ២០២១។	កំអេណ៍�ន
អេន�ភា�អេគ្រច�នគ្រតូ៌វបានគាគំ្រទូអេដាយៈកំអេណ៍�នចណំ៍លូចំននួ១២.៥%	ផ្នែ�អកអេល�មលូនិធិ
សុទូធ	�ណ៍ៈ�ះ�់ចំអេណ៍ញពីីការគ្របាក់សុទូធ	(NIM)	បានគ្រប៊ីអេស�រអេ���គ្រប៊ីផ្នែហិល១០	
ពីិនុ�	 អេប៊ី�អេគ្រប៊ីៀប៊ីអេធៀប៊ីជាមួយៈឆ្នាំំ�ំមុន។	ការពីគ្រ�ីកអេល��ះ�់ចំអេណ៍ញសុទូធ	�ឺជាលទូធ�ថ្ងៃន 
ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��យាា��សកមមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មមូលនិធិរប៊ីស់អេយៈ��	 និ�ការរីកចអេគ្រម�នអេល�ការ 
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រទូពី�យសកមមរប៊ីស់អេយៈ��	�នអេ�រកការវិនិអេយា�ផ្នែដឹលមាន�លចំអេណ៍ញ
កាន់ផ្នែត៌អេគ្រច�ន��ផ្នែដឹរ។	សមិទូធិ�លអេន�	សអេគ្រមចបាន	អេដាយៈមិនអេធើ�ឱ្�យប៊ីះ�ពាល់ដឹល់
ការគំាគ្រទូ	 ផ្នែដឹលអេយៈ���ិល់ជ្ជូនអំតិ៌�ិជ្ជនរប៊ីស់�ួ�ន	 អេពីលផ្នែដឹលអេយៈ��ប៊ីនិធានា 
�ិល់មូលនិធិផ្នែដឹលង្កាយៈរកបាន	ជាមួយៈសមាភាពីការគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់សនះនីយៈភាពី	 
ផ្នែដឹលអំំអេណ្តាយៈ�លរប៊ីស់អេយៈ��ចំនួន១១១%	 ផ្នែដឹលអេល�សពីីការត៌គ្រមូវផ្នែ�ែក
និយៈត៌កមម១០០%	។

ចណូំ៍លផ្នែ�អកអេល�មូលនិធសិទុូធកគ្រមិត៌�័ស់	ក៏គ្រតូ៌វបានជំ្ជរញុអេដាយៈកំអេណ៍�នគ្របាក់កមចដ៏ីឹ
រឹ�មំាចំនួន១៥.៨%	ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានជ្ជំរុញអេដាយៈសិទូធិផ្លាា�ច់មុ�ជាធនាគារលក់រាយៈ
រប៊ីស់អេយៈ��	និ�ការអេក�នអេ���ថ្ងៃនការ�ិល់គ្របាក់កមចីសាជ្ជីវកមមផ្នែដឹលបានអេក�នអេ���
ចំនួន១៦%	និ�	២១%	អេដាយៈផ្នែ�កៗគាំ���ផ្នែដឹរ។	

�លអេធៀប៊ីចំណ្តាយៈ-ចំណ៍ូលបានអេក�នអេ���ត៌ិចត៌ួចដឹល់៤៣%	អេហិ�យៈកំអេណ៍�នអេន�
ភា�អេគ្រច�ន�ឺជាលទូធ�លថ្ងៃនការវិនិអេយា�រប៊ីស់អេយៈ��អេល�ការអេល�កកម័ស់គ្រប៊ីព័ីនធ
ប៊ីអេចចកវិទូ�យាពី័ត៌៌មាន	 និ�អេសវាធនាគារលក់រាយៈឌីីជ្ជី�ល់កមុ�ជា	 (Cambodia  

Digital Retail Banking-CDRB)	អេ�អេពីលផ្នែដឹលអេយៈ��ប៊ីនិកសា�ពីគ្រ�ឹ�សមតិ៌ភាពី	
អេដឹ�ម�បីីផ្នែកលមអប៊ីទូពីិអេសាធន៍រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	និ�អំភិិវឌី�ឍ�លិត៌�ល	និ�អេសវាលំដាប៊ី់
ពីិភិពីអេលាកសគ្រមាប៊ី់អំត៌ិ�ិជ្ជនរប៊ីស់អេយៈ��។

ត៌ួអេល�ទាំំ�អេន�	�ឺជាការប៊ីញ្ញាា�ក់ពីីទូំនុកចិតិ៌រប៊ីស់សហិ�មន៍អេល�ធនាគារ	និ�ការ
អេបិ៊ីជាា�ចិតិ៌ឥត៌ង្កាកអេររប៊ីស់ប៊ីុ�គលិកធនាគារ	កុ��ការប៊ីនិអំនុវតិ៌�លិត៌�ល	និ�អេសវា
អេដាយៈកីីរីករាយៈ	សគ្រមាប៊ី់អំត៌ិ�ិជ្ជនអេគាលអេ�រប៊ីស់អេយៈ��។

មន�សំសរប៊ីស់ំអេយ�ង
កុ��នាមជានិអេយាជ្ជកជាជ្ជអេគ្រម�ស	ផ្នែដឹលមានការទូទួូលសាា�ល់គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	 អេយៈ��ប៊ីនិ
វិនិអេយា�អេល�ប៊ីុ�គលិក	អេដឹ�ម�បីីជួ្ជយៈពីួកអេ�ឱ្�យទូទូួលបានអេជា�ជ្ជ័យៈ។	អេយៈ��អេផ្លាា�ត៌អេល�
ការអំភិិវឌី�ឍន៍អេទូពីអេកាសល�យ	�ណ៍ៈប៊ី�ើប៊ី់នូវការអំនុវតិ៌ចីររភាពី	កុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ធនធានមនុស�សរប៊ីស់អេយៈ��។

កិចចគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�ទាំំ�អេន�បានកាត់៌ប៊ីនិយៈអំគ្រតាប៊ីុ�គលិកអេចញ	 យាា��អេគ្រច�ន�ួរឱ្�យ
កត៌ស់មាា�ល	់�ណ៍ៈផ្នែដឹលអេយៈ��ប៊ីនិអេផ្លាា�ត៌អេល�ស�ុភាពី	និ�ស�ុមុាលភាពីថ្ងៃនប៊ី�ុគលកិ

រប៊ីស់អេយៈ��	អេដាយៈអំគ្រតារក�សាអំែកមានសំា�ថ្ងៃដឹលអ	ក៏មានកគ្រមិត៌�័ស�់�ផ្នែដឹរ	អេប៊ី�អេគ្រប៊ីៀប៊ីអេធៀប៊ី
ជាមួយៈឆ្នាំំ�មុំនៗ។	ជាសកេភីាពីថ្ងៃនភាពីអេជា�ជ័្ជយៈរប៊ីស់�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ីគ់្រ��	កុ��ការអេល�ក 
កម័សក់ារចលូរមួរប៊ីសប់៊ី�ុគលកិ	ការយៈកចតិិ៌ទូកុដាក	់និ�ប៊ីរយិាកាសការង្ការ	ក៏ដឹចូជា
ការជ្ជគ្រមុញវប៊ី�បីធម៌ការង្ការជាគ្រកុមផ្នែដឹលអេលចអេធាា�	ធនាគារបានទូទួូលពានរង្កាា�ន់ពីី	
HR Asia 2021	ជាគ្រកុមហិុុនលអប៊ីំ�ុត៌សគ្រមាប៊ី់ប៊ីុ�គលិកអេ�អាសុី។

ជ្ជំហានប៊ីនាា�ប៊ី់សគ្រមាប៊ី់ធនាគារ�ឺ៖	កសា�ភាពីធន់ថ្ងៃនបុ៊ី�គលិករប៊ីស់អេយៈ��សគ្រមាប៊ី់
អំនា�ត៌	អេដាយៈការពីគ្រ�ឹ�ភាពីអំ�់អាចដឹល់ពីួកអេ�អេល�ជំ្ជនាញឌីីជ្ជី�ល	�ណ៍ៈប៊ីនិ
ប៊ីអេ�ើ�នកគ្រមិត៌ថ្ងៃនការអេល�កទូឹកចិតិ៌រប៊ីស់ពួីកអេ�	អេដាយៈអេធើ�ឱ្�យគ្របាកដឹថ្នា	បុ៊ី�គលិកមាន
សុវត៌ិិភាពី	សុ�ភាពីលអ	និ�វិជាា�ជ្ជីវៈសម�បូ�រផ្នែប៊ីប៊ី។	

អន�វតិ្ថុតាមការសំនា
អេ�អេពីលផ្នែដឹលអេយៈ��គ្រត៌�ប់៊ីអេ�ធមមតាវិញ	ការចាំំបាច់ជា�នែ�ឹ�ឺ	 គ្រតូ៌វពីអេនួ�ន�ំនិត៌
�ូ�ចអេ�ិ�មឌីីជ្ជ�ីលរប៊ីសអ់េយៈ��។	គ្រប៊ីសនិអេប៊ី�មានអំើមីយួៈ	ជំ្ជ�រឺាត៌ត៌�បាត៌អេន�បាន�សូប៊ីញ្ញាា�ក់
ពីីភាពីចាំំបាច់ប៊ីំ�ុត៌	ថ្ងៃនការគ្រប៊ីកាន់យៈកទាំំ�គ្រសុ�នូវឌីីជ្ជី�លនីយៈកមម	 អេដឹ�ម�បីីជួ្ជយៈ
គាំគ្រទូដឹល់រអេប៊ីៀប៊ីអេធើ�ការ�មី	និ�ការ��សារភាា�ប៊ី់ជាមួយៈអំត៌ិ�ិជ្ជន។	អេដាយៈប៊ីនិជាមួយៈ
ផ្នែ�នទូបី៊ីង្កាា�ញ�ួ�វយៈទុូធសាគ្រសព័ិីត៌៌មានប៊ីអេចចកវទិូ�យារប៊ីស់ធនាគារ	ធនាគារបានអេប៊ី�កឱ្�យ
ដឹំអេណ៍�រការ�លិត៌�លអេផ្លាា�ត៌អេល�អំត៌ិ�ិជ្ជនមួយៈចំនួន	ដឹូចជា	goWave	អេដាយៈ	RHB 
និ�	RHB Reflex	 កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ផ្នែដឹលជា�លិត៌�លជ្ជ័យៈលាភិីទាំំ�ពីីររប៊ីស់
ធនាគារ។

ពានរង្កាា�ន់អេដាយៈ	 International Finance	�ឺជាការទូទូួលសាា�ល់ការ�ិល់អេសវា
ឌីីជី្ជ�ល�នមុ�អេ�រប៊ីស់អេអំអេអំចបី៊ី�	 ផ្នែដឹលបានគ្រប៊ីកាសអេប៊ី�កដំឹអេណ៍�រការអេ�កុ��ឆ្នាំំ�ំ	
២០២១។	“RHB Reflex”	�ឺជាដឹំអេណ្តា�គ្រសាយៈធនាគារចគ្រមុ�	ផ្នែដឹលរួមប៊ីញ្ញុ�លគាំ�
នូវសមតិ៌ភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រ��សាច់គ្របាក់	ពាណ៍ិជ្ជីកមម	 និ�ការទូូទាំត៌់	 ផ្នែដឹលអំនុញ្ញាា�ត៌ឱ្�យ
អំតិ៌�ិជ្ជនអេគ្រប៊ី�អេសវា២៤/៧	គ្រ�ប់៊ីទីូកផ្នែនែ�	តាមរយៈៈកមមវិធីអេសវាធនាគារតាមអីុំនធឺណិ៍ត៌	 
ន�ិធនាគារចល័ត៌។	“goWave by RHB”	�ឺជាអេ�ហិទំូព័ីរចអំេណ៍�ដឹឹ�ហិរិញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹល
មានពី័ត៌៌មានអំំពីីហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 អេដឹ�ម�បីីជួ្ជយៈគ្រប៊ីជាជ្ជនកមុ�ជាកុ��ការប៊ីអេ�ើ�នចំអេណ៍�ដឹឹ�
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។	កមមវិធី	goWave	ផ្នែដឹលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ប៊ីអេចចកវិទូ�យាទូំអេន�ប៊ី	អាមាា�ហិ�សូ�ន	វុិប៊ី	អេសុ�
វីសុិស	 (Amazon Web Services=AWS)	អំនុញ្ញាា�ត៌ឱ្�យធនាគារអេធើ�ពីគ្រ�ីកតាម
ផ្នែ��សប៊ីអេណ្តាា�យៈ	និ�ផ្នែ��សទូទូឹ�។

អេ�ឆ្នាំំ�ំ២០២២	អេយៈ��នឹ�អេលាត៌អេផ្លាា��អេ�រកប៊ីទូពីិអេសាធន៍រួមប៊ីញ្ញុ�លគាំ�	និ�មាន 
គ្រប៊ីសិទូធភាពី	សគ្រមាប៊ីអ់ំត៌�ិជិ្ជនរប៊ីសអ់េយៈ��	�ណ៍ៈផ្នែដឹលអេយៈ��រកំលិធនាគារលករ់ាយៈ
ឌីីជ្ជី�លរប៊ីស់អាអេអំចបី៊ី�	 អេ�មប៊ីូឌា	ផ្នែដឹលនឹ�អេធើ�ប៊ីរិវតិ៌កមមធនាគារអីុំនធឺណិ៍ត៌	និ�
ធនាគារចល័ត៌រប៊ីស់អេយៈ��។	ដឹូអេចែ�	សូមតាមដានអេន�។

�ំ�ំក៏មានអេសចកីិអេសាមនស�សរីករាយៈ��ផ្នែដឹរ	កុ��ការផ្នែចកជ្ជគ្រមាប៊ីជ្ជូនថ្នា	អេ�ហិទូំពី័រ
រប៊ីស់អាអេអំចបី៊ី�	 គ្រត៌ូវបាន�ីល់ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ជាធនាគារមួយៈ	កុ��ចំអេណ្តាមធនាគារ
កពំីលូទាំំ�ប៊ីនួ	ថ្ងៃនឧស�សាហិកមមហិរិញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីសគ់្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	អេដាយៈអាមាា�ហិ�សូ�ន	អា
អេ�កសា	(Amazon Alexa)	កុ��ឆ្នាំំ�២ំ០២១	អេក�នអេ���ពីីចំណ្តាត់៌មធ�យមកាលពីីមុន។

សធនាគារក៏បានអំនុវតិ៌�ំនិត៌�ូ�ចអេ�ិ�មប៊ីរិវត៌ិិកមមសាខាអេ�ឆ្នាំំ�ំ២០២១	អេដឹ�ម�បីីអេធើ�ឱ្�យ
គ្រប៊ីអេស�រអេ���ប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌នូវការ�ិល់អេសវា	និ�ដាក់គ្រ�ឹ�ថ្ងៃនឧតិ៌មភាពីគ្រប៊ីត៌ិប៊ីតិិ៌ការ	

អេសចកីីថ្លែ�ែងការណ៍៍គ្រប៊ីចាំឆំំ្នាំរំប៊ីស់អំ�គនាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង អេ�ចកី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

កុ��រយៈៈអេពីលផ្នែវ�។	សមិទូធិ�លដឹ៏�ួរឱ្�យកត៌់សមាា�ល់មួយៈ	ផ្នែដឹលសអេគ្រមចបានពីី�ំនិត៌
�ូ�ចអេ�ិ�មអេន�	 �ឺការគ្រប៊ីអេស�រអេ���ថ្ងៃនអេពីលអេវលារ�់ចាំំជាមធ�យម	 អេដាយៈអំតិ៌�ិជ្ជន
ចំនួន៩៨%	ទូទូួលបានការប៊ីអេគ្រម�អេសវាកុ��រយៈៈអេពីល	៥	នាទូីសគ្រមាប៊ី់គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ
អេ�ហិែឹ�ប៊ីញ្ញាា�អេ�តាមសាខារប៊ីស់អេយៈ��។

អន�អេលាមភាពី និងវប៊ីបធម៌ហានិភិ�យ
ការធានាបាននូវអំភិិបាលកិចចសាជី្ជវកមមដឹ៏រឹ�មាំ	 និ�ការអំនុអេលាមតាមច�បាប់៊ី	និ�
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	 នឹ�អេ�ផ្នែត៌ជារអេប៊ីៀប៊ីវារៈអាទិូភាពីរប៊ីស់អេយៈ��។	 អេយៈ��អេជ្ជឿជាក់អេល�
សារៈសំខាន់ថ្ងៃនការធានាអំនុអេលាមភាពី	អេហិ�យៈអេយៈ��នឹ�ប៊ីអេ�ើ�នកិចចគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�	កុ��
ការអំប៊ី់រំប៊ីុ�គលិករប៊ីស់អេយៈ��	អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ត៌ការយៈល់ដឹឹ�កាន់ផ្នែត៌អេគ្រច�ន	អំំពីីការវិវត៌ិន៍�មី
ៗអំំពីីការត៌គ្រមូវនិយៈត៌កមម	 ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	 និ�និនាំ�ការមិនអំនុអេលាម�មីៗ	 អេ�កុ��
ឧស�សាហិកមម	 និ�ប៊ី�ើប់៊ីការអំនុអេលាមជាវប៊ី�បីធម៌ការង្ការដឹ៏សំខាន់។	វប៊ី�បីធម៌លអអេន�
នឹ�ជួ្ជយៈកសា�ធនាគារ	ផ្នែដឹលរឹ�មំា	ធន់	 និ�មានវិន័យៈ	អេដឹ�ម�បីីឱ្�យមាា�ស់ភា�ហុុិន 
រប៊ីស់អេយៈ��អាចទូទួូលបានអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ពីីទំូនុកចិតិ៌រប៊ីស់អំតិ៌�ិជ្ជន	និ�កំអេណ៍�ន
គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈចីរភាពី។

ការកំណ៍ត់៌	និ�គ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈក៏សំខាន់សគ្រមាប់៊ីអាជី្ជវកមម	និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការរប៊ីស់
ធនាគារ��ផ្នែដឹរ។	អេយៈ��អេបិ៊ីជាា�គ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ីនូ់វវប៊ី�បីធមឧ៌តិ៌មភាពី	មិនគ្រតឹ៌មផ្នែត៌កុ��ការប៊ីអេគ្រម�
អំតិ៌�ិជ្ជនប៊ីះុអេណ្តាះ��អេទូ	ប៊ីះុផ្នែនិផ្នែ�មទាំំ�ធានានូវឧតិ៌មភាពីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	 និ�វប៊ី�បីធម៌
អំនុអេលាមភាពីដឹ៏រឹ�មាំ	សំអេ�អេល�កកម័ស់ត៌ថ្ងៃមែរប៊ីស់មាា�ស់ភា�ហិុុន។

ដំឹអេណ៍� រអេ�ម��
អេសដឹឋកិចចកមុ�ជាប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែរំពីឹ�ថ្នានឹ�អេក�នអេ���យាា��ខាា�ំ�អេ�ឆ្នាំំ�ំ២០២២	អេដាយៈសារ
ការអេប៊ី�កដំឹអេណ៍�រការអេ���វិញគ្រពំីផ្នែដឹនទូូទំាំ�ពិីភិពីអេលាក	ភាពីអេជា�ជ័្ជយៈដ៏ឹគ្រត៌ច�គ្រត៌ច�់ថ្ងៃន 
ការចាំកថ់្នាំ�បំ៊ីង្កាា�រមហាជ្ជន	និ�កញ្ញចប៊ីជ់្ជរំញុសារអេពី�ពីនធ	ផ្នែដឹល�ិលអ់េដាយៈរាជ្ជរដាា�ភិិបាល 
កមុ�ជា	អេដឹ�ម�បីីជួ្ជយៈពីគ្រ�ឹ�អាជី្ជវកមម	 និ�គ្រ�ួសារផ្នែដឹលមានចំណ៍ូលទាំប៊ីអេ�ទូូទាំំ�
គ្រប៊ីអេទូស។	វិធានការទាំ�ំអេន�	អេផ្លាា�ត៌អេល�ឧស�សាហិកមមផ្នែដឹលរ��លប៊ីះ�ពាលខ់ាា��ំ	រមួមាន
វាយៈនភិ័ណ៍ឌ	សអេមួ�កប៊ីំពាក់	 ផ្នែស�បីកអេជ្ជ��	ទូំនិញអេធើ�ដឹំអេណ៍�រ	និ�វិស័យៈអេទូសចរណ៍៍។	
អេល�សពីីអេន�	�អេគ្រមា�អេ��ស�ៗ	ផ្នែដឹលដាក់ឱ្�យអំនុវត៌ិអេដាយៈទូីភាំ�ក់ង្ការរដាា�ភិិបាល	អេដឹ�ម�បីី
ប៊ីនិគំាគ្រទូអាជី្ជវកមម	រួមទាំ�ំ�អេគ្រមា�ផ្នែដឹល�ិល់អេដាយៈសាជ្ជវីកមមធានាឥណ៍ទាំនកមុ�ជា	
(CGCC)	ដូឹចជា	�អេគ្រមា�ធានាសហិហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំន	�អេគ្រមា�ធានាការអេ��ប៊ីអេ���
វញិថ្ងៃនអាជ្ជវីកមម	និ��អេគ្រមា�ធានាសហិគ្រ�ិនគ្រសិ	ីកឱ៏្�យគ្រប៊ី�ុ�លលអអេ�កុ��កចិចគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�
អេ��ប៊ីអេ���វិញផ្នែដឹរ។

អេទាំ�បី៊ីជាអេយៈ��មានស��ឃឹឹមសគ្រមាប់៊ីឆ្នាំំ�ំ២០២២	ជាឆ្នាំំ�ំថ្ងៃនការអេ��ប៊ីអេ���វិញក៏អេដាយៈ	
ហានិភ័ិយៈនជាប៊ីញ្ញាា�ដឹ៏សំខាន់	 �ឺ�លប៊ីះ�ពាល់អេសដឹឋកិចចផ្នែដឹលប៊ី�ើអេ���អេដាយៈភាពី
តានតឹ៌�ផ្នែ�ែកភូិមិសាគ្រសិនអេយាបាយៈអេ�កុ��តំ៌ប៊ីន់អេ��ស�អេទូៀត៌ថ្ងៃនពិីភិពីអេលាក។	
អេទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏អេដាយៈ	អាអេអំចបី៊ី�អេបិ៊ីជាា�គាំគ្រទូដឹល់ការអេ��ប៊ីអេ���វិញថ្ងៃនអេសដឹឋកិចច
កមុ�ជា	អេដាយៈធានាថ្នា	អាចមានការគំាគ្រទូផ្នែ�ែកហិរិញ្ញញវតុ៌�សគ្រមាប់៊ីអំតិ៌�ជិ្ជនរប៊ីស់អេយៈ��	
អេដឹ�ម�បីីជ្ជួយៈពីគ្រ�ឹ�អេគាលជ្ជំហិរហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ពីួកអេ�	កុ��ករណ៍ីចាំំបាច់។
 

ការអេកាត្ថុសំរអេសំ�រ
ឆ្នាំំ�២ំ០២១	�ជឺាសកេភីាពីថ្ងៃនការរខំាន�រួឱ្�យកត៌ស់មាា�លច់អំេពា�ដំឹអេណ៍�រការអាជ្ជវីកមម	
អេដាយៈសារការរាត៌ត៌�បាត៌ជ្ជ�ំកឺវូដីឹ-១៩	ន�ិកតាា�ខា�អេគ្រ�អេ��ស�អេទូៀត៌។	ប៊ីះផុ្នែនិ	ធនាគារ	
អាអេអំចបី៊ី�	 សអេគ្រមចបានលទូធ�លហិិរញ្ញញវតុ៌�ជាកញ្ញចប៊ី់ផ្នែដឹលអេល�កទឹូកចិតិ៌អេដាយៈ
ឥត៌ង្កាកអេរ។	សមទិូធ�ិលអេន�អាចសអេគ្រមចអេ�បាន	អេដាយៈសារមានការល�ប៊ី�អ់េដាយៈ
មិន�ិត៌ពីីការអេណ៍ឿយៈហិត៌់ថ្ងៃនប៊ីុ�គលិកគ្រ�ប៊ី់រូប៊ីរប៊ីស់អេយៈ��។	កុ��នាមធនាគារ	�ំ�ំសូម
ផ្នែ�ែ�អំំណ៍រ�ុណ៍គ្រកុមការង្ការដឹ៏អំសាា�រ�យរប៊ីស់អេយៈ��	ផ្នែដឹលបានប៊ីអេញ្ញចញសាំ�ថ្ងៃដឹលអ	កុ��
ការប៊ីអេគ្រម�អំត៌ិ�ិជ្ជន	មាា�ស់ភា�ហិុុន	និ�សហិ�មន៍រប៊ីស់អេយៈ��	ជាពីិអេសសអេ�អេពីល
ផ្នែដឹលអេយៈ��សះ�់អេម�ល�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនជ្ជំ�ឺកូវីដឹ-១៩	មកអេល�ជ្ជីវិត៌រប៊ីស់អេយៈ��ផ្លាា�ល់។

�ំ�ក៏ំសូមអេឆួ�ត៌ឱ្កាសអេន�	សផ្នែមី�ការដឹឹ��ណុ៍ដ៏ឹគ្រជាលអេគ្រ�ចអំេពា�អំតិ៌�ជិ្ជន	ន�ិថ្ងៃដឹ�ូ
ដឹ៏មានត៌ថ្ងៃមែ	ផ្នែដឹលបានគាំគ្រទូ	និ�សហិការយាា��ជ្ជិត៌ដឹិត៌ជាមួយៈធនាគារ	ជាអេគ្រច�នឆ្នាំំ�ំ
កនែ�មកអេន�។	អេយៈ��សូមផ្នែចករំផ្នែលកភាពីអេជា�ជ្ជ័យៈរប៊ីស់អេយៈ��ជាមួយៈអេលាកអំែក	
ន�ិទូនះ�ឹរ�់ចាំបំ៊ីនិអេធើ�ការយាា��ជ្ជតិ៌ដិឹត៌ជាមួយៈអេលាកអំែក	អេដឹ�ម�បីពីីគ្រ�ីកការង្ការឱ្�យកាន់ផ្នែត៌
អេគ្រច�នអេទូៀត៌ជាមួយៈគាំ�។

សគ្រមាប៊ីគ់្រប៊ីធាន	ន�ិសមាជ្ជកិគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	�ំ�សំមូផ្នែ�ែ�អំំណ៍រ�ណុ៍យាា��អេសាា��
អំស់ពីីដឹួ�ចិត៌ិចំអេពា�ការប៊ីនិអេជ្ជឿទូុកចិត៌ិ	ការគាំគ្រទូ	និ�ការផ្នែណ៍នាំរប៊ីស់អេលាកអំែក។	
ជាចុ�អេគ្រកាយៈ	�ំ�ំសូមអំរ�ុណ៍ធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជាអេដាយៈអេសាា��សម័គ្រ�ចំអេពា�ការ
គាំគ្រទូ	និ�ការផ្នែណ៍នាំជាគ្រប៊ីចាំំសគ្រមាប៊ី់ធនាគារអេយៈ��។

អេ�ក វងស �� ប៉៊ី
អំ�គនាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ 

អេសចកីីថ្លែ�ែងការណ៍៍គ្រប៊ីចាំឆំំ្នាំរំប៊ីស់អំ�គនាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌

យើ�ើងរីីកចយើ�ើើនជាើួ�គ្នាា�
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

អេសចកីីថ្លែ�ែងការណ៍៍គ្រប៊ីចាំឆំំ្នាំរំប៊ីស់អំ�គនាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌





�កុី�ប់ឹក្សាភិិបាល
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ ក្រុកមុក្រុបឹ៊ីកាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

អេលាក	ឈិន	យៈូ�	�ឹ� (“អេលាក	ឈិន”)	 គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តាំ�ជាគ្រប៊ីធានគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សា 
អំភិិបាលឯករាជ្ជ	មិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ថ្ងៃនធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មបូ៊ីឌា)	ម.ក	(RHBBCP) 
អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី២២	ផ្នែ�កកើដា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩	។

អេលាក	ឈិន	ក៏មានត៌ួនាទីូជាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	 និ� 
ឥណ៍ទាំនកគ្រមិត៌គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	និ�ជាសមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	និ� 
�ណ៍ៈកមាា�ធិការលាភិការ	និ�អេគ្រជ្ជ�សតាំ�។

អេលាក	ឈនិ	គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តា�ំជាអំភិិបាលឯករាជ្ជមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ថ្ងៃនគ្រកមុគ្របី៊ីក�សាភិិបាល	 
ថ្ងៃនធនាគារ	RHB Investment Bank	 អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១	 ផ្នែ�សីហា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។	 
ប៊ីនាា�ប៊ី់មក	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣០ផ្នែ�កញ្ញាា�	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦	អេលាកគ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តាំ�ជា	អំភិិបាល 
ឯករាជ្ជមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិជាន់�័ស់ថ្ងៃនគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល។	 អេលាកក៏មានត៌ួនាទូីជា 
គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការហានិភិ័យៈកគ្រមិត៌គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលរប៊ីស់ធនាគារ	RHB 

Investment Bank	��ផ្នែដឹរ។

អេលាក	ឈិន	មានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌(កិត៌ិិយៈស)	ផ្នែ�ែកវិទូ�យាសាគ្រសិអេសដឹឋកិចចពីីសាកល 
វិទូ�យាល័យៈលីត៌ស៍	 (University of Leeds)	 និ�ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�ន 
�ណ៍អេនយៈ�យករជ្ជំនាញអេ�គ្រប៊ីអេទូសអំ�់អេ�ែស	និ�អេវលស៍។	អេលាកក៏ជាសមាជ្ជិកថ្ងៃន 
វិទូ�យាសាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យករជំ្ជនាញសាធារណ៍ៈ	និ�វិទូ�យាសាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យករគ្រប៊ីអេទូស 
មាា�អេ�សុី��ផ្នែដឹរ។	អេលាក	ឈិន	បានចូលនិវតិ៌ន៍ពីីការង្ការជាថ្ងៃដឹ�ូរប៊ីស់គ្រកុមហិុុន	
KPMG ផ្នែដឹលជាគ្រកុមហិុុនមួយៈ	កុ��ចំអេណ្តាមគ្រកុមហិុុន�ណ៍អេនយៈ�យនាំមុ�អេ�ជា 
អេគ្រច�ន	 អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០១៣	អេគ្រកាយៈពីីអេលាកបានប៊ីអេគ្រម�ការង្ការអេ�កុ�� 
គ្រកុមហិុនុអេន�	អំសរ់យៈៈអេពីលជា�៣៤	ឆ្នាំំ�	ំអេ�ចគ្រកភិពីអំ�អ់េ�ែស	គ្រប៊ីអេទូសអេវៀត៌ណ្តាម	

និ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី។	 អេលាក	 ឈិន	 មានប៊ីទូពីិអេសាធន៍យាា��ទូូលំទូូលាយៈ 
កុ��វិស័យៈធុរកិចច	ដឹូចជាផ្នែ�ែកយៈុទូធសាគ្រសិ	 ផ្នែ�ែកធនធានមនុស�ស	 ផ្នែ�ែកការអំភិិវឌី�ឍ 
គ្រប៊ីសទិូធភាពីការង្ការសគ្រមាប់៊ីវសិយ័ៈសាធារណ៍ៈ	និ�អេហិដាា�រចនាសម័័នធ	ទីូ��សារអំតិ៌�ិជ្ជន	 
ន�ិឧស�សាហិកមម	ន�ិឧស�សាហិកមមអេសវាហិរិញ្ញញវត៌ុ�។	អេពីញអាជ្ជពីីការង្ការដឹយ៏ៈរូអំផ្នែ�ើ� 
រប៊ីស់អេលាកជាមួយៈគ្រកុមហិុុន	KPMG	អេលាក	ឈិន មានប៊ីទូពីិអេសាធន៍ផ្នែ�ែកមុ�ង្ការ 
សវនកមម	មុនអេពីលទូទូួលបានជ្ជំនាញផ្នែ�ែកពីនធដារអំស់រយៈៈអេពីល១៤	ឆ្នាំំ�ំ។	អេលាក 

ឈិន ធាា�ប៊ី់ទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វអេល�ការប៊ីអេ�ើ�ត៌ការអំនុវតិ៌រប៊ីស់គ្រកុមហិុុន	KPMG អេ� 
គ្រប៊ីអេទូសអេវៀត៌ណ្តាម	 និ�អេគ្រកាយៈមកបានបំ៊ីអេពីញតួ៌នាទីូជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកអំនុវតិ៌ការ 
គ្រប៊ីឹក�សាអេយាប៊ីល់រប៊ីស់គ្រកុមហិុុន	KPMG អំស់រយៈៈអេពីល៧	ឆ្នាំំ�ំ។

អេលាក	ឈិន ធាា�ប់៊ីកាន់ត៌ំផ្នែណ៍�ជាគ្រប៊ីធាន/សមាជិ្ជកគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលថ្ងៃនគ្រកុមហិុុន
អេ��ស�ៗជាអេគ្រច�ន	រួមមាន	គ្រកុមហុុិនអំអេអំចបី៊ី�គ្រ�ប់៊ីគ្រ��គ្រទូពី�យសកមម	 (RHB Asset 

Management Sdn Bhd) គ្រកុមហិុុនអំអេអំចបី៊ី�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រទូពី�យសកមមឥសាា�ម 
អំនិរជាត៌ិ	 (RHB Islamic International Asset Management Berhad)	
គ្រកុមហិុុនមូលប៊ី័គ្រត៌	អំអេអំចប៊ីី�	(គ្រប៊ីអេទូសថ្ងៃ�)	សាធារណ៍ៈចំកាត៌់	(RHB Securities 

(Thailand) Public Company Limited)	គ្រកមុហិុនុមូលប៊ីគ័្រត៌	អំអេអំចបី៊ី�អេវៀត៌ណ្តាម 
សាធារណ៍ៈចកំាត៌	់(RHB Securities Vietnam Company Limited)	ធនាគារ
អំអេអំចប៊ីី�ឡាវចំកាត៌់	(RHB Bank Lao Sole Co., Ltd)	គ្រកុមហិុុន	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	សុី
��យួ�រឹធី	 (អេ�មប៊ីូឌា))	 ម.ក	 (RHB Securities (Cambodia) Plc.)	 និ� 
គ្រកុមហិុុន	Ayer Holdings Berhad ជាគ្រកុមហុុិនផ្នែដឹលមានសនែឹកហិុុនលក់ 
ទូិញអេ���សារហិុុនកួឡាឡាំពីួរ	(Kuala Lumpur Stock Exchange)។

សំមាសំភាពីគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង 
គ្រប៊ីធានគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល, អំភិិបាលឯករាជ មិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ជនជាតិ៌មាា អេ�សីី
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

សមាសភាពក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

អេលាក	អាឌីិស�សាឌិី�ីន	អាលី	 (“អេលាក	អាឌីិស�សាឌីិ�ីន”)	 គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តាំ�ជា 
អំភិិបាលមិនឯករាជ្ជ	និ�ជាត៌ំណ្តា�ភា�ទូុនិក	ថ្ងៃនធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	 
ម.ក	(RHBBCP)	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១	ផ្នែ�វិចិិកា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។	

អេលាក	អាឌិីស�សាឌី�ិនី	គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តំា�ជានាយៈកគ្រ�ប់៊ីគ្រ��/នាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	(“MD/ 

CEO”)	 ថ្ងៃនធនាគារ	RHB Islamic Bank អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១	ផ្នែ�សីហា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។	 
អេលាក	អាឌីិស�សាឌីិ�ីន ទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វអេល�ការដឹឹកនាំ	 គ្រ�ប៊ី់គ្រ��	និ�អំភិិវឌី�ឍអេសវា 
ធនាគារ Islamic Banking និ�	Shariah Business	អេ�កុ��	RHB Banking 

Group។

អេលាក	អាឌីិស�សាឌីិ�ីន	 មានប៊ីទូពីិអេសាធន៍ជា�២០ឆ្នាំំ�ំ	 កុ��ឧស�សាហិកមមអេសវា 
ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 អេដាយៈបានកាន់តំ៌ផ្នែណ៍�ជាន់�័ស់អេ�កុ��ធនាគារ	 RHB Islamic  

Bank	និ�ធនាគារ	AlKhair International Islamic Bank Berhad	។	មុន
អេពីលចូលប៊ីអេគ្រម�ការអេ�ធនាគារ	 អំ	 អេអំច	 បី៊ី�	 គាត៌់បានកាន់ត៌ំផ្នែណ៍�ជានាយៈក 
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��	និ�គ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ	 អេ�ធនាគារ	Export-Import Bank  

Malaysia Berhad	។

គាត៌់មានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ជាន់�័ស់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	និ�ធុរកិចច	(ហិិរញ្ញញវត៌ុ�)	 ពីីសាកល 
វិទូ�យាល័យៈមាា�អេ�សុី	 និ�ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ធុរកិចច	(ធនាគារ	និ�ហិិរញ្ញញវតុ៌�)	 ពីីសាកល 
វិទូ�យាល័យៈមះូណ្តាស៍ថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូសអំូគ្រសាា�លី។	 ប៊ីផ្នែនិមពីីអេន�	 គាត៌់ក៏មាន�ុណ៍វុឌី�ឍិ 
អេ��ស�អេទូៀត៌ដឹូចជាសញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ឌីីបួ៊ី�មផ្នែ�ែកវិភា�ការវិនិអេយា�	 ពីីសាកលវិទូ�យាល័យៈ 
Teknologi MARA-“UiTM”	 ថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី	 និ�កមមវិធីគ្រ�ប៊ី់គ្រ��កគ្រមិត៌ 
�័ស់	(“AMP”)	ពីីសាលាធុរកិចចហាអេវីត៌	អេ�ទីូគ្រកុ�បូ៊ីសូ�នថ្ងៃនសហិរដឹឋអាអេមរិក។ 
គាត៌់ក៏ជាធនាគារិកជ្ជំនាញថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�នធនាគារិកជ្ជំនាញអេ�អាសុី	(“AICB”)	
ធនាគារិកជ្ជំនាញថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�នធនាគារិកជ្ជំនាញថ្ងៃនចគ្រកភិពីអំ�់អេ�ែស	និ�ជាអំែក 
គ្រប៊ីកប៊ីវិជាា�ជ្ជីវៈជំ្ជនាញផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវតុ៌�ឥសាា�ម	 ថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�ន	 Islamic Finance 

Professionals	អេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី។	

អេលាក	អាឌីិស�សាឌីិ�ីន	ក៏ធាា�ប៊ី់កាន់ត៌ំផ្នែណ៍�ជានាយៈកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិថ្ងៃនធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	 
គ្រប៊ីចាំំគ្រប៊ីអេទូសឡាវ	(RHB Bank Lao Sole Co., Ltd) និ�គ្រកុមហិុុន	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	សុី
��យួ�រធឹ	ី(អេ�មប៊ីឌូា)	ម.ក	(RHB Securities (Cambodia) Plc.)	��ផ្នែដឹរ។	អេលាក	
អាឌិីស�សាឌិី�ីន ជាសមាជិ្ជកខា�អេគ្រ�	អេ�កុ��គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាទីូគ្របឹ៊ីក�សាថ្ងៃនហិិរញ្ញញវត៌ុ�ឥសាា�ម	 
(“IBFIM”)	ថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុ	ីនិ�ជាគ្រប៊ីធាន	ន�ិសមាជិ្ជកគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាថ្ងៃនសមា�ម
គ្រ�ឹ�សាា�នធនាគារឥសាា�ម	ថ្ងៃនគ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី	(“AIBIM”)។

អេ�ក អាឌិិសំាឌិិ��� អាល�
អំភិិបាលមិនឯករាជ មិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ និងជាតំ៌ណាងភា�ទីូនិក
ជនជាតិ៌មាា អេ�សីី
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ ក្រុកមុក្រុបឹ៊ីកាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

អេលាក	សុី�	អាហិ៍មាា�ត៌	 ទូួហិើីក	អាល់បារ៍ (“អេលាក	សុី�”)	 គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តាំ� 
ជាអំភិិបាលមិនឯករាជ្ជ�យ	 មិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីតិិ៌	 ថ្ងៃនធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មបូ៊ីឌា)	ម.ក	
(RHBBCP)	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១។	

អេលាក សុី�	មានត៌ួនាទូីជាសមាជ្ជិកថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ 
លាភិការ	និ�អេគ្រជ្ជ�សតាំ�	�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការ 
ឥណ៍ទាំនកគ្រមិត៌គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

អេលាកគ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តាំ�ជាគ្រប៊ីធាន	Group International Business	 អេ� 
ថ្ងៃ�ៃទូី២	 ផ្នែ�កុមៈៈ	ឆ្នាំំ�ំ២០២១។	 កុ��តួ៌នាទូី�មីអេន�	 ទូំនួល�ុសគ្រតូ៌វជាចម�បី�រប៊ីស ់
អេលាក	សុី� �ឺគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេល�ការរីកចអេគ្រម�ន	និ�ការអំនុវតិ៌ការង្ការរប៊ីស់	Group 

International Business ផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេល�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ពាណ៍ិជ្ជីកមម	 អេសវា 
ធនាគារវិនិអេយា�	និ�	គ្រទូពី�យសកមម	អេដាយៈអេធើ�ឱ្�យមានកិចចសហិការរវា�មុ�ង្ការ	និ�
ធនធាន	អេ�ទូូទាំំ�គ្រ�ុប៊ី	និ�កុ��ប៊ីណ្តាា�គ្រប៊ីអេទូសផ្នែដឹល	RHB Group មានវត៌ិមាន។	
អេលាកសុី�	 ក៏នឹ�គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេល�អាជី្ជវកមមគ្រប៊ីមូលមកវិញនូវគ្របាក់កមចីមិនផ្នែមន 
លក់រាយៈ��ផ្នែដឹរ	អេដាយៈអេផ្លាា�ត៌អេល�ការពីគ្រ�ឹ�កិចចគ្រប៊ីឹ�ផ្នែគ្រប៊ី�កុ��ការគ្រប៊ីមូលមកវិញ។

មុនអេពីលផ្នែត៌�តាំ�ឱ្�យកាន់ត៌ំផ្នែណ៍�អេន�	អេលាកមានត៌ំផ្នែណ៍�ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�
រប៊ីស់គ្រ�ុប៊ី	ចាំប៊ី់តាំ�ពីីថ្ងៃ�ៃទូី១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។

អេលាក	សុី�	មានប៊ីទូពិីអេសាធជា�	២០ឆ្នាំំ�ំ	 អេល�ជំ្ជនាញជ្ជ�ណ៍អេនយៈ�យករ	និ�ជា 
អំែកគ្រប៊ីកប៊ីវិជាា�ជ្ជីវៈហិិរញ្ញញវតុ៌�	ជាមួយៈមជ្ជ�ឈដាា�នជាតិ៌	និ�អំនិរជាតិ៌	កុ��វិស័យៈអេគ្រប៊ី�	 
និ�ឧសម័ន	 ទូូរ�មនា�មន៍ចល័ត៌	 និ�អេហិដាា�រចនាសម័័នធ	 ក៏ដឹូចជាការអំភិិវឌី�ឍ 
អំចលនគ្រទូពី�យ	 និ�សំណ៍�់។	 អេលាកបានចាំប់៊ីអេ�ិ�មអាជី្ជពីកុ��វិស័យៈហិិរញ្ញញវតុ៌� 
ជាមួយៈគ្រកុមហិុុន	Shell	 អេហិ�យៈបានអេធើ�ការអេ�ការិយាល័យៈអេ��ស�ៗរប៊ីស់គ្រកុមហុុិន 
Shell	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី	អំូគ្រសាា�លី	 និ�ហិូ��់។	មុនអេពីលចូលប៊ីអេគ្រម�ការង្ការ 
ជាមួយៈ	RHB Group	អេលាក�ជឺាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកហិរិញ្ញញវតុ៌�ថ្ងៃនគ្រកុមហិុនុ	UEM Group 

Berhad	និ�ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់គ្រកុមហិុុន	Smart Axiata	(កមុ�ជា)។

អេលាក	សុី� ទូទូួលបានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ជាន់�័ស់ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចច	 និ�ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែក 
�ណ៍អេនយៈ�យ	 ពីីសាកលវិទូ�យាល័យៈអំី�សាា�មអំនិរជាត៌ិមាា�អេ�សុី។	 អេលាក	 សុី� � ឺ
ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យករជំ្ជនាញផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	 (CIMA)	និ�ជា 
សមាជ្ជិកថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យករមាា�អេ�សុី	(MIA)។

អេលាក	សុី�	ធាា�ប៊ី់កាន់ត៌ំផ្នែណ៍�ជាគ្រប៊ីធានថ្ងៃនធនាគារ	អំ		អេអំច	ប៊ីី�	គ្រប៊ីចាំំគ្រប៊ីអេទូសឡាវ	
(RHB Bank Lao Sole  Co., Ltd)	គ្រកុមហិុុន		អំ		អេអំច	ប៊ីី�	(ហិើីលីភិីន)		(RHB 

(Philippines),	គ្រកមុហិុនុមលូប៊ីគ័្រត៌	អំ	អេអំច	បី៊ី�	អេវៀត៌ណ្តាម			សាធារណ៍ៈចកំាត៌	់		(RHB 

Securities Vietnam Company Limited),	គ្រកុមហិុុន	RHB Investment 

Ltdនិ�គ្រកុមហិុុន Banfora Pte Ltd។

អេ�ក សំ��� អាហ៍ិម៉ាត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
អំភិិបាលមិនឯករាជ មិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ជនជាតិ៌មាា អេ�សីី

សមាសភាពក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល



www.rhbgroup.com.kh

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១
237

របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

អេ�ា�	សំវុទាំា�រី	(“អំែកគ្រសី	សំវុទាំា�រី”)	គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តាំ�ជាសមាជ្ជិកគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល
ថ្ងៃនធនាគារអាអេអំចប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអំិលសុី	(RHBBCP)	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៦	ផ្នែ�ឧសភា	
ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។

អំែកគ្រស	ីសវំទុាំា�រ	ីកម៏ានត៌នួាទូជីាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	និ��ណ៍ៈកមាា�ធកិារ
គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់	និ�អេគ្រជ្ជ�សតាំ�ត៌ំណ្តា�	និ�ជាសមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ហានិភិ័យៈ	និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការឥណ៍ទាំន��ផ្នែដឹរ។

អំែកគ្រសី	សំវទុាំា�រ	ី�ឺជាថ្ងៃដឹ�ូសាា�ប៊ីនិក	និ�ជានាយៈកិាគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ថ្ងៃនគ្រកុមអេមធាវី	អេអំច.អំមឹ.
អំិល	&	�ន់សាល់�ិន។	អំែកគ្រសីមានជ្ជំនាញផ្នែ�ែកធនាគារ	គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការពាណ៍ិជ្ជីកមម	
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការដីឹធែ	ីការង្ការ	ទូូរ�មនា�មន៍	សណ្តាា�គារ	និ�រមណី៍យៈដាា�ន	ការសគ្រមុ�សគ្រមួល	 
ប៊ីណ៍តឹ�វិវាទូ	និ�ប៊ីណ្តាា�ញទូំនាក់ទូំន�លអជាមួយៈគ្រ�ប៊ី់វិស័យៈផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ	 រួមទាំំ�
មង្គ្រានីូរដាា�ភិិបាល��។	អេដាយៈមានប៊ីទូពិីអេសាធន៍ជា�២០	ឆ្នាំំ�	ំសញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ប៊ីណ៍ឌតិ៌ផ្នែ�ែក
វិទូ�យាសាគ្រសិនអេយាបាយៈ	 និ�ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ជាន់�័ស់ផ្នែ�ែកនីត៌ិសាគ្រសិ	 អំែកគ្រសីគ្រតូ៌វ 
បានចាំត៌់ទូុកថ្នាជាអេមធាវីផ្នែដឹលអេលចអេធាា�អេ�កមុ�ជា	 អេដាយៈមានចំអេណ៍�ដឹឹ�	 និ�
ប៊ីទូពិីអេសាធន៍វិអេសសវិសាល	 កុ��ការអេធើ�ជាអេមធាវីសាជ្ជីវកមម	 និ�ប៊ីណ៍តឹ�វិវាទូ

គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី។	អំែកគ្រសី	សំវុទាំា�រី	 ក៏គ្រតូ៌វបានទូទូួលសាា�ល់ជាភាំ�ក់ង្ការ
ពាណិ៍ជី្ជសញ្ញាា�គ្រសប៊ីច�បាប៊ីពី់ីគ្រកស�ួពាណិ៍ជី្ជកមម	និ�អេប៊ីកេជ្ជនសមាជិ្ជកភាពីថ្ងៃននិយៈត៌ករ
មលូប៊ីគ្រត៌កមុ�ជា	(SERC)ផ្នែដឹរ។	អំែកគ្រស	ីសវំទុាំា�រ	ីអេធើ�ជាត៌ណំ្តា�ការពារកនូកីអីេ�កុ��
សំណ៍ំំអេរឿ�សុ��សាា�ញរាប៊ី់រយៈករណ៍ី	ទាំំ�សគ្រមាប៊ី់អំ�គភាពីឯកជ្ជន	និ�អំ�គភាពី
សាធារណ៍ៈ។	 អំែកគ្រសីបានអេធើ�ជាត៌ំណ្តា�ការពារធនាគារអេ��ស�ៗគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈ 
អេជា�ជ័្ជយៈ	កុ��ការគ្រប៊ីមូលបានវិញនូវកមចីជាគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិកអេដាយៈអេជា�ជ័្ជយៈ	
អេហិ�យៈគ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តា�ំជាអេមធាវជីាន់�័ស់សគ្រមាប់៊ីធនាគារពាណិ៍ជ្ជអេ��ស�ៗ។	អេល�ស
ពីីអេន�អេទូៀត៌	 អំែកគ្រសីបានអេធើ�ជាត៌ំណ្តា�ការពារគ្រកុមហិុុនកម�សានិកមុ�ជាសគ្រមាប៊ី់
ការអេបា���សាយៈលក់មូលប៊ីគ្រត៌ជាសាធារណ៍ៈដំឹប៊ីូ�	(IPO)	ផ្នែដឹល�ិត៌ជាទឹូកគ្របាក់
មានត៌ថ្ងៃមែ៣៦៩	លានដុឹលាា�រសគ្រមាប់៊ីការចុ�ប៊ីញ្ញីីអេ�អេល���សារហិុុនហិុ�កុ�	 និ�
កាា�យៈជាគ្រកុមហុុិនផ្នែ�មរមុនដំឹប៊ីូ�	ផ្នែដឹលបានអេបា���សាយៈមូលប៊ីគ្រត៌អេគ្រ�គ្រប៊ីអេទូសផ្នែដឹល
គ្រប៊ីមូលបានគ្របាក់ចំនួន៣០០	លានដឹុលាា�រ។

អេគ្រ�ពីីអេន�	អំែកគ្រស	ីសវំទុាំា�រ	ីមានត៌ផំ្នែណ៍�ជាសមាជ្ជកិគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាអេ��ស�ៗអេទូៀត៌	ដូឹចជា	
គ្រកុមហិុុន	អាអេអំចប៊ីី�	ឡាវ	ចំកាត៌់	(RHB Lao Sole Co., Ltd)	និ�មូលប៊ី័គ្រត៌អាអេអំច
ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអំី�លសុី	(RHB Securities (Cambodia) Plc)។

អេ�កគ្រសំ� អេ�៉ សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
សមាជិកគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល
ជនជាតិ៌ថ្លែ�ែរ
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ ក្រុកមុក្រុបឹ៊ីកាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

អេលាក	 វ��ស	 �ី	 ប៊ីះ	 គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តាំ�ជាអំ�គនាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	 (CEO)	 ផ្នែដឹល
មានគ្រប៊ីសិទូធភាពីចាំប់៊ីពីីថ្ងៃ�ៃទីូ១	ផ្នែ�កញ្ញាា�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	និ�ជាសមាជិ្ជកគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សា
ភិិបាលថ្ងៃនធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	(�អេមបូ៊ីឌា)	ភីិអិំលសុ	ីអេ�ថ្ងៃ�ៃទូ២ី៨	ផ្នែ�ត៌លុា	ឆ្នាំំ�២ំ០២០។

គាត៌ម់ានប៊ីទូពីិអេសាធនយ៍ាា��អេគ្រច�ន	អេដាយៈបានប៊ីអំេពីញត៌នួាទូីជាអំែកដឹឹកនាជំា�៣៥	
ឆ្នាំំ�អំេ�កុ��ឧស�សាហិកមមធនាគារ។	គាត៌ប់ានកានម់�ុត៌ផំ្នែណ៍�ជាអំែកគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ជាន�័់ស់	
កុ��ការជ្ជគ្រមុញកំអេណ៍�នកុ��វិស័យៈធនាគារធុរកិចច	ក៏ដឹូចជាវិស័យៈធនាគារលក់រាយៈ	
និ�អំត៌ិ�ិជ្ជន	អេ�កុ��សាា�ប៊ី័នហិិរញ្ញញវត៌ុ�ល�បីីៗ	អេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី។

ប៊ីទូពិីអេសាធន៍ការង្ការរប៊ីស់គាត៌់	 រួមមានសំា�ថ្ងៃដឹការង្ការវិស័យៈធនាគារយាា��
ទូូលំទូូលាយៈ	អេ�តាមសាខា	ការិយាល័យៈកណ្តាា�ល	និ�ថ្នាំ�ក់ត៌ំប៊ីន់	 គ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់
ធនាគារសាជ្ជីវកមម	ធនាគារពាណ៍ិជ្ជ	និ�ធនាគារអំត៌ិ�ិជ្ជន	ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ពាណ៍ិជ្ជីកមម	
ការអំភិិវឌី�ឍន៍�លតិ៌�ល	ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ឥណ៍ទាំន	ការលក	់និ�ការអេធើ�ទូ�ី�សារ	គ្រពីមទាំ�ំ
ការអំភិិវឌី�ឍន៍ធុរកិចចកុ��ត៌ំប៊ីន់។

មុនអេពីលចូលកាន់ត៌ំផ្នែណ៍�អេន�	អេលាក	វ��ស	 គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�ជាគ្រប៊ីធានសីីពីីរប៊ីស់
ធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសថ្ងៃ�	 កុ��ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៤	 មុនអេពីលផ្នែត៌�តាំ� 
ជាអំ�គនាយៈកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិចាំប់៊ីពីីផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៥	ដឹល់ផ្នែ�សីហា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០។	
អេលាក	វ��ស	ជាអំនុគ្រប៊ីធានគ្រប៊ីចំាំគ្រប៊ីអេទូសរប៊ីស់ធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	(អេ�មបូ៊ីឌា)	ភីិអិំលសីុ	 
ចាំប់៊ីពីីផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�២ំ០១៣	រហិតូ៌ដឹលអ់េពីលអេលាកផ្លាា�សអ់េ�អេធើ�ជាគ្រប៊ីធានសីទីីូធនាគារ
អំអេអំចប៊ីី�	អេ�គ្រប៊ីអេទូសថ្ងៃ�	កុ��ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៤។

អេលាកអេធើ�ជាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��សំខាន់ៗ	អេ�កុ��ធនាគារ	រួមមាន
�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រទូពី�យសកមម	និ�បំ៊ីណំ៍ល	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
សវនកមមការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការ�ិល់គ្របាក់កមចីឥណ៍ទាំន។	គាត៌់បាន
ប៊ីញ្ញចប៊ី់ថ្នាំ�ក់ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចចពីីសាកលវិទូ�យាល័យៈមាា�ឡាយាា�	និ�ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌
ជាន់�័ស់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ពាណិ៍ជី្ជកមមពីីគ្រប៊ីអេទូសកាណ្តាដា	និ�ជានិស�សិត៌អេឆែ�មផ្នែដឹល
ទូទួូលបាននិអេទូះសលអបំ៊ី�ុត៌អេ�អេពីលប៊ីញ្ញចប់៊ីការសិក�សា។	គាត៌់ក៏បានចូលរួមកមមវិធី
អំភិិវឌី�ឍន៍ភាពីជាអំែកដឹឹកនាំជាន់�័ស់	INSEAD	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៤	��ផ្នែដឹរ។	

អេលាក	វ��ស	កាន់ត៌ំផ្នែណ៍�គ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេ��ស�អេទូៀត៌ជាគ្រប៊ីធានទីូ��សារមូលប៊ីគ្រត៌អំអេអំចបី៊ី�	 
(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអំិលសុី។

អេ�ក វងស �� ប៉៊ី
អំភិិបាលមិនឯករាជ មិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ជនជាតិ៌មាា អេ�សីី

សមាសភាពក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

អេ�កគ្រសំ� អេ�៉ សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាា ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

អេ�ក ទួូ� សំ��� អាហ៍ិម៉ាត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

�ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមា

អេ�កគ្រសំ� អេ�៉ សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាា ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

អេ�ក ទួូ� សំ��� អាហ៍ិម៉ាត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

�ណ៍ៈក�ា ធិការលាភិការ  និងការផ្នែត្ថុងតាងំ

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាា ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

អេ�ក ទួូ� សំ��� អាហ៍ិម៉ាត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

អេ�កគ្រសំ� អេ�៉ សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាា ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង

អេ�ក ទួូ� សំ��� អាហ៍ិម៉ាត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

អេ�កគ្រសំ� អេ�៉ សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ

�ណ៍ៈក�ា ធិការឥណ៍ទាន

�ណ៍ៈកមាា ធិការគ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

អេ�ក ឈិិ� យូង �ឹង  
គ្រប៊ីធា��ណ៍ៈកមាា ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ង
(អំភិិបាលឯករាជ និងមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

អេ�ក ទួូ� សំ��� អាហ៍ិម៉ាត៌ ទួូហិី�ក អាល់បារ៍
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ
(អំភិិបាលមិនឯករាជ និងមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

អេ�កគ្រសំ� អេ�៉ សំំវ �ទ្ធាធ រ ី
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ
(អំភិិបាលឯករាជ និងមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

អេ�ក អាឌិិសំាឌិិ��� អាល�
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ
(អំភិិបាលមិនឯករាជ និងមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

អេ�ក វងស �� ប៉៊ី 
សំមាជិិក�ណ៍ៈកមាា ធិការ
(អំភិិបាលមិនឯករាជ និងគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌)

ប្រប៊ីធានប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាា ក់ដឹឹកនាជំាន់់�ពស់់

អេលាក	វ��ស	�ី	ប៊ីះ	 គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តំា�ជាអំ�គនាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិ	(CEO)	ផ្នែដឹល
មានគ្រប៊ីសទិូធភាពីចាំប់៊ីពីីថ្ងៃ�ៃទូ១ី	ផ្នែ�កញ្ញាា�	ឆ្នាំំ�២ំ០២០	និ�ជាសមាជិ្ជកគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សា
ភិិបាលថ្ងៃនធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	(�អេមបូ៊ីឌា)	 ភីិអិំលសុី	 អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២៨	 ផ្នែ�ត៌ុលា	
ឆ្នាំំ�ំ២០២០។

គាត់៌មានប៊ីទូពីិអេសាធន៍យាា��អេគ្រច�ន	 អេដាយៈបានប៊ីំអេពីញត៌ួនាទីូជាអំែកដឹឹកនាំ
ជា�៣៥	ឆ្នាំំ�ំអេ�កុ��ឧស�សាហិកមមធនាគារ។	គាត៌់បានកាន់មុ�ត៌ំផ្នែណ៍�ជា
អំែកគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ជាន�័់ស	់កុ��ការជ្ជគ្រមុញកអំេណ៍�នកុ��វសិយ័ៈធនាគារធរុកចិច	កដ៏ឹចូជា
វសិយ័ៈធនាគារលក់រាយៈ	និ�អំតិ៌�ិជ្ជន	អេ�កុ��សាា�ប៊ីន័ហិរិញ្ញញវតុ៌�ល�បីីៗ 	អេ�គ្រប៊ីអេទូស
មាា�អេ�សុី។

ប៊ីទូពិីអេសាធន៍ការង្ការរប៊ីស់គាត៌់	 រួមមានសំា�ថ្ងៃដឹការង្ការវិស័យៈធនាគារយាា��
ទូូលទូំូលាយៈ	អេ�តាមសាខា	ការយិាលយ័ៈកណ្តាា�ល	ន�ិថ្នាំ�កត់៌បំ៊ីន	់គ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់
ធនាគារសាជី្ជវកមម	ធនាគារពាណ៍ជិ្ជ	និ�ធនាគារអំត៌�ិិជ្ជន	ហិរិញ្ញញវត៌ុ�ពាណ៍ជិ្ជកីមម	
ការអំភិិវឌី�ឍន៍�លិត៌�ល	ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ឥណ៍ទាំន	ការលក់	 និ�ការអេធើ�ទូី��សារ	
គ្រពីមទាំំ�ការអំភិិវឌី�ឍន៍ធុរកិចចកុ��ត៌ំប៊ីន់។

មុនអេពីលចូលកាន់ត៌ំផ្នែណ៍�អេន�	អេលាក	វ��ស	 គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តាំ�ជាគ្រប៊ីធានសីីពីី
រប៊ីស់ធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសថ្ងៃ�	កុ��ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៤	មុនអេពីល
ផ្នែត៌�តំា�ជាអំ�គនាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ចាំប៊ី់ពីីផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៥	ដឹល់ផ្នែ�សីហា	
ឆ្នាំំ�ំ២០២០	។	អេលាកវ��ស	ជាអំនុគ្រប៊ីធានគ្រប៊ីចាំំគ្រប៊ីអេទូសរប៊ីស់ធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	
(អេ�មបូ៊ីឌា)	ភីិអំិលសុី	ចាំប៊ី់ពីីផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៣	រហិូត៌ដឹល់អេពីលអេលាក
ផ្លាា�ស់អេ�អេធើ�ជាគ្រប៊ីធានសីីទូីធនាគារអំអេអំចបី៊ី�	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសថ្ងៃ�	 កុ��ផ្នែ�តុ៌លា	
ឆ្នាំំ�ំ២០១៤។

អេលាកអេធើ�ជាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប់៊ីគ្រ��សំខាន់ៗ 	អេ�កុ��ធនាគារ	រួមមាន
�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	 �ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រទូពី�យសកមម	 និ�បំ៊ីណំ៍ល	
�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	 និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការ�ិល់គ្របាក់កមចី
ឥណ៍ទាំន។	គាត៌ប់ានប៊ីញ្ញចប៊ីថ់្នាំ�កប់៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកចិចពីីសាកលវទិូ�យាល័យៈ
មាា�ឡាយាា�	និ�ប៊ីរញិ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ជាន់�័សផ់្នែ�ែកគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ពាណិ៍ជ្ជកីមមពីីគ្រប៊ីអេទូសកាណ្តាដា	
ន�ិជានិស�សិត៌អេឆែ�មផ្នែដឹលទូទួូលបាននអិេទូះសលអប៊ី�ំតុ៌អេ�អេពីលប៊ីញ្ញចប៊ីក់ារសិក�សា។	
គាត៌់ក៏បានចូលរួមកមមវិធីអំភិិវឌី�ឍន៍ភាពីជាអំែកដឹឹកនាំជាន់�័ស់	INSEAD	កុ��
ឆ្នាំំ�ំ២០១៤	��ផ្នែដឹរ។	

អេលាក	វ��ស	កាន់ត៌ំផ្នែណ៍�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��អេ��ស�អេទូៀត៌ជាគ្រប៊ីធានទូី��សារមូលប៊ីគ្រត៌អំអេអំច
ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអំិលសុី។

អេ�ក វងស �� ប៉៊ី
នាយកគ្រប៊ីចាំគំ្រប៊ីអេទូស/អំ�គនាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ 

សំមាសំភាពីរប៊ីស់ំថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំា�់�័ស់ំ
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

សមាសភាពរបស់ថ្នាា ក់់ដឹឹក់នាំជំាន់់ខ្ពពស់

អេលាក	�ឹ�	មូន	ហិើី	 	 គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តាំ�ជាគ្រប៊ីធានអេសវាកមមធនាគារផ្នែ�ែក
លក់រាយៈអេ�ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(កមុ�ជា)	ភិី	អំិល	សុី	កុ��ផ្នែ�មីនា	ឆ្នាំំ�ំ	
២០២០។	អេលាកបានចូលរួមជាមួយៈ	RHB Banking Group តាំ�ពីី
ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ	២០១០។	អេលាក	មូន	ចូលរួមដឹឹកនាំមុ�ង្ការអាជ្ជីវកមមអេ��ស�
ៗអេ�កុ��ធនាគារ	រួមមាន	ផ្នែ�ែកអំភិិវឌី�ឍន៍�លិត៌�ល	និ�ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	ផ្នែ�ែក
អាជ្ជីវកមម	និ�ការផ្នែចកចាំយៈតាមសាខា	ផ្នែ�ែកទូី��សារ	និ�ទូំនាក់ទូំន�	ផ្នែ�ែក
ធនាគារតាមផ្នែប៊ីប៊ីអេអំ�ចិគ្រតូ៌នកិ	និ�អេសវាកមមអេឆែ�យៈត៌ប៊ីអំតិ៌�ជិ្ជនតាមទូូរសពីះ
ជាអេដឹ�ម។	អេលាកមានប៊ីទូពីិអេសាធន៍ជា�	២០	ឆ្នាំំ�ំអេ�កុ��វិស័យៈធនាគារ	
និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាមួយៈធនាគារប៊ីរអេទូស	និ�ធនាគារកុ��គ្រសុក�នមុ�អេ�
អេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី។

គាត់៌មានចំអេណ៍�ដឹឹ�	និ�ប៊ីទូពិីអេសាធន៍យាា��ទូូលំទូូលាយៈអេ�កុ��យុៈទូធសាគ្រសិ 
អេសវាកមមធនាគារលក់រាយៈ	ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ផ្នែ�ែក	(រួមទាំំ�អេសវាកមមធនាគារ
ផ្នែ�ែក	Premier Banking)	ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ���លតិ៌�ល	ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ការលក់	
ន�ិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ប៊ីណ្តាា�ញ	(ប៊ីណ្តាា�ញធនាគារឌីីជី្ជ�ល	អាជ្ជវីកមមតាមសាខា	
និ�ប៊ីណ្តាា�ញផ្នែចកចាំយៈ)។

គាត៌់បានប៊ីញ្ញចប៊ី់ការសិក�សាពីីវិទូ�យាសាា�ន	Chartered Institute of Mar-

keting (CIM)	អេ�ចគ្រកភិពីអំ�់អេ�ែសកុ��ឆំ្នាំ�	ំ២០០២។	គាត់៌ក៏ជា	Chartered 

Marketer	រប៊ីស ់CIM	មយួៈរបូ៊ី��ផ្នែដឹរ	អេហិ�យៈអេលាកកប៏ានចលូរមួកមមវិធី	
អំភិិវឌី�ឍន៍ភាពីជាអំែកដឹឹកនាំជាន់�័ស់	 (INSEAD Senior Leadership 

Development Program) អេ�កុ��ឆ្នាំំ�ំ	២០១៨។

អេលាក	យៈះុ�	បានប៊ីអេគ្រម�ការអេ�កុ��ធនាគារ	 អំ	 អេអំច	 បី៊ី�	 (អេ�មប៊ីូឌា) 
ភិអីំលិសុ	ីចាំប៊ីត់ា�ំផ្នែ�វចិិកិា	ឆ្នាំំ�២ំ០១០អេហិ�យៈប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេន�	អេលាកមានម�ុ 
ត៌ំផ្នែណ៍�ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឥណ៍ទាំន។	

អេលាកមានប៊ីទូពិីអេសាធសរុប៊ី	៣៥	ឆ្នាំំ�ំ	 កុ��វិស័យៈធនាគារ	 និ�វិស័យៈ 
ហិរិញ្ញញវត៌ុ�	អេដាយៈអំនវុត៌ជិាកផ់្នែសី�យាា��ទូលូទំូលូាយៈអេ�កុ��ផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
ឥណ៍ទាំន។	ចំអេណ៍�ដឹឹ�កុ��គ្រសុករប៊ីស់អេលាក	យៈះុ�	ផ្នែដឹលបានអេធើ�ការជា�	 
១២	ឆ្នាំំ�ំ	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	�ីល់ទំូនុកចិតិ៌ប៊ីផ្នែនិម	អេល�សមតិ៌ភាពីរប៊ីស់
អេលាក	កុ��ការប៊ីផ្នែនិមត៌ថ្ងៃមែអេល�ត៌ួនាទូីផ្នែដឹលបានអំនុវត៌ិ។

អេលាកក៏មានប៊ីទូពិីអេសាធ	និ�ជ្ជំនាញយាា��ទូូលំទូូលាយៈ	កុ��ការអេរៀប៊ីចំ 
ផ្នែ�នការ	និ�យុៈទូធសាគ្រសិសគ្រមាប់៊ីការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឥណ៍ទាំនរប៊ីស់ធនាគារ 
អំអេអំចបី៊ី�	(អេ�មប៊ីឌូា)	ម.ក	អេដាយៈធានាថ្នា	អំភិិបាលកចិច	ន�ិការអំនុអេលាម	
ថ្ងៃនដឹំអេណ៍�រការ	SLA	គ្រត៌ូវបានគ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ី់គ្រ�ប៊ី់អេពីលអេវលា។

ចណំំ៍ចផ្នែដឹលអេលចអេធាា�មយួៈអេ�កុ��អាជ្ជពីីធនាគាររប៊ីស់អេលាក	�កឺារចូលរមួ 
កុ��ការង្ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យសវនកមមមូលនិធិរូបិ៊ីយៈវតុ៌�អំនិរជាតិ៌	អេ�គ្រប៊ីអេទូស
កមុ�ជា	 កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១០។	 អេលាកបានចូលរួមកមមវិធីភាពីជាអំែកដឹឹកនំា 
ជាន់�័ស់	 INSEAD	 អេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី	 និ�ទូទួូលបានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌
ជាន់�័ស់ផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ធុរកិចច។

អេ�ក ឡឹងឹ មូ� ហិី�
គ្រប៊ីធានអេសវាធនាគារថ្លែ�កំលក់រាយ

អេ�ក យ៉�ង ជិ�ងសា�
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងឥណ៍ទាន
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាា ក់ដឹឹកនាជំាន់់�ពស់់

សមាសភាពរបស់ថ្នាា ក់់ដឹឹក់នាំជំាន់់ខ្ពពស់

អេលាកខាវនី	គ្រត៌វូបានផ្នែត៌�តា�ំជាគ្រប៊ីធានហិរិញ្ញញវត៌ុ�	រត៌នាគារ	ន�ិយៈទុូធសាគ្រស ិ
អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១	ផ្នែ�ធុ�	ឆំ្នាំ�២ំ០២០។	អេលាក	ខាវីន	ដឹឹកនំាមុ�ង្ការហិិរញ្ញញវតុ៌�អេ��ស�ៗ 
អេ�កុ��ធនាគារ	រួមមានការអេរៀប៊ីចំ�វិកា	ការរាយៈការណ៍៍	ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
មលូធន	ន�ិតារា�ត៌លុ�យការ	ពីនធដារ	ន�ិលទូធកមម។	ខាវនី	មានប៊ីទូពីអិេសាធន៍ 
ចគ្រមុ�ជា�	២១ឆ្នាំំ�ំ	 អេល�ផ្នែ�ែកគ្របឹ៊ីក�សាអេយាប៊ីល់ផ្នែ�ែក�ណ៍អេនយៈ�យ	 និ�ការ 
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��សាជ្ជីវកមម	 ផ្នែដឹលរួមមានអេសវាអេ�កុ��គ្រកុមធនាគារកិចចអេគ្រ� 
គ្រប៊ីអេទូស	និ�គ្រកុមហិុុនគ្រប៊ីឹក�សាអេយាប៊ីល់អំនិរជាត៌ិ។

មុនអេពីលចូលរួមជាមួយៈធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(កមុ�ជា)	ភិីអំិលសុី	អេលាក
�ឺជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកផ្នែ�នការ	 និ�វិភា�អាជ្ជីវកមម,	 អេសវាធនាគារលក់រាយៈ 
រប៊ីស់គ្រ�ុប៊ី	និ�ជាគ្រប៊ីធានសិីទូីសគ្រមាប៊ី់ផ្នែ�ែកយៈុទូធសាគ្រសិអំតិ៌�ិជ្ជន,	អេសវា
ធនាគារលក់រាយៈរប៊ីស់គ្រ�ុប៊ី។

អេលាកបានចូលប៊ីអេគ្រម�ការង្ការអេ�	RHB GROUP	ប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីធនាគារអេ�
គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី	 ផ្នែដឹលអេ�ទូីអេនា�អេលាកបានប៊ីអេគ្រម�ការង្ការកុ��ត៌ួនាទូី
ជាអេគ្រច�ន	រួមមានគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�ធនាគារលក់រាយៈ	និ�ជាគ្រប៊ីធាន 
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវតុ៌�ថ្ងៃនគ្រកុមហុុិន	e2 Power Sdn Bhd	 ផ្នែដឹលជាបុ៊ីគ្រត៌សម័័នធ
រប៊ីស់	OCBC Group។	អេលាកបានចាំប៊ីអ់េ�ិ�មអាជី្ជពីការង្ការជាមួយៈ	Ernst 

& Young អេ�ចគ្រកភិពីអំ�់អេ�ែស។

អេលាក	ខាវនី	បានប៊ីញ្ញចប៊ីក់ារសកិ�សាអេដាយៈទូទូលួបានសញ្ញាា�ប៊ីគ័្រត៌កតិ៌ិយិៈស
ថ្នាំ�ក់ទូី១	ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចចពីីសាកលវិទូ�យាល័យៈ	Manchester	ថ្ងៃនចគ្រកភិពី
អំ�់អេ�ែស។	គាត៌ជ់ាសមាជិ្ជកថ្ងៃនវិទូ�យាសាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យករជ្ជនំាញ	អេ�គ្រប៊ីអេទូស
អំ�់អេ�ែស	និ�ផ្នែវល	(ICAEW)	។

អេលាក	លឹម	ឈិន	វាា�ន	ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែមានត៌ួនាទូីជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកប៊ីអេចចកវិទូ�យាថ្ងៃន
ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអំិលសុី។

មនុអេពីលចូលរមួជាមួយៈធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មប៊ីឌូា)	ភីិអិំលសុ	ីអេលាក	
ឈិនវាា�ន	បានប៊ីអេគ្រម�ការង្ការជា	គ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកប៊ីអេចចកវិទូ�យា	ផ្នែដឹលជាធនាគារកុ�� 
គ្រសុកកាន់កាប់៊ីអេដាយៈជ្ជនជាតិ៌ផ្នែ�មរ។	អេលាកបានចាំប់៊ីអេ�ិ�មអាជី្ជពីការង្ការកុ��
វិស័យៈធនាគារអេ�ឆ្នាំំ�ំ២០០០	ផ្នែដឹលអេលាកបានដឹឹកនំាជ្ជំនាញធនាគារ
អេអំ�ិចគ្រតូ៌និក	 មួយៈគ្រកុមកុ��ការអេប៊ី�កដឹំអេណ៍�រការធនាគារអីុំនអេធ�ណិ៍ត៌
សាជ្ជីវកមមដឹំប៊ីូ�ប៊ី�អស់អេ�គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី។

អេលាក	ឈិនវាា�ន	 ផ្នែត៌�ផ្នែត៌ជ្ជគ្រមុញគ្រកុមការង្ការរប៊ីស់អេលាក	ឱ្�យអេធើ�ការអេល� 
ប៊ីញ្ញាា�សំខាន់ៗជាអេគ្រច�នកុ��ផ្នែ�ែកធនាគារឌីីជ្ជី�ល	អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ន	“ការ�ិត៌ឱ្�យ 
បានទូូលំទូូលាយៈ”	អេដឹ�ម�បីជួី្ជយៈគ្រកុមរប៊ីសអ់េលាកអេអាយៈប៊ីអេ�ើ�ត៌នូវទូស�សនវសិយ័ៈ	
យៈុទូធសាគ្រសិ	�លិត៌�ល	និ�អេសវា�មីៗ។

អេលាកបានប៊ីញ្ញចប៊ី់ថ្នាំ�ក់ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកវិទូ�យាសាគ្រសិកំុពី�យួ�ទ័ូរ	 ពីីសាកល
វិទូ�យាល័យៈអេ�មផ្នែបុ៊ីល	 (Campbell University)	 និ�បានអេធើ�ជាវា�មិន 
អេ�កុ��សនែិសីទូសីីពីីកិចចការធនាគារអេ�កុ��ត៌ំប៊ីន់។

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំហិិរញ្ញញវត៌ុី រត៌នាគារ និងយីទូធសាគ្រសិ

អេ�ក លឹម ឈិិ� វ៉ាា�
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំប៊ីអេចេកវទិូា
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

សមាសភាពរបស់ថ្នាា ក់់ដឹឹក់នាំជំាន់់ខ្ពពស់

អេលាក	សុ�	អេ��បានចូលរួមប៊ីអេគ្រម�ការង្ការអេ�ធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	កុ��
ត៌ំផ្នែណ៍�ជាគ្រប៊ីធានកិចចការធនាគារអាជី្ជវកមម	 ចាំប់៊ីតាំ�ពីីផ្នែ�កញ្ញាា�	
ឆ្នាំំ�ំ២០១៨។	គាត៌់ទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វកុ��ការអេរៀប៊ីចំ	និ�អំនុវតិ៌ការអំភិិវឌី�ឍ
អាជ្ជវីកមម	យៈទុូធសាគ្រសទីិូ��សារ	និ�ផ្នែ�នការសកមមភាពី	អេដឹ�ម�បីអីេឆែ�យៈត៌ប៊ីអេ�ន�ឹ
អេគាលអេ�	អេគាលបំ៊ីណ៍�	និ�អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការអាជី្ជវកមម 
រប៊ីស់ធនាគារ។

មុនអេពីលចូលរួមជាមួយៈធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	អេលាកមានប៊ីទូពីិអេសាធន៍កុ�� 
ផ្នែ�ែកលកជ់្ជរួម�ុ	គ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកទូនំាក់ទូនំ�	ន�ិគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកអាជ្ជវីកមមជាមយួៈ
ធនាគារប៊ីរអេទូសចំនួនពីីរ	 អេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	 អំស់រយៈៈអេពីលជា�	 
១៤	 ឆ្នាំំ�ំ។	 អេលាកបានប៊ីញ្ញចប៊ី់ការសិក�សាថ្នាំ�ក់ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែករដឹឋបាល 
អាជ្ជីវកមមអេ�ឆ្នាំំ�ំ២០០៥	កុ��ជ្ជំនាញគ្រ�ប៊ី់គ្រ��អាជ្ជីវកមម	និ�ទូទូួលបាន
អំនបុ៊ីណ៍ឌតិ៌ផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ធុរកចិច	(MBA)	អេល�ជំ្ជនាញហិរិញ្ញញវត៌ុ�	ន�ិធនាគារ 
អេ�សាកលវិទូ�យាលយ័ៈអេប៊ីៀលគ្របាយៈកុ��ឆ្នាំំ�២ំ០១០។	អេលាកបានប៊ីញ្ញចប៊ីវ់�គ 
វាយៈត៌ថ្ងៃមែជ្ជំនាញឥណ៍ទាំន	(CSA) - Certified OMEGA	ពីី	Global  
អេល�ការរអំនុវត៌ិឥណ្តាទាំន	និ�កមចីផ្នែដឹលលអប៊ីំ�ុត៌	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៤។	

អេលាក	រូស់អេយៈះត៌	បី៊ី�ន	អាប់៊ី	រាា�ហិ៍មាា�ន់	 គ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តាំ�ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែក
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈកុ��ឆ្នាំំ�ំ	២០២០	អេហិ�យៈអេលាកមានភារកិចចគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ទាំំ�ធនាគារ	RHB (Cambodia) Plc	និ�	RHB Securities Plc. ។

កាលពីីមនុគាត៌ក់ជ៏ាផ្នែ�ែកមយួៈថ្ងៃនគ្រកុមគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិកិារគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានភ័ិិយៈ	គ្រប៊ីចាំំ
ធនាគារ RHB Bank Berhad	(ការិយាល័យៈកណ្តាា�ល)	កុ��គ្រប៊ីអេទូស
មាា�អេ�សុ។ី	អេលាកក៏មានប៊ីទូពិីអេសាធន៍ជា�មយួៈទូសវត៌�សរអ៍េពីញមួយៈអាជី្ជពី
រប៊ីស់គាត៌់អេ�កុ��វិស័យៈធនាគារ	ជាមួយៈធនាគារមាា�អេ�សុីនិ�ធនាគារ
ប៊ីរអេទូសអេ��ស�អេទូៀត៌��ផ្នែដឹរ។

អេលាកគ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�លជ់ាអំែកជ្ជនំាញវជិាា�ជ្ជវីៈផ្នែ�ែកធនាគារ	ពីីវទិូ�យាសាា�ន	
Asian Institute of Chartered Banker និ�ផ្នែដឹលជាអំែកជ្ជំនាញផ្នែ�ែក	
ACCA	 គ្រពីមទាំំ�បានប៊ីញ្ញចប៊ី់ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែក�ណ៍អេនយៈ�យពីីសាកល
វិទូ�យាល័យៈ	Oxford Brookes	��ផ្នែដឹរ។

ចកុ�វិស័យៈរប៊ីស់អេលាកអេល�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ�ឺអេដឹ�ម�បីីប៊ី�ើប់៊ីនូវកគ្រមិត៌
វប៊ី�បីធមគ៌្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈ	និ�ការយៈលដឹ់ឹ�ឲ្�យកានផ់្នែត៌�័ស់អេ�កុ��សាា�ប៊ីន័	
អេដាយៈធានាបានថ្នាអេយៈ��រួមគាំ�ប៊ីអេ�ើ�ននូវវឌី�ឍនភាពី	គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈទូំនួល
�ុសគ្រត៌ូវ។

អេ�ក សំ�� អេឡឹង
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំកិចេការធនាគារអាជីវកមែ

អេ�ក មហាម៉ាត់៌ រ ាស់ំអេយ៉ត៌ បី៊ី�� អាប់៊ី រ៉ាាហ៍ិម៉ា�់
គ្រប៊ីធានគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហានិភ័ិយ
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាា ក់ដឹឹកនាជំាន់់�ពស់់

សមាសភាពរបស់ថ្នាា ក់់ដឹឹក់នាំជំាន់់ខ្ពពស់

អេលាក	សាអេរូត៌	បានប៊ីអេគ្រម�ការ	អេ�កុ��ធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	 
ភិីអំិលសុី	 អេ�ផ្នែ�កកើដា	ឆ្នាំំ�ំ២០០៩	ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	
ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេន�	អេលាកមានតួ៌នាទូីជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	ចាំប់៊ីតាំ�ពីី
ផ្នែ�កកើដា	 ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។	 អេលាក	 មានប៊ីទូពិីអេសាធការង្ការកុ��វិស័យៈ 
ធនាគារអំស់រយៈៈអេពីលជា�១៣ឆ្នាំំ�ំ	 និ�មានប៊ីទូពិីអេសាធជាសវនករ 
ឯករាជ្ជ�យ	រយៈៈអេពីល៤ឆ្នាំំ�ំ	ជាមួយៈគ្រកុមហិុុន	KPMG កមុ�ជា។	

ជាក់ផ្នែសិ�	 អេលាកមានប៊ីទូពីិអេសាធ	ជាអេគ្រច�ន	 អេ�កុ��ផ្នែ�ែកអំនុវតិ៌តាម,	
សវនកមម,	 និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ។	 អេលាកបានប៊ីញ្ញចប់៊ីថំ្នា�ក់ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែក 
ហិរិញ្ញញវតុ៌�	និ��ណ៍អេនយៈ�យ	អេ�វទិូ�យាសាា�នជាត៌គិ្រ�ប់៊ីគ្រ��	កុ��ឆ្នាំំ�២ំ០០៣	និ�
បានប៊ីញ្ញចប៊ី់ថ្នាំ�ក់អំនុប៊ីណ៍ឌិត៌ផ្នែ�ែកពាណិ៍ជី្ជកមមខា�ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 អេ�វិទូ�យាសាា�ន
អំនិរជាត៌ិកមុ�ជា	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០០៦។	

អេលាកទូទួូលបាននូវសញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌កគ្រមិត៌មូលដាា�នគ្រ�ឹ�ថ្ងៃនACCA កុ��
ឆ្នាំំ�ំ២០០៩។	ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេន�	អេលាកកំពីុ�ប៊ីនិសិក�សាផ្នែ�ែកជំ្ជនាញសវនករ 
ថ្ងៃ�ះកុ��	(CIA)	និ�ជាសមាជិ្ជកថ្ងៃនវទិូ�យាសាា�នសវនករថ្ងៃ�ះកុ��កមុ�ជា��ផ្នែដឹរ។

អេលាក	តំា�	បានប៊ីអេគ្រម�ការ	 អេ�កុ��ធនាគារ	អំ	 អេអំច	 បី៊ី�	 (អេ�មបូ៊ីឌា)	 
ចាំប៊ី់តាំ��ពីីផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៤	និ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេន�	អេលាក	ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែក 
វាយៈត៌ថ្ងៃមែ	 និ�ពិីនិត៌�យអេម�លឥណ៍ទាំន។	អេលាកមានប៊ីទូពិីអេសាធកុ��វិស័យៈ
ធនាគាររយៈៈអេពីល	១៤ឆ្នាំំ�ំ	ជាពីិអេសសអេ�កុ��ផ្នែ�ែកធនាគារពាណ៍ិជ្ជីកមម	
ន�ិផ្នែ�ែកលករ់ាយៈ	អេដាយៈបានប៊ីអេគ្រម�ការ	ទាំ�ំអេ�សាខា	ទាំ�ំអេ�ការយិាលយ័ៈ
កណ្តាា�ល	អេ�កុ��ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការឥណ៍ទាំនសាខា	និ�គ្រ�ប៊ីគ់្រ��ឥណ៍ទាំន។

អេលាក	បានប៊ីញ្ញចប៊ី់ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកវិទូ�យាសាគ្រសិ	 អេ�សាកលវិទូ�យាល័យៈ
ប៊ីអេចចកវិទូ�យាមាា�អេ�សុី	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០០៨។	អេល�សពីីអេន�អេទូៀត៌	អេលាកក៏បាន 
ទូទូលួសញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌វជិាា�ជ្ជវីៈឥណ៍ទាំន	ពីវីិទូ�យាសាា�ន	Chartered Bankers  
អាសុី (AICB) អេ�កុ��ឆែំ�២០១២	វិញ្ញាា�ប៊ីនប៊ី័គ្រត៌ឥណ៍ទាំនពាណ៍ិជ្ជីកមម
អេដាយៈ	Moody's Analytics	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៨។

អេ�ក ឈឹិម សាអេរ ាត៌
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ

អេ�ក តាំងំ អេសំៀវហីិ��
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំវាយត៌ម្លៃមែ និងពិីនិត៌យអេមីលឥណ៍ទាន
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

សមាសភាពរបស់ថ្នាា ក់់ដឹឹក់នាំជំាន់់ខ្ពពស់

ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេន�	អេលាកគ្រសី	ហិ�សាហិ�សា	បានប៊ីអេគ្រម�ការជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកធនធាន 
មនុស�ស	ថ្ងៃនធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអំិលសុី។

អេលាកគ្រសី	ធាា�ប៊ីប់៊ីអេគ្រម�ការជាមង្គ្រានីូផ្នែ�ែកគ្រកមុធនធានមនសុ�ស	អេ�កុ��ធនាគារ	
RHB Bank Berhad	(ការិយាល័យៈកណ្តាា�ល)	អេ�ទូីគ្រកុ�កូឡាឡំាពីួ	
គ្រប៊ីអេទូសមាា�អេ�សុី		អេដាយៈមានត៌ួនាទូីមួយៈចំនួនដឹូចជា	ផ្នែ�ែក	Attract & 

Join,	 ផ្នែ�ែកថ្ងៃដឹ�ូអាជី្ជវកមមផ្នែ�ែកធនធានមនុស�ស	 និ�ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីធានប៊ីណ៍ះ�� 
ប៊ីណ្តាា�ល	Squad Lead,	 ផ្នែ�ែក	Employee Experience &	 ផ្នែ�ែក	 
Chapter Lead និ�ការគ្របាគ្រស័យៈទាំក់ទូ�។	មុនអេពីល�នអេជ្ជ��ចូល
គ្រប៊ីឡុ�កអេ�កុ��វិស័យៈធនាគារ	 អេលាកគ្រសី	ជាវិសើករជាន់�័ស់	 អេ�កុ��
គ្រកុមហិុុន	 TOYOTA	 អេ�មាា�អេ�សុី	 និ�ជាអំែកគ្របឹ៊ីក�សាអេយាប៊ីល់ផ្នែ�ែក 
វិសើកមម។	

អេលាកគ្រសី	 ហិ�សាហិ�សា	 ផ្នែត៌�គ្រប៊ីឈមនឹ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិ	 និ�ប៊ីទូដាា�នធនធាន 
មនុស�ស	អេដាយៈផ្នែណ៍នាំ�ប៊ីង្កាា�ញអំំពីី�ំនិត៌�ូ�ចអេ�ិ�មថ្ងៃចែគ្រប៊ីឌីិត៌	“ការ�ិត៌ឱ្�យបាន
ទូូលំទូូលាយៈ” អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�នប៊ីទូពីិអេសាធផ្នែ�ែកនិអេយាជិ្ជត៌	ផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី ់
អេល�ការអេធើ�ដឹំអេណ៍�ររប៊ីស់និអេយាជិ្ជត៌ដឹល់ចុ�ប៊ីញ្ញចប៊ី់	 គ្រពីមទាំំ��លិត៌ភាពី។	 
អេល�សពីីអេន�អេទូៀត៌	អេលាកគ្រសីក៏ជាអំែកគាំគ្រទូ	“ចំណ៍ំចផ្នែកលំអំ	 (Kaizen)” 
(ការអេល�កកម័ស់ប៊ីនិ)។	

អេលាកគ្រសីមានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកវិសើកមមអេគ្រ�ឿ�យៈនិ	ពីីសាកលវិទូ�យាល័យៈ
ឥសាា�មអំនិរជាត៌ិ	អេ�មាា�អេ�សុី។	

អេ�កគ្រសំ� ណ័៍រហិារណីា បី៊ី��ទូ� អាហ៍ិម៉ាត់៌
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំធនធានមនីសស និងការប៊ីណីិ៍�ប៊ីណិាល

អែកនាង សំយ សំ��ល�ណា
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំអេសវាសាជីវកមែ

អេលាកគ្រសី	សុ�លីណ្តា	មានជ្ជំនាញផ្នែ�ែកច�បាប់៊ី	និ�អំនុអេលាមភាពីយាា��
ទូូលំទូូលាយៈ	កុ��វិស័យៈធនាគារ	និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំស់រយៈៈអេពីលជា�៨	ឆ្នាំំ�ំ។	
អេលាកគ្រសីបានចូលរួមជាមួយៈធនាគារអាអេអំចបី៊ី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ភិីអិំលសុី	
ចាំប់៊ីតា�ំពីីផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០២១	អេហិ�យៈប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកអេសវាសាជ្ជវីកមម។	
វិសាលភាពីការង្ការរប៊ីស់គាត់៌	 រួមមានការ�ិល់អេយាប៊ីល់ផ្នែ�ែកច�បាប៊ី់	 និ�
ដឹំអេណ្តា�គ្រសាយៈ	និ�អេលខាធិការគ្រកុមហិុុនកុ��ការសគ្រមប៊ីសគ្រមួលកិចចការ
សាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធនាគារ។	គាត៌់ធានាថ្នា	ធនាគារគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមនីយៈត៌កមម	
និ�អំភិិបាលកិចចសាជ្ជីវកមម	 អេគាលនអេយាបាយៈ	និ�ការត៌គ្រមូវការអេ�កុ��
គ្រប៊ីអេទូស។	មុនអេពីលចូលកាន់ត៌ផំ្នែណ៍�អេន�	អេលាកគ្រសីមានភាពីសាា�ត៌ជ់្ជនំាញ
ផ្នែ�ែកអំភិិបាលកិចចសាជ្ជីវកមមសគ្រមាប់៊ីគ្រកុមហិុុនចគ្រមុ�ជាតិ៌	 និ�សាា�ប័៊ីន
ហិិរញ្ញញវតុ៌�អេ��ស�អេទូៀត៌។	អេលាកគ្រសីមានចំអេណ៍�អេធើ�	 និ�ការយៈល់ដឹឹ�ច�បាស់
អំំពីីច�បាប៊ី	់និ�និយៈត៌កមមសីីពីីធនាគារ	និ�គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌច�បាប៊ី។់	អេលាកគ្រសីមាន
ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកនីត៌ិសាគ្រសិ	និ�ប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ជាន់�័ស់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវតុ៌�	 និ�
ធនាគារ	ពីីសាកលវិទូ�យាល័យៈន័រត៌ុន។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាា ក់ដឹឹកនាជំាន់់�ពស់់

សមាសភាពរបស់ថ្នាា ក់់ដឹឹក់នាំជំាន់់ខ្ពពស់

អេលាក	តំា�	លីឌីី	បានចូលរួមជាមួយៈធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	
ម.ក	 កុ��ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩	ជាគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម។	 អេលាក
មានប៊ីទូពីអិេសាធនជ៍ា�	១៨	ឆ្នាំំ�	ំទាំក់ទូ�នឹ�វិសយ័ៈធនាគារ	រួមមានគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ការឥណ៍ទាំន	សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
តាមអេ�កុ��ធនាគារកុ��គ្រសុក	 និ�ធនាគារប៊ីរអេទូស។	 អេលាកមាន 
ប៊ីទូពីអិេសាធខា�ធនាគារយាា��ទូូលទូំូលាយៈកុ��វិសយ័ៈធនាគារ	ជាពិីអេសស
ផ្នែ�ែកឧគ្រកិដឹឋកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�ការអំនុអេលាមតាមនិយៈត៌កមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

អេលាកទូទួូលបានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែក�ណ៍អេនយៈ�យ	ពីីវិទូ�យាសាា�នជាតិ៌គ្រ�ប៊ី់គ្រ��	
កុ��ឆ្នាំំ�២ំ០០៣។	អេលាកបានប៊ីនិការសកិ�សាអេ�មជ្ជ�ឈមណ៍ឌលប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល
ការអំនុអេលាមតាមអំនិរជាតិ៌	(ICT)	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៣	និ�ទូទួូលបាន 
វញិ្ញាា�ប៊ីនប៊ីគ័្រត៌ជាន�័់ស់កគ្រមិត៌អំនិរជាតិ៌(ICA)ផ្នែ�ែក	AML	អេហិ�យៈអេគ្រកាយៈមក	
បានប៊ីញ្ញចប៊ី់ការសិក�សា	និ�ទូទូួលបានសញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមនិយៈត៌កមម	
ពីីវិទូ�យាសាា�នធនាគារ	និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។

អេលាក	 ណ្តារិទូធ	 បានចូលប៊ីអេគ្រម�ការង្ការជាមួយៈធនាគារ	 អំ	 អេអំច	 បី៊ី� 
(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក	អេ�ផ្នែ�សីហា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩	ផ្នែដឹលមានត៌ួនាទូីជាគ្រប៊ីធាន 
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	អេលាកមានប៊ីទូពីអិេសាធន៍ការង្ការជា�១៥ឆ្នាំំ�	ំកុ��វសិយ័ៈ 
សវនកមមជាមយួៈន�ឹធនាគារផ្នែដឹល�នមុ�អេ�មួយៈអេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	 
ន�ិជាមយួៈគ្រកុមហិុនុ KPMG Cambodia	ផ្នែដឹលជាគ្រកមុហិុនុ�ណ៍អេនយៈ�យ 
អំនិរជាត៌ិធំមួយៈកុ��ចំអេណ្តាមគ្រកុមហិុុនធំៗទាំំ�ប៊ីួន។	 អេលាកមាន 
ប៊ីទូពិីអេសាធន៍ជាអេគ្រច�ន	 អេ�កុ��វិស័យៈសវនកមមសគ្រមាប៊ី់ឧស�សាហិកមម 
អេ��ស�ៗ	ជាពីិអេសសសគ្រមាប៊ី់គ្រ�ឹ�សាា�ន	ធនាគារនិ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

អេលាកបានប៊ីញ្ញចប៊ី់ការសិក�សាអេ�សាកលវិទូ�យាល័យៈភិូមិនះភិែំអេពីញ	អេដាយៈ
ទូទូួលបានប៊ីរិញ្ញាា�ប៊ីគ្រត៌វិទូ�យាសាគ្រសិផ្នែ�ែក�ណ៍ិត៌វិទូ�យា	 អេ�ឆ្នាំំ�ំ១៩៩៩	
ប៊ីនាា�ប៊ី់មកអេលាកបានប៊ីញ្ញចប៊ី់ការសិក�សាជាមួយៈ ACCA	កគ្រមិត៌មូលដាា�ន	
កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០០៩។	 អេលាកគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់នូវជ្ជំនាញឥណ៍ទាំនជា 
�ួ�វការ	(Credit Skill Accreditation)	ពីី	Omega Performance 

Corporation កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៤។	 អេលាកក៏ទូទូួលបានវិញ្ញាា�ប៊ីនប៊ីគ្រត៌
�ណ៍អេនយៈ�យករផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ី់ គ្រ��	 (Certified Management  

Accountants)	 ពីី	 Institute of Certified Management  

Accountants	គ្រប៊ីអេទូសអំូគ្រសាា�លី	និ�វិញ្ញាា�ប៊ីនប៊ីគ្រត៌ផ្នែ�ែកវិជាា�ជ្ជីវៈធនាគារ	
(Professional Banker)	 ពីី	Asian Institute of Chartered  

