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ទស្សនវិស័យ
 សម្័ន្ធបគរឹឹះសា្្រចនហិរញ្ញវត្នុឈានមុខបគ 
បៅក្នុងតំបន់អាសុី អាបគ្យ៍។

ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកខ្ពស់

ប្សកកម្ម
ជាធនាគារឈានមុខបគ ណែលមនបទព្រចយសកម្ម 
ែ៏រឹងមំ និងមនឧត្មភាពក្នុងការបគប់បគង 
ហានិភ័យ បហើយចុឹះបញ្ីបៅផ្រចសារភាគហ៊ុនភ្ំបពញ។ 

ធនាគារ

ដ៏រឹងមាំប្កបដោយ
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សារពី 
ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

បៅក្នុងឆ្ន្រចំ2019 ធនាគារឯកបទស ឌីជីប៊ី ម.ក បានទទួលលទ្ធផលែ៏បតចឹះបតចង់ បហើយខ្នុំ 
ពិតជាមនបសចក្ីបសាមនស្រចសរីករាយ ក្នុងការណចករំណលកជាមួយភាគទុនិកទាំងអស់របស ់
បយើងនូវការសបបមចតាមណផនការរបស់ធនាគារ ។  បៅក្នុងរបាយការណ៍បនឹះ ខ្នុនំរឹងបលើកយក 
ចំណុចសំខាន់ៗ ណែលបានបកើតប�ើងជាងមួយទសវត្រចសរ៍កន្លងមកននការរីកចបបមើនរបស ់
ធនាគារបៅក្នុងបបបទសកម្នុជា និងបសែ្ឋកិច្ចសកល ។

បបាក់ចំបណញសុទ្ធរបស់ធនាគារមនការបកើនប�ើងគួរឲ្រចយ 
កត់សម្្រចល់ពីចំនួន6,426,258 ែុលា្្រចរអាបមរិកក្នុងឆ្ន្រច ំ2018  
បកើនែល់ចំនួន10,149,393 ែុលា្្រចរអាបមរិកក្នុងឆ្ន្រចំ 2019 ចំណណក 
បទព្រចយសកម្មរបស់ធនាគារមនចំនួន142 លានែុលា្្រចរអាបមរិក 
ក្ នុងឆ្ន ្រច ំ2018 បកើនែល់ចំនួន205 លានែុលា្្រចរអាបមរិក 
ក្នុងឆ្ន្រច ំ2019 បស្មើនរឹង 44,3% បនឹះគឺជាចំណុចណែលគួរឲ្រចយ 
កត់សម្្រចល់បសបបៅតាមណផនការ និងបគាលបៅអាជីវកម្មរបស់ 
ធនាគារ។
 
ការបរៀបចំណផនការយុទ្ធសាសស្អាជីវកម្មរបស់ធនាគារអាច 
ែំបណើរការបានតាមរយៈការ ចូលរួមចំណណកពីធនធានមនុស្រចស
ណែលបានបណ្តឹះបណ្្រចលយ៉្រចងល្ និងមនការបប្ជា្្រចចិត្ខ្ស់។ 

គុណភាពននធនធានមនុស្រចស គឺជាកតា្្រចចម្រចបងបែើម្រចបីសបបមចបាន 
នូវលទ្ធផលែ៏បតចឹះបតចង់របស់ បគរឹឹះសា្្រចនហិរញ្ញវត្នុនានា និង 
សា្្រចប័នហរិញ្ញវត្នុែនទបទៀតចង់បាន បែើម្រចបីបន្ក្នុងការបបគួតបបណជង 
បលើវិស័យធនាគារណែលផ្ល់គុណភាព និងស្ង់ដារបសវាកម្មគឺ 
មនសារៈសំខាន់បំផុត។ ទន្រឹមបនឹះណែរ ធនាគារឯកបទស ឌីជីប៊ី 
បៅណតប្្្រចតការយកចិត្ទុកដាក់ បលើការបណ្តឹះបណ្្រចលធនធាន 
មនុស្រចសណែលកំពុងបកើនប�ើង បដាយផ្ល់ឲ្រចយពួកបគនូវបគរឹឹះ 
ែ៏រឹងមំណផ្កបលើកម្មវិធីបណ្តឹះបណ្្រចល និងសិកា្្រចសាលាែ៏មន 
បបសិទ្ធិភាព។ ែូចបនឹះបយើងនរឹងបធវើឲ្រចយបុគ្គលិកម្ន្រចក់ៗបៅក្នុង 
ធនាគារ ាំបាច់បតរូវមនការបំពាក់បំប៉នបលើជំនាញ និង 
បទពិបសាធន៍បែើម្រចបីបំបពញការងារ និងបដាឹះបសាយរាល់បញ្្រច 
បបឈមបបាំន្ងៃរបស់ពួកបគ។ ែូបច្ឹះវាមិនណមនជាបរឿងណែលគួរឲ្រចយ 
ភ្ា្រចក់បផ្ើលចំបពាឹះគុណភាពនិបយជិតរបស់ធនាគារបតរូវបានទទួល
សា្្រចល់បលើទីផ្រចសាររួចមកបហើយ។ 
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ក្ នុងឆ្ន្រច ំ2019 ធនាគារបានផ្ល់នូវវគ្គបណ្តឹះបណ្្រចលែល់ 
បុគ្គលិកែូចខាងបបកាមៈ

•	 វគ្គបណ្តឹះបណ្្រចលបុគ្គលិក្្មីណែលមនរយៈបពលបបាំន្ងៃ

•	 	វគ្គបណ្តឹះបណ្្រចលបផ្រចសងៗរបស់ធនាគារែល់បុគ្គលិក 
បៅតាមសាខា

•	 វគ្គបណ្តឹះបណ្្រចលជំនាញធនាគារពីខាងបបរៅែល់បុគ្គលិក

•	 	សិក្ា្រចសាលាបៅក្នុងបសុក បៅបខត្បសៀមរាបែល់ថ្ន្រចក់បគប់បគង 
ទាំងអស់

•	 	សិកា្្រចសាលាបបរៅបបបទស បៅបបបទសនតវា៉្រចន់ ក្នុងណខឧសភា 
ឆ្ន្រចំ2019 ណែលមនបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន103នាក់ រួមទាំង 
សមជិកបកុមបគរួសារបុគ្គលិកចំនួន14 នាក់។

បយើងឈានចូលឆ្ន្រចំ2020 បនឹះជាមួយកម្្រចំង និងសន្នុឹះយ៉្រចង
ខា្្រចំងកា្្រចបនា្្រចប់ពីការ្្្រចស់ប្តូរក្នុងរយៈជាងមួយទសវត្រចសរ៍បនឹះ ។ 
មូលធន សាច់បបាក់ងាយបសួល និងសមត្ភាពរបស់ធនាគារ 
បយើង ក្នុងការបបបមើអតិ្ិជនគឺបានយ៉្រចងល្បបបសើរ បហើយបយើង 
កំពុងទទួលបានបបាក់ចំបណញខ្ស់ ។ បកុមការងាររបស់បយើង 
កាន់ណតរឹងមំជាបរៀងរាល់ន្ងៃ ែូចណែលបយើងបន្វិនិបយគឲ្រចយ 
បបាកែថ ធនាគាររបស់បយើងគឺជាកណន្លងបធវើការែ៏ល្បំផុត ។

ម្រចយ៉ ្រចងវិញបទៀតការាប់បផ្ើមននឆ្ន្រច ំ2020 វាបានបគបែណ្ប់ 
បដាយការរីករាលដាលននជមងៃឺរាតត្រចបាតកូវីត19 ណែលបានបធវើឲ្រចយ 
ពិភពបលាកភា្្រចក់បផ្ើល និងបសែ្ឋកិច្ចជាបបចើនជួបបបទឹះនូវវិបត្ិក្នុង 
ឆ្ន្រចំបនឹះ។ បបបទសកម្នុជាក៏នរឹងមនចំណណកននការទទួលរងផល 
ប៉ឹះពាល់ណផ្កបសែ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លលួន ែូចបណ្្រចបបបទសអាសា៊្រចន 
ែនទបទៀតណែរ។ ែូបច្ឹះកាលៈបទសៈបនឹះ តបមរូវឲ្រចយធនាគាររបស់ 
បយើង មនការបបុងបបយ័ត្ខ្ស់ និងាត់វិធានការាំបាច់មួយ 
ចំនួន បែើម្រចបីពបងរឹងសមត្ភាពបគប់បគងហានិភ័យបដាយបជៀសវាង 

ការផ្ល់បបាក់កម្ចីណែលមនបញ្្រច ប៉ ុណន្ធនាគារក៏បានជួយ 
អតិ្ិជនណែលទទួលរងផលប៉ឹះពាល់បដាយជមងៃឺរាតត្រចបាតបនឹះ 
តាមរយៈការបរៀបចំឥណទានប�ើងវិញ ។

បទាឹះបីជាមនការរីករាលដាលជមងៃឺកូវីត19 នាបពលបច្ចនុប្រចបន្ 
បនឹះក៍បដាយ បែើម្រចបីគាំបទែល់កំបណើនអាជីវកម្មនាបពលអនាគត 
របស់ធនាគារ គណៈបគប់បគងធនាគារបានសបបមចចិត្្្្រចស់ប្តូរ 
បបព័ន្ធស្តូលរបស់ធនាគារ (Core Banking System) ណែលរំពរឹង 
នរឹងរួចរាល់បៅណខកុម្ៈ ឆ្ន្រចំ2021 ។ បកុមការងារពិបសស បតរូវបាន 
បបងកើតប�ើង បែើម្រចបីពិនិត្រចយបលើការអនុវត្បបព័ន្ធស្តូល ្្មរីបស់ធនាគារ 
ណែលនរឹងផ្ល់នូវបវទិកាបបកបបដាយស្ិរភាព និងបបសិទ្ធិភាពខ្ស់ 
ជាងមុនសបមប់ធនាគារបលើការ ណកលម្បណ្្រចញណចកាយ 
ផ្ល់នូវផលិតផល និងបសវាកម្្ម ្មរួីមមន បបព័ន្ធទូទាត់តាមទូរស័ព្ 
(Mobile Banking) និងកាតឥណទាន (Credit Card)
ជាបែើម ។

តាងនាម និងជួសមុខឲ្រចយគណបគប់បគងរបស់ធនាគារ 
ឯកបទស ឌីជីប៊ី ខ្នុំសូមណ្្លងអំណរគុណយ៉្រចងបជាលបបរៅចំបពាឹះ 
អតិ្ិជនរបស់បយើងណែលបានបន្គំាបទ និងបជឿជាក់បលើ ធនាគារ ។ 
ទន្រឹមនរឹងបនឹះ ខ្នុំសូមប្្លៀត ឱកាសបែើម្រចបីណ្្លងអំណរគុណយ៉្រចង 
បជាលបបរៅ ចំបពាឹះបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល គណៈបគប់បគង និងបុគ្គលិក 
ទំាងអស់ ណែលបានលឹះបង់ចំបពាឹះការចូលរួម និងខិតខំបបរឹងណបបង 
ែ៏មនតនម្លណែលបានបធវើឲ្រចយធនាគារមនែំបណើរការល្បបបសើរ ។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ នុ ំសូមណ្្លងអំណរគុណយ៉្រចងបជាលបបរៅបំផុត 
ចំបពាឹះធនាគារជាតិ ននកម្នុជា ណែលជានិច្ចកាលណតងណតជួយគាំបទ 
និងផ្ល់អនុសាសន៍ល្ៗែល់ធនាគារ ។

បបធាននាយកបបតិបត្ិ                        

Lee Yong Man



ឥណទានទូទៅ

ឥណទានទូបៅ ផ្ល់បអាយអតិ្ិជនសំរាប់បធវើជាទុនបងវលិក្នុងការពបងរឹង នរឹងពបងីកមុខរបរ នរឹងបបបើបបាស់សំរាប់
បគាលបំណងបផ្រចសងបទៀតបៅតាមតបមរូវការរបស់អតិ្ិជនបដាយណផ្កបលើចំណូល លទ្ធភាពសង និងបទព្រចយបញ្្រច ំ។
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ផលិតផលរបស់ធនាគារ



ឥណទានសំរាប់រថយន្ត ឥណទានសំរាប់ទគហដ្្ន

ឥណទានសំរាប់រ្យន្ ជាបបបភទផលិតផល 
ណែលបបងកើតប�ើង សំរាប់ផ្ល់ជូនអតិ្ិជន 
ណែលមនលកខេណសម្រចបត្ិបគប់បគាន់បែើម្រចបី 
ទិញរ្យន្ បបបើបបាស់្្្រចល់ខ្លលួន ។

ឥណទានសំរាប់បគហដា្្រចន ជាបបបភទ 
ផលតិផល ណែលបបងកើតប�ើងសរំាប់ផ្លជូ់ន 
អតិ្ិជន ណែលមនលកខេណសម្រចបត្ិបគប់បគាន់ 
បែើម្រចបីទិញ ឬសាងសង់បគហដា្្រចនបៅតាម 
តបមរូវការ ។
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សិកា្ខ្សាលា
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ការចូលរួមចំណ្កក្នុងសង្គម



2010
ទទួលបនអាជា� បណ័�

ពីធនាគរជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 5,468,927
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 462,625
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 13,260

2009
ទទួលបនលិខិតអនុ�� តជាផ�ូវការ
ពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

2011
េបើកសាខទី2 ែដលមនេឈា� ះថ 
សាខផ្សោរេដើមថ�ូវ 
ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើសា� កស�� ពណិជ�កម� 
េន្រកសួងពណិជ�កម�

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 11,933,949
ចំណូលពីការ្របក:់ USD1,505,050
្របកច់ំេណញសុទ�: USD229,865

2013 
ទទួលបនអាជា� បណ័� ជា 
ធនាគរឯកេទស 
ពីធនាគរជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 32,146,123
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 4,409,025
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 814,632

2015 
េបើកសាខទី4 និងទី5 ែដលមនេឈា� ះថ 
សាខឬស្សែីកវ និង សាខបឺងេកងកង

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 63,851,888
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 8,497,007
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 1,927,835

2017
្រទព្យសកម�សរបុ: USD 106,565,345
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 14,087,148
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 4,281,433

2012
្រទព្យសកម�សរបុ: USD 20,930,852
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 2,872,392

្របកច់ំេណញសុទ�: USD 516,641

2014
េបើកសាខទី3 ែដលមន
េឈា� ះថ សាខេចមេច

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 44,073,316
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 6,018,180
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 1,785,172

2018
បនផា� ស់ប�ូរភាគទុនិកថ�ីធនាគរ 

Daegu កូេរខ៉ងត្បងូ
េបើកសាខទី6 និងទី7 ែដលមនេឈា� ះថ 

សាខអូឡាពំិក និងសាខស�ឹងមនជយ័

្រទព្យសកម�សរបុ:  USD 142,487,676
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 18,049,627
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 6,426,258

2019
េបើកសាខទី8 ែដលមនេឈា� ះថ

សាខែសនសុខ

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 204,761,118
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 23,201,471
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 10,149,393

2016
្រទព្យសកម�សរបុ: USD 86,019,889

ចំណូលពីការ្របក:់ USD 11,473,996
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 3,395,256
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ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ



2010
ទទួលបនអាជា� បណ័�

ពីធនាគរជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 5,468,927
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 462,625
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 13,260

2009
ទទួលបនលិខិតអនុ�� តជាផ�ូវការ
ពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

2011
េបើកសាខទី2 ែដលមនេឈា� ះថ 
សាខផ្សោរេដើមថ�ូវ 
ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើសា� កស�� ពណិជ�កម� 
េន្រកសួងពណិជ�កម�

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 11,933,949
ចំណូលពីការ្របក:់ USD1,505,050
្របកច់ំេណញសុទ�: USD229,865

2013 
ទទួលបនអាជា� បណ័� ជា 
ធនាគរឯកេទស 
ពីធនាគរជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 32,146,123
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 4,409,025
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 814,632

2015 
េបើកសាខទី4 និងទី5 ែដលមនេឈា� ះថ 
សាខឬស្សែីកវ និង សាខបឺងេកងកង

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 63,851,888
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 8,497,007
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 1,927,835

2017
្រទព្យសកម�សរបុ: USD 106,565,345
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 14,087,148
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 4,281,433

2012
្រទព្យសកម�សរបុ: USD 20,930,852
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 2,872,392

្របកច់ំេណញសុទ�: USD 516,641

2014
េបើកសាខទី3 ែដលមន
េឈា� ះថ សាខេចមេច

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 44,073,316
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 6,018,180
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 1,785,172

2018
បនផា� ស់ប�ូរភាគទុនិកថ�ីធនាគរ 

Daegu កូេរខ៉ងត្បងូ
េបើកសាខទី6 និងទី7 ែដលមនេឈា� ះថ 

សាខអូឡាពំិក និងសាខស�ឹងមនជយ័

្រទព្យសកម�សរបុ:  USD 142,487,676
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 18,049,627
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 6,426,258

2019
េបើកសាខទី8 ែដលមនេឈា� ះថ

សាខែសនសុខ

្រទព្យសកម�សរបុ: USD 204,761,118
ចំណូលពីការ្របក:់ USD 23,201,471
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 10,149,393

2016
្រទព្យសកម�សរបុ: USD 86,019,889

ចំណូលពីការ្របក:់ USD 11,473,996
្របកច់ំេណញសុទ�: USD 3,395,256
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�រ��ល័យ 
ធន�នមនុស��

�រ��ល័យ 
បណ��ះប���ល

�រ��ល័យ
�យតៃម� 

អចលន�ទព��

�រ��ល័យ 
Synergy 
Planning

�រ��ល័យ 
េ�ះ��យ 

បំណ�ល

គណកម��រ
�គប់�គង�និភ័យ

គណកម��រសវនកម�

គណកម��រឥណ�នគណកម��រ
ធន�នមនុស��

អនុ�ប�ន
�យក�បតិបត�ិ

�យក���ន
�ំ�ទ�ជីវកម�

�យក���ន
សវនកម�

�យក���ន�គប់�គង 
ហិរ��វត��

�យក���ន
ទីផ��រ

�រ��ល័យ 
ឥណ�ន

�រ��ល័យ 
គណេនយ��

�� �កុបបំេរ� 
េស�អតិថិជន

�កុមឥណ�ន 
ចំលង

�រ��ល័យ
�គប់�គង�និភ័យ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

គណកម��រ�បតិបត�ិ

�យក���ន
ឥណ�ន

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

�រ��ល័យ
�បតិបត�ិ�ម

�រ��ល័យ
សវនកម� ៃផ�ក��ង

�រ��ល័យ
ទីផ��រ

�យក���ន
ព័ត៌�នវ�ទ��

�យក���ន
�គប់�គង�ណិជ�កម�

�រ��ល័យ
ព័ត៌�នវ�ទ��

�រ��ល័យ
ែផន�រ

យុទ���ស�
�រ��ល័យ

រដ��ល
�រ��ល័យ
រត�ភិ�ល

���ស់�គហ៊ុន

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

14 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ
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របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

មា្ច្ស់ភាគហ៊ុន
រចនាសម្័ន្ធរបស់ម្្រចស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចុឹះបញ្ីមនែូចខាងបបកាមៈ

% នន 
ទដើមទុន

2019
ចំនួនភាគហ៊ុន

ចំនួនទឹកប្រាក់ 
ជាដុល្្ារអាទមរិក

% នន
ទដើមទុន

2018 
ចំនួនភាគហ៊ុន

ចំនួនទឹកប្រាក់
ជាដុល្្ារអាទមរិក

ធនាគារ Daegu 100% 75,000,000 75,000,00០ 100% 75,000,000 75,000,000

100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000 75,000,000
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16 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

Koh BocK Swi
អភិបាលឯករាជ្រចយ

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបត ណផ្កបគប់បគងពាណិជ្កម្ម 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យជាតិ បបបទសសិង្ហបុរី

•	 	Excecutive Program (Investment 
Strategy & Management Program) 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ Kellogg,  
Northwestern បៅសហរែ្ឋអាបមរិក

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	Independent Commissioner, 
PT Malido Feedmill Tbk 
បៅបបបទសឥណ្ឌូបនសុី (បច្ចនុប្រចបន្)

•	 	Independent Director, TT  
International Limited 
បៅបបបទសសិង្ហបុរី (បច្ចនុប្រចបន្)

•	 	នាយកបបតិបតិ្ឥណទានតំបន់  
និង អនុបបធាននាយក ននធនាគារ Arab 
ភីអិលសុី បៅបបបទសសិង្ហបុរី

oh SUNG ho
បបធានបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល

កប្មិតវប្បធម៌

•	  អនុបណ្ិតបគប់បគង ពីសាកលវិទ្រចយល័យ  
Daegu Catholic សាធារណរែ្ឋកូបរេ

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បបធាននាយកដា្្រចន អាជីវកម្មសកលនន 
ធនាគារDaegu បៅសាធារណរែ្ឋកូបរ េ 
(បច្ចនុប្រចបន្)

ក្ុមប្ឹក្សាភិរាល
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

LEE YoNG MAN
អភិបាល

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ ណផ្កវិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ច 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ Yonsei សាធារណរែ្ឋកូបរេ

•	 	Accelerated Development Program 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ Chicago Booth 
School of Business សហរែ្ឋអាបមរិក

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បបធាននាយកបបតិបត្ិ ននធនាគារឯកបទស 
ឌីជីប៊ី ម.ក (បច្ចនុប្រចបន្)

•	 អគ្គនាយករង ននធនាគារ ភ្ំបពញពាណិជ្

•	 	បបធានតំណង ននធនាគារ Arab ភីអិលសុី 
បៅទីបកុងហុងកុង

•	 	អនុបបធាននាយក ននធនាគារ Arab ភីអិលសីុ 
បៅទីបកុងបសអ៊ូល បបបទសកូបរេ

•	 	ជំនួយការអនុបបធាននាយក ននធនាគារ 
Arab ភីអិលសុី បៅបបបទសសិង្ហបុរី

LEE DoNG YoUL
អភិបាលឯករាជ្រចយ

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ ណផ្កបគប់បគងពាណិជ្កម្ម 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យជាតិ Kyungpook 
សាធារណរែ្ឋកូបរេ

•	 	បរិញ្្រចបបត ណផ្កបគប់បគងពាណិជ្កម្មពី 
សាកលវិទ្រចយល័យ Yeungnam 
សាធារណរែ្ឋកូបរេ

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	នាយកបបតិបត្ិបបតិបត្ិការ ននបកុមហ៊ុន 
J&COCEU Co., Ltd (បច្ចនុប្រចបន្)

•	 	អគ្គនាយកននធនាគារ Daegu 
បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ
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18 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

LEE SANG RAE
អភិបាល

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ ណផ្កវិសវកម្មហិរញ្ញវត្នុ  
KAIST(វិទ្រចយស្ា្រចនជាន់ខ្ស់ ណផ្ក វិទ្រចយសាសស្ 
និងបបច្ចកវិទ្រចយ) សាធារណរែ្ឋកូបរេ

•	 	បរិញ្្រចបបត បគប់បគងពាណិជ្កម្មព ី
សាកលវិទ្រចយល័យ Kyungpook National  
សាធារណរែ្ឋកូបរេ

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	អនុបបធាននាយកបបតិបត្ ិ ននធនាគារ 
ឯកបទស ឌីជីប៊ី ម.ក (បច្ចនុប្រចបន្)

•	 	បបធានបគប់បគងទូបៅ ននធនាគារ Daegu 
បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

LEE JooN SANG
អភិបាល

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់  បគប់បគងពាណិជ្កម្ម  
KAIST(វិទ្រចយស្ា្រចនជាន់ខ្ស់ ណផ្កវិទ្រចយសាសស្ 
និងបបច្ចកវិទ្រចយ)សាធារណរែ្ឋកូបរេ

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	អគ្គនាយក អាជីវកម្មសកល ននធនាគារ  
Daegu បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ (បច្ចនុប្រចបន្)
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ីDGB Specialized Bank

ANNUAL REPORT 2019
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20 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

LEE YoNG MAN
បបធាននាយកបបតិបត្ិ

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្ក  
វិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ចព ី
សាកលវិទ្រចយល័យ Yonsei 
សាធារណរែ្ឋកូបរេ

•	 	Accelerated Development 
Program ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
Chicago Booth School of 
Business បៅសហរែ្ឋអាបមរិក

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	អគ្គនាយករង ននធនាគារ 
ភ្ំបពញពាណិជ្

•	 	បបធានតំណង ននធនាគារ Arab 
ភីអិលសុី បៅទីបកុងហុងកុង

•	 	អនុបបធាននាយក ននធនាគារ 
Arab ភីអិលសុី បៅទីបកុងបសអ៊ូល 
បបបទសកូបរេ

•	 	ជំនួយការអនុបបធាននាយក 
ននធនាគារ Arab ភីអិលសុី 
បៅបបបទសសិង្ហបុរី

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កវិសវកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុ KAISI (វិទ្រចយស្ា្រចនជាន់ខ្ស់ 
ណផ្កវិទ្រចយសាសស្ និង បបច្ចកវិទ្រចយ) 
បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

•	 	បរិញ្្រចបបត បគប់បគងពាណិជ្កម្ម 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ Kyungpook 
National បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បបធានបគប់បគងទូបៅ ននធនាគារ 
Daegu បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ភូមិន្នីតិសាសស្ និង 
វិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ច

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	នាយកឥណទានននអង្គការ 
ឥណទានអភិវឌ្រចឍន៍លំបៅដា្្រចន 
បបជាជនបកីបក

•	 	បបធានមសន្ីឥណទាន ននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

LEE SANG RAE
អនុបបធាននាយកបបតិបត្ិ

គណៈគ្ប់គ្ង

បបែត រា៉្វី
នាយកបបតិបត្ិឥណទាន/
អនុបបធាននាយក
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ 
ណផ្កបគប់បគងហិរញ្ញវត្នុ 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យជាតិបគប់បគង

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បលខាបបតិបត្ិននបបធាននាយក 
បបតិបត្ិ និង មសន្ីរដា្្រចបាល 
ឥណទាន ននធនាគារភ្ំបពញ 
ពាណិជ្

កប្មិតវប្បធម៌

•	   បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ជាតិបគប់បគង

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសន្ីឥណទានននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង
សហបគាស ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
HUST បបបទសចិន

•	 	បរិញ្្រចបបត ណផ្កធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្ 
និង វិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ច

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	នាយកនាយកដា្្រចនហរិញ្ញវត្នុ 
បៅបគរឹឹះសា្្រចនមីបករូ ហិរញ្ញវត្នុ  
អិលអូ អិលសុី(បខមបូឌា) 
ភីអិលសុី

•	 	បបធានណផ្កហិរញ្ញវត្នុ បៅធនាគារ 
ANZ Royal

•	 	អនុបបធានណផ្កបរៀបចំ និង 
បតរួតពិនិត្រចយ ណផនការ ្វិកា 
ននធនាគារ បអសុីលីដា ភីអិលសុី

ទ�៉្ និមល
នាយិកាបបតិបត្ិធនធានមនុស្រចស/ 
អនុបបធាននាយក

បងែត ប៊ុនទធឿន
នាយកបបតិបត្ិបបតិបត្ិការ/ 
អនុបបធាននាយក

យុន សុផល
នាយកបបតិបតិ្ហិរញ្ញវត្នុ/ 
អនុបបធាននាយក
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22 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

កប្មិតវប្បធម៌

•	 	កំពុងសិក្រចសា ACCA (CPA) តាមរយៈ 
CamEd Business School

•	 	បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ភូមិន្នីតិសាសស្ និង 
វិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ច

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	នាយកសវនកម្មនផ្ក្នុងននបគរឹឹះសា្្រចន
មីបករូហិរញ្ញវត្នុ សីលានិធិ

KiM JooN YoUNG
នាយកបបតិបត្ិណផនការយុទ្ធសាសស្/
អនុបបធាននាយក

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់  ណផ្កហិរញ្ញវត្នុ 
KAIST (វ ិទ្រចយសា្្រចនជាន់ខ្ស់ 
ណផ្កវិទ្រចយសាសស្ និងបបច្ចកវិទ្រចយ) 
សាធារណរែ្ឋកូបរេ

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	នាយកនាយកដា្្រចនធនាគារ 
វិនិបយគ ននធនាគារ Daegu 
បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង
ពាណិជ្កម្ម ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ន័រតុន

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បបធានណផ្ករបាយការណ៍ និង 
សវនកម្មបគាលការណ៍ ននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

សុិន សុខ
នាយកបបតិបត្ិសវនកម្ម/
អនុបបធាននាយក

មួក មា៉្រទដត
នាយកបបតិបត្ិតាម
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបត ណផ្កបគប់បគងហិរញ្ញវត្នុ 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ ជាតិបគប់បគង

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសន្ីឥណទាន ននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

កប្មិតវប្បធម៌
•	   បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង 

ហិរញ្ញវត្ នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ជាតិបគប់បគង

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បបធានមសន្ីឥណទាន ននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ណផ្កបគប់បគង 
ហិរញ្ញវត្ នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ជាតិបគប់បគង

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសនី្ឥណទានខា្ន្រចតមធ្រចយម ននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

មុី វណ្ៈ
នាយកឥណទាន

យក់ សុធន់
នាយកសាខា

បបែន សំរួល 
នាយកសាខា
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24 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

កប្មិតវប្បធម៌

•	   បរិញ្្រចបបតណផ្កធនាគារ និង  
ហរិញ្ញវត្នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ភូមិន្នីតិសាសស្ និង 
វិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ច

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	បុគ្គលិកហរិញ្ញប្រចបទានពាណិជ្កម្ម 
ននធនាគារ បអសុីលីដា ភីអិលសុី

កប្មិតវប្បធម៌

•	   បរិញ្្រចបបត ណផ្កធនាគារ និង 
ហរិញ្ញវត្នុ ពីសាកលវិទ្រចយល័យ  
ភូមិន្នីតិសាសស្ និង 
វិទ្រចយសាសស្បសែ្ឋកិច្ច

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសនី្ឥណទានខា្ន្រចតមធ្រចយមននធនាគារ 
បអសុីលីដា ភីអិលសុី

កប្មិតវប្បធម៌

•	   បរិញ្្រចបបតជាន់ខ្ស់ 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ  
ឯកបទសកម្នុជា

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសន្ីឥណទានននធនាគារ 
ភូមិកម្នុជា លីមីធីត

សារា៉្ គនា្្រិទ្ធិ
នាយកសាខា

បត វុទា្្
នាយកសាខា

ចាន់ រដ្្
នាយកសាខា
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

កប្មិតវប្បធម៌

•	 បរិញ្្រចបបត ណផ្កែំណំបរៅស៊ូ 
ពីសាលាជាតិ កសិកម្ម

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	  មសនី្ឥណទាន ននបគរឹឹះសា្្រចន 

មីបករូហិរញ្ញវត្នុ បបកឌីត

កប្មិតវប្បធម៌

•	  បរិញ្្រចបបត ណផ្កធនាគារ  
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ធនធានមនុស្រចស

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសន្ីអតិ្ិជន ននបគរឹឹះសា្្រចនអង្គរ 
មីបករូហិរញ្ញវត្នុ កម្នុជា

កប្មិតវប្បធម៌

•	   បរិញ្្រចបបត ណផ្កបគប់បគង 
ពីសាកលវិទ្រចយល័យ 
ធនធានមនុស្រចស

បទពិទសាធន៍ការងារ

•	 	មសន្ីឥណទាន ននធនាគារ 

សា្្រចបនា ភីអិលសុី

ផង់ សុខទគឿន
នាយកសាខា

ញុឹក វិសាល
នាយកសាខា

ឌី ចាន់ធី
នាយកសាខា
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26 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

តារាងសង្ខ្បព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

2019 2018

ររាយការណ៍លទ្ធផល (ដុលា្្រអាទមរិក)

បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ 12,442,263 8,138,074

បបាក់ចំបណញសុទ្ធ 10,149,393 6,426,258

បទព្រចយសកម្មសរុប 204,761,118 142,487,676

ឥណទាន និងបុបរបបទាន 191,283,277 135,064,102

បំណុលសរុប 100,108,200 47,984,151

បែើមទុន 75,000,000 75,000,000

មូលធនសរុប 104,652,918 94,503,525

ការបងវិលចំណូលបលើបទព្រចយសកម្ម 5.5% 5.2%

ការបងវិលចំណូលបលើមូលនិធិម្្រចស់ហ៊ុន 9.8% 10.0%

ការបងវិលចំណូលបលើការវិនិបយគ 7.4% 7.9%

អបតាឥណទានខូច 0.2% 0.2%
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល មនបសចក្ីបសាមនស្រចសរីករាយ បធវើការបងា្្រចញជូននូវរបាយការណ៍របស់បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
របស់ធនាគារឯកបទស ឌីជីប៊ី ម.ក បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) ណែលបានបធវើសវនកម្មរួចសបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់ 
ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019។

សកម្មភាពចម្បង

សកម្មភាពចម្រចបងរបស់ធនាគារ រួមមនការបធវើបបតិបត្ិការបលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារឯកបទស និងការផ្ល់បសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
ណែលពាក់ព័ន្ធក្នុងបពឹះរាជាណចបកកម្នុជា ។

ពុំមនការ្្្រចស់ប្តូរជាសារវន្ បលើសកម្មភាពចម្រចបងរបស់ធនាគារ បៅក្នុងអំ�នុងការិយបរិបចឆេទបធវើរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្នុបនឹះបទ ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ សបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 មនែូច ខាងបបកាម៖

ភាគលាភ

ពុំមនការបបកាស ឬការណបងណចកភាគលាភបទ បហើយបកុមបបរឹក្រចសាភិបាលមិនបានបស្ើឲ្រចយមនការណបងណចក ភាគលាភសបមប់ការិយបរិបចឆេទ
បធវើរបាយការណ៍បនឹះបទ ។

ទដើមទុន

ពុំមនការ្្្រចស់ប្តូរបែើមទុនណែលបានចុឹះបញ្ី និងបចញផ្រចសាយក្នុងអំ�នុងការិយបរិបចឆេទបធវើរបាយការណ៍បនឹះបទ ។

ទុនបប្មុង និងសំវិធានធន

ពំុមនការណបបបបរួលជាសារវន្ននទុនបបមុង និងសំវិធានធនបៅក្នុងការិយបរិបចឆេទបនឹះបទ បបរៅពីការបង្ា្រចញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ ។

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5) (កំណត់សំគាល់5)

បបាក់ចំបណញមុនែកពន្ធ 

បលើបបាក់ចំបណញ
 12,442,263  8,138,074  50,416,050  32,918,509 

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ  (2,292,870)  (1,711,816)  (9,290,709)  (6,924,296)

ប្រាក់ចំទណញសុទ្ធ 

សប្មាប់ការិយបរិទចឆេទ
 10,149,393  6,426,258  41,125,341  25,994,213 

ររាយការណ៍របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិរាល
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ការខាតបង់ទលើឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

បៅមុនបពលណែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុរបស់ធនាគារបតរូវ 
បានបរៀបចំប�ើង បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលបានាត់វិធានការសមបសប  
បែើម្រចបីបញ្្រចក់ថ វិធានការទាក់ទងបៅនរឹងការលុបបំបាត់បាល 
រាល់ឥណទានអាបកក់ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន និងការបធវើសំវិធាន 
ធនបលើឥណទានជាប់សង្រចស័យផ្ល់ែល់អតិ្ិជន បតរូវបាន 
បធវើបទ្រចបើងបហើយអ្កបគប់បគងបជឿជាក់ថរាល់ឥណទានផ្ល់ែល់ 
អតិ្ិជន ណែលបានែរឹងថមិនអាចទារបានបតរូវបានលុបបំបាត់  
បាលបហើយសំវិធានធនបតរូវបាន បធវើប�ើងយ៉្រចងបគប់បគាន់បលើការ
បាត់បង់ឥណទាន និងបុបរបបទាន។

នាន្ងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលពុំបានពិនិត្រចយ 
ប�ើញមនស្ា្រចនភាពណមួយ ណែលអាចនរឹងបណ្្រចលឲ្រចយចំនួននន 
ការលុបបំបាត់បាលឥណទានអាបកក់ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន 
ឬចំនួនននការបធវ ើសំវ ិធានធន បលើការបាត់បង់ឥណទាន  
ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ 
មនចំនួនខវឹះខាតជាសារវន្បនាឹះប�ើយ។

ប្ទព្យសកម្មចរន្ត

បៅមុនបពលណែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុរបស់ធនាគារបតរូវ 
បានបរៀបចំប�ើងបកុមបបរឹក្រចសាភិបាលបានាត់វិធានការ ណែលមន 
មូលដា្្រចនសមរម្រចយបែើម្រចបីបញ្្រចក់ថ បណ្្រចបទព្រចយសកម្មចរន្បលើក  
ណលងបំណុល ណែលបានកត់បតាបៅក្នុងបញ្ីគណបនយ្រចយរបស់ 
ធនាគារ បហើយណែលសន្ិដា្្រចនថមនតនម្លមិនអាចបបមូលមក 
វិញបានបៅក្នុងបបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា បតរូវបានកាត់បន្យ
ឲ្រចយបៅបស្មើនរឹងតនម្លណែលគិតថ នរឹងអាចបបមូលបានជាក់ណស្ង ។

នាន្ងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលពុំបានែរឹងពី 
បហតុការណ៍ណមួយណែលនរឹងបធវើឲ្រចយប៉ឹះពាល់ែល់ ការកំណត់តនម្ល 
បទព្រចយសកម្មចរន្ បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារថ 
មនភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាឹះបទ ។

វិធីសាសស្តកំណត់តនមលៃ 

នាន្ងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះបកុមបបរឹក្រចសាភិបាលពុំបានែរឹងពី 
បហតុការណ៍ណមួយណែលបានបកើតប�ើងបធវើឲ្រចយប៉ឹះពាល់ែល់ការ 
អនុវត្វិធីសាសស្ណែលមនកន្លងមកក្នុងការវាយតនម្លបទព្រចយសកម្ម  
និងបំណុលបៅក្នុងរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារថ 
មនភាពមិនបតរឹមបតរូវ ឬមិនសមបសបបនាឹះបទ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលទផ្សងៗទទៀត

នាន្ងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ ពុំមន៖

(ក)  ការដាក់បញ្្រចំបទព្រចយសកម្មណមួយរបស់ធនាគារាប់ 
តំាងពីន ង្ៃចុងការិយបរិបចឆេទមកក្នុងការធានាចំបពាឹះបំណុល 
របស់បុគ្គលណម្ន្រចក់ប�ើយ ឬ

(ខ)  បំណុលយថបហតុណមួយណែលបកើតមនប�ើងចំបពាឹះ 
ធនាគារ ាប់តំាងពីចុងការិយបរិបចឆេទមកបបរៅ អំពីបបតិបតិ្ 
ការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ ។

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលយល់ប�ើញថ ពុំមនបំណុលយថបហតុ 
ឬបំណុលបផ្រចសងៗបទៀតរបស់ធនាគារ ណែលធនាគារបតរូវបំបពញ 
ឬអាចនរឹងបតរូវបំបពញក្នុងអំ�នុងបពលែប់ពីរណខ បនា្្រចប់ពីន្ងៃបញ្ចប់ 
ការិយបរិបចឆេទ នរឹងមនផលប៉ឹះពាល់ជាសារវន្ែល់លទ្ធភាព 
របស់ធនាគារក្នុងការបំបពញកាតពវកិច្ចរបស់ខ្លលួនបៅបពលណែល 
ែល់ន្ងៃកំណត់ប�ើយ។ 

ការបប្បប្បរួលសភាពការណ៍

នាន្ងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ 
ពុ ំបានពិនិត្រចយប�ើញសភាពការណ៍ណមួយ ណែលមិនបាន 
ណវកណញកបៅក្នុងរបាយការណ៍បនឹះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
របស់ធនាគារណែលអាចនរឹងបណ្្រចលមនបលខននចំនួនណមួយ 
បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ មនភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាឹះបទ។

ប្បតិបត្តិការមិនប្បប្កតី

តាមមតិរបស់បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល លទ្ធផលននការបធវើបបតិបត្ិការ 
របស់ធនាគារក្នុងការិយបរិបចឆេទហិរញ្ញវត្នុបនឹះ មិនមនផលប៉ឹះពាល់ 
ជាសារវន្បដាយសកម្មភាពបបតិបត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណមួយ 
ណែលមនលកខេណៈមិន បបបកតីបនាឹះបទ ។

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលក៏មនមតិផងណែរថបៅក្នុងចបនា្្រចឹះបពលាប់ពី 
ន ង្ៃចុងការិយបរិបចឆេទែល់ន ង្ៃបចញរបាយការណ៍បនឹះពំុមនចំណត់ 
ថ្ន្រចក់សកម្មភាពបបតិបត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណមួយណែលមន 
លកខេណៈជាសារវន្ និងមិនបបបកតីបកើតមនប�ើង ណែលអាច 
នាំឲ្រចយប៉ឹះពាល់ែល់លទ្ធផលននបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារក្នុង 
ការិយបរិបចឆេទណែលរបាយការណ៍បនឹះបានបរៀបចំប�ើងបនាឹះបទ។

ប្ពឹត្តិការណ៍ទប្កាយកាលបរិទចឆេទរាយការណ៍

បបរៅពីពត៌មន ណែលបានលាតបតដាងបៅក្នុងកំណត់សម្្រចល់  
32 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ពុំមនបពរឹត្ិការណ៍សារវន្បផ្រចសង 
បទៀតបកើតមនប�ើងបបកាយកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ ណែលតបមរូវ 
ឲ្រចយមនការលាតបតដាង ឬបធវើនិយ័តកម្មបៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ ។
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

ប្កុមប្បឹក្សាភិរាល

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល ណែលបានបបបមើការងារបៅក្ នុងអំ�នុង 
ការិយបរិបចឆេទនិងបៅន្ងៃណែលបចញរបាយការណ៍បនឹះ រួមមន៖

ចំបណកហ៊ុនរបស់ប្កុមប្បឹក្សាភិរាល
ពុំមនសមជិកបកុមបបរឹក្រចសាភិបាលណម្ន្រចក់កាន់កាប់ ឬមនការ 
ទាក់ទិនបៅក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារបដាយ្្្រចល់ ឬបដាយ 
បបបយលបៅក្នុងការិយបរិបចឆេទហិរញ្ញវត្នុបនឹះបទ ។

អត្ថប្បទោជន៍របស់ប្កុមប្បឹក្សាភិរាល
បៅក្ នុងអំ�នុងការិយបរិបចឆេទ និងបៅចុងការិយបរិបចឆេនន 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ គឺមិនមនកិច្ចបពមបបពៀងណមួយ 
ណែលធនាគារជាភាគីម្ ្រចង ណែលកម្មវត្ នុននកិច្ចបពមបបពៀង 
បនាឹះអាចផ្ល់លទ្ធភាពែល់សមជិកបកុមបបរឹក្រចសាភិបាលណ 
ម្ន្រចក់ឲ្រចយទទួលបាននូវអត្បបបយជន៍តាមមបធ្រចយបាយបផ្រចសងៗ  
ែូចជាការទិញភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណបំណុលរបស់ធនាគារឬសាជីវ 
កម្មែនទ ។ 

បៅក្ នុងអំ�នុងការិយបរិបចឆេទរាយការណ៍បនឹះ ពុ ំមនអ្ក 
បគប់បគងណម្ន្រចក់របស់ធនាគារបានទទួល ឬមនសិទ្ធ ិ 
ទទួលបាននូវអត្បបបយជន៍ណមួយ (បបរៅពីអត្បបបយជន៍
ណែលបានរួមបញ្ចតូលបៅក្នុងបរិលាភសរុប ទទួលបាន ឬែល ់
កំណត់ទទួលបានបដាយបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល ែូចបានបងា្្រចញបៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ) តាមរយៈការចុឹះកិច្ចសន្រចយបធវើប�ើង 
បដាយធនាគារ ឬបដាយបកុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនរឹងធនាគារ 
ណែលបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល បនាឹះជាសមជិក ឬក៏ជាមួយធនាគារ 
ណែលអ្កបគប់បគងបនាឹះមនផលបបបយជន៍ណផ្កហិរញ្ញវត្នុបបចើន
បនាឹះបទ បលើកណលងណតការបង្ា្រចញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។
 