Bankers	កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០១៨។

អេ�ក តាំងំ ល�ឌិ�
គ្រប៊ីធានថ្លែ�កំគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម

អេ�ក ផ្នែម៉� ណារទិូធ
គ្រប៊ីធានសវនកមែម្លៃ�ៃកំងី
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវន�រឯ�រាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉  
ប្រប៉ធាន

លោ�ក យ៉៉ុ�ង្ស ជីីង្សសាន
សមាជិីក

លោ�ក ឡឹងឹ្ស មូូន ហ្វីីី 
សមាជិីក

លោ�ក ខាវនី យាប៉ ឃូូ ហ្វី�ង្ស
សមាជិីក

លោ�ក លឹឹមូ ឈិិន វ៉ាាន
សមាជិីក

លោ�ក ស�ខ លោឡឹង្ស 
សមាជិីក

លោ�ក ឈឹិមូ សាលោ� ាត 
សមាជិីក

លោ�ក តាំងំ្ស លោសៀវហុ្វី�ន 
សមាជិីក

លោ�កប្រសី ណ័័�ហ្វីា�ណីា បីុ៉នទីី អាហ៍្វីម៉ាត់
សមាជិីក

�ណ៍ៈកមាការប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

លោ�ក វង្សស គីី ប៉៉  
ប្រប៉ធាន

លោ�ក ឈឹឹម សាលោ� េត 
សមាជិិក

លោ�ក ម៉ែម៉ន ណា�ទិ្ធិិិ 
សមាជិិក

លោ�ក តាំងំ្ស លីីឌីី 
សមាជិិក

លោ�ក មហាម៉ាត់ � េស់លោ�៉ត បីី៉ន អាប់៉ រ៉ាេហ៍៍ម៉ាន់ 
សមាជិិក

�ណ៍ៈកមាការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងសំវនកមា

អេ�ក វងស �� ប៉៊ី 
គ្រប៊ីធា�

អេ�ក យ៉�ង ជិ�ងសា�
សំមាជិិក

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
សំមាជិិក

អេ�ក តាំងំ អេសំៀវហីិ�� 
សំមាជិិក

អេ�ក សំ�� អេឡឹង 
សំមាជិិក

អេ�ក ញឹឹម ប៊ី�រ ី
សំមាជិិក

�ណ៍ៈកមាការប្រទ្ធពីយ និងបំ៊ីណ៍� ល

អេ�ក វងស �� ប៉៊ី  
គ្រប៊ីធា�

អេ�ក ខាវ�ី យាប៊ី ឃូូ ហិ�ង
សំមាជិិក

អេ�ក ឡឹងឹ មូ� ហិី� 
សំមាជិិក

អេ�ក សំ�� អេឡឹង 
សំមាជិិក

អេ�ក មហាម៉ាត់៌ រ ាស់ំអេយ៉ត៌ បី៊ី�� អាប់៊ី រ៉ាាហ៍ិម៉ា�់ 
សំមាជិិក

�ណ៍ៈកមាការឥណ៍ទាន

�ណ៍ៈកមាា ធិការថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំា�់�័ស់ំ
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាលរប៊ីស់ំ ធនាគារ អ អេអច បី៊ី� (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក (អេ�កាត់៌ថ្នា “ធនាគារ”) សូំមដាក់ជូិ�របាយការណ៍៍រប៊ីស់ំ�ែួ� �ិង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបា�អេធី�សំវ�កមារចួរប៊ីស់ំធនាគារ សំគ្រមាប់៊ីដំឹណាច់ឆ្នាំែ នំៃ�ៃទូ�៣១ ផ្នែ�ធែូ ឆ្នាំែ ២ំ០២១។ 

របាយការណ៍៍គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

សំកមាភាពីចមបង

ធនាគារអេធើ�សកមមភាពីចម�បី�កុ��ការ�ិលអ់េសវាធនាគារពាណ៍ជិ្ជជីាអេគ្រច�នគ្រប៊ីអេភិទូ	អេ�កុ��
គ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា។

លទ្ធធ�លប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការ និងភា�លាភិ

លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ�សគ្រមាប៊ី់ដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	គ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញ
កុ��របាយៈការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	និ�លទូធ�លលមអតិ៌អេ��ស�ៗ	អេ�អេល�ទំូព័ីរទីូ	២៨៣។

កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	មិនមានការគ្រប៊ីកាស	ឬការប៊ី�់ភា�លាភិអេទូ។

អេដឹ�មទ្ធ�ន

កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	អេដឹ�មទូុនរប៊ីស់ធនាគារមិនមានការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលអេទូ។

ឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទានអាប្រកក់ និងឥណ៍ទានសំងស�យ

មុនអេពីលអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារ	 គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលបាន
ចាំត់៌វធិានការផ្នែដឹលមានមលូដាា�ន	សមរម�យ	ពាកព័់ីនធអេ�ន�ឹការជ្ជគ្រម�ឥណ៍ទាំន	និ�
ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអាគ្រកក់អេចញពីីប៊ីញីី្ញ	និ�ការអេធ�ើសំវិធានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌ប៊ី�់ផ្នែដឹល
ប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	 អេហិ�យៈបានយៈល់គ្រសប៊ីថ្នារាល់ឥណ៍ទាំន	 និ�
ប៊ីអុេរគ្រប៊ីទាំនអាគ្រកក់ទាំ�ំអំសផ់្នែដឹលបានដឹឹ�	គ្រតូ៌វបានជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញីី្ញ	ន�ិបានកត៌គ់្រតា
សំវិធានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌ឥណ៍ទាំន	 និ�បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំនអាគ្រកក់	 និ�ស��ស័យៈ			
អេពីញអេលញ។

�ិត៌គ្រតឹ៌មកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍អេន�	 និ�ផ្នែ�អកអេល�កគ្រមិត៌ថ្ងៃនការយៈល់ដឹឹ�	
គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលមិនដឹឹ�ពីីកាលៈអេទូសៈណ្តាមួយៈ	ផ្នែដឹលនាំឱ្�យចំនួនឥណ៍ទាំន	និ�
ប៊ីអុេរគ្រប៊ីទាំនអាគ្រកក់ផ្នែដឹលបានជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញី	ីឬចនំនួសវំធិានធនសគ្រមាប៊ីក់ារខាត៌
ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែកុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ 
មានត៌ថ្ងៃមែមិនគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់ជា	សារវនិអេនា�អេទូ។

ប្រទ្ធពីយសំកមា

មុនអេពីលអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារ	 គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលបាន
ចាំត៌់វិធានការផ្នែដឹលមានមូលដាា�ន	 សមរម�យអេដឹ�ម�បីីប៊ីញ្ញាា�ក់ថ្នាប៊ីណ្តាា�គ្រទូពី�យសកមម
ទាំំ�ឡាយៈ	ផ្នែដឹលមិនទូំន�ជាមិនអាចប៊ី�ើិលមកវិញអេ�កុ��គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិី៌ការអាជី្ជវកមម
ធមមតា	 តាមត៌ថ្ងៃមែកុ��ប៊ីញ្ញីី�ណ៍អេនយៈ�យរប៊ីស់ធនាគារ	 គ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាប៊ីនិយៈឱ្�យ 
អេសម�នឹ�ត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលរំពីឹ�ថ្នានឹ�អាចលក់បានអេ�អេល�ទូី��សារជាក់ផ្នែសី�។	

�ិត៌គ្រតឹ៌មកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍អេន�	 និ�ផ្នែ�អកអេល�កគ្រមិត៌ថ្ងៃនការយៈល់ដឹឹ�	

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលមិនបានដឹឹ�ពីីកាលៈអេទូសៈណ្តាមួយៈ	 ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លអេអាយៈ 
ត៌ថ្ងៃមែថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារ	 មិនគ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ 
ជាសារវនិអេនា�អេទូ។

បំ៊ីណ៍� លយថ្នាអេហិត្ថុ� និងបំ៊ីណ៍� លអេ�សងៗ

�ិត៌គ្រត៌ឹមកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍អេន�	មិនមាន	៖

ក.	 	ប៊ីនុ�កណ្តាមយួៈអេល�គ្រទូពី�យសកមមរប៊ីសធ់នាគារ		ផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���អេដាយៈសារ
ការដាក់ប៊ីញ្ញាា�សំគ្រមាប់៊ីការធានាបំ៊ីណំ៍លរប៊ីស់ប៊ី�ុគលណ្តាមាំ�កអ់េ��យៈ	ចាំប់៊ីតា�ំ 
ពីីដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំហិិរញ្ញញវត៌ុ�មក	ឬ

�.	 	ប៊ីំណំ៍លយៈថ្នាអេហិត៌ុណ្តាមួយៈរប៊ីស់ធនាគារ	ផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���ចាំប៊ី់តំា�ពីី
ដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំហិិរញ្ញញវត៌ុ�មក	អេគ្រ�ពីីប៊ីំណំ៍លអេ��ស�ៗអេ�កុ��ដំឹអេណ៍�រការអាជ្ជីវកមម
ធនាគារធមមតាអេនា�អេទូ។

អេគ្រ�ពីីអំើីផ្នែដឹលបានលាត៌គ្រត៌ដា�អេ�កុ��កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣២	(�)	តាមអេយាប៊ីល់
រប៊ីសគ់្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	មិនមានប៊ីណំំ៍លយៈថ្នាអេហិតុ៌	ឬប៊ីណំំ៍លអេ��ស�ៗរប៊ីស់ធនាគារ
ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានទាំមទាំរឱ្�យស�	ឬអាចនឹ�គ្រតូ៌វបានទាំមទាំរឱ្�យស�	កុ��រយៈៈអេពីល១២ផ្នែ�
ប៊ីនាា�ប៊ីព់ីីដឹំណ្តាចឆ់្នាំំ�ហំិរិញ្ញញវត៌ុ�	ផ្នែដឹលន�ឹ	ឬអាចន�ឹមាន�លប៊ីះ�ពាល់ជាសារវនីដឹល ់
លទូធភាពីរប៊ីស់ធនាគារ	កុ��ការប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចរប៊ីស់�ួ�នអេ�ថ្ងៃ�ៃដឹល់អេពីលកំណ៍ត៌់
ស�អេនា�អេទូ។

ការផ្នែប្រប៊ីប្រប៊ីលួកាលៈអេទ្ធសំៈ

�ិត៌គ្រតឹ៌មកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍អេន�	 គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលមិនបានដឹឹ�ពីី
កាលៈអេទូសៈណ្តាមួយៈផ្នែដឹលមិនបានផ្នែវកផ្នែញកអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍អេន�	ឬរបាយៈការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ	ផ្នែដឹលអាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យចំនួនទូឹកគ្របាក់ផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញកុ��
របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	មានភាពីមិនគ្រត៌ឹមគ្រត៌ូវអេនា�អេទូ។	

ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិី្ថុការមិនប្រប៊ីប្រកត្ថុ�

តាមអេយាប៊ីល់រប៊ីស់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	លទូធ�លហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារសគ្រមាប់៊ី
ដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�	មិនមានរ�នូវ�លប៊ីះ�ពាល់ជាសារវនីពីី�ណ៍នី		គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ីិ
ការ	ឬគ្រពីឹត៌ីិការណ៍៍ណ្តាមួយៈផ្នែដឹលមានលកេណ៍ៈជាសារវនិ		និ�មិនគ្រប៊ីគ្រកត៌ីអេនា�អេទូ។	
តាមអេយាប៊ីល់រប៊ីស់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេ�ចអេនាា��អេពីលរវា�ដំឹណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំហិិរញ្ញញវតុ៌� 
មកទូល់នឹ�កាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃន	របាយៈការណ៍៍អេន�	មិនមាន�ណ៍នី	គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិី៌ការ	ឬ
គ្រពឹីតិី៌ការណ៍៍ណ្តាមួយៈផ្នែដឹលមានលកេណ៍ៈជាសារវនិ	និ�មិនគ្រប៊ីគ្រកតី៌	ផ្នែដឹលទូំន�ជា
មាន�លប៊ីះ�ពាល់ជាសារវនីដឹល់លទូធ�លហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារ	 សគ្រមាប់៊ីឆ្នាំំ� ំ
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលរបាយៈការណ៍៍អេន�គ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���អេនា�អេទូ។
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ�កុត្រួ��ិ��ិិតាម

ការទ្ធទួ្ធល��សំប្រត្ថុវូរប៊ីស់ំប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាលអេល�របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទូទូលួ�សុគ្រត៌វូកុ��ការប៊ីញ្ញាា�កថ់្នារបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�		ប៊ីង្កាា�ញ
គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វនូវគ្រ�ប៊ីទិ់ូដឹឋភាពីជាសារវនីទាំ�ំអំស់ថ្ងៃនសាា�នភាពីហិរិញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារ	�ិត៌
គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	គ្រពីមទាំំ�លទូធ�លហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�លំហិូរសាច់គ្របាក់
សគ្រមាប៊ី់ដំឹណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំអេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាមសិ�់ដាររបាយៈការណ៍៍ទាំក់ទូ�នឹ�
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនិរជាត៌ិ	ថ្ងៃនកមុ�ជា	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“CIFRS”)។	

កុ��ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទាំំ�អេន�	ត៌គ្រមូវឱ្�យគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	៖

១.	 	អំនុវត៌ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយៈ�យសមគ្រសប៊ី	ផ្នែដឹលគាំគ្រទូអេដាយៈការវិនិចិ័យៈ	និ�
ការបាា�ន់គ្រប៊ីមាណ៍សមអេហិត៌ុ�ល	និ�គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈការគ្រប៊ីុ�គ្រប៊ីយៈ័ត៌ែ	 គ្រពីមទាំំ�
អំនុវត៌ីតាមអេគាលការណ៍៍ទាំំ�អេន�ជាគ្រប៊ីចាំំ។

២.	 	អំនុវតី៌តាមត៌គ្រមូវការកុ��ការលាត៌គ្រត៌ដា�ព័ីត៌៌មានរប៊ីស់	CIFRS	អេហិ�យៈគ្រប៊ីសនិអេប៊ី�
មានការគ្របាសចាំកណ្តាមួយៈកុ��ការប៊ីង្កាា�ញឱ្�យមានភាពីគ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	ការគ្របាសចាំក
ទាំំ�អេនា�គ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញ	ពីន�យល់	និ�កំណ៍ត៌់ចំនួនទូឹកគ្របាក់ឱ្�យបានគ្រត៌ឹមគ្រត៌ូវ
អេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

៣.	 	រក�សាទុូកកណំ៍ត៌គ់្រតា�ណ៍អេនយៈ�យឱ្�យបានគ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់	ន�ិគ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យថ្ងៃ�ះកុ��
គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី។

៤.	 	អេរៀប៊ីចរំបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�អេដាយៈផ្នែ�អកអេល�មលូដាាននរិនីរភាពីថ្ងៃនដំឹអេណ៍�រការ
អាជ្ជវីកមម	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌មានករណ៍សីនមត៌សមរម�យថ្នាធនាគារន�ឹមនិអាចប៊ីនី
កិចចគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ីិការអាជ្ជីវកមមអេ�អេពីលអំនា�ត៌ដឹ៏�ែី	និ�

៥.	 	គ្រ�ប៊ី់គ្រ��និ�ដឹឹកនាំធនាគារឱ្�យមានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	តាមរយៈៈការសអេគ្រមចចិត៌ិជា
សារវនិទាំ�ំអំសផ់្នែដឹលជ្ជ�ឥទូធពិីលដឹលគ់្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិី៌ការ	និ�លទូធ�លរប៊ីស់ធនាគារ	
អេហិ�យៈគ្រតូ៌វធានាថ្នា�លប៊ីះ�ពាល់ទាំំ�អេនា�គ្រតូ៌វបានឆួ��ប៊ីញ្ញាា�ំ�គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វអេ�កុ��
របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។		

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអំ�អា�ថ្នា	ធនាគារបានអំនុវតី៌តាមត៌គ្រមូវការខា�អេល�កុ��ការអេរៀប៊ីចំ
របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។	

ការអន�ម�ត្ថុរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានភាា�ប៊ីម់កជាមយួៈ	គ្រពីមទាំ�ំកណំ៍ត៌ស់មាា�លទ់ាំ�ំឡាយៈ
បានប៊ីង្កាា�ញគ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វនូវគ្រ�ប់៊ីទូិដឹឋភាពីជាសារវនិទាំំ�អំស់ថ្ងៃនសាា�នភាពីហិិរញ្ញញវតុ៌� 
រប៊ីស់ធនាគារ	�តិ៌គ្រត៌មឹថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ន�ិលទូធ�លហិរិញ្ញញវត៌ុ�	គ្រពីមទាំ�ំ
លហំិរូសាចគ់្របាក់រប៊ីសធ់នាគារសគ្រមាប់៊ីដឹណំ្តាចឆ់្នាំំ�	ំអេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាម	CIFRS 
គ្រត៌ូវបានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

ចុ�ហិត៌ិអេលខាអេដាយៈអេយា�អេ�តាមអេសចកិីសអេគ្រមចរប៊ីស់គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

      

លោ�ក Chin Yoong Kheong

គ្រប៊ីធានគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល

រាជ្ជធានីភិែំអេពីញ	គ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា
ថ្ងៃ�ៃទូី២៨	ផ្នែ�មីនា	ឆ្នាំំ�ំ២០២២

អេលាក Chin Yoong Kheong ប្រប៊ីធានប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុ)

Dato’ Adissadikin bin Ali អភិិបាល (អភិិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុ និងជាអំកតំ្ថុណាងរប៊ីស់ំភា�ទ្ធ�និក)

អំកប្រសំ� អេ�ៅ  សំំវ �ទាធ រី អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុ)

អេលាក Wong Kee Poh អភិិបាល (អភិិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុ)

អេលាក Syed Ahmad Taufik Albar អភិិបាល (អភិិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុ) 
បានផ្នែត្ថុងតាងំអេ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធ�១២ ផ្នែ�ឧសំភា ឆំ្នាំ២ំ០២១

En Abdul Aziz Peru Mohamed អភិិបាល (អភិិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុ) 
បានលាឈប់៊ីអេ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធ�១២ ផ្នែ�ឧសំភា ឆំ្នាំ២ំ០២១

ប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល

សមាជ្ជិកគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលរប៊ីស់ធនាគារផ្នែដឹលអេ�ប៊ីអេគ្រម�ការកុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	រហិូត៌ដឹល់កាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍អេន�មានរាយៈនាមដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

របាយការណ៍៍គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

ជូូនភាគទុុនិកធនាគារ អ លោអច ប៊ីី� (លោ�មប៊ីូឌា) ម.ក

មតិ្ថុអេ�ប៊ីល់រប៊ីស់ំអេយ�ង�ំ�ំ

តាមមត៌ិអេយាប៊ីល់រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ	 របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�បានប៊ីង្កាា�ញគ្រត៌ឹមគ្រត៌ូវនូវគ្រ�ប៊ី់
ទូិដឹឋភាពីជាសារវនិទាំំ�អំស់	ថ្ងៃនសាា�នភាពីហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�ម
ប៊ីូឌា)	ម.ក	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“ធនាគារ”)	�ិត៌គ្រតឹ៌មថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	និ�
លទូធ�លហិរិញ្ញញវតុ៌�	គ្រពីមទាំ�ំលំហិរូសាចគ់្របាក់សគ្រមាប់៊ីដឹណំ្តាច់ឆ្នាំំ�	ំអេដាយៈអំនុអេលាម 
អេ�តាមសិ�់ដាររបាយៈការណ៍៍ទាំក់ទូ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនិរជាត៌ិ	ថ្ងៃនកមុ�ជា	(អេ�កាត៌់
ថ្នា	“CIFRS”)។	

របាយការណ៍៍ផ្នែដឹលអេយ�ង�ំ�ំបានអេធើ�សំវនកមា

របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ	រួមមាន៖

 x របាយៈការណ៍៍សាា�នភាពីហិិរញ្ញញវត៌ុ�	�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១

 x របាយៈការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	និ�លទូធ�លលមអិត៌អេ��ស�ៗ	សគ្រមាប៊ី់ដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំ

 x របាយៈការណ៍៍ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលមូលធន	សគ្រមាប៊ី់ដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំ

 x របាយៈការណ៍៍លំហិូរសាច់គ្របាក់សគ្រមាប៊ី់ដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំ	និ�

 x កំណ៍ត់៌សមាា�ល់របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 រួមទាំំ�អេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយៈ�យ 
សំខាន់ៗ	និ�ពី័ត៌៌មានពីន�យល់អេ��ស�ៗអេទូៀត៌។

មូលដ្ឋាា នផ្ទៃនមតិ្ថុអេ�ប៊ីល់រប៊ីស់ំអេយ�ង�ំ�ំ

អេយៈ���ំ�ំបានអេធើ�សវនកមមអេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាម	សិ�់ដារអំនិរជាតិ៌សិីពីីសវនកមម
ថ្ងៃនកមុ�ជា	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“សិ�់ដារសវនកមម”)។	ការទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វរប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ
ផ្នែដឹលអំនុអេលាមអេ�តាមសិ�់ដារទាំំ�អេនា�	 គ្រតូ៌វបានពីណ៌៍នាប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌អេ�កុ��
កថ្នា�ណ៍ឌ	ការទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់សវនករកុ��ការអេធើ�សវនកមមអេល�របាយៈការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	អេ�កុ��របាយៈការណ៍៍សវនកររប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ។

អេយៈ���ំ�ំអេជ្ជឿជាក់ថ្នាភិ័សូ�តា�សវនកមមផ្នែដឹលអេយៈ���ំ�ំបានទូទូួល	មានភាពីគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	
និ�សមអេហិត៌ុ�ល	 អេដឹ�ម�បីីអេធើ�ជាមូលដាា�នសគ្រមាប៊ី់ការប៊ីអេញ្ញចញមត៌ិអេយាប៊ីល់រប៊ីស់
អេយៈ���ំ�ំ។

ឯករាជ្យយ

អេយៈ���ំ�ំមានឯករាជ្ជ�យពីីធនាគារ	 ផ្នែដឹលអំនុអេលាមអេ�តាមគ្រកមសីលធម៌អំនិរជាតិ៌	
សគ្រមាប់៊ី�ណ៍អេនយៈ�យករវិជាា�ជ្ជវីៈ	(រមួទាំ�ំស�់ិដារឯករាជ្ជ�យអំនិរជាតិ៌)	ផ្នែដឹលអេចញ��សាយៈ
អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាស�់ិដារគ្រកមសីលធមអ៌ំនិរជាតិ៌	សគ្រមាប់៊ី�ណ៍អេនយៈ�យករ	(អេ�កាត់៌
ថ្នា	“គ្រកមសលីធមអ៌ំនិរជាតិ៌”)	និ�អំនុអេលាមអេ�តាមគ្រកមសលីធមរ៌ប៊ីស់វទិូ�យាសាា�ន
�ណ៍អេនយៈ�យករជ្ជំនាញ	និ�សវនករកមុ�ជា	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“គ្រកមសីលធម៌	វ�សក”)	
ផ្នែដឹលពាក់ពីន័ធន�ឹការអេធើ�សវនកមមរប៊ីសអ់េយៈ���ំ�	ំចំអេពា�របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�	អេ�កុ��
គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា។	 អេយៈ���ំ�ំបានប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចកុ��ការទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វផ្នែ�ែកគ្រកម 
សលីធមអ៌េ��ស�ៗអេទូៀត៌ផ្នែដឹលកណំ៍ត៌អ់េដាយៈគ្រកមសលីធមអ៌ំនិរជាត៌	ិនិ�គ្រកមសលីធម៌	
វ�សក។

ពី�ត៌្ថុ�នអេ�សងៗ

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វចំអេពា�ព័ីត៌៌មានអេ��ស�ៗ។	ព័ីត៌៌មានអេ��ស�ៗផ្នែដឹល
អេយៈ���ំ�បំានទូទួូលនាកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍សវនករអេន�	រួមមាន	របាយៈការណ៍៍
គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	និ�ពី័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត៌ុ�ប៊ីផ្នែនិម	និ�ការលាត៌គ្រត៌ដា�ពី័ត៌៌មានអេ��ស�
ៗ	អេ�តាមត៌គ្រមវូការរប៊ីសធ់នាគារជាត៌	ិថ្ងៃន	កមុ�ជា	ប៊ីះផុ្នែនិមនិរមួប៊ីញ្ញុ�លនវូរបាយៈការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�របាយៈការណ៍៍សវនកររប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំអេទូ។

មត៌ិអេយាប៊ីល់រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំចំអេពា�របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 ពំុីបានគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប់៊ីអេ� 
អេល�ព័ីត៌៌មានអេ��ស�ៗអេនា�អេទូ	អេហិ�យៈអេយៈ���ំ�ំមិនអេធើ�ការធានាអំ�អា�ចំអេពា�ព័ីត៌៌មាន
ទាំំ�អេនា�អេទូ។

ទាំក់ទូ�នឹ�ការអេធើ�សវនកមមរប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំអេ�អេល�របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 អេយៈ���ំ�ំ
ទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វកុ��ការអានពីត៌័៌មានអេ��ស�ៗផ្នែដឹលបានអេរៀប៊ីរាប៊ីខ់ា�អេល�	អេដឹ�ម�បីពិីីចាំរណ្តា
ថ្នាអេត៌�ព័ីត៌៌មានអេ��ស�ៗទាំ�ំអេនា�មានភាពី�ុ�យៈគាំ�ជាសារវនិពីីរបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�	
ឬ�ុ�យៈពីីការយៈល់ដឹឹ�រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំផ្នែ�អកអេល�លទូធ�លថ្ងៃនការអេធើ�សវនកមម	ឬមានការ
រាយៈការណ៍៍ពីីកំហិុសឆគ�ជាសារវនិផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���ឬអេទូ។	

ផ្នែ�អកអេ�អេល�ការង្ការផ្នែដឹលអេយៈ���ំ�ំបានបំ៊ីអេពីញអេ�អេល�ព័ីត៌៌មានអេ��ស�ៗ	ផ្នែដឹលអេយៈ���ំ�ំ
បានទូទួូលមុនកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍សវនករអេន�	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�អេយៈ���ំ�សំនែដិាា�ន
ថ្នាមានកំហិុសឆគ�ជាសារវនិផ្នែដឹលអេក�ត៌អេចញពីីពី័ត៌៌មានអេ��ស�ៗទាំំ�អេន�	អេយៈ���ំ�ំគ្រត៌ូវ
រាយៈការណ៍៍ពីីអំ�គអេហិត៌ុថ្ងៃនកំហិុសឆគ�ទាំំ�អេនា�។	អេយៈ���ំ�ំមិនមានអំើីគ្រត៌ូវរាយៈការណ៍៍
ចំអេពា�ប៊ីញ្ញាា�អេន�អេទូ។

ការទ្ធទួ្ធល��សំប្រត្ថុវូរប៊ីស់ំប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល និងអំកផ្នែដឹល
ទ្ធទួ្ធលប៊ីនៃ�កអេល�អភិិបាលកិចីចំអេ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វកុ��ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 និ�ប៊ីង្កាា�ញ
របាយៈការណ៍៍ទាំំ�អេនា�ឱ្�យបានគ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	 អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាម	CIFRS	 និ�
ទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវអេល�ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	 ផ្នែដឹលគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលកំណ៍ត៌់ថ្នាមាន 
ភាពីចាំំបាច់កុ��	ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ឱ្�យអេចៀស�ុត៌ពីីការរាយៈការណ៍៍ 
�ុសជាសារវនិ	ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការផ្នែកែ�ប៊ីនែំ	ឬកំហិុសឆគ�អេ��ស�ៗ។

កុ��ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វកុ��ការ 
វាយៈត៌ថ្ងៃមែអំំពីីលទូធភាពីរប៊ីសធ់នាគារកុ��ការប៊ីនិនរិនិរភាពីអាជ្ជវីកមម	ការលាត៌គ្រត៌ដា�
ពីត៌៌ម័ានផ្នែដឹលពាកព់ីន័ធ	ក៏ដឹចូជាប៊ីញ្ញាា�អេ��ស�ៗផ្នែដឹលទាំកទ់ូនិអេ�ន�ឹនរិនិរភាពីអាជ្ជវីកមម	
អេដាយៈអេគ្រប៊ី�មូលដាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យសគ្រមាប់៊ីនិរនិរភាពីអាជី្ជវកមម	 អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌គ្រកុម 
គ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលមាន�អេគ្រមា�បិ៊ីទូអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធនាគារ	ឬប៊ីញ្ញ�ឈប់៊ី	 គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	ឬ
អេដាយៈមិនមានជ្ជអេគ្រម�សណ្តាអេ��ស�គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈភាពីគ្របាកដឹគ្រប៊ីជាណ្តាមួយៈ។

អំែកផ្នែដឹលទូទួូលប៊ីនុ�កអេល�អំភិិបាលកិចច	ទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វកុ��ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យដំឹអេណ៍�រការ
ថ្ងៃនការរាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ។

របាយការណ៍៍សំវ�ករឯករ៉ាជិយ
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របាយការណ៍៍ 
ក្រុ�មុក្រុ�ឹ�ាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ក្រុ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងក្រុ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ��ុក្រុ��ិ��ិិតាម

ការទ្ធទួ្ធល��សំប្រត្ថុវូរប៊ីស់ំសំវនករ កំ�ងការអេធើ�សំវនកមាអេល�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
អេគាលបំ៊ីណ៍�រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ	 �ឺផ្នែសើ�រកអំំណ៍�អំំណ្តា�ផ្នែដឹលសមអេហិតុ៌�ល	 ថ្នា
របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�ទាំ�ំមលូពំុីមានការរាយៈការណ៍៍�សុជាសារវនិផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�ល
មកពីីការផ្នែកែ�ប៊ីនែំ	ឬកំហិុសឆគ�អេ��ស�ៗ	និ�អេចញរបាយៈការណ៍៍សវនករផ្នែដឹលមាន
មតិ៌អេយាប៊ីល់រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ។	អំំណ៍�អំំណ្តា�ផ្នែដឹលសមអេហិតុ៌�ល�ឺជាការអំ�អា� 
កុ��កគ្រមិត៌�័ស់	ប៊ីះុផ្នែនិវាមិនផ្នែមនជាការធានាថ្នាសវនកមមផ្នែដឹលបានអេធើ�អេ���	អេដាយៈ 
អំនអុេលាមអេ�តាមស�ិដ់ារសវនកមម	ផ្នែត៌�ផ្នែត៌រកអេ��ញជានចិចនវូការរាយៈការណ៍៍�សុ
ជាសារវនិផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���អេនា�អេទូ។	ការរាយៈការណ៍៍�ុសអាចអេក�ត៌អេ���ពីីការ
ផ្នែកែ�ប៊ីនែ	ំឬកហំិសុឆគ�	អេហិ�យៈវាគ្រតូ៌វបានចាំត់៌ទូកុថ្នាមានលកេណ៍ៈជាសារវនិ	គ្រប៊ីសនិអេប៊ី�
ការរាយៈការណ៍៍�ុសនីមួយៈៗ	ឬការរាយៈការណ៍៍�ុសសរុប៊ី	អាចគ្រតូ៌វបានរំពឹី�ថ្នាវា
ជ្ជ�ឥទូធិពីលអេល�មូលដាា�នថ្ងៃនការសអេគ្រមចចិតិ៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចចរប៊ីស់	 អំែកអេគ្រប៊ី�គ្របាស់
របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ទាំំ�អេន�។

ផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនការអេធើ�សវនកមមផ្នែដឹលអំនុអេលាមអេ�តាមសិ�់ដារសវនកមមត៌គ្រមូវឱ្�យ 
អេយៈ���ំ�ំអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ការវិនិច័ិយៈគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈវិជាា�ជ្ជីវៈ	 និ�រក�សាការស��ស័យៈគ្រសប៊ីតាម
វិជាា�ជ្ជីវៈ	កុ��អេពីលប៊ីំអេពីញការង្ការសវនកមមរប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ។	អេយៈ���ំ�ំ៖

 x កណំ៍ត់៌	និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែហានភ័ិិយៈថ្ងៃនភាពី�ុសជាសារវនិថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�	
ផ្នែដឹលអាចប៊ីណ្តាា�លមកពីីការផ្នែកែ�ប៊ីនែំ	ឬកំហិុសឆគ�អេ��ស�ៗ	អេដាយៈតាក់ផ្នែត៌�
នីត៌ិវិធីសវនកមម	 	 និ�អេធើ�សវនកមមអេដឹ�ម�បីីអេឆែ�យៈត៌ប៊ីអេ�នឹ�ហានិភិ័យៈទាំំ�អេនា�	
និ�ផ្នែសើ�រកភិ័សូ�តា�សវនកមមគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់និ�សមគ្រសប៊ី	អេដឹ�ម�បីីអេធើ�ជាមូលដាា�ន
សគ្រមាប់៊ីការប៊ីអេញ្ញចញមត៌ិអេយាប៊ីល់រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ។	ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�ល 
មកពីីការរកមិនអេ��ញកំហិុសឆគ�ជាសារវនិពីីការផ្នែកែ�ប៊ីនែំ	វាមានទូំហិំធំជា�
ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីកំហិុសឆគ�អំអេចត៌នា	អេដាយៈសារការផ្នែកែ�ប៊ីនែំ
រមួមាន	ការសម�ំនតិ៌	ការផ្នែកែ�ប៊ីនែឯំកសារ	ការលបុ៊ីបំ៊ីបាត់៌អេដាយៈអេចត៌នា	ការ
ប៊ីង្កាា�ញ�ុស	ឬការរំល�គ្រប៊ីពី័នធគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��។

 x ផ្នែសើ�យៈល់អំំពីីគ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��ផ្នែដឹលពាក់ព័ីនធអេ�នឹ�សវនកមម	 អេដឹ�ម�បីី
តាក់ផ្នែត៌�នីត៌ិវិធីសវនកមមផ្នែដឹលសមគ្រសប៊ីអេ�តាមកាលៈអេទូសៈ	 ប៊ីះុផ្នែនិមិន
ប៊ីអេញ្ញចញមត៌ិអេយាប៊ីល់រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ	 អេ�អេល�គ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនគ្រប៊ីពី័នធគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ
ថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់ធនាគារអេទូ។

 x វាយៈត៌ថ្ងៃមែអំំពីីភាពីសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយៈ�យផ្នែដឹលបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	
ភាពីសមអេហិតុ៌�លថ្ងៃនការបាា�នស់ាា�ន	�ណ៍អេនយៈ�យ	និ�ការលាត៌គ្រត៌ដា�ពាក់ព័ីនធ	
ផ្នែដឹលគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលបានអេធើ�អេ���។

 x សនែិដាា�នអេល�ភាពីសមគ្រសប៊ី	ថ្ងៃនការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់មូលដាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យនិរនិរភាពី
អាជ្ជីវកមមរប៊ីស់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអាគ្រស័យៈអេ�អេល�ភិ័សូ�តា�សវនកមមផ្នែដឹល
អេយៈ���ំ�ំទូទួូលបាន	ថ្នាអេត៌�វាមានភាពីមិនច�បាស់លាស់ជាសារវនិផ្នែដឹលបាន
អេក�ត៌អេ���កគ្រមិត៌ណ្តា	ពាក់ពី័នធអេ�នឹ�គ្រពឹីត៌ិិការណ៍៍	ឬលកេ�ណ៍ឌនានា	ផ្នែដឹល
អាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមានការស��ស័យៈជាដំុឹកំភួិនអេ�អេល�លទូធភាពីរប៊ីស់ធនាគារ	
កុ��ការប៊ីនិនរិនិរភាពីអាជ្ជវីកមមរប៊ីស�់ួ�នផ្នែដឹរឬអេទូ។	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�អេយៈ���ំ�សំនែដិាា�ន
ថ្នាវាមានភាពីមិនច�បាសល់ាសជ់ាសារវនិបានអេក�ត៌អេ���	អេនា�អេយៈ���ំ�គំ្រតូ៌វអេធើ�ការ

ប៊ីង្កាា�ញអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍សវនករ	អេដឹ�ម�បីីទាំញចំណ្តាប់៊ីអារមមណ៍៍អំែកអេគ្រប៊ី�
គ្របាស់របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 ចំអេពា�ការលាត៌គ្រត៌ដា�ព័ីត៌៌មាន	 អេ�កុ��
របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�	ឬគ្រប៊ីសនិអេប៊ី�ការលាត៌គ្រត៌ដា�អេនា�អេ�មនិទាំនគ់្រ�ប៊ីគ់្រគាន់
អេទូៀត៌	អេយៈ���ំ�ំគ្រត៌ូវអេធើ�ការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីមត៌ិអេយាប៊ីល់រប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ។	 អេសចកិីសនែិដាាន
សរុប៊ីរប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ	អាគ្រស័យៈអេ�អេល�ភ័ិសូ�តា�សវនកមមផ្នែដឹលអេយៈ���ំ�ំទូទួូល
បាន	 រហិូត៌ដឹល់ថ្ងៃ�ៃ ចុ�ហិតិ៌អេលខាអេល�របាយៈការណ៍៍សវនករអេន�។	
អេទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏អេដាយៈ	គ្រពឹីតិិ៌ការណ៍៍	ឬលកេ�ណ៍ឌនានាកុ��អេពីលអំនា�ត៌	
អាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យធនាគារឈប៊ី់ប៊ីនិនិរនិរភាពីអាជ្ជីវកមម។

 x វាយៈត៌ថ្ងៃមែការប៊ីង្កាា�ញទូូអេ�	រចនាសម័័នធ	ន�ិ�ែមឹសារកុ��របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�	
រមួទាំ�ំការលាត៌គ្រត៌ដា�ព័ីត៌៌មានអេ��ស�ៗ	និ�កណំ៍ត៌ថ់្នារបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�
បានប៊ីង្កាា�ញពីីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	និ�គ្រពឹីតិិ៌ការណ៍៍ជាក់ផ្នែស�ិ	ផ្នែដឹលអាចអេធើ�ឱ្�យមានការ
ប៊ីង្កាា�ញគ្រត៌ឹមគ្រត៌ូវ។

អេយៈ���ំ�ំបានរាយៈការណ៍៍ជ្ជូនអំែកផ្នែដឹលទូទូួលប៊ីនុ�កអំភិិបាលកិចចនូវប៊ីញ្ញាា�អេ��ស�ៗ 
ដឹូចជា	ទូំហិំការង្ការតាមផ្នែ�នការ	និ�អេពីលអេវលាសវនកមម	គ្រពីមទាំំ�ប៊ីញ្ញាា�សវនកមម
សខំាន់ៗ 	រួមទាំ�ំរាយៈការណ៍៍ពីីភាពី�ើ�ខាត៌ជាសារវនិកុ��ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ថ្ងៃ�ះកុ��	ផ្នែដឹល
អេយៈ���ំ�ំបានរកអេ��ញកុ��ការអេធើ�សវនកមមរប៊ីស់អេយៈ���ំ�ំ។

ជូ. ក្រុកុមហ៊ុុុន ក្រុ�យវ័័តធ័រហាវ័�ូលោ�ើស៍៍ (លោ�មប៊ីូឌា)

គុយ លីីម

Partner

រាជ្ជធានីភិែំអេពីញ	គ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា
ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�មីនា	ឆ្នាំំ�ំ២០២២
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

របាយការណ៍៍គ្រត៌តួ៌ពិី�ិត៌យនៃ�ៃកែ�ងគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំែ ំ

អេសំចកិ�អេ�ិ�ម

របាយៈការណ៍៍គ្រត៌ួត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��អេន�	គ្រត៌ូវបានអេរៀប៊ីចំអេ���អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាម
គ្រប៊ីការ២៥	ថ្ងៃនគ្រប៊ីកាស	ធ-៧-០១០-១៧២	គ្រប៊ី.ក	សិីពីីការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់
គ្រ�ឹ�សាា�នធនាគារ	និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ផ្នែដឹលអេចញអេដាយៈធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា។

របាយៈការណ៍៍ខា�អេគ្រកាម	គ្រតូ៌វបានអេរៀប៊ីចំអេ���អេ�តាមអេសចកីិផ្នែណ៍នំាសគ្រមាប់៊ីការអេរៀប៊ីចំ
របាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំសិីពីី	 រចនាសម័័នធ	 និ�គ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	
ផ្នែដឹលប៊ីង្កាា�ញពីីម�ុង្ការសខំាន់ៗ	ថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភ័ិយៈ	ន�ិគ្រប៊ីព័ីនធគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ថ្ងៃ�ះកុ��
រប៊ីស់ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក	កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ។

ទំ្ធនួល��សំប្រត្ថុវូរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេបិ៊ីជាា�ទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វជារួម	 អេ�អេល�ការប៊ីអេ�ើ�ត៌គ្រប៊ីព័ីនធគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ហានិភិ័យៈ	និ�គ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��ដ៏ឹគ្រប៊ីអេស�រមួយៈអេ�កុ��ធនាគារ។	ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវ 
រប៊ីស�់ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	រមួមានការពិីនតិ៌�យអេ���វញិនូវភាពីសមគ្រសប៊ី	
ន�ិគ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានភ័ិិយៈ	និ�គ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	កុ��ការការពារ
�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍រប៊ីស់មាា�ស់ភា�ហុុិន	និ�គ្រទូពី�យសកមមរប៊ីស់ធនាគារ។	�ណ៍ៈអេពីល
ផ្នែដឹលការលបុ៊ីប៊ីបំាត៌ហ់ានភិិយ័ៈទាំ�ំគ្រស�ុមនិអាចអេធើ�អេ�រចួ	គ្រប៊ីពីន័ធអេន�គ្រត៌វូបានប៊ីអេ�ើ�ត៌
អេ���អេដឹ�ម�បីីគ្រ�ប៊ី់គ្រ��រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	(Risk Appetite)	រប៊ីស់ធនាគារ	កុ��កគ្រមិត៌
អំនអុេគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភិយ័ៈផ្នែដឹលបានអំនមុត័៌អេដាយៈគ្រកមុគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	ន�ិ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	
អេដឹ�ម�បីីគាំគ្រទូដឹល់ការសអេគ្រមចអេគាលអេ�អាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធនាគារ។	ដឹូអេចែ�គ្រប៊ីព័ីនធអេន�	
អាចគ្រតឹ៌មផ្នែត៌�ិល់អំំណ៍�អំំណ្តា�សមអេហិត៌ុ�លផ្នែត៌ប៊ីះុអេណ្តាះ��	ប៊ីះុផ្នែនិពំុីអាចធានាបាន
ទាំំ�គ្រសុ�ចំអេពា�កំហិុសឆគ�ជាសារវនិ	ការបាត៌់ប៊ី�់	ឬការផ្នែកែ�ប៊ីនែំអេ��យៈ។

អេ�កុ��ការទូទូលួសាា�លថ់្នាមានការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភិយ័ៈ	ន�ិគ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យថ្ងៃ�ះកុ��
ដឹគ៏្រប៊ីអេស�រមយួៈមានភាពីចាំបំាច	់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌រចនាសម័ន័ធអំភិិបាលកចិច
ផ្នែដឹលធានានូវការគ្រត៌តួ៌ពិីនតិ៌�យគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសទិូធភាពីថ្ងៃនហានភិិយ័ៈ	ន�ិការគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យ
ថ្ងៃ�ះកុ��	 អេ�គ្រ�ប់៊ីកគ្រមិត៌ថ្នាំ�ក់រប៊ីស់ធនាគារ។	អេដឹ�ម�បីីសំអេរចបាននូវអេគាលប៊ីំណ៍�អេន�	
គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលផ្នែដឹលមានការជួ្ជយៈគ្រជុ្ជមផ្នែគ្រជ្ជ�ពីី�ណ៍ៈ		កមាា�ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានភិិយ័ៈ	

និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអេ�ះរភារកិចចទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វអេល�ការ
គ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យប៊ីឋមអេល�គ្រប៊ីពី័នធគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�គ្រប៊ីពី័នធគ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់
ធនាគារ។	គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេ�ផ្នែត៌ទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវចំអេពា�អំភិិបាលកិចចហានិភ័ិយៈ	
និ�រាល់សកមមភាពីរប៊ីស់�ណ៍ៈកមាាធិការគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	ទាំក់ទូ�អេ�នឹ�ការ 
អំនុវត៌ិន៍ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវអេល�ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	ផ្នែដឹលបានអេធើ�គ្រប៊ីត៌ិភិូកមម។

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលបានទូទូួលការធានាអំ�អា�ពីីនាយៈកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ	 និ�នាយៈក
នាយៈកដាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	រត៌នាគារ	និ�យៈុទូធសាគ្រសិថ្នា	គ្រប៊ីពី័នធគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�
ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	មានដឹំអេណ៍�រការគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	និ�មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី។

ទំ្ធនួល��សំប្រត្ថុវូរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��មានទូំនួល�ុសគ្រតូ៌វកុ��ការអំនុវតិ៌ជារួមនូវអេគាលនអេយាបាយៈ	និ�
ដឹំអេណ៍�រការរប៊ីស់ធនាគារ	 កុ��ការកំណ៍ត់៌	 វាយៈត៌ថ្ងៃមែ	 វាស់ផ្នែវ�	 គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	 និ�
រាយៈការណ៍៍អំំពីីហានភិិយ័ៈគ្រពីមទាំ�ំគ្រប៊ីសទិូធភាពីថ្ងៃនគ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	តាមរយៈៈ
ចំណ្តាត៌់វិធានការផ្នែកត៌គ្រមូវឲ្�យបានសមគ្រសប៊ី	និ�ទាំន់អេពីលអេវលា។	មុ�ង្ការរប៊ីស់ 
�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��រួមមាន៖

 x កំណ៍ត់៌	 និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនឹ�អាជី្ជវកមម	 និ�ការ 
សំអេរចបាននូវអេគាលអេ�	និ�យៈុទូធសាគ្រសិអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធានាគារ។

 x រចនា	និ�អំនុវតិ៌តាមគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ	អេដាយៈអេយា�អេ�តាម
យៈុទូធសាគ្រសិ	និ�រីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈរប៊ីស់ធនាគារ	ជាមួយៈនឹ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ
អេ�អេល�គ្រប៊ីសិទូធភាពីរប៊ីស់វា។

 x រាយៈការណ៍៍ឲ្�យបានទាំន់អេពីលអេវលា	អេ�កាន់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអំំពីីការផ្លាា�ស់
ប៊ីូ�រណ្តាមួយៈថ្ងៃន	ហានិភិ័យៈ	ឬហានិភិ័យៈផ្នែដឹលកំពីុ�អេក�ត៌មាន	និ�ចំណ្តាត៌់
វិធានការផ្នែកត៌គ្រមូវសមគ្រសប៊ីផ្នែដឹលបានអំនុវត៌ិ។

ដឹូអេចាំំ��អេហិ�យៈ	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��បាន�ិល់ការធានាដឹល់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលថ្នា	គ្រប៊ីព័ីនធ
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈ	ន�ិគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីសធ់នាគារ	កពំី�ុដឹអំេណ៍�រយាា��អេពីញអេលញ	
និ�មានគ្រប៊ីសិទូធិភាពី	ជាមួយៈនឹ�	ដឹំអេណ៍�រការចាំំបាច់នានាគ្រត៌ូវបានអំនុវត៌ិ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង

	ប្រកប៊ី��ណ៍ឌ ប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

ធនាគារបានប៊ីអេ�ើ�ត៌គ្រកប៊ី�ណ័៍ឌគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈ	ផ្នែដឹលបានអំនមុត័៌អេដាយៈគ្រកមុគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលសគ្រមាប៊ី	់កំណ៍ត៌អ់ំតិ៌សញ្ញាា�ណ៍	វាសផ់្នែវ�	គ្រត៌តួ៌ពីនិតិ៌�យ	និ�រាយៈការណ៍៍អំំពីីហានភិិយ័ៈ
សំខាន់ៗ	ផ្នែដឹលគ្រប៊ីឈមអេដាយៈធនាគារ	កុ��ការសំអេរចអេគាលអេ�អាជ្ជីវកមម	 និ�យៈុទូធសាគ្រសិរប៊ីស់�ួ�ន។	គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ	�ឺអេដឹ�ម�បីីធានាឲ្�យមាននូវ
ដឹំអេណ៍�រការដឹ៏មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	និ�សិិរភាពីកុ��ការកំណ៍ត៌់	វាយៈត៌ថ្ងៃមែ	និ�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារទាំំ�មូល	ដឹូចផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញអេ�កុ��តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�៖

អភិិបាលកិចី និងការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយហានិភិ�យ

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលជាថ្នាំ�ក់កំពីូលថ្ងៃនរចនាសម័័នធអំភិិបាលកិចចហានិភិ័យៈ	 និ�ជា
អំែកទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវចុ�អេគ្រកាយៈអេ�អេល�យៈុទូធសាគ្រសិគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	អាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	
គ្រកប៊ី�ណ័៍ឌ	និ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេល�រាលស់កមមភាពីគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈរប៊ីស់ធនាគារ។	

អេដឹ�ម�បីីគ្រ�ប៊ី់គ្រ��អាជី្ជវកមមនិ�ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ	�ណ៍ៈកមាា�ធិការធនាគារគ្រតូ៌វ
បានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដឹ�ម�បីីធានានូវការអំនុវតិ៌ផ្នែដឹលមានអេសិរភាពី។	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈ�ិលក់ារគ្រត៌តួ៌ពីនិតិ៌�យ	និ�ជ្ជយួៈដឹលគ់្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	កុ��ការពីនិិត៌�យ
អេ���វិញនូវទូស�សនៈវសិយ័ៈកុ��ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភិិយ័ៈ	គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ	អេគាលនអេយាបាយៈ
និ�មះូផ្នែដឹលនានា	និ�ប៊ីញ្ញាា�ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនិ�ជាក់លាក់ចំអេពា�អាជី្ជវកមម
រប៊ីស់ធនាគារ។

ទូនួំល�ុសគ្រតូ៌វអេល�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��គ្រប៊ីចាំថំ្ងៃ�ៃអេល�ប៊ីញ្ញាា�អេដឹ�មទូនុ	និ�ហានភិិយ័ៈ
សហិគ្រគាស	គ្រត៌វូបានគ្រប៊ី�លឲ់្�យនាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភិយ័ៈ	រមួទាំ�ំ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ជាន�័់សរ់ប៊ីសធ់នាគារផ្នែដឹលជាអំែករាយៈការណ៍៍អេ�កាន�់ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រកុមគ្រប៊ីកឹ�សា
ភិិបាល	និ��ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��នានាផ្នែដឹលពាកព័់ីនធ។	�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
ហានិភិ័យៈជាអំែកទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវអេល�ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យអេ�អេល�ប៊ីញ្ញាា�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ
ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនឹ�អាជី្ជវកមមរប៊ីស់ធនាគារ	�ណ៍ៈអេពីលផ្នែដឹល�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រទូពី�យ 
សកមម	និ�បំ៊ីណំ៍លទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វអេល�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យហានិភ័ិយៈទីូ��សារ	ហានិភ័ិយៈ
សនះនីយៈភាពី	និ�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��តារា�ត៌ុល�យការ។

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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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

រសីំអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយ

រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈសគ្រមាប៊ី់ធនាគារគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់ជាចំនួន	និ�គ្រប៊ីអេភិទូថ្ងៃនហានិភិ័យៈ	
ផ្នែដឹលធនាគារមានឆនះៈកុ��ការទូទួូលយៈក	អេដាយៈគ្រសប៊ីតាមអេគាលអេ�យៈុទូធសាគ្រសិ	
និ�អាជ្ជីវកមមរប៊ីស់�ួ�ន។	មះ�យា�វិញអេទូៀត៌	កគ្រមិត៌អំនុអេគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ	�ឺជាកគ្រមិត៌
ផ្នែដឹលធនាគារអាចទូទូលួយៈកបានអេ�អេពីលមានប៊ីផំ្នែរប៊ីរំលួទាំកទ់ូ�អេ�ន�ឹការសអេគ្រមច
បាននូវអេគាលអេ�យៈុទូធសាគ្រសិ	 និ�អាជី្ជវកមមរប៊ីស់ធនាគារ។	 វាគ្រតូ៌វបានវាស់ជា 
ឯកតាដូឹចគាំ�អេ�នឹ�អេគាលអេ�ផ្នែដឹលជាប់៊ីទាំក់ទូ�។	វាផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីរីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈអេ� 
ជារង្កាា�សគ់្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារ	អេហិ�យៈវាអាចគ្រត៌វូបានកណំ៍ត៌អ់េ�កគ្រមតិ៌ណ្តាមយួៈថ្ងៃនធនាគារ។

រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	និ�កគ្រមិត៌អំនុអេគ្រគា�ថ្ងៃនហានិភិ័យៈផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	គ្រត៌ូវបាន
អេធើ�ការពីិនិត៌�យអេ���វិញជាអេទូៀ�ទាំត៌់	 អេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	និ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	
អេដឹ�ម�បីឲី្�យគ្រសប៊ីតាមយៈទុូធសាគ្រស	ិនិ�ប៊ីរយិាកាសគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិាររប៊ីសធ់នាគារ។	ការពីនិតិ៌�យ
អេ���វិញអេន�	 រួមមានការកំណ៍ត់៌អំតិ៌សញ្ញាា�ណ៍	និ�កំណ៍ត់៌រង្កាា�ស់រីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈ 
�មីសគ្រមាប់៊ីធនាគារ	 ឬការដឹកអេចញនូវរង្កាា�ស់រីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈ	 ផ្នែដឹលផ្នែល�មាន
សុពីលភាពី	 ក៏ដឹូចជាការអេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីអេល�កគ្រមិត៌កំណ៍ត៌់រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈឲ្�យ 
គ្រសប៊ីអេ�នឹ�យៈុទូធសាគ្រសិអាជ្ជីវកមម	និ�ឥរិយាប៊ី�ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ។

ហានភិិយ័ៈអាជ្ជវីកមម	ន�ិគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការសំខាន់ៗផ្នែដឹលគ្រតូ៌វយៈកមកពិីចាំរណ្តា	អេ�អេពីល
អេធើ�ការពីនិតិ៌�យអេ���វញិនវូរសីអាប៊ីផ់្នែភិថ្នាយៈ	រមួមានហានិភិយ័ៈអំនុអេលាមតាមប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	
ហានភ័ិិយៈឥណ៍ទាំន	ហានភ័ិិយៈទីូ��សារនិ�សនះនីយៈភាពី	ហានភ័ិិយៈគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	និ�
ហានិភិ័យៈប៊ីអេចចកវិទូ�យានិ�អំុីនធឺណ៍ិត៌។

ដំឹអេណ៍� រការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

ដឹំអេណ៍�រការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈអេ�កុ��ធនាគារបានកំណ៍ត៌់អំត៌ិសញ្ញាា�ណ៍	វាយៈត៌ថ្ងៃមែ	
និ�វាស់ផ្នែវ�	គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	តាមដាន	និ�រាយៈការណ៍៍	ឬវិភា�ហានិភិ័យៈ	ដូឹអេចែ�ទូំហិំ
ហានិភិ័យៈគ្រត៌ូវបានគ្រ�ប៊ី់គ្រ��យាា��គ្រ�ប់៊ីគ្រជុ្ជ�អេគ្រជាយៈ	អេហិ�យៈគ្របាក់ចំអេណ៍ញរំពីឹ�ទូុក
អាចទូូទាំត៌់បានអេធៀប៊ីនឹ�ហានិភិ័យៈ។

 x ការកំណ៍ត៌់អំត៌ិសញ្ញាា�ណ៍៖	ការកំណ៍ត៌់អំត៌ិសញ្ញាា�ណ៍	និ�វិភា�ហានិភិ័យៈផ្នែដឹល
មានគ្រសាប់៊ី	និ�ហានិភិ័យៈសកាា�នុពីល	�ឺជាដឹំអេណ៍�រផ្នែដឹលកំពុី�ប៊ីនិ	អេដឹ�ម�បីីជួ្ជយៈ
សគ្រមួល	និ�ធានាថ្នាហានិភិ័យៈទាំំ�អេនា�អាចគ្រ�ប៊ី់គ្រ��បានគ្រសប៊ីអេ�តាមរីស
អាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈរប៊ីស់ធនាគារ។

 x ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	និ�វាសផ់្នែវ�៖	ហានភិិយ័ៈគ្រតូ៌វបានវាសផ់្នែវ�	វាយៈត៌ថ្ងៃមែ	និ�រមួប៊ីញ្ញុ�ល
គាំ�អេដាយៈអេគ្រប៊ី�គ្របាស់វិធីសាគ្រសិយាា��លអិត៌លអន់អេដឹ�ម�បីីវាស់ផ្នែវ�ហានិភិ័យៈតាមផ្នែប៊ីប៊ី
�ុណ៍ភាពី	និ�ប៊ីរិមាណ៍	អេហិ�យៈដឹំអេណ៍�រការអេន�ក៏អេដឹ�រត៌ួជាឧប៊ីករណ៍៍សំខាន់មួយៈ
��ផ្នែដឹរ	អេគ្រពា�វា�ិលន់វូការវាយៈត៌ថ្ងៃមែពីីភាពីគ្រ�ប៊ីគ់្រគាន់ថ្ងៃនអេដឹ�មទុូន	ន�ិសាធនភាពី។

 x ការគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យ៖	ហានភិិយ័ៈផ្នែដឹលបានកំណ៍ត់៌កុ��អំំឡុ��អេពីលដំឹអេណ៍�រការកណំ៍ត់៌
ហានិភិ័យៈ	គ្រត៌ូវផ្នែត៌គ្រ�ប៊ី់គ្រ��	និ�កាត៌់ប៊ីនិយៈឲ្�យបានគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	 អេដឹ�ម�បីីគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ
ហានភិិយ័ៈថ្ងៃនការបាត៌ប់៊ី�។់	ទាំ�ំអេន�ក៏ធានាថ្នាទូហំិហំានភិិយ័ៈគ្រត៌វូបានគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
អេ�កុ��រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈរប៊ីស់ធនាគារ។

 x ការតាមដាន៖	ដំឹអេណ៍�រការតាមដានផ្នែដឹលមានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	�ឺអេ�អេពីលផ្នែដឹល
ធនាគារយៈល់ដឹឹ�អំំពីីលកេ�ណ៍ឌថ្ងៃនទំូហិំហានិភិ័យៈរប៊ីស់�ួ�ន	 អេធៀប៊ីអេ�នឹ�អាប៊ី់
ផ្នែភិថ្នាយៈផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌រួច	និ�អេដឹ�ម�បីីជ្ជួយៈសគ្រមួលកុ��ការកំណ៍ត៌់ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹល
មានសកាា�នុពីលបានទាំន់អេពីលអេវលា	 អេដាយៈការតាមដានជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប់៊ីអេ� 
អេល�ទូំហិំហានិភិ័យៈនិ�ការវាស់ផ្នែវ�	ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	 ឬនីត៌ិវិធីការកាត់៌ប៊ីនិយៈ
ហានិភិ័យៈ។

 x ការវិភា�	និ�រាយៈការណ៍៍៖	ការវិភា�	និ�របាយៈការណ៍៍	ផ្នែដឹលបានអេរៀប៊ីចំអេ�
កគ្រមិត៌អំ�គភាពី	ក៏ដឹូចជាកគ្រមិត៌អាជ្ជីវកមម	 គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍៍ជាគ្រប៊ីចាំំអេ�ដឹល់
�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	និ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលផ្នែដឹលពាក់ព័ីនធ	 អេដឹ�ម�បីី
ធានាថ្នាហានិភិ័យៈផ្នែដឹលបានកំណ៍ត៌់រួច	អេ�ផ្នែត៌សិិត៌កុ��អាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈផ្នែដឹលបាន
ប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	និ�អេដឹ�ម�បីជួី្ជយៈគាគំ្រទូដឹលដំ់ឹអេណ៍�រការកុ��ការសអេគ្រមចចតិិ៌គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈ
ពី័ត៌៌មានគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់។

ឯកសារហានិភិ�យ

ធនាគារទូទួូលសាា�លថ់្នា	ការអំនវុតិ៌គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសទិូធភាពីថ្ងៃនគ្រប៊ីព័ីនធ	និ�ដឹអំេណ៍�រការ
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ	 គ្រត៌ូវផ្នែត៌មានការគាំគ្រទូអេដាយៈឯកសារ	និ�អេហិដាា�រចនាសម័័នធ
ហានិភិ័យៈដឹ៏រឹ�មាំមួយៈ។	អេដឹ�ម�បីីអេឆែ�យៈត៌ប៊ីអេ�នឹ�ចំនុចទាំំ�អេន�	ធនាគារបានប៊ីអេ�ើ�ត៌
គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ	អេគាលនអេយាបាយៈ	និ�ឯកសារការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យផ្នែដឹលពាក់ពី័នធដឹថ្ងៃទូអេទូៀត៌	
អេដឹ�ម�បីីធានាឲ្�យបានថ្នាការអំនុវត៌ិ	និ�ដឹំអេណ៍�រការផ្នែដឹលបាន	កំណ៍ត៌់ច�បាស់លាស់	គ្រត៌ូវ
បានយៈកមកអេគ្រប៊ី�គ្របាស់យាា��ជាប៊ី់លាប៊ី់អេ�កុ��ធនាគារទាំំ�មូល។

អេហិដ្ឋាា រចនាសំម័�នធ

ធនាគារបានអេរៀប៊ីចំធនធាន	 និ�បុ៊ី�គលិកផ្នែដឹលមានអេទូពីអេកាសល�យរប៊ីស់�ួ�នអេ� 
ដឹល់មុ�ង្ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ	អេហិ�យៈបានវិនិអេយា�អេល�ប៊ីអេចចកវិទូ�យា	 រួមមានទាំំ�
ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ទិូនែន័យៈអេដឹ�ម�បីគីាគំ្រទូដឹល់សកមមភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានភិិយ័ៈរប៊ីសធ់នាគារ។

វប៊ីបធម៌ហានិភិ�យ

ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ�ឺមានសារៈសំខាន់ចំអេពា�គ្រ�ប៊ី់ផ្នែ�ែកទាំំ�អំស់ថ្ងៃនអាជី្ជវកមម	 
និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការរប៊ីស់ធនាគារ	អេហិ�យៈវាជាទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វរប៊ីស់និអេយាជិ្ជកទាំំ�អំស់
រប៊ីសធ់នាគារទាំ�ំមលូ។	អេដាយៈគ្រសប៊ីតាមត៌គ្រមវូការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិ	ិន�ិការអំនវុត៌ផិ្នែដឹល 
លអប៊ីំ�ុត៌កុ��វិស័យៈធនាគារ	ធនាគារបានអំនុវតិ៌អេគាលការណ៍៍ផ្នែដឹលថ្នា	"ហានិភិ័យៈ	
និ�ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	�ឺជាទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិកគ្រ�ប់៊ីរូប៊ី"	 អេហិត៌ុដឹូអេចែ�ការ 
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ	�ឺជាទូំនួល�ុសគ្រតូ៌វសុ�លមួយៈរប៊ីស់ផ្នែ�ែកអាជ្ជីវកមម	និ�ផ្នែ�ែក
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិការអេរៀ�ៗ�ួ�ន។	វាគ្រតូ៌វបានប៊ីញ្ញាា�ក់និ�កត៌់គ្រតាអេ�កុ��គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ។

តាមការផ្នែណ៍នំាអេដាយៈអេគាលការណ៍៍ខា�អេល�	ធនាគារបានអំនុវតិ៌កមមវិធីយៈល់ដឹឹ�	
និ�វប៊ី�បីធម៌ហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលកំពុី�ប៊ីនិ	 ផ្នែដឹលរួមមានយៈុទូធនាការយៈល់ដឹឹ�	 និ�
ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លទូូទាំ�ំធនាគារ	អេដឹ�ម�បី�ី�សពីើ��សាយៈវប៊ី�បីធមហ៌ានភ័ិិយៈផ្នែដឹលគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈ
សុ�មាលភាពី។	វប៊ី�បីធម៌ហានិភិ័យៈដឹ៏រឺ�មាំមួយៈនឹ�កាត៌់ប៊ីនិយៈការប៊ីះ�ពាល់អេ�អេល�
ហានិភិ័យៈហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 និ�មិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 រួមទាំំ��លប៊ីះ�ពាល់អេករ៍�អេ�ា��រប៊ីស់
ធនាគារ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

ធនាគារបានអំនុវតិ៌កមមវិធីមង្គ្រានីូហានិភ័ិយៈអាជី្ជវកមមនិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	 ផ្នែដឹលមាន
អេគាលប៊ីំណ៍�អេដឹ�ម�បីី	ប៊ីណ៍ះ��នូវការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមជាមុន	
និ�អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ត៌វប៊ី�បីធម៌ហានិភិ័យៈដឹ៏រឹ�មាំមួយៈ។	

ការវាយត្ថុផ្ទៃមែហានិភិ�យ

ធនាគារបានប៊ីអេ�ើ�ត៌ដំឹអេណ៍�រការមួយៈផ្នែដឹលមានភាពីលអិត៌លអន់	 កុ��ការកំណ៍ត់៌
អំត៌សិញ្ញាា�ណ៍ហានិភិ័យៈអេ�គ្រ�ប៊ីដ់ឹំណ្តាក់កាលថ្ងៃនសកមមភាពីផ្នែដឹលអាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យ
មានហានភិិយ័ៈ	ដឹចូជាអេ�កគ្រមិត៌គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិកិារ	កគ្រមិត៌�លតិ៌�ល	ន�ិអេ�កគ្រមិត៌អំ�គភាពី
��ផ្នែដឹរ។	 ហានិភ័ិយៈនានាក៏គ្រតូ៌វបានកំណ៍ត៌់អំតិ៌សញ្ញាា�ណ៍��ផ្នែដឹរ	 តាមរយៈៈ
របាយៈការណ៍៍គ្រពឹីតិិ៌ការណ៍៍ការបាត់៌ប៊ី�់ថ្ងៃនហានិភ័ិយៈគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	និ�ការវិភា�តាម
សំពាធហានិភ័ិយៈ។	 ផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈជាសារវនិអេ�តាម
កាលកំណ៍ត់៌	ធនាគារពិីនតិ៌�យអេ���វញិអំំពីីគ្រប៊ីអេភិទូ	និ�ធាតុ៌��សថំ្ងៃនហានភិិយ័ៈជាសារវនិ
ទាំំ�អេនា�	កំណ៍ត៌់ទូំហិំថ្ងៃន�លប៊ីះ�ពាល់	 អេហិ�យៈអេធើ�ការផ្នែកលមអដំឹអេណ៍�រការរប៊ីស់�ួ�ន
អេដាយៈយៈកមត៌ិផ្នែដឹលទូទួូលបាន	 រួមទាំំ�ការពីិនិត៌�យអេ���វិញអេដាយៈឯករាជ្ជ�យមក
ពីិចាំរណ្តា។

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈជាសារវនិ	 គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�អេដាយៈទូំហិំគ្របូ៊ីបាបី៊ី�លីអេត៌ថ្ងៃនការ
អេក�ត៌អេ���	និ�ភាពីធៃន់ធៃរថ្ងៃន�លប៊ីះ�ពាល។់	អេល�សពីីអេន�អេទូៀត៌	ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានភិិយ័ៈ
កគ៏្រតូ៌វពីចិាំរណ្តាកតាា�ដឹថ្ងៃទូអេទូៀត៌	ដឹចូជាគ្រប៊ីសទិូធភាពីកុ��ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��	ន�ិ�លប៊ីះ�ពាល់
ចំអេពា�សូចនាករហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 និ�មិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 ឧទាំហិរណ៍៍ដឹូចជាហានិភិ័យៈ
អេករ៍�អេ�ា��។	ទាំ�ំអំស់អេន�គ្រតូ៌វបានប៊ីកផ្នែគ្រប៊ីអេ�កុ��មាា�គ្រទីូសផ្នែ�នទីូកំអេ�	(heat map 

matrix)	អេដឹ�ម�បីីទាំញយៈកសារវនិថ្ងៃនហានិភ័ិយៈ	ដូឹចផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញកុ��តារា�
ខា�អេគ្រកាម៖
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ការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់មាា�គ្រទីូសខា�អេល�	 �ឺជាយៈនិការសាមញ្ញញមួយៈអេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ននូវការ
អេម�លអេ��ញនូវហានភ័ិិយៈ	និ�ជួ្ជយៈកុ��ការសអេគ្រមចចតិិ៌។	ធនាគារចាំត់៌ទុូកថ្នាហានភ័ិិយៈ
កុ��តំ៌ប៊ីន់គ្រកហិម�ឺជា	“ហានិភ័ិយៈជាសារវនិ”	 ផ្នែដឹលអាចមាន�លប៊ីះ�ពាល់យាា�� 
ធៃន់ធៃរដឹល់ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 និ�ឬមិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ។	កិចច�ិត៌�ំគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�
យាា��ខាា�ំ�នឹ�គ្រតូ៌វអំនុវតិ៌	 អេដឹ�ម�បីីគ្រ�ប់៊ីគ្រ��និ�កាត៌់ប៊ីនិយៈគ្រពឹីត៌ិិការណ៍៍ហានិភិ័យៈ
ទាំំ�អេន�។

	ប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង

គ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដឹ�ម�បីគី្រ�ប៊ីគ់្រ��	និ�កាត៌ប់៊ីនិយៈហានភ័ិិយៈ
ផ្នែដឹលរារាំ�ធនាគារកុ��ការសអេគ្រមចបាននួវអេគាលអេ�	និ�អេគាលបំ៊ីណ៍�រប៊ីស់�ួ�ន។	
គ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់ធនាគាររួមមាន	អេគាលនអេយាបាយៈ	នីតិ៌វធីិ	ដំឹអេណ៍�រការ	
រចនាសម័័នធគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	និ�ផ្នែ�ែកគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេ��ស�ៗអេទូៀត៌ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌	 អេដឹ�ម�បីី
ធានាឲ្�យបាននូវការសអេគ្រមចអេគាលប៊ីំណ៍�រប៊ីស់ធនាគារគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី	
និ�គ្រប៊ីសិទូធ�លគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	រួមទាំំ�របាយៈការណ៏៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលអាចអេជ្ជឿទូុកចិតិ៌
បាន	និ�អំនុអេលាមតាមច�បាប៊ី	់ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌	និ�អេគាលនអេយាបាយៈថ្ងៃ�ះកុ��អេ��ស�ៗអេទូៀត៌។	

ដឹំអេណ៍�រការសំខាន់ៗផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	អេដឹ�ម�បីី�ិល់នូវ
គ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	និ�អំភិិបាលកិចចគ្រប៊ីពី័នធគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��រួមមាន៖

ប៊ីរសុិានប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយ និងសំកមាភាពីប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយ
រចនាសំម័�នធប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

ធនាគារមានរចនាសម័័នធគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ជា�ួ�វការ	គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈ�ណ៍អេនយៈ�យភាពី	និ�ទំូនលួ
�ុសគ្រតូ៌វយាា��ជាក់លាក់នូវកគ្រមិត៌សិទូធិអំំណ្តាច	និ�ប៊ីណ្តាា�ញថ្ងៃនការរាយៈការណ៍៏។	
រចនាសម័័នធគ្រ�ប៊ី់គ្រ��រប៊ីស់ធនាគារ�ិល់នូវគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌជាមូលដាា�នកុ��ការធានាថ្នា
អាជី្ជវកមម	ន�ិគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិកិារ	ដឹអំេណ៍�រការអេដាយៈរលនូ	កដ៏ឹចូជាច�ុ�លប៊ីង្កាា�ញពីីវសិាលភាពី
ថ្ងៃនការគ្រត៌តួ៌ពីនិិត៌�យ	អេដឹ�ម�បីធីានាឲ្�យបាននវូការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��យាា��មានគ្រប៊ីសិទូធភាពីអេល�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិ
ការ	និ��ណ៍អេនយៈ�យភាពីអាជ្ជីកមមគ្រប៊ីចាំំថ្ងៃ�ៃ។

ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងប្រប៊ីកប៊ីអេដ្ឋាយនិរនិរភាពី

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលជាអំែកគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេ�អេល�ការអំនុវតិ៌គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈនិរនិរភាពីរប៊ីស់
ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នា	កតាា�ប៊ីរិសាា�ន	ស�គម	និ�អំភិិបាលកិចចសមគ្រសប៊ី	គ្រត៌ូវបាន
ដាកប់៊ីញ្ញូ�លអេ�កុ��យៈទុូធសាគ្រសអិាជ្ជវីកមម	គ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារ	ក៏ដឹចូជាដឹអំេណ៍�រការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ។	កុ��ការអំនុវត៌ិអេ�អេល�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវខា�អេល�	គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សា
ភិិបាលកម៏ានទំូនលួ�សុគ្រតូ៌វ��ផ្នែដឹរកុ��ការធានាថ្នា	ការអំនវុតិ៌គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈនិរនិរភាពី
រប៊ីស់ធនាគារ	�ឺគ្រសប៊ីអេ�តាមទូិសអេ�យៈុទូធសាគ្រសិរយៈៈអេពីលផ្នែវ�រប៊ីស់�ួ�ន។

គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈនិរនិរភាពីរប៊ីស់ធនាគារ	បានដាក់អេចញនូវវិធីសាគ្រសិកុ��
ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ប៊ីញ្ញាា�ជាសារវនិ	ការកាត៌់ប៊ីនិយៈ�លប៊ីះ�ពាល់អំវិជ្ជីមាន	និ�រួមចំផ្នែណ៍ក
អេ�អេល�ការអំភិិវឌី�ឍន៍គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈនិរនិរភាពី។	គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌអេន�រួមមាន	សសរសិមៈ
នរិនិរភាពីចំននួប៊ី	ី(៣)	ដូឹចជា	ធនាគារផ្នែដឹលមានទូនំលួ�ុសគ្រតូ៌វនិ�និរនិរភាពី	ការ
រមួប៊ីញ្ញូ�លនវូការអំនវុតិ៌លអ	ន�ិការប៊ីអេ�ើ�នន�ិការ�ិលស់ទិូធអំិំណ្តាចដឹលស់ហិ�មន។៍	
អេ�កុ��សសរសិមៈនីមួយៈៗ	ធនាគារបានកំណ៍ត់៌នូវផ្នែ�ែកផ្នែដឹល�ួរយៈកចិតិ៌ទុូកដាក់
ផ្នែដឹលសារៈសំខាន់ចំអេពា�អាជី្ជវកមម	និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	ក៏ដឹូចជាចំអេពា�ភា�ីពាក់ពី័នធ
នានារប៊ីស់�ួ�ន។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

អេគាលនអេ�បាយ និងន�តិ្ថុវធិ�

អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកីិផ្នែណ៍នា	ំនិ�ដឹអំេណ៍�រការ	កុ��ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេល�អាជី្ជវកមម	និ�
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការរប៊ីស់ធនាគារ	គ្រតូ៌វបានច�គ្រក�ទុូកជាឯកសារ	និ���សពីើ��សាយៈកុ��ធនាគារ
ទាំំ�មូល	អេហិ�យៈរាល់ប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់ក៏អាចរកអេម�លបាន	តាមរយៈៈឯកសារផ្នែដឹល
បានរក�សាទូុកអេ�កុ��គ្រប៊ីពី័នធកុំពី�យួ�ទូ័ររប៊ីស់ធនាគារផ្នែដឹលមានភាពីង្កាយៈគ្រសួលកុ��ការ
អេយា�	និ�អំនុអេលាមតាម។	អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកីិផ្នែណ៍នំា	និ�ដំឹអេណ៍�រការទាំ�ំអេន�	
គ្រតូ៌វបានពីិនិត៌�យនិ�អេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីអេ���វិញអេដាយៈផ្នែ�ែកអាជី្ជវកមមនិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	
តាមរយៈៈដឹំអេណ៍�រការពីិនិត៌�យអេ���វិញ	និ�អំនុម័ត៌ជាគ្រប៊ីពី័នធអេដឹ�ម�បីីប៊ីត៌់ផ្នែប៊ីនអេ�តាមការ
ផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រថ្ងៃនច�បាប៊ី់	និ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិនានា	ក៏ដឹូចជាការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រថ្ងៃនប៊ីរិប៊ីទូអាជ្ជីវកមម	និ�	
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ។	

ផ្នែដឹនកំណ៍ត់្ថុសិំទ្ធធិអំណាច

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	បានអំនុម័ត៌អេល�មាា�គ្រទីូសសិទូធិអំំណ្តាចអំនុម័ត៌អេ�កុ��ធនាគារ	
ផ្នែដឹលកំណ៍ត៌់សិទូធិអំំណ្តាចអំនុម័ត៌ជាមួយៈនឹ�ផ្នែដឹនកំណ៍ត៌់សិទូធិអំំណ្តាច	 អេ�តាម
លំដាប៊ី់ជាន់ថ្នាំ�ក់ថ្ងៃន�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��អេ�កុ��ធនាគារ។	ដឹូអេចាំំ��អេហិ�យៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
គ្រតូ៌វបាន�ិលស់ទិូធអំិំណ្តាចឲ្�យអំនវុតិ៌ទូនំលួ�សុគ្រត៌វូរប៊ីស�ួ់�ន	និ�ទូទូលួ�សុគ្រត៌វូចអំេពា�
ការសអេគ្រមចចិតិ៌និ�សកមមភាពីរប៊ីស់ពួីកអេ�។	មាា�គ្រទីូសសិទូធិអំំណ្តាចអំនុម័ត៌អេ�កុ��
ធនាគារ	គ្រត៌ូវបានពីិនិត៌�យអេ���វិញជាគ្រប៊ីចាំំ	និ�អេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីឲ្�យគ្រសប៊ីអេ�តាមការ
ផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រថ្ងៃនរចនាសម័័នធអំ�គភាពី	ប៊ីរិយាកាសអាជ្ជីវកមម	ឬត៌គ្រមូវការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ។

សំនិិសំ��ពី�ត៌្ថុ�នវទិ្ធា

ធនាគារចាំត់៌ទូកុសនិិស�ុព័ីត៌៌មានវទិូ�យាជាអាទូភិាពី�័សម់យួៈអេដឹ�ម�បីធីានាការសមាា�ត៌់	
សុចរិត៌ភាពី	និ�	ភាពីអាចរកបានថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមព័ីត៌៌មាន	និ�អេហិដាា�រចនាសម័័នធ
ពី័ត៌៌មានវិទូ�យារប៊ីស់ធនាគារ។

សនិសិ�ុព័ីត៌៌មានវទិូ�យាអេ�កុ��ធនាគារ	សអេគ្រមចបានតាមរយៈៈការអំនុវតិ៌នូវវធីិសាគ្រសិ
គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យផ្នែ�អកអេល�ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេល�មនុស�ស	 ដឹំអេណ៍�រការ	 និ�
ប៊ីអេចចកវិទូ�យា។	អេគាលនអេយាបាយៈ	អេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នាំ	និ�នីត៌ិវិធីសនិិសុ�ពី័ត៌៌មាន
វិទូ�យា	 គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���និ�គាំគ្រទូអេដាយៈរចនាសម័័នធចាំត៌់ផ្នែច�យាា��គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	
ជាមួយៈនឹ�ធនធានផ្នែដឹលមានសមតិ៌ភាពី។	ការការពារតាមយៈុទូធសាគ្រសិសុីជ្ជអេគ្រ�
គ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	អេ�អេពីលផ្នែដឹលគ្រប៊ីព័ីនធគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ព័ីត៌៌មានវទិូ�យាជាអេគ្រច�នគ្រសទាំប់៊ី	គ្រតូ៌វ
បានអំនុវតិ៌អេ�កុ��អេហិដាា�រចនាសម័័នធ	 និ�គ្រប៊ីព័ីនធពី័ត៌៌មានវិទូ�យាទាំំ�មូល។	ប៊ីះុផ្នែនិអំើ ី
ផ្នែដឹលមានសារៈសំខាន់ដឹូចគាំ�អេ�នឹ�ប៊ីអេចចកវិទូ�យា	និ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេល�ដំឹអេណ៍�រការ	
�ជឺាកមមវធីិជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ីអ់េដឹ�ម�បីបី៊ីអេ�ើ�នកគ្រមិត៌ថ្ងៃនការយៈលដឹ់ឹ�អំំពីីសុវតិិ៌ភាពីដឹលបុ់៊ី�គលកិ
គ្រ�ប៊ី់ជាន់ថ្នាំ�ក់	គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	ក៏ដឹូចជា	ត៌ត៌ិយៈភា�ី�ិល់អេសវាប៊ីអេចចកវិទូ�យា។

ដំឹអេណ៍� រការអេរៀប៊ីចំ�អេប្រ�ង�វកិា

ដឹំអេណ៍�រការអេរៀប៊ីចំ�អេគ្រមា��វិកាដឹ៏រឹ�មាំមួយៈគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���	អេដាយៈត៌គ្រមូវឲ្�យផ្នែ�ែក 
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការសំខាន់ៗអេ�កុ��ធនាគារអេធើ�ការអេរៀប៊ីចំ�អេគ្រមា��វិកា	 និ�ផ្នែ�នការ 
អាជ្ជីវកមមគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំអេដឹ�ម�បីីអេសែ�សុំការអំនុម័ត៌ពីីគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។	�អេគ្រមា��វិកា	និ�
ផ្នែ�នការអាជី្ជវកមមរប៊ីស់ធនាគាររួមទាំំ��ំនិត៌�ួ�ចអេ�ី�មជាយៈុទូធសាគ្រសិផ្នែដឹលផ្នែ�អកអេ� 

តាមរីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	គ្រតូ៌វឆែ�កាត់៌កិចចគ្រប៊ីជំុ្ជផ្នែវកផ្នែញកជាមួយៈ
�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	មុននឹ�ដាក់ចូលអេ�ពីិភាក�សាអេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	
ផ្នែដឹលជាអេពីលផ្នែដឹល�អេគ្រមា��វិការប៊ីស់ធនាគារគ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញ។

ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងធនធានមន�សំស

ធមមនុញ្ញញដ៍ឹសំខាន់មួយៈថ្ងៃនគ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ���ឺធនធានមនុស�ស	 អេហិ�យៈគ្រប៊ីព័ីនធ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	 និ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	 �ឺពីឹ�ផ្នែ�អកអេល�ការទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វ	
សុចរិត៌ភាពី	និ�ការវិនិច័ិយៈគ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិកកុ��ការអំនុវតិ៌ការង្ការ។	ដូឹអេចែ� 
អេហិ�យៈធនាគារមានអេគានអេយាបាយៈនិ�នីត៌ិវិធីសគ្រមាប៊ី់គ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេល�ការអេគ្រជ្ជ�សអេរីស	
ផ្នែត៌�តាំ�	គ្រ�ប៊ី់គ្រ��លទូធ�លការង្ការ	និ�ការ�ិល់រង្កាា�ន់	ក៏ដឹូចជាអេគាលនអេយាបាយៈ	
និ�នីត៌ិវិធីសគ្រមាប៊ី់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��វិន័យៈ	ការប៊ីញ្ញ�ឈប៊ី់ការង្ការ		និ�ការប៊ីអេណ៍តញអេចញ។	

អេដឹ�ម�បីីឲ្�យមានការលូត៌លាស់គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈនិរនិរភាពី	 ធនាគារស�ើត៌់ធៃន់អេ�អេល�
ការអំភិិវឌី�ឍន៍ធនធានមនុស�ស	ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��អំែកមានអេទូពីអេកាសល�យ	និ�ការអេរៀប៊ីចំ
ផ្នែ�នការប៊ីនិអេវន។	 អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�នសមតិ៌ភាពីបុ៊ី�គលិក	 ការប៊ីង្កាា�ត៌់ប៊ីអេគ្រ�ៀនអេល�ផ្នែ�ែក
ប៊ីអេចចកអេទូសជាលកេណ៍ៈគ្រប៊ីព័ីនធ	 គ្រពីមទាំំ�សិកាា�សាលាសិីពីីភាពីជាអំែកដឹឹកនាំនិ�
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��	គ្រតូ៌វបាន�ិល់អេ�ឲ្�យអេ�តាមអេសចកីិគ្រតូ៌វការរប៊ីស់ពីួកអេ�ផ្នែដឹលបានកំណ៍ត់៌
រចួអេ�អំំឡុ��អេពីលវាយៈត៌ថ្ងៃមែលទូធ�លការង្ការគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�។ំ	ចំអេពា�ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��អំែកមាន
អេទូពី�យអេកាសល�យ	�ំនិត៌�ួ�ចអេ�ី�មដឹចូជាកមមវធីិអំភិិវឌី�ឍភាពីជាអំែកដឹឹកនា	ំផ្នែ�នការសគ្រមាប់៊ី
អំភិិវឌី�ឍន៏�ួ�ន	 និ�ការផ្នែណ៍នាំ	 ក៏គ្រតូ៌វបានអំនុតិ៌ន៏��ផ្នែដឹរអេដឹ�ម�បីីអេធើ�ឲ្�យអំែកមាន 
អេទូពី�យអេកាសល�យទាំ�ំអេនា�មានការលូត៌លាសអ់េ�កុ��ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីជួី្ជយៈជំ្ជរញុឲ្�យមាន
អំែកប៊ីនិអេវណ៍ផ្នែដឹលសកិិសម	និ�មានសកាា�នុពីល�័ស់សគ្រមាប៊ី់កាន់ត៌ំផ្នែណ៍�ដឹឹកនាំ
អេ��ស�ៗអេ�ថ្ងៃ�ៃអំនា�ត៌។

ប្រកមសំ�លធម៌

គ្រកមសីលធមរ៌ប៊ីសធ់នាគារគ្រត៌វូបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដឹ�ម�បីធីានាថ្នា	គ្រ�ប់៊ីប៊ី�ុគលកិទាំ�ំអំស់
គ្រប៊ីកាន់�ីប៊ីន់វូគ្រកមសលីធម	៌ផ្នែដឹលមានលកេណ៍ៈស�ិដ់ារ�័សក់ុ��ការប៊ីអំេពីញភារកចិច	
និ�ទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វរប៊ីស់�ួ�ន។	គ្រ�ប៊ី់បុ៊ី�គលិកទាំំ�អំស់រប៊ីស់ធនាគារ	ត៌គ្រមូវឲ្�យមាន 
ការយៈល់ដឹឹ�	និ�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមគ្រកមសីលធម៌។	ប៊ីុ�គលិកផ្នែដឹលចូល�មីគ្រត៌ូវបានទូទូួល 
ការផ្នែណ៍នំាអំំពីីគ្រកមសីលធម៌	អេហិ�យៈត៌គ្រមូវឲ្�យចុ�ហិតិ៌អេលខាអេល�កិចចសន�យាអេ�អេពីល
ចូលប៊ីំអេរីការង្ការអេ�កុ��ធនាគារ។

ធនាគារក៏បានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���នវូអេសចកីិផ្នែណ៍នាសំិពីីីអំំអេណ្តាយៈ	និ�ប៊ីដិឹសណ្តាា�រកចិច	អេដឹ�ម�បីី
ប៊ីអេ�ើ�ន	ភាពីអេសាា��គ្រត៌�់	និ�ត៌មាា�ភាពីកុ��ការ�ិល់ជ្ជូន	និ�ទូទូួលយៈកអំំអេណ្តាយៈ។	
អេសចកីិផ្នែណ៍នំាអេន�បំ៊ីអេពីញប៊ីផ្នែនិមអេល�គ្រកមសលីធម	៌អេហិ�យៈរចនាអេ���អេដឹ�ម�បីជួី្ជយៈដឹល់
ធនាគារ	និ�ប៊ី�ុគលកិរប៊ីស់�ួ�នអេអាយៈយៈលដឹ់ឹ�ពីីកាត៌ពីើកចិចពីកួអេ�អេរៀ�ៗ�ួ�ន	កុ��ការ
គ្រប៊ីកាន់�ីប៊ី់នូវភាពីអេសាា��គ្រត៌�់	និ�ត៌មាា�ភាពីអំំពីីអំំអេណ្តាយៈ។

អេគាលនអេ�បាយប្រប៊ីឆ្នាំងំការសូំកបាៅ ន់ និងអំអេពី�ពី�ករលួយ

ធនាគារមិនមានការអំត់៌អេអានចំអេពា�ការសូកបាា�ន់	 និ�អំំអេពី�ពុីករលួយៈ	ផ្នែដឹលគ្រសប៊ី
អេ�តាមត៌ថ្ងៃមែសុ�លរប៊ីស់រប៊ីស់�ួ�ន	ក៏ដូឹចជាគ្រសប៊ីអេ�តាមគ្រកមសីលធម៌សគ្រមាប់៊ី
ប៊ី�ុគលកិ។	ធនាគារអេបិ៊ីជាា�កុ��ការអំនុវតិ៌អាជ្ជវីកមមគ្រសប៊ីអេ�តាមច�បាប៊ី	់ន�ិប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ
អេ��ស�ៗ។	អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសូកបាា�ន់	 និ�អំំអេពី�ពុីករលួយៈដាក់អេចញនូវ
អេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នា	ំអេដឹ�ម�បីគីាគំ្រទូគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិកិារនានារប៊ីសធ់នាគារ	ន�ិជ្ជយួៈដឹលប់៊ី�ុគលកិ
កុ��ការគ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ី់នួវភាពីអេសាា��គ្រត៌�់សាជ្ជីវកមម	និ�អេករ៍�អេ�ា��រប៊ីស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

អេគាលនអេ�បាយប្រប៊ីឆ្នាំងំការសំ�ា ត្ថុប្របាក់ និងហិិរញ្ញញប៊ីបទានអេភិរវកមា  

អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមរប៊ីសធ់នាគារ
គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���គ្រសប៊ីតាមច�បាប៊ី់គ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	 និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំន 
អេភិរវកមមថ្ងៃនគ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា។	អេគាលនអេយាបាយៈអេន�កំណ៍ត់៌នូវលកេណ៍ៈ 
សិ�់ដាកគ្រមិត៌�័ស់	 អេ�អេល�ការប៊ីអេ�ើ�ត៌រប៊ីប៊ីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមផ្នែដឹលខាា�ំ�	និ�រឹ�មាំមួយៈ
អេ�កុ��ធនាគារកុ��ការគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមអេហិ�យៈ
ជ្ជួយៈសគ្រមួលដឹល់ភាពីសុីសង្កាា�ក់គាំ�	 កុ��ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការ
សមាា�ត៌គ្របាក់	 និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមអេ�កុ��ធនាគារទាំំ�មូល	 និ�កំណ៍ត់៌
អេគាលនអេយាបាយៈធនាគារ	អេដាយៈអេយា�អេ�តាមអេគាលការណ៍៍ទូូអេ�	និ�វធិានការណ៍៍
សំខាន់ៗផ្នែដឹលធនាគារបានគ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ី់។

អំនុអេលាមតាមអេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌គ្របាក់	ន�ិហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម
រប៊ីស់ធនាគារអំ�គភាពី	និ�និអេយាជិ្ជកទាំ�ំអំសអ់េ�កុ��ធនាគារ	គ្រតូ៌វអំនុមត័៌វិធសីាគ្រសិ
ផ្នែ�អកអេល�ហានិភិ័យៈកុ��ការទូទូួលយៈកអំត៌ិ�ិជ្ជន	និ�អំនុវតិ៌តាមគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌកមមវិធី
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម។	ទាំំ�អេន�រួមមាន
ត៌គ្រមូវការយៈកចិតិ៌ទុូកដាក់សាា�ល់អំតិ៌�ិជ្ជន	ការតាមដានសកមមភាពី	ឬគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ
រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	ការរាយៈការណ៍៏អេ�អេល�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការផ្នែដឹល�ួរឲ្�យស��ស័យៈ	ការរក�សាទូុក
ឯកសារកត់៌គ្រតា	ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអេល�ការគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំន
អេភិរវកមម	ការការពារពី័ត៌៌មានអំតិ៌�ិជ្ជន	និ�វិធានការច�បាប៊ី់អេល�ការមិនគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម
ត៌គ្រមូវការ។

អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមរប៊ីសធ់នាគារ	
កម៏ានផ្នែច���ផ្នែដឹរអំំពីីតួ៌នាទីូនិ�ទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វ	ក៏ដូឹចជាប៊ីអេ�ើ�ត៌�ណ៍អេនយៈ�យភាពីយាា��
ច�បាសល់ាសរ់ប៊ីសគ់្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ជាន់�័ស	់និ�ប៊ី�ុគលកិទាំ�ំអំស់
អេ�កុ��ធនាគារ។

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលមានទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេល�ការប៊ីអេ�ើ�ត៌អេគាលនអេយាបាយៈ	
អេសចកីិផ្នែណ៍នំា	 និ�ប៊ីទូដាា�នអំប៊ី�បីប៊ីរិមា	 អេល�ការគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	 និ�
ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម	ចំផ្នែណ៍ក�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាន់�័ស់មានទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវកុ��
ការអំនុវតិ៌	និ�គ្រ�ប៊ីគ់្រ��កមមវធីិគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំន
អេភិរវកមម	 អេដាយៈអំនុអេលាមតាមអេគាលនអេយាបាយៈ	និ�អេសចកីិផ្នែណ៍នំាផ្នែដឹលអំនុម័ត៌
អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

ពី�ត៌្ថុ�ន និងទំ្ធនាក់ទំ្ធនង
ការពិីនិត្ថុយអេ��ងវញិអេល�លទ្ធធ�លការងារ

ពី័ត៌៌មានយាា��អេទូៀ�ទាំត់៌និ�លមអិត៌	គ្រតូ៌វបាន�ិល់ឲ្�យអេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	កុ��ការ
តាមដានអេល�លទូធ�លការង្ការជាក់ផ្នែស�ិ	អេដាយៈអេធៀប៊ីនឹ�ផ្នែ�នការយុៈទូធសាគ្រសអិាជី្ជវកមម	
និ��អេគ្រមា��វិការគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។	ព័ីត៌៌មាន
ទាំ�ំអេន�រមួមានសចូនាករហិរិញ្ញញវតុ៌�	ន�ិគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការសខំាន់ៗ	គ្រពីមទាំ�ំការ�ូ�ចអេ�ិ�ម
យៈុទូធសាគ្រសិសំខាន់ៗ	ផ្នែដឹលធនាគារបានអំនុវត៌ិអេ�កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ។

�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលនិ��ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ទូទូួល	និ�ពីិនិត៌�យ
អេ���វិញនូវ			របាយៈការណ៍៏ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	អេល�លទូធ�លគ្រប៊ីចាំំផ្នែ�	និ�គ្រប៊ីចាំំគ្រត៌ីមាសអេធៀប៊ី 

ន�ឹអេគាលអេ�ផ្នែដឹលបានអំនម័ុត៌	រចួ	និ�មលូអេហិត៌ថុ្ងៃន�មាា�ត៌គាំ�ឆ្នាំា�យៈណ្តាមយួៈ	គ្រពីមទាំ�ំ
ជាវិធានការណ៍៍អេ��ស�ៗផ្នែដឹលកំពីុ�អំនុវត៌ិអេដឹ�ម�បីីសអេគ្រមចបាននូវអេគាលអេ�អេនា�។	

នាយៈកផ្នែ�ែកអាជ្ជវីកមម	ន�ិគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការសខំាន់ៗ រប៊ីសធ់នាគារ	អេធើ�ប៊ីទូប៊ីង្កាា�ញពីីរបាយៈ
កាណ៍ថ៏្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��រប៊ីស់�ួ�ន	កុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រប៊ីចាំំផ្នែ�	ផ្នែដឹល
រួមមានសមិទូធ�លហិិរញ្ញញវតុ៌�	លទូធ�លការង្ការសំខាន់ៗ	និ�សំអេណ៍�រ	ឬដឹំអេណ៍�រការ
អាជ្ជវីកមម�មីៗ 	អេដឹ�ម�បីឲី្�យ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��គ្រជាប៊ីជាព័ីត៌៌មាន	និ�អេធើ�កចិចពីភិាក�សា។

អេគាលនអេ�បាយវសិំសលប៊ីៅែូវងី (whistleblowing)

អេគាលនអេយាបាយៈវិស�សលប៊ីះួ�វី�គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដាយៈធនាគារ	អេហិ�យៈបានអេធើ�
ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីកុ��ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។	អេគាលនអេយាបាយៈអេន��ិល់នូវយៈនិការ	និ�
កំណ៍ត់៌ប៊ីទូដាា�នអំប៊ី�បីប៊ីរិមាផ្នែដឹលគ្រតូ៌វគ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ី់អេដាយៈធនាគារកុ��ការអេដា�គ្រសាយៈ
អេល�ការលាត៌គ្រត៌ដា�	ពីីសកមមភាពី�ួរឲ្�យស��ស័យៈ	ឬការគ្រប៊ីគ្រពឹីតិ៌�ុសរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិក
អេ�កុ��ធនាគារ។