ការទទួលខុសប្តរូវរបស់ប្កុមប្បឹក្សាភិរាលទលើ 
ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល មនភារៈបធវើការអឹះអាងបញ្្រចក់ថ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្នុបានបរៀបចំប�ើងយ៉្រចងបតរឹមបតរូវននស្ា្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុរបស់
ធនាគារនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ 

ទលាក Oh Sung Ho
បបធានបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល 
(ណតងតាំងបៅន្ងៃទី 4 ណខ 
វិចឆេិកា ឆ្ន្រចំ 2019)

ទលាក Lee Yong Man អភិបាល

ទលាក Lee Sang Rae អភិបាល

ទលាក Lee Joon Sang
អភិបាល (ណតងតាំងបៅន្ងៃទី 
4 ណខ វិចឆេិកា ឆ្ន្រចំ 2019)

ទលាក Lee Dong Youl អភិបាលឯករាជ្រចយ

ទលាក Koh Bock Swi អភិបាលឯករាជ្រចយ

និងលំហូរទរឹកបបាក់សបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់។  
បៅក្នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល 
ាំបាច់បតរូវ៖

(ក)  អនុម័តនូវបគាលនបយបាយគណបនយ្រចយណែលសមបសប 
បដាយណផ្កបលើការវិនិចឆេ ័យនិងការបា៉្រចន់បបមណយ៉្រចង 
សមបហតុផល និងបបុងបបយ័ត្ បហើយបធវើការអនុវត្បបកប 
បដាយសង្គតិភាព 

(ខ)   អនុបលាមបៅតាមស្ង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹង 
ហិរញ្ញវត្នុអន្រជាតិននកម្នុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ឬបបសិន 
បបើមន ការ្្្រចស់ប្តូរពីបនឹះ បែើម្រចបីបងា្្រចញនូវភាពពិតនិង 
បតរឹមបតរូវ គឺបតរូវណតបងា្្រចញពន្រចយល់ និងកំណត់បរិមណឲ្រចយ
បានច្រចបាស់លាស់បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 

(គ)  បតរួតពិនិត្រចយបបព័ន្ធែំបណើរការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
របស់ធនាគារ និងរក្រចសាទុកនូវបញ្ីគណបនយ្រចយឲ្រចយបាន 
បគប់បគាន់ និងបបព័ន្ធបគប់បគងនផ្ក្នុងឲ្រចយមនបបសិទ្ធភាព 

(�)  វាយតនម្លនូវលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្និរន្រភាព 
អាជីវកម្ម ទទួលខុសបតរូវបលើការលាតបតដាង ព័ត៌មន  
បបសិនបបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្្រចទាំងឡាយណែលទាក់ទងបៅ 
នរឹងនិរន្រភាពអាជីវកម្ម និងបបបើបបាស់មូលដា្្រចននិរន្រ 
ភាពននគណបនយ្រចយ បលើកណលងណតអ្កបគប់បគងមន 
បំណងចង់ជបមឹះបញ្ី្្្រចកែំបណើរការធនាគារ ឬគា្្រចន 
ជបបមើសសមរម្រចយែនទបទៀតបបរៅពីបធវើណបបបនឹះ និង

(ង)  បតរួតពិនិត្រចយ និងែរឹកនាំធនាគារឲ្រចយមនបបសិទ្ធភាព  
បលើរាល់បសចក្ីសបបមចណែលមនសារៈសំខាន់ទាំងអស់ 
ណែលប៉ឹះពាល់ែល់សកម្មភាពបបតិបត្ិការនិងែំបណើរការ 
របស់ធនាគារ បហើយបតរូវបបាកែថកិច្ចការបនឹះបតរូវបាន 
្្លនុឹះបញ្្រចំងយ៉្រចងបតរឹមបតរូវបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលធានាអឹះអាងថ បានអនុវត្នូវរាល់តបមរូវការ 
ែ ូចមនរាយការណ៍ខាងបលើក ្ នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ។

ការអនុម័តទលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បយើងខ្នុ ំសូមបធវើការអនុម័តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បានបង្ា្រចញ
នូវភាពបតរឹមបតរូវននសា្្រចនភាព ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ នាន្ងៃទី 31 
ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរទរឹកបបាក់
សបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់ បដាយអនុបលាមបៅតាម
ស្ង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុអន្រជាតិននកម្នុជា ។

ចុឹះហត្ល្រចខាដោយយោងទៅលើស្រចចកី្សម្រច្រចចរបស់ក្រចុមប្រចរឹក្រចសាភិបាល

ថងៃ្រចទី៖ 

លោក LEE YONG MAN
ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្ិ

រាជធានីភ្ំព្រចញព្រចឹះរាជាណចក្រចកម្នុជា
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30 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

ររាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំទោះភាគទុនិករបស់ធនាគារឯកទទស ឌីជីប៊ី ម.ក

មតិសវនកម្ម

បយើងខ្នុ ំ បានបធវើសវនកម្មបៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ 
ធនាគារឯកបទស ឌីជីប៊ី ម.ក បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) ណែលរួម 
មនរបាយការណ៍សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019  
របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗ 
របាយការណ៍ស្ីពីបណបមបបមរួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរ 
ទរឹកបបាក់សបមប់ ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់ និងកំណត់ 
សម្្រចល់ ណែលរួមមនបគាលនបយបាយគណបនយ្រចយសំខាន់ៗ 
បពមទាំងព៌ត័មនពន្រចយល់បផ្រចសងៗណែលបានបងា្្រចញបៅទំព័រទី 34 
ែល់ទី 91 (ណែលបៅកាត់ថ “របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្នុ”) ។

ជាមតិរបស់បយើងខ្នុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុជាសារវន ្បានបង្ា្រចញ 
នូវភាពបតរឹមបតរូវននសា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ នាន្ងៃទី 31 
ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរទរឹកបបាក់ 
របស់ធនាគារ សបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់បដាយ 
អនុបលាមបៅតាមស្ង់ដាររបាយការណ៍ ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុ 
អន្រជាតិននកម្នុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ។

មូលដ្្នននមតិសវនកម្ម

បយើងខ្ នុ ំបានបធវ ើសវនកម្មបដាយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ដារ 
សវនកម្មអន្រជាតិននកម្នុជា ។ ការទទួលខុសបតរូវរបស់បយើងខ្នុំ 
ណែលបសបតាមស្ង់ដារទាំងបនាឹះ បតរូវបានបរៀបរាប់បណន្មបទៀត
បៅក្នុងកថខណ្ស្ីពី ការទទួលខុសបតរូវរបស់សវនករ សបមប់ 
ការបធវើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ណែលមនបៅក្នុង 
របាយការណ៍របស់បយើងខ្ នុ ំ។ បយើងខ្ នុ ំមនភាពឯករាជ្រចយព ី
ធនាគារបដាយបសបបៅតាមតបមរូវការបកមសីលធម៌វ ិជា្ ្រចជីវៈ  
ណែលពាក់ព ័ន ្ធន រឹងសវនកម ្ម បល ើ របាយការណ៍ហិ រញ ្ញ វត ្ នុ 
បៅក្នុងបពឹះរាជាណចបកកម្នុជា បហើយបយើងខ្នុ ំបានបំបពញ 
នូវទំនួលខុសបតរូវ បលើបកមសីលធម៌វិជា្្រចជីវៈបសបតាមតបមរូវការ 
របស់ស្ង់ដារទាំងបនាឹះ។ បយើងខ្នុំបជឿជាក់ថ ភស្នុតាងសវនកម្ម 
ណែលបយើងខ្នុំបបមូលបានមនលកខេណៈបគប់បគាន់ និងសមបសប
សបមប់ជាមូលដា្្រចនក្នុងការបបញ្ចញមតិសវនកម្មរបស់បយើងខ្នុំ ។
 
បញ្្ទផ្សងៗ

ែូចបានបងា្្រចញបៅក្នុងកំណត់សម្្រចល់31ននរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ ធនាគារ បានអនុវត្ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក បៅន្ងៃទី 1 
ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ 2019 ណែលមនកាលបរិបចឆេទអន្រកាលបៅ 
ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018។ ស្ង់ដារទាំងបនឹះគឺបតរូវអនុវត្តាម 
វិធីសាសស្បបតិសកម្ម បលើព័ត៌មនបបបៀបបធៀបបៅក្នុងរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្នុទាំងបនឹះ រួមមនរបាយការណ៍សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ 
នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 និងន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 
បពមទំាងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលមិ្តបផ្រចសងៗ 
របាយការណ៍ស្ីពីបណបមបបមរួលមូលធន និងរបាយការណ៍ 
លំហូរទរឹកបបាក់សបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់បៅ 
ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 និងកំណត់ពន្រចយល់ពាក់ព័ន្ធបផ្រចសងៗ។ 
បយើងខ្នុំ មិនតបមរូវឲ្រចយបធវើសវនកម្មបលើព័ត៌មនបបបៀបបធៀបណែល 
បានណកណបបប�ើងវិញប�ើយ បហើយព័ត៌មនទាំងបនឹះមិនបតរូវ 
បានបធវើសវនកម្មបទ ។ ការទទួលខុសបតរូវរបស់បយើងខ្នុ ំបលើ 
ព័ត៌មនបបបៀបបធៀបទាំងបនឹះ គឺបតរូវកំណត់ថបតើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ បានរួមបញ្ចតូលនូវព័ត៌មនបបបៀបបធៀបណែលតបមរូវបដាយ 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងថបតើព័ត៌មនបបបៀបបធៀបទាំងបនឹះបតរូវបានបធវើ
ចំណត់ថ្ន្រចក់សមបសបឬបទ ។

ព័ត៌មានទផ្សងៗ

អ្កបគប់បគង មនភារៈទទួលខុសបតរូវបលើព័ត៌មនបផ្រចសងៗ។  
ព័ត៌មនបផ្រចសងៗ ណែលបានទទួលបតរឹមកាលបរិបចឆេទននរបាយការណ៍ 
សវនកម្មបនឹះ គឺរបាយការណ៍របស់អ្កបគប់បគងណែលបានបងា្្រចញ 
បៅទំព័រទី 27 ែល់ទី 29 និងរបាយការណ៍បបាំ្រចឆ្ន ្រច ំ 
របស់ធនាគារ ណែលរំពរឹងថនរឹងរួចរាល់បនា្្រចប់ពីកាលបរិបចឆេទនន 
របាយការណ៍សវនកម្មបនឹះ។ មតិសវនកម្មរបស់បយើងខ្នុំ បៅបលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុមិនបានបគបែណ្ប់បលើព័ត៌មនបផ្រចសងៗ 
ប�ើយ បហើយបយើងខ្នុមិំនបធវើការផ្ល់នូវអំណឹះអំណងណមួយបៅ 
បលើព័ត៌មនបនឹះបទ។

ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបធវ ើសវនកម្មរបស់បយើងខ្ នុ ំបលើរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្នុ ការទទួលខុសបតរូវរបស់បយើងខ្នុំ គឺបតរូវអានព័ត៌មន 
បផ្រចសងៗ បហើយពិារណថបតើព័ត៌មនបផ្រចសងៗបនាឹះមនភាពមិន 
បសបគា្ន្រចជាសារវន្ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ឬការយល់ែរឹង 
របស់បយើងខ្នុំបៅក្នុងការបធវើសវនកម្ម ឬមនបងា្្រចញនូវកំហុង្្គង 
ជាសារវន្។

បបសិនបបើការអានព័ត៌មនបផ្រចសងៗ ណែលបានទទួលមុន 
កាលបរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនឹះ អាចឲ្រចយបយើងខ្ នុ ំ 
សន្ិដា្្រចនថ មនកំហុស្្គងជាសារវន្បកើតប�ើងបលើព័ត៌មន 
បផ្រចសងៗបនឹះ បយើងខ្នុំបតរូវរាយការណ៍បៅតាមសា្្រចនភាពជាក់ណស្ង។  
បយើងខ្នុំពុំមនអវីណែលបតរូវរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនរឹងព័ត៌មនបផ្រចសងៗ 
បនឹះបទ។



31

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

ការទទួលខុសប្តរូវទលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់អ្នកប្គប់ប្គង និងអ្នកទទួលខុសប្តរូវទលើ 
អភិរាលកិច្ច
អ្កបគប់បគងមនភារៈទទួលខុសបតរូវបលើការបរៀបចំ និងការ 
បង្ា្រចញនូវភាពបតរឹមបតរូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បដាយអនុបលាម 
បៅតាមស្ង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុអន្រជាតិ
ននកម្នុជា បហើយនិងទទួលខុសបតរូវបលើបបព័ន្ធបតរួតពិនិត្រចយនផ្ក្នុង 
ណែលអ្កបគប់បគងកំណត់ថមនភាពាំបាច់សបមប់ការបរៀបចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុឲ្រចយបជៀសផុតពីការបងា្្រចញខុសជាសារវន្ 
បដាយសារណតការណក្លងបន្លំ ឬកំហុស្្គង ។ 

បៅក្នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុអ្កបគប់បគងមនភារៈ 
ទទួលខុសបតរូវបលើការវាយតនម្លនូវ លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការ 
បន្និរន្រភាពអាជីវកម្ម ទទួលខុសបតរូវបលើការលាតបតដាងព័ត៌មន 
បបសិនបបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្្រចទាំងឡាយណែលទាក់ទងបៅនរឹងនិរន្រ 
ភាពអាជីវកម្ម និងបបបើបបាស់មូលដា្្រចននិរន្រភាពននគណបនយ្រចយ 
បលើកណលងណតអ្កបគប់បគងមនបំណងចង់ជបមឹះបញ្ី្្្រចកែំបណើរ
ការធនាគារ ឬគា្្រចនជបបមើសសមរម្រចយែនទបទៀតបបរៅពីបធវើណបបបនឹះ។ 
អ្កទទួលខុសបតរូវបលើអភិបាលកិច្ច មនភារៈទទួលខុសបតរូវក្នុងការ 
បតរួតពិនិត្រចយែំបណើរការហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ ។

ការទទួលខុសប្តរូវរបស់សវនករ សប្មាប់ការទធវើ
សវនកម្មររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បគាលបៅរបស់បយើងខ្នុំ គឺផ្ល់នូវអំណឹះអំណងសមបហតុផល 
ថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងមូល មិនមនការបងា្្រចញខុស 
ជាសារវន្បដាយសារណតការណក្លងបន្លំ ឬកំហុស្្គងនិងផ្ល់នូវ 
របាយការណ៍របស់សវនករណែលរួមបញ្ចតូលមតិសវនកម្មរបស់ 
បយើងខ្នុំ។ អំណឹះអំណងសមបហតុផលគឺជាអំណឹះអំណងមន 
កបមិតខ្ស់មួយ ប៉ុណន្វាមិនអាចធានាថ បគប់បពលននការបធវើ 
សវនកម្មបដាយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ដារ សវនកម្មអន្រជាតិ 
ននកម្នុជាអាចរកប�ើញនូវការបង្ា្រចញខុសជាសារវន្ណែលបានបកើត
ប�ើងបនាឹះបទ។ ការបង្ា្រចញខុសជាសារវន្អាចបកើតប�ើង បដាយសារ 
ការណក្លងបន្លំ ឬកំហុស្្គង បហើយបតរូវបានាត់ទុកថជាសារវន្ 
បៅបពលណែលការណក្លងបន្លំ ឬកំហុស្្គងណតមួយ ឬក៏រួមបញ្ចតូលគា្ន្រច 
មនផលប៉ឹះពាល់ែល់ការសបបមចចិត្ ណផ្កបសែ្ឋកិច្ចរបស់អ្ក 
បបបើបបាស់ បដាយបយងបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ ។

ជាណផ្កមួយននការបធវើសវនកម្ម បដាយអនុបលាមតាមស្ង់ដារសវន 
កម្មអន្រជាតិននកម្នុជា បយើងខ្នុំអនុវត្នូវការវិនិចឆេ័យណែលបបកប 
បៅបដាយវិជា្្រចជីវៈ និងរក្រចសានូវមជ្រចឈធាតុនិយមក្នុងអំ�នុងបពល 
សវនកម្ម។ បយើងខ្នុំក៏៖

•	 	បធវើការកំណត់ និងវាយតនម្លនូវហានិភ័យននការបង្ា្រចញខុសជា
សារវន្បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បដាយសារណតការណក្លងបន្លំ  
ឬកំហុស្្គង និងទទួលខុសបតរូវបលើការបរៀបចំនិងការអនុវត្ 
នូវនីតិវិធីសវនកម្ម បែើម្រចបីប្្លើយតបបៅនរឹងហានិភ័យទាំង
បនាឹះ និងបបមូលនូវភស្នុតាងណែលមនលកខេណៈបគប់បគាន់  
និងសមបសបសបមប់ជាមូលដា្្រចនក្ នុងការបបញ្ចញមតិ 
សវនកម្មរបស់បយើងខ្នុំ។ ហានិភ័យណែលមិនអាចរកប�ើញ 
នូវការបងា្្រចញខុស ជាសារវន្ណែលបកើតប�ើងបដាយសារ 
ណតការណក្លងបន្លំ មនលកខេណៈខ្ស់ជាងការបងា្្រចញខុសបកើត 
ប�ើងពីកំហុស្្គង បដាយសារណតការណក្លងបន្ល ំអាចរួម 
បញ្ចតូលទាំងការ�ុប�ិតគា្ន្រច ការលួចបន្លំ ការលុបបាល 

បដាយបចតនា ការបកបសាយមិនពិត ឬមិនអនុវត្តាម 
នីតិវិធីបគប់បគងនផ្ក្នុង ។

•	 	ទទួលបាននូវការយល់ែរឹងអំពីការបគប់បគងនផ្ក្ នុងណែល
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបធវើសវនកម្ម ក្នុងបគាលបំណងបែើម្រចបីបរៀបច ំ
នូវនីតិវិធីសវនកម្មណែលសមបសបបៅតាមកាលៈបទសៈ ប៉ុណន្
មិនណមនក្នុងបគាលបំណងបែើម្រចបីបបញ្ចញមតិបលើបបសិទ្ធភាពនន 
ការបគប់បគងនផ្ក្នុងរបស់ធនាគារប�ើយ ។

•	 	ការវាយតនម្លបលើភាពសមបសប ននបគាលនបយបាគណបនយ្រចយ 
ណែលធនាគារបានបបបើបបាស់ និងភាពសមបហតុផលននការ 
បា៉្រចន់សា្្រចនគណបនយ្រចយសំខាន់ៗ បពមទាំងការលាតបតដាង 
ព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធណែលបានបធវើប�ើងបដាយអ្កបគប់បគង ។

•	 	បធវើការសន្ិដា្្រចនបលើភាពសមបសបននការបបបើបបាស់មូលដា្្រចន 
និរន្រភាពននគណបនយ្រចយរបស់អ្កបគប់បគង បហើយបដាយ 
ណផ្កបៅបលើភស្នុតាងសវនកម្មណែលទទួលបាន បធវ ើការ 
សន្ិដា្្រចនថបតើភាពមិនច្រចបាស់លាស់សារវន្ពាក់ព័ន្ធបៅនរឹង 
បពរឹតិ្ការណ៍ ឬលកខេខណ្ណែលអាចបធវើឲ្រចយមនមនិ្លជាសារវន្ 
បលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ បែើម្រចបីបន្និរន្រភាពអាជីវកម្ម។  
បបសិនបបើ បយើងខ្នុំបធវើការសន្ិដា្្រចនថមនអស្ិរភាពននភាព 
មិនបបាកែបបជាជាសារវន្ បយើងខ្នុំាំបាច់បតរូវបញ្ចតូលបៅ 
ក្នុងរបាយការណ៍របស់បយើងខ្នុំ បែើម្រចបីទាញចំណប់អារម្មណ៍
បលើការលាតបតដាង ព័ត៌មន ពាក់ព័ន្ធបៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហរិញ្ញវត្នុ ឬបបសនិបបើការលាតបតដាងព័ត៌មនមនលកខេណៈ 
មិនបគប់បគាន់ បយើងខ្នុ ំាំបាច់បតរូវផ្ល់មតិសវនកម្មណែល 
មនបញ្្រច។ ការសន្ិដា្្រចនរបស់បយើងខ្នុំ គណឺផក្តាមភស្នុតាង 
សវនកម្មណែលបបមូលបានបតរឹមកាលបរិបចឆេទននរបាយការណ៍ 
សវនកម្មរបស់បយើងខ្នុំ។ យ៉្រចងណក៏បដាយ បពរឹត្ិការណ៍ 
ឬលកខេខណ្នាបពលអនាគត អាចបធវើឲ្រចយធនាគារបញ្រចឈប់ 
និរន្រភាពននអាជីវកម្ម។ 

  វាយតនម្លបលើការបង្ា្រចញននទបមង់ និងខ្លរឹមសារននរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុទំាងមូល ណែលរួមបញ្ចតូលទំាងការលាតបតដាងព័ត៌មន 
និងវាយតនម្លថបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុបានបងា្្រចញពី 
បបតិបត្ិការ និងបពរឹត្ិការណ៍ពាក់ព័ន្ធក្នុងអត្ន័យណែលអាច
សបបមចបាននូវការបង្ា្រចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុែ៏បតរឹមបតរូវ។

បយើងខ្នុំ ផ្ល់ព័ត៌មនជូនអ្កទទួលខុសបតរូវបលើអភិបាលកិច្ច 
ស្ពីីបញ្្រចបផ្រចសងបទៀត វិសាលភាព និងបពលបវលាណែលបានបបគាង 
ទុកសបមប់ការបធវើសវនកម្ម និងការរកប�ើញបញ្្រចជាសារវន្ 
បផ្រចសងបទៀតណែលមនរួមបញ្ចតូលទំាង ចំណុចខវឹះខាតននការបគប់បគង 
នផ្ក្នុងណែលបានរកប�ើញក្នុងអំ�នុងបពលបធវើសវនកម្ម។
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34 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា

2019 2018 2019 2018 2018

កំណត ់

សម្្រចល់

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ប្ទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ 

និងសាច់បបាក់សមមូល
6  4,847,194  370,086  19,752,316  1,487,006  590,763  2,384,910 

បបាក់តមកល់តាមច្រចបាប់ 7  3,750,000  3,750,000  15,281,250  15,067,500  1,000,000  4,037,000 

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន -សុទ្ធ 8  191,283,277  135,064,102 779,479,354   542,687,562  104,258,334  420,890,894 

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ 9  571,330  466,884  2,328,170  1,875,940  376,604  1,520,351 

បទព្រចយសកម្មអរូបី 10  178,079  186,068  725,672  747,621  99,497  401,669 

បទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ 11  1,934,337  956,011  7,882,423  3,841,252  534,371  2,157,256 

សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម 12  1,875,328  1,694,525  7,641,962  6,808,601  1,125,647  4,544,237 

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម - សុទ្ធ 17ក  321,573  -    1,310,410  -    -    -   

ប្ទព្យសកម្មសរុប 204,761,118 142,487,676 834,401,557  572,515,482  107,985,216  435,936,317 

បំណុល 

និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

បបាក់កម្ចី 13  95,157,313  44,059,782  387,766,050  177,032,204  72,502,778  292,693,715 

បំណុលភតិសន្រចយ 14  1,972,815  1,744,106  8,039,221  7,007,818  1,125,647  4,544,237 

បំណុលបផ្រចសងៗ 15  316,819  303,572 1,291,039  1,219,753  201,636  814,004 

សំវិធានធនបលើអត្បបបយជន ៍

និបយជិត
16  330,000  330,000  1,344,750  1,325,940  -    -   

បំណុលពន្ធបលើ 

បបាក់ចំណូលបបាំឆ្ន្រចំ
17ខ  2,331,253  1,546,691  9,499,856  6,214,604  1,077,888  4,351,434 

បំណុលសរុប 100,108,200  47,984,151 407,940,916  192,800,319  74,907,949  302,403,390 

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

បែើមទុន 18  75,000,000  75,000,000  300,000,000  300,000,000  20,000,000  80,000,000 

ទុនបបមុង 19  3,000,000  3,000,000  12,000,000  12,000,000  3,000,000  12,000,000 

ទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ 20  1,759,082  1,250,422  7,110,806 5,049,716  1,030,153  4,158,728 

បបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក  24,893,836  15,253,103  100,690,675  61,626,424  9,047,114  36,523,199 

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    6,659,160 1,039,023  -    851,000

មូលធនរបស់ភាគទុនិកសរុប 104,652,918  94,503,525  426,460,641  379,715,163  33,077,267  133,532,927 

បំណុល និងមូលធនរបស់ 

ភាគទុនិកសរុប
 204,761,118  142,487,676  834,401,557  572,515,482  107,985,216  435,936,317 

ររាយការណ៍ 
សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019
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ររាយការណ៍ចំណ្ញ ឬខាត  
និងលទ្ធផលលម្អិតផ្ស្ងៗ
សប្មាប់ការិយបរិទចឆេទបដលរានបញ្ចប់នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

កំណត់សម្្រចល់ណែលភា្្រចប់ជូនបនឹះ គឺជាណផ្កមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។

2019 2018 2019 2018

កំណត ់

សម្្រចល់

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ចំណូលពីប្បតិបត្តិការ

ចំណូលពីការបបាក់ 21  23,201,471  18,049,627  94,012,360  73,010,741 

ចំណយបលើការបបាក់ 22  (3,273,854)  (3,511,866) (13,265,656) (14,205,498)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ  19,927,617  14,537,761  80,746,704  58,805,243 

ចំណូលពីបបតិបត្ិការបផ្រចសងៗ 23  875,489  691,594  3,547,481  2,797,498 

ចំទណញពីប្បតិបត្តិការសរុប  20,803,106  15,229,355  84,294,185  61,602,741 

ចំណយបលើបុគ្គលិក 24  (5,024,316)  (4,372,197) (20,358,528) (17,685,537)

ចំណយរំលស់  (963,189)  (714,456)  (3,902,842)  (2,889,975)

ចំណយទូបៅ និងរែ្ឋបាល 25  (2,113,504)  (1,828,593)  (8,563,918)  (7,396,659)

ចំណាយទលើប្បតិបត្តិការសរុប  (8,101,009)  (6,915,246) (32,825,288) (27,972,170)

ចំទណញពីប្បតិបត្តិការមុន  

ឱនភាពននតនមលៃ
 12,702,097  8,314,109  51,468,897  33,630,571 

ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្ល ននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 8  (259,834)  (176,035)  (1,052,847)  (712,062)

ប្រាក់ចំទណញមុនដកពន្ធ

ទលើប្រាក់ចំទណញ  12,442,263  8,138,074  50,416,050  32,918,509 

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ 17គ  (2,292,870)  (1,711,816)  (9,290,709)  (6,924,296)

ចំទណញសុទ្ធសប្មាប់ការិយបរិទចឆេទ  10,149,393  6,426,258  41,125,341  25,994,213 

លទ្ធផលលម្អិតទផ្សងៗ

ទុនបបមុងបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    5,620,137  188,023 

លទ្ធផលលម្អិតសរុបសប្មាប់ការិយបរិទចឆេទ  10,149,393  6,426,258  46,745,478  26,182,236 
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សប្មាប់ការិយបរិទចឆេទបដលរានបញ្ចប់នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

ររាយការណ៍ស្ដីពីបម្្បម្រួលមូលធន

ដើមទុន ទុនបម្ុង ទុនបម្ុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត ប្្ក់ចំណ្ញរក្សាទុក លម្អៀងលើការប្ដនូររូបិយប័ណ្ សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សមតុល្យនានថងៃទី 1 បខ មករា ឆ្្ំ 2018 20,000,000 80,000,000 3,000,000 12,000,000 1,030,153 4,158,728 9,047,114 36,523,199 - 851,000 33,077,267 133,532,927

ប្បតិបត្តិការបដលរានទទួលសា្្ល់ទដយផ្្ល់ 

ទៅក្នុងមូលធន

បែើមទុនបានបបាឹះផ្រចសាយ  55,000,000  220,000,000  -    -    -    -    -    -    -    -    55,000,000  220,000,000 

បផ្រពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកបៅទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ្ -   -   -   -   220,269 890,988 (220,269) (890,988) -   -   -   -

លទ្ធផលលម្អិត

ចំបណញសុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ -   -   -   -   -   -   6,426,258 25,994,213 - - 6,426,258 25,994,213 

ទុនបបមុងបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -   -   -   -   -   -   - - - 188,023 -   188,023 

-   -   -   -   -   -   6,426,258 25,994,213 -   188,023 6,426,258 26,182,236 

សមតុល្យនានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018 75,000,000 300,000,000 3,000,000 12,000,000 1,250,422 5,049,716 15,253,103 61,626,424 -   1,039,023 94,503,525 379,715,163 

សមតុល្រចយនាន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2019 75,000,000 300,000,000 3,000,000 12,000,000 1,250,422 5,049,716 15,253,103 61,626,424 -   1,039,023 94,503,525 379,715,163 

ប្បតិបត្តិការបដលរានទទួលសា្្ល់ទដយផ្្ល់ 

ទៅក្នុងមូលធន

បផ្រពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកបៅទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ្ - - - 508,660 2,061,090 (508,660) (2,061,090) - - - -

លទ្ធផលលម្អិត

ចំបណញសុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ -   -   -   -   -   -   10,149,393 41,125,341 -   - 10,149,393 41,125,341 

លបម្ៀងបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -   -   -   -   -   -   -   -   -   5,620,137 -   5,620,137 

-   -   -   -   -   -   10,149,393 41,125,341 -   5,620,137 10,149,393 46,745,478 

សមតុល្រចយនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 75,000,000 300,000,000 3,000,000 12,000,000 1,759,082 7,110,806 24,893,836 100,690,675 -   6,659,160 104,652,918 426,460,641 

កំណត់សម្្រចល់ណែលភា្្រចប់ជូនបនឹះ គឺជាណផ្កមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។
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ដើមទុន ទុនបម្ុង ទុនបម្ុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត ប្្ក់ចំណ្ញរក្សាទុក លម្អៀងលើការប្ដនូររូបិយប័ណ្ សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សមតុល្យនានថងៃទី 1 បខ មករា ឆ្្ំ 2018 20,000,000 80,000,000 3,000,000 12,000,000 1,030,153 4,158,728 9,047,114 36,523,199 - 851,000 33,077,267 133,532,927

ប្បតិបត្តិការបដលរានទទួលសា្្ល់ទដយផ្្ល់ 

ទៅក្នុងមូលធន

បែើមទុនបានបបាឹះផ្រចសាយ  55,000,000  220,000,000  -    -    -    -    -    -    -    -    55,000,000  220,000,000 

បផ្រពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកបៅទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ្ -   -   -   -   220,269 890,988 (220,269) (890,988) -   -   -   -

លទ្ធផលលម្អិត

ចំបណញសុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ -   -   -   -   -   -   6,426,258 25,994,213 - - 6,426,258 25,994,213 

ទុនបបមុងបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -   -   -   -   -   -   - - - 188,023 -   188,023 

-   -   -   -   -   -   6,426,258 25,994,213 -   188,023 6,426,258 26,182,236 

សមតុល្យនានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018 75,000,000 300,000,000 3,000,000 12,000,000 1,250,422 5,049,716 15,253,103 61,626,424 -   1,039,023 94,503,525 379,715,163 

សមតុល្រចយនាន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2019 75,000,000 300,000,000 3,000,000 12,000,000 1,250,422 5,049,716 15,253,103 61,626,424 -   1,039,023 94,503,525 379,715,163 

ប្បតិបត្តិការបដលរានទទួលសា្្ល់ទដយផ្្ល់ 

ទៅក្នុងមូលធន

បផ្រពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកបៅទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ្ - - - 508,660 2,061,090 (508,660) (2,061,090) - - - -

លទ្ធផលលម្អិត

ចំបណញសុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ -   -   -   -   -   -   10,149,393 41,125,341 -   - 10,149,393 41,125,341 

លបម្ៀងបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -   -   -   -   -   -   -   -   -   5,620,137 -   5,620,137 

-   -   -   -   -   -   10,149,393 41,125,341 -   5,620,137 10,149,393 46,745,478 

សមតុល្រចយនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 75,000,000 300,000,000 3,000,000 12,000,000 1,759,082 7,110,806 24,893,836 100,690,675 -   6,659,160 104,652,918 426,460,641 
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សប្មាប់ការិយបរិទចឆេទបដលរានបញ្ចប់នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

ររាយការណ៍លំហូរទឹកប្្ក់ 

2019 2018 2019 2018

កំណត ់

សម្្រចល់

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្បតិបត្តិការ

ចំបណញសុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ  10,149,393  6,426,258  41,125,341  25,994,213 

និយ័តភាពបលើ៖

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ  (19,927,617)  (14,537,761)  (80,746,704)  (58,805,243)

រំលស់បលើបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ និងបទព្រចយសកម្មអរូបីយ  492,618  345,795  1,996,088  1,398,741 

រំលស់បលើសិទ្ធបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម  470,572  368,661  1,906,758  1,491,234 

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ  2,292,870  1,711,816  9,290,709  6,924,296 

ខាតបង់បលើការលក់បចញបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ  702  84  2,845  340 

សំវិធានធនបលើឱនភាពននតនម្លខាតបង់  213,966  179,711  866,990  726,931 

សំវិធានធនទលើអត្ថប្បទោជន៍និទោជិត  -  330,000  -  1,334,850 

 (6,307,496)  (5,175,436)  (25,557,973)  (20,934,638)

បណបមបបមរួល៖

ឥណទាន និងផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន  (56,131,378)  (30,800,595) (227,444,344)  (124,588,407)

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ  (104,446)   (90,280) (423,215) (365,183)

បំណុលទផ្សងៗ  13,247  101,936  53,677  412,331 

សាច់បបាក់បបបើបបាស់ក្នុងបបតិបត្ិការ  (62,530,073)  (35,964,375) (253,371,855)  (145,475,897)

ការបបាក់បានទទួល  22,899,708  17,864,743  92,789,617  72,262,885 

ការបបាក់បានបង់  (3,176,323)  (3,654,862)  (12,870,461)  (14,783,917)

ពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញរានបង់  (1,829,881)  (1,243,013)  (7,414,678)  (5,027,988)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទប្បើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្បតិបត្តិការ  (44,636,569)  (22,997,507) (180,867,377)  (93,024,917)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិទោគ
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

2019 2018 2019 2018

កំណត ់

សម្្រចល់

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ការទិញបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ  (1,426,002)  (743,060)  (5,778,160)  (3,005,678)

ការទិញបទព្រចយសកម្មអរូបីយ   (37,655)  (111,030)  (152,578)  (449,116)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទប្បើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិទោគ  (1,463,657)  (854,090)  (5,930,738)  (3,454,794)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សាច់បបាក់ទទួលបានពីការបបាឹះប័ណ្ណភាគហ៊ុន  -  55,000,000  -  222,475,000 

បបាក់បបញ្ញើតាមច្រចបាប់  -  (2,750,000)  -  (11,123,750)

សាច់បបាក់ទទួលបានពីបបាក់កម្ចី  51,000,000  59,300,000  206,652,000  239,868,500 

ការទូទាត់សងបបាក់កម្ចី  -  (87,600,000)  -  (354,342,000)

ការទូទាត់បលើបំណុលភតិសន្រចយ  (422,666)  (319,080)  (1,712,643)  (1,290,679)

សាច់បបាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព

ហិរញ្ញប្រចបទាន  50,577,334  23,630,920  204,939,357  95,587,071 

ការទកើនទ�ើង/(ថយចុះ) សុទ្ធននសាច់ប្រាក់ 

និងសាច់ប្រាក់សមមូល
 4,477,108  (220,677)  18,141,242  (892,640)

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល  នាទដើមការិយបរិទចឆេទ  370,086  590,763  1,499,588  2,389,636 

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    111,486  (9,990)

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងការិយបរិទចឆេទ 6  4,847,194  370,086  19,752,316  1,487,006 

ប្បតិបត្តិការមិនបមនជាសាច់ប្រាក់សំខាន់ៗ:
ក្នុងការិយបរិបចឆេទ មនបបតិបត្ិការមិនណមនជាសាច់បបាក់សំខាន់ៗ ែូចខាងបបកាម៖

2019 2018 2019 2018

កំណត ់

សម្្រចល់

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ទផទេរពីប្រាក់ចំទណញរក្សាទុកទៅទុនបប្មុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត 20  508,660  220,269  2,061,090  890,988 



1. ព័ត៌មានធនាគារ

ធនាគារ  ឯកបទស ឌីជីបី៊  ម.ក  បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) ណែលបតរូវបាន 
បគសា្្រចល់ថជាអតីតធនាគារ ឯកបទស បខមខាប់ភី្ល ភីអិលសុី 
បធវ ើអាជីវកម្មបៅបពឹះរាជាណចបកកម្ នុជា និងបានចុឹះបញ្ី 
ពាណិជ្កម្មបៅបកសួងពាណិជ្កម្ម ជាធនាគារមហាជនទទួល 
ខុសបតរូវមនកបមិត បបកាមអាជ្ា្រចប័ណ្ណ ចុឹះបញី្បលខ Co. 6364/09E 
ចុឹះន្ងៃទី 22 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2009។  ធនាគារទទួលបានការចុឹះបញ្ី 
ពាណិជ្កម្ម្្មីបលខ Co-6364E/2009 ពីបកសួងពាណិជ្កម្ម 
បៅន្ងៃទី 19 ណខ មីនា ឆ្ន្រចំ 2012។

បៅន្ងៃទី 17 ណខ កុម្ៈ ឆ្ន្រចំ 2010  ធនាគារទទួលបានអាជា្្រចប័ណ្ណ
គា្្រចនកាលកំណត់ពីធនាគារជាតិនន កម្នុជា បែើម្រចបីបធវើអាជីវកម្មជា 
បគរឹឹះសា្្រចនមីបករូហិរញ្ញវត្នុ ។

បៅន្ងៃទី 28 ណខ កុម្ៈ ឆ្ន្រចំ 2012 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តព ី
ធនាគារជាតិននកម្នុជា បែើម្រចបីប្តូរបឈា្្រចឹះបសបច្រចបាប់របស់ខ្លលួនពី 
បកុមហ៊ុន បខមខាប់ភី្ល ខូអិលធីឌី បៅជាបកុមហ៊ុន 
បខមខាប់ភី្ល ភីអិលសីុ បហើយលកខេនិ្កៈរបស់ធនាគារណែលបាន 
បធវ ើវ ិបសាធនកម្ម បតរូវបានអនុម័តបដាយបកសួងពាណិជ្កម្ម  
បៅន្ងៃទី 19 ណខ មីនា ឆ្ន្រចំ 2012 ។

បៅន្ងៃទី 1 ណខ សីហា ឆ្ន្រចំ 2013 ធនាគារទទួលបានការអនុម័ត 
បចញបដាយធនាគារជាតិននកម្នុជា បែើម្រចប ីណបបកា្្រចយជាបៅជា 
បគរឹឹះសា្្រចនធនាគារឯកបទស និងបានប្តូរបឈា្្រចឹះបសបច្រចបាប់របស់
ខ្លលួនបៅជា ធនាគារ ឯកបទស បខមខាប់ភី្ល ភីអិលសុី បហើយ 
លកខេន្ិកៈណែលបានបធវើវ ិបសាធនកម្មក្ នុងការ្្្រចស់ប្ តូរបតរូវបាន 
អនុម័តបដាយបកសួងពាណិជ្កម្ម បៅន ង្ៃទី 16 ណខ សីហា ឆ្ន្រច ំ2013។

បៅន្ងៃទី 19 ណខ តុលា ឆ្ន្រចំ 2017 ធនាគារបានបធវើកិច្ចសន្រចយទិញ 
និងលក់ភាគហ៊ុនកាន់កាប់ទាំងអស់ បៅឲ្រចយធនាគារ Daegu 
ណែលជាធនាគារបបងកើតបៅទីបកុង Daegu ននសាធារណៈរែ្ឋកូបរេ។   
បៅន្ងៃទី 28 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័ត 
ពីធនាគារជាតិននកម្នុជា ក្នុងការ្្្រចស់ប្ តូរភាគទុនិក របស់ 
ធនាគារបៅជាធនាគារ Daegu និង្្្រចស់ប្តូរបឈា្្រចឹះបបតិបត្ិការព ី
ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភី្ល ភីអិលសុី បៅជាធនាគារ 
ឯកបទស  ឌីជីប៊ី ម.ក ។

បៅន្ងៃទី 27 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 ធនាគារជាតិននកម្នុជា បានផ្ល់ 
អាជ្ា្រចបណ្ណធ័នាគារឯកបទសែល់ ធនាគារឯកបទស ឌីជីបី៊ ម.ក ។
 
បៅន្ងៃទី 18 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ធនាគារបានចុឹះបញ្ីជាមួយ 
បកសួងពាណិជ្កម្ម បដាយបបបើបបាស់បឈា្្រចឹះបបតិបត្ិការ្្មីជាមួយ 

នរឹងបលខចុឹះបញី្ 00016509។  លកខេនិ្កៈ ្្មរីបស់ធនាគារបតរូវបាន
អនុម័តបដាយ បកសួងពាណិជ្កម្មនាន្ងៃទី25 ណខមករា ឆ្ន្រចំ2018។
 
ាប់តាំងពីន្ងៃទី 1 ណខ សីហា ឆ្ន្រចំ 2013 សកម្មភាពចម្រចបងៗ 
របស់ធនាគារ គឺពាក់ព័ន្ធនរឹងការផ្ល់បសវាកម្ម ណផ្កធនាគារ 
ឯកបទស និងបសវាកម្មបផ្រចសងៗណែលទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុ ។ 

ការិយល័យចុឹះបញ្ីរបស់ធនាគារ មនទីតាំងបៅផ្ឹះបលខ 
689B មហាវិ្ីកម្នុជាបបកាម សងា្្រចត់ទរឹកល្ក់ 1 ខណ្ទួលបគាក 
រាជធានីភ្ំបពញ បពឹះរាជាណចបកកម្នុជា ។

ធនាគារមនបុគ្គលិកចំនួន 509 នាក់ នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 
(ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 : 401 នាក់) ។

2. មូលដ្្នននគណទនយ្យ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ បតរូវបានបរៀបចំប�ើងបដាយ 
អនុបលាមបៅតាមស្ង់ដាររបាយការណ៍ ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុ 
អន្រជាតិននកម្នុជា បៅកាត់ថ (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ឬ 
(“CIFRSs”) ។  បនឹះគឺជា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបលើកែំបូង 
របស់ធនាគារណែលបតរូវបានបរៀបចបំ�ើង បដាយអនបុលាមបៅតាម 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងស្ង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុអន្រជាតិនន 
កម្នុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ឬ (“CIFRS”) 1 “ការអនុវត្ែំបូងនន 
សង់្ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហរិញ្ញវត្នុអន្រជាតិននកម្នុជា”	។

បៅក្នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុកាលពីការិយបរិបចឆេទ 
មុនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត ្ នុ  បត រូវបានបរៀបចំប�ើងបដាយ 
អនុបលាមបៅតាមស្ង់ដារគណបនយ្រចយកម្នុជា និងបគាលការណ៍ 
ណណនាំរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំនិងការ 
កំណត់បងា្្រចញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។ ការពន្រចយល់ពី 
របបៀបននការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ហ.អ.ក ណែលបានប៉ឹះពាល់ែល់ 
ការរាយការណ៍ពីសា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ និង 
លំហូរទរឹកបបាក់បតរូវបានបងា្្រចញបៅក្នុងកំណត់សម្្រចល់31។

បគាលនបយបាយគណបនយ្រចយ  និងវិធីសាសស្ននការគណនា បតរូវបាន 
អនុវត្បបកបបដាយសង្គតិភាព បៅបគប់ការិយបរិបចឆេទណែលបាន 
បងា្្រចញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងបនឹះ ។

ព័ត៌មនលមិ្តទាក់ទងនរឹងបគាលនបយបាយគណបនយ្រចយសំខាន់ៗ 
របស់ធនាគារបតរូវបានលាតបតដាង ក្នុងកំណត់សម្្រចល់ 30 ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ បតរូវបានអនុម័តបដាយបកុមបបរឹក្រចសា
ភិបាល និងផ្ល់សិទ្ធិផ្រចសាយ បៅន្ងៃទី 21 ណខ បមសា ឆ្ន្រចំ 2020 ។

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

40 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី

សប្មាប់ការិយបរិទចឆេទបដលរានបញ្ចប់នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

កំណត់សមា្្ល់ 
លើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



3. រូបិយប័ណ្មុខងារនិងរូបិយប័ណ្ 
សប្មាប់កំណត់បងា្្ញ

ធនាគារបធវ ើបបតិបត្ ិការ និងកត់បតារាល់បញ្ីគណបនយ្រចយ 
របស់ខ្លលួនជាបបាក់ែុល្ា្រចរអាបមរិក ។  អ្កបគប់បគងក៏បានកំណត់ថ 
បបាក់ែុលា្្រចរអាបមរិកជារូបិយប័ណ្ណមុខងារ និងជារូបិយប័ណ្ណ
សបមប់បធវើការបងា្្រចញ បបពាឹះវា្្លនុឹះបញ្្រចំងពីសារធាតុបសែ្ឋកិច្ច 
ននបបភពបពរឹត្ិការណ៍និងកាលៈបទសៈរបស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ បតរូវបានបង្ា្រចញជាបបាក់ែុល្ា្រចរអាបមរិក 
ណែលជារូបិយប័ណ្ណមុខងាររបស់ធនាគារ ។

តួបលខទាំងអស់បតរូវបានបង្គត់ចំនួនមួយែុលា្្រចរអាបមរិក ឬ 
មួយពាន់បរៀលណែលជិតបំផុត បបើមិនែូបច្ឹះបទលុឹះបតាណតមនការ 
បងា្្រចញបផ្រចសងពីបនាឹះ ។

4. ការរា៉្ន់សា្្ន និងការវិនិចឆេ័យ

បៅក្នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុបនឹះ អ្កបគប់បគង 
បធវើការវិនិចឆេ័យ បា៉្រចន់សា្្រចន និងសន្មតណែលមនផលប៉ឹះពាល ់
ែល់ការអនុវត្នូវបគាលនបយបាយគណបនយ្រចយរបស់ធនាគារ  
និងចំនួនននបទព្រចយសកម្ម បំណុល ចំណូល និង ចំណយ 
ណែលបានរាយការណ៍ ។ លទ្ធផលជាក់ណស្ងអាចខុសពីការ 
បា៉្រចន់សា្្រចនទាំងបនាឹះ ។ 

ការបា៉្រចន់សា្្រចន និងការសន្មតណែលពាក់ព័ន្ធបតរូវបានបតរួតពិនិត្រចយ 
ជាបបាំ ។  ការណកណបបបលើការបា៉្រចន់សា្្រចនបតរូវបាន ទទួលសា្្រចល់ 
តាមវិធិសាសស្ទស្រចសនៈវិស័យ ។

ព័ត៌មនអំពីការវិនិចឆេ ័យ ណែលបានបធវ ើប�ើងក្ នុងការអនុវត្ 
បគាលនបយបាយគណបនយ្រចយណែលមនផលប៉ឹះពាល់ ជាសារវន្ 
បលើចំនួនទរឹកបបាក់ណែលបតរូវបានទទួលស្ា្រចល់បៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានបងា្្រចញក្នុងកំណត់សម្្រចល់ែូចខាងបបកាម ។

•	 	កំណត់សម្ ្រចល់ 30ខ(vii)៖ ការាត់ថ្ន ្រចក ់ បទព្រចយ 
សកម្មហិរញ្ញវត្នុ៖ ការវាយតនម្លគំរូអាជីវកម្ម ណែលបទព្រចយ 
ទាំងបនាឹះបតរូវបានកាន់កាប់ និងការវាយតនម្លថបតើលកខេខណ្
កិច្ចសន្រចយននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ គឺជាការទូទាត់ណតបបាក់បែើម 
និងការបបាក់ (“	SPPI”) បលើចំនួនបបាក់បែើមណែលបៅសល់។

•	 	កំណត់សម្្រចល់ 30គ(vii)៖ ការបបងកើតលកខេណៈវិនិចឆេ័យ 
សបមប់កំណត់ ថបតើហានិភ័យឥណទានបលើបទព្រចយសកម្ម  
ហិរញ្ញវត្ នុបានបកើនប�ើងជាសារវន្ាប់តាំងពីការទទួល 
ស្ា្រចល់ែំបូង បដាយកំណត់ វិធីសាសស្សបមប់បញ្ចតូលព័ត៌មន
បៅក្នុងការវាស់ណវងបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន 
(“ECL”) និងការបបជើសបរីស និងការអនុម័តបលើគំរូណែលបបបើ 
បែើម្រចបីវាស់ណវងបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន។

ព័ត៌មនអំពីភាពមិនច្រចបាស់លាស់ននការសន្មត និងការបា៉្រចន់សា្្រចន 
ណែលមនហានិភ័យជាសារវន្ ណែលអាចបធវើឲ្រចយមននិយ័តភាពបលើ
តនម្លបយងននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលក្នុងការិយបរិបចឆេទហិរញ្ញវត្នុ
នាបពលបន្ា្រចប់បតរូវបានបញ្ចតូលក្នុងកំណត់សម្្រចល់ ែូចខាងបបកាម៖

•	 	កំណត់សម្្រចល់30គ(vii)៖ ឱនភាពននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ៖ 
កំណត់ការបញ្ចតូលសមសធាតុបៅក្នុងគំរូ ននការវាស់ណវងបលើ
ការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទានរួមទាំងការបញ្ចតូល 
ព័ត៌មនននការបបបមើលនាបពលអនាគត ។ 

•	 	កំណត់សម្្រចល់ 30គ(vi)៖ ការកំណត់បលើតនម្លសមបសប 
ននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ណែលមិនមនទិន្ន័យណែលអាច 
អបងកតបាន ។

•	 	កំណត់សម្្រចល់ 30ខ(vi)៖ ឱនភាពននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ៖ 
ការសន្មតសំខាន់ៗ ណែលបបបើក្នុងការ ប៉ា្រចន់ស្ា្រចនលំហូរទរឹកបបាក់ 
ណែលអាចបបមូលមកវិញបាន ។

5. ការប្តនូររូបិយប័ណ្ពីប្រាក់ដុលា្្រអាទមរិកទៅ 
ជាប្រាក់ទរៀល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានបងា្្រចញជាបបាក់ែុលា្្រចរអាបមរិក។   
ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីបបាក់ ែុលា្្រចរអាបមរិក បៅជាបបាក់បរៀបតរូវ 
បានបធវើប�ើងបែើម្រចបីអនុវត្បៅតាមបគាលការណ៍ណណនាំរបស់ 
ធនាគារជាតិ ននកម្នុជា ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់ 
បងា្្រចញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។

បទព្រចយសកម្ម និងបំណុលបតរូវបានប្តូរតាមអបតា នាកាលបរិបចឆេទ 
រាយការណ៍។ របាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផល  
លម្ិតបផ្រចសងៗ និងរបាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់បតរូវបានប្តូរបៅជា
បបាក់បរៀល បដាយបបបើបបាស់អបតាមធ្រចយមបៅក្នុងការិយបរិបចឆេទ។   
ភាពខុសគា្នណែលបកើតប�ើងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណបតរូវបានទទួល 
ស្ា្រចល់ជា “លបម្ៀងបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ”	 បៅក្នុងរបាយការណ៍ 
លទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗ។ 

ធនាគារបបបើបបាស់អបតាប្តូររូបិយប័ណ្ណែូចខាងបបកាម៖

តួបលខជាបបាក់បរៀលបនឹះគឺសបមប់ជាការបងា្្រចញណតប៉ុបណណ្រចឹះ 
បហើយមិនបតរូវបានយកមកបកបសាយថតួបលខបបាក់ែុលា្្រចរ 
អាបមរិកបនឹះបតរូវបានប្តូរបៅជាបបាក់បរៀល ឬគួរបតរូវបានប្តូរជា 
បបាក់បរៀល ឬនរឹងបតរូវបានប្តូរជាបបាក់បរៀល នាបពលអនាគតតាម 
អបតាប្តូរបបាក់បនឹះ ឬអបតាប្តូរបបាក់បផ្រចសងបទៀតបនាឹះប�ើយ ។
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អត្្នាកាលបរិចឆេ្ទ 
រាយការណ៍ អត្្មធ្យម

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019
1 ែុលា្្រចរអាបមរិក= 

4,075 បរៀល
4,052 បរៀល

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018
1 ែុលា្្រចរអាបមរិក= 

4,018 បរៀល
4,045 បរៀល

ន្ងៃទី1ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018
1 ែុលា្្រចរអាបមរិក= 

4,037 បរៀល
មិនមន



6. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

7. ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សាច់បបាក់ក្នុងនែ  506,440 252,160  2,063,743 1,013,179 142,058  573,488 

សាច់បបាក់សមមូល 

ជាមួយធនាគារនានា
 4,340,754  117,926  17,688,573  473,827 448,705   1,811,422 

 4,847,194 370,086  19,752,316 1,487,006 590,763 2,384,910

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

បបាក់តមកល់ធានាបែើមទុន  3,750,000  3,750,000  15,281,250  15,067,500 1,000,000  4,037,000

បដាយអនុបលាមបៅតាមបបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជាបលខ B7-00-05 ចុឹះន ង្ៃទី 11 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ2000 សី្ពីអាជ្ា្រចប័ណ្ណននធនាគារឯកបទស 
បបាក់តមកល់តាមច្រចបាប់ បតរូវបានរក្រចសាទុកបៅធនាគារជាតិននកម្នុជាចំនួន 5% ននបែើមទុនចុឹះបញ្ី ។ បបាក់តមកល់បនឹះ មិនអាចបបបើបបាស ់
ក្នុងសកម្មភាពបបតិបត្ិការបបាំ្រចន្ងៃបានបទ នរឹងបតរូវបងវិលឲ្រចយធនាគារវិញ បៅបពលណែលធនាគារស្ម័បគចិត្បញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លលួនបៅក្នុង 
បពឹះរាជាណចបកកម្នុជា ។

បបាក់តមកល់ធានាបែើមទុនមនការបបាក់ 0,60% ក្នុងមួយឆ្ន្រចំ (ឆ្ន្រចំ 2018: 0,62% ក្នុងមួយឆ្ន្រចំ) ។ 

8. ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន -សុទ្ធ

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ឥណទានរយៈបពលខ្លី  1,770,112  2,968,926  7,213,206  11,929,145 17,413,601  70,298,707

ឥណទានរយៈទពលបវង  189,741,657  132,392,401 773,197,252  531,952,668 86,905,510  350,837,545

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនែុល  191,511,769 
 

135,361,327 
780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252

ការបបាក់បតរូវទទួល  1,223,069  921,306  4,984,006 3,701,807 736,422  2,972,936

កនប្មឥណទានមិនទាន់រំលស់  (991,767)  (972,703)  (4,041,449)  (3,908,321)  (731,082)  (2,951,380)

 191,743,071  135,309,930 781,353,015  543,675,299 104,324,451  421,157,808 

សំវិធានធនបលើឱនភាព 

ននតនម្លខាតបង់
 (459,794)  (245,828)  (1,873,661)  (987,737)  (66,117)  (266,914)

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន - សុទ្ធ  191,283,277  135,064,102  779,479,354  542,687,562 104,258,334  420,890,894 
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ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

តិចជាង 1 ណខ  5,633,852  5,654,912  22,957,947  22,721,437 17,949,145  72,460,699

> 1 បៅ 3 ឆ្ន្រចំ  18,941,021  32,353,267 77,184,661  129,995,427 24,928,008  100,634,369

> 3 បៅ 5 ឆ្ន្រចំ  166,093,862  96,520,996  676,832,488  387,821,362 61,332,958  247,601,151

បលើសពី 5 ឆ្ន្រចំ  843,034  832,152 3,435,362  3,343,587 109,000  440,033

 191,511,769  135,361,327 780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

កសិកម្ម  914,347  926,228  3,725,964  3,721,584 409,193  1,651,912

សំណង់  902,630  4,570,945  3,678,217  18,366,057 3,157,569  12,747,106

បសវាកម្ម  61,690,702  31,858,221  251,389,611  128,006,332 23,835,476  96,223,817

ជំនួញ និងពាណិជ្កម្ម  112,000,861  69,157,618  456,403,509  277,875,309 57,234,648  231,056,274

ការែរឹកជញ្តូន  12,175,348  5,020,837  49,614,543  20,173,723 3,056,630  12,339,615

ណផ្កបផ្រចសងៗ  3,827,881  23,827,478  15,598,614  95,738,808 16,625,595  67,117,528

 191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252

បណបមបបមរួលននសំវិធានធនបលើការខាតបង់បលើឱនភាពននឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន មនែូចខាងបបកាម៖

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនែុល ណែលមនកាលកំណត់ែូចខាងបបកាម៖

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនែុល ណែលមនបបបភទអាជីវកម្មែូចខាងបបកាម៖ 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  245,828  66,117  987,737  266,914 

សំវិធានធនបលើការខាតបង់បលើឱនភាព 

ននតនម្លសបមប់ការិយបរិបចឆេទ
 214,260  176,036  868,182  712,066 

ចំបណញ ឬខាតពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  (294)  3,675  (1,191)  (290)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    18,933 9,047

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ  459,794  245,828  1,873,661  987,737 
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ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនែុល ណែលមនរូបិយប័ណ្ណែូចខាងបបកាម៖

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនែុល ណែលមននិវាសនដា្្រចនែូចខាងបបកាម៖ 

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនែុល ណែលមនទំនាក់ទំនងែូចខាងបបកាម៖

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

បបាក់ណខ្មរបរៀល  11,624,309  1,744,182  47,369,058  7,008,124 - -

បបាក់ែុលា្្រចរអាបមរិក  179,887,460  133,617,145  733,041,400  536,873,689 104,319,111  421,136,252

 191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

អតិ្ិជនខាងបបរៅ  191,029,675  135,052,594  778,445,926  542,641,324 104,019,114  419,925,164 

ឥណទានបុគ្គលិក  482,094  308,733  1,964,532  1,240,489 299,997  1,211,088 

 191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252 

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

និវាសនជន  191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252
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ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនែុល ណែលមនចំណត់ថ្ន្រចក់ែូចខាងបបកាម៖

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនែុល ណែលមនហានិភ័យែូចខាងបបកាម៖

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ឥណទានស្តង់ដរ

មនការធានា  190,666,619  134,758,822  776,966,472  541,460,947 103,944,382  419,623,470 

ពុំមនការធានា  482,094  308,733  1,964,533  1,240,489 299,997  1,211,088 

ឥណទានឃ្្ំទមើល

មនការធានា  54,059  3,832  220,290  15,397 - - 

ឥណទានទប្កាមស្តង់ដរ

មនការធានា  17,891 160,914  72,906 646,552 26,132  105,495 

ឥណទានសង្ស័យ

មនការធានា  64,781  33,826  263,983  135,913 - -

ឥណទានរាត់បង់

មនការធានា  226,325  95,200  922,274  382,515 48,600  196,199

 191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

មិនបមនជាហានិភ័យធំៗ  191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252 

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ឥណទានផ្ល់ែល់បុគ្គលិក 8% 8% 8% 8% 8% 8%

ឥណទានពុំបមនផ្ដល ់

ដល់សម្ព័ន្ធញាតិ
10% - 19% 13.2% - 21.6% 10% - 19% 13.2% - 1.6% 13.2% - 24% 13.2% - 24.0%

ហានិភ័យធំ បតរូវបានផ្ល់និយមន័យបៅក្នុងបបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ថជាសមតុល្រចយសរុបននឥណទាន និងបុបរបបទានណែល 
ផ្ល់ែល់អតិ្ិជនម្ន្រចក់ បលើសពី 10% ននមូលនិធិ្្្រចល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ ។ ហានិភ័យបនឹះ សំបៅបលើឥណទានណែលមនចំនួនទរឹកបបាក់
ខ្ស់បំផុតរវាងសមតុល្រចយនន ឥណទាន និងកិច្ចសន្រចយណែលបៅសល់ ឬឥណទាន និងកិច្ចសន្រចយណែលបានអនុម័ត ។

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនែុល ណែលមនអបតាការបបាក់ ែូចខាងបបកាម៖
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9. ប្ទព្យសកម្មទផ្សងៗ

10. ប្ទព្យសកម្មអរូបី

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ចំណយបង់មុន  113,314  100,303  461,755  403,017 203,211  820,363 

បបាក់កក់  405,285  351,634  1,651,536  1,412,865 168,402  679,839

គណនីបតរូវទទួលបផ្រចសងៗ  52,731  14,947  214,879  60,058 4,991  20,149

 571,330  466,884  2,328,170  1,875,940 376,604 1,520,351 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

នថលៃទដើម

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  387,362  276,332  1,556,421  1,115,552 

ការទិញបណន្ម  37,655  111,030  152,578  446,116 

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -   - 22,945 (5,248)

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ 425,017 387,362 1,731,944 1,556,420

ដកៈ រំលស់បង្គរ

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  201,294  176,835  808,799  713,883 

រំលស់  45,644  24,459  184,949  98,276 

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - 12,524 (3,360)

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ  246,938 201,294  1,006,272 808,799

តនមលៃទោង

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ  178,079   186,068 725,672 747,621

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា 99,497 401,669
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11. ប្ទព្យ និងបរិកា្ខ្រ

2019 ការក្លម្អ          
អាគារ

គ្ឿងសងា្្រឹម 
និងបរិកា្ខ្រ

កុំព្យនូទ័រ 
និងបរិកា្ខ្រ 

ោនយន្ត ទ្ព្យកំពុង 
សាងសង់

សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

តនមលៃទដើម

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2019  1,145,457  398,558  740,124  410,895  -    2,695,034  10,828,647 

ការទិញបណន្ម  67,215  81,705  114,067  183,130  979,885  1,426,002  5,778,160 

ការលក់បចញ  -    (6,285)  (3,468)  (10,800)  -    (20,553)  (83,281)

ការបផ្រ  248,544  -    -    -    (248,544)  -    -   

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -  -    -    -    -    -    185,942 

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 1,461,216  473,978  850,723  583,225  731,341  4,100,483  16,709,468 

ដក: រំលស់បង្គរ

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2019  590,799  269,758  639,173  239,293  -    1,739,023  6,987,394 

រំលស់  209,728  58,354  99,267  79,625  -    446,974  1,811,139 

ការលក់បចញ  -    (6,285)  (2,766)  (10,800)  -    (19,851)  (80,436)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -  -    -    -    -   -  108,948 

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 800,527  321,827  735,674  308,118  -    2,166,146 8,827,045

តនមលៃទោង  

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 660,689 152,151  115,049 275,107 731,341 1,934,337 7,882,423

2018 ការក្លម្អ          
អាគារ

គ្ឿងសងា្្រឹម 
និងបរិកា្ខ្រ

កុំព្យនូទ័រ 
និងបរិកា្ខ្រ 

ោនយន្ត សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

តនមលៃទដើម

នាន្ងៃទី 1 ណខមករា ឆ្ន្រចំ 2018  707,911  299,573  614,094  347,115  1,968,693  7,947,613 

ការទិញបណន្ម  437,546  103,274  126,030  76,210  743,060  3,005,678 

ការលុបបាល  -    (4,289)  -    (12,430)  (16,719)  (67,628)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    -    -    -    (57,016)

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018  1,145,457  398,558  740,124  410,895  2,695,034  10,828,647 

ដក: រំលស់បង្គរ

នាន្ងៃទី 1 ណខមករា ឆ្ន្រចំ 2018  442,974  218,710  578,727  193,911  1,434,322  5,790,357 

រំលស់  147,825  55,253  60,446  57,812  321,336 1,299,804 

ការលុបបាល  -    (4,205)  -    (12,430)  (16,635)  (67,289)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    -    -    -    (35,477)

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018  590,799  269,758  639,173  239,293  1,739,023  6,987,395 

តនមលៃទោង

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018  554,658  128,800  100,951  171,602  956,011  3,841,252 

ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 264,937 80,863 35,367 153,204 534,371 2,157,256
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12. សិទ្ធិទប្បើប្រាស់ប្ទព្យសកម្ម

13. ប្រាក់កម្ចី

ព័ត៌មនអំពីភតិសន្រចយរបស់ធនាគារបតរូវបានបងា្្រចញបៅក្នុងកំណត់សម្្រចល់បនឹះ និងកំណត់សម្្រចល់ 14 ។

ធនាគារជួលអាគារការិយល័យសបមប់បធវើបបតិបត្ិការ ។ ព័ត៌មនអំពីការជួល ណែលធនាគារ ជាអ្កជួលបតរូវបានបងា្្រចញែូចខាងបបកាម៖

បណបមបបមរួលននបបាក់កម្ចី ក្នុងការិយបរិបចឆេទមនែូចខាងបបកាម៖

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សិទ្ធទប្បើប្រាស់ប្ទព្យសកម្ម  1,875,328  1,694,525  7,641,962  6,808,601  1,125,647  4,544,237 

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ឥណទានពីភាគទុនិក  95,000,000  44,000,000  387,125,000  176,792,000 - -

ការបបាក់បតរូវទូទាត់  157,313  59,782  641,050  240,204  202,778  818,615 

ឥណទានបងវិល - - - -  72,300,000  291,875,100 

 95,157,313  44,059,782  387,766,050  177,032,204  72,502,778  292,693,715 

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សិទ្ធទប្បើប្រាស់ប្ទព្យសកម្ម

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  1,694,525  1,125,647  6,808,601  4,544,237 

ការទិញបណន្ម  651,375  937,539  2,639,372  3,792,345 

រំលស់សបមប់កាលបរិបចឆេទនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ  (470,572)  (368,661)  (1,906,758)  (1,491,234)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    100,747  (36,747)

នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ  1,875,328  1,694,525  7,641,962  6,808,601 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា 44,059,782 72,502,778  177,032,204  292,693,715 

កម្ចីបណន្មក្នុងការិយបរិបចឆេទ 51,000,000 59,300,000  206,652,000  239,868,500 

ការទូទាត់នូវបបាក់បែើម  -    (87,600,000)  -   (354,342,000)

បង្គរការបបាក់បតរូវទូទាត់ 3,181,484 3,432,310  12,891,373 13,883,694 

ការបបាក់បានទូទាត់  (3,083,953)  (3,575,306)  (12,496,178)  (14,462,113)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -  -    3,686,651 (609,592)

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ  95,157,313  44,059,782 387,766,050  177,032,204 
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14. បំណុលភតិសន្យា

ចំនួនណែលបានទទួលស្ា្រចល់បៅក្នុងចំបណញ ឬ ខាតក្នុងការិយបរិបចឆេទ មនែូចខាងបបកាម៖

ចំនួនណែលបានទទួលសា្្រចល់បៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់ មនែូចខាងបបកាម៖

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

តនមលៃបច្ចុប្បន្ននន 

បំណុលភតិសន្យា

រយៈបពលខ្លី  441,164  388,731  1,797,743  1,561,921  278,675  1,125,011 

រយៈបពលណវង  1,531,651  1,355,375  6,241,478  5,445,897  846,972  3,419,226 

 1,972,815  1,744,106  8,039,221  7,007,818  1,125,647  4,544,237 

វិភាគតាមកាលកំណត់ -  

លំហូរទឹកប្រាក់មិនរានទធវើ 

អប្បហារតាមកិច្ចសន្យា

តិចជាងមួយឆ្ន្រចំ  517,235  455,983  2,107,733  1,832,140  322,080  1,300,237 

មួយបៅបបាំឆ្ន្រចំ  1,388,661  1,264,254  5,658,794  5,079,773  826,760  3,337,630 

បលើសពីបបាំឆ្ន្រចំ  343,611  269,500  1,400,215  1,082,851  112,200  452,951 

លំហូរទឹកប្រាក់មិនរាន 

ទធវើអប្បហារតាមកិច្ចសន្យា
 2,249,507  1,989,737  9,166,742  7,994,764  1,261,040  5,090,818 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ការប្រាក់ទលើបំណុលភតិសន្យា  92,370  79,556  374,283  321,804 

ចំណយពាក់ព័ន្ធភតិសន្រចយបលើបទព្រចយសកម្មមនតនម្ល 

ទាបបដាយមិនរាប់បញ្ចតូលភតិសន្រចយននបទព្រចយសកម្ម 

ណែលមនតនម្លទាប រយៈបពលខ្លី

86,402 64,773 350,099 262,009 

178,772 144,329  724,382  583,813 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

លំហូរទឹកប្រាក់សរុបទលើភតិសន្យា  601,438  463,409  2,437,026  1,874,492 
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15. បំណុលទផ្សងៗ

16. សំវិធានធនទលើអត្ថប្បទោជន៍និទោជិត

17. ពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញ

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពន្ធបលើបបាក់បបៀវត្រចសរ៍ 

និងពន្ធកាត់ទុកបតរូវបង់
 98,677  53,665  402,109  215,626 67,943  274,286

ចំណយបង្គរ  35,740  125,132  145,641  502,780 31,029  125,264

បង្គរកនបមវិជា្្រចជីវៈ  40,700  18,700  165,853  75,137 8,250  33,305

បផ្រចសងៗ  141,702  106,075  577,436  426,210 94,414  381,149

 316,819  303,572  1,291,039  1,219,753 201,636 814,004

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សំវិធានធនសប្មាប់សំណង 

អតីតភាពការងារ
 330,000  330,000  1,344,750  1,325,940 - -

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម  372,778  -    1,519,070  -   - -

ពន្ធពន្រចយរជាបំណុល  (51,205)  -    (208,660)  -   - -

ពន្ធពន្យារជាប្ទព្យសកម្ម - សុទ្ធ  321,573  -    1,310,410  -   - -

សំវិធានធនបលើអត្បបបយជន៍និបយជិតសំបៅបៅបលើ សំវិធានធនបលើការទូទាត់សំណងអតីតភាពការងារណែលតបមរូវតាមបបកាស 
បលខ 443 បចញបដាយបកសួងការងារ និងបណ្តឹះបណ្្រចលវិជា្្រចជីវៈនាន្ងៃទី 21 ណខ កញ្្រច ឆ្ន្រចំ 2018 និងបសចក្ីណណនាំបលខ 042/19  
ចុឹះន្ងៃទី 22 ណខ មីនា ឆ្ន្រចំ 2019 ។ និបយជកបតរូវ ទូទាត់សំណងអតីតភាពការងារបៅកាន់បុគ្គលិកែូចខាងបបកាម ៖

•	 បបាក់អតីតភាពការងារ្្មីក្នុងឆ្ន្រចំ៖ បតរូវបានកំណត់យកចំនួនបស្មើនរឹង 15 ន្ងៃ ននបបាក់បបៀវត្រចសរ៍ និងអត្បបបយជន៍ក្នុងមួយឆ្ន្រចំ ។

•	 	បបាក់រំលរឹកអតីតភាពការងារ៖ បតរូវបានកំណត់យកចំនួនបស្មើនរឹង 6 ន្ងៃ ននបបាក់បបៀវត្រចសរ៍សុទ្ធក្នុងមួយឆ្ន្រចំណែលនរឹងបតរូវទូទាត់ាប់ពី 
ឆ្ន្រចំ 2021 តបៅ។  សំវិធានធន បលើបបាក់អតីតភាពការងារ បតរូវបានគណនាមិនឲ្រចយបលើសពីចំនួន អតិបរមបស្មើនរឹង 6 ណខ ននបបាក់បបៀវត្រចសរ៍ 
សុទ្ធរបស់និបយជិត ណែលមនអតីតភាពការងារមុនឆ្ន្រចំ 2019 (អាបស័យតាមរយៈបពលបបបមើការងារបស់និបយជិត)។

ការទូទាត់នរឹងបតរូវបានបធវើប�ើងពីរែងក្នុងមួយឆ្ន្រចំ គឺបៅក្នុងណខ មិ្ុនា និងណខ ធ្តូ ជាបរៀងរាល់ឆ្ន្រចំ។  និបយជិតពុំមនសិទ្ធិទទួលបានសំណង 
រំលរឹកអតីតភាពការងារបៅសល់ណែលមិនទាន់បានទូទាត់បនាឹះបទ បបសិនបបើគាត់លាណលងពីការងារ ។

ក. ពន្ធពន្យារជាប្ទព្យសកម្ម - សុទ្ធ 
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ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

សំវិធានធនបលើ 

អត្បបបយជន៍និបយជិត
 359,143  -    1,463,508  -   - -

ចំណូលពន្រចយរ  13,635  -    55,562  -   - -

រំលស់  (51,205)  -    (208,660)  -   - -

 321,573  -    1,310,410 - - -

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម រួមមនគណនីែូចខាងបបកាម៖

បណបមបបមរួលននពន្ធពន្រចយរក្នុងការិយបរិបចឆេទ មនែូចខាងបបកាម៖

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  -    -    -    -   

ទទួលសា្្រចល់ក្នុងចំបណញ ឬខាត  321,573  -    1,303,014  -   

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -  -    7,396  -   

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ  321,573  -    1,310,410  -   

អនុបលាមតាមច្រចបាប់សារបពើពន្ធននបពឹះរាជាណចបកកម្នុជា ធនាគារមនកាតពវកិច្ចបង់ពន្ធបលើបបាក់ចំណូល បដាយគណនាតាម 
អបតា 20% ននបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្រចបបរមបដាយគណនាតាមអបតា 1% ននបបាក់ចំណូលែុលបៅបពលណែលពន្ធមួយណ
មនចំនួនធំជាង ។

ខ. បំណុលពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញប្បចាំឆ្្ំ

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  1,546,691  1,077,888  6,214,604  4,351,434 

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ  2,614,443  1,711,816  10,593,723  6,924,296 

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបានបង់  (1,829,881)  (1,243,013)  (7,414,678)  (5,027,988)

លបម្ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    106,207  (33,138)

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ  2,331,253  1,546,691  9,499,856  6,214,604 

គ. ចំណាយពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញ

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបាំឆ្ន្រចំ  2,614,443  1,711,816  10,593,723  6,924,296 

ពន្ធពន្រចយរជាចំបណញ  (321,573)  -    (1,303,014)  -   

 2,292,870  1,711,816  9,290,709  6,924,296 
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ការបផ្ៀង្្្រចត់ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញណែលបតរូវបានគណនាតាមអបតាពន្ធផ្លតូវការ 20% ចំបពាឹះបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធែូចបានបងា្្រចញ 
បៅក្នុងបបាក់ចំបណញ ឬខាត ែូចខាងបបកាម៖

ការគណនាបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធ គឺស្ិតបបកាមការបតរួតពិនិត្រចយ និងវាយតនម្លពីអាជា្្រចធរពន្ធដារ ។

ពុំមនការ្្្រចស់ប្តូរនូវរចនាសម្័ន្ធននភាគហ៊ុនិកក្នុងការិយបរិបចឆេទបនាឹះបទ។ រចនាសម្័ន្ធននភាគហ៊ុន និងព័ត៌មនលំអិតននការកាន់កាប់ 
ភាគហ៊ុនណែលមនការអនុញ្្រចត និងចុឹះបញ្ីមនែូចខាងបបកាម៖

2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

% ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

%

ប្រាក់ចំទណញមុនដកពន្ធ  12,442,263  50,416,050 8,138,078 32,918,509

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញតាម 

អបតាផ្លតូវការ 20%
 2,488,453  10,083,212 20% 1,627,616 6,583,702 20%

ផលប៉ឹះពាល់ននចំបណញមិនជាប់ពន្ធ  -    -   -  (11,435)  (46,255) -

ចំណយមិនអាចកាត់កងបាន  2,597  10,523 -  89,292  361,187 1%

ពន្ធពន្រចយរមិនបានទទួលសា្្រចល់ព ី

ការិយបរិបចឆេទមុន
 (321,573)  (1,303,014) -3%  -    -   -

ការបធវើសំវិធានធនខវឹះព ី

ការិយបរិបចឆេទមុន
 66,000  267,432 1%  (7,128)  (28,833) -

បផ្រចសងៗ  57,393  232,556 -  13,471  54,495 -

ពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញ  2,292,870  9,290,709 18%  1,711,816  6,924,296 21%

18. ទដើមទុន

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ចុឹះបញ្ីបបាឹះផ្រចសាយ និងបានបង់ 

បគប់ចំនួន(ភាគហ៊ុនធម្មតា1 

ែុលា្្រចអាបមរិក ក្នុង1 ភាគហ៊ុន )

 75,000,000  75,000,000 300,000,000 300,000,000 20,000,000 80,000,000

ចុឹះបញ្ី បបាឹះផ្រចសាយ និងបានបង់បគប់ចំនួន

ថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019 ថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018 ថងៃ្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្្ំ 2018

ចំនួន 

ភាគហ៊ុន

ទរឹកបបាក់

ែុលា្្រចរអាបមរិក

% នន 

ភាគហ៊ុន

ចំនួន 

ភាគហ៊ុន

ទរឹកបបាក់

ែុលា្្រចរអាបមរិក

% នន 

ភាគហ៊ុន

ចំនួន 

ភាគហ៊ុន

ទរឹកបបាក ់

ែុលា្្រចរអាបមរិក

% នន 

ភាគហ៊ុន
Daegu Bank  75,000,000  75,000,000 100%  75,000,000  75,000,000 100% - - -

OKS-CAM 
Investments
Limited

- - - - - - 18,400,000 18,400,000 92%

បលាក. 
Lee Yong Man

- - - - - - 800,000 800,000 4%

OKS-CAM 
Limited

- - - - - - 800,000 800,000 4%

 75,000,000  75,000,000 100%  75,000,000  75,000,000 100% 20,000,000 20,000,000 100%

(សមមូល
ពាន់បរៀល                                                                                 
កំណត ់
សម្្រចល់ 5)

300,000,000 300,000,000 80,000,000
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បៅន្ងៃទី 19 ណខ តុលា ឆ្ន្រចំ 2017 ធនាគារបានបធវើកិច្ចសន្រចយទិញ និងលក់ភាគហ៊ុនកាន់កាប់ទាំងអស់បៅឲ្រចយធនាគារ Daegu ណែល 
ជាធនាគារបបងកើតបៅទីបកុង Daegu ននសាធារណៈរែ្ឋកូបរេ ។

បៅន ង្ៃទី 28 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រច ំ2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិននកម្នុជា ក្នុងការ្្្រចសប្់តូរភាគទុនិក របសធ់នាគារ បៅជាធនាគារ 
Daegu និង្្្រចស់ប្តូរបឈា្្រចឹះបបតិបត្ិការពី ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភី្ល ភីអិលសុី បៅជា ធនាគារឯកបទស ឌីជីប៊ី ម.ក ។

ការណកសបមរួលបលើលកខេន្ិកៈរបស់ធនាគារ ទទួលបានការអនុម័តពីបកសួងពាណិជ្កម្មនាន្ងៃទី 25 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ។

បៅន្ងៃទី 30 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ បានអនុម័តបលើការបបងកើនបែើមទុនពី 20,000,000 ែុលា្្រចរអាបមរិក 
ែល់ 75,000,000 ែុលា្្រចរអាបមរិក ។  បៅន្ងៃទី 14 ណខ មីនា ឆ្ន្រចំ 2018 ធនាគារបានដាក់លិខិតបស្ើសុំបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា 
បែើម្រចបីបបងកើនបែើមទុនចំនួន 55,000,000 ែុលា្្រចរអាបមរិក ។ បយងតាមការអនុម័តពីធនាគារជាតិននកម្នុជា បៅន្ងៃទី 4 ណខ កកកដា ឆ្ន្រចំ 2018 
បែើមទុនរបស់ធនាគារបានបកើនប�ើងពី 20,000,000 ែុលា្្រចរអាបមរិក ែល់ 75,000,000 ែុលា្្រចរអាបមរិក ។  ការណកសបមរួលបលើលកខេន្ិកៈ 
របស់ធនាគារ បតរូវបានអនុម័តបដាយបកសួងពាណិជ្កម្មនាន្ងៃទី 1 ណខ សីហា ឆ្ន្រចំ 2018 ។ 

ការណកសបមរួលបលើការបធវើវិបសាធនកម្មមបតាននការបបងកើនបែើមទុន បតរូវបានទទួលស្ា្រចល់បដាយ ធនាគារជាតិននកម្នុជា និងបកសួងពាណិជ្កម្ម 
បៅន្ងៃទី 14 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 និង ន្ងៃទី 21 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 បរៀងគា្ន្រច ។

19. ទុនបប្មុង

ធនាគារបានបផ្របបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកចំនួន 3,000,000 ែុលា្្រចរអាបមរិក បៅជាទុនបបមុង ណែលបតរូវបានអនុម័តបដាយធនាគារជាត ិ
ននកម្នុជាបៅន្ងៃទី 27 ណខ កកកដា ឆ្ន្រចំ 2016 ។

20. ទុនបប្មុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត

ទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិតំណងឲ្រចយភាពខុសគា្ន្រចននសំវិធានធនរវាង ឱនភាពននតនម្លបលើឥណទានបសបតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងសំវិធាន
ធនតាមបទប្រចបញ្ញត្ិបដាយអនុបលាមតាមបទប្រចបញ្ញត្ិរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ។

បៅក្នុងការិយបរិបចឆេទ ធនាគារបានបផ្របបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកចូលបៅក្នុងទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិចំនួន 508,660 ែុលា្្រចរអាបមរិក  
(2018៖ 220,269 ែុលា្្រចរអាបមរិក) 

21. ចំណូលពីការប្រាក់

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន  22,941,500  18,004,240  92,958,958  72,827,151 

បបាក់តមកល់បៅធនាគារជាតិននកម្នុជា  23,597  -    95,615  -   

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា  236,374  45,387  957,787  183,590 

 23,201,471  18,049,627  94,012,360  73,010,741 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

បបាក់កម្ចី  3,181,484  3,432,310  12,891,373  13,883,694 

បំណុលភតិសន្រចយ  92,370  79,556  374,283  321,804 

 3,273,854  3,511,866  13,265,656  14,205,498 

22. ចំណាយទលើការប្រាក់
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23. ចំណូលពីប្បតិបត្តិការទផ្សងៗ 

24. ចំណាយទលើបុគ្គលិក

25. ចំណាយទលើទូទៅ និងរដ្ឋរាល

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ចំណូលពីការពិន័យ  827,010  612,322  3,351,045  2,476,842 

កនបមបផ្រចសងៗ  48,479  79,272  196,436  320,656 

 875,489  691,594  3,547,481  2,797,498 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

បបាក់បបៀវត្រចសរ៍ និងបបាក់ឈ្លួល  2,937,572  2,235,318  11,903,042  9,041,861 

អត្បបបយជន៍និបយជិតបផ្រចសងៗ  2,086,744  2,136,879  8,455,486  8,643,676 

 5,024,316  4,372,197  20,358,528  17,685,537 

2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ចំណយក្នុងការជួលបទព្រចយសកម្មមន 

តនម្លទាប និងរយៈបពលខ្លី
 86,402  64,773  350,101  262,007 

ចំណយណផ្កវិជា្្រចជីវៈ  539,674  494,276  2,186,759  1,999,346 

ចំណយផ្រចសពវផ្រចសាយពាណិជ្កម្ម  298,933  298,066  1,211,277  1,205,677 

ចំណយសម្្រចរការិយល័យ និងបរិកា្្រចរ  174,217  168,338  705,927  680,927 

ចំណយទរឹកបភ្លើង  144,351  106,340  584,910  430,145 

ចំណយយនយន្  158,280  125,342  641,351  507,008 

ចំណយទំនាក់ទំនង  138,036  108,094  559,322  437,240 

ចំណយជួសជុល និងណ្ទាំ  151,035  115,311  611,994  466,433 

ចំណយបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល  53,554  43,253  217,001  174,958 

ចំណយអាហារ និងការកំសាន្  94,143  64,661  381,467  261,554 

ចំណយសន្ិសុខ  66,304  48,142  268,664  194,734 

ចំណយធានារា៉្រចប់រង  53,468  38,156  216,652  154,341 

ចំណយសប្រចបនុរសធម៌  6,456  500  26,160  2,023 

ចំណាយទផ្សងៗ  148,651  153,341  602,333  620,266 

 2,113,504  1,828,593  8,563,918  7,396,659 
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2019 2018 2019 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

Daegu	bank (កំណត់សមា្្ល់ 22)

បបាក់បែើមកម្ចីបានបង់ 51,000,000 59,300,000  206,652,000 239,868,500 

ចំណយការបបាក់   3,181,484  -  12,891,373  - 

បែើមទុនបានបង់ - 55,000,000 - 220,000,000

OKS-CAM	Limited	(កំណត់សមា្្ល់ 22)

បបាក់កម្ចីបានទូទាត់  -   87,600,000  -   354,342,000

ចំណយការបបាក់ - 3,432,310 - 13,883,694

លាភការររបស់អ្នកប្គប់ប្គង

កនបមនិងចំណយរបស់បកុមបបរឹក្រចសាភិបាល 

(កំណត់សម្្រចល់ 25)
 53,554 43,253 217,001 174,958

អត្បបបយជន៍បណន្មសបមប់អ្កបគប់បគង 354,097  504,700 1,446,957  63,233 

26. យថាភាពទលើពន្ធ

ពន្ធបតរូវបានស្ិតបៅបបកាមការបតរួតពិនិត្រចយ និងតាមដានអបងកតបដាយបកុមអាជា្្រចធរ ណែលផ្ល់សិទ្ធិបដាយច្រចបាប់ក្នុងការដាក់ពិន័យ 
ដាក់ទណ្កម្ម និងគិតការបបាក់ ។ ការអនុវត្ច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញតិ្ពន្ធ បលើបបតិបតិ្ការបបចើនបបបភទអាចបបឈមនរឹងបំណកបសាយបផ្រចសងៗ ។

បញ្្រចទាំងបនឹះ អាចបបងកើតឲ្រចយមនហានិភ័យពន្ធ បៅក្នុងបពឹះរាជាណចបកកម្នុជាមនលកខេណៈធំជាងបៅបបបទសែនទបទៀត ។ អ្កបគប់បគង
បជឿជាក់ថការបធវើសំវិធានធនមនលកខេណៈបគប់បគាន់ បដាយណផ្កបៅបលើការបកបសាយនននីតិកម្មពន្ធ ។ ក៏ប៉ុណន្ អាជា្្រចធរជាប់ពាក់ព័ន្ធអាច 
នរឹងមនបំណកបសាយខុសគា្ន្រច បហើយផលប៉ឹះពាល់អាចមនទំហំធំ ។

27. សម្ព័ន្ធញាតិ
ក. អត្តសញ្្ណរបស់សម្ព័ន្ធញាតិ

សបមប់បគាលបំណងននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងបនឹះ ភាគីទាំងឡាយបតរូវបានាត់ទុកជាសម្័ន្ធញាតិរបស់ធនាគារ បបសិនបបើ 
ធនាគារមនលទ្ធភាពបដាយ្្្រចល់ ឬបដាយបបបយលបែើម្រចបីបគប់បគងបលើភាគីបនាឹះ ឬមនឥទ្ធពិលជាសារវន្ក្នុងការសបបមចចិត្ណផ្កហិរញ្ញវត្នុ  
និងបបតិបត្ិការ ឬបាសមកវិញ ឬក៏ធនាគារ និងភាគីទាំងបនាឹះស្ិតបបកាមការបគប់បគង ឬបៅបបកាមឥទ្ធិពលជាសារវន្រួមគា្ន្រច។  
សម្័ន្ធញាតិអាចជា រូបវន្បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលបផ្រចសងៗបទៀត ។

ធនាគារមនទំនាក់ទំនងជាមួយសម្័ន្ធញាតិ ជាមួយភាគទុនិកសំខាន់ៗ បកុមហ៊ុនសមគត និងអ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ ។

អ្កបគប់បគងសខំាន់ៗ បតរូវបានកំណត់ថជាបុគ្គលណែលមនសទិ្ធអំិណច និងការទទួលខុសបតរូវក្នុងការបធវើណផនការ ការែរឹកនំា និងបគប់បគង 
សកម្មភាពរបស់សាខាធនាគារ បដាយ្្្រចល់ ឬបដាយបបបយល ។

អ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ រួមមនអភិបាល និងសមជិកគណបគប់បគងជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារមួយចំនួន ។