របាយការណ៍៍ប្រ�ប់៊ីប្រ�ងឧប៊ីបតិិ្ថុអេហិត្ថុ�

អេដឹ�ម�បីីបំ៊ីអេពីញប៊ីផ្នែនិមអេល�គ្រប៊ីព័ីនធគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់ធនាគារ	គ្រប៊ីព័ីនធរាយៈការណ៍៍
ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ឧប៊ី�បីត៌ិអិេហិតុ៌លមអតិ៌មួយៈគ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌	អេដឹ�ម�បីធីានាឲ្�យមានការរាយៈការណ៍៍	
និ�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឧប៊ី�បីតិិ៌អេហិតុ៌បានគ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	 អេដាយៈអេយា�អេ�តាមកគ្រមិត៌ថ្ងៃនភាពីធៃន់ធៃរ។	
គ្រប៊ីព័ីនធរាយៈការណ៍៍ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឧប៊ី�បីត៌ិិអេហិតុ៌	ក៏ធានាថ្នាគ្រ�ប៊ី់ឧប៊ី�បីត៌ិិអេហិតុ៌ណ្តាផ្នែដឹល
មានហានិភិ័យៈ	និ�ការខាត៌ប៊ី�់ជាសារវនិ	 គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍៍ទាំន់អេពីលអេវលា
អេ�កាន់�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ជាន់�័ស់	និ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	ជាមួយៈនឹ�វិធានការណ៍៍
ចាំំបាច់	 អេដឹ�ម�បីីកាត៌់ប៊ីនិយៈហានិភិ័យៈផ្នែដឹលមានសកាា�នុល។	ទាំំ�អេន�អាចឲ្�យអំែក
សអេគ្រមចចិតិ៌អេធើ�ការសអេគ្រមចចិតិ៌គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈព័ីត៌៌មានគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	 និ�បានដឹឹ�ពីី
សាា�នភាពីទាំន់អេហិតុ៌ការណ៍៍	កដ៍ឹចូជាគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសទិូធភាពី។

ការតាមដ្ឋាន
�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រកមុប្របឹ៊ីកាភិិបាល

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលមាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	ផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	
អេដឹ�ម�បីីគាំគ្រទូគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	 កុ��ការគ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យរប៊ីស់�ួ�ន។	 �ណ៍ៈកមាា�ធិការ
គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	រួមមាន	�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
សវនកមម	�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេគ្រជ្ជ�សតាំ�	និ�សំណ៍�	និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សា
ភិិបាលឥណ៍ទាំន។	�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទាំំ�អេន�គ្រត៌ូវបានគ្រប៊ី�ល់
ភារកិចចជាក់លាក់កុ��ការពីិនិត៌�យអេម�លអេ���វិញ	 និ�ពីិចាំរណ្តាអេ�អេល�គ្រ�ប់៊ីប៊ីញ្ញាា�
ទាំំ�អំស់អេ�កុ��វិសាលភាពីថ្ងៃនទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វរប៊ីស់�ួ�ន	 ដូឹចមានផ្នែច�កុ��គ្រកម 
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិរប៊ីស់ពីួកអេ�អេរៀ�ៗ�ួ�ន។

�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

សមាសភាពី�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��រួមមាន	 នាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	 ឬអំភិិបាល 
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិជាគ្រប៊ីធាន	 និ�	 �ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ជាន់�័ស់សំខាន់ៗរប៊ីស់ធនាគារ។	
�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ���ិល់នូវការដឹឹកនាំ	និ�ទូិសអេ�កុ��ការអំនុវត៌ិយៈុទូធសាគ្រសិ	
និ�អេគាលនអេយាបាយៈផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	អេហិ�យៈជ្ជួប៊ីគ្រប៊ីជំុ្ជ
គ្រប៊ីចាំផំ្នែ�អេដឹ�ម�បីពីីភិាក�សា	ន�ិផ្នែវកផ្នែញកអេល�ប៊ីញ្ញាា�យៈទុូធសាគ្រសផិ្នែដឹលប៊ីះ�ពាល់ដឹល់គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ការរប៊ីស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

�ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមាថំ្នាក់ប្រ�ប់៊ីប្រ�ង

�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប់៊ីគ្រ��គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	 អេដឹ�ម�បីីធានានូវការ 
ផ្នែកត៌គ្រមូវឲ្�យបានទាំន់អេពីលអេវលា	អេល��ំអេហិ�ញសវនកមម	និ�ប៊ីុពីើអេហិត៌ុមូលដាា�នផ្នែដឹល
បានអេល�កអេ���អេដាយៈសវនករថ្ងៃ�ះកុ��	សវនករឯករាជ្ជ�យ	និ�និយៈត័៌ករ។	សាា�នភាពីថ្ងៃន
ការផ្នែកត៌គ្រមូវអេល��ំអេហិ�ញសវនកមម	 និ�ផ្នែ�នការសកមមភាពីផ្នែដឹលបានអេធើ�អេ���អេដាយៈ 
�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ទាំំ�អំស់	អេដឹ�ម�បីីអេឆែ�យៈត៌ប៊ីអេ�បុ៊ីពីើអេហិតុ៌មូលដាា�ន	គ្រត៌ូវបានតាមដាន
យាា��ដឹិត៌ដឹល់	កុ��រាល់អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��។

សមាសភាពី�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��រួមមាន	អំែកត៌ំណ្តា�ជាន់�័ស់
មកពីីផ្នែ�ែកអេ��ស�ៗ	អេហិ�យៈមាននាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ឬអំភិិបាលគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ថ្ងៃនធនាគារជា
គ្រប៊ីធាន។	�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជួ្ជប៊ីគ្រប៊ីជំុ្ជជាអេរៀ�រាល់ផ្នែ�	ឬតាម
ការកណំ៍ត់៌រប៊ីស់គ្រប៊ីធាន	អេហិ�យៈកំណ៍ត់៌គ្រតាថ្ងៃនកិចចគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រពីមទាំ�ំរបាយៈការណ៍៍សវនកមម
ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនានា	គ្រត៌ូវបានដាក់ប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម
ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប់៊ីសគ្រមាប់៊ីជាពី័ត៌៌មាន	 ពិីភាក�សាផ្នែវកផ្នែញក	 និ��ិល់ទូិសអេ�សំរាប៊ី់
អេធើ�សកមមភាពីប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ចាំំបាច់។

ការប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម

ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម�ឺជាទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវរួមរប៊ីស់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ជាន�័់ស	់និ�បុ៊ី�គលកិគ្រ�ប់៊ីរូប៊ីរប៊ីស់ធនាគារ។	ម�ុង្ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	ជាផ្នែ�ែកដ៏ឹសខំាន់
មួយៈថ្ងៃនគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��។	កុ��ទូស�សនៈ
មួយៈផ្នែដឹលថ្នាវប៊ី�បីធម៌គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមដឹ៏រឹ�មាំមួយៈនឹ�ឆួ��ប៊ីញ្ញាា�ំ�អំំពីីវប៊ី�បីធម៌ជារួមថ្ងៃន 
សុចចរិត៌ភាពី	និ�គ្រកមសីលធម៌�័ស់	 អេហិ�យៈរំពីឹ�ថ្នាបុ៊ី�គលិកគ្រ�ប់៊ីរូប៊ីនឹ�ជំ្ជរុញការ 
អេគារពីប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌អេដាយៈ�ួ�នឯ�	និ�មានទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វអេល�រាល់សកមមភាពីរប៊ីស់
�ួ�ន	អេហិ�យៈគ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ី់នូវអេគាលការណ៍៍	និ�អាកប៊ី�បីកិរិយាគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈសីលធម៌។

ប៊ីផ្នែនិមអេល�ការតាមដានគ្រប៊ីចាំំថ្ងៃ�ៃ	ការអេប៊ីិជាា�រប៊ីស់ធនាគារអេល�ការដាក់ប៊ីញ្ញុ�លវប៊ី�បីធម៌
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមដឹ៏រឹ�មាំមួយៈ	គ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញតាមរយៈៈការប៊ីអេ�ើ�ត៌គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌតាមដាន
ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	 ផ្នែដឹលរួមមានការអំនុវតិ៌អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមយាា��
ទូូលំទូូលាយៈ	ការពីិនិត៌�យអេ���វិញ	និ�អេធើ�អេត៌សិអេល�ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមជាញឹកញាប៊ី់	
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានភិិយ័ៈអេល�ការគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិតិាមគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�	ំអេដឹ�ម�បីកំីណ៍ត៌ន់វូផ្នែ�ែកផ្នែដឹលមាន
ហានិភិ័យៈ�័ស់	 និ�ការអេរៀប៊ីចំវ�គប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	ឬយៈល់ដឹឹ�ជាអេទូៀ�ទាំត៌់	 អេដឹ�ម�បី ី
ធានាឲ្�យបានថ្នា	ប៊ី�ុគលកិទាំ�ំអំស់អេ�កុ��ធនាគារបានយៈលដឹ់ឹ�យាា��ច�បាសល់ាស់
អំំពីីត៌គ្រមូវការ	ថ្ងៃនប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	និ�ការរំពីឹ�ទូុក�មីៗ។	

	 �ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមា

�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវអេដាយៈផ្លាា�ល់អេ�កាន់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	
អេហិ�យៈគ្រកមុគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលន�ឹប៊ីនិទូទូលួ�សុគ្រត៌វូអេល�រាលប់៊ីញ្ញាា�ពាកព់ីន័ធអេ��ស�ៗអេ�កុ��
ធនាគារ។	

ប្រកមប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមា

អេគាលបំ៊ីណ៍ង

១)	 �ិលក់ារគ្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌�យអេដាយៈឯករាជ្ជ�យអេ�អេល�របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�	និ�គ្រប៊ីព័ីនធ
គ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	 អេហិ�យៈធានាអេល�ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	និ�ត៌ុល�យភាពីសគ្រមាប៊ី់
អំ�គភាពីនានាអេ�កុ��ធនាគារ។

២)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវ�ុណ៍ភាពីថ្ងៃនការអេធើ�សវនកមមអេដាយៈសវនករថ្ងៃ�ះកុ��	និ�
ឯករាជ្ជ�យ។

៣)	 �ិល់ប៊ីណ្តាា�ញទូំនាក់ទូំន�រវា�គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	និ�សវនករឯករាជ្ជ�យ។

៤)	 ជ្ជួយៈកុ��ការ�ិល់ឲ្�យមានឯករាជ្ជ�យភាពីថ្ងៃនសវនករឯករាជ្ជ�យ	 និ�ធានាថ្នា 
ពីួកអេ�មិនមានការរាំ�សះ�កុ��ដឹំអេណ៍�រការសវនកមម។

៥)	 �ិល់ចំណ្តាប់៊ីអារមមណ៍៍ប៊ីផ្នែនិមអេ�អេល�មុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 អេដាយៈប៊ីអេ�ើ�ន
នូវភាពីមិនលអេមុ��និ�ឯករាជ្ជ�យភាពីសគ្រមាប់៊ីសវនករថ្ងៃ�ះកុ��	និ��ិល់អេវទិូការ 
សគ្រមាប៊ី់ការពីិភាក�សា	ផ្នែដឹលកុ��អេនា�មានឯករាជ្ជ�យភាពីពីី�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��។

៦)	 អេល�កកម័ស់ការយៈល់អេ��ញដឹល់ភា�ីពាក់ពី័នធ	 (រួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�	មាា�ស ់
ភា�ហិុុន	និយៈ័ត៌ករ	មាា�ស់ប៊ីំណ៍ំល	និ�និអេយាជ្ជិក)	អេល�ភាពីអេជ្ជឿជាក់	និ�
ភាពីមនិលអេមុ��ថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�	អេដាយៈធានាឲ្�យបានថ្នា	ពីត៌័៌មាន
�ិល់ជ្ជូនអេ�សាធារណ៍ៈ�ឺច�បាស់លាស់	គ្រត៌ឹមគ្រត៌ូវ	និ�អេជ្ជឿទូុកចិត៌ិបាន។

៧)	 �ណ៍ៈកមាា�ធិការនឹ�មានការជួ្ជយៈគ្រជុ្ជមផ្នែគ្រជ្ជ�អេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	ផ្នែដឹល 
ជាអំែកទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវអេល�ការប៊ីអេ�ើ�ត៌	 និ�ផ្នែ�រក�សាការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	 និតិ៌វិធី	 
និ�ដឹំអេណ៍�រការអេល�ការផ្នែណ៍នាំ	និ�អំនុសាសន៍។

សិំទូធិអំណាច

�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	មានសិទូធិអំំណ្តាចតាមគ្រកមគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិរប៊ីស់�ួ�នកុ��ការ៖

១)	 ទូទូួលបាននូវធនធានផ្នែដឹល�ួ�នគ្រតួ៌វការ	កុ��ការអេសុ�ប៊ីអំអេ�ើត៌រាល់ប៊ីញ្ញាា�អេ� 
តាមគ្រកមគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិរប៊ីស់�ួ�ន	និ�មានសិទិូធអេពីញអេលញ	អេដាយៈមិនមានការ
ហាមគ្របាមអេល�ការទាំញយៈកពីត័៌ម៌ានផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ។	�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រត៌វូ
បានអំនុញ្ញាា�ត៌��ផ្នែដឹរ	កុ��ការផ្នែសើ�រកពី័ត៌៌មានអេ��ស�ៗផ្នែដឹល�ួ�នគ្រតូ៌វការពីី
ប៊ីុ�គលិកណ្តាមួយៈរប៊ីស់ធនាគារ	អេហិ�យៈប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់គ្រតូ៌វផ្នែត៌សហិការ
ជាមួយៈនឹ�សំអេណ៍�រអេ��ស�ៗផ្នែដឹលបានអេល�កអេ���អេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
សវនកមម។

២)	 ចុ�ហិតិ៌អេលខាអេ�អេល�របាយៈការណ៍៍ថ្ងៃ�ះកុ��គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	 និ�	ឬរបាយៈការណ៍៍
អេ��ស�ៗអេទូៀត៌តាមត៌គ្រមូវការរប៊ីស់និយៈ័ត៌ករ	និ�អេ�តាមច�បាប៊ី់នានាផ្នែដឹល
ពាក់ពី័នធ។	

៣)	 មានប៊ីណ្តាា�ញទំូនាក់ទូំន�អេដាយៈផ្លាា�ល់ជាមួយៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជ�យ	និ�
សវនករថ្ងៃ�ះកុ��។

៤)	 មានធនធានគ្រ�ប៊ីគ់្រគាន់	រួមប៊ីញ្ញុ�លទាំ�ំការទូទួូលបាននវូព័ីត៌៌មានអេពីញអេលញ	
អេដាយៈគាា�នការរឹត៌ត៌�បីិត៌	ផ្នែដឹលចាំំបាច់អេដឹ�ម�បីីប៊ីំអេពីញភារកិចចរប៊ីស់�ួ�ន។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

៥)	 ប៊ីអេ�ើ�ត៌�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	ឬអំនុ�ណ៍ៈកមាា�ធិការកុ��ករណី៍ផ្នែដឹលចាំំបាច់	និ�
សមគ្រសប៊ី។

៦)	 ទូទូលួអំនសុាសន៍ឯករាជ្ជ�យគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈវិជាា�ជ្ជវីៈ	ឬអំនុសាសន៍អេ��ស�ៗអេទូៀត៌	
និ�អំអេញ្ញី�ញអំែកផ្នែដឹលមានប៊ីទូពីិអេសាធន៍	និ�ជ្ជំនាញពាក់ពី័នធអេដឹ�ម�បីីចូលរួម
អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំគ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ចាំំបាច់។

៧)	 អំអេញ្ញី�ញសវនករថ្ងៃ�ះកុ��	ឬឯករាជ្ជ�យ	នាយៈកគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	ឬនាយៈកគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
សម័័នធ	អំភិិបាល	ឬសមាជ្ជិកថ្ងៃន�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ដឹថ្ងៃទូអេទូៀត៌	និ�ប៊ីុ�គលិកកុ��
សម័័នធឲ្�យចលូរួមគ្រប៊ីជំុ្ជអេដឹ�ម�បីជួី្ជយៈកុ��ការពិីភាក�សាផ្នែវកផ្នែញកគ្រប៊ីសនិអេប៊ី�ចាំបំាច់។

៨)	 ផ្នែចករំផ្នែលកការទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វអេ��ស�ៗអេ�កាន់បុ៊ី�គល	ឬ�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
ណ្តាមួយៈគ្រប៊ីសិនអេប៊ី��ិត៌ថ្នាសមគ្រសប៊ី	 (ឧទាំហិរណ៍៍	 ផ្នែចករំផ្នែលកតួ៌នាទូី
អេសុ�ប៊ីអំអេ�ើត៌អេ�ឲ្�យគ្រកុមហិុុនឯករាជ្ជ�យ	 អេដឹ�ម�បីីរក�សាឯករាជ្ជ�យភាពីកុ��ការអេសុ�ប៊ី 
អំអេ�ើត៌	ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធអេ�នឹ�សមាជ្ជិកគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល)។

៩)	 អំនុម័ត៌ផ្នែ�នការសវនកមម	និ��អេគ្រមា��វិការ	(ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	និ�
អេប៊ីសកកមម)	សគ្រមាប៊ី់នាយៈកដាា�នសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។

១០)	 មានសិទិូធអេកា�គ្រប៊ីជំុ្ជជាមួយៈសវនករឯករាជ្ជ�យ	 សវនករថ្ងៃ�ះកុ��	 ឬទាំំ�ពីីរ	
ជាមួយៈនឹ�ភា�ីខា�អេគ្រ�អេ��ស�អេទូៀត៌	 អេដាយៈគាា�នវតិ៌មានរប៊ីស់អំភិិបាល 
និ�ប៊ីុ�គលិកធនាគារដឹថ្ងៃទូអេទូៀត៌	កុ��ករណ៍ីផ្នែដឹលចាំំបាច់។

១១)	 អេសុ�ប៊ីអំអេ�ើត៌សកមមភាពីអេ��ស�ៗ	ដឹចូមានផ្នែច�អេ�កុ��គ្រកមគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិរិប៊ីស�់ួ�ន។

តួ៌នាទូ� �ិងទំូ�ួល��សំគ្រត៌វូ

�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវអេដាយៈផ្លាា�ល់អេ�កាន់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	
អេហិ�យៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលនឹ�ប៊ីនិទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វអេល�រាល់ប៊ីញ្ញាា�ពាក់ពី័នធអេ��ស�ៗអេ� 
កុ��ធនាគារ។

ខា�អេគ្រកាមអេន��ឺជាត៌ួនាទូី	និ�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម៖

១) ម��ងារសំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង

ក)	 គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេ�អេល�មុ�ង្ការរប៊ីស់នាយៈកដាា�នសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ធានា
ឲ្�យបានអេល�ការអេគារពីតាមច�បាប៊ី់	 និ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌នានាផ្នែដឹលពាក់ព័ីនធ	
រមួញ្ញុ�លទាំ�ំការរាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈភាពីគ្រត៌មឹគ្រតូ៌វ	មានត៌មាា�ភាពី	
និ�ទាំន់អេពីលអេវលាថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ។	

�)	 ធានាថ្នានាយៈកដាឌ�នសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��មានភាពី�សុផ្នែប៊ីែក	និ�មានឋានៈ
មយួៈសមគ្រសប៊ីអេ�កុ��រចនាសម័័នធអំ�គភាពីទាំ�ំមូល	អេដឹ�ម�បីឲី្�យសវនករ
ថ្ងៃ�ះកុ��អាចសអេគ្រមចអេគាលប៊ីំណ៍�សវនកមម	 រប៊ីស់�ួ�នគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈ
គ្រប៊ីសិទូធភាពី។

�)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេល�គ្រប៊ីសទិូធភាពីថ្ងៃនការគ្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ដំឹអេណ៍�រការ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�វិសាលភាពីថ្ងៃនកមមវិធីសវនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ភាពីសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនវិធីសាគ្រសិវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភ័ិយៈ	អេដឹ�ម�បីី
កំណ៍ត៌់ភាពីញឹកញាប៊ី់	និ�វសិាលភាពីថ្ងៃនសវនកមម។

�)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេល�ភាពីគ្រ�ប៊ីគ់្រគានថ់្ងៃនវសិាលភាពី	ម�ុង្ការ	សមតិ៌ភាពី	
ន�ិធនធានរប៊ីសស់វនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ថ្នាអេត៌�ម�ុង្ការអេន�មានសទិូធអំិំណ្តាច
ផ្នែដឹលចាំំបាច់សគ្រមាប៊ី់ប៊ីំអេពីញការង្ការរប៊ីស់�ួ�ន	ឬអេទូ។

�)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញ	និ�អំនុម័ត៌ផ្នែ�នការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ពិីនិត៌�យអេល�
លទូធ�លថ្ងៃនកមមវិធីសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ឬការអេសុ�ប៊ីអំអេ�ើត៌ផ្នែដឹលបានអេធើ�អេ���	
ថ្នាអេត៌�សកមមភាពីសមគ្រសប៊ីគ្រតូ៌វបានអំនវុតិ៌អេដាយៈអំែកគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេ�តាម
អំនុសាសន៍រប៊ីស់សវនករថ្ងៃ�ះកុ��ផ្នែដឹរ	ឬអេទូ។

ច)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេល�ភាពីគ្រ�ប៊ីគ់្រគានថ់្ងៃនវសិាលភាពី	ម�ុង្ការ	សមតិ៌ភាពី	
និ�ធនធានថ្ងៃនមុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	លកេនិិកៈសវនកមម	ថ្នាអេត៌�
មុ�ង្ការអេន�មានសិទូធិអំំណ្តាចផ្នែដឹលចាំំបាច់សគ្រមាប៊ី់ប៊ីំអេពីញការង្ការ
រប៊ីស់�ួ�នផ្នែដឹរ	ឬអេទូ។

ឆ)	 ធានាថ្នាទំូនាកទ់ូនំ�អេល�ការរាយៈការណ៍៍រប៊ីសប់៊ី�ុគលកិសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	
មិនប៊ីះ�ពាល់ដឹល់ឯករាជ្ជ�យភាពីកុ��ការវិនិច័ិយៈរប៊ីស់សវនករថ្ងៃ�ះកុ��។	
ជាពិីអេសសរបាយៈការណ៍ស៏វនករថ្ងៃ�ះកុ��មនិគ្រតូ៌វដាកអ់េ�ជ្ជគ្រម�ពីីនាយៈក
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ	ឬអំភិិបាលគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិណ្តាមួយៈអេ��យៈ។

ជ្ជ)	 ធានាថ្នារាល�់អំេហិ�ញ	និ�អំនុសាសនផ៍្នែដឹលអេល�កអេ���	គ្រតូ៌វបានពីនិតិ៌�យ
អេ���វិញ	និ�អេដា�គ្រសាយៈគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី	និ�ទាំន់អេពីល
អេវលា។

ឈ)	អំនុវតិ៌ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យតាមកាលកំណ៍ត់៌	 ផ្នែដឹលឯករាជ្ជ�យពីីការគ្រតួ៌ត៌ 
ពីិនិត៌�យជាអំចិថ្ងៃង្គ្រានូយៈ៍	 អេហិ�យៈរាយៈការណ៍៍ពីី�ំអេហិ�ញរប៊ីស់�ួ�នអេ�កាន់
គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។

ញ)	 ធានាថ្នានាយៈកដាា�នសវនកមមមានប៊ីុ�គលិកគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	និ�ទូទួូល
បានការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លផ្នែដឹលចាំបំាចអ់េដឹ�ម�បីអីំនុវតិ៌ការង្ការសវនកមម។	
�ួរផ្នែត៌មានកមមវិធីអំប់៊ីរំ	 និ�ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់អេដឹ�ម�បីីឲ្�យ
សវនករថ្ងៃ�ះកុ��តាមឲ្�យទាំន់នូវទូំអេនារអាជ្ជីវកមម	 និ�ការអំភិិវឌី�ឍន៍�មីៗ	
ទាំំ�កុ��កគ្រមិត៌វិទូ�យាសាា�ន	 និ�ឧស�សាហិកមម	 ក៏ដឹូចជាអេល�កកម័ស់
ជ្ជំនាញប៊ីអេចចកអេទូសផ្នែដឹលគ្រតូ៌វការអេដឹ�ម�បីីគាំគ្រទូមុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��
គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី។

ដឹ)	 វាយៈត៌ថ្ងៃមែលទូធ�លប៊ីំអេពីញការង្ការរប៊ីស់នាយៈកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�
ពីិនិត៌�យអេល�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែរប៊ីស់បុ៊ី�គលិកជាន់�័ស់ថ្ងៃនសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	
នាយៈកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��គ្រត៌ូវរាយៈការណ៍អេដាយៈ	ផ្លាា�ល់អេ�កាន់គ្រប៊ីធាន
�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។

�)	 អំនម័ុត៌រាលក់ារផ្នែត៌�តា�ំ	កណំ៍ត់៌រង្កាា�នអ់េល�កទូកឹចតិិ៌	វាយៈត៌ថ្ងៃមែលទូធ�ល
ការង្ការ	ការអេ�ះរ	ឬប៊ីញ្ញ�ឈប៊ីន់ាយៈក	ន�ិសមាជ្ជកិជាន�័់សថ់្ងៃនសវនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ពិីនិត៌�យអេ���វិញរាល់ការលាឈប៊ី់រប៊ីស់នាយៈកសវនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��	និ�បុ៊ី�គលិកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 អេហិ�យៈ�ិល់ឪកាសឲ្�យប៊ីុ�គលិក
លាឈប៊ី់បាន�ិល់អេហិត៌ុ�លថ្ងៃនការលាឈប៊ី់គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ចាំំបាច់។

ឌី)	 ធានាថ្នារាលក់ារផ្លាា�សប់៊ីូ�រពាកព់ីន័ធន�ឹម�ុត៌ផំ្នែណ៍�ថ្ងៃននាយៈកសវនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��	គ្រត៌ូវជ្ជូនដឹំណ៍ឹ�អេ�កាន់ធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

២) ម��ងារសំវនកមាឯករាជ្យយ

ក)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេ�អេល�អេសវាកមមអេ��ស�ៗមិនផ្នែមនជាអេសវាកមមសវនកមម	
ផ្នែដឹលបាន�ិល់អេដាយៈសវនករឯករាជ្ជ�យ	 គ្រពីមទាំំ�ថ្ងៃ�ែឈុ�លអេសវាកមម	
កុ��ការ�ិល់អំនុសាសន៍អេ�កាន់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេដឹ�ម�បីីអេធើ�ការ
អំនុម័ត៌។

�)	 �ិល់អំនុសាសន៍ដឹល់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេល�ការផ្នែត៌�តាំ�	និ�ការ 
ផ្នែត៌�តា�ំសារអេ���វញិគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�ថំ្ងៃនសវនករឯករាជ្ជ�យ	និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�
ថ្ងៃ�ែឈុ�លសវនកមម	 អេដាយៈពីិចាំរណ្តាអំំពីីឯករាជ្ជ�យភាពី	និ�ភាពីមិន
លអេមុ��ថ្ងៃនសវនករឯករាជ្ជ�យ	 គ្រពីមទាំំ�គ្រប៊ីសិទូធភាពីចំណ្តាយៈអេល� 
សវនកមម	ក៏ដឹូចជាការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រសវនករ។	

�)	 វាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�ភាពីមិនលអេមុ��	លទូធ�លការង្ការ	និ�ឯករាជ្ជ�យភាពី 
រប៊ីស់សវនករឯករាជ្ជ�យ	(ឧទាំហិរណ៍៍	តាមរយៈៈការពិីនិត៌�យអេ���វិញ	
និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�ទំូនាក់ទូំន�នានារវា�សវនករឯករាជ្ជ�យ	ជាមួយៈ
ធនាគារ	ឬអំ�គភាពីណ្តាអេ��ស�អេទូៀត៌)។

�)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញជាមួយៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជ�យ	ថ្នាអេត៌�ប៊ីុ�គលិករប៊ីស់
ធនាគារបាន�ិល់នូវជំ្ជនួយៈសមគ្រសប៊ីកុ��ការបំ៊ីអេពីញភារកិចចរប៊ីស់
ពីួកអេ�	ឬអេទូ។

�)	 ពីនិិត៌�យអេ���វិញជាមយួៈសវនករឯករាជ្ជ�យនវូមលូដាា�ន	ន�ិវសិាលភាពី
ថ្ងៃនផ្នែ�នការសវនកមមរប៊ីស់ពីកួអេ�	(រមួប៊ីញ្ញុ�លទាំ�ំការផ្លាា�សប់៊ីូ�រអេ��ស�ៗ 
អេ�អេល�វិសាលភាពីថ្ងៃនផ្នែ�នការសវនកមម)ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេ�អេល�គ្រប៊ីព័ីនធ 
គ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	និ�លិ�ិត៌�ិល់អំនុសាសន៍រប៊ីស់ពួីកអេ�	អេហិ�យៈ	
ពីភិាក�សាពីីប៊ីញ្ញាា�អេ��ស�ៗផ្នែដឹលសវនកមមឯករាជ្ជ�យច�់អេល�កអេ���	អេដាយៈ
គាា�នវត៌ិមាន�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ចាំំបាច់។

ច)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញយាា��អេទូៀ�ទាំត់៌អេ�អេល��ំអេហិ�ញសវនកមម	 និ�ធានា
ឲ្�យបានថ្នារាល់ប៊ីញ្ញាា�គ្រតូ៌វបានគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	 និ�ផ្នែកត៌គ្រមូវយាា��គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ 
និ�ទាំន់អេពីលអេវលា។

ឆ)	 ពីិភាក�សា	និ�ពីិនិត៌�យអេ���វិញជាមួយៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជ�យ	 អេល�រាល់ 
ការអេសែ�រសុំលាឈប៊ី់រប៊ីស់ពីួកអេ�ជាសវនករ។

ជ្ជ)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេ�អេល�អេសវាកមមមិនផ្នែមនជាអេសវាកមមសវនកមម	ផ្នែដឹល 
�ិល់អេដាយៈសវនករឯករាជ្ជ�យ	 និ�ថ្ងៃ�ែឈុ�លអេសវាកមមសគ្រមាប់៊ីការ 
�ិល់អំនុសាសន៍	 អេ�កាន់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេដឹ�ម�បីីអេធើ�ការអំនុម័ត៌ឲ្�យ
សមគ្រសប៊ីអេ�នឹ�អេគាលនអេយាបាយៈ	និ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ
អេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	អេល�ថ្ងៃ�ែឈុ�លមិនផ្នែមនសវនកមមផ្នែដឹលគ្រតូ៌វប៊ី�់
អេ�ឲ្�យសវនករឯករាជ្ជ�យ	អេដឹ�ម�បីធីានាឲ្�យគ្របាកដឹថ្នា	ការ�គត៌�់គ�អ់េសវាកមម
មិនផ្នែមនជាអេសវាកមមសវនកមម	 មិនប៊ីះ�ពាល់ដឹល់ការវិនិច័ិយៈអេដាយៈ
ឯករាជ្ជ�យរប៊ីស់សវនករ។

ឈ)	ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�ការសគ្រមប៊ីសគ្រមួលថ្ងៃននីតិ៌វីធីសវនកមម	 អេ�អេពីល
ផ្នែដឹលមានគ្រកុមហិុុនសវនករឯករាជ្ជ�យអេល�សពីីមួយៈ។	

ញ)	 ជ្ជបួ៊ីជាមួយៈនឹ�សវនករឯករាជ្ជ�យ	អេដាយៈមិនមានវតិ៌មាន�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ីគ់្រ��	
ឬសមាជ្ជកិគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលគ្រប៊ីត៌បិ៊ីតិិ៌ដឹថ៏្ងៃទូអេទូៀត៌	អេហិ�យៈតាមការអេសែ�សុំ
រប៊ីស់សវនករឯករាជ្ជ�យ	 គ្រប៊ីធានគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលសវនកមម	�ួរផ្នែត៌ 
អេកា�គ្រប៊ីជំុ្ជអេដឹ�ម�បីពិីីចាំរណ្តាអេល�ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលសវនករឯករាជ្ជ�យ�តិ៌ថ្នា�រួផ្នែត៌
បានយៈកចិត៌ិទូុកដាក់អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	ឬមាា�ស់ភា�ហិុុន។	

៣) របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវលទូធ�លពាក់កណ្តាា�លឆ្នាំំ�ំ	 និ�របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�នាចុ� 
ការយិៈប៊ីរអិេចិទូរប៊ីស់ធនាគារសគ្រមាប់៊ីការ�ិលអ់ំនុសាសន៍អេ�កានគ់្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល
អេដឹ�ម�បីីអំនុម័ត៌	អេដាយៈអេផ្លាា�ត៌ជាចំប៊ី�អេ�អេល�៖

ក)	 ការផ្លាា�សប់៊ីូ�រ	ឬការអំនុវតិ៌ថ្ងៃនការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រចបំ៊ី�ៗថ្ងៃនអេគាលនអេយាបាយៈ
�ណ៍អេនយៈ�យ។

�)	 ប៊ីញ្ញាា�សំខាន់ៗផ្នែដឹលបានអេល�កអេ���	រួមមានប៊ីញ្ញាា�អេល�របាយៈការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ការវិនិចិ័យៈសំខាន់ៗអេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	គ្រពីឹត៌ិិការណ៍៍ឬ
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការមិនគ្រប៊ីគ្រកត៌ី	 អេហិ�យៈមានលកេណ៍ៈជាសារវនិ	និ�រអេប៊ីៀប៊ី
ផ្នែដឹលប៊ីញ្ញាា�ទាំំ�អេន�គ្រត៌ូវបានអេដា�គ្រសាយៈ។

�)	 វធីិសាគ្រស�ិណ៍អេនយៈ�យនានាផ្នែដឹលបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់កុ��ការអេរៀប៊ីចំ�ណ៍នី 
ជាប៊ីុ�គល	និ�រួមប៊ីញ្ញុ�លគាំ�	(គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មាន)។

�)	 អំនុអេលាមតាមសិ�់ដារ�ណ៍អេនយៈ�យ	និ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិអេ��ស�ៗ។

៤) ការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង

ក)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�គ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនដំឹអេណ៍�រការ	អេគាលនអេយាបាយៈថ្ងៃន
ការគ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��និ�ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ	 រួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ� 
វិសាលភាពីថ្ងៃនកមមវិធីសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ភាពីសមគ្រសប៊ីថ្ងៃននីតិ៌វិធី
វាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈ	អេដឹ�ម�បីីកំណ៍ត៌់ភាពីញឹកញាប៊ី់	និ�វិសាលភាពីថ្ងៃន
សវនកមម។

�)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិជាគ្រប៊ីចាំ	ំន�ិអេល�កអេ���នវូប៊ីញ្ញាា�គ្រប៊ីឈមនានាអេ�កាន់ 
�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេល�ភាពីអេជ្ជឿជាក	់និ�ភាពីរ�ឹមាថំ្ងៃនអេគាលនអេយាបាយៈ 
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ	និ�របាយៈការណ៍៍ពី័ត៌៌មានហានិភិ័យៈ	
អេដឹ�ម�បីធីានាថ្នាវាគាា�នចអេនាា��គ្រប៊ីអេហា�	ឬភាពីទូន់អេ��សាយៈជាសារវនិអេនា�
អេ��យៈ។

៥) ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការជាមួយសំម័�នធញាតិ្ថុ

ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការជាមួយៈសម័័នធញាត៌ិ	 និ�សាា�នភាពីទំូនាស់
�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍	ផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌អេ���អេ�កុ��ធនាគារ	និ�សម័័នធធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	
រួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	 នីត៌ិវិធីឬគ្រកមសីលធម៌ណ្តាផ្នែដឹលអេចាំទូជាសំនួរ 
ទាំក់ទូ�អេ�នឹ�ភាពីអេសាា��គ្រត៌�់រប៊ីស់�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��។	 សមាជ្ជិកទាំំ�អេនា�គ្រតូ៌វ 
បានរំពីឹ�ថ្នា	 នឹ�អេជ្ជៀសវា�	រាល់សាា�នភាពីទាំំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលអាចប៊ីះ�ពាល់ 
ដឹល់ទូំនាស់�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍រប៊ីស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

៦) ប៊ីញ្ហាា អេ�សងៗ

ក)	 អំនុវតិ៌មុ�ង្ការអេ��ស�អេទូៀត៌ដូឹចផ្នែដឹលបាន�ិល់សិទូធិអេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សា
ភិិបាល។

�)	 ធានាអេល�ការពីិនិត៌�យអេដាយៈឯករាជ្ជ�យថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�
ដឹំអេណ៍�រការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��មូលធន	ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនឹ�ដឹំអេណ៍�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ
ភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់ថ្ងៃនមូលធន	 អេដាយៈសុចរិត៌ភាពីមិនលអេមុ��	 និ�
ការអំនុវត៌ិយាា��ជាប៊ី់លាប៊ី់រប៊ីស់ពីួកអេ�។

�)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវរបាយៈការណ៍៍គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	និ�អំធិការកិចចផ្នែដឹល 
អេចញអេដាយៈនិយ័ៈត៌ករ	 និ�ធានាថ្នាវិធានការសមគ្រសម	 និ�ទាំន ់
អេពីលអេវលាគ្រត៌ូវបានអំនុវត៌ិអេល�រាល់�ំអេហិ�ញណ្តាមួយៈ។

�)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវកំណ៍ត់៌គ្រតាអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ	ថ្នាអេត៌�ដំឹអេណ្តា�គ្រសាយៈរប៊ីស់
�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ចំអេពា�ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលអេក�ត៌មានអេ���មានភាពីសមគ្រសប៊ី	
�ួរឲ្�យអេពីញចិត៌ិផ្នែដឹរ	ឬអេទូ។

របាយការណ៍៍

កុ���ណ៍ៈអេពីលផ្នែដឹល�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមរាយៈការណ៍៍ជ្ជូនគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	
របាយៈការណ៍៍សវនកមមក៏គ្រតូ៌វបានអេល�កអេ���អេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលសវនកមមសម័ន័ធ��ផ្នែដឹរ	ផ្នែដឹលជាផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនការគ្រត៌តួ៌ពីនិតិ៌�យ	អេប៊ី�សនិ
ជាចាំំ�បាច់។

សំមាសំភាពី
១) សំ�ជិ្យក

ក)	 សមាជ្ជិករប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 នឹ�គ្រតូ៌វផ្នែត៌�តាំ�អេ���
អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	កុ��ចំអេណ្តាមអំភិិបាលនានារប៊ីស់ធនាគារ។

�)	 សមាជ្ជកិរប៊ីស�់ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	គ្រត៌វូមានសមាជ្ជកិយាា��ត៌ចិ
ប៊ី�ំតុ៌បី៊ី(៣)	នាក	់ន�ិយាា��អេហាចណ្តាសពី់ី(២)	នាក	់(រមួប៊ីញ្ញុ�ល
ទាំំ�គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ)	 �ួរផ្នែត៌ជាអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យផ្នែដឹល
មានប៊ីទូពីអិេសាធន៍ផ្នែ�ែកហិរិញ្ញញវតិ៌	ន�ិ�ណ៍អេនយៈ�យ	ន�ិអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យ
មាំ�ក់អេទូៀត៌មានសាវតាផ្នែ�ែកច�បាប៊ី់	និ�ធនាគារ។

�)	 គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�សមាជ្ជិកមាំ�ក់ចូលនិវតិ៌	 ឬលាឈប់៊ីពីីសមាជ្ជិក�ណ៍ៈ- 
កមាា�ធិការ	ផ្នែដឹលអេហិតុ៌�លអេន�អេធើ�ឲ្�យចំនួនសមាជិ្ជកកាត់៌ប៊ីនិយៈមក
អេគ្រកាមប៊ីី(៣)	 នាក់	 គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលគ្រតូ៌វផ្នែត៌�តំា�សមាជិ្ជក
�ណ៍ៈកមាា�ធិការ�មីមាំ�ក់អេទូៀត៌ឲ្�យបានឆ្នាំប៊ី់រហិស៍តាមផ្នែដឹលអាចរក 
បាន	អេធើ�ជាអំែកប៊ីនិដឹផំ្នែណ៍�គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈលកេណ៍ៈសម�បីត៌ិគិ្រ�ប់៊ីគ្រគាន។់

�)	 សមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	មិនគ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តាំ�នូវមុ�ង្ការ
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិណ្តាមួយៈអេ�កុ��ធនាគារអេ��យៈ	អេប៊ី�មិនដឹូអេចែ�អេទូវាអេធើ�ឲ្�យមាន
ទូនំាក់ទំូន�ផ្នែដឹលគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលយៈលថ់្នាន�ឹប៊ីះ�ពាលដ់ឹលឯ់ករាជ្ជ�យ
ភាពីថ្ងៃនការវិនច័ិិយៈ	កុ��ការអំនុវតិ៌មុ�ង្ការជា�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។	

អេល�សពីីអេន�អេ�អេទូៀត៌	សមាជ្ជិកថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	មិន�ួរ
ទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វអេដាយៈផ្លាា�ល់	ឬជាផ្នែ�ែកថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការផ្នែដឹល�ួ�ន
បានជាប៊ីព់ាកព់ីន័ធណ្តាមយួៈ	សគ្រមាប៊ីម់�ុង្ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��អេ�កុ��ធនាគារ
អេនា�អេ��យៈ។

�)	 សរបុ៊ីមក�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម�រួមានជំ្ជនាញយាា��ទូូលទូំូលាយៈ
ផ្នែដឹលចំបាច់	 អេដឹ�ម�បីីអំនុវតិ៌កាត៌ពីើកិចច	 និ�ទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វរប៊ីស់�ួ�ន 
អេហិ�យៈគ្រត៌ូវបានរំពីឹ�ទុូកថ្នាមានជ្ជំនាញអេល�ផ្នែ�ែកនានា	ដឹូចមានអេ� 
កុ��វិសាលភាពីថ្ងៃនសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 និ�ជំ្ជនាញកុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ហានិភិ័យៈ។

២) ប្រប៊ីធាន�ណ៍ៈក�ា ធិការ

ក)	 គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 គ្រត៌ូវបានផ្នែត៌�តំា�អេដាយៈគ្រកុម 
គ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	 កុ��ចំអេណ្តាមសមាជិ្ជក�ណ៍ៈកមាា�ធិការផ្នែដឹលជា
អំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ។

�)	 អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រត៌ូវដឹឹកនាំអេដាយៈគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ។

�)	 កុ��ករណ៍ីអំវត៌ិមានគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	គ្រប៊ីធានសិីទូី�ួរគ្រត៌ូវបាន
ផ្នែត៌�តំា�អេ���អេដាយៈសមាជ្ជិកផ្នែដឹលមានវតិ៌មាន។	កុ��ករណី៍ចំនួន
ថ្ងៃនការអេបា�អេឆ្នាំំ�ត៌អេសម�គាំ�	 គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	 ឬគ្រប៊ីធានសិីទីូ
�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	(កុ��ករណី៍គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធកិារអំវតិ៌មាន)	គ្រត៌វូ
អេធើ�ការសអេគ្រមចចិត៌ិកុ��ការរាប៊ី់សអេមែ�អេឆ្នាំំ�ត៌	កុ��អំំឡុ��អេពីលពីិភាក�សា
ផ្នែវកផ្នែញក។	

៣) រយៈអេពីលសំ�ជិ្យកភាពីផ្ទៃន�ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមា

អំភិិបាលផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានផ្នែត៌�តំា�ជាសមាជិ្ជក�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 គ្រតូ៌វ 
រក�សាម�ុង្ការរហិតូ៌ដឹលពី់ីរ(២)	ឆ្នាំំ�	ំន�ិអាចប៊ីនិរយៈៈអេពីលប៊ីផ្នែនិមតាមការសអេគ្រមចចតិិ៌
រប៊ីស់គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល។	គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអាចផ្នែត៌�តំា�	ឬផ្នែត៌�តំា�សមាជ្ជិក
�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ���វិញ	ពីីគ្រគាមួយៈអេ�គ្រគាមួយៈគ្រប៊ីសិនអេប៊ី�សមគ្រសប៊ី។	

អងគគ្រប៊ីជិ�ំ កំណ៍ត់៌គ្រតាំ �ិង អេលខាធិការ

ក)	 �ណ៍ៈកមាា�ធកិារន�ឹគ្រតូ៌វគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រប៊ីចាំគំ្រត៌មីាស	ឬអេពីលណ្តាផ្នែដឹលចាំបំាច់	
ប៊ីះុផ្នែនិអេ�កុ��អេហិតុ៌ការណ៍៍ណ្តាក៏អេដាយៈ	 អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជមិនគ្រតូ៌វតិ៌ចជា�
ប៊ីួន(៤)	ដឹ�	កុ��១ឆ្នាំំ�ំ។

�)	 ករូូមុថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រតូ៌វមានយាា��អេហាចណ្តាស	់៥០%	ថ្ងៃនចំននួសមាជិ្ជក
ទាំំ�អំស់	(រាប៊ី់ប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�	គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ)	ឬមួយៈណ្តា
ផ្នែដឹលអេគ្រច�នជា�។

�)	 ការជ្ជនូដំឹណ៍�ឹថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ	គ្រត៌វូ�ិលជ់្ជនូឲ្�យបានមនុអេពីលថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ។	
ការជ្ជនូដំឹណ៍�ឹគ្រតូ៌វមានលមអតិ៌ពីីទីូតា�ំ	ថ្ងៃ�ៃ	និ�	អេពីលអេវលាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ។	
រអេប៊ីៀប៊ីវារៈ	និ�ឯកសារសគ្រមាប់៊ីអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ួរគ្រតូ៌វបានអេ�ើ�រអេដាយៈអេពីញអេលញ 
អេ�កានស់មាជ្ជកិថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការទាំ�ំអំស់ឲ្�យបានទាំនអ់េពីលអេវលា	
មុនថ្ងៃ�ៃគ្រប៊ីជ្ជុំថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

	�)		�ណ៍ៈកមាា�ធកិារកគ៏្រត៌វូបានអំនញុ្ញាា�ត៌ឲ្�យអំនវុតិ៌អេសចកីិសអេគ្រមច	អេដាយៈ
អេគ្រប៊ី�គ្របាស់សរាចរណ៍៍��ផ្នែដឹរ។

�)	 អេសចកីិសអេគ្រមចអាចអេធើ�អេ���អេដាយៈមតិ៌ភា�អេគ្រច�ន	(៥០%	បូ៊ីក	១)ថ្ងៃន 
សមាជ្ជកិទាំ�ំអំស់ផ្នែដឹលអាចអេធើ�អេដាយៈផ្លាា�លម់ាត៌	់និ�មនិផ្លាា�លម់ាត៌។់ 
អេសចកីិសអេគ្រមចពិីអេសសអាចអេធើ�អេ���តាមរយៈៈសារអេអំ�ិចគ្រតូ៌និច	 
ឬកុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ។

ច)	 នាយៈកផ្នែ�ែកនីមួយៈៗ	និ�បុ៊ី�គលិកថ្នាំ�ក់គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ	(ឬ
ផ្នែ�ែកអេ��ស�អេទូៀត៌	កុ��ករណ៍ីចាំំបាច់)	អាចគ្រត៌ូវបានអំអេញ្ញី�ញឲ្�យចូលរួម
កុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំជាមួយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការ។

ឆ)	 �ណ៍ៈកមាា�ធិការអាចជួ្ជប៊ីគ្រប៊ីជំុ្ជអេ�ទូីកផ្នែនែ�ណ្តាមួយៈកុ��គ្រពី�រាជា 
ណ្តាចគ្រកកមុ�ជា	ឬគ្រប៊ីអេទូសណ្តាមួយៈអេ��ស�អេទូៀត៌។	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
អាចចាំត៌់ផ្នែច�អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជរប៊ីស់�ួ�នតាមវិធីអេ��ស�ៗ	ផ្នែដឹល�ួ�នយៈល់ថ្នា
សមគ្រសប៊ី	អាចតាមរយៈៈប៊ីអេចចកវិទូ�យាទំូនាក់ទូំន�ណ្តាមួយៈ	 ផ្នែដឹល
អំែកចូលរួមកុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំទាំំ�អំស់អាចសាា�ប៊ី់គាំ�លឺ	 អេដាយៈមិនចាំំបាច់
ឲ្�យសមាជ្ជកិមានវតិ៌មានជារូប៊ីរា�កាយៈអេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជអេនា�អេ��យៈ។	
សមាជ្ជិកចូលរួមកុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជនឹ�គ្រតូ៌វរាប៊ី់ជាកូរូុមសគ្រមាប៊ី់កិចចគ្រប៊ីជំុ្ជ។	
រាល់អេសចកិីសអេគ្រមចផ្នែដឹលយៈល់គ្រពីមអេដាយៈសមាជ្ជិកអេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ
គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	នឹ�មានសុពីលភាពីដូឹចគាំ�នឹ�អេសចកីិសអេគ្រមចកុ��អំ�គ 
គ្រប៊ីជ្ជុំធមមតាផ្នែដឹរ។

ជ្ជ)	 អេសចកីិសអេគ្រមច	សំអេណ៍�រ	និ�ប៊ីញ្ញាា�អេ��ស�ៗផ្នែដឹលបានដាក់ជ្ជនូសគ្រមាប់៊ី
ការអំនុម័ត៌អេ�អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជណ្តាមួយៈរប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	�ួរគ្រតូ៌វបាន 
សអេគ្រមចចិតិ៌អេដាយៈអេយា�តាមមតិ៌ភា�អេគ្រច�នថ្ងៃនសមាជិ្ជកទាំំ�អំស់
ផ្នែដឹលមានវត៌ិមាន។

ឈ)	គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធកិារ	ន�ឹគ្រតូ៌វផ្នែត៌�តា�ំនរណ្តាមាំ�កជ់ាអេលខាធកិារ	
និ�កត៌់គ្រតាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ។

ញ)	 កណំ៍ត់៌គ្រតាអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រតូ៌វកត់៌គ្រតា	ដឹកគ្រស�់	និ�សរអេសរជាលាយៈលាក់
អំក�សរអេដាយៈអេលខាធិការ	 និ�អេល�កអេ���កុ��រអេប៊ីៀប៊ីវារៈថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ 
ប៊ីនាា�ប៊ី់សគ្រមាប៊ី់ការអំនុម័ត៌	និ�ចុ�ហិត៌ិអេលខា។	កំណ៍ត៌់គ្រតាអំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ
គ្រតូ៌វចុ�ហិតិ៌អេលខាអេដាយៈគ្រប៊ីធាន	ឬគ្រប៊ីធានសិីទូី	(គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�គ្រប៊ីធាន
អំវត៌មិាន)។	កណំ៍ត៌គ់្រតាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជ្ជុ�ំរួកត៌គ់្រតាពីដីឹអំេណ៍�រការទាំ�ំមលូ
ថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ	 រួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�ព័ីត៌៌មានអេល�ការសំណូ៍មពីរ	 ការ�ិល់
អំនុសាសន៍	និ�ការគ្រពួីយៈបារមៈណ្តាមួយៈរប៊ីស់សមាជ្ជិក	និ�ឬអំែក
ផ្នែដឹលបានអំអេញ្ញី�ញចូលរួមកុ��អំំឡុ��អេពីលពីិភាក�សា	និ�ផ្នែវកផ្នែញក។

ដឹ)	 កណំ៍ត់៌គ្រតាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមមនីមួយៈៗ	គ្រតូ៌វរក�សាទូកុ
ន�ិផ្នែចកជូ្ជនដឹលស់មាជ្ជកិ	ទាំ�ំអំសរ់ប៊ីស�់ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម។	
កំណ៍ត់៌គ្រតាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមគ្រតូ៌វ	បានប៊ីង្កាា�ញ
អេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	 អេហិ�យៈគ្រប៊ីធាន	ឬគ្រប៊ីធានសិីទីូ	
(គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�គ្រប៊ីធានអំវត៌ិមាន)	ថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	�ួររាយៈ
ការណ៍៏អេល�ប៊ីញ្ញាា�សំខាន់ៗផ្នែដឹលបានពីិភាក�សាអេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ
�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�កាន់គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

ភាពីសំ�ៃ ត់្ថុផ្ទៃនពី�ត៌្ថុ�ន

សមាជ្ជកិទាំ�ំអំស់ថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	និ�អំែកផ្នែដឹលបានអំអេញ្ញី�ញឲ្�យចលូរមួ	
គ្រតូ៌វចាំត់៌ទុូកពី័ត៌៌មានផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញអេ�កុ��	និ�អេគ្រ�អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
ជាឯកសារឯកជ្ជន	 និ�សមាា�ត៌់។	 ឯកសារគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រតូ៌វ�ិល់ឲ្�យអំែកចូលរួមអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ
�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	ជាច�បាប៊ី់អេបា�ពីុម័	ឬសូហិើកូពីីឲ្�យបានមុនអេពីលគ្រប៊ីជ្ជុំ។	

សំ�សំភាពី និងវតិ្ថុ�នកំ�ងអងគប្រប៊ីជ្យ�ំ

អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមមគ្រតូ៌វបានអេរៀប៊ីចំអេទូ�បី��សរុប៊ីចំននួបួ៊ីន(៤)	ដឹ�កុ��អំំឡុ��ការយិៈប៊ីរអិេចិទូនាថ្ងៃ�ៃទីូ៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០២១។	សមាជ្ជកិរប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវកមម
មានសមាសភាពីដូឹចខា�អេគ្រកាម	អេហិ�យៈព័ីត៌៌មានលមអិត៌អំំពីីវតិ៌មានរប៊ីស់សមាជ្ជិកនីមួយៈៗ	កុ��ការចូលរួមអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូមានដូឹច
ខា�អេគ្រកាម៖

សំ�សំភាពីផ្ទៃន�ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមា ចំនួនផ្ទៃនអងគប្រប៊ីជ្យ�ំផ្នែដឹលបានចូលរមួ

អេលាកប្រសំ� អេ�ៅ  សំំវ �ទាធ រ ី
គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិ ិ
ផ្នែត៌�តាំ�អេ���វិញជាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣០ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០

៤/៤

Chin Yoong Kheong

សមាជ្ជិក	ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិ ិ
ផ្នែត៌�តាំ�ជាសមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី២២	ផ្នែ�កកើដា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩

៤/៤

Syed Ahmad Taufik Albar

សមាជ្ជិក	ឬអំភិិបាលមិនឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិ ិ
ផ្នែត៌�តាំ�ជាសមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១

៣/៣

Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជ្ជិក	ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ
បានលាឈប៊ី់ពីី�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	

១/១
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	បានចលូរួមអេដាយៈពីីនាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ឬអំភិិបាល
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិផ្នែដឹលអេដឹ�រត៌ួជាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប់៊ីគ្រ��	និ�នាយៈក
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	ចំផ្នែណ៍កឯការចូលរួមពីី�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាន់�័ស់អេ��ស�ៗអេទូៀត៌	�ឺ
អេធើ�អេ�តាមការអំអេញ្ញី�ញអេដាយៈអាគ្រស័យៈអេល�ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលអេល�កយៈកមកពីិភាក�សាអេដាយៈ
�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។

អេ�អេពីលផ្នែដឹលចាំំបាច់	 �ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ថ្ងៃនមុ�ង្ការផ្នែដឹលពាក់ពី័នធអេ��ស�ៗគ្រតូ៌វបាន 
អំអេញ្ញី�ញឲ្�យចូលរួមកុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 អេដឹ�ម�បីី�ិល់ការពីន�យល់ពីី
ចអេនាា��គ្រប៊ីអេហា�ថ្ងៃនការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	 និ�សកមមភាពីផ្នែកត៌គ្រមូវអេល�ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលបាន
អេល�កអេ���អេ�កុ��របាយៈការណ៍៍សវនកមម។

ប៊ីញ្ញាា�សខំាន់ៗ ផ្នែដឹលបានពីភិាក�សាកុ��អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	ជាមួយៈន�ឹ
អំនុសាសន៍	និ�ការសអេគ្រមចចិតិ៌រប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	គ្រតូ៌វបានស�េប៊ីនិ�អេធើ�ប៊ីទូ
ប៊ីង្កាា�ញជ្ជូនអេ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេដាយៈគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	ឬអំែកត៌ំណ្តា�ថ្ងៃន
�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។	ការអេធើ�ផ្នែប៊ីប៊ីអេន�នឹ�អាចជ្ជួយៈឲ្�យគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលបាន
គ្រជ្ជួត៌គ្រជាប៊ីអំំពីីប៊ីញ្ញាា�សំខាន់ៗ	ផ្នែដឹលបានពីិភាក�សាកុ���ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមបាន
ទាំន់អេពីលអេវលា	និ�សគ្រមាប៊ី់ឲ្�យគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលអេធើ�ការត៌គ្រម�់ទូិស	 គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�
ចាំំបាច់។	សគ្រម�់អេសចកីិអេចញពីីកំណ៍ត់៌គ្រតាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	
គ្រត៌ូវបាន�ិល់ជ្ជូនគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលទូុកជាពី័ត៌៌មាន។

អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីពី�សំកមាភាពីរប៊ីស់ំ�ណ៍ៈក�ា ធិការសំវនកមាកំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១

កចិចការង្ការផ្នែដឹលបានអំនុវតិ៌អេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	កុ��ការប៊ីអំេពីញកាត៌ពីើកិចច	
និ�ការទូទូួល	�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់�ួ�ន	កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូគ្រត៌ូវបានសអេ�េប៊ីដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�

ក)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានអេធើ�សវនកមម
គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំរប៊ីស់ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នា	របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�
កណំ៍ត់៌ប៊ីង្កាា�ញអេ��ស�ៗ	បានអំនុអេលាមអេ�តាមស�់ិដារ�ណ៍អេនយៈ�យ។	
ដឹំអេណ៍�រការថ្ងៃនពីិនិត៌�យអេ���វិញមានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�ការផ្លាា�ស់បូ៊ី�រអេគាលនអេយាបាយៈ�ណ៍អេនយៈ�យ	
និ�ការដាក់ឲ្�យអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ថ្ងៃនសិ�់ដារ�ណ៍អេនយៈ�យ�មី	ឬសិ�់ដារ
ផ្នែដឹលបានអេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពី	 និ��លប៊ីះ�ពាល់រប៊ីស់វាចំអេពា�
របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

 x ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 និ�សុំការពីន�យល់ពីី
�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាន់�័ស់ក៏ដូឹចជាពីីនាយៈកហិិរញ្ញញវតុ៌�	 រត៌នាគារ	
និ�យៈុទូធសាគ្រសិ	 អេល�ការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រសំខាន់ៗរវា�អំំឡុ��អេពីល
ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	 និ�អំំឡុ��អេពីល�ូ��គ�	 អេដឹ�ម�បីីវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�ភាពីសម
អេហិត៌ុ�លរប៊ីស់វា។

�)	 ពីិភាក�សាជាមួយៈសវនករឯករាជ្ជ�យអេល�ប៊ីញ្ញាា�ខា�អេគ្រកាម	ផ្នែដឹលបានរក
អេ��ញកុ��អំំឡុ��អេពីលអេធើ�សវនកមមសគ្រមាប់៊ីការិយៈប៊ីរិអេចិទូនាថ្ងៃ�ៃទូ៣ី១	 

ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	ដឹូចផ្នែដឹលបានអេល�កអេ���កុ��របាយៈការណ៍៍ទូំនាក់ទូំន�
ជាមូយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមរប៊ីស់ពីួកអេ�៖

 x ប៊ីញ្ញាា�សវនកមម	 និ��ណ៍អេនយៈ�យសំខាន់ៗ	រួមមានការវាស់ផ្នែវ�
សំវិធានធនឥណ៍ទាំនបាត់៌ប៊ី�់ផ្នែដឹលរំពីឹ�ទុូក	ប៊ីណ្តាា�លមកពីី 
�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនជ្ជំ�ឺកូវីដឹ-១៩។

 x ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលចាំំបាច់អេ��ស�ៗអេទូៀត៌	និ�

 x អេសចកិីសអេ�េប៊ីអេល�កំហិុសឆគ�ផ្នែដឹលបានផ្នែកត៌គ្រមូវ។

សំវ�កមានៃ�ៃកែ�ង

ក)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេល�សកមមភាពីសវនកមមផ្នែដឹលអេធើ�អេ���អេដាយៈសវនករ
ថ្ងៃ�ះកុ��	កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ីអ់េល�កចិចការសវនកមមផ្នែដឹល
បានអេគ្រគា�ទូុក	និ�សវនកមមមិនបានអេគ្រគា�ទូុក។

�)	 វាយៈត៌ថ្ងៃមែអេ�អេល�ការប៊ីអំេពីញការង្ការរប៊ីសន់ាយៈកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�
អេធើ�ការអំនុម័ត៌អេល�ការ�ិល់រង្កាា�ន់អេល�កទូឹកចិតិ៌ដឹល់នាយៈកសវនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��	 អេដាយៈអេយា�អេ�តាមមាា�គ្រទីូសផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុម
គ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

�)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញនិ�អំនុម័ត៌តារា�ពិីនុ�រប៊ីស់នាយៈកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	
អេដាយៈពិីចាំរណ្តាអេ�អេល�សូចនាករលទូធ�លការង្ការសំខាន់ៗ	និ�
ពាក់ពី័នធផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���សគ្រមាប៊ី់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ។

�)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិ	និ�ពិីភាក�សាអេល�កំណ៍ត់៌គ្រតាអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារ
សវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��	របាយៈការណ៍៍សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	អំនុសាសន៍
រប៊ីសស់វនករថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ការអេឆែ�យៈត៌ប៊ីរប៊ីស�់ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	ក៏ដឹចូជា
សកមមភាពីនានាផ្នែដឹលបានអំនវុតិ៌អេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	អេដឹ�ម�បីអីេធើ�ការ
ផ្នែកលអំំគ្រប៊ីពីន័ធគ្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	ន�ិដំឹអេណ៍�រការរប៊ីស់�ួ�នអេល�ផ្នែ�ែកផ្នែដឹល
បានអេល�កអេ���។

�)	 ពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេល�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីថ្ងៃន�ំអេហិ�ញពីីរបាយៈការណ៍៍ប៊ីទូប៊ីញ្ញញតិិ៌	
ផ្នែដឹលមិនទាំន់អេដា�គ្រសាយៈរួច	 អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នារាល់ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលបាន
អេល�កអេ���ទាំំ�អំស់គ្រតូ៌វបាន�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេដា�គ្រសាយៈបាន
គ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	និ�ទាំន់អេពីលអេវលា។

ច)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញ	និ�អេធើ�ការកត៌់សមាា�ល់អេល�ការតាមដានចំអេពា�ការ
ផ្នែកត៌គ្រមូវថ្ងៃន�ំអេហិ�ញសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នារាល់�ំអេហិ�ញ
ទាំ�ំអំស់គ្រតូ៌វបានអេដា�គ្រសាយៈអេដាយៈមានគ្រប៊ីសទិូធភាពី	និ�ទាំន់អេពីល
អេវលា។

សំវ�កមាឯករ៉ាជិយ

ក)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�ផ្នែ�នការសវនកមមឆ្នាំំ�ំ២០២១	 រប៊ីស់សវនករ 
ឯករាជ្ជ�យសគ្រមាប៊ី់ធនាគារផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេល�យៈុទូធសាគ្រសិសវនកមម	
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានភិិយ័ៈ	ន�ិផ្នែ�ែកផ្នែដឹលសវនកមមន�ឹស�ើត៌ធ់ៃនស់គ្រមាប៊ី់
ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ។



266

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

រចនាសំម័�នធផ្ទៃនប្រប៊ីពី�នធប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយផ្ទៃ�ៃកំ�ង (ត្ថុ)

�)	 ពីិនិត៌�យអេ���វិញជាមួយៈសវនករឯករាជ្ជ�យ	 អេល�លទូធ�លថ្ងៃនសវនកមម 
	 រួមជាមួយៈនឹ�ការ�ិល់	អំនុសាសន៍	និ�ការអេឆែ�យៈត៌ប៊ីរប៊ីស់�ណ៍ៈ
គ្រ�ប៊ីគ់្រ��អេ�នឹ��ំអេហិ�ញ	ក៏ដូឹចជាអេល�ការ�ិល់នវូទូស�សនៈ	វិស័យៈ	និ�
ទូិសអេ�ចំអេពា�ផ្នែ�ែកផ្នែដឹលមានការគ្រពីួយៈបារមៈ	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ចាំំបាច់។

�)	 បានជ្ជួប៊ីពិីភាក�សាជាមួយៈសវនករឯករាជ្ជ�យអេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥	 ផ្នែ�កុមៈៈ	
ឆ្នាំំ�ំ២០២១	 អេដាយៈមិនមានវតិ៌មាន�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	 អេដឹ�ម�បីីអាចឲ្�យ
សវនករឯករាជ្ជ�យអេធើ�ការពីិភាក�សា	 អេ�អេល�ប៊ីញ្ញាា�មួយៈចំនួនជាមួយៈ
�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមជាឯកជ្ជន។

�)	 ពីនិិត៌�យអេ���វិញអេល�ការបំ៊ីអេពីញការង្ការ	និ�ឯករាជ្ជ�យភាពីរប៊ីស់សវនករ
ឯករាជ្ជ�យ	 មុនអេពីលផ្នែណ៍នំាពីួកអេ�ជ្ជូនអេ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	អេធើ�ការ
ផ្នែត៌�តាំ�អេ���វិញជាសវនករឯករាជ្ជ�យសគ្រមាប៊ី់ធនាគារ។

គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការសំម័័�ធញ្ញាញ តិ៌

ក)	 ពីិនិត៌�យអេល�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការជាមួយៈសម័័នធញ្ញាា�ត៌ិ	 ដឹូចផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញ
អេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�និ�ភាពីសមគ្រសប៊ីថ្ងៃននិត៌ិវិធីរប៊ីស់
ធនាគារអេ�កុ��ការកំណ៍ត់៌	តាមដាន	រាយៈការណ៍៍	ន�ិពិីនិត៌�យអេ���វញិ
អេល�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការជាមួយៈសម័័នធញ្ញាា�ត៌ិ។

ការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយអចិផ្ទៃ�និយ៍

នាយៈកដាា�នផ្នែដឹលគ្រប៊ីឈមន�ឹហានភ័ិិយៈ	គ្រតូ៌វទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វអេល�ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈ
ផ្នែដឹលអាច		ប៊ីណ្តាា�លមកពីីសកមមភាពីអាជី្ជវកមមរប៊ីស់�ួ�នជាគ្រប៊ីចាំំ។	ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ហានិភ័ិយៈមានត៌ួនាទីូគ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យអេល�ហានិភិ័យៈសំខាន់ៗ	អេដឹ�ម�បីីអេធើ�អេអាយៈគ្របាកដឹថ្នា
អេគាលនអេយាបាយៈហានិភិ័យៈសុ�លមានភាពីសមគ្រសប៊ី	អេហិ�យៈគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យអេល�ការ 
អំនវុតិ៌អេគាលនអេយាបាយៈហានភិិយ័ៈអេ��ស�ៗ	គ្រពីមទាំ�ំអេសចកីិសអេគ្រមចរប៊ីសគ់្រកុមគ្របឹ៊ីក�សា
ភិិបាល។	

ម�ុង្ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមទូទូលួ�សុគ្រត៌វូអេល�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	ន�ិពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេល�ហានភិិយ័ៈ
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមរួមមានប៊ីអេ�ើ�ត៌	និ�ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវអេគាលនអេយាបាយៈ	អេគាលការណ៍៍
ផ្នែណ៍នាំ	វិធីសាគ្រសិ	មអេធ�យាបាយៈ	និ�ទូគ្រម�់ហានិភិ័យៈគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	អេដឹ�ម�បីី
ប៊ីញ្ញាា�ក់ថ្នាអេគាលនអេយាបាយៈ	អេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នាំ	វិធីសាគ្រសិ	មអេធ�យាបាយៈ	និ� 
ទូគ្រម�់ទាំ�ំអេន�អេ�ផ្នែត៌គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	ន�ិមានប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពី	តាមដានការគ្រប៊ីត៌បិ៊ីតិិ៌តាមរប៊ីស់
ធនាគារ	អេហិ�យៈរាយៈការណ៍៍រាល�់អំេហិ�ញអេ�កាន់ថ្នាំ�កគ់្រ�ប៊ីគ់្រ��	ឬគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	
និ�រក�សានូវការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	 និ�ការរាយៈការណ៍៍អេ�អេល�ការអំនុអេលាមតាមច�បាប៊ី់	
ក�បូ�នច�បាប៊ី់	អេគាលនអេយាបាយៈ	និ�សិ�់ដារអេ��ស�ៗអេដាយៈឯករាជ្ជ�យភាពី។

មុ�ង្ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអំចិថ្ងៃង្គ្រានូយ៍ៈគ្រតូ៌វរាយៈការណ៍៍អេដាយៈផ្លាា�ល់អេ�កាន់�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ	ផ្នែដឹល�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេន�មានត៌ួនាទីូ	និ�ទំូនួល�ុសគ្រតូ៌វកុ��
ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	អេដឹ�ម�បីធីានាថ្នាសកមមភាពីអាជ្ជវីកមមនិ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការណ៍៍រប៊ីស់ធនាគារ	
អេដាយៈរួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�សកមមភាពី	និ��លិត៌�ល�មីៗ	 គ្រសប៊ីតាមរីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈ	
អេគាលអេ�យុៈទូធសាគ្រសិសគ្រមាប់៊ីរយៈៈអេពីល�ែី	 និ�រយៈៈអេពីលផ្នែវ�ផ្នែដឹលបានកំណ៍ត់៌
អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

សគ្រមាប់៊ីដឹំអេណ៍�រការនិ�ការពីគ្រ�ីកអាជី្ជវកមមរប៊ីស់�ួ�ន	ធនាគារអេបិ៊ីជាា�អេល�កសុ�យៈនិ�
អំនុវតិ៌តាមអេគាលការណ៍៍អំភិិបាលកិចចលអ	ត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌	និ�ការអំនុវតិ៌អំនិរជាតិ៌
លអប៊ីំ�ុត៌។	ជាម�ូ�អេទូះសដឹ៏សំខាន់សគ្រមាប៊ី់ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីីប៊ីំអេពីញតាមត៌គ្រមូវការផ្នែដឹល
កាន់ផ្នែត៌អេគ្រច�នអេ���ៗ	កុ��ការអំនុវតិ៌ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមផ្នែដឹលលអប៊ីំ�ុត៌អេ�កុ��គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ការអាជ្ជវីកមមរប៊ីសធ់នាគា។	គ្រកប៊ី�ណ័៍ឌ	អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកីិផ្នែណ៍នា	ំនិ�អេសចកីិ
ផ្នែណ៍នាំគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការរប៊ីស់ធនាគារទាំក់ទូ�នឹ�មុ�ង្ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��អំចិថ្ងៃង្គ្រានូយ៍ៈ	 គ្រតូ៌វបាន
ប៊ីអេ�ើ�ត៌	និ�អេធើ�ការពីិនិត៌�យអេ���វិញជាអេទូៀ�ទាំត៌់អេដាយៈធនាគារ។

ការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយប្រប៊ីចាំបំ្រគា (សំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង)

ធនាគារមានមុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់�ួ�ន	អេគារពីតាមលកេនិិកៈសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��
ផ្នែដឹលបានអំនុមត័៌អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	និ�អេគារពីតាមគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌការអំនុវតិ៌វជិាា�ជ្ជវីៈ
អំនិរជាត៌ចិ�ុអេគ្រកាយៈថ្ងៃនវទិូ�យាសាា�នសវនករថ្ងៃ�ះកុ��។	សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��ផ្នែដឹលជាផ្នែ��សការពារ
ទូីប៊ីី(៣)	មានតួ៌នាទូីចំប៊ី�កុ��ការ�ិល់នូវការវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេដាយៈឯករាជ្ជ�យអេ�អេល�ភាពី
គ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់	និ�គ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរប៊ីស់ធនាគារ	ដំឹអេណ៍�រការថ្ងៃន
ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	និ�អំភិិបាលកិចចផ្នែដឹលបានអំនុវតិ៌អេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��។	
នាយៈកផ្នែ�ែកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��រាយៈការណ៍៍អេដាយៈផ្លាា�លអ់េ�កាន់�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	
និ�រាយៈការណ៍៍តាមផ្នែប៊ីប៊ីប៊ីទូរដឹឋបាលជ្ជូនអេ�នាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ឬអំភិិបាលគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	
អេដឹ�ម�បីីរក�សាបាននូវភាពីមិនលំអេអំៀ�រប៊ីស់សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	អេដឹ�ម�បីីការពារប៊ីផ្នែនិមអេល�
ឯករាជ្ជ�យភាពីរប៊ីសម់�ុង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ការផ្នែត៌�តំា�	និ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�លទូធ�ល
ការង្ការរប៊ីស់នាយៈកផ្នែ�ែកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ក៏ដឹូចជាវិសាលភាពីការង្ការ	និ�ធនធាន
រប៊ីស់សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	គ្រត៌ូវបានអំនុម័ត៌អេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។	

ចគ្រកវា�សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	(internal audit universe)	គ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ីអ់េល�សកមមភាពី
�នែិ�សំខាន់ៗរប៊ីស់ធនាគាររួមមាន	សាខា	ផ្នែ�ែកអាជ្ជីវកមម	និ�ផ្នែ�ែកគាំគ្រទូទាំំ�អំស់
ផ្នែដឹលមានអេ�កុ��ធនាគារ។	សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��អេគ្រប៊ី�គ្របាស់វធិសីាគ្រសផិ្នែ�អកអេល�ហានភិិយ័ៈ	
កុ��ការកំណ៍ត់៌នូវផ្នែ�ែកផ្នែដឹលគ្រតូ៌វអេធើ�សវនកមម	និ�ភាពីញឹកញយៈថ្ងៃនសវនកមម	ឲ្�យគ្រសប៊ី
អេ�តាមហានិភិ័យៈសំខាន់ៗ	 យៈុទូធសាគ្រសិ	 និ�ផ្នែ�ែកថ្ងៃនការអេផ្លាា�ត៌អារមមណ៍៍រប៊ីស់ 
ធនាគារ	 ផ្នែដឹលបានកំណ៍ត់៌អេដាយៈផ្នែ�អកតាមវីធីសាគ្រសិវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈ	 រប៊ីស់	
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។

ផ្នែ�ែកផ្នែដឹលនឹ�គ្រតូ៌វអេធើ�សវនកមម	 គ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាអេ�កុ��ផ្នែ�នការសវនកមមផ្នែដឹលបាន
ប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���តាមវិធីសាគ្រសិផ្នែ�អកអេល�ហានិភិ័យៈ	អេហិ�យៈវាគ្រតូ៌វបានអំនុម័ត៌ជាអេរៀ�រាល់
ឆ្នាំំ�ំអេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម។	របាយៈការណ៍៍សវនកមមផ្នែដឹលរួមមាន	�ំអេហិ�ញ
សវនកមមលមអតិ៌	អំនសុាសន៍	និ�ការផ្នែណ៍នាំរប៊ីស់សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�ការអេឆែ�យៈត៌ប៊ី
រប៊ីស់ថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��	គ្រតូ៌វបានដាក់ជូ្ជនអេ��ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថំ្នា�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ជាគ្រប៊ីចាំំ	និ��ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមតាមគ្រត៌ីមាស។

�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមមថ្នាំ�កគ់្រ�ប៊ីគ់្រ��ផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	គ្រតូ៌វបានគ្រប៊ី�លភ់ារកិចច
អេដឹ�ម�បីធីានាថ្នារាលប់៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលបានអេល�កអេ���អេដាយៈសវនករថ្ងៃ�ះកុ��	សវនករឯករាជ្ជ�យ	
ន�ិនិយៈត័៌ករ	គ្រតូ៌វបានអេឆែ�យៈត៌ប៊ីយាា��សមគ្រសប៊ី	តាមអេពីលអេវលាផ្នែដឹលបានគ្រពីមអេគ្រពីៀ�។	
ការប៊ីញ្ញាា�កអ់េ�អេល�គ្រប៊ីសទិូធភាពីអេន�	គ្រត៌វូអេធើ�អេ���អេដាយៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេ�កានស់វនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��	សគ្រមាប់៊ីអេធើ�ការអេ�ុ��ផ្លាា�ត់៌មុនអេពីលផ្នែដឹលប៊ីញ្ញាា�ទាំំ�អេនា�	អាចគ្រតូ៌វបានប៊ីិទូ
ប៊ីញ្ញចប៊ី់អេ�កុ��អំ�គគ្រប៊ីជ្ជុំ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

ការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយប្រប៊ីចាំបំ្រគា (សំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង) (ត្ថុ)

លកុនិិកៈសំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង

លកេនិិកៈសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��កំណ៍ត៌់នូវអេគាលប៊ីំណ៍�	សិទូធិអំំណ្តាច	និ�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវ
ថ្ងៃនមុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��ផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល។	លកេនិិកៈ
សវនកមមផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌រចួ	គ្រតូ៌វបាន��សពីើ��សាយៈកុ��គ្រប៊ីព័ីនធកំុពី�យួ�ទ័ូរសាធារណ៍ៈរប៊ីស់
ធនាគារ	ផ្នែដឹលប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់អាចចូលអេម�លបាន។

លកេនិិកៈសវនកមមគ្រតូ៌វបានពិីនតិ៌�យអេ���វញិអេដាយៈនាយៈកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��អេរៀ�រាលពី់ីរ	
(២)	ឆ្នាំំ�ំមិ�	ឬអេ�អេពីលណ្តាផ្នែដឹលចាំំបាច់	អេដឹ�ម�បីីវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្នាអេត៌�អេគាលប៊ីំណ៍�	សិទូធិ
អំំណ្តាច	និ�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��ផ្នែដឹលបានកំណ៍ត៌់កុ��លកេនិិកៈ
អេ�ផ្នែត៌គ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់ន�ិពាក់ពីន័ធ	អេដឹ�ម�បីអីេធើ�ឲ្�យមុ�ង្ការសវនកមមសអេគ្រមចបាននូវអេគាលបំ៊ីណ៍�
រប៊ីស់�ួ�ន។

ធនធានសំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង

នាយៈកផ្នែ�ែកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 អេធើ�ការពីិភាក�សាជាមួយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	និ�
នាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ឬអំភិិបាលគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	កុ��ការសអេគ្រមចចតិិ៌អេល�ធនធានផ្នែដឹល�ួ�នគ្រតូ៌វការ	
ឲ្�យបានសមគ្រសប៊ីសគ្រមាប៊ី់សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 អេដាយៈពិីចាំរណ្តាអេ�អេល�ទំូហិំ	 និ�ភាពី
សុ��សាា�ញថ្ងៃនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការរប៊ីស់ធនាគារ។

�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��មានសវនករគ្របាំពីីរ(៧)	នាក់	
ផ្នែដឹលមាន�ណុ៍វឌុី�ឍកិារសកិ�សា	ឬវជិាា�ជ្ជវីៈ	ន�ិប៊ីទូពីអិេសាធន៍ពាកព់ីន័ធអេដឹ�ម�បីអីំនុវតិ៌ម�ុង្ការ
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	ការចំណ្តាយៈផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���សគ្រមាប់៊ីរក�សាឲ្�យមានមុ�ង្ការ
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូឆ្នាំំ�ំ២០២១	 មានចំនួន	 ១៧៥.១៨៣	 
ដឹុលាា�អាអេមរិក។	

ជំ្យនាញវជិាា ជ្យ�វៈ

នាយៈកផ្នែ�ែកសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ធានាថ្នាសវនករថ្ងៃ�ះកុ��មានលកេណ៍ៈសម�បីតិិ៌គ្រ�ប៊ីគ់្រគាន់	
និ�បាន�ិល់នូវការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លផ្នែដឹលចាំំបាច់	 និ�អេធើ�ការអំភិិវឌី�ឍន៍វិជាា�ជ្ជីវៈ
ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប់៊ី	 កុ��អេគាលបំ៊ីណ៍�ប៊ីអេ�ើ�នជ្ជំនាញ	 និ�ប៊ីអេចចកអេទូសសវនកមមអេដឹ�ម�បីី
ប៊ីំអេពីញភារកិចច	និ�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់ពីួកអេ�។

សវនករថ្ងៃ�ះកុ��គ្រតូ៌វបានទាំមទាំរឱ្�យប៊ីនិចូលរួមកមមវិធីវិញ្ញាា�ប៊ីនប៊ី័គ្រត៌ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ	 
ដឹូចជាកមមវិធីផ្នែដឹល�ិល់អេដាយៈវិទូ�យាសាា�នសវនករថ្ងៃ�ះកុ��	(IIA)	អេដឹ�ម�បីីឱ្�យពីួកអេ�មាន
ភាពីសាា�ត៌់ជ្ជំនាញ	និ�ប៊ីអេ�ើ�នសមត៌ិភាពីកុ��មុ�វិជាា�ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ។

កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូឆ្នាំំ�ំ២០២១	សវនករថ្ងៃ�ះកុ��បានចូលរួមកមមវិធីប៊ីអេចចកអេទូសផ្នែដឹល
ពាកព់ីន័ធ	ក៏ដឹចូជាកមមវធិគី្រ�ប់៊ីគ្រ��តាមរយៈៈគ្រប៊ីព័ីនធអេអំ�ចិគ្រតូ៌និច	និ�វ�គប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល
ពីីចង្កាា�យៈផ្នែដឹល�ិល់អេដាយៈ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	អាខាផ្នែដឹមី	(RHB Academy)	ផ្នែដឹលជា
មជ្ជ�ឈមណ៍ឌលសកិ�សា	និ�អំភិិវឌី�ឍនក៍ុ��សម័ន័ធ	ន�ិកមមវធិសិីក�សាពីីខា�អេគ្រ�អេ��ស�ៗអេទូៀត៌
ផ្នែដឹលបាន�ិល់អេដាយៈវិទូ�យាសាា�នធនាគារ	និ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

ការពិីនិត្ថុយអេល�ការធានា��ណ៍ភាពីសំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង

អេដឹ�ម�បីីធានាបាននូវគ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនមុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 គ្រប៊ីធានសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��
សម័័នធ	បានប៊ីអេ�ើ�ត៌និ�រក�សាកមមវិធីធានា	និ�ផ្នែកលមអ�ុណ៍ភាពីផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេល�
គ្រ�ប់៊ីទិូដឹឋភាពីថ្ងៃនសកមមភាពីសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��អេ�កុ��សម័័នធ។	កមមវិធីធានា�ុណ៍ភាពី	
វាយៈត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនដំឹអេណ៍�រការអេ�កុ��មុ�ង្ការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	និ�កំណ៍ត់៌ឱ្កាស
សំរាប៊ី់ផ្នែកលមអតាមរយៈៈ	ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែពីីខា�កុ��	និ�ខា�អេគ្រ�។

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្ងៃ�ះកុ��	 គ្រតូ៌វអេធើ�អេ���អេដាយៈគ្រកុមពីិនិត៌�យអេល�ការធានា�ុណ៍ភាពីអេ�កុ��
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��សម័័នធ	 អេដាយៈអេយា�អេ�តាមផ្នែ�នការពីិនិត៌�យអេល�ការធានា�ុណ៍ភាពី
គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌រួច។	 នាយៈកមុ�ង្ការពីិនិត៌�យអេល�ការធានា�ុណ៍ភាពី	
រាយៈការណ៍៍អេដាយៈផ្លាា�លអ់េ�គ្រប៊ីធានសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��សម័ន័ធ	អេដឹ�ម�បីរីក�សាឯករាជ្ជ�យភាពីថ្ងៃន
សកមមភាពីសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	អេ�កុ��សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��សម័័នធ។

ប៊ីផ្នែនិមអេល�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្ងៃ�ះកុ��	ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ�ុណ៍ភាពីអេដាយៈឯករាជ្ជ�យគ្រត៌វូបានអេធើ�អេ���
អេរៀ�រាល់គ្របាំ(៥)	ឆ្នាំំ�ំមិ�អេដាយៈអំែកជ្ជំនាញផ្នែដឹលមានសមតិ៌ភាពី។	ការផ្នែត៌�តាំ�
អំែកគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យឯករាជ្ជ�យ�ឺសិិត៌អេ�អេគ្រកាមដឹំអេណ៍�រការលទូធកមមផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���
អេដាយៈសម័័នធ	អេហិ�យៈបានអំនុម័ត៌អេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមសម័័នធ។

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ�ណុ៍ភាពីអេដាយៈឯករាជ្ជ�យ	គ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ីអ់េល�វសិាលភាពីទូូលទូំូលាយៈផ្នែដឹល
រួមមានការអំនុអេលាមតាមនិយៈមន័យៈថ្ងៃនសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	ប៊ីទូដាា�ននិ�គ្រកមសីលធម៌	
និ�លកេនិិកៈសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	 ផ្នែ�នការសវនកមម	 អេគាលនអេយាបាយៈ	 និ�នីតិ៌វិធី
គ្រសប៊ីតាមត៌គ្រមូវការថ្ងៃនសិ�់ដារអំនិរជាត៌ិ	សគ្រមាប៊ី់វិជាា�ជ្ជីវៈថ្ងៃនសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��	អេសចកិី
ផ្នែណ៍នាំប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	និ�ការអំនុវតិ៌កុ��ឧស�សាហិកមមផ្នែដឹលលអប៊ីំ�ុត៌។	លទូធ�លថ្ងៃន
ការពីនិតិ៌�យអេ���វញិអេដាយៈអំែកគ្រត៌តួ៌ពិីនតិ៌�យឯករាជ្ជ�យ	គ្រត៌វូបានច�គ្រក�ជាឯកសារអេ�កុ��
របាយៈការណ៍៍ផ្នែដឹលបានដាក់ជ្ជូនអេ��ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមកុ��សម័័នធ។

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ�ណុ៍ភាពីអេដាយៈឯករាជ្ជ�យច�ុអេគ្រកាយៈប៊ី�អសប់ានគ្រប៊ីគ្រពីតិឹ៌អេ�កុ��ឆ្នាំំ�២ំ០២១	
ផ្នែដឹលសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��សម័័នធគ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្នាបានអំនុអេលាមអេ�តាមច�បាប៊ី់	សះ�់
ដារ	និ�តំ៌រូវការផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ	 ដួឹចបានផ្នែច�កុ��សិ�់ដារអំនិរជាត៌ិរប៊ីស់វិទូ�យាសាា�ន
សវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��។	 លទូធ�លថ្ងៃនការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យគ្រតូ៌វបានរាយៈការណ៍៍អេ�កាន់
�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��សម័័នធ	អេដាយៈអំែកគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យឯករាជ្ជ�យ។

អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីពី�សំកមាភាពីសំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង

ខា�អេគ្រកាមអេន�ជាអេសចកីិសអេ�េប៊ីថ្ងៃនសកមមភាពីសំខាន់ៗ	ផ្នែដឹលបានអំនុវតិ៌អេដាយៈ
សវនករថ្ងៃ�ះកុ��អេ�កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ៖

ក)	 អេរៀប៊ីចំផ្នែ�នការសវនកមមផ្នែដឹលផ្នែ�អកអេល�ហានភិិយ័ៈគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�សំគ្រមាប់៊ីធនាគារ	ផ្នែដឹល
រួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�	អេគាលប៊ីំណ៍�និ�វិសាលភាពីសវនកមម	 និ�ត៌គ្រមូវការកមាា�ំ�
ពីលកមម	សគ្រមាប៊ី់ផ្នែ�នការសវនកមមនីមួយៈៗផ្នែដឹលបានអេគ្រគា�ទូុក។

�)		 អំនុវត៌ិភារកិចចសវនកមមអេ�តាមផ្នែ�នការសវនកមមផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌	ក៏ដឹូចជា
សវនកមមផ្នែដឹលមិនបានអេគ្រគា�ទូុក	អេដាយៈបាន�ិល់នូវការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	និ�ធានា
អេល�ភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់	គ្រប៊ីសិទូធភាពីថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភ័ិយៈ	ការគ្រត៌តួ៌ពីនិិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	
និ�អំភិិបាលកិចចរប៊ីស់អំ�គភាពី	ផ្នែដឹលបានអេធើ�សវនកមម។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

ការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយប្រប៊ីចាំបំ្រគា (សំវនកមាផ្ទៃ�ៃកំ�ង) (ត្ថុ)

�)		 អេធើ�សវនកមមអេល�ផ្នែ�ែកសខំាន់ៗ អេ�កុ��ការយិៈប៊ីរអិេចិទូរមួមាន	សាខានាយៈកដាា�ន 
ធនាគារអាជី្ជវកមម	នាយៈកដាា�នវាយៈត៌ថ្ងៃមែនិ�គ្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌�យឥណ៍ទាំន	នាយៈកដាា�ន
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឥណ៍ទាំន	 នាយៈកដាា�នធនធានមនុស�សនិ�ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	
នាយៈកដាា�នធនាគារឌីីជ្ជី�ល	និ�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ពី័ត៌៌មានវិទូ�យា។

�)	 អេធើ�ការតាមដាននិ�អេគ្រក�នរំលឹក	តាមរយៈៈអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម
ថ្ងៃ�ះកុ��ថ្នាំ�កគ់្រ�ប៊ីគ់្រ��	អេ�អេល�ការផ្នែកត៌គ្រមូវឲ្�យបានទាំន់អេពីលអេវលាចអំេពា��ំអេហិ�ញ
សវនកមម	 ផ្នែដឹលបានរាយៈការណ៍៍ណ្តាមួយៈ	និ�ប៊ីុពីើអេហិតុ៌មូលដាា�នមួយៈចំនួន
ផ្នែដឹលបានអេល�កអេ���អេដាយៈសវនករថ្ងៃ�ះកុ��។	សាា�នភាពីថ្ងៃន�អំេហិ�ញផ្នែដឹលមនិទាំន់
អេដា�គ្រសាយៈរួច	 គ្រតូ៌វបានសអេ�េប៊ីនិ�រាយៈការណ៍៍អេ�កាន់�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
សវនកមមអេរៀ�រាល់គ្រត៌ីមាស។

�)		 ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេល�គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ	អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកីិផ្នែណ៍នាំ�មី	ឬផ្នែដឹល
បានអេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីរចួអេ�តាមសអំេណ៍�ររប៊ីស�់ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	កុ��ការ�ិលជ់ាម
ត៌ិអេយាប៊ីល់អេ�អេល�ភាពីគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់ថ្ងៃនការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��	 អេដឹ�ម�បីីកាត់៌ប៊ីនិយៈ
ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ។

ច)		 បានចូលរួមសកមមភាពីអេ��ស�ៗកុ��ការអំភិិវឌី�ឍន៍គ្រប៊ីពី័នធពីត៌៌មានវិទូ�យា	ឬ�លិត៌
�ល�មីៗ	អេដឹ�ម�បីី�ិល់អំនុសាសន៍ជាមុនអេល�ទូិដឹឌភាពីថ្ងៃនការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	 ផ្នែដឹល
ពាក់ពី័នធអេ�ថ្នាំ�ក់គ្រ�ប៊ី់គ្រ��អេដឹ�ម�បីីអេធើ�ការពីិចាំរណ្តា។

ឆ)		 ចលូរួមអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជថ្នាំ�កគ់្រ�ប៊ីគ់្រ��	កុ��នាមជាអំែកអំអេញ្ញី�ញឲ្�យចលូរួមអំចិថ្ងៃង្គ្រានូយៈក៍ុ��
មុ�ង្ការពិីអេគ្រគា�និ�គ្របឹ៊ីក�សា	 អេដឹ�ម�បីី�ិល់មតិ៌អេយាប៊ីល់ឯករាជ្ជ�យពាក់ព័ីនធអេល�ការ
គ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��អេប៊ី�ចាំំបាច់។

ជ្ជ)		 អេរៀប៊ីចអំំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ	�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមមថ្នាំ�កគ់្រ�ប់៊ីគ្រ��	អេរៀប៊ីចឯំកសារសគ្រមាប់៊ី
អំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ	ក៏ដឹូចជាកំណ៍ត៌់គ្រតាថ្ងៃនអំ�គគ្រប៊ីជំុ្ជ	សគ្រមាប់៊ីដាក់ជូ្ជន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
សវនកមម។

ឈ)		អេធើ�ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍គ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២០	សគ្រមាប់៊ីដាក់ជ្ជូន
ធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកមុ�ជានិ�ដាក់ប៊ីញ្ញុ�លកុ��របាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�រំប៊ីស់ធនាគារ	
អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក	ប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីបាន	អំនុម័ត៌អេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិការ
សវនកមម។

សំកមាភាពី និងអេសំវាកមា�ិល់អេដ្ឋាយត្ថុតិ្ថុយភា��

អេគាលនអេយាបាយៈត៌ត៌យិៈភា�ដីាកអ់េចញនវូវធិសីាគ្រសជិាប៊ីល់ាប៊ីម់យួៈ	កុ��ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
និ�កាត៌់ប៊ីនិយៈហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលអេក�ត៌អេចញពីីសកមមភាពី�ិល់អេសវាកមមអេដាយៈត៌តិ៌យៈ
ភា�	ីអេ�កុ��ធនាគារទាំ�ំមូល	អេដាយៈគ្រសប៊ីតាមស�់ិដារប៊ីញ្ញញតិិ៌ផ្នែដឹលពាក់ពីន័ធនានា។	
សកមមភាពីរប៊ីស់ត៌ត៌ិយៈភា�ីគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x ការអេរៀប៊ីចំត៌ត៌ិយៈភា�ីគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់ថ្នា	ជាការអេរៀប៊ីចំផ្នែដឹលអំែក�ិល់អេសវាកមម
អេធើ�សកមមភាពីជ្ជំនួសឲ្�យធនាគារ	(ដឹូចជាគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ	ដឹំអេណ៍�រការ	និ�មុ�ង្ការ
អេ��ស�ៗរប៊ីសធ់នាគារ	-ល-)	ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ីត់ាមថ្ងៃ�ែឈុ�លផ្នែដឹលបានកណំ៍ត៌ម់នុ	
ផ្នែដឹលសកមមភាពីទាំំ�អេនា�ជាទូូអេ�អាចអេធើ�អេ���បានអេដាយៈធនាគារ។

 x សកមមភាពីផ្នែដឹលអេធើ�អេ���អេដាយៈអំែក�ិលអ់េសវាកមម	អាចពាកព់ីន័ធអេ�ន�ឹការអេ�ះរ
កមមសទិូធ	ិឬពីត៌័៌មាន	អំតិ៌�ជិ្ជនរប៊ីស់ធនាគារ	ដំឹអេណ៍�រការ	និ�ឬដឹអំេណ៍�រការថ្ងៃ�ះកុ��
រប៊ីស់ធនាគារ	 នីត៌ិវិធី	 ឬប៊ីអេចចកវិទូ�យា	 គ្រតូ៌វបានទូំនាក់ទូន�អេ�ឲ្�យអំែក�ិល់
អេសវាកមម។

អេគាលការណ៍៍អំភិិបាលកិចចសគ្រមាប៊ី់ត៌ត៌ិយៈភា�ីរួមមាន៖

ក)	 រក�សាទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវ�័ស់ប៊ីំ�ុត៌ចំអេពា�សកមមភាពីរប៊ីស់ត៌ត៌ិយៈភា�ី

�)	 វាយៈត៌ថ្ងៃមែឲ្�យបានគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់អេ�អេល�សកមមភាពីរប៊ីស់ត៌ត៌ិយៈភា�ី

�)	 អេធើ�អំភិិបាលកចិចលការអេរៀប៊ីចអំេសវាកមម�ិលអ់េដាយៈត៌ត៌យិៈភា�តីាមរយៈៈកចិចសន�យា

�)	 អំភិិវឌី�ឍន៍នូវការអេរៀប៊ីចំផ្នែប៊ីប៊ីយៈថ្នាភាពី	អេដឹ�ម�បីីធានានូវនិរនិរភាពីអាជ្ជីវកមម

�)	 តាមដាន	និ�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់អេ�អេល�អំែក�ិល់អេសវាកមម

ច)	 វិធានការគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់អេដឹ�ម�បីីផ្នែ�រក�សាភាពីសមាា�ត៌់ថ្ងៃនពី័ត៌៌មានរប៊ីស់ធនាគារ។

នាអេពីលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែធនាគារមានសកមមភាពីផ្នែដឹល�ិល់អេដាយៈត៌ត៌ិយៈភា�ីដឹូចជា៖

អែក�ិល់អេសំវ៉ា ព័ីត៌៌មា�លមិិត៌អំពី�សំកមាភាពី�ិល់អេដាយត៌តិ៌យភា��

RHB Bank Berhad ដឹំអេណ៍�រការទូិនែន័យៈ	សគ្រមាប៊ី់អំត៌ិ�ិជ្ជនអេរុអេ�ែច	(RELFEX)	រប៊ីស់ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	អេ�មប៊ីូឌា	ម.ក

Bottomline �គត៌់�គ�់អេវទូិកាសគ្រមាប៊ី់អេសវាកមមអេ�ះរគ្របាក់តាមគ្រប៊ីពី័នធសើីហិើ	(SWIFT)

AWS Cloud Services �ិល់ជ្ជូននូវអេសវាកមម�ុ�កទូិនែន័យៈអេ�ា�	(CLOUD)	សគ្រមាប៊ី់រក�សាទូុកកមមវិធី



www.rhbgroup.com.kh

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១
269

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

ផ្នែ�ំកប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម

ម��ងារ �ិងរចនាសំម័័�ធគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	ទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	អេល�មុ�ង្ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមរប៊ីស់
ធនាគារ។	នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិតិាម	គ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេដាយៈគ្រប៊ីធានផ្នែ�ែកគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិតិាម	ផ្នែដឹល
គ្រតូ៌វផ្នែត៌មានការទូទួូល	សាា�ល់ពីីធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា	ជាមង្គ្រានីូគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមរប៊ីស់
ធនាគារ	អេហិ�យៈគាត់៌គ្រតូ៌វរាយៈការណ៍៍អេដាយៈផ្លាា�ល់អេ�កាន់�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ហានភិិយ័ៈ	ឬគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	និ�រាយៈការណ៍៍ជាលកេណ៍ៈរដឹឋបាលអេ�កាន់ម�ុង្ការ
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមគ្រប៊ីចាំតំំ៌ប៊ីន់រប៊ីសស់ម័ន័ធ	និ�នាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិ	ិអេ�អេល�ប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�
នឹ�ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	 អេដាយៈមិនគ្រតូ៌វមានការពាក់ពី័នធនឹ�ការសអេគ្រមចចិតិ៌រប៊ីស ់
អាជ្ជីវកមមអេ��យៈ។	