អ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ មនទំនាក់ទំនងបបតិបត្ិការធនាគារ ក្នុងលកខេខណ្អាជីវកម្មធម្មតា និងមនលកខេខណ្ែូចគា្ន្រចបដាយរាប់បញ្ចតូល 
ទំាងអបតាការបបាក់ និងបទព្រចយបញ្្រច ំសបមប់បបតិបតិ្ការណែលអាចបបបៀបបធៀបបានជាមួយបុគ្គលបផ្រចសងៗបទៀតណែលមនឋានៈបបហាក់បបណហល 
ឬអាចអនុវត្បានជាមួយនិបយជិតបផ្រចសងបទៀត ។  បបតិបត្ិការទាំងបនឹះមិនមនហានិភ័យ បបចើនជាងហានិភ័យធម្មតាននការទូទាត់សង 
ឬបងា្្រចញនូវលកខេណៈមិនអំបណយផលបផ្រចសងបទៀតប�ើយ ។ 

ខ. ប្បតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
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គ. សមតុល្យជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

Daegu	Bank (កំណត់សមា្្ល់  

13)

បបាក់កម្ចី (រួមទាំងការបបាក់បង្គរ

បតរូវទូទាត់)
 95,157,313  44,059,782  387,766,050  177,032,204  72,502,778  292,693,715 

28. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ក. ទសចក្តីទផ្តើម និងទស្សនៈទូទៅ

ធនាគារបបឈមមុខនរឹងហានិភ័យឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុែូចខាង
បបកាម៖ 
•	 ហានិភ័យឥណទាន

•	 ហានិភ័យទីផ្រចសារ

•	 ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល និង

•	 ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

កំណត់សម្្រចល់បនឹះ បងា្្រចញពីព័ត៌មនស្ីពីហានិភ័យនីមួយៗ  
ខាងបលើរបស់ធនាគារ ណែលមនបគាលបៅបគាលការណ៍ណណនាំ 
និងវិធានការរបស់ធនាគារ បែើម្រចប ីវាស់ណវងនិងាត់ណចងនូវ 
ហានិភ័យណែលបកើតប�ើង និងការបគប់បគងនូវបែើមទុនរបស់ 
ធនាគារ ។

មុខងារប្គប់ប្គងហានិភ័យ និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិរាលកិច្ច

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ មនការទទួលខុសបតរូវទំាងបសុង 
សបមប់ការបបងក ើត និងបតរួតពិនិត្រចយបលើបកបខ័ណ្បគប់បគង 
ហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។ បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលបានបបងកើត 
គណកម្្រចធិការបគប់បគងបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារ 
(ALCO) ណែលទទួលខុសបតរូវក្នុងការអនុម័ត និងបតរួតពិនិត្រចយ 
បគាលនបយបាយបគប់បគងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

បគាលនបយបាយបគប់បគងហានិភ័យរបស់ធនាគារ បតរូវបាន 
បបងកើតប�ើងបែើម្រចបីកំណត់លកខេណៈនិងវិភាគហានិភ័យណែល 
ធនាគារបានបបឈម បែើម្រចប ីកំណត់និងបគប់បគងហានិភ័យ  
ឲ្រចយបានសមបសប និងតាមដានហានិភ័យ និងការបបកាន់ខា្្រចប់  
នូវណែនកំណត់ ។ បគាលនបយបាយ និងបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យ 
បតរូវបានពិនិត្រចយប�ើងវិញជាបបាំបែើម្រចបី្្ល នុឹះបញ្្រច ំងពីការ្្្រចស់
ប្តូរលកខេខណ្ទីផ្រចសារ និងសកម្មភាពរបស់ធនាគារ ។ ធនាគារ 
តាមរយៈស្ង់ដារននការបណ្តឹះបណ្្រចល ការបគប់បគង និងនីតិវិធី  
បគប់បគងរបស់ខ្លលួន គឺក្នុងបគាលបំណងអភិវឌ្រចឍការបតរួតពិនិត្រចយ 
ណែលមនវិន័យ និងបបងក ើតការបតរួតពិនិត្រចយសា្្រចនភាពណែល 
បុគ្គលិកទាំងអស់យល់ពីតួនាទី និងកាតពវកិច្ចរបស់ពួកបគ។

គណៈកម្្រចធិការសវនកម្មរបស់ធនាគារ បតរួតពិនិត្រចយពីរបបៀប 
បគប់បគង បដាយអនុបលាមតាមបគាលការណ៍ និងនីតិវិធីបគប់បគង
ហានិភ័យរបស់ធនាគារ និងពិនិត្រចយប�ើងវិញនូវភាពបគប់បគាន់នន 
បកបខ័ណ្បគប់បគងហានិភ័យទាក់ទងនរឹងហានិភ័យណែលធនាគារ
បានបបឈមមុខ ។ គណកម្្រចការសវនកម្មរបស់ធនាគារបែើរតួនាទី
ក្នុងការជួយបតរួតពិនិត្រចយ សវនកម្មនផ្ក្នុងរបស់ខ្លលួន។ សវនកម្មនផ្ក្នុង 
អនុវត្ទំាងការបតរួតពិនិត្រចយ បទប្រចបញ្ញត្ិ និងលកខេណៈពិបសសននការ 
បគប់បគងហានិភ័យ និងនីតិវ ិធីណែលជាលទ្ធផលបតរូវបាន 
រាយការណ៍បៅគណកម្្រចធិការសវនកម្មរបស់ធនាគារ ។

ខ. ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យននការខាតបង់ណផ្ក 
ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ បបសិនបបើអតិ្ិជន ឬភាគីម្្រចងបទៀត  
មិនមនលទ្ធភាពបំបពញកាតពវកិច្ចបៅតាមកិច្ចសន្រចយ បហើយ 
ហានិភ័យជាចម្រចបងបនឹះ គឺបកើតបចញតាមរយៈការផ្ល់ឥណទាន 
និងបុបរបបទានែល់អតិ្ិជន ធនាគារនានា និងការវិនិបយគ 
បលើបំណុលណែលមនវត្នុបញ្្រចំរបស់ធនាគារ ។ សបមប់បគាល 
បំណងរាយការណ៍អំពីការបគប់បគងហានិភ័យ ធនាគារបធវ ើ 
ការពិារណ និងដាក់រួមបញ្ចតូលនូវធាតុទាំងអស់ននហានិភ័យ 
ឥណទានណែលបបឈម ឧទាហរណ៍ ហានិភ័យតាមកាតពវកិច្ច 
របស់បុគ្គលម្ន្រចក់ៗតាមតំបន់ និងហានិភ័យតាមវិស័យបសែ្ឋកិច្ច ។

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ 
បបសិនបបើអ្កខ្ចី ឬនែគូពាណិជ្កម្មខកខានមិនបានបំបពញ 
កាតពវកិច្ចបលើការបង់បបាក់បែើមចំបពាឹះឥណទាន។

(i). ការបគប់បគងហានិភ័យឥណទាន

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលបានបបងកើតគណៈកម្្រចធិការការឥណទាន 
ធនាគារ សបមប់បតរួតពិនិត្រចយហានិភ័យឥណទាន ។ នាយកដា្្រចន 
ឥណទានបដាយណ�ក បតរូវរាយការណ៍ជូនគណៈកម្្រចធិការ 
ឥណទាន ណែលទទួលខុសបតរូវក្ នុងការបគប់បគងហានិភ័យ 
ឥណទានរួមមនែូចខាងបបកាម ។
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•	 	ការបរៀបចំបគាលនបយបាយឥណទាន ក្នុងការពិបបគាឹះបយបល់ 
ជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មណែលរួមមនតបមរូវការបទព្រចយបញ្្រចំ 
ការវាយតនម្លឥណទាន ការដាក់ចំណត់ថ្ន្រចក់ហានិភ័យ 
និងការបធវើរបាយការណ៍ការបរៀបចំឯកសារ និងនីតិវិធីននច្រចបាប់ 
និងអនុបលាមតាមតបមរូវការបទប្រចបញ្ញត្ិ និងច្រចបាប់ ។

•	 	ការបបងកើតរចនាសម្ន្ធ័សិទ្ធិអំណច សបមប់ការអនុម័ត 
និងបន្ឥណទាន ។ ណែនកំណត់ននសិទ្ធិ អំណច បតរូវបាន 
ាត់ណចងសបមប់មសន្ីឥណទានននអង្គភាពអាជីវកម្ម ។   
ឥណទានណែលមនទំហំធំតបមរូវឲ្រចយមនការអនុម័តពីណផ្ក 
ឥណទានធនាគារ បបធានណផ្កឥណទាន គណៈកម្្រចធិការ 
ឥណទាន ឬបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល ។

•	 	បធវ ើការបតរួតពិនិត្រចយ និងវាយតនម្លហានិភ័យឥណទាន៖  
អ្កបគប់បគងឥណទានរបស់ធនាគារវាយតនម្លរាល់ហានិភ័យ
ឥណទានណែលហួសកបមិតកំណត់ មុនបពលណែលឥណទាន
នានាបតរូវបានផ្ល់ជូនអតិ្ិជនបដាយអង្គភាពអាជីវកម្មណែល
ពាក់ព័ន្ធ ។ ការបន្ និងការពិនិត្រចយប�ើងវិញននឥណទានគឺសិ្ត 
បៅបបកាមែំបណើរការបតរួតពិនិត្រចយែូចគា្ន្រច ។

•	 	កបមិតបលើការបបឈម ណែលបកើតពីនែគូរភាគី ភូមិសាសស្ 
និងឧស្រចសាហកម្ម (សបមប់ឥណទាន និងបុបរបបទានការ 
ធានាហិរញ្ញវត្នុ និងការបបឈមបបហាក់បបណហល) និង 
បដាយអ្កបចញប័ណ្ណការាត់ថ្ន្រចក់ឥណទាន ហានិភ័យ 
ទីផ្រចសារងាយបសួល និងតំបន់ (សបមប់មូលបបតវិនិបយគ) ។

•	 	ការអភិវឌ្រចឍនិងការការពារ ចំណត់ថ្ន្រចក់ហានិភ័យរបស់ធនាគារ 
បែើម្រចបីបង្ា្រចញពីចំណត់ថ្នក់ បដាយណផ្កតាមកបមិតហានិភ័យ 
ននការមិនទូទាត់សង ។ បកបខណ្កំណត់ហានិភ័យបច្ចនុប្រចបន្ 
រួមមន 12 ថ្ន្រចក់ ណែល្្លនុឹះបញ្្រចំងពីកបមិតខុសៗគា្ន្រចនន 
ហានិភ័យ ។ ការទទួលខុសបតរូវចំបពាឹះការកំណត់ចំណត់ 
ថ្ន្រចក់ហានិភ័យ គឺអាបស័យបលើការអនុម័តចុងបបកាយបដាយ 
នាយកបបតិបត្ិ ឬគណកម្្រចធិការបបសិនបបើសមរម្រចយ ។  
ចំណត់ថ្ន្រចក់ហានិភ័យ បតរូវ្្លងកាត់ការបតរួតពិនិត្រចយជាបបាំ 
បដាយអ្កបគប់បគងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។

•	 	ការអភិវឌ្រចឍនិងរក្រចសាែំបណើរការរបស់ធនាគារសបមប់វាស់ណវង
បលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទានបនឹះរួមបញ្ចតូលទាំង
ែំបណើរការសបមប់៖ 

 -  ការអនុម័តែំបូង ការបញ្្រចក់ពីភាពបតរឹមបតរូវនិងការ
បធវើបតស្ទិន្ន័យ្យបបកាយ (Back - testing) នន 
ម៉ូណែលណែលបានបបបើ 

 -  កំណត់ និងតាមដានការបកើនប�ើងហានិភ័យឥណទានជា
សារវន្ និង

 - ការបបងកើតព័ត៌មនននការបបបមើលអនាគត ។

•	 	ការពិនិត្រចយប�ើងវិញនូវអនុបលាមភាព របស់អង្គភាពអាជីវកម្ម 
បៅនរឹងកបមិតហានិភ័យណែលបានបពមបបពៀង រួមទាំង 
សហបគាសណែលបានបបជើសបរីសហានិភ័យបបបទស និង 
បបបភទផលិតផល។ របាយការណ៍បទៀងទាត់ស្ីពីគុណភាព 
ឥណទាន បតរូវបានផ្លជូ់នែល់អ្កបគប់បគងឥណទានរបស់ 
សាខាធនាគារ ណែលអាចតបមរូវឲ្រចយមនវិធានការណកតបមរូវ 

សមបសបណែលបតរូវអនុវត្ ។ ទាំងបនឹះរាប់បញ្ចតូលទាំង 
របាយការណ៍ណែលមនការប៉ា្រចន់ស្ា្រចនសំវិធានធនបលើការរំពរឹង
ទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន ។

•	 	ការផ្ល់ែំបូន្ា្រចន ការណណនំា និងជំនាញឯកបទស ែល់អង្គភាព 
អាជីវកម្មបែើម្រចបីបលើកកម្ស់ការអនុវត្ ឲ្រចយមនបបសិទ្ធភាពបំផុត 
បៅទូទាំងធនាគារក្នុងការបគប់បគងហានិភ័យឥណទាន ។

អង្គភាពអាជីវកម្មនីមួយៗ តបមរូវឲ្រចយអនុវត្បគាលនបយបាយ និង 
នីតិវិធីឥណទានរបស់ធនាគារ បដាយមនការអនុម័តពីអាជា្្រចធរ 
ឥណទានបែើម្រចបីបផ្រសិទ្ធិពីគណកម្្រចធិការឥណទានធនាគារ ។ 
អង្គភាពអាជីវកម្មនីមួយៗ មនបបធានណផ្កហានិភ័យឥណទាន 
ណែលរាយការណ៍អំពីបញ្្រចទាក់ទង នរឹងឥណទានែល់អ្ក 
បគប់បគងមូលដា្្រចន និងគណៈកម្្រចធិការឥណទានធនាគារ ។ 
អង្គភាពអាជីវកម្មនីមួយៗ ទទួលខុសបតរូវចំបពាឹះគុណភាព 
និងែំបណើរការននផលបបតឥណទានរបស់ខ្លលួន និងបតរួតពិនិត្រចយ 
និងបគប់បគងហានិភ័យ ឥណទានទាំងអស់បៅក្នុងផលបបត 
របស់ខ្លលួនរួមទាំងណបបបទ ណែលមនការអនុម័តពីការិយល័យ 
កណ្្រចល ។

សវនកម្មនផ្ក្នុងននអង្គភាពអាជីវកម្ម និងែំបណើរការរបស់អ្ក 
បគប់បគងឥណទានធនាគារបតរូវបានបធវើបដាយសវនកម្មនផ្ក្នុង។

(ii). ការបបមូលផ្នុំហានិភ័យ

បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលបានបបងកើតគណៈកម្្រចធិការឥណទានធនាគារ
សបមប់បតរួតពិនិត្រចយហានិភ័យឥណទាន ។ នាយកដ្ា្រចនឥណទាន 
ធនាគារដាច់បដាយណ�កមួយរាយការណ៍បៅគណកម្្រចធិការ 
ឥណទានធនាគារទទួលខុសបតរូវក្នុងការបគប់បគងហានិភ័យ 
ឥណទានរបស់ធនាគាររួមមនែូចខាងបបកាម ។

តារាងខាងបបកាមបងា្្រចញពីការបបឈមនរឹងហានិភ័យអតិបរម 
របស់ធនាគារ ចំបពាឹះហានិភ័យឥណទានក្នុងរបាយការណ៍ 
សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបបរៅរបាយការណ ៍
សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ បដាយមិនគិតពីបទព្រចយបញ្្រចំ ឬការពបងរឹង 
ឥណទានែនទបទៀត ។ សបមប់បទព្រចយសកម្មក្នុងរបាយការណ៍ 
សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្ នុការបបឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាបស្ម ើ 
នរឹងតនម្លបយងរបស់វា ។ ចំបពាឹះបំណុលយថបហតុការបបឈម 
នរឹងហានិភ័យឥណទានអតិបរម គឺជាចំនួនអតិបរិមណែល
ធនាគារបតរូវបង់ បបសិនបបើកាតពវកិច្ចននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
បតរូវបានបស្ើសុំ ។ ចំបពាឹះកិច្ចសន្រចយឥណទានការបបឈមបៅនរឹង
ហានិភ័យ ឥណទានអតិបរមគឺជាចំនួនទរឹកបបាក់បគប់បគាន់នន 
ឥណទានណែលមិនទាន់ែកបចញបដាយអតិ្ិជន។
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



ការប្បឈមនឹងប្បទភទហានិភ័យឥណទាន

ការប្បមូលផ្ដុំហានិភ័យវិភាគតាមប្បទភទអាជីវកម្ម

ការប្ឈមនឹង 
ហានិភ័យ 

ឥណទានអតិបរមា

ការប្ឈមនឹង 
ហានិភ័យ 

ឥណទានអតិបរមា

ការដក់ទ្ព្យបញ្ច្ំ/
ការពង្ឹងឥណទាន

ផ្ន្កខលៃះន្ទ្ព្យបញ្ច្ំ/
ការពង្ឹងឥណទាន

មិនមានការធានានិង 
គា្្នទ្ព្យបញ្ច្ំ/ 

ការពង្ឹងឥណទាន

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

% % %

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

ធាតុនានាក្នុងររាយការណ៍ 

សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ 

និងសាច់បបាក់សមមូល
 4,847,194  19,752,316 100.00% - -

ឥណទាន ផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន  191,283,277  779,479,354 - 99.75% 0.25%

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ  458,016  1,866,415  -    -   100.00%

សរុប  196,588,487  801,098,085 0.26% 97.06% 2.68%

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

ធាតុនានាក្នុងររាយការណ៍ 

សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ 

និងសាច់បបាក់សមមូល
 370,086  1,487,006 68.14% 0.00% 31.86%

ឥណទាន ផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន  135,064,102 543,881,813 0.00% 99.75% 0.25%

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ  218,142  876,495 0.00% 0.00% 100.00%

សរុប  135,652,330  545,051,063 0.19% 99.31% 0.50%

សាច់ប្្ក់និង 
សាច់ប្្ក់សមមូល

ឥណទាន ផ្ដល់ 
ឲ្យអតិថិជន (*)

ទ្ព្យសកម្ម           
ផ្ស្ងៗ

សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

កសិកម្ម - 914,347 - 914,347

សំណង់ - 902,630 - 902,630

បសវាកម្ម - 61,690,702 - 61,690,702

បគរឹឹះសា្្រចនហិរញ្ញវត្នុ  4,340,754 - - 4,340,754

ពាណិជ្កម្ម - 112,000,861 - 112,000,861

អាជីវកម្មែរឹកជញ្តូន - 12,175,348 - 12,175,348

បផ្រចសងៗ 506,440 3,827,881 458,016 4,792,337

សរុប (ដុលា្្រអាទមរិក) 4,847,194 191,511,769 458,016 196,816,979

សរុប (ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5)  19,752,316  780,410,459  1,866,415  802,029,190 
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ការប្បមូលផ្ដុំហានិភ័យវិភាគតាមនិវាសដ្្ន និងទំនាក់ទំនង និងការប្បឈមទៅនឹងឥណទាន ផ្តល់ដល់អតិថិជនធំៗ៖

សាច់ប្្ក់និង 
សាច់ប្្ក់សមមូល

ឥណទាន ផ្ដល់ 
ឲ្យអតិថិជន (*)

ទ្ព្យសកម្ម           
ផ្ស្ងៗ

សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

កសិកម្ម - 926,228 - 926,228

សំណង់ - 4,570,945 - 4,570,945

បសវាកម្ម - 31,858,221 - 31,858,221

បគរឹឹះសា្្រចនហិរញ្ញវត្នុ 117,926 - - 117,926

ពាណិជ្កម្ម - 69,157,618 - 69,157,618

អាជីវកម្មែរឹកជញ្តូន - 5,020,837 - 5,020,837

បផ្រចសងៗ 252,160 23,827,478 366,581 24,446,219

សរុប (ែុលា្្រចរអាបមរិក) 370,086 135,361,327 366,581 136,097,994

សរុប (ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5)  1,487,006  543,881,812  1,472,922 546,841,740

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ន្ងៃទី 1 ណខ មករា 

2019 2018 2019 2018 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

វិភាគតាមនិវាសដ្្ន៖

និវាសជន  191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252

វិភាគតាមទំនាក់ទំនង៖

អតិ្ិជនខាងបបរៅ  191,029,675  135,052,594  778,445,925  542,641,324 104,019,114  419,925,164 

ឥណទានបុគ្គលិក  482,094  308,733  1,964,533  1,240,489 299,997  1,211,088 

 191,511,769  135,361,327 780,410,458 543,881,813 104,319,111  421,136,252 

វិភាគតាមការប្បឈម៖

ឥណទានហានិភ័យធំៗ - - - - - -

ឥណទានមិនមនហានិភ័យធំៗ  191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252 

 191,511,769  135,361,327  780,410,458  543,881,813 104,319,111  421,136,252 
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(iii). បទព្រចយបញ្្រចំ

ខណៈបពលណែលការបបឈមនរឹងហានិភ័យអតិបរមរបស់ធនាគារ គឺជាតនម្លបយងរបស់បទព្រចយសកម្ម ឬក្នុងករណីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
បៅបបរៅរបាយការណ៍ស្ា្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុគឺចំនួនទរឹកបបាក់ណែលបានធានាការសន្រចយ ផ្ល់ឲ្រចយការទទួលយក ឬការយល់បពមហានិភ័យទំាងបនាឹះ 
ទំនងអាចទាបជាងបដាយសារណតការកាត់កងបទព្រចយបញ្្រចំការធានាឥណទាន និងសកម្មភាពបផ្រចសងបទៀតបែើម្រចបីកាត់បន្យហានិភ័យ។

ការពិពណ៌នាអំពីបទព្រចយបញ្្រចំសបមប់បបបភទននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុនីមួយៗបតរូវបានបងា្្រចញែូចខាងបបកាម ។

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល សមតុល្រចយជាមួយធនាគារជាតិននកម្នុជា បបាក់បបញ្ញើជាមួយធនាគារនានា និងបទព្រចយសកម្មបផ្រចសង ៗ

បទព្រចយបញ្្រចំជាទូបៅមិនបតរូវបានណសវងរកសបមប់បទព្រចយសកម្មទាំងបនឹះបទ ។

ឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជន ជាធម្មតាបតរូវមនដាក់ជាបទព្រចយបញ្្រចំក្នុងកបមិតណមួយ ។ ជាពិបសសហានិភ័យបលើឥណទានបគហដា្្រចន  
ជាទូបៅបតរូវបានធានាបពញបលញបដាយបគហដា្្រចន ។

តារាងខាងបបកាមបនឹះសបងខេបអំពីការធានារបស់ធនាគារបលើបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុរបស់ខ្លលួន៖

បទព្រចយបញ្្រចំ/ការពបងរឹងឥណទាន

ទ្ព្យ ទ្ព្យ 
សកម្មចល័ត

ប្្ក់បញ្ញើមាន 
 កាលកំណត់

ផ្ស្ងៗ ឥណទានពុំមាន 
ការធានា

សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល  -    -    -    -    4,847,194  4,847,194 

ឥណទាន ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន–	ែុល 191,029,675  -    -    -    482,094 191,511,769 

បផ្រចសងៗ  -    -    -    -    52,731  52,731 

សរុប (ដុលា្្រអាទមរិក) 191,029,675  -    -    -    5,382,019 196,411,694 

សរុប (ោន់ទរៀន -  

កំណត់សមា្្ល់ 5)
778,445,926  -    -    -    21,931,727 800,377,653 

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល  -    -    -    -    370,086 370,086

ឥណទាន ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន–	ែុល 135,052,594  -    -    -    308,733 135,361,327 

បផ្រចសងៗ  -    -    -    -    14,947  14,947 

សរុប (ដុលា្្រអាទមរិក) 135,052,594  -    -    -   693,766 135,746,360

សរុប (ោន់ទរៀន -  

កំណត់សមា្្ល់ 5)
542,641,323  -    -    -   2,787,552 545,428,875

(iv). គុណភាពឥណទានននឥណទាន ផ្ដល់ដល់អតិថិជនដុល

បដាយអនុបលាមតាមបសចក្ីណណនាំរបស់ធនាគារជាតិននកម្ នុជា បលខធ7.017.344 ចំណត់ថ្ន្រចក់ឥណទាននីមួយៗបយង 
បៅតាមគុណភាពឥណទានែូចខាងបបកាម៖
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ឥណទានធម្មតា៖

ឥណទានណែលបៅសល់បតរូវបានទូទាត់សងទាន់បពលបវលា និងមិនជាប់សង្រចស័យសបមប់ការទូទាត់សងនាបពលអនាគត ។  ការទូទាត់សង 
បតរូវបានបធវើប�ើងតាមកិច្ចសន្រចយ បហើយអតិ្ិជនមិនបងា្្រចញពីភាពទន់បខ្រចសាយ ននលទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់សងអាជីវកម្ម លំហូរទរឹកបបាក់ 
និងសា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុបនាឹះប�ើយ ។

ឥណទានឃ្្ំទមើល៖

ឥណទានណែលបៅក្នុងចំណត់ថ្ន្រចក់បនឹះ បតរូវបានការពារនាបពលបច្ចនុប្រចបន្ បហើយបបណហលជាមិនអាចហួសកាលកំណត់បទ ប៉ុណន្វាបងា្្រចញ
ពីភាពទន់បខ្រចសាយណែលអាចជឹះឥទ្ធិពល យ៉្រចងធងៃន់ធងៃរែល់ការទូទាត់សងរបស់កូនបំណុលបៅកាលបរិបចឆេទនាបពលអនាគត បបសិនបបើមិន 
បានណកតបមរូវឱ្រចយបានទាន់បពលបវលា និងយកចិត្ទុកដាក់ពីបគរឹឹះសា្្រចន ។

ភាពទន់បខ្រចសាយបនឹះរាប់បញ្ចតូល ប៉ុណន្មិនបតរូវបានកំណត់ចំបពាឹះនិនា្ន្រចការ្យចុឹះននបបតិបត្ិការអាជីវកម្មរបស់នែគូរភាគី ឬសា្្រចនភាព 
ហិរញ្ញវត្នុរបស់ខ្លលួន និងស្ា្រចនភាពបសែ្ឋកិច្ច និងលកខេខណ្ទីផ្រចសារណែលអាចប៉ឹះពាល់ែល់បបាក់ចំបណញ និងលទ្ធភាពទូទាត់សងនាបពលអនាគត 
របស់ខ្លលួន ឬសា្្រចនភាពកាន់ណតយ៉្រចប់យុឺនននបទព្រចយបញ្្រចំ ។ ចំណត់ថ្ន្រចក់បនឹះមនសនិទានភាព្្្រចល់ខ្លលួនយ៉្រចងច្រចបាស់លាស់ បហើយមិនគួរបបបើ
ជាការសបមបសបមរួលរវាងឥណទានធម្មតា និងឥណទានបបកាមស្ង់ដាបទ ។

ឥណទានទប្កាមស្ដង់ដ៖

ឥណទានណែលបានាត់ថ្ន្រចក់បៅក្នុងចំណត់ថ្ន្រចក់បនឹះបងា្្រចញពីភាពទន់បខ្រចសាយគួរឱ្រចយកត់សម្្រចល់ បហើយមិនបតរូវបានការពារបគប់បគាន់ 
បដាយអាជីវកម្មបច្ចនុប្រចបន្ ឬសា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ និងលទ្ធភាពសងរបស់កូនបំណុលបទ ។ និយយឱ្រចយចំបៅបបភពបែើមននការសងបំណុល  
គឺមិនបគប់បគាន់បែើម្រចបីទូទាត់បំណុលបនាឹះបទ បដាយមិនគិត ពីបបាក់ចំណូលណែលបានមកពីបបភពបន្ា្រចប់បន្រចសំែូចជាលក់បទព្រចយបញ្្រចជំាបែើម ។

កតា្្រចណែលនាំឱ្រចយមនចំណត់ថ្ន្រចក់ឥណទានបបកាមស្់ដារួមមន៖

- កូនបំណុលគា្្រចនលទ្ធភាពបែើម្រចបីបំបពញតាមលកខេខណ្ននការទូទាត់សងបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ

-  សា្្រចនភាពបសែ្ឋកិច្ច និងទីផ្រចសារមិនអំបណយផល ណែលអាចជឹះឥទ្ធិពលយ៉្រចងធងៃន់ធងៃរែល់អាជីវកម្ម និងបបាក់ចំបណញរបស់នែគូរភាគី 
នាបពលអនាគត

- សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុទន់បខ្រចសាយ និង / ឬ អសមត្ភាពរបស់នែគូរភាគីបែើម្រចបីបបងកើតលំហូរទរឹកបបាក់បគប់បគាន់បែើម្រចបីបំបពញការទូទាត់សង

-  ភាពលំបាកណែលបានជួបបបទឹះបដាយនែគូភាគី ក្នុងការទូទាត់សងឥណទានបផ្រចសងបទៀត ណែលផ្ល់បដាយបគរឹឹះសា្្រចន ឬបដាយសា្្រចប័ន 
បផ្រចសងៗបទៀត បៅបពលមនព័ត៌មនអាចបបបើបបាស់បាន និង

- ការបំពានបលើកិច្ចបពមបបពៀងហិរញ្ញវត្នុបដាយនែគូភាគី ។

ឥណទានជាប់សង្ស័យ៖

ឥណទានណែលបានាត់ថ្ន្រចក់បៅក្នុងបបបភទបនឹះ បងា្្រចញពីភាពទន់បខ្រចសាយធងៃន់ធងៃរជាងចំណត់ថ្ន្រចក់ឥណទានបបកាមស្ង់ដា ណែលការ 
បបមូលបានមកវិញបគប់ចំនួន ណផ្កបលើមូលដា្្រចនននែំបណើរបហតុណែលមនបសាប់លកខេខណ្ ឬតនម្លននបទព្រចយបញ្្រចំមនការសង្រចស័យខ្ស់  
ឬមិនអាចអាចបបមូលបានវិញ ។ ការរំពរឹងទុកថនរឹងបាត់បង់គឺខ្ស់ បទាឹះបីជាចំនួនពិតបបាកែបៅមិនទាន់បានកំណត់សបមប់ 
បពលបនឹះក៏បដាយ ។

ឥណទានខាតបង់៖

ឥណទានណែលបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ថជាការបាត់បង់ គឺបៅបពលណែលវាមិនអាចបបមូលបានមកវិញបហើយការទូទាត់សងវិញអាច 
មនចំនួនតិចតួច ឬបបមូលមិនបានបសាឹះពីនែគូរភាគី ។
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



ធនាគារអនុវត្វិធីសាសស្ 3 ែំណក់កាល បដាយណផ្កបលើការ្្្រចស់ប្តូរគុណភាពឥណទានាប់តាំងពីមនការទទួលសា្្រចល់ែំបូង៖

ឥណទានរយៈទពលបវង (ទប្ចើនជាងមួយឆ្្ំ)

ឥណទានរយៈទពលខលៃី (1 ឆ្្ំ ឬតិចជាង)

វិធីសាស្្ត 3 ដំណាក់កាល
ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3

ដំណើរការ ក្្មដំណើរការ មិនដំណើរការ

ការទទួលសា្្រចល់ឥណទានណែលរំពរឹង

ថនរឹងបាត់បង់

រំពរឹងថនរឹងបាត់បង់រយៈបពល 12 ណខ រំពរឹងថនរឹងបាត់បង់បពញអាយុកាល រំពរឹងថនរឹងបាត់បង់បពញអាយុកាល

លកខេណៈវិនិចឆេ័យ មិនមនការបកើនប�ើងជាសារវន្ 

បលើហានិភ័យឥណទានបទ

ហានិភ័យឥណទានណែលបាន 

បកើនប�ើងជាសារវន្

ឥណទានណែលមនឱនភាព

មូលដា្្រចនននការគណនា 

ចំណូលជាបបាក់ចំបណញ

តនម្លបយងែុល តនម្លបយងែុល តនម្លបយងែុល

ធនាគារ នរឹងវាស់ណវងបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន បដាយបបបើវិធីសាសស្ទូបៅ ។ វិធីសាសស្ទូបៅរួមមន ការណញកអតិ្ិជនបចញ 
ជា 3ែំណក់កាលបផ្រចសងៗគា្ន្រច បដាយបយងបៅតាមលកខេណៈវិនិចឆេយ័ែំណក់កាល បដាយបធវើការវាយតនម្លហានិភ័យឥណទាន ។ ការរំពរឹងទុក
បលើការខាតបង់ឥណទានរយៈបពល 12ណខ នរឹងបតរូវបានគណនាសបមប់ែំណក់កាលទី 1 ខណៈការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ ឥណទានបពញ 
អាយុកាល នរឹងបតរូវបានគណនាសបមប់ែំណក់កាលទី2 និងែំណក់កាលទី3។ នាការិយបរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ ធនាគារនរឹង 
វាយតនម្លហានិភ័យឥណទានបៅតាមគណនីនីមួយៗ បបើបបបៀបបធៀបនរឹងកបមិតហានិភ័យបៅបពលផ្ល់ឲ្រចយ ។

ដំណាក់កាល សា្ថ្នភាពហានិភ័យឥណទាន ចំណាត់ថា្្ក់ ចំនួនថងៃ្ហួសកាលកំណត់
សុចនាករណ៍ 

ន្ការយឺតោ៉្វ

1
មិនមនការបកើនប�ើងជាសារវន្ 

បលើហានិភ័យឥណទានបទ
ឥណទានធម្មតា 0 ែល់ 29 ន្ងៃ ែំបណើរការ

2 ហានិភ័យឥណទានបានបកើនប�ើងជារវន្ ឥណទានឃ្្រចំបមើល 30 ែល់ 89 ន្ងៃ បបកាមែំបណើរការ

3 ឥណទានមនឱនភាព

ឥណទានបបកាមស្ង់ដា 90 ែល់ 179 ន្ងៃ

មិនែំបណើរការឥណទានជាប់សង្រចស័យ 180 ែល់ 359 ន្ងៃ

ឥណទានខាតបង់ បលើសពី 360 ន្ងៃ

ដំណាក់កាល សា្ថ្នភាពហានិភ័យឥណទាន ចំណាត់ថា្្ក់ ចំនួនថងៃ្ហួសកាលកំណត់
សុចនាករណ៍ 

ន្ការយឺតោ៉្វ

1
មិនមនការបកើនប�ើងជាសារវន្បលើ 

ហានិភ័យឥណទានបទ
ឥណទានធម្មតា 0 ែល់ 14 ន្ងៃ ែំបណើរការ

2 ហានិភ័យឥណទានបានបកើនប�ើងជារវន្ ឥណទានឃ្្រចំបមើល 15 ែល់ 30 ន្ងៃ បបកាមែំបណើរការ

3 ឥណទានមនឱនភាព

ឥណទានបបកាមស្ង់ដា 31 ែល់ 60 ន្ងៃ

មិនែំបណើរការឥណទានជាប់សង្រចស័យ 61 ែល់ 90 ន្ងៃ

ឥណទានខាតបង់ បលើសពី 91 ន្ងៃ

ធនាគារនរឹងបបបើបបាស់ចំនួនន្ងៃហួសកាលកំណត់សង និងចំណត់ថ្ន្រចក់របស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា សបមប់លកខេណៈវិនិចឆេ័យក្នុងការ 
ណបងណចកែំណក់កាល ។  ែូចគា្ន្រចបនឹះផងណែរធនាគារនរឹងបបងកើតការដាក់ពិន្នុឥណទាន ឬធាតុណែលអាចបា៉្រចន់សា្្រចនបាននាបពលអនាគត 
បៅបពលមនព័ត៌មនកាន់ណតងាយបសួលរក ។  

សបមប់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនលកខេណៈរយៈបពលខ្លី វិធីសាសស្សាមញ្ញនរឹងបតរូវបានអនុម័តបៅបពលណែលវាមិនតបមរូវឲ្រចយមន 
លកខេណៈវិនិចឆេ័យជាជំហានៗ ។ បៅក្នុងករណីបនឹះវានរឹងបតរូវបានណបងណចកជា ឥណទាន (ែំណក់កាលទី 1) ឬឥណទានមិនែំបណើរការ ។
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ការដក់បញ្ចនូលព័ត៌មានទលើការប្បទមើលអនាគត

ធនាគារដាក់បញ្ចតូលព័ត៌មនបលើការបបបមើលអនាគត បដាយវាយតនម្លទាំងបលើថបតើ ហានិភ័យឥណទានរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបាន 
បកើនប�ើងជាសារវន្ាប់តាំងពីការទទួលសា្្រចល់ែំបូងនិងការវាស់ណវងបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន។

ព័ត៌មនខាងបបរៅណែលបតរូវបានពិារណរួមមនទិន្ន័យបសែ្ឋកិច្ច និងការព្រចយករណ៍ណែលបានបបាឹះពុម្ផ្រចសាយបដាយសា្្រចប័នរដា្្រចភិបាល 
និងអាជា្្រចធររូបិយវត្នុបៅក្នុងបណ្្រចបបបទសណែលធនាគារបធវើបបតិបត្ិការ ណែលមនអង្គការអន្រជាតិធំៗ ែូចជាមូលនិធិរូបិយវត្នុអន្រជាតិ 
និងវិស័យឯកជន និងការសិក្រចសារបស់អ្កព្រចយករណ៍ ។

ធនាគារបានកំណត់ និងចងបកងឯកសារគន្លរឹឹះននហានិភ័យឥណទាន និងឥណទានខាតបង់សបមប់ផលបបត ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ  
បសបតាមបបបទសនីមួយៗ បហើយបបបើការវិភាគទិន្ន័យបបវត្ិសាសស្ បានបា៉្រចន់សា្្រចនទំនាក់ទំនងរវាងអប្រម៉្រចបករូបសែ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យ 
ឥណទាន និងឥណទានខាតបង់ ។

តារាងខាងបបកាមសបងខេបពីគុណភាពឥណទានននហិរញ្ញប្រចបទានែុលរបស់ធនាគារបដាយបយងតាមចំណត់ថ្ន្រចក់ខាងបលើ ។

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019

ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ឥណទាន ផ្ដល់ដល់អតិថិជន 

តាមរំលស់នថលៃទដើម

ឥណទានធម្មតា  166,087,488  25,061,225  -    191,148,713 

ឥណទានឃ្្រចំបមើល  -    54,059  -    54,059 

ឥណទានបបកាមស្ង់ដា  -    -    17,891  17,891 

ឥណទានជាប់សង្រចស័យ  -    -    64,781  64,781 

សំវិធានធនខាតបង់  -    -    226,325  226,325 

តនមលៃទោង (ដុលា្្រអាទមរិក)  166,087,488  25,115,284  308,997  191,511,769 

តនមលៃទោង (ោន់ទរៀល)  676,806,514  102,344,782  1,259,162  780,410,458 

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន 

តាមរំលស់នថលៃទដើម

ឥណទានធម្មតា  112,445,696  22,621,859  -    135,067,555 

ឥណទានឃ្្រចំបមើល  -    3,832  -    3,832 

ឥណទានបបកាមស្ង់ដា  -    -    160,914  160,914 

ឥណទានជាប់សង្រចស័យ  -    -    33,826  33,826 

សំវិធានធនខាតបង់  -    -    95,200  95,200 

តនមលៃទោង (ដុលា្្រអាទមរិក)  112,445,696  22,625,691  289,940  135,361,327 

តនមលៃទោង (ោន់ទរៀល)  451,806,807  90,910,027  1,164,979  543,881,813 
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(v). គណនីបកើតប�ើងពីការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន

សំវិធានធនខាតបង់

តារាងខាងបបកាម បងា្្រចញពីការបផ្ៀង្្្រចត់បលើសំវិធានធនបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទានតាមការាត់ថ្ន្រចក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
នាបែើម និងចុងការិយបរិបចឆេទ ។

2019

ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ឥណទាន ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនតាម 

រំលស់នថលៃទដើម

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  47,025  77,641  121,161  245,827 

-បផ្របៅែំណក់កាលទី 1  (7,191) 7,191     -   -

-បផ្របៅែំណក់កាលទី 2 - -  -   - 

-បផ្របៅែំណក់កាលទី 3 - (2,332) 2,332    - 

ការវាស់ណវងប�ើងវិញនន 

សំវិធានធនខាតបង់សុទ្ធ
 (4,245)  88,045  106,996  190,796 

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុែំបូង ឬបានទិញ្្មី  65,672  68,542   -     134,214 

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានឈប់ទទួល

សា្្រចល់
 (16,804)  (30,144) (64,095)  (111,043)

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ (ដុលា្្រអាទមរិក)  84,457  208,943  166,394  459,794 

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ 

(ោន់ទរៀលកំណត់សមា្្ល់ 5)
 344,162  851,443  678,056  1,873,661 

2018

ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន 

តាមរំលស់នថលៃទដើម

នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា  13,002  35,514  17,601  66,117 

-បផ្របៅែំណក់កាលទី 1  (2,028)  1,794  234  -   

-បផ្របៅែំណក់កាលទី 2  390  (1,002)  612  -   

-បផ្របៅែំណក់កាលទី 3 - - -  -   

ការវាស់ណវងប�ើងវិញនន 

សំវិធានធនខាតបង់សុទ្ធ
 2,305  31,098  90,219  123,622 

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុែំបូង ឬបានទិញ្្មី  41,044  24,999  12,495  78,538 

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានឈប់ទទួល

សា្្រចល់
 (7,687)  (14,762)  -    (22,449)

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ (ដុលា្្រអាទមរិក)  47,026  77,641  121,161  245,828 

នានថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ 

(ោន់ទរៀលកំណត់សមា្្ល់ 5)
 188,950  311,962  486,825  987,737 
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គ. ហានិភ័យទីផ្សារ

ហានិភ័យទីផ្រចសារគឺជាហានិភ័យណែលមនការ្្្រចស់ប្តូរតនម្លទីផ្រចសារ ឧទាហរណ៍ អបតាការបបាក់ អបតាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរបទស និងតនម្ល 
មូលធន - នរឹងមនផលប៉ឹះពាល់ែល់បបាក់ចំណូលរបស់ធនាគារ ឬតនម្លននការកាន់កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។ បគាលបំណងននការ 
បគប់បគងហានិភ័យទីផ្រចសារ គឺបែើម្រចបីបគប់បគង និងបតរួតពិនិត្រចយហានិភ័យទីផ្រចសារតាមបា៉្រចរា៉្រចណម៉បតណែលអាចទទួលយកបាន ខណៈបពលណែលមន
ការបបងកើននូវបបសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានចំណូលមកវិញ ។

(i). ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភ័យអបតាការបបាក់ គឺសំបៅបលើការខាតបង់នូវបបាក់ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ បដាយសារណតការណបបបបរួលននកបមិតអបតាការបបាក់  
និងការ្្្រចស់ប្តូរបៅក្នុងសមសភាពននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុល ។ ហានិភ័យអបតាការបបាក់បតរូវបានាត់ណចងតាមរយៈការបតរួតពិនិត្រចយ 
យ៉្រចងហ្មត់ចត់ បលើចំណូលននការបណ្្រចក់ទុនតនម្លសមបសប និងតនម្លបែើមននមូលនិធិ ។ សកា្្រចនុពលននការធា្្រចក់ចុឹះចំណូលការបបាក់សុទ្ធ  
បណ្្រចលមកពីការណបបបបរួលអបតាការបបាក់ណែលខុសបបបកតីបានបតរួតពិនិត្រចយ បដាយបធៀបបៅនរឹងកបមិតអាចទទួលយកបានននហានិភ័យ ។

តារាងខាងបបកាមបនឹះសបងខេបពីហានិភ័យអបតាការបបាក់របស់ធនាគារ ។  តារាងបនឹះចង្នុលបងា្្រចញពីរយៈបពលណែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
កំណត់ន្្លប�ើងវិញ ឬមនកាលកំណត់មួយណណែលបកើតប�ើងមុន ។

នាថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ 
ឆ្្ំ2019

រហូតដល់ 
1 ខ្

> 1 - 3 ខ្ > 3 - 6 ខ្ > 6 - 12 ខ្ > 1 - 5 ឆ្្ំ លើសពី 
5 ឆ្្ំ

ពុំមាន 
ការប្្ក់

សរុប អត្្ការប្្ក់

ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក %

ប្ទព្យសកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ និង 

សាច់បបាក់ 

សមមូល

 -    -    -    -    -    -    4,847,194  4,847,194 0.49%

ឥណទានផ្ល់ 

ែល់អតិ្ិជន
 1,158,751  1,371,762  1,568,294  3,545,093 183,867,869  -    -    191,511,769 11.98%