មង្គ្រានីូគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមគ្រត៌ូវរាយៈការណ៍៍ជ្ជូន�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ហានិភ័ិយៈ	ឬគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	នូវរបាយៈការណ៍៍ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីតិិ៌តាមគ្រប៊ីចាំំផ្នែ�	 និ�
សាា�នភាពីថ្ងៃនប៊ីញ្ញាា�ផ្នែដឹលអេល�កអេ���អេហិ�យៈមិនទាំន់បានប៊ីញ្ញចប៊ី់រប៊ីស់និយៈ័ត៌ករ	ឬសវ
ករឯករាជ្ជ�យ	ជាអេរៀ�រាល់ផ្នែ�និ�ជាអេរៀ�រាល់គ្រតី៌មាស។	ចំផ្នែណ៍កឯរបាយៈការណ៍៍សិីពីី
សាា�នភាពីការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	គ្រតូ៌វបានអេ�ើ�ជូ្ជនមង្គ្រានីូគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមរប៊ីស	់សម័ន័ធ	និ�នាយៈក
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិជាគ្រប៊ីចាំំផ្នែ�។

ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវសំខាន់ៗរប៊ីស់មង្គ្រានូីគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមរួមមាន៖

 x ប៊ីអេ�ើ�ត៌	ពីិនិត៌�យអេ���វិញ	និ�អំនុវត៌ិយៈុទូធសាគ្រសិ	និ�ផ្នែ�នការសកមមភាពី	អេដឹ�ម�បីី
គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ជារួមអេល�អេគាលនអេយាបាយៈ	នីត៌ិវិធី	 អេសចកីិផ្នែណ៍នាំ	អេគាលការណ៍៍
ផ្នែណ៍នាំ	និ�សកមមភាពីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការរប៊ីស់ធនាគារ	គ្រពីមទាំំ�ជំ្ជរុញអេ�អេល�ការ
រីកចអេគ្រម�នរប៊ីស់អាជ្ជីវកមម។

 x ពីនិតិ៌�យអេ���វញិរាល	់អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកីិផ្នែណ៍នា	ំនីត៌វិធិ	ីនិ�ដំឹអេណ៍�រការ។	
រាយៈការណ៍៍អេ��ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��	អេហិ�យៈអេល�កអេ���នូវការផ្នែកលមអ	ផ្នែដឹលចាំបំាច់
អេដឹ�ម�បីីធានាអេអាយៈបាននូវការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម។

 x ធានាថ្នាធនាគារអំនុអេលាមតាមច�បាប៊ី	់ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិ	ិការផ្នែណ៍នំា	និ�អេគាលការណ៍៍
ផ្នែណ៍នំាផ្នែដឹលពាកព់ីន័ធ	ផ្នែដឹលបានកណំ៍ត៌អ់េដាយៈអាជាា�ធរមានសមតិ៌កចិច	រមួទាំ�ំ
អេគាលការណ៍៍	និ�នីត៌ិវិធីថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់ធនាគារ។

 x អេធើ�ការទូំនាក់ទូំន�ជាមួយៈនិយៈ័ត៌ករ	(ដូឹចជាធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា	អំ�គភាពី
អេសុ�ប៊ីការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�កមុ�ជា)	អេដឹ�ម�បីីធានាអេអាយៈបាននូវទំូនាក់ទំូន�លអ	និ�
អេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ជ្ជូននិយៈ័ត៌ករតាមការចាំំបាច់។

 x អេដឹ�រត៌ួជាអំែកទំូនាក់ទូំន�ពាក់ព័ីនធនឹ�ការវាស់ផ្នែវ�ការគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	
និ�	ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមផ្នែដឹលធនាគារបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	អេដាយៈរួមមានការ
ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	បុ៊ី�គលកិ	និ�ការរាយៈការណ៍៍ពីីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការផ្នែដឹល�ួរឲ្�យស��សយ័ៈ។

 x អេធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	អេ�អេល�ហានភ័ិិយៈការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	និ�ការគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌
គ្របាក់ជាគ្រប៊ីចាំំ	 អេដឹ�ម�បីីវាយៈត៌ថ្ងៃមែពីីសាា�នភាពីប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	និ�កំណ៍ត់៌ពីីកតាា�ផ្នែដឹល
ត៌គ្រមូវអេអាយៈមានការផ្នែកលមអអេអាយៈគ្រប៊ីអេស�រអេ���	 អេដឹ�ម�បីីអេអាយៈការអំនុវតិ៌
ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	 ក៏ដឹូចជាការគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	 និ�
ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម	គ្រសប៊ីអេ�តាមអេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នំារប៊ីសន់យិៈត័៌ករ	និ�
ការអំនុវត៌ិដឹ៏លអអេ��ស�ៗអេ�កុ��វិស័យៈធនាគារ។

 x កំណ៍ត៌់ពីីហានិភិ័យៈការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	និ�ការគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�
ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមអេ�អេល��លិត៌�លនិ�អេសវាកមម�មីៗ 	ក៏ដឹចូជាការផ្នែគ្រប៊ីគ្របួ៊ីល
អេ�អេល��លិត៌�លនិ�អេសវាកមមផ្នែដឹលមានគ្រសាប៊ី់។

 x អេធើ�ការពីិនិត៌�យដឹល់កផ្នែនែ�អេ�អេល�ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	ប៊ីអេ�ើ�ត៌កមមវិធីតាមដាន	និ�
ធានាថ្នានីត៌ិវិធីរប៊ីស់ធនាគារគ្រត៌ូវបានអំនុវត៌ិយាា��ខាា�ប៊ី់�ូ�ន។

 x កណំ៍ត៌ព់ីអីេហិត៌កុារណ៍៍ថ្ងៃនការមនិអំនអុេលាមតាម	ឬប៊ីញ្ញាា�រំអេលាភិប៊ីំពានអេ��ស�ៗ	
អេហិ�យៈ�ិល់នូវអំនុសាសន៏សគ្រមាប៊ី់សកមមភាពីផ្នែដឹលគ្រត៌ូវអេធើ�អេ���	អេដឹ�ម�បីីផ្នែកលមអ
នូវប៊ីញ្ញាា�ទាំំ�អេនា�អេអាយៈបានគ្រប៊ីអេស�រអេ���គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី	និ�អាច 
យៈកអេ�អំនុវត៌ិបានជាក់ផ្នែសិ�។

 x រាយៈការណ៍៍ជ្ជនូ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារអេ�អេពីលផ្នែដឹលអេហិត៌កុារណ៍៍ថ្ងៃនការមនិអំនអុេលាម
តាម	ឬប៊ីញ្ញាា�រំអេលាភិប៊ីំពានណ្តាមួយៈគ្រត៌ូវបានរកអេ��ញ។

 x គ្រប៊ីមូលអេរៀប៊ីចំឯកសារ	និ�ព័ីត៌៌មានផ្នែដឹលចាំំបាច់សគ្រមាប់៊ីអេធើ�ការអេឆែ�យៈត៌ប៊ីអេ� 
នឹ�សំណ៍ួររប៊ីស់និយៈ័ត៌ករ។

 x អេធើ�ការផ្នែណ៍នំា	និ�ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លដឹលបុ់៊ី�គលកិ�មអីេល�ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	ត៌គ្រមវូការ
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌	និ�អេគាលនអេយាបាយៈ	និ�នីតិ៌វិធីថ្ងៃ�ះកុ��រប៊ីស់ធនាគារ	អេហិ�យៈ 
ធានាថ្នាពីួកគាត៌់អំនុវត៌ិបានខាា�ប៊ី់�ូ�ន។

 x តាមដានអេល��ំអេហិ�ញសវនកមម	និ�អេធើ�ការអេសុ�ប៊ីអំអេ�ើត៌អេ�អេពីលចាំំបាច់។

 x �ិល់របាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីចាំំផ្នែ�ជ្ជូនគ្រកុម�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	 និ�
គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលពីីប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិអេ��ស�ៗ។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

ផ្នែ�ំកប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម (ត្ថុ)

អេ�កុ��ឆ្នាំំ�ំ	២០២១	រចនាសម័័នធរប៊ីស់នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមគ្រត៌ូវបានផ្នែកសគ្រមួលអេ���វិញ	និ�ទូទូួលបានការអំនុម័ត៌ពីីគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។	រចនាសម័័នធរប៊ីស់នាយៈកដាា�ន
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមមានដឹូច	ត៌អេ�៖

គ្រកមុគ្របឹ៊ីកាភិិបាល

នាយកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌

នាយក នាយកដ្ឋាា នគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម

�ណ៍ៈកមាែ ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ�ងហានិភ័ិយ

ថ្លែ�កំគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមប៊ីទូប៊ីញ្ញញតិិ៌ ថ្លែ�កំគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមប៊ីទូឧគ្រកិដ្ឋាហិិរញ្ញញវត៌ុី

នាយកដ្ឋាា ន 
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម 
រប៊ីស់សម័័នធ

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

ធនធានមន�សំសផ្នែដឹលបាន�ិល់ជូ្យន

មានប៊ីុ�គលិកគ្របំា	 (៥)	នាក់	 កំពុី�បំ៊ីអេរីការអេ�កុ��មុ�ង្ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម។	ការ
ប៊ីង្កាា�ត៌់ប៊ីអេគ្រ�ៀន	 និ�ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លកុ��អេពីលការង្ការគ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ជា
មអេធ�យាបាយៈមយួៈ	កុ��ការប៊ីអេ�ើ�ននូវចណំ៍�ដឹឹ�ដឹល់ប៊ី�ុគលកិផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម។	ប៊ីផ្នែនិម
ពីីអេន�ប៊ីុ�គលិកផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាម	ក៏បានទូទួូលការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអេ��ស�ៗខា�កុ��	
និ�អេគ្រ�សាា�ប៊ី័នអេ�តាមត៌គ្រមូវការរប៊ីស់ពីួកអេ�។

នាយៈកសាខា	គ្រតូ៌វបានចាំត៌ត់ា�ំជាមង្គ្រានីូគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិតិាមគ្រប៊ីចាំសំាខា	អេដាយៈទូទូលួ�សុគ្រតូ៌វ
អេល�កិចចការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមអេ�តាមសាខារប៊ីស់អេ�អេរៀ�ៗ�ួ�ន	ផ្នែដឹលកិចចការទាំំ�អេនា�
រួមមាន	ការយៈកចិតិ៌ទូុកដាក់សាា�ល់អំតិ៌�ិជ្ជន	និ�រាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការស��ស័យៈ	
អេ�កានម់ង្គ្រានីូគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិតិាមរប៊ីសធ់នាគារ។	មង្គ្រានីូគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិតិាមរប៊ីសធ់នាគារគ្រតូ៌វអេធើ�ការ
សកិ�សា	និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែជាប៊ីនាា�នថ់្នាអេត៌�ការស��ស័យៈអេនា�មានមលូអេហិតុ៌គ្រ�ប៊ីគ់្រគាន់អេហិ�យៈ
ឫអេ�	អេហិ�យៈគ្រត៌វូប៊ីញ្ញូ�នរបាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារស��សយ័ៈអេ�កានអ់ំ�គភាពីអេសុ�ប៊ីការ
ហិរិញ្ញញវតុ៌�កមុ�ជាកុ��កំឡុ��អេពីល២៤អេមាា��។	មង្គ្រានីូគ្រប៊ីត៌បិ៊ីតិិ៌តាមរប៊ីស់ធនាគារគ្រតូ៌វអេធើ�ការ
ពីិនិត៌�យអេ���វិញអេដាយៈឯករាជ្ជ�យ	និ�ធានាថ្នាពី័ត៌៌មានគ្រត៌ូវបានរក�សាការសមាា�ត៌់។

ជាការសគ្រមប៊ីសគ្រមួលដឹល់សកមមភាពីគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំន
អេភិរវកមម	និ�អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�នការចូលរួមសហិការពីីអំតិ៌�ិជ្ជនរប៊ីស់អេយៈ��	កុ��ឆ្នាំំ�ំអេន�	
នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមបាន�ិល់នូវការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	និ�ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល
អេ���វិញ	 អេ�អេល�ការគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	 និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម	 និ� 

វីស�សលប៊ីះួ�វី�អេ�កាន់បុ៊ី�គលិកទាំំ�អំស់	អេដឹ�ម�បីីធានាអេអាយៈបានថ្នាប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់
មានចអំេណ៍�ដឹឹ�គ្រគាប់៊ីគ្រគាន់កុ��ការគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌គ្របាក	់និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម	
អេហិ�យៈអាចអេធើ�ការទូំនាក់ទូំន�ជាមួយៈអំត៌ិ�ិជ្ជនបានកាន់ផ្នែត៌គ្រប៊ីអេស�រអេ���។	ប៊ីុ�គលិក
�មីៗ ទាំ�ំអំសគ់្រតូ៌វឆែ�កាត៌ក់ារប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអេ�អេល�ការគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក	់ន�ិ
ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមតាមគ្រប៊ីព័ីនធអេអំ�ិចគ្រតូ៌និច	 អេហិ�យៈគ្រតួ៌វផ្នែត៌គ្រប៊ី��អេអាយៈជាប់៊ី
កុ��រយៈៈអេពីលមួយៈផ្នែ�ប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីពីួកគាត៌់ចាំប៊ី់អេ�ិ�មចូលប៊ីអេគ្រម�ការង្ការអេអាយៈធនាគារ។

សំកមាភាពីផ្ទៃនម��ងារប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម

នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	មានទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវចម�បី�កុ��ការធានាអេអាយៈបាននូវ
ការគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិតិាមប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិ	ិន�ិការគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌គ្របាក់និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម
ដឹូចត៌អេ�៖

១) ការប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាមការប្រប៊ីឆ្នាំងំការសំ�ា ត្ថុប្របាក់ និងហិិរញ្ញញប៊ីបទានអេភិរវកមា

គ្រប៊ីព័ីនធតាមដានន�ិរាយៈការណ៍៍ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិតិាម	រមួមាន	ការគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យ	
ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីតិិ៌	 គ្រប៊ីសិទូធភាពីនិ�ការយៈល់ដឹឹ�	គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���និ�អំនុវតិ៌អេ�កុ��
ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីបី៊ីញ្ញាា�កពី់ីជ្ជហំិររប៊ីសធ់នាគារអេ�ន�ឹការគ្រប៊ីឆ្នាំ�ំការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�
ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម។	ប៊ីញ្ញីីអេ�ុ��ផ្លាា�ត៌់គ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�ជាសមាសភា�សំខាន់កុ��
ការពីនិតិ៌�យអេ���វិញ	អេហិ�យៈអេន�ប៊ីអេ�ើ�ត៌បានជាវធិសីាគ្រសសិ�់ិដាររមួសគ្រមាប៊ីក់ារអំនវុតិ៌។	
ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេល�៖
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

ផ្នែ�ំកប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម (ត្ថុ)

 x ការតាមដានអេ�អេល�ប៊ីុ�គលផ្នែដឹលមានមូលនិធិផ្លាា�ល់សុទូធ�័ស់

 x ហានិភិ័យៈអេ�តាមគ្រប៊ីអេភិទូអំត៌ិ�ិជ្ជន

 x ការពីិនិត៌�យអេ�អេល�អេ�ា��

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែការយៈកចិតិ៌ទុូកដាក់សាា�ល់អំតិ៌�ិជ្ជន	និ�ការពីិនិត៌�យអេ���វិញគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	
អេ�អេល�ទូំនាក់ទូំន�ធនាគារជាមួយៈធនាគារទូំនាក់ទូំន�	និ�ធនាគារអេ��ស�អេទូៀត៌	 
គ្រតួ៌វបានអេធើ�អេ���អេដឹ�ម�បីីធានាអេអាយៈបានថ្នាធនាគារនឹ�មិនមានការគ្រប៊ីឈមអេ�នឹ�	
ការ�គ្រមាមកំផ្នែហិ�ពីីការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមតាមរយៈៈ�ណ៍នី
ទូំនាក់ទូំន�។

អេដឹ�ម�បីីពីគ្រ�ឹ�	 និ�ជ្ជគ្រមុញការតាមដានអេ�អេល�ការគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	 និ�
ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមមអេអាយៈកាន់ផ្នែត៌មានភាពីគ្រប៊ីអេស�រអេ���	 ធនាគារបានអំនុវតិ៌ 
គ្រប៊ីព័ីនធការគ្រប៊ីឆំ្នាំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់ផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដាយៈគ្រកុមសម័័នធធនាគារ	
អំ	 អេអំច	 បី៊ី�	 អេហិ�យៈគ្រប៊ីព័ីនធអេន�គ្រតូ៌វបានដាក់ឲ្�យដឹំអេណ៍�រការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី២០	 ផ្នែ�កញ្ញាា�	
ឆ្នាំំ�ំ២០២០	និ�បានប៊ីញ្ញុ�លមុ�ង្ការប៊ីផ្នែនិមអេ�ផ្នែ�មិ�ុនា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១។

២) ការប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាមចាប់៊ី និងប៊ីទ្ធប៊ីបញ្ញញតិិ្ថុ

វសិាលភាពីថ្ងៃនម�ុង្ការគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិតិាម	�ជឺាផ្នែ�ែកមយួៈថ្ងៃនស�ិដ់ារ	ន�ិត៌គ្រមូវការគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិិ
តាមទូូអេ�ផ្នែដឹលគ្រ�ប៊ី់គ្រ��អេល�ការង្ការទាំំ�មូលរប៊ីស់ធនាគារ។	ច�បាប៊ី់	ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌	
អេគាលការណ៍៍	និ�នីតិ៌វធីិថ្ងៃ�ះកុ��ទាំ�ំអំស់ផ្នែដឹលមានជាធរមាន	ផ្នែដឹលកពុំី�គ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប់៊ី
អេ�អេល�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការរប៊ីស់ធនាគារ	គ្រត៌ូវផ្នែត៌កត៌់គ្រតាទូុក	អេដឹ�ម�បីីធានាឲ្�យបាននូវការយៈល់
ដឹឹ�ច�បាសល់ាសអ់េ�អេល�ច�បាប៊ី	់ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌	អេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នំា	និ�អេគាលនអេយាបាយៈ
ទាំំ�អេនា�។

នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិតិាមអេធើ�ការគ្រត៌តួ៌ពីនិតិ៌�យ	ន�ិតាមដានជាគ្រប៊ីចាំអំេ�អេល�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌
រប៊ីស់ធនាគារ	ជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា	អេដាយៈប៊ីអេ�ើ�ត៌នូវប៊ីញ្ញីីកត៌់គ្រតារាល់ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិផ្នែដឹលគ្រត៌ូវ
បានដាក់អេអាយៈអំនុវតិ៌	 អេដឹ�ម�បីី	ធានាថ្នាធនាគារគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់�ួ�ន	 អេដាយៈ
អំនុអេលាមតាមត៌គ្រមូវការថ្ងៃនប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិអេ��ស�ៗបានយាា��ខាា�ប៊ី់�ូ�ន។

សំកមាភាពី និង�លិត្ថុ�ល�ា�ៗ

ការកណំ៍ត៌ពី់ីហាន័យៈការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម	ផ្នែដឹលពាកព់ីន័ធន�ឹ
សកមមភាពី	�លតិ៌�ល	និ�អេសវាកមម�មីៗ 	អេដាយៈរមួប៊ីញ្ញុ�លទាំ�ំការដាក់ឲ្�យអេគ្រប៊ី�គ្របាស់
ប៊ីអេចចកវិទូ�យានិ�ដឹំអេណ៍�រការ�មីៗគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នាហានិភិ័យៈ	គ្រត៌ូវបាន
ទូប់៊ីសាា�ត៌ន់�ិអាចគ្រ�ប់៊ីគ្រ��បាន។	នាយៈកដាា�នគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	�ឺជាផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនមុ�ង្ការ
ពីនិតិ៌�យអេ���វញិកុ��ការ�ិលន់វូអេយាប៊ីលនិ់�អំនសុាសន៍អេ�អេល�សកមមភាពី	�លតិ៌�ល	
និ�អេសវាកមម�មីៗ។

នតី៌វិធិពីាកព់ីន័ធន�ឹសកមមភាពី	�លិត៌�ល	និ�អេសវាកមម�មីៗ 	គ្រតូ៌វបានគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេដាយៈ
គ្រកមគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិរប៊ីស់�ួ�ន	អេដាយៈផ្នែ�កការអំនុវត៌ិសកមមភាពី	�លិត៌�ល	និ�អេសវាកមម	
គ្រតូ៌វបានគ្រ�ប៊ីគ់្រ��អេដាយៈគ្រកមសលីធមនិ៌�វិន័យៈ	អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាម	និ�
អេគាលនអេយាបាយៈគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិរវកមម។

មុនអេពីលនឹ�ដាក់អេអាយៈអំនុវតិ៌នូវសកមមភាពី	�លិត៌�ល	និ�អេសវាកមម�មីៗ	ការ
អំនុម័ត៌គ្រត៌ូវផ្នែត៌ទូទូួលបានពីីគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	និ�ធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា។

ទំ្ធនាស់ំ�លប្រប៊ីអេ�ជ្យន៏

អេដាយៈធនាគារយៈកចិតិ៌ទូុកដាក់កុ��ការរក�សាអេអាយៈបាននូវ	សិ�់ដារដ៏ឹគ្រប៊ីអេស�រប៊ីំ�ុត៌
អេ�សីលធម៌	 និ�វិជាា�ជ្ជីវៈ	 គ្រកមសីលធម៌និ�វិន័យៈគ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	អេដឹ�ម�បីី�ិល់
អេអាយៈបុ៊ី�គលកិនូវអេគាលនអេយាបាយៈ	និ�អេសចកីិផ្នែណ៍នំា	ផ្នែដឹលអាចជ្ជយួៈអេអាយៈពួីកគាត់៌
ផ្នែសើ�យៈល់កាន់ផ្នែត៌ច�បាស់ពីី	ការអំនុវតិ៌អាជី្ជវកមម	សីលធម៌វិជាា�ជ្ជីវៈ	 និ�សីលធម៌
ផ្លាា�ល់�ួ�នអេ�កុ��សកមមភាពីគ្រប៊ីចាំំថ្ងៃ�ៃរប៊ីស់ពីួកគាត៌់។

អេដឹ�ម�បីីអេអាយៈគ្របាកដឹថ្នា	បុ៊ី�គលិកទាំំ�អំស់មានចំអេណ៍�ដឹឹ�គ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់ទាំក់ទូ�នឹ�	
ទូំនាស់�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៏	ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លជាអេគ្រច�នគ្រតូ៌វបាន�ិល់អេអាយៈប៊ីុ�គលិក
ទាំ�ំអំស់រមួទាំ�ំបុ៊ី�គលកិ�មនិី�បុ៊ី�គលកិផ្នែដឹលមានគ្រសាប់៊ី។	ការ�ិលព់ីត៌័៌មាន	សារាចរ	
និ�ការជ្ជូនដឹំណ៍ឹ�តាមរយៈៈអីំ�ផ្នែមះល	គ្រតូ៌វបានអេ�ើ�អេអាយៈប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់។	ប៊ីផ្នែនិម
ពីីអេន�	ធនាគារក៏បានប៊ីអេ�ើ�ត៌នូវអេគាលនអេយាបាយៈវសី�សលប៊ីះួ�វ�ី	និ�អេគាលនអេយាបាយៈ
គ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសូកបាា�ន់	 និ�អំំអេពី�ពុីករលួយៈផ្នែដឹលអំនុញ្ញាា�ត៌ឲ្�យប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់អាច
អេធើ�ការទំូនាក់ទំូន�ផ្លាា�លអ់េ�កាន់�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ីគ់្រ��	អេ�អេពីលផ្នែដឹលពីកួគាត់៌សអេ�ើត៌អេ��ញ
ថ្នាមានភាពីមិនគ្រប៊ីគ្រកត៌ីអេ��ស�ៗបានអេក�ត៌អេ���។

ហានិភិ�យអេករតអិេ�ា ះ

ហានិភ័ិយៈអេករ៍�អេ�ា��	 គ្រត៌ូវបានកំណ៍ត់៌ថ្នាជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលមានការ��សពីើ��សាយៈជា
សាធារណ៍ៈ	អំំពីីភាពីអំវិជ្ជីមានទាំក់ទូ�នឹ�ការគ្រប៊ីគ្រពីឹត៌ិរប៊ីស់ធនាគារ	និ�ការអំនុវត៌ិ
អាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធនាគារ	 ឬអំែកពាក់ពី័នធអេ��ស�ៗ	 មិនថ្នាពីិត៌ឬមិនពិីត៌	 ផ្នែដឹលនឹ�
ជ្ជ�ឥទូធពិីលអំវជីិ្ជមានដឹលគ់្របាក់ចំណូ៍ល	គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	ឬអំតិ៌�ិជ្ជន	ឬត៌គ្រមូវឲ្�យមានការ
ប៊ីិឹ�ប៊ីិល់ផ្នែដឹលនាំឲ្�យខាត៌ប៊ី�់	ឬវិធានការការពារអេ��ស�ៗអេទូៀត៌។

ហានិភិ័យៈអេករ៍�អេ�ា��អេ�កុ��ធនាគារ	 គ្រត៌ូវបានគ្រ�ប៊ី់គ្រ��តាមរយៈៈគ្រកមសីលធម៌	
ការអំនុវតិ៌អំភិិបាលកិចច	 និ�ការអំនុវតិ៌ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ	អេគាលនអេយាបាយៈ	
នីត៌ិវិធី	និ�ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល។	ធនាគារបានប៊ីអេ�ើ�ត៌និ�អំនុវតិ៌អេគាលនអេយាបាយៈ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈអេករ៍�អេ�ា��មួយៈ។	ធាត៌ុសំខាន់ៗសគ្រមាប៊ី់ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ
អេករ៍�អេ�ា��រួមមាន៖

 x អំនុវតី៌អំភិិបាលកិចចសាជ្ជីវកមមលអ	និ�វប៊ី�បីធម៌សុចរិត៌ភាពីអេដឹ�ម�បីីអេល�កកម័ស់
ការអំនុវត៌ិ	និ�សមិទូធិ�លថ្ងៃនយៈុទូធសាគ្រសិសាជ្ជីវកមម	និ�អេគាលអេ�អាជ្ជីវកមម។

 x គ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈអេករ៍�អេ�ា��អេអាយៈសិតិ៌កុ��	កគ្រមិត៌ហានភិិយ័ៈទូទូលួយៈកបាន
ទាំប៊ីខាា�ំ�មួយៈ	អេដាយៈមិនអេល�កផ្នែល�ចំអេពា�ឧប៊ី�បីតិិ៌អេហិតុ៌ផ្នែដឹលប៊ីះ�ពាល់ដឹល់
អេករ៍�អេ�ា��រប៊ីស់ធនាគារ។

 x ទូទួូលយៈកការអំនុវតិ៌ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលលអ	 អេដាយៈរួមប៊ីញ្ញុ�ល
ការអំនុវតិ៌ថ្ងៃនការកសា�	"អេដឹ�មទូុនអេករ៍�អេ�ា��"	និ�ទូំនុកចិតិ៌ពីីភា�ីពាក់ពី័នធ 
សំខាន់ៗ។

 x រក�សាបាននូវយៈនិការសមគ្រសប៊ីកុ��ការតាមដាន	និ��ិល់ពី័ត៌៌មានពីីចអេនាា�� 
គ្រប៊ីអេហា�	ឬការរអំេលាភិបំ៊ីពានជាសរវនិ	កុ��ការអំនអុេលាមតាមអេគាលនអេយាបាយៈ	
អេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នាថំ្ងៃ�ះកុ��	និ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌ផ្នែដឹលអាចអេធើ�អេអាយៈអេករ៍�អេ�ា��រប៊ីស់
ធនាគារសិិត៌កុ��ហានិភិ័យៈ។

 x ផ្នែ�រក�សាប៊ីណ្តាា�ញទូំនាក់ទូំន�សមគ្រសប៊ី	កុ��ការអេដា�គ្រសាយៈជាមួយៈនឹ�	ភា�ី
ពាក់ពី័នធទាំំ�ខា�កុ��	និ�ខា�អេគ្រ�។
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

ផ្នែ�ំកប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម (ត្ថុ)

វា�ឺជាការទូំនួល�ុសគ្រតូ៌វរប៊ីស់នាយៈកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌	ឬអំភិិបាលគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌រប៊ីស់ធនាគារ	
កុ��ការអេល�កកម័ស់ការយៈល់ដឹឹ�	និ�ការអំនុវតិ៌អេគាលនអេយាបាយៈនិ�នីតិ៌វិធីរប៊ីស់
ធនាគារទាំក់ទូ�នឹ�ហានិភិ័យៈអេករ៍�អេ�ា��អេ�កុ��រាល់ការទាំក់ទូ�ជាមួយៈអំត៌ិ�ិជ្ជន	
វិនិអេយា�ិនសកាា�នុពីល	និ�និយៈ័ត៌ករ។

ប្រប៊ីពី�នធ�ណ៍អេនយយ និងពី�ត៌្ថុ�ន

របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារគ្រតូ៌វបានអេរៀប៊ីចំអេ���	 អេដាយៈអំនុអេលាមតាម
សិ�់ដាររបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនិរជាត៌ិអេ�កមុ�ជាអេល�ការអេរៀប៊ីចំ	និ�ប៊ីង្កាា�ញអំំពីី
របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�។	របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានអេរៀប៊ីចអំេ���ផ្នែ�អកអេល�មូលដាា�ន
នរិនិរភាពី	និ��ិលទ់ូស�សនៈពិីត៌និ�គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វអេល�សាា�នភាពីអាជី្ជវកមមរប៊ីស់ធនាគារនា
ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១។

អេគាលនអេយាបាយៈ�ណ៍អេនយៈ�យដឹ៏សមគ្រសប៊ីគ្រត៌ូវបានយៈកមកអំនុវត៌ិអេដាយៈជាប៊ី់លាប៊ី់	
កុ��ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ផ្នែដឹលមានការគាំគ្រទូអេដាយៈការវិនិចិ័យៈ	និ�ការ
បាា�នគ្រប៊ីមាណ៍គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈភាពីគ្រប៊ី�ុគ្រប៊ីយៈត័៌ែ	ន�ិសមអេហិត៌�ុល។	អំភិិបាលទាំ�ំអំស់
មានទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវជារួមចំអេពា�ការចាំត៌់វិធានការណ៍៍	អេដឹ�ម�បីីការពារនូវគ្រទូពី�យសកមម 
រប៊ីស់ធនាគារ	 និ�ធានាថ្នារបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារប៊ីង្កាា�ញអំំពីី
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈសមតុ៌ល�យភាពី	និ�ភាពីលអនិលអនអំ់ំពីីសាា�នភាពីន�ិទិូដឹឋភាពី
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ។

របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�គ្រតូ៌វបានអេធើ�សវនកមមជាអេរៀ�រាលឆ់្នាំំ�	ំអេដាយៈគ្រកុមហិុនុអំនិរជាតិ៌
ជ្ជនំាញផ្នែ�ែក�ណ៍អេនយៈ�យមយួៈ	ផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានយៈលគ់្រពីមអេដាយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារសវនកមម	
និ�បានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល។	សំរាប៊ី់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូប៊ីញ្ញចប់៊ីថ្ងៃ�ៃទូី	៣១	
ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ធនាគារជាតិ៌ថ្ងៃនកមុ�ជាបានអេសែ�រសុំឲ្�យធនាគារចាំត់៌តាំ�សវនករ
ទូពីីីរ	អេដឹ�ម�បីអីេធើ�ការវាយៈតំ៌ថ្ងៃលជាពិីអេសសអេ�អេល��ុណ៍ភាពីថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមរប៊ីសធ់នាគារ។

សគ្រមាប់៊ីការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យផ្នែដឹលសមរម�យនិ�គ្រតឹ៌មគ្រតូ៌វ	 អេសចកីិផ្នែណ៍នំាពីីហិិរញ្ញញវតុ៌�និ�
�ណ៍អេនយៈ�យ	 គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	និ�អេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីគ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ចាំំបាច់។	អេសចកីិ
ផ្នែណ៍នាំក៏បានពីន�យល់យាា��ច�បាស់លាស់អំំពីីនីតិ៌វិធីសំខាន់ៗ	ឧទាំហិរណ៍៍ដូឹចជា	
ដឹអំេណ៍�រ�ណ៍អេនយៈ�យន�ិការហិរិញ្ញញវត៌ុ�	ន�ិទូដិឹឋភាពីទូូអេ�ថ្ងៃនអេសៀវអេ��ណ៍អេនយៈ�យ	អេដឹ�ម�បីី
អំនុអេលាមអេ�តាមតារា��ណ៍នីរប៊ីស់ធនាគារជាត៌ិ។

នីតិ៌វិធី�ណ៍អេនយៈ�យនិ�ហិិរញ្ញញវតុ៌�	រួមមានការកត់៌គ្រតា	ការអេ�ុ��ផ្លាា�ត់៌ថ្ងៃន�ណ៍នីសំខាន់ៗ	 
�ណ៍នីប៊ីអេណ្តាា��អាសនែ	ការគ្រត៌ួត៌ពិីនិត៌�យអេល�អំចលនគ្រទូពី�យ	និ�ការ�ិល់សិទូធិអេល�ការ
ទូូទាំត៌។់	ត៌នួាទូនី�ិទូនំលួ�សុគ្រតូ៌វរប៊ីសប់៊ី�ុគលកិ�ណ៍អេនយៈ�យក៏គ្រតូ៌វបានដាកប់៊ីញ្ញុ�ល។	
ប៊ីផ្នែនិមអេល�អេន�អេទូៀត៌	កគ្រមិត៌ថ្ងៃនការ�ិល់សិទូធិអេល�ការចំណ្តាយៈគ្រ�ប៊ី់គ្រប៊ីអេភិទូ	ដឹូចជា
ចំណ្តាយៈមូលធន	ចំណ្តាយៈផ្នែដឹលអេក�ត៌អេ���ដឹផ្នែដឹលៗ	និ�ចំណ្តាយៈផ្នែដឹលអេក�ត៌អេ���
មិនដឹផ្នែដឹលៗ	 �ឺសិិត៌អេគ្រកាមតារា�សិទូធិអំំណ្តាចកុ��ការអំនុម័ត៌រប៊ីស់ធនាគារ	 
អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក។

អេគាលនអេ�បាយ ន�តិ្ថុវធិ� និងដំឹអេណ៍� រការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធភាពី	�ឺជាមូលដាា�នគ្រ�ឹ�កុ��ការជ្ជំរុញការលូត៌លាស់គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈចីរភាពី	និ�ត៌ថ្ងៃមែភា�ហិុុន	�ណ៍ៈអេពីលផ្នែដឹលរក�សាបាននូវអំតិ៌
គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍គ្រប៊ីកួត៌គ្រប៊ីផ្នែជ្ជ�។	ដឹូអេចែ�វា�ឺជាផ្នែ�ែកសំខាន់មួយៈ	កុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈយាា��សកមមថ្ងៃនប៊ីរិប៊ីទូគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការរប៊ីស់ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក។

	�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូប៊ីញ្ញចប៊ី់ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ការគ្រប៊ីជ្ជុំរប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���សរុប៊ីចំនួនប៊ីួន	(៤)	ដឹ�។

�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈមានសមាជិ្ជកដឹចូខា�អេគ្រកាម	អេហិ�យៈព័ីត៌៌មានលអិំំត៌ថ្ងៃនការចូលរមួកចិចគ្រប៊ីជំុ្ជរប៊ីស់សមាជិ្ជកនមួីយៈៗ	អេ�កុ��កិចចគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលបានអេធើ�អេ���កុ��ឆ្នាំំ�ំមានដឹូចត៌អេ�៖

សំ�សំភាពីផ្ទៃន�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ ចំនួនផ្ទៃនអងគប្រប៊ីជ្យ�ំផ្នែដឹលបានចូលរមួ
Chin Yoong Kheong

គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ
ផ្នែត៌�តាំ�អេ���វិញជាគ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១

4/4

អេលាកប្រសំ� អេ�ៅ  សំំវ �ទាធ រ ី
សមាជ្ជិក	ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ
ផ្នែត៌�តាំ�ជាសមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៦	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩	

4/4

Syed Ahmad Taufik Albar

សមាជ្ជិក	ឬអំភិិបាលមិនឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ
ផ្នែត៌�តាំ�ជាសមាជ្ជិក�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១

3/3

Abdul Aziz Peru Mohamed

គ្រប៊ីធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិការ	ឬអំភិិបាលឯករាជ្ជ�យមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ
បានលាឈប៊ី់ពីី�ណ៍ៈកមាា�ធិការអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១

1/1
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

 x �ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរាយៈការណ៍៍ជ្ជូនគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	និ�
ទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វចម�បី�	 ចំអេពា�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	 និ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យសកមមភាពី
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ	ឲ្�យគ្រសប៊ីតាមអេគាលនអេយាបាយៈហានិភិ័យៈ	
និ�រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	រប៊ីស់ធនាគារ។	

 x នាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈរាយៈការណ៍៍អេ��ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ហានភ័ិិយៈ៖	ប៊ីនាា�ត៌រ់ាយៈការណ៍៍�ឺពីីនាយៈកដាា�នគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានភ័ិិយៈអេដាយៈផ្លាា�ល់	
អេ��ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ។

 x នាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈរាយៈការណ៍៍អេ�	នាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈ
គ្រប៊ីចាំំតំ៌ប៊ីន់	 (នាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈសម័័នធ)៖	 មាា�គ្រទីូសប៊ីនាា�ត៌់
រាយៈការណ៍៍អេ�នាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈគ្រប៊ីចាំំត៌ំប៊ីន់	�ឺអេដឹ�ម�បីីទូទួូល
បានការ�ិល់គ្របឹ៊ីក�សានិ�ពីិអេគ្រគា�អេយាប៊ីល់	អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នាសកមមភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ហានភិិយ័ៈរប៊ីសធ់នាគារ	បានសមគ្រសប៊ីអេ�តាមគ្រកប៊ី�ណ័៍ឌគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈ
សម័័នធ	និ�យៈុទូធសាគ្រសិហានិភិ័យៈនិ�អាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈរប៊ីស់សម័័នធ។

 x នាយៈកដាា�នគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរាយៈការណ៍៍អេ�នាយៈកគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិចំអេពា�ប៊ីញ្ញាា�
រដឹឋបាលផ្នែត៌ប៊ីះុអេណ្តាះ��។

 x នាយៈកដាា�នគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ�ិល់ការគាំគ្រទូ	 និ�ដំឹប៊ីូនាា�នដឹល់គ្រប៊ីធាន
នាយៈកដាា�ន	ឬអំែកគ្រ�ប៊ីគ់្រ��	ទាំក់ទូ�អេ�ន�ឹហានភ័ិិយៈ	និ�ដំឹអេណ៍�រការ	នីតិ៌វធីិ	
និ�អេគាលនអេយាបាយៈថ្ងៃនការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យថ្ងៃ�ះកុ��។

តួ្ថុនាទ្ធ�រប៊ីស់ំ�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

 x រាយៈការណ៍៍អេ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	 និ�មានទូទូួល�ុសគ្រតូ៌វចម�បី�ចំអេពា�
ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��និ�ការគ្រតួ៌ត៌ពីិនិត៌�យសកមមភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ	
ឲ្�យគ្រសប៊ីតាមអេគាលនអេយាបាយៈហានភិិយ័ៈ	ន�ិរីសអាប៊ីផ់្នែភិថ្នាយៈរប៊ីស់ធនាគារ។

 x អេធើ�ការពិីនិត៌�យអេ���វិញ	 និ��ិល់អំនុសាសន៍ចំអេពា�យៈុទូធសាគ្រសិគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
ហានិភ័ិយៈ	គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌអេគាលនអេយាបាយៈ�មី	ឬការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រអេគាលនអេយាបាយៈ	 
និ�រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	 ឬកគ្រមិត៌អំនុអេគ្រគា�ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារអេដឹ�ម�បីីឲ្�យ
គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាលអំនុម័ត៌។

 x អេធើ�ការពិីនិត៌�យអេ���វិញ	និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែអំំពីីភាពីគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់ថ្ងៃនអេគាលនអេយាបាយៈ	
ន�ិគ្រកប៊ី�ណ័៍ឌថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភិយ័ៈកុ��ការកណំ៍ត៌	់វាសផ់្នែវ�	តាមដាន	ន�ិ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលនាំឲ្�យគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការទាំំ�អេន�មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី។

 x អេធើ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យ	 និ�អំភិិបាលកិចចអេដឹ�ម�បីីធានាឲ្�យបាននូវគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ	អេហិដាា�- 
រចនាសម័័នធ	ធនធាន	និ�គ្រប៊ីព័ីនធគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	និ�
ដឹំអេណ៍�រការបានសមគ្រសប៊ីអេ�នឹ�លកេណ៍ៈ	 វិសាលភាពី	ភាពីសុ��សាា�ញ
អាជ្ជីវកមម	និ�រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	រប៊ីស់ធនាគារ។

 x អេធើ�ការពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវរបាយៈការណ៍៍តាមកាលកំណ៍ត់៌	 ពីីនាយៈកដាា�ន 
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈសិីពីីទូំហិំហានិភិ័យៈ	សមាសភាពីរប៊ីស់សំពាធហានិភិ័យៈ	
និ�សកមមភាពីគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ។

អេគាលនអេ�បាយ ន�តិ្ថុវធិ� និងដំឹអេណ៍� រការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ (ត្ថុ)

ប៊ីនាៃ ត់្ថុរាយការណ៍៍រប៊ីស់ំ�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

បនា� ត់រាយការណ៍របស់គណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគងហានិភ័យ

្រក �ម្រគប់្រគងហានិភ័យតាមតំបន់

នាយកដា� ន្រគប់្រគងហានិភ័យ

នាយក្របតិបត�ិ
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ព័ិ�៌មានិទូូទៅ�អំំពីិធនាគារ ផ្នែ�កុ្នុសំំខាន់ិហិិរញ្ញញវ�ុ� រចនាសំម័័្ព័និធត្រួ��់ត្រួ�ង ទៅសំចកីី្នុផ្នែ�ែងការណ៍៍ត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ត្រួក្នុមុ្ព័ត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល ថុ្នាក់្នុដឹឹក្នុនាជំាន់ិខ័្ពស់ំ

អេគាលនអេ�បាយ ន�តិ្ថុវធិ� និងដំឹអេណ៍� រការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ (ត្ថុ)

 x អេធើ�ការគ្រត៌ួត៌ពិីនិត៌�យ	និ�ធានានូវសកមមភាពីអាជ្ជីវកមម	 និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិការរប៊ីស់
ធនាគារ	 រួមទាំំ�សកមមភាពីនិ��លិត៌�ល�មីៗ	 ផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	 
គ្រសប៊ីតាមរីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	និ�អេគាលអេ�យៈុទូធសាគ្រសិរយៈៈអេពីល�ែីនិ�ផ្នែវ�។

 x អេធើ�ការពីិនិត៌�យរាល់សកមមភាពីរប៊ីស់�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាន់�័ស់	កុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��
ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	ហានិភិ័យៈទីូ��សារ	ហានិភិ័យៈសនះនីយៈភាពី	ហានិភិ័យៈ
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ	ហានិភ័ិយៈផ្នែ�ែកច�បាប៊ី់	និ�ហានិភិ័យៈអេ��ស�ៗអេទូៀត៌	និ�អេដឹ�ម�បីីធានា
ថ្នាដឹំអេណ៍�រការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ	បានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	និ�មាន 
ដឹំអេណ៍�រការ។

 x អេធើ�ការអេល�កកម័សក់ារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភិយ័ៈរប៊ីសធ់នាគារឲ្�យគ្រសប៊ីតាមគ្រកប៊ី�ណ័៍ឌ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈសហិគ្រគាស។

 x អេធើ�ការពីភិាក�សា	និ��ិលអ់ំនសុាសនដ៍ឹលគ់្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទាំកទ់ូ�ន�ឹប៊ីញ្ញាា�
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ។

វធិានសំប្រ�ប់៊ីប៊ីងាា ញពី�កំណ៍ត់្ថុអេហិត្ថុ�ប្រប៊ីជ្យ�ំ�ណ៍ៈក�ា ធិការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

កំណ៍ត់៌អេហិតុ៌គ្រប៊ីជំុ្ជនីមួយៈៗរប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិ័យៈ	គ្រត៌ូវរក�សាទូុក	
និ�ផ្នែចកចាំយៈដឹល់សមាជ្ជិកទាំំ�អំស់ថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ។	
កំណ៍ត៌់អេហិត៌ុថ្ងៃនកិចចគ្រប៊ីជំុ្ជ�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈអេន�	នឹ�គ្រតូ៌វប៊ីង្កាា�ញ
អេ�កុ��កិចចគ្រប៊ីជំុ្ជគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាល	អេហិ�យៈគ្រប៊ីធាន	ឬគ្រប៊ីធានសីិទីូ	(កុ��ករណី៍អំវតី៌មាន 
ថ្ងៃនគ្រប៊ីធាន)	ថ្ងៃន�ណ៍ៈកមាា�ធកិារគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភ័ិិយៈ	គ្រតូ៌វរាយៈការណ៍៍អំំពីីប៊ីញ្ញាា�សខំាន់
ៗផ្នែដឹលបានពីិភាក�សាអេ�គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	។

	អេគាលនអេ�បាយ និងន�តិ្ថុវធិ�ប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យ

គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈសហិគ្រគាសបានកំណ៍ត៌់ទូិសអេ�យៈុទូធសាគ្រសិសគ្រមាប៊ី់
ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ហានិភិយ័ៈអេ�កុ��ធនាគារ។	វាក៏ជាអេសចកីិផ្នែ�ែ�ការអេគាលប៊ីណំ៍�ផ្នែដឹល
គ្រសប៊ីអេ�តាមកមមវតុ៌�រយៈៈអេពីលផ្នែវ�សគ្រមាប់៊ីការអំភិិវឌី�ឍន៍ថ្ងៃនសមតិ៌ភាពី	 និ�
អេហិដាា�រចនាសម័័នធកុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ។

គ្រកប៊ី�ណ៍ឌគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិអេ�អេល�គ្រសទាំប៊ី់ពីីរ	(២)	�ឺ៖

 x វាមានអេគាលបំ៊ីណ៍�កុ��ការ�ិល់នូវទូិដឹឋភាពីរួមអេ�អេល�ប៊ីរិយាកាសហានិភិ័យៈ	
និ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យរប៊ីស់ធនាគារ	 ជាមូយៈនឹ�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈកុ��
អេគាលបំ៊ីណ៍�អេឆ្នាំះ��អេ�រកការកាត់៌ប៊ីនិយៈការខាត៌ប៊ី�់	និ�ការការពារគ្រប៊ីឆំ្នាំ�
ន�ឹការខាត៌ប៊ី�់ផ្នែដឹលមិនបានរពំី�ឹទុូក	ផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានអេ���	តាមរយៈៈការ
ប៊ីរាជ្ជ័យៈកុ��ការគ្រត៌ួត៌ពិីនិត៌�យគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធិភាពី	និ�ត៌ុល�យភាពីអេ�កុ��
សាា�ប៊ី័ន	ក៏ដឹូចជាឱ្នភាពីថ្ងៃនវប៊ី�បីធម៌គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	និ�

 x ការកំណ៍ត់៌អេ�អេល�យុៈទូធសាគ្រសិរីកចំអេរីនថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈអេឆ្នាំះ��អេ� 
រកការផ្នែគ្រប៊ីកាា�យៈអេ�ជាសហិគ្រគាសផ្នែដឹលប៊ីអេ�ើ�ត៌ត៌ថ្ងៃមែ។	ទាំំ�អេន��ឺគ្រតូ៌វបាន
ជ្ជ�ឥទូធិពីលតាមរយៈៈការកសា�សមតិ៌ភាពី	និ�អេហិដាា�រចនាសម័័នធដ៏ឹលអមួយៈ
កុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភ័ិយៈ	និ�ការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់នូវកំណ៍ត់៌ប៊ីរិមាណ៍ហានិភ័ិយៈ
ផ្នែដឹលមានការគ្រប៊ីអេស�រអេ���	អេដឹ�ម�បីីអេធើ�អេអាយៈគ្រប៊ីអេស�រនួវភាពីគ្រត៌�ប់៊ីមកវិញថ្ងៃន
ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលផ្នែកត៌គ្រមូវរួច	ឬអេសដឹឋកិចច។

គ្រកប៊ី�ណ៍ឌគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេ�អេល�ហានិភិ័យៈមានដឹូចជា៖

ក.	 ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន

�.	 ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រទូពី�យសកមម	និ�ប៊ីំណំ៍ល

�.	 ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ

�.	 ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈអេករ៍�អេ�ា��

សិំទ្ធធិអំណាច ការអេធើ�ប្រប៊ីតិ្ថុភូិកមា និងផ្នែដឹនកំណ៍ត់្ថុ

ការអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ភូិកមមសិទូធិអំំណ្តាច	 រួមទាំំ�កគ្រមិត៌ថ្ងៃនការកំណ៍ត់៌សិទូធិអំំណ្តាចអេ� 
កគ្រមិត៌អេ��ស�ៗថ្ងៃន�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេ�កុ��ធនាគារ	គ្រត៌ូវបានច�គ្រក�ជាឯកសារ	និ�
អេរៀប៊ីចំអេ���អេដឹ�ម�បីីធានា�ណ៍អេនយៈ�យភាពី	និ�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវ។

ធនាគារបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���ជា�ួ�វការនូវដឹំអេណ៍�រការរាយៈការណ៍៍ជាទូូអេ�មួយៈ	 កុ�� 
ករណ៍មីានសញ្ញាា�ថ្ងៃនការគ្របុ៊ី�គ្រប៊ីយ័ៈត៌ែឬអេលម�សរីសអាប់៊ីផ្នែភិថ្នាយៈ	និ�កគ្រមិត៌ដាសអ់េត៌ឿន
សកមមភាពី�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��។	ការអេលម�សកគ្រមិត៌កំណ៍ត៌់រីសអាប៊ី់ផ្នែភិថ្នាយៈ	នឹ�គ្រតូ៌វ
រាយៈការណ៍៍អេ�ដឹល់�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលហានិភិ័យៈ	 អេពាល�ឺ
�ណ៍ៈកមាា�ធិការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	ឬ�ណ៍ៈកមាា�ធិការសវនកមម	 និ�គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សា
ភិិបាល។	អេល�សពីីអេន�អេ�អេទូៀត៌ដឹអំេណ៍�រការកុ��រាយៈការណ៍៍ជាកល់ាក	់ក៏មានច�គ្រក�
ជាឯកសារអេ�កុ��អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកិីផ្នែណ៍នាំ	ឬគ្រកប៊ី�័ណ៍ឌអេ��ស�ៗ��ផ្នែដឹរ។

ប្រប៊ីពី�នធវាស់ំផ្នែវងហានិភិ�យនិងលទ្ធធ�ល និងការប្រត្ថុតួ្ថុពិីនិត្ថុយ

នាយៈកដាា�នសវនកមមថ្ងៃ�ះកុ��បានអេធើ�សវនកមមអេល�ផ្នែ�ែកមួយៈចំនួនអេ�កុ��ឆ្នាំំ�ំ	មាន 
ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

១.	 សាខា	អេ�ត៌ិបាត៌់ដឹំប៊ី�

២.	 សាខា	ប៊ីឹ�អេក�ក�

៣.	 សាខា	ក�បាល�ែល់

៤.	 សាខា	អេ�ា�អេសទូុ�

៥.	 សាខា	អេ�ត៌ិគ្រពី�សីហិនុ

៦.	 សាខា	អេ�ត៌ិអេសៀមរាប៊ី

៧.	 សាខា	សះឹ�មានជ្ជ័យៈ

៨.	 នាយៈកដាា�ន	ធនាគារអាជ្ជីវកមម

៩.	 នាយៈកដាា�ន	វាយៈត៌ថ្ងៃមែ	និ�គ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យឥណ៍ទាំន

១០.	 នាយៈកដាា�ន	គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឥណ៍ទាំន

១១.	 នាយៈកដាា�ន	ធនាគារឌីីជ្ជី�ល

១២.	 នាយៈកដាា�ន	ធនធានមនុស�ស	និ�ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល

១៣.	 ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យអេ���វិញឥណ៍ទាំនអេគ្រកាយៈការអំនុម័ត៌

១៤.	 	ការអេធើ�សវនកមមគ្រប៊ីព័ីនធពី័ត៌៌មាន	 អេ�អេល�ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	 និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ 
ពី័ត៌៌មានវិទូ�យា
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របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

របាយការណ៍៍ 
ត្រួក្នុមុត្រួ�ឹក្នុាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនិក្នុរឯក្នុរាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ្នុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ

ផ្នែ�កុ្នុត្រួ��ិ��ិិតាម

ប្រប៊ីពី�នធអេរៀប៊ីចំឯកសារ

អេគាលនអេយាបាយៈ	 អេសចកីិផ្នែណ៍នាំ	 និ�ដំឹអេណ៍�រការទាំំ�អំស់	 �ឺគ្រតូ៌វបានអេធើ�ការ
��សពីើ��សាយៈយាា��ទូូលំទូូលាយៈដឹល់ប៊ីុ�គលិកអេ�កុ��ធនាគារ។	អេគាលនអេយាបាយៈ	
អេសចកីិផ្នែណ៍នំា	ន�ិដឹអំេណ៍�រការទាំ�ំអេន�	គ្រត៌វូបានពីនិតិ៌�យ	ន�ិអំនុមត័៌អេដាយៈសទិូធអំិំណ្តាច
អំនុម័ត៌	។

ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិនិ�ឯកសារព័ីត៌៌មានពាក់ពី័នធនឹ�ការអំនុវតិ៌អាជ្ជីវកមម	 គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការ	និ�
អំ�គភាពី	គ្រតូ៌វបានច�គ្រក�ជាឯកសារយាា��ច�បាស់លាស់	អេហិ�យៈអាចរកបានអេដាយៈ
ប៊ីុ�គលិកទាំំ�អំស់អេ�កុ��ធនាគារ។	ឯកសារទាំំ�អំស់អេនា�គ្រតូ៌វបានរក�សាទូុកទាំំ�
ច�បាប៊ី់អេដឹ�ម	និ�ច�បាប៊ី់ចមែ�។

ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�ល	និ�រំលឹកអេ���វិញអេល�អេគាលនអេយាបាយៈ	អេសចកីិផ្នែណ៍នាំ	និ�
ដឹំអេណ៍�ការ	គ្រត៌ូវបាន�ិល់អេ�ឲ្�យទាំំ�ប៊ីុ�គលិកចាំស់និ��មី	តាមរយៈៈកមមវិធីផ្នែណ៍នាំ	ការ
ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអេដាយៈផ្លាា�ល់	និ�ការអេរៀនតាមអេអំទូ�បីិចគ្រត៌ូនិចផ្នែដឹលបានអេរៀប៊ីចំអេដាយៈ
នាយៈកដាា�នធនធានមនុស�ស។	អេល�សពីីអេន�អេ�អេទូៀត៌	ការង្ការ	ឬប៊ីទូសអេ�េប៊ី	ក៏គ្រតូ៌វ
បានអេរៀប៊ីចំអេ���ជាអេទូៀ�ទាំត៌់អេដាយៈនាយៈកដាា�នអេ��ស�ៗអេដឹ�ម�បីីរំលឹកការយៈល់ដឹឹ�
ទាំក់ទូ�នឹ�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការគ្រប៊ីចាំំថ្ងៃ�ៃដឹល់និអេយាជ្ជិក។

ផ្នែ�នការយថ្នាភាពី និងការសាកលបង

ធនាគារគ្រតូ៌វបានដឹឹកនាំអេ�តាម		អេគាលនអេយាបាយៈ	និ�នីត៌ិវិធីពាក់ព័ីនធរប៊ីស់�ួ�ន	
អេដឹ�ម�បីីធានាឲ្�យបាននូវនិរនិរភាពីថ្ងៃនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការអាជ្ជីវកមម	 អេប៊ី�អេទាំ�ប៊ីីសិិត៌អេ�កុ��
សាា�នការណ៍៍មានការរខំាន	មានអេគ្រគា�មហិនិរាយៈ	ន�ិមានវបិ៊ីតិិ៌កអ៏េដាយៈ។	ខា�អេគ្រកាម
អេន��ឺជាអេគាលការណ៍៍	និ�នីត៌ិវិធីអេដឹ�ម�បីីអេដា�គ្រសាយៈសាា�នភាពីខា�អេល�៖

 x អេគាលនអេយាបាយៈកុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��និរនិរភាពីអាជ្ជីវកមម

 x អេសៀវអេ�ផ្នែណ៍នាំផ្នែ�នការនិរនិរភាពីអាជ្ជីវកមម

 x ផ្នែ�នការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ឧប៊ី�បីត៌ិិអេហិត៌ុសនះនីយៈភាពី

ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងនិរនិរភាពីអាជ្យ�វកមា

ធនាគារទូទូូលសាា�ល់	និ�អេបិ៊ីជាា�ចិតិ៌យាា��អេពីញទូំហិឹ�អេ�នឹ�ត៌គ្រមូវការកុ��ការ�ិល់
អេសវាកមមសំខាន់ៗអេដាយៈគាា�នភាពីរអាក់រអំួលជ្ជូនអំត៌ិ�ិជ្ជន	ធានាសុវត៌ិិភាពីដឹល់
ប៊ីុ�គលិក	គ្រពីមទាំំ�ការពារគ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិរប៊ីស់�ួ�នផ្នែដឹលរួមមាន	ទូិនែន័យៈ	និ�ការពារ
�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍អំែកពាក់ពីន័ធសខំាន់ៗរប៊ីស់�ួ�ន	ផ្នែដឹលរមួគាំ�ធានានវូលទូធភាពីអេជា�ជ័្ជយៈ
រប៊ីស់អំ�គភាពី។	 ដឹូអេចែ�អេហិ�យៈធនាគារដឹឹ�យាា��ច�បាស់នូវសារៈសំខាន់ថ្ងៃនកមមវិធី	 
និ�គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រ�ប់៊ីគ្រ��និរនិរភាពីអាជ្ជីវកមមដឹ៏លអមួយៈ	អេដឹ�ម�បីីកសា�ភាពីរឹ�មំារប៊ីស់
អំ�គភាពី	ន�ិការអេឆែ�យៈត៌ប៊ីគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសទិូធភាពី	គ្រពីមទាំ�ំយៈនិការសាា�រអេទូ�បី��វញិ
សគ្រមាប់៊ីការពារ�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៏អំែកពាក់ព័ីនធសំខាន់ៗ	អេករ៍�អេ�ា��	និ�យីៈអេហា។	កមមវធីិ
គ្រ�ប៊ី់គ្រ��និរនិរភាពីអាជី្ជវកមមរប៊ីស់ធនាគារ�ឺពីឹ�ផ្នែ�អកអេល�ការអំនុវតិ៌និរនិរភាពី 
អាជ្ជីវកមមលអៗ	អេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នាំអេដាយៈប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	និ�សិ�់ដារអំនិរជាត៌ិ។

កមមវិធីគ្រ�ប៊ី់គ្រ��និរនិរភាពីអាជី្ជវកមមដ៏ឹលអមួយៈគ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌អេ�កុ��ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីី
ធានាឲ្�យបានថ្នា	ម�ុង្ការអាជ្ជវីកមមសខំាន់ៗ មានភាពីគ្រប៊ីអេស�រអេទូ�បី��វញិទាំនអ់េពីលអេវលា	
អេប៊ី�អេទាំ�បី៊ីជាមានសាា�នការណ៍៍រំខានផ្នែប៊ីប៊ីណ្តាក៏អេដាយៈ។	 ការពិីនិត៌�យអេទូ�បី��វិញ	

ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	 ការអេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពី	 និ�ការសាកល�បី�អេ�អេល�ផ្នែ�នការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
និរនិរភាពីអាជ្ជីវកមម	 គ្រត៌ូវបានអេធើ�អេទូ�បី��ជាគ្រប៊ីចាំំអេដឹ�ម�បីីធានាឲ្�យបាននូវភាពីគ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់	
គ្រប៊ីសិទូធភាពី	និ�ភាពីអេគ្រត៌ៀម�ួ�នរចួជាអេគ្រសចថ្ងៃនការសាា�រអាជ្ជវីកមមអេទូ�បី��វញិ។	លហំាត៌់
សមយៈុទូធគ្រតូ៌វបានអេធើ�អេទូ�បី��អេដឹ�ម�បីីប៊ីន�សំានិ��ិល់ឲ្�យប៊ីុ�គលិកនូវជំ្ជនាញ	និ�ដំឹអេណ៍�រការ
ចាំំបាច់អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នាដំឹអេណ៍�រការអាជី្ជវកមមសំខាន់ៗអាចប៊ីនិអេ�មុ�បាន	ឬសាា�រ 
បានអេទូ�បី��វិញទាំន់អេពីលអេវលា	 អេប៊ី�អេទាំ�ប៊ីីសិិត៌អេ�កុ��សាា�នការណ៍៍មានការរំខាន 
ផ្នែប៊ីប៊ីណ្តាក៏អេដាយៈ។

ធនាគារបានពីគ្រ�ឹ�ប៊ីផ្នែនិមនូវសកមមភាពី	និ�កមមវិធីការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��និរនិភាពីអាជ្ជីវកមម
អេ�កុ��ឆ្នាំំ�២ំ០២១	ធនាគារបានអេធើ�ការសាកល�បី�	អេ�អេល�ផ្នែ�នការនិរនិរភាពីអាជី្ជវកមម
អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១០	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០២១	កុ��អេគាលបំ៊ីណ៍�អេដឹ�ម�បីបី៊ីអេ�ើ�នសមតិ៌ភាពីដឹលប់៊ី�ុគលកិ
ជ្ជរួមុ�	និ�ភាំ�កង់្ការអេសវាកមមអំតិ៌�ជិ្ជនកុ��ការអេឆែ�យៈត៌ប៊ី	និ�គ្រ�ប៊ីគ់្រ��វបិ៊ីតិិ៌	រមួប៊ីញ្ញុ�ល
ទាំំ�ការគ្របាគ្រស័យៈទាំក់ទូ�យាា��មានទូំនុកចិតិ៌	និ�គ្រប៊ីសិទូធភាពី	ជាមួយៈនឹ�អំែក
ជាប់៊ីពាក់ពីន័ធនានាកុ��កំទូ�បូ��អេពីលផ្នែដឹលមានវបិ៊ីតិិ៌។	ធនាគារក៏ទូទួូលបានអេជា�ជ័្ជយៈ
��ផ្នែដឹរ	 កុ��ការអេធើ�លំហាត៌់សមអេល�ការគ្រប៊ីមូលទូិនែន័យៈមកវិញ	 កុ��ករណី៍មាន
អេគ្រគា�មហិនិរាយៈអេល�គ្រប៊ីព័ីនធសំខាន់ៗរប៊ីស់�ួ�ន��ផ្នែដឹរ	(ឧប៊ីករណ៍៍កំុពី�យួ�ទ័ូរ	 គ្រប៊ីពី័នធ	
កមមវិធី	និ�ប៊ីណ្តាា�ញ)	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១៥	និ�១៦	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	និ�អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៥	
ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០២១។	ការអេធើ�លហំាត៌ស់មទាំ�ំអេន�មានអេគាលបំ៊ីណ៍�ប៊ីណ៍ះ��ឲ្�យមានការ
អេគ្រត៌ៀម�ួ�នរួចជាអេគ្រសច	 និ�អេដា�គ្រសាយៈរាា�ល់ចអេនាា��គ្រប៊ីអេហា�អេ��ស�ៗ	 អេ�អេពីល
គ្រប៊ីឈមមុ�នឹ�វិប៊ីត៌ិិផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានអេ���ណ្តាមួយៈ។

ឆ្នាំំ�ំ២០២១	�ឺជាឆ្នាំំ�ំមួយៈផ្នែដឹលអេ�ផ្នែត៌ប៊ីនិការលំបាកអេដាយៈសារផ្នែត៌ការរីករាលដាល
ថ្ងៃនជំ្ជ�ឺរាត៌ត៌�បាត៌	កូវីដឹ~១៩អេ�ផ្នែត៌ប៊ីនិមាន។	�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��បានចាំត៌់វិធានការ
យាា��សកមម	និ�ប៊ីង្កាា�រទុូកជាមុនអេដឹ�ម�បីកីាត់៌ប៊ីនិយៈនិ�គ្រ�ប៊ីគ់្រ��ការរកីរាលដាល	និ�
ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការឆែ�	ជាមួយៈនឹ�ការធានាឲ្�យបាននូវការ�ិល់អេសវាកមមសំខាន់ៗ
ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី។់	ធនាគារបានដាក់ឱ្�យដឹអំេណ៍�រការនវូយៈទុូធសាគ្រសផិ្នែ�នការប៊ីនិអាជី្ជវកមម
រប៊ីស់�ួ�នអេពីលមានជ្ជំ�ឺរាត៌ត៌�បាត៌	 សគ្រមាប់៊ីមុ�ង្ការអាជី្ជវកមមទាំំ�អំស់អេ�កុ�� 
ធនាគាទាំំ�មូល	 ផ្នែដឹលរួមមានការអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការបំ៊ីផ្នែប៊ីកគាំ�	 និ�ការអេរៀប៊ីចំឲ្�យអេធើ� 
ការង្ការអេ��ះ�	ការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់អេវទូិកាឌីីជ្ជី�លសគ្រមាប៊ី់ការគ្រប៊ីជ្ជុំ	 អេហិ�យៈ�ិល់ការគ្រប៊ីឹក�សា
និ�អេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់	 អេ�អេល�នីតិ៌វិធីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការសិ�់ដារកូវីដឹ~១៩	
សគ្រមាប៊ី់ប៊ីុ�គលិក	អំ	អេអំច	ប៊ីី�ទាំំ�អំស់។
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ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវត៌ុ� រចនាសំម័័្ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍គ្រប់ចាំឆំ្នាំែ ំ គ្រកមុ្ព័គ្របឹ់កាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

ផ្នែ�ែកគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាំម

សាា�នភាពីប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិសគ្រមាប៊ី់គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	កាន់ផ្នែត៌មានភាពីសំា�ំញាំ�ំ	និ�ផ្លាា�ស់ប៊ីួ�រ	ជានិចច។	ច�បាប៊ី់និ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ�មីៗ	អេ�ផ្នែត៌ប៊ីនិវិវឌី�ឍ	ផ្នែដឹលបានប៊ីអេ�ើ�នការរំពីឹ�ទូុករប៊ីស់
និយៈត៌ករ។	ចំណ៍ំច�ើ�ខាត៌កុ��ការធានាការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	អាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យខាត៌ប៊ី�់ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ពីិន័យៈធៃន់ធៃរ	និ��ូចអេករ៍�អេ�ា��។	

កុ��នាមជាអំែក�ីលអ់េសវាកមមហិរិញ្ញញវត៌ុ�	ធនាគារ	អេបិ៊ីជាា�ន�ឹគ្រប៊ីកានខ់ាា�ប៊ីន់វូអេគាលការណ៍៍អំភិិបាលកចិច	និ�ត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិ	ិឱ្�យបានលអ។	អេគាលការណ៍៍ទាំ�ំអំសអ់េន�	គ្រតូ៌វបាន
�ូសប៊ីញ្ញាា�ក់ប៊ីផ្នែនិមកុ��គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌ	និ�	អេគាលនអេយាបាយៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមថ្ងៃនធនាគារ	ផ្នែដឹលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ជាការផ្នែណ៍នាំយាា��សំខាន់សគ្រមាប៊ី់ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីីអំនុញ្ញាា�ត៌ឱ្�យ
មានការដាក់ប៊ីញ្ញុ�លនូវការអំនុវត៌ិការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមលអប៊ីំ�ុត៌តាមរយៈៈគ្រ�ប៊ី់អាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធនាគារ។

មុ�ង្ការគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមរប៊ីស់ធនាគារ	អេដឹ�រតួ៌រជាផ្នែ��សរការពារទីូពីីរ	 ផ្នែដឹលដឹំអេណ៍�រការអេល�មូលដាា�នធនាគារទាំំ�មូល	(Bank-wide basis)	ជាមួយៈមង្គ្រានីូគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌តាមផ្នែដឹលបាន
ផ្នែត៌�តាំ�	អេដឹ�ម�បីីគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	ថ្ងៃនការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមរប៊ីស់ធនាគារ។	

ហានិភិ�យសំំខាន់ៗ វធិានការផ្នែដឹលបានដ្ឋាក់អេចញ

សំ�វតិុ្ថុភាពីតាមប្រប៊ីពី�នធអ��នធឺអេណ៍ត្ថុ

ប៊ីទូអេលម�សតាមគ្រប៊ីពី័នធអំុីនធឺអេណ៍ត៌	ប៊ីនិអេក�នអេ���	នឹ�	 
កាន់ផ្នែត៌ទំូអេន�ប៊ី	កាន់ផ្នែត៌អេក�ត៌អេ���ញឹកញាប់៊ី	និ�រីករាលដាល។	 
អេ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារ�នអេ�រកឌីីជ្ជី�លភាវូប៊ីនីយៈកមម	 
និ�សើ័យៈគ្រប៊ីវត៌ិិកមម	ការ�ំរាមកំផ្នែហិ�ដឹល់សុវត៌ិិភាពី 
ពី័ត៌៌មាន	កាន់ផ្នែត៌អេក�ត៌មានអេ���អេគ្រច�នអេ�	អេដាយៈសារផ្នែត៌ 
ជ្ជំ�ីរាត៌ត៌�បាត៌	កូវីដឹ-១៩	ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	ផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យប៊ីណ្តាា�ញ
ឌីីជ្ជី�ល	កាា�យៈអេ�ជាភាពីចាំំបាច់។	

 x តាមដានជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់	និ�	ការចូលរួមជាមួយៈអំ�គភាពីអាជ្ជីវកមម/គ្រកុម
ពី័ត៌៌មានវិទូ�យា	អេដឹ�ម�បីីធានានូវការយៈល់ដឹឹ�អេ�អេល�ប៊ីអេចចកវិទូ�យា	ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�
នឹ�ត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	និ�	ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការ�ំរាមកំផ្នែហិ�តាមគ្រប៊ីពី័នធ 
អំុីនធឺអេណ៍ត៌។

 x ប៊ីអេ�ើ�នការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈថ្ងៃនគ្រប៊ីពី័នធអំុីនធឺអេណ៍ត៌	ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�នឹ�គ្រប៊ីពី័នធ
ផ្នែដឹលធនាគារមានគ្រសាប៊ី់	រួមទាំំ�	ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវដឹំអេណ៍�រការនិ�
ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាគ្រប៊ីចាំំ	អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ត៌ត៌គ្រមូវការសគ្រមាប៊ី់វិធានការសុវត៌ិភាពី
ប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌។

ការការ�រផ្ទៃនពី�ត៌្ថុ�ន

ធនាគារមានកាត៌ពីើកិចចកុ��ការធានាថ្នាពី័ត៌៌មាន 
ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�នឹ�អាជ្ជីវកមម	និ�អំត៌ិ�ិជ្ជនរប៊ីស់�ួ�ន	
គ្រពីមទាំំ�សកមមភាពីទាំំ�អំស់ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធអេ�ផ្នែត៌ 
មានសុវត៌ិិភាពី	សមាា�ត៌់	និ�ឯកជ្ជន។

 x វ�គចូលរួម	និ�ការអំភិិវឌី�ឍនូវសមាា�រៈប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអេ��ស�ៗអេទូៀត៌សគ្រមាប៊ី់
និអេយាជ្ជិត៌	អេដឹ�ម�បីីយៈល់ដឹឹ�កាន់ផ្នែត៌ច�បាស់	អំំពីីអេគាលការណ៍៍អេ�ពីីអេគ្រកាយៈ
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌សមាា�ត់៌ថ្ងៃន	ច�បាប់៊ីសីិពីីធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវតុ៌�ឆំ្នាំ�	ំ១៩៩៩។

 x ប៊ីអេ�ើ�នការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	និ�	ការតាមដានផ្នែដឹលទាំក់ទូ�នឹ�	ការរក�សាទូុក 
នូវពី័ត៌៌មានអំត៌ិ�ិជ្ជន	រួមទាំំ�	ធានាការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិយាា��ត៌ឹ�រឹ�ចំអេពា�
ការសមាា�ត៌់វិជាា�ជ្ជីវៈថ្ងៃនធនាគារជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា។

ការប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាមផ្នែ�ំកប៊ីទ្ធប៊ីបញ្ញញតិិ្ថុ

អេដាយៈសារត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិមានការវិវត៌ិ	និ� 
ផ្លាា�ស់ប៊ីួ�រឥត៌ឈប៊ី់ឈរ	ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈការ 
មិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	រួមទាំំ�	ការប៊ីំអេពីញតាមត៌គ្រមូវការ 
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិនិ�ការរំពីឹ�ទូុក	បានកាា�យៈអេ�ជាការ 
យៈកចិត៌ិទូុកដាក់ជាគ្រប៊ីចាំំសគ្រមាប៊ី់ធនាគារ។

ពីគ្រ�ឹ�វប៊ី�បីធម៌គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិតាមឱ្�យបានលអអេ�គ្រ�ប់៊ីមុ�ង្ការរប៊ីស់ធនាគារ	តាមរយៈៈ
គ្រកប៊ី�័ណ៍ឌគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	ដឹូចមានខា�អេគ្រកាម៖

 x ការអំនុវត៌ិអេគាលនអេយាបាយៈ	សារាចរ	និ�អេសចកីីផ្នែណ៍នាំការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម
ឱ្�យបានទូូលំទូូលាយៈ	និ�ច�បាស់លាស់អេ�ទូូទាំំ�ធនាគារ។

 x ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យអេ���វិញថ្ងៃនការគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	និ�ការអេធើ�អេត៌សី	ឱ្�យបាន
ញឹកញាប៊ី់	អេដឹ�ម�បីីវាយៈត៌ថ្ងៃមែនូវគ្រប៊ីសិទូធិភាពីថ្ងៃនដឹំអេណ៍�រការកុ��អេពីលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	
និ�	ប៊ីំអេពីញចអេនាា���ើ�ខាត៌ថ្ងៃនប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ។

 x ការរាយៈការណ៍៍ទាំន់អេពីលអេវលា	នូវប៊ីញ្ញាា�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	ការរកអេ��ញ	និ�
វិធានការផ្នែកត៌គ្រមូវ	ជ្ជូនគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល។

 x ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាមជាអេរៀ�រាល់ឆ្នាំំ�ំ	អេដឹ�ម�បីីកំណ៍ត៌់ត៌ំប៊ីន់មាន
ហានិភិ័យៈ�័ស់	និ�ផ្នែប៊ី�ផ្នែចកធនធានអេដឹ�ម�បីីកាត៌់ប៊ីនិយៈហានិភិ័យៈ
គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈគ្រប៊ីសិទូធិភាពី។

 x អេល�កកម័ស់ការគ្រប៊ីកាន់ខាា�ប៊ី់នូវត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	តាមរយៈៈការ
ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម	និ�កមមវិធីយៈល់ដឹឹ�ឱ្�យបានអេទូៀ�ទាំត៌់។

 x អេដា�គ្រសាយៈការគ្រប៊ីគ្រពីឹត៌ិ�ុស	ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមានការមិនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិតាម
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	អេដាយៈ	រាប៊ី់ប៊ីញ្ញុ�លនូវ	ការពីិន័យៈ	កុ��ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែចុ�ឆ្នាំំ�ំថ្ងៃន
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែការង្ការរប៊ីស់និអេយាជ្ជិត៌។
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ផ្នែ�ែកប្រ�តិិ�តិិិតាម

របាយការណ៍៍ 
ប្រកមុប្រ�ឹកាភិិបាល

របាយការណ៍៍ 
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ប្រតិតួិពិិនិតិយ 
ផ្ទៃ�ៃកែ�ងប្រ�ចាំឆំ្នាំែ ំ

ផ្នែ�ែកប្រ�តិិ�តិិិតាម

ការប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាមកំ�ងអំ��ងអេពីល�នជំ្យងឺរាត្ថុត្ថុាត្ថុ កូវដីឹ-១៩

អេដាយៈសារពិីភិពីអេលាក	កំពុី�គ្រប៊ីយៈទុូធគ្រប៊ីឆំ្នាំ�នឹ�ជំ្ជ�ឺរាត៌ត៌�បាត៌	កវីូដឹ-១៩	ធនាគារក៏បានប៊ីនិគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការអេដាយៈឆែ�កាត់៌ការបិ៊ីទូ�ះប់៊ី	និ�ជួ្ជប៊ីគ្រប៊ីទូ�ប៊ីញ្ញាា�គ្រប៊ីឈមអេ��ស�ៗ��ផ្នែដឹរ។	
មិន�ុសគាំ�នឹ�ឧស�សាហិកមមអេ��ស�ៗផ្នែដឹរ	ធនាគារគ្រត៌ូវបានប៊ី�េំឱ្�យសគ្រមប៊ី�ួ�ន	និ�	អេដឹ�រតាមប៊ីរិប៊ីទូ�មី	 គ្រពីមទាំំ�ធានាការប៊ីនិអាជ្ជីវកមម	�ណ៍ៈផ្នែដឹលកំពីុ�រក�សានូវសី�់ដាររប៊ីស់
ធនាគារ	អេដឹ�ម�បី�ីីលអ់េសវាកមមគ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈ�ណុ៍ភាពីដឹលអ់ំត៌�ិជិ្ជន។	ម�ុង្ការគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិតិាមរប៊ីសធ់នាគារ	អេ�ផ្នែត៌�ិត៌�គំ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�	អេដឹ�ម�បីធីានាថ្នាមនិមានការប៊ីពំានចអំេពា�កាត៌ពីើកចិច
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិរប៊ីស់ធនាគារកុ��អេពីលផ្នែដឹលមានភាពីមិនច�បាស់លាស់	គ្រពីមទាំំ�អេផ្លាា�ត៌សំខាន់អេល�ការពីគ្រ�ឹ�ទូំនួល�ុសគ្រត៌ូវកុ��ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ។	

�ំនិត្ថុ�ួីចអេ�ី�មសំំខាន់ៗអេដ្ឋាយផ្នែ�ំកប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុតាម សំប្រ�ប់៊ីឆំ្នាំ ំ២០២១ កំ�ងកិចី�ិត្ថុ�ំប្របឹ៊ីងផ្នែប្រប៊ីង អេដឹ�មប�រកាការប្រប៊ីងុប្រប៊ីយ�តំ្ថុកំ�ងអេពីល�នជំ្យងឺរាត្ថុត្ថុាត្ថុ កូវដីឹ-១៩ 
 ដូឹច�នផ្នែចងខាងអេប្រកាម៖

�ំនិត្ថុ�ួីចអេ�ី�ម លទ្ធធ�ល

 x បានអេរៀប៊ីចំអំនុអេលាមតាមផ្នែដឹលគ្រប៊ីធាន	ប៊ីទូគ្រត៌ូវបានអេគ្រជ្ជ�សអេរីសអេដាយៈ
ផ្នែ�អកអេល�	លទូធ�លថ្ងៃនការពីិនិត៌�យអេ���វិញថ្ងៃនការ	អំនុអេលាមតាម។

 x ប៊ីអេ�ើ�នគ្រប៊ីសិទូធភិាពីថ្ងៃនការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់អេវទិូកាអេរៀនជំ្ជនួសដូឹចជា webinars,  

Microsoft Teams	អេដឹ�ម�បីីអេធើ�ការប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអំនុអេលាមតាម។

 x ការអេចញអេសចកិីគ្រប៊ីកាសពី័ត៌៌មាន	អំនុអេលាមតាម	និ�ការជ្ជូនដឹំណ៍ឹ�	
ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិអំំពីី�នែឹ�ប៊ីទូប៊ីញ្ញញត៌ិិ	និ�	ការអំភិិវឌី�ឍន៍សំខាន់ៗអេពីញ
មួយៈឆ្នាំំ�ំ។

 x ការប៊ីនិអាចទូទូួលបានការអេរៀនសូគ្រត៌	អំនុអេលាមតាម	ជាពីិអេសស
សគ្រមាប៊ី់	និអេយាជ្ជិត៌អេ�	អេគ្រកាមការអេរៀប៊ីចំ	ការង្ការពីីចមាា�យៈ។

 x ការប៊ីអេ�ើ�នការយៈក	ចិត៌ិទូុកដាក់អេល�ការ	អេរៀនសូគ្រត៌	និ�ការយៈល់ដឹឹ�
កាន់ផ្នែត៌	គ្រប៊ីអេស�រអេ���អេដាយៈ	និអេយាជ្ជិត៌អំំពីីត៌គ្រមូវ	ការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	និ�	 
អំើីផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានរំពីឹ�ទូុកថ្នានឹ�នាំឲ្�យមានឥរិយាប៊ី�អំនុអេលាម	 
តាមកាន់ផ្នែត៌គ្រប៊ីអេស�រអេ���។

 x ប៊ីអេ�ើ�នការយៈល់ដឹឹ�ទាំំ�ប៊ីុ�គលិក	និ�	ការយៈល់ដឹឹ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	
អេដឹ�ម�បីីទូប៊ី់សាា�ត៌់ការអេបាកប៊ីអេញ្ញាោ�ត៌	និ�ការអេបាកប៊ីនែំ

 x ការពីគ្រ�ឹ�ដឹំអេណ៍�ការគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនអេភិវរកមម
សើ័យៈគ្រប៊ីវត៌ិិអេដឹ�ម�បីីសគ្រមួលកុ��ការតាមដានគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ	និ�
ការអេសុ�ប៊ីអំអេ�ើត៌។

 x ដឹំអេណ៍�រការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	និ�	គ្រប៊ីមូលទូិនែន័យៈ	AML	ផ្នែដឹលមាន	
�លិត៌�ល	និ�មានគ្រប៊ីសិទូធ	ិភាពី	ផ្នែដឹលប៊ីកផ្នែគ្រប៊ីអេ�ជា�ំអេរា�អេពីលអេវលា 
អេលឿន	និ��ែីជា�មុន	កុ��	ការប៊ីញ្ញចប៊ី់ការពីិនិត៌�យអេ���វិញ	និ�
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�ការជ្ជូនដឹំណ៍ឹ�។

 x គ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវអេគាលនអេយាបាយៈ	សារាចរណ៍៍	និ�អេសចកិី
ផ្នែណ៍នំានានា	អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នាដំឹអេណ៍�ការអាជី្ជវកមម	និ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការធានាគារ 
គ្រត៌ូវបានអេធើ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែភាពីអេ�អេពីលចាំំបាច់អេដឹ�ម�បីីប៊ីំអេពីញត៌គ្រមូវការរប៊ីទូ�មី។

 x អំនុវត៌ិការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈគ្រប៊ីឆ្នាំំ�ការសមាា�ត៌គ្របាក់	និ�អំនុអេលាម
ភាពីគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ

 x ប៊ីអេ�ើ�នការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យអេ���វិញនូវប៊ីទូប៊ីញ្ញញត៌ិិ	និ�អំនុអេលាមភាពី 
អេដឹ�ម�បីីតាមដានចអេនាា��គ្រប៊ីអេហា�នីត៌ិវិធីត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ីញ្ញញត៌ិិនានា។

 x ការប៊ីនិអាជ្ជីវកមម�ណ៍ៈអេពីល	ផ្នែដឹលកាត៌់ប៊ីនិយៈហានិភិ័យៈ	ផ្នែដឹលមិន
អំនុអេលាមតាមអំប៊ី�បីប៊ីរមាអំំឡុ��អេពីលរប៊ីទូ�មី	។

 x ការកំណ៍ត៌់អំត៌ិសញ្ញាា�ណ៍ហានិភិ័យៈអំនុអេលាមតាមទាំន់អេពីលអេវលា	 
និ�ដឹំអេណ្តា�គ្រសាយៈ	អេដឹ�ម�បីី	អេដា�គ្រសាយៈ។

 x ដាក់ដឹំអេណ៍�ការវប៊ី�បីធម៌អំនុអេលាមភាពី	និ�ការសះ�់មត៌ិវាយៈត៌ថ្ងៃមែ 
អាកប៊ី�បីកិរិយាអេដឹ�ម�បីីយៈល់ច�បាស់ពីីមត៌ិប៊ីុ�គលិកមកកាន់អំនុអេលាមភាពី	
និ�វាយៈត៌ថ្ងៃមែកគ្រមិត៌អំនុអេលាមភាពីរប៊ីស់ធនាគារ។

 x អំនុវត៌ិវ�គប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លអេ���វិញសគ្រមាប៊ី់អំនុអេលាមភាពី	អេដឹ�ម�បីីធានា
ថ្នាពីួកអេ�ទូទូួលចំអេណ៍�ដឹឹ�អំនុអេលាមភាពី។

 x ការយៈល់ដឹឹ�កាន់ផ្នែត៌គ្រប៊ីអេស�រ	អំំពីីរអេប៊ីៀប៊ីផ្នែដឹលការអំនុអេលាមតាម	 
គ្រត៌ូវបានយៈល់អេ��ញកុ��	ចំអេណ្តាមប៊ីុ�គលិក។	អេល�សពីី	អេន�អេទូៀត៌	
ការសះ�់មត៌ិអេន�បាន	ជ្ជួយៈអំនុអេលាមតាមកុ��ការ	កំណ៍ត៌់អំត៌ិសញ្ញាា�ណ៍	
ត៌ំប៊ីន់អេផ្លាា�ត៌�មីសគ្រមាប៊ី់ការគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ។

 x បានត៌គ្រមឹមការយៈល់ដឹឹ�	អំំពីីការ	រំពីឹ�ទូុកតាមប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិ	និ�	
អំនុអេលាមតាម	។
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ផ្នែ�ែកប្រ�តិិ�តិិិតាម

ព័័ត៌ិមានទូូទៅ�អំំពី័ធនាគារ ផ្នែ�ែកសំំខាន់ហិិរញ្ញញវតិុ� រចនាសំម័័នធប្រ��់ប្រ�ង ទៅសំចកីីផ្នែ�ែងការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំ្នាំែ ំ ប្រកមុប្រ�ឹកាភិិបាល ថ្នាែ ក់ដឹឹកនាជំាន់ខ័្ពស់ំ

អាទិ្ធភាពីសំំខាន់ៗសំប្រ�ប់៊ីឆំ្នាំ ំ២០២២

ការប៊ីអេ�ើ�ត៌វប៊ី�បីធម៌ថ្ងៃនការអំនុអេលាមតាម	�ឺអេល�សពីីការទាំក់ទូ�ពីីសារៈសំខាន់ថ្ងៃនការអេគារពីតាមត៌គ្រមូវការប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញត៌ិិដឹល់និអេយាជ្ជិត៌រប៊ីស់�ួ�ន។	វាត៌គ្រមូវឲ្�យមានការគ្រប៊ីុ�គ្រប៊ីយៈ័ត៌ែ
ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់	 និ�ការ�ិត៌�ំគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�	អេដឹ�ម�បីីជ្ជ�ឥទូធិពីលអេល�ការផ្លាា�ស់បូ៊ី�រដ៏ឹរីករាលដាលមួយៈ។	ធនាគារយៈល់ពីីអេរឿ�អេន�	អេហិ�យៈផ្នែត៌�ផ្នែត៌ផ្នែសើ�រកយៈុទូធសាគ្រសិ�មី	 អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នា 
ការអំនុអេលាមតាម	គ្រត៌ូវបានប៊ី�ើប៊ី់ជាផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនការទូទូួល�ុសគ្រត៌ូវរប៊ីស់មនុស�សគ្រ�ប៊ី់គាំ�អេ�កុ��អំ�គភាពីអេន�	។

ខា�អេល�អេន�មិនផ្នែមនជាប៊ីញីី្ញអាទិូភាពីផ្នែដឹលធនាគារបានកំណ៍ត់៌សគ្រមាប់៊ីឆ្នាំំ�ំ	២០២២	អេនា�អេទូ។	ជាមួយៈនឹ�ភាពីមិនគ្របាកដឹគ្រប៊ីជាជំុ្ជវិញប៊ីរិសាា�នអេសដឹឋកិចច	 អេដាយៈសារផ្នែត៌ការ
�ំរាមកំផ្នែហិ�ជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់	 ផ្នែដឹលប៊ី�ើអេ���អេដាយៈជំ្ជ�ឺរាត៌ត៌�បាត៌	 ធនាគារនឹ�មិនផ្នែធើសគ្រប៊ីផ្នែហិសចំអេពា�ការអេលចអេ���ថ្ងៃនហានិភិ័យៈអំនុអេលាមតាម�មី	 និ�ត៌គ្រមូវការ 
កុ��ការប៊ីអេ�ើ�ត៌យៈុទូធសាគ្រសិផ្នែកលមអ	អេដឹ�ម�បីីគ្រប៊ីយៈុទូធនឹ��លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍រប៊ីស់អំែកជាប៊ី់ពាក់ពី័នធដឹូចគាំ�	និ�ការពារ�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍រប៊ីស់អំែកជាប៊ី់ពាក់	ពី័នធរប៊ីស់�ួ�នអេ��យៈ	។

ខាងអេប្រកាមអេនះជាអាទិ្ធភាពីសំំខាន់ៗ រប៊ីស់ំអេយ�ងសំប្រ�ប់៊ីឆំ្នាំ២ំ០២២ ៖

ប៊ីនិកិចេ�ិត៌�ំគ្របឹ៊ីងថ្លែគ្រប៊ីងរប៊ីស់ធនាគារកំងីការអេលីកកម័ស់ការយល់ដឹ្ឋងពីីបី៊ី�គលិកអេលីត៌គ្រមវូការអំនីអេ�មតាម

ប៊ីណីិ៍�ដំ្ឋអេណី៍រការសអេគ្រមចចិតី៌អេដ្ឋាយ�ែ�នឯងគ្រប៊ីកប៊ីអេដ្ឋាយទំូនីកចិតិ៌ និងទូទូ�ល�ីសគ្រត៌វូតាមអេ�ជ�រការពារ
 ម្លៃនប៊ីនាៃ ត់៌ទីូ១ និងបី៊ី�គលិកអេគ្រ�គ្រសកុ

ការអំភិិវឌ្ឍឍឥត៌ឈប់៊ីឈរម្លៃនសមត៌ភុាពីអំនីអេ�មភាពី និងអេទូពីអេកាសលយម្លៃនអំនា�ត៌
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របាយការណ៍៍ 
សវនករឯករាជ្យយ

របាយការណ៍៍ត្រួ��ួពិិនិ�យ 
ផ្ទៃ�ៃកុ�ងត្រួ�ចាំឆុំ្នាំំ ផ្នែ�កុត្រួ��ិ��ិិតាម
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  
(អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រប៊ីចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១

រីីកចម្រេី�ី�ន
ម្រេី�ើងម្រេី�ើើឱ្្យមានការី



អេយ�ងរកីចអេប្រម�នជាមួយគំា



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១
�ិត្ថុប្រតឹ្ថុមផ្ទៃ�ៃទ្ធ�៣១ ផ្នែ�ធូំ ឆំ្នាំ២ំ០២១

របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�

For Everyone

២៨២	 របាយៈការណ៍៍សាា�នភាពីហិិរញ្ញញវត៌ុ�

២៨៣	 របាយៈការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	និ�លទូធ�លលមអិត៌អេ��ស�ៗ

២៨៤	 របាយៈការណ៍៍ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលមូលធន

២៨៥	 របាយៈការណ៍៍លំហិូរសាច់គ្របាក់

២៨៦	 កំណ៍ត៌់សមាា�ល់របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�
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�ិត៌គ្រតឹ៌មម្លៃ�ៃទីូ៣១ ថ្លែ�ធំ ូឆំ្នាំ២ំ០២១

កំណ៍ត់្ថុ 
សំ�គ ល់

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ក្រុទុព្្យស៍កមម

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ ៤ ១០.៨៤១.០៩២ ៤៤.១៦៦.៦០៩	 ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៣៥.៤៧៤.៥៤៩

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល ៥ ១៥៨.១៧៣.៤៩៩ ៦៤៤.៣៩៨.៨៣៥	 ១៨៣.៩៥៦.៩២៤ ៧៤៤.១០៥.៧៥៨

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៦ ៧៧.៥៧៧.៨០៧ ៣១៦.០៥១.៩៨៦	 ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��
ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ ៧ ២៥.០០០ ១០១.៨៥០	 ២៥.០០០ ១០១.១២៥

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនតាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៨ ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ ២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩	 ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

គ្របាក់ត៌មើល់តាមច�បាប៊ី់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល ៩ ៥៨.៤៦២.៣៧៦ ២៣៨.១៧៥.៧២០	 ៨៧.៧៧០.៦៦២ ៣៥៥.០៣២.៣២៨

គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ ១០ ២.៩៤៦.៣៧២ ១២.០០៣.៥២០	 ៣.០៣៨.៦៤៦ ១២.២៩១.៣២៣

គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ ១១ ១២.៨៣៩.៧២៣ ៥២.៣០៩.០៣២	 ១៣.៩៣២.៧៨៤ ៥៦.៣៥៨.១១១

គ្រទូពី�យសកមមអំរូប៊ីី ១២ ៦.៣៣៧.៧៨៨ ២៥.៨២០.១៤៨	 ៣.៨៦៨.១០៩ ១៥.៦៤៦.៥០១

ពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមម ១៣ -   -			 ១.២៨២.០៧២ ៥.១៨៥.៩៨១

គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ ១៤ ៤.៤៥២.០៤៨ ១៨.១៣៧.៦៤៤	 ៣.៩៣៥.៩០៣ ១៥.៩២០.៧២៨

គ្រទូពី�យសកមមសរុប៊ី ៩៩១.១៧៤.៣៦២ ៤.០៣៨.០៤៤.៣៥៣	 ៩៥៤.៧៥៨.០៩៩ ៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១

ប៊ីំណុុលី និងមូលីធន

ប៊ីំណុុលី

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ		និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៥ ២៤៥.០៨៩.៧១១ ៩៩៨.៤៩៥.៤៨៣ ១៧០.៥៣០.៧៧៤ ៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ១៦ ៥៧៧.០១៨.៧៩២ ២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩	 ៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

គ្របាក់កមចី ១៧ ២.៦៤១.២៦៣ ១០.៧៦០.៥០៥	 ៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១១ ១៣.៨៩៨.៦២០ ៥៦.៦២២.៩៨០	 ១៤.៦៨៩.៩៧០ ៥៩.៤២០.៩២៩

ពីនធពីន�យារជាប៊ីំណ៍ំល ១៣ ៤៨៣.៩៨៨ ១.៩៧១.៧៦៧	 - -

ប៊ីំណ៍ំលពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលកុ��ឆ្នាំំ�ំ ១៨ ១.៦៥៩.១៨១ ៦.៧៥៩.៥០៣	 ២.០៤០.៥៥៤ ៨.២៥៤.០៤១

អំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិក ១៩១.០៩០ ៧៧៨.៥០១	 ១៧៧.៣៣៣ ៧១៧.៣១២

ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ ១៩ ៥.៨៣៣.១១៤ ២៣.៧៦៤.១០៦	 ៣.៥៥០.៨៦៦ ១៤.៣៦៣.២៥៣

ប៊ីំណុុលីស៍រុប៊ី ៨៤៦.៨១៥.៧៥៩ ៣.៤៤៩.៩២៧.៤០៤	 ៨២៤.៣៤៧.៧៨៣ ៣.៣៣៤.៤៨៦.៧៨៣

មូលីធន

អេដឹ�មទូុន ២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០	 ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០

គ្របាក់ចំអេណ៍ញរក�សាទូុក ៣១.៦៦១.១៩៩ ១២៧.៧៧៦.៤៥៨	 ៤០.៨៧៦.៥៨៦ ១៦៥.២៦៤.៦៥៣

ទូុនប៊ីគ្រមុ�តាមច�បាប៊ី់ ១២.៦៩៧.៤០៤ ៥១.៧២៩.២២៤	 ៤.៥៣៣.៧៣០ ១៨.៣៣៨.៩៣៨

ទូុនប៊ីគ្រមុ�មិនសគ្រមាប៊ី់ផ្នែប៊ី�ផ្នែចក ២៥.០០០.០០០ ១០១.៨៥០.០០០	 ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០

ទូុនប៊ីគ្រមុ�អេ��ស�ៗ -   ១.២១១.២៦៧	 - ៨១.១៣៧

មូលីធនស៍រុប៊ី ១៤៤.៣៥៨.៦០៣ ៥៨៨.១១៦.៩៤៩	 ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨

ប៊ីំណុុលី និងមូលីធនស៍រុប៊ី ៩៩១.១៧៤.៣៦២ ៤.០៣៨.០៤៤.៣៥៣	 ៩៥៤.៧៥៨.០៩៩ ៣.៨៦១.៩៩៦.៥១១

កំណ៍ត៌់សមាា�ល់ផ្នែដឹលភាា�ប៊ី់មកជាមួយៈ	ពីីទូំពី័រទូី	២៨៦		ដឹល់ទូំពី័រទូី		៣៥១	�ឺជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�។
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សំ�គ ល់

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំណ៍ូលការគ្របាក់ ២១ ៥១.២៤០.៩៧៣ ២០៨.៤៤៨.២៧៨ ៤៦.៥២៤.៩៦៤ ១៨៩.៦៨២.២៧៨

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ ២១ (២៣.២៤៧.៧៦១) (៩៤.៥៧១.៨៩២) (២១.៦៤៨.៥៨៥) (៨៨.២៦១.២៨១)

ចំណុូលីការក្រុ�ក់ស៍ុទុធ ២១ ២៧.៩៩៣.២១២ ១១៣.៨៧៦.៣៨៦ ២៤.៨៧៦.៣៧៩ ១០១.៤២០.៩៩៧

ចំណ៍ូលកថ្ងៃគ្រមអេជ្ជ��សា ២២ ២.២៨៣.២៥៧ ៩.២៨៨.២៨៩ ២.៣១៣.០០៣ ៩.៤៣០.១១៣

ចំណ្តាយៈកថ្ងៃគ្រមអេជ្ជ��សា ២២ (៩.០៥៤) (៣៦.៨៣២) (៩.៤១៦) (៣៨.៣៨៩)

ចំណុូលីកម្រៃក្រុមលោជូើងសាស៍ុទុធ ២២ ២.២៧៤.២០៣ ៩.២៥១.៤៥៧ ២.៣០៣.៥៨៧ ៩.៣៩១.៧២៤

ចំណ៍ូលគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការអេ��ស�ៗ ២៣ ៩៣.៣១៥ ៣៧៩.៦០៥ ៩៣.១៧០ ៣៧៩.៨៥៤

(ខាត៌)/ចំអេណ៍ញអេ��ស�ៗ	-	សុទូធ ២៤ (១៩០.៦៤១) (៧៧៥.៥២៨) ៣១២.៤៧១ ១.២៧៣.៩៤៤

(ខាត)/ចំលោណុញក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការស៍រុប៊ី (៩៧.៣២៦) (៣៩៥.៩២៣) ៤០៥.៦៤១ ១.៦៥៣.៧៩៨

ខាត៌ពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន ២៥ ១.៦០៧.៧២៥ ៦.៥៤០.២២៥ (១៤.០០៧.១២០) (៥៧.១០៧.០២៨)

ចំលោណុញ/(ខាត)ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការលោ�្�ងៗស៍ុទុធ ១.៥១០.៣៩៩ ៦.១៤៤.៣០២ (១៣.៦០១.៤៧៩) (៥៥.៤៥៣.២៣០)

ចំណ្តាយៈប៊ីុ�គលិក ២៦ (៦.៥២២.៤១៨) (២៦.៥៣៣.១៩៦) (៤.៤៥៥.២៥៧) (១៨.១៦៤.០៨៣)

រំលស់គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ	និ�រំលស់គ្រទូពី�យ	សកមម	អំរូប៊ីី ២៧ (៣.១៥៤.៩១៣) (១២.៨៣៤.១៨៦) (២.៥៥០.៨២៤) (១០.៣៩៩.៧០៩)

ចំណ្តាយៈគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការអេ��ស�ៗ ២៨ (៣.៨៤៨.០៣៣) (១៥.៦៥៣.៧៩៨) (៣.៣១៩.៧៤៦) (១៣.៥៣៤.៦០៤)

ចំលោណុញមុនព្នធលោលីើក្រុ�ក់ចំណុូលី ១៨.២៥២.៤៥០ ៧៤.២៥០.៩៦៥ ៣.២៥២.៦៦០ ១៣.២៦១.០៩៥

ចំណ្តាយៈពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូល ២៩ (៤.៣០៤.១៦៣) (១៧.៥០៩.៣៣៤) (៥១១.២២៣) (២.០៨៤.២៥៥)

ចំលោណុញកុ�ងឆ្នាំំ្ំ ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៦.៧៤១.៦៣១ ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០

ចំណុូលីលីមិិតលោ�្�ងៗ៖

�ះ�់ផ្នែដឹលមិនគ្រត៌ូវបានចាំត៌់ថ្នាំ�ក់អេ���វិញកុ��	ចំអេណ៍ញ-ខាត៌

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ - ១.១៣០.១៣០	 - (១.៦០៨.១១៩)

ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗកុ��ឆ្នាំំ�ំ	កាត៌់ក�ជាមួយៈពីនធ - ១.១៣០.១៣០ - (១.៦០៨.១១៩)

ចំណុូលីលីមិិតលោ�្�ងៗស៍រុប៊ីកុ�ងឆ្នាំំ្ំ ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៧.៨៧១.៧៦១ ២.៧៤១.៤៣៧ ៩.៥៦៨.៧២១

ចំលោណុញរប៊ីស៍់៖

មាា�ស់ធនាគារ ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៦.៧៤១.៦៣១	 ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០

ចំណុូលីលីមិិតស៍រុប៊ីរប៊ីស៍់៖

មាា�ស់ធនាគារ ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៧.៨៧១.៧៦១	 ២.៧៤១.៤៣៧ ៩.៥៦៨.៧២១

កំណ៍ត៌់សមាា�ល់ផ្នែដឹលភាា�ប៊ី់មកជាមួយៈ	ពីីទូំពី័រទូី	២៨៦		ដឹល់ទូំពី័រទូី		៣៥១	�ឺជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�។

របាយការណ៍៍ចំអេណ៍ញឹ-ខាត៌ �ិងលទូធ�លលមិិត៌អេ�សងៗ
សគ្រមាប់៊ីដំ្ឋណាច់ឆំ្នាំមំ្លៃ�ៃទីូ៣១ ថ្លែ�ធំ ូឆំ្នាំ២ំ០២១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១
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របាយការណ៍៍ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួមូលធ�
សគ្រមាប់៊ីដំ្ឋណាច់ឆំ្នាំមំ្លៃ�ៃទីូ៣១ ថ្លែ�ធំ ូឆំ្នាំ២ំ០២១

ផ្នែដឹលជារប៊ីស់ំ�ីស់ំធនាគារ

អេដឹ�មទ្ធ�ន ប្របាក់ចំអេណ៍ញរកាទ្ធ�ក ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុតាមចាប់៊ី ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុមិនសំប្រ�ប់៊ីផ្នែប៊ីងផ្នែចក ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុអេ�សងៗ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រ 
អាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ស៍មតុលី្យគិតក្រុតឹម
ម្រៃ�ៃទុី០១ ខែ�មករា 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០ 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

ចំអេណ៍ញកុ��ឆ្នាំំ�ំ - - ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០ - - - - - - ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០

ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�
ៗ	-	លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�រ
រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ - - - - - - - - - (១.៦០៨.១១៩) - (១.៦០៨.១១៩)

ចំណុូលីលីមិិត 
ស៍រុប៊ីកុ�ងឆ្នាំំ្ំ - - ២.៧៤១.៤៣៧ ១១.១៧៦.៨៤០ - - - - - (១.៦០៨.១១៩) ២.៧៤១.៤៣៧ ៩.៥៦៨.៧២១

ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការជាមួយ
ភាគទុុននិកកុ�ងនាម
ជាភាគទុុនិក

ការអេ�ះរអេ�ទូុនប៊ីគ្រមុ�
មិនសគ្រមាប៊ី់
ផ្នែប៊ី�ផ្នែចក - - (១០.០០០.០០០) (៤០.៧៧០.០០០) - - ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០ - - - -

ការអេ�ះរអេ�ទូុនប៊ីគ្រមុ�
តាមច�បាប៊ី់ - - ៨.៣៨៨.៦០៥ ៣៤.២០០.៣៤៣ (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៤.២០០.៣៤៣) - - - - - -

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�រ
រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ - (២.២៥០.០០០) - - - ២៦០.៣២៣ - (៣២០.០០០) - - - (២.៣០៩.៦៧៧)

ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការស៍រុប៊ី
ជាមួយភាគទុុនិក - (២.២៥០.០០០) (១.៦១១.៣៩៥) (៦.៥៦៩.៦៥៧) (៨.៣៨៨.៦០៥) (៣៣.៩៤០.០២០) ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ - - - (២.៣០៩.៦៧៧)

ស៍មតុលី្យគិតក្រុតឹម
ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០ ៤០.៨៧៦.៥៨៦ ១៦៥.២៦៤.៦៥៣ ៤.៥៣៣.៧៣០ ១៨.៣៣៨.៩៣៨ ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ - ៨១.១៣៧ ១៣០.៤១០.៣១៦ ៥២៧.៥០៩.៧២៨

ស៍មតុលី្យគិតក្រុតឹម
ម្រៃ�ៃទុី០១ ខែ�មករា 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ៧៥.០០០.០០០	 ៣០៣.៣៧៥.០០០	 ៤០.៨៧៦.៥៨៦	 ១៦៥.២៦៤.៦៥៣	 ៤.៥៣៣.៧៣០	 ១៨.៣៣៨.៩៣៨	 ១០.០០០.០០០	 ៤០.៤៥០.០០០	 -			 ៨១.១៣៧	 ១៣០.៤១០.៣១៦	 ៥២៧.៥០៩.៧២៨	

ចំអេណ៍ញកុ��ឆ្នាំំ�ំ -			 -			 ១៣.៩៤៨.២៨៧	 ៥៦.៧៤១.៦៣១	 -			 -			 -			 -			 -			 -			 ១៣.៩៤៨.២៨៧	 ៥៦.៧៤១.៦៣១	

ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�
ៗ	-	លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�រ
រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ -			 -			 -			 -			 -			 -			 -			 -			 -			 ១.១៣០.១៣០	 -			 ១.១៣០.១៣០	

ចំណុូលីលីមិិត 
ស៍រុប៊ីកុ�ងឆ្នាំំ្ំ - - ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៦.៧៤១.៦៣១ - - - - - ១.១៣០.១៣០ ១៣.៩៤៨.២៨៧ ៥៧.៨៧១.៧៦១

ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការជាមួយ
ភាគទុុននិកកុ�ងនាម
ជាភាគទុុនិក

ការអេ�ះរអេ�ទូុនប៊ីគ្រមុ�
មិនសគ្រមាប៊ី់
ផ្នែប៊ី�ផ្នែចក -			 -			 (១៥.០០០.០០០) (៦១.០២០.០០០) -			 -			 ១៥.០០០.០០០	 ៦១.០២០.០០០	 -			 -			 -			 -			

ការអេ�ះរពីីទូុនប៊ីគ្រមុ�
តាមច�បាប៊ី់ -			 -			 (៨.១៦៣.៦៧៤) (៣៣.២០៩.៨២៦) ៨.១៦៣.៦៧៤	 ៣៣.២០៩.៨២៦	 -			 -			 -			 -			 -			 -			

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�រ
រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ -			 ២.១៧៥.០០០	 -			 -			 -			 ១៨០.៤៦០	 -			 ៣៨០.០០០	 -			 -			 -			 ២.៧៣៥.៤៦០	

ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការស៍រុប៊ី
ជាមួយភាគទុុនិក -			 ២.១៧៥.០០០	 (២៣.១៦៣.៦៧៤) (៩៤.២២៩.៨២៦) ៨.១៦៣.៦៧៤	 ៣៣.៣៩០.២៨៦	 ១៥.០០០.០០០	 ៦១.៤០០.០០០	 -			 -			 -			 ២.៧៣៥.៤៦០	

ស៍មតុលី្យគិតក្រុតឹម
ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០ ៣១.៦៦១.១៩៩ ១២៧.៧៧៦.៤៥៨ ១២.៦៩៧.៤០៤ ៥១.៧២៩.២២៤ ២៥.០០០.០០០ ១០១.៨៥០.០០០ -   ១.២១១.២៦៧ ១៤៤.៣៥៨.៦០៣ ៥៨៨.១១៦.៩៤៩ 

កំណ៍ត៌់សមាា�ល់ផ្នែដឹលភាា�ប៊ី់មកជាមួយៈ	ពីីទូំពី័រទូី	២៨៦		ដឹល់ទូំពី័រទូី		៣៥១	�ឺជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�។
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កំណ៍ត់្ថុ 
សំ�គ ល់

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

លីំហ៊ុូរសាច់ក្រុ�ក់ព្ីស៍កមមភាព្ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការ

សាច់គ្របាក់បានអេគ្រប៊ី�កុ��គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ ៣១.ក (១៧.២៧៦.៣០៨) (៧០.២៨០.០២២) (៩១.៥៩៣.៣៤៤) (៣៧៣.៤៣១.៤៩៩)

ការគ្របាក់បានទូទូួល ៤៨.៦៩៥.១៦៩ ១៩៨.០៩១.៩៤៧	 ៤៧.៦៩៣.០២៩ ១៩៤.៤៤៤.៤៧៩

ការគ្របាក់បានប៊ី�់ (២១.៣៣៩.៩៥២) (៨៦.៨១០.៩២៥) (១៩.២៣០.៦៧០) (៧៨.៤០៣.៤៤២)

ការទូូទាំត៌់គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការ (២២.០៦៨) (៨៩.៧៧៣) - -

ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលបានប៊ី�់ ១៨ (២.៩១៩.៤៧៩) (១១.៨៧៦.៤៤១) (៣.១៧៥.០៣៣) (១២.៩៤៤.៦១០)

សាច់ក្រុ�ក់ស៍ុទុធព្ី/(�នលោក្រុប៊ីើកុ�ង)ស៍កមមភាព្ក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការ ៧.១៣៧.៣៦២ ២៩.០៣៤.៧៨៦ (៦៦.៣០៦.០១៨) (២៧០.៣៣៥.០៧២)

លីំហ៊ុូរសាច់ក្រុ�ក់ព្ីស៍កមមភាព្វ័ិនិលោ�គ

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	កណ្តាា�ល	
-		កាលកំណ៍ត៌់អេល�ស៣ផ្នែ� ៣៥.៧៣៣.៥០៧ ១៤៥.៣៦៣.៩០៦ (១០.១០៥.៥៧៣) (៤១.២០០.៤២១)

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	អេ��ស�ៗ	-					
កាលកំណ៍ត៌់អេល�ស៣ផ្នែ� (១៦.៤៩៩.៩៩៧) (៦៧.១២១.៩៨៨) (៧.០៥៦.៣៧៣) (២៨.៧៦៨.៨៣៣)

ការទូិញគ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ ១០ (៨៨១.២៨៤) (៣.៥៨៥.០៦៣) (១.៥១៣.៧៦២) (៦.១៧១.៦០៨)

ការទូិញគ្រទូពី�យសកមមអំរូប៊ីី ១២ (៣.២៩៣.៣៥១) (១៣.៣៩៧.៣៥២) (២.៩៦៧.៩៤០) (១២.១០០.២៩១)

សាច់គ្របាក់បានពីីការលក់គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�	ប៊ីរិកាា�រ ១៥.២៧៣ ៦២.១៣១ ៣០.២៥២ ១២៣.៣៣៧

សាច់ក្រុ�ក់ស៍ុទុធលោចញព្ី/(�នលោក្រុប៊ីើកុ�ង)ស៍កមមភាព្វ័ិនិលោ�គ ១៥.០៧៤.១៤៨ ៦១.៣២១.៦៣៤ (២១.៦១៣.៣៩៦) (៨៨.១១៧.៨១៦)

លីំហ៊ុូរសាច់ក្រុ�ក់ព្ីស៍កមមភាព្ហ៊ុិរញ្ញញប៊ី្បទាន

សាច់គ្របាក់បានពីីគ្របាក់កមចី ១៧ ២៣.៨២១.៧៩៧ ៩៦.៩០៧.០៧០ ៦៨.៩៦១.៦៨១ ២៨១.១៥៦.៧៧៣

ការទូូទាំត៌់ស�គ្របាក់កមចី ១៧ (៥៤.៨៦០.០៨៨) (២២៣.១៧០.៨៣៨) (៦២.៧៩៣.៥៧២) (២៥៦.០០៩.៣៩៣)

ការទូូទាំត៌់ភិត៌ិសន�យាជាគ្របាក់អេដឹ�ម ១១ (២.២១៩.៥៤០) (៩.០២៩.០៨៩) (៩៨៤.៩១៩) (៤.០១៥.៥១៥)

សាច់ក្រុ�ក់ស៍ុទុធ(�នលោក្រុប៊ីើកុ�ង)/ព្ីស៍កមមភាព្ហ៊ុិរញ្ញញប៊ី្បទាន (៣៣.២៥៧.៨៣១) (១៣៥.២៩២.៨៥៧) ៥.១៨៣.១៩០ ២១.១៣១.៨៦៥

តំហ៊ុយសាច់ក្រុ�ក់ និង សាច់ក្រុ�ក់ស៍មមូលីស៍ុទុធ (១១.០៤៦.៣២១) (៤៤.៩៣៦.៤៣៧) (៨២.៧៣៦.២២៤) (៣៣៧.៣២១.០២៣)

សាច់គ្របាក់	និ�សាច់គ្របាក់សមមូលអេដឹ�មឆ្នាំំ�ំ
១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦ ២៧៦.២១៨.០៣៥ ១.១២៥.៥៨៨.៤៩២

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ - ៥.៥៤៤.៦៩៦ - (៥.៦៣៣.៥៤៣)

សាច់ក្រុ�ក់ និងសាច់ក្រុ�ក់ស៍មមូលីដំំណាច់ឆ្នាំំ្ំ ៣០ ១៨២.៤៣៥.៤៩០ ៧៤៣.២៤២.១៨៥ ១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦

កំណ៍ត៌់សមាា�ល់ផ្នែដឹលភាា�ប៊ី់មកជាមួយៈ	ពីីទូំពី័រទូី	២៨៦		ដឹល់ទូំពី័រទូី		៣៥១		�ឺជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�។

របាយការណ៍៍លំហូិរសាច់គ្របាក់
សគ្រមាប់៊ីដំ្ឋណាច់ឆំ្នាំមំ្លៃ�ៃទីូ៣១ ថ្លែ�ធំ ូឆំ្នាំ២ំ០២១
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១. ពី�ត៌្ថុ�នទូ្ធអេ�

ធនាគារ	អំ	អេអំច	បី៊ី�	(អេ�មប៊ីឌូា)	ម.ក	(អេ�កាត់៌ថ្នា	“ធនាគារ”)	គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ០៩	ផ្នែ�កកើដា	ឆ្នាំំ�២ំ០០៨	និ�បានចុ�ប៊ីញ្ញីជីាមួយៈគ្រកសួ�ពាណិ៍ជី្ជកមម	អេដាយៈមាន
វិញ្ញាា�ប៊ីនប៊ីគ្រត៌ចុ�ប៊ីញ្ញីីអេល�	០០០០១៨១២	និ�គ្រត៌ូវបានធនាគារជាត៌ិ	ថ្ងៃន	កមុ�ជា	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“ធនាគារកណ្តាា�ល”)	�ិល់អាជាា�ប៊ី័ណ៍ណគ្រប៊ីកប៊ីអាជ្ជីវកមមធនាគារអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០៣	
ផ្នែ�ត៌ុលា		ឆ្នាំំ�ំ២០០៨។	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	ធនាគារបានប៊ីូ�រនាមករណ៍៍រប៊ីស់�ួ�នអេ�ជា	ធនាគារ	អំ	អេអំច	ប៊ីី�	(អេ�មប៊ីូឌា)	ម.ក។	ធនាគារ�ឺជាគ្រកុមហិុុនប៊ីុគ្រត៌
សម័័នធ	 ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកាន់កាប់៊ីទាំំ�គ្រសុ�អេដាយៈធនាគារ	RHB Bank Berhad	ជាគ្រកុមហិុុនសាធារណ៍ៈទូទួូល�ុសគ្រតូ៌វមានកគ្រមិត៌	បានចុ�ប៊ីញ្ញីីពាណិ៍ជី្ជកមមអេ�គ្រប៊ីអេទូស
មាា�អេ�សុី	អេហិ�យៈគ្រកុមហិុុនអេមធំចុ�អេគ្រកាយៈ�ឺគ្រកុមហិុុន	RHB Banking Group	អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាមរចនាសម័័នធសាជ្ជីវកមមគ្រកុមហិុុនរួម	ចូលជាធរមានចាំប៊ី់ពីីថ្ងៃ�ៃទូី១៣	
ផ្នែ�មិ�ុនា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។

សកមមភាពីអាជ្ជីវកមមចម�បី�រប៊ីស់ធនាគារ	�ឺការ�ិល់អេសវាផ្នែ�ែកធនាគារពាណ៍ិជ្ជីអេគ្រច�នគ្រប៊ីអេភិទូអេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា។

ការិយាល័យៈចុ�ប៊ីញ្ញីីរប៊ីស់ធនាគារមានទូីតាំ�ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែសិិត៌អេ�អំគារ	ជាន់ទូី១	ជាន់	M	ជាន់ទូី២	និ�ជាន់ទូី៩	�ួ�វអេល�១១០	ផ្នែក��ួ�វអេល�	៩៣	ភិូមិ	៣	សង្កាា�ត៌់	គ្រស�ចក	
�ណ៍ឌ	ដឹូនអេពីញ	រាជ្ជធានីភិែំអេពីញ	គ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា	។		

គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលបានអំនុម័ត៌ឱ្�យអេចញ��សាយៈរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ២៨	ផ្នែ�មីនា	ឆ្នាំំ�ំ២០២២។	គ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលមានសិទូធិផ្នែកផ្នែគ្រប៊ី	និ�អេចញ��សាយៈរបាយៈការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេន�អេ���វិញ។

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ

អេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយៈ�យសំខាន់ៗផ្នែដឹលបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់កុ��ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�អេន�	គ្រតូ៌វបានប៊ីង្កាា�ញ	ខា�អេគ្រកាម។	អេគាលការណ៍៍ទាំំ�អេន�	គ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌យាា��
មានស�គត៌ិភាពីគ្រ�ប៊ី់ឆ្នាំំ�ំផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញទាំំ�អំស់	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌មានការប៊ីញ្ញាា�ក់អេ��ស�ពីីអេន�។

២.១ មូលដ្ឋាា នផ្ទៃនការអេរៀប៊ីចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានអេរៀប៊ីចំអេ���អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាម	សិ�់ដាររបាយៈការណ៍៍ទាំក់ទូ�នឹ�ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនិរជាត៌ិថ្ងៃនកមុ�ជា	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“CIFRS”)	
ផ្នែដឹលផ្នែ�អកទាំំ�គ្រសុ�អេ�តាមសិ�់ដារទាំំ�អំស់ផ្នែដឹលបានអេចញ��សាយៈអេដាយៈ	 IASB	 រួមទាំំ�បំ៊ីណ៍កគ្រសាយៈ	និ�វិអេសាធនកមមអេ��ស�ៗ	ផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានកុ��
កាលៈអេទូសៈណ្តាមួយៈចំអេពា�សិ�់ដារនីមួយៈៗ។

របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារគ្រត៌ូវបានអេរៀប៊ីចំតាមវិធីសាគ្រសិថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី។

ធនាគារលាត៌គ្រត៌ដា�ចនំនួទឹូកគ្របាកថ់្ងៃនគ្រទូពី�យសកមម	ន�ិប៊ីណំំ៍លនមីយួៈៗ	ផ្នែដឹលបានរពំី�ឹថ្នាន�ឹគ្រប៊ីមូលមកវញិ	ឬគ្រតូ៌វទូូទាំត៌ក់ុ��រយៈៈអេពីលមនិអេល�ស១២ផ្នែ�	ប៊ីនាា�ប៊ីពី់ី 
ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍	ជារយៈៈអេពីល�ែី	អេហិ�យៈអេល�សពីី១២ផ្នែ�	ប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍	ជារយៈៈអេពីលផ្នែវ�។

ការអេរៀប៊ីចំរបាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលគ្រសប៊ីអេ�តាម	CIFRS	ត៌គ្រមវូឱ្�យអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ការបាា�នស់ាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យជាក់លាកស់ខំាន់ៗ។	អេហិ�យៈវាកត៏៌គ្រមូវឱ្�យ�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ីគ់្រ��
អេធើ�ការវនិច័ិិយៈរប៊ីស�់ួ�ន	អេ�កុ��ដំឹអេណ៍�រការថ្ងៃនការអំនុវតិ៌អេគាលការណ៍៍	�ណ៍អេនយៈ�យអេន���ផ្នែដឹរ។	ផ្នែ�ែកផ្នែដឹលទាំក់ទូ�នឹ�ការវនិច័ិិយៈ	ឬភាពីសុ��សាា�ញកុ��កគ្រមិត៌�័ស់	
ឬផ្នែ�ែកផ្នែដឹលការសនមត៌	និ�ការបាា�ន់សាា�នមានលកេណ៍ៈជាសារវនីចំអេពា�របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	គ្រត៌ូវបានលាត៌គ្រត៌ដា�អេ�កុ��កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣	។

របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាភាសាអំ�់អេ�ែស	គ្រត៌ូវបានអេរៀប៊ីចំអេ���អេចញពីី	របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាភាសាផ្នែ�មរ។	កុ��ករណ៍ីមិនមានស�គត៌ិភាពី	ឬមានភាពី�ុសគាំ�
កុ��ការប៊ីកគ្រសាយៈរវា�ភាសាទាំំ�ពីីរ	អេនា�គ្រត៌ូវយៈករបាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាភាសាផ្នែ�មរជាអេគាល។

២.២ សិំង់ដ្ឋារ�ណ៍អេនយយ�ា�  និងបំ៊ីណ៍កប្រសាយ 

ក) សិំង់ដ្ឋារ�ណ៍អេនយយ�ា�  និងវអិេសាធនកមា ផ្នែដឹលធនាគារបានអន�វតិ្ថុ

ធនាគារបានអំនុវត៌ិសិ�់ដារ	និ�វិអេសាធនកមមដឹូចខា�អេគ្រកាមជាអេល�កដឹំប៊ីូ�	សគ្រមាប៊ី់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	ចាំប៊ី់អេ�ិ�មអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា	
ឆ្នាំំ�ំ២០២១	៖

 x សម�បីទាំនសគ្រមាប៊ី់ការជ្ជួលពាក់ពី័នធនឹ�កូវីដឹ-១៩	–		វិអេសាធនកមម	CIFRS 16	និ�

 x កំផ្នែណ៍ទូគ្រម�់អំគ្រតាការគ្របាក់អេគាល	-	ដឹំណ្តាក់កាលទូី២	-	វិអេសាធនកមម CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7,	និ� CIFRS 16

កំណ៍ត់៌សំមាគ ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�
សគ្រមាប់៊ីដំ្ឋណាច់ឆំ្នាំមំ្លៃ�ៃទីូ៣១ ថ្លែ�ធំ ូឆំ្នាំ២ំ០២១
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.២ សិំង់ដ្ឋារ�ណ៍អេនយយ�ា�  និងបំ៊ីណ៍កប្រសាយ (ត្ថុ)

ក) សិំង់ដ្ឋារ�ណ៍អេនយយ�ា�  និងវអិេសាធនកមា ផ្នែដឹលធនាគារបានអន�វតិ្ថុ (ត្ថុ)

វិអេសាធនកមមខា�អេល�អេន�	មិនមាន�លប៊ីះ�ពាល់អេ�អេល�ចំនួនផ្នែដឹលបានទូទួូលសាា�ល់កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូមុនៗអេទូ	អេហិ�យៈធនាគារមិនរំពីឹ�ថ្នាវាមាន 
�លប៊ីះ�ពាល់ជាសារវនិចំអេពា�ការិយៈប៊ីរិអេចិទូប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	និ�ការិយៈប៊ីរិអេចិទូអំនា�ត៌អេទូ។

�) សិំង់ដ្ឋារ�ណ៍អេនយយ�ា�  និងបំ៊ីណ៍កប្រសាយផ្នែដឹលធនាគារមិនទាន់បានអន�វតិ្ថុ

ធនាគារមិនបានអំនុវតិ៌មនុកាលកំណ៍ត់៌នវូស�់ិដារ�ណ៍អេនយៈ�យ�ម	ីនិ�បំ៊ីណ៍កគ្រសាយៈផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអេចញ��សាយៈរចួ	ប៊ីះផុ្នែនិមិនទាំន់ចាំបំាច់គ្រតូ៌វអំនវុតិ៌សគ្រមាប៊ី់
ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	អេទូ។	ធនាគារមិនរំពីឹ�ថ្នាសិ�់ដារទាំំ�អេន�មាន�លប៊ីះ�ពាល់ជាសារវនិអេល�មូលធនរប៊ីស់ធនាគារ	
សគ្រមាប៊ី់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍អេន�	និ�ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍នាអេពីលអំនា�ត៌	និ�ចំអេពា�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការនាអេពីលអំនា�ត៌ខា�មុ�អេន�អេទូ។

២.៣ ការបូី៊ីររបិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណ

(ក) របិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណអេគាល និងរបិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណសំប្រ�ប់៊ីប៊ីងាា ញ

�ណ៍នីទាំំ�អំស់ផ្នែដឹលមានអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់ធនាគារ	គ្រតូ៌វបានវាស់ត៌ថ្ងៃមែអេដាយៈអេគ្រប៊ី�គ្របាស់រូបិ៊ីយៈប័៊ីណ៍ណថ្ងៃនប៊ីរិយាកាសអេសដឹឋកិចចចម�បី�
ផ្នែដឹលធនាគារអេធើ�គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ីិការ	(អេ�កាត៌់ថ្នា	“រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណអេគាល”)។	រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណអេគាល�ឺគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក	អេដាយៈសារវាមានឥទូធិពីលជាសារវនិអេល�
គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការរប៊ីស់ធនាគារ។	របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានប៊ីង្កាា�ញជាគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិកផ្នែដឹលជារូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណអេគាល	និ�រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណសគ្រមាប៊ី់ប៊ីង្កាា�ញ
រប៊ីស់ធនាគារ។

(�) ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិី្ថុការ និងសំមត្ថុ�លយ

គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិី៌ការជារបូ៊ីយិៈប៊ីណ័៍ណប៊ីរអេទូស	គ្រត៌វូបានបួ៊ី�រអេ�ជារបិូ៊ីយៈប៊ីណ័៍ណអេគាល	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាបួ៊ី�រគ្របាកន់ាកាលប៊ីរអិេចិទូថ្ងៃនគ្រប៊ីត៌បិ៊ីតិី៌ការអេនា�។	ចំអេណ៍ញន�ិខាត៌
ពីីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិី៌ការទាំំ�អេន�	និ�ពីីការបួ៊ី�រគ្រទូពី�យសកមម	 និ�បំ៊ីណំ៍លរូប៊ីិយៈវតុ៌�ជារូប៊ីិយៈប័៊ីណ៍ណអេ��ស�អេគ្រ�ពីីគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក	 គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់អេ�កុ��
ចំអេណ៍ញ-ខាត៌។

ចំអេណ៍ញ	និ�ខាត៌ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណផ្នែដឹលពាក់ព័ីនធនឹ�គ្របាក់កមចី	 គ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	កុ���ះ�់ចំណ្តាយៈការគ្របាក់។	
ចំអេណ៍ញ	និ�ខាត៌ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណអេ��ស�ៗអេទូៀត៌ទាំំ�អំស់	គ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	តាមមូលដាា�នចំនួនទូឹកគ្របាក់សុទូធ។

(�) ការប៊ីងាា ញជាប្របាក់អេរៀល

អំនអុេលាមតាមច�បាប៊ីស់ិពីីី�ណ៍អេនយៈ�យ	និ�សវនកមម	របាយៈការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វប៊ីង្កាា�ញជាគ្របាកអ់េរៀល។	របាយៈការណ៍៍ចអំេណ៍ញ-ខាត៌	និ�លទូធ�លលមអតិ៌
អេ��ស�ៗ	និ�របាយៈការណ៍៍លហំិរូសាចគ់្របាកគ់្រតូ៌វបានប៊ីូ�រអេ�ជាគ្របាកអ់េរៀល	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់មធ�យមគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�/ំការយិៈប៊ីរអិេចិទូ។	គ្រទូពី�យសកមម	ន�ិប៊ីណំំ៍ល
ផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញកុ��របាយៈការណ៍៍សាា�នភាពី				ហិិរញ្ញញវត៌ុ�នីមួយៈៗ	និ�មូលធនរប៊ីស់ភា�ទូុនិក	និ�ទូុនប៊ីគ្រមុ�	គ្រត៌ូវបានប៊ីូ�រអេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់ថ្ងៃ�ៃ
ប៊ីទិូប៊ីញីី្ញ	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	លអេមុ��ពីីការបូ៊ី�រមលូធនភា�ទុូនកិ	និ�ទុូនប៊ីគ្រមុ�	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�លផ់្លាា�លក់ុ��មូលធន	អេហិ�យៈលអេមុ��ពីីការ
ប៊ីូ�រអេ��ស�ៗអេទូៀត៌ទាំំ�អំស់	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ។

ធនាគារបានអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាបូ៊ី�រគ្របាក់�ួ�វការផ្នែដឹល��សពីើ��សាយៈអេដាយៈធនាគារកណ្តាា�ល។	�តិ៌គ្រតឹ៌មកាលប៊ីរអិេចិទូរាយៈការណ៍៍	អំគ្រតាមធ�យមសគ្រមាប៊ីឆ់្នាំំ�អំេន�	�	ឺ១ដឹលុាា�រ
អាអេមរិក	អេសម�នឹ�	៤.០៦៨	អេរៀល	(២០២០	៖	១ដឹលុាា�រអាអេមរិកអេសម�នឹ�	៤.០៧៧	អេរៀល)	អេហិ�យៈអំគ្រតាបិ៊ីទូប៊ីញីី្ញ�ឺ	១ដឹលុាា�រអាអេមរិក	អេសម�នឹ�	៤.០៧៤អេរៀល	
(២០២០	៖	១ដឹុលាា�រអាអេមរិក	អេសម�នឹ�	៤.០៤៥អេរៀល)។

២.៤ សាច់ប្របាក់ និងសាច់ប្របាក់សំមមូល

កុ��ការប៊ីង្កាា�ញរបាយៈការណ៍៍លំហិូរសាច់គ្របាក់	សាច់គ្របាក់	និ�សាច់គ្របាក់សមមូលរួមមាន	សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់មិនជាប៊ី់កគ្រមិត៌ 
អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ	និ�ការ	វិនិអេយា�សាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួលរយៈៈអេពីល�ែីផ្នែដឹលមានរយៈៈអេពីលកំណ៍ត៌់ប៊ីីផ្នែ�	ឬ
ត៌ចិជា�ប៊ីផី្នែ�ផ្នែដឹលធនាគារអាចមានលទូធភាពីអេពីញអេលញកុ��ការដឹកសាចគ់្របាកក់ុ��អេគាលប៊ីណំ៍�អេ�អេពីលចាំបំាច	់ន�ិមានហានភិិយ័ៈប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួត៌ថ្ងៃមែត៌ចិត៌ចួ។	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)

២.៥  ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

(ក)  ចំណាត់្ថុថំ្នាក់ 

ធនាគារផ្នែប៊ី�ផ្នែចកគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់�ួ�ន	អេ�តាមចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ថ្ងៃនការវាស់ផ្នែវ�ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	រួមមាន	សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់	គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	និ� 
ធនាគារអេ��ស�ៗ	ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ	និ�

 x គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�នាអេពីលប៊ីនាា�ប៊ី់តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ	(“OCI”)

ការអេធើ�ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់អេន��ឺអាគ្រស័យៈអេ�តាម�ំរូអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ធនាគារ	កុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�លកេ�ណ៍ឌកុ��កិចចសន�យាថ្ងៃនលំហិូរ
សាច់គ្របាក់រប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

ចអំេពា�គ្រទូពី�យសកមមវាសផ់្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	ចអំេណ៍ញឬខាត៌នឹ�គ្រតូ៌វបានកត៌គ់្រតាអេ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	ឬកុ��	OCI	។	ចំអេពា�ការវិអេយា�កុ��ឧប៊ីករណ៍៍
មលូធនផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកានក់ាប៊ីស់គ្រមាប់៊ីការជ្ជញួដឹរូ	ការកត៌គ់្រតា�ឺអាគ្រស័យៈអេ�អេល�ជ្ជអេគ្រម�សរប៊ីស់ធនាគារនាអេពីលទូទួូលសាា�លអ់េល�កដំឹប៊ី�ូ	ថ្នាអេត៌�ធនាគារ
បានទូទូួលសាា�ល់ការវិនិអេយា�មូលធនតាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌	(“FVOCI”)	ឬអេទូ។

(i)  គ្រទូពីយសកមែហិិរញ្ញញវត៌ុីវាស់ថ្លែវងតាមត៌ម្លៃមែសមគ្រសប៊ីកំងី OCI រ �មមាន៖
 x មូលប៊ីគ្រត៌កមមសិទូធិផ្នែដឹលមិនគ្រតូ៌វបានកាន់កាប៊ី់សគ្រមាប៊ី់ការជ្ជួញដឹូរ	 អេហិ�យៈផ្នែដឹលធនាគារបានអេគ្រជ្ជ�សអេរីសនាអេពីលទូទូួលសាា�ល់អេល�កដំឹប៊ីូ� 

តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ	ជាជា�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌។

(ii)  ធនាគារបានអេធើីចំណាត់៌ថំ្នាក់គ្រទូពីយសកមែហិិរញ្ញញវត៌ុីរប៊ីស់�ែ�នតាមម្លៃ�ែអេដី្ឋមដ្ឋករលំស់ ថ្លែត៌កំងីករណី៍ថ្លែដ្ឋលគ្រសប៊ីតាមលកខណ៍វនិិច័័យ
 ដូ្ឋចខាងអេគ្រកាមប៊ីាីអេណាះ � ៖

 x គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកាន់កាប៊ី់កុ���ំរូអាជ្ជីវកមម	ផ្នែដឹលមានអេគាលប៊ីំណ៍�អេដឹ�ម�បីីគ្រប៊ីមូលលំហិូរសាច់គ្របាក់កុ��កិចចសន�យា	និ�

 x លកេ�ណ៍ឌកុ��កចិចសន�យាផ្នែដឹលនាំឱ្�យមានកាលប៊ីរិអេចិទូជាក់លាក់នានា	ចំអេពា�លំហិូរសាច់គ្របាក់សគ្រមាប៊ី់ផ្នែត៌ទូូទាំត៌់គ្របាក់អេដឹ�ម	និ�ការគ្របាក់
អេ�អេល�ចំនួនគ្របាក់អេដឹ�មផ្នែដឹលអេ�មិនទាំន់ទូូទាំត៌់។

(�) ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ និងការឈប់៊ីទ្ធទួ្ធលសាគ ល់

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានទូទូួលសាា�ល់	 អេ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារកាា�យៈជាភា�ីមួយៈកុ��កិចចសន�យាថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ណ្តាមួយៈ។	ការទូិញនិ�ការលក់
គ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវតុ៌�តាមមអេធ�យាបាយៈធមមតា	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�លន់ាកាលប៊ីរអិេចិទូជួ្ជញដឹរូ	ជាកាលប៊ីរអិេចិទូផ្នែដឹលធនាគារអេធើ�ការទិូញ	ឬលកគ់្រទូពី�យសកមម។	

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានអេ�ឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់	 អេ�អេពីលផ្នែដឹលសិទូធិកុ��ការទូទួូលលំហិូរសាច់គ្របាក់ពីីគ្រទូពី�យសកមមអេនា�បានហិួសកាលកំណ៍ត៌់	ឬ 
គ្រតូ៌វបានអេ�ះរ	 អេហិ�យៈធនាគារបានអេ�ះរនូវរាល់ហានិភិ័យៈជាសារវនិ	និ��លកមមសិទូធិទាំំ��អំស់។	ចំអេណ៍ញឬខាត៌ពីីការឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់គ្រទូពី�យសកមម
ហិរិញ្ញញវត៌ុ�វាសផ់្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករលំស	់គ្រត៌វូបានទូទូលួសាា�លអ់េ�កុ��ចអំេណ៍ញ-ខាត៌	អេ�អេពីលផ្នែដឹលគ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានអេ�ឈប៊ីទ់ូទូលួសាា�ល។់	

(�)  ការវាស់ំផ្នែវង

នាអេពីលទូទួូលសាា�ល់អេល�កដំឹបូ៊ី�	ធនាគារវាស់ផ្នែវ�គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	បូ៊ីកប៊ីផ្នែនិមជាមួយៈនឹ�ចំណ្តាយៈគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការអេ��ស�ៗផ្នែដឹល
បានចំណ្តាយៈផ្លាា�ល់កុ��ការទូិញគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	កុ��ករណ៍ីផ្នែដឹលគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�មិនគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	
(“FVPL”)។	ប៊ីនាា�ប៊ីពី់ីការទូទូលួសាា�លអ់េល�កដំឹប៊ី�ូភាា�ម	សវំធិានធនសគ្រមាប៊ីក់ារ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនរពំី�ឹទូកុ	(“ECL”)	គ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�លស់គ្រមាប៊ី់
គ្រទូពី�យសកមមវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	 ផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យមានការខាត៌តាម�ណ៍អេនយៈ�យមួយៈ	ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	អេ�អេពីល
គ្រទូពី�យសកមមមួយៈគ្រត៌ូវបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ����មី។

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានអេដឹរីអេវទូីវ	 គ្រត៌ូវបានអេ��ិត៌អេ�អេល�ចំនួនរប៊ីស់វាទាំំ�គ្រសុ�អេ�អេពីលអេធើ�ការកំណ៍ត៌់លំហិូរសាច់គ្របាក់រប៊ីស់វាសគ្រមាប៊ី់ផ្នែត៌
ទូូទាំត៌់គ្របាក់អេដឹ�ម	និ�ការគ្របាក់។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.៥  ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

(�)  ការវាស់ំផ្នែវង (ត្ថុ)

ឧប៊ីករណ៍៍បំ៊ីណ៍� ល

ការវាស់ផ្នែវ�ឧប៊ីករណ៍៍ប៊ីំណ៍លំ�អឺាគ្រស័យៈអេ�អេល��ំរូអាជ្ជីវកមមរប៊ីសធ់នាគារ	កុ��ការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��គ្រទូពី�យសកមម	និ�	លកេណ៍ៈថ្ងៃនលហំិរូសាចគ់្របាករ់ប៊ីសគ់្រទូពី�យ
សកមមអេនា�។	ធនាគារអេធើ�ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ឧប៊ីករណ៍៍ប៊ីំណ៍ំលរប៊ីស់�ួ�ន	អេ�កុ��គ្រប៊ីអេភិទូថ្ងៃនការវាស់ផ្នែវ�	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់៖	គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកាន់កាប៊ី់សគ្រមាប៊ី់ការគ្រប៊ីមូលលំហិូរសាច់គ្របាក់កុ��កិចចសន�យា	ផ្នែដឹលលំហិូរសាច់គ្របាក់អេនា��ឺសគ្រមាប៊ី់ផ្នែត៌
ទូូទាំត់៌គ្របាក់អេដឹ�ម	និ�ការគ្របាក់	 (“SPPI”)	 គ្រតូ៌វបានវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់។	ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមទាំំ�អេន�	គ្រតូ៌វបានផ្នែកត៌គ្រមូវអេ�តាម
សវំធិានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរពំី�ឹទុូកផ្នែដឹលបានទូទួូលសាា�ល។់	ចំណ៍លូការគ្របាក់ពីីគ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវតុ៌�ទាំ�ំអេន�	គ្រតូ៌វបានដាក់ប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��ចំណ៍លូ 
ការគ្របាក់អេដាយៈអេគ្រប៊ី�វិធីសាគ្រសិអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី។

ចំអេពា�ឥណ៍ទាំន�ិល់ឱ្�យប៊ីុ�គលិកផ្នែដឹលមានអំគ្រតាការគ្របាក់ទាំប៊ីជា�អំគ្រតាទូី��សារ	 គ្រតូ៌វបានទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�តាមត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	 ថ្ងៃនការទូូទាំត៌់
សាច់គ្របាក់នាអេពីលអំនា�ត៌	និ�អេធើ�អំប៊ី�បីហារតាមអំគ្រតាការគ្របាក់អេល�ទូី��សារ	ថ្ងៃនឥណ៍ទាំនគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលគាំ�។	ចំនួនលអេមុ��រវា�សាច់គ្របាក់បានប៊ី�់	
និ�ត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែថ្ងៃនសាច់គ្របាក់កុ��អេពីលអំនា�ត៌បានទូទួូល	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់ជាលាភិការរប៊ីស់បុ៊ី�គលិក។	ចំនួនទូឹកគ្របាក់ទាំំ�អេនា�	គ្រតូ៌វបាន
ទូទូួលសាា�ល់ជាប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិក	និ�គ្រតូ៌វបានដឹករំលស់កុ��ចំណ្តាយៈអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិក	កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	អាគ្រស័យៈអេ�តាម
�ិរអេវលាថ្ងៃនឥណ៍ទាំនអេនា�។

ឧប៊ីករណ៍៍មូលធ�

ធនាគារវាស់ផ្នែវ�ឧប៊ីករណ៍៍មូលធនទាំំ�អំស់អេ�អេពីលប៊ីនាា�ប៊ី់មក	តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី។	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី��ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ធនាគារអេគ្រជ្ជ�សអេរីសប៊ីង្កាា�ញចំអេណ៍ញ 
ឬខាត៌ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីចំអេពា�ការវិនិអេយា�មូលធន	កុ��OCI	 អេនា�មិនមានការចាំត់៌ថំ្នា�ក់អេ���វិញនាអេពីលប៊ីនាា�ប៊ី់មក	ចំអេពា�ចំអេណ៍ញឬខាត៌ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែ
សមគ្រសប៊ីអេ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌អេទូ	អេដាយៈមានការអំនុញ្ញាា�ត៌ឱ្�យឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់ការវិនិអេយា�អេនា�។	ភា�លាភិបានពីីការវិនិអេយា�គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	គ្រតូ៌វ
បានប៊ីនិទូទូួលសាា�ល់កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	ជាចំណ៍ូលអេ��ស�ៗ	អេ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារមានសិទូធិទូទូួលការទូូទាំត៌់អេនា�។	ការខាត៌ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ
�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	(និ�ការកត៌់គ្រតាការខាត៌ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែគ្រត៌�ប៊ី់អេ�វិញ)	ចំអេពា�ការវិនិអេយា�មូលធនវាស់ផ្នែវ�តាម	FVOCI	មិន 
គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍៍ដាច់អេដាយៈផ្នែ�កពីីការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីអេទូ។

(ឃ)  ការអេធើ�ចំណាត់្ថុថំ្នាក់ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�អេ��ងវញិ

ធនាគារអេធើ�ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ���វិញ	អេ�អេពីលផ្នែដឹល�ំរូអាជ្ជីវកមមសគ្រមាប៊ី់ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រទូពី�យសកមមរប៊ីស់�ួ�ន	មានការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួល។

(ង)  ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ 

ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	ECL	តាមមូលដាា�នរំពីឹ�អេម�លអេ�ថ្ងៃ�ៃអំនា�ត៌	ផ្នែដឹលទាំក់ទូ�ជាមួយៈនឹ�ឧប៊ីករណ៍៍ប៊ីំណ៍ំល	វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	និ�តាម	
FVOCI	ជាហានភ័ិិយៈផ្នែដឹលអេក�ត៌ពីីកចិចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	(រមួទាំ�ំ	ឥណ៍ទាំនវបិារូប៊ីន៍	និ�ចំផ្នែណ៍កឥណ៍ទាំន	និ�បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំនផ្នែដឹលមិនទាំន់បានដឹក)	
និ�កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវតុ៌�។	ធនាគារទូទួូលសាា�ល់សំវិធានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌ប៊ី�់	ចំអេពា�ការខាត៌គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	
ការវាស់ផ្នែវ�	ECL	ឆួ��ប៊ីញ្ញាា�ំ�ពីី	៖

 x ចំនួនលអេមុ��	និ�ចំនួនផ្នែដឹលបាន�ែឹ�គ្រប៊ីូបាប៊ី	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈអេធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេល�លទូធភាពីផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌អេ���មួយៈចំនួន

 x អេពីលអេវលាថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែទូឹកគ្របាក់	និ�

 x ពី័ត៌៌មានផ្នែដឹលមានភាពីសមអេហិតុ៌�ល	និ�មានការគំាគ្រទូ	ផ្នែដឹលអាចរកបានអេដាយៈមិនចាំំបាច់មានការចំណ្តាយៈ	និ�ការ�ំគ្របឹ៊ី�ផ្នែគ្រប៊ី�អេល�សលប់៊ី 
នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍	អំំពីីគ្រពីឹត៌ិិការណ៍៍នាអេពីលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	និ�ការពី�យាករអំំពីីលកេ�ណ៍ឌនាអេពីលអំនា�ត៌	

ធនាគារបានអំនុវត៌ិវិធីសាគ្រសិប៊ីីដឹំណ្តាក់កាល	ចំអេពា�ការវាស់ផ្នែវ�	ECL	សគ្រមាប៊ី់គ្រប៊ីអេភិទូដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x ឧប៊ីករណ៍៍ប៊ីំណ៍ំលវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	និ�

 x កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	និ�កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.៥  ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

(ង)  ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ត្ថុ)

	អំនុវត៌ិវិធីសាគ្រសិប៊ីីដឹំណ្តាក់កាលផ្នែ�អកអេ�អេល�ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	ចាំប៊ី់តាំ�ពីីការទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�៖

(i)  ដំ្ឋណាក់កាលទីូ ១ ៖ ECL ១២ថ្លែ�

ដឹណំ្តាកក់ាលទូ១ីរមួប៊ីញ្ញុ�លនវូគ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវតុ៌�	ផ្នែដឹលមិនមានកំអេណ៍�នហានភិិយ័ៈឥណ៍ទាំន�ួរឱ្�យកត៌ស់មាា�លច់ាំប៊ីត់ា�ំពីីការទូទួូលសាា�ល់
អេល�កដឹបំ៊ីូ�	ឬមានហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនកគ្រមិត៌ទាំប៊ី	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	ECL១២ផ្នែ�	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់	អេហិ�យៈចំណ៍ូលការគ្របាក់ 
គ្រត៌ូវបាន�ណ៍នាតាមចំនួនត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលរប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

(ii) ដំ្ឋណាក់កាលទីូ ២ ៖ ECL អេពីញម�យអាយីកាល – មិនមានការ�យចី�ត៌ម្លៃមែឥណ៍ទាន

ដឹំណ្តាក់កាលទីូ	២	រួមមាន	គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានកំអេណ៍�នហានិភ័ិយៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	ចាំប់៊ីតាំ�ពីីការទូទួូលសាា�ល់អេល�កដឹំបូ៊ី�	
(អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌វាមានហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនទាំប៊ីនាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍)	ប៊ីះុផ្នែនិមិនមានភិ័សូ�តា�ជាក់ផ្នែសិ�ប៊ីង្កាា�ញពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។	
ECL	អេពីញមួយៈអាយៈកុាលគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល	់អេហិ�យៈចំណ៍លូការគ្របាក់គ្រតូ៌វបាន�ណ៍នាតាមចំនួនត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដុឹលរប៊ីសគ់្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវតុ៌�។

(iii) ដំ្ឋណាក់កាលទីូ ៣ ៖ ECL អេពីញម�យអាយីកាល – មានការ�យចី�ត៌ម្លៃមែឥណ៍ទាន

ដឹណំ្តាកក់ាលទូ	ី៣	រមួមាន	គ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានភិស័ូ�តា�ជាកផ់្នែស�ិប៊ីង្កាា�ញពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	នាកាលប៊ីរអិេចិទូរាយៈការណ៍៍។	ECL 
អេពីញមួយៈអាយៈុកាលគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់	អេហិ�យៈចំណ៍ូលការគ្របាក់គ្រត៌ូវបាន�ណ៍នាតាមចំនួនត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលរប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

(ច)  ការផ្នែកផ្នែប្រប៊ីឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទាន

ជ្ជួនកាលធនាគារបានចរចាំអេ���វិញ	ឬបានផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីលំហិូរសាច់គ្របាក់កុ��កិចចសន�យាថ្ងៃនឥណ៍ទាំនអំត៌ិ�ិជ្ជនអេ���វិញ។	អេ�អេពីលផ្នែដឹលមានអេហិត៌ុការណ៍៍
អេន�អេក�ត៌អេ���	ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្នាអេត៌��ែមឹសារថ្ងៃនលកេ�ណ៍ឌ�មមីានភាពី�សុគាំ�ជា	សារវនិពីីលកេ�ណ៍ឌដឹបំ៊ី�ូឬអេទូ។	ធនាគារអេធើ�ផ្នែប៊ីប៊ីអេន�អេដាយៈ�តិ៌ពីចិាំរណ្តា
អេ�អេល�កតាា�អេ��ស�ៗ	កុ��ចំអេណ្តាមកតាា�ជាអេគ្រច�ន	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�អំែក�ចីគ្របាក់មាន�លវិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�	អេហិ�យៈការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីពីិត៌ជាអាចជ្ជួយៈកាត៌់ប៊ីនិយៈលំហិូរសាច់គ្របាក់	កុ��កិចចសន�យា	ឱ្�យអេ�គ្រត៌ឹមចំនួន
ផ្នែដឹលអំែក�ចីគ្របាក់រំពីឹ�ថ្នាមានលទូធភាពីប៊ី�់គ្របាក់

 x ថ្នាអេត៌�មានលកេ�ណ៍ឌ�មីសំខាន់ៗគ្រត៌ូវបានផ្នែណ៍នាំ	ដឹូចជាការផ្នែប៊ី�ផ្នែចកគ្របាក់ចំអេណ៍ញ/�លចំអេណ៍ញផ្នែដឹលផ្នែ�អកអេល�មូលធន	ផ្នែដឹលមាន�លប៊ីះ�ពាល់
ជាសារវនិអេល�ទូិនែន័យៈហានិភិ័យៈរប៊ីស់ឥណ៍ទាំនអេនា�

 x ការពីន�យារអេពីលឥណ៍ទាំនជាក់លាក់	អេ�អេពីលផ្នែដឹលអំែក�ចីគ្របាក់មិនមាន�លវិបាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�

 x ការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលអំគ្រតាការគ្របាក់ជាក់លាក់

 x ការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រគ្រប៊ីអេភិទូរូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណរប៊ីស់ឥណ៍ទាំន

 x ការដាក់ប៊ីញ្ញុ�លគ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំ	ការធានាអេ��ស�ៗ	ឬការពីគ្រ�ីកទូំហិំឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមាន�លប៊ី�ពាល់ជាសារវនិអេល�	ហានិភិ័យៈថ្ងៃនឥណ៍ទាំនអេនា�

គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�លកេ�ណ៍ឌមានភាពី�ុសគាំ�ជាសារវនិ	ធនាគារឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេដឹ�ម	និ�ទូទូួលសាា�ល់គ្រទូពី�យសកមម	“�មី”	តាមត៌ថ្ងៃមែ
សមគ្រសប៊ី	ន�ិ�ណ៍នាអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសទិូធភាពី�មសីគ្រមាប៊ីគ់្រទូពី�យសកមមអេ���វញិ។	ប៊ីនាា�ប៊ីម់ក	កាលប៊ីរអិេចិទូឈប៊ីទ់ូទូលួសាា�លគ់្រតូ៌វបានចាំត៌ទ់ូកុជា
កាលប៊ីរិអេចិទូទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�	សគ្រមាប៊ី់ការ�ណ៍នារកការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	 រួមទាំំ�ការកំណ៍ត៌់រកថ្នាអេត៌�មានកំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ
បានអេក�ត៌អេ���ឬអេទូ។	អេទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏អេដាយៈ	ធនាគារក៏វាយៈត៌ថ្ងៃមែ��ផ្នែដឹរថ្នាអេត៌�គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ��មីផ្នែដឹលបានទូទូួលសាា�ល់	 គ្រត៌ូវបានចាំត៌់ទូុកថ្នា
មានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន	នាអេពីលទូទួូលសាា�លអ់េល�កដឹបំ៊ី�ូឬអេទូ	ជាពីអិេសសកុ��កាលៈអេទូសៈផ្នែដឹលការចរចាំគ្រត៌វូអេសែ�អេ���អេដាយៈកនូប៊ីណំំ៍ល	ផ្នែដឹល
មនិមានលទូធភាពីទូូទាំត់៌ស�គ្របាក់អេ�តាមលកេ�ណ៍ឌផ្នែដឹលបានគ្រពីមអេគ្រពីៀ�រួចអេហិ�យៈ។	លអេមុ��ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែអេយា�	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�លអ់េ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	
ជា	“ចំអេណ៍ញឬខាត៌	ពីីការឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល”់។

គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�លកេ�ណ៍ឌមិន�ុសគាំ�ជាសារវនិ	អេនា�ការចរចាំ	ឬការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីមិនប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមានការឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់អេទូ	អេហិ�យៈធនាគារ�ណ៍នាត៌ថ្ងៃមែអេយា�
ដឹុលអេ���វិញ	អាគ្រស័យៈអេ�តាមលំហិូរសាច់គ្របាក់ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបាន		ផ្នែកផ្នែគ្រប៊ី	និ�ទូទូួលសាា�ល់ចំអេណ៍ញឬខាត៌ពីីការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីអេន�	អេ�កុ�� 
ចំអេណ៍ញ-ខាត៌។	ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលគ្រត៌ូវបាន�ណ៍នាអេ���វិញ	អេដាយៈអេធើ�អំប៊ី�បីហារលំហិូរសាច់គ្របាក់ផ្នែដឹលបានផ្នែកផ្នែគ្រប៊ី	តាមអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី 
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.៥  ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

(ច)  ការផ្នែកផ្នែប្រប៊ីឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទាន (ត្ថុ)

ដឹំប៊ីូ�	(ឬ	អំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពីផ្នែដឹលបានផ្នែកត៌គ្រមូវឥណ៍ទាំន	សគ្រមាប៊ី់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលបាន
ទូិញ	ឬបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���។

២.៦ បំ៊ីណ៍� លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ប៊ីណំំ៍លហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�លអ់េ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារកាា�យៈជាភា�មីយួៈ	អេ�កុ��កិចចសន�យាថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ណ្តាមយួៈ។	ប៊ីណំំ៍លហិរិញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីសធ់នាគារមួមាន	
គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	គ្របាក់កមចី	ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា	និ�ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ។

ប៊ីណំំ៍លហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�លអ់េល�កដំឹប៊ី�ូតាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	ដឹកចំណ្តាយៈគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិកិារ	ចំអេពា�ប៊ីណំំ៍លគ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារទាំ�ំអំស់ផ្នែដឹលមិនវាសផ់្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែ
សមគ្រសប៊ី	កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌។

ប៊ីំណំ៍លហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមិនគ្រតូ៌វបានចាំត់៌ថំ្នា�ក់តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	គ្រតូ៌វបានវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់។	បំ៊ីណំ៍លហិិរញ្ញញវតុ៌�វាស់ផ្នែវ�តាម
ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	មានដឹូចជា	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	គ្របាក់កមចី	ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា	និ�ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ។

ប៊ីណំំ៍លហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានអេ�ឈប់៊ីទូទួូលសាា�ល	់អេ�អេពីលផ្នែដឹលវាគ្រតូ៌វបានប៊ី�ើលិអំស់	ឬអេប៊ី�មិនដូឹអេចាំំ��អេទូវាគ្រតូ៌វបានគ្រពីមអេគ្រពីៀ�ឱ្�យប៊ីញ្ញ�ឈប៊ីក់ារស�គ្របាក់ត៌អេ�អេទូៀត៌។

២.៧ កិចីសំនា�ិល់ឥណ៍ទាន និងកិចីសំនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលធនាគារបាន�ិល់	 គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាមចំនួនសំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ប៊ី�់។	ធនាគារមិនបាន�ិល់កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន 
ណ្តាមួយៈ	ផ្នែដឹលមានអំគ្រតាការគ្របាក់ទាំប៊ីជា�អំគ្រតាទូី��សារអេទូ	ឬកិចចសន�យាផ្នែដឹលអាចគ្រត៌ូវបានទូូទាំត៌់ជាសាច់គ្របាក់សុទូធ	ឬតាមរយៈៈការ�ិល់	ឬការអេចញឧប៊ីករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�អេទូៀត៌អេទូ។

កចិចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិរិញ្ញញវត៌ុ��ឺជាកចិចសន�យាទាំ�ំឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលត៌គ្រមវូឱ្�យអំែកអេចញ��សាយៈការធានា	អេធើ�ការទូូទាំត៌ជ់ាកល់ាកម់យួៈអេដឹ�ម�បី�ិីលស់ណំ៍�អេ�អំែកកានក់ាប៊ី់	
ចំអេពា�ការខាត៌ប៊ី�់ផ្នែដឹលអេក�ត៌មានអេ���	អេដាយៈសារកូនប៊ីំណំ៍លណ្តាមួយៈមិនបានស�បំ៊ីណំ៍លអេ�អេពីលដឹល់ថ្ងៃ�ៃកំណ៍ត់៌	អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាមលកេ�ណ៍ឌថ្ងៃន
ឧប៊ីករណ៍៍ប៊ីំណ៍ំលអេនា�។	ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	�ឺគ្រត៌ូវបាន�ិល់ឱ្�យធនាគារ	គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�អំ�គភាពីអេ��ស�ៗ	ជ្ជំនួសគ្រ�ឹ�សាា�នទាំំ�អេន�	អេដឹ�ម�បីី
ធានាអេល�ឥណ៍ទាំន	ឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍	និ�ហាា�សុីលីធីធនាគារអេ��ស�ៗ។

ការធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�កុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	នាកាលប៊ីរិអេចិទូ�ិល់ការធានាអេនា�។	ការធានាគ្រត៌ូវបាន
គ្រពីមអេគ្រពីៀ�តាមលកេ�ណ៍ឌសមគ័្រ�ចតិិ៌អេសម�ភាពីគាំ�	អេហិ�យៈត៌ថ្ងៃមែបុ៊ីពីើលាភិផ្នែដឹលបានគ្រពីមអេគ្រពីៀ�មានចនួំនគ្រប៊ីហាកគ់្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែថ្ងៃនកាត៌ពីើកិចចកុ��ការធានា។	បុ៊ីពីើលាភិ
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទូួលនាអេពីលអំនា�ត៌	មិនគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់អេទូ។	ប៊ីនាា�ប៊ី់មកកិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�	គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាមចំនួនណ្តាមួយៈផ្នែដឹល�័ស់ជា�អេ�	
រវា�	ចំនួនផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�តាម�ំរូ	ECL	អេគ្រកាម	CIFRS	9	សិីពីី	“ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�”	និ�ចំនួនផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�ដឹក
នឹ�ចំនួនគ្របាក់ចំណ៍ូលប៊ី�គរ	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�តាមអេគាលការណ៍៍រប៊ីស់	CIFRS 15	សិីពីី	“គ្របាក់ចំណ៍ូលពីីកិចចសន�យាជាមួយៈអំត៌ិ�ិជ្ជន” 
អេ�តាមការសមគ្រសប៊ី។	

ការបាា�ន់សាា�នគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�តាមប៊ីទូពីិអេសាធន៍ថ្ងៃនគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលគាំ�	 និ�គ្រប៊ីវត៌ិិថ្ងៃនការខាត៌ប៊ី�់កុ��គ្រគាកនែ�មក	និ�ប៊ីូកប៊ីផ្នែនិម
ជាមួយៈនឹ�ការវិនិចិ័យៈរប៊ីស់�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��។	ចំណ៍ូលកថ្ងៃគ្រមអេសាយៈហិុុយៈផ្នែដឹលរកបាន	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់តាមមូលដាា�នអេ�រ	អាគ្រស័យៈអេ�តាមអាយៈុកាលថ្ងៃន
ការធានាអេនា�។

កំអេណ៍�នប៊ីំណ៍ំលផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនឹ�ការធានា	គ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍៍អេ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌		កុ���ះ�់ចំណ្តាយៈគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ។

ចអំេពា�កចិចសន�យា�ិលឥ់ណ៍ទាំន	និ�កចិចសន�យាហិរិញ្ញញវត៌ុ�	ECL	គ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�លជ់ាសវំធិានធន	(ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានប៊ីង្កាា�ញកុ��ប៊ីណំំ៍លអេ��ស�ៗ)។	អេទាំ�ជាយាា��ណ្តា
ក៏អេដាយៈ	ចំអេពា�កិចចសន�យាផ្នែដឹលរួមប៊ីញ្ញុ�លទាំំ�ឥណ៍ទាំន	និ�កិចចសន�យាផ្នែដឹលមិនទាំន់ដឹកគ្របាក់	អេហិ�យៈផ្នែដឹលធនាគារមិនអាចកំណ៍ត៌់	ECL	ដាច់អេដាយៈផ្នែ�ក	
ចអំេពា�កិចចសន�យាឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមិនទាំន់ដឹកគ្របាក់ពីីសមាសធាតុ៌ឥណ៍ទាំនទាំ�ំអេនា�	ECL	ថ្ងៃនកិចចសន�យាផ្នែដឹលមិនទាំន់ដឹកគ្របាក់	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់រមួគាំ�កុ��
សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំន។	កុ��ករណ៍ីផ្នែដឹល	ECL	 រួមប៊ីញ្ញុ�លគាំ�	 អេល�សពីីត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលរប៊ីស់ឥណ៍ទាំន	អេនា�	ECL	 គ្រតូ៌វបានទូទូួលសាា�ល់ជា
សំវិធានធន។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)

២.៨ ការកាត់្ថុកងឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�ប៊ីំណំ៍លហិិរញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានកាត៌់ក�	អេហិ�យៈចំនួនទូឹកគ្របាក់សុទូធប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីកាត៌់ក�គ្រតូ៌វបានរាយៈការណ៍៍អេ�កុ��របាយៈការណ៍៍សាា�នភាពី 
ហិរិញ្ញញវត៌ុ�	អេ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារមានសទិូធតិាម�ួ�វច�បាប៊ីក់ុ��ការកាត៌ក់�ចនំនួទូកឹគ្របាកផ់្នែដឹលបានទូទូលួសាា�ល	់អេហិ�យៈធនាគារមានប៊ីណំ៍�ន�ឹទូូទាំត៌ត់ាមមលូដាា�ន
ចំនួនទូឹកគ្របាក់សុទូធ	ឬមានប៊ីំណ៍�ទូទូួលសាា�ល់គ្រទូពី�យសកមម	និ�ទូូទាំត៌់ប៊ីំណ៍ំលកុ��អេពីលដឹំណ្តាលគាំ�។

២.៩ ប្រទ្ធពីយសំមបតិិ្ថុ និងប៊ីរកុិារ

គ្រទូពី�យសម�បីត៌ីិ	និ�ប៊ីរិកាា�រគ្រត៌ូវបានរាយៈការណ៍៍តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលស់ប៊ី�គរ។	ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មរួមមានចំណ្តាយៈផ្លាា�ល់អេ��ស�ៗ	ផ្នែដឹលបានចំណ្តាយៈកុ��ការទូិញគ្រទូពី�យអេនា�។

ចណំ្តាយៈប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ីអ់េ��ស�ៗគ្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្រទូពី�យអេនា�	ឬគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�លជ់ាគ្រទូពី�យដាចអ់េដាយៈផ្នែ�កតាមការសមគ្រសប៊ី	ផ្នែត៌អេ�អេពីល
ផ្នែដឹលមានភាពីគ្របាកដឹថ្នា�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍អេសដឹឋកិចចនាអេពីលអំនា�ត៌ថ្ងៃនគ្រទូពី�យអេនា�នឹ�ហូិរចូលមកកុ��ធនាគារ	អេហិ�យៈថ្ងៃ�ែអេដឹ�មថ្ងៃនគ្រទូពី�យអេនា�អាចគ្រតូ៌វបានវាស់ផ្នែវ� 
�ួរឱ្�យអេជ្ជឿជាក់បានផ្នែត៌ប៊ីះុអេណ្តាះ�។	រាល់ចំណ្តាយៈអេល�ការជ្ជួសជ្ជុល	និ�ការផ្នែ�ទាំំអេ��ស�ៗអេទូៀត៌ទាំំ�អំស់	គ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាជាប៊ីនុ�កអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍លទូធ�លកុ�� 
ការិយៈប៊ីរិអេចិទូហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការអេនា�អេក�ត៌អេ���។

សណំ៍�ក់ពំី�ុសា�ស�ម់និគ្រតូ៌វបានដឹករលំសអ់េទូ។	ការដឹករលំសអ់េល�គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិនិ�ិប៊ីរកិាា�រ	គ្រត៌វូបាន�ណ៍នាអេដាយៈអេគ្រប៊ី�គ្របាសវ់ធិសីាគ្រសរិលំសអ់េ�រ	អេដឹ�ម�បីផី្នែប៊ី�ផ្នែចក
ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មអេ�នឹ�ត៌ថ្ងៃមែសំណ៍ល់រប៊ីស់វា		អាគ្រស័យៈអេ�តាមអាយៈុកាលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់បាា�ន់សាា�នថ្ងៃនគ្រទូពី�យអេនា�	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

រយៈអេពីលរំលស់ំ�ិត្ថុជាឆំ្នាំំ

ការផ្នែកលមអអេល�គ្រទូពី�យជ្ជួល រយៈៈអេពីលណ្តាមួយៈផ្នែដឹល�ែីជា�	រវា��ិរអេវលាថ្ងៃនកិចចសន�យាជ្ជួល	និ�	អាយៈុកាលអេសដឹឋកិចចរប៊ីស់វាចំនួន	១០	ឆ្នាំំ�ំ

ប៊ីរិកាា�រការិយាល័យៈ ៥

អេគ្រ�ឿ�សង្កាា�រិម	និ�ប៊ីរិកាា�រប៊ីំពាក់ ៥

ប៊ីរិកាា�រកុំពី�យួ�ទូ័រ ៣	-	៥

យានយៈនិ ៥

ការដឹករំលស់អេល�សំណ៍�់កំពីុ�សា�ស�់	ចាំប៊ី់អេ�ិ�មអេ���អេ�អេពីលផ្នែដឹលគ្រទូពី�យសកមមមានភាពីរួចរាល់សគ្រមាប៊ី់ការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់។	អាយៈុកាលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់រប៊ីស់គ្រទូពី�យ
សកមមគ្រត៌ូវបានគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	និ�ផ្នែកត៌គ្រមូវតាមការសមគ្រសប៊ី	នាដឹំណ្តាច់កាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។

គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមណ្តាមួយៈ	អេល�សពីីត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលអាចគ្រស�់មកវិញបាន	វាគ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាប៊ីនិយៈភាា�មឱ្�យអេ�គ្រត៌ឹមត៌ថ្ងៃមែបាា�ន់សាា�នផ្នែដឹលអាចគ្រស�់ 
មកវិញបាន។

ចអំេណ៍ញ	ន�ិខាត៌ពីីការលកគ់្រទូពី�យសម�បីតិី៌	ន�ិប៊ីរកិាា�រ	គ្រត៌វូបានកណំ៍ត៌អ់េដាយៈអេធើ�ការអេគ្រប៊ីៀប៊ីអេធៀប៊ីសាចគ់្របាក់បានពីីការលក	់និ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�	អេហិ�យៈគ្រត៌វូបានទូទូលួសាា�ល់
អេ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌។

២.១០ ប្រទ្ធពីយសំកមាអរបូ៊ី�

គ្រទូពី�យសកមមអំរបូ៊ីផី្នែដឹលរមួមានអាជាា�ប៊ីណ័៍ណកមមវធិកំុីពី�យួ�ទូរ័ផ្នែដឹលបានទូញិ	ន�ិចណំ្តាយៈពាកព់ីន័ធអេ��ស�ៗ	គ្រត៌វូបានរាយៈការណ៍៍តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលសប់៊ី�គរ	និ�ការខាត៌
ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។	អាជាា�ប៊ី័ណ៍ណកមមវិធីកុំពី�យួ�ទូ័រផ្នែដឹលបានទូិញ	គ្រត៌ូវបានអេធើ�មូលធនកមមតាមមូលដាា�នថ្ងៃ�ែអេដឹ�មផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���	កុ��ការទូិញ
កមមវិធីជាក់លាក់អេនា�មកអេគ្រប៊ី�គ្របាស់។	ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មគ្រត៌ូវបានអេធើ�រំលស់តាមវិធីសាគ្រសិរំលស់អេ�រអេល�អាយៈុកាលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់បាា�ន់សាា�នរប៊ីស់វាកុ��រយៈៈអេពីល៥ឆ្នាំំ�ំ។

ចំណ្តាយៈនានាពាក់ពី័នធនឹ�ការផ្នែ�រក�សាកមមវិធីកុំពី�យួ�ទូ័រ	គ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាជាចំណ្តាយៈអេ�អេពីលផ្នែដឹលគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការអេនា�បានអេក�ត៌អេ���។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)

២.១១ ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែផ្ទៃនប្រទ្ធពីយសំកមាមិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

គ្រទូពី�យសកមមរូប៊ីីទាំំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានអាយុៈកាលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់មិនកំណ៍ត់៌	មិនគ្រតូ៌វបានដឹករំលស់អេទូ	និ�គ្រតូ៌វបានគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំរកការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែរប៊ីស់វា	
ឬញឹកញាប៊ី់ជា�អេន�	អេ�អេពីលផ្នែដឹលមានគ្រពឹីតិិ៌ការណ៍៍	ឬការផ្លាា�ស់បូ៊ី�រកាលៈអេទូសៈណ្តាមួយៈច�ុ�លប៊ីង្កាា�ញថ្នាវាអាចមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។	គ្រទូពី�យសកមមមិនផ្នែមន
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗផ្នែដឹលគ្រត៌ូវដឹករំលស់	គ្រត៌ូវបានគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	និ�គ្រត៌ូវបានគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យរកការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	អេ�អេពីលផ្នែដឹលមានគ្រពីឹត៌ិិការណ៍៍	ឬការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រកាលៈអេទូសៈ
ណ្តាមយួៈច�ុ�លប៊ីង្កាា�ញថ្នា	ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីសវ់ាន�ឹមនិអាចគ្រស�ម់កវញិបាន។	ការខាត៌ប៊ី�ប់៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	គ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�លត់ាមចនំនួលអេមុ��
រវា�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្រទូពី�យអេនា�	អេធៀប៊ីជាមួយៈត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលអាចគ្រស�់មកវិញបាន។	ត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលអាចគ្រស�់មកវិញបាន�ឺជាត៌ថ្ងៃមែមួយៈណ្តាផ្នែដឹល�័ស់ជា�អេ�រវា�ត៌ថ្ងៃមែ
សមគ្រសប៊ីថ្ងៃនគ្រទូពី�យអេនា�	ដឹកចំណ្តាយៈកុ��ការលកច់ញ	ន�ិត៌ថ្ងៃមែអេ�អេគ្រប៊ី�គ្របាស។់	កុ��ការបាា�នស់ាា�នរកការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	គ្រទូពី�យសកមមគ្រតូ៌វបានដាកជ់ាគ្រកុមត៌ចូៗប៊ី�ំតុ៌	
ផ្នែដឹលអេ�អាចកំណ៍ត៌់លំហិូរសាច់គ្របាក់រប៊ីស់វាដាច់អេដាយៈផ្នែ�កពីីគាំ�ៃ	ផ្នែដឹលវាមានឯករាជ្ជ�យទាំំ�គ្រសុ�ពីីលំហិូរសាច់គ្របាក់ចូលរប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមម	ឬគ្រកុមគ្រទូពី�យសកមម
ដឹថ្ងៃទូ	(គ្រកុមប៊ីអេ�ើ�ត៌សាច់គ្របាក់)។	គ្រទូពី�យសកមមមិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	គ្រត៌ូវបានគ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យរកអេម�លលទូធភាពីកុ��ការកត៌់គ្រតាការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ
គ្រត៌�ប៊ី់អេ�វិញ	អេ�អេរៀ�រាល់ដឹំណ្តាច់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍នីមួយៈៗ។

ការខាត៌ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	 គ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាជាប៊ីនុ�កកុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូផ្នែដឹលគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការអេនា�បានអេក�ត៌អេ���។	ការកត៌់គ្រតា
គ្រត៌លប៊ី់មកវិញថ្ងៃនការខាត៌ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌អេ�តាមចំនួនត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមអេនា�	ផ្នែដឹលមិន
អេល�សត៌ថ្ងៃមែអេយា�ផ្នែដឹលបានកំណ៍ត៌់	កាត៌់ក�ជាមួយៈនឹ�រំលស់	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មិនបានទូទូួលសាា�ល់ការខាត៌ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។

២.១២  ភិតិ្ថុសំនា 

ធនាគារជាភា��អែកជួិល

អេ�អេពីលចាំប៊ី់អេ�ិ�មកិចចសន�យា	ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្នាអេត៌�កិចចសន�យាអេនា�	ឬ�ែឹមសាររប៊ីស់វាជាភិត៌ិសន�យាផ្នែដឹរឬអេទូ។	កិចចសន�យាមួយៈ	ឬ	�ែឹមសារថ្ងៃនកិចចសន�យាមួយៈ	គ្រត៌ូវ
បានចាំត់៌ទុូកថ្នាជាភិតិ៌សន�យាគ្រប៊ីសិនអេប៊ី�កិចចសន�យាអេនា��ិល់សិទូធិកុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកំណ៍ត់៌	កុ��រយៈៈអេពីលណ្តាមួយៈ	ជា�ុ�រ
នឹ�ការប៊ី�់គ្របាក់។

កចិចសន�យាអាចមានទាំ�ំធាត៌ភុិត៌សិន�យា	និ�ធាត៌មុនិផ្នែមនភិត៌សិន�យា។	ធនាគារបានផ្នែប៊ី�ផ្នែចកសាចគ់្របាកក់ុ��កចិចសន�យា	ជាធាត៌ភុិត៌សិន�យា	និ�ធាត៌មុនិផ្នែមនភិត៌សិន�យា	
អាគ្រស័យៈថ្ងៃ�ែឈុ�លផ្នែដឹលពាក់ពី័នធរប៊ីស់វា។

លកេ�ណ៍ឌកុ��ភិតិ៌សន�យាគ្រត៌ូវបានចរចាំអេ���វិញតាមមូលដាា�នដាច់អេដាយៈផ្នែ�ក	និ�មានលកេ�ណ៍ឌ�ុសៗពីីគាំ�។	កិចចគ្រពីមអេគ្រពីៀ�ភិតិ៌សន�យាមិនបានប៊ីណ្តាា�លឱ្�យ
មានកចិចសន�យាណ្តាមួយៈ	អេគ្រ�ពីីអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ផ្នែដឹលបានធានា	អេ�កុ��គ្រទូពី�យសកមមភិត៌សិន�យាផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកានក់ាប៊ីអ់េដាយៈភា�មីាា�សជ់្ជលួអេនា�អេទូ។	គ្រទូពី�យសកមម
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានជ្ជួល	អាចនឹ�មិនគ្រត៌ូវបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ជាគ្រទូពី�យធានាកុ��ការ�ចីគ្របាក់អេទូ។

ភិតិ៌សន�យាគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់ជាគ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	និ�ជាបំ៊ីណំ៍លពាក់ព័ីនធ	នាកាលប៊ីរិអេចិទូផ្នែដឹលគ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលបានជ្ជួល	មានភាពី
រួចរាល់សគ្រមាប៊ី់អេគ្រប៊ី�គ្របាស់។

គ្រទូពី�យសកមម	និ�ប៊ីំណ៍ំលផ្នែដឹលអេក�ត៌ពីីភិត៌ិសន�យា	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�តាមមូលដាា�នត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ។

(ក) បំ៊ីណ៍� លភិតិ្ថុសំនា 

ប៊ីណំំ៍លភិតិ៌សន�យារមួប៊ីញ្ញុ�លនូវត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែសុទូធថ្ងៃនការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សន�យាអេ�រ	(រមួទាំ�ំ	ការប៊ី�់គ្របាក់អេ�រអេ��ស�ៗ)ដឹកន�ឹការអេល�កទូកឹចតិិ៌អេ��ស�ៗសគ្រមាប់៊ី
ការជ្ជួលផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទូួលបាន។

ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សន�យាផ្នែដឹលគ្រតូ៌វអេធើ�អេ���អេគ្រកាមជ្ជអេគ្រម�សផ្នែដឹលអាចពីន�យាររយៈៈអេពីលបាន	គ្រប៊ីកប៊ីអេដាយៈភាពីសមអេហិតុ៌�ល	គ្រតូ៌វបានរួមប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��
ការវាស់ផ្នែវ�ប៊ីំណ៍ំល។

ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សន�យាគ្រតូ៌វបានអេធើ�អំប៊ី�បីហារ	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាជាក់ផ្នែស�ិកុ��ភិតិ៌សន�យា។	គ្រប៊ីសនិអេប៊ី�អំគ្រតាការគ្របាក់មិនអាចកំណ៍ត់៌បានអេដាយៈភាពីង្កាយៈគ្រសួល
អេនា�	ផ្នែដឹលជាទូូអេ�ចំអេពា�ករណ៍ីភិត៌ិសន�យាអេ�កុ��ធនាគារ	ភា�ីអំែកជ្ជួលគ្រត៌ូវបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់អំគ្រតាកំអេណ៍�នគ្របាក់កមចីអេនា�	អេហិ�យៈវា�ឺជាអំគ្រតាផ្នែដឹលភា�ី
អំែកជួ្ជលនីមួយៈៗគ្រតូ៌វចំណ្តាយៈ	អេដឹ�ម�បីីទូទួូលបានគ្របាក់កមចី	 ផ្នែដឹលមានភាពីចាំំបាច់	អេដឹ�ម�បីីទូទួូលបានគ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�
គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	អេ�កុ��ប៊ីរិយាកាសអេសដឹឋកិចចគ្រសអេដឹៀ�គាំ�	ជាមួយៈនឹ�លកេ�ណ៍ឌ	និ�ការធានាគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលគាំ�។	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.១២  ភិតិ្ថុសំនា (ត្ថុ)

(ក) បំ៊ីណ៍� លភិតិ្ថុសំនា (ត្ថុ)

អេដឹ�ម�បីីកំណ៍ត៌់អំគ្រតាកំអេណ៍�នគ្របាក់កមចី	ធនាគារអាចអេធើ�អេ�បានអេដាយៈអេគ្រប៊ី�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនភា�ីទីូបី៊ីផ្នែដឹលទូទួូលបានពីីភា�ីអំែកជួ្ជលនីមួយៈៗ	�ឺជាចំណំ៍ច
ចាំប៊ី់អេ�ិ�ម	អេហិ�យៈផ្នែកត៌គ្រមូវអេល�ការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រលកេ�ណ៍ឌហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំន	ចាំប៊ី់តាំ�ពីីហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនភា�ីទូីប៊ីីទូទូួលបាន។

ការទូូទាំត៌ភ់ិត៌សិន�យាគ្រតូ៌វបានផ្នែប៊ី�ផ្នែចករវា�គ្របាកអ់េដឹ�ម	និ�ចណំ្តាយៈការគ្របាក។់	ចណំ្តាយៈការគ្របាកគ់្រតូ៌វបានកត់៌គ្រតាជាប៊ីនុ�កកុ��ចអំេណ៍ញ-ខាត៌	កុ��រយៈៈអេពីល
ថ្ងៃនភិត៌ិសន�យាអេនា�	អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ត៌អំគ្រតាការគ្របាក់អេ�រតាមកាលកំណ៍ត៌់មួយៈ	អេល�ចំនួនសមត៌ុល�យប៊ីំណ៍ំលផ្នែដឹលអេ�សល់	កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូនីមួយៈៗ។

 (�) ប្រទ្ធពីយសំកមាផ្នែដឹល�នសិំទ្ធធិអេប្រប៊ី�ប្របាស់ំ

គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ផ្នែដឹលរួមមាន៖

 x ចំនួនទូឹកគ្របាក់ថ្ងៃនប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យាផ្នែដឹលបានវាស់ផ្នែវ�អេល�កដឹំប៊ីូ�

 x ការទូូទាំត់៌ភិតិ៌សន�យាណ្តាមួយៈផ្នែដឹលបានអេធើ�អេ���អេ�កាលប៊ីរិអេចិទូចាំប់៊ីអេ�ិ�ម	ឬមុនកាលប៊ីរិអេចិទូចាំប់៊ីអេ�ិ�ម	ដឹកការអេល�កទូឹកចិតិ៌អេ��ស�ៗផ្នែដឹលទូទួូល
បានពីីការជ្ជួល

 x ចំណ្តាយៈផ្លាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�	និ�

 x ចំណ្តាយៈសគ្រមាប៊ី់ការជ្ជួសជ្ជុសអេ���វិញ	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មាន

គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធអិេគ្រប៊ី�គ្របាស់	ជាទូូអេ�គ្រតូ៌វបានដឹករំលស់តាមមលូដាា�នរលំស់អេ�រ	អេល�រយៈៈអេពីលណ្តាមយួៈផ្នែដឹល�ែជីា�អេ�រវា�	អាយៈកុាលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់
រប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមម	និ�រយៈៈអេពីលជ្ជលួ។	គ្រប៊ីសនិអេប៊ី�ធនាគារមានប៊ីណំ៍�ជាកល់ាកដ៏់ឹសមអេហិតុ៌�លកុ��ការទិូញ	អេនា�គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសទិូធអិេគ្រប៊ី�គ្របាស់
អេនា�គ្រត៌ូវបានដឹករំលស់	អេល�អាយៈុកាលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់មូលដាា�នរប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមមអេនា�។

ប៊ីនាា�ប៊ី់មកអេទូៀត៌	គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	និ�ការខាត៌ផ្នែដឹល	ប៊ីណ្តាា�លមកពីីការ�យៈុច�ត៌ថ្ងៃមែប៊ី�គរ 
គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មាន។

(�)  ការទូ្ធទាត់្ថុភិតិ្ថុសំនាអេប្រកាមការអេល�កផ្នែលងអេ�សងៗ

ការទូូទាំត់៌នានាផ្នែដឹលពាក់ព័ីនធនឹ�ភិតិ៌សន�យាផ្នែដឹលមានរយៈៈអេពីល�ែី	 និ�គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានត៌ថ្ងៃមែទាំប៊ី	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់តាមមូលដាា�នអេ�រ	ជា
ចំណ្តាយៈអេ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌។	ភិត៌ិសន�យារយៈៈអេពីល�ែី	�ឺជាភិត៌ិសន�យាទាំំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានរយៈៈអេពីលជ្ជួល១២ផ្នែ�	ឬត៌ិចជា�១២ផ្នែ�។

២.១៣  ពីនធអេល�ប្របាក់ចំណូ៍ល

ចំណ្តាយៈពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូល�ឺជាចំនួនគ្របាក់ពីនធគ្រតូ៌វប៊ី�់	 អេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលជាប៊ី់ពីនធកុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	 ផ្នែ�អកអេ�តាមអំគ្រតាពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលផ្នែដឹល
ចូលធរមាន	និ�អេធើ�និយៈ័ត៌កមមអេ�តាមប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមម	និ�ពីនធពីន�យារជាប៊ីំណ៍ំល	ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមានលអេមុ��ប៊ីអេណ្តាា��អាសនែ	និ�ការ
ខាត៌ពីនធផ្នែដឹលមិនបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់។

ចំណ្តាយៈពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលកុ��ឆ្នាំំ�ំ	 គ្រត៌ូវបាន�ណ៍នាតាមមូលដាា�នច�បាប៊ី់ពីនធ	 ផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌រួចជាសាា�ពីរ	ឬគ្រត៌ូវបានអំនុម័ត៌រួចមួយៈផ្នែ�ែកធំ	នាកាលប៊ីរិអេចិទូ
រាយៈការណ៍៍	អេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសផ្នែដឹលធនាគារអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការអាជី្ជវកមម	 និ�ប៊ីអេ�ើ�ត៌គ្របាក់ចំអេណ៍ញជាប់៊ីពីនធ។	�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��វាយៈត៌ថ្ងៃមែអេ�តាមការិយៈប៊ីរិអេចិទូ	អំំពីី
សាា�នភាពីផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���កុ��ល�ិតិ៌គ្រប៊ីកាសពីនធ	ផ្នែដឹលទាំកទ់ូនិអេ�ន�ឹសាា�នភាពីផ្នែដឹលគ្រតូ៌វអំនវុតិ៌ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌ពីនធ	និ�ប៊ីណំ៍កគ្រសាយៈរប៊ីស់វា	និ�បានពិីចាំរណ្តា
ថ្នាអេត៌�អាជាា�ធរពីនធដារន�ឹទូទូលួយៈកការកត៌គ់្រតាពីនធផ្នែដឹលមិនមានភាពីច�បាស់លាសឬ់អេទូ។	ធនាគារវាសផ់្នែវ�សមតុ៌ល�យពីនធរប៊ីស�់ួ�ន	អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�អេល�ចំននួផ្នែដឹល
គ្របាកដឹថ្នាគ្រត៌ូវប៊ី�់	ឬត៌ថ្ងៃមែរំពីឹ�ទូុក	អាគ្រស័យៈអេ�អេល�វិធីសាគ្រសិផ្នែដឹល�ិល់នូវការពី�យាករលអជា�មុន	អំំពីីដឹំអេណ្តា�គ្រសាយៈចំអេពា�ភាពីមិនច�បាស់លាស់។	

ពីនធពីន�យារគ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាសំវិធានធនអេពីញអេលញ	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�វិធីសាគ្រសិប៊ីំណ៍ំល	អេល�ចំនួនលអេមុ��ប៊ីអេណ្តាា��អាសនែរវា�មូលដាា�នពីនធថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមម	និ�ប៊ីំណ៍ំល	
និ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់វាអេ�កុ��របាយៈការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។	ពីនធពីន�យារគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាពីនធតាមច�បាប៊ី់ពីនធ	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអំនុម័ត៌រួចជាសាា�ពីរ	ឬគ្រត៌ូវបាន
អំនមុត័៌រចួមយួៈផ្នែ�ែកធ	ំនាកាលប៊ីរអិេចិទូ	រាយៈការណ៍៍	ន�ិរពំី�ឹថ្នាគ្រត៌វូអំនវុតិ៌អេ�អេពីលពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមមពាកព់ីន័ធគ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�ល	់ឬ	ពីនធអេល�គ្របាកច់ណំ៍លូ
ពីន�យារជាប៊ីំណ៍ំលគ្រត៌ូវបានទូូទាំត៌់។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.១៣  ពីនធអេល�ប្របាក់ចំណូ៍ល (ត្ថុ)

ពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមមគ្រតូ៌វបានទូទូលួសាា�ល	់លុ�គ្រតាផ្នែត៌មានភាពីគ្របាកដឹថ្នាន�ឹមានគ្របាកច់អំេណ៍ញជាប៊ីព់ីនធនាអេពីលអំនា�ត៌សគ្រមាប៊ីយ់ៈកលអេមុ��ប៊ីអេណ្តាា��អាសនែ
មកអេគ្រប៊ី�គ្របាស់។	ពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមមគ្រតូ៌វបានគ្រតួ៌ត៌ពិីនតិ៌�យអេ�អេរៀ�រាលក់ាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍នីមយួៈៗ	អេហិ�យៈគ្រតូ៌វបានកាត់៌ប៊ីនិយៈអេ�តាមចនំនួ	ផ្នែដឹលទូនំ�ជា
មិនមានគ្របាក់ចំអេណ៍ញជាប៊ី់ពីនធគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់។

ពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមមគ្រតូ៌វបានកាត់៌ក�ជាមួយៈនឹ�ពីនធពីន�យារជាប៊ីំណំ៍ល	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មានសិទិូធតាម�ួ�វច�បាប៊ី់អេដឹ�ម�បីីកាត៌់ក�បំ៊ីណំ៍លពីនធកុ��ឆ្នាំំ�ំជាមួយៈនឹ�ពីនធ
គ្រទូពី�យសកមមកុ��ឆ្នាំំ�ំ	អេហិ�យៈគ្រប៊ីសិនអេប៊ី�វាទាំក់ទូ�នឹ�ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលផ្នែដឹលកំណ៍ត៌់អេដាយៈអាជាា�ធរពីនធដារផ្នែត៌មួយៈ	អេ�អេល�អំ�គភាពីជាប៊ី់ពីនធផ្នែត៌មួយៈ។

ពីនធកុ��ឆ្នាំំ�ំ	 និ�ពីនធពីន�យារគ្រតូ៌វបានទូទូួលសាា�ល់អេ�កុ��ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌វាពាក់ពី័នធជាមួយៈនឹ��ះ�់អេ��ស�ៗផ្នែដឹលបានទូទូួលសាា�ល់ផ្លាា�ល់កុ��ចំណ៍ូល
លមអិត៌អេ��ស�ៗ	ឬកុ��មូលធន។	កុ��ករណ៍ីអេន�	ពីនធគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ	ឬគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់ផ្លាា�ល់កុ��មូលធនផ្នែដឹរ។

២.១៤ សំំវធិានធន

សវំធិានធនគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់អេ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារមានកាត៌ពីើកិចចតាម�ួ�វច�បាប៊ី	់ឬកាត៌ពីើកិចចគ្រប៊ីអេយាលផ្នែដឹលជាលទូធ�លថ្ងៃនគ្រពឹីតិី៌ការណ៍៍ពីីអំតី៌ត៌កាល	អេហិ�យៈ
វាទូំន�ជាអាចត៌គ្រមូវឱ្�យមានការចំណ្តាយៈធនធានអេដឹ�ម�បីីទូូទាំត៌់កាត៌ពីើកិចចអេនា�អេហិ�យៈចំនួនទូឹកគ្របាក់គ្រត៌ូវបានបាា�ន់សាា�ន�ួរឱ្�យទូុកចិត៌ិបាន។

អេ�អេពីលផ្នែដឹលមានកាត៌ពីើកិចចគ្រសអេដឹៀ�គាំ�អេគ្រច�ន	កគ្រមិត៌ថ្ងៃនលំហិូរអេចញអេដឹ�ម�បីីទូូទាំត៌់កាត៌ពីើកិចចអេនា�	គ្រតូ៌វបានកំណ៍ត់៌អេដាយៈ�ិត៌អេ�អេល�ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ថ្ងៃនកាត៌ពីើកិចច
ទាំំ�មូល។	សំវិធានធនគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់	អេទាំ�ប៊ីីជាកគ្រមិត៌ថ្ងៃនលំហិូរអេចញអេដឹ�ម�បីីទូូទាំត៌់កាត៌ពីើកិចចអេនា�មានចំនួនត៌ូចក៏អេដាយៈ។

សវំធិានធនគ្រតូ៌វបាន�ណ៍នាតាមត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែថ្ងៃនចំណ្តាយៈផ្នែដឹលគ្រតូ៌វទូូទាំត់៌កាត៌ពីើកិចចអេនា�	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាមុនប៊ី�់ពីនធ	អេដឹ�ម�បីឆួី��ប៊ីញ្ញាា��ំការវាយៈត៌ថ្ងៃមែទីូ��សារប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ
ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែសាច់គ្របាក់�ិត៌តាមអេពីលអេវលា		និ�ហានិភិ័យៈជាក់លាក់អេ��ស�ៗថ្ងៃនកាត៌ពីើកិចចអេនា�។	ការអេក�នអេ���ថ្ងៃនសំវិធានធនអេដាយៈសារអេពីលអេវលាផ្នែដឹលបានកនែ�
�ុត៌	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់ជាចំណ្តាយៈការគ្របាក់។

២.១៥ ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុ

(ក) ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុតាមចាប់៊ី

ធនាគារ	ន�ិគ្រ�ឹ�សាា�នហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានត៌គ្រមវូឱ្�យ�ណ៍នាសវំធិានធនតាមច�បាប៊ី	់អំនុអេលាមអេ�តាមគ្រប៊ីកាសអេល�ធ៧-០១៧-៣៤៤គ្រប៊ី.ក	ចុ�ថ្ងៃ�ៃទូ០ី១	
ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០១៧	និ�សារាចរផ្នែណ៍នំាអេល�	ធ៧-០១៨-០០១	ចុ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៦	ផ្នែ�កមុៈៈ	ឆ្នាំំ�២ំ០១៨	សិពីីី	“ចណំ្តាត់៌ថ្នាំ�ក់ហានភ័ិិយៈឥណ៍ទាំន	ន�ិសំវធិានធន 
អេល�អំី�មផ្នែភិរមិន”។	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�សំវិធានធនតាមច�បាប៊ី់ប៊ី�គរ	មានចំនួន�័ស់ជា�ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែប៊ី�គរផ្នែ�អកតាម	CIFRS 9	 អេនា�	 ‘ការប៊ីំអេពីញប៊ីផ្នែនិម	-	 
topping up’	នឹ�គ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាជាទូុនប៊ីគ្រមុ�តាមច�បាប់៊ី	និ�គ្រត៌ូវបានប៊ីង្កាា�ញអេ�កុ��មូលធន។	ប៊ីនាា�ប៊ី់មក	ទូុនប៊ីគ្រមុ�គ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាគ្រត៌�ប៊ី់អេ�វិញ	
(រហិូត៌ដឹល់សូន�យ)	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�សំវិធានធនតាមច�បាប៊ី់ប៊ី�គរ	មានចំនួនអេសម�គាំ�	ឬ	ទាំប៊ីជា�ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែប៊ី�គរផ្នែដឹលផ្នែ�អកតាម	CIFRS 9	។	ទូុនប៊ីគ្រមុ� 
តាមច�បាប៊ីគ់្រតូ៌វបានត៌មើលទ់ូកុមយួៈផ្នែ�ក	ជាគ្រទូនាប៊ីទ់ូនុ	អេហិ�យៈមនិអាចផ្នែប៊ី�ផ្នែចកបាន	ន�ិមនិគ្រតូ៌វបានអំនញុ្ញាា�ត៌ឱ្�យរមួប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��ការ�ណ៍នាមលូនធិិ
ផ្លាា�ល់សុទូធអេទូ។

(�) ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុមិនសំប្រ�ប់៊ីផ្នែប៊ីងផ្នែចក