ការបបាក់ទទួលបាន  -    -    -    -    -    1,223,069  1,223,069 -

កនបមបសវា 

ឥណទាន 

មិនទាន់រំលស់

 -    -    -    -    -    (991,767)  (991,767) -

សំវិធានធនបលើ 

ឥណទានខាតបង់
 -    -    -    -    -    (459,794)  (459,794) -

បទព្រចយសកម្ម 

បផ្រចសងបទៀត
 -    -    -    -    -    458,016  458,016 -

 1,158,751  1,371,762  1,568,294  3,545,093 183,867,869  -    5,076,718 196,588,487 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី  -    -    -    -    95,157,313  -    -    95,157,313 3.34%

បំណុលបផ្រចសងៗ  -    -    -    -    -    -    218,142  218,142 -

 -    -    -    -    95,157,313  -    218,142  95,375,455 

សរុបគំលាត 

ការប្រាក់
 1,158,751  1,371,762  1,568,294  3,545,093  88,710,556  -    4,858,576  101,213,032 

(សមមូលោន់ទរៀល 

-កំណត់សមា្្ល់ 5)
 4,721,910  5,589,930  6,390,797 

 
14,446,254 

 
361,495,516 

 -    19,798,697  412,443,104 
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ការវិភាគននទំនាក់ទំនងអបតាការបបាក់បៅនរឹងបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារបានបងា្្រចញែូចខាងបបកាម៖

នាថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ  
ឆ្្ំ 2018

រហូតដល់ 
1 ខ្

> 1 - 3 ខ្ > 3 -6 ខ្ > 6 -12 ខ្ > 1 - 5 ឆ្្ំ លើសពី 
5 ឆ្្ំ

ពុំមាន 
ការប្្ក់

សរុប អត្្ 
ការប្្ក់

ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុល្ា្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក %

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ និង 

សាច់បបាក់ 

សមមូល

 -    -    -    -    -    370,086  370,086 -

ឥណទានផ្ល់ 

ែល់អតិ្ិជន
 925,809  1,358,050  2,094,144  4,127,077 126,856,247  -    -   135,361,327 13.30%

ការបបាក់ទទួលបាន  -    -   -  -    -    -    921,306  921,306 -

កនបមបសវាឥណទាន 

មិនទាន់រំលស់
-  (972,703)  (972,703) -

សំវិធានធនបលើ 

ឥណទានខាតបង់
 -    -   -  -    -    -    (245,828)  (245,828) -

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងបទៀត  -    -   -  -    -    -    366,581  366,581 -

 925,809  1,358,050 2,094,144  4,127,077 126,856,247  -    439,442 135,800,769 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី  -    -    -    -    44,059,782  -    -    44,059,782 7.79%

បំណុលបផ្រចសងៗ  -    -    -    -    -    -   249,907  249,907 -

 -    -   -  -    44,059,782  -    249,907  44,309,689 

សរុបគំលាតការប្រាក់  925,809  1,358,050 2,094,144  4,127,077  82,796,465  -    189,535  91,491,080 

(សមមូលោន់ទរៀល - 

កំណត់សមា្្ល់ 5)
 3,772,672  5,534,054 8,533,637  16,817,839 337,395,595  -    772,355 372,826,152

ការវិភាគរំទញាចតនមលៃសមប្សបសប្មាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដលមានអប្តាការប្រាក់ទថរ

ធនាគារមិនបានកត់បតាបំណុលហិរញ្ញវត្នុណែលមនអបតាការបបាក់ប្រតាមតនម្លសមបសប បដាយភាពលំបអៀងបតរូវបានបញ្ចតូលបៅក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផលបនាឹះបទ បហើយធនាគារក៏មិនមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនាចុងកាលបរិបចឆេទបនាឹះណែរ ។ ែូបច្ឹះការ្្្រចស់ប្តូរអបតាការ 
បបាក់នាចុងកាលបរិបចឆេទពុំមនផលប៉ឹះពាល់ែល់បបាក់ចំបណញ ឬខាតបនាឹះបទ ។

ការវិភាគរំទញាចទលើលំហូរទឹកប្រាក់សប្មាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដលមានអប្តាការប្រាក់បប្បប្បរួល

ធនាគារពុំមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុណែលមនអបតាការបបាក់ណបបបបរួលជាសារវន្បនាឹះបទ ។ ែូបច្ឹះការវិភាគរំបញាចបលើលំហូរទរឹកបបាក់ 
សបមប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុណែលមនអបតាការបបាក់ណបបបបរួល មិនបតរូវបានបងា្្រចញប�ើយ ។

(ii). ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទស

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ គឺជាហានិភ័យណែលតនម្លននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ នុមនការណបបបបរួល បណ្្រចលមកពីការណបបបបរួលអបតាប្តូរ 
រូបិយប័ណ្ណបរបទស ។

ធនាគារមិនមនហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទសជាសារវន្បទ បដាយសារបបតិបត្ិការចម្រចបងរបស់ធនាគារបធវើប�ើងជាបបាក់ែុលា្្រចរអាបមរិក ។  
ែូបច្ឹះ ការវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរបទស មិនបតរូវបានបងា្្រចញប�ើយ ។
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ប្ភ្ទន្រូបិយប័ណ្

សមមូលដុលា្្រអាម្រិក

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019 ពាន់បរៀល ែុលា្្រចរអាបមរិក បផ្រចសងៗ សរុប

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល  274,404  4,572,790  -    4,847,194 

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន  11,698,544  179,584,733  -    191,283,277 

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ  -    458,016   -     458,016 

11,972,948  184,615,539  -    196,588,487 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី  -    95,157,313  -    95,157,313 

បំណុលបផ្រចសងៗ  10,655  207,487  -    218,142 

10,655  95,364,800  -    95,375,455 

សា្ថ្នភាពប្ទព្យសកម្មសុទ្ធ 11,962,293  89,250,739  -    101,213,032 

សមមូលោន់ទរៀល(កំណត់សមា្្ល់ 5) 48,746,344  363,696,761  -    412,443,105 

ប្ភ្ទន្រូបិយប័ណ្

សមមូលដុលា្្រអាម្រិក

នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018 ពាន់បរៀល ែុលា្្រចរអាបមរិក បផ្រចសងៗ សរុប

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល  99,792 270,294  -   370,086

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន  1,758,732  133,305,370  -   135,064,102 

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ  -    366,581   -     366,581 

1,858,524  133,942,245  -    135,800,769 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី  -    44,059,782  -    44,059,782 

បំណុលបផ្រចសងៗ  2,944  246,963   -     249,907 

2,944  44,306,745  -    44,309,689 

សា្ថ្នភាពប្ទព្យសកម្មសុទ្ធ 1,855,580  89,635,500  -    91,491,080 

សមមូលែុលា្្រចរអាបមរិក (កំណត់សម្្រចល់ 5) 7,455,720  360,155,439  -    367,611,159 

ការប្បមូលផ្ដុំហានិភ័យរូបិយប័ណ្

ចំនួនបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ តាមបបបភទននរូបិយប័ណ្ណមនែូចខាងបបកាម៖ 

ចំនួនបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ តាមបបបភទននរូបិយប័ណ្ណមនែូចខាងបបកាម៖ 
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ការវិភាគរំទញាច

សន្មតថហានិភ័យអប្របផ្រចសងបទៀតបៅណតប្រជានិច្ច ការណបបបបរួលននការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរបទសសបមប់ធនាគារនាកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ 
បតរូវបានសបងខេបែូចខាងបបកាម(បដាយបង្ា្រចញណតរូបិយប័ណ្ណណែលមនចំនួនបបចើនជាង 5% ននស្ា្រចនភាពែំបូងសុទ្ធ បតរូវបានបង្ា្រចញជារូបិយប័ណ្ណ 
ជាក់លាក់របស់វាបៅក្នុងតារាងខាងបបកាម ។ សបមប់រូបិយប័ណ្ណបផ្រចសងបទៀតការលាតបតដាងទាំងបនឹះបតរូវបានដាក់ជាបកុមបផ្រចសងៗ)៖

ឃ. ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយប្សួល 

“ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល”	 គឺជាហានិភ័យណែលធនាគារនរឹងជួបផលលំបាកក្នុងការបំបពញកាតពវកិច្ចពាក់ព័ន្ធនរឹងបំណុល 
ហិរញ្ញវត្នុរបស់ខ្លលួនណែលបតរូវបានទូទាត់តាមរយៈជាសាច់បបាក់ ឬបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបផ្រចសងបទៀត ។ ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល បកើតប�ើង 
ពីភាពមិនសុីគា្ន្រចបៅនរឹងបពលបវលា និងចំនួនលំហូរទរឹកបបាក់ណែលមនបៅក្នុងបបតិបត្ិការ និងការវិនិបយគរបស់ធនាគារ ។

ការប្គប់ប្គងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយប្សួល

ធនាគារបគប់បគងសាច់បបាក់ងាយបសួលរបស់ខ្លលួនតាមរយៈគណកម្្រចធិការបគប់បគងបទព្រចយសកម្មបំណុល ណែលទទួលខុសបតរូវក្នុងការបបងកើត 
បគាលនបយបាយសាច់បបាក់ងាយបសួល និងបតរួតពិនិត្រចយសាច់បបាក់ងាយបសួលជាបបាំ ។ តបមរូវការបទព្រចយសកម្មងាយបសួលអប្រចបបរម 
បតរូវបានបបងកើតប�ើង បែើម្រចបីធានាថអនុបាតននបទព្រចយសកម្មងាយបសួល និងបំណុលណែលមនលកខេណៈសម្រចបត្ិបគប់បគាន់បតរូវទទួលបាន 
កបមិតអប្រចបបរមបគប់បពលបវលា ។

តារាងខាងបបកាមសបងខេបពីបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារបដាយណផ្កបលើកាលកំណត់កិច្ចសន្រចយណែលបៅសល់ ។  
លំហូរទរឹកបបាក់ណែលបានរំពរឹងទុកបលើបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលទាំងបនឹះអាចខុសជាសារវន្ពីអវីណែលបានបងា្្រចញបៅក្នុងតារាង ។   
ឧទាហរណ៍ បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិ្ិជនមិនបតរូវបានរំពរឹងថនរឹងបតរូវែកបានភា្្រចមៗបនាឹះបទ ។

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2019 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

- 1%
រំលស់

+ 1%
ការកើនឡើង

- 1%
រំលស់

+ 1%
ការកើនឡើង

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ទរៀល  (120,831)  120,831  (18,743)  18,743 

(សមមូលពាន់បរៀលកំណត់សម្្រចល់ 5)  (492,386)  492,386  (75,309)  75,309 

នាថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2019 រហូតដល់ 1 ខ្ > 1 - 3 ខ្ > 3 - 6 ខ្ > 6 -12 ខ្ > 1 - 5 ឆ្្ំ លើសពី5 ឆ្្ំ សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី  -    -    -    2,747,400 97,370,904  -   100,118,304 

បំណុលភតិសន្រចយ  43,103  86,206  129,309  258,618  1,388,661  343,610  2,249,507 

បំណុលបផ្រចសងៗ  218,142  -    -    -    -    -    218,142 

 261,245  86,206 129,309     3,006,018  98,759,565  343,610 102,585,953 

(សមមូលោន់ទរៀល - 

កំណត់សមា្្ល់ 5 )
 1,064,573  351,289 526,934  12,249,523  402,445,227  1,400,211   418,037,757 
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នាថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018 រហូតដល់ 1 ខ្ > 1 - 3 ខ្ > 3 - 6 ខ្ > 6 -12 ខ្ > 1 - 5 ឆ្្ំ លើសពី 5 ឆ្្ំ សរុប

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី  -   -  -    1,272,480 46,818,308  -   48,090,788 

បំណុលភតិសន្រចយ  37,999  75,997  113,996  227,992  1,264,253  269,500  1,989,737 

បំណុលបផ្រចសងៗ  249,907  -    -    -    -    -    249,907 

 287,906  75,997  113,996  1,500,472  48,082,561  269,500  50,330,432 

(សមមូលោន់ទរៀល - 

កំណត់សមា្្ល់ 5 )
 1,156,806  305,356  458,036  6,028,896  193,195,728  1,082,851  202,227,673 

ង. ហានិភ័យប្បតិបត្តិការ

ហានិភ័យបបតិបត្ិការ គឺជាហានិភ័យននការបាត់បង់្្្រចល់ 
ឬបបបយលណែលបកើតមនប�ើងពីការខវឹះខាត ឬការអនុវត ្
មិនមនបបសិទ្ធភាពនូវនីតិវ ិធីែំបណើរការនផ្ក្ នុង បុគ្គលិក 
ឬបបព័ន្ធ ឬពីកតា្្រចខាងបបរៅ ។ ហានិភ័យបនឹះ បតរូវបានបគប់បគង 
តាមរយៈការបបងក ើតបបព័ន្ធែំបណើរការបគប់បគងបបតិបត្ ិការ 
ការបតរួតពិនិត្រចយ និងការរាយការណ៍ឲ្រចយបានបតរឹមបតរូវពីសកម្ម
ភាពអាជីវកម្ម តាមរយៈគណបគប់បគងជាន់ខ្ស់ ។ ទាំងបនឹះ 
រួមមន ហានិភ័យខាងណផ្កច្រចបាប់ តាមច្រចបាប់ននការអនុបលាម 
តាមគណបនយ្រចយ និងការណក្លងបន្លំ ។

ការបគប់បគងបលើហានិភ័យបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារតបមរូវឲ្រចយ 
បបងកើតនូវរចនាសម្័ន្ធ តួនាទី និងវិធីសាសស្ននការបគប់បគងរបស់ 
អង្គភាពឲ្រចយបានច្រចបាស់លាស់ ។  បគាលការណ៍ និងវិធានការ 
បតរួតពិនិត្រចយនផ្ក្នុងជាបបចើនបតរូវបានអនុវត្ រួមមនការបបងកើត 
អ្កមនសិទ្ធិចុឹះហត្បលខា បបព័ន្ធបតរួតពិនិត្រចយយ៉្រចងហ្មត់ចត់ 
ការបរៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា បពមទាំងការអនុវត ្
តាមបទប្រចបញាតិ្ និងតបមរូវការតាមច្រចបាប់នានា ។ ែំបណើរការ 
ទាំងបនឹះបតរូវបានបតរួតពិនិត្រចយជាបបាំឆ្ន្រចំ បែើម្រចបីប្្លើយតបបៅនរឹង 
ហានិភ័យបបតិបត្ិការ ណែលអាចបកើតប�ើងបៅក្នុងបបតិបត្ិការ 
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ។

ច. ការប្គប់ប្គងទដើមទុន

(i). បទប្រចបញ្ញត្ិបែើមទុន

បគាលបៅរបស់ធនាគារក្នុងការបគប់បគងបែើមទុន មនន័យ 
ទូលំទូលាយជាង “មូលធន”	 ណែលបងា្្រចញក្នុងរបាយការណ៍ 
សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ ។  ការបគប់បគងបែើមទុនមនែូចខាងបបកាម៖ 

•	 	អនុបលាមតាមតបម រូ វការបែ ើមទ ុនណែលកំណត់បដាយ 
ធនាគារជាតិ

•	 	ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារបែើម្រចបីបន្និរន្រភាពអាជីវកម្ម 
ែូចបនឹះ ធនាគារអាចបន្ផ្ល់ផលបបបយជន៍ ែល់ភាគទុនិក 
និងអត្បបបយជន៍របស់ភាគីណែលពាក់ព័ន្ធនរឹងធនាគារ និង

•	 	រក្រចសាមូលដា្្រចនបែើមទុនរឹងមំបែើម្រចប ីគាំបទែល់ការអភិវឌ្រចឍ 
អាជីវកម្ម ។

បគាលនបយបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲ្រចយបាននូវមូលដា្្រចន 
បែើមទុនរឹងមំបែើម្រចបីរក្រចសានូវទំនុកចិត្ទីផ្រចសារ និងបែើម្រចបីធានា 
បស្រភាពននការអភិវឌ្រចឍយូរអណងវងរបស់អាជីវកម្ម ។ ផលប៉ឹះពាល ់
បៅបលើកបមិតបែើមទុនបលើភាគលាភ របស់ភាគទុនិកក៏បតរូវបាន 
ទទួលសា្្រចល់ បហើយធនាគារបានទទួលសា្្រចល់នូវតបមរូវការ បែើម្រចបី 
ធានាបាននូវតុល្រចយភាពរវាងភាគលាភខ្ស់ណែលអាចនរឹងបកើតមន 
ប�ើងជាមួយនរឹងបបាក់បបមុងកបមិតខ្ស់ អត្បបបយជន៍ និងការ 
ធានាណែលផ្ល់បដាយសា្្រចនភាពបែើមទុនល្ ។

បែើមទុនបង្ា្រចញខាងបលើបនឹះ បតរូវបានគណនាប�ើងបដាយណផ្កតាម 
បសចក្ីណណនាំណែលបចញផ្រចសាយបដាយ ធនាគារជាតិននកម្នុជា 
ណែលអាចមនភាពខុសគា្ន្រចបៅបលើបគាលការណ៍សំខាន់ខ្លឹះៗបបើ 
បបបៀបបធៀបបៅនរឹង បគាលការណ៍ណែលបានទទួលសា្្រចល់ជាទូបៅ 
ណែលសា្្រចប័នហិរញ្ញវត្នុបៅបបបទសែ៏នទបានអនុវត្ ។ ែូបច្ឹះ 
ព័ត៌មនអំពីបែើមទុនខាងបលើ មិនសមបសបសបមប់អ្កបបបើបបាស់ 
ណែលមិនបានទទួលពត៌មន អំពីបសចក្ីណណនាំរបស់ធនាគារ 
ជាតិននកម្នុជា ។

(ii). ការណបងណចកបែើមទុន

ការណបងណចកបែើមទុនរវាងបបតិបត្ិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ 
គឺបតរូវបានបគប់បគងបដាយកបមិតភាគលាភ ណែលទទួលបាន 
ពីការណបងណចកបនាឹះ ។ បែើមទុនណែលបានណបងណចកបៅតាម 
បបតិបត្ិការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗ បតរូវណផ្កបៅតាមបែើមទុនណែល
កំណត់បដាយច្រចបាប់ ។

29. តនមលៃសមប្សបននប្ទព្យសកម្ម និង 
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុរួមមនបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ បំណុលហិរញ្ញវត្នុ 
និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបបរៅរបាយការណ៍សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ ។ 
តនម្លសមរម្រចយ គឺជាន្្លណែលបតរូវទទួលបែើម្រចបីលក់បទព្រចយសកម្ម 
ឬបានទូទាត់ បែើម្រចបីបផ្របំណុលបៅតាមលំដាប់លំបដាយបៅ
ក្នុងបបតិបត្ិការ រវាងអ្កចូលរួមក្នុងទីផ្រចសារបៅកាលបរិបចឆេទ
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ននការវាស់ណវងចម្រចបង ឬបបសិនអវត្មនទីផ្រចសារណែលមនការ 
រីកចបបមើនបំផុត ណែលធនាគារបានទទួលបៅកាលបរិបចឆេទបនាឹះ ។ 
ព័ត៌មនណែលបានបងា្្រចញបៅទីបនឹះ តំណងឱ្រចយការបា៉្រចន់សា្្រចននន 
តនម្លសមបសបនាកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ននស្ា្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ ។

តនម្លទីផ្រចសារណែលបានែកបសង់ និងអាចអបងកតបាន បហើយអាច 
រកបានបតរូវបានបបបើសបមប់វាស់ណវង បលើតនម្លសមបសបនន 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។ បៅបពលណែលតនម្លទីផ្រចសារណែលបានែកបសង់  
និងអាចសបងកតបានមិនអាចបបបើបបាស់បាន បនាឹះតនម្លសមបសប 
បតរូវបានបា៉្រចន់សា្្រចនបដាយណផ្កបលើវិធីសាសស្ និងការសន្មត  
ជាបបចើនទាក់ទងបៅនរឹងលកខេណៈហានិភ័យននឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្នុ 
បផ្រចសងៗណែលមនអបតាអប្រចបហារការបា៉្រចន់សា្្រចនននលំហូរទរឹកបបាក់ 
នាបពលអនាគត និងកតា្្រចបផ្រចសងៗបទៀត ។

ព័ត៌មនននតនម្លសមបសបសបមប់បទព្រចយសកម្ម និងបំណុល 
មិនណមនហរិញ្ញវត្នុ មិនបតរូវបានរាប់បញ្ចតូលបទ ពីបបពាឹះវាមិនស្តិក្នុង
វិសាលភាពនន ស.រ.ហ.អ.ក 7 ៖ ការបងា្្រចញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
ណែលទាមទារឱ្រចយ មនការបងា្្រចញព័ត៌មនននតនម្លសមបសប ។

តនម្លសមបសបននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារមនែូចជា  
សាច់បបាក់ និងមូលនិធិរយៈបពលខ្ល ីនិងបបាក់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ 
និងបគរឹឹះសា្្រចនហិរញ្ញវត្នុនានា បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ បំណុលបផ្រចសងៗ 
និងបបាក់កម្ចីរយៈបពលខ្លីមិនមនលកខេណៈជាសារវន្ចំបពាឹះការ
្្្រចស់ប្តូរអបតាបបាក់ចំបណញក្នុងទីផ្រចសារ បដាយសារណតឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុទាំងបនឹះមនរយៈបពលកំណត់ជាក់លាក់ ។ តនម្លបយង 
ននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុទាំងបនឹះ បៅកាលបរិបចឆេទ 
រាយការណ៍មនតនម្លបបហាក់បបណហល នរឹងតនម្លសមបសបរបស់វា ។

ចំណាត់ថា្្ក់តនមលៃសមប្សប

ស.រ.ហ.អ.ក 7 បញ្្រចក់ពីចំណត់ថ្ន្រចក់ននបបច្ចកបទសវាយតនម្ល  
បដាយណផ្កបលើថបតើទិន្ន័យននបបច្ចកបទស វាយតនម្លទាំងបនាឹះ 
អាចអបងកតបាន ឬមិនអាចអបងកតបាន ។ ទិន្ន័យណែលអាច 
អបងកតបាន ្្លនុឹះបញ្្រចំងពីទិន្ន័យទីផ្រចសារណែលទទួលបានពីបបភព 
ឯករាជ្រចយ និងទិន្ន័យណែលមិនអាចអបងកតបាន្្លនុឹះបញ្្រចំងពីការ 
សន្មតទីផ្រចសាររបស់ធនាគារ ។ ចំណត់ថ្ន្រចក់ននតនម្លសមបសប 
មនែូចខាងបបកាម៖

•	 	កបមិត1 - តនម្លែកបសង់ (មិនបានបធវ ើនិយ័តភាព) 
បៅក្នុងទីផ្រចសារសកម្ម សបមប់បទព្រចយសកម្ម ឬបំណុលែូចគា្ន្រច ។  
កបមិតបនឹះរាប់បញ្ចតូលទំាងមូលបបតកម្មសិទ្ធណិែលបានចុឹះបញី្ 
និងឧបករណ៍បំណុល ។

•	 	កបមិត2 - ទិន្ន័យបបរៅពីតនម្លណែលបានែកបសង់រាប់បញ្ចតូល 
ក្នុងកបមិត 1 ណែលអាចអបងកតបាន ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្ម 
ឬបំណុលបដាយ្្្រចល់ (ឧទាហរណ៍ តនម្ល) ឬបដាយបបបយល 
(ឧទាហរណ៍ បកើតបចញពីតនម្ល) ។

•	 	កបមិត3 - ទិន្ន័យសបមប់បទព្រចយសកម្ម ឬបំណុល ណែល 
មិនណផ្កបលើទិន្ន័យទីផ្រចសារណែលអាចអបងកតបាន(ធាតុចូល 

ណែលមិនអាចអបងកតបាន) ។ កបមិតបនឹះរួមបញ្ចតូលទាំង 
ឧបករណ៍មូលធន និងឧបករណ៍បំណុល ណែលមនសមស
ធាតុមិនអាចអបងកតបានជាសារវន្ ។

ធនាគារមិនមនបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុណែលបាន 
វាស់ណវងតាមតនម្លសមបសបបទ ។ បដាយសារតនម្លសមបសប
ពុំអាចវាយតនម្លបាន ែូបច្ឹះតនម្លសមបសបមិនមនសបមប់ 
បទព្រចយសកម្ម និងបំណុលមួយចំណណកធំរបស់ធនាគាប�ើយ ។ 
ែូបច្ឹះបហើយ តនម្លសមបសបបតរូវបានសន្មត់បដាយអ្កបគប់បគង 
បយងតាមទបមង់ននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលទាំងបនាឹះ ។ 
តាមមតិរបស់អក្បគប់បគង តនម្លបយងននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុល 
ហិរញ្ញវត្នុណែលបងា្្រចញក្នុងតារាងតុល្រចយការ គឺជាតនម្លបា៉្រចន់សា្្រចនែ៏ 
សមបហតុផលសបមប់តនម្លសមបសប ។

30. ទគាលនទោរាយគណទនយ្យសំខាន់ៗ

បគាលនបយបាយគណបនយ្រចយសំខាន់ៗ ណែលបានបងា្្រចញ 
បៅខាងបបកាមបនឹះ បតរូវបានអនុវត្បដាយសង្គតិភាពបៅបគប់ 
កាលបរិបចឆេទណែលបានបងា្្រចញក្ នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុ 
ទាំងបនឹះ បហើយបៅក្នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍សា្្រចនហិរញ្ញវត្នុ 
តាម ស.រ.ហ.អ.ក ែំបូង បៅន ង្ៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ2019 ក្នុងបគាល  
បំណង្្្រចស់ប្ តូរបៅ ស.រ.ហ.អ.ក បលើកណលងណតមនការ 
បងា្្រចញបផ្រចសងពីបនឹះ ។

ក. មូលដ្្នននការវាស់បវង

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្នុរបសធ់នាគារ បតរូវបានបរៀបចំប�ើងបៅតាម
មូលដា្្រចនតនម្លបែើមែំបូង ។

ខ. រូបិយប័ណ្បរទទស

សកម្មភាពបបតិបត្ ិការជារូបិយប័ណ្ណបបរៅពីែុលា្្រចរអាបមរិក 
បតរូវបានប្តូរបៅជាែុលា្្រចរអាបមរិក បដាយបបបើអបតាប្តូរបបាក់បៅន្ងៃ 
បបតិបត្ិការបនាឹះ ។

បទព្រចយសកម្មរូបិយវត្នុ និងបំណុលរូបិយវត្នុ ណែលជារូបិយប័ណ្ណ 
បបរៅពីែុលា្្រចរអាបមរិក បតរូវបានប្តូរបៅជាែុលា្្រចរអាបមរិក បដាយបបបើ 
អបតាប្តូរបបាក់នាកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ ។ ភាពខុសគា្ន្រចពីការប្តូរ 
រូបិយប័ណ្ណបរបទស ជាទូបៅបតរូវបានទទួលសា្្រចល់ក្នុងចំបណញ 
ឬខាត ។ បទព្រចយសកម្ម និងបំណុលណែលមិនណមនជារូបិយវត្នុ 
ណែលបតរូវបានវាស់ណវងតាមតនម្លសមរម្រចយជារូបិយប័ណ្ណបរបទស 
បតរូវបានប្ តូរបៅជារូបិយប័ណ្ណមុខងារបៅអបតាប្ តូរបបាក់បៅ 
កាលបរិបចឆេទណែលតនម្លបតរូវបានកំណត់ ។

គ. ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(i). ការទទួលសា្្រចល់ និងការវាស់ណវងែំបូង

ធនាគារទទួលសា្្រចល់ជាបលើកែំបូងនូវឥណទាន បបាក់កម្ចី 
និងអនុបំណុល បៅកាលបរិបចឆេទណែល បកើតមនបបតិបត្ិការ ។  
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បទព្រចយហិរញ្ញវត្នុបផ្រចសងបទៀត ទទួលសា្្រចល់បៅកាលបរិបចឆេទណែល 
ធនាគារកា្្រចយជាភាគីកិច្ចសន្រចយ ។

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានវាស់ណវងែំបូង 
តាមតនម្លសមបសប (សបមប់ឧបករណ៍ ណែលមិនណមនវាស់ណវង 
តាមតនម្លសមបសបតាមរយៈចំបណញ ឬខាត (“FVTPL”) 
បូកនរឹងន្្លបែើម បបតិបត្ិការ ណែលបកើតមកពីការទិញ ឬលក់បទព្រចយ 
និងបំណុលទាំងបនាឹះ។ 

(ii). ការាត់ចំណត់ថ្ន្រចក់

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បៅក្នុងការទទួលសា្្រចល់ែំបូង បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានាត់ 
ថ្ន្រចក់តាមការវាស់ណវង: រំលស់ន្្លបែើម FVOCI ឬ FVTPL ។

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើមបបសិន 
បបើវាបំបពញបៅនរឹងលកខេខណ្ែូចខាងបបកាមបហើយមិនបតរូវបាន 
កំណត់ជា FVTPL បនាឹះបទ៖

•	 	បទព្រចយសកម្មណែលមនបៅក្នុងគំរូអាជីវកម្ម ក្នុងបគាលបំណង 
រក្រចសាទុកបែើម្រចបីការបបមូលសាច់បបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ និង

•	 	លកខេខណ្កិច្ចសន្រចយរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ផ្ល់នូវកាល
បរិបចឆេទជាក់លាក់ចំបពាឹះលំហូរទរឹកបបាក់ណែលសបមប់ទូទាត់
ណតបបាក់បែើម និងការបបាក់ (“SPPI”) ។

ឧបករណ៍បំណុល បតរូវបានវាស់ណវងបៅ FVOCI លុឹះបតាណតវា 
បានបំបពញនរឹងលកខេខណ្ ទាំងពីរែូចខាងបបកាមបហើយមិន 
បតរូវបានកំណត់ជា FVTPL បនាឹះបទ៖
•	 	បទព្រចយសកម្មណែលមនបៅក្នុងគំរូអាជីវកម្ម ក្នុងបគាលបំណង 

រក្រចសាទុកបែើម្រចបីការបបមូលសាច់បបាក់តាមកិច្ចសន្រចយនិងលក ់
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និង

•	 	លកខេខណ្កិច្ចសន្រចយរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុផ្ល់នូវកាល 
បរិបចឆេទជាក់លាក់ ចំបពាឹះលំហូរទរឹកបបាក់ណែលសបមប់ទូទាត់
ណតបបាក់បែើមនិងការបបាក់ (“SPPI”) ។

សបមប់ការទទួលសា្្រចល់ការវិនិបយគបលើមូលធនជាបលើកែំបូង  
ណែលមិនបតរូវបានកាន់កាប់សបមប់ជួញែូរ ធនាគារបតរូវណត 
បបជើសបរីសការបងា្្រចញការណបបបបរួលនាបពលបនា្្រចប់តាមរយៈ 
លទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗ។  ការបបជើសបរីសបនឹះបធវើប�ើងបដាយណផ្ក 
បលើការវិនិបយគនីមួយៗ។ 

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ទផ្សងទទៀតប្តរូវរានចាត់ថា្ក់តាម 
ការវាស់បវងតាម FVTPL 

បលើសពីបនឹះ សបមប់ការទទួលស្ា្រចល់ជាបលើកែំបូង ធនាគារអាច
នរឹងកំណត់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ណែល បំបពញតាមលកខេខណ្ក្នុង 
ការវាស់ណវងតាមរំលស់ន ្្លបែើម ឬតាម FVOCI បបសិនបបើវាស់ណវងតាម 

FVTPL នរឹងលុបបំបាត់ ឬកាត់បន្យជាសារវន្នូវភាពមិនសុីគា្ន្រច 
ននគណបនយ្រចយណែលនរឹងបកើតប�ើង។

ការវាយតនមលៃគំរូអាជីវកម្ម

ធនាគារ បធវើការវាយតនម្លអំពីបគាលបំណងននគំរូអាជីវកម្មបលើ 
បទព្រចយសកម្មក្នុងកបមិតសំណុំឥណទាននីមួយៗ បបពាឹះគំរូបនឹះ 
បង្ា្រចញយ៉្រចងច្រចបាស់ពីវិធីបគប់បគងអាជីវកម្ម និងវិធីផ្ល់ព័ត៌មនបៅ
អ្កបគប់បគង ។  ព័ត៌មនទាំងបនាឹះរួមមន៖

•	 	បគាលនបយបាយ និងបគាលបំណងណែលបានបញ្្រចក់សបមប់ 
សណំុំឥណទាន និងអនុវត្នូវបគាលនបយបាយទាងំបនាឹះ ។ 
ជាពិបសសថបតើយុទ្ធសាសស្របស់អ្កបគប់បគងប្្្រចតបលើ 
ការណសវងរកចំណូល ការបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ រក្រចសានូវទបមង់ 
អបតាការបបាក់ជាក់លាក់មួយ បធវ ើឲ្រចយសុីសងា្្រចក់គា្ន្រចរវាង 
រយៈបពលននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ បៅនរឹងរយៈបពលននបំណុល 
ណែលជាហិរញ្ញប្រចបទានរបស់បទព្រចយសកម្មទាំងបនាឹះ ឬការបធវើ 
ឲ្រចយមនលំហូរទរឹកបបាក់តាមរយៈការលក់បទព្រចយសកម្ម ។

•	 	វិធីក្នុងការវាយតនម្លលទ្ធផលននសំណុំឥណទាន និងវិធីរាយ
ការណ៍បៅអ្កបគប់បគងរបស់ធនាគារ

•	 	ហានិភ័យណែលប៉ឹះពាល់ែល់លទ្ធផលននគំរូអាជីវកម្ម (និង 
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនបៅក្នុងគំរូអាជីវកម្មបនាឹះ) 
និងយុទ្ធសាសស្សបមប់បគប់បគងហានិភ័យទាំងបនាឹះ

•	 	របបៀបណែលអ្កបគប់បគងអាជីវកម្មទទួលបានការទូទាត់ 
(ឧទាហរណ៍៖ បតើការទូទាត់សំណងណផ្កបលើ តនម្លសមបសប
ននបទព្រចយសកម្មណែលបានបគប់បគង ឬសាច់បបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ 
ណែលបានបបមូល) និង

•	 	ភាពញរឹកញាប់បរិមណ និងរយៈបពលននការលក់ក្នុងបគាមុន 
មូលបហតុននការលក់បនាឹះនិងការរំពរឹងទុកអំពីសកម្មភាព 
លក់នាបពលអនាគត ។ បទាឹះជាយ៉្រចងណក៏បដាយ ព័ត៌មន 
អំពីសកម្មភាពលក់មិនបតរូវបានាត់ទុកថដាច់បដាយណ�ក 
ប�ើយ ប៉ុណន្ជាណផ្កមួយននការវាយតនម្លទូបៅអំពីរបបៀបណែល 
បធវើឲ្រចយសបបមចបាននូវបគាលបំណងក្នុងការបគប់បគងបទព្រចយ 
សកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរទរឹកបបាក់របស់ធនាគារ ។ 

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុសបមប់ការជួញែូរ ឬាត់ណចងបហើយ 
ណែលលទ្ធផលបតរូវបានវាយតនម្លតាមមូលដា្្រចន តនម្លសមបសប 
បតរូវបានវាស់ណវងតាម FVTPL បបពាឹះបទព្រចយសកម្មទាំងបនាឹះ 
មិនណមនសបមប់បបមូលសាច់បបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ ឬមិនណមន 
សបមប់ទាំងការបបមូលសាច់បបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ និង សបមប់ 
លក់ប�ើយ ។ 

ការវាយតនមលៃថាទតើលំហូរទឹកប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាគឺសប្មាប់ទូទាត់ 
បតប្រាក់ទដើម និងការប្រាក់

ចំបពាឹះបគាលបំណងននការវាយតនម្លបនឹះ“បបាក់បែើម”	 គឺជាតនម្ល 
សមបសបននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ នុ បៅបពលទទួលសា្្រចល់ 
ជាបលើកែំបូង ។ “ការបបាក់”	 គឺជាតនម្លតបស្ងមួយសបមប់ 
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



បពលបវលាននការបបបើបបាស់ទរឹកបបាក់សបមប់រយៈបពលណមួយ  
និងសបមប់ហានិភ័យណែលពាក់ព័ន្ធនរឹងបរិមណ បបាក់បែើម 
បៅជាប់ជំពាក់ក្នុងអំ�នុងបពលជាក់លាក់មួយ និងសបមប់ 
ការចំណយរួមទាំង ហានិភ័យក្នុងការផ្ល់កម្ចីជាមូលដា្្រចន 
បផ្រចសងៗបទៀត(ែូចជាហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួលនិង 
ចំណយរែ្ឋបាល) រួមទាំងបបាក់ចំបណញ ។

បែើម្រចបីវាយតនម្លថបតើលំហូរទរឹកបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយគឺសបមប់ណត 
ទូទាត់បបាក់បែើម និងការបបាក់ធនាគារបតរូវពិារណលកខេខណ្កិច្ច 
សន្រចយរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ រួមបញ្ចតូលការវាយតនម្លថបតើ 
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ មនលកខេខណ្កិច្ចសន្រចយណែលអាច្្្រចស់
ប្តូរបពលបវលា ឬចំនួនលំហូរទរឹកបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ ណែលអាច
បធវើឲ្រចយខុសពីលកខេខណ្ននការទូទាត់បបាក់បែើម និងការបបាក់ ។

ក្នុងការវាយតនម្លធនាគារពិារណបលើ៖

•	 	បពរឹត្ិការណ៍ជាយថភាពណែលអាច្្្រចស់ប្តូរចំនួន និងរយៈ 
បពលននលំហូរទរឹកបបាក់

•	 លកខេខណ្ពិបសស

•	 លកខេខណ្សងបបាក់មុនកាលកំណត់ និងការពន្រចយបពលសង

•	 	លកខេខណ្ណែលកបមិតធនាគារ ក្នុងការទាមទារមកវិញនូវ 
សាច់បបាក់ពីបទព្រចយសកម្មជាក់លាក់ (ែូចជា ឥណទានណែល 
មិនអាចបបមូលមកវិញបាន) និង

•	 	លកខេណៈពិបសសណែលណកណបបតនម្លតបស្ងអំពីតនម្លបបាក់តាម 
បពលបវលា (ឧទាហរណ ៍ការកំណត់អបតាការបបាក់ប�ើងវញិ 
តាមកាលកំណត់)។

ឥណទានបដលមិនអាចប្បមូលមកវិញរាន

ក្នុងករណីខ្លឹះ ឥណទានណែលផ្ល់បដាយធនាគារ ណែលបតរូវបាន 
ការពារបដាយបទព្រចយដាក់ធានារបស់អតិ្ិជន ក៏មនកំហិតធនាគារ 
ក្នុងការទាមទារសាច់បបាក់មកវិញណែរ (ឥណទានណែលមិនអាច 
បបមូលមកវិញបាន) ។ ក្នុងករណីបនឹះ ធនាគារបធវើការវិនិចឆេ័យក្នុង 
ការវាយតនម្លថ បតើឥណទានបនាឹះអាចបបមូលមកវិញបានណត 
បបាក់បែើម និងការបបាក់ឬបទ ។ ជាទូបៅធនាគារពិារណបលើ 
ព័ត៌មនខាងបបកាមក្នុងការវិនិចឆេ័យ៖

•	 	ថបតើកិច្ចសន្រចយមនបញ្្រចក់ច្រចបាស់ពីចំនួន និងកាលបរិបចឆេទ 
ននការបង់សងកម្ចីណែរឬបទ

•	 	តនម្លសមបសបននបទព្រចយបញ្្រចពំាក់ព័ន្ធនរឹងចំនួនននបទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុណែលមនការធានា 

•	 	សមត្ភាព និង្ន្ៈរបស់អតិ្ិជនក្នុងការទូទាត់សងតាម 
កិច្ចសន្រចយ បទាឹះបីមនឱនភាពននតនម្លបទព្រចយបញ្្រចំក៏បដាយ

•	 	ថបតើអតិ្ិជនគឺជារូបវន្បុគ្គលឬជាអង្គភាពបបតិបត្ិការសំ
ខាន់ ឬជាអង្គភាពណែលមនបគាលបំណងពិបសស 

•	 	ហានិភ័យរបស់ធនាគារក្នុងការបាត់បង់បទព្រចយសកម្ម ទាក់ទង
នរឹងឥណទានណែលមិនអាចបបមូលមកវិញបាន 

•	 	ថបតើបទព្រចយដាក់ធានាគឺជាបទព្រចយទាំងអស់ណែលអតិ្ិជនមន 

ឬជាណផ្កមួយននបទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗបទៀតរបស់អតិ្ិជន និង

•	 	ថបតើធនាគារទទួលបានអត្បបបយជន៍ពីបទព្រចយសកម្មបនឹះ ឬបទ  ។ 

ការចាត់ចំណាត់ថា្្ក់ទ�ើងវិញ

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុមិនបតរូវបានបធវើចំណត់ថ្ន្រចក់ប�ើងវិញ បន្ា្រចប់ពី 
ការទទួលសា្ល់តនម្លែំបូងប�ើយ បលើកណលងណតក្នុងអំ�នុងបពល 
ណែលធនាគារ្្្រចស់ប្តូរគំរូអាជីវកម្មរបស់ខ្លលួនក្នុងការបគប់បគង 
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ។

(iii). ការឈប់ទទួលសា្្រចល់

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារឈប់ទទួលសា្្រចល់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ បៅបពលណែល 
សិទ្ធិក្នុងកិច្ចសន្រចយក្នុងការទទួល លំហូរទរឹកបបាក់ពីបទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ នុផុតកំណត់ ឬការបផ្រសិទ្ធ ិទទួលលំហូរទរឹកបបាក់ 
តាមកិច្ចសន្រចយក្នុងបបតិបត្ិការណែលហានិភ័យទាំងអស់ និង 
ភាពជាកម្មសិទ្ធិននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានបផ្រ ឬក្នុងករណី 
ណែលធនាគារមិនបផ្រ ឬមិនរក្រចសាទុកនូវរាល់ហានិភ័យនិងភាព 
ជាកម្មសិទ្ធិ បហើយវាមិនរក្រចសាការបគប់បគងបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ។

ចំបពាឹះការឈប់ទទួលសា្្រចល់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ភាពលបម្ៀង 
រវាងតនម្លបយងរបស់បទព្រចយសកម្ម (ឬតនម្លបយងណែលជាចំណណក 
ននបទព្រចយសកម្មណែលឈប់ទទួលស្ា្រចល់) និងផលបូកនន (i). តនម្ល 
តបស្ងណែលទទួលបាន (រាប់បញ្ចតូលទាំងបទព្រចយសកម្ម្្មីណែល 
ទទួលបាន ែកបំណុល្្មីណែលទទួលយក) និង (ii) ចំបណញ  
ឬខាតណែលបានទទួលសា្្រចល់ក្នុង OCI បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ 
បៅក្នុងចំបណញ និងខាត ។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ ឈប់ទទួលសា្្រចល់បំណុលហិរញ្ញវត្នុ បៅបពលណែល 
កាតពវកិច្ចបបកាមកិច្ចសន្រចយបតរូវបានរំលាយ ឬលុបបាល ឬផុត 
អាណត្ិ ។

(iv). ការណកណបបបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បបសិនបបើលកខេខណ្ននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ នុបតរូវបានណកណបប  
បនាឹះធនាគារវាយតនម្លថបតើលំហូរទរឹកបបាក់ ននបទព្រចយសកម្ម 
ណែលបានណកណបបបនាឹះ មនភាពខុសគា្ន្រចខា្្រចំងឬបទ ។ 

បបសិនបបើលំហូរទរឹកបបាក់មនភាពខុសគា្ន្រចខា្្រចំង បនាឹះសិទ្ធិតាម 
កិច្ចសន្រចយចំបពាឹះលំហូរទរឹកបបាក់ពីបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបែើម 
បតរូវបានាត់ទុកថផុតអាណត្ិ ។  ក្នុងករណីបនឹះបទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុបែើមបតរូវឈប់ទទួលសា្្រចល់(សូមបមើល(iii)) បហើយ 
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ នុ្ ្ម ី  បតរូវបានទទួលសា្្រចល់តាមតនម្ល 
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សមបសប បូកនរឹងន្្លចំណយបបតិបត្ិការ ។ ន្្លបសវានានា 
ណែលទទួលបានជាណផ្កននការណកណបបបនឹះ បតរូវបានរាប់បញ្ចតូល 
ែូចខាងបបកាម៖