ទូនុប៊ីគ្រម�ុមនិសគ្រមាប៊ីផ់្នែប៊ី�ផ្នែចកគ្រត៌វូបានរក�សាទូកុ	អេយា�អេ�តាមការអំនមុត័៌រប៊ីសធ់នាគារកណ្តាា�ល	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូ០ី២	ផ្នែ�កកើដា	ឆ្នាំំ�២ំ០២១	ន�ិអេ�ថ្ងៃ�ៃទូ២ី៥	
ផ្នែ�មនីា	ឆ្នាំំ�២ំ០២០	សិពីីីការអេសែ�ឱ្�យធនាគារអេ�ះរគ្របាក់ចអំេណ៍ញរក�សាទូកុ	អេដាយៈអំនុអេលាមអេ�តាមគ្រប៊ីកាសរប៊ីសធ់នាគារកណ្តាា�ល	អេល�	ធ៧-០១៨-០៦៨	
គ្រប៊ី.ក	ចុ�ថ្ងៃ�ៃទូ២ី២	ផ្នែ�កមុៈៈ	ឆ្នាំំ�ំ២០១៨	សិពីីកីារកណំ៍ត៌គ់្រទូនាប៊ីអ់េដឹ�មទូនុរប៊ីសធ់នាគារ	ន�ិ	គ្រ�ឹ�សាា�នហិរិញ្ញញវត៌ុ�។	ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួណ្តាមយួៈត៌គ្រមវូឱ្�យមានការ
អំនុម័ត៌ពីីគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សា	ភិិបាល	និ�ធនាគារកណ្តាា�ល។

 

២.១៦ អតុ្ថុប្រប៊ីអេ�ជ្យន៍ប៊ី��គលិក

(ក) អតុ្ថុប្រប៊ីអេ�ជ្យន៍ប៊ី��គលិករយៈអេពីល�ែ�

អំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិករយៈៈអេពីល�ែីគ្រត៌ូវបានកត៌់គ្រតាប៊ី�គរ	កុ��ឆ្នាំំ�ំផ្នែដឹលប៊ីុ�គលិកបានប៊ីអេគ្រម�ការង្ការឱ្�យធនាគារ។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)
២.១៦ អតុ្ថុប្រប៊ីអេ�ជ្យន៍ប៊ី��គលិក (ត្ថុ)

(�) អតុ្ថុប្រប៊ីអេ�ជ្យន៍ប៊ី��គលិកអេ�សងៗ - ការទូ្ធទាត់្ថុប្របាក់បំ៊ីណាច់អត្ថុ�ត្ថុភាពីការងារ

អេ�ផ្នែ�មិ�ុនា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៨	រាជ្ជរដាា�ភិិបាលកមុ�ជាបានអេធើ�វិអេសាធនកមមអេល�ច�បាប៊ី់សិីពីីការង្ការ	ផ្នែដឹលផ្នែណ៍នាំពីី�អេគ្រមា�		ការទូូទាំត៌់គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពី
ការង្ការ។	ប៊ីនាា�ប៊ី់មកអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី២១	ផ្នែ�កញ្ញាា�	ឆ្នាំំ�ំ២០១៨	គ្រប៊ីកាសអេល�	៤៤៣	ក.ប៊ី/គ្រប៊ី.ក.�.ល	គ្រត៌ូវបានអេចញ��សាយៈ	អេដាយៈបាន�ិល់នូវអេគាលការណ៍៍
ផ្នែណ៍នំាសិពីីីការអំនវុតិ៌ច�បាប៊ីអ់េន�។	អំនុអេលាមអេ�តាមច�បាប៊ី/់គ្រប៊ីកាស	ត៌គ្រមវូឱ្�យអំ�គភាពីនមីយួៈៗទូូទាំត៌គ់្របាកប់៊ីណំ្តាច់អំត៌តី៌ភាពីការង្ការឱ្�យនិអេយាជិ្ជត៌	ផ្នែដឹល
មានកិចចសន�យាការង្ការមិនមានរយៈៈអេពីលកំណ៍ត៌់	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x គ្របាក់ប៊ីណំ្តាចក់ារង្ការគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�	ំ-	ចូលជាធរមានកុ��ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�២ំ០១៩	-	អេសម�ន�ឹ	១៥	ថ្ងៃ�ៃ	ថ្ងៃនគ្របាក់អេប៊ីៀវត៌�សរគ៍្រប៊ីចាំផំ្នែ�រប៊ីសប់៊ី�ុគលកិ	ន�ិអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍
កុ��ឆ្នាំំ�ំនីមួយៈៗ�ិត៌ជាមធ�យម	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូូទាំត៌់អេរៀ�រាល់	៦	ផ្នែ�មិ�	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣០	ផ្នែ�មិ�ុនា	និ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	(៧,៥	ថ្ងៃ�ៃ	កុ��ការទូូទាំត៌់មិ�ៗ)។

 x គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរំឭក	-	និអេយាជិ្ជត៌មានសិទូធិទូទូួលបានគ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរំឭក	អេសម�នឹ�១៥ថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនគ្របាក់អេប៊ីៀវត៌�សរ៍រប៊ីស់
ពីកួអេ�កុ��មយួៈឆ្នាំំ�	ំ�តិ៌ចាំប៊ីត់ា�ំពីីថ្ងៃ�ៃចលូប៊ីអេគ្រម�ការង្ការរហិតូ៌ដឹល់ថ្ងៃ�ៃទូ៣ី១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០១៨	អេហិ�យៈអេ�ផ្នែត៌ប៊ីនិការង្ការជាមយួៈធនាគារ។	ការអេប៊ី�កគ្របាក់
ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរំឭក	អាគ្រស័យៈអេ�តាមចំនួនឆ្នាំំ�ំអំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិកមាំ�ក់ៗ	អេហិ�យៈមិនគ្រត៌ូវអេល�សពីី៦ផ្នែ�ថ្ងៃនគ្របាក់អេប៊ីៀវត៌�សរ៍ដឹុល
មធ�យមអេទូ។	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី២២	ផ្នែ�មីនា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៩	គ្រកសួ�ការង្ការ	និ�ប៊ីណ៍ះ��ប៊ីណ្តាា�លវិជាា�ជ្ជីវៈ	បានអេចញអេសចកីិផ្នែណ៍នាំអេល�	០៤២/១៩	ក.ប៊ី/
ស.ណ៍.ន.�.ល	អេដឹ�ម�បីីពីន�យារអេពីលការអេប៊ី�កគ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរំឭក	ផ្នែដឹលនឹ�គ្រត៌ូវទូូទាំត៌់ឱ្�យចំនួនប៊ីីថ្ងៃ�ៃ	កុ��ផ្នែ�មិ�ុនា	និ�ផ្នែ�ធុ�	ចាំប៊ី់អេ�ិ�ម
អេ�ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១។

ការទូូទាំត់៌គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់ការង្ការគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	 គ្រតូ៌វបានចាំត៌់ទុូកថ្នាជាអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍បុ៊ី�គលិករយៈៈអេពីល�ែី	 អេហិ�យៈវាគ្រតូ៌វបានកត៌់គ្រតាប៊ី�គរកុ��ឆ្នាំំ�ំផ្នែដឹលប៊ីុ�គលិក
បានប៊ីអេគ្រម�ការង្ការឱ្�យធនាគារ។

គ្របាក់ប៊ីណំ្តាចអ់ំត៌តី៌ភាពីការង្ការរឭំក	គ្រត៌វូបានចាំត៌ថ់្នាំ�កជ់ាអំតិ៌គ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ី�ុគលកិរយៈៈអេពីលផ្នែវ�	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌គ្របាកប់៊ីណំ្តាចផ់្នែដឹលគ្រត៌វូទូូទាំត៌ក់ុ��រយៈៈអេពីល 
១២ផ្នែ�ប៊ីនាា�ប៊ី់។	ប៊ីំណំ៍លគ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំតី៌ត៌ភាពីការង្ការរំឭក	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់តាមត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែថ្ងៃនកាត៌ពីើកិចចផ្នែដឹលបានកំណ៍ត៌់	នាការិយៈប៊ីរិអេចិទូ
រាយៈការណ៍៍	អេដឹ�ម�បីអីេធើ�ការបាា�នស់ាា�នឱ្�យបានកានផ់្នែត៌លអនវូត៌ថ្ងៃមែច�ុអេគ្រកាយៈផ្នែដឹលធនាគារគ្រត៌វូប៊ី�ឱ់្�យប៊ី�ុគលកិ	ជា�ុ�រន�ឹការប៊ីអេគ្រម�ការង្ការឱ្�យធនាគារកុ��អេពីល
ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	និ�កុ��ឆ្នាំំ�ំកនែ�មក។	ត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរំឭក	គ្រតូ៌វបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈអេធើ�អំប៊ី�បីហារអេល�ចំនួនទូឹកគ្របាក់គ្រតូ៌វទូូទាំត៌ ់
នាអេពីលអំនា�ត៌បាា�ន់សាា�ន	អេដាយៈអេយា�អេ�តាមសញ្ញាា�ប៊ី័ណ៍ណសាជ្ជីវកមមផ្នែដឹលមាន�ុណ៍ភាពី�័ស់ថ្ងៃនរូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណរប៊ីស់ប៊ីំណ៍ំលអេនា�។

២.១៧ ចំណូ៍ល និងចំណាយការប្របាក់

ចំណ៍ូលនិ�ចំណ្តាយៈការគ្របាក់ពីីឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់កុ��	“ចំណ៍ូលការគ្របាក់”	និ�	“ចំណ្តាយៈការគ្របាក់”	កុ��
របាយៈការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�វិធីសាគ្រសិការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី។

វិធីសាគ្រសិការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	�ឺជាវិធីសាគ្រសិកុ��ការ�ណ៍នាថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួយៈឬប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួយៈ	និ�ជាវិធីសាគ្រសិកុ��
ការផ្នែប៊ី�ផ្នែចកចណំ៍លូការគ្របាក	់ឬចណំ្តាយៈការគ្របាក	់អេល�រយៈៈអេពីលផ្នែដឹលពាកព់ីន័ធ។	អំគ្រតាការគ្របាកម់ានគ្រប៊ីសទិូធភាពី�ជឺាអំគ្រតា	ផ្នែដឹលអេធើ�អំប៊ី�បីហារជាកផ់្នែស�ិចំអេពា� 
ការទូូទាំត់៌សាចគ់្របាក់នាអេពីលអំនា�ត៌បាា�នស់ាា�ន	ឬប៊ីង្កាា�ន់ថ្ងៃដឹទូទួូលគ្របាក់	កុ��រយៈៈអេពីលថ្ងៃនអាយៈកុាលបាា�នស់ាា�នរប៊ីស់ឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�	ឬកុ��រយៈៈអេពីលណ្តាមយួៈ
ផ្នែដឹល�ែីជា�អេ�តាមការសមគ្រសប៊ី	ចំអេពា�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�សុទូធរប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�	ឬប៊ីំណំ៍លហិិរញ្ញញវតុ៌�។	 អេ�អេពីល�ណ៍នាអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	
ធនាគារបានកត៌់គ្រតារាល់លកេ�ណ៍ឌកុ��កិចចសន�យាទាំំ�អំស់ថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍		ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�បានរួមប៊ីញ្ញុ�លនូវកថ្ងៃគ្រម	ឬកំអេណ៍�នចំណ្តាយៈនានា	ផ្នែដឹលបានចំណ្តាយៈ
អេដាយៈផ្លាា�ល់ចំអេពា�ឧប៊ីករណ៍៍មួយៈ	អេហិ�យៈវាជាផ្នែ�ែកមួយៈថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	ប៊ីះុផ្នែនិមិនផ្នែមនជាការខាត៌ឥណ៍ទាំននាអេពីលអំនា�ត៌អេទូ។

ចំណ៍ូលការគ្របាក់គ្រត៌ូវបាន�ណ៍នាអេដាយៈអំនុវត៌ិអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី	ចំអេពា�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលរប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌ចំអេពា�៖

 x គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលបានទិូញ	ឬបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	 (Purchased or originated credit-impaired financial  

assets - POCI)	ផ្នែដឹលអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពីសគ្រមាប់៊ីផ្នែកត៌គ្រមូវឥណ៍ទាំនអេល�កដំឹប៊ីូ�	គ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌ចំអេពា�ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់រប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមម
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

 x គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមិនផ្នែមនជា	POCI	ប៊ីះុផ្នែនិបានកាា�យៈជាឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែមួយៈផ្នែ�ែកធំ	(ឬ	‘ដឹំណ្តាក់កាលទូី	៣’)	ផ្នែដឹលចំណ៍ូល
ការគ្របាក់គ្រតូ៌វបាន�ណ៍នាអេដាយៈអេគ្រប៊ី�អំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសទិូធភាពី	ចំអេពា�ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករលំស់រប៊ីសវ់ា	(ឧ.	កាត់៌ក�ជាមួយៈនឹ�សំវធិានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំន
រំពីឹ�ទូុក)។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២. អេសំចកិ�សំអេងុប៊ីអេគាលការណ៍៍�ណ៍អេនយយសំំខាន់ៗ (ត្ថុ)

២.១៨ ចំណូ៍លកផ្ទៃប្រមអេជ្យ�ងសា 

ចំណ៍ូលកថ្ងៃគ្រមអេជ្ជ��សាគ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់ជាចំណ៍ូល	អេ�អេពីលផ្នែដឹលវាបានប៊ីំអេពីញតាម�ំរូលកេ�ណ៍ឌទាំំ�អំស់	(កាត៌ពីើកិចចថ្ងៃនដំឹអេណ៍�រការគ្រត៌ូវបានទូទូួលយៈក	
អេហិ�យៈការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��គ្រត៌ូវបានអេ�ះរកុ��អេពីលអេវលាណ្តាមួយៈ	ឬ	ចំណ៍ំចថ្ងៃនអេពីលអេវលាណ្តាមួយៈ)។

កថ្ងៃគ្រមកុ��ដឹអំេណ៍�រការ�ិលឥ់ណ៍ទាំន	បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំន	និ�ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំន	ផ្នែដឹលទូនំ�ជាអាចគ្រតូ៌វបាន�ិលឱ់្�យ	គ្រត៌វូបានពីន�យារ	(ជាមយួៈន�ឹចណំ្តាយៈផ្លាា�លព់ាកព់ីន័ធ)	អេហិ�យៈ
ចណំ៍លូផ្នែដឹលជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពីរប៊ីសឧ់ប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�មយួៈគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�លអ់េដាយៈអេធើ�នយិៈត័៌កមមអេ�អេល�អំគ្រតាការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពី
រប៊ីស់ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេនា�។
 

៣. ការបាៅ ន់សាា ន�ណ៍អេនយយជាក់លាក់ ការសំនាត្ថុ និងការវនិិច័�យ

ធនាគារអេធើ�ការបាា�ន់សាា�ន	និ�ការសនមត៌អេដាយៈ�ិត៌អេ�អេល�អំនា�ត៌កាល។	តាមនិយៈមន័យៈ	លទូធ�លថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�ន�ណ៍អេនយៈ�យកគ្រមអេសម�គាំ�ជាមួយៈនឹ�លទូធ�លជាក់ផ្នែសិ�
ណ្តាស់។	អេដឹ�ម�បីីអេធើ�ឱ្�យមាត៌ិកាព័ីត៌៌មានថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�នកាន់ផ្នែត៌មានភាពីលអគ្រប៊ីអេស�រអេ���	អំញ្ញញគ្រត៌ជាក់លាក់សំខាន់ៗផ្នែដឹលជាធាតុ៌អេធើ�ឱ្�យមានការប៊ីះ�ពាល់ជាសារវនិចំអេពា� 
លទូធ�ល	និ�សាា�នភាពីហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ	គ្រត៌ូវបានអេធើ�អេត៌សិរកភាពីង្កាយៈផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលរប៊ីស់វាចំអេពា�ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលបាា�រាា�ផ្នែមះគ្រត៌មូលដាា�ន។	ការបាា�ន់សាា�ន	និ�ការសនមត៌ចំអេពា�
ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់គ្រទូពី�យសកមម	និ�ប៊ីំណ៍ំល	កុ��ឆ្នាំំ�ំហិិរញ្ញញវត៌ុ�ប៊ីនាា�ប៊ី់	គ្រត៌ូវបានកត៌់សមាា�ល់ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

(ក)  សំំវធិានធនការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក ចំអេ�ះប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�វាស់ំផ្នែវងតាមផ្ទៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ំ

សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	ចំអេពា�គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ត៌គ្រមូវឱ្�យអេគ្រប៊ី�គ្របាស់�ំរូសុ��សាា�ញ	និ�ការសនមត៌ជាក់លាក់ 
ចំអេពា�លកេ�ណ៍ឌអេសដឹឋកិចចនាអេពីលអំនា�ត៌	និ�លកេណ៍ៈរប៊ីស់ឥណ៍ទាំន	(ឧ.	លទូធភាពីផ្នែដឹលអំត៌ិ�ិជ្ជនអាចមិនស�គ្របាក់	និ�ប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមានការខាត៌ប៊ី�់)។

ការវិនិចិ័យៈជាក់លាក់មួយៈចំនួន	ក៏គ្រត៌ូវបានត៌គ្រមូវអេ�កុ��ការអំនុវត៌ិត៌គ្រមូវការ�ណ៍អេនយៈ�យសគ្រមាប៊ី់ការវាស់ផ្នែវ�	ECL	��ផ្នែដឹរ	ដឹូចជា៖	

 x ការកំណ៍ត៌់លកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈចំអេពា�កំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាក់លាក់

 x អេគ្រជ្ជ�សអេរីស�ំរូ	និ�ការសនមត៌សមគ្រសប៊ី	សគ្រមាប៊ី់ការវាស់ផ្នែវ� ECL

 x ការប៊ីអេ�ើ�ត៌ចំនួនអេសណ្តារីយៈះូ	និ�ការ�ែឹ�ពាក់ពី័នធ	សគ្រមាប៊ី់អេពីលអំនា�ត៌	ចំអេពា�គ្រប៊ីអេភិទូថ្ងៃន�លិត៌�ល/ទូី��សារនីមួយៈៗ	និ�	ECL	ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ

 x ការប៊ីអេ�ើ�ត៌គ្រកុមគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានលកេណ៍ៈគ្រសអេដឹៀ�គាំ�	កុ��អេគាលប៊ីំណ៍�អេដឹ�ម�បីីវាស់ផ្នែវ�	ECL

 x ចអំេពា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែជាលកេណ៍ៈប៊ី�ុគល	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេធើ�ការវនិច័ិិយៈអេ�អេល�អំនា�ត៌	ទាំក់ទូនិនឹ�ការបាា�នស់ាា�នចនំនួទឹូកគ្របាក់	និ�អេពីលអេវលាថ្ងៃនលំហូិរសាចគ់្របាក់
ពីីត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលអាចទូទូួលសាា�ល់បានសុទូធ	ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែវត៌ុ�ប៊ីញ្ញាា�ំជាមូលដាា�ន។

�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនជ្ជមៃឺកូវីដឹ-១៩អេ�ផ្នែត៌មានភាពីមិនច�បាស់លាស់	និ�ប៊ីង្កាា�ញនូវហានិភិ័យៈថ្ងៃនការធាា�ក់ចុ��ួរឱ្�យកត៌់សមាា�ល់ចំអេពា�អេសដឹឋកិចច។	ទូនះឹមនឹ�អេពីលផ្នែដឹល 
វិធីសាគ្រសិ	និ�ការសនមត៌ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌ចំអេពា�មូលដាា�នថ្ងៃនការ�ណ៍នា	ECL	 មិនមានការផ្នែគ្រប៊ីគ្របួ៊ីល	ធនាគារបានដាក់ប៊ីញ្ញុ�លការបាា�ន់សាា�ន	ការសនមត៌	និ� 
ការវិនិចិ័យៈជាក់លាក់ដឹូចខា�អេគ្រកាម	អេ�កុ���លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនជ្ជមៃឺកូវីដឹ-១៩	និ�កញ្ញចប៊ី់គាំគ្រទូពាក់ពី័នធ	កុ��ការវាស់ផ្នែវ�	ECL	៖

 x ពី័ត៌៌មានអំំពីីមាា�គ្រកូអេសដឹឋកិចចនាអេពីលអំនា�ត៌	និ�ការសនមត៌ផ្នែដឹលពាក់ព័ីនធនឹ�ជ្ជមៃឺកូវីដឹ-១៩	គ្រតូ៌វបាន�ិត៌ពិីចាំរណ្តា	រួមទាំំ��លប៊ីះ�ពាល់ផ្នែដឹលមានសកាា�នុពីល
ថ្ងៃនជ្ជមៃឺកូវីដឹ-១៩	ការទូទូួលសាា�ល់ភាពីមិនច�បាស់លាស់ផ្នែដឹលអេ�ផ្នែត៌អេក�ត៌មាន	ពាក់ពី័នធនឹ�អំំឡុ��អេពីលមានការរឹត៌ត៌�បីិត៌ប៊ីណ្តាា�លមកពីីការរីករាលដាលថ្ងៃន 
ជ្ជមៃឺកូវីដឹ-១៩	�លប៊ីះ�ពាល់រំពីឹ�ទូុកថ្ងៃនការសគ្រមួល	និ�វិធានការនានារប៊ីស់រដាា�ភិិបាល	និ�

 x អេ�អេពីលកំណ៍ត៌់ថ្នាអេត៌�ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់	មានការអេក�នអេ����ួរឱ្�យកត់៌សមាា�ល់ផ្នែដឹរឬអេទូចាំប់៊ីតាំ�ពីីការទូទូួលសាា�ល់អេល�កដំឹប៊ីូ�	ទាំំ�ព័ីត៌៌មានផ្នែ�ែក
ប៊ីរិមាណ៍	និ�ផ្នែ�ែក�ុណ៍ភាពីគ្រតូ៌វបានពិីចាំរណ្តា	រួមទាំំ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនរប៊ីស់អំែកជំ្ជនាញ	ព័ីត៌៌មានរំពឹី�អេម�លអេ�ថ្ងៃ�ៃអំនា�ត៌	និ�ការវិភា�ផ្នែដឹលផ្នែ�អកអេ� 
តាមប៊ីទូពីិអេសាធន៍សគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ប៊ី�់នាអេពីលកនែ�មករប៊ីស់ធនាគារ។

(�)  អតុ្ថុប្រប៊ីអេ�ជ្យន៍ប៊ី��គលិកអេ�សងៗ - ការទូ្ធទាត់្ថុប្របាក់បំ៊ីណាច់អត្ថុ�ត្ថុភាពីការងារ

គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការរំឭក៖	ត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែថ្ងៃនកាត៌ពីើកិចចការការទូូទាំត៌់គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការ	អាគ្រស័យៈអេ�អេល�កតាា�មួយៈចំនួនផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់
អេដាយៈមូលដាា�នមួយៈ	ផ្នែដឹលអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ការសនមត៌មួយៈចំនួន។	ការសនមត៌ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់កុ��ការកំណ៍ត៌់ចំណ្តាយៈចុ�អេគ្រកាយៈសគ្រមាប៊ី់ការទូូទាំត៌់គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់
អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការ	រួមមាន	អំគ្រតាប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលប៊ីុ�គលិក	និ�អំគ្រតាអំប៊ី�បីហារ។	ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលណ្តាមួយៈកុ��ការសនមត៌ទាំំ�អេន�	នឹ�អេធើ�ឱ្�យមាន�លប៊ីះ�ពាល់អេល�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�
រប៊ីស់កាត៌ពីើកិចចការទូូទាំត៌់គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការ។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣. ការបាៅ ន់សាា ន�ណ៍អេនយយជាក់លាក់ ការសំនាត្ថុ និងការវនិិច័�យ (ត្ថុ)

(�) លកុ�ណ៍ឌ ភិតិ្ថុសំនា

កុ��ការកណំ៍ត៌ល់កេ�ណ៍ឌភិត៌សិន�យា	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��ពិីចាំរណ្តាអេ�អេល�ភាពីជាកផ់្នែស�ិ	ន�ិលកេ�ណ៍ឌទាំ�ំអំស	់ផ្នែដឹលប៊ីអេ�ើ�ត៌ឱ្�យមានការអេល�កទូកឹចិតិ៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកចិច	អេដឹ�ម�បីី
អំនុវតិ៌ជ្ជអេគ្រម�សកុ��ការប៊ីនិការជួ្ជល	ឬជ្ជអេគ្រម�សមិនប៊ីនិការជួ្ជល។	ជ្ជអេគ្រម�សកុ��ការប៊ីនិការជួ្ជល	(ឬ	រយៈៈអេពីលប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីជ្ជអេគ្រម�សប៊ីញ្ញ�ឈប់៊ីការជ្ជួល)	គ្រត៌ូវបានរួមប៊ីញ្ញុ�ល
អេ�កុ��លកេ�ណ៍ឌភិត៌ិសន�យា	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ភិត៌ិសន�យាអេនា�មានភាពីជាក់លាក់សមអេហិត៌ុ�ល	សគ្រមាប៊ី់ការប៊ីនិការជ្ជួល	(ឬ	មិនប៊ីញ្ញ�ឈប៊ី់ផ្នែត៌ប៊ីះុអេណ្តាះ��)។

(ឃ) សុានភាពីពីនធមិនចាស់ំលាស់ំ និង ពីនធយថ្នាអេហិត្ថុ�

ធនាគារចាំត៌់ទូុកថ្នាចំណ្តាយៈសំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ឥណ៍ទាំនខាត៌ប៊ី�់	កុ��លិ�ិត៌គ្រប៊ីកាសពីនធគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	 �ឺជាចំណ្តាយៈពីនធផ្នែដឹលអាចកាត៌់ក�បាន	អេដាយៈអំនុអេលាម
តាមច�បាប៊ី់សីីពីីសារអេពី�ពីនធ	 និ�គ្រប៊ីកាសសីីពីីការអំនុញ្ញាា�ត៌ចំណ្តាយៈសំវិធានធនសគ្រមាប់៊ីឥណ៍ទាំនខាត៌ប៊ី�់ចំអេពា�ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវតុ៌�។	ធនាគារបាន
�ណ៍នាចំណ្តាយៈពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលតាមវិធីសាគ្រសិអេន�។	

ធនាគារមានមត៌ិថ្នាការគ្រប៊ីឈមមុ�នឹ�ការប៊ី�់បំ៊ីណំ៍លពីនធប៊ីផ្នែនិមអេន�	បូ៊ីករួមនឹ�គ្របាក់ពិីន័យៈ	និ�ការគ្របាក់	 ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការកំណ៍ត់៌ពីនធអេ���វិញ	អេល� 
ចណំ្តាយៈសំវធិានធនសគ្រមាប់៊ីឥណ៍ទាំនខាត៌ប៊ី�់	និ�ពីនធកាត់៌ទុូកពីីអេសវាអេល�ការផ្នែកលមអគ្រទូពី�យជួ្ជល	មិនមានភាពីច�បាសល់ាសថ់្នាធនាគារនឹ�គ្រតូ៌វប៊ី�់ពីនធអេន�អេទូ	(សមាា�ល់	
៣២	(�))។

៤. សាច់ប្របាក់កំ�ងផ្ទៃដឹ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី៖

គ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក ៩.១៥០.៤៣៥ ៣៧.២៧៨.៨៧២	  ៧.៥១៥.១៦៩ 	៣០.៣៩៨.៨៥៩	

គ្របាក់អេរៀល ១.៦៩០.៦៥៧ ៦.៨៨៧.៧៣៧	  ១.២៥៤.៨០៦ 	៥.០៧៥.៦៩០	

១០.៨៤១.០៩២ ៤៤.១៦៦.៦០៩	  ៨.៧៦៩.៩៧៥ 	៣៥.៤៧៤.៥៤៩	

៥. ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�  និងការដ្ឋាក់ប្របាក់អេ�ធនាគារកណិាល

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី

�ណ៍នីចរនិ ១២០.៥៣៤.៥៣៣ ៤៩១.០៥៧.៦៨៧	  ១០៩.៣៨៤.២៨២ 	៤៤២.៤៥៩.៤២១	

�ណ៍នីទូូទាំត៌់ ៤.៧១៥.៦៦៤ ១៩.២១១.៦១៥	  ៥.៩១៥.៨៣៣ 	២៣.៩២៩.៥៤៤	

មូលប៊ីគ្រត៌អាចជ្ជួញដឹូរបាន	(*) ៣២.៩២៣.៣០២ ១៣៤.១២៩.៥៣៣	  ៦៨.៦៥៦.៨០៩ ២៧៧.៧១៦.៧៩៣	

១៥៨.១៧៣.៤៩៩ ៦៤៤.៣៩៨.៨៣៥	  ១៨៣.៩៥៦.៩២៤ 	៧៤៤.១០៥.៧៥៨	

(*)	មូលប៊ីគ្រត៌អាចជ្ជួញដឹូរបាន

ធនាគារបានដាក់មូលប៊ីគ្រត៌អាចជ្ជញួដូឹរបាន	(“NCD”)	ចំនួន	៤.២១៩.០៩៧	ដុឹលាា�រអាអេមរកិ	(២០២០	៖	៧.៨០៩.៣៩៤	ដុឹលាា�រអាអេមរកិ)	អេ�ធនាគារកណ្តាា�លសគ្រមាប់៊ី
ជាគ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំអេល�ហាា�សុីលីធី�ណ៍នីទូូទាំត៌់។	 មូលប៊ីគ្រត៌អាចជួ្ជញដឹូរបានមួយៈអេ��ស�អេទូៀត៌អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	 ចំនួន	 ២.៧០០.០០០	 ដឹុលាា�រអាអេមរិក	 (២០២០	 ៖	 
៣៤.៤៩០.០០០ដឹុលាា�រអាអេមរិក)	គ្រត៌ូវបានដាក់ប៊ីញ្ញាា�ំសគ្រមាប៊ី់គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ�ិល់សនះនីយៈភាពីអេដាយៈមានការធានា(“LPCO”)	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	១៧)។	�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	
ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ធនាគារមិនទាំន់អេគ្រប៊ី�ឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍ចំអេពា�ហាា�សុីលីធី�ណ៍នីទូូទាំត៌់អេន�អេ�អេ��យៈអេទូ។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៥. ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�  និងការដ្ឋាក់ប្របាក់អេ�ធនាគារកណិាល (ត្ថុ)

អំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

�ណ៍នីចរនិ ស៍ូន្យ សូន�យ

�ណ៍នីទូូទាំត៌់ ស៍ូន្យ សូន�យ

មូលប៊ីគ្រត៌អាចជ្ជួញដឹូរបាន ០,០៤% លោ� ១,៥៥% ០,៧០%	អេ�	១,៦០%

៦. ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�  និងការដ្ឋាក់ប្របាក់អេ�ធនាគារអេ�សងៗ

(ក) វភិា�តាមសុានភាពីនិវាសំនដ្ឋាា ន

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	កុ��គ្រប៊ីអេទូស ៦៣.៧៥៨.៦៣៥ ២៥៩.៧៥២.៦៧៩ ៦៩.៧៩៨.១៧១ ២៨២.៣៣៣.៦០២

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	អេគ្រ�	គ្រប៊ីអេទូស ១៥.២៦២.៤៩៣ ៦២.១៧៩.៣៩៦ ១៥.៥៦៣.៣៥៧ ៦២.៩៥៣.៧៧៩

៧៩.០២១.១២៨ ៣២១.៩៣២.០៧៥	 ៨៥.៣៦១.៥២៨ ៣៤៥.២៨៧.៣៨១

ដឹក៖	សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�	ទូុក	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣៤.១.�) (១.៤៤៣.៣២១) (៥.៨៨០.០៨៩) (១.៥៥៩.១២៩) (៦.៣០៦.៦៧៧)

ស៍រុប៊ី - រយៈលោព្លី�ីី ៧៧.៥៧៧.៨០៧ ៣១៦.០៥១.៩៨៦	 ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤

(�) វភិា�តាមប្រប៊ីអេភិទ្ធ�ណ៍ន�

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	កុ��គ្រប៊ីអេទូស៖

�ណ៍នីចរនិ ៨៨១.៧០៨ ៣.៥៩២.០៧៨ ១១.១៨១.៧៣៨ ៤៥.២៣០.១៣១

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ៦២.៨៧៦.៩២៧ ២៥៦.១៦០.៦០១ ៥៨.៦១៦.៤៣២ ២៣៧.១០៣.៤៦៧

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	អេគ្រ�	គ្រប៊ីអេទូស៖

�ណ៍នីចរនិ ៧.៧៦២.៤៩៣ ៣១.៦២៤.៣៩៦ ១៥.៥៦៣.៣៥៨ ៦២.៩៥៣.៧៨៣

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៥៥.០០០ - -

៧៩.០២១.១២៨ ៣២១.៩៣២.០៧៥ ៨៥.៣៦១.៥២៨ ៣៤៥.២៨៧.៣៨១

ដឹក៖	សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�	ទូុក	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣៤.១.�) (១.៤៤៣.៣២១) (៥.៨៨០.០៨៩) (១.៥៥៩.១២៩) (៦.៣០៦.៦៧៧)

ស៍រុប៊ី - រយៈលោព្លី�ីី ៧៧.៥៧៧.៨០៧ ៣១៦.០៥១.៩៨៦ ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៦. ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�  និងការដ្ឋាក់ប្របាក់អេ�ធនាគារអេ�សងៗ (ត្ថុ)
(�) វភិា�តាមប្រប៊ីអេភិទ្ធ�ណ៍ន� (ត្ថុ)

អំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

�ណ៍នីចរនិ ០% លោ� ២% សូន�យ

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ១% លោ� ៧% ១%	អេ�	៣,៨%

៧. ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�វាស់ំផ្នែវងតាមត្ថុផ្ទៃមែសំមប្រសំប៊ី កំ�ងចំណូ៍លលមាិត្ថុអេ�សងៗ 

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីលផ្នែវ�

មូលប៊ីគ្រត៌ផ្នែដឹលមិនបានចុ�ប៊ីញ្ញីី

ការវិនិអេយា�កុ��ការិយាល័យៈឥណ៍ទាំន	ថ្ងៃន	កមុ�ជា ២៥.០០០ ១០១.៨៥០	 ២៥.០០០ ១០១.១២៥	

ធនាគារមានការវិនិអេយា�អេ�កុ��ការិយាល័យៈឥណ៍ទាំនកមុ�ជា	(“CBC”)	ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានវាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំណូ៍លលមអិត៌អេ��ស�ៗ	អេដាយៈសារវាមិនគ្រតូ៌វបាន
កានក់ាប៊ីស់គ្រមាប៊ីក់ារជ្ជញួដឹរូអេទូ	អេហិ�យៈធនាគារបានអេគ្រជ្ជ�សអេរសីយៈកការទូទូលួសាា�លអ់េល�កដឹបំ៊ី�ូ	ជាការទូទូលួសាា�លគ់្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវត៌ុ�តាម	FVOCI	។	អេន��ឺជាវធិសីាគ្រសិ
កុ��ការវិនិអេយា�	អេហិ�យៈធនាគារយៈល់អេ��ញថ្នាការអេធ�ើចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ផ្នែប៊ីប៊ីអេន�	�ឺមានភាពីសមគ្រសប៊ី។

�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនការវិនិអេយា�អេន�	មានចំនួន	២៥.០០០	ដឹុលាា�រអាអេមរិក។

ភា�លាភិបានទូទូួលកុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំមានចំនួន	១៩.៤៤០ដឹុលាា�រអាអេមរិក	(២០២០	៖	២៨.៩៥២ដឹុលាា�រអាអេមរិក)។	សូមអេយា�អេ�កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២៣។	

មិនមានការទូទូួលសាា�ល់ចំអេណ៍ញ/ខាត៌	អេ�កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗអេទូ	អេដាយៈសារត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីរប៊ីស់វាមានចំនួនគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�។	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៨. ឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទានវាស់ំផ្នែវងតាមផ្ទៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ំ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ឥណ៍ទាំនពាណ៍ិជ្ជី៖

ឥណ៍ទាំនមានកាលកំណ៍ត៌់ ៣៧៨.៣៨០.៨៦១ ១.៥៤១.៥២៣.៦២៨	 ៣២០.៦០២.៤២៩ ១.២៩៦.៨៣៦.៨២៥

ឥណ៍ទាំនទូិញអេ�ហិដាា�ន ៤.៦០៦.០៣៣ ១៨.៧៦៤.៩៧៨	 ៤.៩០៩.៤៥៨ ១៩.៨៥៨.៧៥៨

ឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍ ៧៦.៣២៨.៦៧៥ ៣១០.៩៦៣.០២២	 ៥៩.៨៩៦.២២៣ ២៤២.២៨០.២២២

៤៥៩.៣១៥.៥៦៩ ១.៨៧១.២៥១.៦២៨	 ៣៨៥.៤០៨.១១០ ១.៥៥៨.៩៧៥.៨០៥

ឥណ៍ទាំនអំែកអេគ្រប៊ី�គ្របាស់៖

ឥណ៍ទាំនមានកាលកំណ៍ត៌់ ៧៧.៧៩៩.៧៩៧ ៣១៦.៩៥៦.៣៧៣	 ៨៦.៨៤៥.៣១១ ៣៥១.២៨៩.២៨៣

ឥណ៍ទាំនទូិញអេ�ហិដាា�ន ១២១.០៩២.៣២៩ ៤៩៣.៣៣០.១៤៨	 ៩២.០៨៨.១០១ ៣៧២.៤៩៦.៣៦៩

ឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍ ១០.៩៧៦.៥៩៧ ៤៤.៧១៨.៦៥៦	 ១៣.៤៨៦.៥៩៤ ៥៤.៥៥៣.២៧៣

ឥណ៍ទាំនទូិញអេ�ហិដាា�នរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិក ៥.០២២.២០១ ២០.៤៦០.៤៤៧	 ៤.២៦០.២២៣ ១៧.២៣២.៦០២

ឥណ៍ទាំនទូិញយានយៈនិរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិក ៤៦៣.២៥៣ ១.៨៨៧.២៩៣	 ៤២២.៦៥៦ ១.៧០៩.៦៤៤,០០

ឥណ៍ទាំនប៊ីុ�គលិកអេ��ស�ៗ ២.៣៧៦ ៩.៦៨០	 ១៥.៣១៦ ៦១.៩៥៤

២១៥.៣៥៦.៥៥៣ ៨៧៧.៣៦២.៥៩៧	 ១៩៧.១១៨.២០១ ៧៩៧.៣៤៣.១២៥

ឥណ៍ទាំនដឹុលសរុប៊ី ៦៧៤.៦៧២.១២២ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ដឹក៖	សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពឹី�ទុូក	(កំណ៍ត់៌សមាា�ល់	៣៤.១.ច.i) (១៥.១៥៣.៤៦៥) (៦១.៧៣៥.២១៦) (១៨.១៥០.៦៨៦) (៧៣.៤១៩.៥២៧)

ឥណុទានស៍ុទុធស៍រុប៊ី ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ ២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩	 ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

(ក) សំំវធិានធនការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលសំវិធានសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�វិធីសាគ្រសិប៊ីីដឹំណ្តាក់កាល	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ECL	១២ផ្នែ�	(ដឹំណ្តាក់កាលទូី	១) ២.៧៣៦.៦៤៦ ១១.១៤៩.០៩៦	 ១.៤៩៦.៧៥៨ ៦.០៥៤.៣៨៦

ECL	អេពីញមួយៈអាយុៈកាល-មិន�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	ឥណ៍ទាំន	(ដំឹណ្តាក់កាលទីូ	២) ១១.៣០៧.៤៤០ ៤៦.០៦៦.៥១១ ១៤.២៦៥.២២២ ៥៧.៧០២.៨២៣

ECL	អេពីញមួយៈអាយៈុកាល-�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	ឥណ៍ទាំន	(ដឹំណ្តាក់កាលទូី	៣) ១.១០៩.៣៧៩ ៤.៥១៩.៦០៩ ២.៣៨៨.៧០៦ ៩.៦៦២.៣១៨

១៥.១៥៣.៤៦៥ ៦១.៧៣៥.២១៦	 ១៨.១៥០.៦៨៦ ៧៣.៤១៩.៥២៧
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៨. ឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទានវាស់ំផ្នែវងតាមផ្ទៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ំ (ត្ថុ)

(�) វភិា�តាមចំណាត់្ថុថំ្នាក់ឥណ៍ទាន

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ឥណ៍ទាំនដឹំអេណ៍�រការ

ចំនួនដឹុល ៥៤៤.០៣៥.៤៨៦ ២.២១៦.៤០០.៥៧០	 ៤៦៥.២៤២.០៥៧ ១.៨៨១.៩០៤.១២១

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភិ័យៈមិនស� ៥៨០.៦០៤.៤៤៣ ២.៣៦៥.៣៨២.៥០១	 ៤៩៦.៤២៥.៩១២ ២.០០៨.០៤២.៨១៤

សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�	ទូុក ២.៧៣៦.៦៤៦ ១១.១៤៩.០៩៦	 ១.៤៩៦.៧៥៨ ៦.០៥៤.៣៨៦

ឥណ៍ទាំនអេគ្រកាមដឹំអេណ៍�រការ

ចំនួនដឹុល ១០១.២៧៤.៩១២ ៤១២.៥៩៣.៩៩១	 ៩១.៥១២.៧៤១ ៣៧០.១៦៩.០៣៧

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភិ័យៈមិនស� ១០១.២១៦.៥៩៨ ៤១២.៣៥៦.៤២០	 ៩៣.៤០១.១៧៥ ៣៧៧.៨០៧.៧៥៣

សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�	ទូុក ១១.៣០៧.៤៤០ ៤៦.០៦៦.៥១១	 ១៤.២៦៥.២២២ ៥៧.៧០២.៨២៣

ឥណ៍ទាំនមិនដឹំអេណ៍�រការ

ចំនួនដឹុល ២៩.៣៦១.៧២៤ ១១៩.៦១៩.៦៦៤	 ២៥.៧៧១.៥១៣ ១០៤.២៤៥.៧៧២

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភិ័យៈមិនស� ២៩.៣៨៩.៣៣២ ១១៩.៧៣២.១៣៩	 ២៥.៨២៣.២៥៨ ១០៤.៤៥៥.០៧៩

សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�	ទូុក ១.១០៩.៣៧៩ ៤.៥១៩.៦០៩	 ២.៣៨៨.៧០៦ ៩.៦៦២.៣១៨

សរុប៊ី

ចំនួនដំុលី ៦៧៤.៦៧២.១២២ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ចំនួនខែដំលីមានហានិ�័យមិនស៍ង ៧១១.២១០.៣៧៣ ២.៨៩៧.៤៧១.០៦០	 ៦១៥.៦៥០.៣៤៥ ២.៤៩០.៣០៥.៦៤៦

ស៍ំវ័ិធានធនការខាតឥណុទានរំព្ឹង ទុុក ១៥.១៥៣.៤៦៥ ៦១.៧៣៥.២១៦	 ១៨.១៥០.៦៨៦ ៧៣.៤១៩.៥២៧

(�) វភិា�តាមហានិភិ�យឥណ៍ទាន

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ហានិភិ័យៈធំ ៦១.៤៨៨.០៤៣ ២៥០.៥០២.២៨៧	 ២៥.៦៣២.០៦៨ ១០៣.៦៨១.៧១៥

ហានិភិ័យៈធមមតា ៦១៣.១៨៤.០៧៩ ២.៤៩៨.១១១.៩៣៨	 ៥៥៦.៨៩៤.២៤៣ ២.២៥២.៦៣៧.២១៥

ឥណុទានដំុលីស៍រុប៊ី ៦៧៤.៦៧២.១២២ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

ហានិភិ័យៈធំគ្រតូ៌វបានកំណ៍ត៌់និយៈមន័យៈអេដាយៈធនាគារកណ្តាា�លថ្នាជាហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនទូូអេ�	ចំអេពា�អំែក	ទូទូួល	ជាឯកតិ៌ជ្ជនណ្តាមួយៈ	ផ្នែដឹលអេល�សពីី	១០%	ថ្ងៃន
មូលនិធិផ្លាា�ល់សុទូធរប៊ីស់ធនាគារ។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៨. ឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទានវាស់ំផ្នែវងតាមផ្ទៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ំ (ត្ថុ)

(ឃ) វភិា�តាមទំ្ធនាក់ទំ្ធនង

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ភា�ីពាក់ពី័នធ ១.៣៩៦.៦៦៨ ៥.៦៩០.០២៥	 ៦៣៣.៧៨២ ២.៥៦៣.៦៤៨

ភា�ីមិនពាក់ពី័នធ ៦៧៣.២៧៥.៤៥៤ ២.៧៤២.៩២៤.២០០	 ៥៨១.៨៩២.៥២៩ ២.៣៥៣.៧៥៥.២៨២

ឥណុទានដំុលីស៍រុប៊ី ៦៧៤.៦៧២.១២២ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

(ង) វភិា�តាមនិវាសំនដ្ឋាា ន

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

និវាសដាា�ន ៦៧៤.៤៩២.១២១ ២.៧៤៧.៨៨០.៩០១	 ៥៨២.៣៥៦.៥៤៣ ២.៣៥៥.៦៣២.២១៨

អំនិវាសដាា�ន ១៨០.០០១ ៧៣៣.៣២៤	 ១៦៩.៧៦៨ ៦៨៦.៧១២

ឥណុទានដំុលីស៍រុប៊ី ៦៧៤.៦៧២.១២២ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

(ច) អប្រតាការប្របាក់

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអំត៌ិ�ិជ្ជនទាំំ�អេន�	មានអំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

ឥណ៍ទាំនពាណ៍ិជ្ជីកមម ៤,៥០% - ១៣% ៦,៥០%	-	១៣%

ឥណ៍ទាំនអំត៌ិ�ិជ្ជន ៤% - ១៣% ៤%	-	១៣%
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៩. ប្របាក់ត្ថុមកល់តាមចាប់៊ីអេ�ធនាគារកណិាល

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី

ទូុនប៊ីគ្រមុ�កាត៌ពីើកិចច	(i) ៥០.៩៦២.៣៧៦ ២០៧.៦២០.៧២០ ៨០.២៧០.៦៦២ ៣២៤.៦៩៤.៨២៨

រយៈៈអេពីលផ្នែវ�

គ្របាក់ត៌មើល់ធានាអេល�អេដឹ�មទូុន	(ii) ៧.៥០០.០០០ ៣០.៥៥៥.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០

៥៨.៤៦២.៣៧៦ ២៣៨.១៧៥.៧២០ ៨៧.៧៧០.៦៦២ ៣៥៥.០៣២.៣២៨

(i) ទ្ធ�នប៊ីប្រមងុកាត្ថុពីើកិចី
ទូុនប៊ីគ្រមុ�កាត៌ពីើកិចច�ឺជាទូុនប៊ីគ្រមុ�អំប៊ី�បីប៊ីរមាផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបាន�ណ៍នាតាមអំគ្រតា	៧%	ថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	និ�គ្របាក់កមចីជាគ្របាក់អេរៀល	និ�ជារូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ 
អេ��ស�ៗ	(២០២០	៖	៧%)។	ទូុនប៊ីគ្រមុ�កាត៌ពីើកិចចអេល�គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	និ�គ្របាក់កមចី	មិនមានការគ្របាក់អេទូ។

(ii) ប្របាក់ត្ថុមកល់ធានាអេល�អេដឹ�មទ្ធ�ន
អេយា�តាមគ្រប៊ីកាសអេល�	ធ៧-០១-១៣៦គ្រប៊ី.ក.	ចុ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៥	ផ្នែ�ត៌ុលា	ឆ្នាំំ�ំ២០០១	អេចញអេដាយៈធនាគារកណ្តាា�ល	សិីពីី	“គ្របាក់ត៌មើល់ធានាអេល�អេដឹ�មទូុន”	ត៌គ្រមូវ 
ឱ្�យធនាគារត៌មើល់គ្របាក់ចំនួន	១០%	ថ្ងៃនអេដឹ�មទូុនបានប៊ី�់រប៊ីស់ធនាគារ	ជាគ្របាក់ត៌មើល់ធានាអេល�អេដឹ�មទូុនអេ�ធនាគារកណ្តាា�ល។	គ្របាក់ត៌មើល់អេន�មិនសគ្រមាប៊ី ់
អេគ្រប៊ី�គ្របាស់កុ��គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិការគ្រប៊ីចាំំថ្ងៃ�ៃរប៊ីស់ធនាគារអេទូ	អេហិ�យៈនឹ�គ្រតូ៌វប៊ី�ើិលជ្ជូនធនាគារវិញ	អេ�អេពីលផ្នែដឹលធនាគារសម័គ្រ�ចិតិ៌ប៊ីញ្ញចប៊ី់គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិការអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់�ួ�នអេ� 
កុ��គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា។

(iii) អប្រតាការប្របាក់

២០២១ ២០២០

ទូុនប៊ីគ្រមុ�កាត៌ពីើកិចច ស៍ូន្យ សូន�យ

គ្របាក់ត៌មើល់ធានាអេល�អេដឹ�មទូុន ០,៤៨% ០,៤៨%
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១០. ប្រទ្ធពីយសំមបតិិ្ថុ និងប៊ីរកុិារ

ការផ្នែកលមា ប្រទ្ធពីយ
ជួ្យល

ប៊ីរកុិារ
ការ�ិល�យ

អេប្រ�ឿងសំងាា រមិ និង
ប៊ីរកុិារបំ៊ី�ក់ ប៊ីរកុិារក�ំពីយូទ្ធ�រ �នយនិ

ការងារ កំពី�ង
ដំឹអេណ៍� រការ សំរ �ប៊ី

រយៈអេពីលផ្នែវង ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ស៍ក្រុមាប៊ី់ដំំណាច់ឆ្នំាាំ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ 
ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ត៌ថ្ងៃមែចុ�ប៊ីញ្ញីីសុទូធអេដឹ�មគ្រគា ៥៩៦.៥២៣ ៣៦២.៣៦៥ ៩៣.១៩៩ ៤៩.៨៩៨ ៥៩៨.៥៧៧ ៧១៦.៥១៩ ២.៤១៧.០៨១

ប៊ីផ្នែនិម ៣៧៥.០៦៦ ២៧៨.៧៥២ ២០៨.៣៧៦ ៣៨៣.០១៩ ៤១.៥០០ ២២៧.០៤៩ ១.៥១៣.៧៦២

អេ�ះរ ២៨៩.៣៣២ - - ៤៣៧.៦៩១ - (៧២៧.០២៣) -

លក់អេចញ -	 (១២.១១៤) (១៥.៩៦៨) -	 (៥.៧៣៥) -	 (៣៣.៨១៧)

រំលស់ (២៣៤.១៣៧) (២០៧.១៩២) (៦៨.៣៣៧) (២០០.៤២៥) (១៤៨.២៨៩) -	 (៨៥៨.៣៨០)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធចុងក្រុគា ១.០២៦.៧៨៤ ៤២១.៨១១ ២១៧.២៧០ ៦៧០.១៨៣ ៤៨៦.០៥៣ ២១៦.៥៤៥ ៣.០៣៨.៦៤៦

គិតក្រុតឹមម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម ៣.៣៣៩.៩៨៥ ២.៦៥៤.៩០៤ ៦៤៥.៦០៨ ២.២១៤.៩៨៤ ៩០៥.១២០ ២១៦.៥៤៥ ៩.៩៧៧.១៤៦

រំលស់ប៊ី�គរ (២.៣១៣.២០១) (២.២៣៣.០៩៣) (៤២៨.៣៣៨) (១.៥៤៤.៨០១) (៤១៩.០៦៧) -	 (៦.៩៣៨.៥០០)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធ ១.០២៦.៧៨៤ ៤២១.៨១១ ២១៧.២៧០ ៦៧០.១៨៣ ៤៨៦.០៥៣ ២១៦.៥៤៥ ៣.០៣៨.៦៤៦

គិតជាពាន់លោរៀលី ៤.១៥៣.៣៤១	 ១.៧០៦.២២៥	 ៨៧៨.៨៥៧	 ២.៧១០.៨៩០	 ១.៩៦៦.០៨៤	 ៨៧៥.៩២៦	 ១២.២៩១.៣២៣ 

ស៍ក្រុមាប៊ី់ដំំណាច់ឆ្នំាាំ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ 
ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ត៌ថ្ងៃមែចុ�ប៊ីញ្ញីីសុទូធអេដឹ�មគ្រគា ១.០២៦.៧៨៤	 ៤២១.៨១១	 ២១៧.២៧០	 ៦៧០.១៨៣	 ៤៨៦.០៥៣	 ២១៦.៥៤៥	 ៣.០៣៨.៦៤៦ 

ប៊ីផ្នែនិម ៣៦.៣១១	 ៨៩.២៨៥	 ១៥.៧៧១	 ៣១៩.៩៨០	 -	 ៤១៩.៩៣៧	 ៨៨១.២៨៤ 

អេ�ះរ ៤២.៨៤១	 -	 -	 ៣៨៥.៨៨៩	 -	 (៤២៨.៧៣០) - 

ចាំត៌់ថ្នាំ�ក់អេ���វិញ -	 -	 -	 -	 -	 (២៤.៩៥៦) (២៤.៩៥៦)

លក់អេចញ -	 -	 -	 -	 (៤៣៥) -	 (៤៣៥)

រំលស់ (១៧៧.១០០) (១៦១.២៨៨) (៨៥.២៥២) (៣៨១.៧៥២) (១៤២.៧៧៥) -	 (៩៤៨.១៦៧)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធចុងក្រុគា ៩២៨.៨៣៦	 ៣៤៩.៨០៨	 ១៤៧.៧៨៩	 ៩៩៤.៣០០	 ៣៤២.៨៤៣	 ១៨២.៧៩៦	 ២.៩៤៦.៣៧២ 

គិតក្រុតឹមម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម ៣.៤១៩.១៣៩	 ២.៧៤៤.៤០៩	 ៦៦១.៣៧៩	 ២.៩២០.៨៥៤	 ៨៦៥.៩៩០	 ១៨២.៧៩៦	 ១០.៧៩៤.៥៦៧ 

រំលស់ប៊ី�គរ (២.៤៩០.៣០៣) (២.៣៩៤.៦០១) (៥១៣.៥៩០) (១.៩២៦.៥៥៤) (៥២៣.១៤៧) - (៧.៨៤៨.១៩៥)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធ ៩២៨.៨៣៦	 ៣៤៩.៨០៨	 ១៤៧.៧៨៩	 ៩៩៤.៣០០	 ៣៤២.៨៤៣	 ១៨២.៧៩៦	 ២.៩៤៦.៣៧២ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ៣.៧៨៤.០៧៩	 ១.៤២៥.១១៨	 ៦០២.០៩២	 ៤.០៥០.៧៧៨	 ១.៣៩៦.៧៤២	 ៧៤៤.៧១១	 ១២.០០៣.៥២០ 
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១១. ភិតិ្ថុសំនា

កំណ៍ត៌់សមាា�ល់អេន��ិល់នូវពី័ត៌៌មានអំំពីីភិត៌ិសន�យា	ផ្នែដឹលធនាគារជាភា�ីអំែកជ្ជួល។

ធនាគារជួ្ជលអំគារមួយៈចំនួនសគ្រមាប់៊ីអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការជាការិយាល័យៈកណ្តាា�ល	ការិយាល័យៈសាខា	និ�ប៊ីរិកាា�រ។	ជាទូូអេ�	កិចចសន�យាជ្ជួលគ្រតូ៌វបានអេធើ�អេ���សគ្រមាប់៊ីរយៈៈអេពីល
កំណ៍ត៌់ចាំប៊ី់ពីី២ឆ្នាំំ�ំរហិូត៌ដឹល់១៥ឆ្នាំំ�ំ។	ភិត៌ិសន�យាទាំំ�អេន�មានរយៈៈអេពីលជ្ជួល	ផ្នែដឹលប៊ីញ្ញាា�ក់ពីីការអេ���ថ្ងៃ�ែ	និ�សិទូធិប៊ីនិកិចចសន�យា�ុសៗគាំ�។	ចំអេពា�ការប៊ីនិកិចចសន�យាជា�មី			
លកេ�ណ៍ឌថ្ងៃន	ភិត៌ិសន�យាទាំំ�អេន�គ្រត៌ូវបានចរចាំអេ���វិញ។

(ក) ចំនួនទឹ្ធកប្របាក់ផ្នែដឹលបានទ្ធទួ្ធលសាគ ល់អេ�កំ�ងរបាយការណ៍៍សុានភាពីហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� 

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	(រយៈៈអេពីលផ្នែវ�)៖

អគារ ១២.៨៣៩.៧២៣ ៥២.៣០៩.០៣២	 ១៣.៩៣២.៧៨៤ ៥៦.៣៥៨.១១១

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា៖

រយៈៈអេពីល�ែី ១.៩២៥.០០៩ ៧.៨៤២.៤៨៦	 ១.៥៣៨.១៥៩ ៦.២២១.៨៥៣

រយៈៈអេពីលផ្នែវ� ១១.៩៧៣.៦១១ ៤៨.៧៨០.៤៩៤	 ១៣.១៥១.៨១១ ៥៣.១៩៩.០៧៦

១៣.៨៩៨.៦២០ ៥៦.៦២២.៩៨០	 ១៤.៦៨៩.៩៧០ ៥៩.៤២០.៩២៩

កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	ការប៊ីផ្នែនិមគ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	មានចំនួន	២៦៥.០៥៧ដឹុលាា�រអាអេមរិក	(២០២០	៖	១៣.០៣៦.២៤៦	ដឹុលាា�រអាអេមរិក)។

(�) ចំនួនទឹ្ធកប្របាក់ផ្នែដឹលបានទ្ធទួ្ធលសាគ ល់អេ�កំ�ងរបាយការណ៍៍ចំអេណ៍ញ-ខាត្ថុ

របាយៈការណ៍៍ចំណ៍ញ-ខាត៌	ប៊ីង្កាា�ញនូវចំនួនទូឹកគ្របាក់ផ្នែដឹលពាក់ពី័នធនឹ�ភិត៌ិសន�យា	ដឹូចខា�អេគ្រកាម	៖

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រំលស់គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២៧) ១.៣៥៨.១១៨ ៥.៥២៤.៨២៤ ១.២១៣.៧១០ ៤.៩៤៨.២៩៦

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់អេល�ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២១) ៥៨១.៥៧០ ២.៣៦៥.៨២៧ ៥៣៩.១៤៦ ២.១៩៨.០៩៨

ចំណ្តាយៈពាក់ពី័នធនឹ�ភិត៌ិសន�យារយៈៈអេពីល	�ែី	(រួមប៊ីញ្ញុ�លកុ��ចំណ្តាយៈ
គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ	អេ��ស�ៗ)	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២៨) ១០៥.៧៣៦ ៤៣០.១៣៤ ១៥៣.២៨៥ ៦២៤.៩៤៣

២.០៤៥.៤២៤ ៨.៣២០.៧៨៥	 ១.៩០៦.១៤១ ៧.៧៧១.៣៣៧	

លំហិូរសាច់គ្របាក់អេចញសរុប៊ីសគ្រមាប៊ី់ភិត៌ិសន�យាឆ្នាំំ�ំ២០២១	មានចំនួន	១.៧៤៣.៧១៣ដឹុលាា�រអាអេមរិក	(២០២០៖	១.៦៧៧.៣៥០	ដឹុលាា�រអាអេមរិក)។



www.rhbgroup.com.kh

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១
307

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

១២. ប្រទ្ធពីយសំកមាអរបូ៊ី�

កមាវធិ�ក�ំពីយូទ្ធ�រ ការងារកំពី�ង ដំឹអេណ៍� រការ សំរ �ប៊ី

រយៈអេពីលផ្នែវង ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ស៍ក្រុមាប៊ី់ដំំណាច់ឆ្នំាាំ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ត៌ថ្ងៃមែចុ�ប៊ីញ្ញីីសុទូធអេដឹ�មគ្រគា ១.៣៧៨.៩០៣ - ១.៣៧៨.៩០៣

ប៊ីផ្នែនិម ១.១២៣.២៨៥ ១.៨៤៤.៦៥៥ ២.៩៦៧.៩៤០

រំលស់ (៤៧៨.៧៣៤) - (៤៧៨.៧៣៤)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធចុងក្រុគា ២.០២៣.៤៥៤ ១.៨៤៤.៦៥៥ ៣.៨៦៨.១០៩

គិតក្រុតឹមម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម ៤.៣៣៤.២០៦ ១.៨៤៤.៦៥៥ ៦.១៧៨.៨៦១

រំលស់ប៊ី�គរ (២.៣១០.៧៥២) - (២.៣១០.៧៥២)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធ ២.០២៣.៤៥៤ ១.៨៤៤.៦៥៥ ៣.៨៦៨.១០៩

គិតជាពាន់លោរៀលី ៨.១៨៤.៨៧១ ៧.៤៦១.៦៣០ ១៥.៦៤៦.៥០១

ស៍ក្រុមាប៊ី់ដំំណាច់ឆ្នំាាំ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ត៌ថ្ងៃមែចុ�ប៊ីញ្ញីីសុទូធអេដឹ�មគ្រគា ២.០២៣.៤៥៤	 ១.៨៤៤.៦៥៥	 ៣.៨៦៨.១០៩ 

ប៊ីផ្នែនិម ១៣៩.១៣៤	 ៣.១៥៤.២១៧	 ៣.២៩៣.៣៥១ 

អេ�ះរ ២.១៥៣.៤៩៤	 (២.១៥៣.៤៩៤) -   

ចាំត៌់ថ្នាំ�ក់អេ���វិញ -			 ២៤.៩៥៦	 ២៤.៩៥៦ 

រំលស់ (៨៤៨.៦២៨) -			 (៨៤៨.៦២៨)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធចុងក្រុគា ៣.៤៦៧.៤៥៤	 ២.៨៧០.៣៣៤	 ៦.៣៣៧.៧៨៨ 

គិតក្រុតឹមម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម ៦.៦២៦.៨៣៤	 ២.៨៧០.៣៣៤	 ៩.៤៩៧.១៦៨ 

រំលស់ប៊ី�គរ (៣.១៥៩.៣៨០) -			 (៣.១៥៩.៣៨០)

តម្រៃមីចុ�ប៊ីញ្ញីីស៍ុទុធ ៣.៤៦៧.៤៥៤	 ២.៨៧០.៣៣៤	 ៦.៣៣៧.៧៨៨ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ១៤.១២៦.៤០៧	 ១១.៦៩៣.៧៤១	 ២៥.៨២០.១៤៨ 

១៣. ពីនធពីនារ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីលផ្នែវ�

ពីនធពីន�យារជាគ្រទូពី�យសកមម ៣.៥០០.១៧១ ១៤.២៥៩.៦៩៧	 ៤.០៦៨.៦២៩ ១៦.៤៥៧.៦០៣

ពីនធពីន�យារជាប៊ីំណ៍ំល (៣.៩៨៤.១៥៩) (១៦.២៣១.៤៦៤)  (២.៧៨៦.៥៥៧) 	(១១.២៧១.៦២២)

ព្នធព្ន្យារជា(ប៊ីំណុុលី)/ក្រុទុព្្យស៍កមមស៍ុទុធ (៤៨៣.៩៨៨) (១.៩៧១.៧៦៧)  ១.២៨២.០៧២ 	៥.១៨៥.៩៨១	
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១៣. ពីនធពីនារ (ត្ថុ)

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលពីនធពីន�យារជា(ប៊ីំណ៍ំល)/គ្រទូពី�យសកមមសុទូធ	កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

ពីនធពីនារជាប្រទ្ធពីយសំកមា

បំ៊ីណ៍� ល
ភិតិ្ថុសំនា

ខាត្ថុពី�ការ
�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ រំលស់ំពីអេនែ�ន

អតុ្ថុប្រប៊ីអេ�ជ្យន៍
ប៊ី��គលិក

កផ្ទៃប្រមឥណ៍ទាន
មិនទាន់រំលស់ំ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០ ៣៦៦.៤៧៥	 -			 ១១៣.០៨៩	 ២៣.៩៩២	 ៤៩៧.៨២៩	 ១.០០១.៣៨៥ 

កត៌់គ្រតាជា(ប៊ីនុ�ក)/ឥណ៍ទាំនកុ��ចំអេណ៍ញ	-ខាត៌ ២.៥៧១.៥១៩	 ៤៨០.០៧៩	 (២១.០៩២) -			 ៣៦.៧៣៨	 ៣.០៦៧.២៤៤ 

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ ២.៩៣៧.៩៩៤	 ៤៨០.០៧៩	 ៩១.៩៩៧	 ២៣.៩៩២	 ៥៣៤.៥៦៧	 ៤.០៦៨.៦២៩ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ១១.៨៨៤.១៨៦	 ១.៩៤១.៩២០	 ៣៧២.១២៨	 ៩៧.០៤៨	 ២.១៦២.៣២១	 ១៦.៤៥៧.៦០៣ 

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១ ២.៩៣៧.៩៩៤	 ៤៨០.០៧៩	 ៩១.៩៩៧	 ២៣.៩៩២	 ៥៣៤.៥៦៧	 ៤.០៦៨.៦២៩ 

កត៌់គ្រតាជា(ប៊ីនុ�ក)/ឥណ៍ទាំនកុ��ចំអេណ៍ញ	-ខាត៌ (១៥៨.២៧១) (៤៨០.០៧៩) ៣.៣៣២	 ១៤.២២៦	 ៥២.៣៣៤	 (៥៦៨.៤៥៨)

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ ២.៧៧៩.៧២៣	 -			 ៩៥.៣២៩	 ៣៨.២១៨	 ៥៨៦.៩០១	 ៣.៥០០.១៧១ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ១១.៣២៤.៥៩២	 -			 ៣៨៨.៣៧០	 ១៥៥.៧០០	 ២.៣៩១.០៣៥	 ១៤.២៥៩.៦៩៧ 

ពីនធពីនារជាបំ៊ីណ៍� ល

ប្រទ្ធពីយសំកមា ផ្នែដឹល�នសិំទ្ធធិ អេប្រប៊ី�ប្របាស់ំ ខាត្ថុពី�ការ �យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០ (២៦០.៧៩៦) (១.២៦៩.១២៨) (១.៥២៩.៩២៤)

កត៌់គ្រតាជាឥណ៍ទាំន/(ប៊ីនុ�ក)កុ��ចំអេណ៍ញ	-ខាត៌ (២.៥២៥.៧៦១) ១.២៦៩.១២៨	 (១.២៥៦.៦៣៣)

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ (២.៧៨៦.៥៥៧) -			 (២.៧៨៦.៥៥៧)

គិតជាពាន់លោរៀលី (១១.២៧១.៦២២) -			 (១១.២៧១.៦២២)

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០២១ (២.៧៨៦.៥៥៧) -			 (២.៧៨៦.៥៥៧)

កត៌់គ្រតាជាឥណ៍ទាំន/(ប៊ីនុ�ក)កុ��ចំអេណ៍ញ	-ខាត៌ ២១៨.៦១២	 (១.៤១៦.២១៤) (១.១៩៧.៦០២)

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ (២.៥៦៧.៩៤៥) (១.៤១៦.២១៤) (៣.៩៨៤.១៥៩)

គិតជាពាន់លោរៀលី (១០.៤៦១.៨០៨) (៥.៧៦៩.៦៥៦) (១៦.២៣១.៤៦៤)
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

១៤. ប្រទ្ធពីយសំកមាអេ�សងៗ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិក ១.៩៥៣.២៥០ ៧.៩៥៧.៥៤១	  ១.៥២០.៦៩២ 	៦.១៥១.១៩៩	

កថ្ងៃគ្រមផ្នែ�ែកច�បាប៊ី់ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវទូទូួល ១.៤២៥.៧៦៥ ៥.៨០៨.៥៦៧	  ១.២៩២.៧៩៦ 	៥.២២៩.៣៦០	

គ្របាក់កក់ ៤៧៣.៥០៦ ១.៩២៩.០៦៣	  ៦៤២.៩៧៦ 	២.៦០០.៨៣៨	

សមាា�រ�គត៌់�គ�់ ៧៦.៥១០ ៣១១.៧០២	  ១៨៨.៩៩០ 	៧៦៤.៤៦៤	

ចំណ្តាយៈប៊ី�់មុន ៣៤៧.៩៥៤ ១.៤១៧.៥៦៥	  ១៧៩.៧១៦ 	៧២៦.៩៥២	

ទូឹកគ្របាក់ភា�ីពាក់ពី័នធជ្ជំពាក់	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣៣.�) ៣៩.១២៣ ១៥៩.៣៨៧	  ៥១.៨៩៣ 	២០៩.៩០៧	

អេ��ស�ៗ ១៩៥.៩៧០ ៧៩៨.៣៨១	  ២២៧.០២២ 	៩១៨.៣០៤	

៤.៥១២.០៧៨ ១៨.៣៨២.២០៦	  ៤.១០៤.០៨៥ 	១៦.៦០១.០២៤	

ដឹក៖	សំវិធានធនការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�	ទូុក	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣៤.១.�) (៦០.០៣០) (២៤៤.៥៦២)  (១៦៨.១៨២) 	(៦៨០.២៩៦)

៤.៤៥២.០៤៨ ១៨.១៣៧.៦៤៤	  ៣.៩៣៥.៩០៣ 	១៥.៩២០.៧២៨	

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី ១.៧៥៦.០៤៧ ៧.១៥៤.១៣៥	  ១.៦៦៩.៧៦៨ 	៦.៧៥៤.២១២	

រយៈៈអេពីលផ្នែវ� ២.៦៩៦.០០១ ១០.៩៨៣.៥០៩	  ២.២៦៦.១៣៥ 	៩.១៦៦.៥១៦	

៤.៤៥២.០៤៨ ១៨.១៣៧.៦៤៤	  ៣.៩៣៥.៩០៣ 	១៥.៩២០.៧២៨	

១៥. ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ំធនាគារ និងប្រ�ឹះសុានហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ២២១.៩៤៥.៦០៥ ៩០៤.២០៦.៣៩៥	  ១៤៩.៨៣៧.១៩៤ 	៦០៦.០៩១.៤៥០	

�ណ៍នីចរនិ ២២.៤៩៥.៥៤៩ ៩១.៦៤៦.៨៦៧	  ១៨.២៦៨.២៩១ 	៧៣.៨៩៥.២៣៧	

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�សន�សំ ៦៤៨.៥៥៧ ២.៦៤២.២២១	  ២.៤២៥.២៨៩ 	៩.៨១០.២៩៤	

២៤៥.០៨៩.៧១១ ៩៩៨.៤៩៥.៤៨៣	 ១៧០.៥៣០.៧៧៤ 	៦៨៩.៧៩៦.៩៨១	

អំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំសគ្រមាប៊ី់គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

�ណ៍នីចរនិ ០%-២,៧០% ០%-២,៧៨%

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�សន�សំ ០,៥០% ០,៥០%

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ០,៨៩%-៧,០០% ០,៨៩%-២,៤០%
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

១៦. ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ំអតិ្ថុ�ិជ្យន

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ៣៨១.៥៣២.៥៣១ ១.៥៥៤.៣៦៣.៥៣១	  ៣៧៥.៨៨៦.៨៤៧ ១.៥២០.៤៦២.២៩៦	

�ណ៍នីចរនិ ១៤៧.១១៨.៩១៦ ៥៩៩.៣៦២.៤៦៤	  ១៥៦.៨៥៣.៦៩៧ 	៦៣៤.៤៧៣.២០៤	

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�សន�សំ ៤៨.៣៦៧.៣៤៥ ១៩៧.០៤៨.៥៦៤	  ៦៦.៣៦៥.៣០៤ 	២៦៨.៤៤៧.៦៥៥	

៥៧៧.០១៨.៧៩២ ២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩	  ៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥	

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី ៥៧២.១៦៤.៣៦១ ២.៣៣០.៩៩៧.៦០៧	 ៥៨៥.៤៥៥.៣៣៩ ២.៣៦៨.១៦៦.៨៤៦

រយៈៈអេពីលផ្នែវ� ៤.៨៥៤.៤៣១ ១៩.៧៧៦.៩៥២	  ១៣.៦៥០.៥០៩ 	៥៥.២១៦.៣០៩	

៥៧៧.០១៨.៧៩២ ២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩	 ៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

អំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំសគ្រមាប៊ី់គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

�ណ៍នីចរនិ ០% - ២,៣៨% ០%	-	២,៣៨%

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�សន�សំ ០,៥០% - ១,២៥% ០,៥០%	-	១,២៥%

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់ ១,៥០% - ៦,៥០% ១,៥០%	-	៦,៦៨%

១៧.  ប្របាក់កមី�

គ្របាក់កមចីពីី	ធនាគារកណ្តាា�ល	�ឺជាគ្របាក់កមចីកុ��ទូគ្រម�់ជាគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការ�ិល់សនះនីយៈភាពី	អេដាយៈមានការធានា	(“LPCO”)	�ឺជាគ្របាក់កមចីជាគ្របាក់អេរៀល	ផ្នែដឹលមានរយៈៈអេពីល
កុ��ចអេនាា��ពីី	៦ផ្នែ�	អេ�	១២ផ្នែ�	ផ្នែដឹលធនាគារបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	NCD	ជាគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិកជាគ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំ	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៥)។	អំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆែំ�សិិត៌កុ��ចអេនាា��ពីី	
៣%	អេ�	៥,២៥%	(២០២០	៖	២,៧០%	អេ�	៤,៥០%)។

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

LPCO	អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	-	រយៈៈអេពីល�ែី៖

ចំនួនគ្របាក់អេដឹ�ម  ២.៥៧៧.៣១៩ 	១០.៤៩៩.៩៩៧	  ៣៣.៨៥៦.៦៤២ 	១៣៦.៩៥០.១១៧	

ការគ្របាក់គ្រត៌ូវប៊ី�់  ៦៣.៩៤៤ 	២៦០.៥០៨	  ៣៩៥.៧៩៦ 	១.៦០០.៩៩៥	

 ២.៦៤១.២៦៣ 	១០.៧៦០.៥០៥	  ៣៤.២៥២.៤៣៨ 	១៣៨.៥៥១.១១២	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

១៧.  ប្របាក់កមី� (ត្ថុ)

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលប៊ីំណ៍ំលផ្នែដឹលអេក�ត៌មកពីីសកមមភាពីហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំន	–	គ្របាក់កមចី

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា ៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២	  ២៧.៦១១.១៥៨ 	១១២.៥១៥.៤៦៩	

ការប៊ីផ្នែនិម ២៣.៨២១.៧៩៧ ៩៦.៩០៧.០៧០	  ៦៨.៩៦១.៦៨១ 	២៨១.១៥៦.៧៧៣	

ការទូូទាំត៌់ស� (៥៤.៨៦០.០៨៨) (២២៣.១៧០.៨៣៨)  (៦២.៧៩៣.៥៧២) (២៥៦.០០៩.៣៩៣)

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់កុ��ឆ្នាំំ�ំ(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់២១) ៦៧៩.០៥២ ២.៧៦២.៣៨៤	 ១.២២២.៦១៦ ៤.៩៨៤.៦០៥	

ការទូូទាំត៌់ការគ្របាក់ (៩២៩.៦៥៦) (៣.៧៨១.៨៤១)  (៩៩៨.៣១៩) 	(៤.០៧០.១៤៧)

លអេមុ��ពីីការអេផ្លាា��ប៊ីូ�រ (៣២២.២៨០) (១.៣១១.០៣៥)  ២៤៨.៨៧៤ 	១.០១៤.៦៥៩	

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ -   ៨០៣.៦៥៣	  -   	(១.០៤០.៨៥៤)

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ២.៦៤១.២៦៣ ១០.៧៦០.៥០៥	  ៣៤.២៥២.៤៣៨ 	១៣៨.៥៥១.១១២	

១៨.  បំ៊ីណ៍� លពីនធអេល�ប្របាក់ចំណូ៍លកំ�ងឆំ្នាំំ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា ២.០៤០.៥៥៤ ៨.២៥៤.០៤១	  ២.៨៩៣.៧៥៣ 	១១.៧៩២.០៤៣	

ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលកុ��ឆ្នាំំ�ំ	
(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២៩) ២.១៩៧.២៥៩ ៨.៩៣៨.៤៥០	  ២.៥២៩.២៧៧ 	១០.៣១១.៨៦១	

ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលបានប៊ី�់ (២.៩១៩.៤៧៩) (១១.៨៧៦.៤៤១)  (៣.១៧៥.០៣៣) 	(១២.៩៤៤.៦១០)

ការបាា�ន់សាា�ន�ើ�/(អេល�ស)ថ្ងៃនពីនធកុ��ឆ្នាំំ�ំ			រប៊ីស់ឆ្នាំំ�ំមុន ៣៤០.៨៤៧ ១.៣៨៦.៥៦៤	  (២០៧.៤៤៣) 	(៨៤៥.៧៤៥)

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ -   ៥៦.៨៨៩	 - (៥៩.៥០៨)

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ១.៦៥៩.១៨១ ៦.៧៥៩.៥០៣	  ២.០៤០.៥៥៤ 	៨.២៥៤.០៤១	

១៩. បំ៊ីណ៍� លអេ�សងៗ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

មូលប៊ី�បីទាំនប៊ីគ្រត៌សគ្រមាប៊ី់គ្រប៊ីមូលគ្របាក់  ៣.២១៥.២៤៥ 	១៣.០៩៨.៩០៨	  ១.៨៦០.១០៥ 	៧.៥២៤.១២៥	

ប៊ី�គរគ្របាក់រង្កាា�ន់  ១.២៧៤.០០៦ 	៥.១៩០.៣០០	  ៤១៤.០៣១ 	១.៦៧៤.៧៥៥	

ពីនធគ្រត៌ូវប៊ី�់អេ��ស�ៗ  ៣៨១.៨៩៦ 	១.៥៥៥.៨៤៤	  ២៦៩.៤៧៤ 	១.០៩០.០២២	

សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	អេល�កិចចសន�យា 
�ិល់ឥណ៍ទាំន	និ�កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 
(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣៤.១.ច.ii)  ៣៦៨.៤៨៨ ១.៥០១.២២០	  ៣៧៧.៩២៦ 	១.៥២៨.៧១១	

ប៊ី�គរចំណ្តាយៈអេ��ស�ៗ  ៣៤១.២១៧ 	១.៣៩០.១១៨	  ១៣៦.១៧៣ 	៥៥០.៨២០	

អេ��ស�ៗ  ២៥២.២៦២ 	១.០២៧.៧១៦	  ៤៩៣.១៥៧ 	១.៩៩៤.៨២០	

 ៥.៨៣៣.១១៤ 	២៣.៧៦៤.១០៦	  ៣.៥៥០.៨៦៦ 	១៤.៣៦៣.២៥៣	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

១៩. បំ៊ីណ៍� លអេ�សងៗ (ត្ថុ)

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រយៈៈអេពីល�ែី  ៥.៧២១.៩០៣ 	២៣.៣១៤.២៥៩	  ៣.៤៣៩.៦៥៥ 	១៣.៩១០.០៦៨	

រយៈៈអេពីលផ្នែវ�  ១១១.២១១ 	៤៤៩.៨៤៧	  ១១១.២១១ 	៤៥៣.១៨៥	

 ៥.៨៣៣.១១៤ 	២៣.៧៦៤.១០៦	  ៣.៥៥០.៨៦៦ 	១៤.៣៦៣.២៥៣	

២០. អេដឹ�មទ្ធ�ន

�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	អេដឹ�មទូុនចុ�ប៊ីញ្ញីីសរុប៊ីរប៊ីស់ធនាគារមានចំនួន	៧៥.០០០.០០០ភា�ហិុុន(២០២០	៖	៧៥.០០០.០០០	ភា�ហិុុន)	ផ្នែដឹលមានត៌ថ្ងៃមែ
ចាំរិក១ដឹុលាា�រអាអេមរិកកុ��មួយៈភា�ហុុិន	(២០២០៖	១ដឹុលាា�រអាអេមរិកកុ��មួយៈភា�ហុុិន)។	ភា�ហុុិនផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌ទាំំ�អំស់	 គ្រតូ៌វបានអេចញ��សាយៈ	និ�បានប៊ី�់គ្របាក់
រួចរាល់ទាំំ�គ្រសុ�។

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា  ៧៥.០០០.០០០ 	៣០៣.៣៧៥.០០០	 ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

លអេមុ��ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ  -   	២.១៧៥.០០០	  -   (២.២៥០.០០០)	

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ�  ៧៥.០០០.០០០ 	៣០៥.៥៥០.០០០	  ៧៥.០០០.០០០ 	៣០៣.៣៧៥.០០០	

២១. ចំណូ៍លការប្របាក់សំ�ទ្ធធ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំណ៍ូលការគ្របាក់ពីីគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់៖

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន ៤៩.៣០១.៩៣៥ ២០០.៥៦០.២៧២	 ៤៤.៥២៤.៦៥៦ ១៨១.៥២៧.០២៣

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�	ធនាគារ	អេ��ស�ៗ ១.៨៦៤.១៨៤ ៧.៥៨៣.៥០១	 ១.៦១០.២៧៣ ៦.៥៦៥.០៨៣

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�	ធនាគារ	កណ្តាា�ល ៧៤.៨៥៤ ៣០៤.៥០៥ ៣៩០.០៣៥ ១.៥៩០.១៧២

៥១.២៤០.៩៧៣ ២០៨.៤៤៨.២៧៨	 ៤៦.៥២៤.៩៦៤ ១៨៩.៦៨២.២៧៨

ចំណ្តាយៈការគ្របាក់អេល�ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�	វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់៖

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន (១៩.៣៧០.៨០៥) (៧៨.៨០០.៤៣៤) (១៧.៥០១.៩៥៦) (៧១.៣៥៥.៤៧៥)

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�ន	ហិិរញ្ញញវត៌ុ� (២.៦១៦.៣៣៤) (១០.៦៤៣.២៤៧) (២.៣៨៤.៨៦៧) (៩.៧២៣.១០៣)

គ្របាក់កមចី (៦៧៩.០៥២) (២.៧៦២.៣៨៤) (១.២២២.៦១៦) (៤.៩៨៤.៦០៥)

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា	 (៥៨១.៥៧០) (២.៣៦៥.៨២៧) (៥៣៩.១៤៦) (២.១៩៨.០៩៨)

(២៣.២៤៧.៧៦១) (៩៤.៥៧១.៨៩២) (២១.៦៤៨.៥៨៥) (៨៨.២៦១.២៨១)

ចំណ៍ូលការគ្របាក់សុទូធ ២៧.៩៩៣.២១២ ១១៣.៨៧៦.៣៨៦	 ២៤.៨៧៦.៣៧៩ ១០១.៤២០.៩៩៧

 
រួមប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��ចំណូ៍លការគ្របាក់ពីីឥណ៍ទាំន	 និ�បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	 មានចំណូ៍លការគ្របាក់ប៊ី�គរអេល�ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ 
ចំនួន	៣.១៨៦.៥១៨	ដឹុលាា�រអាអេមរិក	(២០២០	៖	១.៦១៥.៧៧១	ដឹុលាា�រអាមរិក)។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២២. ចំណូ៍លកផ្ទៃប្រមអេជ្យ�ងសាសំ�ទ្ធធ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំណ៍ូលកថ្ងៃគ្រមអេជ្ជ��សា៖

កថ្ងៃគ្រមពីីអេសវាអេ�ះរគ្របាក់ ៧៣៩.៦២២ ៣.០០៨.៧៨២	  ១.០១៦.០១៧ 	៤.១៤២.៣០១	

កថ្ងៃគ្រមពីីការស�ឥណ៍ទាំនមុនកាលកំណ៍ត៌់ ៥០៤.១៩៨ ២.០៥១.០៧៧	  ៤៣៦.១០៨ 	១.៧៧៨.០១២	

កថ្ងៃគ្រមពីីឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍មិនបានអេគ្រប៊ី� ២៩៩.១០៥ ១.២១៦.៧៥៩	  ២៨៤.៦៨៦ 	១.១៦០.៦៦៥	

កថ្ងៃគ្រមអេសវាឥណ៍ទាំនពាណ៍ិជ្ជីកមម ២៥៩.០១៥ ១.០៥៣.៦៧៣	  ១៣៩.៤៥៣ 	៥៦៨.៥៥០	

កថ្ងៃគ្រមអេ��ស�ៗ ៤៨១.៣១៧ ១.៩៥៧.៩៩៨	  ៤៣៦.៧៣៩ 	១.៧៨០.៥៨៥	

២.២៨៣.២៥៧ ៩.២៨៨.២៨៩	  ២.៣១៣.០០៣ 	៩.៤៣០.១១៣	

ចំណ្តាយៈកថ្ងៃគ្រមអេជ្ជ��សា (៩.០៥៤) (៣៦.៨៣២) (៩.៤១៦) (៣៨.៣៨៩)

ចំណុូលីកម្រៃក្រុមលោជូើងសាស៍ុទុធ ២.២៧៤.២០៣ ៩.២៥១.៤៥៧	  ២.៣០៣.៥៨៧ 	៩.៣៩១.៧២៤	

២៣. ចំណូ៍លប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការអេ�សងៗ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំណ៍ូលភា�លាភិ  ១៩.៤៤០ 	៧៩.០៨២	  ២៨.៩៥២ 	១១៨.០៣៧	

ចំណ៍ូលអេ��ស�ៗ  ៧៣.៨៧៥ 	៣០០.៥២៣	  ៦៤.២១៨ 	២៦១.៨១៧	

 ៩៣.៣១៥ 	៣៧៩.៦០៥	  ៩៣.១៧០ 	៣៧៩.៨៥៤	

២៤. (ខាត្ថុ)/ចំអេណ៍ញអេ�សងៗ - សំ�ទ្ធធ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

(ខាត៌)/ចំអេណ៍ញពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណសុទូធ  (២០៥.៤៧៩) 	(៨៣៥.៨៨៩)  ៣១៦.០៣៦ 	១.២៨៨.៤៧៩	

ចំអេណ៍ញ/(ខាត៌)ពីីការលក់គ្រទូពី�យសកមមសុទូធ  ១៤.៨៣៨ 	៦០.៣៦១	  (៣.៥៦៥) 	(១៤.៥៣៥)

 (១៩០.៦៤១) 	(៧៧៥.៥២៨)  ៣១២.៤៧១ 	១.២៧៣.៩៤៤	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២៥. ខាត្ថុប៊ីណិាលមកពី�ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែឥណ៍ទាន

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

កត៌់គ្រតា		ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនគ្រត៌�ប៊ី់មកវិញ/(កត៌់គ្រតាជាចំណ្តាយៈ)៖

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ១.២៦៣.៤០៩ ៥.១៣៩.៥៤៨	 (១៤.៦៧២.២៨៣) (៥៩.៨១៨.៨៩៨)

ប៊ីំណ៍ំលអាគ្រកក់គ្រប៊ីមូលបានមកវិញ ១១០.៩១៨ ៤៥១.២១៤ - -

១.៣៧៤.៣២៧ ៥.៥៩០.៧៦២ (១៤.៦៧២.២៨៣) (៥៩.៨១៨.៨៩៨)

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	និ�ការធានា	ផ្នែ�ែក	ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៩.៤៣៨ ៣៨.៣៩៤	 (៣៣៨.៤៣៩) (១.៣៧៩.៨១៦)

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	អេ��ស�ៗ ១១៥.៨០៨ ៤៧១.១០៧	 ៧៧៩.៥០៤ ៣.១៧៨.០៣៨	

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់                  ១០៨.១៥២ 																	៤៣៩.៩៦២	 ២២៤.០៩៨ ៩១៣.៦៤៨	

១.៦០៧.៧២៥ ៦.៥៤០.២២៥	 (១៤.០០៧.១២០) (៥៧.១០៧.០២៨)

២៦. ចំណាយប៊ី��គលិក

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្របាក់អេប៊ីៀវត៌�សរ៍	និ�គ្របាក់អេមាា��  ៤.៥០៥.៩៥៧ 	១៨.៣៣០.២៣៣	  ៣.៧៣៨.៧៣៤ 	១៥.២៤២.៨១៩	

គ្របាក់រង្កាា�ន់	និ�ចំណ្តាយៈគ្របាក់អេល�កទូឹកចិត៌ិ  ១.៣៨៧.១៤៨ 	៥.៦៤២.៩១៨	  ២៣៧.៨០៦ 	៩៦៩.៥៣៥	

ការទូូទាំត៌់គ្របាក់ប៊ីំណ្តាច់អំត៌ីត៌ភាពីការង្ការ  ២៨៨.២៩០ 	១.១៧២.៧៦៤	  ១៥៨.៧០៥ 	៦៤៧.០៤០	

អំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិកអេ��ស�ៗ  ៣៤១.០២៣ 	១.៣៨៧.២៨១	  ៣២០.០១២ 	១.៣០៤.៦៨៩	

 ៦.៥២២.៤១៨ 	២៦.៥៣៣.១៩៦	  ៤.៤៥៥.២៥៧ 	១៨.១៦៤.០៨៣	

២៧. រំលស់ំប្រទ្ធពីយសំមបតិិ្ថុ និងប៊ីរកុិារ និងរំលស់ំប្រទ្ធពីយសំកមាអរបូ៊ី�

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

រំលស់គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	១១)  ១.៣៥៨.១១៨ 	៥.៥២៤.៨២៤	 ១.២១៣.៧១០ 	៤.៩៤៨.២៩៦	

រំលស់គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ	
(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	១០) ៩៤៨.១៦៧ ៣.៨៥៧.១៤៣	 ៨៥៨.៣៨០ ៣.៤៩៩.៦១៥	

រំលស់គ្រទូពី�យសកមមអំរូប៊ីី	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	១២) ៨៤៨.៦២៨ ៣.៤៥២.២១៩	 ៤៧៨.៧៣៤ ១.៩៥១.៧៩៨	

 ៣.១៥៤.៩១៣ 	១២.៨៣៤.១៨៦	  ២.៥៥០.៨២៤ 	១០.៣៩៩.៧០៩	
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២៨. ចំណាយប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការអេ�សងៗ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំណ្តាយៈជ្ជួសជ្ជុល	និ�ផ្នែ�ទាំំ	 ៨៦៣.៦៩៤ ៣.៥១៣.៥០៧	 ៧៧៥.៦៣៩ ៣.១៦២.២៨០	

ចំណ្តាយៈសនិិសុ� ៣២៨.៤២៣ ១.៣៣៦.០២៥	 ៣១៤.២៧៦ ១.២៨១.៣០៣	

កថ្ងៃគ្រមអេសវាផ្នែ�ែកច�បាប៊ី់	និ�អេសវាវិជាា�ជ្ជីវៈ ២៨៦.២៤៣ ១.១៦៤.៤៣៧	 ១២៣.២៩០ ៥០២.៦៥៣	

កថ្ងៃគ្រមអាជាា�ប៊ី័ណ៍ណ ២៧២.៨៦៣ ១.១១០.០០៧	 ២៧២.៣២៣ ១.១១០.២៦១	

ទូឹកអេភិែ�� ២២៨.៤៧៥ ៩២៩.៤៣៦	 ២៣៤.២៣៥ ៩៥៤.៩៧៦	

ចំណ្តាយៈធានារាា�ប៊ី់រ� ២១៧.៩៣៣ ៨៨៦.៥៥១	 ១៩៥.៧០៧ ៧៩៧.៨៩៧	

ចំណ្តាយៈទូំនាក់ទូំន� ១៧៤.៣៤១ ៧០៩.២១៩	 ១២៣.៦៨២ ៥០៤.២៥២	

ចំណ្តាយៈដឹំអេណ៍�រការយានយៈនិ ១២៧.៥៣២ ៥១៨.៨០០	 ១១០.៨០១ ៤៥១.៧៣៦	

ចំណ្តាយៈជ្ជួលពាក់ពី័នធនឹ�ភិត៌ិសន�យាផ្នែដឹលមាន				រយៈៈអេពីល�ែី ១០៥.៧៣៦ ៤៣០.១៣៤	 ១៥៣.២៨៥ ៦២៤.៩៤៣	

��សាយៈពាណ៍ិជ្ជីកមម	និ�ទូំនាក់ទូំន�	សាធារណ៍ៈ ១០៥.១៤៧ ៤២៧.៧៣៨	 ១១៥.៧៧៥ ៤៧២.០១៥	

សមាា�រ�គត៌់�គ�់ការិយាល័យៈ	 ៧៥.១៩៩ ៣០៥.៩១០	 ៧២.៧៣២ ២៩៦.៥២៨	

ការអេធើ�ដឹំអេណ៍�រ	ការសាំ�ក់អេ�	និ�អាហារ ៥៥.២៩៧ ២២៤.៩៤៨	 ៥១.១៩៦ ២០៨.៧២៦	

អេសវាធនាគារ ៥៣.៩១៨ ២១៩.៣៣៨	 ២៣៧.២៥៩ ៩៦៧.៣០៥	

កថ្ងៃគ្រមរប៊ីស់គ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៣៣.�) ៣៦.៩៤៥ ១៥០.២៩២	 ៣០.០៥៧ ១២២.៥៤២	

ការអេបា�ពីុម័	និ�ទូគ្រម�់ផ្នែប៊ីប៊ីប៊ីទូអេ��ស�ៗ ៣.៧៧៨ ១៥.៣៦៩	 ៦១.៨១៥ ២៥២.០២០	

អេ��ស�ៗ ៩១២.៥០៩ ៣.៧១២.០៨៧	 ៤៤៧.៦៧៤ ១.៨២៥.១៦៧	

៣.៨៤៨.០៣៣ ១៥.៦៥៣.៧៩៨	 ៣.៣១៩.៧៤៦ ១៣.៥៣៤.៦០៤

២៩. ចំណាយពីនធអេល�ប្របាក់ចំណូ៍ល

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលកុ��ឆ្នាំំ�ំ ២.១៩៧.២៥៩ ៨.៩៣៨.៤៥០	 ២.៥២៩.២៧៧ ១០.៣១១.៨៦១

ការបាា�ន់សាា�ន(�ើ�)/អេល�សថ្ងៃនពីនធកុ��ឆ្នាំំ�ំរប៊ីស់ឆ្នាំំ�ំមុន ៣៤០.៨៤៧ ១.៣៨៦.៥៦៤ (២០៧.៤៤៣,០០) (៨៤៥.៧៤៥,០០)

២.៥៣៨.១០៦ ១០.៣២៥.០១៤	 ២.៣២១.៨៣៤ ៩.៤៦៦.១១៦

ពីនធពីន�យារអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូល ១.៧៦៦.០៥៧ ៧.១៨៤.៣២០	 (១.៨១០.៦១១) (៧.៣៨១.៨៦១)

៤.៣០៤.១៦៣ ១៧.៥០៩.៣៣៤	 ៥១១.២២៣ ២.០៨៤.២៥៥
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

២៩. ចំណាយពីនធអេល�ប្របាក់ចំណូ៍ល (ត្ថុ)

(i) ការអេ�ៃ�ងផ្ទាៃ ត់្ថុរវាងចំណ៍យពីនធអេល�ប្របាក់ចំណូ៍ល និងចំអេណ៍ញតាម�ណ៍អេនយយ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំអេណ៍ញមុនពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូល ១៨.២៥២.៤៥០ ៧៤.២៥០.៩៦៥ ៣.២៥២.៦៦០ ១៣.២៦១.០៩៥

ពីនធ�ណ៍នាតាមអំគ្រតា	២០% ៣.៦៥០.៤៩០ ១៤.៨៥០.១៩៣ ៦៥០.៥៣២ ២.៦៥២.២១៩

�លប៊ីះ�ពាល់ពីនធថ្ងៃន�ះ�់ផ្នែដឹលបានអេ�ុ��ផ្លាា�ត៌់៖

ចំណ្តា	យៈផ្នែដឹលមិនគ្រត៌ូវកាត៌់ក�តាមច�បាប៊ី់ពីនធ ៩៣.៥៧៤ ៣៨០.៦៥៩ ៦៨.១៣៤ ២៧៧.៧៨១

ចំណ៍ូលមិនជាប៊ី់ពីនធ (១១២.៩៦៥) (៤៥៩.៥៤២) - -

ពីនធពីន�យារមិនបានទូទូួលសាា�ល់កុ��គ្រគាមុន ៣៣២.២១៧ ១.៣៥១.៤៦០ - -

ការបាា�ន់សាា�ន(�ើ�)/អេល�សថ្ងៃនពីនធកុ��ឆ្នាំំ�ំរប៊ីស់ឆ្នាំំ�ំមុន ៣៤០.៨៤៧ ១.៣៨៦.៥៦៤ (២០៧.៤៤៣) (៨៤៥.៧៤៥)

ចំណាយព្នធលោលីើក្រុ�ក់ចំណុូលី ៤.៣០៤.១៦៣ ១៧.៥០៩.៣៣៤ ៥១១.២២៣ ២.០៨៤.២៥៥

អេយា�តាមច�បាប៊ី់សិីពីីសារអេពី�ពីនធថ្ងៃនកមុ�ជា	ធនាគារគ្រត៌ូវប៊ី�់ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលតាមអំគ្រតា	២០%។

(ii) ប៊ីញ្ហាា អេ�សងៗ

ពីនធ	 គ្រតូ៌វបាន�ណ៍នាតាមមូលដាា�នប៊ីំណ៍កគ្រសាយៈប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេល�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌ពីនធដារ	ផ្នែដឹលបានចូលជាធរមាននាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��វាយៈត៌ថ្ងៃមែ
អេ�តាមការិយៈប៊ីរិអេចិទូ	អំំពីីសាា�នភាពីផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���កុ��លិ�ិត៌គ្រប៊ីកាសពីនធ	ផ្នែដឹលទាំក់ទិូនអេ�នឹ�ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌ពីនធ	និ�បំ៊ីណ៍កគ្រសាយៈរប៊ីស់វាផ្នែដឹលអេ�ជាធរមាន។	
ធនាគារកត៌់គ្រតាសំវិធានធនតាមការសមគ្រសប៊ី	អេ�តាមមូលដាា�នថ្ងៃនចំនួនទូឹកគ្របាក់ផ្នែដឹលរំពីឹ�ថ្នាគ្រត៌ូវប៊ី�់ជ្ជូនអាជាា�ធរពីនធដារ។