•	 	ន ្្លបសវា ណែលបតរូវបានពិារណក្នុងការកំណត់តនម្លសមបសប 
ននបទព្រចយសកម្ម្្មី និងន្្លបសវាណែលទទួលបានមកវិញបលើន្្ល 
ចំណយបបតិបតិ្ការណែលបកើតប�ើង បតរូវបានរាប់បញ្ចតូលក្នុង
ការវាស់ណវងែំបូងននបទព្រចយសកម្មនិង

•	 	ន្្លបសវាបផ្រចសងបទៀតបតរូវបានរាប់បញ្ចតូលក្នុងចំបណញ និងខាត  
ណែលជាណផ្កមួយននការចំបណញ ឬខាតបលើបទព្រចយសកម្ម 
ណែលឈប់ទទួលសា្្រចល់។

•	 	បបសិនបបើលំហូរទរឹកបបាក់ បតរូវបានណកណបបបៅបពលណែលអតិ្ិ 
ជនជួបការលំបាកណផ្កហិរញ្ញវត្នុបនាឹះបគាលបំណងននការ 
ណកណបបជាទូបៅ គឺបែើម្រចបីទទួលបានមកវិញ ជាអតិបរម 
បលើលកខេខណ្ននកិច្ចសន្រចយបែើម ជាជាងបបងកើតបទព្រចយសកម្ម្្មី 
ណែលមនលកខេខណ្ខុសគា្ន្រចខា្្រច ំង ។ បបសិនបបើធនាគារ 
មនគបបមងណកណបបបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុតាមរបបៀបមួយ 
ណែលអាចនាំឲ្រចយមនការបលើកណលងចំបពាឹះលំហូរទរឹកបបាក់ 
បទព្រចយសកម្មបនាឹះ បតរូវបានយកមកពិារណជាមុន ថបតើណផ្ក 
មួយននបទព្រចយសកម្មគួរណតបតរូវបានលុបបចញពីបញ្ីមុន 
បពលបធវ ើការណកណបបឬបទ(សូមបមើលខាងបបកាមសបមប់ 
បគាលនបយបាយការលុបបចញពីបញ្ី)។ វិធីសាសស្បនឹះ 
ជឹះឥទ ្ធ ិពលែល់លទ ្ធផលននការវាយតនម ្លបរ ិមណ 
បហើយក្នុងករណីបនឹះមនន័យថ លកខេណៈវិនិចឆេយ័ននកាឈប់ 
ទទួលសា្្រចល់បទព្រចយ ជាទូបៅមិនអាចអនុវត្បានបនាឹះបទ ។ 

•	 	បបសិនបបើការណកតបមរូវបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានវាស់ 
ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើម ឬFVOCI មិនបណ្្រចលឲ្រចយមន 
ការឈប់ទទួលសា្ ្រចល់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត ្ នុ បទបនាឹះ 
បនាឹះធនាគារ នរឹងគណនាប�ើងវិញនូវតនម្លបយងននបទព្រចយ 
សកម្មហិរញ្ញវត្នុជាមុន បដាយបបបើអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព 
ែំបូងននបទព្រចយសកម្ម និងទទួលស្ា្រចល់លទ្ធផលននការណកតបមរូវ 
ជាចំបណញ ឬខាត ។ សបមប់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ណែលមន 
អបតាប្រអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពែំបូងណែលបបបើបែើម្រចបី 
គណនាចំបណញ ឬខាតពីការណកតបមរូវបតរូវបានណកណបបបែើម្រចបី 
្្លនុឹះបញ្្រចំងពីលកខេខណ្ទីផ្រចសារបច្ចនុប្រចបន្ បៅបពលណែលបធវើការ 
ណកតបមរូវ ។ រាល់ការចំណយ ឬន្្លបសវាណែលបកើតប�ើង និង 
ន្្លបសវាទទួលបានណែលជាណផ្កមួយននការណកតបមរូវ ទាក់ទង
នរឹងតនម្លបយងែុលននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានបធវើការ 
ណកតបមរូវបតរូវបានរំលស់ណផ្កបលើរយៈបពលណែលបៅសល់នន 
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានណកតបមរូវបនាឹះ ។

•	 	បបសិនបបើការណកតបមរូវបនឹះ បតរូវបានបធវើប�ើងបដាយសារណត 
អតិ្ិជនជួបការលំបាកណផ្កហិរញ្ញវត្នុបនាឹះ ចំបណញ ឬខាត
បតរូវបានបងា្្រចញជាមួយគា្ន្រចនរឹងការខាតបង់បលើឱនភាពនន 
តនម្លននបទព្រចយសកម្ម ។ ក្នុងករណីបផ្រចសងបទៀត វាបតរូវបានបង្ា្រចញ
ជាចំណូលការបបាក់ ណែលគណនាបដាយបបបើវិធីសាសស្អបតា 
ការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារឈប់ទទួលសា្្រចល់បំណុលហិរញ្ញវត្នុ បៅបពលណែល 
លកខេខណ្របស់វាបតរូវបានណកតបមរូវបហើយ លំហូរទរឹកបបាក់ននបំណុល 
ណែលបានណកតបមរូវបនាឹះមនភាពខុសគា្ន្រចខា្្រចំង ។ ក្នុងករណីបនឹះ 
បំណុលហិរញ្ញវត្នុ្្មីបតរូវបានទទួលសា្្រចល់តាមតនម្លសមបសប ។   
ភាពលបម្ៀងរវាងតនម្លបយង ននបំណុលហិរញ្ញវត្ នុណែលមិន 
បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ និងតនម្លតបស្ងបតរូវបានទទួលសា្្រចល់
បៅក្នុងចំបណញ និងខាត ។ តនម្លតបស្ងរួមមនបទព្រចយសកម្ម 
មិនណមនហិរញ្ញវត្នុណែលបានបផ្រ (បបសិនបបើមន) និងការទទួល 
យកបំណុល រួមទាំងបំណុលហិរញ្ញវត្នុណែលបានណកតបមរូវ្្មី ។ 

បបសិនបបើការណកតបមរូវបំណុលហិរញ្ញវត្នុបនឹះមិនបធវើឲ្រចយមនការឈប់ 
ទទួលសា្្រចល់បទបនាឹះរំលស់ន្្លបែើមនន បំណុលបតរូវគណនាប�ើង 
វិញបដាយបធវើអប្រចបហារលំហូរទរឹកបបាក់ណែលបានណកណបបតាមអបតា 
ការបបាក់បបសិទ្ធភាពែំបូង បហើយលទ្ធផលននការចំបណញ  
ឬខាត បតរូវបានទទួលសា្្រចលប់ៅក្នុងចំបណញ និងខាត ។ សបមប់
បំណុលហិរញ្ញវត្នុមនអបតាអប្រ អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពែំបូង 
ណែលបបបើបែើម្រចបីគណនា ចំបណញ ឬខាតពីការណកតបមរូវបតរូវបាន 
ណកណបបបែើម្រចបី្្លនុឹះបញ្្រចំងពីលកខេខណ្ទីផ្រចសារបច្ចនុប្រចបន្ បៅបពលណែល 
បធវើការណកតបមរូវ ។ រាល់ការចំណយ និងន្្លបសវាណែលបកើតមន 
បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ជាការណកតបមរូវបៅបលើតនម្លបយងននបំណុល 
និងរំលស់តាមរយៈបពលណែលបៅសល់ននបំណុលហិរញ្ញវត្នុណែល 
បានណកតបមរូវ បដាយគណនាអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពប�ើងវិញ
បលើឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ។ 

(v). ការកាត់កង

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ អាចបតរូវកាត់កងគា្ន្រចបាន 
និងបតរូវបងា្្រចញជាចំនួនសុទ្ធបៅក្នុងរបាយការណ៍សា្្រចនភាព 
ហិរញ្ញវត្នុ លុឹះបតាណតធនាគារមនសិទ្ធិតាមច្រចបាប់បែើម្រចបីបធវើការកាត់ 
កងគា្ន្រចបាន និងមនបំណងបធវើការទូទាត់បដាយណផ្កបលើមូលដា្្រចន 
ចំនួនបៅសល់សុទ្ធ ឬក៏ទទួលស្ា្រចល់បទព្រចយសកម្ម និងទូទាត់បំណុល 
ក្នុងបពលែំណលគា្ន្រច ។ 

(vi). ការវាស់ណវងតនម្លសមបសប

តនម្លសមបសប គឺជាតនម្លណែលនរឹងទទួលបានបដាយការលក់ 
បទព្រចយសកម្ម ឬតនម្លណែលបានទូទាត់ចំបពាឹះការបផ្របំណុលបៅក្នុង 
បបតិបត្ិការធម្មតា រវាងអ្កចូលរួមក្នុងទីផ្រចសារនាកាលបរិបចឆេទ 
ននការវាស់ណវងបៅក្នុងទីផ្រចសារបគាល ឬក្នុងករណីមិនមនទីផ្រចសារ 
បគាល គឺយកទីផ្រចសារជាអាទិភាពបំផុត ណែលធនាគារអាចកំណត់ 
រកបានបៅកាលបរិបចឆេទននការវាស់ណវងបនាឹះ ។ តនម្លសមបសបរបស់
បំណុល្្លនុឹះបញ្្រចំងពីហានិភ័យ ការមិនអនុវត្កាតពវកិច្ច ។ 
 
ធនាគារវាស់ណវងតនម្លសមបសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុមួយ 
បដាយបបបើសបមង់តនម្លបៅក្នុងទីផ្រចសារសកម្មរបស់ឧបករណ៍បនាឹះ 
បបសិនបបើមន។ ទីផ្រចសារមួយាត់ទុកជាទីផ្រចសារសកម្មបបសិនបបើ 
បបតិបតិ្ការរបស់បទព្រចយសកម្ម ឬបំណុលបកើតប�ើងញរឹកញាប់បហើយ 
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ទំហំបបតិបត្ិការមនភាពបគប់បគាន់ក្នុងការផ្ល់ព័ត៌មនតនម្ល 
ជាបទៀងទាត់ ។ 

បបសិនបបើពុំមនសបមង់តនម្លបៅក្នុងទីផ្រចសារសកម្មបទ បនាឹះធនាគារ 
បតរូវបបបើបបច្ចកបទសវាយតនម្លណណែលអាចបបបើបបាស់ទិន្ន័យ 
ណែលអាចអបងកតបានជាអតិបរម និងកាត់បន្យនូវការបបបើបបាស់ 
ទិន្ន័យណែល មិនអាចអបងកតបាន ។ បបច្ចកបទសវាយតនម្លណែលបាន 
បបជើសបរីស បតរូវរួមបញ្ចតូលនូវកតា្្រចទាំងអស់ណែលអ្កចូលរួមក្នុង 
ទីផ្រចសារនរឹងពិារណបៅក្នុងការកំណត់តនម្ល ។ 

ភស្នុតាងែ៏ល្បំផុតសបមប់តនម្លសមបសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
មួយបៅបពលទទួលស្ា្រចល់ជាបលើកែំបូងជាទូបៅគឺជាតនម្លបបតិបតិ្ 
ការមនន័យថ ជាតនម្លសមបសបននផលតបស្ងបានផ្ល់ឲ្រចយ 
ឬបានទទួល ។ បបសិនបបើធនាគារកំណត់ថ តនម្លសមបសបបៅ 
បពលទទួលសា្្រចល់ជាបលើកែំបូងខុសពីតនម្លបបតិបត្ិការបហើយ 
តនម្លសមបសបបនឹះពំុមនភស្នុតាងមកបញ្្រចក់ តាមរយៈសបមង់តនម្ល
ក្នុងទីផ្រចសារសកម្មចំបពាឹះបទព្រចយសកម្ម ឬបំណុលណែលបសបែៀងគា្ន្រច ឬក៏ 
តាមរយៈបបច្ចកបទសវាយតនម្លណែលក្នុងបនាឹះទិន្ន័យ ណែលមិន 
អាចអបងកតបានពាក់ព័ន្ធនរឹងការវាស់ណវងបតរូវបានសន្មត់ថមិន 
សារវន្ ែូបច្ឹះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បតរូវវាស់ណវងជាបលើកែំបូងតាម 
តនម្លសមបសបបដាយណកតបមរូវតាមរយៈការពន្រចយរនូវភាពខុស
គា្ន្រចរវាងតនម្លសមបសបបៅបពលទទួលសា្្រចល់ជាបលើកែំបូង 
និងតនម្លបបតិបត្ិការ ។ បនា្្រចប់មកបទៀត ភាពខុសគា្ន្រចបនាឹះ 
គឺបតរូវទទួលសា្្រចល់បៅក្នុងចំបណញ ឬខាត ណផ្កបលើអាយុកាល 
របស់ឧបករណ៍បនាឹះ ក៏ប៉ុណន្មិនឲ្រចយយូរជាងការវាយតនម្លតាមរយៈ 
ទិន្ន័យទីផ្រចសារណែលអាចអបងកតបាន ឬបៅបពលបញ្ចប់បបតិបតិ្ការ 
បនាឹះបទ ។ 

បបសិនបបើបទព្រចយសកម្ម ឬបំណុលណែលបតរូវបានវាស់ណវងតាមតនម្ល 
សមបសបមនតនម្លលក់ និងតនម្លទិញបនាឹះធនាគារវាស់ណវង 
បទព្រចយសកម្ម និងសា្្រចនភាពណវងតាមតនម្លលក់បហើយវាស់ណវង 
បំណុល និងសា្្រចនភាពខ្លីតាមតនម្លទិញ ។ 

សំណុំបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ នុ  និងបំណុលហិរញ្ញវត្ នុ ណែល 
មនហានិភ័យទីផ្រចសារ និងហានិភ័យឥណទានណែលបតរូវបានាត់ 
ណចងបដាយធនាគារ តាមមូលដា្្រចនចំនួនសុទ្ធណែលមនហានិភ័យ
ទីផ្រចសារ ឬហានិភ័យឥណទានបតរូវបានវាស់ណវងតាមមូលដា្្រចននន
តនម្ល ណែលនរឹងទទួលបានបដាយការលក់បទព្រចយសកម្មណែលមន 
សា្្រចនភាពណវង (ឬការទូទាត់សងក្នុងការបផ្របទព្រចយសកម្មសុទ្ធណែល 
មនសា្្រចនភាពខ្លី) សបមប់ហានិភ័យជាក់លាក់ ។ ការណកតបមរូវ  
បតរឹមកបមិតបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុមនន័យថ 
ការណកតបមរូវតនម្លលក់-ទិញ ឬការណកតបមរូវហានិភ័យឥណទាន 
ណែល្្លនុឹះបញ្្រចំងពីការវាស់ណវងតាមមូលដា្្រចនតនម្លសុទ្ធ គឺបតរូវបាន 
ណបងណចកតាមបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលនីមួយៗតាមមូលដា្្រចនការ 
ណកតបមរូវហានិភ័យ ណែលពាក់ព័ន្ធននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនីមួយៗនន
បទព្រចយសកម្ម និងបំណុលបនាឹះ ។ 

តនម្លសមបសបននបំណុលហិរញ្ញវត្នុមនលកខេណៈអាចទាមទារ 
សងតាមតបមរូវការ (ឧទាហរណ៍ បបាក់បបញ្ញើចរន្)គឺមិនបតរូវតិចជាង 

ចំនួនទរឹកបបាក់ណែលបតរូវបង់តាមតបមរូវការបទបដាយបតរូវបធវើអប្រចបហារ
ាប់ពីន្ងៃែំបូងណែលចំនួនទរឹកបបាក់អាចបតរូវបានបង់ ។

ធនាគារទទួលសា្្រចល់ការបផ្ររវាងកបមិតននឋានានុបកមតនម្លសម
បសប បៅចុងការិយបរិបចឆេទននរបាយការណ៍ អំ�នុងបពលណែលការ 
្្្រចស់ប្តូរបានបកើតប�ើង ។

(vii). ឱនភាពននតនម្ល

ធនាគារទទួលសា្្រចល់សំវិធានធនបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់
ឥណទាន ចំបពាឹះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុណែលមិនបានវាស់ណវងតាម 
FVTPL ែូចខាងបបកាម៖ 

•	 បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ គឺជាឧបករណ៍បំណុល និង

•	 កិច្ចសន្រចយឥណទានណែលបានបបាឹះផ្រចសាយ ។

ពំុមនការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្លបតរូវបានទទួលស្ា្រចល់បៅក្នុង 
ការវិនិបយគមូលធនប�ើយ ។ 

ធនាគារវាស់ណវងសំវិធានធនបលើការខាតបង់ តាមចំនួនណែលបស្មើ 
នរឹងការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទានបពញអាយុកាល 
បលើកណលងគណនីខាងបបកាមណែលបតរូវវាស់ណវងតាមការរំពរឹងទុក
បលើការខាតបង់ឥណទានរយៈបពល 12 ណខ៖ 

•	 	ការវិនិបយគបលើមូលបបតបំណុលណែលបតរូវបានកំណត់ថ 
មនហានិភ័យឥណទានទាប នាកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍និង

•	 	ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបផ្រចសងបទៀត (បបរៅពីភតិសន្រចយបតរូវទទួល)  
ណែលហានិភ័យឥណទានមិនបានបកើនប�ើងជាសារវន្ាប់ 
តាំងពីការទទួលសា្្រចល់បលើកែំបូង ។ 

ការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន 12 ណខ គឺជាណផ្កនន 
ការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន ណែលបណ្្រចលមកពី 
បពរឹត្ ិការណ៍ខកខានសងបបាក់ក្ នុងរយៈបពល12ណខបនា្្រចប់ពី 
កាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ នុណែលបាន 
ទទួលស្ា្រចល់តាមការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន 12  ណខ បតរូវ 
បានាត់ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុសិ្តក្នុងែំណក់កាលទី1”		។

ការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទានបពញមួយអាយុកាល  
(Life-time ECL)គឺជាការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ ឥណទាន 
ណែលអាចបណ្្រចលមកពីបពរឹត្ ិការណ៍ខកខានសងបបាក់ក្ នុង 
រយៈបពលននអាយុកាលរំព រឹងទុក (expected life)
ននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ នុ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ នុណែលបាន 
ទទួលស្ា្រចល់តាមការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទានបពញមួយ 
អាយុកាលប៉ុណន្មិនណមនជាឥណទានណែលមនឱនភាពនន 
តនម្ល (credit-impaired) បតរូវបានាត់ទុកជា “ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុស្ិតក្នុងែំណក់កាលទី 2”	។ 
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បៅកាលបរិបចឆេទននរបាយការណ៍ ធនាគារវាយតនម្លថបតើ 
ហានិភ័យឥណទានននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ នុបានបកើនប�ើងជា 
សារវន្ ាប់តាំងពីការទទួលសា្្រចល់បលើកែំបូង ។ បៅបពល 
ណែលហានិភ័យឥណទានបកើនប�ើងជាសារវន្ ាប់តាំងពី 
ការទទួលសា្្រចល់បលើកែំបូង សំវិធានធនបលើការបាត់បង់បតរូវ 
បានវាស់ណវងតាមតនម្លបស្មើនរឹងអាយុកាលននការរំពរឹងទុកបលើការ 
ខាតបង់ឥណទាន ។

បៅបពលកំណត់ថបតើហានិភ័យឥណទានននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ 
បានបកើនប�ើងជាសារវន្ ាប់តាំងពី ការទទួលសា្្រចល់បលើកែំបូង 
និងបៅបពលបា៉្រចន់សា្្រចនបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន 
បនាឹះ ធនាគារពិារណបលើព័ត៌មនណែលសមបហតុសមផល  
និងព័ត៌មនគាំបទណែលពាក់ព័ន្ធ និងអាចរកបានបដាយមិន 
ាំបាច់ចំណយ ឬបបរឹងណបបងខ្ស់ ។ ព័ត៌មនទាំងបនឹះរួមបញ្ចតូល
ព័ត៌មនបរិមណ និងព័ត៌មនគុណភាព និងការវិភាគបដាយណផ្ក
បលើបទពិបសាធន៍របស់ធនាគារ និងការវាយតនម្លឥណទានបពមទំាង 
បញ្ចតូលព័ត៌មនបបបមើលអនាគត ។  

បបសិនបបើហានិភ័យឥណទានមិនបានបកើនប�ើងជាសារវន ្
ាប់តាំងពីការទទួលសា្្រចល់បលើកែំបូង ឬបបសិនបបើគុណភាព 
ឥណទាន ននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុមនភាពបបបសើរប�ើងណែល 
បណ្្រចលឲ្រចយគា្្រចនការបកើនប�ើងជាសារវន្ ននហានិភ័យឥណទាន 
ាប់តំាងពីការទទួលស្ា្រចល់បលើកែំបូងសំវិធានធន បលើការបាត់បង់ 
បតរូវបានវាស់ណវង តាមតនម្លបស្មើនរឹងការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង ់
ឥណទាន 12 ណខ ។ 

រយៈបពលអតិបរមណែលបតរូវយកមកពិារណ បពលបធវើការបា៉្រចន់
សា្្រចនបលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន គឺជារយៈបពល 
កិច្ចសន្រចយអតិបរមណែលធនាគារបបឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាន ។  

ការកំណត់ននការទកើនទ�ើងជាសារវន្ដនូវហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារវាយតនម្លថបតើមនហានិភ័យឥណទានបានបកើនប�ើង 
ជាសារវន្ឬបទ ាប់តាំងពីការទទួលសា្្រចល់បលើកែំបូងបៅកាល
បរិបចឆេទរាយការណ៍ ។ ការកំណត់ពីការបកើនប�ើងននហានិភ័យ 
ឥណទានណផ្កជាសំខាន់បលើចរិតលកខេណៈននឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
និងអតិ្ិជន និងតំបន់ភូមិសាសស្ ។ 

ធនាគារពិារណថការបកើនប�ើងននហានិភ័យឥណទាន 
ជាសារវន្បកើតប�ើងបៅបពលបទព្រចយសកម្មមនការខកខានសង 
មិនតិចជាងរយៈបពលចំនួន 30ន្ងៃ ។ ចំនួនន្ងៃខកខានសង  
បតរូវបានកំណត់បដាយការរាប់ចំនួនន្ងៃ ាប់តាំងពីកាលបរិបចឆេទ 
ផុតកំណត់ែំបូងបង្ស់ ណែលការបង់សងទាំងអស់មិនទាន់ 
បានទទួល ។ កាលបរិបចឆេទផុតកំណត់សង បតរូវបានកំណត់ 
បដាយមិនពិារណបៅបលើរយៈបពលអនុបបគាឹះណមួយណែល 
អាចមនសបមប់អតិ្ិជនប�ើយ ។ 

បបសិនបបើ មនភស្នុតាងបញ្្រចក់ថមិនមនការបកើនប�ើងបលើ 
ហានិភ័យឥណទានជាសារវន្ ទាក់ទងនរឹងការទទួលសា្្រចល់បលើក 

ែំបូងបទបនាឹះ សំវិធានធនននការបាត់បង់បលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនរឹង 
បតរូវវាស់ណវងតាមការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន 12 ណខ ។

និយមន័យននការខកខានសង 

ធនាគារាត់ទុកបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនការខកខានសង 
បៅបពលណែល៖

•	 	អ្កខ្ចមិីនមនលទ្ធភាពសងចំបពាឹះកាតពវកិច្ចឥណទានរបស់ 
ខ្លលួនទាំងបសុង បដាយមិនពរឹងណផ្កបៅបលើការលក់បទព្រចយដាក់
ធានាបែើម្រចបីទូទាត់សង (បបសិនបបើមនបទព្រចយដាក់ធានា) ឬ

•	 	អ្កខ្ចីណែលខកខានក្នុងការទូទាត់សងបលើសពី 30 ន្ងៃ 
ននឥណទានរយៈបពលណវង ឬបលើសពី ឬបស្មើ 14 ន្ងៃ 
ននឥណទានរយៈបពលខ្ល ីបៅបលើកាតពវកិច្ចជាសារវន្ណមួយ 
របស់ធនាគារ ឬ

•	 	វាអាចបៅរួចណែលអ្កខ្ចីនរឹងបរៀបចំប�ើងវិញបៅបទព្រចយសកម្ម 
ណែលជាលទ្ធផលននការក្រចស័យធនបដាយសារណតភាពអសមត្
ភាពរបស់អ្កខ្ចីក្នុងការសងកាតពវកិច្ចឥណទានរបស់ខ្លលួន ។

ការវាស់បវងទលើការរំពឹងទុកទលើការខាតបង់ឥណទាន 

ការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន គឺជាការបា៉្រចន់សា្្រចន 
បបរូបាប៊ីលីបតមធ្រចយមននការបាត់បង់ឥណទាន ។ ការរំពរឹងទុកបលើ 
ការខាតបង់ឥណទាន បតរូវបានវាស់ណវងែូចខាងបបកាម៖

•	 	បទព ្រច យសកម្មហិរញ្ញ វត ្ នុ ណែលមិនមនឱនភាពននតនម ្ល 
នាកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍៖ ជាតនម្លបច្ច នុប្រចបន្ននកងវឹះ 
សាច់បបាក់ទំាងអស់ (បពាលគឺភាពខុសគា្ន្រចរវាងលំហូរទរឹកបបាក់ 
ណែលជំពាក់ធនាគារបសបតាមកិច្ចសន្រចយ និងលំហូរទរឹកបបាក់
ណែលធនាគាររំពរឹងទុកថនរឹងទទួលបាន) ។ 

•	 	បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនឱនភាពននតនម្លនាកាលបរិបចឆេទ 
រាយការណ៍៖ ជាភាពខុសគា្ន្រចរវាងតនម្លបយងែុល និងតនម្ល 
បច្ចនុប្រចបន្ននលំហូរទរឹកបបាក់ណែលរំពរឹងទុកនាបពលអនាគត ។ 

•	 	កិច្ចសន្រចយឥណទានណែលបៅសល់៖ ជាតនម្លបច្ចនុប្រចបន្ននភាព 
ខុសគា្ន្រចរវាងលំហូរទរឹកបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយណែលជំពាក់ 
ធនាគារ បបសិនបបើអ្កកាន់កាប់កិច្ចសន្រចយឥណទានបាន 
ែកឥណទានបបបើ និងលំហូរទរឹកបបាក់ណែលធនាគាររំពរឹងទុកថ 
នរឹងទទួលបាន បបសិនបបើឥណទានបតរូវបានែកបបបើ ។

ទិន្នន័យការសន្មត និងបទច្ចកទទសទប្បើសប្មាប់ការវាយតនមលៃ 
ឱនភាពននតនមលៃ

សមសធាតុសំខាន់ៗ ក្នុងការវាស់ណវងបលើការរំពរឹងទុកបលើការ 
ខាតបង់ឥណទាន គឺបានមកពីអប្រែូចខាងបបកាម៖

•	 បបរូបាប៊ីលីបតននការខកខានសង (“PD”);
•	 	ការបាត់បង់ណែលបណ្្រចលមកពីការខកខានសង  

(“LGD”) និង
•	 	ទំហំននការខកខានសង (“EAD”) ។
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ECL សបមប់សមតុល្រចយក្ នុងែំណក់កាលទី 1 បតរូវបាន 
គណនាបដាយផលគុណនន PD 12 ណខ នរឹង LGD នរឹង EAD ។  
ECL បពញអាយុកាល បតរូវបានគណនាបដាយផលគុណនន PD 
បពញអាយុកាល នរឹង LGD នរឹង EAD ។

គំរ ូស្ ិតិបតរូវបានបបបើបបាស់បែើម្រចប ីវ ិភាគទិន្ន័យបបមូលបាន 
រួចបបងកើតនូវការបា៉្រចន់សា្្រចន PD បពញអាយុកាល ណែលបៅសល់ 
និងថបតើសមតុល្រចយទាំងបនាឹះរំពរឹងថណបបបបរួលយ៉្រចងណបលើ 
រយៈបពលបនាឹះ ។

LGD គឺជាឥរិយបទននភាពអាចបាត់បង់បបសិនបបើមនការ 
ខកខានសង ។  ធនាគារបា៉្រចន់សា្្រចនលកខេខណ្ LGD បយងតាម 
បបវត្ ិននអបតាការបបមូលបតលប់ពីអតិ្ិជនខកខានសង។   
គំរូ LGD បតរូវបានពិារណ បលើរចនាសម័្ន្ធអទិភាពននការទាមទារ 
សំណងវិស័យណែលអតិ្ិជនស្ិតបៅ ចំណយបលើការបបមូល 
ពីបទព្រចយបញ្្រច ំ ណែលជាណផ្កមួយននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ។  
សបមប់ឥណទាន ណែលការពារបដាយបទព្រចយ អនុបាតឥណទានបធៀប 
នរឹងតនម្លបទព្រចយបញ្្រចំ (“LTV”) គឺជាលកខេខណ្មួយក្នុងការកំណត់ 
LGD។  ការបា៉្រចន់សា្្រចន LGD បតរូវបានវាស់ណវងសបមប់វិស័យ
បផ្រចសងៗគា្ន្រច បហើយសបមប់ឥណទានបគហដា្្រចន គឺអាបស័យបលើ 
ការណបបបបរួលតនម្លអចលនបទព្រចយ ។ តនម្លទាំងបនាឹះនរឹងបតរូវបាន 
គណនាបដាយអប្រចបហារ បដាយណផ្ក បលើអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព។
EAD តំណងឲ្រចយតនម្លសមតុល្រចយបៅបពលមនការខកខានសង។  
ធនាគារទាញយក EAD ពីសមតុល្រចយបច្ចនុប្រចបន្របស់អតិ្ិជន 
និងភាពអាចណបបបបរួលបលើសមតុល្រចយបច្ច នុប្រចបន្ពីការបង់សង 
ណែលអនុញ្្រចតតាមកិច្ចសន្រចយ និងបកើតបចញពីការបង់រំលស់ ។  
EAD ននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ គឺតនម្លបយងែុលបៅបពលមន 
ការខកខានសង ។ សបមប់កាតពវកិច្ចឲ្រចយខ្ចី EAD គឺសមតុល្រចយ 
អនាគតណែលអាចែកបបបើបបាស់ តាមកិច្ចសន្រចយណែលបតរូវបានបា៉្រចន់
ស្ា្រចនតាមការសបងកតពីបបវតិ្ និងការព្រចយករណ៍នាបពលខាងមុខ ។ 
សបមប់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុខ្លឹះ EAD បតរូវបានកំណត់បដាយគំរូ 
ននសមតុល្រចយណែលអាចបកើតប�ើងបៅបពលបវលាបផ្រចសងគា្ន្រចបដាយ 
បបបើបបច្ចកបទសស្ិតិ ។

ែូចការបរៀបរាប់ខាងបលើ បដាយណផ្កបលើការបបបើបបាស់ PD 12 ណខ  
សបមប់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុែំណក់កាលទី 1 ធនាគារវាស់ណវង 
បលើការរំពរឹងទុកបលើការខាតបង់ឥណទាន បដាយពិារបលើ 
ហានិភ័យននការខូចខាតបលើរយៈបពលបពញបលញននកិច្ចសន្រចយ  
(រួមបញ្ចតូលទាំងរយៈបពលពន្រចយបបសិនបបើមន) ណែលមន 
ហានិភ័យបលើឥណទាន បទាឹះបីជាក្នុងបគាលបំណងបគប់បគង 
ហានិភ័យឥណទានក៏បដាយ ធនាគារពិារណបលើរយៈ 
បពលណែលណវងជាង ។ រយៈបពលណែលណវងបំផុត គឺគិតបតរឹមន្ងៃ 
ណែលធនាគារមនសិទ្ធ ិបែើម្រចបីទាមទារការសងបត�ប់ននឥណទាន 
ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្រចយផ្ល់ឥណទាន ឬការធានា ។

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបដលរានទរៀបចំទ�ើងវិញ

បបសិនបបើលកខេខណ្ននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានចរា ឬ 
ណកតបមរូវ ឬបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនបសាប់ បតរូវបានជំនួស 

បដាយបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ្្ម ី បដាយសារសា្្រចនភាពលំបាក 
ណផ្កហិរញ្ញវត្ នុរបស់អតិ្ិជនបនាឹះការវាយតនម្លបតរូវបានបធវ ើ 
ប�ើងបែើម្រចបីវាយតនម្លថបតើបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុគួរណតបតរូវឈប់ 
ទទួលសា្្រចល់ឬបទ បហើយ ECL បតរូវបានវាស់ណវងែូចខាងបបកាម៖

•	 	បបសិនបបើការបរៀបចំប�ើងវិញ មិននាំឲ្រចយឈប់ទទួលសា្្រចល់ 
បទព្រចយសកម្មណែលមនបសាប់បទ បនាឹះលំហូរទរឹកបបាក់ណែលរំពរឹង 
ទុកថបកើតមនពីបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានណកតបមរូវបតរូវ 
បានបញ្ចតូលបៅក្នុង ការគណនាកងវឹះខាតននសាច់បបាក់ពី 
បទព្រចយសកម្មណែលមនបសាប់ ។ 

•	 	បបសិនបបើការបរៀបចំប�ើងវិញ នំាឲ្រចយមនការឈប់ទទួលស្ា្រចល់ 
បទព្រចយសកម្មណែលមនបសាប់បនាឹះតនម្លសមបសបរំពរឹងទុក 
ននបទព្រចយសកម្ម្្មីបនាឹះ បតរូវបានាត់ទុកជាលំហូរទរឹកបបាក ់
ចុងបបកាយទទួលបានពីបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ នុបច្ច នុប្រចបន្ 
បៅបពលណែលឈប់ទទួលស្ា្រចល់ ។ ចំនួនទរឹកបបាក់បនឹះបតរូវបាន 
បញ្ចតូលបៅក្នុងការគណនាកងវឹះខាតសាច់បបាក់ពីបទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុបច្ចនុប្រចបន្ ណែលបតរូវបានបធវើអប្រចបហារពីកាលបរិបចឆេទ 
រំពរឹងទុកននការឈប់ទទួលស្ា្រចល់បៅកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ 
បដាយបបបើអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពបែើមននបទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុបច្ចនុប្រចបន្ ។

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបដលមានឱនភាពននតនមលៃ 

បៅកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ ធនាគារវាយតនម្លថ
បតើបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានកត់បតាតាម រំលស់ន្្លបែើម 
និងបំណុលហិរញ្ញវត្ នុណែលបានកត់បតាតាម FVOCI មន 
ឱនភាពននតនម្លឬបទ(ណែលបតរូវបានកំណត់ជា “បទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុែំណក់កាលទី3”។ បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានាត់ 
ទុកថមនឱនភាពននតនម្ល បៅបពលណែលបពរឹត្ិការណ៍មួយ 
ឬបបចើនបានបកើតប�ើង ណែលនាំឲ្រចយមនផលប៉ឹះពាល់ជាអវិជ្មន 
បៅបលើលំហូរទរឹកបបាក់ នាបពលអនាគតណែលរំពរឹងទុកននបទព្រចយ 
សកម្មហិរញ្ញវត្នុ ។ 

ភស្នុតាងណែលបញ្្រចក់ថបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុមនឱនភាពននតនម្ល 
រួមមនទិន្ន័យណែលអាចអបងកតបាន ែូចខាងបបកាម៖ 

•	 	ការលំបាកណផ្កហិរញ្ញវត្នុយ៉្រចងខា្្រចំងរបស់អតិ្ិជន ឬអ្ក 
បបាឹះផ្រចសាយ

•	 	ការបំពានកិច្ចសន្រចយែូចជាការខកខានមិនបានសង ឬ 
ហួសកាលកំណត់

•	 	ការបរៀបចំប�ើងវិញបលើលកខេខណ្ននការផ្ល់ឥណទានែល់ 
អតិ្ិជន ណែលធនាគារមិនយល់បពម

•	 	អតិ្ិជនទំនងនរឹងក្រចស័យធន ឬបតរូវបរៀបចំហិរញ្ញវត្នុប�ើងវិញ 
ជា្្មី

•	 	ការបាត់បង់ទីផ្រចសារសកម្មសបមប់មូលបបតបដាយសារណតការ
លំបាកណផ្កហិរញ្ញវត្នុ ។ 

ឥណទានណែលបតរូវបានបរៀបចំប�ើងវិញ បដាយសារណតភាពមិន 
បបបកតីបៅក្នុងលកខេខណ្របស់អតិ្ិជន បតរូវបានាត់ទុកជា 
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ឥណទានមនឱនភាពននតនម្ល លុឹះបតាណតមនភស្នុតាងបញ្្រចក់ថ 
ហានិភ័យននការមិនទទួលបានលំហូរទរឹកបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ 
បាន្យចុឹះជាសារវន្ និងមិនមនសូចនាករបផ្រចសងបទៀតណែល 
នាំឲ្រចយមនឱនភាពននតនម្ល។ បណន្មបលើបនឹះឥណទានណែល 
ហួសកាលកំណត់សង 90ន្ងៃ ឬបលើសពីបនឹះបតរូវបានាត់ទុកជា 
ឥណទានមនឱនភាពននតនម្លបទាឹះបីជានិយមន័យននការ 
ហួសកាលកំណត់សង ណែលច្រចបាប់បានកំណត់បផ្រចសងគា្ន្រចក៏បដាយ។

សំវិធានធនសប្មាប់ ECL ទៅក្នុងររាយការណ៍សា្ថ្នភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនននការខាតបង់ ECL បតរូវបានបងា្្រចញបៅក្នុង 
របាយការណ៍សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ សបមប់បទព្រចយសកម្ម ហិរញ្ញវត្នុ
ណែលវាស់ណវងតាមរំលស់ន ្្លបែើម បដាយបធវើការកាត់កងពីតនម្លបយង 
ែុលននបទព្រចយសកម្ម ។ 

ការលុបទចាល

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជនបតរូវបានលុបបចញពីបញី្ (មួយណផ្ក  
ឬទាំងបសុង) បៅបពលមិនមនការរំពរឹងទុក ថអាចបបមូលបាន 
មកវិញនូវបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបនាឹះទាំងបសុង ។ ករណីបនឹះ 
មនជាទូបៅ បៅបពលធនាគារកំណត់ថអ្កខ្ចពំុីមនបទព្រចយសកម្ម  
ឬបបភពចំណូលណណែលអាចបបងកើតបាននូវលំហូរទរឹកបបាក ់
បគប់បគាន់បែើម្រចបីទូទាត់សងនូវចំនួនណែលបតរូវលុបបចញពីបញ្ី។ 
ការវាយតនម្លបនឹះបតរូវបធវើប�ើងតាមកបមិតបទព្រចយសកម្មនីមួយៗ ។ 

ទរឹកបបាក់បបមូលបានមកវិញបលើចំនួនណែលបានលុបបចញពីបញ្ី 
បតរូវបញ្ចតូលបៅក្នុងខ្ង់ “ការខាតបង់សុទ្ធពីឱនភាពននតនម្ល 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ”	បៅក្នុងចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធិផលលមិ្ត 
បផ្រចសងៗ ។ 

បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបានលុបបចញពីបញ្ីបៅណតតបមរូវឲ្រចយ 
មនសកម្មភាពទាមទារសងមកវិញ បែើម្រចបីអនុបលាមតាមនីតិវិធី 
របស់ធនាគារក្នុងការបបមូលទរឹកបបាក់ណែលបៅជំពាក់ ។ 

ឃ. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល 

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល រួមមនសាច់បបាក់ក្នុងនែ 
និងសមតុល្រចយសាច់បបាក់ក្នុងធនាគារ បបាក់បបញ្ញើ និងការវិនិបយគ 
រយៈបពលខ្លី ណែលមនកាលវសាន្បៅបពលតមកល់ែំបូងមន 
រយៈបពល 3ណខ ឬតិចជាង ណែលអាចប្តូរជាសាច់បបាក់បពលណក៏
បានបដាយមនហានិភ័យតិចតួចចំបពាឹះការ្្្រចស់ប្តូរតនម្ល ។ 

ង. ទដើមទុន

ភាគហ៊ុនធម្មតាបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ជាមូលធន ។ ន្្លបែើម្្្រចល់ក្នុង 
ការបបញ្ចញភាគហ៊ុនបតរូវបានទទួលសា្្រចល់បដាយកាត់បចញពី 
មូលធនបន្ា្រចប់ពីែកពន្ធរួច ។ ភាគហុ៊នែនទបទៀតបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ 
ជាមូលធន និង/ឬបំណុលណផ្កបលើសមសធាតុបសែ្ឋកិច្ចនន 

ឧបករណ៍ទាំងបនាឹះ ។ ការណបងណចកបៅអ្កកាន់កាប់ឧបករណ៍  
ហិរញ្ញវត្នុណែលបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ជាឧបករណ៍មូលធនបតរូវបាន 
ទូទាត់បដាយ្្្រចល់ពីមូលធន ។ 

ច. ទុនបប្មុងទូទៅ និងទុនបប្មុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ 

ទុនបបមុងទូបៅបតរូវបានអនុវត្បែើម្រចប ីបតរួតពិនិត្រចយហានិភ័យ 
ហិរញ្ញវត្នុជាទូបៅ ។ បកុមបបរឹក្រចសាភិបាលជាអ្កសបបមចក្នុងការ 
បបបើបបាស់ និងរក្រចសាទុនបបមុងទូបៅ ។ ការបផ្របបាក់ចំបណញ 
រក្រចសាទុកបៅទុនបបមុងទូបៅបតរូវអនុម័តបដាយបកុមបបរឹក្រចសាភិបាល 
របស់ធនាគារ ។ 

ទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ ្ បតរូវបានបបងក ើតបលើភាពខុសគា្ន ្រច  
រវាងសំវិធានធនបសបតាម ស.រ.ហ.អ.ក និងសំវិធានធនតាម 
បទប្រចបញ្ញត្ ិ បសបតាមបបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា  
បលខ ធ7-017-344 ចុឹះន ង្ៃទី 1 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រច ំ2017 និងសារាចរណណនាំ  
បលខ ធ7-018-001 ស.រ.្.ណ ចុឹះន្ងៃទី 16 ណខ កុម្ៈ ឆ្ន្រចំ 2018  
សី្ពី ចំណត់ថ្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនបលើឱនភាព 
ននតនម្លសបមប់បគរឹឹះស្ា្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ ។ បសបតាមបបការ 
73 បគរឹឹះសា្្រចនបតរូវបបបៀបបធៀបសំវិធានធនណែលគណនាតាមបបការ 
49 ែល់បការ 71 ជាមួយនរឹងសំវិធានធនណែលគណនាតាមបបការ 
72 និងបតរូវកត់បតាែូចខាងបបកាម៖

(i)   ក្នុងករណីណែលសំវិធានធនតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ ណែលគណនា 
តាមបបការ 72 ទាបជាងសំវិធានធន ណែលគណនាតាម 
បបការ  49 ែល់ បបការ 71 បនាឹះបគរឹឹះស្ា្រចនបតរូវកត់បតាសំវិធានធន 
ណែលបតរូវ គណនាអនុបលាមតាម ស.រ.ហ.អ.ក និង 

(ii)  ក្នុងករណីណែលសំវិធានធនតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ ណែលគណនា 
តាមបបការ 72 ខ្ស់ជាងសំវិធានធនណែលគណនាតាម 
បបការ  49  ែល់ បបការ 71 បនាឹះបគរឹឹះស្ា្រចនបតរូវកត់បតាសំវិធានធន  
ណែលបតរូវគណនាតាម ស.រ.ហ.អ.ក និងបផ្រចំនួនលបម្ៀង 
បនាឹះពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក ឬគណនីខាតបង្គរបៅទុន 
បបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ្បៅក្នុងមូលធនបៅក្នុងរបាយការណ៍
សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ ។ 

ទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញតិ្មិនបតរូវបានបញ្ចតូលក្នុងការគណនាមូល
ធន្្្រចល់សុទ្ធរបស់ធនាគារប�ើយ ។

ឆ. ប្រាក់បទញ្ញើទៅធនាគារនានា

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា បតរូវបានកត់បតាតាមតនម្លបែើមែក 
ឱនភាពននតនម្លណែលមិនអាចបបមូលមកវិញបាន ។ 

ជ. ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់

បបាក់តមកល់តាមច្រចបាប់ បតរូវបានរក្រចសាទុកបៅធនាគារជាតិនន 
កម្នុជាបសបតាមច្រចបាប់ស្ីពីបគរឹឹះសា្្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុនន 
បពឹះរាជាណចបកកម្នុជា និងបតរូវបានកំណត់ជាភាគរយនន 
បែើមទុនអប្រចបបរម និងបបាក់បបញ្ញើ របស់អតិ្ិជនណែលតបមរូវបដាយ
ធនាគារជាតិននកម្នុជា ។ 
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ឈ. ឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន

“ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន”	ណែលបងា្្រចញបៅក្នុងរបាយការណ ៍
ស្ា្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន ្្លបែើម ។ ឥណទាន 
ផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនបតរូវបានវាស់ណវងបលើកែំបូងតាមតនម្លសមបសបបូក 
ចំណយបបតិបត្ិការណែលបកើតប�ើងបដាយ្្្រចល់បហើយនាបពល 
បនា្្រចប់បតរូវកត់បតាតាមរំលស់ន្្លបែើមបដាយ បបបើវិធីសាសស្អបតា 
ការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។ 

ញ. ប្ទព្យសកម្មទផ្សងទទៀត

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងបទៀតបតរូវបានកត់បតាតាមតនម្លបែើម ែកឱនភាព 
ននតនម្លបបសិនបបើមន ។ 

ញ. ប្ទព្យ និងបរិកា្ខ្រ 

(i). ការទទួលសា្្រចល់ និងការវាស់ណវង

ណផ្កននបទព្រចយ និងបរិក្ា្រចរបតរូវបានវាស់ណវងតាមតនម្លបែើមែករំលស់បង្គរ  
និងការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្លបង្គរ ។

ចំណយន្្លបែើមរួមបញ្ចតូលទាំងការចំណយបដាយ្្្រចល់បៅ
បលើការទិញបទព្រចយ និងការចំណយបដាយ្្្រចល់បផ្រចសងៗបទៀត  
ក្នុងការនាំយកបទព្រចយសកម្មបៅក្នុងលកខេខណ្ ណែលអាចបបបើបបាស់ 
ណែលបានបបគាងទុក និងន្្លបែើមននការរុឹះបរី និង្្្រចស់ប្តូរទីកណន្លង 
និងការសា្្រចរទីតាំងណែលពួកបគស្ិតបៅ ។ ន្្លបែើមននបទព្រចយសកម្ម 
ណែលបានសាងសង់បដាយខ្លលួនឯង បតរូវរួមបញ្ចតូលទាំងន្្លបែើម
សម្្រចរៈ និងកម្្រចំងពលកម្ម្្្រចល់ផងណែរ ។ ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្ម 
ណែលមនលកខេណៈបគប់បគាន់ ការចំណយបលើបបាក់កម្ចីបតរូវបាន 
បធវើមូលធនកម្ម បសបតាមបគាលនបយបាយគណបនយ្រចយបលើន្្ល
បែើមបបាក់កម្ចី ។ ន្្លបែើមក៏អាចរួមបញ្ចតូលទាំងការបផ្រមូលធន 
ណែលជាចំបណញ ឬខាតណមួយផងណែរ បលើការការពារហានិភ័យ 
លំហូរសាច់បបាក់ណែលមន លកខេណៈសម្រចបត្ិបគប់បគាន់ចំបពាឹះ  
រូបិយប័ណ្ណបរបទសទាក់ទងនរឹងការទិញបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ ។

ការទិញកម្មវិធីកំព្រចយតូទ័រណែលមនសារៈសំខាន់ចំបពាឹះមុខងារណែល 
ទាក់ទងនរឹងបរិក្ា្រចរបតរូវបានបធវើមូលធនកម្មជាណផ្កមួយននបរិក្ា្រចរបនាឹះ ។ 

បបសិនបបើណផ្កជាសារវន្ណមួយននបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរទាំងបនាឹះ 
មនអាយុកាលបបបើបបាស់ខុសពីគា្ន្រច ណផ្កទាំងបនាឹះបតរូវបានដាក់
ជាណផ្កបដាយណ�ក (សមសភាពចម្រចបង) ននបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ ។

(ii). ចំណយបនា្្រចប់

ចំបណញ ឬខាតពីការលក់ននបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរណមួយបតរូវបាន 
កំណត់បដាយភាពខុសគា្ន្រចរវាង សាច់បបាក់ទទួលបានពីការលក់ 
និងតនម្លបយងននណផ្កបនាឹះ បហើយបតរូវបានទទួលស្ា្រចល់ជាចំណូល
បផ្រចសងៗ “ចំណូលបផ្រចសងៗ”	និង “ចំណយបផ្រចសងៗ”	បៅក្នុងចំបណញ 
ឬខាត។

ន្្លបែើមននការ្្្រចស់ប្តូរធាតុមួយណផ្កននបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ ណែលបាន 
ទទួលសា្្រចល់រួចមកបហើយបតរូវបានបូកបញ្ចតូលបៅក្នុងតនម្លបយង 
ននណផ្កបនាឹះបបសិនបបើវាអាចមនលទ្ធភាពផ្ល់នូវអត្បបបយជន ៍
បសែ្ឋកិច្ចនាបពលអនាគតែល់ធនាគារបហើយតនម្លរបស់វាអាច 
បធវើការវាស់ណវងបានបដាយភាពអាចបជឿជាក់បាន ។ តនម្លបយងននធាតុ 
ណែលបានជំនួសបនាឹះ បតរូវឈប់ទទួលសា្្រចល់ជាចំបណញ ឬខាត ។   
រាល់ចំណយក្នុងការណ្ទាំបបាំន្ងៃបផ្រចសងៗ បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ 
ជាចំបណញ ឬខាតបៅក្នុងរបាយការណល៍ទ្ធផលក្នុងការយិបរិបចឆេទ 
ណែលបានបកើតបទ្រចបើង ។

(iii).   រំលស់

ន្្លបែើមននការជំនួសធាតុននបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ 
តាមតបមរូវវការននទំនិញ បបសិនបបើអាចថ ផលចំបណញបសែ្ឋកិច្ច 
នាបពលអនាគតណែលមនបៅក្នុងសមសធាតុនរឹងហូរចូលធនាគារ 
បហើយការចំណយរបស់វាអាចបតរូវបានវាស់ណវងបាន ។ ចំនួនឥវា៉្រចន ់
របស់សមសធាតុណែលបានជំនួសបតរូវបានបគទទួលសា្្រចល់ថ 
ចំបណញ ឬខាត ។ ន្្លបែើមននការបបបើបបាស់បទព្រចយនិងបរិកា្្រចរបបាំន្ងៃ 
បតរូវបានទទួលសា្្រចលជ់ាបបាក់ចំបណញ ឬខាតបង់ណែលបកើតប�ើង។

រំលស់ គឺណផ្កបៅបលើន ្្លបែើមននបទព្រចយសកម្ម ែកតនម្លសំណល់របស់វា។  
សមសធាតុសំខាន់ៗននបទព្រចយសកម្មនីមួយៗ បតរូវបានវាយតនម្លបហើយ 
បបសិនបបើសមសធាតុមួយ មនអាយុកាលបបបើបបាស់ខុសគា្ន្រចពី 
បទព្រចយសកម្មណែលបៅសល់ សមសធាតុបនាឹះបតរូវបានបធវើប�ើងដាច ់
បដាយណ�ក ។

រំលស់បតរូវបានទទួលស្ា្រចល់ថជាការចំណយបៅក្នុងរបាយការណ៍
ចំបណញ ឬខាតបលើ (មូលដ្ា្រចនរំលស់ប្រ/ រំលស់្យចុឹះ) បលើអាយុ 
កាលបបបើបបាស់ណែលបានប៉ា្រចន់ស្ា្រចនននសមសធាតុនីមួយៗ ននបទព្រចយ 
និងបរិកា្្រចរ ។

បទព្រចយសកម្មណែលបានជួល បតរូវបានរំលស់រយៈបពលជួលឬ 
អាយុកាលបបបើបបាស់របស់វាមួយណណែល ខ្លីជាងបលើកណលង 
ណតមនបហតុផលច្រចបាស់លាស់ថ ធនាគារនរឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិ 
បៅចុងបញ្ចប់ននរយៈបពលននការជួល ។ ែីទំបនរមិនបតរូវបាន 
រំលសល់បនាឹះបទ ។

រំលស់បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ាប់ពីកាលបរិបចឆេទណែលបទព្រចយបរាងចបក  
និងបរិកា្្រចរបតរូវបានតបម្លើង និងអាចបបបើបបាស់បាន ឬបទព្រចយសកម្ម 
ណែលបានសាងសង់ ាប់ពីការិយបរិបចឆេទណែលបទព្រចយសកម្មបនាឹះ 
បតរូវបានបញ្ចប់ និងអាចបបបើបបាស់បាន ។

ការបា៉្រចន់សា្្រចនអាយុកាលបបបើបបាស់សបមប់ការិយបរិបចឆេទបច្ចនុប្រចបន្ 
មនែូចខាងបបកាម៖
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វិធីសាសស្រំលស់បលើអាយុកាលបបបើបបាស់ និងតនម្លសំណល់ 
បតរូវបានវាយតនម្លនាចុងការិយបរិបចឆេទននរបាយការណ៍ និង 
និយ័តភាពបបសិនបបើសមបសប ។

ឋ. ប្ទព្យសកម្មអរូបី

បទព្រចយសកម្មអរូបី ណែលរួមមនន្្លបែើមអាជា្្រចប័ណ្ណកុំព្រចយតូទ័រណែល 
បានទិញ និងណ្្លបែើមពាក់ព័ន្ធបផ្រចសងបទៀត បតរូវបានកត់បតាតាម 
ន្្លបែើម ែករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្លបង្គរ 
បបសិនបបើមន ។ អាជា្្រចប័ណ្ណកុំព្រចយតូទ័រណែលបានទិញបតរូវបានបធវើ 
មូលធនកម្មតាមមូលដា្្រចនន្្លបែើម ណែលបានបកើតប�ើងក្នុងការ 
ទិញកម្មវិធីជាក់លាក់បនាឹះមកបបបើបបាស់ ។ 

បទព្រចយសកម្មអរូបីបតរូវបានែករំលស់បៅតាមការបា៉្រចន់សា្្រចនអាយុ 
កាលបបបើបបាស់ពី 5 បៅ 20 ឆ្ន្រចំ តាមវិធីសាសស្រំលស់ប្រ ។

ន្្លបែើមពាក់ព័ន្ធនរឹងការបបងកើត ឬណ្ទាំកុំព្រចយតូទ័រសូហវណវរបតរូវបាន 
ទទួលសា្្រចល់ជាចំណយបៅបពលបកើតប�ើង ។ 

ឌ. ភតិសន្យា

បៅបពលាប់បផ្ើមកិច្ចសន្រចយ ធនាគារបធវើការវាយតនម្លថបតើ 
កិច្ចសន្រចយមួយមនទបមង់ជាភតិសន្រចយណែរឬបទ ។ កិច្ចសន្រចយ 
ជាទបមង់មនភតិសន្រចយ បបសិនបបើកិច្ចសន្រចយផ្ល់សិទ្ធិបគប់បគង 
ការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្មជាក់លាក់មួយក្នុងរយៈបពលកំណត់មួយ 
ជា្្តូរនរឹងតនម្លតបស្ង ។

បែើម្រចបីវាយតនម្លថបតើកិច្ចសន្រចយផ្ល់សិទ្ធិបគប់បគងការបបបើបបាស់ 
បទព្រចយសកម្មជាក់លាក់ ធនាគារបធវើការវាយតនម្លថបតើ៖ 

•	 	កិច្ចសន្រចយមនជាប់ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម 
ជាក់លាក់ ឬបទណែលបនឹះអាចបញ្្រចក់យ៉្រចងជាក់លាក់ 
ឬបបបយល បហើយគួរមនលកខេណៈរូបវន្បដាយណ�ក 
ឬតំណងសមត្ភាពផលិតសារវន្របស់បទព្រចយសកម្មបនាឹះ ។  
បបសិនបបើអ្កផ្គត់ផ្គង់មនសិទ្ធិផ្ល់បទព្រចយសកម្មជំនួសជា 
សារវន្ក្នុងរយៈបពលបបបើបបាស់ បនាឹះបទព្រចយសកម្មមិនណមនមន 
លកខេណៈជាបទព្រចយសកម្មជាក់លាក់បនាឹះបទ ។

•	 	ធនាគារ មនសិទ្ធិទទួលបានអត្បបបយជន៍បសែ្ឋកិច្ចជា 
សារវន្ពីការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម ក្ នុងរយៈបពលនន 
ការបបបើបបាស់ និង

•	 	ធនាគារមនសិទ្ធ ិបញ្្រច ការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម ។  
ធនាគារមនសិទ្ធិបនឹះ បៅបពលណែលធនាគារមនសិទ្ធិ 
សបបមចចិត្ណែលពាក់ព័ន្ធនរឹងការ្្្រចស់ប្តូរអំពីរបបៀប និង 
បគាលបំណងក្នុងការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម ។ ក្នុងករណី 
ណែលការសបបមចចិត្ទាំងអស់អំពីរបបៀប និងបគាលបំណង 
ននការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្មបតរូវបានកំណត់ជាមុន បនាឹះ 
ធនាគារមនសិទ្ធបិញ្្រចការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម បបសិនបបើ៖

•	 ធនាគារមនសិទ្ធិបធវើបបតិបត្ិការបលើបទព្រចយសកម្ម ឬ

•	  ធនាគារបានបរៀបចំបទព្រចយសកម្មបៅតាមវិធីណែលកំណត់ 
ជាមុនពីរបបៀប និងបគាលបំណងណែលបទព្រចយសកម្មបនាឹះ 
នរឹងបតរូវបានបបបើបបាស់ ។

បគាលនបយបាយបនឹះ អនុវត្ចំបពាឹះកិច្ចសន្រចយណែលបាន 
បពមបបពៀង ឬបានបធវើការ្្្រចស់ប្តូរ ាប់ពីន ង្ៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ2018 
មកប៉ុបណណ្រចឹះ ។ 

បៅបពលាប់បផ្ើមកិច្ចសន្រចយ ឬវាយតនម្លប�ើងវិញបលើកិច្ចសន្រចយ 
ណែលមនទបមង់ជាភតិសន្រចយ និងសមសធាតុណែលមិនណមន 
ភតិសន្រចយ ធនាគារណបងណចកតនម្លតបស្ងបៅក្នុងកិច្ចសន្រចយ 
ចំបពាឹះសមសធាតុននភតិសន្រចយនីមួយៗ និងសមសធាត ុ
ណែលមិនណមនភតិសន្រចយបដាយណផ្កតាមតនម្លឯកតានីមួយៗ ។ 
ក៏ប៉ ុណន្ចំបពាឹះការជួលែីនិងអគារណែលធនាគារជាអ្កជួល 
ធនាគារមិនណបងណចកសមសធាតុមិនណមន ភតិសន្រចយបនាឹះបទ 
បហើយសមសធាតុភតិសន្រចយ និងមិនណមនភតិសន្រចយបតរូវបាន 
ាត់ទុកថជាសមសធាតុភតិសន្រចយ ។

ភតិសន្យាក្នុងករណីបដលធនាគារជាអ្នកជួល

ការបរៀបចំឲ្រចយមនសិទ្ធិក្នុងការបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម បបសិនបបើ 
បំបពញតាមលកខេខណ្មួយក្នុងចំបណម ខាងបបកាម៖

•	 	អ្កទិញមនសមត្ភាព ឬសិទ្ធបិធវើបបតិបតិ្ការបលើបទព្រចយសកម្ម  
ខណៈបពលណែលទទួលបាន ឬបគប់បគងបលើសពីបរិមណ 
ណែលមិនសារវន្

•	 	អ្កទិញមនសមត្ភាព ឬសិទ្ធិក្នុងការបគប់បគងបលើការចូល
បៅែល់បទព្រចយសកម្ម ខណៈណែលទទួលបាន ឬបគប់បគងបលើស 
ពីបរិមណណែលមិនសារវន្ ឬ

•	 	ែំបណើរបហតុ និងកាលៈបទសៈបានបងា្្រចញថ វាមន 
លកខេណៈតិចតួចណែលភាគីែនទបទៀតនរឹងទទួលបានបបចើន 
ជាងបរិមណណែលមិនសារវន្ បហើយតនម្លក្នុងមួយឯកតាមិន 
បតរូវបានកំណត់ក្នុងមួយឯកតាននទិន្ផលបទបហើយក៏មិនបស្មើ 
នរឹងតនម្លទីផ្រចសារបច្ចនុប្រចបន្ ក្នុងមួយឯកតាននលទ្ធផលណែរ ។

ធនាគារទទួលសា្្រចល់សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម និងបំណុល 
ភតិសន្រចយ បៅកាលបរិបចឆេទាប់បផ្ើមភតិសន្រចយ ។ សិទ្ធិបបបើបបាស់ 
បទព្រចយសកម្មបតរូវបានវាស់ណវងតាមន្្លបែើម រួមមនន្្លបែើមែំបូងនន 
បំណុលភតិសន្រចយ និងនិយ័តភាពសបមប់ការចំណយភតិសន្រចយ 
ណែលបធវើប�ើងបៅន្ងៃាប់បផ្ ើមភតិសន្រចយ ឬមុនន្ងៃាប់បផ្ ើម 
ភតិសន្រចយបូកន្្លបែើម្្្រចល់ែំបូងណែលបានបកើតប�ើង និងការ 
បា៉្រចន់សា្្រចនចំណយក្នុងការរុឹះបរី និងែកបចញនូវបទព្រចយសកម្ម 
ឬសា្្រចរប�ើងវិញនូវបទព្រចយសកម្ម ឬទីតាំងែកបបាក់បលើកទរឹកចិត្ 
ភតិសន្រចយណែលទទួលបាន ។

ឆ្ន្រចំ

ការណកលម្បលើែី 5

អគារ និងការណកលម្ 5

ការណកលម្បទព្រចយជួល 5 

បរិកា្្រចរការិយល័យ 4

បរិកា្្រចរកុំព្រចយតូទ័រ 4

យនយន្ 4
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



សិទ្ធ ិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្មបតរូវបានែករំលស់នាបពលតាម 
វិធីសាសស្រំលស់ប្រ ាប់ពីកាលបរិបចឆេទាប់បផ្ើមភតិសន្រចយ  
រហូតែល់ចុងបញ្ចប់ននអាយុកាលបបបើបបាស់ននសិទ្ធិបបបើបបាស់ 
បទព្រចយសកម្ម ឬបៅចុងកាលបរិបចឆេទននភតិសន្រចយមួយណ 
បកើតមុន ។ អាយុកាលបបបើបបាស់ននសិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម  
បតរូវបានកំណត់តាមមូលដា្្រចនែូចគា្ន្រចនរឹងបទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ ។  
បណន្មបលើបនឹះ សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្មបតរូវបានកាត់បន្យ 
ជាបបាំ បៅតាមការខាតបង់ឱនភាពននតនម្ល និងណកតបមរូវ 
សបមប់ការវាស់ណវងប�ើងវិញបលើបំណុលភតិសន្រចយ ។

ការបា៉្រចន់សា្្រចនអាយុកាលបបបើបបាស់សបមប់អំ�នុងការិយបរិបចឆេទ 
បច្ចនុប្រចបន្មនែូចខាងបបកាម៖ 

•	 អគារ និងសាខាការិយល័យ 3 –	10 ឆ្ន្រចំ

បំណុលភតិសន្រចយ បតរូវបានវាស់ណវងែំបូងតាមតនម្លបច្ចនុប្រចបន្ននការ 
ទូទាត់ភតិសន្រចយណែលមិនទាន់បានបង់ បៅបពលាប់បផ្ ើម 
ភតិសន្រចយ និងបតរូវបានបធវើអប្រចបហារបដាយបបបើអបតាការបបាក់ជាក់ 
ណស្ងបៅក្នុងភតិសន្រចយ ឬករណីណែលអបតាការបបាក់បនាឹះមិនអាច
កំណត់បានភា្មៗ បតរូវបធវើបៅតាមអបតាការបបាក់កម្ចីបណន្មរបស់ 
អ្កជួល ។ 

ការទូទាត់ភតិសន្រចយណែលបញ្ចតូលបៅក្នុងការវាស់ណវងបំណុលភតិ
សន្រចយរួមមន៖

•	 ការទូទាត់ភតិសន្រចយប្រ រួមទាំងការទូទាត់ក្នុងទបមង់ប្រ
•	 	ការណបបបបរួលននការទូទាត់ភតិសន្រចយអប្រ បដាយណផ្ក 

បលើសន្ស្រចសន៍ ឬអបតា បៅកាលបរិបចឆេទាប់បផ្ើមភតិសន្រចយ 
•	 	ចំនួនណែលរំពរឹងថនរឹងបតរូវទូទាត់ បបកាមការធានាតនម្លបៅ 

សល់និង
•	 	តនម្លទិញបបកាមជបបមើសននការទិញ ណែលធនាគារមនបហតុ 

ផលជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្ ។ ការទូទាត់ភតិសន្រចយបៅក្នុង
អំ�នុងបពលណែលមនជបបមើសក្នុងការបន្បបសិនបបើធនាគារ 
មនបហតុផលជាក់លាក់ក្នុងការបន្ និងការពិន័យបលើការ 
បញ្ចប់ភតិសន្រចយមុនកាលកំណត់ បលើកណលងណតធនាគារមន 
បហតុផលច្រចបាស់លាស់ថនរឹងមិនបញ្ចប់ភតិសន្រចយមុនកាល
កំណត់ ។ 

បំណុលភតិសន្រចយបតរូវបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើម បដាយ 
បបបើវិធីសាសស្អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។ បំណុលភតិសន្រចយ 
បតរូវបានវាស់ណវងប�ើងវិញបៅបពលមនការណកណបបរយៈបពលនន 
ភតិសន្រចយ ការ្្្រចស់ប្តូរបលើការវាយតនម្លសបមប់ជបបមើសក្នុងការ 
ទិញបទព្រចយសកម្ម ការណបបបបរួលការទូទាត់ភតិសន្រចយនាបពលអនាគត 
ណែលបកើតប�ើងពីការណបបបបរួលននសន្ស្រចសន៍ ឬអបតាណមួយ 
ឬបបសិនបបើមនការណកណបបចំនួនបា៉្រចន់សា្្រចនណែលរំពរឹងថនរឹងបតរូវ 
ទូទាត់បលើការធានាតនម្លណែលបៅសល់ ។

បៅបពលណែលបំណុលភតិសន្រចយបតរូវបានវាស់ណវងតាមវិធីសាសស្ 
បនឹះការណកតបមរូវបតរូវបានបធវើប�ើង បលើតនម្លបយងននសិទ្ធិបបបើបបាស់ 
បទព្រចយសកម្ម ឬក៏ទទួលស្ា្រចល់ក្នុងចំបណញ ឬខាត បបើសិនជាសិទ្ធ ិ
បបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម បតរូវបានបញ្ចនុឹះរហូតែល់មនតនម្លសូន្រចយ ។ 
 

ភតិសន្យាមានរយៈទពលខលៃ ីនិងភតិសន្យាទលើប្ទព្យសកម្មបដលមាន 
តនមលៃទាប

ធនាគារ មិនទទួលសា្្រចល់សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម និងបំណុល 
ភតិសន្រចយរយៈបពលខ្លីែូចជា ការជួលម៉្រចសុីនណែលមនរយៈបពល 
តិចជាង 12 ណខ និងភតិសន្រចយបលើបទព្រចយសកម្មណែលមន 
តនម្លទាបណែលរួមមន បរិកា្្រចរព័ត៌មនវិទ្រចយ ។ ធនាគារទទួលសា្្រចល់ 
ចំណយបលើការជួលទាំងបនឹះតាមមូលដា្្រចនរំលស់ប្របៅតាម 
រយៈបពលននភតិសន្រចយ ។ 

ឍ. ប្រាក់កម្ចី

បបាក់កម្ចីបតរូវបានវាស់ណវងែំបូងតាមតនម្លសមបសប ែកន្្លបែើម 
បបតិបតិ្ការបណន្មបដាយ្្្រចល់ និងវាស់ណវង បន្ា្រចប់តាមរំលស់ន ្្លបែើម 
បដាយបបបើបបាស់វិធីសាសស្ការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។ 

ណ. អត្ថប្បទោជន៍និទោជិត

(i). អត្បបបយជន៍និបយជិតរយៈបពលខ្លី

អត្បបបយជន៍និបយជិតរយៈបពលខ្លីបតរូវបានចំណយ បៅបពល 
ណែលបសវាកម្មបតរូវបានផ្ល់ជូន ។ ចំនួនណែលរំពរឹងទុកថនរឹង 
បតរូវចំណយ បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ជាបំណុល បបសិនបបើធនាគារ 
មនកាតពវកិច្ចតាមផ្លតូវច្រចបាប់ ឬកាតពវកិច្ចបបបយលនាបពល 
បច្ចនុប្រចបន្ក្នុងការទូទាត់ចំណយ ណែលជាលទ្ធផលននការងារណែល
បានបំបពញរួចមកបហើយបដាយនិបយជិត បហើយកាតពវកិច្ចបនាឹះ 
អាចបធវើការបា៉្រចន់សា្្រចនបានបដាយភាពបជឿរជាក់ ។  

(ii). អត្បបបយជន៍និបយជិតរយៈបពលណវង

កាតពវកិច្ចរបស់ធនាគារចំបពាឹះអត្បបបយជន៍និបយជិតរយៈបពលណវង 
គឺជាចំណយបលើអត្បបបយជន៍ ណែលនិបយជិតបតរូវទទួលបាន 
ពីការបំបពញការងារក្នុងការិយបរិបចឆេទកន្លងផុតបៅ និងបច្ចនុប្រចបន្ ។   
អត្បបបយជន៍និបយជិតរយៈបពលណវងបតរូវបានបធវើអប្រចបហារបៅ 
តនម្លបច្ចនុប្រចបន្។ ការវាស់ណវងសារជា្្មីបតរូវបានទទួលសា្្រចល់ជា 
ចំបណញ ឬខាត ណែលចំណយបនឹះបានបកើតប�ើង ។

ត. សំវិធានធន

សំវិធានធនបតរូវបានទទួលសា្្រចល់បៅក្នុងរបាយការណ៍សា្្រចនភាព 
ហិរញ្ញវត្នុបៅបពលណែលធនាគារមន កាតពវកិច្ចតាមផ្លតូវច្រចបាប់ 
ឬកាតពវកិច្ចបបបយលនាបពលបច្ចនុប្រចបន្ ណែលជាលទ្ធផលនន 
បពរឹតិ្ការណ៍កន្លងផុតបៅបហើយ វាមនលទ្ធភាពណែលតបមរូវឲ្រចយមន 
លំហូរបចញនូវអត្បបបយជន៍បសែ្ឋកិច្ច ក្នុងការបំបពញនូវកាតពវកិច្ច 
បនាឹះ ។ បបសិនបបើផលប៉ឹះពាល់មនលកខេណៈជាសារវន្សំវិធានធន 
បតរូវបានកំណត់បដាយអប្រចបហារលំហូរទរឹកបបាក់ ណែលរំពរឹងថនរឹង
បតរូវទូទាត់នាបពលអនាគត បដាយបបបើអបតាមុនបង់ពន្ធណែល្្លនុឹះ 
បញ្្រចំងពីការបា៉្រចន់សា្្រចនននតនម្លបពលបវលាក្នុងលកខេខណ្ទីផ្រចសារ 
បច្ចនុប្រចបន្ និងហានិភ័យជាក់លាក់ចំបពាឹះបំណុលទាំងបនាឹះ ។   
អប្រចបហារបៅសល់បតរូវបានទទួលសា្្រចល់ជាន្្លបែើមហិរញ្ញប្រចបទាន ។

ថ. ការប្រាក់

អប្តាការប្រាក់ប្បសិទ្ធភាព

ចំណូលការបបាក់ និងចំណយការបបាក់បតរូវបានទទួលសា្្រចល់បៅ
ក្នុងចំបណញ ឬខាត បដាយបបបើវិធីសាសស្ការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។  
“អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព”	 គឺជាអបតាណែលអាចបធវើអប្រចបហារ 

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

80 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



សាច់បបាក់ណែល រំពរឹងថនរឹងទូទាត់ ឬនរឹងបតរូវទទួលតាមរយៈ 
អាយុកាលរំពរឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនាឹះ ឲ្រចយមកបស្មើនរឹង៖

•	 តនម្លបយងែុលរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ឬ 
•	 រំលស់តនម្លបែើមរបស់បំណុលហិរញ្ញវត្នុ ។

បៅបពលគណនាអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពសបមប់ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ បបរៅពីបទព្រចយណែលបានទិញ ឬបទព្រចយសកម្មណែលមន 
ឱនភាពននតនម្លបៅបពលទិញ ធនាគារបធវើការបា៉្រចន់សា្្រចនបលើលំហូរ 
ទរឹកបបាក់នាបពលអនាគតបដាយ ពិារណរាល់លកខេខណ្ទាំង 
អស់របស់កិច្ចសន្រចយឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ប៉ុណន្មិនរាប់បញ្ចតូល 
នូវការខាតបង់ឥណទាន ណែលរំពរឹងទុកបនាឹះបទ (ECL)។  
សបមប់បទព្រចយសកម្មណែលទិញ ឬបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែល  
មនឱនភាពននតនម្លបៅបពលទិញអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពណែល 
បានណកតបមរូវហានិភ័យឥណទានបតរូវបានគណនា បដាយបបបើលំហូរ 
ទរឹកបបាក់បា៉្រចន់សា្្រចននាបពលអនាគត រួមបញ្ចតូលទាំងការខាតបង ់
ឥណទានណែលរំពរឹងទុក (ECL) ។

ការគណនាអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព រួមបញ្ចតូលនូវន្្លបែើម 
បបតិបត្ិការ និងកនបមទាំងអស់ណែលបានបង់ ឬទទួលណែលជា 
ណផ្កននអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។ ន្្លបែើមបបតិបត្ិការរួមមន  
ការចំណយបណន្មណែលពាក់ព័ន្ធ្្្រចល់បៅនរឹងការទិញ ឬការ 
បបាឹះផ្រចសាយបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្នុ ។ 

រំលស់នថលៃទដើម និងតនមលៃទោងដុល

រំលស់ន្្លបែើមរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្នុ 
គឺជាចំនួនណែលបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ នុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ នុ 
បតរូវបានវាស់ណវងបៅបពលទទួលសា្្រចល់ជាបលើកែំបូង ែកការ 
ទូទាត់សងបបាក់បែើម បូក ឬែករំលស់បង្គរ បដាយបបបើអបតាការ 
បបាក់បបសិទ្ធភាព ចំបពាឹះភាពខុសគា្ន្រចរវាងចំនួនណែលទទួលស្ា្រចល់ 
ជាបលើកែំបូង និងចំនួនបៅបពលែល់កាលកំណត់ និងបតរូវបធវើ 
និយ័តភាពចំបពាឹះសំវិធានធនបលើការខាតបង់ឥណទានណែលបាន 
រំពរឹងទុក ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ (សំវិធានធនបលើការខាត 
បង់ឱនភាពននតនម្លមុនន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018) ។ 

តនម្លបយងែុលរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ គឺជារំលស់ន្្លបែើម 
របស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ មុនបពលណកតបមរូវសំវិធានធនសបមប់
ការខាតបង់ឥណទានណែលបានរំពរឹងទុក ។ 

ការគណនាចំណូលការប្រាក់ និងចំណាយការប្រាក់

អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ឬបំណុល 
ហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានគណនាបៅបពលទទួលសា្្រចល់បទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្នុជាបលើកែំបូង ។ ក្នុងការគណនា 
ចំណូលការបបាក់ និងចំណយការបបាក់ អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព 
បតរូវបានបបបើណផ្កបលើតនម្លបយងែុលរបស់បទព្រចយសកម្ម (បៅបពល 
ណែលបទព្រចយសកម្មមិនបតរូវបានាត់ទុកថមនឱនភាពននតនម្ល)  
ឬរំលស់ន្្លបែើមននបំណុល ។ អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពបតរូវ
បធវើការណកណបបប�ើងវិញ បដាយការបា៉្រចន់សា្្រចនប�ើងវិញនូវលំហូរ 
ទរឹកបបាក់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ នុណែលមនអបតាការបបាក ់
ណបបបបរួល បែើម្រចបី្្លនុឹះបញ្្រចំងពីការ្្្រចស់ប្តូររបស់អបតាការបបាក់ 
ទីផ្រចសារ ។ អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពក៏បតរូវបធវើការណកណបបប�ើងវិញ 
សបមប់ការណកតបមរូវតនម្លសមបសបននឧបករណ៍ការពារបៅកាល
បរិបចឆេទណែលរំលស់បតរូវបានាប់បផ្ើមណកតបមរូវ ។ 

ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនឱនភាពននតនម្ល បនា្្រចប់ព ី
បានទទួលស្ា្រចល់ជាបលើកែំបូង ចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនា 
បដាយបបបើអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព ណផ្កបលើរំលស់ន្្លបែើមរបស់ 
បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ។ បបសិនបបើបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណលង 
មនឱនភាពននតនម្ល បនាឹះការគណនាការបបាក់បតរូវណផ្កបលើ 
មូលដា្្រចនតនម្លែុលវិញ ។ 

ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលមនឱនភាពននតនម្ល ាប់
តាំងពីទទួលសា្្រចល់ជាបលើកែំបូងចំណូលការបបាក់បតរូវបាន
គណនាបដាយបបបើអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពណែលបតរូវបាន 
ណកតបមរូវនូវហានិភ័យណផ្កបលើរ ំលស់ន្្លបែើមននបទព្រចយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្នុបនាឹះ ។ ការគណនាចំណូលការបបាក់បនឹះ មិនបតរូវប្តូរបៅ 
មូលដ្ា្រចនតនម្លែុលវិញបនាឹះបទ បទាឹះបីជាហានិភ័យឥណទានរបស់
បទព្រចយសកម្មបនាឹះមនភាពបបបសើរក៏បដាយ ។ 

ការបងា្្ញ

ចំណូលការបបាក់បតរូវបានគណនាបដាយបបបើវិធីសាសស្ការបបាក ់
បបសិទ្ធភាព ណែលបានបងា្្រចញបៅក្នុងចំបណញ ឬខាត និង  
លទ្ធផលលមិ្តបផ្រចសងៗរួមបញ្ចតូលការបបាក់បលើបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ  
និងបំណុល ហិរញ្ញវត្នុណែលបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើម ។ 

ចំណយការបបាក់បតរូវបានបងា្្រចញបៅក្នុងរបាយការណ៍ចំបណញ 
ឬខាត និងលទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗរួមបញ្ចតូលបំណុលហិរញ្ញវត្នុ 
ណែលបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើម ។

ទ. កនប្ម និងទជើងសារ

ចំណូល និងចំណយកនបម និងបជើងសារណែលជាណផ្កននអបតា 
ការបបាក់បបសិទ្ធភាពរបស់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុនិងបំណុល 
ហិរញ្ញវត្នុ បតរូវបានរួមបញ្ចតូលបៅក្នុងអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព ។

ចំណូលកនបម និងបជើងសារបផ្រចសងបទៀត បតរូវបានទទួលសា្្រចល់បៅ
បពលបានបំបពញបសវាកម្ម ។ 

កិច្ចសន្រចយជាមួយអតិ្ិជនណែលទទួលសា្្រចល់ជាឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារអាចមន 
វិសាលភាពបដាយណផ្កបៅក្នុង ស.រ.ហ.អ.ក 9 និងបដាយ 
ណផ្កបៅក្នុង ស.រ.ហ.អ.ក 15 ។ ក្នុងករណីបនឹះជាែំបូង 
ធនាគារបតរូវអនុវត្ ស.រ.ហ.អ.ក 9 បែើម្រចប ីណបងណចក និង 
វាស់ណវងណផ្កននកិច្ចសន្រចយ ណែលាត់ចូលបៅក្នុងវិសាលភាពនន 
ស.រ.ហ.អ.ក 9 បហើយបនា្្រចប់មកអនុវត្ ស.រ.ហ.អ.ក 15 ចំបពាឹះ 
ណផ្កណែលបៅបសសសល់ ។  

ភ. ឱនភាពននតនមលៃរបស់ប្ទព្យសកម្មមិនបមនហិរញ្ញវត្ថុ

តនម្លបយងននបទព្រចយសកម្មមិនណមនហិរញ្ញវត្ នុ របស់ធនាគារ  
បបរៅពីសន្ិធិ បទព្រចយសកម្មជាប់កិច្ចសន្រចយ និងពន្ធពន្រចយរ 
ជាបទព្រចយសកម្ម បត រូ វបានបត រួតព ិន ិត ្រច យ ប�ើងវ ិញបៅរាល់ 
ការិយបរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ បែើម្រចប ីកំណត់ថបតើមន 
សញ្្រចណណមួយណែលបងា្្រចញថ បទព្រចយសកម្មទាំងបនាឹះមន 
ឱនភាពននតនម្ល ឬបទ ។ បបសិនបបើមនសញ្្រចណបនាឹះបកើតប�ើង 
បនាឹះការបា៉្រចន់សា្្រចនបលើតនម្លណែលអាចបបមូលមកវិញបានរបស់ 
បទព្រចយសកម្មបតរូវបានបធវើប�ើង ។ ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្មអរូបីណែលមន 
អាយុកាលបបបើបបាស់មិនកំណត់ ឬមិនទាន់អាចបបបើបបាស់បាន 
តនម្លណែលអាចបបមូលមកវិញបានបតរូវបធវើការបា៉្រចន់សា្្រចនជាបរៀង 
រាល់ឆ្ន្រច ំក្ នុងបពលណតមួយ ។ ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្ល  
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បតរូវបានទទួលសា្្រចល់បបសិនបបើតនម្លបយងរបស់បទព្រចយសកម្ម ឬ 
ឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ ធំជាងការប៉ា្រចន់ស្ា្រចនតនម្លណែលអាចបបមូល 
មកវិញបាន ។ 

តនម្លណែលអាចបបមូលមកវិញបានរបស់បទព្រចយសកម្ម ឬឯកតា 
បបងកើតសាច់បបាក់ គឺជាតនម្លណែលធំជាងរវាងតនម្លបបបើបបាស់ និង 
តនម្លសមបសបែកចំណយបែើម្រចបីលក់បចញ ។ ក្នុងការប៉ា្រចន់បបមណ 
តនម្លបបបើបបាស់ ការបា៉្រចន់សា្្រចនលំហូរទរឹកបបាក់នាបពលអនាគត  
បតរូវបានបធវើអប្រចបហារបៅនរឹងតនម្លបច្ចនុប្រចបន្ បដាយបបបើអបតាការបបាក់ 
មុនបង់ពន្ធណែល្្លនុឹះបញ្្រចំងការបា៉្រចន់បបមណតនម្លបពលបវលា 
ក្នុងលកខេខណ្ទីផ្រចសារបច្ចនុប្រចបន្ និងហានិភ័យជាក់លាក់សបមប់ 
បទព្រចយសកម្មទាំងបនាឹះ ឬឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ ។

សបមប់បគាលបំណងននការបធវ ើ បតស្បលើឱនភាពននតនម្ល 
បទព្រចយសកម្មបតរូវបានដាក់បញ្ចតូលគា្ន្រចជាបកុមតូចៗ ណែលអាចបបងកើត 
សាច់បបាក់បានពីការបន្ការបបបើបបាស់ បដាយមិនពរឹងណផ្កខ្ា្រចងំបលើ
លំហូរទរឹកបបាក់ ននបទព្រចយសកម្មឬឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ ។

ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្លបតរូវបានទទួលសា្្រចល់ជាចំបណញ 
ឬខាត ។ ការខាតបង់បលើឱនភាព ននតនម្លននឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ 
បតរូវបានណបងណចកបដាយ កាត់បន្យតនម្លបយងននតនម្លបករ្តិ៍បឈា្្រចឹះ 
របស់ឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ (បកុមននឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់) 
ជាមុនបហើយបន្ា្រចប់មកបែើម្រចបីកាត់បន្យតនម្លបយង ននបទព្រចយសកម្ម  
ែនទបទៀតបៅក្នុងឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់(បកុមននឯកតាបបងកើត 
សាច់បបាក់) បលើមូលដា្្រចនសមមបត ។

ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្ល ណែលទទួលសា្្រចល់ក្នុងបពល 
កន្លងផុតបៅ បតរូវបានបា៉្រចន់បបមណរាល់កាលបរិបចឆេទននការ 
រាយការណ៍ ថបតើមនសញ្្រចណណមួយណែលការខាតបង ់
បាន្យចុឹះ ឬណលងមនការខាតបង់តបៅបទៀត ។ ការខាតបង់ 
បលើឱនភាពននតនម្ល បតរូវកត់បតាបសញ្្រចសមកវិញ បបសិនបបើមន  
ការណបបបបរួលតនម្លបា៉្រចន់សា្្រចនណែលបបបើបបាស់បែើម្រចបីកំណត់តនម្ល 
ណែលអាចបបមូលមកវិញបាន ។ ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្ល  
បតរូវបានកត់បតាបសញ្្រចសមកវិញ បតរឹមកបមិតមួយណែលមិនបធវើ 
ឲ្រចយតនម្លបយងរបស់បទព្រចយសកម្មបនឹះ មិនបលើសពីតនម្លបយង 
ណែលបតរូវកំណត់ (ែករំលស់) ក្នុងករណីពុំមនការទទួលសា្្រចល់
ការខាតបង់បលើឱនភាពននតនម្ល ។

ម. ពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញ

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញរួមមនពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ 
បបាំឆ្ន្រច ំ និងពន្ធពន្រចយរ ។ ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបតរូវបាន 
ទទួលសា្្រចល់ជាចំបណញ ឬខាត បលើកណលងណតពន្ធបនឹះទាក់ទង
បៅនរឹងធាតុណែលបតរូវទទួលសា្្រចល់បដាយ្្្រចល់បៅក្នុងមូលធន 
ឬលទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗ ។ 

ធនាគារបានកំណត់ថ ការបបាក់ និងការដាក់ពិន័យទាក់ទងនរឹង 
ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ រួមបញ្ច តូលបំណកបសាយពន្ធមិន
ច្រចបាស់លាស់ ម ិនបំបពញបៅនរឹងនិយមន័យននពន្ធបលើ 
បបាក់ចំបណញ ែូបច្ឹះបហើយវាបតរូវបានកត់បតាបបកាមស្ង់ដារ 
គណនយ្រចយអន្រជាតិននកម្នុជា (“ស.គ.អ.ក”) 37 សំវិធានធន 
បំណុលយថភាព  និងបទព្រចយសកម្មយថភាព បហើយបតរូវបានទទួល
ស្ា្រចល់ថជាការចំណយណែលពាក់ព័ន្ធ “ការចំណយ បផ្រចសងបទៀត”	។ 

(i). ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបាំឆ្ន្រចំ

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបាំឆ្ន្រចំ រួមមនពន្ធណែលបតរូវបង់ ឬទទួល  
បលើបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធបបាំឆ្ន្រច ំ បដាយបបបើអបតាពន្ធណែល 
បានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអាទិ៍បៅកាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ 
និងនិយ័តភាពណមួយបៅបលើពន្ធបតរូវបង់ពីឆ្ន្រចំមុនៗ ។ 

 (ii). ពន្ធពន្រចយរ 

ពន្ធពន្រចយរបតរូវបានទទួលសា្្រចល់បដាយណផ្កបលើភាពលបម្ៀង 
បបណ្្រចឹះអាសន្ រវាងតនម្លបយងរបស់បទព្រចយសកម្មនិងបំណុល 
បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និងតនម្លបយងសបមប់ការគិតពន្ធ ។ 

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម បតរូវទទួលសា្្រចល់ចំបពាឹះការខាតបង់ 
ពន្ធមិនទាន់បានបបបើបបាស់ និងភាពលបម្ៀងបបណ្្រចឹះអាសន្ណែល 
អាចកាត់កងបាន បតរឹមកបមិតណែលបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធនា 
បពលអនាគតអាចបបបើបបាស់សបមប់កាត់កងជាមួយភាព 
លបម្ៀងបបណ្្រចឹះអាសន្បនាឹះបាន ។ ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម 
បត រូវបានបតរួតពិន ិត ្រចយបៅបរៀងរាល់កាលបរិបច ឆេទរាយការណ៍ 
និងបតរូវបានកាត់បន្យ ក្ នុងករណីមិនអាចបបបើបបាស់នូវ 
អត្បបបយជន៍ពន្ធទំាងបនាឹះបាន។ ការកាត់បន្យបនាឹះ បតរូវកត់បតា 
បសញ្្រចសមកវិញបៅបពលណែលបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធនាបពល 
អនាគតមនលកខេណៈបបបសើរប�ើង ។