អេទាំ�ជាយាា��ណ្តាក៏អេដាយៈ	ប៊ីទូប៊ី�បីញ្ញញតិិ៌ទាំំ�អំស់អេន�មានការផ្លាា�ស់បូ៊ី�រពីីមួយៈគ្រគាអេ�មួយៈគ្រគា	អេហិ�យៈការកំណ៍ត់៌ចុ�អេគ្រកាយៈបំ៊ី�ុត៌អេល�ចំនួនប៊ីំណំ៍លពីនធនឹ�អេធើ�អេ���	
ប៊ីនាា�ប៊ីពី់ីមានការគ្រតួ៌ត៌ពីនិតិ៌�យអេដាយៈអាជាា�ធរពីនធដារ។	អេ�អេពីលផ្នែដឹលលទូធ�លពីនធច�ុអេគ្រកាយៈ�សុគាំ�ពីីចនំនួផ្នែដឹលបានទូទូលួសាា�លពី់ីដឹបំ៊ី�ូ		អេនា�ភាពីលអេមុ��អេន�ន�ឹ
អេធើ�ឱ្�យប៊ីះ�ពាល់ដឹល់សមត៌ុល�យប៊ីំណ៍ំលពីនធកុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូផ្នែដឹលការកំណ៍ត៌់ពីនធគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���។

៣០. សាច់ប្របាក់ និងសាច់ប្របាក់សំមមូល

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៤) ១០.៨៤១.០៩២ ៤៤.១៦៦.៦០៩ ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៣៥.៤៧៤.៥៤៩

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	កណ្តាា�ល	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	៥)	៖

�ណ៍នីចរនិ ១២០.៥៣៤.៥៣៣ ៤៩១.០៥៧.៦៨៧ ១០៩.៣៨៤.២៨២ ៤៤២.៤៥៩.៤២១

�ណ៍នីទូូទាំត៌់ ៤.៧១៥.៦៦៤ ១៩.២១១.៦១៥ ៥.៩១៥.៨៣៣ ២៣.៩២៩.៥៤៤

មូលប៊ីគ្រត៌អាចជ្ជួញដឹូរបាន	(កាលកំណ៍ត៌់ប៊ីីផ្នែ�	ឬ	ត៌ិចជា�) ២៦.០០០.០០០ ១០៥.៩២៤.០០០ ២៦.០០០.០០០ ១០៥.១៧០.០០០

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	អេ��ស�ៗ	៖

�ណ៍នីចរនិ ៨.៦៤៤.២០១ ៣៥.២១៦.៤៧៤ ២៦.៧៤៥.០៩៦ ១០៨.១៨៣.៩១៤

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់	(កាលកំណ៍ត៌់ប៊ីីផ្នែ�	ឬ	ត៌ិចជា�) ១១.៧០០.០០០ ៤៧.៦៦៥.៨០០ ១៦.៦៦៦.៦២៥ ៦៧.៤១៦.៤៩៨

១៨២.៤៣៥.៤៩០ ៧៤៣.២៤២.១៨៥ ១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣១. ពី�ត៌្ថុ�នលំហូិរសាច់ប្របាក់

(ក) សាច់ប្របាក់បានអេប្រប៊ី�កំ�ងប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំអេណ៍ញមុនពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូល ១៨.២៥២.៤៥០ ៧៤.២៥០.៩៦៥	 ៣.២៥២.៦៦០ ១៣.២៦១.០៩៥	

និយៈ័ត៌កមម៖

រំលស់គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ		និ�	រំលស់	គ្រទូពី�យសកមមអំរូប៊ីី	 
(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២៧) ៣.១៥៤.៩១៣ ១២.៨៣៤.១៨៦	 ២.៥៥០.៨២៤ ១០.៣៩៩.៧០៩	

ខាត៌ពីីការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន (១.៤៩៦.៨០៧) (៦.០៨៩.០១១) ១៤.០០៧.១២០ ៥៧.១០៧.០២៨	

ចំអេណ៍ញ/(ខាត៌)ពីីការលក់គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ		 
(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២៤) (១៤.៨៣៨) (៦០.៣៦១) ៣.៥៦៥ ១៤.៥៣៥

ចំអេណ៍ញ/(ខាត៌)ពីីការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណគ្របាក់កមចី	និ�	ការ	ទូូទាំត៌់ការគ្របាក់	
(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	១៧) (៣២២.២៨០) (១.៣១១.០៣៥) ២៤៨.៨៧៤ ១.០១៤.៦៥៩

អំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ប៊ីុ�គលិក ៣៥.៨២៥ ១៤៥.៧៣៦ ៥៧.៣៧១ ២២៨.៤៦៧

ចំណ៍ូលការគ្របាក់សុទូធ	(កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២១) (២៧.៩៩៣.២១២) (១១៣.៨៧៦.៣៨៦) (២៤.៨៧៦.៣៧៩) (១០១.៤២០.៩៩៧)

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេដឹ�មទូុនប៊ី�ើិល៖

ទូុនប៊ីគ្រមុ�កាត៌ពីើកិចច ២៩.៣០៤.៨៩៣ ១១៩.២១២.៣០៥	 (៧២៥.៩១៩) (២.៩៥៩.៥៧២)

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលស់ (៩១.៥៥៧.៥៥១) (៣៧២.៤៥៦.១១៧) (៧៤.០០៥.៥៧៥) (៣០១.៧២០.៧២៩)

គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ (៤០៧.៩៩៣) (១.៦៥៩.៧១៦) (១២០.០៤២) (៤៨៩.៤១១)

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�ន	ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៧៤.៣១៣.១០៥ ៣០២.៣០៥.៧១១ ២៧.១០១.១២៣ ១១០.៤៩១.២៧៨

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន (២២.៨៣៦.៤៩៩) (៩២.៨៩៨.៨៧៨) (៣៥.៨២០.១៤០) (១៤៦.០៣៨.៧១១)

ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ ២.២៩១.៦៨៦ ៩.៣២២.៥៧៩	 (៣.២៦៦.៨២៦) (១៣.៣១៨.៨៥០)

សាច់ក្រុ�ក់�នលោក្រុប៊ីើកុ�ងក្រុប៊ីតិប៊ីតិិការ (១៧.២៧៦.៣០៨) (៧០.២៨០.០២២) (៩១.៥៩៣.៣៤៤) (៣៧៣.៤៣១.៤៩៩)

(�)  សំកមាភាពីហិិរញ្ញញប៊ីបទានផ្នែដឹលមិនផ្នែមនជាសាច់ប្របាក់

សកមមភាពីហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំនផ្នែដឹលមិនផ្នែមនជាសាច់គ្របាក់	គ្រតូ៌វបានលាត៌គ្រត៌ដា�អេ�កុ��កំណ៍ត៌់សមាា�ល់សិីពីីការទូិញ	គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	(កំណ៍ត៌ ់
សមាា�ល់	១១)។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣១. ពី�ត៌្ថុ�នលំហូិរសាច់ប្របាក់ (ត្ថុ)

(�) ការអេ�ៃ�ងផ្ទាៃ ត់្ថុបំ៊ីណ៍� លសំ�ទ្ធធ

ផ្នែ�ែកអេន�ប៊ីង្កាា�ញពីីការវិភា�ប៊ីំណ៍ំលសុទូធ	និ�ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលប៊ីំណ៍ំលសុទូធ	កុ��ឆ្នាំំ�ំនីមួយៈៗផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញ។

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ប៊ីំណ៍ំលសុទូធ

សាច់គ្របាក់	និ�សាច់គ្របាក់សមមូល ១៨២.៤៣៥.៤៩០ ៧៤៣.២៤២.១៨៥ ១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦

គ្របាក់កមចី (២.៦៤១.២៦៣) (១០.៧៦០.៥០៥) (៣៤.២៥២.៤៣៨) (១៣៨.៥៥១.១១២)

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា (១៣.៨៩៨.៦២០) (៥៦.៦២២.៩៨០) (១៤.៦៨៩.៩៧០) (៥៩.៤២០.៩២៩)

ប៊ីំណុុលីស៍ុទុធ ១៦៥.៨៩៥.៦០៧ ៦៧៥.៨៥៨.៧០០ ១៤៤.៥៣៩.៤០៣ ៥៨៤.៦៦១.៨៨៥

សាច់គ្របាក់	និ�ការវិនិអេយា�សាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួល	 ១៨២.៤៣៥.៤៩០ ៧៤៣.២៤២.១៨៥ ១៩៣.៤៨១.៨១១ ៧៨២.៦៣៣.៩២៦

ប៊ីំណ៍ំលដឹុល	–	អំគ្រតាការគ្របាក់អំអេ�រ (១៦.៥៣៩.៨៨៣) (៦៧.៣៨៣.៤៨៥) (៤៨.៩៤២.៤០៨) (១៩៧.៩៧២.០៤១)

ប៊ីំណុុលីស៍ុទុធ ១៦៥.៨៩៥.៦០៧ ៦៧៥.៨៥៨.៧០០ ១៤៤.៥៣៩.៤០៣ ៥៨៤.៦៦១.៨៨៥

ប្របាក់កមី� ភិតិ្ថុសំនា
សាច់ប្របាក់ និង

សាច់ប្របាក់សំមមូល សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ប៊ីំណុុលីស៍ុទុធលោ�ម្រៃ�ៃទុី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ (២៧.៦១១.១៥៨) (១.៨៣២.៣៧៥) ២៧៦.២១៨.០៣៥ ២៤៦.៧៧៤.៥០២

លំហិូរសាច់គ្របាក់ (៦.១៦៨.១០៩) ៩៨៤.៩១៩ (៨២.៧៣៦.២២៤) (៨៧.៩១៩.៤១៤)

ភិត៌ិសន�យា�មី - (១៣.៨៤២.៥១៤) - (១៣.៨៤២.៥១៤)

និយៈ័ត៌កមមការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	 (២០៣.៨៤៥) - - (២០៣.៨៤៥)

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេ��ស�ៗ	(i)	 (២៦៩.៣២៦) - - (២៦៩.៣២៦)

ប៊ីំណុុលីស៍ុទុធលោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០ (៣៤.២៥២.៤៣៨) (១៤.៦៨៩.៩៧០) ១៩៣.៤៨១.៨១១ ១៤៤.៥៣៩.៤០៣

គិតជាពាន់លោរៀលី (១៣៨.៥៥១.១១២) (៥៩.៤២០.៩២៩) ៧៨២.៦៣៣.៩២៦ ៥៨៤.៦៦១.៨៨៥

ប៊ីំណុុលីស៍ុទុធលោ�ម្រៃ�ៃទុី០១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ្ំ២០២១ (៣៤.២៥២.៤៣៨) (១៤.៦៨៩.៩៧០) ១៩៣.៤៨១.៨១១ ១៤៤.៥៣៩.៤០៣

លំហិូរសាច់គ្របាក់ ៣១.០៣៨.២៩១ ២.២១៩.៥៤០ (១១.០៤៦.៣២១) ២២.២១១.៥១០

ភិត៌ិសន�យា�មី - (១.៤២៨.១៩០) - (១.៤២៨.១៩០)

និយៈ័ត៌កមមការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	 ២៤១.០៣២ - - ២៤១.០៣២

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេ��ស�ៗ	(i)	 ៣៣១.៨៥២ - - ៣៣១.៨៥២

ប៊ីំណុុលីស៍ុទុធលោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១ (២.៦៤១.២៦៣) (១៣.៨៩៨.៦២០) ១៨២.៤៣៥.៤៩០ ១៦៥.៨៩៥.៦០៧

គិតជាពាន់លោរៀលី (១០.៧៦០.៥០៥) (៥៦.៦២២.៩៨០) ៧៤៣.២៤២.១៨៥ ៦៧៥.៨៥៨.៧០០

(i)	 	ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួអេ��ស�ៗរមួប៊ីញ្ញុ�លនវូប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួមនិផ្នែមនសាចគ់្របាក	់ផ្នែដឹលរមួមាន	ចណំ្តាយៈការគ្របាកប់៊ី�គរផ្នែដឹលគ្រត៌វូបានប៊ីង្កាា�ញជាលហំិរូសាចគ់្របាកគ់្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារ	កុ��របាយៈការណ៍៍
លំហិូរសាច់គ្របាក់	អេ�អេពីលបានទូូទាំត៌់គ្របាក់។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣២. បំ៊ីណ៍� លយថ្នាអេហិត្ថុ� និងកិចីសំនាអេ�សងៗ

 (ក) កិចីសំនា�ិល់ឥណ៍ទាន និងកិចីសំនាធានាផ្នែ�ំកហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ធនាគារមានចំនួនទឹូកគ្របាក់កុ��កិចចសន�យា	ថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�អេគ្រ�តារា�តុ៌ល�យការរប៊ីស់�ួ�ន	 ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វ�ិល់ឥណ៍ទាំនជូ្ជនអំតិ៌�ិជ្ជន	ការធានា	និ�ហាា�សុីលីធ ី
អេ��ស�ៗ	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន៖

ឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍ផ្នែដឹលមិនបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ ២១.៦២១.២៨៤ ៨៨.០៨៥.១១១ ២២.៦៦៩.៦១២ ៩១.៦៩៨.៥៨១

ឥណ៍ទាំនមានកាលកំណ៍ត៌់ផ្នែដឹលមិនបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ ១០.៤៦៤.០៧៤ ៤២.៦៣០.៦៣៧ ៧.៥៥៦.៣៣៩ ៣០.៥៦៥.៣៩១

៣២.០៨៥.៣៥៨ ១៣០.៧១៥.៧៤៨ ៣០.២២៥.៩៥១ ១២២.២៦៣.៩៧២

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�៖

លិ�ិត៌ឥណ៍ទាំន ១៥.០០០.០០០ ៦១.១១០.០០០ ១៥.០០០.០០០ ៦០.៦៧៥.០០០

លិ�ិត៌ធានារប៊ីស់ធនាគារ ៥.១៧៥.៤៥៩ ២១.០៨៤.៨២០ ៣.៦២៤.២៣០ ១៤.៦៦០.០១០

២០.១៧៥.៤៥៩ ៨២.១៩៤.៨២០ ១៨.៦២៤.២៣០ ៧៥.៣៣៥.០១០

ហានិ�័យស៍រុប៊ី ៥២.២៦០.៨១៧ ២១២.៩១០.៥៦៨ ៤៨.៨៥០.១៨១ ១៩៧.៥៩៨.៩៨២

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន		និ�	កិចចសន�យា	ធានា	ផ្នែ�ែ	កហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៥២.២៦០.៨១៧ ២១២.៩១០.៥៦៨ ៤៨.៨៥០.១៨១ ១៩៧.៥៩៨.៩៨២

សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក (៣៦៨.៤៨៨) (១.៥០១.២២០) (៣៧៧.៩២៦) (១.៥២៨.៧១១)

ហានិ�័យស៍ុទុធ ៥១.៨៩២.៣២៩ ២១១.៤០៩.៣៤៨ ៤៨.៤៧២.២៥៥ ១៩៦.០៧០.២៧១

 (�) កិចីសំនាទាក់ទ្ធងនឹងការទិ្ធញប្រទ្ធពីយសំកមា

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិ	និ�ប៊ីរិកាា�រ ១៦៥.១៩៦ ៦៧៣.០០៩	 ៦៧.៩៥១ ២៧៤.៨៦២

គ្រទូពី�យសកមមអំរូប៊ីី ១.១៥១.១៤៧ ៤.៦៨៩.៧៧៣	 ២៨១.១៧៣ ១.១៣៧.៣៤៥

១.៣១៦.៣៤៣ ៥.៣៦២.៧៨២	 ៣៤៩.១២៤ ១.៤១២.២០៧

(�) កិចីសំនាភិតិ្ថុសំនា

ធនាគារបានទូទួូលសាា�ល់គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានសិទូធិអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	និ�បំ៊ីណំ៍លភិតិ៌សន�យាចំអេពា�កិចចសន�យាភិតិ៌សន�យាផ្នែដឹលធនាគារជាភា�ីអំែកជួ្ជល	អេល�កផ្នែល�ផ្នែត៌
ភិត៌ិសន�យាទាំំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានរយៈៈអេពីល�ែី	សូមអេម�លកំណ៍ត៌់សមាា�ល់	២.១២.c	និ�កំណ៍ត៌់សមាា�ល់	១១	សគ្រមាប៊ី់ពី័ត៌៌មានប៊ីផ្នែនិម។	កិចចសន�យាភិត៌ិសន�យាផ្នែដឹល
មានរយៈៈអេពីល�ែី	មិនមានចំនួនជាសារវនិអេទូ។



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣២. បំ៊ីណ៍� លយថ្នាអេហិត្ថុ� និងកិចីសំនាអេ�សងៗ (ត្ថុ)

(ឃ) ការកំណ៍ត់្ថុពីនធអេ��ងវញិ 

អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១២	ផ្នែ�ឧសភា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	អំ�គនាយៈកដាា�នពីនធដារ	(“GDT”)	បានអេចញលទូធ�លថ្ងៃនការកំណ៍ត់៌ពីនធអេពីញអេលញអេ���វិញ	សគ្រមាប់៊ីធនាគារ	សគ្រមាប់៊ី 
ការិយៈប៊ីរិអេចិទូពីីថ្ងៃ�ៃទីូ០១	ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៦	ដឹល់ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០១៨	ផ្នែដឹលត៌គ្រមូវឱ្�យធនាគារប៊ី�់ប៊ីំណំ៍លពីនធប៊ីផ្នែនិម	 រួមទាំំ�គ្របាក់ពីិន័យៈ	និ�ការគ្របាក់ 
ចំនួន	២១.៧៩២.៧២៩.២៤៨	 អេរៀល	(អេសម�នឹ�	៥.៣៨៧.៥៧២	 ដុឹលាា�រអាអេមរិក)។	 បំ៊ីណំ៍លពីនធប៊ីផ្នែនិមអេន�ភា�អេគ្រច�នពាក់ព័ីនធនឹ�ការកាត់៌ក�ចំណ្តាយៈ 
សំវិធានសគ្រមាប់៊ីឥណ៍ទាំនបាត់៌ប៊ី�់អេ�កុ��ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណ៍ូលគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំរប៊ីស់ធនាគារ។	ធនាគារបានដាក់លិ�ិត៌ជំ្ជទាំស់ត៌វាា�	 អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០៥	ផ្នែ�មិ�ុនា	ឆ្នាំំ�ំ២០២០		
អេដាយៈបានអេសែ�សុំឱ្�យ	GDT	អេធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេ���វិញ។

ប៊ីនាា�ប៊ី់មក	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី១៨	ផ្នែ�កុមៈៈ	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	GDT	បានអេចញលទូធ�លថ្ងៃនការកំណ៍ត៌់ពីនធអេពីញអេលញអេ���វិញ	សគ្រមាប៊ី់ធនាគារ	សគ្រមាប៊ី់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូពីីថ្ងៃ�ៃទូី០១	
ផ្នែ�មករា	ឆ្នាំំ�ំ២០១៥	ដឹល់ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០១៥	ផ្នែដឹលត៌គ្រមូវឱ្�យធនាគារប៊ី�់ប៊ីំណ៍ំលពីនធប៊ីផ្នែនិម	រួមទាំំ�គ្របាក់ពីិន័យៈ	និ�ការគ្របាក់ចំនួន	៥.៦៩៩.៨៦៨.៨៦២	
អេរៀល	(អេសម�នឹ�	១.៤០៩.១១៥	ដឹុលាា�រអាអេមរិក)។	បំ៊ីណំ៍លពីនធប៊ីផ្នែនិមអេន�ភា�អេគ្រច�នពាក់ពី័នធនឹ�ការកាត់៌ក�ចំណ្តាយៈសំវិធានសគ្រមាប់៊ីឥណ៍ទាំនបាត់៌ប៊ី�់អេ�កុ��
ពីនធអេល�គ្របាក់ចំណូ៍លគ្រប៊ីចាំឆំ្នាំំ�រំប៊ីស់ធនាគារ	និ�ពីនធកាត់៌ទុូកពីីអេសវាអេល�ការផ្នែកលមអគ្រទូពី�យជួ្ជល។	ធនាគារបានដាក់ល�ិិត៌ជំ្ជទាំសត់៌វាា�	អេ�ថ្ងៃ�ៃទីូ១៧	ផ្នែ�មនីា	ឆ្នាំំ�២ំ០២១		
អេដាយៈបានអេសែ�សុំឱ្�យ	GDT	អេធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេ���វិញ។

�ិត៌គ្រតឹ៌មថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	មិនមានការអេឆែ�យៈត៌ប៊ីពីី	GDT	 ចំអេពា�លិ�ិត៌ជំ្ជទាំស់ត៌វាា�អេន�អេទូ។	ធនាគារមិនបានប៊ី�់ពីនធ	ឬទូទួូលសាា�ល់�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃន
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែពីនធអេ���វិញអេន�ជាប៊ីំណ៍ំលអេទូ	អេដាយៈសារមិនមានភាពីច�បាស់លាស់ថ្នាធនាគារគ្រត៌ូវប៊ី�់ពីនធអេន�អេទូ។

 

៣៣. ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការ និងសំមត្ថុ�លយភា���ក់ពី�នធ

កុ��ដឹំអេណ៍�រការអាជ្ជីវកមមធមមតា	ធនាគារមានគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិការមួយៈចំនួនជាមួយៈភា�ីពាក់ពី័នធ។	ទូំហិំគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិិការភា�ីពាក់ពី័នធ	សមត៌ុល�យនាដឹំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំផ្នែដឹលអេ�មិនទាំន់ទូូទាំត៌់	
និ�ចំណ្តាយៈ-ចំណ៍ូលពាក់ពី័នធកុ��ឆ្នាំំ�ំ	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

(ក) ភា���ក់ពី�នធ និងទំ្ធនាក់ទំ្ធនង

ទូំនាក់ទូំន�	និ�ភា�ីពាក់ពី័នធរប៊ីស់ធនាគារ	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

ទំ្ធនាក់ទំ្ធនង ភា���ក់ពី�នធ

គ្រកុមហិុុនអេមធំចុ�អេគ្រកាយៈ RHB Banking Group

គ្រកុមហិុុនអេមផ្លាា�ល់ RHB Bank Berhad

គ្រកុមហិុុនពាក់ពី័នធ គ្រកុមហិុុននានាផ្នែដឹលសិិត៌អេ�អេគ្រកាមគ្រកុមហិុុនអេមធំចុ�អេគ្រកាយៈផ្នែត៌មួយៈ

ប៊ីុ�គលិក�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��សំខាន់ៗ

សមាជ្ជិកគ្រកុមគ្របឹ៊ីក�សាភិិបាលទាំំ�អំស់រប៊ីស់ធនាគារ	ផ្នែដឹលមានសិទូធិអេធើ�ការសអេគ្រមចចិតិ៌សំខាន់ៗ	ពាក់ពី័នធអេ�នឹ�
អេគាលអេ�យៈុទូធសាគ្រសិរប៊ីស់ធនាគារ	និ�ប៊ីុ�គលិក�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ជាន់�័ស់	(រួមទាំំ�សមាជ្ជិកគ្រ�ួសារជ្ជិត៌សែិទូធរប៊ីស់
ពីួកអេ���ផ្នែដឹរ)។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៣. ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការ និងសំមត្ថុ�លយភា���ក់ពី�នធ (ត្ថុ)

(�)  ឥណ៍ទាន និងប៊ី�អេរប្រប៊ីទាន�ិល់ឱ្យយប៊ី��គលិក�ណ៍ៈប្រ�ប់៊ីប្រ�ងសំំខាន់ៗ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ឥណុទាន�ិលី់ឱ្្យប៊ីុគគលីិកគណុៈក្រុគប៊ី់ក្រុគង ស៍ំខាន់ៗ ១.៣៨៧.០៣៣ ៥.៦៥០.៧៧២ ៦៣១.០៧០ ២.៥៥២.៦៧៨

ចំណុូលីការក្រុ�ក់ ៦៤.១៣៨ ២៦០.៩១៣ ២៥.៣៥១ ១០៣.៣៥៦

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីអុេរគ្រប៊ីទាំន�ិលឱ់្�យប៊ី�ុគលកិ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��សំខាន់ៗ	គ្រត៌វូបានកាត់៌ក�ជាមយួៈនឹ�សវិំធានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌ឥណ៍ទាំនរពឹំី�ទូកុចនំនួ	៩.៦៣៥	ដុឹលាា�រ
អាអេមរិក	(២០២០	៖	២.៧១១	ដឹុលាា�រអាអេមរិក)	អេហិ�យៈមិនមានការធានាអេទូ	និ�មានអំគ្រតាការគ្របាក់	៤%	កុ��មួយៈឆ្នាំំ�ំ	(២០២០	៖	៤%	កុ��មួយៈឆ្នាំំ�ំ)។

(�)  ទឹ្ធកប្របាក់ភា���ក់ពី�នធជំ្យ�ក់

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្រកុមហិុុនពាក់ពី័នធ ៣៩.១២៣ ១៥៩.៣៨៧ ៤២.៧៧៤ ១៧៣.០២១

គ្រកុមហិុុនអេមផ្លាា�ល់ - - ៩.១១៩ ៣៦.៨៨៦

៣៩.១២៣ ១៥៩.៣៨៧ ៥១.៨៩៣ ២០៩.៩០៧

ទូឹកគ្របាក់ភា�ីពាក់ពី័នធជ្ជំពាក់	មិនមានការធានាអេទូ	និ�គ្រត៌ូវទូទូួលជាសាច់គ្របាក់។

(ឃ)  ប្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ំភា���ក់ពី�នធ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

គ្រកុមហិុុនអេមផ្លាា�ល់ ១២១.៣៨៥.៨៣២ ៤៩៤.៥២៥.៨៨០ ៥០.៨៥៥.៥១៧ ២០៥.៧១០.៥៦៦

គ្រកុមហិុុនពាក់ពី័នធ ១០.២០៨.៨១១ ៤១.៥៩០.៦៩៦ ១០.០៤៧.៣៥២ ៤០.៦៤១.៥៣៩

អំភិិបាល	និ��ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��សំខាន់ៗ ៥០២.៧៨៤ ២.០៤៨.៣៤២ ២៤២.១៤០ ៩៧៩.៤៥៦

១៣២.០៩៧.៤២៧ ៥៣៨.១៦៤.៩១៨ ៦១.១៤៥.០០៩ ២៤៧.៣៣១.៥៦១

ចំណាយការក្រុ�ក់ ៩០៤.៨៨៨ ៣.៦៨១.០៨៤ ៩៥៨.៩២៩ ៣.៩០៩.៥៥៤

អំគ្រតាការគ្របាក់គ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំ	កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

គ្រកុមហិុុនអេមផ្លាា�ល់ ០% - ២,៨% ០%	-	១%

គ្រកុមហិុុនពាក់ពី័នធ ០% - ៥,៣០% ០%	-	៥,២៥%

អំភិិបាល	និ��ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��សំខាន់ៗ ០,០០% - ៤,៨% ០,០០%	-	៤,៧៥%
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៣. ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការ និងសំមត្ថុ�លយភា���ក់ពី�នធ (ត្ថុ)

(ង)  ការទូ្ធទាត់្ថុជូ្យន�ណ៍ៈប្រ�ប់៊ីប្រ�ងសំំខាន់ៗ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

កថ្ងៃគ្រមរប៊ីស់អំភិិបាល ៣៦.៩៤៥ ១៥០.២៩២	 ៣០.០៥៧ ១២២.៥៤២

�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��សំខាន់ៗ៖

អំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍រយៈៈអេពីល�ែី ១.៣០៤.៣១១ ៥.៣០៥.៩៣៧	 ១.៣១៥.៦៦៣ ៥.៣៦៣.៩៥៨

អំត៌ិគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍រយៈៈអេពីលផ្នែវ�អេ��ស�ៗ ៦៤.៧២៦ ២៦៣.៣០៥	 ៦៨.១៨៩ ២៧៨.០០៧

១.៤០៥.៩៨២ ៥.៧១៩.៥៣៤	 ១.៤១៣.៩០៩ ៥.៧៦៤.៥០៧

(ច)  ប្រប៊ីតិ្ថុប៊ីតិិ្ថុការអេ�សងៗជាមួយភា���ក់ពី�នធ

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ចំណាយលោស៍វាខែណុនាំអតិ�ិជូន ប៊ីង់ឱ្្យភាគីពាក់ព្័នធ ៨០.០០០ ៣២៥.៤៤០ - -

គ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការជាមួយៈភា�ីពាក់ពី័នធគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���កុ��លកេ�ណ៍ឌពាណ៍ិជ្ជកមមធមមតា។

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ធនាគារបានរមួប៊ីញ្ញុ�លការគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភិយ័ៈជាផ្នែ�ែកមយួៈថ្ងៃនអាជ្ជវីកមម	គ្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារ	ន�ិដឹអំេណ៍�រថ្ងៃនការសគ្រមចចតិិ៌រប៊ីសធ់នាគារ។	កុ��ការអេធើ�ឱ្�យគ្របាកដឹថ្នាធនាគារសអេគ្រមចបាន
នវូ�លចអំេណ៍ញ�័សប់៊ី�ំតុ៌	ទូនះមឹន�ឹអេពីលអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីត៌ិកិារកុ��ប៊ីរយិាកាសអាជ្ជវីកមមលអ	គ្រកុមការង្ការផ្នែ�ែកគ្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានិភ័ិយៈបានចលូរមួតា�ំពីីដឹណំ្តាកក់ាលដឹបំ៊ី�ូកុ��ដឹអំេណ៍�រការ
ទូទូួលយៈកហានិភិ័យៈ	អេដាយៈ�ិល់នូវការចូលរួមឯករាជ្ជ�យ	រួមមានរបាយៈការណ៍៍វាយៈត៌ថ្ងៃមែពាក់ពី័នធ	ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន	ការវាយៈ	ត៌ថ្ងៃមែអេល��លិត៌�ល�មី	និ�កំណ៍ត៌់ប៊ីរិមាណ៍
ត៌គ្រមូវការអេដឹ�មទូុន។	ការចូលរួមទាំំ�អេន�ជ្ជួយៈជ្ជគ្រមុញឱ្�យផ្នែ�ែកអាជ្ជីវកមមអេ��ស�ៗអេធើ�ការ	វាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភិ័យៈអេធៀប៊ីនឹ��លចំអេណ៍ញ	កុ��ផ្នែ�នការអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ពីួកអេ�	ដឹូចអេន�អេធើ�
ឱ្�យហានិភិ័យៈគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់ត៌ថ្ងៃមែ	សមគ្រសប៊ី	ពាក់ពី័នធនឹ��លចំអេណ៍ញ។

ជាទូូអេ�	អេគាលអេ�ថ្ងៃនសកមមភាពីកុ��ការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់ធនាគារ	�ឺអេដឹ�ម�បីី៖

 x កំណ៍ត៌់ពីីហានិភិ័យៈអេ��ស�ៗ	និ�ត៌គ្រមូវការអេដឹ�មទូុន

 x ធានាថ្នាសកមមភាពីទូទូលួយៈកហានភិិយ័ៈ	មានភាពីសុសីង្កាា�កគ់ាំ�ជាមយួៈន�ឹអេគាលការណ៍៍ហានភិិយ័ៈ	អេហិ�យៈសាា�នភាពីថ្ងៃនប៊ីណ៍ះ�ហំានភិិយ័ៈ	�សឺិតិ៌កុ��កគ្រមិត៌ហានិភិយ័ៈផ្នែដឹល
គ្រត៌ូវបានអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	និ�

 x ប៊ីអេ�ើ�ត៌ត៌ថ្ងៃមែរប៊ីស់ភា�ទូុនិក	តាមរយៈៈគ្រកប៊ី�ណ៍ឌថ្ងៃនការគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈដឹ៏លអ
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

ធនាគារកាន់កាប៊ី់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖	

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលស់

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ ១០.៨៤១.០៩២ ៤៤.១៦៦.៦០៩	 ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៣៥.៤៧៤.៥៤៩

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�	ធនាគារ	កណ្តាា�ល ១៥៨.១៧៣.៤៩៩ ៦៤៤.៣៩៨.៨៣៥	 ១៨៣.៩៥៦.៩២៤ ៧៤៤.១០៥.៧៥៨

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�	ធនាគារអេ��ស�ៗ ៧៧.៥៧៧.៨០៧ ៣១៦.០៥១.៩៨៦	 ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាម	ថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ ២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩	 ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ១.៩៨០.២៦៤ ៨.០៦៧.៥៩៦	 ១.៩៥១.១៦៣ ៧.៨៩២.៤៥៤

៩០៨.០៩១.៣១៩ ៣.៦៩៩.៥៦៤.០៣៥	 ៨៤២.៨៥៦.០៨៦ ៣.៤០៩.៣៥២.៨៦៨

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែ	សមគ្រសប៊ីកុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ ២៥.០០០ ១០១.៨៥០	 ២៥.០០០ ១០១.១២៥

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី ៩០៨.១១៦.៣១៩ ៣.៦៩៩.៦៦៥.៨៨៥	 ៨៤២.៨៨១.០៨៦ ៣.៤០៩.៤៥៣.៩៩៣

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលស់៖

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�ន	ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២៤៥.០៨៩.៧១១ ៩៩៨.៤៩៥.៤៨៣	 ១៧០.៥៣០.៧៧៤ ៦៨៩.៧៩៦.៩៨១

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ៥៧៧.០១៨.៧៩២ ២.៣៥០.៧៧៤.៥៥៩	 ៥៩៩.១០៥.៨៤៨ ២.៤២៣.៣៨៣.១៥៥

គ្របាក់កមចី ២.៦៤១.២៦៣ ១០.៧៦០.៥០៥	 ៣៤.២៥២.៤៣៨ ១៣៨.៥៥១.១១២

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១៣.៨៩៨.៦២០ ៥៦.៦២២.៩៨០	 ១៤.៦៨៩.៩៧០ ៥៩.៤២០.៩២៩

ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ៤.១៧៧.២១២ ១៧.០១៧.៩៦២	 ២.៨៦៧.៣៦១ ១១.៥៩៨.៤៧៦

ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�សរុប៊ី ៨៤២.៨២៥.៥៩៨ ៣.៤៣៣.៦៧១.៤៨៩	 ៨២១.៤៤៦.៣៩១ ៣.៣២២.៧៥០.៦៥៣

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍ុទុធ ៦៥.២៩០.៧២១ ២៦៥.៩៩៤.៣៩៦	 ២១.៤៣៤.៦៩៥ ៨៦.៧០៣.៣៤០

៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន

ហានិភ័ិយៈឥណ៍ទាំន�ឺជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យមានការខាត៌ប៊ី�់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវតុ៌�	 គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�អំតិ៌�ិជ្ជនរប៊ីស់ធនាគារ	ឬភា�ីថ្ងៃដឹ�ូកុ��ទីូ��សារ	�កខានមិនបាន 
ប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចស�គ្របាក់អេ�តាមកិចចសន�យាឱ្�យធនាគារ។	ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនអេក�ត៌មកពីីការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	និ�ធនាគារអេ��ស�ៗ	ឥណ៍ទាំន	
និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន	គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ	កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	និ�កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�។	ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនភា�អេគ្រច�នអេក�ត៌មកពីីសកមមភាពី
�ិល់គ្របាក់កមចី។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ក) ការវាស់ំផ្នែវងហានិភិ�យឥណ៍ទាន

ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនគ្រត៌ូវបានគ្រ�ប៊ី់គ្រ��តាមមូលដាា�នជាគ្រកុម។

ចអំេពា�ឥណ៍ទាំន	ន�ិប៊ីអុេរគ្រប៊ីទាំន	ន�ិកចិចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	ការបាា�ន់សាា�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនកុ��អេគាលអេ�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈ	ត៌គ្រមូវឱ្�យអេគ្រប៊ី�គ្របាស ់
�ំរូ	 អេដាយៈសារហានិភ័ិយៈមានភាពី�ុសផ្នែប៊ីែកគាំ�អេ�តាមប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលលកេ�ណ៍ឌអេល�ទីូ��សារ	លំហិូរសាច់គ្របាក់រំពីឹ�ទុូក	និ�អេពីលអេវលាផ្នែដឹលកនែ��ុត៌។	
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានិភ័ិយៈឥណ៍ទាំនថ្ងៃន�លប៊ីគ្រត៌គ្រទូពី�យសកមមមួយៈ	ត៌គ្រមូវឱ្�យមានការបាា�ន់សាា�នប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌	ដូឹចជា	លទូធភាពីថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់ថ្ងៃន 
អំនុបាត៌ការខាត៌ប៊ី�់ពាក់ព័ីនធ	 និ�ការមិនស�គ្របាក់អេ�វិញអេ�មករវា�ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។	ធនាគារវាស់ផ្នែវ�ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនអេដាយៈអេគ្រប៊ី�	 គ្របូ៊ីបាប៊ីថ្ងៃនការ 
មិនស�គ្របាក់	(“PD”)	ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភិ័យៈមិនស�	(“EAD”)	និ�ការខាត៌ប៊ី�់អេ�អេពីលមិនមានការស�គ្របាក់	(“LGD”)	កុ��ការវាស់ផ្នែវ�	
ECL	អេគ្រកាម	CIFRS 9	។

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	និ�ធនាគារអេ��ស�ៗ	គ្រត៌ូវបានចាំត៌់ទូុកថ្នាមានហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនត៌ិចត៌ួច។	ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ឥណ៍ទាំន 
ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមទាំំ�អេន�	គ្រត៌ូវបានតាមដានអេដឹ�ម�បីីផ្នែសើ�រកការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែថ្ងៃនឥណ៍ទាំន។	ការវាស់ផ្នែវ�ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែគ្រតូ៌វបានកំណ៍ត៌់គ្រតឹ៌ម	ការខាត៌ 
ឥណ៍ទាំនរំពឹី�ទុូក១២ផ្នែ�។	គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�អេ��ស�ៗផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	គ្រតូ៌វបានតាមដានអេដឹ�ម�បីីផ្នែសើ�រកពីីការ�យៈចុ� 
ចណំ្តាត៌ថ់្នាំ�កឥ់ណ៍ទាំនរប៊ីស់វា	អេហិ�យៈការវាសផ់្នែវ�ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ�អឺំនុវតិ៌តាមវិធសីាគ្រសបីិ៊ីដឹណំ្តាកក់ាល	ដូឹចបានពីណ៌៍នាកុ��កំណ៍ត់៌សមាា�ល	់៣៤.១.�។

(�) ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងកប្រមិត្ថុហានិភិ�យ និងអេគាលការណ៍៍ប៊ីនុយហានិភិ�យ

ធនាគារអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិី៌ការ	និ��ីល់ឥណ៍ទាំននិ�បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំនជ្ជនូអំតិ៌�ជិ្ជនជាឯកតី៌ជ្ជន	ឬ	សហិគ្រគាសនានាកុ��គ្រពី�រាជាណ្តាចគ្រកកមុ�ជា។	ធនាគារគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
កគ្រមិត៌ហានិភិ័យៈ	និ�អេផ្លាា�ត៌ការយៈកចិត៌ិទូុកដាក់អេល�ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	អេ�អេពីលផ្នែដឹលហានិភិ័យៈគ្រត៌ូវបានរកអេ��ញ។	

ធនាគារបានអេគ្រប៊ី�គ្របាសអ់េគាលការណ៍៍ន�ិការអំនវុតិ៌ជាអេគ្រច�ន	អេដឹ�ម�បីកីាត៌ប់៊ីនិយៈហានភិិយ័ៈឥណ៍ទាំន។	អេគាលការណ៍៍ផ្នែដឹលមានគ្រប៊ីសទិូធភាពីប៊ី�ុំត៌កុ��ចអំេណ្តាម
អេគាលការណ៍៍ទាំ�ំអំស់អេន�	�ឺការធានាអេដាយៈដាក់វត៌ុ�ប៊ីញ្ញាា�អំេល�ឥណ៍ទាំននិ�បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំនអំតិ៌�ិជ្ជន	ផ្នែដឹលជាការអំនុវតិ៌ទូូអេ�។	ធនាគារអំនុវតិ៌អេគាលការណ៍៍
ផ្នែណ៍នំាសិពីីីការទូទូលួយៈកនូវចណំ្តាត៌ថ់្នាំ�កជ់ាកល់ាកថ់្ងៃនវតុ៌�ប៊ីញ្ញាា�	ំឬការកាត៌ប់៊ីនិយៈហានភិិយ័ៈឥណ៍ទាំន។	គ្រប៊ីអេភិទូថ្ងៃនវតុ៌�ប៊ីញ្ញាា�សំខំាន់ៗ អេដឹ�ម�បីធីានាឥណ៍ទាំន	
និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអំត៌ិ�ិជ្ជន	មានដឹូចជា៖

 x វត៌ុ�ប៊ីញ្ញាា�ំជាគ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិកុ��លកេណ៍ៈជាលំអេ�ដាា�ន	(មានដឹីធែី	អំគារ	និ�គ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិអេ��ស�ៗ)

 x សាច់គ្របាក់កុ��ទូគ្រម�់ជាគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មាន

 x អំគារពាណ៍ិជ្ជីកមម	និ�ដឹីធែី

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក)

ការវាសផ់្នែវ�សំវធិានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌ឥណ៍ទាំនរពឹំី�ទុូក	អេគ្រកាមវធីិសាគ្រសបីិ៊ីដំឹណ្តាក់កាលរប៊ីស់	CIFRS 9	�ឺអេដឹ�ម�បីទីូទួូលសាា�លស់វំធិានធនសគ្រមាប់៊ី 
ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរពំី�ឹទុូកអេពីញមយួៈអាយៈកុាល	ចំអេពា�ឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានកអំេណ៍�នហានភិិយ័ៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	ចាំប់៊ីតា�ំពីីការទូទួូលសាា�ល់
អេល�កដំឹប៊ី�ូ	ឬឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន	នាកាលប៊ីរអិេចិទូរាយៈការណ៍៍។	ឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមិនទាំនម់ានការ�យៈចុ� 
ត៌ថ្ងៃមែ�ួរឱ្�យកត៌់សមាា�ល់	កុ��ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	នឹ�គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់កុ��សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក១២ផ្នែ�។

អេគ្រកាមវធិសីាគ្រសបីិ៊ីដឹណំ្តាកក់ាល	ឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�គ្រតូ៌វបានផ្នែប៊ី�ផ្នែចកជាប៊ីដីឹណំ្តាកក់ាល	អាគ្រសយ័ៈអេ�តាមប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមលួផ្នែដឹលពាកព់ីន័ធ	អេ�កុ��ហានិភិយ័ៈ
ឥណ៍ទាំន។	

 x ដឹំណ្តាក់កាលទូី១	 រួមមានឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមិនមានកំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	ចាំប់៊ីតាំ�ពីីការទូទួូលសាា�ល់អេល�កដំឹបូ៊ី�	និ�
មិនមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំននាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	ចំអេពា�គ្រទូពី�យសកមមទាំំ�អេន�	គ្រត៌ូវបានទូទួូលសាា�ល់កុ��សំវិធានធនសគ្រមាប់៊ី 
ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក១២ផ្នែ�។

 x ដឹំណ្តាក់កាលទូី២	រួមមានឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមានកំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	ចាំប៊ី់តាំ�ពីីការទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�	ប៊ីះុផ្នែនិមិន
មានភិ័សូ�តា�ជាក់ផ្នែសិ�ប៊ីង្កាា�ញថ្នាមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។	ចំអេពា�គ្រទូពី�យសកមមទាំំ�អេន�	គ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់កុ��សំវិធានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌
ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុកអេពីញមួយៈអាយៈុកាល។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក) (ត្ថុ)

 x ដឹំណ្តាក់កាលទីូ៣	 រួមមានឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានភ័ិសូ�តា�ជាក់ផ្នែសិ�ប៊ីង្កាា�ញថ្នាមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។ 
ចំអេពា�គ្រទូពី�យសកមមទាំំ�អេន�	គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់កុ��សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុកអេពីញមួយៈអាយៈុកាល។

 x ការទិូញគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន	 ឬ	 គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនពីីដំឹបូ៊ី� 
�ឺជាគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�ទាំំ�ឡាយៈណ្តាផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនចាំប៊ី់តាំ�ពីីការកត៌់គ្រតាអេល�កដឹំបូ៊ី�។	សំវិធានធនសគ្រមាប់៊ីការខាត៌
ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	ផ្នែត៌�ផ្នែត៌គ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាមមូលដាា�នអេពីញមួយៈអាយៈុកាល	(ដឹំណ្តាក់កាលទូី	៣)។

ការវិនិច័ិយៈនិ�ការសនមត៌សំខាន់ៗ	 ផ្នែដឹលធនាគារបានអំនុវតិ៌អេ�តាមត៌គ្រមូវការនានារប៊ីស់សិ�់ដារ	 កុ��ការវាស់ផ្នែវ�សំវិធានធន	 មានដឹូច 
ខា�អេគ្រកាម៖

(i)	 កំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	-	significant increase in credit risk (SICR)

ការបាា�នស់ាា�ន	SICR	�ជឺាការវភិា�ពីហិកុតាា�	ន�ិការវភិា�ជារមួ	អាគ្រសយ័ៈអេ�អេល�ការរមួប៊ីញ្ញុ�លគាំ�រវា�ពីត៌័៌មានផ្នែ�ែកប៊ីរិមាណ៍	ន�ិ/ឬ	�ុណ៍ភាពី។	អេដឹ�ម�បីី
កណំ៍ត់៌ថ្នាអេត៌�ហានភិិយ័ៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់ចំអេពា�ឥណ៍ទាំន/ហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំន	បានអេក�នអេ����ួរឱ្�យកត៌ស់មាា�លឬ់អេទូចាំប់៊ីតំា�ពីីការទូទួូលសាា�លអ់េល�កដំឹប៊ី�ូ
មក	អេ�យៈកហានិភិ័យៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់នាអេពីលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេគ្រប៊ីៀប៊ីអេធៀប៊ីជាមួយៈនឹ�ហានិភ័ិយៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់នាអេពីលទូទួូលសាា�ល់អេល�កដំឹប៊ីូ�។	
អំែក�ចីគ្របាក់មាំ�ក់គ្រត៌ូវបានចាំត៌់ទូុកថ្នាមានកំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	ចាំប៊ី់តាំ�ពីីការទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�គ្រសប៊ីតាមលកេណ៍ៈ
វិនិចិ័យៈណ្តាមួយៈ	កុ��ចំអេណ្តាមលកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

លកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈផ្នែ�ែកប៊ីរិមាណ៍

 x អំត៌ិ�ិជ្ជនបានហិួសកាលកំណ៍ត៌់ស�គ្របាក់	អេ�តាមការស�គ្របាក់កុ��កិចចសន�យា	អេល�សពីី	៣០	ថ្ងៃ�ៃ		នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍	

 x មានការស�គ្របាក់យៈឺត៌យាា�វអេក�ត៌អេ���ដឹផ្នែដឹលៗ	ផ្នែដឹលផ្នែ�អកអេ�តាមការតាមដានអេល�ការទូូទាំត៌់ស�គ្របាក់រប៊ីស់	អំត៌ិ�ិជ្ជន	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

1. មានករណី៍ថ្ងៃនការស�គ្របាក់ហួិសកាលកំណ៍ត់៌ស�៣០ថ្ងៃ�ៃ	អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�តាមការទូូទាំត់៌គ្របាក់កុ��កិចចសន�យា	ចំនួនបី៊ីដឹ�	កុ��រយៈៈអេពីល៦ផ្នែ�	ឬ

2. មានករណ៍ថី្ងៃនការស�គ្របាកហ់ិសួកាលកណំ៍ត៌ស់�៦០ថ្ងៃ�ៃ	អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�តាមការទូូទាំត៌គ់្របាក់កុ��កចិចសន�យា	ចំននួមយួៈដឹ�	កុ��រយៈៈអេពីល៦ផ្នែ�

លកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈផ្នែ�ែក�ុណ៍ភាពី

 x ការអេធើ�ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ឥណ៍ទាំនថ្ងៃ�ះកុ��

 x កំអេណ៍�នហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិ	អេល�ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ	រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជនផ្នែត៌មួយៈ

 x មានភាពីជាក់ផ្នែសី�	ឬបានរំពីឹ�ទុូកថ្នាមាន�លប៊ីះ�ពាល់អាគ្រកក់ជាសារវនិ	កុ��អាជី្ជវកមម	ហិិរញ្ញញវតុ៌�	ឬសាា�នភាពីអេសដឹឋកិចច	 ផ្នែដឹលប៊ី�ើឱ្�យមានការ
ផ្លាា�ស់ប៊ីួ�រសមត៌ិភាពីទូូទាំត៌់កាត៌ពីើកិចចរប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជនជាសារវនិ

 x ការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រជាក់ផ្នែសិ�	ឬរំពីឹ�ទូុកជាសារវនិថ្ងៃនលទូធ�លគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការរប៊ីស់អំែក�ចីគ្របាក់។

(ii)	 និយៈមន័យៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់	និ�ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន

ធនាគារកំណ៍ត៌់ថ្នាឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�មួយៈសិិត៌កុ��ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់មិនស�គ្របាក់	និ�មានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន	អេ�អេពីលផ្នែដឹលឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�
អេនា�គ្រសប៊ីអេ�តាមលកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈណ្តាមួយៈ	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក) (ត្ថុ)

លកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈផ្នែ�ែកប៊ីរិមាណ៍

 x គ្របាក់អេដឹ�ម	ឬការគ្របាក់	ឬទាំំ�គ្របាក់អេដឹ�ម	និ�ការគ្របាក់ថ្ងៃនឥណ៍ទាំន	ហិួសកំណ៍ត៌់ស�អេល�សពីី៩០ថ្ងៃ�ៃ។	កុ��ករណ៍ីហាា�សុីលីធីផ្នែដឹលអាចអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ 
អេ���វិញ	(ឧ.	ឥណ៍ទាំនវិបារូប៊ីន៍)	ហាា�សុីលីធីគ្រត៌ូវបានចាំត៌់ថ្នាំ�ក់ថ្នាមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	 អេ�អេពីលផ្នែដឹលចំនួនទូឹកគ្របាក់ផ្នែដឹលអេ�មិនទាំន់ទូូទាំត៌់ 
អេ�សល់អេល�សពីីកគ្រមិត៌ផ្នែដឹលបានអំនុម័ត៌	កុ��រយៈៈអេពីល៩០ថ្ងៃ�ៃ	ឬអេល�សកុ��ថ្ងៃ�ៃប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់។	អេដឹ�ម�បីីប៊ីញ្ញាា�ក់ពីីរយៈៈអេពីលថ្ងៃនប៊ីំណ៍ំលផ្នែដឹលអេ�ជ្ជំពាក់ 
មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

1. ការទូូទាំត៌់ស�តាមគ្រគានីមួយៈៗ	គ្រត៌ូវអេធើ�អេ���ឱ្�យគ្រ�ប៊ី់ចំនួន។	ការទូូទាំត៌់ស�ផ្នែត៌មួយៈចំផ្នែណ៍កថ្ងៃនការស�តាមគ្រគាគ្រត៌ូវចាំត៌់ទូុកជាការស�យៈឺត៌។

2. អេ�អេពីលផ្នែដឹលការប៊ី�់ស�ឥណ៍ទាំនគ្រត៌ូវបានផ្លាា�ក	ឬពីន�យារ	អាគ្រស័យៈអេ�តាមការចរចាំ	និ�ការអេរៀប៊ីចំឥណ៍ទាំនអេ���វិញ	អេនា�ការកំណ៍ត៌់ 
រយៈៈអេពីលថ្ងៃនប៊ីំណ៍ំលផ្នែដឹលអេ�ជ្ជំពាក់	នឹ�គ្រត៌ូវបានដឹកអេចញពីីរយៈៈអេពីលថ្ងៃនការផ្លាា�កឬពីន�យារអេនា�។	ការផ្លាា�កឬពីន�យារមិនគ្រត៌ូវអេល�សពីីរយៈៈអេពីល 
៦ផ្នែ�អេទូ	�ិត៌ចាំប៊ី់ពីីកាលប៊ីរិអេចិទូថ្ងៃនពាក�យអេសែ�សុំផ្លាា�កឬពីន�យាររប៊ីស់អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចច/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។

3. អេ�អេពីលផ្នែដឹលការប៊ី�់ស�គ្របាក់គ្រត៌ូវបានអេរៀប៊ីចំអេ���វិញ	កុ��ចអេនាា��អេពីល៩០ថ្ងៃ�ៃ	ឬយៈូរជា�អេន�	អេនា�ឥណ៍ទាំនគ្រត៌ូវបានចាំត៌់ថ្នាំ�ក់ថ្នាមានការ 
�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	អេ�អេពីលផ្នែដឹលការមិនស�គ្របាក់បានអេក�ត៌អេ���	លុ�គ្រតាផ្នែត៌វាមិនមានប៊ីង្កាា�ញពីីចំណ៍ំចអេ��សាយៈណ្តាមួយៈ	ផ្នែដឹលអាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យវា 
គ្រត៌ូវបានចាំត៌់ថ្នាំ�ក់អាគ្រស័យៈអេ�តាមអេគាលការណ៍៍ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន។

លកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈផ្នែ�ែក�ុណ៍ភាពី

 x ឥណ៍ទាំនគ្រត៌ូវបានដាក់អេដាយៈប៊ី�េំកុ��ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	អាគ្រស័យៈអេ�តាមអេហិត៌ុ�លជាអេគ្រច�នដឹូចជា	ការក�ស័យៈធន	វិធានការណ៍៍ផ្នែ�ែកច�បាប៊ី់ 
ផ្នែដឹលប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដាយៈធនាគារសគ្រមាប៊ីក់ារគ្រប៊ីមលូគ្របាកម់កវញិ	�លវបិាកផ្នែ�ែកហិរិញ្ញញវត៌ុ�ជាសារវនិ	ជាអេដឹ�ម។	កុ��គ្រពឹីត៌ិកិារណ៍៍ផ្នែដឹលឥណ៍ទាំនមនិ 
សិិត៌កុ��ការមិនស�គ្របាក់	ឬមិនហិួសកំណ៍ត៌់ស�	ប៊ីះុផ្នែនិគ្រត៌ូវបានដាក់អេដាយៈប៊ី�េំកុ��ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	ឥណ៍ទាំនអេនា�គ្រត៌ូវបានចាំត៌់ថ្នាំ�ក់ថ្នា 
មានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	អាគ្រស័យៈអេ�តាមការអំនុម័ត៌រប៊ីស់�ណ៍ៈកមាា�ធិការឥណ៍ទាំន។

 x ការអេរៀប៊ីចំ	 និ�ការកំណ៍ត៌់កាលវិភា�ហាា�សុីលីធីឥណ៍ទាំនមួយៈអេ���វិញ	ពាក់ពី័នធនឹ�ការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីរយៈៈអេពីល	និ�លកេ�ណ៍ឌប៊ី�់គ្របាក់អេល�កដំឹប៊ីូ�ថ្ងៃន 
ហាា�សុីលីធីឥណ៍ទាំន	អាគ្រស័យៈអេ�តាមកំអេណ៍�នថ្ងៃនហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនរប៊ីស់អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចច/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។	

 x កុ��ករណ៍ីផ្នែដឹលអំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចច/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូមានឥណ៍ទាំនអេគ្រច�នជាមួយៈធនាគារ	អេហិ�យៈមានការអំនុវត៌ិកាត៌ពីើកិចចការស�គ្របាក់គាំ�អេ�វិញអេ�មក	
(cross default)	អេនា�ត៌គ្រមូវឱ្�យមានការបាា�ន់សាា�នសំវិធានធន	អេគ្រកាមការមិនស�គ្របាក់ថ្ងៃនកាត៌ពីើកិចចប៊ីំណ៍ំលមួយៈ	ផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យមានការមិនស�
គ្របាក់ថ្ងៃនកាត៌ពីើកចិចប៊ីណំំ៍លមយួៈអេ��ស�អេទូៀត៌	(ការមនិស�គ្របាកឆ់ែ�គាំ�)។	កុ��ករណី៍មនិមានឃ្លាា�ផ្នែដឹលផ្នែច�ពីីសទិូធអិេដឹ�ម�បីទីាំមទាំរការទូូទាំត៌ស់�	អេនា�
ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែសំវិធានធន	ចាំំបាច់គ្រត៌ូវអេធើ�អេ���ចំអេពា�ឥណ៍ទាំនកុ��កគ្រមិត៌ឯកត៌ិជ្ជនជ្ជំនួសឱ្�យកគ្រមិត៌អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចច/ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូជារួម។

(iii)	 ការវាស់ផ្នែវ�	(ECL	-	លទូធ�ល	វិធីសាគ្រសិកុ��ការសនមត៌	និ�ការបាា�ន់សាា�ន)

ECL	 គ្រតូ៌វបានវាស់ផ្នែវ�តាមមូលដាា�ន	១២ផ្នែ�	ឬតាមមូលដាា�នអេពីញមួយៈអាយៈុកាល	អាគ្រស័យៈអេ�តាមកំអេណ៍�ន	ហានិភ័ិយៈឥណ៍ទាំនជាសារវនិផ្នែដឹល 
បានអេក�ត៌អេ���	ចាំប៊ី់តាំ�ពីីការទូទូួលសាា�ល់អេល�កដឹំប៊ីូ�	ឬគ្រប៊ីសិនអេប៊ី�គ្រទូពី�យសកមមមួយៈគ្រត៌ូវបានចាំត៌់ទូុកថ្នាមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន។	ECL	 គ្រត៌ូវ
បានវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	និ�វាស់ផ្នែវ�តាមមូលដាា�នគ្រប៊ីមូល�ូ�ំ។

ចំអេពា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែជាគ្រកុម	ECL	 គ្រតូ៌វបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈអេធើ�ការបាា�ន់សាា�ន	PD, LGD	 និ�	EAD	សគ្រមាប់៊ីផ្នែ�ប៊ីនាា�ប៊ី់កុ��អំនា�ត៌	 និ�សគ្រមាប់៊ី 
ផ្នែ�ែករួម។	ធាត៌ុទាំំ�ប៊ីីអេន�គ្រត៌ូវបាន�ុណ៍ប៊ីញ្ញុ�លគាំ�អេដឹ�ម�បីី�ណ៍នារក	ECL	សគ្រមាប៊ី់ឆ្នាំំ�ំនីមួយៈៗកុ��អេពីលអំនា�ត៌	ផ្នែដឹលប៊ីនាា�ប៊ី់មកវាគ្រត៌ូវបានអេធើ�អំប៊ី�បីហារ
គ្រត៌�ប់៊ីអេ�វិញនាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍	 និ�គ្រតូ៌វបានបូ៊ីកប៊ីញ្ញុ�លគាំ�វិញ។	 អំគ្រតាអំប៊ី�បីហារផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអេគ្រប៊ី�កុ��ការ�ណ៍នា	ECL	 �ឺជាអំគ្រតា 
ការគ្របាក់មានគ្រប៊ីសិទូធភាពីដឹំប៊ីូ�	ឬអំគ្រតាផ្នែដឹលគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិល។

ចំអេពា�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែលកេណ៍ៈប៊ីុ�គល	សំវិធានធន	ECL	 គ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈអេធើ�ការអេគ្រប៊ីៀប៊ីអេធៀប៊ីសមត៌ុល�យផ្នែដឹលមិនទាំន់ទូូទាំត៌់	ជាមួយៈនឹ�ត៌ថ្ងៃមែ 
ប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែថ្ងៃនលំហិូរសាច់គ្របាក់ផ្នែដឹលរំពីឹ�ថ្នាគ្រត៌ូវទូទូួលបានពីីអំែក�ចីគ្របាក់។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក) (ត្ថុ)

គ្រប៊ីូបាប៊ីថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់	(Probability of Default)

PD	�ឺជាលទូធភាពីផ្នែដឹលអំត៌ិ�ិជ្ជនមាំ�ក់មិនស�គ្របាក់ចំអេពា�កាត៌ពីើកិចចហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់�ួ�ន	កុ��រយៈៈអេពីល១២ផ្នែ�ប៊ីនាា�ប៊ី់	(PD១២ផ្នែ�)	ឬកុ��រយៈៈអេពីល
អេពីញមួយៈអាយៈុកាលផ្នែដឹលអេ�សល់	(PD	អេពីញមួយៈអាយៈុកាល)	រប៊ីស់កាត៌ពីើកិចចអេនា�។

�ំរូ	PD	១២	ផ្នែ�	�ឺគ្រតូ៌វបាា�ន់សាា�នគ្រប៊ីចាំំឆ្នាំំ�ំអំំពីីគ្របូ៊ីបាប៊ីថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់	រប៊ីស់	portfolio	 ផ្នែដឹលអាចគ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់អេដឹ�ម�បីីប៊ីអេ�ើ�ត៌ផ្នែ��សអេកា�	PD  
អេពីញមួយៈអាយៈុកាល	អេដឹ�ម�បីីគ្រ�ប៊ីដឹណ៍តប៊ី់អេល�អាយៈុកាលសនមត៌ថ្ងៃន�ណ៍នីនីមួយៈៗអេ�កុ��	portfolio	អេនា�។

PD	 អេពីញមួយៈអាយៈុកាល	គ្រត៌ូវបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���អេដាយៈអំនុវត៌ិទូគ្រម�់កាល�ុត៌កំណ៍ត៌់	 រហិូត៌ដឹល់	PD	១២	ផ្នែ�នាអេពីលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ។	ទូិនែន័យៈ�ុត៌កំណ៍ត៌់
ពីិនិត៌�យអេម�លអេ�អេល�រអេប៊ីៀប៊ីផ្នែដឹលការមិនស�គ្របាក់	 គ្រតូ៌វបានចាំប៊ី់អេ�ិ�មប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���ចំអេពា�	 portfolio	 មួយៈ	 ចាំប៊ី់ពីីចំណំ៍ចទូទូួលសាា�ល់អេល�ក 
ដឹំប៊ីូ�និ�អេពីញមួយៈអាយៈុកាលថ្ងៃនឥណ៍ទាំនអេនា�។	ទូិនែន័យៈ�ុត៌កំណ៍ត៌់អាគ្រស័យៈអេ�អេល�ទូិនែន័យៈផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអំអេ�ើត៌រួចកុ��គ្រគាកនែ�មក	និ�គ្រត៌ូវបាន
សនមត៌ថ្នាមានភាពីដឹចូគាំ�ចអំេពា�គ្រទូពី�យសកមមទាំ�ំអំសផ់្នែដឹលសិតិ៌អេ�កុ��ទូគ្រម�់អេនា�	អេហិ�យៈវាគ្រត៌វូបានគាគំ្រទូអេដាយៈការវភិា�ផ្នែដឹលបានអេធើ�កុ��គ្រគាកនែ�មក។

ចំនួនផ្នែដឹលមានហានិភិ័យៈមិនស�	(Exposure at Default)

EAD	�ឺជាចំនួនទូឹកគ្របាក់សរុប៊ីផ្នែដឹលធនាគារមានហានិភិ័យៈ	អេ�អេពីលផ្នែដឹលអំែក�ចីគ្របាក់មិនស�គ្របាក់ផ្នែដឹលអេ�ជ្ជំពាក់។

EAD	១២ផ្នែ�	ឬ	អេពីញមួយៈអាយុៈកាល	គ្រតូ៌វបានកណំ៍ត់៌អាគ្រស័យៈអេ�តាមទូនិែន័យៈការប៊ី�់គ្របាក់រពំី�ឹទុូក	ផ្នែដឹលមានភាពី�ុសគាំ�អាគ្រស័យៈអេ�តាមគ្រប៊ីអេភិទូ
�លិត៌�ល។

 x ចំអេពា��លិត៌�លផ្នែដឹលគ្រតូ៌វដឹករំលស់	និ�ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលគ្រតូ៌វស�គ្របាក់ទាំំ�គ្រសុ�	�ឺអាគ្រស័យៈអេ�អេល�ការស�គ្របាក់កុ��កិចចសន�យាផ្នែដឹលអំែក�ច ី
គ្របាក់អេ�ជ្ជំពាក់	កុ��រយៈៈអេពីល១២ផ្នែ�	ឬ	រយៈៈអេពីល�ុត៌កំណ៍ត៌់ផ្នែដឹលអេ�សល់។

 x ចអំេពា��លតិ៌�លហាា�សុលីីធីផ្នែដឹលអាចអេគ្រប៊ី�គ្របាស់អេ���វិញ	ហានភិិយ័ៈថ្ងៃនការមនិស�គ្របាក់គ្រតូ៌វបានពី�យាករ	អេដាយៈយៈកកគ្រមិត៌កំណ៍ត់៌រប៊ីស់ឥណ៍ទាំន	
�ុណ៍ជាមួយៈនឹ�ការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់នាអេពីលមិនស�គ្របាក់	ផ្នែដឹលកគ្រមិត៌កំណ៍ត់៌រប៊ីស់ឥណ៍ទាំន�ឺជាចំនួនទូឹកគ្របាក់អំតិ៌ប៊ីរមាផ្នែដឹលអំែក�ចីគ្របាក់មាំ�ក់ 
អាច�ចីបាន	អេហិ�យៈការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់នាអេពីលមិនស�គ្របាក់	�ឺជាសមមាគ្រត៌ថ្ងៃនកគ្រមិត៌កំណ៍ត់៌រប៊ីស់ឥណ៍ទាំន	ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់អេដាយៈអំតិ៌�ិជ្ជន
នាចំណ៍ំចអេពីលមិនស�គ្របាក់។

ការខាត៌ប៊ី�់អេ�អេពីលផ្នែដឹលមិនមានការស�គ្របាក់	(Loss Given Default)

LGD	�ឺជាការរំពីឹ�ទុូករប៊ីស់ធនាគារអំំពីីកំអេណ៍�នថ្ងៃនការខាត៌ប៊ី�់ចំអេពា�ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់។	LGD	មានភាពី�ុសផ្នែប៊ីែកគាំ�	អាគ្រស័យៈ 
អេ�តាមគ្រប៊ីអេភិទូភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ	 គ្រប៊ីអេភិទូ	 និ�អំត៌ីត៌ភាពីថ្ងៃនសំណ៍�	 និ�គ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំផ្នែដឹលមាន	 ឬការគាំគ្រទូឥណ៍ទាំនអេ��ស�ៗ។	 LGD	 គ្រតូ៌វបានប៊ីង្កាា�ញ 
អេដាយៈភា�រយៈថ្ងៃនការខាត៌ប៊ី�់កុ��មួយៈឯកតាហានិភិ័យៈ	នាចំណំ៍ចអេពីលមិនស�គ្របាក់	(EAD)។	LGD	 គ្រតូ៌វបាន�ណ៍នាទាំំ�ចំអេពា�រយៈៈអេពីល 
១២ផ្នែ�	 និ�រយៈៈអេពីលអេពីញមួយៈអាយៈុកាល។	 LGD	 �ឺជាភា�រយៈថ្ងៃនការខាត៌ប៊ី�់ផ្នែដឹលរំពីឹ�ថ្នាគ្រត៌ូវបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	 គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មានការមិន 
ស�គ្របាក់អេក�ត៌អេ���	អេល�រយៈៈអេពីលអេពីញមួយៈអាយៈុកាលរំពីឹ�ទូុកផ្នែដឹលអេ�សល់រប៊ីស់ឥណ៍ទាំន។

ការសនមត៌ផ្នែដឹលជាមូលដាា�នសគ្រមាប៊ី់ការ�ណ៍នា	ECL	 គ្រតូ៌វបានតាមដាន	និ�គ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់។	មិនមានការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលជាសារវនិណ្តាមួយៈ 
ចំអេពា�វិធីសាគ្រសិថ្ងៃនការបាា�ន់សាា�ន	ឬការសនមត៌ជាក់លាក់ណ្តាមួយៈគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���កុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍អេន�អេទូ។

(iv)	 ពី័ត៌៌មាននាអេពីលអំនា�ត៌ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ���ំរូ	ECL 

ការ�ណ៍នា	ECL	 គ្រតូ៌វបានប៊ីញ្ញុ�លនូវព័ីត៌៌មាននាអេពីលអំនា�ត៌។	ធនាគារបានអំនុវតិ៌ការវិភា�កុ��គ្រគាមុន	និ�បានកត៌់សមាា�ល់នូវអំញ្ញញគ្រត៌ផ្នែ�ែក 
អេសដឹឋកិចចសំខាន់ៗផ្នែដឹលមាន�លប៊ីះ�ពាល់អេល�ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	និ�ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុកសគ្រមាប៊ី់	portfolio	នីមួយៈៗ។



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក) (ត្ថុ)

អំញ្ញញគ្រត៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចចសំខាន់ៗ	និ��លប៊ីះ�ពាល់ពាក់ពី័នធរប៊ីស់វាចំអេពា�	PD	មានភាពី�ុសផ្នែប៊ីែកគាំ�អេ�តាមឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�។	ការវិនិចិ័យៈរប៊ីស់អំែក 
ឯកអេទូស	ក៏គ្រតូ៌វបានអំនុវតិ៌អេ�កុ��ដំឹអេណ៍�រការអេន���ផ្នែដឹរ។	ការពី�យាករកុ��គ្រគាកនែ�មកចំអេពា�អំញ្ញញគ្រត៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចចទាំំ�អេន�	(“អេសណ្តារីយៈះូអេសដឹឋកិចច
មូលដាា�ន”)	គ្រត៌ូវបានដឹកគ្រស�់គ្រប៊ីភិពីមកពីីការគ្រសាវគ្រជាវខា�អេគ្រ�។	�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនអំញ្ញញគ្រត៌ផ្នែ�ែកអេសដឹឋកិចចទាំំ�អេន�	ចំអេពា�	PD	គ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈ
ការអំនុវតិ៌ការវិភា�សិិត៌ិគ្រត៌�ប់៊ី�យៈអេគ្រកាយៈ	អេដឹ�ម�បីីផ្នែសើ�យៈល់អំំពីីប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលថ្ងៃន�លប៊ីះ�ពាល់អេ�កុ��អំញ្ញញគ្រត៌ទាំំ�អេន�	ផ្នែដឹលធាា�ប៊ី់មានគ្រប៊ីវតិិ៌ថ្ងៃនអំគ្រតា 
មិនស�គ្របាក់	អេ�អេពីលផ្នែដឹល	LGD	ផ្នែ�អកអេល�ការកំណ៍ត៌់រប៊ីស់ធនាគារថ្ងៃនការកាត៌់ប៊ីនិយៈវត៌ុ�ប៊ីញ្ញាា�ំ	និ�	EAD	�ឺផ្នែ�អកអេល�ទូគ្រម�់ការទូូទាំត៌់រំពីឹ�ទូុក។	

ប៊ីផ្នែនិមពីីអេល�អេសណ្តារីយៈះូផ្នែដឹលពីឹ�ផ្នែ�អកអេ�អេល�អេសដឹឋកិចច	 ធនាគារពិីចាំរណ្តាអេ�អេល�លទូធភាពីថ្ងៃនអេសណ្តារីយៈះូអេ��ស�ៗអេទូៀត៌	ជាមួយៈនឹ�ការការ�ែឹ� 
អេសណ្តារីយៈះូ។	ចំនួនថ្ងៃនអេសណ្តារីយៈះូអេ��ស�ៗផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់	គ្រត៌ូវបានកំណ៍ត់៌អេដាយៈពឹី�ផ្នែ�អកអេ�អេល�ការវិភា�គ្រប៊ីអេភិទូ�លិត៌�លចម�បី�នីមួយៈៗ	 
អេដឹ�ម�បីីធានាថ្នាមិនមាន	non-linearities។	ចំនួនអេសណ្តារីយៈះូ	 និ�	លទូធ�លសនមត៌រប៊ីស់វា	គ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមែអេ�អេរៀ�រាល់កាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍ 
នីមួយៈៗ។	�ិត៌គ្រតឹ៌មថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	និ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ធនាគារបានសនែិដាា�នថ្នាមានអេសណ្តារីយៈះូចំនួនប៊ីីផ្នែដឹលចាំប៊ី់បាន	
non-linearities	យាា��សមគ្រសប៊ី។	ការ�ែឹ�អេសណ្តារីយៈះូគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈការ�ូ�ំប៊ីញ្ញុ�លគាំ�ថ្ងៃនការវិភា�សិិត៌ិ	 និ�ការវិនិច័ិយៈរប៊ីស់អំែកជ្ជំនាញ 
ខា�ផ្នែ�ែកឥណ៍ទាំន	អេដាយៈ�ិត៌អេ�អេល�លទូធភាពីផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានអេ���មួយៈចំនួនផ្នែដឹលមានអេសណ្តារីយៈះូនីមួយៈៗជាត៌ំណ្តា�។

ជាមយួៈន�ឹការពី�យាករផ្នែ�ែកអេសដឹឋកចិច	ការអេធើ��អេគ្រមា�	ន�ិលទូធភាពីផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានអេ���នានា	�គឺ្រប៊ីឈមន�ឹភាពីមនិច�បាសល់ាសព់ាកព់ីន័ធកុ��កគ្រមតិ៌ 
�័ស់	ដូឹចអេន�	លទូធ�លជាក់ផ្នែសិ�អាចមានភាពី�ុសគាំ�ជាសារវនិពីីការអេធើ��អេគ្រមា�ទាំំ�អេន�។	ធនាគារពិីចាំរណ្តាអេ�អេល�ការពី�យាករទាំំ�អេន�	អេដឹ�ម�បី ី
ប៊ីង្កាា�ញពីីការបាា�ន់សាា�នលអបំ៊ី�ុត៌អេ�អេល�លទូធភាពីផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានអេ���	និ�បានអេធើ�ការវិភា�អេ�អេល�	non-linearities	និ�ភាពីមិនសុីអេមគ្រទូីគាំ� 
ថ្ងៃន	portfolios	�ុសៗគាំ�រប៊ីស់ធនាគារ	អេដឹ�ម�បីីកំណ៍ត៌់ថ្នាអេសណ្តារីយៈះូផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអេគ្រជ្ជ�សអេរីស	�ឺជាត៌ំណ្តា�ដឹ៏សមគ្រសប៊ីចំអេពា�អេសណ្តារីយៈះូនានាផ្នែដឹល
អាចអេក�ត៌មានអេ���។

ការសនមត៌អំញ្ញញគ្រត៌មាា�គ្រកូអេសដឹឋកិចច

ការ�ែ�ឹផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានកណំ៍ត់៌ចអំេពា�អេសណ្តារយីៈះអូេសដឹឋកចិចនមីយួៈៗ	�តិ៌គ្រតឹ៌មថ្ងៃ�ៃទីូ៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០២១	និ�ថ្ងៃ�ៃទីូ៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�២ំ០២០	មានដឹចូខា�អេគ្រកាម៖

២០២១ ២០២០

ការ�ែឹ�សំអេពីៀត៌ទាំំ�អំស់

មូលដាា�ន ៥០% ៥០%

លអប៊ីំ�ុត៌ ១៥% ១៥%

អាគ្រកក់ប៊ីំ�ុត៌ ៣៥% ៣៥%

១០០% ១០០%

ការវិភា�ភាពីផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួល	Sensitivity analysis

ការសនមត៌ផ្នែដឹលមានភាពីជាសារវនិប៊ី�ំតុ៌ផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យប៊ីះ�ពាលដ់ឹលស់វំធិានអំត៌�ិរណ្តាធន	ECL	�ឺអំត៌�ិរណ្តា	ផ្នែដឹលវាអេធើ�ឱ្�យមាន�លប៊ីះ�ពាលជ់ាសារវនិ 
អេល�លទូធភាពី	រប៊ីសអ់ំែកជាប៊ីក់ាត៌ពីើកចិច	កុ��ការប៊ីអំេពីញការស�គ្របាកអ់េ�តាមកចិច	សន�យា		ក៏ដឹចូជា	ដឹអំេណ៍�រការអាជ្ជវីកមម	និ�ត៌ថ្ងៃមែថ្ងៃនវត៌ុ�ប៊ីញ្ញាា�រំប៊ីសព់ីកួអេ�។	

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួល	ECL	�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	និ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	ផ្នែដឹលអាចអេក�ត៌មានអេដាយៈ	សារការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលបាា�រាា�ផ្នែមះគ្រត៌ដឹ៏សម
អេហិត៌ុ�ល	�ុសពីីការសនមត៌ជាក់ផ្នែសិ�	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានអេគ្រប៊ី�គ្របាស់កុ��ការសនមត៌អំញ្ញញគ្រត៌			អេសដឹឋកិចច	រប៊ីស់ធនាគារ	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក) (ត្ថុ)

កំអេណ៍� ន/(តំ្ថុហិយ) ECL

ប៊ីផ្នែប្រមប៊ីប្រមលួ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

២០២១

កំអេណ៍�នការសន�សំកុ��គ្រសុកដឹុល +/-	៤០០	អំគ្រតាអេគាលមូលដាា�ន ៣៦៣.៩៧៨ (៣៧០.២៤៧)

កំអេណ៍�នការនាំអេចញ +/-	៣០០	អំគ្រតាអេគាលមូលដាា�ន ៣២៨.៣១៦ (៣១១.៥៦៥)

៦៩២.២៩៤ (៦៨១.៨១២)

គិតជាពាន់លោរៀលី ២.៨២០.៤០៦ (២.៧៧៧.៧០២)

២០២០

អំត៌ិ�រណ្តា +/-	៦	អំគ្រតាអេគាលមូលដាា�ន ៣៥២.០០០ (៣៦៧.០០០)

អក្រុ�គាា្នការងារលោធើើ (*) +/- ១០ អក្រុ�លោគាលីមូលីដ្ឋាា្ន ២៤៩.០០០ (២៥៨.០០០)

៦០១.០០០ (៦២៥.០០០)

គិតជាពាន់លោរៀលី ២.៤៣១.០៤៥ (២.៥២៨.១២៥)

(v)	 ការដាក់ហានិភិ័យៈជាគ្រកុម	ចំអេពា�	ECL	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�តាមមូលដាា�នគ្រប៊ីមូល�ូ�ំ

ចំអេពា�សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	ផ្នែដឹលយៈក�ំរូតាមមូលដាា�នគ្រប៊ីមូល�ូ�ំ	ការគ្រប៊ីមូល�ូ�ំហានិភិ័យៈគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���តាមមូលដាា�នថ្ងៃន 
លកេណ៍ៈហានិភិ័យៈជារួម	ក៏អេធើ�ផ្នែប៊ីប៊ីអេន�ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលសិិត៌អេ�កុ��គ្រកុមផ្នែត៌មួយៈ�ឺមានភាពីដឹូចគាំ�។

កុ��ការដាក់ជាគ្រកុម	ត៌គ្រមូវឱ្�យមានពី័ត៌៌មានគ្រ�ប៊ី់គ្រគាន់សគ្រមាប៊ី់គ្រកុម	អេដឹ�ម�បីីអាចគ្រប៊ីមូលសិិត៌ិបាន។	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មិនមានពី័ត៌៌មានថ្ងៃ�ះកុ��គ្រ�ប់៊ីគ្រគាន់អេទូ	អេនា� 
ធនាគារបានពីិចាំរណ្តាអេ�អេល�ទូិនែន័យៈអេគាលខា�កុ��/ខា�អេគ្រ�ប៊ីផ្នែនិម	អេដឹ�ម�បីីអេគ្រប៊ី�គ្របាស់សគ្រមាប៊ី់ការអេធើ��ំរូ។

ភាពីសមគ្រសប៊ីកុ��ការដាក់ជាគ្រកុម	គ្រត៌ូវបានតាមដាន	និ�គ្រត៌ួត៌ពីិនិត៌�យ	តាមមូលដាា�នគ្រប៊ីចាំំការិយៈប៊ីរិអេចិទូ	អេដាយៈផ្នែ�ែកហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន។

	(vi)	 អេគាលការណ៍៍ជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីី

ជាទូូអេ�	ការជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីីគ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���អេ�អេពីលផ្នែដឹលសកមមភាពីនានាកុ��ការគ្រប៊ីមូលគ្របាក់	គ្រត៌ូវបានអេធើ�អេ���គ្រ�ប៊ី់មអេធ�យាបាយៈរួចអេហិ�យៈ	ឬអេ�
អេពីលផ្នែដឹលការគ្រប៊ីមូលគ្របាក់ប៊ីផ្នែនិមអេទូៀត៌មិនអាចអេធើ�អេ�បាន	ឬមិនអាចទូទួូលយៈកបានអេដាយៈភាពីសមគ្រសប៊ី។	អេ�អេពីលផ្នែដឹលឥណ៍ទាំន	ឬឧប៊ីករណ៍៍
ប៊ីំណ៍លំគ្រត៌ូវបានចាំត៌់ទូុកថ្នាមិនអាចគ្រប៊ីមូលបាន	វាគ្រត៌ូវបានជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីីកុ���ណ៍នីសំវិធានធន	ឬ�ណ៍នី�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលពាក់ពី័នធ។	ឥណ៍ទាំន
អេនា�គ្រតូ៌វបានជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញីី្ញទាំំ�គ្រសុ�	ឬគ្រតូ៌វបានជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញីី្ញមួយៈផ្នែ�ែក	ប៊ីនាា�ប៊ី់ពីី�ិត៌ពិីចាំរណ្តាអេ�អេល�ត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលអាចលក់បានជាក់ផ្នែសិ�
រប៊ីស់គ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំ	(គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មាន)	និ�អេ�អេពីលផ្នែដឹលការវិនិចិ័យៈរប៊ីស់�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��យៈល់អេ��ញថ្នា	មិនមានលទូធភាពីកុ��ការគ្រប៊ីមូលគ្របាក់មកវិញ
អេទូ។	ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលគ្រត៌ូវជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីីទាំំ�អំស់	គ្រត៌ូវផ្នែត៌មានការអំនុម័ត៌អេដាយៈគ្រកុមគ្រប៊ីឹក�សាភិិបាល	ឬអាជាា�ធរផ្នែដឹលបានទូទូួលសិទូធិ។

(vii)	 ការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីឥណ៍ទាំនអេ���វិញ

ជ្ជួនកាលធនាគារផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីលកេ�ណ៍ឌឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលបាន�ិល់ឱ្�យអំត៌ិ�ិជ្ជនអេ���វិញ	ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លមកពីីការចរចាំផ្នែ�ែកពាណ៍ិជ្ជីកមម	ឬ	ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹល
មាន�លលំបាកកុ��ការប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចស�គ្របាក់	កុ��ទូស�សនវិស័យៈមួយៈ�ឺគ្រប៊ីមូលគ្របាក់មកវិញឱ្�យបានជាអំត៌ិប៊ីរមា។

សកមមភាពីកុ��ការអេរៀប៊ីចំឥណ៍ទាំនអេ���វិញមានដឹូចជា	ការអេរៀប៊ីចំការពីន�យារអេពីលស�គ្របាក់	ការផ្លាា�កការស�គ្របាក់	និ�	ការអេល�កផ្នែល�ការស�គ្របាក់	
ជាអេដឹ�ម។	អេគាលការណ៍៍	និ�ការអំនុវត៌ិនានាកុ��ការអេរៀប៊ីចំឥណ៍ទាំនអេ���វិញ	�ឺពីឹ�ផ្នែ�អកអេ�អេល�សូចនាករ	ឬលកេណ៍ៈវិនិចិ័យៈ	ផ្នែដឹលអេ�កុ��ការវិនិចិ័យៈ
រប៊ីស់�ណ៍ៈគ្រ�ប៊ី់គ្រ��	ច�ុ�លប៊ីង្កាា�ញថ្នាការទូូទាំត៌់ស�គ្របាក់	ទូំន�ជាអាចអេ�ប៊ីនិអេ�មុ�អេទូៀត៌បាន។	អេគាលការណ៍៍ទាំំ�អេន�គ្រត៌ូវបានរក�សាទូុក	អេគ្រកាម
ការពីិនិត៌�យអេម�លអេ���វិញជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់។	ការអេរៀប៊ីចំអេ���វិញគ្រត៌ូវបានអំនុវត៌ិជាទូូអេ�ប៊ីំ�ុត៌ចំអេពា�ឥណ៍ទាំនមានកាលកំណ៍ត៌់។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(�)  អេគាលការណ៍៍ការ�យច�ះត្ថុផ្ទៃមែ (ការខាត្ថុឥណ៍ទានរំពឹីងទ្ធ�ក) (ត្ថុ)

ប៊ីនាា�ប៊ី់ពីីបានអេធើ�ការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីរួចអេហិ�យៈ	ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់ពាក់ពី័នធនឹ�ឥណ៍ទាំនទាំំ�អេន�	គ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមែនាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍	និ�
គ្រតូ៌វបានអេប៊ីៀប៊ីអេធៀប៊ីជាមួយៈនឹ�ហានិភ័ិយៈអេគ្រកាមលកេ�ណ៍ឌអេដឹ�មអេ�អេពីលទូទួូលសាា�ល់អេល�កដឹំបូ៊ី�	អេ�អេពីលផ្នែដឹលការផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីមិនមានភាពីជាសារវនិ 
អេហិ�យៈមិនប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមានការឈប៊ី់ទូទួូលសាា�ល់ឥណ៍ទាំនដឹំបូ៊ី�	(កំណ៍ត់៌សមាា�ល់	២.៥.ច)។	ធនាគារតាមដានដឹំអេណ៍�រការគ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលបាន
ផ្នែកផ្នែគ្រប៊ីជាប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី។់	ធនាគារអាចកណំ៍ត់៌ថ្នាហានភ័ិិយៈឥណ៍ទាំន	គ្រត៌វូបានផ្នែកលមអ�ួរឱ្�យកត៌ស់មាា�លប់៊ីនាា�ប៊ីពី់ីការអេរៀប៊ីចំអេ���វិញរួច	ដូឹចអេន�គ្រទូពី�យសកមម
អេនា�គ្រត៌វូបានដឹកអេចញពីីដំឹណ្តាកក់ាលទីូ៣	ឬដំឹណ្តាក់កាលទីូ២	(ECL	អេពីញមយួៈអាយុៈកាល)	មកដំឹណ្តាក់កាលទីូ១	(ECL	១២ផ្នែ�)	វញិ។	ករណ៍អីេន�
�ឺសគ្រមាប៊ី់ផ្នែត៌គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានដឹំអេណ៍�រការលអគ្រសប៊ីអេ�តាមលកេ�ណ៍ឌ�មី	កុ��រយៈៈអេពីល៦ផ្នែ�ប៊ីនិប៊ីនាា�ប៊ី់	ឬអេល�សពីីអេន�	អេដាយៈមិនរួមប៊ីញ្ញុ�លអំែក�ចី
គ្របាក់	ផ្នែដឹលទូទូួលបានការពី�យួ�រការស�គ្របាក់ប៊ីអេណ្តាា��អាសនែកុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	អេដាយៈសារ�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនជ្ជមៃឺ	Covid-19។

(viii)	 ហានិភិ័យៈអេគ្រ�តារា�ត៌ុល�យការ

ហានិភិ័យៈអេគ្រ�តារា�ត៌ុល�យការមានដឹូចជា	ហាា�សុីលីធីហិិរញ្ញញវត៌ុ�ពាណ៍ិជ្ជីកមម	និ�ចំផ្នែណ៍កហាា�សុីលីធីឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមិនទាំន់បានដឹកគ្របាក់។	ធនាគារ
បានអេគ្រប៊ី�	Credit Conversion Factor (“CCF”)	អេដឹ�ម�បីីបាា�ន់សាា�ន	EAD	ថ្ងៃន�ះ�់អេគ្រ�តារា�ត៌ុល�យការ។	EAD	គ្រត៌ូវបានបាា�ន់សាា�នចំនួន	១០០%	ថ្ងៃន
ហានិភិ័យៈ�ះ�់អេគ្រ�តារា�ត៌ុល�យការ	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�	CCF។	

(ឃ) ហានិភិ�យឥណ៍ទានអតិ្ថុប៊ីរ�ម�នអេពីលរបឹ៊ីអូសំវតុ្ថុ�ប៊ីញី្ហា ំឬម�នអេពីលពីប្រង�កឥណ៍ទានអេ�សងៗ

ហានិភ័ិយៈឥណ៍ទាំនអំតិ៌ប៊ីរមា	ចំអេពា�គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានទូទួូលសាា�ល់អេ�កុ��របាយៈការណ៍៍	ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 �ឺអេសម�នឹ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់វា។	
ចអំេពា�បំ៊ីណំ៍លយៈថ្នាអេហិតុ៌	ហានភិិយ័ៈឥណ៍ទាំនអំតិ៌ប៊ីរមា�ឺអេសម�ន�ឹចំននួទូកឹគ្របាក់អំតិ៌ប៊ីរមាផ្នែដឹលធនាគារគ្រតូ៌វប៊ី�់	គ្រប៊ីសនិអេប៊ី�កាត៌ពីើកិចចថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ផ្នែដឹល
បានអេចញ��សាយៈគ្រតូ៌វបានអេ�អេសែ�ឱ្�យប៊ី�់។	ចំអេពា�កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនអំតិ៌ប៊ីរមា	�ឺជាចំនួនទឹូកគ្របាក់ទាំំ�គ្រសុ�ថ្ងៃនហាា�សុីលីធី
ឥណ៍ទាំនបាន�ិល់ឱ្�យ	អំត៌�ិជិ្ជន	ផ្នែដឹលមិនទាំនប់ានដឹក។	តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	ប៊ីង្កាា�ញពីីហានភិិយ័ៈឥណ៍ទាំនអំតិ៌ប៊ីរមាចអំេពា�ធនាគារ	ចអំេពា�ឧប៊ីករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលអាចមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ៖

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនពាក់ពី័នធនឹ�		គ្រទូពី�យសកមមកុ��តារា�ត៌ុល�យការ

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារ	អេ��ស�ៗ ៧៩.០២១.១២៨ ៣២១.៩៣២.០៧៥	 ៨៥.៣៦១.៥២៨ ៣៤៥.២៨៧.៣៨១	

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម		ដឹករំលស់ ៦៧៤.៦៧២.១២២ ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០	

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ២.០៤០.២៩៤ ៨.៣១២.១៥៨	 ២.១១៩.៣៤៥ ៨.៥៧២.៧៥០	

ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនពាក់ពី័នធនឹ�	�ះ�់អេគ្រ�តារា�ត៌ុល�យការ

កិចចសន�យាពាក់ពី័នធនឹ�ឥណ៍ទាំន ៣២.០៨៥.៣៥៨ ១៣០.៧១៥.៧៤៨	 ៣០.២២៥.៩៥១ ១២២.២៦៣.៩៧២	

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២០.១៧៥.៤៥៩ ៨២.១៩៤.៨២០	 ១៨.៦២៤.២៣០ ៧៥.៣៣៥.០១០	

ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនដឹុលសរុប៊ី ៨០៧.៩៩៤.៣៦១ ៣.២៩១.៧៦៩.០២៦	 ៧១៨.៨៥៧.៣៦៥ ២.៩០៧.៧៧៨.០៤៣	

សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ប៊ី�់	(ECL) (១៧.០២៥.៣០៤) (៦៩.៣៦១.០៨៧) (២០.២៥៥.៩២៣) (៨១.៩៣៥.២១១)

ហានិ�័យឥណុទានស៍ុទុធស៍រុប៊ី ៧៩០.៩៦៩.០៥៧ ៣.២២២.៤០៧.៩៣៩	 ៦៩៨.៦០១.៤៤២ ២.៨២៥.៨៤២.៨៣២	

តារា�ខា�អេល�អេន�ប៊ីង្កាា�ញពីីអេសណ្តារយីៈះផូ្នែដឹលអាគ្រកក់ប៊ី�ំតុ៌ថ្ងៃនហានិភិយ័ៈឥណ៍ទាំនរប៊ីស់ធនាគារ	អេដាយៈមនិបាន�តិ៌ដឹលគ់្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ផំ្នែដឹលបានកាន់កាប៊ី់	
និ�/ឬ	ការពីគ្រ�ីកឥណ៍ទាំនអេ��ស�ៗអេទូ។	ចំអេពា�គ្រទូពី�យសកមមកុ��តារា�តុ៌ល�យការ	ហានិភិ័យៈខា�អេល��ឺផ្នែ�អកអេ�អេល�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�សុទូធ។	ដូឹចបានប៊ីង្កាា�ញ 
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ឃ) ហានិភិ�យឥណ៍ទានអតិ្ថុប៊ីរ�ម�នអេពីលរបឹ៊ីអូសំវតុ្ថុ�ប៊ីញី្ហា ំឬម�នអេពីលពីប្រង�កឥណ៍ទានអេ�សងៗ (ត្ថុ)

ខា�អេល�	៨៣%	(២០២០	៖	៨១%)	ថ្ងៃនហានិភិ័យៈ	ឥណ៍ទាំនអំត៌ិប៊ីរមាសរុប៊ី	អេក�ត៌មកពីីឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន។	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេជ្ជឿជាក់អេល� 
លទូធភាពីរប៊ីស់�ួ�នកុ��ការប៊ីនិ	ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��និ�រក�សាហានិភ័ិយៈឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលអេក�ត៌មកពីីឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនរប៊ីស់ធនាគារឱ្�យសិិត៌កុ��កគ្រមិត៌ 
អំប៊ី�បីប៊ីរមាតាមវិធីដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x អេសះ�រផ្នែត៌គ្រ�ប៊ី់ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនទាំំ�អំស់	គ្រត៌ូវបានធានាអេដាយៈគ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំ	 អេហិ�យៈគ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ំមានត៌ថ្ងៃមែកុ��ចអេនាា��ពីី	៦០%	អេ�	៨០%	ថ្ងៃន
ឥណ៍ទាំន។

 x ធនាគារមាននីត៌ិវិធីវាយៈត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំនសមគ្រសប៊ី	មុនអេពីល�ិល់ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនជ្ជូនអំត៌ិ�ិជ្ជន។

 x គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	ន�ិការដាកគ់្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ	គ្រតូ៌វបានអេ�ើ�អេ�ធនាគារកុ��គ្រសុក	អេហិ�យៈ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��បានអេធើ�ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែហានភិិយ័ៈសមគ្រសប៊ី	

អេហិ�យៈអេជ្ជឿជាក់ថ្នាធនាគារមិនមានការខាត៌ប៊ី�់ជាសារវនិពីីធនាគារកុ��គ្រសុកទាំំ�អេន�អេទូ។

(ង) ��ណ៍ភាពីឥណ៍ទានផ្ទៃនប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ធនាគារវាយៈត៌ថ្ងៃមែ�ុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំន	ថ្ងៃនឥណ៍ទាំន	និ�បុ៊ីអេរគ្រប៊ីទាំន	និ�ហិិរញ្ញញប៊ី�បីទាំន	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�វិធីសាគ្រសិវាយៈត៌ថ្ងៃមែចំណ្តាត់៌ថ្ងៃ�ះកុ��	 ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបាន
តាកផ់្នែត៌�អេ���យាា��សមគ្រសប៊ីជាមយួៈន�ឹគ្រប៊ីអេភិទូ�លតិ៌�ល	ន�ិភា�ីថ្ងៃដឹ�ូអេ��ស�ៗគាំ�។	វធិសីាគ្រសទិាំ�ំអេន�គ្រត៌វូបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���ថ្ងៃ�ះកុ��ធនាគារ	ន�ិបាន
�ួប៊ី��សំជាមួយៈនឹ�ការវិភា�សិិត៌ិ	រួមជាមួយៈនឹ�ការវិនិចិ័យៈរប៊ីស់ប៊ីុ�គលិកផ្នែ�ែកឥណ៍ទាំន។

ការពីណ៍៌នាពីី�ុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំន	គ្រត៌ូវបានសអេ�េប៊ីដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

��ណ៍ភាពីឥណ៍ទាន ពីណ៌៍នា

ការតាមដានសិ�់ដារ អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចចកុ��គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	ប៊ីង្កាា�ញពីីសមត៌ិភាពីរឹ�មាំកុ��ការប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចស�គ្របាក់។

ធនាគារតាមដានអំែកជាប៊ី់ប៊ីំណ៍ំលកុ��គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	អេ�តាមសាា�នភាពីថ្ងៃនការស�គ្របាក់យៈឺត៌យាា�វ។	អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចចផ្នែដឹលស�
គ្របាក់ហិួសកាលកំណ៍ត៌់ស�ត៌ិចជា�	៣០ថ្ងៃ�ៃ	កុ��កិចចសន�យាស�គ្របាក់	ទាំំ�ចំអេពា�ហាា�សុីលីធីរយៈៈអេពីល�ែី	និ�ហាា�សុីលីធី
រយៈៈអេពីលផ្នែវ��ឺសិិត៌អេ�កុ��ការតាមដានសិ�់ដារ។

ការតាមដានពីិអេសស អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចចកុ��គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	មានសមត៌ិភាពីមធ�យមកុ��ការប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចស�គ្របាក់។

ធនាគារតាមដានអំែកជាប៊ី់ប៊ីំណ៍ំលកុ��គ្រប៊ីអេភិទូអេន�	អេ�តាមសាា�នភាពីថ្ងៃនការស�គ្របាក់យៈឺត៌យាា�វ។	អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចចផ្នែដឹលស�
គ្របាក់ហិួសកាលកំណ៍ត៌់ស�៣០ថ្ងៃ�ៃជា�កុ��កិចចសន�យាស�គ្របាក់	គ្រត៌ូវបានរួមប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��ការតាមដានពីិអេសស។

ការមិនស�គ្របាក់/ការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន អំែកជាប៊ី់កាត៌ពីើកិចចគ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្នាមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។

�ណុ៍ភាពីឥណ៍ទាំនថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវត៌ុ�អេគ្រ�ពីីឥណ៍ទាំន	ន�ិប៊ីអុេរគ្រប៊ីទាំន	ន�ិហិរិញ្ញញប៊ី�បីទាំន	គ្រត៌វូបានកណំ៍ត៌អ់េដាយៈផ្នែ�អកអេ�អេល�ចណំ្តាត៌ថ់្នាំ�ករ់ប៊ីសភ់ា�ី
ថ្ងៃដឹ�ូ	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានកំណ៍ត៌់ថ្នាមានត៌ថ្ងៃមែអេសម�នឹ�អំគ្រតារប៊ីស់ភាំ�ក់ង្ការវាយៈត៌ថ្ងៃមែចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់អំនិរជាត៌ិអេ��ស�ៗ	ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖	

��ណ៍ភាពីឥណ៍ទាន ពីណ៌៍នា

អំធិប៊ីអេត៌យៈ�យ សំអេ�ដឹល់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ផ្នែដឹលអេចញអេដាយៈធនាគារកណ្តាា�ល/រដឹឋបាល	ឬគ្រត៌ូវបានធានាអេដាយៈធនាគារកណ្តាា�ល/រដឹឋបាល។

ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់វិនិអេយា�
សំអេ�ដឹល់�ុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំនថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ផ្នែដឹលអំែកអេចញ��សាយៈមានលទូធភាពីប៊ីំអេពីញ	កាត៌ពីើកិចចស�ប៊ីំណ៍ំល	អេហិ�យៈ
អំែកកាន់កាប៊ី់សញ្ញាា�ប៊ី័ណ៍ណមានហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនទាំប៊ី	ចំអេពា�ការមិន	ស�គ្របាក់។

មិនមានចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់វិនិអេយា� សំអេ�ដឹល់�ុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំនកគ្រមិត៌ទាំប៊ីថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	ផ្នែដឹលមានការគ្រប៊ីឈម�័ស់នឹ�ហានិភិ័យៈថ្ងៃនការមិនស�គ្របាក់។

មិនមានចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ សំអេ�ដឹល់គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែអេន�មិនមានចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់អេទូ	អាគ្រស័យៈអេដាយៈមិនមាន�ំរូ	ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់។

�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែឥណ៍ទាំន សំអេ�ដឹល់គ្រទូពី�យសកមមផ្នែដឹលមានការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ង) ��ណ៍ភាពីឥណ៍ទានផ្ទៃនប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�ប៊ីង្កាា�ញពីីការវិភា�ហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	តាមដឹំណ្តាក់កាល	រួមជាមួយៈនឹ�សំវិធានធន	ECL៖

២០២១ ២០២០

ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣

ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន �យ

ច�ះត្ថុផ្ទៃមែឥណ៍ទាន

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យច�ះ

ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL 

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យ

ច�ះ ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ក្រុ�ក់ប៊ីលោញ្ញញើ និងការ
ដ្ឋាក់ក្រុ�ក់លោ�
ធនាគារ លោ�្�ងៗ

មានចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់
វិនិអេយា� ៣១.៥២៨.៦៩២	 -			 -			 ៣១.៥២៨.៦៩២ ៣៤.១៧៤.៩២២	 -			 -			 ៣៤.១៧៤.៩២២

មិនមានចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់
វិនិអេយា� ៤៧.៤៩២.៤៣៦	 -			 -			 ៤៧.៤៩២.៤៣៦ ៥១.១៨៦.៦០៦	 -			 -			 ៥១.១៨៦.៦០៦ 

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុល ៧៩.០២១.១២៨	 -			 -			 ៧៩.០២១.១២៨ ៨៥.៣៦១.៥២៨	 -			 -			 ៨៥.៣៦១.៥២៨ 

ដឹក៖	ការខាត៌
ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក (១.៤៤៣.៣២១) -			 -			 (១.៤៤៣.៣២១) (១.៥៥៩.១២៩) -			 -			 (១.៥៥៩.១២៩)

តម្រៃមីលោ�ងស៍ុទុធ ៧៧.៥៧៧.៨០៧	 -			 -			 ៧៧.៥៧៧.៨០៧ ៨៣.៨០២.៣៩៩	 -			 -			 ៨៣.៨០២.៣៩៩

គិតជាពាន់លោរៀលី ៣១៦.០៥១.៩៨៦	 -			 -			 ៣១៦.០៥១.៩៨៦ ៣៣៨.៩៨០.៧០៤	 -			 -			 ៣៣៨.៩៨០.៧០៤

ឥណុទាន និង
ប៊ីុលោរក្រុប៊ីទាន វាស៍់ ខែវ័ង
�ម ម្រៃ�ីលោដំើម ដំក
រំលីស៍់

ការតាមដានសិ�់ដារ ៥៤៤.០៣៥.៤៨៨	 -			 -			 ៥៤៤.០៣៥.៤៨៨ ៤៦៥.២២៥.៥៤១	 -			 -			 ៤៦៥.២២៥.៥៤១

ការតាមដានពីិអេសស -			 ១០១.២៧៤.៩១២	 -			 ១០១.២៧៤.៩១២ -			 ៩១.៥១២.៧៤៤	 -			 ៩១.៥១២.៧៤៤ 

ការមិនស�គ្របាក់ -			 -			 ២៩.៣៦១.៧២២	 ២៩.៣៦១.៧២២ -			 -			 ២៥.៧៨៨.០២៦	 ២៥.៧៨៨.០២៦ 

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុល ៥៤៤.០៣៥.៤៨៨	 ១០១.២៧៤.៩១២	 ២៩.៣៦១.៧២២	 ៦៧៤.៦៧២.១២២ ៤៦៥.២២៥.៥៤១	 ៩១.៥១២.៧៤៤	 ២៥.៧៨៨.០២៦	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ 

ដឹក៖	ការខាត៌
ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក (២.៧៣៦.៦៤៦) (១១.៣០៧.៤៤០) (១.១០៩.៣៧៩) (១៥.១៥៣.៤៦៥) (១.៤៩៦.៧៥៨) (១៤.២៦៥.២២២) (២.៣៨៨.៧០៦) (១៨.១៥០.៦៨៦) 

តម្រៃមីលោ�ងស៍ុទុធ ៥៤១.២៩៨.៨៤២	 ៨៩.៩៦៧.៤៧២	 ២៨.២៥២.៣៤៣	 ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ ៤៦៣.៧២៨.៧៨៣	 ៧៧.២៤៧.៥២២	 ២៣.៣៩៩.៣២០	 ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

គិតជាពាន់លោរៀលី ២.២០៥.២៥១.៤៨២	 ៣៦៦.៥២៧.៤៨២	 ១១៥.១០០.០៤៥	 ២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩ ១.៨៧៥.៧៨២.៩២៨	 ៣១២.៤៦៦.២២៦	 ៩៤.៦៥០.២៤៩	 ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ង) ��ណ៍ភាពីឥណ៍ទានផ្ទៃនប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

២០២១ ២០២០

ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣

ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន �យ

ច�ះត្ថុផ្ទៃមែឥណ៍ទាន

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យច�ះ

ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន �យ

ច�ះត្ថុផ្ទៃមែឥណ៍ទាន

ECL 

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យច�ះ

ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ក្រុទុព្្យស៍កមម
ហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�វាស៍់ខែវ័ង
�ម ម្រៃ�ីលោដំើម ដំក
រំលីស៍់

មិនមាន
ចំណ្តាត៌់ថ្នាំ�ក់ ២.០៤០.២៩៤	 -			 - ២.០៤០.២៩៤ ២.១១៩.៣៤៥ - - ២.១១៩.៣៤៥

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុល ២.០៤០.២៩៤	 -			 - ២.០៤០.២៩៤ ២.១១៩.៣៤៥ - - ២.១១៩.៣៤៥

ដឹក៖	ការខាត៌
ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក (៦០.០៣០) -			 - (៦០.០៣០) (១៦៨.១៨២) - - (១៦៨.១៨២)

តម្រៃមីលោ�ងស៍ុទុធ ១.៩៨០.២៦៤	 -			 - ១.៩៨០.២៦៤ ១.៩៥១.១៦៣ - - ១.៩៥១.១៦៣

គិតជាពាន់លោរៀលី ៨.០៦៧.៥៩៦	 -			 - ៨.០៦៧.៥៩៦ ៧.៨៩២.៤៥៤ - - ៧.៨៩២.៤៥៤

កិចចស៍ន្យា�ិលី់
ឥណុទាន  
និង កិចចស៍ន្យា ធានា
ខែ�ាកហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

ការតាមដាន
សិ�់ដារ ៥១.៥៨៦.០៨៣	 ៦៧៤.៧៣៤	 - ៥២.២៦០.៨១៧ ៤៧.២១៤.១៣៧ ១.៦៣៦.០៤៤ - ៤៨.៨៥០.១៨១

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុល ៥១.៥៨៦.០៨៣	 ៦៧៤.៧៣៤	 - ៥២.២៦០.៨១៧ ៤៧.២១៤.១៣៧ ១.៦៣៦.០៤៤ - ៤៨.៨៥០.១៨១

ដឹក៖	ការខាត៌
ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក (២៥៧.២៩១) (១១១.១៩៧) - (៣៦៨.៤៨៨) (១១២.២១២) (២៦៥.៧១៤) - (៣៧៧.៩២៦)

តម្រៃមីលោ�ងស៍ុទុធ ៥១.៣២៨.៧៩២	 ៥៦៣.៥៣៧	 - ៥១.៨៩២.៣២៩ ៤៧.១០១.៩២៥ ១.៣៧០.៣៣០ - ៤៨.៤៧២.២៥៥

គិតជាពាន់លោរៀលី ២០៩.១១៣.៤៩៩	 ២.២៩៥.៨៤៩	 - ២១១.៤០៩.៣៤៨ ១៩០.៥២៧.២៨៧ ៥.៥៤២.៩៨៤ - ១៩៦.០៧០.២៧១
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ច) សំំវធិានធនសំប្រ�ប់៊ីការខាត្ថុប៊ីង់

(i)	 ការអេ�ុ��ផ្លាា�ត៌់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	–	ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន

២០២១ ២០២០

ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣

ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យ

ច�ះ ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL 

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យ

ច�ះ ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ការខាតឥណុទានរំព្ឹងទុុក

សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់
ការខាត៌ប៊ី�់អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	
ផ្នែ�មករា ១.៤៩៦.៧៥៨	 ១៤.២៦៥.២២២	 ២.៣៨៨.៧០៦	 ១៨.១៥០.៦៨៦ ៦៩៦.៦៥៥ ៣៦.០៥៧ ៩.៤៥៨.៤១២ ១០.១៩១.១២៤

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេដាយៈសារ
ហានិភិ័យៈ	៖

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី១ -	 -	 -	 -   - - - -

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី២ ១១១.៤៣៧	 (១១១.៤៣៧) -	 - ១៣៨.៦៤១ (១៣៨.៦៤១) - -

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី៣ ៣.៧៩១	 ៥០៨.០៨៤	 (៥១១.៨៧៥) - ២៧.៧៤៣ - (២៧.៧៤៣) -

ការវាស់ផ្នែវ�សំវិធានធន
សគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ប៊ី�់អេ���វិញ
សុទូធ	(*) ១០៨.៦៧៣	 (១.៦២១.៩៥៦) ១.២០៩.០៩៩	 (៣០៤.១៨៤) ៣៧៥.០២៣ ១៤.២១៦.៩០១ (១៤៩.៣៩៩) ១៤.៤៤២.៥២៥

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ��មី 
ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	ឬ
បានទូិញ ១.២៤១.៩៣៧	 -	 -	 ១.២៤១.៩៣៧ ៥០០.១០៦ ១៥០.៩០៥ - ៦៥១.០១១

ជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីី -	 -	 (១.៧៣៣.៨១២) (១.៧៣៣.៨១២) - - (៦.៧១២.៧២២) (៦.៧១២.៧២២)

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹល 
គ្រត៌ូវបានឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់	
កុ��	អំំឡុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ		
អេគ្រ�ពីីជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីី (២២៥.៩៥០) (១.៧៣២.៤៧៣) (២៤២.៧៣៩) (២.២០១.១៦២) (២៤១.៤១០) - (១៧៩.៨៤២) (៤២១.២៥២)

ស៍ំវ័ិធានធនស៍ក្រុមាប៊ី់
ការខាតប៊ីង់  
លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ២.៧៣៦.៦៤៦	 ១១.៣០៧.៤៤០	 ១.១០៩.៣៧៩	 ១៥.១៥៣.៤៦៥ ១.៤៩៦.៧៥៨ ១៤.២៦៥.២២២ ២.៣៨៨.៧០៦ ១៨.១៥០.៦៨៦

គិតជាពាន់លោរៀលី ១១.១៤៩.០៩៦	 ៤៦.០៦៦.៥១១	 ៤.៥១៩.៦០៩	 ៦១.៧៣៥.២១៦ ៦.០៥៤.៣៨៦ ៥៧.៧០២.៨២៣ ៩.៦៦២.៣១៨ ៧៣.៤១៩.៥២៧
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ច) សំំវធិានធនសំប្រ�ប់៊ីការខាត្ថុប៊ីង់ (ត្ថុ)
(i)	 ការអេ�ុ��ផ្លាា�ត៌់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	–	ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន	(ត៌)

២០២១ ២០២០

ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣

ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យ

ច�ះ ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL 

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យ

ច�ះ ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

តម្រៃមីលោ�ងដំុលី

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលអេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	
ផ្នែ�មករា ៤៦៥.២៤២.០៥៧	 ៩១.៥១២.៧៤១	 ២៥.៧៧១.៥១៣	 ៥៨២.៥២៦.៣១១ ៤៨១.៤៥២.៣១៧ ១១.៤៥៦.២១៨ ២៣.៥០៩.៥៧៥ ៥១៦.៤១៨.១១០

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេដាយៈសារ
ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបាន
ទូទូួលសាា�ល់៖

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី១ ១២.៥៤៤.៦៧៥	 (១២.៥៤៤.៦៧៥) -	 - - - - -

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី២ (៣៥.០៥០.៦៩៥) ៣៥.០៥០.៦៩៥	 -	 - (៩៦.៦៦៨.៥១៨) ៩៦.៦៦៨.៥១៨ - -

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី៣ (១.១៥៩.៧២៣) (៣.៣២៩.២៩៣) ៤.៤៨៩.០១៦	 - (៩.១៨៤.៤០៤) - ៩.១៨៤.៤០៤ -

ការវាស់ផ្នែវ�សំវិធានធន
សគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ប៊ី�់អេ���វិញ 
សុទូធ (៥៥.៤៩៦.៨០៤) ៦៧៨.៩៧៦	 ២.៤១៤.៣៥៣	 (៥២.៤០៣.៤៧៥) ៩៩.១៨៧.៣៩៣ (១៨.១៣២.៧៨៩) (៤២៥.៨៧៨) ៨០.៦២៨.៧២៦

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ��មីផ្នែដឹល
គ្រត៌ូវបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	ឬ	បាន
ទូិញ ២២៩.០៣៧.២៦៨	 -	 -	 ២២៩.០៣៧.២៦៨ ១៤៦.៤១៥.៧១៤ ១.០១២.៥១០ - ១៤៧.៤២៨.២២៤

ការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលប៊ី�គរការគ្របាក់ (១៥៦.០៣១) ៩៦៣.៧២៩	 ១.៥៧០.៧៤៧	 ២.៣៧៨.៤៤៥ ២២២.៧៧១ ៥០៨.២៨៤ ១.៦១៥.៧៧១ ២.៣៤៦.៨២៦

ជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីី -	 -	 (១.៧៣៣.៨១២) (១.៧៣៣.៨១២) - - (៦.៧១២.៧២២) (៦.៧១២.៧២២)

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវ
បានឈប៊ី់ទូទូួលសាា�ល់	កុ��
អំំឡុ��ការិយៈប៊ីរិអេចិទូ	អេគ្រ�ពីី
ជ្ជគ្រម�អេចញពីីប៊ីញ្ញីី (៧០.៩២៥.២៦១) (១១.០៥៧.២៦១) (៣.១៥០.០៩៣) (៨៥.១៣២.៦១៥) (១៥៦.១៨៣.២១៦) - (១.៣៩៩.៦៣៧) (១៥៧.៥៨២.៨៥៣)

តម្រៃមីលោ�ងដំុលី  
លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ៥៤៤.០៣៥.៤៨៦	 ១០១.២៧៤.៩១២	 ២៩.៣៦១.៧២៤	 ៦៧៤.៦៧២.១២២ ៤៦៥.២៤២.០៥៧ ៩១.៥១២.៧៤១ ២៥.៧៧១.៥១៣ ៥៨២.៥២៦.៣១១

គិតជាពាន់លោរៀលី ២.២១៦.៤០០.៥៧០	 ៤១២.៥៩៣.៩៩១	 ១១៩.៦១៩.៦៦៤	 ២.៧៤៨.៦១៤.២២៥ ១.៨៨១.៩០៤.១២១ ៣៧០.១៦៩.០៣៧ ១០៤.២៤៥.៧៧២ ២.៣៥៦.៣១៨.៩៣០

(*)	�លប៊ីះ�ពាល់ថ្ងៃនការវាស់ផ្នែវ�	ECL	អេដាយៈសារការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួល	PD	និ�	LGD	កុ��អំំឡុ��ឆ្នាំំ�ំ	�ឺអេក�ត៌អេ���ពីីការដាក់ប៊ីញ្ញុ�លពីត៌៌មាន�មីៗអេ�កុ���ំរូជាគ្រប៊ីចាំំ។



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ច) សំំវធិានធនសំប្រ�ប់៊ីការខាត្ថុប៊ីង់ (ត្ថុ)

(ii)	 ការអេ�ុ��ផ្លាា�ត៌់ការខាត៌ឥណ៍ទាំនរំពីឹ�ទូុក	–	កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន	និ�កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ�	

២០២១ ២០២០

ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�១ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�២ ដំឹណាក់កាលទ្ធ�៣

ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យច�ះ

ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី ECL ១២ផ្នែ�

ECL

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-មិន

�យ ច�ះត្ថុផ្ទៃមែ
ឥណ៍ទាន

ECL 

អេពីញមួយ
អាយ�កាល-�យច�ះ

ត្ថុផ្ទៃមែ ឥណ៍ទាន សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ការខាតឥណុទានរំពឹ្ងទុុក
សំវិធានធនសគ្រមាប៊ី់
ការខាត៌ប៊ី�់អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី០១	
ផ្នែ�មករា ៤៥៣.៨៩៨	 ១.០៧៤.៨១៣	 -	 ១.៥២៨.៧១១ ១៦០.៣៨៤ ៥២៦ - ១៦០.៩១០

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេដាយៈសារ
ហានិភិ័យៈ	៖

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី២ (៦៦.៧៨៩) ៦៦.៧៨៩	 -	 - (២៦៥.៧១៤) ២៦៥.៧១៤ - -

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ��មីផ្នែដឹល
គ្រតូ៌វបានប៊ីអេ�ើ�ត៌អេ���	ឬបានទិូញ (២១៤.២៣០) (១.០៣០.៤០៤) -	 (១.២៤៤.៦៣៤) ១៨៥.៥៨៦ (៧០.៦៣៨) - ១១៤.៩៤៨

ហានិភិ័យៈ�មី ៨៨.១៧៦	 -	 -	 ៨៨.១៧៦ ៣៨.៣៦៤ ៧០.១១២ - ១០៨.៤៧៦

ហានិភិ័យៈផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានឈប៊ី់
ទូទូួលសាា�ល់	ឬហិួស
កាលកំណ៍ត៌់ (៣.៧៦៥) -	 -	 (៣.៧៦៥) (៦.៤០៨) - - (៦.៤០៨)

ស៍ំវ័ិធានធនស៍ក្រុមាប៊ី់
ការខាតប៊ីង់  
លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ២៥៧.២៩០	 ១១១.១៩៨	 -	 ៣៦៨.៤៨៨ ១១២.២១២ ២៦៥.៧១៤ - ៣៧៧.៩២៦

គិតជាពាន់លោរៀលី ១.០៤៨.១៩៩	 ៤៥៣.០២១	 -			 ១.៥០១.២២០ ៤៥៣.៨៩៨ ១.០៧៤.៨១៣ - ១.៥២៨.៧១១

ចំនួនហានិ�័យ
ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលអេ� 
ថ្ងៃ�ៃទូី០១	ផ្នែ�មករា ៤៧.២១៤.១៣៦	 ១.៦៣៦.០៤៥	 -	 ៤៨.៨៥០.១៨១ ៤២.៣៩៩.៨៦៣ ៨៩.១៩០ - ៤២.៤៨៩.០៥៣

ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអេដាយៈសារ
ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលបាន
ទូទូួលសាា�ល់	៖

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី១ ៤១៦.៩៧៦	 (៤១៦.៩៧៦) -	 - 

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី២ (៤១៣.៨១១) ៤១៣.៨១១	 -	 - (១.៦៣៦.០៤៤) ១.៦៣៦.០៤៤ - -

អេ�ះរអេ�ដឹំណ្តាក់កាលទូី៣ -	 -	 -	 - - - - -

ការវាស់ផ្នែវ�សំវិធានធន
សគ្រមាប៊ី់ការខាត៌ប៊ី�់ 
អេ���វិញសុទូធ (១១.៤៣៩.១៦៧) (៩៦៦.៧៣៩) -	 (១២.៤០៥.៩០៦) (១.១២៣.០៥៣) (៥២០.៨៧៧) - (១.៦៤៣.៩៣០)

ហានិភិ័យៈ�មី ១៦.៩៤៦.៦៨៤	 -	 -	 ១៦.៩៤៦.៦៨៤ ១១.៩៧២.៦៩៩ ៤៣១.៦៨៨ - ១២.៤០៤.៣៨៧

និភិ័យៈផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានឈប៊ី់
ទូទូួលសាា�ល់	ឬហិួស
កាលកំណ៍ត៌់ (១.១៣០.១៤២) -	 -	 (១.១៣០.១៤២) (៤.៣៩៩.៣២៩) - - (៤.៣៩៩.៣២៩)

តម្រៃមីលោ�ងដំុលី  
លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ៥១.៥៩៤.៦៧៦	 ៦៦៦.១៤១	 -	 ៥២.២៦០.៨១៧ ៤៧.២១៤.១៣៦ ១.៦៣៦.០៤៥ - ៤៨.៨៥០.១៨១

គិតជាពាន់លោរៀលី ២១០.១៩៦.៧១០	 ២.៧១៣.៨៥៨	 -			 ២១២.៩១០.៥៦៨ ១៩០.៩៨១.១៨០ ៦.៦១៧.៨០២ - ១៩៧.៥៩៨.៩៨២
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ឆ) ប៊ីណិ៍�ំ ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� អេធៀប៊ីនឹងហានិភិ�យឥណ៍ទាន

(i)	 វិភា�តាមត៌ំប៊ីន់ភិូមិសាគ្រសិ

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	លមអិត៌អំំពីីហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនសំខាន់ៗរប៊ីស់ធនាគារ	តាមត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដុឹលរប៊ីស់វា	អេដាយៈចាំត់៌ថំ្នា�ក់តាមតំ៌ប៊ីន់ភូិមិសាគ្រសិ	 
�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១។	កុ��តារា�អេន�	ធនាគារបានផ្នែប៊ី�ផ្នែចកហានិភិ័យៈអេ�តាមគ្រប៊ីអេទូសនីមួយៈៗ	អេដាយៈផ្នែ�អកតាមគ្រប៊ីអេទូសថ្ងៃនភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ
រប៊ីស់�ួ�ន។

ប្រប៊ីអេទ្ធសំកម័�ជា សំហិរដឹាអាអេមរកិ អេ�សងៗ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

៣១ ធុ� ២០២១

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៦២.៥៩៤.០៨៤	 ១៣.៧៦៤.០២១	 ១.២១៩.៧០២	 ៧៧.៥៧៧.៨០៧ 

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលស់ ៦៥៩.៣៣៨.៦៥៦	 -			 ១៨០.០០១	 ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ 

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ១.៩៨០.២៦៤	 -			 -			 ១.៩៨០.២៦៤ 

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ៣១.៨១០.៩៩០	 -			 -			 ៣១.៨១០.៩៩០ 

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២០.០៨១.៣៣៩	 -			 -			 ២០.០៨១.៣៣៩ 

ហានិ�័យឥណុទានស៍រុប៊ី ៧៧៥.៨០៥.៣៣៣	 ១៣.៧៦៤.០២១	 ១.៣៩៩.៧០៣	 ៧៩០.៩៦៩.០៥៧ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ៣.១៦០.៦៣០.៩២៧	 ៥៦.០៧៤.៦២២	 ៥.៧០២.៣៩០	 ៣.២២២.៤០៧.៩៣៩ 

៣១ ធុ� ២០២០

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៦៨.៥២៣.៣០៧ ១២.៣៨០.៣៧៧ ២.៨៩៨.៧១៥ ៨៣.៨០២.៣៩៩

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�ម	ដឹករំលស់ ៥៦៤.២០៥.៨៥៧ - ១៦៩.៧៦៨ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ - - ១.៩៥១.១៦៣

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ២៩.៨៦៧.១០៣ - - ២៩.៨៦៧.១០៣

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៨.៦០៥.១៥២ - - ១៨.៦០៥.១៥២

ហានិ�័យឥណុទានស៍រុប៊ី ៦៨៣.១៥២.៥៨២ ១២.៣៨០.៣៧៧ ៣.០៦៨.៤៨៣ ៦៩៨.៦០១.៤៤២

គិតជាពាន់លោរៀលី ២.៧៦៣.៣៥២.១៩៤ ៥០.០៧៨.៦២៥ ១២.៤១២.០១៣ ២.៨២៥.៨៤២.៨៣២
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ឆ) ប៊ីណិ៍�ំ ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� អេធៀប៊ីនឹងហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ii)		 វិភា�តាមគ្រប៊ីអេភិទូអាជ្ជីវកមម

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	លមអិត៌អំំពីីហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនសំខាន់ៗរប៊ីស់ធនាគារ	តាមត៌ថ្ងៃមែអេយា�ដឹុលរប៊ីស់វា	ដឹកការ�យៈចុ�ត៌ថ្ងៃមែ	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�មាន	អេដាយៈ
ចាំត៌់ថ្នាំ�ក់តាមគ្រប៊ីអេភិទូអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់ភា�ីថ្ងៃដឹ�ូ។

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ� �ិងការ
ដាក់ គ្របាក់ អេ�ធនា

គារអេ�សងៗ
ឥណ៍ទ្ធា� �ិង

ប៊ី�អេរគ្រប៊ីទ្ធា�
គ្រទូពីយសំកមា

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ�សងៗ
កិចចសំ�ា

�ិល់ ឥណ៍ទ្ធា�
កិចចសំ�ាធានា

 ផ្នែ�ែក ហិិរញ្ញញវត៌ុ� សំរ �ប៊ី

ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ

៣១ ធុ� ២០២១

គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៧៧.៥៧៧.៨០៧	 ២០.៦៥១.៥៣១	 -			 ២៤៥.៣២២	 -			 ៩៨.៤៧៤.៦៦០ 

សណ្តាា�គារ	និ�អេភាជ្ជនីយៈដាា�ន -			 ៦៨.៥៤១.៥១៦	 -			 ១.១៦៥.២៣៣	 -			 ៦៩.៧០៦.៧៤៩ 

លក់រាយៈ -			 ៨៤.០៨៧.៩៩២	 -			 ៥.៦០៨.៤០១	 -			 ៨៩.៦៩៦.៣៩៣ 

លក់ដឹុំ -			 ២៦.៧២៧.៤៥០	 -			 ១.៩៨១.២៧១	 -			 ២៨.៧០៨.៧២១ 

�លិត៌កមម -			 ១១.០១៤.៧៦០	 -			 ១.៧៤៧.៧៤៧	 -			 ១២.៧៦២.៥០៧ 

កសិកមម	ថ្ងៃគ្រពីអេឈ�	និ�អេនសាទូ -			 ១៦.០៨២.៤៤៣	 -			 ២៨៩.១៧០	 -			 ១៦.៣៧១.៦១៣ 

អំចលនគ្រទូពី�យ	និ�អេ�ហិដាា�ន	ផ្លាា�ល់�ួ�ន -			 ១២៨.៧៧៨.៤២៤	 -			 ១.០៨២.២២៩	 -			 ១២៩.៨៦០.៦៥៣ 

ការជ្ជួល	និ�សកមមភាពី	ភិត៌ិសន�យាគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ	
អេដាយៈ	មិន	រួមប៊ីញ្ញុ�លអំចលនគ្រទូពី�យ	និ�
អេ�ហិដាា�ន	ផ្លាា�ល់�ួ�ន -			 ៤៩.៣៧៤.១៨០	 -			 ៧៥០.៣១៦	 ៤០.០០១	 ៥០.១៦៤.៤៩៧ 

ការដឹឹកជ្ជញ្ញូ�ន	និ�ឃ្លាា�ំ�ទូំនិញ -			 ២.៤៦២.៦៦៦	 -			 ៨២៩.៤៧០	 ៦៦.៥៤៧	 ៣.៣៥៨.៦៨៣ 

ទូឹកអេភិែ�� -			 ១៨.៦២៩.៥០៧	 -			 ៨២២.៦៥០	 ១៤.៩១៩.១៩០	 ៣៤.៣៧១.៣៤៧ 

សកមមភាពីអំចលនគ្រទូពី�យ -			 ៧៨.៩៩០.៧២៣	 -			 ៦.០៨៣.៨៥០	 -			 ៨៥.០៧៤.៥៧៣ 

សំណ៍�់ -			 ៣៦.៦៧២.៦១៣	 -			 ១.៧៨៨.៦៦៧	 ៤.០០០.២១៨	 ៤២.៤៦១.៤៩៨ 

អេសវាមិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ -			 ៣០.៨៤៥.២៥៦	 -			 ៣.៣៧១.៩៦០	 -			 ៣៤.២១៧.២១៦ 

ពី័ត៌៌មាន	និ�ទូំនាក់ទូំន� -			 ៣.៧៨៧.៧៤៨	 -			 ២១០.៧២២	 -			 ៣.៩៩៨.៤៧០ 

អេ��ស�ៗ -			 ៨២.៨៧១.៨៤៨	 ១.៩៨០.២៦៤	 ៥.៨៣៣.៩៨២	 ១.០៥៥.៣៨៣	 ៩១.៧៤១.៤៧៧ 

ឥណុទានស៍ុទុធស៍រុប៊ី ៧៧.៥៧៧.៨០៧	 ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧	 ១.៩៨០.២៦៤	 ៣១.៨១០.៩៩០	 ២០.០៨១.៣៣៩	 ៧៩០.៩៦៩.០៥៧ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ៣១៦.០៥១.៩៨៦	 ២.៦៨៦.៨៧៩.០០៩	 ៨.០៦៧.៥៩៦	 ១២៩.៥៩៧.៩៧៣	 ៨១.៨១១.៣៧៥	 ៣.២២២.៤០៧.៩៣៩ 
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ) 
៣៤.១ ហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)

(ឆ) ប៊ីណិ៍�ំ ប្រទ្ធពីយសំកមាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� អេធៀប៊ីនឹងហានិភិ�យឥណ៍ទាន (ត្ថុ)
(ii)		 វិភា�តាមគ្រប៊ីអេភិទូអាជ្ជីវកមម	(ត៌)

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ� �ិងការ
ដាក់ គ្របាក់ អេ�ធនា

គារអេ�សងៗ
ឥណ៍ទ្ធា� �ិង

ប៊ី�អេរគ្រប៊ីទ្ធា�
គ្រទូពីយសំកមា

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ�សងៗ
កិចចសំ�ា

�ិល់ ឥណ៍ទ្ធា�
កិចចសំ�ាធានា

 ផ្នែ�ែក ហិិរញ្ញញវត៌ុ� សំរ �ប៊ី

ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ ដឹ��ែ រអាអេមរកិ

៣១ ធុ� ២០២០

គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៨៣.៨០២.៣៩៩ ១៩.៦០០.៥៥៩ - ១.១៦១.៤៧១ - ១០៤.៥៦៤.៤២៩

សណ្តាា�គារ	និ�អេភាជ្ជនីយៈដាា�ន - ៧១.៥២៧.២០៣ - ១.៨៩៨.៣៨០ - ៧៣.៤២៥.៥៨៣

លក់រាយៈ - ៧០.៩៥៨.១០៥ - ៥.៤១២.៤៤៣ - ៧៦.៣៧០.៥៤៨

លក់ដឹុំ - ២៥.៧៧២.៩៧២ - ៤.១៦៨.១០៧ - ២៩.៩៤១.០៧៩

�លិត៌កមម - ១៣.៤១៣.៩៥០ - ១៧២.៣៣២ - ១៣.៥៨៦.២៨២

កសិកមម	ថ្ងៃគ្រពីអេឈ�	និ�អេនសាទូ - ១២.៤៦៩.៥៦៩ - ១.០៤១.៩៧០ - ១៣.៥១១.៥៣៩

អំចលនគ្រទូពី�យ	និ�អេ�ហិដាា�ន	ផ្លាា�ល់�ួ�ន - ៩៩.១១៨.០៩៤ - ១.៤៣៩.០២៧ ៥៩.៨០៦ ១០០.៦១៦.៩២៧

ការជ្ជួល	និ�សកមមភាពី	ភិត៌ិសន�យាគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិ	
អេដាយៈ	មិន	រួមប៊ីញ្ញុ�លអំចលនគ្រទូពី�យ	និ�
អេ�ហិដាា�ន	ផ្លាា�ល់�ួ�ន - ៤០.៦១២.២០៥ - ៤២.៣៧៨ - ៤០.៦៥៤.៥៨៣

ការដឹឹកជ្ជញ្ញូ�ន	និ�ឃ្លាា�ំ�ទូំនិញ - ៣.២០៤.៥០១ - ៤១៩.៥៨១ - ៣.៦២៤.០៨២

ទូឹកអេភិែ�� - ៣.៣២៨.៦០៦ - ៣២៥.៥០២ ១៤.៩៩៣.៥១៨ ១៨.៦៤៧.៦២៦

សកមមភាពីអំចលនគ្រទូពី�យ - ៣៤.៣៦២.០៩៥ - ២.០៣៣.៥៩៦ ១៨៤.៦៩៩ ៣៦.៥៨០.៣៩០

សំណ៍�់ - ៣៧.៣៣០.៦៩៤ - ២.០៣១.០៨៨ ៣.៣៤៥.៧៧០ ៤២.៧០៧.៥៥២

អេសវាមិនផ្នែមនហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ - ២៤.៣៥៦.៩១៤ - ៣.១៨៥.១៩៣ - ២៧.៥៤២.១០៧

ពី័ត៌៌មាន	និ�ទូំនាក់ទូំន� - ៤.៤៩៤.៨១៥ - ១៨៦.២៧៧ - ៤.៦៨១.០៩២

អេ��ស�ៗ - ១០៣.៨២៥.៣៤៣ ១.៩៥១.១៦៣ ៦.៣៤៩.៧៥៨ ២១.៣៥៩ ១១២.១៤៧.៦២៣

ឥណុទានស៍ុទុធស៍រុប៊ី ៨៣.៨០២.៣៩៩ ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥ ១.៩៥១.១៦៣ ២៩.៨៦៧.១០៣ ១៨.៦០៥.១៥២ ៦៩៨.៦០១.៤៤២

គិតជាពាន់លោរៀលី ៣៣៨.៩៨០.៧០៤ ២.២៨២.៨៩៩.៤០៣ ៧.៨៩២.៤៥៤ ១២០.៨១២.៤៣២ ៧៥.២៥៧.៨៣៩ ២.៨២៥.៨៤២.៨៣២

(ជ្យ) ការរបឹ៊ីអូសំប្រទ្ធពីយប៊ីញី្ហាំ

គ្រទូពី�យសម�បីតិិ៌ផ្នែដឹលបានរបឹ៊ីអូំសគ្រតូ៌វលក់អេចញឱ្�យបានឆ្នាំប៊ី	់តាមផ្នែដឹលអាចអេធើ�បាន។	ធនាគារមិនអេគ្រប៊ី�គ្របាស់គ្រទូពី�យប៊ីញ្ញាា�ផំ្នែដឹលបានរបឹ៊ីអូំស	សគ្រមាប់៊ីគ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌
ការអាជ្ជីវកមមរប៊ីស់�ួ�នអេទូ។

កុ��អំំឡុ��ដំឹណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	និ�	ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	ធនាគារមិនបានរឹប៊ីអំូសគ្រទូពី�យសម�បីត៌ិិផ្នែដឹលបានដាក់ជាវត៌ុ�ប៊ីញ្ញាា�ំ 
អេនា�អេទូ។
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ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ

ធនាគារគ្រប៊ីឈមមុ�នឹ�ហានិភិ័យៈទូី��សារ	ជាហានិភិ័យៈផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យមានការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	ឬលំហិូរសាច់គ្របាក់នាអេពីលអំនា�ត៌ថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�	 
អេដាយៈសារការផ្លាា�ស់ប៊ីូ�រត៌ថ្ងៃមែទូី��សារ។	ហានិភិ័យៈទូី��សារអេក�ត៌អេ���អេដាយៈសាា�នភាពីអេប៊ី�កចំហិថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់	រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	និ��លិត៌�លមូលធន	ផ្នែដឹលទាំំ�អំស់
អេន�គ្រប៊ីឈមមុ�នឹ�ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលទីូ��សារជាក់លាក់និ�ទូូអេ�	គ្រពីមទាំំ�ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអំគ្រតាទីូ��សារ	ឬត៌ថ្ងៃមែទូី��សារ	ដូឹចជាអំគ្រតាការគ្របាក់	�មាា�ត៌ឥណ៍ទាំន	អំគ្រតាបូ៊ី�រ
រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	និ�ត៌ថ្ងៃមែមូលធនជាអេដឹ�ម។

ធនាគារមិនអេគ្រប៊ី�ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�និស�សនះ	ដឹូចជាកិចចសន�យាប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	និ�ការអេផ្លាា��ប៊ីូ�រអំគ្រតាការគ្របាក់	អេដឹ�ម�បីីគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈរប៊ីស់�ួ�នអេនា�អេទូ។

(ក) ហានិភិ�យការបូិ៊ីររបិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណ

ហានភិិយ័ៈការប៊ីូ�ររបូ៊ីយិៈប៊ីណ័៍ណអេក�ត៌ពីគី្រប៊ីត៌បិ៊ីត៌ិកិារពាណ៍ជិ្ជកីមមកុ��អេពីលអំនា�ត៌	គ្រទូពី�យសកមម	ន�ិប៊ីណំ៍លំផ្នែដឹលបានទូទូលួសាា�លជ់ារបូ៊ីយិៈប៊ីណ័៍ណមយួៈ	ផ្នែដឹល
មិនផ្នែមនជារូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណអេគាលរប៊ីស់ធនាគារ។

ធនាគារអេធើ�គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការអាជី្ជវកមមអេ�កុ��គ្រប៊ីអេទូសកមុ�ជា	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�រូបិ៊ីយៈវតុ៌�អេគ្រច�នគ្រប៊ីអេភិទូ	ផ្នែដឹលប៊ីណ្តាា�លឱ្�យមាន	ហានិភ័ិយៈរូបិ៊ីយៈប័៊ីណ៍ណអេ��ស�ៗ	ផ្នែដឹល
ភា�អេគ្រច�ន�ឺទាំក់ទូ�នឹ�គ្របាក់អេរៀល។	

�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��តាមដានហានិភិ័យៈការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	 អេដាយៈអេធៀប៊ីនឹ�រូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណអេគាល	ប៊ីះុផ្នែនិធនាគារមិនគ្រតូ៌វបានត៌គ្រមូវឱ្�យការពារហានិភ័ិយៈការ 
ប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	 ផ្នែដឹលអេក�ត៌ពីីគ្រប៊ីត៌ិប៊ីត៌ិិការពាណ៍ិជ្ជីកមមកុ��អេពីលអំនា�ត៌	 គ្រទូពី�យសកមមនិ�ប៊ីំណំ៍លផ្នែដឹលបានទូទូួលសាា�ល់អេដាយៈអេគ្រប៊ី�កិចចសន�យា 
នាអេពីលអំនា�ត៌អេទូ។

អេគាលការណ៍៍រប៊ីស់ធនាគារ�ឺរក�សាហានិភិ័យៈការប៊ីូ�ររូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	ឱ្�យសិិត៌កុ��កគ្រមិត៌ផ្នែដឹលអាចទូទូួលយៈកបាន	និ�សិិត៌អេគ្រកាមអេគាលការណ៍៍ផ្នែណ៍នាំផ្នែដឹល
មានគ្រសាប៊ី់។

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�សអេ�េប៊ីអំំពីីហានភិិយ័ៈការបូ៊ី�ររបូ៊ីយិៈប៊ីណ័៍ណរប៊ីសធ់នាគារ។	កុ��តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	�ឺជាឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�រប៊ីសធ់នាគារតាមត៌ថ្ងៃមែ
អេយា�រប៊ីស់វា	អេដាយៈវិភា�តាមរូប៊ីិយៈប៊ី័ណ៍ណ	និ�មានត៌ថ្ងៃមែសមមូលនឹ�គ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក។
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៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ (ត្ថុ)

(ក) ហានិភិ�យការបូិ៊ីររបិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណ (ត្ថុ)

ជាប្របាក់ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ប្របាក់ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ប្របាក់អេរៀល ប្របាក់អេ�សងៗ សំរ �ប៊ី

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ ៩.១៥០.៤៣៥	 ១.៦៩០.៦៥៧	 -			 ១០.៨៤១.០៩២ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល ១៥២.៥៦០.៥០៧	 ៥.៦១២.៩៩២	 -			 ១៥៨.១៧៣.៤៩៩ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៧៧.៣១៨.១៧២	 ១៤៨.៩០៧	 ១១០.៧២៨	 ៧៧.៥៧៧.៨០៧ 

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ ២៥.០០០	 -			 -			 ២៥.០០០ 

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៥៨៨.៤៦៤.៥៨៥	 ៧១.០៥៤.០៧២	 -			 ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ 

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ១.៩៨០.២៦៤	 -			 -			 ១.៩៨០.២៦៤ 

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី ៨២៩.៤៩៨.៩៦៣	 ៧៨.៥០៦.៦២៨	 ១១០.៧២៨	 ៩០៨.១១៦.៣១៩ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២២៨.៦០១.៥១៥	 ១៦.៤៨៨.១៩៦	 -			 ២៤៥.០៨៩.៧១១ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ៥៧២.៥០៩.៧៩៧	 ៤.៥០៨.៩៩៥	 -			 ៥៧៧.០១៨.៧៩២ 

គ្របាក់កមចី -			 ២.៦៤១.២៦៣	 -			 ២.៦៤១.២៦៣ 

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១៣.៨៩៨.៦២០	 -			 -			 ១៣.៨៩៨.៦២០ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�លោ�្�ងៗ ៤.១៧៧.២១២	 -			 -			 ៤.១៧៧.២១២ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី ៨១៩.១៨៧.១៤៤	 ២៣.៦៣៨.៤៥៤	 -			 ៨៤២.៨២៥.៥៩៨ 

សាា្នភាព្ស៍ុទុធ ១០.៣១១.៨១៩	 ៥៤.៨៦៨.១៧៤	 ១១០.៧២៨	 ៦៥.២៩០.៧២១ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ៤២.០១០.៣៥១	 ២២៣.៥៣២.៩៤១	 ៤៥១.១០៦	 ២៦៥.៩៩៤.៣៩៨ 

លោក្រុ��រាងតុលី្យការ

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ៣១.១០៦.២២៨	 ៧០៤.៧៦២	 -			 ៣១.៨១០.៩៩០ 

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២០.០៨១.៣៣៩	 -			 -			 ២០.០៨១.៣៣៩ 

៥១.១៨៧.៥៦៧	 ៧០៤.៧៦២	 -			 ៥១.៨៩២.៣២៩ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ២០៨.៥៣៨.១៤៨	 ២.៨៧១.២០០	 -	 ២១១.៤០៩.៣៤៨ 
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កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ (ត្ថុ)

(ក) ហានិភិ�យការបូិ៊ីររបិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណ (ត្ថុ)

ជាប្របាក់ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

ប្របាក់
ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ប្របាក់អេរៀល

ប្របាក់
ដឹ�លាែ រ អូប្រសិាល� សំរ �ប៊ី

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ ៧.៥១៥.១៦៩ ១.២៥៤.៨០៦ - ៨.៧៦៩.៩៧៥

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល ១៦៥.៦៥៩.៧៥៣ ១៨.២៩៧.១៧១ - ១៨៣.៩៥៦.៩២៤

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៨០.៣៥៩.៦១៥ ៣.៤០៤.៥៤៥ ៣៨.២៣៩ ៨៣.៨០២.៣៩៩

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីកុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ ២៥.០០០ - - ២៥.០០០

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៤៨៥.៥២៥.០៤៩ ៧៨.៨៥០.៥៧៦ - ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ - - ១.៩៥១.១៦៣

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�សរុប៊ី ៧៤១.០៣៥.៧៤៩ ១០១.៨០៧.០៩៨ ៣៨.២៣៩ ៨៤២.៨៨១.០៨៦

ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៦០.២៧៥.៥១២ ១០.២៥៥.២៦២ - ១៧០.៥៣០.៧៧៤

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ៥៩៤.០០៤.៧៣១ ៥.១០១.១១៧ - ៥៩៩.១០៥.៨៤៨

គ្របាក់កមចី - ៣៤.២៥២.៤៣៨ - ៣៤.២៥២.៤៣៨

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១៤.៦៨៩.៩៧០ - - ១៤.៦៨៩.៩៧០

ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ ២.៨៦៧.៣៦១ - - ២.៨៦៧.៣៦១

ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�សរុប៊ី ៧៧១.៨៣៧.៥៧៤ ៤៩.៦០៨.៨១៧ - ៨២១.៤៤៦.៣៩១

សាា្នភាព្ស៍ុទុធ (៣០.៨០១.៨២៥) ៥២.១៩៨.២៨១ ៣៨.២៣៩ ២១.៤៣៤.៦៩៥

គិតជាពាន់លោរៀលី (១២៤.៥៩៣.៣៨២) ២១១.១៤២.០៤៧ ១៥៤.៦៧៧ ៨៦.៧០៣.៣៤២

អេគ្រ�តារា�ត៌ុល�យការ

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ២៧.៨០៧.៩៤៦ ២.០៥៩.១៥៧ - ២៩.៨៦៧.១០៣

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៨.៦០៥.១៥២ - - ១៨.៦០៥.១៥២

៤៦.៤១៣.០៩៨ ២.០៥៩.១៥៧ - ៤៨.៤៧២.២៥៥

គិតជាពាន់លោរៀលី ១៨៧.៧៤០.៩៨១ ៨.៣២៩.២៩០ - ១៩៦.០៧០.២៧១
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ (ត្ថុ)

(ក) ហានិភិ�យការបូិ៊ីររបិូ៊ីយប៊ី�ណ៍ណ (ត្ថុ)

ការវភិា��លប៊ីៅះ�ល់ពី�ការផ្នែប្រប៊ីប្រប៊ីលួ (sensitivity analysis)

ដឹូចបានប៊ីង្កាា�ញកុ��តារា�ខា�អេល�	ធនាគារមានហានិភ័ិយៈជាចម�បី�ប៊ីណ្តាា�លមកពីីប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់	ដឹុលាា�រអាអេមរិក/គ្របាក់អេរៀល។	ភាពីផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលថ្ងៃន
ចំអេណ៍ញ-ខាត៌	ចំអេពា�ប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលអំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់	ភា�អេគ្រច�នអេក�ត៌មកពីីឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ជាគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក។	

�លប៊ីៅះ�ល់អេល�ប្របាក់ ចំអេណ៍ញ អេប្រកាយប៊ីង់ពីនធ �លប៊ីៅះ�ល់អេល�ធាត្ថុ�មូលធនអេ�សងៗ

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

២០២១

អំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក/គ្របាក់អេរៀល	អេក�នអេ���២% ៨៦០.៦៧៧	 ៣.៥០៦.៣៩៨	 - -

អំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក/គ្របាក់អេរៀល�យៈចុ�	២% (៨៩៥.៨០៧) (៣.៦៤៩.៥១៨) - -

២០២០

អំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក/គ្របាក់អេរៀល	អេក�នអេ���២% ៨១៨.៧៩៧	 ៣.៣១២.០៣៤	 - -

អំគ្រតាប៊ីូ�រគ្របាក់ដឹុលាា�រអាអេមរិក/គ្របាក់អេរៀល�យៈចុ�	២% (៨៥២.២១៧) (៣.៤៤៧.២១៨) - -

(�) ហានិភិ�យត្ថុផ្ទៃមែ

ធនាគារគ្រប៊ីឈមមុ�នឹ�ហានិភិ័យៈត៌ថ្ងៃមែមូលប៊ីគ្រត៌អេទូ	ផ្នែដឹលអេក�ត៌មកពីីការវិនិអេយា�ផ្នែដឹលធនាគារកាន់កាប៊ី់	និ�ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានចាំត៌់ថ្នាំ�ក់តាម	FVOCI	។ 
ទូកឹគ្របាកវ់និអិេយា�មនិមានចនំនួជាសារវនិអេទូ	ដឹចូអេន�ធនាគារមនិមានអេគាលការណ៍៍អេដឹ�ម�បីគី្រ�ប៊ីគ់្រ��ហានភិិយ័ៈត៌ថ្ងៃមែ	ផ្នែដឹលអេក�ត៌មកពីីការវនិិអេយា�មលូប៊ីគ្រត៌
កមមសិទូធិអេទូ។

(�) ហានិភិ�យអប្រតាការប្របាក់

ហានិភិ័យៈអំគ្រតាការគ្របាក់ថ្ងៃនលំហិូរសាច់គ្របាក់	�ឺជាហានិភិ័យៈផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យមានការផ្នែគ្រប៊ីគ្របួ៊ីលលំហិូរសាច់គ្របាក់នាអេពីលអំនា�ត៌ថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�	
អេដាយៈសារការផ្នែគ្រប៊ីគ្របួ៊ីលអំគ្រតាការគ្របាក់អេល�ទីូ��សារ។	ហានិភិ័យៈអំគ្រតាការគ្របាក់ថ្ងៃនត៌ថ្ងៃមែ	សមគ្រសប៊ី	�ឺជាហានិភិ័យៈផ្នែដឹលអេធើ�ឱ្�យមានការផ្នែគ្រប៊ីគ្របួ៊ីលត៌ថ្ងៃមែ 
ថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 អេដាយៈសារការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលអំគ្រតាការគ្របាក់អេល�ទូី��សារ។	កគ្រមិត៌ថ្ងៃនការគ្របាក់អាចអេក�នអេ���អេដាយៈសារលទូធ�លថ្ងៃនការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួល	ប៊ីះុផ្នែនិ
អាចកាត៌់ប៊ីនិយៈការខាត៌ប៊ី�់អេ�កុ��ករណ៍ីផ្នែដឹលប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលឥត៌រំពីឹ�ទូុកអេក�ត៌�ី�។	

ហានិភិយ័ៈអំគ្រតាការគ្របាករ់ប៊ីសធ់នាគារភា�អេគ្រច�នអេក�ត៌មកពីីគ្របាកក់មចផី្នែដឹលមានអំគ្រតាអេ�រ។	ធនាគារមនិមានហានិភិយ័ៈអំគ្រតាការគ្របាកថ់្ងៃនត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី
អេទូ	អេដាយៈសារអំគ្រតាការគ្របាក់ថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់	�ឺគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�អំគ្រតាអេល�ទីូ��សារ។	អេ�ដឹំណ្តាក់កាលអេន�	 
�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��មិនមានអេគាលការណ៍៍អេដឹ�ម�បីីកំណ៍ត់៌កគ្រមិត៌ថ្ងៃនភាពីមិនសុីគាំ�ថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់អេទូ	ប៊ីះុផ្នែនិ�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេធើ�ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យយាា��អេទូៀ�ទាំត៌់
អេ�អេល�ភាពីមិនសុីគាំ�អេន�។

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	សអេ�េប៊ីពីីហានិភិ័យៈអំគ្រតាការគ្របាក់រប៊ីស់ធនាគារ។	អេ�កុ��តារា�អេន�	ក៏រួមប៊ីញ្ញុ�លនូវឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារតាមត៌ថ្ងៃមែ
អេយា�	អេដាយៈបានចាំត៌ថ់្នាំ�កត់ាមត៌ថ្ងៃមែកុ��កិចចសន�យាអេដឹ�មគ្រគា	ឬតាមកាលប៊ីរអិេចិទូ�តុ៌កំណ៍ត់៌ស�	អេដាយៈផ្នែ�អកអេល�មលូដាា�នមយួៈណ្តាផ្នែដឹលអេក�ត៌អេ���មនុ។



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក
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កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ (ត្ថុ)

(�) ហានិភិ�យអប្រតាការប្របាក់ (ត្ថុ)

១ផ្នែ� ១ផ្នែ� អេ� ៣ផ្នែ� ៣ផ្នែ� អេ� ១២ផ្នែ� ១ឆំ្នាំ ំអេ� ៥ឆំ្នាំំ អេល�សំ៥ឆំ្នាំំ មិន�នការប្របាក់ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� 
ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ -			 -			 -			 -			 -			 ១០.៨៤១.០៩២	 ១០.៨៤១.០៩២ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់
គ្របាក់អេ�ធនាគារ
កណ្តាា�ល ៩.៤០០.០០០	 ១៨.០០០.០០០	 ១.៣០០.០០០	 -			 -			 ១២៩.៤៧៣.៤៩៩	 ១៥៨.១៧៣.៤៩៩ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់
គ្របាក់អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៥.០០០.០០០	 ២៨.៩៨៨.០០០	 ២៨.០០០.០០០	 -			 -			 ១៥.៥៨៩.៨០៧	 ៧៧.៥៧៧.៨០៧ 

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�
វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែ
សមគ្រសប៊ី	កុ��ចំណ៍ូល
លមអិត៌អេ��ស�ៗ - - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន
វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹក
រំលស់ ៥៤.៣៣៨.៥១៨	 ៤៤.៦៨១.៧៣៤	 ៧៩.៥១៧.៣០១	 ២៥២.៨៥៣.៥២៤	 ២២៨.១២៧.៥៨០	 -			 ៦៥៩.៥១៨.៦៥៧ 

គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ -			 -			 -			 -			 -			 ១.៩៨០.២៦៤	 ១.៩៨០.២៦៤ 

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�
ស៍រុប៊ី ៦៨.៧៣៨.៥១៨	 ៩១.៦៦៩.៧៣៤	 ១០៨.៨១៧.៣០១	 ២៥២.៨៥៣.៥២៤	 ២២៨.១២៧.៥៨០	 ១៥៧.៩០៩.៦៦២	 ៩០៨.១១៦.៣១៩ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	
និ�គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៥៦.៣០៦.៩៣៧	 ៨៩.៨២៣.២៤៥	 ៩៨.៩៥៩.៥២៩	 -			 -			 -			 ២៤៥.០៨៩.៧១១ 

គ្របាកប់៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ២៧៣.៦៥៥.០៥១	 ៥៣.០៨១.៨៥៦	 ២៤៥.៤២៧.៤៥៤	 ៤.៨៥៤.៤៣១	 -			 -			 ៥៧៧.០១៨.៧៩២ 

គ្របាក់កមចី -			 -			 ២.៦៤១.២៦៣	 -			 -			 -			 ២.៦៤១.២៦៣ 

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១៨០.១៤០	 ៣៦០.២៨១	 ១.៣៨៤.៥៨៧	 ៥.០១៧.០៤២	 ៦.៩៥៦.៥៧០	 -			 ១៣.៨៩៨.៦២០ 

ប៊ី�គរ	និ�ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ -			 -			 -			 -			 -			 ៤.១៧៧.២១២	 ៤.១៧៧.២១២ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី ៣៣០.១៤២.១២៨	 ១៤៣.២៦៥.៣៨២	 ៣៤៨.៤១២.៨៣៣	 ៩.៨៧១.៤៧៣	 ៦.៩៥៦.៥៧០	 ៤.១៧៧.២១២	 ៨៤២.៨២៥.៥៩៨ 

គំ�តតម្រៃមីអក្រុ�
ការក្រុ�ក់ស៍រុប៊ី (២៦១.៤០៣.៦១០) (៥១.៥៩៥.៦៤៨) (២៣៩.៥៩៥.៥៣២) ២៤២.៩៨២.០៥១	 ២២១.១៧១.០១០	 ១៥៣.៧៣២.៤៥០	 ៦៥.២៩០.៧២១ 

គិតជាពាន់លោរៀលី (១.០៦៤.៩៥៨.៣០៧) (២១០.២០០.៦៧០) (៩៧៦.១១២.១៩៧) ៩៨៩.៩០៨.៨៧៦	 ៩០១.០៥០.៦៩៥	 ៦២៦.៣០៦.០០១	 ២៦៥.៩៩៤.៣៩៨ 

លោក្រុ��រាងតុលី្យការ

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ៧.៦៥៥.០៨៤	 ៣.៣៨៤.៨៥៦	 ១០.៤២៦.៧៤៥	 ៨០៣.៩៤៣	 ៩.៥៤០.៣៦២	 -			 ៣១.៨១០.៩៩០ 

កិចចសន�យាធានារាា�ប៊ី់រ�
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៥.៦៥២.៩២៧	 ២០.០០០	 ៤.០២៦.០០៤	 ៣៨២.៤០៨	 -			 -			 ២០.០៨១.៣៣៩ 

គំ�តតម្រៃមីអក្រុ�
ការក្រុ�ក់ស៍រុប៊ីម្រៃន�ទង់
លោក្រុ��រាងតុលី្យការ ២៣.៣០៨.០១១	 ៣.៤០៤.៨៥៦	 ១៤.៤៥២.៧៤៩	 ១.១៨៦.៣៥១	 ៩.៥៤០.៣៦២	 -			 ៥១.៨៩២.៣២៩ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ៩៤.៩៥៦.៨៣៧	 ១៣.៨៧១.៣៨៣	 ៥៨.៨៨០.៤៩៩	 ៤.៨៣៣.១៩៤	 ៣៨.៨៦៧.៤៣៥	 -			 ២១១.៤០៩.៣៤៨ 
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៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ (ត្ថុ)

(�) ហានិភិ�យអប្រតាការប្របាក់ (ត្ថុ)

១ផ្នែ� ១ផ្នែ� អេ� ៣ផ្នែ� ៣ផ្នែ� អេ� ១២ផ្នែ� ១ឆំ្នាំ ំអេ� ៥ឆំ្នាំំ អេល�សំ៥ឆំ្នាំំ មិន�នការប្របាក់ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

លោ�ម្រៃ�ៃទីុ៣១ ខែ�ធុ� ឆំ្ំ្នាំ២០២០

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ - - - - - ៨.៧៦៩.៩៧៥ ៨.៧៦៩.៩៧៥

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់
អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល ១១.៥២០.០០០ ២៣.៤២០.០០០ ២៥.៨៧០.០០០ - - ១២៣.១៤៦.៩២៤ ១៨៣.៩៥៦.៩២៤

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់
អេ�ធនាគារអេ��ស�ៗ ៥.០០០.០០០ ២៩.៩៥៤.៦២៥ ២៣.០០០.០០០ - - ២៥.៨៤៧.៧៧៤ ៨៣.៨០២.៣៩៩

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�
តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	កុ��
ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ - - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំន
វាស់ផ្នែវ�តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៣៩.៨៦៣.៦៨៥ ២៩.៨៣២.១៥៥ ៧៧.២៣២.៤៦១ ២៣៣.៥១៣.៧៥៨ ១៨៣.៩៣៣.៥៦៦ - ៥៦៤.៣៧៥.៦២៥

គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ - - - - - ១.៩៥១.១៦៣ ១.៩៥១.១៦៣

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី ៥៦.៣៨៣.៦៨៥ ៨៣.២០៦.៧៨០ ១២៦.១០២.៤៦១ ២៣៣.៥១៣.៧៥៨ ១៨៣.៩៣៣.៥៦៦ ១៥៩.៧៤០.៨៣៦ ៨៤២.៨៨១.០៨៦

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�
គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៦១.៨៦៤.០៨៣ ៧៣.២៦១.០១០ ៣៥.៤០៥.៦៨១ - - ១៧០.៥៣០.៧៧៤

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ២៦០.៩៤០.៦២៤ ៥៦.៣៥៣.១៥៣ ២៦៨.១៦១.៥៦២ ១៣.៦៥០.៥០៩ - - ៥៩៩.១០៥.៨៤៨

គ្របាក់កមចី ១.៥០៦.២១៣ ៦.៨០៩.៣៨៨ ២៥.៩៣៦.៨៣៧ - - - ៣៤.២៥២.៤៣៨

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១.១៩៩.៦៨៦ ២០៥.៥៥៤ ៩២៤.៩៩១ ៤.៦៦០.៥៨១ ៧.៦៩៩.១៥៨ - ១៤.៦៨៩.៩៧០

ប៊ី�គរ	និ�ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ - - - - - ២.៨៦៧.៣៦១ ២.៨៦៧.៣៦១

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី ៣២៥.៥១០.៦០៦ ១៣៦.៦២៩.១០៥ ៣៣០.៤២៩.០៧១ ១៨.៣១១.០៩០ ៧.៦៩៩.១៥៨ ២.៨៦៧.៣៦១ ៨២១.៤៤៦.៣៩១

គំ�តតម្រៃមីអក្រុ�ការក្រុ�ក់
ស៍រុប៊ី (២៦៩.១២៦.៩២១) (៥៣.៤២២.៣២៥) (២០៤.៣២៦.៦១០) ២១៥.២០២.៦៦៨ ១៧៦.២៣៤.៤០៨ ១៥៦.៨៧៣.៤៧៥ ២១.៤៣៤.៦៩៥

គិតជាពាន់លោរៀលី (១.០៨៨.៦១៨.៣៩៥) (២១៦.០៩៣.៣០៥) (៨២៦.៥០១.១៣៧) ៨៧០.៤៩៤.៧៩២ ៧១២.៨៦៨.១៨០ ៦៣៤.៥៥៣.២០៧ ៨៦.៧០៣.៣៤២

លោក្រុ��រាងតុលី្យការ

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ២២.៣៣៧.៤១០ ៤.៣៧៨.៧៦៨ ៣.១៥០.៩២៥ - - - ២៩.៨៦៧.១០៣

កិចចសន�យាធានារាា�ប៊ី់រ�ផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៨.៥៤២.៩២៥ ៦២.២២៧ - - - - ១៨.៦០៥.១៥២

គំ�តតម្រៃមីអក្រុ�ការក្រុ�ក់
ស៍រុប៊ីម្រៃន�ទង់លោក្រុ��រាង
តុលី្យការ ៤០.៨៨០.៣៣៥ ៤.៤៤០.៩៩៥ ៣.១៥០.៩២៥ - - - ៤៨.៤៧២.២៥៥

គិតជាពាន់លោរៀលី ១៦៥.៣៦០.៩៥៥ ១៧.៩៦៣.៨២៥ ១២.៧៤៥.៤៩១ - - - ១៩៦.០៧០.២៧១



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១

ធនាគារ អ អេអច បី៊ី�  (អេ�មបូ៊ីឌា) ម.ក

346

សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.២ ហានិភិ�យទ្ធ��ារ (ត្ថុ)

(�) ហានិភិ�យអប្រតាការប្របាក់ (ត្ថុ)

ភាពីផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលថ្ងៃនអំគ្រតាការគ្របាក់ប៊ីង្កាា�ញនូវ�លប៊ីះ�ពាល់ចំអេពា�ចំអេណ៍ញអេគ្រកាយៈពីនធ	និ�មូលធនថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 និ�ប៊ីំណំ៍លហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 ផ្នែដឹល
មានអំគ្រតាការគ្របាក់អំអេ�រ	និ�អំគ្រតាការគ្របាក់អេ�រ	គ្រពីមទាំំ�គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី។

គ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវតុ៌�	និ�បំ៊ីណំ៍លហិរិញ្ញញវតុ៌�មានការគ្របាក់រប៊ីសធ់នាគារ	គ្រតូ៌វបានចុ�កចិចសន�យាកុ��អំគ្រតាការគ្របាក់អេ�រ។	ដូឹនអេន�	ធនាគារមិនមានហានភិិយ័ៈ
ថ្ងៃនការផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលអំគ្រតាការគ្របាក់កុ��អេពីលអំនា�ត៌អេទូ។

៣៤.៣ ហានិភិ�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រសំលួ

ហានិភ័ិយៈសាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួល	�ឺជាហានិភ័ិយៈផ្នែដឹលធនាគារមិនមានលទូធភាពីបំ៊ីអេពីញកាត៌ពីើកិចចស�គ្របាក់	តាមកាលកំណ៍ត់៌ស�ចំអេពា�បំ៊ីណំ៍លហិិរញ្ញញវតុ៌�
រប៊ីស់�ួ�ន	ក៏ដឹូចជាមិនមានលទូធភាពីប៊ីំអេពីញមូលនិធិវិញបានអេ�អេពីលផ្នែដឹលបានដឹកមកអេគ្រប៊ី�គ្របាស់រួចអេហិ�យៈ។	�លវិបាកអេន�	អាចប៊ីណ្តាា�លឱ្�យធនាគារមិនអាច
ប៊ីំអេពីញកាត៌ពីើកិចចស�គ្របាក់អេ�អំែកអេ�ើ�គ្របាក់	និ�ក�ើ�សាច់គ្របាក់អេដឹ�ម�បីីឱ្�យអំត៌ិ�ិជ្ជន�ចី។

(ក) ដំឹអេណ៍� រការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រសំលួ

�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��តាមដានសាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួល	និ�គ្រ�ប៊ី់គ្រ��ការគ្រប៊ីមូល�ូ�ំ	 និ�ទិូនែន័យៈបំ៊ីណំ៍លផ្នែដឹលមានកាលកំណ៍ត់៌។	ការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យនិ�ការអេធើ�
របាយៈការណ៍៍	គ្រត៌វូបានអេធើ�អេ���កុ��ទូគ្រម�់ជាការគ្រត៌តួ៌ពិីនតិ៌�យអេល�សាា�នភាពីសាចគ់្របាកគ់្រប៊ីចាំថំ្ងៃ�ៃ	អេហិ�យៈន�ិអេរៀប៊ីចំ�អេគ្រមា�សគ្រមាប៊ីថ់្ងៃ�ៃប៊ីនាា�ប៊ី	់គ្រប៊ីចាំសំបាា�ហិ៍	
និ�គ្រប៊ីចាំំផ្នែ�ជាលំដាប់៊ី	អេដាយៈសារវាជារយៈៈអេពីល�នែ�ឹកុ��ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��សាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួល។	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��តាមដានអំំពីីប៊ីផ្នែគ្រមប៊ីគ្រមួលថ្ងៃនអំែកអេ�ើ�
គ្របាក់សំខាន់ៗ	និ��អេគ្រមា�ថ្ងៃនការដឹកសាច់គ្របាក់រប៊ីស់ពីួកអេ�។

(�) ដំឹអេណ៍� រការរកប្រប៊ីភិពីទ្ធ�ន

គ្រប៊ីភិពីសាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួលចម�បី�រប៊ីស់ធនាគារបានមកពីីអេដឹ�មទូុនបានប៊ី�់រប៊ីស់ភា�ទុូនិក	គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារអេ��ស�ៗ	និ�គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់
អំតិ៌�ិជ្ជន។	�ណ៍ៈគ្រ�ប់៊ីគ្រ��គ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យគ្រប៊ីភិពីសាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួលគ្រប៊ីចាំំថ្ងៃ�ៃយាា��អេទូៀ�ទាំត់៌	តាមរយៈៈការគ្រតួ៌ត៌ពិីនិត៌�យអេល�កាលកំណ៍ត់៌ថ្ងៃនគ្របាក់ 
ប៊ីអេញ្ញញ�មានកាលកំណ៍ត៌់	និ�អំែកអេ�ើ�គ្របាក់សំខាន់ៗ។

(�) លំហូិរសាច់ប្របាក់អនិសំសនៃ (Non-derivative cash flow)

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	ប៊ីង្កាា�ញពីីលំហិូរសាច់គ្របាក់គ្រតូ៌វប៊ី�់	 អេគ្រកាមបំ៊ីណំ៍លហិិរញ្ញញវត៌ុ�អំនិស�សនះ	 (non-derivative financial liabilities)	 អេដាយៈ 
ផ្នែ�អកតាមកាលកំណ៍ត់៌អេល�កិចចសន�យាផ្នែដឹលអេ�សល់	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	ចំនួនទូឹកគ្របាក់ផ្នែដឹលបានលាត៌គ្រត៌ដា�អេ�កុ��តារា�អេន�	�ឺជា 
លំហិូរសាច់គ្របាក់កុ��កិចចសន�យាផ្នែដឹលមិនអេធើ�អំប៊ី�បីហារ	អេដាយៈផ្នែ�កធនាគារគ្រ�ប៊ី់គ្រ��ហានិភិ័យៈសាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួលផ្នែដឹលភាា�ប៊ី់ជាមួយៈ	អេដាយៈផ្នែ�អក 
តាមលំហិូរសាច់គ្របាក់រំពីឹ�ទូុកផ្នែដឹលមិនអេធើ�អំប៊ី�បីហារ។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.៣ ហានិភិ�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រសំលួ (ត្ថុ)

(�) លំហូិរសាច់ប្របាក់អនិសំសនៃ (Non-derivative cash flow) (ត្ថុ)

១ផ្នែ� ១ផ្នែ� អេ� ៣ផ្នែ� ៣ផ្នែ� អេ� ១២ផ្នែ� ១ឆំ្នាំ ំអេ� ៥ឆំ្នាំំ អេល�សំ៥ឆំ្នាំំ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ ១០.៨៤១.០៩២ -			 -			 -			 -			 ១០.៨៤១.០៩២ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�
ធនាគារកណ្តាា�ល ១៣៤.៦៥០.១៩៧ ១៨.០០០.០០០ ១.៣០០.០០០ -			 -			 ១៥៣.៩៥០.១៩៧ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�
ធនាគារអេ��ស�ៗ ១២.២០០.៨៨០ ២៨.៩៨៨.០០០ ២៨.០០០.០០០ -			 -			 ៦៩.១៨៨.៨៨០ 

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម
ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌
អេ��ស�ៗ -			 -			 -			 -			 ២៥.០០០ ២៥.០០០ 

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�
តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៥១.១៨៦.៩៧១	 ៤៩.៧៨១.២១៩	 ១០០.៣២៨.០៩១	 ៣៥៤.២៣២.៤៣៥	 ៣៧១.១០២.៥៧៦	 ៩២៦.៦៣១.២៩២ 

គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ ១.៩៨០.២៦៤	 -			 -			 -			 -			 ១.៩៨០.២៦៤ 

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី 
�មកាលី�ុតកំណុត់លោ�ស៍លី់
កុ�ងកិចចស៍ន្យា ២១០.៨៥៩.៤០៤	 ៩៦.៧៦៩.២១៩	 ១២៩.៦២៨.០៩១	 ៣៥៤.២៣២.៤៣៥	 ៣៧១.១២៧.៥៧៦	 ១.១៦២.៦១៦.៧២៥ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�
គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៥៦.៣៣៣.៩១៨ ៩០.១៥៥.៦១១ ១០០.២០៩.៨០៧ -			 -			 ២៤៦.៦៩៩.៣៣៦ 

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ២៧៣.៧៨៤.២២៧ ៥៣.៤៦២.៨៧២ ២៥២.២១៣.០១០ ៥.២៦៦.៩៨៧ -			 ៥៨៤.៧២៧.០៩៦ 

គ្របាក់កមចី -			 -			 ២.៦៦១.៧៧១ -			 -			 ២.៦៦១.៧៧១ 

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ២០៥.២៩០	 ៤១០.៥៨១	 ១.៦០៧.៤៧៨	 ៦.១២៩.១១៦	 ៨.៨៦៨.២៦៩	 ១៧.២២០.៧៣៤ 

ប៊ី�គរ	និ�ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ ៤.១៧៧.២១២	 -			 -			 -			 -			 ៤.១៧៧.២១២ 

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី 
�មកាលី�ុតកំណុត់លោ�ស៍លី់
កុ�ងកិចចស៍ន្យា ៣៣៤.៥០០.៦៤៧	 ១៤៤.០២៩.០៦៤	 ៣៥៦.៦៩២.០៦៦	 ១១.៣៩៦.១០៣	 ៨.៨៦៨.២៦៩	 ៨៥៥.៤៨៦.១៤៩ 

(�ើ�)/លោលីើស៍ សាច់ក្រុ�ក់
ងាយក្រុស៍ួលីស៍ុទុធ (១២៣.៦៤១.២៤៣) (៤៧.២៥៩.៨៤៥) (២២៧.០៦៣.៩៧៥) ៣៤២.៨៣៦.៣៣២	 ៣៦២.២៥៩.៣០៧	 ៣០៧.១៣០.៥៧៦ 

គិតជាពាន់លោរៀលី (៥០៣.៧១៤.៤២៤) (១៩២.៥៣៦.៦០៩) (៩២៥.០៥៨.៦៣៤) ១.៣៩៦.៧១៥.២១៧	 ១.៤៧៥.៨៤៤.៤១៧	 ១.២៥១.២៤៩.៩៦៧ 

លោក្រុ��រាងតុលី្យការ

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ៣២.១០១.៣៣៤	 ៣៨.៩៥៧	 ១០៤.៨៣៧	 ៤០២.៩០៤	 ៤១៣.២២០	 ៣៣.០៦១.២៥២ 

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ២០.១៧៥.៤៥៩	 -			 -			 -			 -			 ២០.១៧៥.៤៥៩ 

សាច់ក្រុ�ក់ងាយក្រុស៍ួលីលោក្រុ�
�រាងតុលី្យការ ៥២.២៧៦.៧៩៣	 ៣៨.៩៥៧	 ១០៤.៨៣៧	 ៤០២.៩០៤	 ៤១៣.២២០	 ៥៣.២៣៦.៧១១ 

គិតជាពាន់លោរៀលី ២១២.៩៧៥.៦៥៥	 ១៥៨.៧១១	 ៤២៧.១០៦	 ១.៦៤១.៤៣១	 ១.៦៨៣.៤៥៨	 ២១៦.៨៨៦.៣៦១ 
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.៣ ហានិភិ�យសាច់ប្របាក់ងាយប្រសំលួ (ត្ថុ)

(�) លំហូិរសាច់ប្របាក់អនិសំសនៃ (Non-derivative cash flow) (ត្ថុ)

១ផ្នែ� ១ផ្នែ� អេ� ៣ផ្នែ� ៣ផ្នែ� អេ� ១២ផ្នែ� ១ឆំ្នាំ ំអេ� ៥ឆំ្នាំំ អេល�សំ៥ឆំ្នាំំ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

លោ�ម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

សាច់គ្របាក់កុ��ថ្ងៃដឹ ៨.៧៦៩.៩៧៥ - - - - ៨.៧៦៩.៩៧៥

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់ 
អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល ១២៦.៨២២.៦៣៥ ២៣.៤៤១.៦០៤ ២៥.៩០៩.៦១៥ - - ១៧៦.១៧៣.៨៥៤

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ� 
ធនាគារអេ��ស�ៗ ៣០.២៩៦.៥៨៣ ៣០.៥០៩.៤៩៣ ២៣.៥២៤.១៧០ - - ៨៤.៣៣០.២៤៦

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាម
ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌
អេ��ស�ៗ - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ឥណ៍ទាំន	និ�ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនវាស់ផ្នែវ�
តាមថ្ងៃ�ែអេដឹ�មដឹករំលស់ ៤០.៤១៨.៧១៦ ៣៤.៥៦៣.៥០៨ ៩៧.០០៥.៨២៧ ៣២៥.៦៥១.៣២៤ ៣០០.៨៧៦.៦១៨ ៧៩៨.៥១៥.៩៩៣

គ្រទូពី�យសកមមអេ��ស�ៗ ១.៩៥១.១៦៣ - - - - ១.៩៥១.១៦៣

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី 
�មកាលី�ុតកំណុត់លោ�ស៍លី់ 
កុ�ងកិចចស៍ន្យា ២០៨.២៥៩.០៧២ ៨៨.៥១៤.៦០៥ ១៤៦.៤៣៩.៦១២ ៣២៥.៦៥១.៣២៤ ៣០០.៩០១.៦១៨ ១.០៦៩.៧៦៦.២៣១

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	និ�
គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ� ៦១.៨៩៩.៧៧១ ៧៣.៤១០.០៤៥ ៣៥.៨៣២.៧១២ - - ១៧១.១៤២.៥២៨

គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់អំត៌ិ�ិជ្ជន ២៦១.១៣២.៣១៩ ៥៦.៩៧៧.៧៥៦ ២៧៥.៨០២.៧៧៤ ១៤.៨៣៥.៥៤៤ - ៦០៨.៧៤៨.៣៩៣

គ្របាក់កមចី ១.៥០៩.២០០ ៦.៨៤២.៣១៥ ២៦.៣៣៥.៩៩៨ - - ៣៤.៦៨៧.៥១៣

ប៊ីំណ៍ំលភិត៌ិសន�យា ១.២២៨.០៦១ ២៥៤.៩៩០ ១.១៤៧.៤៥៤ ៥.៨៣១.៥២២ ៩.៩៨៣.១៥៣ ១៨.៤៤៥.១៨០

ប៊ី�គរ	និ�ប៊ីំណ៍ំលអេ��ស�ៗ ២.៨៦៧.៣៦១ - - - - ២.៨៦៧.៣៦១

ប៊ីំណុុលីហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី �មកាលី
�ុតកំណុត់លោ�ស៍លី់កុ�ងកិចចស៍ន្យា ៣២៨.៦៣៦.៧១២ ១៣៧.៤៨៥.១០៦ ៣៣៩.១១៨.៩៣៨ ២០.៦៦៧.០៦៦ ៩.៩៨៣.១៥៣ ៨៣៥.៨៩០.៩៧៥

(�ើ�)/លោលីើស៍ សាច់ក្រុ�ក់
ងាយក្រុស៍ួលីស៍ុទុធ (១២០.៣៧៧.៦៤០) (៤៨.៩៧០.៥០១) (១៩២.៦៧៩.៣២៦) ៣០៤.៩៨៤.២៥៨ ២៩០.៩១៨.៤៦៥ ២៣៣.៨៧៥.២៥៦

គិតជាពាន់លោរៀលី (៤៨៦.៩២៧.៥៥៤) (១៩៨.០៨៥.៦៧៧) (៧៧៩.៣៨៧.៨៧៤) ១.២៣៣.៦៦១.៣២៤ ១.១៧៦.៧៦៥.១៩១ ៩៤៦.០២៥.៤១០

លោក្រុ��រាងតុលី្យការ

កិចចសន�យា�ិល់ឥណ៍ទាំន ៣០.២៤៤.៨៤២ ២០.៧៧៣ ៣៤.៨៧២ ១៨១ - ៣០.៣០០.៦៦៨

កិចចសន�យាធានាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត៌ុ� ១៨.៦២៤.២៣០ - - - - ១៨.៦២៤.២៣០

សាច់ក្រុ�ក់ងាយក្រុស៍ួលីលោក្រុ� 
�រាងតុលី្យការ ៤៨.៨៦៩.០៧២ ២០.៧៧៣ ៣៤.៨៧២ ១៨១ - ៤៨.៩២៤.៨៩៨

គិតជាពាន់លោរៀលី ១៩៧.៦៧៥.៣៩៦ ៨៤.០២៧ ១៤១.០៥៧ ៧៣២ - ១៩៧.៩០១.២១២
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

៣៤.៤ ត្ថុផ្ទៃមែសំមប្រសំប៊ីផ្ទៃនប្រទ្ធពីយសំកមា និងបំ៊ីណ៍� លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ៌�រួមមាន	គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�	 និ�បំ៊ីណំ៍លហិិរញ្ញញវតុ៌�។	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី�ឺជាត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលអាចទូទួូលបានកុ��ការលក់គ្រទូពី�យសកមម	ឬបានប៊ី�់ 
កុ��ការអេ�ះរប៊ីំណំ៍ល	កុ��គ្រប៊ីតិ៌ប៊ីតិិ៌ការតាមលំដាប៊ី់លំអេដាយៈមួយៈ	រវា�អំែកចូលរួមកុ��ទីូ��សារ	នាកាលប៊ីរិអេចិទូវាស់ផ្នែវ�។	ព័ីត៌៌មានបានប៊ីង្កាា�ញអេ�ទូីអេន�	�ឺជា 
ការបាា�ន់សាា�នត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរបាយៈការណ៍៍សាា�នភាពីហិិរញ្ញញវត៌ុ�។

(ក) ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�វាស់ំផ្នែវងតាមត្ថុផ្ទៃមែសំមប្រសំប៊ី 

i)	 ការកំណ៍ត៌់ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	និ�ឋានានុគ្រកមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�ប៊ីង្កាា�ញពីីគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ	ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវបានវាស់ផ្នែវ�	និ�គ្រត៌ូវបានទូទូួលសាា�ល់តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	អេ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	
ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២១	និ�ថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០	តាមមូលដាា�នផ្នែដឹលបានអេក�ត៌អេ���៖

កប្រមិត្ថុ ១ កប្រមិត្ថុ ២ កប្រមិត្ថុ ៣ សំរ �ប៊ី

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ

គិតក្រុតឹមម្រៃ�ៃទុី៣១ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ

មូលប៊ីគ្រត៌កមមសិទូធិ - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

គិតជាពាន់លោរៀលី - - ១០១.១២៥ ១០១.១២៥

�ិត៌គ្រត៌ឹមថ្ងៃ�ៃទូី៣១	ផ្នែ�ធុ�	ឆ្នាំំ�ំ២០២០

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�វាស់ផ្នែវ�តាមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	កុ��ចំណ៍ូលលមអិត៌អេ��ស�ៗ

មូលប៊ីគ្រត៌កមមសិទូធិ - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

ក្រុទុព្្យស៍កមមហ៊ុិរញ្ញញវ័តុ�ស៍រុប៊ី - - ២៥.០០០ ២៥.០០០

គិតជាពាន់លោរៀលី - - ១០១.៨៧៥ ១០១.៨៧៥

ធនាគារវាស់ផ្នែវ�ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ី	អេដាយៈអេគ្រប៊ី�ឋានានុគ្រកមត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីដូឹចខា�អេគ្រកាម	ផ្នែដឹលឆួ��ប៊ីញ្ញាា�ំ�ពីីសារសំខាន់ថ្ងៃនធាតុ៌ចូល	ផ្នែដឹលបានអេគ្រប៊ី�កុ��
ការវាស់ផ្នែវ�៖

កក្រុមិត ១ ៖	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីរប៊ីស់ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលគ្រតូ៌វបានជ្ជួញដឹូរអេ�កុ��ទូី��សារសកមម	(ដូឹចជា	អេដឹរីអេវផ្នែដឹលបានជ្ជួញដឹូរជាសាធារណ៍ៈ	និ�
មូលប៊ីគ្រត៌កមមសិទូធិ)	�ឺអាគ្រស័យៈអេ�តាមត៌ថ្ងៃមែផ្នែដឹលបានដាក់លក់អេល�ទូី��សារ	នាដឹំណ្តាច់ការិយៈប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	ត៌ថ្ងៃមែដាក់លក់អេល�ទូី��សារផ្នែដឹលបាន
អេគ្រប៊ី�សគ្រមាប់៊ីគ្រទូពី�យសកមមហិរិញ្ញញវតុ៌�ផ្នែដឹលធនាគារបានកាន់កាប់៊ី	�ឺជាត៌ថ្ងៃមែទិូញប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ។	ឧប៊ីករណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ៌�ទាំ�ំអេន�	គ្រតូ៌វបានប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��កគ្រមិត៌	១	។

កក្រុមិត ២ ៖	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីរប៊ីស់ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�ផ្នែដឹលមិនគ្រត៌ូវបានជ្ជួញដឹូរអេ�កុ��ទូី��សារសកមម	(ឧទាំហិរណ៍៍ដឹូចជា	អេដឹរីអេវ	over-the-counter)	
គ្រតូ៌វបានកំណ៍ត៌់អេដាយៈអេគ្រប៊ី�វិធីសាគ្រសិវាយៈត៌ថ្ងៃមែ	 ផ្នែដឹលប៊ីអេ�ើ�នការអេគ្រប៊ី�គ្របាស់ទូិនែន័យៈអេល�ទូី��សារផ្នែដឹលអាចអំអេ�ើត៌បាន	និ�ប៊ីនិយៈការពីឹ�ផ្នែ�អកអេ�អេល�ការ
បាា�នស់ាា�នចអំេពា�អំ�គភាពីជាកល់ាក។់	គ្រប៊ីសនិអេប៊ី�ទិូនែន័យៈជាកល់ាកទ់ាំ�ំអំស់ផ្នែដឹលត៌គ្រមូវសគ្រមាប់៊ីឧប៊ីករណ៍៍មួយៈអាចអំអេ�ើត៌បាន	ឧប៊ីករណ៍៍អេនា�គ្រតូ៌វបាន
ប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��កគ្រមិត៌	២	។

កក្រុមិត ៣ ៖	គ្រប៊ីសិនអេប៊ី�ទូិនែន័យៈជាក់លាក់មួយៈឬអេគ្រច�ន	មិនពីឹ�ផ្នែ�អកអេ�អេល�ទូិនែន័យៈទីូ��សារផ្នែដឹលអាចអំអេ�ើត៌បាន	ឧប៊ីករណ៍៍អេនា�គ្រត៌ូវបានប៊ីញ្ញុ�លអេ�កុ��
កគ្រមិត៌	៣	។	វា�ឺជាករណ៍ីសគ្រមាប៊ី់មូលប៊ីគ្រត៌កមមសិទូធិផ្នែដឹលមិនបានចុ�ប៊ីញ្ញីី។



របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ២០២១
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)
៣៤.៤ ត្ថុផ្ទៃមែសំមប្រសំប៊ីផ្ទៃនប្រទ្ធពីយសំកមា និងបំ៊ីណ៍� លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

(ក) ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�វាស់ំផ្នែវងតាមត្ថុផ្ទៃមែសំមប្រសំប៊ី (ត្ថុ)

ii)	 វិធីសាគ្រសិសគ្រមាប៊ី់ការកំណ៍ត៌់ត៌ថ្ងៃមែ

គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវតុ៌�រប៊ីស់គ្រកុមហិុុនវាស់ផ្នែវ�តាម	FVOCI	 �ឺជាការវិនិអេយា�កុ��មូលប៊ីគ្រត៌កមមសិទូធិផ្នែដឹលមិនបានចុ�ប៊ីញីី្ញ	ផ្នែដឹលត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីគ្រតូ៌វ 
បានកំណ៍ត៌់អេដាយៈផ្នែ�អកអេ�អេល�ត៌ថ្ងៃមែប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	 អេហិ�យៈអំគ្រតាអំប៊ី�បីហារផ្នែដឹលបានអេគ្រប៊ី�	 គ្រត៌ូវបានផ្នែកសគ្រមួលអាគ្រស័យៈអេ�តាមហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនរប៊ីស់ភា�ី
ថ្ងៃដឹ�ូ	ឬហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំនរប៊ីស់ធនាគារផ្លាា�ល់។

(�) ឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�មិនវាស់ំផ្នែវងតាមត្ថុផ្ទៃមែសំមប្រសំប៊ី

�ិត៌គ្រត៌ឹមកាលប៊ីរិអេចិទូតារា�ត៌ុល�យការ	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនឧប៊ីករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត៌ុ�រប៊ីស់ធនាគារ	មានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់វា។

ការបាា�ន់សាា�នត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីផ្នែ�អកអេ�តាមវិធីសាគ្រសិ	និ�ការសនមត៌ដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

(i)	 គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាក់គ្របាក់អេ�ធនាគារកណ្តាា�ល	និ�ធនាគារអេ��ស�ៗ

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្របាកប់៊ីអេញ្ញញ�	និ�ការដាកគ់្របាកអ់េ�ធនាគារកណ្តាា�ល	ន�ិធនាគារអេ��ស�ៗ	មានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលន�ឹត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីរប៊ីសវ់ា	អេដាយៈសារ
�ណ៍នីទាំំ�អេន�ភា�អេគ្រច�ន�ឺជា�ណ៍នីចរនិ	�ណ៍នីសន�សំ	និ�គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រយៈៈអេពីល�ែី។

(ii)	 ឥណ៍ទាំន	និ�	ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអំត៌ិ�ិជ្ជន

ចអំេពា�ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមានអំគ្រតាអេ�រ	ផ្នែដឹលមានកាលកំណ៍ត់៌អេ�សលតិ់៌ចជា�១ឆ្នាំំ�	ំជាទូូអេ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីសវ់ា	�ឺជាត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីបាា�នស់ាា�នរប៊ីសវ់ា។

ចំអេពា�ឥណ៍ទាំនផ្នែដឹលមានអំគ្រតាអេ�រ	និ�មានកាលកំណ៍ត៌់អេ�សល់១ឆ្នាំំ�ំ	ឬអេល�សពីី១ឆ្នាំំ�ំ	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីគ្រត៌ូវបានបាា�ន់សាា�នអេដាយៈអេធើ�អំប៊ី�បីហារលំហិូរ
សាច់គ្របាក់បាា�ន់សាា�ននាអេពីលអំនា�ត៌	និ�អេគ្រប៊ី�អំគ្រតាការគ្របាក់រប៊ីស់ឥណ៍ទាំននាអេពីលប៊ីចុ�ប៊ី�បីនែ	 អេដាយៈសារអំគ្រតាការគ្របាក់តាមទូី��សាររប៊ីស់ឥណ៍ទាំន	
មានហានិភិ័យៈឥណ៍ទាំន	និ�កាលកំណ៍ត៌់គ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលគាំ�	 អេហិ�យៈគ្រត៌ូវបានវាយៈត៌ថ្ងៃមែថ្នាមានភាពី�ុសគាំ�ត៌ិចត៌ួច	ជាមួយៈនឹ�អំគ្រតាការគ្របាក់រប៊ីស់
ឥណ៍ទាំនតាមកិចចសន�យា។	ជាលទូធ�ល	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនឥណ៍ទាំន	និ�	ប៊ីុអេរគ្រប៊ីទាំនអំត៌ិ�ិជ្ជនរយៈៈអេពីលផ្នែវ�	អាចមានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែ
អេយា�រប៊ីស់វា	នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។

(iii)	 គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�អំត៌ិ�ិជ្ជន

ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវត៌ុ�	 និ�អំតិ៌�ិជ្ជន	ផ្នែដឹលមានកាលកំណ៍ត៌់ត៌ិចជា�	១	ឆ្នាំំ�ំ	មានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ� 
ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់វា	អេដាយៈសារគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�ទាំំ�អេន�មានរយៈៈអេពីល�ែី។	ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�រប៊ីស់ធនាគារ	គ្រ�ឹ�សាា�នហិិរញ្ញញវតុ៌�	 និ�អំតិ៌�ិជ្ជន 
ផ្នែដឹលមានកាលកំណ៍ត៌់អេល�សពីី១ឆ្នាំំ�ំ	គ្រត៌ូវបានអេ�រំពីឹ�ថ្នាមានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់វា	អេដាយៈសារធនាគារបាន�ិល់អំគ្រតាការគ្របាក់
គ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលគាំ�	អេ�នឹ�ឧប៊ីករណ៍៍ផ្នែដឹលមានកាលកំណ៍ត៌់	និ�លកេ�ណ៍ឌឥណ៍ទាំនគ្រសអេដឹៀ�គាំ�ផ្នែដឹរ។

ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីបាា�ន់សាា�នថ្ងៃនគ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�ផ្នែដឹលមិនមានកាលកំណ៍ត៌់	រាប៊ី់ទាំំ�គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�ផ្នែដឹលគាា�នការគ្របាក់	 គ្របាក់ប៊ីអេញ្ញញ�ផ្នែដឹលអាចដឹកបានតាមត៌គ្រមូវ 
ការ	�ឺជាចំនួនទូឹកគ្របាក់ផ្នែដឹលគ្រត៌ូវស�នាកាលប៊ីរិអេចិទូរាយៈការណ៍៍។	

(iv)	 គ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�	ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ

ត៌ថ្ងៃមែអេយា�ថ្ងៃនគ្រទូពី�យសកមមហិិរញ្ញញវត៌ុ�	និ�	ប៊ីំណ៍ំលហិិរញ្ញញវត៌ុ�អេ��ស�ៗ	គ្រត៌ូវបានសនមត៌ថ្នាមានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីរប៊ីស់វា	អេដាយៈសារ
�ណ៍នីទាំំ�អេន�មិនមានត៌ថ្ងៃមែផ្នែគ្រប៊ីគ្រប៊ីួលជាសារវនិអេ�តាមអំគ្រតាទូី��សារអេទូ។

(v)	 គ្របាក់កមចី

គ្របាក់កមចីមិនគ្រតូ៌វបានដាក់លក់អេល�ទីូ��សារសកមមអេទូ	អេហិ�យៈត៌ថ្ងៃមែសមគ្រសប៊ីរប៊ីស់វា	មានត៌ថ្ងៃមែគ្រប៊ីហាក់គ្រប៊ីផ្នែហិលនឹ�ត៌ថ្ងៃមែអេយា�រប៊ីស់វា	អេដាយៈសារវាមាន
រយៈៈអេពីល�ែី។
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សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆំ្នាំថំ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូំ� ឆំ្នាំ២ំ០២១
កំំណត់់ស�ា ល់់របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�

៣៤. ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� (ត្ថុ)

៣៤.៥ ការប្រ�ប់៊ីប្រ�ងអេដឹ�មទ្ធ�ន

អេគាលអេ�រប៊ីស់ធនាគារកុ��ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��អេដឹ�មទុូន	មាននយ័ៈទូូលទូំូលាយៈជា�	“មលូធន”	ផ្នែដឹលបានប៊ីង្កាា�ញអេ�អេល�របាយៈការណ៍៍សាា�នភាពីហិរិញ្ញញវតុ៌�។	ការគ្រ�ប់៊ីគ្រ��
អេដឹ�មទូុន	មានដឹូចខា�អេគ្រកាម៖

 x អំនុអេលាមតាមត៌គ្រមូវការអេដឹ�មទូុនផ្នែដឹលកំណ៍ត៌់អេដាយៈធនាគារកណ្តាា�ល

 x ការពារលទូធភាពីរប៊ីស់ធនាគារកុ��ការប៊ីនិនិរនិរភាពីអាជ្ជីវកមម	 អេដឹ�ម�បីីឱ្�យធនាគារអាចប៊ីនិ�ិល់�លគ្រប៊ីអេយាជ្ជន៍ដឹល់ភា�ទូុនិក	និ�ដឹល់ភា�ីអេ��ស�ៗផ្នែដឹល 
ពាក់ពី័នធនឹ�ធនាគារ	និ�

 x រក�សាមូលដាា�នអេដឹ�មទូុនរឹ�មាំអេដឹ�ម�បីីគាំគ្រទូដឹល់ការអំភិិវឌី�ឍអាជ្ជីវកមម

ធនាគារកណ្តាា�លត៌គ្រមូវឱ្�យធនាគារពាណ៍ិជ្ជីទាំំ�អំស់គ្រតូ៌វ៖	(i)	រក�សាអេដឹ�មទូុនអំប៊ី�បីប៊ីរមា	(ii)	រក�សាមូលនិធិផ្លាា�ល់សុទូធរប៊ីស់ធនាគារយាា��អេហាចណ្តាស់ឱ្�យអេសម� 
នឹ�អេដឹ�មទូុនអំប៊ី�បីប៊ីរមា	និ�	(iii)	អំនុអេលាមតាមអំនុបាត៌សាធនភាពី	អំនុបាត៌សាច់គ្របាក់ង្កាយៈគ្រសួល	និ�អំនុបាត៌សំខាន់ៗអេ��ស�អេទូៀត៌។

តារា�ខា�អេគ្រកាមអេន�	សអេ�េប៊ីអំំពីីសមាសធាត៌ុអេដឹ�មទូុនតាមច�បាប៊ី់៖

២០២១ ២០២០

ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល ដឹ�លាែ រអាអេមរកិ �ន់អេរៀល

លោដំើមទុុនថ្នាំ្ក់ទុី១

អេដឹ�មទូុន ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៥៥០.០០០	 ៧៥.០០០.០០០ ៣០៣.៣៧៥.០០០

គ្របាក់ចំអេណ៍ញរក�សាទូុក ៣១.៦៦១.១៩៩ ១២៨.៩៨៧.៧២៥ ២៤.១២៣.៣៤០ ៩៧.៥៧៨.៩១២

ទូុនប៊ីគ្រមុ�មិនសគ្រមាប៊ី់ផ្នែប៊ី�ផ្នែចក ២៥.០០០.០០០ ១០១.៨៥០.០០០	 ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០

ដឹក៖	គ្រទូពី�យសកមមអំរូប៊ីី (៦.៣៣៧.៧៨៨) (២៥.៨២០.១៤៨) (៣.៨៦៨.១០៩) (១៥.៦៤៦.៥០១)

ដឹក៖	ឥណ៍ទាំន�ិល់ឱ្�យភា�ីពាក់ពី័នធ (១.៣៩៦.៦៦៨) (៥.៦៩០.០២៥) (៦៣៣.៧៨២) (២.៥៦៣.៦៤៨)

១២៣.៩២៦.៧៤៣ ៥០៤.៨៧៧.៥៥២ ១០៤.៦២១.៤៤៩ ៤២៣.១៩៣.៧៦៣

លោដំើមទុុនថ្នាំ្ក់ទុី២-លោដំើមទុុនប៊ីខែនែម 

សំវិធានធនទូូអេ� ៧.៣៣៤.៤៨៤ ២៩.៨៨០.៦៨៨	 ៦.៦៨៥.៥២៨ ២៧.០៤២.៩៦១

ស៍រុប៊ី លោដំើមទុុនថ្នាំ្ក់ទុី១ + លោដំើមទុុនថ្នាំ្ក់ទុី២ ១៣១.២៦១.២២៧ ៥៣៤.៧៥៨.២៤០ ១១១.៣០៦.៩៧៧ ៤៥០.២៣៦.៧២៤
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