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្មបតរូវបានវាស់ណវងតាមអបតាពន្ធ ណែល 
រំពរឹងថនរឹងបតរូវបបបើចំបពាឹះភាពលបម្ៀងបបណ្្រចឹះអាសន្បៅបពល 
ណែលវាអាចបបបើបបាស់បាន ឬកាត់កងបានបដាយបបបើអបតាពន្ធបៅ
កាលបរិបចឆេទរាយការណ៍ ។ 

ការវាស់ណវងពន្ធពន្រចយរ ្្លនុឹះបញ្្រចំងនូវពន្ធណែលធនាគាររំពរឹងថអាច 
បបបើបបាស់បាន ឬអាចកាត់កងបាន នូវតនម្លបយងរបស់បទព្រចយសកម្ម 
និងបំណុល ។ 

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម និងពន្ធពន្រចយរជាបំណុលអាចកាត់កង
បានណតក្នុងករណីវាបានបំបពញលកខេខណ្ជាក់លាក់ណមួយ ។ 

យ. បំណុលយថាភាព

ក្នុងករណីណែលមិនតបមរូវឲ្រចយមនការហូរបចញនូវអត្បបបយជន៍ 
បសែ្ឋកិច្ច ឬចំនួនទរឹកបបាក់ណែលមិនអាចបា៉្រចន់សា្្រចនបាន បនាឹះ 
កាតពវកិច្ចមិនបតរូវបានទទួលសា្្រចល់បៅក្នុងរបាយការណ៍សា្្រចន 
ភាពហិរញ្ញវត្នុបនាឹះបទ បហើយវាបតរូវបានបងា្្រចញថជាបំណុល 
យថភាពបលើកណលងណតបបរូបាប៊ ីលីបត ននលំហូរបចញនូវ 
អត្បបបយជន៍បសែ្ឋកិច្ច គឺបស្ ើណតគា្្រចន។ កាតពវកិច្ចណែល 
អាចបកើតមន ប៉ ុ ណន្អត្ ិភាពននកាតពវកិច្ច នរឹងបតរូវបាន 
បញ្្រចក់បដាយការបកើតប�ើង ឬមិនបកើតប�ើងននបពរឹត្ិការណ៍នា 
បពលអនាគតមួយ ឬបបចើនក៏បតរូវបានបងា្្រចញថជាបំណុលយថ
ភាពណែលអាចបកើតមនប�ើង លុឹះបតាណតបបរូបាប៊ីលីបតននការហូរ 
បចញននអត្បបបយជន៍បសែ្ឋកិច្ចគឺបស្ើណតគា្្រចន ។

រ. ប្ទព្យសកម្មយថាភាព

ក្នុងករណីណែលមិនមនលទ្ធភាពហូរចូលនូវអត្បបបយជន៍ 
បសែ្ឋកិច្ច ឬចំនួនទរឹកបបាក់ណែលមិនអាចបា៉្រចន់សា្្រចនបាន បនាឹះ 
បទព្រចយសកម្មមិនបតរូវបានទទួលសា្្រចល់បៅក្នុងរបាយការណ៍សា្្រចន
ភាពហិរញ្ញវត្នុប�ើយ បហើយវាបតរូវបានបងា្្រចញថជាបទព្រចយសកម្ម 
យថភាពបលើកណលងណតបបរូបាបី៊លីបត ននលំហូរចូលនូវអត្បបបយជន៍ 

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

82 ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



បសែ្ឋកិច្ចគឺបស្ើណតគា្្រចន ។ កាតពវកិច្ចណែលអាចបកើតមនប៉ុណន ្
អត្ិភាពននបទព្រចយសកម្មនរឹង បតរូវបានបញ្្រចក់បដាយការបកើតប�ើង 
ឬមិនបកើតប�ើងននបពរឹត្ិការណ៍នាបពលអនាគតមួយ ឬបបចើនក៏បតរូវ 
បានបងា្្រចញថជាបទព្រចយសកម្មយថភាពណែលអាចបកើតមនប�ើង 
លុឹះបតាណតបបរូបាប៊ីលីបតននការហូរចូលននអត្បបបយជន៍បសែ្ឋកិច្ច 
គឺបស្ើណតគា្្រចន ។

31. ការពន្យល់អំពីការផ្្ស់ប្តនូរទៅ 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ការអនុវត្តប្កបខណ្ឌស្ដង់ដរ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ធនាគារបានអនុវត្ស្ង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុ 
អន្រជាតិននកម្នុជា(“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ណែលបចញបដាយបកុម 
បបរឹក្រចសាស្ង់ដារគណបនយ្រចយអន្រជាតិ នាន ង្ៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ2019 ។   
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុបនឹះ ជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ នុណែល
បានបរៀបចំប�ើងបសបតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក រួមទាំងការអនុវត្ 
ស.រ.ហ.អ.ក 1 ការអនុវត្ជាបលើកែំបូង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។

បហតុែូបច្ឹះ ធនាគារបានបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបដាយ 
អនុបលាមតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ណែលមនបបសិទ្ធិភាពអនុវត្ 
សបមប់ការិយបរិបចឆេទាប់បផ្ើមបៅ ឬបៅបបកាយន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ 
ឆ្ន្រចំ 2019 រួមជាមួយនរឹងព័ត៌មនបបបៀបបធៀប នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ 
ឆ្ន្រចំ 2018 និងសបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់ន្ងៃទី 31 
ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 ែូចណែលបានបរៀបរាប់បៅក្នុងបគាលនបយបាយ 
គណបនយ្រចយសំខាន់ៗ បៅក្នុងកំណត់សម្្រចល់ 30 ។ 

ក្នុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងបនឹះ របាយការណ៍ 
សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្ នុរបស់ធនាគារបតរូវបានបរៀបចំប�ើងែំបូង  
បៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ 2018 ណែលជាការិយបរិបចឆេទនន 
ការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។ និយ័តភាពសំខាន់ៗណែល 
បានបធ វ ើ ប� ើងបដាយធនាគារក្ នុងការកត់ បតាប�ើងវ ិញនូ វ 
របាយការណ៍សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុរបស់ខ្លលួន នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា 
ឆ្ន្រចំ 2018 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុណែលបានបបាឹះផ្រចសាយពីមុន 
សបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់បៅន ង្ៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រច ំ2018 
ណែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនឹះ បតរូវបានបរៀបចំប�ើងបដាយបសប
បៅតាមស្ង់ដារគណបនយ្រចយកម្នុជា និងបគាលការណ៍ណណនំារបស់ 
ធនាគារជាតិននកម្នុជា ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
បៅកាត់ថ (“ស្ង់ដារពីមុន”) បតរូវបានបងា្្រចញែូចខាងបបកាម ។

ការអនុវត្តការទលើកបលងបដលអាចទប្ជើសទរីសរាន

ស.រ.ហ.អ.ក 1 អនុញ្្រចតឲ្រចយអ្កអនុវត្ជាបលើកែំបូងនូវការ 
បលើកណលងមួយចំនួនពីការអនុវត្តាមវិធីសាសស្បបតិសកម្មនូវ 
តបមរូវការ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។  ធនាគារបានអនុវត្ការបលើកណលង 
ែូចខាងបបកាម៖

តនមលៃសមប្សប ឬការវាយតនមលៃទ�ើងវិញទដយចាត់ទុកជានថលៃទដើម 
- ប្ទព្យ និងបរិកា្ខ្រ

ធនាគារបានបបជើសបរីសបែើម្រចបីវាស់ណវងធាតុនីមួយៗ ននបទព្រចយ 
និងបរិកា្្រចរ បដាយបបបើបបាស់ស្ង់ដារពីមុនណែលអាចបបបៀបបធៀប
បានបៅនរឹងតនម្លបែើមែករំលស់បសបតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក បៅ 
ការិយបរិបចឆេទ្្្រចស់ប្តូរ បៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។

ភតិសន្យា

ស.រ.ហ.អ.ក 16 ណណនាំអំពីការបធវើវិបសាធនកម្មណែលមនសារៈ 
សំខាន់ចំបពាឹះ ស.រ.ហ.អ.ក 1 ណែលរួមមនជបបមើសសបមប់ 
អ្កអនុវត្ជាបលើកែំបូង បែើម្រចបីអនុវត្និយមន័យភតិសន្រចយ ្្មចំីបពាឹះ 
កិច្ចសន្រចយណែលមនបសាប់បៅកាលបរិបចឆេទននការ្្្រចស់ប្តូរបដាយ
ណផ្កបលើែំបណើរបហតុ និងកាលៈបទសៈបៅការិយបរិបចឆេទបនាឹះ ។

ធនាគារបានអនុវត្ការបលើកណលងែូចខាងបលើ និងរក្រចសាការ 
សន្ិដា្្រចនណែលទទួលបានពីការវាយតនម្លណែលបានបធវើប�ើងកាល
ពីឆ្ន្រចំមុនបបកាមស្ង់ដារពីមុន សបមប់ការបរៀបចំភតិសន្រចយណែល
មនបសាប់ ។

ជបបមើសននការបលើកណលងបផ្រចសងៗបទៀត ណែលមនបៅក្ នុង 
ស.រ.ហ.អ.ក 1 ណែលមិនបតរូវបានពិភាក្រចសា បៅទីបនឹះគឺមិនមន 
ផលប៉ឹះពាល់ជាសារវន្ែល់ធនាគារប�ើយ ។ 

ការទលើកបលងបដលមិនអាចទប្ជើសទរីសរាន

ការរា៉្ន់សា្្ន

ការបា៉្រចន់សា្្រចនបៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 និងបៅន្ងៃទី 31 ណខ 
ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 គឺបសបគា្ន្រចនរឹងការបា៉្រចន់សា្្រចន ណែលមនការិយបរិបចឆេទ 
ែូចគា្ន្រចបដាយបសបតាមស្ង់ដារពីមុន ។  ការបា៉្រចន់សា្្រចនណែល 
ធនាគារបានបបបើបែើម្រចប ីបងា្្រចញចំនួនទរឹកបបាក់ទាំងបនឹះបដាយ 
អនុបលាមបៅតាម ស.រ.ហ.អ.ក គឺ ្្លនុឹះបញ្្រចងំពីលកខេខណ្ណែលមន 
បៅន ង្ៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ2018 ណែលជាការិយបរិបចឆេទននការ្្្រចស់ប្តូរ 
បៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 ។

ការឈប់ទទួលស្្ាល់ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

អ្កអនុវត្ជាបលើកែំបូង បតរូវណតអនុវត្ការឈប់ទទួលសា្្រច
ល់តាមតបមរូវការរបស់ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សបមប់បបតិបត្ិការ 
ណែលបានបកើតប�ើងបៅន្ងៃ ឬបៅបបកាយន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 
2018 ជាការិយបរិបចឆេទននការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 
តាមវិធីសាសស្ទស្រចសនវិស័យ ។ បទាឹះជាយ៉្រចងណក៏បដាយ 
អង្គភាពមួយអាចអនុវត្ការឈប់ ទទួលស្ា្រចល់តាមតបមរូវការរបស់ 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ាប់ពីការិយបរិបចឆេទបបតិសកម្មណែលអង្គភាព 
បានបបជើសបរីស បបសិនបបើព័ត៌មនណែលតបមរូវឲ្រចយបធវើណបបបនឹះ គឺទទួល 
បានបៅបពលាប់បផ្ើមបធវើបបតិបត្ិការគណបនយ្រចយទាំងបនាឹះ ។

ធនាគារបានអនុវត្តាមតបមរូវការននការឈប់ទទួលសា្្រចល់របស់ 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក តាមវិធីសាសស្ទស្រចសន វិស័យសបមប់បបតិបតិ្ការ 
ណែលបកើតប�ើងបៅន្ងៃ ឬបៅបបកាយន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ។

ការបផ្ៀង្្្រចត់រួមមនជួរឈរពីរសបមប់ការិយបរិបចឆេទនីមួយៗ 
ក៏ែូចជាលទ្ធផលននស្ង់ដារពីមុន និងស.រ.ទ.ហ.អ.ក។  ជួរឈរនន 
“	ការបធវើចំណត់ថ្ន្រចក់ប�ើងវិញ”	រួមមនការបធវើចំណត់ថ្ន្រចក់ប�ើងវិញ 
និងការវិភាគចំនួនទរឹកបបាក់ប�ើងវិញ តាមស្ង់ដារពីមុន និង 
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សបមប់របាយការណ៍សា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ ។  
ជួរឈរនន “ផលប៉ឹះពាល់ននការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”	

បានបង្ា្រចញពីផលប៉ឹះពាល់ ននការ្្្រចស់ប្តូរការទទួលស្ា្រចល់ និងការ 
វាស់ណវងណែលតបមរូវបដាយការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”	 ។  
ជួរឈរនន “ផលប៉ឹះពាល់ពីការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”	 បតរូវ
បានវិភាគបណន្មបទៀតបលើបបបភទនននិយ័តភាព ។
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ធនាគារឯកទ្រចស ឌីជីប៊ី



31.1 ការទផទេៀងផ្្ត់ររាយការណ៍សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការបផ្ៀង្្្រចត់ខាងបបកាមបនឹះ សបងខេបពីផលប៉ឹះពាល់ននការអនុវត្ែំបូង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក បៅបលើសា្្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ  
នាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 និងបៅន្ងៃទី 1  ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 និងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗបទៀតរបស់ 
ធនាគារសបមប់ការិយបរិបចឆេទណែលបានបញ្ចប់បៅន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 ។

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

កំណត ់
សមា្្ល់ ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ប្ទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្នុងនែ 31ក(i)  142,058  (142,058)  -    -    252,160  (252,160)  -    -   

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល 31ក(i)  -    590,763  -    590,763  -    370,086  -    370,086 

សមតុល្រចយបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា 31ក(i) -  (1,004,875)  -    -    3,752,820  (3,752,820)  -    -   

សមតុល្រចយបៅធនាគារនានា-សុទ្ធ 31ក(i) 448,677  (443,830)  (4,847)  -    115,215  (119,953)  4,738  -   

បបាក់តមកល់តាមច្រចបាប់ 1,004,875  1,000,000  -    1,000,000  -    3,750,000  -    3,750,000 

ឥណទាន ផ្ល់បអាយអតិ្ិជន -សុទ្ធ 31ក(ii)  103,222,841  736,422  299,071  104,258,334  133,866,241  362,354  835,507  135,064,102 

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ 31ក(i)  1,113,026  (736,422)  -    376,604  1,388,190  (921,306)  -    466,884 

បទព្រចយសកម្មអរូបី  99,497  -    -    99,497  186,068  -    -    186,068 

បទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ  534,371  -    -    534,371  956,011  -    -    956,011 

សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម 31ខ  -    -    1,125,647  1,125,647  -    -    1,694,525  1,694,525 

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម –	សុទ្ធ  -    -    -    -    -    -    -   

ប្ទព្យសកម្មសរុប (ដុលា្្រអាទមរិក)  106,565,345  -    1,419,871  107,985,216  140,516,705  (563,799)  2,534,770  142,487,676 

ប្ទព្យសកម្មសរុប (ោន់ទរៀល-កំណត់សមា្្ល់5) 430,204,298  -    5,732,019  435,936,317 564,596,121  (2,265,344) 10,184,705  572,515,482   

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

កំណត ់
សមា្្ល់ ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

បំណុល និងមូលធន

កម្ចី 31ក(i)  72,300,000  202,778  -  72,502,778  44,000,000  59,782  -  44,059,782 

បំណុលភតិសន្រចយ 31ខ  -    -    1,125,647  1,125,647  -  -    1,744,106  1,744,106 

បំណុលបផ្រចសងៗ 31ក(i)  404,414  (202,778)  -  201,636  363,354  (59,782)  -  303,572 

សំវិធានធនបលើអត្បបបយជន៍និបយជិត  -    -    -  -  330,000  -    -  330,000 

បំណុលពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ  1,077,888  -    -  1,077,888  1,546,691  -    -  1,546,691 

បំណុលសរុប  73,782,302  -    1,125,647  74,907,949  46,240,045  -    1,744,106  47,984,151 
   

មូលធន

បែើមទុន  20,000,000  -    -  20,000,000  75,000,000  -    -  75,000,000 

ទុនបបមុង  3,000,000  -    -  3,000,000  3,000,000  -    -  3,000,000 

ទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ 31ក(iv)  -    1,030,153  -  1,030,153  1,250,422  -  1,250,422 

បបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក 31ក(iv)  9,783,043  (1,030,153)  294,224  9,047,114  16,276,660  (1,814,221)  790,664  15,253,103 

មូលធនសរុប  32,783,043  -    294,224  33,077,267  94,276,660  (563,799)  790,664  94,503,525 

បំណុល និងមូលធនសរុប(ដុលា្្រអាទមរិក)  106,565,345  -    1,419,871  107,985,216  140,516,705  (563,799)  2,534,770  142,487,676 

បំណុល និងមូលធនសរុប 

(ោន់ទរៀល-កំណត់សមា្្ល់5)
430,204,298  -    5,732,019  435,936,317 567,265,938  (2,276,057)  10,232,866  575,222,748 
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ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

កំណត ់
សមា្្ល់ ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ប្ទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្នុងនែ 31ក(i)  142,058  (142,058)  -    -    252,160  (252,160)  -    -   

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល 31ក(i)  -    590,763  -    590,763  -    370,086  -    370,086 

សមតុល្រចយបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា 31ក(i) -  (1,004,875)  -    -    3,752,820  (3,752,820)  -    -   

សមតុល្រចយបៅធនាគារនានា-សុទ្ធ 31ក(i) 448,677  (443,830)  (4,847)  -    115,215  (119,953)  4,738  -   

បបាក់តមកល់តាមច្រចបាប់ 1,004,875  1,000,000  -    1,000,000  -    3,750,000  -    3,750,000 

ឥណទាន ផ្ល់បអាយអតិ្ិជន -សុទ្ធ 31ក(ii)  103,222,841  736,422  299,071  104,258,334  133,866,241  362,354  835,507  135,064,102 

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ 31ក(i)  1,113,026  (736,422)  -    376,604  1,388,190  (921,306)  -    466,884 

បទព្រចយសកម្មអរូបី  99,497  -    -    99,497  186,068  -    -    186,068 

បទព្រចយ និងបរិកា្្រចរ  534,371  -    -    534,371  956,011  -    -    956,011 

សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម 31ខ  -    -    1,125,647  1,125,647  -    -    1,694,525  1,694,525 

ពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម –	សុទ្ធ  -    -    -    -    -    -    -   

ប្ទព្យសកម្មសរុប (ដុលា្្រអាទមរិក)  106,565,345  -    1,419,871  107,985,216  140,516,705  (563,799)  2,534,770  142,487,676 

ប្ទព្យសកម្មសរុប (ោន់ទរៀល-កំណត់សមា្្ល់5) 430,204,298  -    5,732,019  435,936,317 564,596,121  (2,265,344) 10,184,705  572,515,482   

ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017 ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

កំណត ់
សមា្្ល់ ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

បំណុល និងមូលធន

កម្ចី 31ក(i)  72,300,000  202,778  -  72,502,778  44,000,000  59,782  -  44,059,782 

បំណុលភតិសន្រចយ 31ខ  -    -    1,125,647  1,125,647  -  -    1,744,106  1,744,106 

បំណុលបផ្រចសងៗ 31ក(i)  404,414  (202,778)  -  201,636  363,354  (59,782)  -  303,572 

សំវិធានធនបលើអត្បបបយជន៍និបយជិត  -    -    -  -  330,000  -    -  330,000 

បំណុលពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ  1,077,888  -    -  1,077,888  1,546,691  -    -  1,546,691 

បំណុលសរុប  73,782,302  -    1,125,647  74,907,949  46,240,045  -    1,744,106  47,984,151 
   

មូលធន

បែើមទុន  20,000,000  -    -  20,000,000  75,000,000  -    -  75,000,000 

ទុនបបមុង  3,000,000  -    -  3,000,000  3,000,000  -    -  3,000,000 

ទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ 31ក(iv)  -    1,030,153  -  1,030,153  1,250,422  -  1,250,422 

បបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក 31ក(iv)  9,783,043  (1,030,153)  294,224  9,047,114  16,276,660  (1,814,221)  790,664  15,253,103 

មូលធនសរុប  32,783,043  -    294,224  33,077,267  94,276,660  (563,799)  790,664  94,503,525 

បំណុល និងមូលធនសរុប(ដុលា្្រអាទមរិក)  106,565,345  -    1,419,871  107,985,216  140,516,705  (563,799)  2,534,770  142,487,676 

បំណុល និងមូលធនសរុប 

(ោន់ទរៀល-កំណត់សមា្្ល់5)
430,204,298  -    5,732,019  435,936,317 567,265,938  (2,276,057)  10,232,866  575,222,748 
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31.2 ការទផទេៀងផ្្ត់ររាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតទផ្សងៗសប្មាប់ការិយបរិទចឆេទបដលរាន 
បញ្ចប់នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

កំណត ់
សមា្្ល់ ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ចំណូលពីប្បតិបត្តិការ

ចំណូលការបបាក់ 31ក(iii)  17,433,225 -  616,402  18,049,627 

ចំណយការបបាក់ 31ខ  (3,432,310) -  (79,556)  (3,511,866)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ  14,000,915 -  536,846  14,537,761 

សំវិធានធនបលើឥណទាន 

ផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជនអាបកក់ 

និងជាប់សង្រចស័យ

 (398,714) -  222,679  (176,035)

សំវិធានធនតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ  (1,164) -  1,164  -   

 13,601,037 -  760,689  14,361,726 

ចំណូលពីបបតិបត្ិការបផ្រចសងៗ  1,549,617 -  (858,023)  691,594 

ចំទណញពីប្បតិបត្តិការសរុប  15,150,654 -  (97,334)  15,053,320 

ចំណយបលើបុគ្គលិក  (4,372,197) -  -    (4,372,197)

ចំណយរំលស់  (345,795) -  -    (345,795)

ចំណយទូបៅ និងរែ្ឋបាល  (2,227,229) -  29,975  (2,197,254)

ចំណាយទលើប្បតិបត្តិការសរុប  (6,945,221) -  29,975  (6,915,246)

កំណត ់
សមា្្ល់ ស្ដង់ដរពីមុន

ផលបែះោល់ន្អន្ដរកាលលើស.រ.ទ.ហ.អ.ក

កាចាត់ថា្្ក់ឡើងវិញ ការវាស់វ្ងឡើងវិញ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ចំទណញពីប្បតិបត្តិការមុនទពលមាន 

ឱនភាពននតនមលៃ
8,605,311  -    (291,202)  8,314,109 

ការខាតបង់ឱនភាពននតនម្លបលើ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
31ក(iii) (399,878) - 223,843 (176,035)

ចំទណញមុនដកពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញ  8,205,433 -  (67,359)  8,138,074 

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ  (1,711,816)  -    -    (1,711,816)

ចំទណញសុទ្ធសប្មាប់ការិយបរិទចឆេទ  6,493,617 -  (67,359)  6,426,258 

លទ្ធផលលម្អិតទផ្សងៗ

លបម្ៀងពីបលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - -

លទ្ធផលលម្អិតសរុបសប្មាប់ការិយបរិទចឆេទ  6,493,617 -  (67,359)  6,426,258 

បសចក្ីសបងខេបននរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្ិតបផ្រចសងៗ ណែលបានាត់ថ្ន្រចក់ប�ើងវិញ និងនិយ័តភាពសំខាន់ៗ ណែលជា
លទ្ធផលននការ្្្រចស់ប្តូរពីស្ង់ដារពីមុន បៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។ 
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ការសបងខេបពីការបធវើចំណត់ថ្ន្រចក់ប�ើងវិញននរបាយការណ៍ស្ា្រចនភាពហិរញ្ញវត្នុ និងការបធវើនិយ័តភាពសំខាន់ៗ ណែលជាលទ្ធផលននការ្្្រចស់ប្តូរ 
ពីស្ង់ដារពីមុន បៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក មនែូចខាងបបកាម ៖ 

ក. ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ស.រ.ហ.អ.ក 9 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុបងា្្រចញនូវតបមរូវការសបមប់ការទទួលសា្្រចល់ និងការវាស់ណវងបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ បំណុលហិរញ្ញវត្នុ 
និងកិច្ចសន្រចយមួយចំនួនបែើម្រចបីទិញ ឬលក់ធាតុណែលមិនណមនជាហិរញ្ញវត្នុ ។  វាក៏ណណនាំផងណែរនូវគំរូ្្មី “ការរំពរឹងទុកឥណទានខាតបង់”	

(ECL) និងគំរូគណបនយ្រចយការពារហានិភ័យទូបៅ្្មី ។ ធនាគារបានអនុវត្ ស.រ.ហ.អ.ក 9 ាប់ពីន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ។

ការ្្្រចស់ប្តូរបគាលនបយបាយគណបនយ្រចយណែលបណ្្រចលមកពីការអនុវត្ ស.រ.ហ.អ.ក 9 បតរូវបានអនុវត្ ជាទូបៅបដាយធនាគារនាបពលបបកាយ 
បលើកណលងណតចំណុចណែលបានពិពណ៌នាខាងបបកាម ។

•	 ការវាយតនម្លខាងបបកាម បតរូវបានបធវើប�ើងបដាយណផ្កបលើែំបណើរបហតុនិងកាលៈបទសៈ ណែលមនបសាប់បៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ។

 - ការកំណត់ចំបពាឹះគំរូអាជីវកម្មណែលបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានកាន់កាប់ 

 -  ការកំណត់ថបតើលកខេខណ្កិច្ចសន្រចយននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ បបងកើតឲ្រចយមនលំហូរទរឹកបបាក់ ណែលជាការទូទាត់សងបបាក់បែើម 
និងការបបាក់ បៅបលើចំនួនទរឹកបបាក់ណែលបៅសល់ និង

•	 	បបសិនបបើការវិនិបយគបំណុលមនហានិភ័យឥណទានទាបបៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ធនាគារបានសន្មតថហានិភ័យឥណទាន
បលើបទព្រចយសកម្មមិនមនការបកើនប�ើងជាសារវន្បទ ាប់តាំងពីការទទួលសា្្រចល់ែំបូង ។

ផលប៉ឹះពាល់ណែលបកើតប�ើងពីការអនុវត្ ស.រ.ហ.អ.ក 9 រួមទាំងផលប៉ឹះពាល់បលើពន្ធ បតរូវបានពិពណ៌នាែូចខាងបបកាម ។

(i). ការបធវើចំណត់ថ្ន្រចក់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ 

បបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់តាមបបបភទែូចខាងបបកាម៖ វាស់ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើម, FVOCI - 
ឧបករណ៍បំណុល, FVOCI - ឧបករណ៍មូលធន; ឬ FVTPL ។ ការាត់ចំណត់ថ្ន្រចក់បទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 
ណែលជាទូបៅគឺណផ្កបលើគំរូអាជីវកម្ម ណែលបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុបតរូវបានបគប់បគង និងលកខេណៈននលំហូរទរឹកបបាក់តាមកិច្ចសន្រចយ ។

សបមប់ការពន្រចយល់អំពីវិធីណែលធនាគារបធវើការាត់ថ្ន្រចក់ និងវាស់ណវងបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ និងចំបណញ និងខាតណែលពាក់ព័ន្ធបបកាម 
ស.រ.ហ.អ.ក 9 សូមបមើលកំណត់សម្្រចល់ 30គ(iii) ។

តារាងខាងបបកាម និងកំណត់សម្្រចល់ណែលភ្ា្រចប់មកជាមួយខាងបបកាមពន្រចយល់ពីបបបភទ ននការវាស់ណវងែំបូងបៅបបកាមស្ង់ដារពីមុន និងបបបភទ 
ននការវាស់ណវង្្មីបបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 សបមប់ថ្ន្រចក់នីមួយៗ ននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ នាន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ។

ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

កំណត ់

សមា្្ល់

ការទធវើ 

ចំណាត់ថា្្ក់ដំបូង 

ទប្កាមស្ដង់ដរពីមុន

ការទធវើចំណាត ់
ថា្្ក់ថ្មីទប្កាម  

ស.រ.ហ.អ.ក 9

តនមលៃទោង 
ដំបូងទប្កាម 

ស្ដង់ដរពីមុន 

តនមលៃទោង 
ថ្មីទប្កាម 

ស.រ.ហ.អ.ក 9

តនមលៃទោង 
ដំបូងទប្កាម 

ស្ដង់ដរពីមុន 

តនមលៃទោង 
ថ្មីទប្កាម 

ស.រ.ហ.អ.ក 9

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ និង 

សាច់បបាក់សមមូល
ន្្លបែើម រំលស់ន្្លបែើម  590,735  590,735  367,375  367,375 

ឥណទាន និងបុបរបបទាន (ក) តនម្លបយង រំលស់ន្្លបែើម  103,222,841  104,258,334  133,866,241  135,064,102 

បទព្រចយសកម្មបផ្រចសងៗ (ខ) តនម្លបយង រំលស់ន្្លបែើម  1,113,026  376,604  1,388,190  466,884 

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 

(ដុលា្្រអាទមរិក)
 104,926,602  105,225,673  135,621,806  135,898,361 

ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប 

(ោន់ទរៀល-

កំណត់សម្្ាល់5)

 423,588,692  424,796,042  544,928,417  546,039,614 
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ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018

កំណត ់

សមា្្ល

ការទធវើចំណាត ់
ថា្្ក់ដំបូងទប្កាម 

ស្ដង់ដរពីមុន

ការទធវើចំណាត ់
ថា្្ក់ថ្មីទប្កាម  

ស.រ.ហ.អ.ក 9

តនមលៃទោង 
ដំបូងទប្កាម 

ស្ដង់ដរពីមុន 

តនមលៃទោង 
ថ្មីទប្កាម 

ស.រ.ហ.អ.ក 9

តនមលៃទោង 
ដំបូងទប្កាម 

ស្ដង់ដរពីមុន 

តនមលៃទោង 
ថ្មីទប្កាម 

ស.រ.ហ.អ.ក 9

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបាក់កម្ចី (គ) ន្្លបែើម រំលស់ន្្លបែើម  72,300,000  72,502,778  44,000,000  44,059,782 

បំណុលបផ្រចសងៗ (គ) តនម្លបយង រំលស់ន្្លបែើម  404,414  201,636  363,354  303,572 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប 

(ដុលា្្រអាទមរិក)
 72,704,414  72,704,414  44,363,354  44,363,354 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប 

(ោន់ទរៀល - 

កំណត់សមា្្ល់ 5)
 293,507,719  293,507,719  178,251,956  178,251,956 

(ក)  បែើម្រចបីសបមបបៅតាមការបងា្្រចញក្នុងការិយបរិបចឆេទបច្ចនុប្រចបន្ សាច់បបាក់ក្នុងនែ សមតុល្រចយបៅធនាគារជាតិននកម្នុជាសមតុល្រចយបៅ 
ធនាគារ និងបគរឹឹះស្ា្រចនហិរញ្ញវត្នុនានា បតរូវបានបធវើចំណត់ថ្ន្រចក់ប�ើងវិញជាសាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល និងបបាក់តមកល់តាមច្រចបាប់ 
បហើយណែលពីមុនបតរូវបានបធវើការវាស់ណវងតាមន្្លបែើម បហើយឥ�តូវតាមរំលស់ន្្លបែើម ។

(ខ)  ឥណទាន ផ្ល់ែល់អតិ្ិជន បតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ជាឥណទាន និងគណនីបតរូវទទួល បៅបបកាមស្ង់ដារពីមុន បហើយបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ 
តាមរំលស់ន្្លបែើម ។ សបមប់និយ័តកម្មសូមបមើលកំណត់សម្្រចល់ក្នុង ក(ii) និង ក(iii) ខាងបបកាម ។

(គ)  បៅបបកាមសង់្ដារពីមុន បំណលុហរិញ្ញវត្នុណែលបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់តាមន ្្លបែើម ឥ�តូវបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ តាមរំលសន់ ្្លបែើមជំនួសវិញ ។ 
សូមបមើលនិយ័តកម្មក្នុង ក(iii) ខាងបបកាម ។

(ii). ឱនភាពននតនម្លននបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

ស.រ.ហ.អ.ក 9 ជំនួសឲ្រចយគំរូស្ង់ដារពីមុន “ការខាតបង់ណែលបានបកើតប�ើង”	 ជាមួយនរឹងគំរូ“	 ការរំពរឹងទុកឥណទានខាតបង់”	 (ECL) ។  
គំរូននឱភាពននតនម្ល្្មី អនុវត្ចំបពាឹះបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុណែលបតរូវបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន្្លបែើម ។

ការអនុវត្នូវតបមរូវការឱនភាពននតនម្លតាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 បៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 បបងកើតឲ្រចយមនសំវិធានធនសបមប់ឱនភាព 
ននតនម្លែូចខាងបបកាម៖

នថងៃទី 1 បខ មករា ឆ្្ំ 2018 នថងៃទី 31 បខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន

សំវិធានធនខាតបង់បបកាមស្ង់ដារពីមុន 1,096,270 1,495,086 

ឱនភាពននតនម្លបានទទួលសា្្រចល់បៅបលើ៖

ឥណទានផ្ល់ឲ្រចយអតិ្ិជន–	រំលស់ន្្លបែើម (1,030,153)  (1,249,258)

សំវិធានធនខាតបង់ បបកាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 66,117  245,828 

(ពាន់បរៀល - កំណត់សម្្រចល់ 5) 266,914  994,374 

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សំវិធានធនខាតបង់ បបកាមស្ង់ដារពីមុន - 1,164

ការបណន្ម/(ការសងបតលប់) សំវិធាការសងបតលប់ធនធានបានទទួលសា្្រចល់បលើ៖

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល-រំលស់ន្្លបែើម 4,847  (21,985)

និយ័តភាពបផ្រចសងៗ -  22,094 

សំវិធានធនខាតបង់បបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 4,847  1,273 

(ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5 ) 19,567  5,149 
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សំវិធានធនខាតបង់បលើបទព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ ណែលបានវាស់ណវងតាមរំលស់ន ្្លបែើមបតរូវបានកាត់កង ពីតនម្លបយងែុលននបទព្រចយសកម្មបនាឹះ ។ 
ព័ត៌មនបណន្មអំពីវ ិធីសាសស្ណែលធនាគារបបបើសបមប់វាស់ណវង ឱនភាពននតនម្លបលើសំវ ិធានធន បតរូវបានពិពណ៌នាបៅក្នុង 
កំណត់សម្្រចល់ 30ខ (viii) ។

បែើម្រចបីអនុវត្តាមបទប្រចបញ្ញត្ិរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ធនាគារបានបផ្រពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុកបៅទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ
មនចំនួន 1,030,153 ែុលា្្រចរអាបមរិក និង 1,250,103 ែុលា្្រចរអាបមរិកបៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 និងន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2018 ។ 
សូមបមើលកំណត់សម្្រចល់ 30(ច) ។

ក. ប្ទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(iii). ការបបាក់

បៅបបកាមស្ង់ដារពីមុន កនបមណែលជាណផ្កមួយននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ នុមិនបតរូវបានបញ្ចតូលជាអបតាការបបាក់ 
បបសិទ្ធភាពបនាឹះបទ បហើយបតរូវបានទទួលសា្្រចល់ថជាចំណូលបៅបពលបបតិបត្ិការបកើតប�ើង ។ ការទទួលសា្្រចល់ចំណូលការបបាក់  
បតរូវបាន្្្រចកបៅបពលណែលឥណទានមិនែំបណើរការ ។

ផលប៉ឹះពាល់ណែលបកើតប�ើងពីការ្្្រចស់ប្តូរបតរូវបានសបងខេបែូចខាងបបកាម៖

ថងៃ្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្្ំ 2018 ថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ររាយការណ៍សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល  (4,847)  4,738 

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជន  299,071  835,507 

និយ័តភាពបលើបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក  294,224  840,245 

(ពាន់បរៀល - កំណត់សម្្រចល់ 5) 1,187,782 3,398,791

ររាយការណ៍ចំទណញ ឬខាតនិងលទ្ធផលលម្អិតទផ្សងៗ

ការបកើនប�ើងចំណូលការបបាក់  616,402 

ការសងបតលប់វិញននសំវិធានធនបលើការខាតបង់  223,843 

និយ័តភាពមុន/បបកាយពន្ធបលើបបាក់ចំណូល -ែុលា្្រចរអាបមរិក  840,245 

(ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5)  3,398,791 

(iv). ផលប៉ឹះពាល់ននអន្រកាលបលើមូលធន

តារាងខាងបបកាមសបងខេបអំពីផលប៉ឹះពាល់(ែកពន្ធ) ននការ្្្រចស់ប្តូរបៅ ស.រ.ហ.អ.ក 9 បបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក បៅន ង្ៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រច ំ2018 ។

ផលបែះោល់ន្ការអនុវត្តស.រ.ហ.អ.ក 9 

ថងៃ្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្្ំ 2018 ថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

ទុនបប្មុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ (កំណត់សម្្រចល់ 5)
សមតុល្រចយចុងបគាបបកាមស្ង់ដារពីមុន (ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017)  -    -   

ការបផ្រមកពីបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក  1,030,153  1,250,422 

សមតុល្រចយបែើមបគាបបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 (ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018)  1,030,153  1,250,422 

(ពាន់បរៀល - កំណត់សម្្រចល់ 5)  4,158,728  5,024,196 

ប្រាក់ចំទណញរក្សាទុក
សមតុល្រចយចុងបគាបបកាមស្ង់ដារពីមុន (ន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ 2017)  9,783,043  39,494,145 

ការវាស់ណវងប�ើងវិញតាមរំលស់ន្្លបែើមបបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9  223,260  901,301 

ការទទួលសា្្រចល់ឥណទានរំពរឹងថនរឹងបាត់បង់បបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9  70,964  286,482 

ការបផ្របៅទុនបបមុងតាមបទប្រចបញ្ញត្ិ  (1,030,153)  (4,158,728)

សមតុល្រចយបែើមបគាបបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 9 (ន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018)  9,047,114  36,523,200 

(ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5) 36,523,199 146,750,217
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ខ. ពន្ធទលើប្រាក់ចំទណញ 

ការ្្្រចស់ប្តូរខាងបលើណែលបាន្យចុឹះ (បកើនប�ើង) បលើពន្ធពន្រចយរជាបទព្រចយសកម្ម/បំណុល ។

គ. ភតិសន្យា

កាលពីមុន ធនាគារបានាត់ថ្ន្រចក់ភតិសន្រចយថជាកិច្ចសន្រចយជួលបបតិបត្ិការ ឬហិរញ្ញវត្នុបដាយណផ្កបលើការវាយតនម្លរបស់ខ្លលួនថ 
បតើកិច្ចសន្រចយជួលបនាឹះ បានបផ្រនូវហានិភ័យ និងផលបបបយជន៍ជាសារវន្នូវភាពជាម្្រចស់ននបទព្រចយែល់ធនាគារ ។ បបកាម ស.រ.ហ.អ.ក 16  
ធនាគារទទួលសា្្រចល់ សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម និងបំណុលភតិសន្រចយ ចំបពាឹះកិច្ចសន្រចយជួលការិយល័យសាខា និង ការិយល័យ 
ឧទាហរណ៍ កិច្ចសន្រចយជួលទាំងបនឹះមនបលើតារាងតុល្រចយការ ។ 

ទាំងបនឹះបតរូវបានាត់ថ្ន្រចក់ជាភតិសន្រចយហិរញ្ញវត្នុ ។ ចំនួនទរឹកបបាក់ននបទព្រចយសកម្ម និងបំណុលណែលបតរូវបានបបបើបបាស់បតរឹមបតរូវ 
បៅន្ងៃទី 1 ណខ មករា ឆ្ន្រចំ 2018 បតរូវបានកំណត់តាមបរិមណបន្នុក ននបទព្រចយបញ្្រចំនិងបំណុលជួលភា្្រចមៗមុនកាលបរិបចឆេទ ។ 

ផលប៉ឹះពាល់ណែលបកើតប�ើងពីការ្្្រចស់ប្តូរបតរូវបានសបងខេបែូចខាងបបកាម៖

ថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018 ថងៃ្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្្ំ 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ែុលា្្រចរអាបមរិក

ររាយការណ៍សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម  1,125,647  1,694,525 

បំណុលភតិសន្រចយ  (1,125,647)  (1,744,106)

និយ័តភាពបៅបលើបបាក់ចំបណញរក្រចសាទុក  -    (49,581)

(ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5 ) - (200,555)

2018

ររាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតទផ្សងៗ

រំលស់ននសិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម  368,661 

ចំណយការបបាក់បលើបំណុលភតិសន្រចយ  79,556 

ចំណយបលើការជួល  (398,636)

និយ័តភាពមុន/បបកាយពន្ធបលើបបាក់ចំណូល -ែុលា្្រចរអាបមរិក  49,581 

(ោន់ទរៀល - កំណត់សមា្្ល់ 5 ) 200,555
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និយ័តភាពជាសារវន្ដចំទោះររាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់សប្មាប់ឆ្្ំ 2018

របាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់ណែលបានបងា្្រចញបបកាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក គឺបសបែៀងបៅនរឹងរបាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់ណែលបានបងា្្រចញ 
ជាសារវន្បៅបបកាមស្ង់ដារពីមុន ។

32. ប្ពឹត្តិការណ៍ទប្កាយកាលបរិទចឆេទរាយការណ៍

ការបាត់បង់ឥណទានរំពរឹងទុកនាន្ងៃទី 31 ណខ ធ្តូ ឆ្ន្រចំ2019 បតរូវបានបា៉្រចន់សា្្រចនបដាយណផ្កបលើ សា្្រចនភាពបសែ្ឋកិច្ចណែលបានព្រចយករណ៍នា 
កាលបរិបចឆេទបនាឹះ ។ បនា្្រចប់ពីការិយបរិបចឆេទរាយការណ៍ មនការផ្នុឹះប�ើងននវីរុសកូរេូណបានរីករាលដាលបៅបបបទសចិន កម្នុជា និង 
បណ្្រចបបបទសែនទបទៀតណែលបងកឱ្រចយមនការរំខានែល់សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងបសែ្ឋកិច្ច ។ ផលប៉ឹះពាល់បលើ កំបណើនននផលិតផលក្នុងបសុក 
និងសូចនាករសំខាន់បផ្រចសងៗ នរឹងបតរូវបានពិារណក្នុងការកំណត់ភាពធងៃន់ធងៃរ និងភាពណែលអាចបៅរួចននការធា្្រចក់ចុឹះននសា្្រចនភាពបសែ្ឋកិច្ច 
ណែលនរឹងបតរូវបាន បបបើបបាស់ក្នុងការបា៉្រចន់បបមណការខាតបង់ឥណទានរំពរឹងទុកនន ស.រ.ហ.អ.ក 9 ក្នុងឆ្ន្រចំ 2020 ។ 

31.3 ការទផទេៀងផ្្ត់ប្រាក់ចំទណញទប្កាយដកពន្ធ

ថងៃ្ទី 31 ខ្ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

ែុលា្្រចរអាបមរិក ពាន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់5)

ប្រាក់ចំទណញទប្កាយដកពន្ធទប្កាមស្ដង់ដរពីមុន  6,493,617  26,266,681 

ការបកើនប�ើងននចំណូលការបបាក់ពីឥណទានផ្ល់ែល់អតិ្ិជន  616,402  2,493,346 

ការបកើនប�ើងននចំណយការបបាក់បលើបំណុលភតិសន្រចយ  (79,556)  (321,804)

ការ្យចុឹះននបបាក់ចំណូលកនបម និងបជើងសារ  (858,023)  (3,470,703)

ការបណន្មសំវិធានធនបបកាមការបាត់បង់ឥណទាន  223,843  905,445 

រំលស់ននសិទ្ធិបបបើបបាស់បទព្រចយសកម្ម  398,636  1,612,483 

ការបន្យចំណយបលើការជួលបបកាមស្ង់ដារពីមុន  (368,661)  (1,491,234)

ប្រាក់ចំទណញទប្កាយដកពន្ធនន ស.រ.ទ.ហ.អ.ក  6,426,258  25,994,213 
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